QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: How is it for a female to travel alone in a taxi? How is it for a taxi
?driver to pick up a lone female passenger
Questioner: A brother from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب بِ َع ِ
ون ال َملِکِ َ
It is forbidden for a young woman to be in khalwah (seclusion), alone with a nonmahram man but it is not correct to term a person’s sitting in a taxi as being seclusion.
Although my advice would be that a woman should avoid traveling in a taxi alone with
a non-mahram driver, a woman’s traveling in a taxi due to some compelling reason is
permissible with the condition that the journey is less than 92 km in distance. There
is no obstacle in a taxi driver taking a job, i.e. picking up, a lone female passenger with
the condition that there is no matter opposing the sharī’ah found in this.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Muftī Qāsim Ziā al-Qādrī
Translated by Ustādh Ibrār Shafī

ٹیکسی ڈرائیور کےلیے اکیلی عورت کو اٹھاناجائز ہے ؟
سو ِل ہللاِ
اَ ْل َح ْمد ِ ہ ِ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
ص ٰلوۃ ُ َوالس َََّل ُم َ
مفتیان شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ِ
عورت کا اکیلی ٹیکسی میں سفر کرنا کیسا اور ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے اسے اٹھانا کیسا؟
سائل:ایک بھائی (انگلینڈ)
﷽
ہ
ص َواب
ون ال َم ِل ِ
اَ ْل َج َو ُ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
اب بِ َع ِ
ک َ
الو َّھاب اَلل ُھ َّم اجْ َع ْل ِل َ
جوان عورت کا غیرمحرم مرد کے ساتھ کسی مکان میں خلوت میں جمع ہونا ناجائز ہے مگر
ٹیکسی میں بیٹھنے کو خلوت نشینی کہنا درست نہیں ہے ۔اگرچہ میرا مشورہ یہی ہے کہ
عورت اجنبی ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی میں سفر سے اجتناب کرے لیکن عورت کاکسی
مجبوری کےٹیکسی میں سفر کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ سفر  ۹۲کلومیٹر ز سے کم ہو۔ٹیکسی
ڈرائیور کے لیے بھی عورت کی جوب( )Jobلینے یعنی عورت کو اٹھانے میں کوئی حرج
نہیں بشرطیکہ خَلف شرع کوئی امر نہ پایا جائے ۔
ٰ
ٰ
سلَّم
َوہللاُ تَ َع ٰالی اَ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَ َعالی َ
س ْولُ ُہ اَ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َوا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء
خادم داراالفتاء یوکے
ِ
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قادری

