
 باربر کی کمائی حالل ہے  

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا: االستفتاء

( کی کمائی  حالل ہے جو لوگوں کے اس طریقے سے Barbersہ   کیا اس باربر)ک

 ہے ۔ اور لوگوں کی داڑھیاں مونڈاتا بال کاٹتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں 

 ہیلی فیکس یوکے  -ساجد  سائل :

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

جیسا کہ  کی اجرت  حرام ہے ۔مونڈنے بال کاٹنے کی اجرت حالل ہے مگر داڑھی 

وقار الفتاوی میں ہے :داڑھی مونڈنا حرام ہے اور یہ کام کرنا بھی حرام  ہے ، کسی  

 سےکروانا بھی حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے۔

 (259ص 1)وقارالفتاوی ج

ُسْولُہُ ا ْعل م ر  ہللاُ ت ع اٰلی ا ْعل ُم و  لَّ  و  ج  و  ل ْیِہ و   و   ع زَّ ُ ت ع اٰلی ع  لَّی ّٰللاہ س لَّمص   ٰاِلٖہ و 

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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ARE THE EARNINGS OF A BARBER HALAL? 

  الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: are the earnings of such a barber halal who cuts hair 

into styles that are not according to the Sunnah and he shaves people’s 

beards? 

Questioner: Sajid from Halifax UK 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

The earnings from cutting hair are halal but the earnings from shaving beards are 

haram. It is stated in Waqar al-Fatawa that shaving the beard is haram, doing 

such a job is haram, getting your beard shaved by someone else is haram and 

any earnings from this is also haram. 

[Waqar al Fatawa Chapter 1, Page 259] 

                                                                                                                                         وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 

 

 


