
 

 

  ؟ ہے جائز استعمال کا چیزوں ہوئی بنی سے لیدر کے جانوروں کونسے
ِٰ ٰلوۃُِِاَْلَحْمُدِّٰلل  للاَِِٰرُسولَِِٰعٰلیَِوالسَََّلمَُِِوالصَّ

  کہ میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیان   و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ۔یوکے ہے جائز کرنا استعمال کو چیزوں ہوئی بنی سے  لیدر کے جانوروں کونسے

 جیسے ۔ ہیں جاتی بنائی  چیزیں سے  کھالوں کی جانوروں وحرام حالل سے بہت میں
 توضیح مکمل کی مسئلہ ۔اس پٹیاں یک گھڑیوں والی باندھنے پر ہاتھ اور کوٹ ، بیگز
  ۔ ہوسکے علم سے حوالے اس کو عوام تاکہ ہے حاجت کی

  
 (انگلینڈ)بہن ایک: سائلہ

    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّوابِٰلیَِِاْجعَلِِِْاَلللُھمَِِّالَوھَّابِالَمٰلکِِٰبَٰعونِِٰاَْلَجَوابُِ

 خواہ ہے جائز استعمال کا چیزوں ہوئی بنی سے کھال کی  جانور ہر  عالوہ کے ُسوئر
 اور ہو گیا لیا سکھا کرکے دباغت کو کھال اس ۔بشرطیکہ حرام ہویا حالل جانور وہ

 نمک کھاری کو کھال اس خواہ ہے، جاتی ہو پاک کھال کی جانور مردار ہر سے دباغت
 سکھالیا میں ہوا یا دھوپ فقط ہویا گیا لیا کر خشک سے  کمیکل کسی یا سے  وغیرہ
 وہ سے کرنے طرح ہواس  ہوگئی ختم بدبو کر فناہو رطوبت تمام کی اس سے ہوجس
 صحیح  کہ جیسا ۔ ہوگی پاک بھی چیز ہوئی بنائی سے اس اور گی ہوجائے پاک کھال

هَ  ُدِبغَ  "ِإَذا :فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص اکرم ،نبی آیا میں حدیث کی شریف مسلم  َطُهَر" فَ َقدإ  ابُ اْلإِ

  ''گا۔ جائے ہو پاک وہ تو جائے کردی دباغت جب کی چمڑا''
 ،۳۶۶ :الحدیث بالدباغ، المیتۃ جلود طھارۃ باب الحیض، کتاب ،''مسلم صحیح)   

 (۱۹۴ص

 ا مام کہ جیسا ہے جائز النا میں کام کرنااور استعمال اسے بعد کے دباغت کی کھال اور
 کرتے راویت سے عنہا تعالی   هللا رضی صدیقہ المومنین ام  ںمی مالک امام موطا مال ک
تَعََ أَنَ  أََمرََ ":فرمایا حکم نے وسلم علیہ تعالی   هللا صلی هللا رسول کہ ہیں تَم   بُِجلُودَِ يُس 

  ''جائے۔ الیا میں کام انھیں تو جائیں پکالی جب کھالیں کی ُمردار کہ''"ُدبِغَتَ  إِذَا ال َمی تَةَِ

 (۵۴ص ،۲ج ،۱۱۰۷ :الحدیث المیتۃ، جلود في ماجاء باب الصید، کتاب مالک، مام إل '' المؤطأ )''

َ َولَوَ  (ُدبِغََ إَهابَ  َوُكلَ ) کہ  ہے میں درمختار کتاب مشہور کی حنفی فقہ س   َوُهوََ) بَِشم 
تَِملَُها ُهرَُ فَََلَ (َطُهَرَخََلِخن ِزيرَ  يَح   سے دھوپ اگرچہ ہو کی دباغت کی جس چمڑہ ہر "يَط 
 کے خنزیر ہے ہوجاتا پاک وہ تو ہو رکھتا بھی احتمال کا  اس وہ اور ہو گیا سکھایا
َہوتا۔ نہیں پاک وہ کہ عالوہ



 

 

 الدباغۃ أحکام في ،مطلب المیاہ باب الطہارۃ، کتاب ،''ردالمحتار''و ''الدرالمختار'')

 (،وغیرہ۳۹۵۔۳۹۳،ص۱،ج

 سے سکھانے کھال کی جانور ہرمردار سوا کے سوئر کہ ہے میں شریعت بہار اور
 دھوپ فقط یا ہو پکایا سے دوا کسی وغیرہ نمک کھاری کو اس خواہ ہے، جاتی ہو پاک
 دونوں ہوکہ رہی جاتی بدبو کر ہو فنا رطوبت تمام کی اس ہواور سکھالیا میں ہوا یا

 ہے۔ ستدر نماز پر اس گی جائے ہو پاک میں صورتوں

 (402 ص 2 حصہ 1ج شریعت بہار)

َوَجلَِّ اَْعلَمَِوَرُسْولُہُِِاَْعلَمُِِتَعَاٰلیَِوللاُِ َُِِصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّمَِوٰاٰلہِ َِعلَْیہِِٰتَعَاٰلیِّللال

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Which animal leather is permissible to use? 

 ِللاِرسولِعلیِوالسَلمِوالصلوۃِہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Which animal leather is permissible to use. In U.K. things 

are made from the skin of many halāl & harām animals, such as bags, coats, 

the wrist straps for watches, etc. There is much need for a fully detailed 

explanation to this issue so that the general public can become aware of it. 

Questioner: A sister from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیمِالرحمنِللاِبسم
 والصوابِالَحقِھدایۃَِِاللھمِالَوھابِالَمٰلکِِٰبٰعَونِِٰالجواب

It is permissible to use the leather made from any animal other than pig; be the 

animal halāl or harām, provided that its skin has been tanned and then dried. 

Tanning purifies the skin of all dead animals, regardless of whether it is dried using 

sodium sulphate [used in the manufacturing of detergents], etc or via a certain 

chemical, or merely dried in the sun or the wind, from which all of its [bodily] fluids 

are rid of and thus no odour ceasing to exist. Doing so will purify the skin, and 

[thus] whatever is made from it will also be pure as well, just as it has been stated 

in a Hadīth of Sahīh Muslim; the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has stated, 

َھابُُِِدبٰغَِِإٰذَا"  "َطُھرَِِفَقَدِِْاْْلٰ

“When the skin is tanned, it becomes purified.” 

[Sahīh Muslim, pg 194, Hadīth no 366] 

Furthermore, using the skin after it has been tanned as well as bringing it into use 

is permissible, just as Imām Mālik narrates in Muwatta’ Imām Mālik from Umm al-

Mu’minīn (the Mother of the believers) Sayyidah ‘Ā’ishah Siddīqah, may Allāh هلالج لج be 

pleased with her, that, 
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“He [the Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص] ordered that the hides of dead animals be used 

after they had been tanned.” 

[al-Muwatta’ li-Imām Mālik, vol 2, pg 54, pg 1107] 

It is stated in the renowned Hanafī book, Durr Mukhtār, that, 



 

 

س   َولَو   (دُب غَ  إَھاب   َوُكل  )" لَُھا َوُھوَ ) ب َشم  تَم  یر   یَح  ن ز  ُھرُ  فاََل  (َطُھَرَخاَلخ   "َیط 

“Any hide which has been tanned, even if it has been dried via the sun, and it is 

possible to do so, then it becomes pure, other than pig as this is not pure.” 

[al-Durr al-Mukhtār & Radd al-Muhār, vol 1, pg 393-395] 

 

In addition, it is also stated in Bahār-e-Sharī’at that with the exception of pig, the 

hide of every animal becomes clean & pure after drying (tanning) whether it was 

tanned by boiling it with alkaline salt [sodium sulphate] or with any other chemical, 

or if it was simply left out to dry in the sun or it dried due to the wind and all its 

moisture dries off allowing its odour to fade away. In both cases, it will be regarded 

as being purified and salāh on it is permissible. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 2, pg 402] 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوسلمِوآلہِعلیہِللاِصلیِاعلمِہورسولِاعلمِتعالیِوللا

 قادریِضیاءِقاسمِمحمدِالحسنِابوِکتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


