
 

 

 نہیں یا ہے ضروری کاٹنا ہیرز پیوبک کے میت
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 حصہ کا میت غسلِٰ یہ ہے؟اور الزمی کاٹنا ہیرز (Pubic)ٰپیُوٰبک کے میت کے میت کیا
 ؟ ہے

 (انگلینڈ) لنڈن -  ذیشان: سائل

    ﷽ 
َوابالنُّْوَروَِ ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ  الصَّ

 مونڈنا بال کے جگہ اور کسی یا کاٹنا (ناف  زیرِٰ موئے) ہیرز (Pubic)پٰیُوٰبک کے میت
 کسی ہے۔اگر تحریمی ِِٰ مکروہ و ناجائز  کاٹنا انہیں بلکہ  ہے نہیں حصہ کا میت غسلِٰ
 کہ جیسا  دے رکھ میں کفن کو بالوں ان اور کرے توبہ وہ تو مونڈے بال کے میت نے

حُا َولَا) ۔ ہے میں درمختار  نہیں کو بالوں کے میت"تَْحِريًما يُْكَرهُا أَيْا (َشْعُرهُا يَُسرَّ
 ۔ ہے تحریمی مکروہِٰ کرنا ایسا یعنی گا جائے مونڈا
 أَيْا : ہیں فرماتے رمیں ردالمحتا الرحمۃ علیہ شامی عابدین ابن عَلمہ تحت کے اس
 نَْهٌر، يَُجوزُا لَا الشَّْعرِا َوقَْطعَا َواِلْمتَِشاطَا َمْوِتَها بَْعدَا التَّْزيِينَا أَنَّا ِمنْا اْلقُْنَيةِا فِي ِلَما تَْحِريًما يُْكَرهُا
 ہے تحریمی کاٹنامکروہ کا بالوں کے میت"اْلَكفَنِا فِي َمعَهُا أُْدِرجَا َشْعُرهُا أَوْا ُظْفُرهُا قُِطعَا فَلَوْا
 کاٹنا کا بالوں یا کرنا ھیکنگ یا کرنا اختیار زینت بعد کے موت کہ ہے میں قنیہ کیونکہ
 جائے۔ دیا رکھ میں کفن اسے تو گئے کاٹے  بال کے میت اگر نہیں ہے جائز

 (۱۰۴ص ،۳ج المیت، عند ۃ القراء في مطلب الجنازۃ، صَلۃ باب الصَلۃ، کتاب ،''ردالمحتار'' و ''الدرالمختار'')

 ناخن یا کرنا ھاکنگ میں بال کے سر یا داڑھی کی میّت کہ  ہے میں شریعت بہار اور
 ہے تحریمی و مکروہ و ناجائز اُکھاڑنا، یا کترنا یا مونڈنا بال کے جگہ کسی یا تراشنا
 ہو ٹوٹا ناخن اگر ہاں دیں، کر دفن میں حالت اُسی ہے پر حالت جس کہ ہے یہ حکم بلکہ
 دیں۔ رکھ میں کفن تو لیے تراش بال یا ناخن اگر اور ہیں سکتے لے تو

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Is it a must to remove the pubic hairs of a deceased person? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

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

the following issue: Is it essential that one removes the pubic hair of a 

deceased person? Is this part of washing the deceased? 

Questioner: Zeeshan from London, U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

Removing the public hairs (i.e. the hair from below the navel), or from any other 

area for that matter, is not a part of washing the deceased. In fact, cutting them is 

impermissible and makrūh tahrīmī [majorly disliked]. If someone has cut the pubic 

hair of a deceased person, they must repent. The hairs are to be placed in the 

shroud, just as it is mentioned in Durr Mukhtār, 

حُِ َواَلِ)"  "تَْحٰریًما یُْكَرہُِ أَيِْ (َشْعُرہُِ یَُسرَّ

“The hair of the deceased will not be removed, meaning doing so is makrūh 

tahrīmī.” 

Regarding this, ‘Allāmah Ibn ‘Ābidīn al-Shāmī, may Allāh هلالج لج shower mercy upon 

him, states in Radd al-Muhtār that, 

 َشْعُرہُِ أَوِْ ُظْفُرہُِ قُٰطعَِ فَلَوِْ نَْھٌر، یَُجوزُِ اَلِ الشَّْعرِٰ َوقَْطعَِ َوااٰلْمتَٰشاطَِ َمْوتَٰھا بَْعدَِ التَّْزیٰینَِ أَنَِّ ٰمنِْ اْلقُْنیَةِٰ فٰي ٰلَما تَْحٰریًما ْكَرہُِیُِ أَيِْ"

 "اْلَكفَنِٰ فٰي َمعَهُِ أُدْٰرجَِ

“It is makrūh tahrīmī to cut the hair of the deceased because it is stated in al-

Qunyah that beautifying, combing or cutting the hair after death is not permissible. 

If the hair of the deceased was cut [knowingly or unknowingly - as it is not allowed], 

then it should be placed in the shroud.” 

[al-Durr al-Mukhtār & Radd al-Muhtār, vol 3, pg 104] 

On a further note, it is stated in Bahār-e-Shari’at that to comb the beard or the hair 

on the head of the deceased or to clips the nails or to shave off, trim or pluck out 

hair from anywhere is impermissible and makrūh tahrīmī. The ruling is that he must 

be buried in the condition in which he is. However, if a nail is broken, then one can 



 

 

remove this. If the hair or nails were clipped (which is not allowed), then this too 

must be kept in the shroud. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


