
 

 

  حکم کا بڑھانے نیلز لیے کے(Husband)ہسبنڈ اپنے
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ میں   بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کے اس بڑھانا ناخن وہ اگر ہے بڑھاسکتی ناخن اپنے لیے خاوندکے اپنے عورت کوئی کیا
 ہو۔ لگتا اٹریکٹو اور اچھا کو ہسبنڈ

 (انڈیا) یوسف :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 حکم کا شریعت اسے کیونکہ سکتی بڑھا نہیں ناخن اپنے بھی لیے کے خاوند اپنے عورت
 خَلف  ترشوانا نہ ناخن بعد کے دن چالیس لے کاٹ ناخن پہلے پہلے سے دن چالیس کہ ہے
 ہے۔ اورممنوع شریعت ِِٰ
َ فِّي لَنَا ُوق ِّتََ» أَنَسَ  قَالََ:  آیا میں حدیث کی مسلم صحیح جیساکہ  بِّ، قَص ِّ ، َوتَْقلِّيمَِّ الشَّارِّ  اْْلَْظفَارِّ

، َونَتْفَِّ بِّطِّ ، َوَحْلقَِّ اْْلِّ نَْ أَْكثَرََ نَتُْركََ لََ أَنَْ اْلعَاَنةِّ ينََ مِّ  سے عنہ تعاٰلی للا رضی انس "َلْيلَة َ أَْربَعِّ
 لینے بال کے بغل اور ٹنےکا مونچھ اور ترشوانے ناخن''کہ ہیں فرماتے آپ  کہ ہے روایت
 ''رکھیں۔ چھوڑ نہ زیادہ سے دن چالیس کہ تھی گئی کی مقرر میعاد یہ لیے ہمارے میں

 (153،ص258 :الفطرۃ،الحدیث خصال الطھارۃ،باب ،کتاب''مسلم صحیح)
 اور ترشوائے دن پندرھویں تو ترشوائے نہ ناخن اگر کو ہرجمعہ: ہے میں بہارشریعت اور
 مونچھیں حکم یہی ہے۔ ممنوع ترشوانا نہ بعد کے اس ہے دن ۴۰ چالیس تمد انتہائی کی اس

 چالیس کہ ہے کا کرنے صاف بال کے بغل اور کرنے دور ناف ِِٰ زیر موئے اور ترشوانے
 ہے۔ منع ہونا زیادہ سے دن

 ( 584ص 16حصہ 3 ج بہارشریعت)
 نبی کہ جیسا ۔ گی جائے کی نہیں نافرمانی کی حقیقی خالق لیے کے رضا کی خاوند اور
 سبحانہ للا "هللا معصية في لمخلوق لطاعة"  فرمایا نے وسلم وآلہ علیہ للا صلی کریم
 گی۔ جائے نہیں اطاعت کوئی  کی مخلوق میں نافرمانی کی وتعالی

 [367 نمبر حدیث 185ص1 ج للطبرانی الکبیر المعجم]  
وَِ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َجلََِّعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
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The ruling of keeping long nails for one’s husband 

  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: Can a woman keep long nail for her husband if he likes them and finds it attractive? 

Questioner: Yusuf from India 

ANSWER: 

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

A woman cannot keep long nail even for her own husband because it is a command of sharī’ah for her 

to cut the nails before forty days have passed; not cutting one’s nails after forty days is in contradiction 

to sharī’ah and prohibited. 

Just as it has been stated in a Hadīth of Sahīh Muslim narrated by Sayyidunā Anas, may Allāh be 

pleased with him, 

ِبِط، َوَنتْفِ  اْْلَْظفَاِر، َوتَْقِلیمِ  الشَّاِرِب، قَص ِ  فِي لَنَا ُوق ِتَ » أَنَس   قَالَ   "لَْیلَة   أَْربَِعینَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  نَتُْركَ  لَ  أَنْ  اْلعَانَِة، َوَحْلقِ  اْْلِ

“He states that, ‘The stipulated time within which we should trim the moustache, cut the nails, pluck the 

armpit hair and shave off the pubic hair is forty days.’” 

[Sahīh Muslim, pg 153, Hadīth no 258] 

In addition, it is stated in Bahār-e-Sharī’at that if one does not clip the nails every Friday, then it should 

be clipped once every fifteen days and the maximum time frame for this is forty days; to leave them 

unclipped for more than the stipulated time is not allowed. The same rule applies to trimming the 

moustache, removing the hair under the armpit and shaving the pubic hair. To leave this unattended 

for more than forty days is not permitted. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 3, part 16, pg 586] 

The True Creator هلالج لج cannot be disobeyed in order to satisfy & please one’s husband. Just as it has been 

stated by the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص , 

 "ہللا معصیة في لمخلوق لطاعة"

“No creation will be obeyed in the disobeying of Allāh Almighty.” 

[al-Mu’jam al-Kabīr li al-Tabarānī, vol 1, pg 185, Hadīth no 367] 

                                                                                                                                         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 

 


