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مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
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االستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ کیا انڈیا میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی داڑھیاں کٹوادے تاکہ وہ
ایکسٹری میسٹ ہندووں سے اپنی جان بچاسکیں ۔
سائل اکرم انڈیا
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داڑھی منڈوانا ناجائز ہے لیکن اگر کوئی مسلمان ہندووں کی اکثریت والے عَلقے میں
رہتا ہے وہاں سے ہجرت بھی نہیں کرسکتا اور واقعی اسے ان کی جانب سے اپنی
جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں مسلمان کے لیے داڑھی کٹوانا جائز ہوجائے
گا۔مگر ہندوستان میں ہرجگہ ایسے حاالت نہیں لہذا خوامخواہ ایسے اعذار پیش کرکے
داڑھی منڈوانے پرجرات نہ کی جائے۔
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قادری
یوکے

Is it permissible to shave one’s beard in India?

الحمد ہلل والصلوة والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding
the following issue: Is it permissible for Muslims in India for them to shave
their beards so that they may protect & save their lives from extremist
Hindus?
Questioner: Akram from India

ANSWER:
﷽
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َ
It is impermissible to shave the beard, however if a Muslim lives in a Hindu-majority
area and such person cannot migrate from this area, as well as there being a real
risk & danger of their life, then it is permissible in such case for said Muslim to cut
his beard. However, this is not the case for every area in India, therefore, one
should not have the audacity to cut one’s beard willy nilly in every single case
scenario without valid reason, as has been explained above.
وہللا تعالى أعلم ورسوله أعلم صلى ہللا عليه وآله وسلم
كتبه أبو الحسن محمد قاسم ضياء قادري
Answered by Muftī Qāsim Ziyā al-Qādirī
Translated by Haider Ali

