
 

 

 کن دنوں میں بال وناخن نہیں کاٹنے چاہیے 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

میں    فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے    کیااالستفتاء:  
کہ دسویں محرم میں آپ بال اور ناخن کاٹ سکتےہیں ؟اور کیا مخصوص دن ہیں 

 جن میں ہمیں بال وناخن نہیں کاٹنے چاہیے ۔
 (انگلینڈ) علی سائل:

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

کاٹنے میں کوئی حرج نہیں اور بدھ والے دن ناخن دسویں محرم کو بال وناخن 
کاٹنے سے احتراز کیا جائے کہ حدیث میں منع کیا گیا ہے اور پہلی ذو الحجہ سے 

ایک  کہ  ذوالحجہ تک بال وناخن نہ کاٹے جائیں بلکہ قربانی کرکے کاٹیں ۱۰
قربانی کا ثواب مفت میں ملے گا ۔لیکن ان دنوں میں بھی بال وناخن کاٹنا گناہ نہیں 

 صرف ثواب سے محرومی ہے۔
َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 قادری          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن         کتبہ
 یوکے     خادِم داراالفتاء
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  الحمدہلل والصلوۃ والسَلم علی رسول للا 
QUESTION:  

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

following issue: Can one get a haircut and clip nails on the 10th of Muharram?  What are 

those specific days when we cannot get a haircut or clip nails? 

Questioner: Ali UK 

ANSWER: 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب 

There is no harm in getting a haircut and clipping nails on the 10th of Muharram.  One should 

however avoid clipping nails on Wednesdays, for we are discouraged from doing so in the 

Hadeeth.  One should not get a haircut and clip nails from the 1st to the 10th Dhul Hijjah but rather 

cut them after the Qurbani, for then one will get the reward of a Qurbani without having to incur 

the cost.  Despite all of this, it is still not a sin to cut hair or nails in those days (of Dhul Hijjah) 

though it will deprive one of the reward. 

 

                                                                                                                                          وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم 

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Musjidul Haq Research Department ( www.musjidulhaq.com ) 

 

http://www.musjidulhaq.com/

