
 

 

 ؟َ  ہے(luck Bad)لک بیڈ کرنا کلین کو گھر کو رات
َٰ ْمدُِّٰلل ٰلوۃَُ ا ْلح  الصَّ مَُ و  السََّل  ُسولَٰ ع ٰلی و   للاَٰ ر 

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانَٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 میں گھر کو رات کہ ہے سنا نے میں کیونکہ ہے جائز کرنا صاف گھر کو رات کیا کہ

  ۔ کردیں بیان میں بارے اس پلیز تو ہے (luck Bad)بیڈلک کرنا صفائی
 (انگلینڈ)  بامبری-امجد:سائل

    ﷽ 
ابَُ و  ٰلکَٰا ٰبع ونَٰ ا ْلج  ھَّاب لم  اب ٰلیَ  اْجع لَْ  ا لللُھمََّ الو  الصَّو  و   النُّْور 

 کیونکہ  ہے مستحسن جائزو کرنا )(کلین اسے کرنااور صفائی وقت بھی کسی میں گھر 
 نے ملسو هيلع هللا ىلصنبی پیارے ہمارے تک یہاں ۔ ہے پسند بہت صفائی کو شریعت  ہماری
يَمانُِ َشْطرُُ الطُُّهورُُ"فرمایا۔  ۔ ہے ایمان نصف صفائی "اْْلِ

 (223 رقم203 ص 1ج  الوضو فضل باب المسلم صحیح)
 شمار میں اسباب کے تنگی میں رزق کو دینے جھاڑو کو رات میں کتابوں بعض صرف
 میں کوگھر رات بَلضرورت ہے۔ہاں نہیں ناجائز بھی دینا جھاڑو جبکہ ہے گیا کیا

 سبب ایک سے میں اسباب کے تنگی میں رزق یہ کہ جائے کیا پرہیز سے جھاڑودینے
 ۔ ہے درست بالکل کرنا صفائی کو رات ہے۔جبکہ
للاَُ ُسْولُہَُ ا ْعل مَُ ت ع اٰلی و  ر  لََّ ا ْعل م و  ج  و  لَّی وَ  ع زَّ َُ ص  ل ْیہَٰ ت ع اٰلی ّللال ٰاٰلہَ  ع  س لَّم و   و 
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Is it bad luck to clean the house at night? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

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

the following issue: Am I allowed to clean the house during the night, 

because I heard that it is bad luck to clean the house during this time. Please 

can you advise us regarding this? 

Questioner: Amjad from Banbury, England 

ANSWER: 

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

It is permissible & commendable to clean the house at any given time, because 

cleanliness is a profoundly desirable act in Shar’īah. To the extent that our Beloved 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has stated, 

يَمانُِ َشْطرُُ الطُُّهورُُ"  "اْْلِ

“Purity is half of faith.” 

[Sahīh Muslim, vol 1, pg 203, Hadīth no 223] 

It has only been mentioned in some books that sweeping the house at night is 

among the causes of decrease in sustenance; although, sweeping is not actually 

impermissible. One should avoid unnecessarily sweeping the house during this 

time, as it is a cause of sustenance decreasing. Whereas, cleaning up at night is 

absolutely fine. 

                                                                                                                                         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 


