
 کو کہاں سے لے کہاں تک کاٹا جائے [Pubic hairs] موئے زیِر ناف

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  االستفتاء: 

   ہ آدمی کوموئے زیِر ناف  کہاں سے شروع کرکے کہاں تک کاٹنےچاہیے۔ک

 انگلینڈطیب فرا م  :سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

وع کرکے عضو تناسل تک  عین ناف کے نیچے سے شربالوں کوناف  زیرِ ہر آدمی 

رانوں اور پیٹھ ۔کومونڈھے اور عضو تناسل کے اردگرد کے بال بھی دور کرے تمام

بال ان بالوں میں شامل نہیں۔موئے  ہکو بھی کاٹناجائز ہے مگر یپر موجود بالوں 

اوپر زیرناف میں صرف وہ بال شامل ہیں جو عضوتناسل کے اردگرد اور اس کے 

 ناف تک ہوتے ہیں ۔جیسا کہ بحرالرائق میں ہے کہ 

ُجلُُِذََكرُُِفَْوقَُُالشَّْعرُُُبِاْلعَاَنةُُِ"َواْلُمَرادُُ ِة"السُ ُإلَىَُوَحَوالَْيهُُِالرَّ موئے زیِر ناف سے رَّ

مراد وہ بال ہیں جو عضِوتناسل کے اردگر اور اس کے اوپر سے ناف تک ہوتے 

ُہیں۔

 [50ص 1فرائض الغسل ج  ]البحرالرائق باب

بعض لوگ عین ناف کے نیچے سے بالوں کو نہیں مونڈھتے بلکہ کچھ جگہ چھوڑ 

ناف کے نیچے سے کر آگے سے مونڈھتے ہیں ایسا ہرگز نہ کیا جائے بلکہ عین 

 لے کر عضوتناسل تک بالوں کو مونڈھا جائے  جیسا کہ بہارشریعت میں ہے کہ

 موئے زیر ناف کو ناف کے عین نیچے سے مونڈناشر وع کریں۔
 (۱۹۷،ص۱۶)بہار شریعت،حصہ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
 

 

 

 

 

 

 



SHAVING OF THE PUBIC HAIR 

Question: 

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

regarding the following issue: where does a man have to start shaving the 

pubic hairs from and up to what area should he do so? 

Questioner: Tayab, UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

A man must start shaving the pubic hair from below the navel and do so until the 

private parts. He must also get rid of hair around the private parts. It is 

permissible to shave hair growing on the thighs and the back but they are not 

included in pubic hair. Hair growing on and around the private parts up to the 

navel are included in pubic hair. 

ُجلُُِذََكرُُِفَْوقَُُالشَّْعرُُُبِاْلعَانَةَُُِواْلُمَرادُُ ةُُِإلَىَُوَحَواَلْيهُُِالرَّ الس رَّ  

It is stated in al-Bahr al-Ra’iq, “Hair growing on and around the private parts up to 

the navel are known as pubic hair.”  

[al-Bahr al-Ra’iq, vol. 1, pg. 50] 

Some people do not shave the hair just below the navel but leave some area and 

then shave the hair. This should not be done at all. The pubic hair must be 

shaved from just below the navel until the private parts.  

It is mentioned in Bahar-e Shari’at, “The pubic hair have to be shaved from right 

below the navel.”  

[Bahar-e Shari’at, part 16, pg. 197] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri 

Translated by the SeekersPath Team 

 


