
 لیزر ہیر ریموور کا استعمال کرناکیسا

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

اور کیا ان بالوں کو کہ کیا مرد اپنے سارے جسم کے بالوں کو مونڈوا سکتا ہے۔

 ہے۔لیزرریموور سے ختم کیا جاسکتا 

 فرام انگلینڈ اطیب :سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

داڑھی اور بھووں کے عالوہ مرد سارے جسم کے بال منڈواسکتا ہے مگر سینے 

منڈوائے تو گناہ بھی  ان کو  اگراور پیٹھ کے بالوں کو منڈوانا اچھا نہیں ہے لیکن 

سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا یا کتروانا ۔جیسا کہ بہارشریعت میں ہے کہ نہیں ہے

حصہ  3)بہار شریعت جاچھا نہیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ پر سے بال دور کرسکتے ہیں۔ 

 (585ص 16

 نے میں بھی حرج نہیںاور ہاں اگر بھووں کے بال بڑے ہوگئے ہوں تو ان کو ترشوا

بھوں کے بال اگر بڑے ہوگئے تو ان کو ترشواسکتے :جیسا کہ بہار شریعت میں ہے

 ۔ہیں

 (585ص 16حصہ  3)بہار شریعت ج

 ریموور سے ختم کرنا بھی جائز ہےہیر جن بالوں کو مونڈنا جائز ہے ان کو لیزر 

اگر وہ خود اس کا استعمال جانتا ہواور اس کے لیے کسی دوسرے مر د کے سامنے 

ستر کھولنا ناجائز ہے۔لہذا بالوں کوکاٹنے کے لیے نیچرل طریقے ہی استعمال کیے 

 جائیں۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE USE OF LASER HAIR REMOVAL 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
 

Question: 

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

regarding the following issue: can a man remove (shave) the hair from all 

of his body? And can laser hair removal be used to stop these hairs from 

growing again. 

Questioner: Ateeb from UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

With the exception of the beard and eyebrows, a man can shave the remaining 

parts of his body but it is better not to shave the hairs of the chest and back. 

However, if he shaves the hair [from the chest and back] he will not be sinful. As 

it is mentioned in Bahār-e Sharī’at that it is better not to shave or trim the hairs of 

the chest and back but hair from the hands, feet, stomach etc. can be removed.  

[Bahār-e Sharī’at, vol. 3, part 16, pg. 585] 

And yes, if the hairs of the eyebrows become excessive then there is no harm in 

trimming them. As it is mentioned in Bahār-e Sharī’at: 

“If the hair of eyebrows becomes excessive then they can be trimmed.” 

[ibid.] 

It is permissible to use laser hair removal on those body parts which are 

permissible to shave if one knows how to remove the hair themselves but to 

expose the sitr e awrah [below the navel to the knees] in front of another man for 

this is haram. That is why natural methods to remove hair should be used. 

 وآلہ وسلموہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ 
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 


