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 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

سوال: حنفی فقہ میں منگنی کا حکم  کیا ہے اور اس  موقع پر انگوٹھیوں وغیرہ کا تبادلہ کرنا 

 جائز ہے؟

 

 سائل: ماریہ  قاضی یوکے

 الجواب بعون الملک الوھاب

 

اگر یہ  رسم شرعی تقاضوں کے مطابق کی جائے تو جائز  ۔منگنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے

 کی انگوٹھی یا دیگر تحائف یا لڑکیکے  لیے سونے  ہے اور اس  میں لڑکے والوں کا لڑکی 

اڑھے چار ماشہ والوں کا لڑکے لیے کپڑے یا چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ایک نگینہ والی اور س

بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکا خود لڑکی کو دیناجائز ہے مگر ضروری نہیں۔اس میں سے کم 

ن جاتے بلکہ ان اپنے ہاتھ سےانگوٹھی وغیرہ نہ پہنائے۔کیونکہ منگنی سے وہ  میاں بیوی نہیں ب

  کرنا ضروری ہے۔            شرعی پردہ  کا آپس میں

لوگوں نے اسے نکاح کا ایک حصہ ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ بھی نہ نکاح میں منگنی اگر

نکاح کے لیے  اور نہ ہی  ہے ا ہے ۔حاالنکہ ایسا نہیں ہےنہ یہ نکاح کا حصہبنادی

سے  ہندوؤںمروجہ منگنی کی رسم سب سے پہلے ہندوستان میں ہی شروع ہوئی اور ضروری۔

 کماقال المفتی احمدیارخان فی کتابہ اسالمی زندگی۔    ہی مسلمانوں  میں آئی۔ 

ے منگنی جیسی رسم بہت سی غیر شرعی رسموں کا مجموعہ آج کل دیکھا یہ گیا ہ                

ہے۔مثال میوزک بجانا ، لڑکوں لڑکیوں کا بےپردہ ایک گھر میں جمع ہونا،آپس میں ہنسی مذاق 

حاالنکہ  اس میں لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اوریہ سب کچھ حرام ہے  کرنا

حضرت علی رضی ہللا تعاٰلی عنہ سے  ہ میں آیا۔مردپر سونا پہننا حرام ہےجیسا کہ حدیث مبارک

     ہے۔  روایت

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أََخذَ َحِریًرا فََجعَلَهُ فِي یَِمینِِه، َوأََخذَ ذََھبًا، فََجعَلَهُ         ِ َصلَّى اَّللَّ  فِي ِشَماِلِه، ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اَّللَّ

تِي قَاَل: صلَّی ہللا تعاٰلی علیہ وسلَّم نے دہنے ہاتھ میں ریشم ہللارسول ا.إِنَّ َھذَْیِن َحَراٌم َعلَى ذُُكوِر أُمَّ

لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا پھر یہ فرمایاکہ ''یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام 

                   [۷۱،ص۴،ج۴۰۵۷]سنن أبي داودکتاب اللباس، باب في الحریرللنساء،الحدیث:ہیں

گناہ کیونکہ یہ گناہ پر مدد کرنا ہے اور ہللا سبحانہ  اور سونے کی انگوٹھی مرد کو  پہنانا بھی

ثِْم َواْلعُْدٰوِن  وتعالی نے اس سے منع فرمایا۔ہللا تعالی قرآن میں فرماتا ہے۔ اور َواَل تَعَاَونُۡوا َعلَی ااۡلِ

 - کرومدد نہ  ایک دوسرے کیپر  گناہ اور زیادتی

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء القادری کتبہ



English Translation 

Fatwa regarding Engagement Ceremonies 

Question: What is the ruling concerning engagements in Hanafī Fiqh and is it permissible to 
exchange rings and other gifts on these occasions? 
 

Questioner: Mariyah Kazi, UK. 

Answer: 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

 الجواب بعون الملک الوھاب

[1] An engagement in actuality is a promise to marry. If this ceremony is conducted in 
accordance with Sharī’ah requirements then it is permissible. For the boy’s family to gift the girl 
a gold ring or other items or the girl’s family to gift the boy clothes or a silver ring, which weighs 
less than 4.5 Mashas (4.374 grams), bearing only one precious stone, is permissible, but not 
necessary. It is also necessary that the boy does not place the ring onto the girl’s finger with his 
own hand, or any other item, because they do not become husband and wife through the 
engagement ceremony, on the contrary it is necessary for them to still observe shar’ī 
segregation anad veiling at this stage.  
 
Even if there is no engagement ceremony prior to the nikāh (wedding ceremony) there is no 
problem in this.  People have made it a binding part of the nikah whereas this is not true. 
Neither is it a part of the nikāh nor is it necessary for the nikāh. The engagement ceremonies 
that are in vogue first began in India and spread into the Muslims from the Hindus as mentioned 
by Muftī Ahmad Yār Khān Na’īmī (may Allah shower him with mercy) in his book ‘Islami Zindagi’. 
 
Nowadays it is observed that the engagement ceremony is a collection of many un-Islamic 
customs. For example the playing of music, the gathering of men and women in one house 
without observing segregation and veiling, laughing and joking amongst themselves. All of this is 
harām. The boy is given a gold ring to wear whereas the wearing of gold is forbidden upon men 
as has reached us from the blessed hadith:  
 
Sayyidunā ‘Alī (may Allāh be pleased with him) narrates that: Indeed the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص took hold of 
some silk placing it in his right hand and some gold placing it in his left hand and then said:  
 
“Verily these two are harām upon the males of my ummah.” 
 
[Sunan Abū Dāwūd Hadīth 4057] 
 
To place a gold ring onto a man’s finger is a sin because this is aiding another upon sin and Allāh 
(Most Transcendent is He) has forbidden this in the Qur’ān: 
 



{And help not one another in sin and transgression} [Surah al-Māidah 

Verse 2] 
 

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء القادری کتبہ

 

 


