
 آرٹیفیشل زیور کا مسئلہ 
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
کہ کیا عورت آرٹیفشل زیور پہن سکتی ہے اور کونسے زیور عورتوں کے لیے 

 پہننا جائز نہیں ہے؟
 

 ہ:ایک بہن  فرام انگلینڈسائل
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

عورتوں کے لیے سونا یاچاندی کے عالوہ دھاتوں سے بنائی گئی  آرٹیفیشل 

ن  وحدیث کی کسی نص سے اس کی ممانعت ثابت آجیولری کو پہننا جائز ہے۔قر

ور اشیاء میں اصل اباحت ہے۔درمختار لہذ ا یہ مسئلہ اپنی اصل پر ہے ا ہے۔ نہیں

 ۔ان االصل فی االشیاء االباحۃ ۔میں ہے

 مطبوعہ رشیدیہ {            ۲۳۴ص ۲}درمختارج 

َساءِااَبأْسَااَوَلا"فتاوی عالمگیری میں ہے کہ         اِمنْااُشُعوِرِهن اافِيااْلَخَرزِاابَِتْعلِيقِاالِلنِّ

ة ااأَوْااُنَحاس ااأَوْااُصْفر ا يَنةِااَوَنْحِوَهااَحِديد ااأَوْااَشب  َوارُاالِلزِّ                                                                                                                                                                                                                                                          "اْلقُْنَيةافِياَكَذااِمْنَهااَوالسُّ

اگراپنے بالوں میں  عورت زینت کے لیے پیتل یا تانبے یا اس کی مثل کوئی      

یا ان چیزوں کے کنگن پہنے تو اس میں  لٹکائےدھات یا لوہے کا پراندہ بنا کر 

 کوئی حرج نہیں۔

َخاِذااْلَخاِدِمالِْلِخْدَمِةاجا ،  )فتاوی ہندیہ يَنةاَوِاتِّ  (359صاا5اْلَباُبااْلِعْشُروَنافِياالزِّ

لوہا،تانبا،پیتل ، سیسہ اورکانچ یا ہڈی وغیر ہ اس سے پتہ چال کہ عورت کے لیے

عورت کے لیے زیور پہننا جائز ات  استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں۔اورکے زیور

 ں ۔کسی قسم کا زیور منع نہی  ،ہے

َوَجلَّ  َوہللاُ َتَعاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُُہ اَْعلَم ُ َتَعاٰلی َعلَْیِہ َوٰالِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ
ٰ

 َصلَّی ہللٰا
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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RULING ON WEARING ARTIFICIAL JEWELLERY  

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; is it permissible for women to wear artificial jewellery? What 

types of ornaments are permissible for women to wear?    

Questioner: A sister from England  

ANSWER: 
 

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

It is permissible for women to wear jewellery made from metals other than gold and 

silver. Its impermissibility is not proven from any text of the Qur’an and Hadith. This 

issue pertains to its asl (original state) and the asl of anything is permissibility. 

It is stated in al-Durr al-Mukhtar: 

فی االشیاء االباحۃ ان االصل  

Translation: “The asl of anything is permissibility.” (al-Durr al-mukhtar, vol. 2, pg. 

234) 

It is stated in Fatawa Alamgiri: 

َساءِااَبأْسَااَوَلا ة ااأَوْااُنَحاس ااأَوْااُصْفر ااِمنْااُشُعوِرِهن اافِيااْلَخَرزِااِبَتْعلِيقِاالِلنِّ يَنةِااَوَنْحِوَهااَحِديد ااأَوْااَشب  َوارُاالِلزِّ افِياَذاكَااِمْنَهااَوالسُّ

 اْلقُْنَية

Translation: “There is no problem in women hanging an ornament made of copper, 

bronze, iron or a similar metal on their hair or even wearing bangles made from 

these metals.” (Fatawa Hindiyyah, vol. 5, pg. 359) 

Therefore, there is no problem in women wearing ornaments made from iron, 

copper, bronze, lead, glass, bones, etc. It is permissible for a woman to wear 

ornaments. No type of ornament is impermissible. 

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

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 


