
 عورت کے خوشبو لگانے کے حوالے سے فتوی 
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
کہ کیا عورت گھر سے باہر نکلنے کے لیے خوشبو  استعمال  کرسکتی ہے اور  

لگاسکتی ہے اور اگر عورت نے گھر میں  کیا گھر میں عورت ہر طرح کی خوشبو
 خوشبو لگائی ہو اور ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟

 
 ہ:نبیلہ  فرام انگلینڈسائل

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

عورت کو گھر سے نکلتے ہوئے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جو بدن سے اٹھ 
اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاں کر دوسروں تک پہنچ سکتی ہو اورعورت 

ہاں یہ ۔فقط شوہر یا محاِرم ہوں وہاں ہر طرح کی خوشبو استِعمال کر سکتی ہے 
اگر اِرم تک خوشبو نہ پہنچے۔احتیاط الزمی ہے کہ دیَور و َجیٹھ اور دیگر غیرَمح

گھر میں  ایسی خوشبو لگائی ہو تو اور ایمرجنسی میں  باہر نکلنا پڑ جاے  تو 
 کپڑے بدل لے تاکہ غیر محرموں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ 

َجاِل ِريٌح ََل لَْوَن لَهُ أَََل َوِطيُب نے فرمایا "ملسو هيلع هللا ىلص حدیث میں آیا اور نبی کریم  أَََل َوِطيُب الر ِ
إِنََّما َحَملُوا قَْولَهُ فِي ِطيِب الن َِساِء َعلَى  أَُرهُ، قَالَ  َساِء لَْوٌن ََل ِريَح لَهُ"، قَاَل َسِعيٌد:الن ِ 

ا إَِذا َكانَْت ِعْنَد َزْوِجَها فَْلتَطَّيَّْب بَِما َشاَءتْ   "أَنََّها إَِذا َخَرَجْت فَأَمَّ
ہو رنگ نہ ہو، سنو! اور عورتوں  خوشبوسنو! مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں  

سعید کہتے ہیں: میرا خیال  ۔امام بو نہ ہوخوشکی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو 
فرمان  کے اس  ملسو هيلع هللا ىلص قتادہ نے کہاعلماء نے عورتوں کے سلسلہ میں آپحضرت  ہے 

کو اس صورت پر محمول کیا ہے جب وہ باہر نکلیں لیکن جب وہ اپنے خاوند کے 
 سی خوشبو چاہیں لگائیں۔پاس ہوں تو وہ جی

 (۶۸،ص۴،ج۴۰۴۸باب من کرھہ،الحدیث: سنن أبي داود''،کتاب اللباس)

ہ کا باِعث  باہَر نکلنے پرجو عوَرت ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ غیر مردوں کی توجُّ

کہ حضرِت َسیُِِّدنا ابو تو ایسی عورت کے بارے میں سخت وعید ہے  جیسا  بنے 

تعالٰی عنہ سے روایت ہے:'' جب کوئی عورت ُخوشبو لگا ہللا ُموسٰی اَْشعَِری رضی ا

 کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی ُخوشبو پائی جائے تو یہ عورت َزانِیہ ہے ۔ 

 ( ۱۵۳ص ۸)ُسنَُن النََّسائِی ج

وَ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َجلَّ َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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LEGAL VERDICT ON A WOMAN PERFUMING HERSELF 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

Question: 

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

following matter; can a woman use perfume when going out? Can a woman 

wear any type of perfume when she is indoors? What should a woman do if 

she has applied perfume while she is in her house and she has to go out 

due to some emergency?   

Questioner: Nabila from UK 

 
Answer: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

It is not permissible for a woman to wear a perfume, the fragrance of which 

leaves the body and reaches others. It is permissible for a woman to wear any 

type of perfume when she is at home, where only her husband or mahrams 

(unmarriageable kin) are present. It is necessary be cautious that the fragrance 

does not reach her brothers-in-law and other non-mahrams. If a woman has 

applied such a perfume whilst indoors and has to go out due to some 

emergency, she should change her clothes and go out, so that its fragrance does 

not reach non-mahrams. 

It has been mentioned in a hadith: 

َجاِل ِريٌح ََل لَْوَن لَهُ أَََل َوِطيُب الن َِساِء لَْوٌن ََل ِريَح لَهُ"، قَاَل َسِعيٌد: أَُرهُ،  أَََل َوِطيُب الر ِ

ا إَِذا َكانَْت ِعْنَد َزْوِجَها إِنََّما َحَملُوا قَْوَلهُ فِي ِطيِب الن َِساِء َعلَى  قَالَ  أَنََّها إَِذا َخَرَجْت فَأَمَّ

 فَْلتَطَّيَّْب بَِما َشاَءتْ 

Translation: “‘The perfume used by men should have an odour but no colour, and 

the perfume used by women should have a colour but no odour.’ 

Sa’id said: I think he (Qatadah) said: They interpreted his tradition about perfume 

used by women as applying when she comes out. But when she is with her 

husband, she may use any perfume she wishes.” [Sunan Abu Dawud, hadith no. 

4048] 



The woman who goes out applying perfume, the fragrance of which attracts other 

men, has been warned strictly. It is narrated from Sayyiduna Abu Musa al-Ash’ari 

(may Allah be pleased with him): “When a woman wears perfume and goes out 

so that her fragrance is found, then such a woman is an adultress.” [Sunan al-

Nasa’i, vol. 8, pg. 153]   

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

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


