
 کیا دولہےکے جسم پر ہلدی ملنا جائز ہے؟

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

کچھ عالقوں یا قوموں میں یہ رسم ہے کہ دولہے کو مہندی کی رات  ایشیاء کے کہ

 ؟ ہے ہلدی ملی جاتی ہے کیا یہ جائز
 

 فرام انگلینڈ ایک بہن :سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

اگر دولہا خود کسی طبی فائدے کے تحت اپنے جسم پر ہلدی ملتا ہے تو اس میں 

کوئی حرج نہیں ہے یا مرد حضرات گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصہ کے 

دولہے کے جسم پر ہلدی لگاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر غیر محرم عالوہ 

عورتیں دولہے کے جسم پر ہلدی ملتی ہیں تو بالشبہ ناجائز  وگناہ بلکہ کئی گناہوں 

کا مجموعہ ہے۔اس میں غیر محرم عورتوں کودیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور 

جسے حدیث میں زنا سے تعبیر عورتوں کا دولہے کے جسم کو چھونا پایا جاتا ہے 

 کیا گیاہے۔

فَاْلَعْينَاِن ِزنَاُهَما النََّظُر، َواْْلُذُنَاِن ِزنَاُهَما مسلم شریف کی حدیث میں آیا :جیسا کہ  

آنکھوں کا زنا )حرام( دیکھنا " اِِلْستَِماُع، َوالل َِساُن ِزنَاهُ اْلَكََلُم، َواْليَُد ِزنَاَها اْلبَْطشُ 

حرام سننا اور زبان کا زنا حرام بولنا اور ہاتھ کا زنا حرام چھونا ،پکڑنا کانوں کا زنا 

 ہے ۔

 (2657)الصحیح المسلم باب قدر علی ابن آدم حظہ من الزنا وغیرہ رقم 

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن بہکت
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THE RULING ON APPLYING HALDI ON THE BODY OF A GROOM 

  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, is the Asian custom of rubbing haldi 

(turmeric) over the groom’s body on the “Mehndi night” permissible? 

Questioner: A sister from UK 

ANSWER: 

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

If the groom himself rubs turmeric over his body for some health benefits then it 

is totally permissible. If other men rub turmeric over the groom’s body, leaving 

out the parts from knees up to the navel, then this too, is permissible but if ghayr-

mahram women rub turmeric over the groom’s body then without doubt it is 

unlawful and sin, and rather a collection of sins.  This involves looking at ghayr-

mahram women, chatting with them and them touching the groom’s body which, 

according to a Hadith, is considered as adultery; as it is mentioned in the Hadith 

of Muslim Shareef: 

اَها اْلبَْطشُ فَاْلَعْينَاِن ِزَناُهَما النََّظُر، َواْْلُذُنَاِن ِزنَاُهَما اِِلْستَِماُع، َوالل َِساُن ِزنَاهُ اْلَكََلُم، َواْليَُد ِزنَ   

Adultery of the eyes is seeing (what is forbidden), adultery of the ears is listening 

(to what is forbidden), adultery of the tongue is speaking (what is forbidden) and 

adultery of the hand is touching/holding (what is forbidden). [Sahih Muslim, 

Hadeeth No. 2657] 

                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 
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