
 سونے یا چاندی کے دانت کا مسئلہ
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
ہ کیا  مرد کوسونے یا چاندی کا دانت لگانا جائز ہے ؟میڈیکل پرابلمز کی وجہ ک

 سے۔
 انگلینڈادیب فرام سائل:

 ہللا الرحمن الرحیمبسم 
 الجواب بَِعوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

اگر چاندی کے بنے ہوئے دانتوں سے گزارہ ممکن ہو تو مرد صرف چاندی کے 
لہذا چاندی یا  دانت ہی لگائے ۔سونے کے دانت استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوگی

اگر چاندی یا کسی  لیکن ۔یا جائےکسی اور چیز سے بنے ہوئے دانتوں سے کام چال
اور دھات  کے دانتوں سے ضرورت پوری نہ ہو یعنی چاندی یا کسی اور دھات  
کے دانتوں میں بو یاتعفن پیدا ہوجاتا ہو تو مرد سونے کے دانت بھی لگا سکتا 

یعنی ضرورتاً اس کی اجازت ہوگی اور بالضرورت مردوں کو سونے کا دانت ہے۔
 ۔ناجائز ہے

کہ سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمدرضا خان دانتوں کے لیے جیسا 
ً ارشاد فرمایا کہ  سونے کا تالو لگانے کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے جوابا

ً جائزہے اور مردوں کو بضرورت ]اس کی سونے کا تالو عورتوں کو مطلقا
ایسی  یعنی جبکہ سونے میں کوئی خصوصیت محتاج الیہا ضرورت ہوتوجائز ہے[

 ۔ہوکہ چاندی وغیرہ سے حاصل نہ ہوسکتی ہو
 [194ص 24]فتاوی رضویہ ج

االصل فیہ التحریم واالباحۃ للضرورۃ وقد اندفعت بالفضۃ وھی  "ہدایہ میں ہے:اور  
 "االدنی فبقی الذھب علی التحریم والضرورۃ لم تندفع فی االنف دونہ حیث انتن

اس کا مباح ہوناضرورت کی وجہ سونے کے استعمال میں اصل حرمت ہے اور 
سے ہے کیونکہ چاندی سے یہ ضرورت پوری ہوجاتی ہے اور اس کا استعمال 
بنسبت سونے کے قریب ہے، لٰہذا سونا اپنی حرمت پرباقی رہے گا، اور یہ 
ضرورت ناک لگانے میں بغیر سونے کے پوری نہیں ہوسکتی)لٰہذا سونے کی 

ے کے عالوہ باقی دھاتوں میں بدبو مصنوعی ناک لگاناجائزہے( کیونکہ سون
 ۔پیداہوجاتی ہے

 (۴۵۵ /۴) الہدایۃ       کتاب الحظرواالباحۃ     فصل فی اللبس   مطبع یوسفی لکھنؤ          

آج کل میڈیکل فیلڈ میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے سونے کے عالوہ مشورہ: 
بنے ہوئے دانت مارکیٹ میں آچکے ہیں لہذا سخت  کے کئی دوسری چیزوں

 ضرورت کے عالوہ سونے کے دانت سے پرہیز ہی کیاجائے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادریکتبہ ابو الحسن 



REGARDING GOLD AND SILVER TEETH  

 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 it permissible for men to have their teeth made with gold or 

silver due to medical problems?  

Questioner: Adib from UK 

ANSWER: 

 یمبسم ہللا الرحمن الرح
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

If survival with silver teeth is possible, then a man should get his teeth made of silver 

only. Gold teeth will not be permissible. Therefore, teeth made of silver or some other 

material should be used. However, if teeth of silver or any other metal are not enough 

and there is still odour and decay, then a man can get his teeth made of gold. This is 

only permissible if it is necessary; if it is not necessary then it is impermissible for a man 

to have gold teeth. 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah be pleased with him) was asked regarding golden 

tooth coverings and thus was his reply, “Golden tooth coverings are absolutely 

permissible for women and are permissible for men only out of necessity. This is when 

there is some speciality in gold that is to be dependent upon and is not found in silver, 

etc.”  

[Fatawa Ridawiyyah, vol. 24, pg. 194] 

It is mentioned in al-Hidayah, “The original ruling regarding the use of gold is 

impermissibility. It becomes permissible only out of necessity. If the need is fulfilled by 

using silver, and using silver is more feasible than using gold, then the ruling regarding 

the impermissibility of gold will be maintained. The need is not fulfilled in this case, i.e. a 

nose implant, without the use of gold. Because, foul odour is emitted by metals other 

than gold.”  

[al-Hidayah, vol. 4, pg. 455] 

In todays day and age, there have been new developments in medicine such that there 

are many other materials other than gold than can be used for teeth. Therefore, unless 

strictly necessary, gold teeth should be avoided. 

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

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri      

Translated by the SeekersPath Team 


