
 

 

 کیسا؟ پہننا گولڈ کیرٹ   نو
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کیا کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ہے۔ سکتا پہن گولڈ کیریٹ 9 مرد

 (انگلینڈ) قاسم:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 تحقیق میری کہ  ہے نہیں جائز پہننا انگوٹھی کی گولڈ (Carat) کیرٹ 9 لیے کے مردوں
 چاندی  %42.5اور تانبا  %20اور گولڈ پیور %37.5 میں گولڈ کیریٹ 9 مطابق کے
 کونسل گولڈ ورلڈ سائٹ ویب معتبر اور آفیشل ایک سے حوالے کے گولڈ ہے۔جیساکہ ہوتی
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 ہے۔ جاسکتا
 سکتے پہن انگوٹھی کی چاندی صرف ضراتمردح کہ ہے یہ وجہ ہونےکی ناجائز کے اس
 چہ نہیں اجازت بھی کی انگوٹھی ہوئی بنی کی دھاتوں دوسری عَلوہ کے اس اور ہیں
 ہو۔ گولڈ %37.5میں جس پہنے  انگوٹھی ایسی جائیکہ
 دوسری ہے، جاسکتی پہنی کی ہی چاندی صرف انگوٹھی: ہے میں بہارشریعت جیساکہ
 وغیرہا۔ جست تانبا، پیتل، لوہا، مثَلاِ ،ہے حرام پہننا انگوٹھی کی دھات

 (426 ص 16 حصہ 3ج بہارشریعت)
 حدیث کی  نسائی و داود ابو کہ جیسا ہے حرام حدیث بنٰصِ تو پہننا گولڈ لیے کے مردوں اور
 : فرمایا نے ۔آپ ہے  روایت سے عنہ تعاٰلی للا رضی علی حضرت: ہے میں

َِّ نَبِي َّ إِن َّ" هَّ َصل ى ّللا   ِشَماِلِه، فِي فََجعَلَههَّ ذََهبًا، َوأََخذََّ يَِمينِِه، فِي فََجعَلَههَّ َحِريًرا أََخذََّ َوَسل مََّ َلْيهَِّعََّ ّللا 
تِي ذهكهورَِّ َعلَى َحَرام َّ َهذَْينَِّ إِن َّ :قَالََّ ثهم َّ َّ"أهم 
 سونا میں ہاتھ بائیں اور لیا ریشم میں ہاتھ دہنے نے وسلَّم علیہ تعاٰلی للا صلَّیللاا رسول"
 ''ہیں حرام پر مردوں کے امت میری چیزیں دونوں یہ'' فرمایاکہ یہ ھرپ

 )۷۱،ص۴،ج۴۰۵۷:الحریرللنساء،الحدیث في باب اللباس، ،کتاب''داود أبي سنن)''

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
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How is it to wear 9 carat gold? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Can men wear 9 carat gold? 

Questioner: Qasim from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

It is not permissible for men to wear a 9 carat gold ring, as according to my research, 

there is 37.5% pure gold, 20% copper and 42.5% silver in 9 carat gold, which can be 

seen on the following official and reliable website - World Gold Council - 

https://www.gold.org/about-gold/gold-jewellery. 

The reason for this being impermissible is that men may only wear one silver ring; they 

are not even permitted to wear rings made from any other metal, let alone such a ring 

which is 37.5% gold. 

Just as it is stated in Bahār-e-Sharī’at that men are only permitted to wear one silver 

ring. To wear rings from other metals is also harām [unlawful]. For example, to wear 

rings made from iron, brass, copper and zinc etc. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 3, part 16, pg 426] 

It is harām for men to wear gold due to the actual text of the Hadīth, just as it is stated 

in a Hadīth of Sunan Abū Dāwūd and Sunan Nasā’ī. It is narrated from Sayyidunā ‘Alī, 

may Allāh be pleased with him; he stated that, 

ِ  نَبِي   إِن  " ه  ىَصل   ّللا   َعلَى َحَرام   َھذَْینِ  إِن   : قَالَ  ثهم   ِشَماِلِه، فِي فََجعَلَهه  ذََھبًا، َوأََخذَ  یَِمینِِه، فِي فََجعَلَهه  َحِریًرا أََخذَ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  ّللا 

تِي ذهكهورِ   "أهم 

“The Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص took hold of some silk in his blessed right hand, and some 
gold in his blessed left, then he ملسو هيلع هللا ىلص stated that, ‘These two are forbidden for the males 
of my Ummah.’” 

[Sunan Abū Dāwūd, vol 4, pg 71, Hadīth no 4057] 

                                                                                                                                         وسلم لہوآ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 
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