
 کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کو ملنے جاسکتی ہے

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

ہ کیا میں اپنی بیوی کو اس کے والدین کو ملنے سے روک سکتا ہوں؟کیونکہ ہر ک

اجازت نہیں دے سکتااور کیا میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے  وقت میں اسے

والدین سے ملنے کے لیے مجھ سے اجازت لے۔ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے 

 بغیر اپنے والدین کو مل سکتی ہے؟

 انگلینڈ-ل:صدام فرام برمنگھم سائ

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الَحق والصوابالجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ 

کوئی اور مانع شرعی نہ ہوتو شوہر اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے کے 

عورت دن بھر کے لیےہفتہ میں ایک بار اپنے ماں باپ کو لیے نہیں روک سکتا اور

منع کرے مگر رات  اگرچہ مردہے ۔جاسکتی   شوہرکی اجازت کے بغیر بھیملنے 

 ۔اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی

إَّلا لَِحقٍّ لََها أَْو َعلَْيَها أَْو  فَإِْن قَبََضْتهُ فَََل تَْخُرجُ "درمختار مع ردالمحتار میں ہے کہ 

ةً أَْو اْلَمَحاِرِم ُكلا َسنَةٍ  ََّل فِيَما َعَدا َذلَِك، ۔۔فَتَْخُرَج بََِل إْذنِهِ ای لِِزيَاَرِة أَبََوْيَها ُكلا ُجُمَعٍة َمرا

 "ا َعاِصيَْينِ َوإِْن أَِذَن َكانَ 

تو اب بال اجازت نہیں جاسکتی مگرصرف ماں باپ پر قبضہ کرلیا مہر  اگر اس نے

میں ایک بار دن بھر کے لیے جا سکتی ہے اور محارم  کے  جمعہکی مالقات کو ہر 

اور محارم کے  ملنے بغیراجازت کے بھی جاسکتی ہے یہاں سال بھر میں ایک بار

اجازت دی تو دونوں شوہر نے  اگر  نہیں جاسکتی اورمیں اور رشتہ داروں  عالوہ 

 گنہگار ہوئے۔ 

 [۲۸۶،ص۴''الدرالمختار''،کتاب النکاح،باب المہر،ج]
اور جب مہر وصول کر لیا تو اب بال اجازت نہیں اور بہارشریعت میں ہے کہ 

جاسکتی مگرصرف ماں باپ کی مالقات کو ہر ہفتہ میں ایک بار دن بھر کے لیے 

 ۔ جا سکتی ہے

 [77ص 7حصہ 2]بہار شریعت ج
 اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلموہللا 

 محمد قاسم ضیاء قادریابو الحسن کتبہ
 

 
 

 



CAN A WOMAN VISIT HER PARENTS WITHOUT HER HUSBAND’S PERMISSION? 

 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: Can I stop my wife from meeting her parents? I 

cannot allow her (to visit them) every time. Can I ask her to seek permission from 

me to visit her parents? Can a woman visit her parents without her husband’s 

permission? 

Questioner: Saddam from Birmingham, UK. 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

If there is no shari’i (legal) interdict, a man cannot stop his wife from meeting her 

parents. A woman can visit her parents for an entire day during the week even without 

her husband’s permission or even if he stops her. However, she must spend the night at 

her husband’s home only. 

It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar:  

ةً أَْو اْلَمَحاِرِم كُ  فَإِْن قَبََضْتهُ فَََل تَْخُرجُ " لا إَّلا لَِحقٍّ لََها أَْو َعلَْيَها أَْو لِِزيَاَرِة أَبََوْيَها ُكلا ُجُمَعٍة َمرا

"َعاِصيَْينِ ََّل فِيَما َعَدا َذلَِك، َوإِْن أَِذَن َكانَا ۔۔فَتَْخُرَج بََِل إْذنِهِ ای َسنَةٍ   

“If she has acquired her mahr (bride money), she cannot go out without permission, 

except to meet her parents every Friday, for the entire day. She can visit other maharim 

(unmarriageable kin) once in a year, without permission. She cannot visit relatives other 

than her maharim. If the husband grants her permission (to visit non-maharim), both of 

them will be sinners.”  

[al-Durr al-Mukhtar, Kitab al-Nikah, Bab al-Mahr, vol. 4, pg. 286] 

It is mentioned in Bahar-e Shari’at: 

“If she has acquired her mahr, she cannot go without permission, except to meet her 

parents for an entire day during the week.” 

[Bahar-e Shari’at, vol. 2, part 7, pg. 77] 

 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 


