
 ساس کے اپنے داماد کو چومنے اور چھونے  کا حکم 
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
اس بارے کہ اگر ساس اپنے داماد )سن ان ال( کی پیشانی یا رخسار کو چومے تو 

اس اپنے داماد کے سر  کے بالوں کو ہے اور اگر سمیں شریعت کا کیا حکم 
 ۔جیسا کہ ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہے   چھوے  تو کیا حکم ہے

 فرام انگلینڈبھائی : سائل
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

ساتھ بوسہ لیا تو مصاہرت شہوت کے اگر ساس نے داماد کی پیشانی یا رخسار پر

ثابت ہو گی اور تو اس مرد کی بیوی  ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوجائے گی اگر 

 بغیر شہوت کے  ایسا کیا ہے تو حرمت نہ ہوگی ۔

عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ جیسا کہ  بہار شریعت میں ہے  

 حرمت مصاہرت ثابت ہوگئی۔لیا یا اس کے آلہ کی طرف نظر کی تو اس سے بھی 

 مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ ( 24ص  7حصہ  2)بہار شریعت ج

سر کے بالوں کو چھونے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ساس نےشہوت کے ساتھ 

اس کے بالوں کو چھوا تو حرمِت مصاہرت ثابت ہو جائے گی جیسا کہ بہار 

چھونے سے بھی حرمت یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں اُنھیں شریعت میں ہے کہ 

 ۔ہو جاتی ہے

 مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ ( 23ص  7حصہ  2)بہار شریعت ج

اور شہوت کی حد یہ ہے کہ مرد کا آلہ متحرک ہو جائے اوراگر پہلے ہی تنا ہوا 

تھا توچھونے سے  تناؤ زیادہ ہوجا ئے اور عورت میں شہوت کا اندازہ اس سے 

کا متحرک ہوجائے  جیسا کہ درمختار میں  لگایا جائے گا  کہ اس  کی اگلی شرمگاہ

َك  ہے  " ُك آلَِتِه أَْو ِزَیاَدُتُه ِبِه ُیْفَتى َوِفي اْمَرأٍَۃ َوَنْحِو َشْیٍخ َكِبیٍر َتَحرَّ َھا ِفیِھَما َتَحرُّ َوَحدُّ

شہوت کی حد یہ ہے کہ مرد کا آلہ متحرک ہو یا اس کا متحرک ہونا  "قُُبلُُه أَْو ِزَیاَدُتهُ 

وجائے اوراسی کے ساتھ فتوی دیا گیا  اور عورت یا بوڑھے میں اس کی زیادہ ہ

 قبل کا متحرک ہونا یا زیادہ ہونا ہے۔

 (33ص 3) درمختار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ج

کرنے کے بہت  (Kissingکِسنگ) ساتھ  ساس اور داماد کےآپس میں شہوت کے

بلکہ بہر صورت علماء سے  ہر ایک پر یہ حکم نہ لگایا جائے کم واقعات ہیں لہذا



بغیر شہوت کے بھی ساس کو اپنے داماد  مشورہ یہی ہے کہ  اوررجوع کیا جائے 

 کو چومنے سے بچنا چاہیے اور یہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RULING REGARDING A WOMAN KISSING OR TOUCHING HER SON-IN-

LAW 

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل
QUESTION: 

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

following matter; what is the legal ruling regarding a woman kissing her 

son-in-law on the forehead or cheek? What is the ruling regarding her 

touching his hair, like it is commonplace in our community? 

Questioner: A brother from England 

ANSWER: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

If a woman kisses her son-in-law on his forehead or cheek out of lustful desire, 

then musaharah (marriage forbiddance) will be established. His wife will be 

forbidden upon him forever. If it is not done out of lustful desire, forbiddance will 

not be established. 

It is stated in Bahar-e Shari’at: “If the woman, out of lustful desire, touches or 

kisses the man, or sees his genitalia, then marriage forbiddance will be 

established.” (Bahar-e Shari’at, vol. 2, part 7, pg. 24) 

The same ruling applies to a woman touching her son-in-law’s hair out of lustful 

desire, i.e. marriage forbiddance will be established. 

It is stated in Bahar-e Shari’at: “Forbiddance is established even by touching the 

hair.” (Bahar-e Shari’at, vol. 2, part 7, pg. 23) 

The indication of lustful desire in a man is the erection of his penis. If it was 

already erect, then further erection is an indication of the presence of lustful 

desire. In women, it is indicated by movement of the vagina. 

It is stated in Durr al-mukhtar: 

َھا ِفیِھَما تَ  كَ َوَحدُّ ُك آلَِتِه أَْو ِزَیاَدُتُه ِبِه ُیْفَتى َوِفي اْمَرأٍَۃ َوَنْحِو َشْیٍخ َكِبیٍر َتَحرَّ  قُُبلُُه أَْو َحرُّ

 ِزَیاَدُتهُ 

Translation: “The limit of lustful desire is erection of the penis or further erection 

(if it was already erect). Verdict is passed on this basis. In a woman or an old 



man, the movement or enlargement of the anterior private organ (indicates lustful 

desire).” (Durr al-mukhtar, vol. 3, pg. 33) 

There are extremely rare instances of a woman kissing her son-in-law. Thus, this 

verdict is not to be applied to everyone. In any case, scholars must be 

approached. It is suggested that a woman must not kiss her son-in-law even 

without lustful desire as it is better for both.  

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
اء قادریمحمد قاسم ضی کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team  

 


