
 کو بیوی کی فیملی کو خالِف شرع کاموں سے روکنے کا حق ہے؟دامادکیا 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

ہ زید کی شادی سارہ سے ہوئی ہے اور  سارہ کی فیملی میں کچھ عرصہ بعد کچھ ک

خالِف شرع کام ہونا شروع ہوگئے ۔کیا زید کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ کہ وہ  

خود سارہ کی فیملی کے لوگوں کو ایسے کام کرنے سے روکے یا وہ سارہ کے 

ذریعے کہلواکر روکے۔اور کیا شرعی معاملے کے عالوہ زید کوحق حاصل ہے کہ 

 سارہ کی فیملی کے بقیہ معامالت پر گفتگو کرے۔
 ڈیافرام ان زاہدسائل:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

اگر آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ پر واجب ہے کہ انہیں گناہ سے روکنے کی 

شرع کام کو  خالفِ کیونکہ  اور امر بالمعروف کا فریضہ ادا کریں کوشش کریں

و جیساکہ فتاوی ہندیہ ہے جس کی بات سنی جاتی ہواجب روکنا ہراس مسلمان پر 

ر   يَِجب   "إنََّما۔میں ہے  َمأ وفِ  اْلأ مأ  َعِلمَ  إذَا بِالأَمعأر  تَِمع ونَ  أَنَّه   قَاِضي فَتَاَوى فِي َكذَا يَسأ

اس کی بات نیکی کا حکم کرنا اس پر واجب ہے جب وہ جانتا ہو کہ وہ لوگ " َخانأ 

 مان لیں گے ایسے ہی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

 )۳۵۲،ص۵''الفتاوی الھندیۃ''،کتاب الکراھیۃ،الباب السابع عشر في الغناء...إلخ،ج)

اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا اور ایسے ہی  بہارشریعت میں ہے کہ  

گےتوامربالمعروف تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آجائیں 

 (615ص16حصہ  3۔)جواجب ہے اس کو باز رہنا جائز نہیں

اگر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی مگر سارہ کی بات سنی جاتی ہے تو سارہ کے 

ذریعے فیملی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے  بلکہ اس صورت میں سارہ پر 

 واجب ہے کہ وہ فیملی کو گناہ کے کام سے روکے۔

امالت کے عالوہ دنیاوی معامالت میں زید سارہ کی فیملی  اور شرعی مع

کومشورے دے سکتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ ان کے فائدہ کی بات کہہ سکتا 

ہےاس میں کوئی حرج نہیں۔لیکن سارہ کی فیملی کا دنیاوی معامالت سے متعلقہ  اس 

 کی بات ماننا واجب نہیں ہے ۔

َوَجلَّ  لُہُ اَْعلَمَوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسوْ  ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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DOES A HUSBAND HAVE THE RIGHT TO STOP HIS IN-LAWS FROM DOING 

THINGS AGAINST THE SHARIAH 

QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the 

following issue: Zaid married Sarah, and there has started some anti-Shariah 

trend in Sarah’s family lately. Does Zaid hold the right to stop Sarah’s family from 

indulging in anti-Shariah activities or alternatively, influence Sarah to stop it? 

Does Zaid have right to intervene into other non-Shariah related matters in 

Sarah’s family? 

Questioner: Zahid from India 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 وابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والص

If your opinion is heard then it is necessary (wajib) upon you to try and stop them from 

committing these sinful vices and thus act upon the duty of directing towards 

righteousness, for it is necessary upon every authoritative Muslim; as it has been 

mentioned in Fatawa Hindiyyah: 

تَِمعُوَن َكذَا فِي فَتَاَوى قَاِضي َخانأ  ُر بِالأَمعأُروِف إذَا َعِلَم أَنَُّهمأ يَسأ َمأ  إنََّما يَِجُب اْلأ

Directing towards righteousness is necessary when one knows that the other party will 

take heed; as declared in Fatwata Qaadhi Khan. 

[Al-Fatawa al-Hindiyyah vol. 5, p. 352] 

Similarly, it is cited in Bahare Shari’at that if he has a strong feeling that if he says they 

will be convinced and refrain from doing wrong then directing towards righteousness will 

become necessary. It’s not permissible for him to hold back. 

[Bahare Shari’at vol. 3, part 16, p. 615] 

If your opinion will not be heard but Sarah’s opinion will be heard then the effort should 

be made to convince the family through Sarah.  In fact, it is necessary upon Sarah to 

stop the family from vices in this case. 

If Zaid can intervene in other worldly, non-Shariah related matters and can impart useful 

advice in good faith then there is no harm in it, aside from the fact that Sarah’s family is 

not obligated to adhere to his advice in worldly affairs. 

                                                                                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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