والد بہن سے رشتہ توڑنے کا کہے تو بھائی کے لیے کیا حکم ہے ؟
ل ِٰ
للا
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِٰ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّل َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
ِٰ
االستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ اگر میرا والد مجھے میری بہن سے رشتہ داری توڑنے کا کہے تو مجھے کیا کرنا
چاہیے ؟
سائل عثمان انگلینڈ
﷽
ص َِواب
ل ٰل َِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم اجْ َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰبعَ ِٰ
ا َ ْل َج َو ُِ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
ک َ
بہن سے رشتہ داری توڑنا حرام ہے کہ صلہ رحمی فرض ہے اور اس معاملے میں
والد کی فرمانبرداری کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ خالق کی
نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے لہذا آپ پر ضروری ہے کہ بہن سے
رشتہ داری نہ توڑیں بلکہ اس معاملے میں والدمحترم کو سمجھائیں کہ وہ ایسی بات
کا حکم نہ کریں۔
ٰ
ٰ
سلمَّ
َّ
صلی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ ت َ َعالی َ
س ْولُ ُِہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َوا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

If a father says to sever ties with his daughter, then what is the ruling for his son?

لُہللا
ُع ٰلیُ َرس ْو ل
ُ ا َ ْل َح ْمدُُ ل
َ ُُص ٰلوةُُ َوالس َََّلم
َ ِلُ َوال
QUESTION:
What do the scholars of Islām and Jurists of the Sacred Law state regarding
the following issue: If my father tells me to sever ties with my sister, then
what should I do?
Questioner: Uthmaan from England
ANSWER:
﷽
ص َواب
َُ لُل
ُْ ج َع
ُْ الو َّھابُاَللّٰھ َُّمُا
ُاَ ْل َج َوابُُ لب َع ل
َّ ليُالنُّ ْو َُرُ َوال
َ ُُونُال َمللکل
It is Harām [unlawful] for one to sever ties with one’s daughter, as showing
compassion, mercy & kindness [amongst relatives] is Fard, and in this matter it
would be impermissible to fulfil the father’s wishes in this matter because it has
been mentioned in Hadīth that it is not permissible to obey creation by disobeying
the Creator. Hence, it is a must that you do not sever ties with your sister; rather,
you should try explaining to your blessed father that he shouldn’t say to do such
things.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ وہللاُتعالىُأعلمُورسولهُأعلمُصلىُہللاُعليهُوآلهُوسلم
كتبهُأبوُالحسنُمحمدُقاسمُضياءُالقادري
Answered by Muftī Qāsim Ziyā al-Qādirī
Translated by Haider Ali

