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 کيا کا بيوی پہلی اب ہوگۓ مسلمان دونوں اور لی کر شادی دوسری
 ؟ کرے

 
 : سوال کا دوست مسلم جديد ايک
 سلسلے کے کام وہ ، ہيں بچے دو کے اس سے جس کی شادی نے آدمی ايک
 ميں سعوديہ ، ديا چهوڑ ہی ميں کوملک بچوں بيوی اوراپنے گيا سعوديہ ميں
 دوسری ہی بغير کے علم کے بيوی پہلی بعد کے تعارف سے عورت ايک

 کرنے کام ميں اورسعوديہ ہوا پيدا بچہ ايک بهی سے اوراس کرلی شادی
 ۔ کرليا قبول اسالم نے بيوی مياں دونوں والے

 کام کا گناہ نے ہم کہ ہے کوخدشہ ان ہيں مسلمان جديد دونوں وہ کہ ليے اس
 ؟ کريں نصيحت کوئ ہميں آپ کہ ہے ممکن توکيا ، ہے کيا
 ؟ ہے حکم کيا کا تعلق مذکورہ - ١
 ؟ ہيں واجبات کيا ميں بارہ کے اوربچوں بيوی پہلی ذمہ کے آدمی - ٢
 ليے کے بچنے سے اوراس ہيں ہوۓ مرتکب کے گناہ سے کون وہ - ٣

 ؟ ہو نہ پذير وقوع آئندء کہ تا چاہيے کرنا کيا انہيں
 نصيت ئ کو ليے کے کرنے کوختم حاالت جيسے اس کہ ہے گزارش
 فرمائيں

 

 : هللا الحمد
 

 : اول
 کی کواسالم دونوں آپ نے جس ہيں کرتے بيان ثنا حمدو کی تعالی اهللا ہم

 اهللا اورہم ، نوازا نے توفيق کی کرنے قبول اوراسے فرمائ نصيب هدايت
 تا رکهے قدم ثابت تک پرموت اسالم کودين آپ وہ کہ گوہيں دعا سے تعالی

 ۔ کرسکيں حاصل مندی رضا کی اوراس جنت کی تعالی اهللا آّّپ کہ
 

 ، ہے ديتا مڻا کو گناہوں تمام پہلے اسالم کہ ہيں ديتے کوخوشخبری آپ ہم
 تعالی توپهراهللا ہو کيا ارتکاب کا اورمعصيات گناہ بهی جتنے نے توانسان

 صاف پاک طرح اس سے گناہوں وہ تو فرماۓ نصيب هدايت کی ماسال اسے
 ۔ ہو جنا ہی آج نے ماں کی اس طرح جس ہے ہوجاتا
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 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا

 
 کے توان آجائيں باز لوگ يہ اگر کہ!  ديجيۓ کہہ سے کافروں ان آپ{ 

 ۔)  ٣٨(  االنفال}  گے جائيں کرديۓ معاف گناہ سارے پہلے
 

 وحدہ اوراهللا جائيں رک کفرسے اپنے يعنی}  بازآجائيں لوگ يہ راگ{ 
 ۔ السعدی تفسير۔  کرليں کوقبول اسالم دين کے الشريک

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی اور

 
)  ١٢١(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ہے ديتا کومڻا گناہوں سب پہلے اسالم( 

 ۔ ہے کرديتا صاف پاک سے معصيات يعنی
 

 اوراگرشادی ، جائزنہيں رکهنا تعلقات سے عورت اجنبی بهی کا آدمی کسی
 کے ان کہ جو تهے اورگناہ معصيت وہ تهے تعلقات کچه کے اگران قبل سے
 تواهللا تهے قبل سے اسالم قبول تعلقات اوراگريہ ، ہيں جاچکے لکهے ذمہ

 ۔ ہيں کرديے معاف گناہ يہ بناپر کی اسالم نے وتعالی سبحانہ
 

 جاۓ کی سےتوبہ تواس ہے کياگيا ارتکاب کا اس بعد کے اسالم اوراگرقبول
 طرف کی تعالی سےاهللا دل صدق جوبهی کہ ہے کيا وعدہ نے تعالی اهللا ،

 ۔ ہے فرماتا قبول اسے وہ ہے کرتا توبہ ہوا کرتا رجوع
 

 : ہے فرمان ميں بارہ کے اسی کا تعالی اهللا
 درگزر سے اورگناہوں فرماتا قبول ہتوب کی بندوں اپنے جو ہے اوروہی{ 

 ۔)  ٢٥(  الشوری}  ہے جانتا سب ہو کررہے تم اورجوکچه ہے کرتا
 

 : فرمايا طرح اس کچه پر مقام اوردوسرے
 

 الئيں ايمان کريں جوتوبہ ہوں واال دينے کوبخش ان بالشبہ ميں اورہاں{ 
 ۔)  ٨٢(  طہ}  رہيں پربهی راست اورپهرراہ کريں عمل اورنيک
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( نمبر سوال ليے کے تفصيل مزيد ميں بارہ کے شروط کی اوراس وبہت

 ۔ کريں مراجعہ کا)  ١٣٩٩٠
 

 : سوم
 اهللا بلکہ نہيں اورمعصيت گناہ ميں کرنے شادی سے عورت دوسری کا مرد

 ہے کيا مباح کرنا شادی وقت بيک سے چارعورتوں ليے کے مرد نے تعالی
 اوران سکتا رکه قائم وانصاف عدل ميں چاروں ان اگروہ کہ ہے يہ شرط
 ۔ جوازہے کا اس تو ہو کرسکتا ادا حقوق کے

 
 واجب النا ميں علم کے کوبتانااوراس بيوی پہلی ميں بارہ کے شادی دوسری

 ۔ ہے نہيں
 

 : چہارم
 کی پران ان وہ کہ ہے پرواجب اس متعلق کے اوربچوں بيوی پہلی

 کرے ریپو ضروريات کی اوران کرے خرچہ مطابق کے ضروريات
 کريں کوشش کی اورهدايت سےبچانے آگ انہيں کہ ہے يہ اہم سے اورسب

 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا کہ طرح جس
 

 جس بچاؤ سے آگ کواس گهروالوں اوراپنے آپ اپنے تم!  والو ايمان اے{ 
 اهللا جنہيں ہيں مقرر فرشتے دل پرسخت جس ، ہيں اورپتهر انسان ايندهن کا

 کرتے نہيں نافرمانی کی اس وہ ہے ملتا حکم جوبهی سے نبجا کی تعالی
 ۔)  ٦(  التحريم}  ہيں التے بجا جاۓ ديا جوحکم بلکہ

 
 دے کودعوت بيوی پہلی اپنی سے وسيلہ ہرممکن وہ کہ ہے ذمہ کے اس

 اوراگروہ ، دالۓ ترغيب کی کرنے قبول اسالم اوراسے کرے اورنصيحت
(  ہے سے کتاب اہل تعلق کا بيویتواگر انکارکردے سے کرنے قبول اسے
 رکهے اسے وہ اجازت کی بات اس تواسے)  ہے نصرانيہ يا يهوديہ وہ يعنی

 مسلمان تواس ہے پرست بت اگروہ ليکن ، کرے اختيارنہ جدائ سے اوراس
 چهوڑ اسے بلکہ رکهے پاس اپنے بيوی پرست بت وہ کہ جائزنہيں ليے کے
 ۔ چاہۓ دينا
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 ۔ کريں مراجہ کا)  ٩٩٤٩(  نمبر سوال ليے کے تفصيل مزيد

 
 تواس کرے قبول اسالم ايک کوئ ميں باپ اگرماں کہ چاہيے ہونا علم بهی يہ

 بنا کی ہونے مسلمان کے باپ يا کوماں)  ہوں نابالغ اگروہ(  اوالد کی
 کے باپ ماں وہ ہوں ہوچکے جوبالغ ليکن ، گا جاۓ ديا حکم کا پرمسلمان

)  ١١٥/  ١٣(  المقدسی قدامۃ البن المغنی ديکهيں۔  آتے نہيں ميں حکم
 ۔)  ٥٠٧/  ٢(  القيم البن الذمۃ اهل اوراحکام

 
 نے تعالی اهللا کہ دے تعليم يہ کو اوالد نابالغ اپنی وہ کہ ہے ذمہ کے اس لهذا
 بڑا فرماکربہت نصيب هدايت طرف کی حق دين پربهی سب پراوران اس

 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم بین وہ کہ ہے پرضروری اوراس ، ہے کيا انعام
 طہارت ہی عمرميں کوچهوڻی اوالد اپنی کرتےہوۓ پرعمل حکم کے

 ۔ ہوجائيں کےعادی اس وہ تاکہ دے تعليم کی احکام کے وغيرہ اورنماز
 

 : ہے کافرمان وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 

 وہ اورجب ، دو حکم کا پرهنے نماز عمرميں کی برس کوسات اوالد اپنی( 
 بستر کے ان اور ، پرمارو پڑهنے نہ نماز توانہيں ہوجائيں کے برس دس

 اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٤٥٩(  نمبر حديث ابوداود سنن) کرو عليحدہ عليحدہ
 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے ميں)  ٥٨٦٨(  الجامع صحيح نے تعالی

 
 ۔ کريں مراجعہ کا)  ١٠٠١٦(  نمبر سوال کے تفصيل مزيد

 
 اوردين ہونے کوضائع بچوں چهوڻے اورچهوڻے رہنا ليے ےک پرکام يہاں

 اس ، نہيں الئق طرح بهی کسی چهوڑنا وہاں ليے کے سےانحراف
 کےپاس اس وہ کہ تا الۓ پاس اپنے سے وہاں انہيں وہ کہ ہے پرضروری

 جوواجبات اس ميں سلسلہ اس نے تعالی اهللا تا ہو، تربيت کی اوران رہيں
 ۔ ہوسکے دائيگيا کی ان ہيں کررکهے مقرر
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 ان ہوۓ رکهتے رابطہ ہميشہ سے توپهران السکتا نہيں يہاں انہيں اوراگروہ
 انہيں وہ کہ جائزنہيں طرح بهی کسی يہ ليے کے اوراس ، کرے راہنمائ کی

 جواب کا ان دن کے قيامت وہ کہ ليے اس دے چهوڑ ليے کے ہونے ضائع
 ۔ ہے دہ
 

 وہ کہ ہيں دالتے رغبت کی کواس بهائ مسلمان جديد اپنے ہم ہی اورايسے
 کريں سواالت سے علم اہل ليے کے اوراس سيکهيں اسالم احکام دونوں

 وہ ساته ساته کے اوراس ، رہيں کوديکهتے سائڻس ويپ پرمفيد اورانڻرنيٹ
 ۔ رہيں کرتے بهی اوپرتطبيق اپنے کی اسالميہ احکام مطلوبہ

 
 اوران ہيں کرتے دعا کی یقدم اورثابت توفيق ليے کے ان سے تعالی اهللا ہم

 کی کرنے کام اورپسنديدہ رضا اپنی انہيں تعالی اهللا کہ ہيں دعاگو ليے کے
 ۔ العالمين رب يا آمين ، کرے نصيب توفيق

 
 اعلم واهللا


