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 بعد كے شادى تو چهپايا كچه سے مجه نے تم اگر كہا كو منگيتر اپنى
 گى ہو حرام پر مجه

 
 دوسرے ايك ميرے قبل سے معرفت سے اس كہ ہے علم كو منگيتر ميرے
 اور شخص اس ہے بهى دوست كا اس جو تهے تعلقات ساته كے شخص
 كام يہ ليكن ہوا، نہيں كام فحش اور بڑا ليكن رہا ہوتا كچه كئى مابين ميرے
 .تها ضرور حرام
 مشكل ہوں كرتى دعا كى بخشش سے اهللا اور ہوں چكى كر توبہ ميں اب مگر

 رہا تاہو كچه جو ميں دوست كے اس اور ميرے ميں ماضى كہ ہے درپيش يہ
 ميرے سے دوستوں كچه اپنے نے اس پهر اور ہے، شك اسے ميں اس ہے
 كچه جو نے دوست اس كے اوراس ہيں، سنى باتيں كى قسم غلط ميں بارہ

 .ہے ديا كر فاش اسے تها ہوا مابين ہمارے
 بيان سب ميں ہوا كچه جو ميں كہ دى قسم مجهے نے منگيتر ميرے ليے اس

 كے شادى تو چهپايا كچه يا بوال جهوٹ نے ميں راگ كہ اڻهائى قسم اور كروں
 پر مجه كہ اڻهائى قسم كر پكڑ قرآن ميں مسجد ميں ہوں، حرام پر اس ميں بعد

 نے ميں ہوا ميں ماضى كچه جو ميں حقيقت حاالنكہ ہے، حرام چهپانا كچه
 .تها چهپايا اسے

 مجهے ہے، والى ہونے ہى قريب شادى ميرى شاء ان كہ رہے ميں علم يہ
 ہميشں وہ اور نہيں، تو گنہگار ميں حق كے اس ميں كہيں كہ ہے خوف

 اهللا اور كرونگا، نہيں معاف اسے ميں تو چهپايا كچه اگر كہ ہے كہتا مجهے
 ميں كہ بتائيں مجهے مہربانى برائے ہونگا، نہيں راضى پر اس سامنے كے
 ؟ فرمائے عطا خير جزائے كو آپ تعالى اهللا كروں، كيا

 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 يہى بلكہ چاہيے، پوچهنا نہيں متعلق كے ماضى كے بيوى خاوند اور منگيتر

 ہو، صالح اور معروف ميں بهالئى و نيكى بيوى وقت كے شادى كہ ہے كافى
 وہ ميں ماضى كہ مسئلہ رہا جائے، كيا نہ طعن ميں عفت اور دين كے اس

 نيك كے كر وبہت سے اس پهر اور ہو، رہى كرتى ارتكاب كا كام حرام كسى
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 اور ہے، غلط كرنا سوال ميں بارہ كے اس سے اس تو ہو، چكى بن صالح و
 بنتا باعث كا دهكيلنے طرف كى طالق يا بولنے جهوٹ ميں اس اسے پهر

 اور افشا كو پوشى ستر كى اهللا اور كرنے رسوا كو آپ اپنے وہ پهر يا ہے،
 اس تو بوال سچ هسات كے اس نے اس اگر اور بنےگى، باعث كا كرنے ظاہر
 .جائيگى ہو پيدا مجال كى شبہ و شك سامنے كے

 
 سامنے كے دوسرے ايك بيوى اور خاوند كہ ہے بات غلط ہى بہت يہ اور

 ماضى سارا اور ہيں ديتے كر بيان واضح ہوا كچه جو ميں ماضى اپنے
 پوشى ستر كى ان نے تعالى و سبحانہ اهللا حاالنكہ ہيں، ديتے ركه كر كهول

 ستر كى تعالى اهللا اور چاہيے، كرنا نہيں ايسا انہيں بلكہ تهى، ىركه كر
 .چاہيے كرنا ادا شكر كى اهللا ہوئے ہوتے راضى پر پوشى

 
 :دوم

 چاہيے كرنا نہيں بيان وہ ہوا كچه جو ميں ماضى اپنے كو منگيتر يا بيوى
 تهى، ركهى كر پوشى ستر كى ان ہوئے ڈالتے پردہ پر اس نے اهللا كيونكہ

 صلى كريم رسول كہ ليے اس ہے، واجب كرنا سترپوشى ليے كے اس بلكہ
 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا

 
 ہے، فرمايا منع نے اهللا سے جس كرو سےاجتناب برائى اور گندگى اس" 

 سے پوشى ستر كى اهللا اسے تو جائے ہو بهى مبتال ميں اس كوئى اگر اور
 " چاہيے چهپانا كو آپ اپنے

 
 سلسلۃ نے اهللا رحمہ البانى عالمہ اور ہے، كيا يتروا نے بيہقى اسے

 .ہے ديا قرار صحيح ميں)  ٦٦٣(  نمبر حديث الصحيحۃ االحاديث
 

 نبى كہ ہے مروى سے عنہ تعالى اهللا رضى هريرہ ابو ميں مسلم صحيح اور
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم

 
 بهى قيامت روز تو ہے كرتا پوشى ستر ميں دنيا كى بندے جس تعالى اهللا" 

 " كريگا پوشى ستر كى اس
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 ). ٢٥٩٠(  نمبر حديث مسلم صحيح
 

 عورت تو پوچهے كے كر اصرار متعلق كے اس منگيتر يا خاوند اگر اور
 اس اور ميرے: كہ ہے سكتى كہہ يہ وہ مثال چاہيے، كرنا اختيار توريہ كو

 .ہوا نہيں كچه مابين كے شخص
 

 تو اسے كہ ليے اس ہوا، نہيں كچه كل يا آج كہ لے يہ مراد سے اس وہ اور
 ميں كرنے افشا كو راز اس اور بتانے اسے پهر اور ہے، حكم كا سترپوشى

 مشروع كرنا توريہ ليے كے اس لہذا نہيں بهى ضرورت اور مصلحت كوئى
 .ہے ديا قرار جائز بهى بولنا جهوٹ وقت اس تو نے علم اہل بعض بلكہ ہے،

 
 كا جواب كے)  ٨٣٠٩٣(  نمبر سوال آپ ليے كے ديكهنے تفصيل مزيد

 .كريں مطالعہ
 

 كو آپ ميں اس ہے بوال جهوٹ جو نے آپ كہ ہيں كرتے اميد ہم پر بنا اس
 .كرتيں استعمال كنايہ اور توريہ آپ كہ تها يہ بہتر ليكن نہيں، گناہ كوئى

 
 :سوم
 اياچهپ كچه سے مجه نے تم اگر: كہے الفاظ يہ سے منگيتر اپنى منگيتر جب

 سے منگيتر اپنے نے لڑكى پهر اور ہوگى، حرام پر مجه تم بعد كے شادى تو
 طالق كيونكہ ہوگا؛ ظهار ہى نہ اور ہوگى نہيں طالق اسے تو چهپايا كچه

 سے نكاح عقد كالم يہ تو نے منگيتر اور ہے، ہوتا بعد كے نكاح تو اورظهار
 .ظهار ہى ہن اور ہوگى واقع طالق كى اس تو نہ ليے اس ہے، كى قبل

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ

 
 يہ كہ ليے اس ہے ہوتى بعد كے نكاح تو طالق كہ چاہيے ہونا علم كو آپ" 

 نہيں طالق قبل سے نكاح ليے اس ہے، نام كا كرنے ختم كو نكاح تو طالق
 نے ميں اگر: كہ كہے يہ سے عورت كسى شخص كوئى اگر چنانچہ ہوگى،

 اسے تو لى كر شادى سے اس پهر اور طالق تجهے تو كى شادى سے تم
 .ہوگى نہيں طالق
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 چاہتے كرنا شادى تم كہ ہے سنا نے ميں: كہا نے بيوى كى اس سے مرد يا
 تو كرے تنگ اسے بيوى اور نہيں پسند شادى دوسرى يہ مجهے اور ہو

 سے عورت كسى نے ميں اگر كہ ہو راضى پر اس تم كيا: كہے خاونداسے
 ؟ طالق اسے تو كى شادى

 
 خاوند تو گئى ہو راضى پر اس وہ اور ہے، كافى بس: لگى كہنے بيوى تو

 اسے تو لے كر شادى وہ اگر ليكن كى، نہ شادى اور دى، كہہ بات يہ نے
 انتہى"  ہوتى نہيں طالق قبل سے نكاح كيونكہ گى، ہو نہيں طالق

 
 ). ٧/  ١٣(  الممتع الشرح: ديكهيں

 
 حاالت كے آپ اور فرمائے قبول توبہ كى آپ وہ كہ ہے دعا سے تعالى اهللا
 .فرمائے اصالح كى

 
 . اعلم واهللا


