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 كرتے نصيحت كى شادى سے عورت كى كتاب اہل آپ كيا
 ؟ ہيں

 
 جائز كرنا شادى سے عورت كى كتاب اہل ليے كے شخص مسلمان سلفى كيا
 ہيں، شروط ايك كئى ليے كے اس كہ ہيں كہتے لوگ بعض كيونكہ ہے،

 ؟ ہيں شروط كونسى وہ كہ ںبتائي يہ مہربانى برائے
 

 :هللا الحمد
 كا شادى سے عورتوں كى كتاب اہل ميں جواب كے)  ٤٥٦٤٥(  نمبر سوال
 عورت كى كتاب اہل نے ہم اور ہے حالل بالنص يہ كہ ہے گيا كيا بيان حكم
 ضرورى جانا پايا ميں عورت كا جن ہيں كى بيان بهى شروط كى شادى سے
 اس كيونكہ سمجهتے نہيں اچها كو نكاح سے عورتوں كى كتاب اہل ہم ہے،
 كچه تو ميں عورتوں بعض پهر اور ہے، جاتا پايا ضرر اور نقصان بہت ميں

 .جاتيں پائى نہيں بهى شرطيں
 جوابات كے)  ٤٤٦٩٥(  اور)  ٢٠٢٢٧(  اور)  ١٢٢٨(  نمبر سوال اور
 ايك چند كى كرنے شادى ميں دور اس سے عورت كى كتاب اہل نے ہم ميں

 اهللا رحمہ باز بن العزيز عبد شيخ ميں جوابات ان اور ہيں، كى بيان خرابياں
 :ہے شامل بهى كالم يہ كى
 ليے كے والے كرنے شادى سے عورتوں كى كتاب اہل ميں دور اس ليكن "
 .ہے خدشہ كا پہنچنے شر سے ان
 كے اس اور لگيں دينے دعوت كى دين اپنے انہيں وہ ہے سكتا ہو ليے اس
 ہے، بات كى خطرہ زيادہ بہت ليے اس جائے، بن نصرانى اوالد كى ان سبب
 .كرے نہ شادى سے ان شخص مومن كہ ہے ميں اسى احتياط اور
 ہے، محال بہت بچنا سے فحاشى غالبا كا عورتوں ان كہ بهى ليے اس اور
 انتہى. رہےگا خدشہ كا ہونے پيدا اوالد سے دوسرے كسى طرح اس اور
 سے عورتوں كى كتاب اہل ميں جواب كے)  ٢٥٢٧(  نمبر سوال كو آپ اور

 كا اس ہے اہم ہى بہت يہ اور ہيں گئى كى بيان شروط كى كرنے شادى
 .كريں ضرور مطالعہ
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 اپنى اور افضليت كى دين اپنے بهى نے جس كہ چاہيے ہونا ميں علم يہ اور
 عورتوں كى كتاب اہل ليے كے كرنے تالش كو افضليت كى دين كے اوالد
 دےگا، ضرور البدل نعم كا اس اسے تعالى و سبحانہ اهللا تو كى نہ دىشا سے

 :ہے وسلم عليہ اهللا صلى نبوى فرمان كيونكہ
 دےگا البدل نعم كا اس اسے اهللا تو چهوڑى كے اهللا چيز كوئى بهى نے جس "
" 

 . اعلم واهللا


