
 

 

 کیسا کرنا شادی سے مسلم غیر کا لڑکی مسلم
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

 کہ  میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع ومفتیانِ  دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ایک نے سسٹر ۔میری ہے کیسا کرنا شادی ساتھ کے مسلم غیر کا عورت مسلم ایک

 وہ مگر چاہیے کرنا نہیں ایسا کہ ہے  بھی جانتی وہ  ہے کی  شادی ساتھ کے غیرمسلم
 کرجاؤں لے گھر کے اس کو  بچوں اپنے میں ہے۔اگر رہتی ہی ساتھ کے اس تک ابھی
 غلط تربیت کی ان ور ہےا صحیح کرنا شادی سے مسلم غیر کہ سمجھے وہ شاید تو

 تعلق قطع سے ان یا چاہیے گھر کے ان میں تقریبات  مختلف  کی ان ہمیں اب لہذا  ہوگی
  ۔  چاہیے کرنا

 انگلینڈ فرام بھائی ایک:سائل
 الرحیم الرحمن ہللا بسم

 والصواب الَحق ھدایۃَِ لھمال الَوھاب الَمل کِ  ب عَونِ  الجواب

 نہ ہوسکتا نہیں سے والے  دین کسی سوا کے مرد مسلمان نکاح کا عورت مسلمان

 نے عورت  اگرمسلم  ہوں۔ کتاب اہل وہ اگرچہ  سے یہودی  ہی نہ اور  سے عیسائی

 جانے لے میں جہنم حرام حرام حرام اور  باطل نکاح ایسا تو لیا کر نکاح سے کافر کسی

نا ہے کام واال  ۔ ہے موجب کا خالص ئے اورز 

ُحوا اَلِ وَِہے۔ فرماتا عزوجل ہللا کہ جیسا ۡینَِ تُۡنک  ک  نُۡواِ  َحتّٰی اْلُمْشر   کے ں مشرکو اوریُْؤم 

 ۔ الئیں نہ ایمان وہ تک جب دو نہ میں نکاح

 (221: البقرۃ)

 کے کافر کو عورتوں اپنی تم کہ ہے خطاب کو اولیاء کے عورت  میں کریمہ آیت اس
 حرام و باطل ساتھ کے کافر و مشرک نکاح کا عورت مسلمان کہ  دینا مت میں نکاح
 العرفان خزائن تفسیر فی کما ہے۔
 سال تیس سے بیس اپنے صرف تونے کہ  ڈرتی  نہیں سے بات اس تو ! بہن مسلم اے

 ہے۔جب لگایا منہ سے کافر کس اٹھایااور قدم بھیانک کیسا لیے کے گزارنے میں مزے

 کی اس ادھر گا ڈھلے جمال تیرا ہی جیسا کہ گی ہوجاؤ کی  زائد سے سال تالیسپن تو

  چھوڑکر تجھے کہ گا رالئے ایسا تمہیں یہ  پھر گا۔ ہوجائے غروب بھی کاسورج وفا

 گا۔ نبھائے وعدے کے وفا اور منائے رنگیلیاں رنگ سے اور کسی

 ہوگی کافی لیے کے عذاب یںم زندگی کہ ہوگی نافرمان ایسی بھی وہ تو بھی ہوئی اوالد

 سننے  کوئی کو آہوں آخری کی میں۔زندگی ہوسپ ٹل گایا  گزرے میں ہوس اولڈ ۔بڑھاپہ

 جس اوالد یہ تو کرسکے نہ وفاداری سے حقیقی خالقِ  ہم جب ہوگا۔کیونکہ نہ بھی واال

 سامنے ۔میرے ہوگی وفادار کیسے وہ  ہے کام کا ماں میں خلقت ی ظاہر صرف کی

 جرات اتنی اور  کوتوڑا حدوں کی عزوجل ہللا نے جنہوں ہیں واقعات سیوںبی ایسے



 

 

 زمانے کہ ہوئے مبتال میں بیماریوں بھیانک ایسی وہ موڑا منہ سے اسالم و قرآن سے

 ۔ گئے بن عبرت لیے کے

 دائرے کے شریعت اور ٹاال کو فرمان کے رب ورحیم غفور کیسے تونے ! بہن مسلم اے

  سے اس اور کرنے کرم و رحم پر عورت  نے جس کریم رب وہہے۔ نکاال کا خود سے

 تینوں والی آنے پر ۔عورت دیا حکم میں ن قرآ بار بار کا آنے پیش سے سلوک حسنِ 

 قتل  اسے تو تھی میں بچپن عورت جب کیا۔یعنی کوبیان حقوق کے  اس میں سٹیجز

 اچھی کی کیا۔بچی سےمنع سمجھنے بوجھ اسے بلکہ کجا تو قتل روکا۔ سے کرنے

 سے سلوک حسنِ  سے اس تو بنی بیوی کی کسی یہ اورجب کیا دعدہ کا جنت پر تربیت

  کریم رب  بھی باوجود کے کرنے تنگ کو شوہر اپنے کے اس اور دیا حکم کا آنے پیش

 کریم رب ۔تیرا ارشادکیا کا رہنے وفادار کا اس زندگی ساری لگانے گلے اسے نے

 ہے۔ فرماتا

ُرۡوہُنِ  ِ ب اْلَمْعُرۡوفِ  َوَعاش  ۡہتُُمۡوہُنِ  فَا نِۡ ۚ  ی َکر  َیْجَعلَِ َشْیـًٔا تَْکَرہُۡوا اَنِۡ فَعَس ٰۤ  َکث ۡیًرا َخۡیًرا ف ۡیہِ  ہللاُِ و 
﴿۱۹﴾ 

 میں چیت بات میں پہنانے کھالنے) کرو برتاؤ اچھا سے( بیویوں اپنی یعنی)  ان اور
 وہ یعنی)آئیں نہ پسند تمہیں وہ اگر !(شوہرو اے)پھر ( میں امور کے زوجیت اور

 وجہ اور کسی یا آئیں نہ پسند تمہیں سے وجہ کی جس کریں بداخالقی ساتھ تمہارے
 ۔ رکھے بھالئی بہت میں اس  ہللا اور ہو ناپسند تمہیں چیز کوئی کہ ہے قریب تو (سے

 ( 16: النساء)

 تمہاری میں دل کے وں شوہر سے طریقے کس کریم رب تمہارا دیکھو !عورتو اے

 کرنے صبر کو مردوں بھی باوجود کے بدُخلقی تمہاری کہ ہے رہا کر اجاگر کو اہمیت

 ہے۔ فرمارہا استحبابی حکمِ  کرنے سلوک اچھا سے  تم ، رہنے وفادار سے  اورتم

 تمہارے نے  عزوجل ہللا کہ ہے قریب !شوہرو کہ میں جملوں پیارے ایسے بھی وہ اور

 ساتھ کے صبر ہے کام تمہارا ہو۔لہذا رکھی ( بھالئی کثیر)کثیر خیر میں  بیوی اس لیے

 ،یہ بدلنا سے تراوٹ کی محبت بھی کو لہجے روکھے کے ان لگانا، سے گلے  انہیں

 ہللا کہ  دیکھنا پھر  کرنا معاف انہیں تم تو کریں غلطی یہ جوڑنا سے ان تم توڑیں

 ہوگی میں شکل کی اوالد حصال اور نیک ہےوہ پہنچتی طرح کس کثیر خیر کی عزوجل

 گی۔ کردے دور مشقتیں ساری تمہاری جو

 اور اپنے  ہی جیسے پر آنے بڑھاپہ کہ بڑھاپہ یعنی ہے آتی سٹیج آخری پر عورت جب

 نے عزوجل ہللا بھی میں وقت  ایسے بنا سہارا کا عورت اسالم لگے ہٹنے دور بیگانے

 بن وغالم نوکر فرمانبردار کا اس کرنےاورہروقت خدمت کی عورت اس   کو اوالد



 

 

 توکجا کام واال دینے کواذیت ان بھی کبھی کہ اورارشادفرمایا فرمایا  حکم  کا کررہنے

 ہے۔ فرماتا عزوجل بولنا۔ہللا نہ بھی لفظ ایساکوئی بلکہ

ل دَۡینِ  وَِ نًا ب اْلو  ا ِۚ  ا ْحس  ۡندَکَِ َیْبلُغَنِ  ا م  بَرَِ ع  اَلہَُما اََحدُہَُماِٰۤ اْلک  ِ  ل ُہَماِٰۤ تَقُلِۡ اَلِفَِ اَْوک  اَلِ اُف   تَْنَہْرہَُما و 
ۡیًما ل ُہَما َوقُلِۡ  ﴾۲۳﴿ قَْواًلَکر 
 بڑھاپے دونوں یا ایک میں ان سامنے تیرے اگر کرو، سلوک اچھا ساتھ کے باپ ماں اور
 جس نکالنا نہ سے زبان کلمہ کوئی ایسا یعنی) کہنا نہ ہُوں سے ان تو جائیں پہنچ کو
 نہ انہیں اور( ہے گرانی پرکچھ طبیعت سے طرف کی ان کہ ئےجا سمجھا یہ سے

 ۔ کہنا بات کی تعظیم سے ان اور جھڑکنا
 (23:اسرائیل بنی)

 اور ہے فرمارہا بیان کو حقوق کے عورت طرح کس عزوجل ہللا دیکھو !بہنو مسلم اے

 کو احترام تمہارے  میں ہرحالت ، بنایا خدمتگار تمہارا کو مردوں میں ہرحالت نے اس

 پہنچتا حق یہ بھی تمہیں اب اور کیا حقدار کا وراثت کی وں شوہر ،تمہیں کیا پرالزم ان

 مطابق کے فرامین کے اس اور رہو فرمانبردار میں حالت ہر کی کریم رب اس کہ ہے

 ہے۔ بہتر بھی سے بہتر میں آخرت اور بہتر میں دنیا لیے تمہارے گزارو۔یہ زندگی

  کا طرح ہر سے مسلم غیر اس اور جائے سمجھ پر ھانےسمج عورت عنھا مسئول  اگر

 بہن دوسرے جو گا جائے کیا سلوک ہی ویسا ساتھ کے اس فبھا توڑلےتو ناطہ و رشتہ

 کی قسم ہر سے اس تو سمجھے نہ بھی پر سمجھانے ہے۔اوراگر جاتا کیا سے بھائیوں

 احمد امام اہلسنت امام میں بارے کے عورت ایسی کہ ہے۔جیسا  ضروری تعلقی قطع

 شخص اور ۔زید فرمایا نے آپ تو کہ ہوا سوال سے کے الرحمن رحمۃ علیہ خان رضا

 مسلمان کرے نہ تعمیل کی احکام ان شخص جو سے میں تینوں عورت وہ اور ثالث

 عزوجل کریں۔ہللا ترک بیٹھنا اٹھنا ساتھ کے اوراس دیں نکال سے صحبت اپنی اسے

 ہے۔ فرماتا

ا وَِ  یَن ِ ا م  نُِ کَِیُۡنس  ی َبْعدَِ تَْقعُدِْ َفاَلِ الش ۡیط  ْکر  ۡینَِ اْلقَْومِ  َمعَِ الذ    شیطان تجھے کہیں جو﴾۶۸﴿ الظّٰل م 

 (68: انعام)بیٹھ نہ پاس کے ظالموں پر آئے یاد تو بھالوے

 ( 316ص 11ج رضویہ فتاوی)
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How is it for a female Muslim to marry a non-Muslim? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: How is it for a female Muslim to marry a non-Muslim? 

My sister has married a non-Muslim and she also knows that it’s not allowed, 

but she is still with him. If I take my children to her home, they may think that 

it’s ok to marry a non-Muslim, and thus would result in them being brought 

up incorrectly. So, on such occasions, should they go to her home or are 

they to stay away? 

Questioner: A brother from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

Other than marrying a Muslim man, a Muslim woman cannot marry anyone from 

any another religion; neither a Christian nor a Jew; even if they are amongst the 

People of the Book. If a Muslim woman has married a non-Muslim, then such a 

marriage is invalid, harām [unlawful], an act which leads to Hellfire and is solely 

regarded as fornication. Just as Allāh Almighty states, 

 }وَ  لَ  تُۡنِکحُ وا اْلُمْشِرِکۡینَ  َحتّٰی یُْؤِمنُۡوا  {
{And do not give (Muslim women) in marriage to polytheist men until they accept Islām} 

[Sūrah al-Baqarah, 221] 

The awliyā’ [guardians] of women are being addressed in this blessed verse, that 

do not give your women to non-Muslims in marriage, as the marriage of a Muslim 

woman with a polytheist and non-Muslim is void and unlawful, just as it is 

mentioned in Tafsīr Khazā’in al-‘Irfān. 

O Muslim sister! Do you not fear as to how you have went ahead with such a 

dreadful act for a mere 20-30 years of so-called enjoyment, and which sort of non-

Muslim you have placed your mouth on by kissing him. When you will be over forty 

years of age, as your beauty will decrease, likewise the level of his faithfulness 

and loyalty will also start to appear. This will afflict you to the extent that he will 

leave you and start hanging around with someone else, and then will start making 

so-called promises of loyalty. 



 

 

If there are children [from this relationship], then they will be disobedient in a similar 

manner, in the sense that they will suffice as a punishment in this life. Your old age 

will merely be spent in a care home or hospital, there won’t even be anyone by 

your side during your last moments. This is because when one has been 

disobedient to the True Creator هلالج لج, how can offspring be obedient to the one who 

only physically created them in terms of giving birth i.e. the mother? I have come 

across 20 or so cases, in which people have violated the rights of Allāh Almighty, 

and had such audacity to turn away from the Qur’ān and Islām, that they are now 

suffering from such dreadful consequences, problems and illnesses, that they have 

become a painful lesson in life for them. 

O Muslim sister! Look as to how you have rejected the command of your Lord, the 

Most Forgiving, the Most Merciful, and taken yourself out of the bounds of Sharī’ah. 

That Generous Lord who commands many times in the Qur’ān to show mercy and 

generosity to women and to treat them in a well manner. The rights of women who 

are in the following three stages have been mentioned. Meaning, when a woman 

was a young girl, so He هلالج لج did not allow her to be killed. Let alone not being kill, it 

has in fact been prohibited to regard her as a burden. Allāh Almighty has promised 

paradise for bringing up girls upright, and when this girl grows up to become 

someone’s wife, that she be treated in a well manner, and even if she annoys her 

husband, Allāh Almighty has still commanded for him to stay with her, remaining 

loyal to her and to fulfil her rights. Your Lord Almighty states, 

ی َکِرۡہتُُمۡوہُن   فَِانۡ   ۚبِاْلَمْعُرۡوفِ  َوَعاِشُرۡوہُن  } َیْجعَلَ  َشْیـًٔا تَْکَرہُۡوا اَنۡ  فَعَس ٰۤ  {َکثِۡیًرا َخۡیًرا فِۡیہِ  ہللاُ  و 

{And deal with them kindly, and if you do not like them, so it is likely that you dislike a 

thing in which Allāh has placed much good} 

[Sūrah al-Nisā’, 19] 

 

O women! Look as to how your Generous Lord has clearly placed your importance in the 

hearts of husbands, that regardless of you being ill mannered, He هلالج لج still commands as it 

being Mustahabb for them to be patient, remain loyal & fulfil your rights and to treat you 

in a well manner. 

Likewise, there are some more beautiful statements;  O husbands! It is imminent that 

Allāh Almighty has placed a lot of goodness in this wife of yours. Therefore, your job is to 

patiently remain with her, changing her dry mood with the freshness of love, joining what 

relations are severed with her, if she makes a mistake, then you forgiving her. Then see 



 

 

how the vast goodness from Allāh Almighty presents itself; it will be in the form of 

virtuous and pious offspring who will remove all of your difficulties. 

 

When the final stage reaches a woman, in other words, old age, as soon as old age starts 

to appear, and her relatives and non-relatives start to move away, it is only Islām which 

supports a woman. Even during this period of time, Allāh Almighty has commanded for 

offspring to serve such women [i.e. their mothers] and to always stay by their side serving 

them with respect. He هلالج لج also stated never to harm them, in fact, not to even utter such a 

word which could do so. He هلالج لج states, 

لَ  تَْنَہْرہَُما َوقُلۡ  ل ُہَما قَْوًلَکرِ ۡیًما{ ا یَْبلُغَن   ِعۡنَدکَ  اْلِکبَرَ  اََحُدہَُماٰۤ  اَْوِکاَلہَُما فاََل  تَقُلۡ  ل ُہَماٰۤ  اُف    و  نًا   اِم  ِلَدۡینِ  اِْحس   }وَ  بِاْلو 
{and treat parents with goodness; if one of them or both reach old age in front of you, so 

do not say (even) ‘Ugh’ to them and do not scold them, and speak to them with words of 

respect} 

[Banī Isrā’īl, 23] 

O Muslim sisters! Look as to how Allāh Almighty mentions the rights of women and has 

made men to serve you in every stage [be they your child or husband], He هلالج لج has made it 

essential for them to respect you, He هلالج لج made you deserving of the inheritance of your 

husbands, and now it is your right to be obedient to this Generous Lord and to spend your 

lives according to how He هلالج لج has stated. This is better for you in this life and even better 

in the Hereafter. 

If this is explained to the Islamic sister for whom this question was asked and understands, 

and thus breaks all ties and connections with this particular non-Muslim, then it will be 

good for her; she will be treated just as the other brothers and sisters are treated. 

However, if after explaining, she carries on, then one must sever all ties from her. Just as 

the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān, may Allāh shower mercy upon 

him, was asked regarding a similar woman, so he stated that, ‘Zayd [the questioner], the 

third person [the non-Muslim] and this woman; whosoever amongst these people does 

not abide by the commands and rulings [of Sharī’ah with regards to the aforementioned 

situation], then Muslims are not to be in their company and not to associate with them. 

Allāh Almighty states, 
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{And if the devil causes you to forget (this), then do not sit with the unjust after 

remembering} 



 

 

[al-An’ām, 68] 

[Fatāwā Ridawiyyah, vol 11, pg 316] 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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