شادی کی پہلی رات فرض عمل؟
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ا َ ْل َح ْمد ل ہُِّٰلل َوال َّ
سو لل للال
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
کہ شادی کی پہلی رات کیا کوئی ایسا عمل ہے جو فرض ہو ۔
سائل :بَلل (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم ْ
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
اب لبعَ ل
ک َ
اجعَ ْل لل َ
میری معلومات کے مطابق شادی کی پہلی رات کوئی ایسا عمل نہیں جسے شریعت
نے فرض کیا ہو البتہ کئی مستحب اعمال ضرور ہیں جنہیں بجا النا ثواب کا کام ہے
اور ترک پر کوئی گناہ نہیں ۔
سلَّم
َوللاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ ت َ َع ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
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?ARE THERE ANY COMPULSORY DEEDS ON THE FIRST NIGHT OF MARRIAGE

الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: is there any such deed that is compulsory on the first night of
?marriage
Questioner: Bilaal from UK
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب بِعَ ِ
ون ال َملِکِ َ
According to my knowledge there is no such deed that is to be performed on the first
night of marriage which has been made compulsory by the shari’ah. However, there is
definitely some recommended deeds for which you will be rewarded if you act upon but
not be held accountable for if you do not.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Abu Zayn

