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 كے ساس پا كے خاوند اور كيا اعتراف كا زنا سے عورت نے آدمى
 ؟ دے دے طالق كو بيوى وہ كيا ہيں بهى قرائن

 
 عمر كى ايك بيڻياں دو ميرى اور ہيں چكے ہو برس كوتيرہ شادى ميرى
 ہوا انكشاف اچانك پر مجه قبل ہفتے كئى ہے، برس نو كى دوسرى اور گيارہ

 كاليں فون ڻيلى لمبى لمبى پر نمبر معروف غير پر فون ڻيلى كے گهر كہ
 .ہيں ہوئى
 موبائل پر طور خفيہ پاس كے بيوى ميرى كہ ہوا علم مجهے بعد كے اس
 علم ميرے كہ يہ بات خطرناك زيادہ بهى سے اس اور ہے، بهى فون ڻيلى
 .ہے جاتى باہر سے گهر بيوى بغير كے
 تسلى پهر يا ہے، ديتى كر انكار وہ تو يا ہوں كرتا دريافت سے اس ميں جب

 كى شكايت كى اس سے والوں سسرال نے ميں سكتى، دے نہيں جواب بخش
 كوئى سے اس كہ انكار لمسلس كے اس ہوا، نہ فائدہ كوئى بهى سے اس ليكن

 مجهے باآلخر پر بنا كى ہونے نہ شخص قوى اور ہوئى نہيں سرزد غلطى
 .ہوئيں موصول كاليں كئى پر موبائل اپنے
 چورى رقم سارى بہت سے عاشق اپنے نے بيوى ميرى كہ گيا بتايا ميں اس
 كہ كيا دعوى يہ اور كى بهى مالقات سے مجه نے شخص اس پهر ہے، كى
 .ہے كيا بهى زنا بار كئى ميں گهر ہى ميرے ساته كے بيوى ىمير نے اس
 اور بتايا، بهى نقشہ پورا سے بينى باريك كا گهر ميرے نے شخص اس

 شخص اور كوئى عالوہ كے بيوى اور ميں جسے بتائے بهى راز ازدواجى
 كے والوں خاندان كے بيوى اور بيڻيوں اور ميرے راز وہ تها، جانتا نہيں

 .بتايا بهى متعلق كے فرش اور قالين كے روم بيڈ ميرے ورا تهے، متعلق
 تها جانتا نہيں بالكل ميں جسے بهى كا نمبر موبائل كے بيوى طرح اسى اور
 بهى اختالفات ازدواجى ہمارے اور ہے، پاس كے بيوى بهى موبائل كہ

 .بهى باتيں جهوڻى ميں بارہ كے والوں گهر ميرے اور ميرے اور بتائے،
 اس نے بيوى ميرى بعد كے زنا بار ايك كہ كيا دعوى نے شخص اس پهر
 تك اب وہ كہ ہے يہ مصيبت كر بڑه سے اس لى، كر چورى بهى رقم كى

 كہ جو كرتى نہيں بات كوئى ميں بارہ كے معلومات ان اور ہے كرتى انكار
 !!ہيں صحيح اور تفصيلى

 كى شخص لعنتى اس كہ ہے كرتى انكار بهى كا طالق سے اعتبار اس وہ
 اور كرتى ظاہر توبہ سامنے ميرے وہ اوقات بعض!! ہے رہى بن قربانى
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 پر بات سى چهوڻى مجهے اوقات بعض اور ہے، كرتى تالوت كى مجيد قرآن
 !!ہے لگتى دينے گالياں بهى

 محال رہنا قائم كا زندگى ازدواجى اور ہيں، رہى بڑه مشكالت درميان ہمارے
 بہت بهى حالت نفسياتى ميرى اور ہيں رہى كر تباہ زندگى بيڻياں ہے، چكا ہو

 .ہے رہا ہو كم مورال ميرا بهى ميں مالزمت طرح اسى اور ہے، خراب
 پر بنانے بيوى اپنى اسے ميں بعد كے كرنے ادا استخارہ نماز بار دسيوں

 خوشى و راضى كہ ہے رہا راہ يہى سامنے ميرے ليے اس ہوا، نہيں تيار
 اس ہيں زيادہ ہى بہت شروط مالى كى اس كنلي جائے، كيا سمجهوتہ پر طالق

 :ہے كرتى انكار سے طالق اور ہے سمجهتى برى كو آپ اپنے وہ كہ ليے
 :ہيں يہ مطالبات كے اس

 بيڻيوں مہر، مانندہ باقى ہزار پانچ اور)  متعہ(  فائدہ بطور خرچ ہزار تيس
 يٹ،فل ساته كے سامان و ساز كے گهر ازدواجى مكمل ماہانہ، بارہ ليے كے

 كے پرورش كى بچوں اخراجات، كے لباس اور تعليمى اور معالجہ عالج
 !!فليٹ ملكيتى ايك ليے

 مطالبات كے طرح اس وہ كہ ہے حاصل حق كو عورت كيا: ہيں يہ سواالت
 ؟ اخراجات كے متعہ كر خاص كرے،

 ميں كہ ہے حق مجهے كيا اور ہے، حاصل حق كا كرنے لعان مجهے كيا
 ؟ جاؤں ہو منتقل ميں گهر اور كسى يا دوں، نكال باہر سے فليٹ اپنے اسے

 كيا مجهے آپ اور ہے كيا رائے كى قانون اور دين ميں اس ہے ہوا كچه جو
 ؟ چاہيے كرنا كيا مجهے كہ ہيں كرتے نصيحت

 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 ہے، ہوچكا محال كرنا بسر زندگى ساته كے بيوى اس كہ ہے واضح بالكل يہ

 وہ ہيں قرائن جو پاس كے آپ كيونكہ جهوٹ يا ہو والب سچ نے اس چاہے
 اطاعت كوئى آپ كہ چاہيے كو آپ بلكہ ہيں، كافى ليے كے دينے طالق اسے
 .كريں تالش عورت صالح و نيك گزار
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 بسر زندگى بهى منٹ ايك ساته كے اس كو آپ كہ رہا چل نہيں پتہ يہ تو ہميں
 علم بهى كا كالوں فون ڻيلى ان كو آپ حاالنكہ ہے رہا لگ كيسے اچها كرنا

 وہ كہ ہوا علم بهى يہ اور گيا، چل پتہ ميں بارہ كے چورى پهر اور ہوچكا،
 .ہے جاتى باہر سے گهر اجازت بغير

 
 خيال كا جس شخص وہ ليكن ہيں، ليتے كر برداشت تو كچه سب يہ آدمى چلو
 وہ! آيا پاس كے آپ بهى وہ ہے كيا زنا ساته كے بيوى كى آپ نے اس كہ ہے
 آدمى! ہے بتاتا چيز ہر كى روم بيڈ كے آپ پهر اور متعلق كے گهر كے آپ
 .سكتا كر نہيں برداشت بالكل تو چيز يہ
 

 جهوٹ يہ چاہے ہے آسان زيادہ جانا مر سے سننے بات يہ تو ليے كے اس
 ہوں جمع قرائن سے بهى اور كے سچائى كى اس ساته كے اس ليكن ہو، ہى
 !!ہے؟ سكتا ہو برداشت يہ كيسے پهر تو
 

 :دوم
 اور ہے، ہوتى حفاظت كى عزت سے جس ہے الئى احكام وہ شريعت آسمانى

 ميں نتيجہ كے قذف اور بہتان ہے رہتى رہتى محفوظ سے تہمت باطل
 لگائى قذف حد پر والے لگانے بہتان پر عورت و مرد نے اسالميہ شريعت

 .ہے
 لگائے تہمت كى ناز پر ايك كسى سے ميں بيوى يا خاوند شخص كوئى اگر
 كوڑے كو والے لگانے بہتان كہ ہے كيا مشروع نے تعالى و سبحانہ اهللا تو

 .كہالئيگا فاسق وہ اور جائے، كى نہ قبول گواہى كى اس اور جائيں، لگائے
 

 زنا اسے نے جنہوں دے كر پيش گواہ واقعى چار كے زنا اس وہ اگر ليكن
 سرمہ سالئى ولى گانےل سرمہ طرح جس ہو ديكها طرح اس ہوئے كرتے

 .ہے ہوتى داخل ميں دانى
 

 بيوى اپنى اگر خاوند كہ طرح اس وہ ہے، كيا خارج سے حكم اس كو خاوند
 كہ اڻهائے قسم بار چار جگہ كى گواہوں چار وہ تو ہے لگاتا تہمت كى زنا پر
 كى اهللا پر اس تو ہے جهوڻا وہ اگر كہ كہے بار پانچويں اور ہے، زانيہ وہ

 .لعنت
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 ڻهرے مستحق كى رجم عورت پهر تو تو ہے ليتا اڻها قسم بار چار وہ گرا

 قسم بار چار بهى وہ كہ ہے سكتا ہو ختم طرح اس رجم سے عورت اور گى،
 پر مجه تو ہو جهوڻا وہ اگر كہے بار پانچويں اور ہے، جوڻها وہ كہ اڻهائے

 .لعنت كى اهللا
 

 علحدگى مابين كے بيوى اور خاوند پهر تو جائے اڻها قسم بهى عورت اگر
 ہے، جاتا كہا لعان اسے گے، مليں نہيں وہ بعد كے اس اور جائيگى، دى كرا
 كريگا، نفى كى حمل اپنے اور دينے گواہى خالف كے عورت اس يہ اور
 .كريگا نفى كى اس خاوند گى جنے وہ كو بچے جس اور

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قدامہ ابن
 ہو واجب حد پر خاوند تو لگائى تہمت پر يوىب پاكباز اپنى نے خاوند اگر" 

 قبول گواہى كى اس اور جائيگا، لگايا حكم كا ہونے فاسق كے اس اور گى،
 لعان پهر يا دے، كر پيش دليل كوئى كى اس وہ اگر ليكن جائيگى، كى نہيں

 كچه سب يہ تو كرے نہ لعان پهر يا كرے، پيش گواہ چار وہ تو نہ اگر كرے،
 .ہے قول يہى كا اهللا رحمہما شافعى امام اور مالك امام ا،ہوگ الزم كو اس

 
 :ہے فرمان يہ كا تعالى اهللا ليے ہمارے اور

 
 گواہ چار پهر اور ہيں لگاتے تہمت پر عورتوں پاكباز جو لوگ وہ اور{ 

 گواہى ليے كے ہميشہ كى ان ور ماروا كوڑے اسى انہيں كرتے نہيں پيش
 .} ہيں فاسق لوگ يہى كرو، نہ قبول

 ليے اس ساته كے خاوند اور ہے، عام كو سب دسروں اور خاوند يہ
 گواہى كى اس اور كرنے ختم كو فسق اور حد لعان كا اس كہ ہے مخصوص

 .ہے گيا بنايا مقام قائم كے گواہوں كو لعان ليے كے كرنے قبول
 

 :بهى فرمان يہ كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى اور
 

 " جائيگى لگائى حد پر پيڻه تمہارى وگرنہ كرو، پيش گواہى" 
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 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى تو كيا لعان جب اور
 

 " ہے آسان سے عذاب كے آخرت عذاب كا دنيا" 
 

 اسے تو ہے جهڻالتا كو آپ اپنے واال لگانے بہتان اگر كہ بهى ليے اس اور
 ہوگا الزم يہ تو كرتا نہيں پيش گواہ كردہ مشروع وہ جب تو آئيگى، الزم حد

 " ہے اجنبى جيسے طرح اسى بالكل
 

 ). ٣٠/  ٩(  المغنى: ديكهيں
 

 :سوم
 كا بيوى سے اس ہى نہ اور كرتا، نہيں واجب كو نكاح فسخ كرنا زنا كا بيوى
 كے عورت زانى ہى سے ابتدا تو نے اسالميہ شريعت ہے، ہوتا ساقط مہر
 تو ليے اسى ہے، كيا رقف ميں ركهنے جارى كو نكاح اور كرنے نكاح ساتہ
 زنا بعد كے ہونے ميں نكاح اور نہيں، جائز كرنا نكاح سے عورت زانى
 .نہيں حرام ركهنا ميں زوجيت اسے تو كرے

 
 سچى و اچهى ہوئے كرتے اصالح اپنى بعد كے توبہ اور لے كر توبہ وہ اگر
 ہے، رہى كر پيش ليے اپنے وہ جو ہے اچهى بہت چيز يہ كرے ثابت توبہ
 نہيں، بهالئى و خير كوئى ميں اس پهر تو كرے اصرار پر زنا وہ اگر اور
 ليے كے اس طرح اسى اور ہے، حالل دينا طالق اسے ليے كے خاوند بلكہ

 بهى يہ دے فديہ ليے كے چهڑانے كو آپ اپنے وہ كہ تا كرنا تنگ اسے
 .ہوگا حالل

 
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا

 
 ميں ورثے زبردستى كو عورتوں تم كہ نہيں حالل تمہارے والو ايمان اے{ 

 ہے ركها دے انہيں نے تم جو كہ ركهو ك رو نہ ليے اس انہيں بيڻهو، لے
 اور برائى كهلى وہ كہ ہے بات اور يہ ہاں لو، واپس كچه سے ميں اس

! ركهو باش و بود سے طريقہ اچهے ساته كے ان اور كريں، بےحيائى
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 ناپسند كو چيز كسى تم كہ ہے ممكن بہت ليكن كرو ناپسند انہيں تم اگرچہ
 ). ١٩(  النساء} دے كر بهالئى بہت ميں اس تعالى اهللا اور كرو

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ

 
 ظلم پر اس جو ہے حاصل حق كا حد پورى ميں عورت باغى كو خاوند" 

 اهللا صلى كريم نبى كہ جيسا والى، كرنے زيادتى پر اس اور ہے والى كرنے
 :ہے فرمايا متعلق كے حق پر بيوى كا آدمى نے وسلم عليہ

 
 " ہو كرتے ناپسند تم جسے روندهے نہ وہ بستر تمہارا اور" 
 

 كا كرنے پہل ميں قذف يعنى پر طور ابتدائى كو خاوند يعنى اسے ليے اس
 سے نسب جب پهر يا ہے مباح كے اس تو يا قذف يہ اور ہے، حاصل حق

 .ہے واجب يہ تو ہو ضرورت كى انكار
 

 :جائيگا ہوا مجبور پر بنا كى چيز ايك سے ميں دو پر اس اور
 
 خاوند طرح اس تو جائيگى لگائى حد كو اس تو لے كر اعتراف بيوى تو يا

 اور جائيگى، ہو پاك سے سزا بهى عورت وہ اور جائيگا، مل حق پورا كو
 .جائيگى بچ سے سزا كى اس ميں آخرت ہوا جو

 
 عذاب اسے ميں آخرت اور لوڻےگى، ساته كے غضب كے اهللا وہ پهر اي

 ساته كے اس خاوند كيونكہ ہے، بڑا اور سخت سے سزا كى دنيا كہ جو ہوگا،
 ديا ميں آخرت پهر يا ميں دنيا حق پورا كا اس كو مظلوم اور ہے، مظلوم
 .جائيگا

 
 :ہے فرمان كا تعالى اهللا

 
 مظلوم مگر فرماتا نہيں پسند تعالى اهللا كو كرنے بلند آواز ساته كے برائى{ 
 .} ہے اجازت كو
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 عورت اس كو شخص اور كسى عالوہ كے خاوند كيونكہ كے خاوند بخالف
 حاصل حق بهى كا قذف پر اس اسے چنانچہ نہيں، حاصل حق كا وطئ سے
 ہو حق كا لعان اسے تو جائے لگائى قذف پر اس جب ہى نہ اور ہوگا، نہيں
 كے اس وہ ہى نہ اور ہے، نہيں محتاج كا اس وہ طرح كى اوندخ كيونكہ گا؛

 .ہے مظلوم ميں بستر
 

 محتاج كا لعان جو ہے ہوتا ظلم بهى پر عالوہ كے خاوند سے فحاشى اس لين
 اور ہے، باعث كا عار ليے كے والوں خاندان كام فحش يہ كيونكہ نہيں؛
 .ہے ہوتى حاصل عار يہ بهى سے اسباب دوسرے كے كام فحش

 
 حق تو ساته كے گواہى ہى نہ اور ہو نہ معلوم ساته كے اقرار فحاشى اگر

 حرام اور خلوت مثال ہے ہوا ظاہر جو ہے كافى ہى اتنا ليے كے ہونے پورا
 ہے، فرمايا منع نے تعالى و سبحانہ اهللا سے جن اسباب دوسرے وغيرہ نظر
 .ہے شامل ميں محاس كے اسالميہ شريعت يہ اور

 
 ). ٢٠٣ - ٢٠٢(  المحبۃ فى ةقاعد: ديكهيں

 
 :ہے كہنا كا االسالم شيخ ميں بارہ كے ہونے نہ ساقط مہر اور

 
 نبى پر اس كہ جيسا ہوگا، نہيں ساقط مہر سے كرنے زنا كے اس صرف" 

 والے كرنے لعان نے آپ ہے كرتا داللت فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم
 :كيا ضعر سے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى نے شخص

 
 " مال ميرا" 
 :تها فرمايا نے آپ تو
 

 اسے ليے اس مال يہ تو ہو سچے تم اگر نہيں، مال كوئى پاس كے اس تيرا" 
 يہ تو ہو جهوڻے تم اگر اور تهى كى حالل شرمگاہ كى اس نے تم كہ ملےگا

 " ہے دور بہت ليے تمہارے
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 كا اس ليكن ہو، بيڻهى كر توبہ وہ ہے سكتا ہو تو كيا زنا نے اس جب كيونكہ
 حتى كرنا تنگ اور روكنا يعنى ہے ديتا كر مباح عضل ليے كے خاوند زنا
 دے، فديہ ليے كے چهڑانے كو آپ اپنے وہ تو ہو چاہتى عليحدگى وہ اگر كہ
 .لے كر توبہ يا
 

 ). ٣٢٠/  ١٥(  الفتاوى مجموع: ديكهيں
 العہمط كا جوابات كے)  ٤٢٥٣٢(  اور)  ٨٣٦١٣(  نمبر سوال آپ مزيد

 .كريں ضرور
 

 :چہارم
 بنا كى قرائن موجود پاس اپنے كے آپ كہ ہے چكا ہو علم كو آپ پر بنا اس
 اثرات كے قسموں اپنى كو آپ اور ہے، جائز كرنا لعان پر ہونے واقع زنا پر
 بغير كيے لعان پهر تو ہو چاہتے سالمتى اگر اور ہوگا، كرنا برداشت كو

 .دو دے طالق اسے
 

 اسے تو نہ اور جائيگا ديا مہر كا اس اسے تو كرو لعان سے اس آپ اگر اور
 نفى كى حمل اور ہے حاملہ وہ اگر كہ يہ اال رہائش، ہى نہ اور ملےگا نفقہ
 .جائيگى كى نہيں

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قيم ابن

 
 عليہ اهللا صلى كريم رسول كہ جيسا رہائش ہى نہ اور ہوگا نفقہ پر خاوند تو نہ

 حكم كے عورت بائنہ اس ميں حكم اپنے يہ اور تها، فرمايا فيصلہ نے وسلم
 كے اهللا كتاب يہ اور نہيں، حق كا رجوع كو خاوند ميں جس ہے موافق كے
 .نہيں مخالف كا اس ہے، موافق بهى

 
 طالق تو ہونا سافط رہائش اور نفقہ ليے كے عورت والى جانے كى لعان بلكہ
 والى بتہ طالق كيونكہ ہے؛ اولى سے ہونے ساقط سے عورت والى بائن

 تو نہ سے عورت اس اور ہے، راہ كى كرنے شادى ميں عدت سے عورت
 اس ميں اصل ليے اس بعد، كے عدت نہ اور ہے سكتا جا كيا نكاح ميں عدت
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 طور مكمل كيونكہ نہيں ہى وجہ كوئى كى ہونے واجب رہائش اور نفقہ كے
 .ہے چكى ڻوٹ عصمت پر
 

 موافق كے بعض بعض فيصلے كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى ليے اس
 فرمائے نازل نے اهللا جو ہيں موافق كے ميزان اس اهللا كتاب ہى سب اور ہيں،
 .كريں فيصلہ ساته كے عدل وہ ميں لوگوں كہ تا ہيں

 
 كر پڑه اسے بعد دير تهوڑى ابهى كہ جيسا ہے بهى صحيح قياس يہى اور
 .جائينگى ہو ڻهنڈى آنكهيں كى آپ

 
 ). ٣٥٦/  ٥(  المعاد زاد: ںديكهي

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قدامہ ابن اور

 
 تو نہ ليے كے اس ہو گيا كيا لعان سے عورت جس سے رو كى حديث"

 ہو حاملہ اگر طرح اسى اور ہو، نہ حاملہ وہ نفقہ،اگر ہى نہ اور ہے رہائش
 .دے كر نفى سے حمل كے اس خاوند اور

 
 ہونے ختم بستر: كہينگے ہم يا ائيگى،ج كى نفى كى اس: ہيں كہتے ہم اور
 .جائيگى ہو نفى كى اس باعث كے

 
 وہ يا ہوگى، نہيں نفى كى حمل سے نفى كى خاوند: كہ كہيں يہ ہم اگر اور
 عورت تو: جائيگا كيا منسوب طرف كى اس نسب: كہيں ہم اور كرے نہ نفى
 يا ہے، سے وجہ كى حمل يہ كيونكہ بهى نفقہ اور ملےگى بهى رہائش كو

 عورت والى بائن طالق يہ تو ہے موجود جو ہے سے وجہ كى اس يہ پهر
 .ہوا مشابہ كے

 
 خاوند اور كيا خرچ پر بچے نے ماں اور كى نفى كى حمل نے خاوند اگر
 كرنے لعان پهر پاليا دوده اسے اور رہى ميں رہائش اور كسى عالوہ كے

 منسوب طرف كى اس اسے تو چاہا كرنا منسوب طرف اپنى اسے نے والے
 پر خاوند اجرت كى پالنے دوده اور كرايہ كا رہائش اور نفقہ اور جائيگا، كيا
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 نہيں باپ كا اس كہ تها كيا ليے اس يہ تو نے ماں كيونكہ جائيگى؛ كى الزم
 الزم كو اس كچه سب يہ تو ہے باپ كا اس كہ گيا ہو ثابت يہ جب اور ہے،
 " جائيگا ہو واپس پر اس اور ہوگا،

 
 ). ٢٩١/  ٩(  المغنى: ںديكهي

 
 مطالبہ كا نفقہ اور رہائش جو بيوى كى آپ كہ ہيں سكتے جان يہ آپ سے اس
 وہ كہ يہ اال نہيں، الزم پر آپ وہ تو ہيں كرتے لعان سے اس اگر ہے رہى كر

 .كريں پرخرچ اس پر بنا كى حمل كے اس آپ تو ہو حاملہ
 

 ہى مہر كا اس رفص اسے پهر تو ديں دے بائن طالق اسے آپ اگر اور
 اگر ليكن رہائش، كى اس ہى نہ اور نہيں، الزم نفقہ كا اس پر آپ اور ملےگا،

 اور كريں، خرچ پر ان آپ تو ہو اوالد كى آپ ساته كے اس پهر يا ہو حاملہ
 .پر عورت كہ نہ بهى پر اس ہے ميں پيٹ كے اس جو

 
 :ہے فرمان كا تعالى اهللا
 كر وضح حمل اپنا وہ كہ حتى كرو خرچ پر ان تو ہوں حاملہ وہ اگر اور{ 
 ). ٦(  الطالق} ليں

 
 :پنجم
 جو ہے سامان يا مال وہ يہ تو دينا)  متعہ(  فائدہ كو عورت والى طالق رہا

 كہ ہے اختالف ميں علم اہل: ہے جاتا ديا كو عورت مطلقہ بعد كے طالق
 ہے؟ ہوتى مستحق عورت مطلقہ كونسى

 
 دينا كو عورت مطلقہ ہر: ہے كہنا كا ان ںہي قائل كے عموم تو علماء كچه

 مہر بعد، كے طالق يا ہو گئى دى طالق قبل سے دخول چاہے ہے، واجب
 .ہو نہ مقرر يا ہو گيا كيا مقرر

 
 دخول جسے جائيگا ديا كو عورت مطلقہ اس: كہ ہيں كہتے علماء بعض اور
 .ہو گيا كيا نہ مقرر مہر كا اس اور ہو گئى دى طالق قبل سے
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 سے دخول جسے جائيگا ديا كو عورت مطلقہ اس: كہ ہے يہ قول تيسرا اور
 .ہو گيا كيا بهى مقرر مہر چاہے ہو گئى دى طالق قبل

 
 ر تيميہ ابن االسالم شيخ اور جائے، ليا كو قول پہلے كہ ہے ميں اسى احتياط

 شيخ سے ميں كرام علماء معاصر اور ہے، كہا راجح ہى اسے نے اهللا حمہ
 .ہيں شامل بهى اهللا رحمہ العثيمين صالح بن محمد شيخ اور شنقيطى

 
 زيادہ كو شادى اگر كہ ہے لگائى قيد نے اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ ليكن

 .ہے واجب يہ تو ہو گيا ہو عرصہ
 

 بن بوجه پر والے دينے طالق كہ چاہيے ہونا نہيں اتنا فائدہ اور متعہ يہ اور
 شريعت ليے اسى ہوگا، مطابق كے استطاعت و وسعت كى اس بلكہ جائے،

 .كى نہيں تحديد اور تعيين كى اس نے
 

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ شنقيطى امين محمد شيخ
 تحديد كوئى نے شريعت ميں مقدار كى)  متعہ(  فائدہ كہ ہے يہى تحيقيق" 

 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا كيونكہ كى نہيں
 

 كے استطاعت كى اس پر دست تنگ اور مطابق كے وسعت اپنى پر وسعت{ 
 ). ٢٣٦(  البقرة} مطابق

 معاملہ تو جائيں ہو متفق پر مقدار معين كسى بيوى اور خاوند اگر ليے اس
 والے كرنے فيصلہ اور حاكم پهر تو كريں اختالف وہ اگر اور ہے، واضح

 تعالى بارى فرمان ذيل درج اور كريگا، كوشش كى كرنے حل كو مسئلہ اس
 :جائيگا كيا مقرر ميں روشنى كى
 ). ٢٣٦(  البقرة} مطابق كے وسعت كى اس پر والے وسعت{ 
 

 :فرمان كا تعالى كے اهللا اور ہے، ظاہر بالكلل يہ
 

 ). ٢٣٦(  البقرة} دو)  متعہ(  فائدہ انہيں اور{ 
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 :تعالى بارى فرمان اور
 

 ). ٢٤١(  البقرة} ہے فائدہ ليے كے واليوں طالق اور{ 
 

 مالك امام برخالف ہے، واجب دينا فائدہ بالجملہ كہ ہے كرتا ضاتقا يہ ظاہر كا
 .كہتے نہيں واجب اسے اصال وہ كے والوں كرنے موافقت كى ان اور

 
 ). ١٩٢/  ١(  البيان اضواء: ديكهيں

 
 اسے ليے كے آپ كرنا زنا كا بيوى كى آپ كہ چكے بتا پہلے كو آپ ہم

 كى اس ہے ہوا كچه جو كہ ىحت ہے ديتا كر مباح كو كرنے تنگ اور روكنے
 يا سارے اپنے اور كرے، ادا فديہ ليے كے چهڑانے جان سے آپ وہ پر بنا

 .لے كر اختيار طالق ميں عوض كے ہونے دستبردار سے حقوق مالى بعض
 

 ہم تو ہو دستبردار سے حقوق مالى اپنے ہى نہ اور دے فديہ تو نہ وہ اگر اور
 ديں دے طالق كو عورت اس آپ كہ ہيں كرتے اختيار يہى ليے كے آپ

 .ہو بهى كتنا خرچ كا اس چاہے
 

 اس ہو فيصلہ كا مال جتے كہ ديں ہونے نہ ممكن ايسا ليے كے اس آپ ليكن
 عدالت معاملہ اپنا وہ اگر كہ ہے ميں صورت اس يہ كرے، حاصل زائد سے
 كرنا حيلہ كو آپ ليے كے بچنے سے ظلم اوپر اپنے اور ہے، جاتى لے ميں
 .ہے ئزجا بهى

 
 مہر كردہ مقرر اور روكيں سے كرنے ظلم اسے آپ كہ ہے يہ مراد ميرى
 ہين ثابت پر طور شرعى ليے كے اس حقوق جو اور ديں، لينے نہ زائد سے
 سطور كى اوپر ہم ميں بارہ كے جس ديں، كرنے نہ حاصل زائد سے اس
 حيلہ آپ ليے كے كرنے ساقط كو حق كے اس اور ہيں، چكے كر اشارہ ميں

 .سكتے كر نہيں سازى
 

 . اعلم واهللا


