
 

 كے طالق بعد روز ايك كے نكاح عقد
 گيا ہو شكار كا وسوسہ

 بيوم العقد بعد الطالق ف بالوسوسة ابت�
 ] urdu -اردو  -أردو  [

 

 
 

 
 

 النجد صالح �مد شيخ
 
 
 
 

 اسالم سوال وجواب ويب سائٹ :ترجمہ

 اسالم ہا ؤس ويب سائٹ :تنسيق
 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب :رمجة

 islamhouse موقع :رنسيق
 

 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 گيا ہو شكار كا وسوسہ كے طالق بعد روز ايك كے نكاح عقد
 

 نكاح عقد سے لڑكى ايك ميرا: ہے متعلق كے وسوسہ ميں طالق سوال ميرا
 بعد روز ايك كے نكاح عقد ہوں كرتا محبت بہت سے اس ميں اور ہے ہوا

 يا ميں گهر يا ہوؤں پر كام ڈاال وسوسہ كا طالق مجهے ميں نماز نے شطيان
 .ہے رہتا وسوسہ يہى ہوں ہوا سويا يا ميں الخال بيت
 بارہ كے زندگى ازدواجى ميں جس تها رہا ديكه چينل العفاسى ميں دن ايك
 والى ہونے پيدا مابين كے بيوى اور خاوند ميں جس تها كلپ ويڈيو ايك ميں

 نے ميں تو ہوں واال جانے ميں: لگا كہنے شخص ايك ہيں وئىہ بيان مشكالت
 نہيں علم كوئى مجهے ليكن طالق، تجهے دهرايا ساته كے آواز اور سنا اسے
 يہ كے شعور بغير نے ميں ہے جانتا كو نيت ميرى اهللا تها، ادراك ہى نہ اور

 .بولے الفاظ
 تو ميں بلكہ هىت نہ بهى چيز كوئى متعلق كے بيوى ميرى ميں نيت ميرى اور

 جس ہے كيا حكم شرعى ميں سلسلہ اس ہوں چاہتا اور كرتا محبت اسے
 وسوسہ اس اور نہيں يا ہے ہوئى واقع طالق آيا ہيں بولے الفاظ يہ ميں حالت

 ؟ ہے كيا عالج كا
 

 :هللا الحمد
 

 .نوازے سے عافيت و يابى شفا كو آپ كہ ہے دعا سے اهللا
 

 د.ہوئى نہيں واقع طالق وہ ہے كيا ذكر كا طالق جس نے آپ
 

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ
 

 اس سے زبان وہ چاہے ہوتى نہيں واقع طالق كى شخص مبتال ميں وسوسہ" 
 ہو، ركهتا نہ ارادہ اور قصد كا طالق وہ تك جب لے كر ادا بهى الفاظ كے

 صادر كے ارادہ اور قصد بغير سے شخص والے وسوسہ تو الفاظ يہ كيونكہ
 قوت كى وسوسہ اس وہ اور ہے، ہوا پڑا پردہ پر عقل كى اس بلكہ ہيں، ہوئے
 .ہے مجبور پر بنا كى قلت كى قوت كى مانع اور دافع
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 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى پهر اور

 
 " ہوتى نہيں طالق ميں صورت كى ہونے پڑا پردہ پر عقل" 
 

 تو كرے نہ ارادہ كا طالق ساته كے اطمنان پر طور حقيقى وہ اگر ليے اس
 نہيں ہى ارادہ اور قصد سكا ا پر چيز جس تو ہوگى، نہيں واقع طالق كى اس
 انتہى"  گى ہو نہيں واقع طالق سے اس تو ہے مجبور وہ اور

 
 ). ٢٧٧/  ٣(  اسالميۃ فتاوى: ديكهيں

 
 كرنا ذكر سے كثرت كا تعالى اهللا ليے كے عالج كے وسوسہ اپنے كو آپ
 آپ سے وسوسہ اور كريں، سے كثرت بهى اعمال صالح و نيك اور ہيےچا

(  نمبر سوال بيان تفصيلى كا اس ديں، مت توجہ پر اس اور كريں اعراض
 كا اس آپ ہے چكا ہو بيان ميں جواب كے)  ١٠١٦٠(  اور)  ٤١٠٢٧
 .كريں مطالعہ

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ اور

 
 اور گا، ہو زائل سے پڑهنے الرجيم الشيطان من اهللا با ذاعو وسوسہ يہ" 

 كہے يہ شيطان يعنى وسوسہ اسے جب كہ چاہيے ہونى يہ انتہاء كى بندے
 دهويا چہرہ اپنا نے ميں نہيں كيوں: كہے وہ تو دهويا نہيں چہرہ نے تم: كہ

 وہ تو كي نہيں نيت نے اس كہ ہو پيدا بات يہ ميں دل كے اس جب اور ہے،
 كہى تكبير اور كى نيت نے ميں نہيں كيوں كہے سے دل اور كہے رتكبي

 اسے ہے رہا آ وسوسہ جو اسے اور رہے قدم ثابت پر حق وہ چنانچہ ہے،
 و قوت كى اس شيطان جب تو دے، مت توجہ طرف كى اس اور دے كر دور
 .جائيگا ہٹ پيچهے ہى خود تو ديكهےگا قدمى ثابت

 
 ہے ديكهتا واال كرنے قبول كو شبہات و شكوك ميں بندے شيطان جب وگرنہ

 اس اشياء كى طرح اس تو ہے پاتا واال كرنے التفات طرف كى وسوسہ اور
 كا اس اور ہے، جاتا آ عاجز بندہ سے كرنے دور كو جس ہے كرتا پيدا ميں
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 كى انسانوں اور جنوں ہے، جاتا بن آماجگاہ كى وسوسوں كے شيطان دل
 دوسرے سے اس وہ طرح اس اور ہے، يتاد كر شروع كرنا مزين كو باتوں

 آتا لے پر دهانے كے تباہى اسے شيطان كہ حتى ہے جاتا ہو منتقل طرف كى
 انتہى"  ہے

 
 ). ٣١٨/  ٣(  التعارض درء: ديكهيں

 
 توجہ طرف كى اس اور كريں دور كو وسوسہ سے آپ اپنے آپ ليے اس
 .جائيگا ہو زائل يہ سے حكم كے اهللا اهللا شاء ان تو ديں نہ بهى

 
 . اعلم واهللا


