
 
 

 وہ تهى كرتى باتيں كر بيڻه پاس كے بيوى اور خاوند
 كرنا شادى سے اس كر دے طالق كو بيوى اپنى

 ہے چاہتا
 !امرأته و�طلق زتوجها أن فاختار زوجته ومع معه تلس كنت
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 كو بيوى اپنى وہ تهى كرتى باتيں كر بيڻه پاس كے بيوى اور خاوند
 ہے چاہتا كرنا شادى سے اس كر دے طالق

 
 شادى سے خاوند كے سہيلى كى بہن ميرى كہ ہے درپيش مشكل يہ مجهے
 باتيں كر بيڻه ميں آپس سب ہم اور جاتى گهر كے اس ميں ہے، والى ہونے

 و مرد يعنى ہے حرام يہ كہ كرتى نصيحت اسے بہن ميرى جب كرتے، كيا
 لوگ تم كے كہتى اور كرتى مذاق سے اس وہ تو ہے حرام اختالط كا عورت

 خاوند كے اس كہ گيا پہنچ تك يہاں ہمعامل ہو، رہے جا ميں زمانے پيچهے تو
 .ليا كر طلب رشتہ ميرا نے
 اوالد وہ تهى، گئى آ پسند ہى ميں نظر پہلى اسے ميں كہ ہے كہنا كا اس

 نے بيوى كى اس جب سكتى، كر نہيں پيدا اوالد بيوى اسكى كيونكہ ہے چاہتا
 ہے، كي خيانت ساته كے اس نے ميں كہ ہے كہتى مجهے وہ تو سنى بات يہ
 ؟ كروں نہ قبول يا لوں كر قبول بننا بيوى كى اس ميں كيا
 چاہتا دينا طالق كو بيوى اپنى وہ ليے اس ہيں چكے ہو پيدا اختالفات ميں ان

 تبديل بهى مالزمت اپنى اور ہے مالزم ميں بنك وہ كہ رہے ميں علم يہ ہے،
 كاپ وہ اور ہے، حرام مالزمت يہ كہ ہے علم اسے كيونكہ ہے چاہتا كرنا

 ؟ ہے بهى نمازى
 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 ليے كے ديكهنے تفصيل كى اس ہے؛ حرام اختالط مابين كے عورت و مرد

 .كريں مطالعہ كا جواب كے)  ١٢٠٠(  نمبر سوال
 

 سے تعالى و سبحانہ اهللا پر اس ہے كيا كچه جو نے آپ كہ ہے واجب پر آپ
 .كرينگى نہيں ايسا آئندہ كے كريں عزم يہ اور كريں، استفغار و توبہ

 
 :دوم

 كرنا كوشش ليے كے طالق كى بہن مسلمان دوسرى اپنى ليے كے عورت
 :ہے فرمان كا صلى كريم رسول كيونكہ ہے؛ حرام
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 كہ تا كرے مطالبہ كا طالق كى بہن مسلمان اپنى عورت كوئى ہى نہ اور" 
 " دے بہا ہے كچه جو ميں اس كر الڻا كو برتن كے اس وہ
 

 ). ١٤١٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢١٤٠(  نمبر ديثح بخارى صحيح
 

 دهوكہ اسے ہى نہ اور نہيں، جائز ابهارنا پر دينے طالق كو خاوند ليے اس
 .دے دے طالق كو بيوى اپنى وہ كہ جائے ڈالے ميں

 
 :سوم
 بيوى كى اس نے آپ اور ہو رغبت كى شادى سے جانب كى خاوند اگر اور
 كرنا قبول رشتہ يہ ليے كے آپ تو كى ہيںن كوشش كوئى ميں عليحدگى كى

 :ہيں كرتے نصيحت كى امور ذيل درج كو آپ ہم ليكن ہے، جائز
 

 :اول
 اور كسى عالوہ كے آپ وہ كہ سكتا جا كہا نہيں يہ ميں بارہ كے خاوند اس
 دوسرى كسى كے كر شادى ساته كے آپ اور كريگا، نہيں پسند بهى كو

 .ہے كيا ساته كے بيوى اپنى نے اس كہ اجيس كريگا، نہيں اختيار كو عورت
 

 :دوم
 ميں دل كے بيوى كى اس ميں كرنے قبول كو كرنے شادى سے اس كا آپ
 ليے اس بنےگا، باعث كا كرنے پيدا دشمنى اور عداوت و بغض ليے كے آپ
 .گى سكيں نہيں بچ سے ذيت ا و شر كے اس آپ

 
 :سوم
 دے چهوڑ مالزمت وہ ہے تاسك ہو ہے، مالزم بنك وہ كہ ہے كيا بيان نے آپ

 نہ مالزمت يہ وہ كہ ہے سكتا ہو بهى يہ ليكن ہے، خيال و گمان اس كہ جيسا
 .چهوڑے
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 شادى سے اس آپ بعد كے بچار و سوچ اگر اور ہے، يہى تو رائے ہمارى
 وہ كہ كريں انتظار اور كريں استخارہ سے اهللا آپ تو ہيں كرتى قبول كرنا

 .لے كر اختيار مالزمت اور كوئى
 

 و كاميابى اور بهالئى و خير كو آپ وہ كہ ہے دعا سے تعالى و سبحانہ اهللا
 .فرمائے نصيب راہنمائى

 
 . اعلم واهللا


