
 

 کہ بتاۓ طرح کوکس والدہ غيرمسلم اپنی وہ
 ہے واال کرنے شادی دوسری خاوند کا اس
 أن اشك ع زاجها أن دلسلمة غ� ادلتها رب كيف

 أخرى بامرأة زتاج
 ] urdu -دردا  -أردا  [

 
 

 

 
 

 دلنجد صالح �مد شيخ
 
 

 
 

 اسالم سوال وجواب ويب سائٹ :ترجمہ

 اسالم ہا ؤس ويب سائٹ :تنسيق
 

 موقع دإلسالم سؤدل اجودب :ترجة

 islamhouse موقع :تنسيق
 

 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 شادی دوسری خاوند کا اس کہ بتاۓ طرح کوکس والدہ غيرمسلم اپنی وہ
 ہے واال کرنے

 
 ماسال جوکہ والدہ غيرمسلم اپنی ميں کہ ہے طريقہ بہتراورافضل کونسا وہ

 شادی دوسری خاوند ميرا کہ سکوں کوبتا ہے کرتی تنقيد سے شدت پربڑی
 ؟ ہے واال کرنے

 

 هللا الحمد
 بتائيں کويہ والدہ اپنی دوران کے چيت بات آپ کہ نہيں حرج کوئ ميں اس
 سامنے کے ماں اورآپ ، ہے رہا سوچ کا کرنے شادی ميراخاونددوسری کہ

 بهی کا تواس ہے سبب قوی کوئ سکےپا اگرخاوند رکهيں بهی سبب کا اس
 اس نہيں کافی بيوی ايک اسے کہ يہ يا ، نہيں اوالد کی آپ مثال ذکرکريں

 ۔ وغيرہ اورسبب ئ کو عالوہ کے
 

 آپ کہ تا ديں نہ خبر کی معاملہ اسے ليکن ذکرکريں تمهيدا کچه سب يہ
 ئ کو کی جس جائيں کهل نہ دروازے کے مشکالت درميان کے دونوں

 آگاہ سے طريقے کسی ميں مستقبل والدہ کی اوراگرآپ ، نہيں ضرورت
 ايک اسالم کہ بتائيں يہ اسے آپ کہ ہے ممکن ليے کے توآپ ہے ہوجاتی

 ظلم پرجورو کسی ميں صورت بهی کسی جوکہ ہے دين کا وانصاف عدل
 مصلحتيں عظيم بہت ميں کرنے شادی زيادہ سے اورايک ، نہيں راضی سے
(  ہيں قاصر سے النے حکومتيں والی کرنے دعوی کا جوجدت ہيں جاتی پائ
 ۔)  کريں مالحظہ بهی کا ١٢٥٢٨ نمبر سوال آپ

 
 گزرنے کے سالوں و اورايام تووقت ہوتيں نہيں طورپرمطمئن ابتدائ وہ اگر
 کے ماں کہ کريں کوشش يہ آپ ليکن ، گی ہوجاۓ مطمئن ساته ساته کے

 کہ ليے اس لگائيں نہ شکايات دہاورزيا کريں نہ انکار کا معاملہ اس سامنے
 کے خاوند اپنے آپ بلکہ ، گی کرے پرتنقيد اسالم دين وہ سے کرنے ايسا
 رضامندی اورقبول گزاريں زندگی سے طريقے اوراچهے سلوک حسن ساته

 ۔ کريں مظاہرہ کا
 . اعلم واهللا


