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 مشکالت عائلی سے وجہ کی ديور
 

 سے خاوند پهر يا ہے رہتا ہی گهرميں ہمارے ہروقت بهائی کا خاوند ميرے
 ، ہے جاتا باہرلے سے گهر ساته اسےاپنے يا کرتا چيت بات پر فون ڻيلی

 ہنچپ تک يہاں معاملہ اوريہ ، کرسکتا نہيں بهی کچه وہ بغير خاوندکے ميرے
 محسوس اورمجهے ، کرتی نہيں گوارا بهی ديکهنا اسے اب ميں ہےکہ چکا

 رہا ہڻا دور سے داری ذمہ کی اوراوالد کوميری خاوند ميرے وہ کہ ہوتاہے
 ۔ ہے
 چاہتی يہ ميں اور ہيں رہے کر بسر زندگی بهلی اچهی ساته کے اوالد اپنی ہم

 بهی يہ طرح اسی هےمج ليکن ، کروں جوچاہوں ليے کے اوالد اپنی کہ ہوں
 اس ليے ہماری بهائي کا اس ليکن ، ہو ساته ہمارے خاوند ميرا کہ ہے پسند
 اسے پر فون ڻيلی تووہ جائيں کہيں ہم اورجب ، ديتا نہيں ہی فرصت کی

 ۔ ہے کرليتا تالش
 کے اس ہے ہوچکا بهی جهگڑا مابين کے اورخاوند ميرے سے وجہ اسی
 اسے ميں کيونکہ ہے آسان کرنا نہ ميں کام بهی کسی ليے ميرے ميں خيال

 انکار سامنے کے بهائي اپنے وہ ليکن گی کہوں نہيں کچه اور کرديتی معاف
 تک عرصہ طويل ايک سے اس وہ پر بنا کی اس کيونکہ کرسکتا نہيں

 ۔ گا ہوجائے ناراض
 کہ ہے چاہتا يہ اگروہ کہ ہے يہ تو اورضروری واجب ليے کے خاوند
 نہ رکهے تعلقات زيادہ ساته ہمارے وہ تو رہے اچهی یزندگ ازدواجی ہماری

 اس ميں کيا ناطے کے ہونے عورت مسلمان ايک ، ساته کے بهائي اپنے کہ
 اپنے اسے کہ يا ؟ ہوں کررہی مطالبہ کا زيادہ بهی سے حقوق اپنے سے

 ؟ چاہيے آنی پہلے بهی سے ہم سوچ کی بهائي
 

 

 هللا الحمد
 

 : اول
 تعليم کی االد کی اس پر اس نے تعالی اهللا کہ ہے ریضرو ہونا کوعلم خاوند

 يہ پر اوراس ، ہے کيا واجب رکهنا خيال کا ضروريات کی اوران وتربيت
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 اس کرتاہوا اختيار معاشرت حسن سے بيوی اپنی وہ کہ ہے کيا واجب بهی
 کسی ميں مسائل سب ان ، رکهے وباش بود سے طريقے اچهے ساته کے
 گا کرے پرس باز سے اس روزقيامت تعالی اهللا پر کوتاہی کمی کی قسم بهی

 ۔
 

 : ہے کافرمان وتعالی سبحانہ اهللا
 

 بچاؤ سے آگ کی کوجہنم وعيال اہل اوراپنے آپ اپنے! والو ايمان اے{ 
 ہيں مقرر فرشتے کے قسم سخت پر اس ، ہيں اورپتهر لوگ ايندهن کا جس
 کرتے اوروہی رتےک نہيں نافرمانی بهی حکم بهی کسی کے تعالی اهللا جو
 ۔)  ٦(  التحريم}  جائے ديا حکم انہيں کا جس ہيں

 
 : ہے ارشاد کا تعالی پراهللا مقام دوسرے اورايک

 کرو اختيار وباش بود ميں انداز احسن اور اچهے ساته کے عورتوں اوران{ 
 ۔)  ١٩(  النساء} 
 

 : دوم
 داخل ميں زندگي کواپنی چيز بهی کسی ايسی وہ کہ ہے ضروری پر خاوند

 ثابت انداز دخل ميں ضروريات کی وعيال اہل اور کے اس جو دے ہونے نہ
 ضائع وقت کا جواس دوستی ايسی کوئي يا عمل مسلسل ايسا کوئي مثال ہو

 کے اوراس لے بهی وقت کا جواس دار رشتہ قريبی کوئي پهر يا کرے
 ۔ کرے اندازي دخل بهی ميں معامالت گهريلو

 
 کے تعالی اهللا وہ کہ سکتا نکال نہيں بهی وقت واتنات ميں دور اس مسلمان
 ہوسکتا آسان طرح کس يہ پر اس توپهر ، الئے بجا کوہی اعمال کردہ واجب

 کسی تها ليے کے ادائيگی کی واجبات ان کوجو وقت اس اپنے وہ کہ ہے
 ؟ پهرے کرتا ضائع ہی بالحساب ساته کے دوسرے

 
 : سوم

 ميں گهروالوں کے اوراس خاوند ےاپن وہ کہ ہے ضروری ليے کے بيوی
 يا آنے بار بار کے ان وہ کہ نہيں الئق کے اس بهی يہ اور ، ڈالے نہ تفريق
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 اگرخاوند ليکن ، کردے کهڑا جهگڑا پر آنے ليے کے ملنے سے خاوند پهر
 ۔ ہے ہوسکتا پهر ہوتو انداز اثر پريہ واجبات کے

 
 تو نہ دے نہ ترجيح بهی وک کسی پر اوالد اپنی وہ کہ چاہيے کوبهی اوروالد

 ميں تعلقات خاندانی ليے تواس ، کو قريبی اورکسی ہی نہ اور بهائي اپنے
 ايک درميان کے چچاؤں کے اوران اوالد ہی نہ اور بهائي کے اوراس خاوند

 تعلقات کے ان ساته کے لوگوں کہ ليے اس ، نہيں صحيح کرنا پيدا خال
 ۔ گا ےپڑ اثر زيادہ ہی بہت پر نرمی و اوررحم

 
 : چہارم

 رويہ نرم ساته کے خاوند اپنے وہ کہ ہيں کرتے کونصيحت بہن فاضلہ ہم
 جهگڑا سامنے کے اس ميں معاملہ کے تعلقات ساته کے اوربهائي ، رکهے

 بغض ميں بارہ کے اس بهی ميں ذهنوں کے اوالد اوراپنی ، کرے نہ
 ۔ کرے نہ پيدا اورناپسنديدگي

 
 و کمی ميں واجبات شرعی وہ کہ ديکهيں نقص کوئي ميں خاوند اورجب
 سمجهائے ميں انداز اوراحسن اچهے تواسے ہے رہا لے کام سے کوتاہی
 نہيں اورسختی شدت کی قسم بهی کسی ميں اوراس کرے انکار کا اوراس

 کنايوں اشاروں بهی ميں تواس آئے پيش ضرورت اوراگر ، چاہيے ہونی
 ۔ هکےسات صراحت ہی بالکل کہ نا کريں بات سے

 
 ،کہ ہيں دوچارہوتے سے حاالت جوايسے کہ ہے ديکها ميں حاالت ان نے ہم

 ميں گهر ہی ايک پر بنا کی ضرورت کسی خود اوروہ گهروالے کے خاوند
 اپنے سے بيوی اپنی خاوند جب کہ گے کہيں ہم پر بنا تواس ، ہيں رہتے

 سے یبيو اپنی تووہ ہے ديکهتا تعلقات اوربہتر اچهے ساته کے گهروالوں
 ۔ گا کرے معامالت اوراحسن اچهے بهی

 
 .اعلم واهللا

 
 وجواب سوال االسالم

 


