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 خدشات متعلق كے بيڻى اور مشكالت سبب كے بيوى دوسرى
 

 راہنمائى مطابق كے اسالميہ شريعت ميں مسئلہ ذيل درج آپ مہربانى برائے
 :فرمائيں

 فخال كے خاوند اپنے كے كر سازى جعل ميں كاغذات بيوى دوسرى اگر
 ميں غيرموجودگى كى اس اور..  كرے كهڑا مسئلہ كا اخراجات اور مہر

 كى صلح نے ميں ہے، رہى رہ ساته كے والدہ اپنى وہ اور ہو كرتى بداخالقى
 اسے نے ميں اگر اب ہوا، نہ فائدہ كوئى كا اس ليكن ہے كى كوشش بہت

 ہيںن پرواہ كوئى كى طالق اسے ليكن گى، ہو طالق تيسرى يہ تو دى طالق
 .چاہتى نہيں كچه عالوہ كے مال وہ

 گا، ہو شمار خلع يہ كيا تو ہے ركها كر مقدمہ كا طالق ميں عدالت نے اس
 ؟ ہے كون دار ذمہ كا پرورش كى بچى تو نہيں ايسا اگر اور
 بيان حقائق كچه ليكن چاہتا كرنا نہيں بيان كوتاہياں اور غطياں كى اس ميں

 رہتى نہيں سے طريقہ اچهے اور كرتى نہيں اہتمام كوئى كرونگا، ضرور
 كوئى بهى تعليم كى اس گا، پڑے اثر پر تربيت كى بچى سے وجہ كى جس
 .گا ہو اثرانداز پر بچى طريقہ يہ كا اس ميں مستقبل اور ہے، نہيں
 بچى وہ كہ بتايا پر فون ڻيلى مجهے نے اس كہ ہے يہ چيز اہم بهى سے اس
 كى بچى كہ بتائيں يہ مجهے ،گى دے ركه كر بنا برا كو شخصيت كى

 بچا سے ماحول غلط كو بچى ہم كہ تا ہے ہوتى واجب پر كس كرنا پرورش
 ؟ سكيں

 مال يہ ميں زندگى ليكن ہے، كماتى مال اور كرتى بهى مالزمت وہ حاالنكہ
 اخالقيات اور تربيت و عادات اچهى تو معنى كا زندگى ہوتا، نہيں كچه ہر ہى
 كى بچى ہوئے ركهتے مدنظر كو اشياء ان ہے، امن كا ہونے قوى كا دين و

 .نہيں مضبوط اور قوى چيزيں يہ ميں والدہ
 ديكه كى اس اور ہے سنبهالتى نانى كو بچى تو ہے جاتى پر كام وہ جب اور
 ايك اچانك نے ميں نہيں، لكهى پڑهى ہے جاہل بهى نانى اور ہے، كرتى بهال
 كس تربيت كى اس وہ تو ےسن الفاظ برے بہت متعلق كے بچى سے اس بار

 ؟ ہے سكتى كر اچهى طرح
 شخص اور كوئى عالوہ كے والد ميں خاندان كيا مطابق كے تعليمات اسالمى
 ؟ ہے سكتا كر تربيت اور بهال ديكه كى بچے چهوڻے
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 شخص وہ اور ہو، اعلى دين اور عادات كى جس ہے كون شخص وہ اور
 ؟ ہيں اںداري ذمہ زيادہ ميں معاشرے كى جس گا ہو كون

 ہے سكتى بنا وہى انسان صالح و نيك ايك كو بچى ميرى تو ميں خيال ميرے
 كا دين اور گى ہو مالك كى عادات اور اخالق اچهے بهى خود عورت جو

 .ہو ركهتى شغف
 

 :هللا الحمد
 

 كا عزوجل اهللا دليل كى اس ہے ناپسند بلكہ نہيں چيز اچهى طالق ميں اصل
 :ہے فرمان

 
 نہ تعلق سے بيويوں اپنى(  كريں ايالء سے بيويوں اپنے جو لوگ وہ اور﴿ 

 آئيں لوٹ وہ پهراگر كريں، انتظار تك ماہ چار وہ)  اڻهائيں قسم كى ركهنے
 ليں كر قصد كا طالق وہ اگر اور ، ہے مہربان واال بخشنے بهى تعالى اهللا تو
 ). ٢٢٧ - ٢٢٦(  البقرة﴾ ہے واال جاننے واال سننے اهللا تو
 

 كى طالق جب اور ہے، كہا رحيم غفور پہلے نے تعالى اهللا ميں آيت اس تو
 دهمكى كچه ميں اس اور ہے، واال جاننے واال سننے وہ: فرمايا تو آئى بارى
 .ہے ناپسند ہاں كے اهللا طالق كہ ہے دليل كى اس يہ تو ہے، جاتى پائى

 
 طالق سے وجہ كى جس ہيں سكتے ہو پيدا ايسے حاالت اوقات بعض ليكن

 جا بات تك وجوب كے طالق تو اوقات بعض بلكہ ہے، جاتى ہو ضرورى
 ہے كى بيان نے آپ حالت كى طرح جس بهائى عزيز ہمارے ہے، پہنچتى

 نہيں يہ كيونكہ ہو، حل مناسب ہى طالق ہے سكتا ہو ميں حالت كى طرح اس
 خاوند بيوى ـ ہے كيا بيان ميں سوال نے آپ كہ جيسا ـ كہ سكتا جا سمجها

 اوقات بعض ہے سكتا ہو كيونكہ كرے، بدسلوكى كى طرح اس اتهس كے
 كے ايك كى خاوند ليكن بيڻهے، كر ارتكاب كا غلطى ساته كے خاوند بيوى

 .ہے عجيب بہت يہ كرے نافرمانى اور ناشكرى بار دوسرى بعد
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 صبر پر عورت اور كريں، ضرور كوشش كى اصالح قبل سے طالق ليكن
 اچهى كچه ميں اس كو آپ تو ہے بداخالقى كچه ميں اس اگر كيونكہ كريں،
 اس كى اس جو گے ديكهيں بهى حسنہ اخالق اور گى، مليں بهى صفات

 .ليں كر برداشت ميں مقابلہ كے حسنہ اخالق اور اچهائيوں كو بداخالقى
 

 مطالعہ كا جوابات كے)  ٢٠٧٦(  اور)  ٢٠٠٤٤(  نمبر سوال آپ مزيد
 .كريں ضرور

 
 ڈال ميں اس كو دار رشتہ كسى ليے كے كرنے حل كو مسئلہ آپ اگر اور

 ـ كريں ضرور ايسا ہوئے كرتے رحم پر بچى مسكين اس تو ہيں سكتے
 كى خاندان اور عليحدگى اور جدائى يہ ـ جائے بڑه بهى كتنا چاہے معاملہ
 .ہے بہتر ہى اصالح سے بربادى

 
 سارے اقىب عالوہ كے طالق آپ اور ہو ہى طالق حل آخرى كا اس اگر اور
 مشورہ پهر اور كريں استخارہ پہلے آپ پهر تو ہوں چكے كر استعمال حل

 .كريں توكل پر اهللا بعد كے كرنے
 

 خاوند وہ ہے سكتا ہو ہے ركها كر دائر مقدمہ جو ميں عدالت نے اس اور
 وہ تو اگر ہےن منحصر پر حالت يہ ہو، ليے كے لينے خلع يا طالق سے

 خلع يہ تو ہے كرتى واپس مہر يا ہے كرتى ادا لما بدلے كے طالق كو خاوند
 .گى ہو طالق يہ تو جائے ہو طالق اور ديتى نہيں كچه اگر اور گا، ہو شمار

 
 اس تك جب ہے حقدار زيادہ ہى ماں اصل ميں اس تو كا پرورش مسئلہ رہا
 اور كسى ماں مثال جائے پايا مانع كوئى اگر اور ہو، نہ مانع كوئى ميں

 صورت اس تو ہو مالكہ كى اخالق برے ماں يا لے، كر شادى سے شخص
 مل كو نانى كر ہو منتقل سے ماں پرورش حق ہاں كے علماء جمہور ميں

 .جائيگا
 

 ابن االسالم شيخ اور جائيگا، مل كو باپ يہ تو ہو ہى ايسى بهى نانى اگر اور
 كى نانى كہ ہے كيا اختيار يہ وقت كے اختالف و تنازع نے اهللا رحمہ تيميہ

 ابن شيخ اور ہے، قريب زيادہ كے بچے يہ كيونكہ گا ہو منتقل كو باپ بجائے



 

5 

 شرح كى مسئلہ كے پرورش ميں المستقنع زاد بهى نے اهللا رحمہ عثيمين
 .ہے كہا راجح كو اس ہوئے كرتے

 
(  اور)  ٨١٨٩(  اور)  ٩٤٦٣(  اور)  ٥٢٣٤(  نمبر سوال تفصيل كى اس

 .ہے چكى وہ بيان ميں جوابات كے)  ٢١٥١٦
 

 . اعلم واهللا


