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 ؟ دے دے طالق كيا گئى ہو تبديل بيوى بعد كے نكاح عقد
 

 ميں علم يہ كيا، نكاح عقد قبل ماہ چه سے لڑكى دار رشتہ قريبى ايك اپنى ميں
 نكاح عقد اور منگنى ہوں، كرتا مالزمت ميں ملك دوسرے كسى ميں كہ رہے

 ميں بيوى ہے ہوا نكاح عقد ميرا سے جب ہوا، ہى ميں حالت كى سفر سب يہ
 اور ہے لگى كرنے نحوست ہى بہت وہ اور ہے چكى ہو پيدا تبديلى بہت

 .رہےگى نہيں مند سعادت زندگى كى اس ساته ميرے كہ ہے شك اسے
 سے مجه وہ ليے اس كرتى نہيں محسوس ايسا وہ بهى ميں مستقبل پهر اور

 ؟ ہے جائز دينا طالق اسے ليے ميرے كيا ہے، لگى كرنے طلب طالق
 مخالفت ميرى ميں معامالت كے قسم اہم ليے ميرے وہ كہ رہے ميں علم يہ

 ميں ہے، كرتى مالزمت جگہ مخلوط اور پردہ، شرعى مكمل مثال ہے كرتى
 كيا ميں بتائيں مجهے مہربانى برائے ہوں چاہتا كرنا حفاظت كى دين اپنے

 ؟ كروں
 

 الحمد هللا
 قطع ميں دارى رشتہ سسرالى سے اس كيونكہ ہے؛ مكروہ طالق ميں اصل

 .ہے جاتى ہو ضائع اوالد كر بكهر خاندان اور ہے، ہوتى رحمى
 

 :ہے كہنا كا اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ
 " ہے گئى كى مباح ضرورت بقدر بلكہ ہے، ممنوع طالق ميں اصل" 

 ). ٨١/  ٣٣(  الفتاوى مجموع: ديكهيں
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ اور

 
 نے تعالى و سبحانہ اهللا كہ ہے يہ دليل كى اس ہے، مكروہ طالق ميں اصل" 

 :ہے فرمايا متعلق كے والوں كرنے ايالء
 . ہيں كرتے ايالء سے بيويوں اپنى جو لوگ وہ اور
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 نہيں مجامعت تك ماہ چار سے بيويوں اپنى كہ ہيں اڻهاتے قسم وہ يعنى
 :فرمايا پهر كرينگے

 كا طالق اگر اور ہے، مہربان واال بخشنے تعالى اهللا تو آئيں لوٹ وہ اگر{ 
 ٢٢٧ - ٢٢٦(  البقرة} ہے واال جاننا واال سننے تعالى اهللا تو ليں كر قصد ہى
.( 
 

 نے اهللا ميں آنے پلٹ واپس ليكن ہے، جاتى پائى سى دهمكى كچه ميں اس
 اهللا كہ ہے دليل كى اس يہ تو"  ہے مہربان واال بخشنے اهللا يقينا: " فرمايا

 يہى واقعتا اور ہے، مكروہ طالق ميں اصل اور نہيں، پسند طالق كو عزوجل
 .ہے ہى ايسے

 
 ). ٤٢٨/  ١٠(  الممتع الشرح: ديكهيں

 ميں اس وہ نہيں برابر دين اور اخالق كا ان اور طبيعت كى لوگوں جب ليكن
 طالق ميں شريعت كى اهللا تو ہے كم كا كسى اور زيادہ كا كسى ہيں مختلف
 كے اس يا دين قلت كے مرد ہے سكتا ہو كيونكہ تها، ضرورى كرنا مشروع

 ساته كے خاوند اپنے كا عورت پر بنا كى طبيعت غلط پهر يا اخالق برے
 آدمى كہ ہے سكتا ہو بهى يہ طرح اسى اور ہو، باعث كا تكليف و اذيت رہنا

 سے طريقہ اچهے پهر يا ہونے نہ صالحيت كى تربيت كى اوالد كا بيوى كا
 ميں رہنے ساته كے بيوى ايسى تو ہو كرتى نہ ادا معاشرت حق كا خاوند
 مشروعيت كى طالق يہاں چنانچہ ہے، سكتى ہو تكليف و اذيت كو خاوند

 .ہے ڻهرتى موافق كے طبعيت و حكمت
 

 ليں كر اختيار ايسا كوئى ہى دونوں بعد كے طالق كہ ہے سكتا ہو بهى يہ اور
 كا تعالى و سبحانہ اهللا كہ جيسا جائے ہو صحيح زندگى كى ان سے جس

 :ہے فرمان
 

 سے وسعت اپنى انہيں تعالى اهللا عنقريب تو جائيں ہو عليحدہ وہ اگر اور{ 
(  النساء} ہے واال حكمت واال وسعت تعالى و سبحانہ اهللا اور ديگا، كر غنى
١٣٠ .( 
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 كى بيوى اور خاوند جب ہے سكتا ہو نہيں، انتہا كى دنيا طالق ليے اس
 تهى نہ موافقت ميں افعال اور اخالق و سلوك اور تهى، نفرت ميں طبيعتوں

 .ہے سكتا ہو وسيلہ صحيح ہى طالق ميں اس تو
 

 خاندان كے بيوى اور اپنے آپ كہ ہيں كرتے نصيحت يہى كو آپ ہم ليے اس
 كى آپ وہ كہ تا الئيں ميں درميان كو افراد والے دانش و عقل سے والوں
 كر مطمئن كر سمجها اسے كو تغير ميں معامالت اور سلوك كے بيوى

 ساته كے آپ وہ ميں زندگى ازدواجى كہ كرے وعدہ سے آپ اور سكيں،
 .ہوگى نہيں غلطى اور انحراف كوئى ميں اس اور گى رہے صحيح

 
 ہے، سكتى جا ركهى برقرار شادى يہ تو طرح اس كہ جائے بتايا اسے اور
 مابين كے آپ تعالى اهللا ہے سكتا ہو هللا، الحمد تو لے كر قبول اسے وہ تو اگر

 .رہيں جمع اور اكڻهے پر بهالئى و خير آپ اور دے كر پيدا الفت و محبت
 

 عرصہ كچه اسے قبل سے شادى آپ كہ ہيں كرتے نصيحت بهى يہ كو آپ ہم
 كرنے بسر زندگى ساته كے آپ وہ كہ سكے چل پتہ آپ كہ تا ديں موقع تك

 كتنى بالفعل ميں كرنے نافذ كو اس اسے پهر ہے، ركهتى رغبت كتنى ميں
 .ہے حاصل قدرت

 اس تو ہميں پر بنا كى اس ہے كيا بيان كچه جو متعلق كى اس نے آپ كيونكہ
 شك پر قدرت كى اس پهر يا ہے ہوتا محسوس شك ميں رغبت كى موافقت

 .ہے
 ديں، دے طالق اسے كہ ہے يہى رائے ہمارى تو كرتى نہيں قبول وہ اگر اور
 ليے كے آپ سے ہونے طالق بعد كے جانے ہو اوالد پهر يا رخصتى اور
 ہے ليتى كر ايسا وہ اگر ہے، بہتر ہونا كا طالق اب بهى ليے كے اس اور
 .نہيں گناہ كوئى پر آپ تو ہے جاتى ہو طالق اور

 اور مستحب پهر يا ہوگى واجب تو يا طالق ميں حق كے آپ يہاں كيونكہ
 طالق اسے تو ہو مصر پر كرنے مالزمت پر مكان مخلوط وہ جب كر خاص
 مل بهى معامالت اور ساته كے اس اگر اور ہے، كافى يہى ليے كے دينے
 !؟ كيسے پهر تو جائيں

 
 . اعلم واهللا


