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 لگا كرنے ارتكاب كا حرام اور ہيں چكے ہو تبديل معامالت كے خاوند
 ؟ چاہيے كرنا كيا كو بيوى ہے،

 
 بيڻى ايك اور بيڻے دو ميرے اور ہيں، چكے ہو برس دس كو شادى ميرى
 سے خاوند اپنے ميں ليكن تهى، نہيں تو شادى كى محبت شادى ميرى ہے،
 بہت ميرى خاوند ميں ابتدا كے شادى كيونكہ ہوں؛ كرتى محبت زيادہ بہت

 ساته ميرے اور تها، كرتا مشورہ سے مجه ميں معاملہ ہر اور كرتا عزت
 جاننے محبوب پر طور ملمك اسے ميں كہ حتى كرتا باتيں كى محبت و الفت
 .لگى

 ہر اور تها، كرتا ادا كر جا ميں مسجد باجماعت نماز وہ كہ ہے بات صريح
 گهر اور تربيت و تعليم كى بچوں كہ حتى كرتا، معاونت ميرى ميں معاملہ

 كے اس بعد برس چار كے شادى ليكن بڻاتا ہاته ميرا بهى ميں كاج كام كے
 .ہوئے شروع نناب تعلقات سے لڑكوں نوجوان دوسرے

 مجهے سے جس ہے لگا كرنے نوشى تمباكو وہ كہ ہوا انكشاف اچانك اور
 نہيں ايسا دوبارہ وہ كہ كيا وعدہ سے مجه نے اس ہوا، صدمہ اور دكه بہت

 تمباكونوشى تك اب وہ كہ ہے پڑتا كہنا ساته كے افسوس شديد ليكن كريگا،
 روزانہ وقت كے بحص كہ ہے چكا ہو عادى اتنا كا اس اور ہے، رہا كر

 .ہے پيتا حقہ كر جا كيفے
 مجهے كہ ہے لگتا چالنے چيخنے پر مجه وہ تو ہوں روكتى اسے ميں جب
 كہ رہے علم بهى يہ چاہيے، كرنى نہيں اندازى دخل ميں معامالت كے اس
 بهى حقوق كے بچوں اور ہے، رہا كر كوتاہى بهى ميں حقوق ميرے وہ

 زيادہ بہت ساته كے احباب و دوست نےاپ كرتا، نہيں ادا پر طور صحيح
 ميں حصہ آخرى كے رات تو ہے نكلتا سے گهر صبح بلكہ ہے، رہتا مشغول

 .ہے پلڻتا واپس ہى
 كى كرنے شامل بهى كو والوں خاندان كے اس ميں موضوع اس نے ميں

 وہ ہوا، نہيں فائدہ كوئى بهى كا اس ليكن سمجهائيں اسے وہ كہ كى كوشش
 وہ كيونكہ ہوں، پريشان بہت ميں سلسلہ اس ميں نہيں، ہى سنتا بات كى كسى

 پر بات بات اور ہے لگا كرنے معاملہ كا عصبيت زيادہ بہت ساته ميرے
 .ہے جاتا ہو شروع ہونا غصہ
 خوش سے ان ہے رہتا كرتا مذاق اور ہنستا ساته كے دوستوں اپنے ليكن
 جاتے گهومنے كہيں اكڻهے سب ہم كہ كہيں اسے ہم اگر طرح اسى ہے، رہتا
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 تو جائے بهى چال كہيں ساته ہمارے اگر اور ہوتا، نہيں راضى وہ تو ہيں
 كے موبائل كرتا، نہيں بهى تك بات سے كسى اور ہے رہتا خاموش بالكل
 حد اس يہ چيت، بات پر فون پهر يا ہے كرتا ميسج تو يا ہے رہتا لگا ہى ساته

 عالوہ ميرے كے اس كہ گىل كرنے خيال ميں تو پر طور ابتدائى كہ تها تك
 .ہيں تعلقات بهى ساته كے اور كسى
 اپنے وہ كہ ہوں سمجهتى يہى ميں تو مطابق كے تصرفات كے اس ليكن

 ہو كرتى محبت طرح ہر سے اس ميں ہے، رہتا مشغول ساته كے دوستوں
 .ہوں چاہتى سے جان و دل اور

 ادا وہ تو نمازيں ىكئ اب ليكن تها، كرتا كيا ادا نماز ميں مسجد وہ: مالحظات
 كرتا اہانت ميرى اور كرتا مجروح پر طور اكثر مجهے وہ كرتا، نہيں ہى

 بهى كسى بلكہ ہے، چيختا اور ہوتا غصہ مجهے سامنے كے اوالد ہے، رہتا
 خيال كا جذبات ميرے اور ہے ديتا كر بےعزتى ميرى سامنے كے شخص

 .ہے رہا كر ذليل سامنے كے دوسرے كسى كہ كرتا نہيں بهى
 ہے، جاتا پر ڻور ساته كے نوجوانوں عادى كے تمباكونوشى وہ پر طور اكثر
 ليكن ہے، ہوتا مرتكب كا اسراف اور خرچى فضول پر وغيرہ لباس اپنے
 كيا ميں گهر كہ نہيں فكر كوئى كى ضروريات اور اخراجات گهريلو اسے
 اسپ كے اس اور ہے، زيادہ بہت قرض پر اس ہے النا كچه يا ہے كم چيز

 .رہى نہيں تك چيز قيمتى كوئى
 كرتى برداشت خود اخراجات اپنے اور كرتى كام ميں كہ رہے ميں علم يہ

 بهى تنخواہ كى مالزمہ كى گهر اور ہوں، ديتى بهى كرايہ كا گهر ہوں،
 ليكن ہوں، كرتى پورى بهى ضروريات اكثر كى گهر اور ہے، ذمہ ميرے
 كيا ميں معامالت ساته كے اس ميں كہ بتائيں مجهے نہيں ہى فكر كوئى اسے

 ؟ كروں اختيار طريقہ
 

 :هللا الحمد
 :اول

 كى خاوند مشكالت يہ تو اگر ہيں، مشكالت سارى بہت كى زندگى ازدواجى
 چاہيے كرنا تالش سبب كا اس كو عورت عقلمند ايك پهر تو ہوں سے جانب

 اور ے،ہ آئى كيوں تبديلى ميں معامالت ساته كے بيوى اپنى كے خاوند كہ
 سكتا ہو كيونكہ ہيں، كيا اسباب كے ہونے پيدا مشكالت يہ ميں زندگى كى اس
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 ميں تصرفات اور مانتى، نہيں بات كى خاوند وہ كہ ہو يہ سبب كا اس كہ ہے
 كوتاہى كہيں ميں كرنے اطاعت كى خاوند پهر يا ہے، ہوئى شكار كا عناد
 تو ميں تربيت كى چوںب اور گهر وہ كہيں پهر يا رہى، لے نہيں كام تو سے

 تالش اسباب دوسرے عالوہ كے اس رہى، نہيں مرتكب كى كوتاہى و سستى
 .كرے

 بسر ساته كے سعادت زندگى ازدواجى كہ ہے سكتا جا كيا نہيں تصور تو يہ
 ناپسند كو بيوى اپنى خاوند كے سبب كسى بغير ہى اچانك اور تهى، رہى ہو

 نوشى تمباكو اور لگے، كرنے بسر راتيں باہر سے گهر اور لگا، كرنے
 ايسے خاوند پر بنا كى جس ہوگا، سبب كوئى ضرور كا اس لگے، كرنے
 كام غلط يہ اسے نے جس گى ہو بات كوئى ضرور اور ہے، لگا كرنے
 .ديا لگا طرف كى كرنے

 
 نہيں ہاته كوئى كا بيوى ميں اسباب ان پر طور اكثر كہ ہے علم ہميں اگرچہ

 ہميں تعالى اهللا ـ نكلنا چل پر راہ غلط كا شخص صالح و نيك ايك بلكہ ہوتا؛
 كى سوسائڻى اور صحبت برى تو يا ـ فرمائے نصيب ہدايت اور قدمى ثابت
 حتى ہے، ديتى كر گمراہ سے مستقيم صراط كر گهير اسے جو ہے سے وجہ

 كہ جيسا ہے، ديتى ہڻا دور بهى سے مصلحت كى آخرت و دنيا كى اس كہ
 .ہے رہا مل كو ديكهنے ميں لمشك اس سامنے ہمارے

 
 ميں اس ہے آئى تبديلى ميں خاوند كہ جائے ہو واضح سامنے كے بيوى جب

 آزمائش سے جانب كى اهللا ليے كے اس يہ پهر تو نہيں دخل كوئى كا بيوى
 پر تكليف والى ہونے حاصل سے جانب كى خاوند تو يا اسے ليے اس ہے،
 ہوئے كرتے دعا ليے كے حاصال كى خاوند ساته ساته كے تحمل و صبر
 .چاہيے كرنى بهى نصيحت اسے

 
 خدشہ اسے يا سكتى كر نہيں صبر پر تكليف و اذيت كى اس اگر بيوى پهر يا
 ہو خطرہ كا دين اپنے يا آپ اپنے اسے تو رہى ساته كے خاوند اگر كہ ہو

 كفر نافرمانى و معصيت كى خاوند پهر يا جائيگى بگڑ اوالد پهر يا ہے سكتا
 اپنے بيوى ميں حالت اس تو ـ ركهے محفوظ سے اس اهللا جائےـ ہنچپ تك

 .ہے سكتى كر طلب عليحدگى سے خاوند
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 :دوم
 اچهے ميں كرنے نصيحت و وعظ كو خاوند اپنے وہ كہ چاہيے كو بيوى

 سختى اور شدت ميں كالم اپنى ليے كے اس اور كرے، جدوجهد سے طريقہ
 چڑها تيورى اور كر بسور منہہ سامنے كے اس ہى نہ اور لے، نہ كام سے
 .كرے بات كر

 
 باپ ماں اپنے وہ اور چاہيے، كرنا مظاہرہ كا نرمى ميں سلسلہ اس اسے بلكہ
 كو شخص ايسے كسى وہ كہ تا بتائے ميں سلسلہ اس كو والوں خاندان اور
 كرے، نصيحت كو خاوند كے اس جو كہيں كا كرنے اندازى دخل ميں اس
 .كرے ہنمائىرا كى راہ صحيح اسے اور

 
 آخرى كے رات اور ميں سجدہ ساته كے حرص كو بيوى ساته ساته كے اس

 كرنى دعا كى اصالح سے عزوجل اهللا ليے كے خاوند اپنے ميں حصہ
 .چاہيے

 
 :ہيں كہتے اهللا حفظہ الفوزان صالح شيخ

 اهللا كيونكہ نہيں؛ جائز كرنا سلوك برا ساته كے بيوى اپنى ليے كے خاوند" 
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ

 
 ). ١٩(  النساء} كرو اختيار معاشرت حسن ساته كے عورتوں ان اور{ 
 

 رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى عاص بن عمر بن اهللا عبد اور
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم

 " ہے حق پر آپ بهى كا بيوى كى آپ اور" 
 

 .ہے كيا يتروا نے اهللا رحمہ بخارى امام اسے
 

 وہ كہ چاہيے كو بيوى تو كرے سلوك برا ساته كے بيوى اپنى خاوند جب
 ادا وہ ہيں حقوق كے خاوند جو ذمہ كے اس اور لے، كام سے تحمل و صبر
 خاوند جب ہے سكتا ہو ہو، حاصل اجروثواب كا اس اسے كہ تا رہے كرتى

 .جائے آ ہدايت اسے تو ديكهے سلوك يہ سے جانب كى اس
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 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا
 دور سے بهالئى كو برائى آپ سكتى، ہو نہيں برائى برائى و نيكى اور{ 

 كا آپ وہ ہے دشمنى و عداوت درميان كے آپ اور كے جس وہ تو كريں،
 } جائيگا بن دوست دلى

 
 اور ہيں، والے كرنے صبر جو ہے ہوتى نصيب ہى انہيں تو چيز يہ اور{ 

 ٣٤(  فصلت}  سكتا پا نہيں اور كوئى كے والوں نصيبے بڑے سوائے اسے
 ). ٣٥ ـ
 

 ). ١٧٧/  ٤(  فوزان الشيخ فتاوى من المنتقى: ديكهيں
 

 تو ہے سكتى كر صبر بيوى پر جس ہوں گناہ اور معاصى ايسى كوئى اگر
 كفر كرنا ترك نماز كيونكہ ہے، نہيں شامل كرنا ترك نماز ميں ان ليكن ڻهيك،

 آنے مت نزديك كو خاوند اپنے بيوى ليے اس ہے، ارتداد سے اسالم دين اور
 .لگے كرنے پابندى كى نماز وہ كہ حتى دے،
 :گيا كيا دريافت سوال ذيل درج سے اهللا رحمہ العثيمين صالح بن محمد شيخ

 
 اور ہے، كرتا ارتكاب كا وغيرہ نشہ مثال گناہ كبيرہ كچه خاوند كا عورت ايك
 ہے والى ايمان اور صالح و نيك عورت ہے، گتن سے خاوند اپنے عورت يہ
 كيا عورت يہ ـ ہے علم كو ہى اهللا باقى ہيں سمجهتے ہى ايسے اسے تو ہم ـ

 كام حرام اس وہ كہ ہے كى بهى نصيحت كو خاوند بار كئى نے اس كرے،
 كے اس ہوا، نہيں فائدہ كوئى كا اس ليكن لے كر توبہ اور جائے، آ باز سے

 ؟ ہے ياك رائے كى آپ متعلق
 ہے سكتا ہو لے كام سے تحمل و صبر كہ يا جائے، چلى ميكے عورت يہ آيا
 بهى كو بچوں اپنے وہ طرح اسى كرے نصيب ہدايت كو شخص اس تعالى اهللا

 ؟ ہے روكتا سے كرنے ادا نماز
 

 :تها جواب كا اهللا رحمہ شيخ
 ؟ نہيں يا ہے كرتا ادا نماز شخص يہ واال كرنے ارتكاب كا كام حرام" 
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 :سائل
 ميں گهر كبهى ہے ہوتى ادائيگى ساته كے سستى ليكن ہے كرتا ادا تو نماز
 .ہے جاتى ہو بهى تاخير ميں نماز كبهى اور پر كام كبهى اور

 
 :جواب
 سے اس اور كى بهى نصيحت اسے نے بيوى جب كہ ہے يہ تو رائے ميرى
 ہے، حاصل حق كا مطالبہ كے نكاح فسخ كو بيوى پهر تو ہوا نہيں فائدہ كوئى

 فسخ ہے سكتا ہو ميں امور جيسے ان حال بہر ليكن لے، كر فسخ نكاح وہ
 اوالد ساته كے اس كيونكہ ہوں؛ نہ حاصل اشياء كچه اسے ساته كے نكاح
 .آئيگى پيش مشكل ميں نكاح فسخ اور ہے، بهى

 
 تو پہنچتى نہيں تك حد كى كفر نافرمانى و معصيت كى اس اگر ليے اس

 حرج كوئى ميں رہنے ساته كے خاوند پر بنا كى خوف كے دفسا اور خراب
 .نہيں
 كرتا نہيں ادا نماز وہ مثال ہو چكى پہنچ تك حد كى كفر معصيت يہ اگر ليكن

 " سكتى رہ نہيں بهى لمحہ ايك ساته كے اس بيوى پهر تو
 

 ). ١٨(  نمبر سوال)  ١٣(  المفتوح الباب لقاء: ديكهيں
 :سوم

 ڈر اور تقوى كا اهللا ميں بارہ كے بيويوں اپنى وہ ہك ہے واجب پر خاوندوں
 كے بيويوں اپنى انہيں نے تعالى اهللا كہ ركهيں ميں علم يہ اور كريں، اختيار

 كہ ہے ديا حكم انہيں اور ہے، ديا حكم كا كرنے اختيار معاشرت حسن ساته
 .ركهيں سے طريقہ اچهے انہيں وہ
 

 كوئى سے ميں ان ہے سكتا ہو كہ ہے ابتاي انہيں نے تعالى و سبحانہ اهللا اور
 كثير خير ميں اس تعالى و سبحانہ اهللا ليكن ہو كرتا ناپسند كو بيوى اپنى خاوند

 ہے كيا بيان ہى ايسے بهى نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى اور دے، كر پيدا
 :كہ

 حسنہ اخالق كے اس پهر تو ہے ديكهتا برا كو اخالق كسى كے اس وہ اگر
 .چاہيے جانا ہو اضىر اسے پر
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 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا
 

 انہيں تم اگر اور كرو، اختيار معاشرت حسن ساته كے)  بيويوں(  ان اور{ 
 ميں اس تعالى اهللا اور كرو ناپسند كو چيز كسى تم ہے سكتا ہو تو كرو ناپسند

 ). ١٩(  النساء} دے فرما پيدا كثير خير
 

 عليہ اهللا صلى كريم رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہ ىتعال اهللا رضى ہريرہ ابو
 :فرمايا نے وسلم

 كے اس وہ اگر ركهتا، نہيں بغض سے عورت مومنہ كسى مومن كوئى" 
 راضى سے اخالق دوسرے كسى كے اس تو ہے كرتا ناپسند كو اخالق كسى

 " سے اخالق دوسرے كسى عالوہ كے اس ـ: فرمايا يا ـ جائيگا ہو
 ). ١٤٦٩(  نمبر حديث مسلم صحيح

 نبى آئيڈيل اور نمونہ و قدوہ ليے كے ان كہ چاہيے جاننا يہ كو خاوندوں ان
 كے بيويوں اپنى وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى ہيں، وسلم عليہ اهللا صلى كريم
 .تهے خاوند بہتر سے سب ليے

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ كثير ابن

 :قولہ
 :بالمعروف عاشروهن

 اپنى اور كرو، اچهے بهى افعال اپنے اور كرو، كالم ىاچه ساته كے ان يعنى
 طرح اسى بالكل ہے، استطاعت ميں تم جتنى بناؤ اچهى بهى صورت و شكل
 .كرو طرح اسى بهى تم پهر تو ہو چاہتے سے بيوي اپنى تم طرح جس
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا كہ جيسا

 حق پر ان طرح جس ہيں حقوق ہى ويسے بهى ليے كے عورتوں ان اور{ 
 ). ٢٢٨(  البقرة} ساته كے طريقہ اچهے ہيں

 :ہے فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول
 

 بہتر ليے كے والوں گهر اپنے جو ہے وہ اچها اور بہتر سے سب ميں تم" 
 بہتر سے سب ميں تم ليے كے والوں گهر اپنے ميں اور ہے، اچها اور

 " ہوں اوراچها
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 .ہے ديا قرار صحيح اسے نے ترمذى امام)  ٣٨٩٢(  مبرن حديث ترمذى سن
 

 وسلم عليہ اهللا صلى آپ كہ تها اخالق كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول
 ساته كے بيويوں اپنى اور رہتے خوش ہميشہ اور كرتے، معاشرت حسن
 ليے كے ان اور اختياركرتے، رويہ نرم سے ان اور كرتے، مذاق ہنسى

 .ہنساتے كو بيويوں اپنى اور ے،كرت كر كهل اخراجات
 

 دوڑ ساته كے عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ وسلم عليہ اهللا صلى نبى كہ حتى
 كا مودت و محبت سے عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ كے كر مقابلہ كا لگانے
 .كرتے مظاہرہ

 
 :كہ ہيں كرتى بيان عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ

 
 نبى ميں تو لگائى دوڑ ساته ميرے ےن وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول" 

 وقت اس يہ ليا، جيت مقابلہ اور گئى نكل آگے سے وسلم عليہ اهللا صلى كريم
 والى جسم بهارے ميں جب ليكن تها، ہوا نہيں فربہ جسم ميرا ابهى جبكہ ہوا
 اور لگائى دوڑ ساته ميرے نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول تو گئى ہو

 " ہے بدلہ كا اس يہ: لگے نےفرما تو گئے نكل آگے
 

 ابو صحيح نے اهللا رحمہ البانى عالمہ)  ٢٥٧٨(  نمبر حديث داود ابو سنن
 .ہے ديا قرار صحيح اسے ميں داود

 
 سارى وقت كے رات ہوتى بارى كى بيوى جس وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى

 كے سب ان اوقات بعض اور كرتے اكڻهے روزانہ گهر كے اس كو بيويوں
 جاتى، چلى گهر اپنے اپنے بيوى ہر پهر فرماتے، تناول كهانا كا رات هسات
 رات پاس كے اس ہوتے بارى كى بيوى جس وسلم عليہ اهللا صلى آپ اور
 كر اتار چادر والى اوپر اپنى اور سوتے، ميں بستر ہى ايك كرتے، بسر

 .تهے سوتے ميں بند تہہ صرف
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 ميں گهر وسلم عليہ اهللا صلى مكري رسول تو ليتے كر ادا نماز كى عشاء جب
 اس كہ تا كرتے، باتيں دير كچه قبل سے سونے ساته كے بيوى اپنى كر آ

 .ہو پيدا محبت و انس سے
 

 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا پهر اور
 ہے نمونہ بہترين ميں وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول ليے تمہارے يقينا{ 
 ). ٢١(  االحزاب}

 ). ٢٤٢/  ٢(  كثير ابن تفسير: ديكهيں
 ہونا دور سے سوسائڻى برى اور صحبت برى كا خاوند كے آپ كہ ہے لگتا
 سے دين اور گهر اور بچوں بيوى اپنے وہ پر بنا كى جس ہے عالج ہى

 تو سكے ہو ممكن اگر ليے اس كرتا، نہيں خيال كا ان اور ہے گيا ہو مشغول
 كے اس بنائيں، ماحول اور سوسائڻى اور صحبت صالح و نيك ليے كے اس
 كريں، حاصل تعاون و مدد سے افراد صالح و نيك سے خاندان كے اس ليے
 كريں حاصل جگہ كى دوستوں برے اور صحبت برى ليے كے اس جو

 .رہےگا بہتر يہ تو ہے ديا ركه كے كر خراب كو حالت كى اس نے جنہوں
 

 ليے كے دينے البدل نعم كا سوسائڻى برى اس آپ كہ چاہيے بهى كو آپ پهر
 اور سكون ميں گهر كو خاوند ہوئے كرتے طلب مدد سے تعالى و سبحانہ اهللا

 دالئے، نجات سے صحبت برى اس اسے جو ديں الفت اور مودت و محبت
 كوئى سے آزمائش اس ليے كے خاوند كے آپ اور آپ تعالى اهللا كہ ہے اميد

 .دے بنا راہ كى نكلنے
 

 نصيب ہدايت كو خاوند كے آپ وہ ہے عاد سے تعالى و سبحانہ اهللا ہمارى
 كرنے راضى كو اهللا جو دے توفيق كى كرنے كام ايسے اسے اور كرے،
 .فرمائے جمع پر بهالئى و خير كو دونوں آپ اور ہوں، والے

 
 مطالعہ كا جوابات كے)  ٩٤٦٣(  اور)  ٤٥٦٠٠(  نمبر سوال آپ مزيد

 .كريں ضرور
 .ہے واال دينے توفيق ہى تعالى و سبحانہ اهللا

 
 . اعلم واهللا


