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 نہيں ہى علم كو بيوى ليكن دى كر معلق طالق پر معاملہ كسى
 

 نہ ميں گهر ہمارے خالہ كہ اڻهائى قسم كى طالق نے خاوند كے خالہ ميرى
 ہمارے اور رحمى صلہ وہ تها نہ ہى علم كا اس كو خالہ ميرى اور آئے،
 ميرے كہ نہيں علم كوئى ہميں گئى، آ گهر ہمارے ليے كے كرنے حصل ساته
 يہاں وہ كہ تهى اڻهائى قسم كى طالق نے اس ليكن اڻهائى قسم كب نے خالو

 .آئے نہ
 اور ہيں، ليتے اڻها قسم كى طالق ہميشہ صاحب والد ميرے دے ہدايت اهللا

 اس كہ ئيںبتا يہ مہربانى برائے ہے باقى ہى طالق ايك اب كو والدہ ميرى
 ؟ ہے كيا حكم شرعى ميں

 ہى زندگى سارى اپنى ہى ہميشہ والدين ميرے كہ ہے يہ ساته كے صراحت
 كے ہونے تباہ زندگى ہمارى بار ہر اور ہيں، رہے گزار ميں جهگڑے لڑائى

 .ہے جاتى ہو قريب زيادہ اور
 

 :هللا الحمد
 

 چكا جا كيا بيان حكم كا طالق معلق ميں جواب كے)  ٨٢٤٠٠(  نمبر سوال
 يہ ميں اس اور ہے، ہوئى بيان بهى تفصيل كى اقوال ميں سلسلہ اس اور ہے،
 چاہيے، كرنا اجتناب سے كرنے بازى جلد ميں طالق كہ ہے ہوا بيان بهى
 كا جواب كے سوال آپ ليے اس چاہيے، اڻهانى نہيں قسم كى طالق اور

 .كريں مطالعہ
 

 معلق كے طالق پر حصول كے مكا كسى كہ چاہيے ہونا علم كو خالہ كى آپ
 خاوند وہ كہ نہيں شرط بهى يہ طرح اسى اور نہيں، شرط ہونا علم كا ہونے
 اس كہ تها چاہيے كو خاوند كے اس ليكن سنے، كےالفاظ طالق خود سے
 .تها چاہيے بتانا ضرور اسے ہے كيا كچه جو نے

 
 ہونے داخل ميں گهر كے بہن تو تها ركهتا ارادہ كا طالق سے اس وہ تو اگر

 ليكن تها، نہ بهى علم كا كالم كى اس اسے چاہے گئى، ہو طالق اسے سے
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 مراد كرنا منع سے ہونے داخل ميں گهر كے بہن اسے سے اس نے اس اگر
 .ہوگا كرنا ادا كفارہ كا قسم اسے بلكہ ہوئى، نہيں طالق پهر تو تها ليا
 

 .كريں ضرور مطالعہ كا جواب كے)  ٤٣٤٨١(  نمبر سوال آپ مزيد
 

 . اعلم واهللا


