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 دے سرانجام معامالت كيسے بيوى ساته كے خاوند مريض نفسياتى
 ؟ ہيں حاصل حقوق كو خاوند ايسے كيا اور

 
 خاوند كا اس كہ ہے كرتى دريافت ميں بارہ كے خاوند اپنے عورت ايك

 ميں امور گهريلو ہے، جاتا پايا خلل بهى ميں عقل اور ہے، مريض نفسياتى
 ہے، لگاتا الزام كا گناہ ہميشہ پر بيوى ليكن كرتا نہيں اندازى دخل كوئى تو

 اس ہے، باپ كا افراد دس شخص يہ ہے، دور كوسوں سے اس بيوى حاالنكہ
 پر بنا كى جس ہيں، كى شادياں ہى بغير كے معاونت كى باپ نے اوالد كى

 نہيں طاقت بهى كى كرنے بات سے خاوند وہ اور گئے الٹ جذبات كے بيوى
 ؟ ہے كيا حكم شرعى سلسلہ اس كہ بتائيں ہميں مہربانى برائے ركهتى،

 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 نصيب شفا جلد از جلد كو خاوند كے آپ تعالى اهللا كہ ہے دعا ہمارى

 و سبحانہ اهللا فرمائے، عطا اجرعظيم پر كرنے صبر كو آپ اور فرمائے،
 و صبر پر اس اگر ہے ابتالء كا آپ ميں مصيبت جس سے جانب كى تعالى
 حاصل اجروثواب كو آپ تو گى كريں نيت كى اجروثواب ہوئے كرتے تحمل
 .ہوگا

 
 عليہ اهللا صلى كريم رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى صهيب

 :فرمايا نے وسلم
 پر بهالئى خيرو ہى معاملہ سارا كا اس ہے، عجيب ہى بڑا معاملہ كا مومن" 

 اسے اگر نہيں، حاصل كو اور كسى عالوہ كے مومن يہ اور ہے، مشتمل
 اور ہے، بہتر ليے كے اس يہ ہے كرتا شكر تو ہو حاصل آسانى و خوشى

 اس يہ تو ہے كرتا صبر پر اس تو ہے آتى تنگى و تكليف كوئى اسے اگر
 " ہے بہتر ليے كے
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 بيان عنہ تعالى اهللا رضى خدرى سعيد ابو)  ٢٩٩٩(  نمبر حديث مسلم صحيح
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ ہيں كرتے

 غم و اذيت اور پريشانى و غم اور تنگى اور تكليف بهى جو كو مسلمان" 
 گناہ كے اس تعالى اهللا سے اس ہے لگتا كانڻا جو اسے كہ حتى ہے پہنچتى
 " ہے ديتا كر معاف

 ). ٢٥٧٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٣١٨(  نمبر حديث بخارى صحيح
 

 :دوم
 و افعال اپنے وہ تو يا ميں حالت كى ہونے مريض نفسياتى كا خاوند كے آپ

 وہ اگر ہوگا، نہيں ادراك اسے پهر يا ہوگا كرتا ادراك كا تصرفات و اعمال
 ميں صورت اس اور ہوگا، مؤاخذہ كا افعال و قول كے اس تو ہو ركهتا ادراك

 تربيت كى اوالد اپنى وہ ہى نہ اور نہيں، حالل لگانا بہتان پر آپ ليے كے اس
 واجبات جو پر اس نے تعالى و سبحانہ اهللا بلكہ ہے، سكتا اڻها ہاته سے

 اور كريگا، كام والے اطاعت وہ اور ہوگى كرنا ادائيگى كى ان ہيں ركهے
 ہوگا، كرنا اجتناب سے اس ہے روكا نے تعالى و سبحانہ اهللا سے امور جن
 آپ اور ہونگے، واجب كرنا ادا زوجيت حقوق كے اس پر آپ ميں حالت اس
 .ہوگا نہيں حالل كرنا كوتاہى و سستى ميں اس ليے كے

 
 كا تصرفات و افعال اپنے وہ كہ ہے ايسا مرض نفسياتى كا اس اگر اور

 كا افعال و اقوال كے اس ہوگا نہيں مكلف وہ تو سكتا كر نہيں ہى ادراك
 تو ہو متعلق سے حقوق كے دوسرے كسى اگر ليكن جائيگا، كيا نہيں مؤاخذہ

 وصول حق اپنا سے مال كے خاوند كے آپ حق صاحب لہذا ہوگا مؤاخذہ پهر
 دوسرے كسى وہ اگر مثال سے، مال كے اولياء كے اس پهر يا كريگا،
 عمل كوئى كا طرح اس يا دے كر تباہ گاڑى كى اس يا دے كر قتل كو شخص
 .جائيگى كى تالفى سے مال كے اس تو كرے

 
 وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ ہيں كرتى بيان عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ

 :فرمايا نے
 ہو بيدار كہ حتى شخص ہوا سويا: ہيں القلم مرفوع اشخاص كے قسم تين" 

 كے شخص مجنون و پاگل اور جائے، ہو بالغ كہ حتى سے بچے اور جائے،
 " تك جانے ہو عقلمند
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 سنن)  ٣٤٣٢(  نمبر حديث نسائى سنن)  ٤٣٩٨(  نمبر حديث داود ابو سنن
 داود ابو صحيح نے اهللا رحمہ البانى عالمہ)  ٢٠٤١(  نمبر حديث ماجہ ابن
 .ہے ديا قرار صحيح اسے ميں

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ حزم ابن
 سكتا كر نہ امتياز ليكن ہو چكا ہو تو بالغ پهر يا ہو ہوا نہ بالغ ابهى بچہ جو" 
 ايسے تو ہو سكتا كر نہ تميز ميں بعد اور تها سكتا كر امتياز وہ پهر يا ہو

 ہوگا؛ نہيں نافذ معاملہ كوئى ميں مال كے ان اور نہيں مخاطب اشخاص
 :ہيں چكے كر بيان فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى ہم كيونكہ

 
 عقلمند پاگل اور تك ہونے بالغ بچہ: ہيں القلم مرفوع افراد كے قسم تين" 

 " تك ہونے بيدار شخص ہوا سويا اور تك ہونے
 

 ). ٢٠٠/  ٧(  المحلى: ديكهيں
 

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ عثيمين ابن شيخ اور
 زيادہ ہى ميں اس اور ہو، نہ عقل جسے ہے مجنون و پاگل الٹ كى عقلمند" 

 جس جائے پہنچ تك عمر اس جو ہوگا شامل عورت اور شخص وہ كا عمر
 كہا شكار كا خوليا مال ہاں ہمارے جسے سكے كر نہ تميز و پہچان وہ ميں
 " ہوگى نہيں فرض نماز پر بنا كى ہونے نہ عقل پر شخص ايسے تو ہے جاتا

 
 .سوال پہال)  ١٢(  الفتاوى مجموع: ديكهيں

 
 كى كالم كى علم اہل پر اثرات كے اس اور تصرفات كے شخص ايسے

 مطالعہ كا جواب كے)  ٧٣٤١٢(  نمبر سوال آپ ليے كے ديكهنے تفصيل
 .كريں

 
 سے گناہ آپ تو اگر كہ ہے يہ عرض بابت كى لگانے الزام كا گناہ پر آپ

 سے جانب كى خاوند كے آپ ميں حالت دوسرى تو ہيں رہى لے"  زنا"  مراد
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 اہم سے سب ليے كے اس كيونكہ جائيگا، كيا نہيں شمار قذف اور بہتان اسے
 .نہيں ممكن بهى لعان سے شخص جيسے اس اور ہے، مفقود ہونا عاقل شرط

 
 :ہے درج ميں الفقهيۃ الموسوعۃ

 كے"  والے لگانے بہتان كا زنا يعنى"  قاذف كہ ہے اتفاق كا كرام فقهاء" 
 يا ہو عورت وہ چاہے ہے، ضرورى شرط كى اختيار اور بالغ و عاقل ليے
 انتہى"  مسلم غير يا ہو مسلمان غالم يا ہو آزاد مرد

 
 ) . ١١/  ٣٣(  الفقهيۃ الموسوعۃ: ديكهيں

 
 :كہ ہوا يہ خالصہ

 تصرفات كے اس پر بنا كى ہونے خلل ميں عقل اور بيمارى كى اس آپ تو يا
 ميں عدالت شرعى معاملہ اپنا پهر يا ليں، كام سے تحمل و صبر پر افعال اور
 حكم كا نكاح فسخ يا رہنے خاوند اسے ليے كے آپ قاضى كہ تا جائيں لے
 .سكے دے

 
 جانب كى اس آپ يا پهر تو ہے ركهتا ادراك كا تصرفات اپنے وہ اگر اور
 اس پهر يا اور ليں، كام سے تحمل و صبر پر اس ہے رہا ہو كچه جو سے
 اپنا آپ تو كرے انكار سے دينے طالق اگر اور ليں، كر طلب طالق سے

 كا عليحدگى ميں آپ عدالت شرعى كہ تا جائيں لے ميں عدالت شرعى معاملہ
 .سكے كر فيصلہ

 
 . اعلم واهللا


