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:[226]        :[12  /11 /2021 ] 

 سوال
   اتسگ وک ثحب و رکتار وہئ 14الطق ےس قلعتم  ۔ ہلئسم وپانھچ اھت    رشع   ی ےھجم ا 

ف

 
 
ی

 
مل
  
ی
 

 

 یم   سج یم   ، ن ےک دریم   ز

ٹمس    وہےن گل ےئگ اور ثحب یہن   دہ ی بج تہب ز   ت ی وکشے کش   ، وموجد ھت   وافئ ھب   ی اور یم ، وہا اھت    ھٹیب 

  ، ہہک رک مہ ولگ اھٹ ےئگ  ی ‘۔ رطف ےس متخ   ی یم   رنھک   ےھجم یہن ہک ’   دہعف ےہک    ی اافلظ ا   ی ےن   یم   ت ،   ھت   رہ 

   ۔ رطف ےھت ت اےنپ رھگ واسپ آ ےئگ  واولں ک   مہ ولگ ڑلک   کن یک 

  اکف  ی وال  ے سج ےس یم  اکل آےن گل ئگ  ک  رطف ےس ےھجم ویک  واولں ک  ڑلک  دن زگرےن ےک دعب ہ  ی ا 

  ی ےن    ی وال   ے ت یم ، واسپ آان اھت    اتسگ وک دئب   20اور ےھجم    ں وہ   یقم   یم   دئب   ےک یم   ں یک   ، وہئ   ن شی پ 

ال رک   ی حت   ی اسےنم ا   ے یم ، اجئ    ہن ک   اکروائ   اقونن   ، اجئ   راکوٹ ہن ڈال   اجےن یم   وسچ رک ہک اہمترے دئب 

ہہک رک    ی ےن    رکےن وک اہک سج وک یم   ختس ےھجم د   ، ھت   وہئ   الطق ھکل   یت   اور اس یم   وج ہک الطق انہم ھت   ، رھک 

ےھت اوہنں ےن اہک    ن شی پ   دہ ی وہ تہب ز   کن یک   کیل ۔ رکان اچاتہ    رطف ےس متخ یہن   انپ   ھب   ھبک   ہک یم ،   عنم یک 

ےگ ہن    وک یجیھب   الطق انہم سک   ی ہن مہ  ،   رکوا رےہ یہ   ےک یل   ٹفیس   ی دختس اہمتر   ی دختس رک دو مہ    ی مت    ’ ےک ہک 

ےن دختس    یم   سج پ   ‘ اجئ   راکوٹ ہن ڈال   وکئ   اجےن یم   اس اک دصقم رصف اانت ےہ ہک اہمترے دئب   ، ےگ   یئ تب 

  وکئ   الطق انےم ک   ی   ی اس حت   کیل   ، وہئ دختس رک راہ وہں   تھکی وک د   ن شی پ   رصف آپ ک   یم   رک دئ اور اہک ہک 

 ۔   رمہبت یہن   ی   یثیح 

  ، لچ راہ ےہ  ےس ےہ اور اپوچناں نیہم  وافئ ایم  ی اب کت یم  ےس اس وتق  ، سج وتق اعمالمت رخاب وہئ 

  وہ اپاتسکن یم   کن یک   وہئ   الماقت یہن   کیل   ، روجع رکیل   اچنہپ ت مہ ےن آسپ یم   دئب   بج یم   ہ   اور اتسگ یم 

رےتش وک متخ    اس   ارادہ اور ین   ا ہک یم   ں ےہ یک   ی د   انن ہقفن ھب   ےن رہ نیہم   اس دوران یم   ۔ یم   دئب   ےہ اور یم 

  سی ا   ہک  ی تب   وافئ وک یہن  انپ  کت ےک راےطب یم  اور اھب  ، ی آرک الطق انہم اھپڑ د  ےن دئب  ت یم  ، ھت  یہن  رکےن ک 

 ۔ اھت    الطق انہم دختس یک   وکئ 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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  وک اس دختس رکےن ک   ی وال   ے ےھجم اور یم   ، اور ےھجم ملع ےہ   ی وال   ے اس الطق انےم اک رصف اور رصف یم 

ت اس حت   دئب   ے اور ارگ یم ، اھت    ولعمم یہن   اک ابلکل ھب   یثیح   رشع  اک    ی   ی آےن اک اعمہلم ہن وہات  الطق انےم 

روجع    اتسگ ےس ہ   ی یب   ں ہک مہ یم   ں یک ،   ھت   اچیہ   رامنہئ   اس اعمےلم ہپ ےھجم رشع ، وہات    یہن   ا یپ   وسال ہ 

ت   وافئ وک اس اک ملع یہن  ی اور یم ،  ھت  یہن  یثیح   ئ وک   اس الطق انےم ک  ی زند  ے یم   کن یک  رکان اچےتہ یہ 

   ؟ رکان اچیہ   یک   اور روجع رکےن ےک ےئل یمہ   ؟ یہن   ےہ ہک   یحص   ی   ی آ 

  جواب 
 احلمدهلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده!

وی وک الطق دے دے اور ي  ىلہپ ي ا دورسی الطق وہ   ▪  
 
 ہ  ، بج وکئ صخش انپ ب

 
وی اھب دعت يم  

 
اور ب

 اس ک دعت متخ ہن وہئ وہ )    ، وہ

 

ي عی

 وپرے ہن   ی

 

ض

حي 

 

 

 

 

ي ا رھپ اس ےک ت احہلم وہ ت وعض لمح ہن وہا وہ، 

وی ےس روجع رکان اجزئ ےہ  
 
 ۔ وہئ وہں ( ت اخودن ےک يل  انپ ب

 وہاگ

 

ا " ےہک ت ي  روجع يحص  ےن ےھجت رھك ل 
 
ا " ي ا رھپ يم  ےن ھجت ےس روجع ك 

 
ي ا رھپ  ۔اور وہ روجع ےک يل  " يم

وی ےس اقلعت  
 
 ےس ب

 

 

 

 ۔وہات ےہانیل ھب روجع ہ وصتر ت اقمئ رکروجع ک ن

وکن اہلل اعتل اک رفامن ےہ: 
 
 دو وگاہ انبان تنس ےہ، ك

 
 روجع يم

 [ 2]االطلق:   {}فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ 

  بج وہ  ’

 

  چنہپ اجت
 
  انپ دعت وپری رکےن ےک رقي

 

    ، وعرت
 
ا ت اقدعہ ےک اطمقب اےنپ اكنح يم  ي 

 
ي

 

تان

 اےنپ ےس اگل رک دو، رےنہ دو 
 
ي

 

 دو اعدل وصخشں وک وگاہ انب ول  ، ي ا رھپ دوتسر ےک اطمقب ان
 
 ۔‘اور آسپ يم

وی ک دعت متخ وہ اجئ ت رھپ   ▪  
 
 ارگ ىلہپ ي ا دورسی الطق وہ اور ب

  

 ا دقع اكنح رکان رضوری ےہيل

 

اور     ۔ن

ا، اور   اس اک رطہقی وہ ےہ وج ومعام اكنح اک وہات ےہ ہک   ام دے رک اس ےس رہتش بلط رکي 

 

ول وک اكنح اک پ  

 دقعِ ں، بج ول اور وعرت راضدنم وہ 
 
 ۔اكنح وہاگ ت رھپ ےئن رہم ےک اسھت وگاوہں ک وموجدىگ يم

  

  

  ی ( الطق  ارگيل

 

ی ت

 

ي عی

وہ وعرت اس ےک يل    رھپ دعت متخ وہےن اک ااظتنر ےیک ریغب،   وہ اجئ ت  آرخی ) 

رھگ اسبےن ک ین    صخش    ادورس  وکئ ےس  اس  ہک  اال    ، اور روجع ک وکئ وصرت یہن وہىت۔رحام وہ اجىت ےہ
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الہپ  ، ت ایسی وصرت یم   رھپ  وہ صخش وفت وہاجئ، ی رھپ وےسی الطق دے دے اور    ،رشع اكنح رکے  ےس  

 ۔رمد اس وعرت ےس اكنح رکاتکس ےہ

 اہلل احبسہن و اعتل اک رفامن ےہ: 

لُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغْْيَُه{  [ 230]ارقبلة:  }فَِإْن طَلََّقَها َفاَل َتَِ

  ی ( الطق دے دے  

 

 وہ ىگ    ،اور ارگ وہ اےس ) ت
 
ي

 

ت وہ اس ےک دعب اس ےک يل  اس وتق کت الحل ن

   ۔بج کت ہک وہ سک دورسے صخش ےس اكنح ہن رک ےل

الطق ک دو ںیمسق یہ: رصحی اور انکی۔ ىلہپ مسق سج یم  اہیں ای اور ابت ےنھجمس ک رضورت ےہ ہک   ▪

ھب وہ۔ ہکبج دورسی مسق سج یم   واحض وطر پ ظفل الطق وبال اجات ےہ، وہ الطق وہاجىت ےہ، اچےہ ین ہن

وریغہ ےک اافلظ وبےل اجےت یہ،   ، ی ےھجم یہن رانھک، یمی رطف ےس متخ‘’مت آزاد وہ‘’اےنپ رھگ یلچ اجؤ‘

ت ی اخودن ک ین پ رصحنم ےہ، ارگ وہ وااتعق الطق ک ین ےس اس مسق ےک اافلظ وبےل، ت ی الطق وہاجىت 

 ےہ۔ اسیجہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس  ےن وجہین وعرت  وک اہک اھت:

 ( 5254اےنپ رھگ واولں ےک اپس یلچ اجؤ۔ )اخبری: "احلقي أبهلك"

ی اافلظ ارگہچ رصحی الطق ےک یہن یہ، کیل وضحر یلص اہلل ہیلع وملس ک اس ےس رماد الطق ھت،  اسیجہک   

 ( 6/23اامم انب دبع اربل  وریغہ ےن اھکل ےہ۔ )االذتساکر

ہکبج رضحت بعک نب امکل ریض اہلل ہنع ےن ھب یہی اافلظ انپ یبی ےک یل وبےل ےھت، اہتبل ان ک رماد  

 ( 4418اخبری:) ھت، ذہلا ان ک الطق واعق ہن وہئ ھت۔الطق ہن

 وگی اس یم الطق ےک ووقع اور دعم ووقع اک ہلصیف ین ےک اطمقب یک اجئ اگ۔

وہل یم  وصرِت  ▪

 

وقبل اس   الطِق انکی ےہ، اور وچکن  ىلہپ  اسلئ ےن دو دہعف الطق ک ابت ذرک ک ےہ،   م

  وہئ   رمہبت وج الطق ھکل  یدورس  اس ک الطق دےنی ک ین یہن ھت، ذہلا الطق یہن وہئ۔ ہکبج  ےک

، الھب ایکس ین الطق ک یہن ھت، یککن    الطق وہ اجئ ىگ  یا  ی  رپیپ پ اس ےن دختس ےیک،   اس    ، ھت
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  وچکن    الطِق رصحی یم ین وہ ہن وہ، الطق واعق وہاجىت ےہ ۔

  

ذہلا  اسلئ    ، ےہ   دعت ےک ادنر    یبیيل

 ۔ ، اور وہ روجع رکاتکس ےہےک اپس روجع اک قح وموجد ےہ

ت   ▪ زمدی ھچک زگاراشت نس ںیل: الطق اک قح رمد ےک اپس ےہ، بج اس ک رطف ےس الطق وہاجئ، 

 ذماق یہن یہ، ی   لیھک اور   ایس رطح اكنح الطق ی وکئ   وہاجىت ےہ۔  یبی وک ہتپ وہ ی ہن وہ، الطق واعق

اکروابر ی ادنرون ریبون آےن اجےن ، ی درگی اعمالمت ک وہج ےس ان ےس    اہلل ک دحود اور ااکحامت یہ،

سج  والی وک اس پ اہلل اعتل ےس تہب رکن اچیہ۔ ولھکاڑ انمبس یہن، اسیج ہک وسال ےس ولعمم وہا۔

رطح داین یم رےنہ ےک یل داین ےک قلعتم اجانن رضوری ےہ، ایس رطح رشع ااکحامت  واعمالمت وک انھکیس 

ذنہ یم رںیھک ہک داین یم    ی ابت ھب    اتہک مہ الخِف رشتعی اکومں ےس چب ںیکس۔  ھب رضوری ےہ، 

اک لح ی یہن وہات ہک ااسنن    رےتہ وہئ، اوچن چین وہاجىت ےہ، یلمیف یم اسملئ وہاجےت یہ، کیل اس 

دانھکی    آےپ ےس ابرہ وہ رک الطق کت چنہپ اجئ، ان بس اسملئ و اعمالمت وک ڈنھٹے دل اور وہش ےس 

 اچیہ۔ اہلل اعتل آپ وک وخش ورخم رےھک، اور الکشمت واعمالمت آاسن رفامئ۔

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 مفتیانِ کرام 
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