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 كى شادى نے عاشق كے اس اور گئى چلى سے گهر كے خاوند
 تهى ميں نكاح كے خاوند پہلے ابهى وہ حاالنكہ كى پيشكش

 
 بعد كے چهوڑنے گهر كا خاوند بهر سال اور ہے برس هبيسچ عمر ميرى

 كے بچے اپنے وقت اس ميں ہے ہوئى طالق مجهے قبل ہفتہ ايك تقريبا اب
 .ہے برس دو تقريبا عمر كى بچے ہوں ميں ميكے ساته

 رہائش ساته كے ساس اپنى ميں تو ميں ابتدا تهى شادى كى محبت شادى يہ
 .لگى كرنے اندازى دخل ميں چيز ہر ساس ميرى اور رہى پذير
 حاصل ليے كے شادى كہ تا كيا مطالبہ كا مالزمت سے مجه نے خاوند اور

 ميں گئى مل مالزمت مجهے اور سكے، ہو مدد ميں ادائيگى كى قرض كردہ
 .كى بهى مدد ميں ادائيگى كى قرض كے كر مالزمت نے

 دخل كا اسس جہاں رہيں ميں گهر عليحدہ اپنے ہم كہ تهى شرط ہى ايك ميرى
 ميں گهر كيونكہ تها، كيا بهى وعدہ كا اس سے مجه نے خاوند اور ہو، نہ

 نہيں اعتراض كوئى خاوند ميرا اور تهى، كرتى كنڻرول كو كام ہر ہى والدہ
 ميرى ديتى، نكال سے گهر اسے والدہ تو كرتا اعتراض اگر سكتاتها، كر

 .ہے كرتى مالزمت بهى ساس
 ميں تو ہوں رہى ساته كے اس اور كيا تجربہ كا خاوند اپنے برس دو نے ميں
 صرف تو وہ تها، جانا ميں ابتدا نے ميں جسے پايا نہيں شخص وہ اسے نے
 .تها ركها پہن نے اس جو تها ماسك اور نقاب ايك

 كے اخراجات يوميہ مجهے اور ليتا لے تنخواہ سارى ميرى خاوند ميرا
 چهوڑ كام پهر يا ہوتى رتضرو كى رقم اسے بهى جب ديتا، نہ كچه عالوہ

 ہى ايسا نے ميں اور كرتا، مطالبہ كا كرنے فروخت زيور سے مجه تو ديتا
 ہى ايسا بهى نے اس اوقات بعض اور ديا، كر فروخت تك زيور اپنا اور كيا
 .كيا

 ميں تو الؤ قرض سے والوں گهر اپنے جاؤ كہ كہتا سے مجه خاوند ميرا
 كچه مجهے وہ ميں مقابلہ كے اس نليك كرتى، حاصل رقم سے ميكے اپنے

"  تها كہتا يہى مجهے ہميشہ وہ اور تهى، محروم سے چيز ہر ميں ديتا، نہ
 گاڑى بڻوہ اپنا وہ"  كرو برداشت اسے تم اور ہے علم كا حالت ہمارى تمہيں

 اسے كہ پہنچتا نہيں حق كوئى مجهے كہ كہتا اور تها ركهتا كر چهپا ميں
 .نہيں بهى كچه يا ہے، رقم كتنى پاس كے اس ہو معلوم
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 كرتى مطالبہ ميں اور رہا، ہوتا اضافہ ميں مشكالت مابين ہمارے طرح اس
 كہ تهى نہ عادى كى اس ميں كيونكہ چاہيے ہونا گهر عليحدہ ہمارا كہ رہى

 خارج واال خارج اور رہے ہوتا مرضى جو جہاں رہوں ميں گهر ايسے
 .رہے

 والى مالزمت اپنى اور كرتى مالزمت جو تهى بہن مطلقہ ايك كى اس كيونكہ
 تها، باہر سے عالقے ہمارے جو تهى كرتى بسر رات ميں ہوڻل ہى پر جگہ
 كے رات آدهى اور رہتى باہر رات ہر بهى دوران اس تو آتى ملتى ہميں اور
 خاوند محترم اپنے ميں اور لگتى نہ اچهى چيز يہ مجهے آتى واپس گهر بعد

 :كہتى سے
 ؟ ہيں رہتے ہم جہاں گے كہيں كيا متعلق كے والوں گهر اس پڑوسى ہمارے

 يہ بهى مجهے كرونگا بات سے ان ميں: ديتا جواب خاوند تو ہے عيب يہ
 يہ نے اس باآلخر اور كہتا، كا كرنے صبر مجهے اور لگتى، نہيں اچهى چيز
 :كہا
 عرب غير ہيں نہيں عرب وہ كيونكہ(  ہے رواج و رسم اور عادت ہمارى يہ

 سكتا، ركه نہيں دور سے اپنے اكيلے كو بہن اور والدہ اپنى ميں اور"  ہيں
 ہى سے شروع تو وہ كيونكہ بتايا نہيں كچه بالكل كو والوں گهر اپنے نے ميں
 اس نے ميں ليكن تهے، كرتے مخالفت كى كرنے شادى ساته كے شخص اس

 قاخال اچها ميں اس نے ميں كہ ليے اس تها كيا اصرار پر كرنے شادى سے
 چكى ہو اندهى كتنى وقت اس ميں ہے، مالك كا دل اچهے وہ كہ يہ اور ديكها
 .تهى

 سے كانوں اپنے نے ميں كيونكہ ديا بتا كو والوں گهر اپنے نے ميں باآلخر
 مجهے اسے والدہ اور ہے رہا لگا شكايت ميرى كو والدہ اپنى وہ كہ سنا

 بات آخرى سے سب ہے، رہى كہہ كا لينے بچہ سے مجه كے كر زدكوب
 .آئى چلى ميكے اپنے اور ديا چهوڑ اچهے نے ميں بعد كے اس ہے يہى
 گهر نے ميں كہ آيا كرنے معلوم يہ خاوند ميرا بعد كے روز پندرہ كے اس

 كے والدہ كى اس ميں كہ بتايا نہ يہ اسے نے ميں ليكن ہے، چهوڑا كيوں
 مطالبہ كا گهر عليحدہ سے اس نے ميں ہوں، چكى سن بات والى ہونے ساته

 .كى موافقت نے اس اور كيا
 بدل رائے اپنى نے اس تو گيا ديكهنے مكان خاوند اور ديكها مكان نے ہم جب
 مجه نے خاوند ميرے دوران اس رہى، حالت ہى ايسے تك برس دو اور لى
 ساته كے عقل ميرى اور ہيں، تعلقات ساته كے كسى ميرے كہ لگايا الزام پر
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 كے والد ميرے كہ ديكها نے اس جب كہ ہوا توق اس يہ ہے، رہا كهيل
 گهر مجهے سے جگہ والى مالزمت ميرى مجهے نے شخص والے جاننے

 خاوند ميرا نيچے اور ديكها آفس اپنے اچانك روز ايك نے ميں جسے پہنچايا،
 نہ نقصان مجهے خاوند كہيں كہ ہوا خوف مجهے تو تها رہا كر انتظار ميرا

 وہ كہ كہا سے شخص والے جاننے كو صاحب والد نے ميں لہذا پہنچائے
 .دے پہنچا گهر مجهے

 اپنے ميں تو يا كہ بهيجا كو لوگوں والے جاننے كچه ميرے بعد كے اس
 سے حقوق اپنے ميں مقابلہ كے طالق پهر يا جاؤں آ واپس ميں گهر سسرالى

 پر لينے طالق نے ميں اور ديا، كر انكار نے ميں ليكن جاؤں، ہو دستبردار
 .چاہتى نہيں گهر ميں كيا، اراصر

 ديا، كر مقدمہ كا طالق بهى نے ميں باآلخر اور كيا بهى مقدمہ بار دو نے اس
 اسى اچانك كے ارادہ و قصد كسى بغير نے ميں ميں ماہ پانچ آخرى ان ليكن

 والد ميرے اسے اور تها پہنچايا گهر مجهے نے جس كى بات سے شخص
 جو ساته ميرے ہے، بهى بڑا برس دہچو سے مجه وہ اور ہيں جانتے صاحب

 زندگى اور ديا، ساته ميرا نے اس تو بتايا، كچه سب اسے نے ميں ہوا كچه
 كچه اور سمجهائے، امور ايك كئى مجهے نے اس متعلق كے لوگوں اور

 .چاہيے رہنا نہيں خاموش پر جن ہيں ہوتے امور ايسے
 كسى نے ميں ورا تها غلط ہونا قريب كے شخص اس ميرا ہى سے ابتدا كہ
 غلط ہى ميں ديا، ڻهكرا كو رائے كى سب اور سنى نہ نصيحت كوئى كى

 رہى جا كهنچى جانب كى اس ميں كہ ہوا محسوس مجهے بعد كے اس تهى،
 وقت ہر مجهے اور ہے، غلط كرنا ايسا كہ ہے معلوم سے اندر مجهے ہوں،

 رنےك محبت سے اس ميں تو اب كر خاص ہے، رہا كرتا نادم احساس يہ
 ايسا يہ ہے، كرتا محبت سے مجه بهى وہ كہ ہوں جانتى اور ہوں، لگى

 .تهى گئى كى نہيں پالننگ كوئى كى جس ہے معاملہ
 حتى ہيں كى بهى باتيں بہت كر بيڻه اور ہيں، چكے بهى مل بار ايك كئى ہم
 يہ بهى ميں تها، كيا بهى مطالبہ كا شادى نے اس قبل سے ہونے طالق كہ

 جائے، ہو نہ مخالفت ميں بعد كہيں كہ ہے خوف مجهے كنلي ہوں چاہتى
 بهى سے اهللا مجهے ہيں، ہوئے قائم تعلقات يہ ميں حاالت جن كر خاص
 سے شخص اور كسى نے ميں كہ نہيں تو پر غلطى ميں كہيں كہ ہے خوف
 .تهى ميں نكاح كے اور كسى ابهى ميں حاالنكہ ہے كى محبت
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 چهوڑ سے ماہ تين ساور بر ايك كو اوندخ اپنے نے ميں كہ رہے ميں علم يہ
 مہربانى برائے ہے، ہوئى طالق قبل ہفتے دو مجهے اب اور ہے، ركها

 وہ ہے كيا كچه جو نے ميں كيا اور ہوں پر غلطى ميں آيا كہ بتائيں مجهے
 ؟ ہے حرام
 كيونكہ ہوں؛ پريشان بہت اور ہوں كرتى مخالفت كى اندر اپنے ہميشہ ميں
 كا نافرمانى و معصيت ميں كہيں اور چاہتى كرنا نہيں ضنارا كو اهللا ميں

 .بيڻهى كر نہيں تو ارتكاب
 

 :هللا الحمد
 

 :اول
 تعجب ہميں ليے اس ہيں كى مخالفت شرعى بين اور واضح ايك كئى نے آپ
 ناراض كو اهللا ميں: " كہ ہيں لكهتى ميں آخر كے ليڻر اپنے آپ كہ ہے ہوا

 " !! ہوں چاہتى ہونا مرتكب كا معصيت ميں ہى نہ اور چاہتى، كرنا نہيں
 

 شامل ميں اثرات كے اس اور نحوست كى نافرمانى و معصيت يہ: حال بہر
 ہے جاتا آ پردہ پر روشنى و نور اس اور ہے، جاتا پڑ پردہ پر عقل كہ ہے
 .ہے لےجاتا طرف كى مستقيم راہ اور صحيح اسے جو

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قيم ابن
 ہيں، ديتى كر خراب كو عقل معاصى كہ ہے شامل بهى يہ ميں اس اور" 

 اس نافرمانى و معصيت اور ہے، حاصل روشنى اور نور كو عقل كيونكہ
 ختم نور كا عقل جب كہ ہے ضرورى يہ ہے، ديتى كر ختم كو روشنى و نور
 .گى ہو ناقص اور جائيگى ہو كمزور عقل پهر تو جائے ہو
 

 :ہے كہنا كا اهللا رحمہ سلف بعض
 جاتى ہو غائب عقل كى اس تو ہے كرتا معصيت كى اهللا شخص كوئى جب" 

 " ہے
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 و نافرمانى كى اهللا اسے تو ہوتى حاضر عقل كى اس اگر كہ ہے ظاہر يہ اور
 وہ يا اور ہے، ميں قبضہ كے العالمين رب اهللا وہ اور روكتى، سے معصيت

 گهر كے اس راو ہے، مطلع پر اس تعالى و سبحانہ اهللا تو كرے اعالنيہ اسے
 اسے جو ہيں گواہ فرشتے كے اس پر اس اور پر چڻائى كى اس اور ميں
 .ہيں رہے ديكه

 
 كو اس بهى الفاظ كے ايمان اور ہے، رہا كر منع اسے واعظ قرآنى پهر اور

 اور ہے، رہا كر منع اسے بهى واال كرنے وعظ كا موت اور ہيں، رہے روك
 آخرت و دنيا وہ ہے ہوتا ختم ميں معصيت دن جو كہ ہے وعظ ايك بهى دن
 حاصل سرور و لذت جو اسے طرح اس اور: گيا رہ سے بهالئى و خير كى
 سكتا كر ايسا شخص واال ركهنے سليم عقل كوئى كيا تو ہے، كم كہيں وہ ہوا
 !؟ كرے كام حقير و ذليل يہ كہ ہے

 
 كے گنہگار اس تو جائيں ہو زيادہ گناہ جب: كہ ہے شامل بهى يہ ميں اس اور
 درج كہ جيسا ہے، جاتا ہو سے ميں غافلوں وہ اور ہے جاتى لگ مہر پر دل
 :ہے قول كا سلف متعلق كے تعالى بارى فرمان ذيل

 
 :ہے تعالى بارى فرمان

 گيا چڑه زنگ سے وجہ كى اعمال كے ان پر دلوں كے ان بلكہ نہيں يوں{ 
 ). ١٤(  المطففين} ہے
 كا اهللا رحمہ حسن اور ہے، گناہ وسراد بعد كے گناہ ايك يہ: فرمايا ميں اس
 :ہے قول

 " جائے ہو اندها دل كہ حتى ہے، گناہ پر گناہ يہ" 
 :ہے قول كا دوسروں عالوہ كے اس اور
 ليتے گهير كو دلوں كے ان تو جائيں ہو زيادہ معاصى و گناہ كے ان جب" 

 " ہيں
 ے،ہ جاتا لگ زنگ پر دل سے نافرمانى و معصيت: كہ ہے يہ اصل كى اس
 وہ كہ حتى ہے جاتا آ غالب زنگ پر دل تو جائے ہو زيادہ يہ جب اور

 قفل اور مہر پر اس كہ حتى ہے جاتا آ غالب پر دل پهر ہے، جاتا ہو زنگدار
 و ہدايت جب ہے، جاتا ہو ميں غالف اور پردہ دل طرح اس ہے، جاتا لگ

 كا اس نىيع ہے جاتا الٹ دل تو جائے ہو ايسا بعد كے بصيرت اور راہنمائى
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 ليتا كر كنڻرول پر اس شيطان دشمن كا اس ميں حالت اس تو نيچے واال اوپر
 .ہے جاتا لے چاہے جہاں اور ہے

 ). ٣٩(  الشافى الدواء عن سال لمن الكافى الجواب: ديكهيں
 

 كيا ارتكاب كا معاصى جن نے آپ: كہ گے كہيں كو آپ ساته كے افسوس ہم
 كو نافرمانى و معصيت دوسرى نے تمعصي ايك ہر سے ميں معاصى ان ہے

 روشنى و نور كے ان كر ہو اثرانداز پر عقل و دل وہ طرح اس ہے، كهينچا
 .ہے بيڻهى كر ختم ہى كو

 
 :دوم
 :ہيں ذيل درج وہ ہے كيا ارتكاب كا نافرمانيوں و معصيت جن نے آپ

 
 كيے، قائم تعلقات حرام ساته كے خاوند پہلے اپنے نے آپ قبل سے شادى ـ ١

 كى محبت شادى يہ"  ہيں كہتى آپ كيونكہ: ہے ظاہر يہى سے قول كے آپ
 انكار سے شادى اس كا والوں خاندان اپنے نے آپ پهر اور! "  تهى شادى
 قائم تعلقات حرام وہى آپ دوبارہ پهر اب اور كيا، مقابلہ كا ان پر كرنے
 ميں نكاح كے خاوند پہلے ابهى آپ حاالنكہ ہيں رہى كر اعادہ كا كرنے

 !!تهيں
 

 ہم ميں بارہ كے كرنے قائم تعلقات اور كتابت و خط مابين كے عورت و مرد
 :كريں مطالعہ كا ان آپ ہيں چكے كر بيان ميں جوابات كے سواالت ذيل درج

 
 ). ٢٣٣٤٩(  اور)  ٢٦٨٩٠(  اور)  ٣٤٨٤١(  نمبر سوال

 
(  برنم سوال آپ ليے كے كرنے معلوم تفصيل متعلق كے تعلقات حرام اور

 كا جوابات كے)  ١٠٥٣٢(  اور)  ٢١٩٣٣(  اور)  ٩٤٦٥(  اور)  ١١١٤
 .كريں مطالعہ

 پايا اختالط كا عورت و مرد ميں مالزمت كى آپ كہ ہے ہوتا يہى ظاہر ـ ٢
 و معصيت بهى يہ تو ہے صحيح جگہ اپنى خيال يہ ہمارا اگر ہے، جاتا

 نہيں اختالف ك ورتع و مرد ميں جگہ والى مالزمت اگر اور ہے، نافرمانى
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 مالزمت كى كمپنيوں انشورنش اور بنك مثال امور حرام مالزمت يہ پهر يا ـ
 .نہيں گناہ كوئى پر آپ پهر تو ـ نہيں

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قيم ابن
 اختالط ساته كے مردوں كو عورتوں كہ نہيں شبہ و شك كوئى ميں اس

 كا نزول كے سزا و عذاب عام اور ہے، جڑ كى برائى و شر ہر دينا كرنے
 ہونے پيدا فساد ميں امور خاص و عام طرح اسى ہے، سبب بڑا سے سب
 فحاشى كثرت اختالط كا عورت و مرد اور ہے، ہوتا شامل ميں اسباب كے
 ميں اسباب كے موت اور طاعون مسلسل اور ہے بنتا باعث كا زنا كثرت اور

 .ہے ہوتا شامل
 

 ). ٤٠٧(  الحكميۃ الطرق: ديكهيں
 .كريں ضرور مطالعہ كا جواب كے)  ١٢٠٠(  نمبر سوال آپ مزيد

 
 كى ہونے جائز كے اس اور حكم ميں بارہ كے مالزمت كى عورت اور

 كا جواب كے)  ٢٢٣٩٧(  نمبر سوال آپ ليے كے كرنے معلوم شروط
 .كريں مطالعہ

 
 پر جگہ والى اختالط كے عورت ميں جواب كے)  ٦٦٦٦(  نمبر سوال اور

 بهى مطالعہ كا اس ہيں گئى كى بيان نصيحتيں اہم متعلق كے كرنے مالزمت
 .كريں

 معصيت بهى يہ جانا سے گهر بغير كے اجازت كى خاوند اپنے كا آپ ـ ٣
 سننا ہوئے كہتے كچه سے والدہ اپنى كو خاوند نے آپ بيناد كى اس اور تهى
 ليے كے آپ پر بنا كى جس نہيں سبب ايسا كوئى ابهارنا اسے كا والدہ اور

 .جائے ہو جائز نكلنا سے گهر كے خاوند بغير كے اجازت كى خاوند
 

 ظاہر ليكن ہے، حاصل حق كا رہنے ميں گهر عليحدہ اور مستقل اپنا كو آپ
 گئى ہو دستبردار سے حق اس اپنے ميں ابتدا كى شادى آپ كہ ہے ہوتا يہى
 .ںتهي چكى ہو راضى پر رہنے ميں گهر ساته كے ساس اپنى اور تهيں
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 پر كرنے پورى شرط يہ وقت اس سے خاوند اپنے آپ كہ تها يہى تو بہتر
 مدد ميں مشكالت كى زندگى ساته كے اس نے آپ جب كرتيں سمجهوتہ

 رضامندى كى كرنے تعاون ميں ادائيگى كى قرض كے اس اور كرنے
 پورى كو شرط اس ذريعہ كے عدالت شرعى اسے اور تهى، كى ظاہرى
 وہ كہ كرتى استعمال ليے كے اس كو خير اہل پهر يا ى،كرت اہتمام كا كرنے

 .كروائيں پورا كو شرط اس
 

 نہ جائز يہ جانا سے گهر بغير كے اجازت كى اس اور تصرف يہ كا آپ ليكن
 طالق كو عورتوں والى طالق رجعى تو نے تعالى و سبحانہ اهللا پهر اور تها،
 شدہ شادى وہ پهر تو ہے، كيا منع سے نكلنے سے گهر كے خاوند بعد كے

 !گا؟ ہو حكم كيا ميں بارہ كے ان ہوئى نہيں طالق جنہيں عورتيں
 

 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا
 

 ان وانہيں ت دو طالق كو عورتوں تم جب)  وسلم عليہ اهللا صلى(  نبى اے{ 
 ڈرو سے اهللا اور كرو، شمار عدت اور دو، طالق ميں)  آغاز كے(  عدت كى
 خود وہ ہى نہ اور نكالو، سے گهر كے ان انہيں تم ہے، روردگارپ تمہارا جو

 جو ہيں حدود كى اهللا يہ كريں، حيائى بے كهلى اور واضح وہ كہ يہ اال نكليں
 جانتے نہيں آپ كيا ظلم پر آپ اپنے نے اس كريگا تجاوز سے حدود كى اهللا
 ). ١(  الطالق} دے كر پيدا معاملہ كوئى تعالى اهللا ہے سكتا ہو كہ

 
 نے آپ: كہ ہے يہ مخالفت شرعى اور قبيح سے سب ميں مخالفات سب ان ـ

 كا آپ وہ كہ كيا ظاہر يہ نے جس ہے كرنا قائم تعلقات سے مجرم گنہگار اس
 اور ہے، واال دالنے چهڻكارا سے اس اور ہے خيرخواہ ميں مشكالت دنياوى

 كر بن دار انتام ايك اور اوڑها لباس كا ناصح اور دانا و حكيم ايك نے اس
 كا لومڑى چاالك اور بهيڑيے خطرناك ايك اندر كا اس حاالنكہ ہوا ظاہر
 !!ہے
 بات سے آپ كر مل كو آپ وہ كہ ہوا راضى كيسے پر اس شخص مجرم وہ

 تو نے اس بلكہ پهرے، كرتا گپى خوش بيڻه ساته كے آپ اور كرے چيت
 بهى كى شادى كو آپ ہوئے كرتے حركت خسيس ساته كے ڈهڻائى پورى

 !تهيں ميں نكاح كى خاوند دوسرے كسى آپ حاالنكہ دى كر پيشكش
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 خاوند پہال كا آپ كہ ہے كيا بيان نے آپ كہ ہے يہ تو بات والى تعجب اور
 پر شادى سے اس جب نے آپ اور تها، ہوئے دهارے روپ اچها بهى

 آپ اب ميں خيال كے آپ كيا تو تهيں اندهى آپ تو كى ظاہر رضامندى
 !؟ ہيں چكى بن صيرتب صاحب

 
 ساته كے خاوند پہلے اپنے كا آپ بلكہ نہيں، ايسى بالكل آپ قسم كى اهللا نہيں
 كيونكہ ہے، تر كم اور آسان ہى بہت سے عمل كے آپ وقت اس ہونا اندها
 آپ تو اب ليكن تهيں، نہيں شدہ شادى آپ تو تها تعلق سے اس كا آپ جب

 تعلقات حرام ساته كے شخص ممجر اس باوجود كے اس اور ہيں شدہ شادى
 .ہيں رہى بنا

 مابين كے خاوند كے آپ اور آپ وہ كہ كيا نہيں بس پر اسى نے شخص جس
 سخت دل اور متعلق كے خاوند كے آپ كو آپ اور كرے، پيدا دشمنى اور

 تلقين كى پلڻنے نہ واپس گهر كے خاوند اپنے كو آپ اور كہے، كا كرنے
 ڈالى كر پيشكش كى شادى كو آپ اور كى نہيں بس ہى پر اس بلكہ كى،

 .تهيں ميں نكاح كے خاوند اپنے آپ حاالنكہ
 

 شنيع و قبيح ہى بہت اور ہے، حرام وہ شبہ و بالشك كيا بهى كچه جو نے آپ
 كوئى اور ہے، ہوتا شمار جرم يہ بهى ہاں كے مسلمين غير كہ حتى ہے جرم
 .ہو ميں حالت كى طرح اس بيوى كى اس كہ كرتا نہيں پسند يہ خاوند بهى

 
 شخص مسلمان وہ جائيكہ چہ ـ نہيں ہى ممكن ليے كے عقلمند كسى پهر اور
 موافق پر شادى كى آپ سے مجرم اس وہ كہ ـ ہو جانتا كو احكام شرعى جو
 !ہے چكا ہو واضح ہى قبل سے شادى اخالق برا كا جس ہو
 

 تجربہ اكڑو اور خطرناك اور ايك ساته كے اس ليے كے آپ تو چيز يہ اور
 !بنےگا باعث كا
 بهول كو خيانت ساته كے خاوند اپنے كى آپ وہ كہ ہيں كرتى خيال يہ آپ كيا

 جائيگا؟
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 كے اس آپ كہ كريگا بهروسہ پر آپ وہ كہ ہيں ركهتى خيال يہ آپ كيا اور
 !كرينگى؟ نہيں ايسا ساته

 
 كريں، مت تردد بالكل ميں كرنے ختم تعلقات ساته كے شخص مجرم اس آپ

 امانتدار يہ طرف دوسرى اور ہيں، حرام تعلقات يہ تو طرف ايك يونكہك
 حرام اور قبيح كے طرح اس سے اس كيونكہ سكتا، ہو نہيں ثابت بهى خاوند
 .ہيں رہے ہو سرزد افعال

 
(  نمبر سوال آپ ليے كے كرنے مطالعہ كا صفات كى خاوند صالح و نيك

 .ريںك مطالعہ كا جوابات كے)  ٦٩٤٢(  اور)  ٥٢٠٢
 

 :سوم
 اور خير ہى كرنا محاسبہ اپنا كا آپ اور ندامت، كى آپ كہ ہيں كرتے اميد ہم

 كى زندگى كى لوامہ نفس كے آپ اور ہے، دليل كى رجوع طرف كى حق
 و اطاعت اور ہے، رہا كر مالمت پر كام قبيح كو آپ جو ہے دليل

 .ہے رہا كر مالمت پر كوتاہى ميں فرمانبردارى
 

 كے تباہى كو آپ وہ كيونكہ رہيں كر بچ سے چلنے يچهےپ كے شيطان آپ
 .چهوڑےگا كر پہنچا تك دهانے

 
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا

 
 شيطان بهى كوئى جو اور كرو، مت پيروى كى شيطان تم والو ايمان اے{ 

 حكم ہى كا كاموں برے اور حيائى بے تو وہ تو كرے پيروى كى قدموں كے
 كوئى سے ميں تم تو ہوتا نہ پر تم كرم و فضل كا تعالى اهللا اگر اور كرےگا،

 ). ٢١(  النور} ہوتا نہ صاف پاك بهى كبهى بهى
 

 ليں، مت كام سے كوتاہى ميں اس پر ہونے حاصل فرصت كى توبہ و ندامت
 كام دينار كوئى كے انسان تو نہ دن جس ليں كر توبہ قبل سے آنے دن ايسا
 سے اس سفارشى، ہى نہ اور دوست كوئى ہى ہن اور درہم، ہى نہ اور آئيگا
 .جائيگا كاڻا ساته كے ندامت كو انگليوں دن جس كرليں توبہ قبل
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 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا

 
 ميں كاش ہائے كہےگا كر چبا چبا كو ہاتهوں اپنے شخص ظالم دن اس اور{ 

 افسوس ہائے ہوتى، لى كر اختيار راہ كى)  وسلم عليہ اهللا صلى(  رسول نے
 نصيحت پاس ميرے تو نے اس ہوتا، بنايا نہ دوست كو فالں نے ميں كہ كاش
)  پر وقت(  كو انسان تو شيطان اور ديا، كر گمراہ مجهے بعد كے آنے

 ). ٢٩ - ٢٧(  الفرقان} ہے واال دينے دهوكہ
 

 عفت و ايمان اور دين اپنے اور ليے كے كرنے پاك نے گناہوں كو آپ اپنے
 :ركهيں حرص كى امور ذيل درج آپ ليے كے كرنے حفاظت ىك عصمت و
 

 .ادائيگى بروقت كى پنجگانہ نماز ساته كے خضوع و خشوع ـ ١
 

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

 اور ہو نہر سامنے كے دروازے كے شخص كسى اگر كہ بتاؤ يہ مجهے" 
 ميل كوئى پر جسم كے اس كيا تو كرے غسل بار پانچ روزانہ ميں نہر اس وہ

 رہےگى؟ باقى كچيل
 

 .رہےگى نہيں كچيل ميل كوئى پر جسم كے اس: كيا عرض نے كرام صحابہ
 

 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى
 

 كو گناہوں سے نمازوں ان تعالى و سبحانہ اهللا ہے مثال يہى كى نمازوں تو" 
 " ہے ڻاتام

 ). ٦٦٧(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٠٥(  نمبر حديث بخارى صحيح
 

 سبحانہ اهللا جو كريں اختيار دوستى و رفاقت كى عورتوں صالح و نيك آپ ـ ٢
 .ہوں والى كرنے اطاعت كى تعالى و
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 صلى كريم رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى اشعرى موسى ابو
 :مايافر نے وسلم عليہ اهللا

 
 بهڻى كى لوہار اور والے خوشبو مثال كى دوست برے اور صالح و نيك" 
 اس پهر يا گے، ليں خريد خوشبو آپ تو يا سے والے خوشبو ہے، طرح كى

 جائيں جل كپڑے كے آپ تو يا آپ بهڻى كى لوہار اور گے، پائيں خوشبو سے
 " گے پائيں دهواں اور بو گندى سے اس آپ پهر يا گے،

 
 ). ٢٦٢٨(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٩٩٥(  نمبر حديث ارىبخ صحيح

 
 :ہيں كہتے اهللا رحمہ نووى امام
 اور مروت صاحب اور بهالئى و خير اہل اور صالحين ميں حديث اس" 

 بيڻهنے ميں مجالس كى ادب و علم اور تقوى و ورع اہل اور اخالق، مكارم
 كرنے غيبت كى وںلوگ اور بدعت اہل اور برائى و شر اور ، فضيلت كى

 ميں مجلس كى والوں كرنے فجور و فسق زيادہ پهر يا مجلس، كى والوں
 .ہے سے ميں انواع مذموم يہ اور ہے گئى كى ممانعت كى بيڻهنے

 
 ). ١٧٨/  ١٦(  المسلم شرح: ديكهيں

 
 .سننا نہ موسيقى اور بجانا گانا ـ ٣
 

 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا
 بے كہ ہيں ليتے مول كو باتوں لغو جو ہيں بهى ےايس لوگ بعض اور{ 

 يہى بنائيں، ہنسى اسے اور بہكائيں سے راہ كى اهللا كو لوگوں ساته كے علمى
 } ہے عذاب واال كرنے رسول ليے كے جن ہيں لوگ وہ
 

 ہوا كرتا تكبر تو ہيں جاتى كى تالوت آيتيں ہمارى سامنے كے اس جب اور{ 
 دونوں كے اس كہ گويا نہيں ہى سنا نے اس اگوي ہے ليتا پهير منہ سے اس

 ديجئے سنا خبر كى عذاب المناك اسے آپ ہوئے، لگے ڈاٹ ميں كانوں
 ). ٧ - ٦(  لقمان}
 



 

14 

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قيم ابن
 كر چهوڑ كو مجيد قرآن اور والوں سننے موسيقى اور والے بجانے گانے

 ہوگى حاصل مذمت سے حساب كے ہونے مشغول ميں گانے اور موسيقى
 كچه نہ كچه انہيں كريں حاصل بهى نہ مذمت سارى اور پورى وہ چاہے

 ...ہوگى حاصل ضرور
 اور گانے بهى جو كے ديكهيں آپ: كہ ہے ہوتى طرح اس وضاحت كى اس

 گمراہ اور ہڻا سے راہ كى عمل و علم آپ اسے ہے ہوتا مشغول ميں موسيقى
 سننے موسقى اور بجانا گانا كر ہٹ سے مجيد قرآن ميں اس اور گے، پائيں
 .ہے رغبت كى

 
 مجيد قرآن وہ تو جائے كيا پيش سننا مجيد قرآن اور بجانا گانا پر اس اگر كہ
 ليے كے اس سننا مجيد قرآن اور كريگا، شروع سننا بجانا گانا كر چهوڑ كو

 كرا خاموش ہى كو قارى كہ ہے سكتا ہو تو اوقات بعض اور ہے، ہوتا بهارى
 كى اس اور دے، كر زياد بجانا گانا اور كرے لمبى قرآت كى اس اور دے

 " ہو كم بارى
 

 ). ٢٤١ - ٢٤٠/  ١(  اللهفان اغاثۃ: ديكهيں
 

 :كہ ہے يہ بات آخرى
 

 :ہيں كہتے اهللا حفظہ الفوزان صالح شيخ
 و سبحانہ اهللا اور كرے، توبہ سے گناہوں اپنے وہ كہ چاہيے كو مسلمان

 اپنے اور كرے، جلدى ميں كرنے خم تسليمسر سامنے كے حكم كے تعالى
 سے غضب و ناراضگى كى اس اور عذاب كے تعالى و سبحانہ اهللا كو آپ

 .بڑهے آگے ميں بچانے
 

 پهر يا رہے، مشغول ميں نافرمانى و معصيت وہ كہ نہيں جائز ليے كے اس
 توبہ اور كرے، تاخير ميں توبہ ہوئے كرتے پيروى كى شيطانى اور نفس

 اس لوگ كہ چاہيے ديكهنى نہيں مالمت و لعنت كى لوگوں اسے ميں كرنے
 .كرينگے مالمت كو
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 لوگوں كہ نہ كرے اختيار خشيت و ڈر كا اهللا وہ كہ ہے واجب پر اس بلكہ
 ليے كے اس ہوں، كرتے نافرمانى و معاصى لوگ چاہے پهرے، ڈرتا سے

 و توبہ وہ كہ چاہيے كو اس بلكہ نہيں، جائز كرنا اقتدا و پيروى كى ان
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا كيونكہ كرے؛ استغفار

 
 محفوظ سے آگ كى جہنم كو والوں گهر اپنے اور آپ اپنے والو ايمان اے{ 
 ). ٦(  التحريم} ہيں پتهر اور لوگ ايندهن جس لے كر

 
 مت ڈهيل سے ان ميں معاملہ كے ناراضگى كى تعالى و سبحانہ اهللا اور

 .كرے
 

 ). ٢٩٣/  ٢(  الفوزان فتاوى من لمنتقىا: ديكهيں
 

 . اعلم واهللا


