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 لے كام سے صبر كہ يا لے كر قبول بننا بيوى دوسرى كيا
 

 نے ميں ہوں، عورت والى نسب و حسب ايك يافتہ طالق سالہ چاليس ميں
 ہوا ديكه كو ظاہر اختيار كيونكہ ہے سيكها سبق سخت بہت سے تجربہ سابقہ

 ہے آيا رشتہ واال اخالق و دين ايك ليے ميرے اب كو، اخالق و دين كہ نہ
 اس اور ہے شدہ شادى وہ ليكن ہيں، كہتے صالح و اسےنيك بهى لوگ اور

 .ہے سہيلى كى خاندان ہمارے بيوى
 شخص كا درجہ كم سے خاندان ميرے وہ بهى پر طور معاشرتى طرح اسى
 اگر كہ ہوں ہخوفزد سے كرنے قبول اسے ميں سے نظر كى معاشرے ہے،

 بيوى طرح اسى اور ہونگى، باتيں ميں معاشرے تو لوں كر قبول رشتہ وہ
 كو آپ صاحب موالنا ہوں، ركهتى تعلق سے مصر ميں بهى، ميں نظروں كى
 نظريات كيا ميں بارہ كے بيوى دوسرى ميں معاشرے مصرى كہ ہے علم
 .ہيں
 كہ ہے بقري اور ہے كى محسوس راحت بعد كے استخارہ نماز نے ميں

 ديكهتى كو معاشرے جب ليكن دوں، كہہ كا كرنے قبول رشتہ يہ سے بهائى
 كے درجہ كم سے اپنے كہ ہيں آتے ميں ذہن سواالت كے لوگوں اور ہوں

 كس سے اوالد كى اس اور بيوى ايك اور كيا، قبول كيوں رشتہ كا خاندان
 ميرا تو ہے بهى سہيلى كى خاندان ميرے وہ حاالنكہ ليا چهين خاوند طرح
 .ہے جاتا ہو تنگ سينہ
 عصمت و عفت كى لڑكيوں مسلمان صرف رشتہ ميرا نے شخص اس

 خاص نہيں، خاطر كى اللچ مالى كسى ہے كيا طلب ليے كے كرنے محفوظ
 كى شادى دوسرى بهى كو دوسروں تو وہ بلكہ ہو، صالح و نيك لڑكى جب كر

 گواہى كى اس كريں، راختيا عفت عورتيں اور معاشرہ كہ تا ہے دالتا ترغيب
 نہيں بهى خوبصورت اور جوان كوئى ميں پهر اور ہے، ديتا بهى بهائى ميرا

 عورت خوبصورت كسى كى عمر چهوڻى وہ جائے، آ رشتہ اور كوئى كہ
 كو رشتہ اس ميں اگر آيا كہ ہے يہ سوال ميرا ہے، سكتا كر رشتہ بهى سے

 رائے كى آپ ميں سلسلہ سا اور ہوگا، گناہ كوئى پر مجه كيا تو دوں ڻهكرا
 كوئى اهللا ہے سكتا ہو كروں صبر پهر يا لوں كر قبول رشتہ يہ ميں آيا ہے كيا

 ؟ دے كر مہيا خاوند اور
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 :هللا الحمد
 بهى معاشرہ مصرى ميں جن معاشرے اسالمى سارے بہت شبہ و بالشك
 نظر كى خيانت سے بيوى پہلى كو كرنے شادياں زائد سے ايك ہے شامل
 تصور عيب اسے ليے كے بيوى دوسرى اور خاوند پهر يا ہيں، تےديكه سے
 و شك كوئى ميں ہونے غلط كے تصور اور نظريہ اس حاالنكہ ہے، جاتا كيا

 .ہے مخالف كے مطہرہ شريعت تصور اور نظريہ يہ كيونكہ نہيں شبہ
 

 مباح ركهنا بيوياں چار ليے كے آدمى تو نے تعالى و سبحانہ اهللا كيونكہ
 :ہے فرمايا ہوئے كرتے

 نكاح سے چار چار اور تين تين دو دو لگيں اچهى عورتيں جو كو تم تو{ 
 ). ٣(  النساء} كرو

 
 اعتراض پر حكم كے تعالى اهللا ليے كے شخص مسلمان بهى كسى پهر اور
 يہ كہ نہيں جائز بهى كرنا گمان يہ ليے كے اس پهر يا نہيں، ممكن ہى كرنا
 .ہے غلط محك شرعى اور زيادتى و ظلم

 
 :ہے كہا نے آپ كرتے نہيں موافقت كى قول اس كے آپ ہم ليے اس

 
 ہوں سكتى چهين سے بچوں اور بيوى كى اس كو خاوند ايك طرح كس ميں" 
" 

 و رضا اپنى خود نے شخص اس بلكہ رہيں، نہيں چهين كو خاوند اس آپ
 .ہے كيا طلب رشتہ كا آپ سے اختيار اور خوشى

 
 پہلى اور كريگا، برداشت بوجه كا خاندانوں اور ںگهرو دو شخص وہ پهر

 قرار كيسے چهيننا اسے پهر تو رہا نہيں تو چهوڑ سے وجہ كى آپ كو بيوى
 !ہے؟ سكتا جا ديا

 
 عموما ہے شامل ميں فطرت كى عورتوں چيز يہ تو نظريہ كا بيوى پہلى رہا

 ےك اس كہ چاہتى نہيں يہ عورت اور ہيں، كهاتى غيرت ميں اس عورتيں
 خاوند اپنے وہ كہ ہے چاہتى تو وہ بلكہ ہو شريك بهى بيوى اور كوئى ساته
 .رہے بيوى اكيلى كى
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 عورتوں افضل اور اعلى سے سب كى امت بلكہ نہيں ہى ميں عورتوں عام يہ

 ہو صادر كچه نہ كچه ميں سلسلہ اس پر بنا كى غيرت سے المومنين امهات
 .جاتے كر تجاوز سے ان وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول ليكن تها، كرتا جايا

 
 اختالفات كہ تا چاہيے لينا كام سے حكمت كو خاوند پر موقع كے طرح اس
 .ہو نہ زيادہ جهگڑا اور
 صبر كہ يا لوں كر قبول كو شادى اس ميں آيا: كہ ہے كيا دريافت نے آپ

 ؟ دے كر پيدا رشتہ اور كوئى تعالى اهللا ہے سكتا ہو لوں كام سے
 

 كہ ہے اميد كو آپ اگر: كہ ہے يہى نصيحت اور جواب ہمارا ميں ہسلسل اس
 كرنے انكار كے رشتہ اس تو جائيگا مل رشتہ اچها اور بہتر سے اس كو آپ
 كى آپ اور ہونے زيادہ عمر كہ ہو خدشہ يہ اگر ليكن نہيں، حرج كوئى ميں

 جيسا اس بلكہ آئيگا، نہيں رشتہ بہتر سے اس پر بنا كى وجوہات خصوصى
 كو رشتہ اس آپ كہ ہے يہى رائے ہمارى پهر تو ملےگا نہيں بهى رشتہ اور

 .ہے پاس كے اهللا تو علم باقى. ليں كر شادى ہوئے كرتے قبول
 

 بيوى پہلى اور ہونا راضى پر بننے بيوى وسرى كاد عورت كہ بات يہ اور
 معاشرے اور كرنا، برداشت اسے اور حصول كا تكليف كچه سے جانب كى
 .ہے آسان زيادہ ہى بہت سے رہنے كے شادى بغير سننا باتيں كى وںلوگ ميں

 
 ميں بهالئى و خير ليے كے آپ وہ كہ ہيں گو دعا سے تعالى و سبحانہ اهللا ہم

 .كرے پيدا آسانى
 

 . اعلم واهللا


