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میں اپنی اس علمی کاو ش کو اپنے والد محتر م سید سا لک حسین (مرحوم ) کے نام
منسو ب کر تی ہو ں ۔جن کی علمی و فکر ی خد ما ت سے استفادہ کرکے میں
نےتحقیقی میدا ن میں قد م ر کھا۔ہللا تعالی ٰ ان کی مغفرت فرمائےاور ان کی روح کو
سکو ن عطا فر ما ئے ۔ آمین یا رب العالمین !

اظہار تشکر
المحدود حمد و ثنا ء اس رحمن ٰ و ر حیم کے لیے جس نے مجھے یہ سعا دت عطا فر
ما ئی جس کے باعث میں اپنے علمی اور تحقیقی عمل کی انجا م دہی میں کا میا ب ہو ئی ہوں
اگر چہ میں اس کی قو ت و طاقت نہیں ر کھتی تھی۔ بے شک ہللا تعالی ٰ نے اپنے حبیب ِ مکر
م ؐ اور ان کی آل پاک کے صدقے مجھے یہ تو فیق عطا فر ما ئی ۔(و ما توفیقی اال
باہلل )
اس کے بعد گفٹ یو نیو رسٹی گوجرانو الہ شعبہ علوم اسالمیہ کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ،
سپروائزر ڈاکٹر مستفیض احمد علو ی کی بہت ممنو ن ہو
ڈاکٹر حافظ محمود اختر اور اپنے ُ
ں جنہو ں نے لمحہ بہ لمحہ میر ی علمی و تحقیقی راہنما ئی فر ما ئی۔ دوران ِ تحقیق تمام
مراحل میں ہر قدم پر تعصب سے پاک کام کر نے کی تلقین کی تاکہ میر ی تحقیقی کاوش
کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے مخصوص نہ ر ہے ۔ان کے عالو ہ جن اہل علم افراد اور
فکلیٹی ممبران نے اس تحقیقی سفر میں میر ی معاونت فر ما ئی میں ان تمام احبا ب کی انتہا
ئی شکر گزار ہو ں جن کی ہمدری اور شفقت کی وجہ سے میں اپنی تحقیق کو پا یہ تکمیل
تک پہنچا نے میں کا میا ب ہو ئی ہو ں ۔ہللا تعا لی ٰ ان سب کو اپنے فضل و کر م سے نوازے
اور ان کی توفیقات میں اضا فہ فر ما ئے ۔ آمین یا رب العالمین !

VI

Abstract
Islam has not left human being free hand to fulfil his or her sexual
desires, nor his or her natural requirements been ignored, rather it has
developed a comprehensive system for achieving aspirations & sexual
gratification. For this purpose institution of marriage has been established
strengthen this institution a comprehensive code is suggested for better future of
humanity.
Sometimes after marriage, social problems remain unresolved and in
some families it is difficult to remain an ideal situation, rather some socholeagal problems arise and lead to legal strife. In this regard, the views and
approaches of contemporary Shi’a Mujtahideen for the solution of
jurisprudencial and social problems are noteworthy and significant. The study
of the views of Shi’a Mujtahideen and approaches shows that the solutions
suggested by Mujtahideen have been greatly helpful in solving modern marital
problems.
Therefore, in the thesis under consideration, it is included to
contemporary issues related to the marriage and divorce have been considered
to analyze social & legal aspects of family system in the light of the approaches
of Shia Mujtahideen.
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مقد مہ
اسالم نے انسا ن کو جنسی خواہشا ت کی تکمیل کے لیے نہ تو بالکل آزاد چھوڑ دیا
ہے اور نہ ہی اس کے فطر ی تقاضے کی بیخ کنی کی ہے بلکہ اسے خواہشا ت کے حصول
کے لیے ایک ایسا جا مع نظا م مرتب کر کے دیا ہے ،جس کے ذریعے وہ جنسی تسکین
حاصل کر سکتا ہے اور انسا نی معا شر ے کے ارتقا ء میں اپنا تعمیر ی کردار بھی ادا
کرسکتا ہے ۔ اس مقصد کے لیے نکا ح کا ادارہ قا ئم ہے ۔ اسال می تعلیمات سے واضح ہو تا
ہے کہ نکا ح سے شر یعت کا مطمع نظر صرف جذبہ جنس کی تسکین ہی نہیں بلکہ اس کے
باعث خدا وند متعال مرد و زن کو کردار کی پا کیز گی عطا کر نا چا ہتا ہے اور نسل ِ انسا نی
کی بقا ء اور افزائش بھی نکا ح کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے ۔ نکا ح کے اس مقصد کو
ہللا تعالی ٰ نے قر آن مجید میں یو ں بیا ن فر ما یا ہے:
َْ
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ُوا إ
ُن
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لت
(اور اس کی نشا نیو ں میں سےہے کہ اس نے تمہا ر ے لیے تمہا ر ی ہی
جنس میں سے بیو یا ں خلق کی ہیں تا کہ تم ان سے سکو ن حاصل کر و اور
اس نے تمہا ر ے درمیا ن مہر و محبت اور رحمت و مودت قر ار دی ہے ۔۔۔)
زوجین کے در میا ن نبا ہ کے امکا ن کم ہو جا ئیں تو طال ق کو نا گزیر حا ال ت میں
مشر وع کیا گیا ہے ۔اس طر یقے کا بے جا استعمال غضب ِ الہی ٰ کو دعوت دینے کے
مترادف ہے۔ اگر شر یعت میں طال ق کو سر ے سے ممنو ع قر ار د ے دیا جا تا تو د ین
اپنے پیرو کا رو ں کے لیے عظیم مشکالت کھڑ ی کر تا اور یقینا ً معا شر ے میں قا نو ن
شکنی رواج پا تی ۔لہذا اس با ت کو مد نظر ر کھتے ہو ئے کہ بعض اوقا ت زوجین کے لیے
اکٹھے ز ند گی گز ارنا نا ممکن ہو جا تا ہے ،اسالم نے طال ق و فر اق کا راستہ کھال رکھا
ہے ۔ البتہ یہ حکم کی علت نہیں بلکہ حکمت ہے اس لیے کہ علت ہو تی تو دوسر ے مقا ما ت
پر طالق نا جا ئز ہو جا تی لیکن چونکہ یہ حکمت ہے اس لیے ہر جگہ جا ئز اور حال ل ہے ۔
اس سلسلے میں حکم باری تعالی ٰ ہے :
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(اے پیغمبر ؐ ! آپ اپنی بیو یو ں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم لو گ زند گا نی دنیا
اور اس کی زنیت کی طلب گار ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خو
بصورتی کے سا تھ ر خصت کر دوں اور اگر ہللا ،اس کے رسو ل اور آخر ت
کے گھر کی طلب گا ر ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتو ں کے
لیے بہت بڑا اجر فراہم کر ر کھا ہے ۔ )
عقد نکا ح کے ذریعے مر د و وعورت کے در میا ن ایک مقدس ر شتہ و جو د میں
آتا ہے جس کے نتیجے میں خا ند ا ن تشکیل پاتا ہے ،خاندان معاشر ے کی بنیا دی اکا ئی ہے
،جس سے معاشر ہ پروان چڑھتا ہے۔ خا ند ان اگر مضبو ط اور مستحکم ہو تو معاشرہ بھی
صحیح و سالم اور مستحکم ہو گا ۔خا ند ا ن کو پروان چڑھا نے والے ستون عورت اور مر د
ہیں  ،یہ دو نو ں ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کر تے ہیں صرف جسما نی مال پ انہیں
مکمل نہیں کر تا وہ بلکہ ایک دوسرے کی رو حا نی و اخالقی ضرورتو ں کو پورا کر تے
ہیں ،حضرت علی کرم ہللا وجہ سے روایت ہے :
عن علی فی حد یث االربعماہ قال  :تزوجو فا ن التزویج سنتہ رسو ل ہللا
فانہ کان یقول :من کان یحب ان تبع سنتی التزویج ،واطلبوا الولد ،فانی مکاثر
بکم االمم غدا۔1
(حضرت علی فر ما تے ہیں  :شادی کر و کیو نکہ یہ رسو ل خدا ؐ کی سنت ہے
اور آپ ؐ فر ما یا کر تے تھے  :جو شخص میر ی سنت کی پیر وی کر نا چا ہتا
ہے تو میر ی سنت میں سے شادی بھی ہے اور بے شک میں تمہاری کثرت
کی و جہ سے کل دوسری امتو ں پر فخر کروں گا ۔۔۔)
اہل تشیع میں مکتبہ اثنا ء عشر ی کے مطا بق نکا ح کو دو اقسا م میں تقسیم کیا جا
تاہے،اول دائمی اور دوم غیردائمی یا متعہ ۔دائمی نکاح میں مدت کا تعین نہیں ہوتا گو یا جو
عقدمدت کا تعین کیے بغیر کیا جائے دائمی عقد کہال تا ہے ۔ جبکہ غیردائمی عقد یا متعہ سے
مراد ایسا عقد ہے جس میں مد ت معین کی جاتی ہے،مثال ً ایک گھنٹہ ،ایک دن  ،ایک مہینہ ،
ایک سال یا زیادہ مد ت کے لیے عقد کریں تو اسے متعہ یا عقد غیر دائم کہا جا تا ہے ۔  2لہذا
نکا ح کے ذر یعے مر د و عورت کے درمیان ایک جا ئز شر عی تعلق قا ئم ہو تا ہے اور
دونوں ایک دوسر ے کے لیے جا ئز قر ار پا تے ہیں ۔
تا ہم بعض ازدواج میں نکا ح کے انعقا د سے کچھ معاشر تی مسا ئل ال ینحل ر ہ جا
تے ہیں اور بعض خا ند انو ں میں یہ ر شتہ اپنی مثا لی حالت میں بر قر ار ر کھنا مشکل ہو
تا ہے اور کئی ازدواجی اور معاشر تی مسا ئل جنم لینے لگتے ہیں ۔ اس ضمن میں پید ا شدہ
فقہی اورمعاشر تی مسا ئل کے حل کے لیے عصر حا ضر کے شیعہ مجتہدین کی آرا ء اور
مسا عی قا بل ذکر اور قا بل تو جہ ہیں ۔ جن میں نکا ح و طالق کے با ب میں عصر ی فقہی
 1عاملی،محمد بن حسن ۔ وسا ئل الشیعہ الی تحصیل مسا ئل الشر یعہ ۔ قم ایران :مؤسسہ اہل بیت
االحیا ء التراث 1995،ء ،ج ، 20:کتاب النکاح،ص،15:حد یث 24903 :
2سیستا نی  ،سید علی حسینی ،آیت ہللا ۔ توضیح المسا ئل باتجدید و اضافات واصطالحات
۔مشہد:مکتب پیام طوس 2006 ،ء ،ص451 :
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اور معاشر تی مسا ئل سے متعلق شیعہ مجتہد ین کی آراء کا مطا لعہ عصر ی ازدواجی مسا
ئل کے حل میں بہت حد تک ممد و و معاون ثا بت ہو ا ہے۔ اس سلسلہ میں جد ید دور کے قا
بل ذکر نا مو ں میں آیت ہللا سید مو سوی خمینی  ،سید علی حسینی سیستانی  ،آیت ہللا سید علی
خامنہ ای  ،آیت ہللا وحید خراسا نی  ،آیت ہللا ناصر مکارم شیر از ی  ،آیت ہللا سید صادق
شیراز ی  ،آیت ہللا مرتضی ٰ مطہری آیت ہللا ابراہیم امینی اور آیت ہللا جواد تبریزی شا مل ہیں
۔
خا ند ا ن میں اختال ف کے کئی اسبا ب و عوامل سا منے آتے ہیں جیسے  :معاشی ،
معاشرتی اور اخال قی ۔ کشید گی کا سب سے بڑا سبب میا ں بیوی کی ازدواجی ز ند گی کے
فر ائض سے عد م واقفیت ہے۔اسی طر ح نکا ح کی بنیاد ر کھتے ہو ئے احتیا ط کے کئی
پہلو نظر انداز کر دیئے جا تے ہیں ،جو بہت سے عا ئلی مسا ئل کو فر وغ دینے کا با عث بن
جا تے ہیں ۔
عالمہ آیت ہللا خمینی 1902(1ء۔1989ء)کے مطابق  :اگر میا ں بیو ی میں نا چا قی
حاکم شر ع کو چا ہیے کہ وہ دو منصف مقر
ہو جا ئے اور جد ائی کا خطر ہ پیدا ہو جا ئے تو
ِ
ر کر ے ،ایک شوہر کی طر ف سے اور ایک بیو ی کی طر ف سے۔ اگر منصف محسو س
کر یں کہ دو نو ں میں صلح ممکن ہے تو ان میں صلح کرادیں اور اگر صلح کسی طور
ممکن نہ ہو تو ان میں جد ائی کا فیصلہ کر دینا چاہیے ،ان دونو ں کی رائے کو زوجین پر
2
نافذ کیا جا ئے گا ۔
اگر چہ اسال م کی نظر میں طالق ایک جا ئز اور شر عی عمل ہے لیکن اس کو سخت
نا پسند کیا گیا ہے ۔ طالق دینے کی مذمت کرتے ہوئے امام جعفر صادق(702ء۔765ء) 3کا
قول طبرسی نے نقل کیا ہے (ترجمہ) :کہ شا دی کیجیے مگر طالق نہ دیجیے کیو نکہ طالق
4
الہی لر ز جا تا ہے ۔
واقع ہو نے سے عر ش ٰ
انسا نی تہذیب کے ارتقا ء کا سفر جاری وساری ہے لہذا زند گی کے ہر پہلو میں واقع
ہو نےوالی تبدیلیو ں کے اثرات جس طر ح دیگر شعبہء زند گی کو متا ثر کر تے ہیں اسی
طر ح عائلی زند گی میں بھی دو صورتو ں میں سا منے آتے ہیں :پہلی قسم کے مسا ئل وہ
ہیں جو اپنی ہیئت کے اعتبا ر سے نئے نہیں ہیں جیسے نکا ح ،طال ق اور میراث سے متعلق
معا مال ت۔ لیکن عرف و عادت  ،سما جی و اخالقی حاالت اور اسالمی تعلیما ت  ،شریعت
1آپ کا نا م سید رو ح ہللا مو سو ی خمینی ہے ،آپ امت مسلمہ کے عظیم ایر انی سیا سی لیڈ ر تھے جنہوں
نے ایر ان میں انقال ب بر پا کیا ۔ آپ کا سیا سی نقطہ نظر "والیت مطلقہ فقیہ "ہے،آپ نے بہت سی کتب
تالیف کیں جن میں کشف اسرار ،تحریرالوسیلہ ،والیت فقیہ  ،رسالہ توضیح المسائل ،استفتاءت انوارا لہدایہ
قابل ذکر ہیں ۔ (رجبی،محمد حسن،زندگی نامہ سیاسی امام خمینی رہ،ص)250:
 2خمینی ،۔تحریر الوسیلہ ۔ بیروت لبنا ن :منشورات دار االنوار  1982 ،ء ،ج،2:ص307:
 3آپ کی کنیت ا بو عبد ہللا ہےاور آپ مد ینہ منو ر ہ پیدا ہو ئے اور وہیں شہادت پا ئی اور اس وقت آپ
جنت البقع میں مد فون ہیں ۔آپ شیعو ں کے چھٹے امام ہیں آپ کی امامت  34سال پر محیط ہے ،آپ کے
شاگر دو ں میں ابو حنیفہ  ،ما لک بن انس  ،واصل بن عطا شا مل ہیں آپ کے شاگردوں کی تعد د 4000
تک بتا ئی جاتی ہے اور آپ کو فقہ جعفر یہ کا با نی کہا جا تا ہے۔ (مجلسی  ،بخار اال انور ،ج،29:ص،651:
شیخ طوسی  ،امالی  ،ص)650:
 4ط برسی،فضل بن حسن ۔ مکارم االخال ق ۔ قم ایر ان  :منشورات شر یف رضی 1972 ،ء ،ص،225:
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کے مزاج اور جد ید تقا ضو ں کو سا منے ر کھتے ہو ئے دیکھا جا ئے تو ا ن مسا ئل کی جز
ئیا ت اور جہا ت میں تبد یلی آتی ر ہتی ہے ۔
دوسری قسم کے مسائل و معامالت وہ ہیں جو موجودہ دور کے سا ئنسی تمد ن اور
سما جی تغیر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ایسے مسائل کو فقہ اسالمی کے بنیا دی مآخذ قرآن
 ،سنت  ،اجما ع اور اجتہا د  ،سے تال ش کر نا وقت کی ضرورت ہے تاکہ ان میں جد ت پسند
رجحانات کا جو عنصر پایا جا تا ہے اسے اسالمی قوانین کی روشنی میں سمجھا جا سکے ۔
فقہا ء اسال م  ،عصری مسا ئل پر غور و فکر کر تے رہتے ہیں تا کہ وہ ایسے سو اال
ت کا جواب اسال می معا شرے کو د ے سکیں جو وقتا ً فوقتا ً افراد اور خا ندانو ں کے سا
منے آتے رہتے ہیں ۔ خا ندانی نظا م میں بنیادی انسا نی حقوق کی ،کثیر االزدواجی ،خواتین
زیر بحث رہتے ہیں ۔ اسالمی شر
کا معا شر ے میں کردار اور دائر ہ کار  ،جیسے مسا ئل ِ
یعت انسان کے لیے ہر دور کے تقاضو ں کو پورا کر تی ہے اور سما جی معامالت میں
افراط و تفریط سے بچنے کی حکمت ِ عملی قرآن و سنت سے انسانوں کے لیے میسر رہتی
ہے۔
اسالمی طرز معا شر ت کے مبنی بر اعتدال اصولو ں کو عصر ی تقا ضو ں کے
مطا بق واضح کر نے میں شیعہ مجتہد ین کی فقہی بصیرت پر امت مسلمہ کی بہت بڑ ی
آبادیا ں اعتماد کر تی ہیں ۔لہذا زیر نظر تحقیق میں یہ کو شش کی گئی ہے کہ نکا ح اور
طالق سے متعلق عصری مسا ئل کو شیعہ مجتہدین کی آراءکی روشنی میں ،جد ید تقا ضو ں
کے مطابق سمجھا جا ئے اور ان کےحل کو مجتہد ین کی آرا ء کی رو شنی میں تجزیئے کے
سا تھ سامنے ال یا جا ئے ۔

مو ضو ع پر سا بقہ تحقیق کا جا ئز ہ :
اگر بنظر غا ئر اسالمی مناکحات کے با ب" نکا ح" کے موضوع پر لکھی جا نے
والی کتب کا مطا لعہ کیا جا ئے تو یہ با ت سامنے آتی ہے کہ جمہور اور اثنا عشر ی فقہاء
نے اپنے اپنے عقائد و نظریا ت کےمطابق قر آن و سنت  ،اجماع و قیا س  /عقل اور اجتہا د
کے ذریعے سے مسا ئل کا حل بڑے احسن اند از سےکیا ہے اور مناکحا ت کے مسا ئل پر
تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ۔ جن کا ذخیر ہ عر بی و فارسی یا اردو زبان میں ترا جم کی
صو ر ت میں مو جو د ہے مگر مقالہ نگا ر کی نگا ہ سے ابھی تک کو ئی ایسی کتا ب نہیں
گز ر ی جس میں نکاح وطال ق سے متعلق عصری فقہی اور معا شر تی مسا ئل کے تجز یا
تی پہلو ؤں پر بحث و تحقیق کی گئی ہو ۔ نا ہی اس سلسلہ میں شیعہ مجتہد ین کی آراء کی
تحقیق و تنقید پر کو ئی تحقیقی مقالہ پی ایچ ڈی کی سطح پر تحر یر کیا گیا ہے۔
تا ہم کچھ جد ید کتب ایسی ہیں جو اپنے مضا مین میں جزوی طو ر پر کسی نہ کسی
حد تک عصر ی فقہی ازدواجی اور معاشرتی مسائل تذکرے پر مشتمل ہیں ۔ جیسے عر بی
میں کتا ب النکا ح از شیخ النصاری  ،کتا ب النکا ح و کتا ب طال ق از آقا ئے خو ئی اور
فارسی میں کتاب البیع از رو ح ہللا خمینی  ،تحر یر الوسیلہ از رو ح ہللا خمینی  ،آئین ھمسر
داری یااخالق خانوادہ از ابرا ہیم امینی  ،خا نو داہ و مسا ئل ہمسران جوان از ڈاکٹر علی قا
ئمی اور اردو میں اسال م کے عائلی قوانین ازسید احمد عروج قادری،نکا ح کےمسائل ازاقبال
کیال نی ،ازواجی زندگی کی مشکال ت اور ان کا حل ازمحمد ہارون ،قا بل ذکر ہیں ۔
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مذکورہ کتب میں متفرق طو ر پرنکا ح کے مسا ئل بیا ن کیے گئے ہیں مگر زیر ِ نظر
مو ضوع پر تحقیقی کام منظر ِ عام پر نہیں آیا لہذا ،اس کام کی ضرورت و اہمیت اس تنا ظر
میں مزید بڑھ جا تی ہے ۔

بنیا د ی سو اال ت
1۔ نکا ح و طال ق کے با ب میں عصر ی فقہی اور معاشر تی مسا ئل کیا ہیں ؟
2۔فقہ جعفر یہ اور شیعہ مجتہد ین کا مؤقف مذکو رہ معامال ت میں کیا ہے ؟
 3۔ کیا شیعہ مجتہد ین کی آرا ء کی روشنی میں عوام اپنے مسا ئل کا حل تال ش کر
سکتے ہیں ؟

فر ضیہ تحقیق
فقہ جعفر ی کے فقہی منا بع کے تحت شیعہ مجتہد ین کی آر ا ء میں ا تنی وسعت پا
ئی جا تی ہے کہ ان میں نکا ح و طال ق سے متعلق تما م عصری فقہی اور معاشر تی مسائل
کا حل تال ش کیا جا سکتا ہے جوعوام النا س کی سما جی ضرورت پورا کر نے کے لیے کا
فی ہے ۔

اہد اف تحقیق
1۔ نکا ح و طال ق کے با ب میں عصر ی فقہی معاشر تی اور سما جی مسا ئل سے
آگہی ۔
2۔ شیعہ مجتہد ین کی آراء کی روشنی میں عصر ی تقا ضو ں کے مطا بق مذکورہ
مسا ئل کا حل معلوم کر نا ۔
 3۔عا ئلی قوا نین کا مطا لعہ اور عصر ی مسا ئل کے حل میں مجتہد ین اور ریاست
کے کر دار کو سمجھنا ۔

منہج تحقیق
تحقیق کے دوران مندرجہ ذیل نکات کو تحقیق کے اسلو ب کی حیثیت سے اختیار کیا
گیا ہے :
1۔ مقالہ کی تیاری میں بیانیہ اور تجز یا تی تحقیق کا اسلو ب اختیار کیا گیا ہے ۔
2۔ تحقیق میں بنیا دی مصادر سے ہی استفادہ کیا گیا ہے ؛ ثانو ی ما خذ سے صرف
اسی وقت رجو ع کیا گیا جب انتہائی کوشش کے با وجود بنیادی مصادر دستیا ب نہ ہو
سکے۔
3۔ اصطال حات کی تشریح کے لیے لغا ت کی بنیا دی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ۔
5۔حوالہ جات اور تو ضیحات فٹ نوٹ کی صورت میں یو نیو رسٹی کے فارمیٹ کے
مطا بق درج کیے گئے ہیں ۔
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باب اول  :نکا ح اور ماقبل نکاح معا مال ت
فصل اول  :عقد نکا ح کی حکمت
فصل دوم  :کفا ءت  ،خو استگاری اور نسبت
فصل سو م  :نکا ح کی صحت اور حر مت کی شر
ائط

فصل اول  :عقد نکا ح کی حکمت
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عقد نکا ح کی حکمت
عر بی ز با ن میں نکا ح کے لغو ی معنی ٰ ملنا  ،جمع کر نا  ،مجا معت اور مقا ر بت
کر نے کے ہیں  ،عر ف عا م میں نکا ح کو عقد کے معنی میں استعما ل کیا جا تا ہے ۔  1گو
یا نکا ح لغو ی و اصطال حی مفہو م میں بمعنی عقد کے آتا ہے اور بطو ر استعارہ جما ع کے
2
معنی ٰ میں استعما ل ہو تا ہے ۔
قر آن مجید میں ارشاد خدا وند ی ہے کہ :
َ
3
َْ
ُ
ْ
ْ
یاَ
ِحُوا اِلَ
ْ ۔۔۔
ِنكم
مى م
نك
َأ
و
(اور تم میں سے جو لو گ بے نکا ح ہو ں ۔۔۔)
(ایامی ٰ توضیح  :ای م ۔ بے شوہر عورت اور بے ہمسر مر د کو کہتے ہیں ۔جسے
مجر د کہا جا تا ہے ۔ )حقیقت میں نکا ح ایک ایساسماجی معا ہد ہ ہے کہ جو عورت سے
حصو ل ِ تمتع کی خا طر ما لک ہو نے کے لیے کیا جا تا ہے ۔ 4لسا ن العرب میں ہے کہ لفظ ِ
نکا ح دو معنو ں میں مشترک ہے اس کا معنی" مال پ " لیا جا ئے تو یہ ایجا ب و قبو ل کا
5
مال پ ہے اور اس کا معنی جما ع لیا جائے تو اس سے مراد مرد و عورت کا مالپ ہے ۔
قا نو نی نقطہ نظر اور فقہا کی آرا ء میں نکا ح ایک شر عی معا ہد ہ ہے البتہ جو
حقوق زوجین کے ما بین پید ا ہو تے ہیں و ہ د یو ا نی نو عیت کے حا مل ہیں اور عد التو ں
 1جز یری ،عبد الرحمن ٰ۔ کتاب الفقہ علی المذا ہب االربعہ ۔ بیروت لبنان  :دارالثقلین،ج ،4 :ص، 1 :
عسقال نی ،شہا ب الد ین احمد بن علی بن محمد ابن حجر۔ فتح الباری۔ بیروت لبنان :دار
المعرفتہ ،ج، 9:ص103:
 2فیروز آبادی ،محمد بن یعقوب۔ القا موس المحیط ۔ قا ہرہ مصر :دارالحد یث  ،2008ص223:۔224
3النور 32 :24
4
فتاوی عالمگیری۔ الہور پاکستا ن  :مکتبہ الرحما نیہ اردو بازار ،کتاب النکاح  ،ج ،2:کتا ب النکاح
ٰ
ص1:
5ابن منظور،محمد بن مکرم۔ لسان العرب ۔ بیروت لبنا ن  :دارالفکر 1993،ء ،ج،2:ص625:
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کے ذر یعہ نا فذ کر ائے جا سکتے ہیں لیکن محض حقوق کے دیو ا نی ہو نے کی بنا ء پر
1
نکا ح کو خا لص دیو ا نی ) )Civilیا عمر ا نی ( )Socialمعا ہد ہ نہیں کہا جا سکتا۔
گو یا نکا ح کی تعر یف ان الفا ظ میں کی جا سکتی ہے کہ نکا ح کا مطلب ملنا یا مقا
ربت کر نا ہے اور یہ ایک سما جی معا ہد ہ ہو نے کے ساتھ ساتھ عورت سے فا ئد ہ حاصل
کر نے کا ذریعہ ہے لغوی طو ر پر نکا ح سے مرادمردو عورت کا جنسی مال پ ہے جبکہ
قانو نی لحاظ سے یہ ایک معا ہد ہ ہے جس سے مردو عورت کے درمیا ن ایسے حقو ق و فر
ائض پید ا ہو تے ہیں جن کا عدا لتو ں کے ذریعے نفاذ کروایا جاتا ہے ۔
نکا ح کی حیثیت صر ف دیو ا نی نہیں بلکہ یہ ایک شر عی معا ہد ہ ہے جس کے با
عث ز و جین ایک دوسر ے کے لیے جا ئز قر ار پاتے ہیں۔ اس کے اند ر مذ ہبی تقد س بھی
پنہا ں ہے تا ہم تز ویج کے با عث جو حقو ق شو ہر اور بیو ی کے ما بین قر ار پا تے ہیں وہ
دیو ا نی حیثیت رکھتے ہیں جن کو عدالتو ں کے تو سط سے نا فذ العمل بنا یا جا تا ہے ۔ نکا
لی کی خو شنو د ی کا
ح سے فقط معا شر تی فا ئد ہ ہی نہیں بلکہ انسا ن کا یہ عمل ہللا تعا ٰ
سبب بھی بنتا ہے ۔ یہ تما م حقوق ایجا ب و قبو ل ہو نے کے سا تھ ہی و جو د میں آتے ہیں ۔
شیعہ مجتہدین کے نزدیک نکا ح کی شر عی حیثیت کا تعین اس کی ضرورت و اہمیت
آن مجید سے واضح ہے۔ علما ئے کرام نے ذیل کی آیا ت
کی بنیا د پر ہو تا ہے جو کہ قر ِ
سے نکا ح کی شر عی حیثیت پر استنبا ط کیا ہے :
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َْ
ُ
َ
ْ آَ
ْ
ْ
ًا
ِكم أزواج
ِن أنفس
َ َلكم م
َق
َل
ن خ
ِ أ
ِه
یات
ِن
َم
۔ و
2
ً
َ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ََّ
ْ َ
َل َ
َْ
ِ
َة …
ْم
َح
َر
دة و
مو
ْنكم
بی
َع
َج
ها و
ِلی
َسْكنوا إ
لت
) اور یہ اس کی نشا نیو ں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی
جنس سے ازواج پیدا کیے تا کہ تم ان سے سکون حاصل کرواور اس نے
تمہارےمابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔۔۔)
میا ں بیو ی کے رشتے کو محبت و کشش کی ضر ور ت ہو تی ہے ذیل کی آیت ِ
مجید ہ میں محبت اور ر حمت کے الفا ظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد سکو ن و را حت
کو قر ار دیا گیا اور ز ند گی کے آرا م و راحت سے مراد ز و جین ہیں جو ایک دوسرے کی
ذا ت کو تکمیل تک پہنچانے والے  ،خوشی  ،مسرت اور پرورش کا ذریعہ ہیں  ،حتی ٰ ایک
دوسر ے کے بغیر نا مکمل ہیں ۔
3
آیت ہللا ناصر مکارم شیرازی (1926ء) کے مطابق  :ہللا کی نشا نیو ں میں سے ایک
نشا نی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی بیو یا ں خلق کیں تا کہ تم ان سےتسکین حاصل
ََ
َْ
ْ آَ
ًا
َاج
ْو
َز
ْ أ
ُم
ِك
ُس
نف
ْ أ
ِن
ْ م
ُم
َ َلك
لق
ْ خ
َن
ِ أ
ِه
یات
ِن
َم
کر سکو ۔ و
َ
َْ
ِ
ها میاں بیو ی کے تعلق میں چو نکہ پیا ر و محبت کو باقی رکھنے کی
ِلی
ُوا إ
ُن
َسْك
لت
ضرورت ہو تی ہے اس لیے ہللا نے تمہا ر ے درمیا ن مؤدت اور رحمت کو قر ار دیا ہے
 1تنز یل الر حمٰ ن،ڈ اکٹر ۔ مجمو عہ قو انین اسالم ،قا نو ن ازدواج ۔ پاکستا ن  :اسالم آبا د  ،ادارہ تحقیقا ت
اسال می الجا معۃ االسالمیہ العالمیہ  ،2007 ،ج ،1:ص49:
 2الروم 21 :30
 3آپ ایک شیعہ فقیہہ اورمر اجع دین میں سے ہیں ۔آپ نے االمثال فی تفسیر کتاب ہللا  ،پیا م امام  ،مفاتیح نو
ین اور انوار الفقاہہ جیسی کتب تالیف کیں۔
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اور آیا ت کے آخر پر ہللا پا ک نے فرمایا کہ غور و فکر کر نے والو ں کے لیے اس میں نشا
نیاں ہیں ۔
ُوا۔۔۔یہا ں یہ با ت قابل تو جہ ہے کہ زوجین دو نو ں ایک دوسرے
ُن
َسْك
۔۔لت
کے لیے راحت کا سبب ہو تے ہیں یہ دو نو ں ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کر تے ہیں
ایک دوسر ے کے لیے سکو ن کا ذریعہ ہو تے ہیں حتی ٰ شخصیت نا مکمل ر ہتی ہے کیو
نکہ تنہا انسان کی ز ند گی جا بجا الجھنو ں کا شکا ر رہتی ہے ۔ شا د ی نہ کر نے کےباعث
انسان نفسیا تی اور رو حا نی اضطراب کی و جہ سے مختلف جسما نی بیما ر یو ں میں مبتال
ہو جا تا ہے اور معا شر تی لحا ظ سے بھی مجرد افراد احساس ِ ذمہ داری سے مستثنی ٰ ہو
تے ہیں ،ان میں خود ُکشی کر نے والے افراد اور جرائم کا ارتکاب کرنے والو ں کی تعد اد
زیادہ ہوتی ہے ۔ لیکن جب انسا ن تنہا ز ند گی کو تر ک کر کے رشتہ ازدواج قا ئم کر لیتا ہے
تو اسے اپنی ذمہ داری کا احسا س ہو نے لگتا ہے ۔۔۔
ًَ
دً
ََّ
ْ َ
َ َ
ة ۔۔۔مؤدت اور رحمت سے انسا نی معاشر
ْم
َح
َر
ة و
مو
ُم
َك
ْن
بی
َل
َع
َج
و
ے کی تشکیل ہو تی ہے زوجین کے درمیان رحمت و مودت در حقیقت انسا نی معاشر ے کی
تکمیل کا حصہ ہےکیونکہ ہللا نے انسا ن کو معاشر تی ز ند گی گزارنے کے لیے بنا یا اور
افراد ِ معاشر ہ کے درمیا ن پیار و محبت اور رحمت و مؤدت قر ار دی۔
مؤدت شروع میں زوجین کے لیے آموزش کا باعث بنتی ہے اورضعیف ہو نے پر دو
نو ں کے درمیان جنسی کشش ایک دوسر ے میں نہیں رہتی تو مؤدت کی وجہ سے دو نو ں
ایک دوسر ے کے لیے ایثار وقر بانی اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ۔ کیو نکہ معا شرہ افراد
لی نے معا شر ے کی تکمیل کی خا طر انسا
کے اجتما ع سے و جو د میں آتا ہے اور ہللا تعا ٰ
ن کی فطرت میں محبت ،الفت اور باہمی تعاون ودیعت کر دیا ہے اگر افراد ِ معاشر ہ میں یہ
جذبات ختم ہو جا ئیں یا کمزورپڑجا ئیں تو معاشرہ میں بد امنی  ،اضطرار اور بے چینی کی
1
کیفیت پیدا ہو نے کا اند یشہ ہوتا ہے ۔
قر آن ِ حکیم میں دوسر ی جگہ آیا ہے :
َْ
ِحُوا ْ
یاَ
اِلََ
ْ
ُم
ِك
َاد
ِب
ْ ع
ِن
َ م
ِحِین
َّال
َالص
ْ و
ُم
ْك
ِن
مى م
نك
َأ
و
ُ ُ
ْ َ
َِ
ء ُ
َاَ
ِ
ُ َّ
ِه
ْل
َض
ْ ف
ِن
اَّللُ م
ِم
ِه
ْن
یغ
َر
ُق
ونوا ف
یك
ِن
ْ إ
ُم
ِك
مائ
َإ
و
ٌ ہ 2
َ َّ
ِیم
َل
ٌ ع
ِع
َاس
اَّللُ و
و
(اور تم میں سے جو لوگ بے نکا ح ہو ں اور تمہا ر ے غال مو ں اور کنیزوں
میں سے جو صا لح ہوں ان کے نکا ح کر دو  ،اگر وہ نادارہو ں تو ہللا اپنے
فضل سے انھیں بے نیا ز کردے گا اور ہللا بڑی وسعت واال ،علم واال ہے ۔)
اس آیت ِ کر یمہ میں غیر شا د ی شد ہ مردو ں اورعور تو ں کی شاد ی کر وانے کا
ایامی "کالفظ "ایم " کی جمع
حکم دیا گیا ہےا سی طر ح نیک غال مو ں اور کنیزوں کی بھی۔ " ٰ
ہے جو کہ بنیا د ی طور پر بے شو ہر عورت کے معنی میں آتا تھا ۔اسی طر ح مرد کے لیے
بھی یہ لفظ استعمال کیا جا نے لگا جو مجر د ہو ،گویا تما م غیر شاد ی شدہ عور تیں اور مر د
 1شیرازی  ،آیت ہللا نا صر مکارم۔ االمثل فی تفسیر کتاب ہللا المنزل مع تھذیب جدید۔ بیروت  :مؤسسہ
االعلمی للمطبوعات ،ج، 19:ص119 :۔124
2النور32 : 24
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اس آیت کے مفہو م میں شا مل ہیں اسی ضمن میں نبی اکر م صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم کا ایک
ارشاد بھی باروایت حضرت علی ؓ اس مقالہ کے مقدمہ میں درج کیا جا چکاہے ۔
آپ ﷺکےارشاد کےمطابق نکا ح کر نے کا اصل مقصد ایک خا ند ا ن کی تشکیل ہے
لی سے اوال د طلب کر نا اور افزائش ِ نسل کی کوشش کر نے
اس لیے شاد ی کے بعد ہللا تعا ٰ
علی نے
والے ہللا اور اس کے پیغمبر ؐ کے نز د یک محبو ب تر ہیں ۔ اسی لیے امیر المو منین ؓ
نصحیت فر ما ئی :
عن السکو نی عن ابی عبد ہللا قال :قال امیرالمومنین علی :افضل الشفاعات
ان تشفع بین اثنین فی النکا ح حتی یجمع ہللا بینھما۔1
( سکو نی 2حضرت ابی عبد ہللا ( امام جعفر صادق )سے نقل کر تے ہیں کہ
امیر المو منین حضرت علی ؓنے فر ما یا  :بہتر ین شفا عت اور وساطت
یہ ہے کہ آپ دو افراد کے درمیا ن شادی کے سلسلے میں واسطہ بنیں تاکہ خد
ا انہیں اکٹھا کر دے ۔)
تعالی نے قر آن مجید میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس قر ار دیتے ہو ئے فر
ہللا
ٰ
مایا :
َ
َّ3
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
ْ
ْ
ٌ
ُ
لباس لكم وأنتم ِ
هن ِ
لباس لهن
(عورتیں تمہا ر ے لیے لبا س ہیں اور تم (مرد ) عورتو ں کے لیے لباس ہو ۔)
لباس ایک طر ف انسا ن کو مو سم کی شد ت سے محفو ظ رکھتا ہے اور خطر نا ک چیز وں
سے بچاتا ہے اور دوسری طر ف انسان کے نقائص کو دوسر وں پر ظا ہر نہیں ہو نے دیتا
مز ید یہ زیب و زنیت کی عال مت سمجھا جاتا ہے۔ آیت ِ مجید ہ میں اس با ت کی طرف اشارہ
کیاگیا کہ میاں بیو ی ایک دوسرے کی عیو ب کی پردہ پو شی کر تے ہیں اور ایک دوسرے
4
کے لیے راحت وسکون کا با عث ہو تے ہیں ۔
گو یا آیا ت مبا ر کہ اور احادیث کی روشنی میں یو ں کہا جا سکتا ہے کہ انسا ن کو
جنسی تسکین حاصل کر نے کا ایک جا ئز اور شر عی طر یقہ " نکاح " کی صورت میں
عطا کیا گیا اور اس کی خلقت میں مخالف جنس کی طر ف کشش و میال ن رکھ دیا گیا تا کہ و
ہ ایک دوسر ے کو پاکر سکو ن و اطمینا ن حاصل کر سکیں ۔ مرد وعورت دونو ں کو ایک
دوسرے کے لیے آرام وسکو ن مہیا کر نے کا ذریعہ بنا یا گیا ان کے سا تھ کو ایک دوسرے
کے لیے کا مل و اکمل قر ار دیا ۔ دونو ں ایک دوسرے کی آبر و اور راز کے محا فظ بنا ئے
گئے ان کے درمیا ن مہر و محبت اور رحمت و مودت رکھ دی گئی تا کہ دو نو ں ایک
دوسرے کی خو شی اور غم میں شر یک کا ر ہو ں ۔

 1عاملی ،وسائل الشیعہ ،باب ،12:حد یث 24993:
2الحسن بن الحسین السکو نی  ،آپ عربی و کو فی ثقہ روای ہیں کتب رجال میں ان کا ذکر کثر ت سے ہے
یہ ائمہ کے اصحا ب میں سے ہیں اور ان سے بال واسطہ روایت کر تے ہیں ۔(ابو العباس النجاشی  ،رجال
النجا شی ،با ب الحسن والحسین ،ص)51:
3البقرۃ187 :2
4شیرازی ،االمثل فی تفسیر ،ج ،2:ص364:۔365
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تنہا انسا ن کے اند ر ناقص ہونے کا احسا س پایا جاتا ہے جس طر ح لبا س انسا ن کی
ز ینت ہے اسی طر ح شو ہر اور بیو ی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت قر ار پائے اور ان
دونو ں کو خاندان کی تشکیل کا ذریعہ بھی قر ار دیا گیا تا کہ ایک باوقار معاشرہ پروان چڑھ
تضی ٰ نے اس سلسلے میں فر ما یا :
سکے ۔ حضرت علی المر
ؓ
لم یکن احد من اصحا ب الر سو ل یتز وج اال قال رسو ل ہللا کمل دینہ 1
پیغمبر فر ما تے
( اصحا ب ِ رسو ل ؐ میں سے جو بھی شادی کر تا تھا اس کے بارے میں
ؐ
تھے  :اس کا دین کا مل ہو گیا ۔)
گو یا اس حد یث مبا ر کہ کے مطا بق شادی کے بغیر انسا ن کا دین خطر ے میں رہتا
ہے ۔ قر آن و حد یث میں جہا ں نکا ح کی اہمیت کو واضح کیا گیا وہاں نکا ح نہ کر نے کے
نقصا نا ت کو بھی باور کروایاگیا شادی کے بغیر انسا ن جنسی خواہش اور تنہا ئی کا شکا ر
رہتا ہے  ،اسے پنا ہ گا ہ کا فقدان اور ذمہ داریو ں سے ال پرواہی ہو تی ہے ۔ شادی کے
ذریعے انسا ن نہ صر ف یہ کہ شہو ت پر قابو پالیتا ہے بلکہ سکون و راحت محسوس کر نے
الہی میں بھی اضا فہ ہو جا تا ہے ،وہ بد حا لی اور بے وارث ہو نے
کے سا تھ اس کا تو کل ٰ
کے احسا س سے نکل جاتا ہے ۔ شیعہ مجتہدین کو رہبا نیت اور تجر د ز ند گی سےسخت
اختالف ہے ۔
2
آیت ہللا مر تضی ٰ مطہر ی ( 1919ء۔ 1979ء)کے خیا ل میں یہ ایک پختگی ہے جو
کہ شادی سے ہی آتی ہے اور یہ کسی مد رسے میں پید ا نہیں ہو تی اور نہ ہی جہا د بالنفس
سے نہ نماز شب سے نہ صا لح بزرگو ں کے احتر ام سے پید ا ہو تی ہے بلکہ اس کو فقط
شادی کے ذریعہ سے ہی پید ا کیا جاسکتا ہے ۔۔۔ 3کتنے ہی افراد ایسے دیکھنے میں آتےہیں
جو کہ شادی سے پہلے اخالقی ،دینی  ،اجتما عی اصولوں کے برعکس ز ند گی گزارتے ہیں
مگر شادی کے بعد وہ بااخالق  ،باوقار ،شرافت و متا نت کے کا ر بند نظر آتے ہیں ۔
عال و ہ ازیں شا د ی کے بعد انسا ن کی شخصیت فقط اس کی ذا ت تک ہی محد ود
نہیں ر ہتی بلکہ و ہ اجتما عیت میں تبد یل ہو جا تی ہے ۔ مر د خاندان کا سر بر ا ہ ہو نے کی
حیثیت سے بیو ی اور بچو ں کا نگر ا ن اہل و عیا ل کی عز ت کی حفا ظت کا ذمہ دار اور
ان کے اخرا جا ت اٹھانے کا پابند سمجھا جا تا ہے ۔ اسی ضمن میں اپنی صال حیتو ں اور
قوتو ں کو استعما ل میں ال تا ہے ۔ نئے خا ند ا ن کی تشکیل کے سلسلے میں انسا ن اخالقیات
سیکھتا ہے ۔
نکا ح کر نے سے نہ صرف انسا ن کی عفت محفو ظ ہو تی ہے بلکہ اسے اس با ت
کی تر غیب ملتی ہے کہ اگر تم مفلسی کے خو ف سے شادی کر نے سے گر یز کر تے ہو تو
اس کا ذرا غم نہ کر و بلکہ تمہا را پرو دگا ر تمہارے اس عمل سے راضی ہو کر تمہا را
رزق کشادہ کر دے گا ۔شادی انسا ن کے و جو د پر اس طر ح سے اثر اند از ہو تی ہے کہ
 1طبرسی ،مکارم اخالق،ص99:
 2آپ کی والدت ایر ان کے شہر فریما ن میں ہو ئی  ،آپ چو دہو یں صدی کے شیعہ فقیہ  ،فلسفی  ،مصنف
آخوند اور الہات دا ن تھے  ،آپ عال مہ طباطبائی اور امام خمینی کے شاگردوں میں سے تھے ۔آپ نے
مارکس ازم جیسے نظریا ت سے نو جو انو ں کو دور رہنے کی ترغیب دی ۔(حمید رضا ناصری و امیر
محمد  ،ستودہ  ،پارہ ای از خورشید  ،ص)69:
 3مطہر ی  ،آیت ہللا مرتضی ٰ شہید  ،تعلیم و تر بیت دراسالم ۔ ایر ان  :انتشارات صدرا م  ،ص251 ،252:
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اس کی قد ر و قیمت کو بڑ ھا دیتی ہے اور خد ا و ند متعا ل اور مال ئکہ کی نگا ہ میں اس
کے اعمال کی قیمت کئی گنا ہ بڑھ جا تی ہے ۔
گو یا شیعہ مجتہدین کی آرا ءسےیہ بات واضح ہے کہ ہللا رب العز ت کے نز د یک و ہ گھر
جو شادی کے بعد و جو د میں آتا ہے لطف و محبت کا مرکز قر ار پاتا ہے خداوندتعالی ٰ اس
پر عز ت و محبت کی نظر کر م فر ما تا ہے اور اسالم میں رکھی جا نے والی دنیا میں خد ا
کے نزد یک سب سے بہتر ین شادی خا نہ آبادی کی بنیاد ہے ۔

نکا ح سے قبل معامال ت اور عصر ی مسا ئل
فطری لحاظ سے دیکھا جا ئے تو بلو غت کی عمر میں داخل ہو تے ہی لڑکے
اورلڑکی کے درمیا ن ایک دوسرے کی طر ف کشش بڑھتی ہے ان میں باہم قر بت کا جذبہ
پید ا ہو تا ہے۔ ایسے میں مردو عورت ایک دوسرے کی طر ف متو جہ ہو تے ہیں ،یہی شادی
کااصل وقت ہے ۔
1
اس سلسلے میں آیت ہللا ابر اہیم امینی (1304ء) مزید وضا حت کر تے ہیں کہ
:جنسی ضرورت بھی کھا نے پینے کی مانند ہے اگر اسےمشروع طر یقو ں سے پو را نہ
کیاجا ئے تو ممکن ہے انسان کو گنا ہ میں مبتال کر دے ۔۔۔ظا ہر ہے اس پر قا بو پا نا دشوار
2
ہے۔دینو ی و اخروی جنسی عواقب(نتا ئج) سے غفلت نہیں کر نا چا ہیے ۔
اکثر اوقا ت بچے نوجوانی میں راستہ بھٹک جاتے ہیں انھیں اس وقت مذہب  ،رسم و
رواج اور عز ت کچھ بھی یا د نہیں رہتا  ،جبکہ شادی سے ایک طر ف ایما ن قو ی و محکم
ہو تا ہے اور دوسر ی طر ف جنسی خو اہش جو انسا ن کو جنس ِ مخا لف کی طرف کھینچتی
ہے کو پو را ہونے کا موقع ملتا ہے ۔
عمر کا لحا ظ ر کھتے ہو ئے فقہی طو ر پر جو حکم سا منے آتا ہے و ہ نبی اکر م ﷺ کا
ارشاد ِ گر ا می ہے :
ایھا النا س ! ان جبر ئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال  :ان اال بکا ر بمنز
لۃ الثمر علی الشجر ،ان ادرک ثما رھا فلم تجتن،افسدتہ الشمس و نثرتہ الر
یاح  ،فلیس لھن دوا ء اال البعولۃ ،واال لم یو من علیھن الفسا د ،النھن بشر۔۔۔3
(لوگو ! لطیف و خبیر کی طر ف سے جبر ئیل میر ے پا س آئے اور فر ما یا :
با کر ہ لڑکیا ں ایسی ہیں جیسے درختو ں کے پھل اگر انھیں بروقت یعنی اس
فصل میں جس میں پکتے ہیں نہ توڑا جا ئے تو تماز ت آفتا ت انھیں خرا ب
کر د ے گی اور با د ِ خز ا ں گراد ے گی یہی مثال ان بالغ افراد کی ہے ۔)
اس حد یث ِ مبا ر کہ سے واضح ہو تا ہے ہللا کی طر ف سے قا ئم کر دہ احکام و قو
انین کی پا بند ی کر نے میں د نیا و اخر ت کی بھال ئی ہے اور جو لوگ بچو ں کی شادیا ں
1آپ عصر حا ضر کے عالم دین ہیں اور آپ نے  30کے قر یب کتب تا لیف کیں جن میں خو د سازی ،
انتخا ب ہمسر ،زن در اسالم ،آئین تربیت خدا شناسی اوراسالم وتعلیم و تر بیت بھی شا مل ہیں ۔ آپ کی ایر ا
نی قو می سمینار اساتذہ کمیو نٹی میں رکنیت ہے ۔
2امینی ،ابراہیم  ،آیت ہللا ۔ نقش خانوادہ در انتخا ب ہمسر ۔ قم ایر ان  :دفتر تبلیغا ت اسالمی حوزہ علمیہ ،
1970ء۔ص32:
3عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج،14:ص39:
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مناسب عمر میں نہیں کر تے ان کو کئی قسم کے مسا ئل اور نقصا نا ت کا سا منا کر نا پڑ تا
ہے ۔وقت پر شاد ی نہ ہو نے کی و جہ سے لڑ کا لڑ کی کے نا جا ئز تعلقا ت اور جنسی آلو د
گیو ں سے معا شر ے کو نا قا بل تال فی نقصا ن کا سا منا کر نا پڑ تا ہے ۔ لڑکیو ں کو اس حد
یث مبا ر کہ میں پھل سے تشبیہ دی گئی کہ و ہ پکے ہو ئے پھل کی طر ح ہیں ۔
اس سے و اضح ہو تاہے لڑکیو ں کی شاد ی کے سلسلے میں والدین عجلت سے کا م
لیں اور لڑ کی کو عورت بننے سے قبل ہی اس کی شادی کر دیں البتہ لڑ کے کے با ر ے
میں بھی ایسا ہی حکم ہے ،تا کہ و ہ گنا ہ سے محفو ظ رہ سکے ۔ کیو نکہ اگر ان کی شادی
کی منا سب عمر گز ر جائے تو ان کے گمرا ہ ہو نے کا خد شہ ہو تا ہے لہذا فقہی لحا ظ سے
جب والد ین اور نوجو ا ن اس با ت کو محسو س کر یں کہ شا د ی نہ کرنے کی وجہ سے وہ
گمر ا ہی کی طر ف گا مز ن ہو ر ہے ہیں اور احکا ما ت ِ خد ا و ند ی کی خالف و رز ی کر
ر ہے ہیں تو ان پر یہ واجب ہوجا تا ہے کہ با لغ ہو نے پر شادی کر د ی جائے تا کہ قوا نین
خدا و ند ی کی حد ود میں ر ہتے ہو ئے جا ئز و مشر و ع طر یقے سے اپنی جنسی خوا ہش
کو پورا کر سکیں ۔اس سلسلے میں مر اجع عظا م کا حکم درج ذیل ہے :
جو شخص شادی نہ کر نے کی و جہ سے حر ا م " فعل " میں مبتال ہو تا ہو اس پر و
1
اجب ہے کہ شاد ی کر ے ۔
آیت ہللا ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں  :اس آیت میں لفظ " انکحو" استعما ل کیا گیا
اگر چہ نکا ح واجب نہیں لیکن اس کا حکم دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ شادی میں حا ئل
رکاوٹو ں کو دور کیا جا ئے اور ضرورت پڑ نے پر ان کی منا سب رشتے کی تال ش میں
مالی مد د کی جائے  ،ایسے عورتوں اور مردو ں کو شادی کر نے کے لیے آمادہ کیا جائے
جو اس سے خا ئف ہیں ۔ مختصر یہ کہ شادی میں مو جو د تما م مشکالت اور رکاوٹوں کو
2
دور کیا جا ئے کیو نکہ دوسروں کی وسا طت کے بغیر ایسے عمل انجا م نہیں پا تے ۔
عا م طور پر شادی نہ کر نے کی وجو ہا ت تنگ دستی اور غر بت ہو تی ہے اس لیے
قر آن مجید میں ہللا پاک نے اس کا حل پیش کرتے ہوئے گھر اور معا شرے کے د یگر افراد
کی یہ ذمہ داری لگا ئی ہے کہ وہ ایسے افراد کو نہ صر ف یہ کہ شادی کر نے کی تر غیب
دیں بلکہ ان کی ہر طر ح سے معاونت بھی کر یں اور اگر وہ تنگ دست بھی ہو ئے تو ہللا ان
کی تنگ دستی کو خو ش حا لی میں تبد یل کر دے گا کیو نکہ وہ اس کام پر قادر ہے ۔ اس کی
قدر ت اتنی وسیع و عر یض ہے کہ وہ تما م عالم پر محیط ہے اور اس کا علم وسیع ہے کہ وہ
نیتو ں کو جا نتا ہے اور جو لوگ اس کی رضا کی خا طر پا کیز گی کی راہ اختیا ر کر تے
ہیں ان کی نیک نیتی کے با عث ان کو اپنے فضل و کر م سے غنی کر دے گا۔

شریک حیات کا انتخا ب :
شادی میں حائل رکاوٹوں میں ایک مسئلہ شر یک حیا ت کا انتخا ب بھی ہے تقر یبا ً
 ٪99نوجوان اس مسئلہ سےدو چا ر ہو تے ہیں۔ برصغیر کے معا شر و ں میں دور ِ جد ید
میں شادیو ں کی تعداد میں کمی واقع ہو ئی ہے جس کی کئی وجو ہا ت ہیں ۔ شادی کی عمر
میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے ۔ شہر و ں میں رہا ئش پذیر افراد اس مسئلے کے زیادہ
1سیستا نی  ،تو ضیح المسا ئل ،ص ، 466:مسئلہ نمبر 2461:
 2شیرازی ،االمثل فی تفسیر،ج، 18:ص66 :۔67
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شکار ہیں حتی ٰ شادیاں اس وقت کی جاتی ہیں جب شادی کا بہتر ین اور مناسب وقت گز ر جا
تا ہے۔
عصری تہذیب کی پیدا کردہ عورتو ں کی بر ہنگی اور بے تکلفی نے کسی حد تک
فحاشی اور بے حیا ئی کو جنم دیا ہے ۔اس و جہ سے نہ صرف معا شر تی فساد اور ظا ہر ی
و با طنی بیماریاں فرو غ پا تی ہیں بلکہ ان کے با عث ایک بڑا نقصا ن نو جو انو ں کی شادیو
ں میں عد م د لچسپی ہے۔ بے لگا م جنسی آزادی اور غیر مشر وع نا جا ئز تعلقا ت کی فر
اہمی کو ر و کنے کے لیے ایک منظم طر یقہ کا ر و ضع کر نے کی ضرورت ہے۔ فحا شی
و بے حیا ئی کی ہللا پا ک نے قر آن کر یم میں سخت ممانعت فر ما ئی ہے :
یال◌1
سبِ ً
اح َ
الزنَا إِنَّهُ َكانَ فَ ِ
سا َء َ
شة ً َو َ
َو َال ت َ ْق َربُوا ِ
(اور زنا کے قر یب نہ جا نا و ہ بہت بر ا فعل اور بد تر ین راستہ ہے ۔)
شة ً ایسی بر ائی ہے جو بر ائی کی حد تجاوز
اح َ
امام محمد با قر سے روایت ہے ( :ترجمہ) فَ ِ
کر جا ئے ۔ فاحشۃ سے مر اد معصیۃ و مقتا نا فر ما نی اور نفر ت کے قا بل اس لیے ہللا
س ِب ً
یال سے مر اد
سا َء َ
زانی سے نفر ت کر تا ہے اور اسے نا پسند کر تا ہے اور فر ما یا َو َ
2
آتش جہنم کا شد ید عذا ب ہے اور ز نا گنا ہا ن ِ کبیر ہ میں سب سے بڑا گنا ہ ہے ۔
قر آن پا ک میں ایک اور جگہ ارشاد ہو تا ہے :
بوا ْ
ََ
ال َ
ََ
َْ
ََ
َاحِشَ َ
َُ
ما
ها و
ِن
َ م
هر
ما ظ
َو
الف
ْر
تق
۔۔۔و
(ظا ہر ی اور پو شید ہ بر ائیو ں کے نز د یک تک نہ پھٹکو ۔)
" َو َما بَ َ
ط َن " کے متعلق امام سجا د سے پو چھا گیا تو آپ نے فر ما یا کہ اس سے مر اد زنا
ط 5
غیُو ُر قَ ُ
ہے ۔ 4اس با ر ے میں امیر المو منین حضرت علی ؓ فر ما تے ہیں َ :ما زَ ٰنی َ
(غیر ت مند ہر گز ز نا نہیں کر تا ۔)
د رج باال آیا ت مجید ہ اور قو ل ِ حضرت علی ؓسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زنا ایک
ایسی بر ائی ہے جو تمام بر ائیو ں سے بڑی ہے اور زنا کے قر یب نہ جا نے سے مر اد ہے
کہ مقد ما ت ز نا سے بھی بچا جا ئے ۔ زنا کا ارتکاب کر نے واال درحقیت غضب ِ الہی ٰ کو
دعوت دیتا ہے،جس انسا ن کے اند ر غیر ت و حیا ء ہو وہ پروردگا ر کی نا فر نی کر نے
کی جسارت نہیں کر سکتا کیو نکہ ز نا معاشر تی بُرائی ہو نے کے سا تھ ساتھ حد ود ہللا کی
پامالی بھی ہے لہذا حدود ہللا کووہی پاما ل کر سکتا ہے جس کے اند ر غیر ت کا مادہ ختم ہو
جا تا ہے ۔
ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عام طور پر شادی کو پڑ ھا ئی کی تکمیل تک موقوف کیا جا
تا ہے چا ہے اس میں جتنا بھی عرصہ درکا ر ہو ۔ ان کو تعلیم مکمل کر نے میں ایک طو یل
َ۔۔۔3
َ
َن
بط

1بنی اسرئیل32 :17
الھدی 1967،ء ج،2:ص،19:
 2قمی ،علی بن ابراہیم ۔ تفسیر قمی۔ قم :منشورات مکتبۃ
ٰ
موسی بابویہ۔ من الیخضرہ الفقیہ ۔قم:مؤسسہ النشر االسالمی
صدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن
ٰ
التابعۃ لجماعۃ المدرسین 1983ء  ،ج،4:ص،266:حدیث421:
3االنعام 151 :6
 4عیاشی،محمد بن مسعود۔ تفسیر العیاشی  ،تہران  :ناشر المکتبۃ االسالمیہ ،ج،1:ص،383:حدیث124:
 5سید رضی ،محمد بن حسین۔ نہج البالغہ ،راولپنڈی :مرکز افکار ااسالمی ،کلمات قصار 305:
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عر صہ لگتا ہے جو کہ ان کی جو انی کا اصل اور بہترین حصہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں ۔
د یکھنا یہ ہے کہ کیا شادی کو پڑھا ئی کی تکمیل تک موقو ف کیا جا ئے خوا ہ اس میں کتنا
ہی وقت صرف ہو یا پھر نو جو ا نو ں کو اس نا قا بل بر داشت عر صہ میں آزاد چھوڑ دیا
جائے اور ان کی شادی کر دی جائے ۔
اس سلسلے میں آیت ہللا مکا ر م شیر ازی فر ما تے ہیں :
جو ا نو ں کو چا ہیے کہ پڑ ھا ئی کے دوران جب ایک منا سب عمر کو پہنچ جا ئیں
تو اپنے و الد ین  ،دوستو ں اور ہمد رد افراد کے مشورے کے سا تھ اپنے لیے شر یک حیا
ت منتخب کر یں اور ابتدا ء میں ایک جا ئز ر شتہ قا ئم کر لیں ۔۔۔اور امکا نا ت کے فر اہم ہو
تے ہی پہلی فر صت میں شا د ی و ر خصتی کے بقیہ مراسم سا د گی اور عز ت و احتر ا م
کے سا تھ مکمل کر لیے جا ئیں ۔ اس طر یقہ کا ر کا پہال فا ئد ہ یہ ہوگا کہ جو ا نو ں کو رو
حا نی سکو ن و اطمئنا ن حا صل ہو جا ئے گا ۔ ۔۔ اس طر یقے سے جو ا نو ں کو جنسی کجر
1
و یو ں اور فحا شی کی گند گی سے بچایا جا سکتا ہے ۔
گو یا ا گر وا لد ین اور اوال د د نیا و آخر ت میں اپنی فال ح چا ہتے ہیں تو ا ن کو منا
سب عمر میں دوران ِ تعلیم شادی کے انتظا ما ت کر نے کی ضرورت ہے ناکہ پڑ ھا ئی کی
تکمیل  ،اچھی مال ز مت یا کاروبار ،الگ گھر ،گا ڑی اور دیگر وسا ئل ِ ز ند گی کے لیے
 35یا  40بر س تک انتظار میں شادی کی اصل عمر کو ضا ئع کر دینا ،جس کا نتیجہ جو انو
ں کا گمرا ہی کی طر ف جا نے سوا کچھ نہیں ملتا ۔
جا ہال نہ رسم و رواج کو شادی میں اس قد ر طو ل د یا جا تا ہے جن کا اسالم اور
احکاما ت ِ خدا و ند ی سے دو ر تک کو ئی تعلق نہیں ،معاشر ہ اسال می ہو نے کے باو جو د
اسال م کے اصو لو ں پر کا ر بند نہیں ۔ اگر شادی کا معیا ر اسالمی احکاما ت کے مطا بق
طےپا ئے تو ممکنہ حد تک بہت سی مشکالت ختم ہو جا ئیں ۔ نبی ِ اکر م ﷺ کی سنت کو د
یکھا جا ئے آپ نے اپنی بیٹی حضرت فا طمہ ز ہر ا ؓ کی شادی حضرت علی المرتضی ٰ ؓ سے
علی کی زرہ کی قیمت
نہایت سادگی سے انجا م دی ۔ گھر کا ساما ن و اخرا جات حضرت ؓ
سے پو ر ے ہوئے۔اگر آج کا مسلمان ان کی سیرت کی پیر و ی کر ے تو شادی کے بے جا
اخرا جا ت کو پس ِپُشت ڈال کر سادگی کے سا تھ نکا ح کے مقد س فر یضے کو سر انجا م
دے سکتا ہے۔
مالی طو ر پر غیر مستحکم والد ین اور ان کے نو جو ان لڑ کے  ،لڑ کیا ں جو اگر
چہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں مگرشادی کو ایک مشکل مسئلہ تصور کر تے
ہیں ۔ان کے خیا ل میں شادی کے لیے ایک اچھا گھر  ،اپنی گاڑی  ،اچھی مال زمت  ،اور
لڑکی کے گھر والوں کے ذہن میں لڑکی کے لیے بہت سا اعلی ٰ جہیز اور بارات کے لیے کھا
نے کا اچھا انتظا م ہونا الزم ہے بصورت دیگر شادی کا ہو نا نا ممکن ہے  ،جبکہ شادی کے
لیے یہ سب رسو ما ت و اخرا جا ت غیر ضروری  ،غیر شر عی اور خو د ساختہ ہیں۔
معا شر ے میں مخلو ط تعلیم اور خو ا تین کی مال ز مت کا رو اج زور پکڑ چکا ہے
جس کے خطر نا ک نتا ئج سے لو گ واقف ہو نے باوجود اس کو پسند کر تے ہیں جس کے
 1مکار م شیرازی  ،آیت ہللا نا صر مکا ر م ۔مشکال ت جنسی جو انا ن۔ اصفھا ن ایر ا ن  :مر کز تحقیقات
رانہ ای قائمیہ اصفھا ن ،ص8:۔9
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با عث جو ان لڑ کے ،لڑکیو ں کا زیادہ وقت ایک سا تھ گز ارنا عمو ما ً جنس ِ مخا لف میں
دوستی ہو جا تی ہے اور پھر یہ دوستی عشق میں بد ل جا تی ہے۔
اس حوا لے سے نبی اکر م صلی ہللا علیہ و آلہ وسلم کاا رشاد ہے :
ان خوف ما اتخوف علی امتی من بعد ی ھذہ المکاسب المحرمۃ والشھو ۃ
الخفیۃ والربا 1
(مجھے سب سے ز یادہ خو ف اس با ت کا ہے کہ میر ے بعد میر ی امت حر
ام روزگار  ،خفیہ عشق بازی اور سود میں مبتال ہو جا ئے گی ۔ )
اسی بنیا د پر ائمہ اہل بیت و مجتہد ین نے ایسے اختال ط کو نا جا ئز قر ار دیا ہے اور اس
سے ہر حا ل میں منع فر ما یا ہے ۔
اما م جعفر صادق نے اس عشق و محبت کا سبب بیا ن کر تے ہو ئےفر ما یا:
2
قلو ب خلت عن ذکر ہللا فاذا قھا ہللا حب غیر ہ
( جب دل خد ا کی محبت سے خا لی ہو جا تے ہیں تو خدا ان کو غیر خدا کی محبت میں مبتال
کر دیتا ہے ۔)
مر اجع عظا م کی را ئے میں نا محر م عورتو ں سے با ت چیت کر نا
شیطا ن کی کمند و ں میں سے ایک ہے ۔  3اور آیت ہللا خا منہ ای  17 (4جو ال ئی  1939ھ) کے
نز د یک نا محر م کے سا تھ با ت چیت کر نا یا ہنسنا مو جب مفسد ہ ہو تو جا ئز نہیں
ہےضروری ہے کہ نا محر م کی تو جہ مبذول کر انے والے ہر کا م سے پر ہیز کیا جا ئے
۔آیت ہللا فا ضل لنکر انی فر ما تے ہیں کہ کلی طو ر خواتین اور لڑکیوں کا لباس  ،ان کا چلنا
 ،با ت چیت کر نا با عث نہ بنے کہ نا محر م متو جہ ہو جا ئے اس کی بر ی نگا ہ پڑے یا اس
کی شہو ت برانگیختہ ہو جا ئے اور ایسا کوئی کا م کر ے تو یہ بہت بڑا گنا ہ ہے ۔  5لہذا آیت
ہللا مکا ر م تبر یز ی کی تلقین یہ ہے کہ اجتما عی اور گھر یلو مفاسد پیدا کر نے والی چیز و
6
ں سے اجتنا ب کیا جا ئے اور مناسب طریقے سے شادی کے مقد ما ت فر اہم کیے جائیں۔
1۔ جو شخص شادی نہ کر نے کی و جہ سے حر ام "فعل " میں مبتال ہو تا ہو اس پر واجب
7
ہے کہ وہ شادی کر ے ۔
 1مجلسی ،محمد با قر۔ بحاراالنوار۔ بیر وت لبنا ن :مؤسسہ الطبع والنشر  ،ج ،70:ص158:
 2صدوق ۔ علل الشر ائع۔ نجف عراق :المکتبہ الحیدریہ1966 ،ء ،ج،1:ص140:
 3النوری ،میرزا حسین ،مستدرک الوسا ئل و مستنبط المسا ئل،لبنا ن :بیروت ،مؤسسہ اہل بیت االحیاء التراث
1987ء ،ج،14:ص273 :
 4ایر ان کے شہر مشہد میں پید ا ہو ئے ،آپ سر براہ ریاست ،فقیہ ،مرجع ،کما نڈر ان چیف سیا ست دان ،
رکن مجلس ایران ،متر جم اور مصف ہیں ۔اما م خمینی کے بعد مجلس خبر گا ن کی طر ف سے ایر انی
اسالمی انقال ب کے ر ہبر عہد ے پر فا ئز ہو ئے ۔( تداوم آفتا ب ،تہران :موسسہ فرہنگی مطبوعاتی جام جم
 ،ص)21:
5محمو د ی ،سید محسن ۔ مسا ئل جد ید از دید گا ہ علما ء و مر اجع تقلید ۔ ایر ان ورامین :ا نتشارات علمی فر
ہنگی صا حب الز ما ن  ،ج ،1:ص137:۔13
6محمودی  ،مسا ئل جد ید از دیدگاہ  ،ج،5:ص53:۔54
7سیستا نی ،تو ضیح المسا ئل  ،ص ،466مسئلہ نمبر 2461:
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2۔ نا محر م مرد اور عورت کا تنہا ئی کی جگہ میں ہو نا اگر احتما ل ِ فساد رکھتا ہو تو حر ام
1
ہے ۔
اخالقی نگا ہ سے مجر د شخص انسا ن کا مل نہیں کہال تا کیو نکہ بہت سی اخالقی
صفات جیسے وفاداری  ،درگز ر  ،محبت  ،قر با نی اور حق شناسی وغیر ہ شاد ی کے ساتھ
ہی مر بو ط ہو تی ہیں لہذا جو ا ن مرد و عورت کو نکا ح کر نے کے لیے خو د کو متحر ک
کر نا چا ہیے تا کہ وہ غلط اور غیر شرعی طر یقوں سے اپنی عفت وصحت کو بر باد کر نے
کی بجا ئے ر ب کر یم کے بتا ئے ہو ئے جا ئز طر یقے کو اپنا کر ایما ن کومضبو ط کر
سکیں ۔ گھر والو ں کو اس سلسلے میں بیدار رہنا چاہیے کہ ان کے جوان بچے جن کے لیے
ز ند گی میں پیش آنے والے سا نحےحتمی اور مسلم ہیں ا ن کو بے اعتنا ئی اور ال پرواہی کا
مظا ہر ہ نہیں کر نا چا ہیے  ،ان کی ز ند گی کی مشکال ت کو دور کر نے میں ان کی مدد کر
نی چاہیے۔ آج کے نوجوانو ں کے لیے مشکال ت میں سب سے بڑی مشکل جنسی مسا ئل کی
ہے لہذا اس طر ف خصوصی تو جہ کی ضرورت ہے۔
نکا ح بر وقت نہ ہو نے سے جن اخالقی مسا ئل کا معاشر ے کوسامنا کر نا الزم ہو
جا تا ہے ان میں سے سب سے بُرا زنا ہے ۔
یل◌ 2
ً
َِ
َ
َ
َ
َ
َِّ
ًِ
ََال َ
َسَاَ
َُ
ء سَب
ُ كان فاحِشة و
نه
نا إ
بوا الز
ْر
تق
و
(اور زنا کے قر یب نہ جاؤ یہ بہت بڑا گنا ہ ہے ۔)
جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر کا قول مقالہ کے صفحہ نمبر 15پر
درج کیا گیا ہےاسی ضمن میں امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے کہ نبی ِ اکر م ؐ نے
علی زنا میں چھ خصلتیں ہیں ،ان میں سے
حضرت علی ؓکو وصیت کر تے ہو ئے فر مایا اے ؓ
تین دنیا میں ہیں اور تین کا تعلق آخرت سے ہے دنیاوی خصلتیں یہ ہیں :چہر ے کی رونق جا
تی رہتی ہے  ،جلد ہی فنا ہو جا تا ہے  ،رزق منقطع ہو جا تا ہے اور جو آخرت سے مر بو ط
3
ہیں ان میں بد ترین حسا ب  ،رحمان کی ناراضگی اور دائمی جہنم ہیں ۔
زنا سے خا ندانی نظا م خرا ب ہو جا تا ہے والد ین اور اوالد ایک دوسر ے سے
رابطہ منقطع کر دیتے ہیں معاشر ے میں اوالد کی پہچان چو نکہ والد ین سے ہی ہو تی ہے
اس لیے ایسے افراد کا رابطہ معا شرے سے بھی کٹ جا تا ہے ۔ اس فعل ِ بد کے نتیجے میں
جواوالد پیدا ہو تی ہے معا شر ے میں اس کو عز ت کی نگا ہ سے نہیں دیکھا جا تا ۔ یہ شر
منا ک عمل لو گو ں کے درمیا ن جھگڑے اور قتل و غارت کا باعث بنتا ہے ۔ مز ید یہ کہ
4
اس عمل کو انجا م دینے والو ں کو کئی طر ح کی بیما ریا ں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ۔
گھر کا ماحو ل کسی انسا ن کی ہدایت یا گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اکثر ایسے والد
ین جو اپنی انتہائی مصروفیات کی بنا ء پر بچو ں کو وقت نہیں دے پاتے اور ان کی تر بیت
کر نے میں کوتاہی بر تتے ہیں یا والدین نو عمر بچو ں کے سامنے نا زیبا حر کات و سکنا ت
کا مظا ہر ہ کر تے ہیں تو ا ن میں اکثر بچے جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جا تے ہیں ۔
1محمو د ی  ،مسا ئل جد ید از دید گا ہ  ،ص ،423:مسئلہ نمبر24 :
2االسراء32 :17
 3صدوق  ،من الیخضرۃ ،ج،4:ص،266:حدیث 412:
 4مکارم شیرازی،االمثال فی تفسیر،ج،13:ص251:۔254
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جنسی بے راہ روی کے مسا ئل سے دو چار افراد معاشر ے کے لیے ناکارہ افراد کی حیثیت
اختیار کر لیتے ہیں ۔ ہم جنس پرست یا استمنا ء کی عادت رکھنے والے لڑکےشادی کے قابل
نہیں رہتے اور اگر ان کی شادی کی جائے تو یہ اپنی بیو ی سے ازواجی تعلق قائم نہیں کر پا
تے ۔ جس سے دو خا ند انو ں کے درمیان یہ معاملہ نزاع کا سبب بنتا ہے۔ جس سے نہ
صرف گھریلو سکو ن بر باد ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات معاملہ عدالت تک چال جا تا ہے جو
کہ معاشر تی بد امنی کی وجہ بنتا ہے ۔
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فصل دو م  :کفا ءت خواستگا ر ی اور نسبت

کفا ءت خواستگا ر ی اور نسبت

" ُکفو" سے مراد ایک دوسرے کامذہب ،نسب آزادی ،پیشہ ،دیا نت میں ہم پلہ  ،ہم رتبہ
1
ہم نسبت اور ہمسر ہونا۔
2
کفو :یقا ل ھذا کفو لہ ای مثلہ فی الحسب والمال والحر ب وفی التزویج :الرجال کفوء المراۃ۔
کفوء کے بارے میں کہا جا تا ہے یہ اس کا کفوء ہے ،یعنی حسب  ،مال ودولت اور میدان کا
ر راز کی ما نند ہے جبکہ نکاح کے سلسلے میں کہا جا تا ہے کہ مرد عورت کا کفؤ ہے
(یعنی اس کا ہم رتبہ اور ہمسر ہے۔)
اما م راغب اصفہا نی 1108 (3ء)نے کفؤ کی تعر یف یو ں کی :
الکفؤ فی المنز لتہ والقد ر۔ ۔ ۔ یقال:فالں کفؤ لفالں فی المنا کحۃ والمحاربۃ اونحو
4
ذلک
(کفؤ مقا م و منز لت میں ہو تا ہے ۔۔۔کہا جا تا ہے  :فال ں شخص منا کحہ و
محاربہ (نکا ح اور مید ان کا ر زار) وغیر ہ میں فال ں کی ما نند ہے۔)
نکا ح میں مردوں کا عورتو ں کے لیے کفؤ ہو نا معتبر ہے ۔ 5اس سلسلے میں عورت
کے لیے الزم نہیں وہ مرد کی ہم پلہ ہو بلکہ اگر وہ کفا ء ت کی شر ائط پر پو ر ی نہ بھی اتر
تی ہو تو بھی زوجہ ہو نے کی وجہ سے اس کی ہم سر ہی سمجھی جا ئے گی ۔

1علی ہدایتی ۔ کفو یت درازدواج ۔قم ایران :موسسہ بوستان کتا ب  1389 ،ء  ،ص23:
ٰ
الرحمن،العین ۔ تحقیق ڈاکٹر مہد ی مخزومی۔ قم  :مؤسسہ دار البحرۃ 1984 ،ء ،ج،5:ص414:
2ابو عبد
 3حسن محمد المعروف راغب اصفہانی ہے  ،علم اللسان کے ماہر ،ادیب اور مفسر قر آن ۔آپ کی زند گی کا
شہکار المفردات فی غریب القرآن ہے ۔
4اصفہانی ،الراغب ۔ مفردات الفا ظ القر آن۔ تحقیق :سفوان عدنان ۔قم  :منشورات زوی القربی ٰ ،ص718:
 5جزیری  ،المذ اہب االربعہ  ،ج ،4:ص54:
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والتحقیق ان اال صل الواحد فی الماد ۃ ھو المائلۃ من جھۃ الصفات و الخصوصیات یقال  :کفؤہ
1
ای نظیرہ ومثلہ
(تحقیق کے مطا بق اس مادہ (کفؤ) میں اصل واحد ،صفات و خصوصیات میں مما ثلت ہے
۔کہا جا تا ہے  :اس کا کفؤ یعنی اس کی ما نند اور اس کی مثل ۔)
شرعی طو ر پر کفا ء ت کی تعر یف یو ں کی گئی ہے  :الکفاءۃ ۔۔۔ھی التساوی فی
االسالم 2کفاءت یہ ہے کہ زوجین اسالم میں مساوی ہو ں ( یعنی دونو ں مسلما ن ہو ں ) ۔ کفا
ءت کےحوالے سے تما م فقہا ء اس با ت پر متفق ہیں اگر زوجہ مسلما ن ہو تو زوج کا
مسلمان ہو نا الز م ہے کیو نکہ کا فر یا مشر ک مر د کے نکا ح میں مسلما ن عورت نہیں جا
سکتی لیکن اگر زوج مسلما ن ہو تو زوجہ غیر مسلم اہل کتا ب ہو سکتی ہے ۔
کفاءت کے الز م ومعتبر ہو نے پر تما م فقہا متفق ہیں ۔ 3کفا ءت کو درج ذیل دو اقسا م
میں تقسیم کیا جا تا ہے  :قسم اول شر عی کفاءت شر عی کفا ء ت سے مراد یہ ہے کہ زوجین
مسلما ن ہو ں ۔ اس با ت میں کو ئی اختال ف نہیں کہ نکا ح میں کفا ءت شر ط ہے بلکہ یہ
مسئلہ اجما عی ہے ۔ قسم دو م عرفی کفا ءت  :کفا ءت عر فی سے مراد دو نو ں کا حسب و
نسب ما ل و دولت عز ت و تو قیر میں ہمسر ہو نا ہے ۔ 4کفا ء ت کے سلسلے میں نبی ِاکر م
حضرت محمد مصطفے ٰ ﷺکا رشاد گر امی ہے :
ُ 5
ار َو النطفَکم
اَ ِ
نکحواالَ کفَا ِء َوان ِکحوا ِفیھم َو اخت َ ِ
(اپنے ہم کفو افراد کو رشتہ دو اور انہیں میں سے رشتہ لو (ا نہیں ) اپنی آئند ہ نسل کے لیے
6
انتخا ب کرو ۔) حقیقت یہ ہے کہ کفاءت صرف دین (اسال م ) میں معتبر ہے ۔
عیسی بن عبد ہللا عن ابیہ عن جدہ عن علی عن النبی ؐ قال :اذا جا ءکم من
عن
ٰ
7
ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان ال تفعلوا تکن فتنتہ فی االرض وفساد کبیر
(عیسی بن عبد ہللا 8اپنے با پ سے وہ اپنے جد سے اور وہ حضرت علی ؓسے
ٰ
نقل کرتے ہیں پیغمبر ؐ خدا نے فر ما یا  :جب تمہا ر ے پا س کو ئی ایسا آدمی
رشتہ لینے کے لیے آئے جس کے دین اور اخالق و کردار سے تم مطمئن اور
راضی ہو تو رشتہ دے دو  ،میں نے عر ض کیا  :یارسول ہللا ؐ چاہے وہ
شخص نسب کے لحا ظ سے پست ہی کیو ں نہ ہو ؟ آپ ؐ نے فر ما یا  :جب تمہا
ر ے پا س کو ئی ایسا آدمی رشتہ لینے کے لیے آئے جس کے دین اور اخالق
 1مصطفوی،سید حسن ۔ التحقیق فی الکلمات القر آن الکر یم ۔ تہران ایرا ن  :مر کز الکتا ب للترجمہ ،
1981ء ،ج،10:ص74:
 2حلی،ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن۔ شرائع االسالم فی مسائل الحال ل والحرام ۔قم :مؤسسہ اسماعلیلیاں،
1988ء ،ج،2:ص243:
 3مغنیہ ،محمد جواد ۔ االحوال الشخصیہ علی المذاہب الخمسہ ۔ بیر وت لبنا ن  :دار العلم للمال یین 1964،ء ،
ص42:
4شیخ نجفی  ،محمد حسن ۔جو اہر الکالم۔ بیر وت لبنا ن  :دار احیا ء التر اث العربی1983 ،ء ،ج،30:ص92:
5عا ملی،وسا ئل الشیعہ  ،کتا ب النکا ح  ،با ب،13ج ،20 :ص48:
 6حلی ،شر ائع االسالم ،ج،2:ص234:
7عا ملی،وسائل الشیعہ  ،کتاب النکاح ،با ب  ،28:ج ،20 :حدیث 25078( 6:
8
عیسی بن عبد ہللا ثقہ روی ہیں ان کواما م جعفر صادق نے اپنے اصحا ب میں سے فر مایا کہ یہ ہم اہل بیت
ٰ
میں سے ہیں ۔(شیخ مفید  ،امالی ،ص ،140:رجال کشی  ،ص)624:
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و کردار سے تم مطمئن اور راضی ہو تو اسے رشتہ دے دو اور اگر ایسا نہیں
کرو گے تو زمین پر بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلے گا ۔)
1
نبی اکر م ؐ نے نکا ح کے لیے صرف دین کو مد ِ نظر ر کھا ۔ آپ نے فاطمہ بنت قیس
کو زید بن اسامہ کے سا تھ شادی کا حکم دیا اور بنی بیاضہ کو حکم دیا کہ وہ ابا ہند حجام کو
2
رشتہ دیں۔
آپ نے فر مایا :
المومن کفو المؤمنۃ والمسلم المسلمۃ
(مو من مو منہ کا کفو اور مسلم مسلمہ کا کفو ہے ۔)
اسی طر ح ایک اور جگہ ارشاد ہے :
4
المومنون بعضھم اکفا ء بعض
( مو منین میں سے بعض دوسر ے مو منین کے ہم کفو ہیں ۔)
اما م ابو حنیفہ  5 (5ستمبر 699ء متوفی  14جو ن 767ء) کے نز د یک شو ہر کا چھ امور
میں بیو ی کا کفؤ ہو نا ال ز م ہے ۔ نسب  ،اسالم  ،پیشہ  ،آزادی  ،تقوی ٰ و دیند اری اور مال و
دولت ۔ اما م احمد بن حنبل 1 (6نو مبر  780ء متوفی 2اگست 855ء) کی نظر میں پا نچ صفا ت کا
ہو نا ضروری ہے ۔ تقوی ٰ ،پیشہ  ،مال و دولت  ،آسودگی ،تو نگر ی  ،حر یت اور نسب۔
درج باال احادیث اور اقوال فقہا ء کی روشنی میں یہ با ت کہی جا سکتی ہے کہ جو
شخص مو من نہیں در حقیت و ہ کچھ بھی نہیں  ،بے دین انسا ن کے اخالق اور کردار کا کو
ئی اعتبا ر نہیں ۔ اسی لیے یہ حکم مال کہ بے ایما ن شخص مو منہ عورت سے شا د ی نہیں
کر سکتا اور نہ اس کے سا تھ کا میا ب ز ند گی گز ار سکتا ہے ۔ جو شخص ایما ن دار ہو وہ
اپنی زو جہ کی تما م کو تا ہیو ں کو برداشت کر لیتا ہے مگر اس کی دین سے بے ر غبتی کو
ہر گز بر داشت نہیں کر تا مگر ایک صورت میں کہ دو نو ں ہی دین سے ال پرواہی بر تتے
ہو ں ۔ مو منہ عورت سےشادی کر نا واجب قر ار دیا گیا ۔
3

1صحا بیہ ِ فاطمہ بنت قیس بن سعد کی بیٹی عاقلہ اور صا حب علم خاتو ن تھیں ۔ (طبقات ابن سعد)
 2اسامہ بن زید بن حارثہ بن شر احیل الکلبی کے بیٹے ہیں جو کہ صحا بی رسو ل ؐتھے جنہو ں نے کئی
غزوات اور سر یو ں میں شر کت کی آ پ کے والد نبی اکر ؐم کے آزاد کر دہ غالم تھے اگر چہ اسا مہ نے
علی کی بیعت سے انکا ر کیا مگر بعد حضرت علی کے طر ف دار ہو نے کی وجہ
ابتد اء میں حضرت ؓ
سےشیعہ کتب رجال میں ان کا ذکر ہے اور ان کی توثیق کر دی۔ ابن داود نے پہلےان کی مذمت کی اور بعد
میں تعریف میں لکھتےہیں امام محمد باقر نے فر مایا :اسامہ حضرت علی کی طرف لوٹ آیا پس اب نیکی
کے سواان کے بارے میں کچھ نہ کہا جا ئے ۔(ابن داود حلی  ،رجال ابن داود  ،ص50:۔)51
3کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقو ب۔ تصحیح و تعلیق :علی اکبر غفاری ۔ الفر وع من الکا فی ۔ تہران ایر ا
ن :دارالکتب االسالمیہ1947 ،ء ،ج،5:ص357:
4ایضا ً،ج، 5:ص357:
 5آپ کا نا م نعما ن بن ثا بت ہےآپ ایک فقیہ اور عالم ِدین تھے ،آپ اہلسنت حنفی فقہ کے با نی تھے،آپ کا
ایک لقب اما م اعظم بھی مشہو ر ہے ،آپ کے شاگردوں میں ابویو سف  ،محمد بن حسن شیبا نی حماد بن
ابی حنیفہ سر فہر ست ہیں ۔(طبقات الحفا ظ،دار الکتب العلمیہ ،ج ،1:ص)168:
 6آپ کا نا م ابو عبد ہللا احمد بن حنبل الشیبا نی ہےآپ کی عر اق کے شہر بغداد میں وفات ہو ئی  ،آپ محد
ث  ،فقیہ  ،الہیا ت دا ن تھے ،آپ فقہ حنبلی کے با نی ہیں

22

اس سلسلہ میں نبی اکر م ؐ نے فر ما یا :
من تزوج امرۃ لما لھا ،و کللہ ہللا الیہ ومن تزوجھا لجما لھا ،رای فیھا مایکرہ ،
ومن تزوجھا لد ینھا،جمع ہللا لہ ذلک ۔1
( جو شخص کسی عورت سے اس کے ما ل کی خاطر شادی کر تا ہے ۔خد ا و
ند عالم اسے اس کے حا ل پرچھوڑ دیتا ہے اور جو شخص (صرف) اس کی
خو بصور تی اور ُحسن کی بنا ء شادی کر تا ہے تو وہ اس (عورت) میں قا بل ِ
نفر ت چیز یں دیکھے گا اور جو شخص کسی عورت سے اس کی دین داری
اور ایما ن کی بنا ء پر شادی کر ے گا ۔ ہللا تعا لی ٰ اس کے لیے اس (عورت )
میں سارے معیار فراہم کر دے گا ۔)
مذکو ر ہ حد یث میں اس با ت کی وضا حت کی گئی کہ عورت کی ظا ہر ی خو
بصورتی کو دیکھ کر شادی نہ کی جا ئے اور اگر کو ئی ایسا کرے گا تو اس میں قا بل نفر ت
چیز یں دیکھے گا او ر یہ بھی ممکن ہے اس سے مرد کی رسو ائی ہو ۔ جہا ں تک دین داری
یا ایما ن کا تعلق ہے تو اس سے مراد حقیقی دین داری ہے انسا ن کی ز ند گی کا ہر کا م
اسالم کے مطابق ہو  ،اس کا عمل  ،کردار اور اخالق سب دین کے تا بع ہو۔ باایما ن ہو نے
کے لیے با کر دار  ،پاک دامن ہو نا ضروری ہے بصورت دیگر وہ ایما ن دار نہیں کہال سکتا
۔ ہمسفر کے انتخا ب کے لیے ُحسن اخالق کو اہمیت دیتے ہو ئے الز م قر ار دیا ۔ جیسا کہ
فرمان ِ امام محمد تقی ہے :
عن الحسین بن بشار الواسطی قال :کتبت الی ابی جعفر اسالہ عن النکاح فکتب
الی:من خطب الیکم فرضیتم دینہ وامانتہ فزوجوہ اال تفعلوہ کتن فتنتہ فی
االرض و فساد کبیر 2
(حسین بن بشار واسطی 3کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد تقی 10 ( 4ر جب
810ء متوفی 835ء )کی خد مت میں نکا ح کے بارے میں سوال لکھ بھیجا تو آپ
نے تحر یر فر ما یا  :جو شخص تم سے رشتہ لینے کے لیے آئے اور تم اس
کی دیند اری اور اما نت داری سے مطمئن اور راضی ہو تو اسے رشتہ دے
دو (کیونکہ ) اگر ایسا نہیں کر و گے تو ز مین پر عظیم فتنہ و فسا د پھیل جا
ئے ۔)
اس حد یث ِ مبا ر کہ میں بھی نبی ؐ ِ اکر م نے زوجہ یا زوج کے انتخا ب کے لیے دین
اور اخالق کو تر جیح دی اور ان دو چیز و ں کو کامیاب زند گی کی و جہ قر ار دیا کیو نکہ
1عا ملی،وسا ئل الشیعہ ،ج،14:ص30:
 2ایضاً ،ج ،20:ص77:
موسی کاظم کے اصحا ب میں سے تھے ،ثقہ راوی تھے اور روایت ہے کہ واقفی تھے
3آپ حضرت امام
ٰ
اور پلٹ آئے،یہ ظاہر ی طو ر پر حسین بن یسار المدائنی کے ساتھ متحد تھے ان کی توثیق ُکتب رجال میں
ہو ئی ہے ۔( نجاشی  ،رجال نجاشی ،ص ،118:طوسی  ،رجال طوسی ،ص)373:
 4آپ کا نا م محمد تقی اور کنیت ابو جعفر ثا نی ہے ،آپ کی شہادت کاظمین  ،عراق کے شہر میں ہو ئی ،
آپ شیعو ں کے نو یں امام ہیں ،آپ نے  17بر س تک امامت کا فریضہ ادا کیا ۔
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ز با ن انسا ن کے با طنی حا الت کی تر جما ن ہو تی ہے اس لیے انسا ن کا با اخالق ہو نا
الزمی شر ط ہے ۔
زو جین کے لیے خا ند ا نی شر افت ہو نا بھی ضروری ہے مگر اس سے مراد ظا ہر
ی شہر ت اور سما جی مقا م و منز لت نہیں بلکہ  ،پرہیز گا ر ی اور با ایما ن ہو نا ہے اور
اسی سلسلے میں نبی ِ اکر م ؐ نے فر ما یا :
تزوجوا فی الحجر الصالح ،فان العرق دساس1
(اچھی طر ح د یکھو کہ اپنی اوالد کو کہا ں قر ار دے رہے ہو ۔)
مطلب اپنی اوال د کے لیے کس کو ما ں  ،با پ بنا ر ہے ہو کیو نکہ موروثی خصو
صیا ت خفیہ طو ر پر بچے میں منتقل ہو جا تیں ہیں اور اپنے اثرات مرتب کر تی ہیں ۔ شادی
کے لیے عقل طر فین کے لیے بنیا دی شرائط میں سے ایک ہے ۔ زن و شو ہر کو ازدواجی
زند گی کو خوشگوار شائشتہ طر یقے سے گز ارنے کے لیے اور اوالد کی اعلی ٰ تعلیم و تر
بیت کر نے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے ۔ حضرت علی کرم ہللا وجہ نے احمق (جس
کے پاس عقل و شعور نہ ہو ) سے شادی کر نے سے سخت تنبیہ کی ہے :
اس سلسلے میں آپ نے فر مایا :
2
ایاکم وتزویج الحمقاء فان صحبتھا بال ولدھا ضباع
(احمق سے شادی کر نے سے پر ہیز کر و کیو نکہ اس کے سا تھ ز ند گی گز ارنا مصیبت
ہے اس کے بچے بھی برباد ہو جا تے ہیں ۔)
ممکن ہے ایک انسا ن پڑ ھا لکھا ہو مگر ضروری نہیں کہ وہ عاقل بھی ہو یہ ممکن
ہے کہ ایک عقلمند ہو مگر اس کے پا س تعلیم نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں کہ ان پڑھ عا قل تعلیم کی
کمی کو پورا کر دیتا ہے ۔ البتہ علم و عقل ایک دوسر ے پر اثر اند از ہو تے ہیں اور اگر یہ
دو نو ں ایک جگہ جمع ہو جا ئیں تو انسا ن کی ز ند گی سنو ر جا تی ہے ۔ اما م جعفر صا دق
سے عقل کے معنی ٰ در یا فت کیے گئے آپ نے عقل کی وضاحت کر تے ہو ئے فر ما یا :
3
ما عبد بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان
(جس کے ذریعے خد ائے ر حما ن کی عبا د ت کی جا تی ہے اور اسی کے ذریعہ جنت
حاصل کی جا تی ہے ۔ )
ہمسفر کے انتخا ب کے لیے زوجین کا جسما نی و رو حا نی بیما ریو ں سے پا ک ہو
نا ال ز م ہے کیو نکہ ازدواجی ز ند گی میں کا میا بی کے لیے جسم و رو ح کی با لید گی کا
بنیا د ی کر دار ہے بعض جسما نی اور نفسیا تی بیما ر یا ں ز و جیت کے فر ائض کی ا نجا م
د ہی میں ما نع نہیں ہو تیں اور نہ زندگی پر ان کے منفی اثر ات مرتب ہو تے ہیں ا نھیں بہر
صورت بر ادشت کیا جا سکتا ہے البتہ شر یک حیا ت کے انتخا ب کے سلسلے میں جسم و
رو ح کے ایسے نقا ئص جو ال عال ج بیما ر یو ں کی شکل اختیا ر کر جا تے ہیں ان کو کسی
صورت قطع نظر نہیں کیا جا سکتا ۔ اسی لیے شیعہ مجتہدین نے جذام  ،جنو ن اور بر ص

 1طبرسی ،مکارم اخالق  ،قم ایر ا ن  ،ص ، 226:با ب :النکا ح
2عا ملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ، 14:ص56:
 3کلینی ،الکا فی ،ج ، 1:کتا ب العقل و الجہل ،حد یث3:
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جیسی بیماری والے افراد سے شا د ی کر نے سے منع فر ما یا ہے عال و ہ ازیں اگر مر د
اور عورت ایک دوسرے کا حق زو جیت ادا کر نے کے قا بل نہ ہو ں تو نکا ح با طل ہو گا ۔
اس سلسلے میں مر اجع کر ام کے احکا ما ت واضح ہیں :
جس وقت شو ہر عنین 1ہو جا ئے اور مبا شر ت کے قا بل نہ ر ہے  ،یعنی پہلے سے
صحیح وسا لم ہو بعد میں نا مر د ہو جا ئے تو عور ت کو اختیا ر حاصل ہے کہ چا ہے صبر
کر ے  ،چا ہے مرافعہ کر ے اور زوج کا حا ل حاکم شر ع سے بیا ن کر ے  ،پس اگر
مرافعہ کر ے گی تو حاکم شر ع اس روز سے ایک سا ل تک( شو ہر ) اس کومہلت د ے گا
کہ اپنا عال ج کر ائے ۔پس اسی سا ل کے اند ر مقا ر بت کر نے پر قا در ہو ا تو پھر زوجہ
کو نز اع و فسا د کا حق نہیں پہنچتا اور اگر مقا ر بت نہ کر ے اور عورت کو طالق لینا
2
منظور ہو تو حاکم اسے طالق دینےپر مجبور کر ے گا۔
اگر بیو ی کو نکا ح کے بعد معلو م ہو جا ئے کہ اس کا شو ہر پا گل ہے  ،آلہ تنا سل
نہیں ،مجامعت کی قوت نہیں رکھتا ،یا اس کے دونوں بیضے نکال دیئےگئے ہو ں تو ان حا ال
3
ت میں نکا ح کو فسخ (باطل ) کر سکتی ہے ۔
آقائے وحید خراسا نی 1920 (4ء)کے نز د یک عورت عقد ختم کر سکتی ہے مگر اس
صورت میں جب کہ شو ہر اس سے تعلقا ت قا ئم نہیں کر سکتا ہے  ،ضروری ہے کہ عورت
حاکم شر ع کی طر ف ر جو ع کر ے اور حا کم شرع اسے ایک سا ل کی مہلت دے  ،اگر
مرد اس عرصے میں قدرت پید ا نہ کر سکے تو اس کے بعد عورت عقد فسخ کر سکتی ہے
5
۔
6
آیت ہللا سیستانی (1930ء) کے نز د یک اگر بیو ی کو عقد کے بعد معلو م ہو جا ئے
کہ ا س کاشو ہر عقد سے پہلے پاگل تھا  ،عقد کے بعد دیو انہ ہو گیا ہے  ،اس کے بیضے
عقد کے وقت نکا ل دیئے گئے ہیں ،اس وقت بر ص یا اند ھے پن میں مبتال تھا تو احتیا ط
واجب یہ ہے کہ عورت عقد کو فسخ نہ کر ے اور اگر ایسا کر ے تو دوبارہ با ہم ز ند گی گز
7
ارنے کے لیے عقد کر نا پڑ ے گا ۔
ازدواجی زند گی میں خوبصورتی کو امتیا ز ی حیثیت حاصل ہے کیو نکہ میا ں بیو
ی دو نو ں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظا ہر ی شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسر
ے کو پسند کر تے ہو ں البتہ ُحسن یا خو بصورتی کا کو ئی معیا ر یازوایہ مقر ر نہیں یہ ہر
1یہ لفظ یو نا نی ز با ن کا ہےاور عبر انی اصطال ح) )ay-yinسے وارد ہو ا ہے جس کا مطلب چشمہ یا
فوارہ کے ہیں ۔ انجیل یو حنا  3 :23،اور فارسی میں اس سے مراد نا مر د ہو نا ہے ۔
 2خمینی  ،سید محمد بن ہاشمی ۔ تو ضیح المسا ئل 13مراجع گر د آور ندہ ۔ قم  :انتشارات اسالمی وابستہ بہ
جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ  ،ج ،2:مسئلہ902:
3خمینی  ،تو ضیع المسا ئل مراجع ،ج ،2:مسئلہ 902:
 4آپ کا نا م و حید خراسا نی ابن حا ج محمد اسمعیل ہے آپ ایر ان کے شہر نیشاپو ر میں پید ا ہو ئے اور
نجف اشر ف سے تعلیم مکمل کی ۔آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ قم المقد سہ میں جا ر ی ر کھا ہو ا ہے ۔
5وحید خراسا نی  ،آیت ہللا ،تو ضیح المسا ئل  ،مسئلہ2445 :
 6آپ کا نا م سید علی سیستا نی ابن حا ج سید محمد با قر سیستا نی ہے  ،آپ ایر ان کے شہر مشہد میں پید ا
ہو ئے اور قم سے تعلیم مکمل کی ،اس وقت آپ درس وتد ریس کےفر ائض نجف اشر ف میں سر انجا م د
ے ر ہے ہیں ۔ آپ کئی اہم کتب کے مؤلف بھی ہیں ۔
7محسن محمو دی  ،تو ضیح المسا ئل مراجع  ،ج ،2:مسئلہ2381:
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ایک کا اپنا ذ ہنی اطمینان ہے کیو نکہ ہو سکتا ہے ایک انسا ن کسی کے د ل کو بھا تا ہو مگر
دوسر ے کو اچھا نہ لگتا ہو ۔خو بصورتی محض ایک نسبی چیز ہے اور ضروری نہیں کہ وہ
نقطہ ء عر و ج پر ہو بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کا فی ہے کہ دونو ں ایک دوسر ے کو پسند
کر تے ہو ں ۔
شر یک ِ حیا ت کی اصل خو بصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسر کے ایما ن و عفت کی
حفا ظت کی خا طر اپنا کر دار ادا کر ے اگر زوج اور زوجہ ایک دوسرے سے مطمئن ہو
جائیں تو پھر حقوق میں خیا نت نہیں کر یں گے اور نہ کبھی بھی گمراہی کی طر ف گا مز ن
ہو ں گے اس لیے ز ن و شو ہر کو اس با ت کی تا کید کی گئی ہے کہ ایک دوسر ے کے
لیے خو د کو سنو اریں اور ایک دوسرے کو خو ش کر یں تا کہ کجروی اور انخر افا ت سے
محفو ظ رہ سکیں ۔ اخالق ،عفت اور ایما ن کو چھو ڑ کر فقط خو بصورتی کو تر جیح د ینا
خطر نا ک ثا بت ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر اوقات نو جو ان ان سب چیز و ں کو فقط ظاہر ی
خو بصورتی پر قر با ن کر دیتے ہیں جنس ِ مخا لف کا یہ ظا ہر ی ُحسن ان سے دور اند یشی
اورقوت ِ فکر کو سلب کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس پر فر یفتہ ہو جا تے ہیں اور
اصل معیا ر حسن سے چشم پو شی کر لیتے ہیں نتیج ًۃ ایسی شادیا ں بسا اوقات نا کا می کو
پہنچ جا تی ہیں ۔
اسی سلسلے میں نبی اکر م ؐ کا فرمان زیرنظر مقالہ کےصفحہ نمبر 23پر وضاحت کے ساتھ
درج کیا جاچکاہے۔
مذکورہ باال حدیث کی رو سے جو انسان ظا ہر ی خو بصو ر تی کو مد نظر ر کھے
گا پھر  :رای فیها ما یکر یعنی نا پسند ید ہ چیز یں د یکھے گا۔ شریک ِ حیا ت کے
انتخا ب میں علم کو خاص اہمیت حاصل ہے کیو نکہ شادی شدہ زند گی کو صحیح راہ پر چال
نے کے لیے رشد و ہد ایت کی ضرورت ہو تی ہے ۔ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق و
فر ائض سے آگا ہی کے لیے علم کا ہو نا ضروری ہے تا کہ وہ اپنے فر ائض کو بطریق ِ
احسن سر انجام دیں اور اوالد کی تر بیت میں اپنا اعلی ٰ کردار ادا کر یں لیکن یہ شر ط کما ل
نہیں لہذا اصل معیا ر کے سا تھ اس کو ملخو ظ رکھنا چاہیے ۔
علم بھی ایما ن  ،عقید ہ اور یقین کے بغیر مضر ثا بت ہو تا ہے جیسے خو بصورتی
عفت و ایما ن کے بغیر کفا ءت کے سلسلے میں شو ہر اور زوجہ کے درمیا ن علمی معیا ر
کا تنا سب ضروری ہے البتہ اس سلسلے میں مردوں کو عورتو ں پر بر تر ی ر ہے تو بہتر
ہے کیو نکہ اگر عورت علمی لحا ظ سے مر د سے بہتر ہو تو متکبر ہو جا تی ہے اور مر د
احسا س ِ کمتر ی کا شکا ر ہو جا تے ہیں لیکن اگر مر د بر تر ہو یا دونو ں کارتبہ برابر ہو
تو دونو ں ایک دوسر ے کے مز اج کو سمجھتے ہیں اور معامال ت کو سلجھانے میں آسا نی
ہو تی ہے ۔ لڑکے  ،لڑکی کی شادی کے سلسلے میں اس بات کا خیا ل رکھا جا ئے کہ دونو ں
ایک دوسرے کے ہم عقید ہ ہو ں ۔ اسالم کے اصول و فر وع کی پا بند لڑکی کی شادی دین
دار لڑکے سے ہی کرنی چا ہیے ۔ پیغمبر اکر م ؐ سے کسی نے پو چھا میں کس عورت سے
شادی کروں ؟ آپ نے فر ما یا :
المومنو ن بعضھم اکفاء بعض 1
1

کلینی،فروع الکافی ،ج ،5:ص67:
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(مو منین ایک دوسرے کے کفو ہیں ۔)
اگر مو من انسا ن کسی بے دین سے شادی کر لے اور اسے دین دار نہ بنا سکے تو
ممکن ہے کہ اس کا اپنا ایما ن بھی خطر ے میں پڑ جائے یا یہ چیز دو نوں کے درمیا ن نز
اع کا با عث بن جا ئے ۔ اسالم میں بے دین سے شادی نہ کر نے کی جو و جہ بیا ن ہو ئی وہ
یہ ہے :
۔۔۔الن المرء ۃ تاخذ من ادب زوجھا ویقھرھا علی دینہ 1
(کیو نکہ عورت اپنے شوہر کے ادب (عقید ے اور کر دار ) کو اختیا ر
کر تی ہے اور مر د اپنی زوجہ کو اپنا عقید ہ قبو ل کر نے پر مجبو ر کر تا
ہے ۔)
اس سلسلے میں مرد کی کیفیت بھی ممکن ہے عورت کی طر ح ہو وہ اپنی زوجہ کا
عقید ہ ہی قبو ل کر لے او ر عورت اس کو خال ف شریعت کام کر نے پر مجبو ر کر ے ۔ ز
ن و شو ہر کے در میا ن اخالقی تنا سب ہو نا بہت ضروری ہے ممکن ہے زن و شو ہر دونو
ں انتہا ئی دین دار ہو ں مگر با ہم اخالق کا نہ ملنا ایک عام سی با ت ہے جس کے با عث
دونو ں کی زند گی اجیر ن بن جا تی ہے ۔ بد تر ین عورت کی وضا حت بیان کر تے ہو ئے
آپ ؐ نے فر ما یا :
عن عبد ہللا بن سنا ن قال :قال رسول ہللا ؐ :شرار نسائکم المقفرۃ الدنسۃ
اللجوجۃ العا صیۃ الذلیلۃ فی قومھا ،العزیزۃ فی نفسھا ،الحصان علی زوجھا،
الھلوک علی غیرہ2
(عبد ہللا بن سنا ن 3سے روایت ہے کہ پیغمبر ِ اکر م ؐ فر ما تے ہیں  :بد تر ین
عورت وہ ہے جو بد اخالق و خشک مزاج ،گندی اور صفائی کا خیال نہ
رکھنے والی  ،ضدی  ،ہٹ دھرم  ،نافرمان  ،اپنے خاندان میں ذلیل  ،اپنے آپ
کو صاحب عزت سمجھنے ،شوہر سے بے رخی برتنے اور دوسروں میں
رغبت رکھنے والی ہو ۔ )
لڑکے  ،لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں دونو ں کے خاندان کی مالی حیثیت ایک
دوسرے کے قر یب قریب ہو نی چا ہیے دراصل زوجین کا ایک دوسرے کا کفو ہو نے سے
مراد ہے دونو ں میں ہم آہنگی  ،ہمسری  ،تناسب اور مماثلت ہو اور دونو ں کا مز اج ایک
دوسرے سے ملتا ہو کیو نکہ ازدواجی زند گی صر ف دو انسا نو ں کے درمیان ہی نہیں بلکہ
دو خا ندانو ں کے درمیا ن تعلقات استوار کر نا کہال تا ہے ۔
ازدواجی زند گی ایک مرکب وقوعہ ہے مرد اور عورت اس میں بنیادی ارکان ہیں ان
دونو ں کی روحی واخالقی موافقت ہو نی الزم ہے اس سے ہی رشتے میں استحکام کمزور ہو
گا تلخیا ں پید ا ہو ں گی کیو نکہ زوجین کے رشتہ کو کمزور کر نے والے عوامل ایک
دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے فقدان ،عدم موافقت ،مماثلت ،ہم آہنگی وغیر ہ ہیں
1ایضاً ،ج،:ص88 :
2عاملی،وسائل الشیعہ ،با ب  ،7:کتا ب النکا ح،ج ، 20:حدیث 24959:
3عبد ہللا بن سنا ن بن طریف بنی ھا شم یہ ایک جلیل القد ر کو فی اور سچے روای تھے اور امام
نے ان نے کہا یہ ہما ر ے اصحا ب میں سے ہیں ۔
( رجا ل النجا شی،ص)214:
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۔زوجین ایک دوسرے کے شر یک ِ حیات بننا چا ہتے ہیں اور مل جل کر زند گی گز ارنا چا
ہتے ہیں مگر کفو نہ ہو نے کے با عث ایسا نہیں کر پا تے ۔ اگر چہ یہ با ت درست ہے کہ
دونو ں کے مز اج سو فیصد ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو ں یہ نامناسب ہے مگر کو شش
کی جا سکتی ہے کہ یہ فاصلہ ان کے درمیا ن کم سے کم رہے ۔

کفو نہ ہو نے کے باعث پیدا ہو نے والے عصر ی مسا ئل :
جب لڑ کا لڑ کی ایک دوسر ے کے ہم پلہ نہیں ہو تے لڑکی ظاہر ی رتبے کے اعتبار
سے لڑکے سے بہتر ہو تو لڑکی احسا س ِ بر تری اور لڑکا احساس ِ کمتر ی کا شکار ہو جا
تا ہے ۔کفو ء نا ہو نے کی وجہ سےوہ ایک دوسرے سے بے زاری کا اظہار کر تے ہیں جس
سے گھر کا ماحول خراب ہو جا تاہے دو نو ں کے درمیا ن توازن برقرارنہیں رہتا اور دو نو
ں کا نبا ہ مشکل ہو جا تا ہے۔ لڑکا غریب اور کم تعلیم یافتہ جبکہ لڑکی امیر اور زیادہ تعلیم
یافتہ ہو نے کی و جہ سےدونوں ایسے ماحول میں گھٹن محسو س کر تے ہیں ۔اکثراوقا ت
یہی وجہ دونوں کے مابین انتشار کا سبب بنتی ہے جس سےمعا ملہ علیحد گی کی حد تک
پہنچ جاتا ہے ۔
بسا اوقات لڑکا زیا دہ امیر اور کسی اچھی مالزمت کا حا مل ہو تا ہے جبکہ لڑکی غر
یب گھرانے سے تعلق ر کھتی ہے تو لڑ کی کو سسرال میں وہ عزت اور مر تبہ نہیں دیا جا
تا جس کی و ہ ان سے تو قع ر کھتی ہے ان حا الت میں لڑکی کی حیثیت سسرال میں صر ف
ایک کام کا ج کر نے والی مالزمہ کی سی ہو تی ہے اور اسے بات بات پر روک ٹوک کی جا
تی ہے ۔
جب لڑ کا لڑکی ایک دوسر ے کے کفو ء نہیں ہو تے مگر شادی کے بند ھن میں باندھ
دیئے جا تے ہیں تو اس صورت میں ایسے حاالت پیدا ہو تے ہیں کیو نکہ د لی طو ر پر ایک
دوسرے کو قبو ل نہیں کر تے با امر مجبوری وہ گھر و الو ں کی پسند یا مر ضی سے شادی
تو کر لیتے ہیں مگر بعد میں اس ر شتے کو قائم نہیں ر کھ سکتے ۔

خواستگاری:
معنی نسبت کی یا شادی کی درخواست دینا جبکہ اصطال حی
خواستگاری کو لغوی
ٰ
طور پر مردو عورت کا ایک دوسرے کو بالواسطہ یا بال واسطہ شادی کی خواہش ظاہر کر نا
کہال تا ہے ۔عمومی طو ر پر یہ تقا ضا مرد کی طر ف سے ہو تا ہے مگر عورت کی طر ف
یجہ 1کی طر ف سے نبی ِ
سے ہو نے میں بھی کوئی اشکال نہیں ۔ ام المو منین حضرت خد ؓ
2
اکر م ؐ کے لیے خواستگا ری کی گئی ۔
خواستگاری کے لیے مرد اور عورت کا بالغ  ،عاقل  ،مختار ہو نا الزم ہے ہر مسلمان
مردو عورت بغیر کسی وکیل یا وساطت کےعقد کر سکتا ہے ۔3خواستگاری کر نے واال اگر
 1نبی اکر ؐم کی پہلی زوجہ اور اسالم ال نے والی پہلی شخصیت اور ام المؤمنین ہیں ۔آپ نے بعثت سے قبل
نبی اکر م ؐ سے شادی کی۔ نبی ِ اکر ؐم کے دو بیٹے(قاسم اور عبد ہللا ) اور ایک بیٹی (فاطمہ زہر ا ) بی بی
خد یجہ کے بطن سے پید ا ہو ئے  ،حضرت خد یجہ ؓ نے اسال م کی راہ میں اپنی تما م دولت خر چ کر دی ۔
نبی اکر م نے خد یجہ کی ز ند گی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہ کی ۔
 2جعفر سبحانی ،آیت ہللا ۔ فروغ ابدیت ۔قم :بوستان کتاب تبلیغات اسالمی 1064،ءص192:
3تنز یل الر حمن ٰ ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج،1:ص33:
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کو ئی ولی یا وکیل ہو تو اس میں درج ذیل شر ائط کا پا یا جا نا الزم ہے ؛بلوغ ،عقل ،حریت
اور اگر نکاح کر نے واال مسلما ن ہو تو وہ بھی مسلما ن ہو ۔  1مطلقہ رجعیہ سے خواستگاری
دوران عدت زوجہ کے حکم میں آتی
کا اظہار کر نا مطلقا ً نا جا ئز ہے ۔ 2چونکہ مطلقہ رجعیہ
ِ
ہے ۔ اس لیے جس طر ح شوہر دار عورت سے خواستگاری حرام ہے اسی طر ح مطلقہ
رجعیہ سے بھی حرام ہے ۔ اس سلسلے میں ارشا ِد باری ہے :
َ
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(اور ان کے شو ہر اس ( مد ت ) میں انہیں لو ٹا نے کے ز یا د ہ حق دار ہیں  ،اگر
اصال ح چا ہتے ہیں ۔)
اس آیت ِ مبارکہ کے مطا بق طالق رجعی دینے والے کو شو ہر قر ار دیا گیا ہے
کیونکہ لفظ "بعلۃ" کا مطلقہ عورت پر اطالق ہو تا ہے چونکہ ان کے درمیا ن رشتہ
ازدواج قائم رہتا ہے لہذا عد ت کے دوران ایسی عورت سے خواستگا ر ی کا اظہا ر کر نا
اس کو اس کے شو ہر سے دور کر نے سبب بنتا ہے اورممکن ہے کہ یہ عمل عورت کو
کسی بڑی گمراہی میں مبتال کر دے اور وہ اپنے شو ہر سے جا ن چھڑانے کی خاطر اس کا
قتل کر نے کے درپے ہو جا ئے ۔ مطلقہ رجعیہ کی عدت ختم ہو نے کے بعد شو ہر بھی
دوسر ے افراد کی طر ح اس سے عورت مرد سے الگ ہو جا تی ہے پھر اگر سا بقہ شو ہر
چا ہے تو دوسرے مردوں کی طر ح خواستگا ر ی کر سکتا ہے ۔
اس سلسلےمیں امام رضا( 4والدت  11ذوالقعد ہ 765ء متوفی صفر 818ء) نے فر ما یا :
عن عبد ہللا بن الحجاج 5قال :سئلت ابا الحسن ۔۔۔ فاذا مضی ثال ثۃ اشھر فقد بانت
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 1خمینی،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص ،256:فصل فی اولیا ء العقد  ،مسئلہ12:
2حلی ،شرائع االسالم ،ج ،2:ص526:
3البقرۃ 228: 2
 4آپ کا نا م علی بن مو سی ٰ الر ضا ہے مدینہ میں پید ا ہو ئے اور مشہد میں خلیفہ ما مو ن کے ہا تھو ں
شہید ہو ئے  ،آپ کی کل عمر  55بر س تھی شیعہ اثنا ء عشر ی کے آٹھو یں اما م ہیں ،آپ کا رو ضہ
مبارک ایر ان کے شہر مشہد میں ہے ۔
5آپ کا نا م عبد ہللا بن حجاج البجلی تھاآپ ایک سچے روای تھےآپ کی سچائی کا ذکر شیعہ کتب رجا ل
میں مو جو د ہے ۔( نجاشی  ،رجال النجاشی  ،ص،225 :رجال ابن داود ص)201:
6عا ملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص234:
7البقرۃ 235 :2
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(تمہا ر ے لیے نکا ح کے پیغا م کی پیش کش یا د ل ہی د ل میں پو شید ہ ارادہ
کر نے میں کو ئی حر ج نہیں  ،خد ا جا نتا ہے کہ تم بعد میں ان کا ذکر کر و
گے  ،لیکن اس سے اس دوران کو ئی خفیہ و عدہ بھی نہ لو کو ئی نیک با ت
کہہ دینے میں کو ئی حر ج نہیں ہے اور جب تک مقررہ مد ت (عد ت ) پو ر
ی نہ ہو جا ئے تم نکا ح کا ارادہ نہ کر و اور جا ن لو کہ یقینا ً خد ا تمہا ر ے
دل کی با تیں خو ب جا نتا ہے لہذا اس سے ڈرتے رہ ،اور یہ آگاہ ہو جا ؤ کہ
ہللا بخشنے واال اور بر د با ر ہے ۔)
اس آیت کر یمہ کے مطا بق دوران عدت عورت سے خواستگا ر ی جا ئز نہیں کیو
نکہ ایسا ممکن ہے کہ اس خواستگا ر ی کی وجہ سے اس کے اند ر اس مرد کے سا تھ شادی
کی خواہش پید ا ہو جا ئےاور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عدت کے تما م ہو نے کے معا ملے
میں جھوٹ بول دے ۔ مگر عدت وفات کا معا ملہ اس طر ح نہیں کیو نکہ وہا ں میا ں بیو ی
کے درمیا ن مکمل جد ائی ہو جا تی ہے اس لیے اشارۃ ً بات کرنے میں کو ئی اشکا ل نہیں ۔
عن الصادق انہ قال ال تصر حوالھن بالنکا ح و التزویج قال ومن السران یقول
1
لھا موعدک بیت فالں،اال تقولو قوال معروفا)یعنی التعر یض الذی اباحہ ہللا۔
(حضرت امام جعفر صادق نے فر ما یا  :معتدہ عورتو ں سے نکا ح و تز و یج
کی صراحتا ً خواستگا ر ی نہ کر و اور فر ما یا  :مخفیا نہ طور پر یہ ہے کہ
مرد عورت سے کہے  :تیر ا موعد فال ں کا گھر ہے "اال تقولو قوال معروفا"
یعنی تعریضا ً خواستگاری کر نا ہللا تعالی ٰ نے مبا ح قر ار دیا ہے ۔ )
جس عورت کی نسبت کسی دوسرے مردسے ہو چکی ہو اس سے خواستگا ر ی کر نا
جا ئز نہیں لیکن اگر کو ئی شخص رشتہ ما نگ کر کرلے تو نکا ح صحیح ہے ۔
قال رسول ہللا الیخطب الرجال علی خطبۃ اخیہ 2
(نبی اکر م ؐ نے فر ما یا  :کسی شخص کے لیے منا سب نہیں کہ ا س کے (مو من ) بھا ئی
نے جس عورت کا رشتہ ما نگا ہو  ،وہ بھی اس عورت کا خواستگار بن بیٹھے۔)
اس سلسلے میں اما م خمینی کے مطا بق  :خواستگاری مو من میں داخل ہو نا مکر وہ
ہے ۔ 3شیخ طوسی 1067(4ء) کے مطا بق :ایک دوسرے کو ذاتی زندگی سے بہتر آگا ہی کے
لیے اسالمی تعلیما ت میں خواستگا ری سے پہلے مطلو بہ خاتو ن کے چہر ے اور ہا تھو ں
5
کے بغیر قصد لذت دیکھنے کی اجازت ہے ۔

 1اسماعیل المعزی المالئر ی ،سید حسین البروجردی۔ جامع احادیث الشیعہ فی احکا م الشر یعہ۔ قم
ایران:مطبعۃ مہر ،ج ،20:ص،453:حدیث1489:
 2ابن ابی الجمہور ،محمد بن علی بن ابراہیم االحساتی ،عوالی اللئالی العزیزیہ فی االحادیث الدینیہ  ،قم:دارسید
الشہداء للنشر ،ج،2:ص274:
 3خمینی،تحر یر الوسیلہ ،ج ،1:ص466:
 4ابو جعفر محمد بن حسن طوسی  ،ایران کے شیعہ عالم دین تھے ۔آپ نے تہذیب االحکام ،االستبصار،
التبیان فی تفسیر القر آن اور المبسوط تالیف کیں۔
5طوسی،ابو جعفر محمد بن الحسن ۔ المبسوط فی فقہ االمامیہ ۔تہران :مکتبۃ مرتضویہ 1968،ء ج،4:
ص219:
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عن محمد بن ابی عمیر عن ھشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختری
کلھم عن ابی عبد ہللا قال :ال باس بان ینظر االی ٰ وجھھا ومعا صمھا اذا ارادان
1
یتزوجھا
2
(محمد بن ابی عمیر نے ھشام بن سالم ،ھماد بن عثما ن اور حفص بن بختری
تینو ں سے روایت کی ہے ۔ امام جعفر صادق نے فر مایا  :جب کو ئی شخص
کسی عورت کے سا تھ شادی کر نا چا ہتا ہے تو وہ اس کے چہر ے اور ہا تھو
ں کو کالئیوں تک دیکھ سکتا ہے ۔ )
اما م خمینی فر ما تے ہیں  :جس عورت سے شادی کر نے کا ارادہ ہو اس کو دیکھنا
جا ئز ہے بشر طیکہ حصو ل کا قصد نہ ہو اور یہ احتمال ہو کہ دیکھنے سے زیادہ واقفیت
حاصل ہو جا ئے گی ۔ 3بیو ی کے انتخا ب کے سلسلے میں مر د کو صرف اس کے ظا ہر ی
حسن و جما ل یا مال ودولت سے متا ثر ہو کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ جانا چا ہیے بلکہ
ایسی خواستگاری کو دین اسالم میں منع فر ما یا گیا ہے ۔ کیو نکہ جو بھی کسی عورت کے
ما ل یا ظاہری شکل وصورت کی بنا پر شادی کر ے گا تو بعد میں اس عورت میں اسے بہت
سی نا پسند ید ہ چیز یں دیکھنے کو ملیں گی ۔
اسالم نے عورت کے لیے معیا ر حسن تقوی ٰ ،پر ہیز گا ر ی  ،اوالد جننے والی ،
محبت کر نے والی اور اپنی عفت کی حفا ظت کر نے والی کو قر ار دیا ہے ۔عورت اپنے
شوہر کے سا تھ تواضح وانکساری سے پیش آئے اور اپنا ُحسن وجمال غیر محرمو ں پر ظا
ہر نہ ہو نے دے ۔ خواستگاری کے سلسلے میں یہ با ت ز یر ِ نظر رکھنی چا ہیے مرد یا اس
کے والد ین کو عورت کے گھر شادی کا پیغا م بھیجناچا ہیے زما نے کی اس روش سے
عورت کے خاند ان اور اس کی حیثیت کا صحیح اندازہ ہو جا تا ہے لیکن اگر اس کے بر
عکس عورت یا اس کے والد ین کی طر ف سے خواستگاری کا اظہا ر ہو تو یہ خالف شر
یعت نہیں بلکہ سنت ِ نبو ی ؐ ہے ۔
ایجاب مرد کی طر ف سے ہو ،تاکہ عورت کی عز ت و وقار میں اضافہ ہو ۔ فطر ی
طور پر مرد آزادنہ مز ا ج کا حا مل ہے اور عورت شرم وحیاء کا مزاج ر کھتی ہے اسی
لیے مرد کو پروانہ اور عورت کو شمع سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ مرد کو بھی پروانے کا کردار
اداکر تے ہو ئے عملی زند گی میں شادی کی خاطر خواستگاری کے لیے خود عورت کی طر
ف جا نا چا ہیے ۔
خوا ستگا ر ی کا عمل شر عی لحا ظ سے ایک نیک عمل ہے جو نکا ح کے ارادے
کو ظا ہر کر تا ہے یہ عورت اور مر د دو نو ں کی طر ف سے ہو سکتا ہے مگر عمو می
1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ،20:ص،88:باب ،36:حدیث25101:
 2محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ٰ ازدی آپ بغداد میں پیدا ہو ئے اور وہیں مدفون ہیں  ،امام موسی ٰ کاظم ،
علی رضا  ،محمد تقی کے اصحاب تھے  ،تیسر ی صدی ہجری کے محدث شیعہ اور قاضی تھے آپ کا
اصحا ب اجماع میں شمار تھا ان کا ذکر بہت سی کتا بو ں میں ہو ا کہ یہ ایک صاف گو انسا ن تھے ۔آپ نے
 94تک کتب تالیف کیں شیخ طوسی کے مطابق امام رضا کی شہادت بعد آپ کی کتابو ں کو غارت کر دیا
گیا اور پھر انہو ں نے اپنے حافظے پر مبنی انہیں  40جلدوں میں جمع کیا ۔(رجال النجاشی،ص،326:
اختیار معرفت الرجال  ،ص)590:
3امام خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص 245:مسئلہ28:
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طو ر پر یہ مر د کی طر ف سے کیا جا تا ہے ۔ خو استگا ری کے وقت لڑ کے کی طر ف
سے یا دو نو ں ا طرا ف سے جو کوائف بتا ئے جا تے ہیں ان میں مبا لغہ آرائی سے کا م لیا
جا تا ہے جو کہ شادی یا بسااوقات رشتہ طے ہو جانے کے بعد غلط کوائف طرفین میں نزاع
کا با عث بنتے ہیں ۔
رشتہ کر وانے والے افرادکا یہ معمول ہو تا ہے کہ وہ سادہ لو ح افراد کو دیکھ کر
اپنے جا ل میں پھنسا لیتے ہیں ۔رشتہ بتا تے وقت وہ لڑ کے یا لڑ کی کی غیر ضروری تعر
یفیں جن میں عا م طو ر پر لڑکے کے کاروبار  ،ظاہر ی سٹیٹس  ،تعلیم اور شر افت کواور
لڑکی کے ُحسن اور سمجھ داری کےحوالے سے مبالغہ آرائی کی جاتی ہے مگر شادی کے
بعد ان میں سے بہت سی باتیں محض فر ضی کہا نیا ں ہی ہو تی ہیں اور وہی لڑکا بے روز
گار  ،نکما  ،اور آوارہ جبکہ لڑکی غیر ذمہ دار اور کم خو بصورت ہو تی ہے اس طرح
لڑکی اور لڑکے نے جو تصور ایک دوسرے کے متعلق بنایا ہو تا ہے وہ سب ختم ہو جا تااگر
رشتہ باقی رہ بھی جا ئے توان کے اعتبار کو جو ٹھیس پہنچتی ہےوہ اعتبار کبھی واپس نہیں
آتا ۔

نسبت:
یہ ایک ایسا معا ہد ہ ہے جس کے تحت مرد و عورت اس با ت پر متفق ہو ں کہ ایک
دوسرے سے شادی کر یں گے البتہ شرعی طور پر وہ اس عہد کے پا بند نہیں ۔ لڑکا  ،لڑکی
کا ایک دوسرے کے سا تھ منسو ب ہو نا اس صورت میں طے پا تا ہے جب وہ ایک
دوسرےکے لیے پسند ید گی کا اظہا ر کر یں دونو ں کی رضا مند ی کے بعد یہ رسم طے پا
1
تی ہے ۔ اس بارے میں حضرت علی ؓ کے مطابق :جمعہ کا دن منگنی کا د ن ہے ۔
نسبت طے پا نا عورت کے مقا م و مر تبے کو بر قر ار ر کھتاہے ۔ البتہ کئی گھروں
میں یہ رسم عام ہے کہ لڑکا اور لڑکی نسبت (منگنی)طے ہوجانے کے بعد عقد سے پہلے
ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جا تے ہیں ،آپس میں گفتگو کر تے ہیں اور ایک سا تھ
گھر سے باہر بھی چلے جا تے ہیں ۔ اس حوالے سے مراجع عظا م کے فتاوی ٰ ز یر نظر ہیں
:
آیت ہللا خا منہ ای کے نز د یک نا محر م کے ساتھ با ت چیت جا ئز ہو نے کا معیا ر
مفسد ہ اور عد م مفسدہ ہے ۔ آیت ہللا صافی گلپایگانی 1919( 2ء)کہتے ہیں کہ اجنبی کے سا تھ
اس قسم کے تعلقا ت جا ئز نہیں ۔
آیت ہللا بہجت 1915 (3ء ۔ 2008ء )کے خیال میں مرد جس عورت کے ساتھ شادی کر نا
چاہتا ہے اس کے چہر ے کو دیکھنا جائز ہے اس شر ط کے سا تھ کہ وہ جا نتا ہو کہ اس کے

 1رضی جعفر ،نہج البال غہ  ،کلمات قصار503:
 2آپ کا نا م لطف ہللا صا فی ہے اور گپایگا ن کے عال قے میں پید ا ہو ئے ،آپ خا منہ ای کے بعد عظیم مر
اجع میں شما ر ہیں ،آ پ نے بہت سی کتا بیں لکھیں جن میں الد ال لۃ الی من الو ال یۃ  ،اصول الفقہ  ،منتحب
االحکام ،مناسک حج اور رسالہ تو ضیح المسا ئل قا بل ذکر ہیں ۔آپ نے  99سال عمر پا ئی۔
3آپ کا نا م محمد تقی لقب آیت ہللا بہجت ہے  ،قم میں پید ا ہو ئے اور حر م بی بی معصو مہ قم میں مد فون
ہیں  ،حوزہ علمیہ قم میں مراجع تقلید تھے  ،زیادہ شہر ت آپ کے زہد و تقوی کی و جہ سے ہو ئی ۔آپ کی
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سا تھ شادی کر نے میں کو ئی شر عی ما نع نہیں ہے ،یہ احتما ل ہو کہ عورت رشتے کو
قبول کر ے گی اور یہ احتما ل ہو کہ اس نگا ہ سے نئی معلو ما ت فرا ہم ہو ں گی ۔ آیت ہللا
فاضل لنکر انی 1931 ( 1ء ۔  2007ء) کے نز د یک جائز ہے ۔آیت ہللا تبر یز ی کہتے ہیں کہ
جب تک صیغہ عقد جا ر ی نہ ہو جا ئے لڑکا  ،لڑکی نامحر م ہیں ان کاحکم باقی نامحر م
افراد کا حکم ہے ۔ آیت ہللا مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضروری شناخت
کی مقدار میں کو ئی اشکال نہیں اس شر ط کے ساتھ کہ گفتگو عام طور پر کی جانے والی
2
اور ضرورت کے مطابق ہو ۔
چو نکہ نسبت طے پا جا نے کے بعد دونو ں میں محر میت پید ا نہیں ہو تی دونو ں
ایک دوسرے کے لیے غیر محر م ہو تے ہیں اس بناء پر اگر وہ مال قا ت کر تے ہیں یا گفتگو
کر تے ہیں تو شر عی حدود کے اندر رہتے ہو ئے اگر مفسدہ کا احتمال نہ ہو تو ایک دوسر
ے کے مز اج کو جاننے کی خا طر ایسا کر سکتے ہیں البتہ اگر اس کی ضرورت محسو س
نہ ہو یا دونو ں ایک دوسرے کی عادات و اطوار سے واقف ہو ں تو احتیاط کی بنا ء ایسی
گفتگو اور مال قا ت سے پر ہیز کر یں ۔
نسبت طے پا جا نے کے بعد دونو ں اطراف سے ایک دوسرے کو تحفے و تحائف
دیئے جا تے ہیں جو کہ عام کھا نے پینے کی اشیا ء ملبوسات اور زیو رات پر مبنی ہو تے
ہیں ۔ نسبت ختم ہو جا نے پر دیئےجا نے والے تحا ئف اس صورت میں واپس لیے جا سکتے
ہیں جب کھانے پینے اور ملبوسا ت جیسی اشیا ء کو ابھی استعمال میں نہ ال یا گیا ہو ۔ منگنی
کے دوران طر فین کی طر ف سے دیئے گئے تحا ئف ہبہ کے مصادیق میں سے ہیں ۔ 3اگر
کسی نے اپنے کسی قر یبی رشتہ دار مثال ً ما ں ،با پ ،اوالد و غیر ہ کو کو ئی چیز ہبہ کی
ہو تو ہبہ کر نے واالان سے واپس لینے کا حق نہیں رکھتا  ،ان کے عالوہ کسی اور کو ہبہ
کی ہو اور وہ چیز با قی بھی ہو تو واپس لے سکتا ہے ۔ وہ لڑکا لڑکی جو ابھی رشتہ ازدواج
4
میں منسلک نہ ہوئے ہوں وہ اجنبی کے حکم میں آتے ہیں ۔
نسبت ہو جا نے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طر ف راغب ہو جا تے ہیں ان
کی د لچسپی ایک دوسرے کی طر ف بڑ ھ جا تی ہے ۔ وہ میل مالقاتیں شر وع کر دیتے ہیں،
آپس میں ٹیلی فو ن انٹر نیٹ پر گھنٹو ں بیٹھ کر گفتگو کر تے ہیں مگر یہ دو اجنبی افراد جب
حد سے زیادہ ایک دوسرے کو وقت دینے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے نقا ئص سا منے
آنے لگتے ہیں جو کہ شادی سے قبل ہی بسا اوقا ت رشتہ ختم ہو جا نے کا سبب بن جا تا ہے ۔
دوسری طرف میل و مال قا تیں جب حد سے بڑھنے لگتی ہیں تو ان کے اند ر ایک دوسرے
تصا نیف طبع نہیں ہو ئیں کیو نکہ آپ کا کہنا تھا کہ ابھی پہلے بہت سے بزرگ ہیں جن کی کتب زیر طبع
ہیں ۔
 1آیت ہللا فا ضل لنکر انی ایر ان کے مشہو ر مر اجع تھے ،قم میں پیدا ہو ئے اور قم میں معصومہ بی بی
فاطمہ کے حرم میں مد فون ہیں۔ آپ نے فقہ اوراصول فقہ پر کام کیا  ،آپ نے بے شمار کتب تالیف کیں جن
میں کتا ب نکا ح  ،کتا ب الطالق والمواریث  ،احکام جوانا ن القو ائد الفقھیہ اور جامع المسا ئل قا بل ذکر ہیں
۔
2
محمودی  ،مسائل جد ید  ،ج، 2:ص52 ،51:
 3مصطفی ٰ  ،سید محقق داماد  ،ڈاکٹر۔ بررسی فقہی حقوق خانوادہ نکا ح و انحال ل آن۔ تہران ایران  :مرکز
نشر علو م اسالمی  1967 ،ء  ،ص 39:
 4خمینی،تحر یر الوسیلہ،ج  ،2:ص ،58:کتا ب الہبہ  ،مسئلہ8:

33

سےجھجک اور شرم و حیا ء ختم ہو جا تی ہے اور ایسے میں وہ کئی دفعہ شر عی حد ود کو
بھی پار کر جا تے ہیں جس سے دو نو ں نہ صرف معاشر ے میں اخالقی نظام کو بر باد کر
تے ہیں بلکہ ہللا کے مجر م بھی بن جا تے ہیں ۔
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فصل سوم  :نکا ح کی صحت اور حر مت کی شرائط

نکا ح کی صحت اور حر مت کی شرائط
نکا ح کی صحت کے لیے اس میں درج ذیل شر ائط پا یا جا نا الز م ہے :
اہلیت؛رضاعت ؛تعین زوجین؛ اختالف جنس اورصیغہ ِ نکاح ۔شیعہ مجتہدین کے مطا بق اہلیت
 :اہلیت سے مراد لغت میں صال حیت  ،قابلیت اور استعداد ہے ۔اور فقہی اصطال ح میں اس
سے مراد بالغ ،عاقل  ،اور تکلیف ِ شر عی کی شر ائط کا حامل ہو نا اور عادل ہو نا ہے ۔
1اہلیت کو تین اقسا م میں بیا ن کیا جا تا ہے :

ذا تی اہلیت :
ذاتی اہلیت سے مراد انسا ن کی ایسی صال حیت جو اس کے فا ئد ے یا نقصا ن میں
شر عی حقوق کا واجب ہو نا ظا ہر کرے۔ 2یعنی انسان کے اند ر اہلیت مو جو د ہو جو اس
کے حقوق و فر ائض کے وجو ب کو پید ائش سے مو ت تک کو بیا ن کر ے ۔ ذاتی اہلیت کو
مز ید دواقسام میں بیا ن کیا جا تا ہے :
1۔ ایسی صال حیت جو انسا ن کے مالک اور حق دار ہو نے پر دال لت کر تی ہے اور یہ صال
حیت مجنو ن  ،سفیہ  ،اور ایسا بچہ جو ابھی شکم ِ مادر میں ہو کو بھی حاصل ہے ۔
2۔ ایسی صال حیت جو انسا ن کو حقو ق و فر ائض کو انجا م دینے میں اپنے اموال و معا مال
ت میں اس کے تصر فی حق کو ظا ہر کر ے ۔ نکاح میں ذاتی اہلیت سے مراد ہے کہ انسا ن
کے اند ر ایسی صال حیت جس کے با عث وہ اپنے نکا ح کے لیے خود اقدا م کر سکتا ہے
لہذا ہر عاقل  ،با لغ  ،خود مختا ر مسلما ن مرد و عور ت اپنا نکا ح کر نے کا استحقا ق ر
کھتا ہے ۔ 3ذاتی اہلیت کے لیے زوجین میں بلو غ  ،عقل  ،قدرت و اختیا ر اور قصد و اردہ کا
ہونا از حد الز م ہے تا ہم جس شخص میں یہ شر ائط نہ ہو ں وہ نکا ح کی اہلیت نہیں ر کھتا ۔
 1سید محمد حسینی ،ڈاکٹر۔ فر ہنگ لغا ت واصطال حات فقہی ۔ تہران :انتشارات سروش 1969،ءص77:
2ایضاً۔ ص77:
 3مغینہ ،محمد جواد ۔ اال حوال الشخصیہ علی المذاہب الخمسہ۔ بیروت  :دارالعلم للمالیین1964 ،ء،ص14:
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بلو غ :
بلو غ سے مراد مقصد اور آخر تک پہنچنے کے ہیں پھر وہ چا ہے کو ئی مقصد ،
مقام  ،زما نہ یا اندازہ کیے ہو ئے امور میں سے کو ئی امر ہو فرق نہیں پڑتا  ،تا ہم کبھی فقط
قر یب پہنچنے پر بو ال جا تا ہے۔ 1لغت میں بلو غ سے مراد ادراک کے ہیں اور اصطال ح
میں اس سے مراد انسان کے جسم سے منی کا اخرا ج اور مبا شرت کی طر ف رجحا ن کی
2
و جہ سے اس کا اختالم اور نکا ح کی عمر تک پہنچنا ہے ۔
جب کسی لڑکی یا لڑ کے میں یہ چار عال مت پا ئی جا ئیں تو وہ با لغ کہال ئیں گے ؛اسی
سلسلے میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے :
عن حمران قا ل :سا لت ابا جعفر قلت لہ :متی یجب علی الغال م ان یو خذ با لحد
ود التامۃ و تقا م علیہ و یوخذبھا؟قا ل اذا خرج الیتم و ادرک قلت  :فلذلک حد
یعر ف بہ؟ فقال  :اذا احتلم اوبلغ خمس عشرۃ سنۃ اواشعرا و نبت قبل ذلک ،
اقیمت علیہ الحدودُ و اخذ بھا و اخذت لہ  ،قلت :فالجاریۃ  ،متی تجب علیھا
الحدود التامۃ وتوخذ بھا ویو خذبھا ویو خذلھا ؟ قال  :ان الجاریۃ لیست مثل
الغالم  ،ان لجاریۃ اذا تزوجت ودخل بھا ولھا تسع سنین ذھب عنھا الیتم دوفع
الیھا مالھا وجاز امر ھا فی الشرا ء والبیع واقیمت علیھا الحدود التا مۃ واخذلھا
بھا ، ،قال والغالم الیجوز امرہ فی الشراء والبیع وال یخر ج من الیتم  ،حتی یبلغ
3
خمس عشر ۃ  ،اویحتلم اویشعر او ینبت قبل ذلک ۔
(حمران 4حضرت امام با قر سے روایت کر تے ہیں کہ میں نے پو چھا  :کب
واجب ہے کہ بچہ (لڑکے ) سے تما م شر عی حدود کا مؤاخذہ کیا جا ئے اور
اس پر شر عی حدود قائم کی جا ئیں ؟ امام نے فر ما یا  ( :جب وہ یتیمی (
بچپنے) سے با ہر نکل جا ئے اور با لغ ہو جا ئے  ) ،میں نےعر ض کیا  :کیا
اس کے لیے کو ئی حد معین ہے ؟ آپ نے فر ما یا  ( :جب و ہ محتلم ہو جا ئے
یا پند ر ہ سا ل( قمر ی ) کا ہو جا ئے یا اس سے پہلے (موٹے سخت ) با ل ا
گ آئیں تو اس پر شر عی حدود کب واجب ہو تی ہیں کہ اس نفع و نقصا ن میں
نفا ذ ہو گا ) پھر پوچھا پس لڑکی پر تمام شرعی حد ود کب واجب ہو تی ہیں کہ
اس پر حدود کو نافذ کیا جا سکے اس کے حق میں کسی کا مؤاخذہ کیا جا
سکے ؟ تو اما م نے فرما یا (لڑکی لڑکے کی طر ح نہیں لڑکی کی جب شاد ی
 1راغب اصفہا نی ،ابو القاسم حسین بن محمد ۔ مفردات غریب القر آن۔ قم  :دفتر نشر الکتاب 1983 ،ء مادہ ب
ل غ  ،ص60:
 2شیخ النجفی  ،محمد حسن۔ جواہر الکال م فی شرح شرائع االسالم ۔بیروت :دار احیاء التراث العربی1981 ،ء
ج،26:ص6-4:
3عا ملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج، 1:ص ،43:باب  ،4:حدیث2:
4آپ کا نا م ُحمران بن اعین بن سنسن الشیبانی کو فی (ابو حمزہ ) ہے آپ آل اعین میں سے تھے آپ امام
زین العابدین  ،باقر اور امام صادق کے ادوار میں تھے ۔ آپ قاری قر آن مشہور تھے اور علما ء نحو  ،لغت
اور اہل بیت کے شعراء میں سے تھے  ،آپ کے بارے میں امام باقر نے فر مایا  :انت من شیعتنا فی الدنیا
واالخرۃ۔ اور امام صادق نے فر مایا  :انہ رجل من اھل جنۃ ۔ علما ئے رجال نے آپ کو راویو ں کے اعلی ٰ
طبقے میں ،تشیع بڑئے مبلغین اور ثقہ روایوں میں شامل کیا ہے ۔(طوسی  ،رجال کشی  ،ج،2:ص) 554:
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ہو جا ئے اور نو سا ل قمر ی مہینے کے پو ر ے ہو جا ئیں اس کے سا تھ مقا
ر بت واقع ہو نے پر اس سے یتیمی (بچپنا) ختم ہو جا تی ہے اور اس کا ما ل
اس کے حوالے کر دیا جا تا ہے ۔ وہ خر ید و فر و خت کر سکتی ہے اور اس
پر تما م شر عی حدود قائم ہو تی ہیں اور شر عی حدود اس کے نفع و نقصا ن
کے لیے ہو تی ہیں ) پھر فر ما یا کہ (جبکہ لڑ کا جب تک پورے پند ر ہ سال
کا نہ ہو جا ئے یا و ہ محتلم نہ ہو یا اس سے پہلے اس کے بال نہ اگ آئے ہو
ں خر ید و فر و خت نہیں کر سکتا اور نہ ہی یتیمی سے خا ر ج ہو تا ہے ۔))
گو یا حیض آنا اور حاملہ ہو نا لڑ کی کے بالغ ہو نے کی عال مات سمجھی جا تیں ہیں اس میں
حاملہ ہو نا اس لیے ہے کیو نکہ عورت حاملہ اس وقت ہوتی جب مرد و عورت کا جنسی مال
پ ہو تا ہے اور حیض اس لیے کیو نکہ حیض کا عورت کو آنا مر د کی منی آنے کے بر ابر
ہے ۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک لڑ کا پند ر ہ بر س قمر ی پو ر ے کر نے پر اور لڑ کی نو بر
س قمر ی پو ر ے کر نے پر با لغ سمجھی جا تی ہے ۔

عقل :
لغو ی طو ر پر عقل ایسی قو ت و صال حیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسا ن
علم حاصل کر تا ہے ۔  1اصطال حی طو رپر اشیاء کو حقیقی طور پر سمجھنے کی صال حیت
ر کھنا تا ہم نکا ح میں عقل کی شر ط سے مر اد مر د و عور ت کا دیو انہ نہ ہو نا ہے ۔نیز
2
سفیہ (کم عقل) جو اپنا نفع و نقصان نہ سمجھ سکتا ہو وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے ۔
اس حوالے سے اما م جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
عن ابی البختری جعفر عن علی انہ کا ن یقول فی المجنو ن والمعتوہ الذی ال
3
یفیق والصبی الذی لم یبلغ  :عمد ھما خطا تملہ العاقلۃ وقد رفع عنھا القلم
(ابو البختری 4نے امام جعفر صادق سے اور انہو ں نے اپنے والد سے نقل کیا
علی اس مجنو ن اور کم عقل  ،جسے دیوانگی سے افاقہ نہ ہو
ہے کہ(حضرت ؓ
تا ہو اوراس بچے کےبارے میں جو ابھی با لغ نہ ہو کےمتعلق فر ما تے تھے
کہ ان کا جا ن بو جھ کر عمدا ً کو ئی کام کر نا بھی خطا و غلطی ہے ،ان کے
نقصا نا ت کے ضامن ان کے اولیا ء ہو ں گے (،کیو نکہ ) ان پر سے قلم
تکلیف اٹھا لیا گیا ہے ۔)

قد ر ت و اخیتا ر :
تما م شر عی معامالت کو بجا ال نے میں قد ر ت و اختیا ر کا ہو نا ال زمی امر ہے تاہم
مجبو ر و بے بس انسا ن قدرت و اختیار نہ ہو نے کی وجہ سے نکاح کر نے کا حق نہیں ر
کھتا اور ایسا نکا ح با طل ہے ۔ البتہ جبر و اکر ہ ختم ہو جا نے کے بعد اگر وہ اپنی رضا مند
مرتضی حسینی ۔ تا ج العر وس۔ بیروت :دار الفکر1993،ء ،ج ،15:ص 504:
 1زبید ی ،سید محمد
ٰ
 2محمد حسینی ،فر ہنگ لغا ت و اصطال حات فقہی ،ص344-169:
3عاملی  ،وسا ئل الشیعہ ،ج  ،29:ص ،90:باب 36:حدیث 35225 :
 4وھب بن وھب بن عبدہللا بن زمعۃ بن االسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی ابوالبختری یہ امام جعفر
صادق کے زما نے کے تھے ۔اور ان کے بارے میں امام نے فر مایا  :وکان کذابا ۔ یہ شخص جھوٹا ہے اور
اس کی بیان کر دہ حد یث بھی جھوٹی ہے ۔ (نجاشی  ،رجال ،ص،430:رقم )1155:
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ی ظا ہر کر دے تو نکاح صحیح ہے ۔ 1اس کی وضا حت کر تے ہو ئے اما م جعفر صادق فر
ما تے ہیں :
عن عمر و بن مروان عن ابی عبد ہللا قال  :قال رسول ہللا :رفع عن امتی اربع
خصال :خطاوھا ونسیا نھا وما اکر ھوا علیہ ومالم یطیقوا وذلک قول ہللا
عزوجل( :ربنا ال تو ا اخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا وال تحمل علینا اصراکما
حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا وال تحملنا ماال طاقۃ لنا بہ )وقولہ (:اال من اکرہ
2
وقلبہ مطمئن باالیما ن )
(عمر بن مروان 3نے اما م جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ نبی ِ اکر م ﷺ
نے فر ما یا  :میر ی امت سے چار خصلتوں کو معا ف کر دیا گیا ہے  ،اس
کی خطا کو  ،بھول چو ک کو  ،جس کام پر انہیں مجبو ر کیا گیا ہو اور جس کا
م کو انجام دینے کی ان میں طا قت نہ ہو ۔یہ ہللا پاک کا فر ما ن ہے (اگر ہم بھو
ل جا ئیں یا کو ئی خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا ،اے ہمارے ر ب ہم
پر و ہ بو جھ نہ ال دنا جیسا تو نے ہم سے پہلے والو ں پر ڈاال تھا  ،جس بو جھ
کو اٹھا نے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈال ۔ ))
گو یا آیت مبارکہ اور حدیث نبو ؐی کی رو سے انسا ن سے کو ئی غلطی ہو جا ئےیا
ایسا کام جو غیر شر عی ہو اور اس پر اس کو مجبو ر کیا جا ئے یا پھر کسی کا م کو انجا م
دینے کا اختیار اس کے پاس نہ ہو اور وہ انجا م نہ دے سکے تو وہ بر ی الذمہ ہو گایعنی شر
عی لحاظ سے اس پر کو ئی قدغن نہیں کیو نکہ اسالم مسلما نو ں کو تنگی و سختی میں نہیں
ڈالنا چا ہتا بلکہ ان کےلیے آسا ن راہ حل فر اہم کر تا ہے اسی لیے اسالم میں اجتہاد کا
دروازہ کھال ہے تاکہ حاالت و زما نے کے تحت ان کو پیش آمدہ مسا ئل کو حل کر نے میں
مد د مل سکے ۔

قصد و ارادہ :
عا م عقو د کی طر ح نکا ح میں بھی قصد و ارادہ کا ہو نا الزم ہے ۔ تا ہم سو نے واال
 ،بھو ل کر انجا م د ینے واال اور غلطی سے معاملہ کر نے والے کا عقد باطل ہے ۔ 4حضرت
علی سے روایت ہے :
امیر المو منین ؓ
وقال :رفع القلم عن ثال ثہ عن الصبی حتی یبلغ وعن النا ئم حتی یستیقظ وعن
5
المجنو ن حتی یفیق
(حضرت علی ؓسے روایت ہے کہ آپ نے فر ما یا  :تین افراد سے قلم تکلیف
اٹھا لیا گیا ہے  :بچے سے جب تک وہ با لغ نہ ہو جا ئے  ،سونے والے سے
مرتضی بن محمد امین ۔ کتا ب المکاسب۔ قم :مؤسسہ دارالکتاب 1989 ،ء  ،ج ،8:ص 120:
 1شیخ انصاری،
ٰ
2کلینی ،الکا فی ،ج،2:ص ،462:باب ارفع عن االمۃ ،حد یث1:
 3اما م جعفر صادق کے صحا بی تھے اور ثقہ راوی تھے ۔(اختیار معرفۃ الرجال  ،ص،219:رقم ،780:
رجال حلی  ،ص)121:
 4طو سی ،ابو جعفر محمد بن الحسن ۔ الخالف ۔قم  :مؤسسہ النشر االسالمی 1990 ،ء ،ج،2:ص219:
عیسی۔ سنن الترمذی ۔ بیروت :دارالفکر 2008ء ،ج،4:ص،32:حدیث1423:
 5ترمذی  ،محمد بن
ٰ
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جب تک وہ بید ار نہ ہو جا ئے اور دیو انے سے جب تک اسے افا قہ نہ ہو جا
ئے ۔ )
عقد نکا ح کے لیے نیت و ارادہ ہو نا الزم ہے یہ ایسا عمل نہیں جو کسی سے زبر
دستی کر والیا جا ئے جب تک عقد کرنے والے کی اپنی مرضی شا مل نہ ہو اور اگر کسی کو
مجبو ر کر کے عقد نکا ح کر وا دیا جا ئے تو ایسانکا ح شر عی طور پر ناجا ئز ہو گا ۔
اخالقی اور معاشر تی لحاظ سے د یکھا جائے تو ایسی شادیا ں اکثر لڑائی جھگڑے اور
انتشار اور فسا د کا باعث بنتی ہیں کیو نکہ جس کو نکا ح پر مجبو ر کیا جائے وہ فریق ِ
مخالف کو دلی طور پر اپنا ہم سفر تسلیم کر نے کے لیے تیا ر نہیں ہو تا نتیجۃ ًایسا فر د ذہنی
دباؤ اور احسا س ِ محرومی کا شکا ر ہو جا تا ہے ۔

ولی کی اہلیت:
و ال یت سے مراد لغت میں اما رت ،سلطنت اور حکو مت ہے ۔ وال یت ر کھنے والے کو و
مولی علیہ کہا جا تا ہے ۔ازدواج میں و ال یت اس شر
لی اور جس پر وال یت کی جائے اس کو
ٰ
عی اختیا ر کو کہتے ہیں جو کہ و لی کو مو لی علیہ پر نقص یا مصلحت کے تحت حا صل
ہوتا ہے۔  2تما م فقہاء اس با ت پر متفق ہیں کہ ولی صغیر ،صغیر ہ اور مجنو ن  ،مجنو نہ
کے نکا ح میں و ال یت کا حق رکھتا ہے مز ید یہ کہ سفیہ سے متعلق بھی یہی حکم ہے ۔ 3ہر
مسلمان جو کہ عا قل اور با لغ ہو اور شر عی لحاظ سے و ال یت کا اہل ہو وہ مو لی ٰعلیہم
4
(صغیر ہ  ،کبیر ہ ،مجنو ن اور سفیہ ) کے نکا ح میں حق والیت ر کھتا ہے ۔
1

وکیل کی اہلیت :
ہر وہ شخص جو عاقل  ،با لغ  ،با شعور اور قد ر ت و اختیا ر ر کھتا ہے( دوسرے کے ) نکا
ح میں وکیل بن سکتا ہے ۔ 5اراکین وکالت کو درج ذیل اجزا ء میں تقسیم کیاجا سکتا ہے ۔
1۔ و ہ شخص جو اپنے کسی کا م کو ا نجام د ینے کے لیے کسی اور کو وکیل بنا ئے ۔
2۔ وہ شخص جو کسی کے کا م کی انجا م دہی کے لیے بطو ر نا ئب فر ائض سر انجا م د ے
۔
 3۔ و ہ کا م جس کو کر نے کی ذمہ داری وکیل اپنے مؤکل سے لے ۔
4۔ صیغہ نکا ح ِ جو ایجا ب و قبو ل پر مشتمل ہو ۔
جو شخص وکالت کے امر کو انجا م دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو ،
عاقل ہو  ،قصدوارادہ رکھتا ہو ،قد ر ت و اختیا ر کا مالک ہو  ،وکالت کے امر کو انجام دیتے
وقت حا لت ِ احرا م میں نہ ہو 6 ،فقہ اما میہ سے تعلق ر کھتا ہو یا فقہ اما میہ کے مطا بق
صیغہ نکا ح جاری کر ے  ،صیغہ نکا ح قو اعد کے سا تھ عر بی میں پڑھے  ،صیغہ پڑھتے
 1زبیدی ،تاج العروس ،ج ،20:ص310:
2مغینہ  ،اال حوال الشخصیہ علی المذا ہب الخمسہ ۔ص14:
 3ایضا ً ،خمینی،تحریر الوسیلہ ،ج ، 2:ص ،255:مسئلہ 77:
 4خمینی،تحریر الوسیلہ،ج، 2:ص ،256 :تنز یل الرحمن ٰ  ،مجموعہ قوانین اسال م  ،ج ، 1:ص219:
 5خمینی ،تحریر الو سیلہ،ج،2:ص40:
 6شیخ انصاری ،کتاب النکاح ،ص ،88:شیخ النجفی  ،جواہر الکال م فی شرح شرائع اسالم ،ج ،27:ص393:
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وقت قصد و ارادہ رکھتا ہو  ،صیغہ پڑھتے وقت لڑکے اور لڑکی کا تعین کرے ،فر یقین نکا
ح پر رضا مند ہو ں  ،وکیل کے لیے الزم ہے کہ اپنی ذمہ داری سے تجاوز نہ کر ے
بصورت د یگر یہ نکاح موکل کی رضامند ی پر مو قوف ہو گا  ،جس نکا ح کے لیے وکالت
کر ر ہا ہے وہ جا ئز ہو اور مو کل شر عا ً اس نکا ح کو منعقد کر نے پر قدرت ر کھتا ہو
1
ورنہ یہ وکالت با طل متصور ہو گی ۔
نکا ح میں عورت و مر د دونو ں یا ان میں سے کو ئی ایک نکاح کے لیے کسی دوسر ے
شخص کو و کیل مقر ر کر سکتا ہے ۔وکیل کی جانب سے کیا گیا نکا ح الزم ہو گا اور موکل
فسخ کر نے کا حق نہیں ر کھتا ،لیکن اگر یہ مہر مثل کو مقر ر کیے بنا ء طے پا یا ہو یا یہ
کہ موکل نے مصلحت کوپیش نظر نہ رکھا ہو تو فسخ کر سکتا ہے ۔  2صیغہ ِ نکا ح پڑھنے
3
کے لیے ضروری نہیں کہ مرد ہی ہو بلکہ عورت بھی وکیل بن سکتی ہے ۔

انعقاد نکاح:
نکا ح یعنی عقد کی تعر یف یو ں کی جا سکتی ہے کہ کسی چیز کے با ر ے میں عہد
و پیما ن لینا  ،گر ہ لگا نا  ،پکا کر نا یا معاہد ہ کر نا و غیر ہ ۔ اصطال حی طو ر پر عورت
کی طر ف سے ایجا ب اور مرد کی طر ف سے قبو ل کر نا عقد کہالتا ہے ۔4انعقا د ِ نکا ح
سے مراد ہے نکا ح منعقد ہونا  ،ہر با لغ عاقل باشعور مسلما ن مر د و عورت بغیر کسی وسا
طت کے اپنا نکا ح کر نے کا حق رکھتے ہیں۔ ماسوائے عورت کے مہر مثل سے کم پر یا
کفو نہ ہو نے کی صورت میں ولی کو بذریعہ عدالت نکا ح فسخ کروانے کا حق حاصل ہے ۔
ایسی عورت جو بالغہ ثیبہ( مطلقہ یا بیو ہ ) ہو بغیر ولی کی اجازت کے اپنا نکا ح خود کر
نے کی اہلیت رکھتی ہےمگر ایسی لڑ کی جو با لغہ رشید ہ ہو نے کے سا تھ باکر ہ بھی ہو
اپنے اچھے بُرے کی تمیز رکھتی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ یا داداسے
5
اجازت لے ۔

صیغہ ِعقد :
تما م فقہاء کے نز د یک عقد کے لیے ایجا ب و قبو ل الز م ہے اس میں فقط رضا مند ی سے
عقد انعقا د میں نہیں آ سکتا ۔6نکا ح میں ایجاب عورت کی طر ف سے اور قبو ل مرد کی طر
ف سے ہو تا ہے ۔ دائمی نکا ح میں ایجا ب کے لیے " زوجت" اور" انکحت" کے الفاظ اور
7
قبو ل کے لیے" قبلت " اور " رضیت " کے الفا ظ استعمال کیے جا تے ہیں ۔

 1خمینی ،تحریر الوسیلہ،ج ، 2:کتا ب الو کالت ،ص251:
2شیخ نجفی ،جواہر الکال م ۔ ج ،29:ص195:
 3لنکرانی ،محمد فاضل ،آیت ہللا ۔ اال حکا م الواضحۃ۔ قم  :مرکز فقہ االئمہ االطہار2003 ،ء  ،ص349:
4محمد حسینی ،فر ہنگ للغا ت و اصطالحات فقہی  ،ص343:
 5خمینی  ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص254:
 6شیخ انصاری ۔کتا ب نکا ح ۔ قم  :المؤتمر بمناسبۃ الذکری المسویہ الثانیہ لمیالد شیخ انصاری  1994،ء،
ص77:
 7خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2ص246:
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صیغہ عقد میں درج ذیل امور کا پایا جا نا الز م ہے :صیغہ عقد ماضی میں ہو ،
1
صیغو ں کا قصد ہو نا ضروی ہے  ،عقد غیر مشروط ہو۔
صیغہ عقد کو اپنے ارداہ واختیا ر کے سا تھ پڑ ھا جا ئے اور حتی المکان یہ کوشش
کی جا ئے کہ صیغے صحیح تلفظ کے سا تھ عربی زبان میں پڑھے جا ئیں ۔عقد نکا ح
پڑھنے واال نکا ح کے حقیقی معنو ں کا ارادہ کر ے تا ہم مذاق میں نکا ح کا انعقاد ممکن نہیں
2
۔
اس سلسلے میں امام علی رضا فر ما تے ہیں :
ادعی
عن ابن ابی نصر عن المشر قی عن الر ضا قال  :قلت لہ ماتقول فی رجال
ٰ
انہ خطب امراۃ الی نفسھا وھی مازحۃ فسئلت عن ذالک فقالت  :نعم فقال لیس
3
بشیء قلت :فیحل للرجل ان یتزوجھا ؟ قال نعم
(ابن ابی نصر152( 4۔)221مشرقی سے نقل کر تے ہیں انہو ں نے حضرت
امام علی ر ضا کی خد مت میں عر ض کیا کہ آپ اس مرد کے بارے کیا فر ما
تے ہیں جو یہ بیا ن کر تا ہے کہ اس نے ایک عورت سے خود اس کی
خواستگا ر ی کی  ،جبکہ وہ عورت مذاق کر رہی تھی  ،میں نے اس عورت
سے پو چھا کہ تمہا را اس با ر ے میں کیا خیا ل ہے ؟ اس نے کہا  :ہا ں  ،امام
نے فر ما یا  :اس سے نکاح منعقد نہیں ہو تا  ،میں نے عر ض کیا  :پس اس
شخص کے لیے جا ئز ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کر ے ؟ آپ نے فر ما
یا  :ہا ں ( جائز ہے)۔
سورۃ احزا ب میں خدا و ن ِد کر یم کا ارشاد ہے :
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( اے نبی ہم نے آپ ؐ کے لیے حال ل کی ہیں آپ ؐ کی و ہ بیبیا ں جن کو آپ ؐ
مہر دو اور آپ کے ہا تھ کا ما ل کنیز یں جو ہللا نے آپ ؐ کو غنیمت میں دیں
اور آپ ؐ کے چچا کی بیٹیا ں اور پھو پھیو ں کی بیٹیا ں اور ما مو ں کی بیٹیا ں
اور خاالؤں کی بیٹیا ں جنہو ں نے آپ ؐ کے ساتھ ہجر ت کی اور وہ مو منہ
عورت جو اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کر ے  ،اگر نبی ؐ بھی اس سے نکا
 1شیخ کاشف الغطاء  ،تحر یر المجلہ  ،ج ،5:فصل ،1:ص20:
2ایضاً ،ج ،5:ص21:۔20
3عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج ،20:باب  ،24:ص،301:حد یث25674:
 4احمد بن ابی نصر بزنطی ،آپ امام موسی کاظم ،امام رضا اور امام تقی کے اصحا ب میں سے
تھے۔روایان حد یث کے چھٹے طبقے میں آپ کا شمار ہو تا ہے شیعہ علمائےرجال نے آپ کو ثقہ اور جلیل
القد ر صحا بی قر ار دیا ہے ۔(شیخ طوسی ،الفہرست ،ص)19:
5االحزاب50: 33
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ح کر نا چا ہیں تو ( یہ اجا زت ) صرف آپ کے لیے ہے مو منو ں کے لیے
نہیں ۔۔۔)
اس آیت مبا ر کہ میں ہللا تعا لی ٰ خاص طور پر نبی ِ اکر م سے فر ما ر ہا ہے کہ عام
مو منو ں کے بیو یو ں کی تعداد مقر ر ہے لیکن حبیب ِ مکر ؐم کے لیے اس کی کو ئی حد مقر
ر نہیںَّ ،
ور ُھ َّن سے مر اد ہے کہ ایسی بیو یا ں جن کا مہر آپ ؐ نے دے
الالتِي آتَیْتَ أ ُ ُج َ
دیااور دوسری قسم کی وہ جو مال فی ء میں یعنی بغیر جنگ کے ہاتھ لگ جا ئے  ،چچا
آپ کے حوالے کر دے
،ماموں،پھو پھی اور خالہ زاد وغیر ہ مگر ایسی عورت جو خود کو ؐ
مگر یہ حکم بھی صر ف آپ ؐکے لیے مختص ہے جبکہ عام مسلما نو ں کو اس با ت کی
اجازت نہیں کہ بغیر مہر کےکو ئی عورت ہبہ کر کے یا نکا ح کر کے پاس رکھیں ۔
اس سلسلے میں اما م جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
(عن ابی الصباح الکنا نی )عن ابی عبد ہللا قال  :ال تحل الھبۃ اال الرسول ہللا
1
واما غیرۃ فال یصلح نکا ح اال بمھر
(ابو صبا ح کنا ئی 2حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ
نے فر ما یا :حضرت رسو ل ہللا ؐکے عالوہ کسی کے لیے ہبہ جائز نہیں ہے ،
جبکہ آپ ؐ کے عالوہ دوسروں کا نکا ح مہر کے بغیر جا ئز نہیں ہے ۔ )
نکا ح کی دونو ں اقسا م( دائمی اور غیر دائمی ) کے لیے ضروری ہے کہ ایجا ب و
قبو ل کے لیے واضح الفا ظ کے سا تھ ہو جو کہ فریقین کی رضا مند ی کو ظا ہر کریں ۔اس
کے لیے مردو عورت کا فقط دل سے راضی ہو نا نا کا فی ہے  ،تا ہم کتا بت اور معاطات
بھی اس میں ناکافی ہیں ۔ اس طر ح وہ شخص جو بو ل سکتا ہو وہ اشارے سے بھی اکتفا ء
نہیں کر سکتا ۔ احتیا ط الز م یہ ہے کہ صیغہ ِایجا ب وقبول عربی زبان میں ہی ادا ہو  ،عر
بی کے عال وہ دیگر زبا نو ں میں بھی کا فی نہیں ۔ لیکن اگر عر بی میں ادا کر نا ممکن نہ ہو
تو کسی اور ز بان میں پڑھنا جائز ہے ۔ احتیا ط کے طو ر پر الز م ہے کہ ایجا ب عورت کی
طر ف سے اور قبو ل مر د کی طر ف ہو ۔ تا ہم اگر مر د کہے :
"زوجتک نفسی " (میں نے خو د کو تیر ی ز وجیت میں دیا ) اور عورت کہے :
"قبلت " (میں نے قبو ل کیا ) تو احتیاط یہ ہے عقد کافی نہیں ہے ۔ اسی طر ح احتیا ط کی
بنا ء پر ایجاب کو قبو ل پر فضلیت دینا جا ئز ہے ۔
احتیا ط یہ ہے کہ نکا ح د ائمی کے " ایجا ب " میں" انکحت " اور " زوجت" کہا
جا ئے ۔ پس احتیا طا ً لفظ " متعت " سے ایجاب واقع نہیں ہو گا ۔ اگر چہ اقوی یہ ہے اس
کے سا تھ دائمی نکا ح پر دال لت کر نے والےالفا ظ استعمال کر نے سے ایجا ب واقع ہو
جائے گا ۔ اس سلسلے میں" بعت ،وھبت ،ملکت ،اجر ت " جیسے الفا ظ سے ایجا ب
واقع نہیں ہو گا ۔تا ہم احتیا ط کے طو ر پر قبول میں قبلتُ یا رضیت ُ کہے ۔مگر ایجاب میں
استعما ل ہو نے و الے تما م الفا ظ کو از سر نو دہر ا نا ضروری نہیں بلکہ فقط قبلت کہہ دینا
 1طوسی۔ تہذیب اال حکام فی شرح المقنعقہ للشیخ المفید ۔ تہران :دارالکتب االسالمیہ1945،ء ،ج،7:
ص365:
 2ابراہیم بن نعیم العبدی ،اصل نام ،روایو ں کی قسم اول میں سے تھے۔ آپ امام جعفر صادق کے صحا بی
اور ثقہ راوی تھے۔(رجال نجاشی  ،ص)19:
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کا فی ہے ۔ اگرعورت کا وکیل مرد سے کہے " انکحتک مو کلتی فلنہ
ُ النکا ح لنفسی
علی المهر الفلں " اور عورت "قبلت
علی مهر الفل ں " کہنے کی بجا ئے فقط "قبلت ُ " کہہ دینے سے بھی نکا
ح ٹھیک ہو گا ۔

1

نکا ح پڑ ھنے کے طر یقے :
1۔ پہال طر یقہ  :عقد نکاح کے صیغے پڑ ھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے
خطبہ نکا ح پڑ ھا جا ئے ،عقد نکا ح میں ایجا ب عورت کی طرف سے اور قبول مرد کی
طر ف سے ہو تاہم اگر مردو عورت اپنا نکا ح خود پڑ ھنا چا ہیں تو باہمی گفتگو  ،رضا مند
ی اور حق مہر کے تعین کے بعد عورت اور مرد دونو ں اپنے صیغے خود پڑ ھ سکتے ہیں ۔
2۔ دوسرا طریقہ :جب عورت اور مرد کی طر ف سے ایک ہی شخص کو و کیل مقر
ر کیا جا ئے تو مرد وعورت کے نکا ح خواں کو چاہیے کہ پہلے ایجا ب اور پھر قبو ل کے
2
صیغے جاری کر ے ۔

مستحبا ت نکا ح :
نکا ح میں مد ر ج ذیل امور مستحب ہیں :نکا ح کو علی االعال ن پڑھنا  ،نکا ح پر
گواہ بنا نا ۔البتہ گواہو ں کے بارے میں امام جعفر صادق سے منقول ہے :
عن زرارۃ بن اعین قال :سئل ابوعبد ہللا عن الرجل یتزوج المراۃ بغیر شھود
3
فقال ال باس یتزویج البتۃ وبین ہللا
( زرارہ بن اعین 4سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضر ت اما م جعفر
صادق کی خد مت میں کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے
شہو د کے بغیرایک عورت سے شادی کی تھی تو امام نے فر مایا  :اس شادی
میں کو ئی حرج نہیں کیو نکہ یہ اس شخص اور خدا کے درمیا ن معاملہ ہے ۔
)
گویا فقہ جعفریہ کے نز دیک نکا ح کے وقت گواہو ں کی مو جودگی الز م نہیں گو اہان کے
بغیر بھی عقد نکاح قر ار پا سکتا ہے لیکن فقہ حنفی ،شا فعی اور حنبلی کے نز دیک گو اہو
ں کی مو جودگی الزمی امر ہے اور گو اہو ں کے بغیر طے پا یا جا نے واال عقد با طل
تصور ہو گا ،تاہم مالکی فقہ کے مطا بق نکا ح کے صیغے پڑھتے وقت گو اہی ضروری
5
نہیں لیکن رخصتی کے وقت ضروری ہے ۔
1خمینی ،تحر یر الو سیلہ ،ج،2:ص247:۔،246مسئلہ2-1:
2نیری،غالم حسین ۔ منہاج النکا ح و الطال ق ۔ قم :مرکز پخش انتشارات نشر روح 1955 ،ء ،ص43:
3عاملی ،وسائل الشیعہ،ج ،20:ص ،98:باب ،43:حد یث 3:
4زرارہ ابن اعین بن سنن شیبانی کو فی  ،آپ امام محمد باقر ،جعفر صادق اور موسی ٰ کاظم کے اصحا ب
اجماع میں سے تھے امام جعفر صادق نے ان کے بارے میں فر مایا کہ اگر زرارہ نہ ہو تے تو میر ے والد
کی احادیث مٹ جاتیں ۔ نجاشی نے زرارہ کو اپنے زما نے کے نامور شیعہ استاد  ،قاری قر آن  ،فقیہ ،متکلم
،شاعر اور ادیب بتایا ہے آپ سچے باوثوق تھے ۔ شیعہ متفق ہیں کہ جو بھی روایت کر تے ہیں وہ سچ اور
صحیح ہے ۔ (رجال نجاشی،ص) 116:
 5جزیر ی ،کتا ب الفقہ علی المذاہب االربعہ ،ج ،4:ص25:
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نکا ح سے پہلے خطبہ نکا ح :پڑھنا اور صیغو ں کا رات کے وقت جاری کر نا
مستحب ہے ۔ 1ایسا خطبہ مکمل تصور کیا جا ئے گا جس میں ہللا کی حمد و ثنا ء تو حید کی
گواہی  ،اس کے رسو ل ؐ کی رسالت کی گواہی اور ائمہ معصومین کی امامت کی گواہی کے
ساتھ ان پر درود پاک ہو  ،میا ں بیوی کے لیے دعا اور تقوی اور پرہیز گاری کی تلقین ہو ۔
تاہم صرف ہللا کی حمد وثنا ء اور نبی پا ک اور ان کی آل ِ پا ک پر درود بھیجنا کافی ہے ۔
2
بلکہ صرف ہللا کی حمد و ثنا ء بھی کا فی ہے ۔
نکا ح کی رجسڑ یشن  :چونکہ اس کے بار ے میں کو ئی شر عی حکم مو جو د نہیں
لہذا اس کے ہو نے یا نہ ہو نے سے نکا ح کی صحت پر کو ئی اثر نہیں پڑ تا ۔ مگر پاکستا ن
کے عائلی قا نو ن 1961ءکی شق نمبر  8کے تحت رجسڑیشن کروانا ضروری قر ار د یا گیا
3
ہے ۔

انعقاد نکاح کےمتفرق مسا ئل میں جدید شیعہ مجتہدین کی آراء :
1۔ سیستانی کی توضیح کے مطابق  ،ازدواج دائمی ہو یا غیر دائمی اس میں صیغہ پڑھنا
ضروری ہے عورت اور مرد کی محض رضا مند ی نا کا فی ہے  ،اسی طر ح نکاح نامہ لکھ
دینا کا فی نہیں بلکہ نکا ح کا صیغہ یا تو مردو عورت خود پڑ ھیں یا پھر ان کی طر ف سے
4
کو ئی وکیل مقر ر ہو جو ان کی طر ف سے صیغہ عقد پڑھے ۔
یعنی نکا ح کی دو نو ں اقسا م میں عورت و مر د کا صر ف نکا ح کے لیے رضا مند
ہو نا کافی نہیں بلکہ عقد ِ نکا ح کے کلمات ادا کر نے ضروری ہیں یا فقط لکھ کر نکا ح نا مہ
تیا ر کر لینے سے نکا ح واقع نہیں ہو تا جب تک عقد نکا ح کے کلمات ز با ن سے جا ر ی
نہ کیے جا ئیں وہ کلمات مر د و عورت خو د ادا کر یں یا ان کی طر ف سے کو ئی اور
شخص ۔
2۔ وکیل کا مردہو نا ضروری نہیں بلکہ عورت بھی نکا ح کا صیغہ پڑ ھنے کے لیے کسی
دوسری طر ف سے و کا لت کر سکتی ہے ۔نکا ح کے کلمات پڑھنے کے لیے یہ الزمی نہیں
کہ وہ مر د ہی ہو بلکہ اگر عورت اس چیز پر قد رت ر کھتی ہے کہ کلمات کو صحیح عر بی
میں ادا کر سکے تو کوئی حر ج نہیں ۔
3۔ عورت اور مرد اس وقت تک ایک دوسرے پرمحر مانہ نگا ہ نہ ڈا لیں جب تک ان دو نو
ں میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین نہ ہو جا ئے کہ ان کے وکیل نے صیغہ عقد پڑ ھ دیا
ہے کا فی نہیں ہے ۔ بلکہ اگر وکیل یہ کہے کہ اس نے صیغہ پڑ ھ دیا مگر باوجود اس کے
مرد وعورت کو اس با ت پر یقین نہ ہو تو احیتا ط واجب کی بنا ء پر وہ آپس میں رشتہ
ازدواج قا ئم نہ کر یں ۔
عورت اور مر د جو ایک دوسرے کے سا تھ رشتہ نکا ح میں منسلک ہو ں جب تک
وہ اس با ت کی تسلی نہ کر لیں کہ ان کی طرف سے طے شد ہ شخص نے عقد کے کلمات

1حلی ،الختصر النافع فی الفقہ االمامیہ  ،کتاب نکاح وآداب العقد م ،ص171:
2خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص ،238:کتا ب النکا ح  ،مسئلہ 5:
3تنزیل الر حمٰ ن ،مجمو عہ قوانین اسالم ،ج،1:ص132:
 4سیستا نی  ،تو ضیح المسا ئل  ،احکام عقد ،ص،358:مسئلہ  2328:تا 2331
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جاری کر دیئے ہیں اس وقت تک دو نو ں میا ں بیوی واال رشتہ قائم نہ کر یں اور اگر وکیل
کہہ بھی دے مگر پھر بھی تصد یق کرنا دو نو ں پر واجب ہے ۔
4۔ اگر کو ئی عور ت کسی کو اپنا و کیل مقر ر کرے اور کہے کہ تم میر ا نکا ح دس دن کے
لیے فال ں شخص سے کر دو اور دنو ں کی ابتد ا ء کاتعین نہ کرے ،تو و کیل جن دس دنو ں
کے لیے چا ہے اس عورت کا نکا ح اس مرد سے کر دے ،لیکن عورت اگر تعین کر دے تو
وکیل ان خاص ایام یا گھنٹوں میں ہی عقد پڑ ھنے کا پا بند ہو گا ۔
5۔ کوئی خاتو ن کسی شخص کو اپنی طر ف سے اس بات پرمقرر کر ے کہ کہ تم میراعقد
اس معین کردہ شخص سےصرف دس روزکے لیے پڑھ دو تو وکیل اپنی مرضی کے کو ئی
سے ایام مقر ر کر نے کااہل ہے اور اگر خاتون ایام یا وقت کو مقر ر کر دے تو وکیل اس کی
بات پر عمل کر نے کا پابند ہو گا وہ اپنی مر ضی سے وقت اور دن آگے پیچھے نہیں کر
سکتا بلکہ انہی ایام یا اسی وقت میں پڑھنے کا پا بند ہو گا۔
6۔ عقد دائمی یا غیر دائمی میں ایک شخص دونو ں کی طر ف سے وکا لت کر سکتا ہے
عالوہ ازیں نکا ح کر نے واال خود ہی عورت کی طرف سے وکیل بن کر ایجا ب و قبو ل کا
صیغہ پڑ ھ سکتا ہے تا ہم احیتا ط مستحب کی بنا ء پر نکا ح دو اشخاص پڑ ھیں تو زیادہ بہتر
1
ہے ۔
نکا ح کی دو نو ں صورتو ں میں کو ئی ایک فرد بھی دو نو ں کی طر ف عقد نکا ح
کے کلمات جاری کرسکتا البتہ بہتر یہ ہے کہ دو مختلف اشخاص صیغے ادا کر یں ۔

حر مت ِ نکا ح کی شر ائط :
شیعہ مجتہدین کی رائے میں نکا ح کر نے کے لیے بنیا د ی شر ط یہ ہے کہ جن دو افراد کا
نکا ح منعقد پا نا مقصو د ہو ان کے درمیان حرمت کا کوئی سبب نہ ہو بصورت دیگر نکا ح
با طل ہو گا ۔2اس کو اقسام میں بیا ن کیا جا تا ہے :حرمت دائمی اورحرمت ِ غیر دائمی ۔
حر مت دائمی میں مند ر ج ذیل اسبا ب پا ئے جا تے ہیں:نسب؛مصا ہر ہ ؛رضاع؛ نو
طال قیں ؛لواط؛ کسی دوسرے کی عدت کے دوران نکا ح ؛حالت ِ احرام میں نکا ح اور لعا ن ۔
تو ضیح :یعنی مر دو عورت جس وقت آپس میں نکا ح کا ارادہ ر کھتے ہو ں ان کے
لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت آپس میں دائمی حرمت یعنی نہ ختم ہو نے والی حرمت
جیسے  ،ما ں بہن  ،بیٹی  ،پھوپھی  ،خالہ ،بھتیجی  ،بھانجی  ،داد ی اور نانی وغیر ہ نہ ہو
اور غیر دائمی حرمت یعنی بیو ی کی بہن  ،بھا ئی کی بیو ی وغیر ہ نہ ہو ،دو نو ں کے
درمیا ن رضائی تعلق نہ ہو،مر د اس عورت کو پہلے  9دفعہ طالق نہ دے چکا اور اس کے
بھا ئی یا بیٹے یا باپ سے غیر فطر ی فعل لواط نہ کر چکاہو  ،وہ عورت نکا ح کے وقت
کسی اور مر د کی مطلقہ یا بیو ہ کی حیثیت سے عدت میں نہ ہو  ،دو نو ں میں سے کو ئی
ایک یادو نو ں خانہ کعبہ میں حج وعمرہ ادا کر نے کی غرض سے احرام کی حالت میں نہ
ہو ں اور دو نو ں ایک دوسرے پر لعا ن کر کے جدا نہ چکے ہو ں ۔

حر مت ِنسب :
1سیستانی ،توضیح المسائل،۔ص،358:مسئلہ 2332:
 2کاشف الغطاء،تحریر المجلہ  ،ج،5:ص32:
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حر مت ِ نسب سے مراد ہے ایسا رشتہ جو دو افراد کی پید ا ئش جو ایک کی دوسرے
سے ہوں یا دواشخاص کی کسی تیسر ے سے پیدائش کے نتیجے میں بنتا ہے ۔1نسب کی بنا ء
پر حرام ہو نے والے رشتو ں کا ذکر قر آن پاک میں ہللا تعا لی ٰ یو ں بیا ن فر ما یا :
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( تم پر تمہار ی ما ئیں  ،بیٹیا ں  ،بہنیں ،پھو پھیا ں ،خاال ئیں  ،بھتیجیاں اور بھا نجیاں حرا م
قر ار دی گئی ہیں ۔ )
ما ں  ،بہن  ،بیٹی  ،پھو پھی  ،خالہ  ،بھتیجی اور بھانجی وغیر ہ کے رشتو ں کو ہللا
پاک قر آن ِ حکیم میں ہمیشہ کے لیے حرام قر ار دے دیا ہے یہ ایسے رشتے ہیں جو ہر حا ل
اور ہر زما نے میں انسا ن پر نکا ح کے لیے حرام ہیں ۔
اسی سلسلے میں ایک روایت بیا ن کی گئی ہے :
عن سماعۃ بن مھران قال  :سالت ابا عبد ہللا عن مصافحۃ الرجا ل المراۃ قال
 :الیحل للرجل ان یصافح المراۃ اال امراۃ یحرم علیہ ان یتزوجھا اخت
اوبنت اوعمۃ اوخالۃ اوبنت اخت اونحو ھا۔۔۔3
(سماعہ بن مہران 4کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے مرد
کے عورت سے مصا فحہ کر نے کے بارے میں سوال کیا تو (آپ نے فر ما یا
 :مرد کے لیےکسی بھی عورت سے مصافحہ کر نا جا ئز نہیں ہے  ،مگر وہ
عورت جس کے سا تھ نکا ح کر نا اس پر حرام ہے  ،جیسے ماں ،بہن  ،بیٹی ،
پھو پھی ،خالہ  ،بھا نجی ،بھتیجی یا اس طر ح کی دوسری عورتیں )
یعنی ان خواتین کے سا تھ ہاتھ مالنا یا ان کو احتر ام اور محبت سے مس کر نا جائز
ہے بشر طیکہ نیت میں فتور نہ ہو ۔ حر مت ِ نسب کے سلسلے میں اتنا ہی کا فی ہے کہ پید
ائش ہو ئی ہو چا ہے ز نا سے ہی ہو تا ہم اگر زنا سے بیٹی پیدا ہو تو وہ ز ا نی پر حر ا م ہو
گی اور اسی طر ح با قی تمام رشتے جو اس سے تعلق کی بنا ء پر ہو ں ۔
ان عورتو ں کے سا تھ جو انسا ن کی محر م ہو ں ازدواج حرام ہے ۔ مثال ً ماں  ،بہن ،
5
بیٹی  ،پھو پھی  ،خالہ  ،بھتیجی  ،بھا نجی  ،ساس۔

حر مت ِ مصاہرہ :
حر مت ِ مصا ہر ہ کے سلسلے میں محمد بن مسلم سے روایت ہے :

 1کاشف الغطاء،تحر یر المجلہ ،ج ،5:ص33:
2النساء 23 :4
3عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج،20:ص ،363:با ب ،2:کتا ب النکا ح ،ابواب ما یحرم با لنسب،حد یث 1 :
()25835
 4سماعۃ بن مہران بن عبد الر حمن ٰ الحضرمی آپ امام جعفر صادق کے شاگرد اور صحا بی تھےکو فہ کے
ر ہنے والے تھے اور مد ینہ میں وفات پا ئی آپ ثقہ راوی تھے ۔یہ ان اصحا ب میں سے تھے جنہو ں نے
کثر ت سے روایا ت کیں ۔ (رجال النجاشی،ص)193:
5سیستانی  ،تو ضیح المسا ئل  ،ص،362:مسئلہ 2349:

46

سئل عن الرجل یفجر بالمراءۃ ایتزوج
عن محمد بن مسلم عن احد ھما ( الباقر انہ ُ
1
بابنتھا؟ قال  :ال ۔
2
(محمد بن مسلم حضرت امام محمد با قر سے روایت کر تے ہیں آپ سے ایک
شخص کے با ر ے میں سوال کیا گیا جو کسی عورت سے زنا کر تا ہے تو کیا
وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے ؟ تو آپ نے فر ما یا  :نہیں ۔
اگر کو ئی شخص کسی عورت سے نکا ح کر ے چا ہے اس کے سا تھ جما ع نہ بھی
کر ے تو اس عورت کی ما ں ،نا نی اوردادی اور جتنا سلسلہ اوپر چال جا ئے سب عور تیں
اس مرد پر حرام ہو جا تی ہیں ۔  3اگر کو ئی شخص کسی عورت سے نکا ح کر ے اور اس
کے سا تھ ہمبستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی  ،نواسی ،پو تی اور جتنا سلسلہ نیچے
چال جا ئےسب عورتیں اس مرد کی محر م ہو جا تی ہیں خواہ و ہ عقد کے وقت موجود ہو ں
یا بعد میں پیدا ہو ں ۔
مصا ھر ہ سے مر اد و ہ تعلق ہے جو ایک شخص اور کچھ افراد کے درمیا ن ہو تا
ہے  :عقد اور مبا شر ت دو نو ں طر ح سے پیدا ہو تا ہے ۔عقد کے سا تھ تین طرح کی
4
عورتیں حرام ہوجا تی ہیں ۔با پ کی زوجہ بیٹے پر  ،بیٹے کی زوجہ باپ پر اور ساس ۔
تعالی ہے :
اس سلسلے میں قرآن پاک میں ارشاد باری
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(اور خبر دار جن عورتو ں سے تمہارے با پ دادا نکا ح کر چکے ہو ں ان
سے ہر گز نکا ح نہ کر نا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ۔ یہ کھلی ہوئی
برائی  ،ناپسند ید ہ عمل اور بد تر ین راستہ ہے ۔ تم پر حرام قر ار دی گئی ہیں
تمہاری مائیں  ،بیٹیا ں  ،بہنیں  ،پھو پھیا ں  ،خاالئیں  ،بھتیجیا ں  ،بھانجیاں اور
1عا ملی ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،20 :ص ،423:کتا ب النکاح  ،ابواب ال یحرم بالمصاھرۃ،با ب ،6:
حدیث 25987:
 2محمد بن مسلم بن ر با ح الثقفی  ،امام محمد با قر کے شا گر د اور ثقہ روای تھے اور شیعو ں کا آپ کی
وثاقت پر اتفاق ہے۔ ( رجال النجاشی ،ص ،324:اختیار معرفتہ الرجال  ،ص)431 ،238:
3سیستانی ،تو ضیح المسا ئل ،ص،362مسئلہ نمبر 2351-2350 :
4خمینی ،تحر یر الو سیلہ ،ج،2:ص،277:مسئلہ 2-1:
5النساء 21 :4۔22
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تمہاری وہ مائیں جنھو ں نے تم کو دود ھ پالیا ہے اور تمہاری دودھ شر یک
بہنیں  ،تمہاری بیو یو ں کی ما ئیں اور تمہاری مدخولہ بیویوں کی لڑکیا ں
جنھو ں نے تمہاری آغوش میں تر بیت پائی ہے ۔ ہا ں اگر غیر مد خو لہ کی
بیٹیا ں ہیں تو کو ئی حر ج نہیں ہے اور تمہا رے ان بیٹو ں کی بیو یاں جو
تمہارے صلب سے ہو ں اور یہ بھی تم پر حرام قر ار دیا گیا ہے کہ نکا ح میں
دو بہنو ں کو جمع کر لو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ،یقینا ً ہللا بخشنےواال
اور بڑا مہر با ن ہے ۔)
اس آیت مجید ہ میں واضح الفا ظ میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے با پ اور دادا نے
جن سے نکا ح (دائمی یا غیر دائمی ) کر رکھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام کر دی گئی
ہیں اور اگر تم نے ایسا کیا تو عذاب الہی ٰ کے مستحق ہو گے ۔
اس آیت کی تشریح میں تفسیر عیاشی میں منقول امام محمد باقر کی رائے کے
مطابق:تمہارے باپ دادا نے جن عورتو ں سے نکاح کیا تھا تم ان سے ہر گز نکا ح نہ کر نا
)تو اس لحاظ سے کسی شخص کے لیے یہ جا ئز نہیں کہ وہ اپنے باپ یا دادا کی زوجہ سے
نکا ح کر ے ۔1عر ب کے لو گ اپنے با پ کی زوجہ سے نکا ح کر لیتے تھے اور اس نکا ح
2
کو َم ْقت رکھتے اور اگر اوالد ہو تی تو اسکو " َم ْقت ُّ ِی " کہا جا تا ۔
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و ہ مائیں جنہو ں نے تمہیں دودھ پال یا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں تم پر حرام ہیں دودھ
پال نے کی وجہ سے وہ عورت ماں اور اس کی بیٹیا ں بہنیں کہالتی ہیں ۔اس سلسلے میں نبی ِ
مکر م ؐ نے فر ما یا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حر ا م ہیں وہی رشتے رضاعت کی
وجہ سے حرا م ہیں اور یہ کہ رضاعت بھی جسم کا حصہ ہے جس طر ح نسب میں ہو تا ہے
3
اسی لیے رضاعی مائیں اور بہنیں حرام ہیں ۔
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ْ ۔۔۔لیکن اگر تم مقاربت نہیں کی تو تم ان کی اوالد سے نکاح کر سکتے ہو ۔۔۔اس
ُم
ْك
َلی
ع
سلسلے میں حضرت علی ؓسے روایت ہے  :اگر کو ئی شخص کسی عورت سے نکا ح کرے
اور جماع بھی کر لے تو اس کی بیٹی اس شخص پر حرام ہو جا ئے گی ،اگر جماع نہیں ہو ا
تو بیوی کی بیٹی (یعنی پہلے شوہر کی بیٹی ) سے نکا ح کر نے میں کو ئی حر ج نہیں ۔
لیکن اگر بیٹی سے نکا ح کر ے تو چاہیے جماع کر ے یا نہ کرے اس کی ماں اس شخص پر
4
ہمیشہ کے لیے حر ام ہو جا ئے گی ۔
تفسیر قمی میں ہے کہ کسی نے امام رضا سے پو چھا کہ اگر کو ئی شخص کسی
عورت سے عقد متعہ کر تا ہے تو کیا وہ اس بیٹی سے نکا ح کر سکتا ہے تو امام نے فر مایا
 1عیاشی ،محمد بن مسعود ۔ تفسیر عیاشی ۔ تہران :ناشر المکتبۃ االسالمیہ  ،ج،1:ص230:
 2زمحشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر و بن احمد خوارزمی۔ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ۔ بیروت :
دارالمرفتہ،ج،1:ص492:
 3ابن جمہور االحساتی ،محمد بن علی بن ابراہیم ۔ عوالی اللئالی العزیزیہ فی االحادیث الدینیہ ۔قم  :للنشر دار
مطبع سید الشہداء 1984 ،ءج،1:ص44:
 4صدوق ،من الیحضرہ ،ج ،3:ص،262:
طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج ،7:ص273:
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نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ۔ 1خوارج کا خیال تھا کہ اگر کو ئی شخص اپنی بیو ی کی پہلے شو ہر
کی بیٹی کی پرورش نہ کر ے اور اسکو اپنے پاس نہ رکھے تو اس سے نکا ح کر سکتا ہے
مگر امام نے ہللا کے اس فر مان َّ
ور ُك ْم کی وضاحت کر تے ہو ئے فرمایا :
الالتِي فِي ُح ُج ِ
2
نہیں اس آدمی کے لیے اس لڑکی سے نکا ح جا ئز نہیں ۔
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(اور یہ بھی تم پر حرام قر ار دیا گیا ہے کہ ایک نکا ح میں دو بہنو ں کو جمع کر لو مگر جو
پہلے ہو چکا سو ہو چکا اسے معاف کر دیا جا ئے گا ۔)
الکلینی کے مطابق:ایک شخص نے اپنی بیو ی کو طالق دے دی اور اس نے خلع لے
لیا یا مبارات کر لی ایسا شخص اس کی بہن سے نکا ح کر سکتا ہے ؟ تو امام نے فر مایا اگر
وہ عورت الزامات سے بر ی ر ہتی ہے اور اپنی عز ت کو محفو ظ ر کھتی ہے اور یہ
3
شخص اس سے دو بارہ ر جو ع نہیں کر سکتا تو پھر اس کی بہن سے نکا ح کر سکتا ہے ۔

فقہی مسا ئل :
1۔اگر کو ئی شخص کسی عورت سے عقد کر لے تو چاہے اس سے ہمبستری نہ کر ے تو
بھی اس عورت کی ما ں و نا نی اور دادی اور جتنا اوپر چلے جا ئیں (سب ) اس مر د کی
4
محر م ہیں ۔
2۔ اگر کو ئی شخص کسی عورت سے عقد کر ے اور اسی کے ساتھ ہمبستری بھی کر لے تو
اس کی بیٹی ،نواسی ،پو تی اورجتنا نیچے جا ئیں سب اس مرد کی محر م ہو جا تی ہیں  ،چا
5
ہے وہ عقد کے وقت مو جو د ہو ں یا نہیں ۔
عن غیا ث بن ابر اہیم عن جعفرعن ابیہ ان علیا قال  :۔۔۔واذا تزوج باال
بنۃ فدخل بھا اولم ید خل بھا فقد حر مت علیہ االم۔۔۔6
(غیا ث بن ابر اہیم 7اما م جعفر صادق سے اور اپنے والد سے روایت کر تے
ہیں کہ حضرت علی ؓنے فر ما یا  :۔۔۔(اور اگر کو ئی شخص کسی لڑکی سے
شاد ی کر ے تو چا ہے دخو ل کر ے یا نہ کر ے  ،اس کی ما ں اس پر حر ام
ہو جا ئے گی ۔)
3۔ عقد اور مبا شرت ان دو نو ں کے سا تھ ایک قسم کی عورت حر ام ہو تی ہے جس کو
8
ربیبہ کہا جا تا ہے ۔
 1کلینی  ،الکا فی  ،ج ،5:ص422:
 2قمی  ،تفسیر قمی  ،ج،1:ص135:
 3کلینی  ،کافی  ،ج ،5:ص432:
4سیستانی ،تو ضیح المسا ئل ،احکام نکا ح  ،ص 257:مسئلہ 2403:
 5سیستانی ،تو ضیح المسا ئل ،احکام نکا ح  ،ص  ،257:مسئلہ 2404:
 6عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،20:ص،459:حد یث 26090 :
 7آپ کو فہ کے رہنے والے اور ثقہ راوی تھے ر جال النجاشی کے مطا بق آپ فاسد العقید ہ تھے ۔(رجال
النجاشی ،ص، 305:رقم )833:
 8خمینی  ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص277:
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4۔ اگر کسی مر د نے ایک عورت سے نکا ح کیا ہو لیکن ہم بستر ی نہ کی ہو تو وہ عورت
اس کے نکا ح میں رہے ۔ ۔۔احتیا ط و اجب کی بنا ء پر ۔۔۔ اس وقت تک اس کی لڑ کی سے
1
ازدواج نہ کر ے ۔
محمد بن مسلم نے اما م محمد با قر سے روایت کی کہ آپ سے ایک شخص کے بار ے میں
سوال کیا گیا جو کسی عورت سے ز نا کر تا ہے تو کیا وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا
2
ہے ؟ تو آپ نے فر ما یا  :نہیں ۔

حرمت بسبب رضا عت :
رضا عت کے حوالے سے قر آن پا ک دو قسم کی عورتو ں کی حر مت کا ذکر آیا ہے
۔ جن میں ایک رضا عی ما ئیں اور دوسری رضاعی بہنیں حرا م قر ار د ی گئی ہیں ۔ جیسا
کہ ارشا ِد خدا و ند کر یم ہے :
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(۔۔۔ اور تمہا ر ی ر ضا عی ما ئیں اور رضا عی بہنیں تم پر حرام قر ار دی گئی ہیں ۔۔)
اس میں یہ ہے کہ جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضا ع کی و جہ سے
بھی حر ا م ہے ۔ رضاعت کی و جہ سے حرا م ہو نے کی و جہ یہ ہے کہ دو دھ کی و جہ
سے انسان کی گو شت اور ہڈیا ں مضبو ط ہو تی ہیں اور اگر کو ئی بچہ کسی عورت کا دود
ھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ما ں جیسی ہو جا تی ہےاور ایک خاص مقد ار میں دود ھ
پینے سے بچے کی نشو و نما ہو تی جس کی بد و لت اس بچے کے خدو خا ل اس کے اپنے
بچو ں جیسے ہو جا تے ہیں کیو نکہ دو نوں ہی عورت کے جسم کا حصہ ہو تے ہیں جیسے
دو نسبی بھائی ہو ں ۔

نو طال قیں :
اگر کو ئی شخص اپنی بیو ی کو نو طال قیں دے کہ جن کے درمیا ن وہ دوبار کسی
اور شخص سے نکا ح کر چکی ہو تو نو یں طالق کے بعد وہ اس پر ہمیشہ کے لیےحرام ہو
4
جا ئے گی ۔
5
ابو بصیر اما م جعفر صادق سے نقل کر تے ہیں کہ میں نےآپ سے ایک ایسے
شخص کے بارے میں دریا فت کیا جو اپنی زوجہ کو طالق دیتا ہے پھر ر جو ع کر لیتا ہے ،
اس کے بعد پھر طال ق د یتا ہے اور دوبارہ رجوع کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر طالق دے
دیتا ہے  ،تو امام نے فر ما یا  :یہ عورت اس شخص کے لیے حال ل نہیں ہے  ،یہا ں تک کہ
کسی اور شخص سے شادی کرے اور پھر وہ شخص اسے سنت کے مطا بق طالق دے پھر
یہ (عورت )اپنے شوہر کی طر ف لو ٹ آئے گی ( ،یعنی پہال شو ہر اس عورت سے دوبارہ
1سیستا نی ،توضیح المسا ئل  ،احکا م نکا ح  ،ص257:
 2عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج،20:ص ،423:حد یث نمبر 25987 :
3النسا ء 22 :4
 4خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص ،284:مسئلہ 12:
5ان کا نا م یحی ٰ بن القاسم تھا یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے رفقا ء میں سے تھےاور ثقہ راوی
تھے۔(معجم رجال الحدیث  ،ج،21:ص ،44:نجاشی  ،رجال النجاشی  ،ص)441:
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نکا ح کر سکتا ہے ۔) پس اگر و ہ پھر اسے اسی طر ح تین طالقیں دے (تو وہ اس پر حرام ہو
جا ئے گی ) اب اگر وہ کسی دوسرے شخص سے نکا ح کر ے ( پھر وہ شخص اسے سنت
کے مطا بق طال ق دے تو پہال شو ہر اس سے تیسر ی بار نکا ح کر سکتا ہے ۔ ) پس اب اگر
و ہ اسے سنت کے مطا بق پھر تین بار طالق دے اور وہ عورت کسی دوسرے شخص سے
نکا ح کر لے (وہ شخص اسے طالق بھی دے دے) تو وہ عورت اپنے پہلے شو ہر کے لیے
حال ل نہیں ہو گی ۔ 1ایسا شخص جو اپنی بیو ی کو با ر بار طالق دیتا ہے اور پھر نکا ح کر
تا ہے وہ در حقیقت ہللا کے احکامات کی خالف ورزی کر تا ہے اورحدود ہللا کا احتر ام نہیں
کر تا ۔

معاشر تی مسا ئل :
جس عورت کو ایک بار طالق ہو جا تی ہے معاشر ہ اس کو قبو ل کر نے کے لیے
تیا ر نہیں ہو تا اور اس کے لیے مصیبتو ں کے پہاڑ کھڑے کر دیئے جا تے ہیں چہ جائیکہ
بار بار کسی عورت کو طالق ملے۔ ایسی عورت کو تو اپنے قر یبی رشتے دار بھی قبو ل
نہیں ک ر تے اگرچہ قصور وار مر د ہی ہو ۔ ایسی عورت سے نہ تو کو ئی شادی کر نے کے
لیے راضی ہو تا ہے اور نہ ہی گھر والے اس کو بر داشت کرتے ہیں ،یہا ں تک کہ اس بے
چاری عورت کی زند گی اجیرن بن جا تی ہے زندہ ہو تے ہو ئے بھی اس کا معاشر ے میں
کو ئی مقام  ،عزت یا مر تبہ نہیں ہوتا ۔ دوسر ی طر ف ایسا مرد جو عورت کو با ر با ر
طالق دیتا ہے اور نکا ح کر تا ہے ،دراصل اس نے عورت ذات کو ایک کھلونا بنا رکھا ہو تا
ہے طالق دینا اور نکا ح کر نا اس کے نز دیک کو ئی سنجیدہ یامعتبر عمل نہیں بلکہ یہ سب
اس کا ایک مشغلہ بن جاتا ۔

حرمت بوجہ لو اطت :
قوم لوط کے بارے قرآن میں ہے :
َولُو ً
سبَق َ ُك ْم ِب َھا ِم ْن أ َ َح ٍد ِمنَ ْالعَالَ ِمینَ ◌ ِإنَّ ُك ْم
َاح َ
طا ِإ ْذ قَا َل ِلقَ ْو ِم ِه أَت َأْتُونَ ْالف ِ
شةَ َما َ
اء بَ ْل أ َ ْنت ُ ْم قَ ْو ٌم ُمس ِْرفُونَ ◌
الر َجا َل َ
س ِ
ُون النِ َ
لَت َأْتُونَ ِ
ش ْھ َوۃ ً ِم ْن د ِ
(جب لو ط( علیہ اسالم )نے اپنی قو م سے کہا کہ تم ایسی بے حیا ئی کا کام
کیو ں کر تے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے نہیں کیا یعنی خواہش
نفسانی کو پورا کر نے کے لیے عورتو ں کو چھو ڑ کر مر دو ں سے شہو ت
پور ی کر تے ہو )
امام جعفر صادق فر ماتے ہیں :
من مات مصرا علی اللواط لم یمت حتی یرمیہ ہللا بحجرمن تلک الحجارۃ تکون
2
فیہ منیتہ وال یراہ احد ۔
(جو شخص لواطت پر اصرار کر ے گا تو خدا اسے بھی قوم لو ط کی طر ح
ہال ک کر ے گا ۔ موت کے وقت اس پر قو م لو ط پر پتھر برسائے گئے پتھر
1عاملی ،وسا ئل الشیعہ  ،ج،22:ص ،118:کتا ب الطال ق  ،ابو اب اقسا م الطالق  ،حد یث :
28160
 2کلینی  ،کافی  ،ج ،5:ص546 :
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وں میں سے ایک پتھر بر ستا ہے جس سے وہ مر جا تا ہے اور اس پر
برسنے واال پتھر لوگوں کو دکھا ئی نہیں دیتا ( اور مر نے کے تین دن بعد مال
ئکہ اسے قبر سے نکال کر قوم لو ط کی وادی میں منتقل کر دیتے ہیں ۔)
امام صادق کی رائے کے مطابق لو اطت ز نا سے بھی بڑا گنا ہ ہے کیو نکہ ہللا نے
لو اطت کی وجہ سے ایک قو م کو ہال ک کیا جبکہ اس نے زنا کی وجہ سے کسی قو م کو
1
ہالک نہیں کیا ۔

فقہی مسائل:
لواط کے حوالے سے مجتہدین کی رائے ہے کہ اگر کو ئی شخص کسی سے لو اط
کر ے تو اس شخص کی ما ں  ،بہن اوربیٹی کر نے والے پر ابد ی حر ام ہو جا ئیں گی۔  2اما
م جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کسی لڑکے
سے چھیڑ چھاڑ کر تا ہے  ،فر ما یا  :اگر د خو ل ہو جا ئے تو اس پر اس لڑکے کی بیٹی اور
3
بہن حرام ہو جا ئے گی ۔
اغالم کر وانے والے لڑکے کی ما ں  ،بہن اور بیٹی اغالم کر نے والے والے پر
،جبکہ وہ بالغ ہو حرام ہو جا تے ہیں ۔ اگر چہ سپاری سے کم داخل ہو ا ہو ۔ اگر اغالم
کروانے واال مرد ہو یا اغالم کر نے واال با لغ ہو تب بھی احیتا ط الزم کی بنا ء پر یہی حکم
ہے لیکن اگر اسے گما ن ہو کہ دخو ل ہو ا تھا یا شک کر ے کہ دخو ل ہو ا تھا یا نہیں تو پھر
وہ حرام نہیں ہو ں گے اور اسی طر ح اغالم کر نے والے کی ما ں  ،بہن اور بیٹی اغالم
4
کروانے والے پر حرام نہیں ہیں ۔

معاشر تی مسا ئل:
اغالم یا لو اط ایک ایسی بر ائی ہے جو قوم لو ط میں پا ئی جا تی تھی ۔اس قبیح عمل
کو انجا م دینے والے افراد کی دلچسپی خواتین سے ہٹ کر لڑکو ں یا مر دو ں کی طر ف ہو
جا تی ہے جس سے عورتیں محرومی کا شکار ہو جا تی ہیں ۔لواطت میں مفعول کا کر دار ادا
کرنے والے مر د بھی کئی قسم کی بیماریو ں میں مبتال ہو جا تے ہیں،وہ عورتو ں سے
ہمبستر ی کر نے کے قا بل نہیں ر ہتے ان کے چہر ے کی نورانیت ختم ہو جاتی  ،حافظہ
کمزور پڑ جا تا ہے جسم الغر ہو جاتا جسمانی قو ت و طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جا تی ہے
مز ید یہ کہ لو اط سے انسا نیت کی نسل ُکشی ہوتی ہے ۔

عد ت کے دوران نکا ح کی حرمت :

1کلینی ،کافی ،ج  ،5 :ص543:
2خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص،281:مسئلہ 24:
3عاملی ،وسائل الشیعہ ،کتا ب النکا ح  ،ج،20:ص ،444:حدیث 26048:
4سیستانی ،تو ضیح المسا ئل ،ص ،457:مسئلہ 2418 :
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1۔جو عورت عد ت گز ار ر ہی ہو (عدت طالق ہو یا عد ت وفات) اگر کو ئی شخص جا ن بو
جھ کر اس سے نکا ح کر ے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جا ئے گی ،چاہے مباشرت
1
نہ بھی کر ے ۔
2۔اگر کو ئی شخص ایک ایسی عورت سے نکا ح کر ے جو دوسرے کی عدت میں ہو تو مر
د اور عورت دو نو ں یا ان میں سے کو ئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عد ت ختم نہیں ہو ئی
اور یہ بھی جا نتے ہو ں کہ عد ت کے دوران عورت سے نکا ح کر نا حرام ہے تو اگر چہ
مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جما ع نہ بھی کیا ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر
حرا م ہو جا ئے گی اور اگر دو نو ں عد ت کے دوران یا عد ت میں نکا ح کے حرام ہو نے
سے بے خبر ہو ں تو نکا ح با طل ہے  ،اگر ہمبستر ی بھی کی ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام
ہو جا ئیں گے ۔ اگر ہمبستر ی نہ کی ہو تو حرام نہیں ہیں اور عد ت کے ختم ہو نے کے بعد
2
دو با ر ہ نکا ح کر سکتے ہیں ۔
3۔ اگر کو ئی شخص یہ جا نتے ہو ئے کہ عورت شو ہر دار ہے اور (اس سے شادی کر نا
حر ام ہے )اس سے شادی کر ے تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جد ا ہو جا ئے اور بعد
میں بھی اس سے نکا ح نہیں کر نا چا ہے ۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شو ہر
دار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستر ی کی ہو تب بھی احتیا ط واجب کی بنا ء پر یہی
3
حکم ہے ۔
عن الحلبی عن ابی عبد ہللا قال  :اذا تزوج الرجل المراۃ فی عدتھا ودخل بھا لم
تحل لہ ابدا ً عالما کان اعجاھال وان لم ید خل حلت للجا ھل ولم لآلخر4
(حلبی 5حضرت امام جعفر صادق سے نقل کر تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا !( اگر کو
ئی شخص عد ت کے دوران کسی عورت سے شادی کرے اور مباشر ت بھی کر لے تو و ہ
اس پر ہمیشہ کے لیے حر ا م ہو جا ئے گی  ،چا ہے اسے علم ہو یا نہ ہو اور اگر مبا شر ت
نہ کی ہو تو جاہل شخص کا محض عقد با طل ہے اور اس سے شادی کر سکتا ہے جبکہ آگا ہ
شخص پر کسی صورت میں حال ل نہیں ہے ۔ )

حالت ِ احر ام میں نکاح کی حرمت:
اگر کو ئی شخص احرام کی حالت میں جا ن بو جھ کر کسی عورت سے نکا ح کر ے تو وہ
اس پر حرام مؤبد ہو جا ئے گی ۔ 6اس سلسلے میں اما م جعفر صادق نے فر ما یا :
المالعنۃ اذا ال عنھا زوجھا لم تحل لہ ابد ا  ،الی ان قال والمحرم اذا تزوج وھو
7
یعلم انہ حرام علیہ لم تحل لہ ابدا
 1خمینی ،تحریرالو سیلہ ،ج، 2:ص،282:مسئلہ 1:
2سیستا نی ،تو ضیح المسا ئل  ،ص،287:مسئلہ 2416 :
 3سیستا نی ،تو ضیح المسا ئل  ،ص،287:مسئلہ 2417:
4عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،20:ص ،450:کتا ب النکا ح  ،حد یث 26027 :
 5تقی الد ین بن نجم الد ین  ،ابو الصالح حلبی ،آپ حلب میں پید ا ہو ئے اور رملہ میں دفن ہیں ۔آپ فقیہ اور
متکلم تھے آپ کی تصانیف  :الکافی فی الفقہ اور تقریب المعارف ہیں ۔ (طوسی  ،رجال طوسی )
 6خمینی ،تحریرالوسیلہ ،ج ،2:ص  ،287:مسئلہ 12:
 7عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج،20:ص  ، 491:کتا ب النکا ح  ،حد یث 26172 :
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(جب اس کا شو ہر اس پر لعا ن کر ے تو پھر وہ کبھی اس پر حال ل نہیں ہو
گی یہا ں تک کہ آپ نے فر ما یا  :اگر محر م یہ جا نتے ہوئے کہ احرام کی
حالت میں اس پر شا د ی کر نا حرام ہے  ،شادی کر ے تو وہ عورت اس پر
کبھی بھی حال ل نہیں ہو گی ۔ )

نکاح کی والیت کے مسائل:
و ال یت کو لغت میں اما رت ،سلطنت اور حکو مت کہتے ہیں ۔ وال یت ر کھنے والے
کو و لی اور جس پر والیت کی جا ئے اس کو مولی علیہ کہا جا تا ہے ۔ازدواج میں و ال یت
اس شر عی اختیا ر کو کہتے ہیں جو کہ و لی کو مو لی علیہ پر نقص یا مصلحت کے تحت حا
2
صل ہو تا ہے۔
تما م فقہا اس با ت پر متفق ہیں کہ ولی صغیر ،صغیر ہ اور مجنو ن  ،مجنو نہ کے نکا ح میں
3
والیت کا حق رکھتا ہے مز ید یہ کہ سفیہ سے متعلق بھی یہی حکم ہے ۔
ہر مسلمان جو کہ عا قل اور با لغ ہو اور شر عی لحا ظ سے و ال یت کا اہل ہو وہ مو
لی علیہم (صغیر ہ  ،کبیر ہ ،مجنو ن اور سفیہ ) کے نکا ح میں حق و ال یت ر کھتا ہے ۔  4و
ال یت کے حوا لے سے قر آ ن پا ک میں ارشا ِد خدا و ند تعا لی ٰ ہے :
َاح۔۔۔5
َّ
َْ
ُ الن
دة
ُق
ِ ع
ِہ
َد
ِی
ِي ب
۔۔۔الذ
ِك ِ
(۔۔۔ وہ کہ جس کے ہا تھ میں نکا ح کی گر ہ ہے ۔۔۔)
یعنی جس کے ہا تھو ں میں نکا ح کی گر ہ ہے اس سے کو ن مر اد ہے ۔ اس سے
مر اد عورت کےایسے و لی و سر پر ست ہیں جو اس کے نکاح اور حق مہرسے متعلق
معامال ت کےبار ے میں حق ر کھتے ہیں مثال ً اگر عورت جس کا نکا ح مطلو ب ہو و ہ نا دا
ن یا کم فہم یا دیو انی ہو تو اس صورت میں و لی اس کے منا فع کو پیش ِ نظر ر کھتے ہو
6
ئے اس کا حق مہر بخشنے یا لینے کا اختیا ر ر کھتا ہے ۔
تہذیب اال حکا م میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے :
1

الذی بیدہ عقدۃ النکاح ھو ولی امرھا

7

( وہ شخص جس کے ہا تھ میں نکا ح کی گر ہ ( با گ ڈور ) ہے و ہ عورت کے امر ( نکا ح
) میں اس کا و لی ہے ۔)
وال یت کی اقسا م :شر عی لحا ظ سے وال یت کو چا ر اقسا م میں بیا ن کیا جا سکتا ہے
:قر ا بت ؛ و صی ؛ ملک اور حاکم شر ع۔

 1زبید ی  ،تاج العروس  ،ج ،20:ص 310:
 2مغنیہ ،االحوال الشخصیہ علی المذا ہب الخمسہ ،ص14:
3ایضا ً ،خمینی  ،تحر یرالوسیلہ ،ج ،2:ص  ،255:مسئلہ 77:
 4خمینی  ،تحر یرالوسیلہ ،ج،2:ص ،256:
تنز یل الر حمن ٰ ،مجمو عہ قو انین اسال م ،ج ،1:ص219:
5البقر ہ237 :2
 6مکارم شیر ازی  ،االمثل فی تفسر  ،ج،2:ص32:۔35
 7طوسی ،تہذیب اال حکا م  ،ج،7:ص ،392:حد یث 1570 :
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قر ابت  :اس سے مراد دو افراد کے درمیا ن نسب کی بنیاد پرقا ئم ہو نے واال رشتہ ہے ۔
اس میں پہلے نمبر پر با پ اور دوسر ے نمبر پر دادا کی و ال یت شا مل ہے ۔
با پ کاو لی ہو نا  :مو لی علیہ کے نکا ح کے سلسلے میں صر ف با پ اور دادا حق وال
یت ر کھتے ہیں جبکہ دیگر رشتے مثال ً ما ں  ،بھا ئی  ،چچا  ،ماموں اور نانا کوحق و ال یت
حا صل نہیں ۔  1اگر چہ با پ کے بعد بھا ئی یا چچا کو لڑ کی کا و لی سمجھا جا تا ہے مگر
شیعہ مکتب ِ فکر کی رو سے اس کی تردید کی گئی ہے ۔ جبکہ بڑے بھا ئی کو ولی کی
2
حیثیت سے و کیل بنانا مستحب عمل ہے ۔
یعنی با پ اور دادا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکے یا لڑکی کے نکا ح کا فیصلہ کر
یں اور ان کی اجازت شر یعت میں الزم قر ار دی گئی ہے باقی تمام رشتو ں کو والیت یعنی
سر پر ست کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا تا اگر چہ وہ ظا ہر ی طو ر پر لڑکی کے سر پر
ست ہی کیو ں نہ ہو ں ۔
داداکی والیت :مو لی علیہ کے نکا ح کے سلسلے میں دادا کو بھی باپ کی طر ح حق ِ و ال
یت حاصل ہے اور دادا کی و ال یت با پ کی زند گی یا موت پر منحصر نہیں ،یہ مستقل ہے
3
بلکہ بسا اوقات و ال یت کے سلسلے میں دادا کو با پ پر فوقیت ہو تی ہے ۔
عن ھشام بن سا لم و محمد بن حکیم عن ابی عبد ہللا قال  :اذا زوج االب والجد
4
کا ن التز و یج لال ول فان کانا فی حال واحد ۃ فالجد اولی
(ھشام بن سالم 5اور محمد بن حکیم امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں
کہ آپ نے فر ما یا ( :جب ایک باکر ہ لڑکی کا نکا ح باپ اور دادا کر یں تو
جس نے پہلے نکا ح کیا اس کا نکا ح صحیح ہے اور اگر دونو ں ایک ہی وقت
میں نکا ح کر یں تو دادا کو اولیت حاصل ہے ۔)
یعنی اگر با پ اور دادا دو نو ں بیک وقت لڑکی یا لڑکے کا نکا ح کر دیں تو جو پہلے
کر ے گا اس کا نکا ح صحیح ہو گا لیکن اگر دو نو ں کا وقت ایک ہی ہے تو دادا کے فیصلے
کو تسلیم کیا جا ئے گا ۔
باکر ہ لڑکی :وہ لڑ کی جو با کر ہ ہو نے کے سا تھ سا تھ با لغہ رشید ہ بھی ہو ( یعنی اپنا
اچھا بُرا خو دسمجھتی ہو ) ضروری ہے شادی کے لیے باپ یا دادا سے اجازت طلب کر ے
6
۔
یعنی ایسی لڑکی جو ابھی کنو اری ہو اس کے لیے باپ یا دادا سے اجازت طلب کر نا
ضروری ہے اس سلسلے میں امام جعفر صادق فر ما تے ہیں :
1طو سی  ،المبسو ط ،ج ،4:ص176:
 2شیخ انصاری ،کتا ب النکا ح  ،ص165:
 3حلی  ،شر ائع اال سالم  ،ج،2:ص 501:
 4طوسی ،تہذیب االحکام ،ج،7:ص  ،389:حد یث 1562 :
5
سی کاظم کے اصحاب میں سے تھے۔آپ علم
ہشام بن سالم جوالیقی جعفی ،امام جعفر صادق اور امام مو ٰ
کالم کے ماہر تھے اور خراسا ن کے قر یبی آبادی جوزن میں پیدا ہو ئے  ،حج  ،تفسیر اور معراج کے
موضوع پر ان کی تالیفات ہیں ۔(ابن جوزی ،المنتظم ،ج،5:ص)19:
 6محمد نا صر ی،ڈاکٹر ۔مبا نی فقہی حقوق مد نی ایر ان ۔ قم :مجمع ذخائر اسالمی 1964،ء  ،ص 183:
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عن ابی یعفور عن ابی عبد ہللا قا ل  :ال تنکح ذوات االآبا ء من اال بکا ر اال باذن
1
آبا ئھن
2
( ابن ابی یعفور نے اما م جعفر صادق سے نقل کر تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا
(:باکر ہ لڑ کیا ں جن کے با پ (دادا) مو جو د ہو ں وہ ان کی اجازت کےبغیر
شادی نہ کر یں ۔)
اما م جعفر صادق کے اس فر ما ن کے مطا بق لفظ ِ " آبا ء" سے مراد لڑ کی کا با پ
 ،دادا اور اس سے اوپر جتنا رشتہ چلتا جا ئے سب ہیں اور ان کی مو جو د گی میں با کر ہ لڑ
کیوں کی شادی ان کی اجازت سے مشر و ط ہے ۔ ولی کی طرف سے طے شد ہ نکا ح کے
لیے الزم ہے کہ مفسد ہ نہ ہو بصورت د یگر ایسا عقد فضولی متصور ہو گا جو کہ مو لی
علیہ کے بالغ ہونے تک اس کی اجازت پر موقو ف ر ہے گا ۔ 3جب کسی باکرہ کا نکا ح اس
کا و لی اس کی مصلحت کی خا طر کر دیتا تو بعد از بلو غت لڑکی کے پاس یہ حق نہیں ہو تا
کہ وہ اس نکا ح کو فسخ کر ے ۔ البتہ اگر مصلحت کا لحا ظ نہ رکھا گیا ہو اور ایسا نکا ح
لڑکی کے لیے مفسد ہ کا باعث ہو تو لڑ کی کے پا س یہ اختیا ر ہو تا ہے ۔
جیسا کہ اما م جعفر صادق سے منقو ل ہے :
عن محمد بن مسلم قال  :سا لت ابا جعفر عن الصبی یزوج الصبیۃ قال  :اذا کا نا
4
ابواھما الذان زوجا ھما فنعم جائز ولکن لھما الخیار اذا ادرکا۔۔۔
(محمد بن مسلم 150 ( 5ء )نے اما م محمد باقر سے ایک بچے کے بارے میں
کہ جس کی شادی ایک بچی کے سا تھ کر د ی جاتی ہے ،تو امام نے فرمایا :
(اگر ان دو نو ں کی شادی کروانے والے ان کے باپ (دادا) ہیں تو یہ جا ئز
اور صحیح ہے لیکن جب وہ د و نو ں با لغ ہو جا ئیں تو انہیں (شادی فسخ
کرنے یا ر کھنے کا ) اختیا ر ہے ۔)
اگر با پ یا دادا میں سے کو ئی ایک مر جا ئے توحق وال یت دوسر ے کو منتقل ہو جا
تا ہے ۔  6اگر با پ یا دادا نے اپنی غیر مو جو د گی کسی شخص کو وال یت کا حق د ے ر کھا
ہو تو وہ صر ف اسی صورت میں ممکن ہے جب بچہ دیو انگی کی حالت میں جوان ہوا ہو
7
اور اسے شادی کی اشد ضرورت ہو ۔
ملک اور حا کم شر ح  :ملک کی تعر یف یو ں کی گئی :
1صدوق ،من ال یضرہ الفقیہ  ،ج،3:ص،395:حدیث4390 :
 2عبد ہللا بن ابی یعفور کو فہ کے ر ہنے والے تھے آپ امام جعفر صادق اور امام موسی ٰ کاظم کے اصحا ب
میں سے تھے نجاشی اور شیخ طوسی نے ان کو ثقہ راوی قر ار دیا ہے ۔ ( نجاشی  ،رجال نجاشی ،
ص ،213:طوسی  ،اختیار معرفۃ ،ص)427:
 3خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص،255:مسئلہ4:
4عا ملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،20:ص ،277:باب  ،6:حد یث25625 :
5ابو جعفر محمد بن مسلم ثقفی کو فی  ،آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے شاگر د اور اصحا ب
میں سے تھے شیعہ مسلک سے تعلق ر کھتے تھے آپ سے اہل بیت کی بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں ۔آپ
جلیل القد ر اور ثقہ راوی تھے اور اعلی ٰ صفات ِ حمید ہ کے حامل تھے آپ نے امام باقر سے 30000اور
امام صادق سے  16000روایات نقل کیں ۔(طوسی ،اختیار معرفتہ ،ج،1:ص)386:
6سیستا نی ،منہاج الصالحین ،ج،3:ص،25:مسئلہ58:
7حلی  ،شر ائع االسالم  ،ج،2:ص503:
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العبد واالمۃ الذی تحت ید المالک وسیطرتہ التا مۃ
(وہ غالم اور کنیز جو مکمل طور پر ما لک کے اختیا ر اور قد ر ت میں ہو ں ۔)
فقہ جعفر یہ میں حا کم شر ع سے مراد امام معصو م یا وہ شخص جو امام کی طر ف
سے اس با ت پر مامور ہو ۔ عال مہ حلی کا اس با ر ے میں بیا ن ہے کہ:
المراد بالسطا ن ھنا اال مام العا د ل او من یا ذن لہ اال ما م و ید خل فیہ الفقیہ الما
2
مو ن القا ئم بشرائط اال قتداء والحکم
( حاکم اور سلطان سے مراد اما م معصو م یا و ہ شخص ہے جس کو امام
معصو م نے اجازت دی ہو اور اس زمر ے میں وہ عادل فقیہ بھی آتا ہے جو
شر ائط اقتد ا ء اور حکم کا حا مل ہو ۔ )
اس با ر ے میں سید عا ملی فر ما تے ہیں :
المراد بالحاکم عند نا اال ما م العا د ل اومن اذن لہ االما م وید خل فیہ الفقیہ
3
الجامع لشرائط اال فتا ء والحکم
(حاکم سے مراد اما م معصو م ہے یا و ہ شخص ہے جسے امام نے اجازت دی
ہو اور اس میں فقیہ بھی شامل ہے جو فتو ی ٰ اور حکم دینے میں تمام شرائط
کا حا مل ہو ۔ )
حاکم شر ع کی و ال یت اس وقت مو ثر ہو گی جب مو لی علیہ کے حقیقی و لی یا ان
کی طر ف سے منسو ب شخص بھی مو جود نہ ہو تب مو لی علیہ کے نکا ح کے و قت حاکم
شر ع یعنی مجتہد و لی کی حیثیت رکھے گا ۔ مز ید فر ما تے ہیں  :حا کم شر ع کو مو لی
علیہ کے نکا ح میں و ال یت کاحق حا صل نہیں البتہ اگر مصلحت کے تحت نکا ح کر نا ضر
وری ہو اور نکا ح نہ کر نے کے با عث مفسدہ کا خد شہ ہو تو حاکم مو لی علیہ کے نکاح کر
نے کا حق ر کھتا ہے ۔ ْ 4
اس سلسلے میں نبی اکر م ارشاد فر ما تے ہیں :
5
السلطان ولی من ال ولی لہ
( جس کا کو ئی ولی نہ ہو اس کا و لی سلطان ( حا کم شر ع ) ہو تا ہے ۔)
نکا ح کے لیے ولی چا ہے حقیقی ،منسو ب شدہ یا حاکم شر ع ہو اس کے لیے ضروری ہے
6
کہ و ہ با لغ و عاقل ہو نے کے سا تھ سا تھ مسلمان بھی ہو ۔
1

حق ِ و ال یت کا منسو خ ہو نا:
چا ر ایسے موارد ہیں جو حق و ال یت کو ختم کر دیتے ہیں :غالمی ؛ عق ِل ناقص؛کفر ارتداد
اور حالت ِ احرام
 1ڈاکٹر احمد فتح ہللا ۔ معجم الفا ظ الفقہ الجعفر ی ۔السعودیہ  :مطبع المدوخل الدمام 1995 ،ء ،ص407:
2حلی،حسن بن یوسف بن مطہر ۔ تذکرۃ الفقہا ء ۔ تہران :منشورات المکتبۃ المرتضویہ  ،ج ،2:ص592:
 3عا ملی  ،سید محمد ۔ نہا یۃ المرام ۔ قم  :مؤسسہ النشر االسالمی التابعۃ 1992،ء ،ج  ، 1:ص 80:
4خمینی ،تحر یر الو سیلہ  ،ج ،2:ص ،256:مسئلہ 11:
 5نمازی  ،شیخ علی ۔مستدر ک سفینۃ البحار ۔ قم  :مؤسسہ النشر االسالمی 1998 ،ء،
ج،10:ص463:
 6خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج  ،2:ص 255:
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1۔ غال می :کو ئی بھی ایسا با پ جو کہ خود کسی کا غال م ہو اس کو اپنی اوالد پر وال یت کا
حق نہیں کیو نکہ وہ کسی بھی چیز پر اختیا ر نہیں ر کھتا اپنا نکاح بھی اپنی مر ضی سے
نہیں کر سکتا اس لیے اپنی اوال د کے نکا ح کے سلسلے میں حق وال یت اس پر سے ساقط ہو
جا تا ہے اور اس با ت کا بھی فرق نہیں پڑتا چا ہے ا س کی اوالد آزاد ہو یا غالم ۔
2۔عقل ِ ناقص :جن افراد میں عقل کی کمی ہو یا عقل سے باال ہو ں ( مجنو ن  ،پا گل  ،دیو
انہ  ،بچہ  ،مست  ،سفیہ وغیر ہ) وہ وال یت کا حق نہیں رکھتے ۔
3۔ کفر و ارتداد  :کفر و ارتداد کے با عث کا فر و مر تد باپ دادا کی وال یت ان کی مسلما ن
اوالد پر سے سا قط ہو جا تی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ِ ر ب العز ت ہے :
ْض 1
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(اور مو منین و مو منا ت میں سے بعض دوسر ے بعض کے و لی وسر پرست ہیں ۔)
ل2
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(خدا و ند تعا لی ٰ ہر گز مو منو ں پر کا فر وں کو غلبہ نہیں د ے گا ۔)
اس آیت ٰ کی تفسیر نا صر مکا ر م شیرازی یو ں کر تے ہیں  :سبیل کا لفظ نکر ہ اور
سیا ق نفی میں ہو نے کے با عث عمو میت کے معنی بیان کر تا ہے تا ہم اس آیت ِ کر یمہ
حتی کسی
سے کفار نہ صرف منطقی طو ر ہر بلکہ عسکر ی ،سیا سی  ،ثقا فتی اقتصادی ٰ
3
بھی طور پر مو منین پر غلبہ نہیں پا سکتے ۔
اس ضمن میں نبی اکر م صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم کا ارشا ِد گرا می ہے :
االسالم یعلو وال یعلی ٰ علیہ 4
( اسالم ہمیشہ غا لب ہے اور اس پر کسی کو غلبہ حاصل نہیں ۔)
چو نکہ و ال یت بھی غلبہ کے معنو ں میں آتی ہے اس لئے یہ حق کسی غیر مسلم کو حاصل
نہیں ۔
ت احرام میں کو ئی بھی انسا ن ایجا ب و قبو ل کے صیغے ادا نہیں کر
4۔ حالت ِ احرام  :حال ِ
سکتا تاہم ولی کی وال یت حاکم شر ع کی طرف منتقل نہیں ہو گی کیو نکہ ولی حالت ِ احرا م
میں بھی اپنے مو لی علیہ کا و لی ہی ہو گا اگرچہ وہ حق ِ وال یت کو سر انجا م نہیں دے
5
سکتا ۔
باکر ہ کےنکا ح میں ولی کی اجازت دوصورتو ں میں سا قط ہو سکتی ہے ۔
1۔ جب ولی سے اجازت لینا ممکن نہ ہو اور شادی کر نا انتہا ئی ضروری ہو ۔
2۔جب ولی لڑکی کو اس کے شر عی و عر فی کفو سے شادی کر نے سے روکے  ،شادی کر
6
نا لڑکی کے لیے واجب ہو اور اس صورت میں کو ئی اور کفو بھی مو جو د نہ ہو ۔
1التو بہ 71 :9
2النسا ء 141 :4
3مکا رم شیر ازی ،اال مثا ل فی تفسیر ،ج،3:ص503:
4مسلم بن حجاج ،نیشاپوری ،االما م النوو ی۔ شر ح مسلم ۔ بیروت  :دارالکتاب العر بی 1987 ،ء ،
ج،11:ص52:
5یو سف البحرائی۔ الحدائق النا ظرۃ فی احکام العترۃ الطاہرہ۔ قم  :مؤسسہ النشر االسالمی التابعۃ لجما عۃ
المدرسین بقم ،ج،23:ص267:
6خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص254:
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اگر چہ ولی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مر ضی سے لڑکی کی شادی کر ے مگر بالغہ
رشید ہ لڑکی کے لیے مصلحت کے تحت اپنے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں کیو نکہ
ایسی لڑکی اپنا اچھا بُرا جانتی ہے اور اس صورت میں ولی سے اجازت لینا اس کے لیے
نقصا ن کا با عث بن سکتا ہے ۔ تاہم شیعہ مجتہد ین کی آرا ء کے مطا بق جب کسی انسا ن کو
1
حرا م (زنا ) میں پڑ جا نے کا خو ف ہو تو شادی کر نا اس پر واجب ہو جا تا ہے ۔
اما م شافعی 767 (2ء ۔ 820ء )کے نز د یک باکر ہ لڑکی اپنے ولی کی اجا زت کے
بغیر نکا ح کر نے کا حق نہیں رکھتی جبکہ اما م ابو حنیفہ کے نز دیک باکر ہ لڑکی جب
3
بالغہ ہو جا ئے تو ولی کی والیت اس پر سے سا قط ہو جا تی ہے ۔
وال یت کے سلسلے میں آیت ہللا سیستا نی کی آرا ء :
1۔ باپ دادا اپنے نا با لغ لڑ کےیا لڑکی (پو تے یا پو تی) یا دیو انے فر زند کا جو دیو انگی
کی حالت میں با لغ ہو ا ہو دوسروں سے نکا ح کر سکتے ہیں اور جب و ہ بچہ با لغ ہو جا
ئے یا دیو انہ عاقل ہو جا ئے تو انہو ں نے اس کا جو نکا ح کیا ہو اگر اس میں کو ئی خرا بی
ہو تو انہیں اس نکا ح کو بر قرار ر کھنے یا ختم کر نے کا اختیا ر ہے ۔
2۔ ایسی لڑ کی جو بالغہ رشیدہ ہو اور با کر ہ بھی ہو شادی کر نا چا ہے مگر اپنے معامال ت
میں خود مختا ر ی نہ ر کھتی ہو اس کے لیے الزم ہے کہ اپنےبا پ یا دادا سے اجازت طلب
کر ے بلکہ جو خود مختا ر ہو اس کے لیے بھی احتیا ط کی بنا ء پر یہی حکم ہے ،تاہم بھا ئی
یا ما ں سے اجازت لینا الزم نہیں ۔
3۔ لڑکی باکر ہو یا نہ ہو ایسی لڑکی جو کہ اپنے شر عی اور عر فی کفو سے شادی کر نا چا
ہے اور شادی کر نا بھی ازحد ضروری ہو مگر با پ اور دادا نہ کر نے دیں دیو انگی کی
وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو ان تما م صورتو ں میں ا ن سے اجازت طلب کر نا
4
ضروی نہیں ۔

معاشر تی مسا ئل :
معاشر ے میں اکثر شادیا ں ایسی بھی ہو جا تی ہیں جس میں لڑ کے جسما نی طور
کچھ نقا ئص ہو نے کی و جہ سے شادی کے اہل نہیں ہوتے مگر اپنی جسما نی کمز وری یا
نقص کو بتا نے سے گر یز کر تے ہیں اور اس کو اپنی اَناکا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کسی سے
بیا ن نہیں کر تے بلکہ اپنے نقص کو تا حد امکا ن چھپا نے کی کو شش کر تے ہیں ان حا ال
ت میں وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے جس سے ان کی ازدواجی زند گی خطرےسے دو
چا ر ہو جا تی ہے ۔

1شیخ انصاری ،کتا ب النکا ح  ،ص31:
2محمد بن ادریس شافعی  ،اہل سنت فقہ کے بانی تھے آپ فقہ اورعلم حد یث کے ماہر تھے اورنسب کے
لحاظ سے ہاشمی تھے۔ الرسالہ اور کتاب آپ کی زند گی کے عظیم شہکار ہیں ۔( ابن کثیر ،البدایہ والنہایہ
،ج، 10:ص ،307:خطیب بغدادی  ،تاریخ بغداد  ،ج،2:ص)57:اس وقت مسلما نو ں کا ایک بڑا طبقہ آپ کے
عقید ے پر عمل پیر ا ہے ۔
3تنز یل الر حمٰ ن ،مجمو عہ قوانین اسالم ،ج،1:ص214 ،22:
4سیستانی ،تو ضیح المسا ئل ،ص،360:مسئلہ 2340،2341،2342:
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کچھ والدین کم سنی میں ہی بچو ں کی شادیا ں کر دیتے ہیں جو کہ بچو ں کے لیے
کئی ایک مسا ئل کا سبب بنتی ہیں ۔ ایسے بچے اپنے حقو ق و فرائض کو سمجھنے سے
عاری ہو تے ہیں اور ان کی ادائیگی کر نے کے قا بل نہیں ہو تے ۔ ایسی شادیو ں میں بچے
جب بالغ ہو جا تے ہیں تو ان کی پسند تبد یل ہو جا تی ہے وہ اپنے ہمسفر میں دلچسپی نہیں
لیتے کیو نکہ ان کی دلچسپی کا محور کو ئی اور بن جا تا ہے ۔
شادی کر تے وقت لڑ کے لڑ کی کے لیے عقل و شعور  ،قد ر ت و ارادہ و اختیار کا
ہو نا از حد الزم ہے کیو نکہ ان چیز و ں کے بغیر کی جا نے والی شادی معاشر ے میں مسا
ئل کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے ۔ اگر کسی لڑ کے یا لڑ کی کی شادی نا سمجھی کے ِسن میں کر
دی جا ئے تو اس کے اند ر دوسرے فر یق کے حقو ق کو پورا کر نے کی صال حیت نہیں ہو
گی جس و جہ سے دو نو ں ایک دوسر ے سے تنگی محسو س کر یں گے اور اسی طر ح
اگر ان میں سے ایک یا دو نو ں کی مر ضی کے بغیر شاد ی کر دی جا ئے تو دو نو ں کی ز
ند گی انتہا ئی دشوار ہو جا تی ہے ۔ شادی جو کہ پیا ر و محبت کا ر شتہ ہو تا و ہ نفر ت و
حقا ر ت میں تبد یل ہو جا تا ہے ۔
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با ب دو م  :نکا ح کی اقسا م اور ا ن سے متعلقہ
عصر ی مسا ئل
فصل اول  :دائمی اورغیر دائمی نکا ح
فصل دو م  :نکا ح با طل اور جنسی تعلق کی حرام
صورتیں
فصل سوم  :عا ئلی زند گی پر مغر بی ثقا فت کے
اثرات کا جا ئز ہ

فصل اول  :دائمی اورغیر دائمی نکا ح
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دائمی اورغیر دائمی نکا ح
عقد نکا ح کے ذریعہ عورت اور مرد ایک دوسرے پرحال ل ہوتے ہیں اہل تشیع میں
مکتبہ اثنا ء عشر ی کے مطا بق نکا ح کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا تاہے،اول دائمی اور دوم
غیردائمی یا متعہ ۔دائمی نکا ح میں مدت کا تعین نہیں ہوتا ۔جو عقدمدت کا تعین کیے بغیر کیا
جائے دائمی عقد کہال تا ہے جبکہ غیردائمی عقد یا متعہ سے مراد ایسا عقد ہے جس میں نکا
ح کی مد ت معین کی جاتی ہے،مثال ً ایک گھنٹہ ،ایک دن  ،ایک مہینہ  ،ایک سال یا زیادہ مد
ت کے لیے عقد کریں اسے متعہ یا عقد غیر دائم کہا جا تا ہے ۔  1لہذا نکا ح کے ذریعے مر د
و عورت کے درمیان ایک جا ئز شر عی تعلق قا ئم ہو تا ہے اور دونو ں ایک دوسر ے کے
لیے جا ئز قر ار پا تے ہیں ۔
دائمی عقد  :نکا ح دائمی سے مراد وہ نکا ح جس میں سار ی ز ند گی سا تھ گز ارنے کا
عہد کیا جا تا ہے اور آپس میں نباہ نہ ہو نے کے باعث دونو ں میں جدائی طالق کی صورت
میں ہو تی ہے ۔ لغو ی طو ر پر عقد سے مراد گر ہ لگا نا  ،معا ہد ہ کر نا اورعہد و پیما ن کر
نا کے لیے جاتے ہیں ۔ 2جبکہ اصطال حی طو ر پر اس سے مراد عورت کی طر ف سے ایجا
ب اور مرد کی طر ف سے قبو ل کر لینا عقدکہال تا ہے ۔ 3اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک
نکا ح کے لیے درج ذیل باتو ں کا ہو نا الزم ہے :
نکا ح کے صیغے فعل ِ ماضی میں پڑھے جا ئیں ،صیغے پڑھتے وقت قصد انشا ء
کا ہو نا الزم ہے  ،نکا ح کسی شر ط کے بغیر پڑھا جا ئے بصورت دیگر نکا ح باطل
متصورہو گا  ،ایجا ب وقبول میں مطابقت اور مواالت ہو  ،صیغہ عقد بال جبر واکرہ اپنی
مرضی واختیار سے جاری کیا جائے ،صیغہ عربی زبا ن میں ادا کیا جا ئے ،عقد پڑھنے

1محمد شیرازی ،رسالہ توضیح المسا ئل  ،ص434:
 2حسینی ،سیدمحمد  ،ڈاکٹر۔ فر ہنگ لغا ت واصطال حات فقہی ،ص343:
3کاشف الغطاء  ،تحریر المجلہ  ،ج،5:ص  ،20:فصل 1:
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والے کے لیے الزم ہے کہ نکا ح کا حقیقت میں ارادہ کر ے ۔ 1گو یا عقد دائمی سے مراد وہ
عقد ہے جس میں بال جبر واکراہ کے مرد و عورت ایک دوسرے کو ساری ز ند گی کے لیے
قبو ل کر یں اور نبا ہ نہ ہو نے پر دونو ں میں طال ق کی صورت میں علیحدگی ہو گی ۔

غیر دائمی عقد یا نکا ح متعہ :
غیر دائمی عقد یا نکا ح متعہ سے مراد وہ نکا ح جو کہ معینہ معیاد کے لیے پڑھا جا
تا ہے ۔ انقطا ع سے مراد کٹ جا نا ،منقطع ہو جا نا اور مدت ختم ہو نے کے ہیں اس لیے یہ
وہ نکا ح ہے جس کا انعقا د معین و مشخص مہر کے سا تھ ہو تا ہے ۔ 2انقطاعی عقد میں مد
ت معین کی جا تی ہے اور اختتا م ِ مد ت پر میا ں بیو ی بغیر طالق کے ایک دوسرے سے
جدا ہو جا تے ہیں ۔  3امت مسلمہ کے دونو ں طبقا ت اہل تسنن اور اہل تشیع کے نز د یک یہ
شادی ابتد ائے اسالم میں جا ئز تھی مگر بعد از پیغمبر ؐ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے دور میں
4
اہل تسنن کے نزدیک یہ حرام قرار دے دی گئی ۔
5
تا ہم شیعہ اثنا عشر ی کے نز د یک یہ شادی اب بھی جائز ہے دائمی نکا ح اور
6
متعہ میں بنیا دی فرق مدت کے تعین کا ہے متعہ میں مدت کو بیا ن کر نا از حد الزم ہے ۔
نکا ح متعہ میں مہر کا ذکر بھی ضروری ہے ورنہ نکا ح باطل سمجھا جا ئے گا ۔ 7اس میں
مردو عورت صیغہ پڑھ کر معینہ مد ت اور معینہ حق مہر کے بدل میں ایک دوسرے کے
لیے جائز قرار پا تے ہیں بشرطیکہ دونو ں کی شادی میں کو ئی شرعی رکاوٹ نہ ہو یعنی
نسب  ،سبب اور رضاعت کے لحا ظ سے دونو ں میں محرمیت نہ ہو اور نہ یہ کہ عورت
8
کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہواور نہ ہی طالق اور وفات کی عدت میں ہو۔
محمد بن زیا د نے حسین بن زید سے اور انہو ں نے امام جعفرصادق سے روایت کی ہے :
عورتوں کی شرمگا ہیں تین طرح سے حال ل ہوتی ہیں ایک وہ جو نکا ح میں آئیگی
تو میراث پا ئے گی(یعنی نکاح دائم) دوسرے وہ جو نکاح میں آ ئیگی مگر میرا ث نہیں پا ئے
9
گی(یعنی نکاح غیردائم) تیسرے وہ عورت جوملکیت میں آئیگی۔
نکا ح غیر دا ئم کے لیے بھی ال ز م ہے کہ جس عورت سے نکا ح مطلو ب ہو وہ
محا ر م نسبی اور سببی میں سے نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی کے نکاح میں ہو اور نہ کسی کی
عد ت میں ہو ۔ نکا ح کے لیے دو نو ں کی رضا مند ی بال کسی جبر و اکر ہ کے ،ایجا ب و
 1مغنیہ ،الفقہ علی المذاہب الخمسہ  ،ص ،10:کاشف الخطاء۔تحریر المجلہ ،ج،5:ص،20:فصل،1:
خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص،246:سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص،19:مسئلہ40:
ٰ
والفتاوئ۔قم  :انتشارات قدس محمدی 1089،ء ص450:
 2طوسی ۔ النہا یہ فی مجرد والفقہ
3ہاشمی شاہرودی  ،سید محمو د ۔فر ہنگ فقہ مطابق با مذہب اہل بیت ۔قم  :مؤسسہ دائرہ المعارف فقہ اسالمی
1972 ،ء  ،ج،1:ص390:
 4سبحانی  ،آیت ہللا جعفر ۔ ازدواج موقت درکتاب وسنت ۔قم  :فقہ اہل بیت 1965 ،ء ،ص125،126:
5ایضاً،ص63:
 6حسینی ،سید مجتبی ٰ ۔ احکام ازدواج  ،مطاب ق با نظر دہ تن از مر اجع عظام ۔قم  :دفتر نشر معارف ،
1969ء  ،ص121:
 7ایضا ً،ص120،121:
 8عسکر ی  ،مر تضی ٰ ۔ ازدواج موقت دراسالم ۔ قم  :مجمع عالم اسالمی 1957 ،ء  ،ص14،13:
9صدوق  ،من ال یخضرہ الفقیہ ،ج،3:ص234:
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قبو ل کے ذریعے صریح الفا ظ میں ہو ۔ نکا ح کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت؛ صیغہ عقد
پڑھتے وقت مد ت معین نہ کی جا ئے،یہ نکا ح دائم کی قسم ہے۔اس صورت میں علیحد گی
کے لیے طالق الزم ہے اور دوسری صورت میں صیغہ عقد پڑھتے وقت مدت کا تعین کیا
جاتا ہےاس صورت میں علیحد گی کے لیے طالق کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ مد ت ختم ہو
نے پر دو نو ں ایک دوسرے کے لیے نا محر م ہو جا تے ہیں ۔
نکا ح دا ئم یعنی غیر مؤ قت اور نکا ح غیر دائم یعنی مؤقت دو نو ں نو عیت کے اعتبا
ر سے ایک ہی ہیں ۔ دو نو ں صورتو ں میں ہی تعلق ِ زوجیت قا ئم ہو تا ہے اور اسبا ب و نتا
ئج کے اعتبار سے بھی دو نو ں ایک دوسر ے کے مشا بہ ہیں ۔ دو نو ں میں فر ق یہ ہے کہ
ایک محد ود مدت کے لیےمشر و ط اور مقید ہے اور دوسرا ال محدود ،غیر مشر و ط اور
غیر مقید ۔ ان دو نو ں کو نا جا ئزتعلق ِاور ز نا و سفا ح شو ہر دار اور غیر شو ہر دار عورت
کے ساتھ اس صورت میں امتیا ز حاصل ہے کیو نکہ یہ مشر و ع طر یقے سے صیغہ ایجا
ب و قبو ل کے تحت طے پا تا ہے ۔
اغراض و مقاصد کے لحا ظ سے بھی نکا ح کی یہ دو نو ں صورتیں ایک جیسی ہی
ہیں دو نو ں میں کو ئی خا ص فر ق نہیں کیو نکہ غیر دائم میں بھی وہ تمام پا بند یا ں مو جو
د ہیں جو کہ دائم میں جیسے  :صیغہ نکاح کا جاری کر نا  ،حق مہر کی ادائیگی  ،نسبی و
سببی محار م کا لحا ظ  ،لڑ کے اور لڑکی کی رضا مند ی ،اوالد کی نسبت والد کی طر ف ہو
نا  ،اوال د کا میر اث میں حصہ دار ہو نا  ،مد ت کا تعین  ،مد ت ختم ہو نے پر عد ت ،
دوران ِ مدت عورت کا کسی اور سے تعلق نہ رکھنا اور یہ کہ ہللا اور اس کے رسو ل ؐ کے
احکامات کی حدود کے دائرے کے اند ر ر ہتے ہو ئے مشروع و جا ئز طر یقے سے بجا ال
یا جا تا ہے تا کہ نا جا ئز اور غیر مشر وع طر یقے سے گنا ہ کر نے سے بچا جا سکے ۔
شیعہ اثنا عشر ی نے اپنے مؤقف کی بنیا د ذیل کی قر آنی آیت کو بنا یا ہے :
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(اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکا ح میں ہو ں البتہ
متثنی ہیں جو کفا ر سے جہاد میں تمہارے
ایسی شو ہر دار عورتیں اس سے
ٰ
الہی ہے جس کی پا بند ی تم پر الزم ہے ۔ مذکو رہ
قبضے میں آئیں یہ قا نو ن ٰ
باال عورتوں کے سو ا اور عورتیں تم پر حالل ہیں بشرطیکہ بد کاری اورزنا
تمہارا مقصد نہ ہو بلکہ عفت اور پاکد امنی کے لحاظ سے مہر کے بدلے ان
سے نکا ح کر و ۔ ہاں جن عورتوں سے تم نے متعہ کیا ہو تو مقر رکر دہ مہر
کی رقم انھیں اداکر دو مہر مقر ر ہو نے کے بعد اگر مد ت کی کمی بیشی پر

1النساء24 :4
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باہم ر ضا مند ہو جا ئیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک ہللا ہر چیز
1
سے آگا ہ اور صا حب حکمت ہے ۔ )
سنی عالم پیر کر م شا ہ نے اس آیت کا تر جمہ کچھ یو ں کیا ہے :
(اور( حرام ہیں )خا و ند وں و الی عورتیں مگر (کافر وں کی وہ عورتیں جو
تمہارے ِملک میں آجا ئیں فر ض کیا ہے ہللا نے (ان احکا م کو)تم پر اور حالل
کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ماسو ا ان کے تا کہ تم طلب کرو (ان کو ) اپنے
مالو ں کے ذریعہ پاکدا من بنتے ہو ئے نہ زنا کار بنتے ہو ئے پس جو تم نے
لطف ا ُٹھا یا ان سے ۔ تو دو ان کو ان کے مہر جو مقر ر ہیں اور کو ئی گناہ
نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤمقر ر کیے ہو ئے مہر کے
2
بعد بے شک ہللا تعا لی ٰ علیم و حکیم ہے ۔)
یہا ں قا بل ذکر با ت یہ ہے کہ پیر صا حب نے فَ َما ا ْست َْمت َ ْعت ُ ْم بِ ِه ِم ْن ُھ َّن کا ترجمہ کیا
ہے :پس جو تم نے لطف اُٹھا یا ان سے۔ جبکہ اہل تشیع کے مطابق اس کا مطلب ہے جن
عورتوں سے تم نے متعہ کیا ہو تو مقر رکر دہ مہر کی رقم انھیں اداکر دو ۔
اما م فخر الد ین رازی 3لکھتے ہیں :
اتفقو علی ٰ انما کا نت مبا حثہ فی ابتد اء اسالم ان اال متہ مجمعتہ علی ٰ ان نکاح
4
المتعتہ کان جائزا فی اال سالم وال خالف بین احد من اال متہ فیہ
(یہ امر متفق علیہ ہے کہ متعہ ابتد اء اسالم میں جا ئز تھا تما م امت کا اس پر
اجما ع ہے نکا ح متعہ اسالم میں جا ئز تھا اور امت ِمسلمہ میں کسی کواس
میں اختالف نہیں ہے ۔ )

نکا ح متعہ کے بارے میں اہل تسنن کا مؤقف :
مکتب اہل سنت جمہو ر کے نز د یک اس آیت کو حد یث نبو ی ؐ کے ذریعے منسو خ تسلیم
کیا جا تا ہے ،جیسا کہ تفسیر الخازن میں ہے :
اال یتہ منسوختہ و اختلفوا فی ناسخھا قیل نسخت بالسنتہ وھو حد یث سبرۃ
لب قال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم عن
الجھنی عن علی ابن ابی طا ؓ
متعتہ النسا ء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحمر اال نسیتہ و ھذا مذھب من یقول ان
5
السنتہ تنسخ القرآن ۔۔۔
(یہ آیت منسو خ ہے لیکن نا سخ میں اختال ف ہو ا ہے بعض لو گو ں کا خیا ل
ہے کہ یہ سنت کے سا تھ منسو خ ہو ئی ہے اور سبرہ جہنی سے منقول حد یث
1کاشانی  ،مال محسن فیض علی ۔ تفسیر الصافی ۔ قم  :مؤسسہ الہادی 1995ء ،ج ،2:ص262:
 2کر م شاہ ،پیر محمد االزہری۔ ضیا ء القر آن ۔ الہور:ضیا ء القر آن پبلیکیشنز الکریم مارکیٹ 1965 ،ء ،
ج،1:ص334:
3ابو عبد ہللا محمد بن عمر بن الحسینی  ،آپ ایر ان میں پیدا ہو ئے اور اور افغا نستا ن میں وفات پا ئی  ،آپ
نے تفسیر کبیر تا لیف کی ۔
 4ابن خطیب ،ابو عبد ہللا محمد بن عمر بن حسین فخر الد ین رازی ،امام ۔ مفاتیح الغیب ۔ بیروت :ناشر
دارالفکر 1980 ،ء ،ج،3:ص39:۔ 55
 5عال الد ین لخازن بغدادی ،علی بن محمد بن ابراہیم ۔ تفسیرالخازن المسمی لباب التاویل فی معانی التنزیل۔
بیروت  :دارالکتب العلمیہ2014 ،ءج،1:ص423:
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علی سے کہ نبی اکر م ؐ نے خبیر کے دن متعہ سے اور غیر و
ہے  ،حضرت ؓ
حشی گدھو ں کے گو شت سے مما نعت فرمائی اور یہ ان لو گو ں کے عقید
ے کے مطا بق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سنت ناسخ قر آن ہو سکتی ہے ۔)
اسی روایت میں آگے عال مہ عال الد ین بیا ن کر تے ہیں کہ اما م شا فعی کے نز د
یک آیت حد یث سے منسو خ نہیں ہو سکتی ۔اس لیے ان کے خیا ل کے مطا بق اس آیت کی
ناسخ آیات سورۃ مو منو ن کی آیات  5اور 6ہیں :
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(اور وہ جو اپنی شر مگا ہو ں کی حفا ظت کر تے ہیں ،مگر اپنی بیو یو ں یا
شر عی با ند یو ں پر جو ان کے ہا تھ کی ملک ہیں کہ ان پر کو ئی مالمت
نہیں۔)
اما م شا فعی کے خیا ل میں متعہ والی عورت نہ تو بیو ی ہے اور نہ ہی لو نڈی اس
لیے یہ جا ئز نہیں ۔جبکہ آیت کے منسو خ ہو نے پر ابن حزم سے ایک روایت ہے :
قولہ تعالی فما استمتعتم بہ منھن فاتوھن اجورھن فر یضتہ فنسخت بقولہ صلی
ہللا علیہ وآلہ وسلم انی کنت احللت ھذہ المتعتہ اال وان ہللا ورسولہ قد حرماھا
اال فلیبلغ الشاھد الغائب ۔2
(یہ آیت اس حد یث کے سا تھ منسو خ ہو ئی ہے کہ جنا ب رسو ل خد ا ؐ نے فر
ما یا میں نے اس متعہ کو حال ل کیا تھا مگر خد ا نے ان سے اس کو حرام کر
دیا ہے الز م ہے جو لو گ مو جو د ہیں وہ اس کی تبلیغ کر دیں ان تک جو مو
جو د نہیں ۔)
اور اس کے حر ام ہو نے میں اما م رازی صا حب فر ما تے ہیں :
علی عھد رسو ل ہللا
عن عمر رضی ہللا عنہ انہ قال فی خطبتہ متعتان کا نتا ٰ
صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم انا انھی عنھا واعاقب علیھا 3
(حضرت عمر 586( 4ء۔ )644نے اپنی تقر یر میں فر ما یا :کہ دو قسم کے
متعے عہد ِ نبو ی ؐ میں تھے  ،میں ان سے مما نعت کرتا ہو ں اور ان کے اوپر
سزادوں گا ۔ )
گو یا عقد ِ متعہ سے متعلق جمہو ر اہل سنت کا نظر یہ ہے کہ یہ حر ام ہے  ،اس میں
شک نہیں کہ متعہ ابتد ائے اسال م میں جا ئز تھا اور مختلف اوقات میں اسے کیا جا تا رہا
مگر اب حرام ہے ۔جمہو ر اہل سنت کے نز د یک جنگ خیبر کے مو قع پر نبی کر ؐم نے اس
بکر صدیق کے عہد ِ
سے منع فرمایا تھا اور کچھ کے نز دیک یہ نبی اکر م اور حضر ت ابو ؓ
1المؤمنون 6 ،5 :23
 2ابن حزم  ،محمد  ،ابو عبد ہللا ۔ معرفتہ الناسخ والمنسو خ ۔ بر حاشیہ تنو یر المقیاس ۔ بیروت :
دار الکتب العلمیہ ،ص331:
 3ایضاً ،ج،3:ص، 195:
ابن قیم الجوزیہ  ،محمد بن ابی بکر ۔ زادالمعاد  ،بیروت :للطباعۃ والنشر مؤسسہ الرسالۃ ۔ج ،1:ص243:
4ابو حفص عمر بن خطا ب عد وی قر شی اصحا ب رسو ل میں سے تھے آپ تاریخ اسالم کی اہم شخصیت
تھے اور مسلما نو ں کے دوسر ے خلیفہ ہیں ۔
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خال فت میں جا ئز تھا مگر بعد میں حضرت عمر ؓ فاروق نے مسلما نو ں کی اصال ح کے
1
پیش ِ نظر اس پر پا بند ی عا ئد کر دی ۔
جبکہ دوسر ی طر ف اہل تشیع متعہ کے حال ل ہو نے کے سلسلے میں ایک روایت
سعید بن جبیر سے نقل کر تے ہیں کہ :
2
میں نے سنا کہ حضرت عبد ہللا بن ز بیر خطبہ دے رہے تھےاور متعہ کے حال ل ہو
عباس619( 3ء ۔ 687ء) مال مت کا اظہا ر کر رہے تھے  ،ابن عباس ؓنے
نے پر حضرت ابن
ؓ
کہا  :اگر وہ سچ کہتا ہے تو جا کر اپنی والدہ سے پو چھے  ،ابن زبیر ؓ نے ما ں سے پو چھا
اور جو اب سن لیا جو یو ں تھا :ابن عباس درست کہتے ہیں  ،ہاں ایسا ہی تھا  ،ابن عباس نے
کہا  :اگر میں چا ہو ں تو قریش کے ان افراد کے نا م لو ں جو متعہ کے نتیجے میں دنیا میں
4
آئے ۔
5
انہیں سے ایک اور روایت ہے کہ( ترجمہ)  :میں نے جا بر ؓ (697، 607ء )سے کہا کہ
عباس اس کے جوازکا
حضرت ابن زبیؓ ر متعہ کو ممنو ع قرار دیتے ہیں اورحضرت ابن
ؓ
فتوی ٰ دیتے ہیں ،تو جابر ؓنے کہا  :حد یث فتو ی ٰ میر ے ہا تھو ں میں گر د ش کر تی ہے :
ہم نبی اکرم ؐکے عہد میں متعہ کر تے تھے  ،حضرت عمر ابن خطا ؓب کا دور آیا تو انھو ں
نے خطبہ دیا کہ خداوند تعالی ٰ نے جو کچھ چا ہا اپنے پیغمبر ؐ کے لیے حال ل کیا اور قر آن
اپنے مقا ما ت پر نا ز ل ہو ا  ،اب تم اپنا حج عمر ے سے الگ کر و اور ان عورتو ں کے سا
تھ نکا ح متعہ کر نے سے باز آؤ کیو نکہ اگر کو ئی مر د میر ے پاس ال یا جا ئے جس نے
6
متعہ کیا ہو میں اس کو سنگسا ر کروں گا ۔
ابن اثیر1209 (7ء)کے مطا بق ابن عباس سے ایک روایت ہے :
ماکا نت المتعتہ االرحمتہ رحم ہللا بہا امتہ محمد ؐ لو ال نہیہ عنہا مااحتاج الی
8
الزنا االشقی

1قر طبی ،ابو عبدہللا محمد بن احمد ۔الجامع الحکام القر آن ۔ الریاض السعودیۃ  :الناشردار عالم الکتب ،
2002ء ،ج،5:ص120:
 2عبد ہللا بن زبیر بن عوام آپ چھوٹے صحا بی تھے  ،شیعہ و اہل سنت کے نز دیک زیبر کی شادی اسما ء
سے نکا ح منقطع کی صورت میں ہو ئی اور عبد ہللا پیدا ہوئے ۔(طحاوی ،شر ح معانی االثار ،ج، 3 :
ص،24:العقد الفرید  ،ج،4:ص)14:
 3عبد ہللا بن عباس صحا بی پیغمبر ؐ تھے کم سنی میں ہی علم کے نو ر سے منور ہو ئے ۔ آپ نے کتاب
غریب القرآن تالیف کیں ۔
4
مرتضی عسکری۔ازدواج موقت دراسالم ۔ص49:
ٰ
5
جا بر بن عبد ہللا بن عمر و بن حرام اال نصاری  ،آپ نبی ِ اکرم ؐ کےسچے اصحا ب میں سے تھےآپ نے
مد ینہ میں وفات پا ئی ۔ آپ کا تعلق ان اصحا ب میں سے ہے جنہو ں بہت زیادہ احادیث نبی اکر م ؐ سے نقل
کیں ۔ذہبی نے آپ کو صاحب فتوی  ،مجتہد اور فقیہ قر ار دیا ۔(ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج،2:ص،127:
ذہبی  ،سیر اعالم النبالءج،3:ص)189:
6
مرتضی عسکری ،ازدواج مؤقت دراسالم  ،ص50،52:
ٰ
 7آپ کا اصل نام مجد الدین اور ابن اثیر کے نام سے مشہور تھے آپ ایک فقیہ اور عالم دین تھے ،آپ کا
علمی شہکار النہایہ فی غریب الحدیث واالثر ہے مگر اس کے عالوہ بھی آپ نے کئی کتب تالیف کیں ۔
 8ابن اثیر  ،مجد الدین ۔النہایہ ۔قم:مؤسسہ اسماعلیان للطباعۃ والنشر والتوزیع 1944 ،ء  ،ج،2:ص، 488:
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(متعہ ایک رحمت تھی خدا نے اس کے ذر یعے پیغمبر اکر م ؐ کی امت پر
رحمت کی  ،اگر حضرت عمر ؓبن خطا ب متعہ سے منع نہ کرتے تو
سوائےشقی کے کسی اور کو زنا کی ضرورت نہ پڑتی ۔)
سید شر ف الد ین عا ملی(1872ء۔ 1957ء )  1کے مطا بق حضرت علی ؓسے روایت ہے :
2
لو ال ان عمر نہی عن المتعتہ مازنی االشقی
(اگر حضرت عمر نے متعہ سے منع نہ کیا ہو تا تو شقی کے سواکو ئی زنا نہ کر تا ۔)
انصاری کے مطابق رسول ہللا ؐ کے ز ما نے میں بطور مہر مختصر
جابر بن عبدہللا
ؓ
کھجور اور آٹے پر چند دنو ں کے لیے متعہ کیا کر تے تھے اور یہ کا م حضرت ابو
بکر ؓکے زما نے تک انجا م دیا لیکن عمر بن حریث کے واقعے کے بعد اس سے منع کر دیا ۔
3

تا ہم اما م شافعی اور ان کے پیروکاروں کے نز د یک آیت ِ متعہ منسو خ آیت ہے اور
اس کی ناسخ آیا ت سورۃ مو منو ں کی آیات 5اور  6ہیں جبکہ کچھ کے مطا بق حد یث نبوی ؐ
کے باعث یہ آیت منسو خ ہو چکی ہے۔ بعض روایا ت کے مطا بق فتح خبیر کے سال متعہ کا
حکم منسوخ ہوا بعض کے خیال میں فتح مکہ کے سال اور بعض کے نزدیک حجتہ الوداع
4
کے موقع پر جبکہ کچھ کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر۔
مختصر یہ کہ اہل سنت کے نز د یک یہ آیت متعہ منسو خ ہو چکی ہے وہ چا ہے آیت
سے ہو حد یث سے یا قول ِ حضرت عمر فاروق رضی ہللا تعالی ٰ عنہ سے ہو  ،بہر حا ل اب
متعہ کر نا اہل سنت کے ہا ں ا یک فعل ِ حرام ہے جو بد کا ر ی کے متبادل ہے ۔

نکاح متعہ کے بارے میں اثنا عشر ی شیعہ کا مؤقف :
دوسر ی طر ف اہل تشیع کے نز د یک آیت ِ متعہ ابھی تک منسو خ نہیں ہے ۔ ان کے
بقو ل اگر آیت منسو خ ہو چکی ہے تو اس کی ناسخ آیت کیو ں نازل نہیں ہوئی۔ ا ن کے خیا ل
میں جو آیت ،متعہ کی آیت کو منسو خ کر نے کے لیے ،اہل سنت پیش کر تے ہیں ،اس میں
دو شرائط کا پا یا جا نا ضرور ی ہے۔ ایک یہ کہ اس آیت کا متعہ کی آیت سے تنا قص ہو اور
دوسرا یہ کہ ناسخ آیت متعہ کی آیت کے بعد نازل ہو ئی ہو  ،مگر اس آیت میں یہ دونو ں ہی
شرائط مو جو د نہیں لہذا اس آیت سے آیت متعہ منسو خ نہیں ہوتی  ،دوسرا جواز وہ یہ بیا ن
5
کر تے ہیں کہ حد یث یا قو ل ِ صحا بہ ؓ ،قر آنی آیت کو منسو خ نہیں کر سکتے ۔
آیت ہللا مکارم شیرازی کہتے ہیں :

 1سید عبد الحسین شر ف الد ین عاملی شیعہ عالم دین ہیں آپ نے المراجعا ت  ،اجتھاد در مقا بل نص تا لیف
کیےجو قا بل ذکر ہیں۔
 2عاملی  ،محمد بن حسن ۔ الفصول المھمۃ فی اصول االئمہ ۔ قم  :مؤسسہ معارف اسالمی امام ر ضا 1997 ،ء
 ،ص79:
 3مسلم بن حجا ج  ،ابو الحسین القشیری ۔صحیح مسلم من جامع ۔ بیروت  :دارالفکر  ،ج،2:ص131:
یحیی بن شر ف ابی زکر یا ۔ شر ح صحیح مسلم ۔ بیروت  :دارالکتاب العر بی ،
4امام نووی  ،محیی الدین
ٰ
1986ء ،ج،9:ص191:
5نقوی ،سید علی نقی ۔ متعہ اوراسالم ۔الہور :ناشر امامیہ مشن پاکستان ٹرسٹ ص104:
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نبی ِ اکر م کے دور میں متعہ النسا ء قطعی طور پر مو جو د تھا اور متعہ کے نسخ
کی کو ئی محکم دلیل ہمارے پاس نہیں  ،تاہم اصول فقہ کے قانون (یعنی استصحا ب ) کے
1
مطابق اس پر عمل کر نے کا حکم کیا جا ئے گا ۔
ان کے بقول حضرت عمر ؓ فاروق نے فر مایا:
سا ِء
علَی ِھ َما ُ :متعَ ُۃ ِ
عھ ِد َر ُ
حر ُم ُھ َما َو ُمعَا ِقب َ
لی َ
ان َکانَت َا َ
الن َ
سو ِؐل ہللا َوانَا ا ُ ِ
ُمتعَت َ ِ
ع َ
ومتعۃ الحج2
َ ُ َُ
ِ
(دو متعے پیغمبر ؐ اکر م کے زما نے میں رائج تھے اورمیں ان کو حرام قر ار
دیتا ہو ں اورانجام دینے والو ں کو سزا دو ں گا :متعہ النسا ء اور متعہ الحج ۔)
ان کا یہ فر ما ن اس با ت کی واضح دلیل ہے کہ متعہ نبی اکر م ؐ کے دور تک ہو تا
تھا ،جائز تھا ،نسخ نہیں ہوا تھا اور آپ ؐ کے عالوہ کو ئی اس بات کا مجاز نہیں کہ احکام ِ
الہی ٰ کو نسخ کر ے صر ف حضرت محمد مصطفی ٰؐ حکم خدا کو نسخ کر نے کا اختیار
آپ کی رحلت کےبعد نسخ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اوراگر کو ئی اجتہاد
رکھتے ہیں اور ؐ
3
سے ایسا کر ے تو پھر اس دائمی شر یعت میں کچھ نہیں بچتا۔
القرطبی میں ہے کہ ایک شا می نے حضرت عبدہللا بن حضرت عمر ؓسے حج تمتع
کے بارے میں سوال کیا تو انہو ں نے جواب دیا :یہ کام جائز اور بہتر ہے ۔ اس شا می نے
عمر بہت ناراض
کہا  :تمہارے با پ نے اس کو ممنوع قر ار دیا ہے ،تو حضرت عبد ہللا بن ؓ
پیغمبر اکر م نے اس کی اجازت
ہو ئے اور کہا :اگر میرا باپ کسی کام سے منع کرے جبکہ
ؐ
نبی کی سنت کو تر ک کر کے میر ے والد کے حکم کی تعمیل کر و گے ؟یہا ں
دی تو کیا تم ؐ
4
سے چلےجاؤ۔
اہل سنت کے مطا بق عقدمتعہ صر ف اضطراری حا لت کے لیے نا ز ل تھا اور جب
حاالت بہتر ہو گئے تو حکم منسوخ ہو گیا  ،تشیع کے مطا بق اضطراری احکا م کا تعلق صر
ف عہد رسو ل ؐ اکر م سے ہی نہیں بلکہ قیا مت تک کے افراد کے لیے ہے ۔
عال مہ زمحشری نے اپنی تفسیر کشاف کی جلد اول میں اس با ت کا ذکر کیا ہے کہ
یہ آیت منسو خ نہیں بلکہ محکم ہے ۔ ان کے نزدیک نکا ح متعہ دا ئمی نکا ح کی طر ح ہے
صر ف یہ کہ اس میں عورت کو میراث کا حق نہیں اور سورۃ النسا ء کی آیت مبارکہ  24کو
ہی بنیاد بنا کر وہ اپنی تفاسیر عیاشی اور مجمع البیان میں آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں :
َ ْ
ِسَاِ
ء سے مراد وہ عورتیں جو شادی کے حصار میں
َ الن
ِن
ُ م
َات
َن
ْص
ُح
الم
و
َ
ْ َ
ُوا
َغ
ْت
تب
آچکی ہوں یا شادی کے بند ھن میں بند ھ چکی ہو ں ۔ اسی طر ح أن
َ ُ
ْ ُ
َْ
َاِ
َ کے الفا ظ سے و اضح ہے کہ نکا ح کا
ِحِین
مسَاف
ْر
َی
َ غ
ِین
ِن
ْص
مح
ُم
لك
مو
ِأ
ب
اصل مقصدپا کد ا منی اختیار کرنا اور حد و د ہللا کا لحا ظ ر کھنا ہے تا کہ گنا ہ سے بچا جا
5
سکے ۔
1مکارم شیرازی  ،االمثل فی تفسیر  ،ص308:
 2فا ضل مقداد  ،عبد ہللا السیوری ۔ کنز العرفان ۔ قم  :دفتر نشر نوید اسالم 2003 ،ء  ،ج،2:ص158:
 3مکارم شیرازی  ،االمثل فی تفسیر ،ص308:
4قرطبی  ،محمد بن احمد ۔ تفسیرالقرطبی۔ بیروت :داراحیا ء التراث العربی 1984 ،ء ،ج،2:ص742:
الغدیر  ،ج،4:ص204:
5عیاشی ،محمد بن مسعود ۔ تفسیر عیاشی ۔ تہران  :ناشر مکتبۃ العلمیہ االسالمیہ 2000 ،ء ،ج،1:ص23:
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عبد الر حمن ٰ الجز یر ی کی رائےکے مطابق نکا ح متعہ کی حقیقت یہ ہے کہ عقد ازدواج
میں یہ قید لگا ئی جا ئے کہ یہ عقد ایک خا ص و قت تک کے لیے ہو گا ۔ مثال ً مر د یہ کہے
کہ تم ایک ما ہ کے لیے اپنے آپ کو میر ی ز و جیت میں د ے دو یا میں تیر ے سا تھ ایک
سا ل کے لیے نکا ح کر تا ہو ں وغیر ہ (یہ متعہ ہے ) خواہ یہ معا ملہ گو اہو ں کی مو جو د
گی میں ہو اور و لی کی شمو لیت میں ہو یا اس کے بغیر۔۔۔  1نکا ح متعہ میں دوسرا مسئلہ
حق مہر کا ہے کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہو تا ہے :
ُ
َّ
َآُ
ُن
َه
َّ أجُور
ُن
توه
َّ ف
ُن
ْه
ِن
ِ م
ِه
ْ ب
ُم
ْت
َع
ْت
َم
َا اسْت
َم
۔۔۔ ف
ً۔۔۔2
َ
َ
ِیضة
فر
(پس جن عورتو ں سے تم نے متعہ کیا ہے تو ان کا طے شدہ مہر بطو ر فر ض ادا
کر دو ۔۔۔)
آیت میں استمتا ع کی جگہ مہر کا لفظ استعمال کیا گیا اور "فریضۃ "کا مطلب مہر کا ادا
کر نا فر ض قر ار دیا ۔ کافی میں امام جعفر صادق سے منقول روایت ہے (ترجمہ)  :پس جن
عورتو ں کے سا تھ تم ایک مقر رہ مد ت تک کے لیے عقد متعہ کر و تو فر ض سمجھتے ہو
ئے ان کی مہر کی رقم ادا کر دو ۔ 3عقد کے معنی ٰ معا ہد ہ کے ہیں اور اصطال ح میں اس
سے مر اد ایجا ب و قبو ل ہے اور اسی سے متعلق وفا ئے عہد کا حکم ہے ۔
اس لحا ظ سے قا ضی ثنا ء ہللا 1730( 4ء۔ 1810ء) لکھتے ہیں :
الی مد ۃ معینہ بمھر معین با نت
عقد المتعہ و ھی عقد یراد لبھا ملک ابضعتہ ٰ
المراۃ بعد انقضا ء تلک المد ۃ بال طالق5
(عقد متعہ وہ عقد ہے جس سے مقصود یہ ہو تا ہے کہ مر د کے لیے عورت
ایک مقر ر ہ مد ت کے لیے ایک معین مہر کے ساتھ حالل ہو جا ئے اور اس
مد ت کے بعد و ہ عورت اس سے بغیر طالق کے علیحدہ ہو جا ئے ۔ )
گو یا دائمی نکا ح میں زوجین ایک غیر معینہ مد ت تک ایک دوسرے کے لیے
محرم بن جا تے ہیں اور ایک دوسر ے کے لیے جائز ہو جا تے ہیں اور جب تک حا ال ت مو
افق ر ہتے ہیں دو نو ں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کر نے کے پا بند ہو تے ہیں
،جبکہ نکاح مؤقت میں اسی بات کا عہد ہو تا ہے کہ جب مد ت ختم ہو گی تو دو نو ں بغیر
طالق کے ایک دوسر ے کے لیے حرام ہو جا ئیں گے اور ارتبا ط ِ زوجیت منقطع ہو جا ئے
گا ۔
َ
َ
َ
ْ َ
ْ ُ
ِأْ
َاِ
ِین
ِن
ْص
مح
ُم
لك
مو
ُوا ب
َغ
ْت
تب
آیت کا اگال حصہ یو ں ہے  :۔۔۔ أن
َ ُ
َ ۔۔۔  6یہا ں واضح کیا گیا کہ محر ما ت کے سوا با قی تما م عورتو
ِحِین
مسَاف
ْر
َی
غ
 1جزیر ی ،الفقہ علی المذا ہب االربعہ  ،ج،4:ص167:
2النسا ء 24 :4
 3کلینی ،الکافی ،ج، 5 :ص449:
 4آپ فقیہ  ،محد ث ،محقق اور مفسر تھے ،تفسیرالمظھری آپ کی تا لیف کر دہ ہے ۔
 5پانی پتی  ،قا ضی ثنا ء ہللا۔ تفسیر المظھری۔ بیروت  :داراحیاء التراث العربی 2004،ء،ج2:
ص272:
6النساء24 :4
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ں کے سا تھ تم اپنے ما ل کے عوض نکا ح دائمی اور غیر دائمی کر سکتے ہو مگر اس کے
سا تھ ہی ایک شر ط بھی عائد کر دی کہ یہ تم فقط پا کد امنی کی خا طر کر سکتے ہو نہ کہ
شہو ت انگیز ی کی خا طر کیو نکہ لفظ ِ محصن سے مراد نگہبا نی ،حفا ظت اور منع کر نا
ہے ۔ شادی شد ہ عورت محصنہ یعنی ایسی عورت جو کہ اپنے شو ہر کے عال وہ با قی تما م
مردوں پر حرام و ممنوع شدہ ہے جبکہ اس کا شو ہر محصن یعنی مانع و نگہد ار ہو تا ہے
اور شادی کر نا احصا ن و نگہد ار ی کا سبب ہے۔
شادی کے اوپر احصا ن کا اطالق اس صورت میں ہے کہ عورت ایک شو ہر کے سا
تھ تعلق رکھنے کے بعد اس با ت کی پا بند ہو تی ہے کہ کسی دوسرے سے تعلق نہیں رکھے
گی ۔ اس احصا ن کے معنی ٰ میں نکا ح دائم اور غیر دائم دونو ں ہی مشتر ک ہیں کیو نکہ
عورت جس طرح نکا ح دائم میں ایک کے سا تھ نکا ح کے بعد کسی دوسرے سے تعلق نہیں
بنا سکتی اسی طر ح نکا ح غیر دائم میں بھی اس بات کی پابند ہو تی ہے ۔ عقد دائمی میں
جسطر ح عورت کو اختیار ختم ہو جا تا ہے اسی طر ح عقد غیر دائم میں بھی جب تک
عورت کی مدت ختم نہیں ہو تی تب تک اس کا اختیا ر ختم ہو جا تا ہے ۔
آیت کے لفظ سفا ح سے ظا ہر ہو تا ہے کہ اس میں عورت سے کسی قسم کا کو ئی
معا ہد ہ نہیں کیا جا تا اور نہ ہی اس عورت کو محد ود یا غیر محدود مد ت کے لیے اپنا پا بند
کیاجاتاہے بلکہ صر ف اپنی شہو ت کو پورا کر نا مقصو د ہو تاہے۔ اس کو ہللا پا ک نے گنا ہ
1
کبیر ہ قر ار د یا ہے اور غیر مسافحین کہہ کر مما نعت کی گئی ۔
متعہ کی مد ت ختم ہو نے کے بعد عورت کسی دوسرے مر د سے بالکل اسی طر ح
نکا ح کر سکتی ہے جیسے ایک مرد سے طالق ہونے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکا ح
کر سکتی ہے مگر اس صورت میں یہ الز م ہے کہ وہ پہلے عدت گزارے اور پھر چا ہے تو
کسی اور سے نکاح کر لے ۔
سورۃ النسا ء میں ہے :
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( ان میں سے جن کے سا تھ تم نے نکا ح متعہ کیا ہو ان کی مقررہ اجر ت
(مہر متعہ) کو ادا کر نا ضروری ہے اور مقر رہ میعا د و مہر کے بعد اگر
کسی امر پر تم دونو ں راضی ہو جا ؤ تواس میں بھی کو ئی مضا ئقہ نہیں ہے
۔)
یعنی مہر مقر ر ہو نے کے بعد اگر مد ت میں یا مہر میں کمی یا زیادتی کر نا چا ہیں
تو با ہمی افہام و تفہیم سے معا ملہ حل کیا جا سکتا ہے ۔
اما م محمد با قر سے روایت ہے :اس میں کو ئی حر ج نہیں کہ مد ت ختم ہو نے کے مو قع
پر تم یا وہ عورت اس مد ت کو بڑ ھا لو اور کہو:اسحللتک باجل اخر میں نے تجھے دوسر ی
مد ت تک کے لیے حال ل کر لیا لیکن اس میں اس کی رضا مند ی شا مل ہو اور وہ عورت
1فیض کاشانی ۔ تفسیر صا فی ۔ تہران :منشورات مکتبۃ الصدر1680 ،ء ،ج 2:ص212 :۔ ،220علی نقی ۔
متعہ اور اسالم ۔ص44 :
2النسا ء 24 :4
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تمہا ر ے عالوہ کسی اور کے لیے حال ل نہیں ہو گی جب تک عد ت پو ر ی نہ ہو جا ئے
1
اور عد ت متعہ دو حیض کا آجا نا ہے ۔
َ َ
َّ َّ
ًا " ۔۔۔ہللا تعا لی ٰ مصلحتو ں سے اچھی طر ح با
ِیم
َك
ًا ح
ِیم
َل
ان ع
اَّللَ ك
ِن
۔۔۔"إ
خبر ہے ۔
کا فی کی روایت ہے کہ عبد ہللا بن عمیر لیثی امام محمد باقر کے پاس آئے اور ان
سے متعہ النسا ء کے بارے سوال کیا آپ نے کہا ! ہللا تعا لی ٰ نے اپنی کتا ب میں اسے حال ل
قر ار دیا اور نبی اکر م ؐ کے اقوال میں بھی حال ل قر ار پا یا تو وہ قیا مت تک حال ل رہے گا
عبد ہللا بن عمیر نے کہا کہ اے ابو جعفر آپ جیسا فر د یہ کہہ ر ہا ہے جب کہ حضرت عمر ؓ
فاروق نے اسے حر ا م کر دیا اور اس سے روک دیا ہے تو اما م نے فرمایا خوا ہ انھو ں نے
حرا م کر دیا ہو تب بھی  ،عبد ہللا بن عمیر نے کہا کہ ہللا کی پنا ہ طلب کر تا ہو ں اس با ت
سے کہ آپ حال ل کہہ رہے ہیں جسے حضرت عمر ؓ فاروق نے حرا م کر دیا تھا تو اما م نے
ہللا کے قول پر گا مزن
اس سے فر ما یا تم اپنے حا کم کے قو ل پر باقی ر ہو اور میں رسو ل ؐ
2
ہو ں اور آؤ میں تم سے بر ائت کا اظہا ر کر تا ہو ں۔
متعہ کے حوالے سے کا فی میں ہی ایک اور روایت ہے جس کے مطابق  :امام ابو
حنیفہ 699 ( 3ء ۔767ء)نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ اے ابو جعفر متعہ کے بارے میں
تمہارا کیا خیال ہے کیا تم اسے حال ل سمجھتے ہو  ،تو انہوں نے جو اب دیا بے شک و ہ حال
ل ہے تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تمہیں کو ن سی چیز روکتی ہے کہ تم اپنی عورتو ں کو
متعہ کے ذریعے کما ئی کر نے کا حکم نہیں دیتے  ،تو ابو جعفر نے جو اب دیا کہ ہر پیشے
کو اپنا نا اور اس کی جا نب راغب ہو نا ضروری نہیں خواہ وہ حالل ہی کیو ں نہ ہو  ،اور لو
گو ں کی اپنی قد ریں اور مد ارج ہیں اور وہ اس سے نیچے اتر نا پسند نہیں کر تے  ،لیکن
اے ابوحنیفہ یہ بتا ؤ کہ تم نبیذ ( انگو ر یا کھجور کی شر ا ب ) کے بارے میں کیا کہتے ہو
؟ کیا تم اسے حال ل سمجھتے ہو تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہا ں وہ حال ل ہے تو ابو جعفر نے
کہا کہ کیا چیز مانع ہے کہ تمہاری عورتیں دکانو ں پر بیٹھ کر شر اب فر و خت کر یں اور
4
کما ئی کریں تو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ آپ کا جواب زیادہ مؤثر ہے ۔ ۔۔
اسی طر ح اما م صادق سے روایت ہے کہ اما م ابو حنیفہ نے متعہ کے بارے میں
سوال کیا تو امام نے دریا فت کیا تم کس متعہ کے بارے میں سوال کر ر ہے ہو ابو حنیفہ نے
فر ما یا ! میں نے متعہ الحج کے بارے آپ سے دریا فت کیا تھا آپ ذرا متعہ النسا ء کے
بارے میں فرمایئے کہ جائز ہے یا نہیں امام نے فر ما یا سبحا ن ہللا کیا تم نے قر آن مجید میں
یہ آیت نہیں پڑ ھی ۔

 1کلینی  ،الکا فی ،ج،5:ص ،458:عیاشی  ،تفسیر عیاشی  ،ج،1:ص233 :
 2کلینی ،الکا فی ،ج ، 5:ص449:
 3آپ کا نا م نعما ن بن ثا بت ہے  ،آپ فقہ  ،علم اور حد یث کے ما ہر تھے ،آپ اہل سنت فقہ کے با نی تھے
۔
4
کلینی ،الکا فی ،ج ، 5:ص450:
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ابو حنیفہ نے جو اب دیا خدا کی قسم ایسا محسو س ہو تا ہے میں اس سے پہلے اس
2
آیت کی تالوت ہی نہیں کی ۔
امام جعفر صا دق نے فر ما یا :
3
لیس منا من لم یومن بکرتنا ویستحل متعتنا
(اس شخص کا ہم سے کو ئی تعلق نہیں ہے جو ہماری رجعت اور متعہ الحج اور متعہ
النسا ء کو حالل نہ سمجھے ۔ )

معاصر شیعہ علما ء کی آراء:
آیت ہللا مر تضٰ ی مطہری فر ما تے ہیں :اگر اس کی حقیقت پر غو ر کیا جا ئے تو
متعہ ضرورت ہے اسالم نے متعہ کی اجا زت کسی کی شہو ت پرستی کی خا طر نہیں دی
کچھ افر اد شادی شد ہ ہو نے کے با و جو د متعہ کو ثو اب حاصل کر نے کی نیت سے کر تے
ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے یہ باعث ِ ثواب نہیں بلکہ باعث ِ گنا ہ ہے۔  4ان کے خیا
ل سے ائمہ اطہا ر نے حکمت ِ اولیہ کے تحت ان شادی شدہ مرودں کو متعہ کر نے سے منع
فر ما یا جومتعہ کی احتیا ج نہیں رکھتے  ،جیسے امام موسی ٰ کاظم نےعلی بن یقطین 5سے
مستغنی
فر ما یا  :تمہیں نکا ح متعہ سے کیا کا م ہے جبکہ خداوند متعال نے تم کو اس سے
ٰ
کیا ہے ۔اور دوسر ے شخص سے فر ما یا کہ متعہ اس شخص کے لیے ہے جس کو خد ا نے
ح
ایک بیو ی کےذریعے اس حاجت سے بے نیاز 6نہیں کیا البتہ اگر شادی شدہ اس وقت نکا ِ
متعہ کا اہتمام کر ے جب بیو ی اس سے دور ہو ۔
کاشف الخطا ء کی رائے ہے کہ اسال م نے نو جو انو ں یا ان لو گو ں کے لیے جو
دائمی شادی کر نے کی قد رت نہیں رکھتے ان کی جنسی مشکال ت کو حل کر نے کے لیے
متعہ کو پیش کیا ہے تا کہ دائمی نکا ح کی ذمہ داری کے بغیر مر د و عورت جو ایک دوسر
ے کی طر ف رغبت رکھتے ہیں متعہ کر یں اور اس کو دائمی شادی کی طر ح سمجھیں اور
عورت کی مد ت ِ متعہ کے بعد عد ت کا خیا ل بھی رکھا جا ئے۔

1النسا ء 24 :4
 2کلینی ،الکافی ،ج،5:ص449:
 3صدوق ،من ال یحضرہ الفقیہ ،ج،3:ص291:
مرتضی شہید ،آیت ہللا۔ نرم افزار مجمو عہ آثار۔ قم  :مرکز تحقیقا ت کامپیوتری علوم اسالمی
 4مطہر ی،
ٰ
نور ،ج،27:ص ،225:ج،26:ص437:
 5علی بن یقطین بن موسی بغدای ،آپ کوفہ میں پیدا ہو ئے اور بغداد میں وفات پا ئی ۔ آپ فقیہ  ،متکلم اور
امام موسی ٰ کاظم کے اصحاب باوفا میں سے تھے آپ شیعہ ہو نے کے باوجود عباسی حکومت کے وزیر
اور قابل اعتبار تھے ۔ شیعہ علما ء کے نزدیک آپ کا بلند مقام ہے بعض روایات کے مطابق آپ امام موسی
کے وکیل تھے آپ کی سچائی کو عالمہ حلی نے اور طوسی نے بیان کیا ہے ۔ ( طوسی  ،رجال کشی ،
ج،2:ص ،735:رجال حلی  ،ص ،103:طوسی  ،الفہرست،ص)90:
 6مطہر ی ،نرم افزار مجمو عہ آثار  ،ج،19:ص8:
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ان کے مطابق نکا ح متعہ بے حیائی  ،فحا شی  ،جنسی انحرافات سے بچاؤ کا ایک
ذریعہ ہے اور اس سے نو جو انو ں کی بہت سی جنسی مشکال ت کو حل کرنے میں مد د
ملتی ہے متعہ کے ذریعے معا شر تی برائیا ں جو کسی بڑے یا چھو ٹے کو اپنی زد میں لے
1
سکتی ہیں ان کو جڑ سے اکھا ڑا جا سکتا ہے ۔
شیعہ مجتہد ین کے نز دیک متعہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کو ئی شخص
اگر اپنی ضروریا ت ز ند گی کی خا طر اپنے ملک سے با ہر جا ئے اوروہ اپنی زو جہ کو
ہمراہ لے جا نے کی استطا عت بھی نہ رکھتا ہو مگر فطر ی خواہش اس کو اس با ت پرمجبو
رکر ےجس پر قابو پا نا اس کےبس میں نہ ہو یا خواہش نفس کو دبا نا اس
کےلیےمضر ِصحت ہو ،مز ید نکا ح ِ دائم کر نے کی قدرت نہ ر کھتا ہو او ر اس کو گناہ
میں پڑ جانے کا اند یشہ بھی ال حق ہو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نکا ح ِ منقطع
کر کے اپنی عفت کو محفو ظ کر ے ۔
عال و ہ از یں کچھ مما لک ایسے بھی ہیں جن کے قا نو ن کے مطا بق وہا ں شادی کر
کے اس خا تو ن کو سا تھ نہیں ال یا جا سکتا اس صورت میں اگر دونو ں نکا ح منقطع کر لیں
تو گنا ہ کر نے سے بھی بچ سکتے ہیں اور معینہ مد ت ختم ہو نے پر دونو ں ایک دوسرے
کے سا تھ رہنے کے پابند بھی نہ ہوں گے جبکہ دائمی نکا ح کی صورت میں دونو ں کو
طالق کی ضرورت پیش آئے گی ۔متعہ کر نے کا ایک فا ئد ہ یہ بھی کہ لڑکا لڑکی ایک
دوسرے کے قر یب آجاتے ہیں  ،انہیں ایک دوسرے کو سمجھنےکاموقع ملتا ہے اگر ان کا
ساتھ ایک دوسرے کے لیے موافق ثا بت ہو تو وہ اس متعہ کو نکاح ِ دائم میں تبد یل کر
سکتے ہیں ۔

ایر ا ن کے قا نو ن میں متعہ کی حیثیت :
ایر ان کے مد نی قا نو ن کی دفعہ  1075میں متعہ کی شر عی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے ۔
جس میں غیر دائمی زوجہ کے حق مہر کو ادا کر نے پر زو ر دیا گیا ہے ۔ جبکہ دفعہ 1113
کے مطا بق ایسی عورت نا ن و نفقہ کا حق نہیں ر کھتی البتہ اگر مشر ط کیا گیا ہو تو۔ دفعہ
 1139کے مطا بق طال ق کا نکا ح متعہ سے تعلق نہیں ،دفعہ  1152اور  1154میں مدت ِ
2
نکا ح اور عد ت و فا ت وغیر ہ کے مسا ئل کو بیا ن کیا گیا ہے ۔

شیعہ مجتہد ین کے مطا بق نکاح متعہ کے لوازما ت :
نکاح متعہ کے لیے مند ر ج ذیل با تو ں کا پورا ہو نا ال ز م ہے :عربی زبان کی
صحیح ادائیگی کے سا تھ صیغہ ایجا ب و قبو ل ادا کیے جا ئیں ،صیغو ں میں مر ضی یعنی
قصد انشا ء کیا جا ئے  ،مرد و عورت دو نوں کی ر ضا مند ی ہو  ،مد ت و حق مہر معین
3
اور مشخص ہو ں اور صیغہ پڑھنے واال با لغ اور عاقل ہو ۔
4
عقد متعہ کے اراکین میں صیغہ ،زوجین ،حق مہر اور مد ت شما ر ہے ۔

صیغہ:
 1کاشف الخطا ء،محمد حسین ۔این است آئین ما۔قم  :مدرسہ امام امیر المومنین 1950 ،ء  ،ص387:
2قانو ن مد نی جمہوری اسالمی ایران ۔ مادہ 1075:۔ 1084۔تہران :نشر دیدار 1968 ،ء ،ص126:۔ 128
 3حلی  ،شر ائع اال اسال م ،ج،2ص ،530آیت ہللا خمینی  ،تحر یر الو سیلہ  ،ج،2:ص249:۔246
 4حلی ،شر ائع اال سالم  ،ج،2:ص528:
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صیغہ سے مراد وہ الفا ظ جو شر یعت نے نکا ح کے انعقا د کے لیے ال ز م قرار
دیئے ہیں یہ الفا ظ واضح اور صر یح ایجا ب و قبو ل پر داللت کر تے ہو ں ۔1نکا ح دا ئمی
ہو یا غیر دائمی صیغہ پڑھنا الز م ہے اس میں محض مر د و عورت کی رضا مند ی کا فی
نہیں بلکہ نکاح کا صیغہ مر د پڑ ھے یا عورت یا کو ئی تیسر ا شخص بطور ِ وکیل مقر ر کیا
جا سکتا ہے ۔2وکیل بننے کے لیے ضروری نہیں کہ و ہ مر د ہی ہو بلکہ عورت بھی وکیل بن
سکتی ہے ۔3دائمی اور غیر دائمی نکا ح پڑھنے کے لیے ایک شخص ہی دو نو ں طر ف سے
وکا لت کر سکتا ہے ،اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکا ح کر نے واال خود ہی عورت کی طر
ف سے وکیل بن جا ئے اورخود ہی اس سے متعہ یاعقد دائم کے صیغے پڑ ھ لے مگر احتیا
ط مستحب ہے کہ نکا ح دو الگ الگ اشخاص پڑھیں 4۔

ایجاب و قبول:
نکا ح منقطع کا انعقا د بھی نکا ح دائم کی طر ح ایجاب و قبو ل کے ذریعے ہو تا ہے
ایجا ب و قبو ل میں "زوجتک "  "،متعتک " یا "انکحتک" جیسے الفا ظ کو استعما ل
کیا جا تا ہے اور ال ز م ہے کہ ما ضی کے صیغے ہو ں  ،قصد انشا ء کیا جا ئے اور عربی
ز با ن میں ہو ں ۔ 5اگر مر د و عورت خو د اپنا نکاح منقطع پڑھنا چا ہتے ہو ں تو اس طر ح
پڑھیں گے :
انکحتک نفسی فی المد ۃ المعلو مۃ علی المھر المعلو م
اس کے بعد بغیر فا صلے کے مر د کہے :
قبلت النکا ح فی المد ۃ المعلو مۃ علی المھر المعلو م
ایجا ب و قبو ل کے لیے ال ز م ہے کہ عر بی ز با ن میں ہو اور اگر دو نوں عر بی ز
با ن سے ناواقف ہو ں بہتر ہے کہ کسی دوسر ے شخص کو اپنا و کیل بنا ئیں اور اگر وکیل
بھی نہ بنا سکتے ہو ں تو عر بی کے الفا ظ کا تر جمہ اس طر ح سے ہو کہ مفہو م و اضح ہو
6
۔

زوجین کا دین :
جس عورت سے نکا ح منقطع کر نا مقصو د ہو ال ز م ہے کہ مسلما ن یا اہل کتا ب ہو
 ،کا فر ہ مشر کہ  ،مر تد ہ  ،غیر کتابیہ اور نا صبیہ سے قطعا ً متعہ نہیں ہو سکتا ۔ہر و ہ
عورت جس کے سا تھ دائمی عقد نہیں ہو سکتا اس سے غیر دائمی بھی نہیں کیا جا سکتا مگر
7
کتا بیہ سے متعہ جا ئز ہے۔

مہر کا ذکر الزم :
 1ایضاً ،ج،2:ص528:
2سیستا نی ،تو ضیح المسا ئل  ،ص،358:مسئلہ 2328:
3ایضاً،،مسئلہ 2329:
 4ایضا ً  ،مسئلہ 2332:
 5ایضا ً،منہا ج الصا لحین ۔ج ،3:ص ،16:مسئلہ 30:
 6خمینی ،تحر یر الوسیلہ  ،ج  ،2:ص 249:
 7حلی  ،شر ائع اال اسال م  ،ج،2:ص ،528:آیت ہللا سیستا نی  ،منھا ج الصالحین  ،ج ،3:ص75:
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نکا ح منقطع میں مہر کا ذکر الزم ہے بصورت دیگر نکا ح با طل متصور ہو گا ۔
عن حما د ۃ بنت الحسن اخت عبید ۃ الخد ا ء قالت :سالت ابا عبد ہللا عن
رجل تزوج امراۃ و شر ط لھا ان ال یتز و ج علیھا و رضیت ان ذلک
مھر ھا قالت  :ابو عبد ہللا :ھذا شر ط فاسد ،ال یکو ن النکا ح اال علی
درھم اودرھمین۔2
( ابو عبید ہ الخد ا ء 3کی بہن حمد ہ بنت الحسن کہتی ہیں کہ میں نے حضرت
اما م جعفر صادق سے ایک ایسے شخص کے با ر ےمیں سوال کیا کہ جس
نے ایک عورت سے شاد ی کی اور اس کے ساتھ یہ شر ط رکھی کہ و ہ اس
کے ہو تے ہو ئے کسی دوسر ی عورت سے شادی نہیں کر ے گا اور اس
عورت نے اسی چیز کو اپنے حق مہر کے طو ر پر قبو ل کر لیا  ،تو آپ نے
فر ما یا  :یہ شر ط فا سد ہے کیو نکہ نکا ح (درست ) نہیں ہو تا مگر یہ کہ
مہر ایک درہم ہو یا دو درہم ۔)

1

مد ت کا تعین :
نکا ح منقطع میں مد ت کا ذکر کیا جا نا بہت ضروری ہے پس اگر جا ن بوجھ کر یا
بھو ل کر بھی مد ت کا ذکر نہ کیا جائےتو بھی نکا ح با طل ہے  ،اور یہ نکا ح دائمی میں تبد
4
یل ہو جا ئے گا ۔
عن عبد ہللا بن بکیر قال  ،قال ابو عبد ہللا فی حد یث  :ان سمی االجل فھو متعۃ
وان لم یسم االجل فھو نکاح با ت 5
(عبد ہللا بن بکیر 6کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے ایک حدیث میں فر ما
یا  :اگر مد ت کا ذکر کیا جا ئے تو و ہ متعہ ہے اور اگر مدت کا ذکر نہ کیا جا
ئے تو وہ نکا ح دائم ہے ۔ )
نکا ح متعہ میں مد ت کا ظا ہر نہ کر نا صحیح نہیں کیو نکہ جیسے ہی نکا ح کے
صیغے پڑھے جا تے ہیں تو اس کی مد ت شروع ہو جا تی ہے اس میں مدت کو مخفی رکھنا

 1خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2:ص289:
2عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،21:ص،276:حد یث 27078:
 3ابو عبیدہ الخداء آپ کا اصل نام زیاد بن عیسی ٰ ہے آپ کوفہ کے رہنے والے تھے ۔امام محمد باقر اور
جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے اور ثقہ راوی تھے ۔(رجال النجاشی ،ص)173:
 4خمینی  ،تحر یر الوسیلہ ،ج ، 2 :ص290:
5عا ملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،21:ص،47:حدیث26496 :
 6نام عبد ہللا بن بکیر شیبانی اور کنیت ابو علی اور ابو عتبہ ہے  ،آپ اصحا ب اجما ع میں سے تھے امام
محمد باقر اور جعفر صادق کے صحا بی تھے ۔ طوسی لکھتے ہیں کہ شیعوں نے اس جیسے افراد کی
روایات پر عمل کیا ۔ شیخ مفید کے مطابق ان سے حالل و حرام کے بارے فتاوی ٰ لیے جاتے تھے اس میں
کو ئی مذ مت نہیں ۔ آپ نے کثیر احادیث اور روایات نقل کیں ہیں ۔ نجاشی نے ان کی ایک کتا ب کا تذکرہ
بھی کیا ہے ۔ (طوسی  ،عدۃ االصول  ،ص ،56شیخ مفید  ،مصنفات  ،ج،9:ص ،25طوسی ،فہرست ،
ص ،174نجاشی  ،رجال النجاشی  ،ص)222:
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یا معلق رکھنا نکا ح ِ منقطع کو با طل کر دیتا ہے ۔ مد ت ختم ہو جانے پر یا اس کو بغیر
1
بخشے عورت سے دوبارہ نکا ح متعہ یا دائمی نکا ح کر نا صحیح نہیں ۔
عن ابا ن بن تغلب قال  :قلت ال بی عبد ہللا  :جعلت فداک الر جل یتزوج
المراۃ متعۃ فیتزوجھا علی شھر ثم انھا تقع فی قلبہ فیحب ان یکو ن شر
طہ اکثر من شھر فھل یجو ز ان یز ید ھا فی اجرھا ویزدادفی االیام قبل ان
تنقضی ایامہ التی شر ط علیھا ؟ فقال  :الیجوز شرطان فی قلت  :فکیف
یصنع ؟ قال یتصدق علیھا بما بقی من االم ثم یستانف شر طا جد ید ا 2
(ابا ن بن تغلب758( 3ء)کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اما م جعفر صادق کی
خد مت اقدس میں عر ض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جا ؤں ایک شخص ایک
ما ہ کے لیے کسی عورت سے متعہ کر تا ہے  ،پس وہ اس کے دل میں اتر جا
تی ہے اور وہ ایک ما ہ سے زیا دہ شرط کر نا چا ہتا ہے تو کیا یہ جا ئز ہے
کہ پہلی مد ت ختم ہو نے سے پہلے وہ اسے مز ید مہر د ے کر اس مد ت کو
بڑھا لے ؟ تو آپ نے فرما یا  :ایک شرط میں دو شر طیں جا ئز نہیں ہیں ۔ میں
نے عر ض کیا پس وہ کیا کر ے ؟ تو آپ نے فر ما یا  :پہلے با قی ما ند ہ مد
ت اسے بخش د ے  ،پھر نئے سر ے سے اس کے سا تھ عقد کر ے )
عن زرارۃ عن ابی عبد ہللا قال  :ال تکو ن متعۃ اال با مر ین اجل مسمی و اجر مسمی
( زرارہ 5حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا  :عقد
غیر دائمی دو چیزو ں کے سا تھ ہو تا ہے مد ت معلو م اور مہر معلو م ۔) یعنی متعہ میں مہر
اور مد ت کا تعین اور اظہا ر الزم ہے ۔
4

والیت:
1خمینی ،تحر یر الو سیلہ ،ج ، 2:ص290:
 2طوسی ،تہذیب االحکام ،ج،7:ص ،268:حدیث1153 :
3آپ کا نام ابان بن تغلب بن رباح بکر ی جریر ی کند ی ربعی تھا اور کو فہ کے ر ہنے والے تھے  ،آپ نے
زند گی کا زیادہ عرصہ تابعین کے سا تھ گزارا  ،امام سجاد ،محمد باقر اور جعفر صادق کے ادوار کو درک
کیا  30000احادیث امام صادق سے نقل کیں ۔ ایک ادیب،قاری ،فقیہ ،مفسر اور محدث تھے۔شیعہ علما ء
رجال ان کو ثقہ اور قا بل اعتبار خیال کر تے ہیں ۔ عالوہ ازیں احمد بن حنبل  ،یحیی بن معین  ،ابو حاتم اور
نسائی جیسے علما ئے اہل سنت ان کی سچائی کے قا ئل ہیں ۔ (طوسی  ،فہرست  ،ص ،5:ابن حبان  ،الثقات
 ،ج،6:ص ،67:ذہبی  ،مغنی  ،ص)6:
4عاملی  ،وسا ئل الشیعہ ،ج ، 21:ص ،42:حد یث 264831 :
5زرارہ بن اعین سنسن شیبا نی کو فی ،آپ امام محمد باقر  ،اما م جعفر صادق اور امام موسی ٰ کاظم
کےخاص اصحا ب اجماع میں سے تھے ،قاری  ،فقیہ  ،متکلم  ،شاعر اور ادیب تھے۔زررہ کا تعلق عر ب
کے نامور خاند ان آل اعین سے تھا ۔ امام صادق نے فر مایا  :اگر زرارہ نہ ہو تے تو میر ے والد کی
احادیث محو ہو جا تیں ۔معجم رجال کے مطابق  2094سے زیادہ احادیث زرارہ کے ذریعے موصول ہو ئی
ہیں ۔ عالمہ حلی کے مطابق آپ بلند پایہ انسا ن تھے جو اپنے ہم عصروں میں فضلیت رکھتے تھے اور ان
کو ثقہ افراد میں شا مل کر تے ہیں ۔ (طوسی  ،اختیار معرفتہ  ،ص ،122:عالمہ حلی  ،خالصتہ االقوال ،
ص ،38نجاشی ،رجال نجاشی ،ص)125
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عاملی نے اما م ر ضا نے رائے دی کہ با کر ہ لڑ کی با پ کی اجا زت کے بغیر نکا
ح منقطع نہیں کر سکتی ۔ 1اگر عورت با کر ہ ہو اور با لغہ رشید ہ بھی ہو تب ولی کی اجا
زت نکا ح متعہ کے لیے ضروری ہے ۔ نا با لغ بچی کے سا تھ اس کے و لی کی اجا زت
2
سے متعہ کیا جا سکتا ہے مگر با لغ ہو نے سے پہلے اس کے سا تھ دخو ل ممکن نہیں ۔
اسی سلسلے میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے :
عن الحلبی عن ابی عبد ہللا قا ل قال  :اذا تزوج الرجل الجاریۃ و ھی صغیر ۃ
فال ید خل بھا حتی یا تی لھا تسع سنین 3
( حلبی  4کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فر ما یا  :جب کو ئی مر
د کسی صغیر ہ لڑ کی سے شادی کر ے تو جب تک وہ نو بر س کی نہ ہو جا
ئے اس سے مباشر ت نہ کر ے ۔)
ٹیلی فو ن یا انٹر نیٹ پر بھی عقد متعہ کیا جاسکتا ہے البتہ لڑکی کے باکر ہ ہو نے
5
کی صورت میں ولی کی اجا زت کے بغیر عقد صحیح نہیں ۔

نکاح متعہ اور طالق کی عدت:
عقد غیر دائم میں چو نکہ طال ق نہیں ہو تی اس لیے اس میں صیغہ پڑھتے وقت ہی
مد ت کو معین اور ظا ہر کر دیا جا تا ہے اور مد ت ختم ہو جا نےپر یا عورت کو باقی مد ت
6
بخش دیئے جا نے پر عورت مر د سے الگ ہو جا ئے گی ۔

متفرق فقہی مسائل:
متعہ میں اگر شو ہر بیو ی سے مقر ر کی گئی مدت کے اند ر مبا شر ت نہ کر ے اور
مد ت ِ متعہ ختم ہو جا ئے یا اس کو با قی مد ت مبا شر ت کیے بغیر بخش دے تو عورت پر
عد ت گزارنا واجب نہیں اور اگر مبا شر ت کے بعد اس کی مد ت ختم ہو یا اس کو بخش د ی
جا ئے تو اس عورت پر عدت گز ارنا اس صورت میں و اجب ہے کہ عورت با لغ ہو اور یا
7
ئسہ نہ ہو ۔
اس سلسلے میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے کہ:

1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21 :ص،33:حدیث 26451 :
 2خو ئی،سید ابو القاسم ۔ منہا ج الصالحین ۔ قم  :مدرسہ االمام باقر العلوم 2006،ء،ج ،2:ص274:
3عا ملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،20:ص،101:حدیث 25142 :
 4ابو الصال ح حلبی کا اصل نام تقی الدین بن نجیم الدین ابو صال ح حلبی تھاآپ کا آبائی شہر حلب تھا اور
فلسطین میں مدفون ہیں ۔ آپ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے شیعہ فقیہ اور متکلم تھے آپ نے ا لکا فی
فی الفقہ اور تقر یب المعارف تالیف کیں ۔( ابو الصال ح حلبی  ،تقریب المعارف  ،مقدمہ ،ص)5:
 5صادق شرازی ،احکام الشبا ب  ،تہران  :ناشر مؤسسہ اہل بیت ،ص342:
 6شیخ نجفی ،جو اہر الکال م  ،ج،30:ص17:
 7حلی  ،شر ائع اال السالم ،ج ، 2:ص251:
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عن ابی الصبا ح الکنا ئی ابی عبد ہللا قال  :اذا طلق الر جل امراۃ قبل ان ید
خل بھا فلھا نصف مھرھا الی ان قال  :ولیس لھا عدۃ ،تتزوج من ساعتھا 1
(ابو الصبا ح الکنا ئی حضرت اما م جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ
آپ نے فر ما یا ( :جب مر د اپنی بیو ی کو اس سے ہمبستر ی سے پہلے طال
ق د ے تو عورت کے لیے اس کا نصف مہر ہے یہا ں تک کہ امام نے فر ما یا
 :اور اس عورت کے لیے کو ئی عد ت نہیں ہے وہ چاہے تو اسی و قت شا د
ی کرسکتی ہے ۔ )
2
متعہ کی عدت دو حیض ہے ۔
ابو بصیر نے امام محمد با قر سے روایت کی ہے :
عن ابی بصیر عن ابی جعفر فی المتعۃ قال :۔۔۔وال تحل لغیرک حتی تنقضی
عد تھا وعد تھا حیضتان 3
( ابو بصیر 4نے اما م جعفر صادق سے متعہ سے متعلق روایت کی ہے کہ آپ
نے فر ما یا :۔۔۔وہ عورت تیر ے عال و ہ کسی اور کے لیے اس وقت تک حال
ل نہیں ہے  ،جب تک کہ اس کی عد ت پو ری نہ ہو جا ئے اور اس کی عد ت
دو حیض ہے ۔)
جس طر ح نکا ح ِ دائم میں حا ملہ عورت کی طال ق ہو نے کی صورت میں عد ت
وضع حمل ہے اسی طر ح متعہ میں بھی حاملہ کا حمل و ضع یا مد ت بخش د یئے جا نے پر
ہے ۔ 5اگر شو ہر مر جا ئے اور بیوی حا ملہ بھی نہ ہو تو اس کی عدت چا ر ما ہ د س دن
ہے مگر حا ملہ ہو نے پر و ضع حمل ہے( چا ہے کچھ لمحے بعد ہی حمل و ضع ہو جا ئے)
6
اور با قی ما ند ہ عد ت نکاح دائم کی طر ح رعایت کی بنا پر ختم ہو جا ئے گی ۔

وراثت:
متعہ میں زو جین وراثت کا حق نہیں ر کھتے البتہ اگر یہ شر ط عا ئد کی گئی ہو تو
اس صورت میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔7وراثت کے حوالے سے امام رضا
سے روایت ہے کہ:
عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا قال  :تزویج
المتعۃ نکاح بمراث و نکاح بغیر میراث ان اشترطت کان وان لم تشر ط لم
یکن۔ 8
1عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،22:ص،177:حدیث2832 :
2شیخ نجفی  ،جو اہر الکال م ،ج،30:ص196:
3عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،21:ص،56:حدیث 26521 :
4
یحیی بن ابی القا سم اسدی معروف بہ ابو محمد اور ابو بصیر تھے آپ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق
ٰ
کے اصحاب میں سے تھے ۔ فقہ امامیہ کے رجال میں اصحاب اجماع میں شمار کیے جا تے ہیں ۔اور
نجاشی نے ان کو وجیہ اور ثقہ روای قر ار دیا ہے ۔( نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ج،1:ص)441:
 5حلی  ،شر ائع اال اسالم ،ج ، 2:ص251:
6خمینی ،تحر یر الو سیلہ ،ج ،2:ص291:
7شیخ نجفی ،جو ہر الکال م ،ج،30:ص190:
8عاملی،وسائل الشیعہ ،ج  ،21:ص،66:حد یث 26546:
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(احمد بن محمد بن ابی نصر 1حضرت امام رضا سے روایت کر تے ہیں کہ آپ
نے فر ما یا  :نکا ح متعہ میں (زوجین کی ایک دوسرے سے ) میر اث ہو بھی
سکتی ہے اور نہیں بھی اگر وارثت کی شر ط ر کھی جا ئے تو (ان کے درمیا
ن )توارث ہو گا ورنہ نہیں ہو گا ۔)

نان نفقہ:
عقد متعہ میں بیو ی نفقہ کا حق نہیں ر کھتی اس سلسلے میں اما م جعفر صادق سے
روایت ہے کہ مر د کے لیے ال ز م ہے کہ چا ر دا ئمی نکا ح والی بیو یو ں کے ہو تے ہو
ئے پا نچو ں سے شادی اس صورت میں کر سکتا ہے جب ان چا ر میں سے کسی ایک کو
طالق دے اور اس کی عد ت رجعی بھی ختم ہو چکی ہو لیکن نکا ح منقطع میں ایسی کو ئی
پا بند ی نہیں ۔ مر دپر واجب نہیں کہ وہ عورت سے الزم ً ہمبستر ی کر ے مگر عورت پر
الز م ہے کہ وہ کسی شر عی یا قا نو نی عذر کے بغیر مر د کو جنسی تعلق قائم کر
2
نے(تمکین ) سے نہ ر و کے ۔
متعہ اگر چہ عورت سے لذت حا صل کر نے کی غر ض سے نہ بھی ہو تو بھی
صحیح ہے ۔یعنی اگر مر د و عورت میں سے کو ئی یہ شر ط عائد کر ے کہ نکا ح کے انعقا
د کے بعد وہ ہمبستر ی نہیں کر ے گا تو متعہ اور شر ط دو نو ں ہی صحیح ہو ں گے،البتہ
اگر بعد میں زوجہ ہمبستر ی پر رضا مند ہو جا ئے تو شو ہر کے لیے کو ئی حر ج نہیں کہ
وہ ایسا کر ے ۔

متعہ سے پید ا ہو نے والی اوالد :
عقد منقطع میں مر د کو بیو ی سے اجا زت لیے بغیر عز ل کا حق ہے اور اگر وہ حا
ملہ ہو جا ئے تو بچہ شو ہر کے سا تھ ملحق ہو گا ۔ 3اس سلسلے میں امام جعفر صادق سے
روایت ہے کہ :
عن محمد بن مسلم عن ابی عبد ہللا فی حد یث فی المتعۃ قال قلت ارایت ان
حبلت فقال ھو ولد ہ4
(محمد بن مسلم 767 (5ء)متعہ کے با ر ے میں اما م جعفر صادق سے روایت
کر تے ہیں کہ میں نے آپ سے عر ض کیا کہ اگر وہ حاملہ ہو جا ئے تو آپ
1ا حمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ،آپ امام کاظم  ،امام رضا اور امام تقی کے صحابی تھے  ،اصحا ب
اجما ع میں سے تھے  ،ان کا شمار روایان حد یث کے چھٹے درجے میں ہے  ،آپ ثقہ راوی تھے  ،اہل
سنت کی کتب رجال میں بھی ان کا نام قابل اعتبار ہے ۔(طوسی  ،رجال  ،االبواب  ،ص ،332،ابن حجر )
2سیستا نی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج  ، 3:ص77:۔78
3خمینی ،تحریر الوسیلہ  ،ج  ،2:ص291:
4عاملی ،وسا ئل الشیعہ  ،ج  ،21:ص،69:حد یث 26556:
5محمد بن مسلم ثقفی کو فی  ،اصحا ب اجما ع میں سے تھے اور ثقہ راوی تھے آپ نے امام محمد باقر،
امام جعفر صادق اور امام موسی ٰ کاظم سے  46000روایات بیا ن کیں ۔ (نجاشی  ،رجال  ،ص ،323طوسی
 ،الرجال  ،ص)294 ،144
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اس سلسلے میں کیا فر ما تے ہیں ؟ تو اما م نے فر ما یا  :وہ بچہ اسی ( شو ہر
) کا ہو گا ۔)
نکا ح متعہ چو نکہ جا ئز اور مبا ح ہے اس لیے متعہ سے پید ا ہو نے والی اوال د کی
نسبت اس کے والد کی طر ف ہے اس سلسلے من الیخضر ہ الفقیہہ،کا فی اور تہذیب و غیر ہ
میں روایا ت ملتی ہیں کہ نکا ح دائم اور غیر دائم دو نو ں سے پید ا ہو نے والی اوالد میراث
1
میں بر ابر کی شریک ہو گی۔

عصر حا ضر اور ضرورت متعہ :
جد ید ٹیکنالوجی کے دور میں نکا ح متعہ آج کے نو جوان کی انتہا ئی ضرورت ہے ۔
ایسے نو جو ان جو ابھی طا لب علمی کے زما نے میں ہیں اور ان کا کو ئی ذریعہ معاش نہیں
وہ دائمی نکا ح کی قد رت نہیں ر کھتے چو نکہ دائمی نکا ح میں بہت سے اخراجا ت بر
داشت کر نے پڑ تے ہیں اوربہت سی ذمہ داریو ں کو قبو ل کر نا پڑ تا ہے۔ ان نو جو انو ں
کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ طا لب علمی کے زما نے میں دائمی عقد کی ذمہ دار ی قبو ل
کر سکیں مگر خواہش نفسا نی اس چیز کی متقا ضی ہے کہ فطر ی طو ر پر جائز اور مشر
وع طر یقے سے ان کی تکمیل کی جا ئے تو اسالم نے ان کے لیے متعہ کی راہ ہموار کی
ہے ۔ وہ عارضی طور پر نکا ح کر کے اپنی خواہشا ت کا گلہ بھی نہ دبائیں اور حدود ہللا کو
پاما ل بھی نہ کر یں ۔ جیسا کہ حضرت علی ؓنے فر ما یا :
لو ال ان عمر نہی عن المتعتہ مازنی االشقی 2
عمر نے متعہ سے منع نہ کیا ہو تا تو شقی کے سواکو ئی زنا نہ کر تا ۔)
(اگر حضرت ؓ
ایسے افر اد جو شادی شدہ ہو نے کے باوجو د اپنی بیو ی اور بچو ں سے دور ہو ں
بیرون ملک کسی کاروبار یا کام کی غر ض سے سکو نت اختیار کریں ایسے افر اد دوسرے
ممالک میں دائمی عقد کر نے کی دسترس نہ رکھتے ہو ں ۔پھر وہ یا تو نا جا ئز طر یقے سے
اپنی خواہشات کو پورا کر نے کی کوشش کر یں گے یا پھر اپنی خواہشا ت کو اند ر ہی ختم
کر دیں گے ۔ ایسے افراد کے لیے بھی اسالم نے متعہ کی ایک ایسی راہ نکالی ہے جو کہ ان
کی جنسی خواہش کو پورا کر تا ہے ۔ جیسا کہ امام مو سی ٰ کا ظم نے فر ما یا :
قال سالت ابا الحسن عن المتعۃ فقال ھی حالل مباح مطلق لمن یغنہ ہللا
بالتزویج فلیستفف بالمتعتہ فان استغنی عنھا بالتزبح فھی مباح لہ اذا غاب
عنھا3
(آپ سے متعہ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر ما یا و ہ اس شخص کے
لیے حال ل و مبا ح اور جا ئز ہے جسے خد اوند عالم نے شادی ہوچکنے کے
با عث مستغنی ٰ نہ کر دیا ہو وہ بے شک متعہ کے ذریعے فعل حر ام سے اپنی
حفا ظت کر ے ۔ لیکن و ہ شخص کہ جو شادی ہونے کے بعد اس کی احتیا ج
نہ رکھتا ہو اس کے لیے متعہ اس وقت جا ئز ہو گا جب و ہ کہیں سفر پر جا
ئے اور زوجہ سا تھ نہ ہو ۔)
 1علی نقی  ،متعہ اور اسالم ،ص74:
 2عاملی ۔ الفصول المہمتہ فی اصول االئمہ ۔قم  :مؤسسہ معارف اسالمی امام رضا 1418 ،ھ  ،ص79:
3ایضاً ،حدیث 26421:
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ایسے افر اد جن کی بیو یا ں کسی بیما ر ی میں مبتال ہو ں وہ اپنے شو ہر وں کی
جنسی خواہش کو پورا نہ کر سکتی ہو ں یا ایسے افر اد جو مسلح افواج کے وہ سپا ہی جو
کئی مہینو ں یا سا لو ں سر حدو ں پر اپنے فر ائض ِ ملی سر انجا م د ے ر ہے ہو تے ہیں ان
کے لیے متعہ ایک رحمت کا دروازہ ہے ۔ وہ چند مہینو ں یا سا لو ں کے لیے متعہ کر کے
اپنی جنسی حاجت پوری کر سکتے ہیں ۔
ایسے افراد جو اسے اپنی ہوس پر ستی کا ذریعہ بنا کر اس کو بال و جہ انجا م د یتے
ہیں تو اکثر یت اس کے مثبت پہلو ؤں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں ۔بعض ہو س پرستوں
نے اسے ہوس کا ذریعہ بنا یا اور نادان اور بے خبر لو گو ں کی نظر و ں میں اس کی
صورت بگاڑ کر مخالفین کو دستاویز فراہم کر دی ہے اور آج وہ اس حکیما نہ حکم خد ا و ند
ی پر اعتراضا ت کر تے نظر آرہے ہیں ۔

بال ضرورت متعہ:
جو شخص دائمی نکا ح کی قدر ت ر کھتا ہو اسے دائمی عقد ہی کر نا چا ہیے کیو نکہ نبی ِ
اکر م ؐ نے اس شادی کو پسند کیا ہے جس میں حق مہر کم ہو اورشادی کفو کا لحا ظ رکھ کر
کی جا ئے ۔ 1علی بن یقطین  2سے روایت ہے :
سی عن المتعۃ فقال وما انت و ذاک قد اغنا ک ہللا
قال سالت ابو الحسن مو ٰ
عنھا قلت انما اردت ان اعلمھا قال ھی فی کتا ب علی3
سی کا ظم سے متعہ کے متعلق سوال کیا آپ نے فر ما یا  :تمہیں اس
( امام مو ٰ
کی کیا ضرورت ہے ؟ تمہا رے پا س تو خد ا کے فضل سے بیوی مو جو د
ہے انہو ں نے کہا کہ نہیں میں صر ف جا ننا چا ہتا ہو ں آپ نے فر ما یا  :نکا
ح متعہ کا جو از کتا ب ِ حضرت علی میں مو جو د ہے۔)
پھر ارشاد فر ما یا :
قال سالت ابا الحسن عن المتعۃ فقال ھی حال ل مبا ح مطلق لمن یغنہ ہللا
بالتزویج فلیستفف بالمتعتہ فان استغنی عنھا بالتزبح فھی مباح لہ اذا غاب
عنھا4
(آپ سے متعہ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر ما یا و ہ اس شخص کے
لیے حال ل و مبا ح اور جا ئز ہے جسے خد اوند عالم نے شادی ہوچکنے کے
با عث مستغنی ٰ نہ کیاہو وہ بے شک متعہ کے ذریعے فعل حر ام سے اپنی
حفا ظت کر ے ۔ لیکن و ہ شخص کہ جو شادی ہونے کے بعد اس کی احتیا ج
نہ رکھتا ہو اس کے لیے متعہ اس وقت جا ئز ہو گا جب و ہ کہیں سفر پر جا
ئے اور زوجہ سا تھ نہ ہو ۔)
 1عاملی  ،الفصول المہمتہ فی اصول االئمہ  ،ص344:۔345
(2پیدا ئش 124ءمتوفی182ء) علی بن یقطین بن موسی ٰ بغدادی امام جعفر صادق اور امام موسی ٰ کاظم کے
اصحاب میں سے تھے  ،آپ شیعہ ،محدث  ،فقیہ  ،متکلم  ،اور بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ عباسی حکو
مت کے وزیر تھے کتب رجال میں انہو ں نے تین کتب تالیف کیں  ،ماسئل عنہ الصادقمن المالحم  ،الشاک
بحضرتہ مسائل عن ابی الحسن موسی ٰ بن جعفر (طوسی  ،الفہرست،ص)155:
3عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج،21:ص،22:حدیث26420:
4ایضاً،حدیث 26421:
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اسی سلسلے میں حضرت علی سے روایت ہے :
قال حضرت علی رضی ہللا عنہ لو ال ان حضرت عمر رضی ہللا عنہ نھی
عن المتعۃ ما زنی اال شقی 1
(اگر حضرت عمر رضی ہللا تعالی ٰ عنہ نے متعہ سے ممانعت نہ کی ہو تی تو
جب تک کسی کی ایسی ہی کم بختی نہ ہو تی وہ زنا نہ کر تا ۔ )
عن جا بر بن عبد ہللا و سلمتہ بن االکو ع قاال کنا فی جیش فاتا نارسول ہللا
صلی ہللا وآلہ وسلم انہ قد اذن لکم ان تستمتعو انا ستمتعوا2
( جا بر بن عبد ہللا اور مسلمہ بن اکو ع 3سے منقو ل ہے کہ ہم ایک لشکر میں
جنگ کے اوپر تھے کہ نبی اکر م ؐ کا فرستادہ شخص ہمارے پاس آیا اور اس
نے کہا تمہیں اجا زت دی گئی ہے کہ تم متعہ کر و پس اب تم متعہ کر سکتے
ہو ۔)

متعہ سے پید ا ہونے والے معا شر تی مسا ئل:
شاد ی شدہ مر د کے لیےالز م ہے کہ متعہ کر نے کے بعد سنت ِ حسنہ دائمی شادی
کو نظر اند از نہ کر ے اگر چہ دائمی زوجہ کی ناراضگی متعہ کی حر مت یا اس کی مما
نعت کا باعت نہیں بنتی۔الکلینی نے الکافی میں اما م علی نقی کی رائے نقل کی ہے ،جس کے
مطابق بہتر ہے کہ نکا ح متعہ کے سلسلے میں سنت کو قائم کر نے پر اکتفا ء کیا جا ئے اور
اس قد ر اس کی طر ف تو جہ نہ دی جا ئے کہ انسا ن اپنی دا ئمی زوجہ سے غا فل ہو جا
ئے ،کیو نکہ ایسا کر نے سے خواتین کفر وانکا ر کی طر ف ما ئل ہو سکتی ہیں اور نکا ح ِ
متعہ کا حکم دینے والو ں اور اہل بیت کے خال ف غیر شائستہ زبا ن استعما ل کر سکتی ہیں
4
اور ان پر مال مت و نفر ین کر سکتی ہیں ۔
آپ مزید فر ما تے ہیں :متعہ مبا ح اور حال ل مطلق ہے اس مر د کے لیے جس کو
خدا وند متعا ل نے دائمی ازدواج کے ذریعے بے نیا ز نہیں کیا ہے ،پس اگر دائمی نکا ح کے
ذریعے وہ نکا ح متعہ سے بے نیاز ہے تو صر ف اس صورت میں متعہ اس کے لیے جا ئز
5
ہو گا جب زوجہ اس کے پاس نہ ہو ۔
گویانکا ح متعہ جہا ں ایک طر ف مسلما نو ں کے لیے رحمت ہے وہا ں بال ضرورت
متعہ کر نے سے زحمت بھی بن سکتا ہے ۔ ایسے افراد جو کہ متعہ کی احتیا ج نہ رکھنے
کے باوجود نکا ح متعہ کر تے ہیں ،وہ ایک طرف تو ائمہ اہل بیت اور مجتہد ین کے حکم کی
خال ف ورزی کے مرتکب ہو تے ہیں اور دوسری طر ف ان کی اپنی زند گی اجیرن بن جا
تی ہے ۔ مثال ً ایک مرد جو کہ شادی شدہ ہو اور زوجہ کے پاس ہو اس کے باوجود نکا ح
 1ابن جریر طبری ،محمد بن جریر ۔ جامع البیان ۔ بیروت :ناشر دارلفکر1415 ،ھ ،ج،5:ص 9:
2بخاری ،ابو عبد ہللا محمد بن اسما عیل ۔ الجامع المسند الصحیح ۔ بیروت :ناشر دارالفکر 1401 ،ه
ج،3:ص،150:
رسول تھے  ،آپ کا نام سنا ن  ،ابو ایاس کنیت تھی ۔ آپ نے  6سے قبل اسالم قبو
 3آپ بہت بہادر صحا بی
ؐ
ل کیا اور ہللا تعالی ٰ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی اور بچو ں کو چھوڑ کر مدینہ کی طر ف ہجرت کی ۔ آپ
نے کئی غزوات میں شر کت کی ۔( مستدرک ،ج،3:ص ،562:االستعیاب  ،ج ،2:ص)584:
4کلینی  ،کا فی ،ج،5:ص453:
5ایضاً ،ص452:۔453
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متعہ کر تاہے تو اس کی دائمی شادی خطر ے سے خالی نہیں رہتی ۔ ایسی صورت میں وہ
متعہ والی زوجہ اور دائمی زوجہ دونو ں میں اعتدال وتوازن برقرار نہیں رکھ پاتا اور نتیج ًہ
اس کی دائمی نکا ح والی زوجہ اس پر شک کرتی ہے اور نو بت یہا ں تک آجا تی ہے کہ
دونو ں میں سے کسی ایک سے علیحدگی اختیا ر کر نی پڑتی ہے ۔
اگر متعہ کر نے والےشخص کا تعلق ایر ان کے عالوہ کسی ایسے خطے سے ہے
جہا ں پر مکتبہ تشیع کے مطابق قانون رائج نہیں ،تو نہ صرف اس کے اپنے لیے بلکہ جس
عورت سے وہ متعہ کر ے گا اس کے لیے بھی بہت سی مشکالت پیدا ہو جا ئیں گی جیسے
کہ نکا ح متعہ کی فقہ حنفی کے مطابق معاشر ے میں اس کا قبو ل نہ کیا جا نا ،اس کا
رجسڑڈ نہ ہو نا اور نتیجہ میں پید ا ہو نی والی اوالد کا جا ئز نہ سمجھا جانا وغیرہ ۔
تاہم شیعہ مکتبہ فکر میں بھی متعہ کو اس صورت میں حال ل اور جائز قر ار دیا گیا
ہے جب اس کے ذریعے عورت کو تحفظ فر اہم ہو۔ نہ یہ کہ چند ہوس پر ست اور شیطا ن
صفت انسا ن اس کو اپنی ہوس پر ستی کا ذریعہ بنا ئیں یا یہ کہ متعہ کر کے عورتوں کو یا
1
پیدا ہو نے والے بچو ں کو مشکال ت میں گر فتا ر کر دیں ۔
جہا ں ایک طر ف نکا ح متعہ سے لڑکا اور لڑکی کو آپس میں ایک دوسرے کو
جاننے کا مو قع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے خیاالت سے آگا ہی حا صل ہو تی تو دوسری
طر ف لڑکا اور لڑکی کے آپس میں جنسی روابط بڑ ھنے سے ان میں جنس ِ مخالف کی
کشش ختم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں لڑ کے عمو ما ً دائمی نکا ح کی ذمہ داریاں اٹھا
نے سے ڈرتے ہیں ۔
شیعہ فقہ کے مطابق غیر دائمی نکا ح سے پید ا ہو نے والی اوالد کی نسبت اگر چہ
والد کی طر ف ہو تی ہے اور وہی اس کی پرورش کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے مگر باوجود اس
کے اگر اس مرد کی دائمی شادی سے اوالد ہو تو وہ متعہ سے پیدا ہو نے والی اوالد کا حق
ادا نہیں کر پا ئے گا اور نہ ہی معا شر ے میں اس کو وہ مقا م و مر تبہ دے پا ئے گا جو
دائمی شادی سے پیدا ہو نے والے بچو ں کو ملتا ہے ۔
ایسے ممالک جہا ں نکا ح متعہ سرکاری سطح پر رائج نہیں جیسے پاک و ہندوغیر ہ
وہا ں پر متعہ شدہ عورت اور اس کے بچو ں سےافراد ِ معاشرہ تعلق قائم کر نے سے گریز
کرتے ہیں چو نکہ وہ نکا ح متعہ کو ہی نا جا ئز قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابن ما جہ میں
روایت ہے :
انہ خطب فقال ان رسول ؐ اذن لنا فی المتعۃ ثال ثا ثم حرمھا وانہ ال اعلم
احد تمتع وھو محصن اال رحمتہ با لحجارۃ۔2
(حضرت عمر ؓفاروق نے خطبہ دیتے ہو ئے فر ما یا کہ :نبی اکر م ؐ نے تین
دن کے لیےمتعہ مبا ح کیا بعد از ں آپ ؐ نے خود ہی اس کو حرام قر ار دے دیا
،وہللا ! جس نے شادی شدہ ہو کر متعہ کیا تو میں اسے پتھر وں سے رجم
کروں گا ۔)

1
مرتضی مطہر ی  ،نظا م حقوق زن دراسالم  ،ص82:
ٰ
 2ابن ماجہ ،محمد بن یزید القزوینی۔ سنن ابن ما جہ ۔ بیروت  :ناشر دارالفکر ،ج،2:ص142:
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اس لیے متعہ سے پید ا ہو نے والے بچوں اور ان کی والدہ کو نفر ت کی نگا ہ سے
دیکھا جا تا ہے اور ان سے میل و مالقات تو دور بات تک کر نا بھی گوارا نہیں کر تے ۔

بچو ں کی تر بیت :
نکا ح متعہ سے پید ا ہو نے والے بچو ں کی تر بیت کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جا تا ہے کیو
نکہ مد ت ختم ہو نے کے بعد اگر مر د ان بچوں کواپنے پاس لے جا ئے تو اس کی دائمی بیو
ی ان سے نفر ت کر ے گی اور ان کو اچھا نہیں سمجھے گی۔ اگر بچے عورت کے پاس
رہیں تو وہ عورت ساری زندگی ان کی خا طر یا تو شادی نہیں کر ے گی اور اگر شادی کر
ے گی تو اس کا شو ہر ان بچو ں کو قبو ل نہیں کر ے گا ۔

وراثت میں حق :
نکا ح متعہ کر نے سے عورت اپنے شو ہر کے تر کہ میں سے میر اث نہیں پا تی اور نہ ہی
شوہر اس کے تر کہ میں سے میر اث کا حق دار ہو تا ہے۔1تاہم فقہ جعفر یہ میں متعہ والی
اوالد بھی باپ کی جائید اد میں سے اسی طرح وارثت کی حق دار ہے جس طر ح دائمی نکا
ح والی اوالد لیکن باوجود اس کے دائمی نکا ح والی بیو ی اور اس کی اوالد ان کی شراکت
کو کبھی قبو ل نہیں کر تی ۔ متعہ والی اوالد اپنے حق کی خاطر عدالت کی طرف رجوع نہیں
کر سکتی کیو نکہ ان کے والد ین کا نکا ح متعہ اگر رجسڑرڈ نہ ہوا ہو تو عدالت ان کو
ناجائز اوالد قرار دے سکتی ہے ۔ اس طر ح وہ اپنا حق ِوارثت بھی کھو دیتے ہیں ۔

معا شی مسا ئل:
متعہ کر نے سے نہ صر ف یہ کہ معا شر تی مسا ئل پیدا ہو تے ہیں بلکہ اس سے میا ں بیو
ی اور پید ا ہو نے والی اوالد کو معاشی مسا ئل بھی درپیش ہو تے ہیں ۔ کیو نکہ متعہ کر نے
واال شخص اپنی متعہ والی بیو ی اور بچو ں کی ذمہ داری صحیح طو ر پر نہیں اٹھاتا۔ جیسا
کہ آیت ہللا صادق شیر ازی 2فر ما تے ہیں  :متعہ والی عورت نا ن و نفقہ کا حق نہیں رکھتی
3
حتی ٰ اگر وہ حاملہ بھی ہو جا ئے تب بھی شوہر پر اس کا نا ن و نفقہ واجب نہیں ۔
الغرض متعہ کی مد ت ختم ہو نے کے بعد اس عورت اور متعہ سے پید ا ہو نے والے
بچو ں کا مستقبل تاریکی کی طر ف چال جاتاہے ان کا ذریعہ معاش بظا ہر ختم ہو جا تا ہے
اور اس عورت سے کوئی شخص شادی کر نے کے لیے تیا ر نہیں ہو تا اگر کو ئی شادی کر
بھی لے تو بچوں کو سا تھ رکھنے کے لیے رضا مند نہیں ہو تا اور نہ ہی کو ئی رشتہ دار ان
کی ذمہ داری اٹھا نے کے لیے تیا ر ہو تا ہے ۔لہذا اس عورت اور اس کے بچو ں کو ساری
زند گی معاشی مسا ئل سے دوچار ہو نا پڑتا ہے ۔اس لیے جہا ں تک ہو سکے متعہ کی بجا
ئے دائمی نکاح کو ترجیح دی جائے ۔

نکاح متعہ سے متعلق اعتراضات اور شیعہ علماء کے جوابات :

نکا ح متعہ عمو ما ً ایک اختالفی مسئلہ کے طور پر زیادہ مشہورہے ۔اس کی ایک
وجہ اس نکاح سے متعلق ایک مستحکم تاثر ہے  ،جو اکثر کے ہاں تسلیم کیاجاتاہے ۔ کچھ
1صادق شیرازی  ،احکام الشبا ب  ،ص338:
22آپ ایک فقیہ اور محدث ہیں  ،شیعہ مسالک کے مجتہد اور آیت ہللا ہیں۔
 3صادق شیرازی  ،احکام الشبا ب  ،ص338 :
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اعتراضات اس سلسلے میں ایسے ہیں جن کے جواب شیعہ علماء سے مختصر ً مقالہ نگار
نے حاصل کیے  ،جس سے زیر نظر تحقیق میں بہت مد د ملی ۔ ذیل میں اعتراضات اور
سواالت کیئےجاتے ہیں :
سوال :شادی دائمی یعنی مستقل بنیا د پر کی جا نی چا ہیے نہ کہ عارضی کیو نکہ میاں بیو ی
جب اس رشتے میں منسلک ہو ں تو تا حیا ت اس بات کے پا بند رہیں اور ایک دوسرے سے
جدائی کے بارے نہ سو چیں ۔
جو اب  :شادی مستقل بنیا د پر قائم ہو یہ درست ہے مگر متعہ پر اعتر اض تب کیا جا نا چا
ہیے جب دا ئمی نکا ح کو منسو خ یا تر ک کر کے اس کی جگہ متعہ کا حکم دیا جا ئے۔بال
شبہ اگر دو نو ں افر اد دائمی نکا ح کے رضا مند ہو ں تو اس کا قا نو ن مو جو د ہے ۔
ازدواج مؤقت تو صر ف اسی صورت میں کیا جا تا ہے جب دائمی نکا ح میں مشکال ت ہو ں
کیو نکہ یہ ہر حا لت میں کیا جانا ممکن نہیں ۔
سوال :متعہ عورت کی شخصیت اور عز ت و احتر ام کے منا فی ہے اور اس کا مطلب ہے
عورت کو کرا یہ پر لینا یا جسم فر وشی کا جواز مہیا ء کرنا عورت کے لیے یہ انتہا ئی گھٹیا
با ت ہے کہ کچھ پیسو ں کے عوض اپنا جسم کسی مر د کے سپر د کر دے ۔
کیا آیت ازدواج ِ مؤقت کی محد ودیت نے اسے نکا ح کی قسم سے ختم کر کے اجارہ
یاکر ایہ کی شکل دے دی ۔یا مہر قطعی صورت میں ادا کیے جا نے کی و جہ سے اجارہ یا
کر ایہ بن گیا ہےاور اگر مہر کے بغیر یہ نکا ح کیا جا ئے اور مر د عورت کو کچھ نہ دے
تو کیا عورت کی انسانی حیثیت اسے واپس مل جا ئے گی ۔
جوابات آیت ہللا مکارم شیرازی :
سوال  :متعہ پر عام طو ر پر یہ اعتر اض کیا جا تا ہے کہ متعہ اور فحاشی میں کو ئی فر ق
نہیں دو نو ں سے ہی جسم فر وشی ہو تی ہے صر ف متعہ میں صیغو ں کا فر ق ہے ۔
جواب  :در حقیقت اعتر اض کر نے والے متعہ کی حقیقت سے نہ آشنا ہیں کیو نکہ متعہ فقط
دو صیغو ں پر ہی تما م نہیں ہو تا بلکہ
اس میں کچھ قوانین شادی جیسے ہیں  :متعہ میں عورت صر ف اسی مر د کی خاطر
خود کو مختص ر کھتی ہے ،مد ت ختم ہو نے کا انتظا ر کرتی ہے اور کم از کم  45دن تک
دائمی یا غیر نکا ح نہیں کر سکتی تاکہ واضح ہوسکے کہ پہلے شوہر سے حمل قر ار پایا ہے
یا نہیں ۔
سوال:متعہ پر دوسرا اعتراض یہ کیا جا تا ہے کہ اس قانو ن کے ذریعے عیاش لو گ فحاشی
کو فر وغ دیتے ہیں جبکہ اس کی اجازت نہ ہو نے کی صورت میں شر یف اور ضرورت مند
مر د و عورت اس عمل کو انجام دینے سے گریز کر تے ہیں ۔
جواب:دنیا میں کو ئی ایسا قا نو ن نہیں جس سے لو گ غلط فائد ہ نہ اٹھا تے ہو ں  ،تو کیا ہر
فطر ی قا نو ن کو ختم کردینا چاہیے یاغلط فائدہ اٹھانےوالو ں کو روکنا چا ہیے ؟ جیسے اگر
حج پر جا نے والے بہت سے افر اد منشیا ت کا کاروبار کر نے کے لیے جا تے ہیں تو اس
صورت میں کیا لوگو ں کو حج سے منع کیا جا ئے یا پھر ان افراد کو غلط عمل انجا م دینے
سے روکا جا ئے ۔
اسالم میں متعہ اور دائمی نکا ح والی اوالد کے حقوق ایک جیسے ہیں آج اگر شر یف
لو گ اس قا نو ن الہی ٰ سے پر ہیز کر تے ہیں تو یہ قانون کا نہیں بلکہ قا نو ن کو تر ک کر
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نے والو ں یا اس سے ناجائز استفادہ کر نے والو ں کا قصو ر ہے ۔ اگر معاشر ے میں اسالم
کے قوانین کے مطا بق منصو بہ بند ی کر تے ہو ئےاسالمی حکو مت متعہ کا رواج عا م کر
دے اور ناجائز فائد ہ اٹھا نے والو ں کی روک تھا م کی جائے تو شر یف ومہذب افراد اس کو
کر نے سے گر یز نہ کر یں ۔

جوابات آیت بشیر نجفی : 1
باسمہ تعا لی ٰ ۔۔۔ پہلے اور دوسرے سو ال کا جو اب:
سوال  :پا کستا ن میں رہنے والے شیعہ جہا ں شیعو ں کی اکثر یت نہیں وہ غیر دائمی نکا ح
یعنی متعہ کیو ں نہیں کرتے ؟
سوال 2 :۔ مذہب اہل بیت میں متعہ مبا ح اور حال ل ہے  ،یہ عقید ہ ہو نے کے باوجو د اپنی ہی
بہن یا بیٹی کو متعہ کر نے کیو ں سے منع کیا جا تا ہے ؟
سوال 3 :۔ ایک ایسی عورت جو مطلقہ یا بیو ہ ہے اور جس کا بظا ہر کو ئی ذریعہ معاش
نہیں اگر وہ کچھ مدت کے لیے متعہ کر تی ہے تو مدت ختم ہونے کے بعد اس کا مستقبل کیا
ہوگا ؟ کیا ایسے حاالت میں اس کو متعہ کر نا چا ہیے یا دائمی نکا ح ؟
سوال 4 :۔ متعہ سے پید ا ہو نے والی اوالد کا مستقبل کیا ہے ؟ کیا معا شر ہ اس کو اسی طر
ح قبو ل کر تا ہے جس طر ح دائمی نکا ح سے پیدا ہونے والی اوالد کو اگر نہیں تو ایسا کیو
ں ہے ؟
سوال5 :۔ تشیع پر سب سے زیا دہ اٹھنے واال سوال نکا ح غیر دائمی ہے جس وجہ سے اہل
تسنن ان سے متنفر ہیں اور ان کے کردار پر سوال اٹھا ئے جا تے ہیں آخر اس مسئلے کا کو
ئی تو حل ہو گا ؟
سوال 6:۔ اس با ت کو کیو ں قطع نظر کیا جا تا ہے کہ بیو ہ اور مطلقہ خواتین بھی اگر متعہ
کر تی ہیں تو مد ت ختم ہو نے کے بعد ان کے لیے بہت سے معاشی اور معا شر تی مسا ئل
پیدا ہو تے ہیں ؟
سوال 7:۔ پا کستا ن اور ہندوستا ن میں شیعو ں کی اکثر یت نکا ح ِ متعہ سے بے خبر ہیں کیا
اس میں عوام کا قصور ہے یا علما ء کا ؟
جوابات :متعہ شر عی طور پر جا ئز اور مستحب ہے اور یہ نکا ح کی ایک قسم ہے جسے
فقہ کی زبا ن میں عقد منقطع یا مؤقت کہتے ہیں ۔ اس کا استحباب میں اس کا رواج کیو ں نہیں
یا کو ئی شخص اسے انجا م کیو ں نہیں دیتا اور اس پر عمل کیو ں نہیں کر تا ؟ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ کسی حکم پہ کسی شخص کا عمل کر نا یا نہ کر نا اس حکم پراثر انداز نہیں
ہو تا کیو نکہ کئی ایسے شر عی احکام ہیں جن پر کتنے مسلما ن عمل پیرا نہیں ہیں اور کھلم
کھال ان احکام اسالمیہ کی نافر ما نی کر تے ہیں تو کیا ان مسلما نو ں کے عمل نہ کر نے
سے وہ احکام اسالمی تبد یل ہو جا تے ہیں ؟ہر گز ایسا نہیں ہے پس افراد کا عمل کر نا یا نہ
کر نا شر عی حکم پر اثر اند از نہیں ہو تا ۔۔۔ معتر ض کو نقضی جو ا ب دینے کے لیے ہم
ایک شرعی جا ئز حکم کی مثا ل پیش کر تے ہیں جس کے جا ئز اور مباح ہو نے میں کو ئی
 1حافظ بشیر نجفی ،آپ تشیع کے مراجع تقلید ہیں  ،نجف میں مدرس ہیں  ،آپ اصول فقہ  ،علم فقہ کے ماہر
ہیں  39کتب کے مؤلف ہیں جن میں شر ح معالم االصول  ،شر ح کفایہ االصول  ،رسالۃ فی دائرہ الہندیہ قابل
ذکر ہیں ۔
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شک نہیں ہے مگر کو ئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کے لیے اسے بر داشت نہیں کر تا وہ ہے
طالق کا مبا ح اور جا ئز ہو نا ۔
باقی جہا ں تک تیسر ے سو ال کا تعلق ہے تو اسکے لیے یہ جواب ہے کہ فقہ جعفر
یہ اور مذہب اسالم میں متعہ اور عقد دائم دونوں نکاح کی قسمیں ہیں اب اس میں جس کے
لیے جو حاالت سازگار اور مناسب ہو ں وہ اس کو کر سکتا ہے تا کہ گنا ہ سے اپنے آپ کو
اور معاشر ہ کو حالل کے ذریعہ سےمحفو ظ کر سکے ۔
اور جہا ں تک متعہ کی اوالد کا مستقبل ہے تو شر یعت نے اس کی بھی اسی طر ح
ضما نت دی ہے جس طر ح دوسر ی اوالد کے حقوق محفو ظ ہیں یہ تو اب زما نہ کی ستم
ظر یفی اور اس حال ل کو حر ام کر نے والے کی وجہ سے لو گ ز نا کی اوالد کو تو قبو ل
کر تے ہیں مگر اس عقد شر عی کی اوالد کو قبو ل نہیں کر تے جو رسو ل اکر م ؐ کی حیا ت
پا ک تک صحا بہ کر ا م کے ما بین رائج تھا جس پہ شر عی احکا ما ت کو نہیں پر کھا جا تا
اور یہ بات ایک ادنی ٰ دین دار اور دین شناس مسلما ن جا نتا ہے ۔
اور جہا ں تک فقہ جعفر یہ سے عقد متعہ کی وجہ سے تنفر اور طعن و تشنیع کا با ب
کھو ل دیا جا تا ہے تو ان کے لیےیہی عر ض ہے کہ حاللہ جو کہ دیگر اسال می فر قوں میں
جا ئز سمجھا جاتا ہے کیا وہ باعث عز ت اور قا بل قبو ل عمل ہے ؟ معاشر ہ حال لہ جو کہ
چند منٹو ں کی لذت حاصل کر نے کے بعد عورت کو چھو ڑ دیا جا تا ہے کیا اس کو سماج
اور معا شر ے میں اچھا فعل سمجھا جاتاہے ؟ کیا معتر ض یا کو ئی غیو ر حاللہ کے لیے
اپنی کسی بہن  ،بیٹی کو فخر سے پیش کر نے کے لیے تیار ہے ؟

پاکستانی شیعہ علما ء کی آراء :
نکا ح متعہ سے متعلق اہم سواالت کا ایک خاکہ محققہ کی طر ف سے تیار کر کے
ذیل میں دیئےگئے شیعہ علما ء کی خدمت میں پیش کیا گیا ۔ منتحب علما ء کے جو ابات کو
منتحب سواالت کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے ۔ جوابات سے قبل علماء کا مختصر تعارف آئندہ
سطر وں میں موجو د ہے :
عالمہ اصغر علی نقوی :آپ جامعۃ کوثر اسالم آباد سے فارغ التحصیل ہیں اور اس
کے بعد مدرسہ جامعہ کلیہ اہل بیت رحیم یار میں کچھ عرصہ مدرس کے فرائض انجام دینے
کے بعد حال میں آپ اعلی ٰتعلیم کے لیے ایر ان جامعہ قم چلے گئے ہیں ۔ آپ ہادی ٹی وی
کے اینکر بھی رہ چکے ہیں ۔ آپ فیصل آباد کے رہائشی ہیں ۔
عالمہ نعیم عباس  :آپ جامعۃ الکوثر اسالم آباد سے فارغ التحصیل ہیں اور آپ ہادی
ٹی وی کے اینکر پر سن ہیں ۔عالوہ ازیں آپ شیعہ خطیب ہیں اوردرس و تد ریس کے فر
ائض بھی سر انجام دیتے ہیں ۔
عالمہ شہنشاہ نقوی  :کر اچی کے رہنے والے ہیں ۔آپ شیعہ مسلک کے نامور عالم
دین اورنظریاتی علما ء کو نسل کے اہم ر کن ہیں آپ مسجد و امام بارگاہ باب العلم نارتھ ناظم
آباد کر اچی کے خطیب ہیں عالوہ ازیں آپ ہر سا ل نشتر پارک  ،مسجد و امام بارگاہ باب
العلم  ،عزاخانہ زہرا  ،علی متقی ہاوس اور پاکستا ن کے دیگر شہر وں میں مجالس میں
خطاب کر تے ہیں ۔
عالمہ شفا ء نجفی  :آپ شیعہ عالم دین ہیں  ،آپ شیعہ علما ئے کو نسل کے اہم ر کن
ہیں  ،ہادی ٹی و ی پر آپ کے بہت سے پروگرام نشر ہو چکے ہیں اور ابھی بھی آن الئن پر
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و گرام چلے ر ہے ہیں جن میں" فقہی مسائل" معروف پروگرام ہے۔اس کے عالوہ آپ نے
کئی کتب کے عربی وفارسی سے اردو میں تراجم بھی کیے ہیں جن میں" تفسیر البیان فی
تفسیر القر آن " قا بل ذکر ہے ۔ آپ اسالم آباد جامع مسجد امام صادق کے خطیب ہیں اور ملک
بھر میں مجالس میں خطا ب کر تے ہیں ۔
عالمہ علی رضا رضوی  :آپ ال ہو ر میں پید ا ہو ئے اور شیعہ عالم دین ہیں ۔ آپ
شیعہ علما ء مجلس کے صدر ہیں ۔ آپ نے قم سے کئی سا ل دین کی تعلیم حاصل کی ۔ آپ
نے کئی کتب تالیف کیں اور کچھ کے تر اجم بھی کیے  ،آپ پاکستان کے عال وہ بھی کئی
ممالک میں مجالس میں خطا ب کر تے ہیں ۔
عاصم ر ضا:آپ نے گفٹ یو نیورسٹی سے ایم فل علو م اسالمیہ میں پاس کیا اور ابھی
حال میں پی ۔ایچ ۔ ڈی کے طا لب علم ہیں  ،پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں عالوہ ازیں آپ
جامعہ جعفریہ گوجرانولہ میں مدرس کے فرائض بھی ادا کرچکے ہیں آپ گو جرانوالہ کے
رہائشی ہیں ۔
ذیل میں ان علما ئے کر ام سے نکا ح متعہ سے متعلق اہم سو االت کے جوابات پیش
کیے جا رہے ہیں :
سوال 1 :۔ پا کستا ن میں رہنے والے شیعہ جہا ں شیعو ں کی اکثر یت نہیں وہ غیر دائمی نکا
ح یعنی متعہ کیو ں نہیں کرتے ؟
جو ا ب نمبر 1۔ جہا ں اکثر یت نہیں و ہا ں اس و جہ سے نہیں کر تے کیو نکہ وہا ں پہلے
ہی خو ف کی فضا ء میں ہیں اور اس و جہ سے ان کو اور بھی نہ پسند کیا جا ئے گا لہذا نہیں
کر تے ۔ (عالمہ سید علی رضا رضوی)
جواب نمبر  2۔ پا کستا ن میں چو نکہ اکثر یت اہل سنت کی ہے یا غیر شیعہ افراد کی جو کہ
نکا ح متعہ کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور اس کے انجام دینے پہ طعن و تشنیع کر تے ہیں
بعض لو گ تو اس کو نا سمجھی میں ز نا کے مسا و ی خیا ل کر تے ہیں اور نکا ح غیر دا ئم
کر نے والے کو معاشرے کا د شمن اور بے حیا ئی کا مر و ج جا نتے ہیں ظا ہر ہے ایسی
صورت حا ل میں متعہ کی انجا م د ہی مو جب فسا د ہے لہذا شیعہ افراد اسکی انجا م دہی
سے گریز کر تے ہیں ۔ دوسری با ت یہ بھی ہے کہ اکثر یت اس مسئلہ سے کما حقہ آگا ہ
نہیں ہے اور لو گو ں سے ملے طعنے ان کے ذہن پہ غا لب ہیں لہذا وہ اس و جہ سے اس
کے قر یب جا نے سے گر یز کر تے ہیں۔
(عال مہ اصغر علی نقوی )
3۔ چو نکہ نکا ح غیر دائم کر نا واجب نہیں ہے لہذا وہ انجا م نہیں دیتے دوسرا لو گ تو
واجب کا مو ں پر عمل نہیں کر تے تو ایک جا ئز کام کے نہ کر نے پر اعتر اض کر نا نہیں
کر نا چا ہیے ۔(عالمہ شہنشاہ نقوی کراچی )
4۔ پاکستا ن میں جہا ں شیعت کی اقلیت ہے وہا ں نکا ح غیر دائمی اس وجہ سے نہیں کر تے
چو نکہ غیر شیعہ افراد ویسے ہی اب اس نکاح کو جائز نہیں سمجھتے لہذا ایسے عالقو ں
میں جہا ں غیر شیعہ افراد کو ان پر سوال اٹھا نے کا موقع ملے اس کا م کو تر ک کر دینے
میں ہی بہتر ی ہے ۔ (عالمہ نعیم عباس)
پاکستا ن میں اکثر یت اہل سنت اور اقلیت شیعہ ہے اور شیعہ اس کار خیر سے دو وجہ سے
محروم ہیں :ایک اہل سنت کی طعن و تشنیع کیونکہ وہ اس کو نعو ذ باہلل زنا کہتے ہیں اور
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دوسری وجہ شیعہ معا شر ے میں کم علمی ہے اکثر اس کے مسائل اور اہمیت سے واقف
نہیں ہیں ۔ (عالمہ شفا ء نجفی صاحب)
6۔ پاکستا ن میں رہنے والے شیعہ خود شیعہ مسا ئل سے آگا ہ نہیں پاکستا ن میں فقہ حنفی کی
اکثر یت ہے جن کی وجہ سے جو کلچر پروان چڑھا ہے اس کو شیعہ عوام بھی اسی ثقا فت
کےتحت دیکھ ر ہے ہیں اور وہ اہل سنت کی طر ح ہی سو چتے ہیں مثالً :بچے کا کیا ہو گا ،
عورت کا کیا ہو گا اور و ہ ان سب چیز وں کو فقہ حنفی کے مطا بق ہی انجام د یتے ہیں ۔
(عاصم رضااسالمک اسکالر )
سوال 2 :۔ مذہب اہل بیت میں متعہ مبا ح اور حال ل ہے  ،یہ عقید ہ ہو نے کے باوجو د اپنی
ہی بہن یا بیٹی کو متعہ کر نے کیو نکہ سے منع کیا جا تا ہے ؟
جواب نمبر  : 1مذہب میں حال ل اور پھر کیو ں نہیں کر تے تو با ت یہ کہ اس سے پہلے یہ
اتنا آشکار اور واضح نہیں اور اسی و جہ سے اس مذہب کو بد نا م کیا جا تا ہے اور الز ام شر
وع ہو جا تے ہیں اور و ضا حت کا موقعہ نہیں دیا جا تا لہذا ان باتو ں سے بچنے کے لیے
لوگ احتیا ط کا راستہ اختیار کر تے ہیں ۔ (عالمہ علی رضارضوی )
2۔ اصل با ت یہ ہے کہ ہم دین کے نہیں جذبا ت کے تا بع ہیں اور معا شر ے کی اتبا ع میں ز
ند گی گز ارتے ہیں بہت سے ایسے اچھے کا م ہیں جو فقط اس وجہ سے نہیں کیے جا تے
کہ لو گ کیا کہیں گے نکا ح متعہ جو کہ ادلہ شر عی سے ثا بت ہے لیکن لو گو ں میں چو
نکہ شعور نہیں اور لو گ اس کوغلط خیا ل کر تے ہیں ،متعہ کر نے والے کی عز ت و نا
موس پہ انگلی اٹھا ئی جا تی ہے ،بد زبا نی کی جا تی ہے اور وہ کسی طر ح سے لو گو ں
سے محفو ظ نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ لو گ اس کو خطر ہ عز ت نفس سمجھ کر اپنی بہن
،بیٹی کو روکتے ہیں اصل مسئلہ معا شر ہ ہے جہا ں مہذب معا شر ے یا آگا ہ لو گ ر ہتے
وہا ں پہ ایسا نہیں ہے  ،ایر ان ،عراق ،مصر اور یورپ وغیر ہ آپ کے سامنے ہے ۔(عالمہ
اصغر علی نقوی)
3۔ تو کیا ہر مبا ح اور حال ل کا م کو انجا م دینا ضروری ہے  ،بھا گنا دوڑنا مبا ح اور حال ل
ہے تو کیا ایک یو نیو رسٹی کے استا د پر اعتر اض کیا جاسکتا ہے کہ وہ کیو ں نہیں بھا گتا
اور دوڑتا اور کیا نکا ح متعہ پر اعتر اض کر نے واال اپنی بہن اور بیٹی کو سٹر ک پر بھا
گنے کی اجا زت دے گا ۔ (عالمہ علی رضا ر ضوی)
4۔ مذہب اہل بیت میں بالشبہ متعہ النسا ء جا ئز اور مبا ح امر ہے مگر ایسے عالقہ جا ت جہا
ں یہ فعل جا ئز عا م نہیں ہے یعنی رائج نہیں ہے وہاں اسے تر ک کر نا ہی حا الت کا
متقضی ٰ سمجھا جا تا ہے لہذا خواتین کو اکثر و بیشتر نکا ح دائمی سے ہی منسلک کیا جا تا
ہے ۔ (عالمہ نعیم عباس جامعہ کو ثر )
5۔ ضروری نہیں کہ ہر مبا ح کا م کیا جا ئے اس کی اپنی ضرورت ہو تی ہے اور اس میں
عر ف کو دیکھنا پڑتا ہے جیسے سید ہ کا نکا ح غیر سید سے جا ئز ہے پھر بھی پا کستا ن
میں نہیں کیا جا تا ۔ (عالمہ شفاء نجفی)
6۔ایک تو یہ ہم جس ثقا فت میں رہتے ہیں اس کو ہی اپنا تے ہیں اور فقہ حنفی اس معاشر ے
میں رائج ہے دوسر ی وجہ اپنی فقہ سے ال علمی  ،خود کر نا اور بہن بیٹی کو نہ کر نے دینا
والی جو بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خو د مجھے تو یہ چیز اچھی لگ ر ہی ہے مگر میں
اپنی بیٹی کا مستقبل اپنی فقہ سے عد م علم اور اس ثقافت کے مطابق جو میر ے دماغ میں
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چیز یں ہیں کہ لو گ اس کو جا ئز تسلیم نہیں کر تے اس وجہ سے خراب نہیں کر نا چا ہتا
،مگر یہ سوا ل انتہائی غلط اور جذباتی ہے  ،فقہ حنفی میں بھی بہت سی ایسی چیز یں ہیں
جو جائز ہیں مگر ان میں رائج نہیں جیسے نبیذ کی شراب مگر وہ کیو ں اپنی بہن یا بیٹی کو
اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس کو بیچنے کا کاروبار کر یں ۔(عاصم رضا )
سوال 3 :۔ ایک ایسی عورت جو مطلقہ یا بیو ہ ہے اور جس کا بظا ہر کو ئی ذریعہ معاش
نہیں اگر وہ کچھ مدت کے لیے متعہ کر تی ہے تو مدت ختم ہونے کے بعد اس کا مستقبل کیا
ہوگا ؟ کیا ایسے حاالت میں اس کو متعہ کر نا چا ہیے یا دائمی نکا ح ؟
جواب: 1جس کا ظا ہر ا ً کو ئی نہ ہو یا مطلقہ ہو اس کا مستقبل کیا ہو گا اس کا تو اس کے بنا
بھی کو ئی مستقبل نہیں لہذا اس کے لیے تو کچھ عرصہ سہارا ہے اور کر نے میں کو ئی حر
ج نہیں ۔(عالمہ علی رضا رضوی)
2۔ دیکھا جا ئے اور مسئلہ پہ غور کیا جا ئے تو متعہ درحقیقت ایسی بیو ہ اور مطلقہ کے
لیے ہے ۔ جس سے اس کا گز ر بسر ہو سکے چا ہے تو متعہ کی مد ت طوالنی رکھو الے کہ
اسے معا شر تی تحفظ ملتا رہے اور متعہ سے پیدا ہو نے والی اوالد بھی باپ سے منسو ب
ہو تی ہے ،اسالم نے جو حل پیش کیا اس کا نا م متعہ ہے لہذا عورت کے مستقبل کو نہ
صرف کو ئی خطر ہ نہیں بلکہ مستقبل بہتر ہو سکتا ہے ۔(عالمہ اصغر علی نقوی )
3۔ یہ اعتر اض اصل میں حکم خد ا پر ہے اور دوسر ے الفا ظ میں ہللا اور رسو ل ؐ پر ہے ۔
اگر کو ئی بند ہ عقد دا ئمی کر ے اور ایک رات شب زفا ف منا کر بیو ی کو طالق دے تو
پھر دائمی شادی بھی کمزور قرار پاتی ہے ۔(عالمہ شفاء نجفی )
4۔ ایسی عورت جو بیو ہ ہے بظا ہر جس کا کو ئی ذریعہ معا ش نہیں ہے ۔ اس کے لیے متعہ
کر نے میں کو ئی شر عی قبا حت نہیں مگر چو نکہ معاشرہ اہل سنت ہو نے کی وجہ سے
ایسی خاتو ن کو اس مبا ح عمل کے انجا م دینے پر متھم بالز نا کیا جا تا ہے اس لیے بہتر ہے
اہل سنت معاشر ے میں رہتے ہوئے ان کے مزاج کے مطابق رہا جا ئے ۔ (عالمہ نعیم عباس
)
5۔ اگر دائمی نکا ح کو ئی کر تا ہے تو بہتر ورنہ اس معا ملے میں تو متعہ ہی مفید ہے جیسا
کہ پا کستا نی مز اج ہے شادی صر ف ایک بار ہو تی ہے بیوہ اور مطلقہ سے شا د ئ کر نے
کا رواج نہیں تو اب ان کے لیے دو راستے ہیں یا تو غیر شر عی طر یقے سے اپنی خواہش
پو ری کر یں یا پھر نکا ح متعہ جیسی شر عی راہ اختیار کر یں ۔(عالمہ شہنشاہ نقوی)
6۔ کیا دائمی نکا ح کر نے کے بعد سارے افراد اپنی بیو یو ں کے حقوق پو رے کر تے ہیں ،
جبکہ متعہ میں کم از کم اس کو حق مہر تو ملتا ہے کیونکہ مہر مؤجل ہے غیر مؤجل نہیں
اگر متعہ کر نے سے پہلے مر د و عورت حق مہر کا تعین مر د کی حیثیت کے مطا بق کر
لیں تو عورت کے معاشی مسا ئل حل ہو سکتے ہیں ۔ اس حوالے سے عورت کو پہلے مر د
کی معاشی حیثیت کا علم ہو نا چا ہیے اور پھرغیر شیعہ عالقو ں میں حکو متی سطح پر اس
کو رجسٹررڈ کر وانے کے اقدا مات ہو نے چا ہیں تا کہ شیعہ افراد اپنے عقید ے کے مطا بق
اگر چا ہیں تو اس عمل کو انجا م دینے میں کو ئی قد غن نہ ہو ۔ (عاصم رضا )
سوال 4:۔ متعہ سے پید ا ہو نے والی اوالد کا مستقبل کیا ہے ؟ کیا معا شر ہ اس کو اسی طر ح
قبو ل کر تا ہے جس طر ح دائمی نکا ح سے پیدا ہونے والی اوالد کو اگر نہیں تو ایسا کیو ں
ہے ؟
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جواب: 1اس سے ہو نے والی اوالد کو مد نظر رکھا جا ئے تو مسئلہ بنتا ہے لیکن حقیقت یہ
ہے کہ اس اوالد کے حقو ق بھی دائمی اوالد کی طر ح ہی ہو ں گے ۔ (عالمہ شفا ء نجفی )
2۔ معا شر ہ بہت ساری اچھی چیز و ں کو تسلیم نہیں کر تا  ،عورت کو نو کر ی کر نے کی
اجا زت اسالم دیتا ہے مگر معاشر ہ تسلیم نہیں کر تا ،عورت اپنی مر ضی سے شادی کر
سکتی ہےمگر معاشر ہ اسے بے حیا ئی تصور کر تا ہے  ،عورت کو اسالم ڈرائیونگ سے
نہیں روکتا مگر معاشر ہ اسے سخت بر ا ئی سمجھتا ہے  ،اسال م نے ایک سے زیادہ شادیا ں
جا ئز قر ار دی ہیں مگر معاشر ہ اسے برا خیا ل کر تا ہے لہذا معاشر ہ کی مر ضی پہ علت
و حر مت کا فیصلہ نہیں ہو تا متعہ سے پید ا ہو نے والی اوالد کے وہی حقوق ہیں جو نکا ح
دائم سے پیدا ہو نے والی اوالد کے ہیں ۔ ان کو نسب ملتا ہے وراثت میں شر یک اور دوسرے
حقو ق میں بھی شریک ہیں اور تا ریخ اسالم میں بہت بڑی شخصیا ت ایسی گزری ہیں جو
متعہ سے پیدا ہو ئیں مگر مستقبل میں بہت نا م و مقام کما یا جیسے حضر ت عبدہللا بن زبیر ۔
(عالمہ اصغر علی نقوی)
3۔ یہ معا شر ے کے افر اد کی بے حسی اور کم عقلی ہے اس کا اسالم کے احکا م سے کو
ئی تعلق نہیں ہے ۔ اگر عقد دا ئمی کیا جا ئے اور اسے سر کا ر ی طور پر رجسٹر رڈ نہ کر
ایا جا ئے جو کہ اسال م میں واجب نہیں  ،تو اس اوالد کو بھی تو کو ئی قبو ل نہیں کر ے گا ۔
(عالمہ شہنشاہ نقوی)
4۔ ستم یہ ہی ہے کہ ہم ہر معا ملے کی حلت و حر مت میں شر یعت سے زیادہ عوام کو
دیکھتے ہیں اور کئی مقا مات پر عر ف عا م کو بہت دخل اندازی ہے اس لیے اگر کسی معا
شر ے کا عر ف اسے قبو ل نہیں کر تا تو اس کا ہر گز مطلب یہ نہیں کہ اس کو شر یعت میں
حرام قر ار دیا جائے اصل با ت علت و حر مت پر ہو نی چا ہیے اب یہ کہا ں نا فذ ہو سکتی
ہے کہا ں نہیں یہ بعد کی بات ہے ابتدا ئے اسالم میں عبدہللا بن ز بیر کی مثا ل ہی لے لیجیے
وہ متعہ سے پیدا ہو ئے اور عشر ہ مبشر ہ سے ہیں ۔ (عالمہ نعیم عباس )
سوال 5 :۔ تشیع پر سب سے زیا دہ اٹھنے واال سوال نکا ح غیر دائمی ہے جس وجہ سے اہل
تسنن ان سے متنفر ہیں اور ان کے کردار پر سوال اٹھا ئے جا تے ہیں آخر اس مسئلے کا کو
ئی تو حل ہو گا ؟
جو اب نمبر 1۔جو با ت متنفر ہو نے والی ہے تو اور بھی کئی ہمارے مسلما ت کی وہ نفی کر
تے ہیں اس کی پروا نہیں کر نی چا ہیے ۔
(عالمہ شفا ء نجفی )
2۔ اگر کو ئی چیز قر آن و سنت سے ثا بت ہے تو اہل سنت افراد کو اس پہ حر ف گیر ی نہیں
کر نی چا ہیے  ،فرض کر یں اگر ان کے نزدیک نکاح متعہ ثابت نہیں تو کیا جن کے نزدیک
ثا بت ہے تو کیا ان کو طعن و تشنیع اور توہین کر نی چا ہیے ؟ جبکہ تما م مسلما ن اس کی
ابتدا ء مشروعیت کے قائل ہیں اور اس کی حر مت کے اثبا ت میں اختال ف ہے لہذا جن کے
ہاں ثابت نہیں ا ن کی تو ہین کر نا مناسب نہیں ۔ رہی بات کہ لو گ اس و جہ سے دور ہیں تو
ہمیں حل نکالنا چا ہیے  ،بہت سے غیر مسلم اہل اسالم کے بہت سے کا مو ں سے متنفر ہیں
کیا حل ہو گا اہل اسالم کے پاس ؟ مختصر یہ کہ ہم قر آن و سنت کے پا بند ہیں لوگو ں کی
رضا و ناراضگی کے نہیں ۔
(عالمہ اصغر علی نقوی )
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3۔ یہ اعتر اض اصل میں بے جا ہے اور اس کی بنیا د حضر ت عمر ؓکا یہ قول ہے  :دو متعہ
تھے جو رسو ل ہللا ؐ کے ز ما نے میں رائج تھے لیکن میں انہیں بند کر تا ہو ں ایک متعہ حج
اور دوسرا عورتو ں کے سا تھ متعہ ہے ۔جس میں انہو ں نے متعہ کو حرا م قر ار دیا ہے
جب شریعت کو پس پشت ڈال کر ذاتی پسند نا پسند معیا ر ہو تو مسا ئل کبھی حل نہیں ہو تے
ورنہ شیعہ کے متعہ پر شر عی دال ئل مستند اور مضبو ط ہیں ۔ (عالمہ نعیم عباس)
4۔ اگر ایسے عالقوں میں جہا ں شیعوں کی اکثر یت ہے وہ اہل سنت کی بہت سی باتوں کو
تنقید کا نشا نہ بنا کر نفر ت کا اظہا ر کر یں تو کیا ٹھیک ہے  ،یہ تو فقہی اختالف کی بنیا د
پر ہے صرف ۔ (عاصم رضا)
سوال 6:۔ اس با ت کو کیو ں قطع نظر کیا جا تا ہے کہ بیو ہ اور مطلقہ خواتین بھی اگر متعہ
کر تی ہیں تو مد ت ختم ہو نے کے بعد ان کے لیے بہت سے معاشی اور معا شر تی مسا ئل
پیدا ہو تے ہیں ؟
جواب :1پا کستا ن اور ہند وستا ن میں شیعت بے خبر ہے تو اس میں اہل علم کا قصور ہے
اور اگر بے خبر بھی ہو ں تو اس سے اس متعے کےحالل ہو نے سے اس کا تعلق نہیں کتنے
ایسے مسا ئل ہیں جن سے لو گ بے خبر ہیں لیکن ان کی اہمیت مو جو د ہے ۔ (عالمہ علی
رضا قم)
2۔ عورت کے لیے مسا ئل کی بنیا د معاشر ے کی جہا لت ہےنہ کہ شر یعت  ،معاشر ے میں
مطلقہ کے لیے بھی مسا ئل ہیں چا ہے وہ سنی ہو یا شیعہ  ،کیا اس کی بنیاد شر یعت ہے ؟
لہذا ہم معاشر ے کی وجہ سے حال ل کو حر ام نہیں کہہ سکتے البتہ معاشر ے کی تر بیت
اور آگا ہی ہو نی چاہیے ۔ بہت سارے احکام اسالمی معاشر ے کی جہا لت کی وجہ سے
معطل ہیں صر ف نکا ح متعہ نہیں  ،لہذا معاشر ہ آگا ہ ہو جا ئے تو مسائل حل ہو جا ئیں گے
البتہ عورت کو معا شر ے کی جہا لت کے پیش نظر احتیا ط کر نی چا ہیے یہ احتیا ط حکم
ثا نو ی کے تحت ہے کہ حکم اولی کے۔ (عالمہ اصغر علی نقوی )
3۔ یہ تو کو ئی عقلی با ت نہ ہو ئی ہم نے حکم خدا کی اطاعت کر نی ہے نہ کہ مفروضو ں
کی ۔ مثال ً جہا د کا حکم دیتے و قت اس با ت کومدنظر کیوں نہیں ر کھا گیا کہ شہید ہو نے
والو ں کی بیو یا ں بہت سے معا شی و معا شر تی مسا ئل کا شکا ر ہو جا ئیں گی تو اس کا یہ
مطلب نہیں کہ حکم جہا د باطل ہے ۔پاکستا ن میں نکا ح دائمی والی مطلقہ یا بیو ہ بھی دربدر
ہو جا تی ہے گھر واے طعنہ بازی اور خواتین اس کو منحوس کہتی ہیں نیز اس سے دوسری
شادی کے چانسز بھی  ٪ 20ہو تے ہیں تو کیا نکا ح دائمی ختم کر دیا جا ئے ۔
(عالمہ نعیم عباس )
سوال 7:۔ پا کستا ن اور ہندوستا ن میں شیعو ں کی اکثر یت نکا ح ِ متعہ سے بے خبر ہیں کیا
اس میں عوام کا قصور ہے یا علما ء کا ؟
جواب  1:۔ اس میں دو نو ں بے قصور ہیں کیو نکہ مسئلہ کا فی حسا س ہے لو گ بھی حسا
سیت کے پیش نظر نہیں پو چھتے اور علما ء بھی اس کا ذکر عوام کی جہا لت کی و جہ سے
نہیں کر تے لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ علما ء کو بے با کی سے مسا ئل بتا نے چا ہیے اور
لو گو ں کو بالجھجک پو چھنے چاہیے تا کہ آگا ہی آسکے ۔ (عالمہ اصغر علی نقوی)
2۔ ۔اس میں بہت حد تک علما ء کر ام قصور وار ہیں اور کچھ حد تک عوام الناس علما ء احتیا
ط کر تے ہیں تا کہ کو ئی سو ء استفادہ نہ کر ے اورعوام الناس تعلیم وتعلم میں کو تا ہی کر
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تے ہیں لہذا ایسے حسا س مسا ئل میں ایسی مشکال ت کا سا منا فطر ی ہے ۔ بحیثیت مسلمان
ہماری بےحسی ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کر تے  ،یہ حکم تو جا ئز اور مبا ح ہے ۔(عالمہ
نعیم عباس )
سوال 8 :۔ بہت سے مر د اور خواتین نکا ح متعہ کو مخفی طو ر پر انجا م دیتے ہیں کیا نکا ح
کو معاشر ے سے مخفی رکھنا ایک عورت کے لیے ٹھیک ہے جبکہ یہ جا نتے ہو ئے کہ
پتہ چلنے پر اس کے کر دار پر حرف آسکتا ہے ؟
جواب : 1مخفی طور پر انجا م دیتے ہیں اس کی و جہ ال علمی اور معاشر ہ کے حاالت ہیں
اگر یہ ٹھیک ہو جا ئیں تو یہ عا م ہو سکتا ہے ۔ (عالمہ علی رضا رضوی )
2۔ نکا ح کھلے عام کر نا چا ہیے تاکہ تہمت سے محفو ظ رہ سکیں البتہ جو چھپ کے کر تے
ہیں ہماری نظر میں وہ معزور ہیں  ،اہل تشیع کے ہا ں نکا ح میں گواہ شر ط نہیں ہیں مگر
طالق میں گواہ شر ط ہیں  ،جبکہ اہل سنت کے ہا ں نکا ح میں گواہ شر ط ہیں لیکن طالق
میں نہیں ۔ پس ہمارے ہا ں نکا ح علی اعال ن کر نا ضروری نہیں پس اگر کو ئی چھپ کے
نکا ح کر تا ہے تو اس نکا ح ٹھیک ہے رہی بات لو گو ں کی تو لو گو ں کو شر یعت کی پا
بند ی کر نی چا ہیے اور کسی پر الزام نہیں لگا نا چا ہیے کیو نکہ قذف محصنا ت گنا ہ کبیر ہ
ہے خدا ہمیں اس فعل قبیح سے محفو ظ رکھے ۔ (عالمہ اصغر علی نقو ی )
3۔ یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور اسالم ذاتی کر دار سے با ت نہیں کر تا  ،بہت سے افراد اس
مسئلے کا حل چا ہتے ہیں مگر کو ئی مثبت راہ سامنے نہیں آتی چو نکہ یہا ں فقہ حنفی کے
مطا بق قا نو ن را ئج ہےاور اکثر یت فقہ حنفی پر عمل کر نے والو ں کی ہے اس لیے فقہ
جعفری کو پس پشت ڈال دیا جا تا ہے لیکن چھپ کر نکا ح کر نا شر عی طو ر پر جا ئز ہے
کیو نکہ ہمارے ہا ں نکا ح میں دو عادل گواہ مستحب ہیں جبکہ طالق میں واجب ہیں ۔ اس
لیے ضروری نہیں کہ کسی کو بتا یا جا ئے ۔(عالمہ نعیم عباس )
سوال  9 :۔جس طر ح دائمی نکا ح مرد ایک وقت میں صرف چار کر سکتا ہے ویسے متعہ
کے لیے کو ئی حد کیو ں مقر ر نہیں ؟
جواب :1شر یعت اسالمی کے احکام مصالح اور مفاسد کے تا بع ہیں البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ
مصلحت ہمارے تا بع علم میں نہ ہو آپ کے سوال میں جو چیز ہے کہ کیو ں اس کی حقیقی
اور واقعی حکمت تو خدا جا نتا ہے جیسے  4شادیو ں کی حقیقی حکمت خدا جا نتا ہے ۔ ہمیں
جو سمجھ میں آیا ہے اور اس کی مشر وعیت کی ابتدا ء کا زما نہ جنگ اور سفر کا زما نہ
تھا مسلما نو ں کو بہت سفر کر نا پڑتا تھا اور علم نہ ہو تا کہ کہاں کتنے دن رہنا ہے لہذا اس
کی تعداد معین نہیں تاکہ حسب ضرورت اس سے فائدہ اٹھا یا جا سکے اگر تعداد معین ہو جا
تی تو ممکن ہے وہی مسئلہ درپیش آتا جو نکا ح دائم میں پیش آتا تھا کہ جنگ کے دوران یا
سفر کے دوران اس کا کر نا اور نبھا نا ایک مشکل امر تھا لہذا اس کا حل متعہ رکھا گیا اور
تعداد کی عد م تعین سے مزید سہولت مہیا کی گئی ۔ (عالمہ اصغر علی نقوی )
2۔ نکا ح متعہ عار ضی تعلق ہے  ،یہ باہمی افہا م و تفہیم پر موقوف ہے البتہ متعہ والی بیو
ی کو شب خوا بی سے محر و م تو نہیں ر کھا گیا بلکہ صرف وجو ب اٹھا یا گیا ہے یعنی چا
ہے تو رات نہ گزارے نہ یہ کہ رات گزارنا حرام ہے ۔ بلکہ بہتر ہے کہ رات گزارے مطلب
یہ کہ اس کا بیو ی متمع پاس شب گزارنا واجب نہیں چاہے تو گزار بھی سکتا ہے پس
محرومیت تب ہو تی جب اس کا بیتوتہ حرام ہو تا یہاں تو عد م وجوب ہےاور عد م وجو ب
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کی حکمت جیسا میں نے عرض کیا کہ کہ سہلیت اور آسا نی ہے تا کہ دوران جنگ و سفر
مشکل نہ بنے ۔ متعہ اور دائمی شادی میں کچھ شر ائط اور نتا ئج کا فر ق ہے جس کی وجہ
سے شادیا ں چار لیکن متعہ کی حدمقر ر نہیں ۔شادیا ں بھی ایک وقت میں چار ہو سکتی ہیں
ورنہ کو ئی حد نہیں ہے ۔(عال مہ نعیم عباس )
عین
درج باال جوابات سے یہ با ت واضح ہو تی ہے شیعہ مسلک کے تحت نکا ح منقطع
ِ
سنت ائمہ اہل بیت ہے اور ایسا جا ئز و مبا ح عمل ہے کہ اگر کسی مر د و عورت کی
عصمت کو خطر ہ ال حق ہو نے کا خد شہ ہو یا اس کا حرام میں مبتال ہو نے کا اند یشہ ہو تو
اس پر متعہ کر کے اپنی عصمت و طہارت کو محفوظ ر کھنا واجب ہے۔ تشیع میں اس کا مبا
ح اور جا ئز ہو نا آیت کے منسو خ نہ ہو نےاور ائمہ کے اقوال سے ثا بت شد ہ ہے باوجود
یکہ مسلک اہل سنت اس عمل کے حق میں نہیں ۔

95

فصل دو م  :نکا ح با طل اور جنسی تعلق کی حرام
صورتیں

نکا ح با طل اور جنسی تعلق کی حرا م صورتیں
نکا ح با طل سے مر اد وہ نکا ح ہےجس میں صحیح نکا ح کی بنیا دی شرائط نہ پا ئی
جا ئیں ۔ 1نکا ح با طل وہ نکا ح ہے جو کہ ہر صورت ناجائز و حرا م ہو اور جس کو کر نے
سے سختی کے سا تھ منع کیا گیا ہو  ،شر یعت اسالمی میں جن محر ما ت کے ساتھ سببی یا
نسبی تعلق ہونے کے باعث نکاح کو با طل قر ار دیا ہے ان سے نکا ح حرام ہے ۔ نکا ح کے
لیے بنیا د ی شر ط ہے ان کے در میا ن حر مت کے اسباب موجود نہ ہوں ۔حر مت کے اسبا
ب کو دو حصو ں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے  :ایک دائمی حر مت جس میں نسب  ،مصاہر ہ ،
رضا ع  ،نوطالقیں  ،لو اط  ،عدت میں نکا ح  ،حا لت احرا م میں نکا ح  ،لعا ن اور دوسری
غیر دائمی حر مت جس میں مشر وط  ،حر مت جمع  ،حرمت وقتی  ،حکم افضا ء و غیر ہ شا
مل ہیں ۔
جبکہ اہل سنت کے نز د یک نکا ح کے با طل یا فا سد ہو نے کی درج ذیل صورتیں
ہیں  :گوا ہو ں کے بغیر نکا ح  ،دو بہنو ں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا  ،محر ما ت سے
نکا ح (نسبی ازدواجی اور رضا عی)  ،مسلما ن مردکا کا فر عورت سے نکا ح  ،کا فر ذمی
یا حر بی کا مسلمہ سے نکاح  ،معتد ہ غیر سے نکا ح  ،علم نہ ہو نے پر کسی اور کی بیو ی
سے نکا ح  ،علم ر کھتے ہو ئے کسی اور کی بیو ی سے نکا ح  ،چار کے ہو تے ہو ئے
پانچو یں عورت سے نکاح  ،بیو ی کی عدت میں اس کی بہن سے نکا ح  ،مطلقہ ثال ث سے
نکا ح  ،محر ما ت با لنسب اور بالر ضا ع سے ایک سا تھ نکا ح ،

 1حسن اما می ،سید  ،ڈاکٹر۔حقو ق مد نی ۔ تہران  :دارالکتب االسالمیہ 1964 ،ء ،ج،4:ص58:
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مکتبہ تشیع اثنا ء عشر ی کے نز دیک نکا ح کی صر ف دو ہی صورتیں ہو سکتی
ہیں یا نکا ح ِ صحیح ہو گا یا پھر با طل اور تیسر ی کو ئی راہ نہیں۔
جبکہ جمہو ر اہل سنت فقہ حنفی کے پیر و کا رو ں کے نز د یک ایک تیسر ی راہ
نکا ح ِ فاسد کی ہے ،جو کہ محمڈ ن ال ء کی شق نمبر  264میں بیان کی گئی ہے اور مز ید
باطل اور فاسد کے درمیا ن پا یا جا نے واال فر ق بھی بیان کیا گیا ہے ۔ فقہ حنفی میں فاسد
نکا ح شر عی حیثیت کے طو ر پر تسلیم کیا جا تا جبکہ تشیع میں اس گنجائش نہیں ۔ کیو نکہ
تشیع میں چار بیو یو ں کے بعد پانچویں عورت سے نکا ح کر نے کے لیے پہلی بیویو ں میں
سے ایک کو طالق دینی پڑ ے گی بصورت دیگر نکا ح باطل ہو گا  ،مگر اہل سنت کے مطا
بق ایسا نکا ح با طل نہیں بلکہ فاسد کہال تا ہے ۔  1کیو نکہ کہ ان کے خیا ل میں اس و جہ کو
رفع کر نے سے فاسد جا ئز میں تبد یل ہو جا تا ہے اس لیے اس کو باطل نہیں کہہ سکتے
:جیسے چار سے زائد بیو یو ں میں سے ایک کو طال ق دینے سے و ہ رکا وٹ ختم ہو جا ئے
گی یا عد ت کے دو را ن نکا ح کیا جا نے واال نکا ح عد ت ختم ہو جانے پر فاسد نکا ح جا
ئز میں تبدیل ہو جا ئے گا ۔

با طل نکا ح کی اقسا م :
نکا ح با طل کی متعد د اقسا م بیا ن ہو ئی ہیں جن میں تحر یم دا ئمی و غیر دائمی،
مطلقہ رجعیہ اور عد ت ِ با ئنہ والی عورت سے نکا ح مطلقا ً حرام ہے جن کا ذکر پہلے آچکا
ہے ۔ ان کے عالو ہ دیگر باطل نکا حوں اور ان سےمتعلق مسا ئل کو بیا ن کیا جا ئے گا ۔
نکا ح شغار  :نکا ح با طل میں سے ایک قسم نکا ح شغا ر کی ہے ۔ یہ نکا ح ز ما نہ جا
ہلیت ( قبل از اسالم ) میں رائج تھا اس کو عرف ِ عا م میں وٹہ سٹہ کے نا م سے پکا را جا تا
ہے ،نبی ِ اکر م ﷺنے اس نکاح اور دیگر ایسی اقسام کی مما نعت فر ما ئی اور حرا م قر ار
دیا چو نکہ اس میں عورت کا حق غصب ہو تا ہے ۔
2
شغا ر کا مادہ شغر سے ہے جس کے معا نی اٹھا نا یا خا لی کر نا کے ہیں جبکہ
اصطال حی لحا ظ سے اس کا مطلب دوعورتو ں کی دو مر ود ں سے شادی اس طرح ہو کہ
3
ایک عورت کو دوسری عورت کا مہر قر ار دیا جا ئے ۔
نکا ح شغار کے سلسلے میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے :
عن علی بن محمد بن الحکم بن جمھور عن ابیہ رفعہ عن ابی عبد ہللا قال :نھی
رسول ہللا عن النکا ح الشغار وھی الممانعتہ وھو ان یقول الرجل  :زوجی ابنتک
4
حتی ازوجک ابنتی علی ان ال مھر بیننا
(علی بن محمد بن حکم بن جمہور 1اپنے والد سے ایک مر سلہ حدیث میں اما م
جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر ما یا  :رسول ہللا نے نکا ح

 1بیلی ،ج،2:دفعہ 23:
 2ابن منظور ،لسا ن العرب  ،ج ،4:ص417:
3
یحی  ،فخر الد ین  ،مجمع البحرین۔ تہران  :المکتبۃ المرتضویہ 1975 ،ء ج،3:ص351:
طر ٰ
 4طوسی  ،تہذیب اال حکام  ،ج ،7 :با ب  ، 31:ص ،355:کتا ب النکا ح
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شغار سے منع فر مایا ہے ،نکا ح شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص
سے یہ کہے :تو اپنی بیٹی کی شادی میرےساتھ کردے تا کہ میں بھی اپنی بیٹی
کی شادی تیرےساتھ کر دوں اور ہمارے دورمیان کو ئی مہر نہ ہو ۔)
گو یا یہ قبل اسالم نکا ح کی ایک قسم تھی جو کہ بعض عالقو ں میں اب بھی مو جو د
ہے ۔ اسے عام طو ر " وٹہ سٹہ " بھی کہا جا تا ہے  ،درحقیقت نکا ح شغا ر میں مر د اپنی
بہن یا بیٹی کی شادی اپنی دلہن کےبد ل میں کر تا ہےاور اس بہن یا بیٹی کو حق مہر کے
عوض قر ار دیا جاتا ہے ۔ تاہم ائمہ اہلبیت اور شیعہ مجتہد ین کی آرا ء کی روشنی میں ایسا
2
نکا ح با طل قر ار دیاگیا ہے ۔
امام ابو حنیفہ کے مطا بق نکا ح شغا ر سے مر اد یہ ہے ایک آدمی اپنی بیٹی کی
شادی دوسرے کے بیٹے سے اس شر ط کے سا تھ طے کر ے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی
اس کے بیٹے سے کر ےگا اور سا تھ یہ بھی طے پا ئے کہ دونو ں لڑ کیا ں ہی محض ایک
دوسرے کا مہر قرار پا ئیں گی تو یہ طر یقہ ممنو ع قر ار دیا گیا جبکہ شادی اگر اس شر ط
پر طے پا ئے کہ ایک اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اس شر ط پر کر ے کہ تم بھی اپنی بہن یا
بیٹی کی شادی مجھ سے کر و او ر اس با ت کا اقر ار نہیں کیا گیا کہ دو نو ں لڑ کیا ں ایک
دوسرے کامہر قر ار د ی جا ئیں گی  ،یا ایک نے تو اقر ار کیا مگر دوسرے نے اس با ت کو
تسلیم نہیں کیا تو اس نکا ح کو نکا ح ِ شغا ر ممنو عہ قر ار دیا جا ئے گا اور حنفیہ کے مطا
بق یہ نکاح ِ صحیح ما نا جائے گا اس میں دو نو ں لڑکیا ں مہر مثل قر ار پا ئیں گی ۔
اس نکا ح کے بار ے جمہو ر علما ء کہتے ہیں کہ اگر لڑ کی کے مہر مثل طے پا ئے
،لڑ کا اور لڑکی ایک دوسرے کے کفو بھی ہو ں اور لڑکی اس نکا ح پر رضا مند ی ظا ہر
کر ے تو نکا ح صحیح ہے ۔
امام شا فعی کے نز د یک اگر کو ئی شخص اپنی بیٹی کی یا جس لڑکی کا بھی وہ
ولی ہے اس کی شادی کسی شخص سے اس شر ط پر کر ے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی یا اپنی
زیر ِ والیت لڑکی کی شادی اس سے کر ے گا اور درمیا ن میں حق مہر نہ ہو گا  ،یعنی صر
ف لڑکی کا تبا د لہ ہو الگ سے حق مہر مقر ر نہ کیا جا ئے تو یہ وہی وٹہ سٹہ ہے جس سے
رسو ل ہللا ؐ نے منع فر ما یا ہے اس لیے یہ نکا ح حالل نہیں ہے اور ایسا نکا ح فسخ ہو
3
جائے گا ۔
تاہم فقہ حنفی کے مطا بق یہ شادی حرام ہے نبی اکر م ؐ نے اس سے منع فر ما یا ہے
لیکن شادی ہو جا نے کے بعد اس کو بر قر ار رکھا جاتا ہے چنا نچہ دو نو ں لڑکیو ں کے
لیے مہر مثل واجب ٹھہر اتے ہیں  ،اور ان کے خیال میں حق مہر کے ادا ہو نے کے باعث

 1آپ کی کنیت ابن ابی جمہور ہے اور آپ نو یں صدی ہجری کے شیعہ محدث  ،فقیہ  ،متکلم اور صوفی
عالم تھے  ،عوالی اللئالی العزیزیہ فی االحادیث الدینیہ ان کا عظیم شہکار ہے ۔ ان کے متعلق علما ئے کہتے
ہیں کہ اگر چہ یہ فقیہ اور محدث تھے کالم میں کمال رکھتے تھے مگر ان کی اکثرروایات مرسل اور آحاد
تھیں اور ان کے روای اہل سنت تھے ۔(عبد ہللا مامقانی ،تنقیح المقال،ج ،3:ص)151:
 2خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2 :ص،288:مسئلہ17:
3امام شافعی ،محمد بن ادریس۔ کتاب االم ۔ بیر وت :دارالفکر 1983 ،ء ج،6:ص198:

98

یہ نکاح شغار نہیں رہتا ۔ 1اما م مالک کے خیا ل میں وٹہ سٹہ کی شادی کر نا صحیح نہیں یہ
2
دخول سے پہلے یا بعد ہر حال میں فسخ کیا جا ئے گا ۔
اگر ایک شخص دوسرے کی زیر ِ کفالت یا والیت عورت سے نکا ح کر ے مگر اس
میں وہ ایک دوسرے کو بد ل میں عورت دینے کی شر ط نہ رکھی گئی ہو ،دونو ں عورتو ں
کی رضا مند ی بھی اس میں شامل کی جا ئے اور دونو ں کے الگ الگ حق مہر مقر ر کیا
جا ئے تو اس صورت میں یہ وٹہ سٹہ میں شامل نہیں ہو تا اور اس میں کو ئی مضا ئقہ نہیں
۔امام ابو حنیفہ پر اس با ت کا اعتر اض کیا جا تا ہے  ،کہ بخار ی اور مسلم میں اس نکا ح
سے منع کیا گیا ہے  ،اما م ابو حنیفہ کے نز دیک یہ اس صورت میں ما نع ہے جب یہ اصال ً
شغار کے طور پر کیا جائے جبکہ اس کی اصل ممنوع صورت یہا ں صادر نہیں ہو تی،کیو
نکہ ممانعت کے لیے الز م ہے کہ عقد مہر مثل کے عوض طے نہ پا ئے تاہم عقد کو مہر نہ
قر ار دیا جا ئے ۔

نکا ح شغار سے پید ا ہو نے والے مسا ئل:
اگر ایک لڑکی کا نکا ح سزا کے طو ر پر کیا جا ئے تو دوسری بے گنا ہ لڑ کی کو
یہ سزا برداشت کر نی پڑتی ہے ،اسی طر ح اگر ایک لڑکی کو کسی وجہ سے طالق ہو جا
ئے یا گھر سے نکا ال جا ئے تو عمو ما ً دوسری کے سا تھ بھی وہی سلوک کیا جا تا ہے کیو
نکہ ایک کو دوسری کا بد ل قرار دیا جا تا ہے ۔نکا ح ِ شغا ر سے نہ صرف لڑکیو ں کے
لیے مسائل پیدا ہو تے ہیں بلکہ لڑکوں کو بھی اس قسم کے مسا ئل سے دوچار ہو نا پڑتا
ہےمثالً اگر ایک لڑکے کی بہن کو طالق ہو جا تی ہے تو وہ اپنی بیو ی کو محض اس وجہ
سے طالق دے دیتا ہے کہ اس کی بہن کو طالق دی گئی ہے جبکہ اس کا دل اس بات کو قبو
ل نہیں کر رہا ہو تا مگر گھر والوں کے دباؤ میں آکر یا اپنی اَنا کی خاطر وہ یہ کا م کر نے
پر مجبو ر ہو جا تا ہے
اسی طر ح بہت سے ایسے مسا ئل جن کا تعلق نان و نفقہ سے یا عورت کے حقو ق
سے ہو تا ہے وہ ایک دوسرے کی ضد میں آکر سلب کر لیے جا تے ہیں کہ ہماری بہن کے
ساتھ اچھا سلو ک روا نہیں رکھا جا رہا لہذا ہم بھی اپنی بیو ی کو اسی حال میں رکھیں گےیا
یہ کہ ایک شوہر اگر اس بات پر قد رت نہیں رکھتا کہ وہ بیو ی کو اچھا ماحول اور بہتر ین
غذا فر اہم کر ے تو دوسرا اس بات کی ضد میں آکر نہیں کرتا ۔

تعدد ازدواج :
تعدد ازدواج سے متعلق قر آن مجید میں ہللا تعا لی ٰ کا ارشاد ہے :
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 1کاشانی ،ابو بکر بن مسعود ۔ البدائع الصنا ئع ۔ کوئٹہ :المکتبۃ الحبیبیۃ1989 ،ء ج،2:ص،278:
سر خسی ،ابو بکر محمد بن ابی سہل احمد ۔ المبسوط۔ بیروت  :ناشر دارالمعرفۃ  ،1993 ،ج،5:ص105:
 2قرطبی ،یو سف بن عبد البر الن مر ی ۔ االستذ کار ،بیر وت  :دارالکتب العلمیہ 2000 ،ء ج،16:ص203:
3النسا ء 3 :4
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(تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ،دو  ،تین ،چار سے نکا ح کر لو اور اگر ان میں بھی
انصاف نہ کر سکنے کا خطر ہ ہے تو صرف ایک )
َمثْنَى َوث ُ َال َ
ع ۔۔۔دو دو اور تین تین اور چا ر چا ر ہر ایک کو چا ر بیو یو ں تک
ث َو ُربَا َ
تعد اد میں اختیار دیا گیا ہے ۔
امام صادق سے روایت ہے:
جب کسی کی چار بیو یا ں ہو ں اور وہ ان میں سے ایک کو طالق د ے دے تو پا نچو
یں سے اس وقت تک نکا ح نہیں کر سکتا جب تک مطلقہ عورت کی عد ت پو ری نہ ہو جا
ئے اور امام نے فر ما یا کہ چا ر بیو یو ں کی مو جو د گی میں وہ پا نچو یں بیو ی سے اختال
ط نہیں کر سکتا ۔1اسی طر ح تفسیر عیا شی میں ہے کہ اس با ت کو حال ل قر ار نہیں دیا گیا
2
کہ کسی مر د کا نطفہ چا ر آزاد عورتو ں کے ر حم سے ز یا دہ مقام پر جاری ہو ۔
ْدُ
دً
ََّ
ال َ
َاحَِ
ة۔۔۔
َو
ِلوا ف
تع
ْ أ
ُم
ْت
آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہو تا ہے :خِف
اور اگر تمہیں یہ خو ف ہو کہ تم ان بیو یو ں کے ساتھ عدل نہ کر سکو گےتو پھر ایک ہی
شادی پر اکتفا ء کر و چا ر شا دیا ں کر نے کی کو ئی ضرورت نہیں ۔
آیت مجید ہ سے واضح ہو تا ہے کہ چا ر شا د یو ں کی ا جا ز ت مر د کو صر ف
اسی صورت ہے جب وہ سا ری بیو یو ں کے در میا ن عدل کرسکے حقو ق بر ابر ادا کر
سکے ،اس میں نان و نفقہ اور دیگر تمام حقو ق شا مل ہیں اور ایسا نہ ہو کہ اس کا جھکاؤ
کسی ایک یا دو بیو یو ں کی طرف نہ ہو بلکہ سب کو ایک جیسا ہی ر کھے ۔
تعدد ازدواج سے مر اد ہے کہ ایک مر د کی ایک وقت میں ایک سے زائد بیو یا ں ر
کھنا اس کو انگر یز ی میں ( )Polygamyیا کثیر االزواج کہا جا تا ہے ۔ لغو ی اعتبا ر سے
ایک مر د کا بیک وقت ایک سے ز ائد شادیا ں کر نا کہال تا ہے جو رسم و رواج ،سنت اور
قانونی لحاظ سے کئی معاشروں میں پایا جا تا ہے ۔ 3قبل از اسال م اس رسم کا رواج تھا اسالم
نے اسی روا ج پر  4بیو یو ں کی حد مقر ر کر تے ہوئے اسے قائم رکھا اور اس کی تا کید
سورۃ النسا ء کی آیت مذکورہ باال میں کر دی کہ اگر تم ان سب کے درمیا ن عد ل اور انصا
ف قائم ر کھ سکتے ہو تو تمہیں چار بیو یا ں ایک ہی وقت میں رکھنے کی اجازت د ی ہے
اور سا تھ ہی نکا ح کا مبا ح ہو نا انسا ن کی جنسی ضرورت کے پیش نظر ر کھا گیا۔
مرتضی ٰ مطہر ی 4کے بقو ل ایک زوجہ ازدواجی زند گی کی اصل حالت ہے ۔ایک
کے سا تھ شادی سے روح کسی کے سا تھ خاص ہوتی ہے یعنی انفرادی ملکیت اور
خصوصی ملکیت حاکم ہے اور اس میں زوجہ اور زوج دونو ں ایک دوسرے سے جنسی
مفاد حاصل کر نا صرف اپنا حق سمجھتے ہیں ۔  5تعدد ازدواج کے سلسلے میں اجتہاد  ،سنت
نبو ی ؐ ،فقہا ء کا اجما ع اور مسلما نو ں کے عمل کی وجہ سے قابل قبو ل ہے۔  6سورۃ النسا
 1کلینی ،الکا فی  ،ج، 5:ص ،429:حدیث 1:
 2عیاشی ،تفسیرعیاشی ،ج، 1:ص،218:حدیث14:
 3عبد ی پور  ،ابر اہیم ۔ تعدد زوجات ۔ قم  :استاد یار دانشگاہ  ،ص8:
( 4پیدائش 1920ء ،متوفی 1979ء) آ پ چودہویں صدی کے فقیہ  ،عالم  ،فلسفی  ،متفکر ،اور مصنف ہیں
(سیری درزندگانی استاد مطہری  ،ص)92،32:
5مطہری  ،مجمو عہ آثار  ،ج،19:ص299:
6نجفی ،جواہرالکالم  ،ج،30:ص2:
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ء کی آیت نمبر  3تعد د ازدواج کے سلسلے میں چار بیو یو ں کی شر ائط میں لچک پیدا کر
تی ہے ۔1اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں فقہا ء نے اس سلسلے میں احا دیث نقل کی ہیں ۔ 2تعد د
ازواج کے ضمن میں فقہا ء کی آراء او ر فتوی ٰ کی صورت میں ہی بیا ن ہے جبکہ چار سے
3
زائد بیو یو ں کی حر مت کے بارے میں کو ئی استدال ل مو جو د نہیں ۔
اس کے اوپر سب سے پہلے شیخ طوسی نے اپنی کتاب خالف میں نکا ح کے با ب
میں سورۃ النسا ء کی آیت نمبر  3میں حکم پر داللت کر نے کو صحیح خیا ل نہیں کیاان کے
بعد عال مہ حلی کے دور تک کوئی بھی فقہی دلیل اس کے بارے میں نہیں آئی تا ہم عال مہ
حلی نے اجماع اور سنت کے عالوہ اس آیت سے استد ال ل کیا ۔4ہللا نے مسلما ن مر دو ں کو
ایک سے زائد بیو یو ں کے انتخا ب کی اجازت دی ہے مگر اس شر ط کے سا تھ اگر وہ سب
5
کے سا تھ عد ل اور انصاف کر سکے۔
6
عالمہ کے بعدشہید ثا نی اور کر کی نے بھی اس آیت سے استدالل کیا ہے ۔ فقہا ء
نے تعد د ازواج کے جواز کے سلسلے میں اس آیت پر اور جن آیا ت میں چار سے زائد بیو
یو ں کو نا جا ئز قر ار نہیں دیا گیاسے استد ال ل کر تے ہو ئے چار شادیو ں کا جواز مہیا کیا
ہے اور
7
اس آیت کو بنیا د بنا یا ہے ۔
تعد د ازدواج کو عد ل انصا ف کے سا تھ مشر وط کر کے کے جا ئز قر ار دینے میں
انسا ن کی انفرادی اور اجتماعی مصلحت ر کھی ہے اور مر د و عورت کی جنسی و جسمی
حالت اور مز اج پر منحصر ر کھی ہےکیو نکہ تعد د ازدواج گز شتہ تمام امتو ں میں پا یا گیا
۔ اکثر مفکر ین اس کو مر د و عورت کی جسما نی و اقتصادی حالت مد نظر ر کھتے ہو ئے
ایک سے زائد بیو یو ں کو منتحب کر نے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔8تاہم مردوں کے لیے زیادہ
بیو یو ں کو منتخب کر نا جنگو ں  ،مختلف حا دثو ں اور اور مر دو ں کی ہال کت کی وجہ
9
ہے ۔
تعدد ازدواج کے سلسلے میں چند شر ائط کا ذکر کیا گیا ہے ۔جن میں پہلی شر ط
عدالت کو قر ار دیا گیا  ،اہل تسنن اور اہل تشیع کے مفسرین نے اس آیت میں عد الت کی
رعایت سے انسا ن کی جنسی خواہش اور روز مرہ کی ضروریات بیو ی کو فر اہم کر نا مراد
10
لیا ہے ۔
 1شیخ مفید ،المقنعہ  ،ص517:
2بیہقی ،احمد بن حسین ۔ السنن الکبری ۔بیروت  :ناشر دارالفکر1990 ،ء ،ج ،17:ص181
 3عبد ی پور  ،تعدد زوجا ت  ،ص11 :
4عبد ی پور  ،تعدد زوجا ت  ،ص11 :
 5حلی،ابو منصور حسن بن یو سف بن مطہر۔ مختلف الشیعہ فی احکام الشر یعۃ ،قم ،مرکز االبحاث
والدراسات االسالمیہ  ،احیاء التراث االسالمی 2002،ء ج،7:ص82:
 6نجفی،جواہر الکالم ،ج،30:ص3:
7حلی ،قوائد االحکام ،ج،7:ص ،347:شیخ مفید  ،المقنعہ  ،ص46:
 8طبا طبا ئی ۔سید محمد حسین ۔تعد د زوجات ومقام زن دراسالم ۔ص40:
9مطہر ی  ،مجمو عہ آثا ر  ،ج،19:ص333۔334
 10طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القر آن ۔ج،3:ص11:
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دوسر ے نمبر پر بیو ی کی رضا مند ی یعنی پہلی بیو ی یا بیو یو ں سے اس با ت کی
اجازت طلب کر نا اگر چہ یہ ذکر نہیں ہو ا تاہم بعض موارد پر جیسے زوجہ کی بھانجی یا
بھتیجی سے شادی کر نے کے لیے بیو ی سے اجازت طلب کر نا شر ط قر ار دیا ہے ۔ 1البتہ
فقہا ء کے نزدیک اگر زوجہ نکا ح کے وقت یہ شر ط عا ئد کر دے تو بیو ی شوہر کی طرف
سے وکیل بن کر خود کو طالق دے سکتی ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے ۔2اور اگر دوسری
شادی پہلی زوجہ کے لیے انتہا ئی مشکالت اورمعاشی تنگی کی وجہ بنے اور زندگی سخت
دشوار ہو تو وہ حاکم شر ح سے رجوع کر کے طالق کا مطا لبہ کر سکتی ہے ۔  3تیسر ی
شر ط مر د کی معاشی اور جنسی قو ت ذکر نہیں ہو ئی لیکن اگر مر د دو بیو یوں میں سے
کسی ایک کی نسبت اپنی نقاہت و تنگی کو ظا ہر کر ے تو ان حاال ت میں فقہا ء نے دوسری
4
شادی مکروہ اور بعض نے حرا م قر ار دی ہے ۔
اہل تسنن کے بعض فقہا ء نے مرد کی معاشی اور جنسی طاقت کو دوسری شادی کے
لیے شر ط قر ار دیا ہے تاہم یہ حکم تکلفی ہے جس سے نکا ح با طل تصور نہیں ہو تا لیکن
اگر بیو یو ں میں سے کسی ایک کے لیے پریشانی کا باعث بنے تو وہ عدالت سے طالق کے
5
لیے رجوع کر سکتی ہے ۔
تعدد ازدواج کے حوالے سے بیو یو ں کے حقو ق اس بیو ی کے حقو ق سے الگ ہیں
جو کہ اکیلی ہے ۔ دائمی نکا ح والی بیو ی کو شب خوابی کا حق حاصل ہے لیکن اگر مرد کی
ایک سے زیادہ بیو یا ں ہو ں تو یہ حق سب میں برابر تقسیم ہو تا ہے فقہی اصطال ح میں یہ
حق قسم (یعنی شوہر اپنی راتوں کو بیو یو ں میں تقسیم کر ے ) کہال تا ہے ۔6حق قسم کے
وجو ب کے بارے میں تما م فقہا ء اہل سنت اور اہل تشیع سب متفق ہیں ۔ شو ہر اگر مر جا
ئے تو اوالد ہو نے پر بیو ی کو آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر اوالد نہ ہو تو دائمی بیو ی کو
ایک چو تھا ئی ملے گا ۔ لیکن اگر بیو یا ں ایک سے زائد ہو ں تو بھی یہی آٹھو اں حصہ سب
میں برابر تقسیم ہو گا ۔  7دائمی نکا ح میں پا نچواں نکا ح حرام ہے یہ فقہ جعفریہ میں دائمی
8
نکا ح سے متعلق ہے جبکہ نکا ح منقطع میں تعداد کی پا بند ی نہیں۔
اہل تسنن کے ائمہ اربعہ کا اس با ت پر اتفا ق ہے کہ ایک مر د ایک وقت میں چا ر
عورتو ں سے نکا ح دائمی کر سکتا ہے جبکہ پانچواں نکاح کر نے کےلیے الز م ہے کہ وہ
پہلی چار میں سے کسی ایک کو طالق دے اور اس کی عد ت بھی پو ر ی ہو چکی ہو تو یہ
نکا ح جا ئز ہو گا بصورت دیگر یہ نکا ح فاسدہ کہال ئے گا ۔ اس سلسلے میں ابن شہا ب زہر
ی سے منقو ل ہے:
 1طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج،7:ص،332نجفی  ،جواہر الکال م ۔ج،29:ص357:
 2خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص302:
 3مرتبہ :محمد ابراہیم قزوینی  ،محمود ابراہیم قزوینی ۔ مادہ و تبصرہ قانو ن مد نی ایر ان ۔ تہران ،انتشارات
رسانہ تخصصی 1969 ،ء ،مادہ 130:
 4شیخ نجفی ،جواہر الکالم  ،ج ،29:ص35:
 5زحیلی،الفقہ االسالمی وادلتہ ،ج ،9 :ص667:
6حلی  ،شر ائع االسالم،ج،2:ص566:
7خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص396:
8شیخ نجفی ،جواہرالکالم  ،ج،30:ص8:
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اخبرنا ابن شہاب قال بلغنا ان رسول ہللا قال لرجل من ثقیف وکان عندہ عشر
نسوۃ حین اسلم الثقفی فقال لہ امسک منھن اربعا ً وفارق سآئرھن1
(خبر دی ابن شہاب 2نے کہ نبی اکر م ؐ نے فر مایا  :قبیلہ ثقیف 3کے ایک
شخص سے فر ما یا  :جس کے پاس  10بیو یا ں تھیں ،کو ئی سی چار بیو یو
ں کو روک لو اور باقی کو (خود سے ) جد ا کر دو ۔ (یہ واقعہ تب کا ہے جب
قبیلہ ثقیف کے لوگ اسالم لے آئے تھے ۔ )
تعدد ازدواج کی وضاحت کر تے ہو ئے قا ضی خا ن کہتے ہیں :
واذا تزوج الحر خمسا ً علی التعاقب جاز النکا ح االربع االول وال یجوز نکا ح
4
الخامسۃ وان تزوج خمسا فی عقد ۃ فسد نکاح الکل
(اگر کو ئی شخص جو کہ آزاد ہو یک بعد دیگر ے پانچ دائمی نکا ح کر تا ہے
تو اس کے پہلے چار دائمی نکا ح صحیح قر ار پا ئیں گے جب کہ آخرواال نکا
ح فاسد ہو گا لیکن اگر وہ پانچ عورتو ں سے بیک وقت نکاح کر تا ہے تو پا
نچو ں نکا ح فاسد کہالئیں گے ۔)
اس سلسلے میں اہل تشیع کے امام حضرت اما م جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
عن زرارۃ بن اعین و محمد بن مسلم عن ابی عبد ہللا قال  :اذا جمع الر
جا ل اربعا وطلق احدا ھن فال یتزوج الخا مستہ حتی تنقضی عدۃ المراۃ
التی طلق وقال  :الیجمع ماء فی خمس ۔5
(زرازہ بن اعین اور محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر
تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا  :جب مرد چار بیو یا ں نکا ح میں جمع کر ے اور
ان میں سے ایک کو طالق دے دے  ،تو پا نچو یں سے اس وقت تک شادی نہ
کر ے جب تک مطلقہ بیو ی کی عدت پوری نہ ہو جا ئے اور آپ نے فر ما یا
:مرد اپنے پا نی کو پانچ عورتو ں میں جمع نہ کر ے ۔ )
گو یا اہل تشیع کے نز دیک بھی مرد ایک وقت میں چار سے زائد دائمی نکا ح نہیں
کر سکتا قر آن و سنت کے مطا بق چاربیو یو ں کی موجودگی میں پا نچویں سے نکا ح حرام
اور با طل ہے ۔ 6اس مسئلے میں جمہو ر اہل سنت پا نچو ں نکا ح کو فاسد قر ار د یتے ہیں
 1اما م محمد ۔ االماطا ۔ کر ا چی  :کار خا نہ تجا ر کتب  ،ص232:
 2ابن شہاب زہری  ،آپ مدینہ میں پید ا ہو ئے اور وہیں وفات پائی  ،آ پ محدث مؤرخ اور الہیات دان تھے
حفظ ِ حدیث میں روایات کی کثرت کمال درجہ پر ہے عمر بن دینار کے بقول ان سے بڑا محدث کسی کو
نہیں دیکھا۔عمر بن عبدالعزیز کے مطابق صحیح حدیث کو جاننے واال کو ئی نہیں ۔ (ابن حجر ،تہذیب تہذیب
 ،ج،2:ص ،204:تذکرہ الحفاظ  ،ج،1:ص)109:
3رمضان 9ھ میں انہو ں نے اسالم قبو ل کیا ۔ (مدارج النبوۃ)
 4قا ضی خا ن فخر الدین ۔ فتاوی ٰ قا ضی خا ن ۔ دہلی :ناشر دہلی ،ص ،168 :ابن نجیم ۔ بحر الرائق
۔مصر  :قاہر ہ 1562 ،ء ،ج، 3 :ص181:
5عا ملی ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص،519:باب ،2:حدیث26243:
 6مغینہ  ،اال حوال الشخصیتہ علی مذاہب الخمسہ  ،ص28:
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اور ان کے نزدیک اگر وہ شخص پہلی بیویوں میں سے کسی ایک کو طالق دے دیتا ہے تو
عد ت ختم ہو نے پر پا نچو اں نکا ح جو کہ فاسد تھا وہ جا ئز قرار پائے گا ۔
اگر کو ئی کا فر(مرد) مسلما ن ہو جا ئےاور اس نے چار سے زائد شادیاں کر رکھی
ہو ں تو ان میں سے کو ئی سی چار رعورتیں پاس رکھ سکتا ہے اور باقی اس پر حرام ہو قر
ار دی جائیں گی۔ 1چار عورتو ں سے دائمی عقد کر نے کے بعد پانچو یں عورت سے دائمی
2
عقد حرام اور با طل ہے۔
اس کے بر عکس بیلی اور امیر علی پا نچو ں نکا ح کو فاسد قر ار د یتے ہیں ان کے خیا ل
میں یہ ایک ایسا ممنو ع عمل ہے جو پانچو یں بیوی کو طالق دینے یا اس کی وفات کے بعد
3
ممانعت ختم ہو جا تی ہے اور فساد ختم ہو جا تا ہے ۔
مر د و عورت دو نو ں انسا ن ہو نے کی حیثیت سے بر ابر ی کی سطح پر ہیں جبکہ
کثر ت ازدواج عورت و مر د کے درمیا ن بر ابر ی کو ختم کر تی ہے اور کثر ت ازدواج پر
اس اعتر اض کو جواز بنا یا جا تا ہے مزیدیہ کہ ایک سے زائد بیو یاں ر کھنا محض مر د
کی نفس پر ستی کو ظاہر کر تا ہے ۔ اس اعتر اض کا جواب د یتے ہو ئے طبا طبا ئی اور
شہید مطہر ی فرماتے ہیں :بعض انفرادی اور معاشر تی مصلحتو ں کے تحت بسااوقات
عورت کو اس کے حقو ق مر د کی دوسری شادی کر نے پر ہی ملتے ہیں ۔ 4اس کے عالوہ
تعدد ازدواج کو مر دو ں کی ہو س پر ستی سے تعبیر کیا جا تا ہے ۔ تا ہم مسلم محققین نے یہ
ثا بت کیا ہے کہ تعد د ازدواج مر دو ں کی ہو س پر ستی میں کمی کا باعث ہے اور یہ کہ
5
کسی ایک شخص کی غلط حر کت کو عالم اسالم کی طر ف نسبت نہیں دی جاسکتی ۔
خدا و ند کر یم نے مر دو ں کو اس با ت کی اجا ز ت دی کہ جن عور تو ں سے نکا
ح میں کو ئی شر عی طو ر پر مما نعت نہ ہو ان میں سے جن کو و ہ پسند کر یں بیک وقت
وہ دو  ،تین  ،چا ر شادیا ں کر سکتے ہیں بشر طیکہ ان کے در میا ن عد ل کر سکیں۔ لیکن
دائمی نکا ح کے حوالے سے مر دو ں کو اس بات پر پا بند کیا گیا کہ وہ ایک وقت میں صر
ف چا ر عورتو ں کو اپنے نکا ح میں ر کھ سکتے ہیں بصورت دیگر ان کا پا نچو اں نکا ح
اہل تشیع کے نزدیک با طل اور اہل تسنن کے نز دیک فاسد کہال ئے گا ۔

ایک سے زائد شوہر یا مشر ک و کا فر شو ہر :
کسی مسلما ن عورت کے لیے یہ جا ئز نہیں کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد شو
ہر رکھے یا کسی ایسی عورت کے ساتھ نکا ح جس کا شوہر زندہ سال مت مو جو د ہو یا
پہلے شو ہر نے اسے طالق نہ دی ہو شر عی لحا ظ سے با طل ہے اور جس کا ذکر محمڈ ن
ال ء کی دفعہ  256میں بھی ہو ا ہے ۔شیعہ فقہاء کے نزدیک اگر کو ئی مسلما ن عورت کسی
مشر ک یا کا فر سے نکا ح کر ے تو ایسا نکا ح با طل ہے چاہے وہ کا فر کتا بی ہی کیو ں نہ
ہو البتہ مسلما ن مرد کسی کتا بی عورت سے فقط غیر دائمی نکا ح کر سکتا ہے ۔  6اگر کسی
1سیستانی  ،منہاج الصالحین ،ج،3:ص،69:مسئلہ211:
2خمینی  ،تحر یر الو سیلہ ،ج ،2:ص،284:مسئلہ 10 :
3سید امیر علی  ،محمڈن ال ء باب ، 5:ص280 :
 4طبا طبا ئی  ،المیزان  ،ج، 4:ص ،190:مطہر ی  ،مجمو عہ آثا ر  ،ص349:
 5طبا طبا ئی محمد حسین  ،المیز ان  ،تعد د زوجات  ،ص55:
 6خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2 :ص285:
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مسلما ن عورت کا شوہر نکاح کے بعد مر تد ہو جائے تو اس عورت کا نکا ح اسی وقت فسخ
ہو جا ئے گا تاہم عورت کو عدت کے دوران نان و نفقہ اور اوالد کو باپ کی ورثت ملے گی
1
۔
پاکستان کے مدارس ہا ئی کورٹ اور ال ہو ر ہا ئی کو رٹ نے ایسے نکا ح کو غیر قا
نو نی اور با طل قر ار د یا ہے ۔  2اور مز ید اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر کو ئی
عورت شو ہر کے ہو تے ہو ئے دوسرا نکا ح کرے تو وہ تعزیر ات ِ پا کستا ن کے تحت سز
ا کی مستحق ہو گی اور اس کی پیدا ہو نے والی اوالد بھی نا جا ئز ہو گی ۔

خیا ر البلو غ کی بحث:
خیا ر البلو غ سے مر اد ایسا نکا ح جو لڑ کے اور لڑکی کا نا با لغ عمر میں کیا جا
ئے اور بلو غت کے بعد ان کو اس نکاح کے فسخ کر نے کا اختیار حاصل ہوا ۔نا بالغ لڑکے
اور لڑکی کو یہ اختیا ر حا صل ہے کہ وہ کم عمر ی میں ولی کے کیے ہو ئے نکا ح کو
خیار البلو غ کا حق استعمال کرتے ہو ئے فسخ کر دیں چا ہے وہ نکا ح باپ ،دادا یا کسی اور
3
ولی نے کیا ہو ۔
4
اس سلسلے میں قا ضی خا ن ( 593ء)فر ما تے ہیں :
واذا بلغ الصغیر والصغیرہ و قد زوجھا االب والجد ال خیا ر البلو غ فی نکا ح
5
غیر االب والجد عند ابی حنفیہ ومحمد وقال ابو یوسف ال خیا ر لھما
(جب بچہ اور بچی با لغ ہو جا ئیں اور با پ یا دادا ان کا نکا ح کر دیں تو با پ
اور دادا کے عالوہ کسی کو نکا ح میں خیا ر بلو غ( کا حق) نہیں ہے ۔ امام ابو
حنیفہ اور محمد کے نز د یک یہ فتو ی ٰ ہے لیکن ابو یو سف کے نز د یک ان
دو نو ں (با پ اور دادا ) کو بھی خیا ر( کا حق) نہیں ہے ۔ )
محمڈن ال ء کی دفعہ  272میں خیا ر البلو غ کی یو ں تعر یف کی گئی ہے :
نا با لغ کا جو نکا ح باپ اور دادا کے عالوہ کو ئی اور ولی کر ے تو نا با لغ کی مر
ضی ہے کہ با لغ ہو نے پر اسے فسق کر دے ۔ اس کو اصطال حا ً خیا رالبلوغ با لغ ہو جا نے
پر اختیا ر کہتے ہیں ۔  6دفعہ ہذا کے تحت نا با لغ لڑ کی اس با ت کا استحقا ق ر کھتی ہے کہ
باپ یا دادا کے عالوہ اور کسی بھی و لی نے اگر اس کا نکا ح کیا ہے تو وہ بالغ ہو نے پر
اس نکا ح کو فسخ کر دے۔
 1ایضاً ،ج،2:ص،286:مسئلہ5:
 2مدارس ہا ئی کو رٹ  1914 ،ء ال ء جنر ل ،ص،260:الہور ہا ئی کو رٹ ،پی ایل ڈی 1999 ،ء،ص494:
 3تنز یل الر حمن ٰ  ،مجمو عہ قوانین  ،کتا ب نکا ح  ،ج،1:ص173:
 4فخر الد ین حسن بن منصور بن عبد العزیز الفرغانی االوز جندی المعروف قاضی خان ہے آپ نے کی
تصانیف میں فتاوی ٰ قاضی خان  ،کتا ب المحاضر  ،شرح جامع الصغیر ،االمالی ۔ الواقعات ،شر ح الزیادات
اور شر ح ادب القضا ء ۔(االعالم  ،موسوعہ فقہیہ  ،ج،1:ص)484:
فتاوی  ،کتا ب النکا ح  ،ج،1:ص166:
 5قاضی خان ،
ٰ

When a marriage is contracted for a minor by any guardian other than the father or father’s
father, the minor has the option to repudiate the marriage on attaining puberty.This is
technically called the Option of puberty.
6
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ذیل کی روایات اس سلسلہ میں بہت واضح ہیں:
الحسین بن سعید عن عبدہللا بن الصلت قال  :سالت ابا الحسن عن الجاریۃ
الصغیرہ یزوجھا ابو ھا الھا امر اذا بلغت ؟قال :ال وسالتہ عن البکر اذا
بلغت مبلغ النسا ء الھا مع ابیھا امر ؟ فقال  :لیس لھا مع ابیھا امر
مالم تثیب ۔1
( حسن بن سعید 2نے عبدہللا بن ابو صلت 3سے نقل کیا ہے میں نے اما م ر ضا
سے پو چھا کہ اگر چھو ٹی بچی کا با پ اس کا نکا ح کر دے تو بالغ ہو نے
کے بعد اسے اختیا ر ہے ؟ امام نے فر ما یا  :نہیں ۔ اسی طر ح میں نے کنو
اری لڑکی کے بارے میں پو چھا کہ جب وہ جوان ہو جائے تو کیا اسے با پ
کے سا تھ اختیا ر ہے ؟تو امام نے فر ما یا کہ نہیں کو ئی اختیا ر نہیں جب تک
وہ ثیب نہ ہو جا ئے ۔ )
احمد بن محمد بن عیسی ٰ عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال :سالت الر ضا
عن الصیبۃ زوجھا ابوھا ثم یموت وھی صغیرہ ثم تکبیر قبل ان یدخل بھا
زوجھا ایجوز علیھا اتزویج ام االمر الیھا ؟ قال  :یجوز علیھا تزویج ابیھا۔4
عیسیٰ 5نے محمد بن اسما عیل بن بزیع سے روایت کی ہے
(احمد بن محمد بن
ٰ
 :میں نے اما م رضا سے اس بچی کے بارے میں سوال کیا جس کی شادی اس
کے باپ نے کی اور پھر وہ با پ مر گیا جبکہ یہ چھو ٹی تھی اور شو ہر کے
دخو ل سے قبل ہی یہ بڑی ہو گئی تو کیا و ہ نکا ح اس پر جار ی ر ہے گا تو
امام نے فر ما یا  :اس پر با پ کی کی ہو ئی شادی نا فذ ر ہے گی ۔)
اسی طر ح ایک اور روایت امام ر ضا کی بیا ن ہو ئی ہے :
عنہ عن الحسین بن علی بن یقطین عن اخیہ الحسین عن علی بن یقطین
قال  :سالت ابالحسن اتزوج الجاریۃ وھی بنت ثالث سنین او ازوج الغالم
وھو ابن ثال ث سنین وما ادنی حد ذلک الذی یزوجان فیہ ؟ فاذا بلغت

 1طوسی  ،االستبصار  ،ج،3:ص،236:حدیث 851 :
 2حسین بن سعید اھوازی کو فہ کے رہنے والے تھے اور قم میں مدفون ہیں۔ آپ امام رضا  ،محمد تقی اور
علی نقی کے اصحاب میں شامل ہیں۔ آپ فقیہ اور محدث تھے ۔علمائے رجال کے نزدیک آپ نے ائمہ سے
پانچ ہر از کے قر یب احادی ث نقل کیں ۔طوسی اورحلی کے مطابق آپ ثقہ راوی ہیں ۔ (حلی  ،خالصہ االقول
فی معرفتہ الرجال  ،ج،1:ص ،33:طوسی ،رجال طوسی  ،ص)355:
 3عبدہللا بن صلت یہ امام رضا کے صحا بی تھے اور ثقہ راوی تھے ۔(نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ص)218:
 4طوسی  ،االستبصار ،ج ، 3:ص،236 :حدیث852:
5احمد بن محمد بن عیسی ٰ بن عبدہللا بن سعد بن مالک  ،آپ امام علی نقی اور محمد تقی کے اصحاب میں
سے تھے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے  ،تیسر ی صدی ہجری سے آپ کا تعلق تھا  ،آپ اہل علم
اوراہل قلم تھے ۔یعقوب کلینی کے دور میں آپ نمایاں محدث مانے جا تے تھے ۔ احمد بن محمد کی کتاب
النوادر ہے جو شیعہ علما ءمہم حدیثی مصادر کا حصہ مانی جاتی ہے ۔ ( نجاشی  ،رجال  ،ص،82:
طوسی  ،الفہرست  ،ص)25:
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الجاریۃ فلم ترض بہ فما حالھا ؟ قال :الباس بذلک اذا رضی ابو ھا او ولیھا
۔1
( حسین بن علی بن یقطین نے اپنے بھا ئی حسن بن علی یقطین سے نقل کیا اس
نے کہا کہ میں نے اما م ابوالحسن علی رضا سے سوال کیا  :میں تین سا لہ
بچے کی شادی کر تا ہو ں یا جو ان سے نز د یک تر ہو ۔ تو پس جب لڑ کی با
لغ ہو جا ئے اور وہ اس نکا ح پر راضی نہ ہو تو پھر کیا ہو گا ؟توامام نے فر
مایا  :جب اس لڑ کی کا با پ یا ولی راضی ہو ں تو کو ئی حر ج نہیں ہے ۔)
گو یا فقہ جعفریہ میں جب کسی نا با لغ لڑ کے یا لڑکی کی شادی ان کے حقیقی اولیا
ء میں سے کو ئی کر ے تو وہ صغیر یا صغر ہ باپ یا دادا کے کیے ہو ئے نکا ح میں خیا ر
البلوغ کا حق استعما ل نہیں کر سکتے ۔ لیکن اگر با پ دادا کے عالوہ کسی اور ولی نے نا
بالغ لڑ کے اور لڑکی کا نکا ح کیا تو ایسا نکاح باپ اور دادا کی اجازت پر موقوف ہو گا اگر
اجازت ملے تو صحیح ورنہ باطل قر ار پا ئے گا تاہم باپ دادا کی اجازت کے بعد وہ نکا ح
اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے ویسا ہی ہو گا جیسا کہ انہو ں نے خود کیا ہو اور اس
2
صورت میں لڑکا لڑکی بلو غت کے بعد خیا ر کا حق نہیں رکھتے ۔
بلو غت سے قبل کی گئی شادی لڑ کے لڑکی کے بالغ ہو نے کے بعدان کی اجازت پر
3
موقوف ہے ۔
حنفی فقہ میں سب ائمہ اس با ت پر متفق ہیں کہ باپ دادا کے کیے ہو ئے نکا ح میں
خیا ر کو مجرد حق کے طور پر استعما ل نہیں کیا جاسکتا تاہم امام ابو یو سف اور امام محمد
کے مطابق جب نکا ح نا مناسب حق مہر پر کیا گیا ہو یا جب نا با لغہ کا نکا ح اس کے کفو
کے ساتھ ہو ا ہو تو لڑکی بلو غت کے بعد خیار کا حق استعمال کر نے کی مجا ز ہے اس با
ت سے قطع نظر کہ نکا ح اس کے با پ دادا نے کیا ہو ،مگر امام ابوحنیفہ ان وجوہ کی بنا ء
پر خیا ر بلو غ کی مخا لفت کر تے ہیں ۔
حنفی فقہ کے علما ء کے خیال کے مطابق نبی اکر ؐم نے حضرت عا ئشہ ؓسے اور
فاطمہ سے نکا ح مہر مثل سے کم پر کیا تھا  ،لیکن اس کے باوجو
علی نے حضرت
ؓ
حضرت ؓ
د انہو ں نے خیار البلو غ کا حق استعما ل نہیں کیا ۔ اور فقہا کا دوسرا استدالل ہے کہ باپ کی
محبت و شفقت اپنی اوالد کے لیے مکمل ہو تی ہے اس لیے اس کی والیت بھی مکمل ہو تی
ہے اور وہ اوالد کے حق میں اوالد سے زیادہ بہتر سو چتا ہے اس لیے اس کا کیا ہو ا نکا ح
بہر حال قائم رہنا چا ہیے اور اوالد خیا ر البلو غ کے ذریعہ نکا ح فسخ کر نے کا استحقا ق
نہیں رکھتی ۔
اس سلسلے میں اما م سر خسی فر ما تے ہیں :
4
فال اعتبار وجود االصل الشفقہ نفذنا العقد وال اعتبار نقصا ن الشفقۃ اثبتنا الخیار ۔۔۔

 1طوسی ،االستبصار  ،ج،3:ص،236:حدیث 853
2حلی  ،شر ائع اال سالم  ،ص17:
3خمینی،تحریر الوسیلہ،ج،2:ص255:
4سرخسی ،المبسو ط  ،ج ، 4 :ص215 :

107

(فقہا ء کی یہ دلیل کہ باپ اور دادا کے کیے ہو ئے نکاحو ں کو کما ل شفقت
کی بنا ء پر ناقا بل فسخ قر ار دیا گیا ہے اور دیگر اولیا ء کے کیے ہو ئے نکا
ح کمی شفقت کی بنا ء پر قابل فسخ ہیں ۔۔۔)
اگر چہ یہ کسی شر عی حکم کی و جہ سے نہیں بلکہ جس طر ح با پ یا دادا اپنی
اوالد سے مشفقا نہ انداز سےپیش آتے ہیں اس طر ح دیگر ولی پیش نہیں آسکتے اور باپ اور
دادا جس طر ح اپنی نا با لغ اوالد سے محبت کر تے ہیں اسی طر ح بالغ سے بھی ،اس لیے
وہ اپنی اوالد کے لیے وہی کچھ کر یں گے جو ان کے حق میں بہتر ہو گااور اوالد کا مفاد ہی
ان کے پیش ِ نظر ہو گا ۔ اس وجہ سے ان کا کیا ہوا فیصلہ یقینی اور حتمی تسلیم کیا جا ئے گا
اور اوالد کو خیا ر البلو غ کا حق حا صل نہیں ۔
تاہم اس سلسلے میں امام محمد اور ابو یو سف کی رائے نقل کی جاتی ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے :اس صورت میں با پ دادا کی وال یت منسو خ ہو سکتی ہے جب وہ مالی
معامال ت میں امین نہ ہو ں ،فاسق ہو ں ،ال پرواہی بر تنے والے ہو ں  ،یا انہو ں نے شادی
کسی بد کر دار  ،فقیر  ،ذلیل پیشہ رکھنے والے شخص سے کر وادی ہو  ،یا یہ شادی نا بالغ
1
لڑکے اور لڑکی کے لیے مضر اثرات رکھتی ہو تو تنسیخ نکا ح کا حق ہے ۔
با پ دادا کے کیے ہو ئے نکا ح میں خیار البلو غ کا حق نہ ہو نے کی وجہ یہ بھی ہو
عائشہ کا نکا ح کم سنی میں ہو ا تھا اگر با پ کے کیے ہو ئے نکا ح
سکتی ہے کہ  :حضرت
ؓ
ؓ
عائشہ کو بتا دیتے جیسا کہ نبی اکر ؐم نے
میں خیا رالبلو غ کا حق ہو تا تو نبی اکر م ؐ حضرت
حضرت عا ئشہ ؓ کو آیت تخییر کے وقت پہلے بتا دیا کہ جب تک تم اپنے باپ سے مشورہ نہ
2
کر لو جواب نہ دینا ۔
آیت ہللا جواد تبریزی کے مطابق :با پ اور دادا نا با لغ لڑکے اور لڑکی کا یا اس
دیوانے کا جو دیوانگی کی حا لت میں بالغ ہوا ہو نکا ح کر سکتے ہیں پس جب لڑکا یا لڑ کی
با لغ ہو جائے یا دیو انہ عا قل ہو جا ئے اگر وہ نکا ح ( جو با پ یا دادا نے کیا ہے ) اس میں
کو ئی مفسدہ نہ ہو تو وہ اس عقد کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اگر مفسدہ کا باعث ہے تو پھر
3
اسے ختم یا قبو ل کر سکتے ہیں ۔
آیت ہللا منتظری فر ما تے ہیں :کم سن بچے یا بچی کی شادی کر وانا ولی شر عی کی
طر ف سےہو تو جا ئز ہے اور ولی کےلیے جا ئز نہیں کہ شادی مہر مثل کے بغیر کر ے
اور کم سن بچی کی شادی نامرد سے کر نا بھی جا ئز نہیں ۔ولی کے لیے مہر مثل کے بغیر
شادی کر انا بھی جا ئز نہیں اور نہ یہ کہ وہ کم سن بچی کی شادی نامردسے کرد ے یا کسی
ایسے شخص سے کر دے جس کے اند ر وہ نقا ئص ہو ں جو نکا ح فسخ ہو جا نے کا سبب
بنتے ہیں۔ کم عمر بچے کا نقص والی بچی سے نکا ح کر وانا جا ئز نہیں بصورت دیگر دونو
4
ں کو یہ اختیا ر ہوگا کہ وہ مکمل با لغ ہو نے پر نکا ح کو باقی رکھیں یا ختم کر دیں ۔

 1عابد ین  ،محمد امین ۔ الدر المختا ر ۔ بیر وت  :دار الکتب العلمیہ1994 ،ء ،ج ،2 :ص312 :۔313
 2سرخسی  ،المبسو ط  ،ج ، 4 :ص212 :
 3جواد تبریزی ،میرزا ،آیت ہللا ۔ توضیح المسا ئل ۔ قم :موسسہ اسماعیلیان  ،ص ، 399:مسئلہ نمبر 2383:
4منتظری ،آیت ہللا ۔ تو ضیح المسائل ۔ قم :نشر بزرگترین فروشگاہ اینترنتی کتاب در ایران ،ص532:
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مختصر یہ کہ خیا ر البلو غ کے ضمن میں قر آن حکیم میں کو ئی واضح حکم مو جو
د نہیں جبکہ احادیث میں صر ف وہ روایا ت ہیں جو فقہ جعفریہ سے منقو ل ہیں اور کو ئی
بھی حد یث اس کے بارے میں مو جود نہیں کہ باپ دادا کے کیے ہو ئے نکا ح کو لڑکی بلو
غت کے بعد خیار البلو غ کے ذریعے فسخ کر نے کا اختیار نہیں رکھتی ۔ البتہ جس طر ح
بالغہ باکر ہ لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی عدم رضا مند ی کی بنا ء پر کیا گیا نکا
ح با طل قرار دیا جا سکتا ہے اسی طر ح نا با لغہ کو بھی با لغ ہو نے کے بعد نکا ح کو
تنسیخ کر نے کا اختیار حاصل ہے۔ با کر ہ با لغہ چونکہ اپنی مر ضی کا اختیار رکھتی ہے
اس لیے اس کی اجا ز ت کے بغیر کو ئی ولی یہ حق نہیں رکھتا ۔

خیا ر البلو غ سے پیدا ہو نے والےعصری مسا ئل :
خیا ر بلو غ چو نکہ ایسا نکا ح جو کہ کم عمر ی کے ز ما نے میں طے پا تا ہے لہذا
عصر ی حوالے سے اس قسم کے نکا ح سے بہت سے مسا ئل سامنے آتے ہیں ۔ بلو غت سے
قبل کیا جا نے واال نکا ح چو نکہ لڑ کی اور لڑکے کی مر ضی کے بغیر کیا جا تا ہے لہذا
اکثر اوقا ت ایسا ہو تا ہے کہ با لغ ہو نے پر دو نو ں میں سے ایک یا دو نو ں دوسر ے کو نا
پسند کر تے ہیں اور شادی کو ختم کر نے کی نو بت آجا تی ہے اور بسااوقات ایسا بھی ہو تا
ہے کہ دو نو ں میں سے ایک شادی کو ختم نہیں کر نا چا ہتا اور ایک شادی کو رکھنا چا ہتا
ہے اسطر ح بھی دو نو ں کے لیے ہی مشکل بن جاتی ہے ۔ قبل از بلو غت شادی میں اگر
لڑکی کی رخصتی کردی جا ئے تو لڑکا ابھی اس قابل نہیں ہو تا کہ وہ بیو ی کی ذمہ داری
کو قبو ل کر سکے اور اس کا نا ن و نفقہ پورا کرسکے ،دوسری طرف لڑکی ابھی بلو غت
کو نہیں پہنچی ہوتی وہ شوہر اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کےقا بل نہیں ہو تی ۔ان حاالت
وواقعات کے پیش ِ نظر نکا ح ِ خیارالبلوغ سے کئی طرح کے معاشرتی اور معاشی مسا ئل
پیدا ہوتے ہیں ۔

نکاح مسیار اور اس کے مسائل:
مسیار کا لفظ"سیر " سے ماخوذ ہے جس کے معا نی" ز مین پر چلنے "کے ہیں ۔
فقہی طور پر مسیا ر کی قد یم یا جد ید کو ئی اصطالح اہل تسنن اور اہل تشیع میں نہیں ملتی
،تاہم لفظ "مسیا ر " سے مراد آسانی یا سفر کر نا لیا جا تاہے اور نکا ح مسیا ر کا مطلب ایسا
نکا ح جو کہ مرد حالت سفر میں کسی مالزمت کی غر ض سے بیرون ملک جا کر کر ے
لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ وطن واپس جا نے سے پہلے وہ عورت کو طال ق دے دے گا اور
مزید یہ کہ اس نکا ح میں عورت اوراپنے نان ونفقہ اور رہائش کے حقو ق سے دستبردار
رہے تو اس نکا ح کو مسیار کے نا م سے تعبیر کیا جا تا ہے ۔
مسیار وہ نکا ح ہے جس کا انعقاد گواہو ں اور ولی کی مو جود گی میں باقائد ہ ایجاب
وقبو ل کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ان شرائط پر ہو تا ہے کہ عورت نان ونفقہ
،شب خوابی کی اور اسکی عادالنہ تقسیم کے حق سے محروم رہے گی اور فقط اس چیز پر
اکتفا ء کرے گی کہ شو ہر کبھی کبھار اسکے پاس آیا کر ے گا ،اس نکا ح میں زوجین کی
رضامندی سے وارثت ونسب کاحق بھی محفوظ رکھا جاسکتا ہے تاہم عورت گھرسے باہر
1

1
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نکلنے میں آزاد ہے اسے شوہر کی اجازت کی ضرور ت نہیں کیو نکہ مرد پراسکا نان ونفقہ
1
واجب نہیں اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت واجب نہیں۔
فتاوی کے مطابق یہ وہ شادی ہے کہ مرد عورت کے
ڈاکٹر یوسف قر ضاوی کے
ٰ
پاس جاتا ہے عورت اس کے پاس اسکے گھرنہیں آتی اور اس کی پہلی زوجہ اسکے گھر
میں ہو تی ہے جس سے نکا ح میں چاروں شرائط پوری کی جا تی ہیں جبکہ دوسری پر
صرف دو شرائط پوری کی جا تی ہیں اس نکا ح میں رہائش اور نان ونفقہ کا حق عورت مرد
کو بخش دیتی ہے  ،مزید یہ کہ اس میں فقط ایجا ب و قبو ل ہو تا ہے اور مدت ومہر کا تعین
نہیں کیا جا تا تا ہم اس نکا ح کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ یہ شر عی لحا ظ سےصحیح ہے
،کیو نکہ اگر نکا ح کی شرائط پوری ہو ں اور عورت اپنے کچھ حقوق شوہر کو بخش دے تو
2
نکا ح درست ہے ۔
درحقیقت نکا ح مسیار ایسا نکا ح ہے کہ جس کی تاریخی طو ر پر کو ئی حیثیت نہیں
البتہ گزشتہ چند برسو ں سے خلیج اور مشرق وسطی ٰمیں یہ نکا ح کیا جا رہا ہے  ،جبکہ اہل
تسنن کے معاصر علما ء کو اس پر شدید اختالف ہے۔

نکا ح ِمسیا ر کے سلسلے میں شیعہ مجتہدین کی آرا ء :
جو لو گ نکا ح متعہ کے خال ف تھے آج وہی نو جو انو ں اور دوسرے افراد کی
مشکال ت کو دیکھ کر اس وقتی شادی (نکا ح مسیا ر) کے حق میں ہیں جس کو نکا ح منقطع
سے مشا بہت حاصل ہے اگر چہ وہ اس کو متعہ نہیں کہتے مگر یہ متعہ ہی کی قسم ہے،اس
میں مر د کو اجازت دی جا تی ہے کہ وہ عورت سے شادی کر ے جبکہ کچھ عر صے بعد
اس کی نیت اس عورت کو طال ق دینے کی ہو تی ہے اور یہ کہ عورت نان ونفقہ  ،شب
خوابی اور رہا ئش کے حق سے بھئ دستبردار رہے گی ۔ لہذا یہ متعہ سے بہت ملتا ہے مگر
فرق یہ ہے کہ اس میں طالق کے ذریعے علیحدگی ہو تی ہے اور متعہ میں مد ت ختم ہو نے
یا بخش دیئے جا نے پر ۔۔۔
جو لو گ متعہ کے خال ف ہیں اور مسیا ر کے حق میں ،دراصل وہ متعہ کا نا م اپنی
زبا ن پر نہیں ال نا چا ہتے لیکن حقیقت میں وہ یہ ہی کام کرتے ہیں اور یہ سچ ہے کہ
ضرورتیں انسا ن کو ایسا کر نے پر مجبو ر کر تی ہیں چا ہے وہ زبا ن پر نہ ال ئیں ۔تاہم جو
لو گ متعہ کی مخالفت میں ہیں وہی ظا ہر ً یا چھپ کر بر ائی کو دعوت دے رہے ہیں اور
اب متعہ سے مشابہ مسیار کے حق میں دالئل دے رہے ہیں ۔ اسی لیے اہل بیت کے فر امین
میں یہ ہے کہ اگر متعہ کی مخالفت نہ کی جا تی تو کو ئی زنا کا مر تکب نہ ہو تا ۔ اسی طر
ح جن لو گو ں نے متعہ کو اپنی ہو س پرستی کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور اس کی شکل کو بر ا
بنا دیا ہےجو کہ فقط مجبو ر افراد کے لیے ہے وہ معاشر ے کے زنا میں مبتال ہو نے میں
برابر کے شریک ہیں کیو نکہ ان کی وجہ اس کا اصل مقصد ختم ہو گیا ہے ۔

متعہ اور مسیا ر میں مشتر کات :
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جیسے لڑکی کے باکر ہ ہو نے کی صورت میں ولی کی اجازت ضروری ہے ،نان ونفقہ ،
رہائش اور شب خوابی کا حق عورت کو نہیں ملتا  ،زوجہ گھر سے باہر جا نے کےلیے شوہر
کی اجازت کی پابند نہیں ہو تی ۔
نکا ح مسیا ر اہل سنت کے نز د یک چند سالو ں سے کیا جا رہا ہے جو حقیقت میں
متعہ کے مقا بل ہے متعہ میں مد ت کا تعین ہو تا ہے مگر مسیا ر میں مد ت کا تعین نہیں ہو تا
بلکہ یہ دائمی ہو تا ہے ،اس میں یہ شر ط عائد کی جا تی ہے کہ عورت اپنے نا ن و نفقہ
،شب خوابی اور رہائش کےحق سے دستبردار رہے گی اور بیو ی شو ہر سے جنسی تعلقا ت
قائم کرنے کے عال وہ اورکو ئی حق نہیں ر کھے گی ،اس قسم کے نکاح کا شر یعت میں کو
ئی وجو د نہیں اور نہ قر آن و سنت میں اس کا کو ئی ثبوت ہے  ،محض چند سالو ں سے
علما ئے اہل سنت نے عوام کے مسائل کو مدنظر رکھ کر اس کو رائج کیا ہے ۔۔۔ جس میں
دوران عقد زوجہ کو نان و نفقہ نہ دینے کی شر ط عائد کی گئی ہے جبکہ شر یعت میں ایسا
کو ئی نکا ح مو جو د نہیں ۔

نکا ح مسیا ر اور عصر ی مسا ئل :
عورتو ں کی شادی میں تا خیر  ،مطلقہ عورتو ں اور بیو ہ عورتو ں کی دوسری
شادی میں درپیش مشکالت ،مردوں کا ایک بیو ی پر اکتفاء نہ کر نا ،شادی کے اخراجا ت
اور ذمہ داریو ں سے فرار  ،مردوں کا مال زمت یا کاروبار کے سلسلے میں اپنی بیو ی سے
دور ہو نا وغیر ہ جیسے مسائل نے عوام کو نکا ح مسیا ر کی طر ف رغبت دال ئی ہے ۔
نکا ح مسیا ر سے پید ا ہو نے والے معا شر تی مسا ئل سے انکا ر نہیں کیا جاسکتا
جس بنا ء پر اکثر علما ئےاہل سنت نے بھی اس قسم کی شادی کے سلسلے میں سکو ت اختیا
ر فر ما یا ہے ۔ نکا ح مسیا ر میں عورت اور اس نکا ح سے پیدا ہو نے والی اوالد کا مستقبل
خطر ے سے خا لی نہیں ،اس نکا ح میں جہا ں عورت کو معا شی مشکال ت کا سا منا کر نا
پڑتا ہے وہا ں اس کے لیے معا شر تی اور سما جی مشکال ت بھی پیدا ہو تی ہیں ۔ چو نکہ
عورت کےنا ن و نفقہ اور ر ہائش کی ذمہ داری کا بو جھ خود کوہی اٹھا نا پڑ تا ہے اس لیے
بہت سی ایسی خواتین جو مالزمت پیشہ نہیں ہوتیں اس نکا ح کے بعد مالزمت کر نے پر
مجبو ر ہو جا تی ہیں اور جن خواتین کو مالز مت نہیں ملتی یا تعلیم نہ ہو نے کی بنا ء پر وہ
اس کی اہل نہیں ہو تیں ان کے والدین یا بہن بھا ئی ان کو بوجھ تصور کر نے لگتے ہیں
۔ایسے مرد جو نکا ح مسیا ر کرتےہیں اپنا کاروبار یا کام پورا کرنے کے بعد وطن واپسی
سے پہلے اس نکا ح کو ختم کر نے کے لیے بیو ی کو طالق دے دیتے ہیں  ،اس طر ح
طالق ہو نے کے بعد عورت کا بظا ہر اس مر د سے تو رشتہ ختم ہو جا تا ہے مگر طالق
یافتہ ہو نے کی وجہ سے کو ئی اور مر د اس کو قبو ل کر نے کے لیے تیار نہیں ہو تا ۔
ایسی خواتین جو پہلے ہی عمر رسیدہ ہو تی ہیں نکا ح مسیار کے بعد ان کو باقی کی
زند گی تنہا ہی گز ارنی پڑتی ہے ۔اس نکا ح سے پیدا ہونے والی اوالد جائز ہو نےکے
باوجود باپ کی شفقت سے محروم رہتی ہےاور چو نکہ مر د نے صرف وقتی طور پر اپنی
جنسی خواہش کو پورا کر نے کی غر ض سے یہ شادی کی ہو تی ہے لہذا وہ ایسی اوالد کو
وطن ساتھ لے جا نے کے لیے رضا مند نہیں ہو تا اس طر ح یہ اوالد باپ کی وراثت میں بھی
اپنا حصہ نہیں پا تی ۔

لواطت :
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لواطت کا لغو ی معنی ٰ چپکنا  ،چپکا نا  ،چھپا نا اور مال نا ہے 1جبکہ اصطال حی
طور پر ہم جنس کا آپس میں یعنی کسی مر د کا دوسرے مرد سے بد فعلی کر نا لواط کہال تا
ہے ۔ 2مر دو ں کا مر دو ں کے سا تھ آپس میں جنسی تسکین کا عمل سر انجا م دینا لو اطت
کہال تا ہے یہ زنا کی ایک قسم ہےجو گنا ہ کبیر ہ ہے۔ ہللا تعالی ٰ نے قوم لوط کو اس بد عملی
کی وجہ سے ہال ک کر دیا اور اس کی سز ا زنا کی سز ا سے زیادہ سخت ہے ۔رب ِ کریم نے
قر آن مجید میں مختلف جگہو ں پر قوم لوط کی ہال کت کا ذکر فر ما یا ہے ۔جیسےسورہ
اعراف میں ارشاد باری تعالی ٰ ہے:
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(اورلو ط کا( ذکرکرو)جب انہوں نے اپنی قوم سےکہا:کیاتم ایسی بےحیائی
کےمرتکب ہوتےہوکہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نےاس کا ارتکاب نہیں کیا۔تم
عورتوں کو چھوڑکر مردوں سےاپنی خواہش پوری کرتے ہوبلکہ تم توتجاوز
کار ہو۔اوران کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ
کہیں:انہیں اپنی بستی سے نکال دو،یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش
کرتے ہیں۔چنانچہ ہم نے لوط اوران کے گھروالوں کو نجات دی سوائےان کی
بیوی کےجو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔اور ہم نے اس قوم پرایک
بارش برسائی  ،سو دیکھ لو گنہگاروں کا کیسا برا انجا م ہو ا ۔ )
امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ نبی اکر م ؐ نے فر ما یا ہے ( ترجمہ) :
کو ئی شخص کسی لڑکے (مرد) سے مجامعت (لواط ) کا عمل انجا م دے تو وہ قیا
مت کے دن جنا بت کی حالت میں آئے گا اس کو دنیا کا کوئی پا نی پاک نہیں کر سکتا اور ہللا
اس پر غضبنا ک ہو تا ہے اور اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس شخص کے لیے اس نے جہنم
کو تیا ر کر رکھا ہے اور وہ کتنا بُرا ٹھکا نہ ہے پھر فر مایا  :یقینا ً جب مرد مرد پر سوار ہو
تا ہے تو اس فعل بد سے عرش ِ الہی لرز جا تا ہے اور جب مر د اس کے پیچھےسے آتا ہے
(اور بد فعلی کر تا ہے ) تو ہللا اس کو جہنم کے پل پر حبس کر دے گا یہاں تک کہ مخلوق
کے حسا ب وکتا ب سے فارغ ہو جا ئے  ،پھر اس مرد کو جہنم کا حکم دے گا  ،پس اس کو

 1ابن منظور ،لسا ن العرب  ،ج،7:ص395:
 2محمد حسینی،فر ہنگ اصطال حات فقہی  ،ص430:
 3االعراف 80 :7۔84
 4حضرت لو ط بن حاران بن تارخ ایک نبی ہیں جن کا ذکر قر آن مجید اور بائبل میں موجود ہےآپ حضرت
ابر اہیم کے بھتیجے اور حضرت اسماعیل کے جانشین تھے۔ اس وقت آپ کا روضہ مبارک اردن میں ہے
۔(جالل الدین سیوطی  ،تفسیر جاللین )
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طبقا ت جہنم کے ہر طبقہ میں عذاب دیا جا ئے گا  ،یہاں تک کہ اس کو جہنم کے آخری طبقہ
1
میں بھیج دیا جا ئے گا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گا ۔
عن یو نس عن بعض اصحا بنا عن ابی عبد ہللا قال  :سمعۃ یقول :
حرمۃ الدبر اعظم من حرمۃ الفرج ان ہللا اھلک امۃ بحرمۃ الدبر یھلک
احدا بحرمۃ الفرج 2
(یو نس 3ہمارے بعض اصحا ب سے روایت کر تے ہیں کہ وہ حضرت امام
جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ میں نے امام کو فر ما تے سنا  :لواط
کی حر مت ،زنا کی حر مت سے زیا دہ ہے اس لیے کہ ہللا نے لواط کی وجہ
سے امتو ں کو ہالک کر دیا ،لیکن کسی ایک امت کو حرمت زنا کی وجہ سے
ہال ک نہیں کیا ۔ )
عاملی نے نقل کیا ہے کہ کسی نے امام سے سوا ل کیا :خدا نے لواط کو کیو ں حرام
کیا ہے ؟ تو آپ نے فر ما یا  :اگر لڑ کو ں سے مال پ حال ل ہو تا تو مر د عورتو ں سے بے
نیا ز ہو جا تے (اور ان کی طر ف ما ئل نہ ہو تے ) اور یہ چیز نسل انسا نی کے منقطع ہو
نے کا با عث بنتی ،اور جنس مخالف سے فطر ی مالپ کے ختم ہو نے کا با عث بنتی اور یہ
4
کام بہت سی اخالقی اور اجتماعی خرابیو ں کا سبب بنتا ۔

مجتہد ین کی آراء:
لواط کر نے والے فاعل پر مفعو ل کی حقیقی اور رضا عی ما ں بیٹی اور بہن ہمیشہ کے لیے
5
حرام ہو جا تیں ہیں ۔
عن ابراھیم بن عمر عن ابی عبدہللا فی رجل لعب بغالم ھل تحل لہ امہ؟
قال :ان کا ن ثقب فیہ فال 6
( ابراہیم بن عمر 7روایت کر تے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے
کسی شخص کے بارے میں پو چھا گیا کہ جس نے کسی لڑکے سے چھیڑ
چھاڑ کی تھی تو کیا اس لڑکے کی ما ں اس شخص پر حال ل ہے ؟ آپ نے فر
ما یا  :اگر اس نے دخو ل کیا ہے تو حال ل نہیں ۔)

 1کلینی ،کافی ،ج ،5:ص544:
2عاملی ،وسائل الشیعہ،ج  ،20 :ص ،329:باب ،17حدیث25745 :
ٰ
حمن تھا۔ آپ امام موسی ٰ کاظم اور امام رضا کے صحابی تھے ۔ آپ کو
 3آپ کا نام یونس بن عبد الر
اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے ۔ امام رضا کے وکیل ہو نے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے ۔
علمائے رجال نے آپ کا تذکرہ توثیق سے کیا ہے ۔ نجاشی کے مطابق شیعہ علماء میں اعلی ٰ مرتبہ رکھنے
والے افراد میں شامل تھے۔ امام رضا کے اصحا ب میں آپ سے زیادہ کو ئی قابل اعتبار نہیں۔(نجاشی،
رجال  ،ص ،447:طوسی  ،رجال  ،ص)368:
 4عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،14:ص252:
 5خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2 :ص281:
6عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص445 :
 7آپ کا نا م ابر اہیم بن عمر الیما نی الصنعانی تھا ان کے بارے میں امام جعفر صادق نے فر مایا کہ یہ
ہمارے اصحاب میں ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ (نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ص)20:
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عن ابن عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدہللا فی رجل یعبث بالغالم قال
 :اذا وقب حرمت علیہ ابنتہ واختہ1
(ابن ابی عمیر  125( 2ء ۔ 135ء )اپنے بعض اصحا ب سے نقل کر تے
ہوئےحضر ت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے
شخص کے بارے میں جو کسی لڑکے سے چھیڑ چھا ڑ کر تا ہے ،فر مایا :
اگر دخو ل ہو جا ئے تو اس شخص پر لڑکے کی بیٹی اور بہن حرام ہو جائے
گی ۔)
امام ابو حنیفہ  ،امام مالک اور شافعی کے نز د یک لو اط کا عمل حرمت ِ نکا ح کی
وجہ نہیں بنتا جبکہ امام احمد بن حنبل کے مطابق فاعل اور مفعول دونو ں پر ان کی ماں ،بہن
3
اور بیٹی حرام ہو جا تی ہیں ۔

لواطت سے پیدا ہو نے والے مسائل :
لواطت جہا ں ایک طر ف آیت اور روایا ت کی روشنی میں گنا ہ کبیر ہ کے زمر ے
میں آتا ہے اور قو م ِ لو ط کا یہ عمل ہللا کو انتہائی نا پسند اور غضب ِ الہی کا مر تکب ٹھہرا
اور دوسری طرف یہ ایک غیر اخال قی اور انسا نی اقدار سے گرا ہوا عمل ہے ۔ تا ہم مغر بی
مما لک میں جنسی بے رو ی کی روش عا م ہے اور اس کو قا بل نفر ت نہیں سمجھا جا تا
بلکہ بعض ممالک نے تو اسے قا نو نی جواز فر اہم کر دیا ہے ۔ قطع نظر اس با ت کے کہ یہ
برائیا ں مغر بی ممالک میں معیو ب نہیں سمجھی جا تیں پھر بھی ان کی قبا حت اور حرمت
سے انکا ر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی وجہ سے پیدا ہو نے والے اخالقی  ،نفسیاتی
اور اجتما عی مسائل کو نظر اند از کیا جا سکتا ہے ۔
اکثر اوقا ت مادیت پسند افراد اس کو طبعی لحا ظ سے انسا نی صحت کے لیے مضر
نہیں سمجھتے مگر حقیقت اس کے بر عکس ہے کیو نکہ ہر قسم کا جنسی انحراف انسا نی
وجو د کے لیے خطر نا ک ثا بت ہو تا ہے کیو نکہ انسا ن فطر ی طو ر پر جنس مخالف کی
سمت رجحان رکھتا ہے اس لیے لو اطت میں فاعل اور مفعول دونو ں ہی اپنی جنسی قو ت کو
بر با د کر نے کے عالوہ ان کے اند ر جنس مخا لف کی کشش ختم ہو جاتی ہے آخر کا ر یہ
مر د عورتو ں سے مبا شر ت کر نے کے اہل نہیں ر ہتے۔
لو اطت کر نے والے مر د اپنی منی کو ضا ئع کر تے ہیں اور نسل ُکشی کے مو جب
بنتے ہیں ۔ جن معا شر وں میں اس عمل کو کثرت سے انجام دیا جا رہا ہےجیسے یورپ
وغیر ہ ان معا شر وں کو دو گنا ہ نقصا ن اٹھا نا پڑتا ہے ۔ ایک تو اوالد کی پیدا ئش کا سلسلہ
ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا ہے اور دوسرا ان کی خواتین بھی جنسی خواہش کو پورا کر
نے کے لیے اسی قسم یعنی ہم جنسی کے طریقہ کو اختیا ر کر تی ہیں لہذا اس قسم کے افراد
میں مرد و عورت کے آپس کے روابط برائے نام یا بالکل ختم ہو جا تے ہیں ۔
 1کلینی ،الکا فی  ،ج،5:ص417:
) 2محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ٰ ازدی  ،آپ تیسر ی صدی ہجری کے محد ث اور اصحا ب اجما ع میں
سے ہیں  ،آپ نے تین ائمہ کا زما نہ دیکھا ،رجال کی کتب میں ان کی روایا ت کو سند کی حیثیت سے قبو ل
کیا جا تا ہے ۔ (نجاشی ،رجال نجاشی  ،ج،2:ص)204:
 3جزیری ،المذاہب اال ربعہ  ،ج ، 5:ص145 :
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اس عمل کو انجا م دینے والے افر اد نفسیا تی اور جسما نی طو ر پر بیما ر ہو جا تے
ہیں ان کے اند ر چڑچڑا پن اور اکتا ہٹ سی آجا تی ہے ۔ معاشر ے میں دیگر افراد کے سا تھ
میل جو ل اور کام کاج دن بد ن ان کے لیے نا گزیر ہو جا تا ہے ۔ اگر ایسے افراد اپنی اصالح
نہ کر یں اپنے عال ج کے لیے کسی طبیب سے طبعی مد د نہ لیں تو نو بت ہالکت تک پہنچ
جا تی ہے ۔
کسی نے امام جعفر صادق سے سوال کیا  :خدا نے لواط کو کیو ں حرا م کیا ہے ؟ تو
آپ نے فر ما یا  :اگر لڑکو ں سے مال پ حال ل ہو تا تو مرد عورتو ں سے بے نیاز ہو جا تے
اور یہ چیز نسل ِ انسا نی کے منقطع ہو نے کا با عث بنتی اور جنس مخالف سے فطر ی مال
پ کے ختم ہو نے کا باعث بنتی اور یہ کا م بہت سی اخالقی اور اجتما عی خرابیو ں کاسبب
1
بنتا ۔
ایک آدمی نے امام جعفر صادق سے سورۃ ق کی آیت نمبر  12سے متعلق دریا فت کیا
تو آپ نے فر ما یا  :اس آیت میں لفظ ِ رس سے مر اد مسا حقت ہے یعنی ایک عورت کا
دوسری عورت سے جنسی لذت اُٹھا نا مسا حقت کہال تا ہے ۔  2اسحا ق بن جر یر کا کہنا ہے
کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ امام جعفر صادق سے میر ے لیے سوال کی اجازت طلب
حاضر خد مت ہو ئی اس نے سورہ نو ر کی آیت نمبر
کر و امام نے اسے اجازت دی تو وہ
ِ
 35کے بارے میں امام سے دریافت کیا تو امام نے فر ما یا :
ہللا نے مثا لیں در ختو ں کے لیے بیا ن نہیں کیں بلکہ انسا نو ں کے لیے بیا ن کی ہیں
تم جو پو چھنا چا ہتی ہو پو چھو ۔ اس نے عر ض کی چپٹی لڑا نے کی حد کیا ہے ؟ امام نے
فر ما یا کہ ان پر بھی زنا کی حد نا فذ کی جا ئے گی اور قیا مت کے دن ان کو دو زخ کا
لباس پہنا یا جا ئے گا اور ان کے و جو د میں آگ کے ستو ن بھر د یئے جا ئیں گے پھر انہیں
دو ز خ میں ڈال دیا جا ئے گا ۔ قوم حضرت لو ط علیہ السالم کے مر د جب مر دو ں سے
ملذذ ہو نے لگے اور عورتو ں کی تسکین کا کو ئی ذریعہ نہ رہا تو انہو ں نے آپس میں ملذذ
3
ہو نا شر وع کر دیا تھا ۔
اسی طرح عورتو ں کا مر دو ں کو چھو ڑ کر عورتو ں میں دلچسپی لینا اور ان سے
اپنی جنسی تسکین حاصل کر نا انتہا ئی قبیح فعل ہے جس کی اسالم نے سخت مذمت کی ہے ۔
اس فعل بد سے عورتیں فطر ی اور جا ئز طریقے کو چھو ڑ کر غیر فطر ی اور نا جا ئز
طر یقہ اپنا تی ہیں جس سے ما ہر ین کے مطا بق ان کی اپنی صحت بر ی طر ح متا ثر ہو تی
ہے ۔

زنا کاری:
اسال م نے جنسی تعلق کی حرام صورتو ں میں دوسری صورت زنا کو قر ار دیا ہے ۔
یہ ایسی فحا شی و بے حیا ئی ہے جس کے متعلق قر آن مجید میں ہللا تعا لی ٰ نے ارشاد فر ما
یا ہے :

1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج،14:ص252:
2کلینی ،الکافی ،ج،5:ص551:
3ایضا ً
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اح َ
الزنَا ِإنَّهُ َكانَ فَ ِ
شة ً َو َ
سا َء َ ِ
َو َال ت َ ْق َربُوا ِ
(زنا کے قر یب مت جا ؤ  ،یقینا ً و ہ قا بل ِ نفر ت بر ائی اور بر ُا راستہ ہے ۔)
جس طر ح ہللا پا ک نے اغال م بازی  ،چپٹی لڑانے  ،مشت زنی اور لو اطت کی سخت
مذمت کی ہے اور خد اوند تعالی کے حکم کی خالف ورزی کر تے ہو ئے ان افعال بد کو
انجام د ینے والوں کو لعنت کا حق دار ٹھہر ا یا ہے اسی طر ح زنا کر نے والو ں کو بھی
لعنت کا سزوار قر ار دیا اور ان کو کوڑے ما ر نے کا حکم دیا لیکن اگرز نا کر نے والے مر
د و عورت دو نوں شادی شدہ ہو تے ہو ئے زنا کے مر تکب ہوتے ہیں تو ان کو سنگسار کر
نے کا حکم دیا ۔ ہللا کر یم نے غیر محر م مر د و عورت کو اپنی اپنی حدود میں ر ہنے کا
حکم دیا اور ظا ہر ی یا خفیہ طور پر بال وجہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر نے سے منع
فر ما یا ہے کیو نکہ ز نا جیسا انتہا ئی بُرا کام اس وقت تک عمل میں نہیں ال یا جاتا جب تک
مقدما ت ز نا کو انجا م نہ د یا جا ئے ۔
یال◌1
سب ً

زنا کاری کی معاشرتی عفریت:
دنیا بھر میں آج زنا کی و جہ سے جو جنسی امراض پھیل ر ہے ہیں ان
کو نظر اند از نہیں کیا جا سکتا  ،جن مما لک میں ز نا کی رسم عا م ہےوہاں جنسی امراض
عا م ہو ہی ہیں یہ جنسی بیما ر یاں محض ان افراد تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی آئند ہ نسلو
ں میں یہ بیما ریا ں بھی منتقل ہو ر ہی ہیں ۔ بے شما ر نو جو ا ن لڑ کے اور لڑ کیا ں ز نا
کے سبب مہلک بیما ریو ں میں مبتال ہو ر ہے ہیں  ،جدید تحقیقا ت سے حاصل ہو نے والی
معلوما ت اس چیز کا بین ثبو ت ہیں کہ بیشتر جنسی امراض شاد ی کے عالوہ جنسی تعلقات
2
۔۔۔زنا ۔۔۔ کا نتیجہ ہیں ۔
زنا چو نکہ عقلی و فکر ی لحا ظ سے ایک قبیح بر ا ئی ہے اور اس کو قر آن مجید
میں فاحشہ یعنی بہت بڑی بر ا ئی کہا گیا ہے کیو نکہ اس کو شر عی ،عقلی اور فکر ی طور
پر بُر ا سمجھا جا تا ہے زنا سے ایک طر ف تو ہللا کے بنا ئے ہو ئے قوانین کی پامالی ہو تی
ہے اور دوسری طرف اس کا معاشر تی لحا ظ سے نقصا ن ہو تا ہے جس میں عورت کی حق
تلفی  ،خا ند ان کی بے عز تی ،اگر زنا کر نے والے عورت یا مر د شادی شدہ ہوں تو شوہر
یا بیو ی کی حق تلفی اور نسب میں اختال ط وغیر ہ شا مل ہیں ۔
قول حضرت علی ؓکے مطا بق کو ئی ایسا شخص جس کے اند ر غیرت اور ایمان باقی
الہی سے
ہو وہ اس عمل کو انجام دینے کی جسا ر ت نہیں کر سکتا کیو نکہ اس کا دل خو ف ٰ
سر شار ہو تا ہے اور وہ غضب ِ الہی ٰ کو دعوت دینے کی جسارت نہیں کر سکتا ۔ دنیا میں
عام طو ر پر دیکھا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو جسم فروشی کا کاروبار کر تی ہیں ا ن کی
وجہ سے مر د برائی کی طر ف مائل ہو تے ہیں ۔اس حوالے سے آیت ہللا مکارم شیرازی
لکھتے ہیں :
زنا کاری کے یہ مر اکز صر ف اس لحاظ سے ہی قابل مذمت نہیں کہ ظاہر
ی اور باطنی بیماریو ں کو فروغ دیتے ہیں بلکہ یہ مراکز شادیوں کی کمی اور
نو جوانو ں کے مجرد ر ہنے کی وجہ بھی بنتے ہیں اور وہ خواتین جو ان
1بنی اسر ئیل32 :17
 2طویل ،نبیل صبحی  ،ڈاکٹر۔االمرا ض الجنسیۃ ۔ بیروت :مؤسسہ الرسا لۃ ،ص9:
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مراکز میں کام کر تی ہیں وہ قر ون وسطی ٰ کی وحشتناک اسیر ی کی مثال ہیں
۔ ایسی خواتین حقیقت میں بے بس ،الچار اور مجبور ہو تی ہیں اور خود
کومعاشر ے کے سپرد کر نے کے لیے تیار ہو جا تی ہیں اور افسو س تو اس
بات کا ہے جس زمانے میں غالمی کے خالف آواز اٹھا ئی جا تی ہے اسی
زمانے میں بے بس و بےمد د گار غالم ملتے ہیں اورکو ئی ان کی آزادی کے
لیے اقدام نہ کر تا ۔ 1درحقیقت گنہگا ر انہ ز ند گی بسر کر نے والی عورتیں
مردوں کے عہد کی تا ر یک یا د گا ر ہیں ۔ ان سے تہذیب او ر انسانیت حیا
سوز تکلیف اٹھا رہی ہیں یہ پیشہ انسا نی تر قی کے راستہ میں ایک سد راہ کا
کام دے ر ہا ہے۔
زنا سے ایک طر ف معاشرتی بگاڑ پیدا ہو تا ہے تو دوسر ی طر ف انسا ن کی عز ت
و وقا ر سب ختم ہو جا تا ہے ۔ انسا ن معا شر ے میں کسی کو منہ دکھا نے کے الئق نہیں
رہتا ۔ اس سے خا ند ان کا نظا م در ہم بر ہم ہو جا تا ہےایک طر ف تو وہ حدود ہللا کو توڑ
کر گنا ہ کا مرتکب ہو تا ہے اور دوسری طر ف اس قبیح فیل سے اس کے گھر والے
خصوصا ً اس کے والد ین اور بیو ی بچے اس سے نفر ت کر نے لگتے ہیں کیو نکہ زنا سے
خا ند ان کے وقا ر کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ۔
اگر کسی معا شر ے میں ز نا کی رسم عا م ہو جا ئے توایسے معاشر ے کی بنیا دیں
انتہا ئی کھو کھلی ہو جا تی ہیں اور ایسے معاشر ے کا کوئی مستقبل نہیں ہو تا کیو نکہ زنا
سےقر ار پا نے والے حمل کا اکثر والدین پیدا کر نے سے پہلے اسقاط کر وا د یتے ہیں اور
اگر یہ اوالد پیداہو بھی جا ئے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس طر ح زنا افزائش نسل کی
بجا ئے نسل ُکشی کا سبب بنتا ہے ۔
اگر کسی معاشر ے میں زنا کر نا جا ئز سمجھا جائے تو وہاں نکا ح کی رسم ناپید ہو
جا ئے گی اور خاند ان کی بقا ء اور افزائش نسل کا سلسلہ ختم ہو جا ئے گا ۔ ایسے معاشر ے
سے میا ں بیو ی کے درمیا ن محبت اور بے لو ث خد مت کا جذبہ ختم ہو جا ئے گا۔زنا کی
رسم عا م ہو نے سے نو جو ان لڑ کے لڑکیو ں میں شادی کی دلچسپی ختم ہو جا تی ہے اور
شادی کی ذمہ داری قبو ل کر نے سے انکا ر کر تے ہیں کیو نکہ وہ بغیر کسی ذمہ داری کا
بو جھ اٹھا ئے اپنی جنسی لذت کو پورا کر لیتے ہیں ۔
علی روایت کر تے ہیں میں نے پیغمبر ؐ اکر م سے سنا آپ نے فر ما یا  :زنا
حضرت ؓ
کے چھ بُر ے اثر ات ہیں ان میں سے تین دنیا سےمتعلق ہیں اور تین آخر ت سے :
دنیا و ی بُر ے اثر ات یہ ہیں؛ یہ عمل انسا ن کی نو رانیت کو چھین لیتا ہے ،روزی
منقطع کر دیتا ہے اور مو ت کو نز د یک کر دیتا ہے ۔ اور آخرو ی آثا ر یہ ہیں کہ یہ عمل پر
و دگا ر کے غضب  ،حسا ب و کتا ب میں سختی اور آتش جہنم میں د اخل ہو نے کاسبب بنتا
2
ہے ۔
زنا کے ذریعے خا ند انی نظا م درہم بر ہم ہو جا تا ہے والد ین اور اوالدکے ما بین
تعلق ختم ہو جا تا ہے جس کی بد و لت انسا ن کی معاشرے میں پہچان ہو تی ہے ۔ جب معاشر
ے میں غیر مشروع طر یقے سے اوالد زیا دہ ہو گی تو اس معاشر ے کے اجتماعی روابط
1مکارم شیرازی  ،مشکالت جنسی جوانان  ،ص25:
2طبرسی ،فضل بن حسن ۔مجمع البیا ن ۔ بیروت :مؤسسہ االعلمی للمطبوعات 1994،ء ،ج،6:ص414:
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ختم ہوجاتے ہیں کیو نکہ اگرمعاشر ے میں زنا کی رسم عام ہو جا ئے اس کو جا ئز و مبا ح
قر ار دے دیا جا ئے تو نکا ح کا قانو ن اور مقصد ختم ہو جائے گا۔
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عا ئلی زند گی پر مغر بی ثقا فت کے اثرات کا ناقدانہ
جا ئز ہ
ثقافت عربی زبا ن کے لفظ ثقف سے ما خوذ ہے جس کا مطلب عقلمند ی اور مہارت
ہے  ،ثقافت کے لیےانگریزی لفظ ()Cultureاستعمال ہوتا ہے جس سے مراد کسی چیز یا
ذات کی جسمانی یا ذہنی نشوونما ہے ۔ لسا ن العرب میں اس کی تعریف یو ں کی گئی کہ ثقافۃ
1
سے مراد مہارت وکمال ہے  ،ثقف ماہر و زود فہم کو کہا جا تا ہے۔
معروف مغربی مفکر ) (E.B.Tylor :1832-1917اپنی کتاب میں ثقافت کے بارے
میں تحقیق و تجزیہ کے بعدبتاتا ہے کہ ثقافت  ،علم و فن ،اخالقیات  ،قانو ن ،رسوم و رواج
،عادات  ،خصلتیں اور صال حیتو ں کا مجمو عہ ہو تا ہے ۔ 2اس کے خیال میں علم و ادب کا
تہذیب و ثقافت سے گہر ا ر بط ہے ۔ گو یا ماہر ین کے نز د یک ثقافت ایساموروثی خزانہ ہے
جس کے ذریعے افراد نسل در نسل اپنی زند گیا ں پروا ن چڑھاتے ہیں جس میں زبان  ،لب و
لہجہ ،ملبوسات  ،رہن سہن عادات واطوار اور کھانے پینے کی اشیاء  ،طر یقہ کار ،تصورات
3
زند گی اور فن گو یا پورا نظر یہ زند گی شامل ہے ۔
جدید دنیا کی تہذیبی روایت کا تجربہ مغرب میں کچھ اس طرح ہے کہ اس ثقا فت میں
عورت محض ان کے لیے تمکین حاصل کر نے کا ایک ذریعہ ہے ،انہو ں نے عورت کومر
د کی شہو ت پورا کرنے کے لیے متعارف کر وایا جبکہ یہ آزدی تو عورتو ں کی بجا ئے ہر
قید و بند سے آزاد جنسی لذت حاصل کر نے والے مر د کی ہے حتی ٰ مغرب نے ہر شعبہ ز
4
ند گی میں عورت کو اپنی ہو س اور ظلم کا نشا نہ بنا یا ہے ۔
تہذیب میں ثقا فت اور فن کو بر ا نہیں سمجھا جا تا بلکہ اس کی ضرورت محسو س
کی جا تی ہے البتہ اس کو پیش کر نے کا اند از وہ اپنے نظریے اور سو چ کے مطا بق کر
تی ہے  ،مغر بی تہذیب و ثقافت کا نظر یہ اسالم کے بر عکس ہے وہ اپنی ذات کو ہی حر ف
آخر سمجھتے ہیں ان کے نز دیک ہللا اور رسول ؐ کی اطا عت کو ئی معنی ٰ نہیں رکھتی اس
لیے وہ یہ سو چتے ہیں کہ زند گی کو اپنی مر ضی اور خواہشات کے تحت گزارنا ہی اصل
زند گی ہے ۔ تاہم اس خیا ل کے پیش ِ نظران کی ثقافت میں جنس پر ستی اور دنیاوی لذات
کھل کر فلسفہ کی صورت میں سامنے آتی ہیں اس لحا ظ سے بے حیا ئی اور فحا شی کو وہ
انسا ن کا ذاتی مسئلہ قر ار دیتے ہیں اور اس میں کسی دوسرے فر د کودخل اند از ی کا کوئی
حق نہیں دیا جا تا ۔
جبکہ مسلما نو ں کا معا ملہ اس کے بر عکس ہےان کی ز ند گی کا اصل ما لک ہللا ر
ب العز ت ہے اور اسی کے جاری کر دہ احکاما ت کے مطابق ان کو اپنی زند گیا ں بسر کر
نی ہو تی ہیں مگر بد قسمتی سے مسلم معاشروں کی تر قی کا راز مغر ب کی تقلید کر نے
1ابن منظور ،لسا ن العرب  ،ص684:
EDWARD .B.Tylor , Primitive culture, New York :1871 pag:55

 3رشید ندوی  ،سید محمد واضح ۔تاریخ ثقافۃ اسالمیہ ۔ لکھنو :مکتبہ ندویہ  ،ندوۃ العلماء ،ص29 :
 4خا منہ ای ،سید علی حسینی ۔ جایگاہ و مسا ئل زنا ن در فر ھنگ اسالم و تجد د ۔تہران  :انتشارات انقالب
اسالمی وابستہ بہ مؤسسہ فرہنگی  ،ص15:۔16
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میں سمجھا جا تا ہے اس لیے آج کے مسلما ن مغر ب کی تہذیب و ثقافت کو اپنا نے میں بڑا
فخر محسو س کر تے ہیں ۔

مغربی تہذیب اور اس کے اثرات
مغر ب کے د لدادہ افر اد یہ سمجھتے ہیں کہ پر انے رسم و رواج کو چھو ڑ کر آج
ہمیں نئی سو چ اپنا نی چا ہیے تا کہ زند گی کو کا میا ب بنایا جاسکے ۔جبکہ مغر بی ثقا فت
جو اس وقت اسال می معاشر و ں میں پر وان چڑ ھ ر ہی ہے اس میں ان کی مکاری پو شید ہ
ہے کیو نکہ وہ اپنے نظریہ حیا ت سے نہ صرف متفق ہیں بلکہ اس کے سا تھ مخلص بھی
ہیں وہ ا س کی خا طر ہر قسم کی قر با نی پیش کر نے کے لیے تیا ر ہیں۔ ان کی تہذیب و ثقا
فت میں باہمی رضا مند ی سے ز نا کی اجازت  ،ہم جنس پر ستی  ،شر اب نوشی  ،عریانی ،
بغیر نکا ح کے عورت اور مر د کا اکٹھے زندگی گز ارنا  ،خا ندا ن کا خا تمہ و غیر ہ ان کی
تہذ یب و ثقا فت کے نما یا ں پہلو ہیں جس پر مفکر ین ان کو تنبیہ کر رہے ہیں مگر مادر پد
ر آزادی کا تصور جو ان میں راسخ ہو چکا ہے اس کو ختم کر نا خو د ان کے بس میں بھی
نہیں رہا ۔
دوسری طر ف مغر ب سے مرعوب ہو نے واال مسلم نظر یہ حیا ت نا تو مادر پد ر
آزادی کا قائل ہے اور نہ ہی عورت کو جنسی لذت کا ذریعہ سمجھتا ہے مگر باوجو د اس کے
مغر بی ثقافت کو اپنا نا فخر سمجھا جا تا ہے جس وجہ سے آج مغر ب نے مسلما نو ں کی
1
عائلی ز ند گی پر دور رس اثر ات مراتب کیے ہیں ۔
مغر بی ممالک میں افر اد آج اپنی ہی اوالد سےبے خبر ہیں ،یو ر پ اور امر یکہ میں
بے شو ہر عورتیں اور بغیر بیو ی کے مر د دونوں ایک سا تھ ز ند گی گز ر تے نظر آرہے
ہیں جس کے نتیجے میں پیدا ہو نے والی اوالد کم سنی میں ہی مختلف جرائم میں مبتال ہو جا
تی ہے اور معا شر ے کے لیے تبا ہی کا با عث بنتی ہے ۔  2مغر ب کی تہذیب میں سب سے
بڑ ی خر ابی خا ند انی نظا م کے مسائل اور گھریلو زندگی سے بے راہ روی اختیا ر کر نا
ہے  ،مغر بی افر اد گھر یلو زند گی میں بے اعتنا ئی  ،تحقیر اور اہانت کی جا نب رواں دواں
ہیں ان کی یہی روش ان کی تہذیب و ثقافت کو تبا ہی کی طر ف لے جا نے سبب بن ر ہی ہے
 ،اہل مغر ب کا سب بڑا گنا ہ یہی ہے کہ انہو ں نے شاد ی اور خاند ان کی تشکیل کو گنا ہ
اور بے جا پا بند ی کے طو ر پر دنیا کو متعار ف کر وایا اور وہ ممالک جو ان کی روش پر
چل نکلے ہیں وہ درحقیقت خاندانی نظا م کے زوال کے سا تھ تہذیب و ثقا فت کے زوال کی
3
طر ف چل پڑ ے ہیں ۔
مغر بی تمد ن میں ایک چیز جو پر و ان پا ُچکی ہے وہ میا ں بیو ی کا ایک سا تھ
ایک چھت کے نیچے ر ہتے ہو ئے بھی ایک دوسرے سے ناآشنا ہو نا ہے نہ تو ان خواتین
کو شو ہر اور بچو ں کی کو ئی فکر ہو تی ہے اور نہ ہی ان مر دو ں کو اپنی بیو یو ں اور
بچو ں کی کو ئی فکر ہو تی ہے ۔ ان حا ال ت میں بچے ما ں با پ کی شفقت و محبت سے
محر و م ر ہتے ہیں کیو نکہ ان کے والد ین کے پا س ان کے لیے وقت نہیں ہوتا اس طرح ان
1محمد امین  ،ڈاکٹر ۔ اسالم اور تہذیب مغر ب کی کشمکش ۔ الہور  :ناشر بیت الحکمت2013 ،ء  ،ص180:
 2خامنہ ای ۔ کتاب دیجیتالی مطلع عشق ۔تہران  :دفتر نشر فر ھنگ اسالمی ۔ ص37 :
 3خامنہ ای  ،مطلع عشق  ،ص37 :
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کے تر بیتی مر احل میں بھی وہ والد ین کی سر پر ستی کے باوجود تر بیت یا فتہ نہیں بن پا
تے ۔
اہل مغر ب اپنے شبا ب کو بغیر کسی قید و بند کے گز ارنا چا ہتے ہیں اور اپنی فطر
ی و جبلتی خواہشا ت کو بغیر کسی رکاوٹ کے پورا کرنے کے خواہا ں ہو تے ہیں مگر جب
وہ اپنا خا ند ان تشکیل دینے کی منصو بہ بندی کر تے ہیں تو درحقیقت وہ خاندان کی تشکیل
کے مراحل کو طے کر نے سے قا صر ہو تے ہیں ۔ اکثر اہل مغر ب اپنی شادی کے سن کو
اپنی ہو س پر ستی میں ضائع کر دیتے ہیں جب تھک ہا ر کر ان کے جذبا ت ٹھنڈے پڑ جا
تے ہیں تو گھر آباد کر نے کی کو شش کر تے ہیں ۔مغر ب میں خاند انی نظا م میں افرا ط
سے طالقیں اور ناکا م شادیا ں اور مر د و ز ن کی آپس میں بے وفا ئی جنسی آزادی اور اس
1
جیسی اور بہت سی بر ائیا ں ان کی تہذیب کا خاصہ ہیں ۔
اگر چہ اسالمی معاشر ے میں افکار و عقائد اور رسم و رواج ایک نسل سے دوسری
نسل تک منتقل کر نا ثقا فت کہال تا ہے لیکن اس میں چند ایک عوامل کار فر ما ہیں جو اس
کو منتقل کرنے کا فعال رکن بنتے ہیں جن میں گھر  ،مدرسہ اور مذہبی ادارے کو مرکز ی
اہمیت حاصل ہے ۔یہ تینوں اسالمی ثقافت کے انتقال میں ارتبا طی پل کی حیثیت رکھتے ہیں ۔
تہذیب و تمد ن اور ثقافت کو منتقل کر نے میں خا ند ان اور گھر کے د یگر افراد کا
بہت بڑا کر دار ہے اس سلسلے میں حضرت علی ؓسےروایت ہے :
انما قلب الحدث کاالرض الخالیتہ ما الق فیھا من شی قبلتہ فادرتک باالدب قبل
2
ان یقسو قلبک ویشتغل لبک
(بچے کا دل اس آمادہ زمین کے ما نند ہے کہ اس میں جو بھی چیز ڈالی جا
ئے وہ اس کو قبو ل کر لیتی ہے اسی لیے میں نےتمہیں پہلے ادب سکھا نا
شروع کر دیا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جا ئے اور تمہا ر ے سر میں
کو ئی دوسرا سودا پرورش پا نے لگے۔ (یعنی تمہا ر ی فکر تم کو
دوسرےامور میں مشغو ل کر دے ۔))
خا ند ان ایک ایسا ادراہ ہے کہ جس کہ بد و لت بچے کی تعلیم و تر بیت ہو تی ہے،
اب یہ گھر کے ما حو ل پر منحصر ہے کہ وہا ں بچے کو کس قسم کا ما حو ل مہیا ہو تا ہے
گھر کے اند ر فساد یا بال وجہ کی آزدای بچو ں کی تر بیت پر منفی اثر ات مر اتب کر تی ہے
جس و جہ نسلیں بر با دی کی جانب چل پڑتی ہیں ۔
اس سلسلے میں نبی ِاکرم حضرت محمد مصطفے ٰﷺنے فر ما یا :
ما من بیت لیس فیہ شی من الحکمتہ االکا ن خرا با 3
(جس گھر میں حکمت کا یکسر گُزر نہ ہو ،بال شبہ یہ گھر بر با دی کے دہا نے پر
ہے ۔)
حکمت سے مر اد یہا ں بچو ں کی تعلیم و تر بیت اور گھر کے معامالت کو احسن
انداز سے چال نا ہے  ،ظا ہر ہے جب بھی معا ملہ اس کے برعکس جا ئے گا تو انتشار پیدا ہو
گا جو تباہی و بر بادی کی طر ف لے جا ئے گا لیکن اگر انسا ن صا لح و پر ہیز گا ر ہو
 1خامنہ ای  ،مطلع عشق  ،ص41:
 2سید رضی ،نہج البال غۃ، ،ص393:
3طبرسی،مجمع البیا ن ،ج،1:ص382:
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اوراسال م کے اصو لو ں پر کا ر بند رہے تو الزما ً اس کی یہ خواہش ہو گی کہ وہ اپنی اوالد
کی بھی اچھی تر بیت کر ے ان کے لیے پاکیز ہ و خوشگوار ماحول مہیا کرے۔ گو یا گھر ہی
وہ پہلی اور سب سے اہم اکا ئی ہے جس کے ذریعے ثقافت نسل در نسل منتقل ہو تی ہے ۔
مد رسہ سے مراد وہ تما م دینی مراکز  ،وسا ئل اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسا ن سیکھتا
ہے  ،مدرسہ میں تعلیم دینے والے تما م ذرائع بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں  ،بال مبالغہ مدرسہ
ہی و ہ جگہ ہے جہا ں تعلیم بچو ں کو عقل و شعو ر اور آگا ہی بخشتی ہے اس لیے علم کی
پیغمبر اکر
اوراس کو سیکھا نے والے کی اہمیت کو واضح کر تے ہو ئے امام محمد با قر نے
ِ
ؐم سےروایت نقل کی ہے :
ان معلم الخیر یستغفر لہ دواب االرض و حیتا ن البحر وکل ذروح ف الھوای
1
وجمیع اھل السما ی واالرض
(جو استاد نیکیو ں کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے زمین پر تما م بسنے ،چلنے
اورر ینگنے والے دریا کی مچھلیا ں ،ہوا اور فضا ء میں زند گی بسر
کرنےوالے اسی طر ح زمین وآسمان میں بسنے والی تما م مخلوق اس استاد
کے لیےاستغفا ر کر تی ہیں ۔)
اسی سلسلے میں ایک اور روایت امام جعفر صادق سے نقل ہو ئی ہے رسول ہللا ؐنے فر ما یا
:
یحی الرجل یو م القیا مۃ ولہ من الحسا ب اللسحاب الرکا م اوکالجبال الرواسی
،فیقول  :یارب انی لی ھذا ولم اعملھا ؟ فیقول  :ھذا علمک الذی علمتہ الناس
2
یعمل بہ بعدک
(قیامت کے دن ایک شخص عر صہ حسا ب میں ال یا جا ئے گا  ،اس عالم میں
کہ نیکیا ں بادلو ں کی طر ح آفاق میں پھیلی اور مستحکم پہاڑوں کی طرح
استو ار ہو ں گی ۔ وہ شخص آتے ہی بڑی حیر ت اور بے چینی سے بول پڑے
گا  :اے میر ے پروردگا ر ! اور اے میرے رب! اتنی ساری نیکیا ں کہا ں؟
میں نے ان سب نیکیو ں کو ہر گز انجا م نہیں دیا  ،خدایا یہ میر ے اعمال نہیں
ہیں ،میں نے ان تما م اعمال کو انجا م نہیں دیا تو اسے بتا یا جا ئے گا :کہ یہ
وہی علم ہے جس کو تو نے لو گو ں کو سکھا یا ہے اور انھو ں نے تیر ے اس
دنیا سے اٹھ جا نے کے بعد اس پر عمل کیا ہے ۔)
ان احادیث مقدسہ سے یہ ظا ہر ہو تا ہےکہ جو کو ئی کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے
وہی علم اس کے لیے دنیا و آخر ت میں بھال ئی کا سبب اور اس کی نیکیو ں میں اضا فہ کی
وجہ بنتا ہے ۔
تہذیب و ثقافت کی منتقلی کے حوالے سے جو تیسر ے نمبر پر ارتبا طی ادارہ ہے وہ
دینی ادارہ ہے جس میں مسجد  ،اما م بارگا ہ ،چرچ  ،مندر اورگردوارہ و غیر ہ یہ ایسے
ذرائع ہیں کہ جن سے انسا ن عبادت کے سا تھ رہن سہن ،رسم ورواج اور تہذیب وتمد ن
علی کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے :
سیکھتا ہے ۔ مسجد میں جانے کے بارے میں حضرت ؓ
1مجلسی،بحارالنوار ،ج،2:ص17:
 2ایضا ً،ج،2:ص18:

122

جوشخص بھی مسجد میں آمدو رفت رکھتا ہے اس کو ان آٹھ چیز و ں میں سے ایک
چیز ضرور حاصل ہو جا تی ہے 1 :۔دین میں بھائی چارگی 2،۔نت نئی اور جد ید معلو ما ت
3،۔ مستحکم نشانی 4،۔ اور ایسی رحمت وبخشش جس کا انتظار کیا جارہا ہو 5،۔ ایسی بات
جو اس کو پستی اور ذلت سے دور کر دے 6،۔ ایسی بات پر کا ن دھر ے اور غور سے
سننے کی توفیق جو انسا ن کو صحیح راستہ دکھا ئے اور اس کی ہدایت کر سکے 7 ،۔ اور
اس ذلیل اور پست دنیا کو تر ک کر دے اور اس سے لو نہ لگا ئے  8،۔ حیا کو اپنا پیشہ بنا
لے ۔
تا ر یخ ِ اسال می میں مسجد یں  ،دینی عبادت گاہیں اور وہ محافل جن میں اخالق کی
تر بیت کی جا تی ہے ،ثقا فت کی تر غیب میں فعال کردار ادا کر تی ہیں جن کے ذریعےافراد
کو اپنی ذہنی ،فکر ی اور مذہبی وارثت کو آگے پہنچانے میں مد د ملتی ہے ۔
گو یا یو ں کہا جا سکتا ہے کہ ٰ
فقہا ء تشیع کےنزدیک یہ تینو ں مر اکز وہ ہیں جو کہ
معاشر ے میں افراد کے لیے انتہا ئی اہم کردار ادا کر تے ہیں جن کے باعث دین ومذہب
،تہذیب وتمد ن ،رسم ورواج حتی ٰ پوری ثقافت کو نسل در نسل منتقل ہو نے میں مد د ملتی
ہے اور یہ افراد ِ معاشر ہ کے درمیا ن تہذیب وثقافت کا گہر ا ربط قائم رکھتے ہیں اور اگر
ان کے درمیا ن یہ ربط و تسلسل کا سلسلہ نہ ہوتا تو ایک نسل کا دوسری سے بالکل تعلق نہ
رہتا تاریخ اسالم میں مذہبی تہذیب و ثقافت ایک ایسا تنا ور درخت ہے جس کی جڑیں بہت
مضبو ط ومستحکم ہیں اور اس کی جڑوں میں گہرا ئی ،سچا ئی اور حقیقت مو جو د ہے
لیکن اگر یہ گہر ائی اور سچائی ختم ہو جا ئے تو اس کی بنیادیں کھو کھلی ہو جا ئیں گی یہ
بے کار خار دار ہو جا ئے گا اور کچھ دیر بعد خود ہی تباہ و بر باد ہو جا ئے گا ۔
جس طرح اسالم کے ان ارتباطی راستو ں کو مزید مستحکم کر نے کے لیے امت ِ
مسلمہ دن رات کوشاں ہے اسی طر ح مخالف سمت دشمن ِ اسالم اس کو منہد م کر نے کے
صرف کر رہا ہے ،آج اس بات کا اعتراف پور ے
لیے اپنی پو ر ی طا قت و قدرت اس پر َ
عالم اسالم میں کیا جا رہا ہے کہ دشمن نے یہ کام کر نے کے لیے اسالم کی ثقافت و تمد ن
کو ختم کر کے مغر بی ثقافت کو پوری دنیا میں پھیال کر دنیا کو اس کا اسیر بنا دیا ہے ۔
اہل مغر ب یہ جا نتے ہیں کہ مسلما نو ں کی تہذیب و ثقا فت کی بنیا د اور اس کی
گہرائی و سچا ئی میں ان کے ایمان اور اسالم کے اصول ضوابط کا عمل دخل ہے ،جس کی
بد و لت یہ ثقا فت مستحکم اور مضبو ط تر ہے بالشبہ جو قوم مذہبی تہذیب و ثقا فت سے
منسلک ہو وہ قوم ہر قسم کی طاغوتی طاقتو ں کا مقابلہ کر نے کی قد رت رکھتی ہے اور
دشمن کا مقا بلہ کر نے کے لیے میدان میں ڈٹ جا تی ہے لہذاانہو ں نے اسالمی تہذیب و
1
ثقافت کی بنیا د وں کو اکھا ڑ نے میں اپنا کر دار ادا کیا ۔
اہل مغر ب شر وع سے عورت کے مز اج کو سمجھنےاور اس کے ساتھ رویے کے
با ر ے میں ا ُتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں درحقیقت مغر ب والے عورت کے سلسلے میں
ہمیشہ سے ہی عد م توازن کا شکار ر ہے ہیں ۔ مغر بی ادب  ،ثقا فت اور تہذیب و تمد ن اس
بات کا شاہد ہے قر ن ِ وسطی سے لے کر اس صدی کے آخر تک عورت کو دوسرا درجہ دیا
گیا ،گو یا مغر بی ادب میں مر د کو عورت کا مالک اور سردار مانا جا تا تھا جس کی مثا ل
 1محمد مہدی آصفی  ،دنیای اسالم و تھاجم فرھنگی غرب ۔ قم  :مؤسسہ اہل بیت  ،ص31:
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اب بھی اس صورت میں موجو د ہے کہ شادی کے بعد عورت کا نا م تبد یل ہو جا تا اس کے
نا م کے ساتھ شوہر کا نا م جڑ جا تا ہے  ،یہ اسالم کی نہیں بلکہ اہل مغر ب کی ثقا فت ہے
اور پاکستا ن سمیت کئی اسالمی ممالک میں بھی یہ روش عام ہے ۔ یورپی ثقافت کے مطا بق
عورت اگر ما ل و ثر وت کی ما لک ہو تو نہ صر ف و ہ خود بلکہ اس کا ما ل و متا ع بھی
اس مر د کا ہو جا تا ہے اور اس کی جان پر بھی مر د کو اختیا ر ہو تا ہے ۔اگر مغر بی ادب
کا مال حظہ کر یں تو پتہ چلتا ہے ،حتی ٰ اگر شوہر کسی اخالقی مسئلے کی بنا ء پر بیوی کا
قتل بھی کر دے تو اس پر فر د ِ جر م عائد نہیں ہو تی تھی ۔مغر ب کی یہ ثقا فت مو جو دہ
نصف صدی تک بر قر ار رہی ۔ اس بعد انیسویں صدی کے آخر میں عورت کی آزادی کے نا
1
م سے تحر یکیں اٹھیں۔
اس قسم کے ماحو ل سے جب یکسر عورت کی آزادی کےلیےپر چار کیا گیا تو"
آزادی نسواں" کے نا م پر مغر بی تہذ یب نے فحاشی بے حیا ئی ،عریانی اور بد عنو انی
جیسے مسا ئل نے جنم لیا جن کی وجہ سے آج مغر ب والے بھی حیر ت زدہ ہیں اور اس کو
روکنے سے قاصر ہیں مر د و عورت کی آزادی نے صرف رہن سہن کو تبدیل نہیں کیا بلکہ
گھر اور معاشر ے کو جو نقصا ن پہنچا یا ہے اس وجہ سے خا ند انو ں اور معاشرے کے قد
م تباہی کی جا نب بڑھ رہے ہیں ۔
عورت کے حقو ق کے حو الے سے عالمی استکبا ر بھی ایک بڑی غلطی ہے یہ خیا
ل کر نا کہ عورت کی قدر و قیمت اور اہمیت اس میں ہے کہ وہ مر دو ں کےلیے خود کو تیا
ر کر کے اس انداز میں پیش کر ے کہ ان کے لیے تسکین کا باعث بنے مر د اس کو دیکھ کر
لذت حاصل کر یں ،مغر ب کی تحر یف شدہ ثقافت کاجو پہلو " آزادی نسواں " کے ضمن میں
سا منے آیا ہے اس کی بنیا دا سی چیز پر ر کھی گئی ہے ۔جو لوگ مغر ب کی اس اصلیت
سے بے خبر مغر بی تہذیب و ثقافت سے مرعوب ہو کر اس کے دلدادہ بنے ہو ئے ہیں وہ
درحقیت عورت پر ہو نے والے ظلم میں برا بر کے شر یک ہیں ۔ عورت کو ایک عظیم اور
بلند انسا ن کی حیثیت سے جا نیئے تا کہ اس کے حق اور آزای کے بارے میں صحیح اند ازہ
لگا یا جا سکے کہ اس کو کس قسم کی آزادی مطلو ب ہے ۔
عورت کو ایک خا ند ان کو تشکیل دینے والے بنیا د ی عنصر کی نظر سے پہچانیے
،یہ سچ ہے کہ خا ند ان مر دو عورت دو نو ں سے بنتا ہے لیکن خا ندا ن اور بچو ں کی تعلیم
و تر بیت میں زیادہ کر دار عورت کا ہی نظر آتا ہے ۔ جس دن مغر ب نے تر قی کی جا نب
سفر شروع کیا اور جد ید ٹیکنالو جی سے دنیا کو متعار ف کر وایا تو انہو ں نے بڑےکا رو
خا نو ں کو فر وغ دیا ان کا رخا نو نمیں ان کو کم دامو ں میسر آنے والے مزدورں کی
ضرورت پیش آئی تو انہو ں نے "آزادی نسو اں"کا پر چا ر کر نا شر وع کر دیا اور پھر ان
کی خو اتین نے گھر وں سے نکل کر کا رخا نو ں کا رخ اختیا ر کیا ۔ اس کے پیچھے صرف
ان کا اپنا مفاد کار فر ما تھا تا کہ عورت کو اس کے مقا م و مر تبے سے گرا یا جا سکے۔ آج
تاریخ اس با ت پر گو اہ ہے کہ مغر بی ثقا فت میں عورت پر جتنے مظالم ہو ئے اور مغر بی
تمد ن میں عورت کے بارے میں جو غلط قسم کے نظریات رائج ہیں یہ اسی کے مر ہو ن
2
منت ہیں ۔
 1خامنہ ای  ،زن گوہر ہستی  ،ص11:
 2خامنہ ای  ،زن گو ہر ہستی  ،ص12:
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اہل مغر ب نے اسالمی تہذیب و ثقا فت کو یکسر تبد یل کر دینے کا منصو بہ نہیں بنا
یا بلکہ بڑی چاال کی سے اسالمی مما لک میں "جدت پسند ی " کی رسم کو اجا گر کر دیا
جس نے سو میں سے تقر یبا ً نوے فیصد لو گو ں نے اس کو خو ش آمدید کہہ کر اس کا خیر
مقد م کیا ۔ اس جد ت پسند ی نے زند گی کے ہر مید ان میں افر اد کے رسم ورواج ،تہذیب و
تمد ن  ،فکر اور ثقا فت کو بد ل کر رکھ دیا اور صر ف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے منفی اثر ات
نے مسلما نو ں کی عا ئلی زند گی کو بے حد متاثر کیا۔

مغر بی ثقا فت کی اثر پذیر ی کے اسباب
مغر بی معا شر ے میں حقو ق نسو ا ں کے نا م سے عورتو ں کو جو آزادی دی گئی
ہے اس کی آڑ میں عورت پر جو ظلم و ستم کیا گیا وہ ناقا بل فراموش ہے انہو ں نے صنف
ناز ک کی اتنی تذلیل و تحقیر کی کہ یورپی تا ریخ اس با ت پر گو اہ ہے کہ عورت کو اس
کے مالی حقو ق سے محروم رکھا گیا ۔ مغر ب میں پھیلنے والی بے حیا ئی و فحا شی  ،اور
قا بو نہ پائےجانے والے جنسی اختال ط و بے راوری کے بعد ان لو گو ں کا خیال ہے کہ
عورت کی عز ت و احترام اسی میں ہے ۔مغر بی عورت اس حق سے عار ی ر ہی کہ و ہ
اپنے ہی ذاتی مال کو اپنی مر ضی کے مطا بق صر ف کر سکے اور شادی کے بعد عورت
کا سارا مال اس کے شو ہر کا قر ار پا تا حتی ٰ بیسویں صدی کے اوائل تک یہی سلسلہ جاری
ر ہا ۔ بیسو یں صدی کے اوائل میں عورت کو مالزمت اور ملکیت کے حقو ق دیئےگئے تا ہم
مغر ب نے بنیادی اور اہم حقو ق کے مسا ئل سے عورت کو دور رکھا ۔ حقو ق نسو ا ں کے
با ر ے میں عا لمی استکبا ر کی بہت بڑی غلطی کہ عورتو ں کی عز ت و مرتبت اس با ت
میں ہے کہ و ہ خو د کو آراستہ کر کے مر د و ں کے لیے پیش کر ے تا کہ وہ اس سے ہر
طر ح کی جنسی لذت حاصل کر سکیں مغر ب کی تہذیب و ثقافت میں آزدای نسواں کے نا م
1
سے یہی چیز سا منے آر ہی ہے ۔
جبکہ دوسر ی طر ف اسال م نے خواتین کی آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس
سے مختلف ہے  ،اگر خواتین کا یہ خیا ل ہے کہ ان کو شریک حیات کے انتخا ب میں آزادی
نہیں دی گئی تو ایسا نہیں ہے بلکہ درحقیقت تہذیب مغر ب کے بر عکس اسال م نے ہی
عورت کو اس حق سے نوازا ہے ۔ اوائل اسالم میں حضرت خد یجہ ؓکاازدواج اور اپنے مال
پر تصر ف کا حق اس کی تاریخی مثا ل ہے کیو نکہ یہ اسالم کی پہلی ایسی خا تو ن تھیں
جنہو ں نے اپنے رشتے کے لیے خود پیغا م ارسال کیا ۔
اسالم نے خواتین کو برابر ی کے حقو ق عطا کیے ہیں جو تمام رنگ و نسل اور زما
ن و مکا ن کے افراد کے لیے یکسا ں ہے اور یہی نہیں خا ند ان کی تشکیل اور مقصد کو
اسالم نے دنیا کے سا منے جس طرح واضح کیا وہ بے نطیر ہے ۔ہا ں مگر عورت کی آزادی
کو اسالم نے اس حد تک قبو ل نہیں کیا کہ وہ خود کو بر ہنہ کر کے اپنے خاند انی تشخص
اور نسلوں کو بر باد کر کے غیر محروموں کے لیے باعث زینت بنتی پھرےبلکہ ایسی آزادی
2
کا تو اسالم نے مردوں کو بھی حق نہیں دیا ۔

 1ایضا ً  ،ص16 :
 2مرتضی ٰ مطہری ۔نظام حقوق زن در اسالم وجہا ں ۔ قم  :ص160:
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پو ر ی دنیا میں صر ف اسالم ایسا مذہب ہے جو عورت اور مر د کے برابر ی کے
حقو ق کا خواہا ں ہے اورعورت کی عزت و تکر یم کا قائل ہے اس سلسلے میں ارشاد ِ
خداوند ہے :
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(اے لو گو ! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر
تم میں شاخیں اور قبیلے قر ار دیئے ہیں تا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچا
ن سکو۔ بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محتر م وہی ہے جو زیادہ پر
ہیز گا ر ہے اور ہللا ہر شے کا جا ننے واال اور ہر بات سے با خبر ہے ۔)
عور ت کی عز ت و رتبے کو ما ں  ،بہن  ،بیو ی اور بیٹی کی حیثیت سے اسال م نے
متعا رف کر وایا ہے تا کہ درجہ بہ درجہ اس کے مقام اور مر تبے کا اندازہ ہو سکے ۔
مغر بی ثقافت کا مسلما نو ں کی عا ئلی زند گی پر اثر انداز ہو نا یقینی اور حتمی ہے
اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مغر بی ثقا فت نے مسلما نو ں کو آزدای کے جا ل
میں پھنسا کر ان کی خا نگی زند گیو ں کو تبا ہی کے دہا نے پر ال کھڑا کیا ہے اور ان کے
کلچر نے میا ں بیو ی کےآپس کے تعلقا ت کو تبا ہ و بر با د کر دیا ہے ۔ مسلما ن خواتین جن
کو اسالم نے آزادی اور حقو ق عطا کیے ہیں اور اعل ٰی مقا م و مرتبے کے سا تھ دنیا کے سا
منے عز ت بخشی ہے ان میں اکثر تر قی پسند اور روشن خیا ل گھر انو ں کی خواتین مغر
بی آزادی کے پیچھے چل پڑ ی ہیں جس کے باعث انہو ں نے اپنی عز ت نفس بھی کھو دی
ہے اور سا تھ ہی اپنی عا ئلی زند گی کو بھی خرا ب کر دیا ہے ۔ ایسی خواتین ا پنی ذات پر
اٹھنے والی نگا ہ ِ حرام کو رو ک نہیں سکتیں ان کے متعلق نبی ِ اکر م ؐ نے فر ما یا :
قا ل رسو ل ہللا ؐ  :لیلۃ اسر ی بی الی السما ء ،رایت نسا ئی من امتی
فی عذاب شدید فانکرت شائھن فبکیت لمارایت من شدت عذابھن ورایت
امرئۃ تقطع لحم جسدھا من مقدمھا ومؤخرھا بمقاریض من نار۔قال رسول ہللا
ؐؐ  :اماالتی کا نت تقرض لحمھا بالمقارض فانھا کانت تعرض نفسھا علی
الرجال ۔2
(رسول ہللا ؐ نے فر ما یا  :میں نے شب معر اج اپنی امت کی عورتو ں کو
سخت تر ین عذا ب میں مبتال دیکھا جسے دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا
اور میں نے ان پر ہو نے والے عذا ب کی شدت کو دیکھ کر گر یہ کیا ۔ میں
نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بد ن کا گو شت آگ کی قینچی سے کا ٹا جا
رہا تھاوہ ایسی عورت تھی جو خود کو نا محروں کے سا منے پیش کیا کر تی
تھی ۔)
پردہ عورت کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے تحفظ کی ضما نت ہے ،
یہ حجا ب ہی ہے کہ جس کی بدولت انسا ن کی عزت و آبر و قا ئم ر ہتی ہے ۔ عورت کو چو
1
2

الحجرات 13 :49
صدوق ۔عیون اال خبار الر ضا ۔ بیروت  :دارالفکر 1899 ،ء،ج ، 2:باب  ،30:حدیث 24:
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نکہ صد ف سے تشبیہ دی جا تی ہے اس لیے اسےگند ی نظر و ں سے محفو ظ ر کھنے کے
لیے اسالم نے عورت پر حجا ب کو واجب قر ار دیا ۔ حجا ب کے پیچھے یہ فلسفہ بھی کار
فر ما ہے کہ اگر مر د و عورت کو بے حجا بی کی اجازت دے دی جا ئے تو جنس مخالف
کی ایک دوسرے میں رغبت بڑھے گی جس کے نتیجے میں پید ا ہو نے واال شر جنسی اختال
ط کی صورت میں سا منے آئے گا جو معاشر ے کے نظا م کو درہم بر ہم کر دے گا ۔

مغربی ثقافت کی مقابل اسالمی تہذیب
اسالم نے جنسی خواہشات پر قا بو پا نے کے لیے حجا ب صرف عورتو ں پر ہی نہیں
بلکہ مر دو ں پر الزم کر دیا ۔ جہا ں عورتو ں کے لیے حکم ہے کہ وہ نا محرومو ں سے
اپنی شر مگا ہو ں کی حفا ظت کر یں وہا ں مر دو ں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگا
ہیں نیچی ر کھیں ۔ کسی مر د کے لیے یہ جا ئز نہیں کہ وہ قصد لذت کی بنا ء پر کسی غیر
محر م کی طر ف نگا ہ کر ے البتہ قصد لذت کے بغیر دیکھا جا سکتا ہے ۔ بعض فقہا ء کے
نز دیک نا محر م خاتو ن کے چہر ے  ،ہا تھو ں اور پاؤں کو لذت کی نیت نہ رکھتے ہو ئے
دیکھا جا سکتا ہے اس طر ح جو خواتین پردہ نہیں کر تیں یا پا گل عورتو ں کو دیکھنے میں
کو ئی حر ج نہیں لیکن شر مگا ہ چا ہے محر م کی ہو یاغیر محر م کی دیکھنا حرا م ہے ۔
اسالمی تعلیمات سے واضح ہے کہ عورت اور مرد دو نو ں کو اسالم کے قائم کردہ قا
نو ن کے مطا بق پردے کا خیا ل رکھنا چاہیے اور غیر محر م سے با ت چیت کر تے وقت یا
مالقات کے وقت اپنے اپنے ستر کو ڈھانپ کر ر کھیں تا کہ حرام سے بچا جا سکے اور
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر دو کےلیے الزم ہے کہ اپنے فرائض مذہبی کو قطع نظر نہ
کر یں ۔
مغر ب کی تہذیب و ثقا فت نے فحا شی اور بد نا م مقا ما ت کے فروغ میں اپنا خاص
کر دار ادا کیا جس کی زد میں بیشتر مسلما ن آئے بغیر نہ رہ سکے  ،انہو ں نےان فحاشی
اور کردار فروشی کے مقا مات پر جانا اور اپنا قیمتی وقت وہا ں گز ارنا بہت فخر سمجھ لیا
ہے ۔جبکہ اسالم نے ان باتو ں کو قطعی حرا م قر ار دیا ہے ۔ ارشاد ِ خداوند تعا لی ٰ ہے :
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(جو لو گ محفل ُزور میں شر کت نہیں کر تے ۔۔۔)
امام جعفر صادق نے اس بارے میں فر ما یا :
قول ُزور اور محفل ُزور سے مراد غنا اور موسیقی کی محفل ہے اور غنا (راگ )
2
منافقت کا سر چشمہ ہے ۔
پھر فر ما یا :
جس گھر میں موسیقی اور غنا ہو وہ گھر رسوائی سے محفو ظ نہیں رہتا  ،اس گھر
میں رحمت کے فر شتے نہیں آتے اور اس گھر میں دعا قبول نہیں ہو تی ۔  3آواز کے بلند کر
نے اور حلق میں اس کو اس طر ح گھما نے کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جا ئے
جو محفل لہو و طر ب کے سا تھ مخصوص ہے ۔ کچھ فقہا ء شادی کے اجتماع میں عورتو ں
 1الفرقان 72 :25
2کلینی،الکا فی ،ج ،6:ص431 :
 3کلینی  ،الکا فی ،ج،6:ص433:
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کے غنا کو جا ئز قر ار دیتے ہیں اور ان کا یہ نظر یہ حقیقت سے دور بھی نہیں ہے البتہ اس
میں بھی احتیا ط کی ضرورت ہے اور اس طر ح کے غنا کو شادی بیا ہ کے مو قع اور اس
سے کچھ پہلے اور کچھ بعد تک ہی محد ود رکھنا چا ہیے ۔ اس کو زیاد ہ وسعت نہیں دینا چا
1
ہیے جبکہ احتیا ط مستحب یہ ہے کہ غنا اور مو سیقی سے مطلق پر ہیز کر نا چاہیے ۔
مغر بی ثقا فت کی پید ا وار بے حیا ئی کو فرو غ د ینے والے بد نا م اڈے اسال می نظا
م ز ند گی کی جڑ و ں کو کھو کھال کر نے میں انتہا ئی اہم کر دار ادا کر ر ہے ہیں ۔ بر ا ئی
اور بے حیا ئی خود ایک ب ُر ی چیز ہے اور ان کو فر وغ دینا اس سے زیا دہ بدترہے ۔ قر آن
مجید میں اس کی مذمت میں ارشاد باری تعا لی ٰ ہے :
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( وہ لو گ جو چا ہتے ہیں کہ مسلما نو ں میں برا چر چا پھیلے ان کے لیے
دردنا ک عذا ب ہے دُنیا اور آخر ت میں اور ہللا جا نتا ہے اور تم نہیں جا نتے
،اور اگر ہللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تی اور یہ کہ ہللا تم پر نہا
یت مہر با ن اور رحم واال ہے ،تو تم اس کا مز ہ چکھتے اے ایما ن والو
!شیطا ن کے قد مو ں پر نہ چلو اور جو شیطا ن کے قد مو ں پر چلے تو وہ
بے حیا ئی اور بر ی ہی بات بتا ئے گا اور اگر ہللا کا فضل اور اس کی رحمت
تم پر نہ ہو تی تو تم میں سے کو ئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا ہا ں ہللا ستھرا
کر دیتا ہے جسے چا ہے اور ہللا سنتا جا نتا ہے ۔)
ایک شخص نے اما م مو سی ٰ کا ظم سے عر ض کیا کہ مو ال ! بعض اوقا ت مجھے
پتا چلتا ہے کہ فال ں دینی بھا ئی نے بر ا ئی کی ہے لیکن جب میں خود اس سے پو چھتا ہو ں
تو وہ اس با ت کی تر دید کر تا ہے جبکہ خبر دینے والے بھی ثقہ ہو تے ہیں ۔ اس صورت
میں مجھے کس کی بات ماننی چا ہیے؟آپ نے فر ما یا کہ تم اپنے مو من بھا ئی کے لیے اپنی
آنکھ اور کا ن کو جھٹال دو۔ اگر مو من کے خالف پچا س آدمی گواہی دیں اور مو من خود
انکا ر کر ے تو تم کو مو من کی با ت کا اعتبا ر کر نا چا ہیے اور اس کی بد گو ئی کر نے
والے کی تکذیب کر نی چا ہیے ۔ لو گو ں کی باتو ں میں آکر مو من کی آ بر و اور حیثیت کو
2
ختم نہ کر و ورنہ تم بھی اس آیت کے مصداق بن جاؤگے ۔
عور ت اگر اپنے شو ہر کے عالوہ کسی غیر محر م کے لیے بناؤ سنگھا ر کر تی ہے
تو ایسی عورت پر ہللا کی لعنت ہو تی ہے ۔اس حوالے سے فر ما ن ِ نبو ی ؐ میں آتا ہے کہ جو
 1خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،1:ص497 :
 2کلینی  ،الکا فی  ،ج، 8:ص147:
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عورت شو ہر کے عالوہ غیر مر دو ں کے لیے خوشبو لگا ئے اور پھر شو ہر کی اجازت
کے بغیر گھر سے با ہر جائے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اس وقت تک اس پر خدا
1
کی لعنت برستی ہے ۔
مغربی ثقافت کے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہے ہیں۔ صنف
نازک سے مردوں کی دوستی جو اس معاشر ے میں عا م رواج بن چکا ہے یہ مغر بی تہذ یب
و ثقا فت کا حصہ ہے ۔ یہ رواج خاص طو ر پر ان اداروں میں زیادہ پایا جا تا ہے جہا ں مر د
و عورت اکٹھے تعلیم حاصل کر تے ہیں یا مالز مت کر تے ہیں ۔ بہت سے لو گ اگر چہ اس
کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی اپنے بچو ں کو مخلو ط تعلیم دلواتے ہیں اور عورتو ں
کو ایسی جگہو ں پر مالزمت کی اجازت ہنسی خوشی دے دیتے ہیں ۔ آخر کا ر اس بے تکلفی
اور دوستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخا لف جنس کی کشش ا ن کوعشق حرام مبتال کر دیتی
ہے ۔ حرا م عشق ہمیشہ انسا ن کو ذلت و رسو ا ئی کی طر ف لے جا تا ہے اور عورت و مر
د کے اس عشق کو ہللا پا ک نے د ل کی بیما ر ی قرار دیا ہے ۔
عشق کی مذ مت کر تے ہو ئے شیخ صدوق918( 2ء۔)992امام جعفر صادق سے
روایت بیا ن کر تے ہیں :
3
قلوب خلت عن ذکر ہللا فاذاقھا ہللا حب غیرہ۔
(جب دل محبت خدا سے خا لی ہو جا تے ہیں تو خدا ان کو غیر خدا کی محبت میں
مبتال کر دیتا ہے ۔ )
حر ام عشق میں عا شق اپنے محبو ب کی تما م تر بر ائیو ں اور نقائص کو پس ِ پشت
ڈال کر صرف محبو ب کو راضی کر نے کی کو شش کر تا ہے جس سے ایک خطر ہ یہ سا
منے آتا ہے کہ ایسے افر اد کو اگر کو ئی نصیحت کر تا ہے تو وہ اس کو اپنا دشمن گر
دانتے ہیں ان کے دل میں کینہ و بغض پیدا ہو جا تا ہے ایسے افراد عمو ما ً یہ سمجھتے ہیں
کہ انہو ں نے کو ئی بڑی نا یا ب چیز حاصل کر لی ہے جس سے دیگر افرا ِد معاشرہ محروم
ہیں ۔ مگر اکثر و بیشتر ایسے عا شق جنسی آمیزش کے بعد با لکل خا مو ش ہو جا تے ہیں
اور ان کے سر سے عشق کا بُھو ت اتر جا تا ہے اور و ہ تصوراتی دنیا سے حقیقی دنیا تک
پہنچ جا تے ہیں اس وقت ان کو اپنے کیے پر شر مند گی اور ند امت محسو س ہو تی ہے ۔
اور یہ ند امت و شرمند گی ان کو بے چینی و بے قر ار ی سے وحشت تک پہنچا دیتی ہے
4
اور اکثر اوقات یہی بے چینی و وحشت ان کی خود ُکشی کا با عث بنتی ہے ۔
بسا اوقات ایسے عاشق جو اپنے عشق میں نا کا می حاصل کر تے ہیں ان کے دل
میں بد لے کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے اور وہ اسی محبو ب کے قتل پر آمادہ ہو جا تے ہیں۔ کچھ
دیر پہلے وہ جس کی محبت میں گر فتا ر ہو تے ہیں کچھ ہی لمحوں بعد ان کی کیفیت تبدیل ہو

 1کلینی  ،الکا فی ،ج،9:ص518:
 2علی بن حسین بن مو سی ٰ  ،آپ فقیہ اور محد ث تھے ،آپ نے من ال یخضرۃ الفقیہ  ،تہذیب االحکام ،
االستبصار جیسی کتب تصنیف کی ہیں ،علما ء آپ کی  199کتب کا تذکر ہ کیا ہے ۔ (ابن شہر آشوب  ،معالم
العلما ء )
 3صدوق  ،علل الشرائع  ،ج،1:ص140:
 4مکا رم شیرازی  ،مشکال ت جنسی جوانان  ،ص48:
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جا تی ہے اور وہ اس وقت تک سکو ن کا سا نس نہیں لیتے جب تک بد لہ کی آگ ٹھنڈی نہ
1
کر لیں اور اگر بد لہ لینے کی قد رت نہیں ر کھتے تو خود کو ہی ختم کر دیتے ہیں ۔
مغر بی تہذیب و ثقا فت نے مسلما نو ں کی زند گیو ں پر جو اثر ات مر تب کیے ہیں
ان میں غر ض و ال لچ کی خا طر شادی کر نا رواج پا چکا ہے ۔ تجارتی شادیو ں میں کبھی
مر د اور کبھی عورت کی شخصیت کو پامال کیا جا تا ہے ۔ اگر عورت مہر کی رقم زیادہ
رکھنے کی شر ط عائد کرے تو مر د کی حیثیت اور مر تبے کو نظر انداز کر کے مطا لبہ کیا
جا تا ہے اور اگر مر د جہیز کا مطا لبہ کر ے تو اس با ت کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیا عورت
کے والد ین اس مقدار میں جہیز دینے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ۔ اسی طر ح مر د یا عورت
کی طر ف سے گھر کا یا اراضی مطا لبہ پیش کر کے کی جا نے والی شادی بھی محض
مقصد حاصل کر نے کی خاطر کی جا تی ہے ۔ اکثر شادیا ں دیکھنے میں آتی ہیں جو کاروبار
کی وسعت یا فروغ کی خا طر طے پاتی ہیں ۔ کچھ شادیا ں ایسی بھی ہو تی ہیں جن میں
لڑکے کو مالزمت دے کر داماد بنایا جا تا ہے یا اس کو گھر داماد بن کر رہنے کی پیش کش
کی جا تی ہے یا پھر غیر ملکی شہر یت حاصل کر نے کی غر ض سے لڑکے اور لڑکی کی
شادی کر نا وغیر ہ ۔
آیت ہللا ناصر مکا ر م شیر ازی کے نز د یک اس قسم کی شادی میں ایک دو بر ائی
نہیں ہو تی بلکہ یہ سراسر بر ائی ہو تی ہیں ۔ اس قسم کی شادیا ں صر ف تب تک چلتی ہیں
جب تک وہ وجہ قائم ر ہتی ہے اگر وجہ ختم ہو جا ئے تو شادی بھی ختم ہو جا تی ہے ۔ مر د
بیویوں کو اس طر ح چھو ڑ دیتے ہیں جس طر ح پھل کو رس نکا لنے کے بعد پھینک دیتے
2
ہیں ۔
مغر بی ثقا فت نے مر د و خواتین کو فیشن پر ستی و خود نما ئی کی طر ف ما ئل کیا
ہے اور وہ زیب و زینت اور بناؤ سنگار کر نا بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ زیب و زنیت میں جسما
نی ُحسن کو اوالین اہمیت حاصل ہے جس میں عورت و مر د کا اپنے چہر ے ،ہا تھو ں  ،بالو
ں اور دیگر جسمانی خد و خال کو نما یا ں کر نے اور پ ُر کشش بنا نے کے لیے ایسے ملبو
سا ت کا انتخا ب کر نا جو کہ عر یا نی اور بےحیا ئی کا پیش خیمہ ہیں سب مغر بی ثقا فت کا
اثر ہے ۔ خواتین کا زیورات اور زینت کے مقا ما ت کو ظا ہر کر نا مر دو ں کو بر ا ئی کی
طر ف د عوت د ینا ہے ۔
جب کہ شیعہ فقہاء نے خواتین کی اس حر کت کی سخت مذمت کی ہے۔
اس سلسلے میں شیخ صدوق نے نبی اکر م ؐ کی حد یث نقل کی ہے :
نھی رسول ہللا ان تتزین المرئۃ لغیر زوجھا ۔فان فعلت کان حقا ً علی ہللا
عزوجل ان یحرقھا بالنار۔3
(رسول خدا ؐ نے عورت کو اپنے شوہر کے عالوہ کسی غیر کے لیے زینت
کر نے سے منع فر ما یا ہے (اور فر ما یا ) اگر کو ئی عورت ایسا کام کر تی
ہے تو خدا وندمتعا ل پر ضروری ہے کہ وہ اسے آتش جہنم میں جال د ے ۔)
اس ضمن میں اما م جعفر صادق نے فر ما یا :
1مکا رم شیرازی  ،مشکال ت جنسی جوانان  ،ص58 :
 2مکا رم شیرازی  ،مشکال ت جنسی جوانان  ،ص61:
 3صدوق ،امالی  ،ص510:
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وقال االمام الصادق :ایما امرئۃ تطیبت لغیر زوجھا لم تقبل منھا صالۃ حتی
1
تغتسل من طیبھا کغسلھا من جنا بتھا ۔
( امام صادق نے فر ما یا  :جو کو ئی عورت اپنے آپ کو شو ہر کے عالوہ
کسی دوسرے کے لیے سنوارے تو خدا وند متعال اس وقت تک اس کی نماز
قبو ل نہیں کر تا جب تک کہ وہ اسے غسل جنا بت کے ما نند دھو نہ ڈالے ۔ )
یعنی اگر کو ئی عورت کسی غیر محر م کے لیے بناؤ سنگار کر ے اور خود نما ئی
کر ے تو وہ گو یا خود کو دوسر وں کے لیے پیش کر تی ہے ایسی عورت پر خدا کی طر ف
سے لعنت ہو تی ہے ۔ عورت کا غیر محرموں کے لیے خوشبو لگانا یا شوہر کی اجازت کے
بغیر گھر سے باہر نکلنا اور خود کو سنوارنا یہ تمام کام حرام ہیں ۔ اس سلسلے میں نبی ِاکر
م ؐ کے فر مان جس کا مفہوم ہے جو عورت شوہر کے سو ا غیر مر دو ں کے لیے خو شبو
لگا ئے اور پھر شو ہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا ئے تو جب تک وہ گھر واپس
2
نہیں آتی اس پر خدا کی لعنت بر ستی ہے ۔
مغر بی ثقا فت نے آج تمام دنیا میں اپنی جد ید ٹیکنالو جی کو پھیال دیا ہے جن میں
موبائل اور انٹر نیٹ کا استعمال ہر سو میں  90فی صد افراد کر تے ہیں ۔ جہا ں ایک طر ف
یہ اشیا ء کاروباری کام میں معاون ثا بت ہو ر ہی ہیں تو دوسری طر ف ان کا غلط استعمال
خاند انو ں کی ز ند گیو ں کو تبا ہی کی جانب لے جا ر ہا ہے ۔ ایسے لڑکے اور لڑکیا ں جو
عقل وشعور کے لحا ظ سے ابھی پختہ نہیں ہو تے وہ موبا ئل اور انٹرنیٹ پر ایک دوسرے
سے خوش گپیاں کر تے ہیں اور ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا
ہےکہ نہ صر ف ا ن کا قیمتی وقت ضا ئع ہو تا ہے بلکہ ایسے افراد کی ذاتی زند گی بھی بر
با دی کی طر ف چل پڑتی ہے ۔ کیو نکہ ان میں سے کچھ تو ایک دوسرے سے محض وقت
گزارنے کے لیے گپ شپ کر تے ہیں اور کچھ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں ۔اکثر لڑکے
لڑکیو ں کو سہا نے خواب دیکھاتے ہیں اور ان سے شادی کے وعد ے کر کے ان کی عریاں
تصاویر لے کر بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔اس صورت حال میں لڑکیا ں مجبور ا ً ان
کی ہر با ت ما ننے کے لیے تیا ر ہو جا تی ہیں ۔ غیر محرمو ں سے گفتگو کر نے کے بارے
میں اسالم نے ایک حد مقر ر کر رکھی ہے جیسا کہ فر ما ن نبو ی ؐ ہے :
ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعدی ھذہ المکاسب المحرمۃ والشھوۃ الخفیۃ
3
والربا ۔
( مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ میر ے بعد میر ی امت حرام
روزگار  ،خفیہ عشق بازی اور سود میں مبتال ہو جا ئے گی ۔ )
شادی میں تا خیر کر نے کا رواج مغر بی تہذیب و ثقا فت کا خاصہ ہے ۔ ہمارے
معاشر ے میں خصوصا ً شہرو ں میں ر ہنے والے افر اد شادی دیر سے کر نے کے خواہا ں
ہیں ۔ اکثر و بیشتر اپنی زند گی کے وہ قیمتی لمحا ت جن میں انسا ن کو ایک حقیقی ہم سفر
کی ضرورت محسوس ہو تی تعلیم اورمال زمت حاصل کر نے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر چہ
مالی لحا ظ سے ان کی حیثیت مضبو ط ہو جا تی ہے مگر درحقیقت وہ اپنی شادی کی اصل
 1کلینی  ،اصول کافی  ،ج،5:ص ،507:شیخ صدوق ،من ال یحضرہ الفقیہ ،ج،3:ص278:
 2کلینی ،اصول کا فی  ،ص518:
 3مجلسی ،بحار االنوار ،ج،70:ص158:
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عمر کھو چکے ہو تے ہیں ۔ مگر والد ین اور نو جو انو ں کو یہ با ت ذہن نشین کر لینی چا
ہیے کہ شادی کے لیے ایک مخصوص عمر ہو تی ہے جس کے گز ر جا نے کے بعد شادی
کر نے سے وہ فوائد و ثمر ات حاصل نہیں ہو پا تے جو جوانی میں شادی کر نے سے حاصل
ہوتے ہیں ۔ اس سلسلے میں نبی اکر م نے فر ما یا :
ایھا الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال :ان االبکا ر بمنزلۃ الثمر
علی الشجر ان ادرک ثما رھا فلم تجتن  ،افسدتہ الشمس ونثرتہ الر یاح ،
وکذلک اال بکا ر اذا ادرکن ما تدرک النسا ء فلیس لھن دواء اال البعولۃ  ،واال لم
یومن علیھن الفساد ،النھن بشر۔۔۔1
(لو گو ! لطیف و خبیر کی طر ف سے جبر ئیل میر ے پاس ئے اور فر ما یا :
باکر ہ لڑکیا ں ایسی ہیں جیسے درختو ں کے پھل اگر انھیں بر وقت یعنی اس
فصل میں جس میں پکتے ہیں نہ توڑا جا ئے تو تمازت آفتات انھیں خراب کر
دے گی اور باد ِ خز اں گرادے گی یہی مثال جوان بالغ لڑکیو ں کی ہے جب وہ
عورتوں کے زمر ہ میں داخل ہو جا ئیں تو ان کی شادی کر نے کے عالوہ
چارہ کار نہیں ہے اور اگر شادی نہ کر یں تو یہ تو قع نہیں رکھنا چا ہیے کہ
وہ محفو ظ رہیں گی کیو نکہ وہ بھی انسا ن ہیں ( اور انسا ن کے جنسی
خواہشات مو جو د ہیں کہ جو شر یک ِ حیات کے ذریعہ پو ری ہو تی ہیں )
لڑکو ں کی بھی یہی کیفیت ہے ۔ )
یہ با ت دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لو گ جو انی کی عمر میں شادی نہیں کر تے وہ
اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر نے کی خاطر نہ صرف معاشر تی جر ائم کے بلکہ حدود
ہللا کو بھی توڑنے کا مو جب بنتے ہیں گو یا شادی میں عجلت انسا ن کو بہت سے گنا ہو ں
سے بچنےمیں مدد دے سکتی ہے ۔
آزادی نسو اں کے نا م سے اہل مغر ب نے عورت کو ہر قسم کی مال زمت کر نے
کی اجازت دی ہے چا ہے وہ اس کے لیے سو د مند ثابت ہو یا اس کی ذلت و رسوائی کا با
عث بنے مگراسالم نے چند حدود و قواعد کے سا تھ عورت کو مالزمت کر نے کی اجاز ت
دی ہے۔ اگر وہ کام کر نا چا ہے تو کام کر سکتی ہے لیکن ان شر ائط کو مد نظر ر کھ کر کہ
جہا ں عورت کی عز ت محفوظ نہ ہو ،شو ہر اجازت نہ دے ،کام بچوں کی تر بیت میں
رکاوٹ کا سبب بنے  ،ایسا مشکل کام جس سے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہو یا خود
عورت کو مالی ضرورت نہ ہو تو عورت کا کام کر نا منا سب نہیں البتہ عورت دفاتر میں کام
2
اسالمی حجا ب کی رعایت کے سا تھ کر سکتی ہے ۔
بچو ں کی پید ائش کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری والد ین پر یہ ہو تی ہے کہ ان کی
بہتر ین تر بیت کی جا ئے ۔ مگر ایسی خواتین جو گھر سے با ہر مال ز مت کے سلسلے میں
جا تی ہیں اور اپنی اوالد کی تربیت میں عد م دلچسپی ظا ہر کر تی ہیں درحقیقت وہ اپنی فطر
ت کے خال ف اقدام کر تی ہیں ۔ اوالد کی تر بیت کر نا ان سے محبت و شفقت سے پیش آنا
اور ان کی نگہد اشت کر نا ہللا تعالی ٰ نے عورت کی فطر ت ثانیہ میں ر کھا ہے مگر
1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ،14:ص39:
 2غالم مرتضی ٰ انصاری ۔ اخالق خانوادہ ۔قم  :انتشارات مرکز اسالمی  ،ص112:
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مالزمت پیشہ خواتین اپنی مجبوری کے تحت ان امور کو انجام نہیں دے پا تیں ۔ ان کا یہ عمل
ان کی اوالد کے لیے نقصان دہ ثا بت ہو تا ہے آج مغر ب کی بیشترآبادی اسی ہیجا نی کیفیت
1
میں گرفتار ہے اور اسی مغر بی ثقا فت نے عالم ِ اسالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ۔
اسالم کی نظر میں ما ں با پ کا مقا م بہت اعلی ٰ ہے ۔ نبی اکر م ؐ اور ائمہ اہل بیت نے
فرمان ِ خداوندمتعال کے مطابق نے والدین کو اوالدکی تر بیت کی بہت تاکید کی ہے ۔
لی ہے :
جیسا کہ ارشا ِد
باری تعا ٰ
َ
َ
َ
ْ َ
ها َّ
ُوا أْ
َ آَ
یَ
َ
یا أُّ
ًا
نار
ُم
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ْل
َأه
ْ و
ُم
ُسَك
نف
ُوا ق
من
ِین
الذ
ُ۔۔۔2
َ ْ
ُوُ
َة
َار
الحِج
َّاسُ و
َا الن
ده
َق
و
(اے ایمان والو ! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا ؤ کہ جس کا
ایند ھن انسا ن اور پتھر ہیں ۔)
پیغمبر اکر م ؐ نے فر ما یا ہے (ترجمہ)  :جیسے اوالد اپنے ما ں با پ کی نا فر ما نی کی و
جہ سے عا ق ہو جا تی ہے اسی طر ح سے ممکن ہے ما ں با پ بھی اپنے فریضے کی عد م
ادائیگی کے باعث اوالد کی طرف سے عاق ہو جا ئیں ۔ 3اسی سلسلے میں حضرت
علی ؓالمرتضی ٰ نے فر ما یا  :کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر ی وجہ سے تیر ا خا ند ان اور تیر ے
4
اقربا بد بخت تر ین لو گو ں میں سے ہو جا ئیں ۔
بچے نے جب ابھی اپنی ز ند گی سے متعلق کو ئی راہ متعین نہیں کی ہو تی اس وقت
اس کو ایک سعادت مند اور کامل انسا ن بنا یا جاسکتا ہے ۔ والد ین کا فر ض ہے وہ اوالد کو
خوش اخالق  ،مہر با ن  ،انسا ن دوست  ،خیر خواہ  ،حر یت پسند  ،شجا ع  ،عدالت پسند ،
دانا  ،باایمان  ،فر ض شناس  ،تعلیم یافتہ اور خد مت گز ار بننے کی تر بیت کر یں اور بچے
5
کی اس انداز سے تر بیت کر یں کی وہ دنیا و آخر ت میں کامیاب و کامران ہو ۔
مغر بی خواتین کی اپنی اوالد اور شو ہر کو نظر اند از کر نے کی روش نے آج اہل
مغرب کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ وہ تباہ برباد ہو ُچکے ہیں خاندان کی تشکیل ان کے
لیے ایک نا گزیر عمل بن چکا ہے ۔میا ں بیو ی کے درمیا ن محبت وا ُ لفت نا م کی کو ئی
چیز با قی نہیں ۔ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہو ئے دونو ں ایک دوسرے سے اس
قد ر انجا ن اور بے خبر ہیں کہ سالو ں تک ایک دوسرے کی خبر گیری نہیں کر تے ۔بڑے
افسو س کے سا تھ کہنا پڑ تا ہے کہ آج ہما را مسلم معاشر ہ بھی اسی تہذیب و ثقافت کو اپنا
نے کے لیے تگ ودو کر ر ہا ہے اور لو گ مغر بی کلچر کو اپنا نا بڑا فخر سمجھتے ہیں ۔
جب کہ انسا ن کی شخصیت کی تعمیر میں شادی کا بہت عمل دخل ہے ۔ایسے مر د و
عورت جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تے ہیں ان سے تشکیل پانے واال معاشرہ بر ائیو ں کا
قلع قمع کر تا ہے اور بے شمارخوبیو ں سے مزین ہو تا ہے ۔ ہللا تعالی ٰ نے شادی کو اہمت
کو واضح کرتے ہو ئے قر آن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ۔
جیسا کہ ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے :
 1خامنہ ای ،زن گو ہر ہستی  ،ص43 :
 2التحریم 6 :66
 3مجلسی  ،بحار االنوار  ،ج،10 :ص93 :
 4شریف رضی ،غررالحکم  ،ص802:
 5آیت ہللا ابراہیم امینی  ،آئین تربیت  ،قم  :ناشر دارالکتب سالمی  ،ص18:
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(اور اس کی نشا ینوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہار ا جوڑا تم ہی میں
سے پیدا کیا ہے تا کہ تمہیں اس سے سکو ن حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیا
ن مؤدت اور رحمت قر ار دی ہے کہ اس میں صا حبا ن ِ فکر کے لیے بہت
سی نشا نیا ں پا ئی جا تی ہیں۔)
فر ما ن ِ الہی ٰ سے یہ با ت ثا بت شدہ ہے کہ شادی صرف جسمانی لذت کے لیے ہی
نہیں بلکہ ذہنی و روحا نی سکو ن کا ذریعہ ہے ہللا کی طرف سے مر د و عورت کے درمیا
ن محبت والفت کا جذبہ پیدا ہو جا تا ہے ۔ مودت سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے شادی کے
بعد دونوں کا آپس میں گہر ا ربط و تعلق پید ہو جا تا ہے ان کے درمیا ن عشق و محبت کی
سچا ئی اور عز ت و احتر ام کے جذبا ت ہو تے ہیں جو محض جنسی و شہوانی خواہش پر
مبنی نہیں ہو تے بلکہ یہ ایک دوسر ے کی حفاظت و نگہد اشت کر تے ہیں 2اور اگربنظر غا
ئر دیکھا جائے تو دونو ں ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں اسی لیے
ہللا تعالی ٰ نے دونو ں کو ایک دوسرے کا لبا س قر ار دیا ۔
َّ۔۔۔3
َْ
ْ ِ
َّ ِ
ُن
َاسٌ َله
لب
ُم
نت
َأ
ْ و
ُم
َاسٌ َلك
لب
ُن
۔۔۔ه
( عورتیں گو یا تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو ۔)
جیسے لباس گر می سردی ،مضر و معیو ب اشیا ء سے انسا ن کو محفو ظ ر کھتا
ہے اسی طر ح میا ں بیو ی بھی ایک دوسرے کو انحرافات  ،کجرویو ں نقصائص و عیو ب
سے بچاتے ہیں ۔شادی انسا ن کی جنسی ضرورت کو جا ئز و مشر وع طر یقے سے پورا کر
نےکا ذریعہ ہے ۔شادی نہ کر نے والے افراد کئی قسم کے گنا ہو ں میں مبتال ہو جا تے ہیں
۔میا ں بیو ی کی مثا ل ایسے ہی ہے جیسے ایک گا ڑ ی کے دو پہیے ہو تے ہیں جب دو نو
ں میں سے ایک خرا ب ہو جا ئے تو گا ڑی نہیں چلتی اسی طر ح ایک گھر کا نظا م چال نے
کے لیے عقلی  ،فکری اور عملی طو ر پر دونو ں کا سا تھ ہو نا از حد الز م ہے ۔
فرما ن ِ پیغمبر اکر م ؐ ہے :
مابنی بنا فی االسالم احب الی ہللا عزوجل من التزویج 4
( کو ئی چیز اسالم میں ہللا کے نز د یک شادی سے زیادہ محبو ب نہیں ۔)
اکثر و بیشتر خا ند ان اور ان کے افراد کی عادات و اطوار ایک دوسر ے سے بہت
مختلف ہو تی ہیں میا ں بیو ی جو کہ شادی سے پہلے الگ الگ خا ند انو ں سے تعلق ر
کھتے ہیں مگر شادی کے بعد وہ ایک ایسے بند ھن میں بندھ جا تے ہیں کہ ان کو ایک سا تھ
ز ند گی گزارنی ہو تی ہے چونکہ دو نو ں کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے بہت مختلف
ہو تی ہیں ،وہ ایک دوسرے کے عادی نہیں ہو تے اس لیے شادی کے بعد ایک دوسرے پر
جلد غصہ میں آجا تے ہیں اور گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے
 1الروم 20 : 30
 2مکارم شرازی ،تفسیر االمثل  ،ج،2:ص391:
 3البقرہ 187 :2
 4عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،14:ص3:

134

لڑائی جھگڑوں سے بات بہت بڑھ جا تی ہے ۔ جہا ں مغر بی کلچر نے ہمارے عوام کو آزادی
کے حوالے سے بہت باشعور کیا ہے وہا ں ان کے اذہان میں یہ بات بھی ڈال دی گئی کہ آپ
نے کسی کی بات کو بر داشت نہیں کر نا اگر شوہر نے بیو ی کو کچھ کہہ دیا ہے تو کیا بیو
ی اب اس ظلم کو برداشت کر ے گی ؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ! اور اگر بیو ی نے کچھ کہہ
دیا تو کیا شو ہر اب زن مرید کہال ئے گا؟ یہ بھی نا ممکن ہے !
جبکہ اسالم نے اس کے بر عکس درس دیا ہے اسالم نے میاں بیو ی کو برابر ی کے
حقو ق عطا کیے ہیں مگر مرد کوعورت پر نگران و حاکم مقر ر کیا ہے جیسا ارشادباری
تعالی ٰ ہے :
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(مر د عورتو ں کے حاکم اور نگران ہیں ان فضیلتوں کی بنا ء پر جو خدا نے
بعض پردی ہیں اور اس بنا ء پر کہ انھو ں نے عورتو ں پر اپنا مال خر چ کیا
ہے پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کر نے والی اور ان کی
غیبت میں ان چیز و ں کی حفا ظت کر نے والی ہیں جن کی خدا نے حفا ظت
چا ہی ہے ۔ )
آیت کے الفاظ سے واضح ہو تا ہے کہ مردو ں کو عورتو ں پر فضیلت ہے ۔ازدواجی
زند گی میں یہ مر د کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو تمام ضروریات زند گی مہیا کر ے
اور اپنی ناموس کی حفا ظت کر ے جبکہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مر د کی چیز وں
کی حفاظت کرے اور اس کی اطا عت گزار بن کر رہے ۔
خا ندان میں انتشار کی وجو ہا ت میں سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کے احسا سا
ت جذبا ت اور اقدار و روایا ت سے چشم پوشی کر نا ہے ۔ ظا ہر ہے جب زوجین میں سے
ایک یا دونوں ہی اپنی ذمہ داری کو قبو ل نہیں کر تے تو یہ چیز نز اع کی باعث بنتی ہے
آخر کا ر میا ں بیو ی کے تعلقات انتشار کی نظر ہو کر خلع  ،طالق جیسے واقعات رونما ہو
تے ہیں ۔

1

النسا ء 34 :4
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با ب سو م  :نکا ح کے متعلقات کے بارے شیعہ
مجتہد ین کی آرا ء
فصل اول  :حق مہر اور جہیز سے متعلق فقہی و
معاشرتی مسائل
فصل دوم :نا ن ونفقہ اور حق ِ زوجیت
فصل سوم  :نبا ہ نہ ہو نے کی صور ت میں مسا ئل
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فصل اول  :حق مہر اور جہیز سے متعلق فقہی اور
معاشرتی مسائل

حق مہر اور جہیز سے متعلق فقہی اور معاشرتی
مسائل
مہر کا لغو ی معنی بد لہ  ،معاوضہ اور اجر ت ہے اور اصطال حی طو ر پر اس سے
مر اد کسی مسلما ن مر د کا اپنی زوجہ سے نکا ح کے بدلے میں مال ِ حال ل یا کو ئی ایسا
نیک عمل زوجہ کے لیے مختص کر نا حق مہر کہال تا ہے ۔  1مہر وہ مختص رقم یا مال ہے
2
جو بیو ی کو نکا ح کے عوض دیا جا تا ہے ۔
قر آن مجید میں مہر سے متعلق ارشا ِد خدا وند تعا لی ٰ ہے :
 1ابو الحسن احمد بن فارس  ،معجم مقائیس الغتہ  ،ج، 5:ص ، 281:مادہ  :م  ،ح ،ر
 2بیلی  ،محمڈن ال ء  ،ص،91 :دفعہ 285:
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(اورعورتو ں کو ان کےمہر خو شی سےدیا کرو،ہاں اگروہ کچھ حصہ اپنی
خوشی سےمعاف کردیں تو اسےخوشگواری سے بالکراہت کھاسکتے ہو۔)
آیت کے ال فا ظ سے ظا ہر ہو تا ہے کہ صدقات سے مراد مہر جبکہ نحلۃ سے مراد
وہ عطیہ جو بنا قیمت کے دیا جائے  ،تا ہم عورتو ں کومہر ادا کر نا اسالم میں واجب قر ار
دیا گیا ہے اور عورت کی اجازت کے بغیر شوہر اس مہر میں سے رقم کو اپنی مر ضی سے
2
خر چ کر نے کا مجاز نہیں ۔
مہر سے متعلق فر ما ن امام جعفر صادق:
عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد ہللا قال  :لما زوج رسول ہللا علیا فاطمہ دخل
علیھا وھی تبکی  ،فقال مایبکیک ؟ فوہللا لو کان فی اھلی خیر منہ لمس زوجتکہ
وما انا زوجتہ ولکن ہللا زوجہ واصد ق عنہ الخمس مادامت السما وات واالرض
3

(یعقو ب بن شعیب  4حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ
فاطمہ سے کیا
علی کا عقد حضرت
ؓ
نے فر ما یا  :جب رسول ہللا نے حضرت ؓ
تو آپ ﷺنے فرمایا:میر ے رشتہ داروں میں علی ؓسے بہتر کو ئی اور ہو تا تو
میں آپ کی شادی ان سے نہ کر تا اور میں نے تم کو علی کی زوجیت میں
نہیں دیا  ،بلکہ ہللا نے ( تمہار ی شادی ) ان سے کرائی ہے اور جب تک زمین
علی کی جا نب
و آسمان باقی ہیں ان کا پانچواں حصہ ہللا تعالی ٰ نے حضرت ؓ
سے مہر قرار دیا ۔ )
عن اسکو نی عن ابی عبد ہللا قال  :قال رسول ہللا ان ہللا لیغفر کل ذنب
یو م القیا مۃ االمھر امراۃ من اغتصب اجیرا اجرہ ومن باع حرا 5
(السکو نی حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے کہا:رسو
ل ہللا ؐ نے فر ما یا  :یقینا ً ہللا قیامت کے دن ہر گنا ہ بخش دے گا سوائے بیو ی
کے مہر کے (یعنی جس نے بیو ی کا مہر ادا نہ کیا تو اسے نہیں بخشے گا )
اور اس شخص کے جس نے مزدور کی مزدوری کو غصب کیا اور جس نے
کسی آزاد شخص کو فر وخت کیا (انہیں نہیں بخشے گا )۔
6
اما م ما لک کے نزد یک (مہر کی کم از کم رقم )تین یا پا نچ درہم ہے۔ اگر کو ئی
عورت کسی شخص کے ساتھ دس درہم سے کم پر بھی نکا ح کے لیے راضی ہو جا ئے تو

 1النسا ء4:4
 2محمد حسین طباطبائی ،سید ۔ المیز ان فی التفسیر القرآن ۔ قم:دفترانتشارات اسالمی1962 ،ء،ج،4:ص169 :
3کلینی  ،کافی ،ج  ،5 :ص ، 378:با ب ما تزویج علی و فاطمہ
 4آپ کا نا م یعقوب بن شعیب بن میثم بن یحیی التمار ہے آپ ثقہ روای تھے۔آپ کا ذکر ابن سعید اورابن نو ح
نے کیا ،آپ نے امام جعفر صادق سے پانچ ہزار روایات نقل کیں ۔(نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ص)450:
 5عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج ،21:ص ،266:باب  ،11:ابواب المہور ،ح27057 :
 6عبید ہللا بن مسعود۔ شر ح وقایہ۔ با ب المھر  ،کراچی1959 :ء ص391 :
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بھی دس درہم دینا الزم ہو گا ۔ اس لیے اما م محمد 1نے مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم بتا
ئی ہے ۔ 2فقہ حنفی میں کم سے کم مہر کا تعین کر دیا گیا ہے مگر شیعہ فقہ میں مہر کی کم
سے کم شر عی مقدار کو مقر ر نہیں کیا گیا ۔
مہر کے لیے ضروری ہے وہ ایسا مال یا مالی مفاد ہو جس سے استفادہ لینا شر یعت
3
نے صحیح قر ار دیا ہو تاہم خنزیرکا گو شت اور شراب کسی عورت کا مہر نہیں بن سکتی۔
امام مالک کے مطا بق ایسا نکا ح جس میں لحم خنزیر اور شر اب مہر کے طور پر دی
جائے وہ فاسد ہو گااور دخول سے پہلے اس کو فسخ کیا جا سکے گا لیکن اگر دونو ں میں قر
بت ہو گئی ہو تو نکا ح صحیح ہو گا اور عورت مہر مثل کی حق دار ہو گی ۔
و فی حد یث الحلبی عن ابی عبدہللا فی المراۃ تھب نفسھا للرجل ینکحھا بغیر
مھر ؟ فقال  :انما کان ھذا للنبی ؐ واما لغیرہ فال یصلح ھذا حتی یعوضھا
شیا یقدم الیھا قبل ان یدخل بھا قل او کثرولوثوب او درھم وقال :یجزی الدرھم
۔4
(حلبی حضرت امام جعفر صادق سے ایسی عورت کے بارے میں روایت کر
تےہیں جو اپنے آپ کو مر د کے لیے ہبہ کر تی ہے  ،کیا وہ مرد مہر کے
پیغمبر خدا کے لیے
بغیر اس سے نکا ح کر ے ؟ آپ نے فر ما یا  :یہ ہبہ فقط
ؐ
ہی تھا  ،لیکن آپ ؐ کے عالوہ کسی دوسرے کے لیے یہ منا سب نہیں ہے مگر
یہ کہ اس سے ہمبستر ی سے پہلے کو ئی چیز اسے عوض میں دے  ،چاہے
کم ہو زیادہ  ،خواہ کو ئی کپڑے کا ٹکڑا یا درہم ہو پھر فر مایا  :ایک درہم بھی
کفایت کر تا ہے ۔ )
مہر بیو ی کا حق ہے اور اس کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے کو ئی بھی جا ئز اور
حال ل چیز بطور مہر دی جا سکتی ہے حتی ٰ تعلیم د ینا بھی مہر قرار پا سکتا ہے ۔نبی ؐ ِ اکر
م نے اپنی بیٹی فاطمہ کا مہر پانچ سو درہم قر ار دیا اور اپنی زوجا ت کا بھی یہ مہر رکھا کر
تے تھے۔5حق مہر میں ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو شر عی لحاظ سے مالیت رکھتی
ہواور کسی کی ملکیت میں آسکے ،مرد آسانی سے اسے ادا کر نے کی قدرت رکھتا ہو ،
انتقال کے قابل ہو  ،معلو م اور موجود ہو  ،قر ض ،منفعت  ،صنعت اور تعلیم دینا وغیر ہ ہو ۔
6

ان روایا ت سے معلو م ہو تا ہے مسلما ن اپنی مر ضی سے اپنی کسی بھی چیز کو
بطو ر حق مہر کے بیو ی کو دے سکتا ہے وہ چا ہے
خارجی ہو  ،قر ض کی رقم واجب االادا ہو مگر اس کا تعین کر نا ضروری ہے تا کہ کو ئی
ُ
شبہ نہ ہو جیسے زمین ،مکا ن  ،یا کو ئی ایسی چیز جس سے مالی فائد ہ حاصل کیا جا سکتا
ہو  ،کسی کو کو ئی فن یا تعلیم دینا بھی مہر مقر ر کیا جا سکتا ہے ۔ گو یا کو ئی بھی ایسی
 1امام ابو حنیفہ کے شاگر د تھے اہل سنت کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے ۔
 2امام محمد  ،موطا  ،ص229 :
 3جزیری ،المذاہب االربعہ  ،کتاب المھر ،ج ،4:ص97:
 4عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:باب  ، 7:ابواب المھر  ،ص،255:حدیث 27027:
5طوسی  ،االستبصار  ،ج ،3:ص،226:حدیث816 :
 6خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،297:مسئلہ ،1:فصل مہر
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چیز جو شر یعت میں منع نہیں وہ بطور مہر مقر ر کی جا سکتی ہے ۔ البتہ شیعہ فقہاء کے
نزدیک مہر کی مقدر مقر ر نہیں بلکہ اس با ت پر منحصر ہے جس پر میا ں بیو ی راضی ہو
ں تاہم مہر کی مقدر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس کی کو ئی مالیت
ہی نہ ہو ۔ مہر کے لیے رقم یا مالی منفعت ضروری نہیں اس سلسلے میں ایک روایت کنا ئی
سے نقل ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبد ہللا قال  :سالتہ عن المھر ماھو ؟قال
ماتراضی علیہ الناس 1
( ابو الصبا ح کنا ئی حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں  :میں
نے آپ سے مہر کے بارے میں پو چھا :وہ کیا چیز ہے ؟آپ نے فر ما یا ہر وہ
چیز جس پر لو گ راضی ہو جا ئیں ۔)
اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے :
عن زرارۃ بن اعین عن ابی جعفر قال  :الصداق کل شی تراضی علیہ
الناس ،قل او کثر فی متعہ او تزویج غیر متعہ2
(زرارۃ بن اعین حضرت محمد باقر سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر ما یا :
مہر ہر وہ چیز ہے جس پر لو گ راضی ہو جا ئیں  ،کم ہو یا زیادہ نکا ح متعہ
ہو یا نکا ح غیرمتعہ ۔)

دائمی عقد میں مہر:
دائمی نکا ح میں یہ الزم نہیں کہ مہر کا الزم ذکر کیا جا ئے بلکہ ذکر کے بغیر بھی
نکا ح صحیح ہے تا ہم مباشرت کے بعد بیو ی کو طالق دے دی جا ئے تو وہ مہر مثل کی
حق دار ہو گی جبکہ مباشر ت سے پہلے طال ق دینے کی صورت میں وہ مہر متعہ کی حق
دار ہو گی ۔ لیکن اگر مباشر ت سے قبل بیو ی یا شوہر میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو
جا ئے ،کو ئی ایسی بات یا سبب سا منے آئے جو نکا ح کے باطل ہو نے کی وجہ بنے  ،بیو
ی مرتد ہو جا ئے یا اس کا کو ئی نقص نکا ح کو توڑنے کا سبب بنے تو بیو ی مہر کی حق
3
دار نہ ہو گی ۔
اس سے ظا ہر ہے نکا ح دائم کے لیے مہر کا ذکر کر نا از حد الزم نہ ہے بلکہ اگر
مہر نہ ہو نا بھی واضح ہو جا ئے تب بھی نکا ح صحیح ہے تاہم اس صورت میں شوہر اگر
ہمبستری سے پہلے ہی بیو ی کو طالق دے کر فارغ کر دے تو اس کو مہر متعہ دے اور اگر
مباشر ت کر کے لذت حاصل کر چکا تو اس کو مہر مثل دے لیکن اگر بیو ی کے کسی عیب
کی و جہ سے یا اس کے ایما ن سے پھیر جا نے پر نکا ح فسخ ہوا تو وہ کسی مہر کی حق
دار نہ ہو گی ۔
1عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج،21 :ص ،239:باب  :ابواب مہر ،حدیث26987 :
2ایضا ً،ص،240:حدیث26992:
 3خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص ،289:فصل فی المھر ،مسئلہ 5:۔،4
شیخ انصاری ،کتا ب النکا ح ،ص270 :۔ 271
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مباشر ت سے قبل طالق دینے کا ذکر قر آن مجید میں بھی آیا ہے :
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( اس میں کو ئی حر ج نہیں کہ تم (اپنی ) عوتو ں کو چھو نے ( یعنی مباشر
ت کر نے ) اور مہر تعین کر نے سے پہلے طالق دے دو تواس صورت میں
انہیں کچھ دے کر رخصت کر دو  ،مالد ار اپنی وسعت کے مطا بق اور غر
یب آدمی اپنی حیثیت کے مطا بق دے ،یہ نیکی کر نے والو ں پر ایک حق ہے
۔)
اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہو تا ہے :
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(اور اگر تم نے ان کو چھو نے ( دخو ل ) سے قبل طالق دے دی اور ان کے
لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہو گا مگر یہ کہ وہ
خود معا ف کر دیں یاوہ جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے( ولی ) معا ف کر
دے اور تمہارا معا ف کر دینا تقو ی ٰ سے زیادہ قریب تر ہے ۔ )
مہر متعہ سے مراد وہ مہر ہے جو نکا ح کے وقت معین نہ ہو اور شو ہر مباشر ت
کر نے اور مہر کا تعین کر نے سے قبل بیو ی کو طالق دے دے تو بیو ی کے لیے کو ئی
مہر نہیں تاہم اگر مرد بیو ی کو کچھ مال دے دے تو مہر متعہ کہال ئے گا اور اگر شوہر مہر
کا تعین کر نے کے بعد مباشر ت کر نے قبل طالق دے تو عورت نصف مہر کی حق دار ہے
۔ میا ں بیو ی کا آپس میں رضا مند ی سے مہر میں کمی بیشی کر نے میں کو ئی مضا ئقہ
3
نہیں ۔
اس حوالے سے ایک روایت الکنا ئی سے نقل ہو ئی ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبد ہللا قال  :اذا امراتہ قبل ان ید خل بھا فلھا
نصف مھر وان لم یکن سمی لھا مھر افمتاع بالمعروف علی الموسع المقتر قدرہ
4
ولیس لھا عدۃ( تزوج ان شاءت ) من ساعتھا
(ابو الصبا ح کنا ئی روایت کر تے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فر ما
یا  :جب کو ئی شخص اپنی بیو ی کو مبا شر ت سے قبل طالق دے تو اس
عورت کے لیے نصف مہر ہے اور اگر (پہلے سے ) اس کے لیے مہر
(مسمی ) نہ ر کھا گیا ہو تو اس کے لیے شائستہ طر یقہ سے کچھ مال (متاع )
ٰ
1البقر ۃ 236 :2
2البقرہ 237 :2
 3شیخ انصاری  ،کتا ب النکا ح  ،ص271 :
 4صدوق ،من ال یحضرہ الفقیہ  ،ج،5:ص ، 194:با ب طالق  ،حدیث 4773 :
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ہے  ،مالد ار شو ہر اسے( بیو ی کو) اپنی وسعت کے مطا بق اور نادار شوہر
اپنی حیثیت کے مطا بق کچھ دے اور اس عورت کے لیے (طالق کی) کو ئی
عد ت نہیں ہے ،اگر وہ چاہے تواسی وقت کسی سے شادی کر سکتی ہے ۔ )

نکاح متعہ میں مہر :
نکا ح منقطع میں مہر کا ذکر از حد ضروری ہے بصورت دیر نکا ح با طل ہو گا ۔
اگر ہمبستر ی سے پہلے شوہر بیو ی کو متعہ کی مد ت بخش دے تو عورت آدھے مہر کی
حق دار ہو گی اور اگر ہمبستر ی کے بعد بخشے تو پورے مہر کی لیکن اگر ہمبستر ی سے
پہلے نکا ح کے فاسد ہونے کا علم ہو جا ئے تو مہر ساقط ہو جا ئے گا لیکن اگر ہمبستر ی
کے بعد پتہ چلے اور عورت نکا ح کے فاسد ہو نے سے بے خبر ہو تو پورا مہر اس کو ملے
2
گاورنہ کسی چیز کی حقدار نہیں ۔
متعہ کے حوالے زرارۃ امام جعفر صادق سےروایت کر تے ہیں:
عن زرارۃ عن ابی عبد ہللا قال :التکون متعۃ اال بامرین اجل مسمی
واجر مسمی 3
( زرارہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تےہیں کہ آپ نے فر مایا :
عقد غیر دائمی نہیں ہو تا مگر دوچیز وں کے معین کرنے کے ساتھ ،مد ت
معلو م اور مہر معلو م ۔ )
فقہ جعفریہ میں مہر کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا تا ہے :مہر المسمی ٰ،مہر المثل
،مہر المتعہ اور مہر السنہ ۔
1

مسمی اور مہر مثل:
مہر
ٰ

مہر المسمی ٰ ٰ سے مر اد وہ مہر ہے جو کہ زوجین کے مابین نکا ح سے قبل یا نکا ح کے بعد
مباشر ت سے پہلےطے پا ئے جس میں مال یا کوئی مالی مفاد یا کو ئی فن وغیر ہو ،اس کا
تعین عقد کر تے وقت یا مباشر ت سے قبل کیا جا ئے اس کی مقد ار مہر مثل یا اس سے کم
یا زیادہ ہو سکتی ہے ۔ 4مختصر یہ کہ مہر مسمٰ ی سے مراد وہ مہر ہے جو نکا ح کے وقت یا
نکا ح کے بعد مر د اور عورت کے درمیا ن طے پا یا جا چکا ہو اس کی دو اقسا م ہیں :مہر
معجل اور مہر مؤجل
مہر معجل سے مراد وہ مہر ہے جو کہ نکا ح ہو تے ہی فورا ً ادا کر دیا جا تا ہے یا
مانگنے پر اسی وقت قابل ادا ہو ۔5جبکہ مہر مؤجل وہ مہر ہے جس سے تا خیر مراد لی جا
تی ہے یا وہ مہر جس کی ادائیگی کی تاریخ مقر ر نہ کی جا ئے یا جو طالق یا زوجین میں
6
سے کسی ایک کے انتقال پر قابل ادا ہو ۔
مہر مسمی ٰ کو چا ر طر ح سے مقر ر کیا جا سکتا ہے ۔
 1حلی،شر ائع االسالم  ،ج،2:ص ،249بحث المتعہ
 2شیخ انصاری  ،کتاب النکا ح  ،ص221:۔222
 3عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،21:ص ،42:باب  ، 17ابواب متعہ  ،حدیث26483 :
4محمد حسینی  ،فرہنگ اصطال حات فقہی  ،ص516:
5ایضاً ،ص485 :
 6ایضاً ،ص432 :
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1۔ تمام مہر معجل (فوری ادائیگی )ہو ۔
 2۔ تمام مہر موجل (ادائیگی کے وقت کا تعین نہ کیا جائے )ہو ۔
3۔ نصف مہر معجل اور نصف موجل ہو ۔
4عقد کے وقت مہر مقر ر کیا جا ئے مگر ادائیگی کا تعین نہ کیا جا ئے ۔
بیو ی مہر معجل کو ہر حال میں طلب کر سکتی ہے مہر کی ادائیگی نہ ہو نے پر بیو
ی شو ہر کو تمکین سے بھی انکا ر کر سکتی ہے چا ہے شوہر نادار ہو یا دولت مند کو ئی فر
ق نہیں ۔ کیو نکہ بُضع ( شر مگا ہ ) اور مہر دو نو ں ایک دوسرے کا عو ض ہیں اور جب
تک عو ض نہ ملے دوسرا اپنے آپ کو تسلیم کر نے سے روک سکتا ہے ۔ لیکن تما م مہر
موجل ہو یا کچھ حصہ مو جل ہو تو بیو ی شو ہر کو تمکین سے روکنے کا حق نہیں رکھتی ۔
کیو نکہ بیو ی نے مہر کو متا خر کر کے اپنی مر ضی سے خود کو شو ہر کے حوالے کیا
1
ہے ۔
مہر معجل کی ادائیگی فوری اور عند الطلب ہے اور اگر شو ہر اس کو ادا کیے بغیر
بیو ی سے ہمبستر ی کر لے تو مہر قر ض کی صورت میں اس پر ادا کر نا واجب ہو جا ئے
گا ۔ جبکہ مہر موجل کی ادائیگی کسی ایک کی موت یا طالق کی صورت میں فوری الزم ہو
جا تی ہے ۔ فقہا ء تشیع اور حنا بلہ کے مطا بق اگر نکا ح میں صرف مہر کا ذکر کیا جا ئے
2
اور معجل یا موجل کا ذکر نہ ہو تو تمام مہر معجل قر ار پا ئے گا ۔
ایک روایت ابو بصیر نے امام جعفر صادق سے نقل کی ہے :
عن ابی بصیر عن ابی عبد ہللا قال  :اذا تز وج الرجل المراۃ فال یحل
لہ وجھا حتی یسوق الیھا شیا ،درھما فما قو قہ او ھد یۃ من سویق اوغیرہ
3

( ابو بصیر 4حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر ما یا
 :جب کو ئی مر د کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے اس عورت
سے مباشرت اس وقت تک حال ل نہیں ہو تی  ،جب تک وہ کچھ مال ایک درہم
یا اس سے زیادہ کو ئی چیز جیسے ستو یا اس کے عالوہ عورت کو ہد یہ کے
طور پر نہ دے ۔ )
اس سے ظا ہر ہے مر د کے لیے اس وقت تک بیو ی سے مبا شرت کر نا جا ئز نہیں
جب تک وہ حق مہر ادا نہ کر دے چاہے تھو ڑی مقدار میں کر ے کیو نکہ حق مہر کے
ذریعے عورت کی شر مگا ہ مر د کے لیے حال ل ہو تی ہے ۔ عقد نکا ح میں حق مہر کی
ادائیگی سے متعلق کوئی واضح حکم نہ ہو نے کی وجہ سے سارا مہر مہر معجل تسلیم ہو گا
کیو نکہ نکا ح ایک طرح کا معاوضہ ( ایسا معاہدہ جس کے عوض کچھ دیا جا ئے ) ہے اور
 1خمینی  ،تحر یر الو سیلہ  ،ج  ، 2 :ص ،299 :فصل فی المہر  ،مسئلہ 11:
 2مغنیہ  ،الفقہ علی المذاہب الخمسہ  ،ص342 :
 3طوسی  ،االستبصار  ،ج ، 3:ص ،220 :باب  ،127:ابواب المہر  ،حد یث 799 :
یحیی بن ابی القاسم اسدی اور کنیت ابو محمد  ،ابو بصیرہے آپ کو فہ کے رہنے والے تھے اما
 4آپ کا نا م
ٰ
م محمد باقر اور جعفر صادق سے اصحاب میں سے تھے آپ نے امام صادق سے اکثر روایات نقل کیں
۔علما ئے رجال نے آپ کو اصحاب اجماع میں شمار کیا ہے نجاشی نے انہیں وجہیہ اور ثقہ کے نام سے یاد
کیا ہے ۔ (نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ج ،1ص)441:
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عقد معاوضہ اس با ت کا تقا ضہ کر تا ہے کہ اس کے بد ل دیا جائے۔کیونکہ جس طر ح عقد
نکا ح کی وجہ سے مرد کا حق انتفاع عورت پر قائم ہو تا ہے اسی طر ح عورت کا حق مہر
1
مر د پر واجب االادا ہو گا ۔
تما م فقہا ء اس با ت پر متفق ہیں کہ تما م مہر معجل یا مو جل یا کچھ مقدار میں
معجل اور کچھ موجل قر ار دیا جا سکتا ہے اور اگر مہر معجل ہو تو زوجہ نکا ح ہو تے ہی
حق مہر کا مطا لبہ کر سکتی ہے اور حق مہر کی عد م ادائیگی کی بنا ء پر وہ شوہر کو
2
ہمبستر ی سے روک سکتی ہے ۔
مہر معجل اور موجل کے با ر ے میں اگر زوجین میں یا شو ہر اور بیٹو ں میں اختال
ف ہو جا ئے اور کو ئی گو اہ بھی مو جو د نہ ہو تو قسم لے کر زوجہ کی با ت ما ن لی جا
ئے گی ۔ 3یعنی اگر بیو ی کہے کہ مہر معجل ہے اور شو ہر اس با ت کا دعوی ٰ کر ے کہ
مہر موجل ہے اور دونوں کے پاس کو ئی گواہ بھی نہ ہو تو زوجہ سے قسم لے کر اس کی با
ت ما ن لی جا ئے گی اسی طر ح موجل مہر کی مد ت میں اختال ف کی صورت میں بھی
زوجہ سے قسم لے کر با ت ما نی جا ئے گی کیو نکہ دراصل مد ت کا زیا دہ ہو نا نقص ہے
اور حقیقت میں مہر معجل ہے موجل نہیں لیکن اگر مد ت دار ہے تو مد ت زیادہ نہیں ہو گی
بلکہ کم ہو گی اس لیے اس قا نو ن کے تحت بیو ی کی با ت ما نی جا ئے گی اور اگر گواہ
4
مو جو د ہو تو اس کے مطا بق فیصلہ ہو گا ۔
مسمی کو نکا ح صحیح میں تسلیم کیا جا تا جبکہ نکا ح فاسد میں اس کو تسلیم
مہر
ٰ
نہیں کیا جاتا کیو نکہ فاسد نکا ح کو نکا ح تسلیم نہیں کیا جا تا لیکن اگر فاسد نکا ح میں دخو
ل ہو جا ئے تو مہر مسمٰ ی یا مہر مثل مر د کے ذمہ واجب االادا ہو تا ہے  ،یہ نکا ح مبا شر
ت کی وجہ سے واجب ہو تا ہے نکا ح کہ وجہ سے نہیں کیو نکہ فاسد نکا ح میں مر د کے
حق میں ملک بضع پیدا نہیں ہو تی اس لیے مہر کو تا وان کے طو ر پر ادا کر نے کا حکم
5
ہے ۔
طال ق یا موت ہو جا نے پر مہر المسمی ٰ کا حق :اس کا حکم قر آن مجید میں یو ں آیا ہے :
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(اور اگر تم نے انہیں چھو نے (ہمبستر ی) سے قبل طالق دے دی اور تم ان
کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہو گا مگر یہ کہ
وہ خود اپنا حق معاف کر دیں یا ان کا و لی  ،جس کے ہا تھ میں عقد کی گر ہ
 1ڈاکٹر تنزیل الر ٰ
حمن  ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج ،1:ص288 :۔289
مرتضی انصاری ،کتا ب النکا ح  ،ص265:
 2مغنیہ ،المذاہب الخمسہ  ،ص،345:
ٰ
 3خمینی ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص ،301:مسئلہ  ، 20:فصل فی المہر
 4شیخ نجفی ،جواہر الکالم  ،ج ،31:ص136:
 5ڈاکٹر تنزیل الر ٰ
حمن  ،مجموعہ قوانین اسالم  ،ج ،1:ص70:
 6البقرۃ237 :2
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ہے  ،وہ ان کا حق معا ف کر دے اور تمہا را معا ف کر دینا تقو ی ٰ سے زیا دہ
قر یب تر ہے اور آپس میں بزرگ رضا مند ی کو فر امو ش نہ کرو یقینا ً ہللا
تمہا ر ے اعمال کو اچھی طر ح دیکھ رہا ہے ۔ )
آیت مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ مہر مقر ر کر نے کے بعد مبا شر ت کر نے پہلے
طالق دینے کی صورت میں عورت آدھے مہر کی مستحق ہو گی ۔ اس سلسلے میں ابو بصیر
امام جعفر صادق کی روایت بیا ن کر تے ہیں :
عن ابی بصیر عن ابی عبدہللا قال  :اذا طلق الرجل امراتہ قبل ان یدخل
بھا فقد بانت وتزوج ان شاءت من ساعتھا وان کان فر ض لھا فلھا
نصف المھر وان لم یکن فرض لھا مھرا فلیمتعھا 1
( ابو بصیر امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا  :جب
مر د اپنی بیو ی کو اس کے سا تھ مبا شر ت کر نے سے پہلےے طالق دے
دے تو وہ اس مر د سے ( ہمیشہ کے لیے ) جد ا ہو جا ئے گی اور اگر وہ
عورت چا ہے تو اسی وقت کسی اور سے شادی کر سکتی ہے اور اگر اس
عورت کے لیے مہر (مسمی ٰ ) معین کیا گیا تھا تو اس کے لیے اس ( مہر
المسمی ٰ ) کا نصف ہو گا اور اس کے لیے کو ئی مہر معین نہیں کیا گیا تھا تو
چا ہیے کہ مرد ( مباشر ت سے پہلے طالق کی صورت میں ) اسے مہر متعہ
دے ۔)
اس مسئلے کو آیت ہللا خمینی نے اس طر ح بیا ن کیا ہے کہ عورت نکا ح ہو جا نے
مسمی کی حق دار بن جا تی ہے اور اس کو اپنے استعما ل میں ال
کے سا تھ ہی تما م مہر
ٰ
سکتی ہے لیکن ہمبستر ی سے پہلے یہ ملک متزلزل شمار ہو تا ہے اور مبا شر ت سے قبل
طالق ہو جا نے پر عورت نصف مہر مسمی ٰ کی حق دار ہو گی ۔2خلوت صحیحہ کے بغیر
طالق دینے کی صورت میں مر د کے ذمے نصف مہر واجب االدا ہو گا لیکن اگر نکا ح فسخ
ہو نے کی ذمہ داری عورت پر ہو تووہ کسی مہر کی مستحق نہیں ہو گی جبکہ خلو ت
صحیحہ کے بعد طالق واقع ہو یا نکا ح فسخ ہو تو سارا مہر فوری طور پر واجب االدا ہو گا
کیو نکہ طالق یا فسخ نکا ح کے باعث عقد ختم ہو جا تا ہے اور مہرکی فوری ادائیگی واجب
3
ہو جاتی ہے ۔
عن عبید بن زرارۃ قال  :سالت اباعبدہللا عن رجل تزوج امراۃ ولم ید
خل بھا ؟قال :ان ھلکت اوھلک اوطلقھا فلھا النصف وعلیھا العدۃ کمال ولھا
المیراث 4
(عیبد بن زرارہ 1کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے کسی مر
د کے بارے میں سوال کیا جس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے

 1کلینی ،الکافی  ،ج،6:ص،106:حدیث1 :
 2خمینی  ،تحر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،300:مسئلہ،13:فصل مہر
ٰ
الرحمن  ،مجموعہ قوانین اسالم  ،ص289:
 3ڈاکٹرتنزیل
 4کلینی ،الکافی ،ج،6:ص،118:حدیث2:

145

مبا شر ت نہ کی ؟ آپ نے فر ما یا  :اگر ( مباشر ت سے پہلے ) عورت مر
گئی یا مر د مر گیا یا مر د نے اسے طالق دے دی تو اس عورت کے لیے آدھا
مسمی ہے اور اس عورت پر (شوہر کی موت کی صورت میں) پوری عد
مہر
ٰ
ت و فا ت اور اس کے لیے حق میر اث ہے ۔ )
اگر ہمبستر ی سے پہلے زوجین میں سے کو ئی مر جا ئے تو زوجہ نصف مہر
المسمی ٰ کی حق دار ہو گی البتہ شوہر کی موت کی صورت میں باہمی افہا م وتفہیم سے
2
معاملے کو حل کر سکتے ہیں ۔
کسی عیب کی و جہ سے زوجین میں سے کو ئی ایک نکا ح فسخ کر سکتا ہے فسخ
نکا ح چا ہے دونو ں میں سے کو ئی بھی کر ے اگر مباشرت سے پہلے ہو تو بیو ی کسی
مہر کی حقد ار نہیں لیکن مبا شر ت کے بعد ہو تو تما م مہر مسمی ٰ کی حقد ار ہو گی البتہ
شوہر کے عنین ( نا مر د ) ہو نے پر مباشر ت سے قبل بھی نصف مہر مسمی ٰ کا استحقا ق
رکھتی ہے ۔ 3اس سے مر اد ہے کہ اگر مر د مباشر ت کر نے کے بعدبیو ی کو چھوڑے چا
ہے وہ بیو ی کے ہی کسی عیب کی و جہ سے ہو تو اس کو مہر ادا کر نا ہو گا ۔

مہر مثل :
مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو مہر مسمی ٰ مقر ر نہ کر نے ،نکا ح یا مہر با طل
ہو نے کی صورت میں زوجہ کو اس جیسی خواتین کی حیثیت کا لحاظ رکھ کرمقر ر کیا جا
تا ہے ۔  4قدروی نے اس کو یو ں بیا ن کیا ہے کہ جو اس عورت سے پہلی عورتو ں کو مال
ہو جیسے اس کی بہن  ،پھوپھی یا چچا زاد  ،وغیر ہ کو مال ہو ۔ مہر مثل کو مقرر کر نے
کے لیے اس جیسی عورتو ں کی عمر  ،حسن و جمال  ،خدوحال علم و عقل ایمان اور کردار
5
کو بھی ملحو ظ ِ خاطر رکھا جا ئے گا ۔
گو یا یو ں کہا جا سکتا ہے اگر میا ں بیو ی نکا ح ہو نے سے پہلے یا بعد مباشر ت
سے قبل کو ئی مہر مقر ر نہ کریں اور مباشر ت کر لیں اور بعد میں کسی وجہ سے نکاح با
طل ہو جا ئے تو بیو ی مہر مثل کی حقد ار ہو گی اس میں زوجہ کی ظا ہر ی حیثیت و مر
تبے کو ملحو ظ ر کھا جائے گا
منصور بن حازم 6نے اما م جعفر صادق سے روایت کی ہے :
1آپ کا نام عبید بن زرارہ بن اعین الشیبانی ہے آپ کے بارے میں امام صادق نے ثقہ ثقہ کے الفا ظ استعمال
کیے اور فر مایا کہ یہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق کو ئی شک نہیں ۔ (نجاشی  ،رجال
نجاشی  ،ص)233:
 2خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص،300:مسئلہ 13:
ٰ
الرحمن  ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج،1:ص292:
 3ڈاکٹر تنزیل
 4ڈاکٹر سید محمد حسینی  ،فرہنگ لغا ت و اصطال حات فقہی  ،ص516 :
 5قدوری  ،ابی حسین احمد بن محمد بغدادی۔ مختصر القدروی ۔ کر اچی  :اصح المطابع وقر آن محل ،
ص153:
 6آپ کی کنیت ابو ایوب البجلی ہے  ،آپ کو فہ کے رہنے والے تھے امام صادق نے ان کے بارے میں فر
مایا یہ ہمارے اصحاب میں سے ہیں اور ثقہ راوی ہیں نجاشی نے ان کے پاس ایک کتا ب کا بھی ذکر کیا
ہے عالمہ مجلسی نے بحا ر کی ج 52:میں ان کا ذکر کیا ہے ۔(نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ص)413:
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عن منصور بن حازم قال  :قلت البی عبد ہللا فی رجل یتزوج امراۃ ولم
یفرض لھا صداقا؟قال :الشی لھا من الصداق،فان کان دخل بھا
فلھامھرنسائھا1
(منصور بن حازم کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے ایک ایسے مر د
کے بارے میں پو چھا جو ایک خاتو ن سے شادی کر تا ہے اور اس کا کو ئی
مہر معین نہیں کر تا ؟ امام نے فر ما یا  :اس خا تو ن کے لیے( ہمبستری سے
پہلے ) مہر سے کوئی چیز نہیں ہے ،پس اگر وہ اس خاتون سے ہمبستری کر
لے تو اس کے لیے اس کی رشتہ دار خواتین کی ما نند مہر ہو گا ۔ )
2
مندرج ذیل صورتو ں میں عورت مہر مثل کی مستحق قر ار پا ئے گی ۔
1۔ یعنی مہر کا ذکر کیے بغیر اگر نکا ح واقع ہو جا ئے یا مہر میں کسی طر ح کا ُ
شبہ ہو اور
مبا شر ت کر نے کے بعد بھی مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو تو زوجہ مہر مثل کی مستحق ہو گی ۔
عن منصور بن حازم قال  :قلت البی عبد ہللا فی رجل یتزوج امراۃ ولم
یفرض لھا صداقا ؟ قال  :الشی لھا من الصداق  ،فان کان دخل بھا
فلھامھر نسا ئھا 3
(منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے ایک مر د کے
بارے میں پو چھاجو ایک عورت سے شادی کر تا ہے اور اس کے لیے کو ئی
مہر معین نہیں کر تا ؟ امام نے فر ما یا اس عورت کے لیے( ہمبستری سے
پہلے ) مہر سے کو ئی چیز نہیں ہے  ،پس اگر وہ اس عورت سے ہمبستری
کر ے تو اس کے لیے اس کی رشتہ دار خواتین کی مانند مہر ہو گا )
2۔ اگرمبا شر ت کے بعد کسی وجہ سے نکا ح با طل ہو جا ئے اور عورت کو نکا ح کے با
طل ہو نے اور اس کی حر مت کے بارے میں علم نہ ہو ،مثال ً نکا ح اور ہمبستری کے بعد یہ
پتہ چلے کہ منکو حہ اس کی رضا عی بہن یا شوہر دار یا عدت والی ہے تو ایسی عورت مہر
المثل کی مستحق ہو گی ۔ اس سلسلے میں ابو بصیر نے اما م جعفر صادق سے روایت کی ہے
:
عن ابی بصیر قال :سالتہ عن رجل تزوج امراۃ فی عدتھا ویعطیھا
المھرثم یفرق بینھما قبل ان ید خل بھا قال  :یرجع علیھا بما اعطاھا وقال ای
امراۃ تز وجھا رجل وقد کان نعی الیھا زوجھا ولم یدخل الثا نی بھا ،
لیس لھا مھر وھو نکا ح باطل ولیس علیھا عدۃ ترجع الی زوجھا االول
4

(ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے ایک ایسے شخص کے
بارے میں سوال کیا جس نے کسی عورت سے عدت کے دوران شادی کی اور
اسے مہر بھی دے دیا  ،پھر مبا شر ت سے پہلے (صورت حال معلو م ہو نے
1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج،21:ص ،269:باب  ،12ابواب المہر  ،حدیث 2:
 2خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص ،297:مسئلہ  ، 2:فصل فی المہر
 3طوسی  ،تہذیب االحکام ،ج ،7:ص ،362:باب المہور واالجور ،حدیث1467:
 4ایضا ً  ،ج ،7:ص ،363:باب  ،31:حدیث32 :
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پر ) ان دونو ں کے درمیا ن تفر یق ڈال دی گئی ؟ تو امام نے فر ما یا  :وہ
شخص اس عورت سے مہر واپس لے لے اور پھر امام نے فر ما یا  :ہر وہ
عورت جسے اس کے شوہر کی موت کی خبر مل چکی ہو اور کو ئی شخص
اس سے شادی کر لے اور اس نے ابھی تک مبا شر ت نہ کی ہو تو (پہلے شو
ہر کے زند ہ ہو نے کی خبر ملنے کی صورت میں ) وہ عورت کسی قسم کے
مہر کی مستحق نہیں ہو گی اور ایسا نکا ح با طل ہو گا اور عورت پر عد ت
بھی الزم نہیں ہو گی بلکہ وہ اپنے پہلے شوہر کی طر ف لوٹ جائے گی ۔ )
یعنی اگر مبا شر ت سے قبل نکا ح با طل ہو جا ئے تو عورت کسی طر ح کے حق
مہر کی مستحق نہ ہو گی لیکن اگر مبا شر ت کے بعد نکاح باطل ہو جا ئے تو عورت مہر
مثل کی حق دار ہو گی ۔ اگر کو ئی مر د کسی عورت سے دوران عد ت العلمی میں عقد کر
ے اور ہمبستر ی بھی کر لے تو اس ہمبستر ی کو وطی بالشبہ تسلیم کیا جا ئے گااور اس
صورت میں عورت مہر مثل کی حقد ار ہو گی تاہم وہ دونو ں تا ابد ایک دوسرے کے لیے
حرام ہو جا ئیں گے ۔مہر المثل دینا مر د پر ہمبستر ی کی وجہ سے واجب ہے اور نکا ح با
طل ہو نے کی و جہ سے مہر المسمی ٰ بھی با طل ہو گیا ۔البتہ فقہا ء کے نز دیک مہر
1
المسمی ٰ ہی باقی ر ہے گا ۔
جبکہ اہل سنت کے نز دیک مہر المسمی ٰ نکا ح صحیح میں ہی ہو تا ہے فاسد میں
نہیں کیو نکہ وہ اصل میں نکا ح ہی نہیں ہو تا لیکن اگر فاسد نکا ح میں دخول ہو چکا ہو تو
مہر مسمی یا مہر مثل دونو ں میں سے جو بھی کم مقدار میں ہو وہ مر د کے ذمہ واجب االدا
ہو گا کیو نکہ یہ وطی کی وجہ سے ہے نفس نکا ح کی وجہ سے نہیں کیو نکہ فاسد نکا ح کی
وجہ سے مر د کے حق میں ملک بضع پیدا نہیں ہوا اور اس لیے فقہا ء نے فاسد نکا ح میں
2
وطی کو تاوان تعبیر کیا ہے۔
 3۔ اگر کسی وجہ سے مہر المسمی ٰ با طل ہو جا ئے یعنی ایسی اشیا ء کو بطو ر مہر مقر ر
کیا جا ئے جو کسی مسلما ن کے لیے لینا جا ئز نہ ہو ں جیسے  :شراب  ،خنزیر اور مردار
وغیر ہ ہو تو اس صورت میں مہر با طل ہو گا مگر نکا ح صحیح ہو گااور ہمبستر ی ہو نے
3
پر بیو ی مہر مثل کی مستحق ہو گی ۔
عن عبید بن زرارۃ قال  :قلت ال بی عبد ہللا  :النصر انی یتزوج النصر
اتیتہ علی ثال ثین دنا خمر ا وثالثین خنزیر اثم اسلما بعد ذلک ولم
یکن دخل بھا ؟ قال  :ینظر کم قیمۃ الخنازیر وکم قیمۃ الخمر فیرسل بہ
الیھا ثم یدخل علیھا وھما علی ونکاحھما االول 4
(عبید بن زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی خد مت میں عر
ض کیا  :ایک عیسا ئی مر د عیسا ئی عورت سے تیس شراب کے مٹکے اور
تیس خنزیر کے عوض شادی کر تا ہے  ،پھر وہ دو نو ں مسلما ن ہو جا تے
ہیں  ،یہاں تک اس نے اس عورت سے مباشرت نہیں کی ہے ؟ آپ نے فر ما یا
 1طبا طبا ئی  ،منہا ج الصالحین  ،ج،10:ص187:
ٰ
الرحمن ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج،1:ص281:
 2تنزیل
3یوسف الفقیہ  ،االحوال الشخصیہ فی فقہ اہل البیت  ،ص284:
 4عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،21:ص243:۔ ،244باب  ، 3:ابواب المہر  ،حدیث26999 :
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 :دیکھا جا ئے گا کہ شر اب کی کیا قیمت ہے اور خنزیر کی کیا قیمت ہے ،
پس وہی قیمت عورت کی طر ف بھیج دی جا ئے گی پھر وہ مر د اس عور ت
پر وارد ہو گا اور وہ دونو ں اپنے پہلے نکا ح پر با قی رہیں گے یعنی نئے
نکا ح کی ضرورت نہیں اور حرام چیزیں جو بطو ر مہر مقر ر کی گئی ہیں
ان کے عوض حال ل ما ل قر ار دیا جا ئے گا ۔ )
الزم ہے کہ مہر کی رقم ایسا مال یا مالی مفاد ہو جس سے شر عی طور پر استفادہ
کیا جا سکے چنا نچہ خنزیر کا گوشت اور شر اب کسی عورت کا حق مہر نہیں ہو سکتے
(مسمی) ناجائز ہو گا مگر
اور اگر ایسی کو ئی چیز مہر کے طو ر پر طے کی گئی ہو تو مہر
ٰ
1
عقد درست ہو گا اور مرد کو مہر مثل ادا کر نا ہو گا ۔
4۔ اگر کو ئی مر د کسی عورت سے زبر ستی زنا کر ے یا ناجا ئز طر یقے سے اس کی بکا
رت ختم کر دی جا ئے تو عورت مہر مثل کی حق دار ہو گی ۔ اس سلسلے میں طلحہ بن زید
نے اما م جعفر صادق سے روایت نقل کی ہے :
عن طلحۃ بن زید عن جعفر عن ابیہ عن علی قال  :اذا اغتصب الرجل امۃ
فاقتضھا فعلیہ عشر قیمتھا وان کانت حرۃ فعلیہ الصداق2
( طلحہ بن زید 3نے اما م جعفر صادق سے اور انہو ں نے اپنے والد سے
روایت کی آپ نے فر ما یا  :اگر کو ئی مر د کسی کنیز کو غصب کر ے اور
پھر اس کی بکارت زائل کر دے تواس مرد پر کنیز کی قیمت کادسواں حصہ
الزم ہے اور اگروہ عورت آزاد ہوتو پھر مرد پر اس کا مہر مثل ہے ۔)
یعنی اگر کو ئی شخص نا جا ئز و غیر مشروع طر یقے سے کسی عورت کی کسی
طر ح سے بکارت زائل کر دے یازبردستی زنا کر ے یا وطی بالشبہ ہو تو عورت مہر المثل
کی حق دار ہو گی کیو نکہ نکا ح نہیں ہوا تو مہر بھی معین نہیں ہوا اور جب مہر معین ہی
نہیں کیا تو بکا ر ت چاہے کسی بھی طر یقے سے زائل کر ے ایسا کر نے پر اس مر د پر
4
عورت کو مہر مثل دینا واجب ہو جا تا ہے ۔

مہر المتعہ :
نکا ح بغیر مہر کے ذکر کے واقع ہو جا ئے اور مہر مقر ر کر نے اور ہمبستری
سے پہلے اگر کسی وجہ سے طالق ہو جا ئے تو مر د اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت
5
کو جو مال بطور مہر بخشتا ہے وہ مہر متعہ کہالتا ہے ۔
جیسا کہ ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے :
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 1تنزیل الر ٰ
حمن ،مجموعہ قوانین اسالم  ،ج،1:ص280 :۔281
 2طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج،7:ص482:۔ ،481باب  ،41:حدیث1935 :
 3طلحہ بن زید کے بارے میں ہے کہ ان کی روایت موثق ہے ۔(روضتہ المتقین  ،ج،14:ص)153:
 4طباطبائی  ،مبا نی منہاج الصالحین  ،ج،10:ص172:
 5محمد حسینی  ،فرہنگ لغات واصطالحات فقہی  ،ص442:
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(اس میں کو ئی مضا ئقہ نہیں کہ تم (اپنی ) عورتو ں کو چھو نے (یعنی مباشر
ت کر نے ) اور مہر معین کر نے سے پہلے طالق دے دو  ،اس صورت میں
انہیں کچھ دے کر رخصت کر دو  ،مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب
اپنی حیثیت کے پیش ِنظر دستور کے مطابق دے  ،یہ نیکی کر نے والو ں پر
ایک حق ہے ۔)
اس ضمن میں ابو الصبا ح سے ایک روایت ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبدا ہلل قال  :اذا طلق الرجل امراتہ
قبل ان یدخل بھا فلھا نصف مھر ھا وان لم یکن سمی لھا مھر افمتاع
بالمعروف علی الموسع قدرہ وعلی المقترقدرہ ولیس لھا عدۃ تزوج ان
شاءت )من ساعتھا2
(ابو الصبا ح کنا ئی روایت کر تے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے
فر ما یا :جب کو ئی شخص اپنی بیو ی کو ہمبستری سے پہلے طالق دے تواس
عورت کے لیے نصف مہر ہے اور اگر پہلے سے ) اس کے لیے مہر
(مسمی) نہ رکھا گیا ہو تو اس کے لیے شائستہ طر یقہ سے کچھ مال (متاع)
ٰ
ہے ،مالدار شوہر اپنی وسعت کے مطا بق اور نادار شو ہر اپنی حیثیت کے
مطا بق دے اور اس عورت کے لیے (طالق کی) کو ئی عدت نہیں ہے اگر وہ
چا ہے تو اسی وقت کسی سے شادی کر سکتی ہے ۔
اگر نکا ح مہر کے بغیر کیا جا ئے اور مہر مقر ر کر نے سے قبل ہی شو ہر زوجہ
کو طالق دے دے تواسے چا ہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کو ئی چیز ہدیہ کر ے جیسے
کپڑا  ،پیسہ وغیرہ اسے مہر متعہ کہا جا تا ہے اور اس کا ادا کر نا شوہر پر واجب ہے کیو
3
نکہ یہ قر آن و حدیث اور فقہا ء کے اقوال سے ثا بت ہے ۔

مہر السنہ :
مہر السنہ سے مراد وہ مہر ہے جو نبی اکر م ؐنے اپنی ازواج اور اپنی بیٹی فاطمہ زہر
کا مقر ر کیا ۔4اس کو فقہی اصطال ح میں مہر السنہ اور عرف عام میں اس کو مہر فاطمی یا
طمہ کو بطور مہر ادا
علی نے پا نچ سو درہم حضرت فا
ؓ
اسالمی مہر کہا جا تا ہے ۔ حضرت ؓ
کیے اور اتنا ہی مہر امام محمد تقی نے اپنی بیو ی کو دیا ۔ پانچ سو درہم جو وزن کے اعتبار
5
سے بارہ سو گرام چا ند ی یا پچا س دینا رسونا کے برابر ہے ۔
اس سلسلے میں امام جعفر صادق سے عبد ہللا بن سنا ن نقل کر تے ہیں :
 1البقرۃ 236 :2
 2عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:ص ،307:باب  ،48ابواب المہور ،حدیث 27147:
 3خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص ،298:مسئلہ 5:
 4محمد حسینی  ،فرہنگ لغات واصطالحات فقہی  ،ص516:
5عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،21:ص،249:باب  ،4:ابواب مہر  ،حدیث ،27010 :محمد حسینی ،
فرہنگ لغات اصطال حات فقہی 516،
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عن عبدہللا بن سنان عن ابی عبدہللا قال  :کان صداق النسا ء علی عھد
النبی ؐ اثنتی عشرۃ اوقیۃ ونشا قیمتھا من الورق خمسمائۃ درھم 1
( عبد ہللا بن سنا ن 2حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں  ،آپ نے
فر ما یا  :عہد رسالت پیغمبر ؐ اکر م میں عورتو ں کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک
نش ہو تا تھا اور اس کی قیمت پیسو ں میں پانچ سو درہم بنتی ہے ۔)
(اوقیہ چالیس درہم اور نش بیس درہم کے برابر ہوتے ہیں )
مستحب یہ ہے کہ مہر کی قیمت مہر السنہ سے زیادہ نہ ہو بلکہ کو شش کی جا ئے کہ
مہر کم مقد ار میں رکھا جا ئے ۔
اس حوالے سے امام جعفر صادق نے فر ما یا :
عن اسماعیل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابائہ قال  :قال
رسول ہللا ؐ افضل نسا ء امتی اصبحھن وجھا واقلھن مھرا3
( اسماعیل بن مسلم 4حضرت امام جعفر صادق سے ان کے اباؤاجداد کے
حوالے سے روایت کر تے ہیں ،حضرت رسول خدا ؐ نے فرمایا  :میر ی امت
کی عورتو ں میں سے افضل ترین وہ ہیں جو شکل وصورت کے لحاظ سے
سب سے زیادہ خوبصورت ہو ں اور جن کا مہر سب سے کم ہو ۔ )
شو ہر کے لیے الزم ہے کہ مہر کی ادائیگی کا ارداہ رکھے بےشک اسی وقت ادا کر
نے کی قد رت نہ بھی رکھتا ہو ۔
عن الفصیل بن یسارعن ابی عبدہللا فی الرجل یتزوج المراۃ وال یجعل فی
نفسہ ان یعطیھا مھرھا فھو زنا5
(فصیل بن یسار 6اما م جعفر صادق سے روایت کر تے کہ جو شخص ایک
عورت سے شادی کر تا ہے جب کہ وہ اسے مہر دینے کا ارداہ نہیں رکھتا تو
(امام نے فر ما یا )یہ زنا ہے ۔ )

معاشرتی مسا ئل :
جس عالقے میں شادی بغیر تکلف کے انجا م پا ئے اور میا ں بیو ی اپنی ازدواجی زند
گی کا آغاز سادگی سے کر یں اور دونو ں شادی کرتے ہو ئے ایک دوسرے سے کسی رنج و
تکلیف سے متاثر نہ ہو ں تو ایسا معاشر ہ تر قی و خو شحالی سے بہرہ مند ہوتا ہے ۔ لڑکا
1عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:ص ،248:باب  ، 4 :ابواب المہر ،حدیث27008 :
 2عبدہللا بن سنان بن طریف بنی ہاشم میں سے تھے آپ کو فہ کے رہنے والے تھے اور کتب رجال میں آپ
ذکر یوں آیا ہے کہ وہ ایک ذخیرہ تھے قابل اعتماد جلیل القدر صحابی اور ثقہ راوی تھے ۔( نجاشی  ،رجال
نجاشی  ،ج ، 2:ص)214:
 3عاملی  ،وسائل الشیعہ ،ج ،21:ص251:۔،252باب المہر  ،حدیث27019 :
 4ان کا نام اسماعیل بن مسلم ،کنیت ابو اسحاق اور ابو مسلم مکی کے نا م سے مشہور تھے ،جو بصرہ کے
لو گو ں میں سے تھے ان کو بصرہ کے فقہاء میں سے ایک سمجھا جاتا تھا ۔ (قاسم علی سعد ،منھج االم
النسائی فی الجرح والتعدیل  ،ج ،1:ص ،1196:الکامل  ،ج،1:ص)282:
 5عاملی  ،وسا ئل الشیعہ ،ج،21:ص ،266:باب المہر  ،حدیث 27054 :
 6فضیل بن یسار امام نے ان کے بارے میں فر مایا خدا ان پر رحمت نازل کر ے کہ وہ اہلبیت میں سے تھے
فقیہ دین تھے ان کی وثاقت پر شیعہ علما ئے رجال نے اتفاق کیا ہے ۔(النجاشی  ،رجال النجاشی  ،ص)309:
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اور لڑکی دونوں ہی فضو ل اور غیر شر عی رسموں سے پر ہیز کر یں اور شادی کے عمل
کو کنوارے پن پر تر جیح دیں تو وہ بہت سی اخالقی اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کر
سکتے ہیں ۔وہ جسما نی اور روحا نی بیماریو ں میں مبتال نہیں ہوتےجو درحقیقت مجرد
رہنے سے پیدا ہو تی ہیں اور ان کی اوالد اپنے والد ین سے اعلی ٰ تر بیت حاصل کر تی ہے ۔
حق مہر کی مقدار زیادہ ہو نے کے نقصا نات کے بارے میں آیت ہللا خامنہ ای نے یو ں
وضاحت کی ہے :
اگر کو ئی شخص اپنے آپ کو یا اپنی بیٹی کو زیا دہ اہمیت دیتاہو اور اس چیز کو با
عث فخر سمجھتا ہو کہ شادی کے وقت بیٹی کا حق مہر زیادہ مقدار میں مقرر کیا جا ئے تو یہ
بات انتہائی غلط اور انسا نی اقدار کے منافی ہے ۔ درحقیقت دنیا کی کو ئی بھی چیز مال
ودولت انسا ن کے مدمقابل نہیں اور نہ ہی مہر کی کو ئی رقم کسی مسلمان عور ت کا بد ل ہو
سکتی ہے ۔وہ لوگ جو مہر کی رقم کو زیاد ہ لکھو ا کر اپنی اور اپنی بیٹیوں کی شا ن
سمجھتے ہیں اور یہ گمان کر تے ہیں ان کی بیٹی کی عز ت اسی میں ہے وہ بے خبر نہیں جا
نتے کہ یہ انسا نیت کی تو ہین ہے کیونکہ مہر کی رقم زیا دہ کرنا مر د و عورت کے درمیا
ن جو رشتہ قائم ہو تا ہے یہ اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے ۔ مہر تو اصل میں ہللا تعالی ٰ
کے حکم کی پیروی کر نے کا نام ہے اور یہ اس لیے ہر گز نہیں کہ ایک عزت دار شر یف
اور باحیا ء لڑکی کے بدل میں کو ئی مادی چیز دے کر اس کے جذبات و احساسات کو خریدا
1
جا رہا ہے ۔
اگر عورت شوہر سے اپنا خر چ اور حق مہر زیادہ مقد ار میں طلب کر ے،شوہر
سے ہم عقیدہ اور ہم آہنگی ہو نے کے باوجو د کم نہ کرے اور مہر کو مفاد کا ذریعہ سمجھتی
ہو تو ایسی عورت ٹھیک نہیں اور ایسی شادیا ں جہا ں تکلفات کو فخر سمجھا جا تاہے وہ
اکثر میا ں بیو ی کے درمیا ن نزاع کا باعث بنتی ہیں اور بہت جلد طالق اور خلع تک پہنچ جا
تی ہیں ۔
اور اسی حقیقت کو آیت ہللا خا منہ ای بیا ن کر تے ہیں :
اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مہر کی رقم جتنی زیادہ ہو گی عورت کو اتنی
ہی زیادہ مشکالت کا سا منا کر نا پڑتا ہے مہر کا زیادہ ہونا کسی کی عزت میں اضا فہ کا
سبب نہیں بنتا ۔ اگر مر د بُرا ہو تو زیادہ مہر ہو نے کی صورت میں عورت کے لیے مسائل
پیدا ہو جا تے ہیں ان حاالت میں وہ اپنامہر مرد کو بخش کر اپنی جان چھٹرواتی ہے ۔ ایسے
انسا نی رشتے مال و دولت اور سکو ن کی وجہ نہیں ہو تے بلکہ دولت کی شرائط جتنی کم ہو
ں اتنے ہی یہ رشتے زیادہ مضبو ط ہو تے ہیں ۔ کچھ لو گ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر میا
ں بیو ی کے رشتے کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے ۔ اصل میں یہ بہت بڑ ی غلطی ہے کیو
نکہ اگر میا ں بیوی ایک دوسرے کے لیے نااہل ثا بت ہو ں تو مہر کی رقم کیسے اس مسئلہ
کو حل کرے گی ؟۔۔۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر ان کی شادی کو خطر ے میں پڑنے
سے روکتا ہے یہ محض ان کی غلط فہمی ہے۔اگر شادی محبت کی بنیا دپر ہو تو زند گی آرم
سے گز ر تی ہے لیکن اگر شادی میں فریب دھوکہ وغیرہ شامل ہو تو زیاد ہ سے زیاد ہ مہر
کی رقم بھی شوہر اور بیو ی کے درمیا ن طالق کو روک نہیں سکتی جو چیز طالق سے منع
1خامنہ ای  ،مطلع عشق  ،ص108:
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کر سکتی ہے وہ صر ف انسا ن کا اچھا اخالق  ،عمل صالح اور اسالمی اقدارواحکام پر عمل
1
پیرا ہو نا ہے ۔
آیت ہللا خامنہ ای مزید کہتے ہیں کہ جو لو گ اپنی بچیو ں کا مہر زیا دہ ر کھتے ان
کی اس جاہالنہ روش کی بدولت بہت سی لڑکیا ں کنواری رہ جا تی ہیں اور بہت سے لڑکے
مہرکی رقم ادا نہ کر پانے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے اور تنہا زند گی گزار دیتے
ہیں ۔ اس لیے کہ جب مہر السنہ کی بجائے جاہال نہ رسم رواج اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو
معا شر ہ تبا ہی کی طر ف چل پڑتا ہے ۔ 2قرآن مجید میں مہر کو عطیہ وپیش کش قر ار دیا
ہے اس کے عالوہ اسالم کے اقتصا دی قا نو ن کے مطا بق شوہر کو بیو ی کے مال میں
تصرف کا حق نہیں تو اس صورت میں مہر کو قیمت زن نہیں کہا جا سکتا ۔
حق مہر کے بارے میں آیت ہللا مر تضٰ ی مطہر ی اپنے رسالہ زن روز میں کہتے ہیں :
چو نکہ عورت و مر د انسا نیت کے حوالے سے مساوی حقو ق رکھتے ہیں لہذا قیمت
یا اجرت کی ایک طر ف سے ادئیگی عقلی و منطقی دلیل نہیں کیو نکہ مر د کو عورت کی
ضرورت ہے اسی طر ح عورت کو مر د کی ضرورت ہے لہذا ایک کو تو ادائیگی کے لیے
پابند کیا جا ئے اور دوسرے کو یونہی چھوڑ دیا جا ئے عدل کے مخالف ہے ۔اسی خیال کے
پیش ِ نظر طالق کا اختیار مر د کو دیا گیا اور عورت کی زند گی کو محفو ظ کرنے کے لیے
3
مہر کا حق عورت کے سپر د کر دیا گیا ۔

جہیز سےمتعلق فقہا ء کا نقطہ نظر:
عربی زبا ن میں جہیز سے مراد جھاز لیا جا تا ہے جس کا مطلب ہے ضروری سامان
۔ جو مختلف صورتو ں میں میت کے کفن ودفن کا سامان  ،دلہن کی ضروریات کا سامان ،
سفر کےلیے ضروری سامان اور اسی طر ح جنگی لشکرکو آرستہ کرنے واال سامان وغیرہ ۔
 4اصطالحی طو ر پر جہیز سےضروریات ِ زند گی کی وہ اشیا ء مراد لی جا تی ہیں جو میا
ں بیو ی کی مالی حیثیت کے مطا بق بیوی کو اس کے والدین ،شوہر اور عزیزو اقارب کی
طر ف سے ہدیہ کے طور پر دی جا تی ہیں ۔ 5جہیز کی قا نو نی طو ر پر کو ئی خاص
تعریف نہیں کی گئی مگر اس سے مراد گھر کا ساز وسامان اور ملبوسات وغیر ہ ہیں جو
6
شادی کے وقت دلہن اپنے سا تھ شوہر کے گھر لے کر جا تی ہے ۔
گو یا یو ں کہا جا سکتا ہے کہ جہیز کی رسم قدیم زما نے سے ہے اور یہ تقر یبا ً ہر
دور اور ہر زما نے میں مو جو د رہی ہے لیکن اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ،یہ
عام طور پر گھر کی روز مر ہ کی اشیا ء اور زیورات اور ملبوسا ت وغیر ہ پر مبنی ہو تا
ہے ۔بر صغیر پاک و ہند میں جہیز کی بہتا ت اور زیادتی کی رسم ہندوانہ رسوم کے اثرات
کا نتیجہ ہیں ۔
 1خامنہ ای  ،مطلع عشق  ،ص108:
 2ایضاً ،ص109:
مرتضی مطری  ،رسالہ زن روز ،قم  :مؤسسہ اہل بیت  ،ص89:
 3آیت ہللا
ٰ
 4محمد حسینی  ،فرہنگ لغات الصطال حات فقہی  ،ص ،169 :مادہ جہاز
 5فرہنگ فقہ مطابق اہل بیت  ،گروہ محققین  ،ج ،3:ص158:
 6حسن امامی  ،حقوق مدنی ،ج ،4:ص527:۔528
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ہند و لڑکیو ں کو زیادہ جہیز دیتے ہیں کیو نکہ وہ وراثت میں لڑکی کا حق نہیں
رکھتے اس لیے وہ اپنی طر ف سے بیٹی کو ہر آسائش دینا چاہتے ہیں ان کے عقید ے کے
مطا بق بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت ہوجا تی ہے اور باقی گھر یا جائیداد میں اس
کا کو ئی حصہ نہیں ہو تا ۔مگراس کے برعکس اسالم نے بیٹے اور بٹیی دونو ں کو حقیقی
وارث قر ار دیا ہے ۔
شر یعت کے مطا بق اگر چہ جہیز کی ذمہ داری شو ہر کی ہے مگر والدین اپنی بیٹی
کی محبت میں اور معاشرتی رسم ورواج کی پا بند ی کرتے ہوئے اپنی حیثیت اور وسعت
کے مطا بق بیٹی کو جہیز کی اشیا ء فر اہم کر تے ہیں ۔

جہیز کی شرعی حیثیت :
اگر چہ جہیز کی رسم زمانہ قد یم سے چلی آرہی ہے مگر اسالم میں بھی یہ رسم دیگر رسوم
علی فر ما تے ہیں کہ فاطمہ زہرا رضی ہللا تعالی ٰ
کی طر ح جا ئز اور مبا ح ہے ۔ حضرت ؓ
عنھاسے میرے عقد کے موقعہ پر حضرت رسول اکر م ؐ نے مجھ سے فر ما یا اٹھو اور اس
زرہ کو فروخت کر و ،پس میں اٹھا اور زرہ کو فر وخت کر کے اس کی قیمت نبی اکر م ؐ کی
خد مت میں پیش کردی (یعنی ان کے دامن میں رکھ دی ) ۔نہ تو نبی اکر م ؐ نے مجھ سے پو
چھا کہ یہ کتنے درہم ہیں اور نہ ہی میں نے انہیں خبر دی  ،پھر نبی اکر م ؐ نے حضرت بال
طمہ کے لیے عطر خرید کر الؤ
ل ؓکو بال یا اور کچھ درہم ان کو دے کر فر ما یا  :اس سے فا ؓ
 ،پھر نبی اکر م ؐ نے اپنے دو نو ں ہاتھوں سے بھر کر درہم اٹھا ئے اور حضرت ابو بکر ؓکو
دے کر فر ما یا  :اس سے حضرت فا طمہ ؓکے لیے کپڑے اور ضروری سامان خرید الؤ اور
یاسر اور بعض دوسرے اصحا ب کو بھی ان کے سا تھ روانہ کیا  ،وہ سب لو
حضرت عمار ؓ
گ بازار گئے اور ضروری سامان خریدا۔
پس جو چیز یں انہو ں نے خرید یں ،ان میں سا ت درہم کی ایک قمیض ،چار درہم کا
مقنعہ ،ایک سیاہ خیبری چادر  ،ایک کھجور کے پتوں سے بُنی ہو ئی چارپا ئی  ،دوعدد گدے
 ،جن میں سے ایک کھجور کے پتو ں اور دوسرا بھیڑ کے با لو ں سے بھرا ہوا تھا  ،چار
عدد تکیے ،جو گوسفند کے چمڑے سے بنے اور اذخرنامی خوشبو دار گھاس سے بھرے ہو
ئے تھے ،ایک عد د چٹا ئی ،ایک عدد ہاتھ کی چکی  ،ایک عدد تانبے کاپیالہ  ،چمڑے سے
بنی پانی کی ایک مشک  ،کپڑے دھو نے کی ایک برتن  ،دودھ پینے کا ایک پیالہ  ،پا نی
پینے کاایک برتن ،ایک پشمی پردہ ،ایک عد د لوٹا ،ایک مٹی کی صراحی،بچھانے کے لیے
ایک چمڑے کاٹکڑا  ،دوعدد کوزے اور ایک عبا شامل تھی  ،جب وہ تمام چیز یں خرید چکے
بکر نے اور باقی چیزوں کو دوسرے اصحا ب نے اٹھا لیا
تو بعض چیز و ں کو حضرت ابو ؓ
اور جب انہو ں نے یہ سا ما ن نبی اکر م ؐ کی خد مت پیش کیا تو آپ ؐ نے اپنے دست مبارک
میں اٹھا کر دیکھتے ہو ئے فر مایا  :ہللا اہل بیت کے لیے (ان سب چیز و ں کو )مبارک قر ار
1
دے ۔
اس حد یث مبارکہ سے ظا ہر ہو تا ہے کہ نبی اکر م ؐ نے بی بی فا طمہ زہر ا ؓکو زند
آپ نے انتہا ئی سادہ
گی کی ضروریا ت کی تما م چیز یں جہیز میں دیں مگر اس کے سا تھ ؐ
 1ابن سعد ،محمد بن سعد ۔ الطبقات الکبیر ۔قاہرہ :الناشر مکتبۃ الخانجی 2001،ء ،ج ، 8 :ص13:۔ ، 15حاکم
نیشاپوری  ،مستدرک ،ج،2:ص185:
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بکر کا انتخا ب اس لیے کیا کیو نکہ
اشیاء کا انتخا ب کیا اور خر ید اری کے لیے حضرت ابو ؓ
وہ ان کو اشیا ء خریدنے میں مہارت حاصل تھی ۔ اس کے عالوہ یہ کہ آپ نے جہیز کےلیے
جو طر یقہ کار اپنا یا وہ پوری ا ُمت ِ مسلمہ کے لیے ایک نمو نہ عمل ہے ۔آپ نے حضرت
علی سے ہی رقم لے کر جہیز کا تما م ساما ن مہیا کیا  ،آپ کا یہ عمل بال ُ
شبہ گزشتہ تمام
ؓ
علی کی
حضرت
نے
ؐ
م
اکر
نبی
۔
تھا
برعکس
کے
جہیز
رسم
کی
عالقوں
تمام
اور
ں
امتو
ؓ
مالی حیثیت کے مطا بق جہیز کی اشیا ء خرید نے کا حکم دیا ۔
عورت کو جہیز کی خا طر جو سا ما ن اس کے والد ین کی طر ف سے دیا جا تا ہے
1
وہ عورت کی ملکیت ہے اور شو ہر سے علیحدگی پر قابل واپسی ہے ۔
جہیز کے سلسلے میں امام جعفر صادق ؓ سے روایت ہے :
ٰ
حمن بن الحجاج فی الصحیح عن الصادق انہ قال المتاع
وروی عبد الر
المراۃ اال ان یقیم الرجل البینۃ قد علم من بین ال بتیھا یعنی بین جبلی منی
ان المراۃتزف الی بیت زوجھا ولھا الجھاز والمتاع2
(عبد الر حمن ٰ بن حجاج 3ایک صحیح روایت میں حضرت امام جعفر صادق
سے روایت کر تے ہیں امام نے فر ما یا  :تمام (جہیز کا ) سامان عورت کی
ملکیت ہے ،مگر یہ کہ مرد بینہ (دوعادل گواہ )پیش کرے (کہ یہ میرا سامان
منی کے دوپہاڑوں کے درمیان رہنے والے جا نتے تھے کہ
ہے )بہ تحقیق ٰ
یقینا ً عورت اپنے شوہر کے گھر جہیز لے کر جا تی ہے اور جہیز کا یہ
سامان اسی کی ملکیت ہو تا ہے ۔ )
لڑکی کو جہیز دینے کا رسم و رواج ہر معاشر ے میں پا یاجا تا ہے مگر برصغیر
پاک و ہند میں یہ روا ج اس قد ر زور پکڑ چکا ہے کہ جہیز کے بغیر غر یب سے غر یب
والد ین بھی اپنی بیٹی کی شادی کر نے کے لیےتیار نہیں ہو تے جہیز کی تمام اشیاء کی ذمہ
داری بھی والد ین کے ذمہ ہو تی ہے ۔ مگر ایر ان میں جہیز کے حوالے سے یہ رسم ہے کہ
لڑکا اور اس کے خا ندان والے جہیز کی کچھ اشیا ء خرید تے ہیں تاکہ لڑکی کے والد ین پر
زیاد ہ بو جھ نہ پڑے ۔ بہرحال ہر معاشر ے میں لڑ کی کو جہیز دینے کی رسم پا ئی جا تی
ہے کہیں کم اور کہیں زیادہ ۔
اگر کو ئی اس با ت پر قادر نہ ہو کہ یک مشت اپنی بیٹی کو جہیز فراہم کر سکےیا
اس عالقے کی یہ رسم ہو کہ بچی کا جہیز چند سالو ں میں تیار ہو گا تو جتنے سال فر اہم کر
نے میں لگ جا ئیں گے تب تک جہیز کے سامان پر خمس واجب نہیں ہو گا بلکہ اس عرصے
میں خریدا گیا جہیز سال کے اخراجات میں شمار ہو گا ۔  4اگر کسی عالقے میں یہ رواج ہو

 1سید محمد رضا الموسو ی گلپایئگا نی ۔ مجمع المسائل ۔ قم :دارالقرآن الکریم  ،ج،1:ص561:
 2شیخ محمد بن علی بن ابراہیم االحساتی  ،عوالی اللئالی العزیزیۃ فی االدیث الدینہ  ،ج،2:ص،345:حدیث
13:
 3آپ کا نام عبد الر حمن ٰ بن حجا ج بجلی تھا  ،کو فہ کے رہنے والے تھے آپ کا دور دوسری صدی ہجری
کا تھا  ،آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھےطوسی نے ان کو قابل اعتبار شخص قر ار دیا ہے ۔( نجاشی
 ،رجال کشی ،ج ،1:ص ،238:طوسی  ،رجال کشی  ،ج ،1:ص) 441:
 4خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،1:ص359:۔،360مسئلہ 17
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کہ لڑکی کو جہیز نہ دینے پر بُرا بھال سمجھا جائے اور اس میں سے نقص نکا لے جا ئیں تو
1
اس صورت میں لڑکی کو جہیز دینا واجب ہو جا ئے گا۔
سا ما ن جہیز چا ہے شادی سے پہلے دیا جا ئے یا شادی کے وقت یا جس طر ح سے
بھی لڑکی کو دیا جا ئے عر ف ِ عام میں لڑکی کا ہی ہے اور اسی کی ملکیت ہے تاہم والدین
اور دیگر عزیز جنہو ں نے لڑکی کو سا مان دیا تھا وہ بھی دوبارہ طلب کر نے کا حق نہیں
رکھتے مگر صرف اس صورت میں کہ اگر لڑکی اس پر راضی ہو یا رواج میں یہ شامل ہو ۔
2اگر باپ بیٹی یا شو ہر اور بیو ی میں جہیز سے متعلق اختالف پیدا ہو جائے اور دو نو ں ہی
ملکیت کا دعوی ٰ کر یں تو مدعی بینہ (شہادت پیش کر نا ) قائم کر ے ورنہ جو انکا ر کر ے
3
گا وہ قسم کھا ئے گا ۔
یعنی اگر میا ں بیو ی کے درمیا ن سامان جہیز پر اختال ف پید ا ہو جا ئے اور شوہر
کہے کہ یہ میر ے گھر کا سامان ہے اور میر ے تصرف میں ہے ۔ جبکہ بیو ی کہے کہ میرا
جہیز کا سامان ہے تو شوہر شہادت پیش کر ے پھر اس کی بات تسلیم کی جا ئے گی ورنہ
زوجہ قسم کھائے تو اس کی بات قبو ل کی جا ئے گی ۔لیکن اگر ان میں سے کو ئی ایک بھی
نہ تو شہادت پیش کر سکے اور نہ قسم کھا ئے توجو سامان عورتوں سے متعلق ہو گا وہ
عورت کو دیا جا ئے گا اور جو مردوں سے متعلق ہو وہ مرد کو دیا جا ئے گا اور مشترک
سامان دونو ں میں برابر تقسیم ہو گا ۔ اگر اسی طر ح باپ بیٹی کے درمیا ن جہیز کے بارے
4
یا عاریہ ہو نے کے بارے اختالف پیدا ہو تو مدعی بینہ الئے گا اور منکر قسم کھا ئے گا ۔
اس با ر ے میں اما م جعفر صادق فر ما تے ہیں :
عن جعفر بن محمد انہ قال  :فی الر جل والمراۃ یتدا عیان متاع البیت قال
:ان کانت لواحد منھما بینۃ علیہ فھوا حق بہ من الذی لس بینۃ لہ وان لم
تکن بینھما بینۃ تحا لفا فایھما حلف ونکل صاحبہ عن الیمین فھوا حق بہ
فان حلفا جمیعا او نکال کان للرجل ما للرجال مما یعرف بھم وللمراۃ
ماللنسا ء والوارث یقوم مقام المیت منھما فی ذلک 5
(امام جعفر صادق سے روایت ہے ،آپ نے ایسے مر د اور عورت کے بارے
میں جو دونو ں گھر کے سا ما ن ( جہیز ) کی ملکیت کے دعویدار تھے فرمایا
 :اگر ان دونو ں میں سے کو ئی ایک اپنے مد عا پر بینہ (گواہا ن ) لے آئے
تووہ اس شخص کی نسبت جس کے پاس بینہ نہیں  ،اس چیز کا حقدار ہے اور
اگر دونو ں کے پاس بینہ نہ ہو ں تووہ دونو ں قسم کھا ئیں گے ،پس ان میں
سے جس کسی نے قسم کھا ئی اور دوسرے نے قسم کھا نے سے انکا ر کیا ،
توقسم کھا نے واال دوسرے کی نسبت ،اس چیز کازیادہ حق دار ہے اور اگر
دونو ں نے قسم کھا لی یادونوں ہی نے قسم کھا نے سے انکار کیا  ،تو جو چیز
عر ف کے نز د یک مر دو ں کے لیے مخصوص ہے وہ مرد کے لیے اور
1ایضاً ،ج،1:ص298:
 2جزیری ،المذاہب االربعہ  ،ج ،4:ص174:۔180
 3طوسی  ،الخالف  ،ج ،6:ص 352:مسئلہ 27 :
 4مغنیہ  ،المذاہب الخمسہ ،ص72 :
5المیرزا حسین النوری  ،مستدرک الوسائل  ،ج ،17:ص ،197:باب  ، 5:حدیث 21131 :
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جو عورتوں کےلیے مخصوص ہے وہ عورت کے لیے ہو گی اور دو نو ں
کاوارث اس مسئلہ میں مر نے والے کاقائم مقام ہو گا ۔ )
جہیز کے بارے میں اگر باپ بیٹی کے درمیان یاشو ہر اور بیو ی کے درمیان اختال
ف پید ا ہو جا ئے تو مد عی سے گواہ پیش کر نے کو کہا جا ئے گا  ،اگر وہ گواہ کے طو ر
پر کو ئی تحر یر یا شخص پیش کر دے جو گواہی دےکہ یہ مال اس نے بیٹی کو عاریہ کے
طور پر دیا تھا تو اس کی بات تسلیم کی جائے گی بصورت دیگر بیٹی کی بات مانی جا ئے
1
گی البتہ عرف کو بھی دیکھا جا ئے گا کہ جہیز کس نام سے دیا جا تا ہے ۔
سا ما ن جہیز کی نشوونما یا رونما ہو نے والی تبدیلی دلہن کی ملکیت سمجھی جا
ئےگی لہذا کسی دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر استعمال کا کو ئی حق نہیں مگر یہ کہ
دلہن اس بات کی اجازت دے یاعرف میں یہ چیز پا ئی جا ئے اور اگر وہ چیز تلف ہو جا ئے
2
تو تلف کر نے واال ضامن ہو گا ۔
یعنی جو سامان دلہن کو جہیز کے طور پر دیا جا تا ہے اگر ان کی قیمت میں اضافہ
واقع ہو جا ئے یا ان کی نشوونما اور افزائش ہو جائے جیسے بھیڑ ،بکری  ،گائے ،بھینس
وغیر ہ اور یہ چیز یں جہیز کی صورت میں لڑکی کو دی گئی ہو ں تو وہ صر ف لڑکی کی
ہی ملکیت ہو ں گی اور اگر اس کی اجازت کے بغیر کو ئی ان کو استعمال میں ال ئے اور
استعمال کر نے والے سے تلف ہو جا ئیں تو وہی ضمن ہو گا اور اس کی قیمت لڑکی کو ادا
کر ے گا ۔
دلہن کو جہیز کی صورت میں دیا جا نے واال سامان صر ف اسی کی ملکیت ہے اور
کو ئی بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر نے کاحق نہیں رکھتا ۔  3ایر ان کے رواج
کے مطابق مر د کی طرف سے جو چیز یں عور ت کے جہیز کے لیے ہد یہ کے طو ر پر
دی جاتی ہیں طال ق ہو نے یا عورت کی مو ت واقع ہو نے پر مر د واپس لے سکتا ہے لیکن
اگر ان کی ہیت تبدیل ہو چکی ہو تو مر د کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو طلب کر ے اور اگر میا
ں بیو ی ایک دوسرے کےقر یبی ر شتے دار نہیں تو جو چیز ایک دوسرے کو ہبہ کر دیں تو
4
احتیاط کی بنا ء پر واپس نہ لیں ۔
گو یا کہا جا سکتا ہے کہ شر عی لحاظ سے جہیز کی ذمہ داری لڑکی کے والد ین کی
نہیں بلکہ سیر ت پیغمبر ؐ سے یہ با ت ظا ہر ہے کہ جہیز کا جو ساما ن آپ نے اپنی بیٹی کو
دیا وہ حضرت علی کے ہی پیسو ں سے تھا ۔ ہر عالقے کے اپنے رسم ورواج ہو تے ہیں اور
انہیں کے مطابق تمام والد ین اپنی بیٹو ں کو جہیز دیتے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ ہی
دیتے ہیں ۔لہذا لڑکے والو ں کو چا ہیے کہ وہ جہیز کا مطالبہ نہ کر یں بلکہ جو چیز لڑکی
والو ں کی طر ف سے لڑکے کو ملے اس کو بھی لڑکی کے تصر ف میں ہی رہنے دیں تاکہ
طالق یا موت ہو نے کی صورت میں لڑکی واپس لے سکے ۔ کچھ عالقو ں میں یہ رواج پایا
جاتا ہے کہ جہیز کا مطا لبہ کر نا قا نو نا ً جر م ہے ۔
 1فتاوی عالمگیری ،ج،2:ص ،222 :الجزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4ص237:
 2خمینی  ،استفتاءت  ،ج،3:ص189:
 3جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص179:۔176
 4خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2 :ص58:مسئلہ ،8:سیستا نی  ،منحا ج الصالحین  ،ج،2:ص،409:مسئلہ
1321:
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بیو ی کی موت واقع ہو نے پر اس کا جہیز اور حق مہر اس کی وارثت سمجھتے ہو
1
ئےاس کے ورثہ میں تقسیم کیا جا ئے گا تاہم ورثہ کےتین طبقات میں شوہر شامل ہو گا ۔

جہیز سے متعلق معاشر تی مسائل :
ہما ر ے معاشرے میں اکثر خا ند انو ں میں یہ چیز د یکھنے کو ملتی ہے کہ اپنی
ظاہری عزت یا سفید پوشی کو برقرار رکھنے کے لیے والدین اپنی بچیو ں کو اپنی حیثیت
سے بہت بڑھ کر جہیز دیتے ہیں تاکہ معاشر ے میں اور بیٹی کے سسرال میں ہماری عزت
سامان جہیز فراہم کر
قائم رہے ۔ ان میں سے کچھ گھر انے تو ایسے ہو تے ہیں جو بآسانی
ِ
لیتے ہیں مگر اکثر لوگوں کو ادھار لے کر بیٹیو ں کو جہیز دینا پڑتا ہے ۔ لیکن سوال یہ پیدا
ہو تا ہے کہ کیاایسا کر نا صحیح ہے ؟ اور شر یعت اس کی کس حد تک اجازت دیتی ہے ؟
اس حوالے سے آیت ہللا خامنہ ای فر ما تے ہیں :
اکثر گھر انے اپنی ظا ہر ی حیثیت کو برقر ار رکھنے کے لیے جہیز کو اپنی جان
کےلیے مصیبت بنا لیتے ہیں ۔پھر دوسروں پر وقت آتا ہے کہ وہ بھی اس بال وآفت کو
برداشت کر یں ۔کچھ تو اپنی پیاری بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ جہیز اکٹھا کر لیتےہیں
مگران کے بعد میں آنے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ نام کی عزت وشہرت اور دکھاوا۔۔۔ آخر
اس فضول خرچی کی رسم کو کہا ں تک چلنا ہے ؟ یہی وہ مسائل ہیں جن کا حل ضروری
2
ہے اور اسالم کے نز دیک معاشر ے میں یہ چیزیں نہیں ہو نی چاہیں ۔
اکثر لو گ جہیز کو جمع کر نے میں دوسر و ں سے مد د لیتے ہیں جو کہ بہت ہی
غلط ہے اور اپنی بیٹی کو اس جیسی دوسری عورتو ں سے زیادہ جہیز دینے کی کوشش کر
تے ہیں یہ چیز انسا ن کےلیے تکلیف کی وجہ بنتی ہے اور دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا
کر تی ہے جو لڑکیوں کے لیے ان کے شوہر کے گھر جانےاور لڑکو ں کو ان کے گھر آباد
3
کر نے کی راہ میں سب سے بڑی مشکل ہے ۔

 1مکارم شیرازی  ،استفاءات جدید  ،ج،2:ص،375:مسئلہ 1106:
 2خامنہ ای  ،مطلع عشق  ،ص109:
3ایضاً،ص110:
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فصل دوم :نا ن ونفقہ اور حق ِ زوجیت

نا ن ونفقہ اور حق ِ زوجیت
لغوی طور پر نفقہ کے معانی کم کر نا  ،ختم کر نا  ،رائج ہو نا  ،اخراج ہو نا اور
ذہاب (چلے جا نے ) کے ہیں  1نفقہ سے عام طور پر تین چیزیں مراد لی جا تی ہیں خوراک ،
لباس  ،رہائش مگر اس میں دیگر وہ سب چیز یں شامل ہیں جو عورت کی ضروریات ِ زند
گی ہیں ۔  2مر د کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کے لیے تیار ملبوسات اور پکا ہوا کھانا
فراہم کر ے اور عورت کو اس بات پر مجبور نہیں کیاجاسکتا کہ وہ ان اشیاء کو خود تیار کر
ے ۔3مر د کے لیے الزم ہے کہ وہ عورت کو علیحدہ گھر یا گھر کا کو ئی حصہ جو علیحد ہ
4
ہو مہیا کر ے تاہم وہ اپنی مرضی سے شوہرکے والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے ۔
 1راغب اصفہانی ،مفردات الفاظ القر آن  ،ص،819:الجزیری  ،کتاب الفقہ علی المذاہب االربعہ ،
ج،4:ص553:
فتاوی عالمگیری  ،ج،2:ص144:
 2شرح وقایہ  ،ص،491:
ٰ
 3ابن نجیم ،بحرالرائق ،ج،4:ص200:
 4فتاوی عالمگیری ،ج،2:ص،147:شر ح وقایہ  ،ص491:
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اصطال حی طو ر پر نفقہ سے مر اد وہ مال ہے جو ضروریا ت زند گی کو پورا کر
ے اور اس کے لیے ضروری ہو اسے نفقہ کہا جا تا ہے ۔ 1تما م فقہا ء کے نز دیک نفقہ کے
تین موارد ہیں ازدواج  ،قر ابت اور ملک  ،یعنی شادی ہو نا پہال سبب ہے دوسرا قرابت داری
اور تیسرا غالم یا کنیز ہو نا ۔  2بعض فقہا ء اضطرار کی کیفیت کو بھی نفقہ واجب ہو نے کی
وجہ خیال کر تے ہیں یعنی اگر کو ئی اس حد تک مجبور ہو کہ اپنی زند گی بچا نے کےلیے
کسی دوسرے سے کھا نے کا محتا ج ہو تو دوسرے شخص پر اس کے لیے کھانا فراہم کر نا
3
واجب ہے ۔
نفقہ سے متعلق ارشاد ِ باری تعالی ٰ ہے:
َ
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(مرد عورتو ں پر حا کم اور نگہبا ن ہیں ،اس بنا ء پر کہ ہللا نے ان میں سے
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد (عورتوں پر) اپنا
مال خر چ کر تے ہیں ۔۔۔)
آیت مبارکہ کے الفا ظ سے ظا ہر ہے مر د عورتوں پر حاکم ہیں کیو نکہ وہ ان کے
لیے ضروریات زند گی فر اہم کر تے ہیں ۔
شیخ صدوق روایت کر تے ہیں :
آپ ؐ سےپوچھا گیا مرد وں کو عورتو ں پر کس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے تو آپ
نے فر ما یا :جیسے پانی زمین کے مقابل میں برتری رکھتا ہے  ،پانی زمین کو زند گی بخشتا
ہے اور مر دو ں کے ذریعے عورتو ں کو زند گی ملتی ہے ۔اگر مر د نہ ہو تے تو عورتیں
5
زیور تخلیق سے آراستہ نہ ہو تیں ۔
اس سلسلے میں اما م جعفر صادق سے روایت ہے :
ٰ
عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدہللا قال  :خمسہ الیعطون من
عن
الزکا ۃ شیا  :االب واالم والولد والمملوک والمراۃ ذلک انھم عیا لہ ال
زمون لہ 6
(عبد الر حمن ٰ بن حجا ج امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے
فر ما یا  :پانچ (قسم کے )افراد کو زکو ٰۃ سے کو ئی چیز نہیں دی جا ئے گی :
با پ  ،ما ں  ،اوالد  ،مملو ک (غال م و کنیز اور حیوانات ) اور زوجہ  ،کیو
نکہ یہ سب اس کے عیا ل ہیں جو (ہمیشہ ) اس کے ساتھ ہیں (اور ان کا نفقہ
اس پر واجب ہے )۔
شو ہر پر واجب ہے دائمی نکا ح والی بیو ی کو نفقہ (خوارک  ،لباس اور رہائش )
فراہم کر ے ۔  1شرعی لحا ظ سے نفقہ کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا البتہ ضرورت کے تحت
 1محمد حسینی  ،فر ہنگ لغا ت  ،ص536 :
 2جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص553:
 3سیستانی ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص123:
4النسا ء 34 :4
 5صدوق ،علل شرائع  ،ص512:
 6کلینی  ،الکافی  ،ج،3:ص552:
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کھا نے  ،پینے  ،ملبوسات اور رہائش کے عالوہ باقی تمام ضروریات زندگی عالقے کے
2
رسم ورواج اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہیا کیے جائیں ۔
اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ نقل ہے :
الحسن بن علی بن شعبہ فی تحف العقول عن النبی انہ قال فی خطبۃ
الوداع  :ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیھن حقا ۔۔۔ فاذا انتھین واطعنکم
فعلیکم رزقھن وکسوتھن بالمعروف 3
(حسن بن علی بن شعبہ 4تحف العقول میں نبی اکر م ؐ سے نقل کر تے ہیں کہ
آپ ؐ نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فر ما یا  :بے شک تم پر تمہاری عورتو ں
کا حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے ۔۔۔پس جب عورتیں اپنے آپ کو نہ روکیں
اور تمہاری اطاعت (کر تے ہو ئے خود کو تمہارے لیے پیش )کر یں تو
اچھے طریقے سے (عرف کے مطابق ) ان کی خوراک اور پوشاک تم
(شوہروں ) پر واجب ہے ۔)

وجوب نفقہ کی شر ائط :
دو صورتو ں میں بیو ی نفقہ کا حق رکھتی ہے  ،دائمی عقد میں ہو اور شوہر کو
تمکین سے نہ روکے ۔5عقد دائم  :دائمی نکا ح کے ذریعے بیو ی نفقہ کی حقد ار ٹھہرتی ہے
اور اس پر تمام فقہاء متفق ہیں کہ نفقہ کے وجو ب کے لیے عقد دائمی الزم ہے ۔  6اس
حوالےسے امام سے پو چھا گیا تو آپ نے فر ما یا :
عن اسحاق بن عمار انہ سال اباعبدہللا عن حق المراۃ علی زوجھا ؟قا ل
:یشبع بطنھا ویکسو جثتھا وان جھلت غفرلھا۔۔۔7
( اسحاق بن عمار 8نے حضرت امام جعفر صادق سے شوہر پر بیو ی کے حق
سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فر ما یا  :شو ہر بیو ی کا شکم سیر کر ے
،اس کے جسم کو ڈھانپے اور اگر وہ نادانی (غلطی) کر ے تو اسے معاف کر
ے ۔)

 1خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص315:
 2حلی ،شرائع اال سالم  ،ج،2:ص315:
 3عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:ص،517:باب  ،6ابواب النفقات  ،حدیث27733:
 4ابن ابی شعبہ الحرانی ،آپ حلب کے رہنے والے تھے  ،شیعہ ،فقیہ اور محد ث تھے ۔ آپ کا شمار ان اہل
علم اور باکمال علما ء میں ہو تا ہے جنہو ں نے کثیر تعداد میں روایات نقل کیں جنہوں نے تحف القول لکھی
۔ (عباس قمی  ،الکنی وااللقاب  ،ج،1:ص)330:
 5خمینی  ،تحریرالوسیلہ  ،ج ،2:ص،313:فصل فی النفقات ،مسئلہ 1:
 6شیخ نجفی  ،جواہرالکالم  ،ج ،31:ص303:
 7صدوق ،من الیضرہ الفقیہ  ،ج،3:ص،440:باب حق المراۃ الزوج  ،حدیث4526 :
 8اسحاق بن عمار بن حیان صر فی کو فہ کے رہنے والے تھے  ،امام جعفر صادق اور موسی کاظم کے
اصحاب میں سے تھے ۔علمائے رجال کے نزدیک یہ ثقہ راوی تھے۔(نجاشی  ،رجال نجاشی،
ص،331:رقم ،4924:طوسی  ،رجال طوسی  ،ص،331:رقم)4924:
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تمکین :سے نہ روکنے سے مراد یہ ہے کہ بیو ی شو ہر کی مکمل تابع دار ہو اور بغیر کسی
پا بند ی کے خود کو شو ہر کے سپرد کر ے تو نفقہ کی حق دار قر ار پا ئے گی ۔  1تما م فقہا
ء کا اس با ت پر اتفاق ہے کہ دائمی نکا ح والی بیو ی بھی شو ہر سے نفقہ پا نے کی اس
وقت حق دار ہے جب وہ شوہر کی اطا عت و فرمانبرداری کر ے اور خود کو تمکین عام و
2
خاص کے لیے ہر وقت تیار رکھے ۔
عن السکو نی عن ابی عبدہللا قا ل  :قال رسول ہللا ؐ ایما امراۃ خرجت من
بیتھا بغیر اذن زوجھا فال نفقۃ لھا حتی ترجع3
(سکونی 4حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ رسول ہللا ؐ نے
فر مایا  :جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے
تواس کے لوٹنے تک اس کے لیے نفقہ نہیں ہے ۔ )
مہر معجل یا موجل شوہر نے اگر ادا نہ کیا ہو اور وہ مد ت ختم ہو چکی ہو تو اس
وجہ سے عورت شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر سکتی ہے اور اس وجہ سے نفقہ کے
استحقاق پر کو ئی اثر نہیں پڑے گا چاہے مر د نے مباشر ت کی ہو یا نہ۔ 5نفقہ کی ذمہ داری
ختم ہو نے کی وجوہات  :جب بیو ی خود کو شو ہر کے سا منے پیش نہ کر ے تو شوہر پر
اس کا نفقہ ساقط ہو جا تا ہے ۔ نشوز کا لفظ تمکین کے بر عکس ہے یعنی بیوی کا شوہر کی
نا فر ما نی کر نا اور اس کی تا بع داری نہ کر نا ،شوہر سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر
چلے جا نا بھی نشوز ہی کہال تا ہے ۔لیکن اگر بیو ی ناشزہ نہ ہو اور شر عی یا عقلی طور پر
کسی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر پا ئے جیسے  :ایام حیض و نفاس  ،احرام حج وعمرہ ،
6
واجب اعتکاف یا کسی بیماری کی بنا ء پر تو اس کا نفقہ ساقط نہ ہو گا ۔
اس سلسلے میں سکو نی روایت کر تے ہیں :
عن السکو نی عن ابی عبدہللا قال ،قال رسول ہللا :ایما امراۃ خرجت من
بیتھا بغیر اذن زوجھا فال نفقۃ لھا حتی ترجع
(سکو نی حضرت امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں  ،رسول ہللا نے فر
ما یا  :جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے تواس
کے لوٹنے تک اس کے لیے نفقہ نہیں ہے ۔ )
حدیث سے ظا ہر ہو تا ہے نفقہ صر ف شو ہر پر اسی صورت میں واجب ہو تا ہے
جب عورت اس کی تابع داری کر ے حتی ٰ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ
نکلے کیو نکہ بسا اوقات عورت کا گھر سے باہر جانا مرد کے لیے ایذاء کا باعث بنتا ہے
ایک تو یہ کہ اس کے حق زوجیت میں رکاوٹ آتی ہے اور دوسرا کچھ مر د ویسے بھی اس
 1خمینی  ،تحریر الوسیلہ :ج ،2:ص291:
 2شیخ نجفی  ،جواہر الکالم  ،ج ،1:ص303:
 3کلینی  ،الکا فی  ،ج،5:ص ،514:باب مایجب من طاعۃ الزوج،حدیث5:
 4آپ کانام اسماعیل بن ابی زیاد اورالسکونی الشعیری کے نام سے معروف تھےاور شیعہ راوی تھے ۔
طوسی نے ان کو ثقہ راوی قر ار دیا ہے۔ (رجال نجاشی ،ص ،26:رقم  ، 47:طوسی  ،رجال طوسی ،
ص)147:
 5ابن نجیم  ،بحرالرائق ،ج،4:ص194:
 6شیخ انصاری ،کتاب النکا ح ،ص ،486:خمینی ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،314:مسئلہ 6:
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با ت کو پسند نہیں کر تے کہ ان کی اجازت کے بغیر بیو ی کہیں باہر جائے اور غیر محرم
مردوں کی نگاہ اس پر پڑے ۔
عورت اگر مطلقہ بائنہ ہو اور حاملہ بھی نہ ہو تو طالق با ئن کی عدت گزرنے کے
عرصہ میں اس کا شوہر پر نفقہ کا کو ئی حق نہیں لیکن حاملہ ہو نے کی صورت میں شوہر
پر عورت کا نفقہ واجب ہے ۔ امام محمد باقر فر ما تے ہیں :
عن زرارۃ عن ابی جعفر قال  :المطلقۃ ثال ثا لیس لھا نفقۃ علی زوجھا
انما ذلک للتی لزوجھا علیھا رجعۃ1
(زرارہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر مایا  :وہ
عورت جسے تین طالقیں دئ گئی ہو ں (مطلقہ بائنہ ) اس کے شوہر پر اس کا
نفقہ (واجب) نہیں ہے  ،نفقہ اس مطلقہ (عورت) کے لیے ہے  ،جس کاشو ہر
اس کی طر ف رجو ع کر سکتا ہو ۔ )
یعنی ایسی مطلقہ عورت جس سے شوہر رجو ع نہیں کر سکتا اور وہ حاملہ بھی نہ
ہوتو وہ نہ تو نفقہ کی حق دار ہے اور نہ سکو نت کی اور طالق بائن کی طر ح طالق خلع
لینے والی عورت بھی نفقہ اور سکو نت کے حق سے محروم رہتی ہے ۔
اگر بیو ی اپنے دین سے پھر جا ئے یا مر تد ہو جا ئے تو جب تک دوران عد ت تو
بہ نہ کر لے نفقہ لینے کی حق دار نہیں ،ہاں اگر دوران عدت تو بہ کرلے تو شوہر پر نفقہ
واجب ہے کیو نکہ مسلما ن عورت ارتداد کے بعد نفقہ کے حق سے محروم ہو جا تی ہے اس
لیے مرتد ہو نے کے بعد وہ شوہر کی زوجیت سے خار ج ہو جا تی ہے یہ نشوز سے بھی
بدتر ہے تاہم اس پر تمام فقہا ء کا اتفاق ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے نفقہ لینے کا
2
استحقاق نہیں رکھتی۔
اگر میا ں بیو ی میں سے کو ئی ایک نا با لغ ہو اس صورت میں بھی بیو ی نفقہ
کاحق نہیں رکھتی کیو نکہ حق زوجیت یا تو نابالغی کے سبب ادا نہیں ہو پاتا یا شر عا ً جائز
نہیں ۔ یعنی اگر بیو ی نابالغہ (صغیر ہ ) ہو اور شوہر اس سے تمکین حاصل نہ کر سکے یا
پھرشوہر نا بالغ ہو وہ خود اس قابل نہ ہو یا دونو ں ہی نابالغ ہو ں تو بیو ی کا نفقہ کا حق
3
شوہر پر بالغ ہو نے تک ساقط ہو جاتا ہے ۔
ایسی عورت جس کو ابھی طالق رجعی ہو ئی ہو اور شو ہر اس سے رجو ع کا حق
رکھتا ہو وہ نفقہ اور رہائش کا حق رکھتی ہے کیو نکہ دوران عد ت وہ اس کی زوجہ کے
حکم میں آتی ہے ۔  4تمام فقہا ء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مطلقہ رجعہ نافر ما ن نہ ہو تو
دوران ِ عدت وہ شوہر کے گھر رہنے اور نان ونفقہ کی حق دار ہے ۔ لیکن اگر وہ طالق سے
قبل نشوز ( نافر مان ) کے حکم میں آتی تھی اور اسی حالت میں اسے طالق دی گئی تو پھر

 1صدوق ،من الیحضر الفقیہ  ،ج،3:ص،502:با طالق العدۃ  ،حدیث4565 :
 2مغینہ ،المذاہب خمسہ  ،ص103:
3شیخ نجفی ،جواہر الکالم  ،ج ،31:ص311:۔309
 4خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص314:
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وہ شوہر سے نان و نفقہ اور رہائش کی حق دار نہیں ۔  1اس ضمن میں زرارہ سے روایت ہے
:
عن زاراۃ عن ابی جعفر قال  :المطلقۃ ثال ثا لیس لھا نفقۃ علی زوجھا انما
ذلک للتی لزوجھا علیھا رجعۃ2
(زرارہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں ،آپ نے فر مایا  :تین طالقیں دی
جا نے والی( مطلقہ بائنہ ) عورت کا نفقہ اس کے شوہر پر نہیں ہے  ،نفقہ تو
صرف اس مطلقہ کے لیے ہے کہ جس کا شوہر اس کی طر ف رجوع کر
سکتا ہے ۔)
ایسی عورت جو مطلقہ بائنہ ہو اور حاملہ بھی ہو و وضع حمل تک شوہر سے نفقہ
کی حق دار ہے ۔ 3یعنی مطلقہ بائنہ کا عدت کے دوران نان و نفقہ اور رہائش شوہر پر واجب
نہیں اور عقد فسخ کر نے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے اور تمام فقہا ء کے مطابق اگر
4
مطلقہ بائنہ حاملہ ہو تو حمل و ضع ہو نے تک نفقہ ورہائش کی مستحق ہو گی ۔
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(اور اگر وہ (مطلقہ ) حاملہ ہو ں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو ۔)
اسی حوالے سے امام جعفر صادق سے روایت ہے :
عن عبد ہللا بن سنا ن عن ابی عبدہللا فی الرجال یطلو امراتہ وھی
حبلی قال :اجلھا ان تضع حملھا وعلیہ نفتھا حتی تضع حملھا6
( عبدہللا بن سنان امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے کسی ایسے
شخص کے متعلق فرمایا جس نے اپنی
بیو ی کو حالت حمل میں طالق دی فرمایا :اس عورت کی (عدت ) مدت یہ
ہے کہ وہ وضع حمل کر ے اور اس شوہر پر بیوی کانفقہ ہے یہاں تک کہ وہ
وضع حمل کرے ۔ )
عن ابی الصبا ح :اذا طلق الرجل المراۃ وھی حبلی انفق علیھا حتی
تضع حملھا ۔۔۔7
(ابو الصبا ح الکنا ئی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے آپ نے فر ما یا
 :جب کو ئی شخص اپنی بیو ی کو حالت حمل میں طالق دے تو وہ وضع حمل
تک اس پر انفاق کرے ۔(یعنی اس کے نفقہ اور رہائش کا اہتمام کر ے ۔)
 1شیخ بہاءالدین ،محمد بن الحسن اصفہانی ۔ کشف اللثام عن قواعد االحکام ۔ قم  :مؤسسہ النشر االسالمی ،
1999ء ،ج،7:ص ،580:شیخ نجفی ،جواہرالکالم  ،ج،31:ص316:
 2صدوق  ،من الیحضرہ الفقیہ،ج،3:ص،334:باب  ،192حدیث،1188:
کلینی  ،الکافی  ،ج،6:ص،104:باب المطلقہ ثالثہ ،حدیث1:
 3خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص،314:مسئلہ6:
 4شیخ نجفی ،جواہرالکالم  ،ج،31:ص320:
 5الطالق 6 :65
 6کلینی ،الکافی ،ج،6:ص،134:باب:نفقہ ،حدیث4:
 7ایضاً ،ج،6:ص104:
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اسی سلسلے میں امام محمد باقر سے ایک روایت نقل کی گئی:
عن محمد بن قیس ابی جعفر قال  :الحامل اجلھا ان تضع حملھا وعلیہ
نفقتھا بالمعروف حتی تضع حملھا 1
(محمد بن قیس 2نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا :
(مطلقہ ) حاملہ کی (عدت کی)مدت وضع حمل ہے اور شوہر پر الزم ہے بیو
ی کے بچہ جننے تک اس کا نفقہ عرف کے مطابق (اچھے طر یقے سے )
دے ۔)
وفات کی عدت گزارنے والی عورت اگر چہ حاملہ بھی ہو تو وہ نفقہ کی حق دار نہیں
۔ 3یعنی ایسی عورت اگر چہ حاملہ ہی کیو ں نہ ہو عدت کے دوران متوفی شوہر کے گھر
سے نفقہ کی حق دار نہیں اور نہ ہی اس کے ترکہ سے نفقہ حاصل کر سکتی ہے ۔ بعض فقہا
ء اس بات پر متفق ہیں کہ عدت وفات میں عورت اگر حاملہ ہے تو نفقہ کی حق دار ہے مگر
نفقہ بچے کے سہم االرث( ورثت میں حصہ ) سے موصو ل ہو گا متوفی کے مال سے نہیں
۔4عورت متوفی کے تر کہ میں سے نفقہ لینے کا حق نہیں رکھتی البتہ امام شافعی اور امام
5
مالک کے نز دیک حاملہ عورت رہائش کی مستحق قرار پا تی ہے ۔
اسی سلسلے میں ابوالصباح الکنا ئی روایت کرتے ہیں:
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبدہللا فی المراۃ العامل المتوفی عنھا
زوجھا ھل لھا نفقۃ؟ قال  :ال 6
( ابو الصبا ح کنا ئی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے آ پ سے پو
چھا گیا جس عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہو  ،کیا اس (عورت ) کے لیے نفقہ
ہے ؟ تو آپ نے فر مایا  :نہیں (اس کے لیے نفقہ دینا واجب نہیں ہے ۔)
بیو ی اگر شوہر کی اجازت سے کسی مبا ح سفر پر جا ئے یا بغیر اجازت کے واجب
سفر پر جا ئے یا کسی شر عی وعقلی جواز کی بنا ء پر تمکین نہ کر پا ئے تو بھی اس کا نفقہ
عذر پیش ہو جیسے
شوہر سے سا قط نہیں ہو تا ۔ 7یعنی اگر بیو ی کو کو ئی شر عی یا عقلی ُ
حیض و نفاس  ،احرام حج وعمرہ  ،واجب اعتکاف  ،اپنی یا شوہر کی بیماری کی وجہ سے
مباشر ت نہ کر سکتی ہو  ،یا وہ شوہر سے اجازت لے کر کسی مستحب سفر پر روانہ ہو یا

 1ایضاً ،ج،6:ص، 103:حدیث 3 :
 2محمد بن قیس ابو عبدہللا البجلی آپ کو فہ کے ر ہنے والے تھے  ،امام محمد باقر اورجعفر صادق کےا
صحاب میں سے تھے علما ئے رجال کے نزدیک آپ ثقہ تھے ۔ آپ نے دونو ں ائمہ سے روایات نقل کیں ۔(
رجال نجاشی  ،نجاشی  ،ص،232:رقم )881:
3خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،315:مسئلہ 6:
 4ڈاکٹر اسد ہللا امامی و ڈاکٹر سید حسن صفا ئی  ،مختصر حقوق خانوادہ  ،ص ،142:قانو ن مد نی ایران ،
مادہ1110:
 5مغینہ  ،المذاہب االربعہ ،ص ،100:ڈاکٹرسید حسن اسعدی  ،خانوادہ حقوق آن ،ص279:
 6کلینی  ،الکافی  ،ج،6:ص،114:حدیث3:
 7خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص،314:مسئلہ 5:
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بغیر اجازت کے کسی واجب سفر جیسے واجب حج پر جائے تو ان حاالت میں شوہر سے بیو
1
ی کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا ۔
اس حوالے سے ایک روایت نقل ہو ئی ہے :
الطاعتہ لمخلوق فی معصیتہ الخالق 2
(خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کو ئی اطاعت نہیں ۔)
یعنی خالق کے بارگاہ میں گناہ کر کے مخلوق کی اطاعت حاصل نہیں کی جاسکتی ،
واجب حج چھوڑ کر شوہر کی اطا عت نہیں ہو سکتی کیو نکہ ہللا کی عبادت واجب ہے اور
مقد م ہے حقوق الناس پر ۔
3
عقد نکا ح سے رخصتی ہو نے تک بیو ی کے لیے نفقہ نہیں ہے اس سے مراد یہ
ہے کہ نکا ح ہو نے کے بعد جتنا عر صہ رخصتی کے درمیا ن ہو تا ہے تب تک شوہر پر
بیو ی کا نفقہ واجب نہیں ہو تا کیو نکہ نفقہ واجب ہو نے کے لیے تمکین ہو نی الزم ہے چو
نکہ بیو ی رخصتی سے پہلے اپنے والدین کے گھر پر ہو تی ہے اس لیے نفقہ واجب نہیں
لیکن اگر تمکین ہو جا ئے تو نفقہ واجب ہو جا تا ہے ۔
نفقہ کی مقدار کے بارے میں یہ ہے کہ عورت کا جس قسم کے معاشر ے سے تعلق
ہے اس کی حیثیت اور مر تبے کے مطابق اسے نفقہ دیا جا ئے جس میں تمام ضروریات ِ زند
گی ،رہائش اور عالج ومعالجہ مہیا کر نا شوہر کی ذمہ داری ہے ۔ 4اس سے مراد یہ ہے کہ
اسالم نے عورت کے نفقہ کی مقدار مقر ر نہیں کی بلکہ یہ اس معاشر ے کے رسم و رواج
اور اس کی ظاہر ی حیثیت پر چھوڑدیا گیا جس کے مطابق وہ زند گی بسر کر رہی ہو تی ہے
۔ مثال ً اس کا لباس  ،کھانا پینا  ،رہائش اور عالج ومعالجہ سب اس کے مطابق ہو جیسے وہ
شادی سے پہلے اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی اور عام طور پر معاشر ے میں جن اشیاء
کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس کو مہیا ء کی جائیں اسی طر ح اگر اس کے والدین کے
گھر میں نوکر موجود تھے تو اس کو نوکر فراہم کیے جائیں اور یہ کہ نفقہ کےلیے زوجہ کا
غریب اور محتاج ہو نا ضروری نہیں بلکہ اگر چہ وہ دولت مند اور امیر ہی کیو ں نہ ہو
شوہر پر اس کونفقہ دینا واجب ہے ۔
ارشاد ِ باری تعالی ٰ ہے :
ِ۔۔۔5
ََ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُوف
ْر
َع
ِالم
ُن ب
َته
ِسْو
َك
ُن و
ِزقه
ُ ر
ِ له
ْلود
َو
لى الم
َع
۔۔۔و
(اور صاحب اوالد (باپ ) پر اپنی اوالد کی ماؤں کا کھا نا اور کپڑا عر ف کے مطابق
( اچھے طر یقے سے) دینا الزم ہے۔)
مطلب بیو ی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی تمام
ضروریات پوری کرے ۔
اگر کسی شخص کے پاس صرف اس قد ر مال نہ ہو کہ وہ اپنا اور اپنے اہل وعیال کا
خر چہ پورا کر سکے تو وہ اپنی ذات کو سب پر فضیلت دے کیو نکہ اپنی ذات کو ہالکت میں
 1شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج،31 :ص312:۔314
2شریف ر ضی  ،نہج البالغہ ،ج،4:ص،41:حکمت  ،165شرح محمد عبدہ
 3طبا طبا ئی  ،منہاج الصالحین ،ج،10:ص297:
 4خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص،315 :مسئلہ ،5:حلی  ،شر ائع االسالم  ،ج،2:ص293:
 5البقرہ233 :2
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ڈالنا اور نقصان پہنچانا حرام ہے اور اپنی ذات سے کچھ بچ جانے کی صورت میں بیو ی کو
دوسرے اقارب پر ترجیح دے کیو نکہ تمکین حاصل کر نے کی صورت میں بیوی کا نفقہ
شوہر پر واجب ہو جاتا ہے اور حتی ٰ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں
جاسکتی ۔ چونکہ بیوی اپنی تمام آزادیو ں کو ایک طر ف رکھ کر خود کو شوہر کے سپر د
کر تی ہے اس لیے بیوی کا نفقہ معاوضہ کے طور پر دوسرے عزیزوں پر مقدم ہے چاہے
بیوی ثروت مند ہو یا مفلس ونادار،لیکن اگر کسی مجبوری کے باعث شوہر نفقہ ادا نہ کر
پائے تو بیوی کا نفقہ شوہر پر قر ض ہے جسے ادا کر نا الزم ہے جبکہ دوسرے اقارب کا
1
نفقہ اس کے ذمہ قر ض نہیں بلکہ نیکی  ،احسان اور صلہ رحمی ہے ۔
عور ت کا اپنے شو ہر کو تمکین دینے کی صورت میں شوہر کی طر ف سے ملنے
والی ہر چیز جو نفقہ کے طور پر عورت کو دی جا ئے وہ عورت کی ملکیت ہے۔ 2اگر زوجہ
الگ رہ رہی ہو یا شوہر غائب ہو اور زوجین کے درمیا ن نفقہ کی ادائیگی کے بار ے
اختالف پیدا ہو جا ئے تو زوجہ سے قسم لے کر اس کی بات تسلیم کی جا ئے گی ۔  3اس کا
مطلب یہ ہے کہ زوجین کا اس با ت پر اتفا ق ہو کہ بیو ی نفقہ کی مستحق ہے لیکن اگر
اختالف ہومثالً شوہر کہے کہ نفقہ دے دیا ہے اور بیو ی اس بات سے انکار کر ے تو اس بات
سے فر ق نہیں پڑتا کہ شوہر پاس ہے یا وطن سے دور یابیوی شوہر کے پاس رہ رہی ہے یا
نہیں ان حاالت میں شوہر اگر اپنی بات تسلیم کروانے کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو بیوی
کی بات کو قسم لے کر سچ مانا جا ئے گا لیکن اگر بیو ی اس کے سا تھ رہ رہی ہے توشو ہر
4
کی بات قسم کے ساتھ تسلیم کی جا ئے گی ۔
ایسا شخص جو غائب ہو چکا ہو جس کی زند گی اور موت کی کو ئی خبر نہ ملے تو
اس کی زوجہ اپنا نفقہ اس شخص کے مال میں سے لے گی یا اگر کو ئی اس کا نگران ہو تو
یا کو ئی بغیر معاوضہ کے اس عورت کو نفقہ دینے کی ذمہ داری اٹھا لے ورنہ حاکم شرع
اس شخص کے بارے میں زندگی یاموت کی خبر آنے تک اس کی زوجہ کو بیت المال سے
5
نفقہ ادا کر ے گا ۔
ایسے شخص کے بارے میں امام جعفر صادق سے روایت ہے :
عن السکونی عن جعفر عن ابیہ ان علیا قال :فی المفقود :التتزوج امراتہ
حتی یبلغھا موتہ اوطالق اولحوق باھل الشرک 6
(سکو نی امام جعفر صادق سے اور آپ اپنے والد امام محمد باقر سے روایت
کر تے ہیں حضرت علی نے فر مایا  :اس( شخص )کی بیو ی کسی سے شادی

 1شیخ نجفی  ،جواہرا الکالم  ،ج ،31 :ص ،365 :حلی  ،شر ائع االسالم  ،ج،2:ص،296:
ڈاکٹر حسن فرشتیان ۔ نفقہ زوجہ ۔قم  :مؤسسہ بوستان کتاب 1968 ،ء ،ص99:
 2خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص317:
 3ایضاً ،ج، 2:ص308:
 4طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج ،6:ص،229:حدیث553 :
 5سیستانی ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص ،179:مسئلہ ،588 :
خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص،340:مسئلہ 11:
 6طوسی ،تہذیب االحکام  ،ج،7:ص،478:باب  ،41:حدیث1921 :
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نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے شوہر کی موت یا طالق یااہل شر ک
سے مل جا نے (یعنی مرتد ہو جا نے ) کی خبر نہ مل جائے ۔)
یعنی جب تک بیو ی کو شوہر کے مال سے  ،اس کے نگران کی طرف سے یا کسی
مخیر شخض کی طر ف سے عورت کو نفقہ ملتا رہے اور کو ئی مسئلہ بھی پیش نہ آئے تو
اس عورت کو شوہر کا انتظار کر نا پڑے گا چاہے انتظار کی مدت کتنی ہی طویل کیو ں نہ
ہو ،لہذا جب تک شوہر کی موت ،طالق یااس کے مرتد ہو نےکی خبر نہ مل جائے وہ عورت
دوسری شادی نہیں کر سکتی ۔

نان ونفقہ کے حوالے سے جدید مسائل :
اسال می معاشر ے میں مر د خا ند ان کا سر بر اہ ہو تا ہے ،بیو ی بچو ں کی کفا لت
کی ذمہ داری مر د کے اوپر ہو تی ہے ۔ اسی لیے کہا جا تا ہے کہ مر د کی رعیت اس کے
بیو ی بچے ہو تے ہیں اور ان سے متعلق اس سے سوال ہو گا ۔ ایک مر د جب اپنے بیو ی
بچو ں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے تو یہ ذمہ داری اس وقت تک باقی ر ہتی ہے جب تک
بچے بڑے نہیں ہو جاتے اور خود اپنے لیے سامان ِ خورد و نو ش فر اہم کر نے کے قا بل
نہیں ہو جا تے یا پھر بیو ی ما لی لحا ظ سے بچو ں کی نا ن و نفقہ کی ذمہ داری اٹھا نے کے
قا بل نہیں ہو جا تی ۔
مگر جو مر د اپنے بیو ی اور بچو ں کی ذمہ داری سے عد م تو جہی بر تتے ہیں
اور ان کے نا ن و نفقہ کی پر وا نہیں کرتے تو بیویو ں اور بچو ں کے لیےبہت سے معاشی
مسا ئل پیدا ہو جا تے ہیں ۔
جو مر داپنی غفلت یا کسی مجبوری کے تحت اپنے اہل خا نہ کی بر وقت ضروریات
پوری نہیں پا تے ،ان کے بیو ی بچے زند گی کی بنیادی ضروریات کی فر اہمی سے محروم
ر ہتے ہیں ان حا ال ت میں بیو یا ں یا تو کہیں مالزمت کر نے پر مجبو ر ہو جا تی ہیں یا
اپنے میکے واپس چلی جا تی ہیں جس سے مسا ئل میں مزید اضا فہ ہو تا ہے ۔ کچھ بیو یا ں
ایسی بھی ہو تی ہیں جو شو ہر کی حیثیت و مر تبے کو نظر میں نہیں ر کھتیں زیادہ آسائشا ت
کی طالب ہوتی ہیں ۔ایسی خواتین حا ال ت کے مطا بق گز ارا نہیں کر تیں بلکہ شوہر کی
استطاعت سے بڑھ کر نفقہ طلب کرتی ہیں اور ان کی بے جا توقعا ت کے باعث زوجین میں
کئی ایک مسا ئل پیدا ہو تے ہیں ۔ کچھ خواتین کو فضول خرچی کی عا دت ہوتی ہے جو انتہا
ئی غلط ہے ۔
حق ِ زوجیت :حق سے مراد ہےسچائی  ،ملکیت  ،خالف باطل  ،عد ل مطابقت  ،موافقت
۔ 1حقوق زوجین سے مراد وہ حق  ،اختیار  ،معاوضہ یا ذمہ داری ہے جو ہللا اور اس کے
رسول ؐ کے حکم سے صرف زوجین کے لیے وضع ہوا ہے ۔ 2قانو نی طور پر حق سے وہ
اختیا ر مراد لیا جا تا ہے جو کسی شخص کو دیا جا تا ہے کہ وہ اس پر عمل کر ے یا اس کو
3
رد کر ے ۔
 1ز بیدی  ،تاج العروس  ،ج،13:ص79 :
 2حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،2:ص278:
 3ڈاکٹرسید حسن امامی ،حقوق مدنی ،ج،4:ص5:
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شوہر کا بیو ی پر سب سے پہال حق یہ ہے کہ وہ خود کو شوہر کی تمکین کی خاطر
عذر نہ ہو تو شوہر کو تمکین
ہمیشہ تیار ر کھے اور اگر کو ئی عقلی  ،شر عی اور قانو نی ُ
سے نہ روکے چاہے کسی بھی جگہ ہو۔
اس سلسلے میں ایک روایت ابو بصیر سے نقل ہے :
عن ابی بصیر عن ابی عبدہللا قال  :اتت امراۃ الی رسول ہللا فقالت :ما حق
الزوج علی المراۃ ؟ قال ان تجیبہ الی حاجتہ وان کانت علی قتب۔۔۔1
(ابو بصیر نےامام جعفر صادق سے روایت کی ہے ،آپ فر ما تےہیں  :ایک
خاتو ن پیغمبر ؐاکرم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا  :یارسو ل ہللا بیو ی پر
شو ہر کا کیا حق ہے ؟ تو آپ نے فر مایا  :شوہر کی جنسی خواہش کو پورا
(کرنے کی خاطر اپنے نفس کواس کے حوالہ ) کر ے  ،اگر چہ وہ سواری پر
ہی کیو ں نہ ہو ۔)
اس حوالے سے بہت سی روایات منقول ہو ئی ہیں کہ عورت مرد کے لیے خود
کوپیش کر ے جب بھی شوہر کو اس کی حاجت ہو وہ جنسی لذت کے حصول سے اسے منع
نہ کر ے ۔مگر گھر کے دیگر کام جیسے شوہر اور بچو ں کے لیے کھا نا تیار کر نا بیوی کی
ذمہ داری میں شامل نہیں  ،البتہ یہ رسم ورواج کی بنا ء پر اخالقی ذمہ داری شمار ہو تی ہے
2
جو فقط مستحب ہے۔
بر صغیر میں عورت کا بیوی بننے کے ساتھ گھر کےکام کر نا بھی معاشر تی لحاظ
سے ایک ذمہ داری ہے اس لیے اگر نکا ح کے وقت زوجین اس بات پر کاربند رہنے پر اقر
ار کر یں یا شرائط میں یہ بات شامل ہو تو شر عی طور پر بیوی کو اس کی پابندی کر نی
پڑے گی جس میں امور خانہ داری اور بچوں دیکھ بھال سمیت سب شامل ہے ۔3عور ت صر
ف گھر کے ان کامو ں کو کر نے کی ذمہ دار ہے جو نکا ح کے وقت بطور شر ط رکھے
ہوں اس کے عالوہ گھر کے دیگر کام عور ت کی ذمہ داری نہیں ۔4نفقہ واجب ہو نے کے
لیے ضروری ہے کہ بیوی تمکین کی خاطر خود کو شوہر کے حوالے کر دے ،ورنہ وہ
ناشزہ تسلیم کی جا ئے گی اور نفقہ کی مستحق نہ ہو گی ۔ 5البتہ اگر بیوی شوہر کے گھر سے
کہیں اور چلی جائے اور خود کو تمکین سے روکے تووہ نشوز کہالئے گی اور اگر شوہر
نے اس کو مباشرت کے لیے بالیا اور عورت نے انکار کیاتو وہ مارسکتا ہے بشرطیکہ
6
عورت حیض ونفاس کے ایام میں نہ ہو ۔
بیوی کے لیے ضروری ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل
سکتی اور نہ ہی کو ئی مالزمت کر سکتی ہے اگرچہ کوئی مباح کام ہی کیو ں نہ ہو ،شوہر
کی اجازت الزم ہے حتی ٰ اپنے والدین کے گھر یاکسی بیمار کی عیادت کےلیے یاجنازہ میں

 1عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص158:۔159
 2خمینی  ،تحریرالوسیلہ ،ج ،2:ص305:
 3حافظ بشیرنجفی  ،مختصر عائلی قوانین  ،تسلسل ،12:فصل ،1:مادہ12:
 4آیت ہللا محمد آصف محسنی  ،مقدمہ قانون احوال شخصیہ ،ص60:
 5جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص565:۔570
 6فتاوی ٰ عالمگیری  ،ج،2:ص247 ،516:
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تعزیت کی خاطر ہی کیوں نہ جانا ہو ۔ 1زوجین نکا ح کے وقت ہر وہ بات بطور شرط قر ار
2
دے سکتے ہیں جو نکا ح کے تقاضوں کے برعکس نہ ہو ۔
اگر نکا ح کے وقت یہ طے کیا جائے کہ بیو ی کو گھر سے باہر جا نے کی اجازت
ہو گی مثالًکسی مالزمت کے سلسلے میں کسی کا لج یایونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر نے
کی غرض سے تو شوہر اس بات کا پابند ہو گا اور اگر وہ شر ط کو پورا نہ کر ے تو اس
3
سے نکا ح کی صحیح ہونے پر کو ئی فرق نہیں پڑے گا ۔
اگر شادی سے قبل شوہر بیو ی کی مالزمت پر رضا مند ہو اور اس بات کا علم بھی
ہو لیکن شادی کے بعد اگروہ پیشہ شوہر کے لیے یا اس کے خا ند ا ن کے لیے کسی نقصان
اور بے عزتی کی وجہ نہ ہو تو اس صورت میں شوہر بیوی کو منع نہیں کر سکتا لیکن اگر
بیو ی کاوہ پیشہ شوہر یااس کے عزیزواقارب کے لیے بےعزتی کی وجہ ہو تو شوہر اس کا
م سے روک سکتا ہے ۔ 4شوہر اپنی بیو ی کو واجب احکام کے عالوہ گھر سے باہر جانے
5
سےروک سکتا ہے چاہے بیو ی کا باہر جانا شوہر کی تمکین کے منا فی نہ بھی ہو ۔
اس سلسلے میں سنان سے روایت ہے :
عن عبدہللا بن سنا ن عن ابی ہللا قال  :ان رجال من االنصار علی عھد
رسول ہللا خرج فی بعض حوائجہ فعھد الی امراتہ عھد ا ان ال تخرج
من بیتھا حتی یقدم قال :وان اباھا قد مرض فبعثت المراۃ الی رسول ہللا ؐ
تستادنہ ان تعودۃ فقال  :ال اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک قال :
فثقل فارسلت الیہ ثانیا بذلک ،فقال  :اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک
،قال  :فمات ابوھا فبعثت الیہ ان ابی قد مات فتامرنی ان اصلی علیہ
،فقال  :ال اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک قال  :فدفن الرجل فبعث
الیھا رسول ہللا ؐ ان ہللا قد غفرلک وال بیک بطاعتک لزوجک ۔6
( عبدہللا بن سنا ن امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر مایا :
رسول ہللا ؐ کے دور میں انصار میں سے ایک شخص سفر پر چال گیا اور اپنی
بیو ی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس کے واپس آنے تک گھر سے باہر نہ جا ئے
گی ۔ (انہی دنو ں میں) اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا تو عورت نے کسی کو
رسو ل خدا ﷺکے پاس بھیجا تا کہ آپ ؐ سے اپنے بیمار باپ کی عیادت کے
لیے اجازت لے  ،رسول خدا ﷺنے فر مایا  :نہیں اپنے گھر میں رہو اور اپنے
شوہر کی اطاعت کر و  ،پس اسی اثنا ء میں اس کے باپ کی بیماری مزید بڑھ
گئی ،تو عورت نےدوسری مر تبہ کسی کو پیغمبر ؐ کے پاس بھیجا کہ باپ سے
ملنے کی اجازت دے دیں  ،آپ ؐ نے فر مایا  :گھر میں رہو اور اپنے شوہر کی
اطاعت کر و  ،امام فر ما تے ہیں باآلخر اس عورت کا با پ مر گیا  ،اس نے
 1عاملی ۔ مسالک االفہام الی تنقیح شرائع االسالم ۔ قم  :مؤسسہ المعارف االسالمیہ 1993 ،ء ،ج،8:ص308:
 2قانون مدنی ایران  ،ص،196:مادہ 1119:
 3خمینی  ،تحریر الوسیلہ ،ج،2 :ص302:
 4ڈاکٹر حسن امامی ،حقوق مدنی ،ج،4:ص519 :
 5شیخ نجفی ،جواہر الکالم  ،ج،31:ص184 ،147:
 6عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ، 20 :ص174 :۔،175باب  ،91:حدیث25350 :
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تیسر ی مر تبہ کسی کو پیغمبر ؐ اکر م کے پاس بھیجا کہ میرا باپ مرگیا ہے ،
کیااب اجازت فرمائیں گے کہ اس پر نماز پڑھو ں ؟ آپ ؐ نے فر مایا  :گھر میں
رہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو  ،حضرت امام جعفر صادق فر ما تے ہیں
 :جب اس کے باپ کو دفنا یا گیا  ،تو پیغمبر اکر م ؐ نے اس عورت کے پاس
پیغام بھیجا کہ خداوندمتعال نے تیری اپنے شوہر کی فرما برداری کے بدلے
میں ،تجھے اور تیر ے باپ کو بخش دیا ہے ۔ )
شو ہر کی اجا زت کے بغیر بیو ی صر ف اس مقد ار میں شوہر کے مال میں سے
خر چ کر سکتی ہے جتنا اس کے نان نفقہ ،رہائش اور بچو ں کی پرورش کے لیے عر ف
کے مطابق ضروری ہو وہ بھی اس صورت میں جب شوہر ان امور کی انجام دہی کے لیے
الگ سے کو ئی رقم نہ دے ۔ اس کے عالوہ شوہر کی اجازت کے بغیر حتی ٰ صدقہ یا نذر و
1
نیاز وغیر ہ کی غر ض سے بھی خر چ نہیں کر سکتی ۔
جیسا کہ ارشاد ِ باری تعالی ٰ ہے :
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( اند ھے پر کو ئی حر ج نہیں ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کو ئی حر ج ہے اور
نہ مر یض پر کو ئی حر ج ہے اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے
کہ تم اپنے گھر و ں سے کھا ؤ اپنے باپ دادا کے گھر وں سے یااپنی ماؤں
کے گھر و ں سے یااپنے بھا ئی اور بہنو ں کے گھر وں سے یااپنے چچا ،
پھوپھی  ،مامو ں یا خالہ کے گھر سے یاان گھروں سے جن کی چا بیا ں
تمہارے اختیار میں ہیں یااپنے دوستو ں کے گھروں سے ،اس میں حر ج نہیں
کہ تم مل کر کھا ؤ یا جد اجد ا ۔ )
اس آیت کی وضاحت امام نے یو ں فر ما ئی ہے :
عن زرارۃ عن ابی عبدہللا فی قول ہللا عزوجل  (:اوصدیقکم )
فقال :ھوالء الذین سمی ہللا عز وجل فی ھذ ہ االیتہ تاکل بغیر اذنھم من
التمر والمادوم وکذلک تاکل المراۃ بغیر اذن زوجھا واما ما خال ذلک من
الطعام فال ۔3
( زرارہ امام جعفر صادق سے ہللا تعالی ٰ کے اس فر ما ن اوصدیقکم کے
بارے میں روایت کر تے ہیں کہ آپ نے فر ما یا  :یہ لو گ کہ جن کا خداوند
1شیخ مفید ،احکام النسا ء ،ص39:
 2النور 161 :24
 3عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ،24:ص،281:باب  ،24حدیث30545:
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متعال نے اس آیت میں نا م لیا ہے ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر کھجور
اور کھا نے پینے کی چیز یں کھا سکتے ہیں اور اسی طرح عورت بھی اپنے
شوہر کی اجازت کے بغیر ان چیز و ں کو کھا سکتی ہے  ،لیکن کھا نے پینے
کی چیزوں کے عالوہ دوسری چیز و ں کااستعمال کر نا جا ئز نہیں ہے ۔ )
اگر شو ہر زوجہ سے بننے سنوارنے کا مطالبہ کر ے تو الزم ہے کہ زوجہ اس کے لیے
زینت وآرائش کا بندوبست کر ے اور اپنے جسم اور لباس کو پاک صاف رکھے اور جو چیز
1
یں شوہر کو ناپسند ہو ں ان سے پرہیز کر ے ۔
امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی اکر م ؐ کی خد مت میں آئی اور
پو چھا  :یا رسول ہللا ! شوہر کا بیو ی پر کیا حق ہے ؟ تو آپ ؐ نے فر مایا  :کا فی زیادہ حق
ہے  ،اس عورت نے عر ض کیا  :پس آپ ؐ مجھے اس بارے کچھ آگاہ فر ما ئیں ! نبی ِؐ اکر م
نے فر مایا  :بیو ی کو حق نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے  ،اس
کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر جائے اور عورت پر الزم ہے کہ پاکیزگی اور صفا
ئی کا خیال رکھے  ،بہتر ین لباس پہنے (اور شوہر کی خاطر ) بہتر ین زینت و آرائش کر ے
اور اپنے نفس کو (تمکین اور حصول لذت کی خاطر ) دن رات شوہر کے اختیار میں دے اور
2
شوہر کے بیو ی پر اس سے زیادہ حقو ق ہیں ۔
شوہر پر بیو ی کے حقوق کے بارے میں سب سے پہال حق یہ ہے کہ شوہر پر واجب
ہے کہ وہ زوجہ کا نفقہ ( کھا نا  ،لباس اور رہائش )فراہم کر ے ۔3یعنی مر د کے لیے
ضروری ہے کہ وہ بیو ی کی تمام ضروریات پوری کر ے چاہے عورت کو ان کی ضرورت
ہو یا نہ ہو بے شک وہ صاحب حیثیت ہو ۔ نفقہ کی مقدار کے لیے یہ ہے کہ بیو ی کی
ضرورت کے مطابق ہو نفقہ کا معیارزوجہ کی حیثیت کے مطابق ہو ،نیز رہائش ایسی ہو کہ
جس میں تمام ضروریات ِ زندگی میسر ہو ں اور بیو ی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر سے
4
الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ کر ے ۔
ا س سے متعلق اسحاق بن عمار 5روایت بیان کر تے ہیں :
عن اسحاق بن عمار قال  :قلت البی عبدہللا ماحق المراۃ علی زوجھا الذی
اذا فعلہ کان محسنا ؟ قال  :یشبعھا ویکسوھا وان جھلت غفرلھا ۔۔۔6
(اسحاق بن عمار روایت کر تے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے
پو چھا :عورت کامرد پر کیا حق ہے کہ جس کو وہ انجام دے تو وہ احسا ن کر
نے واال ہو گا ؟ امام نے فر مایا  :اس کا شکم سیر کر ے ،اس کو کپڑے
 1حلی ،شرائع االسالم  ،ج ،2:ص278 :
 2عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص ،158:باب  ،79 :حدیث25301 :
 3سیستانی  ،منہا ج الصالحین  ،ج،3:ص،123 :مسئلہ 413:
 4ایضاً ،ج،3:ص125:۔،129مسئلہ 420:۔433
 5اسحاق بن عمار بن حیان اور کنیت ابو یعقوب تھی  ،آپ کوفی اور صرفی تھے  ،ثقہ اور جلیل القدر
صحابی تھے  ،نجاشی کے نزدیک امام نے ان کو اپنے اصحاب میں شمار کیا  ،اور ثقہ کہا  ،طوسی نے
بھی ان کی وثاقت کو بیان کیا ہے ۔(نجاشی  ،رجال نجاشی  ،ص،71:رقم  ،169:طوسی  ،رجال طوسی ،
ص،331:رقم ) 4924:
6عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:ص ،511:باب از نفقات  ،حدیث27718 :
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پہنائے اور اگر اس سے کو ئی خطا سر زد ہو جائے  ،تو اسےمعاف کر دے ۔
)
نبی ِ اکر م نے فر مایا (ترجمہ) :بے شک تم پر عورتو ں کا کچھ حق ہے اور ان پر
تمہارے لیے کچھ حق ہے  ،پس جب عورتیں اپنے آپ کونہ روکیں اور اپنے آپ کو تمہارے
1
لیے پیش کر یں  ،توان کی شان کے مطابق خوراک اور پوشاک تم پر واجب ہے ۔
شوہر پر بیو ی کا یہ حق ہے کہ وہ اس سے عمدہ اخالق سے پیش آئے اور اگر اس
2
سے کو ئی خطا ہو جا ئے تو اسے درگزر کر ے ۔
خطا کو معاف کر نے اور درگزر کے بارے قر آن مجید میں ہللا تعالی ٰ کا ارشاد ہے :
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((ان متقین کے لیے ) جو خواہ آسودگی میں ہو ں یا تنگی میں  ،ہر حا ل میں
خر چ کر تے ہیں اور غصے کو پی جا تے ہیں اور لو گو ں سے در گز ر کر
تے ہیں اور ہللا احسا ن کر نے والو ں کو دوست رکھتا ہے ۔ )
عن اسحا ق بن عمار قال  :قلت البی عبدہللا  :ما حق المراۃ علی زوجھا
الذی اذا فعلہ کان محسنا ؟ قال  :یشبعھا ویکسوھا وان جھلت غفرلھا ۔۔۔4
(اسحاق بن عما ر روایت کر تے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق
سے پو چھا :عورت کا مرد پر کیا حق ہے کہ جس کو وہ انجام دے تو وہ احسا
ن کر نے واال ہو گا ؟ امام نے فر مایا  :اس کا شکم سیر کر ے  ،اس کو کپڑے
پہنائے اور اگر اس سے کو ئی خطا سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے ۔ )
شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے سا منے اپنی زوجہ کی عزت و مر
5
تبے کا خیا ل رکھے اور دوسروں کے سا منے بیو ی کی بےعزتی واال رویہ نہ اپنا ئے ۔
یعنی زوجین کے لیے الزم ہے کہ دو نو ں ایک دوسرے کی عز ت کا لحاظ رکھے  ،خاص
طور پر دوسروں کے سا منے معمو لی باتو ں پرایک دوسرے کی توہین نہ کر یں بلکہ تحمل
و برداشت کا رویہ اپنائیں ۔
شوہر کے لیے واجب ہے کہ اگر اس کی زوجہ واجب شر عی احکام نہیں جا نتی تو
اس کو احکامات کی تعلیم دے یا کسی سے تعلیم دینے کا انتظا م کر ے ۔  6یعنی شادی سے
قبل عورت پر فر ض ہے وہ روز مرہ کے معامالت اور ضروری شر عی احکام کو سیکھے
ورنہ اسکے والدین پر واجب ہے اس کو تعلیم دیں اور شادی کے بعد شوہر پر واجب ہے کہ
وہ اس کو شر عی احکامات کی تعلیم دے ۔
شو ہر پر واجب ہے زوجہ کی جنسی خواہشات کو پور ا کرے اگر دائمی نکا ح والی
زوجہ ہے تو چار میں سے ایک رات اس کے پاس گزارے ایک سے زائدبیو یا ں ہو ں تو ان
 1عاملی ،وسائل الشیعہ  ،ج،21:ص،517:باب  ،6:حدیث27733:
 2خمینی،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،303:کتاب النکا ح
3آل عمران 134 :3
4عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،21:ص،511:باب  ،1:حدیث27718 :
 5خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص303:
 6خوئی  ،صراط النجاۃ  ،ص ،32 :مسئلہ 867:
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میں راتو ں کی تقسیم کر ے اور چار ماہ سے زیادہ بیو ی سے ہمبستری تر ک نہ کر ے ۔
یعنی اگر کسی نے ایک سےزیادہ شادیاں کر رکھی ہو ں تو تما م بیو یو ں کے درمیا ن راتو
ں کی تقسیم کر ے مثال ً چار ہو ں تو ہر ایک کے پاس ایک رات گزارے اور اگر تین ہو ں تو
ا ختیار ہے کہ کسی ایک کے پاس دو اور باقی دو کے پاس ایک ایک رات گزارے ،اور دو
بیو یا ں ہو ں تو کسی ایک کے پاس تین راتیں اور ایک کے پاس ایک رات  ،اور ایک بیو ی
ہو تو ایک رات بیو ی کے پاس اور باقی تین راتو ں کا اسے اختیار ہے جہا ں مر ضی
2
گزارے ۔
ازدواجی زند گی کو کا میا ب اور بہتر بنا نےکے لیے زوجین کے کچھ مشتر کہ حقو
ق بھی بیا ن ہوئے ہیں جن میں ُحسن وسلو ک  ،باہمی تعاون  ،ناپسندیدہ کامو ں سے اجتناب ،
ایک دوسرے سے وفاداری  ،اور ایک دوسرے کو محبت وسکون فر اہم کر نا دونو ں کی ذمہ
داری ہے ۔
مر د و عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جا تے ہیں تو ان کے لیے الزم ہے
کہ ایک دوسرے کی مشکال ت اور پر یشا نیو ں کو سمجھیں اور ان میں اضا فہ نہ کر یں
بلکہ ایک دوسرے کی د لجو ئی کر یں اور تسلی دیں دو نو ں آپس میں چھو ٹی موٹی کو
تاہیوں کو نظر انداز کر دیا کر یں مگر اکثر اوقا ت معا ملہ اس کے بر عکس ہو تا ہے اور دو
نو ں ہی معمو لی سی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں ۔ بسا اوقات مر د
مالزمت یا کارو بار ہو نے کے باوجو د بیو ی کی ضروریات کو اہمیت نہیں د یتے اور ان
کی ضروریات کو پس ِپشت ڈا ل دیتے ہیں جس و جہ سے بیو ی کی حق تلفی ہو تی ہےاور و
ہ یہ بر داشت نہیں کر تی اوراپنے حق کے لیے آواز اُٹھا تی ہے۔ اکثر و بیشتر خواتین تو نفقہ
کی عد م ادائیگی پر عد الت کا رخ اختیا ر کر لیتی ہیں ۔ جس سے معا ملہ ٹھیک ہو نے کی
بجائے مز ید الجھ جا تا ہے اور با ت طالق تک پہنچ جا تی ہے ۔
مر د جب اپنی بیو یو ں پر کسی دوسری عورت کو تر جیح د ینے لگتے ہیں تو بیو
یوں کے اند ر عدم تحفظ کا احساس اجا گر ہو نے لگتا ہے پھر دونوں ہی ایک دوسرے سے
عدم توجہی برتنا شر وع کر دیتے ہیں ۔ مر د تو پہلے ہی بیو ی کے حقو ق ادا نہیں کر تا اور
اس کو دل سے تسلیم نہیں کر تا شو ہر کے اس رویے سے بیو ی بھی شو ہر سےبے زاری
کا اظہا ر کر تی ہے ۔
اکثر اوقا ت مشتر کہ خاندانوں میں نئی آنے والی دلہنو ں کو بیشتر مسا ئل درپیش ہو
تے ہیں ۔ مائیں بیو ی سے شو ہر کو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر نے دیتیں تما م اختیا ر ات
کا ما لک گھر کا سر بر اہ ہو تا ہے  ،گھر میں ہر چھوٹی بڑ ی با ت سر بر اہ کی اجازت سے
ہی کی جا سکتی ہے ورنہ نہیں ۔ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے یہ سب انتہا ئی دشوار اور نا
گز یر ہو تا ہے حتی ٰ مردکے گھر والے زوجین کے ذاتی معا مال ت میں بھی دخل اندازی کر
تے ہیں جو کہ غیر اخالقی اور غیر شر عی عمل ہے ۔ اکثر دیکھا گیا ہے زوجین کے درمیا
ن دیگر رشتو ں کی وجہ سے ہی باہمی انتشار پیدا ہو تا ہے ۔
1

 1سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص104:
 2حلی  ،شرائع االسالم  ،ج،2:ص،279:
خمینی ،تحریرالوسیلہ ،ج،2:ص303:۔304
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مگر کہیں معاملہ اس کے برعکس نظرآتاہے کہ شو ہر بیو ی کے سو ا کسی اور کا نا
م بھی لینا گوارا نہیں کر تا اور اس کی خوشی غمی کا مرکز فقط اس کی بیو ی ہی ہے ۔ والد
ین  ،بہن  ،بھائیو ں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا گو یا وہ
والد ین کو بوجھ تصور کیا جا نے لگتا ہے ۔
عورتو ں کی آزادی ان کا مال ز مت کی خا طر گھر سے با ہر جا نا  ،گھر  ،شو ہر
اور بچو ں کی طر ف تو جہ نہ دینا  ،شو ہر اور بچو ں کے حقوق کی عدم ادائیگی کا سبب
بنتا ہے جس سے خا ند ان کا شیرازہ بکھر جا تا ہے۔ در حقیقت عورت کے فر ائض میں
مالزمت کر نا اور پیسہ کما نا شامل نہیں بلکہ گھر داری یعنی شو ہر اور بچو ں کی نگہداشت
کر نا ہے ۔ لیکن جب عورت اپنے فر ائض کو بھو ل کر اپنی آزادی اور خود مختا ری کے
پیچھےبھاگتی ہے وہ اپنے شو ہر اور بچو ں کے دلوں میں اپنے لیے نفر ت کا بیج بو تی ہے
۔ میا ں بیو ی آزادی خیالی کے نا م پرایک دوسرے کی اخالقی اقدار کو فراموش کر دیتے ہیں
تو ا ن کے رشتے میں نہ ختم ہونےواال بگا ڑ پیدا ہوجاتا ہے جو باالخر رشتے کو ختم کر نے
کا سبب بنتا ہے ۔

فصل سوم  :نبا ہ نہ ہو نے کی صور ت میں مسا ئل
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نبا ہ نہ ہو نے کی صور ت میں مسا ئل
خا ند ان اسالمی معاشر ے کا ایک بنیا دی عنصر ہے جو مر دو عورت کے
ازدواجی تعلق سے وجو د میں آتا ہے ۔ خاندا ن کی تر قی  ،نشوونما اور استحکام سے ہی
ایک کامیاب اور مضبو ط معاشر ہ وجو د میں آتا ہے اورجس قدر خاند ان مضبوط و توانا ہو
گا اتنا ہی معاشر ہ تر قی سے ہمکنار ہو گا۔ خاند ان کی تشکیل اور بقا ء کی خا طر میا ں بیو
ی کا ایک متوازن زند گی گز ارنا ضروری ہے لیکن جس طر ح مختلف معاشرے اور
ممالک اپنے اند ر مختلف قسم کے اوصاف رکھتے ہیں اسی طر ح سب خاند ان ایک جیسے
نہیں ہو تے حتی ٰ ایک ہی خاندان کے سب افراد ایک جیسے نہیں ہو تے بلکہ ہر کو ئی اپنی
انفرادیت کا حامل ہو تا ہے ۔
عورت و مر د کی ز ند گی کا اہم پہلو یہ ہے کہ جب تک وہ ایک دوسر ے کو حاصل
نہ کر لیں ،ایک دوسرے کا سا تھ نہ پا لیں اور تعاون حاصل نہ کر لیں وہ نامکمل اور ناقص
ہیں ۔ کیو نکہ ان کی فطر ت میں ہللا تعالی ٰ نے ایک دوسرے کا ساتھ رکھا ہے جس کے بغیر
ان کی ذات تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچ سکتی  ،صر ف جسما نی مال پ یا اوالد سے ہی
عورت و مر د کی ذات کی مکمل نہیں ہو تی بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کی روحا نی ،
اخالقی اور معاشر تی لحا ظ سے بھی ضرورت ہو تی ہے اور یہ وہ فر ق ہے جو مسلم
تہذیب و تمد ن کو مغر بی تہذیب و تمد ن سے ممیز کر تا ہے ۔
ہللا تعالی ٰ نے انسا ن کو جوڑو ں کی صورت میں پید ا کیا ہے جیسا کرہ ارشا ِد باری تعالی ٰ
ہے :
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(اور ہم نے تمہیں جوڑا (جوڑا )پید ا کیا ہے۔)
عورت و مر د کی مشتر کہ ز ند گی کا مقصد خا ندا ن کو تشکیل دینا ہے چو نکہ
انسا ن معاشر تی مخلوق ہے اور اسی و جہ سے اسے ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت
پڑتی ہے اور ایک دوسر ے کے تعاون کے بغیر خاند ان کا نظا م نہیں چل سکتا ۔ خداوندکریم
نے میاں بیوی کے درمیا ن باہمی محبت والفت اس لیے رکھی ہے کیو نکہ میا ں بیو ی کا
رشتہ درحقیقت پیار اور محبت کا رشتہ ہو تا ہے یہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات
کو محسوس کر نے  ،اعتماد کر نے اور خیا ل رکھنے کا نا م ہے ۔
اس حقیقت سے متعلق قر آن مجید میں یو ں ارشاد ہو تا ہے :
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( اور اس کی نشا نیو ں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں
سے بیو یا ں خلق کی ہیں تا کہ تم ان سے سکو ن حاصل کر و اور ا س نے تمہارے درمیا ن
مہر و محبت اور رحمت و مودت قر ار دی ہے ۔۔۔)
1النبا ء 8 :78
2الروم 21 :30:
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میا ں بیو ی کا رشتہ خدا کی طر ف سے ایک مقد س تعلق سے تعبیر کیا گیا ہے دونو
ں کے دلو ں میں محبت ومودت رکھنے کا مقصد دونوں ایک دوسر ے کی خوشی و غم میں
سکھ کے سا تھی بنیں  ،حقیقی ہمدرد مونس ومددگار ثا بت
بر ابر کے شر یک ہو ں اور د ُکھ ُ
ہو ں ۔ میاں بیو ی کو ایک دوسرے کے لیے آرام و سکو ن کا ذریعہ قر ار دیا کیو نکہ جنسی
خواہش انسا ن کا فطر ی حق ہے یہاں یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ جس طر ح انسا ن کو کھا نے
پینے کی احتیا ج ہو تی ہے اسی طر ح انسا ن کو جنسی خواہش کی ضرورت ہو تی ہے اور
جس طر ح انسا ن کوحالت ِ بھو ک اور پیاس میں جب تک کھا نا میسر نہ آئے تب تک اس کو
سکو ن نہیں ملتا بلکل اسی طر ح جب تک اس کی جنسی خواہش کی تکمیل نہ ہو اس کو سکو
ن نہیں ملتا ۔ اور ہللا پاک نے انسا ن کی اس فطر ی و جبلتی خواہش کو پورا کرنے اور اس
کی تسکین کی خا طر ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تاکہ انسا ن اپنی زند گی کے
تکمیلی مراحل کو طے کر سکے ۔
انسا ن کی خوشیو ں کو خا ندا ن سے مر بو ط کیا گیا ہےتا کہ مر د وعورت مل کر
دو نو ں گھر کا ماحو ل پُر سکو ن بنا نے اور عشق و محبت کی فضا ء قائم کر نے میں اپنا
اپنا کر دار ادا کر سکیں کیو نکہ میا ں بیو ی کے رشتے میں فکر  ،اخالق  ،ذوق وسلیقے میں
ہم آہنگی ہو نی الزم ہےبصورت دیگر اس رشتے کی بنیاد کھوکھلی اور بے بنیاد ہو گی اور
یہ زیادہ دیر پا ثا بت نہیں ہو پا ئے گا اور انہی وجو ہ کی بنا ء پر بسااوقات یہی رشتہ
مشکالت اور دشواریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دو نو ں ایک دوسرے سے اس حد تک
بیزار ہو جا تے ہیں کہ میاں بیو ی ایک ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود ایک دوسرے سے
محبت اور الفت کی بجا ئے ایک دوسرے سے نفر ت کر نے لگتے ہیں اور ان کے لیے ایک
دوسرے کو برداشت بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔
اسالم نے مغر بی ِ تہذیب و ثقا فت کی طر ح عقد ِ نکا ح کو محض وقتی لذت کا نا م
نہیں دیا بلکہ اس میں پائید اری رکھی ہے  ،اس رشتے کو مضبو طی سے استو ار کر نے
کے لیےعورت و مر د دو نو ں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کر نے اور فرائض
کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ۔ ازدواجی زند گی کو کا میا ب بنا نے کی خا طر بیو ی کو شو ہر
کی اطا عت و فرمانبر داری کا حکم دیا گیا اور شو ہر کو بیو ی کے سا تھ خوش اخالقی اور
ُحسن و سلو ک سے پیش آنے کی تر غیب دی گئی ہے ۔
عقد نکا ح درحقیقت انسا ن کو ذمہ دار بنا نے کی دعوت دیتا ہے  ،اور نکا ح نامہ پر
دستخط اصل میں اس با ت کا معاہد ہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ان دو افراد پر ڈالی گئی ہیں ،جن
کو انجام دینے کا اقر ار کیاگیا ہے وہ سب احسن انداز سے انجام پا ئیں ۔ جب فر یقین میں سے
سست روی کا
کسی ایک طر ف سے بھی ذمہ داریو ں یا حقو ق کی ادائیگی کے ضمن میں ُ
مظا ہر ہ کیا جا ئے تو عائلی زند گی کا شیرازہ بکھر نے لگتا ہے گھر کی فضا ء محبت و
سکو ن کی بجا ئے کشمکش اور انتشار کا شکار ہو جا تی ہے اور نو بت یہا ں تک آجا تی
ہے کہ ایک دوسرے سےالگ رہنا ہی مسئلہ کا حل نظر آ تا ہے ۔

عائلی مسائل:
اگر چہ ازدواجی زند گی کو خو شگو ار بنا نے کے لیے مر د و عورت دو نو ں پر
ذمہ داری عائد ہو تی ہے لیکن مر د کو بحیثیت شوہر اور خاند ان کاسر براہ ہو نے کےاپنی
انا  ،ضد اور ہٹ دھرمی کو تر ک کر کے اپنے اند ر عجز و انکساری اور خوش اخالقی کا
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رویہ اپنا کر باہمی تعلقات بہتر بنا نے کی طر ف پیش قد می کر نی چا ہیے ۔ مگر سوال یہ
پیدا ہو تا ہے کہ آخر میا ں بیو ی میں اختالف پیدا کیو ں ہو تا ہے ؟ عمومی طور پر اختالف
پیدا ہو نے کے جو اسبا ب سا منے آتے ہیں ان میں ہر دو اپنے اپنے فرائض میں کو تاہی
برتتے ہیں  ،مختصر ا ً یہ کہ میا ں بیو ی کی بےجا توقعات  ،ان کے غیر محرموں سے نا جا
ئز تعلقا ت  ،عورتو ں کی اسراف پسند ی  ،مر دو ں کی ُحسن پرستی  ،رشتہ داروں کی ان
کے معامالت میں بےجا دخل اندازی  ،دو نو ں کا ایک دوسرے سے بے اعتنائی برتنا  ،انٹر
نیٹ کا استعمال  ،عورتو ں کی آزادی کے نام پر بے پردگی  ،مذہب سے دوری اور ایک
دوسرے کی غلطیو ں کو نظر اند از نہ کر نا یہ سب مسا ئل میا ں بیوی کے تعلقات کو خراب
کرنے کی وجوہات بنتے ہیں جس وجہ سے بیو یا ں اپنے شو ہر و ں کو حاکم یا نگران تسلیم
کر نے سے انکار کر تی ہیں ۔
میا ں بیو ی کے اس باہمی تنازعہ کے حل کے لیے ہللا تعالی ٰ نے قرآن مجید میں یو ں ارشاد
فر مایا ہے :
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(مر د عورتو ں کے نگہبا ن اور اور منتظم ہیں اس بنیاد پر ہللا نے ان میں
سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا ء پر کہ وہ اپنا مال خر چ
کر تے ہیں ،پس جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت شعار ہو تی ہیں اور جس طر
ح ہللا نے ان کی حفا ظت ہے وہ اس کی عد م مو جو دگی میں ان کے حقو ق
کی حفا ظت کر تی ہیں اور جن عورتو ں سے تمہیں سر کشی کا اند یشہ ہو تو
پہلے ان کو سمجھا ؤ اگر نہ مانیں تو خواب گاہو ں میں ان سے علیحد ہ رہو
اس پر بھی نہ مانیں تو ہلکی سز ا دو ،پھر اگر وہ تمہاری اطا عت کر نے
لگیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تالش نہ کر و ۔بے
شک ہللا بلند و باالتر ہے ۔)
ََ
ِسَاِ
َّاُ
ء اس آیت سے مراد ہے جس طر ح ایک
لى الن
َ ع
مون
َو
ُ ق
َال
ِج
الر
حاکم اپنی رعا یا کا منتظم و نگہبا ن ہو تا ہے اسی طرح مر د بھی اپنی بیو یو ں پر نگہبا ن
اور حکم ہیں کیو نکہ عقل  ،تدبیر  ،اعما ل اور اطاعتو ں میں وہ عورتو ں سے افضل ہیں
اور یہ کہ نکا ح میں حق مہر کی ادائیگی اور دیگر اخراجات ان کے ذمے ہو تے ہیں ۔ شیخ
صدوق بیا ن کر تے ہیں :نبی اکر م ؐسے سوال کیا گیا کہ مر د عورتو ں پر کس طر ح حاکم
ہیں ؟ تو آپ ؐ نے فر مایا :جیسے پا نی کو زمین کے مقا بلے میں بر تر ی حاصل ہے پانی کی
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وجہ سے زمین کو زند گی ملتی ہے اسی طرح مردوں کے ذریعے عورتو ں کی زند گی ملتی
1
ہے اور اگر مرد نہ ہوتے تو عورتیں زیور تخلیق سے آراستہ نہ ہو تیں ۔
تفسیر قمی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے نیک عورتیں اپنے شوہروں کی
اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو تی ہیں  2اور پھر فرمایا :شو ہر کی غیر موجود گی میں اس
کے مال کی اور اپنے نفس کی حفا ظت کر تی ہیں  ،اسالم کے بعد مسلما ن مردوں نے مسلما
ن بیویو ں سے بہتر اور اور کسی چیز فائد ہ نہیں اُٹھا یا  ،کیو نکہ مسلما ن عورت کوحکم کر
و تو اطا عت کر تی ہے اور تمہا ری غیر مو جو دگی میں تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفا
3
ظت کر تی ہے ۔ اس لیے ہللا تعالی ٰ ان کی حفا ظت فر ماتا ہے ۔
اور جن عورتو ں کی نافر ما نی اور سر کشی کا خطر ہ ہو انہیں با ت چیت کے
ذریعے قائل کر و لیکن اگر وہ تمہاری بات کو تسلیم نہ کریں تو ان سے اپنا بستر الگ کر لو
اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو اسے معمولی سزا دو جس سے نہ گو شت کا ٹے اور نہ ہڈی
4
ٹوٹے اس سے مراد مسواک سے مارے ۔
ہر انسا ن کو ز ند گی میں مختلف پر یشا نیاں  ،تکا لیف اور دشواریاں درپیش ہو تی
ہیں اور اس کی خواہش ہو تی ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے اور وہ اس سےہمدردی کا
اظہار کر ے لیکن زوجین میں سے ایک تکلیف میں ہو اور دوسرا اس کا خیال نہ کر ے بلکہ
اس کو نظر انداز کر دے تو یہ بات دوسرے کی دل آزاری کاباعث بنتی ہے ۔ لیکن اگرتما م
با تو ں کے باوجو د میا ں بیو ی کا جھگڑا کم نہیں ہو رہا اور اختالفات زیادہ ہو رہے ہیں تو
حکم الہی ٰ ہے :
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تو تم ایک ثا لث عورت کی طر ف سے اور ایک مر د کی طر ف سے رکھو اور یہ
دو نو ں ثا لث میا ں بیو ی کو آپس میں مال نا چا ہیں تو ہللا تعالی ٰ زوجین میں موافقت کی راہ
پیدا کر دے گا ۔ تفسیر عاشی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے ،دو نو ں ثالث شر ط رکھ
سکتے ہیں چاہیں تو علیحد ہ علیحد ہ ان کی اصال ح کی راہ نکالیں یا ایک سا تھ مل کر کو
5
شش کر یں جا ئز ہے ۔
قوام ہو نے کی حیثیت سے گھر میں مر د حاکم ہو تا ہے گھر میں اختال ف تب پیدا ہو
تا ہے جب بیو ی مر د کو سر پر ست تسلیم کرنے کی بجا ئے خود اپنی ذات کو تر جیح دیتی
ہے۔
اس مسئلہ کی طر ف آیت ہللا ابرا ہیم امینی نے اشارہ کر تے ہو ئے فر مایا ہے  :ہر
ادارے میں کسی نہ کسی سرپر ست کی ضرورت ہو تی ہے چا ہے اس ادارے میں کتنا ہی
اچھا نظام اور افراد کے درمیا ن ہم آہنگی کیوں نہ ہو مگر گھرکے نظام کو چالنا ادارے سے
بھی مشکل امر ہے اس کے لیے منتظم کی ضرورت ہو تی ہے ۔ اس میں ُ
شبہ نہیں کہ افراد
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 2قمی،علی بن ابراہیم  ،تفسیر قمی ۔ بیروت :ناشر دارالکتاب  ،1943،ج،1:ص137:
 3کلینی  ،الکا فی  ،ج ،5:ص327:
 4طبرسی  ،تفسیر مجمع البیان  ،ج3:۔ ،4ص44:
 5عیاشی،حمد بن مسعود ۔ تفسیر عیاشی ۔ تہران :مکتبۃ العلمیہ االسالمیہ1960،ء  ،ج،1:ص،241:
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خانہ کے درمیان آپس میں محبت و الفت  ،تعاون اور ہم آہنگی ہوتی ہے مگر ایک عقلمند  ،فہم
و فراست والے انسان کی سر پرستی الزم ہے جس گھر میں ایسا فر دبحیثیت منتظم نہیں ہو تا
وہاں نظم و ضبط قا ئم نہیں رہ سکتا ۔ گھر کی سر پرستی یاعورت کے ہاتھ میں ہو یا مرد کے
لیکن مرد چو نکہ کام کر نے کی زیادہ صال حیت رکھتے ہیں ا س لیےان کو سر پرست تسیلم
1
کر نا بہتر ہے ۔
آج مغر ب نے ہما ر ے معاشر ے میں "آزدای نسو اں "کے نا م سے جس بے حیا ئی
اور بے اعتنا ئی کا پرچار کیا ہے اس کی زد میں ہمارا معا شر ہ مکمل طور پر آچکا ہے ۔
عورتیں مالزمت کر نے کو اور بے پردگی کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور جب ان کو اس سے
منع کیا جا تا ہےخصوصی طور پر شوہر کے گھر میں تو یہ بات ان کی اَنا کا مسئلہ بن جا تی
ہے اور وہ ہر صورت اپنی بات کو منوانے کی کوشش کر تی ہیں ۔ وہ یہ بھو ل جاتی ہیں کہ
عورت کی زند گی کا اصل مقصد گھر داری کر نا ہے( یعنی شوہر اور بچو ں کی نگہداشت
کر نا ) بلکہ یہ خیال کرتی ہیں کہ ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ
بہت سے گھر انے عورتو ں کی مالزمت کی وجہ سےبرباد ہوجاتے ہیں جہا ں مر د عورت
کا مالزمت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کر تے اور عورتیں مالزمت کر نے کی
ضد کر تی ہیں ۔
عا م طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ میا ں بیو ی کے جھگڑ ے کی ایک وجہ مشتر
کہ خاند انی نظا م بنتا ہے جہا ں مر د کے سب عزیز و اقارب سا تھ ہو تے ہیں ایسے ماحو ل
میں اگرعورت غر یب خاند ان سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی ہر با ت میں نقص نکالنے کی
کوشش کی جا تی ہے اور اس کوہر با ت میں اس چیز کا احسا س دالیا جا تا ہے کہ وہ جہیز
لےکر نہیں آئی یا کم لے کر آئی ہے اور اگر اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہے تو اس
سےہرروز نت نئی چیز وں کا مطالبہ کیا جا تا ہے اور نہ النے پر اسے میکے بھیج دیا جا
تاہے ۔ جو بیو یا ں مالزمت پیشہ ہوتی ہیں ان کے شو ہر ان کو نان و نفقہ ادا نہیں کر تے کیو
نکہ وہ یہ خیال کر تے ہیں بیو ی کی کما ئی پر اب ان کا حق ہے ۔
کچھ مر د وعورت ُحسن پر ست ہو تے ہیں ان کو اپنے شر یک حیا ت میں اگر ویسا
ُحسن نظر نہیں آتا تو وہ اِدھر اُدھر دیکھنا شر وع کر دیتے ہیں اور ان کی یہ عادت ان کو اس
نہج پر لے جا تی ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے وہ اپنے شر یک حیات کے سا تھ رہنا پسند نہیں
کرتے ۔ اخالقیات اور دین داری جیسی صفا ت کو پس ِپشت ڈال کر اپنے ذہنی معیار کے
مطابق اپنا سا تھی تالش کر نے لگتے ہیں ۔
اسی طر ح کچھ مر د عورت سے اس کے مال و دو لت کی غر ض سے شادی کر
لیتے ہیں ان کا مقصد اصل میں شادی کر نا یا اس عورت کو اپنی شر یک حیات بنا نا نہیں ہو
تا بلکہ ان کامقصد محض اس کی دولت حاصل کر نا ہو تا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جا
ئے یا پورا ہونے کا امکان ختم ہو جا ئےتو دونو ں میں تنازعہ شر وع ہو جا تا ہے ۔ انہی
خطر ات کو مد نظر رکھتے ہو ئے ظا ہر ی ُحسن یا مال و دو لت کی خاطر جو شادیاں کی
جا تی ہیں اسالم نے اس قسم کی شادیو ں سے منع فر مایا ہے بلکہ شادی کر تے وقت دین
داری کو تر جیح دینے کی تاکید کی گئی ہے۔
 1ابراہیم امینی  ،اخالق خانودہ ،ص100:
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جیسا کہ ہشام بن حکم روایت کر تے ہیں :
عن ھشا م بن ابی عبد ہللا قال  :اذا تزوج الرجل المراۃ لجما لھا اولما
لھا وکل الی ذلک واذا تزوجھا لدینھا رزقہ ہللا المال والجمال 1
(ہشام بن حکم 2روایت کر تے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فر مایا :
جب کو ئی شخص کسی عورت سے اس کے مال و متاع اور حسن و جمال کی
وجہ سے شادی کر ے ،تو اسے اسی کے حال پر چھو ڑ دیا جا ئے گا اور اگر
اس سے اس کے دین کی وجہ سے شادی کر ے تو خدا اسے مال وجمال بھی
عطا فر ما ئے گا ۔ )
اختال ف کا ایک سبب یہ بھی سا منے آتا ہے کہ بیو ی اپنے شوہر سے حد سے زیادہ
توقع کر نے لگتی ہے مگر بیو ی کو یہ دیکھنا چا ہیے کہ تمام افراد کی آمد نی اور وسا ئل
ایک جیسے نہیں ہو تے ہر خا ند ان میں اخراجات کا حساب ایک جیسا نہیں ہو تا عا قل کبھی
بھی اسراف پسند نہیں ہو تا بلکہ اپنی آمد نی کی حدود میں رہ کر خر چ کر تا ہے ۔ اکثر
خواتین اپنی جیسی دوسر ی خواتین کو خو ش حال اور عیش و عشرت میں دیکھ کر اسی طر
ح کی آسائشیں اور لذتیں حاصل کر نا چا ہتی ہیں ۔ مگر شوہر کی آمد نی کم ہو نے کے باعث
گھر میں ہر روز یہ بات جھگڑے کی وجہ بنتی ہے ۔ ایسی بیو یاں شوہروں کے لیے اذیت کا
سبب بنتی ہیں۔
ان کے بارے میں امام جعفر صادق فر ما تے ہیں :
جو عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اور اس کو رنجید ہ رکھتی ہے خدا کی
رحمت سے دور رہتی ہے اور جو عورت اپنے شوہر کا احترام کر تی ہے  ،اس کو تکلیف
نہیں پہنچاتی ،اس کی فر ماں برداری کر تی ہے وہ خوش نصیب اور عذاب سے نجا ت پانے
3
والی ہو تی ہے ۔
اسی طر ح مر د کے لیے الز م ہے کہ وہ بیو ی کی خواہشا ت کا احتر ام کر ے  ،اس
کے جذبات اور احسا سات کی قدر کر ے  ،اسے بات بات پر نہ ٹوکے اور اس سے خوش
اخال قی کا مظاہر ہ کر ے کیو نکہ عورت اپنا گھر اور والد ین کو صرف شوہر کی خا طر
چھوڑ کر آتی ہے پھر اگر اس کو اپنے والد ین والے گھر جیسا ماحو ل میسر نہ ہو تو اس نے
اپنے مستقبل کے لیے جو خواب شادی سے پہلے دیکھے ہو تے ہیں وہ سب ٹو ٹ جا تے ہیں
۔ شو ہر کو چا ہیے کہ گھر میں ایسا ما حو ل بنا نے سے گر یز کر ے جس سے بیو ی کی
دل شکنی ہو ،بات بات پر اس پر یہ احسان نہ جتایا جا ئے کہ اس کو بیو ی بنا کر اس کا کھا
نا پینا  ،رہن سہن اور دیگر ضروریات ِ زند گی مہیا کی جا رہی ہیں ۔
گھر والو ں سے بد اخالقی سے پیش آنے کی مذمت کر تے ہو ئے نبی ِ اکر م ؐفر ما تے ہیں :
رسول ہللا ؐ کے ایک بزرگ صحا بی سعد بن معاذ جن کا آپ بہت احتر ام کر تے تھے
جب ان کا انتقا ل ہوا تو نبی ِ اکر م ؐ نے ان کے جنازہ میں شر کت کی  ،جنازہ خود قبر میں
1عاملی  ،وسائل الشیعہ ،کتا ب النکاح ،ابواب مقدماتہ  ،باب  ،14:حدیث25004 :
 2ہشام بن حکم اور کنیت ابو محمد اور ابو حکم ہے ۔ آپ دوسری صدی ہجر ی کے شیعہ متکلم تھے اور
کو فہ کے رہنے والے تھے۔ آپ امام صادق اور موسی ٰ کاظم کے صحابی تھے  ،جو بہت بڑے فقیہ اور منا
ظر تھے ۔ اخالقی لحاظ سے آپ اعلی ٰ صفات کے حامل تھے ۔ (رجال کشی  ،ص433 :الرقم )493:
 3مجلسی ،بحا راالنوار  ،ج ،103:ص253:
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اتارا اور مٹی برابر کی سعد کی والدہ نے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا :اے سعد بہشت مبارک
ہو ۔ پیغمبر اکر م ؐ نے فر مایا ! اے مادر سعدا یسا نہ کہیے کیو نکہ سعد کو قبر میں سخت
فشار کا سامنا کر نا پڑ ا ہے ۔ لو گو ں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا! کہ اس کی وجہ یہ
1
ہے کہ و ہ اپنے گھر والو ں کے ساتھ بداخالقی سے پیش آتے تھے ۔
میا ں بیو ی کا رشتہ ایسا ہو تا ہے کہ دو نو ں ایک دوسرے کی تما م خو بیو ں اور
خا میو ں سے واقف ہو تے ہیں ۔ یہ بات سچ ہے کہ دونوں جب عقد نکا ح کے وقت اقرار نامہ
پر دستخط کر تے ہیں تب ایک دوسرے کی تمام خا میو ں اور خو بیو ں سے واقف نہیں
ہوتے اور ہر لڑ کے اور لڑکی کی یہ خواہش ہو تی ہے کہ اس کا ہم سفر بے داغ اور بے
عیب ہو اس میں کسی قسم کی کو ئی خامی نہ ہو ۔ مگر لڑکا اور لڑکی دونو ں کو یہ سمجھنا
چاہیے کہ انسا ن خطا کا پتال ہو تا ہے اور کو ئی بھی انسا ن مکمل طو ر پر تما م عیبو ں
سے پاک نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ہم سفر بنا نا ہے تو اس کو تما م
خا میو ں اور خو بیو ں سمیت قبو ل کر نا ہو گا لیکن اگر آپ کسی میں عیب نکالنا شر وع
کریں گے تو تنہا ہی رہ جا ئیں گے ۔ یا پھر آپ کی شادی اگر کسی طر یقے سے ہو بھی گئی
تو آپ ایک سا تھ زند گی نہیں گزار سکیں گے ۔
پیغمبر ِاکر ؐم اس سلسلے میں فر ما تے ہیں :بڑا عیب یہ ہے کہ انسا ن دوسرے کے عیو ب
2
کو دیکھے مگر اپنے عیبو ں کی طر ف سے غا فل ہو ۔
یہا ں اس با ت کی طر ف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسا ن کو دوسرے کی عیب جو ئی
سے پہلے اپنے عیبو ں پر نظر ڈالنی چاہیے اپنی خامیاں اور کو تاہیا ں دور کر نے کی
کوشش کی جا ئے ایک دوسر ے میں نقص نکا لنے کی بجا ئے زوجین خود اپنی اپنی اصال
ح کر لیں تو دوسرے سے شکایات کا سلسلہ بھی شاید ختم ہو جا ئے ۔ اگر عیب جو ئی بر ائے
اصال ح ہو تو بھی صر ف اس صورت میں کر نی چا ہیے جب آپ کو یقین ہو کہ مخاطب آپ
کی بات کو سن کر فوری لڑائی جھگڑے پر نہیں اتر آئے گا اور اصال ح کی امید باقی ہو ۔
لیکن تنقید کا اند از ایسا ہو کہ جس میں اس کی تو ہین نہ ہو اور اس کی عز ت ِنفس پر آنچ نہ
آئے ورنہ ایسی تنقید زوجین کو اکثر مہنگی پڑتی ہے ۔
خا ند انی ا ختال فا ت جو اصل میں میا ں بیو ی دو نو ں کی غلط فہمی کا نتیجہ ہو تے
ہیں ان کو دور کر نے میں سب سے بڑ ی مشکل جو پیش آتی ہے وہ دو نو ں کی خو د پسند
ی اور اپنی ذات کو دوسر ے پر تر جیح دینا ہے اور دوسرے کے جذبا ت واحسا سا ت کا
احترا م نہ کر نا ۔ اس صورت میں انسا ن صر ف اپنی ذات کی خو شی کو عزیز جانتا ہے
صر ف اپنی خو بیوں کو سا منے ر کھتا ہے ۔ اسے خود میں تو کو ئی برائی نظر نہیں آتی
مگر دوسر ے سے فرشتے جیسی توقعات چا ہتا ہے ۔
بد قسمتی سے ہمارے معاشر ے میں یہ مر ض عا م ہے اور کہیں تو میا ں بیو ی دو
نو ں ہی اس مر ض کا شکار ہیں اور کہیں ان میں سے کوئی ایک ۔ جہا ں کسی ایک کو یہ
مر ض الحق ہو تی ہے وہا ں ہر روز دوسر ے پر تنقید اور اس کی برائیو ں کو گنوانے کی
کوشش جاری رہتی ہے اور خود کو پا ک و منز ہ بنا کر پیش کیا جا تا ہے اور جہا ں دونوں
کے اند ر یہ مر ض مو جو د ہو تا ہے وہا ں ہر روز ایک نیا جھگڑا اور ایک دوسر ے کی
1ایضاً، ،ج،73:ص298:
 2مجلسی  ،بحاراال نوار  ،ج ،73 :ص385:
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عیب جو ئی کا سلسلہ جاری رہتا ہے ا ن کی اصال ح کر نا بے حد دشوار ہے ۔ ان حا ال ت
میں جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گز ارا کر نا ناممکن ہو جا ئے تو دونو ں کو یا تو افہام
و تفہیم سے اپنا معاملہ خود ہی حل کر لینا چا ہیے یا پھر ان کے والد ین اور قر یبی رشتہ دار
ان کے مسائل کو حل کر نے میں ان کی مدد کر یں اور ایسے لو گ ثالث کے طو ر پر مقر ر
کیے جا ئیں جو معاملہ کو بغیر کسی تنازعے کے حل کرواسکیں ۔
اس ضمن میں ارشا ِد باری تعا لی ٰ ہے :
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( اور اگر تم کو معلو م ہو کہ میا ں بیو ی میں اَن بن ہے تو ایک منصف مر د
کے خا ند ان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاند ان میں سے مقر ر
کر و۔ وہ اگر صلح کر ادینی چا ہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا ۔
بیشک خدا سب کچھ جا نتا اور سب باتو ں سے خبر دار ہے ۔)
لیکن اگر ایسا کر نے سے بھی دو نو ں کا معاملہ حل نہ ہو اور تنا زعہ میاں کی
طرف سے ہو تو بیو ی حاکم شر ع کے پاس شکایت لے کر جائے اور اسے بتائے کہ میر ا
شو ہر اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا ۔تو اس صورت میں حاکم شر ع شوہر کو اس با ت پر
مجبو ر کر ے کہ وہ بیوی کے حقوق پورے کر ے لیکن اگر تنازعہ دونو ں کی طرف سے
ہو تو حاکم شر ع شوہر اور بیو ی دونو ں کو اپنے اپنے خا ندان میں سے ایک ایک منصف
مقر ر کر نے کا حکم دے اور دونو ں منصف مل کر یہ کام انجام دیں ۔ اگر وہ سمجھیں کہ
دونو ں ایک دوسرے کے حقو ق ادا کر نے میں اب کو تا ہی نہیں برتیں گے تو دونو ں میں
صلح کروادیں لیکن اگر وہ سمجھیں کہ اب نباہ ممکن نہیں تو دو نو ں علیحد گی یا طالق کروا
دیں ۔
اس سلسلے میں آیت ہللا خمینی فرماتے ہیں :اگر میا ں بیو ی میں نا چا قی ہو جا ئے اور جد
ائی کا خطر ہ پیدا ہو جا ئے تو حاک ِم شر ع کو چا ہیے کہ وہ دو منصف مقر ر کر ے ،ایک
شوہر کی طر ف سے اور ایک بیو ی کی طر ف ۔ اگر منصف محسو س کر یں کہ دو نو ں
میں صلح ممکن ہے تو ان میں صلح کرادیں اور اگر صلح کسی طور ممکن نہ ہو تو ان میں
2
جد ائی کا فیصلہ کر دینا چاہیے ۔ان دونو ں کی رائے کو زوجین پر نافذ کیا جا ئے گا ۔
یعنی میا ں بیو ی کے درمیان ایک دوسر ے کے حقو ق ادا نہ کر نے یا کسی وجہ
سے دو نو ں کے درمیا ن آپس میں اختالف کے سبب ایک دوسر ے سے الگ رہنے پر مجبو
حاکم شرع اس نزاع کو
ر ہو جا ئیں تو معا ملہ حاکم شر ع تک لے جا نے کی صورت میں
ِ
ختم کروانے اور صلح کر وانے کے لیے دونو ں کی جانب ایک ایک ثالث مقر ر کر ے جو
اس کام کو انجا م دے ۔ لہذا دونو ں منصف زوجین کو اکٹھا کر یں اور ان کو ناچاقی ختم کر
نے یا علیحد ہ ہو جانے کی با ت کر یں ،تاہم وہ جس نتیجے پر بھی پہنچیں اس پر عمل کر نا
ہو گا اور دونوں منصفین نے شوہر سے طالق اور بیو ی سے مہر بخش دینے کی اجازت لی
ہو ۔
 1النسا ء 35 :4
 2خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص307:
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معاشرتی مسا ئل :
گھر کا ماحو ل ہر وقت کے لڑا ئی جھگڑوں سے خراب ہو جا تا ہے اور اس اختالف
کی وجہ سے زوجین ذہنی تناؤ کا شکار ہو جا تےہیں ۔ میاں بیو ی کے درمیان ہو نے والے
اختالفات دو نو ں کے مزاج میں چڑچڑاپن اور غم و غصہ کے جذ بات پیدا کر دیتے ہیں وہ
کسی کے بھی اصال حی مشورے کو قبو ل کر نے کے لیے تیار نہیں ہو تے ۔زوجین پہلے تو
جذبا ت میں آکر ایک دوسرے سے بے زاری کا اظہار کرتے ہیں یہا ں تک کہ ایک دوسرے
کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر تے مگر عمو ما ًبعد میں دو نو ں کو اس بات کا احساس ہو تا ہے
کہ انہو ں نے یہ غلط قد م اُٹھا یا ہے مگر اکثر اوقا ت ایسا ہوتا ہے کہ حاالت اس قد ر ناگزیر
ہو چکے ہو تے ہیں کہ اگر وہ واپس ایک دوسرے کے پاس آنا بھی چا ہیں تو نہیں آسکتے۔
ان کے اس اقدا م سے ان کے بچو ں کے رویو ں پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے چو نکہ بچو
ں کی زند گی اس وقت تر بیتی مراحل سے گُز ر ر ہی ہو تی ہے مگر والد ین کے ہر وقت
کے انتشار کے باعث ان کی شخصیت دب کر رہ جا تی ہے ان کی جسمانی و ذہنی نشوونما
نہیں ہو تی وہ احساس ِ کمتر ی کا شکار ہو جاتے ہیں والد ین کے ہونے کے باوجود خود کو
تنہا ء اور کمز ور محسوس کر تے ہیں ان کی تعلیم و تر بیت میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور
تشخص پامال ہو جا تا ہے ۔
میا ں بیو ی کے آپس کے اختالف کے باعث ان کے اقر با ء کو سخت تکلیف کا
سامناکر نا پڑتا ہے معاشر تی اور اخالقی اقدار کو پاؤں تلے روند دیا جا تا ہے ۔ میاں بیو ی
کے باہمی انتشار کی وجہ سے دو خاند انو ں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے ۔ دو خا ند ان جو پہلے
ایک دوسرے کو عزت اور قد ر کی نگا ہ سے دیکھتے تھے میا ں بیو ی کے جھگڑوں کی
وجہ سے ان کے درمیا ن تعلقات اس حد تک کشید ہ ہو جا تے ہیں کہ بسا اوقات دونو ں خاند
ان ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جا تے ہیں ۔
معاشر تی لحاظ سے میا ں بیو ی دو نو ں ہی تناؤ کا شکار ہو تےہیں افرادِمعاشرہ ان
کو احسا س ِ خودی تو دالتے ہیں مگر کو ئی بھی ان کو معامالت کو حل کر نے کا مشورہ
نہیں دیتا ۔ ان حاالت میں اگر بیو ی ناراض ہو کر میکے چلی جائے تو شوہر کو گھرداری
اور بچو ں کی دیکھ بھال کی مشکالت سا منے آتی ہیں اور دوسری طر ف وہ عورت جو
اپنے شوہر کا گھر چھو ڑ کر میکے جا کر بیٹھ جا تی ہے وہا ں اس کو الگ مشکالت پیش
آتی ہیں ۔ عورت کے والدین جنہو ں نے الکھو ں روپے خر چ کر کے بیٹی کی شادی کی ہو
تی ہے اس کے واپس گھر آجانے سے ان کی پریشانی اس قد ر بڑ ھ جا تی ہے کہ وہ مختلف
امراض میں مبتال ہو جا تے ہیں ۔ عورت کے بھا ئی اگر شادی شدہ ہو ں تو ان کی بیو یا ں ا
ن کوایک لمحہ بھی گھر میں برداشت نہیں کر تیں ۔
لڑا ئی جھگڑو ں کے دو ران عمو ما ً شو ہر بیو یو ں کو نا ن و نفقہ دینا بند کر تے
دیتے ہیں اگر عورت کو ئی مالزمت وغیر ہ نہیں کر تی تو اس کو معاشی مشکالت پیش آتی
ہیں اور اس صورت حال میں گھر کا کو ئی فر د اس کا خرچہ اُٹھا نے کے لیے کو ئی بھی
تیار نہیں ہو تا ۔
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با ب چہا ر م  :طال ق سے متعلق فقہی ومعاشر
تی مسائل اور مجتہدین کی آراء
فصل اول  :طال ق کی شر عی حیثیت اور عصر ی
مسا ئل
فصل دوم  :وجو ِہ طالق اور عدۃ کے مسائل
فصل سو م :فسو خ نکا ح اور دیگر فقہی و معاشر تی
مسا ئل
فصل چہا ر م  :عائلی زندگی سے متعلق اہل تشیع اور
اہل تسنن کے قوانین کا تقابل
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فصل اول  :طال ق کی شر عی حیثیت اور عصر ی
مسا ئل

طال ق کی شر عی حیثیت اور عصر ی مسا ئل
لغو ی طو ر پر طال ق سے مراد کسی بند ھن سے آزادی کے ہیں ۔۔۔ طلقت المراۃ
یعنی میں نے اپنی بیو ی کو نکا ح کے بند ھن سے آزاد کر دیا یہ لفظ استعارہ کے طور پر
استعمال ہو ا ہے ۔  1طال ق کا لغو ی مطلب تر ک اور مفارقت ہے امام سر خسی نے طالق
2
کے لغو ی معا نی ازالتہ القید کے بیا ن کیے ہیں یعنی قید سے رہا ئی یا چھٹکارا ہے ۔
اصطال حی طو ر پر طالق سے مراد محضوص الفا ظ اور طے شدہ شر ائط کے ساتھ نکا ح
کے بند ھن سے آزاد ہو نے کا نا م ہے ۔ 3فہد حلی نے طالق کی تعریف کچھ اس طر ح کی
ہے :
طالق وہ نشائی لفظ ہے جسے شارع مقد س نے ابتداء یعنی کسی غیر کے اعتبار کے
بغیر ،قید نکا ح کوزائل کر نے کاسبب قر ار دیا ہے
4
الطال ق حل عقدۃ الزوجیۃ الدائمۃ المقتضیۃ للبقا ء بذاتھا
 1راغب اصفہانی  ،مفردارت غریب القر آن  ،ص306:
 2سرخسی ،المبسوط  ،ج،6:ص2:
 3فتح ہللا ،معجم الفا ظ الفقہ الجعفر ی  ،ص270:
 4کاشف الغطا ء  ،تحریرالمجلہ  ،ج،5:ص81:
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(دائمی زوجیت جو کہ ذاتا ً مقتضی بقاء ہے کی گرہ کو کھو لنے کا نا م طالق ہے ۔)
قا نو نی طو ر پر طالق سے مراد ہے کو ئی بھی مسلما ن جو عاقل اور بالغ ہو بغیر
عذر کے اپنی بیو ی کو زوجیت سے خارج کر سکتا ہے ۔  1گو یا یو ں کہا جا سکتا ہے
کسی ُ
کہ کو ئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو اور بال جبر و اکر ہ کے جب چا ہے عقد نکا ح کو
ختم کر کے اپنی بیو ی کو فارغ کر سکتا ہے ۔
اسالم ایک اعتدال پسند مذہب ہے جو افر اط و تفریط کا شکار نہیں اسالم نے زوجین
میں سے ہر دو کو حقوق عطا کیے ہیں اور ان حقو ق کی ادائیگی کو الزم قر ار دیا ہے ۔ میا
ں بیو ی کا یہ رشتہ جس کی بنیاد پیار و محبت  ،الفت و مودت رکھی گئی ہے اس کو بال
کسی وجہ کے ختم کر دینے کی اسالم میں ممانعت کی گئی ہے کہ معمو لی سی بات پر میا ں
بیو ی اپنا رشتہ ختم کر کے بیٹھ جائیں اس بات کی اجازت ہر گز نہیں دی گئی بلکہ دو نو ں
کو باہمی تنازعات کو حل کر نے کی تنبیہہ کی گئی مگر اسال م نے طال ق کو ممنوع یا حرام
قر ار نہیں دیا کیو نکہ اگر ایسا ہو تا تودین اسالم کے پیروکاروں کے لیے بہت سی مشکالت
پیدا ہو جاتیں اور اس وجہ سے معاشر ےمیں انتشار پیدا ہو جا تا ۔ اسالم نے میا ں بیوی کے
با ہمی اختالف کی صورت میں طالق کا راستہ ُکھال چھوڑا ہے ۔
لی ہے :
ارشا ِد باری تعا ٰ
َ
ُ
َ
َ َ
ْ أْ
َاْ
ِ
ِه
هل
ِن
ًا م
َم
َك
َثوا ح
بع
َا ف
ِم
ِه
ْن
بی
ِقاق
ْ ش
ُم
ْت
ْ خِف
ِن
َإ
و
َ
َْ
ِیَ
َِ
ًا ُ
ْ ُ
ْ أْ
اَّللُ
ِ َّ
ِق
َف
یو
لح
ِص
دا إ
یر
ِن
ها إ
هل
ِن
ًا م
َم
َك
َح
و
ًا2
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ِن َّ
ًا خبِیر
ِیم
َل
اَّللَ كان ع
َا إ
ُم
ْنه
بی
( اور اگر تم کو معلو م ہو کہ میا ں بیو ی میں اَن بن ہے تو ایک منصف مر د
کے خا ند ان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاند ان میں سے مقر ر
کر و۔ وہ اگر صلح کر ادینی چا ہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا ۔
بیشک خدا سب کچھ جا نتا اور سب باتو ں سے خبر دار ہے ۔)
طالق کی ایک قسم ایسی ہے جس میں جدا ہو نے کے سوا کو ئی چارہ کار نہ ہو اور
دو نو ں کے درمیا ن ایک دوسرے کےلیے ہمدردی ،پیار ،محبت ،الفت اور ہم آہنگی جیسے
کو ئی جذبات نہ ہو ں اور وہ الگ ہو نا چاہیں تو خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے کہ جب
میاں بیو ی کے درمیا ن تنازعات اس حد تک شدت اختیار کر جائیں کہ ان کا سا تھ رہنا ممکن
نہ رہے پھر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جائز و مشروع طر یقے کو اپنا تے ہو ئے دو
نو ں احسن طر یقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جا ئیں یعنی دونوں کے درمیان طالق
تعالی نے طالق کے بارے میں یہ حکم فر
واقع ہو جا ئے تو ان کے حق میں بہتر ہے اور ہللا
ٰ
مایا کہ یا پیار و محبت سے ان کو پاس رکھو یا معروف طریقے سے ان کو فارغ کر دو ۔
ارشاد ِ باری ہے :
َ
َان۔۔۔3
َ
ْ َ
ََّ
الطََّلقُ َ
إْ
إح
ٌ ب
ِیح
تسْر
ُوفٍ أو
ْر
َع
ِم
ٌ ب
مسَاك
مر
ْس ٍ
ِِ
تانِ فِ
( طالق دوبارہے یاتو عورت کو معروف طریقے سے روک لو ۔یااسے نیکی و احسا ن کے
ساتھ اور اچھے طر یقے سے رخصت کر دو۔ )
1جسٹس مال ،شر ع محمد ی  ،ص258:
 2النسا ء 35 :4
 3البقرۃ229 :2
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اس آیت سے ظا ہر ہو تا ہے کہ عورت کے بارے میں معروف کا لفظ اس لیے لگا یا
کیو نکہ یہ صنف نازک ہو تی ہے سختی اور تنگی کو برداشت نہیں کر سکتی یا تو اس کے
ساتھ محبت وا ُلفت سے پیش آؤ اور اس کو طالق نہ دو یا پھر اس کو اچھے طریقے سے
اسالم کے قوانین کے مطابق رخصت کر دو یعنی طالق دے دو ۔ اگر روکو تو اس میں مقصد
اس کو اذیت پہنچانا نہ ہو تاکہ وہ کسی اور سے بھی شادی نہ کر سکے بلکہ اس کے پورے
حقوق اداکرو لیکن اگر اس سے گزارا نہیں ہوسکتاتو اسالمی طر یقے سے اس کا مہر ادا کر
کے اس کو طالق دے دواور یہ کہ عدت گزارنے کے بعد اسے پابند نہ کیا جا ئے کہ وہ کسی
اور سے شادی نہ کر ے بلکہ اگر عورت بچو ں والی ہے تو اس کو بچوں کا خر چ بھی دیا
جائے ۔
اس کے بارے میں خدا ئےلم یزل کا ارشاد ہے :
ِ ۔۔۔1
ْ
ًّ
ُ
ْ َ
َا ُ
ْنِ َّ
ِه
َت
ِن سَع
اَّللُ كل م
یغ
َّق
َر
َف
یت
ِن
َإ
و
تعالی ہر ایک کو اپنی
(اور اگر وہ دو نو ں (عورت و مر د ) جد ا ہو گئے توہللا
ٰ
وسعت ِ معاش سے غنی کر دے گا ۔)
یعنی اگر ان میں سے کو ئی ایک بھی مصالحت پر تیار نہ ہواور زوجین طالق کے
ذریعے سے ایک دوسرے سے جدا ہونا چا ہیں تو ہللا ان کو اپنے فضل و کر م سے ان کی
تنگی ِمعاش کو وسعت ِ رزق میں تبد یل کر کے ان کو غنی کر دے گا اور سکو ن و آسائش
عطا کر ے گا ۔ 2ہللا کر یم کا دامن بہت وسیع و عریض ہے اور صا حب حکمت ہے ۔
کافی میں امام جعفر صادق فر ما تے ہیں :
ایک شخص نے آپ سے اپنی محتا جی کی شکایت کی تو آپ نے اسے شادی کر نے
کا حکم دے دیا اس کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے جدائی کا حکم دے دیا تو وہ
دولت مند ہو گیا اور اس کے حاالت بہتر ہو گئے توامام نے فر مایا  :میں نے تمہیں دو باتو ں
کا حکم دیا ہللا تعالی ٰ نے جن کا حکم دیا ہے :
َْ
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یاَ
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َأ
و
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
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َ
َ
َ
ء ُ
ِن یكونوا فقراَ
ِ
ُ َّ
ِه
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اَّللُ م
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ِه
یغن
ْ إ
ِكم
ِمائ
وإ
ٌ 3
َ َّ
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َل
ٌ ع
ِع
َاس
اَّللُ و
و
(اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غالمو ں اور کنیزوں میں سے
باصال حیت افراد کے نکا ح کا اہتمام کر دو اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو ہللا
اپنے فضل و کر م سے انہیں مال دار بنا دے گا خدا بڑی وسعت واال اور صا
حب علم ہے )
نیز ہللا نے فر مایا ہے :
ِ ۔۔۔4
َ
ْ
ًّ
ُ
ْ
َ
َ
ْ َ
َّقا ُ
یغنِ َّ
ِه
َت
ِن سَع
اَّللُ كل م
یتفر
ِن
َإ
و
(لیکن اگر زوجین ایک دوسر ے سے الگ ہو نا چاہیں تو ہللا اپنی قدرت سے ہر ایک
1
کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا)
 1النسا ء 130 :4
 2طبرسی  ،مجمع البیان  ،ج،3:ص121:
 3النو ر 32 :24
 4النسا ء 130 :4
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اس آیت سے مر اد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چہ طالق ہللا کے نز دیک ایک ناپسند
یدہ امر ہے لیکن چو نکہ ہر ممکن کوشش کرنے بعد بھی دو نو ں کا ایک ساتھ اکٹھے رہنا
ممکن نہیں رہا اور دونو ں ایک دوسرے سے بے حد تنگی محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ
سے ان کا ذہنی سکو ن برباد ہو رہا ہے لہذا ہر روز کی ذہنی تکلیف سے دو نو ں کے حق
میں بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ئی اختیار کر لیں ۔ ممکن ہے کہ ہللا ان کی معاشی
تنگی کو ختم کر کے ان کو اپنے فضل و کر م سے غنی کر دے اور مستقبل میں ان کو ایسے
ساتھی میسر ہوں جو ان کے سا تھ ہمدردی اور محبت و ا ُلفت سے پیش آئیں تو یہ اپنے پہلے
شریک ِ حیات کو بھو ل جا ئیں ۔

طالق کے فقہی مسائل:
طال ق شر عی لحاظ سےدو طرح واقع ہوتی ہے :
طالق سنت سے مر ا د وہ طالق ہے جو اس طر یقہ کے مطا بق دی جا ئے جیسے
نبی ِ اکر م ؐ نے حکم دیا اگر چہ طالق بذا ت ِ خو د کوئی اچھی چیز نہیں جس کو انجا م دینے
سے ثواب حاصل کر نے کی امید لگا ئی جا ئے ۔ 2فقہ حنفیہ کے مطابق طالق سنت کے دو
طر یقے ہیں اس لحاظ سے ان کی دو اقسام ہیں :
طالق احسن اور طالق حسن
طالق احسن سے مراد ہے ایسی طالق کہ جوشوہر اپنی مدخولہ بیو ی کو ایسے طہر
میں طالق دے جس میں حالت ِ حیض کا زما نہ ُگزرگیا ہو اور اس عر صہ میں اس نے بیو ی
سے ہمبستر ی بھی نہ کی ہو اور نہ ہی اس سے پہلے طالق دی ہو اور نہ اس طہر سے پہلے
طالق دی ہو  ،پھر طالق دینے کے بعد اسے اسی حال میں چھوڑ دے حتی اس کی عدت ختم
کرام کے نز
ہو جا ئے اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل واقع ہو جائے۔3طالق احسن صحا بہ
ؓ
دیک اچھی سمجھی جا تی تھی کہ عورت کو طال ق دے کر اس کو تین حیض تک چھوڑ دیا
4
جاتا ۔
دوسری قسم طالق حسن کی ہے جس میں شو ہر اپنی مد خو لہ بیو ی کو ایسے طہر
میں ایک طالق رجعی دے جس میں اس نے بیو ی سے مباشر ت نہ کی ہو  ،پھر اسی طر ح
دوسرے طہر میں دوسری اور تیسرے طہر میں تیسر ی طالق دے ۔ 5احنا ف کے نزدیک
6
طالق حسن کے سنت ہو نے میں اختالف ہے ۔
فقہ جعفریہ میں شر عی لحاظ سے طال ق کے دو طر یقے ہیں  :طالق سنت اور طالق
بد عت
 1کلینی  ،الکافی  ،ج،5:ص،331:حدیث6:باب ان التزویج یزید فی الرزق
 2ابن نجیم ،زین بن ابراہیم بن محمد۔ بحر الرائق ،بیروت  :منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ
1997 ،ء ج، 3:ص256:
 3امام کاسا نی  ،عالء الدین ابوبکر بن مسعود۔ البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ۔ کو ئٹہ  :المکتبۃ الحبیبیۃ،
1988ء  ،ج،3:ص89:۔88
 4ایضاً ،ج،3:ص89::۔88
 5ابن نجیم  ،بحر الرائق  ،ج ،3:ص256:
 6امام کاسا نی  ،بدائع الصنا ئع  ،ج،3:ص89:
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فقہ جعفریہ میں شر عی لحاظ سے طالق کے دو طر یقے بیا ن ہو ئے ہیں اور ان دو
طر یقوں کو اہل تسنن اور تشیع دونوں ہی بیا ن کرتےہیں ۔ 1طالق کی ان دومعروف طر یقوں
طالق سنت اور طالق بد عت سے سب فقہا ء متفق ہیں۔
طالق سنت  :وہ طالق ہے جسے عمو می طو ر پر طالق سنت یا مسنو ن کہا جا تا ہے ۔ اس
سے مر اد وہ طالق ہے جس میں شر عی لحاظ سے تما م شرائط و ضوابط کومد نظر ر کھ
کر صحیح طالق دی جا ئے ۔  2طالق سنت کو طالق عد ی کے مقا بل لیا جاتا ہے جس میں
دوران عدت شوہر اپنی زوجہ سے رجوع کرے مگر اس سے مباشر ت نہ کر ے ۔ 3طالق
سنت کو طالق بدعت کے مقا بل لیا جا تا ہے جسے طال ق االعم کہاگیا ہے۔یہ طالق صحیح
4
نہیں شیعہ فقہا ء کے مطابق بدعی طالق باطل ہے ۔
اس سلسلے میں زرارہ نے روایت بیان کی ہے جس کا مفہو م کچھ اس طر ح ہے :
زرارہ نے امام جعفر بن محمد باقر سے روایت کی ہے آپ نے فر ما یا :ہر وہ طالق
جو سنت نبو ی ؐ پر نہ ہو یا طالق عدت پر بھی نہ ہو تو وہ طالق نہیں ہے ۔۔ زرارہ کہتے ہیں
کہ میں نے حضر ت امام محمد باقر سے عر ض کی  ،مو لی مجھے طالق سنت اور طالق
عدت کی تفسیر بیا ن فرمائیں ۔ آپ نے فر مایا :طالق سنت یہ ہے اگر مر د اپنی بیو ی کو
طالق دینے کا اردہ کر ے تو اسے چا ہیے کہ وہ انتظا ر کر ے کہ بیو ی حیض دیکھے اور
پا ک ہو جا ئے  ،جب بیو ی اپنی ماہواری سے نکل جا ئے تو اس سے ہمبستر ی کیے بغیر
ایک طالق دے دے اور اس طالق پر دو عادل گواہ ر کھے  ،پھر اس عورت کو دو مر تبہ
حیض دیکھنے تک اپنی حالت پر چھوڑ دے پھر اس عورت کی عد ت تین حیض کے
دیکھنے پر تمام ہو جا ئے گی اور یہ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جا ئے گی ۔ یہ مر د
دوسرے خواستگا رو ں کی طر ح ایک خواستگار ہو گا اگر یہ عورت چا ہے تو پھر دو بارہ
اس کے سا تھ شادی کر لے اور اگر نہ چا ہے تو شادی نہ کر ے اور اس مر د پر عد ت کے
دوران مطلقہ زوجہ کا نفقہ اور مکا ن جب تک عدت میں ہو واجب ہے اور یہ دو نو ں( عد ت
کے دوران موت کی صورت میں عد ت تمام ہونے تک ) ایک دوسرے سے ارث لیں گے ۔
امام نے فر ما یا  :طالق عد ت (عد ی ) وہ ہے جس کے متعلق ہللا عزوجل نے فر
مایا ہے  :جب تم لو گ عورتو ں کو طالق دو تو انہیں عدت کے لحا ظ (حسا ب ) سے طالق
دو اور عد ت کا حسا ب ر کھو  ،پس اگر تم میں سے کوئی مر د اپنی بیو ی کو طالق عد ت
(عد ی ) دینے کا ارداہ کر ے تو اس کو چا ہیے کہ وہ انتظا ر کر ے یہا ں تک کہ عورت
حیض دیکھے اور حیض سے پاک ہو جا ئے  ،پھر و ہ مر دہم بستر ی کیے بغیر عورت کو
ایک طالق دے دے اور دو عاد ل گواہ ر کھے اور اگر رجو ع کر نا چا ہے تو اسی دن یااس
کے بعد دوسرے دنو ں میں حیض دیکھنے سے پہلےرجو ع کر سکتا ہے اور عورت کی طر
ف ر جو ع کر نے پر گواہ رکھے اور عورت سے ہم بستر ی کر ے  ،عورت اس کے سا تھ
ر ہے گی یہا ں تک کہ حیض دیکھے  ،پس جب حیض دیکھے اور اپنے حیض سے خارج ہو
جا ئے (نکل جا ئے ) تو پھر اس کو بغیر ہمبستر ی کئے ایک طالق دے اور اس پر گواہ
 1حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص588:
 2سیستا نی  ،منہا ج الصالحین  ،ج، 3:ص156:
 3سیستا نی  ،منہا ج الصالحین  ،ج، 3:ص156:
 4عاملی ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،15:ص ،273:باب  ، 7:ابواب مقدمات الطالق
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رکھے  ،پھر حیض دیکھنے سے پہلے جب چاہے دو بارہ بیو ی سے رجو ع کر سکتا ہے ،
عورت سے رجو ع کر لے اور ہم بستر ی پر گواہ ر کھے  ،عورت تیسر ا حیض دیکھنے
تک شوہر کے سا تھ رہے گی  ،جب وہ تیسر ے حیض سے نکل جا ئے تو پھر مر د ہم بستر
ی کیے بغیر تیسری طالق دے گا اور اس پر گواہ رکھے گا ۔ پس جب ایسا کر دیا تو پھر
عورت مر د سے جد ا ہو جا ئے گی اور یہ عورت اس مر د پر جب تک کسی دوسرے مر د
(محلل ) سے شادی نہ کر ے حالل نہ ہو گی ۔ امام سے پو چھا گیا کہ پس اگر یہ عورت
حیض نہ ہو نے والی ہو پھر کیسے ؟ امام نے فر مایا  :اس طر ح کی عورت کو طالق سنت
1
دی جا ےگی ۔
دو سر ے نمبر پر طال ق بد عت ہے جو کہ غیر مسنو ن ہے ۔ طالق بد عی ایسی
طالق کو کہتے ہیں جس میں صحیح طالق ہو نے کی شرائط نہ پائی جا ئیں ۔ 2طالق بد عی وہ
طالق ہے جو شر یعت کے مقر ر کر دہ شر ائط کے بر عکس واقع ہو  ،اس قسم کی طالق
باطل ہے ۔ 3طالق بدعت کو غیر مسنو ن طالق بھی کہا جا تا ہے اس طر ح طالق دینا گنا ہ کا
4
باعث ہے ۔
اس حوالے سے امام جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
عن زرارۃ عن ابی جعفر صادق انہ قال  :کل طالق الیکو ن علی السنۃ او
طالق علی العد ۃ فلیس بشی ء5
( زرارہ امام محمد باقر سے روایت کر تے ہیں آپ نے فر مایا  :ہر وہ طالق
جو سنت (نبوی ) پر نہ ہو یا طالق عدت پر نہ ہو تو وہ طالق نہیں ہے ۔ )
طالق بد عی کے درج ذیل موارد ہیں  :طالق صحیح ہو نے کی شر ائط نہ ہو نے کی
وجہ سے نا با لغ  ،مجنو ن  ،مکرہ  ،مست  ،اور بغیر ارادہ کے طالق باطل اور بدعت ہے ۔
نابالغ کی طر ف سے دی جا نے والی طالق صحیح نہیں ہو گی لہذا اگر نا با لغ طالق دےتو
اس کی طالق باطل ہو گی چو نکہ شر ائط ِ صحت ِ طالق پور ی نہیں ہو ں گی لہذا طالق
واقع نہیں ہو گی اور وہ طالق بدعت یا باطل کہال ئےگی چاہے بچہ خود دے یا بچے کی طر
6
ف سے کو ئی وکیل دے۔
اس سلسلے میں امام جعفر صادق کا بیان ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ا بی عبدہللا قال  :لیس طالق الصبی بشی 7
( ابو الصبا ح کنا ئی نے اما م جعفر صادق سے روایت کیا ہے ،آپ نے فر مایا  :نا
بالغ لڑکے کی طالق کی کو ئی حیثیت نہیں ہے ۔)

 1کلینی  ،الفر وع من الکا فی  ،ج ،6 :ص ،65:باب تفسیر طالق السنہ والعدۃ ،حدیث 2 :
 2رو ح ہللا خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص ،331 :القول فی اقسام الطالق
مصطفی  ،بررسی حقوق خانوادہ نکا ح و انحالل آن  ،ص ،412اقسام طالق
 3ڈاکٹر سید
ٰ
ٰ
الرحمن  ،مجموعہ قوانین اسالم  ،ج ،2 :ص ،366 :طالق بدعی
 4ڈاکٹر تنزیل
 5کلینی  ،الکافی  ،ج ،6:ص ،64:باب تفسیر طالق السنۃ  ،حدیث2 :
 6سیستا نی  ،منہا ج الصالحین  ،ج،3:ص ،143:مسئلہ 473
 7کلینی  ،الکافی،ج،6:ص،124:باب الطالق ،
طوسی  ،تہذیب اال حکا م  ،ج ، 8:ص ،76حدیث  ،256:باب ااالحکام الطالق
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مجنو ن کی طال ق سے متعلق یہ وضا حت کی گئی ہے کہ مجنو ن کی طالق واقع
نہیں ہو تی بلکہ یہ با طل اور بد عت ہے۔ مجنو ن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل
مفلو ج ہو جا ئے یا فساد برپا کر ے اس کے بر عکس عاقل ہے ۔  1جنو ن کی دو اقسا م ہو تی
ہیں  :ایک ہمیشہ رہنے واال جنو ن  ،اور دوسرا ادواری یا عارضی ۔
یحیی نے امام سے پو چھا تو اما م نے فر ما یا :
مجنو ن کے بارے معمر بن
ٰ
عن معمر بن یحیی عن ابی جعفر وابی عبدہللا ان المولہ لیس لہ طالق وال عتقہ عتق 2
ٰ
یحیی 3حضرت امام محمد اور امام جعفر صادق سے روایت کر تے
(معمر بن
ٰ
ہیں آپ نے فر ما یا  :مولہ ( مجنو ن  ،بے عقل ) کی طالق صحیح نہیں ہے
اور اس کا غال م آزاد کر نا بھی صحیح نہیں ہے ۔ )
طالق دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجنو ن  ،پاگل اور دیو انہ نہ ہو بلکہ
عاقل و بالغ ہو نا شر ط ہے لہذا حالت ِ جنو ن میں دی گئی طالق غیر شر عی اور بدعت کہال
ئے گی جس پر مستقل جنو ن طاری ہو اس کی طالق مطلقا ً باطل ہے اور جو عارضی مجنو
4
ن ہو اس کی حالت ِ جنون میں صحیح نہیں مگر افاقہ کی صورت میں بال ُ
شبہ صحیح ہے ۔
طالق دینے والے کے لیے واجب ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے طال ق دے لہذا اگر
کسی کو طالق دینے کے لیے مجبو ر کیا گیا تو ایسی طالق واقع نہیں ہو گی اور اس کو با
5
طل سمجھا جا ئے گا ۔
اس بارے میں امام صادق کی روایت ہے :
عن ابی عبدہللا قال :ال یجوز الطاق فی استکراہ ۔۔۔انما الطالق ما ارید بہ
الطالق من غیر استکراہ وال اضرار 6
(حضرت امام جعفر صادق نے فر مایا  :اکر اہ میں طالق جا ئز نہیں ہے ۔۔۔
اور طالق تو فقط بغیر اکر اہ و اضرار کے طالق کا ارادہ کرنے سے واقع ہو
تی ہے ۔ )
مست کی طالق کے بارے میں ہے یہ با طل ہے اور فقہا ء کا اتفا ق ہے یہ واقع نہیں
ہو گی ۔ طالق کے صحیح ہو نے کے لیے یہ شرط ہے کہ طالق دینے واال اپنی مر ضی
،ارادہ اور منشا ء سے طالق دے نشے میں مست (مد ہوش ) انسا ن کی طر ف سے دئ گئی

1فتح ہللا  ،معجم الفا ظ فقہ جعفر یہ  ،ص370 :
 2کلینی  ،الفر وع من الکا فی  ،ج ،6:ص،125:حدیث، 3 :
عا ملی  ،وسائل الشیعہ ،ج،22:ص ،81:حدیث28077:
 3معمر بن یحیی بن سالم العجلی ،آپ کوفی اور عربی تھے اور متقدمین میں سے تھے  ،آپ نے امام محمد
باقرو امام صادق سے روایات نقل کیں اور نجاشی کے مطابق آپ ثقہ راوی تھے ۔(نجاشی  ،رجال نجاشی ،
ص ،425:رقم )1141:
 4حلی  ،شر ائع االسالم  ،ص197:
 5طو سی ،الخالف  ،ج ،4:ص،478:مسئلہ،44:
خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،326 :شروط الطالق  ،مسئلہ 3 :
 6عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج،22:ص ،87 :حدیث،28094 :
کلینی  ،الکا فی  ،ج ،6:ص،127:حدیث4:
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طالق واقع نہیں ہو گی اور اس کا نفاذ نہیں ہو گا کیو نکہ حا لت ِ نشہ میں انسا ن کو کسی با
1
ت کی تمیز نہیں رہتی کہ وہ برائی اور اچھائی میں فر ق سمجھ سکے۔
ایسا شخص جو طالق دیتے وقت طالق وجد ائی کا ارادہ نہ کر ےتو یہ طالق واقع نہ
ہو گی اور با طل تسلیم کی جا ئے گی ۔  2طالق دینے والے کے لیے بلو غ  ،عقل اور اختیار
کے ساتھ قصد انشا ء بھی طالق کے لیے شر ط ہے اس لیے جد ائی کا ارداہ اور نیت کیے
بغیر صیغے پڑھنے سے طالق واقع نہیں ہو گی ۔  3مز ید یہ کہ بھو ل کر  ،حالت ِ نیند میں ،
حالت ِ غفلت میں  ،غلطی سے  ،مذاق میں  ،غضب میں اور اس شخص کی جو صیغہ طالق
4
کا مطلب نہ جانتا ہو کی طالق صحیح نہیں یہ تما م طالقیں با طل اور بد عت ہیں ۔
مطلقہ کے لیے ضروری ہے کہ حالت حیض و نفاس میں نہ ہو  ،ایسے طہر میں نہ ہو
جس میں ہمبستری کی ہو  ،ایسی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو یا آنا بند ہو گیا ہو کو مد ت تر
بض (تین ماہ ) میں نہ ہو ۔
اس حوالے سے ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے :
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ِه
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( اے نبی ؐ (لوگو ں سے کہہ دو ) جب تم( لو گ ) عورتو ں کو طالق دینے
کاارادہ کر و تو انہیں حیض سے پا کیز گی کے وقت طالق دو اور عد ت کو
شمار رکھو ۔ )
لعَّ
َّ ِ
َّ اس سے مراد یہ ہے کہ جب طالق دینے کی نیت ہو تو
ِن
ِه
ِدت
ُن
ُوه
ِق
َل
َط
ف
ایسی حالت میں طالق دی جا ئے جب عدت شروع ہو سکے۔ پہلی یہ بات کہ حالت حیض میں
طالق صحیح نہیں چو نکہ حالت ِ حیض میں عدت شر وع نہیں ہو سکتی جس میں طالق دی
گئی  ،دوسری یہ جس طہر میں شو ہر نے ہمبستر ی کی ہو اس میں بھی طالق صحیح نہیں
کیو نکہ ہمبستری سے حمل ہو سکتا ہے اور اس میں عدت شر وع نہیں ہو سکتی  ،تیسر ی یہ
کہ ایک سا تھ تین دفعہ طالق دینا ٹھیک نہیں کیو نکہ عدت کی حالت میں صرف ایک ہی بار
6
طالق ہو سکتی ہے دوسری اور تیسر ی عدت ایک سا تھ نہیں ہو سکتی ۔
ضروری ہے کہ جس عورت کو طالق دی جا ئے وہ حیض سے پاک ہو اور اگر
حالت حیض میں شو ہر بیو ی کو طالق دے تو ایسی طالق بد عت اور باطل ہو گی ۔ 7حیض
کی حالت میں دی جا نے والی طالق چار وجہ سے بد عت ہو گی  :مباشر ت کے بعد حالت ِ
حیض میں طالق دی جا ئے  ،شو ہر چا ہے پاس ہو یا نہ ہو مگر وہ بیو ی کے حیض کے
 1طوسی  ،الخالف  ،ج،4::ص ،480:مسئلہ ،45
سیستا نی  ،منہاج الصالحین ،ج ،3:ص ،144:مسئلہ473
 2حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص580:
 3سیستا نی  ،منہاج الحسین  ،ج،3:ص144:
 4عاملی  ،نہا یہ المر ام  ،ج ،2 :ص،13:
محمد باقر سبزواری  ،کفایہ االحکام  ،ج ، 2:ص319 :
5طالق 1 :65
 6محسن نجفی  ،تفسیر کوثر  ،آیت طالق 1:
 7طوسی  ،المبسو ط  ،ج ، 5:ص،3:
حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص588:
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متعلق معلو م کرنے کی قدر ت ر کھتا ہو مگر پھر بھی بنا معلو م کیے حیض کی حا لت میں
طالق د ینا ،شو ہر کے غا ئب ہو نے کی صورت میں شر عی لحا ظ سے مقر ر ہ مد ت سے
قبل طالق دینا  ،بیو ی حا ملہ نہ ہو ۔ حا لت ِ حیض میں طالق دینا تمام فقہا کے نزد یک بدعت
1
اور حر ام ہے ۔
فقہ جعفریہ میں ایسی طالق واقع نہیں ہو گی کیو نکہ یہ روایات قر آن و حد یث اور
2
اجما ع منقو ل و غیر ہ سے ثا بت ہے ۔
اس سلسلے میں امام جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
عن الحلبی قال  :سالت ابا عبدہللا عن رجل طلق امراتہ وھی حائض فقال
الطالق لغیر السنۃ باطل 3
( حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے کسی مر د کے بارے میں
سوال کیا کہ اس نے اپنی بیو ی کو حیض کی حالت میں طالق دی تھی  ،پس
آپ نے فر مایا  :طالق غیر سنت باطل ۔)
حیض کی حالت میں طال ق ان صورتو ں میں صحیح ہو سکتی ہے  :شادی کے بعد
شو ہر نے بیو ی سے مقاربت نہ کی ہو  ،عورت حا ملہ ہو  ،شوہر عورت سے دور ہو اور
4
معلو م کر نے کا کو ئی ذریعہ نہ ہو کہ وہ حالت ِ حیض میں ہے یا پاک ہے۔
امام محمد با قر اور اما م جعفر صادق سے روایت کی گئی ہے :
عن محمد بن مسلم وزرارہ و غیر ھما عن ابی جعفر وابی عبد ہللا قال :
خمس یطلقھن ازواجھن متی شا ءوا الحا مل المستبین حملھا والجاریہ التی لم
تحض والمراۃ التی قد قعدت من المحیض والغائب عنھا زوجھا والتی لم ید
خل بھا ۔5
( محمد بن مسلم اور زرارہ اور ان دونو ں کے عالوہ نے بھی امام محمد باقر
اور امام جعفر صادق سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا  :پانچ ایسی عورتیں
ہیں جن کے شو ہر جب چا ہیں انہیں طالق دے سکتے ہیں  :وہ عورت جس
کاحمل واضح اور ظا ہر ہو چکا ہو  ،و ہ لڑکی جسے خون حیض نہ آتا ہو  ،وہ
عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو (،یعنی یائسہ ہو چکی ہو ۔) وہ عورت جس
کا شو ہر اس سے غائب ہو اور وہ عورت جس سے (شادی کے بعد ) اس کے
شو ہر نے ہمبستر ی نہ کی ہو ۔ )
یعنی ایسی عورتو ں کو شوہر جب چا ہیں بغیرکسی وقت کی قید کے طالق دے سکتے
ہیں اور وہ طالق صحیح ہو گی ۔
 1طوسی  ،الخالف  ،ج،4:ص ،446:الجزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص297:۔312
 2شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج ،32:ص ، 29:الثا لث فی رکن الثا نی فی المطلقہ
 3کلینی  ،الفروع من الکا فی  ،ج ، 6 :ص ، 58 :حدیث ،6:
طوسی  ،تہذیب االکالم  ،ج، 8 :ص، 47 :باب  3:با ب احکام الطالق  ،حدیث64:
 4شیخ نجفی  ،جواہر الکال م  ،ج ،32،ص30:۔ ،32الرکن الثا نی فی المطلقہ
 5عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،22 :ص، 55 :حدیث ،4 :باب  ،25کتا ب الطالق ،
طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج ،8:ص ،70:حدیث149:
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فقہا ء جعفریہ اس با ت پر متفق ہیں کہ عورت کو حالت ِ نفاس میں طالق دینا با طل
1
اور بد عت ہے ۔
اس ضمن میں زرارہ سے روایت ہے :
عن زرارہ ومحمد بن مسلم وبکیر بن اعین و برید و فضیل واسماعیل
یحیی عن ابی جعفر و ابی عبدہللا انھما قال :اذا طلق
االزرق ومعمر بن
ٰ
الرجل فی دم النفاس او طلقھا بعد ما یمسھا فلیس طالقہ ایاھا بطالق 2
( زرارہ ،محمد بن مسلم ،بکیر بن اعین  ،بر ید  ،فضیل  ،اسماعیل االزرق ،
یحیی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ
معمر بن
ٰ
آ پ نے فر مایا :جب شو ہر اپنی بیو ی کو حالت نفاس میں طالق دے یا اس
کے ساتھ مقاربت کے بعد اسے طالق دے تو اس کی طالق واقع نہیں ہو گی ۔ )
مسترابہ 3یعنی جس عورت کو کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو (اس مد ت کو تر بض
کہتے ہیں )(تین ماہ ) ختم ہو نے سے قبل طالق دینا با طل اور بدعت ہے اور یہ طالق واقع
4
نہیں ہو گی ۔
طالق کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ غیر مشر وط اور غیر معلق ہو ۔ شیخ محمد
حسن نجفی اس بارے میں لکھتے ہیں  :معلق و مشر وط طالق باطل اور بد عت ہے ۔ 5یعنی
اگر صیغہ طالق کسی شر ط کے ساتھ جا ری کیا جا ئے یا طال ق دینے واال طالق کو معلق
اور مشر وط کر دے تو ایسی طالق باطل ہے جیسے  :شو ہر کہے کہ تجھے طالق ہے اگر
میں گھر میں داخل ہو ں  ،یا تجھے طالق ہے اگر سورج طلو ع کر ے ۔ اس طر ح کی مشر
وط طالق باطل اور بد عت ہے ۔
فقہ جعفریہ میں طال ق کے لیے گو اہ شر ط ہیں ۔ دو عادل گواہو ں کے بغیر طالق با
طل اور بد عت ہے ۔  6فقہا ء تشیع کے مطا بق دو عادل گو اہو ں کی مو جو د گی شر ط ہے
7
اور ضر وری ہے کہ صیغہ طالق جا ری ہو تے وقت وہ اس کو سنیں ۔
طالق واقع ہو تے وقت دو عادل مر د وں کو گواہ بنا نے کے بارے میں ہللا تعالی ٰ کا ارشاد
ہے :
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و
1شیخ نجفی  ،جواہرالکالم  ،ج،32:ص29 :۔ 116
 2کلینی  ،الفروع من الکا فی  ،ج ، 6 :ص ، 60 :کتا ب الطالق  ،حدیث ،11 :
طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج ، 8 :ص ،47:کتاب الطالق  ،حدیث66 :
 3ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو غیر یائسہ ہو جس کو کسی وجہ سے حیض آنا بند ہو چکا ہو  ،کسی
بیماری یا کسی اور وجہ سے ۔ (احمد فتح ہللا ،معجم الفا ظ ،ص)385:
 4سیستا نی  ،منہاج الصا لحین  ،ج ،3:ص ،154:مسئلہ 510:
 5شیخ نجفی  ،جواہر الکالم  ،ج ،32:ص79:
 6سیستا نی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج ،3:ص ،154 :مسئلہ 510:
 7خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص ،331:صیغہ طالق  ،مسئلہ ،9:
خوئی  ،منہاج الصالحین ،ج،2:ص294:
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َ
مخْر ً
(پس جب وہ (مطلقہ رجعیہ )عورتیں اپنی عدت پوری کر نے کے قر یب پہنچ
جا ئیں تو انہیں اچھی طر ح سے (اپنے عقد میں ) رکھو یا انہیں اچھا ئی کے
ساتھ جدا کر و اور اپنو ں میں سے دوصا حبا ن عد ل کو گواہ بناؤ اور ہللا کی
خا طر درست گواہی دو ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جا تی ہے
ہر اس شخص کے لیے جو ہللا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ( ،مشکالت سے
) نکلنے کاراستہ بنا دیتا ہے ۔ )
اس آیت کی تفسیر شیخ محسن نجفی 2یو ں کر تے ہیں:
بَ
َا َ
َّ سے مر اد ہے جب عد ت مکمل ہو نے والی ہو تو یہ
ُن
َه
َل
َج
َ أ
ْن
لغ
إذ
ف
َِ
فیصلہ کر لو کہ عور ت کو پا س ر کھنا ہے یا فا ر غ کر نا ہے مگر جو بھی کر و اچھے
انداز میں کر و یعنی ایسا نہ ہو کہ تم رجو ع کر نے کے بعد اس کو ایذا دینے کے لیے
َْ
ُِ
دلٍ مِنْكُمْ ۔
َيْ ع
َو
دوا ذ
َشْه
َأ
زوجیت میں رہنے دو اور حقوق زوجیت ادا نہ کرو ۔ و
طالق دیتے وقت دو عادل ا فراد کو گواہ بنا لو  ،فقہ امامیہ میں طالق دینے کے لیے دو عادل
گواہو ں کی موجو دگی الزمی ہے اور گوہو ں کا عادل ہو نا بھی شر ط ۔  3اسی طر ح گو اہو
ں کی مو جو د گی کی روایت کافی میں موجود ہے :
من طلق بغیر شھود فلیس بشی4
( کو ئی بغیر گواہ کے طالق دے تو یہ طالق کچھ بھی نہیں ۔)
اس آیت میں گواہو ں کی جو شرط ر کھی گئی ہے اس میں حکم الہی ٰ ہے کہ دو مر دو ں کو
گو اہ بنا ؤ ۔
عن زرارۃ و محمد بن مسلم ابی جعفر قال  :ان الطالق الیکو ن بغیر
شھو د وان الر جعۃ بغیر شھو د رجعۃ ولکن لیشھد بعد فھو افضل 5
(زرارہ اور محمد بن مسلم نے امام محمد باقر سے روایت کر تے ہیں آپ نے
فر مایا  :بتحقیق طالق بغیر شہود کے واقع نہیں ہو تی اور یقینا ً شو ہر کا بغیر
شہو د کے (طالق رجعی میں ) اپنی بیو ی کی طر ف رجو ع کر نا رجعت ہے
لیکن رجعت کے لیے گواہ قر ار دیے جا ئیں تو یہ بہتر ہے ۔ )
اس سے مر اد ہے کہ فقہا ء تشیع کے نز دیک بغیر شہادت کے طالق واقع نہیں ہو تی
اور نہ ہی اس کی کو ئی شرعی حیثیت ہو تی ہے بلکہ ایسی طالق با طل اور بدعی ہے ۔

 1الطالق 2 :65
 2محسن نجفی عصر حا ضر کے مفسر قر آن اور عالم دین ہیں ،آپ جامع کوثر اسالم آباد میں مدرس اعلی
ہیں ۔
 3شیخ محسن نجفی  ،تفسیر کو ثر  ،سورہ طالق ،آیت 2:
 4کلینی ،الکافی  ،ج ،6:ص60:
5ایضاً ،الکافی  ،ج ، 6:ص ،73 :با ب الشہاد علی الرجعۃ  ،حدیث ،3:طوسی  ،تہذیب االحکام ،
ج،8:ص ،42:حدیث128:
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اگر کو ئی شخص ایک ہی وقت میں تین بار طالق دیتا ہے تو فقہا ء تشیع کا اس بات
کا اتفا ق پر ہے کہ ایسی طالق صر ف ایک سمجھی جائے گی باقی دو لغو ہو ں گی یعنی تین
طالقیں واقع نہیں ہو ں گی ۔  1یعنی تما م علما کا اس با ت پر اتفاق ہے کہ نبی ِ اکر م ؐ سے
عہد مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق �اور حضرت عمرفاروق� کے دور تک ایک ہی
وقت میں دی جا نے والی تین طالقیں ایک ہی تسلیم کی جا تی تھی اور اسی لیے محلل (حاللہ
) کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی ۔
عن الر ضا قال  :وقال امیر المو منین اتقو اتزویج المطلقات ثال ثا فی
مو ضع واحد فانھن ذوات ازواج 2
( اما م رضا اپنے آباؤ اجداد سے روایت کر تے ہیں حضرت علی نے فر ما یا
 :ایک ہی مجلس میں جن عورتو ں کو تین طالقیں دی گئی ہوں ان سے نکا ح
کر نے میں پر ہیز کر و اس لیے کہ وہ شو ہر دار ہیں ۔ )
اکثر فقہا ء اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی طالق صر ف ایک ہی طالق تسلیم کی جا
ئے گی ۔ 3یعنی سنت کے خال ف دی جا نے والی طالق واقع نہیں ہو گی  ،ایسی طالق بد عت
کہال تی ہے ۔ اس طر ح کی طال ق کی عد ت ختم ہو نے کے بعد شو ہر دو بارہ بیو ی سے
رجو ع کر سکتا ہے اس لیے حاللہ کی ضرورت نہیں پڑ تی ۔
مگر فقہا ء اہل سنت کے مطا بق اگر شو ہر اپنی بیو ی کو ایک ہی مر تبہ ایک ہی
4
وقت میں تین طالقیں دے تو تین طالقیں ہی واقع ہو جائیں گی۔

طالق کی اقسا م
طالق کی عام طو ر پر مندرج ذیل اقسا م بیا ن کی جا تی ہیں  :طالق رجعی  ،طالق
بائن ،طالق خلع اور طالق مبارات
طالق رجعی سے مراد وہ طالق ہے جس میں شو ہر اپنی بیو ی سے دوبارہ نکا ح
کیے بغیر ر جو ع کر نے کا حق ر کھتا ہے ۔ 5طال ق یا فتہ عورت جب تک عد ت میں ہے
اس سے نکا ح کو قائم ر کھنے کو رجعت کہتے ہیں ۔ 6شو ہر کو اپنی مطلقہ بیو ی سے عدت
7
ختم ہو نے سے قبل رجو ع کر نے شر عی استحقاق ہے ۔
اس سلسلے میں ارشاد ِ خدا وند ی ہے :
َ
َ
َ ۔۔۔8
ُ َ
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َّ
َُ
ِك
ِي ذل
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ِه
َد
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َق
ُن أح
ُه
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بع
۔۔۔ و
(اور ان کے شو ہر اس مد ت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقد ار ہیں ۔)
 1شیخ نجفی  ،جواہر الکالم  ،ج ،32:ص ، 81:الرکن الثا لث فی الصیغہ
 2صدوق  ،عیو ن اخبار الرضا  ،ج 1:ص ، 132 :باب 35 :
 3خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص ،331 :الخو ئی ،منہاج الصا لحین ،ج،2:ص ،295:مسئلہ،1433 :
مغینہ ،المذاہب الخمسہ ،ج ،2:ص413:
 4جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج ،4:ص341 :
 5شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج،32:ص،121:
طبا طبا ئی  ،مبا نی منہاج الصالحین  ،ج،10:ص374:
 6فتاوی ٰ عالمگیری ،ج ، 2 :ص453 :
 7خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2 :ص347 :
 8البقرہ 228 :2
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اس آیت میں ہللا پا ک ارشاد فر ما تے ہیں اگر ان عورتو ں کو تنگ کر نا تمہا را
مقصد نہ ہو تو عورتوں کو ان کے حقو ق اچھے انداز سے ادا کر و عورتو ں کے بھی وہی
معروف حقوق مر دوں پر ہیں جو مر دوں کے عورتو ں پر ہیں مگر مردوں کو حقو ق کے
لحا ظ سے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے ۔
اما م جعفر صادق سے پو چھا گیا کہ بیو ی کا حق اس کے شو ہر کیا پر کیا ہے ؟ تو
امام نے فرما یا  :اس کے نا ن و نفقہ کا اور رہائش کا انتظام کرے اور اگر کو ئی غلطی اس
1
سےسر زد ہو جا ئے تو درگز ر کر دے ۔
کا فی میں امام جعفر صادق کی روایت ہے جس کا مفہو م کچھ اس طر ح ہے :
ایک عورت نے نبی ِ اکر م ؐ کی خد مت میں آکر عر ض کیا کہ شو ہر کا حق بیو ی
پر کیا ہے ؟ تو آپ ؐ نے جواب دیا وہ اپنے شو ہر کی اطاعت کر ے اس کی نا فر ما نی نہ کر
ے  ،اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کو ئی صدقہ نہ دے اور سنتی روزے بھی
اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے ۔شوہر کی خواہش پر انکار نہ کر ے چا ہے سواری پر ہی
کیو ں نہ ہو ۔ اگر شو ہر کی اجازت کے بغیر گھر سے با ہر نکل جا ئے تو جب تک واپس
نہیں آتی خدا کے فر شتے اس پر لعنت کر تے ر ہتے ہیں ۔ اس عورت نے سوال کیا یا رسول
ہللا ؐ مر د پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فر مایا کہ اس کے والدین کا ،تواس
عورت نے پو چھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فر مایا اس کے شو
2
ہر کا ۔
طالق رجعی کے بارے میں تما م علما ء متفق ہیں کہ عد ت کے دوران شو ہر کو
رجو ع کر نے کا حق ہے چا ہے بیو ی راضی ہو یا نہ ہو ۔  3مطلقہ رجعیہ زوجہ کے حکم
4
میں آتی ہے تا ہم اس کو گھر سے نکالنا یا اس کا گھر سے چلے جا نے سے ممانعت ہے ۔
شر یعت میں یہی حکم ہے کہ شو ہر مطلقہ رجعیہ کا نا ن نفقہ عد ت کے دور ان پورا کر ے
اور اسے اپنے گھر سے با ہر جا نے کا نہ کہے اور بیو ی بھی شو ہر کی اجازت کے بغیر
گھر سے با ہر نہ جا ئے اور دوران ِ عد ت اپنے آپ کو اچھی حالت میں یعنی بنا سنوار کر ر
کھے تا کہ شوہر اس کی مائل ہو ۔ مطلقہ ر جعیہ کی عد ت ختم ہو نے پر دو بارہ شادی کر
5
کے اسے اپنی بیو ی بنا لینا بھی رجوع کے زمر ے میں آتا ہے۔
تین مر تبہ طالق دینے کے بارے ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے :
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( پھر اگر (تیسری مر تبہ) طالق دے دی تو عورت مر د کے لیے حال ل نہ ہو
گی یہا ں تک کہ دوسرا شو ہر کر ے پھر اگر وہ طالق دے دے تو دونو ں
کے لیے کو ئی حر ج نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طر ف ر جوع کر لیں ۔)
 1صدوق  ،من ال یحضر الفقیہ  ،ج ،3:ص ،279:حدیث1327:
 2کلینی ،الکا فی  ،ج ،5:ص506:۔ ،507حدیث1 :
 3مغینہ ،االحوال شخصیہ،ص134 :
 4خمینی ،زبدۃ اال حکام  ،ص216 :
 5خمینی ،تحر یر الو سیلہ ،ج ، 2 :ص332 :
 6البقرہ 230 :2
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اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر تے ہو ئے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر شو ہر دو مر تبہ
طالق کے بعد تیسر ی مر تبہ طالق دے تو ۔۔۔ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر سے
ََل َ
ُْ
ْ َ
د شو ہر
بع
ِن
ُ م
ُّ َله
تحِل
روایت ہے اس سے مر اد تیسر ی دفعہ طالق دینا ہے ۔ 1ف
کے لیے جائز نہیں کہ اس طالق کے بعد پھر وہ اپنی بیو ی سے تزویج (ر جو ع) کر ے ۔
َّى َ
َہ جب تک وہ عورت کسی اورشخص سے نکا ح نہ کر ے
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۔ ف
َِ
ہر بھی طالق دے دے تو ان دو نو ں کےنکا ح کر نے کے بعد ایک دوسرے سے( شادی )
رجو ع کر نے میں کو ئی قباحت نہیں ۔ اگر دو نو ں کو اس با ت کا یقین ہو کہ ہللا کی قائم کر
دہ حدوں کی پابند ی کر یں گے اور حقو ق زوجین ادا کر یں گے تو کو ئی حر ج نہیں ۔
کا فی میں اما م جعفر صادق کی روایت ہے  :آپ سے ایک شخص نے پو چھا کہ اگر
کو ئی اپنی بیو ی کو تیسر ی طالق دے تو دوسرے شخص نے اس عورت سے متعہ کیا تو
کیا پہال شو ہر اس کے لیے جا ئز ہو گا ؟ تو امام نے فر ما یا نہیں ۔ ( 2چو نکہ متعہ میں
عورت کو طالق نہیں دی جا تی اس لیے جا ئز نہیں لیکن اگر کو ئی اس عورت سے نکا ح
کر ے پھر وہ طالق دے تو پھر پہلے شو ہر سے نکا ح جا ئز ہے ۔ )
تعالی نے فر ما یا :
اور تفسیر عیاشی والے نے اس با ت کا اضا فہ کیا ہے کہ ہللا
ٰ
دوسرے شو ہر کےطالق دینے کے بعد ان دو نو ں کا آپس میں رجو ع کر نا جا ئز ہے اگر
وہ حدود ہللا کی پا بند ی ر کھ سکیں اور متعہ میں طالق نہیں اس لیے متعہ کے بعد پہلے
شوہر سے نکاح جائز نہیں ۔  3کا فی میں امام جعفر صادق سےروایت ہے  ،ایسے شخص کے
بارے میں سوال کیا گیا جس نے تیسر ی طالق دی اس کے بعد اس نے کسی اور سے شادی
کر لی مگر اس نے اس سے ہمبستر ی نہیں کی تو امام نے فر مایا :ایسی عورت پہلے شوہر
4
کے لیے جائز نہیں ہو گی جب تک ہمبستر ی نہ کی جا ئے گی ۔
اس سلسلے میں مجتہد ین لکھتےہیں :
اگر کو ئی شخص اپنی بیوی کو دو مر تبہ طالق دینے کے بعد دو بارہ نکا ح یا رجو
ع کر لے تو تیسر ی طال ق کے بعد یہ عورت اس کے لیے تب تک جا ئز نہیں ہو گی جب
تک محلل(دو بارہ شادی ) نہیں کر لے اور وہ شخص اس کے سا تھ ہمبستر ی کر ے اور پھر
طالق  ،فسخ نکاح یا محلل کی مو ت واقع ہوجا ئے تو عورت اپنے پہلے شو ہرسےدو بار
5
شادی کر سکتی ہے ۔
طال ق ِ ر جعی کی شر اط  :زوجہ سے عقد دائمی ہو ا ہو  ،زوجہ مدخو لہ ہو  ،تیسر
6
ی طالق نہ ہو  ،کسی عوض کے مقا بلے میں طالق نہ ہو اور زوجہ صغیر ہ نہ ہو ۔
،1طبرسی  ،مجمع البیان  ،ج1:۔ ،2ص326:
 2کلینی  ،الکافی  ،ج ،5:ص،425:حدیث2:
 3عیاشی ،تفسیر عیاشی  ،ج ،1:ص ،118 :حدیث371 :
 4کلینی  ،الکافی  ،ج ،5:ص،425:حدیث4:
5شیخ نجفی  ،جواہر الکال م  ،ج ، 32 :ص ، 128 :سیستا نی ،فاضل لنکرانی ،تقی بہجت ،جواد تبریزی،
خو ئی،توضیح المسائل  13مراجع  ،ج،2:ص532 :
مصطفی محقق داماد  ،بررسی فقہی حقوق خانوادہ نکا ح و انحالل نکا ح  ،ص428:
 6ڈاکٹر
ٰ
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طالق بائن کی شر ائط  :ہمبستر ی سے قبل طالق دے  ،نو سا ل تما م ہو نے سے
پہلے طالق دے  ،یائسہ عورت کو طالق دے  ،طالق خلع اور مبارات دے مگر عورت حق
1
مہر طلب نہ کر ے اور تین طالقیں مکمل دی ہو ں ۔
طالق با ئن سے مر اد ایسی طالق ہے جس میں شو ہر یہ حق نہیں ر کھتا کہ وہ مطلقہ
2
بیو ی سے ر جو ع کر سکے ۔
طالق با ئن کی مزید دو اقسا م ہیں :با ئن صغر ی ٰ اور با ئن کبر ی ٰ
با ئن صغر ی ٰ سےمر اد و ہ طالق ہے جب کو ئی شخص اپنی بیو ی کو طالق ر
جعی دیتا ہے تو مد ت کے دوران اس سے رجو ع نہ کرے اور مد ت ختم ہو نے کے بعد
نئے حق مہر کے سا تھ اس سے دوبارہ نکا ح کر ے ۔
با ئن کبر ٰی سے مر اد و ہ طالق ہے جس میں دو مر تبہ طال ق د ینے کے بعد شو
ہر نے اس عورت سے دو مر تبہ ہی ر جو ع نہ کیا اس عورت نے عد ت ختم ہو نے کے بعد
کسی اور سے شادی کی پھر اس سے طالق لی اور پھر اس سا بقہ شو ہر نے اس عورت سے
عقد ِ جد ید کیا پھر دو بارہ ایسا کیا ۔ اب اگر تیسر ی بار اس نے ایسا کیا تو وہ عورت اس
3
پرہمیشہ کے لیے حرام ہو جا ئے گی ۔
طال ق با ئن کی اقسا م  :غیر مد خو لہ کی طالق  ،صغیر ہ کی طالق  ،یائسہ کی
طالق  ،طالق خلع  ،طالق مبارات اور حاکم شر ع کی طالق
غیر مد خولہ کی طالق  :اگر کو ئی شخص اپنی بیو ی کو دخو ل سےپہلے طالق دے
دے تو ایسی طالق بائن ہو گی خواہ بیو ی با لغہ ہو یا نہ ہو اور بے شک اس کے لیے مبا شر
4
ت کر نا جا ئز تھا یا نہیں ۔
اس با ت پر اہلسنت کا بھی اتفاق ہےکہ :
ال ن غیر مدخلو ل بھا بائن 5
( غیر مد خو لہ کی طالق با ئن ہو تی ہے ۔)
جو لڑکی نو سا ل سے کم عمر یعنی صغیرہ ہو خواہ شو ہر نے اس سے ہمبستر ی
6
بھی کی ہو ،اگر وہ اس کو طالق دے دے تو وہ طالق با ئن ہو گی ۔
یائسہ سے مر اد ایسی عورت جو کہ حیض نہ آنے کی عمر میں پہنچ چکی ہو یہ عمر
7
عمو می طور پر پچاس یا ساٹھ سال کی ہے ۔
1خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ، 2 :ص،332 :
سیستا نی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج، 3:ص156:
 2حلی ،شرائع االسالم  ،ج ، 3:ص،588:
خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ، 2:ص332 :
 3حسینی  ،فرہنگ لغا ت  ،ص،312:
خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2:ص332 :
 4خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج، 2:ص332 :
خو ئی  ،تو ضیح  ،ج، 2:ص،297 :
 5ڈاکٹر تنزیل الر ٰ
حمن  ،مجموعہ قوانین السالم ،ج،2:ص568:
 6خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،3:ص،591:
شیخ نجفی ،جواہر الکال، ،ج،32:ص120:
7کاشف الغطاء  ،تحریر المجلہ  ،ج ،5:ص،91:
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عالی ہے :
اس بارے میں ارشاد ِ باری ت ٰ
ْ
َ
ْ
َ َّ
ِي َ
ِن
ض م
ِن الم
َ م
ِسْن
یئ
اللئ
و
َحِیِ
( اور تمہا ر ی عورتو ں میں سے وہ جو حیض سے مایو س ہو چکی ہو ں ۔)
محمد بن مسلم سے روایت ہے امام محمد باقر سے اس عورت کے بارے میں جو
حیض آنے سے مایو س ہو چکی ہے اور اس کا شو ہر اسے طالق دے دیتا ہے  ،فر ما تے ہو
2
ئے سنا کہ وہ عورت شو ہر سے (اسی وقت ) جد ا ہو جا تی ہے اور اس پر عد ت نہیں ہے ۔
طالق خلع و مبارات کے بارےمیں حکم ہے کہ ان دو نو ں طالقو ں میں شوہر بیو ی
کی طر ف رجو ع نہیں کر سکتا مگر ایک صورت میں کہ جو کچھ بیو ی نے عوض میں دیا
3
اس کا مطا لبہ کر ے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے ۔
محمد بن مسلم سے روایت ہے :
عن محمد بن مسلم عن ابی عبدہللا قال  :الخلع ولمباراۃ تطلیقۃ بائن وھو خاطب
من الخطاب 4
( محمد بن مسلم امام جعفر صادق سے روایت کر تےہیں آپ نے فر مایا  :خلع اور
مبارات طالق بائن ہیں  ،ایسی طالق دینے واال شوہر (اگر دو بارہ اسی عورت سے شادی کر
نا چا ہتا ہے ) تو اس عورت کی نسبت خواستگاروں میں سے ایک خواستگار ہے ۔ )
اس سے مراد یہ ہے یہ طالق بائن ہے اور اس کی عدت ختم ہو نے کے بعد جس طر
ح دوسرا کو ئی شخص اس عورت سے شادی کی خواہش ظاہر کر سکتا اسی طر ح یہ بھی
کر سکتا ہے۔
حا کم شرح کی طر ف سے ہو نے والی طالق بھی بائن ہی ہو گی جس کا شوہر اس
کا حق زوجیت ادا نہیں کر تا ہے (یعنی نان و نفقہ نہ دینا )اور نہ طالق دیتا ہے ۔  5اس کا
مطلب ہے کہ طالق کی کچھ ایسی وجوہات ہو تی ہیں جن کی وجہ سے شو ہر کی بجا ئے
حا کم شرح عورت کو طالق دے سکتا ہے اور ایسی طالق کو طالق بائن کہا جا ئے گا  ،اس
کی عد ت طالق جتنی ہو گی اور عدت کے دوران شوہر رجوع کا حق نہیں رکھتا  ،یہ طالق
صر ف اس صورت میں ہو تی ہے جب شوہر اپنی بیو ی کا نا ن و نفقہ ادا نہ کر تا ہو اور
طالق بھی نہ دے  ،تو عورت حاکم شر ح کی طرف رجوع کر ے گی وہ اس کو نان ونفقہ ادا
کر نے کا حکم دے گا یا طالق دینے کا کہے گا  ،دونو ں باتو ں سے انکا ر کی صورت میں
6
حاکم شرح خود سے اس عورت کو طالق دینے کا مجا ز ہو گا ۔
ْ۔۔۔1
ُم
ِك
ِسَائ
ن

حسینی  ،فرہنگ لغات  ،ص567:
 1الطالق 4 :65
 2طوسی  ،تہذیب االحکام  ،ج ، 8 :ص، 67 :حدیث،139 :
کلینی  ،الکافی  ،ج ،6:ص ،85:حدیث 5 :
 3شیخ نجفی ،جواہر الکالم  ،ج،32 :ص،121:
خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،3:ص590:
 4کلینی  ،الکالفی  ،ج ،6:ص ،141:باب  :الخلع ،حدیث7 :
 5سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج ،3:ص157:
 6سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج ،3:ص157:
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طالق خلع :
خلع کو لغوی طو ر پر اتارنے اور جد ا کر نے کے معنو ں میں لیا جا تا ہے ۔
اصطالحی طور پر خلع سے مراد ایسی عورت جو شوہر سے نفرت کی بنا ء پر کچھ فدیہ
2
دے کر طالق لے وہ خلع کہال تی ہے ۔
اس حوالے سے ارشاد ِ باری تعالی ٰ ہے :
ً
َ
َّ
َْ
َ
ن َ
ُ
ََال َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َّ
ِما آتیتموهن شیئا
ُوا م
ُذ
ْخ
تأ
ْ أ
ُم
ُّ َلك
یحِل
۔ و
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
ْ
َِّ
َ
ُ
ْ
َ
َا حُُ
ال أن َ
یخافا أال ُ
دود َّ
ْ أال
إن خِفتم
ِیم
یق
إ
اَّللِ فِ
َ
َ
َ
ْ
ََ
دوَ
ْ
َا حُُ
ُ
د َّ
دت
َا افت
ِیم
َا ف
ِم
ْه
َلی
َ ع
َاح
ُن
اَّللِ فل ج
ِیم
یق
ِ ۔۔۔3
ِه
ب
( اور تمہارے لیے یہ جا ئز نہیں کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے
کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ شوہر اور بیو ی کو خو ف ہو کہ وہ ہللا کی حدود
قائم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں یہ خو ف ہو کہ و ہ دو نو ں ہللا کی
حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان کے لیے (اس مال میں) لینے میں کو ئی
مضا ئقہ نہیں جو عورت بطور فدیہ (معاوضہ ) دے ۔)
یعنی اگر طالق کے بعد یہ خو ف ہو کہ ہللا کے احکامات کی خالف ورزی کر یں گے
تو پھر اس میں کو ئی خر ج نہیں عورت کچھ معاوضہ دے کر شو ہر سے خلع حاصل کر
لے ۔ یہ احکا م ہللا کی طر ف سے ہیں ان کی خال ف ورزی نہ کر و بلکہ ان کو سچے دل
سے تسلیم کر و ۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق سے خلع لینے والی عورت کے بارے
میں پو چھا تو آپ نے فر ما یا :خلع لینے والی عورت سے اس کے شوہر نے جو رقم لی ہو
خواہ مہر ہو یا اس سے زیادہ وہ اس (شوہر ) کے لیے جا ئز ہو جا ئے گی کیو نکہ یہ قو ل
خدا و ند ی کے مطا بق ہے ۔ جو رقم عورت خود کو آزاد کروانے کے لیے دےتو وہ عورت
کو دینے میں اور شو ہر کے لینے میں کو ئی مضا ئقہ نہیں ہے اس عمل کے بعد عورت شو
4
ہر سے جدا ہو جا ئے گی ۔
طالق خلع کی شر اط  :خلع طالق کی ایک قسم ہے اس میں طالق کی دوسری شرائط
کے عالو ہ ضروری ہے کہ بیوی شو ہر سے نفر ت کر تی ہو اور کچھ معاوضہ دے کر
شوہر سے طالق حاصل کر ے ۔ 5خلع کی شر ائط میں پسند نہ ہو نے کی و جہ ذاتی بھی ہو
سکتی ہے جیسے شو ہر کا بد اخالق  ،بد صورت ہو نا یا عار ضی وجہ جیسے نشہ کا عادی
ہو نا دوسری شادی کر نا تواس صورت میں بیو ی کو طالق خلع کا حق حاصل ہے ۔ اس کے
عال وہ اگر شو ہر بیو ی کا نا ن نفقہ پورا نہیں کر تا یا حقو ق زن پور ے نہیں کر تا تو
1

 1فیروز آبادی  ،القاموس المحیط  ،ج، 3 :ص، 19 :
شیخ نجفی ،جواہر الکال م  ،ج ،33:ص ،2:کتاب الخلع والمبارات
 2خمینی  ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص347:
 3البقر ہ 229 :2
4عیاشی  ،تفسیر عیاشی ،ج ،1:ص ،117:حدیث 367 :
 5خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2 :ص،313:مسئلہ ،1:
مغینہ  ،فقہ االمام جعفر صادق  ،ج ،6:ص20:
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عورت اس سے جان چھڑا نے کے لیے کچھ معاوضہ دے کر طالق خلع طلب کر سکتی ہے ۔
1

طالق خلع کے سلسلے میں امام جعفر صادق کا قو ل ہے :
عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد ہللا انہ قال فی خلع :اذا قالت لہ ال
اغتسل لک من جنابۃ وال ابر لک قسما وال وطن فراشک من تکرھہ اذا
قالت لہ ھذا حل لہ ان یخلعھا وحل لہ ما اخذ منھا 2
( یعقو ب بن شعیب سے روایت ہے کہ اما م جعفر صادق نے فر مایا  :طالق
خلع میں جب بھی کو ئی عورت مر د سے کہے میں تر ے لیے غسل جنا بت
سم پر عمل نہیں کروں گی اور ممکن ہے
نہیں کروں گی اور تمہاری کسی قَ َ
میں کسی دوسرے مرد کو تمہارے بستر پر سالؤں جس سے تجھے تکلیف ہو
پس جب عورت ایسی باتیں کر ے تو مر د پر واجب ہے کہ اسے طالق خلع
دے دے اور شوہر عو ض میں جو بھی عورت سے لے و ہ جا ئز ہے ۔)
طالق خلع صحیح ہو نے کے لیے درج ذیل شر ائط ہو سکتی ہیں  :بیو ی شو ہر کو
پسند نہ کر ے اور اس کے سا تھ ر ہنے کے لیے تیار نہ ہو اور شو ہر کو طالق کے بد لے
3
میں مہر یا کو ئی اور چیز دے کر رضا مند کر ے ۔
امام جعفر صادق کا قو ل ہے :
عن الحلبی عن ابی عبدہللا قال :عدۃ المختلعۃ عد ۃ الطلقۃ و خلعھا طالقھا
وھی تجزی من غیر ان یسمی طالقا 4
(حلبی امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے فر مایا  :طالق خلع
سے جدا ہو نے والی عورت کی عد ت مطلقہ کی عدت ہے صیغہ خلع سے بیو
ی کو طالق دینا ہی طالق ہے او ر لفظ طال ق ال ئے بغیر لفظ خلعتک ہی
طالق کے لیے کا فی ہے ۔ )
طال ق خلع کےلیے درج ذیل شر ائط کا ہو نا ضروری ہے :
طالق اور خلع کے الفا ظ کے عالوہ کسی متبادل لفظ سے واقع نہیں ہو تی  ،خلع اور
مبارات کے مطا لبے کے وقت نیت طالق شر ط ہے البتہ لفظ خلع کی جگہ طالق النا شر ط
نہیں ،خلع طالق کی ایک قسم ہے فسخ نکا ح نہیں  ،طالق کا صیغہ جاری کر تے وقت اسے
مشروط یا معلق نہیں کیا جا سکتا اور طالق خلع کے لیے عو ض میں کچھ دینا ضروری ہے
جس کی ادائیگی بھی فوری ہو اور ادائیگی کے فورا ً بعد طالق خلع کا صیغہ جاری ہو  ،لیکن
اگر معاوضہ میں اورطالق کا صیغہ جاری کر نے کے دوران فاصلہ آگیا اور اگر لفظ ِ طالق
کا استعمال کیا گیا تو یہ طالق خلع نہیں بلکہ رجعی واقع ہو گی اور شو ہر کو معاوضہ لینے
کا حق نہ ہو گا ۔  5خلع دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ،عاقل ،مختار اور قاصد ہو
 1خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2 :ص،352 :
سیستا نی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج ، 3 :ص192 :۔ 193
 2صدوق  ،من ال یحضرہ ۔ ج ، 3 :ص522 :۔ ،523با ب الخلع  ،حد یث 482 0:
 3صدوق  ،من ال یحضرہ ،ج ،5:ص219:۔،220حدیث4820:۔4821۔4823
 4ایضا ً ،ج ،3:ص ، 523:حدیث4821:
 5مغنیہ ،فقہ االمام جعفرصادق  ،ج،6:ص18 :۔،22
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مجنون ،دیو انہ  ،مست  ،مکرہ  ،بغیر ارادہ اور قصد کے طالق واقع نہیں ہو گی ۔ فقہا ء کے
1
خیا ل میں شر ائط کا ہو نا ضروری ہے ۔
خلع دیتے وقت عورت حیض و نفاس سے پاک ہواور اس طہر میں ہمبستر ی نہ کی
ہو مگر یہ کہ وہ مد خولہ  ،یائسہ  ،حاملہ اورشوہر غائب ہو نے والی عورت نہ ہو ۔  2طالق
خلع میں بھی دو عادل گواہو ں کا موجو د ہو نا ضروری ہے ورنہ طالق با طل ہو گی اور یہ
3
کہ کر اہت اور ناپسند گی عورت کی طرف سے ہو نی چا ہیے ۔
طالق مبارات  :مبارات کا لفظ جدا ئی اور دوری کے معنو ں میں آتا ہے ۔مبارات سے
مراد مر د و عور ت کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے ۔ 4اصطال حی لحا ظ سے مبا رات
سے مر اد میا ں بیو ی جو ایک دوسرے سے نفر ت کا اظہا ر کر یں اور ان کا عو ض دے
کر جد ا ہونا مبارات کہال تا ہے ۔  5طالق مبارات کی قر آن مجید میں یو ں و ضا حت کی گئ
ہے :
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
دوَ
ُُ
ْ أال ُ
د َّ
َا
ِم
ْه
َلی
َ ع
ُناح
اَّللِ فل ج
َا ح
ِیم
یق
ُم
ْت
إن خِف
۔۔۔فِ
ِ ۔۔۔6
ََ
ِه
ْ ب
دت
ْت
َا اف
ِیم
ف
(۔۔۔پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین ہللا کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے ،تو
زوجین کے لیے ( عورت سے اس مال کو لینے میں ) کو ئی مضا ئقہ نہیں جو عورت بطو ر
معاوضہ (شوہر کو ) ادا کر ے ۔ ۔۔)
طال ق مبا رات در حقیقت طالق خلع کی ایک قسم ہے جس طر ح خلع میں فد یہ کا
حکم ہے اسی طر ح مبارات میں فد یہ کا حکم ہے کیو نکہ ہو سکتا ہے میاں بیوی اپنی ذاتی
نفر ت کی باعث ہللا کی حدود کو توڑنے کی کوشش کر یں لہذا بیو ی معاوضہ دے کر طالق
لے سکتی ہے ۔  7چو نکہ طالق مبارات خلع کی مانند ہے اس لیے مبارات کی تمام شرائط
طالق خلع کی شرائط ہی ہیں۔ 8طال ق مبارات خلع کی ہی طر ح مگر اس میں نفرت دو نو ں
کی طر ف ہو تی ہے اور فدیہ حق مہر سے کم یا اس کے برابر ہو مگر زیادہ نہ ہو اور طالق
9
مبارات میں لفظ طالق کا آنا بھی ضروری ہے ۔

معاشر تی مسا ئل:
نجیم المصری ،البحرالرائق  ،ج،4:ص،146:
خمینی ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص353:۔،350
سیستا نی ،منہاج الصا لحین  ،ج ،3:ص195:
 1شیخ نجفی ،جواہرالکالم ،ج33 :۔ ،32ص39:۔ 4۔8۔10
 2مغنیہ  ،فقہ االمام جعفر صادق  ،ج،6:ص21:
 3شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج ،33:ص47:۔41
 4فیروز آبادی  ،القاموس المحیط  ،ج ، 1:ص ، 8 :مادہ برا
 5شیخ نجفی  ،جواہر الکالم  ،ج ،33:ص ،88:کتا ب الخع و المبارات
 6البقر ہ 229 :2
 7کلینی  ،الکافی  ،ج ، 6 :ص ،142:باب المبارات
 8مغینہ  ،فقہ االمام جعفرصادق  ،ج ،6:ص،24:
شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج ،33:ص94:۔،92
خمینی،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص،353:مسئلہ،18:کتاب الخلع والمبارات
 9خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص ،353:حلی  ،شر ائع االلسالم ،ج ،3:ص44:
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طالق رجعی اور معاشر تی مسا ئل :طالق رجعی میں شو ہر طالق دینے کے بعد بیو
ی سے دوبارہ رجو ع کرنے کا حق رکھتا ہے ۔ مگر ہمار ے معاشر ے میں المیہ یہ ہے کہ
طالق رجعی کے دوران رجو ع نہ ہو نے کے برا بر ہے ۔ اکثر اوقات طالق دینے کے بعد
بیو ی کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا جا تا ہے اور مر د اپنی مطلقہ بیو ی سے رابطہ
منقطع کر دیتے ہیں ۔ اگر میا ں بیو ی کے باہمی تنا زعے میں والد ین یا کو ئی اور مخلص
انسا ن زوجین کو صلح کے لیے راضی کر لے تو میا ں بیو ی کے رشتے میں جو خالء پیدا
ہو جا تا ہے وہ مشکل سے پُر ہو تا ہے ۔ تنازعہ اگر شوہر کی طر ف سے ہو تو وہ بیوی کے
حقوق کی عد م ادائیگی کر تا ہے حتی ٰ بیو ی یا تو اس رشتے کو نبھانے کے لیے جھک جا
تی ہے یا پھر طالق لینے پر مجبو ر ہو جا تی ہے ۔
اگر بیو ی کی طر ف سے تنازعہ ہو تو وہ شوہر کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کر تی
اور اس کے حقوق کی عد م ادائیگی کا اظہار کرتی ہے جس کا انجا م طالق کی صورت میں
سا منے آتا ہے ۔ شر یعت میں طالق رجعی کی صورت میں بیو ی کو شو ہر کے گھر رہنے
کا حکم ہے اور اس کا نان نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہو تا ہے مگر عمو می طو ر پر ہمارے
معاشر ے میں شوہر بیو ی کو نہ تو نان نفقہ فراہم کر تا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنے کی ا
جازت دیتا ہے ،جس سے طالق ر جعی کا اصل مقصدختم ہو جا تا ہے ۔
طالق با ئن کے مسا ئل  :چو نکہ طال ق با ئن میں زوجین کو ایک دوسرے سے رجو
ع کا حق نہیں ہو تا اس لیے اس کے بعد دو نو ں ایک دوسرے کے لیے اس وقت تک حرام
ہو جا تے ہیں جب تک مطلقہ بائنہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرکے اس سے طالق نہ
لے لے ۔ طالق کے بعد عورتوں اور مردوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ عقد ثا
نی کا ہے کیو نکہ شریف و عزت دار گھرانے میں لڑکی کی شادی خود ہی ایک بہت بڑا
مسئلہ ہے اور پھر عقد ثا نی تو تقریبا ً ناممکن بن چکا ہے ۔ مطلقہ عورت سے کو ئی مر د
شادی کے لیے تیا ر نہیں ہوتا ،صرف وہ ہی مر د مطلقہ عورت سے شادی کے لیے تیار ہو
تا ہے جو کسی مشکل میں گرفتار ہو ۔ طال ق کے بعد عورت کو رہائش اور معاش و کفا لت
کا مسئلہ سا منا آتا ہے ۔
اسی طر ح مر د کے لیے بھی دوسری شادی کر نے سے کئی ایک مسا ئل سا منے
آتے ہیں اوال ً اس مر د کو ایک و فا شعار اور تابعدار بیوی کی ضرورت ہو تی ہے جو اس
کی اور اس کے بچو ں کی دیکھ بھا ل کر ے مگر افسو س کے سا تھ کہنا پڑتا ہے عمو می
طور پر دوسری بیو ی پہلے بچو ں کی دیکھ بھا ل مخلصا نہ اور مشفقا نہ طرز سے نہیں کر
تی ،پہلی بات تو یہ کہ اس کے اند ر ان بچو ں کے لیے حقیقی ما ں جیسی محبت اور ر حم
دلی پیدا نہیں ہو تی اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے بچو ں کو شو ہر کے پہلے بچو ں پر تر
جیح دیتی ہے اور اس کی خواہش ہو تی ہے اس کے بچے پہلے بچو ں سے زیادہ آسائش میں
زند گی گزاریں ۔

205

فصل دوم  :وجو ِہ طالق اور عدۃ کے مسائل

206

وجو ِہ طالق اور عدۃ کے مسائل

طالق ایک ایسا جا ئز و حال ل کا م ہے جس کو جا ئز ہو نے کے باوجو د اسالم نے
اس کو سخت ناپسند کیا ہے ۔ وجو ہ طالق سے مر اد وہ وجو ہ ہیں جن سے طالق واقع ہو تی
ہے :
فقہاء تشیع نے اگر طالق کو ب ُرا گر دانا ہے تو اس کے لیے گنجائش بھی چھوڑی ہے
کہ حالت نا گز یر ہو نے کی وجہ سے طالق کو واجب قرار دیا ہے یعنی اگر میا ں بیو ی کے
درمیا ن با ہمی انتشار اس حد تک پہنچ جا ئے کہ دو نو ں میں پیا ر محبت ایثا ر و قر با نی
جیسے جذبات ختم ہوچکے ہو ں تو  ،عورت یا مر د میں سے کو ئی ایک بد کردار ہو اور
اسالم کی حدود کا پاس نہ کر تا ہو تو اس صورت حال میں طالق کے سوا کوئی چارہ کا ر
نہیں اور اس میں کو ئی حر ج نہیں کہ وہ دو نو ں ایک دوسرے سے جد ا ہو جا ئیں ۔

معاشرتی وجوہ:
بے ر بط شا د یا ں  :ہما ر ے معاشر ے میں اکثر و بیشتر شادیو ں کی و جہ بے جوڑ
شادیا ں وقوع پزیر ہو تی ہیں جن میں لڑکی اور لڑکے کو بس ایک دوسر ے کے سا تھ باندھ
دیا جا تا ہے مگر کفو کا لحا ظ نہیں ر کھا جا تا چو نکہ وہ ایک دوسرے کا کفو نہیں ہو
تےاس لیےدونوں کا انداز ِ فکر الگ ہو تا اور ذہنی طور پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں
ہو تے ۔دو نو ں کے اند ر پیا ر و محبت کی بجا ئے نفر ت و بے زاری کے جذبات پیدا ہو
جاتے ہیں اس لیے اسالم نے شادی کے لیے سب سے پہلے کفو کا لحا ظ رکھنے کا حکم دیا
ہے ۔
الکفا ءۃ ۔۔۔ و ھی التساوی فی االسالم 1
(کفا ئت یہ ہے کہ زوجین اسال م میں مساوی ہو ں ۔ )
تما م مکاتب فکر کے فقہاءاس با ت پر متفق ہیں کہ میا ں بیو ی دو نو ں کا مسلما ن ہو
نا ال زم ہے ۔ فقہ حنفیہ میں میا ں بیو ی کا چھ امور میں ہم کفو ہو نا ضروری ہے  :نسب ،
اسالم  ،پیشہ  ،حر یت و آزادی  ،تقوی ٰ و دیند اری اور تمول ۔ 2چو نکہ یہ تمام شر ائط ہو نا
دونو ں میں الزم ہیں مگر شادی کر تے وقت ان چیز و ں کی بجا ئے دو لت اور سٹیٹس کو
اہمیت دی جا تی ہے اس لیے شادیا ں نا کا م ہو جا تی ہیں ۔
معاشی مسا ئل  :ہما ر ے معا شر ے میں طالق ہو نے کی ایک و جہ معاشی مسا ئل
کا سا منا ہے اکثر و بیشتر گھر انے ایسے ہو تے ہیں جہا ں بے روزگا ر لڑکو ں کو با
روزگار ثا بت کر کے جھو ٹ کی بنیاد پر ان کی شادیا ں کر دی جا تی ہیں اور شادی کے
چند ماہ بعد ہی معاشی مسائل پید ا ہو جا تے ہیں چو نکہ شو ہر کی کو ئی مالزمت یا کارو بار
نہیں ہو تا لہذا وہ بیو ی بچو ں کے اخراجا ت برادشت کر نے کے قابل نہیں ہو تا ۔ مسعو د
احمد اس مسئلے کو بیا ن کر تے ہو ئے کہتےہیں کہ والد ین اپنے نکمے بیٹے کے
 1حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ، 2 :ص243:
 2جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج ،4:ص54:
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تواخراجات پورے کر لیتے ہیں مگر اس کی بیو ی کا نان نفقہ پورا کر نے کی ذمہ داری نہیں
1
لیتےیہ مسا ئل گھریلو تنا زعا ت کا سبب بنتے ہیں ۔
جہیز کا مطا لبہ  :جہیز کی رسم قد یم زما نے سے ہے جو عمو می طو ر پر کپڑو ں
 ،نقد ی  ،اور روز مر ہ کی عا م ضروریا ت پر مبنی ہے ۔ اگرچہ تاریخ اس با ت کی گواہ
ہے کہ جہیز کی رسم زما مہ قد یم سے چلی آرہی ہے جب عورت کی شادی کی جا تی تو اس
کو شو ہر کے گھر کا فر د شمار کیا جا تا اور سا تھ گھر کا سا مان دے کر رخصت کیا جا تا ۔
یہ رسم بنی اسر یل میں عا م تھی کہ باپ کی جائید اد میں سے سا ما ن جہیز لینے کی
2
صورت میں اسے با پ کی جا ئید اد میں سے کو ئی حصہ نہیں ملے گا ۔
اگر چہ جہیز کی ذمہ داری شر یعت کی رو سے شو ہر کی ہو تی ہے مگر معاشر ے
کے رسم و روا ج کے مطا بق لڑکی کو جہیز اس کے والدین اپنی جیب سے دیتے ہیں اور
اپنی حیثیت و مر تبے سے بڑھ کر جہیز دیا جا تا ہے لہذا لڑکے والو ں کے لیے یہ جا ئز
نہیں کہ وہ لڑکی کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کر یں مگر ہمارے معاشر ے میں یہ چیز
رواج پا چکی ہے کہ شادی سے پہلے جہیز طے کیا جاتا ہے اور اگر لڑکی والے جہیز کم
دیں یا زیادہ جہیز دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو شادی سے انکار کر دیا جا تا ہے اور
اگر شادی ہو بھی جا ئے تو بہت جلد طالق واقع ہو جا تی ہے ۔
شو ہر کی دوسری شادی  :طالق کی ایک بہت بڑی وجہ جو سا منے آرہی ہے وہ شو
ہر کی دوسری شادی ہے اگر چہ اسالم نے مر د کو ایک سے زیادہ شادیا ں کر نے کی
اجازت دی ہے ۔ جیسا کہ ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے:
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(۔۔۔تو دوسری عورتیں جو تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو  ،تین تین یا چار چار
سے نکا ح کر لو  ،پس اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیا ن عد ل قائم نہ کر سکو گے تو
ایک عورت ہی کافی ہے ۔ ۔۔)
فقہ جعفریہ میں مر د کی دوسری شا دی کے حوالےسے صر ف عد ل کی شرط عائد
کی گئی ہے ان کے نزدیک کسی بھی آیت یا حدیث ِ نبو ی ؐ سے یہ ثا بت نہیں کہ مر د کو
دوسری شادی کر نے سےقبل پہلی بیو ی سے اجازت لینا ضروری ہے ۔ بلکہ یہ ہللا کی
طرف سے مر د کا حق ہےاور پہلی بیو ی کااعتراض کرنا قر آن وسنت کے احکام کے منافی
ہے اگر شو ہر بیو ی کا نا ن نفقہ پورا نہیں کر تا یا شب خوابی کاحق ادا نہیں کر تا تو بیو ی
4
اس کو اس ظلم و نا انصا فی سے منع کر سکتی ہے ۔
ہمارے معاشر ے میں معا ملہ اس کے بر عکس ہے جیسے ہی مرد دوسری شادی
کرتا ہے تو بیو ی ،اس کے والدین اور دیگر رشتہ دار غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں اور
اکثر بیو یاں اپنے شو ہر کا گھر چھوڑ کر میکے جا کر بیٹھ جا تی ہیں ۔
ایسی بیو یو ں کے بارے میں حضرت علی ؓفر ما تے ہیں:
 1میاں مسعود ،احمد بھٹہ ۔ حیات النسا ء۔ الہور :آہن ادارہ اشاعت وتحقیق 2015 ،ء  ،ص343:
 2سید حسن امامی ،حقوق مد نی  ،ج، 4:ص527 :۔528
 3النسا ء 3 :4
 4شیخ مفید  ،احکام النسا ء  ،ص42:
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عورت کاسوتن کے بارے میں حسد کر نا اور متعدد شادیو ں کے بارے میں اختالف کر نا اس
1
کی بد عقلی اور بے دینی کا نتیجہ ہے ۔
ہمارے معاشر ے کا المیہ یہ ہے کہ شو ہر دوسری شادی کر کے پہلی بیو ی اور بچو
ں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ان سے رابطہ نہیں کر تا  ،اگر کو ئی بیوی بڑ ے صبر کا
مظا ہر ہ کر تے ہو ئے شوہر کے پاس ہی رہتی ہے تو بھی شو ہر صر ف دوسری بیو ی کو
اہمیت دیتا ہے اور پہلی بیو ی کا نان و نفقہ بھی ادا نہیں کر تا ان حاالت میں بیو ی تنگ آکر
خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جا تی ہے یا طالق لے لیتی ہے ۔
اوالدکی پیدا ئش  :شادی کے بعد گھر میں سب سے پہال مسئلہ اوالد کا اُٹھا یا جاتاہے ۔
ہمار ے معاشر ے میں اوالد کا نہ ہو نے میں بھی عورت کو قصور وار ٹھہر اتے ہیں حتی ٰ
عورت کو ڈرایا اور دھمکا یا جا تا ہے کہ اگر اوالد نہ ہو ئی تو طال ق دے دی جا ئے گی ۔
جب کہ اس بات کی طرف تو جہ ہی نہیں دی جا تی کہ مرد کے اند ر بھی طبعی طور پر
نقص ہو سکتا ہے جو اوالد نہ ہونے کی وجہ بن سکتا ہے ۔
۔۔۔تحقیق سے یہ بات ثا بت ہو چکی ہے کہ بانجھ پن کی شرح خواتین اور مردو ں میں
برابر ہے اور اگر  40فیصد خواتین بانجھ پن کا شکار ہیں تو  40فیصد مرد بھی اس مر ض
میں مبتال ہیں ۔باقی  20فیصد میں دو نو ں کے اندر نقص ہو تا ہے ۔اوال د ہو نے کے لیےمیا
2
ں اوربیوی دو نو ں کاتند رست ہو نا ضروری ہے ۔۔۔
اخالقی اقدار کی پامالی  :مر د عمومی طور پر خود کو حاکم و نگران سمجھتے ہو
ئے اخالقی اقدار کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں اور بیو یو ں کو کوئی خر ید ی ہو ئی چیز
سمجھنے لگتے ہیں ۔اور ذرا ذرا سی بات پر یا گھر کے کام کا ج میں کو تا ہی بر تنے پر
عورت پر ہا تھ اٹھا تے ہیں اس کو لعن تعن کر تے ہیں ۔
ایسے شوہر پر تعجب کا اظہار کر تے ہو ئے نبی اکر م ؐ نے فر مایا :
انی اتعجب ممن یضرب امراتہ وھو بالضرب اولی منھا ال تضربوا نساءکم
بالخشب فان فیہ القصا ص ولکن اضر بوھن بالجوع والعری حتی تربحوا فی
الدنیا واالخرۃ۔3
( میں اس شخص پر تعجب کر تا ہو ں جو اپنی بیو ی کو مارتا ہے جب کہ وہ
خود زیادہ سزا کا مستحق ہے ہا ں مسلما نو اپنی بیویوں کو ال ٹھی سے نہ
مارنا اگر ان کو تنبیہ کر نے پر مجبو ر ہو جا ؤ انھیں کھانا اور لباس نہ دے
کر تنبیہ کرو ۔ یہ طر یقہ دنیا اور آخرت دو نو ں میں تیر ے فائدے میں ہے ۔)
اور پھر فر مایا :
قال رسول ہللا ؐ ایضرب احدکم المراۃ ثم یظل معا نقھا ؟ 4
(یعنی کیسے بیو ی کو ان ہا تھو ں سے با ہو ں میں لیتے ہو جن سے ان پر تشدد کر
تے ہو ؟ اور کیا تم میں سے کو ئی ہے جو بیو ی کو مارے اور پھر اسے گلے لگا ئے ۔؟)
 1رضی جعفر  ،نہج البالغہ  ،حدیث1144:
 2روزنامہ جنگ ،کراچی 29 ،جوالئی  2007سنڈے میگزین
 3مجلسی  ،بخاراالنور  ،ج،100:ص249:
 4عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،20:ص167:
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ان احادیث سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ جو شخص اپنی بیو ی کو مار پیٹ بھی کر
ے اور پھر اپنی جنسی تسکین بھی کر ے تو شریعت میں اس چیز کو ممنو ع قر ار دیا ہے ۔
اس مسئلے کو مبشر احمد اپنی کتا ب میں بیا ن کر تے ہیں :زیادہ تر طالقیں معمو لی باتو ں
اور روز مر ہ کے کام کاج میں کو تاہی کی وجہ سے ہو نے والے لڑائی جھگڑوں کے سبب
ہو تی ہیں شو ہر بیو ی سے کو ئی کام کہے اور بیو ی نظر انداز کردے تو شوہر غصے میں
1
آجاتا ہے اور بیو ی کو مارنا پیٹنا شر وع کر دیتا ہے اور نو بت طالق تک پہنچ جا تی ہے ۔
حقو ق و فر ائض کی عد م ادائیگی  :طالق کی و جہ اہل خا نہ کے سا تھ میا ں بیو ی
میں باہمی حقو ق کی عد م ادائیگی سامنے آرہی ہے ۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کے بارے
میں شر یعت نے واضح احکام بیان کیے ہیں ۔اس حوالے سے امام خمینی کا نقطہ نظر ہے
:مر د کی جنسی خواہشات کو پورا کر نے کی خا طر عورت اپنے آپ کو شو ہر کے اختیار
میں دے  ،جب بھی شو ہر کو اس کی حا جت ہو ۔عورت اسے انکار نہ کر ے بلکہ تمکین
حاصل کر نے سے نہ روکے  ،مگر گھر کے کا م کاج کر نا بیو ی کی قا نو نی و شر عی
ذمہ داری نہیں البتہ رسم ورواج اور اخالقیات کے تحت ان کا مو ں کو بجا النا مستحب عمل
ہے ۔  2بیو ی کے شو ہر پر حقو ق کے بارے میں احکا م شر یعت ہیں کہ ز ند گی کی تمام
ضروریات ؛کھانا  ،ملبوسا ت اور رہا ئش اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ شو ہر کا یہ حق ہے
جسے وہ ادا کر ے تو نیک و کار قر ار پا تا ہے اپنی بیو ی کو پیٹ بھر کھا نا کھالئے اور تن
بھر کپڑا پہنا ئے اور اگر اس سے کو ئی خطا سر زد ہو جا ئے تو اسے معا ف کر دے ۔
مگر آج کے جد ید دور میں بیو یا ں شو ہر و ں سے نا ن ونفقہ سے بڑھ کر توقعات ر
کھتی ہیں وہ چا ہتی ہیں کہ شو ہر ان کی غال می کرے اور سارا کنڑول ان کے ہا تھ میں دے
دے مگر دوسری طرف شو ہر جو بیو ی کے عالوہ اور بھی بہت سی خواتین پر فریفتہ ہو تا
ہے وہ بیو ی کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا  ،بلکہ چاہتا کہ بیو ی اس کے ذاتی کامو ں میں
دخل اندازی نہ کر ے جیسے موبائل یا انٹر نیٹ کے استعمال میں یا دفتر آنے جا نے کے
اوقات میں اس پر پا بند ی نہ لگا ئے ۔ اس طر ح کی بہت سی باتیں میا ں بیو ی کے رشتے
کو مضبو ط کر نے کی بجا ئے اس کو مزید کمزور کر تی ہیں اور وہ دونو ں ایک دوسرے
کے حقوق کی ادائیگی میں کو تا ہی برتتے ہیں جس کے نتیجے میں آخر کار طالق تک بات
پہنچ جاتی ہے ۔
گو یا یو ں کہا جا سکتا ہے ہمارے معاشر ے میں زیادہ تر طالقو ں کے اسباب بے بنیا
د ہو تے ہیں اور طالقیں میا ں بیو ی کی باہمی ضد کے نتیجہ میں وقوع پزیر ہو تی ہیں،میاں
بیو ی نہا یت معمو لی سی باتو ں کو بڑھا کر نتازعہ کی و جہ بنا لیتے ہیں اگر زوجین اس
کے انجام کی طرف تو جہ دیں تو طالق جیسے منحوس عمل کو انجام نہ دیں۔جو میاں بیوی
علیحدگی اختیار کر نا چا ہتے ہیں ان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے انجام
اور اپنے مستقبل کی طر ف تو جہ دینی چاہیے ۔
میا ں بیو ی یہ سو چتے ہیں کہ علیحد ہ ہو نے کے بعد دوسری شادی اپنی مر ضی
کے مطابق کر یں گے مگر ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چا ہیے کہ جدائی کی صورت میں
دو نو ں کو رسوائی کا سا منا کر نا پڑتا ہے ۔دوسری شادی کے سلسلے میں لو گ ان کے
 1مبشر احمد ،حافظ ۔ ھدیۃ العروس ،الہور :مبشر اکیڈمی 2007 ،ء ،ص389:۔ 390
 2خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص305:
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کردار پر انگلیا ں اٹھاتے ہیں۔عورت جب دوسر ی شادی کا سو چتی ہے تو تو اس کی کردار
ُکشی کی جاتی ہے کہ اگر وفا دار ہو تی توپہلے شو ہر کا گھر نہ آباد کر تی۔ بسااوقات عورت
کو ساری زند گی والدین کے گھر میں ہی گزارنی پڑ تی ہے ۔

ارکان و شرائط ِ طالق :
طالق کے درج ذیل چار ارکا ن ہیں :مطلق  ،مطلقہ ،صیغہ طالق اور دو عادل گواہ ۔
مطلق کی شر ائط  :طالق دینے واال (مطلق)  ،جس کو طالق دی جا ئے( مطلقہ ) ،
صیغہ طالق اور دوعادل گواہ ہوں۔ مطلق کے لیے الزم ہے کہ وہ ان میں سے کو ئی ایک ہو
:الف  :شوہر ہو جس نےبیو ی کو طالق دینی ہے ،ب:شوہر کی طر ف سے وکیل مقر ر کیا
گیا ہو جو صیغہ جاری کر ے ،ج:ولی ہو یعنی بچے کی طرف سے اس کا باپ یا دادا طالق
دے ،مگر باپ یا دادا کا طالق دینا اس وقت صحیح ہو گا جب بچہ دیوانگی کی حالت میں بالغ
ہوا ہو یا بالغ ہو نے کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا ہو اور باپ یا دادا اس کی بہتر ی کو مدِنظر
رکھتے ہو ئے طالق کا فیصلہ کر یں ،د :بعض حاالت و واقعات کے پیش نظر حاکم شر ع
اس بات کا مجاز ہے کہ وہ طالق کا صیغہ جاری کر دے۔ 1مطلق کے لیے الزم ہے کہ :وہ
2
بالغ ہو ،عاقل ہو  ،بااختیار ہو اور طالق کا ارادہ وقصد رکھتا ہو ۔
الف  :چو نکہ طالق دینے والے کے لیے الزمی شر ط ہے کہ وہ بالغ ہو لہذا کو ئی نابالغ
بچہ طالق دینے کا استحاق نہیں رکھتا اورنہ ہی کسی کو وکیل بنا کر طالق دینے کا مجاز ہے
۔
اس سلسلے میں امام جعفر صادق کا فر ما ن ہے :
عن ابی الصباح الکنا نی عن ابی عبدہللا قال  :لیس طالق الصبی بشی 3
(ابو صبا ح کنا ئی نے اما م جعفر صادق سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا  :نابالغ
بچے کی طالق کی کو ئی حیثیت نہیں ہے ۔ )
یعنی ایسی طالق جو کو ئی بچہ دے وہ طالق واقع نہیں ہو تی ۔اس حوالے سے مزید آپ نے
فر مایا :
عن ابی بصیر عن ابی عبدہللا قال  :الیجوز طالق الصبی وال السکران 4
(ابو بصیر امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں ،آپ نے فر مایا  :نابالغ بچے اور
مست شخص کی طالق صحیح نہیں ہے ۔ )
ب :طالق دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو ۔لہذا جوبھی دیوانہ ہو چاہے
مستقل طور پر یا عارضی طور پر اسے دورہ پڑتا ہو حالت ِ دیوانگی میں طالق صحیح نہیں
5
اور یہی حکم مست یا اس شخص کاجس کی عقل نشہ آور شہ سے ختم ہو چکی ہو ۔

 1حلی  ،شر ائع اال سالم  ،کتا ب الطالق  ،ج، 3:ص579:
 2مغینہ  ،المذاہب الخمسہ  ،ج،2:ص409:۔410
 3کلینی  ،الکافی  ،ج،6:ص،124:باب الطالق الصبیان ،حدیث4:
 4کلینی  ،الکافی  ،ج،6:ص،124:باب الطالق الصبیان  ، ،حدیث،3:
عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،کتا ب الطالق  ،ابواب مقدماتہ  ،ج ،22:ص ،78:باب ،32:حدیث4:
 5حلی ،شر ائع االسالم  ،ج،3:ص ،579:خمینی  ،تحر یر الوسلیہ  ،ج،2:ص325:
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ج :کسی شخص کو دھمکی دے کر طالق دینے پر مجبور کیا جا ئے تو اس کی طالق واقع
1
نہیں ہو گی اور نہ ہی کسی مجبو ر شخص کی طالق صحیح ہو گی ۔
عن ابی عبد ہللا قال :ال یجوز الطالق فی استکراہ۔2
( امام جعفر صادق نے فرمایا :اکراہ کی صورت میں طالق جائز نہیں ہے ۔)
د۔ قصد و ارادہ :طالق دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ طالق دینے کا قصد و ارادہ کر
ے اور سنجیدگی کے سا تھ بغیر مذاق کےصیغہ طالق کو زبا ن پر جاری کر ے ۔ 3یعنی جو
شخص بغیر ارادے اور نیت کے حالت ِ نیند میں ،نشہ میں  ،غلطی سے یا مذاق میں یا غصے
کی حالت میں (جس میں اس کا ارادہ زائل ہو جا ئے )طالق کاصیغہ پڑھے تو اس طر ح کی
طالق واقع نہیں ہو گی ،ا س طر ح اگر کو ئی سیکھا نے  ،حکایت کر نے  ،تلقین کر نے یا
اپنی(دیگر ) بیو یو ں کو خو ش کر نے کے لیے طالق کا صیغہ جاری کر ے مگر د ل سے
4
کو ئی قصد و ارادہ نہ ہو تو طالق واقع نہیں ہو گی ۔
جبکہ اہل سنت کے نز دیک طالق دینے والے کے لیے قصد وارادہ شر ط نہیں ہے
،تاہم اگر کو ئی شخص بغیر ارادے کے غلطی سے بھول سے غصے میں نشہ میں طالق کے
5
الفا ظ ز با ن پر ال ئے تو طالق واقع ہو جا تی ہے ۔
مطلقہ کی شرائط  :زوجیت  ،دائمی نکا ح میں ہو  ،حیض و نفاس سے پاک ہو  ،ایسے طہر
6
میں جس میں ہمبستر ی نہ کی ہو اور معین ہو نا ۔
زوجیت  :اس سے مر اد یہ ہے کہ طالق دیتے وقت وہ عورت اس کے نکا ح میں ہو ۔
یعنی ایسی عورت جو غیر محر م ہو اس کو طالق دینا ٹھیک نہیں خواہ بعد میں اس سے
شادی ہی کیو ں نہ کر لے ۔ اسی طر ح طالق کو شادی پر معلق کر نا بھی ٹھیک نہیں مثالً
ایسے کہے :اگر فالں عورت سے میر ی شادی ہو ئی تو میر ی طر ف سے اسے طالق ہے
یا معین نہ کر ے اور کہے کہ جس عورت سے بھی میر ی شادی ہو میر ی طر ف سے وہ
7
فارغ ہے ۔
اس ضمن میں منصور بن حازم سے روایت ہے :
عن منصور بن حازم عن ابی عبدہللا قال :قال رسول ہللا ال طالق قبل نکاح والعتق
قبل ملک 8
 1خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص،326:مسئلہ،3:
خوئی ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص331:
 2کلینی  ،الکافی  ،ج ،6:ص ،127:حدیث4 :
 3حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص،580:
سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج،3:ص144:
 4خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2 :ص،326:مسئلہ 3
 5ابن نجیم  ،البحر الرائق ،ج،3:ص426:۔،431
مسعود الکاشا نی  ،بدائع الصنائع  ،ج،3:ص100:
 6حلی  ،شرائع االسالم  ،ج،3:ص581۔582
 7حلی  ،شرائع االسام  ،ج ،3:ص،581:
شیخ نجفی  ،جواہر الکال م  ،ج،32:ص27:
 8صدوق  ،من ال یحضرہ  ،ج،3:ص ،116:حدیث،3445 :
کلینی  ،الکافی  ،ج،6:ص ،179:حدیث 1:
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(منصور بن حازم امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں ،رسول ہللا ؐ نے فر ما یا  :نکا ح
سے پہلے طالق صحیح نہیں ہے اور کسی کا مالک بننے سے پہلے اسے آزاد کر نا بھی
صحیح نہیں ہے ۔ )
ا س سلسلے میں فقہا ء اہل سنت کی رائے ہے :عورت طالق کے وقت مر د کے نکا
ح حبالہ میں ہو  ،کنیز نہ ہو اور عورت صحیح نکاح کے ذریعے مر د کی زوجیت میں آئی ہو
اگر کو ئی شخص عدت گزارنے والی عورت یا بیو ی کی بہن سے یا نکا ح باطلہ میں سے
1
کو ئی نکا ح کرے تو طالق واقع نہیں ہو گی ۔
دائمی نکا ح میں ہو  :جس عورت کو طالق دینا مقصود ہو وہ اس کے دائمی عقد میں ہو غیر
2
دائمی عقد والی زوجہ کو طالق نہیں ہو تی ۔
یعنی غیر دائمی عقد میں طالق کی بجا ئے مد ت کا تعین کیا جا تا ہے اور مد ت ختم
ہو نے پر یا بقیہ مد ت بیو ی کو بخش دینے پر دو نو ں کی علیحدگی واقع ہو جا تی ہے ۔
حیض و نفاس سے پا ک ہو  :بیو ی مد خو لہ ہو نے اور شو ہر پا س ہو نے کی صورت میں
3
الزم ہے کہ طالق دینے سے پہلے بیو ی حیض و نفاس سے پا ک ہو ۔
عن زرارہ و محمد بن مسلم و بکیر وبرید وفضیل واسماعیل االزرق و
یحیی کلھم عن ابی جعفر وابی عبد ہللا انھما قاال  :اذا طلق
معمر بن
ٰ
الرجل فی دم النفاس اوطلقھا بعد مایمسھا فلیس طالقہ ایاھا بطالق ۔4
(زرارہ  ،محمد بن مسلم  ،بکیر  ،برید  ،فضیل  ،اسماعیل االزرق ،معمر بن
یحیی  ،اما م محمد باقر اور جعفر صادق سے نقل کر تے ہیں آپ نے فر مایا :
ٰ
جب کو ئی شخص اپنی بیو ی کو نفاس کی حالت میں یامقاربت کے بعد اس
طہر میں طالق دے تواس کی یہ طالق حقیقت نہیں ہے ۔ )
حیض و نفاس کی حالت میں صر ف ان صورتو ں میں طالق دی جاسکتی ہے :زوجہ
غیر مد خولہ ہو  ،پتہ ہو کہ وہ حاملہ ہے اور شو ہر دور ہو نے کی وجہ سےیہ دریافت نہ
5
کرسکے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ۔
فقہا ء اہل سنت کے مطابق حیض و نفاس سے پاک ہو نا شر ط نہیں لہذا حیض و نفاس
6
میں دی جا نی والی طالق صحیح ہے ۔
ایسا طہر جس میں ہمبستر ی نہ کی ہو  :عورت کے لیے ضروری ہے کہ جس طہر
میں شو ہر بیو ی کو طالق دے اس طہر میں اس سے ہمبستری نہ کی ہو اور طہر مواقع میں
 1جزیر ی  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص ،284:شروط الطالق
 2خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص ،327:مسئلہ ، 10:
شیخ نجفی  ،جواہر الکالم  ،ج ،32:ص28:۔29
 3حلی ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص،581:
خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص327:
4کلینی ،الکافی  ،ج،6:ص ،60:حدیث،11 :
عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج ،22:ص20:۔21۔ باب  ،8:حدیث5:
 5خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص327:۔،328
حلی  ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص581:
ٰ
 6سرخسی  ،المبسوط  ،ج،6:ص ،57:تنز یل الر حمن  ،مجموعہ قوانین  ،ج ،2:ص367:
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ہو نے والی طالق صحیح نہیں باطل ہے ۔  1طہر مواقع میں چار صورتو ں میں شو ہر بیو ی
کو طالق دے سکتا ہے ؛بیو ی صغیر ہ ہو  ،حاملہ ہو  ،یائسہ ہو اور مستر ابہ ( یعنی عورت
کی عمر کا تقا ضا ہو کہ اسے حیض آئے لیکن پیدا ئشی طور پر یاکسی بیما ری کی وجہ سے
اسے حیض نہ آتا ہو ) البتہ اس صورت میں اگر شوہر طالق دینا چاہے تو شر ط یہ ہے کہ
زما ن مواقع و مباشرت سے تین ماہ کا عر صہ گز ر چکا ہو لہذا مذکورہ مدت سے پہلے دی
2
گئی طالق واقع نہیں ہو گی ۔
اسمعیل بن جا بر جعفی ،امام محمد باقر سے روایت کر تےہیں آپ نے فر ما یا  :پا نچ
عورتو ں کو ہر حا ل میں طالق دی جاسکتی ہے :وہ جس کے بارے میں معلو م ہو کہ حاملہ
3
ہے  ،غیر مد خو لہ  ،جس کا شو ہر اس سے غا ئب ہو صغیر ہ اور یائسہ ہو ۔
تعین  :ایک سے زیادہ بیو یا ں ہو نے کی صورت میں شو ہر کے لیے ضروری ہے
کہ وہ جس کو طالق دینا چا ہتا ہے اس کا نا م لے کر ،اس کی کسی صفت یا عالمت کا تعین
4
کر کے طالق دے ۔
احنا ف کے نز دیک جس کی ایک سے زائد بیو یا ں ہو ں وہ کسی ایک کو خاص طو
ر پر مقر ر کیے بغیر اور نیت کیے بغیر طال ق کے الفاظ جاری کر ے تو اس کو یہ اختیار
ہے کہ ان میں سے جسے چا ہے منتحب کر ے تاہم اس پر ہی طالق واقع ہو گی اور باقی تمام
5
اس کی زوجیت میں رہیں گی ۔
صیغہ طالق  :طالق کا صیغہ جار ی کر تے وقت صیغہ میں ان موارد کا پا یا جا نا
ضروری ہے  :صیغہ واضح الفا ظ میں ہو اور لفظ طالق پر انحصار کیا جا ئے  ،صیغہ عر
بی زبا ن میں پڑھے لیکن اگر عر بی زبا ن نہیں آتی تو دوسر ی زبانو ں میں بھی ادا کر
سکتا ہے  ،غیر مشروط صیغہ ادا کرے  ،صیغہ طالق کے بعد کو ئی ایسا لفظ نہ کہے جو
طالق کو با طل کر نے واال ہو  ،طالق کی نسبت عورت کی طرف کر ے اس کے جسم کے
کسی اعضا ء کی طر ف نہ کر ےاور قصد انشاء کر ے ،پس ا گر خبر دینے کی نیت
6
سےصیغہ جاری کر ے تو طالق نہیں ہو گی ۔
رجو ع کیے بغیر تین مر تبہ طالق  :اگر کو ئی شخص بغیر رجوع کیے تین طالقوں
کی نیت سے صیغہ جاری کر ے مثالً کہے  :هی طالق هی طالق هی طالق تو
7
صرف ایک مر تبہ طالق ہو گی باقی دو طالق باطل قر ار پا ئیں گی ۔
 1خمینی  ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص،327:مسئلہ "10۔،11
خوئی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج ، 2:ص،293 :مسئلہ 423:
 2خمینی  ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص ،328:مسئلہ 14:
 3کلینی  ،الفر وع من الکافی  ،ج،6:ص ،79:حدیث ،1 :با ب النسا ء ،
طوسی  ،تہذیب الحکام  ،ج،8:ص ،61:حدیث117 :
 4سیستا نی  ،منہاج الصالحین  ،ج ،3:ص150:
 5سرخسی ،المبسو ط  ،ج،5:ص،172:
کاشانی  ،بدائع اوالصنائع ،ج،3:ص142:
 6حلی ،شرائع االسالم  ،ج ،3:ص583:۔586
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عن زرارہ عن احدھما قال سالتہ عن رجل طلق امراتہ ثالثا فی مجلس
واحد وھی طاھر قال  :ھی واحدۃ۔1
(زرارہ سے روایت ہے میں نے امام محمد باقر یا امام جعفر صادق میں سے
کسی ایک کی خد مت میں عر ض کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طہارت
کی حالت میں ایک نشت میں تین طالقیں دیتا ہے (تواس کا کیا حکم ہے)آپ
نے فر ما یا  :وہ صرف ایک ہی طالق شمار ہو گی ۔)
فقہا ء اہل سنت کے نز دیک صیغہ طالق کی دو شر ائط ہیں :صیغہ طالق صریح یا
کنا ئی ہو جو طالق دینے کو ظا ہر کر ے ،لفظ مقصودمتکلم ہو ۔
لہذا افعال و اعمال کے ذریعے طالق واقع نہیں ہو گی اور اگر کو ئی اپنی بیو ی سے
نا راض ہو اور بغیر صیغہ طالق جا ری کیے اسے جہیز اور حق مہر سمیت والدین کے گھر
بھیج دے تو یہ طالق تسلیم نہیں کی جا ئے گی اور جب کو ئی نیت و ارادہ دل میں کر ے
مگر طالق کا صیغہ جاری نہ کر ے تو طالق نہیں ہو گی اور اگر کو ئی بیو ی سے کچھ اور
کہنا چا ہے جیسے انت طا ھر مگر اس کی زبا ن پر آجا ئے انت طالق تو یہ معاملہ اس کے
2
او ر ہللا کے درمیا ن ہے مگر عدالتی لحا ظ سے طالق مانی جا ئے گی ۔
فقہا اہل سنت کے مطا بق تحر یر ی طالق جا ئزہے البتہ تحر یر اتنی و اضح ہو نی
کہ آسا نی سے سمجھ میں آسکے اور اسے پڑھا جا سکے  ،لیکن اگر صرف کسی کاغذ پر
لکھ کر رکھے مگر بیو ی کی طرف ارسا ل نہ کر ے ،تو نیت کے سا تھ طالق واقع ہو گی
بغیر نیت کے نہیں  ،جو شخص بول نہیں سکتا (گونگاہو ) اس کے اشارے اتنے واضح ہو ں
کہ ازدواجی تعلق کو ختم کر نے کی تصدیق کر یں لیکن اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو لکھ کر
طالق دے بصورت دیگر اشارہ کر ے ۔اور بعض کے خیا ل کے مطا بق اگر کو ئی کسی ہاتھ
3
پیغام بھیجوا کر بیو ی کو مطلع کر ے کہ وہ مطلقہ ہے تو وہ طالق واقع ہو جا ئے گی ۔
دو عادل گواہ  :الزم ہے کہ طالق کا صیغہ جاری کر تے وقت دو عادل گواہ وہا ں
موجود ہو ں جو ان الفا ظ کو سنیں ،البتہ صیغہ طالق سننے کے لیے انہیں اطالع دینی
ضروری نہیں بلکہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہا ں دو عادل مر د مو جو د ہو ں اور الفا
4
ظ کوسن ر ہے ہو ں تو کافی ہے ۔
گواہو ں کی مو جو د گی کے بارے میں ارشاد ِ باری تعا لی ٰ ہے :
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 1کلینی ،الکافی ،ج ،6:ص ،71 :حدیث1:
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( پس جب عورتیں اپنی عد ت کے اختتام کے نز دیک پہنچیں تو انہیں اچھے
اور معروف طر یقے سے روکے رکھو یا انہیں اچھے طر یقے سے علیحد ہ
کر دو اور اپنو ں میں سے ددو صاحبا ن عد ل کو گو اہ بنا ؤ او رہللا کی خا
طر درست گواہی دو  ،یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہر اس شخص کو نصیحت کی
جا تی ہے جو ہللا اور آخر ت پر ایما ن ر کھتا ہو اور جو ہللا سے ڈرتا ہے تو
ہللا اور روزآخر پر ایما ن ر کھتا ہو اور جو ہللا سے ڈرتا ہے تو ہللا اس کے
لیے (مشکالت ) سے نکلنے کاراستہ بنا دیتا ہے ۔)
َ
ََ
بَ
ُ
َ
َّ
َا َ
َْ
ُن
ِقوه
ْ فار
ُوفٍ أو
ْر
َع
ِم
َّ ب
ُن
ُوه
ِك
مس
َأ
َّ ف
ُن
له
َج
َ أ
ْن
لغ
إذ
ف
َِ
ُوفٍ یعنی جب وہ عد ت سے فار غ ہو نے لگیں تو یا تو اچھا ئی کے سا تھ بطر یقہ
ْر
َع
ِم
ب
احسن ان کو دوبارہ زوجیت میں لے لو یا پھر ان کو مال و متا ع دے کر (یعنی حق مہر و
ُِ
دوا
َشْه
َأ
غیر ہ ) ُحسن معاشر ت کے ساتھ روانہ کر دو ۔ اور اگر طالق دینے لگو تو و
َْ
ْ کا مطلب طالق میں دو عا د ل گو اہو ں کی مو جو د گی واجب ہے
ُم
ْك
ِن
ٍ م
دل
َيْ ع
َو
ذ
1
بصورت دیگر طالق و اقع نہیں ہو گی ۔
اس حوالے سے زرارہ سے روایت ہے :
عن زرارہ و محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال  :ان الطالق ال یکو ن بغیر شھود ۔2
(زرارہ اور مسلم امام محمد باقر سے روایت کر تےہیں آپ نے فر مایا  :بے شک
دوعادل گواہو ں کے بغیر طالق نہیں ہو تی ۔)
اسی طر ح ایک اور روایت ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبدہللا قا ل :من طلق بغیر شھود فلیس بشی ء3
( ابو الصبا ح بیا ن کر تے ہیں امام جعفر صادق نے فر ما یا  :جو شخص بغیر گواہو
ں کے طالق دے تواس کی طالق کی کو ئی حیثیت نہیں ہے ۔ )
یعنی روایات سے ظا ہر ہو تا ہے کہ فقہ جعفریہ میں طالق دیتے وقت گواہو ں کی
موجودگی از حد ضروری ہے اور بغیر گواہو ں کی مو جود گی میں دی گئی طالق کی شر
عی لحا ظ سے کو ئی حیثیت نہیں بلکہ وہ عورت اس کی زوجیت میں ہی رہتی ہے ۔
عورتو ں کی گو اہی بھی قا بل قبو ل نہیں امام علی رضا کا اس سلسلے میں قو ل ہے :
عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال  :سالت ابا الحسن عن رجل طلق
امراتہ ۔۔۔قلت فان طلق علی طھر من غیر جماع بشاھد وامر اتین قال
 :التجوز شھدہ النساء فی الطال ق 4
 1طبرسی ۔ تفسیر مجمع البیان ۔ ج ،10:ص41:
 2کلینی ،الکا فی ،ج ، 6 :ص،73:
طوسی ،تہذیب االحکام ،ج،8:ص ،42:حدیث،128:
عاملی ،وسائل الشیعہ ،ج ،22:ص134:۔ ،135حدیث28207 :
3کلینی ،الکافی ،ج ،6:ص ،60:حدیث ،13 :
طوسی ،تہذیب الحکام ،ج،8:ص ،68:حدیث150 :
4کلینی ،الکا فی  ،ج ،6:ص ،68:باب تفسیر طالق السنہ والعدہ ،حدیث ،6 :
طوسی ،تہذیب االحکالم  ،ج ،8 :ص ،49:باب احکام طالق  ،حدیث152 :
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( احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کر تے ہیں کہ میں نے اما م رضا سے
ایک شخص کے اپنی بیو ی کو طالق دینے کے بارے میں کچھ سوال کیے۔۔۔
جن کے دوران میں نے عر ض کیا کہ اگر وہ عورت کو ( حیض کے بعد )
طہارت کی حالت میں مبا شر ت کیے بغیر ایک مر د دوعورتو ں کی مو
جودگی میں طالق دے (تو اس کا کیا حکم ہے )آپ نے فر مایا  :طالق میں
عورتو ں کی گواہی معتبر اور جا ئز نہیں ہے ۔ )
اس سلسلے میں فقہا ء کا قو ل :
طالق دیتے وقت عورتو ں کی گواہی قابل قبو ل نہیں خواہ صرف عورتیں ہی ہو ں یا
1
دو عورتیں اور ایک مر د ہی کیو ں نہ ہو ۔

عد ت سے متعلق فقہی مسائل اور آراء
جو عور ت مد خو لہ  ،بالغہ ،غیر یائسہ اور عاقلہ ہو اگروہ اپنے شو ہر سے طالق
لے  ،کسی طرح سے نکا ح فسخ ہو جائے  ،غیر دائمی نکاح کی مد ت ختم ہوجا ئے  ،شوہر
بیو ی غیر دائمی نکا ح کی مد ت بخش دے  ،شو ہر فوت ہو جائے ( عورت یا ئسہ ہو یا
صغیرہ) یا کسی عورت سے وطی بالشبہ واقع ہو جا ئے تو اس کے لیے الزم ہے کہ وہ عد
2
ت ر کھے ۔
عد ت کے با ر ے میں ارشاد با ر ی تعا لی ٰ ہے :
َ
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(اور مطلقہ عورتیں تین حیض آنے تک انتظا ر کر یں اور اگر وہ ہللا
اور روز آخر ت پر ایما ن ر کھتی ہیں تو ان کے لیے جا ئز نہیں کہ ہللا نے
جو کچھ ان کے ر حم میں خلق فر ما یا ہے اسے چھپا ئیں ۔۔۔)
یعنی و ہ عورتیں جو شادی شدہ ہو ں اور انہیں خو ن حیض آتا ہو جب انہیں طالق
دی جا ئے  ،ان کے لیے ضروری ہے کہ تین طہر تک انتظا ر کر یں ۔یعنی کسی سے شادی
نہ کر یں ۔ اما م با قر سے روایت ہے  :اقر ا کے معنی ہیں طہارت اور پاکیز گی کے ۔ 4اما م
جعفرصادق سے مر و ی ہے :جس عورت کو حیض نہیں آتا اور ایسی مستحاضہ جسے
حیض نہیں آتا اور جس کے لیے طہارت نہیں ہے ان سب کی عدت تین ماہ ہےاور جس
عورت کو حیض آتا ہو اور وہ عورت جس کی ماہو اری کاسلسلہ جاری رہتا ہے اس کی عدت

 1حلی ،شر ائع االسال م ،ج ،3:ص،587 :
خمینی ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص،331 :مسئلہ 9 :
 2خمینی ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2 :ص،334:
سیستا نی ،منہا ج الصا لحین ،ج ،3:ص165 :
 3البقرہ 228 : 2
 4کلینی ،الکافی  ،ج ،6:ص ،89:حدیث4:
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تین مرتبہ پاک ہو نا ہے اور قروء کے معنی ہیں دو حیض کے درمیا ن خو ن کا جمع ہو جا نا
1
۔
مطلقہ کو عد ت پور ی کر نے کا حکم دیا گیا تا کہ یہ معلو م ہو سکے کہ اس کے شو
َْ
َ َ
ن َ
ََال َ
ما
ْن
ُم
ْت
یك
َّ أ
ُن
ُّ َله
یحِل
ہر کا نطفہ اس کے رحم میں قر ار پا یا کہ نہیں ۔  2و
ََ
َ َّ
َّ اور ان عورتو ں کے لیے یہ جا ئز نہیں ہے کہ ہللا نے ان
ِن
ِه
َام
ْح
َر
ِي أ
اَّللُ ف
لق
خ
کے ر حم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے پو شیدہ ر کھیں ،جلد از جلد عد ت پوری کر نے
اور واپسی کے حق کو با طل قر ار دینے کے لیے ۔امام جعفر صادق فرماتے ہیں :اس سے
3
مر اد حمل اور حیض ہے ۔
تفسیر قمی میں اس آیت کی تفسیر یو ں کی گئی  :عورت کے لیے یہ جا ئز نہیں کہ وہ
تعالی نے تین چیز یں
اپنے حمل  ،حیض یا پاکیز ہ ہو نے کو اپنے شو ہر سے چھپائے ہللا
ٰ
عورتو ں کے ذمے ر کھی ہیں :طہر  ،حیض اور حمل ۔ 4اور کسی عورت کے لیے منا سب
نہیں کہ طالق کے موقع پر وہ اپنے حمل کو مخفی ر کھے اور اس کے شو ہر کو حمل کا علم
نہ ہو جب کہ و ضع حمل تک اس کا شو ہر اس کا حق دار ہے ۔ 5اور اگر ان کے شو ہر مصا
لحت پر راضی ہو ں اور ان کا مقصد بیو یو ں کو تنگ کر نا نہ ہو تو عد ت کے دوران بیو ی
کو دو بارہ زوجیت میں لینے کے زیادہ حق دار ہیں ۔
محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے( :عورت کے لیے ) عد ت ر
کھنا شو ہر کے نطفہ سے(رحم ) پاک ہو نے کے لیے ہے اور ہللا کے حکم کی پیروی کر
تے ہو ئے عد ت رکھنے کا حکم دیا گیا جیسے اس عورت کی عد ت جس کا شو ہر شادی
کے بعد دخول اور مباشر ت سے پہلے فوت ہو جا ئے ۔  6بیو ہ کی عد ت کے بارے ارشاد با
ر ی تعا لی ٰ ہے :
َ
یَ
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َ
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َر
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ًا ۔۔۔7
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ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
َْ
َشر
َع
ٍ و
ُر
َة أشه
بع
ِن أر
ِه
ِأنفس
ب
)اور تم میں سے جو وفات پاجائیں اور پیچھے بیو یاں چھوڑ جائیں تو وہ بیو یاں چار
ماہ دس دن اپنے آپ کو انتظا ر میں ر کھیں (اور جب ان کی عد ت پور ی ہو جائے تو وہ
دستور کے مطابق عمل کر یں ۔)
عن عیبد ہ بن زرارہ قال  :سالت اباعبدہللا عن امراۃ ھلک زوجھا ولم
یدخل بھا قال  :لھا المبراث وعلیھا العد ۃ کاملہ ۔۔۔8

 1ایضاً ،ج ،6 :ص،100:حدیث8
 2طبا طبا ئی ،ریاض المسا ئل ،ج ،11:ص111:
 3طبرسی ،تفسیر مجمع البیان ،ج1:۔،2ص326:
 4قمی ،تفسیر قمی ،ج،1:ص74:
 5عیاشی ،تفسیر عیاشی ،ج ،1:ص ،115:حدیث356:
 6طبا طبائی ۔ ریا ض المسا ئل ۔ ج،11:ص،111:
ڈاکٹر محمد ناصری ۔ مبا نی فقہی حقوق مد نی ۔ ج ،2:ص212:
 7البقرہ 234 :2
 8عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج،21:ص ،327:باب  ،58:حدیث27205 :
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(عبید بن زرارہ 1کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے کسی عورت کے
بارے میں پو چھا کہ جس کا شو ہر مبا شر ت سے پہلے فوت ہو گیا تھا تو امام
نے فر ما یا  :اس عورت کے لیے وراثت میں حق ثا بت ہے اور عورت پر
واجب ہے کہ و ہ کا مل (چار ماہ دس دن ) عد ت ر کھے ۔۔۔)
2
عد ت کی نو عیت  :مطلقہ غیر حا ملہ  ،مطلقہ حا ملہ اور مطلقہ مستر ابہ
مطلقہ غیر حا ملہ کی عد ت  :شو ہر اگر اپنی ایسی بیو ی کو طالق دے یا کسی و جہ
سے نکا ح فسخ ہو جا ئے جس کو حیض بھی آتا ہو اور وہ مدخولہ بھی ہو تو اس پرتین طہر
3
عد ت ر کھنی وا جب ہے ۔
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(اور مطلقہ عورتیں تین حیض تک انتظا ر کر یں اور اگر ہللا اور روز آخر ت
پر ایما ن ر کھتی ہیں تو ان کے لیے جا ئز نہیں کہ ہللا نے ان کے رحم میں
جوکچھ خلق کیا ہے اسے چھپا ئیں اور ان کے شو ہر اگر اصال ح و سازگا
ری کے خواہا ں ہیں تو عد ت کے دنو ں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس
لینے کے پورے حق دار ہیں ۔ ۔۔)
عد ت طال ق کا صیغہ جا ری ہو نے کے سا تھ ہی شر وع ہو جا تی ہے اور اسی طر
ح فسخ نکا ح میں فسخ ہو تے ہی عد ت شر وع ہو جا تی ہے اور تین طہر تک باقی ر ہتی
ہے ۔
زرارہ اما م محمد با قر سے روایت کر تے ہیں :آپ سے پوچھا گیا ایک مر د نے اپنی
بیو ی کو دو عادل گواہو ں کی مو جو دگی میں ایسے طہر میں طالق دی جس میں اس نے
اس کے سا تھ ہمبستر ی نہیں کی تھی تو امام نے فر ما یا :جب وہ عورت تیسر ے حیض میں
داخل ہو جائے گی تو اس کی عد ت ختم ہو جا ئے گی اور وہ (دوسرے ) خواستگاروں کے
5
لیے حال ل ہو گی ۔
مطلقہ حا ملہ کی عدت  :بیو ی اپنے شو ہر سے طالق لے یا کسی اور وجہ سے
طالق واقع ہو جا ئے چا ہے بیو ی دائمی ہو یا غیر دائمی تو اس پر وضع حمل تک عدت
رکھنا واجب ہے ۔ 6اگر کو ئی عورت ایک سے زائد بچو ں سے حا ملہ ہو تو قر آن کے حکم
 1عبید بن زرارۃ بن اعین الشیبانی  ،ان کے بارے میں اما م جعفر صادق نے فر مایا کہ یہ ثقہ ہیں ثقہ ہیں
اور ان سے متعلق کو ئی شک نہیں ۔یہ امام جعفر صادق کے اصحا ب میں سے تھے ( نجاشی  ،رجال
نجاشی  ،ص،233:رقم ) 618:
 2سیستا نی ،منہا ج الصا لحین  ،ج ،3:ص166:۔167
 3خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج ،2:ص، 301:
سیستا نی  ،منہا ج الصا لحین  ،ج،3:ص171:
 4البقرہ 228 : 2
 5عاملی ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،22:ص ،204:باب  ،15:حدیث28390 :
 6خمینی ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2 :ص300:
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کے مطا بق جب تک آخر ی بچہ کا حمل وضع نہ ہو اس کی عدت ختم نہ ہو گی چا ہے وہ
دائمی بیو ی ہو یا غیر دائمی ۔
اس سلسلے میں زرارہ نقل کر تے ہیں :
عن زرارہ عن ابی جعفر قال  :طالق الحامل واحدۃ فاذا وضعت مافی بطنھا
فقد بانت منہ 1
(زرارہ امام محمد باقر سے روایت ہے آپ نے فر مایا  :حا ملہ عورت کی طالق ایک
ہی ہے پس جب وہ و ضع حمل کر دے گی تو اپنے شو ہر سے جدا ہو جا ئے گی ۔ )
مستر ا بہ کی عد ت  :ایسی عورت جس کی عمر حیض آنے کی ہے مگر کسی و جہ
یا بیما ر ی کی و جہ سے اسے حیض نہیں آتا تو اس کےلیے پورے تین ماہ عدت ر کھنا
2
واجب ہے ۔
اس بارے میں قر آن مجید کی آیت مبار کہ ہے :
َ ْ
ُ
ْ
َ َّ
َ
ُ
َ
ِي َ
ْ
ْتم
ْتب
ِنِ ار
ْ إ
ِكم
ِسائ
ِن ن
ض م
الم
ِن
َ م
ِسْن
یئ
اللئ
و
َحِیِ
َ
َ ۔۔۔3
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
ِدُ
َعَّ
ْ َ
ْن
یحِض
ِي لم
َاللئ
ٍ و
ُر
ُن ثلثة أشه
ته
ف
(تمہاری عورتو ں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں (ان کے بارے میں )
اگر تمہیں شک ہو جا ئے تو ان کی عد ت تین ماہ ہے اور یہی حکم ان عورتو ں کا ہے جنہیں
حیض نہ آ یا ہو ۔ ۔۔)
زرارہ امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں :میں نے آپ سے ایسی عورت کے
بارے میں پو چھا جو حیض نہیں دیکھتی مگر تین یا چار سال حیض دیکھتی ہے تو امام نے
4
فر ما یا  :کہ وہ تین ما ہ عد ت ر کھے گی اور پھر چا ہے تو شادی کر لے ۔
اس بارے میں فقہا ء اہل سنت کی رائے ہے :
ایسی مطلقہ عورت جس کو کم عمر ہو نے یا زیادہ عمر ہو نے  ،کسی مر ض کی و جہ سے
5
یا و یسے ہی حیض نہ آتا ہو اس کی عدت تین ماہ ہے ۔
غی ر دائمی نکا ح والی عورت کی مد ت ختم ہو نے پر یا بقیہ مد ت بخش دیئےجا نے
پر عورت اگر اس عمر میں ہو کہ اس کو حیض بھی آتا ہو اور عادت بھی ر کھتی ہو تو دو
6
حیض تک اور اگر حاملہ ہو وضع حمل اس کی عد ت ہو گی ۔
مفقو د الخبر شو ہر کی عد ت :اگر کسی عورت کا شو ہر غائب ہواور اس کی ز ند گی
و مو ت کی کو ئی خبر نہ ملتی ہو تو یہ بیو ی طالق لینے کے لیے حاکم شر ع کے پاس جا
ئے تو حاکم شر ح اس کو چار سا ل کی مہلت دے گا چار سا ل گزرنے کے بعد بھی اس کی
زند گی و موت کو ئی خبر نہ ملے تو حاکم شر ع اس کو طالق رجعی جاری کر دے گا مگر
اس کی عدت وفات کی ہو گی ۔ 7یعنی ایسے شو ہر جس کی زند گی اور مو ت کی کوئی خبر
 1عاملی ،وسا ئل الشیعہ  ،ج،22:ص ،193:باب ،9:حدیث28361:
 2خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص ،300:سیستا نی  ،منہاج الصا لحین  ،ج،3:ص168:
 3الطالق 4 :67
 4عاملی  ،وسا ئل الشیعہ ،ج ،22 :ص ،187:باب  ، 4:حدیث28345 :
 5تنزیل الر حمن ٰ ،مجمو عہ قو انین اسالم ۔ج ،2:ص745:
 6خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج،2:ص ،291:مسئلہ 16:
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نہیں ملتی اس کی خبر نہ ملنے پر حاکم شر ع کی طرف دی جا نے والی طالق رجعی ہو گی
مگر اس کی عدت وفات کے برابر ہو گی ۔زوجین کے حقوق محفو ظ ہو ں گے ،اگر عدت
کے دوران میا ں بیو ی میں سے کسی کی موت ہو جا ئےتو دوسرا اس کا وارث قرار پا ئے
گا اور شو ہر کے مر نے پر عورت کو پھر دوبارہ عدت وفات رکھنی ہو گی ۔1لیکن اگر عدت
2
کے بعد شو ہر کی موت کی خبر ملے تو بیو ی پر دو بارہ عدت رکھنا واجب نہیں ۔
متوفی کی زوجہ کی عدت  :مر نے والے کی بیو ی اگر حاملہ ہو تو اس کی عد ت
ابعد االجلین (جو دو عدتو ں سے زیادہ دور ہو ۔) تک ہےلیکن اگر حا ملہ نہ ہو تو خواہ وہ
صغیر ہ ہو یا کبیر ہ  ،یائسہ ہو یا غیر یائسہ  ،مباشر ت واقع ہو چکی ہو یا نہ ہو ئی ہو ،عقد
3
دائمی ہو یا انقطا ئی اس پر چار ما ہ دس د ن عد ت ر کھنا واجب ہے ۔
حاملہ کی عد ت کے بارے میں ارشاد ِ خداوند ی ہے :
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(۔۔۔اور حاملہ عورتو ں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے ۔۔۔)
اور بیوہ کی عد ت کے بارے میں ارشا ِد باری تعا لی ٰ ہے :
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(اور تم میں سے جو وفات پا جا ئیں اور بیو یا ں چھوڑ جا ئیں تو وہ بیو یا ں چا ر ما ہ
دس د ن اپنے آ پ کو انتظا ر میں ر کھیں اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو جا ئے تو
دستور کے مطا بق عمل کر یں ۔۔۔)
سورہ بقر ہ میں عورت کے لیے چار ماہ دس د ن عد ت ر کھنے کا حکم ہے اور
سور ہ طالق کی آیت نمبر 4میں حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے ان دو نو ں پر اس وقت
تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک دو نو ں میں سے جو بھی زیادہ عدت ہو اس پر عمل نہ کر
ے کیو نکہ ایک پر عمل کر نے کی صورت میں شک باقی رہتا ہے اس لیے علما ء نے کہا
6
کہ اسے چاہیے کہ ابعد اال جلین پر عمل کر ے ۔
عن الحلبی عن ابی عبدہللا انہ قال الحامل المتوفی عنھا زوجھا تنقضی عدتھا
اخر االجلین7
سیستا نی ،منہاج الصالحین ،ج ،3:ص179:۔ ،180مسئلہ 588:
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(حلبی امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں آپ نے حا ملہ عورت کے بارے میں
جس کا شوہر مر گیا تھا ،فر ما یا :وہ اپنی عدت دونو ں مد تو ں ( عد ت وفا ت اور و ضع
حمل ) میں سے آخر ی مد ت تک ر کھے گی ۔ )
اگر کو ئی شخص اپنی بیو ی کو طالق ر جعی دے اور عد ت ختم ہو نے سے پہلے
1
فوت ہو جا ئے تو یہ عورت عد ت طالق کے سا تھ عدت وفات بھی ر کھے گی ۔

فصل سو م :فسو خ نکا ح اور دیگر عائلی ومعاشر تی
مسا ئل

 1کاشف الغطاء  ،تحریر المجلہ ،ج ،5:ص92:
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فسو خ نکا ح اور دیگر عائلی و معاشر تی مسا ئل
ایال ء :لغوی طور پر ایال ء قسم کھا نے کے معنی میں آتا ہے ۔ 1جب کہ اصطال حی
لحاظ سے یہ شوہر کا اپنی بیو ی کو نقصان پہنچا نے کی غر ض سے چار ماہ سے زیادہ یا
2
ساری عمر کے لیے مباشر ت نہ کر نے کی قسم کھا نا ایال ء کہالتا ۔
ایال ء ایک طر ح کی قسم ہے جو ہللا کے خاص نامو ں کو لے کر کھا ئی جا تی ہے
البتہ صیغہ ایال ء عر بی میں پڑھنا شر ط نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہ ایسے الفا ظ ادا کر ے جن
میں صراحت کے سا تھ ہمبستر ی نہ کر نے کا کہا جا ئے ۔تاہم اگر کو ئی شخص اپنی بیو ی
سے کہے کہ  :ہللا کی قسم میں تجھ سے ہمبستر ی نہیں کروں گا ،ہللا کی قسم میں تجھے
3
اشتعال دالؤں گا تو واقع ہو جا ئے گا ۔
عن ابی بصیر عن ابی عبدہللا قال  :سالتہ عن االیالما ھو ؟فقال ھو ان
یقول الرجل ال المراتہ  :وہللا ال اجامعک کذا و کذا ویقول  :وہللا
الغیظنک فیتربص بھا اربعہ اشھر ثم یوخذ فیوقف بعد االربعتہ اشھر فان
فاء وھو ان یصالح اھلہ فان ہللا غفور رحیم وان لم یفی جبر علی ان یطلق
وال یقع طالق فیما بینھما ولو کان بعد اربعہ اشھر مالم ترفعہ الی االمام ۔ 4
(ابو بصیر سے روایت ہے ،میں نے اما م جعفر صادق سے سوال کیا کہ ایال ء
کیا ہے تو آپ نے فر ما یا  :ایال ء یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کہے :ہللا کی
قسم فال ں مد ت تک میں تمہارے سا تھ ہمبستری نہیں کروں گا اور کہے ہللا
کی قسم میں تجھےغصہ اور اشتعال دالؤں گا  ،پس چار ماہ تک انتظا ر کر ے
 ،پھر چار ماہ کے بعد اسے پکڑ کر قید کیا جا ئے گا پس اگر اس نے رجوع
کر لیا اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیو ی سے مصالحت کر ے ،تو ہللا بخشنے واال
رحم واال ہے اور اگر رجوع نہ کر ے اور اپنی قسم سے باز نہ آئے تواسے
طالق دینے پر مجبور کیا جائے گا  ،اور جب تک بیو ی امام سے شوہر کی

 1حسینی ،فر ہنگ لغات  ،ص80:
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شکا یت نہ کر ے اس وقت تک ان دو نو ں کےدرمیا ن طالق واقع نہ ہو گی
اگر چہ چار ماہ ہی کیو ں نہ گز ر جائیں ۔)
ایال ء ایک ایقاعات ہے اس لیے عقود کی عام شر ائط بلو غ  ،عقل  ،اختیار اورقصد
وارادہ کا ہو نا الز م ہے ۔ 1جس عورت سے ایال ء کر نا مقصود ہو اس کے لیے ضروری ہے
2
وہ اس کی دائمی مد خولہ بیو ی ہو غیر دائمی اور غیر مدخولہ پر ایال ء واقع نہیں ہو گا ۔
اس مسئلہ کو ہللا پاک نے قر آن مجید میں بیا ن فر مایا ہے ارشا ِد باری تعالی ٰ ہے :
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( جو لو گ اپنی بیو یو ں سے تر ک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چار
مہینے کی مہلت ہے  ،اگر اس کے بعد واپس آگئے تو خدا غفور رحیم ہے اور
اگر وہ طالق کاارادہ کر یں تو خدا سننے اور جاننے واال ہے ۔ )
اس آیت سے مراد یہ ہے جو لو گ اپنی بیو یو ں کو تنگ کر نے کے لیے قسم کھا
لیتے ہیں کہ ان سے ہم بستری نہیں کر یں گے تو ان کو چا ر ما ہ تک انتظا ر کر نا پڑے گا
اور اتنے عر صے میں وہ کسی چیز کی طلب نہ کر یں اور اگر ان کے شو ہران کی طر ف
واپس آ جا ئیں تو قسم کا کفارہ ادا کر یں اور اگر ہمبستر ی کر نے کے قابل ہو ں تو ہمبستر ی
کر یں اور عاجزی سے عہد وپیمان کر ے ۔
امام جعفر صادق سے پو چھا گیا تو انہو ں نے فر مایا :اگر کو ئی قسم کھا لے کہ و ہ
اپنی بیو ی کے قر یب نہیں جا ئے گا تو چار ما ہ تک بیوی اس سے کو ئی مطالبہ نہیں کر ے
گی اور اس شخص کو کو ئی گنا ہ نہیں ہو گا پس اگر چا ر ماہ گز ر جا ئیں اور شوہر نے بیو
ی سے جنسی تعلق قائم نہیں کیے تو اگر بیو ی راضی رہے تو جائز ہے لیکن اگر وہ حاکم
شر ع کے پاس معاملہ لے جا ئے تو شو ہر سے کہا جا ئے گا کہ اگر تم رجوع کر لو تواس
سے تعلقات قائم کر سکتے ہو یا اسے طالق دے دو اس سے علیحدگی اختیار کرلینا ارادہ
طالق تصور کیا جا ئے گا ،پس جب اسے حیض آجا ئے اور وہ پا کیز ہ ہو جا ئےتو اس وقت
اس کو طالق د ے دے اور جب تک تین طہر پورے نہیں ہو جا تے شوہر کو اسے واپس
النے کا حق ہے ۔یہ ایال ء کا مفہو م ہے جسے ہللا نے اپنی کتا ب میں بیان کیا ہے اور سنت
4
رسول ؐ سے بھی ثا بت ہے ۔
ایال ء کی مد ت چا ر ما ہ سے زائد ہو نی ضروری ہے اس سے کم مد ت کی قسم میں
5
ایال ء واقع نہیں ہو گا ۔
ایال ء سے پیدا ہو نے والے معاشر تی مسا ئل  :چو نکہ ایال ء میں شو ہر بیو
ی کو تکلیف دینے کی نیت سے قسم کھا تا ہے کہ وہ اس سے چار ماہ سے زیادہ عر صہ کے
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 2خمینی ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ،2:ص ،357:کتاب ایال ء
 3البقرہ 226 :2۔227
 4کلینی  ،الکافی ،ج ،6:ص،131:حدیث 4:
5شیخ نجفی،جواہر الکالم  ،ج،33:ص309:
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لیے ہمبستر ی نہیں کرے گا ۔اس سے بیو ی کو ذہنی اور جسما نی تکلیف کے ساتھ معاشی
لحاظ سے بھی تکلیف ملتی ہے وہ شوہر کے ہو تے ہو ئے اس عرصے میں بغیر شو ہر کے
جیسی زندگی گزارنے پر مجبو ر ہو تی ہے ۔ اس عر صے کے دوران بیو ی کو حاکم شر ع
کے پاس جا کر شکایت کا بھی حق نہیں ہو تا کیو نکہ بیو ی اپنا نفقہ بھی شو ہر سے لینے کی
حق دارنہیں ہو تی ۔
اگر شو ہر مد ت سے پہلے بیو ی سے رجو ع کر نا چا ہیے تو اسے کفارہ ادا کر نا
پڑتا ہے جو کہ دس مسکینو ں کو کھا نا کھال نا یا ایک غالم آزاد کر نا ہے جو کہ محدود
معاشی وسائل رکھنے والے شوہروں کے لیے انتہا ئی ناگزیر عمل ہے ۔ مد ت تربض
گزارنے کے بعد اگر شو ہر رجو ع کر لے تو ٹھیک ورنہ بیو ی یہ حق رکھتی ہے کہ حاکم ِ
شر ع سے شکایت کر ے ۔مگر چونکہ عورت کی رسا ئی حاکم شر ع تک نہیں ہوسکتی اس
لیے اکثر و بیشتر خواتین اس حوالے سے بہت سے مسا ئل سے دو چار ہو تی ہیں ۔
ظہار  :ظہا ر کا لفظ ظھر سے نکال ہے جس کے معنی پیٹھ کے ہیں ۔ 1شر عی لحاظ سے
ظہا ر سے مر اد ہے کہ شو ہر کا اپنی زوجہ کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینا
جس کو ادا کر نے سے زو جہ اس پر حرا م ہو جا تی ہے  ،جاہلیت کے زما نہ میں یہ ایک
طر ح کی طالق تھی مگر بعد از اسالم یہ طال ق نہیں مگر اس سے زوجین اپنا رشتہ زوجیت
2
قائم نہیں ر کھ سکتے جب تک شو ہر کفارہ ادا نہ کر ے۔
تعالی ہے :
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(تم میں سے جو لو گ اپنی بیو یو ں سے ظہار کر تے ہیں (اور انہیں ما ں کہہ
بیٹھتے ہیں ) وہ ان کی ما ئیں نہیں ہیں ۔ اور جو لو گ اپنی بیویوں سے ظہار
کر یں پھر اپنے قول سے پلٹ جا ئیں تو انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک
غالم آزاد کر نا چا ہیے ۔ )
اس آیت مبارکہ میں ہللا تعالی ٰ نے ان لو گو ں کو تنبیہ کی ہے جو کم عقلی میں جذباتی
ہو کر اپنی بیو یو ں کو اپنی ما ؤں سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ ان کی بیویا ں جن سے نکا ح
کر کے اور حق مہر ادا کر کے انہو ں نے خود پر حال ل کیا ہوتا ہے وہ ان کے ان الفا ظ
سے مائیں نہیں بن جا تیں ،اور جب پھر وہ ان کو اپنے کیے پر ندامت محسو س ہو اور اپنی
زوجہ کی طر ف پلٹنا چا ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے کفارہ ادا کر یں اور جب تک کفارہ ادا
نہ کر یں گے تب تک ان کی بیو یا ں ان پر حال ل نہ ہو ں گی ۔
 1حسینی ،فر ہنگ لغا ت  ،ص321:
 2شیخ نجفی ،جواہر الکالم ،ج ،33:ص،96:
خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج،2:ص354:
 3المجادلہ 2 :58۔3
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ارکان ِ ظہار  :صیغہ ظہار  ،وہ شخص جو ظہار کر تا ہے اور جس عور ت سے ظہار کیا جا
ئے ۔
صیغہ ظہار  :شوہر اپنی زوجہ کو اگر کہے کہ تو مجھ پر میر ی ماں کی پیٹھ جیسی
ہے  ،میر ی بیو ی مجھ پر میر ی ما ں کی پیٹھ جیسی ہے یا یہ کہے کہ تو مجھ پر ویسے ہی
1
حرام جیسے میر ی ما ں کی پیٹھ تو ظہار واقع ہو جا ئے گا ۔
عن زرارہ عن ابی جعفر فی حد یث انہ سالہ کیف الظھار فقال  :یقول
الرجل المراتہ وھی طاھر من غیر جماع  :انت علی حرام مثل ظھر
امی وھو یرید بذلک ا لظھار ۔2
(زرارہ نقل کر تے ہیں انہو ں نے اما م محمد باقر سے پو چھا ظہار کیسے
واقع ہو تا ہے ؟ تو آپ نے فر مایا :ایک شخص اپنی بیو ی سے طہر غیر
مواقعہ میں کہے  :تو مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جیسے میر ی ما ں کی پیٹھ
 ،اور وہ ان الفاظ میں ظہا ر کاارادہ کر ے ۔ )
ظہار کر نے واال  :ظہا ر کر نے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ بالغ  ،عاقل
 ،اختیار  ،قصد وارادہ کر نے واال ہو ،جبکہ مجبور  ،دیوانہ  ،مست  ،بے اختیار  ،بے ارادہ ،
غصے میں اور حالت ِ نیند میں ظہار واقع نہیں ہو گا ،البتہ خصی  ،خنثی ٰ اور مجوب ظہار
3
کر ے تو ہو جا ئے گا ۔
جس عورت سے ظہار کیا جا ئے  :شر عی طور پر الزم ہے کہ جس سے ظہار کیا
جا ئے وہ اس شخص کی مدخولہ بیوی ہو چا ہے دائمی ہو یا غیر دائمی  ،آزاد ہو یا کنیز ۔4قر
آن و سنت کے احکام کے مطابق ظہار شر یعت میں حرام ہے ۔  5شو ہر اگر ظہار کرنے کے
بعد اورکفارہ دینے سے پہلے بیو ی سے ہمبستر ی کر لے تو اس پر دو کفارے ادا کر نے
واجب ہو ں گے اور جتنی دفعہ ہمبستر ی کر ے گا اتنی دفعہ کفارہ دینا واجب ہو گا ۔6جبکہ
فقہا ء احنا ف کے نز دیک اگر کفارہ دینے سے پہلے عورت سے ہمبستری کر ے تو ہللا سے
استغفار کر ے مگر اس پر کچھ واجب نہیں صر ف پہلی مر تبہ کفارہ دینے کے یہا ں تک کہ
7
کفارہ ادا کر ے ۔

 1خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص،354:مسئلہ  ،2:کتاب الظہار ،
خوئی ،منہاج الصالحین ،ج ،2:ص،309:مسئلہ،1500:
شیخ نجفی ،جواہرالکالم ،ج ،33:ص99:
 2صدوق ،من ال یحضرہ الفقیہ ،ج ،5:ص،224:باب الظہار  ،حدیث،4828:
عاملی  ،وسائل الشیعہ  ،ج،22:ص،307:باب ،2:کتاب الظہار ،حدیث28659:
 3شیخ نجفی ،جواہر الکالم ،ج،33:ص118:۔، 120
خمینی  ،تحریر الوسیلہ  ،ج،2:ص ،355:مسئلہ 4:
 4خمینی  ،تحر یر الوسیلہ  ،ج ، 2:ص،355:مسئلہ ، 5:
خو ئی  ،منہاج الصا لحین  ،ج ،2:ص،309:مسئلہ 1503:
 5شیخ نجفی ،جواہرالکالم ،ج ،33:ص129 :
 6ایضاً۔ج ،33:ص134:
 7فتاوی عالمگیر ی  ،ج ،2:ص507:
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ظہا ر سے پیدا ہو نے والے معاشر تی مسا ئل:ظہا ر چو نکہ ایک انتہا ئی
غلط سوچ پر مبنی الفا ظ ہیں اور اس میں بیو ی کی پیٹھ کو ماں یا بہن کی پیٹھ سے تشبیہ دی
جا تی ہے جو شر یعت میں حرا م ہے ،ظہا ر سے چو نکہ طالق واقع نہیں ہو تی اس لیے
سےکئی ایک مسائل پیدا ہو جا تے ہیں ۔جیسے:شوہر سے ظہار کرنے کے بعد بیوی کو اس
وقت تک خود پر حرام کر لیتا ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے ۔
لعا ن :لعا ن سے مر اد ہے ایک دوسرے پر لعنت کر نا  ،شر عی لحاظ سے لعا ن کا مطلب
میا ں بیو ی کے درمیا ن حاکم شر ح کے رو برو خاص الفا ظ میں کیا جا نے واال ایک مبا ہلہ
1
ہے جس سے شر عی حد کا رد اور بچے کے نسب کی نفی کی جا تی ہے۔
لعا ن کی وجو ہات :قذف ،نفی ولد ۔
قذف  :شو ہر اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگا ئے تو اس صورت میں لعا ن ثا بت ہو گا
جب شو ہر بیو ی کو بد کاری کر تے ہو ئے خود دیکھنے کا دعوی ٰ کر ے  ،اگر وہ دیکھ نہ
سکتا تو قذف کی حد جاری نہیں ہو گی  ،شو ہر کے پاس ثبو ت کے طور پر چا ر گواہ بھی
نہ ہو ں ،لیکن اگر دیکھ سکتا ہو تو اسے قذف کی حد سے بچنے کی خاطر چار گواہ پیش کر
2
نے ہو ں گے اس صورت میں لعان نہیں ہو گی ۔
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( اور وہ لو گ جو اپنی بیو یو ں پر زنا کی تہمت لگا ئیں اور ان کے پاس خود
ان کے سوا کو ئی گواہ نہ ہو تو ان میں سےایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ
چار مر تبہ ہللا کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے ۔ )
عن الحلبی عن ابی عبد ہللا قال  :اذا قذف الر جل امراتہ فانہ ال یالعنھا
حتی یقول :رایت بین رجلیھا رجال یزنی بھا ۔۔۔4
( حلبی امام جعفر صادق سے روایت کر تے ہیں کہ فر مایا :اگر شو ہر اپنی
بیو ی پر زنا کی تہمت لگا ئے تواس پر لعان نہیں کر سکتا مگر یہ کہ کہے
:میں نے اس کی دو نو ں ٹا نگو ں کے درمیا ن ایک مر د کو دیکھا جواس
سے زنا کر رہا تھا )
نفی ولد  :شو ہر اپنی دائمی مد خو لہ بیو ی سے پید ا ہو نے والے بچے کا انکار کر
5
ے جب کہ وہ بچہ اس کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہو ۔
 1شیخ نجفی،جواہر الکالم ،ج ،34 :ص،2:
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عن محمد بن مسلم عن احدھما قال  :الیکون اللعان اال بنفی ولد وقال  :اذا
قذف الرجل امراتہ ال عنھا 1
(محمد بن مسلم امام محمد باقر  ،امام جعفر صادق میں سے کسی ایک سے
روایت کر تے ہیں آپ نے فر مایا  :لعا ن نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ کو ئی
شخص بچے کی نفی کر ےاور پھر مزید فر مایا  :جب بھی کو ئی شخص اپنی
بیو ی پر زنا کی تہمت لگائے تواس پر لعان کر ے ۔)
ارکان لعان :لعان کر نے واال  ،جس پر لعا ن کیا جا ئےاور صیغہ لعا ن
لعا ن کر نے واال  :لعا ن کر نے والے کو فقہی اصطال ح میں مال عن کہا جا تا ہے ۔
مالعن کے لیے الزمی شر ائط یہ ہیں :بالغ ہو ،عاقل ہو  ،اختیار رکھتا ہو  ،قصد و ارادہ
رکھتا ہو  ،بچے  ،مجنو ن مست  ،دیو انے کا لعا ن کر ناصحیح نہیں،فقہا ء کا اس با ت پر اتفا
ق ہے کہ کم عقل  ،نا بالغ  ،کی باتیں اور عقود وایقاعات جیسے شہادت ،قسم وغیر ہ کی کو
2
ئی شر عی حیثیت نہیں ۔
اس سلسلے میں ارشا ِد رب ِ کر یم ہے :
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( اور وہ لو گ جو اپنی بیو یو ں پر زنا کی تہمت لگا ئیں او ر ان کے پاس
خود ان کے سوا کو ئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ
ہے کہ چار مر تبہ ہللا کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے ۔ )
یعنی جو لوگ اپنی بیو یو ں پر الز ام لگا ئیں اور چار گواہ بھی پیش نہ کر سکیں تو
اس شخص کو چا ہیے کہ ان گواہا ن کے بد لے میں چار دفعہ ہللا کی قسم کھا کر یو ں گواہی
دے کہ وہ اپنے الز ام میں سچا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر ہللا کی لعنت ہو۔
جس پر لعنت کی جا ئے :شر عی اصطال ح میں اس کو مال عنہ کہتے ہیں الزم ہے
کہ جس پر لعنت کی جا ئے وہ اس شخص کی دائمی مدخولہ بیوی  ،عفیفہ (پاکدامن ) بالغہ
اور عاقلہ ہو  ،گو نگی ،بہری ،فاحشہ  ،اور مطلقہ رجعہ نہ ہو ،بصورت دیگر لعان واقع نہیں
4
ہو گا اور جھوٹا لزام لگا نے کی صورت میں شوہر پر قذف جا ری ہو گی ۔
صیغہ  :مطلب و ہ الفا ظ جن کے ذریعے لعان کیا جا تا ہے  ،لعا ن کے مخصوص الفا
ظ کچھ واجب اور کچھ مستحب ہیں :

 1کلینی ،الکا فی  ،ج ، 6:ص ،166:باب لعا ن  ،حدیث، 16 :
طوسی ،االستبصار ،ج ،3:ص،371:باب  ،216:حدیث1323:
 2شیخ نجفی ،جواہر الکالم ۔ج ، 34:ص،33:
کاشف الغطا ء ،تحریر المجلہ ،ج،5:ص103:
 3النور 6 : 24
 4خمینی ،تحریر الوسیلہ  ،ج2:ص،359:مسئلہ ،4:کتاب لعان،
کاشف الغطا ء ،تحریر المجلہ ،ج،5:ص103:
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بیو ی پر زنا کی تہمت لگا نے یا بچے کا انکار کر نے کے بعد حاکم شر ع کے سا
منے اس کے حکم کی اجازت کے بعد شو ہر چار مرتبہ یوں کہے  :میں ہللا کو گواہ بنا کر
کہتا ہو ں کہ میں نے جواس پر زنا کی تہمت لگا ئی ہے میں اس میں سچا ہو ں پھر پا نچو یں
مر تبہ یو ں کہے  :اگر میں جھوٹا ہو ں تو مجھ پر ہللا کی لعنت ہو ۔ اس کے بعد بیو ی چا ر
مر تبہ اس طر ح کہے گی  :میں ہللا کو گو اہ بنا کر کہتی ہو ں کہ یہ شخص مجھ پر زنا کی
تہمت لگا نے میں جھوٹا ہے پھر پا نچو یں مرتبہ یہ کہے :اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر ہللا کا
1
غضب نازل ہو ۔
لعا ن کے واجبات :لعا ن صر ف حاکم ِ شر ع کے سا منے کیا جا ئے  ،حاکم شر ع
سے مر اد امام معصو م یا نا ئب امام یا آیت ہللا و مجتہد کیونکہ اما م کی طر ف یہ عمو می
2
طو ر منسو ب ہیں ۔
لعا ن کے مستحبا ت  :حاکم قبلہ کی طر ف پشت کر کے بیٹھے  ،مر د حا کم کی دائیں
طرف کھڑا ہو اور عورت مر د کی دائیں طرف ،سننے کے لیے ایمان دار افراد موجود ہو ں
 ،حاکم مر د کو چار گواہ پیش کر نے کے بعد لعنت اور عورت کو چار گواہیو ں کے بعد
عذاب اور غضب الہی ٰ سےڈراے،تاکہ عورت اور مرد اس کو معمو لی نہ سمجھیں بلکہ جھو
ٹی شہادت دینے پر وہ غضب الہی ٰ کےمستحق ہو ں گے ۔ 3لعان کے بعد نکا ح فسخ ہو جا
ئے گا ،میا ں بیو ی ایک دوسرے سے جدا ہو جا ئیں گے ،عورت مر د پر ہمیشہ کے لیے
حرام ہو جا ئے گی۔

امراض و عیو ب کے سبب فسخ ِ نکا ح :
فسخ نکا ح میں عیو ب کی دو اقسا م ہیں ؛مشترکہ عیو ب اور مخصوص عیو ب
۔زوجین کے درمیا ن مشترکہ عیو ب میں صرف جنون کی وجہ سے زوجین کو نکا ح فسخ
کر نے کا اختیار ہے ۔جنو ن یعنی عقل کا مفلو ج ہو جانا ۔ 4اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جنو ن
عارضی ہے یا مستقل ،نکا ح دائمی ہے یا غیر دائمی دو نو ں صورتو ں نکا ح ختم کیا جا
5
سکتا ہے ۔
مخصوص عیو ب  :ایسے عیب جو کہ صرف کسی ایک سے مخصوص ہو ں ،اور دوسرا
اس نقص کی و جہ سے نکا ح فسخ کر نے کا اختیار رکھتا ہے ۔ جن میں مر دو ں کے عیب
ہیں :خصا ء  ،جب اور عنن ہیں اور عورتو ں کے عیب ہیں :قرن  ،جذام  ،برص ،افضا ء ،
عمی ۔
عرج،
ٰ

1شیخ نجفی  ،جواہر الکالم ،ج ،34:ص56:۔،55
خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص،361 :مسئلہ  ،11:باب لعان
 2عاملی ،شر ح اللمعہ ،ج ،6:ص ،300:کتا ب اللعا ن
 3شیخ نجفی ،جواہر الکالم ،ج ،34:ص60 :۔،62
سیستا نی ،منہاج الصا لحین ،ج ،3:ص ،217:مسئلہ ،678:کتاب لعان
 4خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص292:
 5ایضا،ج ،2:ص292 :
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خصا ء  :اگر عورت کو نکا ح کے بعد مر د کےخصی یعنی نامرد ہو نے کا علم ہو تو وہ اس
نکا ح کو فسخ کر سکتی ہے ۔یعنی اس کے خصتین کا کوٹے جانے ،کٹ جا نے ،یاناکارہ ہو
1
نے کوخصا ء کہتے ہیں ۔
جب :آلہ تناسل کا کٹا ہو نا  ،اس قد ر کہ مر د عورت سے ہمبستر ی نہ کر سکے اس صورت
2
میں عورت کے پاس فسخ نکاح کا حق ہے ۔
عنن :کسی بھی سبب سےمر د کا آلہ تناسل اس حالت میں ہو کہ اس میں تنا ؤ اور سختی پیدا
3
نہ ہو تی ہو اور وہ ہمبستری پر قد رت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو عنین کہتے ہیں ۔
یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مر د کا عضو تناسل کمزور پڑ جاتا ہے اور
اس میں تناؤ اور سختی پیدا نہیں ہو تی جس کی وجہ سے وہ عورت سے مباشر ت نہیں کر
سکتا لہذا ایسا شخص اگر ختمی طور پر اپنی بیو ی یا کسی اور عورت سے مباشر ت پر قادر
نہ رہے  ،چاہے بیماری نکا ح سے پہلے تھی یا بعد میں ہو ئی عورت نکا ح فسخ کر نے کا
4
اختیار رکھتی ہے ۔
عورت کے عیو ب :اگر بیو ی میں ان عیو ب میں سے کو ئی پایا جا ئے تو مر د فسخ نکاح
،عمی
کا حق رکھتا ہے  :قر ن  ،جذام،بر ص ،افضا ء  ،عرج
ٰ
قر ن :سے مر اد عورت کے رحم کے منہ پر ایسی ہڈی یا غدود ہو جو ہمبستری میں رکاوٹ
5
ہو ۔ تمام فقہا ء اس عیب کو فسخ نکا ح کی وجہ سمجھتے ہیں ۔
بر ص :برص جلد کی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم پر سفید داغ پڑ جا تےہیں
6
جس سے تکلیف ہو تی ہےاس وجہ سے بھی مر د نکاح فسخ کر سکتا ہے ۔
جذام  :جذام ایک ایسی جلد کی بیماری ہےجس کے باعث جسم کا گوشت متاثر ہو کر پھٹ
7
جاتا ہے جس وجہ سے تمام فقہا نکا ح فسخ کرنے پر متفق ہیں ۔
افضا ء  :سے مراد عورت کے پیشاب و پائخانہ یا حیض اور پیشاب کے راستے کا ایک ہو
جانا اگر مر د کو نکا ح کے بعد عورت کے افضا ء کا علم ہو تو اسے عقد فسخ کر نے کا حق
8
حاصل ہے ۔
عرج :اپاہج پن  ،لنگڑا پن  ،اقعاد کی حد تک پہنچنا  ،اگر مر د نکا ح سے پہلے شر ط عائد
کر ے کہ عورت میں کو ئی نقص نہ ہو تو عقد کے بعد پتہ چلے کہ وہ لنگڑی ہے تو مر د کو
9
فسخ ِ نکا ح کا حق حاصل ہے ۔
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عمی :دونو ں آنکھو ں سے اندھا ہو نا  ،اگر بیو ی اند ھی ہو اور شوہر کو بعد میں پتہ چلے
ٰ
1
تو وہ نکا ح فسخ کر سکتا ہے ۔
مفقود الخبر :مفقود کو لغوی طور پر کسی چیز کے گم ہو جا نے کو کہا جا تا ہے ۔ 2ایسا
شخص جو اپنے گھر اور گھر والو ں سے اتنا دور چال جائےکہ اس کی زند گی اور موت کی
3
کو ئی خبر نہ ملے اس کو مفقود الخبر کہا جا تا ہے ۔
مفقو د الخبر کی بیو ی حاکم شر ع کے ذریعہ طالق حاصل کر سکتی ہے  ،یعنی
عورت حاکم شر ع سے درخواست کر ے اور حاکم شر ع شو ہر کی طر ف سے طالق دینے
کا اختیار ر کھتا ہے ۔ 4مفقود الخبر کی بیو ی کے نان و نفقہ کے لیے شوہر کا کو ئی مال نہ
ہو اور اس کا ولی بھی خرچہ بر داشت کر نے کی ذمہ داری نہ لے تو اس صورت میں بیو ی
حاکم شر ع سے طالق کی درخواست کر سکتی ہے  ،حاکم شر ع چار سال کی مہلت دے گا تا
کہ اس کی زند گی اور موت کا پتہ چل سکے  ،چار سا ل بعد بھی اگر پتہ نہ چلے تو حاکم ِ
شر ع ولی کو طالق کا حکم دے گا اور اگر ولی مو جود نہ ہو تو حاکم ِ شر ع از خود طالق
5
کے صیغے جاری کر دے گا ۔
اس سلسلے میں ابو الصبا ح الکنا ئی نے روایت کی ہے :
عن ابی الصبا ح الکنا ئی عن ابی عبدہللا فی امراۃ غاب عنھا زوجھا
اربع سنین ولم ینفق علیھا (ولم تدر ) احی ھو ام میت ایجبر ولیہ علی ان
یطلقھا قال :نعم وان لم یکن لہ ولی طلقھا السلطا ن ۔6
( ابو الصبا ح الکنا ئی نے امام جعفر صادق سے ایک ایسی خاتو ن کے بارے
میں روایت کی ہے جس کا شوہر چار سالوں سےغائب ہے اور اس کا نفقہ بھی
ادا نہیں کیا اور وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ وہ زند ہ ہے یامر چکا ہے  ،کیا اس
غا ئب شخص کے ولی کو مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ طالق دے ؟ تو امام
نے فر ما یا  :ہاں اور اگر اس غائب شخص کا کو ئی ولی نہ ہو تو حاکم شر ع
طالق دے دے گا ۔ )
طالق کی نوعیت  :ایسے شخص کی زوجہ کی طالق مد ت تربص یعنی چار سا ل پورے کر
نے کے بعد حاکم شر ع کی طر ف سے طالق جاری ہو گی اور یہ طالق رجعی ہو گی جبکہ
زوجہ اس کی عدت وفات کی عد ت کے برابر پوری کر ے گی یعنی عورت جب حاکم شر ع
کے پاس اپنا مسئلہ لے کرجا ئے گی تو طالق لینے سے پہلے زوجہ کو اس بات کا حق
حاصل ہے  ،چاہے تو طالق لے یا زوجیت میں با قی رہے ،خواہ اس نے شوہر کو تالش بھی
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کیا ہو اور مدت بھی پوری کر لی ہو  ،پس اس صورت میں دوبارہ سے شوہر کو تالش کر نا
1
اور مد ت پوری کر نا الزم نہیں ہے۔
مفقو د الخبر کی واپسی  :اگر مفقو د الخبر مد ت گزارنے کے بعد طالق سے قبل واپس آجا
ئے تو وہ عورت اس کی زوجہ ہے اور اگر طالق کی عدت کے دوران آجا ئے تو رجوع کا
حق رکھتا ہے ۔ لیکن اگر عد ت ختم ہو نے یا دوسر ے شخص سے شادی کے بعد آئے تو
2
اسے اختیار کا حق حاصل نہیں ۔

ارتدادکی وجہ سے فسخ ِ نکاح :
ارتد اد کا لفظ عمومی طور پر پھر جا نا  ،پلٹنا  ،واپس جانا کے معنو ں میں آتا ہے ۔
اصطال حی لحا ظ سے اسالم کے بعد کفر اختیار کر نے کو ارتداد کہا جا تا ہے ۔  4ارشاد ِ
باری تعالی ٰ ہے :
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(اور تم مشر ک عورتو ں کے سا تھ نکا ح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے
آئیں اس لیے کہ یقینا ً مومنہ کنیز مشر ک عورت سے بہتر ہے اگر چہ وہ
(اپنے حسن وجما ل اور مال سے ) تمہیں اپنا فریفتہ ہی کیو ں نہ بنا لے اور
مشر کین کو رشتہ نہ دو یہا ں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور یقینا ً مو من غال م
مشر ک سے بہتر ہے اگر چہ وہ تمہیں اپنا فریفتہ کیوں نہ بنا لے ۔ )
محمد بن مسلم نے امام جعفر سے روایت کیا ہے کہ :من رعب عن دین االسالم وکفر بما
انزل ہللا علی محمد بعد اسالمہ فال توبۃ لہ وقد وجب قتلہ وبانت امراتہ منہ فلیقسم
ماترک علی ولدہ ( 6جو شخص دین اسالم سے رو گردانی کرے اور اسالم النے کے بعد جو
کچھ خدا نے نبی اکر م ؐ پر نازل کیا اس کا انکار کر ے اس کے لیے تو بہ کی گنجائش نہیں
اور وہ واجب القتل ہے اور اس کی زوجہ فورا ً اس سے جدا ہو جا ئے گی اور اس کا مال اس
کی اوالد میں تقسیم کر دیا جائے ۔ )
3

 1خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص،343 :مسئلہ ،20 :
نجفی ،جواہر الکالم ،ج ،32:ص294 :
 2خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج ،2:ص ،343:مسئلہ 22 :۔،23
سیستا نی ،منہاج الصالحین ،ج ،3ص185 :۔186
 3ابن منظور ،لسا ن العر ب ،ج ،3:ص،174:
زبیدی ،تاج العروس ،ج،4:ص451:
 4کاشف الغطا ء،تحر یر المجلہ ،ج ،4:ص418:
 5البقر ہ 221 :2
 6کلینی ،الفروع الکافی ،ج،7:ص، 153:باب المیراث المرتد ،حدیث4 :
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مرتد کی انواع  :مرتد فطر ی اور مرتد ملی ۔
مرتد فطر ی وہ جس کی پیدائش کے وقت اس کے والدین میں سے کو ئی ایک مسلما
1
ن ہو اور یہ شخص بالغ ہو نے کے بعد اسالم قبول کرے اور پھر اسالم سے انکار کر دے ۔
اور مرتد ملی وہ شخص جس کی پیدا ئش کے وقت اس کے والد ین کافر ہو ں وہ بالغ ہو نے
پر اظہار کفر کر ے اور پھر اسالم قبو ل کرے اور پھر کفر اختیار کر لے۔ 2زوجین میں سے
کو ئی ایک اگر ہمبستری سے قبل اسالم کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے تو انکار کی صورت
میں نکا ح اسی وقت فسخ ہو جا ئے گا اور اگر دونو ں کفر اختیار کر لیں تو بھی یہ حکم ہے ۔
3

فصل چہا ر م  :نکاح اور طالق سے متعلق اہل تشیع
اور اہل تسنن کے موقف کا تقابل

 1خمینی ،تحریر الوسیلہ ،ج،2:ص366:
 2ایضاً،ج ،2:ص366 :
 3ایضا ً
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نکاح اور طالق سے متعلق اہل تشیع اور اہل تسنن
کے مؤقف کا تقابل
فقہاء تشیع کے نز دیک :نکا ح کی بہت اہمیت ہے قر آن مجید میں اس کو باعث ِ سکو
ن کہا گیا ہے اور مسلما نوں کو اپنے ایسے بچے ( جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں )
جن کی ابھی شادیا ں نہیں ہو ئیں ان کی شادیا ں کر نے کی تر غیب دی گئی ۔1احادیث کے
مطا بق شر یک حیات کے انتخا ب کےلیے دین دار شخص (لڑکے ،لڑکی ) سے شادی کر
نے کی تا کید کی گئی ہے ۔ 2امام جعفر صادق سے روایت ہے منا سب گھر انے میں شا دی
3
کر یں ،کیو نکہ خا ند ان کی خصوصیا ت بچے میں منتقل ہو تی ہیں ۔
اکثر ممالک میں نکا ح کو قانو نی طور پر رجسڑرڈکروایا جا تا ہے اور نہ کر وانے
کی صورت میں ان پر فر د ِ جر م عائد کی جا تی ہے ۔رجسڑیشن الزم اس لیے قر ار دی گئی
تاکہ نکا ح صحیح ہو نے کا یقین ہو جا ئے اختالفات کوروکنے کے لیے اور تنازعات کی
4
وجہ سے عدالت میں شادی ثا بت کر نا ۔
اسی طر ح ایک اور روایت ہے :
عن ابی جعفر قال رسول ہللا ما بنی فی اال سالم احب الی ہللا من التزویج 5
(امام محمد باقر سے روایت ہے آپ ؐ نے فر مایا  :اسالم میں کو ئی ایسی
عمارت نہیں بنا ئی گئی ہے جو خدا کے نز دیک شادی سے زیادہ پسندید ہ ہو ۔
)
حضر ت علی سے روایت ہے :
قال امیر المو منین  :تزجوافان رسول ہللا قال من احب ان یتبع سنتی فان من سنتی
التزویج 6
(شادی کر و کیو نکہ رسول خدا ؐ نے ارشاد فر مایا :جو شخص بھی میر ی سنت پر عمل کر نا
چاہتا ہے وہ جا ن لے کہ شادی میر ی سنت ہے ۔)
فقہا ءتشیع کے نز دیک شادی مستحب عمل ہے لیکن اگر کسی شخص کو شادی کے
7
بغیر گنا ہ میں پڑ جا نے کا خد شہ ہو تو اس کے لیے شادی کر نا واجب ہو جا تا ہے ۔
اہل تسنن کے نز دیک نکا ح کی تعریف :نکا ح کا لفظ نکح ینکح سے نکال ہے ۔ جس
کا مطلب جماع کر نا اور شادی کر نا ہے ۔8حافظ ابن حجر کے نز دیک نکا ح کا مطلب حقیقی

 1حسینی  ،احکام زدواج ،ص40:۔39
 2کلینی  ،الکافی،ج،5:ص332:
 3طبرسی  ،مکارم االخالق  ،ص203:
 4اسدی ،نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج  ،ص103:۔109
 5عاملی  ،وسا ئل الشیعہ  ،ج ،20:ص15:
 6ایضاً ،ج ، 20:ص15:
 7حسینی  ،احکام ازدواج  ،ص40۔39
 8فیروز آبادی  ،القاموس المحیط ،ص223
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لحاظ سے شادی اور مجازی لحاظ سے جماع کر نا ہے کیو نکہ یہ لفظ قر آن و حد یث میں
1
عقد ِ نکا ح کےمعنوں میں استعمال ہو ا ہے
ام المو مینن حضر ت عائشہ ؓ سے روایت ہے :
النکا ح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی 2
(نکا ح میر ی سنت ہے پس جس نے میر ی سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کو
ئی تعلق نہیں ۔)
لہذا اہل تسنن اور اہل تشیع کے نز دیک نکا ح ایک ایسا شر عی معاہد ہ ہے جس کے
باعث عورت و مر د ایک جا ئز بند ھن میں منسلک ہو جا تے ہیں اور سنت ِ نبو ی ؐ کی پیر و
ی کر تے ہو ئے مشروع طر یقے سے اپنی جنسی خواہشا ت کی تکمیل کر تے ہیں ۔ تا کہ
نکا ح نہ ہونے کی و جہ سے جنسی تسکین کے لیے مذمو م افعال سے بچا جا سکے ۔ دینی و
رو حا نی طو ر پر نکا ح ہر ذی شعور کا فطر ی اور بنیا دی حق ہے ۔
نکا ح کےلیے ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دو نوں ہم پلہ ہو ں یعنی ایک دوسرے
کے کفو ہو ں ۔ اس حوالے سے شیعہ نقطہ نظر کے مطابق کفو ہو نے کے لیےضروری ہے
:
الکفاءۃ ۔۔۔وھی التسا وی فی االسالم 3
(کفا ئت۔۔۔ یہ ہے کہ زوجین اسالم میں مساوی ہو ں ۔) یعنی میا ں بیو ی دو نو ں مسلما
ن ہو ں ۔)
کفو یقا ل گذا کفو لہ ای مثلہ فی الحسب والمال والحر ب و فی التزویج  :الر
جل کفو المراۃ 4
(۔۔۔ وہ حسب  ،مال و دولت اور مید ان کارزار میں اس کی مانند ہے اور شادی بیا ہ
اور نکا ح کے سلسلے میں کہا جا تا ہے کہ مر د عورت کا کفو ہے (یعنی اس کا ہم پلہ اور ہم
مر تبہ ہے ۔)
امام ابو حنیفہ کے مطا بق  :چھ لحاظ سے شو ہر بیو ی کا ہم پلہ ہو نا چا ہیے :نسب ،
5
اسال م  ،پیشہ  ،حر یت و آزادی  ،تقوی و دینداری اور تمول (مال و دو لت )۔
یعنی تما م فقہا ء کا اس با ت پر اتفاق ہے میا ں بیو ی دو نو ں مسلما ن ہو نا ضروری
ہے ،مسلما ن مر د کا کتا بیہ عورت سے نکا ح ہو سکتا ہے مگر مسلما ن عورت کے لیے
شوہرکا مسلما ن ہو نا ضروری ہے اور مز ید یہ کہ میا ں بیو ی کا ایک دوسرے سے ہم
آہنگ ہو نے کے لیے اور باہمی پیار و محبت کے لیے دونو ں کا حیثیت و مر تبہ میں ایک
جیسا ہونا الزم ہے ۔ بصورت دیگر دو نو ں میں محبت و الفت کےجذبات پر وان نہیں چڑھتے
جوکہ شادی کے بعد ہو نے چا ہیں کیو نکہ اگر مر د یاعورت میں سے کو ئی علمی ،فکر ی
 ،معاشی یا نسبی لحاظ سےدوسرے سے بلند ہو تو دوسرا یا تو احسا س ِ محرومی اور احسا
 1ابن حجر عسقال نی ،فتح الباری  ،ج،9:ص103:
 2االلبانی ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین  ،صحیح الجامع الصغیروزیادۃ ،الناشر المکتب االسالمی 1988 ،
 ،ص6807:
 3حلی  ،شر ائع االسالم  ،ج،2:ص443:
 4ابو عبدالر ٰ
حمن الخیل  ،العین  ،ج ،5:ص414:
 5جزیری  ،المذاہب االربعہ  ،ج،4:ص54:

235

س کمتر ی میں مبتالء ہو جا تا ہے یاپھر وہ فریق ِ مخالف سے حسد ،بغض اور عناد رکھنا
شر و ع کر دیتا ہے تاہم ضروری ہے کہ دونو ں ہم مر تبہ اور بر ابر ی کی حیثیت ر کھتے
ہو ں ۔
فقہ جعفریہ میں مر د و عورت میں سے کسی ایک کا دوسرے سے بالواسطہ
یابالواسطہ شادی کی خواہش ظاہر کر نا خواستگاری کہالتا ہے ۔  1ہر وہ عورت جس سے
نکا ح کر نے میں شر عی لحاظ سے کو ئی حر ج نہ ہو اس سے خواستگاری کی جا سکتی
2
ہے ۔ ام المو منین حضرت خدیجہ� نے نبی اکر م ﷺسےشادی کے لیے خواستگاری کی ۔
جبکہ اہل سنت کے مطا بق  :ہر بالغ ،عاقل ،مختار اور مسلما ن مر د و عورت بغیر و لی کے
یا وکیل کے شادی کر نے کا اہل ہے ۔ 3یعنی فقہا ء کے نز دیک جس کو نکا ح کا پیغا م دیا جا
ئےاس میں شرعی اور اخالقی لحاظ سے نکا ح کر نے میں کو ئی ممانعت نہیں ہو نی چاہیے۔
امام شو کا نی کے مطابق ہر ایسی عورت کو جو عدت گزار رہی ہوا س کو نکا ح کے لیے
پیغام دینا حرام ہے ۔ تاہم شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی کو اشارۃ ً کہنا حرام نہیں لیکن
4
رجعی عدت والی کو اشارۃ ً بھی کہنا حرام ہے ۔
اہل سنت کے مطا بق  :حضرت مغیر ہ بن شعبہ  5سے روایت ہے کہ میں نے عہد رسالت
میں ایک عورت کو پیغا ِم نکا ح بھیجا تو نبی اکرم ؐ نے مجھ سے پوچھا :کیا تو نے اس کو
دیکھا ہے ؟ میں عر ض کیا نہیں  ،آپ ؐ نے فر مایا اسے دیکھ لو اس طر ح زیادہ توقع ہے
6
تمہارےدرمیا ن الفت پیدا ہو جا ئے ۔
جمہو ر اہل سنت کے مطا بق امام نووی فر ما تے ہیں  :عورت کے چہر ے اور دو
نو ں ہاتھو ں کو دیکھنا جا ئز ہے کیو نکہ یہ دو چیز یں ستر نہیں اور اس لیے کہ چہر ے
7
سے خو بصور تی کا اور ہا تھو ں سے جسم کی خو بصورتی کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے ۔
اہل تشیع فقہا ء کے نز دیک عورت کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے بات چیت بھی
کی جاسکتی ہے جبکہ اہل سنت فقہا ء کے مطا بق منگیتر کے ہاتھو ں اور چہر ے کو دیکھنا
جائز ہے۔ دو نو ں مکاتب فکر کے نقطہ نظر کے مطابق اگر اس سے گفتگو کر تے وقت شر
عی احکام کا لحاظ ر کھا جا ئے  ،فضو ل و لغو گفتگو سے پر ہیز کی جا ئے ،صرف
ضرورت کے تحت مطلب کی بات کی جا ئے تو منگیتر سے با ت چیت کرنے میں بھی کو
ئی حر ج نہیں۔
صحت ِ نکا ح کے ضمن میں صیغہ عر بی میں صحیح ادا کر ے  ،صیغو ں میں قصد
انشا ء الزمی ہو ،صیغہ جاری کر نے واال بالغ  ،عاقل ہو  ،نکا ح میں مر د اور عورت کا
تعین ہو اور ان کی رضا شامل ہو  ،احیتا ط واجب کی بنا ء پر با پ اوردادا کی اجازت حاصل
 1ڈاکٹر احمد فتح ہللا ،معجم الفا ظ الفقہ الجعفر ی ،ص178:
 2آیت ہللا جعفر سبحا نی ،فر وغ ابد یت ،ص192:
ٰ
الرحمن ،مجموعہ قوانین اسالم ،ج،1:ص33:
3تنزیل
 4عالمہ شوکانی ۔ نیل االوطار ۔ج ،4:ص183:
(5پیدائش 600ء متوفی 671ء ) عرب کے رہنے والے صحابی رسول ؐ تھے 5ھ میں اسالم الئے ۔
 6ا بن ما جہ  ،ابو عبد ہللا محمد بن یز ید ۔ سنن ابن ماجہ ۔قم  :دار الکتب االسالمی  ،کتا ب النکا ح ۔با ب
النظر الی المراۃاذا اراد ان یتزوجھا  ،حدیث1865 :
 7امام نووی ۔ صحیح مسلم بشر ح النو وی ۔ قا ہر ہ مصر  1924:عیسو ی  ،ج ،5:ص227:
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کی جا ئے جبکہ بھا ئی اور والدہ کی اجازت ضروری نہیں ۔  1شادی دائمی ہو یا غیر دائمی
دو نو ں صورتو ں میں صیغہ پڑھنا واجب ہے صرف مر دوعورت کی رضامند ی کا فی نہیں
۔ 2مر د اور عورت خو د نکا ح کا صیغہ جاری کر سکتے ہیں اور صیغہ جاری کر نے کے
3
لیے کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں ۔
جبکہ اہل سنت کے نز دیک نکا ح کے لیے ولی کی اجازت کے سا تھ دو عا د ل گو
اہو ں کی مو جو دگی بھی الزم ہے ۔
جیسا کہ حدیث ِ نبی اکرم ؐ ہے :
ال نکاح اال بولی و شاھدی عدل 4
(ولی اور دو دیا نتدار گواہو ں کے بغیر نکا ح نہیں ہو تا ۔)
یعنی اہل سنت کے مطا بق گواہو ں کے بغیر نکا ح صحیح نہیں جبکہ شیعو ں کے نز
دیک نکا ح کے لیے گو اہو ں کی مو جو دگی ضروری نہیں۔
نکا ح کی حر مت کے بارے میں اہل تشیع کا نقطہ نظر :دائمی حر مت اور غیر
دائمی حر مت ۔دائمی حر مت میں نسب  ،مصاہر ہ  ،رضاع  ،نو طالقیں ،لواط ،عدت غیر کے
دوارن نکا ح  ،حالت احرام میں نکا ح اورلعا ن ۔جبکہ حرمت غیر دائمی میں مشروط ،
عارضی اور حرمت جمع شامل ہیں ۔
جبکہ اہل تسنن میں حر مت دائمی  ،جس میں نسب  ،مصاہر ت اور رضاعت شامل
ہیں جبکہ حر مت ِ غیر دائمی دو رضاعی یا نسبی بہنو ں سے ایک وقت میں نکا ح ،پھو پھی
،بھتیجی  ،خالہ اور بھا نجی کو ایک ہی وقت میں نکا ح میں ر کھنا  ،کسی دوسرے کی بیو ی
سے نکا ح کر نا  ،کسی دوسرے کی عد ت گزارنے والی عورت سے نکا ح کر نا تیسر ی
طالق کے بعد اسی عورت سے حاللہ کے بغیر نکا ح کر نا  ،زنا میں مشہو ر عورت سے
نکا ح کر نا  ،کا فر و مشر ک مر د یا عورت سے نکا ح کر نا  ،چا ر سے زائد عورتو ں
سے بیک وقت نکا ح کر نا اور آزاد عورت سے نکا ح کے باوجود کنیز سے نکا ح کر نا ۔
حر مت نکا ح کے سلسلے میں دو نو ں مکا تب فکر کے فقہا ء نے مسلما نو ں کو اس
با ت کا پا بند کیا ہے کہ جن رشتو ں کا احتر ام اور حرمت قر آن و حدیث اور سنت ِ نبو ی ؐ
سے ثا بت ہے وہ حرا م ہیں ۔
عا ئلی زند گی کے حقوق دو نو ں مکاتب فکر کی نظر میں :حق مہر ،حق زوجیت ،
نان نفقہ اور وراثت
اہل تشیع میں حق مہر سے مر اد مسلما ن مر د کے اپنے کسی جا ئز کا م یا مال کوعقد نکا ح
5
کے بد لے میں اپنی بیو ی کو دینا کہال تا ہے ۔
مہر کی اقسام  :مہر المسمی ٰ(مہر معجل اور مہر مو جل ) ،مہر مثل  ،مہر متعہ  ،مہر سنہ
 1مراجع تقلید ،تو ضیح المسائل ،ج،1:مسئلہ 2370:
 2خمینی  ،توضیح المسائل ،ج ،2:ص45:
3ایضاً ،ج،2:ص45:
 4جال ل الد ین سیو طی ،ابو الفضل بن ابی بکر بن محمد ۔صحیح جامع الصغیر و زیادتہ ۔ المکتب االسالمی
 1408،عیسو ی  ،حدیث7007 :
 5خمینی ،تحر یر الوسیلہ ،ج ،2:ص297:
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اہل سنت کے مطا بق  :مہر اس مالی فائد ہ کا نا م ہے جو شر عی لحا ظ سے عورت مر د
1
سے نکا ح کے بد لے میں لینے کی مستحق ہو تی ہے ۔
مہر کی اقسام  :مہر مسمی ٰ ( مہر معجل  ،مہر موجل )مہر مثل
یعنی دو نو ں مکا تب فکر میں مہر نکا ح کے لیے الزمی شر ط ہے حق مہر کے
بغیر نکا ح طے پایا گیا نکا ح با طل قر ار پا ئے گا ۔
اہل تشیع کے نز دیک وہ ما ل جو ز ند گی کو با قی ر کھنے اور ضرورت ِ ز ند گی
کی فر اہمی کے لیے ضروری ہے اسے نفقہ کہتے ہیں ۔ 2مرد پر واجب ہے کہ اپنی دائمی
عقد والی بیو ی کی تما م ضروریا ت ز ند گی اس طر ح مہیا کر ے جس طر ح وہ والد ین
کے گھر میں ر ہتی تھی اگر وہا ں کا م کر نے کے لیے مالزمہ ر کھی تھی تو شوہر بھی
مالزمہ مہیا کر ے لیکن یہ سب اس وقت شو ہر پر واجب ہو گا جب اس کی اپنی حیثیت اتنی
3
ہو ۔
اہل سنت کے مطا بق ایک شخص کا اپنے اوپر واجب النفقہ افراد کاکھا نا  ،ملبوسا ت
 ،رہائش وغیر ہ کا معا و ضہ اداکر نا ہے ۔  4نفقہ میں عام طور پر تین چیز یں کھا نا  ،لباس
رہا ئش مر اد لیا جا تا ہے لیکن اس میں باقی ضروریات ز ند گی جو بیو ی کی ز ند گی گز ر
5
انے کے لیے ضروری ہیں سب شا مل ہیں ۔
یعنی اہل تشیع اور تسنن کے مطا بق شادی کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری مر د اور
عورت کا حق اس پر یہ ہے کہ شوہر اس کی خوراک جس میں کھا نے کی تما م اشیا ء پھل
سمیت  ،لباس  ،اور مسکن کا انتظا م کر ے اور صر ف یہی نہیں بلکہ اس کو ز ند گی کی
چھو ٹی بڑی تمام اشیا ء ضروریات مہیا ء کر ے  ،اگر بیو ی بیما ر ہو جا ئے تو اس کا عالج
و معالجہ بھی کروائے ۔
طالق کے سلسلے میں اہل تشیع کا نظر یہ:مخصوص الفاظ ( صیغوں ) اور مطلق ،
6
مطلقہ اور کیفیت طالق میں مقر ر کر دہ شر ائط عقد ِ نکاح کو توڑنے کا نا م طالق ہے ۔
کچھ بد ل دے کر یا بد ل دیئے بغیر مخصوص الفا ظ کی ادائیگی سے عقد نکا ح کو ختم کر نا
طالق کہال تا ہے ۔  7طالق کے چار ارکا ن ہیں  :مطلق  ،مطلقہ  ،صیغہ طالق  ،دو عادل گواہ
۔ طالق کی اقسام بلحا ظ کیفیت دو ہیں  :طالق سنت اور بد عی ۔ طالق کی اقسام بلحاظ اثرات
 :طالق ِ رجعی  ،بائن  ،خلع اور مبارات۔ حاکم شر ح کی طالق  ،مفقو د الخبر کی طالق  ،عیو
ب و امر اض  ،ارتداد کے سبب فسخ نکا ح و غیر ہ ۔
اہل سنت کے نز دیک  :طال ق کو لغو ی طو ر پر تر ک اور مفارقت کے معنو ں میں
8
استعمال کیا جا تا ہے ۔ امام سر خسی نے طالق کو ازالۃ القید کہا ہے یعنی قید سے رہا ئی ۔
 1تنز یل الر ٰ
حمن ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج ،1:ص212:
 2محمد حسینی ،سفر ہنگ لغا ت ،ص536:
 3بشیر نجفی ۔مختصر عائلی قوانین ۔ فصل ،2:ص3:
 4جزیر ی ،المذاہب االربعہ ،ج،4:ص553:
 5فتاوی ٰ عالمگیر ی  ،ج ،2:ص144:
 6احمد فتح ہللا  ،معجم الفاظ  ،باب الطاء ،ص270:
 7شیخ یوسف الفقیہ ،االحوال الشخصیہ  ،ص ،496:کتا ب طالق
 8امام سرخسی  ،المبسو ط  ،ج ، 6 :ص2 :
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شو ہر کی طر ف سے اصالتا ً  ،وکالتاً ،نیا بتا ً تفویضا ً مخصوص الفا ظ اشارے سے یا نیت
سے تعلق زوجیت توڑنے کا نا م طالق ہے  ،طالق دینے والے کو طالق اور جس کو دی جا
1
ئے اسے مطلقہ کہا جا تا ہے ۔
فقہاءتشیع کے مطابق طالق دیتے وقت گواہو ں کی مو جودگی الزم ہے  ،غصے کی
حالت  ،نشے کی حالت میں ،جبرہ اکر ہ سے طالق نہیں ہوتی جبکہ اہل تسنن کے نزدیک
گواہو ں کی مو جو دگی الزم نہیں  ،اور طالق کے لفظ بو ل دینے سے طالق واقع ہو جا تی
ہے ۔
عدت میں اہل تشیع اور تسنن کا مؤقف  :جو عورت بھی بالغہ  ،عاقلہ  ،غیر یائسہ ،
اور مدخو لہ ہو اپنے شو ہر سے طالق لے  ،غیر دائمی نکاح کی مد ت ختم ہو جا ئے ،بخش
دی جا ئے ،دائمی نکا ح کسی طر ح سے فسخ ہو جا ئے ،شو ہر مر جا ئے یاعورت سے
2
وطی بالشبہ ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عد ت ر کھے ۔

ٰ
الرحمن ،مجمو عہ قوانین اسالم  ،ج ، 2:ص93:
 1تنزیل
 2خمینی  ،تحریر الوسیلہ ،ج ،2:ص334:
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خال صہ بحث اور نتائج تحقیق

خال صہ بحث اور نتائج تحقیق
نکا ح ایسا مقد س رشتہ ہے جس کے بعد ہللا تعالی ٰ میا ں بیو ی کے درمیا ن مہر و
محبت و مودت پیدا کر دیتا ہے ۔ دونوں ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کر تے ہیں ایک
دوسرے کی تشنگی کو دور کر تے ہیں ۔ نکا ح کے ذریعے انسا ن کے اند ر اجتما عی ذمہ
داری کا احساس پیدا ہو تا ہے ،اس کی عفت و عصمت محفو ظ ہو جا تی ہے اور اس کی عبا
دت مجر د کی عبادت سے افضل قر ار پا تی ہے ۔
نکا ح کے لیے عمر کا لحا ظ ر کھنا بہت ضروری ہے لڑ کے لڑکیو ں کی شادی کے
لیے انتخا ب میں تا خیر کر نے سے بہت سے مسا ئل و مشکال ت کا سا منا کر نا پڑ تا ہے
جو ان کی شادی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں بہت سے نو جوان جنسی بے راہ روی
 ،زنا اور دیگر اس جیسے مسائل سے دو چا ر ہو جا تے ہیں ۔ ہم پلہ یا بر ابر ہو نا نکا ح کے
لیے سب سے ضروری اور الزمی چیز ہے کہ وہ دونو ں حیثیت و مر تبے علم و عمل اور
عقل کے لحا ظ سے ایک جیسے ہو ں بصورت دیگر دو نو ں کے در میا ن رشتے کی
مناسبت نہ ہو نے کی وجہ سے نبا ہ نا ممکن ہو جا تا ہے ۔
نکا ح کر نے والے کے لیے ذاتی اہلیت میں بلو غ  ،عقل  ،قد ر ت و اختیا ر  ،قصد و
ارادہ ہو نا ضرور ی ہے جبکہ نکا ح میں ولی کے لیے اہلیت ،وکیل کی اہلیت ہو نا بھی شر
ط ہے ۔ انعقاد نکا ح کی حر مت کی شر ائط میں حر مت ِ نسب  ،حر مت ِ مصاہر ہ  ،رضاع ،
نو طالقیں  ،لواط وغیرہ شامل ہیں ۔
اہل تشیع کے نز دیک نکا ح کی دو اقسا م ہیں دائمی اور غیر دائمی  ،دائمی سے مر اد
ز ند گی بھر ایک دوسرے کے سا تھ ر ہنے کے لیےقصد وارادہ سے نکا ح کر نا اور نبا ہ نہ
ہو نے کی صورت میں طالق کے ذریعے ایک دوسرے سے جد ا ہو نا ہے۔ غیر دائمی نکا ح
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سے مر اد ایسا نکا ح جس میں حق مہر اور مد ت کا تعین کیا جا تا ہے مد ت کے ختم ہو نے
یا بخش دیئے جا نے پر دونو ں بغیر طالق کے ایک دوسرے سے جد ا ہو جا تے ہیں ۔ اہل
تعالی
تسنن کے نز دیک غیر دائمی نکا ح عہدنبو ی ؐ سے لے کر عہد حضرت عمر رضی ہللا
ٰ
عنہ تک جا ئز تھا جب کہ بعد میں اس کو حرام قر ار دے دیا گیا ۔اہل تشیع کے نز دیک اب
بھی غیر دائمی نکا ح کی شر عی حیثیت قائم ہے یہ مبا ح اور جا ئز ہے ،اہل تشیع کے نز
دیک متعہ کے لوازمات میں صیغہ نکاح  ،زوجین کا دین  ،مہر کا ذکر اورمد ت کا تعین
ضروری ہے ۔
نکا ح با طل اور جنسی تعلق کی حر ام صورتو ں میں ایسا نکا ح جس میں صحیح نکا
ح کی بنیا دی شر ائط نہ پا ئی جا ئیں ۔ نکا ح با طل کی اقسام میں دائمی حر مت اور غیر
دائمی حر مت کے عالوہ ،مطلقہ رجعیہ ،عد ت بائنہ والی عورت سے نکا ح حرام ہو نے کے
سا تھ نکا ح شغا ر  ،چا ر سے زائد بیو یا ں ہو نا  ،ایک سے زائد شو ہر یا مشر ک شو ہر ہو
نا  ،خیار البلو غ  ،نکا ح مسیار  ،لواطت  ،چپٹی اور زنا شا مل ہے ۔
آج مسلم معاشر ہ مغر ب سے مر عوب ہے اور اہل مغر ب نے اسالمی ثقافت کو تبد
یل کر نے کے لیے آزادی نسواں اور جدت پسند ی کی آڑ میں مسلما نو ں کی زند گیو ں میں
جو زہر گھوال ہے وہ ان کی عائلی زند گی میں بر بادی کی صورت میں نظر آرہا ہے ۔
حق مہر سے مراد بد لہ یا معاوضہ ہے جس کے عوض عورت مر د پر حالل ہو تی
ہے اور جس کے بغیر نکا ح جا ئز نہیں ۔ اہل تشیع میں کم سے کم یا زیا دہ سے زیادہ مہر کا
تعین نہیں جب کہ اہل سنت میں کم سے کم مہر دس درہم ہو نا ضروری ہے ۔ فقہ جعفریہ میں
مہر کو درج ذیل اقسا م میں تقسیم کیا جا تا ہے  :مہر المسمی ٰ  ،مہر امثل  ،مہر المتعہ  ،اور
مہر السنہ ۔ دو نو ں مکاتب فکر کے فقہا ء اس با ت پر متفق ہیں کہ مہر کم ہو نا اچھا ہے
زیادہ ہو نے سے بہت سے مسا ئل درپیش ہو نے کا خد شہ ہو تا ہے ۔
جہیز سے مر اد و ہ اشیا ء ہیں جو ضروریا ت ِ زند گی پر مبنی ہیں اور والد ین شادی
کے وقت اپنی بیٹی کو دیتے ہیں  ،جہیز کی شر عی حیثیت مو جو د ہے مگر شر عی لحاظ
سے جہیز بنا نے کی ذمہ داری لڑکی کے والد ین کی بجا ئے لڑکے پر ہے ۔ مگر افسو س آج
ہما ر ے معاشرے میں جہیز رواج کی صورت میں مصیبت بن چکا ہے جس کی وجہ سے
بہت سی لڑ کیو ں کی شادی نہیں ہو پا تی یا کم جہیز دینے کی صورت میں کئی لڑکیوں کو
طالق ہو جا تی ہے ۔
اسالم میں اعتدال پسند ی کا یہ عالم ہے کہ جس رشتے کو بنا نے کے لیے احکام ِ خدا
وند ی نافذ ہو تے ہیں اسی رشتے میں اگر اشتعال انگیز ی اگر اس حد تک ہو جا ئے کہ سا تھ
رہنا ممکن نہ ر ہے تو اسالم ان کے لیے طالق کی راہ نکالتا ہے ۔ طالق دینے کے دو
طریقے ہیں سنت اور بد عت ۔
طالق کی وجو ہ میں عمو ما ً دو نو ں کی ایک دوسرے سے بے جا توقعا ت  ،اسراف
پسند ی  ،خود سر ی  ،اپنے اپنے فر ائض سے کو تا ہی  ،موبائل اور انٹر نیٹ کا تخریبی
استعمال  ،خواتین کی بے جا آزادی اور مردوں کی طرف سے درجہ حاکمیت پر فائز ہو نا
وغیر ہ جیسی چیزیں شامل ہیں جن کے باعث طالقیں واقع ہو رہی ہیں ۔
طالق دینے والے کے لیے الزم ہے کہ عاقل ہو  ،بالغ ہو  ،قصدو ارادہ کر ے  ،قد
رت ر کھتا ہو  ،بال جبرواکرہ کے طالق دے اور طالق دیتے وقت حالت ِ غصہ میں نہ ہو ،
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اسی طر ح مطلقہ کے لیے الزم ہے کہ اسی کی دائمی زوجہ  ،حالت ِ حیض و نفاس میں نہ ہو
 ،طہر غیر مواقع میں ہو اور معین ہو ۔ صیغہ کے لیے ضروری ہے کہ واضح الفا ظ میں ہو
 ،عر بی میں پڑھا جا ئے  ،غیر مشر وط ہو  ،با طل الفا ظ پر مبنی نہ ہو  ،عورت کی طر ف
نسبت ہو اورقصد و انشا ء ہو۔ فقہ جعفریہ میں طال ق کے لیے دو گواہو ں کی مو جو دگی
الزم ہے ،
ایال ء کے لیے صیغہ  ،قسم کھا نے واال  ،جس کے لیے قسم کھا ئی جا ئے اور مد ت
کا تعین الزم ہے ۔ ظہار کے لیے صیغہ  ،ظہار کرنے واال  ،جس سے ظہا ر کیا جا ئے مظا
ھر ہ  ،اور مشبہ بھا  ،یعنی جس سے تشبیہ دئ جا ئے ہو نے ضر وری ہیں ۔ قرآن کے احکا
م کے مطا بق ظہار حرام ہے ۔ شوہر کو بیو ی کے پاس جا نے سے پہلے کفارہ ادا کر نا ہو
گا ۔ لعا ن دو وجو ہ سے الزم ہو تا ہے قذف اور بچے کی نفی کر نا ۔ جب لعا ن اپنی شر ائط
کے سا تھ واقع ہو جا ئے تو میا ں بیو ی دو نو ں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جد ا ہو
جا ئیں گے ۔
امر اض و عیو ب کے سبب فسخ نکا ح ہو جا تا ہے ۔ ارتد اد کی وجہ سے فسخ نکاح
سے مر اد ہے اسالم ال نے کے بعد مکر جا نے سے نکاح کا ختم ہو جا نا۔
نکا ح میں اہل تشیع کے نز دیک گو اہو ں کی مو جو دگی شر ط نہیں جبکہ اہل تسنن
کے نز دیک الزم ہے اہل تشیع کے نز دیک دائمی نکا ح کی طر ح غیر دا ئمی نکا ح بھی مبا
ح اور جائز ہے جبکہ اہل سنت کے نز دیک یہ حرا م اور غیر مشر وع عمل ہے ۔ طالق میں
شیعہ فقہاء کے مطا بق گواہو ں کی مو جو دگی الزم ہےجبکہ اہل سنت کے نز دیک گو اہو ں
کی مو جو دگی ضروری نہیں ۔
دین کی روشنی میں معامالت کے سلجھانے کے لیے غور و فکر اور اجتہاد کی
دعوت دی گئی ان افر اد ِ امت کو جو اس کے اہل ہیں یعنی جو تد بر و تحقیق کر نے والے ہو
ں ۔ جنہیں ایسی فقہی بصیر ت حا صل ہو کہ وہ دنیا و ی مصلحت شنا سی اور معا ملہ فہمی
کی صال حیت ر کھتے ہو ں ۔ نبی اکر م ؐ اور ائمہ اہل بیت نے خود اجتہاد کا دروازہ کھو ال
اور بے شمار مو اقع پر اجتہاد کر کے احکام کو مستنبط کر نے کے طر یقے سے لوگو ں کو
متعارف کروایا تاکہ مستقبل میں اہل اسالم کے لیے عملی نمو نہ بن سکے ۔
فقہ جعفریہ کے ہا ں اجتہاد و استنبا ط کا مطلب ہے کہ فقیہ میں یہ صال حیت ہو جو
پیش آمدہ مسائل کے بارے میں طے شدہ قواعد و اصول کی روشنی میں قر آن و سنت کی طر
ف رجو ع کر کے اسالم کا حکم بیان کر سکے  ،اس عمل کو استنباط کہا جاتا ہے ۔ فقیہ کسی
بھی مسئلے کے بارے میں ذاتی رائے استعمال نہیں کر تا  ،جہاں کہیں اسے قر آن و سنت
میں و اضح حکم نہ ملے تو وہ ائمہ کی طر ف سے تعلیم کردہ اصول و ضوابط کی روشنی
میں حکم کو بیان کر تا ہے ۔ قیاس ،ذاتی رائے  ،مصالح مرسلہ  ،مقاصد شرعیہ جیسے
اصولو ں کو استنباط احکام میں استعمال نہیں کیا جاتا البتہ اجتہاد میں زمان و مکان کی حیثیت
کو سامنے رکھا جا تا ہے ۔
اما م محمد با قر اور امام جعفر صادق نے اجتہا د بالعقل کو تر جیح دی ہے اور قیا س
کی نفی فر ما ئی ہے ۔ گو یا شیعہ فقہا ء  ،کتا ب و سنت ،اجماع اور عقل کی بنیا د پر اجتہاد
کرتے ہیں اور حقائق و معارف دینی کے ادراک کے سلسلے میں ان کی کو ششو ں میں شر
عی دلیلو ں کی پیروی کے عالوہ کو ئی اور پابند ی نہیں ہے ۔ اسی اصو ل کی بنیاد پر شیعہ
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مجتہد ین عائلی فقہی اور معاشر تی مسا ئل کے سلجھا ؤکے لیے اجتہادی بصیر ت سے کام
لیتےہیں ۔
نکا ح میں تا خیر کر نے اور نکا ح نہ کر نے سے جو معاشر تی مسا ئل پیدا ہو تے
ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکیا ں جنسی بے راہ روی میں مبتال ہو جا
تے ہیں جس میں کئی قسم کی برائیا ں جنم لیتی ہیں ،مثالً  ،زنا  ،لواطت  ،مشت زنی غیر فطر
ی اند از میں جسمانی خواہش کو پورا کر نا ۔ جس سے معاشر ے بد امنی اور فسا د و جھگڑا
پیدا ہو تا ہے ۔نکا ح میں لڑکے لڑکی اگر ایک دوسرے کے ہم پلہ نہ ہو ں تو رشتہ ازدواج کو
نبھا نا دو نو ں کے لیے دشوار ہو جا تا ہے ۔نکا ح کے لیے الزم ہے کہ دو نو ں کے درمیا ن
نسبی اور سببی حر مت نہ ہو  ،شادی کے لیے ہللا تعالی ٰ نے جن رشتو ں کو ایک دوسرے کا
محر م قر ار دیا ہے ا گر ان کے درمیا ن نکا ح کا رشتہ قا ئم ہو جا ئے تو نہ صرف یہ کہ
حدود ہللا کو توڑا جا تا ہے اور بے حر متی کی جا تی بلکہ معاشر تی بگا ڑ بھی پیدا ہو جا تا
ہے ۔
جب میا ں بیو ی کے درمیا ن انتشار اس حد کو پہنچ جا ئے کہ دو نو ں کا ایک سا تھ
رہنا ممکن نہ ر ہے تو دو نو ں کو علیحدگی کا راستہ اختیا ر کر نا پڑتا ہے مگر طالق جو کہ
ایک انتہا ئی قد م ہے اس سے مطلقہ خواتین اور ان کے بچو ں کو معاشی اور معاشر تی مسا
ئل کا سا منا کر نا پڑتا ہے ۔مطلقہ خواتین کی دو سر ی شادی کے مسا ئل اور بچو ں کی
پرورش اور نگہداشت کے مسا ئل وغیر ہ ۔
طالق کو اسال م میں اگر چہ نا پسند کیا گیا ہے مگر طالق انتہا ئی نا گزیر حا ال ت
میں ضرورت بن جاتا ہےتاہم مرد عموما ً جذبات میں آخر کار طالق جیسا انتہا ئی قد م اُٹھا
لیتے ہیں اور یہ خیا ل کر تے ہیں کہ طالق یا خلع ہی تما م مسا ئل کا حل ہے ۔ مر د طالق
دے کر عورت کو فارغ کر دیتا ہے تو عورت اور اس کے بچو ں کے لیے زند گی میں جتنی
مشکال ت آتی ہیں ان سب کا مقا بلہ کر نا اس مطلقہ کے لیے بہت دشوار ہو تا ہے۔
مسلم کلچر پر یورپ کا اثر بہت حد تک ہوا اور اس کلچر نے مسلما نو ں کی سما جی
ومعاشر تی ز ند گی کو کس طر ح تبد یل کیا ہے ۔عالوہ ازیں مقامی کلچر بھی اسالم کی
روشنی سے دور ہو نے کی وجہ سے بے شمار خرابیو ں کا گھر بن چکا ہے ۔ اس کے اثرات
کی وجہ سے کتنے ہی خا ند انو ں کا سکو ن بر با د ہوا ہے ۔انعقا د نکا ح کے بعد حق مہر ،
جہیز  ،نا ن و نفقہ  ،اور حقو ق زوجین جیسے مسا ئل سا منے آتے ہیں جو تقر یبا ً ہر طبقے
اور ہر گھر کے افراد کے مسائل ہیں ۔ ان مسا ئل کو حل کر نے کے لیے مجتہدین کی آرا ء
سے استفادہ کی راہ آسان اور قابل عمل ہے ۔
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تجاویز وسفارشات
1۔ نکا ح و طالق سے متعلق فقہی اور معاشر تی مسا ئل کی تحقیق اور مسا ئل کے
حل دریافت کر نے کاعمل جاری رہنا ضروری ہے تعلیم کی اعلی ٰ جامعات اور محققین کو
اپنی تحقیق کے مصنوعات معاشر تی اور عائلی مسا ئل کو بنیا د بنا کر طے کر نے چا ہیں
۔ذرائع ابالغ میں مو جو د مؤثر طبقات کو اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر نی چا ہیے
۔
2۔ تعلیمی اداروں میں نو جوان نسل کی تعلیم و تر بیت کی خا طر نصا با ت وہم
نصابی سر گر میو ں اور سیمینارز کے ذریعے معاشر تی مسائل پر بحث ضروری ہو چکی
ہے ۔
3۔ تہذیبی و ثقافتی حوالو ں سے ریاستی اداروں اور شعبہ جات کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ خاند ان کے ادراے کے تحفظ کی جا مع اور منظم منصو بہ بند ی کر یں ۔
4۔ اعلی ٰ عد التی اداروں کو عائلی عدالتی نظام کی بہتری کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا
ادراک کر نا ہو گا تا کہ وہ خا ند انی نظا م کو عد ل و انصا ف اور احسا ن کے رویو ں کے
سا تھ مز ین کر کے معاشر تی بگاڑ کی روک تھا م میں اپنا کر دار ادا کر سکیں ۔
5۔ ایسے لڑکے لڑکیا ں جو ابھی طا لب علمی کے زما نے میں ہو ں ان کی جلد شادی
کر وانے کے انتظا ما ت کیے جا ئیں تا کہ ان کی ذا ت اور کر دار محفوظ بنا یا جا سکے
اور وہ کسی قسم کی برائی میں مبتال نہ ہو ں ۔ جو طا لب علم اس چیز پر قد ر ت نہیں ر
کھتے کہ شادی کے اخراجات بر داشت کر سکیں اور نہ ہی ان کے والد ین ان کے اخراجات
اُٹھا نے کے قا بل ہو ں تو ان کی شادی کے انتظا ما ت حکو متی سطح پر کیے جا ئیں ۔
6۔ والد ین کو ملکی سطح پر اس با ت کی تر غیب د الئی جا ئے کہ لڑکو ں کی شادی
کے بعد والد ین اور خا ندان والو ں کو اس کی بیو ی کے ساتھ تعاون کر نا چا ہیے اور بال و
جہ اس کو روک ٹو ک اور تشد د کا نشا نہ نہ بنا یا جا ئے ۔ شادی کے بعد زوجین کے باہمی
تنازعات کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کروانے کی کو شش کی جا ئے اور ہر مسئلہ کا حل
صر ف طالق یا علیحد گی کو ہی نہ سمجھا جا ئے ۔
7۔ نوجوانو ں کو دینی تعلیم کی تر غیب بھی دی جا ئے تما م تعلیمی اداروں میں دینی
تعلیم کی ترویج کو یقینی بنا یا جا ئے جس میں والدین اور بیو ی بچو ں کی دیکھ بھا ل اور
عز ت و احتر ام کی تر بیت دی جا ئے ۔لڑکیو ں کو گھر داری اور شو ہر کی عز ت و احتر
ام کی تعلیم دی جائے اور یہ با ت باور کر وائی جا ئے کہ شادی کے بعد عورت کی ذمہ
داری مالزمت کرکے پیسےکما نا نہیں بلکہ شو ہر اور بچو ں کی نگہداشت کر نا ہے ۔ اسی
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طر ح سے مر دو ں کو سمجھا نے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کی بحیثیت زوجہ اس کی
قد ر کریں اور عز ت کے سا تھ پیش آئیں ۔
8۔ معا شر ے سے منفی رسو ما ت کے خاتمے کے لیے جیسے :جہیز ،حق مہر کا
زیادہ ہو نا ،نا ن نفقہ کی بجا ئے نا جا ئز مطالبا ت اور شادی بیاہ میں فضو ل رسومات و
اخراجات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا ئیں تا کہ غر یب اور متوسط طبقہ کے افراد
بھی بر وقت اپنے بچے اور بچیو ں کے فرائض ادا کر سکیں ۔
9۔ تمام مسلما نو ں کو مسا جد اور مذہبی اداروں میں اس بات کی تر غیب دال ئی جا
ئے کہ وہ مسلم کلچر کو اپنا شعار بنا ئیں اور مغر بی کلچر کے منفی پہلو اجا گر کیے جا ئیں
۔عوام میں ایسے فیشن اور ملبوسا ت کو عام کیا جا ئے جو کہ مسلم تہذیب و ثقا فت کی
عکاسی کر تے ہو ں۔
10۔ والد ین کوچا ہیے کہ زوجین کےبا ہمی معا مال ت میں زیا دہ دخل اندازی نہ کر
یں اور تنازعے کی صورت میں بات چیت کے ذریعےجھگڑے کو ختم کر نے کی کوشش کر
یں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو کو ئی ثا لثی مقر ر کر کے دو نو ں میں صلح کرادیں تاکہ خاند ان
کا شیرازہ بکھرنے سے بچ جا ئے۔
11۔ مطلقہ خواتین کو نفسیا تی طو ر پر تکلیف دینے اور طنز و مزاح کر نے سے پر
ہیز کیا جا ئے انہیں نفر ت و حقا رت کی نظر سے نہ د یکھا جا ئے اور نہ ہی ان کو قا بل ر
حم ہستی بنا یا جا ئے بلکہ حتی المکا ن یہ کوشش کی جا ئے کہ ان کی عز ت نفس مجروح نہ
ہو نے پا ئے ۔ انہیں معاشر تی اور معاشی لحا ظ سے منا سب راہنما ئی فراہم کی جا ئے جس
سے ان کو درپیش مشکال ت و مسا ئل کا حل تال ش کیا جاسکے۔
12۔ معاشر ے میں صا حب استطاعت افراد ایسے فال حی ادارے قائم کر وائیں جہا ں
بیو ہ اور مطقہ خواتین اور ان کے بچو ں کی کفا لت کا انتظا م ہو سکے ۔
13۔ مجتہد ین اور مفتیان دین کو چا ہیے کہ فقہی مسا ئل کے سا تھ سا تھ عوام کے
معاشرتی  ،سما جی اور معاشی مسا ئل پر بھی توجہ دیں۔ جدید فقہی اور عصر ی مسا ئل کے
حل کے لیے قر آن وسنت کے مطا بق ائمہ اہل بیت  ،خلفاء راشدین کے ا جتہاد اور عصر
حاضر کے مجتہد ین و مفتیان دین کے اجتہاد کو اپنا یا جا ئے ۔
 14۔ تمام مسلما نو ں کو تعصب اور تنگ نظر ی کو پس ِ پشت ڈال کر اپنے مسا ئل
کے حل کے لیے جملہ علما ئے کرام کے اجتہاد سے اپنے مسا ئل کا حل تالش کر نے کی
کوشش کر نی چا ہیے اور شیعہ سنی کی تفر یق کو ختم کر کے سچے مسلما ن ہو نے کا ثبو
ت دینا چا ہیے ۔
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فہارس
ث مبارکہ
ت قر آنی ،احادی ِ
آیا ِ
اقوا ِل ائمہ ،اعالم
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آیات ِقرآنی
حوالہ
البقر ۃ 187 :2

صفحہ
11

نمبرشمار آیت
اس ل َ ُھ َّن۔۔۔
1
اس ل َ ُك ْم َوأ َ ْنت ُ ْم ِلبَ ٌ
۔۔۔ھ َُّن ِلبَ ٌ
2
3

ت َحتَّى۔۔۔
َو َال ت َ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركَا ِ
سائِ ِھ ْم ۔۔۔
ِللَّذِینَ یُؤْ لُونَ ِم ْن نِ َ

ایضا ً221 :
ایضا ً226 :

243
235

4
5

عزَ ُموا َّ
الط َال َق ۔۔۔
َو ِإ ْن َ
َوبُعُولَت ُ ُھ َّن أ َ َح ُّق ِب َر ِد ِھ َّن ۔۔۔

ایضا ً227:
ایضا ً228:

6

َّ
ساكٌ ۔۔۔
َان فَإِ ْم َ
الط َال ُق َم َّرت ِ

ایضا ً229:

7
8
9
10
11

فَإِ ْن َ
طلَّقَ َھا ف َ َال ت َِح ُّل ۔۔۔
ض ْعنَ أ َ ْو َالدَھ َُّن۔۔۔
َو ْال َوا ِلدَاتُ ی ُْر ِ
َوالَّذِینَ یُت ََوفَّ ْونَ ِم ْن ُك ْم ۔۔۔
علَ ْی ُك ْم إِ ْن۔۔۔
َال ُجنَا َح َ
َو ِإ ْن َ
طل َّ ْقت ُ ُموھ َُّن ِم ْن۔۔۔

ایضا ً230:
ایضا ً233:
ایضا ً234:
ایضا ً236:
ایضا ً237:

12

س َّر ِاء۔۔۔
الَّذِینَ یُ ْن ِفقُونَ ِفي ال َّ

13
14
15
16
17

فَا ْن ِك ُحوا َما َ
اب۔۔۔
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