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 ۔شرعی عدالت، پاکستان، اسالم آبادوفاقی                           ◌ٓ 
 (حقيقی دائرِه سماعت)

                                                                                                            ۔:ئےروبرو
       

  چيف جسٹس    جناب جسٹس دمحم نورمسکانزئی صاحب
  جج    جناب جسٹس ڈاکٹرسيد دمحم انور صاحب

  جج   جناب جسٹس خادم حسين ايم شيخ صاحب 

  2016ف ئی آ آ  4/: نمبر عرضيداشتشريعت 
، 2، گلی نمبر 6دمحم انور خان، سکنہ مکان نمبرعمران انور خان ولد سردار 

       ، اسالم آباد۔I، ڈی۔ايچ۔اے فيز۔-Cسيکٹر
    ۔۔۔۔۔سائل  

 نامب
             حکومِت پنجاب بذريعہ سيکرٹری وزارِت قانون، الہور۔  

  ۔۔۔۔۔مسئول عليہ
  2017آف  آئی  / 7 :نمبر عرضيداشتشريعت 

، دمحمن بالک، ڈسٹرکٹ کورٹ، 8عمران خان جدون، ايڈووکيٹ، چيمبر نمبر
 بنام                 ۔۔۔۔۔سائل راولپنڈی۔

     حکومِت پنجاب بذريعہ سيکرٹری وزارِت قانون، پنجاب سيکرٹريٹ، الہور۔  
  ۔۔۔۔۔مسئول عليہ 

  2019آف  آئی  / 4 : نمبر عرضيداشتشريعت 
 نيو بالک، بابر ،98/10نمبر سکنہ مکان رانا، سعيد دمحم ولد سعيد دمحم اکبر ۔١

  الہور ٹأون، گارڈن
معہ اشرفيہ فيروزپور روڈ، الہور۔ ضياالدين ولد حاکم خان، سکنہ محلہ جا  ۔٢

          ۔۔۔۔۔سائالن
 بنام

  فيڈريشن آف پاکستان بذريعہ وزارِت قانون وانصاف، اسالم آباد۔  ۔١  
      صوبہ پنجاب بذريعہ وزارِت قانون وانصاف پنجاب، الہور۔  ۔٢  
  ل عليہان۔۔۔۔۔مسئو

  2020آف  آئی / 3: نمبر عرضيداشتشريعت 
، واپڈا  A-I، بالک نمبر102سکنہ مکان نمبر  ،شيخ محمود اقبال ولد شيخ دمحم طفيل

                     ٹأون، گوجرانواال۔
  ل۔۔۔۔۔سائ    

 بنام
    حکومِت پنجاب بذريعہ سيکرٹری وزارِت قانون، پنجاب سيکرٹريٹ، الہور۔  

  ۔۔۔۔۔مسئول عليہ
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  چوہدری اشتياق مہربان،  ۔۔۔    وفاقی حکومتبرائے 
  پاکستان ،ڈپٹی اٹارنی جنرل       

  سيد واجد علی شاه گيالنی،  ۔۔۔      برائے حکومِت پنجاب
  پنجاب ،ايڈيشنل ايڈووکيٹ جنرل
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  ،معظم علی، اسسٹنٹ ڈائريکٹر
  لوکل گورنمنٹ پنجاب۔ 
  

  ڈاکٹرحافظ دمحم طفيل،    ۔۔۔    جيورس کنسلٹ 

 ، 2017-09-14، 2016-03-21  ۔۔۔  کی تاريخِ اندراج وںعرضيداشتشريعت
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ْحٰمِن  ِ الرَّ ّٰ ِحْيمِ بِْسِم    الرَّ

  :فيصلہ

 :عرضيدات نمبری سائيالن نے شريعت  ۔:دمحم نور مسکانزئی، چيف جسٹس  

شريعت  انور خان بنام حکومِت پنجاب ؛ عمران 2016آف  آئی / 4  :نمبرعرضيدات شريعت 

شريعت  عمران خان جدون بنام حکومِت پنجاب؛ 2017آف  آئی / 7: نمبرعرضيدات 

دمحم اکبر سعيدوغيره بنام فيڈريشن آف پاکستان وغيره  2019آف  آئی / 4: نمبرعرضيدات 

اس پنجاب  شيخ محموداقبال بنام حکومتِ  2020 آف آئی / 3: نمبرعرضيدات شريعت  اور

فيملی کورٹ  پنجاب (6) اور (5)ذيلی دفعات   10دفعہبرائے تنسيخ قوانين عدالت ٰہذا ميں 

کہ مذکوره قوانين قرآن اور سنِت بديں مدعا دائر کردی ہيں کہ  2015ايکٹ، ) ترميمی(

جملہ عرضيداشتوں کا محور پنجاب فيملی کورٹ ايکٹ کی چونکہ  کے منافی ہيں۔ملسو هيلع هللا ىلص نبوی

 تصفيہ، لٰہذا تمام عرضيداشتوں کا يکجا ہيں (6) اور (5)تراميم کی گئی  ميں 10دفعہ 

  بذريعہ فيصلہ ہٰذا کيا جاتا ہے۔

) ترميمی(فيملی کورٹ    پنجاب (6) اور (5)ذيلی دفعات کی    10دفعہ     

  ۔:ہےنقل کيا جاتا ذيل ميں  کو 2015ايکٹ، 

 “(5) In a suit for dissolution of 
marriage, if reconciliation fails, the 
Family Court shall immediately pass a 
decree for dissolution of marriage and, 
in case of dissolution of marriage 
through khula, may direct the wife to 
surrender up to fifty percent of her 
deferred dower or up to twenty-five 
percent of her admitted prompt dower to 
the husband. 
(6) Subject to subsection (5), in the 
decree for dissolution of marriage, the 
Family Court shall direct the husband to 
pay whole or part of the outstanding 
deferred dower to the wife.” 
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مسئول عليہم کو نوٹس جاری ہوئےاورانہوں نے جواب داخل کرليے۔     ۔2

اصل ۔ مفتی صاحب خلع کے ہوئے صاحب پيش  ضياءالدين مفتی کی طرف سے سائيالن

خلع کا اصل قانون زيِربحث نہيں اوريہ  اُن کو بتايا گيا کہ ۔حث کے متمنی تهےقانون ہی پر ب

فيملی  پنجابس وقت اِ  نکتہ قبل ازيں اس عدالت سے حتمی طور پر فيصلہ ہو چکا ہے۔

جن کی رو سےحق  ، (6)اور  (5)ذيلی دفعات  10دفعہکی  2015ايکٹ، ) ترميمی(کورٹ 

بوقت عليحدگی بصورت  کی ڈگریمعجل تسليم شده  حصہ مہر 1/4نصف يا  اک موجلمہر

 ،بحق خاتون ہوگیکلی يا جزوی ہوگی اور بقيہ مہرموجل کی ڈگری جاری بحق شوہر  خلع

۔ انہوں نے اس نکتہ پر بحث کرنے سے اس بنياد پرمعذرت کی کہ زيِربحث وزيِرغور ہيں

ب نے بهی کوئی خاص معاونت نہيں کی انکی تياری نہيں ہے۔ ايڈيشنل ايڈووکيٹ جنرل پنجا

ہم اس تاثر ميں تهے کہ حکومِت پنجاب قانون لہ جواب پر ہی اکتفا کيا۔ مدخ اپنےاور 

 کرتے وقت کی بحث اور مابعد اس کی موضوعہ کی تائيد ميں اسمبلی کے روبرو بل پيش

وقف ہمارے ، حمايت يا مخالفت ميں معزز اراکين پنجاب اسمبلی کی تقارير، دالئل اور متائيد

پاس کرتے وقت کس حد تک شرعی حوالہ  مذکوره بِلگے کہ سامنے رکه کر يہ بتائيں 

کو  227بالخصوص آرٹيکل اور آئين کی تمہيد  ،جات سے استفاده کرنے کی کوشش کی گئی

پر نده يہ ذمہ داری نبهانے مگر پنجاب حکومت اور اس کا نمائ کس حد تک ملحوظ رکها گيا۔

کے ساته لکهنا پڑتا ہے کہ فريقين  اس صورِت حال کے پيِش نظر افسوسنظرنہ آئے۔  مائل

  نہيں کی۔ پوریبهی نے قانونی معاونت کے حوالہ سے اپنی واجبی ذمہ داری 

شريعت ميں طالق کا ہم نے اپنے طور پر جائزه ليا۔ معاملہ کچه يوں ہے کہ     ۔3

عطا کی صورت ميں  عورت کو طلب تفريقوہی حق خلع جو حق مرد کو حاصل ہے، 

موضوعہ متنازعہ قانون وضع  ميں اہم سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کياہے۔ اس ضمن کرتا

 ؟ملحوظ رکهی گئيںطے چلی آرہی ہيں  سے پہلےاس کےمضمرات جوخلع اور کرتے وقت

اس امر ميں کوئی شک نہيں کہ مملکِت خداداد ميں پارليمنٹ قانون سازی کا حق آئين کے 

ی محفوظ رکهتی ہے اور قانون سازی چاہے وفاق کماحقہٗ  ميںے گئے دائرے ئتحت متعين ک
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معيار پر پوری اترے اور وه يہ کہ موضوعہ قانون  سطح پر ہو يا صوبائی سطح پر ايک

   ۔دم نہ ہواتصے مس 227، 35، (1)31تمہيد، آرٹيکلز  آئين کیيعنی قرآن و سنت کے تابع ہو

  :کہ ی گئی ہےهکلتمہيد ميں يہ بات وضاحت سے  آئين کی

ميں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے  جس
عمل ميں اس قابل بنايا جائيگا کہ وه اپنی زندگی کو 

جس طرح  ،اسالمی تعليمات و مقتضيات کے مطابق
تعين کيا گيا ہے، ترتيب  پاک اور سنت ميں ان کا قرآنِ 

   دے سکيں۔
  

اصول ميں آرٹيکل باب دوئم حکمِت عملی کے  اس حق کے حصول کا اعاده دستور کے

  :کيا گيا ذيل الفاظ ميں باِرديگر درجِ ميں ) ١(٣١

انفرادی اور  ،پاکستان کے مسلمانوں کو   )١(۔٣١آرٹيکل 
اپنی زندگی اسالم کے بنيادی اصولوں  ،اجتماعی طورپر

بق مرتب کرنے کے قابل اور اساسی تصورات کے مطا
ں مہيا کرنے کے ے اور انہيں ايسی سہولتيبنانے کے لئ

 گے جن کی مدد سے وه قرآنِ لئے اقدامات کئے جائيں 
  پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجه سکيں۔

  
شادی، خاندان، ماں اور بچے  ،مملکت  ۔٣۵آرٹيکل 

  کی حفاظت کرے گی۔
  

تمام موجوده قوانين کو قرآن    )١(۔٢٢٧آرٹيکل
می احکام کے مطابق پاک اور سنت ميں منضبط اسال

بنايا جائے گا، جن کا اس حصے ميں بطور اسالمی 
احکام حوالہ ديا گيا ہے، اور ايسا کوئی قانون وضع نہيں 

  ہو۔کيا جائے گا جو مذکوره احکام کے منافی 
  
   

دالئل، استدالل  ،الفاظ ااختالفِ ه باال شريعت عرضداشتوں کا مدعا بمذکور    ۔4

 اتذيلی دفعکی   10ايکٹ کی دفعہ پنجاب فيملی کورٹ کہ ہے يہ ومقصد مگربااتفاق معنی

کی رو  لٰہذا انہيں منسوخ کيا جائے۔ متنازعہ قانون قرآن وسنت کے منافی ہيں  (6) اور (5)

ذيلی دفعہ   10سے اگر عدالت تنسيخ نکاح کی ڈگری بصورِت خلع جاری کرتی ہے تو دفعہ 

حصہ حق مہر معجل کی حد تک واپسی کے بموجب نصف حق مہرموجل يا چہارم  (5)

کے  (5)رو سے ذيلی دفعہ کی (6) ذيلی دفعہ  بحق شوہر کی ڈگری جاری کرے گی۔

ً بموجب    کا حکم دے گی۔ بحق خاتون جل کی کلی يا جزوی ادائيگیمہرمو بقيہ عدالت الزما
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يقين کی بحث تو سماعت ہوئی۔ مگر افسوس کہ سائيالن نے اس ضمن رف     ۔5

مدلّل اور  ،ان کی طرف سے کوئی معنی خيز ی۔قانونی ذمہ داری پوری نہيں کميں اپنی 

مہيا کيا گيا۔  مواد کوئی تيربہ ہدفطور پرحجت کے  ہی بامقصد معاونت نہيں ہوئی اور نہ

حال حکومت پنجاب کی رہی۔ فاضل ايڈيشنل ايڈووکيٹ  غير متوقع طور پر يہی صورتِ 

فائل کئے ہيں۔ ستم کا يہ سلسلہ   commentsم نے کر گلوخالصی کی کہ ہ ہجنرل نے يہ کہ

صاحب باوجود فراہمی موقع بسيار ڈاکٹر مشتاق احمد  جيورس کنسلٹ ،يہاں بهی نہيں تهما

ليے  داخل کرنے کے ہی تحريری جواب زبانی پيش کرسکےاورنہ اپنا نکتِہ نظرنہ تو

 جيورس کنسلٹ کی مقدمات ميںکمربستہ نظر آئے۔ لٰہذا مجبوراً ان کی حد تک ان پرزحمت 

  تعيناتی کا حکم واپس ليا گيا۔

اختيارعدالت  بشمول بنيادی حقميں خلع کے  کچه عرضداشتوں کےمتن     ۔6

۔ اس ضمن ميں يہ واضح رہے ہے گيا اٹهايا سوالبهی  پر بسلسلہ اجراءڈگری بصورت خلع

 ہيں۔ طے ہوچکےسماعت باقاعده بعدازعدالت سےحتمی طورپر ت قبل ازيں اسانک يہکہ 

  PLD 2014 FSC 43نہيں ہوگی۔ مالحظہ ہو  بحث اور ميں کوئی گفتگو ‘ضمن’لٰہذا اس 

  :23  & 22پيرا نمبر  62-63پاکستان، متعلقہ صفحہ حکومتِ بنام  وغيره سليم احمد

“22. The upshot of the above discussion is 
that there is no specific verse or authentic 
Ahadith that provides a bar to the exercise 
of jurisdiction by a competent Qazi to 
decree the case of ‘Khula’ agitated before 
him by a wife, after reconciliation fails. As 
discussed above in detail, the Ayaat and 
Ahadith relied upon by the petitioners 
neither specifically relate to the issue of 
‘Khula’ nor to the lack of authority of a 
Qazi duly authorized by an Islamic State to 
resolve the disputes between husband and 
wife. The interpretation of the said Verses 
and Ahadith is also not unanimous. 
23. Consequently for the reasons stated 
above, we dismiss these petitions.” 
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اسالمی معاشرتی زندگی کی اساس،  وج زندگی سے متعلق ہيں ازدواجی نينمحولہ باال قوا

تا ہے۔ اس النکاح کہ معاہده ميثاقِ  يہشرعی اصطالح ميں  ۔يںکی ضمانت ہ دوام اور ثبات

معاہده نکاح ايک  سمجهنے کی اشد ضرورت ہے۔معاہده کو اس کی روح کے مطابق 

نوعيت وهيئت کے لحاظ سے خوبصورت، باعزت، باوقار اور مجمعِ عام  ۔شرعی معاہده ہے

شرکت خيروبرکت کا  اجی حيثيت کے مطابق لوگوں کی کثرتِ ميں اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ سم

کے اعتبار سے چونکہ شرعی بنيادوں  اہميت عزت تصور ہوتا ہے۔ وسبب اور باعث افتخار

اس ليے اورتوليِدنسل کا ذريعہ ہے، سنِت نبوؐی ميں اس کا شمار ہوتا ہے ،پر استوار ہوتا ہے

اسے مضبوط، مستحکم، دائم، پختہ اور پائيدار گردانا جاتا ہے۔ ہرچندکہ اس معاہده کو قائم 

نحصر ہے مگريہ اختيار بهی م موقوف اوررکهنا يا ختم کرنا فريقين کی مرضی و منشاء پر

مادرپدرآزاد نہيں بلکہ اصولوں کے تابع ہے اور دونوں صورتوں ميں قرآنی احکامات 

کے  “معروففامساک ب”کی صورت ميں  قائم رکهنے معاہده يعنیمشعِل راه ہيں۔ اول الذکر

تو  ی والبدی ہے جبکہ خدانخواستہ موخرالذکر کی کيفيت الحق ہومحکم پرکاربند رہنا الز

کوکه  اس معاہده کیکے حکم پرعمل پيرا ہونا ضروری ہے۔ اس ليے  “حسانا بتسريح ”

ً َغِليظا” قرآن مجيد اسےداريوں کی بنياد پر ينے والے حقوق و ذمہسے جنم ل يثَاقا سے “ّمِ

پورا اترنا اُس معيار پر  متعلق کسی بهی قانون سازی کا لٰہذا ميثاِق نکاح سے تعبير کرتا ہے۔

  ہے جس کا تقاضا اس معاہده کی شرعی اہميت کرتی ہے۔الزمی 

 دوم دجل معارف القرآن نے دمحم شفيع صاحب، خطيِب پاکستان مفتی موالنا     ۔ 7

  ۔:کو يوں متعارف کروايا ہے نکاح ميں ميثاقِ  353-354کے صفحہ نمبر

Aيعنی ان عورتوں نے تم ”ًظا، َواََخْذَن ِمْنُکْم ِمْيثَاقًا َغِليْ ”  ۔
اس سے مراد  “پختہ اور مضبوط عہد لے ليا ہے،سے 

کے    عقدنکاح کا عہد ہے جو هللا کے نام اور خطبہ
  ،ساته مجمع کے سامنے کيا جاتا ہے

خالصہ يہ ہے کہ اس ازدواجی عہدوميثاق   
مال واپس  ہوا ديا اورباہم بےحجابانہ ملنے کے بعد

ظلم  ہوا کهال کرنا مجبور عورت کو لئے کے کرنے
  “ہے  ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب الزم وجور

  



  2016آف  I/4: نمبر عرضيداشتشريعت 
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  2019آف  I/4: نمبر عرضيداشتشريعت 
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 حضرت موالنا کی تفسير کرتے ہوئے 230/229سوره بقره کی آيت نمبر     

  ۔:پر لکهتے ہيں 555-556اول کے صفحہ  دمعارف القرآن جل دمحم شفيع صاحب مفتی

  وطالق کی شرعی حيثيت اور َحکيمانہ نَظام نکاح ”
معاملے اور معاہدے  ح کی ايک حيثيت تو ايک باہمینکا

ت ے بيع وشراء اور لين دين کے معامالکی ہے، جيس
ہوتے ہيں، دوسری حيثيت ايک سنت اور عبادت کی 
ہے، اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام 
معامالت و معاہدات سے باالتر ايک حيثيت شرعی 

کاح کے منعقد نعبادت و سنت کی رکهتا ہے، اسی لئے 
ضروری امت کچه ايسی شرائط  اجماعِ ہونے کے لئے ب

  بيع وشراء ميں نہيں ہوتيں، عام معامالتہيں جو
اّول تو يہ کہ ہرعورت سے اور ہر مرد سے   

نکاح نہيں ہو سکتا، اس ميں شريعت کا ايک مستِقل 
قانون ہے، جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں 

  کا آپس ميں نکاح نہيں ہوسکتا، 
ومعاہدات کے منعقد اور  تمام معامالتدوسرے   

مکمل ہونے کے لئے کوئی گواہی شرط نہيں، گواہی کی 
ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فريقين ميں اختالف 
ہوجائے، ليکن نکاح ايسا معاملہ نہيں، يہاں اس کے 
منعقد ہونے کيلئے بهی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے، 

ورت بغيرگواہوں کے آپس ميں نکاح عمردو اگردو
، اور دونوں ميں کوئی فريق کبهی اختالف وانکار کرليں

بهی نہ کرے اس وقت بهی شرعاً وه نکاح باطل، کالعدم 
ہے جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ايجاب وقبول 
نہ ہو، اورسنت يہ ہے کہ نکاح اعالِن عام کے ساته کيا 
جائے، اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب 

  کے لئے ضروری يا مسنون ہيں،ہيں، جو معاملٔہ نکاح 
امام اعظم ابوحنيفہ اور بہت سے دوسرے   

حضرات ائمہ کے نزديک تو نکاح ميں معاملہ اور 
معاہده کی حيثيت سے زياده عبادت وسنت کی حيثيت 

  وسنت کے شواہد اس پر قائم ہيں، غالب ہے، اور قرآن
نکاح کی اجمالی حقيقت معلوم کرنے کے بعد   

طالق کا حاصل نِکاح کے معاملے  طالق کو سمجهئے،
اور معاہدے کو ختم کرنا ہے، جس طرح شريعِت اْسالم 

کے معاملے اور معاہدے کو ايک عبادت کی  نے نکاح
حيثيت دے کر عام معامالت و معاہدات کی سطح سے 
بلند رکها ہے اور بہت سی پابندياں اس پرلگائی ہيں اسی 

دين کے  طرح اس معاملہ کا ختم کرنا بهی عام لين
معامالت کی طرح آزاد نہيں رکها، کہ جب چاہے جس 

اوردوسرے  طرح چاہے اس معاملہ کو فسخ کردے،
س کے لئے ايک خاص ا بلکہ سے معاملہ کرلے،

حکيمانہ قانون بنايا ہے، جس کا بيان آيات مذکوره ميں 
  کيا گيا ہے

اسالمی تعليمات کا اصل رخ يہ ہے کہ نکاح کا   
ه عمر بهر کے لئے ہو، اس کے توڑنے معاملہ اور معاہد

اور ختم کرنے کی کبهی نوبت ہی نہ آئے، کيونکہ اس 
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معاملہ کے انقطاع کا اثر صرف فريقين پر نہيں پڑتا، 
نسل واوالد کی تباہی وبربادی اور بعض اوقات خاندانوں 
اور قبيلوں ميں فساد تک کی نوبت پہونچتی ہے، اور 

متاثر ہوتا ہے، اسی پورا معاشره بُری طرح اِس سے 
لئے جواسباب اور وجوه اس معاملہ کو توڑنے کا سبب 
بن سکتے ہيں قرآن وسنت کی تعليمات نے ان تمام 
اسباب کو راه سے ہٹانے کا پوراانتظام کيا ہے، زوجين 
کے ہر معاملے اور ہر حال کے لئے جو ہدايتيں قرآن 
وسنت ميں مذکور ہيں ان سب کا حاصل يہی ہے کہ يہ 

شتہ ہميشہ زياده سے زياده مستحکم ہوتاچالجائے، ر
ٹوٹنے نہ پائے، ناموافقت کی صورت ميں اّول افہام 
وتفہيم کی پهرزجروتنبيہہ کی ہدايتيں دی گئيں، اور اگر 
بات بڑه جائے اور اس سے بهی کام نہ چلے تہ خاندان 
ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے 

ْن اَْهِلہٖ کرنے کی تعليم د ْن اَْهِلَها  ی، آيت َحَکًماّمِ َوَحَکًماّمِ
ميں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس 
قدرحکيمانہ ہے، کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گيا تو 
 بات بڑه جانے اور دلوں ميں زياده بُعد پيدا ہوجانے کا

  “خطره ہے
  
  

ميں اس ميثاق پر  43م صفحہ د دوجل قرآناحسن اصالحی تدبرِ  موالناامين     

  ۔:يوں روشنی ڈالتے ہيں

نکاح کی  کہ عقدِ ۔۔۔ ميرے نزديک اِس کی وجہ يہ ہے ”
اصل عرفی اور شرعی حقيقت يہی ہے کہ وه مياں اور 
بيوی کے درميان حقوق اور ذمہ داريوں کا ايک 
مضبوط معاہده ہوتا ہے جس کے ذريعے سے دونوں 
زندگی بهر کے سنجوگ کے عزم کے ساته ايک 
دوسرے کے ساته جڑتے ہيں اور دونوں يکساں طور 

ر پر ايک پرحقوق بهی حاصل کرتے ہيں اوريکساں طو
دوسرے کے ليے ذمہ دارياں بهی اٹهاتے ہيں۔ بظاہرتو 
اِس ميثاق کے الفاظ نہايت ساده اور مختصر ہوتے ہيں، 
ليکن اِس کے مضمرات وتضمنات بہت ہيں اور يہ 
مضمرات وتضمنات ہر مہذب سوسائٹی اور ہر شريعت 
ميں معلوم و معروف ہيں۔ يہ امر بهی ايک حقيقت ہے 

تا توہے مياں اوربيوی کے درميان، کہ يہ ميثاق بنده
حکم سے لگتی ہے اور ِجس ليکن اِس ميں گره خدا کے 

س کی گواه ہوتی ہے اُسی طرح خالق بهی طرح خلق اِ 
ہونے  “ميثاق غليظ”اِس کا گواه ہوتا ہے۔ پهر اِس کے

يہاں اِس رشتے کو اِس لفظ سے تعبير  ؟ميں کيا شبہ رہا
مت واضح فرمائی فرما کر قرآن نے اِس کی اصلی عظ

هولنا نہيں چاہيے ہے کہ مرد کو کسی حال ميں بهی يہ بُ 
ق کچے دهاگے سے نہيں کہ بيوی کے ساته اُس کا تعلّ 

حکم رشتہ ہے اور اِس بندها ہے بلکہ يہ رشتہ نہايت مُ 
کے تحت جس طرح مرد کے حقوق ہيں، اُسی طرح 
بيوی کے بهی حقوق ہيں جن سے مرد کے ليے فرار 
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نہيں ہے، اگر وه اِن سے بهاگنے کی  ئشکی گنجا
کوشش کرے گا تو اپنی فتوت کو بهی رسوا کرے گا 

  “اور اپنے خدا کو بهی ناراض کرے گا۔
 

پر  335د اول صفحہ جل القران تفہيم مودودی صاحبسيدابواالعٰلی موالنا    

  ۔:يوں رقمطراز ہيں

پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، کيونکہ وه حقيقت ميں ”
پيمان وفا ہے جس کے استحکام پر ايک مضبوط 

بهروسہ کر کے ہی ايک عورت اپنے آپ کو ايک مرد 
کے حوالہ کرتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس 
کو توڑتا ہے تو اُسے وه معاوضہ واپس لينے کا حق 
نہيں ہے جو اس نے اس معاہده کرتے وقت پيش کيا 

 “)٢۵١مالحظہ ہو ُسوره بقره حاشيہ نمبر (تها۔

  
سليم احمد  2009مئی  28وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فيصلہ مصدره     ۔8

ميں اس طرح اظہار فرمايا   PLD 2014 FSC 43 وغيره وغيره بنام حکومِت پاکستان

  ۔ :ہے

“Marriage in Islam is a commendable 
institution designed as a basic social unit. 
Its main objectives are, inter alia, as 
follows:- 

(a) Procreation of children, 
preservation and perpetuation of 
the human race, through legitimate 
sexual intercourse between a man 
and a woman whose relationship 
as husband and wife is publicly 
declared and made known to the 
society at large. The Holy Qur’an 
says:-- 
“O Mankind, be conscious of your 
duty to your Lord, who created you 
from a single soul, crated of like 
nature, his mate, and from the two 
created and spread many men and 
women” (4 : 1) 
“Your wives are for you to 
cultivate: so go to your cultivation 
whenever you wish, and take care 
of what is for you, and heed God 
and know that you will meet Him:. 
(2 : 223) 
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(b)  Protection of morals through 

legally justified satisfaction of 
natural biological urges and, 
resultantly, curbing pre-marital or 
extra marital sex. The Holy 
Qur’an calls marriage ‘Hisn’ 
)ِحٌصن ) which means a fortress, a 

castle i.e. protection against 
illegal sex relations. The Holy 
Qur’an referring to this aspect 
says:- 
“So marry them with their 
guardian’s permission and give 
them their marriage portions as 
wives, they being chaste, nor 
committing fornication or having 
illicit friendship”. (4 : 25) 
At another place, the same point is 
highlighted with reference to the 
man”: 
“And respectable, believing 
women (are lawful) as well as 
respectable women from among 
those who are given the Book 
before you have given them their 
marriage portion and taken them 
in wedlock, nor fornicating or 
having illicit friendship” (5 : 5) 

(c) Establishment of sound emotional, 
spiritual, happy, lovely and 
peaceful life-long companionship. 
The Holy Qur’an highlighted this 
aspect and says:-- 
“And (one) of His signs is that He 
created for you, of yourselves, 
spouses so that you may console 
yourselves with them (and find rest 
and tranquility in them). He has 
set between you love and mercy”. 
(30 : 21) 

 At another place, the relationship 
between the spouses has been described as 
that between ‘the body and the garment’. 

“They are garments for you and you 
are garments for them” (2 : 187) 

Resembling the relationship of spouses to 
garment is very meaningful. The garment is 
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something nearest to the body, protecting it 
from exposure to anything harmful, covers 
and adorns it and adds to its beauty. The 
spouses are also supposed to be very close to 
each other, protecting each other’s honour, 
life and property. This function of marriage 
is set forth in the form of prayer in a number 
of verses: 

“Our Lord! Grant us in our spouses 
and our offspring the comfort of our 
eyes and make us a model for the 
heedful. (25 : 74) 
My Lord! Make me keep up prayer 
and (also) let my offspring [do so]. 
Our Lord accept my, appeal! Our 
Lord, forgive me and my parents…” 

(14, 40, 41)  

  
تاکيد اور تلقين کی گئی بہت زياده کو قائم رکهنے کی  نکاح بالشبہ ميثاقِ      ۔9

 اور ٹوٹ جاتاہے “ميثاقاً غليًظا”عہدپختہ  استعمال سے دريغبے وخلع کےحِق طالق  ہے۔

والی اوالد کسمپرسی، پريشانی اورغيريقينی مستقبل  اس مکرم ومعظم رشتہ سے جنم لينے

جاتی ہے۔ اس امر ميں شک نہيں کہ شريعت ميں طالق اورخلع دونوں مباح تو  ہو کا شکار

اس  ليے ہے۔ اس ں ہوتامکروه ومبغوض اعمال مي انتہائی ناپسنديده، ہيں ليکن ان کا شمار

لٰہذا  چاہيے۔ جانا ميں کيا اورانتہائی العالجی کی صورت کار حتمی چاره استعمال حق کا

 استعمال سے پہلے قرآنی منشاءاور طلب تفريق بذريعہ خلع کے حق کے  اختيار طالق کا

  کی طرف راغب ہونا انتہائی ضروری ہے۔  کہ رشتے قائم رہيں

  ۔:ميں ارشاِدباری تعاٰلی ہے 19سورة النساء کی آيت نمبر 

َوَعاِشُرْوُهنَّ بِاْلَمْعـُرْوِف ۚ فَِاْن َكِرْهتُُمْوُهنَّ فَـعَٰسٓى اَْن تَْكـَرُهْوا 
هُ فِْيِه َخْيـًرا َكثِْيـًرا ـٰ يَْجعََل اللّ    (19)َشْيئًا وَّ

اگر وه تم  ۔ان کے ساته اچهے سلوک سے رہو۔:ترجمہ 
کہ تم کسی چيز کو  کو ناپسند بهی ہوں تو ہو سکتا ہے

  ميں بہت کچه بهالئی رکهدے۔ یناپسند کرو اورهللا اس
  

سنن ابی داُود ٔاول کتاب الطالق باب فی کراهيۃ الطالق کا ارشاِد مبارک بحوالہ ملسو هيلع هللا ىلص نبی پاک 

  ۔:ذيل ہے درج ٢٠٩٢حديث نمبر 

  قُ الْ الطَّ عزوجل هللا  إلی ُض الحاللْبغَ ا 
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۔هللا تعاٰلی کے نزديک حالل چيزوں ميں سب سے :ترجمہ
  زياده ناپسنديده چيزطالق ہے۔

  
اس  پر 51 موالنا سيد ابُواالعٰلی مودودی صاحب حقوق الزوجين صفحہ   

  ۔:ضمن ميں يوں رقمطرازہيں

کا ارشاد ہے ملسو هيلع هللا ىلص شريعت طالق کو پسند نہيں کرتی۔ نبی 
هللا تعالٰے کے (الَُق هللا تعاٰلی الطَّ ِل اِلَی َال کہ اَْبغُض الحَ 

نزديک حالل چيزوں ميں سب سے زياده ناپسنديده چيز 
ُجوْ ) طالق ہے يَن يحب الذواقهللا َال  فان تَُطلِّقُوا َوَال ا اور تََزوَّ
شادياں کرو اور طالق نہ دو۔ کيونکہ هللا مزے (والذّواقات 

 چکهنے والوں اور مزے چکهنے واليوں کو پسند نہيں
اس لئے مرد کو طالق کا آزادانہ اختيار دينے کے  ۔)کرتا

تحت ماساته ايسی شرائط کا پابند کر ديا گيا ہے، جن کے 
وه اس اختيار کو محض ايک آخری چارٔه کار کے طور 

  پر ہی استعمال کرسکتا ہے۔ 
  

اس فلسفہ پر جناب موالنا دمحم شفيع صاحب، مفتِی اعظم پاکستان معارف       

معارف ومسائل پر بحث  کے230/229 ميں آيت نمبر 556-557د اول صفحہ لجالقران 

  ۔:کرتے ہوئے لکهتے ہيں

  
رتيں بهی پيش آتی ہيں، کہ ليکن بعض اوقات ايسی صو”

حال کی تمام کوششيں ناکام ہوجاتی ہيں، اور  اصالحِ 
تعلِق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے 
طرفين کا آپس ميں مل کر رہنا ايک عذاب بن جاتا ہے، 
ايسی حالت ميں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دينا ہی 
طرفين کے لئے راحت اور سالمتی کی راه ہوجاتی ہے، 

بعض دوسرے مذاہب کی اس لئے شريعِت اسالم نے 
طرح يہ بهی نہيں کيا، کہ رشتٔہ ازدواج ہر حال ميں 
ناقابِل فسخ ہی رہے، بلکہ طالق اور فسخِ نکاح کاقانون 
بنايا، طالق کا اختيار تو صرف مرد کو ديا، جس ميں 
عادةً فکروتدبّراورتحمل کا ماده عورت سے زائد ہوتا 

ں ديا، تاکہ ہے، عورت کے ہاته ميں يہ آزاد اختيار نہي
وقتی تاثرات سےمغلوب ہوجانا جوعورت ميں بہ نسبت 

  مرد کے زياده ہے وه طالق کا سبب نہ بن جائے،
ليکن عورت کو بهی بالکل اس حق سے محروم   

نہں رکها کہ وه شوہرکےظلم وستم سہنے ہی پر مجبور 
ہوجائے، اس کويہ حق ديا کہ حاکِم شرعی کی عدالت 

ے اور شکايات کا ثبوت دے کر ميں اپنا معاملہ پيش کرک
نکاح فسخ کراسکے يا طالق حاصل کرسکے، پهر مرد 
کو طالق کا آزادانہ اختيار توديديا، مگراّول تو يہ کہہ ديا 
کہ اس اختيار کا استعمال کرنا هللا کے نزديک بہت 
مبغوض و مکروه ہے، صرف مجبوری کی حالت ميں 

  :اجازت ہے، حديث ميں ارشاِدنبوی ہے
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الحالل الی هللا  ابغض

  الطالق،
      

يعنی حالل چيزوں ميں 
سب سے زياده مبغوض 
اورمکروه هللا کے 

  نزديک طالق ہے۔

ميں ذيل  50موالنا سيد ابُواالعٰلی مودودی صاحب حقوق الزوجين صفحہ       

  ۔:خاکہ کهينچتے ہيں

اسالمی قانوِن ازدواج کی دوسری اصل يہ ہے کہ ”
حد تک مستحکم بنايا جائے مناکحت کے تعلق کو امکانی 

اور جو مردوزن ايک مرتبہ اس رشتہ ميں بنده چکے 
ہوں ان کو باہم جمع رکهنے کی انتہائی کوشش کی 
جائے۔ مگر جب ان کے درميان محبّت اور موافقت کی 
کوئی صورت باقی نہ رہے اور رشتٔہ مناکحت ميں ان 
کے بندهے رہنے سے قانون کے اصل مقاصد فوت 

يشہ ہو تو ان کو نفرت وکراہت اور طبائع ہونے کا اند
کی ناموافقت کے باوجود ايک دوسرے کے ساته وابستہ 
رکهنے پر اصرار نہ کيا جائے۔ اس صورت ميں ان کے 
لئے اور سوسائٹی کے لئے بہتريہی ہے کہ اُن کی 
علٰيحدگی کا راستہ کهول ديا جائے۔ اس معاملہ ميں 

يت اور تمدنی اسالمی قانون نے فطرت انسانی کی رعا
مصالح کی حفاظت کے درميان ايسا صحيح توازن قائم 
کيا ہے، جس کی مثال دنيا کے کسی قانون ميں نہيں مل 
سکتی۔ ايک طرف وه رشتٔہ نکاح کو مستحکم بنانا چاہتا 
ہے، مگر نہ اتنا مستحکم جتنا ہندومذہب اور مسحيت 
ميں ہے کہ زوجين کے لئے مناکحت کی زندگی خواه 

شديد مصيبت بن جائے، بہرحال وه ايک  کتنی ہی
دوسرے سے علٰيحده نہ ہوسکيں۔ دوسری طرف وه 
علٰيحدگی کے راستے کهولتا ہے، مگر نہ اتنے آسان 
جتنے روس، امريکہ اور مغرب کے اکثر ممالک ميں 
ہيں کہ ازدواجی تعلق ميں سرے سے کوئی پائيداری ہی 

عائلی  باقی نہ رہی اور رشتٔہ ازدواج کی کمزوری سے
  “زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہونے لگا۔

  
۔ طالق کی طرح خلع کی کيجيےاب تصوير کا دوسرا ُرخ بهی مالحظہ      ۔10

ازی خلع کا حق حِق طالق کا ہم پلہ، مساوی، متوناپسنديدگی بهی اظہرمن الشمس ہے۔ 

آزادانہ طور يہ ہے کہ مرد طالق کا حق صرف ہے، فرق  اوريکساں نسوانی حق قرار پايا

پر استعمال کرسکتا ہےجبکہ عورت کو خلع کی صورت ميں طلب تفريق کا قطعی حق ديا 

گيا ہے۔ جس طرح طالق ناپسنديده عمل قرار ديا گيا ہے اسی بنياد پر مباح ہونے کے 

باوجودخلع بهی ناپسنديده ہےبالخصوص جب مرد قصوروار نہ ہواورعورت کے حقوق کی 
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حقوق الزوجين  بحوالہ ،نےملسو هيلع هللا ىلص نبی پاک  نہ ہو۔ ناپسنديدگی کا اظہارپامالی کا مرتکب بهی 

  ۔:الفاظ ميں فرمايا ہے ذيل ،59صفحہ 

اقِْيَن  اِنَّ هللا اليحبُّ ” الذَّوَّ
اقَ    اتِ َوالذَّوَّ

هللا مزے چکهنے والوں   
اور مزے چکهنے واليوں 

  کو پسند نہيں کرتا۔
  

اٍق مِطَالقٍ لَعَ  طالِب لذّت بکثرت ہر    ۔َن هللاُ ُکلَّ َذوَّ
طالق دينے والے پر هللا 

  نے لعنت کی ہے۔
  

اْختَلَعَْت ِمْن  اَيَُّما اْمراةٍ 
ْيِر نُُشْوٍز فَعَلَْيَها َزْوِجَها بِغَ 

َکِۃ َوالنَّاِس لَْعنَُۃ هللاِ َواْلَمٰلئِ 
تَِلعَاُت ُهنَّ ْلُمخْ اَْجَمِعْيَن ا
  اْلُمنَافِقَاُت۔

جس کسی عورت نے   
اس کی  اپنے شوہر سے

کسی زيادتی کے بغير خلع 
ليا اس پر هللا اور مالئکہ 
اور سب لوگوں کی لعنت 
ہو گی۔ خلع کو کهيل 
بنالينے والی عورتيں 

  “منافق ہيں۔
  

عيت، حاالت کی ديِن فطرت ہونے کے ناطے انسانی طب شريعتمگر     ۔11

بقره کی آيت نزاکت اور زندگی کے نشيب وفراز سے پوری طرح باخبر ہے اس ليے سوره 

زندگی کے مختلف مراحل ازدواجی  ميں وه تمام اصول وضوابط متعين کئے گئے جو ٢٢٩

  اور حاالت کااحاطہ کرتی ہيں۔

معاوضہ يا بدل خلع /فديہ بصورت خلع کا ريقطلِب تفچونکہ اس وقت مسئلہ      ۔12

ملحوظ رکه کريہ تعين فلسفہ کو کے  “تَْسِريٌح بِإِْحَسانٍ ”کے حوالہ سے زيِربحث ہے اس ليے

  ۔:کرنا ہے کہ

کيا بوقت فسخ نکاح بصورِت خلع قرآن مجيد    )١(
شوہر کے ليے مال کی واپسی کے ضمن ميں 

  وئی خاص شرح، مقدار معين کرتا ہے؟ک
  
ت جواب نفی ميں ہو تو کيا سنّ  کا) ١(سوال نمبر  )٢( 

  ؟مقدار معين ومقرر ہے/ميں يہ شرح
  
ن و سنت سے متصادم رآ کيا متنازعہ قانون ق  )٣(

  ہے؟

مذکوره باال سواالت کوقرآن وسنت کی روشنی ميں جانچنے سے قبل اسالم     ۔13

کا تذکره ضروری ہے کہ اگر شوہر بزعِم خود  فاقی اورغيرمتنازعہ مسلمہ اصولکے اس آ 
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طالق کا اعالن کرے يا طالق دينا چاہے توحق مہر، تحفہ تحائف يا کوئی چيزجوشوہربيوی 

کودےچکاہےقطعاًواپس لينےکامجازنہيں۔ نِص قرآن ميں صريحاًاس کی ممانعت موجود ہے۔ 

  ار پائينگے۔  ايسے لوگ ظالم قرار ديے گئےاورحدودهللا ميں تجاوز کےمرتکب قر

  :ميں ارشاِد باری تعالٰی ہے 21اور  20قرآن مجيد کی سوره نساء آيت نمبر    

Bَكاَن َزۡو َواِۡن اََردۡ   ۔ ٰاتَۡيتُۡم اِۡحٰدىُهنَّ قِۡنَطاًرا  ۙجٍ تُُّم اۡستِۡبدَاَل َزۡوجٍ مَّ  وَّ
بِۡينًاؕ فََال تَۡاُخذُۡوا ِمۡنهُ َشۡيـئًا اِۡثًما مُّ   )4:20(   اَ تَۡاُخذُۡونَٗه بُۡهتَانًا وَّ

اور اگر تم ايک بيوی کی جگہ دوسری بيوی بدلنا چاہو 
اور تم نے ايک کو ڈهيروں مال دے رکها ہو تو بهی اس 

ا تم بُہتان لگا کر اور کهلی ہوئی ميں سے کچه نہ لو، کي
 ؟ حق تلفی کرکے اس کو لو گے

 
اََخذۡ  َن ِمۡنُكۡم َو َكۡيَف تَۡاُخذُۡونَٗه َوقَۡد اَۡفٰضى بَۡعُضُكۡم اِٰلى بَۡعٍض وَّ

ۡيثَاقًاَغِلۡيًظا  )4:21(  ّمِ

اور کس طرح اس کو لو گے جب کہ تم ايک دُوسرے 
تم سے  کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور انهوں نے

 مضبوط عہد لے رکها ہے۔
  
  

ميں موالنا دمحم ) 350۔  349صفحہ  د دومجل معارف القرآن(خالصئہ تفِسير   

  ۔:شفيع صاحب فرماتے ہيں کہ 

بجائے ايک ) خود اپنی رغبت کی وجہ سے(اوراگرتم ”
اور (دوسری بيوی کرنا چاہو ) يعنی پہلی کے(کے  بيوی

اور تم اس ايک کو ) پہلی بيوی کا کوئی قصور نہ ہو
انبار کا ) مہرميں يا ويسے ہی بطور ہبہ و عطيّہ کے(

يا خواه ہاته ميں سونپ ديا، (چکے ہو  مال دےانبار 
تم تو ) کيا ہو ميں دينامہر کے لئے صرف معاہده  خاص

 عورت(ميں سے ) ديئے ہوئے يا معاہده کئے ہوئے( اس
اور معاف (مت لو ) واپس(کچه بهی ) کرکےکو تنگ 

ً واپس ليناکرانا  ) سواپ(کيا تم اس کو ) ہے بهی حکما
بہتان ) يا بدکاری کا اس کی ذات پر نافرمانی(ليتے ہو 

) يعنی ظلم(صريح گناه ) اس کے مال ميں(رکه کر اور 
خواه بہتان صراحتہً ہو يا کہ اس (کے مرتکب ہو کر 

طور پر داللًۃ ہو کہ اوپر صرف نافرمانی وبدکرداری 
اس سے مال لينے کی اجازت تهی، پس کی صورت ميں 

جب اس سے مال ليا تو گويا اس کو نافرمان وبدکردار 
دوسروں کے ذہن ميں تصور کرايا اور ظلم مالی کی 
وجہ ظاہر ہے کہ بغير خوش دلی کے عورت نے ديا، 
اور ہبہ کی صورت ميں يہ ظلم اس لئے کہ زوجين کے 

سے واپس آپس ميں کوئی ِکسی کو ہديہ ديدے تو اب اس 
لينے کا شرًعا کوئی حق نہيں، اور واپس لے گا تو وه 
ايک قسم کا غصب ہوگا، اور بہتان بهی اسی سے الزم 
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آتا ہے، کيونکہ واپس لينا گويا يہ کہنا ہے کہ يہ ميری 
اس کو  ہے، کہہونا ظاہر  کا بہتانزوجہ نہ تهی، اس 

اور معاشرت ميں فاسقہ ٹهہراتا  زوجيت ميں کاذبہدعوت 
کيسے ) حقيقًۃ يا حکًما(کو ) ديئے ہوئے(اور تم اس ) ےہ

عالوه بہتان وظلم کے اس کے لينے (ليتے ہو حاالنکہ 
تم باہم ايک ) سے دو امر اور بهی مانع ہيں، ايک يہ کہ

يعنی صحبت ہو (دوسرے سے بےحجابانہ مل چکے ہو 
چکی ہے، يا خلوِت صحيحہ کہ وه بهی حکِم صحبت ميں 

نے اپنی ذات تمهارے تمتّع وتلذّذ کے  ہے، بہرحال انهوں
لئے تمهارے سپرد کردی ہے، اور مہر اِسی سپردگی کا 
معاوضہ ہے، پس مبدل منہ کو حاِصل کر کے بدل کو 
واپس لينا يا کہ نہ دينا عقِل سليم کے بالکل خالف ہے، 

عطيہ تها تو يہ  بلکہ اور اگر وه ماِل مہر نہيں
مانع ہے،  وجہ سےبےحجابانہ مالقات اثِرزوجيت کی 

وه ) دوسرا مانع يہ کہ(اور ) ہے اصل مانع زوجيتاور 
) يعنی عہدمستحکم(عورتيں تم سے ايک گاڑها اقرار 

وه عہد وه ہے کہ نکاح کے وقت تم نے (لے چکی ہيں 
مہر اپنے ذمہ رکها تها اور عہد کر کے خالف کرنا يہ 
بهی عقل کے نزديک مذموم ہے، اور اگر وه ہبہ اور 

ہ ہے تو قبل بےحجابانہ مالقات کے يہ عہد بهی عطيّ 
اثرزوجيّت ہونے کی وجہ سے واپسِی ہبہ سے مانع ہے، 
غرض چار موانع کے ہوتے ہوئے واپسی نہايت ہی 

  “مذموم ہے

  
 معارف353 صفحہ د دومجل موالنا مفتی دمحم شفيع صاحب معارف القران    

  ۔:ميں لکهتے ہيںومسائل 

اگلی دوآيتوں ميں بهی اسی مضمون کا تفِصيلی ”  
بيان ہے، ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی 
سرکشی يا بے حيائی کا کام سرزد نہ ہو، مگر شوہر 
محض اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لئے موجوده 
بيوی کو چهوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تواس 

کو دےچکا ہے صورت ميں اگروه ڈهيروں مال بهی اس 
اس کے لئے يہ جائز نہيں کہ اس سے دئيے ہوئے مال 
کا کوئی حّصہ طالق کے معاوضہ ميں واپس لے، يا 
واجب االداءمہر کو معاف کرائے، کيونکہ عورت کا 
کوئی قصورنہيں، اور جس سبب سے مہرواجب ہوتا ہے 
وه سبب بهی پورا ہوچکا ہے، يعنی عقدنکاح بهی ہو گيا 

ميں بےحجابانہ مل بهی چکے ہيں، تو  اور دونوں آپس
اب ديا ہو مال واپس لينے ياواجب االداء مہر کے معاف 

  کرانےکااس کو کوئی حق نہيں ہے، 
 اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم وگناه  

: ہونے کو تين مرحلوں ميں بيان فرمايا گيا اول فرمايا
بِْينًا۔ اِثًْمامُّ کيا تم يہ چاہتے ہو کہ  يعنی”اَتَاُْخذُْونَٗہ بُْهتَانًاوَّ

بيوی پر زنا وغيره کے بہيتان لگانے کا ُکهال گناه کر 
يعنی جب يہ  “کے اپنا مال واپس لينے کا راستہ نکالو
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معلوم ہوچکا کہ ديا ہو مال واپس لينا صرف اس وقت 
جائز ہے، جبکہ بيوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب 

اس کا اعالن  ہو، تواب اس سے مال واپس لينا درحقيقت
کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بےحيائی 

کی  تہمت زناوغيره کی ہے، خواه زبان سے اس پر 
لگائے يا نہ لگائے، بہرحال يہ ايک صورت تہمت اور 
بہتان کی ہے جس کا اِثم مبين يعنی کهال گناِه عظيم ہونا 

  ظاہر ہے،
ْ : دوسرا جملہ يہ ارشاد فرمايا گيا نَٗہ ُخذُوْ َوَکْيَف تَا

اب تم اپنا مال ان  يعنی” ٍض،َوقَدْاَْفٰضی بَْعُضکُْم اِٰلی بَعْ 
سے کيسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ صرف عقدنکاح 
ہی نہيں بلکہ خلوِت صحيحہ اور ايک دوسرے سے 
بےحجابانہ ملنا بهی ہو چکا ہے، کيونکہ اس صورت 
ميں ديا ہوامال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری 
مستِحق اور مالک ہو چکی ہے، کيونکہ اس نے اپنے 

سپرد کرديا، اب اس کی واپسی کے نفس کو شوہر کے 
کوئی معنی نہيں، اور اگر ديا ہوامال ہديہ تحفہ کا ہے تو 
بهی اب اس کی واپسی ممکن نہيں، کيونکہ مياں بيوی 
جو آپس ميں ايک دوسرے کو ہبہ کريں اس کی واپسی 

 ً نافذ کی جاتی ہے، غرض  نہ شرعاً جائز ہےاورنہ قانونا
  “مانع ہے ازدواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے

ميں موالنا  175د اول صفحہ جل تفہيم القرآن 229سوره بقره کی آيت نمبر     

  ۔:سيد ابواالعٰلی مودودی صاحب لکهتے ہيں

يعنی َمہر اور وه زيوراور کپڑے وغيره، جو شوہر اپنی ”
بيوی کو دے چکا ہو، ان ميں سے کوئی چيز بهی واپس 

بهی اسالم مانگنے کا اسے حق نہيں ہے۔ يہ بات ويسے 
کے اخالقی اُصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی 
ايسی چيز کو، جسے وه دوسرے شخص کو ہبہ يا ہديہ 
وتحفہ کے طور پر دے چکا ہو، واپس مانگے۔ اس ذليل 
حرکت کو حديث ميں اُس کتّے کے فعل سے تشبيہہ دی 
گئی ہے، جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے۔ مگر 

ر کے ليے تو يہ بہت خُصوصيّت کے ساته ايک شوہ
شرمناک ہے کہ وه طالق دے کر ُرخصت کرتے وقت 
اپنی بيوی سے وه سب کچه رکهوالينا چاہے جو اس نے 
کبهی اسے خود ديا تها۔ اس کے برعکس اسالم نے يہ 
اخالق سکهائے ہيں کہ آدمی جس عورت کو طالق دے، 
اُسے رخصت کرتے وقت کچه نہ کچه دے کر ُرخصت 

  “ميں ارشاد فرمايا گيا ہے۔ ٢۴١گے آيت کرے۔ جيسا کہ آ 
  

امين احسن اصالحی صاحب يوں رقمطراز  پر 43د دوم صفحہ جل تدبرقرآن     

  ۔:ہيں

۔۔۔۔يہ مردکی فتوت کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت ”
باندها، جوايک  وفا کے ساته اُس نے زندگی بهر کا پيمانِ 
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ميں آئی، نہايت مضبوط ميثاق کے تحت اُس کے حبالٔہ عقد 
جس نے اپنا سب ظاہروباطن اُس کے ليے بےنقاب کرديا 

قالب ہو  دو اور دونوں نے ايک مدت تک يک جان و
کرزندگی گزاری، اُس سے جب جدائی کی نوبت آئے تو 

اُس سے اگلوانے کی کوشش کی جائے،  اپنا کهاليا پہنايا
يہاں تک کہ اِس ذليل غرض کے ليے اُس کو بہتانوں اور 

  “کا ہدف بهی بنايا جائے۔ تہمتوں
 

منشاء  ،عليحدگی اورجدائی کامحرک مرد ہے۔ محض مطلق مرضیاگر  ۔14

 پر عورت کے کسی قصوراورخطاء کے بغير طالق دينےعقِد ثانی کی غرض اور ياعالی 

ر مرد عورت سے کچه طلب نہيں کرسکتا۔ اس حوالہ سے سوره بقره کی  توپهر ہے ُمّصِ

مہر ہر لحاظ کے تحت مرد کا ديا ہوا حق  21اورسوره نساء کی آيت نمبر  229آيت نمبر 

 ، ہديہ يا هبہتحفہ تحائف ديا ہوا حِق مہر بشمول کوئی اداشده روہشناقابل واپسی ہے۔ سے 

کی  21 سوره النساء کی آيِت مبارکہ ہے۔بازيافتگی کا حق نہيں رکهتا  وغيره بيوی سے

روشنی ميں باآسانی يہ نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے کہ اگر طالق شوہر اپنی مرضی 

 سميتمہر حقتوسےاوربيوی کے کسی قصوروخطاء کے بغير دے رہا ہے يا دے چکا ہے

 واپس لينے کا کوئی حق ،تحفہ، ہبہ وغيره دے چکا ہے کوئی بهی شے، جو بطورشوہرکو

    ۔رکهتانہيں  واستحقاق

ديِن فطرت ہونے کے ناطے اسالم انسانی  کا ُطّره امتياز يہ ہے کہ اسالم    ۔15

 مقصدوماخذ کے حصول کا داعی ہے اور آزادی، عزِت نفس کے وقار اور زندگی کی اصل

حاالت اس نہج تک پہنچ جائيں کہ کسی بهی صورت ميں نباه نہ ہو سکے،  ازدواجی اگر

ه جائے، کدورت پيدا ہو تو ايسی ساته رہنا ممکن نہ ہو، ايک دوسرے سے منافرت بڑ

صورت ميں جدائی اور عليحدگی کی اجازت ہے۔ مگر يہ اختيار بهی مروجہ قانون واصول 

جو قرآن مجيد اور حديث شريف ميں موجود ہيں کی بنياد پر اور ان کو بروئے کار التے 

  ہوئے استعمال کرنی چاہيے۔

ماخوذ  سے 229آيت نمبر  خلع کا جواز اور خلع کی بنياد سورة بقره کی  ۔16

  ۔ :ہے

ِ فََال ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتَدَتْ        َّ      بِہ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ يُِقيَما ُحدُودَ 
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هللا تعاٰلی کی ) زوجين(اگر تم ڈرو کہ وه دونوں   ۔:ترجمہ
حدود کو قائم نہ رکه سکيں گے تو دونوں پر کچه 
گناه نہيں اس ميں کہ عورت بدلہ دے کر چهوٹ 

  جائے۔ 

  اس آيت ميں حدود هللا سے مراد باہمی معاشرت کے احکام ہيں۔

فرمائی مذکوره باال آيت مبارکہ کی رو سے مياں بيوی کو اجازت مرحمت      

گئی ہے کہ اگر دونوں اس نتيجے تک پہنچ جائيں کہ رشتہ ازدواج کے قيام کی صورت 

سکتی ہے۔ تاہم يں گے تو بيوی بدلہ دے کر خالصی لے ميں وه حدود هللا کو قائم نہ رکه سک

جنس نوعيت وشرح بلکہ حق مہر تک کا ذکر  طور پر کوئی خاص رقم، مقداِرمال بدلہ کے

گيا  ياميں متذکره آفاقی اصول ميں ايک استشناء دB-13ِظ ديگرپہره نمبرموجود نہيں باالفا

   ہے۔

فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ ”بذريعہ خلع کا فلسفہ اوربنياد قرآنی حکم تفريق طلبِ حِق     ۔17

ِ فََالُجنَاَح َعلَْيِهَمافِيَمااْفتَدَتْ  َّ بيوی کوخوف ہو وه دونوں يعنی مياں  پرہےکہ اگر“ بِہ يُِقيَماُحدُودَ

وه هللا کی حدود پر قائم نہ ره سکيں گے عورت کچه معاوضہ دے کرعقِدنکاح سے آزاد ہو 

 مقررمقدار  جائے۔ قرآن مجيد کی اس آيِت مبارکہ ميں مال کی واپسی يا فديہ کا کوئی شرحِ 

ہيں  ابِن ماجہ کی وه حديثيں مدار، منبع اورماخذ سارا نہيں ہے اوراس ضمن ميں قانون کا

ے دونوں جس کی رو سسے متعلق ہيں کہ کی بيويوں کے معاملہ  ثابت بن قيؓس حضرت  جو

۔ اگرعورت يہ  ےئباغ واپس کرديے اور نکاح فسخ ہو ئےہو بيويوں نے حق مہرميں ملے

 استعمال کرتی ہے اورناپسنديدگی کی بنياد پرحق محض مرضی ومنشاء عالی کےطورپر

احترام وعزت کی بجاآوری ميں بالکل قصوروارنہيں تو حقوق کی ادائيگی، جبکہ شوہر

  کرے ۔ عورت بهی مال کی قربانی گوارا کہ  ايسی صورت ميں الزمی ہے

 ؟گا تصفيہ طلب امر يہ ہے کہ فديہ کيا ہو يا اس کا تعين کيسے کيا جائےپهر     ۔18

کی طرف رجوع کرنا الزمی ہے۔ اس  قانونماخذِ  ايسی صورت ميں اسالم کےدوسرے

خلع کا سب سے مشہورمقدمہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ  ضمن ميں حديث شريف

ان  سے ان کی بيويوں نے خلع حاصل کيا ہے۔ ثابت بن قيؓس حضرت وه ہے جس ميں 
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 63واقعات کا نقشہ سيدابواالعٰلی مودودی صاحب نے اپنی کتاب حقوُق الّزوجين ميں صفحہ 

  ۔:پر يوں کهينچا ہے  67 تا

اس مقدمہ کی تفصيالت کے مختلف ٹکڑے احاديث ميں 
وارد ہوئے ہيں جن کو مال کر ديکهنے سے معلوم ہوتا ہے 
کہ ثابت سے ان کی دو بيويوں نے خلع حاصل کيا تها۔ 

کی  یّ عبدهللا ابن اُبَ (لُول بن سَ  یّ يلہ بنت اُبَ مِ ايک بيوی جَ 
کا قصہ يہ ہے کہ انہيں ثابت کی صورت ناپسند تهی۔ ) بہن

کے پاس خلع کے لئے  وسلم انہوں نے نبی صلی هللا عليہ
  مرافعہ کيا اور ان الفاظ ميں اپنی شکايت پيش کی۔

  
ا انی رفعت دً بَ اَ  شيئٌ   يجمع راسی وراسہَال  هللاِ  لَ وْ سُ ارَ يَ 

 واشدهماهَ ذَ اِ عدة فَ ی يتہ اقبل فِ فرأ  انب الخباءجَ 
 )ريرابن ج(اقبحهم وجها۔ وَ  امۃواقصرهم قاسوادً 

يارسول هللا ميرے اور اس کے سر کو کوئی چيز کبهی 
جواٹهايا تووه  جمع نہيں کرسکتی۔ ميں نے اپنا گهونگهٹ

آدميوں کيساته آرہا تها۔ ميں نے ديکها کہ  سامنے سے چند
 اورسب سے زياده پستہ قد وه ان سب سے زياده کاال

  اورسب سے زياده بدشکل تها۔

وَال  اماکرهت منہ دينً  هللاوَ 
مامتہ  کرهت د انی اِالَّ  خلقًا

  )ابن جرير(

  
خدا کی قسم ميں دين يا 
اخالق کی کسی خرابی 
کے سبب سے اس کو 
ناپسند نہيں کرتی بلکہ 
مجهے اس کی 

  بدصورتی ناپسند ہے۔

َدَخَل  خافۃ هللا اِذَاَوهللا لَوَال م
ابن (ت فٌِی َوجهہ َعلَیَّ بصق

 )جرير

  
خدا کی قسم اگر خدا کا 
خوف نہ ہوتا تو جب وه 
ميرے پاس آيا تها۔ اس 
وقت ميں اس کے منہ 

  پرتُهوک ديتی۔

ِمن الجمال  هللا بی لَ يَاَرُسوْ 
ماتری وثابت رجل دميم 

عبدالرزاق بحوالٔہ فتح (
  )الباری

يا رسول هللا ميں جيسی   
خوبصورت ہوں آپ 

اور ثابت ديکهتے ہيں 
ايک بدصورت شخص 

  ہے۔

خلق َوَال َوَمااعتب عليہ فِی 
 یفِ  دين ولکنی اکره الکفر

  )بخاری ونسائی(االسالم 

  
ميں اس کے دين اور 
اخالق پر کوئی حرف 
نہيں رکهتی۔ مگر 
مجهے اسالم ميں کفر 

  کا خوف ہے۔
 

نے يہ شکايت سنی  وسلم نبی صلی هللا عليہ
جوباغ ”؟ اعطاکِ  یْ تِ الَّ  حديَقَتَہُ عليہ  يناترد اورفرمايا کہ

انہوں نے  “تجه کو اس نے ديا تها وه تو واپس کردے گی؟
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زياده چاہےتوزياده  عرض کيا ہاں يارسول هللا، بلکہ وه
الزيادة فال ولکن امَّ بهی دوں گی۔ حضوؐر نے فرمايا۔ اَ 

پهر  “زياده تو نہيں مگرتواس کاباغ واپس کردے۔”۔ ہٗ تَ حديقَ 
باغ قبول ”اقبل الحديقۃ وطلقها تطليقۃ  ديا کہ ثابت کو حکم

   )بخاری و نسائی( “کرلے اور اس کو ايک طالق ديدے۔
  

ہ بنت سہل االنصاريہ بَ يْ بِ ثابت کی ايک اور بيوی حَ   
د نے اس طرح نقل اور ابوداؤ  تهيں جن کا واقعہ امام مالکؒ 

اپنے مکان کيا ہے کہ ايک روز صبح سويرے حضوؐر 
کو کهڑاپايا۔ دريافت فرمايا کيا  نکلےتوحبيبہسے باہر 

بن قيس۔  معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کيا۔ ال اناوالثابت
۔ جب ثابت حاضر “ميری اور ثابت کی نبه نہيں سکتی”

نے فرمايا کہ يہ حبيبہ بنت سہل ہے، اس  ہوئے تو حضوؐر 
نے بيان کياجوکچه هللا نے چاہا کہ بيان کرے۔ حبيبہ نے 

ول هللا جو کچه ثابت نے مجهے ديا ہے وه عرض کيا يارس
نے ثابت کو حکم ديا کہ وه  سب ميرے پاس ہے۔ حضوؐر 

ا هَ لَ بيْ سَ  لِّ لے لے اوراس کو چهوڑدے بعض روايتوں ميں خَ 
ا۔ دونوں کا مفہوم ايک هَ قُ ارِ کے الفاظ ہيں اور بعض ميں فَ 

جرير نے حضرت عائشؓہ سے اس  ہی ہے۔ ابودأود اورابنِ 
طرح روايت کيا ہے کہ ثابت نے حبيبہ کو  واقعہ کواس

اتنا ماراتها کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تهی۔ حبيبہ نے آکر 
حضوؐر سے شکايت کی آپ نے ثابت کو حکم ديا کہ 
خذبعض مالهاوفارقها، اس کے مال کا ايک حّصہ لے لے 

  اور جدا ہوجا۔
  

مگرابن ماجہ نے حبيبہ کے جو الفاظ نقل کئے ہيں۔ ان   
ہوتا ہے کہ حبيبہ کو بهی ثابت کے خالف جو  سے معلوم

شکايت تهی وه مارپيٹ کی نہيں بلکہ بدصورتی کی تهی۔ 
چنانچہ انہوں نے وہی الفاظ کہے جو دوسری احاديث ميں 
جميلہ سے منقول ہيں، يعنی اگر مجهے خدا کا خوف نہ 

  ہوتا تو ثابت کے منہ پر تهوک ديتی۔
  

ايک عورت حضرت عمر رضی هللا عنہ کے سامنے   
اور مرد کا مقدمہ پيش ہوا۔ آپ نے عورت کو نصيحت کی 

عورت نے قبول اور شوہر کے ساته رہنے کا مشوره ديا۔
۔ اس پر آپ نے اسے ايک کوٹهڑی ميں بند کر ديا نہ کيا

جس ميں کوڑا کرکٹ بهرا ہوا تها۔ تين دن قيد رکهنے کے 
ہا۔ اس کيا حال ر نکاال اورپوچها کہ تيرا ےبعد آپ نے اس

نے کہا خدا کی قسم مجه کو انہی راتوں ميں راحت نصيب 
ہوئی ہے۔ يہ سن کر عمؓر نے اس کے شوہر کو حکم ديا 

ِمن قرطها۔ اس کو خلع دے دےخواه ها ويحَک َولَوْ لَعْ کہ اِخْ 
  وه اس کے کان کی باليوں کے عوض ہی ميں ہو۔

ذُربَ     نے اپنے شوہر سے اپنی راءفْ عَ  بن يّع بنت ُمعَّوِ
تمام امالک کے معاوضہ ميں خلع حاصل کرنا چاہا۔ شوہر 
نے نہ مانا۔ حضرت عثماؓن کے پاس مقدمہ پيش ہوا۔ 
 حضرت عثماؓن نے اس کو حکم ديا کہ اس کی چوٹی کا
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 2020آف  I/3: نمبر عرضيداشتشريعت 

24 
 

ال فاجازه وامرُ ے اور اس کوخلع دےدے۔ موباف تک لے ل
  ۔باخذ عقاس رٔاسها فما دونہ

پہنچی ہے کہ  تک ی طور پر پايہ ثبوتمندرجہ باال واقعات سے يہ بات قطع    ۔19

کی بيوی نے  ثابؓت حضرت حاالنکہ  حق مہرميں مال ہوا مال واپس ہوا اور نکاح فِسخ ہوا۔

وه زياده چاہے تو زياده بهی  کہ آنحضرت صلی هللا وعليہ وسلم کی خدمت ميں عرض کيا

 نے فرمايا زياده تو نہيں۔ملسو هيلع هللا ىلص پدونگی۔ آ 

ڈاکٹر تنزيل الرحٰمن ) متوفی(کے معاوضے کے بارے ميں محترم  خلع    ۔20

باب خلع ومبارات کی دفعہ  ١٩٢د دوم صفحہکتاب مجموعٔہ قوانيِن اِسالم جل صاحب اپنی

  ۔:جو خلع کے معاوضے کی مقدار سے متعلق ہے، لکهتے ہيں ١١٣

اس  شوہر ۔١١٣  :خلع کے معاوضے کی مقدار
اس  يا مہر زوجہ کوامر کا مجاز ہے کہ وه اپنی 

کم يا زائد کے عوض خلع دے  کی رقم سے
نارضامندی  ليکن زوجہ کی اس معاوضے پر

کی صورت ميں عدالت حاالت مقدمہ کے پيش 
  نظرمعاوضہ کا تعين کرنے کی مجاز ہو گی۔

  تشريح
  :هللا تعاٰلی قرآن ميں ارشاد فرماتا ہے

َکاَن  ٰاتَيٌتٌُم اِحٰدُهنَّ َواٌِن اََردٌتُُم اٌستِبٌدَاَل َزٌوجٍ مَّ َزٌوجٍ وَّ
  قِنٌَطاًرا فََال تَاٌُخذٌُواِمنٌٗہ َشيٌئًا

يعنی اگر تم ايک بيوی کے بجائے دوسری ”(
بيوی کرنے کا اراده کرو اور تمہاری بيويوں 
ميں سے کوئی ايک بيوی اس کے صلے ميں 

  )“بہت سا مال دے تو تم اس مال سے کچه نہ لو

 کہ ايسے پر ہےيہ حکم اس مصلحت کی بناء 
موقع پرايک مصيبت توعورت پرمردکی جانب 

 اسے سے يہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر نے
اس  دوسری مصيبت يہ کہ شوہر اور ديا چهوڑ

  مال بهی لے۔ سے خلع کے بدلے

آيات  چنانچہ قرآن پاک کی مندرجہ باال  
اپنی بيوی سے  کو وسيع مفہوم ميں شوہر اپنے

منع  کو ضے لينےخلع کے بدلے کسی بهی معاو
ہو۔  مرد جب کہ خلع کا سبب خود کرتی ہے

 نااتفاقی شوہر کی جانب سے ہو اگر بالفاظ ديگر
 خلع کا اپنی بيوی سے کے ليے شوہر تو

  ممنوع ہے۔ معاوضہ لينا

  :ہدايہ
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ہدايہ ميں لکها ہے کہ اگر نشوز    
اس کا اپنی  شوہرکی جانب سے ہوتو) نافرمانی(

لينا مکروه ہے۔ اور بيوی سے خلع کا معاوضہ 
اگر نشوز بيوی کی طرف سے ہو تو اس 
صورت ميں شوہر بيوی سے صرف اپنا ديا ہوا 
مال واپس لے سکتا ہے اس سے زياده لينا 

  مکروه ہے۔

  :حديث نبوی سے استدالل
شوہر کے ليے اپنے دئے ہوئے مال   

ول کريؐم کا وه سے زائد نہ لينے کی دليل رسُ 
بن قيس کی بيوی  قول ہے جو حضوؐر نے ثابت

کے متعلق اس صورت ميں فرمايا تها جب کہ 
نااتفاقی عورت کی جانب سے تهی چنانچہ جب 

ول کريؐم کو ثابت بن قيس کی بيوی نے رسُ 
باغ بهی واپس کر دوں ! جواب ديا کہ جی ہاں

گی اور اس کے عالوه کچه مال بهی دوں گی تو 
کہہ کر زياده  “اماالزيادة فال”ول کريؐم نےرسُ 

دينے سے منع فرمايا۔ عطاءبن عازب سے بهی 
نے فرمايا کہ ملسو هيلع هللا ىلص ايک روايت ہے کہ رسول هللا

اپنی خلع لينے والی بيوی سے صرف وہی مال 
واپس لو جو تم نے اپنی بيوی کو ديا ہے۔ اس 

  سے زياده کچه نہ لو۔

  ۔:مصنف محترم نے استدالل کے لئے ذيل ُکتب کا حوالہ ديا ہے   

  ۔١٩٩، صفحہ ٣دہجری، جل ١٣۵۶ہمام، مطبوعہ مصر،  فتح القدير، ابن  ۔١  
  ۔١۵٢خلع، صفحہ ل،باب ا٣دہجری، جل ١٣٢٨م کاسانی، مطبوعہ، بدائع الصنائع، اما    
  ۔۴۴٧، صفحہ١دہجری، جل ١٣٢٨مطبوعہ مصر، فندی، مجمع االنہر، داماد آ   ۔٢  
  ۔١۵١،صفحہ ٣دجلہجری،  ١٣٢٨، مصر بدائع الصنائع، امام کاسانی، مطبوعہ  ۔٣  
  ۔٧٧، صفحہ۴دہجری، جل ٣١١بحرالرائق، ابن نجيم، مطبوعہ مصر،     
  ۔٢٠سورة النساء آيت   ۔۴  
  ۔٣٨۴، صفحہ ٢د ہجری، جل ١٣٨٠ی، مطبوعہ ديوبند، مرغينان) عربی(ہدايہ   ۔۵  
  ۔٢٠٣، صفحہ ٣د ہجری، جل ١٣۵۶ہمام، مطبوعہ مصر، فتح القدير، ابن     
  ۔۴۴٧، صفحہ١دہجری، جل ١٣٢٨مطبوعہ مصر، مجمع االنہر، داماد آفندی،     
  ۔٣١۴، صفحہ ٧د ہجری، جل ١٣۵٣يہقی، مطبوعہ دکن، السنن الکبری، ب  ۔۶  
  ٢٠۴، صفحہ ٣دہجری، جل ١٣۵۶ہمام، مطبوعہ مصر، فتح القدير، ابن   ۔٧  
  ۔٣١۴، صفحہ ٧د ہجری، جل ١٣۵٣دکن، السنن الکبری، مطبوعہ     

قانون سازی کے حوالے سے ايک ممتاز حضرت امير عمؓر کا دوِرخالفت     ۔21

مقدار معروف دور گزرا ہے۔ ايک مرتبہ اُنہوں نے حق مہر کی  انتہائیمقام رکهتا ہے اور

جس پر ايک خاتون نے اعتراض کيا۔ يہ واقعہ ڈاکٹر وہبہ الزحيلی نے اپنی کا تعين کيا 

  : ميں اس طرح درج کيا ہے 255کے صفحہ   7د نمبرجل “سالمی وادلتہالفقہ اال”کتاب

حينما أراد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تحديد المهور،  
ئة درهم، وخطب افنهى أن يزاد في الصداق على أربعم

ْغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت ال تُ : الناس فيه، فقال
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مكرمة في الدنيا أو تقوى في اآلخرة، كان أوالكم بها رسول 
امرأة من نسائه وال بناته فوق اثنتي ، ما أصدق قط ملسو هيلع هللا ىلصهللا

فمن زاد على أربعمائة شيئاً،  ۔ عشرأوقية ـ أي من الفضة
فقالت له امرأة من قريش بعد  جعلت الزيادة في بيت المال،

  :ولم؟ قالت :فقال ،ليس ذلك إليك يا عمر :نزوله من المنبر
وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه  :ألن هللا تعالى يقول

ً فقال ً مبينا ً وإثما امرأة أصابت، : عمر شيئاً، أتأخذونه بهتانا
  ۔ورجل أخطأ

  :ترجمہ
ے مہر کی مقدار کا جب عمر بن الخطاب رضی هللا عنہ ن

تو انہوں نے مہر کی زياده سے زياده مقدار  اتعين کرنا چاہ
اس  کو چار سو درہم تک بڑهانے سے منع کر ديا اور

کہ عورتوں کےمہر  بارے ميں  لوگوں سے خطاب کيا
ميں حد سے تجاوز نہ کرو کيونکہ اگر يہ دنيا ميں عزت يا 
آخرت ميں پرہيزگاری کی سبب ہوتيں تو تم ميں سب سے 
پہلے رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اس کے حقدار تهے۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص نے کبهی 
اپنی بيويوں يا بيٹيوں ميں سے کسی کو باره اونس چاندی 

اده مقرر نہيں فرمايا۔ جوبهی چار سو سے بڑها سے زي
دے تو وه خزانے ميں جمع ہوگا، پهر آپ رضی هللا عنہ 
جب منبر سے اترے تو قريش کی ايک عورت نے ان سے 

اے عمر رضی هللا عنہ آپ يہ نہيں کرسکتے، آپ  کہا،
کيونکہ خدا : کيوں؟ اس نے کہا: رضی هللا عنہ نے فرمايا

انبار دے ) مال کا(اور تم اس بيوی کو  : تعالٰی فرماتا ہے
عمر  چکے ہو تو تم اس ميں سے کچه بهی واپس مت لو،

عورت نے صحيح کہا، جبکہ آدمی : رضی هللا عنہ نے کہا
  نے غلطی کی۔

  

۔ وه اپنی ے بهی تفسير ابِن کثير ميں ذکر کيا ہےحافظ عماد الدين ابن کثير ن   ۔ 22

   ۔:لکهتے ہيںپر  367د اول کے صفحہ جل “تفسيرالقرآن العظيم” کتاب

ركب عمر بن الخطاب منبر رسول : ۔۔۔۔۔ عن مسروق قال 
وقد  ، أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء: هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال 

ينهم أربعمائة ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والصدقات فيما كان رسول هللا 
فمادون ذلك ، ولو كان اإلكثار في ذلك تقوى عند هللا  ، درهم

ما زاد رجل في صداق  عرفنفالٔ  ۔ أو كرامة لم تسبقوهم إليها
فاعترضته امرأة  ،ثم نزل: ئة درهم، قال اامرأة على أربعم
اس أن يزيدوا في ت النيالمؤمنين نهيا أمير: من قريش فقالت 

فقالت أما سمعت  نعم: مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال 
أما سمعت : ك؟ فقالت وأي ذل: ما أنزل هللا في القرآن؟ قال 

اللهم غفرا،  فقال: قال  اآلية )قنطاراً  وآتيتم إحداهن(هللا يقول 
أيها : فقال  قه من عمر ، ثم رجع فركب المنبراس أفكل الن

الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 
قال أبو  ،فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب أربعمائة درهم 

  ،فمن طابت نفسه فليفعل: وأظنه قال : يعلى 
   :ترجمہ
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عمر بن خطاب رضی هللا : ۔۔۔ مسروق نےروايت کيا کہ
: عنہ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منبر پر تشريف لے گئے اور  فرمايا

اے لوگو، تم عورتوں کی مہر ميں زيادتی سے کام لے 
رہے ہو، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ کے اصحاب چار سو درہم 

ہيں، اگرزياده مقرر  يا اس سے کم  مہر مقرر کرتے رہے
کرنا زياده تقوٰی کا سبب ہوتا، يا يہ کوئی اعزاز  کی بات 
ہوتی تو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سب سے آگے ہوتے ، تو ميں نہيں 
چاہتا کہ کوئی بهی چار سو درہم سے زياده  مہر مقرر 
کرے ، راوی کہتا ہے پهر وه نيچے اتر آيے تو قريش کی 

اے امير : پر اعتراض کيا اور کہا ايک عورت نے اس
المؤمنين، کيا آپ نے لوگوں کو عورتوں کا مہر چار سو 

ہاں، اس : درہم تک بڑهانے سے منع کيا تها؟ اس نے کہا
کيا تم نے نہيں سنا کہ هللا نے قرآن ميں کيا نازل : نے کہا

کيا تم نے : وه کيا ہے؟ اس نے کہا: کيا ہے؟ اس نے کہا
اور تم اس بيوی کو :  "ئے نہيں سنا کہ خدا کو يہ کہتے ہو

عمر : آيت؟ راوی نے کہا انبار دے چکے ہو) مال کا(
اے هللا بخش دے، تمام لوگ عمر : رضی هللا عنہ نے کہا

سے زياده علم والے ہيں، پهر آپ منبر پر تشريف لے 
اے لوگو، ميں نے تم کو منع کيا تها کہ : گئے اور فرمايا

و درہم سے تجاوز نہ کرو، عورتوں کے مہرميں چار س
پس جو کوئی دينا چاہے۔ اس کےمال ميں سے جو وه پسند 

ميرا خيال ہے کہ آپ نے : کرتا ہے۔ ابو يعٰلی نے کہا
 جسے اچها لگے، وه ايسا کرے۔: فرمايا

 

مہر طالق اور خلع کے حوالہ سے قانون سازی انتہائی نازک اور باريک      ۔23

مائيگی علمی کم عدم توجہی يا ان معامالت سے متعلق ، مسئلہ ہے۔ معمولی غلطی، غفلت

سنگين اور بهيانک نتائج برآمد کرسکتا ہے کيونکہ يہ معامالت حدودهللا کو ُچهوتے ہيں۔ اس 

مجلس شورٰی آئين ميں مرّوج طريقہ کار اور دی ہوئی حدود /ميں دو رائے نہيں کہ پارليمنٹ

قرآن يا صحيح سنت يا اجماع موجود ہو  کے اندر قانون سازی کرسکتی ہے مگر جہاں نِص 

تو ايسی صورت اور اِن معامالت ميں حِق قانون سازی آئين کے اندر ہی معدوم ٹهہرتا ہے 

اپنی پوری قوت کے ساته رکاوٹ بنتا ہے مثالً حق مہر کا باالئی حد مقرر  227اور آرٹيکل 

رجوع کا حق دے  خص سے نکاح کے بغيرکرنا، طالق مغلظہ  کے بعد کسی دوسرے ش

  ۔وغيره دينا يا حدود کے سزأوں ميں کمی و بيشی کرنا

جو بات مسلّم ٹهہرتی ہے وه يہ  مندرجہ باال حاالت و واقعات کی رو سے  ۔24

ہے کہ چونکہ حق مہر کا باالئی حد قرآن مجيد اور حديث شريف ميں معين و مقرر نہ ہے۔ 

بعينہ حق حضرت امير عمؓر نے حق مہر کے ليے باالئی حد مقرر کر کے رجوع کرليا۔ 
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قرآن  معاوضہ بهی حق مہر کے ہم پلہ اور متوازی حق ہے۔ نِص /لع کا فديہخُ مہر کی طرح 

) ١( اس ليے سوال نمبر معاوضہ معين نہ ہے۔/مجيد ميں کوئی رقم، جنس وغيره بطور فديہ

  کا جواب نفی ميں ہے۔

کی بيويوں کے واقعہ کی بنياد پر يہ طے ہے کہ اگر  حضرت ثابت بن قيؓس       ۔25

ہے تو وه ليا ہوا حق مہر  ہطالب نديدگی کی بنياد پر مرد سے خلع کیخاتون صرف ناپس

گی۔ اور اگر نشوز مرد کی طرف سے ہو، اجماع يہ ہے کہ عدالت  ےواپس کر

لٰہذا اس حد تک کی قانون  معاوضہ کی تعين حاالت وواقعاِت مقدمہ کے تحت کرے گی۔/فديہ

سلمہ اور طے شده اصول کہ حق مہر شرِط نکاح کا يہ مُ  شرعيت سازی تو ہوسکتی ہے۔ 

صحيحہ پر واجب االدا مہرموجل کی ادائيگی بصورت موت، طالق يا تنسيخِ اور خلوت 

ہی کرتی  10۔ تنسيخ نکاح جس بنياد پر بهی مطلوب ہو اس کا احاطہ دفعہ ہے نکاح الزمی

سے مشروط ٹهہرا کر بوقِت صدوِرڈگری کلی يا جزوی  (5)ذيلی دفعہ  (6)ہے۔ ذيلی دفعہ 

ہے۔ حاالنکہ سوائے خلع کے تنسيخِ نکاح کے  مہر موجل کی ڈگری ضروری قرار دی گئی

زو ل کے ساته جُ کُ  ديگر مقدمات ميں مہر موجل کلی صورت ميں واجب االدا ٹهہرتی ہے۔

کو شامل کرنا صحيح نہيں۔ اس زاويے سے جب ان تراميم کا جائزه ليا جائے تو باآسانی يہ 

ی مقصد کی تکميل کے ليے نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے کہ مذکوره تراميم وضعگی کی بنياد

بهی متاعِ الحاصل ہيں۔ لٰہذا بارديگر تکرار کی قيمت پر يہ اظہار الزمی ہے کہ موضوعہ 

جو بنابراں  ۔ اور سبب بن سکتا ہےقانون اس حوالہ سے بهی بيوی کی حق تلفی کا باعث 

ميں کی گئی ہے اس کا کوئی  2015ايکٹ، ) ترميمی(فيملی کورٹ  پنجابقانون سازی 

  شرعی جواز موجود نہيں ہے۔

ايک خاص رقم حق مہر کے عوض اپنا نفس حوالہ کرتی ہے اور  عورت   ۔26

نکاح کی تنسيخ يا اس بندهن سے عليحدگی بصورت خلع کی علت کا تعين اور تيقن 

 ہطالب یبنياد پر خلع ک محض نفرت اور ناپسنديدگی کی اگر عورت کيونکہضروری ہے۔ 

حق مہر وه وصول کرچکی ہے قابل واپسی ہے۔ اس سے رہتی ہے تو ايسی صورت ميں جو
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زياده لينا صحيح نہيں۔ نبی پاک صلی هللا وسلم نے زياده دينے سے منع فرمايا۔ دوسری 

نکاح جيسے شرعی معاہدے کہ نشوز کی ہوسکتی ہے۔ ايسی صورت ميں  ےصورت مرد ک

ً کر عورت عزِت  کے حصار ميں آ   و نفس، جان، مال، آبرو، مقام اورحيثيت سب کا شرعا

 ً امان پاتی ہے۔ ان حقوق ميں دست اندازی انکی خالف ورزی اور بے  اورتحفظ  قانونا

احترامی قابِل تعزير جرم ہونيکے ساته ساته طلِب خلع کے ليے معقول جواز فراہم کرتی 

تقاضا يا  روايتاً حق مہر کی واپسی کا ہيں۔ ايسی صورِت حال ميں شرعاً، قانوناً، اخالقاً اور

 يا اس کے کسی خاص جزو کے واپسی کا حکم مہرحکم درست نہيں بلکہ مطلق  واپسی کا

حِق خلع پر حملہ متصّور ہوگا۔ کيونکہ ان حاالت کے تحت عدالت پر الزم ہے کہ وه  بهی

کا جواب ) ٢(بنابراں سوال نمبر  تعين کرے کہ کس قدر مال کی واپسی مناسب رہے گی۔

ہاں ميں ہے کہ اگر عورت خلع کا حق محض ناپسنديدگی کی بنياد پر اور شوہر کے کسی 

  قصور کے بغير استعمال کرتی ہے تو پورا حق مہر واپس کرنا ہو گا۔

 پنجابمذکوره باال بحث کی روشنی ميں يہ استنباط کرنا مشکل نہيں کہ      ۔27

قطعی طور  (6)اور (5)ذيلی دفعات  کے   10دفعہکی 2015 ايکٹ، ) ترميمی(فيملی کورٹ 

 صرف يہ کہ اورنہ ہوتی ان قوانين کی تائيد نہيں سےپر شريعت کے منافی ہيں۔ نِص قرآن 

اسالم ميں خلع اول کے  قوانينِ  بلکہ نہيں کوئی حديث شريف ان کی توثيق کے لئے دستياب

، جن ميں فيصلہ نبی پاک صلی هللا )کی بيويوں کے مقدمات حضرت ثابت بن قيؓس (مقدمات 

مزيد يہ کہ خلفائے راشدين اور صحابہ کراؓم  ۔عليہ  وسلم نے فرمايا تها، سے متصادم ہيں

کے دور کے کسی واقعہ اور روايت سے بهی ان قوانين کو کوئی پذيرائی نہيں ملتی۔ 

منفعت مالی حصوِل  ليحدگی کے لئےبنيادی طور پر اپنے اندر ع موضوعہ متنازعہ تراميم

عليحدگی کے  فوائد کے حصول کے ليے بهیمالی محض کے ليے پرکشش لگتی ہيں اور

 مزيدبراں ان تراميم سے آئين کے ۔رجحان ميں ايزادی اور اضافہ کا سبب بن سکتی ہيں

 صل رياستی تحفظ بهی خطرے ميں پڑتاکے تحت شادی، ماں اور بچے کو حا 35آرٹيکل 

  ہے۔  احفوظ رہنے کی بجائے منتشر ہو سکتخاندان مہے اور 
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آف  آئی / 4  :نمبر عرضيداشتشريعت  :عرضيدات نمبری شريعتلٰہذا    ۔28

 2017آف  آئی / 7: نمبر عرضيداشت، شريعت انور خان بنام حکومِت پنجاب عمران 2016

دمحم  2019آف  آئی / 4: نمبر عرضيداشتشريعت  عمران خان جدون بنام حکومِت پنجاب،

 آف آئی / 3: نمبر عرضيداشتشريعت  اکبر سعيدوغيره بنام فيڈريشن آف پاکستان وغيره اور

کی  1964ايکٹ،پنجاب منظور کر کے فيملی کورٹ  شيخ محموداقبال بنام حکومتِ  2020

کو غيرشرعی قرار ديا جاتا ہے۔   (6) اور (5)ميں متعارف کرائی گئی ذيلی تراميم  10دفعہ

ء سے منسوخ اور غير موثر تصّور  2022يکم مئی  (6) اور (5)مذکوره ذيلی تراميم 

  کا جواب اثبات ميں ہے۔) ٣(ہونگی۔ لٰہذا سوال نمبر

  

  
  جسٹس دمحم نور مسکانزئی

  چيف جسٹس
  
  
  

  جسٹس خادم حسين ايم شيخ                  جسٹس ڈاکٹر سيد دمحم انور 
 جج                            جج     

  
  ۔            اسالم آباد

  ء 2022فروری    

  

 


