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عورت طَلق کے بعد اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے اگر مہر پہلے نہیں
لیا یا مہر موجل میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس کا مطالبہ کرسکتی ہے مگر اسَلم
میں مطلقہ عورت شوہر کا آدھا تو دور کی بات کچھ مال بھی نہیں لےسکتی۔
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?CAN A DIVORCED WOMAN TAKE HALF OF THE WEALTH OF THE MAN
QUESTION:
?Can a divorced woman take half of the wealth of the man
Questioners: Khalil, UK.
ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب لبعَ ل
ون ال َمللکل َ
A woman, after divorce, can demand the mahr [dower] from her husband, if the mahr was not
already paid. She can demand whatever amount has been written in the mahr muwajjal [deferred
dower]. However, in Islam, a divorced woman cannot take any amount of wealth of the man, let
alone half of his wealth.
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