
 

 
 اورتعليم عورت
 املعليم ملرأة

 ] urdu -مردا  -أردا  [

 

 
 

 
 

 ملنجد صالح �مد شيخ
 
 
 
 

 اسالم سوال وجواب ويب سائٹ :ترجمہ

 اسالم ہا ؤس ويب سائٹ :تنسيق
 

 موقع مإلسالم سؤمل اجومب :ررجة

 islamhouse موقع :رنسيق
 

 
 
 

2013 - 1434 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

2 

 اورتعليم عورت
 

 ؟ ہے کرسکتی حاصل تعليم ميں مجال سی اورکون تک کہاں عورت
 طرف کی اوردوسروں کرنا اختيار پيشہ کا ليےوکالت کے عورت اورکيا

 ؟ ہے جائز بننا وکيل ميں معامالت استطاعت قابل سے
 

 هللا الحمد
 هنےسيک امور مند نفع ميں زندگی اوراپنی معامالت دينی پراپنے عورت

 کا ماں اورمربی بيوی مند اورسعادت اچهی ايک وہ کہ تا ہيں ضروری
 اس اورحاالت ہے رکهتی اندرقدرت اپنے وہ اگر پهر ، کرسکے ادا کردار

 ۔ ہے سکتی سيکه بهی علوم دوسرے تووہ ہوں تيار ليے کے
 

 گهر وہ چاہے نہيں حرج کوئي بهی ميں بننے مدرس ليے کے تدريس اسے
 ۔ ميں سکول کے لڑکيوں پهر يا کرے امک کا تدريس ميں

 
 بلکہ ہے جائز بهی کرنی حاصل تعليم کی اورطب ميڈيکل ليے کے عورت
 بهی بننا ڈاکڻر ليڈی اسے ليے کے عالج کے امراض کے کرعورتوں خاص
 عورتيں کہ تا ہے سکتی بن بهی نرس ليے کے عورتوں وہ پهر يا ہے جائز
 ۔ ہوں نہ مجبور پر جانے پاس کے ڈاکڻروں مرد

 
 بن بهی وکيل ميں معاملہ بهی کسی سے طرف کی دوسرے کسی عورت
 ليے اس ہے کرسکتی اختيار بهی پيشہ کا وکيل وہ پر بنا تواس ، ہے سکتی

 عورت جوکہ ہے کرنا پيروی کی موکل اپنے ميں مقدمات کام کا وکيل کہ
 ۔ ہے جائز ليےبهی کے

 
 کر اختيار راہ اورغلط ليمس غير ايک پيشہ کا وکالت حاضرميں دور ليکن
 ساته کے اوراس)  ہے جاتا بوال زيادہ سے سب جهوٹ ميں جس( ، ہے چکا
 ساته کے اورججوں اختالط ساته کے کےمخالف موکل اپنے کا وکيل ساته

 اال ہے ممانعت کی چيزوں سب کوان اورعورت ہے ہوتی کرنا بهی ميڻنگ
 ۔ ہوں ہی عورتيں بهی سب وہ کہ يہ
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 جائز ليے کے ہوعورت اورحالت صورت يہ تک جب سے وجہ اس لهذا
 ۔ بنے اوروکيل کرے اختيار پيشہ کا وکالت وہ کہ نہيں

 
 . اعلم تعالی واهللا


