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 ہے چاہتى نصحيت بيوى اور ہے كہتا كا كرنے نقاب خاوند
 

 اگر كہ ہے كہتا خاوند ميرا پہنتى، نہيں نقاب ليكن ہوں، كرتى تو پردہ ميں
 كہنا سكا ا ديگا، دے طالق مجهے وہ تو كيا نہ پردہ كا چہرے اپنے نے ميں

 ميں ہوگى، كرنا اطاعت كى اس مجهے كروں مطالبہ بهى جو ميں كہ ےہ
 كا تنگى ليے سے پہننے نقاب ليكن چاہتى، كرنا نہيں نافرمانى كى خاوند
 كہ ہے خيال ميرا گا، ہو سبب كا پريشانى بہت ليے ميرے اور گا، بنے باعث

 يہ ميں ليكن ہے، پر بنا كى كمزورى ايمانى ميرى صرف احساس يہ مجهے
 جو ہے دالتا غصہ كے كر كام وہ مجهے خاوند ميرا كہ ہوں كرتى محسوس

 كوئى مجهے ميں موضوع اس كہ ہے گزارش سے آپ چاہتى، نہيں كرنا ميں
 .كريں نصيحت

 

 :هللا الحمد
 

 كے عورت كہ ہے ہوتا ثابت سے دالئل كے اهللا رسول سنت اور اهللا كتاب
 بارى فرمان ذيل درج ميں دالئل ان ہے، واجب كرنا پردہ كا چہرے ليے

 :ہے شامل تعالى
 

 مومنوں اور بيڻيوں اپنى اور بيويوں اپنى آپ وسلم عليہ اهللا صلى نبى اے﴿ 
 اس كريں، ليا لڻكا چادر اپنى اوپر اپنے وہ كہ ديجئے كہہ سے عورتوں كى

 اهللا اور جائينگى، نہ ستائى وہ پهر كريگى جايا ہو شناخت نكى ا جلد بہت سے
 ). ٥٩(  االحزاب﴾ ہے مہربان واال نےبخش تعالى

 
 پر چہرے كے عورت سے اوپر كے سر جو ہيں كہتے كو چادر اس جلباب

 .ہے ہوتى لڻكى
 

 كريں، اختيار تقوى كا تعالى اهللا ميں معاملہ اس كہ چاہيے كو آپ بہن ہمارى
 خاوند اپنے دوسرے پر،اور حكم كے تعالى اهللا ہو، عمل پر حكموں دو كہ تا

 اور عصمت و عفت كى آپ ہى ميں كرنے پردہ شبہ و بالشك پر، حكم كے
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 آپ اور گا ہو خوش بهى خاوند كا آپ كرنے عمل پر اس اور ہے، اصالح
 .آئيگى خوشبختى و سعادت بهى ميں گهر كے

 
 پر جانے بن عادت كى اس اور تحمل و صبر احساس كا پريشانى و تنگى اور
 و خوشى ليے كے آپ تنگى سى تهوڑى كچه يہ پهر اور جائيگا، ہو ختم

 نتائج اور اثرات كے لباس والے پردہ اس آپ جب جائيگى بدل ميں فرحت
 .گى ديكهيں

 
 بهى بات كى خاوند اپنے اور عمل، پر حكموں شرعى آپ طرح اس كيونكہ

 حكم كا پردہ كو آپ ميں موافقت كے شريعت كى تعالى اهللا جو كرينگى، تسليم
 راہ كى شيطانوں والوں ديكهنے جانب اپنى كے كر پردہ آپ اور ہے، رہا دے
 انكى كو افراد مالك كے بهالئى و خير اور عصمت و عفت اور كرينگى، بند

 كى ان تو كرينگى پردہ آپ جب كيونكہ ہوگا، باعث كا حفاظت كى نظروں
 پڑيگا نہيں فرق ميں عصمت و عفت نكى ا اور پڑيگى، نہيں پر آپ نظر

 كو آپ بهى عالوہ كے اس اور نہيں، حالل هناديك جانب كى عورت كيونكہ
 آپ تو كرينگى عمل پر حكم اس آپ جب آينگے، نظر فوائد ايك كئى كے اس
 .دينگى قرار اچها بہت كو اس

 
 بہنيں باپرد سارى بہت تو نوازا سے عزت كى كرنے نقاب جب نے تعالى اهللا
 كرتى ہوا بےپرد وہ ميں جن ہيں كرتى اظہار كا افسوس پر سالوں اور ايام ان

 ان اب اگر اور تهيں، كرتى پهرا گهوما ساته كے چہرے ننگے اور تهيں،
 جائے ديا بهى مال كا دنيا بدال كے اتارنے پردہ كو بہن باپرد كسى سے ميں
 ديكها كو بہنوں ماب عفت سارى بہت تو نے ہم بلكہ اتاريگى، نہيں پردہ وہ تو

 انہيں وہ كہ ديا چهوڑ ليے اس صرف كو خاوندوں اپنے نے جنہوں كہ ہے
 .تهے كرتے مجبور پر اتارنے نقاب

 
 جاتا پايا فرق كتنا ميں حالت كى بہنوں ان اور آپ كہ كريں غور آپ ذرا تو

 كى گهروالوں اپنے جو ملےگا شخص ايسا كہاں ہميں وقت اس پهر اور ہے،
 ؟ ركهے حرص كى پردہ كے ان اور عصمت و عفت
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 يا كريں، زيادتى بهى پر قلت اس ہم كيا تو ہيں، يلقل ہى بہت لوگ ايسے يقينا
 ميں معاشرے نے اس كہ كريں ادا شكريہ كا اس پر فعل اس كے اس ہم كہ

 ؟ ہے كى كوشش كى پهيالنے بهالئى و خير
 

 اس كے تعالى اهللا اور ہيں، دالتے ياد فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا كو آپ ہم
 ہيں دالتے ياد بهى عمل وہ كا ںعورتو مومن ليے كے كرنے عمل پر حكم
 .تها كيا ہى سنتے تعالى بارى فرمان نے انہوں جو

 
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا

 
 ركهيں نيچى نگاہيں اپنى بهى وہ كہ ديجئے كہہ كو عورتوں مومن آپ اور﴿ 

 كريں، نہ ظاہر كو زينت اپنى اور كريں، حفاظت كى شرمگاہوں اپنى اور
 رہيں، ڈالے اوڑهنياں اپنى پر گريبانوں اوراپنے ہے، ظاہر جو اسكے سوائے

 خاوندوں اپنے سوائے كريں، نہ ظاہر سامنے كے كسى كو آرائش اپنى اور
 خاوند اپنے يا كے، بيڻوں اپنے يا كے، سسر اپنے يا كے، والد اپنے يا كے،
 بهانجوں اپنے يا كے، بهتيجوں اپنے يا كے، بهائيوں اپنے يا كے، بيڻوں كے

 نوكر ايسے يا كے، غالموں يا كے، عورتوں كى جول ميل اپنے يا كے،
 عورتوں جو كے بچوں ايسے يا ہوں، نہ والے شہوت جو كے مردوں چاكر
 مار پاؤں سے زور زور طرح اس اور نہيں، مطلع سے باتوں كى پردے كے
 كے سب تم! مسلمانو اے جائے، ہو معلوم زينت پوشيدہ انكى كہ چليں نہ كر

 ). ٣١(  النور﴾ جاؤ پا نجات تم كہ تا كرو، توبہ جانب كى اهللا سب
 

 :كہ ہيں كرتى بيان عنہا تعالى اهللا رضى عائشہ
 

 آيت يہ نے تعالى اهللا جب كرے رحمت پر عورتوں مہاجر پہلى تعالى اهللا" 
 :فرمائى نازل

 
 .﴾ كري ليا لڻكا پر گريبانوں اپنے چادريں اپنى وہ اور﴿ 
 

 انہيں اور ليں كر تقسيم كر پهاڑ ميں حصوں دو چادريں اپنى نے انہوں تو
 " ليا اوڑه اوپر اپنے



 

5 

 
 ). ٤١٠٢(  نمبر حديث داود ابو سنن)  ٤٤٨٠(  نمبر حديث بخارى صحيح

 
 ميں اس كريں، ضرور مطالعہ كا جواب كے)  ٢١١٣٤(  نمبر سوال آپ اور

 .ہے بيان كا ہونے واجب كے كرنے پردہ كا چہرہ كے عورت
 

 كا جواب كے)  ٢٠٣٤٣(  نمبر سوال وہ كہ چاہيے كو خاوند كے پآ اور
 كے كرنے نصحيت كو بيوى اپنى ليے كے خاوند ميں اس كرے، مطالعہ
 .ہيں ہوئے بيان طريقے كے اس اور وجوب

 
 . اعلم واهللا


