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 ہے کرتی شکايت کی اورخاوند کرليا قبول اسالم
 

 نصيب هدايت کی مستقيم صراط نے تعالی اهللا ہوں عورت يورپيين ايک ميں
 ۔ کرليا قبول اسالم اورالحمدهللا فرمائي

 ليکن ، کروں اتباع کی دين کے تعالی اهللا کہ ہوں کرتی کوشش پوری ميں
 ہوں کرتی طلب نصيحت ميں بارہ کے مشکالت ازدواجی بعض سے آپ يںم

 ۔ ہيں ہوچکی پيدا مابين کے اورخاوند ميرے جوکہ
 زندگي ازدواجی ہماری کہ ہے ضروری بتانا کويہ آپ ميں خيال ميرے

 ہے پہنچا جا تک حد اس معاملہ کہ حتی ، ہے چکی بن عالمت کی کشيدگي
 بهی مطالبہ کا طالق مرتبہ پہلی قبل الم چند سے خاوند اپنے نے ميں کہ

 فرض نماز کہ بهی ہوئے جانتے وہ کہ ہے يہ سبب کا اس ، ہے کرديا
 ۔ ہے لگا کرنے سستی ميں نماز ہے اورضروری

 ہے ہوتا ميں غصہ بهی جب وہ کہ ہے لی بنا عادت اوربری ايک نے اوراس
 گهر نے اس مجهے ميں حالت اوراسی ، ہے ديتا دهمکياں کی طالق مجهے

 چهوڑ اسے بهی ميں کہ چال پتہ يہ اسے اورجب ، تها ديا نکال بهی سے
 کی جس ، کرلی پيدا تبديلی ميں معامالت اوراپنے کی توبہ نے اس تو دونگي

 اس۔  آگئی واپس پاس کے اوراس کرديا ختم مطالبہ اپنا نے ميں سے وجہ
 کوخراب تعلقات اورہمارے ہے جاتی پائي تک ابهی کشيدگي باوجود کے

 مجه وہ ميں دور موجود کہ ہے يہ سبب بڑا سے سب کا اس ، ہے کررہی
 نہيں ايمان کوکامل آپ اپنے بهی اورميں ، ہے کمزور ميں ايمان سے

 جاتی پڑ ميں اورگناہ معصيت بهی ميں کہ ہے علم بهی اورمجهے ، سمجهتی
 وہ ( کرتا نہيں کام اچهے وہ کہ ہوں ديکهتی ہروقت اسے ميں ليکن ، ہوں

 ۔)  ہے رہتا پڑا ميں کام اورمکروہ حرام
 منع سے کاموں ايسے اوراسے کرسکتی نہيں برداشت کچه سب يہ ميں

 کے بيڻی:  مثال رہوں خاموش پر اس ميں کہ سکتی رک نہيں سے کرنے
 ، ہے بات کی شرم سامنے کے کسی جوکہ لينا بوسہ کا جگہ ايسی سامنے
 ۔ الخ وغيرہ ادائيگي کی تکلما فحش ہی ميں موجودگی کی اوربيڻی
 اوقات بعض ، نہيں صحيح کرنا ايسا کہ ہوں کہتی يہ سے اس ميں اورجب

 سے اس کہ ہے چاہتا وہ ہے ديتا دليل سے ميں وسنت قرآن مجهے تووہ
 پهر يا ، ہے رکهتا کوجاری ميں فعل اسی اپنے وہ اورپهر کروائے معلوم
 مشغول ہی ميں معامالت ےاپن وہ کہ ہے کہتا اورمجهے ہے آجاتا ميں غصہ
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 کا کشيدگي درميان اورہمارے ، کرو ديا نہ دخل ميں معامالت ميرے رہے
 ۔ ہے اورمصدر سبب يہی

 بهی کوئي ہے ہوچکا لبريز پيمانہ کا صبر کے ہرايک سے ميں دونوں ہم
 : کہ ہے يہ سوال توميرا کرسکتا نہيں صبر

 ؟ ہے چاہتا آزمانا ميں چيز کس مجهے ميں حالت ان تعالی اهللا
 کروں نصيحت اسے ميں کہ نہيں ضروری پر مجه ہوتوکيا علم اگرمجهے

 مظاہرہ کا تحمل صبرو ميں کہ يا ؤں بتا متعلق کے چيز صحيح اوراسے
 گا ہوجائے علم کا اورغلط صحيح ہی خود اسے کہ کروں اورانتظار کروں

 ؟ ہے لگا پڑهنے کتب اسالمی وہ اب کيونکہ
 اس وہ اب کيونکہ ، ہوں چاہتی نصيحت سے آپ ميں بارہ کے موضوع اس

 نہيں صبر اورميں ، ہے لگا کرنے محسوس تنگی سے تنبيهات کی طرح
 ، ہوں آجاتی ميں غصہ ميں تو سنے نہ بات ميری وہ تو اگر بلکہ کرسکتی

 ميں اوراس کريں نصيحت کوئي مجهے آپ کہ ہے گزارش سے ّآپ ميری
 ۔ ديں بهی دالئل کے وسنت کتاب

 
 

 هللا حمدال
 

 اورهدايت مستقيم کوصراط آپ نے جس کہ ہيں کرتے شکرادا کا تعالی اهللا ہم
 اور اطاعت کواپنی اورآپ ، فرمائي عطا توفيق کی کرنے اختيار راستہ کا

 خاوند کے اورآپ ، کی عطا بهی حرص کی کرنے کام کے رضامندی
 اميد مہ ، بخشی توفيق کی النے تبديلی ميں معامالت ساته کے آپ کوبهی
 کا خاوند کے آپ کہ ہوگي پيدا اميد يہ اندر کے آپ سے اس کہ ہيں کرتے
 بنائے بہت کواور معامالت اپنے وہ شاء ان اور ہورہا بہتر سے پہلے معاملہ

 ۔ گا
 

 کی خاوند اپنے عورت اورنيک صالح ايک کہ چاہيے ہونا ميں علم کے آپ
 اگر کہ ہے يہ شرط ليکن ہے رکهتی استطاعت کی کوبدلنے اخالق و عادات

 جلد ميں اوراس لے کام سے نرمی و حکمت ميں معامالت ساته کے اس وہ
 ۔ اهللا شاء ان ، کرے گريز سے بازی
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 بار سے جانب کی بيوی جواپنی ہيں ہوتے بهی ايسے خاوند کچه اوقات بعض

 يہ کرجب خاص ، ہيں لگتے کرنے نفرت سے ان پر کرنے نصيحت کی بار
 وہ ہے ہوسکتا پهر اوريا ، ئے جا کی ميں موجودگی کی اوالد کی ان نصيحت

 کمزوری کی شخصيت اپنی پهر يا لگيں کرنے محسوس توہين اپنی ميں اس
 ۔ ديکهيں

 
 اوراسے ، رکهيں خيال کا اس آپ کہ ہے ضروری ليے کے آپ ليے اس

 ميں اوراس کريں اختيار وقت سا مناسب کوئي ليے کے کرنے نصيحت
 اورمحبت نرمی وقت کرتے نصيحت آپ بهی ميں اوراس ، رہيں التے تبديلی

 ۔ کرے قبول اسے وہ کہ تا کريں اختيار انداز کا
 

 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 

 کے نصيحت اوربہترين حکمت کو لوگوں طرف کی راہ کی رب اپنے آپ{ 
 ۔)  ١٢٥(  النحل}  کيجۓ گفتگو سے طريقے بہترين سے اوران بالئيے ساته

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبیاور

 
 عليہ اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتی بيان عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ
 : فرمايا نے وسلم

 
 ديتی بنا اورخوبصورت مزين اسے وہ جائے پائي نرمی بهی ميں چيز جس( 

 کرديتی صورت بد اسے وہ ہوجائے ختم نرمی بهی سے چيز اورجس ہے
 ۔)  ٢٥٩٤(  نمبر حديث سلمم صحيح)  ہے

 
 اختيار رويہ نرم سے اس کہ ہے دار حق زيادہ کا نرمی خاوندتواس اورپهر

 ۔ ہے بهی ومرتبہ مقام کچه کا اس کيونکہ ئے جا کيا
 

 کے کرنے کوکامياب کوشش اس اپنی آپ کہ ہيں کرتے کونصيحت آپ ہم
 ليے کے پڑهنے اسے مثال کريں اختيار اسلوب ايک کئی ساته کے اس ليے
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 ، کريں پيش هديہ بطور کيسڻيں اسالمی کچه ليے کے اورسننے کتابيں کچه
 وہ سے جہاں رکهيں پر جگہ ايسی قريب کے کراس ال چيزين يہ پهر يا

 ۔ ہو پيدا شوق کا اورسننے پڑهنے اوراسے کرے حاصل سے آسانی
 

 کے آپ وہ کہ کريں التجااورسوال بهی سے تعالی اهللا ساته ساته کے اوراس
 سينہ کا خاوند کے آپ ليے کے حق اورمعرفت ، فرمائے اصالح کی حاالت
 رب يا آمين۔  فرمائے عطا توفيق کی کرنے عمل پر اس اوراسے دے کهول

 ۔ العالمين
 

 . اعلم واهللا
 

 وجواب سوال االسالم
 
 


