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 ؟ چاہيے کرنا کيا اسے ہے کمزور سے لحاظ دينی بيوی
 

 نہيں التزام کا دين قبل سے اورشادی ہوں جوان عمرکا کی برس تيس ميں
 کا دين ميں ہے کيا انعام کا پرهدايت مجه نے تعالی اهللا اب هللا الحمد ، تها کرتا

 جوکہ کی شادی سے لڑکی ايسی ايک نے ميں ، ہوں لگا کرنے التزام
 ۔ تهی چکی کر سڻڈی اسالمک

 ميری ميں التزام اوردينی اطاعت تعالی اهللا وہ کہ تها خوش ہی بہت ميں
 وہ کہ چال پتہ مجهے سے رہنے ساته کے اس ليکن ، ہوگي ثابت معاون
 اوراس ، ہيںن بهی کا تونام التزام دينی ميں اوراس ہے لڑکی سی عام توايک

 ۔ ہيں جاتی پائي بهی چيزيں منفی ساری بہت ميں
 ، نہيں طاقت کی کوروکنے برائي بڑی يا چهوڻی بهی کسی ميں اس: مثال
 اورچغلی غيبت ، ديکهنا ويژن ڻيلی مثال ہے کرتی برائياں بعض خود وہ بلکہ

 ۔ ہے جاتی پائي بهی کمی ميں اورعبادت ، کرنی
 ، ہے اورصابرہ اچهی بہت وہ ، مثال ہيں بهی چيزيں مثبت بعض ميں اوراس

 ليکن ، ہے نبهاتی سے طريقے اچهے کو واجبات سب اورگهرکے اورخاوند
 دينی جو ہوں چاہتا شخص ايسا کوئي ميں کہ يہ وہ ہے ڈالتی ميں غم جوچيز

 ممکن ذريعہ کے والے دين کسی اوريہ ، کرے تعاون ميرا ميں کرنے التزام
 کہ ہے محتاج کی اس بهی وہ کہ ہے پايا کوبهی والی نتودي نے ميں ليکن تها
 کرتا گزارش سے آپ ميں ہے مشکل يہی ميری ، جائے کی معاونت کی اس
 ۔ شکريہ کا آپ بتائيں حل کوئي کا اس مجهے آپ کہ ہے

 

 هللا الحمد
 

 نوجوانوں ايسے سے بہت مشکل يہی ہے کی بيان جومشکل نے آپ
 کہ ہے ممکن ليے کے عورت کہ ہيں کرتے خيال جوکہ ہے کودرپيش

 ، کرے کوشش بهی ميں اورعبادات ، دے دين اوردعوت کرے علم تحصيل
 خاوند ميں معامالت ان ، کرے بهی تعاون پر التزام دينی کا خاوند اوراپنے

 جس تو عورت بلکہ نہيں ايسا الواقع فی ليکن ہو، شکار کا کوتاہی بهی جتنا
 ۔ کرتی نہيں اورکی کسی طرح اس ہے کرتی اقتدا کی خاوند اپنے طرح
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 عورت توپهر ہوگا نہيں نمونہ اور قدوہ ميں معامالت ان جب خاوند تواگر
 کمزور بهی اورتمسک التزام دينی کا اوراس گي جائے پهسل جلد ہی بہت

 پائے وواقعات حالت بهی ايسے کچه ليکن ، ہوتا غالباتويہی ، گا ہوجائے
 ايک عورت کہ ہے آتا نظر يہ ميں جن ہيں اچهے ہی جوبہت ہيں جاتے
 والی جانے لے پر راستے کے کرهدايت پکڑ ہاته خاوندکا اوراپنے معلمہ
 ۔ ہے ہوتی

 
 ہے ہوئي ثابت لڑکی سی عام ايک تو وہ کہ ہونا واقف سے حقيقت کا اورآپ

 ہی نہ اور ، ہيں ہوئے ناکام ميں کوشش اپنی آپ کہ نہيں يہ معنی کا اس ،
 اس آپ کہ ہے موقع يہ تو ليے کے آپ بلکہ چاہيے ہونی ندامت پر اس

 ۔ کريں حاصل ثواب اجرو کا هدايت کی اس کر دے کودعوت
 

 آپ ميں مسئلہ اس وہ ہيں کی ذکر صفات اچهی کی اس جوکچه نے اورآپ
 ۔ اهللا شاء ان ، ہونگي ثابت معاون ليے کے

 
 ادا ارکرد کا والے کرانے دہانی ياد اورداعی ناصح ايک ليے کے اس توآپ
 سے اورميگزين اورکتابوں کيسڻوں اچهی کو اوقات فارغ کے اس ، کريں

 ميں اورچغلی غيبت پهر يا ديکهتی ويژن ڻيلی وہ جب اور ، کريں مشغول
 روکنے اسے آپ ليکن ، ہوں نہ نااميد آپ ميں کرنے منع ہوتواسے مشغول

 ۔ ليں کام سے اورمحبت نرمی ميں
 

 بهی کسی ليے کے کرنے حفظ کريم قرآن اسے کہ کريں کوشش اوريہ
 لے بهی ميں اورتقريروں دروس ساته اوراپنے ، کرواديں داخل ميں مدرسہ

 مالک کے اخالق اوراچهے والے دين کچه آپ طرح اوراسی ، کريں جايا
 چيزيں سب يہ ، دالئيں تقويت اسے کرکے رابطہ ساته کے گهرانوں

 ہوں ثابت اورمعاون عثبا کا تقويت کی ايمان کے بيوی کی آپ اورطريقے
 ۔ گے

 
 ميں پهراس يا ، ہے کرتی کم بہت عبادت وہ کہ ہے کہا جويہ نے اورآپ
 مسئلہ اس آپ کہ کرينگے گزارش ہم ميں بارہ کے اس ، ہے کرتی سستی

 تهجد فضائل کے نوافل اوراسے ، کريں کوشش کی کرنے تعاون کا اس ميں
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 کے اس بهی اورآپ ، تائيںب ثواب اجرو کا رکهنے اورروزہ الليل اورقيام
 ۔ ہوں شريک استطاعت حسب ميں عبادات ان ساته

 
 روکيں سے کام حرام اسے ، کررہيں بن دار ذمہ ايک پر خاندان اپنے اورآپ

 ۔ روکيں اسے سے اس ہو اورفساد شبہ شک ميں چيز اورجس ،
 

 : رہيں کرتے دعا يہ سے تعالی اهللا اورآپ
 

(  الفرقان}  ِإَمامًا ِلْلُمتَِّقيَن َواْجَعْلَنا َأْعُيٍن ُقرََّة َوُذرِّيَّاِتَنا ْزَواِجَناَأ ِمْن َلَنا َهْب َربََّنا{ 
٧٤ ( 

 
 کی آنکهوں سے اوراوالدوں بيويوں ہماری ہميں تو!  پروردگار ہمارے اے

 ۔ بنا راہنما پيشوا کا پرہيزگاروں اورہميں فرما عطا ڻهنڈک
 

 کی حاالت کے مسلمانوں اورسب کے آپ وہ کہ ہيں گو دعا سے تعالی اهللا ہم
 ۔ العالمين رب يا آمين ، فرمائے اصالح

 
 . اعلم واهللا

 


