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 ؟ جائے كيا سلوك كيا ساته كے بہنوں والى كرنے نہ پردہ مكمل
 

 ہدايت، سے ماہ چارہ تقريبا مجهے نے تعالى اهللا هللا الحمد اور ہوں جوان ميں
 كاموں غلط اور اتبدع سارى بہت لوگ كہ ہے ہوتى حيرانگى بہت مجهے

 سرچ كى سائٹ ويب اس كى آپ مسلسل ميں ليے اس ہيں، ہوئے پڑے ميں
 .ہوں رہتا كرتا
 فرد كا خاندان ايسے ميں كہ ہے گزارش صاحب موالنا جناب بعد كے اس
)  برس سولہ اور چودہ(  ميرى ہيں، نمازى افراد سب كے جس هللا الحمد ہوں
 اسكارف پر سر صرف بلكہ كرتيں نہيں پردہ مكمل وہ ہيں، بہنيں دو كى

 كرتا كوشش كى كرنے قائل متعلق كے پردہ انہيں ميں جب اور ہيں، اوڑهتى
 پردہ مكمل خود وہ حاالنكہ ہيں، جاتى بن ركاوٹ ميں راہ والدہ ميرى تو ہوں

 پردہ مكمل تو جائينگى ہو بڑى دونوں يہ جب: ہيں كہتى مجهے ہيں، كرتى
 .لينگى پہن برقع اور
 احترام كا والدين كہ ہوئے كرتے عمل پر احكام كے مجيد قرآن ںمي ليكن
 :كہ ہے يہ سوال ميرا ہوں، ليتا كر اختيار خاموشى چاہيے كرنا

 ؟ جائيں ہو بڑى بہنيں كہ حتى كروں اختيار خاموشى ميں كيا - ١
 اور كروں نافرمانى نكى ا ہوئے كرتے مخالفت كى والدين اپنے ميں كيا - ٢

 اس وقت اس والدين ميرے كر خاص كروں، مجبور پر كرنے پردہ كو بہنوں
 ؟ ہيں كرتے مخالفت شديد كى

 

 :هللا الحمد
 

 زيادتى ميں ہدايت اور ايمان كے آپ وہ كہ ہے دعا ہمارى سے تعالى اهللا
 .ركهے قدم ثابت پر دين اپنے كو آپ اور ہميں اور فرمائے،

 
 رہيں، كرتے نصيحت كى كرنے پردہ كو بہنوں اپنى آپ كہ چاہيے كو آپ
 نصيحت كى كرنے التزام كا احكام كے تعالى اهللا بهى كو والدين اپنے اور

 سلسلہ اس اور ہو، ساته كے شفقت اور نرمى بڑى سب يہ ليكن رہيں، كرتے
 ميں جن كريں حاصل معاونت سے وغيرہ كتابوں اور كيسٹ كچه آپ ميں
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 درج نے تعالى اهللا متعلق كے جس ہو، گئى كى وضاحت كى حكم كے پردہ
 :ہے فرمايا ہوئے ديتے حكم ميں آيت ذيل

 
 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 بخشنے تعالى
 

 :ہيں كہتے اهللا رحمہ قرطبى امام
 

 لونڈيوں وہ اور تها، شامل پن چهچهورا ميں عادت كى عورتوں عرب جب( 
 عورتوں ان كو مردوں كہ جو تهيں، كرتى ركها ننگا چہرے اپنے طرح كى
 اهللا تو تهى، ہوتى پيدا سوچ متعلق كے ان اور تها، سبب كا ديكهنے جانب كى

 وہ كہ ديا حكم كو وسلم عليہ اهللا صلى رسول اپنے نے تعالى و سبحانہ
 اپنے تو نكليں باہر ليے كے ضروريات اپنى وہ جب كہ ديں حكم كو عورتوں

 .كريں ليا اوڑه چادريں اور اوڑهنياں اوپر
 

 كهلى اور صحراء عورتيں قبل سے جانے بنائے الخال بيت اور ليڻرين اور
 پردہ طرح اس تو تهيں، كرتى جايا ليے كے كرنے حاجت قضائے ميں جگہ

 جائے، ہو واضح فرق درميان كے لونڈيوں اور عورتوں آزاد سے كرنے
 لڑكوں نوجوانو اور كنوارے تو جائيں، پہچانى عورتيں آزاد پر بنا كى پردہ
 .رہيں محفوظ سے چهاڑ چهيڑ كى

 
 ليے كے ضرورت كسى عورت كوئى كى مومنوں قبل سے ہونے نازل پردہ
 كہ كرتا خيال يہ وہ جاتى ہو شكار كا چهاڑ چهيڑ كى فاجر كسى تو نكلتى باہر

 چنانچہ جاتا، چال وہ تو جهڑكتى اسے عورت وہ جب تو ہے، لونڈى يہ
 تو كى سے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول شكايت كى اس نے كرام صحابہ

 كہى كالم جيسى اس بهى نے وغيرہ حسن ہوئى، نازل آيت يہ باعث كے اس
 .انتہى)  ہے
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 مطالعہ كا جواب كے)  ١١٧٧٤(  نمبر سوال آپ ليے كے تفصيل مزيد
 .كريں

 
 پردہ ليے كے لڑكيوں نوجوان كہ ہيں پهرتے ہانكتے يہ جو لوگ بعض اور

 كے كرنے مكمل تعليم پهر يا نہيں، پہلے ہے الزم بعد كے شادى تو عبايا يا
 بلكہ ہے، نہيں اصل كوئى كى اس ہيں، كرتے باتيں اور كى طرح اس يا بعد
 كى اس چاہے ہے، الزمى كرنا عمل پر حكم شرعى اس كو لڑكى بالغ ہر

 .ہے كى بلوغت شرط ليكن برس اڻهارہ يا ہو برس بارہ عمر
 

 بہت يہ كيونكہ كريں، مطالعہ كا جواب كے)  ٢٠٤٧٥(  نمبر سوال آپ مزيد
 .ہے اہم

 
 متعلق كے اوالد اپنى انہيں كہ چاہيے ركهنا ميں علم يہ بهى كو باپ اور ماں
 كہ جيسا ہے، شامل ميں رعايا نكى ا يہ كيونكہ ہے، دينا جواب كو تعالى اهللا
 :ہے فرمان كا تعالى و سبحانہ اهللا

 
 سے آگ اس كى جہنم كو عيال و اہل اپنے اور آپ اپنے! والو ايمان اے﴿ 

 فرشتے كے قسم سخت ايسے پر اس ہيں، رپته اور لوگ ايندهن كا جس بچاؤ
 جاتا ديا حكم انہيں جو اور كرتے، نہيں نافرمانى حكم كے اهللا جو ہيں، مقرر

 ). ٦(  التحريم﴾ ہيں كرتے عمل پر اس وہ ہے
 

 :ہے فرمان بهى كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ جيسا اور
 

 پرس باز ميں رہبا كے رعايا كى اس سے سب تم اور ہو، دار ذمہ سب تم" 
 كيا سوال ميں بارہ كے رعايا كى اس سے اس ہے، دار ذمہ حكمران گى، ہو

 كى اس سے اس اور ہے، دار ذمہ كا والوں گهر اپنے آدمى اور جائيگا،
 " جائيگا كيا سوال ميں بارہ كے رعايا

 
 ). ١٨٢٩(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٨٩٣(  نمبر حديث بخارى صحيح
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 طرح اس كچه فرمان كا وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول ميں حديث ايك اور
 :ہے

 
 آيا كريگا، سوال متعلق كے رعايا كى اس كو دار ذمہ ہر تعالى اهللا شبہ بال" 

 اس كو آدمى كہ حتى ؟ ديا كر ضائع انہيں كہ يا كى حفاظت نكى ا نے اس
 " جائيگا كيا سوال بهى ميں بارہ كے عيال و اہل كے

 
 غايۃ نے اهللا رحمہ البانى عالمہ اور ہے، كيا روايت نے حبان ابن اسے

 .ہے ديا قرار صحيح اسے ميں)  ٢٧١(  نمبر حديث المرام
 

 . اعلم واهللا
 
 


