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 نے اورلڑکی ، تهی نہيں کنواری تووہ کيا دخول سے اس نے خاوند
 کيا نہيں کام فحش بهی کبهی

 
 خوف کا تعالی اهللا ميں افعال سارے اوراپنے ہوں عورت مسلمان ايک ميں

 اپنے جوکہ کی شادی سے شخص مثالی ايک نے ميں هللا الحمد ، ہوں رکهتی
 ، ہے اچها بہت بهی ميں معامالت ، ہے آپ مثال اپنی ميں معامالت سب

 دوسرے ايک ، محبت ميں آپس ، تهے جارہے اچهے ہی بہت تعلقات ہمارے
 تمحب سے خاندان کے دوسرے ايک ، موافقت کی دوسرے ايک ، احترام کا
 ۔

 يہ پر ہم دنوں ان ، چلتيں نہيں موافق کے کشتيوں ہروقت بهی ہوائيں ليکن
 تها ہوچکا ضائع پن کنوارا اورميرا تهی نہيں کنواری ميں کہ ہے ہوا انکشاف

 کبهی قبل سے خاوند کہ ليے اس ہوں بری ميں کہ ہے يقين مجهے ليکن ،
 ؟ نہيں بهی تک چهوا مجهے نے کسی بهی

 

 هللا الحمد
 زيادہ بہت پر اورآپ واال کرنے التزام اوردينی مند عقل خاوند کا پآ جب

 يہ کی آپ وہ کہ ہے واجب اور ضروری پر اس تو ہے کرتا اوريقين بهروسہ
 پهر کر اورخاص ، ہيں صاف پاک سے چيز بری ہر ّآپ کہ کرلے تسليم بات

 ہي ، ہے ہوجاتا ضائع بهی سے اسباب کے قسم کئی جب پن کنوارہ يا بکارت
 ۔ ہو ضائع ہی سے کام فحش جيسے زنا وہ کہ نہيں ہی ضروری کوئي

 
 ، تهيں نہيں کنواری آپ کہ ہو انکشاف يہ پر ہم جب ہے وقت اس بهی اوريہ

 پردہ ہو ہوئي بستری ہم مابين کے دونوں آپ کہ ہے ہوسکتا بهی يہ اور
 قاتاو بعض کہ ہے يہ سبب کا اس ، ہو آيا خون ہی اورنہ ہو پهڻا نہ بکارت

 کے اس بلکہ نہيں پهڻتا ميں جماع وہ اور ہے ہوتی لچک ميں بکارت پردہ
 ضرورت کی اندازی دخل کی اس اور ہے پڑتا جانا پاس کے ڈاکڻر ليے
 ۔ ہے چيز معروف ايک ميں ميڈيکل اوريہ ، ہے ہوتی

 
 پہنچتا جا نہيں تک حد اس جوکہ ہے عالمت ايک توصرف بکارت اورپردہ

 اوراسی ، جائے لی بنا حد کی انحراف کے عورت پهر يا پن کنوارے يہ کہ



 

3 

 موجودگی غير کی پردے اس پر طور غالب کہ ہيں ديکهتے يہ ہم ليے
 اس کہ ليے اس ، جاتا کيا شمار نہيں سبب کا اورجرح قدح ميں کوعورت

 ۔ ہيں اسباب ايک کئي کے ہونے زائل کے
 

 پاکبازی کی اس پهر يا پن کنوارے کے اس موجودگی کی بکارت پردہ توپهر
 کی اس بهی ہونا نہ موجود کا اس طرح اوراسی ، سکتی بن نہيں دليل کی

 ۔ ہے والی کرنے اورفحاشی زانيہ عورت وہ کہ سکتی بن نہيں دليل
 

 کی معاملے اس آپ کہ ہيں کرتے نصيحت يہ اس کو دونوں آپ ہم تو
 پيش معاملہ ايسا کہ ليے اس ، کريں رابطہ سے ڈاکڻر کےليے وضاحت

 ۔ ہے آسکتا
 

 گا کرے نظر صرف سے اس ہے ہوچکا جوکچه خاوند کا آپ کہ ہے اميد
 اورآپ ، لے نہ کام سے جلدبازي ميں لگانے حکم پر آپ کہ چاہيے اوراسے

 خاوند وہ کہ مقصدہے تويہی کا شيطان کہ چاہيے ہونا ميں علم کے دونوں
 کے اوراس خاندان سے اس کيونکہ ، کروائے عليحدگی مابين کے اوربيوی

 ۔ ہيں ہوتے مرتب فساد سے بہت ليے کے افراد
 

 ۔ ہے ملتا بهی ميں حديث ذيل مندرجہ ذکر کا اس کہ جيسا
 

 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي جابر
 : فرمايا نے

 
 ہکوروان لشکروں اپنے وہ اورپهر ہے رکهتا پر پانی تخت اپنا ابليس بالشبہ( 

 فتنہ زيادہ سے سب جو ہے ہوتا وہ قريبی کا شيطان سے ميں ان ، ہے کرتا
 ايسے نے ميں کہ ہے کہتا کريہ آ ايک سے ميں چيلوں کے اس ، ہو باز

 پهر ، کيا نہيں بهی کچه تو نے تو ہے ديتا جواب اسے توابليس ، کيا ايسے
 تک جب چهوڑا نہيں تک وقت اس اسے نے ميں کہ ہے کہتا آکر اور ايک

 ۔ دی کروا نہيں عليحدگی مابين کے اوربيوی خاوند کہ
 

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
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)  ہے کيا اچها بہت تونے ہاں ہے اورکہتا بالتا قريب اپنے اسے توابليس
 ۔)  ٥٠٢٣(  نمبر حديث مسلم صحيح

 
 معاملہ جيسے اس کہ چاہيے کرنا بند طرح کواس دروازے اس پر توشيطان

 ہے بهی احتمال يہ پر وہاں جب اورپهر ، جائے رہا دور ہی سے سوچ کی
 برائي نے آپ کہ ہے يقين کويہ اورآپ ہے ہوسکتا سے سبب بهی کسی يہ کہ
 ۔ کيا نہيں کبهی فعل کا
 

 کرے راہنمائی کی دل کے خاوند کے آپ وہ کہ گوہيں دعا سے تعالی اهللا ہم
 ۔ العاليمن رب يا مينآ۔  رکهے جمع پر بهالئی و کوخير دونوں آپ اور

 
 ۔ ہے بخشنےواال توفيق ہی تعالی اهللا

 
 . اعلم واهللا


