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 ہے مانع ميں کرنے قبول اسالم پردہ بعد کے شادی سے مسلمان
 

 ہے کہتا زيادہ بہت کا کرنے قبول اسالم اورمجهے ہے مسلمان خاوند ميرا
 پريہ عورتوں ، ہے پردہ کہ جو ہے اہم چيزبہت ايک نزديک ميرے ليکن

 ہرچيزکا باقی عالوہ کے اشياء والی ظاہرہونے عادتا کہ ہے واجب يوںک
 ؟ کريں پردہ
 ننگا ترحصہ زيادہ کا جسم طورپرعادتا عام اورہم ہوں عورت امريکی ميں

 ۔ ہوں چاہتی سمجهنا ميں ، ہيں رکهتی
 

 :هللا الحمد
 حکمت کوئ نہ کوئى ميں حکم کے تعالی اهللا کہ نہيں شک کوئ ميں اس

 رہتی پرمخفی بندوں حکمتيں کچه کی احکام ان اوربعض ، ہے تیہو ضرور
 ہوتی معلوم ظاہر حکمت ميں احکام اوربعض ، ہوتا نہيں علم کا ان انہيں ہيں
 ميں عقل جوکہ ديا قرار کوحرام شراب نے تعالی اهللا کہ طرح جس ، ہے

 ۔ ہے روکتی سے ذکراورنماز کے تعالی اوراهللا کرتی فتورپيدا
 

 کے عورت وہ ہے ظاہر زيادہ سے سب جوحکمت ميں کرنے مشروع پردہ
 بازاری کے قسم اورغلط وقوفوں بے وہ سے جس ، ہے ستروعفت ليے

 عورتيں ايسی ہی توکتنی ، ہے ہوجاتی محفوظ سے ہتهکنڈوں کےف لوگوں
 محفوظ سے چهاڑ چهيڑ کی شيطانوں انسانی کياتووہ پردہ نے جنہوں ہيں

 ۔ ہوگئيں
 

 کی اورفتنہ زينت اپنی نے جنہوں ہيں عورتيں ايسی دپر بے ہی اورکتنی
 چهاڑ چهيڑ ساته کے چيزان يہ کياتو ظاہر سامنے کے کولوگوں چيزوں

 ۔ گئيں چڑه ہتهے کے لوگوں کے قسم اورغلط بنی عث با کا اورتنگی
 

 : ہے فرمايا متعلق کے اسی نے وتعالی سبحانہ اهللا
 صاحبزاديوں اوراپنی سے ويوںبي اپنی)  وسلم عليہ اهللا صلی(  نبی اے{ 

 چادريں اپنی اوپر اپنے وہ کہ دو کہہ سے عورتوں کی اورمسلمانوں سے
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 ستايا پهرانہيں گی کرے ہوجايا شناخت کی ان جلد بہت سے اس کريں ليا لڻکا
 ۔)  ٥٩(  االحزاب}  ہے مہربان واال بخشنے تعالی اوراهللا ، گا جاۓ نہيں

 
 اهللا ميں جس ہے موجود جواب مکمل اک سوال اس کے آپ ميں آيت تواس
 وہ کہ ہے ذکرکيا ہوۓ ديتے کوحکم وسلم عليہ اهللا صلی نبی اپنے نے تعالی
 ۔ ديں حکم کا کرنے کوپردہ عورتوں کی اورمسلمانوں اوربيڻيوں بيويوں اپنی

 
 يہ ہےکہ گيا ذکرکيا بهی کا حکمت کی کرنے پردہ ميں آيت اس طرح اسی

 چهيڑچهاڑ اور ايذارسانی کی قسم کسی اورانہيں ہے باعث کا حفاظت کی ان
 ۔ ہوگا نہيں سامنا کا

 کہ طرح جس_  باہرنکلنا کوظاہراورننگاکرکے اکثرجسم اپنے کا عورت
 کے فحاشی فساد کے اخالق کے اورمردوں اکثرجرائم_  ہے قول کا سائلہ

 بهی ليے کے عورت ساته ساته کے اوراس ، ہے بنتا باعث و سبب کا انتشار
 منهدم وکرامت عزت کی اوراس عزتی بے کے اس اور نقصان ميں سا

 ايک ليے کے وغيرہ کمپنيوں عورت باعث کے جس ہے باعث کا کرنے
 کی عورتوں ليے کے بيچنے اشياء اپنی جوکہ ہے جاتی بن سامان سستا
 کے کرنے کومتوجہ خريداروں کرکے مزين سے تصاوير کی قسم فحش
 ۔ ہيں التے ميں مارکيٹ ليے

 
 ، مشترک ليے کے لوگوں سب وہ کہ نا ہے اپنےليے کے اس جسم کا عورت
 اب ليے اس ہے کےليے خاوند اپنے وہ بعد کے توشادی کرلے شادی اگروہ

 ۔ ہوسکتی نہيں شراکت اورکی کسی ميں بيوی ساته کے خاوند کے اس
 

 اوراپنے ہے کرتی پيش ليے کے والوں کوديکهنے جسم اپنے جوعورت
 ؟ ہے چاہتی کيا کرکے کوظاہر اعضاء پرفتن

 
 طرح کس ہوں رکهتے رغبت کی کوشکارکرنے کوجوآپ لوگوں ان آپ

 ؟ ہيں سکتی روک
 روکنا کهانے پهرانہيں ہے ديا رکه گوشت سامنے کے بهوکوں توان نے ّآپ

 ؟ ہيں چاہتی
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 : کہ گيا پايا يہ مطابق کے سروے جديد ايک
 

 مالزمتيں ميں اتروغيرہجودف عورتيں وہ ميں ممالک يورپی بعض٪  ٦٥
 ۔ ہيں ہوتی شکار کا زيادتی جنسی اندرہی دفاترکے اپنے وہ ہيں کرتی وغيرہ

 
 مختلف کے عمر انہيں يا گيا کرليا کواغواء عورتوں فيصد٪  ١٨ ميں امريکہ
 زيادہ بهی سے نصف ميں ان ، گئ کی کوشش کی کرنے ء اغوا ميں مراحل
 ۔ هیت کی کم بهی عمرسے کی برس ١٧ توسترہ

 
 ۔)  ١٤٠(  ص ارقام ، دراسات احصاءات:  کتاب ديکهيں

 : کہ گے کہيں يہ سے والی کرنے سوال ہم
 کی شريعت کی تعالی اوراهللا ہيں پرغورکرتی اس عورتيں اکثريورپين جب

 کے عورت ميں شريعت کرجوکچه اورخاص ہيں ليتی پہچان کو حقيقت
 وہ بلکہ نہيں ہچکچاتی ميں کرنے اعالن کا النے اسالم پهروہ تو ہے متعلق
 ۔ ہيں ہوجاتی شامل وپنج بالشش ميں قافلہ کے وصالحين انبياء

 
 ميں معاشرہ اسالمی اوروہ ہے حاصل مقام کوايک عورت ميں اسالم لهذا

 چارديواری گهرکی صرف اسے ميں بدلے کے جس ہے ومکفول محفوظ
 عظيم ايک ہوۓ رہتے اندر گهرکے اسے کہ ليے اس ہے پڑتا رہنا ميں

 سارے کے اوراس رکهنا خيال کا خاوند کہ يہ وہ ہے دينی سرانجام خدمت
 کاموں کے اس کرنا خيال کا اوران تربيت کی اوالد اور دينا سرانجام امور
 ۔ ہے شامل ميں

 کی معاشرے پرپورے بنا کی جس ہے کرداراورخدمت عظيم ايک جوکہ
 کرتی نہيں حاوراصال تربيت کی اوالد اپنی اوراگرماں ہوتی اصالح

 ۔ ہے جانکلتا طرف کی وتباہی فساد تومعاشرہ
 

 سروے(  پرسروے عورتوں ملين ايک نے کمپنی انشورنس برطانوی ايک
 رپورٹ يہ بعد کے کرنے)  پرتها ماں والی کرنے کاج کام گهرکا صرف

 : کہ تها يہ نتيجہ کا جس ہے کی نشر
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 گهنڻے١٩ ساني ميں کاج کام گهرکے عورت والی رہنے گهرميں صرف
 ، والی پالنے کودوده بچوں ، تربيت کی بچوں ميں جس ہے رہتی مصروف

 ۔ ہے ہوتی مسئول پہلی سے سب کی امور مالی کے اورگهر
 

 جو تها اعتبارسے مادی صرف سروے يہ – کہ ہے يہ اضافہ ايک ميں اس
 کی خاندان عورت والی رہنے گهرميں کہ - دورہے ہی بہت سے عواطف کہ

 ۔ تهی چيزاوراثاثہ یقيمت سے سب
 

 ) ١١٩ -١١٨(  ص ارقام دراسات االحصاءات کتاب ديکهيں
 

 علم کا خطرہ کے آزادی جهوڻی اس اپنی کو عورتوں مند عقل ساری اوربہت
 اورکس کہاں راستہ يہ انہيں کہ پڑا ہونا متنبہ انہيں باآلخر اوروہ ہے ہوچکا
 ۔ ہے جارہا لے جانب

 
 : آۓ سامنے نتائج کہ طرح اس کچه ميں اورسروے ايک

 
 ميں برسوں ٣٠ تيس آخری ان کہ ہے اعتقاد کا عورتوں امريکی فيصد٪  ٨٠

 اورقتل انحالل ميں وقت موجودہ ہے ہوئ حاصل آزادی کوجو عورت
 ۔ ہے سبب کا وغارت

 
 کا وپريشانی قلق بناپر کی تباہی کی شرف خاندانی عورتيں فيصد٪  ٧٥

 ۔ شکارہيں
 

 مسئوليت کی خاونداوراوالد اور موں کا دفتری ےاپن عورتيں فيصد٪  ٨٠
 ۔ شکارہيں کا مشکالت کی پيداکرنے موافقت ميں

 
 جاۓ کوگهوم پيچهے پہيہ اگرتاريخی کہ ہے کہنا کا عورتوں فيصد٪  ٨٧
 اعتبارکريں خالف کے امريکہ مطالبہ کا برابری و مساوات اجتماعی توہم
 االحصاءات:  ديکهيں۔  گی کريں مقابلہ کا واليوں بلندکرنے نعرہ اوريہ گی
 ) ١٤٧( ص
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 الواقع فی جوکچه آپ اور وبچار سوچ سی تهوڑی سے آپ امرومعاملہ يہ
 آپ بعد کے وبچار سوچ اس ، ہے محتاج کا مراجعہ کے اس ہيں رہی ديکه
 اورنقصانات شروبرائ معنی کا اتارنے پردہ سے عورت کہ ہوگا علم کويہ
 ۔ ہيں جرائم اور

 
 ميں جن ہيں کرديے کربند بنا قوانين کچه سب يہ نے المیاس اورشريعت

 ۔ ہے واجب کرنا پردہ کا عورت بالغ قانون شرعی يا حکم ايک سے
 

 نے تعالی کواهللا آپ کہ ہيں ديتے کومبارکباد آپ ميں اختتام کے جواب اس ہم
 اسالمی سے داروں رشتہ کے اوراس خاوند اپنے ّآپ ديا خاوند مسلمان ايک

 ہيں رہے بن باعث کا رغبت ميں اسالم کی آپ کہ جو ہيں تیديکه شعار
 دين کواس آپ ہوۓ کوتوڑتے آڑ کی خوف کے اسالم قبول کے اورآپ
 ۔ ہيں رہے دے دعوت کی ہونے داخل ميں حنيف

 
 ہونا داخل ميں اسالم دين اس کہ چاہيے ہونا بهی يہ ميں علم کے پهرآپ
 ليے کے آپ ہے فرمايا سندپ ليے کے مخلوق سب اپنی نے تعالی اهللا جسے
 ہوسکتا کہ گي ديرکريں ميں کرنے قبول اسالم اگرآپ ہے عث با عظيم شرف

 ميں اس لهذا ، آگهيرے کوموت اورآپ جائيں رہ محروم سے اس آپ ہے
 کا تعالی پراهللا آپ کريں کوقبول اسالم دين ساته کے اورخوشی کريں جلدی
 ۔ ہوگا فضل

 
 ہوۓ شرماتے سے لوگوں کے قوم اپنی کا پآ کہ رکهيں ميں علم بهی يہ آپ
 پردہ يعنی شعارحجاب پر بنا کی دکهانے کمزوری ميں التزام کے پهرپردہ يا

 ۔ ہوگا شمار اورگناہ معصيت بهی کرنا کوتاہی کمی بہت تهوڑی ميں کرنے
 

 کی جس گہ کريں نہيں تصديق کی اچهائ اورعظيم بڑی ہی بہت اس کياآپ
 قبول اسالم نيکی اوروہ ہے ملتی نجات سے رآگاو داخلہ ميں جنت پر بنا

 بنی سب لعين شيطان کہ رکهيں ميں علم اپنے اوريہ ، ہے پنہاں ميں کرنے
 وہ کہ تا ہے کررہا مبتال ميں شبہ کواس جوآپ ہے وہی ، ہے دشمن کا آدم
 پيروکاروں اوراپنے سکے روک سے ہونے داخل ميں حنيف دين کواس آپ
 ۔ جليں ميں آگ کی کرجہنم مل ساته کے اس وہ کہ تا کرے اضافہ ميں
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 کريں صرف قوت پوری ليے کے حصول کے مندی سعادت ابدی توآپ

 اسالم کرکے کرمظاہرہ جرات ہوۓ بنتے وفطين اورذهين طاقتور اورقوی
 ۔ ہے ناصر حامی کا آپ تعالی اهللا کريں قبول

 
 کہ تا يںہ کرتے دعا کی نفس اورقوت تعاون ليے کے آپ سے تعالی اهللا ہم

 اوراس سکيں بن بہن اسالمی ہماری ايک بعد کے ہونے داخل ميں اسالم آپ
 ہم نے آپ کہ ہيں مشکور کے آپ ہم ، کريں شرکت ميں عظيم نعمت

 ۔ ہے واال دينے هدايت ہی تعالی اوراهللا۔ ؛ کيا پربهروسہ
 

 . اعلم واهللا


