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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي 
 ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشآَءاهلل ڏيوڇ

ام اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َواْنُشْ اَللُّٰهمَّ   َعَلْيَنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: َوَجل َ علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

 بيروت(دار الفڪر 04ص 1 )مستطرف ج           
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مه الْعَالِيههي رسالو امير اهلسنت  ڪاُته ۽ انهن جي کان ڪيل سوالن ََّّدَامَْت بََر
  جوابن تي مشتمل آهي

اهلسنت کان عورتنجي   امير  

باري ۾ سوال  

دعا: جي جانشين جي  سنت اهلامير 
اهلسنت کان عورتن جي امير” رسالو مڪمل هب اي اهلل پاڪ! جيڪو

گھر جي عورتن کي پنهنجي  کيان وٺي،  ڌيٻ   پڙهي يا  “باري ۾ سوال
ڪرائڻ جي توفيق  عملي تحڪمن  رهندي دينيدائري ۾  يعت جيشر

 .عطا فرماِء
َّى  اهّٰللُ  َعَلْيهِ َوٰالِٖه َوَسلَّم  ِ  ٰامِيْن َصل لنَِّبي  ا ينبي  خاَتِم النَّ  بَِجاه

درود پاڪ جي فضيلت 
ته: منهنجو هڪ فرمائن ٿا  َرِِضَ اهلله عَنْهبن عيينه  سفيان ناحضرت سيد

: سي پڇيو۾ ڏ، سندس وفات کان پوِء مون هن کي خواب هو ڀاُء اسالمي
َ
َ
ل
َ
ع
َ
اف
َ
ََم

ہ
ََللا

َ
معاملو فرمايو؟ جواب  ڪهڙواوهان سان پاڪ اهلل يعني  ؟ِبك
: ڪهڙي عمل ڇيومون پي ڇڏيو. مون کي معاف ڪر پاڪ ڏنائين؛ اهلل

خير االنعام  س. جڏهن به شاهه  ئمان حديث لکندو ه ؟ چوڻ لڳو:سببجي 
َّى  اهّٰللُ   ” جي نيت سان مان ثواب تههو  خير ايندوجو ذڪر  عليه الصلوٰة والسالم َصل
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جي برڪت سان منهنجي مغفرت ٿي عمل  انهيَء س.لکندو هئ “َعَلْيهِ َوَسلَّم
  .وئي

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

؟ڀاُء ڀيڻ جو رشتو ٺاهڻ ڪيئن آهي غير محرم سان 

قائم  يتمام جلد چيل ڀاُء ڀيڻ وارو رشتو زباني محرم سانغير  سوال:

ڙو ته اهوڃي  جهايومساصالح جي نيت سان . جيڪڏهن ويندو آهيي ٿ
نهنجي پٽ م ته هيآهي  ملندوجواب  )رشتو قائم( ڪرڻ مناسب ناهي ته

اهڙي طرح  اسالم ۾ ڇامنهنجي ڀاُء وانگر آهي. ته  هييا  يوانگر آه
 ؟جائز آهيٺاهڻ ڀاُء ڀيڻ جو رشتو  ڪنهن غير محرم سان

جواب: ڪريم، قرآن ضرورت ناهياهڻ جي ٺيڻ ڀاُء يا ڀ محرم کيغير 

 :ارشاد ٿئي ٿو جيئنئي ٺاهي ڇڏيو آهي.  پهريان

ۡوَنُ
 
ِمن

ۡ
ؤ م 

ۡ
َماُال

َ 
ُُِان

ٌ
َوۃ

ۡ
 ِاخ

؛عرفانترجمو ڪنزال “ته صرف ڀائر آهنمسلمان ” 

نا  تهمسلمان عورت مسلمان مرد جي ڀيڻ آهي. پر جيئن  ايئن هر ته 
۽   .رھندو فرضپردو  ان الِءمحرم آهي 
 پردو ختم نه ٿيندو. هويا تڏهن به ب بڻجيچيل ڀاُء ڀيڻ زباني جيڪڏهن 

بي تڪلفي ۽ بد  تهٿيندو جو نقصان اهو بڻائڻ چيل ڀاُء ڀيڻ زباني 
قرآن پاڪ ۾  الِء جي عورت "دو.ٿيڻ وارو ٿي وين هن ”ندي ۽ نگاهي وڌ

دار يلچڪ۽  ينرماهڙي غير مرد سان ڪنهن حڪم آهي ته هوَء ا هو 
و ۽ گندي ذهن وار مريضجو دل  ڪري جنهن سانه گفتگو نانداز سان 
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ڪنھن غير مرد سان  تهگهرجي  ڪري عورت کيان . 1اللچ ڪري
بلڪه دار نه ھجي يجيڪو نرم ۽ لچڪ رکي ڙو آوازھاته ڳالهائڻو پوي 
اهڙي لفٽ ڏي ۽ نه  ي، نه کليمسڪرائ هل هجي. ننارم تمام سادو ۽

هجي نه  انداز اهڙو . البتمبتال ٿئيآزمائش ۾  سامهون وارو سانجنهن 
پياري ه ت ڪرڻ لڳي. ھاڻي جهڳڙو ڪاوڙجي ماڻهوسامهون وارو  جو

 محرم کينهن ناخراب آھن. ڪ تمام تحاال هبوطن پاڪستان ۾ 
 )يعني ڀيڻ(  Sister( ۽ ڪنهن کيUncle) چاچو( ڪنهن کي Aunty)چاچي

ڏير ۽ ڪو گھر هوندو جتي شرعي پردو هجي.  ئي شايد آھي.بڻائي رکيو 
 رهيا هوندا يرھجي نالي سان “ يڻڀوڏي  ننڍي ڀاُء ۽” ھڀاڄائي هر جڳ

ناهي پردو  به يڻ جي وچ ۾ڀزال جي  ۽ ڀيڻويئي ،يَء طرحڳ. ساآهن
جمع )يعني مرد ۽ عورت(  She۽ He ۾ ۽ فيڪٽري  هڪ ئي دفتر. هوندو

 Sales هت ھاڻي. آهن ري رهيا هونداڪم ڪ گڏجي  بي پردہ هوندا آهن ۽
Girls  به اچي م الزمت ڪرڻ واريون عورتون(  شيون وڪڻندڙ)يعني

ڪم عورتون  تي طورجي  (Conductor) ۾ ڪنڊيڪٽر نويون آھن ۽ بس
 رکي. حفظ و امان ۾. اهلل پاڪ نآھ لڳيونڪرڻ 

استعمال ڪرڻ ڪيئن  (WhatsApp) جو ينرنڀاسالمي 

؟آهي 

سوال: (WhatsApp) الِء رابطي خاطر جيمدني ڪمن  ينرونڀاسالمي ڇا  

 ؟موڪلي سگھن ٿيون پيغام ذريعي آواز جيتي 
                                                 

...ُُ
َ
َمع

ۡ
َیط

َ
ۡوِلُف

َ
ق
ۡ
ۡعَنُبِال

َ
ض
ۡ
خ
َ
اُت
َ
ل
َ
ُف
ن َ
 
ۡیت

َ
ق
َ 
ِذۡیُُِاِنُات

َ 
ُُُال

ُو َ
ٌ

رَض
َ
ِبٖہُم

ۡ
ل
َ
َنُُفِۡیُق

ۡ
ل
 
اُق

ً
ۡول
َ
اُ﴿ ُُُق

ً
ر ۡوف

ۡ
ع
 ُ﴾۲۳م َ

جيڪڏهن توهان اهلل کان ڊڄو ٿيون ته ڳالهائڻ ۾ اهڙي نرمي نه ڪيو جو دل جو مريض ماڻهو :ترجمو ڪنزالعرفان 
1 .اللچ ڪري ۽ توهان چڱي ڳالھ چئوڪجھ 
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جواب: ( جوMessageرابطي جي الِء ) ت طورضرور نوينرڀاسالمي  

کي  يڻڀ اسالمي هڪنهن بطرفان  جي استعمال ڪن. مدني مرڪز
(WhatsApp تي )آواز ذريعي پيغام (Audio Messageموڪلڻ جي )   اجازت

تڏهن  هجي يڻڀ اسالمي هب سامهون واريجيڪڏهن ايسيتائين جو  .ناهي
موڪلي. ان ڪري جو هتي  هپنهنجي آواز ۾ پيغام رڪارڊ ڪري ن هب

ن اسالمي ڀيڻ جي گهر جي مردن تائين اهو ه هآهي ت موجود اهو انديشو
سوشل ميڊيا کان  هن بهونئ هت کي ينرنڀاسالمي  .سگهي ٿوآواز پهچي 

۽ جي مطابق ضرورت  هب ائرڀ اسالمي هبلڪ، رھڻ گھرجي ئي پري
جي سوشل ميڊيا  جواستعمال ڪن. ان ڪري  ئي محتاط انداز ۾

معزز  ڪوئيآهن.  ٿي ويندا ظاهرپردا دارن جا يوڏن وڏن پرد ذريعي
ايئن ئي ڪا ڳالھ يا  طور خوش طبعيمحفل ۾  ذاتيماڻھو پنھنجي 

لھ طوفان اها ئي معمولي ڳا پوِءاچڻ کانپر سوشل ميڊيا تي  چوندو آهي
عزت پنھنجي  عزت دارھو ا۽ پوِء  وٺندي آهيڪري  اختيار رخجو 

ڪري  ناهي هب ڪجهه ويندو آهي ۽ حيران ٿيڏسي خراب ٿيندي 
 ،ڪرڻ گھرجي ي سمجهيسوچ ڳالھ ھر ڪنھن کي ھر بهرحال. ندوسگه
معصوم  هٻ بهٿئي تڏهن  به سوشل ميڊيا تي ڪا رڪارڊنگ نه ڀليته  ڇو

 1.رھيا آھنئي قول ۽ فعل لکي  وھر ھڪ ج ته ڪاتبين ڪراًمامالئڪ 
 

؟آهي ڻ ڪيئننالو رک ‘‘ہو  ع ج  ’’جو َءٻارڙي

سوال: ؟آهيڪيئن ڻ نالو رک‘‘َعْجَوہ’’ٻارڙي جو 

                                                 
1
َنُ﴿ َُُُوُُ:وجيئن ته اهلل پاڪ ارشاد فرماي ...  

ۡ
ِفِظی

ّٰ
ح
َ
ۡمُُل

 
ۡیک

َ
َُعل

َنُ﴿ ُُُکَِراًما ﴾۰۱ِان َ
ۡ
اتِِبی

َ
ۡوَنُ ﴾۰۰ک

 
َعل

ۡ
ف
َ
ۡوَنَُماُت م 

َ
  ” ﴾۰۳﴿یَۡعل

ٿا جيڪو ڪجھ  نمقرر آهن.  معزز لکڻ وارا. اهي ڄاڻڪجھ ضرور نگهبان تي بيشڪ توهان  ترجمو ڪنزالعرفان:
 توهان ڪيو ٿا.
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دنيا جي سڀ کان اعلى کجور آهي.  همديني پاڪ بلڪ ‘‘َعْجَوہ’’  جواب:

 نسبت سان نالو رکڻ ۾ ڪوئي حرج ناهي. هيَءان

 رڻاستعمال ڪ ئي جا تحفاٻھڪجو    ڪنوار  ۽  گهوٽ

؟ڪيئن آهي 

دا ملن گهوٽ يا ڪنوار کي جيڪي تحفا جي موقعي تي شاديَء  سوال:

و ندو آهي؟ يا جنهن کي تحفو مليو هانهن تي ٻنهي جو حق هو آهن، ڇا 
 جو حق هوندو آهي؟ هيءصرف ان

تحفي جو مالڪ آهي.  ئي جنهن کي تحفو مليو آهي اهو  جواب:

ڪري  يان جي اجازت کان بغير اها شيِء استعمال نٿ .
 منع ناهي. هڻ چاهين تڏي خوشي ئي کي خوشيٻه هڪالبت .جيسگه

 

ُحسن  ظن رکن سان ئيٻھڪ مڙس ۽ زال 

، جيتوڻيڪ انآھي ڪندو گھڻو شڪ تيگهر واريء ن پنھنجي ام  سوال:

 سوال( ذريعيجي  SMS)؟ ٻڌايو حل ان جو ڪو. يثبوت ناھ ومون وٽ ڪ

ين جي ٻجي حد تائين آھي ۽  گمانيبدجيڪڏھن اھو شڪ   جواب:

آھي.  فرضتوبه  پوِء تهو آھي ندوي ٿي به رهاظا مهون ان جواس
 هوندي دل جي غيبت ،بدگماني

شڪ پيدا  فرصجيڪڏهن  آهي. 
ندو رهي ٿو ته پوِء ان تي ڪو گناهه ناهي. ٽاريٿئي ٿو ۽ انسان ان کي 

ته ڇو  ،آهي و ئيکان بچڻ بدگماني 
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ن    ُحْسنُ  ”۾ آهي: پاڪ حديث
يعني مسلمان جي باري  ة  الْع َبادَ  ُحْسن   م نْ  الظَّ

 “۾ سٺو گمان سٺي عبادتن مان آهي.

اعلى  هآهي. بلڪ ضروريگمان رکڻو ئي پوندو، اهو  سٺو تنھنڪري
مَّامام احمد رضا خان  حضرت َةه اهلِل عَلَي : مؤمن جي معاملي کي اٿ نفرمائ هَرۡحم

يعني  ڻ واجب آهي. ڪر طرف محمول ُرخي ٺس
 رڻ گهرجيڪ هبيجا بيان نُرخ  گناھ واروجو  ڪنهن ڳالھ يمسلمان ج

 ته ان کي تالش ڪري ۽ سٺي ڳالھ ملي ٿي ُرخ  وسٺه الزم آهي ت هبلڪ
 ي.ڪر OK ئي

ناشريف ۾ بخاري  اَلماعَلَيه عيسٰي  حضرت سيد  آهي.  واقعوهڪ  وجلس َ
ّل َ  هسرڪار مدين مِه واٰلِٖه َوَسل َمَََّص ه عَلَي اَلماعَلَيه حضرت عيسٰي : ”ارشاد فرمايو  اّٰلله ڪنهن  َّلس َ

ڪئي؟  اهيچوري ن چيو: اي انسان! تو ن کياو ته ٺکي چوري ڪندي ڏ
 ان ڪئي. جڏھن اهي(! مون چوري نقسم )يعني اهلل جو َواهلل هن چيو:
: فرمايائونخوف غالب ٿي ويو ۽  وخدا ج تي سندن ته قسم کنيوشخص 
 . يآھ دوکو کاڌون اکي يمنھنج

آهي ته هڪ مؤمن خدا جو  ترو وڏو ڪمال درجي جو معاملوڪيهي 
قسم کڻي  وڪوڙ نتو” تهپوِء مان ڪيئن چوان  ته آهي رهيوي قسم کڻ

جيترو ٿي سگھي  ته ھڪڙو سبق آھي اسان جي الِء ھن ۾ “.نآهيو رهي
نهن ڪ . مثال طور اسانئي رکڻو آهي )سٺو گمان(ظن ح سن  ان کي سا

ته  درانجي بسوچڻ اهو  ته ،ندي ڏٺونوٽ کڻ ريلڪ   جوروپين  100 کي
ندو ۽ ئي هو ان جو هي" ته سوچيوهو ا  " چوري ڪري رھيو آھي هي"

اهو ئي  ته سگهي ٿواگر ح سن ظن جو پهل و نڪري ندو." ري پيو هوڪ  
 .خيال ڪيو وڃي
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مڙس کي ته زال  ڻ گھرجي ۽ڪرقائم  ٺو گمانسباري ۾مؤمن جي 
نه گمان رکڻ جي وڌيڪ ضرورت آهي جو تڏهن ئي گهر هلندو.  ٺوس
ي ٿي ويند طالقجي بنياد تي شڪ ته وڇنه هلي سگهندو گھر  ته

 به ن کيا، ھو شخص و آهي. ھڪڙوٺڏ ايئن )گهر ٽٽندي(آهي. مون 
کي ان سان  نوم اُءڀ، سندس يوشڪ ھ گهڻو تي گهر واريء پنھنجي

 شڪ ختم وچيو ته منھنج ُان پر يو، مون کيس گھڻو سمجھايو،مال
. ڇڏيون يئڏ ونطالق ٽي کي َءيچاريو ُان. آخرڪار ٿئي ئي نٿو

ن بابت اُ  تهڪري رھي آھي  هب واقعي ڪجھ غلط اهاجيڪڏھن 
سن   ته ندو. توھانپڇيو ويڪونه  توھان کان قيامت جي ڏينھن ظن  ح 

هي بدگماني ڇو آھي ته  لٺبي ۾اڱڻ  گهر واريجيڪڏھن  و.کئي ر
سان ان  ي ٿورهجيڪو  گھر ۾ سامهون واري”ته  وآھيڪري رهيا 

ن اُ  ڪحاالن “ي.ٺهيل آههيَء ن سان يا ا   آهي چڪر هلي رهيو
 گهر واريطرح  اهڙي. هوندي هنجي خبر به  ڳالھ نکي ه ويچاريَء

سيٽ فالڻيَء سان  هي”ته  يڪرنه  بدگمانيپنھنجي مڙس تي  به
سان ڳالهائيندو آهي، ا ن ڏانئڻ  هيَءفون تي گهڻي دير تائين ان آهي،

هاڻي جنهن  “آهي. پيو ڳالهائيندو ان سان ،آھيسان هن جو رابطو 
ان کي خواب ۾ به خبر ، ئي رهي آهيچ ويچاريَء کي هيَء ڏانئڻ

ڪاروباري ڪي پنهنجي ڪنهن دوست سان . مڙس هوندي ناھي
ا ن سان  تهڪري رهيو هوندو آهي ۽ هيَء سمجهندي آهي الھيون ڳ

 .و آهييڙهائيندواھڙيَء طرح شيطان  .رھيو آھيڳالهائي 

نهن جو مضمون ڪجھ مون کي هڪ روايت ياد اچي رهي آهي ج
ان جا  ،آهي وڇائيندودرياَء تي شيطان پنهنجو تخت ” ته هيئن آهي

و ڪڪيو؟ ڇا ا ڇ هانته توڇندو آهي و پهُ  ، پوِءدا آهنگڏ ٿين چيال
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. ڳالهرايوته ڪوڙ  دو آهيچون و، ڪاري ڇڏيوته شراب پيآهي  دوچون
دائي  ته مون ندو آهيپوِء ھڪڙو چو . ڪرائي ڇڏيزال مڙس ۾ ج 

تخت  سانان کي پنهنجي ڀر عزت سان ۽شيطان اٿندو آهي  اهو ٻڌي
 “ڪيو آھي. ئي وت رڳو ته ڪم” تهآهي  وچوند ويھاري تي

نهن کي . جآهي وندٿي خوشاھڙيَء طرح شيطان ھن کان 
الء  کي حاصل ڪرڻ جي اناهو  آھيهوندي پسند جيڪا شيِء 

 پسند آهيجيڪو ڪجھ کي  توھان. ندو آهيڪ هب ڪوششوڌيڪ 
الِء جي ۽ ان اهو ملي وڃي  مونکيته  ؤندچاھيضرور  توھان

 نوڙهپاڻ ۾ زال مڙس ه ت آهيپسند کي . شيطان ؤڪند هوشش بڪ
 جو نپھريان گناھن ۽ غيبت . انھيَء الِءٿي وڃي طالق ۽ انهن ۾

اني دشمن ٿي ويندا آھن جئي جا ٻھڪمڙس  زال ،آھي ندوکل دروازو
 شڪ کي مان ذهنپنھنجي  وهانا ۽ پوِء طالق ٿي ويندي آھي.

ذهن  هي .يوالِء دعا ڪ گهر واريَء جي۽ پنھنجي  ڍي ڇڏيوڪ بلڪل
و ته هوَء اهلل جو ڇ ٺي آهيالحمدهلل! س گهر واري ته منهنجي بڻايو
 هب جيڪڏھن ھوَء نماز نه فرض ڪيو. ي ٿينماز پڙه۽  ي ٿيٺنالو و
 يآھي. توھان ڪوشش ڪر هت مسلمانندي هجي ته گھٽ ۾ گھٽ پڙھ

. ايئن نمازون ادا ڪريو هب پاڻ۽  عادي بڻايو وجان کي نمازن 
ي صورت ۾ اهڙنه ته  رھو سانمحبت  پيار۽ پاڻ ۾ نيڪيون ڪيو 

  بههي ته ا آهي ۽ جڏھن گھر ٽٽي پوندو آهيو تباھ ٿي ويندبه  اوالد
ڙن کان بچائي ۽ ڳاسان کي جھ ڪريم . اهللدربدر ٿي ويندا آهن

 ن.ڃبڻجي و هواروني مسلمانن جا گھر امن جو گسڀڪاش! 
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سلوڪ ڪريو سٺو پنھنجي زال سان 
ته  ڪندو آهيسان نرمي  گهر واريَءجيڪڏهن مڙس پنهنجي   سوال:

ريد” تون تهدا آهن ماڻهو چون  وبڻجي وي (مريد)يعني زال جو  “َزن م 
 حل آهي؟ ڇا . ان جونآهي

جواب: گهر واريپنھنجي  خوف  خدا جي سبب شخصجيڪڏھن ڪو  

 جو ورتاُءنرمي يا ان سان  يندو آهياخالق سان پيش اسٺي سان 
ريد” ان کيماڻھو  آهي ته ڪندو ته  آهن داجو طعنو ڏينڻ ئھ“  َزن م 
 ته گھرجي مڙس کي پر آزاري جو سبب ٿيندو.ن جي دل اُ هو ا ا  يقين  

ماڻهن جي ڪجھ  .رکي جاريسلوڪ  سان حسن   گهر واري پنھنجي
آڻي  هٿئي ۽ هرگز پنهنجي رويي ۾ تبديلي ن هنمايوس چوڻ تي  هب

 بلڪل زااند ماڻهن جونرمي سان پيش اچي. اڄڪلهه  يتربلڪ و
هن جو ان سان گهر واري جيپنهن، خاص ڪري تبديل ٿي چڪو آهي

ماڻھو هي امناسب ٿيندو پيو وڃي. ان جي باوجود انتهائي نا رويو
سمجھن  جي خالفپنهنجي شان ڻ ٺکان معافي و واريگهرپنھنجي 

معافي گھرڻ واجب آھي.  هتهجي  يوڪتي ظلم  واريگهر حاالنڪ .ٿا
گهرندا  معافيوقًتا فوقًتا ان س الزپنهنجي  هتگهرجي کي  انهن
 معافي گهرجيئي  پوِءظلم ڪيو هجي ناهي ته  ضروريهي  .رهن
 هبلڪناهي  حرج ڪوبه  ڏهني تڃاحتياطي معافي به گهري و پر

ڻ جو سبب ڌجي وچ ۾ محبت و مڙس زال گهرڻاحتياطي معافي 
! منهنجو معمول آهي مان احتياطي معافي گهرندو الحمداهلل آهي.

مان  ته يندو آهين ڪا وڏي رات يا وڏو ڏينھن ائجي رهندو آهيان
هن ان سان هرگز ڪن وٺندو آهيان. بڻائيتالفي جي ترڪيب  معافي
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ئي ڪنهن جي عزت گهٽ ٿي  هندي نٿيناهي  گهٽتائيجي شان ۾ 
  ويندي آهي.

؟ٿي ويندي آهيطالق سان ا طالق جو سوچڻ ڇ 

سوال: ؟ويندي آهيسوچڻ سان طالق ٿي  ري ۾با جي ا طالقڇ 

( Facebook سوالجو  عبدالرشيد ذريعيجي) 

طالق جي  (1) .ينديٿ اهيق ن، طالق جو سوچڻ سان طالنهجي   جواب:

 جواب ، انهن جانڃيا وڪ نه مدني مذاڪري ۾ سوال  مسئلن بابت
 پڇي وٺندوسوال  ايئن ئيڪڏھن ڪڏھن ماڻھو  .اندڏنا وي اهنن هتي
 ءداراالفتا”، تنھنڪري آھي ڇا مان ڇا وڃي ڪندو۽  يآھ

طالق  بعد ڻ کانٻڌ نهي کيٻ۽  ائيندو آهيين کي سڏفريق “اھلسنت
 .يآه ڏيندوفيصلو متعلق  يج

لڳائڻ شاديَء کانپوِء مڙس جو نالو پنھنجي نالي سان 

؟آهي ڪيئن 
سوال: بدران ا مسلمان عورتون شادي کان پوِء پيُء جي ناليڇ 

سگھن ٿيون؟  پنهنجي نالي سان لڳائيپنھنجي مڙس جو نالو 
(SMS ذريعي)سوال 

:جواب يعني)Risk ، پر نه آهي حرجڪو به  ۾ هن مطابق شريعت 

 One Two”۽ مڙس  سگهيو هليوڏو آهي ته جيڪڏهن گهر نه  (خطرو

                                                 
مَّر... اعلى حضرت امام احمد رضا خان 1 َةه اهلِل عَلَي ٿيندي جيسيتائين زبان سان نه  اهينفرمائن ٿا؛دل ۾ طالق ڏيڻ سان   هََۡحم

   (21/182چوي. )فتاوى رضويه 
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Three  “و نالو نهن ج( ته هاڻي ڪڏئي ڇڏي)يعني طالق  ڪري ڇڏيو
 ڀالئي صورت ۾ھر  لڳائڻ ۾ دي؟ انھيَء ڪري پيُء جو نالولڳائين
اتي ڃس ئي عورت پنهنجي مڙس جي نالي سان ته لههڄڪ. اآهي
 One Two Three”. جيڪڏهن مڙس آهي ز فالڻيس  َء م  يي ٿي ته هڃو
ز تهڪري ڇڏيو  “  ينال يان ج هِء تپو ؟ بلڪندييرائو  ڪيئن چَ  م س 

سان ن ا  ۽  ندو آهيرهئي  پيُء پيُء هت جڏهن يويند يٿنفرت  بهسان 
.ٿيندي ناهي بهنفرت 

آھي؟ ندووي ٿيوضو ته  يهج ليٿميڪ اپ  

سوال:  ؟آهي ويندو ٿي ي ته وضوهج ليٿجيڪڏھن ميڪ اپ  

 (سوال ذريعيجي )سوشل ميڊيا 

جواب: آهيڄميل  تھيا  کلشيِء آهي جنهن تي اهڙي جيڪڏهن ڪا  

وهي ته وضو نه ٿيندو. ٿوان نٺجي هيان پاڻي ۽ 
 تھ وججنهن  آهي لڳل تيل وانگر بلڪل جيڪڏھن (

گيھ جو جيڪڏھن  .ندووي ته وضو ٿي ۽ پاڻي وهي وڃي ٿوآھي نه 
، وهندو نههيٺان پاڻي  ان جي تهٿيندو ڇو نهوضو  ته آهي تھ ڄميل

 ته وضو ٿي نه آھي ڄميلتيل وانگر آھي ۽  هب جيڪڏھن گيھ هالبت
نه ھئڻ گھرجي جنھن  تي نعضو واريوضوَء شيِء اهڙي  ڪاندو. وي
 ا کڙندو تھ نکل جو مٿيوهجي جيئن  نديا کڙاها جسم هجي ۽  وج

 آهي.

؟جون ڳالهيون ٻين کي ٻڌائڻ گهرجن ڇا گهر 

سوال: ار جو سوال(هڪ ٻ) ؟ڇا گهر جون ڳالهيون ٻين کي ٻڌائڻ گهرجن 
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ين جي گهر بابت ٻندا ۽ ڪ اهننجي ڳالھ ٻاهر ار گهر ٻا ٺس  جواب:

ه يا تندا. اهڙن سوالن جي جواب ۾ ڪڏهن ڪڏهن ڇپ اهنه نب سوال
نهي ٻالهائيندو آهي. ڳڪوڙ  ماڻهويا  نآه پوندا عيب کلي اگھر ج

. ڪرڻ کپنسوال نه  تضرورنا بتنھنڪري  صورتن ۾ نقصان آهي.
ڀينرون ڪيتريون ” تهڪندا آهن. جا سوال  ڪجھ ماڻهو طرح طرح

شادي ڪنهن  ؟اٿئيڪيترا پٽ  اٿئي؟ ڪيتريون ونڌيئر؟ اٿئي
 هٿي ت اهين شاديار آھن؟ ٻ کي ڪنھنڪنهن آهي؟ ڪنهن جي ٿيل 

جلدي آهي وئي  وڌي؟ عمر وآهي اڪوشش ڪري رهي ٿي آهي؟ نهڇو 
تمام  ۾ معاشريسوال ي نموني جا وغيره. اهڙ “!ايوڪر ونشادي
 ڳالجا ويھنديون ته انھن  گڏجي عورتون. يا ويندا آهنڇپ گهڻا

Topics )ڳالجا انھن  ويھندا ته ، مرد گڏهوندا )يعني موضوع Topics 
هوندا.  Topics ڳارن جا الٻهوندا ۽  Topics ڳھوندا. دوستن جا ال

۽ سوال پيا پڇندا  ڪندا آهن پياپنچائتون  تي Topics مختلفايئن 
قيامت  .ڪرڻ کپيگفتگو  جيڪم  صرفائين نه ٿيڻ گهرجي. آهن. 

ٿيندو.  جو حساب ھڪ لفظ جي ڏينهن هڪ
َّاالمت مفتي احمد يار خان نعيمي حڪيم   

مَّ َةه اهلِل عَلَي نهن آهي ته هڪ شخص هو ج واقعو بيان ڪيو وپيار ووڏ َّهَرۡحم
مسئلو  ڇا تهيو ڇ، ان جي دوست پکي پنهنجي زال سان مسئال هئا

 گهر جي ڳالھ ٻاهر ڪرڻ سٺي ڳالھ ناهي. آهي؟ هن جواب ڏنو ته
ماڻهو زال مڙس جي ڳالھ ٻاهر ته عمل آهي  حقيرانتهائي هڪ  واه

 جي آخرڪار انهنته ي ويو ڌجو تڪرار و زال مڙسي. جڏهن ڪر
تنهنجي  تهسندس دوست چيو ته ھاڻي  هينئري. ٿي وئطالق وچ ۾ 
اُء! ڀ ته ا هو؟ هن جواب ڏنوڇاِء! مسئلو ٻڌ ته ، ھاڻيٿي وئيطالق 
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غير عورت بڻجي وئي آهي ۽ مان  بلڪل هڪ هوَء منهنجي الِء هاڻي
 شخَص ھن اھڙيَء طرح  ۾ ناهيان پوندو. چڪر غير عورتن جي

اھڙا . ڇڏائيپنھنجي جان 
ڻ کان ٽٽھر گ ته ! ھتيآھن اڪيتر ۾ معاشري ھاڻي سمجھدار ماڻھو
ڳالهايا ڪوڙ  ين۽ ھزار تهمتونين ، ھزارغيبتونين پھريائين ھزار

جنھن کان  يندو آهيوروع ٿي ش ڳگناھن جو سلسلو ال ويندا آهن.
 يتراندي آهي. ٻنهي طرفن کان ايمچي و يتباھ ٽٽندو آهي ۽ پوِء گھر

َف ْیظ اَْْلََمانُ  گناھ ڪيا ويندا هوندا جو
ْ
اسان کي سچ اهلل ڪريم  .وَاْل

 هجي ب ٻڌائڻي ڳالھ ٻين ک يي. هر سچعطا فرمائ الهائڻ جي توفيقڳ
اهو ٻڌائڻ آهي ۽  واقعي عيب هوندو ته ڪنهن ۾ هوندي ڇو اهين

گناهه  اجيڪ ويندوسمجهيو  کولڻ عيبن کي ائيندو پر اچوره بسچ 
 اسان کي ان کان پاڪ اهلل آهي.  صورتهڪ  يج
 .جو ذهن نصيب ڪري بچڻ هب

عورتن کي ڊوڙڻ جو حڪم نه ڏيڻ ۾ حڪمت 

ْین م ْیلَْی  دوران  سعيَء جي  عورتن کي ڊوڙڻ جو حڪم ۾ اَْخََضَ سوال:

نا تحضرت سيد ؟ حاالنڪ، ان ۾ ڪهڙي حڪمت آهيڏنو ويو اهين
ََّ هاجره ْه َن ع اهلله  ِِضَ   ؟ون هيونڊوڙيه تَّ اَر

ََّ نا هاجرهتحضرت سيد  ْه َن ع اهلله  ِِضَ  بيچيني ۽ پريشانيَء جي ڪري َّاَر جواب:

صرف  اها ادا جي انهن سان ڪرمجي  پاڪ ۽ اهلل ون هيونڊوڙي
. قرار ڏنو ويو الڳرکي وئي ۽ عورتن کي ان کان  باقي مردن الِء
شايد انھيَء  عام طور تي ڪمزور هونديون آهنته ڇو عورتون 

ڻ ڊوڙعورتن جي نه  ڻ جو حڪم نه ڏنو ويو.ڊوڙڪري انھن کي 
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هڪ حڪمت پر  پڙهيون اهننڪتاب ۾  مون ڪنھن ونحڪمت ونج
انھن جا  ته جيڪڏھن عورتون ڊوڙنديون سمجھ ۾ اچي ٿي هو بپرد

نگاهي معاذاهلل غير مردن جي الِء بد يڪوحرڪت ۾ ايندا جعضوا 
کان  حڪم حڪمتشريعت جو ڪوبه  ياد رکو! .ٿيندوجو ذريعو 

۽ ان جي  پاڪ اهللحڪمت کان وڏي ڀ ۽ س هوندو اهيخالي ن
مِه واٰلِٖه َوَسل َمََّ َّحبيبپياري  ه عَلَي ّل َ اّٰلله ڪرڻ جو  نهجو ڪنهن ڪم کي ڪرڻ يا  َص

 .حڪم ڏيڻ آهي

ھي؟ٺاهڻ ڪيئن آ   ID پنھنجي کي ينرن ڀاسالمي 

سوال: بنت عطار ۽ ڪنيز عطار عورتون انٽرنيٽ تيڪيتريون ئي  

هينديون آهن جنهن ا۽ پيج ٺ ID ڪب   فيس يپنھنج وغيرہ نالن سان
. ڇا انهن جو هونداغلط رابطا قائم ٿي ويندا  ئي اڪيترجي ڪري 
 آهي؟ درستايئن ڪرڻ 

جواب: حڪم ڏنو ويو آهيجي تعليم ڏيڻ جو  نور ةسور عورتن کي 

پڙهائڻ کان منع ڪيو يوسف جي تفسير  ة۽ سور 
 جيئن ته جو ذڪر آهي. مڪران ۾ هڪ عورت جي  وج ويو آهي
سنت موالنا شاهه امام احمد رضا اهلحضرت امام آقا اعلى منهنجا 

مََّّخان َةه اهلِل عَلَي صحيح حديث مان ثابت آهي ته ڇوڪرين کي  فرمائن ٿا: هَرۡحم
جو ان ۾ َمڪر  َزنان  سورة يوسف جو ترجمو )۽ تفسير( نه پڙهايو

 ڏيڻ( جو ذڪر فرمايو آهي. يوکد يج ن)يعني عورت

ڻ ائجي تفسير پڙهسورة يوسف جڏهن عورتن کي قرآن پاڪ جي 
 هڙي طرحاجازت ڪ ڻ جيهالئفيس ب ڪ  ڪيو ويو آهي تهکان منع 
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عورتن  . ٿيون بي حيائي جون ڳالهيون ٿين جتيٿي  يجسگھڏئي 
هڪ ئي ڌيَء منهنجي  .يظاهر نه ڪرڻ گهرجبه  و نالوپنهنجته  کي

آهي. شايد ئي ان جو نالو حاضرين مان ڪنهن اسالمي ڀاُء کي خبر 
بي ماڻھو  جههڪنالو کڻندو ئي ناهيان.  سندسهجي ڇو ته مان 

، يندا آھنپڪار ناال اج ۽ ڌيئرن هنن ن پنھنجي سرعامپرواهيَء سان 
سامهون پنهنجي جي  نھنڪمون کي اھو پسند ناھي. جڏھن مان 

پيج  واروان جي نالي  پوِء ، تهپسند نٿو ڪريان کڻڻنالو  جو يُءڌ
سگھان جيڪو عام طور تي ڪيترن ئي ڪري پسند  ٿو ڪيئن
، آھي ۽ جنھن ۾ تصويرون هوندو ين ۽ گناھن جو مجموعوخراب

جيڪڏهن  بهرحالويندو هوندو.  اپلوڊ ڪيوڇا ڄاڻ ڇا  هن آواز ۽
ته  يڏيکارڻ چاهي ٿ ا هوکولي  سان پيججي نالي “ بنت  عطار”ا ڪ

يَء آهي ته پوِء اهو حرام ڌيعني عطار جي حقيقي “ بنت  عطار”هوَء 
 (1) آهي. ڪئي وئي لعنت ن تيا گناهه آهي. حديث پاڪ ۾ ڪبيرہ۽ 

بنت  ”جي نيت سان  ڻڏي وکودماڻھن کي  ان کان عالوه جيڪڏھن
جي  ھن۾ اچي وکي د ته جيئن ماڻھو ٺاهيو پيج جي نالي سان“ عطار
 به جي گناھ کانکي ود۽  ڪوڙان صورت ۾  پوِءته کي ڏسن  پيج

ان گڏ سنالي  يپنھنج ينرونڀاسالمي جيڪي  واجب آھي.ڻ توبه ڪر
منهنجي طرفان ن ئپيج ھالاهن يا ٺ ID لکي ه، قادريه ۽ رضويهعطاري
اسالمي  جيڪي. حوصال افزائينه ئي  ۽آهي پذيرائي نه  کي انھن

 يشامل آه تآهن ۽ جن جي خمير ۾ عطاري هيراعط واقعي ينرونڀ
 هبلڪ، هيئي نا انهن کي منهنجي طرفان پيج هالئڻ جي اجازت

                                                 
جي طرف منسوب هجڻ   )مالڪ(غير والييا ڪنهن ٻئي ديث پاڪ ۾ آهي؛جيڪو پنهنجي پيُء کان سواِء ڪنهن ... ح 1

 هان تي اهلل پاڪ، فرشتن ۽ سڀني ماڻهن جي لعنت آهي. اهلل پاڪ قيامت جي ڏينهن ان جو ن هتجي دعوى ڪري 
 ( 1113، حديث 645)مسلم ص  .ئي ڪوئي نفل هڪوئي فرض قبول فرمائيندو ۽ ن
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مون سان محبت ۽ عقيدت جيڪا به  هجي، هبنه  هجيڪڏهن عطاري
پيج نه هالئي.  ااه. آهي يَءڌمنهنجي مسلمان مدني رکڻ واري 

 لهذا، آهي لڪائڻ جي شيِء ئي جي لغوي معني  “ عورت”لفظ 
: عورت آهي آهي. بهار شريعت ۾ يديوارؤچ ۽ الِء چادرجي  عورت

جي ڻ ٻڌائت ضرور بنامحرم کي ، يعني غير جو آواز به عورت آهي
تي پيج  سينگارجي سنورجيلهذا ناهي.  اجازت

اسالمي حيا عورتن جو ڪم ناهي. اچڻ ۽ گهٽين بازارن ۾ گهمڻ با
پيج کي جي ته اھي ڪنھن  منهنجي مدني التجا آهيينرن کي ڀ

۽ سوشل ميڊيا  ڻانٽرنيٽ هالئجو اها نا الئقي آهي.  نه ڪن بهالئيڪ 
تنھنڪري جيترو  ،ھيان ئي ڪمينرن جو ڀ اسالمي ڻڃو طرف يج

 .بچوٿي سگھي ان کان 

:دُعاِء عطار 

۽  ڏيڇ بند ڪري پيجيَء پنھنجو ڌمنھنجي مدني  بها ! جيڪيا اهلل
۽  يرھ بازان ان ک اها آھي جو سوچي رھيٺاهڻ  پيجپنھنجو جيڪا 

حساب  ني کي بيڀ، انھن سل آهيبچي کان ي انپهريان ئ يڪاج
جنت الفردوس ۾ خاتون  جنت بي بي فاطمة  مغفرت سان نوازي

ََّالزهراء  ْه َن ع اهلله  ِِضَ  اہ   اٰمی جو پاڙو نصيب فرما.  اَر  مسلَّ وَ  واهٰل هعلی اہلل صّلَّ  ْی بی   خاتَم  الَّ  ِب 

؟ڻ ڪيئن آهيرکنالو “ ُشڪريه”نين جو مدني مُ  

سوال: ؟ون ٿارکي سگھ“ شڪريه”ي جو نالو ن  مدني م  ڪنهن ا ڇ 

ڪا جي  ڪونھي پر ھن نالي هتحرج  ڻ ۾کر نالو “هيڪرش  ”  جواب:
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ماڻھو مذاق رکڻ تي  ونالهي  هٿي سگهي ٿو ت هبلڪناھي.  بهفضيلت 
 ان نالي هممڪن آهي ت هيندي تٿ يني وڏمدني م   َء۽ جڏھن ھي ناڏائي

 ھوا   بھتربدران جي . اھڙا ناال رکڻ يئٿ يپريشانجي سبب هن کي 
ه انبياء ڪرام ناال انن جآھي ته مدني م   َي َل ماَّمع اَل َ س  ۽  ڪرام ِء۽ صحابهَّل

يهم امجعني  ْضَوانرََِّّدين نابزرگ نين جا ناال صحابيات ۽ ولياتاهلِل عل  ۽ مدني م 
 ڃن.و ارکي تي نجي نالََّّن   َرِِضَ اهلله عَنْههَّ

منين جو بي مثال پردوؤالم م  اُ  

يو ويو: توهان کي ڪعرض  يک اَرِِضَ اهلله عَنْهََّسوده  حضرت   المؤمنين    م  ا  
 اَرِِضَ اهلله عَنْهََّ پاڻعمرو؟  هٿيون ن حج ڪيوه نآهي جو توهان  ويو ا ٿيڇ

 اهلل پاڪ. ڪيو آهي ڪيو آهي ۽ عمرو بهه بمون حج  :جواب ڏنو
. خدا جو قسم! مان انگھر ۾ رھ مان مون کي حڪم ڏنو آھي ته

 : خدا جو قسم! اھيجو بيان آهيس. راوي دَ نڪرننه  انک گهر ٻيهر
 سندن ا تانتائين جو ييسا يوناھر نه نڪتٻپنھنجي دروازي کان 

 !اوهانو ٺڏ يو ويو. ڍڪ جنازو ئي
ته  مبارڪ سوچ هئيي ڏڪيجي  اَرِِضَ اهلله عَنْهََّالمؤمنين حضرت سوده  م  ا  

حج  نفليجي ڪري  پرديصرف يرو فرض حج ڪرڻ کان پوِء ڀهڪ 
 هوندي هئي.ه رش ن وانگراڄڪلھ ان وقت  حاالنڪ نه ڪيو

 وپرد ۾ َحرَمين َطي  َبين  هگهرجي تينرن کي ڀتنھنڪري اسالمي 
 ن. يقيني بڻائي کي پردپنهنجي جڳھ تي  ھر سان گڏوگڏ ڻرڪ

 مردن سان ٽڪرائجڻ کان پاڻ کي بچائن. ڪوشش ڪري هطواف ۾ ب
 ، ضروريڻکليل رک چهرو وعورتن الِء پنھنج ۾ جي حالت احرام
ي تاب يا َگتلهذا ڪنهن ڪ .ڪرڻو پوندو هپوِء ب آھي پر پردو هوندو
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ڪجھ اسالمي  .کي لڪائن چهريہ جي آڙ ڪري پنهنجي وغير
 وڪپڙ يانهن جنهن جي اڳآپائينديون ( Cap)ٽوپي  اهڙي ينرونڀ
مسئلو  ان ۾ هي پر يندوٿي و هت پردو هب آهي، ان سان ڪيل ھوندوڙل

 هباهو ڪپڙو جڏهن ڪري  هلڻ جي يا ھواپگهر ا گهڻ وقت  آھي ته
کان  پريشانيھن لهذا  .الزم ايندو ڪفارو هت ندوسان چنبڙ چهري
لڪائڻ بهتر  چهرووغيرہ جي آڙ سان  گتييا  ڪتاب الِءجي  بچڻ
آهي.

ندا؟رهجنت ۾ گڏ  زال مڙسا ڇ 

سوال: جنت ۾ گڏ رھندا؟ئي ٻمڙس ڇا زال  

ھي ا   هو تٿي ايمان تي جو خاتمو مڙسزال ها! جيڪڏھن جي   جواب:

جيڪڏهن  رھندا.  گڏ ئي جنت ۾ٻ
دوزخ ان جو ه ت رهيو هايمان سالمت ن اهللانهن مان ڪنهن جو َمعاذ

 َءي جنتيئان جو ڪنهن ٻ هوندو ۽ جيڪو جنت ۾ ويندو واڻڪٺ
ساٿيَء  ٻئي پنهنجي واري کي وڃڻجنت ۾  سان نڪاح ٿي ويندو.

دا ٿي جنت غم ۽  هڇو ت ٿيندونه  هب غم يا صدموجو ڪو  ڻجي ج 
 ناهي.مقام  وصدمي ج

جي شرعي حيثيت“ ڪهاڻي بيبين جي  10”

ته منهنجو فالڻو ڪم ٿي وڃي ته باَس باس ي ڪنهن جيڪڏھن   سوال:

 اي ته اھڃيو وچانھن کي ته . سندَ ائيڪهاڻي پڙھ بيبين جي 21مان 
ان آھن. ڪهاڻيون َمن گهڙت  ڪرڻ ضروري ناھي، اھي يپور باس

جي جڳھ تي قرآن شريف جو ختم پڙهايو يا ڪجھ قرآني سورتون 
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ن وجيڪڏهن م ،آهي َباس باس يمون ” اهي چونديون آهن؛ ته پڙهايو
انهن کي ڪيئن جا وسوسا ايندا. طرح طرح ته دل ۾  ئينه ڪ يپور

 ؟و وڃيسمجهاي

نهن ناجائز ڪم جي اھو شرعي مسئلو آھي ته جيڪڏھن ڪ  جواب:

 ڪيو پورو نه ان کي، آھي ناجائز پورو ڪرڻ به ان کي تهباس باسي 
 يا پڙھڻ“ڪهاڻيبيبين جي  21”تنھنڪري يندو. و
  هب ڻپڙهياسين شريف  ةسور تي جاِءانھيَء جي  تهي باس باسي جڻ ٻڌ

 هالبت الهه آهيسٺي ڳ هجيڪڏهن ڪو پڙهي ٿو تضروري ناھي. ها! 
. ڪئي وڃينه  يپور باسيل باس جي جي ڪهاڻي بيبين21

ته  ٿي ويوفالڻو ڪم و نهنجته م باس باسي هن طرحڪو  جيڪڏھن
باس  اظاھر آھي انھيَء تي اھ هتنماز نه پڙھندس جي  عشاء ڄ  اَ  مان

 وتهڇ يٿيند باس باسڻ ئي ناجائزاھڙي  هبلڪ ٿيندي نهپوري ڪرڻ واجب 
 جنهن ڏڻي پونديڇجي نماز  عشاء ڻ جي الِءکي پورو ڪر باسته ھن 
، شهزادي ن جي ڪهاڻيبيبي 10” گناھگار ٿيندو. بهرحالٻانهو سبب  جي

آھن. انھن جي  ڀ َمن گهڙتساهي  “سيده جي ڪهاڻي جناب  ۽  رُ جو س  
 جائزناانهن جي باس باسڻ انھن کي پڙھڻ ۽  ي حيثيت ناھي،شرع اڪ
 هان ۾ ب وڃي پڙهي شريف ياسينته آھي  وپڙھڻ جھجيڪڏھن ڪ ھي.آ

 هآهي بلڪ ندوڳپڙهڻ ۾ لڪهاڻين کي ندو جيترو ان لڳوقت ايترو ئي 
آهن.  بهان جون برڪتون ۽ فضيلتون ي ۽ ور دولڳنگھٽ وقت  بهان کان 

 10 پڙهڻ سانشريف  ينيرو ياسڀ۾ آهي ته هڪ پاڪ حديث جيئن ته 
جي  معلومات (. ندو آهيقرآن پاڪ جو ثواب مل

 اھي ذهنن ۾ نقش پوِء انهن ڪهاڻين جو رواج پيو آهي وٽ جي ڪريکُ 
هائي ئي سمج پر اسان تمام مشڪل آھيڏڻ ڇويون آھن انھن کي  ٿي به
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مجهائڻ جي ڪوشش س سائلَ  .ونسگھ، ڏنڊو کڻي مڃائي نٿا ٿا سگهون
، ري ڇڏيوجو سمجهائي پنهنجو فرض پورو ڪ و ڪيوسٺ ڏاڍو ڪري
سامهون واري کي مڃائڻو ئي آهي، بس ان جي حق  تهضروري ناهي  هي

 ۾ د عا ڪندا رهو.

مان  گهر بغيرا عورت پنھنجي مڙس جي اجازت کان ڇ

؟نڪري سگهي ٿي 

ڪيڏانهن وڃڻ  بغيرپنھنجي مڙس جي اجازت کان  جو ا عورتڇ  سوال:

مون حق  تهچوندي آهي اها  تهجيڪڏهن ان کي روڪيو وڃي  ؟جائز آهي
مهر معاف ڪري ڇڏيو هو، ان ڪري اجازت وٺڻ ضروري ناهي. ان 

 حوالي سان رهنمائي فرمايو.

گھر کان بغير اجازت  ذر جي(عُ  شرعيڪنهن  نا)بکي عورت   جواب:

اهل   ) .اجازت ناهي ي طورشرع نڪرڻ جي اهرٻ مه الْعَالِيهسنت امير  َّ دَامَْت بََرڪاُته

يرو ڀ:( عورت هفتي ۾ هڪ فرمايو صاحب مفتي ويٺل جي ويجهو
ي طور وڃي سگهي ٿي ان ۾ شرع  سان ملڻ الِء پنھنجي ماُء پيُء کي

آھي ته  اهو ئي بھتر هپوِء بپر  ناهيضروري ٺڻ اجازت وکان مڙس 
يعني رم امح طرح اهڙي. وڃي يئ پنھنجي مڙس جي اجازت سان

مڙس  سال ۾ ھڪ دفعو سان وغيرهيڻ ڀ ڀاُء جھڙوڪ نرشتيدار يويجھ
 ئي وڃڻ ر اجازت ساني پي سگھي ٿڃو ملڻ جي اجازت کانسواِء

و رھي. ٺگھر جو ماحول سجيئن ته  گهرجي
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؟ آهي ڪيئن وٺڻ  فال مان ڦڙڪڻ عورت جي اک  

سوال: ؟ڇا ٿيندو آهي تهڦڙڪي اک کاٻي ي يا ڄجڏھن عورت جي سا 

ڦڙڪڻ سان اک کاٻي ي يا ڄسا به(ڪنهن جي  يا عورت )مرد  جواب:

ڦڙڪڻ اک کاٻي ته عوام جون ڳالهيون آهن  ھي ناهي ٿيندو. ڪجھ به
 1.ھيانجائز  ب ري فال وٺندا آهن حاالنڪ ب ري فال وٺڻ۽  يشگونبد  مان

صفحن تي مشتمل  218جو  هوڌيڪ معلومات جي الِء مڪتبةالمدين
گھڻي  ايتريھن ڪتاب ۾ جو مطالعو ڪيو. “ شگونيبد”ڪتاب 

 وِء توھان جون اکيون کلي وينديونپن کي پڙھڻ کانه جو معلومات آھي
مسئلن جي  انهنتائين  هن وقت۽ توھان حيران ٿي ويندا ته مون کي 

 .هئي هئي ن خبر

ناجائز صورت۽  جائز يڻ جوٺ پيسا گهوٽ ڪنوار جي  

سوال: جائز آھيوٺڻ پيسا  انک رشتيدارن جو گڏ ويهي ڪنوار گهوٽا ڇ 

ووي ۽ تهجڏهن   گهوٽ ڪنوار۽  ٺهنديون آهنبه  تصويرون ان دوران م 
 ؟وٺندا آهن پيسا به انک غير محرم

جو هي آجائز ناته  ااه پ ڇي وئي آهيصورت  ڪاجي ۾ سوال  جواب:

پيسا  ملي انهن سان گهوٽ ڪنوارآهن ۽  هوندا محرم اتي موجودنا
هوٽ نامحرم مردن جي سامهون هجي ۽ گ ڪنوارآهن.  هوندا رهيا وٺي

، مذاق نڏين وٺ۽ هي پاڻ ۾  جي سامهون نامحرم عورتون هجن
هلي  هب موسيقينگاهي جو ماحول هجي ۽ مسخري ڪري رهيا هجن، بد

 فرص ڪڏھنجيها!  .گناھ آھي بڻائڻماحول  طرح جو هن تهرهي هجي 

                                                 
…

 (231-1/236 هندي هحديقي وٺڻ حرام ۽ نيڪ فال يا سٺو شگون وٺڻ م ستحب آهي. )بد شگون1
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ڏيڻ  ن جو۽ تحف ويٺيون هجنينرون ڀ۽  ُءما وڪجھڙ رماگھر جا مح
ڳائڻ وڄائڻ ئي  هن ۽هجي  هن محرمنا و۽ اتي ڪ ٿي رهيو آهي وٺڻ

 جائز آھي. پوِءه ت حرڪت هجيبيهودہ ڪا  وغيرہ

جون صورتون ۽ سالم جو جواب ڏيڻ ن ڇ  محرم جي نا 

ان جو جواب ڏيڻ ڇا  هاچي ت ن ڇَ کي محرم نهن ناجيڪڏهن ڪ  سوال:

 )سيالڪوٽ کان سوال(گهرجي؟ 

جواب: ن ڇَ کي : جيڪڏهن عورت تي آهي 444 يصفح 3بهار شريعت جلد  

مرد ان جو جواب ڏي، اگر جوان آهي  ها ها پوڙهي آهي ت جيڪڏهن ،آئي
آئي ۽ عورت ان جو  ن ڇَ مرد کي  .يٻڌنه  اهاجو ي ئجواب ڏ طرح اهڙي هت

 ڏي پنھنجي دل ۾ مرد ان جو جواب هجوان آهي تجيڪڏهن جواب ڏنو، 
جواب ڏئي سگھي ٿوبلند آواز سان آھي ته  يپوڙھ۽ جيڪڏھن 
جي مالقات ٿئي  تي آھي: مرد ۽ عورت صفحي 461۾ انهيَء 

محرم نايعني  عورتاجنبي مرد عورت کي سالم ڪري ۽ جيڪڏھن  ته
ي ئطرح جواب ڏ اهڙي تهآھي  يپوڙھ ا۽ اھ يوسالم ڪمرد کي عورت 
سان جواب ح يَء طراهڙي ته جھ۽ جيڪڏهن اها جوان  ٻڌي هجو اها ب

  ي.ٻڌنه  ااھ جوي ئڏ
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