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کے موقع  عمرہ ای حجہے جو وہ وہ سب سے بہتر حجاب  ےیعورتوں کے ل
۔کہ منہ اور چہرہ کھال  یعنی ںیہ یپر کرت  

 

)جب باہر نکال عورتوں سے کہہ دو کہ  یاور مسلمانوں ک وںیٹیاور ب وںیویب یاپن غمبریاے پ
نہ دے گا۔ اور  ذایانکو ا یاور کوئ ںی  جا یپہچان ل۔ تاکہ  ںیکر ایتو( اپنے اوپر چادر لٹکا ل ںیکر

۵۹ تیا   ۳۳سورة األحزاب  خدا بخشنے واال مہربان ہے ۔   
 

ہللا کا خوف ہے ۔  ںیاور ان م ںیعزت دار ہ ہیکہ  ہے پہچانناکرنا اور  میکا قا ایحجاب کا مقصد ح
اپنے ا پ کو چھپاتا  دہشتگرد ای ڈاکوکہ  سایج چھپاناکہ  یعنیاس کے بلکل مختلف ہے  نقابجبکہ 

ے بالکل مختلف سدہشتگرد  ایہے کہ اپنے ا پ کو ڈاکو  یضرور ےیکے ل نیہے ۔ مسلمہ خوات
  یبھ ریتصو یدہشتگرد ک ایخاتون اور ڈاکو  ی۔ نقاب وال چہرہ اور ہاتھ کھال ہوکہ  یعنی ںیکھر

 ںیوہ دہشتگردوں کو نقاب کے روپ م ںیکہ کہ ںیاور ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر ںیکھیخود د
پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ پردہ کے  ہیلگانے سے  نقاب۔ عورتوں کہ  ںیہ یرہید ںیپناہ تو نہ

۔ عزت دار مسلمہاور  یوال ہللا سے ڈرنے ای طوائفہ ای دہشتگرد ای ڈاکوکون ہے  چھےیپ   
 

                          
 

پشت   یکرتا ہے اور جو  دہشتگردوں ک یپشت پناہ یدہشتگردوں ک ہی ونکہیک نقاب حرام ہے
مشکل  یپہچاننا بہت ہ ںیاور دور سے انھ ںیم رےیاندھ دہشتگرد ہے ۔  یکرے وہ بھ یپناہ

ہو ۔ یچھپ کر جارہ طوائف یٴ کے اندر کو نقابممکن ہے کہ  یبھ ہی ۔ ہوجاتا ہے    
 

 ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہیکہ سے گزارش ہے  یسبھ ا پ
۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر  

  

بلکہ  ںینہ ںیا ے ۔ جنت مفت م ی  تو کو نےیمگر جنت کا ٹکٹ ل ںیہ یجنت کے خواہشمند تو سبھ
۔ ے  ھپڑ ترجمہقرا ن کا ۔  گایقرا ن پر مکمل عمل کرکے مل  

 
Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors 
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