The Advice of Umama
Bint al-Harith to her
Daughter at the Time of
her Marriage
Umama
bint
al-Harith
advised her daughter, "Um
Iyas bint 'Auf", at the time of
her marriage to "al-Harith bin
'Amr al-Kindi," the king of
Kindah, by saying: "O my
daughter, had the advise been
left for high courtesy or
nobility, I would not have
advised you. Rather it is a
reminder for the unaware and
an admonition for the wise."
Verily my daughter, if a
woman was to dispense with
husbands for the richness of
her parents or for her intense
need for them, you would be
the first to dispense with that,
but women were created for
men, and for them men were
created. Verily my daughter,
you are about to leave the
common surroundings of your

اپنی بینی کی شادی کے موقع پر اماما پ نت الحارث کی نصیحت
 الحارث، قِندہ کے شہنشاہ،اُماما پ نت الحارث
 اپنی بینی کی شادی، بن امر الق ند کے شاتھ

 "اۓ میری: کے موقع پر کی ہوی نصیحت
 اگر میری نصیحت صرف آداب و القاب،بینی
اور شراقت ک نل ۓے ہی ہوتی تو میں تمہیں نصیحت
نہ کرتی ۔ بلکہ نہ ابک باد دہاتی ہے بے خیروں
"ک نل ۓے اور نصیحت ہے عقلم ندوں ک نل ۓے۔
 اگر والدبن کی،"بے شک اۓ میری بینی
 با اشکے حاطر،مالی حاالت کو مد نظر رک ھ ۓے ہوۓ

والدبن کی بے پ ناہ محنت اور حاہت کی وجہ سے شادی پ ناہ کا معملہ بے صرورت سمج ھا حابا تو وہ
پہلے تمہارے ل ۓے ہوبا۔ مگر عورت مرد ک نل ۓے  ،اور مرد عورت ک نل ۓے پ ندا ک ۓے گ ۓے ہیں۔"
"بے شک اۓ میری بینی ،تم اپنی ماحولِ پرورش کو چھوڑ چ ھاڑ کر ابک پ ۓے گھر میں ابک پ ۓے
انحابے ہمراہی کے شاتھ زبدگی بسر کربے حارہی ہو۔ تم اُشکی کنیز پیحاؤ تو وہ تمہارا غالم ہوحاۓ
گا۔ اگر تم اِس دس ارکان کے باپ ند پیحاؤ گی تو وہ تمہارے ل ۓے مق ند باپت ہو بگے۔"
پہال اور دوشرا  :بلکل ق ناعت سمنت اُشکے شاتھ ہو ل یو اور با ہوش نار سماعت اور اطاعت کے
شاتھ اُشکی ہر بات میں شربک ہوحاؤ۔ بے شک دل کا قرار اور شُرور صرف ق ناعت میں ہی موحود

ہے ،اور حدا نعالیٰ کی حوشیودی ت ھی تم دوتوں کے گھُل مل حابے میں ہی ہے۔
بنسرا اور حوت ھا  :اُشکے بس ندبدہ م ناطر اور مہک پر اُشکی دلچسنی کی پ ہحان کرلو ۔ کوئ ت ھی پُری خیز
پر ،حواہ وہ تمہاری طاہری شکل پر ہو با تھر تمہارے ا پ ۓے شلوک پر  ،اُشکی نظر ہرگز پڑ ہ ۓے نہ دو۔
باد رکھو کہ تمھارے سِوا کسی اور کی مہک اُشکو مچسُوس نہ ہو۔ تمکو معلوم ہوبا حا ہ ۓے کہ کوھل
نعنی کاحل ہی سب سے پہیربن حُسن ابگیز اور الینلی سے ہے۔ اور باکی حاصل ک ۓے حابے واال

upbringing and go to a new
home with a companion with
whom you are not familiar. Be
a slave to him, he will be a
slave to you. Hold fast to ten
things, and they will be of
service to you:
The first and second:
accompany
him
with
contentment, and associate
with him by well-listening and
obedience. Verily, there is a
relief for the heart in the
contentment, and there is a
pleasant for the Lord in the
well-association.
The third and fourth: take
care of what he sees and
smells. Never let his eyes fall
on something ugly [be it in
your appearance or behavior],
nor let his nose smell
anything from you but a
pleasant scent. And know that
kohl is the best of available
beauty, and water is the best
of available scents.
The fifth and sixth: take care

باتی ہی سب حوشیوؤں کو ا پ ۓے ابدر سمنٹ ل نا ہے۔
ّ
بانچواں اور چ ھ نا  :اُشکے کھابے اور سوبے کے وقت کا خ نال رک ھیں۔ تھوک اُشکو ِچڑ ِچڑا اور
ُ
پربشان کرشکنی ہے ،جہاں بی ند میں حلل اُشکو عصّہ دالشک نا ہے۔
شاتھواں اور آتھواں  :اُشکا گھر ،رو پیہ بنسہ  ،حاگیر و حابداد کا لحاظ کربے ہوۓ توکر حاکر اور
اُشکی اوالد کا اچ ھا خ نال رک ھیں ۔ بن سے تونجی اور اچراحات کی پرپ نب کے شاتھ نچوں کی پرورش کا

پہیربن م نصونہ ط ۓے کرلیں۔

توّاں اور دسواں  :اشکے احکام کو نظر ابداز نہ کربں اور نہ ہی اُشکے کوئ راز کو طاہر ہوبے دبں۔

اگر تم اُشکے راز طاہر کی تو وہ اُشکے شاتھ تمہاری خ ناپت ہوگی اور اگر تم اُس سے انحراف کروگی تو وہ
تم سے نغض اور بدحواہی پر اُپر آۓ گا ۔
" مزبد پرآں ،خب تم اُشکو ماتوس باؤ تو کب ھی اپنی حوشی اُشکے آگے طاہر نہ کرو اور اگر وہ مسرور اور
حوشگوار باباحاۓ تو اُشکے آگے اُداشی اور افسردگی کا اظہار نہ کرو ،ک یوبکہ پہلی حال نظر ابداز کی ہے
اور دوشری حوشیوں میں حلل اور رکاوٹ کی۔ جی نا تم اُشکا اخیرام کروگی وہ ت ھی اُپ نا ہی تمہاری

of the time of his food and
sleep. Hunger will make him
irritable, and disturbing his
sleep will make him angry.
The seventh and eighth:
keep his house and money,
and take care of his retinue
and children. Keeping his
money is out of well- respect,
and taking care of his children
is out of well-planning.
The ninth and tenth: neither
divulge his secrets nor ignore
his instructions. If you
disclose his secrets, you will
never be safe from his
treachery, and if you defy his
directions, he will hold malice
against you. Moreover, do not
appear elated when you find
him disheartened, and do not
let him find you depressed
when he is rapturous, for the
first is a sign of negligence,
and the second is of
disturbing. The more you will
respect him, the more he will
honor you. The more you will
obey him, the better he will

accompany you. Know that
you will not get what you want
until
you
prefer
his
contentment
over
your
contentment and his desire
over your desire in what you
love and what you hate, and
Allah will facilitate good for
you. I leave you to [the
protection] of Allah. This was
a great advise from an Arab
woman, whom life had given
good
experiences
and
wisdom, to her daughter on
the night of her marriage.
This advice can serve as a
method for every woman to
follow, and she will have a
happy life, her husband will
be content, her Lord will be
pleased, and the community
will be consisted of her
righteous offspring who were
brought up in a house full of
love and harmony.
Source: Special for Women by al-Habib
Sa'd al-'Idrous.

عزّت کرے گا – جی نا تم اُشکی اطاعت کروگی وہ اور ت ھی پہیر تمہارا شاتھ دنگا۔ ابک بات اچ ھی
طرح سے ذہن بشین کرلو کہ تمہاری کوتئ ت ھی حاہت با مابگ اور کسی خیز پر نفرت توری پہیں ہو

شکے گی جی نک کہ تم اشکی ق ناعت کو اپنی ق ناعت پر پرخیح نہ دو اور اشکے صروربات کو تمہارے
صروربات پر اہمنت نہ دو۔ ابشا ہوا تو ﷲ تمہارے ل ۓے ت ھالتی کرےگا۔ میں تمہیں ﷲ کی پ ناہ میں
"سوبینی ہوں۔
 عقلم ند اور نحرنہ کار عرب عورت کی اپنی بینی کی شادی پر، نہ اُماما پ نت الحارث بامی ابک دابش
اشکو کی ہوتئ نصیحت ہے۔ اپ نابے ک نل ۓے پہیربن اور عمل ک نل ۓے آشان ت ھی ہے۔ محنت اور
اُلفت تھری زبدگی کے حواہاں اِس نص
_____________________________ یحت سے مزبد فابدہ اُت ھا لیں۔
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