
 

Misconception: A man and woman cannot be alone together 

ا"! م�د اور ����ن ا��ٹے ا���ے �ہ�ں رہ ��ے۔: ��� �ہ��   

 


 	�����ں (��� �� )'&ا"�% $��وں "! � �ود ہ�ں۔: ��ا�ے �ہ���� �ہ ��� 	ہ�  

 ا0�م ��ں ��� ;�د> ;�ہ ��د اور '&ا"�% �8�9 7&ر ,� ا�! دو��0ے 0ے -45 ل&گ ا��1 0&/.ے ہ�ں -ہ: ,+ �*(�
 ��Aت -ے " ? ا-��ے ا-�ٹے �ہ�ں ہ& 90.ے۔ ��  دور رہ�ں اور -1

 �, 8�B !��  L�Cن ا�! اور ��Jل د�.� ہے E+ -ے �G��H ا�! �*E�.�F&ڑا ا-��ے ��ں ���Cت -� 90.� ہےا$� وہ -1
:��ت /�? -��� /�ہ.ے ہ�ں   

اور "Q ,� $*�ہ �ہ�ں اس ��ت ,� E& ,�دہ ر-B Q"�- 4&ر"&ں -ے ��9ح -� ,��م دو �� ا,*ے دل ��ں /��O ر-�&ا��E N.� ہے " 
 -ہ اب "Q ان - ��د -�ؤ $ےہ�ں ان 0ے '�Vہ وB�ہ �ہ -�ر-�& ��F �ہ -ہ ا"* ��ت -ہ& E& ;�ع ��ں ��Tوف ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ]2 : 235[  

ت -� �&الہ د�.� ہے E+ ��ں ا$� -&� ��� �.�T_ہ �&�% ��د �^ -ے $�� ��ں ا-�� ہے L�Cن ا�! اور ��Jل 0ے اس ��
:اور ان - ��&�&ں 0ے -&� ��"*ے - /�F��� a*� /�ہ.� ہے ، "& ا���ں ,�د�ے -ے ,��5ے 0ے ا��1 -��� /�ہ�ے  

 /�F��� a& "& ,�د�ے -ے ��ہ� ���F&۔۔۔۔�&-   ] 53 : 33[٭۔۔۔۔۔  اور Q" bE ان 0ے ��"*ے -

 ہے -ہ وہ "�E  ا�1 " ��eب / ,�د�ے" ٭ �ہ ��ت 8��C �&ر ہے -ہ ��دوں 0ے در'&ا0? -��  اHf�ح -1-
 �7ف ا;�رہ -�" ہے E& دو /�aوں -ے در���ن ���8 ہ& �� -1 /�a -& رو-ے، ��Jل -ے 7&ر ,� %��90 ، - a�/

، ,�دہ، ر-�وٹ۔ $� ��B 

: �fف ��� �.�T_ہ �&�% ��دوں 0ے �.G�T ہےi53 : 33 -�� $�� ہے -ہ  ��ں وا33h : 53اس -& �T� ��ں   

ان ,� ���k_ہ �ہ�ں ان -ے ��پ ، اور ��ٹ&ں ، اور �����&ں ، اور ��.�e&ں، اور ����e&ں ، اور ا,*ے د�% - B&ر"&ں ، " 
ڈر" رہ&ں �ے;! ہ� /�a اور اN 0ے ) ��Jل -ے 7&ر ,�، ��ز��% �� $��وں ��ں ز��-�Vل? ( اور ا,* -*�aوں ��ں، 

  ] 55 : 33" [ اN -ے ��0*ے ہے۔

ا�H0ح ، ا��اہ�Q اور ان - ��&> ان -ے $�� ��ں �&E&د ��د �ہ��ن -ے در���ن �&E&د "��ں، Lزادا�ہ 7&ر ,� $F.V& ��ں 
  ]  ]11 :69 - 76�oّہ لے رہ�ں "��ں، ہ*+ رہ�ں "��ں۔ 

 ا�! وا�J� ihل �&E&د ہ- ے E+ -ے �G��H ا��&ں �ے ,^��! ��ں دو ��� ;�د> ;�ہ '&ا"�% L�Cن ��ں ��kت �&0
: 0ے ��ت /�? - ، E% ��ں 0ے ا�! 0ے ا��&ں �ے �T� ��ں ;�د> -� ل  

اور bE ���% -ے ,�� ,� ��L، وہ�ں ل&$&ں -ے ا�! $�وہ -& د���9 -ہ ا,*ے ��E&روں -& ,�� ,� رہے ہ�ں اور ان 0ے " 
: "Q دو�&ں -� -�� ��ل ہے؟ وہ �&ل�ں : *ے ��E&روں -& روu رہ�ں ہ�ں �&0 �ے 	�����اس �7ف دو B&ر"�ں د���9ں -ہ ا,

 �ہ�ں ,�"ے b0 !" bE /�واہے ,� -� ,��� �ہ لے ���Eں ��, Qڑوں -& ( ہ��� اور ہ��ر�ے ��پ �ہ? �&ڑهے ہ�ں۔ ) ا,*
 ,� د�� ,�� ��0ے - �7ف ,��) -ے ��E&روں ( "& �&0 �ے ان دو�&ں ��, &- ا�ے ����ے رب ��ں : �ا، �Bض -



 ;�م 0ے /�. ہ&�۔ �L ے ل�ے ا"�ر�ے � .�ج ہ&ں۔ "& ان دو�&ں ��ں 0ے ا�! اس -ے ,�س���� &" &E �- اس -���ے
 " ���ا ��پ "���ں ��"� ہے -ہ "���ں �aدور> د�ےاس - Q" &E �ے ہ��ر�ے ��E&روں -& ,�� ,��� ہے ۔۔۔۔۔ : �&ل  

 ]28 :23 - 25  [  


