بیٹی راج کریگی
By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اسکی بیٹی سسرال جاکر راج کرے ۔
نوکر چاکر خدمت کے لیے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہیں ۔ ساس سسر اور
نند بھی اس کی بیٹی سے ڈر کر رہیں ۔ مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسکے
گھر بھی کسی کی الڈلی نے آنا ہوتا ہے ۔ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ
دوسروں کی بیٹی تو انسے ڈرکر اور انکی نوکرانی بن کر رہیں مگر انکی
بیٹی سسرال جاکر راج کرے اور یہ کہاں کا انصاف ہے ۔ انکا بیٹا تو بہو کے
لیے کچھ نہ کرے مگر داماد انکی بیٹی پے قربان رہے اور راتوں کی نیند
ہوجاے ۔ ایسے ماں باپ ہللا کے قہر سے ڈریں ۔ وہ اپنی
بھی داماد پر حرام
ٗ
بیٹی کو غلط تعلیم دیکر جہنم میں ڈھکیل رہے ہوتے ہیں اور خد بھی انھوں
نے جہنم میں جانا ہوتا ہے کیونہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک عورت چار
مردوں کو یعنی کہ باپ یا بھا ٗی یا شوہر یا بیٹے کو اپنے ساتھ جہنم میں
جاے اگر انہوں نے اس عورت کو قرآن سے نصیحت نہیں کی ہے تو۔
لی ٗ
ایسی عورت ہللا کی پکڑ سے ڈرے ۔ عین یہ بھی ممکن ہے کہ اسکے بھی
دہراے ۔ یا ہللا کی کو ٗی
ٓے اور پھر یہ تاریخ
ٗ
بیٹے ہوں اور اسکی بھی بہو ا ٗ
ٓے اور کو ٗی پرسان حال نہ
اور پکڑ ہو اور پیروں تلے زمین کھسکتی نظر ا ٗ
ہو کیونکہ ہللا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے ۔
والدین اپنی بیٹی کو قرآن سے نصیحت کریں اس سے پیشتر کہ ہللا کی گرفت
ٓجاے ۔
ا ٗ
ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی بہو کبھی بیٹی بن سکتی ہے ۔
سبلوگ میانہروی اختیار کرین مل کر خوشی خوشی رہیں اور ثوابداریں حاصل
کریں ۔
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایں
اور ثواب داریں حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
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