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چاکر نوکر ۔ کرے راج کر جا سسرال یٹیب یاسک کہ ہے یہوت خواہش یک نیوالد اکثر
یٹیب یک اس یبھ نند اور سسر ساس ۔ ںیرہ کھڑے باندھے ہاتھ وقت ہر ےیل کے خدمت
ہوتا ٓانا نے یالڈل یک یکس یبھ گھر اسکے کہ ںیہ جاتے بھول وہ مگر ۔ ںیرہ کر ڈر سے
بن ینوکران یانک اور ڈرکر انسے تو یٹیب یک وسروںد کہ ہے ممکن سےیک سایا ۔ ہے
تو ٹایب انکا ۔ ہے انصاف کا کہاں ہی اور کرے راج جاکر سسرال یٹیب یانک مگر ںیرہ کر
یبھ ندین یک راتوں اور رہے قربان پے یٹیب یانک داماد مگر کرے نہ کچھ ےیل کے بہو

میتعل غلط کو یٹیب یاپن وہ ۔ ںیڈر سے قہر کے ہللا باپ ماں سےیا ۔ ہوجاٗے حرام پر داماد
ہے ہوتا جانا ںیم جہنم نے انھوں یبھ خود اور ںیہ ہوتے رہے لیڈھک ںیم جہنم کرید
ای شوہر ای ٗیبھا ای باپ کہ یعنی کو مردوں چار عورت کیا کہ ہے ممکن نیع ہی ونہیک
حتینص سے قرٓان کو عورت اس نے انہوں اگر جاٗےیل ںیم جہنم ساتھ اپنے کو ٹےیب

تو۔ ہے یک ںینہ

ہوں ٹےیب یبھ اسکے کہ ہے ممکن یبھ ہی نیع ۔ ڈرے سے پکڑ یک ہللا عورت یسیا
روںیپ اور ہو پکڑ اور ٗیکو یک ہللا ای ۔ دہراٗے خیتار ہی پھر اور ٓاٗے بہو یبھ یاسک اور
سخت یبڑ پکڑ یک ہللا ونکہیک ہو نہ حال پرسان ٗیکو اور ٓاٗے نظر یکھسکت نیزم تلے
۔ ہے یہوت

۔ ٓاجاٗے گرفت یک ہللا کہ شتریپ سے اس ںیکر حتینص سے قرٓان کو یٹیب یاپن نیوالد

 اگر ساسساس کبیھ ماں نہںی2 بن سکیت� اور نہ یہ بہو کبیھ بییت% بن سکیت� ےہ� ۔ 
ےنJ بہو ےک ساتھ زیادیت� یک ےہ� تو ہللا ساس کو پکڑے گا بہو کو نہںی2 ، لیکن بہو کو

ت ہوےنJ پر ہللا بہو کو بیھ پکڑے گا  اگر ساس بوڑیھ یااور بد اخالق اور بیغری2
� ۔ سبلوگ میانہرویمعزور ہو تو بہو پر ہللا یک پکڑ اور بیھ سخت ہو سکیت� ےہ

اختیار کرین مل کر خویشi خویشi رہںی2 اور ثوابداریں حاصل کریں ۔

ثواب اور ںیپہنچا تک لوگوں ادہیز سے ادہیز غامیپ ہی کہ ہے گزارش سے یسبھ ٓاپ
۔ ہیشکر ۔ ںیکر حاصل ںیدار
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