
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

Family Disputes or Forgiveness -  معافی ای اتزعاتنخاندانی  
By Irshad Mahmood – Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre 

 

Nowadays we can see Family Dispute is on the rise and 
hardly any house is spared. In this age rising expenses, 
which had broken the backbone of humanity, and it is 
also one of the major causes for this. Man is mortal and 
does mistakes again and again. Successful are those who 
ask for forgiveness as well as forgive others and try their 
best not to repeat those mistakes. For not repeating a 
mistake, it is necessary to find those mistakes, which can 
only be possible with patient and true love with humanity. 
Also it is necessary to understand others problems. 
When one points one finger on others, three fingers turns 
towards themselves. 
 
During these expensive days, love has become expensive 
as well, because no one has time to find his/her mistakes 
or they think that they are God that they can never do 
mistakes or they say I will do it again so what and 
becomes arrogant, and Allah never likes arrogant person. 
 
In love there is no competition, rather Sacrifice is another 
name for love. People need to stop finding God in Human, 
since it doesn’t exists. People need to stop competing/ 
comparing each other’s love. Learn how to forgive each 
other to succeed and you must start forgiving others first 
without waiting for others. Similar to a Mother who can 
read the face of her child and understand his/her pain, 
True Muslims do also understand the problems of people 
around them and they help them under their limits, so 
that people don’t have to go on street and ask like 
homeless and beggars. They help them with money or 
services or speaking/writing on their behalf, or all 
possible help. Their hearts cries for them and they pray 
for them as well. 
 
In this challenging time, friends are not friends, brothers 
are not brothers, parents are not parents, children are not 
children, everywhere is like Domesday has started and no 
one is in conscious anymore about what he/she is doing. 
In today’s time rising expenses has broken backbone of 
humanity, and its solution is only in the Quraan, which 
teaches us with true love not with force. With true love we 
can change the world but not with hate and unjust. 
Unjust, cheaters, frauds in voting etc. and all those who 
support corrupts are out of Islaam. Islaam teaches us to 
be with the truth and love humanity, it does not teach 
hate, lies and falsehoods. Let us start our new lives and 
join together by forgiving each other and start doing true 
justice in the light of the Quraan. Let us start it from our 
homes. Let us have true promises that we all start 
reading the Quraan with understandings and if we do not 
understand Arabic, will read its translations regularly. Let 
us join together to Chang our World, Inshaa Alalh. 
 
Let no one think that he is Great, since the Great is only 
Allah and all others are for our tests. No one should look 
on who is saying, rather what he/she is saying and then 
verify those saying from the Quraan. The book of 
Guidance is only and only the Quraan, which is full of 
wisdom.  It has lessons and reminders in it for all of us. 

زعہ دیکھنے میں اخاندانی تن ئینہ کو ئیمیں کواکثر گھروں آجکل 
کے اس  ئیمہنگا - ا ہوآتا ہے اور شاید ہی کوئ گھر اس سے بچا ہو

ر توڑ کر رکھ دی ہے جو کہ خاندانی تنازعہ مدور نے انسانوں کی ک
پتلہ ہے  کا انسان خطاکیونکہ  -سبب بھی ہے  کا عاضاف مزید میں

کامیاب شخص وہ ہوتا  -کرتا رہتا ہے  اںپر غلطی ںااور بار بار غلطی
اور پوری کوشش کرتا  تا ہےدیجو معافی مانگتا ہے اور معاف کر

دوبارہ غلطی نہ کرنے کے لۓ  -ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو 
صبر سے جو کہ صرف  کرےضروری ہے کہ ان غلطیوں کا پتہ 

 دوسروں کی مجبوری کو بھی -اسکی تالش سے مل سکتا ہے 
ین انگلی خود ت جب کوئی کسی پر ایک انگلی اٹھتا ہے تو -سمجھو 

  -اسکی طرف اٹھتی ہے 
 

کے اس دور میں پیار بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے  ئیآجکل مہنگا
کیونکہ اب کسی کے پاس یا تو اپنی غلطیوں کو سننے کا وقت نہیں 

 لط ہوو خدا سمجھنے لگا ہے کہ وہ کبھی غہے یا پھر وہ اپنے آپ ک
اور ہللا  اور کہتا ہے کہ تو پھر ہی نہیں سکتا یا پھر اکڑ جاتا ہے

- کو پسند نہیں کرتا وںوالکبھی اکڑنے   
 

  - پیار دراصل قربانی کا دوسرا نام ہے -پیار میں مقابلہ نہیں ہوتا 
دوسرے دو اور ایک ڑ سان میں خدا کو تالش کرنا چھوناتم  لوگو

ک دوسرے کو معاف کرنا ای -و د ڑسے برابری یا مقابلہ چھو
جس    -واب ہے ثسیکھو اور اس میں خد پہل کرو اس میں زیادہ 

ہے کہ اسے  یماں اپنے بچے کا چہرہ پڑھکر سمجھ جات کیطرح ا
لوگوں کا چہرہ  یبھ مسلمانسّچے طرح  یہے اس فیتکل یٴ کو

اور اسکے منہ کھولنے  ںیہ تےیسمجھ ل یمجبور یپڑھکر اسک
تکہ  ںیہ تےیمدد کرد یکے مطابق اسکاوقات  یاپن یسے پہلے ہ

۔ ڑےنہ پ النایاسے سڑک پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھ  
 

نہ  ئیبھا ئیبھا -آج کے اس مشکل دور میں دوست دوست نہ رہا 
ہر طرف نفسہ  -اوالد اوالد نہ رہا  -والدین والدین نہ رہے  -رہا 

نے بھی  ئیآج مہنگا -نفسی کا عالم ہے اور کسی کو ہوش تک نہیں 
ر سے اکمر تور دی ہے جسکا واحد عالج قرآن میں ہے جو ہمیں پی

ہم پیار سے دنیا بدل سکتے  -تا ہے زور زبردستی سے نہیں سمجھا
جو نا انصافی کرتے ہیں ہو  -ہیں نفرت اور نا انصافی سے نہیں 

جو جالسازی کرتے ہیں وہ دائرہ اسالم  -دائرہ اسالم سے خارج ہیں 
جو ووٹ میں دھوکہ کرتے ہیں وہ دائرہ اسالم سے  -سے خارج ہیں 

اور جو ان جیسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی  -خارج ہیں 
ر کا ااور انسانیت سے پی ئیاسالم سچا - دائرہ اسالم سے خارج ہیں

آئے ہم سب ملکر ایک  -سیکھاتا ہے' جھوٹ اور نفرت کا نہیں سبق 
قرآن ف کرتے ہوئے اور سچا انصادوسرے کو معاف کرتے ہوئے 

آئے ہم سب اپنے  - کی روشنی میں ایک نئ زندگی شروع کرتے ہیں
آئے ہم سب یہ سچا عہد  -تے ہیں رصاف شروع کنا گھر سے سچا

سب  ہم اور کرتے ہیں کہ اب ہم ہمیشہ قرآن سمجھکر پرھیں گے
   - انشآ ہللا' دنیا بدلیں گے ملکر

 
و صرف ہللا ہے باقی بڑا ت –آج کوئی بڑا بنے کی کوشش نہ کرے 

ہ رہا ہے بلکہ یہ ہکوئی یہ نہ دیکھے کہ کون ک - یںہ یںسب آزمایش
 -ہ رہا ہے اور اس کو قرآن سے بھی تحقیق کرلے ہدیکھے کہ کیا ک
صرف اور صرف قرآن ہے تو ہدایت کی کتاب  

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