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علم و ہنر سے کوسوں دور  ںی۔ پہلے تو انھ ںیہوتے ہ  یخود مرد ہ یوجہ بھ یادیبن یہے اور اسک یعقل ناقص ہوت یعورت ک
 ایہوگ سایہے ۔ اب تو ماحول ا یعقل ناقص ہوت یکہ انک ںیلگاتے ہ اور پھر ان پر الزام ںیہ تےید ںیپڑھنے نہ ںیانھ ں،یرکھتے ہ

عورت کا ہاتھ ہوتا ہے خواہ  کیا چھےیشخص کے پ ابیہے، جبکہ ہر کام یکرنے لگ صہے کہ ہر عورت خود کو کمتر محصو
 یے جو اس بات کا بھہ یکھتیکو د ضوںیمرڈاکٹر عورت ہزاروں  کیا ہو ۔ ںیشکل م یک یویب ایبہن  ایہو  ںیوہ ماں کے روپ م

تو  ںیرہتے ہوے  مقع د ںیم رہی  دا یکھل کر اسالم ںیاگر مرد حضرآت انھ اور ہے یعقل بہت عمدہ ہوت یثبوت ہے کہ عورت ک
تھا ایک ینے انکے ماتحت کام بھ ملسو هيلع هللا ىلصاور محمد ںیتھ یکرت ای تجارت چال ؓجہیحضرت خدہے ۔  یتوڑکر السکت یآسمان سے تارے بھ  

 
 کھنایس ٹھکریعروج پر ہے کہ محرم مردوں کے ساتھ ب یچھوڑا اور انتہا اتن ںیکا نہ ںینے تو عورتوں کو کہ یسندانتہا پ یمذہب
 یتو کس طرح انک ںیکا تبادلہ نہ کر االتیخ زی  اور جا نایکھانا پ ٹھکریہے ۔ جبتک وہ محرم مردوں کے ساتھ ب ایجرم ہو گ یبھ

۔ یگ ںیکو سمجھ سکطرح مردوں  کساضافہ ہوگا اور وہ  ںیعقل م   
 

 ںیہو اور عام دوکانوں م ایعام ہو گ ادہیبہت ز یپہلے سے بھ ی۔ شراب نوش نظام درہم برہم ہو چکا ہے یمعاش یاالقوام نیب آج
ہے،  ایگ ایلگاد کسیہے اور اس پر ٹ ی  حاصل ہو گ تیثیح یہے کہ طوائف کے کاروبار کو قانون ہیہے ۔ حد تو  ابیکھلے عام دست

دراصل  ہیملک چلے گا ۔  ہیسے  کسیاور اسکے ٹ ںیکر کمانے لگے ہ ٹھایکو کوٹھے پر ب یٹیب ای یویہ ماں، بہن، بک یعنی
طور پر کوٹھا بڑے محلوں کے پاس سے اتر کر  یرقآنونیغ یبھ ںیپاکستان م ہیجمہور یاب تو اسالم ۔ کا قتل ہے تیانسان یدکھ
کوچے اور جہاں جہاں جگہ ملے  ،یے  گلیآ غربت و بھوک و افالس ہے ۔  دیجہ شدو یادیبن کیا یہے، جسک ایچوراہے پر آگعام 

۔ جاسکے ئیدال تکہ قوم کو بھوک و افالس سے نجاات ئںیکے درخت و پودے لگا یپھل و سبز    
 

فضول اور  ںیمالپ سے رہ لیم ںیکا ہے ۔ آپس م نےیبلکہ ہوش سے کام ل ںیجزبات سے نہ ںیکے اس دور م ی  کے مہنگا آج
 بیقر ٹائرمنٹیر یک نیکے والد یکو پتہ ہے ۔ اگر کس یصرف ہللا ہ ہی ںینے والے ہآ ۔ آگے کس قسم کے حاالت  ںیسے بچ یخرچ

نہ ہونے پاے  ۔ اگر  یکم یقسم ک یکس ںیم یآمدن یپنشن کم نہ ہوجاے  اور خاندان ک نکاتاکہ ا ںیاسے پورا کرنے د ںیہے تو انھ
سے چلتا رہے ۔ اس سے ہللا  اریمالپ سے اور پ لیتا کہ گھر م ںیتو انکا دل نہ دکھا ںی  بچوں کے لے  ال زیچ ی  گھر کے بزرگ کو

ہے ۔ یساتھ رہت یرحمت بھ یک   
 

شخص  کینہ ہو کہ سارا کا سارا بوجھ ا ہیتاکہ ہللا ناراض نہ ہو ۔  ںیرکھ الیخ ادہیتو انکا اور ز ںیگھر کے بزرگ معزور ہ اگر
، اور ب کھید یک نیوالد ںیوقت م یہ کیمرد ا کیپر پڑجاے  ۔ ا  سایخوش رکھے ا یاور بچوں کو بھ یویبھال کرے، کماکر الے 

آپ پر پڑجاے  ۔ ان  لےیخطرناک دورہ پڑجاے  اور پھر سارا بوجھ اک ی  ممکن ہے کہ مرد کو دل کا کو ںیم سےی۔ ا ںینہ یممکن ہ
خاص دعا ہے کہ ہللا انکو ہزار  یریکے لے  م ںیاور خاص کر ان خوات ںیہ یتہے جو گھر توازن کے ساتھ چال نیپر عآفر ںیخوات

۔ ںیہ یرکھرہ الیخاص خ یکا بھ رگنا ثواب عطا فرماے  جو معزور بچوں کے ساتھ ساتھ ساس و سس   
 

عقل سے اور ہے ۔  یہی یحق اورحکمت بھ ی  کما زی  جا یہے ۔ عورتوں ک ینہ یکاف یآمدن یشخص ک کیگھر چالنے کے لے  ا آج
۔ ںیرکھتے ہوے  حکمت سے گھر چال الیدوسرے کا خ کیمحبت سے ا اریپ    
 

بہنوں کو قرآن سے  یاپن یبھائ بھ گرفت آجاے  ۔ یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکر حتیکو قرآن سے نص وںیٹیب یاپن نیوالد
 ں،یعفو و درگزر سے کام للوگ  ہے ۔ سب یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یساس کبھ ۔ ںیکر حتینص
۔ ںیحاصل کر ںیاور ثوابدار ںیرہ یخوش یمل کر خوش نیکر رایاخت یرو انہیم  
 

۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہیسب سے گزارش ہے کہ  آپ  
  

انکے باہر  نایقیتو  ںیگے ۔ اگر وہ گھر کے سارے کام کرنے لگ ںیم کرسککہ وہ ہر کا ںینہ رکھع توق ہیاپنے شوہر سے  ںیخوات
ہاتھ دھونا پڑتا  یتو مالزمت سے بھ یاور کبھ ںیکے امکانات بہت کم ہوجاتے ہ یترق یے گا جس سے انکڑ فرق پ ںیکے کام م

۔ ںیکوشش نہ کر یبننے ک ہیملکہ برتان ںیخوات ہے ۔  
۔ ے  ھپڑ ترجمہقرآن کا ۔  گایبلکہ قرآن پر مکمل عمل کرکے مل ںینہ ںیآے ۔ جنت مفت م ی  تو کو نےیجنت کا ٹکٹ لمگر  ںیہ یجنت کے خواہشمند تو سبھ  

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