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کے  میآج تو امت ابراہ ت ہے ؟ن  ج چےیکے ن ریماں کے پ یہوتا ہے کہ کون س دایپ ہیہے مگر سوال  یماں تو ماں ہوت
 ںیاور آخرت دونوں جہانوں م ایدن ےیکہ سچے مومن کے لہے جبکہ ہللا کا وعدہ ہے  یہو یجہنم بن یہ ایدن ہی ےیل

ہللا کا عزاب پہ در پہ چال آرہا ہے ۔ ےیل یاسرہے  ںیہے ۔ اب تو لگتا ہے ہم سچے مومن نہ یٴ بھال   
 

حاالنکہ دونوں  ایمگر ان پر ہللا کا عزاب آ یبھ یویب یاور حضرت نوؑح ک یماں تھ یک یکس یبھ یویب یلوؑط ک حضرت
تھے ۔ یبلکہ نب ںینہ یعام آدم یٴ کوکے شوہر    

 

 یکون س ںیکے اس دور م یٴ ہے ۔ آج سائنس کا دور ہے اور مہنگا ایرہنے کا حکم د اریہروقت ت ںینے قرآن م ہللا
کرے ۔ اریت سےیک مکمل طور پر ےیماں اپنے بچے کو ہر طرح سے تمام حاالت کا مقابلہ کرنے کے ل   

 

بھرا  اریاور دوسروں تک اسکا پ ںی۔ قرآن سمجھکر پڑھ ںیل تیتاب قرآان سے ہداک یک تیہم سب ملکر واحد ہدا ےیآ
سب  ےیمدد کے ل یانسانت ک یدکھ ےیہے ۔ آ تایکو بچانے کا درس د تیانسان یتمام دکھ ںی۔ قرآن تو ہم ںیپہنچا خامیپ

۔ ںیملکر کام کر   
 

 یتو سامنے نظرآت فیتکل یک ںما۔  ہو یفرقہ سے تعلق رکھت اینسل  ایمذہب  یبھ یہے خواہ وہ کس یماں تو ماں ہوت
گھر کا اچھے سے چالنا بہت  ریحاالں کہ باپ کے بغ یآت ںیکو نظر نہ یانتھک محنت و مشقت کس یباپ کمگر  ہے

۔ ہے ایرکھنے کا حکم د الیماں اور باپ دونوں کا خاص خ ںیہللا نے ہممشکل ہو تا ہے ۔    
 

۔ ںیکا انتظام کر نےاکھیزبان س یعرب یقرآن یک ملسو هيلع هللا ىلصسے گزارش ہے کہ محمد ںیمساجد کے منتظم تمام  
۔ ںید میتعل یبھ یک یبچوں کو سائنس اور ٹکنولوج ےیکے ل نےیج ںیم ایدن  

 

۔ ہیشکر ں،یحاصل کر نیاور ثوابدار ںیکو فروغ د زبان یعرب یقرآنکو اور  حسن تدبربالکہ  ںینہ حسن قرات  
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