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پڑتا  ماریفرد اگر ب یبھ یٴ مانند ہے ۔ گھر کا کو یچراغ ک کیگھر کا ہر فرد ا
 حدیب ہی ٴ کو پرامن رکھنے کے لے گھر ہوجاتا ہے ۔ شانیہے تو سارا گھر پر

مقابلہ  ہی یٴ ص ہللا کے احکام پر پورا عمل کرے ۔ کوہے کہ ہر شخ یضرور
 یجدا ہوت تیصالح ی۔ ہر شخص ک وںیک ںیم وت ایک ںینہ نے نہ کرے کہ اس

مل جل  ںیمعزور ۔ قرآن ہم ایبوڑھا  یٴ جوان تو کو یٴ بچہ ہے تہ کو یٴ ہے ۔ کو
 ںیہے ۔ ہللا تو ہم تایدوسے کے کام آکر رہنے کا درس د کیکر اور ا

چال  یک یویب یاپن منحوس یٴ جب کو کنیل ۔ تایمدد کا حکم د یک معزوروں
دونوں  ایوالدہ  ایاپنے والد  یٴ کو وجہ کر یک یخود نافرمان ای پھنس کر ںیم

گھر کے  یٴ اس گھر کو آگ لگ گکہ  ںیکو گھر سے بے گھر کردے تو کہتے ہ
ادو نے ج یکہ کس ںیہے تو سمجھتے ہ یپکڑ آت یپھر جب ہللا ک ۔ چراغ سے

اپنے عمال درست کرنے ۔ پکڑ ہو  یہللا ک ہیممکن ہے کہ ہے حاالنکہ  ایکرد
کہ  ںی، ڈھونڈتے ہ ٴ کے بجاے نےیاور حقداروں کو اس کا حق د ٴ کے بجاے

۔ جھار پھونک کردے اور اسے اس بال سے بچا سکے یٴ کو  
 

تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں اور باپ دونوں کام کرتے  ایکا مسلہ  گھر
 ںیانم ایماں اور باپ دونوں  ایدے پاتے  ںیاور بچوں کو پورا وقت نہ ںیہ

 عیپر وقت ضا ایڈیسوشل م لیموبا ای یویٹ ایدونوں صرف سوکر  ای کیسے ا
 یگھر کے باق تو ایہے پھر  یالت فیبہو گھر تشر یٴ پھر جب ن ای۔  ںیکرتے ہ

 ہیلکہ برتانم یپھر بہو پہلے دن سے ہ ایکرتے  ںیلوگ اسے دل سے قبول نہ
 یکوشش کرت یکو نکال باہر کرنے ک ہے اور ساس یکوشش کرت یبننے ک

عرصہ لگا ہوتا ہے۔  کیا ںیساس کو اس مقام پر پہنچنے م یہے جبکہ اسک
کہ ساس سسر کو بے گھر کرکے  ںیہ یتو اس قدر حد سے گر جات ںیکچھ بہو

کو  ٹےیڈلے ب۔ جس ماں و باپ نے اپنے ال ںیہ یاپنے ماں اور باپ کو لے آت
بے گھر  یاسے ہ اید ںیپڑھا لکھا کر اور کام کے قابل بناکر اس کے قدموں م

۔ایکرد  
 

سسرال جاکر راج کرے ۔  یٹیب یہے کہ اسک یخواہش ہوت یک نیوالد اکثر
۔ ساس سسر اور  ںیہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہ ےینوکر چاکر خدمت کے ل



کہ اسکے  ںیوہ بھول جاتے ہ۔ مگر  ںیسے ڈر کر رہ یٹیب یاس ک ینند بھ
ممکن ہے کہ  سےیک سایا ہینے آنا ہوتا ہے ۔  یالڈل یک یکس یگھر بھ

 یمگر انک ںیبن کر رہ ینوکران یتو انسے ڈرکر اور انک یٹیب یک وسروںد
تو بہو کے  ٹایکہاں کا انصاف ہے ۔ انکا ب ہیسسرال جاکر راج کرے اور  یٹیب
 ندین یپے قربان رہے اور راتوں ک یٹیب یکچھ نہ کرے مگر داماد انک ےیل

 ی۔ وہ اپن ںیرماں باپ ہللا کے قہر سے ڈ سےیداماد پر حرام ہوجاٗے ۔ ا یبھ
انھوں  یاور خد بھ ںیرہے ہوتے ہ لیڈھک ںیجہنم م کرید میکو غلط تعل یٹیب

عورت چار  کیممکن ہے کہ ا نیع ہی ونہیجانا ہوتا ہے ک ںینے جہنم م
 ںیکو اپنے ساتھ جہنم م ٹےیب ایشوہر  ای یٗ بھا ایکہ باپ  یعنیمردوں کو 

ہے تو۔ یک ںینہ حتیاگر انہوں نے اس عورت کو قرآن سے نص جاےٗ یل  
 

 یممکن ہے کہ اسکے بھ یبھ ہی نیپکڑ سے ڈرے ۔ ع یعورت ہللا ک یسیا
 یٗ کو یہللا ک ایدہراٗے ۔  خیتار ہیبہو اٗٓے اور پھر  یبھ یہوں اور اسک ٹےیب

پرسان حال نہ  یٗ نظر اٗٓے اور کو یکھسکت نیتلے زم روںیپ اور پکڑ ہو اور
ہے ۔ یسخت ہوت یپکڑ بڑ یہللا ک ونکہیہو ک  

 

گرفت  یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکر حتیکو قرآن سے نص یٹیب یاپن نیوالد
  آجاٗے ۔

 

۔  ہے یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یکبھ ساس
حاصل  ںیاور ثوابدار ںیرہ یخوش یمل کر خوش نیکر اریاخت یانہرویسبلوگ م

۔ ںیکر  
 

ہے تو  یپکڑ آت یجب ہللا کپھر  ںیتمہارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت نہ
ہللا  ہیممکن ہے  یباہر ک ایہو  یشانیپر یبھ یٴ کو ی؟ گھر ک ہو وںیروتے ک

 راایاور اسکا پ ٴ جےیپورا عمل ک راس پ ،ٴ پکڑ ہو ۔ قرآن سمجھکر پڑھے یک
۔ ٴ اوروں تک پہنچاے غامیپ    
 

 ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہیسے گزارش ہے کہ  یسبھ آپ
۔ ہی۔ شکر ںیحاصل کر ںیاور ثواب دار  
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