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تیو ترب میپرورش، نگہداشت، تعل یبچوں ک  
By Irshad Mahmood – Director, Global Right Path 

 

 یقرآن کھویہے کہ انکو د یاشد ضرور ہیاور اصالح کے لٗے  تیو ترب میپرورش، نگہداشت، تعل یک بچوں
ابتک کا ہے اور اس  کریکا تجربہ حضرت آدؑم سے پہلے سے ل سیابل ۔ حالل نوالہکھالٗو  مگر نظر یک آنکھ

جبکہ ہللا  ۔ جاےٗ  اینو انسان کو تباہ ک یکوشش ہے کہ بن یپور یاور اسک تک اضافہ ہوتا رہے گا امتیق ںیم
 ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیاور آخر م جےیبھ اٗ یکے لٗے پے درپے انب تیہدا یسے حفاظت کے لٗے اور انسانوں ک طانینے ش
 غیاٗٓے گا اور دعوت و تبل ںینہ ینب ای غمبریپ یٗ تک کو امتیبعد ق ۔ اب انکے ایاور قرآن کو محفوظ کرل جایکو بھ

مناسبت سے قرآن سے  یاسک ں،یجو دور حاضر کو سمجھتے ہ یپر ڈال د اٗوںیاولو حاظر  زندہ یزمہ دار یک
زندہ و  یہے کہ ہم اسے ہ یزمہ دار ہی یاور ہمار تےیل ںینہ سےیاور اس کام کے لٗے پ ںیاسکا حل بتاتے ہ

۔  ںیحاصل کر نیاور ثوابدار ںیٗ کے کام کو آگے بڑھا غیاو انکے تبل ںیکو تالش کرکے ان کا ساتھ د اٗ یر اولحاظ
اور  جاےٗ  ایاس سے بچنے کا پورا احتمام ک ںیم یروشن یہے کہ قرآن ک یاشد ضرور ہم سبھوں کے لٗے  ہی 

 تےید تیج کے دور حاضر کے مطابق ہدجاٗے جو بال معافضہ قرآن سے آ  ایکا پورا ساتھ د ایاول کیسچے و ن
۔ہوں   

 
 یشروع ہوجات یبھ شیٗ اور ساتھ ساتھ آزما اںیٹیب ایہوں  ٹےیخواہ ب ہے تایوالوں کو د بیبڑے نص بچےتو ہللا 

 ںیم نےیہے ۔ پھر اسے کھانے پ یآجات یلیتبد یٗ ن کیا ںیآتا ہے ماں م ںیم ٹیبچہ ماں کے پ یہ وںیہے ۔ ج
رہے ۔ ہللا کا حکم ہے کہ آنے والے کے لٗے  یصحت اچھ یپڑتا ہے تکہ آنے والے ک نایم لسے کا اطیبہت احت
الکھ دعاء کرتا ہے  یبچہ قرآن حفظ کرنے ک کی۔ اگر ا یکرت ںیدوا کے کام نہ ریدعاء بغ کنیل ںیکر یدعا بھ

بن سکتا ۔ ںینہ قرآن حافظ یپڑھتا تو وہ کبھ ںیقرآن کھول کر نہ یکھ کنیل   
 

کا ماحول رگھ  
ہو حیہے کہ گھر کا ماحول صح یاشد ضرور ہیپرورش کے لٗے  یبچوں ک  Monkey See Monkey DO 

اگر آپکے  ۔ ںیٗ کھایباپ بن کر د ںما یمثال ںی۔ آپ بہتر ںیکرتے ہ یہ سایو ںیہ کھتےیآپکو کرتے د سایبچے ج
 یملکر ہتے ہوں تو آپکے بچے بھ یشخو یو بچے سب ہنس یویو بہن اور آپکے ب یٗ ماں، باپ، بھا ںیگھر م

نہ  دیام یٗ گے ورنہ آپ اپنے بچٗوں سے کو ںیگے اور آپکے بوڑھے ہونے پر آپ کا سہارا بن ںیکھیس یہ سایا
ہوا ہے۔ آپ ببول کے کانٹے بٗوگے تو آپ کو آم  ایبنا امنظ یہ سای، ہللا نے اکاٹو گے یجو بٗو گے وہرکھٗے گا ۔ 

 ںیمثال د یاچھ یتاکہ لوگ آپ کہ بچوں ک ںیتوجہ د یپر خصوص تیترب یبچوں ک گے ۔ ںیملن ںینہ بیس ای
بچوں سے ۔ انٹرنٹ پر بہت سے  طانیپناہ اسے ش یہے کہ ہللا ک یآت ںیسننے م تیشکا ہیورنہ تو اکسر 

ہے  ینیسوپر ن کیسے ا ںیمدد دے اور اسم ںیبنانے م زداریہے جو بچوں کو تم یکو ملت کھنےید ڈویو سےیا
اسے  ں،یکلپس کے لنکس ہ ویڈیو وبیوٹیکچھ  چےیکے لٗے ن تیطرب یبچوں ک گا ۔ کھٗے یاسے د ضرور

پہنچاٗے گا ۔ یگا اور دوسروں تک بھ کھٗے ید  
 

Supernanny The Amouri Family 
https://www.youtube.com/watch?v=IiW26M7wIjA 
 
Deathbed Theory | Qasim Ali Shah | Urdu/Hindi | WaqasNasir 
https://www.youtube.com/watch?v=qWuBYJ6Xljk 
 
Supernanny Ball Family 
https://www.youtube.com/watch?v=SxFy3Tv-A3M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IiW26M7wIjA
https://www.youtube.com/watch?v=qWuBYJ6Xljk
https://www.youtube.com/watch?v=SxFy3Tv-A3M
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The Truth about Death and Dying- By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi) 
https://www.youtube.com/watch?v=fCPGpH94iso 
 
The Agate Family - Supernanny UK FULL EPISODE 
https://www.youtube.com/watch?v=qTqOxPllObI 
 
Doubt In Husband and Wife Relationship- By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi) 
2016 
https://www.youtube.com/watch?v=HUbMl8mNOGc 
 
3Yr Old Wets Himself On Purpose - Mckinney Family Part 2 Full Episode | 
Supernanny USA 
https://www.youtube.com/watch?v=QPCR6yc7Ey0 
 
Who is not beneficial to mankind, is removed | Allama Syed Abdullah Tariq 
https://www.youtube.com/watch?v=bOtQhD4e0pM 
 
Waqat | ایک متیق ی۔۔۔ وقت کںیرہ جاتے ہ چھےیبہت پ ںیدوڑ م یک یکرتے وہ ترق ںیقدر نہ یجو وقت ک 
 ہے
https://www.youtube.com/watch?v=rRXdHfwOEeI 
 
Realize Your Love to Family | Qasim Ali Shah | Urdu/Hindi | WaqasNasir 
https://www.youtube.com/watch?v=jEsBevnfAag 
 
How to Improve Your Child's Behavior -By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi) 
https://www.youtube.com/watch?v=RiJ5ohzQBuI 
 
Parenting Advice: Tip to Help Your Child to be Confident -By Qasim Ali Shah 
(In Urdu/Hindi) 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrEK8lhXoS8 
 
The Porter Family - Supernanny UK FULL EPISODE 
https://www.youtube.com/watch?v=63s427W_Vdc 
 
Jab Tu Paida Hua Kitna Majboor Tha- Value of Parents- Hafiz Kamran Qadri 
https://www.youtube.com/watch?v=hBputKAOPtE 
 
MUST WATCH IMPORTANCE OF PARENTS | VALUE OF FATHER AND 
MOTHER IN OUR LIFE 
https://www.youtube.com/watch?v=drLN6HPsXaA 
 
Respect your parents - powerful reminder - by Ustad Nouman Ali Khan 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSS3RcVtvBw 

https://www.youtube.com/watch?v=fCPGpH94iso
https://www.youtube.com/watch?v=qTqOxPllObI
https://www.youtube.com/watch?v=HUbMl8mNOGc
https://www.youtube.com/watch?v=QPCR6yc7Ey0
https://www.youtube.com/watch?v=bOtQhD4e0pM
https://www.youtube.com/watch?v=rRXdHfwOEeI
https://www.youtube.com/watch?v=jEsBevnfAag
https://www.youtube.com/watch?v=RiJ5ohzQBuI
https://www.youtube.com/watch?v=ZrEK8lhXoS8
https://www.youtube.com/watch?v=63s427W_Vdc
https://www.youtube.com/watch?v=hBputKAOPtE
https://www.youtube.com/watch?v=drLN6HPsXaA
https://www.youtube.com/watch?v=ZSS3RcVtvBw
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PARENTS VALUE IN LIFE 
https://www.youtube.com/watch?v=m7A9eJlXr0c 
 
Valentines Day: By Sister Farhat Hashmi (Urdu) 
https://www.youtube.com/watch?v=2MIRsJStD38 
 

پرورش  یتوجہ سے اسک یکے لٗے آپ بالکل شروع سے ہے پور تیو ترب می، نگہداشت، تعلپرورش یک بچوں
ور ہللا کا حکم ہے ا یلگت ںینہ رید ںیبچوں کو بگرنے م ونکہیک  ریبغ ٗے یک عیلمحہ ضا یٗ کو ریبغ ںیٗ لگ جا ںیم

تو واپس  ںیٗ سے اتر جا یبچے پٹر ارب کیآگ سے بچاٗو ۔ ا یکو جہنم ک الیکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ع
کوشش  یدونوں مستقبل کے لٗے پور ایو دن نید یالنا پہاڑ بن جاتا ہے ۔ بچوں کے لٗے اسک رراستے پ حیصح
آمد  یاپنے بچوں کے لٗے اسک یہے ۔ پرندے بھضرورت  یلٗے آپ کو دن رات سخت محنت ک ےجسک ںیکر

پرورش کے لٗے اسکے ماں باپ دونوں مل کر  یاسک ھرپ ں،یاسکے لٗے گھونسلے بناتے ہ یسے پہلے ہ
۔ ںیپرورش کرتے ہ یپور یاسک  

 
 یبھ ںیگزارش ہے کہ اسم یادنہ س ہی یریم ں،یہ یسنات یلور ٗے یکے ل ںیاپنے بچوں کو سالن ںیٗ اکثر ما
ہے ۔ شیپ چےیجاٗے مثال کے طور پر ن یٗ سنا دینشہ یاور اسالم رکھا جاےٗ  الیکا خاص خ ماتیتعل یاسالم   

 
۔ ہللا سب سے بڑا ہے ۔ ہللا بہت بڑا ہے ۔ ہللا سب سے اچھا ہے ۔ ہللا بہت اچھا ہے ۔  ہللا ہللا ہو ال إله إال ہو ہللا

س ول  ہللا ۔ ہللا کے سوا کوئپاک ۔ الا إِٰلها إِالا ہللا م   یمعن بی۔ ط بیپہال کلمہ ط ٌد را ما ۔  ںیعبادت کے الئق نہ یحا
۔ ںیہللا کے رسول ہ ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد   

 
کے مل  مینظام کا درست کرنے پر ہے جو امت ابراھ یمعاش یاالقوام نیب  عیحل قرآن کے زر یادیکا بن ایاس دن

نے  ںیہے مگر م یتیبےروزگار کردروبوٹ ہزاروں انسان کو  ای نیمش کیاکر کام کرنے سے ہے ممکن ہے ۔ 
 یاالقوام نیب ںیاگر ہم ۔ کردے رروبوٹ کو بےروزگا ای نیمش کیا یجو کس کھاید ںیانسان نہ سایآج تک ا

ہے  یبحد ضرور ہیکرسکتے ۔ ہمارے لٗے  ںیپرورش نہ حیصح ینظام کا کچھ پتہ نہ ہو تو ہم بچوں ک یمعاش
پتہ ہو کہ اپنے بچوں کو کس طرح  ںیتکہ ہم ںیرکھ یکے ساتھ کھلقوت  یاور اپنے کان پور ںیآنکھ یکہ اپن

جاٗے ۔ ایبنا ابیکس طرح کام ںیدونوں م ایو دن نید  
 

 یٰؑ سی۔ جب حضرت ع ہوا ہے اینے بھال میجسکو اس امت ابراھ عظمت ہے ںیہے کہ محنت م غامیکا پ قرآن
 ںیتیتو ہللا نے غزا کے لٗے صرف چند آ  ہوےٗ  دایکے بتن سے پ مؑ یباپ کے حضرت مر ریطور پر بغ یمعجزات

 ںیگے مفت م ںیکہا بلکہ کھجور کے درخت کو ہالنے کو کہا تاکہ محنت کرنے پر کھجور مل ںیپڑھنے کو نہ
کمال کر  یبھ ین نیپر غالب آگٗے ۔ چ ایاور دن ینے بے پناہ محنت ک مغرب ۔ ںیکے پڑھنے پر نہ توںیچند آ 
 ایدن ی۔ آج سار اینے بنا نیسب چ یباق ایکہ ہللا نے ہم سب کو بنا ںیپھرتے ہ اور آج بچے بچے کہتے ایدکھا
کرتے ہوٗے  یٗ خوب حوصلہ افزا یطرف انک یاپنے بچوں کو سخت محنت کرنے ک قرض دار ہے ۔ یک نیچ

 اے الگ نیا یکہ ٹوٹ جاٗے ۔ ہر بچے کا ڈ ںیچینہ کھ یاتن یرہے کہ انگل یبھ الیخ ہی ںیساتھ م ںیراغب کر
۔     یٗ خوب حوصلہ افزا یکے مطابق ان پر بوچھ ڈاال جاٗے اور انک تیو قابل تیصیہوتا ہے ۔ بچوں کے ح   

 
۔  ںیآج کے مسلمان ناکام و نمراد ہ یکتاب قرآن موجود ہے مگر پھر بھ یک تیہدا ںیبہترپاس سب سے  ہمارے
کتاب سے نہ کہ  یکا مطلب پور نےیل تیا۔ قرآن سے ہد ںیسے کوسوں دور ہ غامیوجہ قرآن کے پ یادیبن یاسک

مطلب  ہیہے جسکا  ایکرنے کو کہا گ ملبات پر ع یہے کہ ہللا اور رسول ک ںیسے ۔ قرآن م تیآ  کیصرف چند ا
جاٗے ۔ قرآن  ایپر عمل ک ثیجاٗے اور صرف حد ایطرف رکھد کیکر ا ٹیلپ ںیکہ اب قرآن کو کپڑے م ںیہرگز نہ

کہ ہللا  یعنیہے  کیکا ا ںیم نیقرآن ت۔ ہے  یبے حد ضرورڑھنا اور اسپر عمل کرنا سمجھکر پ تیآ  کیہر ا یک

https://www.youtube.com/watch?v=m7A9eJlXr0c
https://www.youtube.com/watch?v=2MIRsJStD38
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اس  ونکہیہے چ یاور سنت رسول بھ یمنہ مبارک سے ہم تک پہنچ کےان ہی ونکہیک ثیحد یک ملسو هيلع هللا ىلصکا کالم محمد
 ںیثیدح فیجابجا ضع ںیم ثیمگر حد مستند ہے صدیقرآن صد ف۔  ایکھایعمل کرکے د صدیپر انھوں نے صد ف

اور  ثیقرآن کو باالٗے طاق رکھکر حد یوجہ بھ یادیبن یک یناکام ی۔ آج نام نہاد مسلمانوں ک ںیموجود ہ
۔ آج تو  ںیانتہا کو پہنچ گٗے ہ ںیاور شرک و بدت م ںیپڑگٗے ہ چھےیکے پ وںیو قصے کہان اتیاحک یدوسر

اور چغہ ہو ۔ حاالں کہ  یداڑھ یسب سے بڑ یجسک ںیو مفکرسمجھتے ہ یلوگ ان کو سب سے بڑا عالم مفت
 ںیپڑھا تھا بلکہ ہللا نے انھ ںیمدرسے سے نہ یبھ ینے کس ملسو هيلع هللا ىلصکچھ اور ہے ۔ محمد  غامیقرآن و سنت کا پ

کے مشورے پر عمل  ی  حضرت سلمان فارس تینے واحد اقل ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیخاص طور پر چنا تھا ۔ غزوہ خندق م
بلکہ  تےیڈالنے د ںیکو گھانس نہ تیاقل یکے لٗے چنا مگر آج ہم کس یسربراہ یاس کام ک یاور انکو ہ ایک

وہ ضرور  ںیکھیلوگوں کو د ضیٗ خاص خاص عہدے پے فا ںی۔ ہر شعبہ م ںیسے لگا کر رکھتے ہ وارید ںیانھ
پروان چڑھے ہونگے ۔ چند خاص  ںیخاص کے ساٗے م یخاص طبقے سے طعلق رکھتے ہونگے اور کس یکس

وم کو الو بنارہا ہوگا  اور دعوہ سچے عاشقان رسول کا کررہا ہوگا ۔ق یطبقہ پور یاشرف  
 

۔ جب ہم اپنے بچوں سے کہتے  ہوتا ںینہ یپتہ بھ ںیاور ہم ںیکے ذمہ دار ہم خود ہ تیطرب یکو جھوٹ ک بچوں
 یدراصل بچوں کو جھٹ ک ہی ں،یہ ںیگھر پر نہ یکہ باہر جو دستک دے رہا ہے اس سے کہدو کو ابو ابھ

 نیکر کے، ڈاکہ ڈال کر اور دوسروں کا حق چھ یآج کا نام نہاد مسلمان جھوٹ بول کر، چورہے ۔  ناید تیطرب
بلکل مختلف ہے ۔ قرآن  خامیحاالں کہ قرآن کا پ یشفارش ہوجاٗے گ یک ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ںیم امتیکر سمجھتا ہے کہ ق

و خار  لیبے حد ذل ںیم ایہ وہ اس دنہے ک یٗ پہچان بتا یکافر، منافق و مشرک کہا ہے اور اس ک ںینے تو انھ
گے ۔  ںیٗ ڈال دٗے جا ںیکے لٗے جہنم م شہیہم شہیسخت رسواکن عزاب ہوگا اور وہ ہم ںیہونگے اور آخرت م

 شہیہم شہیہم ایگ ںی۔ جو جہنم پ یہوگ ںینہ یریپھ رایہ یٗ ہو گا اور کو ںیادھر کا مال ادھر نہ یبھ یوہاں کبھ
عمل کچھ اور کرتے  کنیل ںیمنافق پڑھتے قرآن ہ ۔ ایکے لٗے گ شہیمہ شہیہم ایگ ںیاور جو جنت پ ایکے لٗے گ

۔ ںیہ  
 

رشتے  یپردہ و حجاب کے بہانے بھ ںیکا عالم ہے ۔ کہ یہے ۔ نفسہ نفس یٗ پہچان ختم ہو گ یبھ یآج رشتوں ک
حجاب کا  ر ۔وجہ ک یہونے ک بیتبقہ سگے رشتہ داروں کو غر ہیاشرف ٹسیاسٹ ںیتو کہ ںیتوڑے جارہے ہ

نقاب اس کے ہللا کا خوف ہے ۔ جبکہ  ںیاور ان م ںیعزت دار ہ ہیکرنا اور پہچاننا ہے کہ  میکا قا ایمقصد ح
 ےیکے ل نیمسلمہ خوات۔  دہشتگرد اپنے آپ کو چھپاتا ہے ایکہ ڈاکو  سایکہ چھپانا ج یعنیبلکل مختلف ہے 

۔ نقاب  کہ چہرہ اور ہاتھ کھال ہو یعنی ںیرکھ لفمخت دہشتگرد سے بالکل ایہے کہ اپنے آپ کو ڈاکو  یضرور
وہ  ںیکہ کہ ںیاور ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر ںیکھیخود د  یبھ ریتصو یدہشتگرد ک ایخاتون اور ڈاکو  یوال

پہچاننا مشکل ہو  ہی۔ عورتوں کہ نقاب لگانے سے  ںیہ یرہید ںیپناہ تو نہ ںیدہشتگردوں کو نقاب کے روپ م
مومن مرد  اور عزت دار مسلمہ ۔ یہللا سے ڈرنےوال ایدہشتگرد  ایکون ہے ڈاکو  چھےیپ ےدہ کجاتا ہے کہ پر

آج تو سالم  کنیل ںیسے روکتے ہ یٗ اور برا ںیہ تےیکا حکم د یکیوہ ن ونکہیک ںیہ ایاول ںیاور مومن عورت
۔ ہے ایجرم بن گ یکرنا بھ  

 
وے سے  نہیں بلکہ قول و فعل/عمل سے پہچانے دکھا یوہ ہیں جو لبادے سے یا ظاہر عاشقان رسول سؑچے

آج اگر اندھے و بہرے اور جاہل و جزباتی قوم کو  – اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتے جاتے ہیں
قرآن کی کوؑی آیت بتای جاتی ہے تو یہ ہزاروں سوال کردیتے ہیں، کفر کا فتوا لگا کر مارنے اور مرنے پر تل 

بہری اور جاہل  اندھی واس  -دوسرے قصے کہانیاں سناؑی جایں تو مزے لیکر سنتے ہیں  جاتے ہیں جبکہ اگر
سنیں تمہارے ایک غلط فیصلے سے انڈیا کے تیس کڑور مسلمان خطرے   –جزباتی قوم کا ہللا ہی حافظ ہے و 

ن سب پہلے ا  –میں پڑسکتے ہیں جو اس کے عالوہ ہیں جو اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں 
    - آج کی گلوبل دنیا پیار کی زبان سمجھتی ہے نفرت کی نہیں –کو امیگریشن دیں پھر بات کریں 

 
جاٗے ۔ مشرق وسطہ تو  یٗ پھر سے نہ دہرا خیتار یخان ک زیچنگ ایحالکو خان  ںیآج خدشہ لگتا ہے کہ کہ

 یقوم اتن ہیہے ۔ آج  یجارہ یہ یاب تک بہت ایدر یخون کسے  وںیصدچکا ہے اور  یکھنڈر ہو ہ یبھ سےیو
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 ل،یبڑا کام سڑک، ر یٗ کو ایہے کہ ہر کام خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کچڑا اٹھانے کا ہو  یٗ کاہل و سست ہو گ
 یآعظم و صدر بھ ریممکن ہے کہ کل وز نیتو ع ںیکے لٗے لوگ باہر سے آرہے ہ زیغرض ہر چ یجہاز، بجل

 کیآج ا۔  یگ مشرق سے مغرب تک بہے ایدر یک یالل پان کیپھر ا۔  یباہر کا ہوگا اور دفاع کا سربراہ بھ
اس سے  ںینو انسان کے لے ہ یاور تمام بن میراہتمام امت اب االتیتالش ہے جس کے خ یزندہ شخص ک سےیا
شخص کا پتہ چلے تو  سےیا یسر سے اونچا ہو جاٗے ۔ اگر آپ کو کس یہو جاٗے اور پان ریکہ بہت د شتریپ

اور اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ضرور ضرور تمام لوگوں کو مطلع  ںیتوں کو قرآن سے پرکھبا کین یاسک
۔ ںیسب مل جل کر کام کر ںیم چانےکو ب تیانسان یاور دکھ ںیکر  

 
۔ جہاں جہاں جگہ  جاےٗ  یک قیسے تحق لیکے راز پر تفص یترق یک نیہے کہ چ یاشد ضرورت اس بات ک آج

 نیجا سکے ۔ چ یٗ تکہ قوم کو بھوک و افالس سے نجات دال ںیٗ پودے لگاٗے جاکے درخت و  یملے پھل و سبز
 یقرآن ںی۔ ہر مسجد م ےجاسک ایجاٗے تاکہ قوم کو ننگ سے بچا ایلباس کے نظام کو فوراً الگو ک کیکے ا
شل مفت مار ںیجاٗے ۔ ہر مسجد م ایکا احتمام ک نےیمفت د میتعل یادیبن یک دیزبان کے عالوہ دور جد یعرب

کو نہ پڑھانا امت  وںیٹیرہے ۔ ب یباق یصحت بھ یجاٗے تاکہ قوم ک ید تیترب یادیبن یجوڈو کڑاٹے ک آڑٹس
 یامت بھگت رہ ہیآج  ازہیہے جسکا خم یخودکش یاجتماع یطرح ک کیرکاوٹ ہے اور ا ںیم یترق یک میابرھ

قرآن تو امت کے چال و  خامی۔ پ ںیہ تھا آج ہم کاٹ رہے ایجو بو رہنماؑوں نےکہ قوم کے  یہے ۔ ہمارے ماض
دے کر اس  حیترج ںیلبادے کو اول یگمراہ مالؑوں نے ظاہر شتریہے جبکہ ہمارے ب ٗے یکرنے کے ل حیچلن صح

چلے  ںینہ یپتہ ہ ںیگے ہم ںیدال ںیجبتک ہم قوم کو بھوک و افالس سے نجات نہ ہے ۔ ایامت کا جنازہ نکال د
۔ ںیسنوارتے ہ ںیم یروشن یہم سب ملکر قوم کے بچوں کا مستقبل قرآن ک ٗے یآ گا کہ اصل مصلہ کہاں ہے ۔   

 
کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہللا  

– کریں عملہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق   
 

ہے کا مطلب سمجھکر پڑھنا تالوت  
سورۃ البقرہ  – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – رہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتےحاالنکہ تم تالوت کرتے 

  44آیت 
 

وفیق عطا کی ت نے اور اس پر عمل کرنےھڑپ قرآن سمجھکراور ہمارے بچوں کو  سے دعاً ہے کہ ہمیں ہللا
–آمین  –فرماے   

۔ ہی۔ شکر ںیحاصل کر ںیور ثواب دارا ۓاوروں کو بھی یہ پیغام پہنچای ،اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلیے   
 

Download it, print it, distribute it, forward it and share with others and get great reward from Allah, Inshaa Allah. 
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