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 ںی۔ ہمارے مدبر و مفکر نے ہم ںیآج ہم کاٹ رہے ہ یوہ ایجو ہمارے بزرگوں نے بو ںیم ی۔ ماض کل کاٹو گے یجو بوٗو گے وہ
 یباہم ک و یکم علم یوجہ ہمار یادیبن یجس ک ایکھایبنانا چاہا کر د واقوفیہا اور جتنا بڈھالنا چا عیکے ذر ایڈیم ںیجس سانچے م

۔ہے  یالو بن سکت ینہ کبھ یوہ کبھ یہو گ یکم یعلم ک یقرآن ںیجس قوم م۔  ںیبھگت رہے ہ زہیکا خم اساور ہم آج  یضد تھ  
 

کے دور  یٗ ہے جو کہ آج کے مہنگا یہوت یالگ گھر ک پکے پکاٗے کھانے، سلےسالٗے کپڑے اور شیٗ فرما یک نیخوات یس بہت
 ںینہ یکرنا ممکن ہ ایمہ سایمردوں کے لئے ا صدیف ۹۵ ںیپاکستان م ہیجمہور یہے ۔ آج اسالم ایبہتوں کے لٗے ناممکن ہو گ ںیم

 انہین اس کے برعکس مناممکن ہے ۔ قرآ  ہیمردوں کے لٗے  شتریب ہیہے کہ  یبتات ہی رتفطرت ہے اور آج فط نیہے ۔ اسالم د
۔ ںیسے ملجل کر رہے رہتے ہ اریسے چلنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ سچے مومن پ الپیم لیاور م یرو  

 

 یشاد یونہیمگر ج ںیرہتے ہ یخوش یاور بہن سب ملکر خوش یٗ ماں، باپ، بھا ںیہے جسم یعورت اپنا گھر چھور کر آت کیا
ہے تاکہ شوہر جلد سے  یتیسب کو نچانا شروع کرد وریہے ساس، سسر، نند و د یتیشروع کرد شیٗ فرما یہے الگ گھر ک یہوت

 چھےیدے اور اکثر اوقات اسکے پ کریڈالے اور اسے الگ گھر ل شکیپڑے تو ب الناڈاکہ ڈ ریکٗے بغ زیتم یجلد حالل و حرام ک
و بہن  یٗ ھاوج تو اسکے ماں، باپ، بھاب یممکن ہے کہ اسک سےیک ہیساتھ ہوتا ہے ۔  یاسکے گھروالے اور جاہل معاشرہ بھ

ساس،  ونکہیک یتھ یمجبور یریتو م ںیحرکت خود کر یوہ کنیل رتیغےورنہ بھاوج بدمعاش و ب ںیبرداشت کرکے ساتھ رہ
۔ہے  اینے اس قوم کا جنازہ نکال کر رکھد اور جاہل مالٗوں فلم و ڈرامے شتریب نوچتے تھے ۔ ںیانھ یو نند سبھ وریسسر، د  

 

 وریدساس، سسر،  ںیماسکے بدلے  اسے ںیو بہن کو چھورکر نٗے گھر م یٗ ہے تو ماں، باپ، بھا یعورت اپنے گھر چھورت کیا
 ید ںینہ یہ میتعل ہیاسکے گھر والوں نے اسے  ونکہیک ںیقدر نہ یٗ کو یجسکشوہر تو بالکل مفت ملتا ہے ہے اور  او نند ملت

اشد  یک میتعل یہے ۔ آج ہم سبھوں کو قرآن یہوت ید ںینہ میتعل یاسک یبھ نےانکے ماں و باپ  یبھ ںیانھ ونکہیہے ک یہوت
پکڑ  یپھر ہللا کنوچ نوچ کے خون چوس کے بنکر رہ جاٗے  سےیک وںیتو ج وںیکا مقصد ج ینہ ہو کہ زندگ سایا ورت ہے ۔ضر
۔ ںیٗ کرتے ہوٗے جنت بنا مدد یکدوسرے  کیابلکہ عفو و درگزر کرتے ہوٗے اور  ںیٗ جنگ نہ بن دانیگھر کو م ۔ آجاےٗ  یبھ  

 

ہے اگر  یبہت بچت ہو سکت ںی۔ ملکر رہنے م ںیسے مٹجاتے ہ یرہتے وہ صفحہ ھست ںیزمانہ بدل چکا ہے، جو ملکر نہ اب
پکڑ الگ ۔  یہو سکتا ہے اور ہللا ک ہیوالیاور انکا د ںیچال جاٗے تو، ورنہ اخراجات آسمان پر پہنچ جاتے ہ ںیم یروشن یقرآن ک
۔ ںینہ یخدا خوف ںیکہ انم ںیہو چکا ہوتا ہے مگر الظام دوسروں کو لگاتے ہ تمخ یخدا خوف یذرا برابر بھ ںیخود م  

 

کہ کل کو انھوں نے  ںیہ یاور اس بات سے بالکل بےخبر ہوت ںیہ بن جاملک یگھر ک یکہ پہلے روز سے ہ ںیہ یچاہت ںیاکثر بہو
 ںیرہے ہوتے ہ کھیکو د نیجو اپنے والد ںیرہے ہوتے ہ کھیس یپھر وہ یساس بننا ہوتا ہے ۔ انکے اپنے بچے بھ یک یکس یبھ

پڑھائ  یوں پر برا اثر پڑتا ہے اور انککا سارا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس کا بچ گھر ںیم یتان نچایکھ یک یکرس ی۔ ملکہ ک
غرق ہوجاتا ہے ۔ ڑایکا ب   

 

 خیتار ہیبہو اٗٓے اور پھر  یبھ یہوں اور اسک ٹےیب یممکن ہے کہ اسکے بھ یبھ ہی نی۔ ع پکڑ سے ڈرے یعورت ہللا ک یسیا
 یپکڑ بڑ یہللا ک ونکہیان حال نہ ہو کپرس یٗ ر اٗٓے اور کوظن یکھسکت نیتلے زم روںیاور پکڑ ہو اور پ یٗ کو یہللا ک ایدہراٗے ۔ 
ہے ۔ یسخت ہوت  

 

بہنوں کو قرآن سے  یاپن یبھائ بھ گرفت آجاٗے ۔ یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکر حتیکو قرآن سے نص وںیٹیب یاپن نیوالد
۔ ںیکر حتینص   

 

 یخوش یمل کر خوش نیکر رایاخت یرو انہیلوگ م ہے ۔ سب یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یساس کبھ
اور  ںیٗ نہ بنا یدرخواست ہے کہ بہو کو نوکران یتو انسے بھ ںیہ ںیسسر اگر معزور نہو ساس  ۔ ںیحاصل کر ںیاور ثوابدار ںیرہ

۔ ںیحاصل کر نیاور ثوابدار ںیٗ نت بنابلکہ ج ںیگھر کوجہنم نہ ںیمدد کر یدورے ک کیاور ا ںیرکھ الیخ سایج یٹیب یاس کا بھ  
 

۔ ہیشکر۔  ںیصل کرحا 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 ںیکہ وہ ہر کام کرسک 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 ہیکہ برتانمل ںیخوات ہے ۔  
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