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ہر خاندان کا رہن سہن الگ طرح  یاے الگ ہوتا ہے ۔ اس نیا یہر انسان کا ڈ
نہ  یبرابر یک یکس یٴ اشد ضرورت ہے کہ کو یاس بات ک ٴ لے ی۔ اس ہوتا ہے

دوسرے کا ادب لحاض کرنا  کیبڑا ا ایچھوٹا ہو کرے بلکہ ہر انسان خاہ وہ 
ہے  کرسکتاسال کا نوجوان تو بھاگ بھاگ کر کام  ۲۰ سیب کی۔ ا کھےیس

 ریغ یکر سکتا ۔ کس ںیبھاگ دور نہ سایسالہ انسان اس ج ۶۰ساٹھ  کیمگر ا
سالہ  ۸۰ یآپ کو اس ںیمغرب م ہاںی۔  ٴ جاے یمثال نہ د یانسان ک یمعمول

۔ مثلہ وہاں شروع ہوتا  ںینہ تیرثمگر اک نگےینظر آ  ٴ ہوے بھاگتے یانسان بھ
پتہ اگال شخص معزور ہو  ایہے ۔ ک یشروع ہو جات یہے جہاں مقابلہ و برابر

چل رہا ہو تو  کریکا سہارا ل یلکڑ ںیہاتھ م یٴ ہو ۔ اگر کو دہیعمر رس ادہیز ای
شخص سننے پتہ اگال  ای۔ ک یآت ںینظر نہ یمعزور ینظر آجاتا ہے مگر زہن

 ںی۔ وہ لوگ آنکھہو  یآت ںینظر صاف نہ ایاونچا سنتا ہو  ایعزور ہو مسے 
والے شخص نظر  یمعزور یجسمان ںیجنھ ںیہ وتےاندھے ہ یبھ ٴ ہوتے ہوے

مگر اسنے  ایک ہی ہینے تو  ںیکہ م ںیآتے اور انسے مقابلہ کرتے ہ ںینہ
۔  رہیوغ رہیوغ ایک ںیکچھ نہ  

 

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

کہ  ںی۔ مگر وہ بھول جاتے ہ ںیسے ڈر کر رہ یٹیب یاس ک یاور نند بھ
ممکن ہے کہ  سےیک سایا ہیہوتا ہے ۔  انے آن یالڈل یک یکس یاسکے گھر بھ

 یمگر انک ںیہربن کر  ینوکران ینسے ڈرکر اور انکتو ا 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 ںیقہر سے ڈر ےماں باپ ہللا ک سےیا۔  ٴ ےداماد پر حرام ہوجا یبھ
انھوں  یاور خد بھ ںیرہے ہوتے ہ لیڈھک ںیجہنم م کرید میکو غلط تعل یٹیب

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

ہے تو۔ یک ںینہ حتیاگر انہوں نے اس عورت کو قرآن سے نص ٴ ےجایل  
 



 یممکن ہے کہ اسکے بھ یبھ ہی نی۔ ع پکڑ سے ڈرے یعورت ہللا ک یسیا
 یٴ کو یہللا ک ای۔  ٴ ےدہرا خیتار ہیاور پھر  ٴ ےبہو آ  یبھ یہوں اور اسک ٹےیب

پرسان حال نہ  یٴ اور کو ٴ ےر آ ظن یکھسکت نیتلے زم روںیاور پکڑ ہو اور پ
ہے ۔ یسخت ہوت یپکڑ بڑ یہللا ک ونکہیہو ک  

 

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

 

 ہے ۔ سب یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یساس کبھ
حاصل  نیاور ثوابدار ںیرہ یخوش یمل کر خوش ،ںیکر رایاخت یرو انہیلوگ م

ہے کہ بہو  درخواست یانسے بھ تو ںیہ ںیساس و سسر اگر معزور نہ ۔ ںیکر
رے سدو کیاور ا ںیرکھ الیخ سایج یٹیب یاور اس کا بھ ںینہ بنا یکو نوکران

۔ ںیحاصل کر نیاور ثوابدار ںیبلکہ جنت بنا ںیگھر کوجہنم نہ ںیمدد کر یک  
 

جاتے  سے مٹ یرہتے وہ صفحہ ھست ںیکر نہ اب زمانہ بدل چکا ہے، جو مل
چال  ںیم یروشن یقرآن ک ہے اگر یبہت بچت ہو سکت ںی۔ ملکر رہنے م ںیہ

ہو سکتا  ہیوالیاور انکا د ںیتو، ورنہ اخراجات آسمان پر پہنچ جاتے ہے جا
ہو چکا ہوتا  تمخ یخدا خوف یذرا برابر بھ ںیپکڑ الگ ۔ خود م یہے اور ہللا ک

۔ یہوت ںینہ یخدا خوف ںیم کہ ان ںیہے مگر الظام دوسروں کو لگاتے ہ   
 

جو ہمارے بزرگوں  ںیم ی۔ ماض کل کاٹو گے یہگے و ٴ وجو بورکھو کہ  ادی
جس  ںی۔ ہمارے مدبر و مفکر نے ہم ںیآج ہم کاٹ رہے ہ یوہ اینے بو

 ایکھایبنانا چاہا کر د وقوفیڈھالنا چاہا اور جتنا ب عیکے ذر ایڈیم ںیسانچے م
اور ہم آج اس کا  یضد تھ یو باہم ک یکم علم یوجہ ہمار یادیبن یجس ک

نہ  یوہ کبھ یہو گ یکم یعلم ک یقرآن ںی۔ جس قوم م ںیہ بھگت رہے زہیخم
ہے ۔ یالو بن سکت یکبھ  

 

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