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شوہر۔ ہر  اںیویاور ب ںیہ ٴ بنگے اںیویہے ۔ شوہر ب یبہ رہ یآجکل گنگا الٹ
 باتوں کو سنے یکہ اچھ ںیکے پاس وقت نہ یمصروف ہے کس حدیشخص ب

جو قرآن کے مطابق  ںیبات یاچھبات ہے ۔  یاور پھر عمل کرنا تو بہت دور ک
 تو نے وںیویبکچھ  ۔ ہے ہیصدقہ جار یبھ النایہوں اس کا سننا اور اس کا پھ

غالم  یشوہر کو غالم بنا رکھا ہے اور اسطرح خود بھ اپنے بنکر نہیظالم حس
 یٴ جو کو فخر ہے ۔ ٴ بجاے ےشرم ک یاس پر بھ کنیل ںیہ یٴ بنکر رہگ یویب یک

۔ ٴ ممکن ہے اس کا گھر تباہ ہو جاے ایپھنس گ ںیم بیکے فر ںزویبرانڈڈ چ     
 

اور بات ہے اور ملجل کر  ہی تو ںیدونوں کام کر رہے ہ یویشوہر اور ب اگر
ا رورنہ بچوں پر ب ٴ جاے ایبرکت ہے اگر منظم ہو کر کام ک یہ ںیکام کرنے م

ہوا  ایم بنااور شوہر کو غال ںیخاتون خانہ ہ لویگھر یویاثر پڑتا ہے ۔ اگر ب
۔ آجکل تو ہر کام پر  ںیکے امکانات بہت کم ہوجاتے ہ یترق یہے تو شوہر ک

 یٴ پڑھا یٴ ن یٴ ہے اور ن یپڑت یکرن یاریت یشگیکو وقت کے مطابق پ کیہر ا
پڑتا ہے ۔ نایاچھا خاصہ وقت د ٴ ہے جس کے لے یپڑت یکرن یبھ   

 

 ںیرکھ الیرا خکہ بچوں کا پو ہے یبحد ضرور ہی ٴ خاتون کے لے لویگھر
کے  اسکول و کالج اور ںیمدد کر یپور ںیم یٴ دونوں پڑھا ایو دن نید یانک

۔ ںیتوجہ سے پڑھائ یخود پور ںیانہ یگھر پر بھ عالوہ   
 

تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں اور باپ دونوں کام  ای کا مسلہ گھراکثر 
 ایاپ دونوں ماں اور ب ایدے پاتے  ںیاور بچوں کو پورا وقت نہ ںیکرتے ہ

پر وقت  ایڈیسوشل م لیموبا ای یویٹ ایدونوں صرف سوکر  ای کیسے ا ںیانم
گھر کے  تو ایہے پھر  یالت فیبہو گھر تشر یٴ پھر جب ن ای۔  ںیکرتے ہ عیضا
ملکہ  یپھر بہو پہلے دن سے ہ ایکرتے  ںیلوگ اسے دل سے قبول نہ یباق

کوشش  یباہر کرنے ک کو نکال ہے اور ساس یکوشش کرت یبننے ک ہیبرتان
عرصہ لگا ہوتا  کیا ںیساس کو اس مقام پر پہنچنے م یہے جبکہ اسک یکرت

کہ ساس سسر کو بے گھر  ںیہ یتو اس قدر حد سے گر جات ںیہے۔ کچھ بہو
۔ جس ماں و باپ نے اپنے الڈلے  ںیہ یکرکے اپنے ماں اور باپ کو لے آت



 یاسے ہ اید ںیاس کے قدموں مکو پڑھا لکھا کر اور کام کے قابل بناکر  ٹےیب
۔ معزوروں سے مقابلہ نہ کرے یٴ کو۔  ایبے گھر کرد    

 

 یانتھک محنت کرنے وال یاس زمانے ک وجہ یادیبن یک لنےیپھ کے اسالم
اور  ںیتھ یکھاتیعلوم خود س یادیجو اپنے بچوں کو تمام بن ںیتھ ںیخوات

ہوں ۔ اریت ٴ جدوجہد کے لے یکہ وہ ہر طرح ک ںیتھ یاس قابل بنات کو لڑکوں   
 

نے  ملسو هيلع هللا ىلصتو محمد یتھ یرہ ہو حضرت فاطمہ  سے یشاد یک ی  حضرت عل جب
 ی۔ اس یانک یجدوجہد و  زمہ دار یسار یسے کہا کہ باہر ک ی  حضرت عل

 خیہے ۔ تار یانک یزمہ دار یسار یطرح حضرت فاطمہ  سے کہا کہ گھر ک
۔ جب  ںیتھ یبھر کر الت یپان ںیم زہیگواہ ہے کہ حضرت فاطمہ  خود مشک

 یٴ کھایس حینے انکو تسب ملسو هيلع هللا ىلصتو محمد یک شیفرما یکنے غالم  طمہ  حضرت فا
 کے بعد صحابہ پھر ملسو هيلع هللا ىلص۔  محمد ںیاکثر فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہجو ہمم 

اور قرآن  یٴ پڑگ ںیباتوں م یٴ سنا ی۔ اسکے بعد امت سن نیو تبع تابع نیتابع
 یہے ۔ آج کس یامت بھگت رہ ہیآج  ازہیجس کا خم یٴ گ یسے کوسوں دور چل

فتوہ لگا کر  اس پر کفر کا تو وہ ٴ جاے یٴ بتا یبھ تیآ  کیا یرآن کق یکو بھ
امت  ہینہ مانے  ہیمانے  یٴ ۔ کو ںیہو جاتے ہ اریت ٴ اور مرنے کے لے مارنے

ہللا کا عزاب  یبھ ہیوجہ کر خلفشار کا شکار ہے اور  یک یقرآن سے دور
 ہے ایبتا ںیقرآن م یسے نکلنے کا حل بھ عذاب اس ںیہر دور مہللا نے ہے ۔ 
سے ضرورت  دت۔ آج ش ںیبال رہے ہ ںیطرف ہر دور م یاس ک ٴ ایزندہ اولاور 

جو قرآن سے دعوت و  ٴ کو ڈھونڈا جاے ٴ ایاول زندہ سچےہے کہ  یاس بات ک
۔ تےیل ںینہ سےیپ یٴ کو ٴ کے لے غیاور اس دعوت تبل ںیکرتے ہ غیتبل  

 

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

 یاپن یویب یٴ کو یاور نہ ہ ٴ کو غالم بناے یویب یشوہر اپن یٴ نہ کو پکڑ ہو ۔ یک
اور  ٴ جےیپورا عمل ک راس پ ،ٴ قرآن سمجھکر پڑھے ۔ ٴ شوہر کو غالم بناے

۔ معزور ہو تو الگ بات ہے یٴ اگر کو ۔ ٴ نچاےاوروں تک پہ غامیپ ارایاسکا پ   
 

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