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 ۔ اسالم ہری پگڑی یا نیلی پگڑی یا پیلی پگڑی یا اسالم ظاہری لبادے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے
کرتے ، اونچے پاجامے یا داڑھی کا نام نہیں بالکہ سچ بولنا ، ہر کام ایمانداری سے کرنا ، صحیح ناپنا 
اور تولنا ، وعدہ پورا کرنا ، وقت کی پابندی کرنا ، ضرورتمندوں کی ہر ممکن مدد کرنا ، معزورں کی 

مدد کرنا ، والدین  اور ساس و سسر اگر بوڑھے یا معزور ہوں تو انھیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انھیں 
بے گھر کرنا ، الغرض ہللا کے تمام احکام کی پابندی کرنا ورنہ ہللا کی مغفرت کو بھول جائیں بلکہ ہللا 

کی لعنت کے شکار ہونے کا امکان زیادہ ہے ۔
    

۔ اگر ٓاپ ہللا کے ہر حکم پر ٹھیک ہللا نے قرٓان میں واضح طور پر ان موضوعات پر احکام نازل کےٴ ہیں 
ٹھیک عمل کر رہے ہیں تو جنت ٓاپ کی منتظر ہے ورنہ شاید ٓاپ کا ٹھکانہ جہنّم ہو سکتا ہے  ۔

    

ۡلُمَصلِّیَن ٱلَِّذیَن ُھۡم َعن َصاَلتِِہۡم َساُھوَن  ۔ ان نمازیوں کے لیے ہالکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں فََوۡیٌل۬ لِّ
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 ، بے نمازی کی ایک الگ ان نمازیوں کے لےٴ خرابی ہے جو ہللا کے احکام کی پابندی نہیں کر رہے
کہانی ہے ۔ ٓاج اّمت کا حال دیکھ لیں خاص کر عربی سمجھنے والوں کا تو اور بھی بڑا حال ہے ۔ جو 
جان بوجھ کر ہللا کے فرمان کی حکم عدولی کریں ان پر زیادہ بڑا عذاب ہے ۔ اپنے گھر سے شروع 

اگر نہیں تو ٓاپ پر ہللا کی لعنت کریں کیا ٓاپ اپنے بّچوں کا والدیں کا اور ازواج کا حق ادا کر رہے ہیں 
 ۔نکاح ہللا کی حدوں میں سے ایک حد ہے ۔ ہے

    

قرٓان کا یہ حق ہے کہ اسے سمجھکر پڑھا جاےٴ  اور اس پر عمل کیا جاےٴ ۔
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