سخقذ ٔ ػضًٌذ

ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض
(هَإٓ  ٝكي٣غ کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں)

ػزيحُِط٤ق هخٕ گ٘ڈ ٙپٍٞ
ؿِٔہ كوٞم رلن حُل ُٞحک٤ڈٓی ٓللٞظ ہ٤ں
ٗخّ کظخد7
کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں

ٍهٜض ٝػِٔ٣ض هَإٓ ٘ٓ ٝض

َٓطذ7

ػزيحُِط٤ق هخٕ گ٘ڈ ٙپٍٞ

1

سخقذ ٔ ػضًٌذ

ٗخَٗ 7
کٔپُٗٞگ 7

حُل ُٞحک٤ڈٓی حٓالّ آرخى
كَ٠ص ٍكٔخٕ

کٔپٞ٤ٹَ کِ٤ی گَحكی ٤ٓ 7ي ػـخثذ كٖٔ٤
پہال ح٣ڈ7 ٖ٘٣

ٗٓٞزَ6103ء

ٛللخص7
هٔ٤ض7

2

سخقذ ٔ ػضًٌذ

حٗظٔخد
حہِ٤ہہہ ٓلظَٓہہہ حٍٝرکہہٞا ک ہ ٗہہخّ ؿ٘ہہہٞا ٗ ہ حّ
ٗ٤ک کخّ کی طکٔ٤ٓ َ٤ں ٗہہ ٛہَف رَٜپہ ٍ ٞطؼہخٕٝ
ک٤خرِکہ هيّ هيّ كِٛٞہ حكِحثی کی۔ ہللا طؼخُی حٕ کہٞ
حؿَ ػظ ْ٤ػطخ كَٓخث ۔
آٖٓ٤

كہَٓض ٓ٠خٖٓ٤
ٓويٓہ
رخد ٗٔزَ
رخد حٍٝ

ػ٘ٞحٗخص

ٛللہ
ٗٔزَ
01

ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض

3

سخقذ ٔ ػضًٌذ




















01
كکْ َٗػی
ِ
03
ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض
03
ػِٔ٣ض کخ ُـٞی  ٝحٛطالكی ٓؼ ٖ٘ی
05
ٍهٜض کخ ُـٞی  ٝحٛطالكی ٓؼ ٖ٘ی
61
ٍهٜض کی حهٔخّ
62
حكکخّ ک حػظزخٍ ٓ ٍهٜض کی هٔٔ٤ں
62
ٍهٜض  ٝطول٤ق کی ٓخص ٍٞٛط٤ں
63
ٍهٜض ک حٓزخد
66
آٓخٗی ح ٍٝػيّ كَؽ ٓ٤ں كَم
11
ى٤ٓ ٖ٣ں كَؽ ٗہ٤ں ہ
كخالص کخ ٍهٜض ح ٍٝػِٔ٣ض پَ ػَٔ کٓ ٞظؼ11 ٖ٤
کَٗخ
12
حٓض کخ حؿظٔخػی ػَٔ
12
حكکخّ ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض کی َٗحث٢
13
ٍَٟٝص ح ٍٝكخؿض ٓ٤ں كَم
14
حٗٔخٕ کی ط ٖ٤كخُظ٤ں
16
حٟطَحٍ کی كخُض ح٠ٓ ٍٝطَ
11
ٍَٟٝص ک ٟٞحر٢
11
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞػِٔ٣ض کی ہيح٣ض
14
حٓ َٛطِٞد ػِٔ٣ض ہی ہ

رخد

ػ٘ٞحٗخص

رخد ىّٝ






ػِٔ٣ض ک





ٛللہ
ٗٔزَ
طوخٟ

حهٞحٍ ٝحكؼخٍ ٓ٤ں حهال٤ٗ ٙض
ٖ
طوٞی
ؿٍٝٞكکَ
ًکَ
ہـَ کی ُٗيگی (َٓؿٞرخص ٗلْ ٓ
طک)
ٛزَ
ٗکَ
حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ

4

16
21
25
41
45
طَک 66 ٖ١ٝ
ِ
011
001
061

سخقذ ٔ ػضًٌذ






رخد ّٓٞ







ٖٓ٘ ٓ٤ں حٓظوخٓضٓ ،وٜي ٣ًٍ ٝؼہ کی طوي ْ٣ح010 ٍٝ
ؿِي رخُی ٓ پَہِ٤
020
ر ٗ٤خُی (هٞى ىحٍی)
021
طٞکَ
026
حكٔخٕ
032
ٍُّ ه َٗ ٝ َ٤ک ٓلَٗخٓ ٓ آگہی
035
ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا ٓ هظخٍ كی ٓز َ٤ہللا طک
052
ػِٔ٣ض ک ًٍحثغ
053
هَإٓ
614
حٓ ٔٙٞكٔ٘ہ
611
َٓ٤ص ٛلخرہ
620
ض ٛخُق
حهٞصٍ ،كخهض حٛ ٍٝلز ِ
631
ٛخُق ُٹَ٣کَ
634
طٞك٤ن ٖحُہی

رخد

ػ٘ٞحٗخص

رخد چہخٍّ

حہَ ػِٔ٣ض کخهخكِہ ۔طخٍ٣ن ٓ
ٓؼخُ٤ں
















ٛللہ
ٗٔزَ

هالكض ٍحٗي ٙک
ٓ٤خٓی ه٤خىص
ى٘٣ی ه٤خىص
ىٞٗٝا ه٤خىطٞا کخ رخۂی طؼِن
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ثغى ہللا انشؽًٰ ٍ انشؽٍى
يوذيہ
حٓالّ ى ٖ٣كطَص ہ ح ٍٝحّ ُلخظ ٓ حٗظہخثی كو٤وض پٔ٘ي۔ حٓالّ
ٓلَٟٞٝا ح ٍٝطٍٜٞحطی ٗظَ٣خص  ٝػوخثي پَ ٓ٘ظَٔ ىٗ ٖ٣ہ٤ں ہ کہ
ُٗيگی ک ؿِٞ٤ٜٔا ح ٍٝكوخثن ٓ كَحٍ حهظ٤خٍ کَک حٗٔخٕ ک ٞح٣ک
طٍٜٞحطی ُىٗ٤خ ٓ٤ں پہ٘کخ ىے۔ ح ٍٝپُ ٙٝ َٜىٗ٤خ ٓ ٝخ كٜ٤خ ٓ ر هزَ
ػٞ٠
حپ٘ آپ ٓ٤ں گْ ہ ٞکَ ٗہ َٛف حپ٘ی ٗ٘خهض کٜٞىے۔ رِکہ ح٣ک
ِ
ٓؼطَ رٖ کَ ح٣ک ر كخثي ٙكو َ٤چ ِ٤رٖ کَ ٍ ٙؿخث ۔
حٓالّ ُٗيگی ہ طلَ٣ک ہ حٝ ٍٝحهؼ٤ض پٔ٘ي ہ ۔ ُٗيگی کی كو٤وظٞا
کٔٓ ٞـٜظخ ہ ۔ حٗٔخٕ کُٗ ٞيگی ؿ ٘٤کی ٍحٓ ٙکٜخطخ ہ ۔ حُّ کی
طَر٤ض کَطخ ہ ۔ ػ٘ٓ ٖ٤ـيٛخٍ ٓ٤ں رٜی ٍہ٘ٔخثی کَطخ ہ ۔ ح ٍٝحٗٔخٕ کٞ
گَٔحہٞ٤ا ٓ٤ں رٜٹک٘ ٗہ٤ں ى٣ظخ۔  ٙٝحٗٔخٕ کٓ ٞخ ّٞ٣ہ ٓ ٗٞرکخطخ
ہ ۔  ٙٝحٗٔخٕ ؿ٘ٓ ٞکالص حٜٓ ٍٝخثذ ى٣کٜکَ گٜزَح حُٹٜظخ ہ ۔ ٣ہ حُٓ
ٓہخٍح ى٣ظخ ہ ۔  ٙٝحٗٔخٕ کی کٍِٔٝی کخ حػظَحف کَطخ ہ ۔ حُّ کی
ؿِيرخُ ک٤ل٤ض ٓ ٝحهق ہ ۔ حّ ُ ٤ط ٞحُّ ک ُ٘ٓ ٤کَ كخالص
ٓ٤ں رٜی آٓخٗ٤خا كَحہْ کَطخ ہ ۔ حُّ کی حٓظؼيحى ،حُّ کی ٛالك٤ظٞا حٍٝ
ٓخطٓ ٜخط ٜحُّ کی ٓـزٞ٣ٍٞا کخ حكٔخّ کَک حُٓ ٍكٜظ٤ں حٍٝ
ٓہ٤ُٞخص ػطخ کَطخ ہ ۔ حّ ُ ٤ط ٞحّ ک ٞىٔٓ ٖ٣ل٤ہ کہخ گ٤خ ہ ۔
حٓالّ حّ َ١ف ُٗيگی ک ٞكٔ ٖ٤ح ٍٝآٓخٕ ر٘خطخ ہ ۔ ح ٍٝح٣ک „„‟‟٢ٓٝ
ى ٖ٣کی ر٘خ پَ ٓ ، ٢ٓٝؼظيٍ حٓ ٍٝظٞحُٕ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ کَٗ کی طِوٖ٤
کَطخ ہ ۔ ٣ہی ط ٞحّ کی حٓظ٤خُی ه٤ٜٛٞض ہ ۔ کظخد ٍهٜض ٝ
ػِٔ٣ض ٓ٤ں ٗہ َٛف حٕ پہِٞإا پَ ٍ٘ٗٝی ڈحُی گجی ہ رِکہ ٓخطٜ
حىٗی حٍٝ
ٓخط٣ ٜہ رٜی رظخ٣خ گ٤خ ہ ۔ کہ حٓالّ ٗ حٗٔخٕ ک ٓخٓ٘
ٖ
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کٔخٍ ک ىٍؿٞا کی طؤ ْ٤کی ہ ۔ طخکہ حگَ  ٙٝکٔخٍ ک ىٍؿ طک
حپ٘ی کٔی کٍِٔٝی ح ٍٝػيّ حٓظؼيحى کی ر٘خ پَ ٗہ پہ٘چ ٓک ۔ طذ رٜی
حىٗی ىٍؿ طک ط ٞرہَكخٍ پہ٘ک ۔ ؿ ٞکہ
ٓ ٙٝخٗ ّٞ٣ہ ہ ٞح ٍٝحُّ
ٖ
ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک ُ Bare Minimum ٤ہ ۔طخہْ حّ کخ ٓ٘٘خ ٣ہ ہ
کہ حٗٔخٕ کٔخٍ كخ َٛکَے حٗ ٍٝخٓٔخػي كخالص ٓ٤ں رٜی کٔخٍ ىٍؿ
ک ك ٍٜٞک ُ ٤ػِٔ٣ض کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کَے ؿ ٞحُٞٝحُؼِّ
ٓٙٞ
پ٤ـٔزَٝا کی َٓ٤طٞا ٓ٤ں ٗٔخ٣خا ہ ۔ ح ٍٝؿْ کخ ػِٔی ٗٔٗٞہ حُ ٔ
كٔ٘ہ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہ ۔
حّ کظخد کخ حرظيحثی هخکہ ؿ٘خد ػ٘خء ہللا رِٞچ ٛخكذ کی هٞحہٖ پَ
ؿ٘خد حٍٗخى حػظْ ٗ ط٤خٍ ک٤خ۔ ح ٍٝحٗہٞا ٗ ٛ ۸/۷للٞا کی ح٣ک
 outlineر٘خثی۔ ؿ٘خد رِٞچ ٛخكذ کی هٞحہٖ طٜی کہ ٓ٤ں حُّ ٓ٤ں
ؿِٝی طَٓ ٝ ْ٤حٟخكہ کَک حّ ک ٞح٣ک ىٍّ کی ٗکَ ى٣يٝا۔ طخکہ
حّ َ١ف ک ى٣گَ ٟٓٞٞػخص ک ٓخط„„ ٜىٍ ّٝهَآٗی‟‟ کخ ح٣ک
ک ٍّٞػخّ هخٍث ٖ٤ک ُ ٤ى ٖ٣کی طلہ ْ٤ک َُٓ ٤طذ کَ ُ٤خ ؿخث ۔
ُ٤کٖ ؿذ حّ حرظيحثی هخکہ پَ کخّ َٗٝع ک٤خ طٟٝ ٞخكظی ٗکخص ٞ٣ا
ٓخٓ٘ آط گج ۔ کہ  ٙٝحرظيحثی هخکہ ٣کَٔ ريٍ کَ ٍ ٙگ٤خ۔ ح٣ ٍٝہ کخّ
پِ٤ٜظ پِ٤ٜظ کظخد کی ٟوخٓض حهظ٤خٍ کَ گ٤خ۔ ح ٍٝحد ح٣ک ىٍّ کی
رـخث حّ ٟٓٞٞع پَ کٔی كي طک ح٣ک ؿخٓغ کظخد ہ ۔
حّ ٟٓٞٞع پَ كوہخء ک ہخا كوہی ٓزخكغ ٓٞؿٞى ہ٤ں ح٤ٓ ٍٝں ٗ
ک ٖٗٞکی ہ ۔ کہ حُٕ کی آٍح ک ٞحّ حٗيحُ ٓ َٓطذ کَٝا کہ حّ
ٟٓٞٞع ک ٓوظِق پہِٟٝ ٞخكض ک ٓخط ٜهخٍث ٖ٤ک ٓخٓ٘ آؿخث٤ں۔
ػخّ  ٍٞ١پَ حُٓض ک حكَحى ک ٞؿي٣ي ُٓخٗ کی آٓخث٘ٞا حَٗ٤ٗ ٍٝگٞ٤ا
ٗ حط٘خ ٓہَ پٔ٘ي حٓ ٍٝخى٣ض پٔ٘ي ر٘خ ى٣خ ہ کہ حد ػِٔ٣ض ط ٞحپ٘ی
ؿگہ ٙٝ ،حّ ى ٖ٣کی حٗظہخثی آٓخٕ ػزخىحص ح ٍٝحكکخٓخص ٓ رٜی پہِٞ
طہی ک ُ ٤ى ٖ٣ہی کی طؼِٔ٤خص ٓ٤ں ہ َ٤پ َ٤ٜکَک كِ٤ہ رخُٞ٣ا حٍٝ
رہخٗٞا ٓ كَحٍ ک ٍحٓظ حهظ٤خٍ کَٗخ چخہظ ہ٤ں۔ ح ٍٝپ َٜحّ پَ
ٗيحٓض کخ حظہخٍ کَٗ ک رـخث حّ ى ٖ٣کی ؿِ ٢طؼزَ٤حص کَٗ پَ
کَٔ کْ ُ٤ظ ہ٤ں۔
حّ کظخد ک پہِ رخد ٓ٤ں ٣ہ ک ٖٗٞکی گجی ہ کہ ٍهٜض حٍٝ
ػِٔ٣ض ک َٗػی ٓلہُٞ ٓ ّٞگٞا ک ٞآگخ ٙک٤خ ؿخث ح ٍٝحّ ک
هٞحػي ٟٞ ٝحر ٢ح ٍٝحٟطَحٍی كخالص ٓ٤ں حّ ک كيٝى ٝحٟق کَ
ىث ٤ؿخث٤ں۔ حٓ ٍٝخط ٜہی حّ طٍٜٞک ٞرٜی ًہٖ ٗ٘ ٖ٤کَ ى٣خ ؿخث کہ
ى ٗ ٖ٣ؿٖ ٍهٜظٞا کخ كکْ ى٣خ ہ ۔ ح ٗ ٚٗ ٍٝؿٖ کی ط٣َٜق کی
ہ ۔ ٗ ٙٝہ َٛف كظٔی ٝحؿذ ح ٍٝكَ ٝہ٤ں رِکہ حگَ حٕ ٣َٛق
ٍهٜظٞا پَ ػَٔ ٗہ ک٤خگ٤خ ط ٞآپ گ٣ٞخ ہللا ک حكکخّ ٓ ٍٝگَىحٗی کَ
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ٍہ ہ٤ں۔ ٣ہ رٜی ٓٔـٜخٗ کی ک ٖٗٞکی کہ ٍهٜض ػخّ  ٍٞ١پَ
ػِٔ٣ض ک ح َٛحكکخّ ٓ٤ں ح٣ک هْٔ کی حٓظؼ٘خ )٣(exemptionخ
ٓہُٞض ) (Relaxationہ ؿ ٞکہ حٗٔخٕ کی رؼٓ ٞـزٞ٣ٍٞا ٓؼالً
َٓٓ ،ٝلَ ٝؿ َٙ٤کی ٝؿہ ٓ ىی گجی ہ ۔ كَ٠ص ػخث٘ہ ؓ ٓ
َٓٝی ٣ہ كي٣غ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ى ٝحُٓ٤ٓ ٍٞں آٓخٗی کخ پہِ ٞحهظ٤خٍ
كَٓخط ط ٜۂخٍی ٍہ٘ٔخثی کَطی ہ ۔ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺَٛف حُٕ ىٝ
حٓ٤ٓ ٍٞں آٓخٕ حَٓ حهظ٤خٍ كَٓخط ط ٜ۔ ؿٖ کخ ػٞحد رَحرَ ہٞطخ طٜخ۔حٍٝ
ؿ ٞحهظ٤خٍی حٓ ٍٞط ٜحّ کی ٓؼخُ٤ں ىی گج٤ں۔ حٓ ٍٝخط٣ ٜہ رٜی ٝحٟق
ٍٓ ٗ ٍٞکزٜی
کَ ى٣خ گ٤خ کہ ؿہخا طک ىػٞص ح ٍٝؿہخى کخ طؼِن طٜخ طٞ
ؐ
رٜی آٓخٕ ٍح ٙحهظ٤خٍ ٗہ٤ں کی۔ رِکہ ۂ٘٤ہ ػِٔ٣ض حهظ٤خٍ کی۔ حٍٝ
ٛلخرہ کَحّ کی رٜی ػِٔی ح ٍٝػِٔی طَر٤ض حّ حٗيحُ ٓ٤ں کی۔ ح ٍٝحُٓض
ک ٞرٜی حّ کی طؼِ ْ٤ح ٍٝہيح٣ض ىی۔ کہ ٍح ِ ٙكن ٓ٤ں ٓ٘کالص حٗگِ٤
کَک ہللا ک کِٔ ک ٞرِ٘يکَ٣ں۔ ح ٍٝحّ ٍح٤ٓ ٙں کٔی رٜی هَرخٗی
ٓ ىٍ٣ؾ ٗہ کَ٣ں۔
ىَٓٝے رخد ٓ٤ں ػِٔ٣ض ک طوخ ٟر٤خٕ ک ٤گج ہ٤ں۔ ؿٖ ٓ
ػِٔ٣ض کی ٍح ٙکی ٓطِٞد ٛلخص ح ٍٝحّ ک حہْ پہِٝ ٞحٟق ہ ٞؿخط
ہ٤ں ح ٙٝ ٍٝؿِ ٢كۂی رٜی ٍكغ ہ ٞؿخطی ہ ۔ کہ آىٓی رْ حپ٘ی كي طک
ٖ
طوٞیٗ ،کَٛ ،زَ ،طٞکَ ،حكٔخٕ ،ؿٍٝٞكکَ ً ،کَ ح ٍٝحَٓ
ٓکِق ہ ۔
رخُٔؼَٝف ٗٝہی ػٖ حُٔ٘کَٝؿ َٙ٤کی حٛطالكخص کخ ٤ٓٝغ ٓلہ ّٞر٤خٕ
ک٤خ گ٤خ ہ ۔ ؿ ٞحّ ٓليٝى ٓلہ ٓ ّٞرخُکَ ٓوظِق ہ ۔ ؿ ٞطٜٞف ک
رؼ ٞكِوٞا ٗ ٣ہخا ٓظؼخٍف کَح٣خہ ۔ حّ ک ٓخطٓ ٜخط٤ٓ ٖ٘ٓ ٜں
ػخرض هيٓی ،ؿِي رخُی ٓ پَہ ِ٤حٓ ٍٝوٜي ح٣ًٍ ٍٝؼہ کی طوي ْ٣ر٤خٕ
کی گجی ہ ۔ کہ ؿِي رخُی ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ٍِٓ٘ ک ُٗ ٤خؿخثِ ًٍحثغ
ح٘ٓ ٍٝض ٍٓ ٍٞک رَػکْ ٍحٓظ طالٕ کَٗخ ٓخٍی ؿيٝؿہي کٞ
حکخٍص کَ ڈحُظخ ہ ۔حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ٣ہ حٓالٓی ط ٍٜٞرٜی ى٣خ گ٤خ ہ کہ
ہَ ِٓٔٔخٕ ک ٞػِٔ٣ض کی ٍح ٙپَ چِ٘ ک ُ ٍُّ ٤ه َٗٝ َ٤ک
ٓلَٗخٓ ٓ آگخہی كخ َٛکَٗخ ٍَٟٝی ہ ۔َٛف ه َ٤ک ٞؿخٗ٘خ حٍٝ
َٗ ک َٓچ٘ٔٞا ٓ ر هزَی ح ٍٝالػِٔی ِٓٔٔخٕ کخ ٗٗ ٙٞ٤ہ٤ں
ہ ۔ حٕ طٔخّ طوخٟٞا ک ٓخطٓ ٜخط ٜہـَص ح ٍٝؿہخى کی حّ ٍح٤ٓ ٙں
حۂ٤ض کخ حكٔخّ ىال٣خ گ٤خ ہ ۔ ٣ہ ٓخٍے طوخ ٟح٣ک ىَٓٝے ٓ
َٓر (integrated) ١ٞہ٤ں حٓ ٍٝذ پَ ٣کٔخا ػَٔ حّ ٍح٤ٓ ٙں کخٓ٤خری
کخ ٟخٖٓ ہ ۔
طَٔ٤ے رخد ٓ٤ں ًٍ ٙٝحثغ ر٤خٕ ک ٤گج ہ٤ں کہ ؿٖ ک رـ َ٤آپ
ػِٔ٣ض کی ٍح ٙپَ ح٣ک هيّ رٜی آگ ٗہ٤ں رڑٛخ ٓکظ ۔ حّ ک ُ٤
ٍَٟٝی ہ کہ آپ هَإٓ ،حُٓ ٙٞكٔ٘ہَ٤ٓ ،ص ٛلخرہٛ ،خُق ُٹَ٣کَ
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حٛ ٍٝخُق حؿظٔخػ٤ض کی َ١ف ٍؿٞع کَ٣ں۔هَإٓ ٘ٓ ٝض ہی  ٙٝىٞٗٝا
ر٘٤خىی ٜٓخىٍ ہ٤ں کہ ؿِٔٔٓ ٞخٗٞا ک ٤ِ٤ہيح٣ض ح ٍٞٗ ٍٝک
َٓچ٘ٔ ہ٤ں۔ حٕ کی طؼِٔ٤خص ہی کی ر٘٤خى پَ آپ ٛ ٙٝخُق ٓؼخَٗٙ
ٝؿٞى ٓ٤ں ال ٓکظ ہ٤ں۔ ؿہخا َٛف حهٞصٓ ،لزضٍ ،كخهض حٍٝ
طٞحٛی رخُلن ح ٍٝطٞحٛی رخُٜزَ کخ ٓخك ٍٞہٞ۔ ح٣ ٍٝہ ٓذ کک ٜرـَ٤
ہللا کی طٞك٤ن ح ٍٝحٓظؼخٗض ک ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ ُ٤کٖ ہللا حُٕ ک ٞطٞك٤ن ى٣ظخ
ہ حٓ ٍٝيى كَحہْ کَطخ ہ ؿ ٞهٞى آگ رڑ ٛکَ ہيح٣ض ک ِ١ذ گخٍ
ہٞا۔
ح ٍٝآهَی رخد ٓ٤ں هخكِہ حہَ ػِٔ٣ض کی طخٍ٣ن کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ٙٝ
ىٍه٘خا ٓؼخُ٤ں پ ٖ٤کی گجی ہ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ہَ ٓ٘کَ
ٝهض ٓ٤ں حك٤خث ى ٖ٣ک ُ ٤ک٤٘ٗٞں كَٓخث٤ں۔ ح ٍٝحػالث کِٔۃ حُلن
ک ُ ٤آٝحُ رِ٘ي کی۔ ح٣ ٍٝہ ِِٓٔہ ح ٍٝهخكِہ ٗہ طٜٔخ ہ حٗ ٍٝہ ٍکخ
ہ ۔ رِکہ حّ هخكِ ٓ٤ں ٍ ُٝرَ ُٝحٟخكہ ہٞطخ ؿخ ٍہخ ہ ۔ ؿ ٞحّ رخص
کخ ػزٞص ہ کہ كن  ٝرخ َ١کخ ٓؼَکہ حد رٜی ؿخٍی ہ حٍٝحٓض حپ٘خ
ه ٕٞى٣کَ كن کی َٓرِ٘يی ک ُ ٤کٗٞخا ہ ۔
٣ہ کخ ٕٝحّ ُلخظ ٓ طٗ ٞجی ٗہ٤ں کٗٞ٤کہ حُٓض ک حٗظہخثی ؿِ َ٤حُويٍ
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی حٞٓ ٍٝالٗخ حرُٞلٖٔ
ػِٔخء رخُوٞٓ ٜٙٞالٗخ ٓ٤ي
ٖ
ٗوطہ ٗظَ ٓ حّ ٟٓٞٞع پَ ط٤ٜ٘لخص پٖ٤
ػِی ٗيٝی ٗ حپ٘ حپ٘
ٔ
کی ہ٤ں۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ طـي٣ي  ٝحك٤خث ى٤ٓ ٖ٣ں ٓـيىى ٖ٣ک
کخٍٗخٓٞا کخ حك٤خث ى ٖ٣ک كٞحُ ٓ ط٘و٤يی ؿخثِ٤ُ ٙخ ہ ۔ حٍٝ
كو٤وض ٣ہ ہ کہ رخٝؿٞى حّ ک  ،کہ ٣ہ ٓوخُہ ٗخُٝ ٙی ہللا کی هيٓخص
ک ِِٓٔ ٓ٤ں ُکٜخ گ٤خ طٜخ۔ ٣ہ حك٤خث ى ٖ٣ک كٞحُ ٓ کٞ٘ٗٞا
کخ ح٣ک حٗظہخثی ٓيرَحٗہ ح ٍٝؿخٓغ طـِ٣ہ ہ ۔ ؿْ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ حٛالف
حكٞحٍ ک ٍُ ٤حٓظ رٜی طـ ِ٣ٞكَٓخث ہ٤ں۔
ىَٓٝی ؿخٗذ حُٕ کی حّ ٓ ٔ۴۹کی ط٤ٜ٘ق ک رہض رؼي ٓٞالٗخ
حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ٗ ىػٞص  ٝػِٔ٣ض ک ٗخّ ٓ ٓ٘خہ َ٤حٓالّ کی
طخٍ٣ن حپ٘ ٗوطۂ ٗظَ ٓ َٓطذ کی۔ ح ٍٝحُٕ کی ىػٞص کخ ؿخثِ٤ُ ٙخ۔
ح ٍٝرہض ػٔي٣َ١ ٙو ٓ حُٕ کی ىػٞطی ؿيٝؿہي پَ طل٤ٜالً ٍ٘ٗٝی
ڈحُی۔
ٓ٤ں ٗ ىٞٗٝا ػِٔخء کی ط٤ٜ٘لخص ٓ رَٜپ ٍٞحٓظلخى ٙک٤خ ح ٍٝحّ ک
ُ
ُ٤ٓ ٤ں حٕ کخ ر كي ٓٔ٘ ٕٞہٞا ُ٤کٖ كخُ٤ہ کظخد حّ ُلخظ ٓ حٕ
کظخرٞا ٓ ٓوظِق ہ کہ حّ ٓ٤ں ػِٔ٣ض ک ط٘خظَ ٓ٤ں ٍهٜظٞا
کخ ؿخثِ٤ُ ٙخ گ٤خ ہ ح ٍٝپ َٜؿٔ٤خ کہ ػَ ٝک٤خ چکخ ہ ۔ ػِٔ٣ض ک
طوخٟٞا حًٍ ٍٝحثغ ٓ رٜی رلغ کی گجی ہ ۔ حٞ٣ ٍٝا ح٣ک ػخّ
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ُ٤

ػِٔ٣ض کی ٍح ٙکخ ٍح ٙػَٔ) (Action Planپ ٖ٤ک٤خ

ِٓٔٔخٕ ک
گ٤خ ہ ۔
حّ کظخد کخ ٓ٘٘خ ٓ ٝيػخ َٛف ٣ہ ہ کہ حّ حكَح ٝ ١طلَ ٢٣ک ىٍٝ
ٓ٤ں حُٓض کی حٓالّ ک ٓ٘٘خء ک ٓطخرن ٛل٤ق ٍہ٘ٔخثی کی ؿخث ۔
ح ٍٝحكَحى حٓض حُٕ طٔخّ كظ٘ٞا،حٍٝگَٝہٞا ٓ آگخ ٙہ ٞؿخث٤ں ؿ ٞح٣ک
َ١ف حُٓض ک ٞػ ٖ٤کٗٞیٗ ،لَص پٔ٘يی حٓ ٍٝہَ حٗگخٍی ٓ٤ں ٓزظال کَ
ٍہ ہ٤ں۔ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف حُٕ ک ٓخٓ٘ حٓالّ کی ؿِ ٢طؼز٣َ٤ں
پ ٖ٤کَک حُّ ک ٞحكَحطلَی ،حٗظہخ پٔ٘يی حٍٝى٘٣ی حُٓ٤ٓ ٍٞں ر ؿخ ؿِٞ
کی َ١ف ُ ؿخ ٍہ ہ٤ں۔ ٣ہ ٝهض کی حٗظہخثی ٍَٟٝص ہ کہ ہْ ىٖ٣
حٓالّ ک رخٍے ٛل٤ق آگہی كخ َٛکَ٣ں۔ ح ٍٝپ َٜػِّ  ْ٤ٔٛک
ٓخط ٜحپ٘ حّ ٓٞهق پَ ڈٹ ؿخث٤ں۔
حّ کظخد ٓ٤ں هٜٛٞی  ٍٞ١پَ ٣ہ حہظٔخّ ک٤خ گ٤خ ہ کہ ؿ ٞكَ٠حص
ٝهض کی کٔی ٣خ ىَٓٝی َٜٓٝك٤خص کی ر٘خ پَ ٛللخ ً ٛللخ ً کظخد کخ
ٓطخُؼہ ٗہ٤ں کَ ٓکظ حٕ ک ُ ٤کہ٤ں ط ٞحہْ ٗکخص ک ٗ٤ک ه٢
ک٘٤ٜچ ُ ٤گج ہ٤ں ۔ ح ٍٝکہ٤ں ٤ٓfontں ٓ٘خٓذ طزيِ٣ی کَ ىی گجی ہ
طخکہ  ٙٝر٤ک ٗظَ )ٓ(at a glanceخٍی کظخد ک ٞى٣کٓ ٜک٤ں۔
حٗگَ ِ٣ی هٞحا ١زو کی ٓہُٞض کی هخ َ١حہْ حُلخظ  ٝحٛطالكخص کی
حٗگَِ٣ی ٓ٤ں ٟٝخكض ()Glossary of Wordsکظخد ک آهَ ٓ٤ں کی
گجی ہ طخکہ رَٝهض ٓ٘خٓذ ٍہ٘ٔخثی ہٓ ٞک ۔
ٓ٤ں هٜٛٞی  ٍٞ١پَ ؿ٘خد ػ٘خء ہللا رِٞچ ،ؿ٘خد حٍٗخى حػظْ ،پ٘خٍٝ
ٓ٤ڈ٣کَ کخُؾ ک ؿ٘خد كَ٠ص ٍكٖٔ ٖ ح ٍٝحُلُٞحک٤ڈٓی حٓالّ آرخى ک
ؿ٘خد ٓ٤ي ػـخثذ كٔ ٖ٤کخ ٓ٘ک ٍٞہٞا ؿٖ ک طؼخٓ ٝ ٕٝيى ک رـَ٤
٣ہ کخّ پخ٣ہ طکٔ َ٤طک ٗہ٤ں پہ٘چ ٓکظخ طٜخ۔ حٕ ک ػال ٙٝحُٕ طٔخّ
كَ٠حص کخ رٜی ٗکَ گِحٍ ہٞا ؿ٘ہٞا ٗ ػِٔی ٓٞحى ٓہ٤خ کَ ٗ ٓ٤ں
طؼخُی حٕ ٓذ ک ٞحؿَ ػطخ كَٓخث ۔آٖٓ٤
ٓيى كَٓخثی ۔ ہللا
ٖ
آهَ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓ٤ي حرٞحالػِی ٓٞىٝىی ک حٕ حُلخظ پَ هظْ کَطخ ہٞا۔کہ
„„٣ہ َٗ٣ؼض رِىُٞا حٗ ٍٝخَٓىٝا ک ُٗ ٤ہ٤ں حطَی ہ ۔ ٗلْ ک
ر٘يٝا ح ٍٝىٗ٤خ ک ؿالٓٞا ک ُٗ ٤ہ٤ں حطَی ہ  ،ہٞح ک ٍم پَ
حڑٗ ٝحُ هٖ  ٝهخٗخک ،ح ٍٝپخٗی ک رہخإ پَ رہ٘ ٝحُ كَ٘حص
حالٍ ٝح ٍٝہَ ٍٗگ ٓ٤ں ٍٗگ ؿخٗ ٝحُ ر ٍٗگٞا ک ُٗ ٤ہ٤ں
حطَی ہ ۔٣ہ حٕ رہخىٍ َٗٝ٤ا ک ُ ٤حطَی ہ ؿ ٞہٞح کخ ٍم ريٍ ى٘٣
کخ ػِّ ٍکٜظ ہٞا ،ؿ ٞىٍ٣خ کی ٍٝحٗی ٓ ُڑٗ ح ٍٝحّ ک رہخإ
ک ٞپ َ٤ٜى ٘٣کی ۂض ٍکٜظ ہٞا ،ؿٛ ٞزـۃ ہللا ک ٞىٗ٤خ ک ہَ ٍٗگ
ٓ ُ٣خىٓ ٙلزٞد ٍکٜظ ہٞا ح ٍٝحٓی ٍٗگ ٓ٤ں طٔخّ ىٗ٤خ کٍٗ ٞگ
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ى ٘٣کخ كِٛٞہ ٍکٜظ ہٞا۔ِٓٔٔخٕ ؿْ کخ ٗخّ ہ  ٙٝىٍ٣خ ک رہخإ پَ
رہ٘ ک ُ ٤پ٤يح ہی ٗہ٤ں ک٤خ گ٤خ ہ ۔حّ کی آكَ ٖ٘٣کخ طٓ ٞوٜي ہی ٣ہ
ہ کہ ُٗيگی ک ىٍ٣خ ک ٞحّ ٍحٓظہ پَ ٍٝحا کَ ىے ؿ ٞحّ ک حٔ٣خٕ
 ٝحػظوخى ٓ٤ں ٍحٍ ٙحٓض ہ َٛ ،حِٔٓ ١ظو ْ٤ہ ۔ حگَ ىٍ٣خ ٗ حپ٘خ ٍم
حّ ٍحٓظہ ٓ پ َ٤ٜى٣خ ہ ط ٞحٓالّ ک ىػٞے ٓ٤ں ٗ ٙٝو ٚؿٜٞٹخ
ہ ؿ ٞحّ ريُ ہٞث ٍم پَ رہ٘ ک ٍُ ٤حٟی ہ ٞؿخث ۔ كو٤وض
ٓ٤ں ؿٓ ٞکخ ِٓٔٔخٕ ہ  ٙٝ ،حّ ؿِ ٍٝ ٢ىٍ٣خ کی ٍكظخٍ ٓ ُڑے گخ،
حّ کخ ٍم پ َٗ٤ٜکی ک٤ٓ ٖٗٞں حپ٘ی پٍٞی هٞص َٛف کَ ىے گخ،
کخٓ٤خری حٗ ٍٝخکخٓی کی حّ ک ٞهطؼخ پَٝحٗہ ہٞگی ٙٝ ،ہَ حّ ٗوٜخٕ کٞ
كظی کہ حگَ
گٞحٍح کَ ُ گخ ؿ ٞحّ ُڑحثی ٓ٤ں پہ٘ک ٣خ پہ٘چ ٓکظخ ہٖ ،ٞ
ىٍ٣خ کی ٍٝحٗی ٓ ُڑط ُڑط حّ ک رخُ ٝٹٞٹ ؿخث٤ں حّ ک ؿٞڑ
ر٘ي ڈ ِ٤ٛہ ٞؿخث٤ں ،ح ٍٝپخٗی کی ٓٞؿ٤ں حّ ک ْ٤ٗ ٞؿخا کَک کٔی
ک٘خٍے پَ پ٘٤ٜک ى٣ں ،طذ رٜی حّ کی ٍٝف ہَ گِ ٗکٔض ٗہ کٜخث
گی ،ح٣ک ُٔلہ ک ُ ٤رٜی حّ ک ىٍ ٓ٤ں حپ٘ی حّ ظخہَی ٗخَٓحىی
پَ حكٔ٣ ّٞخ ىٍ٣خ کی ٍ ٝپَ رہ٘ ٝحُ کخكَٝا ٣خ ٓ٘خكوٞا کی
کخَٓحٗٞ٤ا پَ ٍٗک کخ ؿٌرہ ٍحٗ ٙہ پخث گخ۔
حٗوالد ٣خ حٍطوخء ۂ٘٤ہ هٞص ہی ک حػَ ٓ ٍٔٗٝخ ہٞح ہ  ،ح ٍٝهٞص
ڈ َٛؿخٗ کخ ٗخّ ٗہ٤ں ڈٛخٍ ى ٘٣کخ ٗخّ ہ ۔ٓڑ ؿخٗ ک ٞهٞص ٗہ٤ں
کہظ ٞٓ ،ڑ ى ٘٣ک ٞکہظ ہ٤ں۔ىٗ٤خ ٓ٤ں کزٜی ٗخَٓىٝا ح ٍٝرِىُٞا ٗ
کٞثی حٗوالد پ٤يح ٗہ٤ں ک٤خ ،ؿُٞ ٞگ حپ٘خ کٞثی ح ،ٍٞٛکٞثی ٓوٜي
ك٤خص ،کٞثی ٜٗذ حُؼٗ ٖ٤ہ ٍکٜظ ہٞا ،ؿ ٞرِ٘ي ٓوٜي ک ُ ٤هَرخٗی
ى ٘٣کخ كِٛٞہ ٗہ ٍکٜظ ہٞا ،ؿ ٞهطَحص ٘ٓ ٝکالص ک ٓوخرِہ کی
ۂض ٗہ ٍکٜظ ہٞا ،ؿٖ ک ٞىٗ٤خ ٓ٤ں ٓل ٞآٓخثٖ حٓ ٍٝہُٞض ہی
ٓطِٞد ہ ،ٞؿ ٞہَ ٓخٗک ٓ٤ں ڈ َٛؿخٗ ح ٍٝہَ ىرخإ ٓ ىد ؿخٗ
ٝحُ ہٞا ،حُٞ ٔ٣گٞا کخ کٞثی هخرَ ًکَ کخٍٗخٓہ حٗٔخٗی طخٍ٣ن ٓ٤ں
ٗہ٤ں پخ٣خ ؿخطخ۔ طخٍ٣ن ر٘خٗخ َٛف رہخىٍ َٓىٝا کخ کخّ ہ ۔ حٗہی ٗ حپ٘
ؿہخى ح ٍٝحپ٘ی هَرخٗٞ٤ا ٓ ُٗيگی ک ىٍ٣خ کخ ٍم پَ٤ٜح ہ ۔ ىٗ٤خ ک
ه٤خالص ريُ ہ٤ں۔ ٓ٘خہؾ ػَٔ ٓ٤ں حٗوالد رَپخ ک٤خ ہ ۔ ُٓخٗ ک ٍٗگ
ٓ٤ں ٍٗگ ؿخٗ ک رـخث ُٓخٗ ک ٞهٞى حپ٘ ٍٗگ ٓ٤ں ٍٗگ کَ
چٜٞڑح ہ ۔
ٓ٤ں ح٣ک ٓـخہي ک ح ٔ٣حٔ٣خٕ کخ ١خُذ ہٞا ،حٔ٣خ ىٍ ٓخٗگظخ ہٞا ؿٞ
ٓٔ٘يٍکی ٞ١كخٗی ٓٞؿٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٹٞٹی ہٞثی ک٘ظی ُ ؿخٗ
پَ ر ؿٜـک آٓخى ٙہ ٞؿخث  ،حٔ٣ی ٍٝف ٓخٗگظخ ہٞا ؿٗ ٞکٔض کٜخٗ
حٓ ٍٝپَ کخ ٍک ٜى ٘٣کخ ط ٍٜٞرٜی ٗہ کَ ٓکظی ہ ،ٞحٔ٣ی ػِٔ٣ض
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ٓخٗگظخ ہٞا ؿٓ ٞخىی ٓہخٍٝا ٓ هطؼخ ٓٔظـ٘ی ہ ٞح ٍٝطٔخّ ٓہخٍٝا
ک چٜٞٹ ؿخٗ پَ رٜی ٗہ ٹٞٹ ٓک  ،حٔ٣خ حٍحىٓ ٙخٗگظخ ہٞا ؿٔ
کٞثی ١خهض حپ٘ ٍحٓظ ٓ ٗہ ہٹخ ٓک ۔‟‟
ٓـ ٜحپ٘ی کْ ػِٔی کخ حػظَحف ہ کہ حّ حہْ ٟٓٞٞع کخ کٔخكوہ كن
حىح ٗہ کَ ٓکخ۔حّ ٓ٤ں ؿ ٞرٜی ؿِطی ہٞثی َ٤ٓ ٙٝی ؿخٗذ ٓ ہ ۔
ؿْ ک ُ ٤ہللا ٓ ٓؼخكی کی ىٍهٞحٓض ہ ۔ ح ٍٝؿ ٞکک ٜكن ہ ۔
 ٙٝہللا کی ؿخٗذ ٓ ہ ۔
ہللا طؼخُی ٓ ىػخ ہ کہ  ٙٝحّ كو َ٤ک ٖٗ ٞک ٞهز ٍٞكَٓخ کَ حٓ
ُٞگٞا ک ُ ٤ہي ح٣ض کخ ًٍ٣ؼہ ر٘خث ح َ٤ٓ ٍٝے ُ ٤رخػغ حؿَ ٝ
ػٞحد۔ آٖٓ٤۔

ُٓہزلخٗک حُِّٜہہْ ٝرلٔہہيک حٓہہظؼلَہللا حُہہٌی ال حُہہہ حال حٗہہض  ٝحطہہٞد
حُ٤ہ۔
ْ
ْ
َٓ َٝ ٕٞہ َ
ٖ٤
ہہال ِّ َػَِہہہ ٠حُ َُْٔ َٓہہہِِ َ
ٜہہہلُ َ
خٕ ٍَرِّہہہ َ
ُٓہہہ ْز َل َ
ي ٍَدِّ حُ ِؼہہہ َِّ ِس َػ َّٔہہہخ ِ َ٣
 ٖ٤۔
َْ ٝحُ َل ْٔ ُي ِ َّّلِلِ ٍَدِّ ْحُ َؼخَُ ِٔ َ
ػزي حُِط٤ق هخٕ گ٘ڈ ٙپٍٞ
ح٣ڈٝحثٍِطَر٤ہ پ٘خٍٝ

ٍٓٞهہ ً۸ 7ی حُلؾٛ ٔ۹ٖ۷
رٔطخرن ٔٔ ٓظٔزَ ٕٓٔ۲
ٓ٤ڈ٣کَ کخُؾ

ٍٓٝک ٍٝڈ پ٘خٍٝ

رخد حٍٝ
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ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض

ٍهٜض  ٝػِٔ٣ض
حٓالّ ى ٖ٣كطَص ہ ح٣ ٍٝہ حٗٔخٕ کی كطَص حُٞ ٍٝگٞا ک ىٍٓ٤خٕ
حػِی ىٍؿخص طک پہ٘ک٘
حّ كطَی كَم ٓ آٗک٤ٜں ر٘ي ٗہ٤ں کَطخ ؿٞ
ٖ
ک ٤ِ٤ىٍکخٍ حٓظؼيحى ٛ ٝالك٤ض ک كٞحُ ٓ حٕ ٓ٤ں پخ٣خ ؿخطخ
حػِی
ہ ۔حّ كو٤وض پٔ٘يحٗہ ٗوطہ ٗظَ ٓ حٓالّ ٗ ہَ ػَٔ ک٤ِ٤
ٖ
ح ٍٝحى ٖٗی ىٓ ٝطل٤ں ٓوٍَ کی ہ٤ں۔حٓالّ حٗٔخٕ ک ٟؼق کخ حػظَحف
کَطخ ہ حّ ُ ٤حٓالّ ٗ حٗٔخٗٞا ک ٞطَؿ٤ذ رٜی ىی ہ ح ٍٝڈٍح٣خ
رٜی ہ ۔ٗ٤کی کی َ١ف رالٗ ح ٍٝرَحثی ٓ ٍٝک٘ کخ كکْ ى٣خ ہ ۔
ِٓحث٤ں رٜی ٓوٍَ کی ہ٤ں ح ٍٝطٞرہ کخ ىٍٝحُ ٙرٜی کٜال ٍکٜخ ہ ۔ حٓالّ
ٗ ٍَٟٝطٞا ک ٤ِ٤حكکخّ ٟٝغ ک ٤ہ٤ں حٓ ٍٝـز ٍٞحٓ ٍٝؼٌٍٝ
ُٞگٞا ک ػٌٍ کخ ه٤خٍ ٍکٜخ۔ ُ ٖہٌح ٓوظِق كخالص ٓ٤ں ٍهٜظ٤ں حٍٝ
حٓظؼ٘خء کی گ٘ـخثٖ ٍکٜی ہ ۔ ح ٍٝحّ َ١ف ِٓٔٔخٗٞا ک٘ٓ ٤ِ٤کَ
ح٤ٜٓ ٍٝزض ک حٝهخص ٓ٤ں ح ٔ٣ؿخثِ ٍحٓظ ک ٍٜٞى ٣ہ٤ں ؿٖ ٓ
٘ٓ ٙٝکالص ٓ ٗکَ ٓکظ ہ٤ں۔ حٕ ٍٞٛطٞا ٓ٤ں  ٙٝچ٣ِ٤ں الُّ ٗہ٤ں
ہٞط٤ں ؿ ٞپہِ ػخّ كخالص ٓ٤ں حُٕ ک ٤ِ٤الُّ حٍَٟٝ ٍٝی ٣خ كَحّ حٍٝ
حػِی ح ٍٝحٍكغ ٍٞٛص ک ٞحهظ٤خٍ ٗہ ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ٞطٞ
ٓکَ ٙٝط٤ٜں۔ ؿذ
ٖ
حىٗی حٔٗ ٍٝزظخ ً ہِکی ٍٞٛص ک ٞحپ٘خ ُ ٘٤کی حٓالّ ٗ حؿخُص ىی
ٖ
ہ ۔حٕ َٗػی حكکخّ ک ٞػِٔ٣ض حٍ ٍٝهٜض کہخ ؿخطخ ہ ۔حٕ پَ گلظگٞ
کَٗ ٓ پہِ ٓ٘خٓذ ہٞگخ کہ كکْ َٗػی کی ٗٞػ٤ض ٓؼِ ّٞکی
ؿخث طخکہ حّ کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ٓ٘يٍؿہ رخال حٛطالكخص کی كو٤وض
ٝحٟق ہ٤ٓ ٗٞں آٓخٗی ہٞ۔

كکْ َٗػی7
ِ

طؼخُی کخ  ٙٝهطخد) (Addressہ ؿ ٞرَح ٍِ ٙحٓض هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٣خ
ہللا
ٖ
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ُرخٕ ٓزخٍک ٓ ٓ٘ض ک ًهخثَ ٓ٤ں ہْ طک پہ٘کخ ہٞ۔
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ٓظؼِن

ح ٍٝؿ ٞر٘يٝا ک حكؼخٍ ح ٍٝحػٔخٍ کی کٔی ک٤ل٤ض ٣خ ك٤ؼ٤ض ٓ
ہٞ۔ حّ ک ٞحٛطالف ٓ٤ں "كکْ َٗػی"کہظ ہ٤ں ۔
(ٓزخى٣خص حُ ٍٞٛكوہ حُ ػزيحُِط٤ق هخٕ گ٘ڈ ٙپٓ ٝ ٍٞلٔي هخٕ ٓ٘ہخّ
ٛللہ )۷۹

كکْ َٗػی کی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں۔ كکْ َٗػی طکِ٤لی
ح ٍٝكکْ َٗػی ٟٝؼی
ؽکى ؽشػی رکهٍلی:
„„كکْ َٗػی طکِ٤لی‟‟  ٙٝہ ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں حٗٔخٕ ک ٞکٔی چِ٤
کخ ٓکِق هَحٍ ى٣خ گ٤خ ہٞ۔ ٣خ کٔی چ ِ٤کخ ٓکِق ہ ٓ ٗٞرَی هَحٍ ى٣خ
گ٤خ ہٞ۔ ٣ؼ٘ی ٣خ ط٣ ٞہ رظخ٣خ گ٤خ ہ ٞکہ ٣ہ کخّ کَٗخ الُٓی ہ ح٣ ٍٝخ ٣ہ رظخ٣خ
گ٤خ ہ ٞکہ ٣ہ کخّ ٗہ٤ں کَٗخ ہ ۔ ٣خ ٣ہ رظخ٣خ گ٤خ ہ ٞکہ طٔہ٤ں حّ کخّ ک
کَٗ ٣خ ٗہ کَٗ کی حؿخُص ہ ۔ حٕ طٞ٘٤ا ٓ٤ں ٓ کٞثی ح٣ک رخص
كکْ َٗػی طکِ٤لی‟‟ کہالطخ ہ
رظخثی گجی ہ ٞط٣ ٞہ „„ ِ

عظ کبو کٕ الصيی کشَے کب ؽکى دٌب گٍب ہٕ يضالً:
َٝحَهِ ُْٞٔ ٤ح حَُِّٖٞ ٜسَ َٖ ٝحطُٞح حُ َِّ ًٖٞسَ (انجوشِ" )۳ٖ:حٔٗ ٍٝخُ هخثْ کَ ٝحٍٝ
ُکٞحس ى"ٝ۔

عظ کبو عے يُغ کٍب گٍب ہٕ۔ ٓؼالً7
(االَؼبو)ٔ۵ٕ:
ََ ٝال طَ ْو ََر ُْٞح َٓخ ٍَ ْحَُ٤ظِِْْ ٤

"ح٣ٍٝہ کہ ٓخٍ ٣ظ ْ٤ک

هَ٣ذ ٗہ ؿخإ"۔

عظ کبو کٕ کشَے ٌب َہ کشَے کب اخزٍبس دٌب گٍب ہٕ۔ ٓؼالً7
كَِ ِْظُ ْْ كَخ ْٛطَخ ُى ْٝح (انًبئذِ" )ٕ:ہخا ؿذ حكَحّ کی كخُض هظْ ہٞ
َٝحِ ًَح َ
ؿخث

ط ٞطْ ٗکخٍ کَ ٓکظ

ہ"ٞ۔

(ح٠٣خًٛللہ  ۴۷طخ )۴۷

اکضش ػهًبء َے ؽکى رکهٍلی کٕ پبَچ هغًٕں يٍں روغٍى کٍب
ہے۔
ٔ۔ح٣ـخد (ٝحؿذ) ٕ۔ ٗيد (ٓ٘يٝد) ٖ۔ طلَ( ْ٣كَحّ) ۷۔کَحہض
(ٓکَ)ٙٝ
۷۔حرخكض (ٓزخف)
حّ طؤ٣ ٓ ْ٤ہ ظخہَ ہ کہ ؿْ كؼَ ک کَٗ کخ كکْ ى٣خ گ٤خ ہ
حُّ کی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں۔ ٝحؿذ ح٘ٓ ٍٝيٝد۔ ؿْ ک چٜٞڑٗ کخ كکْ ى٣خ
گ٤خ ہ حُّ کی رٜی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں كَحّ حٓ ٍٝکَٙٝ۔ ح ٍٝکٔی کخّ ک
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٣خ چٜٞڑٗ

ٓ٤ں حهظ٤خٍ ى٣خ گ٤خ ہ ٞط ٞحُّ کی ح٣ک ہی هْٔ ہ

کَٗ
ٓزخف۔
ػِٔخء حك٘خف ٗ حّ کٓ ٞخص هٔٔٞا ٓ٤ں طؤ ْ٤ک٤خ ہ ۔ كَٝ ،ٝحؿذ،
ٓ٘يٝد ،كَحّٓ ،کَ ٙٝطلَٔ٣یٓ ،کَ ٙٝطِ٘٣ہی حٓ ٍٝزخف

(طل٤ٜالص ک ُٓ ٤الكظہ ہٓ ٞزخى٣خص حُ ٍٞٛكوہ حُ ػزيحُِط٤ق هخٕ گ٘ڈٙ
پٓٝ ٍٞلٔي هخٕ ٓ٘ہخّ ،ح ٍٝؿخٓغ حالُ ٍٞٛحُ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛہ ۷۴طخ
)۷۴

ؽکى ٔمؼی:
ٟٝغ ک ُـٞی ٓؼ٘ی کٔی چ ِ٤ک ٞر٘خٗخ٣خ حهظ٤خٍ کَٗخہ ۔حٛطالف ٓ٤ں
طؼخُی کخ  ٙٝهطخد )(Addressہ ؿ ٞکٔی
كکْ ٟٝؼی ٓ َٓحى ہللا
ٖ
ِ
چ ِ٤ک ٞکٔی كؼَ ک ُٓ ٤زذ )٣ (condition) ١َٗ ،(causeخ ٓخٗغ
) (impedimentر٘خ ىے۔ ٣خ کٔی چ ِ٤ک ٛل٤ق )٣(validخ كخٓي
) )irregularہ ٗٞکخ ًٍ٣ؼہ ر٘ ۔(ػِْ ح ٍٞٛكوہ۔ح٣ک طؼخٍف ؿِي حٍٝ
حُ ڈحکٹَ ػَكخٕ هخُي ڈِّٞٛا۔ٛللہ۔)۷۷
ن حََُّٝ َِْ ٤هَُْ ٖحَٕ ْحُلَـْ َِ ۭ حِ َّٕ هَُْ ٖحَٕ ْحُلَـْ َِ ًَخَٕ
ْ حِ َُٖ ٠ؿ َٔ ِ
حَهِ ِْ حَُِّٖٞ ٜسَ ُِ ُيُُِ ْٞى حُ َّ٘ ْٔ ِ
َٓ ْ
٘ ُْٜٞىًح (ثُی اعشائٍم۔)۸۷
ُٝحٍ آكظخد ٓ ُ کٍَحص ک حٗيَ٤ٛے طک ح ٍٝكـَ
"ٗٔخُ هخثْ کَٝ
ِ
ک هَإٓ کخ رٜی حُظِحّ کَ ! ٝکٗٞ٤کہ هَإٓ ِ كـَ ٓ٘ہٞى ہٞطخ ہ ۔ (٣ؼ٘ی
كـَ ٓ٤ں پڑ ٛؿخٗ ٝحُ هَ ٓحٕ کی كَٗظٞا کی َ١ف ٓ گٞحہی ىی
ؿخطی ہ )"۔

ُٝحٍ آكظخد کٗ ٞخّ کی ٗٔخُ کخ ٓزذ هَحٍ ى٣خگ٤خ
حّ آ٣ض ٓ٤ں
ِ
ہ ۔

سخقذ ٔ ػضًٌذ:
كکْ َٗػی ٓ٤ں ػِٔ٣ض حٍ ٍٝهٜض کی ك٤ؼ٤ض ک رخٍے ٓ٤ں
كکْ طکِ٤لی ٓ٤ں ٗخَٓ کَط ہ٤ں۔
ػِٔخءح ٍٞٛکی ى ٝآٍح ہ٤ں۔کک ٜحٓ
ِ
کٗٞ٤کہ حٕ ٓ٤ں حهظ٠خ (ِ١ذ) ح ٍٝطو( َ٤٤حهظ٤خٍ) ٗخَٓ ہ ۔ ػِٔ٣ض
حهظ٠خ ہ ُ٤کٖ ٍهٜض ٓ٤ں طو َ٤٤ہ ۔ رؼ ٞى٣گَ ػِٔخء کہظ ہ٤ں کہ
كکْ ٟٝؼی ٓ٤ں ٓ ہ ۔ کٗٞ٤کہ ٍهٜض كو٤وض ٓ٤ں ٗخٍع کی
٣ہ
ِ
َ١ف ٓ طول٤ق ک حٓزخد ٓ٤ں ٓ کٔی ح٣ک ٓزذ کخ ر٤خٕ
ہ ۔ػِٔ٣ض حّ ػخىص پَ ػَٔ کَٗخ ہ ؿْ ک ٓطخرن کِّی حكکخّ
ٗخٍُ ہٞط ہ٤ں۔ حّ ٓٞهق ک ٓطخرن ٍهٜض ح ٍٝػِٔ٣ض كؼَ کی
حهٔخّ ٓ٤ں ٓ ہ٤ں۔ ؿٖ كوہخ کخ ٣ہ ٓٞهق ہ حُٕ ٓ٤ں ػالٓہ حرٖ حُلخؿذ،
ػالٓہ ٗخ١زی ح ٍٝػالٓہ حٓظٞی ٗخَٓ ہ٤ں۔ حٕ ىٞٗٝا حٓخُ٤ذ ک كخِٖٓ٤
کخ ٣َ١وہ ىٍٓض ہ ۔ كکْ ٓکِق ک كؼَ ٓ ٓظؼِن ہ ۔ ح٣ک گَٙٝ
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ٓ

ٗ حٓ حپ٘ حٗيحُ ٓ٤ں ح ٍٝىَٓٝے گَ ٗ ٙٝحٓ حپ٘ ٣َ١و
(ح٠٣خ ً ٛللہ ۴۴طخ )۴۸
طؤ ْ٤ک٤خ ہ ۔
رہَكخٍ ہْ ىٞٗٝا ک ٓٞهق ک٣ ٞکـخ کَط ہٞث حٕ ک ٓلہ ّٞکٞ
ٝحٟق کَٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں گ ۔

ػضًٌذ کب نـٕی ٔ افطالؽی ٰ
يؼُی
ٓؼ٘ی7
ػِٔ٣ض کخ ُـٞی
ٖ

ػِٔ٣ض (ع ُ ّ) ٓ ٓخه ًٞہ حَُ َؼِ ُّ َٝحُ َؼ َِِٔ ٣شُ:کٔی کخّ ک ٞهطؼی
حٍٝكظٔی  ٍٞ١پَ کَٗ کخ حٍحى ٙکَٗخ7
ض كَظَ ََ ًََّْ ٞػَِّ ٖ ٢
كَخِ ًَح َػ َِ ْٓ َ
کخػِّ ْٜٓٔ
ہللاِ (ٖ۔")ٔ۷۴ؿذ کٔی کخّ
ِ
کَُٞط ٞهيح پَرَٜٓٝہ ٍک"ٜٞ۔
خف (ٕ۔" )ٕٖ۷حٗ ٍٝکخف کخ پوظہ حٍحىٗ ٙہ کَٗخ"۔
ََ ٝال طَؼ ِ
ِْ ُٓ ْٞح ُػ ْو َيسَ حُِّ٘ ٌَ ِ
ٍ (ٖٔ۔" )ٔ۴ر ٗک ٣ہ رڑی ۂض ک کخّ
حِ َّٕ ًُِٖ َ
ي ِٓ ْٖ َػ ِْ ِّ ْحالُ ُٓ ِْ ٞ
ہ٤ں"۔
حٓخّ ٍحُی ٗ حپ٘ی طلٔ َ٤کی ؿِي ٛ0للہ ٗٔزَ ٤ٓ126ں ػِٔ٣ض کی
ٓ٘يٍؿہ ً َ٣طؼَ٣ق کی ہ :

ػوي حُوِذ ػِ ٠حٓ٠خء ٗ٠ء طَ٣ي كؼِٚ۔
"٣ؼ٘ی کٔی کخّ ک ٞکَٗ
ہ "۔

ک

ُ ٤ىٍ کخ ٓ٠ز ١ٞہٗٞخ ػِٔ٣ض کہالطخ

ػضًٌذ کب افطالؽی يلہٕو:
١خهض ح ٍٝگ٘ـخثٖ ک ٓطخرن ہللا کی ح١خػض کَٗ ح ٍٝحّ کی
ٗخكَٓخٗی ٓ حؿظ٘خد کَٗ ک حٍحىے ک ٞىٍ ٓ٤ں ٓ٠ز ١ٞح ٍٝپوظہ
کَٗ کخ ٗخّ ػِٔ٣ض ہ ۔
(ؿ ٞحُٞٝحُؼِّ پ٤ـٔزَٝا کی َٓ٤ط٤ٔٗٞں ؿگہ
ؿگہ ٗظَ آطخ ہ )

ثؼل ؽنشاد َے ػضًٌذ کب ٌہ يلہٕو ثٍبٌ کٍب ہے:
طؼخُی کی ہيح٣ض کی َ١ف
ہٞح ِء ٗلْ ٓ آُحى ی كخ َٛکَ ک ہللا
ٖ
ٓظٞؿہ ہ ٞکَ ٓوي ٍٝر َٜکٝ ٖٗٞؿيٝؿہي کخ ٗخّ ػِٔ٣ض ہ „ طخکہ
کَٗ٣َٗ ٍٞؼض ک طلض ُٗيگی گِحٍی ؿخث ۔
ظِٔخص ٓ رچ رچ
ِ
حرٖ حالػ ٗ َ٤حپ٘ی کظخد "حُٜ٘خ٣ش كی ؿَ٣ذ حُلي٣غ ٝحالػَ" ک ؿِي
ٗٔزَ ٛ ،1للہ ٗٔزَ ٤ٓ610ں ػِٔ٣ض کخ ٓ٘يٍؿہ ًٓ َ٣لہ ّٞر٤خٕ ک٤خ ہ
:

َِ ٛی َٓخ ََّ ٝک َّ
ک َػَِِ ٤ہ ََٝ ٝكآ َ َ
٣ض رِ َؼِ ٜيہللاِ كِِ ٤ہ۔
ک ََ ٝػ َِ َٓ َ
يص ٍَحََٔ َ٣
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ک ُ٠ٓ ٤ز١ٞ
ؿ ٞػہيٝپٔ٤خٕ ک٤خ

"٣ؼ٘ی حپ٘ی ٍحث ح ٍٝحٍحىے کٞکٔی کخّ ک کَٗ
ح ٍٝپوظہ کَٗخ ح ٍٝحّ کخ ّ ک ٓظؼِن ہللا طؼخُ ٖی ٓ
ہ حّ ػہي  ٝپٔ٤خٕ ک ٞپٍٞح کَٗخ"۔
چخہ حّ ٍحٓظ ٓ٤ں ٓخٍ  ٝحٝالى ح ٍٝؿخٕ ہی کٞ٤ا ٗہ چِی ؿخث ۔حٍٝ
حٗٔخٕ حّ حٓظوخٓض ک ٓخط ٜچِظخ ؿخث کہ 7كن ط٣ ٞہ ہ کہ كن حىح ٗہ
ہٞح ۔
رؼ ٞػِٔخء ک ِٗى٣ک حّ کی ؿخٓغ طؼَ٣ق ٣ہ ہ 7

ہ ٞح ٖٓ َٛحالكکخّ ؿٓ َ٤ظؼِن رخُؼٞحٍٝ
" ٙٝكکْ ؿ ٞحكکخّ ٓ٤ں حِٛی حٔٓ ٍٝظوَ ہ ٞح ٍٝػخٍٟی حكکخّ ٓ
ٝحرٔظہ ٗہ ہ"ٞ۔
ُ
حّ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ػِٔ٣ض کخ ح١الم حٕ َٗػی حكکخّ پَ ہٞطخ ہ
ؿ ٞحٗٔخٗٞا ک ٞػخّ كخالص ٓ٤ں ىث ٤گج ہ٤ں۔ ػخٍٟی كخالص حٍٝ
ٓـزٍٞی کخ حّ ٓ٤ں حػظزخٍ ٗہ٤ں ک٤خ گ٤خ۔ ٣ہ ٔٓ ٙٝظوَ ح ٍٝحِٛی حكکخّ
ہ٤ں۔ؿ ٞحّ ُ ٤ىث ٤گج ہ٤ں طخکہ طٔخّ حٗٔخٗٞا ک ُٓ ٤ؼٔ ٍٞک
كخالص ٓ٤ں حٕ ک ٞػخّ هخٗٗٞی ك٤ؼ٤ض كخ َٛہٞ۔ حّ ٓ٤ں ٍَٟٝص حٍٝ
ػٌٍ کخ ُلخظ ٗہ٤ں ٍکٜخ گ٤خ ؿٔٗ ٔ٤خُ ح ٍٝىَٓٝی ػزخىحص۔
(ؿخٓغ حال ٍٞٛحُ ڈحکٹَ ػزيحُکَْ٣
ُ٣يحٕ ٛللہ )۷۸
حٓی َ١ف ػِٔ٣ض ٓ٤ں  ٙٝكکْ رٜی ٗخَٓ ہٞطخ ہ ۔ ؿٗ ٞخٍع ٗ
َٗػی حٓزخد ک ُٟٝ ٤غ ک٤خ ہ ٞح ٔ٣كکْ کخ ٝؿٞى حپ٘ ٓزذ ک
ٓخط ٜہی ہٞطخ ہ ۔ ؿَ٘ٓ ٔ٤ک ٖ٤ک ٞگخُی ى٘ٓ ٓ ٘٣غ ک٤خ گ٤خ۔

هشآٌ يٍں اسؽبد ہے:
ٖ
ٖ
ْ
ّ
ّ
ۢ
ََ ٝال طَ ُٔزُّٞح حَُّ ٌِْ َ٣ َْٖ ٣ي ُػ ُْ ْٖ ِٓ َٕ ٞى ْ ِٕ ٝہللاِ كَُٔ َ٤زُّٞح ہللاَ َػ ْي ًٝح رِ َـِ َِْ ٤ػِْ ۔
(حالٗؼخّ۷7۔)ٔٓ۸

"ح( ٍٝحے حٔ٣خٕ ٝحُ٣ )ٞہ ُٞگ ہللا ک ٓٞح ؿٖ ک ٞپکخٍط ہ٤ں حُٗہ٤ں
گخُ٤خا ٗہ ى ،ٝکہ٤ں حٔ٣خ ٗہ ہ ٞکہ ٣ہ َٗک ٓ آگ رڑ ٛکَ ؿہخُض کی
ر٘خ پَ ہللا ک ٞگخُ٤خا ىُ ٘٣گ٤ں"۔
٣ہ آ٣ض حّ ٓزذ ک٘ٓ ٞغ کَٗ ک ُٗ ٤خٍُ ہٞثی ؿْ کی ٝؿہ ٓ
طؼخُی ک ٞگخُی ى٣ں۔
حٗي٘٣ہ طٜخ کہ َٓ٘ک ٖ٤ہللا
ٖ
ض ػخٓہ ک
ػِٔ٣ض ٓ٤ں  ٙٝچ٣ِ٤ں رٜی ٗخَٓ ہ٤ں ؿٗ ٞخٍع ٗ ِٜٓل ِ
طلض ٟٝغ کی ہ٤ں ؿ: ٔ٤ر٤غ٠ٓ،خٍرض ،هٜخٝ ٙؿَٙ٤۔
حّ ٓ٤ں ػٔٓٞی ح ٓظؼ٘خء رٜی ٗخَٓ ہ ۔ ؿ ٔ٤حٍٗخى ہ 7

ََ ٝال ِ َ٣لَُّ َُ ٌُ ْْ حَ ْٕ طَخْ ُه ٌُ ْٝح ِٓ َّٔخٓ ٖحطَ ْ٤ظُ ُٔ َْٗ َّٖ ُٛٞـْ٤ـــًٔـخ حِ َّ ٓ
ال حَ ْٕ َ َّ٣وخكَخٓ حَ َّالُ٣وِ َْٔ ٤خ
ُك ُي َْ ٝى ٖ ّ
ہللاِ۔
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(حُزوَٙ۔)ٕٕ۴
"حٍ ٍٝهٜض کَط ہٞث حٔ٣خ کَٗخ طٔہخٍے ُ ٤ؿخثِ ٗہ٤ں ہ کہ ؿٞ
کک ٜطْ حٗہ٤ں ىے چک ہ ، ٞحّ ٓ٤ں ٓ ککٝ ٜحپْ ُ ُ ٞ۔ حُزظہ ٣ہ
ٓٔظؼ٘ی ہ کہ َُ ٝؿ ٖ٤ک ٞہللا ک كيٝى پَ هخثْ ٗہ ٍٓ ٙک٘ کخ
ٍٞٛص
ٖ
حٗي٘٣ہ ہ"ٞ۔
حّ آ٣ض ٓ ٝحٟق ہٞطخ ہ کہ ٓہَ ٓ٤ں ٓ کٞثی چٝ ِ٤حپْ ُ٘٤خ
ىٍٓض ٗہ٤ں ہ ُ٤کٖ كوٞم ہللا کی حىحث٤گی ٓ٤ں کٔی کخ هٞف ہ ٞط ٞپَٜ
کٔی چ ِ٤کخ ُ٘٤خ ػِٔ٣ض ہ ۔
ُ
ػِٔ٣ض کی حهٔخّ پہِ ر٤خٕ کی ؿخ چکی ہ٤ں ۔حٕ ٓ٤ں ٓ حٓی هْٔ پَ
ػِٔ٣ض کخ ح١الم ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ؿْ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٍُهٜض ہ ٞحٍٝ
ؿْ كکْ ٓ٤ں ٍهٜض ٗہ ہ ٞحُّ پَ ػِٔ٣ض کخ ح١الم ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔

سخقذ کب نـٕی ٔ افطالؽی ٰ
يؼُی:

ٍهٜض کخ ُلع ٓہُٞض ،آٓخٗی حَٓٗ ٍٝی پَ ىالُض کَطخ ہ ۔ ٣ہ ُلع
 ٓ ٚہ ؿْ ک ٓؼ٘ی کْ ہ ٗٞک ہ٤ں۔
ػَری ُرخٕ ک كؼَ ٍَهَ َ
 ٚحُِّٔؼ َُ ٣ؼ٘ی َٗم کْ ح ٍٝحٍُحا ہ ٞگج ۔
حّ ُ ٤کہخ ؿخطخ ہ ۔ ٍَهَ َ
ح ٍٝکہخ ؿخطخ ہ کہ ٗخٍع ٗ كالا چ٤ٓ ِ٤ں ۂخٍے ٍُ ٤هٜض ىی
ہ ٣ ،ؼ٘ی ٗخٍع کی َ١ف ٓ آٓخٗی حٓ ٍٝہُٞض ىی گجی ہ ۔
ػَری ُرخٕ ٓ٤ں ٍهٜض ک ُـٞی ٓؼ٘ی طٔہ ،َ٤طول٤ق ،ط َ٤ٔ٤ح ٍٝػيّ
(ٓوخ ْ٤٣حُِـۃ حرٖ كخٍّ ؽ ٕ ٛللہ ٓٓ۷۔
ط٘ي٣ي ک آط ہ٤ں۔
ُٔخٕ حُؼَد حرٖ ٓ٘ظ ٍٞؿِي ٛ ۷للہ ٓ)۷
َٗػی ٍهٜض ک حٛطالكی ٓؼ٘ی ہ٤ں„„  ٙٝكکْ َٗػی ؿٛ ٞؼٞرض
ٓ ٓہُٞض کی َ١ف ٓ٘ظوَ ہٞح ہ ٞح ٍٝؿْ ٓ٤ں کٔی ػٌٍ ک رخػغ
آٓخٗی پ٤يح کَ ىی گجی ہ ٞحگَ چہ حٓخٓی كکْ کخ ٓزذ ؿٞا کخ طٞا حپ٘ی
ؿگہ هخثْ ہٞ۔‟‟(ٍكغ حُلخؿذ ػٖ ٓوظ َٜحد حُلخؿذ طخؽ حُيٓ ٖ٣زکی
ؿِي ٕ ٛللہ ٌٓ ٕ۷کَس كی ح ٍٞٛحُلوہ ٓلٔي حٓ٘ٗ ٖ٤و٤طی ٛللہ ٓ۷
رلٞحُہ طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٕٕٔٓ)
ؽذٌش يٍں آٌب ہے :

ؼَ٤ٜظَہُ۔(ٓٔ٘ي
ٜہ ُ َک َٔخ َ٣ک ََ ُٙحَٕ طُ ٖ
حِ َّٕ ہللاَ ُِ ٣لذُ حَٕ طُ ٖ
ٞطی ٍُ َه َ
ٞطی َٓ ِ
حكٔي)

”ر ٗک ہللا حّ رخص ک ٞپٔ٘ي کَطخ ہ کہ حّ کی (ىی ہٞثی )
ٍهٜظٞا ک ٞرـخ ال٣خ ؿخث ؿ ٔ٤کہ  ٙٝحّ رخص کٗ ٞخپٔ٘ي کَطخ ہ کہ
حّ کی ٗخكَٓخٗی کی ؿخث “۔
ى٘٣ی حٓٓ ٝ ٍٞؼخٓالص ٓ٤ں ٍهٜض کخ ح١الم ہَ حّ كکْ پَ ہٞطخ ہ
ؿْ ٓ٤ں َٗٓی ٓ ،ہُٞض ح ٍٝآٓخٗی کٓ ٞيٗظَ ٍکٜخ گ٤خ ہ ٞح٘ٓ ٍٝوض ٝ
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ٍٝکخ گ٤خ ہ ٞ۔ طخکہ كَحٍ ک

ٗيص ٓ
ؿخث
رؼ ٞػِٔخء ٗ

ٍحٓظٞا کخ حٗٔخٕ ٍحہی ٗہ رٖ

حّ کی طؼَ٣ق ٓ٘يٍؿہ ً َ٣حُلخظ ٓ٤ں کی ہ ۔

ٛی ٓخ ٓٝغ ُِٔکِق كی كؼِہ رؼٌٍ  ٝػـِ ػ٘ہ ٓغ ه٤خّ حُٔزذ
حُٔلَّ۔
(ٍُهٜض  ٙٝكکْ ہ ؿْ ٓ٤ں ٓکِق ک ٤ِ٤کٔی ػٌٍ ٓ ٝـزٍٞی کی
ر٘خ پَ ٓہُٞض پ٤يح کی گجی ہ ٞکٗٞ٤کہ  ٙٝحّ کخّ ک َٓ ٞحٗـخّ ى ٘٣کی
١خهض ٗہ٤ں ٍکٜظخ ح ٍٝكَٓض کخ ٓزذ رخهی ٍہظ ہٞث حُٓ حُّ کخّ
ک کَٗ ٣خ ٗہ کَٗ کی حؿخُص ىی گجی ہٞ۔) ٣خ ٍهٜض  ٙٝكؼَ ہ
ؿْ کی َٗػخ ً کٔی ػٌٍ ٓ ٝـزٍٞی کی ر٘خ پَ حؿخُص ىی گجی ہٞ۔
كخالٗکہ  ٙٝكؼَ كَحّ ہٞ۔ حگَ  ٙٝػٌٍ ٗہ ہٞطخ ط ٙٝ ٞچ ِ٤كَحّ ہٞطی۔
حّ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ٍهٜض  ٙٝحكکخّ ہ٤ں ؿٗ ٞخٍع ٗ حٗٔخٗٞا کی
ٓـزٍٞی کی ر٘خ پَ ىث ٤ہ٤ں حگَ ٣ہ ٓـز٣ٍٞخا ٗہ ہٞط٤ں ط٣ ٞہ حِٛی كکْ
ح َٛکِی ٓ حٓظؼ٘خثی كکْ )(exemption
حپ٘ی ؿگہ رخهی ٍہظخ۔ ٣ہ
ِ
ہ ۔حّ حٓظؼ٘خ )(exemptionکخ ٓزذ ٓکِق کی ط٘گی ى ٍٝکَٗ ک
ُ ٤حٟطَحٍی كخالص حٓ ٍٝـزٞ٣ٍٞا کخ حػظزخٍ ہ ۔ حکؼَ كخالص ٓ٤ں ٣ہ
حِٛی كکْ ک ٞالُٓی ک ىٍؿ ٓ ٓزخف کی َ١ف ٓ٘ظوَ کَ ى٣ظخ ہ
ح ٍٝکزٜی ٓ٘يٝد حٔٓ ٍٝظلذ کی َ١ف۔
۔ػِٔخث ٗخكؼ٤ہ ک ِٗى٣ک ٍهٜض ٓ َٓحى  ٙٝكکْ ہ ؿ ٞىَُ٤
ٓ ػخرض كکْ ک هالف کٔی ػٌٍ کی ٝؿہ ٓ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔ حّ کی
ٓؼخٍ حکَح ٝ ٙؿزَ ک ٝهض کِٔۂ کلَ کہ٘خحٓ ٍٝـزٍٞی کی كخُض ٓ٤ں
َٓىحٍ کخ گٗٞض کٜخٗخ ہ ۔ پہِی ٍٞٛص ٓ٤ں ػٌٍ حکَح ٙہ ح ٍٝىَٓٝی
ٍٞٛص ٓ٤ں ػٌٍ ٗلْ کی كلخظض ہ ۔ حٕ كخُظٞا ٓ٤ں ح َٛكکْ ٣ؼ٘ی
حٔ٣خٕ کی كَ٤ٟض ح ٍٝکلَ کی كَٓض طٞٓ ٞؿٞى ہ ُ٤کٖ ػٌٍ کی ر٘خ
پَ حٓظؼ٘خ ىے ى٣خ گ٤خ ہ ۔
َٗػی ٍهٜض ک ػخّ ٓلہ٤ٓ ّٞں ٣ہ رخص ٗخَٓ ہ کہ حٕ گ٘ـخث٘ٞا
کی َٓ٘ٝػ٤ض ٓ ٗخٍع كک ْ٤ک پٗ ٖ٤ظَ٣ہ ہ کہ ٓکِل ٖ٤پَ
حكکخّ َٗ٣ؼض ٓ٤ں ٓہُٞض کخ پۂِٗ ٞخ٣خا ٍکٜخ ؿخث ۔ طخکہ
طول٤ق ہ ٞحٍٝ
ِ
ر٘يگخٕ هيح کی ُٗيگی ٓ٘وض ٓ
حُٕ پَ ػَٔ کخ ىحػ٤ہ رخهی ٍہ حٍٝ
ِ
ٓللٞظ ٍٓ ٙک ۔ ٓؼخٍ ک  ٍٞ١پَ ؿٗ ٞو ٚکٔی ٝؿہ ٓ پخٗی ک
حٓظؼٔخٍ پَ هخىٍ ٗہ ہ٣ ٞخ پخٗی ٗخپ٤ي ہ ٞگ٤خ ہ ٞط ٞحٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں طْٔ٤
کَٗخ ؿخثِ ہ ۔ حٍٗخى رخٍی ہ ۔

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح َال طَ ْو ََرُٞح حَُِّٖٞ ٜسَ َٝحَ ْٗظُ ْْ ٓ ٌُٖ ََٖ ٟك ٖظّ ٠طَ ْؼَِ ُٔ ْٞح َٓخ
طَوُ َْ َٝ َٕ ْٞ ُُٞال ُؿُ٘زًخ حِ َّال َػخ ِر ََِٓ ْ١زَِ َْ٤ك ٖظّ ٠طَ ْـظَ ُِِٔ ْٞح ۭ َٝحِ ْٕ ًُ ْ٘ظُ ْْ ََّْٓ ٖ ٓ
٠ٟ
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حَ َْ ٝػ َِٖٓ ٢لََ حَ َْ ٝؿ ۗخ َء حَ َك ِي ِّٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِّٓ َٖ ْحُ َـ ۗخ ِٕى ِ ٢حَ ْْٔ َٔ ُٖ ٝظُ ُْ حُِّ٘ َٔ ۗخ َء كََِ ْْ
ِ ٛؼ ْ٤يًح ِّ٤َ١زًخ كَخ ْٓ َٔل ُْٞح رِ ُٞؿ َُْٝ ْْ ٌُ ِٛ ٞحَ ِْ ٣ي ْ ۭ ْْ ٌُ ٣حِ َّٕ ٖ ّ
طَ ِـ ُي ْٝح َٓ ۗخ ًء كَظَْٞ ُٔ َّٔ َ٤ح َ
ہللاَ
(حُ٘ٔخء۔ٖ)۷
خٕ َػلُ ًّٞح َؿلُ ًٍْٞح۔
ًَ َ

" حے ُٞگ !ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ، ٞؿذ طْ ٗ٘ کی كخُض ٓ٤ں ہ ٞطٔٗ ٞخُ
ک هَ٣ذ ٗہ ؿخإ۔ ٗٔخُ حُّ ٝهض پڑ٘ٛی چخہ ٤ؿذ طْ ؿخٗ ٞکہ ک٤خ کہہ
ٍہ ہ ٞ۔ ح ٍٝحٓی َ١ف ؿ٘خرض کی كخُض ٓ٤ں رٜی ٗٔخُ ک هَ٣ذ ٗہ
ؿخإ ؿذ طک کہ ؿَٔ ٗہ کَُ ،ٞحِ ّال ٣ہ کہ ٍحٓظہ ٓ گٍِط ہٞ۔ حٍٝ
حگَ کزٜی حٔ٣خ ہ ٞکہ طْ رٔ٤خٍ ہ٣ ، ٞخ ٓلَ ٓ٤ں ہ٣، ٞخ طْ ٓ٤ں ٓ کٞثی
ٗوٍ ٚكغ كخؿض کَ ک ٓحث ٣ ،خ طْ ٗ ػٍٞطٞا ٓ ُْٔ ک٤خ ہ، ٞ
ح ٍٝپ َٜپخٗی ٗہ ِٓ ط ٞپخک ٓٹی ٓ کخّ ُ ٞح ٍٝحّ ٓ حپ٘ چہَٝا
ح ٍٝہخطٜٞا پَ ٓٔق کَ ُ ، ٞر ٗک ہللا َٗٓی ٓ کخّ ُٝ ٘٤حال حٍٝ
روٖ٘ كَٓخٗ ٝحال ہ "۔
هَإٓ کَ٤ٓ ْ٣ں ٗ ٚؿِی ک ٓخطَٓ ٜىحٍ کٜخٗ کی كَٓض
حٓی َ١ف
ِ
ض حٟطَحٍ ٓ٤ں حّ ک حٓظؼٔخٍ
ٝحٍى ہٞثی ہ ُ٤کٖ آگ چَ کَ كخُ ِ
کی ٍهٜض رٜی ىی گجی ہ ۔

حَِّٗ َٔخ َك ََّ َّ َػَِ ْْ ُْ ٌُ ٤حُ َٔ ْ٤ظَشَ َٝحُ َّي َّ ََُٝلْ َْ ْحُ ِو ْ٘ َِِٓ َٝ َِْ ٣خٓ حُ ِ ََّ ٛرِ َٖ ُِ ٚـّ ٖ َِْ ٤
ہللاِ ۚ
ال حِ ْػ َْ َػَِ ْ ۭ ِٚ ٤حِ َّٕ ٖ ّ
كَ َٔ ِٖ ح ْٟطُ ََّ َؿ ْ ََ ٤رَخؽ ََّ ٝال َػخى كَ َ ٓ
َّك ِْْ ٤۔
ہللاَ َؿلُ ِْ ٍ ٍِ ٞ
(حُزوَٙ۔ٖ)ٔ۴
"ہللا کی َ١ف ٓ حگَ کٞثی پخر٘يی طْ پَ ہ ط٣ ٙٝ ٞہ ہ کہ َٓىحٍ ٗہ
کٜخإ  ،ه ٓ ٕٞح ٍٞٓ ٍٝک گٗٞض ٓ پَہ ِ٤کَ، ٝح ٍٝکٞثی حٔ٣ی
چٗ ِ٤ہ کٜخث ٞؿْ پَ ہللا ک ٓٞح کٔی ح ٍٝکخ ٗخّ ُ٤خ گ٤خ ہٞ۔ ہخا ؿٞ
ٗوٓ ٚـزٍٞی کی كخُض ٓ٤ں ہ ٞح ٙٝ ٍٝحٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی چ ِ٤کٜخُ
رـ َ٤حّ ک کہ  ٙٝهخٗٗ ٕٞک٘ی کخ حٍحىٍ ٙکٜظخ ہ٣ ، ٞخ ٍَٟٝص کی كي
ٓ طـخ ُٝکَے  ،ط ٞحّ پَ کک ٜگ٘خٗ ٙہ٤ں  ،ہللا رو٘٘ ٝحال حٍ ٍٝكْ
کَٗ ٝحال ہ "۔
ٌٓک ٍٙٞرخال ىٞٗٝا ٓؼخُٞا ؿٔ٤ی ر ٗٔخٍ ٓؼخُ٤ں ہ٤ں ؿ ٞحٓالٓی
َٗ٣ؼض ٓ٤ں ٍهٜظٞا ک ٤ٓ ٖٟٔں آطی ہ٤ں۔ ر٘يگخٕ هيح ک ُ٤
ٓہُٞظٞا کی كَحۂی کخ حہظٔخّ حٍُ ٍٝهٜظٞا کی َٓ٘ٝػ٤ض ح٣ک حٔ٣خ
حٓالٓی حُ ٍٞٛہ ؿْ کی طخث٤ي هَإٓ ٘ٓ ٝض کی ال طؼيحى ٗ ٜٙٞکی
ٝحٟق ىالُض ٓ ہٞطی ہ ۔

ۭۭ ُ ٣ْ َُِ ٣ي ٖ ّ
ہللاُ رِ ٌُ ُْ ْحَُ َٝ ََ ْٔ ُ٤ال ُ ٣ْ َُِ ٣ي رِ ٌُ ُْ ْحُ ُؼ ْٔ ََ ۡ
(حُزوَٙ۔)ٔ۸۷
"ہللا طٔہخٍے ٓخطَٓٗ ٜی کَٗخ چخہظخ ہ ٓوظی کَٗخ ٗہ٤ں چخہظخ"۔
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 َٞ ُٛحؿْ ظَ ٖزى ٌُ ْْ ََٓ ٝخ َؿ َؼ ََ َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كِ ٢حُ ِّيَ ْٖ ِٓ ِْٖ ٣ك ََؽ ۔
(حُلؾ۔)۴۸

"حُّ ٗ طٔہ٤ں حپ٘
ط٘گی ٗہ٤ں ٍکٜی"۔

کخّ ک

ُ٤

چٖ ُ٤خ ہ

ح ٍٝى٤ٓ ٖ٣ں طْ پَ کٞثی

سعٕل ہللاﷺ کب اسؽبد ہے:
ػِ ٌْ٤رَهٜش ہللا حُظٍ ٢هٌُْ ٚ۔(يغهى ؽذٌش  ،ٔٔٔ۵عٍُ َغبئی
ؽذٌش  ٕٕ۵۷يغ رقؾٍؼ انجبَی)

"طْ ُٞگ ہللا کی ػطخ کَىٍ ٙهٜظٞا پَ ػَٔ پَ٤ح ہ ٗٞک ٞالُّ پکڑ"ٝ۔
هَإٓ ٘ٓ ٝض ٓ٤ں ٝحٍى حّ هْٔ کی آ٣خص  ٝحكخى٣غ کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں
ػِٔخث ى ٗ ٖ٣حٓ ٔ٣ظؼيى َٗػی هٞحػي کخ حٓظ٘زخ ١ک٤خ ہ ۔ ؿ ٞحٓالّ
کی ک٘خىگی ح ٍٝػيٍ پٍَٝی کی ؿ٤ظی ؿخگظی ىُ َ٤ہ٤ں۔ گ ٞکہ حٕ هٞحػي
کی ك٤ؼ٤ض هخٗ ٕٞکی ٗہ٤ں ہ ۔ طخہْ  ٙٝػِٔخء حہَ ه٠خ حٝ ٍٝکال كَ٠حص
ک ٞهخٗ ٕٞکی طہہ ح ٍٝططز٤ن ک ِِٓٔ ٓ٤ں کخكی ٓٔي ٓ ٝؼخ ٕٝػخرض
ہٞط ہ٤ں۔ ٓظؼيى حہَ ػِْ ٗ حٕ َٗػی هخػيٝا کٓ ٞوظِق طخٍ٣وی حىٝحٍ
ٓ٤ں ٓٔظوَ طٜخٗ٤ق کخ ٟٓٞٞع ر٘خ٣خ ہ ۔ ُ َ٣رلغ ٟٓٞٞع ٓ طؼِن
ٍکٝ ٜ٘حُ چ٘ي َٗػی هٞحػي کخ ٣ہخا ہْ ٞ١حُض ک هٞف ٓ
ٓوظَٜحً ًکَ ک ٤ى٣ظ ہ٤ں 7
حُٓٓ ٍٞوخٛي ک ٓطخرن ہ٤ں۔
وخِ ٛيَٛخ۔
حَالُ ُٓ ٍُ ٞرِ َٔ ِ
حُٔ٘وۃ طـِذ حُظَ٤ٔ٤۔ ٓ٘وض کخ ٝؿٞى آٓخٗی الطخ ہ ۔
كَؽ کخ حُحُہ ٍَٟٝی ہ ۔
حُلَؽ َٓكٞع۔
حًح ٟخم حالَٓ حطٔغ۔ ؿذ کٔی کخّ ٓ٤ں ط٘گی پ٤يح ہ ٞؿخث ط ٞحّ
ٓ٤ں ٍكٜض ىی ؿخث گی۔
حٍَُٝ٠حص طزغ حُٔلظٍٞحص۔ ٍَٟٝط٤ں ٓٔ٘ٞع چِٝ٤ا ک ٞؿخثِ کَ
ى٣ظی ہ٤ں۔

طِ٘ ٍُ ُِٓ٘ۃ حُِ ٍَٝ٠س ػخٓۃ ح ٝهخٛۃ۔
حُلخؿۃُ ِ

كخؿض ػخّ ہ٣ ٞخ هخٍَٟٝ ٙص کی هخثْ ٓوخّ رٖ ؿخطی ہ ۔

ٓخ حُر٤ن ٍَُِٝ٠س ٣ويٍ رويٍٛخ۔

ؿ ٞچٍَٟٝ ِ٤ص کی ر٘خ پَ ؿخثِ کی گجی ہ ٞحُّ کخ ؿٞحُ ٍَٟٝص کی
ٓويحٍ ک ٓطخرن ہی ٍہ گخ۔

حٕ طک ٕٞحٍَُٝ٠س هخثٔہۃ ال ٓويٍس۔
ٍَٟٝ ٙٝص (ؿْ کی ر٘خ پَ حٓظؼ٘خء كخ َٛک٤خ ؿخ ٍہخ ہ )  ٙٝكی
حُٞهض ٓٞؿٞى ہٞ۔(٣ہ ٗہ ہ ٞکہ حُّ ک ٝؿٞى کی ٓل ٞطٞهغ ہ)ٞ۔

حالٟطَحٍ ال ٣زطَ كن حُـَ٤۔
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کٔی ح٣ک حٗٔخٕ ک
رخٗ َ١ہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔

حٟطَحٍ کی ٝؿہ ٓ

ال ٝ ٍَٟال َٟحٍ۔

ىَٓٝے حٗٔخٕ کخ كن

ٗہ ٗوٜخٕ حُٹٜخ٣خ ؿخث

حٗ ٍٝہ کٔی کٞ

پہ٘کخ٣خ ؿخث ۔
ٓظؼيی  ٍَٟکخ حُحُہ ک٤خ ؿخث گخ۔
حُِ٣ ٍَ٠حٍ۔
 ٍَٟک ٞحُٓی َ١ف ک ٓ ٍَٟ
حُلٔي ال ِ٣حٍ رخٍَُ٠۔
ىٗ ٍٝہ٤ں ک٤خؿخث گخ۔
رويٍ حالٓکخٕ۔  ٍَٟک ٞرويٍ حٓکخٕ ى ٍٝک٤خ ؿخث گخ۔
حُُ٣ ٍَ٠يكَ ُغ
ِ
كٍٜٞ
ىٍ ٝحُٔلخٓي حُٝی ٖٓ ؿِذ حُٔ٘خكغ۔ ٓلخٓي ک ٞى ٍٝکَٗخ
ِ
ٓ٘لؼض پَ ٓويّ ہ ۔
ٌٓک ٍٙٞرخال آ٣خص ،حكخى٣غ حٓ ٍٝؼظزَ َٗػی هٞحػي ٓ ح٣ک َ١ف
ؿہخا حٓالٓی َٗ٣ؼض ک ػٔٓٞی ِٓحؽ کخ پظہ چِظخ ہ ٝہ٤ں ٣ہ رٜی
ص ُٗيگی ٓ٤ں ٓ٘وظٞا پَ ٓہُٞظٞا کی طَؿ٤ق
ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ٓؼخٓال ِ
حٍُ ٍٝهٜظٞا کی كَحۂی کخ پہِ ٞکٔی رٜی حٗٔخٗی ٗظخّ ك٤خص ک ُ٤
ٗخگِ َ٣ہٞطخ ہ ٗخ٣ي ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ى ٖ٣كطَص حٓالّ ٗ حّ پہِ ٞکی
کٔخكوہٍ ،ػخ٣ض کی ہ ۔(ٍكغ حُلَؽ كی حَُ٘٣ؼہ حالٓالٓ٤ہٟٞ ،حرٝ ٢
ططز٤وخص ڈحکٹَ ٛخُق رٖ كٔ٤ي ٛللہ ٖ ۴رلٞحُہ كوہی ٍهٜظٞا پَ ػَٔ
٤ٓٝغ حَُٔ٘ری ٣خ ر ى٘٣ی؟ ًکی حَُكٔخٕ ؿخُی طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٍٞ
ؿٍ٘ٞی ٕٕٔٓ)

ٍهٜض کی حهٔخّ7
ٔ۔كَحّ كؼَ ٍَٟٝص ک
ؿٔ٤
پ٘٤خ۔

ٝهض ؿخثِ کَٗخ7

ٗي٣ي رٜٞک ٓ٤ں َٓىحٍ کخ گٗٞض کٜخٗخ حٗ ٍٝي٣ي پ٤خّ ٓ٤ں َٗحد

كَ َٔ ِٖ ح ْٟطُ ََّ َؿ ْ ََ ٤رَخؽ ََّ ٝال َػخى كَ َ ٓ
ػَِ ِْٚ ٤۔ (انجوشِ۔ٖ)ٔ۸
ال حِ ْػ َْ َ
"ہخا ؿٗ ٞوٓ ٚـزٍٞی کی كخُض ٓ٤ں ہ ٞح ٙٝ ٍٝحٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی
چ ِ٤کٜخُ رـ َ٤حّ ک کہ  ٙٝهخٗٗ ٕٞک٘ی کخ حٍحىٍ ٙکٜظخ ہ٣ ، ٞخ
ٍَٟٝص کی كي ٓ طـخ ُٝکَے  ،ط ٞحّ پَ کک ٜگ٘خٗ ٙہ٤ں"۔
حٍٗخى ہ 7
َٝهَ ْي كَ َّ
َّٓ ْْ ٌُ َُ ََ ٜخ َك ََّ َّ َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤حِ َّال َٓخ ح ْٟطُ ٍَِْ طُ ْْ حَُِ ِْٚ ٤۔
حالٗؼخّ آ٣ض ٗٔزَ)ٔٔ۸
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ض حٟطَحٍ ک ٓٞح ىَٓٝی طٔخّ
"كخالٗکہ ؿٖ چِٝ٤ا کخ حٓظؼٔخٍ كخُ ِ
ُ
كخُظٞا ٓ٤ں ہللا ٗ كَحّ کَ ى٣خ ہ حٕ کی طل ٙٝ َ٤ٜطٔہ٤ں رظخ چکخ
ہ "۔
ض حٟطَحٍ ٓ٤ں حٕ
ض ؿزَ ح ٍٝكخُ ِ
حّ ٓ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ كخُ ِ
چِٝ٤ا کی كَٓض رخهی ٗہ٤ں ہ ۔ حد حگَ کٞثی ٗو ٚحّ ٓوض رٜٞک
کی كخُض ٓ٤ں ٛزَ کَے ٣ہخا طک کہ  ٙٝرٜٞک کی ٗيص ٓ َٓ
ؿخث ۔ ط٣ ٞہ گ٘خ ٙہ ۔ کٗٞ٤کہ ُٗيگی رکخٗخ ُ٣خىٍَٟٝ ٙی ہ ۔

َٝحَ ْٗلِوُ ْٞح كِ َْٓ ٢زِّ ٖ َِْ ٤
ہللاِ ََ ٝال طُ ِْوُ ْٞح رِخ َ ِْ ٣ي ْ ْْ ٌُ ٣حَُِ ٠حُظَّ ِْ ٌَ ُِٜش
حِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ ُِ ٣لذُّ ْحُ ُٔلْ َِِْٖٔ٘ ٤۔

ٻ َٝحَكْ ُِٔ٘ ْٞح ڔ

(حُزوَٙ۔)ٔ۴۷
ٓ
"ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں هَچ کَ ٝح ٍٝحپ٘ ہخطٜٞا حپ٘ حپ ک ٞہالکض ٓ٤ں ٗہ
ڈحُٞ۔ حكٔخٕ کخ ٣َ١وہ حهظ٤خٍ کَ ٝکہ ہللا ٓلٔ٘ٞا ک ٞپٔ٘ي کَطخ ہ "۔

ال حَ ْٕ طَ ٌُ ْ َٕ ٞطِ َـخ ٍَسً
خ َِ ١حِ َّ ٓ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح َال طَخْ ًُُِ ْٓٞح حَ ْٓ َٞحَُ ٌُ ْْ رَ ْ ْْ ٌُ َ٘٤رِ ْخُزَ ِ
َػ ْٖ طَ ََحَ َٝ ۣ ْْ ٌُ ْ٘ ِّٓ ٝال طَ ْوظُُِ ْٓٞح حَ ْٗلُ َٔ ٌُ ْْ ۭحِ َّٕ ٖ ّ
خٕ رِ ٌُ ْْ ٍَ ِك ًْٔ ٤خ۔
ہللاَ ًَ َ
(حُ٘ٔخء۔)ٕ۴

"حے ُٞگ !ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہٓ ، ٞحپْ ٓ٤ں ح٣ک ُىَٓٝے ک ٓخٍ رخَ١
٣َ١وٞا ٓ ٗہ کٜخإ  ٖ٤ُ،ى ٖ٣ہٗٞخ چخہٓ ٤حپْ کی ٍٟخ ٓ٘يی ٓ ۔ حٍٝ
حپ٘ ٓحپ ک ٞهظَ ٗہ کَٝ۔ ٣وٓ ٖ٤خٗ ٞکہ ہللا طٔہخٍے حُٝپَ ٓہَرخٕ ہ "۔
٣خ حگَ کٔی ٗو ٚک ٞکلَ ک کِٔخص کہ٘ پَ ٓـز ٍٞک٤خ ؿخث ۔ حٍٝ
ٗہ کہ٘ پَ هظَ کی ىٔٛکی ىی ؿخث ط ٞحگَ حُّ کخ ىٍ حٔ٣خٕ پَ هخثْ ہٞ
ط ٞحُّ ٝهض کلَ ک کِٔخص کہ٘خ حُّ ک ُ ٤ؿخثِ ہ ۔ حٍٗخى ہ 7

خّلِلِ ِٓ ۢ ْٖ رَ ْؼ ِي حِ َْٔ ٣خِٗ ٖ ٓ ٚحِ َّال َٓ ْٖ حُ ًْ ََِٝ َٙهَ ِْزُْ ُٓ ٗٚ
َٓ ْٖ ًَلَ ََ رِ ٖ ّ
خٕ
ط َٔـﭟ رِ ْ ِ
خال ِْ َٔ ٣
٠ذِ ِّٓ َٖ ٖ ّ
ہللاِ ۚ ََ ْْ َُُٜٝػ ٌَحدِ
ْ ٛيًٍح كَ َؼَِ َْ ْْ ِٜ ٤ؿ َ
ََ ََ َٗ ْٖ َّٓ ْٖ ٌِ ُٖ ٝف رِ ْخُ ٌُ ْل َِ َ
(حُ٘لَ آ٣ض )ٔٓ۷
َػ ِظ ِْْ ٤

"ؿٗ ٞو ٚحٔ٣خٕ الٗ ک رؼي کلَ کَے ( ٙٝحگَ) ٓـز ٍٞک٤خ گ٤خ ہٞ
ح ٍٝىٍ حّ کخ حٔ٣خٕ پَ ٓطٔجٖ ہ ( ٞطذ ط ٞهٓ )َ٤گَ ؿْ ٗ ىٍ کی
ٍٟخ ٓ٘يی ٓ کلَ ک ٞهز ٍٞکَ ُ٤خ حّ پَ ہللا کخ ؿ٠ذ ہ ح ٍٝحٔ٣
ٓذ ُٞگٞا ک ُ ٤رڑح ػٌحد ہ "۔

ٕ۔ کٔی كَ ٝک ٞطَک کَٗ

کی حؿخُص7

ؿ٠ٍٓ ٔ٤خٕ ٓ٤ں ٓٔخكَ ح ٞ٣َٓ ٍٝک٘ٓ ٞوض ى ٍٝکَٗ
ٓ ٍٗ ُٙٝہ ٍک ٜ٘کی حؿخُص ہ ۔ حٍٗخى ہ 7

کی ؿَٝ

خٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َّٓ َِ ًْ٠٣خ حَ َْ ٝػ َِٖٓ ٢لََ كَ ِؼ َّيسِ ِّٓ ْٖ حَ َّ٣خّ حُ َه ََ۔
ََ ًَ ْٖ َٓ ٝ

(عٕسِ انجوشِ ۔)ٔ۷۳
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" حگَ طْ ٓ٤ں ٓ کٞثی رٔ٤خ ٍ ہ٣ ، ٞخ ٓلَ پَ ہ ٞط ٞىَٓٝے ىٗٞا ٓ٤ں
حط٘ی ہی طؼيحى پٍٞی کَ ُ "۔

ٖ۔ُٞگٞا کی ػخّ ٍَٟٝص کی ر٘خ پَ7
حٓ ٔ٣ؼخٓالص کی حؿخُص ؿٖ کی ُٞگٞا کٍَٟٝ ٞص پ ٖ٤آث ۔
كخالٗکہ  ٙٝحپ٘ی ح َٛک حػظزخٍ ٓ َٗ٣ؼض ک ػخّ هٞحػي ٓ ہٹ
کَ ہٞا۔ ؿ ٔ٤ر٤غ ِْٓ ٣ؼ٘ی ٓ٘ظَی (هَ٣يحٍ)کٔی چ ِ٤کی هٔ٤ض پہِ
حىح کَے ح ٍٝح٣ک ٓيص ک رؼي  ٙٝحّ چ ِ٤ک ٘٤ُ ٞکخ رخثغ (ر٤ک٘
ٝحال) ٓ ٓؼخہي ٙکَے۔ ٗخٍع ٗ حّ کی حؿخُص ىی ہ ۔ كخالٗکہ ٣ہ
ٓؼي ّٝکی ر٤غ ہ حٓ ٍٝؼي ّٝکی ر٤غ رخ َ١ہ ۔ ُ٤کٖ ٗخٍع ٗ ُٞگٞا
کی آٓخٗی حٓ ٍٝہُٞض ک پٗ ٖ٤ظَ هَ٣ي  ٝكَٝهض ک ػخّ هٞحػي
ٓ حّ کٔٓ ٞظؼ ٖ٘ی کَ ى٣خ۔ ح ٍٝحّ کی حؿخُص ىے ىی۔ حّ َ١ف آٍڈٍ
پَ کٞثی چ ِ٤ر٘ٞحٗخ (ػوي حٓظ٠خع)۔ ُٞگٞا کی ٍَٟٝص کی ر٘خ پَ
ٗخٍع ٗ حّ کی حؿخُص ىی ہ ۔ كخالٗکہ ٣ہ ح٣ک ٓؼي ّٝکی ر٤غ ہ ۔
حگَ حُٕ ک ٞحّ ٓ ٓ٘غ ک٤خ ؿخطخ ط ٞحّ ٓ٤ں ط٘گی ح ٍٝكَؽ ہٞطخ۔

حكکخّ ک
حكکخّ ک

حػظزخٍ ٓ
حػظزخٍ ٓ

ٍهٜض کی هٔٔ٤ں7

ٍُهٜض کی چخٍ هٔٔ٤ں ہ٤ں۔

ض ٝحؿذ7
ٔ۔ٍهِ ٜ

٣ہ کہ ٍُهٜض پَ ػَٔ کَٗخ ٝحؿذ ہٞ۔ حگَ ٍ ٙٝهٜض ٓ كخثيٗ ٙہ
ض حٟطَحٍ ٓ٤ں هِ٘ٝ َ٣ؿ َٙ٤ک
حُٹٜخث ط ٞگ٘خ ٙگخٍ ہٞگخ۔۔ ؿ ٔ٤كخُ ِ
کٜخٗ کی حؿخُص۔ حّ کی طل َ٤ٜپہِ ر٤خٕ کی ؿخ چکی ہ ۔

ٕ۔ٍهٜض حهظ٤خٍی7
ٍ ٙٝهٜض ہ کہ ؿْ ٓ٤ں کَٗ حٗ ٍٝہ کَٗ کخ حهظ٤خٍ ہ ؿٔ٤
کٔی ٗو ٚک ٞکِٔہ کلَ کہ٘ پَ ٓـز ٍٞک٤خ ؿخث ح ٍٝهظَ کَٗ کی
ىٔٛکی ىی ؿخث حگَ حُّ کخ ىٍ حٔ٣خٕ پَ هخثْ ہ ٞط ٞحُّ ک ٞکِٔہ کلَ
کہ٘ کی حؿخُص ہ ۔

ُٝی ٍهٜض7
ٖ۔هالف حُ ٖ

حُٝی ٣َ١وہ
ٍ ٙٝهٜض ؿْ ٓ٤ں ٍهٜض ٓ كخثي ٙحُٹٜخٗخ ٓٔظلذ حٍٝ
ٖ
ک هالف ہ ٞؿٔٓ ٔ٤خكَ ک٠ٍٓ ٤ِ٤خٕ ٓ٤ں حكطخٍ کی حؿخُص۔

۷۔ٓٔظلذ ٍهٜض7

ٍ ٙٝهٜض ؿْ ٓ كخثي ٙحُٹٜخٗخ ٓٔظلذ ح ٍٝرہظَ ہ ٓؼالً ؿْ ٗوٚ
کٓ ٞلَ کی ٝؿہ ٓ ٍ٤ٓ ُٙٝں ٓ٘وض ہٍ ٞہی ہ حّ ک ٍُُٙٝ ٤
حكطخٍ کَ ُ٘٤خ۔
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ٍهٜض  ٝطول٤ق کی ٓخص

ٍٞٛط٤ں7

ٍهٜض کخ ر٘٤خىی ٓوٜي حكکخّ ٓ٤ں طول٤ق حٓ ٍٝہُٞض پہ٘کخٗخ ہ ۔ حّ
طول٤ق حٓ ٍٝہُٞض کی ٓوظِق ٍٞٛط٤ں ہٞطی ہ٤ں۔ پْ حٕ ٗٞػ٤ظٞا ک
ُلخظ ٓ حّ کی ٓخص ٍٞٛط٤ں ہ٤ں۔
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ٔ۔ طول٤ق حٓوخ7١
کٞثی كکْ رخُکَ ہی ٓخه ٢حٓ ٍٝؼخف کَ ى٣خ ؿخث ۔ ؿٔ٤
ٝؿہ ٓ ؿٔخػض ح ٍٝؿٔؼہ ک ٝؿٞد کخ هظْ ہ ٞؿخٗخ۔

رٔ٤خٍی کی

ٕ۔ طول٤ق ط٘و7ٚ٤
ٝحؿذ کی ٓويحٍ ٓ٤ں کٔی کَ ىی ؿخث
ٓ٤ں ىٍ ٝکؼض ہ ٞؿخطی ہ ۔

ؿٔ٤

چخٍ ٍکؼض ٗٔخُ ٓلَ

ٖ۔ طول٤ق حريحٍ7
ح٣ک كکْ کی ؿگہ ىَٓٝح آٓخٕ كکْ ىے ى٣خ ؿخث ؿ ٟٞٝ ٔ٤حٍٝ
ؿَٔ کی ؿگہ طْٔ٤۔َٓ ٞ٣ک ُٔٗ ٤خُ ٓ٤ں ه٤خّ کی ؿگہ ر٤ٹ ٜ٘کی
حؿخُص۔

۷۔ طول٤ق طوي7ْ٣
آٓخٗی ک ُ ٤کٔی ػَٔ کٓ ٞوٍَٝ ٙهض ٓ پہِ ؿخثِ کَ ى٣خ ؿخث
ٖ
ُکٞس حىح کَٗ کی حؿخُص ح ٍٝػَكخص
ؿٓ ٔ٤خٍ گٍِٗ ٓ پہِ
ٓ٤ں ظہَ ک ٝهض ٗٔخُ ػ َٜکی حىحث٤گی۔

۷۔ طول٤ق طخه7َ٤
کٔی کخّ کٓ ٞوٍَٝ ٙهض ک رؼي کَٗ کی حؿخُص ىے ىی ؿخث
ؿِٓ ٔ٤ىُلہ ٓ٤ں ٓـَد کی ٗٔخُ کی ػ٘خء ک ٝهض حىحث٤گی۔ َٓٞ٣
حٔٓ ٍٝخكَ ک ُ٠ٍٓ ٤خٕ ک رؼي ٍُٝٝا کی ه٠خ کَٗ کی
حؿخُص۔

۷۔ طول٤ق طَه7ٚ٤
ٓخٗؼض کخ ٓزذ ٓٞؿٞى ہ ٗٞک رخٝؿٞى ٓہُٞض کی هخٔٓ َ١خٗؼض کخ
كکْ ٗہ ُگخ٣خ ؿخث ؿٗ ٔ٤ـخٓض کی طٜٞڑی ٓی ٓويحٍ ٓ ىٍگٍِ
ح ٍٝحّ ک رخٝؿٞى ٗٔخُ کخ ٛل٤ق ہٗٞخ۔
۴۔ ح َٛكکْ ک ٞرخهی ٍکٜظ ہٞث ک٤ل٤ض ٓ٤ں طزيِ٣ی پ٤يح کَ ىی ؿخث
ؿ ٔ٤هٞف کی كخُض ٓ٤ں ٗٔخُ پڑٛی ؿخث گی ُ٤کٖ ک٤ل٤ض ريٍ ؿخث
گی۔

سخقذ کے

اعجبة:

ٍهٜض ٓ ٝہُٞض ک حٓزخد ک٤خ ہ٤ں۔ حٕ ک ٞهطؼی  ٍٞ١پَ ٓظؼ ٖ٤کَٗخ
ىٗٞحٍ ہ ۔ حُزظہ ػخّ  ٍٞ١پَ ٓ٘يٍؿہ ً َ٣حٓزخد ہ٤ں۔ ؿٍ ٞهٜض کخ
رخػغ ر٘ظ ہ٤ں۔
ٔ۔ رٔ٤خٍی۔ ٕ۔ٓلَ۔ ٖ۔حکَح٣ ٙخ ؿزَ۔ ۷۔ٗٔ٤خٕ ح ٍٝهطخ۔ ۷۔ ُػَٔ۔ ۷۔ػّٔٞ
ٖ
رِٞی۔۴۔ٗو٣ ٚخهخٓی۔
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ٔ۔ثًٍبسی
حّ ٓزذ ک طلض کجی حكکخّ آط ہ٤ں۔ حگَ رٔ٤خٍی حٔ٣ی ہ ٞکہ پخٗی کٞ
ہخطُ ٜگخٗ ٓ ؿخٕ کخ هٞف ہ ٞط ٟٞٝ ٞک رـخث ط ْٔ٤کَ ُ٘٤خ ؿخثِ
ہ ۔ كَٔٗ ٝخُ ر٤ٹ ٜکَ پڑٛی ؿخ ٓکظی ہ ۔ ٍٓ٠خٕ ک ٍُٝے
چٜٞڑے ؿخ ٓکظ ہ٤ں۔ كؾ ک ُ ٤کٔی ىَٓٝے ٗو ٚکٗ ٞخثذ
ر٘خ٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ؿذ کہ ٤١َٗ ٙٝں پٍٞی ہٞطی ہٞا ؿٖ ک ٓخط ٜحٔ٣خ
کَٗخ ؿخثِ ہ ۔ حكَحّ كؾ ک ىٍٝحٕ ٓٔ٘ٞع کخّ كي٣ہ حىح کَ ى ٘٣ک
رؼي ٓزخف ہ ٞؿخط ہ٤ں ح ٍٝڈحکٹَ ک َُٓ ٤ى ح ٍٝػٍٞص ک پ٤ٗٞيٙ
كٜٞا ک ٞرويٍ ٍَٟٝص ى٣کٜ٘خ ؿخثِ ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝح٣ک ه ٍٞکی ٍُٝ
ٓ ٗـْ چِٝ٤ا حَٗ ٍٝحد ک ٞىٝح ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔

ٕ۔علش7
ض ٓلَ ٓ٤ں چخٍ
حّ ٓ ٓظؼِن رٜی ٓظؼيى حكکخّ ٝحٍى ہ٤ں۔ چ٘خٗکہ كخُ ِ
ٍکؼظٞا کی ٗٔخُ ٓ٤ں ه َٜک٤خ ؿخطخ ہ ۔ ٍٓ٠خٕ ٓ٤ں ٍُٝے طَک ک٤
ؿخ ٓکظ ہ٤ں۔ ؿٔؼہ ح ٍٝػ٤ي ٖ٣کی ٗٔخُ٣ں چٜٞڑی ؿخ ٓکظی ہ٤ں۔

ٖ۔اکشاِ(Coercion(7
حگَ حٗٔخٕ کٔی ٓـزٍٞی ح ٍٝر رٔی کی كخُض ٓ٤ں ہ ٞط ٞحّ کی ٝؿہ
حكکخّ َٗػ٤ہ ٓ٤ں طلل٤ق ہ ٞؿخطی ہ ۔ؿزَ  ٝحکَح ٙکی
ٓ رٜی رؼٞ
ِ
کِٔہ کلَ کہ٘ کی حؿخُص کی ٓؼخٍ ہْ پہِ ىے چک ہ٤ں۔
كخُض ٓ٤ں ٔ

۷۔َغٍبٌ أس خطب7

كوٞم ہللا ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں هخرَ ُلخظ ػٌٍ ہ ۔ چ٘خٗکہ ٗٔ٤خٕ کی ٝؿہ
ٓ گ٘خٓ ٙخه ٢ہ ٞؿخطخ ہ ۔ حّ َ١ف كکْ ک كَحٓ ٕٞہ ٞؿخٗ کخ
ٓلَک ٓٞؿٞى ہ ٞط ٞكکْ ٓخه ٢ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ؿٔ٤خ کٔی ٍُٝے ىحٍ کخ
ر ٍٜٞچٞک ک ٓخط ٜکٜخٗخ کٜخ ُ٘٤خ ٣خ ؿخٗ ٍٞکً ٞرق کَط ہٞث طٔٔ٤ہ
طَک كکْ کخ
ر ٍٜٞؿخٗخ۔ ُ٤کٖ حگَ ٣خى ىالٗ ٝحال پخّ ٓٞؿٞى ہ ٞحٍٝ
ِ
ض
ٓلَک رٜی ٗہ ہ ٞط ٞپ َٜكکْ ٓخهٗ ٢ہ٤ں ہٞگخ۔ ؿٔٗ ٔ٤خُی کخ كخُ ِ
ٗٔخُ ٓ٤ں کٞثی چ ِ٤کٜخ ُ٘٤خ۔ ُ٤کٖ كوٞم حُؼزخى ٓ٤ں ٗٔ٤خٕ کخ ػٌٍ ٓؼظزَ
ٗہ٤ں ہ ۔ حّ ر٘خ پَ حگَ کٞثی ٗو ٚر ٍٜٞکَ کٔی ٗو ٚکخ ٓخٍ طِق
کَىے ط ٞحّ پَ طخٝحٕ الُّ آث گخ۔ طٔخّ كوہخء حّ حَٓ پَ ٓظلن ہ٤ں کہ
چ٘ي حٔٓ ٔ٣خثَ ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں ٗٔ٤خٕ کی ٝؿہ ٓ ٓؼخكی ٗہ٤ں ہٞگی ٓؼالً
ٓليع (ر  )ٟٞٝحگَ رؼ ٞحػ٠خ ک ٞىٗٞٛخ ر ٍٜٞؿخث ط ٟٞٝ ٞهخرَ
َٗٗ ٚػی ک ٞر ٍٜٞؿخث ح ٍٝه٤خّ کی ر٘خ پَ
حػظزخٍ ٗہ ہٞگخ۔ ٣خ هخٟی
ِ
کٞثی كِٜ٤ہ کَىے۔ ط ٞحّ کخ ٣ہ كِٜ٤ہ ٛل٤ق ٗہ ہٞگخ۔ هطخ ک
ِِٓٔ ٓ٤ں ٓؼخٍ ٣ہ ہ کہ هظَ هطخ کی ؿِٓ ٞح ٍکٜی گجی ہ حُّ ٓ٤ں
هظَ ػٔي کی ٗٔزض رڑی طول٤ق ٓٞؿٞى ہ ۔
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۷۔ػُغش(Difficulty( 7
حّ کی ٓؼخُ٤ں ٣ہ ہ٤ں7۔هخرَ ٓؼخكی ٗـخٓض ک ٓخطٔٗ ٜخُ کخ ٛل٤ق ہٗٞخ۔
ح ٍٝكخث٠ہ ػٍٞطٞا ک ُٔٗ ٤خُٝا کی ه٠خ کخ ٝحؿذ ٗہ ہٗٞخ کٗٞ٤کہ
حٓ رخٍرخٍ حٕ ح٣خّ ٓ ٓخروہ پ ٖ٤آطخ ہ ٓگَ ٍُٝٝا ک رخٍے ٓ٤ں
٣ہ حؿخُص ٗہ٤ں ہ (کٗٞ٤کہ ٓ ٙٝخٍ ٓ٤ں ح٣ک رخٍ آط ہ٤ں) ٓخٍ ر٤َٜٓں
َٛف ح ٣ک ٓہ٤ٓ ٘٤ں ٍُٝے كَ ٝہ٤ں۔ كؾ ػَٔ ٓ٤ں ح٣ک َٓطزہ
كَ ٝہ ۔ حُ ٍٝکٞحس ٓخٍ کخ َٛف چخُٞٔ٤حا كٜہ ہ ۔حٕ طٔخّ حٍُٓٞ
ٓ٤ں ط٘گی کٍ ٞكغ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حٓ ٍٝہُٞض کخ ُلخظ ٍکٜخ گ٤خ ہ ۔ گٞحٙ
ح١ ٍٝز٤ذ ک ٞػٍٞص پَ ٗظَ ڈحُ٘ کی حؿخُص ہ ۔ ٗ٘ٓ ِ٤گ٘ی (هطزہ)
ک ٝهض َٓى ک ُ ٤ػٍٞص ک ٞى٣ک٘٤ُ ٜخ ٓزخف ہ ۔
َٓى ک ٞچخٍ ٗخىٞ٣ا کی حؿخُص ىی گجی ہ حَٛ ٍٝف ح٣ک رٞ٤ی پَ
حکظلخ الُّ ٗہ٤ں ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حّ كکْ ٓ٤ں ح٣ک َ١ف َٓى ک ُ ٤طَٔ٤
کخ حُِٓ ٍٞٛلٞظ ٍکٜخ گ٤خ ہ ۔ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف هٞى حُٓض کی حّ
ِٜٓلض ک ٞرٜی پٗ ٖ٤ظَ ٍکٜخ گ٤خ ہ کہ حگَ كخالص حكِحثٖ َٗٔ کخ
طوخٟہ کَط ہٞا ط ٞحّ كکْ ٓ حٓظلخى ٙک٤خ ؿخث ۔ ٗ ِ٤حگَ ٓؼخَٗے
ک حٗيٍ ػٍٞطٞا کی کؼَص ہ ٞط ٞهٞى ػٍٞطٞا ک ُ ٤رٜی ٓہُٞض
حّ ٓ٤ں ہ کہ طؼيى حُىٝحؽ کخ ٍحٓظہ کٜال ٍہ ۔ ٓگَ ہَ كخُض ٓ٤ں َٓى
ک ٞچخٍ ٓ ُ٣خى ٙرٞ٣ٞ٤ا کی حؿخُص ٗہ٤ں ىی گجی۔ کٗٞ٤کہ حّ ٓ٤ں َٓى
ک ُ ٤ػيٍ  ٝحٜٗخف ح ٍٝطؤ ْ٤حٓٞحٍ ٝؿ٤ٓ َٙ٤ں ؿٓ َ٤ؼُٔٞی ٓ٘وض
پخطت ؿخطی ہ ۔
حّ ح ٍٞٛکی ح٣ک ٓؼخٍ ٣ہ ہ کہ هْٔ ک کلخٍ٤ٓ ٙں ٣ہ حهظ٤خٍ ى٣خ گ٤خ
ہ کہ هٞح ٙىّ ٓٔکٞ٘٤ا ک ٞکٜخٗخ کٜال٣خ ؿخث ٣خ حُٗہ٤ں کپڑح پہ٘خ٣خ
ؿخث ٣خ ح٣ک ؿالّ آُحى ک٤خ ؿخث ۔ ٣ہ حهظ٤خٍ حّ ر٘٤خى پَ ى٣خ گ٤خ ہ کہ
هْٔ کخ حٓظؼٔخٍ رکؼَص ہٞطخ ہ ۔ح ٍٝحّ کخ کلخٍ ٙرٜی ہَ رخٍ الُّ آطخ
ہ ۔ٓگَ ىَٓٝے کلخٍٝا ٓ٤ں ٣ہ حؿخُص ٗہ٤ں ہ ۔ کہ  ٙٝرہض
ٗخىٍحُٞهٞع ہٞط ہ٤ں۔

ٰ
ثهٕی (ػبو آصيبئؼ):
۷۔ػًٕو

حّ ک حٗيٍ ط َٔ٤کی ٓؼخٍ ٣ہ ہ کہ ٓـظہي ٖ٣ک ُ ٤حؿظہخىی ؿِطی
کخ گ٘خٓ ٙخه ٢کَ ى٣خ گ٤خ ہ ۔ح ٍٝحُٕ ٓ َٛف ظٖ کی ر٘خ پَ ٍحث هخثْ
کَٗ کخ ٓطخُزہ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حّ ُ ٤حگَ حُٗہ٤ں ٣و ٖ٤ک ٓخط ٜكکْ
ُگخٗ کخ پخر٘ي ک٤خ ؿخطخ۔ ط ٞحٕ ک ُ ٤حَٓ ٣و ٖ٤طک پہ٘ک٘خ ىٗٞحٍ ہٞطخ۔
(َٗ٣ؼض حٓالٓی ک ر٘٤خىی ٟخرط حُ حكٔي كٖٔ َٜٓی طَؿٔخٕ
حُوَإٓ الہٍٞؿٞالثی ٓ)ٔ۴۴

28

سخقذ ٔ ػضًٌذ

۴۔َوـ ٌب خبيی کب ٔعٕد7
کٔی حٗٔخٕ ک حٗيٍكطَی ٗو ٚپخ٣خ ؿخٗخ رـخث هٞى ٓ٘وض کی ح٣ک
هْٔ ہ ٓؼالً رکپٖ۔ ٙٝطٔخّ حُٓ ٍٞؿ ٞح٣ک ٗخرخُؾ ٓ ٓخه ٢ہ ٗٞکخ
حكظٔخٍ ٍکٜظ ہٞا ،رک ٓ ٓخه ٢ہٗٞگ ۔
دٌٕاَگی 7حّ ٓ طٔخّ ػزخىحص ٓخه ٢ہ ٞؿخطی ہ٤ں۔

ٍَُذ:
حٗٔخٕ ٗ٘٤ي کی كخُض ٓ٤ں هيٍص ػَٔ ٓ ػخؿِ ہٞطخ ہ حّ ُٙٝ ٤
کٔی َٗػی كکْ کخ پخر٘ي ٗہ٤ں ہ ۔ حُزظہ حّ كکْ کخ ٝؿٞد هخثْ ٍہظخ
ہ ۔

ثے ہٕؽی:
حّ کخ رٜی ٣ہی كکْ ہ حگَ ٣ہ كخُض  َ٣ٞ١ہ ٞؿخث ط ٞرؼ ٞكَحثٞ
کی حىحث٤گی ٓخه ٢ہ ٞؿخطی ہ ۔(هٞحػي کِ٤ہ كٜہ ح ٍٝڈحکٹَ ٓلٔٞىحكٔي
ؿخُی ٛللہ ٕ)۷
كوہخ ک ہخا حٕ حٓزخد ک طلض پ٤يح ہٝ ٗٞحُی ٍهٜظٞا ک ِِٓٔہ
ٓ٤ں ر ٗٔخٍ ؿِث٤خص ٓٞؿٞى ہ٤ں۔ ح٣ ٍٝہ ٓذ َٗ٣ؼض ک حّ ر٘٤خىی
ِٓحؽ پَ ٓز٘ی ہ کہ  ٙٝحٗٔخٕ ک ُٗ ٤خهخرَ رَىحٗض ح ٍٝطکِ٤ق ٝ
كَؽ پَ ٓز٘ی حكکخّ ٗہ٤ں ى٣ظی۔

۔ ََٓ ٝخ َؿ َؼ ََ َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كِ ٢حُ ِّيَ ْٖ ِٓ ِْٖ ٣ك ََؽ۔

(حُلؾ)۴۸7

"ح ٍٝى٤ٓ ٖ٣ں طْ پَ کٞثی ط٘گی ٗہ٤ں ٍکٜی "۔

ُ ٣ْ َُِ ٣ي ٖ ّ
(حُزوَٙ۔)ٔ۸۷
ہللاُ رِ ٌُ ُْ ْحَُ َٝ ََ ْٔ ُ٤ال ُ ٣ْ َُِ ٣ي رِ ٌُ ُْ ْحُ ُؼ ْٔ ََ۔
"ہللا طٔہخٍے ٓخطَٓٗ ٜی کَٗخ چخہظخ ہ ٓ ،وظی کَٗخ ٗہ٤ں چخہظخ"۔
آعبَی (عہٕنذ) أس ػذو ؽشط يٍں كشم ہے:
طؼخُی ٗ پٍٞے ٓخٍ ٓ٤ں
ٓؼخٍ ک  ٍٞ١پَ آٓخٗی( ٓہُٞض) ہ کہ ہللا
ٖ
َٛف ح٣ک ٓخ٠ٍٓ( ٙخٕ) ک ٍُٝے كَ ٝک ٤ہ٤ں۔ ػيّ كَؽ ٣ہ ہ
کہ حگَ ٍٓ٠خٕ ک ٓہ٤ٓ ٘٤ں رٜی کٞثی رٔ٤خٍ ہ ٣خ ٓٔخكَ ہ ٞطٞ
حُٓ ٍٗ ُٙٝہ ٍک ٜ٘کی حؿخُص ہ رؼي ٓ٤ں ؿذ چخہ حپ٘ چٜٞٹ
ہٞے ٍُٝٝا کی ه٠خ کَے۔ ؿٔ٤خ کہ كَٓخٕ ٖحُہی ہ 7

خٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َّٓ َِ ًْ٠٣خ حَ َْ ٝػ َِٖٓ ٢لََ كَ ِؼ َّيسِ ِّٓ ْٖ حَ َّ٣خّ
حََّ٣خ ًٓخ َّٓ ْؼ ُي ْٖ ٝىص ۭ كَ َٔ ْٖ ًَ َ
حُ َه ََ ۭ ََ ٝػَِ ٢حَُّ ٌُِِ ٣ َْٖ ٣ط ْ٤وُ ْ َٗٚٗٞكِ ْيَ٣شِ َ َ١ؼخ ُّ ِٓ ْٔ ٌِ ۭ ْٖ٤كَ َٔ ْٖ طَ َ
ط ََّ ٞع َه ًَْ ٤ح
كََ َٞ ُٜه َْٝ ۭ َُّٗٚ َِ ٤حَ ْٕ طَْٞ ُٓ ُْٞ ٜح َه ْ ْْ ٌُ َُّ َِ ٤حِ ْٕ ًُ ْ٘ظُ ْْ طَ ْؼَِ ُٔ ْ َٕ ٞ۔
(حُزوَٙ۔)ٔ۸۷
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" چ٘ي ٓوٍَ ىٗٞا ک ٍُٝے ہ٤ں۔ حگَ طْ ٓ٤ں ٓ کٞثی رٔ٤خ ٍ ہ٣ ، ٞخ
ٓلَ پَ ہ ٞط ٞىَٓٝے ىٗٞا ٓ٤ں حط٘ی ہی طؼيحى پٍٞی کَ ُ ۔ ح ٍٝؿٞ
ُٞگ ٍٍ ُٙٝک ٜ٘کی هيٍص ٍکٜظ ہٞا (پٗ َٜہ ٍک٤ٜں) ط ٙٝ ٞكي٣ہ
ى٣ں۔ ح٣ک ٍُٝے کخ كي٣ہ ح٣ک ٓٔک ٖ٤ک ٞکٜخٗخ کٜالٗخ ہ ح ٍٝؿ ٞحپ٘ی
هٗٞی ٓ کک٣ُ ٜخى ٙرٜالثی کَے  ،ط٣ ٞہ حٓی ک ُ ٤رہظَ ہ ۔
ُ٤کٖ حگَ طْ ٓٔـ ، ٜٞط ٞطٔہخٍے كن ٓ٤ں حچٜخ ٣ہی ہ کہ ٍُٙٝ
ٍک"ٜٞ۔
گ٣ٞخ پہِ ٓ کٔی كکْ ٓ٤ں ؿ ٞآٓخٗی ٍکٜی گجی ہ ٓ ٙٝہُٞض ہ
ح ٍٝحّ پہِ كکْ پَ ػَٔ ک ٝهض کٞثی ىٗٞحٍی ٣خ ط٘گی پ ٖ٤آگجی
ط٣ِٓ ٞي ٍهٜض ىے ىی گجی ح٣ ٍٝہی ػيّ كَؽ ہ ح٣ ٍٝہ ر٘يٝا پَ
طؼخُی کی ٍكٔض ہ ۔
ہللا
ٖ

دٌٍ يٍں ؽشط َہٍں ہے:

حَ َكذُّ حَ
ٔلۃُ۔
ُی ہللاِ حُل٘٤ل٤ۃُ حُ َّٔ َ
الى٣خٕ حِ َ
ِ

ٍٓ ٍٞہللاﷺ کخ حٍٗخى ہ 7
(روخٍی)
"ہللا ک ہخا رہظَ ٖ٣ى ٙٝ ٖ٣ہ ؿْ ٓ٤ں
ك٘٤ل٤ض ح ٍٝآٓخٗی ہ" ٞ۔
ػخث٘ہ كَٓخطی ہ٤ں کہ ٗزی کَ ْ٣ﷺ ک ٞؿذ رٜی ى ٝحُٓ ٍٞک
كَ٠ص
ؓ
رخٍے ٓ٤ں حهظ٤خٍ ى٣خ ؿخطخ طٜخ ط ٞآپ ﷺحُٕ ٓ٤ں ٓ آٓخٕ پہِ ٞک ٞچُٖ ُ٤ظ
طٓ ٜخٓٞحث حّ ک کہ  ٙٝکٞثی گ٘خ ٙکخ ٓؼخِٓہ ہٞطخ۔ حگَ حٔ٣خ ہٞطخ طٞ
(حكٔي۔حرٖ
آپﷺ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙحّ ٓ ىٍ ٍٝہظ ط ٜ۔
كزخٕ ،ر٤ہوی)
آپ ﷺ ٗ كکْ ى٣خ ہ کہ حكطخٍی ٓ٤ں ؿِيی کی ؿخث حٓ ٍٝلَی ٓ٤ں
طخه َ٤کی ؿخث ۔ حّ کخ ٓوٜي رٜی ٍ ُٙٝىحٍ ک ُ ٤آٓخٗی پ٤يح کَٗخ
ہی ہ ۔
آپ ٗ ٓٔـي ک حٓخٓٞا ک ٞكکْ ى٣خ طٜخ کہ ٓ ٙٝوظيٞ٣ا ک ُ ٤آٓخٗی
پ٤يح کَ٣ں کٗٞ٤کہ حُٕ ٓ٤ں کِٔ ٍٝرٜی ہٞط ہ٤ں۔رٍِگ رٜی ح ٍٝحٛلخد
(ٓظلن ػِ٤ہ)
كخؿض رٜی۔
ؓ
ٓؼخً ح ٍٝكَ٠ص حری حرٖ کؼذ کُٞ ٞگٞا کی
آپ ﷺ ٗ كَ٠ص
ٗکخ٣ض پَ ٗٔخُ ٓ٤ں ُٞگٞا ک ٓوظِق كخالص کخ ُلخظ ک ٤رـُٔ َ٤زی
هَحٔص پَ ٗک َ٤كَٓخثی طٜی۔رخٝؿٞى ٣ہ کہ آپ حٕ ىٞٗٝا ٓ رہض ٓلزض
کَط ط ٜ۔
آپ ک هخىّ حٓ ٍٝخطٜی كَ٠ص حْٗ ؓ كَٓخط ہ٤ں۔„„آپ ﷺ حگَ (ٗٔخُ
ک ىٍٝحٕ) رک ک ٍ ٗٝکی آٝحُ ٓ٘ظ طٔٗ ٞخُ ٓوظ َٜکَ ى٣ظ
ط ٜکہ٤ں حٔ٣خ ٗہ ہ ٞکہ حّ کی ٓخا پَ٘٣خٕ ہ ٞؿخث (ٓظلن ػِ٤ہ)
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٣ہ ح ٍٝحّ َ١ف کی ىَٓٝی ٓظؼيى ٍٝح٣خص کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ٍٍٓٞ
ہللا ﷺ آٓخٕ ٍح ٙحُٕ حُٓ٤ٓ ٍٞں حهظ٤خٍ كَٓخط ؿً ٞحطی ،حهظ٤خٍی حٍٝ
ػٞحد ٓ٤ں رَحرَ ہٞط ط ٜ۔
آپ ﷺ ک ٞحهظ٤خٍ ى٣خ گ٤خ کہ ٍحص کی طہـي کی ٗٔخُ ٓ٤ں آپ حپ٘ی ٓہُٞض
ک ٓطخرن ٍحص ک ؿظ٘ ك٤ٓ ٜں ؿظ٘ی طالٝص كَٓخٗخ چخہ٤ں۔ آپ
حپ٘ ُ ٤حهظ٤خٍ کَ ٓکظ ہ٤ں۔
۔آپﷺ ٍٓ٠خٕ ک ػال ٙٝرٜی ٗلِی ٍُٝٝا کخ حہظٔخّ كَٓخط ط ٜ۔حٍٝ
آپ حپ٘ حهظ٤خٍ ٓ پ َ٤ح ٍٝؿٔؼَحص کٍ ٍُٙٝ ٞکٜظ ۔ٓہ ٘٤ک
ىٍٓ٤خٕ ٓ٤ں ٍٍ ُٙٝکٜظ ۔
آپ ٗ ٓلَ ک ىٍٝحٕ ٓ٤ں ُٞگٞا ک ہـ ّٞک ٞى٣کٜخ کہ  ٙٝح٣ک آىٓی
پَ ؿٜک ہٞث ط ٜآپ ٗ پٞچٜخ طُٞ ٞگٞا ٗ رظخ٣خ کہ حّ ٗ ٍُٙٝ
ٍکٜخ ہ ط ٞآپ ٗ كَٓخ٣خ7
"ٓلَ ٓ٤ں ٍٍ ُٙٝکٜ٘خ کٞثی ٗ٤کی ٗہ٤ں ہ "۔
(ٓظلن ػِ٤ہ)
َٓحى حّ َ١ف کخ پَُ ٓ٘وض ٓلَ ہ ُ٤کٖ حگَ ٓلَ ٓ٤ں حّ َ١ف کی
ٓ٘وض ٗہ ہ ٞطٍ ٍُٙٝ ٞکٜ٘خ ؿخثِ ہ ۔ حّ کی ىُ َ٤كَ٠ص ػخث٘ہ ؓ کی
حِٓٔی ٗ ر٘ی ﷺ ٓ پٞچٜخ ک٤خ ٓ٤ں
ٍٝح٣ض ہ کہ كِٔ ٙحرٖ ػَٔ ٝ
ؓ
ٓلَ ٓ٤ں ٍٍ ُٙٝکٓ ٜکظخ ہٞا۔٣ہ حکؼَ حٝهخص ٍُٝے ٍکٜخ کَط
ط ٜ۔ٗزی ﷺ ٗ حُّ ٓ كَٓخ٣خ7
"چخہٍ ٞک ٜٞچخہٗ ٞہ ٍک"ٜٞ۔
حٕ ٗجض كٝ ْٜحٕ ٗجض كخكطَ۔
(ٓظلن ػِ٤ہ)
(ى٤ٓ ٖ٣ں طَؿ٤لخص ٓٞالٗخ ٓٞ٣ق هَٟخٝی ٛللہ ٕٓٔ طخ )ٕٔ۷
ٍ َٙٓ ُٝکی ہْ ٣ہ ٓؼخٍ ىے ٓکظ ہ٤ں کہ َٓىٞ٣ا ٓ٤ں  ٟٞٝک ُ٤
گَّ پخٗی ٓ َٔ٤ہ ۔ ح ٍٝٹٜ٘ڈح پخٗی رٜی۔ ط ٞحد ٣ہ آپ ک ٞحهظ٤خٍ ہ کہ
کْ پخٗی ٓ  ٟٞٝکَ٣ں۔ ُ٤کٖ ٣ہ رخص پٗ ٖ٤ظَ ٍہ کہ َٛف حپ٘
آپ ک ٞحّ ٝؿہ ٓ ٛؼٞرض ٓ٤ں ڈحُ٘خ کہ ٗخ٣ي حّ ٓ ػٞحد ُ٣خى ٙہٞ۔
ٍٍٓٞﷺ ک ػَٔ ٓ حّ ؿِ ٢كۂی کخ ُحُہ ہٞطخ ہ ۔
ِٓ٣ي ٣ہ کہ ٓہُٞض ک رخٝؿٞى آپ کخ طکِ٤ق حٛ ٍٝؼٞرض پَ حَٛحٍ
ٗخٗکَی ہ کٗٞ٤کہ حٗٔخٕ ػخؿِ ح ٍٝکِٔ ٍٝہ ح ٍٝحُٓ ہللا کی ىی
ہٞثی ٓہُٞض ٓ كخثي ٙحُٹٜخٗخ چخہ ٤۔۔ٗہ کہ ى ٖ٣ک ٓخطٓ ٜوخرِہ کَے
کٗٞ٤کہ  ٙٝآهَ ٓ٤ں هٞى ہی ٓخص کٜخ ؿخث گخ۔
ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٓ٘وظٞا ک ِِٓٔ ٓ٤ں حكکخّ ر٤خٕ کَط ہٞث
ُکٜظ ہ٤ں۔ کہ„„حٔ٣ی ؿٓ َ٤ؼُٔٞی ٓ٘وض ؿٗ ٞلْ كؼَ ٓ كخٗ َٛہ٤ں
ہٞطی۔ رِکہ ٓکِق هٞى ح٘ٓ ٔ٣وض ٝحُ حكؼخٍ حپ٘ حٝپَ الُّ کَ ُ٤ظخ
ہ ۔ ؿٖ کخ َٗ٣ؼض ٗ كکْ ٗہ٤ں ى٣خ۔ حّ هْٔ ک حكؼخٍ ؿخثِ ٗہ٤ں ہ٤ں۔
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كي٣غ ٓ٤ں ہ کہ „„ح٣ک رخٍ آٗلَ٠ص ﷺ ٗ ح٣ک ٗو ٚک ٞىٞٛپ
ٓ٤ں کٜڑح ہٞح ى٣کٜخ۔ آپ ٗ حّ ک رخٍے ٓ٤ں ىٍ٣خكض ک٤خ طُٞ ٞگٞا ٗ
ٍٓ ٍٞحّ ٗ ٣ہ ٌٍٗ ٓخٗی ہ کہ  ٙٝىٞٛپ
طؼخُی ک
رظخ٣خ کہ حے ہللا
ٖ
ؐ
ٓ٤ں کٜڑح ٍہ گخ ٗہ ر٤ٹ ٜگخ ٗہ ٓخث ٓ٤ں ؿخث گخ۔ ح ٍٝۂ٘٤ہ ٍُٝے
ٓ ٍہ گخ۔ آٗلَ٠ص ﷺ ٗ كَٓخ٣خ7
"حّ ٓ کہ ٞکہ  ٙٝرخص کَے۔ر٤ٹ ٜؿخث ح ٍٝحٍُٝ ٔ٣ے ک ٞهظْ کَ
ىے"۔
(ٍ٣خ ٝحُٜخُلٛ ٖ٤للہ ٕ)۴
حّ َ١ف رؼٛ ٞلخرہ کَحّ ٗ حپ٘ حٝپَ ٣ہ پخر٘يی ػخثي کَ ُی طٜی
کہ ٍ ٙٝحص ک ٞؿخگ٤ں گ ۔ ۂ٘٤ہ ٍُٝے ٓ ٍہ٤ں گ کزٜی حكطخٍ
ٗہ٤ں کَ٣ں گ ۔ رؼٛ ٞلخرہ ٗ ػہي ک٤خ کہ  ٙٝرٞ٣ٞ٤ا ٓ حُگ ٍہ٤ں
گ ح ٍٝرؼ٣ ٗ ٞہ كِٜ٤ہ ک٤خ کہ ٗ ٙٝخىی ٗہ٤ں کَ٣ں گ ۔ حٕ ٓذ
طؼخُی ٓ ڈٍٗ ٝحال ہٞا حٍٝ
ٗزی ٗ كَٓخ٣خٓ٤ں طْ ٓ ُ٣خى ٙہللا
ٓ
ٖ
ؐ
ٓذ ٓ ُ٣خى ٙپَہِ٤گخٍ ہٞا ُ٤کٖ ٓ٤ں ٍ ُٙٝرٜی ٍکٜظخ ہٞا۔ حٍٝ
چٜٞڑطخ رٜی ہٞا۔ ٗٔخُ رٜی پڑٛظخ ہٞا حٞٓ ٍٝطخ رٜی ہٞا ح ٍٝػٍٞطٞا
ٓ ٗکخف رٜی کَطخ ہٞا۔ ؿْ ٗ َٓ٤ی ٓ٘ض ٓ ر ٍؿزظی کی حُّ
ٓ َٓ٤ح کٞثی طؼِن ٗہ٤ں۔
حٕ ٓذ رخطٞا ٓ٤ں كکٔض ٣ہ ہ کہ ؿْٔ ک ٞطکِ٤ق پہ٘کخٗخ ح ٍٝرـَ٤
کٔی ؿخثِ ٓوٜي ِٜٓ ٝلض ک ؿْٔ ک٘ٓ ٞوظٞا ٓ٤ں ڈحُ٘خ ػزغ ہ ۔
ٗخٍع ؿْٔ ک ٞطکِ٤ق ى٤ٓ ٘٣ں کٞثی ِٜٓلض ٗہ٤ں ٓٔـٜظخ۔۔۔۔ُ٤کٖ
کٔی ِٜٓلض ٣خ حچٓ ٜوٜي ک ٞكخ َٛکَٗ ک ُ٣ ٤خ ؿخثِ ؿَٝ
ک ٞپٍٞح کَٗ ک ُ٘ٓ ٤وض ٝحُ حكؼخٍ ک ٞحهظ٤خٍ کَٗخ ٓکِق ک
ُٓ ٤زخفٔٓ ،ظلذ ح ٍٝرؼ ٞحٝهخص ٝحؿذ ہٞطخ ہ ۔ ؿ ٔ٤ح٣ؼخٍ ٝ
هَرخٗی ح٣ک هخرَ ٓظخثٖ كؼَ ہ ۔ ٣خ آىٓی ٍَٟٝص ٓ٘يٝا کی ٍَٟٝص
پٍٞح کَٗ ک ُ ٤حُٕ ک ٞحپ٘ حٝپَ طَؿ٤ق ىے۔ ح ٍٝهٞى طکِ٤ق
حُٹٜخث ۔ (ؿخٓغ حالُ ٍٞٛحُ ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛللہ )۴۴
حّ ٓ٤خم ٓ ٝزخم ٓ٤ں ٣ہ ٓٔـٜ٘خ حٗظہخثی ٍَٟٝی ہ کہ آپ ﷺ کخ آٓخٕ
ػَٔ کخ حٗظوخد حُٕ حٓ ٍٞحٞٓ ٍٝحهغ پَ ہٞطخ طٜخ ؿہخا ٓؼخِٓہ ٓ٘کَحص ک
ٓ ِي رخد ،ىٗٔ٘ٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ط٤خٍی٣ ،خ ىٖٗٔ طہٌ٣ذ ک ؿَحػْ٤
ح ٍٝحّ ک حػَحص ٓ رکخإ کخ ٗہ ہٞطخ طٜخ۔
ؿہخا طک ىػٞص ح ٍٝؿہخى کخ طؼِن ہ ط ٞحّ ٓ٤ں ٍٓ ٍٞہللا ﷺ حٍٝ
ى٣گَ حٗز٤خء کَحّ ٗ ۂ٘٤ہ ػِٔ٣ض کخ ٍحٓظہ حهظ٤خٍ ک٤خ۔ح ٍٝحّ کی حٓض
ک ٞػِٔی  ٝػِٔی طَر٤ض رٜی ىی۔ؿذ کلخٍ کخ ٝكي حر١ٞخُذ ک پخّ حّ
ص كن ٓ ٍٝک ى٣ں حَ١ ٍٝف َ١ف
آپ ک ٞىػِ ٞ
ٓوٜي ک ُ ٤آ٣خ۔کہ ؐ
ُ
کی طَؿ٤زخص رٜی پ ٖ٤ک٤ں۔ط ٞحّ ٝهض آپ ٗ ػِٔ٣ض کی ػظ ْ٤حُ٘خٕ
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ٓؼخٍ هخثْ کی۔ ؿذ آپ ٗ كَٓخ٣خ کہ حگَ ٣ہ َٓ٤ے ح٣ک ہخط٤ٓ ٜں ٍٓٞؽ
ح ٍٝىَٓٝے ٓ٤ں چخٗي ٍکٜي٣ں طذ رٜی حّ ىػٞص ٓ رخُ ٗہ٤ں آإٗگخ۔
ٓٓٞی ػِ ْٜ٤حُٔالّ کی ٓؼخُ٤ں ۂخٍے ٓخٓ٘ ہ٤ں۔
كَ٠ص ٗٞف،حرَحہ،ْ٤
ٖ
ص كن ک ُ ٤کظ٘ی ٛؼٞرظ٤ں
حُٗہٞا ٗ حػالث کِٔۃ حُلن ح ٍٝىػِ ٞ
رَىحٗض ک٤ں۔ح ٍٝكن ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں کٞثی ٜٓخُلض ٗہ٤ں کی۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ح٣ک ٓٞهغ پَ ٛلخرہ کَحّ ک ٞكَ٠ص ٓٞ٣ق ػِ٤ہ
حُٔالّ کی ػظٔض ر٤خٕ كَٓخثی۔ کہ حُٗہٞا ٗ رخىٗخ ٙکی َ١ف ٓ
ٍہخثی کخ پَٝحٗہ ِٓ٘ ک رخٝؿٞى ٍہخ ہ ٓ ٗٞحُّ ٝهض طک حٗکخٍ ک٤خ
ؿذ طک کہ  ٙٝحّ رخص کٛ ٞخف ٗہ کَى٣ں کہ ُُ٤وخ ک رخٍے ٓ٤ں
حُٗہٞا ٗ کٞثی ه٤خٗض ٗہ٤ں کی طٜی۔ ٣ہ حّ ُ ٤کہ پ٤ـٔزَ ک کَىحٍ
پَ کٞثی ىٛزہ رخهی ٗہ ٍہ ۔

ؽبالد کب سخقذ أس ػضًٌذ پش ػًم کٕ يزؼٍٍ کشَب:
ٍهٜض ٓ٤ں ح( َٛر٘٤خىی كکْ) حرخكض ہ ٣ؼ٘ی حّ ٓ٤ں كکْ الُٓی
ٗہ٤ں ٍہظخ۔ رِکہ ٓکِق ک ٞحّ ک چٜٞڑٗ ٣خ کَٗ کخ حهظ٤خٍ ہٞطخ ہ ۔
ٍٓ٠خٕ ٓ٤ں َٓ ٞ٣حٔٓ ٍٝخكَ ک ُ ٍُٙٝ ٤چٜٞڑٗ کی حؿخُص
ہ ۔ ىٞٗٝا ک ُ ٍُٙٝ ٤چٜٞڑٗخ ٍهٜض پَ ػَٔ ہ ۔حگَ حُٕ کٞ
ٍُٝے ٓ کٞثی ٗوٜخٕ ٗہ ہ ٞطٍ ٍُٙٝ ٞکٜ٘خ ػِٔ٣ض پَ ػَٔ ہ ۔
۔ ؿٔ٤خ کہ ہْ پہِ ر٤خٕ کَ چک ہ٤ں کہ ؿزَ  ٝحکَح٣ ٙخ هظَ ٝؿ َٙ٤کی
ىٔٛکی کی ٍٞٛص ٓ٤ں کِٔہ کلَ کہ٘ کی حؿخُص ہ ۔حگَ حُّ کخ ىٍ
حٔ٣خٕ پَ هخثْ ہٞ۔ آ٣ض هَآٗی ہ 7

خّلِلِ ِٓ ۢ ْٖ رَ ْؼ ِي حِ َْٔ ٣خِٗ ٖ ٓ ٚحِ َّال َٓ ْٖ حُ ًْ ََِٝ َٙهَ ِْزُْ ُٓ ٗٚ
َٓ ْٖ ًَلَ ََ رِ ٖ ّ
خٕ
ط َٔـﭟ رِ ْ ِ
خال ِْ َٔ ٣
٠ذِ ِّٓ َٖ ٖ ّ
ہللاِ ۚ ََ ْْ َُُٜٝػ ٌَحدِ
ْ ٛيًٍح كَ َؼَِ َْ ْْ ِٜ ٤ؿ َ
ََ ََ َٗ ْٖ َّٓ ْٖ ٌِ ُٖ ٝف رِ ْخُ ٌُ ْل َِ َ
(حُ٘لَ۔)ٔٓ۷
َػ ِظ ِْْ ٤۔

"ؿٗ ٞو ٚحٔ٣خٕ الٗ ک رؼي کلَ کَے ( ٙٝحگَ) ٓـز ٍٞک٤خ گ٤خ ہٞ
ح ٍٝىٍ حّ کخ حٔ٣خٕ پَ ٓطٔجٖ ہٞ
(طذ ط ٞهٓ )َ٤گَ ؿْ ٗ ىٍ کی ٍٟخ ٓ٘يی ٓ کلَ ک ٞهز ٍٞکَ ُ٤خ
حّ پَ ہللا کخ ؿ٠ذ ہ ح ٍٝحٓ ٔ٣ذ ُٞگٞا ک ُ ٤رڑح ػٌحد ہ "۔
ض حکَح٤ٓ ٙں کلَ٣ہ کِٔہ کہ٘ کی
ػِٔخء کخ کہ٘خ ٣ہ ہ کہ گ ٞکہ كخُ ِ
حؿخُص ہ ُ٤کٖ ٣ہخ ا رٜی حگَ ػِٔ٣ض حهظ٤خٍ کی ؿخث ط ٞرہظَ ہ ۔حٕ
ػِٔخء کی ىٍُٝ ٙٝ َ٤ح٣ض ہ ؿْ ٓ٤ں ًکَ ہ کہ „„ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک
ُٓخٗ ٓ٤ں ِٓٔٔ٤ہ کٌحد ک آىٓٞ٤ا ٗ ىِٔٔٓ ٝخٗٞا ک ٞپکڑ ُ٤خ۔ حٍٝ
حُٕ ک ٞحّ ک پخّ ُ گج ۔ حُّ ٗ حٕ ٓ٤ں ٓ ح٣ک ٓ پٞچٜخ
„„ٓلٔي ک رخٍے ٓ٤ں طْ ک٤خ کہظ ہٞ؟‟‟ حُّ ٗ ؿٞحد ى٣خ „„ ٙٝہللا
ک ٍٓ ٍٞہ٤ں‟‟ حُّ ٗ پ َٜپٞچٜخ „„طْ َٓ٤ے رخٍے ٓ٤ں ک٤خ کہظ
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ہ ‟‟ٞحُّ ٗ ؿٞحد ى٣خ „„طْ رٜی‟‟ حُّ ٗ حُّ ک ٞچٜٞڑ ى٣خ ح ٍٝکٞثی
ٗوٜخٕ ٗہ٤ں پہ٘کخ٣خ۔ پ َٜىَٓٝے ٓ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک رخٍے ٓ٤ں
ىٍ٣خكض ک٤خ حُّ ٗ ؿٞحد ى٣خ کہ  ٙٝہللا ک ٍٓ ٍٞہ٤ں پ َٜپٞچٜخ طْ
َٓ٤ے رخٍے ٓ٤ں ک٤خ کہظ ہٞ۔حُّ ٗ کہخ ٓ٤ں رہَ ٙہٞا ُٓ٘ظخ ٗہ٤ں
ہٞا۔حُّ ٗ ط ٖ٤رخٍ حُّ ٓ ٣ہی ٓٞحٍ ک٤خ ح ٍٝطٞ٘٤ا ىكؼہ حُّ ٗ ٣ہی
ؿٞحد ى٣خ۔ حّ ُ ٤حُّ ٗ حُّ ک ٞهظَ کَ ى٣خ۔ ؿذ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٞحّ
آپ ٗ كَٓخ٣خ„„پہِ ٗ ہللا کی َ١ف ٓ ىی
رخص کی هزَ ہٞثی طؐ ٞ
ُ
ہٞثی ٍهٜض پَ ػَٔ ک٤خ ىَٓٝے ٗ ک َٜکَ كن رخص کہی۔حّ کٞ
ٓزخٍک ہٞ۔(ؿخٓغ حال ٍٞٛحُ ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛللہ ٔ)۴
ٓ ٍٙٞحُ٘لَ کی ٓ٘يٍؿہ رخال آ٣ض ٓ٤ں حٕ ِٓٔٔخٗٞا ک ٓؼخِٓ ٓ
رلغ کی گجی ہ ؿٖ پَ حّ ٝهض ٓوض ٓظخُْ طٞڑے ؿخٍہ ط ٜحٍٝ
ٗخهخرَ رَىحٗض حً٣ظ٤ں ىے ىے کَ کلَ پَ ٓـز ٍٞک٤خ ؿخ ٍہخ طٜخ۔ حٕ کٞ
رظخ٣خ گ٤خ ہ کہ حگَ طْ کٔی ٝهض ظِْ ٓ ٓـز ٍٞہ ٞکَ ٓل ٞؿخٕ
رکخٗ ک ُ ٤کِٔہ ٔ کلَ ُرخٕ ٓ حىح کَى ،ٝح ٍٝىٍ طٔہخٍح ػو٤ي ٙکلَ
ٓ ٓللٞظ ہ ،ٞطٓ ٞؼخف کَى٣خ ؿخث گخ۔ ُ٤کٖ حگَ ىٍ ٓ طْ ٗ کلَ
هز ٍٞکَُ٤خ ط ٞىٗ٤خ ٓ٤ں چخہ ؿخٕ رکخ ُ ،ٞهيح ک ػٌحد ٓ ٗہ رچ
ٓک ٞگ ۔
حّ کخ ٣ہ ٓطِذ ٗہ٤ں ہ کہ ؿخٕ رکخٗ ک ُ ٤کِٔہ کلَ کہہ ى٘٣خ
چخہ ٤۔ رِکہ ٣ہ َٛف ٍهٜض ہ ۔ حگَ حٔ٣خٕ ىٍ ٓ٤ں ٍکٜظ ہٞث
آىٓی ٓـزٍٞح حٔ٣خ کہہ ىے طٞٓ ٞحهٌٗ ٙہ ہٞگخ۔ ٍٗٝہ ٓوخّ ػِٔ٣ض ٣ہی ہ
کہ هٞح ٙآىٓی کخ ؿْٔ طکخ رٞٹی کَ ڈحال ؿخث رہَكخٍ  ٙٝکِٔہ كن ہی کخ
حػالٕ کَطخ ٍہ ۔ ىٞٗٝا هْٔ کی ٗظ٣َ٤ں ٗزی (ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ )ِْٓٝ
ک ػہي ٓزخٍک ٓ٤ں پخثی ؿخطی ہ٤ں۔ ح٣ک َ١ف هزخد ؓ رٖ حٍص ہ٤ں ؿٖ
ک ٞآگ ک حٗگخٍٝا پَ ُٹخ٣خ گ٤خ ٣ہخا طک کہ حٕ کی چَری پگٓ ِٜ٘
آگ رـ ٜگجیٓ ،گَ ٓ ٙٝوظی ک ٓخط ٜحپ٘ حٔ٣خٕ پَ ؿٔ ٍہ ۔ رالٍ ؓ
كز٘ی ہ٤ں ؿٖ کُٞ ٞہ کی ٍُ ٙپہ٘خ کَ چِکالطی ىٞٛپ ٓ٤ں کٜڑح
کَى٣خ گ٤خ ،پ َٜطپظی ہٞثی ٍ٣ض پَ ُٹخ کَ گ٤ٜٔٹخ گ٤خ ٓگَ  ٙٝحكي حكي ہی
کہظ ٍہ ۔ كز٤ذ رٖ ُ٣ي ؓ رٖ ػخ ْٛہ٤ں ؿٖ ک ريٕ کخ ح٣ک ح٣ک
ػِٔ٤ٔٓ ٞ٠ہ کٌحد ک كکْ ٓ کخٹخ ؿخطخ طٜخ ح ٍٝپٓ َٜطخُزہ ک٤خ ؿخطخ
طٜخ کہ ِٓٔٔ٤ہ کٗ ٞزی ٓخٕ ُ٤ںٓ،گَ َٓطزہ  ٙٝحّ ک ىػٞحث ٍٓخُض
کی ٗہخىص ى ٓ ٘٣حٗکخٍ کَط ط٣ ٜہخا طک کہ حٓی كخُض ٓ٤ں کٹ
کٹ کَ حٗہٞا ٗ ؿخٕ ىے ىی۔ ىَٓٝی َ١ف ػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ؓ ہ٤ں ؿٖ
کی آٗکٜٞا ک ٓخٓ٘ حٕ ک ٝحُي ح ٍٝحٕ کی ٝحُي ٙکٓ ٞوض ػٌحد
ىے ىے کَ ٗہ٤ي کَى٣خ گ٤خ ،پ َٜحٕ ک ٞحط٘ی ٗخهخرَ رَىحٗض حً٣ض ىی گجی
کہ آهَ حٗہٞا ٗ ؿخٕ رکخٗ ک ُ ٤ہٓ ٞذ کک ٜکہہ ى٣خ ؿ ٞکلخٍ حٕ
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ٓ کہِٞحٗخ چخہظ ط ٜ۔ پٍٝ ٙٝ َٜط ٍٝط ٗزی (ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ
 )ِْٓٝکی هيٓض ٓ٤ں كخ َٟہٞث ح ٍٝػَ ٝک٤خ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا َٓخ طُ َِ ْک ُ
ض
ک ًََ ٝکََْ ُ
ص ٖح َُِٜظَ ْْ ُٜرِ َوَْ٤۔ ” ٣خ ٍٓ ٍٞہللآ ،ـٗ ٜہ چٜٞڑح گ٤خ
َك ٖظّی َٓزَ ْزظُ َ
ؿذ طک کہ ٓ٤ں ٗ آپ ک ٞرَح ح ٍٝحٕ ک ٓؼزٞىٝا ک ٞحچٜخ ٗہ کہہ ى٣خ
ک۔ ” حپ٘ ىٍ کخ ک٤خ كخٍ پخط ہ“ٞ؟
“۔ ك ٗ ٍٞ٠پٞچٜخ َک ْ٤قَ ط َِـ ُي هَ ِْزَ َ
ػَ ٝک٤خ ُٓ ْ
خٕ۔” حٔ٣خٕ پَ پٍٞی َ١ف ٓطٔجٖ“۔ حّ پَ
ط َٔجًِ٘خ ْ ِ
رخال ِْ َٔ ٣
كِٛ( ٍٞ٠ی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  ٗ )ِْٓٝكَٓخ٣خ حٕ ػخ ُى ْٝح كَ ُؼ ْي۔ ” حگَ  ٙٝپَٜ
حّ َ١ف کخ ظِْ کَ٣ں ط ٞطْ پ٣ َٜہی رخط٤ں کہہ ى٘٣خ“۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي
ىٛ ّٝللہ )۷۴۷
۔حٓی َ١ف حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کَٗخ ؿزکہ هظَ کخ حٗي٘٣ہ
حُٝی ہ ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ح٣ک كي٣غ
ہ ٞػِٔ٣ض ہ ح٣ ٍٝہی حكٝ َ٠
ٖ
كِٔ ٙرٖ ػزيحُٔطِذ ہ٤ں حٍٝ
ٓ٤ں كَٓخ٣خ۔ "ٗہيح ک َٓىحٍ كَ٠ص
ؓ
ىَٓٝح ٗ ٙٝو ٚہ ؿ ٞظخُْ رخىٗخ ٙک ٓخٓ٘ كن کی رخص کہ حٍٝ
 ٙٝحُّ ک ٞهظَ کَىے"حّ ُ ٤ظخُْ كخکْ ک ٓخٓ٘ کٞثی كن رخص
کہ٘خ ح ٍٝرَُحثی ٓ حُٓ ٍٝک٘خ ؿزکہ حّ کی گَكض کخ حٗي٘٣ہ ہٞ۔
ٓکٞص ٓ حك َ٠ہ ۔حّ ُ ٤کہ ٗزی ﷺٗ حٗ ٔ٣و ٚکی ٗہخىص
ىٍؿہ ٗہخىص ک رَحرَ ٍکٜخ
كِٔ ٙرٖ ػزيحُٔطِذ ک رِ٘ي
ک ٞكَ٠ص
ؓ
ٔ
ہ ۔ (ؿخٓغ حال ٍٞٛحُ ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛللہ ٔ)۴

اُيذ کب اعزًبػی ػًم:

حُزظہ ٣ہخا ٣ہ رخص هخرَ ؿ ٍٞہ ۔ کہ ٗوٜخٕ پہ٘ک٘ ک حٗيٓ ٘٣
حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ چٜٞڑٗخ ٍُهٜض ہ ۔ ؿ ٔ٤کٞثی
كخکْ ظخُْ ہ ٞح٤ٜٗ ٙٝ ٍٝلض کَٗ ٝحُ ک٣ ٞخ ٓ٘غ کَٗ ٝحُ ک ٞهظَ
کَ ى٣ظخ ہٞ۔ ُ٤کٖ ؿٔ٤خ پہِ ػَ ٝک٤خ ؿخ چکخ ہ ۔ کہ حٞٓ ٔ٣هؼٞا پَ
حُٝی ہ ۔ کٗٞ٤کہ ٍهٜض کخ ٣ہ
رٜی ػِٔ٣ض ک ٞحهظ٤خٍ کَٗخ حكٝ َ٠
ٖ
كکْ ؿِ ک رخٍے ٓ٤ں ہ کَ ک رخٍے ٓ٤ں ٗہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی كَى ک ٓخطٜ
ٓو ٜٙٞہ حُٓض کٗ ٤ِ٤ہ٤ں ہ ۔ حّ ُ ٤ؿخثِ ٗہ٤ں ہ کہ پٍٞی
حُٓض ح٣ک ظخُْ رخىٗخ ٙک هٞف ٓ ڈٍکَ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ
كَ ٝکلخ٣ہ ہ حّ ُ ٤حُٓض
حُٔ٘کَ ک ٞطَک کَ ىے۔ کٗٞ٤کہ ٣ہ ح٣ک
ِ
ٓ٤ں حّ کخ ٝؿٞى ٍَٟٝی ہ ۔ حگَچہ ؿخٕ کخ حٗي٘٣ہ ہی کٞ٤ا ٗہ ہٞ۔
كَ ٝکلخ٣ہ ہ ح ٍٝحّ كَ ٠٣کی حىحث٤گی ٍَٟٝی ہ
ؿ ٔ٤ؿہخى
ِ
چخہ حّ ٓ٤ں کظ٘ی ہی ؿخٗ٤ں طِق ہٞا۔

اؽکبو سخقذ ٔ ػضًٌذ کی ؽشائو:
ِ

حٝپَ کی گلظگ٣ ٓ ٞہ رخص ٝحٟق ہ ٞؿخطی ہ کہ کٖ كخالص ٓ٤ں کٖ
َٗحث ٢ک طلض َٗ٣ؼض ک حكکخّ ٍُهٜض  ٝػِٔ٣ض پَ ػَٔ ک٤خ
ؿخث ۔ حہَ ػِْ ٗ حٕ َٗحث ٢کٞ٣ ٞا ر٤خٕ ک٤خ ہ ۔
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ک

ُ٤

کٔی َٗػی ىُ َ٤کخ ہٗٞخ

ٍهٜض پَ ػَٔ کَٗ
ٔ۔
ٍَٟٝی ہ ۔
ػِٔ٣ض پَ ػَٔ کَٗ ٓ کٞثی ػٌٍ َٗػی ٓخٗغ ہٞ۔
ٕ۔
ٓ٘ہ ٍٞػخُْ ٓٞ٣ق كخٓي حُؼخُْ ک ِٗى٣ک ٍهٜض کٔی ٓ٘وض کی
ٝؿہ ٓ حِٛی كکْ ٓ٤ں حٓظؼ٘خ کی ٍٞٛص ہ ۔ حَٛ ٍٝف ٍَٟٝص
طک ٓليٝى ہٞطی ہ ۔ ٓ٘وض ٓ ٓظؼِن ہٗٞخ حٓ ػِٔ٣ض ک كکْ
ٓ ٓٔ ِ٤کَطخ ہ ۔ حگَ کٞثی كکْ ٓ٘وض ٓ ٝحرٔظہ ٗہ٤ں رِکہ ٓلٞ
ُٞگٞا کی ٍَٟٝص ح ٍٝكخؿض ک پٗ ٖ٤ظَ حِٛی كکْ ک رَػکْ
ٓوٍَ ک٤خ گ٤خ ہ ۔طٍ ٙٝ ٞهٜض ٗہ٤ں ہ ۔ ٓؼالً ر٤غ ِْٓ (ؿٍَٟٝ ٞص کی
ر٘خ پَ َٓ٘ٝع ہ ) ػِٔخء ح ٍٞٛک ِٗى٣ک ٍهٜض ٗہ٤ں ہ ۔ ٍهٜض
ک حٓظؼ٘خثی كکْ ہ ٗٞکخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حِٛی کِی كکْ ٓٞؿٞى ٍہظخ
ٓٔظؼ٘ی ہٞطی ہ٤ں۔ ُٞگٞا
ہ ۔ حَٛ ٍٝف ٍهٜض کی ٍٞٛط٤ں حّ ٓ
ٖ
کی ٍَٟٝطٞا ح ٍٝكٞحثؾ ک پٗ ٖ٤ظَ حِٛی کِی كکْ ک رَػکْ
كکْ ى٘٣خ ح٘ٓ ٍٝوض ک پٗ ٖ٤ظَ حٓظؼ٘خثی كکْ ٓ٤ں ر٘٤خىی كَم ٣ہ ہ
کہ حٓظؼ٘خثی كکْ حرظيحثی كکْ ٗہ٤ں ہ ۔ ٍٗ ِ٤هٜض ٍَٟٝص طک
ٓليٝى ٍہظی ہ ۔ ؿذ کہ ػخّ ٍَٟٝص ک پٗ ٖ٤ظَ حكکخّ ہَ كخُض
ٓ٤ں رَهَحٍ ٍہظ ہ٤ں۔ ٓؼالً ر٤غ ِْٓ ح ٍٝهَ ٝک ٓؼخٓالص۔ پْ
ػِٔ٣ض کخ طؼِن حرظيحثی حِٛی ح ٍٝکِی كکْ ٓ ہ حٍ ٍٝهٜض
حِٛی کِی ح ٍٝحرظيحثی كکْ ٓ ح٣ک ؿِٝی حٓظؼ٘خ ہ ۔
(حٓالٓی َٗ٣ؼضٓ ،وخٛي حٜٓ ٍٝخُق ۔ٓٞ٣ق كخٓي حُؼخُْ ٛللہ )ٖ۷۔

مشٔسد أس ؽبعذ يٍں كشم:
چٗٞکہ آگ حٗٔخٗی ُٗيگی کی حٓکخٗی كخالص کی طٍٞٛ ٖ٤ط٤ں (ػٔٓٞی
كخالص ،كخؿخص ک كخالص حٍَٟٝ ٍٝص ک كخالص )ک طلض
ٍهٜظٞا کخ ر٤خٕ ہٞگخ۔ حّ ُ٘ٓ ٤خٓذ ہٞگخ کہ ٣ہخا ہْ ٍهٜظٞا ک
٤ٓ ٖٟٔں كخؿض حٍَٟٝ ٍٝص ک ىٍٓ٤خٕ ؿ ٞكَم ہ حُّ کی
ٟٝخكض کَ ى٣ں طخکہ ٓٔجِہ ٓٔـ٤ٓ ٜ٘ں آٓخٗی ہٞ۔
ٍَٟٝص ح ٍٝكخؿض ى ٝحُگ حُگ حٛطالكخص ہ٤ں۔ ٍَٟٝص ٓ َٓحى
ٗہخ٣ض ٗي٣ي ٍَٟٝص )(Dire needہ ؿذ کہ كخؿض کخ ىٍؿہ حّ
ٓ کْ ہ ۔ كخؿض ٓ َٓحى ٍَٟٝ ٙٝص ہ ؿٔ پٍٞح ٗہ کَٗ
ٓ ط٘گی٘ٓ ،کَ حِ ٍٝىهّض ط ٞپ٤يح ہ٤ُ ٞکٖ َٗ٣ؼض ک پخٗچ ٓوخٛي ٓ٤ں
ٓ کٞثی ٓوٜي کِی  ٍٞ١پَ ٟخثغ ٗہ ہٞ۔ حّ ک رَػکْ ٍَٟٝص
پٍٞح ٗہ کَٗ کی ٍٞٛص ٓ٤ں ؿخٕ ٓ ٝخٍ کٗ ٞي٣ي هطَ ٙالكن ہٓ ٞکظخ
ہ ۔
٣ہخا ٣ہ رخص پٗ ٖ٤ظَ ٍہ٘ی چخہج کہ ٍَٟٝص ح ٍٝكخؿض ٓ٤ں رؼٞ
كَم رہض حہْ ہ٤ں7۔
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۔ٍَٟٝص ک طلض ؿذ كَحّ چ ِ٤كالٍ ہٞطی ہ ط ٞحّ ٓ٤ں ٣ہ ٓٞحٍ
پ٤يح ٗہ٤ں ہٞطخ کہ ٍَٟٝص کی ٣ہ ک٤ل٤ض ح٣ک كَى ک ٞالكن ہ ٣خ رہض
ٓ حكَحى کٞ۔ ؿْ ک ٞرٜی ٍَٟٝص الكن ہٞطی ہ حّ ک ُ ٤كَحّ
چ ِ٤كالٍ ہ ٞؿخطی ہ ۔ُ٤کٖ كخؿض ک ُ٣ ٤ہ کخكی ٗہ٤ں ہ ؿْ
كخؿض کٍَٟٝ ٞص کخ هخثْ ٓوخّ هَحٍ ىے کَ ٓہُٞض  ٝطلل٤ق كخَٛ
کی ؿخث ۔ ٝ ٙٝہی ہ ؿ ٞرہض ٓ حكَحى کی ؿٔخػض ک ٞپ ٖ٤آث ۔ حگَ
 ٙٝكخؿض ح٣ک آىٗ ٛو٣ ٚخ ٓؼُٔٞی طؼيحى ک ٞپ ٖ٤آٍہی ہ ٞطٗ ٞہ حُّ کٞ
ٍَٟٝص ک هخثْ ٓوخّ هَحٍ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔ حٗ ٍٝہ حّ کی ر٘٤خى پَ کٔی
حٓظؼ٘خثی ٓہُٞض  ٝطول٤ق کخ كٔٓ ٍٜٞکٖ ہٞطخ ہ ۔ حّ کی ٝؿہ ٣ہ ہ
کہ ٍَٟٝص ح٣ک ط ٞرہض ٗخً ٗ ٝخىٍ پ ٖ٤آطی ہ ح ٍٝىَٓٝے حّ کی
ٝؿہ ٓ ُٞگٞا کٞؿخٕ ٓ ٝخٍ کخ هطَ ٙالكن ہٞطخ ہ ۔ ؿٔ ٍٝک٘
ک ُ٣َٗ ٤ؼض آثی ہ ۔ حّ ک رَػکْ كخؿض ہَ ٗو ٚکٍُٝ ٞ
پ ٖ٤آطی ٍہظی ہ ۔ چٗٞکہ ٣ہ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہ کہ ہَ ٗو ٚک ُ ٤ہَ
ٝهض حُگ حُگ هخٗٗٞی گ٘ـخثٖ ٍکٜی ؿخث ۔ حّ ُ ٤كخؿض َٛف ٝہی
ٓؼظزَ ہ ۔ ؿُٞ ٞگٞا کی رڑی طؼيحى ک ٞىٍپ ٖ٤ہٞ۔
۔ٍَٟٝص ک پٗ ٖ٤ظَ ؿ ٞطٔہِ٤ی (آٓخٕ) ح ٍٝطول٤لی (هل٤ق)كکْ آطخ
ہ  ٙٝحٓظؼ٘خثی ہٞطخ ہ ۔ حّ ُ ٤رہض طٜٞڑے ٝهل ک ُ ٤ہٞطخ
ہ ۔ؿٗٞہی ٍَٟٝص هظْ ہ ٞؿخطی ہ  ٙٝحٓظؼ٘خثی كکْ رٜی هظْ ہ ٞؿخطخ
ہ ۔ حّ ک رَػکْ كخؿض کی ٗٞػ٤ض ػٔٓٞی ح ٍٝىحثٔی هْٔ کی
ہٞطی ہ ۔ حّ ُ ٙٝ ٤طٜٞڑے ٝهل ک ُٗ ٤ہ٤ں رِکہ ۂ٘٤ہ َ٣ٞ١
ػَ ٛک ُ ٤ہٞطی ہ ۔
۔ٍَٟٝص کی ٝؿہ ٓ ِٓ٘ ٝحُی ٓہُٞض حٍ ٍٝهٜض َٛف
حٟطَحٍ ک ٗکخٍ ٗو ٚکِٓ ٞظی ہ ح ٍٝىَٓٝح ٗو ٚحّ ٓہُٞض
حٍ ٍٝهٜض ٓ كخثيٗ ٙہ٤ں حُٹٜخ ٓکظخ۔ كخؿض کی ٝؿہ ٓ ِٓ٘ ٝحُی
ٓہُٞض ٓ ہَ ٗو ٚكخثي ٙحُٹٜخ ٓکظخ ہ چخہ  ٙٝكخؿض ٓ٘ي ہ٣ ٞخ ٗہ
ہٞ۔
ّ
ِٞا كٜہ حٍٝ
(ػِْ ح ٍٞٛكوہ ح٣ک طؼخٍف حُ ڈحکٹَ ػَكخٕ هخُي ڈٔ ٛ
ٛللہ  ۹ٓ۸طخ )۹ٓ۴

سخقذ کے مًٍ يٍں اَغبٌ کی رٍٍ ؽبنزٍں ہٍں:
حٗٔخٕ آٓخٗی ح ٍٝک٘خثٖ ک كخالص ٓ٤ں ہٞطخ ہ ۔٣خ
ٔ۔
ط٘گی ،كَؽ ح٘ٓ ٍٝکَ كخالص ٓ٤ں ٣خ
ٕ۔
ٗي٣ي طَٓ ٖ٣ـزٍٞی کی كخُض ٓ٤ں۔
ٖ۔
ہَ كخُض ک ُٗ ٤خٍع ٗ حُگ حُگ حكکخّ ح ٍٝهٞحػي ٟٞ ٝحرٓ ٢وٍَ
ک ٤ہ٤ں۔ طخکہ حٗٔخٕ کٓ ٞلخىحص كخ َٛہٞا حٝ ٙٝ ٍٝحهؼی ٣خ ٓظٞهغ
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ٗوٜخٕ ٓ رچ ٓک ۔ ٗ ِ٤ؿذ كخالص کخ طوخٟخ ہ ٞط ٞح٣ک كخُض ٓ
ىَٓٝی كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ ہٓ ٞک ۔
ٓؼٔ ٍٞکی كخُض آٓخٗی ،ک٘خثٖ حٓٝ ٍٝؼض  ٝکٔخٍ کی ہٞطی ہ ۔ ؿْ
ٓ٤ں َٗ٣ؼض ک ػخّ هٞحٗ٘ٓ ٖ٤طزن حٗ ٍٝخكٌ ہٞط ہ٤ں۔
حّ ک رؼي ط٘گی ،كَؽ ح٘ٓ ٍٝکَ كخالص کخ َٓكِہ ہ ۔ ؿٗ ٞي٣ي
ٓـزٍٞی ٓ کْ طَ ىٍؿہ ہ ُ٤کٖ كخؿض کخ ىٍؿہ ہ حٗٔخٕ ؿخٕ حٍٝ
ؿٔٔخٗی حػ٠خء ک ٞهطَحص ٓ رکخٗ ک ُ ٤پہِی كخُض ٓ حّ
كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ ہٓ ٞکظخ ہ (٣ؼ٘ی حٕ كخالص ک ُ٣َٗ ٤ؼض ٗ ؿٞ
ٓو ٜٙٞحكکخّ ىث ٤ہ٤ں حُٕ پَ ػَٔ کَ ٓکظخ ہ )
حّ ک رؼي ٗي٣ي ٓـزٍٞی کی كخُض ہ ؿ ٞحٗظہخثی ط٘گی ،كَؽ حٍٝ
ٗيص کخ ىٍؿہ ہ ۔ حٗٔخٗی ؿخٕ کی ٓالٓظی کی هخ ِ٤ٗ َ١هطَے حٍٝ
 ٓ ٍَٟرک٘ ک ٤ِ٤ىَٓٝی كخُض ٓ حّ كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ ہٞ
ٓکظخ ہ (٣ؼ٘ی حّ كخُض ک ٓو ٜٙٞحكکخّ پَ ػَٔ کَے گخ)
حٕ طٞ٘٤ا ٍٞٛطٞا کی طل َ٤ٜىٍؽ ً َ٣ہ 7

پہِی ٍٞٛص۔ػخّ كخالص7
حّ كخُض ٓ٤ں حٗٔخٕ ٓؼٔ ٍٞک ٓطخرن ُٗيگی گِحٍ ٍہخ ہٞطخ ہ حٍٝ
حُّ ک ٞآٓخٗی ح ٍٝک٘خثٖ ٓہ٤خ ہٞطی ہ ۔ حّ ُ ٤حُٓ حُٕ حٗ٤خء حٍٝ
حكؼخٍ پَ حکظلخ کَٗخ ہٞگخ ؿٓ ٞزخف ہ٤ں ح ٍٝؿ ٞحُٓٝ ٍٞحؿذ ہ٤ں حُٕ کی
پخر٘يی کَٗخ ہٞگی۔ ح ٍٝكيٝى ٓ طـخ ُٝکی حؿخُص ٗہ ہٞگی۔ ؿْ کٔی
ٗ كيٝى ٓ طـخ ُٝک٤خ حُّ ٗ حپ٘ آپ پَ ظِْ ک٤خ۔ حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَ َؼ َّي ُك ُي َْ ٝى ٖ ّ
(ٓ ٍٙٞحُطالم آ٣ض
ہللاِ كَوَ ْي ظََِ َْ َٗ ْل َٔ ٗٚ۔
ٗٔزَٔ)
"ؿْ ٗ ہللا کی كيٝىٓ طـخ ُٝک٤خ حّ ٗ حپ٘ آپ پَ ظِْ ک٤خ "۔
حّ ٍٞٛص ٓ٤ں حٗٔخٕ ٓ ٓطِٞد ہ کہ  ٙٝػزخىحص ک طٔخّ ٝحؿزخص
حىح کَے۔ ؿٖ چِٝ٤ا ک ٞكَحّ هَحٍ ى٣خ گ٤خ ہ حُٗہ٤ں كَحّ ٓٔـ ٜ۔ حّ
كخُض ٓ٤ں حٗٔخٕ ک ٞكالٍ ح ٍٝكَحّ ک ىٍٓ٤خٕ ؿ٘ٓ ٞظزہ حُٓ ٍٞہ٤ں حُٕ
ٓ٤ں ٝحهغ ہ ٓ ٗٞهزَىحٍ ک٤خ گ٤خ ہ ۔حٔ٣ی چ٣ِ٤ں ؿ ٞهطؼی  ٍٞ١پَ
كالٍ ٣خ كَحّ ٗہ٤ں ہ٤ں حُٕ ک رخٍے ٓ٤ں ٓلظخٍ ١ہ٘ کخ كکْ ہ ۔
ٍٓ ٍٞہللاﷺٗ كَٓخ٣خ7

َٝ ْٖ َٓ َٝ ،ِٚ ٟهَ َغ كِ٢
ص ،كَوَ ِي ح ْٓظَ ْز ََأَ ُِ ِيِ َُِٝ ِٚ ِ٘٣ؼَْ ِ
„„كَ َٔ ِٖ حطَّوَ ٠حُ ُّ٘زَُٜخ ِ
ُُ ٗٞ
ي أَ ْٕ
ص َٝهَ َغ كِْ ٢حُ َل ََ ِحًَّ ،خََُّح ِػَ ََْ٣ ٢ػَ ٠ك ْْ ٍَ ٞحُ ِل َِٔ ٣ ٠
حُ ُّ٘زَُٜخ ِ
َ٣وَ َغ كِِٚ ٤۔

"ؿٗ ٞو٘ٓ ٚظزہ چِٝ٤ا ٓ٤ں ٓزظال ہ ٞؿخطخ ہ  ٙٝكَحّ ٓ٤ں ٓزظال ہٞ
ٓکظخ ہ ؿ ٙٝ ٔ٤چَٝحہخ ؿ ٞحپ٘خ ٍٞ٣ڑ چَحگخ ٙک آّ پخّ چَحطخ
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ہ حّ ک ؿخٗ ٍٞکٔی رٜی ٝهض چَحگخ٤ٓ ٙں ٓ٘ہ ٓخٍ ٓکظ ہ٤ں)
ح ٔ٣طٔخّ كخالص ٓ٤ں ُٞگٞا پَ َٗ٣ؼض ک ػخّ هٞحٗٗ ٖ٤خكٌ ہٞط ہ٤ں"۔

ض كخؿض7
ىَٓٝی كخُض 7رٞه ِ

حٗٔخٕ ط٘گی ،كَؽ ح٘ٓ ٍٝکَ ٓ٤ں ٓزظال ہ٤ُ ٞکٖ ٗي٣ي ٓـزٍٞی کی
كخُض ٗہ ہ ٞرِکہ كخؿض ک َٓكِ ٓ٤ں ہٞ۔ ؿ ٔ٤ح٣ک ٗو ٚرٜٞکخ
ہ ُ٤کٖ حط٘خ رٜٞکخ ٗہ٤ں کہ کٜخٗخ ٗہ ِٓ٘ ٓ َٓؿخث گخ۔ حُزظہ کٜخٗخ ٗہ
ِٓ٘ ٓ حُٓ طکِ٤ق ح ٍٝپَ٘٣خٗی ہٞگی۔
(حُٔ١ٞ٤ی۔حالٗزخ ٝ ٙحُ٘ظخثَ۔)85
حّ كخُض ٓ٤ں ہللا ٗ رؼٍ ٞهٜظ٤ں ىی ہ٤ں۔ ٍهٜظ٤ں ٓ٘وض هظْ
کَٗ ک ُٓ ٤وٍَ کی گجی ہ٤ں۔ ٓ٘وظٞا کی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں7
ٔ۔٘ٓ ٙٝوظ٤ں ؿ ٞہَ ػزخىص ٓ٤ں الُٓی  ٍٞ١پَ پخثی ؿخطی ہ٤ں۔
ٓؼالً ٓ7وض َٓىی ٓ٤ں  ٟٞٝح ٍٝؿَٔ کی ٓ٘وض۔ َٓىی ح ٍٝگَٓی
ٓ٤ں ٗٔخُ کی ٓ٘وض رخُوٛ ٜٙٞزق کی ٗٔخُ ح ٍٝظہَ کی ٗٔخُ۔ گَٓی
ح َ٣ٞ١ ٍٝىٗٞا ٓ٤ں ٍُٝے کی ٓ٘وض۔ ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا کی ٓ٘وض۔
ريکخٍٝا پَ ٍؿْ کی ٓ٘وض۔ ٣ہ رہض رڑی ٓ٘وض کی رخص ہ ُ٤کٖ ٗخٍع
کی ٗظَ ٓ٤ں حّ ٓ٘وض کخ کٞثی حػظزخٍ ٗہ٤ں ہ ۔ ََّ ٝال طَخْ ُه ٌْ ًُ ْْ رِ َِٔ ٜخ ٍَ ْحكَشِ
كِ ِْ ٢ىّ ٖ ِْٖ ٣
ہللاِ۔(حُٕ پَ طَّ کٜخٗ کخ ؿٌرہ ہللا ک ى ٖ٣ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں طْ
ک ٞىحٖٓ گٗ َ٤ہ ہٞ۔(ٓ ٍٙٞحُ٘ ٍٞآ٣ض ٗٔزَٕ)
٣ہ حّ ٗٞع کی ٓ٘وظ٤ں ہ٤ں ؿٖ کی ٝؿہ ٓ ٗہ ػزخىحص ٓؼخف ہٞطی ہ٤ں
ٗہ ِٓحث٤ں ،حٗ ٍٝہ حٕ ٓ٤ں کٞثی طول٤ق ہٞطی ہ ۔ حگَ حٕ ٓ٘وظٞا کٞ
ٓٞػَ ٓخٕ ُ٤خ ؿخث ط ٞطٔخّ حٝهخص ٓ٤ں ٣خ حکؼَ حٝهخص ٓ٤ں ػزخىحص کی
ٜٓخُق رخُکَ هظْ ہ ٞؿخث٤ں حِٓ ٍٝحإا کی َٗػی كکٔض رٜی هظْ ہٞ
ؿخث ۔
ٕ۔ ىَٓٝی هْٔ کی ٓ٘وض  ٙٝہ ؿ ٞرخُؼٔ ّٞػزخىحص ٓ٤ں ٗہ٤ں ہٞطی۔ حّ
کی کجی هٔٔ٤ں ہ٤ں7
(أ) کٞثی حٔ٣ی ٓوض ٓ٘وض ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ؿخٕ ٣خ کٞثی ػٞ٠
ريٕ ٟخثغ ہ ٗٞکخ حٗي٘٣ہ ہ٣ ٞخ کٞثی ػٗ ٞ٠خکخٍ ٙہ ٗٞکخ هطَٙ
ہٞ۔ حّ ٗٞع کی ٓ٘وض رخػغ طول٤ق حٞٓ ٍٝؿذ ٍهٜض ہٞطی ہ ۔
(د) ؿْٔ ک کٔی ح٣ک ػٓ ٞ٠ؼالً حٗگِی ٓ٤ں ىٍى َٓ ،ىٍى ٣خ
١ز٤ؼض کی هَحری۔ ٣ہ حٔ٣ی ٓ٘وض ہ کہ حٓ حۂ٤ض ٗہ٤ں ىی
ؿخطی۔ ٣ہ ٗہ ط ٞطول٤ق کخ ٓٞؿذ ہ ٗہ ػزخىص کی ٓؼخكی کخ۔
(ص) ٘ٓ ٙٝوظ٤ں ؿ ٞحٕ ىٞٗٝا ٓ٘وظٞا ک ىٍٓ٤خٕ ہٞا حٗ ٍٝيص ٣خ
َٗٓی ک حػظزخٍ ٓ ٓوظِق ہٞا۔ ؿ٘ٓ ٞوظ٤ں پہِی هْٔ ک هَ٣ذ
ہٞا حُٕ ٓ٤ں طول٤ق ہٞگی ح ٍٝؿ ٞىَٓٝی هْٔ ک هَ٣ذ ہٞا گی حُٕ
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ٓ٤ں طول٤ق ٗہ٤ں ہٞگی۔ ٓ٘وض کی حّ طؤ ْ٤کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں طول٤ق
ى ٝهٔٔٞا ٓ٤ں ٓ٘ؤْ ہ ٞؿخث گی۔
ح٣ک  ٙٝطول٤ق ؿ ٞكخؿض ک ىٍؿ ٓ٤ں ہٞطی ہ ۔ ح ٍٝىَٓٝی  ٙٝؿٞ
ٍَٟٝص ک ىٍؿ ٓ٤ں ہٞطی ہ ۔

ػجبداد يٍں ؽبعذ کے دسعے يٍں رخلٍق کی يضبنٍں:
طؼخُی ٗ ر٘يٝا پَ طول٤ق کَط ہٞث ٓوظِق ػٌٍٝا کی ٝؿہ ٓ
ہللا
ٖ
ؿٔؼہ ،كؾ ،ػَٔ ٙح ٍٝؿہخى ٓؼخف کَ ى ہ٤ں۔ ػٌٍک رخػغ  ٟٞٝحٍٝ
ؿَٔ ک ٞط٤ٓ ْٔ٤ں ري ٍ ى٣خ ہ ۔ٗٔخُ ٓ٤ں ه٤خّ ک ٞر٤ٹ ٜکَ٤ُ ،ٹ کَ ،حٍٝ
حٗخٍٝا ٓ ٗٔخُ حىح کَٗ ٓ٤ں طزي َ٣کَ ى٣خ ہ ۔ٍُٝے ٓ٤ں طول٤ق
کَک حٓ كي٣ج ک  ٍٞ١پَ کٜخٗخ کٜالٗ ٓ٤ں ريٍ ى٣خ ہ ۔ ح ٍٝىٝ
ٗٔخُٝا کٓ ٞويّ ٞٓ ٝهَ کَک ؿٔغ کَٗ کی حؿخُص ىے ىی ہ ۔ ٣ہ
ٓ ٙٝذ حُٓ ٍٞہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں ہللا ٗ ٓکِق ٓ ٓ٘وض ح ٍٝكَؽ ىٍٝ
کَٗ ک ُ ٤طول٤ق کَ ىی ہ ۔ ُ٤کٖ ٣ہ ٓ٘وض حّ ىٍؿ کی ٗہ٤ں
طٜی۔ ؿْ ٓ٤ں ؿخٕ ٣خ حػ٠خ ک طِق ہ٣ ٗٞخ کٔی ػ ٞ٠ک ٗخکخٍٙ
ہ ٗٞکخ حٗي٘٣ہ ہٞ۔ ٍٗٝہ طول٤ق كخؿض ک ىحثَے ٓ٤ں ٗہ٤ں ٍہظی رِکہ
ٍَٟٝص ک ىٍؿ ٓ٤ں ىحهَ ہ ٞؿخطی ہ ۔
ٓؼخٓالص ک رخٍے ٓ٤ں كوہخ ء ٗ کہخ ہ کہ حگَ ر٘يٝا پَ كالٍ ٍُم
ک ىٍٝحُے ر٘ي ہ ٞؿخث٤ں ح ٍٝؿذ حُٗہ٤ں هخُ ٚكالٍ ٗہ ِٓ ط ٞحُٕ
ک ُ ٤ؿخثِ ہ کہ ٓ٘ظزہ ک ىحثَے ٓ٤ں ىحهَ ہ ٞؿخث٤ں۔ح ٍٝحپ٘ی
كخؿض پٍٞی کَُ٤ں۔ ٓ٘ظزہ حُٓ ٍٞہللا ک كکْ کی ٓوخُلض ک حػظزخٍ
ٓ کْ ىٍؿ پَ ہ٤ں۔ ح ٍٝهطؼی كَحّ کی رہ ٗٔزض حُٕ کخ ٗوٜخٕ کْ
(ٓ١ٞ٤ی 7حالٗزخٝ ٙحُ٘ظخثَ۔ٖ)۸
ہ ۔

رٍغشی ؽبنذ :مشٔسد:
کجی طؼَ٣ل٤ں کی ہ٤ں۔ ؿٓ ٞلہ٤ٓ ّٞں ح٣ک

ٍَٟٝص کی كوہخء ٗ
ىَٓٝے ک هَ٣ذ ہ٤ں۔
ؿٜخٓ ٗ ٙؤٜہ (رٜٞک کی ٗيص) پَ گلظگ ٞکَط ہٞث ُکٜخ ہ
„„ٓؤٜہ کٜخٗخ چٜٞڑٗ کی ٝؿہ ٓ ٣ ٍَٟخ ہالکض ٣خ رؼ ٞحػ٠خ
ک ٗخکخٍ ٙہ ٞؿخٗ ک هٞف ک ٞکہظ ہ٤ں۔ رِىٝی ٗ ٓؤٜہ کی
ٓؼ٘ی ٞ٣ا ر٤خٕ ک٤خ ہ „„حگَ ککٗ ٜہ کٜخ٣خ طٞ
كخُض ٓ٤ں ٍَٟٝص کخ
ٖ
ؿخٕ ؿخطی ٍہ گت٣ ،خ کٞثی ػٗ ٞ٠خکخٍ ٙہ ٞؿخث گخ۔ ك٘خرِہ ک
ِٗى٣ک „„ؿْ ٍَٟٝص ک طلض كَحّ ٓزخف ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ٣ ٙٝہ ہ کہ
حگَ ٗہ٤ں کٜخث گخ ط ٞؿخٕ ٟخثغ ہ ٗٞکخ هٞف ہ ۔ „„ٍُک٘ی حٍٝ
ٓ١ٞ٤ی ک ِٗى٣ک ٍَٟٝص کی طؼَ٣ق ٞ٣ا ہ ۔ „„ حّ كيک ٞپہ٘چ
ؿخٗخ کہ حگَ کٞثی ٓٔ٘ٞع چ ِ٤حٓظؼٔخٍ ٗہ کی ط ٞہالکض کخ هٞف هٞحٙ
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٣و٘٤ی ہ٣ ٞخ ہالکض کخ ؿخُذ گٔخٕ ہٞ۔ ٣خ ٓٞص کخ هٞف ہ ٞحّ ٓ٤ں
ٍَٟٝی ٗہ٤ں کہ ٛزَ کَے طخ آٗکہ ِٗع کخ ػخُْ َٗٝع ہ ٞؿخث رِکہ
ہالکض کخ هٞف ہی کخكی ہ هٞح ٙظٖ ؿخُذ کی ر٘خ پَ ہٞ۔‟‟
ؿ٘خد حُٓظخى ٍُهخ ٗ ٍَٟٝص کی طؼَ٣ق ٞ٣ا کی ہ ۔
„„ٍَٟٝص كخؿض ٓ ٗي٣ي طَ ہٞطی ہ ۔ ٍَٟٝص  ٙٝک٤ل٤ض ہ کہ
حگَ حّ ک طوخ ٟپَ ػَٔ ٗہ ک٤خ ؿخث ط ٞهطَ ٙہٞطخ ہ ؿٔ٤
حٔ٣ی ُرَىٓظی ؿْ ٓ٤ں ؿخٕ کخ هطَ ٙہ٣ ،ٞخ رٜٞک کی ٝؿہ ٓ
ہالکض کخ حٗي٘٣ہ ہٞ۔‟‟
ٓ٘يٍؿہ رخال طؼَ٣ق ح ٍٝحٓی َ١ف ىَٓٝے كوہخ کی طؼَ٣ق َٛف
ؿٌحثی ٍَٟٝص پَ ٓ٘ظَٔ ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ طوَ٣زخ ً ٗخ ٓکَٔ ہ٤ں حٍٝ
ٍَٟٝص ک کخَٓ ٓلہ ّٞپَ ٓ٘ظَٔ ٗہ٤ں ہ٤ں۔ ٣ہ طؼَ٣ل٤ں ٍَٟٝص کی
حّ ػخّ ر٘٤خى کخ طؼٗ ٖ٤ہ٤ں کَطی ہ٤ں۔ ؿٖ کی ٝؿہ ٓ حٗٔخٕ ٓؼٔ ٍٞکی
كخُض ٓ ہ٘گخٓی كخُض کی َ١ف ٓ٘ظوَ ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ح ٍٝح َٛكکْ
ک رـخث ہ٘گخٓی كکْ ک طلض کٞثی کخّ کَطخ ٣خ چٜٞڑطخ ہ ۔ طخکہ
حُٕ هطَحص حٗ ٍٝوٜخٗخص ٓ رچ ٓک ؿ ٞحّ کی ُٗيگی ٣خ حػ٠خء کٞ
ىٍپ ٖ٤ہ٤ں۔
ٍَٟٝص حپ٘ ؿخٓغ ٓلہ٤ٓ ّٞں ٣ہ ہ کہ
„„حٗٔخٕ ک ٞهطَے ٣خ ٗي٣ي ٓ٘وض کی حٔ٣ی كخُض پ ٖ٤آؿخث ؿْ ٓ
ؿخٕ ک، ٞحػ٠خء ک ،ٞحػ٠خء ک ٓ٘خكغ ک٣ ،ٞخ ػِص کٗ ٞي٣ي ٣ ٍَٟخ
حً٣ض کخ هٞف الكن ہٞ۔ حّ ٍٞٛص كخٍ ٓ٤ں ٣ہ ٓظؼ ٖ٤ہ ٞؿخطخ ہ کہ
حٗٔخٕ پہِی ح ٍٝىَٓٝی كخُض ٓ طَٔ٤ی كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ ہٞطخ ہ ۔ حّ
ٓ٤ں كَحّ کخ حٍطکخد ٣خ ٝحؿذ کخ طَک٣ ،خ ٝحؿذ کخ حپ٘ ٝهض ٓ
ٓئهَ کَٗخ ٓزخف ہ ٞؿخطخ ہ ۔ طخکہ َٗػی هٞحػي ٟٞ ٝحر ٢ک كٞحُ
ٓ ؿْ  ٍَٟکخ حٗي٘٣ہ ہ حُٓ ى ٍٝک٤خ ؿخ ٓک ۔
(حَُهَ حُلوٜی۔ٖٓٔ)
ٍَٟٝص کی ٣ہ طؼَ٣ق ؿٌح ح ٍٝىٝح ک ٞرٜی ٗخَٓ ہ ۔ ىَٓٝے ک
ٓخٍ ٓ ٗلغ حُٹٜخٗ ک ٞح ٍٝکٔی ک هٞف ک رخػغ٣ ،خ ٓـز ٍٞکَٗ
پَ کٔی کخّ ک کَٗ ٣خ ٗہ کَٗ ک ،ٞحپ٘ی ؿخٕ ک ىكخع ک ٞحٍٝ
ٓوٍََٗ ٙػی ٝحؿزخص ک طَک ک٣ ،ٞخ حُٗہ٤ں حپ٘ ٝهض ٓ ٓئهَ
کَٗ ک ،ٞؿَ٤ٟکہ ٓذ ٍٞٛطٞا کٗ ٞخَٓ ہ حٍَٟٝ ٍٝص کخ ٣ہی
ٓؼ٘ی ہ ۔
ػخّ
ٖ
ٍَٟٝص کخ ٓزذ ٣خ ط ٞحٗٔخٗی ؿخٕ ہٞطی ہ ؿ ٔ٤رٜٞک ،پ٤خّ ٣خ
ؿْٔ ک ٞىٝح ٝؿ َٙ٤کی كخؿض ہٞ۔ حّ كخُض ٓ٤ں ٍَٟٝی ہ کہ ٍَٟ
ٝحهؼظخ ً ہ٣ ٞخ ٓ ٍَٟظٞهغ ہ،ٞح ٍٝکْ طَ ٗوٜخٕ ک َٗػی ،ػوِی حٍٝ
كطَی هخػيے پَ ػَٔ کَط ہٞث حّ ٓ رک٘خ ٍَٟٝی ہٞ۔ کزٜی
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ٍَٟٝص کخ ٓزذ ُٗيگی کخ هٞف ٗہ٤ں ہٞطخ۔ ٓؼالً کٞثی ١خهض  ٍٝآىٓی
کٔی کِٔ ٍٝک ٞحٔ٣خ کخّ کَٗ پَ ٓـز ٍٞکَے ؿٗ ٞوٜخٕ ى ٙہ٣ ٞخ
(ٛٝزہ حُِكِ٤ی
کٞثی ُٝآ ٍٝکٔی کٓ ٞالٗخ چخہظخ ہٞ
ٗظَ٣ہ حٍَُٝ٠طہ حَُ٘ػ٤ہ۔)۲۷

امطشاس کی ؽبنذ أس ينطش:

ض حٟطَحٍ ک
چٗٞکہ ٍَٟٝص ک طوَ٣زخ ً طٔخّ ٓٔخثَ کخ طؼِن كخُ ِ
ض حٟطَحٍ کی
ٓخط ٜہ حّ ُ٘ٓ ٤خٓذ ہٞگخ کہ پہِ ٓ٠طَ ح ٍٝكخُ ِ
ٟٝخكض ہ ٞؿخث حّ ِِٓٔ ٓ٤ں كوہخء کَحّ ک ٓوظِق حهٞحٍ ہْ پہِ
ض حٟطَحٍ کی ٓذ ٓ ُ٣خىٙ
ىٍؽ کَ چک ہ٤ں َٓ٤ے ه٤خٍ ٓ٤ں كخُ ِ
ؿخٓغ طؼَ٣ق  ٙٝہ ؿٞٓ ٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ٍٓخثَ ٔٓ ٝخثَ ٓ٤ں ح٣ک
ٓخثَ ک حٓظلٔخٍ ک ؿٞحد ٓ٤ں کہی ہ ۔كَٓخط ہ٤ں ۔حٟطَحٍ ٣ہ
ہ کہ آىٓی ک٣َٗ ٞؼض کی ٓوٍَ کی ہٞثی كيٝى ٓ کٔی كي پَ هخثْ
ٗخهخرَ رَىحٗض ٗوٜخٕ ٣خ طکِ٤ق الكن ہٞ۔حّ ٓؼخِٓہ ٓ٤ں آىٓی
ٍہ٘ ٓ٤ں
ِ
ص رَىحٗض ک ىٍٓ٤خٕ رٜی كَم ہ ۔ ح ٍٝكخالص حٍٝ
ح ٍٝآىٓی کی هِ ٞ
ٓخك ٍٞک ُلخظ ٓ رٜی رہض کک ٜكَم ہٓ ٞکظخ ہ ۔ حٓی ُ ٤حّ کخ
كِٜ٤ہ کَٗخ کہ کٗ ٕٞو ٚکٖ كخالص ٓ٤ں ٓ٠طَ ہ هٞى حُّ ٗوٚ
طؼخُی ٓ ڈٍط
کخ کخّ ہ ؿ ٞحّ كخُض ٓ٤ں ٓزظال ہٞ۔ حُٓ هٞى ہی ہللا
ٖ
ہٞث ح ٍٝآهَص کی ؿٞحد ىہی کخ حكٔخّ کَط ہٞث ٣ہ ٍحث هخثْ
کَٗی چخہج ۔ کہ آ٣خ ٝ ٙٝحهؼی حّ ىٍؿہ ٓـز ٍٞہ ٞگ٤خ ہ کہ هيح کی
کٞثی كي طٞڑے۔‟‟
(ٍٓخثَ ٔٓ ٝخثَ كٜہ ىٞٓ ّٝالٗخ ٓٞىٝىی
ٛللہ )ٔ۸ٓ ٝ ٔ۷۴
ػالٓہ ٓٞ٣ق حُوَٟخٝی حپ٘ی کظخد كالٍ  ٝكَحّ ٓ٤ں„„كَى کی ٓـزٍٞی
حّ ٍٞٛص ٓ٤ں رخهی ٗہ٤ں ٍہظی ؿزکہ ٓؼخَٗ٤ٓ ٙں حٓکی ٍَٟٝص کٞ
پٍٞح کَٗ کخ ٓخٓخٕ ٓٞؿٞى ہ ‟‟ٞک طلض حٓخّ حرٖ كِّ ک كٞحُ
ٓ ح٣ک رہض حہْ ٗکظہ حُٹٜخط ہ٤ں۔  ٙٝكَٓخط ہ٤ں کہ آىٓی ک پخّ
حگَ ًحطی  ٓ ٍٞ١هٍٞى  ٕٞٗٝکی حٗ٤خء ٓٞؿٞى ٗہ٤ں ہ٤ں ط ٞحّ کخ
ٓطِذ ٣ہ ٗہ٤ں کہ  ٙٝہَ َ١ف ٓـز ٍٞہ ٞگ٤خ ہ ۔ ؿزکہ ٓؼخَٗ ٙک ى٣گَ
حكَحى ک پخّ هٞح ِْٔٓ ٙٝ ٙہٞا ٣خ ًٓی ،کٜخٗ پ ٘٤کی چ٣ِ٤ں كخَٟ
ٓويحٍ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہٞا۔ حٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں حُّ ٓـزٗ ٍٞو ٚکی
ٍَٟٝص حٕ كخ َٟچِٝ٤ا ٓ پٍٞی کی ؿخ ٓکظی ہ ۔ ح ٍٝحُٓ
كَحّ چ٣ِ٤ں کٜخٗ ٓ رکخ٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔ حٓالٓی ٓؼخَٗ ٙکی طکَٔ٤
ىٍكو٤وض ح٣ک ىَٓٝے ٓ َٓ کَ ہٞطی ہ ۔ ح ٙٝ ٍٝرخہْ ح٣ک ىَٓٝے
ک کل َ٤ہٞط ہ٤ں۔ گ٣ٞخ حٓالٓی ٓؼخَٗ ٙک حكَحى ؿٔ ِي ٝحكي ک حؿِح
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حؿِح

ہ٤ں ٣خ ٞ٣ا کہ٤ج کہ ح٣ک ٓٔ٤ہ پالثی ہٞثی ىٞ٣حٍ ہ٤ں ؿٖ ک
ح٣ک ىَٓٝے کٔٓ ٞظلکْ کَط ہ٤ں۔
حؿظٔخػی کلخُض ک رخٍے ٓ٤ں حٓخّ حرٖ كِّ کی ٣ہ گَحا هيٍ ٍحث
ض
كوہخث حٓالّ ک ُ٘ٓ ٤ؼَ ٍح ٙہ ۔ „„ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک ُ ٤كخُ ِ
حٟطَحٍ ٓ٤ں َٓىحٍ ٣خ ٓ ٍٞکخ گٗٞض کٜخٗخ ؿخثِ ٗہ٤ں ہ ؿذ کہ حُّ
ک ِْٓٔ ٣خ ًٓی ٓخطٜی ک پخّ هٍٞى  ٕٞٗ ٝکی كخ َٟحٗ٤خء ٓٞؿٞى
ہٞا کٗٞ٤کہ ؿْ ک پخّ كخ َٟچ٣ِ٤ں ٓٞؿٞى ہٞا حّ پَ رٜٞک کٞ
کٜالٗخ كَ ٝہ ۔ حٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں ٣ہ ٓ٠طَ (الچخٍ) ٗوَٓ ٚىحٍ ٣خ
هِ٘ َ٣کخ گٗٞض کٜخٗ پَ ٓـزٗ ٍٞہ٤ں ہ ۔حّ ک ٞحپ٘ ٓخطٜی ٓ
کٜخٗ پ ٘٤کی كخ َٟچ٣ِ٤ں كخ َٛکَٗ کخ كن پہ٘کظخ ہ ۔ حّ
ؿَ ٝک ُ ٤حگَ حُٓ ُڑٗخ پڑے ح ٍٝحّ ٓ٤ں ٓ ٙٝخٍح ؿخث ط ٞهخطَ
ک ًٓہ هٜخ ٙہٞگخ ح ٍٝحگَ ٓـزٍٞحً ٍٝک٘ ٝحُ ٗو ٚک ٞهظَ کَٗخ
پڑح ط ٞحّ ٓوظ ٍٞپَ ہللا کی ُؼ٘ض ہ ۔ کٗٞ٤کہ حّ ٓوظ ٗ ٍٞح٣ک ٓـزٍٞ
ٗو ٚک ٞحپ٘خ كن كخ َٛکَٗ ٓ ٍٝکخ۔ ر٘خرَ٣ں حُّ کخ ٗٔخٍ رخؿی
طؼخُی ٗ هظخٍ کخ كکْ ى٣خ ہ (ٍٓٙٞ
گَ٤ٓ ٙٝں ہٞگخ ؿْ ٓ ہللا
ٖ
كـَحص آ٣ض ٗٔزَ)۴
ىٍح َٛحپ٘ رٜخثی کٍٝ ٞک٘ ٝحال ٗو ٚرخؿی ہ حّ ر٘خ پَ كَ٠ص
ؓ
ٛي٣ن ٗ ٓخٗؼٖ ٖ٤
ُکٞس ٓ ؿہخ ىک٤خ طٜخ‟‟۔(حُٔلِی الرٖ كِّ
حرٞرکَ
ؿِي ٛ ۲للہ  ٔ۷۴رلٞحُہ كالٍ  ٝكَحّ حُ ٓٞ٣ق حُوَٟخٝی ٛللہ ٕ۲
طخ )۲۹

مشٔسد کے مٕاثو:
ٍَٟٝص ک چ٘ي حہْ ٟٞحر٘ٓ ٢يٍؿہ ً َ٣ہ٤ں۔
ٔ۔ ٍَٟٝص ٝحهؼظہً ٓٞؿٞى ہ ٞحٍَٟٝ ٍٝص کخ ٓل ٞحٗي٘٣ہ ٗہ ہٞ۔
ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ٝحهؼہ ٓ٤ں ہالکض ،ؿخٕ ک ٤ٟخع ،حػ٠خ ک حطالف ٣خ
ٗخکخٍ ٙہ ٗٞکخ هٞف ہٞ۔ حٗ ٍٝوٜخٕ ک رخٍے ٓ٤ں طـَرخص کی ر٘خ پَ
ؿِزہ ظٖ ہٞ۔ حگَ ٍَٟٝص حّ ىٍؿ کی ٗہ ہ ٞطٓ ٞکِق ک ٤ِ٤ؿخثِ
ٔ
ٗہ٤ں کہ ٍَٟٝ ٙٝص کی كخُض کی َ١ف ٓ٘ظوَ ہ ٞؿخث ۔
ٕ۔ٓ٠طَ ک پخّ كَحّ چ ِ٤ک حٓظؼٔخٍ ک ػال ٙٝکٞثی ًٍ٣ؼہ ٗہ
ہٞ۔ ؿْ ٓ  ٍَٟ ٙٝى ٍٝکَ ٓک ۔
ٖ۔ ٍَٟٝص کی كي ٓ طـخٗ ُٝہ کَے۔ حّ ُ ٤ؿْ هيٍ ٍَٟٝص
ہ حُٓی هيٍ ٓزخف ہ ۔
۹۔ ٓ٠طَ ٗو ٚحّ كَحّ ک ٞهٞحہٖ پٍٞی کَٗ حٌُ ٍٝص ک
ك ٍٜٞک ُٗ ٤ہ کٜخث ۔
رخؽ ِۭ َّ ٝال ػخ ِى ِۭ)
(ؿِ ََ ٤
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۷۔ ٓ٠طَ ک ٞحّ حَٓ کی حؿخُص ٗہ٤ں کہ  ٙٝح٣ک كخُض ٓ ىَٓٝی
كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ ہ ٗٞک ىٍٝحٕ ٓ٤ں حٓالٓی َٗ٣ؼض ک هٞحٗ ٖ٤کی
هالف ٍُٝی کَے۔ کٗٞ٤کہ ح٣ک كخُض ٓ ىَٓٝی كخُض ٓ٤ں ٓ٘ظوَ
ہٗٞخ رٜی ٗخٍع کی حؿخُص ٓ ہ ۔ ُ ٖہٌح حپ٘ی ؿخٕ رکخٗ ک٤ِ٤
ىَٓٝے ک ٞهظَ کَٗخ ٣ ،خ ريکخٍی کَٗخ٣ ،خ کلَ کخ حٍطکخد ؿخثِ ٗہ٤ں۔
حُزظہ حگَ ىٍ حٔ٣خٕ پَ ٓطٔجٖ ہٞ۔ َٛف ُرخٕ ٓ کلَ ٣ہ کِٔخص حىح کَٗخ
ٓٔظؼ٘ی ہ٤ں۔ ٌٓک ٍٙٞرخال
پڑ٣ں ط ٞآ٣ض هَآٗی کی ٍ ٙٝ ٓ ٝحّ ٓ
ٖ
طٔخّ حكؼخٍ هٞى ٓلخٓي ہ٤ں۔
۲۔حگَ ىٝح ک  ٍٞ١پَ کٔی كَحّ چ ِ٤ک حٓظؼٔخٍ کی ٍَٟٝص ہ ٞطٞ
ػخىٍ ،ى ٖ٣ىحٍ ح ٍٝػِْ ٓ٤ں هخرَ حػظٔخى ڈحکٹَ ٣خ ١ز٤ذ ک ٗٔو پَ
حػظٔخى ک٤خ ؿخث گخ۔ رَ٘٤١کہ حّ كَحّ ٗ ک ػال ٙٝکٞثی حٔ٣ی ىٝح
ٓٞؿٞى ٗہ ہ ٞؿْ ٓ ػالؽ ہٓ ٞک ۔
ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ ػالٓہ كٔٞی کی „„َٗف حٗزخ ‟‟ٙک كٞحُ ٓ
حٟطَحٍ ک ٛل٤ق ىٍؿ ک طؼ ٖ٤ک رخٍے ٓ٤ں پخٗچ ىٍؿٞا
„„ٍَٟٝص (حٟطَحٍ) ،كخؿض٘ٓ ،لؼض٘٣ُ ،ض ح ٍٝك ‟‟ٍٞ٠کخ ًکَ
کَٗ ک رؼي ٍَٟٝص ک ػٔٓٞی ٟٞحر ٢ر٤خٕ کَط ہ٤ں۔ ؿٖ کخ ہْ
ٗ حُٝپَ ًکَ ک٤خ ہ ۔ ؿ َ٤حٟطَحٍی كخُض ٓ٤ں ػالؽ کی َٗػی
ٓہُٞض‟‟ ک كٞحُ ٓ  ٙٝرٜی ۂخٍے ٟخرطہ ٗٔزَ۲ک ٓخط ٜحطلخم
کَط ہٞث ُکٜظ ہ٤ں۔
„„حگَ حٟطَحٍ کی كخُض طٗ ٞہ ہ( ٞؿْ ٓ٤ں ؿخٕ کخ هطَ ٙہٞطخ ہ )
ٓگَ رٔ٤خٍی ح ٍٝطکِ٤ق کی ٗيص ٓ َٓ ٞ٣ر چ ٖ٤ہ ۔ (حٓی كخُض
ک ٞحُٝپَ كخؿض ٓ طؼز َ٤ک٤خ گ٤خ) ط ٞحّ ٍٞٛص ٓ٤ں كَحّ حٗ ٍٝـْ
ىٝح کخ حٓظؼٔخٍ ؿخثِ ہ ٣خ ٗہ٤ں؟ چٗٞکہ حّ کخ كکْ هَإٓ ٘ٓ ٝض ٓ٤ں
َٛحكظخ ً ٌٓکٗ ٍٞہ٤ں ہ حّ ُ ٤كوہخث حُٓض کخ حّ ٓ٤ں حهظالف ہ ۔
رؼ ٞكَ٠حص ک ِٗى٣ک ؿخثِ ٗہ٤ں۔ ح ٍٝؿٔہ ٍٞكوہخ ٌٓک ٍٙٞرخال
َٗحث ٢ک ٓخط ٜحّ کی حؿخُص ى٣ظ ہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی کٔی ٓؼظٔي ٣خ ڈحکٹَ ٣خ
كک ْ٤کی ٍحث ٓ٤ں حّ ک ػال ٙٝکٞثی ػالؽ ٗہ ہٞ۔ح ٍٝحّ كَحّ چِ٤
ٓ ٗلخ كخ َٛہ ٗٞکخ پٍٞح ٝػٞم ہٞ۔ـ‟‟ (ؿٞحہَ حُلوہ ؿِي ہلظْ حُ ٓلظی
ٓلٔي ٗل٤غ ٛخكذ)

يغهًبَٕں کٕ ػضًٌذ کی ہذاٌذ:
طؼخُی هَإٓ ٓ٤ں رخٍ رخٍ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞػِٔ٣ض ح ٍٝى ٖ٣پَ ػخرض هيٓی
ہللا
ٖ
کی ہيح٣ض کَطخ ہ ۔حٜٓ ٙٝ ٍٝخثذ ؿ ٞہللا کی ٍح٤ٓ ٙں حُّ کخ کِٔہ رِ٘ي
کَٗ ک ٤ِ٤کٞثی ٓ ٖٓٞرَىحٗض کَطخ ہ ۔ طٓ ٙٝ ٞل ٞکٞطخہٞ٤ا کخ
کلخٍٗ ٙہ٤ں ہٞط رِکہ ہللا ک ہخا طَهی ىٍؿخص کخ ًٍ٣ؼہ رٜی ر٘ظ ہ٤ں۔

ح ٍٝآ٣ض هَآٗی 7
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ۗ
حِ َّٕ حَُّ ٌِ َْٖ ٣هَخُُ ْٞح ٍَرَُّ٘خ ٖ ّ
ہللاُ ػُ َّْ حْٓـظَوَخ ُٓ ْٞح طَـظََ٘ َِّ ٍُ َػَِ ْْ ُْ ِٜ ٤حُ َٔ ِٖ ِٕى ٌَشُ حَ َّال طَ َوخكُ ْٞح
ََ ٝال طَلْ َُِٗ ْٞح َٝحَر َِْ٘ ُْٝح رِ ْخُ َـَّ٘ ِش حَُّظِ ْْ٘ ًُ ٢ظُ ْْ طُ َْ ٞػ ُي ْ َٕ ٝ۔

ٖ
(كْ حُٔـي)117ٙ
طؼخُی حُٕ ُٞگٞا ک ٞهٗٞوزَی ى٣ظخ ہ ۔ ؿ ٞہللا کٍ ٞد طِْٔ٤
ٓ٤ں رٜی ہللا
ٖ
کَ ُ ٘٤ک رؼي ح٣ ٍٝہ ػو٤ي ٙحهظ٤خٍ کَٗ ک رؼي حُّ پَ ػخرض هيّ
ٍہظ ہ٤ں۔ ح ٍٝکزٜی رٜی حّ ػو٤يے ک ٓخط ٜکٔی رخ َ١ػو٤يے کی
آٓٗ ِٕ٤ہ٤ں کَط ح ٍٝحپ٘ی ػِٔی ُٗيگی ٓ٤ں رٜی ػو٤ي ٙطٞك٤ي ک
طوخٟٞا ک ٞپٍٞح کَط ٍہظ ہ٤ں۔

طؼخُی ٓ ٍٙٞروَ٤ٓ ٙں كَٓخطخ ہ 7
ہللا
ٖ
حَ ّْ َك ِٔ ْزظُ ْْ حَ ْٕ طَ ْي ُهُِٞح ْحُ َـَّ٘شَ ََّٔ َُٝخ َ٣خْطِ ٌُ ْْ َّٓؼَ َُ حَُّ ٌَِ َْٖ ٣هَِ ْٞح ِٓ ْٖ هَ ْزِِ ٌُ ْْ ۭ
َٓ َّٔ ْظْ ُْ ُٜحُزَخْ َٓ ۗخ ُء َٝحُ َّ
َّۗ َ٠ح ُء َْٞ ُُِِ ُْ ُُ ٝح َك ٖظَّ٣ ٠وُ ْ ٍَ ٞحُ ََّٓ َُْٝ ٍُ ٞحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح
ال حِ َّٕ َّٗ ٖ ََ ْٜ
َٓ َؼٖ َٓ ٗٚظّ ٖ َُ َْٜٗ ٠
ہللاِ ۭ حَ َ ٓ
ہللاِ هَ َِْ٣ذِ ۔

(ٓ ٍٙٞحُزوَٙ۔)ٕٔ۷
" پ َٜک٤خ طْ ُٞگٞا ٗ ٣ہ ٓٔـٍ ٜکٜخ ہ کہ ٞ٣ا ہی ؿ٘ض کخ ىحهِہ
طٔہ٤ں َٓ ؿخث گخ كخالٗکہ حرٜی طْ پَ ٓ ٙٝذ ککٗ ٜہ٤ں گٍِح ہ  ،ؿٞ
طْ ٓ پہِ حٔ٣خٕ الٗ ٝحُٞا پَ گٍِ چکخ ہ ؟ حٕ پَ ٓوظ٤خا گٍِ٣ں
٤ٜٓ ،زظ٤ں آث٤ں  ،ہال ٓخٍے گج  ،كظی کہ ٝهض کخ ٍٓ ٍٞح ٍٝحّ ک
حہَ حٔ٣خٕ چ٤ن حٹ ٜکہ ہللا کی ٓيى کذ آث گی۔(حُّ ٝهض حٗہ٤ں
ٓخطٜی ِ
طِٔی ىی گجی کہ ) ہخا ہللا کی ٓيى هَ٣ذ ہ "۔
ُ
حٗز٤خء ؿذ کزٜی رٜی ُىٗ٤خ ٓ٤ں آث  ،حُٗہ٤ں ح ٍٝحٕ پَ حٔ٣خٕ الٗ ٝحُ
ُٞگٞا ک ٞهيح ک رخؿی َٓ ٝکٖ ر٘يٝا ٓ ٓوض ٓوخرِہ پ ٖ٤آ٣خ۔ حٍٝ
حُٗہٞا ٗ حپ٘ی ؿخٗ٤ں ؿٞکٜٞا ٓ٤ں ڈحٍ کَ رخ٣َ١ َ١وٞا ک ٓوخرِہ ٓ٤ں
ى ٖ٣كن ک ٞهخثْ کَٗ کی ؿيٝؿہي کی۔ حّ ى ٖ٣کخ ٍحٓظہ کزٜی پُٜٞٞا
کی ٓ٤ؾ ٗہ٤ں ٍہخ۔ کہ ٖحَّٓ٘خ کہخ ح ٍٝچ٤ُ ٓ ٖ٤ٹ گج ۔ حّ ٖحَّٓ٘خ کخ هيٍطی
طوخٟخ ہَ ُٓخٗ ٓ٤ں ٣ہ ٍہخ ہ کہ آىٓی ؿْ ى ٖ٣پَ حٔ٣خٕ ال٣خ ہ
حُٓ هخثْ کَٗ کی ک ٖٗٞکَے ح ٍٝؿ١ ٞخؿٞص حّ ک ٍحٓظ ٓ٤ں
ِٓحكْ ہ ٞحُّ کخ ُ ٍٝطٞڑٗ ٓ٤ں حپ٘ ؿْٔ  ٝؿخٕ کی ٓخٍی هٞط٤ں
َٛف کَ ىے۔رِکہ ػِٔ٣ض ک ِِٓٔ ٓ٤ں حٓالّ ط ٞحّ كي طک گ٤خ
ہ کہ ؿہخى ک ىٍٝحٕ حگَ کٞثی ُڑحثی چٜٞڑ کَ ؿہخى ٓ رٜخگ کٜڑح
ہٞ۔ ط ٞحٓ گ٘خ ٙکز َٙ٤حٓ ٍٝہِک طَ ٖ٣گ٘خ ٙکخ َٓطکذ هَحٍ ى٣خ گ٤خ ہ ۔
حٓالّ کٔی ٍٞٛص ٣ہ رَىحٗض ٗہ٤ں کَطخ۔ کہ كن کخ ٓپخہی ُڑحثی ٓ٤ں
پ٤ٹ ٜىکٜخث  ٙٝحُّ ٓ حُُٞٝحُؼِٓی ح ٍٝػخرض هيٓی کخ طوخٟخ کَطخ ہ ۔
حٍٗخ ِى ٍرخٗی ہ 7
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ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حِ ًَح َُوِ ْ٤ظُ ُْ حَُّ ًٌَِ َْٖ ٣لََ ُْٝح َُكْ لًخ كَ َال طُ َُْ ُْٛٞ ُُّٞ
ْحالَ ْىرَخ ٍَ۔ َِٕ َٓ ْٞ َ٣ ْْ ِٜ َُِّٞ ُّ٣ ْٖ َٓ ٝىٌ ُىرُ ََ ٗ ٓ ٙحِ َّال ُٓظَ َلَِّ كًخ ُِّوِظَخٍ حَ ُْٓ ٝظَ َلًِ ِّ٤ح حِ ُٖ ٢كِجَش
٠ذ ِّٓ َٖ ٖ ّ
 َُ ٤ْ ٜ۔
ہللاِ ََٓ ٝخْ ٖٝىَ ُٚؿَٝ ۭ ُْ ََّٜ٘رِ ْج َ
كَوَ ْي رَ ۗخ َء رِ َـ َ
ْ ْحُ َٔ ِ

(حالٗلخٍ۔)ٔ۷ ،ٔ۷
"حےُٞگ ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ، ٞؿذ طْ ح٣ک ُ٘کَ کی ٍٞٛص ٓ٤ں کلخٍ
ٓ ىٝچخٍ ہ ٞط ٞحٕ ک ٓوخرِہ ٓ٤ں پ٤ٹٗ ٜہ پَٝ٤ٜ۔ؿْ ٗ حٞٓ ٔ٣هغ
پَ پ٤ٹ ٜپَ٤ٜی ،حالّ ٣ہ کہ ؿ٘گی چخٍ ک  ٍٞ١پَ حٔ٣خ کَے ٣خ کٔی
ُىَٓٝی كٞؽ ٓ ؿخ ِٓ٘ ک ُ ٤۔ ط ٙٝ ٞہللا ک ؿ٠ذ ٓ٤ں گ َِٜ
ؿخث گخ۔ حُّ کخ ٹٜکخٗہ ؿہّْ٘ ہ ٞگخ ،ح ٙٝ ٍٝرہض رَُی ؿخث رخُگ٘ض
ہ "۔
ىٖٗٔ ک ٗي٣ي ىرخإ پَ َٓطذ پٔپخثی )ٗ(Orderly retreatخؿخثِ ٗہ٤ں
ہ ۔ ؿزکہ حّ کخ ٓوٜٞى حپ٘ ػوزی َٓکِ کی َ١ف پِٹ٘خ ٣خ حپ٘ی ہی
كٞؽ ک کٔی ىَٓٝے ك ٓ ٜؿخ ِٓ٘خ ہٞ۔ حُزظہ ؿ ٞچ ِ٤كَحّ کی
گجی ہ  ٙٝرٜگيٍ )(Routہ ۔ ؿ ٞکٔی ؿ٘گی ٓوٜي ک ُٗ ٤ہ٤ں
رِکہ ٓل ٞرِىُی ٗ ٝکٔض هٍٞىگی کی ٝؿہ ٓ ہٞطی ہ ۔ ح ٍٝحّ
ُ ٤ہٞح کَطی ہ کہ رٜگٞڑے آىٓی ک ٞحپ٘ ٓوٜي کی رہ ٗٔزض ؿخٕ
ُ٣خى ٙپ٤خٍی ہٞطی ہ ۔ حّ كَحٍ ک ٞرڑے گ٘خہٞا ٓ٤ں ٗٔخٍ ک٤خ گ٤خ ہ ۔
چ٘خٗکہ ٗزی ﷺ كَٓخط ہ٤ں کہ ط ٖ٤گ٘خ ٙح ٔ٣ہ٤ں کہ حُٕ ک ٓخط ٜکٞثی
ٗ٤کی كخثيٗ ٙہ٤ں ى٣ظی۔ ح٣ک َٗک ،ىَٓٝے ٝحُي ٖ٣کی كن طِلی ،طَٔ٤ے
ٓ٤يحٕ هظخٍ كی ٓز َ٤ہللا ٓ كَحٍ۔ حّ َ١ف ح٣ک ح ٍٝكي٣غ ٓ٤ں آپ ٗ
ٓخص رڑے گ٘خہٞا کخ ًکَ ک٤خ ہ ؿ ٞحٗٔخٕ ک ٤ِ٤طزخ ٙکٖ ح ٍٝحُّ ک
حٗـخّ حُهَٝی ک ُ ٤ؿخٍص گَ ہ٤ں۔ حٕ ٓ٤ں ٓ ح٣ک گ٘خ٣ ٙہ رٜی ہ
کہ آىٓی کلَ  ٝحٓالّ کی ؿ٘گ ٓ٤ں کلخٍ ک آگ پ٤ٹ ٜپ َ٤ٜکَ رٜخگ ۔
حّ كؼَ ک ٞحط٘خ رڑح گ٘خ ٙهَحٍ ى ٘٣کی ٝؿہ َٛف ٣ہی ٗہ٤ں ہ کہ ٣ہ
ح٣ک رِىالٗہ كؼَ ہ رِکہ حّ کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ ح٣ک ٗو ٚکخ رٜگٞڑح
پٖ رٔخ حٝهخص ح٣ک پٍٞی پِٹٖ ک ٞح ٍٝح٣ک پِٹٖ کخ رٜگٞڑح پٖ ح٣ک
پٍٞی كٞؽ ک ٞريكٞحّ کَک رٜگخ ى٣ظخ ہ ۔ ح ٍٝپ َٜؿذ ح٣ک ىكؼہ
کٔی كٞؽ ٓ٤ں رٜگٞڑح پٖ پڑ ؿخث ط ٞکہخ ٗہ٤ں ؿخ ٓکظخ کہ طزخہی کْ كي
پَ ؿخکَ ٹٜہَے گی۔ حّ َ١ف کی رٜگيڑ َٛف كٞؽ ک ُ ٤طزخ ٙکٖ
ٗہ٤ں ہ رِکہ حّ ِٓک ک ُ ٤رٜی طزخ ٙکٖ ہ ؿْ کی كٞؽ حٔ٣ی
ٗکٔض کٜخث ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ حُ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛللہ )ٖٔ۷ ٝ ٖٔ۹
طؼخُی حٍٝ
حٓالّ ہْ ٓ ػِٔ٣ض کخ طوخٟخ کَطخ ہ ۔ ح ٍٝؿہخا ؿہخا ہللا
ٖ
ٓ٘ض ٍٓٓ ٗ ٍٞؼٌٍٝٝا کٍ ٞهٜض ىی ہ ۔حُّ ک ػال ٙٝہْ کہ٤ں
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رٜی ػِٔ٣ض ک ػال ٙٝح ٍٝککٗ ٜہ ٖ٤پخط ۔ ى ٖ٣حٓالّ ِٓٔٔخٕ ٓ
ر٘٤خىی ح ٍٝحہْ ٓطخُزخص کَطخ ہ ۔

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح ح ْى ُهُِ ْٞح كِ ٢حُٔ ِِّْ ِْ ًَ ۗخكَّشً
حُ َّْٖ٘ ٤ط ِٖ ۭ حََِّٗ ْْ ٌُ َُ ٗٚػ ُي ٌُّّٓ ٝزِِْٖ ٤

ىٝ

ص
۠ ََ ٝال طَظَّزِ ُؼ ْٞح ُهطُ ِٖ ٞ

(حُزوَٙ۔)ٕٓ۸
"حے حٔ٣خٕ الٗ ٝحُ ! ٞطْ پٍٞے ک پٍٞے حٓالّ ٓ٤ں آ ؿخإ ح٤ٗ ٍٝطخٕ
کی پَٝ٤ی ٗہ کَ ٝکہ  ٙٝطٔہخٍح کٜال ىٖٗٔ ہ "۔
ح٣ک ٣ہ کہ رـ َ٤کٔی حٓظؼ٘خء ح ٍٝطللع ک حپ٘ی پٍٞی ُٗيگی ک ٞحٓالّ
ک طلض ُ آإ ح٤ٗ ٍٝطخٕ ک ٍحٓظ پَ ٗہ چِٞ۔ ح ٍٝىَٓٝے ٣ہ کہ
ى ٖ٣كن ک ٞكکَی ،حهالهی ،طہٌ٣زی ،هخٗٗٞی ح٤ٓ ٍٝخٓی ك٤ؼ٤ض ٓ
ؿخُذ کَٗ ک ٤ِ٤ؿخٕ ُڑح ىٝ۔ کٗٞ٤کہ ٣ہ ىٓ ٖ٣ـِٞرخٗہ ك٤ؼ٤ض ٓ٤ں
ٌٓہزی ُٗيگی گِحٍٗ کخ کٞثی پَٝگَحّ ٗہ٤ں ى٣ظخ۔
(ِٓ٣ي طل َ٤ٜک٤ِ٤

ى٣ک٤ٜں ٓزخى٣خص حُ
 ٍٞٛكوہ حُ ػزيحُِط٤ق هخٕ گ٘ڈحپٝ ٍٞ
ِ
ٓلٔي هخٕ ٓ٘ہخّ ٛللہ  ٔ۷طخ )ٔ۴۔

ہللا طؼخُی ٗ حٗٔخٕ ک ٞرہض ٓی حػِی ٛالك٤ظٞا ٓ ٗٞحُح ہ
ٍَٟٝص حّ حَٓ کی ہ کہ حٕ ٛالك٤ظٞا ک ٞرَٝے کخٍ ال٣خؿخے حٍٝ
حٕ کٗ ٞکٜخٍح ؿخے۔ حٗٔخٕ ک ٍَُٟٝ ٤ی ہ کہ ػِّ ٝۂض
کخٓظخہَ ٙکَطخ ٍہ ؛ حٗٔخٕ ؿٞا ؿٞا ػِٔ٣ض ک ٍحٓظ پَ چِظخ ٍہ
گخ حط٘ی ہی حّ کی ٛالك٤ظں ٗکَٜطی چِی ؿخث٤ں گی ُہٌح ٓ٘کَ كخالص
کخ ٓخٓ٘خ کَط ٝهض پہِ ہی َٓكِ ٓ٤ں ۂض ہخٍ ؿخٗخ٣خ ٍحٓظہ ريٍ ى٘٣خ
حٜٞ٘ٓ ٍٝػی َٗکخءکخ ٓہخٍح ُ٘٤خ ىٍح َٛػِّ کی کٔی حٍٛٝزَ کی
هٞص ک ٞرَٝے کخٍ ٗہ الٗ کخ ٗخّ ہ ؿ ٞہللا طؼخُی ٗ حٗٔخٕ ٓ٤ں
ٝى٣ؼض کی ہ ۔

افم يطهٕة ػضًٌذ ہی ہے:
حّ ٓخٍی رلغ ٓ ہْ حّ ٗظ٤ـ پَ پہ٘کظ ہ٤ں کہ حٓالّ ٓ٤ں حَٛ
هَٓ ٕٝخروہ ک ِٓٔٔخٕ ح ِْٔٓ ٍٝه٤خىط٤ں
ٓطِٞد ػِٔ٣ض ہی ہ حٍٝ
ِ
حّ کی ػِٔی ٓؼخٍ ۂخٍے ٓخٓ٘ پ ٖ٤کَطی ہ٤ں۔ح ٍٝۂ٤ں حّ ِِٓٔ
ٓ٤ں کٞثی ٓ٘کَ پٗ ٖ٤ہ٤ں آطی کہ ہْ حہَ ػِٔ٣ض ک ٞپہکخٕ ٓک٤ں۔ هَإٓ
ؿگہ ؿگہ حہَ ػِٔ٣ض کی ٗ٘خٕ ىہی ٓ٤ں ۂخٍی ٓيى كَٓخطخ ہ ۔حٍٗخى
ہ 7

خد ٍََُ ْْ ُٜرُّ ْْ ُٜحَِّٗ ْٓ َ ٠
ُ ٤ْ ٟغ َػ َٔ ََ َػخ َِٓ ِّٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِّٓ ْٖ ًَ ًََ حَ ْٝ
كَخ ْٓظَ َـ َ
ال حُ ِ
ۢ
خٍ ِْْ ٛ
حُ ْٗ ٖؼ ۚ ٠رَ ْؼ ُ
 ْٖ ِّٓ ْْ ٌُ ٠رَؼْ ۚ ٞكَخَُّ ٌَِٛ َْٖ ٣خ َؿَ ُْٝح َٝحُ ْه َِؿ ُْٞح ِٓ ْٖ ِىِ َ٣
َٝحُ ْْٝ ًُ ٝح كِ َْٓ ٢زِ ْٖ َٝ ٢ْ ِِ٤هظَُِ ْٞح َٝهُظُِِ ْٞح َالُ ًَلِّ ََ َّٕ َػ ِّْٖ٘ ٤َٓ ْْ ُٜخطِ َِ َٝ ْْ ٜالُ ْى ِهََِّْْ٘ ُٜ
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ہللاِ ۭ َّ ٖ ٝ
َؿ ّٖ٘ض طَـْ َِ ْٖ ِٓ ْ١طَلْ ظَِٜخ ْحالَ ْٗ ٖ ۚ َُ ٜػَ َٞحرًخ ِّٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِي ٖ ّ
ہللاُ ِػ ْ٘ َي ُٗ ٙكٔ ُْٖ
(ٓ ٍٙٞحُؼَٔحٕ۔)ٔ۴۷
د۔
حُؼَّ َٞح ِ

" ؿٞحد ٓ٤ں حٕ ک ٍد ٗ كَٓخ٣خ ٤ٓ ‟‟ 7ں طْ ٓ٤ں ٓ کٔی کخ ػَٔ
ٟخثغ کَٗ ٝحال ٗہ٤ں ہٞا ۔ هٞحَٓ ٙى ہ٣ ٞخ ػٍٞص  ،طْ ٓذ ح٣ک
ىَٓٝے ک ہْ ؿْ٘ ہٞ۔ ُہٌح ؿٖ ُٞگٞا ٗ َٓ٤ی هخ َ١حپ٘ ٖ١ٝ
چٜٞڑے ح ٍٝؿَ٤ٓ ٞی ٍح٤ٓ ٙں حپ٘ گَٜٝا ٓ ٗکخُ گج حٍٝ
ٓظخث گج حَ٤ٓ ٍٝے ُُ ٤ڑے حٓ ٍٝخٍے گج حٕ ک ٓذ هٍٜٞ
ٓ٤ں ٓؼخف کَ ىٝا گخ ح ٍٝحٗہ٤ں ح ٔ٣رخؿٞا ٓ٤ں ىحهَ کَٝا گخ ؿٖ
ک ٗ٤ک ٗہَ٣ں رہظی ہٞا گی۔ ٣ہ حٕ کی ؿِح ہ ہللا ک ہخا  ،حٍٝ
رہظَ ٖ٣ؿِح ہللا ہی ک پخّ ہ "۔
ػِٔ٣ض ک ِِٓٔ ٓ٤ں ٣ہ رخص رٜی ٗي٣ي حۂ٤ض کی كخَٓ ہ کہ
آُٓخثٖ ک ٤ِ٤ىػخ ٗہ٤ں کَٗی چخہ٤ُ ٤کٖ ؿذ آُٓخثٖ ہللا کی َ١ف
ٓ آؿخث ط ٞحُّ ٓ٤ں حٓظوخٓض ہی ػِٔ٣ض کخ ىَٓٝح ٗخّ ہ ۔
اط مًٍ يٍں سعٕل ہللاﷺ کب اسؽبد ہے۔

ػز ُي ہللا رٖ أرِ ٢أٝكََّ " ٠
إٔ ٍٓ ٍٞہللا (  ٠ِٛہللا ػِ ) ِْٓٝ ٚ٤ك٢
ض حُ َّ٘ ُْْٔ  ،ػ َّْ
رؼ ٞأَّ٣خ ِٓ ِ ٚحَُّظُ ٢و َ ٢كٜ٤خ حُ َؼ ُي ، ٝحٗظظَ كظَّٓ ٠خُ ِ
هخّ ك ٢حَُّ٘خّ  ،كوخٍ ٣ " 7خ أَُّٜ٣خ حَُّ٘خُّ ال طَظٔ٘ٞح ُوخء حُؼ ُي ّ، ٝ
ٝأْٓؤُُٞح َّ
ہللاَ حُ َؼخك٤شَ كبًح ُوِ٤ظُ ُٔ ْٛٞكخ ْٛزَُِٝح ٝ ،حػَِ ُٔٞح َّ
إٔ حُـَّ٘ش
َ
د ُٓ ٝ ،ـْ َِ١
طلض
ُٞف " ػْ هخٍ  " 7حَُِّ ٍَ ُِ٘ٓ َّْ ُٜحٌُظخ ِ
ظالٍ حُ ُِّٔ ٤
ِ
د  ،حٝ ، ْْ ُْٜٓ ِٛح ْٗٗ َُْٜخ ػِ ْ ْْ ِٜ ٤۔
د،
ٛٝخُ َّ حألكْ ِح ِ
حَُّٔلخ ِ
ِ

(ِْٓٔ کظخد حُـٜخى ٝحُٔ َ٤رلٞحُہ ُح ِى ٍحٛ ٙللہ  ۸۷طخ )۸۷
"ػزيہللا رٖ حری حٝكی ٖۭ ۭؓ ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ حپ٘ کٔی
ؿہخى ٓ٤ں حٗظظخٍ کَط ٍہ (كِٔ ٓ٤ں پہَ ٗہ٤ں کی) ٣ہخا طک کہ
آپ حُٹ ٜحٓ ٍٝـخہي ٖ٣ک ٞهطخد ک٤خ حٍٝ
ٍٓٞؽ ڈٝر٘ ک هَ٣ذ ہٞح طؐ ٞ
كَٓخ٣خ حے ُٞگ !ٞىٖٗٔ ٓ ُڑحثی کی طٔ٘خ ٗہ کَٝ۔ حّ رخص کی ُىػخ کَٝ
کہ ہللا حپ٘ی ػخك٤ض ٓ٤ں ٍک٤ُ ٜکٖ ؿذ ىٖٗٔ ٓ رٜڑ ؿخإ طٛ ٞزَ ٝ
حٓظوخٓض ىکٜخإ ح ٍٝحّ رخص کخ ٣و ٖ٤کَ ٝکہ ؿ٘ض طِٞحٍٝا ک ٓخث
آپ ٗ ُىػخ كَٓخثی۔ حے ہللا! کظخد ک ٗخٍُ کَٗ
ٓ٤ں ہ ۔ حّ ک رؼي ؐ
ٝحُ  ،رخىُٞا ک ٞچالٗ ٝحُ ح ٍٝىٖٗٔ ٹُٞٞا کٗ ٞکٔض ىٝ ٘٣حُ ،
ط ٞحٕ ُٞگٞا کٗ ٞکٔض ىے ح ٍٝۂ٤ں حپ٘ی ٓيى ٓ حُٕ پَ ؿخُذ
كَٓخ۔(چ٘خٗکہ حّ ک رؼي كِٔہ ہٞح ِٓٔٔخٗٞا ک ٞكظق ٗ٤ٜذ ہٞثی حٍٝ
ىٖٗٔ ٗکٔض کٜخ گ٤خ)"۔
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رخد ىّٝ
ػِٔ٣ض ک

طوخٟ

ؿ ٍَذ
اهٕال ٔ اكؼبل يٍں اخال ِ
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هال٤ٗ ٙض پَ ہ حهال٤ٗ ِ ٙض
حٗٔخٕ ک طٔخّ حػٔخٍ کخ ىحٍٓٝيحٍح
ِ
هخرَ هزٗ ٍٞہ٤ں ہ
ٓ ػخٍی کٞثی رٜی ػَٔ ہللا طؼخُی ک ِٗى٣ک ِ
۔حٍٗخى ٍٓ ٍٞہ 7

ػٖ حری ہَ َٙ٣هخٍ هخٍ ٍٓ ٍٞہللاﷺ حِٗ َّٔخ ٣زُ َؼ ُ
ِی ِٗ٤خَّرِ ِْٜ۔
غ حُ٘خُّ َػ ٖ

(حرٖ ٓخؿہ رلٞحُہ ُحى ٍحٛ ٙللہ ٔ)
حرٞہٍَٝ ٓ َٙ٣ح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ حٍٗخى كَٓخ٣خ
"كَ٠ص
ؓ
ُٞگ ه٤خٓض ک ىٕ َٛف حپ٘ی ٗ٤ظٞا پَ حٹٜخث ؿخث٤ں گ "۔
ٓطِذ ٣ہ ہ کہ آهَص ٓ٤ں حٗٔخٕ ک حٗـخّ کخ كِٜ٤ہ کَٗ ک ُ٤
حُّ کخ ظخہَ ٗہ٤ں ى٣کٜخ ؿخث گخ رِکہ َٛف ٣ہ ى٣کٜخ ؿخث گخ کہ حّ
ٗ ؿ٤ٗ ٞک کخّ ک ٤ہ٤ں حُٕ ک رخٍے ٓ٤ں حُّ ک ىٍ کخ ٍم حٍٝ
حٍحى ٙک٤خ طٜخ۔ حّ ُلخ ٓ ١حُّ ک ػَٔ ک ٞهز٣ ٍٞخ ٍ ّى ک٤خ ؿخث گخ۔
ٗ٤ض طٔخّ حػٔخٍ کی ٍٝف ہ ؿْ َ١ف رـٍٝ َ٤ف ک ؿْٔ کی کٞثی
هيٍٝهٔ٤ض ٗہ٤ں حٓی َ١ف رـ٤ٗ َ٤ض ک حػٔخٍ کی رٜی کٞثی ك٤ؼ٤ض
ٗہ٤ں ہ ۔رـ٤ٗ َ٤ض ک ػَٔ ٓ٘وض ہ ح٤ٗ ٍٝض رـ َ٤حهال ٙک ٍ٣خ
طؼخُی ٗ كَٓخ٣خ7
ح ٍٝحهال ٙرـ َ٤طلو٤ن ک ؿزخٍ۔ ہللا
ٖ

َٝهَ ِي َْٓ٘خٓ حِ َُٖٓ ٠خ َػ ُِِٔ ْٞح ِٓ ْٖ َػ ََٔ كَ َــ َؼ ِْ َٖ٘ٛ ُٚزَ ۗخ ًء َّٓ ْ٘ؼُ ًٍْٞح ۔

(حُلَهخٕ۔ٖٕ)
ُ
"ح ٍٝؿ ٞکک ٜرٜی حٕ کخ ک٤خ ىَٛح ہ ۔ حٓ ُ کَ ہْ ؿزخٍ کی َ١ف
حُڑح ى٣ں گ "۔
ػالٓہ ؿُٞی کہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗہ٤ں ٓٔـٜظخ کہ ؿ٤ٗ ٞض کی كو٤وض کٞ
ٗہ٤ں ؿخٗظخ حُّ کی ٗ٤ض ک ٔ٤ىٍٓض ہٓ ٞکظی ہ ۔ح ٍٝحگَ  ٙٝحهالٙ
کی كو٤وض ٗہ٤ں ؿخٗظخ ط ٞحُّ کی ٗ٤ض ٓ٤ں حهال ٙک ٔ٤پ٤يح ہٓ ٞکظخ
ٓؼ٘ی کخ ػِْ ٗہ٤ں طٓ ٞوِ ٚحپ٘ ٗلْ ٓ
ہ ۔ح ٍٝحگَ حُٓ ٛيم ک
ٖ
ٛيم کخ ٓطخُزہ ک ٔ٤کَ ٓکظخ ہ ۔
ہَر٘يے کخ ؿ ٞہللا کی ح١خػض کخ حٍحى ٙکَے پہال کخّ ٣ہ ہ کہ ٤ٗ ٙٝض
ک ٞؿخٗ طخکہ حٓ ٓؼَكض كخ َٛہ ٞحٛ ٍٝيم ح ٍٝحهال ٙکی كو٤وض
ٓؼِ ّٞکَٗ ک رؼي حپ٘ ػَٔ ک ٞحّ ک ٓطخرن ىٍٓض کَے کٗٞ٤کہ
ر٘يے ک٣ ٤ِ٤ہی ٗـخص کخ ِ٤ٓٝہ ہ٤ں۔
(يُہبط انوبفذٌٍ اص ايبو ػجذانشؽًبٌ اثٍ عٕصی فلؾہ ٓ ۳۵يضٌذ رلقٍم کٍهٍے
يالؽظہ ہٕ فلؾہ ٓ ۳۵عے ٔ ۳۶رک)

ُ ٖہٌح حٗٔخٕ ک ٍَُٟٝ ٤ی کہ حّ کخ ى ٍ ٍ ٣خءٓ
کی ر٘يگی ٓ٤ں حهال ٙہٞ۔
ہللا طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7
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ص حَ ْٕ حَ ْػزُ َي ٖ ّ
هَُْ حِِّٗ ْٓ ٠حُ َِْٓ ُ
ہللاَ ُٓ ْوًِِٜخ َُّ ُٚحُ ِّيَْٖ ٣

(حَُِٓ)ٔٔ7
"(حے ٗزی ﷺ) حٕ ٓ کہٓ ، ٞـ ٜكکْ ى٣خ گ٤خ ہ کہ ِى ٖ٣ک ٞہللا ک
ُ ٤هخُ ٚکَ ک حُٓی کی ر٘يگی کَٝا "۔
ح٣ک حٓ ٍٝوخّ پَ ہللا طؼخُی ٗ طٔخّ ٓ ٖ٤٘ٓٞکٞحهال٤ٗ ٙض کخ كکْ ى٣ظ
ہٞے كَٓخ٣خ:

ََٓ ٝخٓ حُ َِٓ ُْٓٝح حِ َّال ُِْ َ٤ؼزُ ُيٝح ٖ ّ
 َُُٚ َْٖ ٤ٜحُ ِّيُ َْٖ ٣كَ٘لَ ۗخ َء َُ٣ٝوِ ُْٞٔ ٤ح حَُِّٖٞ ٜسَ
ہللاَ ُٓ ْوِِ ِ
ي ِىْ ُْٖ ٣حُوَِ َٔ ِّ٤ش
َُْ ٣ٝئطُٞح حُ َِّ ًٖٞسَ ََ ًُِٖ ٝ

ۭۭ(حُز٘٤ہ)۷7
"ح ٍٝحٕ ک ٞحّ ک ٓٞح کٞثی كکْ ٗہ٤ں ى٣خ گ٤خ طٜخ کہ ہللا کی ر٘يگی
کَ٣ں  ،حپ٘ ى ٖ٣ک ٞحّ ک ُ ٤هخُ ٚکَ ک رخُکَ ٣کٔ ٞہ ٞکَ ،
ٗٔخُ هخثْ کَ٣ں حٖ ٍٝ
ُکٞس ى٣ں ٣ ،ہی ٗہخ٣ض ٛل٤ق ح ٍٝىٍٓض ى ٖ٣ہ "۔
آپﷺ َے كشيبٌب :

ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٍ ٢ٟہللا ػ٘ ، ٚهخٍ ٔٓ 7ؼض ٍٓ ٍٞہللا
 ٠ِٛہللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤و 7 ٍٞاٗٔخ حألػٔخٍ رخُ٘٤خص ٝاٗٔخ ٌَُ حَٓة
ٓخ ٗ ، ٟٞكٖٔ ًخٗض ٛـَط ٚاُ ٠ہللا  ، ٍُٚٞٓٝكٜـَط ٚاُ ٠ہللا
ً ٖٓٝ ، ٍُٚٞٓٝخٗض ٛـَطُ ٚيٗ٤خ ٤ٜ٣زٜخ أ ٝحَٓأس ٌ٘٣لٜخ ،
(رواه
كٜـَط ٚآُ ٠خ ٛخؿَ اُ. ٚ٤
البخاري ومسلم )

گخ

"حػٔخٍ ک ٗظخثؾ ٗ٤ظٞا پَ ٓٞهٞف ہ٤ں ح ٍٝہَ آىٓی کٝ ٞہی ِٓ
ؿْ کی حّ ٗ ٗ٤ض کی۔پْ ؿْ ٗو ٚکی ہـَص ہللا ح ٍٝحُّ ک
ٍٓ ٍٞکی َ١ف ہٞثی ط ٞحُّ کی ہـَص ہللا ح ٍٝحُّ ک ٍٓ ٍٞک
كٔخد ہی ٓ٤ں ٗٔخٍ ہٞگی ح ٍٝؿْ کی ہـَص ُىٗ٤خ ک ك ٍٜٞک
ُ ٤ہٞثی طخکہ ُىٗ٤خ كخ َٛکَے ٣خ کٔی ػٍٞص ٓ ٗکخف کی هخَ١
ہـَص کی ط ٞحُّ کی ہـَص حُّ چ ِ٤ک ُٔٗ ٤خٍ ہٞگی ؿْ ک٤ِ٤
حُّ ٗ ہـَص کی"۔

٣ؼ٘ی ؿ ٞکخّ کَ٣ں حُّ ٓ٤ں حپ٘ی کٞثی ؿَٗ ٝہ ہ ٞرِکہ ٙٝ
هخُٜظخ ً ہللا ک ُ ٤کَ٣ں۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ ٓذ هَحر٤خا
حهال ٙکی کٔی کی ٝؿہ ٓ پ٤يح ہٞطی ہ٤ں۔حٓی َ١ف حػٔخٍ
ٓ٤ں ؿ ُٕٝ ٞپ٤يح ہٞطخ ہ  ٙٝحهال ٙکی ٝؿہ ٓ پ٤يح ہٞطخ ہ ۔ حٍٝ
طؼخُی ٗ
ہللا
ٖ
ک٤خ ہ ۔

ُٓ٤ٓ ٖ٤ں هالكض کخ ٝػي ٙرٜی حهال ٙک

ٝ
ؿہخا َُْٔ َ٤ظَ ْوِِلََّ٘ ْْ ُٜكِْ ٢حالٍَْ ِ

ٓخط١َٝ٘ٓ ٜ

(ٓ ٍٞٗ ٍٙٞآ٣ض )۷۷۔
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" ٙٝحُٗہ٤ں ُٓ٤ٓ ٖ٤ں حپ٘خ هِ٤لہ ر٘خث
ہ "۔

گخ)کخ ٝػي ٙہ

ْ َ٣ؼزُ ُي َْ ٢ْ َِ٘ٗٝال  َٕ ْٞ ًُ َِ ْ٘ ُ٣رِ ْ٢

ٝہخا ٣ہ َٗ ١رٜی

"٣ؼ٘ی َٛف َٓ٤ی ر٘يگی کَ٣ں حَ٤ٓ ٍٝے ٓخط ٜکٔی ک ٞرٜی َٗ٣ک
ٗہ کَ٣ں"۔
ُ
َٛف حّ ٍٞٛص ٓ٤ں  ٙٝحٕ ک٤ٓ ٖ٤ُٓ ٞں هالكض ح ٍٝؿِزۂ ى ٖ٣ػطخ
کَے گخ۔ ح ٍٝهٞف ک ٞحٖٓ ٓ ريٍ ىے گخ۔ ٣ہ ہللا ک ٓخط ٜطؼِن حٍٝ
حّ ک ٍٗگ ٓ٤ں حپ٘ آپ کٍٗ ٞگ٘ کخ ٗظ٤ـہ ہ ۔
ىٍ ح َٛہللا ک ٓخط ٜطؼِن ح ٍٝحهال ٙؿٔ َُِّہ٤ض کہظ ہ٤ں۔ حّ ک
رـ َ٤ى ٖ٣کخ کٞثی کخّ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ ح ٍٝہللا ک ہخا هز ٍٞرٜی ٗہ٤ں ہٞ
ٓکظخ۔ ٓ٘ہ ٍٞكي٣غ « اَِّٗ َٔخ حألَ ْػ َٔخ ٍُ ِرخَُِّّ٘٤خص۔کہ حػٔخٍ کخ ىحٍٓٝيحٍ ٗ٤ظٞا
پَ ہ ۔٣ہخا ٗ٤ض ٓ َٓحى ٤ٗ ٙٝض ہ ؿ ٞہَ هْٔ کی ًحطی ح ٍٝىٗٞ٤ی
ٍؿزظٞا ٓ هخُی ہ ٞح ٍٝہللا ک ُ ٤هخُ ٚہٞ۔ حٍٗخى ٍٓ ٍٞہ 7
إ ہللا ال ٣وزَ ٖٓ حُؼَٔ اال ٓخ ًخٕ ُ ٚهخُٜخ ٝحرظـ ٢رٝ ٚؿٜٚ۔
(ٗٔخثی)
طؼخُی کٔی ػَٔ ک ٞهزٗ ٍٞہ٤ں کَطخ ؿذ طک کہ  ٙٝهخُٗ ٚہ ہ ٞحٍٝ
ہللا
ٖ
حّ کخ ٓوٜي ہللا کی ٍٟخ ٗہ ہٞ۔(ى٤ٓ ٖ٣ں طَؿ٤لخص حُ ػالٓہ ٓٞ٣ق
حُوَٟخٝی ٛللہ ٖٗ )ٔ۷ہيح کی ٗہخىصٓ،خٍ ىحٍٝا کخ حٗلخم ،هَإٓ ک
ػخُٔٞا کخ ىٍّ ،حٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی چ ِ٤رٜی كخثيٗ ٙہ٤ں ىے گی حگَ حّ
ک ٓخطَُِّ ٜہ٤ض ح ٍٝحهالٗ ٙہ ہٞ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ؿٛ ٕٓٓ۷ ٕٞللہ )ٖ۷
ٗ٤ض کی ىٍٓظی ح ٍٝػَٔ ک حهال ٙک ٞحٓالٓی َٗ٣ؼض ٓ٤ں رڑی
حۂ٤ض كخ َٛہ ؿْ َ١ف ٛلض ػَٔ کخ ٓيحٍ ٗ٤ض پَ ہ ۔ حّ َ١ف
ٗ٤ض کی هز٤ُٞض کخ حٗلٜخٍ رٜی هِ ٙٞپَ ہ ۔ حّ کخ ٓطِذ ہ کہ
ٗ٤ض رٜی ٛخف ہ ٞح ٍٝػَٔ رٜی ٓز٘ی رَ حهال ٙہٞ۔چٗٞکہ حٓالّ ٓ٤ں
حهال ٙک ٞرٜی ػزخىص کخىٍؿہ كخ َٛہ ۔ حّ ُ ٤حّ کی ؿَٝ ٝ
ؿخ٣ض رٜی ہَ هْٔ کی ُىٗ٤خٝیٗ ،لٔخٗی حً ٍٝحطی حؿَح ٓ ٝپخک ہٗٞی
چخہ ٤۔ ۔ حگَ حٔ٣خ ٗہ٤ں ہ ط ٞحٕ کخٓٞا کخ ٓيحٍ حهال ٙپَ ٗہ٤ں ہ حّ
ُ ٤حٕ ٓ٤ں کٞثی ٗ٤کی ح ٍٝػٞحد ٗہ٤ں حٗ ٍٝہ حُٗکی ك٤ؼ٤ض ػزخىص کی
ہٞگی۔
رہَكخٍ ہللا ک ہخا کٔی رٜی ػَٔ کخ ىحٍٓٝيحٍ ٗ٤ض پَ ہٞگخ۔ ح ٍٝىُٞا
کخ كخٍ ہللا ؿخٗظخ ہ ۔
كي٣غ ٗزٞی ہ 7
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اِ َّٕ َّ
َٝ ْْ ًُ ٍِ َٞ ٛأَ ْٓ َٞحُِ ٌُ ْْ َْ٘ َ٣ ْٖ ٌِ َُٝظُ َُ اَُِ ٠هُُِٞرِ ٌُ ْْ
ہللاَ ال ْ٘ َ٣ظُ َُ اَُُِ ٠
(ٛل٤ق ِْٓٔ)
َٝأَ ْػ َٔخُِ ٌُ ْْ۔

"ر ٗک ہللا طٔہخٍی ٍٞٛطٞا حٓ ٍٝخُٞا کٗ ٞہ٤ں ى٣کٜظخ رِکہ ٙٝ
طٔہخٍے ىُٞا ح ٍٝطٔہخٍے حػٔخٍ ک ٞى٣کٜظخ ہ "۔
حگَ ػَٔ ٛل٤ق ح٤ٗ ٍٝک ہ ح ٍٝىٍ ٓ٤ں حُّ ک ُٓ ٤لَک حٍٝ
ؿٌرہ ہ  ٙٝرٜی ٛل٤ق ہ ط ٞحٔ٣خ ػَٔ ہللا ک ہخا ٓوز ٍٞہٞگخ۔

آپ ٗ كَٓخ٣خ7
ٖٓ َ٣ ٠ِٛحث ٢كوي أَٗى ٛ ٖٓٝخّ َ٣حث ٢كوي أَٗى ٖٓٝ
طٜـيم َ٣حث ٢كوي أَٗى۔
(ٓٔ٘ي حكٔي)

"ؿْ ٗ ىکٜخٝے ک ُٔٗ ٤خُ پڑٛی حُّ ٗ َٗک ک٤خ ح ٍٝؿْ ٗ
ىکٜخٝے ک ٍُ ٍُٙٝ ٤کٜخ حُّ ٗ َٗک ک٤خ۔ ح ٍٝؿْ ٗ ٍ٣خکخٍی
ک ُٛ ٤يهہ  ٝهَ٤حص ک٤خ حُّ ٗ رٜی َٗک ک٤خ"۔
٣ؼ٘ی ٣ہ طٞ٘٤ا رڑے ٗ٤کی ک کخّ ہ٤ں ُ٤کٖ حّ ک رخٝؿٞى حگَ ٣ہ کخّ
ٍٟخث ٖحُہی ک رـخث ٍ٣خکخٍی ٣خ کٔی حٓ ٍٝوٜي ک ُ ٤ہ٤ں طٞ
َٗک ک َُٓے ٓ٤ں آث٤ں گ ۔ حَٗ ٍٝک ٓ رڑح ح ٍٝگٜ٘خإٗخ گ٘خٙ
ح ٍٝکٞثی ٗہ٤ں ہ ۔
حٓالّ ٓ٤ں ؿہخى ک ٞؿ ٞحۂ٤ض كخ َٛہ  ٙٝہَ ٗو ٚپَ ٝحٟق ہ ۔
حٓالّ کی طَهی ح ٍٝط٤ٓٞغ کخ ٣ہ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙکخٓ٤خد حٞٓ ٍٝػَ ًٍ٣ؼہ
ہ ۔ حّ كَ ٠٣کی حۂ٤ض کخ حٗلٜخٍ ٗ٤ض ح ٍٝػَٔ ک حهال ٙپَ
ہ ۔ ٗزی ﷺ کی كي٣غ ک ٓطخرن ه٤خٓض ک ىٕ ٗہ٤ي ،ػخُْ حٓ ٍٝوی
ٗوٞٓ ٓ ٚحٍ ک ٤ؿخث٤ں گ ح ٍٝحُٕ کی ٍ٣خ حٞٔٗ ٍٝى ٔٗ ٝخثٖ کی
ٝؿہ ٓ حُٕ کی ٗہخىص ،ػِْ حٓ ٍٝوخٝص هزٗ ٍٞہ٤ں کی ؿخث گی حٍٝ
حُٗہ٤ں حٗٝي٘ٓ ٛہ ؿہْ٘ ٓ٤ں پ٘٤ٜک ى٣خ ؿخث گخ۔
حگَ کٞثی ِٓٔٔخٕ كخؿض ٓ٘ي کی حٓيحىحّ ُ ٤کَے کہ ُٞگ حّ کی
طؼَ٣ق کَ٣ں گ ط ٞحٓالّ کی ٗگخ٤ٓ ٙں ٣ہ کخّ حّ کی ٗ٤کی ٓ٤ں ٗٔخٍ
ٗہ٤ں ہٞگخ۔ کٗٞ٤کہ حّ کی ر٘خ حهال ٙپَ ٗہ٤ں طٜی۔
ٖٓ ٍٙٞ
ٍٗٞی ٓ٤ں حٍٗخى ہ 7

ع ْٖ
خٕ ُ ٣ْ َُِ ٣ي َكَْ َ
خٕ ُ ٣ْ َُِ ٣ي َكَْ َ
ع
حال ِه ََ ِس َٗ ِِ ْى َُ ٗٚكِ َْ ٢كَْ ػِ َٖ ًَ ْٖ َٓ َٝ ۚ ٚ
َٓ ْٖ ًَ َ
حُ ُّي َْٗ٤خ ُٗ ْئطِ َْٖٜ٘ ِٓ ٚخ ََٓ ٝخ َُ ٗٚكِٖ ْ ٢
ْ٤ٜذ۔
حال ِه ََ ِس ِٓ ْٖ َّٗ ِ

ٖ
ٍٗٞی ح٣ض ٗٔزَ ٕٓ(
)ٍٓٙٞ
"ؿ ٞکٞثی آهَص کی ک٤ٜظی چخہظخ ہ حُّ کی ک٤ٜظی ک ٞہْ رڑٛخط ہ٤ں ،
ح ٍٝؿ ٞىٗ٤خ کی ک٤ٜظی چخہظخ ہ حٓ ىٗ٤خ ہی ٓ٤ں ٓ ى٣ظ ہ٤ں ٓگَ
آهَص ٓ٤ں حُّ کخ کٞثی كٜہ ٗہ٤ں ہ "۔
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ح٣ک ح ٍٝآ٣ض ٓ٤ں حّ کی ط٣َٜق کَ ىی گجی ہ 7
َ ٛي ٖهظِ ٌُ ْْ رِ ْخُ َِّٖٔ َْ ٝحالَ ًًَٖ ۙ ٟخَُّ ٌِْ٘ ُ٣ ْ١لِ ُ
ن َٓخَُٗٚ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح َال طُز ِْطُِ ْٞح َ
ۗ
خّلِلِ َْ ٝحُٖ ْ ِّ ْٞ َ٤
خّ ََ ٝال ُْ ٣ئ ِٓ ُٖ رِ ٖ ّ
ْ ٛل َٞحٕ َػَِ ِْٚ ٤
حال ِه َِ ۭ كَ َٔؼََُِٔ ًَ ٗٚؼَ َِ َ
ٍِثَخ َء حَُّ٘ ِ
ِْ ٛيًح ۭ َال َ٣ـ ْو ِيٍ َُْ َٕ ٝػ ِٖ٢ْ َٗ ٢ء ِّٓ َّٔخ
ٛخرََٝ ٗٚحرِ َِ كَظَ ًََََ ٗٚ
طُ ََحدِ كَخ َ َ
ٖ
ًَ َٔز ُْٞح ۭ َّ ٝ
ََْٖ ٣۔) ٓ ٍٙٞروَ ٙح٣ض ٗٔزَ (ٕ۲۹
ہللاُ َال ِ ْٜ َ٣يْ ١حُوَ ْْ َّ ٞحُ ٌٖلِ ِ

"حے حٔ٣خٕ الٗ ٝحُ ! ٞحپ٘ ٛيهخص ک ٞحكٔخٕ ؿظخ کَ ح ٍٝىک ٜىے کَ
حّ ٗو ٚکی َ١ف هخک ٓ٤ں ٗہ ٓال ى ٝؿ ٞحپ٘خ ٓخٍ ٓلُٞ ٞگٞا ک
ىکٜخٗ ک ٞهَچ کَطخ ہ حٗ ٍٝہ ہللا پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ ٗ ،ہ آهَص پَ۔
حّ ک هَچ کی ٓؼخٍ حٔ٣ی ہ  ،ؿ ٔ٤ح٣ک چٹخٕ طٜی ؿْ پَ ٓٹی
کی طہہ ؿٔی ہٞثی طٜی حّ پَ ؿذ ُ ٍٝکخٓ٘٤ہ رَٓخ طٓ ٞخٍی ٓٹی رہہ
گجی حٍٛٝخف چٹخٕ کی چٹخٕ ٍ ٙگجی حُٞ ٔ٣گ حپ٘ ِٗى٣ک هَ٤حص
کَ ک ؿ٤ٗ ٞکی کٔخط ہ٤ں  ،حّ ٓ کک ٜرٜی حٕ ک ہخطٗ ٜہ٤ں آطخ ،
ح ٍٝکخكَٝا ک٤ٓ ٞيٛی ٍح ٙىکٜخٗخ ہللا کخ ىٓظٗ ٍٞہ٤ں ہ "۔
ٍٓ ٍٞکی هيٓض ٓ٤ں آکَ ٍٓخُض کخ ُرخٗی
ٓ٘خكوٞا کخ كخٍ ٓؼِ ّٞہ ٙٝ
ؐ
حهَحٍ کَط ط٤ُ ٜکٖ  ٙٝحهَحٍ ٓز٘ی رَ حهالٗ ٙہ طٜخ۔ حّ ُ ٤ہللا
طؼخُی ٗ كَٓخ٣خ7
ٖ

ي َُ ََٓ ُّْ ٖ ٍُ ٞ
ى ْحُ ُٔ ٖ٘لِوُ ْ َٕ ٞهَخُُ ْٞح َٗ ُْ٘ َٜي حَِّٗ َ
حِ ًَح َؿ ۗخ َء َ
ہللاِ
َُ ََٓ ُّْ ٖ َٝ ُُٗٚٞ
ہللاُ ُ َْٜ٘ َ٣ي حِ َّٕ ْحُ ُٔ ٖ٘لِوٌِِ ٌٖ َُ َْٖ ٤ر َُْٕ ٞ۔
(حُٔ٘خكو)17ٕٞ

َّ ٖ ٝ
ي
ہللاُ ْ َ٣ؼَِ ُْ حَِّٗ َ

"حے ٗزی ﷺ  ،ؿذ ٣ہ ٓ٘خكن طٔہخٍے پخّ ٓحط ہ٤ں ط ٞکہظ ہ٤ں ‟‟ ہْ
گٞحہی ى٣ظ ہ٤ں کہ ٓحپ ٣و٘٤خ ہللا ک ٍٓ ٍٞہ٤ں۔„„ ہخا ،ہللا ؿخٗظخ ہ کہ
طْ  ٍَٟٝحُّ ک ٍٓ ٍٞﷺ ہٓ ، ٞگَ ہللا گٞحہی ى٣ظخ ہ کہ ٣ہ ٓ٘خكن
هطؼی ؿٜٞٹ ہ٤ں"۔
٣ہ ط٤ٗ ٞض کخٓؼخِٓہ ہٞح۔ حٓی َ١ف ػَٔ کی ٓکخثی ح ٍٝحّ کخ حهالٙ
٣ہ ہ کہ ٤ٗ ٙٝک ػَٔ ہٞ۔  َ٤ٟٔک ٓطخرن ہٞ۔ ح ٍٝحهال ٝ ٙر
ُٞػی پَ ٓز٘ی ہٞ۔ حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ىػٞص ح ٍٝطَر٤ض
ٓ ٛلخرہ کَحّ ٓ٤ں ؿْ كي طک رخٍ٣ک ر٘٤ی آگجی طٜہی۔ حُّ کخ
كَ٠ص ػِی ؓ ک ح٣ک ٝحهؼ ٓ روٞری حٗيحُُ ٙگخ٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔
ػِی کخ ح٣ک ٗو ٓ ٚىٝ
ض ؿ٘گ ٓ٤ں كَ٠ص ؓ
ح٣ک ٓٞهغ پَ ػ ٖ٤كخُ ِ
ػِی ٗ حّ کخكَ ک َ٣ُ ٞکَ ُ٤خ۔ ح ٍٝحّ
ريٓ ٝوخرِہ ہٞح۔ح ٍٝكَ٠ص ؓ
ک ٓ ٘٤پَ ٓٞحٍ ہ ٞگج ۔ حد حٓ ه٘ـَ گٜٗٞپ٘ ٝحُ ط ٜکہ حُّ
ٗ ٗ٤ک پڑے ہٞث رٜی ؓ
ػِی ٗ
آپ ک ٓ٘ہ پَ طٜٞک ى٣خ۔ كَ٠ص ؓ
حّ کی حّ كَکض ک رؼي حُٓ چٜٞڑ ى٣خ۔ ح ٍٝكٍٞحً حُّ ک ٓ٘٤
ٓ ٗ٤ک حُطَ آث ۔  ٙٝرہض كَ٤حٕ ہٞح۔ کہ حُٗہٞا ٗ ٓـ ٜکٞ٤ا
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چٜٞڑ ى٣خ ہ ۔ ؿذ کہ ٓ٤ں ٗ حُٕ کی طٞہ ٖ٤رٜی کی ہ ۔ حّ ک
ػِی كَٓخٗ ُگ ۔ى٣کَ٤ٓ !ٜٞی طْ ٓ کٞثی ًحطی
حٓظلٔخٍ پَ كَ٠ص ؓ
طؼخُی کی هخ َ١هظَ کَ ٍہخ طٜخ
ىٗٔ٘ی ٗہ٤ں ہ ۔ ٓ٤ں طٔہ٤ں َٛف ہللا
ٖ
ُ٤کٖ حد حگَ ٓ٤ں طٔہ٤ں هظَ کَطخ ؿزکہ طْ ٗ َٓ٤ی طٞہ ٖ٤کی ہ طٞ
َٓ٤ی ٗ٤ض ٓ٤ں َٓ٤ے ٗلْ کخ حٗظوخّ رٜی ٗخَٓ ہ ٞؿخطخ‟‟۔ ًٍح ؿٍٞ
ک٤ـج کہ ؿ٘گ ؿٌرخص کی حٗظہخثی گَٓی کخ ٝهض ہٞطخ ہ ۔ َٓ٣ ٝخ ٓخٍٝ
کی ک٤ل٤ض ہٞطی ہ ۔ حّ كخُض ٓ٤ں رٜی حٗٔخٕ کی ٗگخ ٙىٍ ح٤ٗ ٍٝض پَ
ہٞ۔ ٣ہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی طَر٤ض کخ کٔخٍ طٜخ‟‟۔ (حٍرؼٝٞٗ ٖ٤ی کی
ص ؿٔؼہ حُ ڈحکٹَ حَٓحٍ حكٔي ٛللہ  ٕ۷طخ ٖٔ)
حكخى٣غ۔هطخرخ ِ

حهال٤ٗ ٙض ک

ػَٔحص

خذا کی يذد کب يغزؾن:

ٖ٤
خَ٣ٝشُ اََُِ ٠ػخثِ َ٘شَ أُ ِّّ ْحُ ُٔ ْئ ِِٓ٘ َ
َػ ْٖ ٍَؿَُ ِٓ ْٖ أَ ْْ َِ ٛحُ َٔ ِيِ َ٘٣ش هَخ ٍَ ًَظَ َ
ذ ُٓ َؼ ِ
.٠
 ٠ِ٘٤ٛٞكَِٝ ِٚ ٤الَ طُ ٌْؼِ ََِ ٟػَِ َّ
ًِ ٠ظَخرًخ طُ ِ
ٍ ٠ٟہللا ػٜ٘خ أَ ِٕ ح ًْظُ ِز ٠اَُِ َّ
كَ ٌَظَزَ ْ
ي أَ َّٓخ رَ ْؼ ُي كَبِِّٗ٠
خَ٣ٝشَ َٓالَ ِّ َػَِ َْ ٤
ض َػخثِ َ٘شُ ٍ ٠ٟہللا ػٜ٘خ اََُِ ُٓ ٠ؼ ِ
ْض ٍََُّٓ ٍَ ٞ
َٓ ِٔؼ ُ
ْ
ہللاِ  ٠ِٛ-ہللا ػَِ٣ -ِْٓٝ ٚ٤وُْ ِٖ َٓ « ٍُ ٞحُظَ َٔ َ
خّ ًَلَخَّ ُٙ
ٟخ َء َّ
ٟخ َء
ْ ٍِ َ
خّ َْ ِٖ َٓ ٝحُظَ َٔ َ
ٍِ َ
ہللاُ ُٓ ْئَٗشَ حَُّ٘ ِ
ہللاِ رِ َٔ َو ِ ٢حَُّ٘ ِ
ہللاِ ََّ ًََُِٚ ٝ
خّ رِ َٔ َو َِّ ٢
ي.
خّ »َٝ .حُ َّٔالَ ُّ َػَِ َْ ٤
ہللاُ اَُِ ٠حَُّ٘ ِ
حَُّ٘ ِ
(طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ رلٞحُہ طٌَٓی)
ٓؼخ٣ٝہ
"ٓي٘٣ہ ک رخٗ٘يٝا ٓ٤ں ٓ ح٣ک آىٓی کخ ر٤خٕ ہ کہ كَ٠ص
ؓ
ػخث٘ہ کی هيٓض ٓ٤ں ه ٢ر٤ٜـخ۔ ؿْ ٓ٤ں حٜٗٞا ٗ
ٗ كَ٠ص
ؓ
ىٍهٞحٓض کی کہ آپ ٓـ ٜؿخٓغ حٓ ٍٝوظ َٜحُلخظ ٓ٤ں ٤ٛٝض ُکٜ
ػخث٘ہ ٗ ؿٞحد ٓ٤ں ىٍؽ ً َ٣هُ ٢کٜخ 7طْ پَ ٓالٓظی
ر٤ٜـ٤ں۔كَ٠ص
ؓ
ہٞ۔ حٓخرؼي! ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٞحٍٗخى كَٓخط ٓ٘خ ہ کہ ؿُٞ ٞگ
هيح کی هٞ٘ٗٞىی ک ١خُذ ہٞا ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں ُٞگٞا کی
طؼخُی حُٞ ٔ٣گٞا کی پٍٞی ٓيى
ٗخٍحٟی کی پَٝح ٗہ کَ٣ں ط ٞہللا
ٖ
كَٓخطخ ہ ح ٍٝحٗٔخٗٞا کی ٗخٍحٟی ٓ حٕ کٗ ٞوٜخٕ ٗہ٤ں پہ٘ک٘ ى٣ظخ
ح ٍٝؿُٞ ٞگ ہللا کٗ ٞخٍح ٝکَک ُٞگٞا کی هٞ٘ٗٞىی چخہظ ہ٤ں طٞ
ہللا حپ٘ی ٓيى کخ ہخط ٜک٘٤ٜچ ُ٤ظخ ہ ح ٍٝحٕ ک ٞحٗٔخٗٞا ک كٞحُ کَ ى٣ظخ
ہ ؿْ کخ حٗـخّ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ  ٙٝهيح کی َٜٗص ٓ رٜی ٓلَّٝ
ٍہظ ہ٤ں ح ٍٝؿٖ کی هٗٞی ک ُ ٤ہللا کٗ ٞخٍح ٝک٤خ طٜخ حٕ کی ٓيى
رٜی ٗہ٤ں ِٓظی۔ ٝحُٔالّ ػِ٤ک"۔

55

سخقذ ٔ ػضًٌذ

آخشد ههجی کب فهہ:

َُ ُْ ٣ي ر ُْٖ ػَخرِض هَخ ٍَ َٓ ِٔؼ ُ
 ٠َِّٛہللا َػِ َْ٣ ، َْ ََِّٓ ٝ ِٚ ٤وُ7 ٍُ ٞ
ْض ٍَُٓ ٍَ ٞہللاِ َ
م َّ
ہللاُ َػَِ ْ ِٚ ٤أَ ْٓ َََ َٝ ، ُٙؿ َؼ ََ كَ ْو ََ ُٙرََ َْٖ ٤ػ ِْٚ ٤ْ َ٘٤
ض حُ ُّي َْٗ٤خ  ، َُّٚٔ َٛكَ ََّ َ
َٓ ْٖ ًَخَٗ ِ
ح٥ه ََسُ َِّٗ٤ظََ ، ُٚؿ َٔ َغ
َ٣ ْْ ََُٝ ،ؤْطِ ِ َٖ ِٓ ٚحُ ُّي َْٗ٤خ اِالَّ َٓخ ًُظِ َ
ض ِ
ذ ًََُ ْٖ َٓ َٝ ، ُٚخَٗ ِ
َّ
ہللاُ َُ ُٚأَ ْٓ َََ َٝ ، ُٙؿ َؼ ََ ِؿَ٘خ ُٙكِ ٢هَ ِْزِ َِٝ ، ٚأَطَ ْظ ُٚحُ ُّي َْٗ٤خ ٍََ ٢َ ِٛ ٝح ِؿ َٔشِ.
(طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ کظخد حُظٞرۃ ٝحُِٛي)

ؓ
ػخرض کہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٞحٍٗخى كَٓخط
"ُ٣ي رٖ
ٓ٘خ7۔۔۔ ؿٗ ٞو ٚىٗ٤خ ک ٞحپ٘خ ٜٗذ حُؼ ٖ٤ر٘خث گخ ،ہللا حّ ک ىٍ کخ
ح٘٤ٔ١خٕ ٓ ٝک ٕٞچ ُ ٖ٤ٜگخ ح ٍٝہَ ٝهض ٓخٍ ؿٔغ کَٗ کی كَٙ
ح ٍٝحكظ٤خؽ کخ ٗکخٍ ہٞگخ٤ُ ،کٖ ىٗ٤خ کخ حط٘خ ہی كٜہ حٓ ِٓ گخ ؿظ٘خ
ہللا ٗ حّ ک ُٓ ٤ويٍ ک٤خ ہٞگخ ح ٍٝؿٖ ُٞگٞا کخ ٜٗذ حُؼ ٖ٤آهَص
طؼخُی حٕ ک ٞهِزی ٓک ٝ ٕٞح٘٤ٔ١خٕ ٗ٤ٜذ كَٓخث گخ حٓ ٍٝخٍ
ہٞگی ،ہللا
ٖ
کی كَ ٓ ٙحٕ ک هِذ کٓ ٞللٞظ ٍک ٜگخ ح ٍٝىٗ٤خ کخ ؿظ٘خ كٜہ
حٕ ک ٓويٍ ٓ٤ں ہٞگخ  ٙٝالُٓخ ً ِٓ گخ (ح ٙٝ ٍٝگٜٹ٘ ٹ٤کظخ ہٞح حٕ ک
پخّ آث گخ)

ؿ ٍَذ أس اع ِش آخشد
اخال ِ

َّ ٢َ ٟ
ہللاُ َػ َْ٘ ، ُٚهَخ ٍَ ٍؿؼ٘خ ٖٓ ؿِٝس طزٞى
َػ ْٖ أََْٗ رٖ ٓخُي ِ ٍَ ،
ٓغ حُ٘ز ٢ِٛ ٢ہللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كوخٍ حٕ حهٞحٓخ َه ِْلََ٘خ َٓخ ََِٓ ٌَْ٘خ ِٗ ْؼزًخ ،
َٝالَ َٝح ِىً٣خ اِالَّ ََ َٓ ْْ ُٛٝؼَ٘خ كَِ ِٚ ٤كزَ َْٔ ُْ ُٜحُؼ ٌٍُُْ.

(روخٍی کظخد حُـہخى ،حرٞىحإى کظخد حُـہخى)
ؓ
ٓخُک كَٓخط ہ٤ں کہ طزٞک کی ٓہْ ٓ كخٍؽ ہ ٞکَ ہْ ُٞگ
"حْٗ رٖ
آپ ٗ كَٓخ٣خ کہ ککٜ
ك ٍٞ٠ﷺ ک ٓخطٝ ٜحپْ ہٞث ط( ٞىٍٝحٕ ٓلَ) ؐ
ُٞگ ۂخٍے پ٤کٓ ٜي٘٣ہ ٓ٤ں ٓو ْ٤ہ٤ں ُ٤کٖ  ٙٝحّ ٓلَ ٓ٤ں كی حُٞحهغ
ۂخٍے ٓخطٍ ٜہ ہ٤ں۔ ہْ ُٞگ ؿْ گٜخٹی ٓ٤ں چِ ح ٍٝؿٝ ٞحىی ہْ
ٗ  ١کی ہَ ؿگہ  ٙٝۂخٍے ٓخطٍ ٜہ ہ٤ں۔ حٕ ک ٞػٌٍ ٗ حٗ٤ٜں
ٍٝک ى٣خ طٜخ"۔
حّ كي٣غ ٓ ٓؼِ ّٞہٞح کہ حگَ کٔی ٗ کٞثی ٗ٤ک ػَٔ کَٗ کی
ٗ٤ض کی ح ٍٝکٔی ػٌٍ ٓ ٗ ٙٝہ کَ ٓکخ ط ٞہللا ک ٣ہخا آهَص ٓ٤ں
حّ ػَٔ ک حؿَ  ٝحٗؼخّ ٓ ٓ ٙٝلَٗ ّٝہ٤ں ٍہ گخ۔

ؿ ٍَذ أس اَؼبو ٰانہی:
اخال ِ
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ػٖ أر ٢حُيٍىحء ٣زِؾ ر ٚحُ٘ز ٠ِٛ ٢ہللا ػِ ِْٓ ٝ ٚ٤هخٍ  ٖٓ 7أط٠
كَحٗ ١ٞ٘٣ ٞٛٝ ٚإٔ ٣و ٖٓ ٢ِٜ٣ ّٞحُِ َ٤كـِزظ ٚػ٘٤خ ٙكظ٠
(ٗٔخثی
أٛزق ًظذ ُٓ ٚخ ًٗٝ ٟٞخٕ ٗٛ ٚٓٞيهش ػٍِ ٖٓ ٚ٤رٚ۔
کظخد ه٤خّ حُ َ٤رخد ٖٓ حطی كَحٗہ ٞ٘٣ ٞٛٝی ؽ ٗٔزَحٔ ،حرٖ ٓخؿہ)
ؓ
آپ ٗ كَٓخ٣خ ؿٞ
"كَ٠ص
حرٞىٍىح ٗزی ﷺ ٓ ٍٝح٣ض کَط ہ٤ں کہ ؐ
ٗو ٚحپ٘ رٔظَ پَ حّ ٗ٤ض ح ٍٝحٍحىے ک ٓخط٤ُ ٜٹخ کہ  ٙٝطہـي ک
ُ ٤حٹ ٜگخ ُ٤کٖ حّ ک ٞگہَی ٗ٘٤ي آگجی  ٙٝحٹٗ ٜہ٤ں ٓکخ٣ ،ہخا طک کہ
كـَ ِٞ١ع ہٞگجی ط ٞحٗ ٔ٣و ٚک ٗخٓہ حػٔخٍ ٓ٤ں حّ ٍحص کی
ٗٔخُ طہـي ُک ٜىی ؿخث گی۔ح٣ ٍٝہ ٗ٘٤ي حّ ک ُ ٤حّ ک ٍد کی
َ١ف ٓ رط ٍٞحٗؼخّ ٗٔخٍ ہٞگی"۔

اخالؿ کب ثے ثہب صًشِ:

َّ ٠َِّٛ
َّ ٢َ ٟ
ہللاُ
ُ ٍٞہللاِ َ
َػ ْٖ ُٓ َؼخ ًِ ر ِْٖ َؿزََ ِ ٍَ ،
ہللاُ َػ ْ٘ ُٚأََّٗ ُٚهَخ ٍَ ُِ ََٓ ِ
 ، ٢ِ٘ٛهَخ ٍَ 7
َػَِ ِْ َْ ََِّٓ َٝ ِٚ ٤ك َ
 ٖ٤رَ َؼؼَ ُٚاَُِْ ٠حَُ٣ 7 ِٖ َٔ َ٤خ ٍَُٓ ٍَ ٞہللاِ أَ ِْ ٝ
ي ْحُ َؼ َٔ َُ ْحُوَِِ.َُ٤
أَ ْهِِِ ْٚىَ َ٘٣ي ٌْ َ٣لِ َ

(حُلخکْ ،حُظَؿ٤ذ ٝحُظَہ٤ذ ،رخد حالهال)ٙ
"كَ٠ص ٓؼخً رٖ ؓ
ؿزَ كَٓخط ہ٤ں کہ ٗزی کَ ْ٣ﷺ ؿْ ٝهض ٓـٜ
ٍٓ!ٍٞ
٤ٓ ٖٔ٣ں ر٤ٜؾ ٍہ ط٤ٓ ، ٜں ٗ ػَ ٝک٤خ کہ حے ہللا ک
ؐ
آپ ٗ كَٓخ٣خ 7حپ٘ی ٗ٤ض ک ٞہَ کٜٞٹ
ٓـ ٜکک٤ٜٗ ٜلض كَٓخث ٤۔ ؐ
ٓ پخک ٍکٜٞ۔ ؿ ٞػَٔ کََٛ ٝف هيح کی هٞ٘ٗٞىی ک ُ ٤کَ،ٝ
ط ٞطٜٞڑح ػَٔ رٜی طٔہخٍی ٗـخص ک ُ ٤کخكی ہٞگخ"۔

ٰ
روٕی
ػَری ُرخٕ ٓ٤ں ٝهی ٖ٣وی ک ٓؼ٘ی ہ٤ں کٔی ٗ کی  ٓ ٍَٟحپ٘
آپ ک ٞرکخٗخ۔ حٓی ٓ حطوخء ہ ۔ هَإٓ ٓـ٤ي ک ٓطخُؼہ ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ
ٖ
طوٞی ہللا ک كيٝى ک ٞطٞڑٗ  ،حُّ کی حٓخٗظٞا
کی طؼِٔ٤خص ک ٓطخرن
ٓ٤ں ه٤خٗض کَٗ ح ٍٝحّ ک ػہي کی ر كَٓظی کَٗ ٓ  ،حّ ک
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رَے ٗظخثؾ ح ٍٝهيح ک ؿ٠ذ ک حٗي ٘٣کی ر٘خ پَ رک٘خ۔ هَإٓ ٓ٤ں
ؿہخا کہ٤ں ٓلؼ ٍٞک رـ٣ َ٤ہ ُلع آطخ ہ ط ٞرخُؼٔ٣ ّٞہ ؿخٓغ ٓؼ٘ی َٓحى
ہٞط ہ٤ں۔
حّ ٓؼ٘ی ک ُلخظ ٓ ٓظوی ٗ ٙٝو ٚہ ؿْ ک ىٍ ٓ٤ں هيح کی
طؼظ ْ٤ح ٍٝحُّ ک ؿ٠ذ کخ حٗي٘٣ہ ہ ٞح ٙٝ ٍٝهيح ک هخثْ ک ٤ہٞث
كيٝى ک ٞطٞڑٗ  ،حُّ ک ػہي ٤ٓ ٝؼخم کی هالف ٍُٝی کَٗ ح ٍٝحُّ
(كو٤وض ِى، ٖ٣حٖٓ٤
کی حٓخٗظٞا ٓ٤ں ه٤خٗض کَٗ ٓ ڈٍطخ ہٞ۔
حكٖٔ حٛالكیٛ،للہ)101

ؽنشد ػهی ؓ كشيبرے ہٍں

" ٖ
طؼخُی کخ هٞف ہ ٞح ٍٝهَإٓ پَ ػَٔ ک٤خ ؿخث
طوٞی ٣ہ ہ کہ ہللا
ٖ
،ه٤خٓض کی ط٤خٍی کی ؿخث ح ٍٝىٗ٤خ ٓ٤ں ٓظخع ِ هِ( َ٤كوَ)پَ روٗٞی
گِحٍ ٙک٤خ ؿخث "۔
ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ ٓؼخٍف حُوَإٓ ٓ٤ں ٓ ٍٙٞحٍ ػَٔحٕ کی آ٣ض ٗٔزَ ٕٓٔ
ٖ
طوٞی ح َٛػَری ُرخٕ ٓ٤ں رک٘
کی طلٔ٤ٓ َ٤ں كَٓخط ہ٤ں کہ „„ُلع
ح ٍٝحؿظ٘خد کَٗ ک ٓؼ٘ی ٓ٤ں آطخ ہ ۔حّ کخطَؿٔہ ڈٍٗخ رٜی حّ
ٓ٘خٓزض ٓ ک٤خ ؿخطخ ہ کہ ؿٖ چِٝ٤ا ٓ رک٘ کخ كکْ ى٣خ گ٤خ ہ
 ٙٝڈٍٗ ہی کی چ٣ِ٤ں ہٞطی ہ٤ں۔ ٣خ کہ حُٕ ٓ ػٌحد ٖحُہی کخ هطَٙ
ہ ‟‟۔
حُٕ ک ِٗى٣ک „„ ٖ
حىٗی ىٍؿہ کلَ َٗ ٝک
طوٞی ک کجی ىٍؿخص ہ٤ں۔
ٖ
ٓ رک٘خ ہ حّ ٓؼ٘ی ک ُلخظ ٓ ہَ ِٓٔٔخٕ ٓظوی کہخ ؿخ ٓکظخ ہ ۔
حگَ چہ گ٘خہٞا ٓ٤ں ٓزظال ہٞ۔حّ ٓؼ٘ی ک ُ ٤هَإٓ ٓ٤ں کجی ؿگہ ُلع
ٖ
طوٞی حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ىَٓٝح ىٍؿہ ؿ ٞح٤ٓ َٛں ٓطِٞد ہ
ٓظو ٖ٤حٍٝ
ُ
طؼخُی ح ٍٝحّ ک ٍٓ ٍٞک ِٗى٣ک
 ٙٝہ حُّ چ ٓ ِ٤رک٘خ ؿ ٞہللا
ٖ
ٖ
طوٞی ک ك٠خثَ  ٝرَکخص ؿ ٞهَإٓ  ٝكي٣غ ٓ٤ں آث ہ٤ں
پٔ٘ي٣يٗ ٙہ٤ں۔
 ٙٝحٓی ىٍؿہ پَ ٓٞؿٞى ہ٤ں۔
ٖ
حػِی ٓوخّ ہ ۔ ؿ ٞحٗز٤خ ػِ ْٜ٤حُٔالّ ک٤ٜٗ ٞذ ہٞطخ
طوٞی کخ
طَٔ٤ح ىٍؿہ
ٖ
ہ کہ حپ٘ هِذ ک ٞہَ ؿ َ٤ہللا ٓ رکخٗخ ح ٍٝہللا کی ٣خى ح ٍٝحُّ کی
ن طوُخط ِہ
ٍٟخؿٞثی ٓ ٓؼٍٔ ٍٞکٜ٘خ۔ٌٓک ٍٙٞآ٣ض ٓ٤ں حطوٞہللا ک رؼي َك َ
ٖ
طوٞی کخ  ٙٝىٍؿہ كخ َٛکَ ٝؿ ٞكن ہ
کخ کِٔہ رڑٛخ٣خ گ٤خ ہ ۔ کہ
ٖ
طوٞی کخ۔(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ  ٕٔ۷طخ )ٕٔ۴
ٖ
طوٞی کی ٟٝخكض کَط ہٞث كَٓخط ہ٤ں۔„„حّ کی طلَٔ٤
كن
حّ ِ
كَ٠ص ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى حٍ ٍٝر٤غ رٖ هظخى ٙح ٍٝكٖٔ رَٜی ؓ ٗ ٣ہ
كَٓخثی ہ ۔ ؿَٓ ٞكٞػخ ً هٞى ٍٓ ٍٞہللاﷺ ٓ رٜی ٓ٘و ٍٞہ 7۔
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كن طوخطہ ہ ٞحٕ ٣طخػلال ٣ؼٜی ِ٣ ٝکَ كال ٖ
ٔ٘٣ی ٘٣ ٝکَ كال
٣کلَ۔ (رلَ ٓؼ)٢٤

ٖ
طوٞی ٣ہ ہ کہ ہللا کی ح١خػض ہَ کخّ ٓ٤ں کی ؿخث کٞثی کخّ
كن
١خػض ک هالف ٗہ ہ ٞح ٍٝحّ ک ٞۂ٘٤ہ ٣خى ٍک٤ٜں کزٜی ر٤ُٜٞں ٗہ٤ں
ح ٍٝحّ کخ ٗکَ٣ہ ۂ٘٤ہ حىح کَ٣ں کزٜی ٗخٗکَی ٗہ کَ٣ں۔
ح ٍٝهَإٓ کَ ْ٣کی ح٣ک ىَٓٝی آ٣ض ٓ٤ں ؿ ٞحطوٞہللا ٓخ حٓظطؼظْ ٣ؼ٘ی ہللا
ؓ
ػزخّ ح١ ٍٝخّٝ
ٓ ڈٍ ٝؿظ٘خ طٔہخٍی هيٍص ٓ٤ں ہ ط ٞكَ٠ص حرٖ
ٗ كَٓخ٣خ کہ ٣ہ ىٍكو٤وض كن طوخطہ کی ہی طلٔ ٝ َ٤طَ٘٣ق ہ حٍٝ
ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ٓؼخٛی ح ٍٝگ٘خہٞا ٓ رک٘ ٓ٤ں حپ٘ی پٍٞی طٞحٗخثی
ٖ
طوٞی حىح ہ ٞگ٤خ۔
ح١ ٍٝخهض َٛف کَ ىے ط ٞكن
(ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕٔ۸ ، ٕٔ۴
ٖ
طوٞی ک ٓظؼِن
كَ٠ص حری حرٖ کؼذ ؓ ٓ ؿذ ك َ٠ص ػَٔ ؓ ٗ
ؓ
ػَٔ ٓ کہخ”7ؿذ طْ کٔی ؿٜخڑی ىحٍ
پٞچٜخ ط ٞحٗہٞا ٗ كَ٠ص ِ
ؿگہ ٓ گٍِ ٝگ ط ٞک٤خ کَ ٝگ ؟ كَ٠ص ػَٔ ؓ ٗ ؿٞحد ى٣خ ،
ٓ٤ں حپ٘ کپڑے ٓٔ٤ٹٞا گخ حُـ ٓ ٜ٘رک٘ کی ک ٖٗٞکَٝا گخ ،
ٖ
طوٞی ہ “۔
حّ پَ حری حرٖ کؼذ ؓ ٗ كَٓخ٣خ٣ 7ہی طٞ
(ٗؼٍٞی ر٤يحٍی)

حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7
طَ َؼخ َْٞ ُٗٝح َػَِْ ٢حُزَِِّ
حٕ۔(حُٔخثي)67ٙ
َْ ٝحُ ُؼ ْي َِ ٝ

َٝحُظَّ ْو ٖٟٞ

حال ْػ ِْ
ََ ٝال طَ َؼخ َْٞ ُٗٝح َػَِِ ْ ٢

ٖ
طوٞی ک کخٓٞا ٓ٤ں طؼخ ٕٝکَ ٝح ٍٝكن طِلی حٍٝ
"حىحث كن حٍٝ
طؼيی ک کخٓٞا ٓ٤ں طؼخٗ ٕٝہ کَ"ٝ۔
ٖ
طوٞی ح ٍٝػيٝحٕ کخ طوخرَ ہ ۔ ح ٍٝکٔی ُلع کخ
حّ آ٣ض ٓ٤ں رَ ،حػْ،
ٓوخرَ حپ٘ ٓوخرَ ک ٛل٤ق ٓلہ ّٞکی طؼ٤ٓ ٖ٤٤ں ٓذ ٓ ُ٣خىٓ ٙيى
ٖ
طوٞی
کَطخ ہ ۔ ػيٝحٕ ک ٓؼ٘ی كي ٓ طـخ ُٝک ہ٤ں۔ حّ ٝؿہ ٓ
ک ٓؼ٘ی ہللا کی كيٝى کی كلخظض ک ہٞا گ ۔ ٣ؼ٘ی ہللا ٗ ؿ ٞكوٞم
ٝحؿذ کَ ىث ٤ہ٤ں ،ؿ ٞكيٝى ٓظؼ ٖ٤کَ ىث ٤ہ٤ں۔ ؿ ٞكالٍ  ٝكَحّ
هٞف هيح ک ٓخط ٜحُٕ کی ٗگہيحٗض کی ؿخث ۔
ٹٜہَحُ ٤ہ٤ں۔ پٍٞے
ِ

ح٣ک ىَٓٝی آ٣ض ٓ٤ں ہ 7
ِّْ َػَِ ٢حُظَّ ْو ٖ ْٖ ِٓ ٟٞحَ َّ ّْٞ َ٣ ٍِ ٝحَ َك ُّ
ن حَ ْٕ طَوُ ْ َّ ٞكِ ِْٚ ٤۔
ْـ ِي حُٓ َ
َُ َٔٔ ِ

(حُظٞرہ۔)ٔٓ۸
ح ٍٝحّ آ٣ض ٓ حٝپَ ٝحُی آ٣ض ٓ٤ں ٓٔـي َٟحٍ کخ ًکَ ہ ۔ ؿْ کخ
د َّ
ٓوٜي
خٍ َ
ٛخىًح ُِ َٔ ْٖ َك َ
ََ ٟحًٍح َْ ًُ ٝلًَح َٝطَ ْل َِ٣وًخ رَ ْْ َٖ٤حُ ُٔ ْئ َِِٓ٘ٝ َٖ٤اٍِْ َ
ِ
ہللاَ
َ
َ ٍَُُُٚٞٓ ٝر٤خٕ ک٤خ گ٤خ ہ ۔٣ؼ٘ی ِٓٔٔخٗٞا کٗ ٞوٜخٕ پہ٘کخٗخ هيح کی
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ٗخٗکَی کَٗخِٔٔٓ ،خٗٞا ٓ٤ں پٜٞٹ ڈحُ٘خ ،ح ٍٝہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝک
ٓوخُلٞا ک ُ ٤ح٣ک حڈح ٓہ٤خ کَٗخ۔ حّ ک رؼي حّ ٓٔـي کخ ًکَ ک٤خ
ٖ
طوٞی پَ ٍکٜی گجی ہ ۔ حّ ٓ ٓؼِ ّٞہٞح۔ کہ ؿٞ
گ٤خ ہ ؿْ کی ر٘٤خى
رخط٤ں حٕ رخطٞا کی ٟي ہ٤ں ٣ؼ٘ی ِٓٔٔخٗٞا کی ه َ٤هٞحہی ،ہللا کی ٗکَ
گِحٍیِٔٔٓ ،خٗٞا ٓ٤ں حطلخى ح ٍٝطخُ٤ق هِذ پ٤يح کَٗ کی ک ٖٗٞحٍٝ
ٖ
طوٞی کی رخط٤ں
ہللا ح ٍٝحُٓک ٍٓ ٍٞک ٓوخُل ٓ ٖ٤رِ٤حٍی٣ ،ہ ٓذ
(كو٤وض ِى، ٖ٣حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكیٛ،للہ)162
ہ٤ں۔

ٖ
طوٞی کخ َٓکِ۔۔۔هِذ7

ٖ
طوٞی ک ٤ٓ ٖٟٔں ٓذ ٓ رڑی رخص ٣ہ ہ کہ ٗلْ حً ٍٝہٖ حٍٝ
ٍٝف ک َٓکِ پَ کڑی ٗگخٍ ٙک ٜ٘کی ٍَٟٝص ہ ؿْ کخ َٗ٣ؼض
ٓ٤ں حٛطالكی ٗخّ هِذ ہ ۔ كٔخى ؿذ حّ َٓچ٘ٔہ ٓ٤ں آطخ ہ ۔ ط ٞپَٜ
ٓخٍے کَىحٍ ٓ٤ں پ َ٤ٜؿخطخ ہ ۔ ح ٍٝحٛالف رٜی ؿذ حّ َٓچ٘ٔہ کی
ہٞطی ہ ۔طٓ ٞخٍی َٓ٤ص ٓ٘ ٍٞؿخطی ہ ۔ حگَ ٣ہ ىٍٓض ہ ط٣ ٞہی
حِٛی َٓری حِٓ ٍٝکی ہ ۔٣ہی رہظَٓ ٖ٣لظی ح ٍٝؿؾ ہ ۔ ٣ہی چخم ٝ
چٞر٘ي پخٓزخٕ ح٘ٓ ٍٝظَی ہ ۔ ٣ہ رگڑ ؿخث ط ٞپ َٜرخہَ کی کٞثی حٓيحى
ۂ٤ں ٓ٘ٞحٍ ٗہ٤ں ٓکظی۔

ؽذٌش:
َ َِٛق ْحُ َـ َٔ ُي ًَُُِّٝ ، ُٚاِ ًَح كَ َٔ َي ْ
َ َِٛل ْ
ص
ض َ
اِ َّٕ كِْ ٢حُ َـ َٔ ِي َُٓ ْ٠ـشً اِ ًَح َ
كَ َٔ َي ْحُ َـ َٔ ُي ًُُِّ ُٚأَالَ َْ ٢َ ِٛ ٝحُوَ ِْذُ .۔

ٗک ؿْٔ ٓ٤ں ح٣ک گٗٞض کخ ُٞطٜڑح ہ حگَ  ٙٝىٍٓض ہ طٞ
"ر
ٓخٍح ؿْٔ ىٍٓض ح ٍٝحگَ  ٙٝهَحد ہ طٓ ٞخٍح ؿْٔ هَحد۔ هزَىحٍ ٙٝ
هِذ ہ "۔
ٗزی ﷺ ٗ ح٣ک ح ٍٝكي٣غ ٓ٤ں رٜی ٣ہ رخص ر٤خٕ كَٓخثی ہ کہ هِذ ہی
۔آپ ٗ كَٓخ٣خ7
ہللا کی ٗظَ کخ َٓکِ ہ ح ٍٝحٓی کخ ػَٔ ٓؼظزَ ہ
ؐ

اِ َّٕ َّ
ْ٘ َ٣ ْٖ ٌِ ََُٝ ْْ ًُ ٍِ َٞ ٛظُ َُ اَُِ٠
ہللاَ الَ ْ٘ َ٣ظُ َُ اَُِ ٠أَؿْ َٔخ ِى ًُ ْْ َٝالَ اَُُِ ٠
هُُِٞرِ ٌُ ْْ۔ (ِْٓٔ)

"ہللا طٔہخٍے ؿٔٔٞا ح ٍٝطٔہخٍی ٗکِٞا کٗ ٞہ٤ں ى٣کٜظخ رِکہ ٙٝ
ٓ٤ں
(ىٖ٣
طٔہخٍے ىُٞا ک ٞى٣کٜظخ ہ "۔
طَؿ٤لخص حُ ػالٓہ ٓٞ٣ق حُوَٟخٝی ٛللہ )ٔ۷۷
ٖ
طوٞی ؿ ٞہللا کی َ١ف ٓ ح ٖ٤ُٝح ٍٝآهَٓ ٖ٣ذ حٗٔخٗٞا ک٤ِ٤
ہللا کخ
ح٣ک ٤ٛٝض (طخک٤يی كکْ) ح ٙٝ ٍٝك٠خثَ ح ٍٝرٜالثٞ٤ا حُ ٍٝىٗ٤خ ٝ
حَٓ هِزی ہ ۔ حّ ٝؿہ ٓ ٗزی
آهَص کی کٔخثی کی ر٘٤خى ہ ۔ ىٍكو٤وض ِ
ٖ
ٖ
ﷺ ٗ حپ٘ی ح٣ک كي٣غ ٓ٤ں كَٓخ٣خ۔ حُظوٞی ہہ٘خ (طوٞی ٣ہخا ہ )حّ
آپ ٗ
آپ ٗ طَٓ ٖ٤طزہ حپ٘ ٓ ٘٤کی َ١ف حٗخٍ ٙک٤خ ٣ؼ٘ی ؐ
ىٍٝحٕ ؐ
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حّ کِٔ ک ٞط ٖ٤رخٍ ىہَح٣خ ح ٍٝہخط ٓ ٜرٜی حپ٘ ٓ ٘٤کی َ١ف
حٗخٍ ٙک٤خ طخکہ ٣ہ رخص ُٞگٞا کی ػوِٞا ح ٍٝحُٕ ک ىُٞا ٓ٤ں ر٤ٹٜ
ؿخث ۔
ٖ
طوٞی ک ٞىُٞا کی َ١ف ٓ٘ٔٞد کَک حٓی ٓلہّٞ
هَإٓ کَ ٗ ْ٣رٜی
کی َ١ف حٗخٍ ٙک٤خ ہ 7

ظ ْْ َٗ َؼخثِ ََ َّ
ََ ُ٣ ْٖ َٓ ٝؼ ِّ
د۔
ہللاِ كَبََِّٜٗخ ِٓ ْٖ طَ ْو َْ ٟٞحُوُُِِ ٞ

(حُلؾ۔ٕٖ)
"ح ٍٝؿ ٞہللا ک ٓوٍَ کَىٗ ٙؼخثَ کخ حكظَحّ کَے ط٣ ٞہ ىُٞا ک
ٓ ہ "۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ٍہ٘ٔخثی ٣ہ ہ کہ رگخڑ ؿذ آطخ ہ ط ٞحٓی هِذ ٓ٤ں
ح٣ک ٓ٤خٗ ٙوطہ ٗٔٞىحٍ ہٞطخ ہ ۔ حگَ آىٓی کی ٗگخ ٙحّ َٓکِ پَ ٗہ ہٞ
ح ٙٝ ٍٝحّ ٓ٤خٗ ٙوظ ک ٞكٍٞحً ٗہ ى ٞٛڈحُ ط٣ ٞہ ٗوظہ پُ ِ٘٤ٜگظخ ہ
٣ہخا طک کہ حّ کی ٓ٤خہی ٓخٍے هِذ کٓ ٞل ٢٤ہ ٞؿخطی ہ ۔ حد ظخہَ
رخص ہ کہ حپ٘ ٗلْ پَ ٗگخٍ ٙکٜ٘خ ح ٍٝحپ٘ی کِٔٞ٣ٍٝا ک ٞؿخٗ٘خ حٍٝ
ىكغ کَٗخ ہی ح٣ک ٓظوی ٗو ٚکخ کخّ ہ ۔
ٖ
طوٞی ؿْ کخ َٓکِ ىٍ ہ ،ٞؿ ٞحٗٔخٕ کی ُٗيگی ک طٔخّ حَ١حف کٞ
٣ہ
ُ
ٗؼزہ ُٗيگی ٓ٤ں حّ ک ٞہللا ک كيٝى کخ پخر٘ي
ٍ ٖٗٝکَے۔ ؿ ٞہَ
ٔ
ر٘خث ۔ ؿْ ٓ٤ں کخَٓ طٞحكن ہٞ۔کخَٓ حػظيحٍ ہ ،ٞپٍٞی ۂہ گَ٤ی ہ،ٞؿٞ
ٗہ ح٣ک هيّ ہللا کی كي ٓ آگ رڑ ٘ٛپخث ٗ ،ہ ح٣ک هيّ حّ ٓ
پ٤ک ٜہٹ٘ پَ ٍحٟی ہ ،ٞؿ ٞىٍ کٓ ٞـز ٍٞکَے کہ ٝہی ٓٞچ ؿٞ
ٓٞچ٘خ چخہج ،آٗکٜٞا کٓ ٞـز ٍٞکَے کہ ٝہی ى٣ک٤ٜں ؿ ٞى٣کٜ٘خ
چخہج  ،کخٗٞا کی ٗگَحٗی کَے کہ ٝہی ٓ٘٤ں ؿ٘٘ٓ ٞخ چخہ ٤۔ ُرخٕ کی
كلخظض کَے کہ ٝہی ر ُٞؿ ٞكن ہ  ،ح ٍٝہخط ٜپخإا کی ى٣ک ٜرٜخٍ
کَے کہ حٓی کخّ ک ُ ٤ح ٍٝحٓی ٍح٤ٓ ٙں حُٹ٤ٜں ؿ ٞہللا ٗ حٗٔخٕ ک
ُ ٤کُٜٞی ہ٤ں۔رطٖ  ٝكَؽ پَ پہَ ٙرٹٜخ ىے کہ ٣ہ کٔی كَحّ ک ٞكالٍ
٣خ کٔی كالٍ ک ٞكَحّ ٗہ کَ ُ٤ں۔ؿ ٞهيح کی ٛل٤ق ٓؼَكض ،آهَص ک
ؿٌرہ حكظَحّ ک ٓخط ٜہٞ۔ ؿ ٞحٗٔخٕ
ٓک هٞف ،حكکخّ ٖحُہی ک ٓک
ٔ
ک ظخہَ ٓ٤ں ہ ٞح ٍٝحُّ ک رخ٤ٓ ٖ١ں رٜی ہٞ۔ هِٞص ٓ٤ں رٜی ہ ٞحٍٝ
ؿِٞص ٓ٤ں رٜی ہٞ۔
ٖ
ٖ
طوٞی ہ ؿ ٞحٗٔخٗی
طوٞی ہ ؿْ کی طؼِٗ ْ٤زی ﷺ ٗ ىی ہ ٣ہی
٣ہ
ک رِظَو َٞی ہللا
َ ٤ٛٝ
ُٗيگی ک ہَ ٗؼز کٍٗٝ ٞن  ٝؿٔخٍ رو٘ظخ ہ ۔ (حُ ِ
ٖ
طوٞی ہ ؿْ ک ٞهَإٓ ٓ٤ں ُزخّ ٓ طؼزَ٤
ک کِّہ) ٣ہی
كَخَّٗہ حُ ٖ٣الَٓ َ
كَٓخ٣خ گ٤خ ہ ۔ ؿْ َ١ف ُزخّ ُٗيگی کَٓ ٞىی  ٝگَٓی ٓ حٍٝ
ٓ٤يحٕ ؿ٘گ ٓ٤ں هطَحص ٓ رکخطخ ہ حٓی َ١ف ٣ہ رٜی حٗٔخٕ کٞ
ِ
ٓخىی حٍٝ ٍٝكخٗی ٓہخُک ٓ رکخطخ ہ ۔ ؿْ َ١ف ُزخّ حٗٔخٕ کی ٓظَ
ٖ
طوٞی
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پٗٞی کَطخ ہ ۔ حّ َ١ف ٣ہ رٜی حٗٔخٕ کٓ ٞؼخٛی ٓ رکخکَ حُّ کی
پَى ٙپٗٞی کَطخ ہ ۔ ح ٍٝپ َٜؿْ َ١ف ُزخّ حٗٔخٕ ک٘٣ُ ٞض  ٝؿٔخٍ
ٖ
طوٞی رٜی حٗٔخٕ کی ٓخٍی ُٗيگی کٞ٘ٓ ٞحٍ ى٣ظخ
رو٘ظخ ہ حٓی َ١ف
ٖ
طوٞی ہ ؿْ کی طؼِ ْ٤ى ٘٣کٗ ٤ِ٤زی ﷺ كَ٠ص حرٍؓ ًٞ
ہ ۔ ٣ہی ٙٝ
ک ٞرَحرَ چ ٍُٝ ٜطک ٓظ٘زہ کَط ٍہ کہ ؿ٘٘ٓ ٓ ٍٞخ کک ٜرخط٤ں
کہ٘ی ہ٤ں ح ٍٝچٜٹ ٍ ُٝک رؼي ُرخٕ كن طَؿٔخٕ ؿ ٞگ٣ٞخ ہٞثی طٞ
ک رِظَو َٞی ہللا كی َٓحَٓک  ٝػالٗ٤ہ
َ ٤ٛٝ
پہِی رخص ٣ہ حٍٗخى ہٞثی کہ حُ ِ
(حٗخٍحص حُ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ حکظٞرَ
ٛ1945للہ ٓٔ طخ ٔٔ حهٌ کَى ٙحُ طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ )ٕٓٓ۷

هشآٌ َے عت عے اہى ػجبدد ؽظ کے نٍے صا ِد ساِ کی رهوٍٍ
کی أس كشيبٌب :
د۔
َٝطَ َِ َُّ ٝى ْٝح كَخِ َّٕ َه ْ ََ ٤حُ َِّح ِى حُظَّ ْو َٖٝ ۡ ٟٞحطَّوُ ْٓ٣ٖ ِٕ ٞخُْ ٢ُِٝحالَ ُْزَخ ِ

(ٓ ٍٙٞروَ ٙ۔)ٔ۴۴
ٓلَ كؾ ک ُُ ٤ح ِى ٍحٓ ٙخط ُ ٜؿخإ  ،حٓ ٍٝذ ٓ رہظَ ُح ِى ٍحٙ
" ِ
پَہ ِ٤گخٍی ہ ۔ پْ حے ہ٘ٔٗٞيَ٤ٓ ! ٝی ٗخكَٓخٗی ٓ پَہ ِ٤کَ"ٝ۔
هَإٓ کی طٔخّ طؼِٔ٤خص کخ هالٛہ ہْ حگَ ح٣ک ُلع ٓ٤ں کَٗخ چخہ٤ں ط ٞہْ
ٖ
طوٞی کہہ ٓکظ ہ٤ں۔هَإٓ کی ہَ طؼِ ْ٤کخ ٓوٜي حپ٘ ہَ ػَٔ ک
حٓ
ٖ
طوٞی کی ٍٝف ک ٞپ٤يح کَٗخ ہ ۔ هَإٓ ٓ٤ں ٓ ٍٙٞحُزوَ ٙکخ
هخُذ ٓ٤ں حّ
ٖ
طوٞی ہ ۔حّ ٗ ٍٓٞص ک آؿخُ ٓ٤ں حػالٕ ک٤خ ہ کہ
ٟٓٞٞع ہی
ٖ
طوٞی ہ ۔„„ ُٛيًٟ
هَإٓ کی طؼِ ٓ ْ٤كخثي ٙحٹٜخٗ کی ر٘٤خىی َٗ ١ہی
ُِّ ِْ ُٔظَّوِ ْ‟‟ َٖ٤۔

ٖ
طوٞی ک

طوخٟ

ٖ
طوٞی کخ ح٣ک رڑح طوخٟخ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ حٗظہخثی حكظ٤خ ١ک ٓخط ٜگ٘خہٞا
ٍِٓ٘ ٓوٜٞى پَ
هٞف هيح ک ٞىٍ ٓ٤ں ٓٔخث ہٞث
ٓ رکظخ ہٞح،
ِ
ِ
پہ٘ک ۔
ٓ ٍٙٞروَ ٙکی آ٣ض ٗٔزَ ٤ٓ ٔ۸۴ں ٍ ُٙٝک رخٍے ٓ٤ں ہيح٣خص ى٣ظ
طؼخُی آهَ ٓ٤ں كَٓخطخ ہ 7
ہٞث ہللا
ٖ

ي ُك ُي ُْ ٝى ٖ ّ
طِ ِْ َ
ہللاِ

ي ُ٣زَّ ٖ ُِّٖ ٤
خّ َُ َؼََِّ٣ ْْ ُٜظَّوُ َْٕ ٞ
كَ َالطَ ْو ََر ُْۭ َٛٞخ ًَ ٌُِٖ َ
ہللاُ ٖح ٖ٣ظِ ِٖ َُِِّ٘ ٚ

(حُزوَٙ۔)ٔ۸۴
"٣ہ ہللا کی رخٗيٛی ہٞثی كي٣ں ہ٤ں  ،حٕ ک هَ٣ذ ٗہ پٜٹک٘خ حّ َ١ف ہللا
حٗپ حكکخّ ُٞگٞا ک ُ ٤رَٜحكض ر٤خٕ کَطخ ہ  ،طٞهغ ہ کہ ٙٝ
ؿِ ٓ ٣ٍٝ ٢رک٤ں گ "۔
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" ٖ
کہ ٗہ َٛف آىٓی گ٘خہٞا ٓ رک رِکہ ؿہخا
طوٞی کخ طوخٟخ ہ
ُ
ٓ گ٘خہٞا ٣خ ٓؼ٤ٜض کی َٓكي َٗٝع ہٞطی ہ حّ ک هَ٣ذ رٜی ٗہ
پٜٹک "۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ آ٣ض ک حّ ك ٜکی رہض هٞرٍٜٞص طلَٔ٤
كَٓخثی ہ ُ ٙٝکٜظ ہ٤ں „„٣ہ ٗہ٤ں كَٓخ٣خ کہ حٕ كيٝا ٓ طـخٗ ُٝہ
کَٗخ ،رِکہ ٣ہ كَٓخ٣خ کہ حٕ ک هَ٣ذ ٗہ پٜٹک٘خ۔ حّ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ
ؿْ ٓوخّ ٓ ٓؼ٤ٜض کی كي َٗٝع ہٞطی ہ  ،ػ ٖ٤حٓی ٓوخّ ک
آهَی ک٘خٍٝا پَ گٜٓٞظ ٍہ٘خ آىٓی ک ُ ٤هطَٗخک ہ ۔ ٓالٓظی
حّ ٓ٤ں ہ کہ آىٓی َٓكي ٓ ى ٍٝہی ٍہ طخکہ ر ٓ ُٜٞرٜی هيّ
حّ ک پخٍ ٗہ چال ؿخث ۔ ٣ہی ٓ ٕٞٔ٠حّ كي٣غ ٓ٤ں ر٤خٕ ہٞح ہ ،
كٔی ٝ
ؿْ ٓ٤ں ٗزی (ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  ٗ )ِْٓٝكَٓخ٣خ کہ ُکَ ِٓک
ٖ
حٕ كٔی ہللا ٓلخٍ ٓہ ،كٖٔ ٍطغ ك ٍٞحُلٔیٗٞ٣ ،ک حٕ ٣وغ ك٤ہ۔ ػَری
كٔی حّ چَحگخ ٙک ٞکہظ ہ٤ں ،ؿٔ کٞثی ٍث٣ ْ٤خ رخىٗخٙ
ُرخٕ ٓ٤ں
ٖ
پزِک ک ُٞ٘ٔٓ ٤ع کَى٣ظخ ہ ۔ حّ حٓظؼخٍے ک ٞحٓظؼٔخٍ کَط
ہٞث كِٛ( ٍٞ٠ی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  )ِْٓٝكَٓخط ہ٤ں کہ”ہَ رخىٗخ ٙکی
كٔی حّ کی  ٙٝكي٣ں ہ٤ں ،ؿٖ ٓ حّ
كٔی ہٞطی ہ ح ٍٝہللا کی
ح٣ک
ٖ
ٖ
ٗ كَحّ  ٝكالٍ ح١ ٍٝخػض ٓ ٝؼ٤ٜض کخ كَم هخثْ ک٤خ ہ ۔ ؿ ٞؿخٍٗٞ
كٔی ک
كٔی ک گَى ہی چَطخ ٍہ گخ ،ہٓٞکظخ ہ کہ ح٣ک ٍٙٝ ُٝ
ٖ
ٖ
حٗيٍ ىحهَ ہٞؿخث ۔“ حكٔ ّٞہ کہ رہض ٓ ُٞگ ؿ٣َٗ ٞؼض کی ٍٝف
ٓ ٗخٝحهق ہ٤ں ،ۂ٘٤ہ حؿخُص کی آهَی كيٝا طک ہی ؿخٗ پَ
حَٛحٍ کَط ہ٤ں ح ٍٝرہض ٓ ػِٔخ ٘ٓ ٝخثن رٜی حٓی ؿَ ٝک
ُ٘ٓ ٤ي٣ں ڈٗٞٛڈ کَ ؿٞحُ کی آهَی كي٣ں حٗہ٤ں رظخ٣خ کَط ہ٤ں ،طخکہ
 ٙٝحّ رخٍ٣ک ه ٢حٓظ٤خُ ہی پَ گٜٓٞظ ٍہ٤ں ،ؿہخا ح١خػض حٍٝ
ٓؼ٤ٜض ک ىٍٓ٤خٕ ٓل ٞرخٍ رَحرَ كخِٛہ ٍ ٙؿخطخ ہ ۔ حٓی کخ ٗظ٤ـہ
ہ کہ رکؼَص ُٞگ ٓؼ٤ٜض حٓ ٍٝؼ٤ٜض ٓ رٜی رڑ ٛکَ ٟالُض ٓ٤ں
ٓزظال ہٍ ٞہ ہ٤ں ،کٗٞ٤کہ حٕ رخٍ٣ک َٓكيی هط ١ٞکی طٔ ِ٤ح ٍٝحٕ
ک ک٘خٍے پہ٘چ کَ حپ٘ آپ ک ٞهخر٤ٓ ٞں ٍکٜ٘خ ہَ ح٣ک ک رْ کخ کخّ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ
ٗہ٤ں ہ ۔
)ٔ۷۴
ٖ
طوٞی کخ طوخٟخ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ ٣ہ ٓٔـ ُ ٜکہ ہَ ؿگہ ح ٍٝہَ ُٔلہ
هيح حُٓ ى٣کٍ ٜہخ ہ ۔ حّ کی ٝؿہ ٓ حٗٔخٕ رہض ٓی رَحثٞ٤ا ٓ
ٍُک ؿخث گخ۔
ٖ
طوٞی کخ رڑح طوخٟخ ٣ہ ہ کہ ؿٖ کخٓٞا ک کَٗ کخ كکْ ى٣خ گ٤خ
ہ  ٙٝہَ كخٍ ٓ٤ں حٗـخّ ى ٘٣چخہج٤ں ح ٍٝؿٖ ٓ ٍٝکخ گ٤خ ہ حُٕ ٓ
هطؼی  ٍٞ١پَ ٓ٘ہ ٓٞڑ ُ٤خ ؿخث ۔
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ٖ
طوٞی کخ حہْ طوخٟخ ٣ہ رٜی ہ کہ حپ٘ كوٞم  ٝكَحث ٞکٔخ كوہ حىح
ٖ
طوٞی ک طوخٟٞا ک ٓطخرن حگَ ُٗيگی ک ٞڈٛخٍ ُ٤خ ؿخث طٞ
کَ٣ں
ىٞٗٝا ؿہخٗٞا کی کخٓ٤خد ُٗيگی ٓ َٔ٤آث گی۔
ٖ
طوٞی کخ ح٣ک حہْ طوخٟخ ٣ہ رٜی ہ کہ ؿذ ٗ٤طخٕ ک حػَ ٓ
کٞثی رَح ه٤خٍ ٓظو ٖ٤ک ٞچ ٜٞرٜی ؿخث ط ٙٝ ٞكٍٞح چٞک٘ ہ ٞؿخط
ہ٤ں۔

ۗ
حِ َّٕ حَُّ ٌِ َْٖ ٣حطَّوَ ْٞححِ ًَح َٓ َِّٕٔ ١ٖ ْْ ُٜى ِ
ق ِّٓ َٖ حُ َّْٖ٘ ٤ط ِٖ طَ ٌَ ًََّ ُْٝح كَخِ ًَح ْْ ُٛ
َْٕ ُْٝ َٜ۔(حالػَحف۔ٕٔٓ)
ُّٓز ِ

" كو٤وض ٓ٤ں ؿُٞ ٞگ ٓظوی ہ٤ں حٕ کخ كخٍ ط٣ ٞہ ہٞطخ ہ کہ کزٜی ٗ٤طخٕ
ک حػَ ٓ کٞثی رَح ه٤خٍ حٗہ٤ں چ ٜٞرٜی ؿخطخ ہ ط ٙٝ ٞكٍٞحً چٞک٘
ہٞؿخط ہ٤ں ح ٍٝپ َٜحٗہ٤ں ٛخف ٗظَ آٗ ُگظخ ہ کہ حٕ ک ُ٤
ٛل٤ق ٣َ١وہ کخٍ ک٤خ ہ"ٞ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی كَٓخط ہ٤ں„„ حّ حٍٗخى کخ ح٣ک ػٔٓٞی ٓلَ رٜی ہ
ٖ
طوٞی کخ ٣َ١وہ رخُؼٔ ّٞحپ٘ی ُٗيگی ٓ٤ں ؿٓ َ٤ظوی
ح٣ ٙٝ ٍٝہ ہ کہ حہَ
ُٞگٞا ٓ ٓوظِق ہٞطخ ہ ؿُٞ ٞگ كو٤وض ٓ٤ں هيح ٓ ڈٍٗ ٝحُ
ہ٤ں ح ٍٝىٍ ٓ چخہظ ہ٤ں کہ رَحثی ٓ رک٤ں حُٕ کخ كخٍ ٣ہ ہٞطخ ہ
کہ رَے ه٤خٍ کخ ح٣ک ًٍح ٓخ ؿزخٍ رٜی حُٕ ک ىٍ ک ٞچ ٜٞؿخطخ ہ طٞ
حُٕ کٔ٣ٝ ٞی ہی کٜٹک ٓلٔ ّٞہُ ٗٞگظی ہ ؿٔ٤ی کٜٹک حٗگِی ٓ٤ں
پٜخْٗ چز ٜؿخٗ ٓ ٣خ آٗک٤ٓ ٜں کٔی ًٍے ک گَ ؿخٗ ٓ
ٓلٔ ّٞہٞطی ہ ۔چٗٞکہ  ٙٝرَے ه٤خالص رَی هٞحہ٘خص ح ٍٝرَی
ٗ٤ظٞا ک هٞگَ ٗہ٤ں ہٞط حّ ٝؿہ ٓ ٣ہ چ٣ِ٤ں حُٕ ک ُ ٤حٓی
َ١ف هالف ِٓحؽ ہ ٞطی ہ٤ں ؿْ َ١ف حٗگِی ک ٤ِ٤پٜخْٗ ،آٗک ٜک٤ِ٤
ًٍ٣ ٙخ ح٣ک ٗل١ ْ٤زغ حٛ ٍٝلخثی پٔ٘ي آىٓی ک ٤ِ٤کپڑٝا پَ ٓ٤خہی کخ
ح٣ک ىحؽ ٣خ گ٘يگی کی ح٣ک چ٘٤ٜٹ۔پ َٜؿذ ٣ہ کٜٹک حٗ٤ٜں ٓلٔ ّٞہٞ
ؿخطی ہ ط ٞحٕ کی آٗک٤ٜں ک َٜؿخطی ہ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ کخ َ٤ٟٔر٤يحٍ ہ ٞکَ
ؿزخٍ َٗ ک ٞحپ٘ حٝپَ ٓ ؿٜخڑ ى٤ٓ ٘٣ں ُگ ؿخطخ ہ ۔
حُّ
ِ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللۃ ٖٔٔ)

ٖ
طوٞی کخ ح٣ک حہْ طوخٟخ ٣ہ رٜی ہ
پَٜ

7

کہ ٓ٘ظزہخص ٓ رکخ ؿخث ۔ ؿٗ ٞوٝ ٚحهؼظخ ً
ٖ
طوٞی کخ كن۔کٔی رٜی
ىٍؿ ٓ٤ں ،چخہ  ٙٝىٍؿۂ حٓظطخػض ہی کٞ٤ا ٗہ ہٞ۔ حىح کَٗخ چخہظخ ہ
ط ٞحُّ ک ٤ِ٤الُّ ہ کہ ٘ٓ ٙٝظزہخص ک ٞطَک کَ ىے۔ ٣ہ ٗہ ہ ٞکہ
کٞثی ٓ٘کٞک چ٣ ٓ ِ٤ہ ٓٞچ کَ كخثي ٙحٹٜخث کہ حّ کی كَٓض
ػخرض ٗہ٤ں ہ ۔كخالٗکہ حگَ ى٣کٜخ ؿخث ط ٞهخٗ٣ ٕٞہی ہ کہ حّ ٗج
کی كَٓض ػخرض ٗہ٤ں  ٙٝكالٍ حٓ ٍٝزخف ہ ۔٣ؼ٘ی هخٗ ٕٞک ىحثَے کٞ
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ٖ
طوٞی کخ طوخٟخ ٣ہ ہ کہ ؿْ ک كالٍ
طٓٝ ٞؼض ىے ىی ہ ُ٤کٖ
ُ
ہ ٗٞکخ ػزٞص ٗہ٤ں ہ آپ حّ ٓ رچ ؿخث٤ں ُ ٖہٌح ؿٗ ٞزہخص ٓ رچ
ؿخث گخ  ٙٝحپ٘ ى ٖ٣ح ٍٝحپ٘ی ػِص ٗ ٝخٓ ّٞک ٞرکخ ُ گخ۔چ٘خٗکہ
حٍٗخ ِى ٍٓ ؐ ٍٞہ 7

حطوی حُ٘زہخص كوي حٓظزَح ُي٘٣ہ  ٝػَٟہ۔
كٖٔ ٖ

رچ گ٤خ ط ٞحُّ ٗ

حپ٘

ى ٖ٣ح ٍٝحپ٘ی

"پْ ؿٗ ٞو٘ٓ ٚظزہ چِٝ٤ا ٓ
ػِص کٓ ٞللٞظ کَ ى٣خ"۔
(حٍرؼٝٞٗ ٖ٤ی۔هطخرخص ؿٔؼہ حُ ڈحکٹَ حَٓحٍ حكٔي ٛللہ۔)ٖ۷۴
حّ ٤ٓ ٖٟٔں ح٣ک حٍٗخ ِى ٍٓ ٍٞہ 7
حُی ٓخ ال ٣َ٣زک۔
ىع ٓخ ٣َ٣زک ٖ
ُ
"٣ؼ٘ی حّ چ ِ٤ک ٞچٜٞڑ ى ٝؿ ٞطٔہخٍے ىٍ ٓ٤ں ٗک پ٤يح کَے ح ٍٝحّ
چ ِ٤ک ٞحهظ٤خٍ کَ ٝؿ ٞطٔہخٍے حٗيٍ ٗک پ٤يح ٗہ کَے"۔
٣ہ كي٣غ حّ حػظزخٍ ٓ حہْ ہ کہ ٣ہ حّ رخص کی ٓ٘ي ػطخ کَ ٍہی ہ
ٖ
كٓ ٍٞ٠
كظٞی ى٣ظخ ہ ۔رٔخ حٝهخص
کہ حٗٔخٕ کخ  َ٤ٟٔح ٍٝىٍ ٛل٤ق
ؐ
آپ
کٞثی ٛخكذ ٓٔجِہ پٞچٜظ ط ٜکہ ٓ٤ں ٣ہ کَٝا ٣خ ٗہ کَٝا طؐ ٞ
ٖ
كظٞی ُ
ض هِزک) ٣ؼ٘ی حپ٘ ىٍ ٓ حّ رخٍے ٓ٤ں
ؿٞحد ى٣ظ (حٓظل ِ
ُٞ۔ رظخہَ ٣ہ كکْ ػخّ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ُ٤کٖ ٣ہ ػخّ ٗہ٤ں هخ ٙہ ۔٣ہ
ٗ ٍٞحٔ٣خٕ ح ٍٝکخَٓ
َٛف حُٗہی ُٞگٞا ک ٤ِ٤ہ ؿٖ ک ىُٞا ٓ٤ں ِ
ىٍ ُٗيٙ
ىٍ ُٗي ‟‟ٙکہخ گ٤خ ہ ۔ حِ ٍٝ
٣وٞٓ ٖ٤ؿٞى ہ ۔ؿٖ ک ىُٞا کِ „„ ٞ
ُ
 ٙٝہٞطخ ہ ؿْ ٓ٤ں ٍٝف ٍرخٗی ُٗي ٙہ ح ٍٝحّ ٓ٤ں كَحٍص ٓٞؿٞى
(ح٠٣خ ً ٛللہ ٓ)ٖ۷
ہ ۔

ح٣ک ح ٍٝحہْ طوخٟخ ٣ہ رٜی ہ 7
کہ حٗٔخٕ ک حٓالّ کخ كٖٔ حّ ٓ٤ں ہ کہ  ٙٝہَ حّ چ ِ٤ک ٞچٜٞڑ
ىے ؿْ کخ حُٓ کٞثی كخثيٗ ٙہ ہٞ۔حہَ حٔ٣خٕ ک ٛلخص ٓ٤ں ٓ ح٣ک
٣ہ رٜی ہ کہ7
َّ
ََْٕ ُْٞ ٟ۔ (ٕٓٞ٘ٓٞ۔ٖ) "ُـ٣ٞخص ٓ ىٍٝ
َٝحَُّ ٌَِ ْْ ُٛ َْٖ ٣ػ ِٖ حُِ ْـ ُِٓ ٞؼ ِ
ٍہظ ہ٤ں "۔
حُ ٍٝـ ٞکخّ حٓ کہظ ہ٤ں ؿ ٞر كخثي ٙہ ٞپ ٍٙٞٓ َٜحُلَهخٕ ٓ٤ں ػزخى
حَُكٖٔ ٖ کی ٛلخص ر٤خٕ کَط ہٞث ٣ہخا طک كَٓخ٣خ گ٤خ کہ 7

َٝحَُّ ٌَِ َْٖ ٣ال ُ َْٜ٘ َ٣ي ُّْ َٕ ٝ
حُِ َْٝ ۙ ٍَ ٝحِ ًَح ََُّٓ ْٝح رِخَُِّ ْـ ِْٝ ََُّٓ ٞح ًِ ََح ًٓخ۔

(حُلَهخٕ۔ٕ)۴
"ح ٍٝؿذ حٗ٤ٜں ر ہٞى ٙچِٝ٤ا ک
رخٝهخٍ حٗيحُ ٓ گٍِ ؿخط ہ٤ں"۔
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٣ؼ٘ی هٞى ُـ ٞکخّ ٓ٤ں ِٓٞع ہٗٞخ ط ٞى ٍٝکی رخص ہ حگَ کہ٤ں حطلخم
ٓ رٜی ُـ ٞکخّ کَط ُٞگٞا ک پخّ ٓ گٍِ ہ ٞؿخث طٙٝ ٞ
ٓظٞؿہ ہٞث رـ َ٤گٍِ ؿخط ہ٤ں۔
ٖ
طوٞی ىٍح َٛكيِ ٝى
حٝپَ کی طل٣ ٓ َ٤ٜہ رخص طٝ ٞحٟق ہ ٞگجی کہ
ٖحُہی کی ٗگَحٗی  ٝكلخظض کخ ٗخّ ہ ۔ حد ٓٞحٍ ٣ہ ہ کہ ٣ہ رخص کْ
َ١ف كخ َٛہ ٞکہ آىٓی حپ٘ی ُٗيگی ک ہَ ٗؼز ٓ٤ں هيح ک هخثْ
ک ٤ہٞث كيٝى کخ حّ َ١ف پخر٘ي ہ ٞؿخث کہ حگَ کزٜی ؿہخُض ٓ
رخٍ رَحرَ رٜی حّ کی پخر٘يی ٓ٤ں كَم آؿخث ط ٞہ ٕٞآط ہی حُّ ٝهض
طک ک ُ ٤حّ پَ کٜخٗ ح ٗٞٓ ٍٝکی ٌُص كَحّ ہ ٞؿخث ۔ح ٍٝؿذ
طک  ٙٝحپ٘ ؿِٔٓ ٢ض ٓ٤ں حُٹٜخث ہٞث هيّ کٝ ٞحپْ ٗہ ُ ُ حٍٝ
حٛالف ٓکخكخص ٗہ کَ ُ ۔ حّ ٓٞحٍ
حٓظـلخٍ  ٝطٞرہ ک ًٍ٣ؼ ٓ
ِ
کخ ٛل٤ق ؿٞحد ى ٖ٣ک هِحٗہ کی حِٛی کِ٤ي ہ ۔
ُىٗ٤خ ٓ٤ں حٗز٤خ ػِ٤ہْ حُٔالّ کخ گَ ٙٝ ٙٝگَ ٙٝہ ؿْ کخ ٓو ٜٙٞکخّ
ٖ
طوٞی کی ىػٞص ح ٍٝحُّ کی طؼِ ْ٤ہ ۔ هَإٓ کَ ْ٣کی آ٣خص ٓ
ہی
ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ۔ کہ ٗٞفٛ ،خُق ح ١ُٞ ٍٝحٗ ٍٝؼ٤ذ ػِ٤ہْ حُٔالّ ٖ
ٓٓٞی
ٖ
طوٞی طٔخّ حٗز٤خث کَحّ کی ىػٞص
ح ٍٝہخٍ ٕٝػِ٤ہْ حُٔالّ ؿَ٣ ٝہ کہ
کخ رخُکَ حرظيحثی ٗوطہ ہ ۔كخطوٞہللا َ ٝح٤١ؼ( ٕٞپْ ہللا ٓ ڈٍ ٝحَ٤ٓ ٍٝی
ٖ
طوٞی کی طؼِ ْ٤کخ ٛل٤ق ٣َ١وہ ؿخٗ٘ ک ُ٣ ٤ہ
ح١خػض کَ)ٝپْ
ٖ
طوٞی پ٤يح
ى٣کٜ٘خ چخہ ٤کہ كَ٠حص حٗز٤خء کَحّ ُٞگٞا ٓ٤ں کْ َ١ف
کَط ہ٤ں۔

ٰ
روٕی:
هشٌوہ رؼهٍى
اَجٍبء کب
ٔ

ٓٞالٗخ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی كَٓخط ہ٤ں کہ „„ہْ ٗ ؿہخا طک كَ٠حص
ٖ
طوٞی ک ٞهَإٓ ٓـ٤ي ٓ ٓٔـٜخ ہ ۔ ٣ ٙٝہ ہ کہ
حٗز٤خء ک ٣َ١وۂ طؼِْ٤
٣ہ كَ٠حص حپ٘ ُٓخٗہ کی كٔن  ٝكـ ٓ ٍٞرَٜی ُىٗ٤خ پَ ؿذ ٗظَ
ص ٗلْ کی
ڈحُظ ہ٤ں ح ٍٝحٗٔخٕ کی هيح ٓ رـخٝص َٓ ٝک٘ی حٗ ٍٝہٞح ِ
پَٝ٤ی ٓ٤ں آُحىی ح ٍٝر ه٤يی ک حٓزخد پَ ؿ ٍٞکَط ہ٤ں ط ٞہللا
طؼخُی حُٕ پَ ٣ہ كو٤وض ٝحٟق كَٓخطخ ہ ۔ کہ حٗٔخٕ کی حٕ طٔخّ َٓک٘ٞ٤ا
ٖ
ح ٍٝطؼيٞ٣ا (ُ٣خىطٞ٤ا) کی ر٘٤خى ٓ٤ں ط ٖ٤چ٣ِ٤ں کخّ کَ ٍہی ہ٤ں۔

پہهی

٣ہ کہ ُٞگٞا ٓ٤ں هيح ح ٍٝحُّ کی ٛلخص کخ ط ٍٜٞرخُکَ ؿِ ٢ہ ٞکَ ٍٙ
گ٤خ ہ ۔

دٔعشی
٣ہ کہ ُٞگٞا ٓ٤ں حّ ُٗيگی ک رؼي کٔی حُٗ ٍٝيگی کخ ٣خ طَٓ ٞے
ٓ ط ٍٜٞہی ٗہ٤ں ہ ۔ ح ٍٝحگَ ہ ط ٞحّ ط٤ٓ ٍٜٞں حٔ٣ی هَحر٤خا
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پ٤يح ہ ٞچکی ہ٤ں کہ حٗٔخٕ کی ػِٔی ُٗيگی پَ حّ کی گَكض رخُکَ رخهی
ٗہ٤ں ٍہی ہ ۔

رٍغشی
طؼخُی ک كيٝى ٓ ٝلخٍّ کخ ػِْ ہی َٓے ٓ ٓٹ
٣ہ کہ ُٞگٞا ٓ٤ں ہللا
ٖ
ُ
گ٤خ ہ ُٞگ ؿخٗظ ہی ٗہ٤ں کہ حٕ ک ٗلْ کی هٞحہ٘ٞا ح ٍٝىٍ کی
چخہظٞا پَ کٞثی ٍٝک رٜی ہ ۔
حّ ٝؿہ ٓ كَ٠حص حٗز٤خء کَحّ حپ٘ی ٓخٍی هٞص حٕ ط ٖ٤چِٝ٤ا کی
حٛالف پَ َٛف کَط ہ٤ں۔ ح ٍٝؿْ ٍكظخٍٓ  ٙٝهيح ح ٍٝحُّ کی
ٛلخص ،آهَص ح ٍٝحّ ک ٗظخثؾ ،حكکخّ ٖحُہی ح ٍٝحّ ک ٜٓخُق
ٖ
طوٞی پ٤يح
ُٞگٞا پَ ٝحٟق کَط ؿخط ہ٤ں۔ حُّ ٍكظخٍ ٓ ُٞگٞا ٓ٤ں
ہُ ٗٞگظخ ہ ۔ ٣ہخا طک کہ ؿذ ٣ہ حپ٘ کخّ ٓ كخٍؽ ہ ٞکَ ُىٗ٤خ ٓ
ٍهٜض ہٞط ہ٤ں ط ٞحپ٘ پ٤کٓ ٜظوٞ٤ا کخ ح٣ک حٔ٣خ گَ ٙٝچٜٞڑ
ٖ
طوٞی کی كَحٍص ُٞگٞا ٓ٤ں رخهی ٍکٜظخ
ؿخط ہ٤ں۔ ؿٓ ٞيطٞا طک حّ
ہ ۔
ض ىٖ٣۔ حُ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی ٛللہ  ٖ۷۷طخ )ٖ۷۸۔
(كو٤و ِ
آٗلَ٠ص ﷺ کی ُٗيگی پَ ح٣ک ََٓٓی ٗظَ ڈحٍ کَ ہَ آىٓی حّ رخص
کی طٜي٣ن کَ ٓکظخ ہ کہ ٓکہ کی ُٗيگی ٓ٤ں آپ ٗ ؿْ َ١ف
ٖ
طوٞی کی طؼِ ْ٤ىی ہ ۔ ٓکی ٍٓٞطٞا ٓ٤ں حّ کی پٍٞی
ُٞگٞا کٞ
طلٞٓ َ٤ٜؿٞى ہ ۔ ہَ ٗو ٚحٕ ٍٓٞطٞا کََٓٓ ٞی  ٍٞ١پَ پڑ ٛکَ
ص
ٓؼِ ّٞکَ ٓکظخ ہ کہ ٣ہ َٓ طخ َٓ هيح ،حُّ کی طٞك٤ي ،حُّ کی ٛلخ ِ
كٔ٘ی حٍٝآهَص ک ىالثَ  ٝحكٞحٍ ٓ ُزَ ِ٣ہ٤ں ح ٍٝحط٘ی هٞص ٝ
ٖ
ٗيص ح ٍٝحط٘ی گٗٞخگٞا ٗکِٞا ٓ٤ں حٕ ٍٓٞطٞا ک حٗيٍ ٣ہ ٓطخُذ ر٤خٕ
ہٞث ہ٤ں۔ کہ ؿٖ ُٞگٞا ک ٞح ٍٝح٣ ٍٝہ ٍٓٞط٤ں ٓ٘خثی گج٤ں حُٕ ک ُ٤
حّ ىػٞص ٓ ر پَٝحٍ ٙہ٘خ ح ٍٝحپ٘ی ١لَ طِٔٞ٤ا ک كَ٣ذ ٓ٤ں
ريٓظ ٍٞؿخكَ پڑے ٍہ٘خ ٗخٓٔکٖ ہ ٞگ٤خ۔حُٕ ک َُٛ ٤ف ىٝہی
ٍٞٛط٤ں ٓٔکٖ ٍ ٙگجی ط٤ٜں ٣خ ط ٞىحػی کی ىػٞص پَ ُز٤ک کہ٤ں حٍٝ
ؿلِض ک رٔظَٝا ک ٞچٜٞڑ کَ هيح ک٤طَف رٜخگ٤ں ٣خ پ َٜپٍٞی هٞص
ٓ حّ پَُحػَ ىػٞص ک ٞىرخٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں۔ چ٘خٗکہ حٕ ٍٓٞطٞا
ک ِٗ ٍٝک رؼي پٍٞے ػَد ٓ٤ں ح٣ک ٗو ٚرٜی حٓالٓی ىػٞص
ک رخٍے ؿ َ٤ؿخٗزيحٍ ٗہ٤ں ٍ ٙگ٤خ طٜخ۔ ٣خ ط ٞىٍ  ٝؿخٕ ٓ ٓوخُق رٖ
کَ کٜڑح طٜخ ح٣ ٍٝخ حط٘خ ٗي٣ي كخٓی رٖ گ٤خ طٜخ کہ ٓذ کک ٜگٞحٍح طٜخ ُ٤کٖ
ٖ
طوٞی ک هالف حُٹ ٜ۔
حگَ ٗہ٤ں گٞحٍح طٜی ط٣ ٞہ رخص کہ کٞثی هيّ رٜی
ٖ
طوٞی کخ حّ ىٍؿہ ٗي٣ي حكٔخّ کہ هيح ک كکْ کی طؼٔ َ٤کی ٍح٤ٓ ٙں
ہَ ؿٞک ْٜآٓخٕ ہ ٞؿخث َٛ ،ف حّ چ ِ٤کخ ٗظ٤ـہ طٜخ کہ هيح حٍٝ
آهَص ک رخٍے ٓ٤ں حُٕ کخ ػِْ ٛخف ہ ٞگ٤خ طٜخ حط٘خ ٛخف کہ حّ ک
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رؼي حُٕ ک ُ ٤هيح کی َ١ف رٜخگ کٜڑے ہٗٞ
ٍٞٛص ہی رخهی ٗہ٤ں ٍ ٙگجی طٜی۔

ک

ٓٞح کٞثی

اط عبسی رلقٍم عے دٔ ثبرٍں ٔامؼ ہٕئٍں:
پہهی ثبد
طؼخُی کی ٛل٤ق ٓؼَكض ح ٍٝآهَص کخ ٛل٤ق ػِْ ہی آىٓی
٣ہ کہ ہللا
ٖ
ک حٗيٍ  ٙٝر چ٘٤ی پ٤يح کَ ى٣ظخ ہ ؿْ ٓ  ٙٝهيح کی َ١ف رٜخگظخ
ٖ
طوٞی کی ح َٛكو٤وض ہ ۔
ہ ۔ ؿٞ

دٔعشی ثبد
طؼخُی کی ٛلخص ح ٍٝآهَص کخ ٛل٤ق ػِْ ہی ٙٝ
٣ہ ٓؼِ ّٞہٞثی کہ ہللا
ٖ
ُ
پخٓزخٕ ہ ۔ؿ ٞآىٓی ک ىٍ ک حٗيٍ ر٤ٹ ٜکَ حّ ک ٞحّ رخص پَ ٓـزٍٞ
کَطخ ہ کہ  ٙٝهيح ک حكکخّ  ٝهٞحٗ ٖ٤کی پٍٞی پخر٘يی کَے ح ٍٝکٔی
َٓ ُٓ ٞحّ ک كيٝى ٓ طـخٗ ُٝہ کَے۔(ح٠٣خ ً ٛللہ ٖ۲۹
ؿگہ رٜی ِ
طخ  )ٖ۲۷ؿُٞ ٞگ حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ٌٓک ٍٙٞىػخٝی پَ هَآٗی ىالثَ کی
طل ٓ َ٤ٜآگخہی كخ َٛکَٗخ چخہظ ہ٤ں۔ ٌٓ ٙٝک ٍٙٞکظخد کی َ١ف
ٍؿٞع كَٓخث٤ں۔

ٰ
روٕی کے صًشاد:

ٖ
طوٞی ٓ ٓذ کخّ آٓخٕ ہ ٞؿخث٘٤گ 7
ن ّٖ
ہللاَ َ٣ـْ َؼَْ َُّ ْٖ ِٓ ٗٚحَ ْٓ َِ ْٖ ُ٣ ٙ
ًَٔح۔ )ٓ ٍٙٞحُطالم آ٣ض ٗٔزَ (۹
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَّ ِ

طؼخُی حپ٘
"ہللا
ٖ

كکْ ٓ

ٓذ کخّ آٓخٕ کَ ى٣ں گ "۔

ٖ
طوٞی ٓ ٜٓخثذ ٓ هَٝؽ ِٓ
ٖ
ن ّ
ہللاَ َ٣ـْ َؼَْ َُّْ َٓ ٗٚو ََؿًخ۔
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَّ ِ

گخ7
)ٓ ٍٙٞحُطالم آ٣ض ٗٔزَ

ٕ(

ٓ

ٍُم ىے گخ ؿہخا ٓ

ہللا حٍ ٔ٣حٓظ
رٜی ٗہ٤ں ہٞگخ7
َّْ ُُ ََْ٣ٝهَ ْٖ ِٓ ُٚكُ ٤
ْغ َال َ٣لْ ظَ ِٔذُ ۔

حّ ک ٞگٔخٕ

(ٓ ٍٙٞحُطالم آ٣ض ٗٔزَٖ)
ٖ
ٖ
طوٞی
طوٞی کی ى ٝرَکظ٤ں ر٤خٕ کی گجی ہ٤ں۔ ح٣ ٍٝہ کہ
حٕ آ٣خص ٓ٤ں
طؼخُی رک٘ کخ ٍحٓظہ ٗکخٍ ى٣ظ ہ٤ں۔
حهظ٤خٍ کَٗ ٝحُ ک ُ ٤ہللا
ٖ
کٔی چ ٓ ِ٤رک٘خ ،حّ ٓ٤ں ٛل٤ق رخص ٣ہ ہ کہ ٣ہ ػخّ ہ ُىٗ٤خ کی
ٓذ ٓ٘کالص ٜٓ ٝخثذ ک ُ ٤رٜی ح ٍٝآهَص کی ٓذ ٓ٘کالص ٝ
طؼخُی ٓظوی ٣ؼ٘ی
ٜٓخثذ ک ُ ٤رٜی حٓ ٍٝطِذ آ٣ض کخ ٣ہ ہ کہ ہللا
ٖ
گ٘خہٞا ٓ رک٘ ٝحُ آىٓی ک ُُ ٤ىٗ٤خ  ٝآهَص کی ہَ ٓ٘کَ ٝ
ٓ٤ٜزض ٓ ٗـخص کخ ٍحٓظہ ٗکخٍ ى٣ظ ہ٤ں۔
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ح ٍٝىَٓٝی رَکض ٣ہ ہ کہ حُّ ک ٞحٔ٣ی ؿگہ ٓ ٍُم ػطخ كَٓخط
ہ٤ں ؿہخا کخ حُّ ک ٞه٤خٍ  ٝگٔخٕ رٜی ٗہ٤ں ہٞطخ۔ ٛل٤ق رخص ٣ہ ہ کہ
ٍُم ٓ رٜی حّ ؿگہ َٓحى ہَ ٍَٟٝص کی چ ِ٤ہ هٞحُ ٙىٗ٤خ کی ہٞ
طؼخُی کخ ٝػي ٙحّ آ٣ض ٓ٤ں ٣ہ ہ
٣خ آهَص کی۔ٓٓ ٖٓٞظوی ک ُ ٤ہللا
ٖ
کہ ہَ ٓ٘کَ ک ٞرٜی آٓخٕ کَ ى٣ظخ ہ ح ٍٝحُّ کی ٣ٍَٟٝخص کخ رٜی
طکلَّ کَطخ ہ ح ٍٝحٍ ٔ٣حٓظٞا ٓ حُٓکی ٣ٍَٟٝخص ٓہ٤خ کَ ى٣ظخ
ہ ؿْ کخ حُّ کٝ ٞہْ  ٝگٔخٕ رٜی ٗہ٤ں ہٞطخ۔
(کٌح كی حَُٝف رلٞحُہ ٓؼخٍف حُوَإٓ حُ ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ
ؿِي ىٛ ّٝللہ )۹۸۲
ض ٓوخّ کی ٝؿہ ٓ رؼ ٞكَ٠حص ٓلَٔ ٗ ٖ٣حّ آ٣ض کی
ٓ٘خٓز ِ
طلٔ٤ٓ َ٤ں ٣ہ كَٓخ٣خ ہ کہ ١الم ىٝ ٘٣حُ ٗٞہَ حٓ ٍٝطِوہ رٞ٤ی
ٖ
طؼخُی حُّ کٞ
طوٞی حهظ٤خٍ کَٗ ٝحال ہٞگخ ہللا
ىٞٗٝا ٣خ حُٕ ٓ٤ں ؿ ٞرٜی
ٖ
حٗوطخع ٗکخف ک رؼي پ ٖ٤آٗ ٝحُی ہَ ٓ٘کَ  ٝطکِ٤ق ٓ
١الم حٍٝ
ِ
ٗـخص ػطخ كَٓخث٤ں گ حَٓ ٍٝى ک ٞحُٓک ٓ٘خٓذ رٞ٤ی ح ٍٝػٍٞص کٞ
حُّ ک ٓ٘خٓذ ٗٞہَ ػطخ كَٓخث٤ں گ ح ٍٝظخہَ ہ کہ آ٣ض کخ حَٛ
ٓلہ ّٞؿ ٞطٔخّ ٓ٘کالص ح ٍٝہَ هْٔ ٍُم ک ُ ٤ػخّ حٗ ٍٝخَٓ ہ
حّ ٓ٤ں ُٝؿ ٖ٤کی ٣ہ ٓ٘کالص ٣ٍَٟٝ ٝخص رٜی ٗخَٓ ہ٤ں۔ (ٍٝف
حُٔؼخٗی رلٞحُہ ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ )۹۸۲
ؓ
حرٍٝ ٓ ًٍٞح٣ض
حٓخّ حكٔي ح ٍٝكخکْ ر٤ہوی ،حرٗٞؼٝ ْ٤ؿ ٗ َٙ٤كَ٠ص
کی ہ ح ٍٝكخکْ ٗ حّ کی حٓ٘خى کٛ ٞل٤ق کہخ ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ
ن ّٖ
ہللاَ َ٣ـْ َؼَْ َُّْ َٓ ٗٚو ََؿًخ۔ کی طالٝص رخٍرخٍ
ح٣ک ٍ ُٝحّ آ٣ض ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَّ ِ
كَٓخط ٍہ ٣ہخا طک کہ ٓـ٘٤ٗ ٜي آٗ ُگی پ َٜكَٓخ٣خ کہ حے حرًٍٞ
حگَ ٓذ آىٓی َٛف حّ آ٣ض ک ٞحهظ٤خٍ کَ ُ٤ں طٓ ٞذ ک ُ ٤کخكی
ہ (ٍٝف حُٔؼخٗی) کخكی ہ ٗٞکی َٓحى ظخہَ ہ کہ طٔخّ ى٘٣ی حٍٝ
(ح٠٣خ ً ٖٖۭٛللہ )ٖ۸۸
ُىٗٞ٤ی ٓوخٛي ٓ٤ں کخٓ٤خری ک ُ ٤کخكی ہ

رؼبنی آپ کٕ كشهبٌ)کغٕٹی( ػطب کش دے گب:
ہللا
ٰ
ؿْ ٓ رَحثی رٜالثی ٓ٤ں طٍٔ ِ٤ہظی ہ 7
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حِ ْٕ طَظَّوُٞح ٖ ّ
ہللاَ َ٣ـْ َؼَْ َُّ ٌُ ْْ كَُْ هَخًٗخ

(حٗلخٍ آ٣ض ٗٔزَ )ٕ۴
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حّ آ٣ض کی طلٔ٤ٓ َ٤ں ُکٜخ ہ کہ كَهخٕ کخ ٓلہّٞ
حُٕ ک ِٗى٣ک کٔٞٹی کخ ہ ح ٍٝکٔٞٹی حّ چ ِ٤ک ٞکہظ ہ٤ں ؿٞ
کَٜے ح ٍٝکٜٞٹ ک حٓظ٤خُ کٔٗ ٞخ٣خا کَطی ہ ۔ حٍٗخى حُہٖی کخ ٓ٘٘خ
٣ہ ہ کہ حگَ طْ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ہللا ٓ ڈٍط ہٞث کخّ کَ ٝح ٍٝطٔہخٍی
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هٞحہٖ ہ ٞکہ طْ ٓ کٞثی حٔ٣ی كَکض َُٓى ٗہ ہ ٗٞپخث ؿٞ
ص طٔ ِ٤پ٤يح کَىے
ٍٟخث ٖحُہی ک هالف ہ ٞط ٞہللا طٔہخٍے حٗيٍ  ٙٝهِ ٞ
گخ ؿْ ٓ هيّ هيّ پَ طٔہ٤ں هٞى ٣ہ ٓؼِ ّٞہٞطخ ٍہ گخ کہ کٔٗٞخ ٍ٣ٝہ
ٛل٤ق ہ ح ٍٝکٔٗٞخ ؿِ ،٢کْ ٍ٣ٝہ ٓ٤ں هيح کی ٍٟخ ہ ح ٍٝکْ
ٓ٤ں حُّ کی ٗخٍحٟی۔ ُٗيگی ک ہَ ٓٞڑ  ،ہَ ىٍٝحہ  ،ہَ ٗ٘٤ذ حٍٝ
ہَ كَحُ پَ طٔہخٍی حٗيٍٗٝی رَ٤ٜص طٔہ٤ں رظخٗ ُگ گی کہ کي َٛهيّ
حُٹٜخٗخ چخہج ح ٍٝکيٗ َٛہ حُٹٜخٗخ چخہج ۔کٔٗٞی ٍح ٙكن ہ ح ٍٝهيح کی
َ١ف ؿخطی ہ ح ٍٝکٔٗٞی ٍح ٙرخ َ١ہ ح٤ٗ ٍٝطخٕ ٓ ٓالطی ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ
ٓ)ٔ۷

طؼخُی حُّ کٓ ٍٞٗ ٞک٘٤ہ ػطخ
ہللا
ٖ

ٖ
طوٞی ٓ
ؿٗ ٞوٚ
كَٓخط ہ٤ں7
 َٞ ُٛحَُّ ٌِ ْٓ
د ْحُ ُٔ ْئ َِِْٖٓ٘ ٤
 ١حَ ْٗ َِ ٍَ حُ َّٔ ٌِ َْ٘٤شَ كِ ْ ٢هُُِ ِْ ٞ
ٍہظخ ہ

"ؿْ کی ٝؿہ ٓ
رٓ ٍٜٞکظخ"۔

(حُلظق)17

 ٙٝہَ ٝهض رخهيح ٍہظخ ہ ۔ ح٣ک ُٔلہ ک ٞہللا کٗ ٞہ٤ں

طؼخُی حُّ ک
ؿٗ ٞو ٚہللا ٓ ڈٍے گخ ط ٞہللا
ٖ
کلخٍ ٙکَ ى٘٣گ ح ٍٝحُّ کخ حؿَ رڑٛخ ى٣ں گ 7
ن ّٖ
ْظ ْْ َُ ٓ ٗٚحَؿْ ًَح
ہللاَ ٌَ ُ٣لَِّْ َػ َْ٘ٓ ُٚـِّٖ ٤خطِ ُٖ٣َٝ ٚؼ ِ
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَّ ِ

گ٘خہٞا کخ

(حُطالم۔آ٣ض ٗٔزَ)۷

ٖ
طوٞی ح ٍٝحػٔخٍ ٛخُق ک حهظ٤خٍ کَٗ
ح ٍٝح٘٤ٔ١خٕ روٖ ہ ٞؿخطی ہ 7
"٣ہ ہللا کی كَٓخٗزَىحٍی پَ ہللا
كََُِ٘لْ َ ََّٗٚ٘٤ِ٤ك ٖٞ٤سً ِّ٤َ١زَشً۔ (حُ٘لَ)647
ٓ

ُٗيگی پَُ ُطق

کخ ٝػي ٙہ "۔

ٖ
طوٞی ٓ
ہللا ک ِٗى٣ک ٓؼُِ ُٞگ ٝہی ہ٤ں ؿٞ
حِ َّٕ حَ ًْ ََ َٓ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ َي ٖ ّ
ہللاِ حَ ْط ٖوى ٌُ ْْ۔ (حُلـَحص)017
ہللا ک ُٝی ٓظوی ُٞگ ہ٤ں 7حِ ْٕ حَ ْۗ َ٤ُِٝخ ُإ ٗ ٓ ٙحِ َّال ْحُ ُٔظَّوُ َْٕ ٞ۔
(حالٗلخل)11:
ٖ
طوٞی ٓ٤جخص ح ٍٝرَے حػٔخٍ کخ کلخٍ ٙہ 7
ٖ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حِ ْٕ طَظَّوُٞح ّ
ہللاَ َ٣ـْ َؼَْ َُّ ٌُ ْْ كَُْ هَخًٗخ ٌََّ ُ٣ٝلَِّْ َػ ْ٘ ٌُ ْْ
َِّٖٓ ٤خطِ ٌُ ْْ ٣ٝـلَُکْ ًٗٞرکْ
ٍہظ

ہ٤ں7

(حٗلخٍ آ٣ض ٗٔزَ )ٕ۴
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حػٔخٍ ٛخُلہ
٣ؼ٘ی هطخث٤ں ُـِٗ٤ں ح ٍٝگ٘خ ٙؿٜڑ ؿخط ہ٤ں ح ٍٝحٔ٣
ِ
کی طٞك٤ن ہ ٞؿخطی ہ ۔ؿٞحُّ کی ٓذ ُـِٗٞا پَ ؿخُذ آ ؿخط ہ٤ں۔حّ
آ٣ض ک آهَ ٓ٤ں ٣ـلَُکْ ک حُلخظ ہ٤ںٓ7طِذ ٣ہ ہ کہ آهَص ٓ٤ں
ٓـلَص حٓ ٍٝذ گ٘خہٞا کی ٓؼخكی ہ ۔
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ه٤خٓض ک ىٕ ٓظوی ُٞگ ہی ػخُی ٓوخّ ہٗٞگ 7
ًَُُ َْٖ ٣ٌِ َُِِّ َِّٖ ٣لََُٝح ْحُ َل ٖٞ٤سُ حُ ُّي َْٗ٤خ ََ ْٔ َ٣ٝوَ ُْ َٖ ِٓ َٕ ٝحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ۘ َٝحَُّ ٌَِْٖ ٣
حطَّوَ ْٞح كَ ْٞهَْ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜحُوِ ِٖ َٔ ٤ش ۭ َّ ٖ ٝ
ہللاُ ُ ُُ ََْ٣
م َٓ ْٖ ۗ َ٘ َّ٣خ ُء رِ َـِ َِْ ٤ك َٔخد۔

(روَٙ۔آ٣ض ٗٔزَٕٕٔ)
"ؿٖ ُٞگٞا ٗ کلَ کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کی ہ حٕ ک ُ ىٗ٤خ کی ُٗيگی
رڑی ٓلزٞد  ٝىٍ پٔ٘ي ر٘خ ىی گجی ہ حُٞ ٔ٣گ حٔ٣خٕ کی ٍح ٙحهظ٤خٍ
کَٗ ٝحُٞا کخ ٌٓحم حڑحط ہ٤ں ٓ،گَ ه٤خٓض ک ٍ ُٝپَہ ِ٤گخٍ ُٞگ
حٗک ٓوخرِ ٓ٤ں ػخُی ٓوخّ ہٞا گ ۔ ٍہخ ىٗ٤خ کخ ٍُم !ط ٞہللا کٞ
حهظ٤خٍ ہ ؿٔ چخہ ر كٔخد ىے"۔

طوٞی ىحٍٝا ک ُ ٤ؿ٘ض ،پخک ِٙ٤ر٣ٞ٤خا ح ٍٝہللا کی ٍٟخ
ؿٔ٤ی ٗؼٔظ٤ں ہٞا گی7
ٖ
هَُْ حَ ُإَٗزِّجُ ٌُ ْْ رِ َو َْٖ ٣ٌِ َُِِّ ۭ ْْ ٌُ ًُِٖ ْٖ ِّٓ َْ٤حطَّوَ ْٞح ِػ ْ٘ َي ٍَرِّ َِ ْْ ٜؿّ٘ ِ
ض طَـْ َِْٖ ِٓ ْ١
ہللاِ ۭ َّ ٖ ٝ
حٕ ِّٓ َٖ ٖ ّ
طَلْ ظَِٜخ ْحالَ ْٗ ٖٖ َُ ٜهِِ ِي َْٖ ٣كِ َْٜ٤خ َٝحَ ُْ َٝح ِؽ ُّٓطَََ َّٜسِ َِّ َٞ ٍِْٟ ٝ
ہللاُ
 َِ ۢ ٤ْ ٜرِ ْخُ ِؼزَخ ِى (حٍ ػَٔحٕ آ٣ض ٗٔزَ )ٔ۷
رَ ِ
" کہ٤ٓ 7 ٞں طٔہ٤ں رظخثٞا کہ حٕ ٓ ُ٣خى ٙحچٜی چ ِ٤ک٤خ ہ ؟ ؿُٞ ٞگ
ٖ
طوٞی کی ٍ ٕٝحهظ٤خٍ کَ٣ں  ،حٕ ک ُ ٤حٕ ک ٍد ک پخّ رخؽ ہ٤ں
 ،ؿٖ ک ٗ٤ک ٗہَ٣ں رہظی ہٞا گی ٝ ،ہخا حٗہ٤ں ۂ٘٤گی کی ُٗيگی
كخ َٛہ ٞگی  ،پخک ِٙ٤ر٣ٞ٤خا حٕ کی ٍك٤ن ہٞا گی ح ٍٝہللا کی ٍٟخ ٓ
 َٓ ٙٝكَحُ ہٞا گ ۔ ہللا حپ٘ ر٘يٝا ک ٍ ٣ٝپَ گہَی ٗظَ ٍکٜظخ
ہ "۔

طوٞی ىحٍ ُٞگ ہللا ک ٞپٔ٘ي ہ٤ں7
ْ
رَ ِٖ ْٖ َٓ ٢حَ ْٖ ٝك ٠رِ َؼ ِْ ٜي َٖٝ ٙحطَّ ٖو ٠كَخِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ ُِ ٣لذُّ حُ ُٔظَّوَِْٖ ٤

(حٍ

ػَٔحٕ آ٣ض ٗٔزَ )۴۷
" ٓحهَ کٞ٤ا حُٕ ٓ رخُ پَّ ٗہ ہٞگی؟ ؿ ٞرٜی حپ٘ ػہي ک ٞپٍٞح کَے
گخ ح ٍٝرَُحثی ٓ رچ کَ ٍہ گخ  ٙٝہللا کخ ٓلزٞد ر٘ گخ"۔

ہللا ٓظوٞ٤ا کی ػزخىحص هز ٍٞكَٓخطخ ہ 7
هَخ ٍَ حَِّٗ َٔخ َ٣ظَوَزَّ َُ ٖ ّ
ہللاُ ِٓ َٖ ْحُ ُٔظَّوِ َْٖ ٤۔
"حّ ٗ

(حُٔخثيٙ۔)ٕ۴
ؿٞحد ى٣خ ہللا طٓ ٞظوٞ٤ا ہی کی ٌٍٗ٣ں هز ٍٞکَطخ ہ "۔

ٓظو ٖ٤ہی ہللا کی ٍكٔض ک ٓٔظلن ہ٤ں7
ٍََ ٝكْ َٔظِ َْ ِٓ َٝ ٢ؼ ْ
ض ًُ ََّ َٗ ْ٢ء ۭ كَ َٔخ َ ًْظُزَُٜخ َُِِّ ٌَِ٣ َْٖ ٣ظَّوُ ُْْ ٣َٝ َٕ ٞئطُ ْ َٕ ٞحُ َِّ ًٖٞسَ
َٝحَُّ ٌِ ْْ ُٛ َْٖ ٣رِ ٖخ ٖ٣ظَِ٘خ ُْ ٣ئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞ۔
(حػَحف۔)ٔ۷۷
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"ٓگَ َٓ٤ی ٍكٔض ہَ چ ِ٤پَ چٜخثی ہٞثی ہ ۔ ح ٍٝحُٓ ٓ٤ں حُٕ
ُٞگٞا ک كن ٓ٤ں ُکٜٞا گخ ؿٗ ٞخكَٓخٗی ٓ پَہ ِ٤کَ٣ں گ ٖ ،
ُکٞس
ى٣ں گ حَ٤ٓ ٍٝی ٓح٣خص پَ حٔ٣خٕ الث٤ں گ "۔
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ؿٕسٔكکش
ہللا طؼخُی کی ٓوِٞهخص حٍٝکخث٘خص ٓ٤ں ؿٝ ٍٞكکَ کَٗخ ىٍ كو٤وض ػِّٞ
ٓٝؼخٍف حٍٝطٔخّ کٔخالص کی ک٘ـی ہ ۔ ہللا طزخٍک  ٝطؼخُی ٗ حٗٔخٕ
پَٓوظق ػزخىط٤ں كَ ٝکی ہ٤ں حٕ ٓ٤ں ٓ رؼ ٞػزخىط٤ں هُٞی „رؼٞ
كؼِی „ رؼ ٞريٗی ح ٍٝرؼٓ ٞخُی ہ٤ں„ حٓی َ١ف رؼ ٞػزخىط٤ں ظخہَی
ہ٤ں ح ٍٝرؼ ٞرخ٘١ی „حٗہی ٓ٤ں ٓ ح٣ک حہْ ػزخىص ؿٝ ٍٞكکَ کی
ػزخىص ہ ؿْ کخ طؼِن حٗٔخٕ ک ىٍ  ٝىٓخؽ ٓ ہ „ُرخٕ ٣خ کٔی
ح ٍٝػٗ ٓ ٞ٠ہ٤ں ہ حٓی ُ ٤حّ ک ٞهخٓ ٕٞػزخىص ٓ رٜی
طؼز َ٤ک٤خ ؿخطخ ہ „ هَحٕ ٝكي٣غ ٓ٤ں حٓکی رڑی كِ٤٠ض ٝحٍى ہٞثی ہ ۔

ہللا طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7
ٖ
َّ
ْ َٝ ٝ
خٍ َال ٖ٣ض ِّالُ٢ُِٝ
حهظِ َال ِ
ن حَُّٖٔٔ ِٖ ٞ
حِ َّٕ كِ َْ ٢ه ِْ ِ
ف حَُٝ َِْ ٤حَُِّ٘ َٜ
ص َْ ٝحالَ ٍْٖ ِ
د۔ حَُّ ٌِّ َٕ ُْٝ ًَُ ٌْ َ٣ َْٖ ٣
ہللاَ هِ ًٖٔ ٤خ َّٝهُؼ ُْٞىًح ََّ ٝػ ُِٖ ٢ؿُ٘ ْٞرِ َِ٣َٝ ْْ ٜظَلَ ٌََّ َُْٕ ٝ
ْحالَ ُْزَخ ِ
ٍَ ۚ ٝرََّ٘خ َٓخ َهَِ ْو َ
ي كَوَِ٘خ
خً ١ال ۚ ُٓز ْٖلَ٘ َ
ض ٌَٖ ٛح رَ ِ
ن حَُّٖٔٔ ِٖ ٞ
كِ َْ ٢ه ِْ ِ
ص َْ ٝحالٍَْ ِ
خٍ ٔ( ٔ۴آٍ ػَٔحٕٔ۴ٔ 7۔ٓ) ٔ۴
َػ ٌَ َ
حد حَُّ٘ ِ

"ُٓ ٖ٤ح ٍٝآٓٔخٗٞا کی پ٤يحثٖ ٓ٤ں حٍ ٍٝحص ح ٍٝىٕ ک رخٍی رخٍی
ٓ آٗ ٓ٤ں حٕ ہ٘ٓ ٕٞي ُٞگٞا ک ُ ٤رہض ٗ٘خٗ٤خا ہ٤ں۔ؿ ٞحٹٜظ ،
ر٤ٹٜظ ح٤ُ ٍٝٹظ  ،ہَ كخٍ ٓ٤ں هيح ک٣ ٞخى کَط ہ٤ں حٖ٤ُٓ ٍٝ
آٓٔخٗٞا کی ٓخهض ٓ٤ں ؿ ٝ ٍٞكکَ کَط ہ٤ں۔ ( ٙٝر حهظ٤خٍ رٍٞ
حٹٜظ ہ٤ں) ”پٍَٝىگخٍ ٣ ،ہ ٓذ کک ٜط ٗ ٞك ٍٞ٠ح ٍٝر ٓوٜي ٗہ٤ں
ر٘خ٣خ ہ  ،ط ٞپخک ہ حّ ٓ کہ ػزغ کخّ کَے۔ پْ حے ٍد  ،ۂ٤ں
ىُٝم ک ػٌحد ٓ رکخ ُ "۔
طؼخُی ٗ حُٕ ُٞگٞا ک ٞػؤِ٘ي ح ٍٝہ٘ٓ ٕٞي هَحٍ ى٣خ ہ ۔ؿٞ
٣ہخا ہللا
ٖ
کخث٘خص ٓ٤ں حّ َ١ف ؿ ٝ ٍٞكکَ کَط ہ٤ں ۔ کہ  ٙٝہللا کی ٗ٘خٗٞ٤ا کٞ
ى٣ک ٜکَ ر حهظ٤خٍ ر ٍٞحُٹٜظ ہ٤ں کہ ٣ہ ٓخٍح ٗظخّ ح٣ک كکٔ٤خٗہ ٗظخّ
طؼخُی ٓ ىُٝم ک
ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ر ٓوٜي ٗہ٤ں ر٘خ٣خ گ٤خ۔ ح ٍٝپ َٜہللا
ٖ
ػٌحد ٓ رکخٗ کی كَ٣خى کَط ہ٤ں۔ح٣ ٍٝہ ٓ٘خہي ٙحُٕ ک ٞحّ رخص پَ
ٓطٔجٖ کَ ى٣ظخ ہ کہ پ٤ـٔزَ حّ کخث٘خص ک آؿخُ  ٝحٗـخّ ک ٓظؼِن
ؿٗ ٞوطہ ٗظَ پ ٖ٤کَط ہ٤ں۔حُٗ ٍٝيگی کخ ؿٍ ٞحٓظہ رظخط ہ٤ں ٙٝ
َٓحَٓ كن ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝلق ٕٖٔ(ٖٔٔ،
آ٣ض ٌٓک٤ٓ ٍٙٞں ػوَ ٝحُٞا کی ىَٓٝی ػالٓض ٣ہ رظالثی گجی ہ کہ
آٓٔخٕ  ٖ٤ُٓ ٝکی طوِ٤ن  ٝپ٤يحثٖ ٓ٤ں طلکَ کَط ہ٤ں۔ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ
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کہ

حّ آ٣ض کی طلٔ٤ٓ َ٤ں ُکٜظ ہ٤ں کہ „„٣ہخا ؿِ١ ٍٞذ ٣ہ حَٓ ہ
حّ طلکَ ٓ ک٤خ َٓحى ہ ح ٍٝحّ کخ ک٤خ ىٍؿہ ہ ۔
كکَ ح ٍٝطلکَ ک ُلظی ٓؼ٘ی ؿ ٍٞکَٗ ح ٍٝکٔی چ ِ٤کی كو٤وض
طک پہ٘ک٘ کی ک ٖٗٞکَٗ ک ہ٤ں۔ حّ آ٣ض ٓ ٓؼِ ّٞہٞح کہ ؿْ
طؼخُی کخ ًکَ ػزخىص ہ حّ َ١ف كکَ رٜی ح٣ک ػزخىص
َ١ف ہللا
ٖ
ہ ۔كَم ٣ہ ہ کہ ًکَ ط ٞہللا ؿَ ٗخٗہ کی ًحص ٛ ٝلخص کخ ٓطِٞد ہ
ح ٍٝكکَ  ٝطلکَ حُّ کی ٓوِٞهخص ٓ٤ں ٓوٜٞى ہ ۔ کٗٞ٤کہ ًحص ٝ
ٛلخص ٖحُہ٤ہ کی كو٤وض کخ حىٍحک حٗٔخٕ کی ػوَ ٓ رخالطَ ہ ۔ حّ ٓ٤ں
ؿ ٝ ٍٞكکَ ح ٍٝطيرَ  ٝطلکَ رـِ كَ٤حٗی ک کٞثی ٗظ٤ـہ ٗہ٤ں ٍکٜظخ۔
رِکہ رؼ ٞحٝهخص كن ؿَ ٗخٗہ کی ًحص ٛ ٝلخص ٓ٤ں ُ٣خى ٙؿ ٝ ٍٞكکَ
حٗٔخٕ کی ٗخه ٚػوَ ک ُ ٤گَٔحہی کخ ٓزذ رٖ ؿخطخ ہ ۔ حّ ُ٤
كی
حکخرَٓ ٖ٣ؼَكض کی ٤ٛٝض ہ کہ طلکَٝحكی آ٣خ ِ
ص ہللا ٝال طظلکَٝح ِ
طؼخُی کی پ٤يح کی ہٞثی ٗ٘خٗٞ٤ا ٓ٤ں ؿ ٝ ٍٞكکَ کَٓ ٝگَ
ہللا۔ ٣ؼ٘ی ہللا
ٖ
طؼخُی کی ًحص ٛ ٝلخص ٓ٤ں ؿ ٝ ٍٞكکَ ٗہ کَ ٝکٗٞ٤کہ ٙٝ
هٞى ہللا
ٖ
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ىّٝ
طٔہخٍی ٍٓخثی ٓ رخالطَ ہ ۔
ٛللہ  ٕ۲۷طخ )ٕ۲۲
ٖ
حُزظہ ؿ ٝ ٍٞكکَ ح ٍٝػوَ کی ىٝڑ ىٞٛپ کخ ٓ٤يحٕ ٓوِٞهخص حُہ٤ہ ہ٤ں۔
ؿٖ ٓ٤ں ٛل٤ق ؿ ٝ ٍٞكکَ کخ الُٓی ٗظ٤ـہ حٕ ک هخُن ؿَ ٗخٗہ کی
ٓؼَكض ہ ۔۔۔۔ط٣ ٞہ ؿ ٝ ٍٞكکَ ٓؼَكض ٖحُہ٤ہ کخ ٓزذ ہ ٗٞکی ٝؿہ
ٓ رہض رڑی ػزخىص ہ ۔ حّ ُ ٤كَ٠ص كٖٔ رَٜی ٗ كَٓخ٣خ
ه٤خّ ُِ٤ۃ (حرٖ کؼ٣)َ٤ؼ٘ی ح٣ک گٜڑی آ٣خص هيٍص
طلکَ ٓخػ ِۃ ِۭ هِ ٖٓ َ٤
ٓ٤ں ؿ ٝ ٍٞكکَ کَٗخ پٍٞی ٍحص کی ػزخىص ٓ رہظَ ح٣ُ ٍٝخىٓ ٙل٤ي
ہ ‟‟۔ح ٍٝكَ٠ص ػَٔ رٖ ػزيحُؼِ ٗ ِ٣حّ ؿ ٝ ٍٞكکَ ک ٞحكَ٠
ػزخىص كَٓخ٣خ ہ ۔(حرٖ کؼ )َ٤كَ٠ص ٝہذ رٖ ٓ٘زہ ٗ كَٓخ٣خ کہ ؿٞ
ٗو ٚکؼَص ٓ ؿ ٝ ٍٞكکَ کَےگخ  ٙٝكو٤وض ٓٔـ ُ ٜگخ ح ٍٝؿٞ
ػِْ ٛل٤ق كخ َٛہ ٞؿخث گخ۔ ح ٍٝؿٖ ک ٞػِْ
ٓٔـ ُ ٜگخ حُّ کِ ٞ
ٛل٤ق كخ َٛہٞگ٤خ  ٍَٟٝ ٙٝػَٔ رٜی کَے گخ (ح٠٣خ ً ٛللہ  ٕ۲۲طخ
(حرٖ کؼ)َ٤
)ٕ۲۷

ػزَص كخ َٛکَٗ

کخ ٓخٓخٕ7

كَ٠ص حرٔ٤ِٓ ٞخٕ ٍكٔۃ ہللا ػِ٤ہ ٗ كَٓخ٣خ کہ ٓ٤ں گٗ ٓ َٜکِظخ ہٞا
ط ٞؿْ چ ِ٤پَ َٓ٤ی ٗگخ ٙپڑطی ہ ٓ٤ں کِٜی آٗکٜٞا ى٣کٜظخ ہٞا کہ
طؼخُی کی ح٣ک ٗؼٔض ہ ح ٍٝحّ ک ٝؿٞى ٓ٤ں
حّ ٓ٤ں َٓ٤ے ُ ٤ہللا
ٖ
َٓ٤ے ُ ٤ػزَص كخ َٛکَٗ کخ ٓخٓخٕ ٓٞؿٞى ہ ۔
ؓ
ػَٔ حپ٘ هِذ کی حٛالف ٗ ٝگَحٗی ک ُٗ ٤ہَ
كَ٠ص ػزيہللا رٖ
ٓ رخہَ کٔی َ٣ٝحٗہ کی َ١ف ٗکَ ؿخط ط ٜ۔حٝ ٍٝہخا پہ٘چ کَ
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ک ٣ؼ٘ی طَ٤ے رٔ٘ ٝحُ کہخا گج ؟ پ َٜهٞى ہی ؿٞحد
کہظ حَ َٖ٣حََ َِٛ
طؼخُی کی ًحص ک ٓٞح ہَ چِ٤
ى٣ظ کَ ٗی ٛخُک حال ٝؿٜہ ٣ؼ٘ی ہللا
ٖ
ہالک ہٝ ٗٞحُی ہ (حرٖ کؼ )َ٤حّ َ١ف طلکَ ک ًٍ٣ؼ آهَص کی
٣خى حپ٘ هِذ ٓ٤ں ٓٔظل َ٠کَط ط ٜ۔۔۔۔۔
رؼ ٞكکٔخء ٗ كَٓخ٣خ ہ کہ ؿٗ ٞو ٚکخث٘خص ػخُْ ک ٞػزَص کی
ٗگخٗ ٓ ٙہ٤ں ى٣کٜظخ ط ٞرويٍ حّ کی ؿلِض ک حُّ ک هِذ کی
رَ٤ٜص ٓٹ ؿخطی ہ ۔ آؽ کی ٓخث٘ٹلک ح ٍٝكَ٤ص حٗگ ِ٤ح٣ـخىحص حٍٝ
هيحطؼخُی ح ٍٝحپ٘ حٗـخّ
حُٕ ٓ٤ں حُـ ٜکَ ٍ ٙؿخٗ ٝحُ ٓٞؿي ٖ٣کی
ٖ
کخٍ ٓ ؿلِض كکٔخء ک حّ ٓوُٞہ کی کِٜی ٗہخىص ہ ۔ کہ ٓخثْ٘
هيحطؼخُی کی کٔخٍ ٛلض ک ٍحُٝا ک ٞکُٜٞظی
کی طَه٤خص ؿٞا ؿٞا
ٖ
ؿخطی ہ٤ں حط٘خ ہی  ٙٝهيح ٗ٘خٓی ح ٍٝكو٤وض آگخہی ٓ حٗي ٛہٞط
ؿخط ہ٤ں۔
هَإٓ کَ ٗ ْ٣ح ٔ٣ہی ر رَ٤ٜص ُک ٜپڑ ٛؿخہِٞا ک ٓظؼِن
ِ
حٍٗخى كَٓخ٣خ ہ 7

َ ٕٝػَِ َْٜ٤خ ََ ْْ ُٛٝػ َْٜ٘خ
َ َُُّٔ َ٣ ٝ
ًََ ٝؤَ ْٖ ِٓ ِّْٖ ٣آَ٣ش كِ ٢حُ َّٔ َٔخ َٝح ِ
ص َْ ٝحألٍَْ ِ
ُٕٞ۔(ٓٞ٣ق۔)ٔٓ۷
ََْ ٟ
ُٓؼ ِ

"٣ؼ٘ی آٓٔخٗٞا ح٤ٓ ٖ٤ُٓ ٍٝں کظ٘ی ہی ٗ٘خٗ٤خا ہ٤ں ؿٖ ٓ ٣ہ ُٞگ ٓ٘ہ
ٓٞڑ کَ گٍِ ؿخط ہ٤ں۔حُٕ کی كو٤وض ٛ ٝلض ح ٍٝحُٕ کی ٛخٗغ کی
َ١ف طٞؿہ ٗہ٤ں ى٣ظ "۔
طؼخُی کی ٓوِٞهخص ٜٞ٘ٓ ٝػخص ٓ٤ں ؿٝ ٍٞ
هالٛۂ کالّ ٣ہ ہ کہ ہللا
ٖ
حػِی ػزخىص ہ
كکَ کَک حّ کی ػظٔض  ٝهيٍص کخ حٓظل٠خٍ ح٣ک
ٖ
۔حٕ ٓ کٞثی ػزَص كخٗ َٛہ کَٗخ ٓوض ٗخىحٗی ہ ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ  ٕ۷۴طخ )ٕ۷۸
حػِی ،حؿَ ،حٗ ٍٝخكغ طَ ٖ٣ؿ ٝ ٍٞكکَ  ٙٝہ ؿَٛ ٞف ہللا
ٓذ ٓ
ٖ
طؼخُی ک ُ ٤ہٞطی ہ ۔
طؼخُی ح ٍٝآهَص ک ُ ٤ہٞ۔ ؿ ٞكکَ ہللا
ٖ
ٖ
ُ
كخكع حرٖ ه ْ٤ک ِٗى٣ک حّ کی چ٘ي حهٔخّ ٣ہ ہ٤ں7۔

طؼخُی کی ٗخٍُ کی ہٞثی آ٣ظٞا پَ ؿ ٝ ٍٞطيرَ ک٤خ
ح ّ7ٍٝہللا
ٖ
ؿخث 7
آ٣ظٞا کی َٓحى پٍٞی ػوَ  ٝرَ٤ٜص ک ٓخطٔٓ ٜـ ٜ٘کی کٖٗٞ
کی ؿخث ۔ كہْ  ٝحىٍحک ٓ کخّ ُ٤خ ؿخث ح ٍٝكو٤وض رٜی ٣ہ ہ کہ ہللا
طؼخُی ٗ هَإٓ حّ ُ ٤حُطخٍح ہ کہ حّ پَ ؿ ٝ ٍٞطيرَ ک٤خ ؿخث ۔ حٓ
ٖ
ُ
ٓٔـٜخ ؿخث ۔ ٣ہ ٓل ٞطالٝص ک ُٗ ٤ہ٤ں حطخٍح گ٤خ رِکہ طالٝص حّ
ُ ٤الُّ کی گجی ہ کہ ٣ہ كہْ  ٝحىٍحک کخ ًٍ٣ؼہ ہ ۔ رؼِٓ ٞق
ٛخُل ٖ٤کخ ه ٍٞہ 7
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حٍِٗ حُوَإٓ َُِ ٤ؼَٔ رہ كَخطَّ ِوٌٝح طِالَ َٝطَہ َػ َٔالً۔

"هَإٓ حّ ُ ٤حُطخٍح گ٤خ ہ
ُ ٤طالٝص کَ"ٝ۔

کہ حّ پَ ػَٔ ک٤خ ؿخث ۔ ُ ٖہٌح طْ ػَٔ ک

ى٘ٓ ٍَُٙٓٝ7ّٝخہيے ٓ
پَ ؿ ٝ ٍٞطيرَ ک٤خ ؿخث 7

گٍِٗ

طؼخُی کی ٗ٘خٗٞ٤ا
ٝحُی ہللا
ٖ

طؼخُی ٗ حپ٘ ر٘يٝا ک ٞحپ٘ی ٗ٘خٗٞ٤ا ح ٍٝػالٓظٞا پَ ؿ ٝ ٍٞطيرَ
ہللا
ٖ
کخ كکْ ى٣خ ہ ۔ ٓٞچ٘ ٓٔـ ٜ٘کخ حَٓ كَٓخ٣خ ہ ح ٍٝحّ ٓ ؿلِض
کَٗ ٝحُٞا کی ٌٓٓض كَٓخثی ہ ۔

ٓ7ّٞهيح کی رو٘٘ٞا ح ٍٝحّ ک
ؿخث 7

حكٔخٗخص پَ ؿ ٝ ٍٞكکَ ک٤خ

کہ حُّ ٗ حپ٘ ر٘يٝا پَ ک ٔ٤ک ٔ٤حكٔخٗخص  ٝحٗؼخٓخص ک ٤ہ٤ں۔
حّ کی ٓـلَص ٍ ٝكٔض ،ح ٍٝكِْ  ٝرَىرخٍی کْ هيٍ ٤ٓٝغ  ٝۂہ گَ٤
ہ ۔
ؿ ٝ ٍٞكکَ ح ٍٝكکَ  ٝطخَٓ کی ٣ہ ط ٖ٤هٔٔ٤ں حٔ٣ی ہ٤ں ؿ ٞهِذ حٗٔخٗی
ض ٖحُہیٓ،لزض هيحٗٝيی هٞف ٍ ٝؿخء ح ٍٝحُٓ٤ي  ٝرٓ ٓ ْ٤خال
کٓ ٞؼَك ِ
ٓخٍ کَ ى٣ظی ہ٤ں۔ ىحثٔی ؿ ٝ ٍٞطيرَ ک ٓخط ٜحگَ ًکَ هيحٗٝيی کخ
ِِٓٔہ رٜی ؿخٍی ٍکٜخ ؿخث ط ٞهِذ حٗٔخٕ ٓؼَكض ٖحُہی حٓ ٍٝلزض
هيحٗٝيی ک ٍٗگ ٓ٤ں پٍٞی َ١ف ٍٗگ ؿخطخ ہ ۔

ص ٗلْ ،ح ٍٝػٞ٤د ػَٔ پَ ؿ ٝ ٍٞطيرَ
چہخٍّ 7ػٞ٤د ٗلْ ،آكخ ِ
ک٤خ ؿخث 7

٣ہ ؿ ٝ ٍٞطيرَ ٗہخ٣ض ٗلغ روٖ ہ ۔ ُىٗ٤خ  ٝآهَص کی رڑی رڑی رٜالث٤خا
حّ ٓ ٝحرٔظہ ہ٤ں۔ ٣ہ ؿ ٝ ٍٞطيرَ ۂہ هْٔ کی ه ٝ َ٤كالف کخ ىٍٝحُٙ
ہ ۔٣ہ ٗلْ حٓخٍ ٙکی هٞطٞا ک ٞپخٕ پخٕ کَ ى٣ظخ ہ ۔ حّ ٓ ٗلْ
حٓخٍ ٙحّ هيٍ ر رْ ہ ٞؿخطخ ہ کہ رَُحثٞ٤ا ک كکْ ٓ حٓ ٍک
ؿخٗخ پڑطخ ہ ۔ٗلْ حٓخٍ ٙؿ ٞٹٞٹ گ٤خ ط ٞپٗ َٜلْ ٓطٔج٘ہ ح٘٤ٔ١خٕ حٍٝ
ه ٕٞػ٘٤ی ٓ حپ٘خ ٝهض گِحٍطخ ہ ح ٍٝہَ َ١ف ک ػَٔحص ٓ
ٓٔظل ٌ٤ہٞطخ ہ ۔ كکْ  ٝكَٓخَٗٝحثی رٜی حٓی کی ؿخٍی ٍہظی ہ ۔۔۔۔

ٝظ٤لہ حػٔخٍ ہَ
پ٘ـْٝ7هض ک ٝحؿزخص ح٣ٍَٟٝ ٍٝخص حٍٝ
ٔ
ؿ ٝ ٍٞطيرَ ک٤خ ؿخث ح ٍٝػِّ  ٝۂض کی طٔخّ طَ طٞؿہخص
حٗہی چِٝ٤ا کی َ١ف ٓٞڑ ىی ؿخث٤ں۔ چ٘خٗکہ ػخٍف حٗٔخٕ
ٝهض کخ ر٤ٹخ ہٞطخ ہ 7

حٗٔخٕ حگَ ٝهض کی هيٍ ٗہ کَے ح ٍٝحُٓ ٟخثغ کَىے۔ ط ٙٝ ٞگٍِے
ہٞث ٝهض کخ کزٜی طيحٍک ٗہ٤ں کَ ٓکظخ۔۔۔۔۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ حٓی ٝهض
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کخ ٗخّ ػَٔ ہ ۔ ٗؼٓ ْ٤و ،ْ٤ؿ٘ض کی ىحثٔی ُٗيگی کخ حٓ َٛخى ٙحٞٓ ٍٝحى
رٜی ٝهض ہ ۔ پْ حٗٔخٕ کخ ٝ ٙٝهض ؿَٛ ٞف ہللا ک ُ ٤ہٞ۔ ٝہی حُّ
کی ُٗيگی ح ٍٝحُّ کی ػَٔ کخ كو٤وی ٓٞحى ہ ۔ حّ ک ٓٞح ىَٓٝح
ٝهض ُٗيگی ٓ٤ں ٓلزٞد ہی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ حٗٔخٕ هٞح ٙکظ٘ی ہی َ٣ٞ١
ُٗيگی پخُ حُّ کی ٣ہ ُٗيگی چٞپخٞ٣ا ح ٍٝؿخٍٗٝٞا کی ُٗيگی ہٞگی۔
ؿْ حٗٔخٕ کخ ٝهض ؿلِضٗ ،ہٞص ٍحٗی ،رخ َ١طٔ٘خّإا ح ٍٝكخٓي آٍُإا
ٓ٤ں رَٔ ہٍ ٞہخ ہٞ۔ حُّ کخ ٓٗٞخ حُّ ک ؿخگ٘ ٓ رہظَ ہ ۔حُّ کخ ُىٗ٤خ
ٓ٤ں ؿ٘٤خ ہی ر کخٍ ہ ۔ حُّ ک كن ٓ٤ں ُٗيگی ٓ ٓٞص رہظَ ہ ۔
ٗٔخُ ک ٓظؼِن ٣ہ کہخ گ٤خ ہ کہ ر٘ئٗ ٙخُ پڑٛظخ ہ طٔٗ ٞخُ ٓ٤ں حُّ کخ
حط٘خ ہی كٜہ ہ ؿظ٘خ ٔٓ ٙٝـٜظخ ہ ۔ كو٤وظخ ً ح٣ک حٗٔخٕ کی ػَٔ ٝہی
ہ ؿ ٞہللا ک ُ ٤حَٛ ٍٝف ہللا ک ُ ٤رَٔ ہٞطی ہ ۔ حٕ ه٤خالص
 ٝحكکخٍ ک ٓٞح ؿْ هيٍ رٜی حكکخٍ ہ٤ں۔ ٤ٗ ٙٝطخٗی ٓٝخ ،ّٝرخَ١
طٔ٘خث٤ں حٓ ٍٝل ٞكَ٣ذ ہ٤ں۔
(ىٝحث ٗخكی كخكع حرٖ هٛ ْ٤للہ  ٖ۴۷طخ )ٖ۴۴
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رکش
٣ہ ٓؼخٗی ٓخٓ٘

آط

ہ٤ں7

حٓخّ ٍحؿذ ک كٞحُہ ٓ حٌُکَ ک
 ػِْ کٓ ٞللٞظ ٍکٜ٘خ۔
 ىٍ حُ ٍٝرخٕ پَ کٔی چ ِ٤کخ كخ َٟہٗٞخ
 رـ٤ٔٗ َ٤خٕ ک کٔی ک ٞۂ٘٤ہ ٣خى ٍکٜ٘خ
(حُٔلَىحص ؿِي،0حُ حٓخّ
 ح ٍٝپ َٜہَ ه ٍٞکً ٞکَ کہخ ؿخطخ ہ ۔
ٍحؿذ حٛلہخٗی)387ٙ7

حُٔ٘ـي ٓ٤ں حّ ٓخىً( ٙک ٍ) ک ً٤ٓ َ٣ں آٗ ٝحُ حُلخظ ک ٓؼخٗی
ٓ٤ں طٔز٤ق  ٝطٔـ٤ي کَٗخ۔ ىٍ ٓ٤ں ٣خى کَٗخ۔ کٔی کخ ًکَ کَٗخ ،کٔی کخّ
ک ٞحچٜی َ١ف ٓٔـٜ٘خ۔ ہللا کخ ٗخّ ُ٘٤خ٣ ،خى ىالٗخٝ ،ػع ٤ٜٗ ٝلض کَٗخ۔
کٔی کخّ ٓ٤ں رخہْ ٓ٘ـ ٍٞہٗٞخ۔ كلع کَٗخ۔ َٗف  ٝرٍِگی۔ ٗٔخُ  ٝىػخ۔
٣خى آٍٝی ٝؿَٙ٤۔
(هَإٓ ک کؼ َ٤حُٔؼخٗی حُلخظ كٜہ ح، ٍٝحُ ٛخرَ ٗخ ٙكخٍٝهی)143ٙ7
هَإٓ کَ ْ٣ک ىَٓٝے ٗخٓٞا ک ػال ٙٝح٣ک ٗخّ حٌُکَ رٜی ہ حٓی
هَإٓ کَ ْ٣حُٞ ٍٍٞٓ ٍٝگٞا
َ١ف ٍُٓٞٞا کّ ٌٓ ٞکَ کہخ گ٤خ ہ ۔٣ؼ٘ی
ِ
طؼخُی ک حكکخّ ح ٍٝحُّ ک ٓخط ٜک ٤گج ٓ٤ؼخم حُٔض کی
ک ٞہللا
ٖ
٣خىىہخٗی کَحط ہ٤ں حٝ ٍٝػع ٤ٜٗ ٝلض کَط ہ٤ں۔
ؓ
ؿزً ٗ َ٤کَہللا کی طلٔ َ٤ہی ح١خػض  ٝكَٓخٕ
كَ٠ص ٓؼ٤ي رٖ
رَىحٍی ٓ کی ہ ۔  ٙٝكَٓخط ہ٤ں7كٖٔ ُْ ٣طـہ ُْ ٌ٣کَٝ ٙحٕ کؼَس
ٖ
طؼخُی ک حكکخّ کی پَٝ٤ی ٗہ کی
ِٞٛطہ  ٝطٔز٤لہ۔٣ؼ٘ی ؿْ ٗ ہللا
ٖ
حُّ ٗ ہللا ک٣ ٞخى ٗہ٤ں ک٤خ۔ حگَ چہ ظخہَ ٓ٤ں حُّ کی ٗٔخُ ح ٍٝطٔز٤ق
کظ٘ی رٜی ہٞ۔
هَ١زی ٗ رلٞحُہ حكکخّ حُوَإٓ حرٖ هٌ٘ٓ ِ٣ٞحً ح٣ک كي٣غ رٜی حّ
ٓ ٕٞٔ٠کی ٗوَ کی ہ ۔ حّ کخ طَؿٔہ ٣ہ ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ
كَٓخ٣خ کہ ؿْ ٗ ہللا کی ح١خػض کی٣ ،ؼ٘ی حُّ ک حكکخّ كالٍ ٝ
كَحّ کخ حطزخع ک٤خ حُّ ٗ ہللا ک٣ ٞخى ک٤خ۔ حگَ چہ حُّ کی ٗلَ ٗٔخُ ٍُٙٝ
حكکخّ هيحٗٝيی کی هالف ٍُٝی کی حُّ
ٝؿ َٙ٤کْ ہٞا۔ح ٍٝؿْ ٗ
ِ
ُ
ٗ ہللا ک ٞرُٜال ى٣خ حگَچہ رظخہَ حّ کی ٗٔخُ ٍ ُٙٝطٔز٤لخص ٝؿَٙ٤
ُ٣خى ٙہٞا۔ ح ٍٝكَ٠ص ؓ
ٓؼخً ٗ كَٓخ٣خ کہ حٗٔخٕ کخ کٞثی ػَٔ حُّ کٞ
طؼخُی ک ػٌحد ٓ ٗـخص ىالٗ ٓ٤ں ًکَہللا ک رَحرَ ٗہ٤ں۔ حٍٝ
ہللا
ٖ
طؼخُی كَٓخط ہ٤ں۔
ح٣ک كي٣غ هيٓی رَٝح٣ض حرٞہَ٤ٓ َٙ٣ں ہ ۔ کہ كن
ٖ
ٓ٤ں حپ٘ ر٘يے ک ٓخط ٜہٞطخ ہٞا ؿذ طک ٓ ٙٝـ٣ ٜخى کَطخ ہ حٍٝ
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َٓ٤ے ًکَٓ حُّ ک ہٗٞٹ ہِظ ٍہ٤ں۔
(ٓؼخٍف حُوَإٓ حُ ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ ٛللہ ٕ ٕ۴طخ ٖ)ٕ۴

د رکش کی ہذاٌذ کی گئی ہے7
هشآٌ ٔ ؽذٌش يٍں کضش ِ

٣ہ حَٓ هخرَ ؿ ٍٞہ کہ َٗ٣ؼض ٓ٤ں ًکَ ک ػال ٙٝکٔی ح ٍٝػزخىص
کی کؼَص کخ كکْ ٗہ٤ں ى٣خ گ٤خ۔ ُ٤کٖ ًکَ ک ٓظؼِن حٍٗخى ہ ْ َٝ 7حً ًَُُٝح
ّٖ
(حُـٔؼہ)017
ہللاَ ًِ ًًَْح ًَؼِ ًَْ٤ح
ٝؿہ حّ کی ٣ہ ہ کہ ًکَ ک ٓٞح ٓذ ػزخىحص ک ُ ٤ککَٗ ٜحث٢
ح ٍٝهٞحػي ہ٤ں۔ؿٖ ک رـ ٙٝ َ٤ػزخىحص حىح ٗہ٤ں ہٞط٤ں۔روالف ًکَ ک
کہ حّ ک ٞحٗٔخٕ کٜڑے ،ر٤ٹ٤ُ ، ٜٹ ہٞث  ،رخ٣ ٟٞٝخ ر  ٟٞٝہَ
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي
كخُض ٓ٤ں ح ٍٝہَ ٝهض حٗـخّ ىے ٓکظخ ہ ۔
ىٛ ّٝللہ )ٕ۷۷
رِکہ کؼَص ًکَ کی حۂ٤ض ک رخٍے ٓ٤ں ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کخ حٍٗخى گَحٓی
ہ کہ 7

ػٖ أرٓ ٢ؼ٤ي ػٖ حُ٘ز ٠ِٛ ٢ہللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤هخٍ حًًَٝح ہللا كظ٠
٣وُٞٞح ٓـٕ٘ٞ۔
(ٓٔ٘ي حكٔيٖ)۲۸،۷ٔ/
ؓ
هيٍی ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ كَٓخ٣خ
كَ٠ص حرٓ ٞؼ٤ي
„„ہللا ک ٞهٞد ٣خى کَ٣ ٝہخا طک کہ ُٞگ کہ٤ں ٣ہ ٓـ٘ٗ ٕٞو ٚہ ۔
٣ؼ٘ی هيح کی ٣خى ٓ٤ں ح ٍٝحّ ک طوخ ٟپٍٞے کَٗ ٓ٤ں ،حّ َ١ف
٣کٔٞثی ک ٓخط٘ٓ ٜـ ٍٞہٍ ٞہ ٞکہ ُٞگ ٓـ٘ ٕٞکہ٘ ُگ٤ں۔ ظخہَ رخص
ہ کہ ى ٖ٣ک کخّ ٓ٤ں ؿذ آىٓی ۂہ طٖ ٓ٘ـ ٍٞہٞگخ هيح ک ى ٖ٣ک
ٓطخرن حُّ کی َٓگَٓ٤خا ہٗٞگی ح ٍٝكالٍ  ٝكَحّ کی طٔ ِ٤ک ٓخطٜ
ٗوطہ ٗظَ ٍکٝ ٜ٘حُ ُٞگ حُٓ پخگَ
ُٗيگی رَٔ کَے گخ طٓ ٞخىی
ٔ
ہی ٓٔـ٤ٜں گ ۔ (ُح ِى ٍح ٙحُ ٓٞالٗخ ؿِ َ٤حكٖٔ ٗيٝی ٛللہ )ٔ۸۹
هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں حٍٗخى ہ 7

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح ْحً ًَُُٝح ٖ ّ
ًْ ٤ٛال
ہللاَ ًِ ًًَْح ًَؼِ ًَْ٤ح ََّٓ ٝزِّل ْ
ُــ ُٙٞرُ ٌْ ََسً َّٝحَ ِ
(حالكِحد)10،167

"حے ُٞگ ! ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ، ٞہللا ک ٞکؼَص ٓ
ٗخّ حّ کی طٔز٤ق کَط ٍہ"ٞ۔

٣خى کَ ٝحٛ ٍٝزق ٝ

حَُّ ٌِّ ٖ َٕ ُْٝ ًَُ ٌْ َ٣ َْٖ ٣
ہللاَ هِ ًٖٔ ٤خ َّٝهُؼ ُْٞىًح ََّ ٝػ ُِٖ ٢ؿُ٘ ْٞرِ ِْْ ٜ
ٍَ ۚ ٝرََّ٘خ َٓخ َهَِ ْو َ
خً ١ال
ض ٌَٖ ٛح رَ ِ
حَُّٖٔٔ ِٖ ٞ
ص َْ ٝحالٍَْ ِ
(حٍ ػَٔحٕ) ٔ۴ٔ7
خٍ ٔٔ۴
حَُّ٘ ِ

ن
ََ٣ٝظَلَ ٌََّ ُْ َٕ ٝكِ َْ ٢ه ِْ ِ
د
ۚ ُٓز ْٖلَ٘ َ
ي كَوَِ٘خ َػ ٌَح َ

"ؿ ٞحٹٜظ  ،ر٤ٹٜظ ح٤ُ ٍٝٹظ  ،ہَ كخٍ ٓ٤ں هيح ک٣ ٞخى کَط ہ٤ں حٍٝ
ُٓ ٖ٤آٓٔخٗٞا کی ٓخهض ٓ٤ں ؿ ٝ ٍٞكکَ کَط ہ٤ں۔ ( ٙٝر حهظ٤خ ٍ
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ر ٍٞحٹٜظ ہ٤ں) ”پٍَٝىگخٍ ٣ ،ہ ٓذ کک ٜط ٗ ٞك ٍٞ٠ح ٍٝر ٓوٜي
ٗہ٤ں ر٘خ٣خ ہ  ،ط ٞپخک ہ حّ ٓ کہ ػزغ کخّ کَے۔ پْ حےٍد ،
ۂ٤ں ىُٝم ک ػٌحد ٓ رکخ ُ "۔

ص ۙ حَ َػ َّي ٖ ّ
ہللاَ ًَؼِ ًَْ٤ح َّّ ٖ ٝ
حٌُ ًِ َِّ ٖ َْٖ ٣
َّ ٖ ٝ
ہللاُ َُْ َّٓ ْْ ُٜـلِ ََسً َّٝحَؿْ ًَح َػ ِظ ًْٔ ٤خ
حٌُ ًِ َٖ ِ

(حالكِحد)ٖ۷7
"ح ٍٝہللا ک ٞکؼَص ٓ ٣خى کَٗ ٝحُ َٓى ح ٍٝػٍٞط٤ں ہ٤ں  ،ہللا ٗ
حٕ ک ُٓ ٤ـلَص ح ٍٝرڑح حؿَ ٓہ٤خکَ ٍکٜخ ہ "۔
ہللا ک ٞکؼَص ٓ ٣خى کَٗ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ آىٓی کی ُرخٕ پَ ہَ
ٝهض ُٗيگی ک ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں کٔی ٗہ کٔی َ١ف هيح کخ ٗخّ آطخ ہ ۔
٣ہ ک٤ل٤ض حُّ ٝهض طک ١خٍی ٗہ٤ں ہٞطی ؿذ طک کہ حُّ ک ىٍ ٓ٤ں
هيح کخ ه٤خٍ ٍچ رْ کَ ٗہ ٍ ٙگ٤خ ہٞ۔ حٗٔخٕ ک ٗؼ ٓ ٍٞگٍِ کَ حُّ
ک طلض حُ٘ؼ ٍٞح ٍٝال ٗؼ ٍٞطک ٓ٤ں ؿذ ٣ہ ه٤خٍ گہَح حطَ ؿخطخ ہ
طذ ہی حُّ کخ ٣ہ كخٍ ہٞطخ ہ کہ ؿ ٞکخّ ح ٍٝؿ ٞرخص رٜی  ٙٝکَے
گخ۔حُّ ٓ٤ں هيح کخ ٗخّ  ٍَٟٝآث گخ۔کٜخث گخ ط ٞرْٔ ہللا کہہ کَ کٜخث
گخ ،كخٍؽ ہٞگخ ط ٞحُلٔي ّلِل کہ گخ۔ ٓٞث گخ ط ٞہللا ک٣ ٞخى کَک ٓٞث
گخ حُٹ ٜگخ ط ٞہللا ہی کخ ٗخّ ُ٤ظ ہٞث رخص چ٤ض ٓ٤ں رخٍ رخٍ حُّ کی
ُرخٕ ٓ رْٔ ہللا ،حُلٔي ّلِل ،حٕ ٗخء ہللآ ،خٗخء ہللا ح ٍٝحٓی َ١ف ک
ىَٓٝے کِٔخص ٗکِظ ٍہ٤ں گ ۔حپ٘ ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں ہللا ٓ ٓيى
ٓخٗگ گخ۔ ہَ ٗؼٔض ِٓ٘ پَ ٗکَ حىح کَے گخ۔ ہَ آكض آٗ پَ حُّ کی
ٍكٔض کخ ِ١زگخٍ ہٞگخ۔ ہَ ٓ٘کَ ٓ٤ں حُّ ٓ ٍؿٞع کَے گخ۔ہَ رَحثی
کخ ٓٞهغ ٓخٓ٘ آٗ پَ حُّ ٓ ڈٍے گخ۔ ہَ هًَٓ ٍٜٞى ہ ٗٞپَ حُّ
ٓ ٓؼخكی چخہ گخ۔ ہَ كخؿض پ ٖ٤آٗ پَ حُّ ٓ ُىػخ ٓخٗگ گخ۔
ؿَ ٝحُٹٜظ ر٤ٹٜظ حُ ٍٝىٗ٤خ ک ٓخٍے کخّ کخؽ کَط ہٞث حُّ کخ
ٝظ٤لہ هيح کخ ًکَ ہٞگخ۔٣ہ چ ِ٤ىٍ كو٤وض حٓالٓی ُٗيگی کی ؿخٕ ہ ۔
ىَٓٝی ؿظ٘ی رٜی ػزخىحص ہ٤ں حُٕ ک ُ ٤رہَ كخٍ کٞثی ٝهض ہٞطخ ہ
ؿذ  ٙٝحىح کی ؿخطی ہ٤ں ُ٤کٖ ٣ہ  ٙٝػزخىص ہ ؿ ٞہَ ٝهض ؿخٍی ٍہظی
ہ ۔ ح٣ ٍٝہی حٗٔخٕ کی ُٗيگی کخ ٓٔظوَ ٍٗظہ ہللا ح ٍٝحُّ کی ر٘يگی ک
ٓخط ٜؿٞڑے ٍکٜظی ہ ۔ هٞى ػزخىحص ح ٍٝطٔخّ ى٘٣ی کخٓٞا ٓ٤ں رٜی ؿخٕ
حٓی چ ٓ ِ٤پڑطی ہ کہ آىٓی کخ ىٍ ٓل ٞحُٕ هخ ٙحػٔخٍ ک ٝهض
ہی ٗہ٤ں رِکہ ۂہ ٝهض هيح کی َ١ف ٍحؿذ ح ٍٝحُّ کی ُرخٕ ىحثٔخ ً حُّ
ک ًکَ ٓ طَ ٍہ ۔

ٍٓ ٍٞہللاﷺ کخ حٍٗخى ہ 7
ػٖ ٓ َٜرٖ ٓؼخً ػٖ أر ٚ٤ػٖ ٍٓ ٍٞہللا  ٠ِٛہللا ػِ7 ِْٓ ٝ ٚ٤
إٔ ٍؿال ٓؤُ ٚكوخٍ أ ١حُـٜخى أػظْ أؿَح هخٍ أًؼَّ ْٛلِل طزخٍى
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ٝطؼخًًَُ ٠ح هخٍ كؤ ١حُٜخثٔ ٖ٤أػظْ أؿَح هخٍ أًؼَّ ْٛلِل طزخٍى
ٝطؼخًًَُ ٠ح ػْ ًًَ ُ٘خ حُٜالس ٝحًُِخس ٝحُلؾ ٝحُٜيهش ًَ ًُي
ٍٓ ٍٞہللا  ٠ِٛہللا ػِ٣ ِْٓ ٝ ٚ٤و ٍٞأًؼَّ ْٛلِل طزخٍى ٝطؼخُ٠
ًًَح۔
"ٓؼخً رٖ حْٗ ؿٜ٘ی ٍٝح٣ض کَط ہ٤ں کہ ح٣ک ٗو ٍٍٞٓ ٗ ٚہللاﷺ
ٓ پٞچٜخ کہ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا! ؿہخى کَٗ ٝحُٞا ٓ٤ں ٓذ ٓ رڑ ٛکَ
طؼخُی کٓ ٞذ ٓ ُ٣خىٙ
حؿَ پخٗ ٝحال ک ٕٞہ كَٓخ٣خ ؿ ٞحُٕ ٓ٤ں ہللا
ٖ
٣خى کَٗ ٝحال ہٞ۔ حُّ ٗ ػَ ٝک٤خ ٍٍ ُٙٝکٝ ٜ٘حُٞا ٓ٤ں ٓذ ٓ
ُ٣خى ٙحؿَ ک ٕٞپخث گخ؟ كَٓخ٣خ ؿ ٞحُٕ ٓ٤ں ٓذ ٓ ُ٣خى ٙہللا ک٣ ٞخى
کَٗ ٝحال ہٞ۔ پ َٜحُّ ٗو ٗ ٚحّ َ١ف ٗٔخُٖ ،
ُکٞس ،كؾ حٛ ٍٝيهہ
ك ٗ ٍٞ٠ہَ ح٣ک کخ ٣ہی ؿٞحد
حىح کَٗ ٝحُٞا ک ٓظؼِن پٞچٜخ۔
ؐ
ى٣خ۔کہ ؿ ٞہللا کٓ ٞذ ٓ ُ٣خى٣ ٙخى کَٗ ٝحال ہ"ٞ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ  ۴۷طخ )۴۴

رکش کی هغًٍں:

ٓٞالٗخ گٞہَ ٍكٔخٕ ک ِٗى٣ک „„ًکَ ٖحُہی کی ط ٖ٤هٔٔ٤ں ہ٤ں۔ ًکَ
رخُوِذً ،کَ رخُِٔخٕ حً ٍٝکَ رخُؼَٔ۔ ح ٍٝحٕ ک ىٍٓ٤خٕ ؿذ ٣ک ٍٗگی
طِک٤ہ حُ٘ل ّٞحٍٝ
ح ٍٝہْ آہ٘گی ہٞگی۔ ط ٞحّ ٍٞٛص ٓ٤ں ًکَ ٖحُہی
ٔ
حٛالف هِٞد ک ُٗ ٤لخ ح ٍٝک٤ٔ٤خ ػخرض ہٞگخ‟‟۔
ِ

رکش ههجی

٣ہ ہ کہ ىٍ ٓ٤ں ہللا کی ٓؼَكض  ٝه٘٤ض ،هٞف ٍٝؿخ ح ٍٝػظٔض ٝ
ٓلزض كٗ ٝ ٍٞ٠ؼ ٍٞک ٓخطٞٓ ٜؿٞى ہٞ۔ هِذ ِٓ ْ٤کی ٣ہی ٛلخص ٝ
ِٓکخص ًکَ ٖحُہی کخ ٓ٘زغ حَٓ ٍٝچ٘ٔہ ہ٤ں‟‟۔

رکش ثبنهغبٌ:

ُرخٕ ؿذ ہللا ک حٓٔخء كٔ ٖ٘ی ،حّ کی كٔي  ٝطٔز٤ق ح ٍٝطکزٝ َ٤
طل َ٤ٜک کِٔخص ٓ طَ ٝطخٍُ ٙہ ط ٞحّ ک حٓٔخء ٛ ٝلخص کخ
ٍِٗ ٍٝكٔض ٓ ٝک٘٤ض کخ ًٍ٣ؼہ
ًکَ هز٤ُٞض ُىػخ کخ ِ٤ٓٝہ رٜی ہ حٍٝ
ِ
رٜی ہ ۔ ػزيہللا رٖ ؓ
حَٓ کی كي٣غ ٓ٤ں ہ کہ رہظَ ٖ٣ػَٔ ٣ہ ہ کہ :
(طٌَٓی)
„„حٕ طلخٍم حُيٗ٤خ ُٔ ٝخٗک ٍ١ذ ٖٓ ًکَ ہللا۔
“طْ ىٗ٤خ ک ٞحّ كخٍ ٓ٤ں چٜٞڑ ٝکہ طَ٤ی ُرخٕ ہللا ک ًکَ ٓ طَ
ہٞ۔‟‟

رکش ثبنؼًم:۔
ؿْ َ١ف ًکَ رخُوِذ ک رـً َ٤کَ رخُِٔخٕ ٓٞػَ حٗ ٍٝظ٤ـہ ه ِ٤ػخرض
ًکَحٛالف ٗلْ کخ
ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ حّ َ١ف ػَٔ ک رـَٛ َ٤ف ُرخٗی
ِ
ًٍ٣ؼہ ػخرض ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ؿذ ُرخٕ پَ ہللا کخ ٗخّ ہ ٞح ٍٝػَٔ ہللا ک
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حكکخّ ک هالف ہ ٞط ٞه ٝ ٍٞػَٔ کخ ٣ہ ط٠خى رخػغ ٍكٔض ٗہ٤ں ہٞ
ٓکظخ۔ حٍٗخى ٍرخٗی ہ :
(انقق)3:
َكبُ َر َم ْقتًا ِع ْن َد اللَّ ِه أَ ْن تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْف َعلُونَ۔
“ہللا ک ِٗى٣ک ٣ہ رڑی رِ٤حٍی کی رخص ہ کہ طْ  ٙٝرخص کہ ٞؿْ ک
ٓطخرن ػَٔ ٗہ کَ”ٝ۔
ػَٔ ٓ ہللا ک٣ ٞخى کَٗ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حُّ کی ػزخىص کی ؿخث ۔
ح ٍٝؿ َ٤ہللا کی ػزخىص ٓ حؿظ٘خد ک٤خ ؿخث ۔ حّ کی َٗ٣ؼض کی
ح١خػض کی ؿخث ۔ ح ٍٝؿَٗ َ٤ػی هٞحٗ ٓ ٖ٤رـخٝص کی ؿخث ۔

هشآٌ کی رٌم آٌذ يٍں رکش ٰانہی عے يشاد رکش ثبنؼًم ہے:
كَ ْخً ًَُ ُْ ٢ْٓ ِٗٝحَ ًْ ًَُْ ًُ ْْ َٝح ْٗ ٌَُ ُْٝح ُِ َْ َٝ ٢ال طَ ٌْلَُ ُِْٕ ٝ۔

(حُزوَٙ۔ٕ)ٔ۷
"ُ ٖہٌح طْ ٓـ٣ ٜخى ٍک٤ٓ ، ٜٞں طٔہ٤ں ٣خى ٍکٜٞا گخ  ،حَ٤ٓ ٍٝح ٗکَ حىح
کلَحٕ ٗؼٔض ٗہ کَ"ٝ۔
کَ، ٝ
ِ
ٝحٗکَُٝی كخًکَٗٝی کی طلٔ َ٤ہ حّ ُ ٤کہ ٗکَ َٛف ُرخٕ ٓ
„„ٗکَ حُلٔي ّلِل‟‟ کہ٘ کخ ٗخّ ٗہ٤ں ہ رِکہ كو٤وی ٗکَ ٣ہ ہ کہ ہللا
کی ح١خػض کی ؿخث ۔ ح ٍٝحُّ کی ػطخ کَىٗ ٙؼٔظٞا ک ٞحُٓی کی ٍٟخ
ک ك ٍٜٞک ُ ٤حٓظؼٔخٍ ک٤خ ؿخث ۔ حٓخّ هَ١زی حّ آ٣ض کی طلَٔ٤
ٓ٤ں کہظ ہ٤ں7
"ٓؼ٤ي رٖ ؿز َ٤طخرؼی ٗ كَٓخ٣خ ہ کہ آ٣ض کخ ٓلہ٣ ّٞہ ہ کہ طْ َٓ٤ی
ح١خػض کَ٤ٓ ٝں طْ ک ٞحؿَ حٓ ٍٝـلَص ک ٓخط٣ ٜخى کَٗٝگخ۔ ًکَ ہللا
کی ح١خػض ک ٞکہظ ہ٤ں پْ ؿٗ ٞو ٚحُّ کی ح١خػض ٗہ٤ں کَطخ ٙٝ
حُّ کخ ًکَ ٗہ٤ں کَطخ حگَچہ حُّ کی طٔز٤ق  ٝطلِ َ٤ح ٍٝهَحٔص هَإٓ ُ٣خىٙ
ہ"ٞ۔

حٓخّ ٗٝٞی كَٓخط

ہ٤ں7

كَ٠ص ػطخء رٖ حری ٍرخف ٗ کہخ ہ کہ ٓـخُْ ًکَ ٓ َٓحى ٙٝ
ٓـخُْ ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں كَحّ  ٝكالٍ ،هَ٣ي  ٝكَٝهضٔٗ ،خٍُُٝ ،ےٗ ،کخف
١ ٝالم ح ٍٝكؾ ٝؿ َٙ٤ک حكکخّ ر٤خٕ ک ٤ؿخط ہٞا (٣ؼ٘ی ٓـخُْ
طؼِ ٝ ْ٤طؼِْ) ۔۔۔ػطخء ٗ ٣ہ رٜی كَٓخ٣خ ہ کہ ؿْ ٗ پخٗچ ٗٔخُ٣ں حُٕ
ک پٍٞے كوٞم ک ٓخط ٜپڑ ٘ٛکی ػخىص ر٘خُی ہ ٙٝ ٞہللا ک ٞکؼَص
ٓ ٣خى کَٗ ٝحُٞا ٓ٤ں ٗخَٓ ہ ۔‟‟
ٛلخرہ ک طَر٤ض ٣خكظہ حٕ ى ٝطخرؼ ٖ٤ک حهٞحٍ ٓ ػخرض ہٞطخ ہ ۔ کہ
حػٔخٍ ٛخُلہ حىح کَٗخ رٜی ًکَ ٖحُہی ہ ۔ حٍٝ
ٗٔخُ٣ں پڑ٘ٛخ ح ٍٝىَٓٝے
ِ
ى٘٣ی ػِ ّٞکی ٓـخُْ رٜی ًکَ کی ٓـخُْ ہ٤ں۔حّ َ١ف ىػٞص ٝ
طزِ٤ؾ،طَر٤ض  ٝطؼِ ْ٤ح ٍٝحَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک حؿظٔخػخص
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رٜی ٓـخُْ ًکَ ہ٤ں۔ رَ٘٤١کہ ہيف حٓ ٍٝوٜي ہللا کی ٍٟخ ک
ك ٍٜٞک ُ ٤حٓالّ کی حٗخػض  ٝحهخٓض ہ ٞ۔
(طلہ ْ٤حُٔٔخثَ كٜہ پ٘ـْ حُ ٓٞالٗخ گٞہَ ٍكٔخٕ ٛللہ ٖٖ ۷طخ )۷۷۷

ًکَ ہللا ،حّ ک

٣َ١و

ح ٍٝآىحد7

 َُّ٠ػًخ َِّ ٝه ْ٤لَشً َُّ ٝى ْْ َٕ ٝحُ َـــْ َٖ ِٓ َِْ ٜحُوَ ٍِْ ٞ
ي كِ ْْ َٗ ٢ل ِٔ َ
َْ ٝحً ًَُْ ٍَّرَّ َ
ي طَ َ
رِ ْخُ ُـ ُي ِّٖ ْ َٝ ٝ
خٍ ََ ٝال طَ ٌُ ْٖ ِّٓ َٖ ْحُ ٖـلَِِِْٖ ٤۔
حال َ
ِ ٛ

(حالػَحف۔)ٕٓ۷
"حے ٗزی ﷺ  ،حپ٘ ٍد کٛ ٞزق ٗ ٝخّ ٣خى ک٤خ کَ ٝىٍ ہی ىٍ ٓ٤ں
ُحٍی ح ٍٝهٞف ک ٓخط ٜحُ ٍٝرخٕ ٓ رٜی ہِکی ٓحٝحُ ک ٓخط ٜ۔ طْ
حُٕ ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ ٗہ ہ ٞؿخإ ؿ ٞؿلِض ٓ٤ں پڑے ہٞث ہ٤ں"۔
ص هَإٓ ک ط٣َ١ ٖ٤و كخ َٛہٞث ۔
حّ آ٣ض ٓ ًکَ ہللا ح ٍٝطالِ ٝ
ح٣ک ٣ہ کہ َٛف ًکَ هِزی ٣ؼ٘ی ٓؼخٗٔی هَإٓ حٓ ٍٝؼخٗٔی ًکَ ک طٍٜٞ
ح ٍٝطلکَ پَ حکظلخ کَے۔ ُرخٕ ک ٞرخُکَ كَکض ٗہ ہٞ۔
دٔعشے ٣ہ کہ حّ ک ٓخطُ ٜرخٕ ک ٞرٜی كَکض ىے ٓگَ آٝحُ رِ٘ي ٗہ
ہ ٞؿْ ک ٞىَٓٝے آىٓی ٖٓ ٓک٤ں۔٣ہ ىٞٗٝا ٣َ١و ًکَ ک  ،حٍٗخ ِى
ک ٓ٤ں ىحهَ ہ٤ں۔
َلٔ َ
ٍرخٗی َٝحً ُکَ كِی ٗ ِ
ح ٍٝرٍغشا هشٌوہ ٣ہ ہ کہ حٓظل٠خٍ هِذ ح ٍٝى٤ٛخٕ ک ٓخطُ ٜرخٕ کی
كَکض رٜی ہ ٞح ٍٝآٝحُ رٜی۔ ٓگَ حّ ٣َ١ن ک ُ ٤حىد ٣ہ ہ کہ
آٝحُ ک٣ُ ٞخى ٙرِ٘ي ٗہ کَے۔ ٓظ ٢ٓٞكي ٓ آگ ٗہ رڑٛخث ۔ ٣ہ ٣َ١وہ
٤ٓ ٍٞں طِو ٖ٤كَٓخ٣خ گ٤خ ہ ۔هَإٓ کَْ٣
حٍٗخ ِى هَآٗی َُ ٝىَٕٝ
حُـ ِٖٓ َٜحُوَ ِ
ِ
کی ح٣ک ىَٓٝی آ٣ض ٗ حّ کی ٌٓ٣ي ٟٝخكض حٕ ُلظٞا ٓ٤ں كَٓخثی
ہ ۔

ي ََ ٝال طُ َوخكِ ْ
ض رَِٜخ َٝح ْرظَ ِؾ رََ ًُِٖ َْٖ ٤ي َٓزًِْ ٤ال،
َ ٜالطِ َ
ََ ٝال طَـْ ـ ََْٜرِ َ
(ر٘ی حَٓحث)1117َ٤

حّ ٓ٤ں آٗلَ٠ص ِٛی ہللا ػِ٤ہ  ِْٓٝک ٞكکْ ہ کہ حپ٘ی هَأص ٓ٤ں ٗہ
ُ٣خى ٙؿہَ ک٤خ کَ٣ں حٗ ٍٝہ رخُکَ حهلخء رِکہ ؿہَ ح ٍٝحهلخء ک ىٍٓ٤خٗی
ک٤ل٤ض ٍکٜخ کَ٣ں ۔
ٗٔخُ ٓ٤ں هَأص هَإٓ ک ٓظؼِن آٗلَ٠ص ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٗ ِْٓٝ
كَ٠ص ٛي٣ن حکزَ ح ٍٝكخٍٝم حػظْ ٍٟی ہللا ػ٘ۂخ ک٣ ٞہی ہيح٣ض
كَٓخثی ۔
ٛل٤ق كي٣غ ٓ٤ں ہ کہ ح٣ک َٓطزہ ٍٓ ٍٞہللا ِٛی ہللا ػِ٤ہ  ِْٓٝآهَ
ٍحص ٓ٤ں گٗ ٓ َٜکِ  ،كَ٠ص حرٞرکَ ٛي٣ن ٍٟی ہللا ػ٘ہ ک
ٓکخٕ پَ پہ٘ک ط ٞى٣کٜخ کہ ٔٗ ٙٝخُ ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞطٓ ٜگَ طالٝص
آۂظہ کٍَہ ط ، ٜپ َٜك َ٠ػَٔ رٖ هطخد ٍٟی ہللا ػ٘ہ ک ٓکخٕ
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پَ پہ٘ک ط ٞى٣کٜخ کہ رہض رِ٘ي آٝحُ ٓ طالٝص کَ ٍہ ط ، ٜؿذ
ٛزق ک٣ ٞہ ىٞٗٝا كَ٠حص كخ َٟهيٓض ہٞث ط ٞآپ ٗ ٛي٣ن حکزَ
ٓ كَٓخ٣خ کہ ٓ٤ں ٍحص طٔہخٍے پخّ گ٤خ ط ٞى٣کٜخ کہ طْ پٔض آٝحُ ٓ
طالٝص کَ ٍہ طٛ ، ٜي٣ن ٗ ػَ ٝک٤خ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا ٓـ ٜؿْ
ًحص ک٘ٓ ٞخٗخ طٜخ حّ ٗ ٖٓ ُ٤خ ٣ہ کخكی ہ  ،حٓی َ١ف كخٍٝم حػظْ
ٓ كَٓخ٣خ کہ آپ رِ٘ي آٝحُ ٓ طالٝص کٍَہ ط ، ٜحٗہٞا ٗ ػَٝ
ک٤خ کہ هَأص ٓ٤ں ؿہَ کَٗ ٓ َٓ٤ح ٓوٜي ٣ہ طٜخ کہ ٗ٘٤ي کخ ؿِزہ ٗہ
ٍہ ح٤ٗ ٍٝطخٕ حّ کی آٝحُ ٓ رٜخگ  ،آٗلَ٠ص ِٛی ہللا ػِ٤ہ
 ٗ ِْٓٝكِٜ٤ہ كَٓخ٣خ کہ ٛي٣ن حکزَ ک٣ ٞہ ہيح٣ض کی کہ ًٍح کک ٜآٝحُ
رِ٘ي ک٤خ کَ٣ں ح ٍٝكخٍٝم حػظْ ک٣ ٞہ کہ کک ٜپٔض ک٤خ کَ٣ں ۔
(حرٞىحإى )
طٌَٓی ٓ٤ں ٍٝح٣ض ہ کہ كَ٠ص ػخث٘ہ ٍٟی ہللا ػ٘ہخ ٓ آٗلَ٠ص
ِٛی ہللا ػِ٤ہ  ِْٓٝکی طالٝص ک رخٍے ٓ٤ں رؼ ٞكَ٠حص ٗ ٓٞحٍ
ک٤خ کہ ؿہَحً کَط ط٣ ٜخ ِٓ ًَّح ؟ حٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ کہ کزٜی ؿہَح ًکزٜی
َٓح ًىٞٗٝا َ١ف طالٝص كَٓخط ط ٜ۔
ٍحص کی ٗلَ ٗٔخُ ٓ٤ں ح ٍٝهخٍؽ ٗٔخُ طالٝص ٓ٤ں رؼ ٞكَ٠حص ٗ
ؿہَ پٔ٘ي ک٤خ رؼ ٗ ٞآۂظہ ک ،ٞحٓی ُ ٤حٓخّ حػظْ حر ٞك٘٤لہ ٗ
كَٓخ٣خ کہ طالٝص کَٗ ٝحُ ک ٞحهظ٤خٍ ہ ؿْ َ١ف چخہ طالٝص
کَے ،حُزظہ آٝحُ ٓ طالٝص کَٗ ٓ٤ں چ٘ي َٗحثٓ ٢ذ ک ِٗى٣ک
ٍَٟٝی ہ٤ں ،ح٣ ٍٝہ کہ حّ ٓ٤ں ٗخّ ٞٔٗ ٝى ح٣ٍ ٍٝخء کخ حٗي٘٣ہ ٗہ ہ،ٞ
ىَٓٝے حّ کی آٝحُ ٓ ىَٓٝے ُٞگٞا کخ كَؽ ٣خ طکِ٤ق ٗہ ہ ،ٞکٔی
ىَٓٝے ٗو ٚکی ٗٔخُ  ٝطالٝص ٣خ کخّ ٓ٤ں ٣خ آٍحّ ٓ٤ں هَِ حٗيحُ ٗہ
ہ ،ٞح ٍٝؿہخا ٗخّ ٞٔٗ ٝى ح٣ٍ ٍٝخء کخ ٣خ ىَٓٝے ُٞگٞا ک کخّ ٣خ آٍحّ
ٓ٤ں هَِ کخ حٗي٘٣ہ ہ ٞطٓ ٞذ ک ِٗى٣ک آۂظہ ہی پڑ٘ٛخ حك َ٠ہ ۔
ح ٍٝؿ ٞكکْ طالٝص هَإٓ کخ ہ ٝہی ىَٓٝے حًکخٍ  ٝطٔز٤ق کخ ہ کہ
آۂظہ ح ٍٝرِ٘ي آٝحُ ٓ ىٞٗٝا َ١ف ؿخثِ ہ رَ٘٤١کہ آٝحُ حط٘ی رِ٘ي
ٗہ ہ ٞؿ ٞه٘ٞع  ٝهٞ٠ع ح ٍٝحىد ک هالف ہ ِ٤ٗ ٞحّ کی آٝحُ ٓ
ىَٓٝے ُٞگٞا ک کخّ ٣خ آٍحّ ٓ٤ں هَِ ٗہ آطخ ہ ٞ۔
ح ٍٝحّ کخ كِٜ٤ہ کہ َٓحً ح ٍٝؿہَحً ٓ٤ں ٓ حك َ٠ک٤خ ہ  ،حٗوخٙ
ح ٍٝكخالص ک حػظزخٍ ٓ ٓوظِق ہ  ،رؼُٞ ٞگٞا ک ُ ٤ؿہَ
رہظَ ہٞطخ ہ رؼ ٞک ُ ٤آۂظہ ِ٤ٗ ،رؼ ٞحٝهخص ؿہَ رہظَ ہٞطخ ہ
(طلٔٓ َ٤ظہَی ٍٝ ٝف
رؼٝ ٞهض َٓحً۔
حُز٤خٕ ٝؿ)َٙ٤
دٔعشا ادة رالٔد أس رکش کب ٌہ ہے کہ ػخؿِی ح ٍٝطَ٠ع ک ٓخطٜ
ًکَ ک٤خ ؿخث حّ کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ حٗٔخٕ ک ٞكن طؼخُی کی
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حّ ک

ػظٔض  ٝؿالٍ ٓٔظل َ٠ہ ٞح ٍٝؿً ٞکَ کٍَہخ ہ
ٓلہ ّٞپَ ٗظَ ہ ٞ۔
رٍغشا ادة حٓی آ٣ض ٓ٤ں ُلع ه٤لہ ٓ ٣ہ رظال٣خ گ٤خ کہ ًکَ  ٝطالٝص ک
ٝهض حٗٔخٕ پَ ہ٤زض ح ٍٝهٞف کی ک٤ل٤ض ہٗٞخ چخہج  ،هٞف حّ کخ کہ ہْ
ہللا طؼخُی کی ػزخىص ح ٍٝػظٔض کخ كن حىح ٗہ٤ں کَٓکظ ٔٓ ،کٖ ہ کہ
ہْ ٓ کٞثی ر حىری ہٞؿخث  ِ٤ٗ ،حپ٘ گ٘خہٞا ک حٓظل٠خٍ ٓ
ػٌحد حُہی کخ هٞف ٗ ِ٤حٗـخّ ح ٍٝهخطٔہ کخ هٞف کہ ٓؼِٗ ّٞہ٤ں ۂخٍح
هخطٔہ کْ كخٍ پَ ہٗٞخ ہ  ،رہَكخٍ ًکَ  ٝطالٝص حّ َ١ف ک٤خ ؿخث
ؿ ٔ٤کٞثی ہ٤زض ُى ٙڈٍٗ ٝحال ک٤خ کَطخ ہ ۔
٣ہی آىحد ىػخ حٓی ٓ ٍٙٞحػَحف ک َٗٝع ٓ٤ں رٜی ح٣ک آ٣ض ٓ٤ں حّ
 َُّ٠ػًخ َُّ ٝه ْلَ٤شً( ،حالػَحف)557حّ ٓ٤ں
َ١ف آث ہ٤ں (آ٣ض) حُ ْى ُػ ْٞح ٍَرَّ ٌُ ْْ طَ َ
ه٤لۃ ک رـخث هل٤ۃ کخ ُلع آ٣خ ہ ؿْ ک ٓؼ٘ی آۂظہ آٝحُ ٓ ًکَ
کَٗ ک ہ٤ں ،گ٣ٞخ ًکَ  ٝطالٝص کخ ح٣ک حىد ٣ہ رٜی ہ کہ آۂظہ
پٔض آٝحُ ٓ ک٤خ ؿخث ٤ُ ،کٖ حّ آ٣ض ٗ حّ ک ٓؼ٘ی رٜی ٝحٟق
کَى٣ج کہ حگَچہ آٝحُ ٓ ًکَ کَٗخ رٜی ٓٔ٘ٞع ٗہ٤ںٓ ،گَ َٗ٣ ١ہ
ہ کہ ٍَٟٝص ٓ ُحثي آٝحُ رِ٘ي کَے ِ٤ٗ ،حط٘ی رِ٘ي ٗہ کَے ؿْ
ٓ٤ں ه٘ٞع هٞ٠ع ح ٍٝػخؿِی  ٝطَ٠ع کی ک٤ل٤ض ؿخطی ٍہ ۔
آهَ آ٣ض ٓ٤ں ًکَ  ٝطالٝص ک حٝهخص رظالث کہ ٛزق ٗ ٝخّ ہٗٞخ
چخہج حّ ک ٣ہ ٓؼ٘ی رٜی ہٓٞکظ ہ٤ں کہ کْ حُ کْ ىٕ ٓ٤ں ىَٓ ٝطزہ
ٛزق حٗ ٍٝخّ ًکَ ہللا ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞہٗٞخ چخہج ۔ ح٣ ٍٝہ رٜی ہٓٞکظخ ہ
کہ ٛزق ٗخّ ر ٍٞکَ َٓحى طٔخّ ُٗ ٝ َ٤ہخٍ ک حٝهخص ہٞا ؿَ٘ٓ ٔ٤م
ٓـَد ر ٍٞکَ ٓخٍح ػخُْ َٓحى ُ٤خ ؿخطخ ہ  ،حّ ٍٞٛص ٓ٤ں ٓؼ٘ی آ٣ض
ک ٣ہ ہٞا گ کہ حٗٔخٕ پَ الُّ ہ کہ ۂ٘٤ہ ہَ كخٍ ٓ٤ں ًکَ ٝ
طالٝص کخ پخر٘ي ٍہ  ،كَ٠ص ػخث٘ہ كَٓخطی ہ٤ں کہ ٍٓ ٍٞہللا ِٛی ہللا
ػِ٤ہ  ِْٓٝہَ ٝهض ہَ كخٍ ٓ٤ں ہللا کی ٣خى ٓ٤ں ٓ٘ـٍ ٍٞہظ ط ٜ۔
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ ٗٔزَ ٔ۷۷طخ
)ٔ۷۴
ُ
حّ رخٍے ٓ٤ں حرٖ کؼ َ٤كَٓخط ہ٤ں7۔ہللا كکْ ى٣ظ ہ٤ں کہ حٓ ىٕ ک
َٗٝع ٓ٤ں ٣خى ک٤خ ؿخث ۔ ىٕ ک آهَ ٓ٤ں ٣خى ک٤خ ؿخث ح ٍٝرڑی کؼَص
ٓ ٣خى ک٤خ ؿخث ۔ ح٤ٓ ٍٝي هطذ ٗہ٤ي كی ظالٍ حُوَإٓ ٛللہ ٤ٓ ٔ۷۸ں
كَٓخط ہ٤ں کہ طَ٠ػخ ً  ٝه٤لۃً ک ٓؼ٘ی ٣ہ ہ٤ں کہ „„ہللا کٞىٍ ٓ٤ں
ٗہخ٣ض ػخؿِی ح ٍٝهٞف ٍ ٝؿخ کی كخُض ٓ٤ں ٣خى کَُ ٝرخٕ ٓ رٜی
ًکَ ٖحُہی کَٓ ٝگَ ؿہَحً ٗہ کَ ٝرِکہ ہِکی آٝحُ ٓ٤ں۔ ًکَ ٖحُہی
کخٓٔظلذ ٣َ١وہ ٣ہی ہ کہ ٣ہ چ٤ن  ٝپکخٍ کی ٍٞٛص ٓ٤ں ٗہ ہٞ۔
ؓ
حٗؼَی کی ٍٝح٣ض ٓٞؿٞى ہ کہظ
ٓٓٞی
ٛل٤ل٤ٓ ٖ٤ں كَ٠ص حرٞ
ٖ
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طؼخُی
ہ٤ں کہ ٓلَ٤ٔٗٝں ٓ کٔی ٓلَ ٓ٤ں ُٞگٞا ٗ رِ٘ي آٝحُ ٓ٤ں ہللا
ٖ
ك ٗ ٍٞ٠كَٓخ٣خ „„حے ُٞگًٍ!ٞح حپ٘ی
ک ٞپکخٍٗخ َٗٝع کَ ى٣خ۔حُٕ ٓ
ؐ
آٝحُ ک ٞپٔض حٓ ٍٝليٝى ٍک ٜٞطْ ٗہ کٔی ؿخثذ ًحص ک ٞپکخٍ ٍہ ہٞ۔
حٗ ٍٝہ کٔی گٗٞگی رہَی ًحص کٞ۔ ؿٔ طْ پکخٍ ٍہ ہ٤ٔٓ ٙٝ ٞغ رٜی
ہ هَ٣ذ رٜی ہ ح ٙٝ ٍٝطْ ٓ٤ں ٓ ہَ ٗو ٚکی ٓٞحٍی کی گَىٕ
ٓ ُ٣خى ٙهَ٣ذ ہ ۔
٣ہ رخص ٗٞٹ کَٗ ک الثن ہ کہ حٕ ٗ٤ٓ ٜٙٞں ؿْ ًکَ ک
رخٍے ٓ٤ں کہخ گ٤خ ہ ۔ َٛ ٙٝف ُرخٗی ًکَ ٗہ٤ں ہ رِکہ حّ ٓ َٓحى
هِزی ًکَ ہ ۔ حّ ُ ٤کہ ؿْ ًکَٓ٤ں ٓ ٓ ٖٓٞحً ٍٝحکَ کخ ىٍ
َٓطؼٖ ٗہ ہ ٞؿْ ٓ آىٓی کخ ٝؿيحٕ حٓ ٍٞٗ ٍٝظخػَ ٗہ ہٞ۔ ؿْ ًکَ
کخ حػَ حٗٔخٕ کی ًحص ح ٍٝحػٔخٍ پَ ٗہ ہٞ۔حً ٙٝ ٍٝکَ ػخؿِی ،طَ٠ع
ح ٍٝهٞف ک ٓخطٗ ٜہ ک٤خ ؿخث ۔ط ٞحُٓ ًکَ ٗہ ٓٔـٜخ ؿخث گخ۔ رِکہ
رؼ ٞكخالص ٓ٤ں ط ٙٝ ٞہللا کی ٗخٕ ٓ٤ں گٔظخهی ط ٍٜٞہٞگخ۔ ًکَ کخ
ٓلہ ّٞط٣ ٞہ ہ کہ حٗٔخٕ ٗہخ٣ض ػخؿِی ،حىد ،حٗ ٍٝہخ٣ض ہی هٞف ٝ
ٍؿخ کی كخُض ٓ٤ں ہللا ک٣ ٞخى کَے ح ٍٝہللا کی ٣خى ک ٓخطٓ ٜخط ٜہللا کی
ض ٗخٕ کخ ط ٍٜٞرٜی ک٤خ ؿخث ۔ حُ ٍٝىػخ کی ؿخث کہ
ػظٔض ح ٍٝؿالُ ِ
حٗٔخٕ ہللا ک ؿ٠ذ ٓ ٓللٞظ ہٞا۔ َٛف حّ ًکَ ٓ حٗٔخٕ کٞ
ٍٝكخٗی ؿال ٗ٤ٜذ ہٓ ٞکظی ہ ۔
(كی ظالٍ حُوَإٓ حُ ٓ٤ي هطذ ٗہ٤ي ٛللہ  ٔ۷۸طخ )ٔ۷۴

هَإٓ ٓـ٤ي کی طالٝص رہظًَ ٖ٣کَ ٖحُہی ہ 7

هَإٓ کَ ْ٣کخ ح٣ک ٗخّ „„حٌُکَ‟‟ہ (ؿْ کی طل َ٤ٜہْ ػِٔ٣ض ک
طؼخُی ٗ حّ کظخد ٓ٤ں حپ٘
ًٍحثغ رخد ٓ٤ٓ ّٞں ر٤خٕ کَ٣ں گ ) ہللا
ٖ
ُ
ر٘يٝا ک ٞحُٕ کی آهَص ٣خى ىالثی ہ ح ٍٝحٕ ک ٞحپ٘ حكکخّ  ٝكَحثٞ
٣خى ىالث ہ٤ں حٔٓ ٍٝـٜخث ہ٤ں طخکہ ُٗ ٙٝيگی ک ٓوٜي ک ٞرٗ ٍٜٞہ
ؿخث٤ں۔ حّ ٗخّ ح ٍٝحّ کی ٌٓکٝ ٍٙٞؿۂ طٔٔ٤ہ ٓ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ۔ کہ
هَإٓ کی طالٝص رہظًَ ٖ٣کَ ٖحُہی ہ ۔رَ٘٤١کہ ٣ہ طالٝص حهال ٙحٍٝ
ٗؼٝ ٍٞك ٍٞ٠ک ٓخط ٜکی ؿخث ۔ کٗٞ٤کہ ىٍ کی ٛلخثی حٍ ٍٝهض ٝ
ٍٓ ٗ ٍٞكَٓخ٣خ
ص هَإٓ ہ ۔ ؿٔ٤خ کہ
ٓٞػَ طَ٣ًٍ ٖ٣ؼہ طالِ ٝ
ؐ
ٓ ُٞکخ ٔ
ہ 7
"ىُٞا پَ ُٗگ پڑ ؿخطخ ہ ؿْ َ١ف کہ پخٗی ُگ ؿخٗ ٓ ُٞہخ ُٗگ
آُٞى ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ٓٞحٍ ک٤خ گ٤خ کہ حّ ُٗگ ک ى ٍٝکَٗ کخ ک٤خ ًٍ٣ؼہ
آپ ٗ كَٓخ٣خ ٓٞص ک ٞکؼَص ک ٓخط٣ ٜخى کَٗخ ح ٍٝهَإٓ کی
ہ ۔ ؐ
(ٗؼذ حالٔ٣خٕ ُِز٤ہوی)
طالٝص کَٗخ"۔
طؼخُی کٔی ىَٓٝے ًکَ ٓ حط٘خ هٗ ٕٞہ٤ں ہٞطخ ؿظ٘خ هَإٓ کی
ہللا
ٖ
طؼخُی كَٓخط ہ٤ں کہ
طالٝص ٓ ه ٕٞہٞطخ ہ ۔ كي٣غ هيٓی ہ ۔ „„ہللا
ٖ
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ؿْ ٗو ٚک ٞهَإٓ ک پڑ ٘ٛپڑٛخٗ ٗ َٓ٤ح ًکَ کَٗ حٓ ٍٝـٜ
ٓ ٓٞحٍ ُ ٝىػخ کَٗ ٓ ٓ٘ـ ٍٞکَ ُ٤خ ہ ٞط٤ٓ ٞں حُٓ حّ ٓ
ُ٣خى ٙىٝا گخ ؿٓ ٞخٗگ٘ ٝحُٞا ک ٞى٣ظخ ہٞا۔ ح ٍٝہللا ک کالّ کی
ػظٔض رخهی کالٓٞا پَ حط٘ی ُ٣خى ٙہ ؿظ٘ی ہللا کی ػظٔض حُّ کی
(طلہ ْ٤حُٔٔخثَ كٜہ پ٘ـْ حُ
ٓلِٞم پَ ہ ۔ (طٌَٓی)
ٓٞالٗخ گٞہَ ٍكٔخٕ ٛللہ )۷۷۴ ،۷۷۸

ہللا کخ ًکَ ہی حکزَ ہ 7
ٌُٝکَہللا حکزَ (ٓ ٍٙٞػ٘کزٞص آ٣ض ٗٔزَ)۷۷
حّ ک کجی ٓؼ٘ی ہٓ ٞکظ ہ٤ں۔ اٌک ٌہ کہ ہللا کخ ًکَ (٣ؼ٘ی ٗٔخُ) حّ
ٓ رٍِگ طَ ہ ۔ حّ کی طخػَٛ َ٤ف ِٓزی ہی ٗہ٤ں ہ کہ رَحثٞ٤ا
ٓ ٍٝک رِکہ حّ ٓ رڑ ٛکَ ٤ٗ ٙٝکٞ٤ا پَ حُرٜخٍٗ ٝحُی حٍٝ
ٓزوض حُی حُوَ٤حص پَ آٓخى ٙکَٗ ٝحُی چ ِ٤ہ ۔ دٔعشا يطهت ٌہ ہے
کہ ہللا کی ٣خى رـخث هٞى رڑی چ ِ٤ہ ۔ ه َ٤حالػٔخٍ ہ ۔ حٗٔخٕ کخ
کٞثی ػَٔ رٜی حّ ٓ حكٗ َ٠ہ٤ں ہ ۔ رٍغشا يطهت ٌہ ہے کہ ہللا کخ
طٔہ٤ں ٣خى کَٗخ طٔہخٍے حُّ ک٣ ٞخى کَٗ ٓ ُ٣خى ٙرڑی چ ِ٤ہ ۔ هَإٓ
ٓ٤ں ہللا ٖ
طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7كخًکَٗٝی حًکَکْ (حُزوَ ٙآ٣ض ٕ )ٔ۷طْ
ٓـ٣ ٜخىکَ٤ٓ ٝں طٔہ٤ں ٣خى کَٗٝگخ‟‟
ُ
پْ ؿذ ر٘ي ٙہللا ک٣ ٞخى کَے ط ٞالٓلخُہ ہللا رٜی حّ ک٣ ٞخى کَے گخ۔ حٍٝ
٣ہ كِ٤٠ض کہ ہللا کٔی ر٘يے ک٣ ٞخى کَے حّ ٓ رٍِگ طَ ہ کہ ر٘يٙ
ہللا ک٣ ٞخى کَے۔
حٕ طٓ ٖ٤طخُذ ک ػال ٙٝح٣ک حُ ٍٝط٤ق ٓطِذ ٣ہ رٜی ہ ؿٔ
ؓ
طؼخُی کی ٣خى
حرٞحُيٍىح کی حہِ٤ہ ٓلظَٓہ ٗ ر٤خٕ ک٤خ ہ کہ ہللا
كَ٠ص
ٖ
ٗٔخُ طک ٓليٝى ٗہ٤ں ہ رِکہ حّ کخ ىحثَ ٙحّ ٓ رہض ُ٣خى٤ٓٝ ٙغ
ہ ۔ ؿذ آىٓی ٍٍ ُٙٝکٜظخ ہ ٣خ ٖ
ُکٞحس ى٣ظخ ہ ٣خ کٞثی ٗ٤ک کخّ کَطخ
ہ ط ٞالٓلخُہ ہللا ک٣ ٞخى ہی کَطخ ہ ۔ طزٜی ط٤ٗ ٙٝ ٞک ػَٔ حُّ ٓ
ٛخىٍ ہٞطخ ہ ۔ حّ َ١ف ؿذ آىٓی کٔی رَحثی ک ٓٞحهغ ٓخٓ٘ آٗ
پَ حّ ٓ پَہ ِ٤کَطخ ہ ط٣ ٞہ رٜی ہللا کی ٣خى کخ ہی ٗظ٤ـہ ہٞطخ ہ ۔
حّ ُ٣ ٤خى ٖحُہی ح٣ک ٓ ٖٓٞکی پٍٞی ُٗيگی پَ كخٝی ہٞطی ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٖ ٛللہ )۴ٓ۸ ٝ ۴ٓ۴

رؼبنی کی اَغبٌ کٕ رُجٍہ کہ ِٔ ؿلهذ يٍں َہ پڑے:
ہللا
ٰ
ٓ ٍٙٞحالػَحف کی آ٣ض ٗٔزَ612ک آهَ ٓ٤ں كَٓخ٣خ گ٤خ۔ کہ "ہللا کی ٣خى
ک ٞچٜٞڑ کَ ؿلِض ٝحُٞا ٓ٤ں ٗخَٓ ٗہ ہ ٞؿخٗخ"۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی كَٓخط
ہ٤ں„„٣ہ آهَی ٗ٤ٜلض ہ ؿ ٞهطزہ ک ٞهظْ کَط ہٞث حٍٗخى كَٓخثی
گجی ہ ح ٍٝحّ کی ؿَ٣ ٝہ ر٤خٕ کی گجی ہ کہ طٔہخٍح كخٍ کہ٤ں
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ؿخكِٞا کخ ٓخ ٗہ ہٞؿخث ۔ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ؿ ٞکک ٜگَٔحہی پِ٤ٜی ہ ح ٍٝحٗٔخٕ
ک حهالم  ٝحػٔخٍ ٓ٤ں ؿ ٞكٔخى رٜی ٍٔٗٝخ ہٞح ہ ۔ حّ کخ ٓزذ َٛف
٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ حّ رخص ک ٞر ٍٜٞؿخطخ ہ کہ هيح حُّ کخ ٍد ہ ۔ حٍٝ
 ٙٝهيح کخ ر٘ي ٙہ حُ ٍٝىٗ٤خ ٓ٤ں حّ ک ٞآُٓخثٖ ک ُ ٤حُ ٍٝىٗ٤خ کی
ُٗيگی هظْ ہ ٗٞک رؼي حُٓ حپ٘ ٍد ک ٞكٔخد ى٘٣خ ہٞگخ۔ پْ ؿٞ
ٗوٍ ٚح ٍِ ٙحٓض پَ چِ٘خ حُ ٍٝىٗ٤خ ک ٞچالٗخ چخہظخ ہٞ۔ حُّ کٓ ٞوض حہظٔخّ
کَٗخ چخہ ٤۔۔کہ ٣ہ ر ٍٜٞکہ٤ں هٞى حُّ ک ٞالكن ٗہ ہ ٞؿخث ۔ حّ ُ٤
ٗٔخُ حً ٍٝکَ ٖحُہی ح ٍٝىحثٔی طٞؿہ حُی ہللا کی رخٍ رخٍ طخک٤ي کی گجی ہ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ )ٔٔ۷

ہللا کے رکش عے ؿبكم ؽخـ کی اهبػذ عے يُغ کٍب
گٍب ہے:

خٕ
ََ ٝال طُ ِط ْغ َٓ ْٖ حَ ْؿلَ َِْ٘خ هَ ِْزََ ٗٚػ ْٖ ًِ ًْ ََِٗخ َٝحطَّزَ َغ ٖٞ َٛىَ ًَ َٝ ُٚ

حٍٗخى ہ
حَ َْٓ ُٗ ٙكُ ًَُ١خ (حُکہق)ٕ۸7

"کٔی حٗ ٔ٣و ٚکی ح١خػض ٗہ کَ ٝؿْ ک ىٍ ک ٞہْ ٗ حپ٘ی ٣خى
ٓ ؿخكَ کَ ى٣خ ہ ح ٍٝؿْ ٗ حپ٘ی هٞحہٖ ِ ٗلْ کی پَٝ٤ی حهظ٤خٍ
٣َ١ن کخٍ حِكَح ٝ ١طلَ ٢٣پَ ٓز٘ی ہ "۔
کَ ُی ہ ح ٍٝؿْ کخ
ِ
ُ
ُ
ًکَ ٓ٤ں ٣ہ رخص رٜی ٗخَٓ ہ کہ حّ ٗو ٚکی رخص ٗہ ٓخٗٞ۔ حّ ک
آگ ٗہ ؿٜک ،ٞحُّ کخ ٓ٘٘خ پٍٞح ٗہ کَ ٝح ٍٝحُّ ک کہ پَ ٗہ چِٞ
ؿْ ک ىٍ ک ٞہْ ٗ حپ٘ی ٣خىٓ ؿخكَ کَ ى٣خ ہ ۔ ح ٍٝؿْ ٗ حپ٘ی
هٞحہٖ ٗلْ کی پَٝ٤ی حهظ٤خٍ کَ ُی ہ ح ٍٝؿْ کخ ٣َ١ن کخٍ حكَح١
 ٝطلَ ٢٣پَ ٓز٘ی ہ ۔ حٔ٣خ ٗو ٚهيح ک ٞر ٍٜٞکَ ٗلْ کخ ر٘ي ٙرٖ ؿخطخ
ہ ۔ حُّ ک ہَ کخّ ٓ٤ں ر حػظيحُی پ٤يح ہ ٞؿخطی ہ ح ٙٝ ٍٝكن کٞ
چٜٞڑ کَ ح ٍٝحهالهی كيٝى ک ٞطٞڑکَ رگڈٹ چِ٘ ٝحال ہٞطخ ہ ۔ حٔ٣
آىٓی کی ح١خػض ٓ ٓ٘غ ک٤خ گ٤خ ہ حد ظخہَ ہ ؿ ٞآىٓی ح١خػض
کَے گخ  ٙٝهٞى رٜی حّ کی َ١ف گَٔحہی ٓ٤ں پڑ ؿخث گخ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ۔ٖٕ)

ًکَ ک
ًکَ کَٗ

ك٠خثَ ح ٍٝػَٔحص
ٝحُٞا ک ٞہللا ٣خى کَطخ ہ 7

ًکَ ک ك٠خثَ ر ٗٔخٍ ہ٤ں۔ ح٣ ٍٝہی ح٣ک كِ٤٠ض کک ٜکْ ٗہ٤ں ہ ۔
طؼخُی رٜی حٓ ٣خى كَٓخط
طؼخُی ک٣ ٞخى کَطخ ہ ط ٞہللا
کہ ؿ ٞر٘ي ٙہللا
ٖ
ٖ
ہ٤ں۔ٓ ٍٙٞروَ٤ٓ ٙں حٍٗخى ہ كخًکَٗٝی حًکَکْ آ٣ض ک ٓؼ٘ی ٣ہ ہ٤ں کہ
ض حكکخّ ک ٓخط٣ ٜخى کَ ٝط٤ٓ ٞں طٔہ٤ں ػٞحد حٍٝ
طْ ٓـ ٜح١خػ ِ
ٓـلَص ک ٓخط٣ ٜخى کَٝا گخ۔ حرٞػؼٔخٕ ٗہيی ٗ کہخ کہ ٓ٤ں حّ ٝهض
طؼخُی ۂ٤ں ٣خى كَٓخط ہ٤ں۔ ُٞگٞا ٗ کہخ کہ
ک ٞؿخٗظخ ہٞا ؿْ ٝهض ہللا
ٖ
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آپ ک٣ ٞہ کٓ ٔ٤ؼِ ّٞہٓ ٞکظخ ہ ۔ كَٓخ٣خ حّ ُ ٤کہ هَإٓ کَ ْ٣ک
طؼخُی ک٣ ٞخى کَطخ ہ ط ٞہللا
ٝػيے ک ٓطخرن ؿذ کٞثی ر٘ي ٖٓٞٓ ٙہللا
ٖ
طؼخُی رٜی حُٓ ٣خى کَط ہ٤ں۔حّ ُ٣ ٤ہ ٓٔـ٘٤ُ ٜخ آٓخٕ ہ کہ ؿْ
ٖ
طؼخُی رٜی ٣خى كَٓخث٤ں گ ۔
ٝهض ہْ ہللا کی ٣خى ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞہٗٞگ ط ٞہللا
ٖ
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ ٕ)ٖ۴

ہللا کخ ًکَ ٗ٤طخٕ ٓ

رکخطخ ہ 7

ٍٓ ٍٞہ 7
حٍٗخى
ؐ
هخٍ ٍٓ ٍٞہللاﷺ حَٓکْ رٌکَ ہللا کؼَ٤ح ٓ ٝؼَ ًحُک کٔؼَ ٍؿَ
كظی ح ٖطی كٜخ ً كخكَُ ٗلٔہ  ٝکٌُک حُؼزي ال
ِ١زہ حُؼيَٓ ٝحػخ ً ٖ
٘٣ـ ٖٓ ٞحُ٘٤طخٕ حال رٌکَ ہللا۔
(طٌَٓی ۔طَؿ٤ذ کظخد حٌُکَ)
"ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ حٍٗخى كَٓخ٣خ کہ ٓ٤ں طٔہ٤ں كکْ ى٣ظخ ہٞا۔ کہ ہللا کٞ
ُ٣خى٣ ٙخى کَ ٝحً ٍٝکَ کی ٓؼخٍ حٔ٣ی ٓٔـ ٜٞؿ ٔ٤کٔی آىٓی کخ حُّ
ک ىٖٗٔ ٗہخ٣ض طِ٤ی ک ٓخط ٜپ٤کٜخ کَ ٍہ ہٞا ٣ہخا طک کہ حُّ
آىٓی ٗ رٜخگ کَ ح٣ک ٓ٠ز ١ٞهِؼ ٓ٤ں پ٘خُ ٙی۔ح ٍٝىٗٔ٘ٞا ٓ رچ
گ٤خ۔ حٓی َ١ف ر٘ي٤ٗ ٙطخٕ ٓ ٗـخص ٗہں پخ ٓکظخ ٓگَ ہللا کی ٣خى ک
ٓہخٍے"۔
ُ
ُ
ہللا کی ٣خى ٓ َٓحى ہ کہ حٗٔخٕ حّ کی ًحص ٛ ٝلخص  ،حّ کی
ػظٔض  ٝؿزَٝص ،حُّ کخ ٍكْ  ٝکَّ ،حُّ کخ رطٖ  ٝحٗظوخّ ؿَ ٝؿِٔہ
ص ٖحُہی کخ پٍٞح ٗؼٍ ٍٞکٜظخ ہٞ۔ ح٣ ٍٝہ ٗؼُٗ ٍٞي ٙح١ ٍٝخهظ ٍٞہٞ
ٛلخ ِ
ط ٞحٗٔخٕ حپ٘ ٗہ ىکٜخثی ىٝ ٘٣حُ ىٖٗٔ حرِ ْ٤ک كِٔٞا ٓ رچ
ٓکظخ ہ ۔ح ٍ ٝحّ کی ػِٔی طير٣ َ٤ہ ہ کہ آىٓی ٹ٤ٜک ٓ كَ ٝحىح
ك ٗ ٍٞ٠ىٕ
کَے۔ٗٞحكَ رخُو ٜٙٞطہـي کخ حہظٔخّ کَے۔ ؿُ ٞىػخث٤ں
ؐ
ُ
ٍحص ک ٓوظِق حٝهخص ک ُٓ ٤کٜخثی ہ٤ں۔ حُٗہ٤ں ٣خى کَُ ۔ حٕ ک
ٓؼ٘ی ٓ ٝلہ ّٞک ٞؿخٗ ح ٍٝحٕ ک ٞرخٍ رخٍ پڑ ٛ۔ ٣ہی ٠ٓ ٙٝز ١ٞهِؼہ
ہ ؿْ ٓ٤ں  ٙٝپ٘خ ُ ٙکَ ٗ٤طخٕ ک كِٔٞا ٓ ٓللٞظ ٍٓ ٙکظخ
ہ ۔
(ُح ِى ٍح ٙحُٓٞالٗخ ؿِ َ٤حكٖٔ ٗيٝی ٛللہ ٖ)ٔ۸

راکش أس ؿٍش راکش کی يضبل صَذِ أس يشدِ کی ہے:
آپﷺٗ كَٓخ٣خ 7
ْ
ذ
يض ُم انَّ ِزي ٌ ْز ُك ُش سثَُّّ ٔانَّ ِزي ال ٌز ُك ُش يض ُم ا ْنؾ ِّى ٔا ْنًٍِّ ِ
(روخٍی)
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حٍٝؿٗ ٞہ٤ں کَطخ ہ

"ؿٗ ٞو ٚحپ٘ ٍد کخًکَ طخ ہ
َٓى ٙحُٗ ٍٝي ٙؿٔ٤ی ہ "۔

حٕ کی ٓؼخٍ

راکش۔۔۔۔خذا کی َظشيٍں:
ػٖ أرَ٣َٛ ٢س هخٍ 7هخٍ ٍٓ ٍٞہللا  ٠ِٛہللا ػِ٣ 7ِْٓٝ ٚ٤و ٍٞہللا
ػِ ٝؿَ 7أٗخ ػ٘ي ظٖ ػزي ١رٝ ،٢أٗخ ٓؼ ٚك ،٢ًٌَٗ٣ ٖ٤إ
ًًَٗ ٢كٗ ٢لًًَٔ ٚط ٚكٗ ٢لٔٝ ،٢إ ًًَٗ ٢كٓ ٢أل ًًَط ٚك٢
ٓأل هٝ ،ْٜ٘ٓ َ٤إ طوَد ٓ٘ٗ ٢زَح طوَرض اًٍُ ٚ٤حػخٝ ،إ
طوَد اًٍُ ٢حػخ طوَرض ٓ٘ ٚرخػخٝ ،إ أطخٗ ٢٘ٔ٣ ٢أط٤ظَُٝٛ ٚش۔
(روخٍی۔ِْٓٔ)
حرٞہَ َٙ٣كَٓخط ہ٤ں کہ ہللا ک ٍٓ ٍٞﷺ ٗ حٍٗخى كَٓخ٣خ7
"كَ٠ص
ؓ
طؼخُی حٍٗخى كَٓخطخ ہ کہ َٓ٤ح ر٘يٓ ٙـ ٓ ٜؿ ٞطٞهغ
ہللا طزخٍک ٝ
ٖ
ٍکٜظخ ہ ح ٍٝؿٔ٤خ گٔخٕ حّ ٗ َٓ٤ے ٓظؼِن هخثْ کَ ٍکٜخ ہ ٙٝ
ٔ٣ٝخ ہی ٓـ ٜپخث گخ۔ ؿذ ٓ ٙٝـ٣ ٜخى کَطخہ ط٤ٓ ٞں حّ ک
ٓخط ٜہٞطخ ہٞا۔حگَ ٓ ٙٝـ ٜط٘ہخثی ٓ٤ں ٣خى کَطخ ہ ط٤ٓ ٞں رٜی حٓ
ط٘ہخثی ٓ٤ں ٣خى کَطخ ہٞا ح ٍٝحگَ ٓ ٙٝـ ٜکٔی ؿٔخػض ک ٓخط ٜر٤ٹٜ
کَ ٣خى کَطخ ہ ط٤ٓ ٞں حّ ٓ رہظَ ؿٔخػض ٓ٤ں حّ ک٣ ٞخى کَطخ ہٞا۔
حگَ َ٤ٓ ٙٝی َ١ف رخُ٘ض ر َٜرڑٛظخ ہ ط٤ٓ ٞں حّ کی َ١ف ح٣ک ہخطٜ
رڑ ٛؿخطخ ہٞا ح ٍٝحگَ َ٤ٓ ٙٝی َ١ف ح٣ک ہخط ٜرڑٛظخ ہ ط٤ٓ ٞں حّ کی
َ١ف چخٍ ہخط ٜرڑٛظخ ہٞا ح ٍٝحگَ َ٤ٓ ٙٝی َ١ف آۂظہ آۂظہ آطخ ہ طٞ
ٓ٤ں حّ کی َ١ف ىٝڑ کَ ؿخطخ ہٞا"۔
حّ كي٣غ ٓ٤ں ر٘يے ٓ َٓحى ر٘ي ٖٓٞٓ ٙہ ح ٍٝر٘ي ٖٓٞٓ ٙکخ حػظوخى
هيح ک رخٍے ٓ٤ں ٣ہ ہ کہ ٍ ٙٝكٖٔ ٖ ٍ ٝك ْ٤ہ ٓ ٙٝـلَص كَٓخٗ
طؼخُی
ٝحال ہ ۔ ؿَ٣ ٝہ کہ طٔخّ ٛلخص پَ ٣وٍ ٖ٤کٜظخ ہ ط ٞہللا
ٖ
كَٓخط ہ٤ں  ٙٝؿٔ٤خ َٓ٤ے رخٍے ٓ٤ں حػظوخى ٍکٜظخ ہ ٔ٣ٝخ ہی ٓـٜ
پخث گخ۔ ٓ٤ں حّ پَ ٍكٔض ٗخٍُ کَٝا گخ۔ حّ ک ٞحپ٘ ٍكْ  ٝکَّ کی
چخىٍ ٓ٤ں چٜپخُٞا گخ۔حّ کی ىٗ٤خ ح ٍٝآهَص ٓ٤ں ىٓظگَ٤ی کَٝا گخ۔
چ٘خٗکہ حّ ک رؼي ک ؿِٔ حّ کی رہظََٗ ٖ٣ف کَط ہ٤ں۔
(ُحى ٍح ٙحُ ٓٞالٗخ ؿِ َ٤حكٖٔ ٗيٝی ٛللہ )ٔ۸۷ ٝ ٔ۸۲

رکش عے اهًٍُبٌ ههت يٍغش آرب ہے:

ہللاِ طَ ْ
حَ َال رِ ٌِ ًْ َِ ٖ ّ
ـط َٔ ِٕى ُّٖ ْحُوُُِ ْٞدُ ۔

"ہللا کی ٣خى ہی  ٙٝچ ِ٤ہ
ہ "۔

ؿْ ٓ
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(ٍػي۔)ٕ۸
ىُٞا ک ٞح٘٤ٔ١خٕ ٗ٤ٜذ ہٞح کَطخ

سخقذ ٔ ػضًٌذ
حہَ حٔ٣خٕ ک ىُٞا ٓ٤ں ہللا ک ًکَ ٓ ؿ ٞح٘٤ٔ١خٕ پ٤يح ہٞطخ ہ حُّ
کخ ٛل٤ق ػِْ َٛف حُٕ ُٞگٞا ک ٞہٞطخ ہ ؿٖ ک ىُٞا ٓ٤ں حٔ٣خٕ کی
ر٘خٗض حٓ ٍٝٹٜخّ پ٤يح ہ ٞؿخث ح ٍٝحُٕ ک ٞہللا کخ ك َ٠كخ َٛہ ٞؿخطخ
ہ ۔ حُٞ ٔ٣گ حّ حٔ٣خٗی ر٘خٗض حٔ١ ٍٝخٗ٤ض کٓ ٞلٔ ّٞکَط ہ٤ں۔
ُ٤کٖ حّ کی ک٤خ ک٤ل٤خص ہٞطی ہ٤ں۔ حُٕ ک ٞحُلخظ ک ًٍ٣ؼ ىَٓٝے
ُٞگٞا طک ٓ٘ظوَ ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔ هٜٛٞخ ً حُٞ ٔ٣گٞا طک ؿٖ کٞ
٣ہ ٓؼَكض كخٗ َٛہ ہ ٞکٗٞ٤کہ ٣ہ كوخثن  ٝحُلخظ کی گَكض ٓ رخہَ
ہٞط ہ٤ں۔ ٣ہ ح٘٤ٔ١خٕ ىُٞا ٓ٤ں َٓح٣ض کَطخ ہ ۔ حُٕ کٓ ٞک ٕٞحٍٝ
كَكض ى٣ظخ ہ ۔ ۂض ى٣ظخ ہ ۔  ٙٝحٖٓ ٓ ٝالٓظی کخ ٗ ٍٞپخط ہ٤ں حٔ٣
حہَ ٓؼَكض ٓلٔ ّٞکَط ہ٤ں کہ  ٙٝط٘ہخ ٗہ٤ں ہ٤ں۔ حُٕ ک ٞح٣ک پٍٞح
ٓخك ٍٞحپ٘خ ىٓٝض ح٣ ٍٝخٍ ٗظَ آطخ ہ ۔۔۔۔
حٕ ُٞگٞا ٓ رڑح ريروض حّ ٍٝث ُٓ ٖ٤پَ کٞثی ٗہ٤ں ہ ؿ ٞطؼِن
رخّلِل کی ٝؿہ ٓ حً ٍٝکَ ٖحُہی کی ٝؿہ ٓ پ٤يح ہٝ ٗٞحُ حُْٗ ٝ
ٓلزض ٓ ر هزَ ہٞا۔حّ ٓ رڑح ريروض کٞثی ٗہ٤ں ہ کہ  ٙٝحّ
کَ ٙحٍ ٝک حُٝپَ چِ ح ٍٝحُٓ حپ٘ کخث٘خطی ٓخك ٓ ٍٞکٞثی حُْٗ
ٔ
ٓ ٝلزض ٗہ ہٞ۔حُّ ٓ رڑح کٞثی ريروض ٗہ ہٞگخ ؿ ٞحّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں
چِ پَٜے ح ٍٝحٓ ٓؼِٗ ّٞہ ہ ٞکہ حّ کخ ٓوٜي ٝؿٞى ک٤خ ہ ؟ ٙٝ
کٞ٤ا آ٣خ ہ ح ٍٝکي َٛؿخ ٍہخ ہ ؟ح ٍٝحّ ک حٝپَ ُٗيگی کخ ٣ہ رٞؿٜ
کَ ٙحٍٝ
کٞ٤ا ڈحال گ٤خ ہ ؟ ح ٍٝحّ ٓ ريروض ح ٍٝک ٕٞہٞگخ ؿ ٞحّ ٔ
پَ چِظخ پَٜطخ ہ ٞح ٙٝ ٍٝحپ٘ ٓخك ٍٞکی ہَ چ ٓ ِ٤حّ ُ ٤ريکظخ ہٞ۔
حٓ ٓؼِ ّٞہ ٞکہ حّ ک ح ٍٝہَ چ ِ٤ک ىٍٓ٤خٕ ح٣ک ٗہخ٣ض ہی ُط٤ق
طؼِن ہ ؟حّ ٓ ريروض ح ٍٝک ٕٞہٞگخ ؿٓ ٞلَ ك٤خص  ١کَ ٍہخ ہ
ُ٤کٖ حک٤ال ہ ۔ ٍحٗي ٙہ  ،گْ کَىٍ ٙح ٙہ ۔ ح ٍٝپہخڑٝا حٛ ٍٝلَحإا
ٓ٤ں حک٤ال پٍ َٜہخ ہ ۔حُٗ ٍٝيگی کخ ٣ہ کٹٓ ٖٜلَ  ٙٝحک٤ال رـ َ٤گخث٤ڈ
ک  ،رـ َ٤حٗٓ ْ٤لَ ک ح ٍٝرـ َ٤ہخىی ٓ ٝيىگخٍ ک  ١کَ ٍہخ ہ ۔
ظالٍ حُوَإٓ ٍٓ ٍٙٞػي ٛللہ
ح ٍٝحٓ ٗ٘خٕ ٍِٓ٘ طک ٓؼِٗ ّٞہ٤ں۔(كی
ِ
ٔٔٔ )

صبثذ هذيی أس رکش ٰانہی عے دؽًٍ کے يوبثهے يٍں
کبيٍبثی َقٍت ہٕری ہے:

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حِ ًَح َُوِ ْ٤ظُ ْْ كِجَشً كَ ْخػزُظُ ْٞح َْ ٝحً ًَُُٝح ٖ ّ
ہللاَ ًَؼِ ًَْ٤ح َُّ َؼَِّ ٌُ ْْ
طُ ْلِِل َُْٕ ٞ۔
(حٗلخٍ۔)۷۷
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سخقذ ٔ ػضًٌذ
"حےُٞگ ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ، ٞؿذ کٔی گَ ٓ ٙٝطٔہخٍح ٓوخرِہ ہ ٞطٞ
ػخرض هيّ ٍہ ٞح ٍٝہللا ک ٞکؼَص ٓ ٣خى کَ ،ٝطٞهغ ہ کہ طٔہ٤ں کخٓ٤خری
ٗ٤ٜذ ہ ٞگی"۔
ٖ
ىٖٗٔ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ػخرض هيٓی حً ٍٝکَ حُہی ہی كظق َٜٗ ٝص ک
كو٤وی حٓزخد ہ٤ں۔ ؿ٘گ ٓ٤ں ًکَ ٖحُہی ط ٞح٣ک ىحثٔی ُحى ٍح ٙہ حٍٝ
ٓ ٖ٤٘ٓٞک ٞحّ کی ٓوض طخک٤ي کی گجی ہ ۔ ح ٍٝحہَ حٔ٣خٕ ٓـخہيٗ ٖ٣
هَإٓ کَ ٗ ْ٣حہَ
ۂ٘٤ہ ًکَ ٖحُہی کُ ٞرخٕ ح ٍٝىٍ ٓ٤ں ُٗيٍ ٙکٜخ۔ حٍٝ
ِ
حٔ٣خٕ کی طخٍ٣ن ر٤خٕ کَط ہٞث حّ کخ ًکَ ه٤ٜٛٞض ٓ ک٤خ ہ ۔
(كی ظالٍ حُوَإٓ ٓ ٍٙٞحٗلخٍ ٛللہ )ٕٕ۴

رشک ٔهٍ
د َلظ عے
ِ
ہغشکی صَذگی (يشؿٕثب ِ
رک)
ہـَص کخ ُلع ػَری ُرخٕ ٓ٤ں طٓ ٖ٤وظِق ٓؼخٗی ک
ہ ۔

ُ٤

حٓظؼٔخٍ ہٞطخ

ٔ۔ ہغشد کب اٌک يلہٕو ہے کغی چٍض کٕ رشک کش دٌُب ٌب کغی
چٍض عے الرؼهن ہٕ عبَب۔
هَإٓ پخک ٓ٤ں ٣ہ ُلع حّ ٓلہ ّٞک
حٍٗخى ہٞح ہ 7

ُ٤

َٝح ْٛـَُْ َٛ ْْ ُٛـْ ًَح َؿ ًِْٔ ٤ال

"حُٕ ٓ حّ َ١ف هٞرٍٜٞطی ح ٍٝحچٜ
کہ طٔہخٍح ٍحٓظہ حُٕ ٓ حُگ ہ ٞؿخث "۔
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ٓظؼيى رخٍ حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ٓؼالً
(حَُِٔٓ آ٣ض ٗٔزَٓٔ)
٣َ١و ٓ ال طؼِن ہ ٞؿخإ

سخقذ ٔ ػضًٌذ
هَإٓ پخک ٓ ُٞگٞا کی ؿلِض کخ ًکَ کَط ہٞث رظخ٣خ گ٤خ کہ ه٤خٓض
ک ٍ ُٝپ٤ـٔزَ هيحث رٍِگ  ٝرَطَ ک ىٍرخٍ ٓ٤ں ٗکخ٣ض کَ٣ں گ
ح ٍٝػَ ٝکَ٣ں گ 7

َٝهَخ ٍَ حُ ََّٓ ََُْ ٣ٖ ٍُ ٞدِّ حِ َّٕ هَ ْ ٢ِٓ ٞحطَّ َو ٌُ ْٝح ٌَٖ ٛح ْحُوَُْ ٖح َٕ َٓ ْٜـ ًٍُْٞح۔
(حُلَهخٕ)667
"ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ کہ گخ کہ ‟‟حے َٓ٤ے ٍدّ َ٤ٓ ،ی ه ّٞک
ٗ٘خٗہ ط٠ل٤ک ر٘خ ُ٤خ طٜخ"۔
حّ هَ ٓحٕ کٞ
ٔ

ُٞگٞا ٗ

ح٣ک ح ٍٝؿگہ حٍٗخى ہ َٝ 7حَُُّ ؿْ َِ كَخ ْٛـَُْ ۔(حُٔيػَ)27

گ٘يگی ٓ ىٍ ٍٝہ"ٞ۔
حٕ ٓذ آ٣خص ٓ٤ں ہـَ ح ٍٝہـَص کخ ُلع طَک ک
ہٞح ہ ۔

"حٍٝ

ٓلہ٤ٓ ّٞں حٓظؼٔخٍ

ٕ۔ ہغشد کے دٔعشے يؼُی ثذگٕئی کے ثٓی ہٍں:

کٞثی ٗو ٚحگَ ريگٞثی کَطخ ہ ط ٞحُّ کی گلظگ ٞک ُ ٤ػَری
ُرخٕ ٓ٤ں ہخؿَحص ،ہـَ حٓ ٍٝہَخؿَ (رلظق حُٔ )ْ٤ک حُلخظ حٓظؼٔخٍ ہٞط
ہ٤ں۔ ٣ہخا رٜی کٔی چ ِ٤ک ٞحّ کی رَحثی حٗ ٍٝخپٔ٘ي٣يگی کی ٝؿہ ٓ
چٜٞڑ ى ٘٣کخ ٓلہٗ ّٞکِظخ ہ ۔

ٖ۔اط هشػ ہغش کے يؼُی ؽہش کے ثٓی ہٍں:
ح ٍٝحّ ٓلہ٤ٓ ّٞں رٜی ؿيحثی کخ طٞٓ ٍٜٞؿٞى ہ ۔ ح٣ک ٗوٚ
ٛلَحثی ُٗيگی کی آُحىی ح ٍٝري٣ٝض ک ٞچٜٞڑ کَ ٗہَ ٓ٤ں آرٔظخ ہ ۔
حّ ػَٔ ک ُ„„ ٤ہـَ‟‟ کی حٛطالف حٓظؼٔخٍ ہٞطی ہ ۔
حٕ طٔخّ ٓؼخٗی ٓ ح٣ک ٓلہ ّٞؿ٘ٓ ٞظَکہ  ٍٞ١پَ ظخہَ ہٞطخ ہ ٣ ٙٝہ
ہ کہ
"کٔی ؿگہ ،کٔی ٓوخّ ٣خ کٔی ٗظَ٣ ٣خ ککُٞ ٜگٞا ٓ حّ َ١ف ؿيح
ہ ٞؿخٗخ کہ حُٕ ٓ رخُکَ ػِ٤ليگی ہ ٞؿخث ۔ ہـَص ک ٓلہ٤ٓ ّٞں
ٗخَٓ ہ ۔ هَإٓ پخک کی رؼ ٞآ٣خص ٓ٤ں ہـَص کخ ُلع حٓی ؿخٓغ ٓلہّٞ
ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ؿٔ٤خ کہ پہِ ىی گجی ٓؼخُٞا ٓ حٗيحُ ٙہٞطخ
ہ "۔

ُ٤کٖ رؼ ٞحكخى٣غ ٓ٤ں ح٣ک ٍٝكخٗی ح ٍٝكکَی الطؼِوی ک
ُ ٤رٜی ہـَص کخ ُلع حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ 7
ٓ٘ہ ٍٞكي٣غ ہ 7حُٜٔخؿَ ٖٓ ٛـَ ٓخ ٗ ٠ٜہللا ػ٘ٚ۔
(روخٍی ٖ٘ٓ ،حری ىحإى٘ٔٓ ،ي حٓخّ حكٔي ،ر٤ہوی)
"ٓہخؿَ  ٙٝہ ؿ ٞہَ حُّ چٍٝ ٓ ِ٤كخٗی ح ٍٝكکَی طؼِن طٞڑے
ؿْ ٓ هيح ٗ ٓ٘غ كَٓخ٣خ ہ "۔
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سخقذ ٔ ػضًٌذ
٣ہ رخص آپ ٗ حّ ُ ٤كَٓخثی کہ ؿذ ٓي٘٣ہ ہـَص کی گجی ط ٞآپ ٗ
حٗظوخٍ آرخىی ک ٞہـَص
ٓلٔ ّٞكَٓخ٣خ کہ ٗخ٣ي رؼُٞ ٞگ ٓلٞ
ِ
ٓٔـُ ٜ٘گ٤ں ح ٍٝہـَص کخ ىحهِی ٓلہُٞ ّٞگٞا کی ٗظَٝا ٓ
آپ
حٝؿ َٜہ ٞؿخث ۔حّ ٓلہ ّٞکُٞ ٞگٞا ک ًہٖ ٍٗ٘ ٖ٤ک ٜ٘ک ُ٤
ؐ
ٗ كَٓخ٣خ کہ ہـَص ىٍح َٛح٣ک حٗيٍٗٝی ٍ ّ٣ٝح ٍٝىحهِی  ٍٞ١پَ
هخٗ ٕٞر ٖ٤حُٔٔخُک۔ڈحکٹَ ٓلٔٞى حكٔي
ح٣ک هِزی ػَٔ کخ ٗخّ ہ ۔(حٓالّ کخ
ِ
ؿخُی ٛللہ )ٕٖ۸ ،ٕٖ۴

ػالٓہ ٍحؿذ حٛلہخٗی ک
عغًبَی ہغشد:

ِٗى٣ک ہـَص ک

طٓ ٖ٤ؼخٗی ہ٤ں7

ؿٔٔخٗی  ٍٞ١پَ حٕ چِٝ٤ا ،ػالهٞا،حكَحى ٗ ٝظَ٣خص ٓ الطؼِوی
حهظ٤خٍ کَ ُ٘٤خ ؿ ٞہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝک ىٖٗٔ ح ٍٝحّ ک ٗظخّ ٓ رخؿی
ح ٍٝحٓالٓی ٍ٣خٓض ک ىٖٗٔ ہٞا۔

ههجی ہغشد:
حٗٔخٕ ِىُی  ٍٞ١پَ حٕ طٍٜٞحص ٗ ٝظَ٣خص کٗ ٞخپٔ٘ي کَطخ ہ ٞؿ ٞحٓالّ
کی طؼِ ٓ ْ٤ہْ آہ٘گ ٗہ٤ں ہ٤ں۔

كکشی ہغشد:
حّ ک ٓطخرن ح٣ک ٗو َِٔٔٓ ٚكکَی ٓلَ حهظ٤خٍ کَطخ ہ ح ٍٝحّ
كکَ ک طلض ہَ حُّ رخص ک ٞهز ٍٞکَٗ ٓ حٗکخٍ کَطخ چال ؿخطخ ہ ۔
ؿ ٞحٓالّ ح ٍٝكن ک ٓ٘خكی ہٞ۔ حّ ُلخظ ٓ ہـَص ح٣ک حٔ٣ی كکَ
حٞٓ ٍٝچ کخ ٗخّ ہ ؿ ٞح٣ک ِٓٔٔخٕ ک ٞہَ حٔ٣ی كکَ ٣خ طٓ ٍٜٞ
الطؼِن کَ ىے ؿٓ ٞز٘ی رَكن ٗہ ہ ٞرِکہ ٓز٘ی رَ رخ َ١ہٞ۔(ح٠٣خ ً ٛللہ
ٕٖ۴۔حُٔلَىحص حُوَإٓ ؿِي ى ّٝحُ ٍحؿذ حالٛلہخٗی ٛللہ  ۷۸۷طخ
)۷۸۸
 َُ١ػَٔ کخ ٗخّ ہ ؿُٗ ٞيگی ک
حّ ُلخظ ٓ ٣ہ ح٣ک ٍ٣ٝہ حٍٝ
ِ
کٔی رٜی َٓكِ پَ حهظظخّ پٌٗ َ٣ہ ہٞگخ۔حّ كکَی حً ٍٝہ٘ی ہـَص ٓ٤ں
حٞٓ ٔ٣حهغ رٜی آط ٍہ٤ں گ ۔ ؿہخا حّ ک ٞحٕ چِٝ٤ا ٓ هطغ طؼِن
پوظگی کَىحٍ ح ٍٝحٛخرض ٍحث کی
کَٗ ک ُ ٤رڑی ؿَحٔص،
ٔ
ٍَٟٝص پ ٖ٤آث گی۔ َِٓٔٔ حّ  َُ١ػَٔ ک ٞحهظ٤خٍ کَٗ کخ ٗظ٤ـہ
٣ہ ٗکِ گخ کہ كکَی حً ٍٝہ٘ی ػيّ آہ٘گی ک هالف ؿہخى ح٣ک ِٓٔٔخٕ
ؿٌرہ ہـَص ک طلض رخ َ١ک هالف ٓ٘٤ہ ٓپَ رٜی کَ ىے گخ۔
ک ٞحّ
ٔ

حّ ٓلہ ّٞک ُلخظ ٓ رؼٗ ٞخٍك ٖ٤كي٣غ ٗ ہـَص کی
ى ٝحهٔخّ هَحٍ ىی ہ٤ں۔ ح٣ک ظخہَی ہـَص ح ٍٝح٣ک رخ٘١ی
ہـَص7
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ظبہشی ہغشد ٓ٤ں حُٕ طٔخّ چِٝ٤ا کخ طَک ٗخَٓ ہ ؿٓ ٞخىی  ٍٞ١پَ
حٗٔخٕ کٓ ٞوخِ ٛي ػخُ٤ہ ٓ ؿخكَ کَطی ہ٤ں۔ ٓخى٣خص ٓ رخالطَ ٍہ٘
كظی کہ گَٜ
کی حّ ؿہي َِٓٔٔ ٓ٤ں رؼ ٞحٝهخص حٗٔخٕ حپ٘خ ٓذ ککٖ ٜ
حػِی
رخٍ طک رٜی چٜٞڑٗ پَ ٓـز ٍٞہٞطخ ہ ؿ ٞہـَص کخ ٓذ ٓ
ٖ
ىٍؿہ ہ ۔کٔی ُىٗ٤خٝی ٓلخى کی هخَٗ١ہ٤ں رِکہ ح ٍٞٛکی هخ ،َ١ح٣ک
ٗظَ ٣کی هخ َ١ح ٍٝحٗٔخٗ٤ض ک كالف  ٝرہٞى کی هخَ١۔ ٣ہ ظخہَی
ہـَص کی ٓوظِق ٍٞٛط٤ں ہ٤ں۔
ثبهُی ہغشد٣:ہ حٗٔخٕ ک حٗيٍٗٝی ؿٌر حٗ ٍٝظَٓ ٓ ٣ظؼِن ہٞطی
ہ حّ ہـَص کخ ر٤خٕ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ٓوظِق پَ٤حٞ٣ا ٓ٤ں ر٤خٕ كَٓخ٣خ
ہ ؿْ کی ٓؼخُ٤ں حرٜی ػَ ٝکی گج٤ں۔ ح٣ک ٍٝح٣ض ٓ٤ں ر٤خٕ ہٞح ہ
کہ 7
ٛلخرہ گلظگ ٞکَ ٍہ ط ٜ۔ ح ٍٝہـَص ک ٓوظِق
"ح٣ک رخٍ چ٘ي
ؓ
پہِٞإا کخ ًکَ ہٍ ٞہخ طٜخ کہ َٓکخٍ ى ٝػخُْﷺ طَ٘٣ق الث ح ٍٝكَٓخ٣خ7
حُٜٔخؿَ ٖٓ ٛـَ حُوطخ٣خ ٝحٌُٗٞد‟‟۔(ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿہٛ ،ل٤ق حرٖ كزخٕ،
ٓٔ٘ي حكٔئٗ ،خثی)
"٣ؼ٘ی ٓہخؿَ ط ٙٝ ٞہ ؿ ٞؿِطٞ٤ا ح ٍٝگ٘خہٞا ک ٞچٜٞڑ ىے"۔
حّ َ١ف ح٣ک حٞٓ ٍٝهغ پَ كَٓخ٣خ 7
حُٜٔخؿَ ٖٓ ٛـَ ٓخ ٜٗی ہللا ػ٘ہ
(روخٍی ٖ٘ٓ ،حری ىحإى٘ٔٓ ،ي حٓخّ حكٔي ،ر٤ہوی)
"٣ؼ٘ی ٓہخؿَ  ٙٝہ ؿ ٞہللا کی كَحّ کی ہٞثی چِٝ٤ا(ٓ٘ہ٤خص ٣خ ٗٞحہی)
ک ٞچٜٞڑٗ ک ُ ٤ط٤خٍ ٍہ "
ح٣ک ح ٍٝؿگہ حٍٗخى ہٞح7حُٜٔخؿَ ٖٓ ٛـَ حُٔٞء
(ٓٔظيٍک كخکْ۔ٓٔ٘ي حٓخّ حكٔي)
(ح٠٣خ ً ٛللہ
"ٓہخؿَ  ٙٝہ ؿ ٞہَ هْٔ کی رَحثی چٜٞڑ ىے"۔
ٓ)ٕ۷
يلزی يؾًذ ؽلٍغ يؼبسف انوشآٌ يٍں نکٓزے ہٍں:
"ُـض ٓ٤ں ہـَص۔ہـَحٕ ح ٍٝہـَ کخ ٓؼ٘ی ہ کٔی چ ٓ ِ٤ر ُحٍ
طَک ٖ١ٝ
ص ػخٓہ ٓ٤ں ہـَص کخ ُلع
ِ
ہ ٞکَ حٓ چٜٞڑ ى٘٣خ۔حٓ ٍٝلخٍٝح ِ
حٛطالف َٗع ٓ٤ں ىحٍُکلَ ک ٞچٜٞڑ کَ
کَٗ ک ُ ٤رٞال ؿخطخ ہ ۔
ِ
ىحٍحالٓالّ ٓ٤ں چِ ؿخٗ ک ٞہـَص کہظ ہ٤ں "۔
(ٍٝف حُٔؼخٗی)
أس يال ػهی هبسی َے ؽشػ يؾکٕاح يٍں كشيبٌب 7
کہ کٔی  ٖ١ٝک ٞى٘٣ی ٝؿ ٙٞکی ر٘خ پَ چٜٞڑ ى٘٣خ رٜی ہـَص ٓ٤ں ىحهَ
ہ (َٓهخ ٙؿِي ٗٔزَٔ ٛللہ۔)ٖ۴
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ٓ ٍٙٞكَ٘کی آ٣ض7

ٖ
ہللا
خٍ َِٝ ْْ ٛحَ ْٓ َٞحُِ ۗ ِْ َ٣ ْْ ٜزظَ ُـ ْ َٕ ٞكًَ ْ٠ال ِّٓ َٖ ّ ِ
حَُّ ٌِ َْٖ ٣حُ ْه َِؿ ُْٞح ِٓ ْٖ ِٖىِ َ٣
ہللاَ َ ۭ َُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝحُ ٖ
ّ َٕ ُْٝ َٜ
ي  ُْ ُٛحُ ٖ ّ
ِ ٜيهُ َْٕ ٞ۔
ََٞ ٍِْٟ ٝحًٗخ َُّ ْ٘ َ٣ٝ
ِٕ ُٝى َ

(كَ٘۔)۸
" ؿ ٞحپ٘ گَٜٝا ح ٍٝؿخثيحىٝا ٓ ٗکخٍ رخہَ ک ٤گج ہ٤ں ۔ ٣ہ ُٞگ
ہللا کخ ك َ٠ح ٍٝحُّ کی هٞ٘ٗٞىی چخہظ ہ٤ں ح ٍٝہللا ح ٍٝحّ ک
ٍٍٓٞﷺ کی كٔخ٣ض پَ کَٔرٔظہ ٍہظ ہ٤ں ۔ ٣ہی ٍحٓض رخُ ُٞگ ہ٤ں"۔
(ؿٓ ٞہخؿَٛ ٖ٣لخرہ ک رخٍے ٓ٤ں ٗخٍُ ہٞثی ہ ۔) حّ ٓ ٓؼِّٞ
ہٞح کہ حگَ کٔی ِٓک ک کلخٍ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞحُٕ ک ِٓٔٔخٕ ہ ٗٞکی
ٝؿہ ٓ ُرَىٓظی ٗکخٍ ى٣ں ط٣ ٞہ رٜی ہـَص ٓ٤ں ىحهَ ہ٤ں۔
(ٓؼخٍف حُوَإٓ۔ؿِي ىٝثْ ٛللہ )۷ٕ۷
ص ٗلْ ح ٖٓ ٍٝچخہی
ہـَص کخ حىٗی ىٍؿہ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ َٓؿٞرخ ِ
ُٗيگی ک ٞطَک کَ ک ہللا طؼخُی ح ٍٝحّ ک ٍٍٓٞﷺ ک رظخے ہٞے
٣َ١و پَ گخِٕٓ ہٞح ٍٝہَ هْٔ ک گ٘خہٞا ک ٞچٜٞڑ کَكَٓخٕ رَىحٍی
کی ٍ ٕٝحهظ٤خٍ کَے ٣ہخا طک کہ ہللا ک ُ ٤حپ٘ٞا ٓ ػِ٤ليگی
حٍٝحپ٘ ٗ ٓ ٖ١ٝکَ ؿخٗ ٓ رٜی ىٍ٣ؾ ٗہ کَے ٣ہی ہـَص کخ
حػِی ٝحٍكغ ٓوخّ ہ ۔ہللا طؼخُی کخ كَٓخٕ ہ :

خؿَْ كِ َْٓ ٢زِّ ٖ َِْ ٤
َ َٖ ُٓ ٝؿ ًٔخ ًَؼِ ًَْ٤ح ََّ َٓ ٝؼشً ۭ
َِ َُّٜ٣ ْٖ َٓ ٝ
ہللاِ ِ َ٣ـ ْي كِْ ٖ ٢حالٍَْ ِ
ۢ
خؿًَح حَُِّ ٠
ہللاِ َ ٖٚ ُُِْٞ ٍَٓ ٝػُ َّْ ْ ُ٣ي ٍِ ًْْ ُٚحُ َٔ ُْ ٞ
ص كَوَ ْي
ََّْ ٣ ْٖ َٓ ٝو َُؽْ ِٓ ْٖ رَ ْ٤ظِ ِٖ َُٜٓ ٚ
خٕ ٖ ّ
َٝهَ َغ حَؿْ َ َُٗ ٙػَِّ ٖ ٢
َّك ًْٔ ٤خ۔
ہللاِ ۭ ََ ًَ ٝ
ہللاُ َؿلُ ًٍْٞح ٍ ِ

(حُ٘ٔخء۔ٓٓٔ)
"ؿ ٞکٞثی ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ہـَص کَے گخ ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٙٝ ،ں پ٘خ ٘٤ُ ٙک
ُ ٤رہض ؿگہ ح ٍٝرَٔ حٝهخص ک ُ ٤رڑی گ٘ـخثٖ پخث گخ  ،ح ٍٝؿٞ
حپ٘ گ ٓ َٜہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ کی َ١ف ہـَص ک ُٗ ٤کِ  ،پَٜ
ٍحٓظہ ہی ٓ٤ں حُٓ ٓٞص آؿخث  ،حُّ کخ حؿَ ہللا ک ًٓ ٝحؿذ ہٞگ٤خ
 ،ہللا رہض روٖ٘ كَٓخٗ ٝحال حٍ ٍٝك ْ٤ہ "۔
٣ہخا ٣ہ رخص ٓٔـ٘٤ُ ٜی چخہ ٤کہ ؿٗ ٞو ٚہللا ک ى ٖ٣پَ حٔ٣خٕ ال٣خ
ہ ٞحّ ک ُٗ ٤ظخّ کلَ ک طلض ُٗيگی رَٔ کَٗخ َٛف ى ٝہی
ٍٞٛطٞا ٓ٤ں ؿخثِ ہٓٞکظخ ہ ۔ ح٣ک ٣ہ کہ  ٙٝحٓالّ ک ٞحّ َُٖٓٓ٤
ٓ٤ں ؿخُذ کَٗ حٗ ٍٝظخّ کلَ کٗ ٞظخّ حٓالّ ٓ٤ں طزي َ٣کَٗ کی
ؿيٝؿہي کَطخ ٍہ ؿْ َ١ف حٗز٤خء ػِ٤ہْ حُٔالّ ح ٍٝحٕ ک حرظيحثی
پ َٝ٤کَط ٍہ ہ٤ں۔ ىَٓٝے ٣ہ کہ  ٙٝىٍكو٤وض ٝہخا ٓ ٗکِ٘ کی
کٞثی ٍحٗ ٙہ پخطخ ہ ٞحٓ ٍٝوض ٗلَص  ٝرِ٤حٍی ک ٓخطٝ ٜہخا ٓـزٍٞحٗہ
ه٤خّ ٍکٜظخ ہٞ۔ حّ ىٍٞٛ ٝطٞا ک ٓٞح ہَ ٍٞٛص ٓ٤ں ىحٍحُکلَ کخ ه٤خّ

97

سخقذ ٔ ػضًٌذ
ح٣ک ٓٔظوَ ٓؼ٤ٜض ہ ح ٍٝحّ ٓؼ٤ٜض ک ُ٣ ٤ہ ػٌٍ کٞثی رہض
ُٗٝی ػٌٍ ٗہ٤ں ہ کہ ہْ ىٗ٤خ ٓ٤ں کٞثی حٔ٣خ ىحٍ حالٓالّ پخط ہی ٗہ٤ں
ہ٤ں ؿہخا ہْ ہـَص کَ ک ؿخ ٓک٤ں۔ حگَ کٞثی ىحٍ حالٓالّ ٓٞؿٞى ٗہ٤ں
ہ ط ٞک٤خ هيح کی ُٓ٤ٓ ٖ٤ں کٞثی پہخڑ ٣خ کٞثی ؿ٘گَ رٜی حٔ٣خ ٗہ٤ں ہ
ؿہخا آىٓی ىٍهظٞا ک پظ کٜخ کَ ح ٍٝرکَٞ٣ا کخ ىٝى ٛپی کَ گٍِ
کَٓکظخ ہ ٞح ٍٝحكکخّ کلَ کی ح١خػض ٓ رکخ ٍہ ؟
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ )ٖ۸۸ ٝ ٖ۸۴
طؼخُی حپ٘ی ٍح٤ٓ ٙں ہـَص کَٗ ٝحُ ک ٤ِ٤حؿَ کی ًٓہ ىحٍی ُ٤ظخ
ہللا
ٖ
ہ ح ٙٝ ٍٝرٜی حّ َ١ف کہ َٛ ٙٝف گ ٓ َٜہـَص ک حٍحىے ہی
ٓ ٗکال ہٞ۔ حٍ ٍٝحٓظ ٓ٤ں حٓ ٓٞص آُ ۔٣ؼ٘ی حرٜی حّ کی ہـَص
ٓکَٔ ٗہ٤ں ہٞثی طٜی َٛف حّ حٍحىے ٓ گٗ ٓ َٜکال طٜخ ط ٞہللا
طؼخُی ٗ حُّ کخ حؿَ حپ٘ ًٓ ٝحؿذ کَ ُ٤خ۔
ٖ
حّ ٓ پہِ آ٣ض ٗٔزَ٤ٓ ۴۴ں كَٗظٞا کخ حُٕ ُٞگٞا ٓ ٓٞص ک
ٝهض کخ ٓکخُٔہ ى٣خ گ٤خ ہ ؿ ٞحپ٘ آپ کٔٓ ٞظ٠ـل ٖ٤کہ کَ ر٤ٹٍ ٜہ
ح ٍٝحپ٘ حٝپَ ظِْ ک٤خ ح ٍٝہـَص ٗہ کی رـ َ٤کٔی ٓـزٍٞی حٍٝ
ػٌٍک ۔  ٙٝكَٗظ حٗہ٤ں کہ٤ں گ ک٤خ هيح کی ُٓ٤ٓٝ ٖ٤غ ٗہ طٜی کہ
طْ حُّ ٓ٤ں ہـَص کَ ؿخط ۔٣ؼ٘ی ؿذ ح٣ک ؿگہ هيح ک رخؿٞ٤ا کخ ؿِزہ
طٜخ ح ٍٝهيح ک هخَٗٗ ٕٞػی پَ ػَٔ کَٗخ ٓٔکٖ ٗہ طٜخ طٝ ٞہخا ٍہ٘خ ک٤خ
 ٍَٟٝطٜخ کٞ٤ا ٗہ حّ ؿگہ ک ٞچٜٞڑ کَ کٔی حٔ٣ی َُٓٓ ٖ٤کی
َ١ف ٓ٘ظوَ ہ ٞگج ؿہخا هخٖٗ ٕٞحُہی کی پَٝ٤ی ٓٔکٖ ہٞطی۔
(ح٠٣خ ٛللہ )ٖ۸۴

هَُْ ِٖ ٣ؼزَخ ِى حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح حطَّوُ ْٞح ٍَرَّ ٌُ ْْ ۭ َُِِّ ٌِ َْٖ ٣حَكْ َُٔ٘ ْٞح كِ ْ ِٙ ٌِ ٖٛ ٢حُ ُّي َْٗ٤خ
َك َٔـَ٘شِ ۭ َٝحٍَْ ّ ٖ ُٝ
حٓ َؼشِ ۭ حَِّٗ َٔخ َٞ ُ٣كَّ ٠حُ ٖ ّ
ٜزَِ ُْ َٕ ٝحَؿْ ََ ْْ ُٛرِ َـَِْ ٤
ہللاِ َِ ٝ
(حَُِٓ۔ٓٔ)
ِك َٔخد۔

"(حے ٗزیﷺ ) کہ ٞکہ حے َٓ٤ے ر٘ي ٝؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ، ٞحپ٘ ٍد
ٓ ڈٍ ٝ۔ ؿٖ ُٞگٞا ٗ حّ ىٗ٤خ ٓ٤ں ٗ٤ک ٍ ّ٣ٝہ حهظ٤خٍ ک٤خ ہ حٕ ک
ُ ٤رٜالثی ہ ۔ ح ٍٝهيح کی ُٓ٤ٓٝ ٖ٤غ ہ ۔ ٛزَ کَٗ ٝحُٞا ک ٞطٞ
حٕ کخ حؿَ ر كٔخد ى٣خ ؿخث گخ"۔

ٰ
روٕی ثٓی
ٌؼُی فشف يبٌ کش َہ سِ عبؤ ثهکہ اط کے عبرٓ
اخزٍبس کشٔ7

ح ٍٝحگَ ح٣ک ٗہَ ٣خ ػالهہ ٣خ ِٓک ہللا کی ر٘يگی کَٗ ٝحُٞا ک ُ٤
ط٘گ ہ ٞگ٤خ ہ ۔ ط ٞىَٓٝی ؿگہ چِ ؿخإ۔ ؿہخا ٣ہ ٓ٘کالص ٗہ ہٞا۔
٣ؼ٘ی ح َٛچ ِ٤ؿْ پَ ػخرض هيٓی چخہج ۔  ٙٝہللا ک ى ٖ٣پَ ػِٔ٣ض
ک ٓخط ٜػَٔ کَٗخ ہ ح ٍٝحّ ٓ٤ں ٓ٘کالص کی پَٝحٗ ٙہ٤ں کَٗی
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چخہ ٤۔۔ رِکہ ہللا پَ طٞکَ حهظ٤خٍ کَٗخ چخہ ٤۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِيچہخٍّ ٛللہ ٗٔزَٖ)ٖ۷

ہغشد کے روبمے
هشثبَی:

 َُ١ػَٔ حٗٔخٕ ٓ٤ں حُٓی ٝهض پ٤يح ہٓ ٞکظخ ہ
ہـَص کخ ٣ہ ٍ٣ٝہ حٍٝ
ِ
ُ
ؿذ حُّ ٓ٤ں هَرخٗی کخ ؿٌرہ ٓٞؿِٕ ہٞ۔ ح ٍٝهَرخٗی کخ ؿٌرہ حّ ٝهض
ٓٞؿِٕ ہٓ ٞکظخ ہ ؿذ حٗٔخٕ کٓ ٞخىی ٓلخىحص ح ٍٝى٣گَ ُىٗٞ٤ی ػالثن
ک ٓوخرِ ٓ٤ں حٗ ٝ ٍٞٛظَ٣خص ُ٣خى ٙػِ ِ٣ہٞا۔ ح ٍٝحُٝ ٍٞٛ
ٗظَ٣خص کی هخٓ َ١خىی ػالثن ک ٞهَرخٕ کَ ى ٘٣کخ ؿٌرہ حُّ ٝهض پ٤يح
ہٞطخ ہ ؿذ حٗٔخٕ کخ ہللا پَ حٔ٣خٕ ح ٍٝآهَص پَ ٣و٠ٓ ٖ٤ز ١ٞطَ ٖ٣ہٞ۔
٣ہی ٝؿہ ہ کہ هَإٓ کی ٓظؼيى آ٣خص ٓ٤ں ٝحٌُٖ ٖ٣حٓ٘ ٝ ٞہخؿَٝح ک
حُلخظ ٓخطٓ ٜخط ٜآط ہ٤ں ٣ؼ٘ی „„ؿُٞ ٞگ حٔ٣خٕ الث ح ٍٝہـَص حهظ٤خٍ
ك ٗ ٍٞ٠پٞچٜخ 7کہخا ٓ
کی۔‟‟ ح٣ک ٛلخری ٓي٘٣ہ طَ٘٣ق الث
ؐ
ً
ُ
طَکض حہِی ٓ ٝخُی ٜٓخؿَح حُی ہللا۔(ٛل٤ق ِْٓٔ)
آث ہٞ؟ ؿٞحد ى٣خ „„
کہ ٓ٤ں حپ٘ حہَ  ٝػ٤خٍ حٓ ٍٝخٍ  ٝىُٝض ک ٞچٜٞڑ کَ ہللا کی َ١ف
ہـَص کَک آ٣خ ہٞا‟‟۔ ٣ہ چ ِ٤حُّ ٝهض پ٤يح ہٞطی ہ ۔ ؿذ حٔ٣خٕ ٝ
٣و ٖ٤حٗٔخٕ کی ٍٝف ٓ٤ں َٓح٣ض کَ چکخ ہٞ۔حّ ک رـ َ٤ظخہَی حٍٝ
ؿٔٔخٗی ہـَص ط ٞہٓ ٞکظی ہ ٓگَ ىحهِی حٍٝ ٍٝكخٗی ہـَص ٗہ٤ں ہٞ
ٓکظی۔

اخالؿ ٔ رضکٍہ:
ٓ٘ہ ٍٞكي٣غ ہ „„حٗٔخ حالػٔخٍ رخحُ٘٤خص‟‟ حٗٔخٕ ک حػٔخٍ کخ
 َُ١ػَٔ کی
ىحٍٓٝيحٍ ٗ٤ض پَ ہ ۔ ح ٍٝح٣ک ٗو ٚحپ٘ کَىحٍ حٍٝ
ِ
ُ
پ٘ض پَ ؿ ٞحٗيٍٗٝی ٓلَک ٍکٜظخ ہ حُٓی ک ٓطخرن حّ ک ٞحپ٘
حػٔخٍ کی ؿِح ِٓظی ہ ح ٍٝحٓی پَ آهَص ک ػَٔحص َٓطذ ہٞط ہ٤ں۔
ُ ٖہٌح حگَ کٔی حٗٔخٕ ٗ ہـَص کَط ٝهض ہللا ح ٍٝحُّ ک ٍٓ ٍٞکی
پٗ ٖ٤ظَ ٍکٜخ ہ ط ٙٝ ٞہللا ح ٍٝحٓک ٍٓ ٍٞکی ٍٟخ
ٍٟخ کٞ
ِ
 ٍَٟٝكخ َٛکَے گخ۔ ح ٍٝحگَ ہـَص کخ ٓطِٞد ٓ ٝوٜٞى ٓخىی ٓلخى
طٜخ ط ٞحّ ہـَص کخ ٗظ٤ـہ رٜی ٔ٣ٝخ ہی ہٞگخ۔ ح٣ک ٗو ٗ ٚح٣ک
هخط ٕٞکی هخ َ١ہـَص کی ؿ ٞپہِ ہی ِٓٔٔخٕ ہ ٞکَ ٓک ٓ
ٓي ٘٣ہـَص کَ گجی طٜی۔  ٙٝهخط ٕٞکی هخ َ١ہـَص کَک ٓي٘٣ہ آگ٤خ
حِٔٔٓ ٍٝخٕ ہ ٞگ٤خ ُ٤کٖ حُّ ک ٞػٍٞص ک ٗخّ ٓ ٓہخؿَ حُّ ه ْ٤کہخ
ٍٓ ٗ ٍٞحّ ٗو ٚکی
ؿخٗ ُگخ۔حّ رخص کٔٗ ٞخ٣خا کَٗ ک ُ٤
ؐ
ٓؼخٍ ىی7
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ًَخٗ ْ
ُ٤ٜزَُٜخ  ،أَ ْٝاَُِ ٠ح ْٓ ََأَس ُ ٌِ ْ٘ َ٣لَٜخ ،كَ ِٜـْ ََطُ ُٚآََُِ ٠خ َٛخ َؿ ََ
َض ِٛـْ ََطُ ُٚاَُُِ ٠ى َْٗ٤خ ِ ٣
اَُِ ْ.ِٚ ٤
(ٛل٤ق روخٍی ٖ٘ٓ ،طٌَٓیٔٗ ٖ٘ٓ ،خثی ،ر٤ہوی)
"حگَ کٔی ٗ ُىٗ٤خ کی ُٗيگی ک ُ٣ ٤خ رہظَ ٓؼخٗی ٓٝخثَ ک ُ٤
(ٍُٝگخٍ ک ُ ) ٤ہـَص کی ٣خ کٔی هخط ٕٞکی هخ َ١ہـَص کی۔طٞ
حّ کی ہـَص حُٓی ک ُٔٗ ٤خٍ ہٞگی۔ حّ ٓ٤ں ُِّٖہ٤ض ٗہ٤ں پخثی ؿخ
ٓکظی"۔
حّ َ١ف ى٣گَ حكخى٣غ ٓ٤ں رٜی ہـَص کخ ىحهِی ٓلہ ّٞر٤خٕ ک٤خ گ٤خ ہ ۔
حٕ طٔخّ حكخى٣غ کخ هالٛہ ٣ہ ٗکال کہ رَُحثی ٓ ٍک٘خ رٜی ہـَص حٍٝ
ہَ رَُی چ ِ٤کٗ ٞظَ حٗيحُ کَٗخ رٜی ہـَص ہ ۔ ٣ہ حٔ٣خ حَٓ ہ ؿٞ
طِک٤ہ ٗلْ کی َ١ف ُ ؿخطخ ہ ۔
حٗٔخٕ ک ٞهٞى روٞى
ٔ

فجش:
ہـَص ک حّ ط ٍٜٞکٓ ٞئػَ  ٍٞ١پَ ٍُ ٝرؼَٔ الٗ ک ُ ٤ح٣ک
ح ٍٝؿٌرہ ؿ ٞرہض ٍَٟٝی ہ ۔ ٛ ٙٝزَ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ح٣ک حٗٔخٕ ٓ٤ں
ى٘٣ی حٍٝ ٍٝكخٗی طَر٤ض ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں پ٤يح ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝگٜٹظخ رڑٛظخ
ٍہظخ ہ ۔ ٣ہ ٛزَ ح٣ک ٓؼزض ح ٍٝطؼَٔ٤ی ٍ ٣ٝکخ ٗخّ ہ ۔ ٣ہخا ٛزَ
ک ٓؼ٘ی ہ٤ں ح٣ک ٓٞهق پَ پوظگی ح ٍٝحٓظوالٍ ٓ هخثْ ٍہ٘خ ح ٍٝحّ
ٍحٓظ ٓ٤ں پ٤يح ہٝ ٗٞحُی ٓ٘کالص ک ٞرَىحٗض کَٗخ۔٣ہ ہـَص ک
طوخٟٞا ٓ٤ں ٓ ح٣ک الُٓی طوخٟخ ہ ۔ ٛزَ کخ ؿٌرہ ٗہ ہ ٞط ٞہـَص
ہ ٞہی ٗہ٤ں ٓکظی۔
٣ہ ٓخٍے طوخ٣ ٟؼ٘ی هَرخٗی ،حهال ،ٙطِک٤ہ حٛ ٍٝزَ ہـَص کی
ٍٝف ک ٓظَحىف ہ٤ں۔ ٣ہ چخٍٝا طوخ ٟؿذ پٍٞے ہ ٞؿخط ہ٤ں طٞ
حٗٔخٕ هٞى روٞى حّ ٓ٘ن کٓ ٞکَٔ کَٗ ک ُ ٤ط٤خٍ ہ ٞؿخطخ ہ ۔
ؿْ ک ُ ٤ہـَص کی گجی ہٞطی ہ ۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ہـَص ک حٕ
ػ٘خ َٛحٍرؼہ پَ حٓالٓی طؼِٔ٤خص ٓ٤ں رہض ُ ٍٝى٣خ گ٤خ ہ ۔ (حٓالّ کخ
هخٗ ٕٞر ٖ٤حُٔٔخُک حُ ڈحکٹَ ٓلٔٞى حكٔي ؿخُی ٛللہ ٔ ٕ۷طخ ٖ)ٕ۷

ہغشد ،عہبد ،دػٕد أس رٕثہ:
ؿہخى ح ٍٝہـَص ح ٍٝىػٞص حٕ طٞ٘٤ا ٓ٤ں رخہْ گہَح ٍر ٢ہ ۔ حٕ طٞ٘٤ا
ک ٞح٣ک ىَٓٝے ٓ ؿيح ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔ ؿہخى ح ٍٝہـَص ح٣ک ہی
پہِ ٞک ىٍُ ٝم ہ٤ں۔ ح ٍٝرخہْ الُّ  ِِّٝٓ ٝہ٤ں۔ ُ٤کٖ ؿہخى ؿْ ؿيٝؿہي
ح ٍٝؿْ َِٓٔٔ ىػٞص ٓ ػزخٍص ہ حُّ ٓ٤ں طِٞحٍ کخ حٓظؼٔخٍ حٍٝ
ؿہخى رخُٔ٤ق ح٣ک َٓكِہ ہ ۔ حّ ػَٔ کخ ؿْ کخ ح٣ک كٜہ ىػٞص
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ہ ۔ حّ ػَٔ کخ ہی ح٣ک كٜہ ٓلخً ؿ٘گ ٓ٤ں طٞپ  ٝطل٘گ کخ حٓظؼٔخٍ
رٜی ہ ۔ حّ ُ ٍٍٞٓ ٤ہللا ﷺ ٗ ؿہخى ح ٍٝہـَص کٓ ٞظؼيى حكخى٣غ
ٓ٤ں ح٣ک ٓخط ٜر٤خٕ ک٤خ ہ ۔ ہـَص حُّ ٝهض طک ؿخٍی ٍہ گی ؿذ
طک ؿہخى ؿخٍی ٍہ گخ۔ ح ٍٝظخہَ ہ ؿہخى ه٤خٓض طک ؿخٍی ٍہ گخ۔
ؿْ کخ الُٓی ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞگخ کہ ہـَص رٜی ه٤خٓض طک ؿخٍی ٍہ گی۔
ح٣ک ٍٝح٣ض ٓ٤ں ہ کہ ؿذ طک ُىٗ٤خ هخثْ ہ ؿہخى رٜی ؿخٍی ٍہ گخ۔
٣ؼ٘ی ٣ہ ُٗيگی ىٍح َٛكن  ٝحٜٗخف ک ٞهخثْ کَٗ ک ُ ٤ح ٍٝرخَ١
ک ٓوخرِ ح ٍٝکلَ َٗ ٝک ک هالف ؿيٝؿہي کَٗ کی ؿَٓ ٝ
ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک ٞىی ؿخطی ہ ۔ پْ ؿْ َ١ف حّ ؿيٝؿہي کی کٞثی
ٗوطہ طکٔٗ َ٤ہ٤ں ہ ۔ حٓی َ١ف ہـَص (كکَی ً ٝہ٘ی) کخ رٜی
حٗظہخ ٣خ
ٔ
ٗوطہ طکٔٗ َ٤ہ٤ں ہ ٣ہ ٓلہ ّٞهَإٓ پخک ح ٍٝحكخى٣غ
ٗوطہ حٗظہخ ٣خ
کٞثی
ٔ
ٔ
ٓ٤ں ؿخ رـخ ر٤خٕ ہٞح ہ ۔

ح٣ک ىَٓٝی كي٣غ ٓ٤ں ہـَص ح ٍٝطٞرہ ک ٞح٣ک ٓخط ٜر٤خٕ ک٤خ
گ٤خ ہ ۔ حٍٗخى ہ 7
« الَ طَ ْ٘وَ ِط ُغ ْحُ ِٜـْ ََسُ َكظَّ ٠طَ ْ٘وَ ِط َغ حُظَّ ْٞرَشُ َٝالَ طَ ْ٘وَ ِط ُغ حُظَّ ْٞرَشُ َكظَّ ٠طَ ْ
طُِ َغ
(ٖٓ٘ حری ىحإى ،ىحٍٓی،
حُ َّ٘ ُْْٔ ِٓ ْٖ َٓ ْـ َِرَِٜخ۔

٣ؼِی ،ر٤ہوی)
ٓٔ٘ي حٓخّ حكٔي ،حری ٖ
ُ
٣ؼ٘ی ؿذ طک طٞرہ کی گ٘ـخثٖ ٓٞؿٞى ہ (٣ؼ٘ی ٓٞص طک) حّ ٝهض
طک ہـَص هظْ ٗہ٤ں ہٞطی۔ح ٍٝطٞرہ کی گ٘ـخثٖ حُّ ٝهض طک هظْ ٗہ٤ں
ہٞطی ؿذ طک ٍٓٞؽ ٓـَد ٓ ِٞ١ع ٗہ٤ں ہٞطخ (٣ؼ٘ی ٍ ُٝه٤خٓض
طک) ُہٌح ؿذ طک طٞرہ ہ ۔ ہـَص رٜی ہ ۔ ٣ہ ىحهِی ہـَص ہ کہ
حٗٔخٕ ح٣ک ؿِٗ ٢ظَ ٓ ٣حظہخٍ رَحٔص ح ٍٝرخ َ١ط ٓ ٍٜٞهطغ
طؼِن کَٗ ک ُ ٤حٓی َ١ف ط٤خٍ ٍہ ؿْ َ١ف طٞرہ ک ُ ٤رٜی
ۂہ ٝهض ط٤خٍ ہ ۔ طٞرہ کی كو٤وض ک٤خ ہ کہ حٗٔخٕ ہَ ٝهض حپ٘ی هخٓٞ٤ا
کٞطخہٞ٤ا ح ٍٝحپ٘ی کِٔٞ٣ٍٝا ک ٞىٍٓض کَٗ ک ُ ٤ط٤خٍ ٍہ ۔ طٞرہ
ک ُلظی ٓؼ٘ی ہ٤ں ُٞٹ ؿخٗخ حٝ ٍٝحپْ آ ؿخٗخ۔ حٗٔخٕ ؿٍِ ٢حٓظ پَ
(ح٠٣خ ً
چَ کَ ٝحپْ ُٞٹظخ ہ ط٣ ٞہ ٝحپٔی طٞرہ کہالطی ہ ۔
ٛللہ )ٕ۷۷ ٝ ٕ۷۷

ہغشد کے كنبئم:
هَإٓ کَ٤ٓ ْ٣ں ؿْ َ١ف ؿہخى ک ٓظؼِن آ٣خص پٍٞے هَإٓ ٓ٤ں پِ٤ٜی
ہٞثی ہ٤ں۔حّ َ١ف ہـَص کخ ًکَ رٜی هَإٓ کَ ْ٣کی حکؼَ ٍٓٞطٞا ٓ٤ں
ٓظؼيى َٓطزہ آ٣خ ہ ۔حٕ ٓذ آ٣خص ک ٞؿٔغ کَٗ ٓ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ۔ کہ
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ص ہـَص ٓ٤ں ط ٖ٤هْٔ ک ٓ٠خٓ ٖ٤ہ٤ں۔ ح ٍٝہـَص ک ك٠خثَ
آ٣خ ِ
ُ
ىَٓٝے حّ کی ُىٗ٤خٝی  ٝحهَٝی رَکخص ،طَٔ٤ے رخٝؿٞى هيٍص ک
ىحٍحُکلَ ٓ ہـَص ٗہ کَٗ پَ ٝػ٤ي٣ں۔

ٓ ٕٞٔ٠ہـَص ک

ك٠خثَ کی ح٣ک آ٣ض ٓ ٍٙٞروَ٤ٓ ٙں

پہِ
ہ ۔
ٖ ّ ُ ٖۗ
حِ َّٕ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح َٝحَُّ ٌَِٛ َْٖ ٣خ َؿَ ُْٝح َٖ ٝؿُ َٜي ْٝح كِ َْٓ ٢زِ َِْ ٤ہللاِ ۙ حِٕ ُٝى َي
ہللاِ ۭ َّ ٖ ٝ
ض ّٖ
 ََْ٣ؿ ٍَُْ َٕ ٞكْ َٔ َ
َّك ِْْ ٤۔
ہللاُ َؿلُ ِْ ٍ ٍِ ٞ

(حُزوَٙ۔)ٕٔ۸
"روالف حّ ک ؿُٞ ٞگ حٔ٣خٕ الث ہ٤ں ح ٍٝؿ٘ہٞا ٗ هيح کی ٍحٙ
ض ٖحُہی ک ؿخثِ
ٓ٤ں حپ٘خ گ َٜرخٍ چٜٞڑح ح ٍٝؿہخى ک٤خ ہ ٍ ٙٝ ،كٔ ِ
حُٓ٤يٝحٍ ہ٤ں ح ٍٝہللا حٕ کی ُـِٗٞا کٓ ٞؼخف کَٗ ٝحال ح ٍٝحپ٘ی
ٍكٔض ٓ حٗہ٤ں ٗٞحُٗ ٝحال ہ "۔

دٔعشی آٌذ عٕسِ رٕثہ يٍں ہے:
ّ ٖ ُْ ًُ ََ ٜ
حًَ َٖ ١ؼِ ََْ ٤س ۙ َُّ َّ ْٞ َ٣ٝكَ٘ ۙ ْٖ٤حِ ًْ حَ ْػ َـزَ ْظ ٌُ ْْ
َُوَ ْي َٗ َ
ہللاُ كِ ِْ َٞ َٓ ٢
ض َػَِ ْْ ُْ ٌُ ٤حالٍَْ  ُٝرِ َٔخ ٍَ ُكزَ ْ
ٟخهَ ْ
ض ػُ َّْ
ًَ ْؼ ََطُ ٌُ ْْ كََِ ْْ طُ ْـ ِٖ َػ ْ٘ ٌُ ْْ َْٗ٤ــــًٔـخ ََّ ٝ
(حُظٞرہ۔)ٕ۷
َ٤ْ َُّٝظُ ْْ ُّٓ ْيرِ ََِْٖ ٣

"ہللا حّ ٓ پہِ رہض ٓ ٓٞحهغ پَ طٔہخٍی ٓيى کَ چکخ ہ ۔ حرٜی
ؿِ ٔٙٝك٘ ٖ٤ک ٍ( ُٝحُّ کی ىٓظگَ٤ی کی ٗخٕ طْ ى٣ک ٜچک ہ)ٞ۔ حُّ
ص طؼيحى کخ ؿَّ ٙطٜخٓ ،گَ  ٙٝطٔہخٍے کک ٜکخّ ٗہ ٓحثی
ٍ ُٝطٔہ٤ں حپ٘ی کؼَ ِ
ح ٖ٤ُٓ ٍٝحپ٘ی ٓٝؼض ک رخٝؿٞى طْ پَ ط٘گ ہٞگجی ح ٍٝطْ پ٤ٹ ٜپ َ٤ٜکَ
رٜخگ ٗکِ "۔

أس رٍغشی آٌذ عٕسِ انُغبء کی ہے:
خؿَْ كِ َْٓ ٢زِّ ٖ َِْ ٤
َ َٖ ُٓ ٝؿ ًٔخ ًَؼِ ًَْ٤ح ََّ َٓ ٝؼشً ۭ
َِ َُّٜ٣ ْٖ َٓ ٝ
ہللاِ ِ َ٣ـ ْي كِْ ٖ ٢حالٍَْ ِ
ۢ
خؿًَح حَُِّ ٠
ہللاِ َ ٖٚ ُُِْٞ ٍَٓ ٝػُ َّْ ْ ُ٣ي ٍِ ًْْ ُٚحُ َٔ ُْ ٞ
ص كَوَ ْي
ََّْ ٣ ْٖ َٓ ٝوَُؽْ ِٓ ْٖ رَ ْ٤ظِ ِٖ َُٜٓ ٚ
ٖ
خٕ ّ
َٝهَ َغ حَؿْ َ َُٗ ٙػَِّ ٖ ٢
َّك ًْٔ ٤خ
ہللاِ ۭ ََ ًَ ٝ
ہللاُ َؿلُ ًٍْٞح ٍ ِ

(حُ٘ٔخء۔ٓٓٔ)
"ؿ ٞکٞثی ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ہـَص کَے گخ ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٙٝں پ٘خ ٘٤ُ ٙک
ُ ٤رہض ؿگہ ح ٍٝرَٔ حٝهخص ک ُ ٤رڑی گ٘ـخثٖ پخث گخ  ،ح ٍٝؿٞ
حپ٘ گ ٓ َٜہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ کی َ١ف ہـَص ک ُٗ ٤کِ  ،پَٜ
ٍحٓظہ ہی ٓ٤ں حُٓ ٓٞص ٓحؿخث حُّ کخ حؿَ ہللا ک ًٓ ٝحؿذ ہٞگ٤خ ،
ہللا رہض روٖ٘ كَٓخٗ ٝحال حٍ ٍٝك ْ٤ہ "۔
٣ہ آ٣ض رؼٍٝ ٞح٣خص ک ٓطخرن كَ٠ص هخُي رٖ كِحّ ک رخٍے ٓ٤ں
ہـَص كز٘ہ ک ُٓخٗہ ٓ٤ں ٗخٍُ ہٞثی۔ ٣ہ ٓکہ ٓ كز٘ہ کی َ١ف
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ہـَص کی ٗ٤ض ٓ ٗکِ ط ٜ۔ ٍحٓظہ ٓ٤ں حُٕ کٓ ٞخٗپ ٗ ڈّ ُ٤خ۔
ؿْ ٓ حُٕ کی ٓٞص ٝحهغ ہ ٞگجی۔رہَكخٍ حٕ طٞ٘٤ا آ٣ظٞا ٓ٤ں ىحٍحُکلَ
ٓ ہـَص کی طَؿ٤ذ ح ٍٝحّ ک ك٠خثَ کخ ر٤خٕ ٝحٟق  ٍٞ١پَ آگ٤خ۔

ہغشد کی ثشکبد:
رَکخص ک

ٓظؼِن ٓٗ ٍٙٞلَ کی ح٣ک آ٣ض ٓ٤ں حٍٗخى ہ "

خؿَُٝح كَِّ ٢
ہللاِ ِٓ ْٖ رَ ْؼ ِي َٓخ ظُِِ ُٔٞح َُُ٘زَ ِّٞثََّ٘ ْْ ُٜكِ ٢حُ ُّي َْٗ٤خ َك ََٔ٘شً
َٝحَُّ ٌِ َ
َ َٛ ٖ٣
ٕٞ۔
ََ ٝألَؿْ َُ ْحِ ٥ه ََ ِس أَ ًْزَ َُ َُ ًَْ ٞخُٗٞح ْ َ٣ؼَِ ُٔ َ

(حُ٘لَ۔ٔ)۷
" ؿُٞٞگ ظِْ ٓہ٘ ک رؼي ہللا کی هخ َ١ہـَص کَ گج ہ٤ں حٕ ک ٞہْ
ىٗ٤خ ہی ٓ٤ں حچٜخ ٹٜکخٗخ ى٣ں گ  ،ح ٍٝآهَص کخحؿَ ط ٞرہض رڑحہ ۔ کخٕ
ؿخٕ ُ٤ں ٓ ٙٝظِ"ّٞ۔
ٓ ٍٙٞحُ٘ٔخء کی آ٣ض کخ رٜی طوَ٣زخ ً ٣ہی ٓ ٕٞٔ٠ہ 7

خؿَْ كِ َْٓ ٢زِّ ٖ َِْ ٤
َ َٖ ُٓ ٝؿ ًٔخ ًَؼِ ًَْ٤ح ََّ َٓ ٝؼشً ۭ
َِ َُّٜ٣ ْٖ َٓ ٝ
ہللاِ ِ َ٣ـ ْي كِْ ٖ ٢حالٍَْ ِ
ۢ
خؿًَح حَُِّ ٠
ہللاِ َ ٖٚ ُُِْٞ ٍَٓ ٝػُ َّْ ْ ُ٣ي ٍِ ًْْ ُٚحُ َٔ ُْ ٞ
ص كَوَ ْي
ََّْ ٣ ْٖ َٓ ٝوَُؽْ ِٓ ْٖ رَ ْ٤ظِ ِٖ َُٜٓ ٚ
خٕ ٖ ّ
َٝهَ َغ حَؿْ َ َُٗ ٙػَِّ ٖ ٢
َّك ًْٔ ٤خ
ہللاِ ۭ ََ ًَ ٝ
ہللاُ َؿلُ ًٍْٞح ٍ ِ

(حُ٘ٔخء۔ٓٓٔ)
"ؿ ٞکٞثی ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ہـَص کَے گخ ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٙٝں پ٘خ ٘٤ُ ٙک
ُ ٤رہض ؿگہ ح ٍٝرَٔ حٝهخص ک ُ ٤رڑی گ٘ـخثٖ پخث گخ  ،ح ٍٝؿٞ
حپ٘ گ ٓ َٜہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ کی َ١ف ہـَص ک ُٗ ٤کِ  ،پَٜ
ٍحٓظہ ہی ٓ٤ں حُٓ ٓٞص ٓحؿخث حُّ کخ حؿَ ہللا ک ًٓ ٝحؿذ ہٞگ٤خ ،
ہللا رہض روٖ٘ كَٓخٗ ٝحال حٍ ٍٝك ْ٤ہ "۔
آ٣ض کخ ُلع َٓحؿْ ٜٓيٍ ہ ۔ ؿْ ک ٓؼ٘ی ہ٤ں ح٣ک ُٓٓ ٖ٤
ىَٓٝی ُٓ ٖ٤کی َ١ف ٓ٘ظوَ ہٗٞخ ح٘ٓ ٍٝظوَ ہ ٗٞکی ؿگہ ک ٞرٜی
َٓحؿٔہ کہہ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔
حٕ ىٞٗٝا آ٣ظٞا ٓ٤ں ہـَص کی رَکخص ظخہَ ٝ ٙرخ٘١ہ کخ ر٤خٕ ہ ؿْ
طؼخُی کخ ٣ہ ٝػي ٙہ کہ ؿٗ ٞو ٚہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝک ُ٤
ٓ٤ں ہللا
ٖ
ُ
ُ
طؼخُی حّ ک ُ ٤ىٗ٤خ ٓ٤ں ٍحہ٤ں ک ٍٜٞى٣ظ
ہـَص کَطخ ہ ۔ ہللا
ٖ
ہ٤ں۔ح ٍٝحّ کُ ٞىٗ٤خ ٓ٤ں رٜی حچٜخ ٹٜکخٗہ ى٣ظ ہ٤ں ح ٍٝآهَص ک ػٞحد
 ٝىٍؿخص طٝ ٞہْ  ٝگٔخٕ ٓ رخالطَ ہ٤ں۔
ٍُم كالٍ ٓ ح ٍٝكٖٔ رَٜی
حچ ٜٹٜکخٗ کی طلٔٓ َ٤ـخہي ٗ
ِ
ٗ ػٔيٓ ٙکخٕ (ٹٜکخٗہ) ٓ حٍٝرؼ ٞىَٓٝے ٓلَٔٓ ٗ ٖ٣وخُل ٖ٤پَ
ؿِزہ ح ٍٝػِص َٗ ٝف ٓ کی ہ ۔ ح ٍٝكو٤وض ٣ہ ہ کہ آ٣ض ک
ٓلہ٤ٓ ّٞں ٣ہ ٓذ چ٣ِ٤ں ىحهَ ہ٤ں۔۔۔۔

103

سخقذ ٔ ػضًٌذ
طؼخُی ٗ ؿٝ ٞػيٓ ٙہخؿَ ٖ٣ک ُ ٤هَإٓ ٓ٤ں
هالٛہ ٣ہ ہ کہ ہللا
ٖ
كَٓخ٣خ ہ حُّ کُ ٞىٗ٤خ ٗ پٍٞح ہٞط ہٞث حپ٘ی آٗکٜٞا ٓ ى٣کٜخ ہ ۔
حُزظہ حّ آ٣ض ٓ٤ں َٗ٣ ١ہ ہ کہ ہخؿَٝح كی ہللا ک ٜٓيحم ہٞا۔
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ۷ٕ۴
طخ )۷ٕ۴

ہـَص ٓخهزَ گ٘خہٞا ک ٞهظْ کَ ى٣ظی ہ 7
ح٣ک كي٣غ ٓ٤ں آٗلَ٠صﷺ کخ حٍٗخى ہ 7

حُٜـَس طٜيّ ٓخ کخٕ هزِٜخ۔
"٣ؼ٘ی ہـَص حُٕ ٓذ گ٘خہٞا ک ٞهظْ کَ ى٣ظی ہ ؿ ٞہـَص ٓ پہِ
ک٤

ہٞا"۔
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ٛزَ
ٛزَ ک ُـٞی ٓؼ٘ی ٍٝک٘ ح ٍٝرخٗي ٘ٛک ہ٤ں۔ ح ٍٝحّ ٓ َٓحى
حٍحىے کی ٠ٓ ٙٝز١ٞی ،ػِّ کی  ٙٝپوظگی ح ٍٝهٞحہ٘خص ٗلْ کخ ٙٝ
حٗ٠زخ ١ہ ؿْ ٓ ح٣ک ٗوٗ ٚلٔخٗی طَؿ٤زخص ح ٍٝرَٗٝ٤ی
ٓ٘کالص ک ٓوخرِ ٓ٤ں حپ٘ هِذ  َ٤ٟٔ ٝک پٔ٘ي ک ٤ہٞث
ٍحٓظ پَ ُگخطخ ٍ رڑٛظخ چال ؿخث ۔ ٛزَ رہض ٓ حہْ طَ ٖ٣حهالهی
حٛٝخف ک ُ ٤ح٣ک ؿخٓغ ػ٘ٞحٕ ہ ۔ ح ٍٝكو٤وض ٓ٤ں ٣ہ  ٙٝکِ٤ہ
کخٓ٤خری ہ ؿْ ک رـ َ٤کٞثی ٗو ٚکٔی ٓوٜي ٓ٤ں رٜی کخٓ٤خد
ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ حّ ُ ٤هَإٓ کَ٤ٓ ْ٣ں رخٍرخٍ ٓٞ٘ٓٞا کٛ ٞزَ حٔٗ ٍٝخُ
ٓ ٓيى کی طِو ٖ٤کی گجی ہ (ٓ ٍٙٞروَ ٙآ٣ض ٗٔزَ ٝ ۷۷آ٣ض
ٗٔزَٖ )ٔ۷هَآٗی آ٣خص کخ ٓيػخ ٣ہ ہ کہ حّ حهالهی ٛلض ک ٞحپ٘ حٗيٍ
پَ ٍٕٝکَ ٝح ٍٝحّ ک ٞرخہَ ٓ ١خهض پہ٘کخٗ کٔٗ ٤ِ٤خُ کی پخر٘يی
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ
کَٝ۔
 ۴۷طخ )۴۷

ٛزَ کی هٔٔ٤ں7
حرٖ ؿُٞی ک ِٗى٣ک ٛزَ ىٝهْٔ کخ ہ ح٣ک ريٗی 7ؿٔ٤
رَىحٗض کَٗخ ح ٍٝػزخىص ک ٓ٘کَ حػٔخٍ کخ حىح کَٗخ ٝؿَٙ٤۔

ٓ٘وض کخ

دٔعشا َلغبَی:
٣ہ هٞحہٖ ک طوخ ٟح٤١ ٍٝؼ٤ض کی َٓؿٞد چِٝ٤ا ٓ ٍُک ؿخٗخ
ہ ۔ ٛزَ کی ٣ہ هْٔ حگَ پ٤ٹ حَٓٗ ٍٝگخ ٙکی هٞحہٖ ٓ ٓظؼِن ہ ٞطٞ
حّ کخ ٗخّ ػلض ہ ۔ حگَ ٓ٤يحٕ ؿ٘گ ٓ٤ں ٛزَ ہ ٞط ٞحّ کخ ٗخّ ٗـخػض
ہ ۔حگَ ؿ ٜک ٞىرخٗ ٓ٤ں ہ ٞط ٞحّ کخ ٗخّ كِْ ہ ۔ حگَ کٔی پَ٘٣خٕ
کَٗ ٝحُی ٓ٤ٜزض ٓ ہ ٞط ٞحّ کخ ٗخّ ٓ ٘٤کی كَحهی ہ ۔ حگَ
کٔی ٓؼخِٓ ک ٞپ٤ٗٞيٍ ٙکٓ ٓ ٜ٘ظؼِن ہ ٞط ٞحّ کخ ٗخّ ٍحُ کٞ
چٜپخٗخ ہ ۔ حگَ ُحثي ٣ٍَٟٝخص ٓ ٍک٘خ ہ ٞط ٞحّ کخٗخّ ُہي ہ حٍٝ
حگَ طٜٞڑی ٓ ٣ٍَٟٝخص پَ ٓطٔجٖ ہٗٞخہ ٞط ٞحّ کخ ٗخّ ه٘خػض ہ ۔
ىٍح َٛحٔ٣خٕ ک حکؼَ حٛٝخف ٛزَ ٓ٤ں ىحهَ ہ٤ں حگَچہ حپ٘
ٓظؼِوخص ک حهظالف کی ٝؿہ ٓ حُٕ ک ٗخّ ٓوظِق ہٞا
(ٓ٘ہخؽ حُوخٛي ٖ٣حرٖ ؿُٞی ٛللہ ٔ)ٖ۹
ر٘ي ٙکٔی كخٍ ٓ٤ں رٜی ٛزَ ٓ ر ٗ٤خُ ٗہ٤ں ہٞطخ۔کٗٞ٤کہ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ؿٞ
چ ِ٤رٜی حٗٔخٕ کِٓ ٞظی ہ ۔ ٙٝى ٝهْٔ کی ہ ح٣ک ط ٙٝ ٞہ ؿ ٞحُّ
ک ٗلْ ک هٞحہٖ ک ٓٞحكن ہ ؿٛ ٔ٤لضٓ ،الٓظیٓ ،خٍ ٝ
ؿخ ،ٙرَحىٍی حُ ٍٝىٗ٤خ کخ ٓخُٓٝخٓخٕ ٝؿَٙ٤۔ ر٘ي ٙحٕ طٔخّ چِٝ٤ا ٓ٤ں
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ٛزَ کخ ٓلظخؽ ہ ۔ کہ  ٙٝحُٕ کی َ١ف ؿٜک ٗہ ؿخث ۔ ح ٍٝحُٕ ٓ
طؼخُی ک كوٞم
ٌُص كخ َٛکَٗ ٓ٤ں حٔ٣خ ٓ٘ۂک ٗہ ہ ٞؿخث کہ ہللا
ٖ
حىح ٗہ ہٞا۔
ؓ
ػٞف ٗ کہخ „„طکِ٤لٞا ٓ ۂخٍی آُٓخثٖ
كَ٠ص ػزيحَُكٖٔ ٖ رٖ
ہٞثی ط ٞہْ ٗ ٛزَ ک٤خ ُ٤کٖ ؿذ ٗؼٔض  ٝآٓخثٖ ٓ آُٓخثٖ ہٞثی طٞ
ہْ ٛزَ ٗہ کَ ٓک ۔

طؼخُی ٗ كَٓخ٣خ7
ہللا
ٖ
ْ
ال حَ َْ ٝال ُى ًُ ْْ َػ ْٖ ًِ ًْ َِ ٖہللاِّ
ُ
َال طُِ ِ ْْ ٌُ ٜحَ ْٓ َٞحُ ٌُ ْْ َٓ َ ٝ
(حُٔ٘خكو ٕٞآ٣ض ٗٔزَ)۴

"طٔہخٍے ٓخٍ ح ٍٝطٔہخٍی حٝالى٣ں طْ ک ٞہللا کی ٣خى ٓ
ى٣ں"۔

ؿخكَ ٗہ کَ

َٝح ْػَِ ُٔ ْٓٞح حََّٗ َٔخٓ حَ ْٓ َٞحُُ ٌُ ْْ َٝحَ َْ ٝال ُى ًُ ْْ كِ ْظَ٘شِ ۙ َّٝحَ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ ِػ ْ٘ َي ٗ ٓ ٙحَؿْ َِ َػ ِظ ِْْ ٤

(حالٗلخٍ۔)ٕ۸
ٓخٓخٕ
" ح ٍٝؿخٕ ٍک ٜٞکہ طٔہخٍے ٓخٍ ح ٍٝطٔہخٍی حٝالى كو٤وض ٓ٤ں
ِ
آُٓخثٖ ہ٤ں ح ٍٝہللا ک پخّ حؿَ ى ٘٣ک ُ ٤رہض کک ٜہ "۔

حؿ ٌُ ْْ َٝحَ َْ ٝال ِى ًُ ْْ َػ ُي ًّٝح َُّ ٌُ ْْ كَخكْ ٌٍَ ُْۚ ْْ ُٛٝ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حِ َّٕ ِٓ ْٖ حَ ُْ َِ ٝ
َٝحِ ْٕ طَ ْؼلُ ْٞح َٝطَ ْٜلَل ُْٞح َٝطَ ْـلَِ ُْٝح كَخِ َّٕ ٖ ّ
َّك ِْْ ٤
ہللاَ َؿلُ ِْ ٍ ٍِ ٞ

(حُظـخرٖ۔)ٔ۷
"حے ُٞگٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ،ٞطٔہخٍی رٞ٣ٞ٤ا ح ٍٝطٔہخٍی حٝالى ٓ٤ں ٓ
رؼ ٞطٔہخٍے ىٖٗٔ ہ٤ں حُٕ ٓ ہ٤ٗٞخٍ ٍہٞ۔ ح ٍٝحگَ طْ ػل ٝ ٞىٍ ُگٍِ
ٓ کخّ ُ ٞحٓ ٍٝؼخف کَ ى ٝط ٞہللا ؿلٍ ٝ ٍٞك ْ٤ہ "۔
ٗؼٔض ٓ٤ں ٛزَ ٓ٘کَ ہٞطخ ہ کٗٞ٤کہ ٝہخا هيٍص كخ َٛہٞطی ہ ۔
ىَٓٝی هْٔ هٞحہ٘خص ک ٓوخُق ہ ۔ح ٍٝحّ کی ط ٖ٤هٔٔ٤ں ہ٤ں۔
طؼخُی کی ح١خػض پَ ٛزَ (ٕ) فجش ػهی
(ٔ)فجش ػهی انطبػبد ہللا
ٖ
طؼخُی کی ٗخكَٓخٗی ٓ ٛزَ (ٖ)فجش ػهی االثزال ٜٓخثذ
انًؼقٍۃ ہللا
ٖ
ً
(ح٠٣خ ٛللہ
٘ٓ ٝکالص پَ ٛزَ۔
ٔ ٖ۷طخ ٖ)ٖ۷
طؼخُی کی ح١خػض پَ ٛزَ ٣ہ ہ کہ آىٓی ۂ٘٤ہ حّ کی پخر٘يی
ہللا
ٖ
کَے۔ حّ ک رخٍے ٓ٤ں حهال ٓ ٙکخّ ُ ۔ ح ٍٝحّ ک٣َٗ ٞؼض ک
طوخٟٞا ک ٓطخرن حٗـخّ ىے۔ حّ ٓ٤ں ؿ ٞچٓ ِ٤يىگخٍ ػخرض ہٓ ٞکظی
طؼخُی کی ٓؼَكض كخ َٛکَے ح ٍٝر٘يٝا پَ
ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ آىٓی ہللا
ٖ
ُ
حّ ک كوٞم ک ٞپہکخٕ ُ ۔ ح ٍٝحٓ ٣ہ رٜی ٓؼِ ّٞہ ٞکہ ؿُٞ ٞگ ہللا
طؼخُی رہظَ ريُہ ػطخ كَٓخطخ ہ ۔
طؼخُی کی ح١خػض کَط ہ٤ں حُٕ ک ٞہللا
ٖ
ٖ
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١خػخص ٓ٤ں ر٘ي ٙحٕ پَ ٛزَ کَٗ کخ ٓلظخؽ ہ کٗٞ٤کہ ٗلْ ١زؼی
 ٍٞ١پَ ػزٞى٣ض (ؿالٓی) ٓ رٜخگظخ ہ ۔ پ َٜرؼ ٞػزخىط٤ں حٔ٣ی ہ٤ں
ؿ٘ہ٤ں ٔٓ ٙٝظی کی ٝؿہ ٓ ٗخپٔ٘ي کَطخ ہ ؿٔٗ ٔ٤خُ ح ٍٝرؼٙٝ ٞ
ٖ
ُکۭٖ ٞس حٍٝ
ہ٤ں ؿ٘ہ٤ں  ٙٝروَ کی ٝؿہ ٓ ٗخپٔ٘ي کَطخ ہ ۔ ؿٔ٤
رؼ ٞک ٞحٕ ىٞٗٝا کی ٝؿہ ٓ ؿ ٔ٤كؾ ح ٍٝؿہخى۔

طؼخُی کی ػزخىص کخ حٍحى ٙکَٗ
ہللا
ٖ
١خػض پَ ٛزَ کخ ٓلظخؽ ہ

ٝحال ط ٖ٤كخالص ٓ٤ں
ٗ٤ض کخ ٛل٤ق ہٗٞخ حٍٝ

ح٣ک كخُض ػزخىص ٓ پہِ کی ہ ۔ ح ٙٝ ٍٝہ
ٍ٣خ ک ٗخثز ٓ رٜی رک٘خ۔
ح٣ک كخُض ػ ٖ٤ػزخىص کی ہ ح٣ ٙٝ ٍٝہ ہ کہ ػزخىص ک ىٍٝحٕ ٓ٤ں
ہللا ٓ ؿخكَ ٗہ ہ ٞح ٍٝآىحد  ٖ٘ٓ ٝکی حىحث٤گی ٓ٤ں ٓٔظی ٗہ کَے۔
ح ٍٝػَٔ ٓ كخٍؽ ہ ٗٞطک ٛزَ کَے کہ کٞثی چ ِ٤حّ ٓ٤ں هَِ ٗہ
ڈحُ ۔
طَٔ٤ی كخُض ػَٔ ٓ كخٍؽ ہ ٗٞک رؼي کی ہ ح ٙٝ ٍٝہ ٍ٣خ حٍٝ
ٓٔؼہ ک ُ ٤ػَٔ ک ٞظخہَ کَٗ ح ٍٝرظخٗ ٓ ٓظؼِن ٣ؼ٘ی ہَ حُّ
چٛ ٓ ِ٤زَ کَٗخ ؿ ٞػَٔ ک ٞرخ َ١کَ ىے۔ ؿْ ٗ ٛيهہ کَٗ
ک رؼي حكٔخٕ ؿظخٗ ح ٍٝطکِ٤ق ىٛ ٓ ٘٣زَ ٗہ ک٤خ حُّ ٗ
ٛيه ک ٞرخ َ١کَ ى٣خ۔
ً
(ح٠٣خ ٛللہ ٕ)ٖ۷
خُی کی ٗخكَٓخٗی ک کخٓٞا ٓ ٛزَ٣ہ ہ کہ رَُحثٞ٤ا ک ٞچٜٞڑ
ہللا طؼ ٖ
ى٣خ ؿخث ح ٍٝگ٘خہٞا ٓ ىٍ ٍٝہ ۔ حّ ک ك٤ٓ ٍٜٞں ؿ ٞچِ٤
ٓؼخ ٕٝػخرض ہٞطی ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ ہللا کخ ػٌحد آىٓی ک ىٍ ٓ٤ں ہَ
حػِی ىٍؿہ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ
ٝهض ٓٔظلٍ َ٠ہ ۔ ح ٍٝحّ حٓظل٠خٍ کخ
ٖ
طؼخُی ٓ ك٤خ کَے۔ ح ٍٝحّ ک ٓخطٓ ٜلزض ٍک ٜ۔ حّ ک ػالٙٝ
ہللا
ٖ
ٛزَ ک ػَٔحص کٔٓ ٞظلٍ َ٠کٜ٘خ رٜی حّ ٓ٤ں ٓٔي ػخرض ہٓ ٞکظخ
ہ ۔ حٕ ٓ٤ں ح٣ک ٣ہ ہ کہ آىٓی کخ حٔ٣خٕ رَهَحٍ ٍہ گخ ح ٍٝحٓ
طو٣ٞض كخ َٛہٞگی۔ کٗٞ٤کہ گ٘خ٣ ٙخ ط ٞحٔ٣خٕ کٗ ٞخه ٚکَ ى٣ظ ہ٤ں ٣خ
حُٓ کِٔ ٍٝر٘خ ى٣ظ ہ٤ں۔
ٜٓخثذ ٘ٓ ٝکالص پَ ٛزَ حّ َ١ف ہ ٞطخ ہ ۔کہ ٓ٘کالص ک ٞرَىحٗض
ک٤خ ؿخث ۔ حّ پَ ٗخٍحٟی ک ٞطَک ک٤خ ؿخث حُٞ ٍٝگٞا ٓ کٞثی
ٗکٗ ٝ ٙٞکخ٣ض ٗہ کی ؿخث ۔ حّ ُ ٤کہ ٓوِٞم ٓ ٗکٗ ٝ ٙٞکخ٣ض
ٛزَ ؿٔ َ٤ک ٓ٘خكی ہ ۔ حُزظہ ہللا ک ہخا ٗکٛ ٙٞزَ ک ٓ٘خكی ٗہ٤ں
ہ ۔
طؼخُی ٗ كَ٠ص ٣ؼوٞد ػِ٤ہ حُٔالّ ک رخٍے ٓ٤ں كَٓخ٣خ 7
ہللا
ٖ
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هَخ ٍَ حَِّٗ َٔخٓ حَ ْٗ ٌُ ْٞح رَؼِّ َْٝ ٢ك ُِِْٗ ْٓ ٢حَُِّ ٖ ٠
ہللاِ۔

"حُّ ٗ کہخ ٓ٤ں حپ٘ی پَ٘٣خٗی ح ٍٝحپ٘
ٓ ٗہ٤ں کَطخ"۔
كَ٠ص حٞ٣د ػِ٤ہ حُٔالّ ک رخٍے ٓ٤ں كَٓخ٣خ7

(ٓٞ٣ق)

ؿْ کی كَ٣خى ہللا ک

ٛخرًَِح ۭ ِٗ ْؼ َْ ْحُ َؼ ْز ُي ۭ حَِّٗ ٓ ٗٚحَ َّٝحدِ ۔
حَِّٗخ ََ ٝؿ ْي َٖٗ ُٚ

ٓٞح کٔی

(ٍٓٙٞ

ٙ۔)۷۷
ُ
"ہْ ٗ حٓ ٛخرَ پخ٣خ۔رہظَ ٖ٣ر٘ي ٙحپ٘ ٍد کی َ١ف رہض ٍؿٞع
کَٗ ٝحال"۔
طؼخُی کی ٗؼٔظٞا کخ حٓظل٠خٍ کَے۔ ؿ ٞر
حّ ٛزَ ک ٤ِ٤آىٓی ہللا
ٖ
ُ
كٔخد ہ٤ں۔ حّ َ١ف ٓ٤ٜزض ُى ٙک ُ ٤حّ ٓ٤ٜزض ک ٞرَىحٗض
کَٗخ آٓخٕ ہٞطخ ہ ح ٍٝحُّ کخ رٞؿ ٜہِکخ ہ ٞؿخطخ ہ ۔
ٛزَ کی طٔخّ هٔٔ٤ں حّ ٓؼ٘ی ٓ٤ں ہللا ک ر َٜٓٝپَ ہٞطی ہ٤ں کہ
ٓ ٖٓٞحّ رخص پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ کہ حّ کخ ٛزَ ہللا ہی کی ٓيى ٓ
ٓٔکٖ ہ ۔ گ٣ٞخ ہللا ہی حُّ کٛ ٞزَ ىالٗ ٝحال ہ ۔
ى حِ َّال رِ ٖ ّ
خّلِلِ۔(حُ٘لَ آ٣ض
ہللا
ٖ
ْ ٛز َُ َ
طؼخُی كَٓخطخ ہ َٝ 7ح ْٛزَِْ ََٓ ٝخ َ
۔)ٕٔ۴
"حے ٗزی! ٛزَ ٓ کخّ ک ٤ؿخإ ح ٍٝطٔہخٍح ٣ہ ٛزَ ہللا کی طٞك٤ن ٓ
ہ "۔
ُ
 ٍٞٛىػٞص حُ ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛللہ )۷۷۴
(ح
ِ

فجش کے آداة:

ٗلْ پَ ؿٛ ٞزَ ٗخم گٍِطخ ہ ح ٍٝؿْ پَ رہض ػٞحد ِٓظخ ہ ٙٝ
ٜٓخثذ ک ہـ ّٞح ٍٝحُٕ کی ٗيص ک ٝهض کخ ٛزَ ہ ۔ ح ٍٝؿذ
ٛيٓ کی ٗيص کْ ہ ٞؿخطی ہ ط ٞہَ کٞثی ٛزَ کَ ُ٤ظخ ہ ۔ ٛزَ
ٝہی ٓؼظزَ ہ ؿٛ ٞيٓ ک آؿخُ ٓ٤ں ہٞ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کخ حٍٗخى
حالُٝی پہِ ٛيٓہ پَ ٛزَ کَٗخ ہی ٛزَ
ہ ۔حٗٔخ حُٜزَ ٖٓ حُٜيٓۃ
ٖ
ہ ۔
ٛ زَ ک حىحد ٓ٤ں ٓ ٣ہ رٜی ہ کہ ٓ٤ٜزض ک ٝهض حٗخ ّلِل
 ٝحٗخ حُ٤ہ ٍحؿؼ ٕٞکہ ؿٔ٤خ کہ ِْٓٔ ٓ٤ں حّ ِٓٔہ کی كي٣غ
ٓ٤ں ہ ۔
 آىحد ٓ٤ں ٓ ٣ہ رٜی ہ کہ حػ٠خ حُ ٍٝرخٕ کٓ ٞک٤ٓ ٕٞں
ٍک ٜ۔ ر ٛزَی ٓ چِی ؿخٗ ٝحُی چٝ ِ٤حپْ ٗہ٤ں آطی۔
 حچٜخ ٛزَ ٣ہ ہ کہ ٓ٤ٜزض ُى ٙپَ ٓ٤ٜزض کخٗ٘خٕ ظخہَ ٗہ ہٞ۔
 ؿذ کٞثی حٔ٣ی ٓ٤ٜزض ہ ٞؿ ٞچٜپخثی ؿخ ٓکظی ہ ٞط ٞچٜپخثی
ؿخث ۔
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حرٞہٍَٝ ٗ َٙ٣ح٣ض ک٤خ ہ کہ آپ ٗ كَٓخ٣خ „„ ؿذ ر٘ي ٙرٔ٤خٍ
كَ٠ص
ؓ
ُ
طؼخُی حّ کی َ١ف ى ٝكَٗظ ر٤ٜـظ ہ٤ں ح ٍٝكَٓخط
ہٞطخ ہ ط ٞہللا
ٖ
ہ٤ں کہ ى٣ک ٙٝ ٜٞحپ٘ طٔ٤خٍىحٍٝا ٓ ک٤خ کہظخ ہ پ َٜحگَ ٙٝ
طٔ٤خٍىحٍٝا ک ٓخٓ٘ ہللا کی طؼَ٣ق کَے ط ٙٝ ٞؿخکَ ر٤خٕ کَط
طؼخُی حّ ک ٞهٞد ؿخٗظخ ہ پ َٜكَٓخطخ ہ ٓ٘ !ٞحگَ
ہ٤ں۔ كخالٗکہ ہللا
ٖ
ُ
ٓ٤ں ٗ حپ٘ ر٘يے ک ٞحپ٘ پخّ رال ُ٤خ ط٤ٓ ٞں حٓ ؿ٘ض ٓ٤ں ىحهَ
کَٗٝگخ۔ ح ٍٝحگَ ٓ٤ں ٗ حُٓ ٗلخ ىی ط٤ٓ ٞں حُّ کخ گٗٞض ح ٍٝهٕٞ
ريٍ ىٝا گخ۔ ح ٍٝحّ ٓ رہظَ گٗٞض ح ٍٝه ٕٞريٍ ىٝا گخ۔ ح ٍٝحّ
ک گ٘خٓ ٙؼخف کَ ىٗٝگخ‟‟۔
(ٓ٘ہخؽ حُوخٛي ٖ٣حُ حٓخّ حرٖ ؿُٞی ٛللہ )ٖ۷۷ ،ٖ۷۷

ٛزَ ک

ٓوظِق پہِ7ٞ

ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ىػٞص ى ٖ٣حٓ ٍٝـخہي ٙكی ٓز َ٤ہللا ک ُ ٤حُٹٜ٘
ٝحُٞا ک ٤ِ٤چ٘ي ٗخگِٛ َ٣لخص کخ طٌکَ ٙکَط ہٞث كَٓخط ہ٤ں کہ
„„حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ٓذ ٓ پہِی ٛلض ؿْ پَ ُ ٍٝى٣خ گ٤خ ہ ۔ ٛزَ
ہ ۔ ٛزَ ک رـ َ٤هيح کی ٍح٤ٓ ٙں ک٤خ کٔی ٍح٤ٓ ٙں رٜی ٓـخہيٗ ٙہ٤ں
ہٓ ٞکظخ۔ كَم َٛف حط٘خ ہ کہ هيح کی ٍح٤ٓ ٙں ح ٍٝهْٔ کخ ٛزَ
ٓطِٞد ہ حُ ٍٝىٗ٤خ ک ُٓ ٤ـخہي ٙکَط ہٞث ح ٍٝهْٔ کخ ٛزَ
ىٍکخٍ ہ ۔ ٓگَ رہَكخٍ ٛزَ ہ ٗخگَِ٣۔ ٛزَ ک رہض ٓ پہِ ٞہ٤ں۔
اٌک پہهٕ ٣ہ ہ کہ ؿِي رخُی ٓ ٗي٣يحؿظ٘خد ک٤خ ؿخث ۔
دٔعشا پہهٕ ٣ہ ہ ۔ کہ کٔی ٍح٤ٓ ٙں ؿيٝؿہي کَط ہٞث ىٗٞحٍٞ٣ا
حٓ ٍٝوخُلظٞا حِٓ ٍٝحكٔظٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں حٓظوخٓض ىکٜخثی ؿخث ۔
ح ٍٝهيّ پ٤کٗ ٜہ ہٹخ٣خ ؿخث ۔
رٍغشا پہهٕ ٣ہ ہ کہ کٞ٘ٗٞا کخ کٞثی ٗظ٤ـہ حگَ ؿِيی كخٗ َٛہ ہ،ٞ
طذ رٜی ۂض ٗہ ہخٍی ؿخث ۔ حٓ ٍٝؼی ؿخٍی ٍکٜی ؿخث ۔
اٌک أس پہهٕ ٣ہ ہ کہ ٓوٜي کی ٍح٤ٓ ٙں رڑے ٓ رڑے هطَحص،
ٗوٜخٗخص ،ح ٍٝهٞف ٔ١ ٝغ ک ٓٞحهغ رٜی حگَ پ ٖ٤آؿخث٤ں ط ٞهيّ کٞ
ُـِٕ ٗہ ہ ٗٞپخث ۔
أس ٌہ ثٓی فجش ہی کخ ح٣ک ٗؼزہ ہ کہ حٗظؼخٍ حٗگ ِ٤ؿٌرخص ک ٓوض
ٓ ٓوض ٓٞحهغ پَ رٜی آىٓی حپ٘ ًہٖ کخ طٞحُٕ ٗہ کٜٞث ۔ؿٌرخص
ٓ ٓـِٞد ہ ٞکَ کٞی هيّ ٗہ حُٹٜخث  ،ۂ٘٤ہ ٓکٛ ،ٕٞلض ،ػوَ حٍٝ
ص كِٜ٤ہ ک ٓخط ٜکخّ کَے۔
ٹٜ٘ڈی هِ ٞ
پ َٜكکْ ٛزَ ہی کخ ٗہ٤ں ٜٓخرَص کخ رٜی ہ ۔ ٣ؼ٘ی ٓوخُق ١خهظ٤ں
حپ٘ رخٓ َ١وخٛي ک ُ ٤ؿْ ٛزَ ک ٓخط ٜڈٹ کَ ٓؼی کَ ٍہی
ہ٤ں ،حُٓی ٛزَ ک ٓخط ٜآپ رٜی ،ڈٹ کَ حُٕ کخ ٓوخرِہ کَ٣ں۔حّ ُ٤
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حٛزَٝح ک ٓخطٛٝ ٜخرَٝح کخ كکْ ى٣خ گ٤خ ہ ۔ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ
ٛ ٕٓٓ۷للہ  ٕ۷طخ )ٕ۷

ٛخُق حہَ حٔ٣خٕ کی پٍٞی ُٗيگی ٛزَ ہ 7
(حُيَٛ۔ٕٔ)
ٛزََ ُْٝح َؿَّ٘شً ََّ ٝك َِ ًَْ٣ح۔
ََ ٝؿ ِٖى ْْ ُٜرِ َٔخ َ

"ح ٍٝحُٕ ک
کَے گخ"۔
٣ہخا ٛزَ رڑے٤ٓٝغ ٓؼ٘ی ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ رِکہ ىٍكو٤وض ٛخُق
حہَ حٔ٣خٕ کی پٍٞی ُىٗٞ٤ی ُٗيگی ہی کٛ ٞزَ کی ُٗيگی هَحٍ ى٣خ گ٤خ
ہ ۔ ہ٘ٓ ٕٞزٜخُ٘ ک رؼي ٣خ حٔ٣خٕ الٗ ک رؼي ٓ َٓط ىّ طک
کٔی ٗو ٚکخ حپ٘ی ٗخ ؿخثِ هٞحہ٘ٞا ک ٞىرخٗخ ،ہللا کی رخٗيٛی ہٞثی
كيٝا کی پخر٘يی کَٗخ ،ہللا ک ػخثي ک ٤ہٞث كَحث ٞک ٞرـخ الٗخ ،ہللا
کی هٞ٘ٗٞىی ک ُ ٤حپ٘خ ٝهض ،حپ٘خ ٓخٍ ،حپ٘ی ٓل٘ظ٤ں ،حپ٘ی هٞط٤ں حٍٝ
كظی کہ ٍَٟٝص پڑٗ پَ حپ٘ی ؿخٕ طک هَرخٕ کَ ى٘٣خ ،ہَ حُّ
هخرِ٤ظ٤ںٖ ،
الُچ ح ٍٝطَؿ٤ذ ک ٞٹٜکَح ى٘٣خ ،ؿ ٞہللا کی ٍح ٓ ٙہٹخٗ ک ُ٤
ٓخٓ٘ آث  ،ہَ حُّ هطَے ح ٍٝطکِ٤ق ک ٞرَىحٗض کَ ُ٘٤خ ؿٍ ٞحٙ
ٍحٓض پَ چِ٘ ٓ٤ں پ ٖ٤آث ۔ہَ حُّ كخثيے حٌُ ٍٝص ٓ ىٓض رَىحٍ
ہ ٞؿخٗخ ؿ ٞكَحّ ٣َ١وٞا ٓ كخ َٛہ ،ٞہَ حُّ ٗوٜخٕ حٍٗ ٍٝؾ ٝ
حً٣ض ک ٞحٗگ ِ٤کَ ؿخٗخ ؿ ٞكن پَٓظی کی ٝؿہ ٓ پہ٘ک ۔ ح٣ ٍٝہ ٓذ
طؼخُی ک حّ ٝػيے پَ حػظٔخى کَط ہٞث کَٗخکہ حّ ٗ٤ک
کک ٜہللا
ٖ
ٍ ٣ٝک ػَٔحص حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ٗہ٤ں رِکہ َٓٗ ک رؼي ىَٓٝی ُٗيگی
ٓ٤ں ِٓ٤ں گ  ،ح٣ک حٔ٣خ  َُ١ػَٔ ہ ؿ ٖٓٞٓ ٞکی پٍٞی ُٗيگی کٞ
ٛزَ کی ُٗيگی ر٘خ ى٣ظخ ہ ٣ ،ہ ہَ ٝهض کخ ٛزَ ہ  ،ىحثٔی ٛزَ ہ ،
ۂہ گٛ َ٤زَ ہ ح ٝػَٔ ر َٜکخ ٛزَ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ْٗ٘ ٛللہ )ٖ۷۷
ٛزَ هٞص کخ َٓچ٘ٔہ ہ ۔ هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں حگَ ؿٍٞک٤خ ؿخث ۔ طٓ ٞؼِّٞ
ٖ
طوٞی ک ٓخطٜ
ہٞطخ ہ کہ ُىٗ٤خ ح ٍٝآهَص کی ٓخٍی رٜالث٤خا ٛزَ حٍٝ
ٖ
طوٞی ک ٞحهظ٤خٍ کَٗ
ٝحرٔظہ ہ٤ں۔ حُزظہ حٔ٣خ ٓلٔ ّٞہٞطخ ہ کہ حّ
ک ُٗ ٤لْ ک حٗيٍ ؿْ ٛالك٤ض ،طَر٤ض ح ٍٝحٓظؼيحى کی ٍَٟٝص
ہ ۔حُّ کخٗخّ ٛزَ ہ ۔ آىٓی حُٕ چِٝ٤ا ٓ ٍُک ؿخث ؿ ٞہللا کٞ
ٗخٍح ٝکَٗ ٝحُی ہ٤ں۔ حُٕ طٔخّ ٗلٔ٤خطی ک٤ل٤خص ک ٓوخرِ ٓ٤ں ڈٹخ
ٍہ ۔ ؿ ٞحٗٔخٕ ک ٗلْ ک حٗيٍ ٓ پ٤يح ہٞطی ہ٤ں۔ حٕ ٓخٍی
ٍکخٝٹٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں رٜی ہللا کی ٍح ٙپَ ؿٔخ ٍہ ؿ ٞرخہَ ٓ آطی
ٛزَ ک

ريُ

ٓ٤ں حُٗہ٤ں ؿ٘ض حٔ٘٣ٍ ٍٝی ُزخّ ػطخ
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ٖ
طوٞی ک ك ٍٜٞک ُ ٤هٞص کخ هِحٗہ حَٓ ٍٝچ٘ٔہ ٛزَ
ہ٤ں۔ حّ
ً
ٖ
طوٞی ک ٓخطٛ ٜزَ کخ ًکَ الُٓخ ح ٍٝرڑی کؼَص ک
ہ ۔ حّ ُ٤
ٓخط ٜک٤خ گ٤خ ہ ۔ ح٣ک ٓوخّ پَ كَٓخ٣خ گ٤خ کہ ٓوخُل ٖ٤طٔہخٍے هالف ؿٞ
طير٣َ٤ں ح ٍٝہظٜک٘ڈے حهظ٤خٍ کَ ٍہ ہ٤ں حُٕ ک ٓوخرِ ک ُٛ ٤زَ
ٖ
طوٞی حهظ٤خٍ کَٝ۔
حٍٝ

ْ ٜز ٌُ ْْ َِّٓ٤جَشِ ْ َّ٣ل ََك ُْٞح رَِٜخ ۭ َٝحِ ْٕ
حِ ْٕ طَ ْٔ َٔ ْٔ ٌُ ْْ َك ََٔ٘شِ طَـٔ ُْئَٝ ۡ ْْ ُٛحِ ْٕ طُ ِ
ٖ
طَ ْٜزَِ ُْٝح َٝطَظَّوُ ْٞح َال ُ ٤ْ ًَ ْْ ًُ َُُّ٠َ٣يَٗ ْْ ُٛـْ٤ـــًٔـخ ۭحِ َّٕ ّ
ہللاَ رِ َٔخ ْ َ٣ؼ َُِٔ َْٕ ٞ
(حٍ ػَٔحٕ۔ٕٓٔ)
ُٓ ِلِ٢ْ٤۔

"طٔہخٍح رٜال ہٞطخ ہ ط ٞحٕ ک ٞرَُح ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ح ٍٝطْ پَ کٞثی
ٓ٤ٜزض ٓحطی ہ ط٣ ٞہ ه ٕٞہٞط ہ٤ں۔ ٓگَ حٕ کی کٞثی طير َ٤طٔہخٍے
هالف کخٍگَ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظی رَ٘٤١کہ طْ ٛزَ ٓ کخّ ُ ٞح ٍٝہللا ٓ
ڈٍ کَ کخّ کَط ٍہٞ۔ ؿ ٞکک٣ ٜہ کَ ٍہ ہ٤ں ہللا حُّ پَ كخٝی ہ "۔
٣ہ رٜی ًہٖ ٓ٤ں ٍہ ۔ کہ هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٛزَ کخ ؿ ٞر٤خٕ ہ حُّ ٓ
ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ر رٔی کی هخٓٗٞی ٣خ ر کٔی کخ ٗخّ ٛزَ ٗہ٤ں
ہ ٣خ هخرٗ ٞہ ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ ککٗ ٜہ کَ پخٗخ ٛزَ ٗہ٤ں ہ ۔ ککٜ
کَٗ ح ٍٝکک ٜکہ٘ کخكِٛٞہ رٜی ہ ٞحّ ک رخٝؿٞى حٗٔخٕ حُّ ٓ
ٍُک ؿخث ٣ ،ہ ٛزَ ہ ۔ کٔی کخّ ک کَٗ کی حٓظؼيحى ہ ،ٞهٞحہٖ
رٜی ٓٞؿٞى ہٞ۔ ُ٤کٖ آىٓی حّ ک ٓوخرِ پَ ؿْ ؿخث ۔ ٛزَ رِىُٞا ٣خ
کْ كِٛٞہ ُٞگٞا کخ کخّ ٗہ٤ں رِکہ ٛزَ ط ٞرڑی ۂض ،رڑی رہخىٍی حٍٝ
ػِّ  ٝك ِٛٞکخ ٓطخُزہ کَطخ ہ ۔ حّ ُ ٤هَإٓ ٗ رخٍرخٍ کہخ ہ کہ
ؿٛ ٞزَ کَط ہ٤ں۔ ح ٍٝهيٍص ٍک ٜ٘ک رخٝؿٞى ٓؼخف کَ ى٣ظ ہ٤ں
ح ٍٝرَحثی کخ ؿٞحد رٜالثی ٓ ى٣ظ ہ٤ں کہ ٣ہ رڑے ػِّ  ٝكِٛٞ
کخ کخّ ہ ۔

ي َُ ِٔ ْٖ َػ ِْ ِّ ْحالُ ُٓ ٍِْ ٞ۔
ٛزَ ََ ََ ٝؿلَ ََ حِ َّٕ ًُِٖ َ
ََ ْٖ َٔ َُٝ

ٖ
(ٍٗٞی۔ٖ)۷
"حُزظہ ؿٗ ٞوٛ ٚزَ ٓ کخّ ُ
حُؼِٓی ک کخٓٞا ٓ٤ں ٓ ہ "۔
ٓکی ُٗيگی ٓ٤ں حگَ ہخط ٜحُٹٜخٗ کی حؿخُص ٗہ٤ں طٜی ط ٞحّ کی ٝؿہ ٣ہ
ٗہ٤ں طٜی کہ  ٙٝہخط ٜحُٹٜخ ٗہ٤ں ٓکظ ط ٜ۔ رِکہ ٓ ٙٝذ ُڑٗخ ؿخٗظ
ط ٜ۔ حٓ ٍٝي٘٣ہ آکَ حٗہی ُٞگٞا ٗ ىکٜخ٣خ رٜی کہ  ٙٝکْ ؿٞحا َٓىی
ٓ ُڑٗخ ؿخٗظ ہ٤ں۔ ُ ٖہٌح ٓک ٓ٤ں ؿ ٞکک ٜک٤خگ٤خ  ٙٝر رٔی کخ ٛزَ
ٗہ٤ں طٜخ رِکہ ح٣ک ٓٞچخ ٓٔـٜخ ٍحٓظہ طٜخ۔ حّ کی ر٘٤خىٓ٤ں رہض ٓخٍی
رخط٤ں پ٤ٗٞي ٙط٤ٜں ؿٖ کی ٣ہخا ٟٝخكض کی ٍَٟٝص ٗہ٤ں۔ حُزظہ ٣ہ رخص
رخُکَ ٝحٟق ہ کہ ٣ہ ٛزَ ر رٔی ،الچخٍی ٣خ رِىُی کی ٝؿہ ٓ
ح ٍٝىٍ گٍِ کَے ط٣ ٞہ رڑی حُُٞٝح
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ٗہ٤ں طٜخ۔(ٍٓخُہ طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ ٕٓٓ۷۔۔ٛزَ کخ ؿخٓغ ط ٍٜٞحٍٝ
ٗلٔ٤خطی ک٤ل٤خص حُ هَّ َٓحى ٛللہ  ۴۷طخ )۴۴

هشآٌ يغٍذ يٍں فجش کب رکش:
هشآٌ کشٌى َے ٓ ۷يوبيبد پش اط کب رکش کٍب ہے۔ کہٍں اط کب ؽکى دٌب
گٍب ہے عٍغے :
َٝح ْٓظَ ِؼ ْْٞ ُ٘٤ح رِخُ َّ
"ٛزَ
ٜز َِْ َٝحُِ َِّٖٞ ٜس۔( حُزوَ ٙآ٣ض ٗٔزَ )۷۷
حٔٗ ٍٝخُ ٓ ٓيى ُ"ٞ۔

کہٍں اط کی خالف ٔسصی عے يُغ کٍب گٍب ہےؿ7 ٔ٤
ْـَْ َُّْْ ُٜ۔
كَخ ْٛزَِْ ًَ َٔخ َ
ٛزَ ََ حُُُٞٝح ْحُ َؼ ِْ ِّ ِٓ َٖ حَُُّ ٓ َُِ ََ ٝال طَ ْٔظَؼ ِ

"پْ حے ٗزیٛ7زَ کَ ٝؿْ َ١ف حُٞٝحُؼِّ ٍُٓٞٞا ٗ
ح ٍٝحٕ ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں ؿِيی ٗہ کَ"ٝ۔

ٛزَ ک٤خ ہ

رؼبنی فبثش نٕگٕں کب عبرٓی
کہٍں ٌہ ثبد کی گئی ہے کہ ہللا
ٰ
ہے عٍغے:
ٖ
حِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ َٓ َغ حُ ّ
ٜزِ َِ( َْٖ ٣حُزوَٙ۔ٖ" )ٔ۷ہللا ٛخرَ ٖ٣ک ٓخطٜ
ہ "۔
کہ٤ں ٣ہ ًکَ ہ کہ حٕ ُٞگٞا ک ٞحؿَ ػظٞٗ ٓ ْ٤حُح ؿخث
گخ ؿ7 ٔ٤
حَِّٗ َٔخ َٞ ُ٣كَّ ٠حُ ٖ ّ
(حَُِٓ۔ٓٔ)
ٜزَِ ُْ َٕ ٝحَؿْ ََ ْْ ُٛرِ َـِ َِْ ٤ك َٔخد
"ٛزَ کَٗ

ٝحُٞا ک ٞط ٞحُٕ کخ حؿَ ر

كٔخد ى٣خ ؿخث

گخ"۔

کہٍں ٌہ رکش ہے کہ ٌہ عُذ يٍں داخم ہَٕے کب عجت ہے
عٍغے:
(حَُػي۔)ٕ۷
حٍ۔
َٓ ِٖ ِْ َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤رِ َٔخ َ
ٛزََْ طُ ْْ كَِ٘ ْؼ َْ ُػ ْوزَ ٠حُ َّي ِ
"طْ پَ ٓالٓظی ہ ٞطْ ٗ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ؿْ َ١ف ٛزَ ٓ
ريُٝض آؽ طْ حّ ک ٓٔظلن ہٞث ہ"ٞ۔

کخّ ُ٤خ حُّ کی

اط کے ػالِٔ فجش ٔ ٌوٍٍ کے عبرٓ ايبيذ كی انذٌٍ يٍغش
آری ہے:
ٖ
ڜ ًََ ٝخُٗ ْٞح رِخ ٖ٣ظَِ٘خ
ٛزََ ُْٝح
ََ ٝؿ َؼ َِْ٘خ ِٓ ْ٘ ْْ ُٜحَ ِٕى َّٔشً ُ ْٜ َّ٣ي ْ َٕ ٝرِخ َ ْٓ ََِٗخ َُ َّٔخ َ
ُْٞ ٣هُِ٘ َْٕ ٞ
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"ح ٍٝؿذ حُٗہٞا ٗ ٛزَ ک٤خ ح ٍٝۂخٍی آ٣خص پَ ٣و ٖ٤الط ٍہ ط ٞحُٕ
ک حٗيٍ ہْ ٗ ح ٔ٣پٞ٘٤ح پ٤يح ک ٤ؿ ٞۂخٍے كکْ ٓ ٍہ٘ٔخثی
کَط ط" ٜ۔
ُ
 ٍٞٛىػٞص حُ ڈحکٹَ ػزيحُکَ٣ُ ْ٣يحٕ ٛللہ )۷۷۷
(ح
ِ
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رؼبنی کب كشيبٌ ہے:
ہللا
ٰ
ْ
َْ ََُ٘ٝزُِ َ ْْ ٌُ َّٗٞرِ َ٘ ْ٢ء ِّٓ َٖ ْحُ َو ِْ ٞ
ع َْ َٗٝوْ َٖ ِّٓ ٚحالَ ْٓ َِ ٞ
حٍ َْ ٝحالَ ْٗلُ ِ
ف َْ ٝحُـ ُِْ ٞ
ص ۭ َٝرَ ِّ٘ َِ حُ ٖ ّ
٤ْ ٜزَشِ ۙ هَخُُ ْٓٞح حَِّٗخ
ٜزِ َِ ۙ َْٖ ٣حَُّ ٌِ َْٖ ۗ ٣حِ ًَ ٓح حَ َ
ٛخرَ ْظِ ُّٓ ْْ ُٜ
َٝحُؼَّ َٔ َٖ ِ
حُ ٖ
ِ ٖٞ َِٛ
ص ِّٓ ْٖ ٍَّرِّ ِْْ ٜ
ِ ٖ ّّلِلِ َٝحَِّٗخٓ حَُِ ِْ ٍٖ ِٚ ٤ؿؼ َُْٕ ٞ
ِٕ ُٝى َ
ي َػَِ َْ ْْ ِٜ ٤
ِ ُ ٖۗ
(انجوشِ511:رب)511
ي ْ ُْ ُٛحُ ُٔ ْٜظَ ُي َْٕ ٝ
ٍََ ٝكْ َٔش ۣ َٝح
ِٕ ُٝى َ

" ح ٍٝہْ  ٍَٟٝطٔہ٤ں هٞف  ٝهطَ  ،كخهہ ک٘ی  ،ؿخٕ ٓ ٝخٍ ک
ٗوٜخٗخص ح ٍٝآٓيٗٞ٤ا ک گٜخٹ ٓ٤ں ٓزظال کَ ک طٔہخٍی آُٓخثٖ
کَ٣ں گ ۔ حِٕ كخالص ٓ٤ں ؿُٞ ٞگ ٛزَ کَ٣ں۔ح ٍٝؿذ کٞثی ٓ٤ٜزض
پڑے  ،ط ٞکہ٤ں کہ ” ہْ ہللا ہی ک ہ٤ں ح ٍٝہللا ہی کی َ١ف ۂ٤ں پِٹ
کَ ؿخٗخ ہ “ حُٗہ٤ں هٗٞوزَی ىے ى ٝ۔حُٕ پَ حٕ ک ٍدّ کی َ١ف
ٓ رڑی ػ٘خ٣خص ہٞا گی  ،حُّ کی ٍكٔض حُٕ پَ ٓخ٣ہ کَے گی حٍٝ
ح ٔ٣ہی ُٞگ ٍحٓض ٍ ٝہ٤ں"۔

اٌک دٔعشی عگہ كشيبٌب:
۟
ٖ
ُ
َْ ََُ٘ٝزُِ ََ ْْ ٌُ َّٗٞك ٖظّْ َٗ ٠ؼَِ َْ ْحُ ُٔ ٖـ ِِ ٜيَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٖ ٣حُ ّ
ٜزِ َِْ ََٗٝ ۙ َْٖ ٣زِ َٞح حَ ْهزَخ ٍَ ًُ ْْ
(ٓلٔي)107
"ہْ  ٍَٟٝطْ ُٞگٞا ک ٞآُٓخثٖ ٓ٤ں ڈحُ٤ں گ طخکہ طٔہخٍے (گَّ َٓى)
كخالص کی ؿخٗچ کَ٣ں ح ٍٝى٣ک٤ُ ٜں کہ طْ ٓ٤ں ٓـخہي ح ٍٝػخرض هيّ کٕٞ
ہ٤ں"۔

اٌک أس عگہ كشيبٌب:
ٖ
ح ّْ َك ِٔ ْزظُ ْْ حَ ْٕ طَ ْي ُهُِٞح ْحُ َـَّ٘شَ ََّٔ َُٝخ ْ َ٣ؼَِ ِْ ّ
ہللاُ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ؿُ َٜي ْٝح ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َْ َ٣ٝؼَِ َْ
حُ ٖ ّ
ٜزِ َِٕٔٗ َْٖ ٣
(آٍ ػَٔحٕ)0167
ِ
"ک٤خ طْ ٗ ٣ہ ٓٔـٍ ٜکٜخ ہ کہ ٗٞ٣ہی ؿ٘ض ٓ٤ں چِ ؿخإ گ
كخالٗکہ حرٜی ہللا ٗ ٣ہ ط ٞى٣کٜخ ہی ٗہ٤ں کہ طْ ٓ٤ں کُٞ ٙٝ ٕٞگ ہ٤ں ؿٞ
حّ کی ٍح٤ٓ ٙں ؿخٗ٤ں ُڑحٗ ٝحُ ح ٍٝحّ کی هخٛ َ١زَ کَٗ ٝحُ
ہ٤ں"۔

ذ َجٕی7
عُ ِ

عُذ َجٕی يٍں ثٓی فجش کے ثبسے يٍں ثہذ عی اؽبدٌش ہٍں۔
چُذ يُذسعہ رٌم ہٍں:
َٓخ أُ ْػ ِط َ ٢أَ َك ِي َػطَخ ًء َه ًَْ٤ح َٝأَ َْ َٓ ٝغ ِٓ َٖ حُ َّ
ٜز َِْ
)روخٍی)
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"کٔی ٗ
ى٣خ"۔

کٔی کٛ ٞزَ ٓ

ُ٣خى ٙرہظَ ح ٍٝحّ ٓ

ک٘خى ٙػط٤ہ ٗہ٤ں

ى ألَ َكي اِالَّ ُِ ِْ ُٔ ْئ ِٓ ِٖ
ْْ ًَح َ
َػ َـزًخ ألَ ْٓ َِ ْحُ ُٔ ْئ ِٓ ِٖ اِ َّٕ أَ ْٓ َََ ًَُُِّٚ ُٙه َْ ٤ََُٝ َِ ٤
ٛزَ ََ
ٛخرَ ْظَََّٓ ُٚح ُء َٗ ٌَ ََ كَ ٌَ َ
ََّٟح ُء َ
ٛخرَ ْظَ ُٚ
خٕ َه ًَْ٤ح ََُٝ ُٚاِ ْٕ أَ َ
اِ ْٕ أَ َ
(ِْٓٔ)
خٕ َه ًَْ٤ح َُُٚ۔
كَ ٌَ َ

"ٓ ٖٓٞکخ ٓؼخِٓہ رٜی ػـ٤ذ ہ حّ ک ٤ِ٤ط ٞه َ٤ہی ه َ٤ہ ۔ ٣ہ چِ٤
ٓ ٖٓٞک ٓٞح کٔی ح ٍٝک ك٤ٓ ٜں ٗہ٤ں آثی۔ حگَ حُٓ هٗٞی
كخ َٛہٞطی ہ طٗ ٞکَ کَطخ ہ ٣ہ حّ ک ُ ٤ه َ٤ہ ح ٍٝحگَ
حُٓ طکِ٤ق پہ٘کظی ہ طٛ ٞزَ کَطخ ہ ح٣ ٍٝہ رٜی حُّ ک ُ ٤هَ٤
ہ "۔

آپﷺ َے كشيبٌب:
إ ػظْ حُـِحء ٓغ ػظْ حُزالء ٝ ،إ ہللا اًح أكذ هٓٞخ ً حرظالْٛ
كٖٔ ٍ ٢ٟكِ ٚحَُٓ ٖٓٝ ، ٠ٟو ٢كِ ٚحُٔو٢۔
(روخٍی)
"آپ ﷺ کخ كَٓخٕ ہ  7آُٓخثٖ ٜٓ ٝخثذ ؿظ٘ رڑے ہٞا گ حّ پَ
طؼخُی ؿذ کٔی ه ّٞکٞ
حؿَ ٝػٞحد رٜی حط٘ ہی ُ٣خى ٙہٞا گ ،ح ٍٝہللا
ٖ
پٔ٘ي كَٓخطخ ہ ط ٞحّ ک ٞآُٓخثٖ  ٝحٓظلخٕ ٓ٤ں ٓزظال ءکَطخ ہ  ،پْ
طؼخُی کی ٍٟخ ٗ٤ٜذ ہٞ
ؿ ٞحّ آُٓخثٖ پَ ٍحٟی ہ ٞح ط ٞحّ ک ٞہللا
ٖ
ؼخُی رٜی حّ ٓ
گی ح ٍٝؿ ٞحّ آُٓخثٖ ٓ ٗخٍح ٝہٞح ط ٞہللا ط ٖ
ٗخٍح ٝہ ٞؿخث٤ں گ "۔

اٌک دٔعشی عگہ آپﷺ َے كشيبٌب:
َٓ ْٖ ِ َُِ ٣ى َّ
ُٜذْ ِٓ ُْ٘ٚ
ہللاُ رِ َِ ٚه ًَْ٤ح ِ ٣

(ثخبسی)
طؼخُی ؿْ ٗو ٚک ٓخط ٜرٜالثی کخ ٓؼخِٓہ کَٗخ چخہظ
"ہللا
ٖ
حّ ک٘ٓ ٞوض  ٝطکِ٤ق ٓ٤ں ٓزظال کَ ى٣ظ ہ٤ں "۔

اٌک أس عگہ آپﷺ َے كشيبٌب:
ْ ُ٣ ٖ٤ؼطَ ٠أَ ْْ َُ ٛحُزَالَ ِء
ُّ َٞ َ٣ى أَ ْْ َُ ٛحُ َؼخكِِ َ٤ش ْ َّ ْٞ َ٣حُوَِ٤خ َٓ ِش ِك َ
ْ ٟ
ًَخَٗ ْ
حُ ُّي َْٗ٤خ
كِ٠
ض
ض
ُؿَُِ ٞىْْ ُٛ
هُ َِ َ

ہ٤ں طٞ

حد َُ ْ ٞأَ َّٕ
حُؼَّ ََ ٞ
ٞ٣۔
رِ ْخُ َٔوَ ِ
خٍ ِ

(طٌَٓی)
" ؿذ ه٤خٓض ک ىٕ حہَ آُٓخثٖ ٜٓ ٝخثذ ک ٞحؿَ ٝػٞحد ى٣خ ؿخث گخ
ط ٞىٗ٤خ ٓ٤ں گٗٞہ آكض ٓ ٝہُٞض ٓ٤ں ُٗيگی رَٔ کَٗ ٝحُ ُٞگ ٣ہ
طٔ٘خ کَ٣ں گ کہ کخٕ!(ىٗ٤خ ٓ٤ں) حٕ ک ؿٔٔٞا کی ؿِي٣ں ه٘٤کٞ٤ا
ٓ حى٤ٛڑ ىی ؿخط٤ں"۔
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ؽکش
حػظَحف ٗؼٔض ٣خ حكٔخٕ ٓ٘يی ک ہ٤ں۔
ؽکشٗ:کَ ک حِٛی ٓؼ٘ی
ِ
ح٣ک ٓلٖٔ ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ٛل٤ق حكٔخٕ ٓ٘يحٗہ ٍ٣ٝہ ٣ہی ہٓ ٞکظخ ہ
کہ آىٓی ىٍ ٓ حُّ ک حكٔخٕ کخ حػظَحف کَے (هِزی ٗکَ) ُرخٕ
ٓ حّ کخ حهَحٍ کَے (هُٞی ٗکَ) ح ٍ ٝػَٔ ٓ حكٔخٕ ٓ٘يی کخ
ػزٞص ىے۔(ػِٔی ٗکَ) حٗہی ط ٖ٤چِٝ٤ا ک ٓـٔٞػہ کخ ٗخّ ٗکَ ہ ۔
ح ٍٝحّ ٗکَ کخ حهظ٠خ ٣ہ ہ کہ أالً آىٓی حكٔخٕ ک ٞحُٓی َ١ف
ٓ٘ٔٞد کَے ؿْ ٗ ىٍح َٛحكٔخٕ ک٤خ ہ ۔ کٔی ىَٓٝے ک ٞحكٔخٕ
ک ٗکَ٣ہ حٗ ٍٝؼٔض ک حػظَحف ٓ٤ں حّ کخ كٜہ ىحٍ ٗہ ر٘خث ۔ ػخٗ٤خ ً
آىٓی کخ ىٍ حپ٘ ٓلٖٔ ک ُٓ ٤لزض حٝ ٍٝكخىحٍی ک ؿٌرہ ٓ
ُزَ ِ٣ہٞ۔ ح ٍٝحُّ ک ٓوخُلٞا ٓ ٓلزض  ٝحهال ٙحٝ ٍٝكخىحٍی کخ
ًٍ ٙرَحرَ طؼِن رٜی ٗہ ٍک ٜ۔ ػخُؼخ ً  ٙٝحپ٘ ٓلٖٔ کخ ٓط٤غ ٝ
كَٓخٗزَىحٍ ہ ٞح ٍٝحّ کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا ک ٞحُّ ک ٓ٘٘خ ک هالف
حٓظؼٔخٍ ٗہ کَے۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ ٕٔ)۷
ٖ
ٗکَ کَٗ ٝحُ ٓ َٓحى ٗ ٙٝو ٚہ ؿٔ طوي َ٣حُہی هٞح ٙکظ٘خ
ہی حُٗٝکخ حُٹٜخُ ؿخث  ٙٝحٓ حپ٘خ کٔخٍ ٗہ٤ں رِکہ ہللا کخ حكٔخٕ ہی
ٓٔـٜظخ ٍہ ۔ح ٙٝ ٍٝهٞح ٙکظ٘خ ہی ٗ٤ک گَح ى٣خ ؿخث ۔ حُّ کی ٗگخ ٙحپ٘ی
ٓلَٞ٤ٓٝا ک رـخث حُٕ ٗؼٔظٞا پَ ہی َٓکٍ ُٞہ ؿ ٞرَے ٓ
رَے كخالص ٓ٤ں رٜی آىٓی ک ٞكخٍ َٛہظی ہ٤ں۔ ح ٍٝهٗٞلخُی  ٝريكخُی
ىٞٗٝا كخُظٞا ٓ٤ں حُّ کی ُرخٕ ح ٍٝىٍ ٓ حپ٘ ٍد کخ ٗکَ ہی حىح
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ
ہٞطخ ٍہ ۔
ٛللہ ٗٔزَ)۷ٓ۲
ٗکَ ؿذ ہللا کی َ١ف ٓ ر٘يے کی ؿخٗذ ہٞ۔ط ٞحُّ ک
ٓؼ٘ی ُحػظَحف هيٓض‟٣خ هيٍىحٗی ک ہٞا گ ۔ح ٍٝؿذ ر٘يے کی َ١ف
ٓ ہللا کی ؿخٗذ ہ ٞط ٞحُّ ک„ ٞحػظَحف ٗؼٔض‟ ٣خ حكٔخٕ ٓ٘يی ک
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي حٛ ٍٝللہ
ٓؼ٘ی ٓ٤ں ُ٤خ ؿخث گخ۔ ۔
ٗٔزَٕٔ)۹

ؽبکش أس فبثش ہی ہللا کی َؾبٍَٕں عے عجن ؽبفم
کشرے ہٍں:

ض ّٖ
ہللاِ ُِٖ ْٖ ِّٓ ْْ ٌُ َ٣َُِ ٤ح ٖ٣ظِ ِ ۭ ٚحِ َّٕ كِ ْ٢
حََُ ْْ طَ ََ حَ َّٕ ْحُلُ ِْ َ
ي طَـْ َِ ْ١كِْ ٢حُزَلْ َِ رِِ٘ ْؼ َٔ ِ
ٛزَّخٍ َٗ ٌُ ٍْٞ
ًُِٖ َ
ي َ ٖال ٖ٣ض ُِّ ٌَُِّ َ
(ُؤخٕ۔ٖٔ)
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"ک٤خ طْ ى٣کٜظ ٗہ٤ں ہ ٞکہ ک٘ظی ٓٔ٘يٍ ٓ٤ں ہللا ک ك ٓ َ٠چِظی
ہ طخکہ  ٙٝطٔہ٤ں حپ٘ی کک٘ٗ ٜخٗ٤خا ىکٜخث ؟ ىٍكو٤وض حّ ٓ٤ں رہض
ٓی ٗ٘خٗ٤خا ہ٤ں ہَ حُّ ٗو ٚک ُ ٤ؿٛ ٞزَ حٗ ٍٝکَ کَٗ ٝحال
ہ"ٞ۔
٣ؼ٘ی ؿٖ ُٞگٞا ٓ٤ں ٣ہ ىٛ ٝلخص پخثی ؿخطی ہ٤ں۔  ٙٝؿذ حٕ ٗ٘خٗٞ٤ا کٞ
پہکخٕ ؿخط ہ٤ں ط ٞۂ٘٤ہ ک ٤ِ٤طٞك٤ي کخ ٓزن كخ َٛکَک حُّ پَ
ٓ٠ز١ٞی ک ٓخط ٜؿْ ؿخط ہ٤ں۔ پہِی ٛلض ٣ہ کہ ٛ ٙٝزّخٍ(ٛزَ
کَٗ ٝحُ ) ہٞا۔ حُٕ ک ِٓحؽ ٓ٤ں ػخرض هيٓی ہ ٞح ٍٝحچ ٜح ٍٝرَُے
ػو٤يٛ ٙخُق پَ هخثْ ٍہ٤ں ح ٍٝىَٓٝی ٛلض ٣ہ کہ
طٔخّ كخالص ٓ٤ں ح٣ک
ٔ
ٗ ٙٝک( ٍٞرڑے ٗکَ کَٗ ٝحُ ) ہٞا۔ ٗٔک كَحّ ح ٍٝحكٔخٕ
كَحٓٗ ٕٞہ ہٞا رِکہ ٗؼٔض کی هيٍ پہکخٗظ ہٞا حٗ ٍٝؼٔض ىٝ ٘٣حُ
ؿٌرہ ٗکَ حٓ ٍٝپخّ حپ٘ ىٍ ٓ٤ں ؿخگِ٣ں
ک ُ ٤ح٣ک ٓٔظوَ
ٔ
ٍک٤ٜں۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ ٣ )ٕ۷ہی ٓ ٍٙٞٓ ٕٞٔ٠حرَحہْ٤
آ٣ض ٗٔزَ٤ٓ ۷ں ر٤خٕ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ کہ طخٍ٣وی ٝحهؼخص ٓ٤ں ٘ٗ ٙٝخٗ٤خا رٜی
ٓٞؿٞى ہ٤ں ؿٖ ٓ ح٣ک آىٓی رخ َ١ػوخثي ٗ ٝظَ٣خص پَ ُٗيگی کی
ػٔخٍص حُٹٜخٗ ک رَے ٗظخثؾ ٓؼِ ّٞکَ ٓکظخ ہ ح ٍٝحُٕ ٓ ػزَص
كخ َٛکَ ٓکظخ ہ ۔ ٓگَ حٕ ٓ كخثي ٙحُٹٜخٗخ َٛف حُٗہی ُٞگٞا کخ کخّ
ہ ؿ ٞہللا کی آُٓخث٘ٞا ٓ پخَٓىی ک ٓخط ٜگٍِٗ ٝحُ ح ٍٝہللا
کی ٗؼٔظٞا ک ٞٹ٤ٜک ٹ٤ٜک ٓلٔ ّٞکَک حُٕ کخ ٛل٤ق ٗکَ٣ہ حىح
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٗٔزَٕ)۹۷
کَٗ ٝحُ ہٞا۔
ہللا ٗ حٗٔخٕ کٗ ٞکَ ح ٍٝکلَ ک ٍحٓظ رظخ ىث٤
ح ٍٝہللا حّ ک ٞپٔ٘ي کَطخ ہ کہ حٗٔخٕ ٗکَ کخ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ کَے
ح ٍٝہللا کخ ٗکَ حىح کَٗخ هٞىٗکَ حىح کَٗ ٝحُ ہی ک ُٓ ٤ل٤ي ہ ۔
طؼخُی ٗ حٗٔخٕ کٓ ٞل ٞػِْ  ٝػوَ کی هٞط٤ں ىے کَ ہی ٗہ٤ں
ہللا
ٖ
ُ
ُ
چٜٞڑ ى٣خ رِکہ ٓخطٓ ٜخط ٜحّ کی ٍہ٘ٔخثی رٜی کی طخکہ حٓ ٓؼِ ّٞہٞ
ؿخث کہ ٗکَ کخ ٍحٓظہ کٔٗٞخ ہ ح ٍٝکلَ کخ ٍحٓظہ کٔٗٞخ ۔ ح ٍٝحّ
ک رؼي ؿٍ ٞحٓظہ رٜی  ٙٝحهظ٤خٍ کَے حُّ کخ ًٓہ ىحٍ  ٙٝهٞى ہٞ۔ ٍٓٙٞ
رِي ٓ٤ں ٣ہی ٓ ٕٞٔ٠حٕ حُلخظ ٓ٤ں ر٤خٕ ک٤خ گ٤خ ہ َٛٝيٖ٘ ٣ہُ حُ٘ـي „„ٖ٣حٍٝ
ہْ ٗ حُٓ ىٞٗٝا ٍحٓظ (٣ؼ٘ی ه َٗ ٝ َ٤ک ٍحٓظ ) ٗٔخ٣خا کَک
رظخ ى ٣۔‟‟ ح٤ٓ ْٔٗ ٍٙٞٓ ٍٝں ٣ہی رخص حّ َ١ف ر٤خٕ کی گجی ہ
ََٗٝلْ ََٓ ٝخ َٓ َّٞح ٖٛخ كَخ َََُٜٔ َٜخ كُ ُـٍََٛ ٞخ َ ٝطَو َٞحَٛخ„„ ح ٍٝهْٔ ہ (حٗٔخٕ ک )
ٗلْ کی ح ٍٝحُّ ًحص کی ؿْ ٗ حُٓ (طٔخّ ظخہَی ح ٍٝرخ٘١ی هٞطٞا
ٖ
طوٞی ىٞٗٝا حُّ پَ حُہخّ کَ
ک ٓخط )ٜحٓظٞحٍ ک٤خ پ َٜحُّ کخ كـ ٍٞحٍٝ
ى٣ج ‟‟ حٕ طٔخّ ط٣َٜلخص کٗ ٞگخ٤ٓ ٙں ٍک ٜکَ ى٣کٜخ ؿخث حٓ ٍٝخطٜ
ٓخط ٜهَإٓ ٓـ٤ي ک حُٕ طلِ٤ٜی ر٤خٗخص ک ٞرٜی ٗگخ٤ٓ ٙں ٍکٜخ ؿخث ؿٖ
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طؼخُی ٗ حٗٔخٕ کی ہيح٣ض کُ ٤ِ٤ىٗ٤خ ٓ٤ں ک٤خ ک٤خ
ٓ٤ں رظخ٣خ گ٤خ ہ کہ ہللا
ٖ
حٗظظخٓخص ک ٤ہ٤ں۔ ح ٍٝپ َٜحٕ طٔخّ ًٍحثغ ٍہ٘ٔخثی کی ٓيى ک ٤ِ٤ہللا
طؼخُی ٗ ٣َٛق حٝ ٍٝحٟق ٍہ٘ٔخثی کُ ٤ِ٤ىٗ٤خ ٓ٤ں حٗز٤خء ر٤ٜـ حٍٝ
ٖ
کظخر٤ں ٗخٍُ ک٤ں ؿٖ ٓ٤ں ٛخف ٛخف رظخ ى٣خ گ٤خ کہ ٗکَ کی ٍح ٙکٔٗٞی
ہ ح ٍٝکلَ کی ٍح ٙکٔٗٞی ح ٍٝحٕ ىٞٗٝا ٍحہٞا پَ چِ٘ ک ٗظخثؾ ک٤خ
ہ٤ں(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ْٗ٘ ٛللہ ٓ)ٔ۴
طؼخُی ٓ ٍٙٞحَُِٓ آ٣ض ٗٔزَ ٤ٓ ۷ں ٟٝخ كض كَٓخطخ
ح ٍٝحّ َ١ف ہللا
ٖ
طؼخُی کی هيحثی ٓ٤ں طٔہخٍے کلَ ٓ ًٍ ٙرَحرَ رٜی کٔی
ہ ۔کہ ہللا
ٖ
ٗہ٤ں آٓکظی۔ طْ ٓخٗ ٞگ طذ رٜی  ٙٝهيح ہ حٗ ٍٝہ ٓخٗٞگ طذ رٜی ٙٝ
هيح ہ حٍ ٍٝہ گخ۔ حُّ کی كَٓخَٗٝحثی حپ٘ ُ ٍٝپَ چَ ٍہی ہ ۔
طٔہخٍے ٓخٗ٘ ٣خ ٗہ ٓخٗ٘ ٓ حّ ٓ٤ں کٞثی كَم ٗہ٤ں پڑ ٓکظخ۔ ٗزی
طؼخُی كَٓخطخ ہ 7
ِٛی ہللا ػِ٤ہ  ِْٓٝکخ حٍٗخى ہ کہ ہللا
ٖ
ْ
ذ ٍَؿَُ
آه ََ ًُ ْْ َٝاِ ْٗ َٔ ٌُ ْْ َِ ٝؿَّ٘ ٌُ ْْ ًَخُٗٞح َػَِ ٠حكـَ هَِ ِ
َ٣خ ِػزَخ ِى َُْٞ ٟأَ َّٕ أَ َِّ َٝ ْْ ٌُ َُٝ
ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓخ ٗو٤ْ َٗ ٠ٌِ ِْ ُٓ ٖٓ ٚجًخ۔
"حے َٓ٤ے ر٘ي ٝحگَ طْ ٓذ ک ٓذ ،حگِ ح ٍٝپک ِٜحٗٔخٕ ح ٍٝؿٖ
حپ٘ ٓ٤ں ٓ کٔی كخؿَ ٓ كخؿَ ٗو ٚک ىٍ کی َ١ف ہ ٞؿخإ
طذ رٜی َٓ٤ی رخىٗخہی ٓ٤ں کک ٜرٜی کٔی ٗہ ہٞگی"۔ (ِْٓٔ)
٣ؼ٘ی ہللا حپ٘ کٔی ٓلخى ک هخٗ َ١ہ٤ں رِکہ هٞى ر٘يٝا ک ٓلخى کی
هخ٣ َ١ہ پٔ٘ي ٗہ٤ں کَطخ کہ  ٙٝکلَ کَ٣ں۔ کٗٞ٤کہ کلَ هٞى حُٕ ہی ک
ُٗ ٤وٜخٕ ى ٙہ ۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ْٗ٘ ٛللہ ٔ)ٖ۷

ؽکش کب روبمب:

ََُٝوَ ْي ٖحطَ َْ٘٤خ ُُ ْؤٖ َٖ ْحُ ِل ٌْ َٔشَ حَ ِٕ ح ْٗ ٌَُْ ِ ٖ ّّلِلِ ۭ َ ٌَُْ ْ٘ َّ٣ ْٖ َٓ ٝكَخَِّٗ َٔخ ْ َُِ٘ َُ ٌُ ْ٘ َ٣ل ِٔ ٖۚ ٚ
ًََ ْٖ َٓ ٝلَ ََ كَخِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ َؿِ٘ ٌَّ ٢ك ِٔ ِْ ٤ي (ُؤخٕ۔ٕٔ)

"ہْ ٗ ُُؤخٕ ک ٞكکٔض ػطخ کی طٜی کہ ہللا کخ ٗکَ گِحٍ ہٞ۔ ؿ ٞکٞثی
ٗکَ کَے حُّ کخ ٗکَ حُّ ک حپ٘ ُٓ ٤ل٤ي ہ ۔ ح ٍٝؿُ ٞکلَ کَے
ط ٞكو٤وض ٓ٤ں ہللا ر ٗ٤خُ حٓ ٍٝحپ ٓ ٓحپ ٓلٔٞى ہ "۔
٣ؼ٘ی ہللا کی رو٘ی ہٞثی حّ كکٔض  ٝىحٗخثی ح ٍٝرَ٤ٜص  ٝكَُحٗگی کخ
ح ٖ٤ُٝطوخٟخ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ حپ٘ ٍد ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٗکَ گِحٍی
کلَحٕ ٗؼٔض حٔٗ ٍٝک
ح ٍٝحكٔخٕ ٓ٘يی کخ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ کَے ٗہ کہ
ِ
كَحٓی کخ۔ ح ٍٝحّ کخ ٣ہ ٗکَ ٓلُ ٞرخٗی ؿٔغ هَچ ہی ٗہ ہٞ۔ رِکہ
كکَ ح ٍٝه ٍٞح ٍٝػَٔ طٞ٘٤ا ٍٞٛطٞا ٓ٤ں ہٞ۔  ٙٝحپ٘ هِذ ً ٝہٖ کی
گہَحثٞ٤ا ٓ٤ں حّ رخص کخ ٣وٗ ٝ ٖ٤ؼ ٍٞرٜی ٍکٜظخ ہ ٞکہ ٓـ ٜؿ ٞککٜ
رٜی ٗ٤ٜذ ہ هيح کخ ى٣خ ہٞح ہ ۔ حُّ کی ُرخٕ حپ٘ هيح ک حكٔخٗخص
کخ ۂ٘٤ہ حػظَحف رٜی کَطی ٍہ ۔ ح ٙٝ ٍٝػٔالً رٜی هيح کی
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كَٓخٗزَىحٍی کَک  ،حُّ کی ٓؼ٤ٜض ٓ پَہ ِ٤کَک  ،حُّ کی ٍٟخ
کی ِ١ذ ٓ٤ں ىٝڑ ىٞٛپ کَک  ،حّ ک ى٣ج ہٞث حٗؼخٓخص ک ٞحُّ
ک ر٘يٝا طک پہ٘کخ کَ ح ٍٝحُّ ک هالف رـخٝص کَٗ ٝحُٞا ٓ
ٓـخہي ٙکَک ٣ہ ػخرض کَىے کہ  ٙٝكی حُٞحهغ هيح کخ حكٔخٕ ٓ٘ي ہ ۔
پ٣ َٜہ رخص رٜی پٗ ٖ٤ظَ ٍہ کہ ؿٗ ٞو ٚکلَ کَطخ ہ ۔ حُّ کخ کلَ
طؼخُی کخ حّ ٓ کٞثی ٗوٜخٕ
حُّ ک حپ٘ ُٗ ٤وٜخٕ ى ٙہ ۔ ہللا
ٖ
ٗہ٤ں ہٞطخ۔  ٙٝر ٗ٤خُ ہ کٔی ک ٗکَ کخ ٓلظخؽ ٗہ٤ں ہ ۔کٔی کخ
ٗکَ حُّ کی هيحثی ٓ٤ں کٞثی حٟخكہ ٗہ٤ں کَ ى٣ظخ۔ ٗہ کٔی کخ کلَ حّ
حَٓ ٝحهؼہ ک ٞريٍ ٓکظخ ہ کہ ر٘يٝا ک ٞؿٗ ٞؼٔض رٜی ٗ٤ٜذ ہ حُّ
کی ػطخکَى ٙہ  ٙٝط ٞآپ ٓ آپ ٓلٔٞى ہ کٞثی حُّ کی كٔي کَے
٣خ ٗہ کَے۔ کخث٘خص کخ ًٍ ًٍٙ ٙحّ ک کٔخٍ  ٝؿٔخٍ ح ٍٝحُّ کی هالّهی
ُرخٕ كخٍ ٓ حُّ کی
ٍُ ٝحهی پَ ٗہخىص ىے ٍہخ ہ ۔ ح ٍٝہَ ٓوِٞم
ِ
كٔي رـخ ال ٍہی ہ ۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٛ ۹للہ ٗٔزَٖٔ طخ )ٔ۹
۔حٓی َ١ف ؿٗٞوٗ ٚؼٔض ىٝ ٘٣حُ کخ حكٔخٕ ٓلُ ٞرخٕ ٓ ٓخٗظخ
ہٞ۔ٓگَ حُّ کی ٗؼٔظٞا ک ٞحُّ کی َٟٓی ک هالف حٓظؼٔخٍ کَطخ ہٞ۔
طؼخُی ٓٓ ٍٙٞزخ آ٣ض
حُّ کخ ٓلُ ٞرخٗی ٗکَ ٣ہ ر ٓؼ٘ی ہ ۔ہللا
ٖ
آٍ ىحإى ک ٞكَٓخطخ ہ کہ ٗکَ گِحٍ ر٘يٝا کی َ١ف کخّ
ٗٔزَٖٔٓ٤ں ِ
کَٝ۔ حٗ َٛکَ گِحٍ ر٘يٝ ٙہی ہ ؿُ ٞرخٕ ٓ رٜی ٗؼٔض کخ حػظَحف
کَے ح ٍٝحُّ ک ٓخط٘ٓ ٜؼْ کی ػطخ کَىٗ ٙؼٔظٞا ٓ رٜی ٝہی کخّ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ
ُ ؿ٘ٓ ٞؼْ کی َٟٓی ک ٓطخرن ہٞ۔
ؿِي چہخٍّ ٛللہ )ٔ۸۴
ہللا کی ٗؼٔض ک٘ٓ ٞؼْ ک ٓٞح کٔی کخ ػط٤ہ ٓٔـٜ٘خ ،حّ پَ کٔی حٍٝ
کخ حكٔخٕ ٓ٘ي ہٗٞخ ح٘ٓ ٍٝؼْ ک ٓٞح کٔی حٗ ٓ ٍٝؼٔض پخٗ کی حُٓ٤ي
کلَحٕ ٗؼٔض ہ ۔ حّ َ١ف ٣ہ رٜی
ٍکٜ٘خ ٣خ ٗؼٔض ِ١ذ کَٗخ ٣ہ ٓذ
ِ
ُ
کلَحٕ ٗؼٔض ہ کہ آىٓی ٓ٘ؼْ کی ىی ہٞثی ٗؼٔض ک ٞحّ کی ٍٟخ ک
ِ
هالف حٓظؼٔخٍ کَے۔ ُ ٖہٌح ح٣ک َٓ٘ک ح ٍٝکخكَ ح٘ٓ ٍٝخكن ح ٍٝكخٓن
حٗٔخٕٓ ،لُ ٞرخٕ ٓ ٗکَ ک حُلخظ حىح کَک هيح کخ ٗخکَ ر٘يٙ
هَحٍ ٗہ٤ں پخ ٓکظخ۔ کلخٍ ٓکہ حّ رخص ک ٓ٘کَ ٗہ ط ٜ۔ کہ ؿخٍٗٝٞا
ک( ٞؿٖ کخ ًکَ ٖٓ ٍٙٞ
 ٖ٤ٔ٣آ٣ض ٗٔزَ ٔ ۷طخ ٖ٤ٓ ۷ں آ٣خ ہ ) هيح ٗ پ٤يح
ک٤خ ہ ۔حُٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی رٜی ٣ہ ٗہ٤ں کہظخ طٜخ کہ حٕ ک پ٤يح کَٗ ٓ٤ں
ىَٓٝے ٓؼزٞىٝا کخ کٞثی ىهَ ہ ۔ ٓگَ ٣ہ ٓذ ککٓ ٜخٗ٘ ک
رخٝؿٞى ؿذ  ٙٝهيح کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا پَ حپ٘ ٓؼزٞىٝا ک ٗکَ٣
رـخ الط ط ٜح ٍٝحُٕ ک آگ ٌٍٗ٣ں ٗ٤خُ٣ں پ ٖ٤کَط ح ٍٝحُٕ ٓ
ٌٓ٣ي ٗؼٔظٞا کی ُىػخث٤ں ٓخٗگظ ح ٍٝحُٕ ک ٤ِ٤هَرخٗ٤خا کَط ط ٜطٞ
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طؼخُی
هيح ک ٤ِ٤حُٕ کخ ُرخٗی ٗکَ ر ٓؼ٘ی ہ ٞؿخطخ طٜخ۔ حٓی ر٘خ پَ ہللا
ٖ
حُٕ ک ٞکخكَ ٗؼٔض ح ٍٝحكٔخٕ كَحٓ ٕٞهَحٍ ىے ٍہخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ
ٔ)ٕ۷

َبؽکشی کٍب ہے؟:

ہللاِ َػَِ َْ ْٖ ِٓ ََْٛ ۭ ْْ ٌُ ٤هخُِن َؿ ّْ ٖ َُ ٤
ض ّٖ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ٘خُّ ْحً ًَُ ُْٝح ِٗ ْؼ َٔ َ
ہللاِ ُُ ََْ٣هُ ٌُ ْْ
ۗ
َٓ ۭٝ
ال حِ ُٖ َٚحِ َّال  َٞ ُٛڮ كَخ َ ّٖٗ ٠طُ ْ
ـئكَ ٌُ َْٕ ٞ
ِّٓ َٖ حُ َّٔ َٔخ ِء َْ ٝحالٍَْ ِ
(كخَ١۔ٖ)

"ُٞگ !ٞطْ پَ ہللا ک ؿ ٞحكٔخٗخص ہ٤ں حٗہ٤ں ٣خى ٍکٜٞ۔ ک٤خ ہللا ک ٓٞح
کٞثی ح ٍٝهخُن رٜی ہ ؿ ٞطٔہ٤ں ٓحٓٔخٕ حٍُ ٓ ٖ٤ُٓ ٍٝم ى٣ظخ ہٞ؟
کٞثی ٓؼزٞى حُّ ک ٓٞح ٗہ٤ں ٓ ،حهَ طْ کہخا ٓ ىٞٛکخ کٜخ ٍہ ہٞ؟"۔
طْ پَ ہللا ک ؿ ٞحكٔخٗخص ہ٤ں حُٗہ٤ں ٣خى ٍکٜٞ۔ ٣ؼ٘ی حكٔخٕ كَحٓٗ ٕٞہ
ر٘ٞ۔ ٗٔک كَحٓی حهظ٤خٍ ٗہ کَٝ۔ حّ كو٤وض کٗ ٞہ ر ٍٜٞؿخإ کہ طٔہ٤ں
ؿ ٞکک ٜرٜی كخ َٛہ ہللا کخ ى٣خ ہٞح ہ ۔ ىَٓٝے حُلخظ ٓ٤ں ٣ہ كوَٙ
حّ رخص پَ ٓظ٘زہ کَ ٍہخ ہ کہ ؿٗ ٞو ٚرٜی ہللا ک ٓٞح کٔی کی
ر٘يگی  ٝپَٓظٖ کَطخ ہ ٣ ،خ کٔی ٗؼٔض ک ٞہللا ک ٓٞح کٔی ىَٓٝی
ۂظی کی ػطخ  ٝروٖ٘ ٓٔـٜظخ ہ ٣خ کٔی ٗؼٔض ک ِٓ٘ پَ ہللا ک
ٓٞح کٔی ح ٍٝکخ ٗکَ رـخ الطخ ہ ٣ ،خ کٞثی ٗؼٔض ٓخٗگ٘ ک ُ ٤ہللا
ُىػخ کَطخ ہ  ٙٝرہض رڑح حكٔخٕ كَحٕٓٞ
ک ٓٞح کٔی حٓ ٍٝ
ہ ۔(طلہہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ ٗٔزَ)ٕٔ۴

ؽشک ہللا کی َبؽکشی ہے:

خٕ َُ ٌَلُ ُّْٓ ٍِ ٞزِ ِْٖ ٤۔
حال ْٗ َٔ َ
ََ ٝؿ َؼُِ ْٞح َُِ ْٖ ِٓ ٗٚػزَخ ِى ٖ ٙؿ ُِْ ًءح ۭحِ َّٕ ْ ِ
(حُِكَف۔)ٔ۷

"٣ہ ٓذ کک ٜؿخٗظ حٓ ٍٝخٗظ ہٞث رٜی) حِٕ ُٞگٞا ٗ حُّ ک
ر٘يٝا ٓ٤ں ٓ رؼ ٞک ٞحُّ کخ ؿُِ ر٘خ ڈحال ۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ حِٗٔخٕ
کٜال حِكٔخٕ كَحٓ ٕٞہ "۔
ؿِ ر٘خ ىَٓ ٓ ٘٣حى ٣ہ ہ کہ ہللا ک کٔی ر٘يے ک ٞحُّ کی حٝالى
هَحٍ ى٣خ ؿخث کٗٞ٤کہ حٝالى الٓلخُہ رخپ کی ہْ ؿْ٘ ح ٍٝحُّ ک ٝؿٞى
کخ ح٣ک ؿِ ٝہٞطی ہ ح ٍٝکٔی ٗو ٚک ٞہللا کخ ر٤ٹخ ٣خ ر٤ٹی کہ٘ ک
ٓؼ٘ی ہی ٣ہ ہ٤ں۔ کہ حُٓ ہللا کی ًحص ٓ٤ں َٗ٣ک ک٤خ ؿخ ٍہخ ہ ۔ حّ
ک ػالٓ ٙٝوِٞم ک ٞہللا کخ ؿِ ٝر٘خٗ کی ح٣ک ٗکَ ٣ہ رٜی ہ کہ
حُٓ حُٕ ٛلخص ح ٍٝحهظ٤خٍحص کخ كخَٓ هَحٍ ى٣خ ؿخث ؿ ٞہللا ہی ک
ٓخطٓ ٜو ٜٙٞہ٤ں۔ ح ٍٝحٓی ط ٍٜٞک طلض حُّ ٓ ُىػخث٤ں ٓخٗگی
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ؿخث٤ں۔ ٣خ حُّ ک آگ ػزٞى٣ض ک َٓحْٓ حىح ک ٤ؿخث٤ں ٣خ حُّ کی
طلَ ٝ ْ٣طلِ َ٤ک٣َٗ ٞؼض ٝحؿذ حالطزخع ٹٜہَح ُ٤خ ؿخث کٗٞ٤کہ حّ
ٍٞٛص ٓ٤ں آىٓی حُٞہ٤ض ٍ ٝرٞر٤ض ک ٞہللا ح ٍٝحُّ ک ر٘يٝا ک
ىٍٓ٤خٕ رخٗٹظخ ہ ح ٍٝحّ کخ ح٣ک ؿِ ر٘يٝا ک كٞحُ کَ ى٣ظخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ
ٗٔزَٖٓ)۷

کلش ہللا کی َبؽکشی ہے:
حِ ْٕ طَ ٌْلَُ ُْٝح كَخِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ َؿِ٘ ٌَّ ٢ػ ْ٘ ٌُ ْْ
ْْ ٌُ َُ ُٟٚ۔
طَ ْ٘ ٌَُ ُْٝح َ ََْ٣

ۣ ََ ٝال ٖ ََْ٣
ِ ُِ ٠ٟؼزَخ ِى ِْ ٙحُ ٌُ ْل ََ ۚ َٝحِ ْٕ
(حَُِٓ۔)۴
ر٘يٝا ک
 ٙٝطٔہخٍے

"حگَ طْ کلَ کَ ٝط ٞہللا طْ ٓ ر ٗ٤خُ ہ ۔ ُ٤کٖ  ٙٝحپ٘
ُ ٤کلَ ک ٞپٔ٘ي ٗہ٤ں کَطخ  ،ح ٍٝحگَ طْ ٗکَ کَ ٝط ٞحٓ
ُ ٤پٔ٘ي کَطخ ہ "۔
کلَ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٣ہخا حٔ٣خٕ کی رـخث ٗکَ کخ ُلع حٓظؼٔخٍ ک٤خ گ٤خ
ہ حّ ٓ هٞى روٞى ٣ہ رخص ٓظَٗق ہٞطی ہ کہ کلَ ىٍكو٤وض
حكٔخٕ كَحٓٗٞی ٔٗ ٝک كَحٓی ہ ح ٍٝحٔ٣خٕ كی حُلو٤وض ٗکَ گِحٍی
کخ الُٓی طوخٟخ ہ ؿْ ٗو٤ٓ ٚں ہللا ؿَ ٗخٗہ ک حكٔخٗخص کخ ککٜ
رٜی حكٔخّ ہ ٙٝ ٞحٔ٣خٕ ک ٓٞح کٞثی ىَٓٝی ٍح ٙحهظ٤خٍ ٗہ٤ں کَ
ٓکظخ۔ حّ ُٗ ٤کَ ح ٍٝحٔ٣خٕ ح ٔ٣الُّ  ِِّٝٓ ٝہ٤ں۔ کہ ؿہخا ٗکَ
ہٞگخ ٝہخا حٔ٣خٕ ہٞگخ ح ٍٝحّ ک رَػکْ ؿہخا کلَ ہٞگخ ٝہخا ٗکَ کخ
َٓے ٓ کٞثی ٓٞحٍ ہی پ٤يح ٗہ٤ں ہٞطخ کٗٞ٤کہ کلَ ک ٓخطٗ ٜکَ ک
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ ٓ ٖ۲طخ
کٞثی ٓؼ٘ی ٗہ٤ں ہ٤ں۔
ٔ)ٖ۲

ہللا کی َؼًزٍں کٓب کش ہللا ہی کی ثُذگی عے يُہ يٕڑَب
َبؽکشی ہے:

طؼخُی طٞك٤ي ک كن ٓ٤ں
ٓ ٖ٤ٔ٣ٖ ٍٙٞکی آ٣خص ٗٔزَ ٖٖ طخ ٤ٓ ٖ۷ں ہللا
ٖ
حٓظيالٍ پ ٖ٤کَٗ ک رؼي كَٓخطخ ہ ۔حَكَال ٘٣کَ٣ ٕٝؼ٘ی ک٤خ ٣ہ ُٞگ
ح ٔ٣حكٔخٕ كَحٓ ٕٞحٔٗ ٍٝک كَحّ ہ٤ں۔ کہ ؿْ هيح ٗ ٣ہ ٓذ ککٜ
َٓٓٝخٓخٕ حُٕ کی ُٗيگی ک ُ ٤كَحہْ ک٤خ ہ حّ ک ٣ہ ٗکَ گِحٍ
ٗہ٤ں ہٞط ح ٍٝحُّ کی ٗؼٔظ٤ں کٜخ کٜخ کَ ىَٝٓٝا ک ٗکَ ٣حىح
کَط ہ٤ں۔ حُّ ک آگ ٗہ٤ں ؿٜکظ ح ٍٝحٕ ؿٜٞٹ ٓؼزٞىٝا ک
ٓخٓ٘ ٓـي ِ٣ٍ ٙہٞط ہ٤ں۔ ؿ٘ہٞا ٗ ح٣ک ط٘کخ رٜی پ٤يح ٗہ٤ں ک٤خ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ  ٕ۷۲طخ )ٕ۷۸
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ؽٍطبٌ اَغبٌ کٕ َبؽکشا ثُبَب چبہزب ہے:

آ٣ض ٗٔزَ  ٔ۷ح ٍٙٞٓ ٔ۴ ٍٝحالػَحف ٓ٤ں حرِ ْ٤ک حُّ چِ٘٤ؾ کخ ًکَ
ہ ؿ ٞحُّ ٗ هيح ک ٞى٣خ۔حّ ک کہ٘ کخ ٓطِذ ٣ہ طٜخ کہ ٣ہ ٓہِض
ؿ ٞآپ ٗ ٓـ ٜه٤خٓض طک ک ُ ٤ىی ہ ۔ حّ ٓ كخثي ٙحُٹٜخ کَ
ٓ٤ں ٣ہ ػخرض کَٗ ک ُ ٤پٍٞح َُٛ ٍٝف کَ ىٗٝگخ کہ حٗٔخٕ حُّ
كِ٤٠ض کخ ٓٔظلن ٗہ٤ں ہ ؿ ٞآپ ٗ َٓ٤ے ٓوخرِہ ٓ٤ں حُٓ ػطخ کی
ہ ۔ ٓ٤ں آپ ک ٞىکٜخىٗٝگخ کہ ٣ہ کٔ٤خ ٗخٗکَح ،کٔ٤خ ٗٔک كَحّ ح ٍٝکٔ٤خ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي
حكٔخٕ كَحٓ ٕٞہ ۔
ىٛ ّٝللہ ٖٔ)

ٓلٖٔ ک
ٓلٖٔ ک

حكٔخٕ کخ ٗکَ ىَٝٓٝا ک ٞحىح کَٗخ ىٍحَٛ
حكٔخٕ کخ حٗکخٍ ہ

َّ ٖ ٝ
حؿ ٌُ ْْ رََِْٖ٘ ٤
ہللاُ َؿ َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِّٓ ْٖ حَ ْٗلُ ِٔ ٌُ ْْ حَ ُْ َٝحؿًخ ََّ ٝؿ َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِّٓ ْٖ حَ ُْ َِ ٝ
خُْ ٣ َِ ١ئ ُِٓ٘ َْٝ َٕ ٞرِِ٘ ْؼ َٔ ِش ٖ ّ
ہللاِ ْْ ُٛ
ض ۭ حَكَزِ ْخُزَ ِ
ََ ٝكلَ َيسً ََُّ ٍَ ٝهَ ٌُ ْْ ِّٓ َٖ حُطَّٖ ِّ٤ز ِ
(حُ٘لَ۔ٕ)۴
ٌْ َ٣لَُ َُْٕ ٝ۔

"ح ٙٝ ٍٝہللا ہی ہ ؿْ ٗ طٔہخٍے ُ ٤طٔہخٍی ہْ ؿْ٘ ر٣ٞ٤خا ر٘خث٤ں
ح ٍٝحٓی ٗ حٕ رٞ٣ٞ٤ا ٓ طٔہ٤ں ر٤ٹ پٞط ػطخ ک ٤ح ٍٝحچٜی
حچٜی چ٣ِ٤ں طٔہ٤ں ٖ
کٜخٗ ک ٞى٣ں پ َٜک٤خ ٣ہ ُٞگ (٣ہ ٓذ کک ٜى٣کٜظ
ح ٍٝؿخٗظ ہٞث رٜی) رخ َ١کٓ ٞخٗظ ہ٤ں ح ٍٝہللا ک حكٔخٕ کخ حٗکخٍ
کَط ہ٤ں"۔
حگَچہ َٓ٘کٓ ٖ٤کہ حّ رخص ٓ حٗکخٍ ٗہ٤ں کَط ط ٜکہ ٣ہ ٓخٍی
ٗؼٔظ٤ں ہللا کی ىی ہٞثی ہ٤ں ح ٍٝحٕ ٗؼٔظٞا پَ ہللا کخ حكٔخٕ ٓخٗ٘ ٓ
رٜی ح ٗہ٤ں حٗکخٍ ٗہ طٜخ۔ ُ٤کٖ ؿ ٞؿِطی  ٙٝکَط ط٣ ٙٝ ٜہ طٜی کہ حٕ
ٗؼٔظٞا پَ ہللا کخ ٗکَ٣ہ حىح کَٗ ک ٓخطٓ ٜخط ٙٝ ٜحُٕ رہض ٓی ۂظٞ٤ا
کخ ٗکَ٣ہ رٜی ُرخٕ ح ٍٝػَٔ ٓ حىح کَط ط ٜؿٖ ک ٞحُٗہٞا ٗ رال
کٔی ػزٞص ح ٍٝرال کٔی ٓ٘ي ک حّ ٗؼٔض رو٘ی ٓ٤ں ىه َ٤ح ٍٝكٜہ
ىحٍ ٹٜہَح ٍکٜخ طٜخ۔ حٓی چ ِ٤ک ٞهَإٓ „„ہللا ک حكٔخٕ کخ حٗکخٍ‟‟ هَحٍ
ى٣ظخ ہ ۔ هَإٓ ٓ٤ں ٣ہ رخص رط ٍٞح٣ک هخػي ٙکِ٤ہ ک پ ٖ٤کی گجی ہ
کہ ٓلٖٔ ک حكٔخٕ کخ ٗکَ٣ہ ؿٓ َ٤لٖٔ ک ٞحىح کَٗخ ىٍحٓ َٛلٖٔ
ک حكٔخٕ کخ حٗکخٍ کَٗخ ہ ۔ حٓی َ١ف هَإٓ ٣ہ رخص رٜی حُ ٍٞٛک
 ٍٞ١پَ ر٤خٕ کَطخ ہ کہ ٓلٖٔ ک ٓظؼِن رـ َ٤کٔی ىُ َ٤ح ٍٝػزٞص
ک ٣ہ گٔخٕ کَ ُ٘٤خ کہ حُّ ٗ هٞى حپ٘ ك ٝ َ٠کَّ ٓ ٣ہ حكٔخٕ
ٗہ٤ں ک٤خ ہ رِکہ كالا ٗو ٚک ١ل٣ ،َ٤خ كالا کی ٍػخ٣ض ٓ ٣ ،خ
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كالا کی ٓلخٍٕ ٓ ٣خ كالا کی ٓيحهِض ٓ ک٤خ ہ ٣ہ رٜی ىٍحَٛ
حُّ ک حكٔخٕ کخ حٗکخٍ ہی ہ ۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ  )۷۷۷هَإٓ
ىَٓٝی ؿگہ ٓ ٍٙٞحُ٘لَ آ٣ض ٗٔزَ ٖ٤ٓ ۸ں رٜی ٣ہی رخص کہظخ ہ ۔

ہللا کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا کخ ٛل٤ق ٗکَ ٣ہ
٣ہ ہ کہ حُٕ ٓ ٛل٤ق کخّ ُ٤خ ؿخث 7

َّ ٖ ٝ
ہللاُ حَ ْه ََ َؿ ٌُ ْْ ِّٓ ۢ ْٖ رُطُ ْ ِٕ ٞحُ َّٓ ٖٜظِ ٌُ ْْ َال طَ ْؼَِ ُٔ َْٗ َٕ ٞـْ٤ـــًٔـخ ۙ ََّ ٝؿ َؼ ََ َُ ٌُ ُْ
ٜخ ٍَ َْ ٝحالَ ْكــِٕ َيسَ ۙ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ طَ ْ٘ ٌَُ َُْٕ ٝ
حُ َّٔ ْٔ َغ َْ ٝحالَ ْر َ

(حُ٘لَ۔)۴۸
“ہللا ٗ طْ ک ٞطٔہخٍی ٓخثٞا ک پ٤ٹٞا ٓ ٗکخال حّ كخُض ٓ٤ں کہ طْ
ککٗ ٜہ ؿخٗظ ط ٜ۔ حّ ٗ طٔہ٤ں کخٕ ى ، ٣آٗک٤ٜں ى٣ں  ،حٍٝ
ٓٞچ٘ ٝحُ ىٍ ى ، ٣حّ ُ ٤کہ طْ ٗکَ گِحٍ ر٘”ٞ۔
٣ؼ٘ی ًٍ ٙٝحثغ ؿٖ ٓ طٔہ٤ں ُىٗ٤خ ٓ٤ں ہَ َ١ف کی ٝحهل٤ض كخ َٛہٞثی
ح ٍٝطْ حّ الثن ہٞث کہ ُىٗ٤خ ک کخّ چال ٓک ٞحٗٔخٕ کخ رکہ پ٤يحثٖ
ک ٝهض ؿظ٘خ ر رْ ح ٍٝر هزَ ہٞطخ ہ حط٘خ کٔی ؿخٗ ٍٞکخ ٗہ٤ں
ہٞطخ۔ٓگَ ٣ہ َٛف ہللا ک ىث ٤ہٞث ًٍحثغ (ػِْ ٔٓ ٝخػض ،ر٘٤خثی حٍٝ
طؼوَ  ٝطلکَ)ہی ہ٤ں ؿٖ کی ريُٝض  ٙٝطَهی کَک طٔخّ ٓٞؿٞىحص
حٍٟی پَ كکَٔحٗی ک الثن رٖ ؿخطخ ہ ۔ پْ حُّ هيح ک ٗکَ گِحٍ
ر٘٤ں ؿْ ٗ ٣ہ ر رہخ ٗؼٔظ٤ں طْ ک ٞػطخ ک٤ں۔ حٕ ٗؼٔظٞا کی حّ ٓ
رڑ ٛکَ ٗخٗکَی ح ٍٝک٤خ ہٓ ٞکظی ہ کہ حٕ کخٗٞا ٓ آىٓی ٓذ ککٜ
ٓ٘ ٓگَ ح٣ک هيح ہی کی رخص ٗہ ٓ٘  ،حٕ آٗکٜٞا ٓ ٓذ ککٜ
ى٣کٓ ٜگَ ح٣ک هيح ہی کی آ٣خص ٗہ ى٣ک ٜح ٍٝحّ ىٓخؽ ٓ ٓذ
ککٞٓ ٜچ ٓگَ ح٣ک ہی رخص ٗہ ٓٞچ کہ َٓ٤ح ٓ ٙٝلٖٔ ک ٕٞہ
ؿْ ٗ ٣ہ حٗؼخٓخص ٓـ ٜىث ٤ہ٤ں۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ
 ۷۷۴طخ ٓ)۷۷

ہللا کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا کخ ٛل٤ق ٗکَ٣ہ
٣ہ ہ کہ حُّ کی ر٘يگی کی ؿخث :

 ١حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ِ ُ٣و ُْٞٔ ٤ح حَُِّٖٞ ٜسَ َْ٘ ُ٣ٝلِوُ ْٞح ِٓ َّٔخ ٍَ َُ ْه ًَّٖ٘ ِٓ ْْ ُٜح
هَُْ ُِّ ِؼزَخ ِى َ
ََّ ٝػ َالَِٗ٤شً ِّٓ ْٖ هَز َِْ حَ ْٕ َّ٣خْطِ ََّ ِّ ْٞ َ٣ ٢ال رَ ِْ ٤غ كِ َْ َٝ ِٚ ٤ال ِه ِٖ َِ ۔

(ٓ ٍٙٞحرَحہْ٤۔ٖٔ)
“حے ٗزی ﷺ َ٤ٓ ،ے ؿ ٞر٘يے حٔ٣خٕ الث ہ٤ں حُٕ ٓ کہہ ى ٝکہ ٗٔخُ
هخثْ کَ٣ں ح ٍٝؿ ٞکک ٜہْ ٗ حُٕ ک ٞى٣خ ہ حُّ ٓ٤ں ٓ ک ِٜحٍٝ
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چٜپ (ٍح ٙه٤ٓ َ٤ں ) هَچ کَ٣ں هزَ حّ ک کہ  ٙٝىٕ ٓحث
ٗہ هَ٣ي  ٝكَٝهض ہٞگی حٗ ٍٝہ ىٓٝض ٗٞحُی ہٓ ٞک گی”۔
٣ؼ٘ی حہَ حٔ٣خٕ کی ٍ ٕٝکلخٍ کی ٍٓ ٓ ٕٝوظِق ہٗٞی چخہ ٤۔  ٙٝطٞ
کخكَ ٗؼٔض ہ٤ں۔ حٗہ٤ں ٗکَ گِحٍ ہٗٞخ چخہ ٤۔ ح ٍٝحّ ٗکَ گِحٍی کی
ػِٔی ٍٞٛص ٣ہ ہ کہ ٗٔخُ هخثْ کَ٣ں ح ٍٝهيح کی ٍح٤ٓ ٙں حپ٘ ٓخٍ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ
هَچ کَ٣ں۔
ٗٔزَ)۷۸۴
ؿْ ٓ٤ں

ہللا کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا کخ ٛل٤ق ٗکَ٣ہ
٣ہ ہ کہ حُّ ک ٍٓ ٍٞکی پکخٍ پَ ُز٤ک کہخ ؿخث :

 ٝطَ َوخكُ ْ َٕ ٞحَ ْٕ َّ٣ظَ َوطَّلَ ٌُ ُْ
َْ ٝحً ًَُ ُْٓٝح حِ ًْ حَ ْٗظُ ْْ هَِِ ْْٔ ُّٓ َِ ٤ظََ ْ٠ؼلُ ْ َٕ ٞكِْ ٢حالٍَْ ِ
ض َُ َؼَِّ ٌُ ْْ طَ ْ٘ ٌَُ َُْٕ ٝ۔
حَُّ٘خُّ كَ ٖخ ٖٝى ٌُ ْْ َٝحََ َّ٣ي ًُ ْْ رََُِ٘ ٍَ َٝ ٖٙ َِ ْٜهَ ٌُ ْْ ِّٓ َٖ حُطَِّّٖ ٤ز ِ

(حالٗلخٍ۔)ٕ۷
“٣خى کَٝ ٙٝ ٝهض ؿزکہ طْ طٜٞڑے ط٤ٓ ٖ٤ُٓ ، ٜں طْ ک ٞر ٍُٝ
ٓٔـٜخ ؿخطخ طٜخ ،طْ ڈٍط ط ٜکہ کہ٤ں ُٞگ طٔہ٤ں ٓٹخ ٗہ ى٣ں۔ پ َٜہللا
ٗ طْ ک ٞؿخث پ٘خٓ ٙہ٤خ کَ ىی ،حپ٘ی ٓيى ٓ طٔہخٍے ہخط٠ٓ ٜزُ١ٞ
ک ٤ح ٍٝطٔہ٤ں حچٜخ ٍُم پہ٘کخ٣خٗ ،خ٣ي کہ طْ ٗکَ گِحٍ ر٘”ٞ۔
٣ہخا ٗکَ گِحٍی کخ ُلع هخرَ ؿ ٍٞہ ۔ حٝپَ ک ِِٓٔہ طوَ َ٣کٗ ٞظَ
ٓ٤ں ٍکٜخ ؿخث طٛ ٞخف ظخہَ ہ ٞؿخطخ ہ کہ حّ ٓٞهغ پَ ٗکَ گِحٍی
کخ ٓلہَٛ ّٞف حط٘خ ہی ٗہ٤ں ہ ۔کہ ُٞگ ہللا ک حّ حكٔخٕ کٓ ٞخٗ٤ں کہ
حُّ ٗ کٍِٔٝی کی كخُض ٓ حُٗہ٤ں ٗکخال حٓ ٍٝکہ کی پَ هطَ
ص ٍُم ٓ َٔ٤ہٞ
ُٗيگی ٓ رکخ کَ حٖٓ کی ؿگہ ُ آ٣خ۔ ؿہخا ٤١زخ ِ
ٍہ ہ٤ں رِکہ حّ ک ٓخط٣ ٜہ رخص رٜی حّ ٗکَ گِحٍی ک ٓلہ٤ٓ ّٞں
ىحهَ ہ کہ ِٓٔٔخٕ هيح کی ح ٍٝحُّ ک ٍٓ ٍٞکی ح١خػض کَ٣ں ؿْ
ٗ ٣ہ حكٔخٗخص حُٕ پَ ک ٤ہ٤ں۔ ح ٍٍٞٓ ٍٝک ٖٓ٘ ٓ٤ں حهالٝ ٙ
ؿخٗؼخٍی ک ٓخط ٜکخّ کَ٣ں ح ٍٝحّ کخّ ٓ٤ں ؿ ٞهطَحص ٓ ٝہخُک حٍٝ
ٜٓخثذ پ ٖ٤آث٤ں حُٕ کخ َٓىحٗہ ٝحٍ ٓوخرِہ حُٓی هيح ک ر َٜٓٝپَ
کَط چِ ؿخث٤ں ؿْ ٗ حّ ٓ پہِ حُٕ ک ٞهطَحص ٓ رؼخك٤ض
ٗکخال ہ ۔ ح٣ ٍٝوٍ ٖ٤ک٤ٜں۔ کہ ؿذ  ٙٝهيح کخ کخّ حهال ٙک ٓخطٜ
کَ٣ں گ ط ٞهيح  ٍَٟٝحُٕ کخ ٝک ٝ َ٤کل ،َ٤ہٞگخ۔ پْ ٗکَ گِحٍی
ٓل ٞحػظَحكی ٗٞػ٤ض ہی کی ٓطِٞد ٗہ٤ں ہ رِکہ ػِٔی ٗٞػ٤ض کی
رٜی ٓطِٞد ہ ۔ حكٔخٕ کخ حػظَحف کَٗ ک رخٝؿٞى ٓلٖٔ کی
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ٍٟخؿٞثی ک ُٓ ٤ؼی ٗہ کَٗخ ح ٍٝحّ کی هيٓض ٓ٤ں ٓوِٗ ٚہ ہٗٞخ
ح ٍٝحّ ک رخٍے ٓ٤ں ٗک ٍکٜ٘خ کہ ٗہ ٓؼِ ّٞآث٘ي ٙرٜی  ٙٝحكٔخٕ
کَے گخ ٣خ ٗہ٤ں ہَ گِ ٗکَ گِحٍی ٗہ٤ں ہ رِکہ حُُٹی ٗخٗکَی ہ .
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٗٔزَ )ٖٔ۴

ہللا کی ىی ہٞثی ٗؼٔظٞا کخ ٛل٤ق ٗکَ٣ہ ٣ہ ہ
کہ ؿ ٞکک ٜہللا ىے حُّ پَ ٓطٔجٖ ٍہخ ؿخث :
خّ رِ َِ ٖٓ ِٖظِ َْٝ ٢رِ ٌَ َال ِٓ ْ ٢ڮ كَ ُو ٌْ
هَخ ٍَ ٖ ٢ٓٓ ٖ ْٞ ُٔ ٣حِِّٗ ٠ح ْٛطَلَ ْ٤ظُ َ
ي َػَِ ٢حَُّ٘ ِ
ي َ َٖ ِّٓ ْٖ ًُ ٝحُ ٖ ّ٘ ٌِ ََِْٖ ٣۔
َٓخٓ ٖحطَ ْ٤ظُ َ
(حالػَحف۔)ٔ۷۷
ٓٓٞی ! ٓ٤ں ٗ طٔخّ ُٞگٞا پَ طَؿ٤ق ىے کَ طـٜ
“كَٓخ٣خ ‟‟ حے
ٖ
ٓ٘ظوذ ک٤خ کہ َٓ٤ی پ٤ـٔزَی کَے حٓ ٍٝـ ٓ ٜہْ کالّ ہٞ۔ پْ ؿٞ
کک٤ٓ ٜں طـُ ٜىٝا حٓ ُ حٗ ٍٝکَ رـخ ال “۔

ؽکش کب اَؼبو7
حگَ ٗکَ حىح کَ ٝگ ط ٞح٣ُ ٍٝخىٞٗ ٙحُٝا گخ۔ہللا طؼخُی کخ حٍٗخى ہ :
َٝحِ ًْ طَخ َ ًَّ َٕ ٍَرُّ ٌُ ْْ َُ ِٕى ْٖ َٗ ٌََْ طُ ْْ َالَ ُِ َْ ٣يَّٗ ٌُ ْْ َِٕ َُٝى ْٖ ًَلََْ طُ ْْ حِ َّٕ َػ ٌَحرِ ِْ َ٘ َُ ٢ي ِْ ٣ي
(حرَحہ)۴7ْ٤
“ح٣ ٍٝخى ٍک ، ٜٞطٔہخٍے ٍد ٗ هزَىحٍ کَ ى٣خ طٜخ کہ حگَٗکَ گِحٍ
کلَحٕ ٗؼٔض کَٝ
ر٘ ٞگ ط٤ٓ ٞں طْ ک ٞح٣ُ ٍٝخىٞٗ ٙحُٝا گخ ح ٍٝحگَ
ِ
گ طَ٤ٓ ٞی ِٓح رہض ٓوض ہ ”۔

ہللا ٗکَ گِحٍ ر٘يٝا ک ٞؿِح ى٣ظخ ہ ۔
ٖ٣۔
ـِی ہللاُ حُ َّ٘ ِک َِ َ
َِ َ٤َٓ ٝ

(حٍ

ػَٔحٕ7

)ٔ۷۷
“حُزظہ ؿ ٞہللا ک ٗکَ گِحٍ ر٘يے رٖ کَ ٍہ٤ں گ حٗہ٤ں  ٙٝحّ کی
ؿِح ىے گخ”۔
طؼخُی كَ٠ص حرَحہ ْ٤ػِ٤ہ حُٔالّ کی طؼَ٣ق کَطخ ہ کہ  ٙٝہللا کی
ہللا
ٖ
ٗؼٔظٞا کخ ٗکَ حىح کَٗ ٝحال طٜخ۔

خٕ حُ َّٓشً هَخِٗظًخ ِّ ٖ ّّلِلِ َكِ٘ ْ٤لًخ ۭ َُ َ٣ ْْ َُٝ
ي ِٓ َٖ ْحُ ُٔ ْ٘ َِ ًِٕٔٓ َْٖ ٤
حِ َّٕ حِر َْٖ َِ ًَ َْ ٤ْ ٛ
َٗخ ًًَِح ِّالَ ْٗ ُؼ ِٔ ٖٚ۔

(حُ٘لَ)ٕٔٔ ٕٝٔٓ7
“ٝحهؼہ ٣ہ ہ کہ حرَحہ ْ٤حپ٘ی ًحص ٓ ح٣ک پٍٞی ح ّٓض طٜخ  ،ہللا کخ
ٓط٤غ كَٓخٕ ح٣ ٍٝکٔ ٞ۔  ٙٝکزٜی َٓ٘ک ٗہ طٜخ ۔ہللا کی ٗؼٔظٞا کخ ٗکَ
حىح کَٗ ٝحال طٜخ “۔
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ايش ثبنًؼشٔف ٔ َہی ػٍ انًُکش
حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ هَإٓ ٓـ٤ي کی ح٣ک ؿخٓغ حٛطالف
ہ ۔ح ٍٝهَإٓ ٓ٤ں ح٣ک ٝكيص ک  ٍٞ١پَ ر٤خٕ ہٞثی ہ ۔ چ٘خٗکہ هَإٓ
ٓـ٤ي ک ىّ ٓوخٓخص پَ ٣ہ ىٞٗٝا ح٣ک ؿخٓغ حَٓ ٍٝر ١ٞحٛطالف کی
ص ؿٔؼہ ،حُ ڈحکٹَ حَٓحٍ حكٔي ٛللہ)۷۸۷
ٗکَ ٓ٤ں آث ہ٤ں۔(هطخرخ ِ

ٔ) يؼشٔف

ٓؼَٝف کخ ُلع هَإٓ ٓ٤ں رکؼَص حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ حّ ٓ َٓحى ٙٝ
ٛل٤ق ٣َ١ن کخٍ ہ ؿْ ٓ رخُؼٔ ّٞحٗٔخٕ ٝحهق ہٞط ہ٤ں۔ ؿْ
ک ٓظؼِن ہَ ٗ ٙٝو ٚؿْ ک ٞکٞثی ًحطی ٓلخى کٔی هخ ٙپہِٓ ٞ
ٝحرٔظہ ٗہ ہ٣ ،ٞہ ر ٍٞحُٹ ٜکہ ر ٗک كن ح ٍٝحٜٗخف ٣ہی ہ حٍٝ
ٍٝحؽ ػخّ ک ٞرٜی حٓالٓی حٛطالف ٓ٤ں
٣ہی ٓ٘خٓذ ٣َ١ن ػَٔ ہ ۔
ِ
رخٍے ٓ٤ں
„„ػَف‟‟ حٓ „„ٍٝؼَٝف ‟‟ٓ طؼز َ٤ک٤خ ؿخطخ ہ ۔ؿ٘ک
َٗ٣ؼض ٗ کٞثی هخ ٙهخػيٓ ٙوٍَ ٗہ ک٤خ ہٞ۔ (طلہ ْ٤ؿِي حٛ ٍٝللہ
)ٖٔ۴

ٕ) يُکش:
حّ ٓ َٓحى ہ ٙٝ ٞرَُحثی ہ ؿٔ حٗٔخٕ رخُؼٔ ّٞرَُح ؿخٗظ ہ٤ں ۔
ۂ٘٤ہ ٓ رَُح کہظ ٍہ ہ٤ں ح ٍٝطٔخّ َٗحثغ ٖحُہ٤ہ ٗ ؿْ ٓ ٓ٘غ
ک٤خ ہ ۔ (حّ ٓ٤ں طٔخّ كٞحهٖ رٜی آؿخط ہ٤ں ؿٖ کخ ح١الم طٔخّ ر٤ہٞىٙ
حَ٘ٓٗ ٍٝخک حكؼخٍ پَ ہٞطخ ہ ۔ (َٓطذ) طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ
 ۷۲۲آ٣ض ٍٓٞٓ ۴س حُ٘لَ)
„„حٔ٣خٗيحٍیٓ ،کخثیٍ ،حٓظزخُی ،پَہ ِ٤گخٍی ،كَ٘ٗ ٝخٓیٟ ،ؼ٤لٞا
کی كٔخ٣ض٤ٜٓ ،زض ُىٝا ٓ ۂيٍىیٓ ،لظخؿٞا کی حػخٗض ،ػيٍ ٝ
حٜٗخف کخ ه٤خّ ،هيح ح ٍٝر٘يٝا ح ٍٝهٞى حپ٘ كوٞم کٔٓ ٞـٜ٘خ حٍٝ
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حٗ٤ٜں حىح کَٗخ ح ٍٝح ٔ٣ہی ىَٓٝے حهالهی ك٠خثَ „„ٓؼَٝف‟‟ ہ٤ں
ح ٍٝىَٝٓٝا ک ٞآٓخى ٙکَٗ کخ ٗخّ „„حَٓ رخُٔؼَٝف‟‟ہ ۔
حّ ک رَػکْ ه٤خٗض ،ريکخٍی ،ىٍٝؽ رخكی ،كظ٘ہ پَىحُی ،كٔخى
حٗگِ٤ی ،ر حٜٗخكی ،حپ٘ كيٝى ٓ طـخ ُٝکَٗخ ،ىَٝٓٝا ک كن
ٓخٍٗخ ،رخ َ١کی كٔخ٣ض کَٗخ ،كن ٛ ٝيحهض ک ٞىرخٗخ ،کٍِٔٝٝا حٍٝ
هالف
هالف حٗٔخٗ٤ض،
ٟؼ٤لٞا کٓ ٞظخٗخ٣ ،ہ ح ٍٝح ٔ٣ہی ىَٓٝے طٔخّ
ِ
ِ
هالف كطَص حػٔخٍ „„ٓ٘کَ‟‟ ہ٤ں۔ح ٍٝحٕ ٓ هٞى حكظَحُ
ػوَ حٍٝ
ِ
کَٗخ ح ٍٝىَٝٓٝا ک ٞرخُ ٍکٜ٘خ „„ٗہی ػٖ حُٔ٘کَ‟‟ ہ٤ں۔
(حُـہخى كی حالٓالّ حُ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛللہ ٗٔزَٕ)۴ٖ ٝ ۴

ايش ثبنًؼشٔف ٔ َہی ػٍ انًُکشکی اہًٍذ:
حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ح٣ک ػظ ْ٤کخ ّ ہ ح ٍٝى٤ٓ ٖ٣ں ٍ٣ڑٛ
کی ہڈی کی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظخ ہ ،کٗٞ٤کہ حّ ک هخثْ کَٗ ٓ٤ں حٓض
ِٓٔٔہ کی ِٜٓلض حٗ ٍٝـخص کخ ٍحُ ٓ َٔ٠ہ ح ٍٝحّ ک ٞچٜٞڑ
ى٤ٓ ٘٣ں ػظٗ ْ٤وٜخٕ ہ ح ٍٝكٔخى کز َ٤کخ حٗي٘٣ہ ہ ۔
طؼخُی ٗ حّ کی كِ٤٠ض ر٤خٕ کی ہ ح ٍٝىٖ٣
هَإٓ ٓ٤ں ؿخ رـخ ہللا
ٖ
حٓالّ ٓ٤ں حّ ک ٓوخّ َٓ ٝطز کٝ ٞحٟق ک٤خ ہ ٣،ہخا طک کہ رؼٞ
آ٣خص ٓ٤ں حّ ک ٞحٔ٣خٕ ؿ ٞکہ ى ٖ٣کی حٝ َٛحٓخّ ہ حُّ ٓ رٜی
طؼخُی کخ حٍٗخى ہ :
ٓويّ ک٤خ ہ  ،ؿٔ٤خ کہ ہللا
ٖ

ًُ ْ٘ظُ ْْ َه ْ ََ ٤حُ َّٓش حُ ْه َِ َؿ ْ
ف َٝطَ َْ٘ َٕ ْٞ َٜػ ِٖ
خّ طَخْ َُٓ ُْ َٕ ٝرِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
ض َُِِّ٘ ِ
ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َٝطُ ْئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞرِ ٖ ّ
خّلِلِ ۭ

(آٍ ػَٔحٕ)0017
ِ
حد ىٗ٤خ ٓ٤ں  ٙٝرہظَ ٖ٣گَ ٙٝطْ ہ ٞؿٔ حٗٔخٗٞا کی ہيح٣ض  ٝحٛالف
ک ُ٤ٓ ٤يحٕ ٓ٤ں ال٣خ گ٤خ ہ ۔ طْ ٗ٤کی کخ كکْ ى٣ظ ہ ، ٞريی ٓ
ٍٝکظ ہ ٞح ٍٝہللا پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظ ہ ٞ۔
حّ آ٣ض ٓ٤ں حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کخ ًکَ حٔ٣خٕ رخّلِل ٓ
پہِ ک٤خ گ٤خ۔ حّ کی ٝؿہ ک٤خ ہ ۔كخالٗکہ حٔ٣خٕ رخّلِل طٔخّ ١خػخص پَ ٓويّ
ہ ۔
حّ کخ ؿٞحد ٣ہ ہ کہ حٔ٣خٕ رخّلِل کی ٛلض طٔخّ رَكن حُٓظٞا کی
ٓ٘ظَک ٛلض ہ ؿذ ہللا ٗ حّ حٓض کی طٔخّ حُٓظٞا پَ كِ٤٠ض کخ
ًکَ ک٤خ ط ٞحّ ٓ٤ں حٔ٣ی ٛلض ًکَ ٗہ٤ں کی ؿخ ٓکظی طٜی ؿْ ٓ٤ں
ىَٓٝی حُٓظ٤ں رٜی حّ حُٓض ک ٓخط٣َٗ ٜک ہ٤ں۔ حُزظہ حّ ٓٞهغ پَ حُٓض
ِٓٔٔہ ک حّ حٓظ٤خُی ٛٝق کخ طٌکَ ٙہی ہٗٞخ چخہ ٤۔ طٜخ۔ ؿْ ک
ض ِٓٔٔہ
رخػغ حُٓ كِ٤٠ض کخ ٜٓ٘ذ ٓال ہ ۔ ح٣ ٙٝ ٍٝہی ہ کہ حُٓ ِ
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حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ٓ٤ں ىَٓٝی حُٓظٞا پَ كخثن ہ ۔
(ٛللہٕ )ٕ۷طلٔ َ٤حَُحُی ٕ7ٕ۴۔حُٔٔزٔٓ7ٕ ١ٞ۔
ح٣ک ىَٓٝی ؿگہ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک ٞحهخٓض ِ ِٞٛس حٍٝ
ٖ
ُکٞس پَ ٓويّ ٍکٜخ گ٤خ ہ ،رخؿٞى٣کہ حهخٓض ِ ِٞٛس ح ٍٝحىحث
حىحث
ٖ
ُکٞس حٓالّ ک حٍکخٕ ٓ٤ں ٓ ر٘٤خىی حٍکخٕ ہ٤ں حٗ ٍٝہخىط ٖ٤ک رؼي
رخُظَط٤ذ حٕ ىٞٗٝا کخ ٓوخّ َٓ ٝطزہ ہ ۔ حّ کی ٝؿہ َٛف ٣ہی ہ کہ
حَٓ رخُٔؼَٝف ٗٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک ٞهخثْ کَٗخ حٗظہخثی ٍَٟٝی ہ
کٗٞ٤کہ حٓی ک ه٤خّ ٓ حٓض ىٍٓض ٓٔض کی َ١ف گخِٕٓ ہٓ ٞکظی
ہ ۔
اسؽب ِد سثبَی ہے:

ف ََٕ ْٞ َْٜ٘ َ٣ٝ
َُْ ٝظَ ٌُ ْٖ ِّٓ ْ٘ ٌُ ْْ حُ َّٓ ۗشِ ْ َّ٣ي ُػ ْ َٕ ٞحَُِْ ٠حُ َوَ٣َٝ َِْ ٤خْ َُٓ ُْ َٕ ٝرِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
َػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌََ ۭ َٝحُ ٖ
ي ْ ُْ ُٛحُ ُٔ ْلِِل َُْٕ ٞ
ِٕ ُٝى َ
ِ

(ٓ ٍٙٞحٍ ػَٔحٕ۔)ٔٓ۷
“طْ ٓ٤ں ککُٞ ٜگ ط ٞح ٍَٟٝ ٔ٣ہی ہ ٗٞچخہ٤ں ؿ٤ٗ ٞکی کی َ١ف
رالث٤ں  ،رٜالثی کخ كکْ ى٣ں  ،ح ٍٝرَحثٞ٤ا ٓ ٍٝکظ ٍہ٤ں۔ ؿُٞ ٞگ
٣ہ کخّ کَ٣ں گ ٝہی كالف پخث٤ں گ “۔
„„ُٝظکٖ ٓ٘کْ حٓۃ ‟‟ٓ٤ں حٗخٍ ٙہ کہ حّ ؿٔخػض کخ ٝؿٞى ٍَٟٝی
ہ  ،حگَ کٞثی كکٓٞض ٣ہ كَ٠٣ہ حٗـخّ ٗہ ىے ط ٞطٔخّ ِٓٔٔخٗٞا پَ
كَ ٝہٞگخ کہ  ٙٝحٔ٣ی ؿٔخػض هخثْ کَ٣ں کٗٞ٤کہ حٕ کی ك٤خص ِٓی حٓی
ٝهض ٓللٞظ ٍہ گی ؿذ طک ٣ہ ؿٔخػض رخهی ہ  ،پ َٜحّ ؿٔخػض
ک رؼ ٞحہْ حٛٝخف ح ٍٝحٓظ٤خُحص کی َ١ف حٗخٍ ٙکَط ہٞث كَٓخ٣خ
ٌ7ذػٌٕ انی انخٍش ٣ؼ٘ی حّ ؿٔخػض کخ پہال حٓظ٤خُ هٜٛٞی ٣ہ ہٞگخ کہ
 ٙٝه َ٤کی َ١ف ىػٞص ى٣خ کَے گی ،گ٣ٞخ ىػٞص حُی حُو َ٤حّ کخ
ٓوٜي حػِی ہٞگخ ،هَٓ ٓ َ٤حى ک٤خ ہ  ٍٍٞٓ ،کَِٛ( ْ٣ی ہللا ػِ٤ہ
ٝآُہ  ٗ )ِْٓٝحّ کی طلٔ٤ٓ َ٤ں حٍٗخى كَٓخ٣خ کہ حُو ٞٛ َ٤حطزخع حُوَحٕ
٘ٓٝظی٣" ،ؼ٘ی هَٓ ٓ َ٤حى هَإٓ حَ٤ٓ ٍٝی ٓ٘ض کخ حطزخع ہ "۔
(حرٖ کؼ)َ٤
"ه "َ٤کی حّ ٓ ُ٣خى ٙؿخٓغ حٓ ٍٝخٗغ طؼَ٣ق ٗہ٤ں ہٓٞکظی ،پٍٞح ىٖ٣
َٗ٣ؼض حّ ٓ٤ں آگ٤خ پ٣ َٜيػ ٕٞک٤ٛ ٞـہ ٓ٠خٍع ٓ الکَ رظال٣خ کہ
حّ ؿٔخػض کخ ٝظ٤لہ ىػٞص حُی حُو َ٤ہٞگخ٣ ،ؼ٘ی ىػٞص حُی حُو َ٤کی
َِٓٔٔ حُ ٍٝگخطخٍ ک ٖٗٞحٕ کخ كَ٠٣ہ ہٞگخ۔ حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی
ػٖ حُٔ٘کَ ٓ ط٣ ٞہ ٓٔـٜخ ؿخٓکظخ طٜخ کہ حّ کی ٍَٟٝص هخٙ
ٓٞحهغ پَ ہٞگی ،ؿذ ٘ٓ ٙٝکَحص ى٣ک ٜؿخث٤ں٤ُ ،کٖ ٣يػ ٕٞحُی حُوَ٤
کہہ کَ رظالى٣خ کہ حّ ؿٔخػض کخ کخّ ىػٞص حُی حُو َ٤ہٞگخ ،حگَچہ حّ
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ٝهض ٓ٘کَحص ٓٞؿٞى ٗہ ہٞا٣ ،خ کٔی كَ ٝکی حىحث٤گی کخ ٝهض ٗہ ہ،ٞ
ٓؼال آكظخد ٗکِ٘ ک رؼي ُٝحٍ طک ٗٔخُ کخ ٝهض ٗہ٤ں ہ ٤ُ ،کٖ ٙٝ
ؿٔخػض حّ ٝهض رٜی ٗٔخُ پڑ ٘ٛکی طِو ٖ٤کَے گی کہ ٝهض ٗٔخُ آٗ
ک رؼي ٗٔخُ حىح کَٗخ ٍَٟٝی ہ ٣خ ٍ ُٙٝکخ ٝهض ٗہ٤ں آ٣خ حرٜی
ٍٓ٠خٕ کخ ٓہ٘٤ہ ى ٍٝہ ٤ُ ،کٖ  ٙٝؿٔخػض حپ٘ كَ ٓ ٝؿخكَ ٗہ٤ں
ٍہ گی ،رِکہ  ٙٝپہِ ٓ ُٞگٞا ک ٞرظالطی ٍہ گی کہ ؿذ ٍٓ٠خٕ
کخ ٓہ٘٤ہ آث طٍ ٍُٙٝ ٞکٜ٘خ كَ ٝہٞگخ ،ؿَ٤ٟکہ حّ ؿٔخػض کخ
كَ٠٣ہ ىػٞص حُی حُو َ٤ہٞگخ۔ پ َٜحّ ىػٞص حُی حُو َ٤ک رٜی ىٝ
ٍؿ ہ٤ں ،پہال ٣ہ کہ ؿِٞٔٔٓ َ٤ا ک ٞه٣ َ٤ؼ٘ی حٓالّ کی َ١ف ىػٞص
ى٘٣خ ہ ِٓٔٔخٗٞا کخ ہَ كَى ػٔٓٞخ ح٣ ٍٝہ ؿٔخػض هٜٛٞخ ىٗ٤خ کی
طٔخّ هٞٓٞا ک ٞه٣ َ٤ؼ٘ی حٓالّ کی ىػٞص ىےُ ،رخٕ ٓ رٜی ح ٍٝػَٔ
ٓ رٜی ،چ٘خٗکہ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞؿْ آ٣ض ٓ٤ں هظخٍ  ٝؿہخى کخ كکْ ى٣خ
ٝہخا ٓک ٓ ٖ٤٘ٓٞکی حّ َ١ف طؼَ٣ق کی:
ُٝف
 ٝأَهَخ ُٓٞح حََُّ ٜالسَ َٝآطَ ُٞح حُ َِّ ًَخسَ َٝأَ ََُٓٝح ِر ْخُ َٔ ْؼَ ِ
حَُّ ٌِ َٖ٣إِ َّٓ ٌََّّ٘خ ْْ ُٛكِْ ٢حألٍَْ ِ
َ (حُلؾ)ٗٔ 7
َ ََْٜٞٗٝح ػ َِٖ ْحُ ُٔ٘ ٌَ ِ
٣ؼ٘ی ٓک ِٓٔٔخٕ  ٙٝہ٤ں کہ ؿذ ہْ حٕ ک ٖ٤ُٓ ٞکی طٔک ٝ ٖ٤هيٍص
٣ؼ٘ی كکٓٞض ى٣ظ ہ٤ں ط ٞحٕ کخ پہال کخّ ٣ہ ہٞطخ ہ کہخ ہللا کی ُٖٓ٤
ٓ٤ں ٗظخّ ح١خػض هخثْ کَط ہ٤ں ؿْ کخ ح٣ک ٓظہَ ٗٔخُ ہ ح ٍٝحپ٘خ
ٓخُ٤خطی ٗظخّ ٖ
ُکٞس ک حُٞٞٛا پَ هخثْ کَط ہ٤ں ِ٤ٗ ،حَٓ رخُٔؼَٝف
حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک ٞحپ٘خ ٓوٜي ك٤خص ر٘خط ہ٤ں ،حگَ آؽ حٓض ِٓٔٔہ
حپ٘خ ٓوٜي ى٣گَ حهٞحّ ک ٞه َ٤کی َ١ف ىػٞص ى٘٣خ ر٘خُ٤ں طٓ ٙٝ ٞذ
رٔ٤خٍ٣خا هظْ ہٞؿخث٤ں گی ؿ ٞىَٓٝی هٞٓٞا کی ٗوخُی ٓ ۂخٍے حٗيٍ
پِ٤ٜی ہ٤ں ،کٗٞ٤کہ ؿذ کٞثی ه ّٞحّ ػظٓ ْ٤وٜي (ىػٞص حُی حُو )َ٤پَ
ٓـظٔغ ہٞؿخث ح٣ ٍٝہ ٓٔـ ُ ٜکہ ۂ٤ں ػِٔی ح ٍٝػِٔی ك٤ؼ٤ض ٓ
حهٞحّ ػخُْ پَ ؿخُذ آٗخ ہ ح ٍٝحهٞحّ کی طَر٤ض  ٝطہٌ٣ذ ۂخٍے ًٓہ ہ
ط ٞحّ کی ٗخحطلخه٤خا رٜی ٣کَٔ هظْ ہٞؿخث٤ں گی ،ح ٍٝپٍٞی ه ّٞح٣ک
ػظٓ ْ٤وٜي ک ك ٍٜٞک ُُ ٤گ ؿخث گی ٍٍٞٓ ،کَِٛ( ْ٣ی
ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  )ِْٓٝحٛ ٍٝلخرہ کَحّ ٍٟٞحٕ ہللا ػِ٤ہْ حؿٔؼ ٖ٤کی
کخٓ٤خرٞا کخ ٍحُ حٓی ٓ٤ں ٓ َٔ٠طٜخ ،كي٣غ ٓ٤ں ہ کہ كَ٠ص
ٟلخک ٗ ٣ہ آ٣ض ُٝظکٖ ٓ٘کْ طالٝص كَٓخثی ح ٍٝپ َٜكَٓخ٣خ 7
(حرٖ
ْى خبفۃ افؾبة سعٕل ہللا (فهی ہللا ػهٍہ ٔآنہ ٔعهى)
ؿَ)َ٣
٣ؼ٘ی ٣ہ ؿٔخػض ٓوٛ ٜٙٞلخرہ کَحّ کی ؿٔخػض ہ  ،کٗٞ٤کہ حٕ
ٗل ّٞهيٓ٤ہ کخ ہَ كَى هٞى ک ٞىػٞص حُی حُو َ٤کخ ًٓہ ىحٍ ٓٔـٜظخ ہ ۔
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ىػٞص حُی حُو َ٤کخ ىَٓٝح ىٍؿہ هٞى ِٓٔٔخٗٞا ک ٞىػٞص ه َ٤ى٘٣خ ہ ،
کہ طٔخّ ِٓٔٔخٕ ػِی حُؼٔ ّٞح ٍٝؿٔخػض هخٛہ ػِی حُوٜٙٞ
ِٓٔٔخٗٞا ک ىٍٓ٤خٕ طزِ٤ؾ ح ٍٝكَ٠٣ہ ىػٞص حُی حُو َ٤حٗـخّ ىے ،پَٜ
حّ ٓ٤ں رٜی ح٣ک ط ٞىػٞص حُی حُو َ٤ػخّ ہٞگی٣ ،ؼ٘ی طٔخّ ِٓٔٔخٗٞا کٞ
ٍَٟٝی حكکخّ  ٝحٓالٓی حهالم ٓ ٝحهق ک٤خ ؿخث  ،ىَٓٝی ىػٞص
حُی حُو َ٤هخ ٙہٞگی ٣ؼ٘ی حٓض ِٓٔٔہ ٓ٤ں ػِ ّٞهَإٓ ٘ٓ ٝض ک
ٓخہَ ٖ٣پ٤يح کَٗخ ،حّ َ١ف ح٣ک ىَٓٝی آ٣ض ٓ٤ں ٍہ٘ٔخثی کی گجی 7

ٌٍِّ ٔنٍُُِ ِز ُسٔ ْا
كه ْٕال َلش ِيٍ ُك ِّم كِ ْشهخ ِّي ُْ ُٓ ْى هآئِلخ نٍِّزلوَّ ُٕٓ ْا كًِ انذ ِ
ه ْٕي ُٓ ْى إِرا سع ُؼٕ ْا إِن ٍْ ِٓ ْى نؼهَّ ُٓ ْى ٌ ْؾز ُسٌٔ

(انزٕثہ)22:
"ح٣ ٍٝہ ککٍَٟٝ ٜی ٗہ طٜخ کہ حہَ ِ حٔ٣خٕ ٓخٍے ک ٓخٍے ہی ٗکَ
کٜڑے ہٞط ٓ ،گَ حٔ٣خ کٞ٤ا ٗہ ہٞح کہ حٕ کی ٓحرخىی ک ہَ كٜہ ٓ٤ں
ٓ ککُٞ ٜگ ٗکَ کَ ٓحط ح ٍٝى ٖ٣کی ٓٔـ ٜپ٤يح کَط حٝ ٍٝحپْ ؿخ
کَ
حپ٘ ػاله ک رخٗ٘يٝا ک ٞهزَىحٍ کَط طخکہ ( ٙٝؿِٔٔٓ َ٤خٗہ ٍٕٝ
ٓ ) پَہ ِ٤کَط "۔
(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ى ّٝحُ ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ ٛللہ )ٖٔ۸ ٝ ٖٔ۴

خٍش اُيذ کی ؽٍضٍذ عے ريہ

داسی:

ًُ ْ٘ظُ ْْ َه ْ ََ ٤حُ َّٓش حُ ْه َِ َؿ ْ
ف َٝطَ َْ٘ َٕ ْٞ َٜػ ِٖ
خّ طَخْ َُٓ ُْ َٕ ٝرِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
ض َُِِّ٘ ِ
ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َٝطُ ْئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞرِ ٖ ّ
خٕ َه ًَْ٤ح َُُّْ ُْٜ٘ ِٓ ۭ ْْ ُٜ
ذ َُ ٌَ َ
خّلِلِ ۭ َٖ ْٞ َُٝح َٓ َٖ حَ ْْ َُ ٛحُ ٌِ ٖظ ِ
ْحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ ْ َٝ َٕ ٞحَ ًْؼَ َُْ ُْ ُٛحُ ٖل ِٔوُ ْ( َٕ ٞحٍ ػَٔحٕ)0017

“حد ىٗ٤خ ٓ٤ں  ٙٝرہظَ ٖ٣گَ ٙٝطْ ہ ٞؿٔ حٗٔخٗٞا کی ہيح٣ض  ٝحٛالف
ک ُ٤ٓ ٤يحٕ ٓ٤ں ال٣خ گ٤خ ہ ۔ طْ ٗ٤کی کخ كکْ ى٣ظ ہ ، ٞريی ٓ
ٍٝکظ ہ ٞح ٍٝہللا پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظ ہ ٞ۔ ٣ہ حہَ کظخد حٔ٣خٕ الط ط ٞحٗہی
ک كن ٓ٤ں رہظَ طٜخ۔ حگَچہ حٕ ٓ٤ں ککُٞ ٜگ حٔ٣خٗيحٍ رٜی پخث ؿخط
ہ٤ں ٓگَ حٕ ک ر٘٤ظَ حكَحى ٗخكَٓخٕ ہ٤ں”۔
٣ہ ٝہی ٓ ٕٞٔ٠ہ ؿ ٍٙٞٓ ٞروَ ٙک ٓظَ٣ٞٛں ٍُکٞع ٓ٤ں ر٤خٕ ہٞ
چکخ ہ ۔ ٗزی ِٛی ہللا ػِ٤ہ  ِْٓٝک ٓظزؼ ٖ٤ک ٞرظخ ٣خ ؿخ ٍہخ ہ کہ ىٗ٤خ
کی حٓخٓض ٍ ٝہ٘ٔخثی ک ؿْ ٜٓ٘ذ ٓ ر٘ی حَٓحث َ٤حپ٘ی ٗخحہِی ک
رخػغ ٓؼِ ٍٝک ٤ؿخ چک ہ٤ں ،حّ پَ حد طْ ٓخٓ ٍٞک ٤گج ہٞ۔
حّ ُ ٤کہ حهالم  ٝحػٔخٍ ک ُلخظ ٓ حد طْ ىٗ٤خ ٓ٤ں ٓذ ٓ رہظَ
ض
حٗٔخٗی گَ ٙٝرٖ گج ہ ٞح ٍٝطْ ٓ٤ں ٛ ٙٝلخص پ٤يح ہ ٞگجی ہ٤ں ؿ ٞحٓخٓ ِ
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ػخىُہ ک ٍَُٟٝ ٤ی ہ٤ں٣ ،ؼ٘ی ٗ٤کی ک ٞهخثْ کَٗ ح ٍٝريی کٞ
ٓٹخٗ کخ ؿٌرہ  ٝػَٔ ح ٍٝہللا ٝكي ٙالَٗ٣ک ک ٞحػظوخىحً  ٝػٔالً حپ٘خ ٖحُہ
حٍ ٍٝد طِٔ ْ٤کَٗخ۔ ُ ٖہٌح حد ٣ہ کخّ طٔہخٍے ٓپَى ک٤خ گ٤خ ہ ح ٍٝطٔہ٤ں
الُّ ہ کہ حپ٘ی ًٓہ ىحٍٞ٣ا کٔٓ ٞـ ٜٞح ٍٝحُٕ ؿِطٞ٤ا ٓ رک ٞؿٞ
طٔہخٍے پ ٍٝ ٖ٤کَ چک ہ٤ں۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حُـٜخى كی حالٓالّ ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں7۔ حّ آ٣ض ٓ٤ں هَإٓ
ٓ ٙٝوٜي رٜی ر٤خٕ کَطخ ہ ؿْ ک ُِٔٔٓ ٤خٕ پ٤يح ک ٤گج ہ٤ں۔
ح ٙٝ ٍٝحِٛی هيٓض رٜی ر٤خٕ کَطخ ہ ۔ ؿْ ک ٞحٗـخّ ى ٘٣ک ُ ٤حُٕ
کی هٞص ک طللع ٓ٤ں ٣ہ ٓخٍح حہظٔخّ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حّ حٍٗخى ٓ٤ں
حُهَؿض ُِؼَد ٣خح ُهَؿض ُِؼـْ ٣خ حُهَؿض َُِ٘م ٗہ٤ں کہخ گ٤خ ہ ۔ رِکہ
ح ُهَؿض ُِ٘خّ کہخ گ٤خ ہ ۔ ؿْ ٓ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ۔ کہ ِٓٔٔخٕ کٔی
ٗٞع حٗٔخٕ کی
هخ٣ َٔٗ ٙخ هخِٓ ٙک ک ُٗ ٤ہ٤ں رِکہ طٔخّ ر٘ی
ِ
هيٓض ک ُ ٤پ٤يح ک ٤گج ہ٤ں۔ ح ٙٝ ٍٝهيٓض ٣ہ ہ کہ ٤ٗ ٙٝکی کخ
كکْ کَ٣ں ح ٍٝريی ٓ ٍٝک٤ں۔
(حُـٜخى كی حالٓالّ ٛللہ )۸۷،۸۴
حػِی طؼِ ْ٤ک ٞحُّ ٗ ٓوظِق ٓٞػَ پَ٤حٞ٣ا ٓ٤ں پ ٖ٤ک٤خ ہ ۔ حٍٝ
حّ
ٖ
ط٘گ ه٤خُی ک ػِْ ک ٞطٞڑ کَ كَ٘ٗ ٝخٓی ک ح٣ک ٤ٓٝغ ػخُْ کی
ٍحہ٤ں ک ٍٜٞىی ہ٤ں۔ چ٘خٗکہ ىَٓٝی ؿگہ حٍٗخى ہٞطخ ہ ۔

ۗ
خّ۔
ََ ٌُِٖ ًَ ٝ
ي َؿ َؼ ِْ ٖ٘ ٌُ ْْ حُ َّٓشً ََّٓ ٝطًخ ُِّظَ ٌُ ْْٞ ُٗٞح َُٗ َٜيح َء َػَِ ٢حَُّ٘ ِ
(حُزوَٙ۔ٖ)ٔ۷

ض  „„ ٢ٓٝر٘خ٣خ
" ح ٍٝحٓی َ١ف ط ٞہْ ٗ طْ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞح٣ک ‟‟ حٓ ِ
ہ طخکہ طْ ىٗ٤خ ک ُٞگٞا پَ گٞح ٙہ"ٞ۔ح ٍٝحّ ٓ ٕٞٔ٠کی طَ٘٣ق
ٓ ٍٙٞكؾ ٓ٤ں حّ َ١ف کی گجی ہ 7

َِِّٓـشَ حَرِ ْ ْْ ٌُ ٤حِر َْٖ ِّٔ ٖ َٓ َٞ ُۭٛ َْ ٤ْ ٛى ٌُ ُْ ْحُ ُٔ ِِْٔـ ِٔ َْٖ ٤ڏ ِٓ ْٖ هَ ْز َُ َٝكِ ٌَْ ٖٛ ٢ح َُِٕ ْٞ ٌُ َ٤
ۗ
خّ ښ كَخَهِ ُْٞٔ ٤ح
حُ ََّٓ ُْ٤ْ ِٜ َٗ ٍُ ٞيًح ػ َ
َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ٠طَ ٌُ ْْٞ ُٗٞح َُٗ َٜيح َء َػَِ ٢حَُّ٘ ِ
ْٞ ُٔ ٜح رِ ٖ ّ
خّلِلِ۔
حَُِّٖٞ ٜسَ َٖ ٝحطُٞح حُ َِّ ًٖٞسَ َٝح ْػظَ ِ

(حُلؾ۔)۴۸
"هخثْ ہ ٞؿخث ٞحپ٘ رخپ حرَحہ ْ٤کی ِٓض پَ ۔ ہللا ٗ پہِ رٜی طٔہخٍح ٗخّ
" ِْٓٔ " ٍکٜخ طٜخ حٍٝحِّ (هَ ٓحٕ) ٓ٤ں رٜی (طٔہخٍح ٣ہی ٗخّ ہ ) طخکہ
ٍٓ ٍٞطْ پَ گٞح ٙہ ٞح ٍٝطْ ُٞگٞا پَ گٞح ٙ۔ پْ ٗٔخُ هخثْ کَٖ ، ٝ
ُکٞس ىٝ
 ،ح ٍٝہللا ٓ ٝحرٔظہ ہ ٞؿخإ"۔
حٕ ىٞٗٝا آ٣خص ک ٞؿ ٞح٣ک ىَٓٝے کی طَ٘٣ق کَط ہ٤ں ٓال کَ پڑٞٛ
ط٣ ٞہ كو٤وض ٝحٟق ہ ٞؿخث گی کہ ٣ہخا رٜی ِٓٔٔخٗٞا کی ُٗيگی کخ
ٓوٜي حُّ ػخُْ گ َ٤هيٓض حٗٔخٗی ک ٞرظخ٣خ ہ ۔ كَٓخ٣خ کہ طْ رہظَ ٖ٣گَٙٝ
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ہ ٞؿٔ حكَح ٝ ١طلَ ٓ ٢٣ہٹخکَ ػيٍ  ٝط ٢ٓٞکی ٍح ٙپَ هخثْ ک٤خ گ٤خ
ہ ۔ طٔہ٤ں ہللا ٗ حّ هخ ٙکخّ ک ُ٘ٓ ٤ظوذ كَٓخ٣خ ہ ۔ کہ حپ٘
ه ٍٞح ٍٝػَٔ ٓ ُىٗ٤خ کٓ ٞؼِ ّٞہ ٞکہ كن ک٤خ ہ ۔ ٍحٓظی کٔ کہظ
ہ٤ں۔ حٜٗخف ک ک٤خ ٓؼ٘ی ہ٤ں ح ٍٝرٜالثی کْ چ ِ٤کخ ٗخّ ہ ۔ ٣ہی
ٗہخىص كن طٔہخٍی ُٗيگی کخ ٓوٜي ہ ۔ ح ٍٝحٓی ک ُ ٤طْ کٞ
„„ِْٓٔ‟‟ (٣ؼ٘ی هيح ک كَٓخٗزَىحٍ گَ )ٙٝکخ ٗخّ ى٣خ گ٤خ ہ ۔ حّ ک
رؼي كَٓخ٣خ کہ طٔہخٍے حّ ى٤ٓ ٖ٣ں کٞثی ط٘گی ٗہ٤ں ہ ۔ رِکہ حّ کخ
ىحثَ ٙحط٘خ ٤ٓٝغ ٍکٜخ گ٤خ ہ کہ ٍٗگُ ،َٔٗ ،رخٕ ،ه٤ٓٞض ح٤٘١ٝ ٍٝض
کی هٞ٤ى حّ کی رَکظٞا ک ٞػخّ کَٗ ٓ رخُ ٗہ٤ں ٍکٓ ٜکظ٤ں۔۔۔۔۔۔ ہَ
 ٙٝحٗٔخٕ ؿ ٞحُ
 ٍٞٛحٓالّ ک ٞهز ٍٞکَے ،هٞح ٙٝ ٙکٔی َٗٔ ح ٍٝکٔی
ِ
ه ّٞکخ ہ ٞح ٍٝکٔی ِٓک کخ رخٗ٘ي ٙہ ،ٞطٔہخٍے حّ ى٤ٓ ٖ٣ں رَحرَی ک
ٓخطٗ ٜخَٓ ہٓ ٞکظخ ہ ۔ ح ٍٝحّ َ١ف  ٙٝهيٓض ؿ ٞطٔہخٍے ٓپَى کی
گجی ہ حُّ کخ ىحثَ ٙرٜی کٔی ح٣ک ِٓک ٣خ ه ّٞطک ٓليٝى ٗہ٤ں ہ ۔
رِکہ طٔہ٤ں ٓخٍی حٗٔخٗ٤ض ک ُ ٤گٞح ِ ٙكن رٖ کٍَہ٘خہ ۔ ح ٍٝپ٣ َٜہی
ٓ ٕٞٔ٠ح٣ک ىَٓٝے ٣َ١و ٓ ٞ٣ا حىح ک٤خ گ٤خ ہ 7

حََُّ ٌِ َْٖ ٣حِ ْٕ َّٓ ٌَّ ّٖ٘ ْْ ُٜكِْ ٢حالٍَْ
 ٝحَهَخ ُٓٞح حَُِّٖٞ ٜسَ َٖ ٝحطَ ُٞح حُ َِّ ًٖٞسَ َٝحَ ََٓ ُْٝح
ِ
ف َْٞ ََٜٗٝح َػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ ۭ َّّ ٖ ِ ٝلِلِ َػخهِزَشُ ْحالُ ُٓ ٍِْ ٞ۔
رِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
(حُلؾ۔ٔ)۷

"٣ہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿ٘ہ٤ں حگَ ہْ ُٓ٤ٓ ٖ٤ں حهظيحٍ رو٘٤ں طٔٗ ٙٝ ٞخُ هخثْ
کَ٣ں گ ٖ ،
ُکٞس ى٣ں گ ٤ٗ ،کی کخ كکْ ى٣ں گ ح ٍٝرَحثی ٓ ٓ٘غ
کَ٣ں گ ۔ ح ٍٝطٔخّ ٓؼخٓالص کخ حٗـخّ کخٍ ہللا ک ہخط٤ٓ ٜں ہ "۔
٣ہخا „„حُ٘خّ‟‟ کی رـخث „„حالٍ ‟‟ٝکخ ُلع حٓظؼٔخٍ ک٤خ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا
کی ١خهض  ٝهٞص کخ ٣ہ كخثي ٙرظخ٣خ کہ ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٙٝں هيح کی ر٘يگی کٞ
كَٝؽ ى٣ں گ ۔ ٗ٤کی کخ پَچخٍ کَ٣ں گ ۔ ح ٍٝريی کٓ ٞٹخث٤ں گ ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ ٓ)۴ٔ ٝ ۴
حّ ٓ ٓؼِ ّٞہٞح کہ ِٓٔٔخٗٞا ک ه َ٤حُٓض ہ ٗٞکی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ
َٛ ٙٝف حپ٘ی ًحص کی هيٓض ک ُ ٤پ٤يح ٗہ٤ں ہٞث رِکہ طٔخّ
حٗٔخٗ٤ض کی هيٓض حُٕ کخ ٓوِ ٜي ٝؿٞى ہ ۔ حُٕ ک َٗف کخ ٍحُ حُهَؿض
(ح٠٣خ ً ٛللہ
ُِ٘خّ ٓ٤ں پ٤ٗٞي ٙہ ۔
ٕ)۴

ايش ثبنًؼشٔف ٔ َہی ػٍ انًُکش کے يشارت:
آپﷺ کب كشيبٌ ہے:
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َٓ ْٖ ٍَأًٌَََ ْ٘ ُٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٟح كَ َِْ ُ٤ـ ُٙ َِّْ٤رِِ َ٤ي ِ ٙكَبِ ْٕ َُ ْْ ْٔ َ٣ظَ ِط ْغ كَزِِِ َٔخِٗ ِ ٚكَبِ ْٕ َُ ْْ
ي أََ ْٟؼ ُ
خٕ »
ْٔ َ٣ظَ ِط ْغ كَزِوَ ِْزِ َِ ًَُِ َٝ ٚ
حإلِ َٔ ٣
ق ِ
(ِْٓٔ)
” طْ ٓ٤ں ٓ ؿ ٞکٞثی رَحثی ى٣ک ٜط ٞحّ کٞچخہ ٤کہ  ٙٝحپ٘ ہخطٜ
ک ًٍ٣ؼ حّ کٍٝ ٞک حگَ ہخطٍٝ ٓ ٜک٘ کی ١خهض ٗہ٤ں ٍکٜظخ
ہ ط ٞپُ َٜرخٕ ٓ ٍٝک ح ٍٝحگَ حّ کی رٜی ١خهض ٗہ٤ں ٍکٜظخہ
ط ٞپ َٜحپ٘ ىٍ ٓ٤ں حّ ک ٞرَح ٓٔـ ٜح٣ ٍٝہ حٔ٣خٕ کخ ٟؼ٤ق طَٖ٣
ىٍؿہ ہ “۔
ٌٓک ٍٙٞرخال كي٣غ ٓ٤ں آپ ﷺ ٗ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک
طَٓ ٖ٤حطذ کی ٗ٘خٗيہی کی ہ :
1۔ ١خهض ح ٍٝهٞص ٓ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کٗ ٞخكٌ کَٗخ ۔
حّ ِِٓٔ ٓ٤ں پہِی رخص ط٣ ٞہ ہ کہ ٓ٘کَ کخ حُحُہ کَٗ ٝحُ ٓ٤ں
حط٘ی هيٍص ہ ٞؿ٘ٓ ٞکَ کخ حُحُہ کَ ٓک ۔ ح ٍٝحّ ٓ٤ں کٞثی ٗک ٗہ٤ں
کہ حّ هيٍص ک ُلخظ ٓ ىحػٞ٤ا ک ىٍٓ٤خٕ كَم ہٞطخ ہ ۔ حّ کی
ٓذ ٓ ُ٣خى ٙهيٍص كکَٔحٕ ک ٞہٞطی ہ ۔ ٣ؼ٘ی ٗ ٙٝو ٚؿْ ک
ہخط٤ٓ ٜں حهظيحٍ ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝؿ ٞحَٓ ٗ ٝہی ک حهظ٤خٍحص کخ ٓخُک ہ ۔
کٗٞ٤کہ ٓ٘کَ کخ ػٔالً حُحُہ ح٣ک حٔ٣ی چ ِ٤کخ حُحُہ ہ ؿ ٞرٜالثی ٣خ
كن ک ٍحٓظ ٓ٤ں ٍکخٝٹ ہٞطی ہ ۔ حّ ُ ٤کہ حگَ ُٓ٤ٓ ٖ٤ں کٞثی
ٓ٘کَ ٓٞؿٞى ہ ٞط ٙٝ ٞحپ٘ رَحرَ ٣خ حّ ٓ رٜی ُ٣خى ٙكن ک ُ٤
ٍکخٝٹ ر٘ظخ ہ ۔ چ٘خٗکہ حّ کُ ٞحثَ کَٗخ ٣خ حّ کخ ُحثَ ہٗٞخ رٜالثی حٍٝ
كن کُٞ ٞگٞا ک ُ ٤آٓخٕ ر٘خٗ کی هخ َ١ہٞگخ۔

حّ َ١ف كي٣غ ک ٓطخرن ًٌِْ ٍحع ٔٓٝج ٍٞػٖ ٍػ٤ظ ٚحإلٓخّ
ٍحع ٔٓ ٞٛٝئٍ ػٖ ٍػ٤ظٝ ٚحَُؿَ ك ٢أٍ ِٚٛحع ٔٓ ٞٛٝئٍ ػٖ
ٍػ٤ظٝ ٚحَُٔأس ٍحػ٤ش ك ٢ر٤ض ُٝؿٜخ ٔٓ ٢ٛٝجُٞش ػٖ ٍػ٤ظٜخ
ٝحُوخىّ كٓ ٢خٍ ٓ٤يٍ ٙحع ٔٓ ٞٛٝئٍ ػٖ ٍػ٤ظ ٚهخٍ ٓٔؼض
ٛئالء ٖٓ حُ٘ز ٠ِٛ ٢ہللا ػِٝ ِْٓ ٝ ٚ٤أكٔذ حُ٘ز ٠ِٛ ٢ہللا
ػِ ِْٓ ٝ ٚ٤هخٍ ٝحَُؿَ كٓ ٢خٍ أرٍ ٚ٤حع ٔٓ ٞٛٝئٍ ػٖ ٍػ٤ظٚ
كٌٌِْ ٍحع ٔٓ ًٌِْٝئٍ ػٖ ٍػ٤ظ( ٚروخٍی)
"ہْ ٓذ ٍحػی ہ٤ں۔ ح ٍٝحپ٘ حپ٘ كِوہ ٓ٤ں حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ
حُٔ٘کَ ک پخر٘ي ہ٤ں۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ٓ ٖٓٞحپ٘ گ٤ٓ َٜں ٓ٘کَ کخ
حُحُہ کَٗ ک ِِٓٔ ٓ٤ں ىَٝٓٝا کی ٗٔزض ُ٣خى ٙؿٞحد ى ٙہ ۔ حّ
ُ ٤کہ َٗ ٙٝػی  ٍٞ١پَ حّ کخّ پَ ٓخٓ ٍٞہ کہ ٣ ٙٝہ حُحُہ کَے گخ
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ح ٍٝحُّ ک ٞحپ٘ گ٤ٓ َٜں ٝال٣ض كخ َٛہ ۔ حّ ُ ٙٝ ٤حّ حُحُ
هخىٍ رٜی ہ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ٣ہ حّ کی ًٓہ ىحٍی ہ "۔
حُزظہ حگَ ٓ٘کَ کی رؼ ٞؿِث٤خص ٓ٤ں کٞثی چَٗ ِ٤ػی  ٍٞ١پَ حّ
حُحُ ک رخُٔوخرَ آؿخث ۔ حّ ُلخظ ٓ کہ حگَ ىحػی حّ ؿِٝی
هَحری ک ٞى ٍٝکَطخ ہ ط ٞحّ ٓ ىَٓٝی َ١ف حٔ٣خ ٗوٜخٕ ہٞگخ ؿٞ
كخ َٛک ٤ؿخٗ ٝحُ كخثيے ٓ رہض ُ٣خى ٙہٞگخ۔ ط ٞپ َٜحُّ ٓ٘کَ
کخ حُحُہ ىٍٓض ٗہ ہٞگخ۔
٣ہ رخص رٜی پٗ ٖ٤ظَ ٍہ ۔کہ ہخط٘ٓ ٓ ٜکَ کخ حُحُہ حٗٔخٕ کی هٞص
طؼخُی کٔی ک ٞحُّ کی ١خهض
ح ٍٝهيٍص پَ ٓز٘ی ہ ۔ حّ ُ ٤کہ ہللا
ٖ
ٓ ُ٣خىٓ ٙکِق ٗہ٤ں کَطخ۔ حٍٗخى ٍرخٗی ہ ۔
كخطوٞہللا ٓخ حٓظطؼظْ (حُظـخرٖ۔ٔ" )۷ؿہخ ا طک طٔہخٍے رْ ٓ٤ں ہ ٞہللا
ٓ ڈٍط ٍہ"ٞ
ال ٣کِق ہللا ٗلٔخ ً حال ٓٝؼٜخ (حُزوَ)6537ٙ
"ہللا کٔی ٗلْ ک ٞحُّ کی ٓٝؼض ٓ ُ٣خىٓ ٙکِق ٗہ٤ں کَطخ"۔
ٓلظی ٓلٔي ٗل٤غ ٓؼخٍف حُوَإٓ ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں7۔حَٓ رخٓؼَٝف ٗٝہی
ػٖ حُٔ٘کَ حُٓض ک ہَ كَى پَ الُّ ہ ۔ حُزظہ طٔخّ حكکخّ َٗػ٤ہ کی
َ١ف حّ ٓ٤ں رٜی ہَ ٗو ٚکی هيٍص  ٝحٓظطخػض پَ حكکخّ ىحثَ ہٞا
گ ۔ ؿْ ک ٞؿظ٘ی هيٍص ہ ٞحُط٘خ ہی حَٓ رخُٔؼَٝف کخ كَ٠٣ہ حُّ پَ
ػخثي ہٞگخ۔۔۔۔۔
پ َٜحٓظطخػض  ٝهيٍص ہَ کخّ کی ؿيح ہٞطی ہ ۔ حَٓ رخُٔؼَٝف کی
هيٍص پہِ ط ٞحّ پَ ٓٞهٞف ہ کہ ٓ ٙٝؼَٝف ٘ٓ ٝکَ حُّ ٗو ٚکٞ
پٍٞی َ١ف ٛل٤ق ٛل٤ق ٓؼِ ّٞہٞ۔ ؿْ ٗو ٚکٓ ٞؼَٝف ٘ٓ ٝکَ
کی طٔٗ ِ٤ہ ہٞ۔ ٣خحّ ٓٔجِہ کخ پٍٞح ػِْ ٗہ ہ ٙٝ ٞحگَ ىَٝٓٝا ک ٞحَٓ
رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کَٗ ُگ ط ٞظخہَ ہ کہ رـخث حٛالف
ک كٔخى ہٞگخ۔ح ٍٝرہض ٓٔکٖ ہ کہ  ٙٝحپ٘ی ٗخ ٝحهل٤ض کی ر٘خ پَ کٔی
ٓؼَٝف ک٘ٓ ٞغ کَٗ ُگ ٣خ ٓ٘کَ کخ كکْ کَٗ ُگ ۔ پْ ؿٞ
ٗو ٚهٞى ٓؼَٝف ٘ٓ ٝکَ کخ ػِْ كخ َٛکَے۔ ح ٍٝپ َٜحّ ک
ٓطخرن حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کی هيٓض حٗـخّ ىے۔
ُ٤کٖ ؿذ طک حّ کٝ ٞحهل٤ض ٗہ٤ں۔حُّ کخ هيٓض ک ُ ٤کٜڑح ہٗٞخ ؿخثِ
ٗہ٤ں۔ ؿ ٔ٤حّ ُٓخٗہ ٓ٤ں رہض ٓ ؿخہَ ٝػع کہ٘ ک ُ ٤کٜڑے
ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ٗہ حُٗہ٤ں هَإٓ کخ ػِْ ہ ٗہ كي٣غ کخ۔ ٣خ رہض ٓ ػٞحّ
ُٓ٘ی ٓ٘خثی ؿِ ٢رخطٞا ک ُ ٞکَ ُٞگٞا ٓ ؿٜگڑٗ ُگظ ہ٤ں۔ کہ
حٔ٣خ کَ ٝحٔ٣خ ٗہ کَ٣ ،ٝہ ٣َ١ن کخٍ رـخث ٓؼخَٗ ٙک ىٍٓض کَٗ
ح٣ُ ٍٝخى ٙہالکض ح ٍٝؿ٘گ ٝؿيٍ کخ ٓزذ ر٘ظخ ہ ۔۔۔۔۔
پَ
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حّ َ١ف حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کی هيٍص ٓ٤ں ٣ہ رٜی ىحهَ
ہ کہ حپ٘ آپ ک ٞکٞثی ٗخهخرَ رَىحٗض  ٍَٟپہ٘ک٘ کخ هٞی هطَٗ ٙہ
ہٞ۔۔۔۔۔۔۔۔ُرخٕ ٓ ٍٝک٘ پَ هيٍص ٗہ ہ ٗٞک ٓؼ٘ی ٣ہی ہ٤ں کہ حُّ
ک٣ ٞہ هطَ ٙهٞی ہ کہ حُّ ٗ كن رخص کی طِو ٖ٤کی ط ٞحُّ کی ؿخٕ
ؿخث گی۔ ٣خ کٞثی ىَٓٝح ٗي٣ي ٗوٜخٕ پہ٘چ ؿخث گخ۔ حٔ٣ی كخُض ٓ٤ں
حّ ٗو ٚک ٞهخىٍ ٗہ ٓٔـٜخ ؿخث گخ۔ح ٍٝحَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ
حُٔ٘کَ ک طَک پَ حُّ ک ٞگ٘خ ٙگخٍ ٗہ کہخ ؿخث گخ۔ ٣ہ ىَٓٝی رخص ہ
کہ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں حپ٘ی ؿخٕ ٓ ٝخٍ کی پَحٗ ٙٝہ کَے حٗ ٍٝوٜخٕ
رَىحٗض کَک رٜی حَٓ رخُٔؼَٝف ٗہی ػٖ حُٔ٘کَ کی هيٓض حٗـخّ ىے
ؿ ٔ٤رہض ٓ ٛلخرہ  ٝطخرؼ ٖ٤ح ٍٝآثٔہ حٓالّ ک ٝحهؼخص ٓ٘وٍٞ
ہ٤ں۔٣ہ حُٕ کی حُٞٝحُؼِٓی ح ٍٝرڑی كِ٤٠ض ہ ؿْ ٓ حُٕ کخ ٓوخّ ُىٗ٤خ
 ٝآهَص ٓ٤ں رِ٘ي ہٞح۔ ٓگَ حُٕ ک ًٓہ حٔ٣خ کَٗخ كَٝ ٝ ٝحؿذ ٗہ
طٜخ۔۔۔۔۔۔۔
ٗ ِ٤ہَ ٗو ٚپَ ٣ہ كَ٠٣ہ حُّ ٝهض ػخثي ہٞگخ ؿذ کہ  ٙٝحپ٘ ٓخٓ٘
کٔی ٓ٘کَ ک ٞکَط ہٞث ى٣ک ٜ۔۔۔۔۔۔ ٗزی ﷺ ک حٍٗخى 7يٍ سائی
يُکى ٓ٤ں حّ َ١ف حٗخٍ ٙہ کٗٞ٤کہ حّ ٓ٤ں حٍٗخى ہ کہ ؿٞ
ٗو ٚطْ ٓ٤ں ٓ کٔی ٓ٘کَ ک ٞى٣ک ٜ۔(ٓؼخٍف حُوَإٓ ؿِي ىٝثْ
ٛللہ )ٖٔ۸ ،ٖٔ۴
2۔ُرخٕ ح ٍٝر٤خٕ حٝ ٍٝػع ٤ٜٗ ٝلض ک ًٍ٣ؼ ٓ حَٓ رخُٔؼَٝف ٝ
ٗہی ػٖ حُٔ٘کَ کخ كَ٠٣ہ َٓحٗـخّ ى٘٣خ ۔ حُزظہ حّ َٓكِ ٓ٤ں ُرخٕ کٞ
هخر٤ٓ ٞں ٍکٜ٘خ حَٓٗ ٍٝی ک ٓخط ٜرہظَ ٖ٣حِٓٞد حهظ٤خٍ کَ ٗخ ،حٗظہخثی
ٍَٟٝی ہ ۔

طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7حُ ْى ُ
ي رِ ْخُ ِل ٌْ َٔ ِش َْ ٝحُ َٔ ِْ ٞػظَ ِش
ہللا
ٖ
ع حِ َُٖٓ ٠زٍَِ َِْ ٤رِّ َ
ْحُ َل ََٔ٘ ِش ََ ٝؿخ ِى ُْ ْْ ُٜرِخَُّظِ ْ ٠َ ِٛ ٢حَكْ َٔ ُٖ ۭ
(حُ٘لَ)0627

"حے ٗزی ﷺ  ،حپ٘ ٍد ک ٍحٓظ کی َ١ف ىػٞص ى ٝكکٔض حٍٝ
ػٔي٤ٜٗ ٙلض ک ٓخط ، ٜحُٞ ٍٝگٞا ٓ ٓزخكؼہ کَ ٝح٣َ١ ٔ٣وہ پَ
ؿ ٞرہظَ ٖ٣ہ" ٞ۔

ٍَض آپﷺ کب كشيبٌ ہے :
اِ َّٕ َّ
ن كِ ٠حألَ ْٓ َِ ًُِِّ ِٚ
ہللاَ ُِ ٣لذُّ حَُِّ ْك َ

(روخٍی)
طؼخُی ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں َٗٓی ک ٞپٔ٘ي كَٓخطخ ہ “۔
"ر ٗک ہللا
ٖ
3۔حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں حگَ ٓخروہ ىٞٗٝا
َٓحكَ ٓ کخّ ٗہ ُ٤خ ؿخٓکظخ ہ ٞط ٞپ َٜحٓ چخہج ٤کہ ٘ٓ ٙٝکَحص کٞ
ىٍ ٓ رَح ؿخٗ ح ٍٝؿَٗ َ٤ػی ٓؼخٓالص کٗ ٞلَص کی ٗگخٓ ٙ
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ى٣ک ٜح ٍٝرَے ُٞگٞا کی ٓـخُْ ٓ پَہ ِ٤کَے ۔آپ ہَ ٍحص کٞ
طؼخُی ٓ ػہي کَط ہ٤ں کہ ٗ ٝوِغ ٗ ٝظَک ٖٓ
ىػخث ه٘ٞص ٓ٤ں ہللا
ٖ
طَک طؼِن
٣لـَک۔حے ہللا ؿ ٞرٜی طَ٤ی ٗخكَٓخٗی کَے ہْ حّ ٓ
ِ
ٖ
ػِل٤ي ٙہ ٞؿخط ہ٤ں۔٣ہ رہض رڑح ىػ ٙٞہ ُ٤کٖ
کَط ہ٤ں ح ٍٝحّ ٓ
ُ
طَک ٓٞحالص ٗہ٤ں ہ ح ٍٝحٗہی ٓ٤ں گٍ َٓ َٜہ
حگَ رخُلؼَ حٕ ٓ
ِ
ہ٤ں ط٣ ٞہ حٔ٣خٕ کی ٗلی ہ ۔
ٗ٣ ِ٤ہ رخص رٜی حچٜی َ١ف ؿخٕ ُ٘٤ی چخہ ٤۔ کہ ٓ٘کَ ٓ ٗلَص کخَٓ
حٓ ٍٝکَٔ ہٗٞی چخہ ٤۔۔ حّ ُ ٤کہ ِٓٔٔخٕ ک رخٍے ٓ٤ں ح َٛطٍٜٞ
٣ہی ہ کہ حُّ کی ٓلزض ہللا کی ٓلزض ک ٓٞحكن ہٗٞی چخہ ٤۔۔ حٍٝ
حّ کخ رـ ٞحُّ چ ِ٤ک ٓخط ٜہٗٞخ چخہ ٤۔ کہ ؿ ٞہللا ٖ
طؼخُی کٗ ٞخپٔ٘ي
ہٞ۔
حّ ٓٞحكوض ٓ٤ں کٔی رٜی هْٔ کی کٔی ،هٞح ٙح٣ک ؿخٗذ ٓ ہ٣ ٞخ
ىٞٗٝا َ١ف ٓ  ،هطؼی  ٍٞ١پَ حٔ٣خٕ ک ٗخه ٚہ ٗٞکی ىُ َ٤ہ ۔
حّ ُ ٤کہ ىٍ ٓ٤ں ٓ٘کَ کٗ ٞخپٔ٘ي کَٗخ ح٣ک حٔ٣خ حَٓ ہ کہ حّ ٓ٤ں
کٔی هْٔ کخ ٗ ٍَٟہ٤ں ہٞطخ۔ چ٘خٗکہ حگَ کٞثی ٣ہ رٜی ٗہ٤ں کَطخ کہ ٙٝ
ٓ٘کَ ک ٓخط ٜىٍ ٓ٤ں ٗلَص کَے۔ط٣ ٞہ حّ رخص کی ىُ َ٤ہٞگی کہ حّ
ک حٔ٣خٕ ٓ٤ں ٟؼق ہ ۔ رِکہ حُّ کخ ىٍ َٓى ٙہ ۔
هٕيٕں کی رجبہی کب افم عجتٞٛ ٍٙٞٓ :ى٤ٓ003،0047ں حٍٗخى
ہ 7
ُ
"پ َٜکٞ٤ا ٗہ حٕ هٞٓٞا ٓ٤ں ٓ ؿ ٞطْ ٓ پہِ گٍِ چکی ہ٤ں حٔ٣
حہَ هٞٓ َ٤ؿٞى ٍہ ؿُٞ ٞگٞا ک٤ٓ ٖ٤ُٓ ٞں كٔخى رَپخ کَٗ ٓ
ٍٝکظ ؟ حُٞ ٔ٣گ ٗکِ رٜی ط ٞرہض کْ ،ؿٖ ک ٞہْ ٗ حٕ هٞٓٞا ٓ٤ں
ٓ رکخ ُ٤خٍٗٝ ،ہ ظخُْ ُٞگ ط ٞحٗہی ِٓٝا ک پ٤ک ٜپڑے ٍہ ؿٖ
ک ٓخٓخٕ حٗ٤ٜں كَحٝحٗی ک ٓخط ٜى ٣گج ط ٜحٓ ٙٝ ٍٝـَّ رٖ کَ
ٍہ ۔ طَ٤ح ٍد حٔ٣خ ٗہ٤ں ہ کہ رٔظٞ٤ا کٗ ٞخكن طزخ ٙکَىے كخالٗکہ حٕ
ک رخٗ٘يے حٛالف کَٗ ٝحُ ہٞا"۔
حٕ ٓ٤ں هٞٓٞا کی طزخہی ک حٓ َٛزذ پَ ٍ٘ٗٝی ڈحُی گجی ہ ۔ كَٓخ٣خ
ؿخ ٍہخ ہ کہ حٗٔخٗی طخٍ٣ن ٓ٤ں ؿظ٘ی ه٤ٓٞں رٜی طزخ ٙہٞثی ہ٤ں۔ حٕ ٓذ
طؼخُی ٗ حُٗہ٤ں حپ٘ی ٗؼٔظٞا
ک ٞؿْ چ ٗ ِ٤گَح٣خ۔٣ ٙٝہ طٜی کہ ؿذ ہللا
ٖ
ٓ َٓكَحُ ک٤خ۔ ط ٙٝ ٞهٗٞلخُی ک ٗ٘ ٓ٤ں ٓٔض ہ ٞکَ ُٓ٤ٓ ٖ٤ں
كٔخى رَپخ کَٗ ُگ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ کخ حؿظٔخػی هٔ َ٤حّ ىٍؿہ رگڑ گ٤خ کہ ٣خ
ط ٞحُٕ ک حٗيٍ ح٤ٗ ٔ٣ک ُٞگ رخهی ٍہ ہی ٗہ٤ں۔ ؿ ٞحُٕ ک ٞرَحثٞ٤ا
ٓ ٍٝکظ ٣خ حگَ ککُٞ ٜگ حٗ ٔ٣کِ رٜی ط ٙٝ ٞحط٘ کْ ط ٜحٍٝ
حٕ کی آٝحُ حط٘ی کِٔ ٍٝطٜی کہ حُٕ ک ٍٝک٘ ٓ كٔخى ٗہ ٍُک ٓکخ
طؼخُی ک
ؿْ کی ريُٝض آهَکخٍ ٣ہ ه٤ٓٞں ہللا
٣ہی چ ِ٤ہ
ٖ
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ؿ٠ذ کی ٓٔظلن ہٞث٤ں۔ ٍٗٝہ ہللا ک ٞحپ٘ ر٘يٝا ٓ کٞثی ىٗٔ٘ی
ٗہ٤ں ہ ۔ کہ  ٙٝط ٞر ِٜکخ ّ کَ ٍہ ہٞا ح ٍٝہللا حُٕ ک ٞهٞحٓ ٙوٞحٙ
ػٌحد ٓ٤ں ٓزظال کَ ىے۔ ٣ہخا ط ٖ٤رخط٤ں حہْ ہ٤ں۔
اٌک ٌہ ہَ حؿظٔخػی ٗظخّ ٓ٤ں ح٤ٗ ٔ٣ک ُٞگٞا کخ ٓٞؿٞى ٍہ٘خ
ٍَٟٝی ہ ؿ ٞه َ٤کی ىػٞص ىٝ ٘٣حُ حٍٝ ٓ َٗ ٍٝک٘ ٝحُ
ہٞا۔ حّ ُ ٤کہ ه َ٤ہی  ٙٝح َٛچ ِ٤ہ ؿ ٞہللا کٓ ٞطِٞد ہ ۔ حٍٝ
ُٞگٞا ک َٗ ٍٝک ٞحگَ ہللا رَىحٗض کَطخ رٜی ہ ط ٞحّ ه َ٤کی
هخ َ١ؿ ٞحُٕ ک حٗيٍ ٓٞؿٞى ہٞ۔ ح ٍٝحُٓی ٝهض طک کَطخ ہ ۔ ؿذ طک
حُٕ ک حٗيٍ ه َ٤کخ کک ٜحٓکخٕ رخهی ٍہ ۔ ٓگَ ؿذ کٞثی حٗٔخٗی گَٙٝ
حہَ ه ٓ َ٤هخُی ہ ٞؿخث ٣خ حہَ هٞٓ َ٤ؿٞى ہٞا رٜی ط ٞکٞثی حُٕ کی
ُٖٓ کَ ٗہ ىے۔ ح ٍٝپٍٞی ه ّٞحهالهی كٔخى کی ٍح ٙپَ رڑٛظی چِی
ؿخث ۔ ط ٞپ َٜهيح کخ ػٌحد ٗخٍُ ہ ٞؿخطخ ہ ۔
دٔعشے ٌہ کہ ؿ ٞه ّٞحپ٘ ىٍٓ٤خٕ ٓذ کک ٜرَىحٗض کَطی ہٞ۔ ٓگَ
َٛف حُٗہی چ٘ي گ٘ چ٘ ُٞگٞا ک ٞرَىحٗض کَٗ ک ٤ِ٤ط٤خٍ ٗہ ہٞ۔
ؿ ٞحُٓ رَحثٞ٤ا ٓ ٍٝکظ ح ٍٝرٜالثٞ٤ا کی ىػٞص ى٣ظ ہٞا طٞ
ٓٔـ ُٞ ٜکہ حُّ ک رَُے ىٕ هَ٣ذ ہ٤ں۔ کٗٞ٤کہ  ٙٝهٞى ہی حپ٘ی ؿخٕ
کی ىٖٗٔ ہ ٞگجی ہ ۔
رٍغشے ٌہ کہ ح٣ک ه ّٞک ٓزظالث ػٌحد ہ٣ ٗٞخ ٗہ ہ ٗٞکخآهَی
كِٜ٤ہ ؿْ چ ِ٤پَ ہٞطخ ہ ۔ ٣ ٙٝہ کہ حُّ ىػٞص پَ ُز٤ک کہ٘ ٝحُ
ػ٘خ َٛکْ كي طک ٓٞؿٞى ہ٤ں۔ حگَ حُّ ک حٗيٍ ح ٔ٣حكَحى حط٘ی طؼيحى
ٓ٤ں ٗکَ آث٤ں ؿ ٞكٔخى کٓ ٞٹخٗ حٗ ٍٝظخّ ٛخُق ک ٞهخثْ کَٗ ک٤ِ٤
کخكی ہ ٞط ٞحُّ پَ ػٌحد ػخّ ٗہ٤ں ر٤ٜـخ ؿخطخ۔ رِکہ حٕ ٛخُق ػ٘خ َٛکٞ
حٛالف کخ ٓٞهغ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔ ُ٤کٖ حگَ پ٤ہْ ٓؼی  ٝؿہي ک رخٝؿٞى حّ
ٓ٤ں ٓ حط٘ آىٓی ٗہ٤ں ٗکِظ ؿ ٞحٛالف ک ٤ِ٤کخكی ہٓ ٞک٤ں۔ طٞ
پ ٙٝ َٜه ّٞػٌحد کی ٓٔظلن ہ ٞؿخطی ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٕ ٖ۷طخ ٖ)ٖ۷
حٓالّ ؿٗ ٞظخّ ُٗيگی هخثْ کَٗخ چخہظخ ہ ۔  ٙٝكَى کی حٛالف ک رـَ٤
ٓٔکٖ ٗہ٤ں۔ٓگَ كَى ک ٞؿٗٞٓ ٖ٘ٓ ٞپخ گ٤خ ہ َٛ ٙٝف حپ٘ی حٛالف
ح ٍٝطِک ٤طک ٓليٝى ٗہ٤ں۔ ح ٍٝآهَص ٓ٤ں ہَ كَى ک ٞكَىحً كَىحً ؿ ٞؿٞ
حد ٝہی کَٗی ہ ۔ َٛ ٙٝف حُّ کی ًحطی ُٗيگی طک ٓليٝى ٗہ٤ں۔ حٍٝ
آهَص ٓ٤ں ہَ كَى ک ٞكَىحً كَىحً ؿ ٞؿٞحد ٝہی کَٗی ہ ۔ َٛ ٙٝف حُّ
کی ًحطی ُٗيگی طک ٓليٝى ٗہ٤ں۔رِکہ ُٗ ٙٝيگی کی طٔخّ ٓٝؼظٞا پَ
ٓل ٢٤ہ ۔ كَى کی ُٗيگی كن  ٝرخ َ١ح٤ٗ ٍٝکی ح ٍٝريی ک ىٍٓ٤خٕ
ک٘ٔکٖ ک ىٍٓ٤خٕ گٍِطی ہ ح ٍٝكَى کی حٛالف کخ ٓوٜي حّ
ک٘ٔکٖ ٓ٤ں حُّ کی ٣َٛق کَىحٍ کی حىحثی ہ (ؿ ٔ٤پہِ ػَٝ
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ک٤خ ؿخ چکخ ہ ) حُّ پَ گَكض َٛف حّ رخص پَ ٗہ ہٞگی کہ حُّ ک
حٗلَحىی کَىحٍ ٣خ ٓلَکخص ٓ٤ں ک٤خ هَحری ٣خ کٞطخہی ہ ۔ رِکہ حّ پَ
رٜی ہٞگی کہ ؿْ ٓؼخَٗے ٓ٤ں ُٗ ٙٝيگی گِحٍ ٍہخ ہ حُّ ک ٞظِْ
ح١ ٍٝخؿٞص کی كکَٔحٗی ٓ ٗـخص ىالٗ ٓ٤ں حّ ٗ ک٤خ کَىحٍ حىح
ک٤خ ہ ۔ حّ ُ ٤کہ كَى کخ حپ٘ی ًحص کخ طِک٤ہ ح ٍٝحؿظٔخػی ُٗيگی کی
حٛالف ح ٍٝطخٍ٣ن ک ىٛخٍے ٓ٤ں كن پَٓظی ح ٍٝػيٍ  ٝحٜٗخف کی
ک٘ٔکٖ کی ؿيٝؿہي ٓ٤ں طؼخ ٕٝح٣ک ىَٓٝے ٓ َٓر ١ٞہ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ
ک ٞح٣ک ىَٓٝے ٓ ؿيح ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔كَى حؿظٔخػ٤ض کخ كٜہ ہ ۔
ٓؼخَٗے ٓ٤ں ٓؼ٘٤ض ح ٍٝطٔيٕ ٓ٤ں ه َٗ ٝ َ٤ک ىٍٓ٤خٕ ؿ ٞک٘ٔکٖ
حرطخٍ رخ َ١ک ُ ٤كَى ؿ ٞکَىحٍ حىح
حكوخم كن حٍٝ
رَپخ ہ ۔ حُّ ٓ٤ں
ِ
ِ
کَطخ ہ ۔ ح ٍٝؿيٝؿہي ٓ٤ں كٜہ ُ٤ظخ ہ ۔ حّ ۂہ گ َ٤ؿيٝؿہي کخ ٗخّ
ؿہخى ہ ؿ ٞحٔ٣خٕ کخ طوخٟخ ہ ۔ ٣ہ ؿہخى حپ٘ ٗلْ کی حٛالف حٗ ٍٝلْ
حٓخٍ ٙک َ٣ُ ٞکَٗ ٓ َٗٝع ہٞطخ ہ ۔ ُ٤کٖ ؿہخى رخُِٔخٕ ،ؿہخى
رخُؼَٔ ،ح ٍٝؿہخى رخُٔ٤ق ٓ ػزخٍص ہ ح ٍٝه٤خٓض طک ؿخٍی ٍہ
آهَحُِٓخٕ کی
گخ۔ ٓخٟی ٓ٤ں ؿ ٖ٘ٓ ٞحٗز٤خء کَحّ ٗ حٗـخّ ى٣خ۔ ٗزی
ؐ
ٓ٘ض ک  ٍٞ١پَ حد حُٓض کی ًٓہ ىحٍی ہَ ہَ كَى کی ہ ۔حُٓض کخ
رل٤ؼ٤ض حُٓض حّ ٓوٜي ک ُ ٤حؿظٔخػ٤ض ح ٍٝحٓخٓض کخ ه٤خّ رٜی
ٍَٟٝی ہ ۔ حّ کخ ٗخّ حهخٓض ى ٖ٣ہ ۔ ح٣ ٍٝہی حٓظوالف کخ طوخٟخ ہ ۔
(ہْ آث٘يٛ ٙللخص ٓ٤ں حّ ٤ٓ ٖٟٔں ٗخُٝ ٝی ہللا ک حٍٗخىحص
پٍَ٘ٗٝی ڈحُ٤ں گ ۔طخہْ ٣ہخا َٛف حهخٓض ى ٖ٣کی طؼَ٣ق ک ِِٓٔ
ٓ٤ں حُحُۃ حُولخ ٓ ٓ٘يٍؿہ ً َ٣حهظزخّ ٗوَ کَٗخ ٍَٟٝی ٓٔـٜظ
ہ٤ں)
ض ػخٓہ کخ ٗخّ ہ ؿ ٞحهخٓض
„„هالكض حّ ػٔٓٞی َٓرَحہی ح٣ٍ ٍٝخٓ ِ
ى ٖ٣ک کخّ کی طکٔ َ٤ک ُٝ ٤ؿٞى ٓ٤ں آث ۔حّ حهخٓض ى ٖ٣ک
حٍکخٕ حٓالّ کخ ه٤خّ ،ؿہخى ح ٍٝحٓک
ػِ ّٞى٤٘٣ہ کخ حك٤خء،
ىحثَے ٓ٤ں
ِ
ِ
ً
ٓظؼِوخص کخ حٗظظخّٓ ،ؼال ُ٘کَٝا کی طَط٤ذ ،ؿ٘گ ٓ٤ں كٜہ ُ٘٤
ٗظخّ ه٠خ کخ حؿَح،
ٓخٍ ؿ٘ٔ٤ض ٓ٤ں حُٕ کخ كن،
ِ
ٝحُٞا ک كِ ٝ ٜٚ
كيٝى کخ هخثْ کَٗخٓ ،ظخُْ حٗ ٍٝکخ٣خص کخ حُحُہ ،حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی
ػٖ حُٔ٘کَ ک كَ ٝکی حىحثی ٗخَٓ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ٓذ آٗلَ٠ص ﷺ کی
ٗ٤خرض حٔٗ ٍٝخث٘يگی ٓ٤ں ہٗٞخ چخہ ٤۔‟‟۔
كَى کی حٛالف حّ ۂہ گٓ َ٤وٜي ک ُ ٤ہ ۔ هٞى ٓوٜٞى رخٌُحص
ٗہ٤ں۔٣ہی ٝؿہ ہ کہ هَإٓ ٗ ٛخف حُلخظ ٓ٤ں ٓظ٘زہ کَ ى٣خ ہ کہ كَى
کی ٓل ٞحپ٘ی ًحص کی حٛالف کخكی ٗہ٤ں ٓگَ ٓؼخَٗے ک رگخڑ کی
ُى رٜی حّ پَ پڑطی ہ ح ٍٝحگَ  ٙٝحّ کی حٛالف ح ٍٝحٓالٓی
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حُُٞٞٛا ک ٓطخرن حؿظٔخع ک ہَ حىحٍے ٓ٤ں حٜٗخف ح ٍٝػيٍ ک
ه٤خّ ٓ ؿخكَ ٍہظخ ہ ط ٙٝ ٞہللا کی پکڑ ٓ رچ ٗہ٤ں ٓک گخ۔

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح ح ْٓظَ ِـ ْ٤ز ُْٞح ِ ٖ ّّلِلِ َ ٍِ ُْٞ ََّٓ ُِِٝحِ ًَح َى َػخ ًُ ْْ ُِ َٔخ ُ٣لْ ۚ ْْ ٌُ ٤ْ ِ٤
َٝح ْػَِ ُٔ ْٓٞح حَ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ َ٣ل ُْ ٍُ ٞرَْ َْٖ ٤حُ ََْٔ ِء َٝهَ ِْزِ َٖٝ ٚحََّٗ ٓ ٗٚحَُِ ْ ِٚ ٤طُلْ ََ٘ َُْٕ ٝ۔ َٝحطَّوُ ْٞح
ٛشً ۚ َٝح ْػَِ ُٔ ْٓٞح حَ َّٕ ٖ ّ
٤ْ ٜزَ َّٖ حَُّ ٌَِ َْٖ ٣
ظَِ ُٔ ْٞح ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َه ۗخ َّ
ہللاَ َٗ ِي ُْ ٣ي
كِ ْظَ٘شً َّال طُ ِ
(حٗلخٍ۔ ٕ۷طخ )ٕ۷
د۔
ْحُ ِؼوَخ ِ

"حےُٞگ ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ ،ٞہللا ح ٍٝحّ ک ٍٍٓٞﷺ کی پکخٍ پَ ُزّ٤ک
کہ ٞؿزکہ ٍٍُٓٞﷺ طٔہ٤ں حّ چ ِ٤کی َ١ف رُالث ؿ ٞطٔہ٤ں ُٗيگی
رو٘٘ ٝحُی ہ  ،ح ٍٝؿخٕ ٍک ٜٞکہ ہللا آىٓی ح ٍٝحّ ک ىٍ
ک ىٍٓ٤خٕ كخثَ ہ ح ٍٝحٓی کی َ١ف طْ ٓٔ٤ٹ ؿخإ گ ۔ح ٍٝرکٞ
حُّ كظ٘ ٓ ؿْ کی ٗخٓض ٓو ٍٞ١ ٜٙٞپَ َٛف حُٗہی ُٞگٞا
طک ٓليٝى ٗہ ٍہ گی ؿ٘ہٞا ٗ طْ ٓ٤ں ٓ گ٘خ ٙک٤خ ہٞ۔ ح ٍٝؿخٕ
ٍک ٜٞکہ ہللا ٓوض ِٓح ىٝ ٘٣حال ہ "۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓخٍچ  ٕٓٔ۷حٗخٍحص حُ ڈحکٹَ حٗ ْ٤حكٔي ٛللہ  ۴طخ
ٖٔ)
سعٕل کی ريہ داسی کب اعبعی َکزہ:۔
ؐ

 ٢حَُّ ٌِِ َ٣ ْ١ـ ُي ٌْْ َٓ َٗٚٗٝظُ ْٞرًخ ِػ ْ٘ َيِ ْْ ُٛك٢
ْ ٢حالُ ِّٓ َّ
حََُّ ٌِ َْ٣ َٖ ٣ظَّزِؼ ُْ َٕ ٞحُ ََّٓ ُْ ٍَ ٞحَُّ٘زِ َّ
ف َٜٖ ْ٘ َ٣ٝىَ ْْ ُٜػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َُِ ٣ٝلَُّ
حال ْٗ ِـَ٣ ۡ َِْ ٤خْ ُٓ َُ ْْ ُٛرِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
حُظَّ ٍْٖ ٞى ِش َِ ْ ٝ
ض ََ ُ٣ٝلَِّ ُّ َػَِ ْْ ُْ ِٜ ٤حُ َوـ ٖۗز ِٕى َ
ُ ٠غ َػ ْ٘ ْْ ُٜحِْ َٝ ْْ ََُٛ ْٛحالَ ْؿ ِٖ ََ
غ ََ َ٣ٝ
َُ ُْ ُٜحُطَّٖ ِّ٤ز ِ
حَُّظِ ًَْ ٢خَٗ ْ
َٝ ُُْٙٝ َٜحطَّزَؼُٞح حُُّ٘ ٍَْ ٞ
ض َػَِ ْۭ ْْ ِٜ ٤كَخ َُّۗ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح رِ َٖ َٝ ٚػ ٍَِّ َُْ ََٗٝ ُٙٝ
 ١حُ ِْٗ ٍَ َٓ َؼ ۙ ٓ ٗٚحُ ٖ
(ٓ ٍٙٞحػَحف
ي ْ ُْ ُٛحُ ُٔ ْلِِل َُْٕ ٞ۔
ِٕ ُٝى َ
حَُّ ٌِ ْٓ ِ

آ٣ض ٗٔزَ )ٔ۷۷
ُ
"(پْ ٓحؽ ٣ہ ٍكٔض حٕ ُٞگٞا کخ كٜہ ہ ) ؿ ٞحِّ پ٤ـٔزَ ٗ ،زی حٓی
(ﷺ) کی پَٝ٤ی حهظ٤خٍ کَ٣ں ؿْ کخ ًکَ حٗہ٤ں حپ٘ ہخا طٍٞحص حٍٝ
حٗـ٤ٓ َ٤ں ُکٜخ ہٞح ِٓظخ ہ ۔  ٙٝحٗہ٤ں ٗ٤کی کخ كکْ ى٣ظخ ہ  ،ريی ٓ
ٍٝکظخ ہ  ،حٕ ک ُ ٤پخک چ٣ِ٤ں كالٍ حٗ ٍٝخپخک چ٣ِ٤ں كَحّ کَطخ
ہ  ،ح ٍ ٝحٕ پَ ٓ  ٙٝرٞؿ ٜحطخٍطخ ہ ؿ ٞحٕ پَ ُيے ہٞث ط ٜحٍٝ
 ٙٝر٘يٗ٤ں کُٜٞظخ ہ ؿٖ ٓ٤ں  ٙٝؿکڑے ہٞث ط ٜ۔ ُ ٖہٌح ؿُٞ ٞگ حّ
پَ حٔ٣خٕ الث٤ں ح ٍٝحّ کی كٔخ٣ض حَٜٗ ٍٝص کَ٣ں ح ٍٝحُّ ٍ٘ٗٝی کی
پَٝ٤ی حهظ٤خٍ کَ٣ں  ،ؿ ٞحّ ک ٓخطٗ ٜخٍُ کی گجی ہ ٝ ،ہی كالف
پخٗ ٝحُ ہ٤ں"۔
 ٍٞکی ؿہخا حًٓ ٍٝہ ىحٍٞ٣ا کخ ًکَ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ ٝہخا ح٣ک حہْ ًٓہ
ٍٓ ؐ
ُ
ىحٍی ٣ہ رٜی ر٤خٕ کی گجی ہ کہ  ٙٝحٗہ٤ں ٗ٤کی کخ كکْ ى٣ظخ ہ ۔ ريی
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ٓ ٍٝکظخ ہ ح ٍٝحُٕ ک ٤ِ٤پخک چ٣ِ٤ں كالٍ حٗ ٍٝخپخک چ٣ِ٤ں كَحّ
کَطخ ہ ۔ ح ٍٝحُٕ پَ ٓ  ٙٝرٞؿ ٜحُطخٍطخ ہ ؿ ٞحُٕ ک ٌٓہزی ٍہ٘ٔخإا
ح ٍٝكو٤ہٞا ٗ هخٗٗٞی ٓٗٞگخك٤خا کَ کَک حُٕ ػٞحّ پَ ال ى ٍکٜخ ہ
ح ٍٝحٓی هْٔ کی ٓخٍی ر٘يٗ٤ں ؿٖ ٓ٤ں ُٞگٞا ک ٞحُٗہٞا ٗ ؿکڑ ٍکٜخ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىّٝ
ہ  ٙٝکُٜٞظخ ہ ۔
ٛللہ ۸۹طخ ۸۷۔)
اعاليی سٌبعذ کب ثٍُبدی يوقذ :

حََُّ ٌِ َْٖ ٣حِ ْٕ َّٓ ٌَّ ّٖ٘ ْْ ُٜكِْ ٢حالٍَْ
 ٝحَهَخ ُٓٞح حَُِّٖٞ ٜسَ َٖ ٝحطَ ُٞح حُ َِّ ًٖٞسَ َٝحَ ََٓ ُْٝح
ِ
ف َْٞ ََٜٗٝح َػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ ۭ َّّ ٖ ِ ٝلِلِ َػخهِزَشُ ْحالُ ُٓ ٍِْ ٞ۔
رِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ

(حُلؾ۔ٔ)۷
"٣ہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿ٘ہ٤ں حگَ ہْ ُٓ٤ٓ ٖ٤ں حهظيحٍ رو٘٤ں طٔٗ ٙٝ ٞخُ هخثْ
کَ٣ں گ ٖ ،
ُکٞس ى٣ں گ ٤ٗ ،کی کخ كکْ ى٣ں گ ح ٍٝرَحثی ٓ ٓ٘غ
کَ٣ں گ ۔ ح ٍٝطٔخّ ٓؼخٓالص کخ حٗـخّ کخٍ ہللا ک ہخط٤ٓ ٜں ہ "۔
حّ ح٣ک كوَے ٓ٤ں حٓالٓی كکٓٞض ک ٜٗذ حُؼ ٖ٤ح ٍٝحّ ک
کخٍک٘ٞا ح ٍٝكَٓخٕ ٍٝحإا کی ه٤ٜٛٞخص کخ ؿٞہَ ٗکخٍ کَ ٍک ٜى٣خ
گ٤خ ہ ۔ کٞثی ٓٔـٜ٘خ چخہ ط ٞحٓی ح٣ک كوَے ٓ ٓٔـٓ ٜکظخ ہ کہ
حٓالٓی كکٓٞض كی حُٞحهغ کْ چ ِ٤کخ ٗخّ ہ ۔ ٣ؼ٘ی ہللا ک ٓيىگخٍ حٍٝ
حُّ کی طخث٤ي َٜٗ ٝص ک ٓٔظلن ُٞگٞا کی ٛلخص ٣ہ ہ٤ں۔ کہ حگَ ُىٗ٤خ
ٓ٤ں حُٗہ٤ں كکٓٞض  ٝكَٓخٕ ٍٝحثی روٖ ؿخث ط ٞحُٕ کخ ًحطی کَىحٍ كٔن
ٖ
ِٞٛس حُٕ کی ىُٝض ػ٤خٗٞ٤ا حٗ ٍٝلْ
ض
 ٝكـ ٍٞک رـخث حهخٓ ِ
ُ
ٖ
ُکٞس ٓ٤ں َٛف ہ ،ٞحٕ کی كکٓٞض ٗ٤کی
پَٓظٞ٤ا ک رـخث ح٣ظخث
ُ
ک ٞىرخٗ کی رـخث حُٓ كَٝؽ ى ٘٣کی هيٓض حٗـخّ ىے ح ٍٝحٕ کی
١خهض ريٞ٣ا ک ٞپ٤ٜالٗ ک رـخث حُٕ ک ىرخٗ ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞ۔
(طلہ ْ٤ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٗٔزَ ٕٖ۹

ايش ثبنًؼشٔف ٔ َہی ػٍ انًُکش ثڑے ؽٕفهے کب کبو
ہے :

ف َٝح َْٗ َٚػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َٝح ْٛزَِْ َػ َِٖٓ ٢خٓ
 ٢حَهِ ِْ حَُِّٖٞ ٜسَ َْ ٝح َُْٓ رِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
ٖ٣زَُ٘ َّ
ي ِٓ ْٖ َػ ِْ ِّ ْحالُ ُٓ ٍِْ ٞ۔
ي ۭ حِ َّٕ ًُِٖ َ
ٛخرَ َ
حَ َ

(ُٓ ٍٙٞؤخٕ آ٣ض ٗٔزَ)ٔ۷
" ر٤ٹخ۔ ٗٔخُ هخثْ کَ٤ٗ ،کی کخ كکْ ىے ،ريی ٓ ٓ٘غ کَ ح ٍٝؿ٤ٜٓ ٞزض
رٜی پڑے حُّ پَ ٛزَ۔ ٣ہ  ٙٝرخط٤ں ہ٤ں ؿٖ کی رڑی طخک٤ي کی گجی ہ "۔
ؿٗ ٞو ٚرٜی ٗ٤کی کخ كکْ ى ٘٣ح ٍٝريی ٓ ٍٝک٘ کخ کخّ کَے
گخ حُّ پَ ٜٓخثذ کخ ِٗٗ ٍٝخگِ َ٣ہ ۔ ُىٗ٤خ الُٓخ ً حٗ ٔ٣و ٚک

140

سخقذ ٔ ػضًٌذ
پ٤ک ٜہخط ٜى ٞٛکَ پڑ ؿخطی ہ ح ٍٝحُٓ ہَ هْٔ کی حً٣ظٞا ٓ ٓخروہ
پ ٖ٤آکَ ٍہظخ ہ ۔ ُ ٖہٌح ٣ہ رڑے ك ِٛٞکخ کخّ ہ ۔ حٛالف هِن ک٤ِ٤
حُٹٜ٘خ ح ٍٝحّ کی ٓ٘کالص ک ٞحٗگ ِ٤کَٗخ کْ ۂض ُٞگٞا ک رْ کی
رخص ٗہ٤ں ہ ۔٣ہ حُٕ کخٓٞا ٓ٤ں ٓ ہ ؿٖ ک ٤ِ٤رڑح ىٍ گَى ٙچخہج ۔
(طلہ ْ٤ؿِي چہخٍّ ٛللہ )ٔ۷
ِٔ اہم اًٌبٌ کی خقٕفٍذ ہے :

َْ ٝحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ ْْ َٝ َٕ ٞحُ ُٔ ْئ ِٓ ٖ٘ ُ
ف
ض رَ ْؼ ُ
 ْْ ُٜ٠حَ ْۗ َ٤ُِٝخ ُء رَؼَْ٣ ۘ ٞخْ َُٓ ُْ َٕ ٝرِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
ََ َٕ ْٞ َْٜ٘ َ٣ٝػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َُ٣ٝوِ ْ َٕ ْٞ ُٔ ٤حَُِّٖٞ ٜسَ َُْ ٣ٝئطُ ْ َٕ ٞحُ َِّ ًٖٞسَ َُِ ٣ٝط ْ٤ؼ ُّْ ٖ َٕ ٞ
ہللاَ
َ ُ ٖۗ
ہللاُ ۭۭحِ َّٕ ٖ ّ
ي ََٓ ََْ٤ك ُّٔ ٖ ُْ ُٜ
۔
ہللاَ َػ ِِ َْ ِِ ٣ك ٌِ ِْْ ٤
َ ُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝح
ِٕ ُٝى َ

(ٓ ٍٙٞحُظٞرہ آ٣ض ٗٔزَ ٔ)۴
"َٓٓ ٖٓٞى ح ٖٓٞٓ ٍٝػٍٞط٤ں ٣ ،ہ ٓذ ح٣ک ىَٓٝے ک ٍك٤ن ہ٤ں ،
رٜالثی کخ كکْ ى٣ظ ح ٍٝرَُحثی ٓ ٍٝکظ ہ٤ں ٔٗ ،خُ هخثْ کَط ہ٤ں ،
ٖ
ُکٞس ى٣ظ ہ٤ں ح ٍٝہللا ح ٍٝحّ ک ٍٓ ٍٞﷺکی ح١خػض کَط ہ٤ں ۔ ٣ہ
ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿٖ پَ ہللا کی ٍكٔض ٗخٍُ ہ ٞکَ ٍہ گی ٣ ،و٘٤خ ہللا ٓذ پَ
ؿخُذ ح ٍٝكک ْ٤ہ ٞىحٗخ ہ "۔
ٓک َٓٓ ٖٓٞى  ُٕ ٝح٣ک گَ ٙٝہ٤ں۔ ؿٖ ک ٓخٍے حكَحى ٓ٤ں ٣ہ
ه٤ٜٛٞض ٓ٘ظَک ہ کہ ٗ٤کی ٓ  ٙٝىُکٔپی ٍکٜظ ہ٤ں۔ ريی ٓ
ٗلَص کَط ہ٤ں۔ هيح کی ٣خى حُٕ ک ُ ٤ػٌح کی َ١ف ُٗيگی کی
ٗخگِ ٍَٟٝ َ٣رخص ٓ٤ں ٗخَٓ ہ ۔ ٍح ِ ٙهيح ٓ٤ں هَچ کَٗ ک ٤ِ٤حُٕ
ک ىٍ ح ٍٝہخط ٜک ِٜہٞث ہ٤ں۔ ح ٍٝهيح ح ٍٍٞٓ ٍٝکی ح١خػض حُٕ کی
ُٗيگی کخ  َٙ٤١ٝہ ۔ حّ ٓ٘ظَک حهالهی ِٓحؽ حُٗ َُ١ ٍٝيگی ٗ
حٗہ٤ں آپْ ٓ٤ں ح٣ک ىَٓٝے ٓ ؿٞڑح ح٘ٓ ٍٝخكو ٖ٤ک گَ ٓ ٙٝطٞڑ
ى٣خ ہ ۔ ؿٖ ک ٞهيح ٓ ؿلِض ،رَُحثی ٓ ىُکٔپی٤ٗ ،کی ک رُؼي حٍٝ
ه ٓ َ٤ػيّ طؼخ ٕٝکی ٓ٘ظَک ه٤ٜٛٞخص ٗ ح٣ک ىَٓٝے ٓ
ٝحرٔظہ ح ٍٝحہَ حٔ٣خٕ ٓ ػٔالً ر طؼِن کَ ى٣خ ہ ۔ (طلہ ْ٤ؿِي ىّٝ
ٛللہ ٖٕٔ طخ ٕٔ۷۔)

ٌہ كشٌنہ ادا کشَے ٔانے ہللا کے يذدگبس ہٍں أس ہللا
اٌُ کب يذدگبس ہے:

 ١حَُِّ ٖ ٠
خٍ ْٓ
ہللاِ ۭ هَخ ٍَ
كََِ َّٔخٓ حَ َكَّْ ِػْ ُْ ُْٜ٘ ِٓ ٠ْٖٔ ٤حُ ٌُ ْل ََ هَخ ٍَ َٓ ْٖ حَ ْٗ َ
ِ ٜ
ہللاِ ۚ ٖح ََّٓ٘خ رِ ٖ ّ
ٜخ ٍُ ٖ ّ
خّلِلِ ۚ َٝح ْْٗ َٜي رِخََّٗخ ُٓ ِِْٔ ُٔ َْٕ ٞ
حٍَٗ َٕ ُّْٞ ٣لْ ُٖ حَ ْٗ َ
ْحُ َل َِ ٞ

(ٓ ٍٙٞحٍ ػَٔحٕ آ٣ض ٗٔزَٕ)۷
"ح ٍٝؿذ ٖ
ػٔ٤ی ٗ ٓلٔ ّٞک٤خکہ ر٘ی حَٓحث َ٤کلَ  ٝحٗکخٍ پَ آٓخىٙ
ہ٤ں ط ٞحُّ ٗ کہخ „„ ک ٕٞہللا کی ٍح٤ٓ ٙں َٓ٤ح ٓيىگخٍ ہٞطخ ہ ‟‟
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كٞحٍٞ٣ا ٗ ؿٞحد ى٣خ „„ ہْ ہللا ک
آپ گٞحٍ ٙہ ٞکہ ہْ ِْٓٔ ہ٤ں"۔

ٓيىگخٍ ہ٤ں ،ہْ ہللا پَ حٔ٣خٕ الث ،

 ۭ ُٙٗ َٜحِ َّٕ ٖ ّ
ّ ٖ َّٕ ََ ٜ
ہللاَ َُوَ َِ ٌّ١ٞػ ِِ ْ ِِ ٣۔
ہللاُ َٓ ْٖ ُ ْ٘ َّ٣
َُ ْ٘ َ٤َُٝ

(ٍٓٙٞ

حُلؾ آ٣ض ٗٔزَ ٓ)۹
ُ
"ہللا  ٍَٟٝحُٕ ُٞگٞا کی ٓيى کَ٣گخ ؿ ٞحّ کی ٓيى کَ٣ں گ ۔ ہللا رڑح
١خهظ ٍٞح ٍٝؿخُذ ہ "۔
هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٣ہخا ح ٍٝىَٓٝے ٓوخٓخص پَ ر٤خٕ ہٞح ہ کہ ؿُٞ ٞگ
ى ٖ٣كن ک ٞهخثْ کَٗ حَٗ ٍٝ
هِن هيح ک ٞطٞك٤ي کی َ١ف رالٗ حِ ٍٝ
ِ
کی ؿگہ ه َ٤ک ٞكَٝؽ ى ٘٣کی ٓؼی  ٝؿہي کَط ہ٤ں۔  ٙٝىٍ ح َٛہللا
ک ٓيىگخٍ ہ٤ں۔ کٗٞ٤کہ كۂخثٖ ح٤ٜٗ ٍٝلض ٓ ر٘يٝا کٍ ٞح ٍِ ٙحٓض
پَ الٗ کی طير َ٤کَٗخ ىٍح َٛہللا کخ کخّ ہ ۔ ح ٍٝؿ ٞر٘يے حّ کخّ
ٓ٤ں ہللا کخ ٓخط ٜى٣ں۔ حُٕ ک ٞہللا حپ٘خ ٍك٤ن حٓ ٍٝيىگخٍ هَحٍ ى٣ظخ ہ ۔ حٍٝ
٣ہ  ٙٝرِ٘ي ٓ رِ٘ي ٓوخّ ہ ؿْ پَ کٔی ر٘يے کی پہ٘چ ہٓ ٞکظی ہ ۔
ٗٔخُ ٍُٙٝ ،ح ٍٝطٔخّ حهٔخّ کی ػزخىحص ٓ٤ں ط ٞحٗٔخٕ ٓل ٞر٘ي ٝ ٙؿالّ
ض ى ٖ٣کی ؿيٝؿہي ٓ٤ں ر٘يے ک ٞهيح
ہٞطخ ہ ۔ ٓگَ طزِ٤ؾ ى ٖ٣ح ٍٝحهخٓ ِ
کی ٍكخهض ٓ ٝيىگخٍ ی کخ َٗف كخ َٛہٞطخ ہ ۔ ؿ ٞحّ ىٗ٤خ ٓ٤ں
ٍٝكخٗی حٍطوخ کخ ٓذ ٓ ح ُٗٝکخ َٓطزہ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٖٖٕ۔)
َہی ػٍ انًُکش َہ کشَے ٔانے ػبثذٔں کب اَغبو:

عبثش عے سٔاٌذ ہے کہ سعٕل ہللاﷺ َے كشيبٌب:
ؽنشد ؓ
أٝك ٠ہللا طزخٍى ٝطؼخُ ٠آُِ ٠ي ٖٓ حُٔالثٌش إٔ حهِذ ٓي٘٣ش ًٌح
ًٌٝح ػِ ٠أِٜٛخ كوخٍ ٣خ ٍد إ ك ْٜ٤ػزيى كالٗخ ُْ ٣ؼٜي َ١كش
ػ ٖ٤هخٍ حهِزٜخ ػِٝ ٚ٤ػِ ْٜ٤كبٕ ٝؿ٣ ُْ ٜٚظؼَ كٓ ٢خػش ه٢۔
(ر٤ہوی)
طؼخُی ٗ كَ٠ص ؿزَحث َ٤ػِ٤ہ حُٔالّ کٝ ٞكی کی کہ كالا كالا
"ہللا
ٖ
ُ
ُ
رٔظٞ٤ا ک ٞحٕ ک ٍہ٘ ٝحُٞا پَ حُٹ ىٝ۔حّ پَ كَ٠ص ؿزَحث َ٤ػِ٤ہ
حُٔالّ ٗ ػَ ٝک٤خ پٍَٝىگخٍ حٕ ٓ٤ں ط ٞطَ٤ح كالا ر٘ي ٙرٜی ہ کہ حُّ
ٗ کزٜی پِک ؿٜپک٘ ؿظ٘ی ى َ٣رٜی طَ٤ی ٓؼ٤ٜض ٓ٤ں رَٔ ٗہ٤ں
طؼخُی ٗ حٍٗخى كَٓخ٣خ کہ حُُٹ ىٝ
کی۔ك ٍٞ٠كَٓخط ہ٤ں کہ حّ پَ ہللا
ٖ
ؐ
حٕ رٔظٞ٤ا ک ٞپہِ حّ پَ ح ٍٝپ َٜىَٝٓٝا پَ۔ حّ ُ ٤کہ حّ ک
چہَے کخ ٍٗگ َٓ٤ی (ؿَ٤ص ح ٍٝكٔ٤ض کی) ٝؿہ ٓ کزٜی ح٣ک
ُٔلہ ک ُ ٤رٜی ٗہ٤ں ريال"۔
طؼخُی ٗ كَٓخ٣خ کہ حّ ػخري ک چہَے کخ
حّ كي٣غ هيٓی ٓ٤ں ہللا
ٖ
ُ
ٍٗگ طک کزٜی ٗہ٤ں ريال كخالٗکہ حٕ رٔظٞ٤ا ک حٗيٍ ريی پِ٤ٜظی ٍہی،
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حٕ ٓ٤ں ٓ٘کَحص کی حٗخػض ہٞطی ٍہی ح٣ ٍٝہ آٍحّ ٓ حپ٘ی ػزخىص ٓ٤ں
ص ؿٔؼہ كٜہ ى ّٝڈحکٹَ حَٓحٍ حكٔي
ُگخ ٍہخ۔
(هطخرخ ِ
ٛللہ )۷۴۷ ،۷۴۷

اط كشٌنے عے اػشاك پش ثُی اعشائٍم کب يجزالئے
نؼُذ ہَٕب:

خٕ َىح َُ ٝٝى َِ ٝػ ٠َٔ ٤حر ِْٖ
ُُ ِؼ َٖ حَُّ ٌِ َ
ًَ ٖ٣لََُٝح ِٓ ْٖ رَِ٘ ٢اِ ْٓ ََحثَِ ََ ٤ػَِِ َٔ ُِ ٠
ًَ ٕٝخُٗٞح َال َ٣ظََ٘خَ َٕ ْٞ َٛػ ْٖ ُٓ ْ٘ ٌََ
ْٞ ٜح ًََ ٝخُٗٞح ْ َ٣ؼظَ ُي َ
ََْٓ َ ًَُِ َْ َ٣
ي رِ َٔخ َػ َ
ٕٞ۔
ْ َٓخ ًَخُٗٞح ْ َ٣ل َؼُِ َ
كَ َؼَُُِ ُٙٞزِ ْج َ

(حُٔخثيٙ۔)۴۴ ،۴۸
"ر٘ی حَٓحث٤ٓ َ٤ں ٓ ؿٖ ُٞگٞا ٗ کلَ کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کی حُٕ پَ
ػٔ٤ی حرٖ َٓ ْ٣کی ُرخٕ ٓ ُؼ٘ض کی گجی کٗٞ٤کہ ٙٝ
ىحإى حٍٝ
ٖ
َٓکٖ ہٞگج ط ٜح٣ُ ٍٝخىط٤خا کَٗ ُگ ط ، ٜحٗہٞا ٗ ح٣ک
َُ١
ىَٓٝے ک ٞرَے حكؼخٍ ک حٍطکخد ٓ ٍٝک٘خ چٜٞڑ ى٣خ طٜخ رَح
ِ
ػَٔ طٜخ ؿ ٞحٗہٞا ٗ حهظ٤خٍ ک٤خ "۔
ر٘ی حَٓحث٤ٓ َ٤ں پہال ٗو ٚؿ ٞپ٤يح ہٞح ٣ ٙٝہ طٜخ کہ حُٕ ک ىُٞا ٓ
رَحثی کی ٗلَص ى ٍٝہ ٞگجی ح ٙٝ ٍٝؿٜٞٹی ٍٝحىحٍی پ٤يح ہ ٞگجی طٜی
ؿ ٞرَحثی ک ٞرَىحٗض کَط کَط هٞى رَحثی ٓ٤ں ٓزظال ہ ٞؿخٗ پَ
حٗٔخٕ ک ٞآٓخى ٙکَ ى٣ظی ہ ۔كي٣غ ٓ٤ں ہ کہ ؿذ حٕ ٓ٤ں کخ ح٣ک آىٓی
ىَٓٝے ٓ ِٓظخ ط ٞکہظخ کہ حے ٗو ٚہللا ٓ ڈٍ ح٣ ٍٝہ كؼَ چٜٞڑ
ىے۔ؿ ٞط ٞکَطخ ہ کٗٞ٤کہ ٣ہ طَ٤ے ُ ٤ؿخثِ ٗہ٤ں ہ ۔ٓگَ ىَٓٝے
ىٕ ؿذ حُّ ٓ ِٓظخ ط ٞحُٓی کخ ہْ پ٤خُہ ح ٍٝہْ ٗٞحُہ ح ٍٝہْ ٗ٘ ٖ٤ر٘٘
ٓ کٞثی چ ِ٤حٓ رخُ ٗہ ٍکٜظی۔ آهَ حُٕ پَ ح٣ک ىَٓٝے کی رَحثی
ك٣ ٍٞ٠ہ كَٓخ
کخ حػَ پڑ گ٤خ ح ٍٝحٕ ک َٓ َ٤ٟٔى ٙہ ٞگج ۔ ؿْ ٝهض
ؐ
ٍہ ط ٜط ٞىكؼۃً ُ٤ٹ ُ٤ٹ حُٹ ٜر٤ٹ ٜح ٍٝؿ٤ٓ ٕٞں آکَ كَٓخ٣خٝ7حٌُی
ٗلٔی ر٤يُ ٙظخَٕٓ رخُٔؼَٝف ُٝظ٘ ٖٜػٖ حُٔ٘کَ ُٝظخ هٌٕ ػِی ٣يحُٔٔج
ُ ٝظطَٗہ ػِی حُلن حَ١حء حَ٠٤ُ ٝرٖ ہللا هِٞد رؼ٠کْ ػِی رؼ ٞحٝ
ُِ٤ؼ٘کْ کٔخ ُؼْٜ٘۔حُّ کی هْٔ ؿْ کی ہخط٤ٓ ٜں َٓ٤ی ؿخٕ ہ  ،طٔہ٤ں
الُّ ہ کہ ٗ٤کی کخ كکْ کَ ٝح ٍٝرَحثی ٓ ٍٝک ٞح ٍٝريکخٍ کخ ہخطٜ
پکڑ ُ ٞح ٍٝحُٓ كن کی َ١ف ٓٞڑ ىٍٗٝ ،ٝہ ہللا طٔہخٍے ىُٞا پَ رٜی
ح٣ک ىَٓٝے کخ حػَ ڈحٍ ىے گخ٣ ،خ طْ پَ رٜی حٓی َ١ف ُؼ٘ض کَے گخ
ؿْ َ١ف حُٕ ُٞگٞا پَ کی طٜی۔
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اط كشٌنے کی ػذو ادائٍگی کی فٕسد يٍں خبؿ
نٕگٕں کے عبرٓ ػبو نٕگٕں پش ثٓی ػزاة يغهو ہٕ
عبرب ہے:

كََِ َّٔخ َٗٔ ُْٞح َٓخ ًُ ًَِّ ُْٝح رِ ٖ ٓ ٚحَ ْٗ َـ َْ٘٤خ حَُّ ٌَِ َٕ ْٞ َْٜ٘ َ٣ َْٖ ٣ػ ِٖ حُٔ ۗ ُِّْ ٞء َٝحَ َه ٌَْٗخ حَُّ ٌَِْٖ ٣
حد رَ ِٕىۢ ٤
ظََِ ُٔ ْٞح رِ َؼ ٌَ ۢ
ْــْ رِ َٔخ ًَخُٗ ْٞح ْ َ٣ل ُٔوُ َْٕ ٞ
(حػَحف۔)ٔ۷۷

„„آهَ کخٍ ؿذ  ٙٝحٕ ہيح٣خص ک ٞرخُکَ كَحٓ ٕٞکَ گج ؿ ٞحُٗہ٤ں ٣خى
کَحثی گجی ط٤ٜں ط ٞہْ ٗ حُٕ ُٞگٞا ک ٞرکخ ُ٤خ ؿ ٞرَحثی ٓ ٍٝکظ
ط ٜح ٍٝرخهی ٓذ ُٞگٞا ک ٞؿ ٞظخُْ ط ٜحُٕ کی ٗخكَٓخٗٞ٤ا پَ ٓوض
ػٌحد ٓ٤ں پکڑ ُ٤خ‟‟۔
ہللا طؼخُ ٖی ر٘يٝا کی آُٓخثٖ ک ؿ٣َ١ ٞو حهظ٤خٍ كَٓخطخ ہ حُٕ ٓ٤ں
ح٣ک ٣َ١وہ ٣ہ رٜی ہ ۔ کہ ؿذ کٔی ٗو٣ ٚخ گَ ٙٝک حٗيٍ
كَٓخٗزَىحٍی ٓ حٗلَحف حٗ ٍٝخ كَٓخٗی کی ؿخٗذ ٓ٤الٕ رڑُ ٘ٛگظخ
ہ ط ٞحّ ک ٓخٓ٘ ٗخكَٓخٗی ک ٓٞحهغ کخ ىٍٝحُ ٙک ٍٜٞى٣خ ؿخطخ ہ
طخکہ حُّ ک ٤ٓ ٙٝالٗخص ؿ ٞحٗيٍ چٜپ ہٞث ہ٤ں ک َٜکَ پٍٞی َ١ف
ٗٔخ٣خا ہ ٞؿخث٤ں ح ٍٝؿٖ ؿَحثْ ٓ  ٙٝحپ٘ ىحٖٓ ک ٞهٞى ىحؿيحٍ کَٗخ
چخہظخ ہ حُٕ ٓ َٛف حّ ُ ٤رخُ ٗہ ٍ ٙؿخث ۔ کہ حٕ ک حٍطکخد
ک ٓٞحهغ حُٓ ٗہ َٓ ٓک ۔ هَإٓ آ٣ض  ٍٙٞٓ ٔ۲۷حػَحف ٓ٤ں ر٘ی
حَٓحث َ٤کی ح٣ک رٔظی ٓ٤ں ٖ هْٔ ک ُٞگٞا کخ ًکَ کَطخ ہ ۔ حُٕ ٓ٤ں
حكکخّ ٖحُہی کی هالف ٍُٝی کَ ٍہ
ٓ ح٣ک  ٙٝؿ ٞىٛڑُ ٓ
ِ
ط ٜ۔ ىَٓٝے  ٙٝؿ ٞهٞى ط ٞهالف ٍُٝی ٗہ٤ں کَط ط ٜ۔ ٓگَ حّ
هالف ٍُٝی ک ٞهخٓٗٞی ک ٓخط ٜر٤ٹ ٜى٣کٍ ٜہ ط ٜ۔ حٍٝ
ٗخٛلٞا ٓ کہظ ط ٜ۔ کہ حٕ کْ روظٞا ک٤ٜٗ ٞلض کَٗ ٓ ک٤خ
كخَٛ۔ طَٔ٤ے  ٙ ٝؿٖ کی ؿَ٤ص حٔ٣خٗی كيٝى ہللا کی حّ ک ِْٜکٜال ر
كَٓظی رَىحٗض ٗہ کَ ٓکظی طٜی۔ ح ٙٝ ٍٝحّ ه٤خٍ ٓ ٗ٤کی کخ كکْ
کَٗ ح ٍٝريی ٓ ٍٝک٘ ٓ٤ں َٓگَّ ط ٜکہ ٗخ٣ي ٓ ٙٝـَّ ُٞگ حُٕ
کی ٗ٤ٜلض ٓ ٍح ٍِ ٙحٓض پَ آؿخث٤ں ٣خ ىَٓٝی ٍٞٛص ٓ٤ں حپ٘ی كي
طک ط ٞحپ٘خ كَ ٝحىح کَک هيح ک ٓخٓ٘ حپ٘ی رَحص کخ ػزٞص پ ٖ٤کَ
ہی ى٣ں۔ حّ ٍٞٛص كخٍ ٓ٤ں ؿذ ػٌحد آ٣خ ط ٞهَإٓ ٓـ٤ي ک ر٤خٕ ک
ٓطخرن َٛف طَٔ٤ح گَ ٙٝرکخ ُ٤خ گ٤خ کٗٞ٤کہ حُٓی ٗ هيح ک كٍٞ٠
حپ٘ی ٓؼٌٍص پ ٖ٤کَٗ کی كکَ کی طٜی۔ رخهی ىٞٗٝا گَٝہٞا کخ ٗٔخٍ
ظخُٔٞا ٓ٤ں ہٞح ح ٙٝ ٍٝحپ٘ ؿَّ کی كي طک ٓزظالث ػٌحد ہٞث ۔
حؿظٔخػی ؿَحثْ ک رخٍے ٓ٤ں هَإٓ ح ٍٝكي٣غ ک ىَٓٝے حٍٗخىحص
ٓ رٜی ٣ہی ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ ۔ چ٘خٗکہ هَإٓ ٓ٤ں كَٓخ٣خ گ٤خ7
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َّ ِ
ِ
ِ
اصةً َوا ْعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّهَ َش ِدي ُد
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
َواتَّ ُقوا ف ْت نَةً ََل تُصيبَ َّن الذ َ
ال ِْع َق ِ
اب۔

"ڈٍ ٝحُّ كظ٘ ٓ ؿْ ک ٝرخٍ ٓ٤ں ه٤ٜٛٞض ک ٓخطَٛ ٜف
ٝہی ُٞگ گَكظخٍ ٗہ٤ں ہٗٞگ ؿ٘ہٞا ٗ طْ ٓ٤ں ٓ ظِْ ک٤خ ہ"ٞ۔

ح ٍٝحّ کی طَ٘٣ق ٓ٤ں ٗزیﷺ كَٓخط ہ٤ں 7
حٕ ہللا ال ٣ؼٌد حُؼخٓۃ ٣ؼَٔ حُوخٛۃ ك ٖظی َٝ٣ح حُٔ٘کَ رٖ٤
ػِی حٕ ٘٣کَ ٙٝكال ٘٣کَ ٙٝكخًح كؼِٞح
ظَٜحٗ ْٛٝ ْٜ٤هخىٍٕٝ
ٖ
ًُٖک ػٌد ہللا حُوخٛۃ ٝحُؼخٓۃ،
" ٣ؼ٘ی ہللا ػِ ٝؿَ هخُٞ ٙگٞا ک ؿَحثْ پَ ػخّ ُٞگٞا کِٓ ٞح ٗہ٤ں
ى٣ظخ۔ ؿذ طک ػخٓظہ حُ٘خّ کی ٣ہ كخُض ٗہ ہ ٞؿخث کہ  ٙٝحپ٘ی آٗکٜٞا
ک ٓخٓ٘ رَُے کخّ ہٞط ہٞث ى٣ک٤ٜں۔ ح ٙٝ ٍٝحٕ کخٓٞا ک هالف
حظہخٍ ٗخٍحٟی کَٗ پَ هخىٍ ہٞا ح ٍٝپ َٜکٞثی حظہخٍ ٗخٍحٟی ٗہ
طؼخُی هخ ٝ ٙػخّ
کَ٣ں۔ پْ ؿذ ُٞگٞا کخ ٣ہ كخٍ ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ط ٞہللا
ٖ
کٓ ٞذ ک ٞػٌحد ٓ٤ں ٓزظال کَ ى٣ظخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٗٔزَ ٓ ۴طخ ٕ)۴

يؾٍ يٍں اعزوبيذ ،يوقذ ٔ رسٌؼہ کی
أس عهذثبصی عے پشہٍض

روذٌظ ۔

هَإٓ ٓـ٤ي ٗ ٍح ِ ٙهيح ٓ٤ں ٗکِ٘ ٝحُٞا ک ُ ٤حهال ،ٙطٞؿہ حُی
ہللاٛ ،زَ  ٝػزخص کی رخٍ رخٍ طِو ٖ٤کی ہ ۔ حُّ کی ح٣ک ٝؿہ ط٣ ٞہ ہ
کہ ُىٗ٤خ ٓ٤ں آؽ طک رٜالثی کی حٗخػض ح ٍٝحّ ک ٗلخً ک ٞکزٜی رٜی
ُىٗٞ٤ی ٓلخى ک پَٓظخٍٝا ٗ آٓخٗی ٓ رَىحٗض ٗہ٤ں ک٤خ۔ رگخڑ ک
ػِٔزَىحٍٝا ٗ حّ کی ۂ٘٤ہ پٍٞی ٗيص ٓ ٓوخُلض کی ہ ۔ حٍٝ
ؿُٞ ٞگ حّ ٍح٤ٓ ٙں ٗکِ ہ٤ں حُٕ پَ ہَ هْٔ ک ٓظخُْ ڈٛخث ہ٤ں۔ حٕ
كخالص ٓ٤ں حگَ حہَ هٛ َ٤زَ کخ ىحٖٓ چٜٞڑ ى٣ں ط ٙٝ ٞحپ٘ ٓويّ ٖٓ٘
کی طکٔٗ َ٤ہ٤ں کَ ٓکظ ۔

ُ ٖۗ
ي َٓخ َػَِ َْٓ ْٖ ِّٓ ْْ ِٜ ٤زَِْ٤۔حَِّٗ َٔخ حُ َّٔزِ َْ َُ ٤ػَِ٢
 ََ ٜرَ ْؼ َي ظُ ِْ ِٔ ٖ ٚكَخ
ِٕ ُٝى َ
َ ِٖ َٔ َُٝح ْٗظَ َ
ۗ
ن ۭ حُ ٖ
حَُّ ٌِْ َ٣ َْٖ ٣
 ٝرِ َـْ َِْ ٤حُ َل ِّ
ي َُْْ ُٜ
ِٕ ُٝى َ
ظِِ ُٔ ْ َٕ ٞحَُّ٘ َ
خّ َْ َ٣ٝز ُـ ْ َٕ ٞكِْ ٢حالٍَْ ِ
ٖ
(حٍُ٘ٞی۔ٔ)۷
َػ ٌَحدِ حَُِ ْ ِْ ٤۔

"ح ٍٝؿُٞ ٞگ ظِْ ہ ٗٞک رؼي ريُہ ُ٤ں حُٕ کٓ ٞالٓض ٗہ٤ں کی ؿخ
ٓکظی ٓالٓض ک ٓٔظلن ط ٙٝ ٞہ٤ں ؿ ٞىَٝٓٝا پَ ظِْ کَط ہ٤ں حٍٝ
ُٓ٤ٓ ٖ٤ں ٗخكن ُ٣خىط٤خا کَط ہ٤ں۔ حُٞ ٔ٣گٞا ک ُ ٤ىٍى ٗخک
ػٌحد ہ "۔
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ہللا ک ى ٖ٣کی َٓرِ٘يی کخ کخّ کٞثی پُٜٞٞا کی ٓ٤ؾ ٗہ٤ں ہ ۔ ؿٔ
کٞثی كَى ٣خ گَ ٙٝکٞثی طکِ٤ق حُٹٜخث رـ َ٤حٗـخّ ىے ٓک ؿزکہ کٞثی
ٗو٤ٗ ٚکی کخ كکْ ى٣ظخ ہ ۔ ط٘ٓ ٞکَحص ک ٓخٍے حٞ٣حٗٞا ٓ٤ں
ىٔٛخکہ پ٤يح ہٞطخ ہ ۔حٓ ٙٝ ٍٝذ َٓ کَ كن ک هالف ِ٣ـخٍ کَط ہ٤ں۔
حّ َ١ف ؿذ کٞثی ٗو ٚرَحثی ٓ ٍٝکظخ ہ ط ٞرَحثٞ٤ا کخ حٍطکخد
کَٗ ٝحُ حٓ حپ٘ هالف ح٣ک هٞك٘خک چِ٘٤ؾ ٓٔـ ٜکَ حُّ ک
ٓوخرِ ٓ٤ں آ کٜڑے ہٞط ہ٤ں۔ حّ ُ ٤حَٓ رخُٔؼَٝف کخ كَ٠٣ہ حىح
کَط ٝهض ٓوظِق هْٔ ک ٜٓخثذ کخ پ ٖ٤آٗخ رخُکَ كطَی حَٓ ہ ۔
ح ٍٝحُٗہ٤ں ػخرض هيٓی ک ٓخط ٜرَىحٗض کَٗخ رٜی ى ٖ٣كن کخ ح٣ک طوخٟخ
ہ ۔

عٕسِ نوًبٌ يٍں اسؽبد ہے:
ٖ
ْ
ف َٝح َْٗ َٚػ ِٖ حُ ُٔ ْ٘ ٌَ َِ َٝح ْٛزَِْ َػَِٓ ٢خٓ
 ٢حَهِ ِْ حَُِّٖٞ ٜسَ َْ ٝح َُْٓ رِ ْخُ َٔ ْؼَ ُِْ ٝ
ٖ٣زَُ٘ َّ
ي ِٓ ْٖ َػ ِْ ِّ ْحالُ ُٓ ٍِْ ٞ۔
ي ۭ حِ َّٕ ًُِٖ َ
ٛخرَ َ
حَ َ

(ُٓ ٍٙٞؤخٕ ۔)ٔ۴
"ر٤ٹخ ٔٗ ،خُ هخثْ کَ ٤ٗ ،کی کخ كکْ ىے  ،ريی ٓ ٓ٘غ کَ  ،ح ٍٝؿٞ
ٓ٤ٜزض رٜی پڑے حّ پَ ٛزَ کَ ۔ ٣ہ  ٙٝرخط٤ں ہ٤ں ؿٖ کی رڑی طخک٤ي
کی گجی ہ "۔
ؿ ٔ٤ہْ پہِ ػَ ٝکَ چک ہ٤ں۔ کہ هَإٓ کَ ْ٣کی رخٍ رخٍ حهالٙ
حٛ ٍٝزَ ٝػزخص کی طِو ٖ٤کی ح٣ک ٝؿہ ط ٞحّ ٍحٓظ کی ٓ٘کالص حٍٝ
ٍح ِ ٙكن ٓ٤ں ِٓحكْ هٞط٤ں ہ٤ں۔ ح ٍٝىَٓٝی ٝؿہ حٗٔخٗی كطَص کی ح٣ک
رہض رڑی کٍِٔٝی ک رخٍے ٓ٤ں حكٔخّ ىالٗخ ہ ۔حٗٔخٕ ؿذ کٞثی
ؿيٝؿہي کَطخ ہ ط ٞحّ ک حٗيٍ كطَی  ٍٞ١پَ ٣ہ هٞحہٖ ٓٞؿِٕ
ہٞطی ہ کہ حّ ک ػَٔحص ک ٙٝ ٞؿِي ہی حپ٘ی ؿُٜٞی ٓ٤ں ڈحٍ ُ ۔
ٓگَ ؿذ حُٓ حّ ٛزَ آُٓخ ح٘ٓ ٍٝکَ کخّ ٓ٤ں رظخہَ کخٓ٤خری ہٞطی
ٗظَ ٗہ٤ں آطی۔ط ٙٝ ٞرٔخ حٝهخص کٔی ٓٔظ ٗٔو ک ٞآُٓخکَ کخٓ٤خری
ٓ ۂک٘خٍ ہ ٗٞکی ک ٖٗٞکَطخ ہ ۔ حُّ کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ ر
ٛزَی حُّ ٓ ح ٔ٣ؿِ ٢کخّ کَٝح ڈحُظی ہ ؿ ٞحٓ َٛوٜي ک
ٓ٘خكی رٜی ہٞط ہ٤ں ح ٍٝحُّ ک ُٗ ٤وٜخٕ ى ٙرٜی۔

فجش أس صبثذ هذيی أنٕانؼضو سعٕل کشرے سہے ہٍں:
ْـَْ ًََُّ ۭ ْْ ُٜخََّْْٗ ُٜ
كَخ ْٛزَِْ ًَ َٔخ َ
ٛزَ ََ حُُُٞٝح ْحُ َؼ ِْ ِّ ِٓ َٖ حَُُّ ٓ َُِ ََ ٝال طَ ْٔظَؼ ِ
َٓ َٕ ْٝ ََ َ٣ َّ ْٞ َ٣خ َ ُْٞ ٣ػ ُي ِْْ َ٣ ْْ َُ ۙ َٕ ٝزَؼُ ْٓٞح حِ َّال َٓخ َػشً ِّٓ ْٖ ََّٜٗخٍ ۭ رَ ِٖــ ِؾ ۚ كَََْٜ
ُ َِْٜ ُ٣
(حالكوخف۔)ٖ۷
ي حِ َّال ْحُوَ ْْ ُّ ٞحُ ٖل ِٔوُ َْٕ ٞ

”پْ حے ٗزی ﷺ ٛ ،زَ کَ ٝؿْ َ١ف حُ ُٞٝحُؼِّ ٍُٓٞٞا ٗ ٛزَ
ک٤خ ہ  ،ح ٍٝحِٕ ک ٓؼخِٓہ ٓ٤ں ؿِيی ٗہ کَ ٝ۔ ؿْ ٍ٣ ُٝہ ُٞگ حُّ
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چ ِ٤ک ٞى٣ک٤ُ ٜں گ ؿْ کخ حٗہ٤ں هٞف ىال٣خ ؿخٍہخ ہ ط ٞحِٗہ٤ں ٞ٣ا
ٓؼِ ّٞہٞگخ کہ ؿ ٔ٤ىٗ٤خ ٓ٤ں ِىٕ کی ح٣ک گٜڑی ر٣ُ ٓ َٜخىٗ ٙہ٤ں
ٍہ ط ٜ۔ رخص پہ٘کخ ىی گجی  ،حد ک٤خ ٗخكَٓخٕ ُٞگٞا ک ٓٞح حٍٝ
کٞثی ہالک ہٞگخ؟"۔
طؼخُی حپ٘ ؿٖ ر٘يٝا ک
حٕ طٔخّ آ٣خص ٓ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ہللا
ٖ
ًٍ٣ؼ حپ٘ ى ٖ٣ک َٓ ٞرِ٘ي کَطخ ہ حُٕ ک رخٍے ٓ٤ں حّ کی ٓ٘ض
٣ہی ہ کہ  ٙٝحٗہ٤ں آُٓخثٖ کی رٜٹی ٓ گِحٍ کَ حُٕ کی طَر٤ض کَطخ
ہ ح ٍٝک٘يٕ ر٘خطخ ہ ح ٍٝحپ٘ی ٓيى َٜٗ ٝص ٓ رخالهَ حُٕ ک
حکَّ حٍٝ
ہخطٜٞا ى ٖ٣ک ٞؿِزہ ػطخ کَطخ ہ ۔ ٣ہ ٓ٘ض حٗز٤خء کَحٍٍّٞٓ ،
ؐ
کَحّ ٓ ہی ٓوٗ ٜٙٞہ٤ں ہ ۔رِکہ طٔخّ حہَ حٔ٣خٕ ک ُ٤
ٛلخرہ
ؓ
ػخّ ہ ۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ٜٓخثذ  ٝآالّ ٓ پَ٘٣خٕ ہٞکَ حٗز٤خء ح ٍٝحہَ
حٔ٣خٕ پکخٍ حٹٜظ ہ٤ں ٓ ٖظی َٜٗہللا ہللا کی ٓيى کذ آث گی۔ؿذ حہَ
حٔ٣خٕ آُٓخثٖ ٓ٤ں حٓظوخٓض  ٝػخرض هيٓی کخ ٓظخہَ ٙکَط ہ٤ں ط ٞپ َٜہللا
حپ٘خ ٝػي ٙپٍٞح کَطخ ہ ح ٍٝحُّ کی ٓيى آؿخطی ہ ۔ح ٍٝكَٓخ٣خ ؿخطخ ہ
حال حٕ َٜٗہللا هَ٣ذ۔ٓ٘ ٞہللا کی ٓيى هَ٣ذ ہ ۔
طؼخُی کی ٓيى حُٕ ُٞگٞا ک ُ ٤ہ ؿ ٞحّ ک ٓٔظلن ہ٤ں
پْ ہللا
ٖ
حُّ کی َٜٗص ک ٓٔظلن َٛف ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿ ٞآهَ ٝهض طک ػخرض
هيّ ٍہ٤ں۔ؿٗ ٞيحثي  ٝآالّ ٓ٤ں ػخرض هيٓی ىکٜخث٤ں ،ؿ ٞرال ڈحُ٘ ٝحُی
ٓ٤ٜزظٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں چٹخٕ ػخرض ہٞا۔ؿٖ ک َٓ ٞ١كخٗٞا ک
آگ ٗہ ؿٜک٤ں۔ؿ٘ہ٤ں حّ رخص کخ ٣و ٖ٤ہ ٞکہ ٓيى َٛف ہللا کی ٓيى
ہ ۔ح ٙٝ ٍٝحّ ٝهض آطی ہ ؿذ ہللا چخہظخ ہ ح ٍٝؿذ آُٓخثٖ حپ٘ی
حٗظہخ ک ٞپہ٘چ ؿخطی ہ َٛ ٙٝف ہللا کی َٜٗص ک ٓ٘ظظَ ہ ٞط ہ٤ں
کٔی ح ٍٝكَ ک ٗہ٤ں حٗ ٍٝہ کٔی حٓ ٍٝيى ک ؿ ٞہللا کی َ١ف ٓ
ٗہ آث ۔كو٤وض ٣ہ ہ کہ ٓيى حَٜٗ ٍٝص ہللا ہی کی َ١ف ٓ ہ ۔حّ
ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں حہَ حٔ٣خٕ ؿ٘ض ٓ٤ں ىحهَ ہٞط ہ٤ں۔ ٙٝؿہخى ،آُٓخثٖ،
ٛزَ  ٝػزخص ،ہللا ک ُ٣ ٤کٔٞثی  ٝحهالَٛ ،ٙف ہللا ک طٍٜٞ
َٛف ٗظَ ک رؼي
ح ٍٝحّ ک ٓٞح ہَ ٗ ح ٍٝہَ ٗو٤ٜض ٓ
ِ
ؿ٘ض ک ٓٔظلن ِٓ ٝحٝحٍ ہٞط ہ٤ں۔
ٖ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ؿٞالثی  ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٔ۷ػِ ٙٝريٍ حَٜٗ ٍٝص حُہی کخ
هخٗٛ ٕٞللہ )۷۸ ،۷۴
ح٣ ٍٝہی رخص ٍٓٞص ٖكْ حُٔـي ٙکی آ٣خص ٖٓ ح٤ٓ ٖٔ ٍٝں ٞ٣ا کی گجی
ہ ۔

ۗ
حِ َّٕ حَُّ ٌِ َْٖ ٣هَخُُ ْٞح ٍَرَُّ٘خ ٖ ّ
ہللاُ ػُ َّْ حْٓـظَوَخ ُٓ ْٞح طَـظََ٘ َِّ ٍُ َػَِ ْْ ُْ ِٜ ٤حُ َٔ ِٖ ِٕى ٌَشُ حَ َّال طَ َوخكُ ْٞح
ََ ٝال طَلْ َُِٗ ْٞح َٝحَر َِْ٘ ُْٝح رِ ْخُ َـَّ٘ ِش حَُّظِ ْْ٘ ًُ ٢ظُ ْْ طُ َْ ٞػ ُي َْٕ ٝ۔َٗلْ ُٖ حَ ْ٤ٖۗ ُِٝــ ُئ ًُ ْْ كِ٢
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ْحُ َل ِٖ ٞ٤س حُ ُّي َْٗ٤خ َٝكِٖ ْ ٢
حال ِه ََ ِس ۚ َ ْْ ٌُ َُٝكِ َْٜ٤خ َٓخ طَ ْ٘ظَ ِ ٢ْٓ ٜحَ ْٗلُ ُٔ ٌُ ْْ َ ْْ ٌُ َُٝكِ َْٜ٤خ َٓخ
طَ َّي ُػ َْٕ ٞ۔

“ ؿٖ ُٞگٞا ٗ کہخ کہ ہللا ۂخٍح ٍد ہ ح ٍٝپ ٙٝ َٜحّ پَ ػخرض هيّ
ٍہ ٣و٘٤خ حُٕ پَ كَٗظ ٗخٍُ ہٞط ہ٤ں ح ٍٝحٕ ٓ کہظ ہ٤ں کہ ‟‟ ٗہ
ڈٍٗ ،ٝہ ؿْ کَ ،ٝح ٍٝه ٕٞہ ٞؿخث ٞحُّ ؿّ٘ض کی ر٘خٍص ٓ ؿْ کخ
طْ ٓ ٝػي ٙک٤خ گ٤خ ہ ۔ہْ حِّ ىٗ٤خ کی ُٗيگی ٓ٤ں رٜی طٔہخٍے ٓخطٜی
ہ٤ں حٓ ٍٝحهَص ٓ٤ں رٜی ۔ ٝہخا ؿ ٞکک ٜطْ چخہ ٞگ طٔہ٤ں ِٓ گخ حٍٝ
ہَ چ ِ٤ؿْ کی طْ طٔ٘خ کَ ٝگ  ٙٝطٔہخٍی ہٞگی”۔
٣ؼ٘ی ٓل ٞحطلخهخ ً کزٜی ہللا ک ٞحپ٘خ ٍد کہہ کَ ٗہ٤ں ٍ ٙگج حٗ ٍٝہ حّ
ؿِطی ٓ٤ں ٓزظال ہٞث کہ ہللا ک ٞحپ٘خ ٍد کہظ رٜی ؿخث٤ں حٓ ٍٝخطٜ
ٓخط ٜىَٝٓٝا ک ٞحپ٘خ ٍد ر٘خط رٜی ؿخث٤ں۔رِکہ ح٣ک َٓطزہ ٣ہ ػو٤يٙ
هز ٍٞکَُ ٘٤ک رؼي پٓ َٜخٍی ػَٔ حّ پَ هخثْ ٍہ ۔ حّ ک هالف
کٞثی ىَٓٝح ػو٤ي ٙحهظ٤خٍ ٗہ٤ں ک٤خ۔ٗہ حّ ػو٤يے ک ٓخط ٜکٔی رخَ١
ػو٤يے کی آٓ ِٕ٤کی ح ٍٝحپ٘ی ػِٔی ُٗيگی ٓ٤ں رٜی ػو٤ي ٙطٞك٤ي ک
طوخ ٟپٍٞے کَط ٍہ (طَؿٔہ ٓ ٝوظ َٜطَ٘٣ق هَإٓ حُ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٛللہ ٖٕٔٔ) حّ حٓظوخٓض ح ٍٝػخرض هيٓی کی ر٘خپَ حُٕ کٞ
ح٘٤ٔ١خٕ ىال٣خ ؿخ ٍہخ ہ کہ ٣و٘٤خ ً حُٕ پَ كَٗظ ٗخٍُ ہٞط ہ٤ں ؿ ٞحُٕ
ٓ کہظ ہ٤ں کہ طٔہخٍے ُ ٤کٞثی ؿْ  ٝكِٕ  ٝهٞف ٗہ٤ں رِکہ
ؿ٘ض کی ر٘خٍط٤ں ہ٤ں۔ح ٍٝحّ ک ػال ٙٝہْ ُىٗ٤خ ٓ٤ں رٜی طٔہخٍے ٓخطٜی
حٓ ٍٝيىگخٍ ہ٤ں ح ٍٝآهَص ٓ٤ں رٜی۔ ؿذ ہللا ح ٍٝحُّ ک كَٗظ آپ
ک ح٤ُٝخء ہٞا ط ٞپ َٜکٔ٤خ ؿْ ح ٍٝکٔ٤خ هٞف۔

صبثذ هذيی أس دُػب:
ػخرض هيٓی ح ٍٝػِٔ٣ض ح ٍٝحّ ک طوخ ٟحًٍ ٍٝحثغ پَحّ کظخد
ٓ٤ں کخكی گلظگ ٞکی گجی ہ ۔ حٕ ًٍحثغ ٓ٤ں ح٣ک ًٍ٣ؼہ ُىػخ رٜی ہ ۔
ُىػخ ٓ ٓظؼِن کک ٜرخط٤ں
٣ہخا ٖٓ٘ ٓ٤ں حٓظوخٓض ک كٞحُ ٓ
ٓ٘خٓذ ہٞا گی۔ ہللا پَ حٔ٣خٕ ٍکٝ ٜ٘حُ ر٘يٝا کی هخٛ ٙلخص ٓ٤ں
ٓ ح٣ک ٣ہ رٜی ہ کہ ُ ٙٝىػخٝا ک ًٍ٣ؼ ہللا کی َ١ف ٓظٞؿہ
ٍہظ ح ٍٝحٓظوخٓض ٓخٗگظ ہ٤ں۔

ي حَ ْٗ َ
ض
ي ٍَكْ َٔشً ۚ حَِّٗ َ
ٍَرََّ٘خ َال طُ ِِ ْؽ هُُِ ْٞرََ٘خ رَ ْؼ َي حِ ًْ َ َٛي ْ٣ظََ٘خ ََٛٝذْ ََُ٘خ ِٓ ْٖ َُّ ُي ْٗ َ
ْحُ ََّٛٞخدُ ۔(حٍ ػَٔحٕ۔)۸

 ٙٝہللا ٓ ىػخ کَط ٍہظ ہ٤ں کہ “ 7پٍَٝىگخٍ  ،ؿذ ط ٞۂ٤ں ٓ٤يٛ
ٍٓظہ پَ ُگخ چکخ ہ  ،ط ٞپ َٜکہ٤ں ۂخٍے ىُٞا ک ٞکـی ٓ٤ں ٓزظال ٗہ
ك٤خٝ
کَ ى٣ـٞ٤۔ ۂ٤ں حپ٘ هِحٗہ ٔ كٍ ٓ ٞ٤كٔض ػطخ کَ کہ ط ٞہی
ِ
كو٤وی ہ ”۔
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ْ ٛزًَح َّٝػَز ْ
(حُزوَٙ۔ٓ)ٕ۷
ِّض حَ ْه َيح ََٓ٘خ ۔
ٍَرََّ٘خٓ حَ ْك َِ ْؽ َػَِ َْ٘٤خ َ
“حے ۂخٍے ٍد ! ہْ پَ ٛزَ کخ ك٠٤خٕ کَ  ،ۂخٍے هيّ ؿٔخ ىے”۔
ِْٓٔ ح٘ٔٓ ٍٝي حكٔي کی ٍٝح٣ض ک ٓطخرن طٔخّ ر٘ی آىّ ک ىٍ ٍكٔخٕ
کی ى ٝحٗگِٞ٤ا ک ىٍٓ٤خٕ ہ ۔  ٙٝؿْ َ١ف چخہظخ ہ حٕ ىُٞا کٞ
پ َ٤ٜى٣ظخ ہ ۔
ُ
ٍٍٓٞﷺ کؼَص ٓ ٣ہ ىػخ پڑٛظ ط: ٜ
(طٌَٓی)
٣خ ُٓوِذ حُوِٞد ػزض هِزی ػِی ى٘٣ک
“حے ىُٞا ک ٞپِٹ٘ ٝحُ َٓ٤ے ىٍ ک ٞحپ٘ ى ٖ٣پَ ػخرض ٍکٜ٘خ”۔

يوقذ أس رسائغ کی روذٌظ:
ٓوٜي حًٍ ٍٝحثغ ک رخۂی طؼِن ک رخٍے ٓ٤ں حٓالّ کخ ٗوطہ ٗظَ ٣ہ
ہ کہ ٓويّ ٓوخٛي ٓويّ ًٍحثغ کی ٓيى ہی ٓ كخ َٛک ٤ؿخط
ہ٤ں ح٣ ٍٝہ کزٜی ٗہ٤ں ہٞطخ کہ ٓوٜي ط٤ٗ ٞک ہٓ ٞگَ كخ َٛحُٓ ٗخپخک
ًٍحثغ ٓ ک٤خ ؿخث ۔حٓالّ ک ِٗى٣ک حٗٔخٗی ُٗيگی کخ ٓذ ٓ رڑح
ٓوٜي ٍٟخث ٖحُہی کخ ك ٍٜٞہ ۔ ظخہَ رخص ہ کہ ٣ہ ٓوٜي َُِّہ٤ض ہی
ٓ كخ َٛہٓ ٞکظخ ہ ۔ حگَ ًٍحثغ ٗخ پخک ہٞا طٔٓ ٞکٖ ہ کہ حٗٔخٕ
ىٗٞ٤ی حػظزخٍ ٓ رظخہَ کخٓ٤خد ہٞطخ ٗظَ آث ٓگَ ى٘٣ی حػظزخٍ ٓ
ٗخکخّ ہٞگخ۔ حّ کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ ح٣ک ِٓٔٔخٕ کی کخٓ٤خری کخ ىحٍٓ ٝيحٍ
ظخہَی کخٓ٤خری پَ ٗہ٤ں ہ رِکہ هِ٤ٗ ٙٞضٍ ،حٓض رخُی ح ٍٝہللا کی
ٍٟخ پَ ہ ۔ حگَ حُّ ٗ کخٓ٤خری کی ر ؿخ هٞہٖ ح ٍٝطٔ٘خ ٓ٤ں حهالهی
حهيحٍ کٗ ٞظَ حٗيحُ کَ ى٣خ۔ ط ٙٝ ٞکخٓ٤خد ہ ٗٞک رخٝؿٞى ٗخکخّ ٍہخ۔
ُ٤کٖ حگَ حُّ ٗ ؿيٝؿہي ٓ٤ں كن ٛ ٝيحهض کخ ىحٖٓ ٗہ چٜٞڑح حٍٝ
ٓ٘کالص ٜٓ ٝخثذ ک رخٝؿٞى ؿخىٔٓ ٙظو ْ٤پَ گخِٕٓ ٍہخ ط ٙٝ ٞہَ
ُلخظ ٓ کخٓ٤خد ہ چخہ ظخہَ ر ٖ٤آٗکٜٞا کی ٗظَ ٓ٤ں ٗ ٙٝخکخّ ہٞ۔
هَإٓ ٗ حّ كو٤وض کی َ١ف ٓوظِق حٗيحُ ٓ٤ں حٗخٍ ٙک٤خ ہ ۔

َ ْْ ٌُ ًُِٖ ٝظَُّ٘ ٌُ ُْ حَُّ ٌِ ْ١ظََ٘ ْ٘ظُ ْْ رِ ََرِّ ٌُ ْْ حٍَْ ٖىى ٌُ ْْ كَخَ ْٛزَلْ ظُ ْْ ِّٓ َٖ ْحُ ٖو ِٔ َِٖ َْٖ ٣
(كْ
حُٔـيٙ۔ٖٕ)

ڈٝرخ

"طٔہخٍح ٣ہی گٔخٕ ؿ ٞطْ ٗ حپ٘ ٍد ک ٓخط ٜک٤خ طٜخ ،طٔہ٤ں ُ
ح ٍٝحٓی کی ريُٝض طْ هٔخٍے ٓ٤ں پڑ گج "۔
ر٘ي ٙهيح کی ہ ؿ ٞحٔ٣خٕ  ٝػَٔ کخ ًحطی
٣ؼ٘ی ٓذ ٓ حچٜی رخص حُّ ٔ
َٓٓخ٣ہ ٍک ٜ٘ک ٓخط ٜہللا ک ىَٓٝے ر٘يٝا ک ٞرٜی حّ کی َ١ف
رالطخ ہ ۔ ح ٍٝحُٕ کی حٛالف کی ک ٖٗٞکَطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ ٍح٤ٓ ٙں ؿخٕ
کٜپخطخ ہ ۔ ہللا کی َ١ف ىػٞص حّ رخص کی ٓظوخٟی ہ کہ ىحػی ک
حپ٘ حػٔخٍ ٗ٤ک ہٞا ح ٙٝ ٍٝهٞى حپ٘ ٓخُک  ٝهخُن کخ كَٓخا رَىحٍ
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ض ٖحُہی ٓ
ر٘ي ٙہ ٞکٗٞ٤کہ حگَ حُّ کی حپ٘ی ُٗيگی ح١خػ ِ
ط ٞحُّ کی ىػٞص حُی حُو٤ٓ َ٤ں ک٤خ حػَ ہٞگخ؟
ٓوٜي کی پخکی ک ٓخطًٍ ٜحثغ کی پخکی حٓالّ کخ ح٣ک حٔ٣خ طخر٘خک حٍٝ
حٓظ٤خُی پہِ ٞہ کہ ؿ ٞح٣ک ِٓٔٔخٕ کی ؿيٝؿہي ک ٞح ٓ ٍٝآهَ طک
ٍٝكخٗ٤ض ک ٗ ٍٞ٘ٓ ٓ ٍٞکَ ى٣ظخ ہ ۔ حّ ک رَػکْ ٍٞ٣پ ک
ٓلکَ ٖ٣ح ٍٝهٜٛٞی  ٍٞ١پَ ٓ٤ک٤خُٝی ک ٓخىی كِٔلہ ك٤خص ٗ ٣ہ
طؼِ ْ٤ىی ہ کہ ح َٛچٓ ِ٤وٜي کخ ك ٍٜٞہ ح ٍٝحٓ ؿخثِ ٗ ٝخؿخثِ
رٜی كخ َٛک٤خ ؿخ ٓک ۔ كخ َٛکَ ُ٘٤خ
ٓ
ؿْ ٣َ١و
ُ
چخہج ۔)٣(Ends justify the meansہ حٕ کی طؼِ ْ٤کخ ٗظ٤ـہ ہ کہ
كِ٤ہ رخُیٞٓ ،هغ پَٓظیٓ ،کَ  ٝكَ٣ذ ٓذ ک٘ٓ ٞي ؿٞحُ َٓ گجی ہ ۔
حٓالّ کخ حّ ٓؼخِٓ ٓ٤ں حُ٣ ٍٞٛہ ہ کہ کٞثی ٓوٜي ؿْ ًٍ٣ؼہ ٓ
كخ َٛہٞطخ ہ ٣ًٍ ٙٝؼہ هٞى حّ ٓوٜي کخ ح٣ک كٜہ ہ ۔ حٓالّ ٗ
حپ٘ی ٓويّ ٍِٓ٘ طک پہ٘ک٘ ک ُ ٤ؿٍٞحٓظہ ح ٍٝحٗيحُ طـ ِ٣ٞک٤خ
ہ  ٙٝهٞى رٜی حط٘خ ہی پخک ِٙ٤حٓ ٍٝويّ ہ ؿظ٘خ کہ هٞى ٍِٓ٘۔ کٗٞ٤کہ
حٓالّ ک پٗ ٖ٤ظَ ٣ہ ر٘٤خىی كو٤وض ہ کہ کٞثی كَى ٣خ گَ ٙٝؿْ ٍحٙ
ٓ  ،كکَ  ٝحكٔخّ ک ؿْ ؿٌر ح ٍٝؿْ ك ِٛٞح٤ٗ ٍٝض حٍٝ
ػِّ ک ٓخط ٜکٔی ٍِٓ٘ کی َ١ف رڑٛظخ ہ حُٕ ٓذ کخ ٍِٓ٘ ک ٓخطٜ
گہَح طؼِن ہ ۔ هَإٓ ٗ کجی ح٣ک ٓوخٓخص پَ حّ كو٤وض کی َٛحكض
كَٓخثی ہ ۔
ِٓٗ ٖ٣ہ ہٞگی

ٛزََُٝح ح ْرظِ َـ ۗخ َء َٝؿْ ٍَِ ٚرِّ َِٝ ْْ ٜحَهَخ ُٓٞح حَُِّٖٞ ٜسَ َٝحَ ْٗلَوُ ْٞح ِٓ َّٔخ
َٝحَُّ ٌَِ َْٖ ٣
ۗ
ٍَ َُ ْه ًَّٖ٘ ِٓ ْْ ُٜح ََّ ٝػ َالَِٗ٤شً َّْ َ٣ٝي ٍَ ُء ْ َٕ ٝرِ ْخُ َل ََٔ٘ ِش حُ َِّّٔ٤جَشَ حُ ٖ
ي َُُ ْْ ُٜػ ْوزَ٠
ِٕ ُٝى َ
(ٍػي۔ٕٕ)
حٍ
حُ َّي ِ

" حٕ کخ كخٍ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ حپ٘ ٍد کی ٍٟخ ک ُٛ ٤زَ ٓ کخّ
ُ٤ظ ہ٤ں ٔٗ ،خُ هخثْ کَط ہ٤ں ،ۂخٍے ى ٣ہٞث ٍُم ٓ٤ں ٓ
ػالٗ٤ہ ح ٍٝپ٤ٗٞي ٙهَچ کَط ہ٤ں  ،ح ٍٝرَحثی ک ٞرٜالثی ٓ ىكغ
کَط ہ٤ں آهَص کخ گ َٜحٗہ٤ں ُٞگٞا ک ُ ٤ہ "۔
٣ہ آ٣ض ٓوٜي ح٣ًٍ ٍٝؼہ ک رخۂی طؼِن ح ٍٝحٕ ىٞٗٝا کی طوي ْ٣پَ
ٗہخ٣ض ٝحٟق حُلخظ ٓ٤ں ٍ٘ٗٝی ڈحُظی ہ ۔ حّ آ٣ض کی ٍ ٓ ٝهيح ک
ٓوِ ٚر٘يے کی پہکخٕ ٣ہ ہ ۔ کہ ٓ ٙٝذ ٓ ُ٣خى ٙهيح کی ٍٟخ کخ
١خُذ ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ ٍح٤ٓ ٙں ػخرض هيّ ٍ ٙکَ ؿيٝؿہي کَطخ ہ ۔ حٍٝ
ؿٜٓ ٞخثذ حُٓ پ ٖ٤آث٤ں۔ حُٗہ٤ں ٛزَ ک ٓخط ٜرَىحٗض کَطخ ہ ۔ حّ
ٓويّ ؿيٝؿہي ک ٞکخٓ٤خری ک َٓحكَ طک پہ٘کخٗ ک ُٓ ٤ذ ٓ
حہْ كَٔٗ ٝخُ ہ ۔ ٗٔخُ ک ًٍ٣ؼ ہی ہللا کخ هَد كخ َٛک٤خ ؿخ ٓکظخ
ہ ۔ ىَٓٝی چ ِ٤حٗلخم كی ٓز َ٤ہللا ہ ۔ ٣ہ حٔ٣خ ػَٔ ہ ؿ ٞحٗٔخٕ ک
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ىٍ ٓ كَ ،ٙالُچ ،روَ حُ ٍٝىٗٞ٤ی ٓخٍ ٓ ٝظخع کی ٓلزض ٗکخٍ کَ
حُّ ک حٗيٍ ہللا کی ٓلزض پ٤يح کَطخ ہ ۔ حٓی ػَٔ ٓ حُٓ ٍح ِ ٙهيح
ٓ٤ں هِ٤ٗ ٙٞض ک ٓخط ٜح٣ؼخٍ کَٗ کی طَر٤ض ِٓظی ہ ۔ ح ٍٝحّ
٤ٓ ٖٟٔں آهَی رخص ٣ہ كَٓخثی گجی ہ کہ ح٣ک ٓٛ ٖٓٞخىم رَحثی کٞ
ٗ٤کی ٓ ىكغ کَطخ ہ ۔ رَحثی کخ ٓٹخٗخ ح٣ک رٜالثت کخ کخّ ہ ۔ هيح کخ
ر٘ي ٙحّ رٜالثی ک کخّ ک ٞرٜالثی ہی ٓ َٓ حٗـخّ ى٣ظخ ہ ۔ کٗٞ٤کہ
حگَ  ٙٝحّ رٜالثی ک کخّ ک ٞرَحثی ک ٓخط َٓ ٜحٗـخّ ىے ط ٞحُّ ک
ٖٓ٘ کی طکٔٗ َ٤ہ٤ں ہٓ ٞکظی۔
حّ آ٣ض کخ آهَی ؿِٔہ „„حٕ ک ُ ٤آهَص کخ حٗـخّ ہ ‟‟ رڑح ٓؼ٘ی
ه ِ٤ہ ۔ حّ کخ ٓطِذ ہ کہ حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں هٞح ٖٓٞٓ ٙک ٞکخٓ٤خری
ٗ٤ٜذ ٗہ ہٞ۔ ٓگَ آهَص کی کخٓ٤خری ؿ ٞىٍ كو٤وض حُّ کی ؿيٝؿہي کی
ؿخ٣ض حُ ٖ
ُٝی ہ  ٙٝحُٓ  ٍَٟٝكخ َٛہ ٞؿخطی ہ ۔
ح٣ک ٓ ٖٓٞکخ ٓطِٞد ٓ ٝوٜٞى ؿذ ٍٟخث ٖحُہی ہ ؿٓ ٞک حٍٝ
گہَے حٔ٣خٕ ٝح٣وخٕ حٍٝپخک ِٙ٤حػٔخٍ ہی ٓ كخ َٛہٓ ٞکظی ہ ۔ طٞ
هيح کخ ٓوِ ٚر٘ي ٙحّ ک ك ٍٜٞک ُ ٤آهَ ٗخپٔ٘ي٣يًٍ ٙحثغ ک
حٓظؼٔخٍ ک رخٍے ٓ٤ں کٞٓ ٔ٤چ ٓکظخ ہ ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٍٞ۔ؿ ٔ۴۴ٓ ٕٞحٗخٍحص حُ ػزيحُلٔ٤ي ٛي٣وی ٛللہ
 ۸طخٖٔ)

عهذ ثبصی عے

پشہٍض:

ؿِي رخُی کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ کٔی رٜی کخّ ک ٗظخثؾ ح ٍٝحّ ک
ػَٔحص ک ٞكی حُل ٍٞكخ َٛکَٗ کی ک ٖٗٞکَے حٍ٘ٓٝخٓذ ٝهض کخ
حٗظظخٍٗہ کَے ۔

طؼخُی کخ حٍٗخىہ :
ہللا
ٖ
ٖ
حال ْٗ َٔ ُ
ْـُِ ْ14 ِٕ ٞ
ُهِِ َ
ن ِْ
 ْْ ٌُ ٣ْ ٍٝح ٖ٣ظِ ْ ٢كَ َال طَ ْٔظَؼ ِ
خٕ ِٓ ْٖ َػ َـَ ۭ َٓخ ُ ِ

(حالٗز٤خء)147
"حٗٔخٕ ؿِي رخُ ٓوِٞم ہ ۔ حرٜی ٓ٤ں طْ ک ٞحپ٘ی ٗ٘خٗ٤خا ىکٜخث ى٣ظخ
ہٞا ٓ ،ـ ٓ ٜؿِيی ٗہ ٓکخإ“۔
ح٤ٓ َٛں ػـَ ک حُلخظ حٓظؼٔخٍ ہٞث ہ٤ں ؿٖ کخ ُلظی طَؿٔہ ہ ۔
ٓؼ٘ی
حٗٔخٕ ؿِي رخُی ٓ پ٤يح ک٤خ گ٤خ ہ ٣خ ر٘خ٣خ گ٤خ ہ ُ٤کٖ ٣ہ ُلظی
ٖ
حٓ َٛوِ ٜٞى کالّ ٗہ٤ں ہ ۔ ؿْ َ١ف ہْ حپ٘ی ُرخٕ ٓ٤ں کہظ ہ٤ں كالا
ٗو ٚػوَ کخ پظال ہ ۔ حّ َ١ف ػَری ُرخٕ ٓ٤ں کہظ ہ٤ں کہ  ٙٝكالا
چ ٓ ِ٤پ٤يح ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حٓ ٍٝطِذ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ كالا چ ِ٤حُّ ک
َٓٗض ٓ٤ں ہ ۔ (طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٖ ٛللہ )ٔ۷۴
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حال ْٗ َٔ ُ
حال ْٗ َٔ ُ
َْ َ٣ٝي ُ
خٕ َػـ ًُْ ٞال
خٕ رِخُ ََِّّ٘ ُى َػ ۗخ َء ٗ ٙرِ ْخُ َوَ ًَ َٝ َِْ ٤
خٕ ْ ِ
ع ِْ

(ر٘ی حَٓحث)007َ٤
"حٗٔخٕ َٗ حّ َ١ف ٓخٗگظخ ہ ؿْ َ١ف هٓ َ٤خٗگ٘ی چخہ ٤حٗٔخٕ رڑح
ہی ؿِي رخُ ٝحهغ ہٞح ہ "۔
حّ آ٣ض ٓ٤ں حٗٔخٕ کی حّ کٍِٔٝی کخ ًکَ ک٤خ گ٤خ ہ کہ  ٙٝهَٗ ٝ َ٤
ٓ٤ں حٓظ٤خُ ٗہ٤ں کَطخ ح ٍٝرٔخ حٝهخص ؿِي رخُی ٓ ه َ٤کی ؿگہ َٗ کخ
١خُذ ہ ٞؿخطخ ہ ۔ حّ ٗ حپ٘ ٗلْ ٓ٤ں حٔ٣ی هٞحہ٘٤ں پخٍ ٍکٜی ہ٤ں۔
ؿ ٞكٍٞی پٍٞح ہ ٗٞکخ طوخٟخ کَطی ہ٤ں۔ ؿذ  ٙٝحٕ ٓ ٓـِٞد ہ ٞؿخطخ
ہ ط ٞح٣ک ُٔلہ ک ٤ِ٤رٜی ٛزَ  ٝحٗظظخٍ ٗہ٤ں کَطخ۔ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞطخ ہ
کہ  ٙٝحچٜخثی کی ؿگہ رَحثی کخ ِ١ذ گخٍ رٖ ؿخطخ ہ ُ ٖہٌح ح ٔ٣كخالص
ٓ٤ں حّ کی حٔ٣ی ٍہ٘ٔخثی ہٗٞی چخہ ٤۔ ؿ ٞحُّ کُٗ ٞيگی ک ٓوظِق
َٓحكَ ٓ٤ں ه َٗ ٝ َ٤کخ حٓظ٤خُ ٓکٜخث ح ٍٝهٞحہ٘ٞا کٍٝ ٞک٘ ک
ُ ٤حُّ کی ٍہ٘ٔخثی کَ ٓک ۔ ٣ہی ٍہ٘ٔخثی هَإٓ ٓ رخ١زغ كخ َٛہٞ
(طؼِ ْ٤حُوَإٓ َٓطزہ ٛخرَ هَٗی
ٓکظی ہ ۔
،پخٍٔٗ ٙزَ ٛ02للہ ٕٓ)
حٓی َ١ف ُىػخ ک ٤ٓ ٖٟٔں ؿِي رخُی ک رخٍے ٓ٤ں كخكع حرٖ هْ٤
حپ٘ی کظخد ىٝحث ٗخكی ٛللہ ٖ۴طخ ٤ٓ ٖ۸ں كَٓخط ہ٤ں7
 ٙٝآكض ؿ ٞىػخ کخ حػَ َٓطذ ہٍٝ ٓ ٗٞکظی ہ ٣ ،ہ ہ کہ ر٘ي ٙؿِي
رخُی کَ ؿخطخ ہ ۔ ىػخ کی ٓوز٤ُٞض ٓ٤ں ،ؿذ طخه َ٤ح ٍٝڈ َ٤ٛہ ٞؿخطی
ہ ط ٞر٘يٓ ٙخ ّٞ٣ہ ٞکَ ىػخ طَک کَ ى٣ظخ ہ ۔ حّ ٗو ٚکخ كخٍ حّ
آىٓی ؿٔ٤خ ہ ٞؿخطخ ہ ؿْ ٗ ک٤ٜض ٓ٤ں ىحٗ ڈحُ ٣ ،خ رخؽ ٓ٤ں
ىٍهض ک پٞىے ُگخث  ،ک٤ٜظی ح ٍٝىٍهظٞا کی هيٓض کَطخ ٍہخ ،حٗہ٤ں
پخٗی ى٣ظخ ٍہخ٤ُ ،کٖ ؿذ حّ ک کٔخٍ کخ ٝهض آ٣خ ح ٍٝپُ َٜگ٘ کخ
ُٓخٗہ هَ٣ذ ہٞح ط ٞحّ ٗ ک٤ٜظی ح ٍٝىٍهظٞا ک ٞچٜٞڑ ى٣خ ،ح ٍٝحّ
حرٞہَٓ َٙ٣
ٓ رخُکَ ؿخكَ ح ٍٝر هزَ ہٞگ٤خ۔ چ٘خٗکہ كَ٠ص
ؓ
َٓٝی ہ کہ آا كَ٠صﷺ ٗ كَٓخ٣خ7

ْٔ ُ٣ظَ َـخدُ ألَ َك ِي ًُ ْْ َٓخ َُ ْْ ْ َ٣ؼ َـَْ َ٣وَُ ٍُ ٞى َػ ُْ ٞ
ص كََِ ْْ ْٔ ُ٣ظَ َـذْ ُِ.٢

(روخٍی)
"طْ ٓ٤ں ٓ ہَ ح٣ک کی ىػخ هز ٍٞہٞطی ہ  ،حگَ طْ ؿِي رخُی ٗہ کَٝ۔
ىػخ کَٗ ٝحال کہ٘ ُگظخ ہ کہ ٓ٤ں ٗ ىػخ کیٓ ،گَ َٓ٤ی ىػخ هزٍٞ
ٗہ٤ں ہٞثی"۔
حرٞہََٝٓ ٓ َٙ٣ی ہ کہ آا كَ٠ص ﷺ ٗ كَٓخ٣خ7
كَ٠ص
ؓ

الَ َِ َ٣ح ٍُ ْٔ ُ٣ظَ َـخدُ ُِ ِْ َؼ ْز ِي َٓخ َُ ْْ ْ َ٣ي ُ
ع رِبِ ْػْ أَ ْ ٝهَ ِطَ ٤ؼ ِش ٍَ ِكْ َٓخ َُ ْْ
ْـَْ ۔(ٓٔ٘ي حكٔي)
ْٔ َ٣ظَؼ ِ
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"ر٘يے کی ىػخ هز ٍٞہٞطی ہ  ،ؿزکہ  ٙٝگ٘خ ٙح ٍٝهطغ ٍكْ کی ىػخ ٗہ
کَے ح ٍٝؿِي رخُی ٗہ کَے"۔
کٔی ٗ ػَ ٝک٤خ۔ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ! ؿِي رخُی کخ ک٤خ ٓطِذ ہ ؟ آپ
ﷺ ٗ كَٓخ٣خ7

ص َٝهَ ْي َى َػ ُْ ٞ
َ٣وُ ٍُ ٞهَ ْي َى َػ ُْ ٞ
ي
ص كََِ ْْ أَ ٍَ ْٔ َ٣ظَ ِـ٤ذُ ُِ ٠كَْٔ َ٤ظَلْ ِٔ َُ ِػ ْ٘ َي ًَُِ َ
ََ َ٣ٝي ُ
ع حُ ُّي َػخ َء
(ٛل٤ق ِْٓٔ)

"ؿِي رخُی ٣ہ ہ کہ ر٘ي ٙکہ٘ ُگظخ ہ ۔ٓ٤ں ٗ ىػخ کی ح ٍٝرہض ہی
ىػخ کی٤ُ ،کٖ َٓ٤ی ىػخ هز ٍٞہٞطی ٗظَ ٗہ٤ں آطی۔حّ كخُض ک ٞپہ٘چ کَ
ٓ ٙٝخ ّٞ٣ہ ٞؿخطخ ہ ح ٍٝىػخ کَٗخ چٜٞڑ ى٣ظخ ہ "۔

كَ٠ص ؓ
حْٗ ٓ
كَٓخ٣خ7
ال ِ٣حٍ حُؼزي روٓ َ٤خ ُْ ٔ٣ظؼـَ
َٓٝی ہ

کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ

حٍٗخى

(ٓٔ٘ي حكٔي)

"ر٘يے کی ۂ٘٤ہ ه َ٤ح ٍٝرٜالثی ہ  ،ؿذ طک کہ  ٙٝؿِي رخُی ٗہ٤ں
کَطخ"۔
٣خ ٍٓ ٍٞہللا! ر٘ي ٙؿِي رخُی کْ َ١ف
فؾبثہ َے ػشك کٍب:
ؓ
کَطخ ہ ؟

آپﷺ َے كشيبٌب:

٣و ٍٞىػٞص ٍر ٢كِْ ٔ٣ظـذ ُ٢
ٍد ٓ

"ؿذ  ٙٝکہظخ ہ کہ ٓ٤ں ٗ
حّ ٗ هزٗ ٍٞہ٤ں کی"۔
ىٍ ح َٛحٗٔخٕ کی ؿزِض ک حٗيٍ ٣ہ کٍِٔٝی ہ کہ ٗ ٙٝظخثؾ ؿِي حُ
ؿِي كخ َٛکَٗخ چخہظخ ہ حٗ ٍٝہ كخ َٛہ ٗٞکی ٍٞٛص ٓ٤ں ٓخٓٞ٣ی
کخ ٗکخٍ ہُ ٗٞگظخ ہ ۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ٓطخرن حّ ک ًہٖ ٓ٤ں ٣ہ
ه٤خٍ ٍہ کہ ُىٗ٤خ ٓ٤ں كن ح ٍٝرخ َ١کی ک٘ٔکٖ رـخث هٞى ح٣ک
حٓظلخٕ ہ ۔ ح ٍٝحّ حٓظلخٕ کخ آهَی ٗظ٤ـہ حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ٗہ٤ں رِکہ آهَص
ٓ٤ں ٗکِ٘خ ہ ۔حگَ ىٗ٤خ ک حٗٔخٗٞا کی ػظ ْ٤حکؼَ٣ض ٗ کٔی ه٣ ،ّٞخ
ٓخٍی ىٗ٤خ ہی ٗ كن کٗ ٞہ ٓخٗخ ح ٍٝرخ َ١ک ٞهز ٍٞکَ ُ٤خ ط ٞحّ ک
ٓؼ٘ی ٣ہ ٗہ٤ں ہ٤ں کہ كن ٗخکخّ ح ٍٝرخ َ١کخٓ٤خد ہ ٞگ٤خ ،رِکہ حّ ک
ٓؼ٘ی ىٍح٣ َٛہ ہ٤ں کہ حٗٔخٗٞا کی ػظ ْ٤حکؼَ٣ض حپ٘ ٍد ک حٓظلخٕ
ٓ٤ں ٗخکخّ ہٞگی۔ ؿْ کخ ريطَٗ ٖ٣ظ٤ـہ  ٙٝآهَص ٓ٤ں ى٣ک ٜگخ۔روالف
حّ ک  ٙٝحهِ٤ض ؿ ٞرخ َ١ک ٓوخرِ ٓ٤ں كن پَ ؿٔی ٍہی ح ٍٝؿْ
ٗ كن کَٓ ٞرِ٘ي کَٗ ک ُ ٤ؿخٕ ٓ ٝخٍ کی رخُی ُگخ ىی۔ حّ
حٓظلخٕ ٓ٤ں کخٓ٤خد ہٞگجی ح ٍٝآهَص ٓ٤ں  ٙٝرٜی حپ٘ی حّ کخٓ٤خری کخ
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رہظَٗ ٖ٣ظ٤ـہ ى٣ک ُ ٜگی۔ ٣ہی رخص ہ ؿٞٗ ٞع حٗٔخٗی ک ٖ٤ُٓ ٞپَ
طؼخُی ٗ ٛخف ٛخف رظخىی طٜی کہ:
حُطخٍط ٝهض ہللا
ٖ

 ٟكَ َال َه ِْ ٞ
ف َػَِ َْ َٝ ْْ ِٜ ٤ال ْْ ُٛ
كَخِ َّٓخ َ٣خْطِِّٓ ْْ ٌُ ََّ٘٤ـِّ٘ ُْٛ ٠يً ٟكَ َٔ ْٖ طَزِ َغ َ ُٛيح َ
ۗ
َ٣لْ َُِٗ َْٝ 15 َٕ ٞحَُّ ًٌَِ َْٖ ٣لََ ُْٝح ٌََّ ًَ ٝر ُْٞح رِ ٖخ ٖ٣ظَِ٘خٓ حُ ٖ
خٍ ۚ
ِٕ ُٝى َ
ي حَٖ ْٛلذُ حَُّ٘ ِ
(حُزوَٙ۔ ٖ۸طخ )ٖ۴
 ْْ ُٛكِ َْٜ٤خ ٖهِِ ُي ْ16 َٕ ۭٝ

"پ َٜؿَ٤ٓ ٞی َ١ف ٓ کٞثی ہيح٣ض طٜخٍے پخّ پہ٘ک  ،ط ٞؿُٞ ٞگ
َٓ٤ی حُّ ہيح٣ض کی پَٝ٤ی کَ٣ں گ حُٕ ک ُ ٤کٔی هٞف حٍٗ ٍٝؾ
کخ ٓٞهغ ٗہ ہٞگخ ح ٍٝؿ ٞحّ ک ٞهز ٍٞکَٗ ٓ حٗکخٍ کَ٣ں گ حٍٝ
ۂخٍی آ٣خص ک ٞؿٜٹالث٤ں گ  ٙٝ ،آگ ٓ٤ں ؿخٗ ٝحُ ہ٤ں ،ؿہخا ٙٝ
ۂ٘٤ہ ٍہ٤ں گ "۔
حّ كو٤وض ک ٞآپ ؿخٕ ُ٤ں ط٣ ٞہ رخص رٜی آپ کی ٓٔـ٤ٓ ٜں روٞری
آٓکظی ہ کہ حہَ كن کی حًٓ َٛہ ىحٍی ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ  ٙٝرخ َ١کٞ
ٓٹخ ى٣ں ح ٍٝكن ک ٞحّ کی ؿگہ هخثْ کَ ى٣ں۔ رِکہ حٕ کی حًٓ َٛہ
ىحٍی ٣ہ ہ کہ  ٙٝحپ٘ی كيطک رخ َ١کٓ ٞٹخٗ ح ٍٝكن ک ٞؿخُذ َٓ ٝ
رِ٘ي کَٗ ک ُ٣ُ ٤خى٣ُ ٓ ٙخىٛ ٙل٤ق ح٘ٓ ٍٝخٓذ  ٝکخٍگَ
٣َ١وٞا ٓ ک ٖٗٞکَٗ ٓ٤ں کٞطخہی ٗہ کَ٣ں۔ ٣ہی ک ٖٗٞهيح کی
ٗگخ٤ٓ ٙں حٕ کی کخٓ٤خری ٗ ٝخکخٓی کخ حٓ َٛؼ٤خٍ ہ ۔ حّ ٓ٤ں حگَ حٕ کی
َ١ف ٓ ىحٗٔظہ کٞثی کٞطخہی ٗہ ہ ٞط ٞهيح ک ہخا  ٙٝکخٓ٤خد ہ٤ں،
هٞح ٙىٗ٤خ ٓ٤ں رخ َ١کخ ؿِزہ حٕ ک ہٹخث ٗہ ہٹ ح٤ٗ ٍٝطخٕ کی پخٍٹی
کخ ُ ٍٝحُٕ ک طٞڑے ٗہ ٹٞٹ ٓک ۔
(ٍٓخثَ ٔٓ ٝخثَ ،پ٘ـْ )ٖٕ۸ ٙ۔(حٗظوخد  ٝطَط٤ذ 7حٓـي
ػزخٓی))طَؿٔخٕ حُوَإٓ كٍَٝی  ٕٓٔ۹كکٔض ٓٞىٝىی ٛللہ ٖٔ)
حُزظہ ٣ہ رخص رٜی پٗ ٖ٤ظَ ٍہ٘ی چخہ ٤کہ ٗ٤کی ک کخٓٞا ٓ٤ں آگ
رڑ٘ٛخ حٓ ٍٝزوض کَٗخ پٔ٘ي٣ي ٙػَٔ ہ  ،حّ ٓ٤ں ٓٔظی ٗہ٤ں کَٗی
چخہ: ٤

 ٝحُ َّٔ َٔ ۗخ ِء
َٓخرِوُ ْٓٞح حِ ُْٖ َٓ ٠ـلِ ََس ِّٓ ْٖ ٍَّرِّ ٌُ ْْ ََ ٝؿَّ٘ش َػَْ ُ
َٜٟخ ًَ َؼَْ ٖ ِ
ي كَّ َُ ْ٠
ص َُِِّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح رِ ٖ ّ
 ۙ ٝحُ ِػ َّي ْ
ہللاِ ُْ ٣ئطِ ْْٖ َٓ ِٚ ٤
خّلِلِ ََ ًُِٖ ۭ ٖٚ ُِِٓ ٍُ ٝ
َْ ٝحالٍَْ ِٖ
ۗ َ٘ َّ٣خ ُء ۭ َّ ٝ
ہللاُ ًُْ ٝحُلَْ َِ ْ٠حُ َؼ ِظ60 ِْْ ٤

(حُلي٣ي)607
"ىٝڑ ٝح ٍٝح٣ک ىَٓٝے ٓ آگ رڑ ٘ٛکی ک ٖٗٞکَ ٝحپ٘ ٍد
کی ٓـلَص ح ٍٝحُّ ؿّ٘ض کی َ١ف ؿْ کی ٓٝؼض آٓٔخٕ ٖ٤ُٓ ٝ
ؿٔ٤ی ہ  ،ؿٓ ٞہ٤خکی گجی ہ حُٕ ُٞگٞا ک ُ ٤ؿ ٞہللا ح ٍٝحُّ ک
ٍُٓٞٞا پَ حٔ٣خٕ الث ہٞا ۔ ٣ہ ہللا کخ ك َ٠ہ  ،ؿٔ چخہظخ ہ ػطخ
كَٓخطخ ہ  ،ح ٍٝہللا رڑے كٝ َ٠حال ہ "۔
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دٔعش ی عگہ كشيبٌب:
َٜٟخ حَُّٖٔٔ ُٖ ٞ
ص َْ ٝحالٍَْ ۙ ُٝ
خٍ ُػ ْٓٞح حِ ُْٖ َٓ ٠ـلِ ََس ِّٓ ْٖ ٍَّرِّ ٌُ ْْ ََ ٝؿَّ٘ش َػَْ ُ
َِ َٓ ٝ
حُ ِػ َّي ْ
ص ُِ ِْ ُٔظَّوِ َْٖ ٤۔ۙ

(آٍ ػَٔحٕ)0117
ِ
ُ
"ىٝڑ کَ چِ ٞحُّ ٍح ٙپَ ؿ ٞطٔہخٍے ٍد کی روٖ٘ ح ٍٝحّ ؿ٘ض کی
َ١ف ؿخطی ہ ؿْ کی ٓٝؼض ُٓ ٖ٤ح ٍٝآٓٔخٗٞا ؿٔ٤ی ہ  ،حٙٝ ٍٝ
هيح طَّ ُٞگٞا ک ُ ٤ط٤خٍ کی گجی ہ "۔

ثے ٍَبصی

(خٕد داسی)

ىٗ٤خ ٓ٤ں رخ ػِص ُٗيگی گِحٍٗ ک حٓزخد ٓ٤ں ٓ ٓذ ٓ رڑح
ٓزذ ُٞگٞا ٓ ر ٗ٤خُ ہٗٞخ ہ ؿذ طک حٗٔخٕ ُٞگٞا ٓ ر ٗ٤خُ
ٍہ گخ ح ٍٝحٕ کخ ٓلظخؽ ٗہ٤ں ہٞگخ طذ طک ُٞگٞا ک ىُٞا ٓ٤ں حّ
کی ػِص ح ٍٝهيٍُِ٘ٓ ٝض رَهَحٍ ٍہ گی۔ حٍٝہللا طؼخُی حّ ک ُ٤
آٓخٗ٤خا پ٤يح کَے گخ ح ٍٝحّ کی ٓيى کَے گخٍٗٝہ ًُ ٝ َ٤هٞحٍ ہٞگخ حٍٝ
ُٞگٞا کی ٗظَٝا ٓ گَ ؿخے گخ۔ہللا طؼخُی ٗ حٕ ُٞگٞا کی طؼَ٣ق
کی ہ ؿ ٞر ٗ٤خُ (هٞى ىحٍ ) ہٞط ہ٤ں حُٞ ٍٝگٞا ٓ ٓٞحٍ ٗہ٤ں
کَط ہ٤ں۔

ہللا رؼبنی کب اسؽبد ہے:
ٖ
ّ
 َْٟرًخ كِ٢
ُْٝ َٜح كِ َْٓ ٢زِ َِْ ٤ہللاِ َال ْٔ َ٣ظَ ِط ْ٤ؼ َُْ َٕ ٞ
ُِ ِْلُوَ ََ ۗح ِء حَُّ ٌِ َْٖ ٣حُكْ ِ
ْحالٍَْ
َْكُ ْْ ُٜرِ ِٔ َْ ۚ ْْ ُٜ ٖٔ٤ال
ق طَؼ
َ٣ ۡ ٝلْ َٔزُْ ُْ ُٜحُ َـخ ِ َُ ٛحَ ْؿِ٘ۗ َ٤خ َء ِٓ َٖ حُظَّ َؼلُّ ِ
ِ
ِ
خّ حِ ُْ َلخكًخ ۭ ََٓ ٝخ طُ ْ٘لِوُ ْٞح ِٓ ْٖ َه َْ٤كَخِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ رِ َٖ ٚػِِ ِْْ ٤
َْٔ٣ــَٔـُِ ْ َٕ ٞحَُّ٘ َ
حُزوَ)641(ٙ
ۭ
" هخ ٍٞ١ ٙپَ ٓيى ک ٓٔظلن  ٙٝط٘گ ىٓض ُٞگ ہ٤ں ؿ ٞہللا ک کخّ
ذ ٓؼخٕ ک ُ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٤ں
ٓ٤ں ح ٔ٣گ َٜگج ہ٤ں کہ حپ٘ ًحطی کٔ ِ
کٞثی ىٝڑ ىٞٛپ ٗہ٤ں کَ ٓکظ ۔حٕ کی هٞى ىحٍی ى٣ک ٜکَ ٗخٝحهق
آىٓی گٔخٕ کَطخ ہ کہ ٣ہ ه ٕٞكخٍ ہ٤ں۔ طْ حٕ ک چہَٝا ٓ حٕ کی
حٗيٍٗٝی كخُض پہکخٕ ٓکظ ہٓ ٞگَ  ٙٝحُٞ ٔ٣گ ٗہ٤ں ہ٤ں کہ ُٞگٞا
ک پ٤ک ٜپڑ کَ ککٓ ٜخٗگ٤ں۔ حٕ کی حػخٗض ٓ٤ں ؿ ٞککٓ ٜخٍ طْ هَچ
کَ ٝگ  ٙٝہللا ٓ پ٤ٗٞيٗ ٙہ ٍہ گخ"۔
آپﷺ هٞىىحٍی ک ٞرہض پٔ٘ي كَٓخط ط ٜحٛ ٍٝلخرہ کَحّ ک ٞرٜی حّ
کی طِو ٖ٤ک٤خ کَط ط ٜرِکہ رؼَٓ ٞطزہ حّ پَ ٛلخرہ ٓ ر٤ؼض ُ٤خ
حٗـؼی ٓ ٍٝح٣ض ہ  ٙٝكَٗخط
ص ػٞف رٖ ٓخُک
ؓ
کَط ط ٜ۔ كِ َ٠
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ہ٤ں کہ ح٣ک ىكؼہ ہْ آٹ ٞٗ „ ٜآىٓی آپﷺ کی ٓـِْ ٓ٤ں ر٤ٹ ٜطٜ
آپﷺ ٗ ہْ ٓ کہخ کہ ک٤خ طْ ُٞگ ر٤ؼض ٗہ٤ں کَ ٝگ ؟ ؿزکہ ہْ
ض ٍٟٞحٕ ٓ٤ں َٗ٣ک ط „ ٜہْ
ٓخٍے ُٞگ کک ٜہی ػَٛہ پہِ ر٤ؼ ِ
ٗ کہخ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا ہْ ٗ ط ٞر٤ؼض کَ ُی ہ „ حّ ک رخٝؿٞى آپﷺ
ٗ ط ٖ٤رخٍ ٣ہ ٓٞحٍ ک٤خ „ طَٔ٤ی رخٍ ہْ ٗ آپ٘ ہخط ٜپ٤ٜال ى ٣ح ٍٝکہخ
٣خ ٍٓ ٍٞہللا ہْ ٗ ط ٞر٤ؼض کَ ُی ہ حد کْ چ ِ٤پَ ر٤ؼض
کَ٣ں؟آپﷺ ٗ كَٓخ٣خ حّ رخص ہَ کہ طْ ہللا ػزخىحص ٓ٤ں کٔی حٍٝ
چِ٤ک٣َٗ ٞک ٗہ٤ں کَٝگ ح ٍٝپخٗکٞا ٗٔخُٝا کی پخر٘يی پَ
حٍٝكَٓخٗزَىحٍی  ٝح١خػض پَح ٍٝپ َٜآپﷺ ٗ آۂظہ ٓ کہخ حّ رخص
ص ػٞف رٖ ٓخُک
پَ کہ طْ ُٞگٞا ٓ ٓٞحٍ ٗہ٤ں کَ ٝگ ۔ كِ َ٠
كَٓخط ہ٤ں کہ حّ ک رؼي ٓ٤ں ٗ حٕ ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ ح ٔ٣رٜی
ى٣ک ٜکہ ؿذ ٓٞحٍی کی كخُض ٓ٤ں حٕ ٓ٤ں ٓ کٔی کی چخرک
ُٓ ٖ٤پَگَؿخطی طٞکٔی ک٣ ٞہ ٗہ٤ں کہظ ط ٜکہ ٣ہ ٓـ ٜپکڑح ىٝ
رِکہ  ٙٝهٞىٓٞحٍی ٓ حطَط ح ٍٝچخرک حٹٜخ ُ٤ظ طٜ
(ِْٓٔ)
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رٕکم
طٞکَ حٔ٣خٗی ٛلض ح ٍٝک٤ل٤ض کخ ٗخّ ہ „ حّ ک ُـٞی ٓؼ٘ی کٔی پَ
حػظٔخى „ رَٜٓٝہ حٓ ٍٝپَى کَٗ ک ہ٤ں حٓی ٓ حُٞک َ٤کخ ُلع ہ
كٔ٘ی ٓ٤ں ٓ ح٣ک ہ ح ٍٝحّ کخ ٓؼ٘ی ہ
ؿ ٞہللا طؼخُی ک حٓٔخء
ٖ
کخٍ ٓخُ۔

يؼُی ٌہ ہٍں کہ
رٕکم کے افطالؽی
ٰ
أالً7
آىٓی ک ٞہللا کی ٍہ٘ٔخثی پَ کخَٓ حػظٔخى ہٞ۔ح٣ ٙٝ ٍٝہ ٓٔـ ٜکہ كو٤وض
کخ ؿ ٞػِْ ،حهالم ک ؿ ٞحُ ٍٞٛكالٍ  ٝكَحّ ک ؿ ٞكيٝى حُ ٍٝىٗ٤خ
ٓ٤ں ُٗيگی رَٔ کَٗ ک ُ ٤ؿ ٞهٞحػي ٟٞ ٝحر ٢ہللا ٗ ى٣ج ہ٤ں
ٝہی رَكن ہ٤ں ح ٍٝحُٗہی کی پَٝ٤ی ٓ٤ں حٗٔخٕ کی ه َ٤ہ ۔

صبٍَب ً7

آىٓی کخ رَٜٓٝہ حپ٘ی هخرِ٤ض ،حپ٘ ًٍحثغ ٓٝ ٝخثَ ،حپ٘ی طيحر َ٤ح ٍٝہللا
ک ٓٞح ىَٝٓٝا کی حٓيحى  ٝحػخٗض پَ ٗہ ہٞ۔ رِکہ  ٙٝپٍٞی َ١ف ٣ہ
رخص ًہٖ ٍٗ٘ ٖ٤ک ٜ۔ کہ ُىٗ٤خ ح ٍٝآهَص ک ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں حُّ کی
کخٓ٤خری کخ ح َٛحٗلٜخٍ ہللا کی طٞك٤ن  ٝطخث٤ي پَ ہ ح ٍٝہللا کی طٞك٤ن ٝ
طخث٤ي کخ  ٙٝحُّ ٍٞٛص ٓ٤ں ٓٔظلن ہٓ ٞکظخ ہ ؿزکہ  ٙٝحُّ کی ٍٟخ
کٓ ٞوٜٞى ر٘خکَ حُّ ک ٓوٍَ ک ٤ہٞث كيٝى کی پخر٘يی ٓ٤ں کخّ
کَے۔

صبنضب ً7

طؼخُی ٗ حٔ٣خٕ  ٝػَٔ
آىٓی ک ٞحُٕ ٝػيٝا پَ پٍٞح رَٜٓٝہ ہ ٞؿ ٞہللا
ٖ
ٛخُق کخ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ کَٗ ٝحُ ح ٍٝرخ َ١ک رـخث كن ک ٤ِ٤کخّ
کَٗ ٝحُ ر٘يٝا ٓ ک ٤ہ٤ں ح ٍٝحُٗہی ٝػيٝا پَ حػظٔخى کَط
ہٞث  ٙٝحُٕ طٔخّ كٞحثي ،ح٘ٓ ٍٝخكغ حٌُ ٍٝحثٌ ک ٞالص ٓخٍ ىے ؿ ٞرخ َ١کی
ٍح ٙپَ ؿخٗ کی ٍٞٛص ٓ٤ں حُٓ كخ َٛہٞط ٗظَ آط ہٞا۔ ح ٍٝحُٕ
ٓخٍے ٗوٜخٗخص ،ح ٍٝطکِ٤لٞا حٓ ٍٝلَٞ٤ٓٝا ک ٞحٗگ ِ٤کَ ؿخث ؿٞ
كن پَ حٓظوخٓض کی ٝؿہ ٓ حُّ ک ٗ٤ٜذ ٓ٤ں آث٤ں۔ (طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي
چہخٍّ ٛللہ )۷ٓ۴
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ہللا ہی پش رٕکم کٍٕں7
ہللا پَ طٞکَ حٔ٣خٕ کخ الُٓی طوخٟخ ح ٍٝآهَص کی کخٓ٤خری ک ٤ِ٤ح٣ک
ٍَٟٝی ٛٝق ہ ۔ حّ ک رـ َ٤ؿ ٞحٔ٣خٕ ٓل ٞهخُی هُٞی حػظَحف
 ٝحهَحٍ کی كي طک ہ ٞط ٞحُّ ک ٗ ٙٝخٗيحٍ ٗظخثؾ كخٗ َٛہ٤ں ہٓ ٞکظ
ؿٖ کخ ٝػي ٙحٔ٣خٕ ال کَ طٞکَ کَٗ ٝحُٞا ٓ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ ؿذ آىٓی
طؼخُی کخ ى٣خ ہٞح ہ ط ٞپَٜ
ک٣ ٞو ٖ٤ک ٓخطٓ ٜؼِ ّٞہ ٞکہ كالا كکْ ہللا
ٖ
حُٓ رخُکَ ٓطٔجٖ ہ ٞؿخٗخ چخہ ٤۔ کہ ٓخٍی ه َ٤حِٜٓ ٍٝلض حُّ كکْ
کی طؼٔ٤ٓ َ٤ں ہ ۔ حّ ک رؼي كکٔض ِٜٓ ٝلض ى٣کٜ٘خ حُّ ٗو ٚکخ
حپ٘خ کخّ ٗہ٤ں ہ رِکہ حُٓ ہللا ک حػظٔخى پَ َٛف طؼٔ َ٤حٍٗخى کَٗی
چخہ ٤۔۔ ہللا حُّ ک ُ ٤رخُکَ کخكی ہ کہ ر٘ي ٙحپ٘ ٓؼخٓالص حّ ک
ٓپَى کَىے۔ ٍ ٙٝہ٘ٔخثی ک ٤ِ٤رٜی کخكی ہ حٓ ٍٝيى ک ٤ِ٤رٜی۔ (طلہْ٤
ؿِي چہخٍّ ٛللہ )۸۴
حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7
ٖ
ہللاِ ۭ َٖ ًَ ٝل ٠رِ ّ
َٝطَ ََ ًََّْ ٞػَِّ ٖ ٢
خّلِلِ ًَْ ٤ًِ ٝال۔"ہللا پَ طٞکَ کَ ٝہللا ہی ٝک َ٤ہٗٞ
(ٍٓٙٞ
ک ُ ٤کخكی ہ "۔
حكِحد آ٣ض ٗٔزَ)۷
ٖ
ٖ
ٖ
ہللاَ رَخُِ ُؾ حَ ْٓ َِ ٖ ۭ ٙهَ ْي َؿ َؼ ََ ّ
ہللا كََ َُٞ ٜك ْٔزُ ۭ ٗٚحِ َّٕ ّ
ہللاُ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْ٢ء
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَ ََ ًََّْ ٞػَِِ ّ ٢
هَ ْيًٍح
(ٓ ٍٙٞحُطالم ح٣ض ٗٔزَٖ)
"ؿ ٞہللا پَ رَٜٓٝہ کَے حّ ک ُ ٙٝ ٤کخكی ہ ۔ ہللا حپ٘خ کخّ
(حٍحى)ٙپٍٞح کَک ٍہظخ ہ ہللا ٗ ہَ چ ِ٤ک ُ ٤ح٣ک طويٓ َ٣وٍَ کَ
ٍکٜی ہ "۔
حرٖ كخطْ ٗ حرٖ ػزخّ ٓ ٍٝح٣ض کی ہ کہ ٗزیﷺ ٗ كَٓخ٣خ7

ٖٓ أكذ إٔ  ٌٕٞ٣أه ٟٞحُ٘خّ كِ٤ظ ًَٞػِ ٠ہللا  ٖٓ ٝأكذ إٔ
 ٌٕٞ٣أًَّ حُ٘خّ كِ٤ظن ہللا ػِ  ٝؿَ  ٖٓ ٝأكذ إٔ  ٌٕٞ٣أؿ٘٠
حُ٘خّ كِ ٌٖ٤رٔخ ك٣ ٢ي ہللا أٝػن ٓٔخ ك٣ ٢يٙ۔۔۔ػِ  ٝؿَ۔
"ؿٗ ٞو ٚچخہظخ ہ ٞکہ ٓذ حٗٔخٗٞا ٓ ُ٣خى١ ٙخهض  ٍٝہ ٞؿخث ۔
حُٓ چخہ ٤۔ کہ ہللا پَ طٞکَ کَے۔ ح ٍٝؿٗ ٞو ٚچخہظخ ہ ٞکہ ٓذ ٓ
رڑ ٛکَ ؿ٘ی ہ ٞؿخث حُٓ چخہ ٤۔ کہ ؿ ٞکک ٜہللا ک پخّ ہ حُّ پَ
ُ٣خى ٙرَٜٓٝہ ٍک ٜرہ ٗٔزض حُّ چ ِ٤ک ؿ ٞحُّ ک حپ٘ ہخط٤ٓ ٜں
ہ ۔ ح ٍٝؿٗ ٞو ٚچخہظخ ہ ٞکہ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙػِص ٝحال ہ ٞؿخث طٞ
حُٓ چخہ ٤۔ کہ ہللا ػِ  ٝؿَ ٓ ڈٍے۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ )ٖ۴۷

رٕکم أس اعجبة کب فؾٍؼ رٕاصٌ:
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ىٗٞ٤ی طيحر َ٤ح ٍٝحٓزخد ٓ کخّ ُ٘٤خ طٞکَ ک هالف ٗہ٤ں ہ ۔ رِکہ
ػخُْ حٓزخد ٓ٤ں ٓخٍی طيحر َ٤هخٕٗٞ
ٓ ٖٓٞکی حِٛی ٗخٕ ٣ہ ہ کہ ٙٝ
ِ
كطَص ک ٓطخرن حُّ َ١ف حهظ٤خٍ کَطخ ہ ؿْ َ١ف حہَ ىٗ٤خ کَط
طؼخُی پَ ہٞطخ ہ
ہ٤ں ٓگَ حُّ کخ رَٜٓٝہ حُٕ طيرَٝ٤ا پَ ٗہ٤ں رِکہ ہللا
ٖ
ح ٙٝ ٍٝهٞد ٓٔـٜظخ ہ کہ حُّ کی کٞثی طيرٗ َ٤ہ ط ٞٹ٤ٜک َٗٝع ہٞ
ٓکظی ہ ٗہ ٹ٤ٜک چَ ٓکظی ہ حٗ ٍٝہ آهَی ٓطِٞد طک پہ٘چ ٓکظی
ہ ؿذ طک ہللا کخ ك ٝ َ٠کَّ ٗخَٓ كخٍ ٗہ ہٞ۔ حّ ٤ٓ ٖٟٔں ٍٍٓٞ
ہللا ﷺ کخ ح٣ک حػَحری ک ٞحٗٝٹ رخٗي ٘ٛکخ ٓ٘ ٍٙٞحٓزخ د ک ٞحهظ٤خٍ
کَٗ کی حۂ٤ض ٝحٟق کَطخ ہ ۔ حّ َ١ف كَ٠ص ٗٞف ػِ٤ہ حُٔالّ کخ
ک٘ظی ط٤خٍ کَٗخ حٓزخد ک ٞحهظ٤خٍ کَٗخ طٜخ ُ٤کٖ ؿذ حُّ ک ٞپخٗی ٓ٤ں ڈحال
ط ٞپٗ َٜظخثؾ ح ٍِ٘ٓ ٍٝطک پہ٘ک٘ ک ٤ِ٤ہللا ٓ ُىػخ کی

َٝهَخ ٍَ حٍْ ًَز ُْٞح كِ َْٜ٤خ رِٔ ِْْ ٖ ّ
ــَ۩ىَٜخ َٖٓ َُْٓ ٝىَٜخ ۭ حِ َّٕ ٍَر َِّْ َُ ٢ـلُ ٍِْ ٞ
ہللاِ َٓـْ ٖ
َّك ِْْ ٤۔
ٍ ِ

(ٓ ٍٙٞہٞىآ٣ض ٗٔزَٔ)۷
"حٞٗ ٍٝف ٗ کہخ ٓٞحٍ ہ ٞؿخإ حّ ٓ٤ں۔ ہللا ہی ک ٗخّ ٓ ہ حّ کخ
چِ٘خ رٜی ح ٍٝحّ کخ ٹَٜٗخ رٜی۔ َٓ٤ح ٍد رڑح ؿلٍ ٝ ٍٞك ْ٤ہ "۔
طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٗٔزَ ٓ ٖ۷طخ ٔ)ٖ۷
طير َ٤ح ٍٝطٞکَ ک ىٍٓ٤خٕ ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک طٞحُٕ ۂ٤ں كَ٠ص ٣ؼوٞد
ػِ٤ہ حُٔالّ ک حهٞحٍ ٓ٤ں ٗظَآطخ ہ (ٓٓٞ٣ ٍٙٞق) ح٣ک َ١ف  ٙٝػخُْ
حٓزخد ک هٞحٗ ٖ٤ک ٓطخرن حٔ٣ی طير٣َ٤ں کَط ہ٤ں ؿ ٞػوَ  ٝكکَ
ح ٍٝطـَرہ کی ر٘٤خى پَ حهظ٤خٍ کَٗی ٓٔکٖ ط٤ٜں۔ ر٤ٹٞا ک ٞحپ٘خ پہال ؿَّ
٣خى ىالکَ ُؿَ  ٝط٘ز٤ہ کَط ہ٤ں طخکہ  ٙٝىٝرخٍ ٙحٔ٣خ ؿَّ کَٗ کی
ؿَحص ٗہ کَ٣ں۔حُٕ ٓ هيح ک ٗخّ پَ ػہي  ٝپٔ٤خٕ ُ٤ظ ہ٤ں کہ ٓٞطِ٤
رٜخثی کی كلخظض کَ٣ں گ ۔ حٝ ٍٝهض ک ٓ٤خٓی كخالص ک ٞى٣کٜظ
ہٞث ؿٖ حكظ٤خ١ی طيحر َ٤کی ٍَٟٝص ٓلٔ ّٞہٞطی ہ حُٓ رٜی
حٓظؼٔخٍ کَٗ کخ كکْ ى٣ظ ہ٤ں۔(ٗہَ ٓ٤ں ىحهَ ہ ٗٞک ُ ٤ح٣ک
ٓ ُ٣خى ٙىٍٝحُے حٓظؼٔخٍ کَ٣ں) طخکہ حپ٘ی كي طک هخٍؿی ٓزذ رٜی
حٔ٣خ ٗہ ٍہ٘ ى٣خ ؿخث ۔ ؿ ٞحٕ ُٞگٞا ک گ ِ َٜؿخٗ کخ ٓٞؿذ ہٞ۔ ٓگَ
ىَٓٝی َ١ف ہَ إٓ ٣ہ رخص حُٕ ک پٗ ٖ٤ظَ ہ ح ٍٝحّ کخ رخٍ رخٍ
حظہخٍ کَط ہ٤ں کہ کٞثی حٗٔخٗی طير َ٤ہللا کی ٓ٘٤ض کٗ ٞخكٌ ہٓ ٗٞ
ٗہ٤ں ٍٝک ٓکظی۔ ح ٍٝحِٛی كلخظض ہللا کی كلخظض ہ ح ٍٝرَٜٓٝہ
حپ٘ی طيرَٝ٤ا پَ ٗہ٤ں رِکہ ہللا ہی ک ك َ٠پَ ہٗٞخ چخہ ٤۔۔
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٣ہ ٛل٤ق ط ُٕٞحپ٘ی رخطٞا ٓ٤ں ح ٍٝکخٓٞا ٓ٤ں َٛف ٝہی ٗو ٚهخثْ
ص
کَ ٓکظخ ہ ۔ ؿ ٞكو٤وض کخ ػِْ ٍکٜظخ ہٞ۔ ؿ٣ ٞہ رٜی ؿخٗظخ ہ ٞکہ ك٤خ ِ
ُىٗ٤خ ک ظخہَی پہِ٤ٓ ٞں ہللا کی ر٘خثی ہٞثی كطَص حٗٔخٕ ٓ کْ ٓؼی
 ٝػَٔ کخ طوخٟخ کَطی ہ ح ٍٝحّ ٓ رٜی ٝحهق ہ ٞکہ حّ ظخہَ ک
پ٤ک ٜؿ ٞكو٤وض ٗلْ حالَٓی پ٤ٗٞي ٙہ حُّ کی ر٘خ پَ ح َٛکخٍكَٓخ
١خهض کٔٗٞی ہ ح ٍٝحّ ک ہٞط ہٞث حپ٘ی ٓؼی ٝػَٔ پَ حٗٔخٕ کخ
رَٜٓٝہ کْ هيٍ ر ر٘٤خى ہ ۔ ٣ہی  ٙٝرخص ہ ؿ ٞحکؼَ ُٞگ ٗہ٤ں
ؿخٗظ ۔ حٕ ٓ٤ں ٓ ؿْ ک ًہٖ پَ ظخہَ کخ ؿِزہ ہٞطخ ہ  ٙٝطٞکَ
ٓ ؿخكَ ہ ٞکَ طير َ٤ہی کٓ ٞذ ککٔٓ ٜـ ٜر٤ٹٜظخ ہ ۔ ح ٍٝؿْ ک
ىٍ پَ رخ ٖ١چٜخ ؿخطخ ہ  ٙٝطير ٓ َ٤ر پَٝح ٙہ ٞکَ َٗے طٞکَ ہی
ک رَ پَ ُٗيگی کی گخڑی چالٗخ چخہظخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ )۷ٔ۸
پْ هالٛہ ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ حپ٘ طٔخّ حٓٓ ٝ ٍٞؼخٓالص کی حٗـخّ ىہی
ذ حٓظطخػض رہظَ ٖ٣طير َ٤کَٗ
ٓ٤ں ٓ٘خٓذ حٓزخد حهظ٤خٍ کَے ح ٍٝكٔ ِ
طؼخُی ک ٓپَى کَے ح ٍٝحُّ پَ ٓکَٔ
ک رؼي ٗظخثؾ ح ٍٝحٗـخّ ک ٞہللا
ٖ
حػظٔخى ح ٍٝرَٜٓٝہ ٍک ٜ۔ حٍ ٍٝحكض  ٝط٘گی ،هٗٞی  ٝؿٔی حُـَٝ
ہَ كخٍ ٓ٤ں حُٓی ٓ ٓيى ِ١ذ کَطخ ٍہ ۔ ح ٍٝحٓی ٓ کخٓ٤خری کی
حُظـخ کَے ح ٍٝپوظہ ػِّ  ٝۂض ک ٓخط َِٔٔٓ ٜؿيٝؿہي ٓ٤ں
طؼخُی طٞکَ کَٗ ٝحُ ُٞگٞا ک ٞپٔ٘ي کَطخ ہ 7
َٜٓٝف ٍہ ۔ ہللا
ٖ
ٖ
ٖ
ہللاِ ۭ حِ َّٕ ّ
ض كَظَ ََ ًََّْ ٞػَِّ ٢
كَخِ ًَح َػ َِ ْٓ َ
(حٍ
ہللاَ ُِ ٣لذُّ ْحُ ُٔظَ ََْٖ ٤ًِِِّ ٞ
ػَٔحٕ آ٣ض ٗٔزَ )ٔ۷۴
"پ َٜؿذ طٔہخٍح ػِّ کٔی ٍحث پَ ٓٔظلکْ ہ ٞؿخث ط ٞہللا پَ رَٜٓٝہ
کَٝ۔ ر ٗک ہللا کُٞ ٙٝ ٞگ پٔ٘ي ہ٤ں ؿ ٞحُٓی ک ر َٜٓٝپَ کخّ
کَط ہ٤ں"۔

ہللا پش رٕکم ہشاط أس ثے اهًٍُبَی عے ثچبرب ہے:
خَ ٝػَِّ ٖ ٢
ذ ّٖ
ہللاِ كَ َِْ٤ظَ ََِ ًَّ ٞ
ُّ٤ْ ٜزََ٘خٓ حِ َّال َٓخ ًَظَ َ
هَُْ َُّ ْٖ ِ ٣
ہللاُ ََُ٘خ ُٖ ْٞ َٓ َٞ ُٛىَ٘ َ
ْحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ َْٕ ٞ۔(طٞرہ۔ٔ)۷

"حٕ ٓ کہ ‟‟ ،ٞۂ٤ں ہَگِ کٞثی (رَحثی ٣خ رٜالثی ) ٗہ٤ں پہ٘کظی ٓگَ
ُٓٞی ہ ۔ ح ٍٝحہَ
 ٙٝؿ ٞہللا ٗ ۂخٍے ُُ ٤ک ٜىی ہ ۔ ہللا ہی ۂخٍح
ٖ
حٔ٣خٕ ک ٞحٓی پَ رَٜٓٝہ کَٗخ چخہ" ٤۔
ُىٗ٤خ پَٓض حٗٔخٕ ؿ ٞکک ٜکَطخ ہ حپ٘ ٗلْ کی ٍٟخ ک ُ ٤کَطخ
ہ ح ٍٝحُّ ک ٗلْ کی هٗٞی رؼُ ٞىٗٞ٤ی ٓوخٛي ک ك ٍٜٞپَ
ٓ٘ل َٜہٞطی ہ ۔ حگَ ٣ہ ٓوخٛي كخ َٛہ ٞؿخث٤ں۔ ط ٙٝ ٞپُ ٍٜٞؿخطخ ہ
ح ٍٝكخٗ َٛہ ہٞا ط ٞحُّ پَ َٓىٗی چٜخ ؿخطی ہ ۔ پ َٜحُّ کخ ٓہخٍح
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طٔخّ طَ ٓخىی حٓزخد پَ ہٞطخ ہ ٓ ٙٝخُگخٍ ہٞا ط ٞحُّ کخ ىٍ رڑ٘ٛ
ُگظخ ہ ۔ حٗ ٍٝخٓخُگخٍ ہٞط ٗظَ آث٤ں ط ٞحّ کی ۂض ٹٞٹ ؿخطی ہ ۔
روالف حّ ک هيح پَٓض حٗٔخٕ ؿ ٞکک ٜکَطخ ہ ۔ ہللا کی ٍٟخ ک
ُ ٤کَطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ کخّ ٓ٤ں حُّ کخ رَٜٓٝہ حپ٘ی هٞص ٣خ ٓخىی حٓزخد
پَ ٗہ٤ں رِکہ ہللا کی ًحص پَ ہٞطخ ہ ۔ٍح ٙكن ٓ٤ں کخّ کَط ہٞث حُّ
پَ ٜٓخثذ ٗخٍُ ہٞا ٣خ کخَٓحٗٞ٤ا کی رخٍٕ ہ ،ٞىٞٗٝا ٍٞٛطٞا ٓ٤ں
٣ ٙٝہی ٓٔـٜظخ ہ کہ ؿ ٞکک ٜہللا کی َٟٓی ہ  ٙٝپٍٞی ہٍ ٞہی ہ ۔
ٜٓخثذ حُّ کخ ىٍ ٗہ٤ں طٞڑ ٓکظ ح ٍٝکخٓ٤خر٤خا حُّ ک ٞحطَحہٹ ٓ٤ں
ٓزظال ٗہ٤ں کَ ٓکظ٤ں۔ کٗٞ٤کہ ح ٍٝط ٞىٞٗٝا ک ٙٝ ٞحپ٘ كن ٓ٤ں هيح کی
َ١ف ٓ ٓٔـٜظخ ہ ۔ح ٍٝىَٓٝے حُّ ک پٗ ٖ٤ظَ ُىٗٞ٤ی ٓوخٛي
ٗہ٤ں ہٞط ۔ کہ حٕ ک ُلخظ ٓ  ٙٝحپ٘ی کخٓ٤خری ٣خ ٗخکخٓی کخ حٗيحُٙ
کَے۔ حُّ ک ٓخٓ٘ طٍٟ ٞخث ٖحُہی کخ ٓوِ ٜي ٝك٤ي ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ
ٓوٜي ٓ حُّ ک هَ٣ذ ٣خ ُى ٍٝہ ٗٞکخ پٔ٤خٗہ َٛف ٣ہ حَٓ ہ کہ
ٍح ِ ٙهيح ٓ٤ں ؿخٕ کی رخُی ُگخٗ کخ ؿ ٞكَ ٝحُّ پَ ػخثي ہٞطخ طٜخ۔حُٓ
حُّ ٗ کہخا طک حٗـخّ ى٣خ۔
حگَ ٣ہ كَ ٝحُّ ٗ حىح کَ ى٣خ ہ ٞط ٞهٞحُ ٙىٗ٤خ ٓ٤ں حّ کی رخُی رخُکَ
ہی طَِ گجی ہ٤ُ ٞکٖ حُٓ پٍٞح رَٜٓٝہ ٍہظخ ہ کہ ؿْ هيح ک ُ٤
حُّ ٗ ٓخٍ کٜپخ٣خ ح ٍٝؿخٕ ىی ہ  ٙٝحُّ ک حؿَ کٟ ٞخثغ کَٗ
ٝحال ٗہ٤ں ہ ۔ پُ َٜىٗٞ٤ی حٓزخد ٓ  ٙٝآّ ہی ٗہ٤ں ُگخطخ کہ حُٕ کی
ٓخُگخٍی ٣خ ٗخٓخُ گخٍی حُّ ک ٞه٣ ٕٞخ ٍٗـ٤ي ٙکَ ىے۔ حّ کخ ٓخٍح
ػخُْ حٓزخد کخ كخکْ ہ ح ٍٝحّ ک حػظٔخى
حػظٔخى هيح پَ ہٞطخ ہ ؿِ ٞ
پَ ٗ ٙٝخٓخُگخٍكخالص ٓ٤ں رٜی حُّ ػِّ  ٝۂض ک ٓخط ٜکخّ ک ٤ؿخطخ
حہَ ُىٗ٤خ ٓ َٛف ٓخُگخٍ كخالص ہی ٓ٤ں ہٞح کَطخ
ہ ؿْ کخ حظہخٍ ِ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٕٓٓ)
ہ ۔

ہللا پش رٕکم دنٍشی پٍذا کشرب ہے:
ٖ
َٝحِ ْٕ َؿَ٘ل ُْٞح ُِِٔ َِّْ ِْ كَخؿْ َ٘قْ ََُٜخ َٝطَ ََ ًََّْ ٞػَِّ ٢
ہللاِ ۭحَِّٗ َٞ ُٛ ٗٚحُ َّٔ ِٔ ُْ ٤غ ْحُ َؼِِ ُْْ ٤
۔ (حٗلخٍ۔ٔ)۷
"ح ٍٝحے ٗزیﷺ ،حگَ ىٖٗٔ ِٛق ٓ ٝالٓظی کی َ١ف ٓخثَ ہٞا ط ٞطْ
رٜی حّ ک ُ آٓخى ٙہ ٞؿخإ ح ٍٝہللا پَ رَٜٓٝہ کَ٣ ،ٝوً٘٤خ ٝہی ٓ٘٘
ح ٍٝؿخٗ٘ ٝحال ہ "۔
٣ؼ٘ی حگَ ىٖٗٔ طٔہخٍے ٓخط ٜگلظگٞث ٜٓخُلض کی هٞحہٖ ظخہَ
کَے ط ٞر طکِق حّ ک ُ ٤ط٤خٍ ہ ٞؿخإ۔ حِٛ ٍٝق ک ُ ٤ہخطٜ
رڑٛخٗ ٓ حّ ر٘خ پَ حٗکخٍ ٗہ کَ ٝکہ ٤ٗ ٙٝک ٗ٤ظی ک ٓخطِٛ ٜق
ٗہ٤ں کَٗخ چخہظخ رِکہ ؿيحٍی کخ حٍحىٍ ٙکٜظخ ہ ۔ طٔہ٤ں هٞحٓ ٙوٞح ٙحُّ
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کی ٗ٤ض پَ ٗزہ کَک هِ٣ٍ ٕٞی کٗ ٍٞ١ ٞہ٤ں ى٘٣خ چخ ہ ٤۔ح ٍٝحّ
ٓؼخِٓ ٓ٤ں طٔہ٤ں هيح ک ر َٜٓٝپَ رہخىٍ ہٗٞخ چخہ ٤۔ ٣ؼ٘ی رٖ٤
حالهٞحٓی ٓؼخٓالص ٓ٤ں طٔہخٍی پخُٔ٤ی رِىالٗہ ٗہ٤ں ہٗٞی چخہج ۔ رِکہ
هيح ک ر َٜٓٝپَ رہخىٍحٗہ ح ٍٝىَُ٤حٗہ ہٗٞی چخہج ٤۔
ح ٍٝح٣ک ىَٓٝی ؿگہ ٓ ٍٙٞہٞى آ٣ض ٗٔزَ٤ٓ ۷۷ ،۷۷ں كَ٠ص ہٞى
ػِ٤ہ حُٔالّ کی ٓؼخٍ ىی گجی ہ کہ ٓ ٙٝـَّ ه ّٞک ٞحٗظہخثی ىَُ٤ی حٍٝ
رہخىٍی ک ٓخط ٜہللا پَ پٍٞح رَٜٓٝہ ٍکٜظ ہٞث چِ٘٤ؾ ى٣ظ ہ٤ں کہ
„„طْ ٓذ ک ٓذ َٓ کَ َٓ٤ے هالف حپ٘ی کَٗی ٓ٤ں کٞثی کَٔ حُٹٜخ
ٗہ ٍک ٜٞحٓ ٍٝـًٍ ٜح ٓہِض ٗہ ىٝ۔ َٓ٤ح رَٜٓٝہ ہللا پَ ہ ؿَ٤ٓ ٞح
ٍد رٜی ہ ح ٍٝطٔہخٍح ٍد رٜی۔ کٞثی ؿخٗيحٍ حٔ٣خ ٗہ٤ں ہ ؿْ کی
چٞٹی حُّ ک ہخط٤ٓ ٜں ٗہ ہ‟‟ٞ۔

رٕکم اعزـُب پٍذا کشرب ہے:
كَخِ ْٕ طَ َْٞ َُّٞح كَوَُْ َك ْٔزِ َّ ٖ ٢
ال حِ ُٖ َٚحِ َّال َ ۭۭ َٞ ُٛػَِ ْ ِٚ ٤طَ َُ ِْ ًَّ ٞ
ہللا َ ٓ
ض ٍََ َٞ ُٛٝدُّ
ٕ ْحُ َؼ ِظِْْ ٤۔ (طٞرہ۔)ٕٔ۴
ْحُ َؼَْ ِ

"حد حگَ ٣ہ ُٞگ طْ ٓ ٓ٘ہ پَ٤ٜط ہ٤ں ط ٞحے ٗزیﷺ  ،حٕ ٓ کہہ ىٝ
کہ„„ َٓ٤ے ُ ٤ہللا رْ کَطخ ہ  ،کٞثی ٓؼزٞى ٗہ٤ں ٓگَ  ، ٙٝحٓی پَ
ػَٕ ػظ ْ٤کخ "۔
ٓ٤ں ٗ رَٜٓٝہ ک٤خ حٓ ٍٝخُک ہ
ِ

ہللا پش رٕکم ؽٍطبٌ کے كزُٕں عے يؾلٕظ سکٓزب ہے:
ْْ َُٖ ُِْ ٓ ٗٚط ِٖ َػَِ ٢حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ََ ٝػ ٍَِٖ ٢رِّ َِ٣ ْْ ٜظَ ََٕ ْٞ ًَُِّ ٞ۔
حََِّٗ ٤َُ ٗٚ
(ٗلَ۔)۴۴

"حُٓ حُٕ ُٞگٞا پَ طِّٔ ٢كخٗ َٛہ٤ں ہٞطخ ؿ ٞحٔ٣خٕ الط
پَ رَٜٓٝہ کَط ہ٤ں"۔
حّ ٓ پہِ کی آ٣ض ٓ٤ں هزَ ىحٍ ک٤خ گ٤خ ہ کہ ؿذ هَإٓ کی طالٝص
کَ ٝط٤ٗ ٞطخٕ ک گَٔح ٙکٖ ٞٓٞٓٝا ٓ ٓللٞظ ہ ٗٞک ُ ٤ہللا
کی پ٘خٓ ٙخٗگ ُ٤خ کَٝ۔ ح ٍٝپ َٜحّ آ٣ض ٓ٤ں رظخى٣خ گ٤خ ہ کہ ؿُٞ ٞگ
ہللا کی پ٘خِ١ ٙذ کَط ہ٤ں ح ٍٝہللا پَ رَٜٓٝہ کَط ہ٤ں۔حُٕ ُٞگٞا پَ
ٗ٤طخٕ ک ٞطِٔ ٢كخٗ َٛہ٤ں ہٞطخ۔
ح ٍٝحپ٘
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اؽغبٌ
ہَ ٙٝ
ہَ ه ٕٞکٖ ح ٍٝپٔ٘ي٣ي ٙچ ِ٤ک ٞكٖٔ کہخ ؿخطخ ہ ۔حُلٔ٘ۃُ
ٗؼٔض ہ ؿ ٞحٗٔخٕ ک ٞحُّ ک ٗلْ ٣خ ريٕ ٣خ حُّ کی کٔی كخُض ٓ٤ں
كخ َٛہ ٞکَ حُّ ک َُٔٓ ٤ص کخ ٓزذ ر٘ ۔ حّ کی َ ٟيٓ ِ٤جَۃِ ٣ؼ٘ی
رَُحثی ہ ۔کزٜی ٣ہ ُلع كَحم ىُیٓٝ ،ؼض ح ٍٝکخٓ٤خری ک ٓؼ٘ٞا ٓ٤ں
رٜی رٞال ؿخطخ ہ ُ٤کٖ ُ٣خى ٙطَ َك َٖٔ کخ ُلع حُّ چ ِ٤ک ٤ِ٤حٓظؼٔخٍ ہٞح
ہ ؿ ٞػوَ  ٝرَ٤ٜص ک ٍُ ٓ ٝحچٜی ہٞ۔
حكٔخٕ ىٓ ٝؼ٘ٞا ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞطخ ہ ۔ح٣ ٍٝہ کہ ىَٝٓٝا پَ حٗؼخّ
کَٗخ ،کہخ ؿخطخ ہ کہ حَك ََٖٔ حَُِی كالٕ حُّ ٗ كالا پَ حٗؼخّ ک٤خ۔ ى٣ ّٝہ
ُٖٔ ػَٔ
ُٖٔ ػِْ ح ٍٝك ِ
کہ حپ٘ كؼَ ٓ٤ں كُٖٔ پ٤يح کَٗخ ح٣ ٍٝہ چ ِ٤ك ِ
(ٓلَىحص حُوَإٓ ؿِي ،0حُ حٓخّ ٍحؿذ
ٓ پ٤يح ہٞطی ہ ۔
حٛلہخٗی )625ٙ

حٛطالف ٓ٤ں حكٔخٕ کخ ٓلہ٣ ّٞہ ہ کہ ہَ کخّ ح ٍٝػَٔ َٗػی
طوخٟٞا ک ٓطخرن حّ َ١ف حىح ک٤خ ؿخث کہ حّ کخّ ٣خ ػَٔ ٓ٤ں كٖٔ
ح ٍٝهٞرٍٜٞطی پ٤يح ہٞ۔

حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7
حِ َّٕ ٖ ّ
خٕ۔
ہللاَ َ٣خْ ُٓ َُ ُکْ رِ ْخُ َؼ ْي ٍِ َِ ْ ٝ
حالكْ َٔ ِ

(حُ٘لَ۔ٓ)۴
طؼخُی طْ ک ٞحٜٗخف حٍٝحكٔخٕ کخ كکْ ى٣ظخ ہ "۔
"ہللا
ٖ
حّ ٓ٤ں حٗخٍ ٙہ کہ حكٔخٕ ػيٍ ٓ رڑ ٛکَ چ ِ٤ہ کٗٞ٤کہ
ىَٓٝے کخ كن پٍٞح حىح کَى٘٣خ ح ٍٝحپ٘خ كن پٍٞح ُ ُ ٘٤کخ ٗخّ ػيٍ
ہ ۔ ُ٤کٖ حكٔخٕ ٣ہ ہ کہ ىَٝٓٝا ک ٞحُٕ ک كن ٓ ُ٣خى ٙى٣خ ؿخث
ح ٍٝحپ٘ كن ٓ کْ ُ٤خ ؿخث ۔ُ ٖہٌح حكٔخٕ کخ ىٍؿہ ػيٍ ٓ رڑ ٛکَ
ہ ۔
ىٍ ح َٛحٓالّ کخ ٓوٜي ٣ہ ہ کہ حٗٔخٗی ٍٝف ٗلْ کی ؿالٓی ٓ
آُحى ،حُ ٍٝىٗ٤خ پَٓظی کی آُٞىگی ٓ پخک ہ ٞح ٍٝحٕ چِٝ٤ا ٓ پخک
ح ٍٝآُحى ہ ٞکَ ہللا کی ح١خػض ،حُّ کی ٓلزض ح ٍٝحُّ کی ٍٟخ ؿٞثی
ٓؼ٤خٍ
ک ؿٌرخص ٓ َٓٗخٍ ہ ٞؿخث ۔حّ پخکِ٤گی ح ٍٝهيح ِ١زی کخ
ِ
ٓطِٞد ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ ٝہی کک ٜپٔ٘ي کَٗ ُگ ؿ ٞحُّ ک ہللا کٞ
پٔ٘ي ہ ح ٍٝہَ حُّ چ ِ٤کٗ ٞلَص کی ٗگخ ٓ ٙى٣کُ ٜ٘گ ؿ ٞحّ
ک ہللا کٗ ٞخپٔ٘ي ہ ۔ حپ٘ كو٤وی آهخ ک كکٔٞا پَ حّ َ١ف ػَٔ
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کَٗ ُگ گ٣ٞخ  ٙٝحُٓ حپ٘ َٓ کی آٗکٜٞا ٓ ى٣کٍ ٜہخ ہ ۔ حّ
ض ؿالٍ ک
کی ٗخٍحٟگی ٓ حّ َ١ف ڈٍطخ ٍہ گ٣ٞخ حُّ ک طو ِ
ٓخٓ٘ کٜڑح ہ ۔ حُّ کی ٍٟخ ک ُ ٤حّ َ١ف ُپکظخ ٍہ ؿٔ٤
پ٤خٓخ ٹٜ٘ڈے پخٗی کی َ١ف ُپکظخ ہ ۔ ح ٍٝحُّ ک حٗخٍٝا پَ حپ٘ی ؿخٕ
ٓ ٝخٍ هَرخٕ کَ ى ٘٣ک ٤ِ٤حّ َ١ف ط٤خٍ ٍہ ؿ ٔ٤حٕ چِٝ٤ا کی
حُّ کی ٗگخ٤ٓ ٙں کٞثی هٔ٤ض ہی ٗہ٤ں۔ ٍٝكخٗ٤ض ک حّ ٓذ ٓ
حٗٝک حٓ ٍٝؼ٤خٍی ٓوخّ کخ ٗخّ حٓالّ کی ُرخٕ ٓ٤ں „„حكٔخٕ‟‟ ہ ۔ حٍٝ
ٍٝف ٓ٤ں پخکِ٤گی ح ٍٝهيح ِ١زی کی ٣ہ ک٤ل٤ض پ٤يح کَٗ ک ُ ٤حٓالّ
ٗ ؿ ٞر٘٤خىی حٍ ٍٝحٓض طير٣َ٤ں ٓوٍَ كَٓخثی ہ٤ں ٝ ٙٝہی ہ٤ں ؿٖ کٞ
حٍکخٕ حٓالّ کہخ ؿخطخ ہ ۔
ِ

اؽغبٌ آگے ثڑْ کش أس اچٓے هشٌوے عے ػًم
اخزٍبس کشَے کب َبو ہے:

طؼخُی ٗ ککُٞ ٜگٞا ک ٞحپ٘ی ٗؼٔظٞا ٓ ٗٞحُح ہٞطخ ہ ۔ حُٕ کٞ
ہللا
ٖ
چخہج کہ ٗ ٙٝؼٔظ٤ں حپ٘ طک ٓليٝى ٗہ ٍک٤ٜں۔ رِکہ ُٞگٞا کی
٣ٍَٟٝخص ح ٍٝكخؿخص حُٕ ٓ ٍكغ کَ٣ں۔ ح ٍٝحكٔخٕ کخ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ
ؓ
ٝػخٍٝ ٓ ٙح٣ض ہ ۔ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ
کَ٣ں۔ كَ٠ص ػزيہللا رٖ ػَٔ
كَٓخ٣خ7
„„ہللا ٗ ککُٞ ٜگٞا ک ٞحپ٘ی ٗؼٔظٞا ٓ ٗٞحُح ہٞطخ ہ ۔حٕ ٗؼٔظٞا کٞ
 ٙٝحُٕ ک پخّ حُّ ٝهض طک رَهَحٍ ٍکٜظخ ہ ؿذ طک ِٔٔٓ ٙٝخٗٞا
کی كخؿظ٤ں پٍٞی کَٗ ٓ٤ں ُگ ٍہظ ہ٤ں ح ٍٝحُکظخ ٗہ٤ں ؿخط ۔ ؿذ
طؼخُی حٕ ٗؼٔظٞا ک ٞىَٓٝی َ١ف ٓ٘ظوَ کَ ى٣ظخ
 ٙٝحُکظخ ؿخث٤ں ط ٞہللا
ٖ
(١زَحٗی)
ہ "۔
طؼخُی ُىٗ٤خ ٓ٤ں حپ٘ ر٘يٝا کٗ ٞؼٔظٞا ٓ ٗٞحُطخ ہ ط٣ ٞہ ىٍحَٛ
ہللا
ٖ
آُٓخثٖ ہٞطی ہ ؿُٞ ٞگ ه ٕٞىُی ٓ حٕ ٗؼٔظٞا ٓ ِٓٔٔخٗٞا کی
ٍَٟٝط٤ں پٍٞی کَط ہ٤ں ح ٍٝکَط ٍہظ ہ٤ں۔حُٕ کٗ ٞؼٔظ٤ں ِٓظی
ٍہظی ہ٤ں۔ حٗٔخٕ کٔٓ ٞـٜ٘خ چخہج کہ حُٓ ؿ ٞککٍ َٓ ٜہخ ہ حّ
ٍُ َٓ ٤ہخ ہ کہ ىَٝٓٝا کخ كن حُٗہ٤ں پہ٘کخث ۔ ٣ ٙٝہ ٗہ٤ں کَطخ طٞ
ٗوطہ ٗظَ ہ ٞطٞ
حٓ حٕ ٗؼٔظٞا ٓ ٓلَ ّٝکَ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔٣ہ
ٔ
ٓؼخَٗے ک ٓٔخثَ آٓخٗی ٓ كَ ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ کٞثی ٓ٤ٜزض ک
ٝهض ط٘ہخ ٗہ٤ں ہٞطخ۔ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ „„ ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۲کالّ ٗزٞی
کی کَٗ٤ں حُ ٓٞالٗخ ػزيحُٔخُک ٛللہ ۹۷۔)

اؽغبٌ کب هشٌوہ اخزٍبس کشٔ کہ ہللا يؾغُٕں کٕ پغُذ
کشرب ہے:
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د ْٖ
حال ِه ََ ِس َّ ٖ ٝ
كَ ٖخ ٖطىّ ٖ ُْ ُٜ
ہللاُ ُِ ٣لذُّ ْحُ ُٔلْ ِٔـَِْٖ٘ ٤
ہللاُ ػَ ََ ٞ
حد حُ ُّي َْٗ٤خ َُ ٝكٔ َْٖ ػَ َٞح ِ

(حٍ ػَٔحٕ)0157
ُ
" ٓحهَ کخٍ ہللا ٗ حٕ ک ٞىٗ٤خ کخ ػٞحد رٜی ى٣خ ح ٍٝحّ ٓ رہظَ ػٞحد
ٓحهَص رٜی ػطخ ک٤خ۔ ہللا ک ٞح ٔ٣ہی ٗ٤ک ػَٔ ُٞگ پٔ٘ي ہ٤ں"۔

رؼبنی َے ہًٍں ثشائی کے ثذنے يٍں اؽغبٌ کب ؽکى
ہللا
ٰ
دٌب ہے۔ اط عے دؽًٍ ثٓی دٔعذ ثٍ عبرے ہٍں:
طؼخُی كَٓخطخ ہ 7
ہللا
ٖ
ََ ٝال طَ ْٔظَ ِْ ١ٞحُ َل ََٔ٘شُ ََ ٝال حُ َِّّٔ٤جَشُ ۭ حِ ْىكَ ْغ رِخَُّظِ ْ ٠َ ِٛ ٢حَكْ َٔ ُٖ كَخِ ًَح حَُّ ٌِْ١
ي َٝرَ َْ َٗٚ٘٤ػ َيح َٝسِ ًَخَََّٗ ٢ٌّ َُِٝ ٗٚك ِٔ ِْْ ٤
رَ َْ َ٘٤
(كْ ٓـيٙ۔)ٖ۷

"ح ٍٝحے ٗزی ﷺ ٤ٗ ،کی ح ٍٝريی ٣کٔخا ٗہ٤ں ہ٤ں ۔ طْ ريی ک ٞحُّ ٗ٤کی
ٓ ىكغ کَ ٝؿ ٞرہظَ ٖ٣ہ ٞطْ ى٣ک ٜٞگ کہ طٔہخے ٓخط ٜؿْ کی
ػيحٝص پڑی ہٞثی طٜی  ٙٝؿگَی ىٓٝض رٖ گ٤خ ہ "۔
حّ ر٘خ پَ ؿذ آىٓی کٍٗ ٞظہ ىحٍٝا ٣خ ىَٓٝے ٓخطٞ٤ٜا کی َ١ف ٓ
کٞثی طکِ٤ق پہ٘ک ط ٙٝ ٞحُٕ ٓ رٜالثی کَے ح ٍٝحُٕ ک ٓخط ٜحٍٝ
كٖٔ ِٓٞک ٓ پ ٖ٤آث ۔حٓی ُ ٤حٓالّ ٗ ۂ٘٤ہ ِٛہ ٍكٔی
ُ٣خىٙ
ِ
کخ ىٍّ ى٣خ ہ ۔ ٗزیﷺ ٗ حٕ حُلخظ ٓ٤ں حّ َ١ف طٞؿہ ىالثی ہ 7

ح َُ ٛحَُّ ٌِ ١اِ ًَح هَطَ َؼ ْ
ض ٍَ ِك ُُٔٚ
ََُ ٤
ح َُ ٛرِ ْخُ ُٔ ٌَخكِ ِت َْ ِٖ ٌِ َُٝحُ َِ ٞ
ْْ ْحُ َِ ٞ
ََِٜٛخ.
ََ ٝ

ِٛہ ٍكٔی ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ آىٓی ِٛہ ٍكٔی کخ ريُہ چکخث رِکہ ِٛہ
ٍكٔی ٣ہ ہ کہ حگَ ُٞگ آىٓی ٓ طؼِوخص طٞڑ٣ں ط٣ ٞہ حُٕ ک ٞؿٞڑے۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ  ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۷هطغ ٍكٔی حُ ڈحکٹَ ٓ٤ي ٓلٔي
ٗٞف ٛللہ ٕ ۷طخ ٖ)۷

اعالو يٍں ػًم ،ؽغى کے نؾبظ عے َہٍں ثهکہ اؽغبٌ
کے نؾبظ عے دٌکٓب عبرب ہے:

٣ہ رخص ِٓلٞظ ٍہ٘ی چخہ ٤۔ کہ حٓالّ ٓ٤ں ػَٔ حّ ک كـْ ٣خ حُّ کی
ٓويحٍ ک ُلخظ ٓ ٗہ٤ں رِکہ حّ ُلخظ ٓ ٗخپخ ؿخطخ ہ کہ حّ ٓ٤ں
حكٔخٕ کظ٘خ ہ ح ٍٝحّ ٓ٤ں پوظگی کْ هيٍ ہ ۔

اعالو يٍں اؽغبٌ کب يوبو َلم کب َہٍں ثهکہ ٌہ اٌک
كشٌنہ ہے :
طؼخُی ٗ ِٓٔٔخٗٞا پَ الُّ ک٤خ ہ رخُکَ حٓی َ١ف ؿْ
ؿٔ ہللا
ٖ
َ١ف کہ حُٕ پَ ٍُٝے ح ٍٝىَٓٝے كَحث ٞالُّ کَ ى٣ج گج ہ٤ں۔
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حٓخّ ِْٓٔ ٗ
كَٓخط ہ٤ں7

كَ٠ص ٗ ّيحىؓ ٖ٣
حٓ ّٝ

ٍٝح٣ض ک٤خ ہ ۔ ٍٓ ٍٞہللاﷺ

ہللا ّ ٠ِٛ
ہللا ػ٘،ٚػٖ ٍّٓ ٍٞ
ػٖ َٗ َّيح ِى رٖ أّ ٢ٍٟ ّٝ
ہللا ػِٚ٤
إ َّ
 ِْٓٝهخٍ َّ " 7
ٔخٕ ػِ٢ْ َٗ ًَُِّ ٠ء ،كب ًَح هَظَ ِْظُ ْْ
حإلكْ َ
ہللاَ طَؼخًَُ ٠ظَ َ
ذ ِ
كؤكْ ُِٔ٘ٞح حُوِ ْظَِشَ َٝاِ ًَح ًَرَلْ ظُ ْْ كؤكْ ُِٔ٘ٞح حُ ٌَّ ْر َقُِ ٤ُْ َٝ ،ل َّي أ َك ُي ًُ ْْ َٗ ْل ََطَُٚ
(ِْٓٔ)
ََُِ ٤ُْ ٝفْ ًَرَِ ٤لظَ ُٚ۔

طؼخُی ٗ ہَ چ ِ٤ک رخٍے ٓ٤ں حكٔخٕ ک ٞالُّ ک٤خ ہ ٣ہخا طک
"ہللا
ٖ
کہ ؿذ طْ کٔی چ ِ٤ک ٞهظَ کَ ٝط ٞحكٖٔ ٣َ١و ٓ ح ٍٝؿذ طْ کٔی
ؿخٗ ٍٞکً ٞرق کَ ٝط ٙٝ ٞرٜی حچ٣َ١ ٜو ٓ کَٝ۔ حپ٘ی چَٜی کٞ
هٞد ط ِ٤ک٤خ کَ ٝح ٍٝؿْ ؿخٗ ٍٞکً ٞرق کَٗخ ہ ٞحُٓ حً٣ض ٓ
رکخإ"۔
َذ حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ح ٍٝحّ ک رخٍے ٓ٤ں حُ٣ ٍٞٛہ ہ کہ
٣ہخا ُلع َکظ َ
٣ہ ٝؿٞد ح ٍٝكَ٤ٟض ک ٤ِ٤آطخ ہ ۔

آپﷺ کب اٌک اسؽبد ٌہ ثٓی ہے کہ:
إ ہللا ٣لذ ٖٓ حُؼخَٓ اًح ػَٔ إٔ ٣لٖٔ۔
(ر٤ٜوی)
طؼخُی ک٣ ٞہ رخص پٔ٘ي ہ کہ ح٣ک ػخَٓ ؿذ کٞثی ػَٔ کَے طٞ
"ہللا
ٖ
حُٓ حكٖٔ ٣َ١و ٓ حٗـخّ ىے"۔
طؼخُی ٗ ہَ ػَٔ ٓ٤ں حكٔخٕ ک ٞالُّ ک٤خ ہ ح ٍٝحُٓ
ؿْ َ١ف ہللا
ٖ
ٝحؿذ هَحٍ ى٣خ ہ حّ َ١ف  ٙٝحكٔخٕ ک ٞرٜی پٔ٘ي كَٓخطخ ہ حٍٝ
ٛخكذ حكٔخٕ ک ٞرٜی۔

ػًم ؽغٍ کب روبمب
ثهکہ هشآٌ رٕ يکهلٍٍ عے فشف
ِ
ػًم اؽغٍ کی هشف دػٕد دٌزب
َہٍں کشرب ثهکہ اَُہٍں
ِ
ہے 7
طؼخُی كَٓخطخ ہ 7
ہللا
ٖ
َٝحطَّزِؼ ُْٓٞح حَكْ َٔ َٖ َٓخٓ حُ ْٗ ِِ ٍَ حَُِ ٍَّْ ْٖ ِّٓ ْْ ٌُ ٤رِّ ٌُ ْْ۔
(حَُِٓ۔)۷۷
"ح ٍٝپَٝ٤ی حهظ٤خٍ کَ ٝحپ٘
پہِ ٞکی"۔

ٍد کی ر٤ٜـی ہٞثی کظخد ک

كَزَ َِّْ٘ ِػزَخ ِى  04حَُّ ٌِْٔ َ٣ َْٖ ٣ظَ ِٔؼ ُْْ َٕ ٞحُوَ ْ ٍَ ٞكََ٤ظَّزِؼ ُْ َٕ ٞحَكْ ََٔ٘ٗٚ
(حَُِٓ۔ ٔ۴طخ )ٔ۸
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"پْ ر٘خٍص ىے ىَ٤ٓ ٝے حُٕ ر٘يٝا ک ٞؿ ٞرخص ک ٞؿٓ ٍٞ
ہ٤ں ح ٍٝحّ ک رہظَ ٖ٣پہِ ٞکی پَٝ٤ی کَط ہ٤ں"۔

ٓ٘ظ

هشآٌ يغٍذ رٕ يخبنلٍٍ کے عبرٓ عذال کے نٍے ثٓی
هشٌن اؽغٍ کب ؽکى دٌزب ہے:

ََ ٝؿخ ِى ُْ ْْ ُٜرِخَُّظِ ْ ٠َ ِٛ ٢حَكْ َٔ ُٖ۔

"حُٞ ٍٝگٞا ٓ

ٓزخكؼہ کَ ٝحٔ٣

٣َ١و

(حُ٘لَ۔)ٕٔ۷
پَ ؿ ٞرہظَ ٖ٣ہ"ٞ۔

ِٔ ثشائی کٕ اؽغٍ هشٌوے عے دكغ کشَے کب ؽکى دٌزب
ہے:

ََ ٝال طَ ْٔظَ ِْ ١ٞحُ َل ََٔ٘شُ ََ ٝال حُ َِّّٔ٤جَشُ ۭ حِ ْىكَ ْغ رِخَُّظِ ْ ٠َ ِٛ ٢حَكْ َٔ ُٖ۔
ٖكْ حُٔـيٙ۔)ٖ۷
"ٗ٤کی ح ٍٝريی ٣کٔخا ٗہ٤ں ہ٤ں طْ ريی ک ٞحُّ ٗ٤کی ٓ
رہظَ ٖ٣ہ"ٞ۔

(ٍٓٙٞ
ىكغ کَ ٝؿٞ

رخهٍن کبئُبد أس يٕد ٔ ؽٍبد کب يوقذ ٌہ دٌکُٓب ہے
کہ کٌٕ اؽغٍ ػًم کشرب ہے:
هَإٓ ٗ آٓٔخٕ ،ٖ٤ُٓ ،رخهی کخث٘خص حٞٓ ٍٝص  ٝك٤خص کی طوِ٤ن کخ
ٓوٜي ٣ہی ر٤خٕ ک٤خ ہ کہ ٓکِل ٖ٤ک ٞآُٓخ٣خ ؿخث کہ ؛
کٕٞ
"حٕ ٓ٤ں ٓ
(ٓ ٍٙٞحُکٜق ۔)۴
حَ ْْ ُُّٜ٣حَكْ َٔ ُٖ َػ َٔ ًال۔
حكٖٔ ػَٔ کَٗ ٝحال ہ "۔
ؿٔ٤خ کہ حّ پَ کظخد ہللا کی کجی آ٣خص گٞح ٙہ٤ں۔
(ٓ ٍٙٞہٞى آ٣ض ٗٔزَ ٍٙٞٓ ،۴حُِٔک آ٣ض ٗٔزَٕ ٍٙٞٓ ،حُکہق آ٣ض
ٗٔزَ)۴
حٕ ک ىٍٓ٤خٕ طٔخرن حٓ ٍٝوخرِہ حّ ٓ٤ں ٗہ٤ں ہ کہ ک ٕٞرَُح ػَٔ
کَطخ ہ ح ٍٝک ٕٞحچٜخ ،رِکہ حٓ َٛوخرِہ حّ رخص ٓ٤ں ہٞطخ ہ کہ کٕٞ
كٖٔ(حچٜخ) ػَٔ کَطخ ہ ۔ ح ٍٝک ٕٞحكٖٔ (ُ٣خى ٙحچٜخ)۔ ٍَٟٝص حّ
رخص کی ہ کہ ح٣ک ِٓٔٔخٕ كَى کخ ح َٛکخّ ہی ٣ہ ہ ٞکہ  ٙٝۂ٘٤ہ
حكٖٔ ح ٍٝحٍكغ کی ک ٖٗٞکَطخ ٍہ ۔

عت عُذ يبَگٕ رٕ عُذ انلشدٔط يبَگٕ:
كي٣غ ٓ٤ں ہ 7
اًح ٓؤُظْ ہللا كخٓؤُ ٙٞحُلَى ّٝكبٗ ٚأ ٢ٓٝحُـ٘ش ٝأػِ ٠حُـ٘ش
ٝكٞه ٚػَٕ حَُكٖٔ۔
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"ؿذ طْ ہللا ٓ ؿ٘ض ٓخٗگ ٞط ٞحُّ ٓ ؿ٘ض حُلَى ّٝکی ُىػخ کَٝ۔٣ہ
حػِی ہ ح ٍٝحّ ک حٝپَ ہللا
ٓذ ٓ رہظَ ٖ٣ؿ٘ض ہ ٣ہ ٓذ ٓ
ٖ
طؼخُی کخ ػَٕ ہ "۔
ٖ

ش عجشٌم َيٍں اؽغبٌ کی کٍلٍذ کب ثٍبٌ:
ؽذٌ ِ

ح٘ٓ ٍٝہ ٍٞكي٣غ ؿزَ٤ٓ َ٣ں رٜی ہ کہ ؿذ ؿزَٗ ٗ َ٣زی ِٛی ہللا
ػِ٤ہ  ٓ ِْٓٝحكٔخٕ ک رخٍے ٓ٤ں ٓٞحٍ ک٤خ طٗ ٞزیﷺ ٗ كَٓخ٣خ7

حإلكٔخٕ هخٍ إٔ طؼزي ہللا ًؤٗي طَح ٙكخٕ ُْ طٌٖ طَح ٙكبَٗ٣ ٚحى۔
(ٓظلن ػِ٤ہ)

"حكٔخٕ ٣ہ ہ کہ ہللا کی حٔ٣ی ػزخىص کَ ٝگ٣ٞخ کہ ط ٞحُٓ ى٣کٍ ٜہخ
ہ پْ حگَ طٞحُٓ ٗہ٤ں ى٣کٍ ٜہخ ط٣ ٙٝ ٞو٘٤خ ً طٔہ٤ں ى٣کٍ ٜہخ ہ "۔
٣ہ ػزخىص ٓ٤ں حكٔخٕ کی طلٔ َ٤ہ ح ٍٝحّ ٓ َٓحى ہ حٔ٣خ ٓگٖ ہٗٞخ
ح ٍٝحّ هيٍ حهال ٙکخ ٓظخہَ ٙکَٗخ ؿ ٔ٤ہللا ٓخٓ٘ ٗظَ آٍہخ ہ ۔
(ى٤ٓ ٖ٣ں طَؿ٤لخص حُ ٓٞ٣ق حُوَٟخٝی ٛللہ ٖ ۴طخ )۴۷
ک٤خ پ٤خٍی ک٤ل٤ض ہ ؿ ٞكٍٞ٠ﷺ ر٤خٕ كَٓخط ہ٤ں7
„„ ػزخىص ح ٔ٣کَ ٝکہ گ٣ٞخ طْ ہللا ک ٞى٣کٍ ٜہ ہ ٞح ٍٝحگَ ٣ہ ٗہ کَ
ٓک ٞط٣ ٞہ ط ٍٜٞکَ ٝکہ ہللا طٔہ٤ں ى٣کٍ ٜہخ ہ ‟‟۔
٣ہی ط ٍٜٞؿخُذ آؿخث ط ٞرہض رڑی رخص ہ ۔ ٓخٍی ک٤ل٤خص ہی ريٍ
ؿخث٤ں گی۔۔ حگَ کٞثی ٗخر٘٤خ رٜی رخىٗخ ٙک ىٍرخٍ ٓ٤ں ِٓ٘ ک ُ٤
آث  ،حگَ چہ  ٙٝحٗيٛخ ہ ح ٍٝحُٓ ککٗ ٜظَ ٗہ٤ں آطخ ُ٤کٖ ؿذ حٓ ٣ہ
کہخ ؿخث کہ حد رخىٗخ ٙطٔہخٍے رخُکَ ٓخٓ٘ ہ  ،ط ٞآپ ى٣ک٤ٜں گ
کہ حّ ک حػ٠خء ڈ ِ٤ٛپڑ ؿخث٤ں گ ۔ حُّ کی گَىٕ ڈِ٤ٛی پڑ ؿخث
گی ،حُّ ک هيٓٞا ٓ٤ں كَم آؿخث گخ ح ٍٝحّ کی آٝحُ ىد ؿخث گی۔
كو٣ ٢ہ ٓ٘ظ ہی کہ رخىٗخٓ ٙخٓ٘ ہ ۔ حّ پَ ٣ہ ک٤ل٤ض ١خٍی ہ ٞؿخث
گی۔ كخالٗکہ ٗ ٙٝخر٘٤خ ہ ح ٍٝحُٓ ککٗ ٜظَ ٗہ٤ں آ ٍہخ ۔ہْ ٗخ ر٘٤خ ہی
ٓہی۔ حگَ َٛف ٣ہ ط ٍٜٞہی ىٍ ٓ٤ں رٹٜخ ُ٤ں کہ هيح ى٣کٍ ٜہخ ہ طٞ
ۂخٍی ػزخىص کی ک٤ل٤خص ريٍ ؿخث٤ں۔ حگَ ہللا حپ٘ی ػظٔض ۂخٍے ىٍ ٓ٤ں
رٹٜخ ىے ح ٍٗٝ ٍٝکی طٞك٤ن رٜی ػطخ كَٓخ ىے ط ٞپ َٜک٤خ کہ٘ !
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٛ ٕٓٔ۷ ٕٞللہ )۲۷
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سصو خٍش ٔ ؽش کے علش َبيے عے آگہی
ِ
ض ى ٖ٣کخ كَ٠٣ہ حٗـخّ ى٘٣خ،
ؿِزہ ى ٖ٣کی ؿيٝؿہي ٓ٤ں كٜہ ُ٘٤خ ،حهخٓ ِ
ٔ
رڑے پٔ٤خٗ پَ حٗٔخٗٞا ک ٞظِْ کی ٍ َ٣ٞ١حص ٓ ٗـخص ىالٗخ،
ؿٜٞٹ هيحإا ح١ ٍٝخؿٞص کی كَٓخَٗٝحثی ٓ رکخٗخ ح ٍٝحُٗہ٤ں حپ٘
ٍد کی َ١ف رالٗخ ،ظخہَ ہ کہ ٣ہ کخّ ػزخص  ٝحٓظوخٓض حٍٝ
حُٞٝحُؼِٓی،ح ٍٝہَ َ١ف کی آُٓخثٖ ک ٞه٘ي ٙپ٘٤خٗی ٓ ؿ ِ٘٤ٜکخ
ٓطخُزہ  ٝطوخٟخ کَطخ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ طٔخّ ک٤ل٤خص حٓ ٍٝخٍی ه٤ٜٛٞخص
ح٣ک ِٓٔٔخٕ ىحػی ح ٍٝطلَ٣ک ک کخٍکٖ ٓ ٓطِٞد ہ٤ں۔ حٕ ٛلخص
ک ٞپ٤يح ک ٤رـ َ٤حٗٔخٕ ٓخٓٞ٣ی کخ ٗکخٍ ہٞطخ ہ ۔
حٓی ؿِزۂ ى ٖ٣کی ؿيٝؿہي ک كٞحُ ٓ ٣ہ رخص رٜی ۂخٍے پٖ٤
ٗظَ ٍہ٘ی چخہ ٤۔ کہ ٗ٤کی ک ٞحپ٘خٗ ح ٍٝه َ٤کی َ١ف رڑ، ٘ٛ
رٜالثی کخ ٗؼ ٍٞپ٤يح کَٗ  ،كٔ٘خص ک كَ ٝ ٙالُچ ک ٞحپ٘ی ١ز٤ؼض
ک حٗيٍ پخٗ کخ ٍؿلخٕ طٞٓ ٞؿٞى ہٞطخ ہ ُ٤کٖ ه َ٤کخ کٞثی ػِْ
حپ٘ ٗظ٤ـ ح ٍٝحٗظہخ کٗ ٞہ٤ں پہ٘چ ٓکظخ۔ؿذ طک کہ َٗ کخ ػِْ رٜی
ٓٞؿٞى ٗہ ہٞ۔ َٗ ک ؿ َٓ ٞچ٘ٔ ہ٤ں ،رَحثی کی ؿ ٞؿڑ٣ں ہ٤ں۔ حّ
کخ ؿ ٞپٍٞح ٗظخّ ہ ۔ كظ٘ ح ٍٝحّ ک ؿ ٞحٓزخد ہ٤ں ،كی ُٓخٗہ َٗکی
ض ػِٔی ح ٍٝحّ کی ِٖ٣ـخٍ کی ؿٍٞٛ ٞط٤ں ہ٤ں ،حّ رخ َ١حٍٝ
ؿ ٞكکٔ ِ
ُ
کلَ ک حٗيٍ ؿْ َ١ف کی کہَٓخٗ٤خا ہ٤ں حٕ ک رخٍے ٓ٤ں ػِْ
كخ َٛکَٗخ حٓی َ١ف ٍَٟٝی ہ ؿْ َ١ف کہ ه َ٤ک رخٍے ٓ٤ں۔
كَ٠ص كٌ٣لہ رٖ ؓ
کَحّ
ٔ٣خٕ ٓ٘ہٛ ٍٞلخری ہ٤ں كَٓخط ہ٤ں کہ ٛلخرہ
ؓ
ؿذ ٗزی ﷺ کی هيٓض حهيّ ٓ٤ں كخ َٟہٞط ط ٜط ٞه ،َ٤رٜالثی حٍٝ
ؿ٘ض ک رخٍے ٓ٤ں ٓٞحٍ کَط ط ٜ۔ ُ٤کٖ ٓ٤ں ؿذ رٜی ٍٓ ٍٞہللا ﷺ
کی هيٓض ٓ٤ں كخ َٟہٞطخ طٜخ۔ ط٤ٓ ٞں آپ ﷺ ٓ َٗ ح ٍٝكظ٘ٗٞک
رخٍے ٓ٤ں پٞچٜظخ طٜخ۔ ح ٍٝحٕ ک ٓيرخد حٓ ٍٝوخرِ ک كٞحُ ٓ
کَحّ ک ىٍٓ٤خٕ ؿ١ ٞزوخص ہ٤ں ح ٍٝرؼي ٓ٤ں
ٓٞحٍ کَطخ طٜخ۔ ٛلخرہ
ؓ
ُ
حُٓض ٗ ٓوظِق كٞحُٞا ٓ حٕ ٓ حٓظلخى ٙک٤خ ہ ۔ كَ٠ص كٌ٣لہ ؓ
حّ ُلخظ ٓ ٣کظخ ح٘ٓ ٍٝلَى حػِحُ ٍکٜظ ہ٤ں۔ کہ ٗزی ﷺ ٓ حُٗہٞا
ٗ كظ٘ٞا حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا کی ٗخکخٓٞ٤ا ح ٍٝۂِ٣ظٞا ک كٞحُ ٓ رٜی
کَحّ ک ٞحّ كٞحُ ٓ
طٔخّ پ ٖ٘٤گٞثٞ٤ا ک ٞكخ َٛک٤خ ہ ۔ ٛلخرہ
ؓ
ؿذ ٝهض پ ٖ٤آطی طٜی حٓ ٍٝؼخِٓہ كۂی کخ ٓٔجِہ پ ٖ٤ہٞطخ طٜخ طٙٝ ٞ
كٌ٣لہ ٓ ٍؿٞع کَط ط ٜ۔
كَ٠ص
ؓ
حّ ٓ حّ رخص کخ حٗيحُُ ٙگخٗخ ٓ٘کَ ٗہ٤ں ہ کہ ٓؼخَٗے ک حٗيٍ
ريی ک ؿٍ ٞؿلخٗخص ہ٤ں ،ريی کی حُٹٝ ٜ٘حُی طلَ٣کٞا کی ؿٞ
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ر٘٤خى٣ں ح ٍٝکِ٤خص ہ٤ں۔ حُٕ ک رخٍے ٓ٤ں ٓؼِٓٞخص كخ َٛکَٗخ۔ حٍٝ
١خؿٞص کی كَٓخَٗٝحثی ک ٞهخثْ ح ٍٝرخهی ٍک ٜ٘ک ُ ٤ؿظ٘ ہخطٜ
آگ رڑٛظ ہ٤ں۔ حٕ ہخطٜٞا کٍٝ ٞک٘خ ،حٕ چہَٝا ک ٞپہکخٗ٘خ ،حٕ ٍٞ٣ٝا
ٓ آگخ ٙہٗٞخ ح ٍٝحُٕ ک ٣َ١ ٍٞ١وٞا ک رخٍے ٓ٤ں آگخہی كخَٛ
ٍُّ ه َٗ ٝ َ٤ک پٍٞے ٓلَٗخٓ
کَٗخ رخُکَ ٓطِٞد ہ ۔۔۔۔۔حگَ آپ ِ
ٓ آگخٗ ٙہ٤ں ہٗٞگ ط ٞحپ٘ی ؿيٝؿہيکٛ ٞل٤ق ٍُم ٗہ٤ں ىے ٓک٤ں
گ
ُ
ٓٙٞ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٕٔٔٓ ٕٞٔ٠ٓ ،ؿِزہ ى ٖ٣ح ٍٝح ٔ
ٍٓ ٍٞحُ ٓ٤ي ٓ٘ ٍٞكٖٔ ٛللۂ ۲طخ ٕ)۲
ٍُّ ه َٗ ٝ َ٤ک ٓلَٗخٓ ک
ڈحکٹَ ٓلٔٞى حكٔي ؿخُی حٓی
ِ
ِِٓٔ ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں۔حٓالّ کخث٘خص ک كوخثن ک ٓکَٔ حىٍحک حٍٝ
ٛل٤ق ٗؼ ٍٞکی ىػٞص ى٣ظخ ہ ۔ حٓالّ کی ىػٞص ٣ہ ہ کہ حٕ كوخثن
ک ٗؼ ٍٞک ٞرہظَ ر٘خٗ ک ُ َِٔٔٓ ٤ک ٖٗٞکی ؿخطی ٍہ ۔ حٕ
كوخثن ک حىٍحک ٓ٤ں حٕ هٞطٞا کخ حىٍحک رٜی ٗخَٓ ہ ؿ َٗ ٞکی
ػِٔزَىحٍ ہ٤ں۔ ح ٍٝکخث٘خص ٓ٤ں ه َ٤ک هالف کخٍ كَٓخ ہ٤ں۔ ه َ٤ک
ه َ٤ہ ٗٞکخ ط ٍٜٞحّ ٝهض طک ًہٖ ٓ٤ں ٗہ٤ں آٓکظخ۔ ؿذ طک حٗٔخٕ
َٗ ک ط ٓ ٍٜٞآٗ٘خ ٗہ ہٞ۔ حّ ُ ٤کہ حگَ حٗٔخٕ َٗ کخ حىٍحک ٗہ
ٍکٜظخ ہ ٞط ٞحُّ ک ٞه َ٤کی حۂ٤ض کخ حٗيحُ ٙہی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔كَ٠ص
ؓ
ػَٔ ک ُٓخٗ ٓ٤ں ح٣ک رخٍ کٔی ػاله کی گٍَٗٞی ٣خ کٔی ح ٍٝحہْ
ًٓہ ىحٍی پَ كخثِ کَٗ ک ُ ٤کٔی ٓ٘خٓذ كَى کی طالٕ طٜی۔
ٛلخرہ کَحّ ٓ ٓ٘ ٍٙٞہٞح حٓ ٍٝوظِق ٗخّ ُ َ٣ؿ ٍٞآث ۔ ح٣ک ٗخّ
َُ٣ؿ ٍٞآ٣خ ح ٍٝكخ ٗ ٖ٣َٟحٕ ٛخكذ ک طوٞے ح ٍٝکَىحٍ کی
هٞد طؼَ٣ق کی۔ ح ٍٝکہخ کہ  ٙٝحط٘ ٗ٤ک ہ٤ں کہ کخٗہ ال ٣ؼَف حَُ٘۔
گ٣ٞخ کہ  َٗ ٙٝک ٞؿخٗظ ہی ٗہ٤ں۔٣ؼ٘ی  ٙٝريی ح ٍٝرَُحثی ک طٍٜٞ
ؓ
ک حٕ ٣وغ
ٓ ہی ٗخ آٗ٘خ ہ٤ں۔ كَ٠ص
ػَٔ ٗ ؿٞحرخ ً كَٓخ٣خ حًح ُ ٗٞ٣
ك٤ہ ۔پ َٜط ٞحّ کخ رڑح حٓکخٕ ہ کہ ٤ٓ َٗ ٙٝں ٓزظال ہ ٞؿخث٤ں۔ (حكکخّ
حُوَإٓ ؿٜخ٤ٓ ٙں ہ هُِ َ٤ؼَٔ رٖ حُوطخد 7كالا ال ٣ؼَف حَُ٘ ،هخٍ
حؿيٍ حٕ ٣وغ ك٤ہ) پ َٜآپ ٗ كَٓخ٣خ کہ حٗ ٔ٣و ٚک ٞهطؼخ ً حٔ٣ی
ٗخُک ح ٍٝحہْ ًٓہ ىحٍی ٗہ٤ں ٓٗٞپی ؿخ ٓکظی۔ حّ ُ ٤ؿٗ ٞوَٗ ٚ
ک ط ٓ ٍٜٞہی ٗخٝحهق ہ ٞحُّ ک َٗ ٓ٤ں پڑٗ ک حٓکخٗخص رٜی
رہض ُ٣خى ٙہ٤ں۔ۂ٤ں حٔ٣خ كَى ىٍکخٍ ہ ؿ ٞه َٗ ٝ َ٤کخ کٔخ كوہ،
حىٍحک ٍکٜظخ ہٞ۔ ح ٍٝپ َٜه َ٤کی هٞطٞا ک ُ ٤کخّ کَے۔ حّ ُ٤
ٍ ُٝح ٓ ٍٝہی ه َ٤کی رخص ک ٓخطٓ ٜخط َٗ ٜکی رخص رٜی
حٓالّ
ِ
ُ
کَطخ ہ ۔ َٗ ک ُ ٤ؿ ٞهٞط٤ں کخٍ كَٓخ ہ٤ں حٕ کخ ًکَ رٜی کَطخ ہ ۔
ح َٗ ٍٝکی حٕ هٞطٞا ک هخطٔ حِ ٓ ٍٝيرخد ک ُ ٤ؿْ رخالطَ
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ٓ٤خٓی ح ٍٝػٔکَی هٞص کی ٍَٟٝص ہ ۔ حُّ کخ رٜی ًکَ کَطخ ہ ۔
ح ٍٝحّ هٞص ک ٞکخٓ٤خد  ٝکخَٓحٕ ر٘خٗ ک حكکخّ رٜی ى٣ظخ ہ ۔
(حٓالّ کخ هخٗ ٕٞر ٖ٤حُٔٔخُک حُ ڈحکٹَ ٓلٔٞى حكٔي ؿخُی ٛللہ ٕٖٔ)
ؿْ َ١ف َٗ ح ٍٝكظ٘ہ  ٝكٔخى کی ١خهظٞا کخ ٓوخرِہ کَٗ ک ُ٤
ۂ٤ں حُٕ ک َٓچ٘ٔٞا ،كکٔض ػِٔی ح ٍٝطيحرٓ ٓ َ٤کَٔ آگخہی ہٗٞی
چخہ ٤۔۔حٓی َ١ف ٣ہ رٜی ح٣ک ٍَٟٝی حَٓ ہ کہ ِٓٔٔخٕ آپْ ٓ٤ں
ح٣ک ىَٓٝے ک كخالص ٓ رخهزَ ہٞا کٗٞ٤کہ ٣ہ حٓض رخۂی حهٞص
حَٝٓ ٍٝص ح ٍٝح٣ک ىَٓٝے ک ٣ٍَٟٝخص ح ٍٝكخالص ٓ رخهزَی
ح ٍٝهزَ گَ٤ی کی ر٘٤خى پَ ہی هخثْ  ٝىحثْ ٍٓ ٙکظی ہ ح ٍٝحپ٘
کَ ْ٣کی
ىٗٔ٘ٞا ک ٓوخرِ ک ُ ٤هٞص كَحہْ کَ ٓکظی ہ ۔ٗزی
ؐ
ط٘ز٤ہ ہ ۔

كيػ٘خ ٓلٔي ػ٘خ أكٔي ٗخ ػزي ہللا رٖ أر ٢ؿؼلَ حَُحُ ١ػٖ أر ٚ٤ػٖ
حَُر٤غ رٖ أْٗ ػٖ أر ٢حُؼخُ٤ش ػٖ كٌ٣لش هخٍ هخٍ ٍٓ ٍٞہللا ٠ِٛ
ہللا ػِٜ٣ ُْ ٖٓ ِْٓ ٝ ٚ٤ظْ رؤَٓ حُِٔٔٔ ٖ٤كُِْ ٖٓ ٝ ْٜ٘ٓ ْ٤
ٜ٣زق ٗ ْٔ٣ٝخٛلخ ّلِل ٌُٝ َُُٚٞٓٝظخرٝ ٚإلٓخُٓٝ ٚؼخٓش
حال٢ٓٝ
(حُٔؼـْ
حُِٔٔٔ ٖ٤كِْٜ٘ٓ ْ٤۔
ُِطزَحٗی)
"كَ٠ص كٌ٣لہ ؓ کی ٍٝح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ كَٓخ٣خ ؿٞ
ِٓٔٔخٗٞا ک حؿظٔخػی ٓؼخٓالص ک ٞحۂ٤ض ٗہ٤ں ى٣ظخ (حٕ ٓ٤ں ىُکٔپی
طؼخُی ،حّ
ٗہ٤ں ُ٤ظخ) ِٔٔٓ ٙٝخٗٞا ٓ٤ں ٓ ٗہ٤ں ح ٍٝؿٛ ٞزق ٗ ٝخّ ہللا
ٖ
ٍٓ ٍٞح ٍٝحٓکی کظخدِٔٔٓ ،خٗٞا ح ٍٝحٕ ک (ى٘٣ی  ٝىٗ٤خٝی
ک
ؐ
ٓؼخٓالص ک ) ًٓہ ىحٍٝا ک ٓخط ٜه َ٤هٞحہخٗہ ٓ ٝوِٜخٗہ طؼِن ٗہ٤ں
ٍکٜظخ  ٙٝحٕ ٓ٤ں ٓ ٗہ٤ں"۔
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عہبد كی عجٍم ہللا عے هزبل كی عجٍم ہللا رک
ؿہخى ک ُلظی ٓؼ٘ی ٣ہ ہ٤ں کہ کٔی کخّ ک ُ ٤حپ٘ی ک٤٘ٗٞں َٛف
کَ ڈحُی ؿخث٤ں حٓ ٍٝوٜي طک پہ٘ک٘ ک ٤ِ٤حپ٘ی ٓخٍی ١خهض ٗکٞڑ
ىی ؿخث ۔ حّ ُ ٤ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ؿہخى کَٗ کخ ٓلہ٣ ّٞہ ہٞح کہ
َٛف ہللا کی ٍٟخ کی هخ َ١حُّ ک ى ٖ٣کی پَٝ٤ی حٗ ٍٝہخىص کخ
كن حىح کَ ى ٘٣ک ُٓ ٙٝ ٤ذ کک ٜکَ ڈحال ؿخث ؿ ٞرْ ٓ٤ں ہٞ۔
حٓالّ ۂ٤ں ہيح٣ض ى٣ظخ ہ کہ حٓالّ کی ٍح٤ٓ ٙں ٍکخٝٹ هٞح ٙکٞثی ہٞ
حُٓ ہٹخٗ کی ر َٜپ ٍٞک ٖٗٞکی ؿخث ۔ َِٓٔٔ کی ؿخث ح ٍٝآهَی
كي طک کی ؿخث ۔ حّ ک ٖٗٞک٣َٗ ٞؼض ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا کخ ٗخّ ى٣ظی
ہ ۔

عہبد كی عجٍم ہللا کٍب ہے:
ٖ
ََ ٝؿخ ُِ ٛي ْٝح كِّ ٢
ہللاِ َك َّ
ن ِؿَٜخ ِىۭٖ ٙ۔
طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7
ہللا
ٖ
(حُلؾ۔)۴۸
"ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ؿہخى کَ ٝؿٔ٤خ کہ ؿہخى کَٗ
کخ كن ہ "۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ رہض هٞرٍٜٞص حٗيحُ ٓ٤ں ؿہخى ،هظخٍ ،ح ٍٝكی ٓزَ٤
ہللا کی ٟٝخكض کی ہ ۔ „„ؿہخى ٓ َٓحى ٓل ٞهظخٍ (ؿ٘گ) ٗہ٤ں ہ
رِکہ ٣ہ ُل ٢ؿيٝؿہي ،ک٘ٔکٖ ح ٍٝحٗظہخثی ٓؼی  ٝک ٖٗٞک ٓؼ٘ی ٓ٤ں
حٓظؼٔخٍ ہٞطخ ہ ۔ پ َٜؿہخى حٓ ٍٝـخہي٤ٓ ٙں ٣ہ ٓلہ ّٞرٜی ٗخَٓ ہ کہ
ِٓحكٔض کَٗ ٝحُی کک١ ٜخهظ٤ں ہ٤ں ؿٖ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٣ہ ؿيٝؿہي
ٓطِٞد ہ ۔ ح ٍٝحّ ک ٓخط ٜكِی ہللا کی ه٤ي ٣ہ ٓظؼ ٖ٤کَ ى٣ظی ہ کہ
ِٓحكٔض کَٗ ٝحُی ١خهظ٤ں  ٙٝہ٤ں ؿ ٞہللا کی ر٘يگی ح ٍٝحّ کی ٍٟخ
ؿٞثی ٓ٤ں ح ٍٝحّ کی ٍح ٙپَ چِ٘ ٓ٤ں ٓخٗغ ہ٤ں ح ٍٝؿيٝؿہي کخ
ٓوٜٞى٣ہ ہ کہ حٕ کی ِٓحكٔض کٗ ٞکٔض ىے کَ آىٓی هٞى رٜی
ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک ر٘يگی کَے حُ ٍٝىٗ٤خ ٓ٤ں رٜی حّ کخ کِٔہ رِ٘ي ح ٍٝکلَ ٝ
حُلخى ک کِٔ پٔض کَ ى ٘٣ک ُ ٤ؿخٕ ُڑح ىے۔۔۔۔۔۔ ؿہخى کخ ٤ٓٝغ
طَ ٓ٤يحٕ پٍٞی ىٗ٤خ ہ ۔ ؿْ ٓ٤ں کخّ کَٗ ٝحُی طٔخّ رـخٝص ک ٖ٤حٍٝ
رـخٝص آٓ ُٞح ٍٝرـخٝص حٗگ١ ِ٤خهظٞا ک هالف ىٍ ح ٍٝىٓخؽ ح ٍٝؿْٔ
كن ؿہخى
حٓ ٍٝخٍ کی ٓخٍی هٞطٞا ک ٓخطٓ ٜؼی  ٝؿيٝؿہي کَٗخ ِ ٙٝ
ہ ؿٔ حىح کَٗ کخ ٣ہ ٓطخُزہ ک٤خ ؿخ ٍہخ ہ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٖ)ٕ۷۷ ،ٕ۷
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حّ ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا کی ٗکَ ک٤خ ہ ٞحّ کخ طؼ ٖ٤كخالص ہی کَط ہ٤ں۔
حٓالّ ٗ حُُٞٛی  ٍٞ١پَ ٓوظِق كخالص ک ُ ٤حّ کی ٓوظِق
ٗکِ٤ں ح ٍٝهٔٔ٤ں ٓوٍَ کَ ىی ہ٤ں ۔
حٓخّ ٍحؿذ حٛلہخٗی ٗ ؿہخى ک ٞط ٖ٤هٔٔٞا ٓ٤ں طؤ ْ٤ک٤خ ہ ۔حٗہٞا ٗ
کہخ کہ ح٣ک ؿيٝؿہي ط ٙٝ ٞہ ؿ ٞکٔی ک ِٜىٖٗٔ ک هالف ہ٣ ٞؼ٘ی
„„ٓـخہيس حُؼي ٝحُظخہَ‟‟ ٣ؼ٘ی ٓ٤يحٕ ؿ٘گ ٓ٤ں ٗکَ کَ ىٖٗٔ ٓ
ٓؼَکہ آٍحثی۔ ؿيٝؿہي ٣خ ؿہخى کی ىَٓٝی هْٔ „„ٓـخہيس حُ٘لْ‟‟ ہ ؿٞ
حٗٔخٕ کی حپ٘ ٗلْ حٓخٍ ٙح ٍٝحپ٘ حٗيٍ ٓٞؿٞى ريی کی هٞطٞا ک
هالف ہٞ۔ح ٍٝطَٔ٤ی هْٔ  ٙٝہ ؿ٤ٗ ٞخ ٖ٤١ح ٍٝحرِ ْ٤کی ًٍ٣ض ک
(ٓلَىحص حُوَإٓ ؿِي
هالف ہ٣ ٞؼ٘ی „„ٓـخہيس حُ٘٤طخٕ‟‟
حٛ ٍٝللہ ٗٔزَٕٕٔ)

يٕالَب ٌٕعق افالؽی کے َضدٌک عہبد کی يُذسعہ رٌم رٍٍ
هغًٍں ہٍں:
(ٔ) ىحهِی ؿہخى ۔ (ٕ) ىػٞطی ح ٍٝكکَی ؿہخى۔ (ٖ) ِٓٔق ؿہخى۔(هظخٍ كی
ٓز َ٤ہللا)
کْ َ١ف ک كخالص ٓ٤ں حٕ ٓ٤ں ٓ ؿہخى کی کٔٗٞی هْٔ حهظ٤خٍ کی
ؿخٗی چخہ ٤۔ ح ٍٝحّ کخ ػِٔی ٣َ١وہ ک٤خ ہٞگخ حّ کی طل٤ٜالص کظخ د ٝ
ٓ٘ض ٓ٤ں ٗہخ٣ض ٝحٟق ہ٤ں۔

ٔ۔ داخهی عہبد کب يطهت ٌہ ہے :

کہ هٞى حٓالٓی ٓؼخَٗے ک حٗيٍ ؿ ٞرَُحث٤خا َٓ حُٹٜخطی ٗظَ آث٤ں۔ حُٕ
ک هالف ؿ٘گ کی ؿخث ۔ ح ٍٝحُٗہ٤ں ککَ کَ ٍک ٜى٣خ ؿخث ۔ ٗزی ﷺ کخ
حٍٗخى ہ ۔

ہللاِ ر ِْٖ َٓ ْٔؼُٞى أَ َّٕ ٍََُّٓ ٍَ ٞ
َػ ْٖ َػ ْز ِي َّ
ہللاِ  ٠ِٛ-ہللا ػِ -ِْٓٝ ٚ٤هَخ ٍَ «
ُ
َٓخ ِٓ ْٖ َٗزِ ٍّ ٠رَ َؼؼََّ ُٚ
ُّٕٞ
حٍَ ٣
ہللاُ كِ ٠أُ َّٓش هَ ْزِِ ٠اِالَّ ًَ َ
خٕ َُ ْٖ ِٓ ُٚأ َّٓظِ َِ ٚك َِ ٞ
 ٕٝرِؤ َ ْٓ َِ ِ ٙػُ َّْ اََِّٜٗخ طَ ْوُِ ُ
ق ِٓ ْٖ رَ ْؼ ِي ِْْ ٛ
 ٕٝرِ َُّٔ٘ظِ ِْ َ٣َٝ ٚوظَ ُي َ
َٝأََ ْٛلخدِ َ٣ؤْ ُه ٌُ َ
ُهُِ ِ
ُ ٕٝكَ َٔ ْٖ َؿخَ َٛيْْ ُٛ
َٓ ٕٞخ الَ ُْ ٣ئ ََٓ َ
ْ َ٣َٝ ٕٞل َؼُِ َ
َٓ ٕٞخ الَ ْ َ٣ل َؼُِ َ
ٞف َ٣وَُ ُُٞ
رِِ َ٤ي ِ ٙكَْ ُٓ َٞ ُٜئ ِٓ ِٖ ََ ْٖ َٓ ٝؿخَ َٛي ْْ ُٛرِِِ َٔخِٗ ِ ٚكَْ ُٓ َٞ ُٜئ ِٓ ِٖ ََ ْٖ َٓ ٝؿخَ َٛي ْْ ُٛرِوَ ِْزِ ِٚ
خٕ َكزَّشُ هََْ َىٍ۔
ْْ ٍََ ٝح َء ًَُِ َ
كَْ ُٓ َٞ ُٜئ ِٓ ِٖ ََ ٤َُٝ
حإلِ َٔ ٣
ي ِٓ َٖ ِ

ٖ
ٓ٘کٞس۔حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں ٛللہ ٕٖٖ)
(ِْٓٔ رلٞحُہ
"ٓـ ٓ ٜپہِ ؿظ٘ رٜی پ٤ـٔزَ آث ط ٞحٕ کی حٓظٞا ٓ٤ں ٓ حٕ
ک کک ٜكٞحٍی (ٓخطٜی) ح ٔ٣ہٞط ؿ ٞحّ پ٤ـٔزَ ک ٓ٘ظٞا پَ
ػَٔ کَط ح ٍٝحّ ک حكکخّ کی حهظيحء کَط ط ٜ۔ پ َٜحٕ ک رؼي
حُٞ ٔ٣گ آث ؿ ٙٝ ٞکہظ ط ٜط ٞحّ پَ هٞى ػَٔ ٗہ کَط ط ٜ۔
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ح ٍٝؿْ رخص کخ حٕ ک ٞكکْ ٗہ ى٣خ ؿخطخ  ٙٝکَط ط ٜ۔ پْ ؿ ٞحپ٘
ہخط ٜک ًٍ٣ؼ ٓ حٕ ٓ ؿہخى کَے ط ٖٓٞٓ ٙٝ ٞہ ۔ ؿ ٞحپ٘ی ُرخٕ
ک ًٍ٣ؼ حٕ ٓ ؿہخى کَے  ٙٝرٜی ٓ ٖٓٞہ ح ٍٝؿ ٞحپ٘ ىٍ ٓ
ؿہخى کَے  ٙٝرٜی ٓ ٖٓٞہ ح ٍٝحّ ک رؼي ٍحثی ک ىحٗ ک رَحرَ
رٜی حٔ٣خٕ ٗہ٤ں"۔
ظخہَ ہ کہ ٣ہ حٍٗخى َٛف ح٣ک هزَ کی ك٤ؼ٤ض ٗہ٤ں ٍکٜظخ رِکہ ح٣ک
ہيح٣ض ح ٍٝكکْ کی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظخ ہ حّ كي٣غ ٓ ى ٝرخط٤ں ٝحٟق
ہٞطی ہ٤ں۔
ٔ۔ ح٣ک ط٣ ٞہ کہ ِْٓٔ ٓؼخَٗے ک حٗيٍ ؿ ٞرَُحثی حٟ ٍٝالُض رٜی
پ٤يح ہ ٞحُٓ هظْ کَ ى ٘٣کی ک ٖٗٞؿہخى ہ ۔
ٕ۔ىَٓٝی ٣ہ کہ حّ ک٣ ٖٗٞخ ؿہخى کی ػِٔی ٍٞٛط٤ں ک٤خ ک٤خ ہٓ ٞکظی
ہ٤ں ح ٍٝحُٕ ٓ٤ں ٓ ہَ ح٣ک کخ حٔ٣خٗی َٓطزہ ک٤خ ہ ۔
ؿٔ٤خ کہ ہْ پہِ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ػ٘ٞحٕ ک طلض
طل٤ٜالً ىٍؽ کَ چک ہ٤ں کہ ٓذ ٓ حكٍٞٛ َ٠ص ط٣ ٞہ ہ کہ حّ
رَُحثی ٣خ ٟالُض ک هالف ٓ٘خٓذ حٗيحُ ٓ٤ں هٞص کخ حٓظؼٔخٍ ک٤خ ؿخث ۔
ح ٍٝحپ٘ ہخطٜٞا ٓ حُّ کخ گال گٜٗٞٹ ى٣خ ؿخث ۔ ٗ٤ٜلض کی ؿخث
ٓٔـٜخ٣خ ؿخث ۔ آهَص ٣خى ىالثی ؿخث ۔ ح ٍٝؿذ حٕ رخطٞا ٓ کخّ ٗہ
چِ طٞٓ ٞهغ ٓ ٝلَ ک ٓطخرن ُؿَ  ٝط٘ز٤ہہ رٜی کی ؿخث ۔ ح ٍٝحگَ
حط٘ی ۂض رٜی ٗہ ہٞ۔ ط ٞحٔ٣خ الُٓخ ً ک٤خ ؿخث کہ حّ رَُحثی ک هالف ىٍ
ر چ ٖ٤ہ ٞؿخث ۔ آٍُ ٝکی ؿخث کہ ٣ہ رَُحثی ؿِي ٓٹ ؿخث ۔ ُىػخث٤ں
کی ؿخث٤ں کہ ہللا حپ٘ حّ ر٘يے ک٤ٗ ٞطخٕ ک كِٔ ٓ رکخ ُ ۔ حٍٝ
حّ ک حٔ٣خٕ ک ٞر٤يحٍ کَ ىے۔
ِْٓٔ ٓؼخَٗے ک ٞرَحثٞ٤ا ٓ پخک کَط ٍہ٘ کی ٣ہ ط ٖ٤ػِٔی
ٗکِ٤ں ہ٤ں۔ ح٣ ٍٝہی طٗ ٖ٤کِ٤ں ٓٔکٖ رٜی ہ٤ں۔ حٕ ٓ٤ں ٓ ہَ ٗکَ
ؿہخى ہ ۔ حٕ کٞ٘ٗٞا ک ٞکہ٤ں حكخى٣غ ٓ٤ں ؿہخى ح ٍٝکہ٤ں طـ٘ٓ َ٤٤کَ
(رَحثٞ٤ا ک ٞريٍ ى٘٣خ) رٜی کہخ گ٤خ ہ ۔ ٞ١حُض ک هٞف ٓ ہْ حٗہ٤ں
چٜٞڑ ٍہ ہ٤ں۔ رہَكخٍ حٕ طٔخّ حكخى٣غ ٓ ٣ہ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ٣ہ
ؿہخى حُٓض کخ ح٣ک حؿظٔخػی كَ٠٣ہ ہ حّ كَٗ ٓ ٠٣ہ ط ٞحكَحى
رَی حٌُٓہ ہ٤ں حٗ ٍٝہ ٍ٣خٓض رِکہ حپ٘ی حپ٘ی ك٤ؼ٤ض ک ٓطخرن حّ ػظْ٤
ًٓہ ىحٍی ٓ٤ں ٓزٜی َٗ٣ک ہ٤ں۔

ٕ۔دػٕری أس كکشی

عہبد:

حّ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حٓالّ ک هالف ؿٖ ٗزہخص ک ٞپ ٖ٤ک٤خ ؿخث
ؿ ٞحػظَحٟخص حُٹٜخث ؿخث٤ں۔ ؿ ٞىالثَ ى ٣ؿخث٤ں۔ حُٕ کخ ٓ٘خٓذ حٍٝ
ٓيَُ ؿٞحد ى٣خ ؿخث کہ پ َٜکٔی حػظَح ٝحٗ ٍٝک کی گ٘ـخثٖ ٗہ
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حپ٘

طؼخُی ٗ
ٍہ ۔ ٓکی ى َٓ ٍٝطخ َٓ حٓی ؿہخى کخ ى ٍٝطٜخ ؿزکہ ہللا
ٖ
ٗزی ک ٞكکْ ىے ٍکٜخ طٜخ کہ7
(حُلَهخٕ
كَ َال طُ ِط ِغ ْحُ ٌٖلِ َِ َْ َٝ َٖ٣ؿخ ِْ ٛيِ ْْ ُٛر ِٖ ٚؿَٜخىًح ًَزِ ًَْ٤ح۔
آ٣ض۔ٕ)۷
"پْ طْ حٕ کخكَٝا کخ کہخ ٗہ ٓخٗ ٞح ٍٝهَإٓ ک ًٍ٣ؼ حٕ ٓ ؿہخى
کز َ٤کَط ٍہ"ٞ۔
ٓٞالٗخ ٛيٍ حُي ٖ٣حٛالكی ک ِٗى٣ک هَإٓ ک ًٍ٣ؼ ؿہخى کَٗ کخ
ٓطِذ ٣ہ ہ ح٣ ٍٝہی ہٓ ٞکظخ ہ کہ ٓ٘کَ ٖ٣حٓالّ ک ٓخٓ٘ حٕ
هَآٗی ىُِٞ٤ا ک ٞرَحرَ پ ٖ٤کَط ٍہٞ۔ ؿ ٞحٓالّ کی ٓکخثی ح ٍٝحُٕ ک
حٗکخٍ کی ٝؿ ٙٞکی ر ٝهؼظی ک ٞک ٍٜٞکَ ٍک ٜى٣ظی ہٞا۔ ح ٍٝحُّ
 َُ١حٓظيالٍ ٓ حُٕ ک ٓٞهق کی کٍِٔٝی رَحرَ ػ٤خا کَط ٍہٞ
ِ
ؿ ٞهَإٓ ٗ طٔہ٤ں ٓکٜخ٣خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ کخّ پٍٞے ُ ٍٞٗ ٍٝک ٓخطٜ
حٗـخّ ى٣ظ ٍہٞ۔ ٣ہخا طک کہ حُٗہ٤ں حپ٘ حٗکخٍ ک كن ٓ٤ں کہ٘ ک
ُ ٤کک ٜرٜی ٗہ ٍہ ۔

َجیﷺ کب اسؽبد ہے:
 ٖ٤رِؤ َ ْٓ َٞحُِ ٌُ ْْ َٝأَ ْٗلُ ِٔ ٌُ ْْ َٝأَ ُْ َِٔ٘ظِ ٌُ ْْ
َؿخ ُِ ٛيٝح ْحُ ُٔ ْ٘ َِ ًِ َ
(اثٕداؤد)
"َٓ٘کٞا ٓ حپ٘ ٓخُٞا ،ؿخٗٞا حُ ٍٝرخٗٞا ک ًٍ٣ؼ ؿہخى کَ"ٝ۔
هَإٓ ٓـ٤ي ٗ حٕ کی ح٣ک ح٣ک ىُ َ٤ح ٍٝحُٕ ک ح٣ک ح٣ک حػظَح ٝکخ
ؿْ َ١ف ؿٞحد ى٣خ  ٙٝکٔی طؼخٍف کخ ٓلظخؽ ٗہ٤ں۔ حّ کخ كخٍ ٓؼِّٞ
طؼخُی ک حّ ك ِٜ٤ک ُلظٞا ک٘٤ُ ُٖٓ ٞخ کخكی
کَٗ ک ُ ٤ہللا
ٖ
ہ ؿْ کخ حّ ِِٓٔ ٓ٤ں حػالٕ كَٓخ ٍکٜخ طٜخ7

ي رِ ْخُ َل ِّ
ن َٝحَكْ َٔ َٖ طَ ْل ِٔ ًَْ٤ح۔
ي رِ َٔؼََ حِ َّال ِؿ ْج ٖ٘ َ
ََ ٝال َ٣خْطُ َْ َٗٞ
(حُلَهخٕ۔ٖٖ)

ٓلٔي! ٣ہ ُٞگ طٔہخٍے ٓخٓ٘ ؿ ٞحٗٞک ٓ ٜحٗٞکٜخ حػظَحٝ
"حے
ؐ
رٜی ُ کَ آث٤ں گ ۔ہْ حّ ک ؿٞحد ٓ٤ں طٔہ٤ں ٹ٤ٜک رخص ح ٍٝرہظَٖ٣
ٟٝخكض ٝحُی ىُ ٍَٟٝ َ٤رظخ ى٣ں گ "۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی هَإٓ ک ًٍ٣ؼ ؿہخى کز َ٤کی ٟٝخكض ٞ٣ا کَط
ہ٤ں7۔ ؿہخى کز َ٤ک طٓ ٖ٤ؼ٘ی ہ٤ں۔
ح٣ک حٗظہخثی ک ٖٗٞؿْ ٓ٤ں آىٓی ٓؼی  ٝؿخٕ ك٘خٗی کخ کٞثی ىه٤وہ حُٹٜخ
ٗہ ٍک ٜ۔
ىَٓٝے رڑے پٔ٤خٗ پَ ؿيٝؿہي ؿْ ٓ٤ں آىٓی حپ٘ طٔخّ ًٍحثغ الکَ
ڈحٍ ىے حٍٝ
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طَٔ٤ے ؿخٓغ ؿيٝؿہي ؿْ ٓ٤ں آىٓی ک ٖٗٞکخ کٞثی پہِ ٞحٓ ٍٝوخرِ
کخ کٞثی ٓلخً ٗہ چٜٞڑے ؿْ ؿْ پَ ؿ٘ ْ٤کی ١خهظ٤ں کخّ کَ ٍہی ہٞا
حُّ پَ حپ٘ی ١خهض رٜی ُگخ ىے۔ ح ٍٝؿْ ؿْ پہِ ٓ ٞرٜی كن کی
َٓرِ٘يی ک ُ ٤کخّ کَٗ کی ٍَٟٝص ہ ،ٞکَے۔ حّ ٓ٤ں ُرخٕ ٝ
هِْ کخ ؿہخى رٜی ٗخَٓ ہ ۔ ح ٍٝؿخٕ ٓ ٝخٍ کخ رٜی ح ٍٝطٞپ  ٝطل٘گ کخ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ّٓٞ۔)۷۷۴
رٜی۔
ظخہَ ہ کہ ؿذ گَٔحہٞا ک پخّ ىُٗ َ٤ہ ہٞ۔ ط ٞحٔ٣خ ہ ٞکَ ٍہظخ ہ
کہ ه َ٤هٞحہی کخ ؿٞحد ؿخہِی كٔ٤ض ٓ ٤ٓ ،ٹ ٜر ٍٞکخ ؿٞحد گخُٞ٤ا
ٓ ح ٍٝىُِٞ٤ا کخ ؿٞحد پظَٜٝا ٓ ى٣خ ؿخث ۔ ُ٤کٖ حٕ ٓخٍی
ٓوخُلظٞا ک رخٝؿٞى ہللا ک ر٘يٝا ک ٞہللا کی ر٘يگی کی ىػٞص َِٓٔٔ
هٞف ٓالٓض ىی ؿخطی ٍہ ح ٍٝكخالص کخ ىرخإ
ىی ؿخطی ٍہ ۔ رال کٔی
ِ
چخہ کٔ٤خ ہی ٓوض ہ ٞکٔی ٜٓخُلض کخ ه٤خٍ طک ًہٖ ٓ٤ں ٗہ ال٣خ
ؿخث ۔ ٗزی ﷺ ک٣ ٞہ ہيح٣ض حٔ٣ی ہی ٍٞٛص كخٍ ک ُ ٤ىی گجی طٜی
کہ7

كَخَ ْٛي ْع رِ َٔخ طُ ْئ َٓ َُ َٝحَ ْػ ََِ ْٝػ ِٖ ْحُ ُٔ ْ٘ َِ ًَِْٖ ٤
(كـَ۔)۴۷
"ؿْ رخص کخ طٔہ٤ں كکْ ى٣خ گ٤خ ہ
َٓ٘کٞا کی پَٝحٗ ٙہ کَ"ٝ۔

حُٓ

ٝحٗگخف ٓ ٍٞ١

ٓ٘خ ى ٝحٍٝ

حُزظہ حّ كکَی ح ٍٝىػٞطی ُڑحثی ک ُ ٤هَإٓ ٗ ٣ہ حُُٞٛی ہيح٣ض
غ ٓ ٝزخكؼہ کخ ٣َ١ ٙٝوہ حهظ٤خٍ کَ ٝؿٓ ٞذ ٓ حچٜخ
ىی ہ کہ رل ِ
٣َ١وہ ہ7ٞ
َّ
(حُ٘لَ آ٣ض۔)ٕٔ۷
ََ ٝؿخ ِى ُْ ْْ ُٜرِخُظِ ْ ٠َ ِٛ ٢حَكْ َٔ ُٖ

ٖ۔يغهؼ عہبد(:هزبل كی عجٍم ہللا)

ِٓٔق ؿہخى کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حٓالّ کی ٍحٍٝ ٙک٘ ٝحُٞا ک هالف
ِٓٔق ؿ٘گ کی ؿخث ح ٍٝحُّ ٝهض طک کی ؿخث ؿذ طک کہ  ٙٝحّ
ٍح ٙک ٞکٜال چٜٞڑ کَ ہٹ ٗہ٤ں ؿخط ۔ ٣ہ ؿہخى کی آهَی ٗکَ ہ ۔ حٍٝ
حّ کخ ىَٓٝح حٓ ٍٝوٗ ٜٙٞخّ „„هظخٍ‟‟ہ ۔
ِٓٔق ؿہخى کی ٍَٟٝص پَ ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ ى ٝآ٣خص ٍرخٗی پ ٖ٤کَطخ
ہٞا۔

َٖ ٝهظُِِ َْ ْْ ُٛٞك ٖظَّ ٠ال طَ ٌُ ْ َٕ ٞكِ ْظَ٘شِ َّ َٕ ْٞ ٌُ َ٣ٝحُ ِّيّّ ٖ ِ ُْٖ ٣لِلِ۔
(حُزوَٙ۔ٖ)ٔ۴

"ح ٍٝحُٕ ٓ
ُ ٤ہ ٞؿخث

ُڑ٣ ٝہخا طک کہ كظ٘ہ رخهی ٗہ ٍ ٙؿخث
"۔

176

ح ٍٝى ٖ٣ہللا ک

سخقذ ٔ ػضًٌذ
٣ؼ٘ی ؿہخى کخ كکْ حّ ُ ٤ى٣خ گ٤خ ہ طخکہ ہللا کخ ٗخّ ُ ٘٤ح ٍٝحّ ک
حكکخّ ک ٓطخرن ُٗيگی رَٔ کَٗ کی ٍحٛ ٙخف ہ ٞؿخث ۔ح ٍٝكظ٘
کی كخُض هظْ ہ ٞؿخث ۔ „„كظ٘ہ‟‟ هَإٓ کخ ح٣ک حٛطالكی ُلع ہ حٍٝ
ٓ٤ي ٓٞىٝىی حّ آ٣ض کی طَ٘٣ق ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں کہ ٣ہخا ٓ٤خم ٓ ٝزخم
ٓ ٛخف ظخہَ ہ کہ حّ ٓوخّ پَ „„كظ٘ ‟‟ ٓ َٓحى  ٙٝكخُض ہ
ؿْ ٓ٤ں ى ٖ٣ہللا ک رـخث کٔی ح ٍٝک ُ ٤ہٞ۔ حُ ٍٝڑحثی کخ ٓوٜي
٣ہ ہ کہ ٣ہ كظ٘ہ هظْ ہ ٞؿخث ۔ ح ٍٝىَٛ ٖ٣ف ہللا ک ُ ٤ہٞ۔ پ َٜؿذ
ہْ ُلع „„ى ‟‟ٖ٣کی طلو٤ن کَط ہ٤ں طٓ ٞؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ػَری ُرخٕ
ٓ٤ں ى ٖ٣ک ٓؼ٘ی „„ح١خػض‟‟ ک ہ٤ں ح ٍٝحٛطالكخ ً حّ ٓ َٓحى ٙٝ
ٗظخّ ُٗيگی ہ ؿ ٞکٔی ک ٞرخالطَ ٓخٕ کَ حُّ ک حكکخّ  ٝهٞحٗ ٖ٤کی
پَٝ٤ی حهظ٤خٍ ک٤خ ؿخث ۔ پْ ى ٖ٣کی حّ طَ٘٣ق ٓ ٣ہ رخص هٞى ٝحٟق
ہ ٞؿخطی ہ ۔ کہ ٓٓٞخثٹی کی  ٙٝكخُض ،ؿْ ٓ٤ں ر٘يٝا پَ ر٘يٝا کی
هيحثی  ٝكَٓخا ٍٝحثی هخثْ ہ ٞح ٍٝؿْ ٓ٤ں ہللا ک هخٗ ٕٞک ٓطخرن
ُٗيگی رَٔ کَٗخ ٓٔکٖ ٗہ ٍہ ۔ كظ٘ کی كخُض ہ ح ٍٝحٓالٓی ؿ٘گ
کخ ٓطٔق ٗظَ ٣ہ ہ کہ حّ كظ٘ کی ؿگہ حٔ٣ی كخُض هخثْ ہ ٞؿْ ٓ٤ں
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي
ر٘يے َٛف هخٖٗ ٕٞحُہی ک ٓط٤غ رٖ کَ ٍہ٤ں۔
حٛ ٍٝللہ ٔ)ٔ۷

ىَٓٝی ؿگہ حٍٗخى ہ 7
ٖ
ال حَ ْٕ َّ٣وُ ْْٞ ُُٞح ٍَرَُّ٘خ ّ
ن حِ َّ ٓ
خٍ ِ ْْ ٛرِ َـَ َِْ ٤ك ٍّ
ہللاُ ۭ ََ ْٞ َُٝال
حَُّ ٌِ ٖ َْٖ ٣حُ ْه َِؿ ُْٞح ِٓ ْٖ ِىِ َ٣
َى ْك ُغ ّ
 ْْ ُٜ٠رِزَؼِّْ َُُّٜ ٞي َٓ ْ
ِ ٖٞ َِٛ
ص
َٞ ٛح ِٓ ُغ َٝرِِ َ٤غ ََّ ٝ
ض َ
خّ رَ ْؼ َ
ہللاِ حَُّ٘ َ
 ۭ ُٙٗ َٜحِ َّٕ ٖ ّ
ّ ٖ َّٕ ََ ٜ
َِّ ٖٔ َٓ ٝـ ُي  َُ ًَ ٌُْ ٣كِ َْٜ٤خ ح ْٓ ُْ ٖ ّ
ہللاُ َٓ ْٖ ُ ْ٘ َّ٣
ہللاِ ًَؼِ ًَْ٤ح ۭ َُ ْ٘ َ٤َُٝ
ہللاَ
(حُلؾ۔ٓ)۷
َُوَ َِ ٌّ١ٞػ ِِ ِِْ ٣۔

"٣ہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿ ٞحپ٘ گَٜٝا ٓ ٗخكن ٗکخٍ ى ٣گج َٛف حّ
ه ٍٜٞپَ کہ  ٙٝکہظ ط ‟‟ ٜۂخٍح ٍدّ ہللا ہ „„ حگَ ہللا ُٞگٞا کٞ
ح٣ک ىَٓٝے ک ًٍ٣ؼ ىكغ ٗہ کَطخ ٍہ ط ٞهخٗوخہ٤ں ح ٍٝگَؿخ حٍٝ
ٓؼزي حٔٓ ٍٝـي٣ں  ،ؿٖ ٓ٤ں ہللا کخ کؼَص ٓ ٗخّ ُ٤خ ؿخطخ ہ ٓ ،ذ
ٓٔٔخٍ کَ ڈحُی ؿخث٤ں ۔ ہللا  ٍَٟٝحُٕ ُٞگٞا کی ٓيى کَے گخ ؿ ٞحّ
کی ٓيى کَ٣ں گ ۔ ہللا رڑح ١خهظ ٍٞحُ ٍٝرَىٓض ہ "۔
٣ؼ٘ی ٣ہ ہللا کخ رڑح ك َ٠ہ کہ حُّ ٗ کٔی ح٣ک گَ٣ ٙٝخ ه ّٞک ٞىحثٔی
حهظيحٍ کخ پٹہ ُک ٜکَ ٗہ٤ں ىے ى٣خ رِکہ ٝ ٙٝهظخ ً كٞهظخ ً ُىٗ٤خ ٓ٤ں ح٣ک گَٙٝ
ک ٞىَٓٝے گَ ٓ ٙٝىكغ کَطخ ٍہظخ ہ ۔ٍٗٝہ حگَ ح٣ک ہی گَ ٙٝکٞ
کہ٤ں پٹہ َٓ گ٤خ ہٞطخ ط ٞهِؼ ح ٍٝه َٜح ٍٝحٞ٣حٕ ٓ٤خٓض ح٘ٛ ٍٝؼض ٝ
طـخٍص ک َٓکِ ہی طزخٗ ٙہ کَ ى٣ج ؿخط رِکہ ػزخىص گخہ٤ں طک
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ىٓض ىٍحُٞ٣ا ٓ ٗہ رکظ٤ں۔ ٓ ٍٙٞكؾ کی حّ آ٣ض ٓ ح٣ُ ٍٝخىٙ
ٝحٟق ہ ٞگ٤خ کہ حگَ ى ٖ٣کی هخ َ١طِٞحٍ ٗہ حُٹٜخثی ؿخث ح ٍٝكظ٘ کی
ؿڑ ٗہ کخٹ ىی ؿخث ط ٞهٞى ى ٖ٣کی ؿڑ کٹ ؿخث گی۔ ح ٍٝكظ٘ہ پٔ٘ي
ػ٘خ َٛهيح کخ ٗخّ ُ٘٤خ ىٝر َٜکَ ى٣ں گ ح ٍٝهيح پَٓظی ک ح٣ک ح٣ک
ٗ٘خٕ کٓ ٞٹخ کَىّ ُ٤ں گ ۔ حّ ُ ٤ى ٖ٣کی روخ ح ٍٝطَهی ک ُِٔٓ ٤ق
ؿہخى ح٣ک ٗخگٍَِٟٝ َ٣ص ہ (حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں۔ٛيٍ حُيٖ٣
حٛالكی ٛللہ )ٖ۷۷۔ٍٓٞس روَ٤ٓ ٙں حّ ٓ ٕٞٔ٠کٞ٣ ٞا حىح ک٤خ گ٤خ
ہ ۔

ص َٖ ٝح ٖطىّ ٖ ُٚ
كَ ْْ ُْٛٞ ُٓ َِ َٜرِخِ ًْ ِٕ ٖ ّ
ہللاِ َٝهَظَ ََ َى ٗحُ ٝى َؿخُُ َْ ٞ
ي َْ ٝحُ ِل ٌْ َٔشَ ََ ٝػَِّ َٔٗٚ
ہللاُ ْحُ ُٔ ِْ َ
ِٓ َّٔخ ۗ َ٘ َ٣خ ُء ۭ ََ ْٞ َُٝال َى ْك ُغ ٖ ّ
ص ْحالٍَْ َّٖ ٌِ ُٖ َٝ ُٝ
خّ رَ ْؼ َ
ہللاِ حَُّ٘ َ
 ْْ ُٜ٠رِزَؼَُّْ ۙ ٞلَ َٔ َي ِ
ّٖ
ہللاَ ًُ ْ ٝكََ َ ْ٠ػَِْ ٢حُ ٖؼَِ َِْٖٔ ٤۔(حُزوَٙ۔ٔ)ٕ۷

" آهَ کخٍ ہللا ک حًٕ ٓ حٗہٞا ٗ کخكَٝا کٓ ٞخٍ رٜگخ٣خ ح ٍٝىحثٞى
ٗ ؿخُٞص ک ٞهظَ کَ ى٣خ ح ٍٝہللا ٗ حٓ ِٓط٘ض ح ٍٝكکٔض ٓ
ٗٞحُح ح ٍٝؿٖ ؿٖ چِٝ٤ا کخ چخہخ  ،حّ ک ٞػِْ ى٣خ ۔حگَ حّ َ١ف ہللا
حٗٔخٗٞا ک ح٣ک گَ ٙٝک ٞىَٓٝے گَ ٙٝک ًٍ٣ؼ ٓ ہٹخطخ ٗہ ٍہظخ
 ،ط ٖ٤ُٓ ٞکخ ٗظخّ رگڑ ؿخطخ ٤ُ ،کٖ ىٗ٤خ ک ُٞگٞا پَ ہللا کخ رڑح كَ٠
ىكغ كٔخى کخ حٗظظخّ کَطخ ٍہظخ ہ )"۔
ہ (کہ  ٙٝحّ َ١ف ِ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٖٖٕ)
حد ٣ہخا ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ حُٕ ٍکخٝٹٞا ک رخٍے ٓ٤ں ؿخٗ٘خ رہض
ٍَٟٝی ہ ؿ٘ہ٤ں ى ٍٝکَٗ ک ُِٔٓ ٤ق ؿہخى ٣خ هظخٍ کخ كکْ ى٣خ
گ٤خ ہ ۔ ؿخثِ ٙرظخطخ ہ ۔کہ ٣ہ ٍکخٝٹ٤ں حُُٞٛی  ٍٞ١پَ ى ٝهْٔ کی ہٞطی
ہ٤ں۔
ٔ۔ ح٣ک ط ٙٝ ٞؿْ کخ طؼِن حٓالّ ال چک٘ ٝحُٞا ٓ ہٞطخ ہ ۔ ٣ؼ٘ی ٙٝ
ُٞگ ؿ ٞحٓالّ ال چک ہ٤ں۔ حُٕ ک ٞحٓالّ الٗ ک ؿَّ ٓ٤ں ٓظخ٣خ
ؿخث ۔ حً٣ظ٤ں ح ٍٝطکِ٤ل٤ں ىی ؿخث٤ں ح ٍٝحُٗہ٤ں ٓـز ٍٞک٤خ ؿخث کہ حٓالّ
ٓ رخُ آؿخث٤ں ح ٍٝحّ ؿَ ٓ ٝحگَ ١خهض ک حٓظؼٔخٍ کی
ٍَٟٝص پ ٖ٤آث ۔ ط ٞحُّ ٓ رٜی گَٗ ِ٣ہ ک٤خ ؿخث ۔
ٕ۔ ىَٓٝی ٍکخٝٹ  ٙٝہ کہ ؿِٞٔٔٓ َ٤ا ک ٓخٓ٘ حٓالّ ک ٞپٖ٤
ہی ٗہ کَٗ ى٣خ ؿخث ۔ ٣خ حُٕ ک حٝپَ حٔ٣خ حؿظٔخػی ٗظخّ ٍِٓٔ ٢کٜخ
ؿخث ۔ ؿْ ک ہٞط ہٞث حُٗہ٤ں حٓالّ ک ٞهَ٣ذ ٓ ى٣ک ٜ٘حٍٝ
ٓٔـ ٜ٘کخ ٓٞهغ ہی ٗہ َٓ ٓک ۔
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ٓ ٍٙٞحٗلخٍ آ٣ض ٗٔزَ٤ٓ ٖ۷ں ؿٖ کخكَٝا ک هالف ؿ٘گ کَٗ ح ٍٝحُٕ
کی ؿڑ کخٹ ى ٘٣کخ كکْ ى٣خ گ٤خ ہ ۔ حُٕ کخ ح٣ک ه ٍٜٞہللا کی ٍحٓ ٙ
ٍٝک٘خ طٜخ۔ حّ َ١ف ٓ ٍٙٞحٗلخٍ آ٣ض ٗٔزَ ٔ ۷ح ٍٙٞٓ ٍٝطٞرہ آ٣ض ٗٔزَ۴
حٔٗ ٍٝزَ٤ٓ ٖ۷ں رٜی کخكَٝاَ٘ٓ ،کٞا ح ٍٝحہَ کظخد ک هالف ؿ٘گ
کخ كکْ رٜی ٖٓ ؿِٔہ ح ٍٝؿَحثْ ک ہللا ک ٍحٓظ ٓ ٍٝک٘خ طٜخ۔ حٕ
طٔخّ آ٣خص ٓ ٓؼِ ّٞہٞح کہ „„ٛي ػٖ ٓز َ٤ہللا‟‟ ٣ؼ٘ی ہللا کی ٍحٓ ٙ
ٍٝک٘خ رٜی ح٣ک حٔ٣خ ؿَّ ہ ؿْ ک هالف ؿ٘گ ٍَٟٝی ہ ۔ ہللا
کی ٍحَٓ ٓ ٙحى ٝہی ى ٖ٣كن ہ ؿْ ک ٞهَإٓ ٓ٤ں َٛحٔٓ ١ظو ْ٤رٜی
کہخ گ٤خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ هَإٓ ٓـ٤ي ک حٗيحُ ر٤خٕ کی حٗظہخثی هٞری ہ کہ
حّ ٗ ى ٖ٣کٍ ٞحٓظہ ٓ طؼز َ٤كَٓخ٣خ۔گ٣ٞخ  ٙٝح٣ک ٣َ١ن ہ ؿٞ
ٓ٤يٛخ ٍِٓ٘ طک ُ ؿخطخ ہ ۔ ح ٍٝؿْ پَ ٗ٤طخٕ ح ٍٝحُّ ک ح٤ُٝخ
ٍہِٗی کَط ہ٤ں۔ حّ ٓ٤يٛی ٍح ٙکی ٟي کلَ کی ٍح ٙهَحٍ ىی گجی
ہ ۔ حّ ٓ٤ں کٞثی ٗک ٗہ٤ں کہ ٓز َ٤ہللا ٓ ٍٝک٘خ ىٍح َٛحٓالّ ٓ
ٍٝک٘خ ہ ۔
حد ؿ ٍٞک٤ـج کہ حٓالّ ٓ ٍٝک٘ کخ ک٤خ ٓطِذ ہ ؟ حٓالّ ک ٞؿذ
ٍحٓظہ کہخ گ٤خ ط ٞحّ ک ٍٝک٘ کی رٜی ٝہی ٍٞٛص ہٞگی۔ ؿ ٞح٣ک
ٍہگٌٍ ٓ ٍٝک٘ کی ہٞطی ہ ۔کٔی ٍحٓظہ کٍٝ ٞک٘ کی هيٍسً طٖ٤
ٍٞٛط٤ں ہٓ ٞکظی ہ٤ں7۔
ح٣ک ٣ہ کہ ؿُٞ ٞگ ىَٓٝے ٍحٓظ پَ چَ ٍہ ہٞا حُٗہ٤ں حّ ٍحٓظہ
پَ ٗہ آٗ ى٣خ ؿخث ۔
ىَٓٝے ٣ہ کہ ؿ ٞحّ ٍحٓظ پَ چَ ٍہ ہ٤ں حُٗہ٤ں حّ ٓ ُرَىٓظی
ہٹخ ى٣خ ؿخث ۔
طَٔ٤ے ٣ہ کہ حّ پَ چِ٘ ٝحُٞا ک ٍحٓظہ ٓ٤ں کخٗٹ رکٜخ ى٣ج
ؿخث٤ں ،حُٕ ک ٞهٞف ُى ٙکَٗ کی ک ٖٗٞکی ؿخث ۔ ح ٍٝحٗہ٤ں حّ
َ١ف ِىم ک٤خ ؿخث کہ  ٙٝچِ٘ ٓ ػخؿِ آؿخث٤ں۔
٣ہی طٞ٘٤ا ٓلہٛ„„ ّٞي ػٖ ٓز َ٤ہللا‟‟ ک رٜی ہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی حٓالّ هزٍٞ
کَٗ ٓ ُٞگٞا کٍٝ ٞک٘خِٔٔٓ ،خٗٞا کُ ٞرَىٓظی َٓطي ر٘خٗ کی
ک ٖٗٞکَٗخ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک ُ ٤حٓالّ ک ٓطخرن ُٗيگی رَٔ
کَٗ ک٘ٓ ٞکَ ر٘خ ى٘٣خ۔ هَإٓ ٓ٤ں حٕ طٞ٘٤ا ٓلہٓٞخص کی ٓؼخُ٤ں ٓٞؿٞى
ہ٤ں۔ ح ٍٝؿ ٞگَ ٙٝحّ َ١ف حٓالّ کی ٍحٍٝ ٙک٘ کی ک ٖٗٞکَے حُّ
کٍ ٞحٓظہ ٓ ہٹخ ى٘٣خ ح ٍٝحُّ کخ ُ ٍٝطٞڑ ى٘٣خ ِٓٔٔخٗٞا کخ حهالهی كن
(حُـٜخى كی حالٓالّ ٓ٤ي
رٜی ہ ح ٍٝى٘٣ی كَ ٝرٜی۔
ٓٞىٝىی ٛللہٖ۲طخ)۲۲
حٓالّ ٖحُہی ٗظخّ ك٤خص ہ ۔حُ ٍٝىٗ٤خ ٓ٤ں حّ ُ ٤آ٣خ ہ کہ  ٙٝهيح کی
ُٓ ٖ٤پَ هيح کی كکٓٞض کخ حػالٕ کَے ح ٍٝطٔخّ حٗٔخٗٞا ک ٞح٣ک حِ ُٖہ
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کی ر٘يگی کی ىػٞص ىے۔ ح ٍٝحپ٘ حػالٕ ح ٍٝىػٞص ک ٞػِٔی ٓخٗک
ٓ٤ں ڈٛخُ ۔ ح ٍٝپ َٜح٣ک حٔ٣خ ٓؼخَٗ ٙط٤خٍ کَے ؿْ ٓ٤ں حٗٔخٕ
حٗٔخٗٞا کی ر٘يگی ٓ آُحى ہٞا ح ٍٝر٘يگجی ٍد پَ ؿٔغ ہٞا۔حُٕ پَ
ض ٖحُہی ؿ ٞہللا ک رخالطَ هخٗ ٕٞکی ٗٔخث٘يگی کَطی ہ ،
َٛف َٗ٣ؼ ِ
ُ
كکَٔحٕ ہٞ۔ َٛف حٓالّ ک٣ ٞہ كن پہ٘کظخ ہ کہ  ٙٝحٕ طٔخّ ٓٞحٗغ کٞ
ُحثَ ح ٍٝپخٕ پخٕ کَىے ؿٍٝ ٞح٣خص حٗ ٍٝظخٓٞا کی ٗکَ ٓ٤ں پخث
آُحىی
ؿخط ہ٤ں۔ ؿ ٞحُّ ک ٍحٓظ ٓ٤ں كخثَ ہٞا۔ ح ٍٝؿ ٞحٗٔخٕ کی
ٔ
حٗظوخد ک ٞپخر٘ي ٓالَٓ کَط ہ٤ں۔
(ؿخىٍِ٘ٓ ٝ ٙ۔ ٓ٤ي هطذ ٓظَؿْ هِ َ٤كخٓيی ٛللہ  ٕٔ۷طخ ٕٕٔ۔
ٔ
حٓالّ ىٗ٤خ ٓ٤ں کہ٤ں رٜی کٔی ؿ َ٤حٓالٓی ٗظخّ ك٤خص کٗ ٞخكٌ ٍہ٘ کخ
كن ىحٍ طِٔٗ ْ٤ہ٤ں کَطخ ح ٍٝچخہظخ ہ کہ حهظيحٍ َٛف حّ ک ہخط٤ٓ ٜں
ٍہ ح ٍٝؿہخا رٜی حّ ک حهظيحٍ ک ٞطِٔ ْ٤کَٗ ٓ حٗکخٍ ک٤خ ؿخث
ٝہخا ١خهض حٓظؼٔخٍ کی ؿخث ۔ هَإٓ ٍٓ ٍٞکی رؼؼض کخ ٓوٜي حٓالّ کٞ
٣َ١وہ ہخث ُٗيگی پَ ؿخُذ کَٗخ رظخطخ ہ ۔ رخٝؿٞى حّ ک کہ
ىَٓٝے
ٔ
٣ہ َٓ٘کٞا کٗ ٞخگٞحٍ ہٞ۔

ن ُِْ ٤
 ١حٍَْ َٓ ََ ٍَٓ ُْ َُٗٚٞرِ ْخُُٖ ٜيِ َٝ ١ىْ ِْٖ ٣حُ َل ِّ
 َٞ ُٛحَُّ ٌِ ْٓ
ُظ َِ ٙٗ ََ ٜػَِ ٢حُ ِّيۙ ٖٚ ًُِِّ ِْٖ ٣
َْ ََِٙ ًَ ْٞ َُٝحُ ُٔ ْ٘ َِ ًُ ْ َٕ ٞ۔

(طٞرہ۔ٖٖ)
ى ٖ٣كن ک ٓخطٜ
" ٙٝہللا ہی ہ ؿْ ٗ حپ٘ ٍٍٓٞﷺ ک ٞہيح٣ض حِ ٍٝ
ؿْ٘ ى ٖ٣پَ ؿخُذ کَ ىے هٞحَ٘ٓ ٙکٞا کٞ
ر٤ٜـخ ہ طخکہ حٓ پٍٞی
ِ
٣ہ کظ٘خ ہی ٗخگٞحٍ ہ"ٞ۔
٣ہ آ٣ض هَإٓ کی طٍٞٓ ٖ٤طٞا ٓ٤ں۔۔۔۔طٞرہٛ ،ق ح ٍٝحُلظق ٓ٤ں طٜٞڑی
ٓی حُلخظ کی طزيِ٣ی ک ٓخطٜ۔۔۔۔آثی ہ ۔
ٓخٍے ىٞ٘٣ا پَ ؿخُذ کَٗ ٓ َٓحى ٗظَ٣خطی ؿِزہ رٜی طٜخ حٍٝ
ٓ٤خٓی ؿِزہ رٜی۔ چ٘خٗکہ ٣ہی ٝؿہ طٜی کہ هَإٓ ٗ حّ حػالٕ ک ٓخطٜ
ہی ٣ہ كکْ رٜی ى٣خ

َٝهَخطُِِٞح ْحُ ُٔ ْ٘ َِ ًِۗ ًَ َْٖ ٤خكَّشً ًَ َٔخ ُ٣وَخطُِِ ْۗ ًَ ْْ ٌُ َٗٞخكَّشً۔

(طٞرہ۔)ٖ۷
"حَ٘ٓ ٍٝکٞا ٓ ٓذ َٓ کَ ُڑ ٝؿْ َ١ف ٓ ٙٝذ َٓ کَ طْ ٓ
ُڑط ہ٤ں"۔
حٗ ٍٝزی ﷺ ٗ حّ هظخٍ ح ٍٝؿہخى ک ٞکزٜی ٗہ هظْ ہٝ ٗٞحُی ٍَٟٝص
حًٓ ٍٝہ ىحٍی رظخط ہٞث حٓض ک ٞهزَىحٍ کَ ٍکٜخ ہ کہ 7

َْ ٝحُ ِـَٜخ ُى َٓخ ٌُ ْ٘ ُٓ ٝرَ َؼؼََِّ٘ ٢
آه َُ أُ َّٓظِ ٢حُ َّيؿَّخ ٍَ  ،الَ
ہللاُ اَُِ ٠أَ ْٕ ُ٣وَخطِ ََ ِ
ُ٣ز ِْطَُِ ُٚؿ َْ ٍُ ٞؿخثَِ َٝ ،الَ َػ ْي ٍُ َػخ ِىٍ۔

180

سخقذ ٔ ػضًٌذ
" ؿہخى َٓ٤ے ٝهض ٓ ُ کَ حّ ٝهض طک ؿخٍی ٍہ گخ ؿذ طک کہ
َٓ٤ی حٓض کخ آهَی كَى ىؿخٍ ٓ ٗہ ُڑے۔ ٣ہ ؿہخى کزٜی ٗہ ط ٞکٔی
ظخُْ حٓ َ٤ک ظِْ کی ٝؿہ ٓ ٓخه ٢هَحٍ پخث گخ ٗہ کٔی ػخىٍ آَٓ٤
ک ػيٍ کی ٝؿہ ٓ "۔
ٗزی ﷺ حپ٘ آهَی ى٤ٓ ٍٝں ح ٍٝهِلخث ٍحٗي ٗ ٖ٣حپ٘ ُٓخٗٞا ٓ٤ں
ص حٓالّ ىی ح ٍٝحُٕ ک حٗکخٍ پَ
ػَد ٓ رخہَ كکَٔحٗٞا ک ٞؿ ٞىػِ ٞ
ؿْ َ١ف ١خهض ک ًٍ٣ؼ حٗ٤ٜں حٓالٓی حهظيحٍ کخ طخرغ كَٓخٕ ر٘خ٣خ ٙٝ
حٓی كَ ٝک طلض ح ٍٝحٓی ٓوٜي کی هخ َ١طٜخ۔
(حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں۔ٓٞالٗخ ٛيٍحُي ٖ٣حٛالكی ٛللہ  ٖ۷۸طخ ٓ)ٖ۷
حٓالّ حكَحى پَ كِٔہ ٗہ٤ں کَطخ۔ حٗ ٍٝہ حُٕ پَ حپ٘خ ػو٤يُ ٙرَىٓظی
ٹ ٜ٘ٔٗٞکی ک ٖٗٞکَطخ ہ ۔ َٛ ٙٝف كخالص ٗ ٝظَ٣خص ٓ طؼَٝ
کَطخ ہ طخکہ حكَح ِى حٗٔخٗی ک ٞحُٕ كخٓي حُ ٍٝہَ ِ٣حػَحص ٓ
آُحىی
رکخث ۔ؿ٘ہٞا ٗ حُٕ کی كطَص کٔٓ ٞن کَ ى٣خ ہ ۔ ح ٍٝحُٕ کی
ٔ
حٗظوخد ک ٞپخٓخٍ کَ ٍکٜخ ہ ۔ٍہخ ػو٤ي ٙکخ ٓؼخِٓہ ط ٞظخہَ ہ کہ حّ کخ
آُحىی ٍحث ٓ ہ ۔ حٓالّ چخہظخ ہ کہ حٗٔخٗی ٍحث کٓ ٞظخػَ
طؼِن
ٔ
کَٗ کی ٍح٤ٓ ٙں كخثَ ہٝ ٗٞحُی طٔخّ ٍکخٝٹ٤ں ى ٍٝہٞا۔ ح ٍٝۂہ پہِٞ
حٓالّ کخ ٗظخّ ؿخُذ ہ ٞؿخث كَى ک ٞہَ هْٔ ک ػو٤ي ٙحٗ ٍٝظَ٣ہ ک
ٍ ّى  ٝهز ٍٞکی آُحىی ہ ٞح ٙٝ ٍٝحپ٘ی آُحى َٟٓی ٓ ؿ ٞػو٤ي ٙچخہ
حهظ٤خٍ کَ ٓک (ؿخى٤ٓ ٍِ٘ٓ ٝ ٙي هطذ ٗ٤ٜي ٛللہ ٗٔزَ ٕٔ۷طخ ٕٕٔ)۔
حٓالّ کخ ٓ٘٘خ ہَگِ ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ ُٞگٞا ک ٞحٓالّ الٗ پَ ٓـز ٍٞک٤خ
ؿخث کٗٞ٤کہ حٓالّ کخ طؼِن ىٍ ٓ ہ ح ٍٝىٍ ؿزَ ٓ کٔی کخ ٓؼظوي
ٗہ٤ں ہٞح کَطخ۔هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٣ہ رخص رخٍ رخٍ ىہَحثی گجی ہ کہ حگَ ہللا
چخہظخ کہ حّ ک ر٘يٝا ٓ٤ں کٞثی گَٔح ٙحٗ ٍٝخكَٓخٕ ٗہ ٍہ ط ٙٝ ٞحٗہ٤ں
پ٤يح ہی ٓ ٖٓٞح ِْٔٓ ٍٝر٘خ کَ کَطخ ٣خ پ٤يح کَٗ ک رؼيحٗہ٤ں ؿزَحً ِْٓٔ
ر٘خ ى٣ظخ۔
ٖ
ّ
َّ
َ
ْ
خّ َؿ ِٔ٤ؼًخ۔ (حَُػي۔ٖٔ)
َُّۗ َ٘ َ٣ ْٞخ ُء ہللاُ َُٜيَ ٟحُ٘ َ
"حگَ ہللا چخہظخ طٓ ٞخٍے حٗٔخٗٞا ک ٞہيح٣ض ىے ى٣ظخ"۔
چ٘خٗکہ حّ کخ ٛخف حػالٕ ہ کہ ى ٖ٣ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں کٞثی ؿزَ
ٗہ٤ں۔
َٓ
ال حِ ًْ ََح َٙكِ ٢حُ ِّيِْٖ ٣۔(حُزوَٙ۔٣ )ٕ۷۷ہ حػالٕ ٛخف رظخطخ ہ کہ حٓالّ هزٍٞ
کَٗ ک ُ ٤ؿزَ کٔی كخٍ ٓ٤ں ٗہ ک٤خ ؿخث گخ ٗہ پ٤يحث٘ی  ٍٞ١پَ
ٗہ هخٍؿی ح٤ٓ ٍٝخٓی  ٍٞ١پَ۔حّ ٓؼخِٓ ٓ٤ں ہَ حٗٔخٕ ک ُ٤
آُحىی ہ چخہ ط ٞحٓ هز ٍٞکَے ح ٍٝچخہ طٗ ٞہ کَے۔
(حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں حُ ٓٞالٗخ ٛيٍحُي ٖ٣حٛالكی ٛللہ ٓ ٖ۷طخ
ٔ)ٖ۷
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هَإٓ کَ ٗ ْ٣ؿہخى کخ ٓوٜي ظِْ  ٝطؼيیٗ ،خحٜٗخكی ،كظ٘ہ  ٝكٔخى ،هظَ ٝ
ؿخٍص گَی ح ٍٝريحٓ٘ی کُ ٞى ٍٝکَٗخ هَحٍ ى٣خ ہ کٗٞ٤کہ هَإٓ کی ٗگخٙ
ٓ٤ں كظ٘ہ هظَ ٓ ُ٣خىٗ ٙي٣ي ہ (كظ٘ہ کی طؼَ٣ق ہْ پہِ کَ چک
ہ٤ں) ؿذ طک کٔی ٓؼخَٗے ٓ ظِْ ٗ ٝخحٜٗخكی ُىٗ ٍٝہ ہٝ ٞہخا ػيٍ
کخ ه٤خّ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ ؿہخى كی حُلو٤وض ٓؼخَٗطیٓ ،ؼخٗی ح٤ٓ ٍٝخٓی
ػيٍ ک ه٤خّ کخ ًٍ٣ؼہ ہ ۔ ؿ ٔ٤ہْ پہِ کہہ آث ہ٤ں۔ کہ ؿہخا
ٍَٟٝص ہ٣ ٞہ ؿہخىهِْ ٓ ہٞگخ۔ ؿہخا ٍَٟٝص پ ٖ٤آث حِٓل ٓ
ہٞگخ۔ کہ٤ں حّ ؿہخى کخ حِٓلہ طؼِ ٝ ْ٤طَر٤ض ہٗٞگ ۔ کہ٤ں ؿي٣ي طَٖ٣
ػٔکَی ح٣ـخىحص۔ گ٣ٞخ ؿہخى ٓل ٞػٔکَی ؿيٝؿہي کخ ٗخّ ٗہ٤ں رِکہ
حُّ ٓـٔٞػی ح ٍٝحؿظٔخػی ػَٔ کخ ٗخّ ہ ؿٓ ٞؼخَٗے کی حٛالف حٍٝ
روخث ك٤خص ک ُ ٤كخٓي ٓخىٝا کُ ٞى ٍٝکَک ك٠خ کٛ ٞلض ٓ٘ي،
ٓخُگخٍ ،ح ٍٝػَٔ  ٝحٖٓ کخ َٓکِ ر٘خىے۔
هَإٓ کخ ط ٍٜٞؿہخى ح٣ک حٛالكی ػَٔ ہ ۔ ؿ ٞظِْ  ٝؿخٍص ،حٍٝ
حٓظلٜخٍ ک ٞهظْ کَٗ ح ٍٝحٖٓٓ ،الٓظی ،ػيٍ  ٝحٜٗخف ک ه٤خّ ک
ُ ٤ہخطُ ،ٜرخٕ ح ٍٝىٍ  ٝىٓخؽ ک حٓظؼٔخٍ ک ٞح ٍٝحپ٘ی ؿخٕ ح ٍٝحپ٘
ٓخٍ ک ٞرخُی پَ ُگخ ى ٘٣ک ٞح٣ک حٗٔخٗی كَ٠٣ہ هَحٍ ى٣ظخ ہ ۔ ٣ہ هَإٓ
كوٞم حٗٔخٗی کی رلخُی حٓ ٍٝلک ّٞحهٞحّ ک ٞآُحىی ىالٗ ک ُ ٤هٞص
ک حٓظؼٔخٍ ک ٞح٣ک حهالهی كَ٠٣ہ هَحٍ ى٣ظخ ہ ۔ ح ٍٝرـ َ٤کٔی
ٓؼٌٍص ک حّ کی ػظٔض کخ حػالٕ کَط ہٞث کہظخ ہ کہ ہللا کی
ٗگخ٤ٓ ٙں ُٞ ٙٝگ ؿٓ ٞـٞى ٍ ٝکٞع کَٗ ک ٓوخٓخص پَ َٜٓٝف
ٓ٤يحٕ کخٍُحٍ ٓ٤ں حپ٘ ٓخٍ ح ٍٝؿخٕ کی
ػزخىص ٍہظ ہ٤ں ح ٙٝ ٍٝؿٞ
ِ
رخُی ُگخط ہ٤ں رَحرَ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظ ۔ ٙٝؿہخى کَٗ ٝحُٞا ک ػَٔ
ک ُ„„ ٤حػظْ ىٍؿہ‟‟ ک حُلخظ حٓظؼٔخٍ کَطخ ہ ۔ حگَ ٓؼَٟٝی
 ٍٞ١پَ ؿ ٍٞک٤خ ؿخث ۔ ط ٞهَإٓ کَ ْ٣کخ ؿہخى ک رخٍے ٓ٤ں ؿَ٤
ٓؼٌٍص پٔ٘يحٗہٗ ،لخف ،ػوِی حِٜٓ ٍٝلخٗہ ط ٍٜٞہی حٗٔخٗ٤ض ک ٞكالف،
حٖٓ ،طللعٗ ،ـخص ،ػيٍ  ٝحٜٗخف ح ٍٝكوٞم حٗٔخٗی ک حكظَحّ ٓ
ٍ٘ٗٝخّ کَح ٓکظخ ہ ۔
ؿہخى ٟٔ ٙٝخٗض كَحہْ کَطخ ہ ؿْ کی ر٘خ پَ كظ٘ہ  ٝكٔخى١ ،خؿٞص حٍٝ
كکَ  ٝكَ٣ذ َُُ ٙرَحٗيحّ ٍہظخ ہ ح ٍٝحٗٔخٗ٤ض ؿٜٞٹ ح ٍٝىٞٛک ٓ
ٗـخص كخ َٛکَک ػخك٤ض ح ٍٝطَهی پٌَ٣ی کی ٍح ٙپَ گخِٕٓ ہٓ ٞکظی
ہ ۔
حٗي٘٣ہ ؿہخى حٍٝ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞكٍَٝی ٓ„„ ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۲ـَد کخ
ٔ
ؿہخى‟‟ حُ ڈحکٹَ حٗ ْ٤حكٔي ٛللہ )۲۷

عہبد کے كنبئم:
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هَإٓ ٓـ٤ي ح ٍٝحكخى٣غ ک ٛللخص حّ ػَٔ کی ػظٔض ک طٌکَٝا
طؼخُی ؿہخى کَٗ ٝحُٞا ک„„ٞحپ٘خ ٓيىگخٍ‟‟هَحٍ
ٓ رَٜے پڑے ہ٤ں۔ ہللا
ٖ
ى٣ظخ ہ ۔حٗ ٍٝہ َٛف ٓيىگخٍ رِکہ حپ٘خ ٓلزٞد کہظخ ہ ۔

حِ َّٕ ٖ ّ
ٛلًّخ ًَخََّٗ ْْ ُٜرُ ِْ٘ َ٤
خٕ ََّْٓ ُِْٙٞ ٛ
ہللاَ ُِ ٣لذُّ حَُّ ٌُِ٣ َْٖ ٣وَخطُِِ ْ َٕ ٞكِ َْٓ ٢زِ َْ ٖٚ ِِ٤

(ٓٛ ٍٙٞق۔)۷
٣و٘٤خ ً ہللا حُٕ ُٞگٞا ٓ ٓلزض ٍکٜظخ ہ ؿ ٞحّ کی ٍح٤ٓ ٙں حّ َ١ف
(حٓالّ
ٛل٤ں رخٗي ٛکَ ُڑط ہ٤ں گ٣ٞخ ٓٔ٤ہ پالثی ہٞثی ىٞ٣حٍ ہ٤ں۔
ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں۔ ٓٞالٗخ ٛيٍ حُي ٖ٣حٛالكی ٛللہ۔)ٖ۷۴
حّ ٓلزٞر٤ض کی طٜٞڑی ٓ ٟٝخكض ر٘یﷺ کی ُرخٕ ٓ ٓ٘٤ج ۔

„„هخٍ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ُـيٝس كی ٓز َ٤ہللا حٍٝ ٝكۃ ه ٖٓ َ٤حُيٗ٤خ ٝ
ٓخ كٜ٤خ۔
(روخٍی۔ ِْٓٔ۔ طٌَٓی)
"ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ كَٓخ٣خ „„ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں گٍِٗ ٝحُی ح٣ک ٛزق ٣خ
ح٣ک ٗخّ ُىٗ٤خٓٝخ كٜ٤خ ٓ رہظَ ہ "۔
(ؿہخى حٓالٓی هِ َ٤حكٔيكخٓيی۔ٛللہ۔ٕٕ)
ِٓ٣ي „„ح٣ک ٗذ  ٍُٝ ٝکی َٓكيٝا کی ٗگَحٗی ح٣ک ٓہ ٘٤ک
َِٓٔٔ ٍُٝٝا حٔٗ ٍٝخُٝا ٓ رٜی حك َ٠ہ ۔
(ِْٓٔ)

اٌک أس ؽذٌش ہے:
„„ٍح ٙهيح ٓ٤ں ؿہخى کَٗ ٝحُٞا کخ كخٍ حٔ٣خ ہ ؿ ٔ٤کٞثی ٗوٚ
حُّ ٝهض طک ؿذ کہ ٣ہ ٓـخہي حپ٘ ؿہخى ٓ ٝحپْ ٗہ آ ؿخث ۔ َِٓٔٔ
ٍُٝے ٍکٜظخ حٔٗ ٍٝخُ٣ں حىح کَطخ ح ٍٝحُٕ ٓ٤ں هَإٓ پڑٛظخ ٍہ حٗ ٍٝہ طٞ
حّ ٍُٝے ٓ٤ں حُٓ کٞثی ٓٔظی الكن ہٗ ٞہ حّ ٗٔخُ ٓ٤ں (ِْٓٔ ٝ
ٖ
ٓ٘کٞس)
روخٍی رلٞحُہ
ُ
َٛف ٣ہی ٗہ٤ں کہ ہللا ک کِٔ ک ٞرِ٘ي کَٗ ک ُُ ٤ڑٗخ۔ حّ کی
ٓلزضٓ ،ـلَص حٍ ٍٝكٔض کخ كن ىحٍ ر٘خطخ ہ رِکہ حُّ کی ٗگخ٤ٓ ٙں طٞ
ُٞ ٙٝگ رٜی رڑح حٗٝکخ ٓوخّ پخ ُ٤ظ ہ٤ں ؿُ ٞڑٗ ٝحُٞا کَٛ ٞف
رخُٞحٓطہ ٓيى کَط ہ٤ں۔ح ٍٝؿہخى کی ط٤خٍٞ٣ا ٓ٤ں حُٕ کخ ہخط ٜرٹخ ط ہ٤ں۔
ٍٓ ٍٞہللاﷺ کخ حٍٗخى ہ ۔
„„ؿْ ٗ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ؿہخى کَٗ ٝحُ کٔی ٗو ٚک ٞؿہخى کخ
َٓٓٝخٓخٕ ٓہ٤خ کَ ى٣خ۔ حُّ ٗ (گ٣ٞخ) هٞى ؿہخى ک٤خ ح ٍٝؿْ ٗ کٔی
ٓـخہي ک حہَ  ٝػ٤خٍ کی ،حُّ کی ػيّ ٓٞؿٞىگی ٓ٤ں ى٣ک ٜرٜخٍ کی ٙٝ
(ِْٓٔ
(گ٣ٞخ) هٞى َٗ٣ک ؿہخى ٍہخ۔
ٖ
ٓ٘کٞس)
 ٝروخٍی رلٞحُہ
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طؼخُی َٛف ح٣ک ط َ٤ک ١ل َ٤ط ٖ٤آىٓٞ٤ا ک ٞؿ٘ض ٓ٤ں ىحهَ
„„ہللا
ٖ
کَطخ ہ ۔ ح٣ک ٗ ٙٝو ٚؿ ٞػٞحد کی ٗ٤ض ٓ ٣ہ ط َ٤ر٘خطخ ہ ۔ىَٓٝح
 ٙٝؿ ٞحُٓ ىٖٗٔ پَ چالطخ ہ ح ٍٝطَٔ٤ح  ٙٝؿ٣ ٞہ ط َ٤حُٓ ٓہ٤خ کَطخ
ہ ۔
(حرٞىحإى)
ؿْ ؿہخى کی هخ َ١ہظ٤ٜخٍ ر٘خٗ حٓ ٍٝہ٤خ کَٗ ٝحُ طک ک ٞحط٘ی
رڑی ىُٝض ٓ َٔ٤آطی ہٞ۔  ٙٝہللا حُّ ٗو ٚک ٞک٤خ ککٗ ٜہ ػطخ کَطخ ہٞگخ
ؿ ٞحّ ؿہخى ک َُٛ ٤ف حُٓی ک ُ ٤حپ٘ گٗ ٓ َٜکَ کٜڑح
ہٞح ہٞ۔ ٓ٤يحٕ ؿ٘گ ٓ٤ں پہ٘چ کَ ُڑح ہٞ۔ ُهٔی ہٞح ہ ،ٞه٤ٓ ٕٞں ٗہخ٣خ ہ،ٞ
٣ہخا طک کہ حُّ ٗ حپ٘ی ؿخٕ حپ٘ ٓخُک ک ٓپَى کَ ىی ہٞ۔ حٔ٣
طؼخُی ک حّ حٍٗخى ٓ ُگخث ٤۔
ٗو ٚکی ه٤ٜٗ ٕٞزی کخ حٗيحُ ٙہللا
ٖ

عہبد کے ثبسے يٍں يؾہٕس يؾذس ػجذہللا اثٍ يجبسک
کے اؽؼبس:
ػزيہللا رٖ ٓزخٍک حٓخّ حرٞك٘٤لہ ک ٗخگَى ط ٜح ٍٝرہض رڑے ٓليع
ح ٍٝكو٤ہہ ط ٜ۔ ٓ ٔ۴ہـَی ٣خ  ٔ۴۴ہـَی ٓ٤ں  ٙٝؿہخى ٓ٤ں َٜٓٝف
ط ٜ۔ حّ ٝهض ح٣ک ىَٓٝے رٍِگ ؿ٘خد ك َ٤٠رٖ ػ٤خٔٓ ٝـ ِي كَحّ
َٜٓٝف ػزخىص ط ٜ۔ ػزيہللا رٖ ٓزخٍک ٗ حپ٘ ٗخگَى ٓلٔي رٖ
ٓ٤ں
ِ
حرَحہ ْ٤ک ٓ َّٞٓ١ ٞك َ٤٠رٖ ػ٤خ ٝک ٗخّ ح٣ک ه ٢ىے کَ
ر٤ٜـخ طٜخ حّ ه ٢کخ ح٣ک ٗؼَ ٣ہ ہ ۔

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا
لعلمت انک فی العبادة تلعب
حے كَٓ٤ٓ ٖ٤ں ػزخىص کَٗ ٝحُ حگَ طْ ٗ ۂ٤ں ى٣کٜخ ہٞطخ۔۔۔۔۔طٞ
ؿخٕ ُ٤ظخ کہ ؿہخى ک ٝهض طٔہخٍی ٣ہ ػزخىص ح٣ک ک َ٤ٜہ ۔
حّ ک رؼي كِ٤٠ض ؿہخى ک رخٍے ٓ٤ں چ ٜحٗؼخٍ ح ٍٝرٜی ہ٤ں۔كَ٤٠
رٖ ػ٤خ ٗ ٝؿذ ٣ہ پ٤ـخّ پڑٛخ ط ٞحُّ کی آٗکٜٞا ٓ آٗٔٗ ٞکَ گج
ح ٍٝکہ٘ ُگ کہ حر ٞػزيہللا ٗ ٓچ کہخ ہ حٓ ٍٝـ٤ٜٗ ٜلض کی
ہ ۔
(طلٔ َ٤حرٖ کؼ َ٤آ٣ض ٗٔزَ ٕٓٓ آٍ ػَٔحٕ ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ ٖٔ۴
رلٞحُہ طلہ ْ٤حُٔٔخثَ كٜہ حٞٓ ٍٝالٗخ گٞہَ ٍكٔخٕ ٛللہ )ٕ۷

ؽہٍذ کب يوبو:
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ََ ٝال طَلْ َٔزَ َّٖ حَُّ ٌِ َْٖ ٣هُظُِِ ْٞح كِ َْٓ ٢زِّ ٖ َِْ ٤
ہللاِ حَ ْٓ َٞحطًخ ۭ رََْ حَكْ ۗ َ٤خ ِء ِػ ْ٘ َي ٍَرِّ ِْْ ٜ
َُ َُْ٣هُ ْ .َٕ ٞكَ َِ ِك َْٖ ٤رِ َٔخٓ ٖح ٖطىّ ٖ ُْ ُٜ
ہللاُ ِٓ ْٖ كََْٔ٣َٝ ۙ ٜٖ ِِ ْ٠ـظَز َِْ٘ ُْ َٕ ٝرِخَُّ ٌِْْ َُ َْٖ ٣
َ ِْ َ٣لوُ ْٞح رِ َِ ْٖ ِّٓ ْْ ٜه ِْلِ ِ ۙ ْْ ٜحَ َّال َه ِْ ٞ
ف َػَِ َْ َٝ ْْ ِٜ ٤ال َ٣ ْْ ُٛلْ َُِٗ ْْٔ َ٣ َٕ ٞظَز َِْ٘ َُْٕ ٝ
ہللاِ َٝكََّٝ ۙ َ ْ٠حَ َّٕ ٖ ّ
رِِ٘ ْؼ َٔش ِّٓ َٖ ٖ ّ
ُُ ٤ْ ٠غ حَؿْ ََ ْحُ ُٔ ْئ ِِٓ٘.َْٖ ٤
ہللاَ َال ِ ٣
(حٍ ػَٔحٕ۔ ٔ۷۴طخ ٔ)ٔ۴

"ؿُٞ ٞگ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں هظَ ہٞث ہ٤ں حُٗہ٤ں َٓىٗ ٙہ ٓٔـ ٙٝ ، ٜٞطٞ
كو٤وض ٓ٤ں ُٗي ٙہ٤ں  ،حپ٘ ٍد ک پخّ ٍُم پخ ٍہ ہ٤ں،ؿ ٞکک ٜہللا
ٗ حپ٘ ك ٓ َ٠حُٗہ٤ں ى٣خ ہ حُّ پَ ه ٝ ٕٞهَّ ہ٤ں ،حٓ ٍٝطٔجٖ
ہ٤ں کہ ؿ ٞحہَ حٔ٣خٕ حٕ ک پ٤ک ٜىٗ٤خ ٓ٤ں ٍ ٙگج ہ٤ں ح ٍٝحرٜی ٝہخا
ٗہ٤ں پہ٘ک ہ٤ں حٕ ک ُ ٤رٜی کٔی هٞف حٍٗ ٍٝؾ کخ ٓٞهغ ٗہ٤ں ہ ۔
 ٙٝہللا ک حٗؼخّ ح ٍٝحُّ ک ك َ٠پَ ٗخىحا  ٝكَكخا ہ٤ں ح ٍٝحُٕ کٞ
ٓؼِ ّٞہ ٞچکخ ہ کہ ہللا ٓٞ٘ٓٞا ک حؿَ کٟ ٞخثغ ٗہ٤ں کَطخ"۔
هَإٓ کَ ْ٣کخ ٣ہ هٜٛٞی حػالٕ رظخطخ ہ کہ حّ ػَٔ ک ٞہللا کی ٗگخٙ
ٓ٤ں کظ٘ی ٓلزٞر٤ض كخ َٛہ ۔  ٙٝکٞثی ػخّ هْٔ کی ٓلزٞر٤ض ٗہ٤ں ہ
ٍٓ ٍٞکی
رِکہ ح٣ک حٓظ٤خُی ٗخٕ ٍکٝ ٜ٘حُی ٓلزٞر٤ض ہ ۔ ہللا ک
ؐ
ٗخٕ ٓلزٞر٤ض کی رہض ککٜ
ٓ٘يٍؿہ ً َ٣كي٣غ ٓ حّ حٓظ٤خُی
ِ
ٟٝخكض ہ ٞؿخطی ہ ۔

ٝ
َٓخ أَ َك ِي ْ َ٣ي ُه َُ ْحُ َـَّ٘شَ ُِ ٣لذُّ أَ ْٕ ِ ََْ٣ؿ َغ اَُِ ٠حُ ُّي َْٗ٤خ ََٓ َُُٚٝخ َػَِ ٠حألٍَْ ِ
ِٓ ْٖ َٗ ْ٢ء اِالَّ حُ َّ٘ ُِ ٤ٜي َ٣ظَ ََّٔ٘ ٠أَ ْٕ ِ ََْ٣ؿ َغ اَُِ ٠حُ ُّي َْٗ٤خ كَْ ُ٤وظَ ََ َػ ْ٘ ََ َََّٓحص
ُِ َٔخ ْ َٖ ِٓ ََٟ َ٣حُ ٌَ ََح َٓ ِش.

(ِْٓٔ  ٝروخٍی ،رلٞحُہ ٍ٣خ ٝحُٜخُل)ٖ٤۔
" کٞثی ٗو ٚرٜی ؿ ٞؿ٘ض ٓ٤ں ىحهَ ہٞگخ ،حّ ىٗ٤خ کی َ١ف پِٹ٘خ ٗہ
چخہ گخ ،هٞح ٙحّ ُٓ ٖ٤کی ح٣ک ح٣ک چ ِ٤حٓی کی ِٓک٤ض کٞ٤ا ٗہ
ہٞ۔ٓگَ ٗہ٤ي کخ كخٍ ٣ہ ٗہ ہٞگخ۔ ٗہ٤ي حپ٘ی حّ ػِص ک ٞى٣ک ٜکَؿٞ
حٓ هيح ک ك ٍٞ٠ػطخ ہٞگی ،طٔ٘خ کَے گخ کہ کخٕ  ٙٝىٗ٤خ ٓ٤ں ىّ
رخٍ ٝحپْ آؿخث  ،ح ٍٝىّ رخٍ ٍح ِ ٙهيح ٓ٤ں هظَ ک٤خ ؿخث "۔
٣ہ ط ٞآهَص کخ ٓؼخِٓہ ٍہخ۔ هٞى حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں رٜی ٍح ِ ٙهيح ک ٣ہ ٗہ٤ي
ح٣ک حٓظ٤خُی ٗخٕ ک ٓخُک ہٞط ہ٤ں۔ ہَ َٓٗ ٝحُ ک ٞؿَٔ ى٣خ
ؿخطخ ہ ح ٍٝؿْٔ ک کپڑے حطخٍکَ ٛخف ٓظَٜح کلٖ پہ٘خ٣خ ؿخطخ ہ ۔
ُ٤کٖ ٗہيحء ک رخٍے ٓ٤ں كکْ ٣ہ ہ کہ حُٗہ٤ں ٗہ ط ٞؿَٔ ى٣خ ؿخث ،
ٗہ ىَٓٝح کلٖ ى٣خ ؿخث رِکہ حُٕ ک حٝپَ ک حپ٘ی ه ٕٞآُٞى کپڑٝا
ٓ٤ں ،ؿٖ ٓ٤ں  ٙٝهظَ ہٞث ہٞا ،ىكٖ کَ ى٣خ ؿخث ۔
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أَ َٓ ََ ٍََُّٓ ٍُ ٞ
ہللاِ  ٠ِٛ-ہللا ػِ -ِْٓٝ ٚ٤رِوَ ْظَِ ٠أُكُي أَ ْٕ َ َِ ْ٘ ُ٣ع َػ ُْْ٘ ُٜ
ْحُ َل ِيُ ٣ي َْ ٝحُ ُـُُِ ٞى َٝأَ ْٕ ْ ُ٣يكَُ٘ٞح رِ ِي َٓخثِ َِٝ ْْ ٜػَِ٤خرِ ِْْ ٜ۔
(حرٞىحإى)

حُكي ک ٗہ٤يٝا ک رخٍے ٓ٤ں آٗلَ٠ص ﷺ ٗ كکْ ى٣خ کہ حٕ ک
ؿٔٔٞا پَ ٓ ہظ٤ٜخٍ حٍُ ٍٝہ٤ں حُطخٍ ُی ؿخث٤ں ،ح ٍٝپ َٜحٗ٤ٜں حٕ ک
ه ٕٞح ٍٝحٕ ک کپڑٝا ٓٔ٤ض (ؿٞا کخ طٞا) ىكٖ کَ ى٣خ ؿخث ۔
ٗہ٤ي کخ ه ٙٝ ٕٞهٗ ٕٞہ٤ں ہٞطخ ؿٔ كوہ کی ُرخٕ ٓ٤ں ٗخپخک هٕٞ
کہظ ہ٤ں۔ رِکہ  ٙٝه ٕٞہٞطخ ہ ؿْ ٓ ُ٣خى ٙپخک ِٙ٤چٗ ِ٤خ٣ي کٞثی
ح ٍٝہٞطی ہی ٗہ٤ں۔ ہللا ک ِٗى٣ک ُ ٙٝػلَحٕ ؿٔ٤خ هٍٗ ٕٞگ حٍٝ
ٓ٘ک ؿٔ٤خ ہٞطخ ہ 7

ْي۔ (طٌَٓی،
حٕ َُ ٣ٍِ ٝلَٜخ ٍُِ ٣ق ْحُ ِٔٔ ِ
َُ َُْٜٗٞخ َُ ْ ُٕ ٞحُ َِّ ْػلَ ََ ِ
رلٞحُہ ٓ٘کٞحس)

حرٞىحإى

عہبد عت عے ثڑی ٍَکی أس عت عے ثڑی ػجبدد
ہے:
چ٘خٗکہ ؿذ ٗزی ﷺ ٓ پٞچٜخ گ٤خ کہ حے ہللا ک ٍٓٓ ٍٞذ ٓ
آپ ٗ كَٓخ٣خ7
حك َ٠ؿہخى کٔٗٞخ ہ (حَیُّ حُـٜخى حك )َ٠طؐ ٞ

ٖٓ ؿخہي حَُٔ٘ک ٖ٤رٔخُہ ٗ ٝلٔہ
رلٞحُہ ٓ٘کٞحس)

"ٓذ ٓ حك َ٠ؿہخى ٣ہ ہ
ؿخٕ ک ًٍ٣ؼ ؿہخى کَے"۔
حّ َ١ف ؿذ ٣ہ ىٍ٣خكض ک٤خ گ٤خ کہ ٓذ ٓ
(ح َّ
ی حُ٘خّ حك )َ٠ط ٞحٍٗخى ہٞح7

(حرٞىحإى

کہ آىٓی َٓ٘کٞا ٓ

ٓ٣ ٖٓٞـخٛي ر٘لٔہ ٓ ٝخُہ كی ٓز َ٤ہللا۔

حپ٘

ٓخٍ ح ٍٝحپ٘ی

حكٗ َ٠و ٚک ٕٞہ
(روخٍی ٝ

ِْٓٔ)
"ٓذ ٓ حك ٙٝ ٖٓٞٓ َ٠ہٞطخ ہ ؿ ٞحپ٘ی ؿخٕ ح ٍٝحپ٘ ٓخٍ ٓ ہللا
کی ٍح٤ٓ ٙں ُڑطخ ہ "۔
(حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں ٛللہ ٓ ٖ۴طخ ٕ)ٖ۴

عٕ ػًم عت عے أَچب ہٕ کٕئی ٔعہ َہٍں کہ اط کب
اعش ثٓی عت عے أَچب َہ ہٕ:
ى ٝآٗکٜٞا ک ٞؿہْ٘ کی آگ ٗہ چٜٞث گی ح٣ک  ٙٝؿ ٞہللا ک هٞف
ٓ ٍ ٝپڑی ہ ٞح ٍٝى ٙٝ َٙٓٝؿ ٞؿْ ٗ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں پہَ ٙى٣ظ
(طٌَٓی)
ہٞث ٍحص گِحٍی ہٞ
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خٕ الَ طَ َٔ َُّٔٔ ُٜخ حَُّ٘خ ٍُ َػ ِْٖ ٤رَ ٌَ ْ
ف ََُ ْٖ ِٓ َْ٤ه ِْ٘ َ٤ش ہللاِ
ض ِكَ ٢ؿ ِْ ٞ
َػ ِْ َ٘٤
ََ ٝػ ِْٖ ٤رَخطَ ْ
 َ٤ہللاِ۔
ض طَلْ َُُّ َٓ ََِّ٣شً كَِٓ ٢زِ ِ

(طٌَٓی)
"ؿْ ٗ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں حط٘ی ى َ٣رٜی ؿ٘گ کی ؿظ٘ی ى َ٣کہ حٗٝٹ٘ی
ىٝہ٘ ٓ٤ں ى ٝىٛخٍٝا ک ىٍٓ٤خٕ ہ ٞحکَطی ہ حّ ک ُ ٤ؿ٘ض کخ
ِٓ٘خ ٍَٟٝی ہٞگ٤خ"۔
„„ ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا کی گَى ح ٍٝؿہْ٘ کخ ىٞٛحا٣ ،ہ ىٞٗٝا چ٣ِ٤ں کٔی
ٗو ٚک حٝپَ حکٹٜی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظ٤ں‟‟ ؿہخى ک ك٠خثَ حط٘ ُ٣خىٙ
ہ٤ں کہ حّ ک ُ ٤پٍٞی ح٣ک کظخد چخہج ۔ ػخّ هخٍی ک ُ ٤حّ
ِِٓٔ ٓ٤ں ؿ٘خد هِ َ٤كخٓيی کی کظخد „„ ؿہخى حٓالٓی‟‟ کخ ٓطخُؼہ
ٓل٤ي ٍہ گخ حُٗہٞا ٗ طَط٤ذ ک ٓخط ٜحكخى٣غ کخ حٗظوخد ک٤خ ہ ۔

عہبد اًٌبٌ ٔ اعالو کی کغٕٹی ہے:
ٍح ٙهيح ٓ٤ں ُڑٗ کخ ؿٌرہ ح ٍٝػِّ  ٝحٍحىٍ ٙکٜ٘خ حٔ٣خٕ کی ح٣ک کزٜی
ٗہ حُگ ہٝ ٗٞحُی ٛلض ہ ۔ ٓ ٍٙٞطٞرہ کی آ٣خص ٤ٓ ۷۷ ،۷۷ں ؿٖ
ُٞگٞا ٗ ٗزی ﷺ ٓ ك ِ٤رہخٗ کَک ٍهٜظ٤ں ٓخٗگ٘ی َٗٝع ک٤ں
ط ٞكَٓخ ى٣خ گ٤خ کہ „„طْ ٓ حٔ٣ی ىٍهٞحٓض طَٛ ٞف ٝہی ُٞگ کَط
 ّٞ٣آهَص پَ ٣وٗ ٖ٤ہ٤ں ٍکٜظ ‟‟۔ حٕ آ٣خص ٓ ٣ہ ٛخف
ہ٤ں ؿ ٞہللا حِ ٍٝ
ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ٍَٟٝص پڑٗ پَ رٜی ِٓٔق ؿہخى (هظخٍ) ٓ کظَح
ؿخٗخ حٔ٣خٕ ک هطؼی ٓ٘خكی ہ ۔ ٗزی ﷺ ک ٣ہ حُلخظ حٔ٣خٕ ح ٍٝهظخٍ ک
كطَی طؼِن ک ٞپٍٞی َ١ف ر ٗوخد کَ ى٣ظ ہ٤ں7

ٖٓ ٓخص ٣ ُْٝـِ ٣ ُْٝليع رٗ ٚلٔٓ ٚخص ػِٗ ٠ؼزش ٖٓ ٗلخم۔
(ِْٓٔ رلٞحُہ ٓ٘کٞحس)
"ؿٗ ٞو ٚحّ كخٍ ٓ٤ں َٓح ہ ٞکہ حُّ ٗ ٗہ ط ٞى ٖ٣کی هخ َ١ؿ٘گ
کی ہٗ ٞہ حپ٘ ىٍ ٓ٤ں حّ ؿ٘گ کخ ه٤خٍ ال٣خ ہ ٙٝ ٞکٔی ٗہ کٔی كي
طک ٗلخم کی كخُض ٓ٤ں َٓح"۔ (حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں۔ ٛللہ ،ٖ۴۸
)ٖ۴۴

رشک عہبد کے َوقبَبد:
پغزی أس صٔال7
طؼخُی ہ ۔
حٍٗخى رخٍی
ٖ
حِ َّال طَ ْ٘لَِ ُْٝح َ ُ٣ؼ ٌِّ ْر ٌُ ْْ َػ ٌَحرًخ حَُِـــ ًْٔ ٤خ َّْٔ َ٣ٝظَ ْز ِيٍْ هَ ًْٓ ٞخ َؿ َْ َٝ ْْ ًُ ََ ٤ال طَُْٙٝ َُُّ٠
َٗـْ٤ــــًٔـخ َّ ٖ ٝ
ہللاُ َػ ِٖ٢ْ َٗ ًَُِّ ٢ء هَ ِي َِْ ٣
(حُظٞرہ۔)ٖ۴
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"طْ ٗہ حُٹ ٜٞگ ط ٞهيح طٔہ٤ں ىٍى ٗخک ِٓح ىے گخ  ،ح ٍٝطٔہ٤ں ؿگہ
کٔی ح ٍٝگَ ٙٝک ٞحٹٜخث گخ  ،ح ٍٝطْ هيح کخ کک ٜرٜی ٗہ رگخڑ ٓکٞ
گ  ٙٝ ،ہَ چ ِ٤پَ هيٍص ٍکٜظخ ہ "۔

اثزالئے ػظٍى کب رغهو:
ػٖ حرٖ ػَٔ هخٍٔٓ 7ؼض ٍٓ ٍٞہللا  ٠ِٛ -ہللا ػِ– ِْٓٝ ٚ٤
٣و ٍٞحًح ٖٟحُ٘خّ رخُي٘٣خٍ ٝحُيٍٝ ،ْٛطزخ٣ؼٞح رخُ ِؼٝ ٖ٤حطَّزؼٞح
أًٗخد حُزوَٝ ،طًَٞح حُـٜخى كٓ ٢ز َ٤ہللا ،أٍَِٗ ہللا ر ْٜرال ًء كِْ
(ٓٔ٘ي حكٔي ،حرٞىحإى)
َ٣كؼ ٚػ٘ ْٜكظَ٣ ٠حؿؼٞح ىَْٜ٘٣۔
ؓ
آپ ٗ
"حرٖ
ػَٔ ر٤خٕ کَط ہ٤ں ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓ ُٓ٘خ کہ ؐ
كَٓخ٣خ 7ؿذ ُٞگ ىٍہْ  ٝى٘٣خٍ ک كَ ٚ٣ہ ٞؿخث٤ں ح ٍٝؿْ٘ رخُحٍ
ٓ٤ں آٗ ٓ پہِ ہی حّ پَ ر٤غ کَٗ ُگ٤ں ،ح ٍٝرِٞ٤ا کی ُىٓ٤ں پکڑ
ُ٤ں (ک٤ٜظی رخڑی ٓ٤ں ٓ٘ۂک ہ ٞگج ) ح ٍٝؿہخى ک ٞچٜٞڑ ى٣ں ط ٞہللا حُٕ
پَ ٓوض آُٓخثٖ ِٓٔ ٢کَے گخ۔ح ٙٝ ٍٝحُّ ٓ حُّ ٝهض طک ٗہ ٗکَ
ٓک٤ں گ ؿذ طک حپ٘ ى ٖ٣کی َ١ف ٗہ ُٞٹ کَ آث٤ں گ ۔ (ح ٍٝؿہخى
ک ٞهخثْ ٗہ کَ٣ں گ )"۔

عبيشاعی هٕرٕں کب اعزٍالء7
ہللاُ َػَِ ََّْْ َِٓ َٝ ِٚ ٤
َّ ٠َِّٛ
َػ ْٖ أَرََِ ٣ْ ََ ُٛ ٢سَ  ،هَخ ٍَ ِٔ َٓ 7ؼ ُ
ْض ٍَُٓ ٍَ ٞہللاِ َ
خٕ  ،اِ ًْ طَ َيح َػ ْ
ض َ٣خ ػَ ْٞرَ ُ
ْق أَ ْٗ َ
ض َػَِ ْ ُْ ٌُ ٤حألُ َٓ ُْ ًَظَ َيح ِػْْ ٌُ ٤
خٕ َ ٤ًَ 7
َ٣وُُِ ٍُ ٞؼَ ْٞرَ َ
ُ ُْٚ٘ ِٓ ٕٞ؟ هَخ ٍَ ػَ ْٞرَ ُ
خٕ  7رِؤَرَِٝ ٢أُ َِّٓ٣ ٢خ
٤ٜز َ
َػَِ ٠هََ ْٜؼ ِش حُطَّ َؼ ِخّ طُ ِ
ٍَُٓ ٍَ ٞہللاِ  ،أَ ِٓ ْٖ هَِِّش ِرَ٘خ ؟ هَخ ٍَ  7الَ  ،رََْ أَ ْٗظُ ْْ َٓ ْٞ َ٣جٌِ ًَؼِْٖ ٌِ ََُٝ ، َِ ٤
ُِْ ٣وَ ٠كِ ٢هُُِٞرِ ٌُ ُْ ْحُ َ ُٖ َٛٞهَخُُٞح َٓ َٝ 7خ ْحُ َ ُٖ َٛٞ؟ َ٣خ ٍَُٓ ٍَ ٞہللاِ ؟ هَخ ٍَ 7
(ٓٔ٘ي حكٔي،
ُكزُّ ٌُ ُْ حُ ُّي َْٗ٤خ َََ ًَ ٝح َِ٤ٛظُ ٌُ ُْ ْحُوِظَخ ٍَ.
حرٞىحإى)
حرٞہَ َٙ٣ر٤خٕ کَط ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓ ُٓ٘خ کہ
"كَ٠ص
ؓ
آپ ٗ كَ٠ص ػٞرخٕ ّآٗـ٘خد ک آُحىکَى ٙؿالّ) ٓ كَٓخ٣خ 7حے
ؐ
ػٞرخٕ! طٔہخٍی ک٤خ كخُض ہٞگی حگَ طْ پَ ىَٓٝی ه٤ٓٞں حّ َ١ف ٹٞٹ
پڑ٣ں ؿْ َ١ف طْ کٜخٗ ک رَطٖ پَ ُؤ ُ ٘٤ک ُ ٤ٹٞٹ پڑط
آپ پَ كيح ہٞا حے ہللا ک
ہٞ؟ػٞرخٕ ٗ ػَ ٝک٤خَ٤ٓ 7ے ٓخا رخپ ؐ
كٗ ٍٞ٠
ض طؼيحى کی ٝؿہ ٓ ہٞگی؟
ٍٓ ،ٍٞک٤خ ۂخٍی ٣ہ كخُض هِ ِ
ؐ
ؐ
كَٓخ٣خ٣ 7ہ رخص ٗہ٤ں رِکہ طؼيحى ٓ٤ں ط ٞطْ ُ٣خى ٙہ٤ُ ٞکٖ طٔہخٍے ىُٞا
ک حٗيٍ کٍِٔٝی ،رِىُی پڑ ؿخث گی ىَٓٝے ٛلخرہ ٗ ىٍ٣خكض
كَٓخ٣خ٣ 7خ ٍٓ ٍٞہللا! „„کٍِٔٝی‟‟ ٓ ک٤خ َٓحى ہ ؟ َٓکخٍ ى ٝػخُْ ﷺ
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ٗ كَٓخ٣خ 7طٔہخٍح ىٗ٤خ کی ٓلزض ٓ٤ں گَكظخٍ ہ ٞؿخٗخ حُ ٍٝڑحثی ٓ
چَُحٗخ ٣ہ ہ کٍِٔٝی"۔
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رخد ّٓٞ
ػِٔ٣ض ک

ًٍحثغ

هَإٓ
هشآٌ کشٌى پش اًٌبٌ کے ثبسے يٍں چُذ ثٍُبدی ثبرٍں:
ِ

طؼخُی کی َ١ف ٓ
ح۔هَإٓ ہللا
ٖ
کی آهَی کظخد ہ ۔

طؼخُی
كَ٠ص ٓلٔي ﷺ پَ ٗخٍُ کَى ٙہللا
ٖ

190

سخقذ ٔ ػضًٌذ
حٍٗخى ہ 7

ي ّٖ
ذ رِ ْخُ َل ِّ
ہللاُ ۭ ََ ٝال
خّ رِ َٔخٓ حَ ٍٖى َ
حَِّٗخٓ حَ ْٗ َِ َُْ٘خٓ حَُِ َْ ٤
ي ْحُ ٌِ ٖظ َ
ن ُِظَلْ ٌُ َْ رَ َْٖ ٤حَُّ٘ ِ
ًٔ ٤ْ ٜخ۔
طَ ٌُ ْٖ ُِّ ِْ َو ۗخ ِٕىَِ٘ َْٖ ٤ه ِ

(حُ٘ٔخء)ٔٓ۷
"حے ٗزی ﷺ  ،ہْ ٗ ٣ہ کظخد كن ک ٓخط ٜطٔہخٍی َ١ف ٗخٍُ کی ہ
طخکہ ؿٍ ٞح ٍِ ٙحٓض ہللا ٗ طٔہ٤ں ىکٜخثی ہ حّ ک ٓطخرن ُٞگٞا ک
ىٍٓ٤خٕ كِٜ٤ہ کَٝ۔ طْ ريى٣خٗض ُٞگٞا کی َ١ف ٓ ؿٜگڑٗ ٝحُ ٗہ
ر٘"ٞ۔
ٕ۔٣ہ ہَ ُلخظ ٓ ٓللٞظ کالّ ہ ۔هَإٓ ؿٖ حُلخظ ٓ٤ں حُطَح طٜخ۔ ٹ٤ٜک
ٹ٤ٜک حُٗہی حُلخظ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہ ۔ حّ ک ح٣ک كَف رِکہ ح٣ک ٗٗٞہ
طؼخُی ٗ
ٓ٤ں رٜی طـٗ َ٤ہ٤ں ہٞح۔ ح ٍٝحّ کی كلخظض کی ًٓہ ىحٍی ہللا
ٖ
هٞى حُٹٜخثی ہ ۔

حَِّٗخ َٗلْ ُٖ َٗ َِّ َُْ٘خ حُ ٌِّ ًْ ََ َٝحَِّٗخ َُٖ َُ ٗٚللِظُ َْٕ ٞ۔

(حُلـَ۔)۴
"ٍہخ ٣ہ ًکَ  ،ط ٞحّ ک ٞہْ ٗ ٗخٍُ ک٤خ ہ ح ٍٝہْ هٞى حّ ک ٗگہزخٕ
ہ٤ں"۔
ٖ۔پکِٜی کظخرٞا ٓ٤ں ُٞگٞا ٗ حپ٘ی َ١ف ٓ حپ٘ی هٞحہ٘خص ک
ٓطخرن طلَ٣ق کی ہ ۔ح ٍٝحد حُٕ کی کظخرٞا ٓ٤ں کالّ ٖحُہی ک ٓخطٜ
هٓٞی طخٍ٣ن ،رٍِگٞا ک كخالص ،حپ٘ ٖٓ ٓخٗ ه ٜح ٍٝکہخٗ٤خا،
حُٕ ک حپ٘ ٗکخُ ہٞث َٗػی ٓٔجِ ح ٔ٣گڈ ٓڈ کَ ىث ٤گج
ہ٤ں۔ کہ کالّ ٖحُہی ک ٞحُٕ ٓ٤ں ٓ چٜخٗٹ ُ٘٤خ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہ ۔ ٓگَ هَإٓ
هخُ ٚکالّ ٖحُہی ہ ۔ ح ٍٝحّ ک حٗيٍ کٔی ىَٓٝے ک کالّ کی ًٍٙ
ر َٜرٜی آٓٗ ِٕ٤ہ٤ں ہ ۔
۷۔هَإٓ ٓ پہِ کی طٔخّ آٓٔخٗی کظذ کٔی هخ ٙػاله  ،ه٣ ّٞخ َٗٔ
ک ُ ٤ہيح٣ض رٖ کَ آثی ط٤ٜں۔ کٗٞ٤کہ  ٙٝؿٖ پ٤ـٔزَٝا پَ ٗخٍُ ہٞثی
ط٤ٜں۔  ٙٝرٜی کٔی هخ ٙػاله  ،ه٣ ّٞخ َٗٔ کی َ١ف ٓزؼٞع ک٤
طؼخُی
گج ط ٜ۔ ُ٤کٖ هَإٓ ػخُٔگ َ٤کظخد ہ ۔ کٗٞ٤کہ ح٣ک طٞرہ ہللا
ٖ
ک ؿْ ٍٓ ٍٞﷺ پَ ٗخٍُ ہٞح۔ ٓ ٙٝخٍے ؿہخا ک ُٓ ٤زؼٞع ہٞث
(ٓ ٍٙٞحػَحف ۔ )ٔ۷۸ح ٍٝىَٓٝے حّ کخ ػخُٔگ َ٤ہٗٞخهٞى هَإٓ
ط ٜ۔
ٔ
ٓ ػخرض ہ 7
ْ
َ
حِٕ ْ  َٞ ُٛاِ َّال ًِ ًْ َِ ُِِ َؼخُ ِٔ َٖ٤۔ (٣ " )547ٙہ هَإٓ ٓخٍے ؿہخا ٝحُٞا
ک ُ٤ٜٗ ٤لض ہ "۔
هَإٓ کَ ْ٣ط٠خىحص ٓ پخک کالّ ہ ۔ حّ ک ٓ٠خٓ ٖ٤ح٣ک
۷۔ ِ
ىَٓٝے ٓ رخہْ َٓر ١ٞح ٍٝہْ آہ٘گ ہ٤ں۔ هَإٓ كک ْ٤ک ٓ٠خٓ،ٖ٤
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حكکخّٓ ،وخٛي ح ٍٝكکْ ٓ٤ں کہ٤ں رٜی طؼخٍ ٝ ٝط٘خهٓ ٚلٔٗ ّٞہ٤ں
ہٞطخ۔حگَ٣ہ هيح ک ٓٞح کٔی ح ٍٝكَى ٣خ ؿٔخػض کخ کالّ ہٞطخ ط ٞالُٓخ ً
حّ کی ػزخىحص ،حٓخُ٤ذ ،حُلخظ ح ٍٝحّ ک ٓؼخٗی ٠ٓ ٝخٓ٤ٓ ٖ٤ں رخہْ
طلخٝص  ٝحهظالف ہٞطخ۔کٗٞ٤کہ حٗٔخٗی ػوَ چخہ ؿظ٘ی ہی پوظہ کخٍ کٞ٤ا
ٗہ ہٞ۔ٗخٓٔکٖ ہ کہ ٓ ٕٖ ٙٝخٍ ک  َ٣ٞ١ػَٛہ ٓ٤ں چ ٜہِحٍ آ٣خص
پَ ٓ٘ظَٔ کالّ کَے ح ٍٝپ َٜرٜی حّ ک حُلخظ  ٝػزخٍحص ،حٓخُ٤ذ حٍٝ
ٓ٠خٓ ٖ٤کٞثی حهظالف ٗہ پخ٣خ ؿخث ۔
۷۔حٗٔخٗ٤ض ک ُ ٤طخ ه٤خٓض ہيح٣ض ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ح٣ک ٓکَٔ ہيح٣ض ٗخٓہ
ہ ؿُٗ ٞيگی ک طٔخّ پہِٞإا پَ ٓل ٢٤ہ ۔ حّ ُ ٤حّ کٛ ٞيی
ُِ٘خّ کہخ گ٤خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ َٓ طخ َٓ كن ح ٍٝه َ٤ہ ۔ح ٓ ٍٝآهَ طک
حػِی ىٍؿہ کی كکٔض ،ىحٗخثی ح ٍٝػيٍ  ٝحٜٗخف کی طؼِْ٤
ٓخٍح هَإٓ
ٖ
حٍ ٍٝحٍ ٙحٓض کی ہيح٣ض ح ٍٝرہظَ ٖ٣حكکخّ ح ٍٝهٞحٗ ٓ ٖ٤رَٜح ہٞح ہ ۔
طؼخُی کخ ٣ہ ہَ ٓؼـِ ٙکالّ ػَری ٓز٤ٓ ٖ٤ں ٗخٍُ ہٞح ہ ۔ ؿ ٞح٣ک
۴۔ہللا
ٖ
ُٗيُ ٙرخٕ ہ ۔حُ ٍٝىٗ٤خ ٓ٤ں کَٝڑٝا ُٞگ آؽ رٜی حٓ رُٞظ ہ٤ں۔ حٍٝ
هَإٓ
ؿخٗظ حٔٓ ٍٝـٜظ ہ٤ں۔ هَإٓ ٓـ٤ي ح٣ک ك٤ٜق  ٝرِ٤ؾ کالّ ہ ۔
ِ
کَ ْ٣ک حُلخظ کی كٜخكض ،حّ ک ٓؼخٗی کی رالؿض ح ٍٝحّ کخ حٗيحُ
ر٤خٕ ٓذ ٓؼـِ ٙہ٤ں۔
۸۔ح٣ ٍٝہ ىَٓٝی کظخرٞا کی طٜي٣ن کَطی ہ ح ٍٝحُٕ پَ „„ ُٓ ٖٔ٤ٜرٜی
ہ ۔

ذ رِ ْخُ َل ِّ
ذ ًَِ٘ٔ ٤ْ َُٜٓ ٝخ
َٝحَ ْٗ َِ َُْ٘خٓ حََُِ ٤
ن ُٓ َ
ْي ْحُ ٌِ ٖظ َ
ِّ ٜيهًخ ُِّ َٔخ رََ َ٣ َْٖ ٤ي ْْ َٖ ِٓ ِٚ ٣حُ ٌِ ٖظ ِ
َػَِ ْ ِٚ ٤كَخكْ ٌُ ْْ رَ ْ ْْ َُٜ٘٤رِ َٔخٓ حَ ْٗ َِ ٍَ ٖ ّ
ى ِٓ َٖ
ہللاُ ََ ٝال طَظَّزِ ْغ حَ ْۗ َٞ ٛح َءَ ْْ ُٛػ َّٔخ َؿ ۗخ َء َ
ن ۭ ُِ ٌٍَُّ َؿ َؼ َِْ٘خ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َِْٗ َػشً ََّْٜ٘ ِٓ ٝخؿًخ ۭ َۗ َٗ ْٞ َُٝخ َء ٖ ّ
ہللاُ َُ َـ َؼَِ ٌُ ْْ حُ َّٓشً
ْحُ َل ِّ
ص ۭ حَُِّ ٖ ٠
ہللاِ
حك َيسً َّْ َ٤ُِّ ْٖ ٌِ ُٖ ٝزُِ َ ْْ ًُ ٞكِ َْٓ ٢خٓ ٖح ٖطى ٌُ ْْ كَخ ْٓظَزِوُٞح ْحُ َوِ َْٖ ٤
َِّ ٝ
(حُٔخثيٙ۔)۷۸
ََْٓ ِؿ ُؼ ٌُ ْْ َؿ ِٔ ْ٤ؼًخ كََُ٘٤زِّجُ ٌُ ْْ ِر َٔخ ًُ ْ٘ظُ ْْ كِ ْ ِٚ ٤طَ ْوظَِِلُ َْٕ ٞ۔

پ َٜحے ٗزی ﷺ  ،ہْ ٗ طٔہخٍی َ١ف ٣ہ کظخد ر٤ٜـی ؿ ٞكن ُ کَ
ٓحثی ہ ح ٍٝحُکظخد ٓ٤ں ٓ ؿ ٞکک ٜحّ ک ٓحگ ٓٞؿٞى ہ حُّ کی
طٜي٣ن کَٗ ٝحُی ح ٍٝحُّ کی ٓلخكع ٗ ٝگہزخٕ ہ ُ ٖہٌح طْ هيح ک
ٗخٍُ کَى ٙهخٗ ٕٞک ٓطخرن ُٞگٞا ک ٓؼخٓالص کخ كِٜ٤ہ کَ ٝح ٍٝؿٞ
كن طٔہخٍے پخّ ٓح٣خ ہ حُّ ٓ ٓ٘ہ ٓٞڑ کَ حٕ کی هٞحہ٘خص کی
پَٝ٤ی ٗہ کَٝ۔ ہْ ٗ طْ (حٗٔخٗٞا) ٓ٤ں ٓ ہَ ح٣ک ک ُ ٤ح٣ک
َٗ٣ؼض ح ٍٝح٣ک ٍح ِ ٙػَٔ ٓوٍَ کی۔ حگَچہ طٔہخٍح هيح چخہظخ ط ٞطْ ٓذ
ک ٞح٣ک حٓض رٜی ر٘خ ٓکظخ طٜخ ٤ُ ،کٖ "حّ ٗ ٣ہ حّ ُ ٤ک٤خ کہ ؿٞ
کک ٜحُّ ٗ طْ ُٞگٞا ک ٞى٣خ ہ حّ ٓ٤ں طٔہخٍی ٓحُٓخثٖ کَے ُ ٖہٌح
رٜالثٞ٤ا ٓ٤ں ح٣ک ىَٓٝے ٓ ٓزوض ُ ؿخٗ کی ک ٖٗٞکَ ٝ۔ ٓحهَ
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کخٍ طْ ٓذ ک ٞهيح کی َ١ف پِٹ کَ ؿخٗخ ہ  ،پ ٙٝ َٜطٔہ٤ں حَٛ
كو٤وض رظخ ىے گخ ؿْ ٓ٤ں طْ حهظالف کَط ٍہ ہ" ٞ۔
ُ
هَإٓ ک„„ ٞحُکظخد‟‟ کخ ٓلخكع  ٖٔ٤ٜٓ ٝکہ٘ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ کہ حّ
ٗ طٔخّ رَكن طؼِٔ٤خص ک ٞؿ ٞپکِٜی کظذ آٓٔخٗی ٓ٤ں ىی گجی ط٤ٜں۔
ٓللۭٖ ٞظ کَ ى٣خ ہ ۔ حد حٕ کی طؼِٔ٤خص رَكن کخ
حپ٘ حٗيٍ ُ کَ
ٖ
کٞثی كٜہ ٟخثغ ٗہ ہ ٗٞپخث گخ۔
پکِٜی کظخرٞا پَ حٔ٣خٕ َٛف طٜي٣ن کی كي طک ہ ٣ؼ٘ی ٓ ٙٝذ هيح
کی َ١ف ٓ ط٤ٜں حٓ ٍٝکی ط٤ٜں۔ ح ٍٝحٓی ؿَ ٝک ُ ٤آثی ط٤ٜں
ؿْ ک ٞپٍٞح کَٗ ک ٤ِ٤هَإٓ آ٣خ ہ ۔۔ ح ٍٝهَإٓ پَ حٔ٣خٕ حّ ك٤ؼ٤ض
ٓ ہ کہ ٣ہ هيح کخ هخُ ٚکالّ ہ ۔ َٓحَٓ كن ہ ۔ حّ کخ ہَ ُلع
ٓللٞظ ہ ۔ حّ کی ہَ رخص ٓکی ہ  ،حّ ک ہَ كکْ کی پَٝ٤ی
كَ ٝہ ۔ ح ٍٝپَٝ٤ی َٛف حٓی کظخد کی ہٞگی ح ٍٝہَ  ٙٝرخص ٍ ّى کَ
(ى٤٘٣خص۔ٓٞالٗخ
ى ٘٣ک هخرَ ہ ۔ؿ ٞهَإٓ ک هالف ہٞ۔
ٓٞىٝىی ٛللہ )ٔٓ۷
ٖ
ٓوظ٣ َٜہ کہ ٣ہ ر ٓؼَ ح ٍٝر ٗظ َ٤کظخد ہ ح ٍٝحُہی ٓؼـِ ٙہ ۔
کظخد ہيح٣ض ح ٍٝکظخد كَهخٕ ہ ۔ كکٔض ٓ ُزَ ،ِ٣كن کی َ١ف
ٍہ٘ٔخثی کَٗ ٝحُی ،ؿلِض ٓ چٗٞکخٗ ٝحُی٤ٜٗ ،لض رَٜی ،رڑی
طؼخُی ٗ ٗ٤ٜلض كخ َٛکَٗ ک
رخرَکض کظخد ہ ۔ ح ٍٝحٓ ہللا
ٖ
ُ ٤آٓخٕ کَ ى٣خ ہ ۔
(ٓزخى٣خص حُ
 ٍٞٛكوہ ٛللہ)۸۸
ِ

اعًبء هشآٌ:

طؼخُی ٗ
کٔی کظخد کخ طؼخٍف حُّ ک ٗخّ ٓ ہٞطخ ہ ۔ حٓی َ١ف ہللا
ٖ
حپ٘ی کظخد ک ٓوظِق ٗخّ هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ر٤خٕ ک ٤ہ٤ں۔
هَإٓ ٓـ٤ي ک ؿظ٘ رٜی حٓٔخء هَإٓ ٓ٤ں ر٤خٕ ہٞث ہ٤ں۔ حگَ ؿ ٍٞک٤خ
ؿخث طٓ ٞؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ طٔخّ حٓٔخء هَإٓ کی ٓوظِق ٛلخص کی
ط٤ٟٞق کَ ٍہ ہ٤ں۔ ٓؼالً هَإٓ کی ٣ہ ٛلض ہ کہ ٍ ٙٝح ٙہيح٣ض ہ طٞ
هَإٓ کٖ „„ ٞ
ٛيی‟‟ کہخ ح ٍٝكَٓخ٣خُٛ 7ئًُ ِْ ُِّ ٟظَّوِ( َْٖ ٤حُزوَ )ٙهَإٓ کی
ح٣ک ٛلض کہ ٣ہ ٗ٤ٜلض ہ ُٞگٞا ک ُ ٤ط ٞهَإٓ کً„„ ٞکَ‟‟کہخ
ح ٍٝكَٓخ٣خ7

حَِّٗخ َٗلْ ُٖ َٗ َِّ َُْ٘خ حُ ٌِّ ًْ ََ َٝحَِّٗخ َُٖ َُ ٗٚللِظُ ْ( َٕ ٞحُلـَ۔)۴
هَإٓ کی ح٣ک حٛ ٍٝلض ہ کہ ٣ہ كن  ٝرخ َ١ک
ٝحُی کظخد ہ ط ٞهَإٓ ک ٞكَهخٕ کہخ ح ٍٝكَٓخ٣خ 7
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خٕ َػ َِٖ ٢ػ ْز ِي ٖٖ ِْ ُِ َٕ ْٞ ٌُ َ٤ُِ ٙؼَِ ََِٔ ٣ْ ٌِ َٗ َْٖ ٤ح
ى حَُّ ٌِْ ٍَ َِّ َٗ ْ١حُلَُْ هَ َ
طَ ٖز ََ َ
(حُلَهخٕ۔ٔ)
طؼخُی کی ٗخٍُ کَى ٙکظخد ہ
هَإٓ ہللا
ٖ
حٓی ُ ٤هَإٓ ک ٞطِ٘ َ٣کہخ ح ٍٝكَٓخ٣خ 7

ح٣ ٍٝہ رٜی حُّ کی ٛلض ہ ۔

ذ ِٓ َٖ ٖ ّ
ہللاِ ْحُ َؼ ِِْ ِِْ ٣حُ َل ٌِِْْ ٤
طَ ْ٘ ِِ ْْ َُ ٣حُ ٌِ ٖظ ِ
(حَُِٓ۔ٔ)
ؿظ٘

رٜی حٓٔخء ہ٤ں طٔخّ هَإٓ کی ٓوظِق ٛلخص کٞ

ؿَ ٝهَإٓ ک
ر٤خٕ کَ ٍہ ہ٤ں۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ  ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۷حٓٔخء حُوَإٓ حُ ہيح٣ض ہللا هخٕ
ٛللہ۔ٖٔ)
هَإٓ ک کَ کظ٘ حٓٔخء ہ٤ں۔ حّ رخٍے ٓ٤ں ػِٔخ ک ٓوظِق حهٞحٍ
ًکَ ہٞث ہ٤ں۔ کٔی ٗ هَإٓ ک  ۷۷حٓٔخء ًکَ ک ٤ہ٤ں۔ ط ٞکٔی ٗ
 ۸۸ح ٍٝکٔی ٗ ٓٔٗ ۴خٍ ک ٤ہ٤ں۔ ٓگَ حّ كٞحُ ٓ حکؼَ ػِٔخء
کخ ٓظلوہ كِٜ٤ہ ٣ہ ہ کہ هَإٓ ک حٗ َٛخّ َٛف  ۷ہ٤ں۔حُوَإٓ،
حُلَهخٕ ،حٌُکَ ،حُکظخد ،ح ٍٝحُظَِ٘٣۔ هٞى هَإٓ کَ ٗ ْ٣حپ٘ ُ٣ ٤ہ
پخٗکٞا حُلخظ حْٓ ػِْ ک  ٍٞ١پَ ًکَ كَٓخث ہ٤ں ٓذ ٓ پہِ حٕ
حٓٔخث هٔٔہ ک رخٍے ٓ٤ں ٓؼِٓٞخص كخ َٛکَٗخ ح ٍٝحُٕ کخ ػِْ
كخ َٛکَٗخ ٍَٟٝی ہ ۔

انوشآٌ:
هَإٓ ک طٔخّ ٗخٓٞا ٓ٤ں رخُؼٔ ّٞح ٍٝحٕ ٌٓک ٍٙٞپخٗچ ٗخٓٞا ٓ٤ں
رخُوٓ ٜٙٞذ ٓ ُ٣خى٘ٓ ٙہٗ ٍٞخّ „„حُوَإٓ‟‟ ہ ؿْ کخ ًکَ هَإٓ
ٓـ٤ي کی ٍٞٓ ٖ۷طٞا کی  ۷۷آ٣خص ٓ٤ں ہٞح ہ ۔ ٓؼالً7

خٕ حَُّ ٌِ ْٓ
خّ َ ٝرَٖ٘ ِّ٤ض ِّٓ َٖ
َ ٠
َٗ َْ َٓ ٍَ َُ ٜ
 ١حُ ْٗ ِِ ٍَ كِ ْْ ِٚ ٤حُوَُْ ٖح ُٕ ُٛيًِ َُِِّّ٘ ٟ
خٕ َٓ َِ ًْ٠٣خ
خٕ ۚ كَ َٔ ْٖ َٗ َِ ٜي ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ حُ َّ٘ ْ ََ ٜكَ ُِْ َ٤
َ ًَ ْٖ َٓ َٝ ۭ ُْٚٔ ٜ
ْحُُٖ ٜيْ َٝ ٟحُلَُْ هَ ِ
حَ َْ ٝػ َِٖٓ ٢لََ كَ ِؼ َّيسِ ِّٓ ْٖ حََّ٣خّ حُ َه ََ ۭ ُ ٣ْ َُِ ٣ي ٖ ّ
ہللاُ رِ ٌُ ُْ ْحَُ َٝ ََ ْٔ ُ٤ال ُ ٣ْ َُِ ٣ي رِ ٌُ ُْ
ْحُ ُؼ ْٔ ََ ۡ َُِٝظُ ٌْ ُِِٔٞح ْحُ ِؼ َّيسَ َُِٝظُ ٌَزَُِّٝح ٖ ّ
ہللاَ َػ َِٖٓ ٢خ ٖ َٛيى ٌُ ْْ ََ َُٝؼَِّ ٌُ ْْ
(حُزوَٙ۔)ٔ۸۷
طَ ْ٘ ٌَُ َُْٕ ٝ۔

"ٍٓ٠خٕ ٓ ٙٝہ٘٤ہ ہ ؿْ ٓ٤ں هَإٓ ٗخٍُ ک٤خ گ٤خ ؿ ٞحٗٔخٗٞا ک ُ٤
َٓحَٓ ہيح٣ض ہ ح ٍٝحٔ٣ی ٝحٟق طؼِٔ٤خص پَ ٓ٘ظَٔ ہ ؿٍ ٞح ٍِ ٙحٓض
ىکٜخٗ ٝحُی ح ٍٝكن  ٝرخ َ١کخ كَم ک ٍٜٞکَ ٍک ٜىٝ ٘٣حُی ہ٤ں۔ ُہٌح
حد ٓ ؿٗ ٞو ٚحّ ٓہ ٘٤ک ٞپخث  ،حّ ک ٞالُّ ہ کہ حّ پٍٞے
ٓہ ٘٤ک ٍُٝے ٍک ٜ۔ح ٍٝؿ ٞکٞثی َٓ ٞ٣ہ٣ ٞخ ٓلَ پَ ہ ،ٞطٙٝ ٞ
ىَٓٝے ىٗٞا ٓ٤ں ٍُٝٝا کی طؼيحى پٍٞی کَے۔ ہللا طٔہخٍے ٓخطٜ
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َٗٓی کَٗخ چخہظخ ہ ٓ ،وظی کَٗخ ٗہ٤ں چخہظخ ۔حّ ُ٣ ٤ہ ٣َ١وہ طٔہ٤ں
رظخ٣خ ؿخ ٍہخ ہ طخکہ طْ ٍُٝٝا کی طؼيحى پٍٞی کَ ٓک ٞح ٍٝؿْ ہيح٣ض
ٓ ہللا ٗ طٔہ٤ں َٓ كَحُ ک٤خ ہ  ،حّ پَ ہللا کی کزَ٣خثی کخ حظہخٍ ٝ
حػظَحف کَ ٝحٗ ٍٝکَ گِحٍ ر٘"ٞ۔

حِ َّٕ ٌَٖ ٛح ْحُوَُْ ٖح َٕ ِ ْٜ َ٣يَُِِّ ْ١ظِ ْ ٢َ ِٛ ٢حَ ْه َُ٣َٝ ُّ ٞزَ ِّ٘ َُ ْحُ ُٔ ْئ ِِٓ٘ َْٖ ٤حَُّ ٌِْ َ٣ َْٖ ٣ؼ َُِٔ َْٕ ٞ
حُ ٖ ّ
ض حَ َّٕ َُ ْْ ُٜحَؿْ ًَح ًَزِ ًَْ٤ح۔
ٖ ِِٜل ِ
(ر٘ی حَٓحثَ٤۔)۴

"كو٤وض ٣ہ ہ کہ ٣ہ هَإٓ ٍ ٙٝح ٙىکٜخطخ ہ ؿ ٞرخُکَ ٓ٤يٛی ہ ۔ ؿٞ
ُٞگ حٓ ٓخٕ کَ ر ِٜکخّ کَٗ ُگ٤ں حٗہ٤ں ٣ہ ر٘خٍص ى٣ظخ ہ کہ حُٕ
ک ُ ٤رڑح حؿَ ہ "۔

هَُإٓ ک ٞهَإٓ کٞ٤ا کہظ
ؿٔغ کَٗخ ح )ٕ( ٍٝپڑ٘ٛخ۔

ہ٤ں۔ حّ ُلع ک

ىٓ ٝؼ٘ی ہ٤ں (ح)

حّ رخٍے ٓ٤ں حہَ ػِْ ک ٓوظِق حهٞحٍ ہ٤ں۔ؿ ٞحّ کخ ٓؼ٘ی ؿٔغ کَٗخ
ح ٍٝؿٞڑٗخ ُ٤ظ ہ٤ں۔ حُٕ ک ِٗى٣ک (ٓ٘ہ ٍٞطخرؼی هظخى ٙرٖ ىػخٓہ
ٓ ّيٓٝی (ّ )ٛٔٔ۴7حّ کی ىُ٣ َ٤ہ ہ ۔کہ چٗٞکہ هَإٓ کی ٍٓٞط٤ں حٍٝ
آ٣خص ؿٔغ ہ٤ں ح ٍٝآپْ ٓ٤ں َٓر٣ ٝ ١ٞک ؿخہ٤ں ح ٍٝحّ ٓ هزَ٣ ،ؼ٘ی
ُٞف ٓللٞظ ٓ٤ں رٜی ٣ ٙٝک ؿخ ح ٍٝؿٔغ ط٤ٜں ُہٌح حّ
ِٗ ٓ ٍٝپہِ
ِ
ر٘خ پَ هَإٓ ک„„ ٞؿٔغ‟‟ کہخ ؿخث گخ۔

هَإٓ رٔؼ٘ی پڑ٘ٛخ7
هَإٓ ک ىَٓٝے ٓؼ٘ی „„پڑ ‟‟ ٘ٛک ہ٤ں۔ ح ٍٝحّ رخٍے ٓ٤ں رٜی
ؓ
ػزخّ ک هٍٞ
حہَ ػِْ ک ٓوظِق حهٞحٍ آث ہ٤ں۔ كَ٠ص ػزيہللا حرٖ
ک ٓطخرن حّ ک ٓؼ٘ی ہ٤ں„„پڑ٘ٛخ‟‟۔هٞى هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٓظؼيى
ٓوخٓخص پَ هَإٓ „„پڑ ‟‟ ٘ٛک ٓؼ٘ٞا ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ٓؼالً

ن حََُّٝ َِْ ٤هَُْ ٖح َٕ ْحُلَـْ َِ ۭ حِ َّٕ هَُْ ٖح َٕ
ْ حِ َُٖ ٠ؿ َٔ ِ
حَهِ ِْ حَُِّٖٞ ٜسَ ُِ ُيُُ ِْ ٞى حُ َّ٘ ْٔ ِ
خٕ َٓ ُْْ٘ٞ ٜىًح۔
ْحُلَـْ َِ ًَ َ
(ر٘ی حَٓحثَ٤۔)۴۸

ُٝحٍ آكظخد ٓ ُ کٍَحص ک حٗيَ٤ٛے طک ح ٍٝكـَ
"ٗٔخُ هخثْ کَٝ
ِ
ک هَإٓ کخ رٜی حُظِحّ کَ ! ٝکٗٞ٤کہ هَإٓ ِ كـَ ٓ٘ہٞى ہٞطخ ہ ۔ (٣ؼ٘ی
كـَ ٓ٤ں پڑٛخ ؿخٗ ٝحُ هَ ٓحٕ کی كَٗظٞا کی َ١ف ٓ گٞحہی ىی
ؿخطی ہ )"۔

حِ َّٕ َػَِ َْ٘٤خ َؿ ْٔ َؼَٝ ٗٚهَُْ ٖحَٗ ٗ ٚكَخِ ًَح هَ ََ ْح ٖٗ ُٚكَخطَّزِ ْغ هَُْ ٖحَٗ ٗٚ۔
(ه٤خٓہ۔)ٔ۴،ٔ۸
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حّ ک٣ ٞخى کَح ى٘٣خ ح ٍٝپڑٞٛح ى٘٣خ ۂخٍے ًِ ّٓہ ہ ُ ٖہٌح ؿذ ہْ حِٓ پڑٛ
ٍہ ہٞا حُّ ٝهض طْ حِّ کی هَحٔص ک ٞؿ٘ٓ ٓ ٍٞظ ٍہ٣ ٞہخا ىٞٗٝا
آ٣خص ٓ٤ں هَإٓ هَحٔص ٣ؼ٘ی پڑ ٘ٛک ٓؼ٘ی ٓ٤ں حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ہللا
طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7
ٖ
ٖ
ػَِ َْ٘٤خ َؿ ْٔ َؼَٝ ٗٚهَُْ حَٗٚ۔(ه٤خٓہ۔" )ٔ۴حّ ک٣ ٞخى کَح ى٘٣خ ح ٍٝپڑٞٛح
حِ َّٕ َ
ى٘٣خ ۂخٍے ًِ ّٓہ ہ "۔
٣ہ ح٣ک ِّٓٔٔہ كو٤وض ہ کہ هَإٓ کَٓ ْ٣خٍی ىٗ٤خ ٓ٤ں ٓذ ٓ ُ٣خىٙ
پڑٛی ؿخٗ ٝحُی کظخد ہ ۔

انلشهبٌ:

كَهخٕ کخ ٓخى٣ ٙخ ح„„ َٛف۔ٍ۔م‟‟ ہ ح ٍٝحّ کخ ٓؼ ٖ٘ی ہ „„ى ٝچِٝ٤ا
ک ىٍٓ٤خٕ طٔ ،ِ٤كَم ح ٍٝؿيحثی کَٗخ ح ٍٝىٞٗٝا ک ٞح٣ک ىَٓٝے
ٓ حُگ حُگ کَٗخ۔„„ؿذ ٣ہ ٓؼ٘ی کالّ ہللا ک ٓخط ٜهخ ٙہٗٞگ طٞ
ٓؼ٘ی ہٞگخ۔ كالٍ  ٝكَحّٓ ،چ ح ٍٝؿٜٞٹ ،كن  ٝرخٓ ،َ١ؼَٝف ٝ
ٖ
ٓ٘کَ٤ٗ ،کی  ٝريیٗ ،لغ ٗ ٝوٜخٕ ک ىٍٓ٤خٕ كَم٣ ،ؼ٘ی حٓظ٤خُ حٍٝ
ؿيحثی کَٗخ۔هَإٓ کخ ٓوٜي ِٗ ٍٝرٜی َٛف ٣ہی طٜخ کہ حٗٔخٕ حٕ ىٞٗٝا
ٍحٓظٞا ک ٞپہکخٕ ؿخث ۔ ح ٍٝحٕ ٓ٤ں ٝحٟق كَم کٓ ٞلٔ ّٞکَط
ہٞث حچٜی رخطٞا ک ٞحهظ٤خٍ کَے ح ٍٝرَُے کخٓٞا ٓ هٞى کٞ
ٍٝک ۔ حّ َ١ف هَإٓ کَٜے ح ٍٝکٜٞٹ ک ٞپَک ٜ٘کی کٔٞٹی ہ
طؼخُی
(ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِيحٛ ٍٝللہ )611ح ٍٝحٓی ُ ٤ہللا
ٖ
ٗ حّ کخ ٗخّ „„كَهخٕ‟‟ ٍکٜخ۔ حٓخّ ريٍ حُي ٖ٣حٍُِک٘ی كَهخٕ ک ٓؼ٘ی
ک طلض كَٓخط ہ٤ں کہ هَإٓ کخ ٗخّ كَهخٕ حّ ٍُ ٤کٜخ گ٤خ کہ ٣ہ كن
 ٝرخِٔٔٓ ،َ١خٕ  ٝکخكَ٘ٓ ٝ ٖٓٞٓ ،خكن ک ىٍٓ٤خٕ كَم  ٝحٓظ٤خُ کَطخ
ہ ۔ حٓی ٝؿہ ٓ كَ٠ص ؓ
ػَٔ رٖ هطخد ک „„ ٞكخٍٝم‟‟ کہخ ؿخطخ ہ
کہ  ٙٝكن  ٝرخ َ١ک ىٍٓ٤خٕ ٝحٟق كَم كَٓخط ط ٜ۔

انکزبة :
حٓٔخث هٔٔہ ٓ٤ں ٓ طَٔ٤ح ٗخّ „„حُکظخد‟‟ ہ ؿٔ ػخّ  ٍٞ١پَ
َذ ہ ۔
کظخد ہی کہظ ہ٤ں۔حّ ُلع کخ ح٣ َٛخ ٓخّى„„ ٙک۔ص۔د‟‟ ٣ؼ٘ی َکظ َ
حکؼَ کالّ ہللا کَٛ ٞف ىٗ ٝخٓٞا ٓ ٓ ّٞٓٞکہخ ؿخطخ ہ ٣خ ط ٞکہ٘
ٝحال هَإٓ کہظخ ہ ٣خ کظخد7

ْذ كِ ُْٛ ِٚ ٤ئًُ ِْ ُِّ ٟظَّوَِْٖ ٤۔
ًُِٖ َ
ي ْحُ ٌِ ٖظذُ َال ٍََ ٣

(حُزوَٙ۔ٕ)

 ،حّ ٓ٤ں کٞثی ٗک ٗہ٤ں ۔ ہيح٣ض ہ

حُٕ پَہِ٤

"٣ہ ہللا کی کظخد ہ
گخٍُٞگٞا ک ُ" ٤۔
ُٞف ٓللٞظ پَ ُکٜخ ہٞح طٜخ۔ ح ٍِٝٗ ٍٝک رؼي
هَإٓ ِٗ ٓ ٍٝهزَ
ِ
ك ٗ ٍٞ٠حپ٘ی ٗگَحٗی ٓ٤ں کخطزخٕ ٝكی ٓ ُکٜٞح٣خ طٜخ۔ حٓی ٝؿہ
ؐ
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ٓ حٓ „„کظخد‟‟ کخ ٗخّ ى٣خ گ٤خ۔ ٣ؼ٘ی  ٙٝکالّ ٖحُہی ؿُ ٞکٜ٘
پڑ ٘ٛک ُٗ ٤خٍُ ہٞح۔

حٍٝ

کزبة ثًؼُی عًغ کشَب:
کظخد ک ىَٓٝے ٓؼ٘ی ؿٔغ کَٗخ ک رٜی آط ہ٤ں۔ کٗٞ٤کہ کظذ ک
ٓؼ٘ی ٓ٤ں ؿٔغ کَٗخ رٜی ہ٤ں۔ ح ٍٝحّ ٓ ُ٘کَ کخ ٗخّ „„کظ٤زہ‟‟ ّٓٞٓٞ
ہٞح ہ ۔ ٓٞالٗخ گٞہَ ٍكٖٔ ٖ ٗ ػالٓہ ٓ١ٞ٤ی کخ ح٣ک هٗ ٍٞوَ ک٤خ ہ
ؿْ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ ہ کہ هَإٓ ک ٞکظخد کخ ٗخّ ى ٘٣کی ٝؿہ ٣ہ
ہ کہ حّ ٓ٤ں ٓوظِق هْٔ ک ػِ ،ّٞه ٜٚح ٍٝحهزخٍ کٓ ٞئػَ طَٖ٣
 َُ١پَ ؿٔغ ک٤خ گ٤خ ہ ح ٍٝکظخد ُـض ٓ٤ں ؿٔغ کَٗ ک ٞکہظ ہ٤ں۔
(ػِ ّٞحُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٔ
ٛللہ ٓ)۷

کزبة ثًؼُی كشك ٔ ٔعٕة أس ؽکى ٔ كٍقهہ:
کظخد کخ ُلع کزٜی كَٝ ٝ ٝؿٞد ح ٍٝكکْ  ٝكِٜ٤ہ ک ٓؼ٘ی ٓ٤ں رٜی
حٓظؼٔخٍ ہٞح ہ ۔ ٓؼالً کزت ػهٍکى انقٍبو (طْ پَ ٍُٝے كَ ٝک ٤گج
ہ٤ں) کزت ػهٍکى انوزبل (طْ پَ ؿہخى كَ ٝک٤خ گ٤خ ہ ) حٕ طٔخّ ٓؼخُٞا ٓ٤ں
طؼخُی ٗ هَإٓ کٓ ٞوظِق
کزت کخ ٓطِذ كَ ٝک٤خ گ٤خ ہ ۔ هٞى ہللا
ٖ
ٓوخٓخص پَ „„کظخد‟‟ ک ٗخّ ٓ ًکَ ک٤خ ہ ۔ حٕ طٔخّ ٓؼ٘ٞا پَ ؿٍٞ
کَط ہٞث کظخد کخ ؿخٓغ ٓؼ٘ی ہٞگخ۔ کہ ٣ہ „„ہللا کخ كکْ ح ٍٝهخٗ ٕٞہ
ح ٍٝحّ ک حكکخّ  ٝكَحث ٞکخ ٓـٔٞػہ ہ ‟‟۔

انزکش:
حٓٔخث هٔٔہ ٓ٤ں ٓ چٞطٜخ ٗخّ حٌُکَ ہ ۔ هَإٓ ٓ٤ں ٓوظِق ٓوخٓخص
طؼخُی هٞى هَإٓ کً„„ ٞکَ‟‟ ک ٗخّ ٓ ٓ ّٞٓٞکَط ہ٤ں۔ ًکَ
پَ ہللا
ٖ
کخ حٓ َٛخىً ٙ۔ک۔ٍ ہ ۔ حّ ک ٓؼ٘ی ک رخٍے ٓ٤ں ٓوظِق حهٞحٍ
آط ہ٤ں۔ ػخّ  ٍٞ١پَ حّ ک طٓ ٖ٤ؼخٗی ر٤خٕ ک ٤ؿخط ہ٤ں۔ (ٔ) ٣خى
ض ٓخروہ ٞٓ ٝؿٞىَٗ )ٖ( ٙف  ٝػِص۔
ىہخٗی (ٕ) طٌکَ ٔٙحُٓ ِ

ًکَ رٔؼ٘ی ٣خىىہخٗی7

هَإٓ ک ٞحّ ٓؼ٘ی ٓ٤ں ًکَ کہ٘ کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ ٣ہ حٗٔخٕ ک ُ٤
ٗ٤ٜلض حٍ ٍٝہ٘ٔخثی ہ ۔ آثٔہ ُـض (حرٖ ىٍ٣ي حُىی ،ػالٓہ ؿٞہَی،
ٖ
ًکَی حً ٍٝکَ٤ٔٗ ،ٙخٕ
ػالٓہ حرٖ ٓ٘ظ ٍٞحكَ٣وی) ٗ ُکٜخ ہ کہ ًکَ،
کی ٟي ہ ۔ ػالٓہ ٍُک٘ی ح١ٞ٤ٓ ٍٝی ٗ ًکَ ک ٓؼ٘ی ٗ٤ٜلض
ر٤خٕ ک ٤ہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی ٣ہ کظخد ُٞگٞا کٍ ٞح ٍِ ٙحٓض پَ الٗ ک ُ ٤حٍٝ
حُٕ ک ٞآهَص کی كکَ حپ٘ ىُٞا ٓ٤ں حُؿخگَ کَٗ ک ُ٤ٜٗ ٤لض
٣ؼ٘ی ٣خىىہخٗی ہ 7
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ۗ
ْ َٝ ٙحُوَُْ ٖح ِٕ ًِ ١حُ ٌِّ ًْ َِ۔(ٓٙ ٍٙٞ۔ٔ)

ٗ٤ٜلض رَٜے هَ ٓحٕ کی"۔

"ٓ ٙ

،

هْٔ

ہ

ذ عبثوہ ٔ يٕعٕدِ:
رکش ثًؼُی رزکشِ اُي ِ

ض ٓخروہ کخ ط ٞحّ کی
ًکَ ک ٓؼ٘ی حّ كٞحُ ٓ کہ ٣ہ طٌکَ ٙہ حُٓ ِ
ض ٓخروہ ،کظذ ٓخروہ ح ٍٝحٗز٤خث ٓخرو ٖ٤ک
ٝؿہ ٣ہ ہ کہ هَإٓ حُٓ ِ
كخالص ٝ ٝحهؼخص ح ٍٝحٕ ک حكکخّ کی ٓکَٔ ٣خىىحٗض ہ ۔ هَإٓ ٓ٤ں حٕ
ک  ٙٝطٌکَے رٜی ٗخَٓ ہ٤ں۔ ؿٖ ک ٞحُٗہٞا ٗ طزي َ٣کَ ى٣خ طٜخ۔ هَإٓ
ٓ٤ں حٕ کی  ٙٝطؼِٔ٤خص ٓٞؿٞى ہ٤ں۔ ؿٖ ک ٞحٗہٞا ٗ حپ٘ی هٞحہ٘خص ٗلْ
کی ٝؿہ ٓ حپ٘ی کظخرٞا ٓ ٗکخٍ ى٣خ طٜخ۔ ًکَ ک ‟‟ٖٔ٤ٜٓ„„ ٞک
ٓؼ٘ی ٓ رٜی طؼز َ٤ک٤خ گ٤خ ہ ۔ کٗٞ٤کہ ٓ ٖٔ٤ٜکخ ٓطِذ ہ ٗگَحٕ حٍٝ
ٓلخكع۔ ٗگَحٕ حٓ ٍٝلخكع حّ ُ ٤کہخ گ٤خ کہ هَإٓ ٓ٤ں ٓخروہ حُٓظٞا ک
كخٍ ٓللٞظ ہ٤ں۔ حّ ُلع ک ٤ٓ ٖٟٔں ہْ گٌٗظہ ٛللخص ٓ٤ں ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی کی طَ٘٣ق پہِ ُک ٜچک ہ٤ں۔

رکش ثًؼُی ؽشف ٔ ػضد:
ًکَ ک ٓؼ٘ی کزٜی ٓيف  ٝطؼَ٣قٗ ،ہَص  ٝػظٔض حَٗ ٍٝف ک
رٜی آط ہ٤ں۔ حّ کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ هٞى هَإٓ ٓيف  ٝطؼَ٣ق ک الثن
ہ ۔ ٗہَص کخ كخَٓ ہ ۔ ح ٍٝػظٔض َٗ ٝف ٝحال ہ ۔ هَإٓ هٞى رٜی
ٗہَص ٝحال ہ ح ٍٝحپ٘ پڑٝ ٘ٛحُٞا ک ،ٞهَإٓ ٓ طؼِن ٍکٜ٘
ٝحُٞا ک ٞرٜی ٗہَص کی رِ٘يٞ٣ا طک پہ٘کخ ى٣ظخ ہ ۔ هَإٓ ٓـ٤ي کی
طؼخُی ٗ كَٓخ ى٣خ ہ ۔
ُٓ ٍٙٞهَف ٓ٤ں ہللا
ٖ
(ُهَف۔)۷۷
ي۔
ي َُِٝوَ َْ ِٓ ٞ
َٝحََِّٗ َُّ َِ ًْ ٌِ َُ ٗٚ
"كو٤وض ٣ہ ہ کہ ٣ہ کظخد طٔہخٍے ُ ٤ح ٍٝطٔہخٍی ه ّٞک ُ ٤ح٣ک
رہض رڑح َٗف ہ "۔
حّ آ٣ض ٓ٤ں ًکَ ک ٓؼ٘ی َٗف ٣ؼ٘ی ػِص ک ر٤خٕ ک ٤ہ٤ں۔کہ ٣ہ
هَإٓ رڑی ػِص ٝحُی کظخد ہ ح ٍٝحٓی ٝؿہ ٓ طٔہخٍی ػِص ہ کہ
هَإٓ طٔہخٍی َ١ف ٗخٍُ ک٤خ گ٤خ ہ ح ٍٝحّ ُ ٤طٔخّ حُٓظٞا پَ كِ٤٠ض
رٜی ىی گجی۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حّ آ٣ض کی طَ٘٣ق ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں کہ
„„٣ؼ٘ی حّ ٓ رڑ ٛکَ کٔی ٗو ٚکی کٞثی ه ٕٞهٔٔظی ٗہ٤ں ہٞ
طؼخُی حپ٘ی کظخد ٗخٍُ کَٗ ک
ٓکظی کہ طٔخّ حٗٔخٗٞا ٓ حُّ ک ٞہللا
ٖ
ُ٘ٓ ٤ظوذ کَے ،ح ٍٝکٔی ه ّٞک كن ٓ٤ں رٜی حّ ٓ رڑی کْ
ه ٕٞهٔٔظی کخ طٗ ٍٜٞہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔ کہ ُىٗ٤خ کی ىَٓٝی ٓذ هٞٓٞا
طؼخُی حُّ ک ہخا حپ٘خ ٗزی پ٤يح کَے ح ٍٝحُّ کی ُرخٕ
ک ٞچٜٞڑ کَ ہللا
ٖ
ٓ٤ں حپ٘ی کظخد ٗخٍُ کَے ح ٍٝحُٓ ُىٗ٤خ ٓ٤ں پ٤ـخّ هيحٗٝيی کی كخَٓ رٖ
َٗف ػظ ْ٤کخ حكٔخّ حگَ هَ ٖ٣ح ٍٝحہَ
کَ حُٹ ٜ٘کخ ٓٞهغ ىے۔ حّ
ِ
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(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي چہخٍّ ٛللہ)211
کَٗی ہٞگی۔
كخكع حرٖ کؼُ ٗ َ٤کٜخ ہ کہ „„٣ہ کظخد َٗف  ٝػِص ٝحُی رٜی ہ ۔
ح٤ٜٗ ٍٝلض ٣ ٝخىىہخٗی ک ٓ٠خٓ ٖ٤پَ ٓ٘ظَٔ ہ ۔ ٌٓک ٍٙٞرلغ ٓ
٣ہ رخص ػخرض ہ ٞؿخطی ہ ۔ کہ „„حٌُکَ‟‟ کخ ُلع ٗ٤ٜلض٣ ،خى ىہخٗی حٍٝ
٣خى ىحٗض ک ٓؼ٘ی ٓ٤ں رٜی حٓظؼٔخٍ ہٞطخ ہ ۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٍٓٙٞ
حالٗز٤خء کی آ٣ض ٗٔزَ 01کی طَ٘٣ق ٓ٤ں ِٓ٣ي كَٓخط ہ٤ں7
„„طٔہخٍح حپ٘خ ہی كخٍ ر٤خٕ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ طٔہخٍی ہی ٗلٔ٤خص ح ٍٝطٔہخٍے ہی
ٓؼخٓالص ُٗيگی ُ َ٣رلغ ہ٤ں۔ طٔہخٍی ہی كطَص ٓ ٝخهض ح ٍٝآؿخُ
ح ٍٝحٗـخّ پَ گلظگ ٞہ ۔ طٔہخٍے ہی ٓخك٘ٗ ٙٝ ٓ ٍٞخٗ٤خا چُٖ چُٖ کَ
پ ٖ٤کی گجی ہ٤ں ؿ ٞكو٤وض کی َ١ف حٗخٍ ٙکَ ٍہی ہ٤ں۔ح ٍٝطٔہخٍے
ہی حهالهی حٛٝخف ٓ٤ں ٓ ك٠خثَ  ٝطزخثق کخ كَم ٗٔخ٣خا کَک ىکٜخ٣خ
ؿخ ٍہخ ہ ۔ ؿْ ک ٛل٤ق ہ ٗٞپَ طٔہخٍے حپ٘  َ٤ٟٔگٞحہی ى٣ظ
ہ٤ں۔ حٕ ٓذ رخطٞا ٓ٤ں ک٤خ چ ِ٤حٔ٣ی گ٘ـِک ح ٍٝپ٤ک٤ي ٙہ کہ حّ کٞ
ٓٔـ ٓ ٜ٘طٔہخٍی ػوَ ػخؿِ ہٞ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓ)0217ٙ،ّٞ

انزُضٌم:
طؼخُی ٗ
حٓٔخث هٔٔہ ٓ٤ں ٓ پخٗکٞحا ح ٍٝآهَی ٗخّ حُظِ٘ َ٣ہ ۔ ہللا
ٖ
هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں ٓوظِق ٓوخٓخص پَ هَإٓ ک ٞطِ٘ َ٣کہخ ہ

ْذ كِ ٍَّْ ْٖ ِٓ ِٚ ٤دِّ ْحُ ٖؼَِ َِْٖٔ ٤۔
ذ َال ٍََ ٣
طَ ْ٘ ِِ ْْ َُ ٣حُ ٌِ ٖظ ِ

"حّ کظخد کی طِ٘ َ٣رالٗزہ ٍد حُؼخُٔ ٖ٤کی َ١ف ٓ

ذ ِٓ َٖ ٖ ّ
ہللاِ ْحُ َؼ ِِْ ِِْ ٣حُ َل ٌِ ِْْ ٤۔
طَ ْ٘ ِِ ْْ َُ ٣حُ ٌِ ٖظ ِ

ہ "۔

(حَُِٓ۔ٔ)

"حّ کظخد کخ ِٗ ٍٝہللا ُرَىٓض ح ٍٝىحٗخ کی َ١ف ٓ

ذ ِٓ َٖ ٖ ّ
ہللاِ ْحُ َؼ ِِْ ِِْ ٣حُ َؼِِِْْ ٤۔
طَ ْ٘ ِِ ْْ َُ ٣حُ ٌِ ٖظ ِ

(حُٔـيٙ۔ٕ)
ہ "۔

(حُٖٔٓٞ۔ٕ)

"حِّ کظخد کخ ِٗ ٍٝہللا کی َ١ف ٓ
ؿخٗ٘ ٝحال ہ "۔
طؼخُی کی
حّ ٗخّ کی ٝؿہ طٔٔ٤ہ ط ٞحّ ک ٓؼ٘ی ٓ ظخہَ ہ کہ ہللا
ٖ
ٗخٍُ کَى ٙکظخد ہ ۔ ٗہ کٔی ٗخػَ کخ کالّ ہ حٗ ٍٝہ کٔی ِٓک ٣خ
ػاله کخ ىٓظ ٍٞہ رِکہ ٣ہ طٍ ٞد حُؼخُٔ ٖ٤کخ ٗخٍُ کَى ٙهخٗ ٕٞہ ۔
کہ ؿْ ٓ٤ں حٗٔخٗ٤ض کی رٜالثی کخ ٓخٓخٕ ؿٔغ ہ ۔ طِ٘ َ٣کخ ٓطِذ ہ
„„ٗخٍُ کَى ٙکظخد‟‟ ح ٍٝحّ ٓؼ٘ی ٓ رٜی ٓؼِ ّٞہ ٞگ٤خ۔ کہ ہللا کی
َ١ف ٓ ٗخٍُ کَى ٙکظخد ہ ۔ ُىٗ٤خ کی کظخرٞا حٗ ٍٝخٍُ کَى ٙکظخد
ٓ٤ں ٝہی كَم ہ ۔ کہ ؿ ٞهخُن حٓ ٍٝوِٞم ک ىٍٓ٤خٕ ہ ۔ كي٣غ ٓ٤ں
آ٣خ ہ کہ7
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ؿٔ٤خ هٞى

„„ہللا ک کالّ کی كِ٤٠ض ىَٓٝے طٔخّ کالٓٞا پَ حٔ٣ی ہ
طؼخُی کی رَطَی حُّ کی ٓوِٞم پَ ہ ‟‟۔
ہللا
ٖ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ  ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۷حٓٔخء حُوَإٓ ٛللہ ٖٔ
طخ ٔ)۷

هشآٌ کی

رالٔد:

هَإٓ کی طالٝص کی ٓذ ٓ رخالطَ حۂ٤ض پَ ٓزٜی کخ حٔ٣خٕ ہ ۔ حٍٝ
ؿَٛ ٞف کٔی ح٣ک هٜٛٞی حۂ٤ض کخ ٗہ٤ں رِکہ ۂہ ؿہظی حۂ٤ظٞا
کخ كخَٓ ہ ۔ کٗٞ٤کہ كن ح ٍٝہيح٣ض کخ حَٓ َٛچ٘ٔہ ٝہی ہ ۔ حٓی
ُ٣ ٤ہ ٓوخّ حّ کظخد ک ٞكخ َٛہ کہ ػِْ ٓ ٝؼَكض حٍٗ ٍٝي  ٝہيح٣ض
ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں ٓ ٙٝذ ٓ آگ ٍہ ۔ ح ٍٝىَٓٝے ى٘٣ی َٓحؿغ حّ
ک طخرغ ٍہ٤ں۔ ؿہخا ٣ہ طَط٤ذ ريُی ٣خ حّ کخ پٍٞح ُلخظ ٗہ ٍکٜخ ؿخ ٓکخ
ط ٞپ َٜکخَٓٓ ،ظٞحُٕ ح ٍٝر آٓ ِ٤كن کزٜی ہخطٗ ٜہ٤ں آٓکظخ۔ حّ ُ٤
رخُکَ ٗخگِ َ٣ہ کہ ہَ ِٓٔٔخٕ ہللا کی کظخد ک ٓطخُؼہ ح ٍٝطالٝص کٞ
ٓذ ٓ ُ٣خى ٙحۂ٤ض ىے ح ٍٝحٓ حپ٘ی ُٗيگی کی حٍَٟٝ ٖ٤ُٝص
ٓٔـ ٜ۔
هَإٓ ٓـ٤ي کی طالٝص کی حۂ٤ض هٞى هَإٓ ٣ہ رظخطخ ہ کہ ہللا ک ٓک
حٓ ٍٝوِ ٚر٘يٝا کی ٣ہ ح٣ک ٗٔخ٣خا ح ٍٝحٓظ٤خُی ٛلض ہ کہ  ٙٝہللا
کخ ًکَ حَ٤ٓ ٍٝی آ٣ظٞا کی طالٝص ک٤خ کَط ہ٤ں۔ هَإٓ كکٓ ٗ ْ٤ک
ٓٞ٘ٓٞا کی ٛلض ر٤خٕ کَط ہٞث ؿ ٞرخٍ رخٍ ٣ہ كَٓخ٣خ ہ کہ „„ ؿذ
ص ٖحُہی پڑ ٛکَ ٓ٘خثی ؿخطی ہ٤ں ط ٞحُٕ کخ حٔ٣خٕ رڑ ٛؿخطخ ہ 7
حُٕ ک ٞآ٣خ ِ

( َٝحِ ًَح طُِِْ َ٤
ض َػَِ ْٖ ْْ ِٜ ٤ح ٖ٣ظَُُ ٗٚح َى ْط ْْ ُٜحِ َْٔ ٣خًٗخ۔
(حٗلخٍ۔ٕ)

٣خ ٣ہ کہ„„ ۂخٍی آ٣ظٞا پَ َٛف ٝہی ُٞگ حٔ٣خٕ ٍکٜظ ہ٤ں۔ ؿٖ کخ
كخٍ ٣ہ ہ کہ ؿذ حُٗہ٤ں حٕ آ٣ظٞا ک ًٍ٣ؼہ ٣خى ىہخٗی کَحثی ؿخطی ہ
طٓ ٞـيے ٓ٤ں گَ پڑط ہ٤ں‟‟۔

(حَِّٗ َٔخ ُْ ٣ئ ِٓ ُٖ رِ ٖخ ٖ٣ظَِ٘خ حَُّ ٌِ َْٖ ٣حِ ًَح ًُ ًَِّ ُْٝح رَِٜخ هََُّ ْٝح ُٓ َّـيًح۔
(ٓـيٙ۔)ٔ۷

٣خ ٣ہ کہ „„ٓک ٓ ٖٓٞطٝ ٞہی ہٞط ہ٤ں ؿٖ کخ كخٍ ٣ہ ہ
کخ ًکَ ہٞطخ ہ ط ٞحُٕ ک ىٍ ىہَ حُٹٜظ ہ٤ں‟‟۔

(حَِّٗ َٔخ ْحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞحَُّ ٌِ َْٖ ٣حِ ًَح ًُ ًِ ََ ٖ ّ
ہللاُ َِ ٝؿَِ ْ
ض هُُِ ْٞرُْْ ُٜ۔
(حٗلخٍ۔ٕ)
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٣خ ٣ہ کہ „„ؿذ  ٙٝحّ کالّ ک٘ٓ ٞظ ہ٤ں ؿ ٞپ٤ـٔزَ پَ ٗخٍُ ہٞح ہ طٞ
طْ ى٣کٜظ ہ ٞکہ كن کی ٓؼَكض ٓ حٕ کی آٗک٤ٜں حٗک ٍ ِ٣ہ ٞؿخطی
ہ٤ں۔

( َٝحِ ًَح َٓ ِٔؼ ُْٞح َٓخٓ حُ ْٗ ِِ ٍَ حَُِ ٠حُ ََّٓ ُْ ٍِ ٞطَ ٖ َٓ ١حَ ْػ ْْ َُُٜ٘٤طَلِ َٖ ِٓ ُْٞ٤حُ َّي ْٓ ِغ
ِٓ َّٔخ َػ ََكُ ْٞح ِٓ َٖ ْحُ َلـ ِّ
ن۔

(ٓخثيٙ۔ٖ)۸
ض ٓخروہ ک رخٍے ٓ٤ں رٜی حّ ٗ ٛخف ٛخف كَٓخ ٍکٜخ
حّ َ١ف حُٓ ِ
ہ کہ كٔن  ٝكـ٤ٓ ٍٞں ڈٝری ہٞثی ر٘ی حَٓحث َ٤کی ه٤ٓ ّٞں ٓ
َٛف ُٞ ٙٝگ كن پَ هخثْ رخهی ٍ ٙگج ہ٤ں ؿ ٞآ٣خص ٖحُہی کی طالٝص
ک٤خ کَط ہ٤ں۔

ض ّٖ
ہللاِ۔
ذ حُ َّٓشِ هَ ۗخ ِٕى َٔشِ ْ َّ٣ظُِ ْٖ َٕ ٞح ِٖ ٣
ِٓ ْٖ حَ ْْ َِ ٛحُ ٌِ ٖظ ِ

(حٍ ػَٔحٕ)0067

ؿ ٞكن پَ هخثْ ہ٤ں۔ ٣ہ گَ ٙٝآ٣خص

“حہَ کظخد ٓ٤ں ٓ ح٣ک گَ ٙٝہ
ٖحُہی کی طالٝص کَط ہ٤ں”۔
٣ہ طالٝص ؿْ َ١ف کی طالٝص ہٞطی طٜی حّ کی ٟٝخكض رٜی حّ ٗ
حٕ ُلظٞا ٓ٤ں کَىی ہ ۔

ذ ْ َ٣ظُِ َْ َٗٚٗٞك َّ
ن طِ َال َٝطِ ٖٚ۔
حََُّ ٌِٖ َْٖ ٣حطَ ْْ ُْ ُٜٖ٘ ٤حُ ٌِ ٖظ َ

(حُزوَ)0607ٙ

“ؿ٘ہ٤ں ہْ ٗ حپ٘ی کظخد ىی ہ  ٙٝحّ کی حّ َ١ف طالٝص کَط
ٍہظ ہ٤ں ؿْ َ١ف حّ کی طالٝص کَٗ کخ كن ہ ”۔
حُٝپَ ہْ ٗ حہَ حٔ٣خٕ کخ ؿ ٞكخٍ ر٤خٕ ک٤خ ٣ ٙٝو٘٤خ ً َٛف حّ رخص کخ
ٗظ٤ـہ ہ کہ  ٙٝہللا کخ کالّ حّ طٞؿہ ح ٍٝحٗخرض ک ٓخط٘ٓ ٜظ ٣خ
پڑٛظ ہ٤ں ؿْ طٞؿہ ٓ ٓ٘٘ ح ٍٝپڑ ٘ٛکخ كن ہ ۔
ص کظخد کی ح٣ک ٓ
حّ حٍٗخى ٖحُہی ٗ ٣ہ كو٤وض ک ٍٜٞىی کہ طالِ ٝ
ُ٣خىٗ ٙکِ٤ں ہٞطی ہ٤ں۔ حٕ ٗکِٞا ٓ٤ں ٓ ؿ ٞہللا کٓ ٞطِٞد ہ٤ں ٙٝ
َٛف  ٙٝطالٝص ہ ؿٔ كن طالٝطہ کہہ ٓک٤ں۔ ٣ؼ٘ی ؿْ ٓ ٙٝ
ٓيػخ پٍٞح ہٓ ٞک ؿ ٞکٔی کظخد ٖحُہی ک ٗخٍُ ک ٤ؿخٗ کخ ٓيػخ
ہٞح کَطخ ہ ۔ هَإٓ ٓـ٤ي کی طالٝص کخ كن حىح کَٗ ک ُ ٤چ٘ي رخطٞا
کخ حہظٔخّ ٍَٟٝی ہ 7
ٓذ ٓ پہِی چ٤ٗ ِ٤ض کی پخکِ٤گی ہ کہ آىٓی هَإٓ ٓـ٤ي کٞ

َٛف ہيح٣ض ٓ ٝؼَكض كخ َٛکَٗ ک ُ ٤پڑ ٛ۔ کٞثی ًحطی
ؿَٓ ٝخٓ٘ ٍک ٜکَ ٗہ پڑ ٛ۔ حگَ ِ١ذ ٓؼَكض  ٝہيح٣ض ک ٓٞح
آىٓی ک ٓخٓ٘ کٞثی ح ٍٝؿَ ٝہٞگی۔ طٗ ٞہ َٛف ٣ہ کہ  ٙٝهَإٓ
ک كٓ ٓ ٞ٤لٍَ ّٝہ گخ رِکہ حٗي٘٣ہ حّ رخص کخ رٜی ہ کہ هَإٓ
ٓ ؿظ٘خ ُى ٙٝ ٍٝحد طک ٍہخ ہ ۔ حّ ٓ رٜی کک٣ُ ٜخى ٙى ٍٝہٹ
ؿخث گخ۔ حگَ آىٓی هَإٓ ک ٞحّ ُ ٤پڑ ٛکہ ُٞگ حٓ ٓلَٔ هَإٓ
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ٓٔـُ ٜ٘گ٤ں۔ ٣خ حّ ُ ٤پڑ ٛکہ کٞثی طلُٔ َ٤ک ٜکَ ؿِي حّ ٓ
ٗہَص حُ ٍٝىٗ٤خىی ٗلغ كخ َٛکَٓک ۔ ٣خ حّ ُ ٤پڑ ٛکہ حُّ ک
ککٗ ٜظَ٣خص ہٞا ح ٙٝ ٍٝحپ٘ حُٕ ٗظَ٣خص ک ٞهَإٓ ک ُِٓ ّٔغ ک ٓخطٜ
ُٞگٞا ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤کَٗ کخ هٞحہٖ ٓ٘ي ہٞ۔ طٔٓ ٞکٖ ہ حُّ ک
كہْ هَإٓ حٍٝ
٣ہ حٍحىے کٔی كي طک پٍٞے ہ ٞؿخث٤ں۔ ُ٤کٖ ؿہخا طک ِ
كٓ ٍٜٞؼَكض کخ طؼِن ہ حّ َ١ف  ٙٝحّ کخ ىٍٝحُ ٙحپ٘
حّ ٓ
ِ
حٝپَ رخُکَ ر٘ي کَ ىے گخ۔
ُ
طؼخُی ٗ ہيح٣ض ٍ ٝہ٘ٔخثی کخ ٛل٤لہ ر٘خکَ حطخٍح ہ ۔
هَإٓ ٓـ٤ي ک ٞہللا
ٖ
ح ٍٝہَ آىٓی ک حٗيٍ ہيح٣ض ٓ ٝؼَكض کخ ىحػ٤ہ ٝى٣ؼض کَ ى٣خ ہ ۔ حگَ
حٓی ىحػ٤ہ ک طلض آىٓی هَإٓ ٓـ٤ي کی َ١ف ٓظٞؿہ ہٞطخ ہ طٙٝ ٞ
طؼخُی کی طٞك٤ن ک ٓطخرن ك ٞ٤پخطخ ہ ۔
حّ ٓ حپ٘ی ک ٖٗٞح ٍٝہللا
ٖ
ح ٍٝحگَ حّ ىحػ٤ہ ک ػال ٙٝکٔی ح ٍٝهٞحہٖ ک طلض  ٙٝهَإٓ کٞ
حٓظؼٔخٍ کَٗخ چخہظخ ہ ۔ ط ٌَُ ٞحَٓة ٓخ ٗ ٟٞک ٓطخرن ٝ ٙٝہی چ ِ٤پخطخ
ہ ؿْ کخ ِ١ ٙٝذ گخٍ ہٞطخ ہ ۔ هَإٓ ٓـ٤ي کی حّ ه٤ٜٛٞض کی
طؼخُی ٗ حّ کی طؼَ٣ق ٣ہ كَٓخثی ہ کہ „„حّ ک
ٝؿہ ٓ ہللا
ٖ
ًٍ٣ؼ ٓ ہللا رہظٞا ک ٞگَٔح ٙکَطخ ہ ح ٍٝرہظٞا ک ٞہيح٣ض ى٣ظخ ہ ‟‟۔
ح٣ ٍٝہ حُ ٍٞٛر٤خٕ كَٓخٗ ک رؼي ٓخط ٜہی ٣ہ رخص رٜی ٝحٟق کَىی
کہ گَٔح ٙحُٕ ُٞگٞا ک ٞکَطخ ہ ؿ ٞكخٓن ہٞط ہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی ؿُٞ ٞگ حپ٘ی
حؿَح ٝک ح ٔ٣ر٘يے ہٞط ہ٤ں۔ کہ  ٙٝہيح٣ض ٓ رٜی ٟالُض ہی
طؼخُی ٝہی چ ِ٤ى٣ظخ ہ ؿْ
كخ َٛکَٗخ چخہظ ہ٤ں۔ حُٞ ٔ٣گٞا کٞہللا
ٖ
ک  ٙٝرٜٞک ہٞط ہ٤ں۔ حگَ ح٣ک ٗو ٚکؼزہ ؿخکَ رٜی رظٞا ہی کٞ
٣خى کَطخ ہ ط ٙٝ ٞہَ گِ حّ رخص کخ ِٓح ٝحٍ ٗہ٤ں ہ کہ حّ پَ طٞك٤ي
ک ٍٓ ُٞک ُٜٞؿخث٤ں۔حٓی كو٤وض کی َ١ف هَإٓ ٗ ٓ ٍٙٞروَ٤ٓ ٙں
حٗخٍ ٙک٤خ ہ :

ُ ٖۗ
ي حَُّ ٌِ َْٖ ٣ح ْٗظَ ََ ُٝح حََُِِّٖ ٠شَ رِ ْخُُٖ ٜي ٟكَ َٔخ ٍَرِ َل ْ
ض طِّ َـخ ٍَطَُٓ َٝ ْْ ُٜخ ًَخُٗ ْٞح
ح
ِٕ ُٝى َ
ُٓ ْٜظَ ِي(َْٖ ٣روَٙ۔)ٔ۷

“٣ہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں  ،ؿ٘ہٞا ٗ ہيح٣ض ک ريُ گَٔحہی هَ٣ي ُی ہ
ٓگَ ٣ہ ٓٞىح حِٕ ک ُٗ ٤لغ روٖ ٗہ٤ں ہ ح٣ ٍٝہ ہَگِ ٛل٤ق ٍحٓظ
(طِک٤ہ ٗلْ ،حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی ٛللہ )۸۷ ،۸۷
پَ ٗہ٤ں ہ٤ں” ۔
ٔ
ُ ٖہٌح حٓ ہيح٣ض کی ٓکی ِ١ذ ک ٓخط ٜپڑٛخ ؿخث ۔ ٗ٤ض رٜی هخُ ٚہٞ
ح ٍٝػِّ رٜی ٛخىم کہ ہللا کی حّ کظخد ٓ ؿٛ ٞيی ُِ٘خّ حٛ ٍٝيی
ُِٔظو ٖ٤ہ ح ٍٝؿْ ک ٓٞح ٣َٛق ح ٍٝکخَٓ كن کہ٤ں حٔٓ ٍٝکٖ ہی
ٗہ٤ں ،ہيح٣ض كخ َٛکَٗی ہ ۔ حٍٝہللا کی ٓکی ٓؼَكض ح ٍٝحُّ کی
َٓ٤ٟخص ٓؼِ ّٞکَٗی ہ٤ں۔
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هَإٓ کی طالٝص َٗٝع کَٗ ٓ پہِ

حٞٓٞٓٝ ٍٝا ٓ ہللا کی پ٘خِ١ ٙذ کَٗی چخہ ٤۔

ٗ٤طخٕ کی ىٍآٗيحُٞ٣ا

ص ْحُوَُْ ٖح َٕ كَخ ْٓظَ ِؼ ٌْ رِ ٖ ّ
كَخِ ًَح هَ ََ ْح َ
َّؿِْْ ٤۔ (حُ٘لَ)657
خّلِلِ ِٓ َٖ حُ َّْٖ٘ ٤ط ِٖ حَُ ِ
ٗ٤طخٕ ٍؿٓ ْ٤
ُگ ٞطٞ
ِ

"پ َٜؿذ طْ هَإٓ پڑ٘ٛ
ُ٤خ کَ"ٝ۔
ُ
َ
حّ کخ ٓطِذ َٛف حط٘خ ہی ٗہ٤ں ہ کہ رْ ُرخٕ ٓ ح ُػ ً ْٞرخّلِلِ َِٖٓ
َّؿ ِْْ ٤کہہ ى٣خ ؿخث  ،رِکہ حّ ک ٓخط ٜكی حُٞحهغ ىٍ ٓ٤ں ٣ہ
حُ َّْٖ٘ ٤ط ِٖ حَُ ِ
هٞحہٖ ح ٍٝػٔال ٣ہ ک ٖٗٞرٜی ہٗٞی چخہ ٤کہ آىٓی هَإٓ پڑٛظ ٝهض
ٗ٤طخٕ ک گَٔح ٙکٖ ٞٓٞٓٝا ٓ ٓللٞظ ٍہ  ،ؿِ ٢ح ٍٝر ؿخ
ٗکٞک ٗ ٝزہخص ٓ٤ں ٓزظال ٗہ ہ ،ٞهَإٓ کی ہَ رخص ک ٞحّ کی ٛل٤ق
ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ى٣ک ، ٜح ٍٝحپ٘ هٞى ٓخهظہ ٗظَ٣خص ٣خ رخہَ ٓ كخَٛ
ک ٤ہٞث طو٤الص کی آٓ ٓ ِٕ٤هَإٓ ک حُلخظ کٓ ٙٝ ٞؼ٘ی ٗہ
طؼخُی ک ٓ٘٘خء ک هالف ہٞا۔ حّ ک ٓخطٜ
پہ٘خٗ ُگ ؿ ٞہللا
ٖ
آىٓی ک ىٍ ٓ٤ں ٣ہ حكٔخّ رٜی ٓٞؿٞى ہٗٞخ چخہ ٤کہ ٗ٤طخٕ ٓذ ٓ
رڑ ٛکَ ؿْ چ ِ٤ک ىٍپ ہ ٣ ٙٝہی ہ کہ حرٖ آىّ هَإٓ ٓ ہيح٣ض
ٗہ كخ َٛکَٗ پخث ۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ آىٓی ؿذ حّ کظخد کی َ١ف
ٍؿٞع کَطخ ہ ط٤ٗ ٞطخٕ حٓ رہکخٗ ح ٍٝحهٌ ہيح٣ض ٓ ٍٝک٘ حٍٝ
كکَ  ٝكہْ کی ؿٍِ ٢حہٞا پَ ڈحُ٘ ک ُ ٤ح٣ڑی چٞٹی کخ ُُ ٍٝگخ
ى٣ظخ ہ ۔ حّ ُ ٤آىٓی ک ٞحّ کظخد کخ ٓطخُؼہ کَط ٝهض حٗظہخثی چٞک٘خ
ٍہ٘خ چخہ ٤ح ٍٝہَ ٝهض هيح ٓ ٓخٗگظ ٍہ٘خ چخہ ٤کہ کہ٤ں ٗ٤طخٕ
کی ىٍحٗيحُ٣خا حٓ حّ َٓچ٘ٔہ ہيح٣ض ک كٓ ٓ ٞ٤لَٗ ّٝہ
کَى٣ں۔ کٗٞ٤کہ ؿْ ٗ ٣ہخا ٓ ہيح٣ض ٗہ پخثی  ٙٝپ َٜکہ٤ں ہيح٣ض ٗہ پخ
ٓک گخ ،ح ٍٝؿ ٞحّ کظخد ٓ گَٔحہی حهٌ کَ ر٤ٹٜخ حٓ پ َٜىٗ٤خ کی
کٞثی چ ِ٤گَٔحہٞ٤ا ک چکَ ٓ ٗہ ٗکخٍ ٓک گی۔
حّ ِِٓٔہ کالّ ٓ٤ں ٣ہ آ٣ض ؿْ ؿَ ٝک ُ ٤آثی ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ
آگ چَ کَ حٕ حػظَحٟخص کخ ؿٞحد ى٣خ ؿخ ٍہخ ہ کہ ؿَ٘ٓ ٞکٓ ٖ٤کہ
هَإٓ ٓـ٤ي پَ ک٤خ کَط ط ٜ۔ حّ ُ ٤پہِ طٔہ٤ي ک  ٍٞ١پَ ٣ہ
كَٓخ٣خ گ٤خ کہ هَإٓ ک ٞحّ کی حِٛی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں َٛف ٝہی ٗوٚ
ى٣کٓ ٜکظخ ہ ؿ٤ٗ ٞطخٕ ک گَٔح ٙکٖ ٓٞٓٝہ حٗيحُٞ٣ا ٓ چٞک٘خ ہٞ
ح ٍٝحٕ ٓ ٓللٞظ ٍہ٘ ک ُ ٤ہللا ٓ پ٘خٓ ٙخٗگ ۔ ٍٗٝہ ٗ٤طخٕ
کزٜی آىٓی ک ٞحّ هخرَ ٗہ٤ں ٍہ٘ ى٣ظخ کہ ٤ٓ ٙٝيٛی َ١ف هَإٓ ک ٞحٍٝ
حّ کی رخطٞا کٔٓ ٞـٓ ٜک ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٝثْ حُ٘لَ۔كخٗ٤ہ ٔٓٔ)
هَإٓ ٓـ٤ي ک َٓطزہ ٓ ٝوخّ ک ٛل٤ق ػِْ ٗ ٝؼ ٍٞک ٓخطٜ

حّ کخ ٓطخُؼہ َٗٝع کَٗخ چخہج ۔ رخُو ٜٙٞحٓ حّ حَٓ کخ پٍٞح
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حكٔخّ ہ ٞکہ ٣ہ کظخد حٗٔخٗی ُٗيگی ک ُ ٤ح٣ک کخَٓ ہيح٣ض ٗخٓہ حٍٝ
حّ کی ٍَٟٝص ٓ طؼِن ٍکٝ ٜحُ ٓخٍے ہی حكکخّ ٓ ٝؼخٍف کخ
هِحٗہ ہ ۔ حّ ُُ ٤ىٗ٤خ ح ٍٝآهَص کخ ؿ ٞرٜی ٓٔجِہ ہ ٞحّ ک ِِٓٔ
ٓ٤ں ٓذ ٓ پہِ حّ کظخد کی َ١ف ٍؿٞع ک٤خ ؿخٗخ چخہ ٤۔۔ حٙٝ ٍٝ
ؿ ٞطلِ٤ٜی ٣خ حُُٞٛی ٍہ٘ٔخثی ىے حُٓی کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ػَٔ کی ٍحٙ
ٓظؼ ٖ٤کی ؿخٗی چخہ ٤۔
ص هَآٗی ک ٓؼخٗی ک حٗيٍ حُطَٗ کی پٍٞی

طالٝص ٓ٤ں آ٣خ ِ
ک ٖٗٞکی ؿخث ۔ ُلع ُلع پَ ح ٍٝآ٣ض آ٣ض پَ ٹٜہَ کَ ؿ ٍٞک٤خ ؿخث
کہ حٕ ک حٗيٍ ٓؼَكض ح ٍٝہيح٣ض ک ک ٕٞک ٓ ٕٞحٗٞحٍ پ٤ٗٞي ٙہ٤ں۔
چ٘خٗکہ حہَ حٔ٣خٕ ک ٞكکْ ى٣خ گ٤خ ہ کہ هَإٓ ٹٜہَ ٹٜہَ کَ پڑٞٛ۔
(ٍٝطَ حُوَإٓ طَط٤ال) (حَُِٔٓ١ )17خُز ٖ٤كن کی ٣ہ ٛلض رظخثی گجی
ہ کہ  ٙٝهَإٓ پڑٛظ ح٘ٓ ٍٝظ ٝهض حپ٘ی آٗک٤ٜں ح ٍٝكہْ ک کخٕ
کٍ ِٜکٜظ ہ٤ں۔

ًّٔ ٛخ َُّ ٝػ َْٔ٤خًٗخ
ض ٍَرِّ ِِ َ٣ ْْ َُ ْْ ٜوـَُّ ْٝح َػَِ َْٜ٤خ ُ
َٝحَُّ ٌِ َْٖ ٣حِ ًَح ًُ ًَِّ ُْٝح رِ ٖخ ِٖ ٣
(حُلَهخٕ)417

“ح٣ ٍٝہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں کہ ؿذ حُٗہ٤ں حپ٘ ٍد کی آ٣خص ک ًٍ٣ؼہ
٣خىىہخٗی ک٤ـخطی ہ ط ٞحُٕ پَ رہَے ح ٍٝحٗي ٛرٖ کَ ٗہ٤ں گَط ”۔
حّ ک رَػکْ ٓ٘کَ ٖ٣كن ک حٗکخٍ كن پَ حَٛحٍ کی ٝؿہ ٣ہ
رظخثی گجی ہ کہ  ٙٝهَإٓ پَ ؿٗ ٍٞہ٤ں کَط (حَكَ َال َ٣ظَ َيرََُّْ َٕ ْٝحُوَُْ ٖحَٕ )
(ٓلٔي)617حٓی َ١ف ٣ہٞى کخ ٍ٣ٝہ طٜخ۔ حُٕ کی ٓؼخٍ گي٘ٓ ٓ ٛخرہ
خٍ َ٣لْ ِٔ َُ
ٹٜہَحثی گجی ہ ؿْ پَ کظخر٤ں ُيی ہٞا ( ًَ َٔؼَ َِ ْحُ ِل َٔ ِ
حَ ْٓلَخًٍح)(حُـٔؼہ)27
ٓگَ حّ ٓذ طزَٜے ک رخٝؿٞى هَإٓ ٓـ٤ي ک ٓخط ٜۂخٍی هخٙ
رڑی طؼيحى کخ ٓؼخِٓہ رٜی کک٣ُ ٜخىٓ ٙوظِق ٗہ٤ں ٍ ٙگ٤خ ہ ۔ حّ ک
حُلخظ کَٛ ٞف رَکض ح ٍٝػٞحد (ح٣ ٍٝو٘٤خْ حّ کخ حؿَ ہ )کی هخَ١
پڑ٤ُ ٛخ ؿخٗخ طالٝص کخ كن حىح کَ ى ٘٣ک ُ ٤کخكی ٓٔـ٤ُ ٜخ گ٤خ ہ
حٞٗ ٍٝرض ٣ہخا طک پہ٘چ ٍہی ہ کہ ٝهض ک ٓ٘ہٓ ٝ ٍٞوز ٍٞى ٖ٣ىحٍ
كِوٞا ٓ طؼِن ٍکٝ ٜ٘حُ حٗٝک طؼِ٣ ْ٤خكظہ كَ٠حص حپ٘
ٗخگَىٝا حٓ ٍٝظ ٖ٤ِٓٞک ٞػالٗ٤ہ ٍٓ٘ٞے ىُ ٘٣گ ہ٤ں کہ هَإٓ کی
رْ طالٝص کَ ُ٤خ کَٝ۔ حّ ک طَؿٔ ح ٍٝطلٔ َ٤کی ؿٜ٘ـٜٹ ٓ٤ں ٗہ
ص كخٍ ٍٍٓٞ
پڑٝ۔ ٍٗٝہ ًہٖ حُُـٜٞ٘ا کخ ٗکخٍ ہ ٞؿخث گخ۔ ک٤خ ٣ہ ِ ٍٞٛ
ہللا ﷺ کی حّ پ ٖ٤گٞثی کی ٣خى ٗہ٤ں ىالطی۔ کہ ح٣ک ُٓخٗہ آث گخ۔ ؿذ
حٓالّ کخ َٛف ٗخّ ح ٍٝهَإٓ ک َٛف حُلخظ رخهی ٍ ٙؿخث٤ں گ ۔
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ْ
خّ َُ َٓ ِ
حإلٓ َْال ِّ
خٕ َال ْ َ٣زوَِ ْ َٖ ِٓ ٠
ٗٞ٣ي حٕ ََ٣ؤطَِ ٢ػَِ ٠حَُّ٘ ِ
خؿ ُيَٓ ْٞ َ٣ ْْ ُٛجٌِ َػخ ِٓ ََسِ َ٢َ ِٛ ٝ
إٓ اِ َّال ٍَ ْٓ ُِٔ َٔ َٓ ، ُٚ
َْ َٖ ِٓ ٝحُوَُْ ِ
(ٓ٘کٞحس کظخد حُؼِْ)
ْحَُ ُٜيٟ

اِ َّال ح ْٓ ُٔ، ُٚ
َه ََحدِ ِٓ َٖ

„„ػ٘وَ٣ذ ح٣ک ُٓخٗہ آث گخ ؿذ حٓالّ کخ َٛف ٗخّ ٍ ٙؿخث گخ۔ حٍٝ
هَإٓ ک َٛف كَٝف ٍ ٙؿخث٤ں گ ۔ حٕ کی ٓٔخؿي آرخى ہٞا گی۔ ٓگَ
ہيح٣ض ک پہَِ٣ٝ ٙٝ ٓ ٞحٕ ہٗ ٞگی‟‟۔
هَإٓ ٓـ٤ي ک ٞىٍ کی كٍٞ٠ی ک ٓخط ٜپڑٛخ ؿخث ۔ ٣ہ َٛف

ٗہ٘٘خ ٙکخث٘خص ک کالّ کی ػظٔض کخ ہی طوخٟخ ٗہ٤ں ہ رِکہ ػ ٖ٤حّ
کی ر٘٤خىی ٓوٜٞى کخ رٜی طوخٟخ ہ ؿْ ک ُ٣ ٤ہ هَإٓ ٗخٍُ ہٞح ہ ۔
ح ٍٝؿْ کی طالٝص ح٣ک ِٓٔٔخٕ کی ر٘٤خىی ٍَٟٝص هَحٍ پخثی ہ ۔
طالٝص ک ٓظؼِن ٣ہ ؿخٕ ُ٘٤خ چخہ ٤۔ کہ ؿ ٞطالٝص آىٓی ک كِن ٓ
طـخ ُٝکَک حُّ ک ىٍ طک ٗہ٤ں پہ٘کظی  ٙٝحُٓ کلَ کی ١ـ٤خٗٞ٤ا
ک ٓوخرِ کی ١خهض ط ٞىٍک٘خٍ ،هٞى حٔ٣خٕ پَ هخثْ ٍہ٘ کی ١خهض
رٜی ٗہ٤ں روٖ ٓکظی۔ ؿٔ٤خ کہ ح٣ک كي٣غ ٓ٤ں ح٣ک گَ ٙٝک ٓظؼِن آ٣خ
ہ کہ :

ػٍ أثً عؼٍذ هبل عًؼذ سعٕل ہللا فهى ہللا ػهٍّ ٔ عهى ٌوٕل
ٌ:خشط كٍكى هٕو رؾوشٌٔ فالركى يغ فالرٓى ٔفٍبيكى يغ
فٍبيٓى ٔأػًبنكى يغ أػًبنٓى ٌوشؤٌٔ انوشآٌ ٔال ٌغبٔص
ؽُبعشْى ًٌشهٌٕ يٍ انذٌٍ يشٔم انغٓى يٍ انشيٍخ۔

„„ ٙٝهَإٓ پڑ٤ٛں گ ٓگَ هَإٓ حُٕ ک كِن ٓ ٗ٤ک ٗہ٤ں حُطَے گخ
 ٙٝى ٓ ٖ٣حّ َ١ف ٗکَ ؿخث٤ں گ ؿ ٔ٤ط َ٤کٔخٕ ٓ ٗکَ ؿخطخ
(روخٍی ِْٔٓ ٝ۔ٓ١ٞخ)
ہ ـ‟‟
ىٍكو٤وض ؿْ طالٝص ک رؼي آىٓی ک ًہٖ  ٝكکَ ح ٍٝحهالم  ٝکَىحٍ
ٓ٤ں کٞثی طزيِ٣ی ٗہ ہ ٞرِکہ هَإٓ پڑ ٛکَ رٜی آىٓی ٓ ٙٝذ کک ٜکَطخ
ٍہ ؿْ ٓ هَإٓ ٓ٘غ کَطخ ہ ۔  ٙٝح٣ک ٓ ٖٓٞکی طالٝص ہ ہی
ٗہ٤ں۔ حّ ک ٓظؼِن طٗ ٞزی ﷺ ٛخف كَٓخط ہ٤ں عن صهيب قال  :قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ۔ „„هَإٓ پَ
حٔ٣خٕ ٗہ٤ں ال٣خ ٗ ٙٝو ٚؿْ ٗ حُّ کی كَحّ کی ہٞثی چِٝ٤ا کٞ
ٍٓٝی) حٔ٣ی طالٝص آىٓی ک ٗلْ
كالٍ ک٤خ‟‟(طٌَٓی رَٝح٣ض ٛہ٤ذ
ؓ
کی حٛالف کَٗ ح ٍٝحُّ کی ٍٝف ک ٞطو٣ٞض ى ٘٣ک رـخث حُّ کٞ
حپ٘ هيح ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ح٣ُ ٍٝخى ٙڈ٤ٛٹ ح ٍٝحپ٘  َ٤ٟٔک آگ حٍٝ
ُ٣خى ٙر ك٤خ ر٘خ ى٣ظی ہ ۔ ح ٍٝحّ ک حٗيٍ ک٣َ٤کٹَ ٗخّ کی کٞثی چِ٤
رخهی ٗہ٤ں ٍہ٘ ى٣ظی۔ کٗٞ٤کہ ؿٗ ٞو ٚهَإٓ ک ٞهيح کی کظخد ٓخٗ
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ح ٍٝحُٓ پڑ ٛکَ ٣ہ ٓؼِ ّٞرٜی کَطخ ٍہ ۔ کہ حُّ ک هيح ٗ حُٓ ک٤خ
ہيح٣خص ىی ہ٤ں۔ ح ٍٝپ َٜحّ کی ہيح٣خص کی هالف ٍُٝی کَطخ چال
ؿخث ۔ حُّ کخ ٓؼخِٓہ ط ٞحُّ ٓـَّ کخ ٓخ ہ ؿ ٞهخٗٗ ٓ ٕٞخٝحهل٤ض کی
ر٘خ پَ ٗہ٤ں رِکہ هخٗ ٓ ٕٞهٞد ٝحهق ہ ٗٞک رؼي ؿَّ کخ حٍطکخد
کَطخ ہ ۔ حّ پ ٖ٘٣ُٞک ٗ ؐ ٍٍٞٓ ٞح٣ک ٓوظ َٜكوَے ٓ٤ں ٞ٣ا
ٝحٟق كَٓخ٣خ ہ کہ:
ك۔ „„ هَإٓ كـض ہ طَ٤ے كن ٓ٤ں ٣خ طَ٤ے
ك أ َْو َعلَْي َ
َوالْ ُق ْرآ ُن ُح َّجة لَ َ

هالف

(ِْٓٔ)۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٖٓ ۴طخ )۴ٓ۷
هَإٓ پَ ػَٔ ک٤خ ؿخث ح ٍٝحّ ک ٓطخرن حپ٘ كکَ  ٝػَٔ

ک ٞريال ؿخث ۔ هَإٓ ہَ حّ ٓ رڑح ظِْ ح ٍٝکٞثی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ کہ
هَآا ک حكکخّ ک ٓطخرن ريُ٘ ک رـخث حپ٘ی ري حػٔخُٞ٤ا ک
ُ ٤ؿٞحُ پ ٖ٤کَٗ ک ُ ٤هَإٓ کٗ( ٞؼ ًٞرخّلِل) ريُ٘ کی کٖٗٞ
کی ؿخث ۔ ٣خ ٣ہ کہ حّ ک حكکخّ ک ٞط ٞپڑٛخ ؿخث ٓگَ ىَٓٝی ؿخٗذ
حُٕ پَ ػَٔ ٗہ ک٤خ ؿخث ۔ هَإٓ ٗخٍُ ہی حّ ُ ٤ک٤خ گ٤خ ہ ۔ کہ حّ ک
ٓطخرن حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی ُٗيگی ک ٗو٘ ک ٞطؼٔ َ٤ک٤خ ؿخث ۔حّ
ُ٣ ٤ہ ٍَٟٝی ہ کہ هَإٓ ک ٓطخرن ػَٔ کی ٓؼی کی ؿخث ۔
 هَإٓ ٓـ٤ي کی طالٝص ک ِِٓٔ ٓ٤ں ؿ٘ٓ ٞکالص ح ٍٝحُـ٤ٜ٘ں پٖ٤
آث٤ں آىٓی حُٕ ٓ ريىٍ حٓ ٍٝخ ّٞ٣ہ٣ ٗٞخ حُٕ ک ٓزذ ٓ هَإٓ
ٓـ٤ي ٓ ريگٔخٕ ٣خ حّ پَ ٓؼظَ ٝہ ٗٞکی رـخث حپ٘ی حُـ ٖٜکٞ
هيح ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤کَے ح ٍٝحُّ ٓ ٓيى حٍ ٍٝہ٘ٔخثی ِ١ذ
کَے۔هَإٓ ٓ٤ں آىٓی کزٜی کزٜی حٔ٣خ ٓلٔ ّٞکَطخ ہ کہ  ٙٝح٣ک
ح ٔ٣ه ٍٞػو َ٤ک ٗ٤ک ىد گ٤خ ہ ؿْ ک رخٍگَحا ک ٞحٹٜخٗخ حّ
ک ُٔٓ ٤کٖ ٗہ٤ں ہ ۔ حٓی َ١ف ػِٔی ح ٍٝػِٔی ٓ٘کِٞا ٓ
طؼخُی
ٗکِ٘ کخ ٛل٤ق ح ٍٝآُٓٞىٍ ٙحٓظہ َٛف ٣ہ ہ کہ آىٓی ہللا
ٖ
ٓ رَحرَ ُىػخ ح ٍٝهَإٓ ٓـ٤ي پَ رَحرَ ؿ ٍٞکَطخ ٍہ ۔7

حٍٗخى ٍرخٗی ہ :
ًَ٤ْ ٜح (حُلَهخٕ۔ٖٔ) “ح ٍٝطٔہخٍح ٍد ہی
َٖ ًَ ٝل ٠رِ ََرِّ َ
ي َٛخ ِىً٣خ َِّ َٗٝ

ٍہ٘ٔخثی حٓ ٍٝيى ک ٞکخكی ہ ”۔
ٍہ٘ٔخثی ٓ َٓحى َٛف ػِْ كن ػطخ کَٗخ ٗہ٤ں ہ رِکہ طلَ٣ک
حٓالٓی ک ٞکخٓ٤خری ک ٓخط ٜچالٗ ک ٤ِ٤ح ٍٝىٗٔ٘ٞا کی چخُٞا
کٗ ٞکٔض ى ٘٣ک ٤ِ٤رَٝهض ٛل٤ق طير٣َ٤ں ٓٔـٜخٗخ رٜی ہ ۔ حٍٝ
ٓيى ٓ َٓحى ہَ هْٔ کی ٓيى ہ ۔ كن ح ٍٝرخ َ١کی ک٘ٔکٖ ٓ٤ں
ؿظ٘ ٓلخً رٜی ک٤ِٜں ،ہَ ح٣ک پَ حہَ كن کی طخث٤ي ٓ٤ں کٔک پہ٘کخٗخ
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ض رخُـہ ػطخ
ہللا کخ کخّ ہ ۔ ىُ َ٤کی ُڑحثی ہ ٞطٝ ٞہی حہَ كن ک ٞكـ ِ
کَطخ ہ ۔ حهالم کی ُڑحثی ہ ٞطٝ ٞہی ہَ پہِ ٓ ٞحہَ كن ک ٞحهالهی
رَطَی ػطخ كَٓخطخ ہ ۔ ط٘ظ ْ٤کخ ٓوخرِہ ہ ٞطٝ ٞہی رخ َ١پَٓظٞا ک
ىٍ پٜخڑطخ ح ٍٝحہَ كن ک ىٍ ؿٞڑطخ ہ ۔ حٗٔخٗی ١خهض کخ ٓوخرِہ ہ ٞطٞ
ٝہی ہَ َٓكِ پَ ٓ٘خٓذ حُٝٞٓ ٍٝا حٗوخ ٙک ٞالالکَ حہَ كن کی
ؿٔؼ٤ض رڑٛخطخ ہ ۔ ٓخىی ٓٝخثَ کی ٍَٟٝص ہ ٞطٝ ٞہی حہَ كن ک
طٜٞڑے ٓخٍ  ٝحٓزخد ٓ٤ں  ٙٝرَکض ى٣ظخ ہ ۔ کہ حہَ رخ َ١ک ٓٝخثَ
کی كَحٝحٗی ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٓل ٞىٞٛک کی ٹٹی ػخرض ہٞطی
ہ ۔ؿَ ٝکٞثی پہِٓ ،ٞيى حٍ ٍٝہ٘ٔخثی کخ حٔ٣خ ٗہ٤ں ہ ؿْ ٓ٤ں حہَ
كن ک ُ ٤ہللا کخكی ٗہ ہٞ۔ ح ٍٝحُٗہ٤ں کٔی ىَٓٝے ٓہخٍے کی
كخؿض ہٞ۔ رَ٘٤١کہ  ٙٝہللا کی کلخ٣ض پَ حٔ٣خٕ  ٝحػظٔخى ٍک٤ٜں حٍٝ
ہخط ٜپَ ہخط ٜىَٛے ر٤ٹٗ ٜہ ٍہ٤ں رِکہ َٓگَٓی ک ٓخط ٜرخ َ١ک
ٓوخرِ ٓ٤ں كن کی َٓرِ٘يی ک ُ ٤ؿخٗ٤ں ُڑحث٤ں۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ّٓٞ۔ٛللہ)۷۷۸
ٓ٘يٍؿہ ً َ٣ىػخ رٜی حّ َ١ف ک كخالص ٓ٤ں پڑٛظ ٍہ٘خ ٗہخ٣ض
ٗخكغ ہ ۔

٢
خَ٤ٛظِ ٢رِِ َ٤ي َ
ى ،حر ُْٖ أَ َٓظِ َ
ى ،حر ُْٖ َػ ْز ِي َ
حَُِّ َّْ ُٜاَِِّٗ ٢ػ ْز ُي َ
ىَٓ ،خ ٝكِ َّ
يِ َٗ ،
ي َٓ ََّٔ ٤
ْض رِ ِٚ
ي رِ ٌَُِّ حْْٓ َ َُ َٞ ُٛ
ى ،أَْٓؤَُُ َ
٠خ ُإ َ
ُك ٌْ ُٔ َ
 ٢هَ َ
يَ ،ػ ْي ٍِ كِ َّ
ي ،أَ ْٕ طَـْ َؼ ََ
ي ،أَ َْ ٝػَِّ ْٔظَ ُٚأَ َكيًح ِٓ ْٖ َه ِْوِ َ
ي ،أَ ْ ٝأَ ْٗ َِ ُْظَ ُٚكًِِ ٢ظَخرِ َ
َٗ ْل َٔ َ
خد ٢ِّٔ َٛ
ْحُوَُْ َ
ْ ٛي ٍَِ َٝ ،١ؿ َال َء ك َُِِْٗ ًََٛ َٝ ،٢
إٓ ٍَرَِ ٤غ هَ ِْزَِ ٍَ َُٞٗٝ ،٢
 ٝؿٔ٠۔

“حے ہللاَ ۔ٓ٤ں طَ٤ح ؿالّ ،طَ٤ے ؿالّ کخ ر٤ٹخ ح ٍٝطَ٤ی ُٗٞڈی کخ ر٤ٹخ
ہٞاَ٤ٓ ،ی پ٘٤خٗی طَ٤ی ٓٹی ٓ٤ں ہ ۔ٓـ ٜپَ طَ٤ح كکْ ؿخٍی ہ ،
َٓ٤ے رخٍے ٓ٤ں طَ٤ح كِٜ٤ہ كن ہ ٤ٓ ،ں طـ ٓ ٜطَ٤ے ہَ حّ ٗخّ
ک ٝحٓطہ ؿ ٞطَ٤ح ہ  ،ؿْ ٓ ط ٗ ٞحپ٘ حپ ک ٞپکخٍح ہ ٣خ
ؿْ ک ٞط ٗ ٞحپ٘ی کظخد ٓ٤ں حطخٍح ہ ٣خ ؿْ ک ٞط ٗ ٞحپ٘ی ٓوِٞم
ٓ٤ں ٓ کٔی کٓ ٞکٜخ٣خ ہ ٣ہ ىٍهٞحٓض کَطخ ہٞا کہ ط ٞهَإٓ کٞ
َٓ٤ے ىٍ کی رہخٍَ٤ٓ ،ے ٓ ٘٤کخ َٗ٤ٓ ،ٍٞے ؿْ کخ ٓيحٝح حٍٝ
َٓ٤ے كکَ  ٝپَ٘٣خٗی کخ ػالؽ ر٘خىے”۔
پ َٜهَإٓ کٔٓ ٞـ ٜ٘ح ٍٝحّ پَ ػَٔ ک ِِٓٔ ٓ٤ں ٍہ٘ٔخ

ُ
حٗٞٔٗ ٍٝہ حّ ٓزخٍک ۂظی ﷺ کٓ ٞخٗ٘خ ؿْ پَ ٣ہ کظخد ٗخٍُ ہٞثی۔حّ
ٓ ٙٞكٔ٘ہ ٓ َٓٓ ٞحٗوَحف رٜی هَإٓ
ِِٓٔ ٓ٤ں ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک حُ ٔ
ٓ ٙٞكٔ٘ہ پَ طلِ٤ٜی گلظگ ٞآگ
ٓ ى ُ ٍٝؿخٗ ٝحُی چ ِ٤ہ ۔ (حُ ٔ
آٍہی ہ )
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ح ٍٝآهَی چ٣ ِ٤ہ ہ کہ هَإٓ ؿْ ىػٞص ک ُ ٞکَ آ٣خ ہ

حُٓ پ٤ٜالٗ ح ٍٝحّ ک ٗظخّ ک ٞهخثْ کَٗ کی ػِٔی
حرٞالػِی ٓٞىٝىی ٗ ٓچ ُکٜخ ہ ۔
ؿيٝؿہي کی ؿخث ۔
ٖ
„„كہْ هَإٓ کی حٕ ٓخٍی طيرَٝ٤ا ک رخٝؿٞى آىٓی هَإٓ کی ٍٝف ٓ
پٍٞی َ١ف آٗ٘خ ٗہ٤ں ہ ٗٞپخطخ ؿذ طک کہ  ٙٝػٔالً  ٙٝکخّ ٗہ کَے
ؿْ ک ُ ٤هَإٓ آ٣خ ہ ۔٣ہ ٓلٗ ٞظَ٣خص ح ٍٝه٤خالص کی کظخد ٗہ٤ں
ہ ۔ کہ آپ آٍحّ کَٓی پَ ر٤ٹ ٜکَ حٓ پڑ٤ٛں ح ٍٝحّ کی ٓخٍی رخط٤ں
ٓٔـ ٜؿخث٤ں۔ ٣ہ ُىٗ٤خ ک ػخّ طٌٓ ٍٜٞہذ ک ٓطخرن ح٣ک َٗی ٌٓہزی
کظخد رٜی ٗہ٤ں ہ ۔ کہ ٓيٍٓ ح ٍٝهخٗوخ٤ٓ ٙں حّ ک ٓخٍے ٍُٓٞ
كَ کَ ُ ٤ؿخث٤ں۔۔۔(رِکہ) ٣ہ ح٣ک ىػٞص ح ٍٝطلَ٣ک کی کظخد ہ ۔
گٗٞہ ػُِض
حّ ٗ آط ہی ح٣ک هخٓ١ ٕٞزغ ح٤ٗ ٍٝک ٗہخى حٗٔخٕ کٞ
ٔ
ٓ ٗکخٍ کَ هيح ٓ پَٜی ہٞثی ُىٗ٤خ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ال کٜڑح ک٤خ۔
رخ َ١ک هالف حّ ٓ آٝحُ حُٹٜٞحثی۔حٝ ٍٝهض ک ػِٔزَىحٍحٕ کلَ ٝ
كٔن ٟ ٝالُض ٓ حُّ کُ ٞڑح ى٣خ۔گ َٜگ ٓ َٜح٣ک ح٣ک ٓؼ٤ي ٍٝف
ىحػی كن ک ؿٜ٘ڈےطِ ٓذ ک ٞحکٹٜخ
ک ٞک٘٤ٜچ ک٘٤ٜچ کَ الثی حٍٝ
ٔ
ک٤خ۔گ ٗٞگ ٓ ٗٞح٣ک ح٣ک كظ٘ہ ؿ ٞح ٍٝكٔخى پَ ٍٝک ٞرٜڑکخ کَ
كخٓ٤خٕ كن ٓ ؿ٘گ کَحثی۔
حُٹٜخ٣خ حٍٝ
ِ
ض ٖحُہ٤ہ ک ه٤خّ
ح٣ک كَى ٝحكي کی پکخٍ ٓ حپ٘خ کخّ َٗٝع کَک هالك ِ
طک پٍٞے ط٤جْ(ٖٕ) ٓخٍ ٣ہی کظخد حّ ػظ ْ٤حُ٘خٕ طلَ٣ک کی
ٍہ٘ٔخثی کَطی ٍہی ح ٍٝكن  ٝرخ َ١کی حّ  َ٣ٞ١ح ٍٝؿخا گْ
ک٘ٔکٖ ک ىٍٝحٕ ٓ٤ں ح٣ک ح٣ک ٍِٓ٘ ح ٍٝح٣ک ح٣ک َٓكِ پَ حٓی
ٗ طوَ٣ذ ک ڈ٘ٛگ ح ٍٝطؼٔ َ٤ک ٗو٘ ر٘خث ۔ حد رٜال ٣ہ کٔ٤
ٓؼَکہ حٓالّ  ٝؿخہِ٤ض
ٓٔکٖ ہ کہ آپ َٓے ٓ ِٗحع کلَ  ٝى ٖ٣حٍٝ
ٔ
ک ٓ٤يحٕ ٓ٤ں هيّ ہی ٗہ ٍک٤ٜں۔ ح ٍٝحٓی ک٘ٔکٖ کٔی ٍِٓ٘ ٓ
گٍِٗ کخ آپ ک ٞحطلخم ہی ٗہ ہٞح ہ ٞح ٍٝپٓ َٜل ٞهَإٓ ک حُلخظ پڑٛ
پڑ ٛکَ حّ کی ٓخٍی كو٤وظ٤ں آپ ک ٓخٓ٘ ر ٗوخد ہ ٞؿخث٤ں۔ حٓ
ط ٞپٍٞی َ١ف آپ حُّ ٝهض ٓٔـٓ ٜکظ ہ٤ں ؿذ حٓ ُ کَ حُٹ٤ٜں
ح ٍٝىػٞص حُی ہللا کخ کخّ َٗٝع کَ٣ں ح ٍٝؿْ ؿْ َ١ف ٣ہ کظخد
ہيح٣ض ى٣ظی ؿخث حُٓی َ١ف هيّ حُٹٜخ ط چِ ؿخث٤ں۔ طذ ٓ ٙٝخٍے
طـَرخص آپ ک ٞپ ٖ٤آث٤ں گ ؿ ٍِٝٗ ٞهَإٓ ک ٝهض پ ٖ٤آث
ط ٜ۔ٓکہ ،كز٘ہ ح١ٍٝخثق کی ُِٓ٘٤ں رٜی آپ ى٣ک٤ٜں گ ح ٍٝريٍ ٝ
حكي ٓ ُ کَ ك٘ ٖ٤ح ٍٝطزٞک طک ک َٓحكَ رٜی آپ ک ٓخٓ٘
آث٤ں گ ۔ حرٞؿہَ ح ٍٝحرُٞہذ ٓ رٜی آپ کٝ ٞحٓطہ پڑے گخ۔ ٓ٘خكوٖ٤
ح٣ ٍٝہٞى رٜی آپ ک٤ِٓ ٞں گ ۔ حٓ ٍٝخرو ٖ٤ح ُ ٓ ٖ٤ُٝکَ ُٓٞلۃ
حُوِٞد طک ٓزٜی َ١ف ک حٗٔخٗی ٗٔ ٗٞآپ ى٣ک ٜرٜی ُ٤ں گ ۔ حٍٝ
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رَص رٜی ُ٤ں گ ۔ ٣ہ ح٣ک ح ٍٝہی هْٔ کخ ِٓٞک ہ ؿْ ک٤ٓ ٞں
ِٓٞک هَآٗی‟‟ کہظخ ہٞا۔ حّ ِٓٞک کی ٗخٕ ٣ہ ہ کہ حّ کی ؿْ
„„
ِ
ٍِٓ٘ ٓ آپ گٍِط ؿخث٤ں گ هَإٓ کی کک ٜآ٣ظ٤ں حٍٞٓ ٍٝط٤ں هٞى
ٓخٓ٘ آکَ رظخطی چِی ؿخث٤ں گی کہ  ٙٝحّ ٍِٓ٘ ٓ٤ں حطَی ط٤ٜں ح٣ ٍٝہ
ہيح٣ض ُ کَ آثی ط٤ٜں۔ حّ ٝهض ٣ہ طٔٓ ٞکٖ ہ کہ ُُـض حٍٗٝل ٞحٍٝ
ٓؼخٗی ح ٍٝر٤خٕ ک ککٗ ٜکخص ٓخُککی ٗگخ ٓ ٙچٜپ ٍ ٙؿخث٤ں ُ٤کٖ
٣ہ ٓٔکٖ ٗہ٤ں کہ هَإٓ حپ٘ی ٍٝف ک ٞحُّ ک ٓخٓ٘ ر ٗوخد کَٗ
ٓ روَ رَص ؿخث ۔
پ َٜحّ کِّ٤ہ ک ٓطخرن هَإٓ ک حكکخّ ،حّ کی حهالهی طؼِٔ٤خص ،حّ
کی ٓؼخٗی ح ٍٝطٔيٗی ہيح٣خص حُٗ ٍٝيگی ک ٓوظِق پہِٞإا ک رخٍے
ٓ٤ں حّ ک رظخث ہٞث حُ ٝ ٍٞٛهٞحٗ ،ٖ٤آىٓی کی ٓٔـ٤ٓ ٜں حُّ ٝهض
طک آہی ٗہ٤ں ٓکظ ؿذ طک کہ  ٙٝحٕ ک ٞرَص کَ ٗہ ى٣ک ٜ۔ ٗہ ٙٝ
كَى حّ کظخد کٔٓ ٞـٓ ٜکظخ ہ ؿْ ٗ حپ٘ی حٗلَحىی ُٗيگی ک ٞحّ
کی پَٝ٤ی ٓ آُحى ٍکٜخ ہ ٞحٗ ٍٝہ  ٙٝه ّٞحّ ٓ آٗ٘خ ہٓ ٞکظی ہ
ؿْ ک ٓخٍے ہی حؿظٔخػی حىحٍے حّ کی ر٘خثی ہٞثی ٍ ٕٝک
هالف چَ ٍہ ہٞا۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ٓويٓہ ؿِي حٛ ٍٝللہٖٖطخ )ٖ۷
„„هَإٓ پَ حٔ٣خٕ حُٓی ٝهض ٓل٤ي حٓ ٍٝؼ٘ی ه ِ٤ہٓ ٞکظخ ہ ؿذ ہْ هَإٓ
ک پ٤ـخّ کٔٓ ٞـ٤ٜں ح ٍٝحّ کی ىػٞص پَ ُز٤ک کہ٤ں۔ هَإٓ ک
رظخث ہٞث ٣َ١و پَ چِ٘ ح ٍٝحّ کی ہيح٣ض ک ًٍ٣ؼ حپ٘
ػخُْ حٓالّ ؿٖ ٓٔخثَ حٍٝ
ٓؼخٓالص ک ١ ٞکَٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں۔ آؽ ِ
ٜٓخثذ ٓ ىٝچخٍ ہ ۔ حُٕ ٓ ٗکِ٘  ،طَهی ح ٍٝػِص کی ٍح ٙپَ
پ ٖ٤هيٓی کَٗ کخ ٍحٓظہ َٛف ٣ہی ہ حٛ ٍٝخىم رَكن ﷺ ٗ حّ
کی طِو ٖ٤کی طٜی۔
ُ
ٍٓ ٍٞہللا 7هزَىحٍ ػ٘وَ٣ذ ح٣ک رڑح كظ٘ہ َٓ حٹٜخث گخ۔
ؐ
ػِی 7حّ ٓ ٗـخص ک٤خ چ ِ٤ىالث گی ٣خ ٍٓ ؐ ٍٞہللا!
كَ٠ص ؓ
ٍٓ ٍٞہللا7ہللا کی کظخد
ؐ
 حّ ٓ٤ں طْ ٓ پہِ گٍِے ہٞث ُٞگٞا ک كخالص ہ٤ں۔
 طْ ٓ رؼي ٓ٤ں ہٝ ٗٞحُی رخطٞا کی هزَ ہ
 ح ٍٝطٔہخٍے آپْ ک ٓؼخٓالص کخ كِٜ٤ہ ہ
 ح٣ ٍٝہ ح٣ک ىٝٹٞک رخص ہ  ،کٞثی ہ٘ٔی ىٍ ُگی کی رخص ٗہ٤ں
 ؿَٓ ٞکٖ حٓ چٜٞڑے گخ ،ہللا حُّ کی کَٔ کی ہڈی طٞڑ ڈحُ
گخ
 ح ٍٝؿ ٞکٞثی حٓ چٜٞڑ کَ کٔی ح ٍٝرخص ک ٞہيح٣ض کخ ًٍ٣ؼہ
ر٘خث گخ۔ ہللا حُٓ گَٔح ٙکَ ىے گخ
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 هيح کی ٓ٠زٍٓ ١ٞی ٣ہی ہ
٣ ہی كکٔظٞا ٓ رَٜی ہٞثی ٣خى ىہخٗی ہ
٣ ہی رخُکَ ٓ٤يٛی ٍح ٙہ
 حّ ک ہٞط ہٞث هٞحہ٘٤ں گَٔحٗ ٙہ٤ں کَط٤ں۔
 حٗ ٍٝہ ُرخٗ٤ں ُڑکٜڑحطی ہ٤ں۔
 حہَ ػِْ کخ ىٍ حّ ٓ کزٜی ٗہ٤ں رَٜطخ
 حٓ کظ٘خ ہی پڑ١ ٞٛز٤ؼض ٓٗ َ٤ہ٤ں ہٞطی
 حّ کی رخط٤ں کزٜی هظْ ٗہ٤ں ہٞط٤ں
 ؿْ ٗ حّ کی ٓ٘ي پَ کہخٓ ،چ کہخ
 ؿْ ٗ حّ پَ ػَٔ ک٤خ ،حؿَ پخث گخ
 ؿْ ٗ حّ کی ر٘٤خى پَ كِٜ٤ہ ک٤خ ،حّ ٗ حٜٗخف ک٤خ
 ؿْ ٗ حّ کی ىػٞص ىی ،حُّ ٗ ٓ٤يٛی ٍح ٙکی ىػٞص ىی
(ٓ٘کٞحس)
٣ہی ٤ٓ ٙٝيٛی ٍح ٙہ ؿْ کی َ١ف هَإٓ ہْ ٓذ ک ٞىػٞص ىے ٍہخ
ہ ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿ ٕٓٔ۷ ٕٞپَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي „„ٍٓ٠خٕ
هَإٓ کَ ْ٣ح ٍٝۂخٍی ًٓہ ىحٍی‟‟ ٛللہ  ۷طخ )ٕ۹

طَک هَإٓ/ہـَ هَإٓ/هَإٓ ٓ
ِ
( )iدٍَٕی صَذگی يٍں عضا

حػَح ٝکی ِٓح

ًٌ ْ٘ ٟخ۔
َ ٝػ ْٖ ًِ ًْ َِ ْ١كَخِ َّٕ َُِ َٓ ٗٚؼ َْ٘ ٤شً َ
َ ْٖ َٓ ٝحَ ْػ ََ َ
(١ہ۔)ٕٔ۷
„„ؿ ٞۂخٍے ًکَ (هَإٓ) ٓ
ُٗيگی ہٞگی‟‟۔

ٓ٘ہ ٓٞڑے گخ حّ ک

ُ٤

طکِ٤ق ىٙ

Ii۔ؽٍطبٌ کب رغهو7
ََّ٣ ْٖ َٓ ٝؼُْٖ َػ ْٖ ًِ ًْ َِ حََُّكْ ٖٔ ِٖ ُٗـوَْٖ ٤َٗ َُٗٚ ِّْٞ٤طً٘خ كَ َُٗٚ َٞ ُٜهَ َِِْٖ ٣۔
(حُِهَف۔)ٖ۷
„„ؿٗ ٞوٍ ٚكٔخٕ ک ًکَ ٓ طـخكَ رَطظخ ہ ہْ حّ پَ ح٣ک ٗ٤طخٕ
ِٓٔ ٢کَ ى٣ظ ہ٤ں ح ٙٝ ٍٝحُّ کخ ٍك٤ن رٖ ؿخطخ ہ ‟‟۔

Iii۔رنذ أس سعٕائی7
حٕ ہللا َ٣كغ رٌٜح حُکظخد حهٞحٓخ ٠٣ ٝغ رہ آهَٖ٣
ِْٓٔ)
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طؼخُی حّ کظخد (هَإٓ ٓـ٤ي) ک ًٍ٣ؼ کک ٜهٞٓٞا کٍ ٞكؼض
„„ہللا
ٖ
ح ٍٝطَه٤خا ػطخ كَٓخث٤ں گ ح ٍٝکک ٜىَٓٝی ه٤ٓٞں حّ کی ٝؿہ ٓ
ًُض ح ٍٝپٔظی ٓ ىٝچخٍ ہٞا گی‟‟۔

ثشصخی صَذگی يٍں عضا
ؿٗ ٞو ٚهَإٓ ٓ ؿخكَ ٍہخ ح ٍٝهَإٓ ٓـ٤ي ٗہ پڑٛخ  ٙٝهزَ ٓ٤ں ٓ٘کَ
ٗک َ٤ک ٓٞحُٞا ک ؿٞحد ٗہ ىے پخث گخ۔ كَٗظ حُٓ ڈحٗٹ کَ
پٞچ٤ٜں گ ال َى ٍَْ٣ضَ ٝال طََِْ٤ضَ (ط ٗ ٞؿخٗ٘ کی کٗ ٖٗٞہ کی حٗ ٍٝہ
هَإٓ ٓـ٤ي کی طالٝص کی) حّ ک رؼي كَٗظ حُّ ٓ٤ض کُٞ ٞہ ک
گَُٝا ٓ ٓخٍٗخ َٗٝع کَ٣ں گ ۔(ٓلہ ّٞكي٣غ روخٍی)

آخشد کی عضا
i۔هجش عے اَذْب اٹٓبٌب عبئے گب:

ََٗٝلْ ُ
٘ َُْ َّ ْٞ َ٣ ُٙحُوَِ٤خ َٓ ِش أَ ْػ َٔ٠۔ (١ہ۔„„)ٕٔ۷ح ٍٝحٓ
حٗيٛخ کَک حٹٜخث٤ں گ ‟‟۔

ه٤خٓض ک ىٕ

Ii۔خٕد َجیﷺ اط کے خالف گٕاہی دٌں گے7
َٝهَخ ٍَ حُ ََّٓ ََُْ ٣ٖ ٍُ ٞدِّ حِ َّٕ هَ ْ ٢ِٓ ٞحطَّ َو ٌُ ْٝح ٌَٖ ٛح ْحُوَُْ ٖح َٕ َٓ ْٜـ ًٍُْٞح
(حُلَهخٕ۔ٖٓ)

„„حٍٍٞٓ ٍٝﷺ کہ گخ کہ „„حے َٓ٤ے ٍدَ٤ٓ ،ی ه ّٞک
حّ هَإٓ ک٘ٗ ٞخٗہ ط٠ل٤ک ر٘خ ُ٤خ طٜخ‟‟۔

ُٞگٞا ٗ

Iii۔هشآٌ خٕد اٌغے نٕگٕں کے خالف گٕاہی دے گب7
(ٍٝح)ِْٔٓ ٙ
ک‘‘
ک حَ َْ ٝػَِ َْ ٤
ْحُوَُْ ٓح ُٕ ُك َّـۃِ َُ َ
„„هَإٓ طَ٤ے ُ٤

كـض ہ

٣خ طَ٤ے هالف كـض ہ ‟‟۔

Iv۔عہُى کے ؽذٌذ رشٌٍ ػزاة يٍں يجزال کش دٌب عبئے گب7
َ ٛؼيًح ۔ (ؿٖ)ٔ۴7
ََْ ْٝػ ْٖ ًِ ًْ َِ ٍَر َِّٖ ٌُْٚ ُِْٔ َ٣ ٚػ ٌَحرًخ َ
َُّ٣ ْٖ َٓ ٝؼ ِ
„„ح ٍٝؿ ٞحپ٘ ٍد ک ًکَ ٓ ٓ٘ہ ٓٞڑے گخ ،حُّ کخ ٍد حٓ
ٓوض ػٌحد ٓ٤ں ٓزظال کَ ىے گخ‟‟

اُعٕ ِٔ ؽغُہ
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ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض ک ى٣زخچہ ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں7
„„حٓالّ کی ٗؼٔض ہَ ُٓخٗ ٓ٤ں حٗٔخٕ ک ٞىًٍ ٝحثغ ٓ پہ٘کی ہ ۔
ح٣ک ہللا کخ کالّ۔ىَٓٝے حٗز٤خء ػِ ْٜ٤حُٔالّ کی ٗو٤ٜظ٤ں ؿٖ ک ٞہللا
ٗ ٗہ َٛف حپ٘ کالّ کی طزِ٤ؾ ،طؼِ ْ٤ح ٍٝطلہ ْ٤کخ ٝحٓطہ ر٘خ٣خ۔ رِکہ
حّ ک ٓخط ٜػِٔی ه٤خىص ٍ ٝہ٘ٔخثی ک ٜٓ٘ذ پَ رٜی ٓخٓ ٍٞک٤خ طخکہ
 ٙٝکالّ ہللا کخ ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک ٓ٘٘خ پٍٞح کَٗ ک ُ ٤حٗٔخٗی حكَحى حٍٝ
ٓؼخَٗے کخ طِک٤ہ کَ٣ں ح ٍٝحٗٔخٗی ُٗيگی ک رگڑے ہٞث ٗظخّ کٞ
ٓ٘ٞحٍ کَ حّ کی طؼٔٛ َ٤خُق کَ ىکٜخث٤ں۔
٣ہ ىٞٗٝا چ٣ِ٤ں ۂ٘٤ہ ٓ حٔ٣ی الُّ ٍ ِِّٝٓ ٝہی ہ٤ں کہ حٕ ٓ٤ں ٓ
کٔی ک ٞکٔی ٓ حُگ کَک ٗہ حٗٔخٕ ک ٞکزٜی ى ٖ٣کخ ٛل٤ق كہْ
ٗ٤ٜذ ہٓٞکخ۔ حٗ ٍٝہ  ٙٝہيح٣ض ٓ رہَ٣ ٙخ ہٓ ٞکخ۔ کظخد کٗ ٞزی ٓ
حُگ کَ ى٣ـج ط ٙٝ ٞح٣ک ک٘ظی ہ ٗخهيح ک رـ َ٤ؿ٤ُ ٔ٤کَ حٗخڑی
ٓٔخكَ ُٗيگی ک ٓٔ٘يٍ ٓ٤ں هٞح ٙکظ٘ ہی رٜٹکظ پ٣َٜں ٍِٓ٘
ٓوٜٞى پَ کزٜی ٗہ٤ں پہ٘چ ٓکظ ۔ حٗ ٍٝزی ک ٞکظخد ٓ حُگ کَ
ى٣ـج ط ٞهيح کخ ٍحٓظہ پخٗ کی رـخث آىٓی ٗخهيح ہی ک ٞهيح ر٘خر٤ٹٜ٘
ٓ کزٜی رچ ٗہ٤ں ٓکظخ۔ ٣ہ ىٞٗٝا ہی ٗظ٤ـ پکِٜی ه٤ٓٞں ى٣ک ٜچکی
ہ٤ں۔٣ہٞىٞ٣ا ٗ حپ٘ حٗز٤خء کی َٓ٤طٞا ک ٞگْ ک٤خ۔ حَٛ ٍٝف کظخر٤ں
ُ کَ ر٤ٹ ٜگج ۔ حٗـخّ ٣ہ ہٞح کہ کظخر٤ں حُٕ ک ُُ ٤لظی گٍٞکٜ
كظی کہ آهَ کخٍ هٞى حُٗہ٤ں رٜی ٙٝ
ى٘ٛيٝا ٓ رڑ ٛکَ ککٗ ٜہ ٍہ٤ں۔ ٖ
ُگْ کَ ر٤ٹ ٜ۔ ػٔ٤خثٞ٤ا ٗ کظخد کٗ ٞظَ حٗيحُ کَک ٗزی کخ ىحٖٓ
پکڑح۔ ح ٍٝحّ کی ٗو٤ٜض ک گَى گٜ٘ٓٞخ َٗٝع ک٤خ۔ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞح
کٞثی چ ِ٤حُٗہ٤ں ر٘ی ہللا ک ٞحرٖ ہللا رِکہ ػ ٖ٤ہللا ر٘خٗ ٓ رخُ ٗہ ٍکٜ
ٓکی۔
پَحٗ حىٝحٍ کی َ١ف حد حّ ٗج ى٤ٓ ٍٝں رٜی حٗٔخٕ کٗ ٞؼٔض حٓالّ
ٓ َٔ٤آٗ ک ٝہی ىًٍ ٝحثغ ہ٤ں ؿ ٞحٍُ ٓ چِ آٍہ ہ٤ں۔ ح٣ک هيح
کخ کالّ ؿ ٞحد َٛف هَإٓ پخک کی ٍٞٛص ہی ٓ٤ں َٓ ٓکظی ہ ۔
حٓٗ ٙٞزٞص ؿ ٞحد َٛف ٓلٔي ػَری ﷺ کی َٓ٤ص پخک ہی
ىَٓٝے
ٔ
ٓ٤ں ٓللٞظ ہ ۔ۂ٘٤ہ کی َ١ف آؽ رٜی حٓالّ کخ ٛل٤ق كہْ حٗٔخٕ حگَ
كخ َٛکَ ٓکظخ ہ ط ٞحّ کی ٍٞٛص َٛف ٣ہ ہ کہ  ٙٝهَإٓ کٞ
ٓلٔي ﷺ ٓ حٓ ٍٝلٔي ﷺ ک ٞهَإٓ ٓ ٓٔـ ٜ۔ حٕ ىٞٗٝا ک ٞح٣ک
ىَٓٝے کی ٓيى ٓ ؿْ ٗ ٓٔـ٤ُ ٜخحُّ ٗ حٓالّ کٔٓ ٞـٜخ ٍٗٝہ
ٗظ٤ـہ ہيح٣ض ٓ رٜی۔
كہْ ى ٓ ٖ٣رٜی ٓلٍَ ّٝہخ حٍٝ
ٔ
پ َٜهَإٓ حٓ ٍٝلٔي ﷺ چٗٞکہ ح٣ک ٖٓ٘ ٍکٜظ ہ٤ں۔ ح٣ک ٓوٜي ٝ
ٓيػخ ک ٤ُ ٞہٞث آث ہ٤ں۔ حّ ُ ٤حُٕ کٔٓ ٞـ ٜ٘کخ حٗلٜخٍ حّ پَ
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ہ کہ ہْ حُٕ ک ٖٓ٘ حٓ ٍٝوٜي ٓ ٝيػخ ک ٞکْ كي طک ٓٔـٜظ
ہ٤ں۔حّ چ ِ٤کٗ ٞظَ حٗيحُ کَک ى٣ک٤ٜں ط ٞهَإٓ ػزخٍطٞا کخ ح٣ک
ًه َٙ٤حَ٤ٓ ٍٝص پخک ٝحهؼخص  ٝكٞحىع کخ ح٣ک ٓـٔٞػہ ہ ۔ آپ ُـض
حٍٝ ٍٝح٣خص ح ٍٝػِٔی طلو٤ن  ٝکخ ٓ ٕٝطلَٔٝ٤ا ک حٗزخٍ ُگخ
ہللا کی ًحص حٍٝ
ٓکظ ہ٤ں۔ ح ٍٝطخٍ٣وی طلو٤ن کخ کٔخٍ ىکٜخکَ ٍٓؐ ٍٞ
آپ ک ػہي ک ٓظؼِن ٛل٤ق طَ ٖ٣ح٤ٓٝ ٍٝغ طَٓ ٖ٣ؼِٓٞخص ک ڈَ٤ٛ
ٍٝف ى ٖ٣طک ٗہ٤ں پہ٘چ ٓکظ ۔ کٗٞ٤کہ  ٙٝػزخٍحص
ُگخ ٓکظ ہ٤ں۔ ٓگَ
ِ
حٝ ٍٝحهؼخص ٓ ٗہ٤ں رِکہ حّ ٓوٜي ٓ ٝحرٔظہ ہ ۔ ؿْ ک ُ٤
ػَری ک ٞحّ کی ػِٔزَىحٍی ک ُ ٤کٜڑح
هَإٓ حُطخٍح گ٤خ۔ حٓ ٍٝلٔي
ؐ
ک٤خ گ٤خ۔ حٓ َٛوٜي کخ ط ٍٜٞؿظ٘خ ٛل٤ق ہٞگخ۔حُط٘خ ہی هَإٓ حَ٤ٓ ٍٝص
کخ كہْ ٛل٤ق ،ح ٍٝؿظ٘خ ٗ ٙٝخه ٚہٞگخ۔ حُط٘خ ہی ىٞٗٝا کخ كہْ ٗخه ٚہٞگخ۔
رلَ ٗخ
٣ہ ح٣ک كو٤وض ہ کہ هَإٓ حَ٤ٓ ٍٝص ٓلٔيی ﷺ ىٞٗٝا ہی
ِ
پ٤يحک٘خٍہ٤ں۔ کٞثی حٗٔخٕ ٣ہ چخہ کہ حٕ ک طٔخّ ٓؼخٗی  ٝرَکخص کخ
حكخ١ہ کَے ط ٞحّ ٓ٤ں کزٜی کخٓ٤خد ٗہ٤ں ہٓٞکظخ۔ حُزظہ ؿْ چ ِ٤کی
ک ٖٗٞکی ؿخ ٓکظی ہ ۔  ٙٝرْ ٣ہ ہ کہ ؿْ كي طک ٓٔکٖ ہ ٞآىٓی
ٍٝف
حُٕ کخ ُ٣خى٣ُ ٓ ٙخىٛ ٙل٤ق كہْ كخ َٛکَے ح ٍٝحُٕ کی ٓيى ٓ
ِ
ى ٖ٣طک ٍٓخثی پخث ۔‟‟
(ى٣زخچہ ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض حُ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ )ٕ۷ ،ٕ۷

اَجٍبء کشاو کی دػٕد کب يوقذ:
طزيِ٣ی
هَإٓ کَ ٗ ْ٣حّ ٓوٜي ک ٞچخٍ ٓوظِق ٓوخٓخص پَ ٓؼُٔٞی
ٔ
طَط٤ذ ک ٓخط ٜۂ٤ں ٓٔـٜخ٣خ ہ ۔ حهظٜخٍ کی ر٘خ پَ ہْ َٛف ح٣ک
ٓوخّ کخ طٌکَ ٙکَٗخ کخكی ٓٔـٜظ ہ٤ں۔ كَٓخ٣خ گ٤خ:

َُوَ ْي َٓ َّٖ ٖ ّ
ہللاُ َػَِْ ٢حُ ُٔ ْئ ِِٓ٘ َْٖ ٤حِ ًْ رَ َؼ َ
غ كِ ًْ ُْٞ ٍَٓ ْْ ِٜ ٤ال ِّٓ ْٖ حَ ْٗلُ ِٔ ِْ َ٣ ْْ ٜظُِ ْٞح
ذ َْ ٝحُ ِل ٌْ َٔشَ ۚ َٝحِ ْٕ ًَخُٗ ْٞح ِٓ ْٖ هَ ْز َُ
َػَِ ْٖ ْْ ِٜ ٤ح ٖ٣ظِ َٖ ُ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ْ ًِّ َِ ُ٣َٝ ٜؼِِّ ُْٔ ُْ ُٜحُ ٌِ ٖظ َ
ُّٓ َِٖ ٟزِْٖ٤۔(حٍ ػَٔحٕ۔)ٔ۷۷
َُلِ َْ ٢

حہَ حٔ٣خٕ پَ ط ٞہللا ٗ ٣ہ رہض رڑح حكٔخٕ ک٤خ ہ کہ حُٕ ک
“ىٍكو٤وض ِ
ىٍٓ٤خٕ هٞى حٗہی ٓ٤ں ٓ ح٣ک حٔ٣خ پ٤ـٔزَ حُٹٜخ٣خ ؿ ٞحّ کی ٓح٣خص حٗہ٤ں
ٓ٘خطخ ہ  ،حُٕ کی ُٗيگٞ٤ا کٞ٘ٓ ٞحٍطخ ہ ح ٍٝحُٕ ک ٞکظخد ح ٍٝىحٗخثی
کی طؼِ ْ٤ى٣ظخ ہ  ،كخالٗکہ حّ ٓ پہِ ٣ہی ُٞگ ٣َٛق گَٔحہٞ٤ا
ٓ٤ں پڑے ہٞث ط” ٜ۔
هَإٓ کَ ْ٣حّ آ٣ض ٓزخٍکہ ح ٍٙٞٓ ٍٝروَ ٙح٣ض ٗٔزَ ٔ۷ٔ ،ٕٔ۴حٍٝ
ٓ ٍٙٞؿٔہ ح٣ض ٗٔزَٕ ٓ٤ں رٜی حٓی پہِ ٞکی َ١ف ٓظٞؿہ کَطخ ہ کہ
حٗز٤خء کَحّ رط ٍٞىحػی ؿْ ٓوٜي ک ُ ٤ر٤ٜـ ؿخط ہ٤ں  ٙٝؿخٓغ
ٗکَ ٓ٤ں چخٍ ٝظخثق ہ٤ں۔

213

سخقذ ٔ ػضًٌذ
رالٔد آٌبد:
ہللا ک کالّ ک ٙٝ ٞؿْ ٗکَ ٓ٤ں ،ؿٖ حُلخظ ٓ٤ں ،ح ٍٝحُلخظ کی ؿْ
حىحث٤گی ٛ ٝلض ،ک ٓخط ٜحُٕ پَ ٗخٍُ ہٞح ہ حُّ ٓ٤ں رخٍ رَحرَ طزيِ٣ی
ک رـ َ٤ؿٞا کخ طٞا رط ٍٞحٓخٗض حٗٔخٗٞا طک پہ٘کخ ى٣ں۔ حٗز٤خء کَحّ
رطٓ ٍٞؼِْ ح ٍٝىحػی پہال کخّ ٣ہی کَط ہ٤ں کہ حپ٘ ٓخٗ٘ ٝحُٞا کٞ
حّ ػظ ْ٤کالّ کٛ ٞل٤ق  ٍٞ١پَ ٹٜہَ ٹٜہَ کَ پڑ ، ٘ٛطالٝص کَٗ ،
ح ٍٝحّ پَ ؿ ٍٞکَٗ کی طَر٤ض ى٣ں۔ ٣ہ ػِٔی ح ٍٝكکَی ططہ َ٤کخ
ٓويٓہ ہ ۔

رؼهٍى کزبة:
ىَٓٝح کخّ ہللا کی ػظ ْ٤کظخد کی طؼِ ْ٤ہ ۔ ٣ہ کخّ پہِ کخّ کخ طَِٔٔ
كَ٠٣ہ ىػٞص ہ ۔ حّ ٓ َٓحى حكکخّ کی كِض ٝ
ہ ح ٍٝر٘٤خىی
ٔ
كَٓض ،طَؿ٤ق ،ططز٤ن،طو ٓ ٚ٤ٜآگخ ٙکَٗخ ح ٍٝػِٔی  ٍٞ١ہللا
طؼخُی ک حكکخٓخص کی حطزخع کی ػِٔی ٗکَ پ ٖ٤کَٗخ ہ ۔
ٖ

رضکٍہ ٔ رشثٍذ:
ٔ

طَٔ٤ی حہْ ًٓہ ىحٍی ؿ ٞحٗز٤خء کَحّ ح ٍٝهٜٛٞخ ً ٗزی ﷺ پَ ڈحُی گجی
ہ  ٙٝطِک٤ہ ہ ۔ چٗٞکہ حّ کخ رَح ٍِ ٙحٓض طؼِن ۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ
ہ حّ ُ ٤حّ پَ هيٍے طلٍ٘ٗٝ ٓ َ٤ٜی ڈحُی ؿخٍہی ہ ۔
طِک٤ہ ک ػَٔ ک ٞهَإٓ کَ ٗ ْ٣هٞى رہض ٟٝخكض ٓ ٓوظِق
ٓوخٓخص پَ ر٤خٕ کَ ى٣خ ہ ۔ کہ حٓ کْ َ١ف ک٤خ ؿخث ح ٍٝحّ کی
ٓذ ٓ ٓکَٔ ح ٍٝػِٔی ٗکَ هخطْ حُ٘ز ٖ٤ﷺ کی ك٤خص ٓزخٍکہ کی
ٗکَ ٓ٤ں ٍہظی ىٗ٤خ طک ۂخٍے ٓخٓ٘ هخرَ ػَٔ ٗٔ ٗٞک  ٍٞ١پَ
ٍک ٜىی ہ :

(حالػِی)01،027
٠ِّٖ ٜ۔
ٖ
هَ ْي حَ ْكَِ َق َٓ ْٖ طَ َِ ٖ ًّ٠۔ َ ََ ًَ ًَ ٝح ْٓ َْ ٍَر ِّٖ ٚكَ َ

“ كالف پخ گ٤خ ؿْ ٗ
ٗٔخُ پڑٛی”۔

پخکِ٤گی حهظ٤خٍ کی۔ح ٍٝحپ٘

حّ کی ٟٝخكض ٞ٣ا کَىی:
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ ْحُ ُٔ َِّ ِّٓ َُ ۔ هُ ِْ حَُّ ْ ََ ٤حِ َّال هًَِِْ ٤ال۔
ُِ ْى َػَِ ٍَْ َٝ ِٚ ٤طِّ َِ ْحُوَُْ ٖح َٕ طََْ طًِْ ٤ال ۔

ٍد کخ ٗخّ ٣خى ک٤خ پَٜ

ِّٗ ْٜلَ ٓ ٗٚحَ ِ ٝح ْٗوُ ُْٚ٘ ِٓ ْٚهًَِِْ ٤ال۔ حَ ْٝ

(حَُِٔٓ۔ٔطخ)۷
“حے ٓلٔي ﷺ ! حٝڑُ ٛپ٤ٹ کَ ٓٝ ٗٞحُ (حے چخىٍ ُپ٤ٹ٘ ٝحُ )۔
ٍحص کٔٗ ٞخُ ٓ٤ں کٜڑے ٍہخ ک٤ـٓ ٤گَ کْ ۔ ٓحىٛی ٍحص ٣خ حّ ٓ
کک ٜکْ کَ ُ٣،ٞخ حّ پَ کک٣ُ ٜخى ٙرڑٛخى ،ٝح ٍٝهَ ٓحٕ ک ٞهٞد ٹٜہَ
ٹٜہَ کَ پڑ”ٞٛ۔
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ٗٔخُ طہـي ح ٍٝهَإٓ کخ ٍٗظہ حٗظہخثی هَ٣زی ح ٍٝكو٤وی ہ ۔ ہللا کخ ًکَ
ظی کہ پہِٞ
ح ٍٝحّ کی ٣خى ٗٔخُ کی ٗکَ ٓ٤ں ح ٍٝه٤خّ ٓ٤ں ٍکٞع ٓ٤ں ك ٖ
طِک٤ہ ًحص کی
پَ ُ٤ٹ ہٞث رٜی ،ہللا کخ ًکَ حهظ٤خٍ کَٗخٗ ،لْ حٍٝ
ٔ
حٓ ٙٞپخک ٗ حٓ
کالّ ػِٓ ٗ ِ٣ظؼ ٖ٤کَىی۔ حٍٝ
حػِی ٗکَ ،هٞى
ٖ
ِ
ٔ
طخٍ٣ن کی ٍٓ ٖٗٝؼخٍ ر٘خ ى٣خ۔
ٓخٍ ک طِک ٤ک ُُ ٤کٞحس كَ ٝکی گجی حٝ ٍٝهض ح ٍٝطؼِوخص
طِک٤ہ ٗلْ
ک طِک ٤ک ٍُُٝ ٤ے کی كَ٤ٟض٤ُ ،کٖ حّ ٓ٤ں رٜی
ٔ
ک٘ی کخ ٗخّ ٗہ٤ں رِکہ طٞحُٕ  ٝحػظيحٍ ٓ ٓ٘ض پخک ک ىحثَے ٓ٤ں
ٍہظ ہٞث ٍُٝے ٍکٜ٘خ طـ ِ٣ٞک٤خ گ٤خ۔
ٓ٘ہ ٍٞكي٣غ ک ٓطخرن ،ؿذ آپ ک ط ٖ٤حٛلخد ٗ حُٓہخص حُٖٔ٤٘ٓٞ
ٓ ٣ہ ٓٔـٜ٘خ چخہخ کہ آپ ک ُٗ ٝ َ٤ہخٍ ک ٔ٤گٍِط ہ٤ں۔ ؿذ
حُٗہ٤ں رظخ٣خ گ٤خ ط ٞحُٗہٞا ٗ آپ کی ػزخىص کی ٓويحٍ ک ٞکْ ط ٍٜٞک٤خ
ٗزی ٓ ۂخٍح ک٤خ ٓوخرِہ۔حٕ ٓ ٗہ ط ٞپہِ گ٘خ ٙہٞث ٗہ
کہ٘ ُگ
ؐ
رؼي ٓ٤ں ہٗٞگ ۔ ہْ ٓؼٗ ّٜٞہ٤ں ہْ ط ٞػخّ حٗٔخٕ ہ٤ں۔ حّ ُ ٤ۂ٤ں
طِک٤ہ ٗلْ کَٗخ چخہ ٤۔۔ چ٘خٗکہ ح٣ک ٗ
ػزخىص ٓ٤ں کؼَص ک ًٍ٣ؼ
ٔ
هٜي ک٤خ کہ طٔخّ ٍحص ٗٔخُ ٓ٤ں َٜٓٝف ٍہ گخ۔ ىَٓٝے ٗ ػِّ ک٤خ
کہ ٓٔظوَ ٍٍ ُٙٝک ٜگخ ح ٍٝطَٔ٤ے ٗ  ١ک٤خ کہ ٓ٤ں ػٍٞطٞا
ٓ حُگ ٍہٞا گخ۔کزٜی ٗخىی ٗہ کَٝا گخ۔ طِک ٤کی حٕ طٞ٘٤ا ٗکِٞا
حُ٘ز٣ ٗ ٖ٤ک هِْ ٓ٘ٔٞم کَط ہٞث طٞحُٕ  ٝػيٍ ک ٓخطٜ
ک ٞهخطْ
ؐ
طِک ٤کی طؼِ ْ٤كَٓخثی۔ ح٣ ٍٝہ ح ١ ٍٞٛكَٓخ٣خ کہ ٗ٤کی ٓٔـ ٜکَ
آپ
آپ کی ٓ٘ض ک ػِی حَُؿْ ک٤خ ؿخث گخ۔  ٙٝح ٔ٣كَى کؐ ٞ
ؿ ٞکخّ ؐ
کی حٓض ٓ هخٍؽ کَىے گخ۔ حّ َ١ف ُىٗ٤خ ک طٔخّ ٌٓحہذ ک طٍٜٞ
آپ ٗ ح٣ک ٛخُق
طِک٤ہ ٗلْ ح٣ٍ ٍٝخٟض رخ٘١ی کٍ ٞى كَٓخط ہٞث
ؐ
ٔ
ٗو٤ٜضٛ ،خُق ٓؼخَٗ،ٙح ٍٝػخىالٗہ طہٌ٣ذ کی طؼٔ َ٤ک ُ ٤حپ٘ی
َٗ ١ح ٍٝهَحٍ ىے کَ حٗلَحف ک طٔخّ ٍحٓظ ر٘ي
ٓ٘ض پَ ػَٔ کٞ
ِ
کَ ىث ٤۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی  ٕٓٔ۷حٗخٍحص حُ ڈحکٹَ حٗ ْ٤حكٔي
ٛللہ  ٔ۷طخ )ٔ۸
حٞ٣حٕ حهظيحٍ ح ٍٝهٞى حهظيحٍ کخ رٜی ک٤خ ؿخث گخ۔چ٘خٗکہ
٣ہ طِک٤ہ
ِ
ٓٓٞی ػِ٤ہ حُٔالّ ح ٍٝكَ٠ص ہخٍ ٕٝػِ٤ہ حُٔالّ ک ٞكَػٕٞ
كَ٠ص
ٖ
ک حهظيحٍ ک ٞچِ٘٤ؾ کَٗ ک ُ ٤ر٤ٜـظ ٝهض ٤ٛٝض کی گجی:

حِ ًَْٛزَخٓ حِ ُٖ ٠كَِْ َػ ْ َٕ ٞحَِّٖٗ َ١ ٗٚـ٠۔كَوُ َْ ٞال َُ ٗٚهَ ًْ ٞال ًَُِّّ٘٤خ َُّ َؼََِّ٣ ٗٚظَ ٌَ ًَّ َُ حَ ْْ َ٣ ٝو ٖ٘٠۔

(ٓ١ٖ ٍٙٞہ۔ح٣ض ٖ)۷۷ ٝ۷
طؼخُی کی
٣ہ طِک٤ہ ٓ٤يحٕ ؿہخى ٓ٤ں رٜی ہ کہ حپ٘ی ؿخٕ حٓ ٍٝخٍ ک ٞہللا
ٖ
ٍٟخ ح ٍٝحّ ک كکْ کَٓ ٞرِ٘ي کَٗ ک ُُ ٤گخ ى٣خ ؿخث ۔ ٣ہ ؿَ٤
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حهالهی ػوخكظی ٓؼخٓالص کخ رٜی ہ کہ حُٕ ٓ پخک ىحٖٓ ٍہظ ہٞث حُٕ
کی ؿخٗذ کٔی ٍؿلخٕ ک رـَ٤گٍِ ؿخ٣خ ؿخث ۔ َٝحَُّ ٌِ ْ ْْ ُٛ َٖ٣ػ َِٖ حَُِّ ْـ ِٞ
َْ َٕ ُْٟٞ۔(ٕٓٞ٘ٓٞ۔ٖ)ُـ٣ٞخص ٓ ىٍ ٍٝہظ ہ٤ں۔
ُٓؼ ِ
ِٓ٣ي كَٓخ٣خ گ٤خ کہ ہللا ک ر٘يے کْ َ١ف حپ٘ حٝپَ ٓکَٔ هخر ٞکَک
طِک٤ہ کَط ہ٤ں۔
حپ٘خ
ٔ
(ٍٓٞس حُلَهخٕ ح٣خص ٖ ۷طخ ٕ)۴
طؼخُی ٗ طِک ٤کخ کخّ رؼي ٓ٤ں آٗ ٝحُ کٔی كَى ٣خ حكَحى کی
ہللا
ٖ
حُ٘ز ٖ٤کی ًٓہ ىحٍی هَحٍ ىے کَ ۂ٘٤ہ ۂ٘٤ہ ک ُ٤
ؿگہ ،هٞى هخطْ
ؐ
 ٙٝىٍٝحُے ر٘ي کَ ىث ٤۔ ؿٖ ٓ٤ں کٞثی ح٣ ٍٝہ طؼِ ْ٤ىے کہ َٓ٤ے
طـَر ٓ٤ں كالا ػَٔ ٓ ٣ہ رخص آثی ہ ۔حّ ُ ٤حّ ٣َ١و ٓ
طِک٤ہ ک٤خ ؿخث ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓ ُ٣خى ٙطِک٤ہ کی طَر٤ض ىٝ ٘٣حال ٗہ
آؽ طک کٞثی پ٤يح ہٞح ہ ٗہ ہٞگخ۔ ڈحکٹَ حٗ ْ٤حكٔي طلَ٣ک حٓالٓی ک
کخٍک٘ٞا ک ٞہيح٣خص ى٣ظ ہٞث ُکٜظ ہ٤ں۔ „„حّ ُ ٤طلَ٣ک ک ہَ
کخٍکٖ کخ كَ ٝہ کہ  ٙٝهَإٓ کَ ْ٣حَ٤ٓ ٍٝص پخک ٓ٤ں طالٕ کَے
طِک٤ہ ػوَ
کہ ٓکخثی ک حٕ ٗٔٞٗٞا ٗ کٖ کخٓٞا ک ًٍ٣ؼ ٗلْ کخ
ٔ
کخ طِک٤ہٓ ،خٍ کخ طِک٤ہ ،هخٗيحٕ کخ طِک٤ہ ،ػوخكض کخ طِک٤ہ٤ٓ ،خٓض کخ
طِک٤ہ ،رخۂی طؼِوخص کخ طِک٤ہ ،ح ٍٝػخُٔی ٓطق پَ كکَ ح ٍٝػَٔ کخ
طِک٤ہ کَٗ کی طؼِ ْ٤ح ٍٝػِٔی ٓؼخٍ ۂخٍے ٓخٓ٘ ٍک ٜىی ہ ۔ طخکہ
حہَ حٔ٣خٕ ،ظٖ  ٝگٔخٕ ح ٍٝه٤خّ کی ؿگی ٓ٘ض پخک کی پَٝ٤ی کَط
ہٞث حپ٘ ٓخٍ ،حپ٘ ؿْٔ ٍٝ ٝف ،حپ٘ی ٛالك٤ض ،حپ٘ی كکَ ،حپ٘
حهظ٤خٍحص ،حٗٔخٗی طؼِوخص حٓ ٍٝؼخٓالص ،ؿَ ٝپٍٞی ُٗيگی کخ طِک٤ہ
کَ ٓک٤ں۔ حّ کخ ّ ٓ٤ں هخثي ح ٍٝکخٍکٖ ٓ٤ں کٞثی كَم ٗہ٤ں ؿ ٞكکْ هخثي
ﷺ ک ٞى٣خ گ٤خ۔ کہ ٍ ٙٝحص ک کک ٜك ٜک ٞہللا ک كَٓ ٍٞ٠گٗٞی
ک ُٓ ٤ل ٜٙٞكَٓخُ٤ں ٝہی كکْ ح٣ک ػخّ کخٍکٖ کخ ہ طخکہ ٙٝ
ػخث٘ہ کی ٍٝح٣ض کَى ٙكي٣غ کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں کْ حُ کْ ىٍ ٝکؼض
ٓ٤يٙ
ؓ
ؿٓ ٔ٤وظ َٜػَٔ ک ٞحپ٘خ ًٍ٣ؼہ طِک٤ہ ر٘خُ ۔ ٣ہخا ٣ہ رخص ًہٖ ٓ٤ں
ٍہ کہ حّ رظخہَ چٜٞٹ ػَٔ ک ٞكي٣غ ٓ٤ں رڑے ػَٔ ٓ طؼز َ٤ک٤خ
ٍٓ ٍٞهٕٞ
گ٤خ ہ ۔ کٗٞ٤کہ حّ چٜٞٹ ٓ ػَٔ ٓ حگَ ہللا حٍٝ
ؐ
ہٞط ہ٤ں ط٣ ٞہ ىٍ ٝکؼض ح٣ک رہض رڑی ٍ٣خٟض ہ ۔ حّ ٓ رٜی
ُ٣خى ٙؿْ ک ُ ٤رؼٌٓ ٞحہذ ٓ٤ں ٓ٘٤خٓی حٍٝ ٍٝكخٗ٤ض ک ٓظٞحُ
ٖٓٓ ٖٓ ،خٍ ؿ٘گِٞا ح ٍٝر٤خرخٗٞا ٓ٤ں َٓگَىحا ٍہظ ہ٤ں‟‟۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕٓ ،ٔ۴

رؼهٍى ؽکًذ:
حٗز٤خء کخ چٞطٜخ حہْ ٖٓ٘ حٓ ٍٝوِ ٜي ٗزٞص طؼِ ْ٤كکٔض ہ ۔ ٓلَٔ ٖ٣کخ
ٍٓ ٍٞکی ٓ٘ض ٓزخٍکہ ہ ۔ ٣ؼ٘ی
حّ پَ حطلخم ہ کہ كکٔض ٓ َٓحى
ؐ
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آپ کخ کٔی کخّ ک ٞکَٗخ ،کٔی رخص کخ ُرخٗی كکْ ى٘٣خ٣ ،خ کٔی رخص ک
ٝحهغ ہ ٗٞپَ هخٓٗٞی ک ًٍ٣ؼ حّ کی طٞػ٤ن كَٓخٗخ۔ ٣ہ كکٔض حٍٝ
ٓ٘ض رٜی هَإٓ کی َ١ف آكخهی ہ ۔ ك٤خص ٤١زہ ٗ ؿْ َ١ف ػزخىحص ٝ
ٓؼخٓالص ٓ٤ں ٍہ٘ٔخثی كَحہْ کی ہ  ٔ٣ٝہی ػوٞى ٓ ٝؼخہيحص ٓ٤ں،
هخِٗٛ ٕٞق  ٝؿ٘گ ٓ٤ں ،ر ٖ٤حالهٞحٓی طؼِوخص ،طـخٍص ،طہٌ٣ذ ٝ
ٓؼخَٗص ٓ٤ں ٓٔظ٘ي ٍہ٘ٔخثی كَحہْ کی ہ ۔ ہْ پَ ٣ہ كَ ٝہٞطخ ہ کہ
کْ َ١ف آؽ ک كخالص ٓ٤ں ٓ٘ض ح ٍٝكکٔض کی ططز٤ن کی ؿخث گی۔
ہَ ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں ۂ٤ں ى٣کٜ٘خ ہٞگخ کہ ٓ٘ض پخک ۂ٤ں حّ كٞحُ ٓ
حُ٘ز ٖ٤کخ حٓ ٙٞرِکہ
ک٤خ ر٘٤خى ح ٍٝىُ َ٤كَحہْ کَطی ہ ۔ ٗہ َٛف هخطْ
ؐ
ى٣گَ حٗز٤خء کَحّ کخ حٓ ٙٞآؽ ک ٓؼخٓالص ٓ٤ں کٖ ٜٓخُق ک ٞطو٣ٞض ى٣ظخ
ہ ح ٍٝکٖ رخطٞا ٓ ٍٝکظخ ہ ۔ حُکظخد ٗ حٓی ر٘خ پَ ۂ٤ں حكٖٔ
حُوٞٗ ٓ ٜٚحُح ہ ۔
ٓ ٙٞكٔ٘ہ ح ٍٝحكخى٣غ کخ
هَإٓ كک ْ٤ک رؼي ٓذ ٓ ُ٣خى ٙحۂ٤ض حُ ٔ
ٓطخُؼہ ح ٍٝحطزخع ہ ۔ حٓالّ کی ٗخہَح ٙپَ رَهَحٍ ٍہ٘ ح ٍٝرٜٹک کَ
ؿٍِ ٢حٓظٞا پَ پڑ ؿخٗ ٓ ٓللٞظ ٍہ٘ کی ؿ ٞطير ٍٍٞٓ َ٤ہللا ﷺ
طِو ٖ٤كَٓخ گج ہ٤ں۔ َٛ ٙٝف طٔٔک رخُکظخد (کظخد ٖحُہی ک٠ٓ ٞز١ٞی
ٓ طٜخٓ ٍک ) ٜ٘ہی کی ٗہ٤ں ہ رِکہ ٓخط ٜہی طٔٔک رخُٔ٘ۃ (ٓ٘ض
ٍٓ ٍٞک٠ٓ ٞز ١ٞپکڑے ٍہ٘ کی رٜی ہ )

(طَکض ك٤کْ حَٓ ُٖ ٖ٣طِٞ٠ح ٓخ طٔٔکظٞح رٜٔخ کظخد ہللا ٘ٓ ٝض
ٍُٓٞہ)
حٓی َ١ف ؿہخا آپ ٗ هَإٓ ک ٞه َ٤حُلي٣غ (ٓذ ٓ رہظَ کالّ)
كَٓخ٣خ ہ ٝہ٤ں حپ٘ی ٛيی (ٓ٘ہخؽ ػَٔ) کٓ ٞذ ٓ رہظَ ٓ٘ہخؽ ػَٔ
رٜی هَحٍ ى٣خ ہ :

غ ًِظَخدُ َّ
ہللاِ ََ ٝه ْْ َُ ٤حَُ ُٜيَ ُٛ ٟيَ ُٓ ٟل َّٔي (ِْٓٔ)
كَبِ َّٕ َه ْْ ََ ٤حُ َل ِيِ ٣

“ر ٗک رہظَ ٖ٣کالّ ہللا کی کظخد ہ ح ٍٝرہظَ٘ٓ ٖ٣ہخؽ ػَٔ ٓلٔي ﷺ
کخ ٓ٘ہخؽ ػَٔ ہ ۔پ َٜحٕ ٓذ رخطٞا ٓ رٜی ُ٣خىٝ ٙحٟق ح٣َٛ ٍٝق
ر٤ٜـہ
رخص ٣ہ کہ آپ ﷺ ٗ حپ٘ی ٓ٘ض ک ٞىحٗظٞا ٓ پکڑے ٍہ٘ کخ
ٔ
حَٓ كکْ ىے ٍکٜخ ہ ”۔

 ٖ٣طَ َٔ َّٔ ٌُٞح رَِٜخ
َّحٗ ِي َ
كَ َؼَِ ْ ْْ ٌُ ٤رِ َُّٔ٘ظِِ َُّ٘ٓ َٝ ٠ش ْحُ ُوَِلَخ ِء ْحُ َٔ ِْ ٜيَ ٣
ِّ ٖ٤حَُ ِ
حؿ ٌِ۔
ََ ٝػٞ ُّ٠ح َػَِ َْٜ٤خ رِخَُّ٘ َِ ٞ
(حرٞىحإى)
"پْ َٓ٤ی ٓ٘ض حَ٤ٓ ٍٝے ہيح٣ض ٣خكظہ هِلخث ٍحٗي ٖ٣کی ٓ٘ض کی
حطزخع ک ٞحپ٘ حٝپَ الُّ ٹَٜحُٞ۔ حٓ ٓ٠ز١ٞی ٓ طٜخٓ ح ٍٝىحٗظٞا
ٓ پکڑے ٍکٜ٘خ۔
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(ى ٖ٣کخ ٓطخُؼہ ک ٔ٤کَ٣ں حُ ٛيٍحُي ٖ٣حٛالكی ٛللہ )ٕ۴ ،ٕ۷
َٓ ٍٝػخُْ
حٓالّ ہْ ٓ ٣ہ چخہظخ ہ کہ ہْ حپ٘ی پٍٞی ُٗيگی ک ُ٤
ِ
ﷺ کی ح٣ک ہی ر ىحؽ ح ٍٝر ٓٗ َ٤و٤ٜض ک ٞحُٓٓ ٝ ٙٞؼ٤خٍ ر٘خث٤ں۔
حٓ ٍٝخٍح حکظٔخد ٝہ٤ں ٓ کَ٣ں۔ حٗٔخٗی کَىحٍ ک ُ٣ ٤ہی ٓذ ٓ
حٗٝکخ ٓوخّ ہ ۔ ؿْ پَ ٗگخ ٙؿٔخکَ رِ٘ي طَ ٖ٣پَٝحُ کی ؿخ ٓکظی ہ ۔
حّ ٓؼ٤خٍ َٓ٤ص  ٝکَىحٍ کی ر٘٘ ٝحُی ۂظی کی ٓ٘ض کخ ٓٔظ٘ي
ٍ٣کخٍڈ حُّ کی پٍٞی ط َ٣ٜٞۂخٍے ٓخٓ٘ ال ٍکٜظخ ہ ۔ ح ٍٝۂخٍی
طخٍ٣ن کخ حٞ٣حٕ حّ کی الُٝحٍ ٍ٘ٗٝی ٓ ؿگٔگخ ٍہخ ہ ۔

آ٣ض هَآٗی ہ 7
َك ََٔ٘شِ۔(حالكِحد)607

َُّ ٍٞ
ہللاِ أُ ْٓ َٞسِ
َُوَ ْي ًَ َ
خٕ َُ ٌُ ْْ كِِ ٍَٓ ٢

حگَ هَإٓ ٛخٓض ہللا کی کظخد ہ ۔ ح ٍٝحٗٔخٗٞا ک ػَٔ کَٗ ک
٣َ١وہ کخٍ رٜی حٗٔخٗٞا ک ٓخٓ
ُ ٤ہ ۔ ط ٞحّ پَ ػَٔ کَٗ کخ
ٔ
طؼخُی ٗ ٓلٗ ٞظَی ہيح٣ض پَ حکظلخ ٗہ٤ں كَٓخ٣خ۔ رِکہ
آٗخ چخہ ٔ ٤۔ ہللا
ٖ
طؼخُی ٗ
حپ٘ی ٍكٔض کخ ِٓہ ح ٍٝحٗٔخٗٞا ک ٓخٓ٘ آٗخ چخہ ٔ ٤۔ ہللا
ٖ
ٓلٗ ٞظَی ہيح٣ض پَ حکظلخ ٗہ٤ں كَٓخ٣خ۔ رِکہ حپ٘ی ٍكٔض کخِٓہ حٍٝ
ك َ٠ػٔٔ٤ہ ٓ ح٣ک ػِٔی ٗٔٗٞہ رٜی ر٤ٜـخ۔ح ٙٝ ٍٝہ َٓ٤ص۔هَإٓ پَ
ػَٔ کَٗ کخ ٣َ١وہ کخٍ ح ٍٝهَإٓ ٓـْٔ کخ ٍ٣ٝہ۔ ؿ ٞهَإٓ ٗ کہخ ٙٝ
ك ٗ ٍٞ٠ک٤خ  ٙٝهَإٓ ٗ کہخ۔ حٕ ىٞٗٝا ٓ٤ں
ك ٗ ٍٞ٠ک٤خ۔ ح ٍٝؿٞ
ؐ
ؐ
گہَی ٗٔزض پخثی ؿخطی ہ ۔رِکہ رخٍہخ حٔ٣خ رٜی ہٞح کہ ؿ ٞكٗ ؐ ٍٞ٠
چخہخ  ٙٝهَإٓ ٗ کہخ۔ حّ کی ٓؼخُ٤ں رٜی هٞى هَإٓ پخک ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہ٤ں7

ي كِ ٢حُ َّٔ َٔ ۗخ ِء
ذ َٝؿْ َِ ٜ
هَ ْي َٗ َٖ ٟطَـوَُِّ َ

(ٓ ٍٙٞروَ)0117ٙ

ك ٍٞ٠ک ىٍ ٓ٤ں هٞحہٖ پ٤يح ہٞثی کہ ر٤ض ہللا ۂ٘٤ہ ک ٤ِ٤هزِہ هَحٍ
ؐ
پخث ح ٍٝهَإٓ پخک ٗ حّ ک٣ٍ ٞکخٍڈ کَ ُ٤خ۔هَإٓ پخک ٓ٤ں ٣ہ ٟٝخكض
ک٤خ ؿخٗخ کہ ہْ آٓٔخٕ کی َ١ف آپ ک چہَے کخ رخٍرخٍ حُٹٜ٘خ ى٣کٜظ
ك ٍٞ٠کی
ط ٜ۔ حّ رخص کی ىُ َ٤ہ کہ طل َ٣ٞهزِہ ک رخد ٓ٤ں
ؐ
طؼخُی کی كکٔض ح٤٘ٓ ٍٝض کخ طوخٟخ طٜخ۔
هٞحہٖ کی طکٔ َ٤ہللا
ٖ
كخكع حرٖ هُ ٗ ْ٤حى حُٔؼخى ٓ٤ں ُکٜخ ہ کہ َٓ٤ص کخ ػِْ كخ َٛکَٗخ
ہَ ِٓٔٔخٕ ک ُ ٤كَ ٝہ ۔ حّ ُ ٤کہ ٓؼخىص ىحٍ ٍٍٞٓ ٖ٣ہللا ﷺ
کی الثی ہٞثی ہيح٣ض حٍ ٍٝہ٘ٔخثی پَ ٓز٘ی ہ ۔ ُ ٖہٌح ہَ ٗ ٙٝو ٚؿٞ
حپ٘ ُٓ ٤ؼخىص کخ ١خُذ ہ ۔ حپ٘خ ه َ٤هٞح ٙہ ح ٍٝحپ٘ی ٗـخص چخہظخ
ہ ۔  ٍٍٞٓ ٙٝہللا ﷺ کی الثی ہٞثی ہيح٣ض ،آپ کی َٓ٤ص ح ٍٝآپک
ٓؼخٓالص ٓ آگخہی كخ َٛکَٗ کخ پخر٘ي حٓ ٍٝکِق ہ ۔
حّ حٓ ٙٞكٔ٘ہ ٣خ رہظَٓ ٍٍٝ ٖ٣خڈٍ ٣خ ٝحكي ٍٓ ٍٝخڈٍ کی طل٤ٜالص
طًٍ )ٖ(ٖ٤حثغ ٓ ہْ طک پہ٘کی ہ٤ں۔ ٓذ ٓ پہِ هَإٓ ٓـ٤ي ،ؿْ
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ػخث٘ہ ٛي٣وہ کخ حٍٗخى ہ ۔‘‘کبٌ خهوہ،
ک رخٍے ٓ٤ں كَ٠ص
ؓ
انوشآٌ’’ آپ ک حهالم ٝہی ط ٜؿ ٞهَإٓ ٓ٤ں طلَ َ٣ہ٤ں۔ ىَٓٝح ٓخهٌ
كي٣غ ٘ٓ ٝض ک ً ٙٝهخثَ ہ٤ں۔ ؿٖ ک ؿٔغ کَٗ حٓ ٍٝي ٕٝکَٗ
پَ ہِحٍٝا حٗٔخٗٞا ٗ حپ٘ی ُٗيگٞ٤ا ک ٓخُہخ ٓخٍ ىٗ ٍٝذ ٍُٝ ٝ
هَرخٕ ک ٤۔ ح ٍٝطَٔ٤ح رڑح ٓخهٌ َٓ٤ص ٓزخٍکہ ح ٍٝآپ ک ٗٔخثَ ٝ
هٜخثَ ہ٤ں۔

ت سعبنذ أس اٌُ عے ہًبسے رؼهن کی
َجیﷺ کب يُق ِ
ثٍُبدٌں:

آپ ک حٓ ٙٞكٔ٘ہ ٓ ٛل٤ق ك ٞ٤ح٣ک َٓٛ ٖٓٞف حُٓی ٝهض
ؐ
كخ َٛکَ ٓکظخ ہ ؿذ ٗزی ؐ ک ٓخط ٜحُّ کٛ ٞل٤ق هْٔ کی ٗٔزض
كخ َٛہٞ۔ح ٍٝحّ ٗٔزض ک ٞكخ َٛکَٗ ک ٍَُٟٝ ٤ی ہ کہ ہْ
آپ ک ٜٓ٘ذ ٍٓخُض کی ك٤ؼ٤ض ح ٍٝآپ ک ٓخطٜ
٣ہ ٓؼِ ّٞکَ٣ں کہ ؐ
ۂخٍے طؼِن کی ٗٞػ٤ض ک٤خ ہ ۔هَإٓ ٗ ٗزی ؐ ک ٓخط ٜۂخٍے طؼِن کٞ
ٓ٘يٍؿہ ً َ٣چخٍ ر٘٤خىٝا پَ هخثْ ک٤خ ہ ۔ؿٓٞوظَٜحً ٓ٘يٍؿہ ً َ٣ہ٤ں7

ٔ۔ اًٌبٌ:
ٗزی ﷺ ک ٓخط ٜۂخٍے طؼِن کی پہِی ر٘٤خى حٔ٣خٕ ہ ۔ حٔ٣خٕ کخ ٓطِذ
َٛف ٣ہ ٓخٕ ُ٘٤خ ہی ٗہ٤ں ہ کہ آپ ہللا ک آهَی ٍٓ ٍٞہ٤ں رِکہ حّ
حٔ٣خٕ کی حٍٝ َٛف آپ کی ًحص پَ ٓکخح ٍٝپکخ حػظٔخى ہ ۔ حّ رخص پَ
حػظٔخى کہ آپ ؐ ٛخىم ح ٍٝحٓ ٖ٤ہ٤ں۔ ح٣ ٍٝہ کہ آپ ک ہَ ه ٍٞح ٍٝكؼَ
ک حٗيٍ گہَی كکٔض ہ ۔ حگَچہ  ٙٝكکٔض ۂخٍی ٓٔـ٤ٓ ٜں ٗہ آٍہی
ہٞ۔ حّ رخص پَ حػظٔخى کہ آپ ٗ ؿٍ ٞح ٙىکٜخثی ہ ۔ ٝہی ٗـخص حٍٝ
كو٤وی كالف کی ٍح ٙہ حگَ چہ رظخہَ حُّ ٓ٤ں ر پ٘خ ٙهطَحص ٗظَ آ
ٍہ ہٞا ح٣ ٍٝہ کہ ُٗيگی ک ؿ ٞحُ ٍٞٛآپ ٗ ٓکٜخث ہ٤ں۔ ٙٝ
ٝهظی ح ٍٝػخٍٟی ٗہ٤ں رِکہ  ٙٝىحثٔی ح ٍٝحريی ہ٤ں۔ حٓ ٍٝذ ٓ رڑٛ
کَ حّ رخص پَ حػظٔخى کہ ہللا کی ٓؼَكض کخ ؿ٣َ١ ٞوہ آپ ٗ رظخ٣خ حٍٝ
ٓکٜخ٣خ ہ حُّ ٓ رڑ ٛکَ ٗہ کٞثی ح٣َ١ ٍٝوہ ہ حٗ ٍٝہ ہٓ ٞکظخ
ہ ۔
آپ ہللا
ؿذ طک آىٓی ک حٗيٍ ٣ہ حػظٔخى ٗہ پ٤يح ہٓ ٞـَى طٜي٣ن ٓ کہ ؐ
ک ٍٓ ٍٞہ٤ں۔آىٓی حٔ٣خٕ کی كو٤وی ٌُص ٓ آٗ٘خ ٗہ٤ں ہٞطخ۔ كي٣غ ٓ٤ں
كَٓخ٣خ گ٤خ ہ ۔

خإلْٓال َّ ِى٘٣خًَٝ ،رِ ُٔ َل َّٔي
ًَح َ
خِٕ ٍَ ْٖ َٓ ،
 ٢َ ٟرِخّلِل ٍَرًّخَٝ ،رِ ِ
حإلِ َٔ ٣
م ْ َ١ؼ َْ ِ
ٍَُٓٞالً»ٍٝ .حِْٔٓ ٙ
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حٔ٣خٕ کخ ِٓ ٙحُّ ٗ چکٜخ ؿٞہللا ک حپ٘خ ٍد ہ ٗٞپَ ،حٓالّ ک حپ٘خ
ٓلٔي ک حپ٘خ ٍٓ ٍٞہ ٗٞپَ ٓطٔجٖ ہٞا گ ۔(طِک٤ہ
ى ٖ٣ہ ٗٞپَ حٍٝ
ؐ
ٗلْ حُ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی ٛللہ ٔٓٔ)
حّ حٔ٣خٕ کخ ٣ہ طوخٟخ ہ کہ ٍٓخُض ٓلٔيی کی حٓظ٤خُی ك٤ؼ٤ض کٞ
طِٔ ْ٤کَے۔ ىَٓٝی ٍٓخُظٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٍٓخُض ٓلٔيی کجی
ٓو ٜٙٞحٓظ٤خُحص کی ٓخُک ہ ۔
(ٔ)پہال حٓظ٤خُ ط٣ ٞہ ہ کہ آپ کی ٗزٞص ػخُٔگ َ٤ہ ۔ آپ ٓخٍی ُىٗ٤خ
ک ُ ٤ح ٍٝطٔخّ حٗٔخٗٞا ک ُ ٤ر٤ٜـ گج ہ٤ں۔

ۗ
خّ َال
ََٓ ٝخٓ حٍَْ َٓ ِْ ٖ٘ َ
خّ رَ ِ٘ ًَْ٤ح ًََّ٣ْ ٌِ َٗٝح َّ َّٖ ٌِ ُٖ ٝحَ ًْؼَ ََ حَُّ٘ ِ
ي حِ َّال ًَخكَّشً َُِِّّ٘ ِ
(ٓزخ۔)ٕ۸
ْ َ٣ؼَِ ُٔ َْٕ ٞ۔
“ح( ٍٝحے ٗزیﷺ) ہْ ٗ طْ ک ٞطٔخّ ہی حٗٔخٗٞا ک
ر٘خ کَ ر٤ٜـخ ہ ٓ ،گَ حکؼَ ُٞگ ؿخٗظ ٗہ٤ں ہ٤ں”۔

ُ٤

رَ٘٣ٌٗ ٝ َ٤

هَُْ ٖٓ٣خ َ َُّٜ٣خ حَُّ٘خُّ حِِّٗ ّْ ٖ ٍُ ُْٞ ٍَٓ ٠
ہللاِ حَُِ َْ ْْ ٌُ ٤ؿ ِٔ َْ ٤ؼخحَُّ ٌُِ ِْ ُٓ َُٗٚ ْ١
ص
ي حَُّٖٔٔ ِٖ ٞ
ْض ۠ كَ ٖخ ُِٓ٘ ْٞح رِ ٖ ّ
ال حِ ُٖ َٚحِ َّال ُ٣ َٞ ُٛـلْ ُٖ ٤ِٔ ُ٣َٝ ٢
َٓ ۚٝ
خّلِلِ َ ِٚ ُُِْٞ ٍَٓ ٝحَُّ٘زِ ِّ٢
َْ ٝحالٍَْ ِ
ٖ
ْحالُ ِّٓ ِّ ٢حَُّ ٌُِْ ٣ ْ١ئ ِٓ ُٖ رِ ّ
خّلِلِ َ ًَِِٖٔ ٝظِ َٖٝ ٚحطَّزِؼ َُْ َُ ُٙٞؼَِّ ٌُ ْْ طَ ْٜظَ ُي َْٕ ٝ۔

(حػَحف۔)ٔ۷۸
“حے ٗزی ﷺ ! کہ ٞکہ ‟‟حے حٗٔخٗ٤ٓ !ٞں طْ ٓذ کی َ١ف حّ هيح کخ
پ٤ـٔزَ ہٞا ؿ ٖ٤ُٓ ٞحٓ ٍٝحٓٔخٗٞا کی رخىٗخہی کخ ٓخُک ہ  ،حُّ ک
ٓٞح کٞثی هيح ٗہ٤ں ہ ٝ ،ہی ُٗيگی رو٘ظخ ہ حٝ ٍٝہی ٓٞص ى٣ظخ ہ ،
ٗزی حُ ّٓی پَ ؿ ٞہللا حٍٝ
پْ حٔ٣خٕ الإ ہللا پَ ح ٍٝحّ ک ر٤ٜـ ہٞث
ِّ
حّ ک حٍٗخىحص کٓ ٞخٗظخ ہ  ،ح ٍٝپَٝ٤ی حهظ٤خٍ کَ ٝحُّ کی  ،حُٓ٤ي
ہ کہ طْ ٍح ٍِ ٙحٓض پخ ُ ٞگ ”۔

آپ ٗ َٛحكض ٓ كَٓخ٣خ کہ ًخٕ حُ٘ز٣ ٢زؼغ اُ ٠هٚٓٞ
ؐ
هخٛش ٝ ،رؼؼض اُ ٠حُ٘خّ ػخٓش

ٖ
ٓ٘کٞس)
(روخٍی  ِْٔٓ ٝرلٞحُہ
“ٓـ ٓ ٜپہِ کخ ہَ ٗزی ٓو ٍٞ١ ٜٙٞپَ حپ٘ی ہی ه ّٞک پخّ ٗزی
ر٘خکَ ر٤ٜـخ ؿخطخ طٜخ۔ُ٤کٖ ٓ٤ں طٔخّ ُٞگٞا ک ُٗ ٤زی ر٘خکَ ر٤ٜـخ گ٤خ
ہٞا”۔
ُ
(ٕ)ىَٓٝح حٓظ٤خُ ٣ہ ہ کہ آپ کی ٗزٞص ؿْ َ١ف ػخُٔگ َ٤ہ حٓی
َ١ف ۂ٘٤ہ ک ُ ٤رٜی ہ ۔آپ ک ٓخطٝ ٜكی ٍٓ ٝخُض کخ ِِٓٔہ حپ٘ی
آهَی كي ک ٞپہ٘چ گ٤خ۔ ح ٍٝحد ه٤خٓض طک کٞثی ٗ٤خ ٍٓٗ ٍٞہ٤ں آث گخ۔

خٕ ُٓ َلـ َّٔـ ِي حَرَخٓ حَ َكي ِّٓ ْٖ ٍِّ َؿخُِ ٌُ ْْ َّ ٖ ٍَ ُْٞ ٍَّٓ ْٖ ٌِ ُٖ ٝ
ہللاِ ََ ٝهخطَ َْ حَُّ٘ـزِ ٖۭ َٖ ّ٤
َٓخ ًَ َ
ٖ
خٕ ّ
ہللاُ رِ ٌَُِّ َٗ ْ٢ء َػِِــ ًْٔ ٤خ۔
ََ ًَ ٝ
(حكِحد۔ٓ)۷
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(ُٞگٓ )ٞلٔيﷺ طٔہخٍے َٓىٝا ٓ٤ں ٓ کٔی ک رخپ ٗہ٤ں ہ٤ں ( ،کہ
٣خ ٗکخف ٗخ ؿخثِ ہٓ)ٞگَ  ٙٝہللا ک ٍٓ ٍٞح ٍٝهخطْ حُ٘ز ٖ٤٤ہ٤ں  ،ح ٍٝہللا
ہَ چ ِ٤کخ ػِْ ٍکٝ ٜ٘حال ہ ۔
ٗزی ٗ حپ٘ حُلخظ ٓ٤ں رٜی ر ٗٔخٍ
حّ
ٔ
كِٜ٤ہ هيحٗٝيی کی هزَ ؐ
ٓٞحهغ پَ ىی ہ ۔ حٝ ٍٝحٟق طَ ٖ٣حٗيحُ ٓ٤ں ىی ہ :

ٓؼالًهظْ ری حُزُ٘٤خٕ  ٝهظْ ری حََُُٓ۔
ٖ
ٓ٘کٞس)
 ِْٔٓٝرلٞحُہ

(روخٍی

“ٓـٗ ٓ ٜزٞص کی ػٔخٍص ٓکَٔ ہ ٞگجی حَ٤ٓ ٍٝے ًٍ٣ؼ
کخ ِِٓٔہ هظْ ہ ٞگ٤خ”۔

حٗہ ال ٗزی رؼيی۔

ٍُٓٞٞا

(روخٍی  ِْٔٓٝرلٞحُہ ٓ٘کٞحس)

“رالٗزہ َٓ٤ے رؼي کٞثی ٗزی ٗہ آث گخ”۔
(ٖ)طَٔ٤ح حٓظ٤خُ ٣ہ ہ کہ آپ ؿ ٞى٣َٗ ٝ ٖ٣ؼض ُ کَ آث ہ٤ں  ٙٝہَ
طؼخُی کخ ٣ہ حػالٕ
پہِ ٓ ٞکخَٓ ہ ۔ ؿذ طک ٣ہ ىٓ ٖ٣کَٔ ٗہ ہٞح ہللا
ٖ
ِٓظٞی ٍہخ۔ کہ :

ض َػَِ ْْ ُْ ٌُ ٤حُ َٔ ْ٤ظَشُ َٝحُ َّي ُّ ََُٝلْ ُْ ْحُ ِو ْ٘ َِِٓ َٝ َِْ ٣خٓ حُ َِ ُِ ََّ ٛـّ ٖ َِْ ٤
كَُِّ َٓ ْ
ہللاِ رِ ٖٚ
َْ ٝحُ ُٔ ْ٘ َوِ٘وَشُ َْ ٝحُ َٔ ْٞهُ ًَْ ٞسُ َْ ٝحُ ُٔظَ ََ ِّىَ٣شُ َٝحَُّ٘ ِط َْ ٤لشُ ََٓ ٝخٓ حَ ًَ ََ حُ َّٔزُ ُغ حِ َّال َٓخ
ذ َٝحَ ْٕ طَْٔـظَ ْو ِٔ ُٔ ْٞح رِ ْخالَ ُْ َال ِّ ًُِٖۭ ٌُ ْْ كِ ْٔ ِ
نۭ
ًَ ًَّ ْ٤ظُ ْْ ۣ ََٓ ٝخ ًُرِ َق َػَِ ٢حُُّ٘ ُ
ِ ٜ
ْ حَُّ ًٌَِ َْٖ ٣لََ ُْٝح ِٓ ْٖ ِى ْ ْْ ٌُ ِ٘٣كَ َال طَ ْو َ٘ ْْ َٝ ْْ ُٛٞ
حه َ٘ ْ ۭ ِٕ ٞحَ ُْ َّ ْٞ َ٤حَ
حَ ُِْٕ َ٣ َّ ْٞ َ٤ى َ
ُ ٤ٟ
ض َُ ٌُ ْْ ِى َْٝ ْْ ٌُ َ٘٣حَ ْط َٔ ْٔ ُ
ًْ َٔ ِْ ُ
حالٓ َْال َّ ِى ًْ٘٣خ ۭ
ْض َُ ٌُ ُْ ْ ِ
ض َػَِ ْْ ِٗ ْْ ٌُ ٤ؼ َٔظِ ِْ ٍَ َٝ ٢
ٜش َؿ ُْٓ ََ ٤ظَ َـخِٗق ِّ ِال ْػْ ۙ كَخِ َّٕ ٖ ّ
َّك ِْْ ٤۔
كَ َٔ ِٖ ح ْٟطُ ََّ كِ ْْ َٓ ٢و َٔ َ
ہللاَ َؿلُ ِْ ٍ ٍِ ٞ
(حُٔخثيٙ۔ٖ)
“ طْ پَ كَحّ ک٤خ گ٤خ َٓىحٍ  ،ه ٍٞٓ ، ٕٞکخ گٗٞض  ٙٝ ،ؿخٗ ٍٞؿ ٞهيح
ک ٓٞح کٔی ح ٍٝک ٗخّ پَ ًرق ک٤خ گ٤خ ہ ٙٝ، ٞؿ ٞگال گٜٹ کَ ٣،خ
چٞٹ کٜخ کَ ٣ ،خ رِ٘يی ٓ گَ کَ ٣ ،خ ٹکَ کٜخ کَ َٓح ہ٣ ،ٞخ ؿٔ
کٔی ىٍٗيے ٗ پٜخڑح ہ ٞ۔ٓٞحث حّ ک ؿٔ طْ ٗ ُٗي ٙپخ کَ ًرق
کَُ٤خ ح ٙٝ ٍٝؿ ٞکٔی ٓحٓظخٗ پَ ًرق ک٤خ گ٤خ ہ ٞ۔ ٗ٣ ِ٤ہ رٜی طٔہخٍے
ُٗ ٤خؿخثِ ہ کہ پخٗٔٞا ک ًٍ٣ؼہ ٓ حپ٘ی هٔٔض ٓؼِ ّٞکَٝ۔ ٣ہ
ٓذ حكؼخٍ كٔن ہ٤ں۔ ٓحؽ کخكَٝا ک ٞطٔہخٍے ى ٖ٣کی َ١ف ٓ پٍٞی
ٓخٓٞ٣ی ہ ٞچکی ہ ُ ٖہٌح طْ حُٕ ٓ ٗہ ڈٍ ٝرِکہ ٓـ ٓ ٜڈٍ ٝ۔ ٓحؽ ٓ٤ں
ٗ طٔہخٍے ى ٖ٣ک ٞطٔہخٍے ُٓ ٤کَٔ کَ ى٣خ ہ ح ٍٝحپ٘ی ٗؼٔض طْ پَ
طٔخّ کَ ىی ہ ح ٍٝطٔہخٍے ُ ٤حٓالّ ک ٞطٔہخٍے ى ٖ٣کی ك٤ؼ٤ض ٓ
هز ٍٞکَُ٤خ ہ (ُ ٖہٌح كَحّ  ٝكالٍ کی ؿ ٞهٞ٤ى طْ پَ ػخثي کَ ىی گجی
ہ٤ں حٕ کی پخر٘يی کَ ) ٝحُزظہ ؿٗ ٞو ٚرٜٞک ٓ ٓـز ٍٞہ ٞکَ حٕ
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ٓ٤ں ٓ کٞثی چ ِ٤کٜخ ُ  ،رـ َ٤حّ ک کہ گ٘خ ٙکی َ١ف حّ کخ
ٓ٤الٕ ہ ٞط ٞر ٗک ہللا ٓؼخف کَٗ ٝحال حٍ ٍٝكْ كَٓخٗ ٝحال ہ ”۔
حّ َ١ف ٣ہ َٗف ٍٓخُض ٓلٔيی کٓ ٞال۔ هَإٓ ٓـ٤ي کی حّ آ٣ض کخ
طؼخُی کی ؿ ٞہيح٣ض كَ٠ص آىّ ػِ٤ہ حُٔالّ ک
ٓ٘٘خ ٣ہ ہ کہ ہللا
ٖ
ٗٞع حٗٔخٗی ک ًہ٘ی حٍٝ
ُٓخٗ ٓ حُطَٗی َٗٝع ہٞثی طٜی ح ٍٝؿٞ
ِ
طٔيٗی حٍطوخ ک ٓخطٓ ٜخط ٜطل َ٤ٜحٓٝ ٍٝؼض کخ ٍٗگ حهظ٤خٍ کَطی چِی
ؿخ ٍہی طٜی۔  ٙٝآؽ ہَ پہِ ٓ ٞکٔخٍ ک ىٍؿ ک ٞپہ٘چ گجی۔
()۷حّ ٍٓخُض کخ چٞطٜخ حٓظ٤خُ ٣ہ ہ کہ آپ پَ ؿ ٞکظخد حُطَی ہ ۔ ٙٝ
ؿٞا کی طٞا ٓللٞظ ہ ۔ ح ٍٝه٤خٓض طک ٓللٞظ ٍہ گی:

حَِّٗخ َٗلْ ُٖ َٗ َِّ َُْ٘خ حُ ٌِّ ًْ ََ َٝحَِّٗخ َُٖ َُ ٗٚللِظُ َْٕ ٞ۔
(حُلـَ۔)۴
“ٍہخ ٣ہ ًکَ  ،ط ٞحّ ک ٞہْ ٗ
ہ٤ں “۔
هَإٓ ک ِِٓٔ ٓ٤ں ہْ پکِٜ
ہ٤ں۔

ٗخٍُ ک٤خ ہ

ح ٍٝہْ هٞى حّ ک

ٛللٞا ٓ٤ں طلٓ َ٤ٜ

ٗگہزخٕ

ُک ٜچک

اط ايزٍبصی ؽٍضٍذ کے كطشی روبمے دٔ ہٍں:
(ٔ)حٓالّ ہی کی پَٝ٤ی ٍَٟٝی ہ ۔ ٍٓخُض ٓلٔيی کی حّ حٓظ٤خُی
ك٤ؼ٤ض کخ پہال كطَی ح ٍٝالُٓی طوخٟخ ٣ہ ہ کہ ىَٓٝے طٔخّ ٌٓحہذ
طؼخُی ک ِٗى٣ک ٓ٘ظٗ ٍٞي ٙىٖ٣
ٓ٘ٔٞم ہ ٞچک ہ٤ں۔ ح ٍٝحد ہللا
ٖ
َٛف حٓالّ ہ ۔ ٍَٟٝی ہ کہ حّ پَ حٔ٣خٕ ال٣خ ؿخث ۔ح ٍٝہَ ه،ّٞ
ِٓک ،ح ٍٝہَ ُٓخٗ کخ حٗٔخٕ حّ کی پَٝ٤ی کَے۔

حِ َّٕ حُ ِّيِ َْٖ ٣ػ ْ٘ َي ٖ ّ
حالٓ َْال ُّ ۣ ََٓ ٝخ ْ
ذ حِ َّال ِٓ ۢ ْٖ رَ ْؼ ِي
حهظََِ َ
ق حَُّ ٌِ َْٖ ٣حُ ْٝطُٞح ْحُ ٌِ ٖظ َ
ہللاِ ْ ِ
ہللاِ كَخِ َّٕ ٖ ّ
ض ّٖ
ہللاَ َٓ َِ ُْ ٣غ
َٓخ َؿ ۗخ َءْ ُْ ُٛحُ ِؼ ِْ ُْ رَ ْـ ًۢ٤خ رَ ٌْْ َّ٣ ْٖ َٓ َٝ ۭ ْْ َُٜ٘٤لَُْ رِ ٖخ ِٖ ٣
(حٍ ػَٔحٕ۔)ٔ۴
د۔
ْحُ ِل َٔخ ِ
حالٓ َْال ِّ ِى ًْ٘٣خ كََِ ْٖ ْ ُّ٣وزَ ََ ِٓ ْ٘ َٞ َُٛٝ ۚ ُٚكِٖ ْ ٢
حال ِه ََ ِس ِٓ َٖ
ـؾ َؿ ِْ ْ ََ ٤
َْ َّ٣ ْٖ َٓ ٝزظَ ِ
ْحُ ٖو ِٔ ََِْٖ ٣۔
(حٍ ػَٔحٕ۔)۸۷

حّ كَٓخا رَىحٍی (حٓالّ) ک ٓٞح ؿٗ ٞو ٚکٞثی ح٣َ١ ٍٝوہ حهظ٤خٍ
کَٗخ چخہ حُّ کخ ٣َ١ ٙٝوہ ہَگِ هزٗ ٍٞہ ک٤خ ؿخث گخ حٓ ٍٝحهَص ٓ٤ں
ٗ ٙٝخکخّ ٗ ٝخَٓحى ٍہ گخ۔
پٗ َٜزی ﷺ ک كَٓخٕ ٗ ٣ہ رٜی ٝحٟق کَى٣خ کہ ىَٓٝے حٗز٤خء رٜی
حگَ حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہٞط ط ٙٝ ٞرٜی حٓی ک حٓظی ح ٍٝپَٝ٤
ر٘ظ ۔
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ٓٓٞی ك٤خ ٓخ ٓٝؼہ حال حطزخػی۔
حٍٗخى ہ  ُٞ:کخٕ
ٖ
(ٓ٘کٞحس)

ِٖ
ٓٓٞی ُٗي ٙہٞط ط ٞحُٕ ک
“حگَ
ہٞطخ کہ َٓ٤ی پَٝ٤ی کَ٣ں”۔
َٗٗ ١ـخصٍٓ7خُض ٓلٔيی کی حٕ ٓوٜٙٞ
(ٕ)حٓالّ کی پَٝ٤ی
ِ
حٓظ٤خُحص کخ ىَٓٝح الُٓی طوخٟخ ٣ہ ہ کہ آهَص کی ٗـخص حٓالّ حٍٝ
طؼخُی حپ٘ی ؿٖ
َٗ٣ؼض ٓلٔيی ہی پَ ٓٞهٞف ہ ۔ ٝحٟق رخص ہ کہ ہللا
ٖ
َٗ٣ؼظٞا ک ٞحد هٞى ٓ٘ٔٞم حٗ ٍٝخهخرَ هز ٍٞٹٜہَح چکخ ہ ۔ حُٕ کی
پَٝ٤ی پَ  ٙٝکٞثی حؿَ ک ٔ٤ىے گخ۔
ُ٤

رٜی حّ ک

ٓٞح کٞثی چخٍٗ ٙہ

حالٓ َْال ِّ ِى ًْ٘٣خ كََِ ْٖ ْ ُّ٣وزَ ََ ِٓ ْ٘ َٞ َُٛٝ ۚ ُٚكِٖ ْ ٢
حال ِه ََ ِس ِٓ َٖ
ـؾ َؿ ِْ ْ ََ ٤
َْ َّ٣ ْٖ َٓ ٝزظَ ِ
ْحُ ٖو ِٔ ََِْٖ ٣۔

(حٍ ػَٔحٕ۔)۸۷
حّ كَٓخا رَىحٍی (حٓالّ) ک ٓٞح ؿٗ ٞو ٚکٞثی ح٣َ١ ٍٝوہ حهظ٤خٍ
کَٗخ چخہ حُّ کخ ٣َ١ ٙٝوہ ہَگِ هزٗ ٍٞہ ک٤خ ؿخث گخ حٓ ٍٝحهَص ٓ٤ں
ٗ ٙٝخکخّ ٗ ٝخَٓحى ٍہ گخ۔(حٓالّ ح٣ک ٗظَ ٓ٤ں۔ٓٞالٗخ ٛيٍحُيٖ٣
حٛالكی ٛللہ ٓ ٕ۴طخ ٖٔٔ)

ٕ۔ح١خػض7
ٗزیﷺ ک ٓخط ٜۂخٍے طؼِن کی ىَٓٝی ر٘٤خى آپ کی کخَٓ ح١خػض ہ ۔
حّ كو٤وض ک ٞهَإٓ ٗ حٕ حُلخظ ٓ٤ں ٝحٟق كَٓخ٣خ ہ ۔

ََٓ ٝخٓ حٍَْ َٓ َِْ٘خ ِٓ ْٖ ٍَّٓ ُْ ٍٞحِ َّال ُُِ٤طَخ َع رِخِ ًْ ِٕ ٖ ّ
ہللاِ(حُ٘ٔخء۔)۷۷
کہ ہللا ک

كکْ ٓ

حُّ

ہْ ٗ ٗہ٤ں ر٤ٜـخ کٞثی ٍٓٓ ٍٞگَ حّ ُ٤
کی ح١خػض کی ؿخث ۔”
ىَٓٝی ؿگہ ہ کہ آىٓی ک ٗ٤ک حػٔخٍ کی هز٤ُٞض کخ حٗلٜخٍ ہی
حّ رخص پَ ہ کہ  ٙٝہللا ک ٍٓ ٍٞکی ح١خػض کَے۔ حگَ  ٙٝح١خػض
ٗہ کَے ط ٞحّ ک طٔخّ حػٔخٍ ٍحث٤گخا ہ ٞؿخط ہ٤ں۔

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٓٞح حَ ِ٤ْ ١ؼُٞح ٖ ّ
ہللاَ َٝحَ ِ٤ْ ١ؼُٞح حُ ََّٓ َُْ َٝ ٍَ ٞال طُز ِْطُِ ْٓٞح
حَ ْػ َٔخَُ ٌُ ْْ(ٓلٔي۔ٖٖ)

حے حٔ٣خٕ ٝحُ !ٞہللا کی ح١خػض کَ ٝح ٍٝحُّ ک
حپ٘ حپ٘ حػٔخٍ کٍ ٞحث٤گخا ٗہ کَٝ۔
ٍٓ ٍٞہی ُٞگٞا ک ٞہللا کی ہيح٣خص ح ٍٝحكکخّ ٓ آگخ ٙکَطخ ہ ۔ حّ
ٝؿہ ٓ ؿ ٞہللا کی ح١خػض کَٗخ چخہظخ ہ حُّ ک ٍَُٟٝ ٤ی ہ
کہ  ٍٍٞٓ ٙٝکی ح١خػض کَے۔ ٍٓ ٍٞکی ح١خػض ہی ىٍكو٤وض ہللا کی
ح١خػض ہ ۔

ٍٓ ٍٞکی ح١خػض کَٝ
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(حُ٘ٔخء)517
ٖٓ ٣طغ حَُٓ ٍٞكوي ح١خع ہللا
"ؿْ ٗ ٍٓ ٍٞکی ح١خػض کی ط ٞحُّ ٗ ہللا کی ح١خػض کی"۔
هٞى حكخى٣غ ٓ٤ں رٜی حّ كو٤وض کٝ ٞحٟق كَٓخ٣خ گ٤خ ہ کہ ہللا کی
ح١خػض کخ ٍحٓظہ ٣ہی ہ کہ ٓلٔيﷺ کی ح١خػض کی ؿخث ۔

كَ َٔ ْٖ أََ١خ َع ُٓ َل َّٔيًح  ٠ِٛہللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كَوَ ْي أََ١خ َع َّ
٠ٜ
ہللاَ َ ْٖ َٓ َٝ ،ػ َ
َّ ٠ٜ
ہللاَ ََ ُٓ ٝل َّٔ ِي  ٠ِٛہللا ػِٚ٤
ُٓ َل َّٔيًح  ٠ِٛہللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كَوَ ْي َػ َ
 ِْٓٝكََْ ِ
خّ( .روخٍی)
م رَ َْٖ ٤حَُّ٘ ِ

"ؿْ ٗ ٓلٔي کی ح١خػض کی حُّ ٗ ہللا کی ح١خػض کی ح ٍٝؿْ ٗ
ٓلٔي کی ٗخكَٓخٗی کی حُّ ٗ ہللا کی ٗخكَٓخٗی کی۔ ہللا ک ٓخٗ٘
ٗ٘خٕ حٓظ٤خُ ہ٤ں”۔
ٓلٔي ہی
ٝحُٞا حٗ ٍٝہ ٓخٗ٘ ٝحُٞا ک ىٍٓ٤خٕ
ؐ
ِ
هَإٓ ٗ ٣ہ رخص رٜی ٝحٟق کَ ىی کہ ٣ہ ح١خػض ٓل ٞظخہَی حٍٝ
ٍٓٔی  ٍٞ١پَ ٓطِٞد ٗہ٤ں ہ ۔ رِکہ ٍَٟٝی ہ کہ آىٓی پٍٞے
 ٍٞ١پَ حپ٘ آپ ک ٞہللا کی کظخد ح ٍٝپ٤ـٔزَ کی ٓ٘ض ک طخرغ کَىے۔
حٓ ٍٝذ ه ٤٠حٔٓ ٍٝجِ  ١کَٗ ک ُ ٤کظخد ٘ٓ ٝض کی
َ١ف ٍؿٞع ک٤خ ؿخث ۔ ح ٍٝپ َٜکظخد ٘ٓ ٝض ک كِٜٞ٤ا ک ٞپٍٞے
ح٘٤ٔ١خٕ ک ٓخط ٜهز ٍٞک٤خ ؿخث ح ٍٝحُٕ ک هالف ىٍ ٓ٤ں کٔی هْٔ
کی ريگٔخٗی ٣خ ٗکخ٣ض ٗہ ٍہ ۔۔ حٍٗخى ہ 7

ى كِ َْٔ ٤خ َٗ َـــ ََ رَ ْ ْْ َُٜ٘٤ػُ َّْ َال ِ َ٣ـ ُي ْٝح
ي َال ُْ ٣ئ ُِٓ٘ َْ َٕ ٞك ٖظَّ ُ٣ ٢ل ٌِّ ُٔ َْ ٞ
كَ َال ٍََ ٝرِّ َ
َ ٤٠
ْض َْٞ ُٔ َِِّٔ ُ٣ٝح طَ ِِْٔــ ًْٔ ٤خ
كِ ْٓ ٢حَ ْٗلُ ِٔ َِ ْْ ٜك ََؿًخ ِّٓ َّٔخ هَ َ
(حُ٘ٔخء)327

"پْ ٗہ٤ں۔ طَ٤ے ٍد کی هْٔ ٗ ٖٓٞٓ ٙٝہ٤ں ہ ؿذ کہ حٕ طٔخّ
ٓؼخٓالص ٓ٤ں ؿ ٞحٕ ک ىٍٓ٤خٕ پ٤يح ہٞا  ٙٝطْ ک ٞكکْ ٗہ ر٘خث٤ں حٍٝ
پ َٜطٔہخٍے ك ٓ ِٜ٤حپ٘ ىُٞا ک حٗيٍ کٞثی ط٘گی رٜی ٓلّٔٞ
ٗہ کَ٣ں ح ٙٝ ٍٝپٍٞے  ٍٞ١پَ حپ٘ آپ ک ٞطٔہخٍے طخرغ ٗہ ر٘خث٤ں"۔
حٕ آ٣خص  ٝحكخى٣غ ک ظخہَی حُلخظ ٓ کٔی ک٣ ٞہ ىٞٛکخ ٗہ ہ ٞکہ حٕ
کخ طؼِن َٛف ٗزی ﷺ کی ُٗيگی ہی ٓ طٜخ۔ آپ کی ٝكخص ک رؼي ہللا
آپ ک هخثْ ٓوخّ ہ ۔ حٍٝ
کی کظخد ح ٍٝآپ کی ٓ٘ض حُٓض ک حٗيٍ ؐ
ؿ ٔ٤پہِ ػَ ٝک٤خ ؿخ چکخ ہ ۔ ٗزی ﷺ ٗ حپ٘ی ٝكخص ٓ پہِ حٕ
ى ٝچِٝ٤ا کی ح١خػض کی ٤ٛٝض كَٓخ ىی طٜی۔

ٖ۔ارجبع:
ٍٓ ٍٞﷺ ٓ ۂخٍے طؼِن کی طَٔ٤ی ر٘٤خى حطزخع ہ ۔ حّ کخ ىحثَٙ
ح١خػض ٓ ٤ٓٝغ ہ ۔ ح١خػض ک ىحثَ٤ٓ ٙں ط ٞػٔٓٞخ ً ٝہی رخط٤ں آطی
ہ٤ں ؿٖ کی ك٤ؼ٤ض حكکخّ ٝ ٝحؿزخص ح ٍٝحٝحَٓ ٞٗ ٝحہی کی ہٞ۔ ُ٤کٖ حطزخع
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ک ىحثَ٤ٓ ٙں ٓٔظلزخص حٞٗ ٍٝحكَ رٜی آؿخط ہ٤ں۔ ح ٍٝحطزخع ٓ٤ں ٓظزٞع
ک ُ ٤ػو٤يص  ٝحكظَحّ کخ ؿٌرہ پخ٣خ ؿخٗخ رٜی َٗ ١ہ ۔
ٛلخرہ کَحّ َٛف ح١خػض ہی ٗہ٤ں کَط ط ٜ۔ رِکہ آپ کخ حطزخع رٜی
کَط ط ٜ۔ ح ٍٝہَ ح٣ک کی ٣ہ ىُی هٞحہٖ ہٞطی طٜی کہ  ٙٝحپ٘ی ُٗيگی
ک٣ُ ٞخى٣ُ ٓ ٙخىٗ ٙزی ؐ کی ُٗيگی ک ٓخٗک ٓ٤ں ڈٛخُ ح٣ ٍٝہ
حہظٔخّ کٔی هخٍؿی ىرخإ ک طلض ٗہ٤ں رِکہ ٓلزض  ٝػو٤يص ک ؿٌرہ
ٓ َٓٗخٍ ہ ٞکَ کَط ط ٜ۔ ح ٍٝحُٕ کٓ ٞؼِ ّٞطٜخ کہ ہللا کی ٓلزض
ٗزی ک حطزخع ٓ٤ں ہ ۔ حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7

ہللاَ كَخطَّزِؼ ُُْ٣ ٢ْ ِٗٞلْ زِ ْز ٌُ ُْ ٖ ّ
هَُْ حِ ْٕ ًُ ْ٘ظُ ْْ طُ ِلز ُّّْ ٖ َٕ ٞ
ہللاُ۔
(حٍ ػَٔحٕ۔ٖٔ)
کہہ ى ٝحگَ طْ ہللا ٓ
ٓلزض کَے گخ۔

ٓلزض کَط

ہ ٞطَ٤ٓ ٞی پَٝ٤ی کَ ٝہللا طْ ٓ

۳۔يؾجذ:
ح ٍٝحّ طؼِن کی چٞطٜی ر٘٤خى آپ ک ٓخط ٜۂخٍی ٓلزض ہ ۔ پٓ َٜلزض
رٜی ٓلٍٔٓ ٞی ح ٍٝظخہَی هْٔ کی ٓطِٞد ٗہ٤ں ہ ۔ رِکہ حٔ٣ی
ٓلزض ٓطِٞد ہ ۔ ؿ ٞطٔخّ ٓلزظٞا پَ ؿخُذ آؿخث ح ٍٝؿْ ک ُ٤
ُىٗ٤خ کی ہَ چ ِ٤ک ٞچٜٞڑح ؿخ ٓک 7

خٕ ٖحرَ ۗخ ُإ ًُ ْْ َٝحَ ْرَ٘ ۗخ ُإ ًُ ْْ َٝحِ ْه َٞحُٗ ٌُ ْْ َٝحَ ُْ َٝح ُؿ ٌُ ْْ ََ ٝػ ِ٘ ََْ ٤طُ ٌُ ْْ
هَُْ حِ ْٕ ًَ َ
ََْٜٗٞ ٟخٓ
َٝحَ ْٓ َٞح ٍُ ح ْهظَ ََ ْكظُ ُٔ َْٛٞخ َٝطِ َـخ ٍَسِ طَ ْو َ٘ َْٔ ًَ َٕ ٞخ َىَٛخ َ ُٖ ٌِ ٖٔ َٓ ٝطََْ َ
حَ َكذَّ حَُِ ّْ ٖ َٖ ِّٓ ْْ ٌُ ٤
ہللاِ َِ َٝ ٖٚ ُُِْٞ ٍَٓ ٝؿَٜخى كِ َْٓ ٢زِ ْ ٖٚ ِِ٤كَظَ ََرَُّْٞ ٜح َك ٖظَّ٣ ٢خْطِ َ٢
ہللاُ رِخ َ ْٓ َِ ّٖ ٖ َٝ ۭ ٙ
ّٖ
(حُظٞرہ۔)ٕ۷
ہللاُ َال ِ ْٜ َ٣يْ ١حُوَ ْْ َّ ٞحُ ٖل ِٔوَِْٖ ٤

"حے ٗزی ﷺ  ،کہہ ى ٝکہ حگَ طٔہخٍے رخپ  ،ح ٍٝطٔہخٍے ر٤ٹ  ،حٍٝ
طٔہخٍے رٜخثی ح ٍٝطٔہخٍی ر٣ٞ٤خا  ،ح ٍٝطٔہخٍے ػِ ٝ ِ٣حهخٍد  ،حٍٝ
طٔہخٍے ٓ ٙٝخٍ ؿ ٞطْ ٗ کٔخث ہ٤ں ،ح ٍٝطٔہخٍے  ٙٝکخٍٝرخٍ ،ؿٖ
ک ٓخٗي پڑ ؿخٗ کخ طْ ک ٞهٞف ہ  ،ح ٍٝطٔہخٍے  ٙٝگ َٜؿ ٞطْ کٞ
پٔ٘ي ہ٤ں  ،طْ ک ٞہللا ح ٍٝحّ ک ٍٓ ٍٞﷺ ح ٍٝحّ کی ٍح٤ٓ ٙں ؿہخى
ٓ ػِ ِ٣طَ ہ٤ں ط ٞحٗظظخٍ کَ٣ ٝہخا طک کہ ہللا حپ٘خ كِٜ٤ہ طٔہخٍے
ٓخٓ٘ ُ ٓحث ح ٍٝہللا كخٓن ُٞگٞا کی ٍہ٘ٔخثی ٗہ٤ں ک٤خ کَطخ"۔
ض ٍٓ ٍٞح ٍٝۂخٍح حٔ٣خٕ
ح٤ٟ ٍٝخءحُؼَٔی َٓ٤ص ٍكٔض ػخُْ ٓٓ ٖ٤لز ِ
ک طلض ُکٜظ ہ٤ں۔ ٣ہ آ٣ض کَٔ٣ہ ٍٓ ٍٞہللا ک ٓخطٓ ٜلزض ک
ٝحؿذ ہ ٗٞپَ ىالُض کَطی ہ ح ٍٝحّ ٓلزض ک ُِ٤ٓ ٤حٕ ٍک ٜىی
گجی ہ ۔ ؿْ پَ حُٓ ؿخٗکخ ؿخث گخ۔ ٓطِٞد ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ ٖٓٓٞ
ٍٓ ٍٞک ٓخط ٜحّ َ١ف ٓلزض کَے ؿْ َ١ف حپ٘ رخپ ،ر٤ٹ  ،ر٤ٹی
ؐ
ٍٓ ٍٞکی ٓلزض
طؼخُی حٍٝ
رٞ٤ی حٓ ٍٝخا ک ٓخط ٜہٞطی ہ ۔ رِکہ ہللا
ٖ
ؐ

225

سخقذ ٔ ػضًٌذ
کخ پِڑح ٓخٍے پ٤خٍٝا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ُ٣خى ٙہٞ۔ حُّ ک ىٍ ٓ٤ں کٔی
چ ِ٤کی ٓلزض ٍٍٞٓ ،ہللا ٓ ُ٣خىٗ ٙہ ہ ٞکٗٞ٤کہ ٍٓ ٍٞہللا حّ ک
ُ ٤ؿہخُض  ٝگَٔحہی ک حٗيَٝ٤ٛا ٓ ٗکِ٘ ح ٍٝػِْ  ٝہيح٣ض کی
ہ٤ں۔آپ ک ًٍ٣ؼ ٓ ٗؼٔض حٔ٣خٕ کخ ك ٍٜٞطٔخّ
ٓؼخىص کخ ٓزذ
ؐ
ٗؼٔظٞا ٓ رڑی ٗؼٔض ہ ۔ ُ ٖہٌح حّ ػظٗ ْ٤ؼٔض ک پخٗ ٝحُ پَ كن
ہ کہ  ٙٝحّ ۂظی ٓ ٓلزض کَے ؿْ ٗ حُّ طک ٣ہ ٗؼٔض
ٍٍٓٞ
پہ٘کخثی۔ ٛلخرہ ٗ حّ ٗؼٔض کی كو٤وض ک ٞپخ ُ٤خ طٜخ۔ح ٍٝحُٕ کخ
ؐ
ک ٓخط ٜگہَح طؼِن طٜخ ح ٍٝآپ ک ٓخط ٜحُٕ کی ٓلزض ػظ ْ٤طَ ٖ٣طٜی۔
چ٘خٗکہ  ٙٝآپ پَ ؿخٕٓ ،خٍ ح ٍٝحہَ ک ٓخط ٜكيح ط ٜ۔
ؓ
ػَٔ رٖ هطخد
ٗزی ٗ ٗخگِٓ َ٣لزض کی كيٝى ر٤خٕ كَٓخث٤ں۔ ؿذ کہ
ؐ
ٗ کہخ„„حے ہللا ک ٍٓ ٍٞآپ ٓـٞٓ ٜحث َٓ٤ی ؿخٕ ک ى٣گَ ہَ
آپ ٗ كَٓخ٣خ „„ٗہ٤ں‟‟ حّ ًحص کی هْٔ ؿْ
چٓ ٓ ِ٤لزٞد طَ ہ٤ں‟‟ ؐ
كظی کہ ٓ٤ں طٔہ٤ں طٔہخٍی ؿخٕ
ک هز٠ہ هيٍص ٓ٤ں َٓ٤ی ؿخٕ ہ
ٖ
ٓ رٜی ٓلزٞد طَ ٗہ ہ ٞؿخإا‟‟ حّ پَ كَ٠ص ؓ
ػَٔ ٗ ػَ ٝک٤خ
ك ٗ ٍٞ٠كَٓخ٣خ „„
„„ ٝہللا آپ ٓـَ٤ٓ ٜی ؿخٕ ٓ ٓلزٞد طَ ہ٤ں۔
ؐ
ہخا حد حے ؓ
آٗلٍٞ٠
ػَٔ‟‟ (ٛل٤ق روخٍی) ح ٍٝحّ ٓلزض کی ػالٓض
ؐ
آپ ٓ ػيّ طويّ ہ ۔ حٗٔخٕ کی
کخ حطزخع ہ ح ٍٝه٣ ٍٞخ ػَٔ ک ٓخطؐ ٜ
آپ ک كکْ ٓ ٓلزٞد طَ ٗہ ہ ٞح ٍٝآپ
ٍحث
ٍٓ ٍٞکی كي٣غ حؐ ٍٝ
ؐ
آپ
کی ٓلزض کی كيٝى حٝ ٍٝحؿذ َٓطزہ طک حُّ کی ٍٓخثی کی ػالٓض ؐ
کی ٓ٘ض کی َٜٗص ح٣َٗ ٍٝؼض کی كلخظض حٓ حپ٘ی ِٜٓلظٞا ،حپ٘ی
ؿخٕ ،حپ٘ حہَ  ٝػ٤خٍ حٓ ٍٝخٍ ٝؿخ ٙکی ٗٔزض ٓلزٞد طَ ہٞ۔ آپ
ک حّ حٍٗخى ک ٓطخرن7

ال  ٖٓٞ٣حكيکْ كظی حک ٕٞحكذ حُ٤ہ ٖٓ ُٝيٝ ٝ ٙحُيٝ ٙحُ٘خّ
حؿٔؼٖ٤
(ٛل٤ق روخٍی )ِْٔٓ ٝ
"طْ ٓ٤ں ٓ کٞثی حٔ٣خٕ ٝحال ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ ؿذ طک کہ ٓ٤ں حُّ ک ہخا
حّ کی حٝالى ،حّ ک ٓخا رخپ ح ٍٝؿِٔہ حٗٔخٗٞا ٓ ٓلزٞد طَ ٗہ ہٞ
ؿخإا "۔
ض ػخُْ ڈحکٹَ حکَّ ٤ٟخء حُؼَٔی  ۷۴۲طخ )۷۴۸
ص ٍكٔ ِ
(ِٓ َ٤
حّ ٓلزض ٓ ٓوٜٞى  ٙٝحُُٞٛی ٓلزض ہ ؿ ٞح٣ک ٗو ٚک ٞکٔی
ح ٍٞٛحِٔٓ ٍٝک ک ٓخط ٜہٞح کَطی ہ ۔ ح ٍٝؿْ کی ر٘خ پَ  ٙٝحپ٘ی
ُٗيگی ٓ٤ں ہَ ؿگہ حُٓی ح ٍٞٛح ٍٝحُٓی ِٓٔک کٓ ٞويّ ٍکٜظخ ہ ۔ حٍٝ
حّ ک حٝپَ ہَ ِٓٔک ،ہَ هٞحہٖ ح ٍٝہَ كکْ ک ٞهَرخٕ کَطخ ہ ۔ حگَ
حّ ٓ هٞى حپ٘خ ٗلْ حّ کی ٓوخُلض ٓ٤ں ِٓحكْ ہٞطخ ہ ط ٙٝ ٞحّ
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ٓ رٜی ُڑطخ ہ ۔ حگَ ىَٓٝے ِٓحكْ ہٞط ہ٤ں ط ٞحُٕ کخ رٜی ٓ ٙٝوخرِہ
کَطخ ہ ٣ہخا طک کہ رٞ٤ی رکٞا ح ٍٝىَٓٝے ػِ ٝ ِ٣حهخٍد ک
ٓطخُزخص حگَ حّ ٓ ٹکَحط ہٞا ط ٙٝ ٞر طکِق حپ٘ رٞ٤ی رکٞا
کی هٞحہ٘ٞا ح ٍٝحپ٘ هخٗيحٕ ح ٍٝه ّٞک ٓطخُزخص ک ٞٹٜکَح ى٣ظخ ہ ۔
(طِک٤ہ ٗلْ حُ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی
ٔ
ٛللہ  ٔٓ۷طخ )ٔٓ۴
ٛلخرہ کَحّ ک ٞك ٍٞ٠ﷺ ٓ ر حٗظہخ ٓلزض طٜی حّ کی ح٣ک
ؿِٜک ػَ ٙٝرٖ ٓٔؼٞى ػولی ٗ ر٤خٕ کی ؿ ٞهَ ٖ٣کی َ١ف
ٓ ِٛق كي٣ز٤ہ ک ٓٞهغ پَ ٗٔخث٘ي ٙرٖ کَ آ٣خطٜخ۔  ٙٝؿذ هَٓ ٖ٣کہ
ک پخّ ٝحپْ گ٤خ ط ٞحّ ٗ ٛلخرہ کَحّ ک رخٍے ٓ٤ں ىٍؽ ًَ٣
طخػَحص ر٤خٕ ک7 ٤۔
ٖ
کَٔی حٗ ٍٝـخٗی ؿٔ٤
„„حے َٓ٤ی ه !ّٞہللا کی هْٔ! ٓ٤ں هٝ َٜ٤
رخىٗخہٞا ک ىٍرخٍ ٓ٤ں كخ َٟہٞح ہٞا۔ ٓ٤ں ٗ کزٜی حٔ٣خ رخىٗخٗ ٙہ٤ں
ى٣کٜخ کہ ؿْ ک حٛلخد حُّ کی حط٘ی طؼظ ْ٤کَط ہٞا ؿظ٘ی طؼظْ٤
ٓلٔي ﷺ ک حٛلخد حُٕ کی کَط ہ٤ں۔ ہللا کی هْٔ! ؿذ  ٙٝطٜٞک رٜی
پ٘٤ٜکظ ہ٤ں ط ٙٝ ٞحُٕ ک حٛلخد ٓ٤ں کٞثی ٗہ کٞثی ہخط ٜپَ ُ ُ٤ظخ
ہ ۔ ؿذ  ٟٞٝ ٙٝکَط ہ٤ں ط ٞحُٕ کخ پخٗی ُ ٘٤ک ُ ٤حٛلخد ح٣ک
ىَٓٝے ٓ آگ رڑ ٘ٛکی ک ٖٗٞکَط ہ٤ں۔ ؿذ کٞثی كکْ
كَٓخط ہ٤ں ط ٞحٕ ک حٛلخد حّ كکْ کی طؼٔ َ٤ک ُ ٤ىٝڑط ہ٤ں۔
ہ٤ں
ؿذ  ٙٝکالّ کَط ہ٤ں ط ٞحٕ ک حٛلخد کی آٝحُ٣ں پٔض ہ ٞؿخطی َ
ِٓ٣ي رَآا حٛلخد حُٗہ٤ں رڑی حُلض ٓ ٝلزض ح ٍٝحىد کی ٗگخہٞا ٓ
ى٣کٜظ ٍہظ ہ٤ں۔
(ٛل٤ق حُزوخٍی كي٣غ ٗٔزَٕٖ)ٕ۴

عُذ َجٕی يٍں ثہذ عی اؽبدٌش ہٍں۔ عٕ يٕيٍ کی
صَذگی کے يخزهق ايٕس أس يؼبيالد عے رؼهن سکٓزی
ہٍں:
حّ َ١ف ٍٓ ٍٞﷺ کی َٓ٤ص ٓطہَ٤ٓ ٙں ٓکہ حٓ ٍٝي٘٣ہ ٓ٤ں آپ کٞ
ؿ ٞکک ٜپ ٖ٤آ٣خ ح ٝپ ٖ٤آٓي ٙكخالص ٝ ٝحهؼخص ٓ٤ں آپ ٗ ؿ َُ١ ٞػَٔ
حهظ٤خٍ ک٤خ۔٣ہ ٓذ کک ٜح٣ک ٓ ٖٓٞک ُ ٤حپ٘ حٗيٍ رہض ٓی ہيح٣خص
حٍ ٍٝہ٘ٔخثی ک حُٓ ٍٞٛہ٤خ کَطخ ہ ۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓوظِق كخالص ٓ گٍِے۔ ح ٍٝؿذ ٓ ٖٓٞحٕ کخ
حٓظل٠خٍ کَے گخ ط ٞحٓ ٓؼِ ّٞہٞگخ کہ ؿ ٞكخالص حُّ ک ٞىٍپ ٖ٤ہ٤ں۔
ص كخٍ ٗزی کی َٓ٤ص ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہ ۔ حّ
حٓی ٓ ِٓظی ؿِظی ِ ٍٞٛ
َ١ف حگَ َٓ٤ٓ ٖٓٞص کخ گہَح كہْ كخ َٛکَے گخ ط ٙٝ ٞحّ ٓ کٔی
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گخ۔ حٍٝ

ٓٔجِ ک رخٍے ٓ٤ں ٛل٤ق كَ ح ٍٝىٍٓض ٓٞهق ٗکخٍ ٓک
حُّ ک ٍَُٟٝ ٤ی ہٞگخ کہ حٓی ٓٞهق ک ٞحپ٘خث ۔
طؼخُی کی كکٔض ح ٍٝحّ کی ٓ٘٘خ ٣ہ ٓؼِ ّٞہٞطی ہ کہ
رؼ ٞحٝهخص ہللا
ٖ
ٍٓ ٍٞک ٞح ٔ٣كخالص  ٝظَٝف ٓ گِحٍ ى٣خ طخکہ ٖٓٓٞ
حُّ ٗ حپ٘
ؐ
ٓؼِ ّٞکَ ٓک کہ ح ٔ٣كخالص  ٝظَٝف ٓ٤ں  ٙٝحپ٘ ٗزی ﷺ کی حهظيح
کَط ہٞث ک٤خ ح ٍٝک ٔ٤حهيحٓخص کَے گخ۔

د ُيجبسکہ عے چُذ
سہًُبئی کے نٍے عٍش ِ

يضبنٍں:

ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٓخط ٜطؼِن کی ر٘٤خى٣ں ٝحٟق کَ ى ٘٣ک رؼي حد
ٓ ٙٞكٔ٘ہ ٓ ۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ ٓظؼِن حٔ٣ی چ٘ي ٓؼخُ٤ں پ ٖ٤کی
حُ ٔ
ؿخ ٍہی ہ٤ں ؿ ٞح٣ک َ١ف ح٣ک ٓ ٖٓٞک ُٓ ٍَُٙٓٝ ٤ؼخٓالص حٍٝ
ٜٓخثذ ح ٍٝپَ٘٣خٗٞ٤ا ٓ٤ں ٗٔٗٞہ ہ٤ں ط ٞىَٓٝی َ١ف حُٕ ٓ٤ں كن ٝ
رخ َ١کی ک٘ٔکٖ ٓ٤ں حہَ كن ک ٍُ ٤ہ٘ٔخثی کخ ٓخٓخٕ ٓٞؿٞى ہ ۔
آپ ﷺ کٗ ٞزٞص ٍٓ ٝخُض کی گَحا رخٍ ًٓہ ىحٍی ٓ پہِی رخٍ آگخ ٙک٤خ
آپ ک ٞحُّ ٝهض ہ ٞگ٤خ طٜخ۔ ؿذ
گ٤خ ط ٞحّ ٍح ٙکی ٓ٘کالص کخ حٗيحُؐ ٙ
ٍٝهہ رٖ ٗٞكَ ٗ ٣ہ کہظ ہٞث كَٔص  ٝحكٔ ّٞکخ حظہخٍ ک٤خ طٜخ کہ
„„ کخٕ ٓ٤ں حّ ٝهض ؿٞحٕ ہٞطخ۔ کخٕ! ٓ٤ں حُّ ٝهض طک ُٗيٍ ٙہٞا
ؿذ آپ کی ه ّٞآپ ک٣ ٞہخا ٓ ٗکخٍ ىے گی‟‟ ٍٝهہ کی ٣ہ رخص ٓچ
ٍُٓٞ ٗ ٍٞگٞا ک ٞح٣ک ہللا کی
ػخرض ہٞثی۔ کہ ؿْ ٍ ُٝہللا ک
ؐ
َ١ف آٗ کی ىػٞص ىی حُّ ٍ ٓ ُٝه ّٞکی ٗخىحٗٞ٤ا ح ٍٝحٌ٣حإا
آپ
آپ ک ٞؿٜٹال٣خ گ٤خ۔ ؐ
آپ کی ٍحٍٝ ٙکی گجیؐ ،
کخ ِِٓٔہ ؿخٍی ہ ٞگ٤خ۔ ؐ
ک ٞٹٜٹٜہ ح ٍٝط٠ل٤ک ٓ ٍُٓٞح کَٗ کی ک ٖٗٞکی گج٤ں۔ ٍٓ ٍٞہللا
ﷺ ؿذ هَ ٖ٣کی حً٣ظٞا کخ ہيف ر٘ ط ٜحُّ ٝهض آپ ک ٍكوخ کٞ
حرٜی حٕ ٓ٤ٜزظٞا ٓ ٝحٓطہ ٗہ٤ں پڑح طٜخ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ كَٓخ٣خ کَط
ط7 ٜ
„„ٓـ ٜہللا ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں حّ هيٍ ڈٍح٣خ ىٔٛکخ٣خ گ٤خ کہ کٔی ح ٍٝکٞ
حّ هيٍ ٗہ٤ں ڈٍح٣خ گ٤خ۔ ٓـ ٜہللا ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں ؿْ هيٍ حً٣ض ٓ
ى ٝچخٍ ک٤خ گ٤خ کٔی ح ٍٝکٗ ٞہ٤ں ک٤خ گ٤خ۔ َٓ٤ے حٝپَ ط ْ٤ط ْ٤ىٕ ٍحص
ح ٔ٣رٜی آط ٍہ کہ َٓ٤ے حؓ ٍٝ
رالٍ ک پخّ کٜخٗ ک ُ ٤کٞثی
چٗ ِ٤ہ٤ں ہٞطی طٜی ؿْ ک ٞکٞثی ؿخٗيحٍ کٜخ ٓک ٓٞحث حّ ٓؼُٔٞی
ٗ ک ؿ ٞرالٍ حپ٘ی رـَ ٓ٤ں چٜپخث ہٞط ۔‟‟
(ٖٓ٘ طٌَٓی كي٣غ ٕ)ٕ۹۷
٣ہ حُّ ًحص کی ک٤ل٤ض ہ ؿْ ک ٞهَإٓ ٗ طٔخّ ؿہخٗٞا ک ُ٤
ٍكٔض هَحٍ ى٣خ ہ ۔ حٗٔخٗ٤ض کخ ٓلٖٔ رظخ٣خ ہ ۔ ُٞگٞا کی ہيح٣ض ٝ
ٗـخص ک ُ ٤حپ٘ی ؿخٕ ک ٞہِکخٕ کَٗ ٝحال ک٤خ ہ ۔ ٖٔ رَّ طک
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هَٓ ٖ٣کہ کی حٌ٣حإا کخ ہيف ر٘ ٍہ٘ ک رؼي رخالهَ ؿذ ٓظِٓٞخٗہ
ؿٌرخص ٓ رَٜے ىٍ ک ٓخط٣ ٜہ ٍك ٝ ْ٤کَ ْ٣حٗٔخٕ ٓکہ ک ٞه َ٤رخى
کہظخ ہ ح ٍٝر َٓٓٝخٓخٗی ک ػخُْ ٓ٤ں ٓي٘٣ہ چال ؿخطخ ہ ۔ ط٣ ٞہ
ک٘ٔکٖ ِٓٔق ؿ٘گ کی ٍٞٛص حهظ٤خٍ کَ ُ٤ظی ہ ۔ حٗ ٍٝزی کَ ْ٣ﷺ
کی رو٤ہ ُٗيگی حّ ک٘ٔکٖ ٓ٤ں گٍِطی ہ ۔ ح٣ک ک رؼي ىَٓٝی
آُٓخثٖ ح ٍٝىَٓٝی ک رؼي طَٔ٤ی ح ٍٝپ٣ َٜہ ِِٓٔہ ط ٜ٘ٔکخ ٗخّ
ٗہ٤ں ُ٤ظخ۔

اعش أس اَؼبو کی

ثؾبسد:

ؓ
آپ ٓ
هيٍی ر٤خٕ کَط ہ٤ں کہ ح٣ک رخٍ ٓ٤ں ٗ
كَ٠ص حرٓ ٞؼ٤ي
ؐ
۔آپ
پٞچٜخ „„٣خ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ! ٓذ ٓ ُ٣خى ٙآُٓخثٖ کْ کی ہٞطی ہ
ؐ
ٗ كَٓخ٣خ 7حٗز٤خء کی۔ پ َٜحٕ ٓ کْ ىٍؿہ ُٞگٞا کی۔ پ َٜحُٕ ٓ کْ
ىٍؿہ ُٞگٞا کی۔ آىٓی کی آُٓخثٖ حّ کی ى٘٣ی ک٤ل٤ض ک ٓطخرن ہٞطی
ہ ۔ حگَ  ٙٝى٤ٓ ٖ٣ں ٓ٠ز ١ٞہ ٞط ٞآُٓخثٖ رٜی ٓوض ہٞطی ہ ح ٍٝحگَ
ى٤ٓ ٖ٣ں َّٗ ہ ٞط ٞحُّ کی ى٘٣ی ک٤ل٤ض ک ٓطخرن ہی آُٓخثٖ ہٞطی ہ ۔
كظی کی ح٣ک ٝهض حٔ٣خ
ر٘يے پَ آُٓخث٘ٞا کخ ِِٓٔہ ؿخٍی ٍہظخ ہ
ٖ
آؿخطخ ہ کہ  ٖ٤ُٓ ٙٝپَ چِظخ ہ ط ٞحّ ک حٝپَ کٞثی گ٘خٗ ٙہ٤ں ہٞطخ۔‟‟
(طٌَٓی)۔
ٓ  ٖٓٞکخ ٣ہ حٔ٣خٕ ہ کہ ى ٖ٣کی ٍح٤ٓ ٙں پ ٖ٤آٗ ٝحُی ٓ٘کالص ٝ
طکخُ٤ق رہظَ ٖ٣ىٍ ّٝحٓ ٍٝل٤ي طـَرخص ہ٤ں۔ؿ ٞحُّ کی ٗو٤ٜض کٞ
آُٓخثٖ کی رٜٹی ٓ گِحٍ کَ ک٘يٕ ر٘خ ى٣ظ ہ٤ں۔ حّ ک حٔ٣خٕ کٞ
ؿال رو٘ظ ہ٤ں حُّ ٓ ُٗگ ک ٞکَٜچ ڈحُظ ہ٤ں۔

ُدػب أس گشٌہ ٔ

صاسی:

حپ٘ ٓوٜي ک ٞكخ َٛکَٗ ح٤ٜٓ ٍٝزظٞا ح ٍٝطکِ٤لٞا ٓ ٗکِ٘
ک ُُ ٤ىػخ ٓذ ٓ ٓ٠ز٣ًٍ ١ٞؼہ ہ ۔٣ہ ٓ ٖٓٞکخ ہظ٤ٜخٍ ہ ۔ ٍٍٓٞ
ہللا ﷺ ٗ حپ٘ی حُٓض ک٣ ٞہ طؼِ ْ٤ىی ہ کہ  ٙٝہللا ٓ ٓيى  ٝحٓظؼخٗض
۔آپ ٗ ُىػخ کخ ٓوخّ ر٤خٕ کَط ہٞث كَٓخ٣خ کہ ٣ہی ػزخىص
ِ١ذ کَے ؐ
آپ ٗ ٓ٘غ كَٓخ٣خ7
ہ ۔ ُىػخ ٓ٤ں ؿلِض ح ٍٝطٔخہَ ٓ
ؐ
ٓ٤ٜزظٞا ح ٍٝطکِ٤لٞا ک ٓٞحهغ پَ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓوُ ٜٙٞىػخث٤ں ک٤خ
حرٞہٍَٝ ٓ َٙ٣ح٣ض ہ کہ ٗزی ﷺ
کَط ط ٜ۔ طٌَٓی ٓ٤ں كَ٠ص
ؐ
آپ آٓٔخٕ کی َ١ف چہَٙ
ک ُ ٤ؿذ کٞثی ٓؼخِٓہ رڑح حہْ ہ ٞؿخطخ طؐ ٞ
رِ٘ي کَ ُ٤ظ ح ٍٝگڑگڑح کَ ُىػخ کَٗخ ٓوٜٞى ہٞطخ ط٣ ٞخ َك ُّی ٣خ هَّّٞ٤
کہظ ۔ كَ٠ص ؓ
حْٗ رٖ ٓخُک ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٗزی حکَّ ﷺ ک ٞؿذ
آپ ٞ٣ا ُىػخ کَط 7
کٞثی حہْ ٓؼخِٓہ ىٍپ ٖ٤ہٞطخ طؐ ٞ

229

سخقذ ٔ ػضًٌذ
ـ٣ ٢خ هَّ٤ـ ُّ ٞرِـ ََكْ َٔـظِ ِي أَ ْٓظَـــ٤غ۔
٣خ َك ُّ

ٝحٓط

طَ٤ی ٓيى کخ

"حے ُٗي ٙح ٍٝهخثْ ًحص۔ ٓ٤ں طَ٤ی ٍكٔض ک
١خُذ ہٞا"۔
ؓ
ػزخّ ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓ٤ٜزض ک
كَ٠ص ػزيہللا رٖ
ٓٞهغ پَ ٞ٣ا ىػخ کَط 7۔ ال اُ ٚاال ہللا ٍد حُؼَٕ حُؼظ ْ٤ال اُ ٚاال

ہللا ٍد حُٔٔخٝحص حُٔزغ ٍٝد حُؼَٕ حٌَُْ٣
(روخٍی۔ِْٓٔ)

"ہللا رٍِگ  ٝرَطَ ک ٓٞح کٞثی ٖحُہ ٗہ٤ں۔ ٓخطٞا آٓٔخٕ  ٖ٤ُٓ ٝک
ٍد ح ٍٝػَٕ کَ ْ٣ح ٍٝػَٕ ػظ ْ٤ک ٍد ہللا ک ٓٞح کٞثی ٖحُہ
ٗہ٤ں"۔
١خثق ٓ ٝحپٔی پَ ح ٍٝػِ ٙٝريٍ ک ٓٞهغ پَ آپ کی ُىػخث٤ں آؽ رٜی
ٍہ٘ٔخثی ى٣ظی ہ٤ں۔ ػِ ٙٝحُكي ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا ک ٞرڑے ُهْ آث ط ٜ۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ رٜی حّ ٓٞهغ پَ ُهٔی ہٞث ح ٍٝآپ ک ٞرٜی ىٖٗٔ ک
كِٔ ٙکی ٗہخىص کخ ٛيٓہ رٜی
ٓوض كِٔٞا کخ ٓخٓ٘خ کَٗخ پڑح۔ كَ٠ص
ؓ
حّ ؿِٝے ٓ٤ں آپ ک ٞپہ٘کخ۔ ُ٤کٖ آپ ٗ ٗيحثي ٜٓ ٝخثذ ک حٕ
ٓٞحهغ پَ ُىػخ ک ًٍ٣ؼ ہللا کی ٓيى حَٜٗ ٍٝص ِ١ذ کی۔ ح ٍٝہللا کی
كٔي  ٝط٤ٛٞق كَٓخثی۔ ؿِ ٔٙٝحكِحد ک ٓٞهغ پَ ؿذ ىٗٔ٘ٞا ٗ
ٍَٓ٘ٓ ٍٞک ٖ٤ک
ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓلخٓ َٙٛوض کَ ى٣خ ط ٞہللا ک
ؐ
طؼخُی کی َ١ف ٓظٞؿہ ہٞث ح ٍٝىػخ
هالف ُىػخ کَٗ ک ُ ٤ہللا
ٖ
كَٓخثی7

حُِ ٍِ٘ٓ ْٜحٌُظخد٣َٓ ،غ حُلٔخد ،ح ِّٛحألكِحد ،حُِْٜ
ح.ُُُِْٜٝ ِْٜٓٛ
"حے ہللا کظخد ک ٗخٍُ کَٗ ٝحُ  ،ؿِي كٔخد ُ ٘٤کی هيٍص
ٍکٝ ٜ٘حُ ۔ حٕ ُ٘کَٝا کٗ ٞکٔض ٓ ىٝچخٍ کَىے۔ حے ہللا حُٕ کٞ
ٗکٔض ىے ىے ح ٍٝحُٕ ک هيّ حُکٜخڑ ىے"۔
ُىػخ ػظ ْ٤ػزخىطٞا ٓ٤ں ٓ ح٣ک ػزخىص ہ ۔ٓ ٖٓٞپَ حٞٓ ٔ٣حهغ رٜی
آط ہ٤ں ؿذ  ٙٝطلکَ  ٝطيرَ ٓ ػخؿِ ہ ٞؿخطخ ہ ۔ حّ ک ُ ٤حّ
ض ُىػخ ىٍحُ
ک ٓٞح کٞثی ٍحٓظہ ٗہ٤ں ہٞطخ کہ  ٙٝہللا ک ٓخٓ٘ ىٓ ِ
کَىے۔ پ َٜحىُ َٛىػخ ک ُ ٤حُٹ ٜہٞث ہخط٤ٗ ٜک آط حُ ٍٝىػخ ک
حُلخظ کخ ِِٓٔہ هظْ ہٞطخ ہ ط ٞحُىٍ َٛد حُؼخُٔ ٖ٤کی َ١ف ٓ هز٤ُٞض
کخ كِٜ٤ہ ہ ٞؿخطخ ہ ۔

اُيٍذ ٔ ٌوٍٍ عے عشؽبس

ہَٕب:
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ٗخ٣خٕ ٗخٕ ٗہ٤ں کہ آُٓخثٖ ٜٓ ٝخثذ ٓ٤ں ٗ ّيص آؿخث
ِٓٔٔخٕ ک
ِ
حٍٝحٓالّ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا پَ پ ىٍپ كِٔ ہُ ٗٞگ٤ں ط ٞكخالص کی
حٛالف ح ٍٝطزيِ٣ی ٓ ٓخٗ ٝ ّٞ٣خکخٓی حُّ ک ىٍ ٓ٤ں ٍح ٙپخث ۔ ٍح ِٙ
هيح پَ چِ٘ حُٞ ٍٝگٞا ک ٞحّ َ١ف رالٗ کی ؿيٝؿہي ؿْ هيٍ
طکِ٤ق ى ٙحٛ ٍٝزَآُٓخ طٜی۔ ٍٓ ٍٞہللاﷺ کً ٞحطی ك٤ؼ٤ض ٓ ط ٞحّ کخ
آپ ٗ ہَ ٓ٘کَ ٓٞهغ پَ ؿْ ػِّ ٝ
ٓکَٔ ح ٍٝکخَٓ حىٍحک طٜخ۔ ؐ
ٗخ٣خٕ
حٓظوالٍ ح ٍٝپخَٓىی  ٝػخرض هيٓی کخ ٓظخہَ ٙكَٓخ٣خ  ٙٝآپ ہی ک
ِ
ٗخٕ طٜخ۔
آپ حپ٘ی ىػٞص کی کخٓ٤خری ح ٍٝحٓالّ کی َٓرِ٘يی کخ ٣ہ ٣و ٖ٤حپ٘
ٛلخرہ ک ىُٞا ٓ٤ں ؿخ گِ٣ں کَط ط ٜ۔ َٓ٘م ٓ ٝـَد طک حُٕ کخ
پ٤ـخّ پہ٘چ ؿخٗ کی ٗ٣ٞي ٓ٘خط ط ٜ۔ حٜٓ ٍٝخثذ ٘ٓ ٝکالص کخ ؿٞحا
َٓىی ح ٍٝؿَحٔص ٓ٘يی ٓ ٓوخرِہ کَٗ کخ ىٍّ ى٣ظ ط ٜ۔
ؓ
هزخد رٖ حٍص ک ٞؿہخا ىػٞص کی ٓ٘گ٘٤ی ٓ
ح٣ک ٓٞهغ پَ كَ٠ص
آگخ ٙكَٓخ٣خ ٝہخا کخٓ٤خری کخ ٣و ٖ٤رٜی ىال٣خ ح ٍٝكَٓخ٣خ„„7طْ ٓ پہِ
ُٞگٞا کی كخُض ٣ہ طٜی۔ کہ آىٓی ک ٞپکڑح ؿخطخ۔ حُّ ک ُ٤ٓ ٖ٤ُٓ ٤ں
گڑٛخ کٜٞىح ؿخطخ ح ٍٝحُٓ حُّ ُٓ٤ٓ ٖ٤ں گخڑ ى٣خ ؿخطخ۔ پ َٜآٍح ال٣خ ؿخطخ۔
ح ٍٝحُّ ک َٓ ک حٝپَ ٍک ٜکَ چ َ٤کَ ى ٝك ٜکَ ى٣خ ؿخطخ۔ ُ٤کٖ
٣ہ چ ِ٤حُّ ک ٞحّ ک ى ٓ ٖ٣ہٹخ ٗہ ٓکظی۔ ہللا کی هْٔ! ہللا حّ
ٓؼخِٓ کٓ ٞکَٔ کَک چٜٞڑے گخ۔ ٣ہخا طک کہ (ح٣ک ٝهض آث گخ)
ٓٞح ٍ٘ٛؼخ ٓ چَ کَ كٞٓ َ٠ص آث گخ ط ٞحُٓ ہللا ک ٓٞح حٍٝ
حپ٘ی رکَٞ٣ا ک رخٍے ٓ٤ں ر٤ٜڑث ٤ک ػال ٙٝکٔی کخ هٞف ٗہ ہٞگخ
ٓگَ طْ ؿِي رخُی ٓ٤ں پڑ گج ہ‟‟ٞ۔
ؿِ ٙٝه٘يم ک ٍِٔٔٓ ُٝخٗٞا ک ٞہَ َ١ف ٓ هطَٝا ٗ گَ٤ٜ
ٔ
ٍِٓٔٔٓ ٗ ٍٞخٗٞا کٞ
ٍکٜخ طٜخ۔ حّ کٹ ٖٜحٓ ٍٝوض ٓٞهغ پَ ہللا ک
ؐ
ه ٕٞهزَ٣خا ٓ٘خث٤ں۔ كَٓخ٣خ7۔ حّ ًحص کی هْٔ ؿْ ک ہخط٤ٓ ٜں َٓ٤ی
ؿخٕ ہ  ٍَٟٝ ٙٝطْ ٓ حّ ٓوظی کُ ٞى ٍٝکَ ىے گخ ؿ ٞطْ ى٣کٜ
ٍہ ہٞ۔ حٓ ٍٝـ٣ ٜو ٖ٤ہ کہ ٓ٤ں ر٤ض ہللا کخ ٞ١حف کَٝا گخ ح ٍٝہللا
ٖ
کَٔی ح ٍٝه َٜ٤ک ٞہالک کَ
کؼزہ کی ک٘ـ٤خا ٓـ ٜىال ىے گخ۔ حٍٝ
ىے گخ ح ٍٝپ َٜطْ حُٕ ک هِحٗ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں هَچ کَٝگ ‟‟۔
ص ى ٖ٣ک کخٍک٘خٕ ح ٍٝهخثي ٖ٣ک ٍَُٟٝ ٤ی ہ کہ  ٙٝحّ
ىػِ ٞ
ض ػِٔی کخ ىحٖٓ ٗہ چٜٞڑ٣ں۔ ٓخٓٞ٣ی ،پٔض ۂظی،
ٗزٞی ٓ٘ہؾ  ٝكکٔ ِ
ؐ
ُ
رِىُی ح ٍٝريىُی پ٤ٜالٗ ک رـخث ىُٞا ک ٞحٓ٤ي ح٣ ٍٝوَٗٓ ٓ ٖ٤خٍ
ک٤خ ؿخث ۔

ػضو ٔ اعزوالل أس صبثذ

هذيی:
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ٜٓخثذ ٘ٓ ٝکالص ح ٍٝآُٓخثٖ ک َٓحكَ ٓ٤ں ٓٓٝ ٖٓٞخثَ ک
ٓليٝى ہ ٗٞح ٍٝکِٔ ٍٝہ ٗٞک رخٝؿٞى گٜزَح٣خ ٗہ٤ں کَطخ۔  ٙٝحپ٘
هيح پَ رَٜٓٝہ کَک ٍح ِ ٙهيح ٓ٤ں ٛزَ  ٝحٓظوخٓض ىکٜخطخ ہ ۔ كن کی
َٓرِ٘يی ک ُ ٤هٞح ٙک ٔ٤رٜی كخالص ہٞا  ٙٝػِّ  ٝحٓظوالٍ حٍٝ
کَ ْ٣ک
ػخرض هيٓی کخ ٓظخہَ ٙکَطخ ہ ۔ ٗزی
حٓٓ ٙٞزخٍک ٓ٤ں ؿِٔٙٝ
ٔ
ؐ
ؿِ ٙٝك٘ ٖ٤ک ٓؼَک حّ کی ٗٔخ٣خا ٓؼخٍ ہ٤ں۔
حكي حٍٝ
ٔ
ؿِ ٙٝحكي ٓ٤ں کلخٍ ٗ پِٹ کَ كِٔہ ک٤خ ط ٞحّ کی ٗيص حّ هيٍ طٜی
ٔ
کہ رڑے رڑے ؿٞحا َٓى حٛ ٍٝزَی ِٓٔٔخٗٞا ک ُ ٤رٜی ٓ٤يحٕ ٓ٤ں
پخإا ؿٔخٗخ ٓ٘کَ ہ ٞگ٤خ طٜخ۔ حُّ ٝهض ٍٓ ٍٞہللا ﷺ َٛف ٛ ۴لخرہ
ک ۂَح ٙپ٤ک ٜطَ٘٣ق كَٓخ ط ٜ۔ ك ٍٞ٠حکَّ ؐ کی ك٤خص ٓزخٍکہ کی
آُٓخث٘ٞا کخ ٣ہ ٗخُک طَٞٓ ٖ٣هغ طٜخ کہ حّ ٓؼَک ٓ٤ں ح٣ک ٝهض حٔ٣خ
ِ١لہ
آپ ک ٓخطَٛ ٜف ىٛ ٝلخری ٍ ٙگج ط ٜ۔ كَ٠ص
ؓ
رٜی آ٣خ کہ ؐ
ؓ
ٝهخ ٗ ٙآپ ک ىكخع ٓ٤ں حپ٘
رٖ ػز٤يہللا ح ٍٝكَ٠ص ٓؼي رٖ حری
آپ کٝ ٞهق کَ ى٣خ طٜخ۔آُٓخثٖ ک حّ ٗخُک طَٞٓ ٖ٣هغ پَ ٍٓ ٍٞہللا
ﷺ پٍٞی ػخرض هيٓی ٓ حپ٘ی ؿگہ پَ ٓٞؿٞى ط ٜ۔ ح ٍٝرِ٘ي آٝحُ ٓ
ُٞگٞا ک ٞحپ٘ی َ١ف رُال ٍہ ط ٜ۔ كخالٗکہ حُّ ٝهض آٝحُ ىے کَ رالٗخ
آپ ٗ
حپ٘ رخٍے ٓ٤ں َٓ٘ک ٖ٤ک ٞهزَ ى ٘٣ک ٓظَحىف طٜخ۔ُ٤کٖ ؐ
ؿخٕ ہظِ٤ٜی پَ ٍک ٜکَ حٔ٣خ ک٤خ۔ حٛ ٍٝلخرہ ک ٞىٝرخٍ ٙحپ٘ گَى ؿٔغ
ک٤خ حِٔٔٓ ٍٝخٕ رخالهَ ىٖٗٔ ک ٞپٔپخ کَٗ ٓ٤ں کخٓ٤خد ہ ٞگج ۔
ؿِ ٙٝك٘٤ٓ ٖ٤ں رٜی پ ٖ٤آثی۔ ؿٗٞہی ِٓٔٔخٗٞا
کک ٜحٔ٣ی ٍٞٛص كخٍ
ٔ
ِٞ١ع كـَ ٓ پہِ ٝحىی ٓ٤ں هيّ ٍکٜخ ط ٞگٜخص ٓ٤ں ر٤ٹ ٜىٖٗٔ
ٗ
ِ
ٗ حچخٗک حُٕ پَ طَٝ٤ا کی رخٍٕ کَىی۔ پ٣ َٜکيّ ؿظٜٞا ک ؿظٜ
ِٓٔٔخٗٞا پَ ٹٞٹ پڑے۔ ِٓٔٔخٕ ٓ٘زٗ َٜہ ٓک ۔ حٔ٣ی رٜگيڑ ٓکی کہ
کٞثی کٔی کی َ١ف ى٣کٗ ٜہ٤ں ٍہخ طٜخ۔ پٔپخثی ح ٍٝكَحٍ کخ ٣ہ ػخُْ طٜخ
کہ حرٓٞل٤خٕ ٗ ٣ہ ى٣ک ٜکَ کہخ کہ حد حٕ کی رٜگيڑ ٓٔ٘يٍ ٓ پہِ
ٗہ٤ں ٍُک گی۔حّ ٓٞهغ پَ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ُٞگٞا ک ٞپکخٍح۔ُٞگ!ٞ
َٓ٤ی َ١ف آإ ٓ٤ں ػزيہللا کخ ر٤ٹخ ٓلٔي ہٞا۔ حّ ٗي٣ي رٜگيڑ ک
آپ کخ ٍُم کلخٍ کی َ١ف طٜخ۔ ح ٍٝحپ٘ هکَ ک ٞح٣ڑ ُگخ ٍہ
رخٝؿٞى ؐ
ط ٜ۔ ح٣ ٍٝہ كَٓخ ٍہ ط7 ٜ

حََٗخ حَُّ٘زِ ُّی َال َک ٌِد حَٗخ رٖ ػزيحُٔطِذ

"ٓ٤ں ٗزی ہٞا ٣ہ ؿٜٞٹ ٗہ٤ں۔ ٓ٤ں ػزيحُٔطِذ کخ ر٤ٹخ ہٞا"۔
آپ ک ٓخط ٜچ٘ي ٛلخرہ ط٤ُ ٜکٖ ػزخص  ٝحٓظوالٍ کخ
حّ ٓٞهغ پَ ؐ
ػخُْ ى٣يٗی طٜخ۔

يؾٕسِ أس سائے

نٍُب:
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ٓ٘خٍٝص حگَ َٗػی  ٍٞ١پَ ٓطِٞد ح ٍٝالُٓی ہ ط٘ٓ ٞکَ ٓٞحهغ پَ
طؼخُی ٗ هَإٓ ٓـ٤ي ٓ٤ں كکْ
٣ہ حٗظہخثی الُّ ہ ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٞہللا
ٖ
خ ٍُْٛٝكی حالَٓ (حٍ
ى٣خ ہ کہ حہَ حٔ٣خٕ ٓ ٓ٘ ٍٙٞکَ ُ٤خ کَٝ۔ ََ َٗ ٝ
ػَٔحٕ آ٣ض  )ٔ۷۴چ٘خٗکہ آپ ٗ ہَ ٓ٘کَ ٓٞهغ ح ٍٝىٗٞحٍ ح ٍٝکٹٖٜ
ٛلخرہ ٓ ٓ٘ ٍٙٞک٤خ۔ ح ٍٝرؼٞٓ ٞحهغ پَ ُٞگٞا کی
ص كخٍ ٓ٤ں
ؓ
ِ ٍٞٛ
ٓظلوہ ٍحث ک ٞحپ٘ی ٍحث پَ طَؿ٤ق ىی۔ ٝحٟق ٍہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ
ک٘ٓ ٞخٍٝص کخ كکْ ح ٍٝحهظ٤خٍ َٛف حُٗہی حُٓ٤ٓ ٍٞں ى٣خ گ٤خ طٜخ۔ؿٖ
ک رخٍے ٓ٤ں کٞثی ٝكی ٗخٍُ ٗہ ہٞثی ہ٣ ٞخ  ٙٝهخُٜظخ ً ُىٗٞ٤ی حٍُٓٞ
ہٞا۔
ػِ ٙٝريٍ ہ ۔ٓي٘٣ہ ک ِٓٔٔخٕ کٔٔپَٓی،
حّ کی ح٣ک ٗٔخ٣خا ٓؼخٍ
ٔ
ر َٓٓٝخٓخٗی ح ٍٝرہض ٓ ٓٔخثَ ٓ ىٝچخٍ ط ٜ۔ ح٤ٓ ٔ٣ں ؿ٘گ
کخ ِٓٔ ٢ہ ٞؿخٗخ ؿذ کہ رڑی طؼيحى ٓ٤ں ُ٘کَ کی آٓي طٜیُٗ ،يگی ٓٞص
کخ ٓٞحٍ طٜخ۔ حّ ٗخُک َٓكِ پَ آپ ٗ ٛلخرہ کَحّ ٓ ٓ٘ ٍٙٞک٤خ
حٓ ٍٝوظِق َٓحكَ پَ حُٕ ٓ ٍحث ُی۔ ٓي٘٣ہ ٓ رخہَ ٗکَ کَ ىكخع کخ
كِٜ٤ہ ک٤خ۔ ٓ٤يحٕ ريٍ ٓ٤ں ؿذ آپ ٗ حٓالٓی ُ٘کَ ک ٞريٍ ک هَ٣ذ
ؓ
كزخد رٖ ٌٍٓ٘ کی ٍحث کٞ
طَ ٖ٣چ٘ٔ پَ رٜڑح٣خ ط ٞآپ ٗ كَ٠ص
حپ٘ی ٍحث پَ طَؿ٤ق ىی۔ ح ٍٝكَٓخ٣خ „„ طْ ٗ رہض ٹ٤ٜک ٓ٘ ٍٙٞى٣خ۔
آپ ُ٘کَ ٓٔ٤ض حُٹ ٜح ٍٝآىٛی ٍحص ک ٝهض ىٖٗٔ ک
حّ ک رؼي ؐ
ٍٓ٤ٓ ٍٞں حّ كٞحُ
هَ٣ذ طَ ٖ٣چ٘ٔ پَ پہ٘چ کَ پڑحإ ڈحٍ ى٣خ۔ حُٓٙٞ
ؐ
ٓ رہض ٓی ٓؼخُ٤ں ٓخٓ٘ آطی ہ٤ں۔

فجش کب هٌٕم

علش:

ؿٔ٤خ کہ ہْ پکٛ ِٜللٞا ٓ٤ں ُک ٜچک ہ٤ں کہ رؼُٞ ٞگ ٛزَ کٞ
ح٣ک ٓ٘لی ٍ٣ٝہ ٓٔـٜظ ہ٤ں ح ٍٝکٍِٔٝی  ٝر رٔی حًُ ٍٝض ٝ
هٞحٍی ک ٓخط ٜهِ ٢ِٓ ٢کَ ى٣ظ ہ٤ں۔ ٣ہ ٛزَ ٗہ٤ں ہ ۔ رِکہ ٛزَ
ط ٞهخرَ طؼَ٣ق حٛٝخف حٓ ٍٝؼزض ٍٞ٣ٝا کخ ٗخّ ہ ٛزَ ح ٍٝػخرض هيٓی
الُّ  ِِّٝٓ ٝہ٤ں۔
حپ٘ ٗلْ ٓ ؿہخى پَ رٜی ٛزَ کَٗخ ہٞگخ۔ ىَٝٓٝا ٓ ؿہخى پَ رٜی
ٛزَ کی ٍَٟٝص ہٞطی ہ ۔ رخ ٓ َ١ٹکَحٗ ک ُ ٤رٜی ٛزَ
ٍَٟٝی ہ ۔ ىػٞص كن ک ٍحٓظ کی ٔٓ َ٣ٞ١خكض رٜی ٛزَ کی
ٓظوخٟی ہ ۔ حّ ٍح ٙک ٗ٘٤ذ  ٝكَحُ رٜی ٛزَ ہی ٓ  ١ہٞ
ٓکظ ہ٤ں۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ٖٕ رَّ کی ىحػ٤خٗہ ُٗيگی ٛزَ کی ح٣ک ىٍىٗخک
ىحٓظخٕ ہ ۔ ى٣کٜج ٗ ٙٝو ٚؿ ٞحپ٘ی هٛ ٓ ّٞخىم  ٝحٓ ٖ٤کخ ُوذ پخ
چکخ ہٞ۔ ح ٍٝه ّٞحُّ ک َٓ ٞآٗکٜٞا پَ رٹٜخطی ہٞ۔  ٙٝؿذ کخث٘خص کی
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ػظ ْ٤طَٛ ٖ٣يحهض ه ّٞک ٓخٓ٘ پ ٖ٤کَے ح ٍٝه ّٞحُّ ک ٞؿٜٹال
ىے۔ط ٞحّ ٓ رڑی طکِ٤ق ى ٙرخص ح ٍٝک٤خ ہٓ ٞکظی ہ ۔ ٓؼُِ ٝ
ٓلظَّ ح ٍٝکؼزہ کخ ٓظُٞی هزِ٤ہ ٓل ٞحّ ر٘خ پَ طٓ ٖ٤خٍ ک ُٗ ٤ؼذ
حری ١خُذ ٓ٤ں ٓل ٍٜٞکَ ى٣خ ؿخث ۔کہ حّ ک ح٣ک كَى ٗ ُٞگٞا کٞ
ہللا کی َ١ف رال٣خ ہ ۔ ک٤خ ٣ہ کٞثی ٓؼُٔٞی ٝحهؼہ ہ کہ ط ٖ٤رَّ طک
حٕ ُٞگٞا ک ٞحٗٔخٗی ٣ٍَٟٝخص کی حٗ٤خء كَحہْ ٗہ ہ ٗٞىی ؿخث٤ں۔حٍٝ
حُٗہ٤ں هٞص ال ٞٔ٣ص رٜی ٓٗ َٔ٤ہ آٓک ۔ ک٤خ حّ ٓ رڑی رٜی کٞثی
كن طِلی ہٓ ٞکظی ہ ۔ کہ کؼزہ ک كيِ ٝى كَّ ک حٗيٍ ط ٞؿخٗ ٍٞرٜی
ٓللٞظ ٓ ٝخٓ ٕٞہٞا۔ ٓگَ ٓلٔي ﷺ کٝ ٞہخا رٜی آُحىحٗہ ػزخىص کی
حؿخُص ٗہ ہٞ۔ حُٕ پَ گ٘يی حٝؿٜڑی پ٘٤ٜکی ؿخث ۔ حُٕ کخ گال ىرخ٣خ
ؿخث ۔حُٕ ٓ ريکالٓی کی ؿخث ۔ک٤خ ٣ہ ٗہخ٣ض طکِ٤ق ى ٙحَٓ ٗہ٤ں کہ
كو٤وی چکخ ک ر٤ٹ آپکی ر٤ٹٞ٤ا ک ٞحپ٘ ٗکخكٞا ٓ هخٍؽ کَک
ص ى ٖ٣ہٞ۔ ١خثق کخ
آپ کی ىػِ ٞ
آپ ک گ َٜر٤ٜؾ ى٣ں۔ حٝ ٍٝؿہ َٛف ؐ
ؐ
ٝحهؼہ کٔ ٣خى ٗہ٤ں ہ ح ٍٝحّ ٝحهؼ ٓ٤ں ٍٍٓ ٍٞكٔض ک ٓ٘ہ ٓ
ٗکِ حُلخظ رٜی ٓذ ک٣ ٞخى ہ ٗٞچخہج٤ں کہ „„ٗہ٤ں حے ہللا! ٗہ٤ں!حٗہ٤ں
طزخٗ ٙہ کَٗخ۔ ٣ہ ٗہ٤ں ط ٞحُٕ کی حٝالى ٓ٤ں ٓ کٞثی طَ٤ح ٗخّ ُٞ٤ح ہٞگخ‟‟۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ُٗيگی ٓ٤ٜزظٞا ،طکِ٤لٞا ،حرظالإا ح ٍٝآُٓخث٘ٞا ٓ
ُزَ ِ٣ہ ۔ حٕ طٔخّ ُٔلخص ٓ٤ں ٛزَ آپ کخ حٝڑ٘ٛخ رکٜٗٞخ ٍہظخ ہ ۔ حٍٝ
آپ هَإٓ ک حّ ر٤خٕ کی ٛيحهض پَ ٓہَ طٜي٣ن ػزض کَط ىکٜخثی
ى٣ظ ہ٤ں۔

ََُٝوَ ْي ًُ ٌِّرَ ْ
ٜزََ ُْٝح َػ َِٖٓ ٢خ ًُ ٌِّر ُْٞح َٝحُ ْْٝ ًُ ٝح حَ ٖطىْْ ُٜ
ض ٍُ ُٓ َِ ِّٓ ْٖ هَ ْزِِ َ
ي كَ َ
ض ّٖ
ى ِٓ ْٖ َّٗزَخِْ ٟحُ َُْٔ ََِِْٖٓ ٤
ہللاِ ۚ ََُٝوَ ْي َؿ ۗخ َء َ
َََُٗٗ ْٜخ ۚ ََ ٝال ُٓزَ ِّي ٍَ ُِ ٌَِِٖٔ ِ
(حالٗؼخّ۔)ٖ۷

" طْ ٓ پہِ رٜی رہض ٓ ٍٓ ٍٞؿٜٹالث ؿخ چک ہ٤ں ٓ ،گَ حّ
طکٌ٣ذ پَ ح ٍٝحُٕ حً٣ظٞ٤ا پَ ؿ ٞحٗہ٤ں پہ٘کخثی گج٤ں  ،حٗہٞا ٗ ٛزَ ک٤خ
٣ ،ہخا طک کہ حٗہ٤ں ۂخٍی ٓيى پہ٘چ گجی۔ ہللا کی رخطٞا ک ٞريُ٘ کی
١خهض کٔی ٓ٤ں ٗہ٤ں ہ ح ٍٝپکٍُٞٞٓ ِٜا ک ٓخط ٜؿ ٞکک ٜپٓ ٖ٤ح٣خ
حّ کی هزَ٣ں طٔہ٤ں پہ٘چ ہی چکی ہ٤ں"۔

دػٕد،دػٕد،

دػٕد:

ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ح ٍٝآپ ک ٛلخرہ ٗ ٓوخُل ٖ٤کی َ١ف ٓ طلوٝ َ٤
ط٠ل٤ک کی ح٣ک کِٜی ؿ٘گ کخ ٓخٓ٘خ ک٤خ۔ هظَ  ٝطـي٣ذ ٓ ىٝچخٍ
ہٞث ۔ ہـَص ک ػَٔ ٓ گٍِے۔ ٓخٍ  ٝحٓزخد ٓ ٓلَ ّٝہٞث ۔
آپ ک ٞح ٍٝآپ ک
ؿَ ٝکٞثی حٔ٣ی طکِ٤ق رخهی ٗہ٤ں ٍ ٙگجی طٜی ؿؐ ٞ
كظی کہ آپ ک ٞؿٜٞٹ رٝ ُ٘ٞحال،
ٓخطٞ٤ٜا کٗ ٞہ پہ٘کخثی گجی ہٞ۔
ٖ

234

سخقذ ٔ ػضًٌذ
ٓـ٘ ،ٕٞىٞ٣حٗہ ح ٍٝؿخىٝگَ کہخ گ٤خ (ٗؼ ًٞرخّلِل) ح ٍٝحّ پَ رٜی رْ ٗہ
آپ کٞ
کی۔ رِکہ ٓوخُل ٗ ٖ٤ػيحٝص کی آهَی كي طک پہ٘ک٘ ک ُ٤
ؐ
ٍحٓظ ٓ ہٹخٗ کی ىٔٛکی ىے ىی۔
آپ ک
پٓ َٜؼخِٓ کی ِٗحکض حپ٘
ٗوطہ ػَٝؽ ک ٞپہ٘کظی ہ ۔ حؐ ٍٝ
ٔ
هظَ کخ ػِٔی ٜٓ٘ٞرہ َٓ٘کٓ ٖ٤کہ کی ٓـِْ ٓ٤ں ٓ٘ظ ٍٞہٞطخ ہ ۔ حٍٝ
ٍحص ک حٗيَ٤ٛے ٓ٤ں حّ پَ ػَٔ ىٍآٓي رٜی ک٤خ ؿخطخ ہ ٓگَ ہللا
آپ ک ٞحٕ ُٞگٞا ٓ ٓللٞظ ٍکٜخ۔
طؼخُی ٗ
ٖ
ؐ
آپ حپ٘خ ۔ىٖٗٔ ٗ
حّ ٓخٍے ػَ٤ٓ ٛں ىٖٗٔ حپ٘خ کخّ کَطخ ہ حؐ ٍٝ
حپ٘ ہظٜک٘ڈے آُٓخث ح ٍٝآپ ٗ ٛزَ  ٝحٓظوالٍ کخ ٓظخہَ ٙک٤خ ح ٍٝحٕ
ٓوخُلظٞا کی پَح ٙک ٤رـ َ٤ه ّٞکی ٓـِٔٞا ٓ٤ں ؿخکَ ح ٍٝح٣ک ح٣ک
ؓ
ؿخرَ ٍٝح٣ض کَط ہ٤ں کہ
كَى ک َٓ ٞکَ حپ٘ی ىػٞص پ ٖ٤کی۔ كَ٠ص
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کہخ کَط ک٤خ کٞثی ٗوٓ ٚـٞٓ ٜحٍ کَک ه ّٞک
پخّ ٗہ٤ں ُ ؿخث گخ؟ (طخکہ ٓ٤ں حُٗہ٤ں ىػٞص ىٝا) کٗٞ٤کہ هَٗ ٖ٣
ٓـَ٤ٓ ٜے ٍد کخ کالّ ُٞگٞا طک پہ٘کخٗ ٓ ٍٝک ٍکٜخ ہ ۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ حپ٘ ٍحٓظ کی حٕ طٔخّ ٍکخٝٹٞا ک ٞػز ٍٞکَط ہٞث
ٓلٓ ٞلَ ٍہ ۔ ح ٍٝحُٗہٞا ٗ حپ٘ ػِّ کٗ ٞکٔظہ ٗہ ہ ٗٞى٣خ۔ ٣ہ رخص
ِ
ىحػ٤خٕ ى ٖ٣ک ًہٖ ٓ٤ں ۂ٘٤ہ طخٍُ ٙہ٘ی چخہ ٤۔ کہ ىػٞص حُّ ٝهض
طک کخٓ٤خری ٓ ۂک٘خٍ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظی ؿزظک حّ کی ٍح٤ٓ ٙں ٍٝكٞا
ک ٞگُٜال ٗہ ى٣خ ؿخث ۔ ىػٞص کی َٜٗص  ٝطخث٤ي ک ُ ٤ػِّ کی ٗيص
ٓ رڑ ٛکَ کٞثی چ ِ٤حۂ٤ض کی كخَٓ ٗہ٤ں ہ ۔ هٞط٤ں َٛف ک٤
رـ َ٤ح ٍٝهَرخٗ٤خا ىث ٤رـ َ٤ىػٞصٗ ،ظَ٣خص  ٝه٤خالص طک ٓليٝى
ہٞگی۔ ؿ ٞکظخرٞا ٓ٤ں ٍهْ حٓ ٍٝوٍَ ٖ٣کی طوََٝ٣ا ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہٞطی
ہ ۔ ٓگَ حٔ٣ی ىػٞص کٞثی طزيِ٣ی ح ٍٝحٗوالد پ٤يح ٗہ٤ں کَٓکظی۔
ٖ
ٍ ٍٖٗٝ ُٝکی
حُِٜٞس ٝحُٔالّ ٓ ٣ہ چِ٤
َٓ٤ص ٓلٔيی ػِی ٛخكزہخ
ِ
ٛلخرہ ٗ حپ٘
آپ ک
ؓ
آپ حؐ ٍٝ
َ١ف ػ٤خا ہ ٞکَ ٓخٓ٘ آطی ہ کہ ؐ
ؿْٔ ٝؿخٕ ٓ ُ کَ ُىٗ٤خٝی ٓخُ ٓ ٝخٓخٕ طک ہَ چ ِ٤ک ٞحٓالّ ک
حٝپَ ٗکٜخ ٍٝکَ ى٣خ۔ح ٍٝح٣ک رَٜپ ٍٞكکٔض ػِٔی حپ٘خثی۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ،حگٔض 6114ء 117ٙ ،طخٍ12ہ٘ٔخثی كخ َٛکی گجی)

د اَغبَی
اَغبٍَذ کے اط يؾغٍ َے پٕسے رًذَی ؽؼٕس کے عبرٓ ؽٍب ِ
کی کبيم رجذٌهی پٍؼ َظش سکٓی۔حٕ كَهٞا ح ٍٝػ٘خ َٛک ٞپہکخٗخ ؿٗٞظخّ
ك٤خص پَ كخٝی ط٤ٜں۔ حّ ه٤خىص کٗ َ٣ُ ٞظَ ٍکٜخ۔ ؿ ٞؿخہِی طٔيٕ کی
گخڑی چال ٍہی طٜی۔حٓ ىالثَ ک ٓخط ٜىػٞص رٜی ىی۔حُّ پَ ط٘و٤ي
رٜی کی ح ٍٝحٓ چِ٘٤ؾ رٜی ک٤خ۔ طخٍ٣ن ک ىٛخٍے پَ ٗگخٍ ٙکٜی۔
كخالص ٝ ٝحهؼخص کی ح٣ک ح٣ک ُہَ پَ طٞؿہ ىی۔ہَ ٝحهؼ ک ٞهخثيحٗہ
رَ٤ٜص ح٤ٓ ٍٝخٓی ٗؼ ٍٞک ٓخط ٜى٣کٜخ۔ کہ  ٙٝکْ پہِ ٓ ٞحٛالف
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کی ٓہْ ک ُٓ ٤ل٤ي ہ ۔ ح ٍٝکْ پہِ ٓ ٞهالف ؿخطخ ہ ۔ ٓؼخَٗے
ک ؿِٔہ ػ٘خ َٛپَ طٞؿہ ٍکٜی کہ ىػٞص ک ُ ٤کٔی ٓٞهغ پَ کْ
ٓ ک٤خ حُٓ٤ي٣ں کی ؿخ ٓکظی ہ٤ں۔حپ٘ی هٞص حٍ ٍٝكوخء ک ٞكَ٣لٞا کی
هٞص ٍ ٝكظخٍ ک ٓوخرَ ٓ٤ں ِٓلٞظ ٍکٜخ۔ ہَ حهيحّ ک ُٛ ٤ل٤ق طَٖ٣
ٝهض کخ حٗظظخٍ ٛزَ ٓ ک٤خ۔ ح ٍٝؿذ ُٓٝٞا گٜڑی آطی ط ٞؿَحٔص ٓ
هيّ حُٹٜخ ى٣خ۔ٍحث ػخّ ک ہَ ٓيٝؿٍِ کخ کخَٓ كہْ كخ َٛک٤خ۔ حٍٝ
ٓوخُل ٖ٤ک ہَ پَٝپ٤گ٘ڈے کخ ٓوخرِہ کَک حُٕ ک حػَحص ک ٞطٞڑح۔حپ٘
حُٞٞٛا کی کڑی پخر٘يی کی۔ ٓگَ آٗک٤ٜں ر٘ي کَک ٗہ٤ں رِکہ حكٞحٍ ٝ
ٗوطہ ٗگخٙ
ظَٝف ک ٞى٣کٜخ۔ ٝهض کی ِٜٓلظٞا کٔٓ ٞـٜخ۔ ح ٍٝكکٔ٤خٗہ
ٔ
حهظ٤خٍ ک٤خ۔ ؿہخا هيّ آگ رڑٛخٗ کخ ٓٞهغ ٓال۔آگ رڑٛخ٣خ۔آگ رڑ٘ٛخ
ؿذ ُٓٝٞا ٗہ ى٣کٜخ ط ٞهيّ ٍٝک ُ٤خ۔ ى ٝرالث٤ں ٓخٓ٘ آگج٤ں ط ٞح٣ک
ٓ رچ کَ ىَٓٝی ٓ ٓوخرِہ ک٤خ۔ؿ٘گی کخٍٝحثی کی ٍَٟٝص پڑی طٞ
ض ِٛق رڑٛخى٣خ۔ح ٍٝپ َٜکٔخٍ
ىٍ٣ؾ ٗہ٤ں ک٤خ۔ٜٓخُلض کی ٍحِٓ ٙی ط ٞىٓ ِ
٣ہ کہ حّ ٓخٍی ؿيٝؿہي ٓ٤ں هيح پَٓظی کی ٍٝف ح ٍٝحهالهی حهيحٍ کخ
ٗہ َٛف طللع ک٤خ رِکہ حُٕ کٔٗٝٞ٘ٗ َِٔٔٓ ٞخ ىی۔ حّ پٍٞے ٣َ١ن
کخٍ ک ٞحگَ هَإٓ حَ٤ٓ ٍٝص پخک ک حٍٝحم ٓ حهٌ کَک ٓخٓ٘
ٍک٤ٜج ط ٙٝ ٞكَم ر ٍٞ١ ّٖ٤پَ ٓؼِ ّٞہ ٞؿخث گخ۔ؿٌٓ ٞہذ ح ٍٝىٖ٣
ٓ٤ںٝ ،ػع ح ٍٝحٗوالری ىػٞص ٓ٤ں ،حٗلَحىی طِکج ٤ح ٍٝطٔيٗی طلَ٣ک
ٓ٤ں ہٞطخ ہ ۔
ك ٍٞ٠ﷺ ٗ چٗٞکہ ح٣ک ٓکَٔ ى ٖ٣ک ٞرَپخ کَٗ ک ُ ٤طلَ٣ک
آپ ٗ ح٣ک ح٣ک ِٓ ْ٤حُلطَص حكَحى ک ٞطالٕ ک٤خ۔
رَپخ کی طٜی۔ حّ ُؐ ٤
کِٔہ كن کی ٗٔغ ٍ ٖٗٝہ ٞگجی طٞ
ح ٍٝپ َٜؿْ ک ٓ٤ٓ ٘٤ں رٜی
ٔ
حُٓ ح٣ک ط٘ظ٤ٓ ْ٤ں پَٝى٣خ۔ حّ کی طَر٤ض کی۔حٓ حپ٘ ٓخط ٜک٘ٔکٖ
کی رٜٹی ٓ٤ں ڈحال۔ح ٍٝپ َٜؿْ َٓكِ ٓ٘٤ـظ٘ی ٓ٘ظْ هٞص كخ َٛطٜی
حُٓ حپ٘ی ه٤خىص ک طلض ؿخہِی ٗظخّ ک هالف ٓؼَکہ آٍحک٤خ۔كکَی
ٓ٤يحٕ ٓ٤ں رٜی٤ٓ ،خٓی ٓ٤يحٕ ٓ٤ں رٜی۔ ح ٍٝرخالهَ ؿ٘گ ک ٓ٤يحٕ ٓ٤ں
رٜی۔
ُ
ك ٍٞ٠ک گَى ؿٔغ ہٞث حٕ ک ٞآپ ٗ ٞٛكی ح ٍٝىٍٖ٣ٝ
ؿُٞ ٞگ
ؐ
ٗہ٤ں ر٘خ٣خ۔ ٍحہزٞا ح ٍٝؿٞگٞ٤ا ک ٗو٘ پَ ٗہ٤ں ڈٛخال۔ ريی ٓ
رٜخگ٘ ٝحال ح ٍٝؿخُذ هٞطٞا ٓ هٞف کٜخٗ ح ٍٝىُٝض  ٝحهظيحٍ ٓ
َٓػٞد ہٝ ٗٞحُی ًہ٘٤ض حُٗہ٤ں ٗہ٤ں ىی۔ُٞ ٙٝگ ؿَی ح ٍٝر رخک،
رخٗؼ ٍٞح ٍٝرَ٤ٜص ٓ٘ي ،هٞىىحٍ ح ٍٝؿً ،ٍٞ٤ہ ٖ٤حَ٣ُ ٍٝک ،كؼخٍ حٍٝ
ٓظلَک،پ ٍٝ ٖ٤ح ٍٝطِ٤گخّ ط ٜ۔
طخٍ٣ن ٓ٤ں کٞثی ح٣ک ٓؼخٍ رٜی حٔ٣ی ٓٞؿٞى ٗہ٤ں ہ کہ كخٓي ه٤خىص
ک ُٓ َ٣خ٣ہ کٞثی ٗظخّ كالف پ٘پ ٓکخ ہٞ۔ ح ٍٝرـ٤ٓ َ٤خٓی ک٘ٔکٖ
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ک ٓلٝ ٞػع  ٝطزِ٤ؾ ح ٍٝحٗلَحىی حٛطالف ک کخّ ٓ حؿظٔخػی
ض ٍحٗي ٙک رؼي گِٗظہ ٖٔ ٛيٞ٣ا ٓ٤ں
حٗوالد ٗٔٞىحٍ ہٞح ہٞ۔ هالك ِ
ٝػع  ٝحٍٗخى ،طزِ٤ؾ  ٝطٌک َ٤ح ٍٝطؼِ ٝ ْ٤طِک٤ہ ک ػ٘ٞحٕ ٓ ػظْ٤
حُ٘خٕ ٓٔخػیٔٓ ،خؿيٓ ،يحٍّ ح ٍٝهخٗوخہٞا ک حىحٍحص ک طلض ػَٔ
ٓ٤ں آطی ٍہی ہ٤ں۔ُ٤کٖ حّ ک رخٝؿٞى ٗہ حُّ كي ٓطِٞد طک حكَحى کخ
طِک٤ہ ہٓ ٞکخ ہ حٗ ٍٝہ کزٜی ٓؼخَٗے کی حط٘ی حٛالف ہٓ ٞکی ہ
ہللا
کہ ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں حؿظٔخػی ٗظخّ ريٍ ؿخث ۔ حٓ ٍٝلٔي ٍٓؐ ٍٞ
 َُ١كکَ حٍٝ
کخ حٗوالد ىٝرخٍٍٔٗٝ ٙخ ہ ٞؿخث ۔ ٛخف ظخہَ ہ کہ
ِ
ٗظَ٣ہ حٗوالد ٓ٤ں کٞثی رڑح ؿ ٍٜٞہ ۔  ٙٝؿ٣ ٍٜٞہی ہ
ٗو٘ہ کخٍ حٍٝ
ٔ
ٔ
ٗظخّ
کٞ
حكَحى
رـَ٤
ک٤
ک٘ٔکٖ
ٓ٤خٓی
ُ٤
ک
طزيِ٣ی
کی
ه٤خىص
کہ
ِ
طٔيٕ ٓ ٓ٘وطغ کَک ىػٞص کخ ٓوخ١ذ ر٘خ٣خ ؿخطخ ٍہخ ہ ۔ (ٓلٖٔ
حٗٔخٗ٤ض حُ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ ٖ۴طخ )۹۹
ٍٓ ٍٞہللاﷺ کی رؼؼض کخ ٓذ ٓ رڑح ٓوٜي ہللا ک ى ٖ٣کی َ١ف
ىػٞص ح ٍٝحُّ کخ ٗلخً طٜخ7

ن ُِْ ٤
ْ ٖ٣حُ َل ِّ
ِِّٚ ًُِِّ ٖ٣
ُظ َِ ََُٙ ٜػَِ ٠حُي ِ
 َٞ ُٛحَُّ ٌِ ١أٍَْ َٓ ََ ٍَُٓ َُُٚٞرِ ْخَُ ُٜيِ َٝ ٟى ِ
(حُٜق)67
رڑی ٓ٘ض ہ

کَ ْ٣کی ٣ہ ٓ ٙٝذ ٓ
"ح ٍٝۂخٍے ٍٍُٞٓ ٤
ؐ
حطزخع ہْ پَ الُّ ہ "۔
ُٞگ ؿذ ٣ہ کہظ ہ٤ں کہ ى ٖ٣کی حهخٓض ح ٍٝحٓالٓی ٗظخّ کخ رَپخ ہٗٞخ
حٗؼخّ هيحٗٝيی ک  ٍٞ١پَ ٣کخ٣ک
ط ٞحٓ َٛطِٞد ٗہ طٜخ ح٣ ٍٝہ ٓلٞ
ِ
آپ کی ؿيٝؿہي
ر٤چ ٓ٤ں آٗٔٞىحٍ ہٞح۔ طٙٝ ٞ
ك ٍٞ٠ک کخٍٗخٓ حؐ ٍٝ
ؐ
ك ٍٞ٠کی هخثيحٗہ رَ٤ٜص ح٤ٓ ٍٝخٓی
کی ٓوض ٗخهيٍی کَط ہ٤ں۔ حٍٝ
ؐ
ػظٔض پَ ؿزخٍ ڈحٍ ى٣ظ ہ٤ں۔
ٓ٤ؼخم ٓي٘٣ہ ٓ َٗٝع
٣ہخا ٓٞهغ ٗہ٤ں۔ ٍٗٝہ پٓ ٙٝ َٜخٍی ؿيٝؿہيؿٞ
ِ
ہ ٞکَ ٣ہٞىٞ٣ا٘ٓ ،خكوَ٘ٓ ،ٖ٤ک ٖ٤کی ٓخُٗٞا کی ر٤ن ک٘ی کَط ہٞث
كظق ٓکہ پَ ٓ٘ظؾ ہٞثی۔ کی طل٤ٜالص ٓخٓ٘ ٍک ٜى٣ظ ۔ ح ٍٝرظخط کہ
آهَ ُٞگ حّ ٓخٍے کخّ ٓ٤ں هخثيحٗہ رَ٤ٜص٤ٓ ،خٓی ٓہخٍص ،حٍٝ
َٛف ٗظَ
ٓ٠ز ١ٞكکٔض ػِٔی ک كَ٤ص ٗخک ٗٞحہي ٓ کْ َ١ف
ِ
کَ ُ٤ظ ہ٤ں۔ ٣ہ کہ٘خ کہ ٣ہ ٓذ کک ٜهيح کخ حٗؼخّ طٜخ۔ رخُکَ ٹ٤ٜک ہ ۔
ُ٤کٖ حّ ٓؼ٘ی ٓ٤ں کہ ہَ رٜالثی هيح کخ حٗؼخّ ح ٍٝػط٤ہ ہٞطی ہ ۔ طخہْ
حٗٔخٗٞا ک ٞکٞثی حٗؼخّ ؿزٜی ِٓظخ ہ کہ  ٙٝحّ ک ٍَُٟٝ ٤ی
ٓل٘ض ،ػوَ  ٝرَ٤ٜص ک ٓخط ٜکَ ىکٜخث٤ں۔
ك ٍٞ٠ک کخٍٗخٓ کخ ٣ہ ٓ٤خٓی پہِ ٞحط٘خ حٝؿ ٍٙ َٜگ٤خ
ريهٔٔظی ٓ
ؐ
ك ٍٞ٠کی ىػٞص حٜٗ ٍٝذ حُؼ ٖ٤ک ٛل٤ق ط ٍٜٞکخ
ہ کہ آؽ
ؐ
حىٍحک ٓ٘کَ ہ ٞگ٤خ ہ ۔ حّ پہِ ٞک ٞؿذ طک پٍٞی َٓ٤ص ٓ٤ں ٓخٓ٘
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ٗہ ٍکٜخ ؿخث ۔  ٙٝكَم ٓٔـ٤ٓ ٜں آہی ٗہ٤ں ٓکظخ۔ ؿٓ ٞليٝى ٌٓہز٤ض حٍٝ
۔ك ٍٞ٠پٍٞح ى ٖ٣الث ط ٜ۔ كن کی
ى ٖ٣ک ٤ٓٝغ ط٤ٓ ٍٜٞں ہ
ؐ
ر٘٤خىٝا پَ ٓخٍی ُٗيگی کخ ٗظخّ هخثْ کَٗ آث ط ٜ۔ هيح ک هٞحٖٗ٤
ک ٞػٔالً ؿخٍی کَٗ آث ط ٜ۔ ح ٍٝؿْ َ١ف کٔی ح ٍٝپہِ٤ٓ ٞں
ك ٍٞ٠کخ کٞثی ۂَٔ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ حّ َ١ف ٓ٤خٓی ه٤خىص کی ٗخٕ
ؐ
آپ کخ کٞثی ہْ َٓ ٗہ٤ں۔ ح ٍٝؿْ َ١ف آپ ُٗيگی ک ہَ
ٓ٤ں رٜی ؐ
آپ کی
ٓؼخِٓ ٓ٤ں حٓٗٞٔٗ ٝ ٙٞہ ہ٤ں۔ حّ َ١ف حّ ؿيٝؿہي ٓ٤ں رٜی ؐ
ًحص ۂ٘٤ہ ک ُ ٤حٓٗٞٔٗ ٝ ٙٞہ ہ ۔
ك ٍٞ٠کخ کخٍٗخٓہ ٣ہ ہ ۔ کہ آپ ٗ ٗ٤کی کی ىػٞص ىی۔ ٗ٤کی ک
ؐ
ؿِز ک ُ ٤ؿيٝؿہي کی۔ ح ٍٝح٣ک ٓکَٔ ٗظخّ هخثْ کَى٣خ ۔
(ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ ٗٔزَ ٖ۴طخ )۹۹
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عٍشد ِ فؾبثہ
ہْ پہِ ػَ ٝکَ چک ہ٤ں کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ حپ٘ی ٓ٘ض ک ٓخطٜ
ٓخط ٜهِلخث ٍحٗي ٖ٣کی ٓ٘ض ک ٞرٜی ىحٗظٞا ٓ پکڑے ٍہ٘ کی
طِو ٖ٤ح ٍٝطخک٤ي كَٓخثی ہ 7

ِّٖ٤۔
ْ ٖ٣حُ َٔ ِْ ٜيَ ٣
َّحٗ ِي َ
َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤رِ َُّٔ٘ظِِ َُّ٘ٓ َٝ ٢ش ْحُ ُوَِلَخ ِء حَُ ِ

اط هشػ ؽنشد ػجذہللا اثٍ يغؼٕد کی سٔاٌذ ہے:

الّ ر ِْٖ
هَخ ٍَ َ َٝ 7ك َّيػََ٘خ هَخ ٍَ َ َٝ 7ك َّيػََ٘خ َُٓ٘ ِْ ٤ي  ،ػ٘خ ُٓ ْؼظَ ِٔ َِ َ ،ػ ْٖ َٓ ِ
َّ ٢َ ٟ
ہللاُ َػ ْْٖ٘ َٓ " :ُٚ
ِٓ ْٔ ٌَِ ، ٖ٤ػ ْٖ هَظَخ َىسَ  ،هَخ ٍَ  7هَخ ٍَ حر ُْٖ َٓ ْٔؼُٞى ٍَ ِ
َّ ٠َِّٛ
ہللاُ َػَِ ْ َْ ََِّٓ َٝ ِٚ ٤؛
ًَ َ
د ُٓ َل َّٔي َ
خٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓظَؤ َ ًِّٓ٤خ كَ َِْ٤ظَؤََّّ رِؤََ ْٛلخ ِ
كَبًََِّٗ ْْ ُٜخُٗٞح أَرَ ََّ  ِٙ ٌِ َٛحألُ َّٓ ِش هُُِٞرًخ َٝأَ ْػ َٔوََٜخ ِػ ِْ ًٔخ َٝأَهَََِّٜخ طَ ٌَُِّلًخ َٝأَ ْه َََٜٓ ٞخ
َّ ٠َِّٛ
حهظَخ ٍََّ ُْ ُٛ
ْ َٛيً٣خ َٝأَكْ َََٜٔ٘خ َكخال  ،هَ ًْٓ ٞخ ْ
ہللاُ َػَِ ِْٚ ٤
ہللاُ ُُِٜلْ زَ ِش َٗزَِ ِٚ ِّ٤
خٍ ِ ْْ ٛ؛
َٝ ، َْ ََِّٓ ٝاهخٓش ى ،ٚ٘٣كَخ ْػ َِكُٞح َُ ْْ ُٜكََٝ ْْ َُِٜ ْ٠حطَّزِؼُ ْْ ُٛٞكِ ٢آػَ ِ
كَبًََِّٗ ْْ ُٜخُٗٞح َػَِْ ٠حَُ ُٜيْ ٟحُ ُٔ ْٔظَوِ ِ "ْ٤كٞحُہ7ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكِٚ٠
الرٖ ػزي حُزَ ،رَخدُ َٓخ طُ ٌْ ََ ُٙكِْ ِٚ ٤حُ َُٔ٘خظَ ََسُ َْ ٝحُ ِـ َيح ٍُ...
(طٌَٓی)
''ؿْ ٗو ٗ ٚکٔی کی پَٝ٤ی کَٗی ہ ٞطٓ ٙٝ ٞلٔي ٍٓ ٍٞہللا ﷺ
ک ٛلخرہ کی پَٝ٤ی کَے کٗٞ٤کہ پٍٞی حُ ّٓض ٓ٤ں حُٕ ک ىٍ ٓذ
ٓ ُ٣خى٤ٗ ٙک ط ٜ۔ حُٕ کخ ػِْ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙگہَح طٜخ۔  ٙٝرہض کْ
طؼخُی
طکِّق کَط ط ٜح٤ٍٗ ٝکی کَٗ ٓ٤ں ٓذ ٓ رڑ ٛکَ ط ٜ۔ ہللا
ٖ
ٗ حُٕ ک ٞحپ٘ ٗزیﷺ کی ٛلزض ک ُ ٤ح ٍٝحپ٘ ى ٖ٣ک ٞهخثْ کَٗ
ک ُ ٤چُٖ ُ٤خ طٜخ۔ ُ ٖہٌح حُٕ ک ٓوخّ َٓ ٝطز ک ٞپہکخٗ ٞح ٍٝحُٕ ک
ٗوٖ هيّ پَ چِ ٞکٗٞ٤کہ ٤ٓ ٙٝيٛی ٍح ٙپَ ط ٜ۔''
حٕ ٍٝح٣ظٞا ٓ ؿہخا ٣ہ ٝحٟق ہٞطخ ہ کہ هيٞ٤ٓٝا کخ ٣ہ پٍٞح گَٙٝ
ہی ہيح٣ض کی ٓ٤يٛی ٗخہَح ٙپَ طٜخ۔ ح ٍٝحٕ ُٞگٞا کی َٓ٤ص ۂخٍے
ٍُ٘ٗٝ ٤ی کخ ٓ٘٤خٍ ہ ۔ ٝہخا حٕ ٍٝح٣ظٞا ٓ ٣ہ رٜی ٝحٟق ہٞطخ ہ ۔
کہ حّ گَ٤ٓ ٙٝں ٓ هِلخث ٍحٗي ٖ٣کی ٓ٘ض حَ٤ٓ ٍٝص ح ٍٝحُٓ ٙٞکٞ
ح٣ک هٜٛٞی ح ٍٝرَطَ ك٤ؼ٤ض كخ َٛہ ۔ ح ٍٝػوَ رٜی ٣ہی کہظی ہ
کہ ٣ہ هٜٛٞی ح ٍٝرَطَ ك٤ؼ٤ض حٓ كخ َٛہی ہٗٞی چخہ ٤۔ طٜی۔
ح٣ک ط٣ ٞہ كَ٠حص گَٛ ٙٝلخرہ ٓ٤ں گَ َٓ ٓزي کی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظ
ط ٜ۔ ىَٓٝے حُٕ ک ػِٔی ٗوُٗ ٕٞيگی ک ہَ ٓ٤يحٕ ٓ٤ں ػزض ہ٤ں۔
چ٘خٗکہ ٍحٗيٜٓ ٖ٣ي ٖ٤٣ہ ٗٞک رخػغ حُٗہی کی ٓ٘ض رؼي ک
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞکخَٓ ٍہ٘ٔخثی ىےٓکظی ہ ۔
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پ٤ـٔزَ کی ٛلزض ک ُ٤
طؼخُی ٗ حپ٘
٣ہ ُٞ ٙٝگ ط ٜؿٖ ک ٞہللا
ٖ
ؐ
ُ
ٓ٘ظوذ كَٓخ ُ٤خ طٜخ۔حُٕ ک ىُٞا کخ حٓظلخٕ ُ کَ حٕ ک ٞحپ٘ ٗزی کخ
(حٓظ٤ؼخد ٔ ۔ٛللہ۔)۷
ٓيىگخٍ ح َ٣ُٝ ٍٝر٘خ ُ٤خ۔
٣ہ كَ٠حص پہِ ہی رہض ٓی ٛالك٤ظٞا ک كخَٓ ط٤ُ ٜکٖ ؿذ
ٍٓ ٍٞکی ؿالٓی ک ٞهز ٍٞک٤خ طُ ٞىٗ٤خ
ىحثَ ٙحٓالّ ٓ٤ں ىحهَ ہٞث حٍٝ
ؐ
ؿخٗظی ہ ۔ کہ حٕ کی ٛالك٤ظٞا ٓ٤ں ح٣ُ ٍٝخىِ ٙؿال پ٤يح ہٞثی۔حٙٝ ٍٝ
ح ٔ٣ػظ ْ٤حٛٝخف ک ٓخُک رٖ گج ۔ کہ حٕ حٛٝخف ک ُٞگ ٗہ حٕ
ٓ پہِ ُٓ ٖ٤پَ آرخى ہٞث حٗ ٍٝہ حّ ک رؼي ىٝرخٍ ٙى٣ک ٜگج ۔
گ٣ٞخ ؿخہِ٤ض ک رہظَ ُٞگ حٓالّ ک رہظَُٞ ٖ٣گ رٖ گج ۔ه٤خٍ ْٛكی
آپ ک ى ٖ٣ک
حُـخہِ٤ہ ه٤خٍ ْٛكی حالٓالّ (روخٍی) ٣ہی ُٞگ ط ٜؿؐ ٞ
ح ٔ٣ىٞ٣حٗ ہ ٞگج کہ ٓ٤يٗخ كٖٔ رَٜی كَٓخط ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ
ٓٛ ۴لخرہ کَحّ ک ٞى٣کٜخ حُٕ کخ ُزخّ ُ٣خى ٙطَ حُ ٕٝکخ ہٞطخ طٜخ۔حگَ طْ حُٕ
ک ٞى٣کٜظ ط ٞطْ حُٗہ٤ں پخگَ حٓ ٍٝـ٘ ٕٞکہظ ح ٍٝحگَ  ٙٝطٔہخٍے
حچٜٞا ک ٞى٣کٜظ ط ٞکہظ کہ حُٕ کخ ى٤ٓ ٖ٣ں کٞثی كٜہ ٗہ٤ں کٗٞ٤کہ
ؓ
ػَٔ
ػِی حرٖ
 ّٞ٣كٔخد پَ حٔ٣خٕ ٗہ٤ں ٍکٜظ ۔ح٤ٓ ٍٝيٗخ
ؓ
٣ہ ُٞگ ِ
ٍٓ ٍٞحّ حُٓض ک رہظَُٞ ٖ٣گ ط ٜحُٕ ک
كَٓخط ہ٤ں کہ حٛلخد
ؐ
ىٍ رہض حچ ٜط ٜحُٕ کخ ػِْ رڑح گہَح طٜخ۔ ح ٙٝ ٍٝہَ هْٔ ک طکِلخص
(كِ٤ۃ حال٤ُٝخ الری ٗؼْ٤۔ٔ ٛللہ )ٖٓ۷
ٓ ى ٍٝط ٜ۔

ػهی افؾبة سعٕل کے ثبسے يٍں كشيبرے ہٍں:
عٍذَب ؓ

ہللا ک ٛلخرہ کَحّ ک ٞى٣کٜخ ہ ۔ آؽ کٞثی چِ٤
„„رويح ٓ٤ں ٗ ٍٓؐ ٍٞ
حٕ ؿٔ٤ی ٗہ٤ں ٙٝ ،هخُی ہخط ،ٜپَحگ٘ي ٙح ٍٝژ٤ُٝي ٙرخٍ ح ٍٝؿزخٍ آُٞى ہٞ
کَ ٛزق کَط ط ٜ۔حُٕ کی آٗکٜٞا ٓ آٗٔ ٞح ٔ٣گَط ط ٜکہ حُٕ
ک کپڑے ر٤ٜگ ؿخط ط( ٜؽ ٰزی رجم صٍبثٓى) رويح آؽ ک ُٞگٞا کٞ
ى٣ک ٜکَ حٔ٣خ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ حُٗہٞا ٗ ؿلِض ٓ٤ں ٍحص گِحٍی ہ ۔
(حُزيح٣ہ  ٝحُ٘ہخ٣ہ)۲/۸7

أس عٍذَب ػجذہللا ثٍ يغؼٕد َؓے اٌک سٔص اپُے صيبَے کے
نٕگٕں عے كشيبٌب:

„„طْ ٗٔخُ٤ٓ ٍُٙٝ ،ں حٛلخد ٍٓ٣ُ ٓ ٍٞخى ٙہ ،ٞطْ حُٕ ٓ ُ٣خىٙ
ٓـخہي ٙکَط ہ٤ُ ،ٞکٖ  ٙٝطْ ٓ رہض رہظَ طُٞ ‟‟ ٜگٞا ٗ پٞچٜخ „„
کْ ٝؿہ ٓ ‟‟ كَٓخ٣خ „„ ُ ٙٝىٗ٤خ ٓ رہض ُ٣خى ٙر ٍؿزض ط ٜحٍٝ
آهَص ک رہض ُ٣خى٘ٓ ٙظخم ط ُْٛ ‟‟ ٜکخٗٞح حُٛي كی حُيٗ٤خ ٝحٍؿذ كی
حالهَٙ۔(كِ٤ۃ حال٤ُٝخ ٔ)ٖ۲/
 ٙٝؿْ ٓہْ پَ رٜی ؿخط ط ٜۂ٘٤ہ کخٓ٤خد ہ ٞکَ آط ط ٜ۔ حٓالّ
الٗ ٓ پہِ حُٕ کخ پ٘٤ہ ٍہِٗی ح ٍٝڈحکہ ُٗی طٜخ۔ حُٕ کی پ٘٤خٗ٤خا
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ػخُْ ٗ
ٓ٘٤کڑٝا هيحإا ک ٓخٓ٘ ؿٜکظی ط٤ٜں۔ُ٤کٖ ؿذ َٓکخٍ ىؐ ٝ
حُٕ ک ىٍ  ٝىٓخؽ ٓ٤ں طٞك٤ي ک ؿٌرخص پ٤يح ک ٤ط ٞحُٕ ٓ٤ں كو٤وی هيح
پَٓظی ؿ ٞآهَص کی ٗـخص کخ ًٍ٣ؼہ ہٞطی ہ آگجی۔ حد حُٕ ک كکَ ٝ
طؼخُی
ًہٖ ٓ٤ں ہللا کی رڑحثی کخ حكٔخّ ؿخگ حُٹٜخ۔ ح ٍٝحُٕ کخ ٝؿٞى كن
ٖ
ٗخٗہ کی حكٔخٕ ٓ٘يی ک ؿٌرہ ٓ َٓٗخٍ ہ ٞگ٤خ۔ پ َٜحٕ کخ ہخط ،ٜحُٕ
کخ پخإا ،حُٕ کی آٗک ،ٜحُٕ کی ُرخٕ ح ٍٝحُٕ ک طٔخّ حػ٠خ  ٝؿٞحٍف
َٛف حَٛ ٍٝف ہللا ٖ
طؼخُی ک ٝظخثق حىح کَٗ ُگ ۔حد حُٕ کی
پٍٞی ہ٘ظی حّ ُىػخ کی ػِٔی طلٔ َ٤رٖ گجی۔ ؿٍ ٞکٞع ٓ ٝـٞى ٓ٤ں
پڑ ٘ٛک ُ ٤ۂ٤ں طِو ٖ٤کی گجی ہ ۔

ٖ
َِ ٜیْ َِّ ُٓ ٝو ْی ََ ٝػ ْ
ٜزِی ۔
ظ ِٔ ْی ََ ٝػ َ
ک َٓ ْٔ ِؼ ْی َٝرَ َ
حَُِّ َّْ ُٜه َ٘ َغ َُ َ

"حے ہللا طَ٤ے ُ ٤ؿٜک گ٤خ َٓ٤ح کخَٕ٤ٓ ،ی آٗکَ٤ٓ ،ٜح ٓـَِ٤ٓ ،ی
حٓالّ حٍٝ
(پ٤ـٔزَ
ہڈی ،حَ٤ٓ ٍٝے حػٜخد"۔
ؐ
ؿِٝحص َٓ ٝح٣خ كکٓ ْ٤لٔٞى حكٔي ظلَ ٛللہ )ٔ۷ ٝ ٔ۲
ٓ ٙٞكٔ٘ہ ک رؼي ٛلخرہ کَحّ کی َٓ٤ص کخ ٓطخُؼہ
هَإٓ ٓـ٤ي ح ٍٝحُ ٔ
ح٣ک حہْ ى٘٣ی ٍَٟٝص ہ ۔ ٛلخرہ کَحّ ٓ ٙٝويّ گَ ٙٝہ ؿٖ کی
طَر٤ض ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ؿَٓ ٔ٤ر ّی ٗ هٞى كَٓخثی۔ ٣ہ  ٙٝالػخٗی ٓويّ
گَ ٙٝطٜخ۔ ؿٖ کخ ىٍ  ٝىٓخؽ ٗہخ٣ض پخک ِٙ٤حٓ ٍٝطہَ طٜخ۔ ؿْ کخ حكٔخّ
ٗ ٝؼ ٍٞحٗظہخثی ٛخف ٗ ٝلخف طٜخ۔ حٕ ک حكٔخّ ح١خػض گِحٍی ٗ
ُ
حُٕ ک ُ ٤ػَٔ ک ٞرٜی ٗہخ٣ض ىٍؿہ آٓخٕ کَى٣خ۔ هيح ک حكکخّ حٕ
ک ُ ٤رٞؿ ٜر٘٘ ک رـخث ہِک پِٜک ح ٍٝكي ىٍؿہ آٓخٕ ہٞ
گج ۔ هَإٓ کی طؼِٔ٤خص حٕ ک ٗل٤ٓ ّٞں حّ َ١ف حُطَ گج٤ں کہ حٕ کی
ُٗيگ٤خا حٓالّ کخ چِظخ پَٜطخ ٗٔٗٞہ رٖ گج٤ں۔آث ٤ہْ ٣ہخا حُٕ کی ُٗيگٞ٤ا
ک چ٘ي حٍٝحم کخ ٓطخُؼہ کَ٣ں۔

ٛلخرہ حٍٝ

هَإٓ7

ٛلخرہ کَحّ هَإٓ کی طالٝص ح ٍٝحّ ٓ٤ں طيرَ حّ ؿَ ٝک ُٗ ٤ہ٤ں
کَط ط ٜکہ حپ٘ی ٓؼِٓٞخص ک ٞرڑٛخث٤ں ٣خ حىری ًٝم ک ٞطٔک ٖ٤ى٣ں۔ ٣خ
ًہ٘ی طلَ٣ق کخ ٓخٓخٕ ٓہ٤خ کَ٣ں۔ حٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی كَى رٜی کزٜی حّ
ؿَ ٝک ُ ٤هَإٓ ٗہ٤ں ٓ٤کٜظخطٜخ کہ  ٙٝػِٔی ح ٍٝهخٗٗٞی ٍٓٝ ُٞ
ٓٔخثَ ٓ٤ں حپ٘ ٓخروہ ػِْ ک حٗيٍ حٟخكہ کَٗخ چخہظخ طٜخ۔٣خ کٔی رٜی
پہِ ٓ ٞحپ٘ی ػِٔی کَٔ ک ٞپٍٞح کَٗخ چخہظخ طٜخ۔ رِکہ  ٙٝهَإٓ کی َ١ف
حّ ٍُ ٤ؿٞع کَطخ طٜخ۔ طخکہ ٣ ٙٝہ ٓؼِ ّٞکَے کہ حّ کی حٗلَحىی
ُٗيگی ک رخٍے ٓ٤ں ٓخُک حُِٔک ٗ ک٤خ ہيح٣خص ىی ہ٤ں۔ ؿْ
ٓؼخَٗے ک حٗيٍ ٓ ٙٝخْٗ ُ ٍہخ ہ حُّ کی حؿظٔخػی ُٗيگی ک
ُ ٤ک٤خ حكکخّ ہ٤ں۔حّ رَگِ٣ي ٙؿٔخػض کخ ہَ كَى ٓ٤يحٕ ؿ٘گ ٓ٤ں ُڑٗ
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طؼخُی ک حكکخّ ٓ ٍٞٛٞہٞط ہی حٕ پَ رال
ٝحُ ٓپخہی کی ٓخٗ٘ي ہللا
ٖ
چ ٝ ٕٞچَح کخٍر٘يہ ٞؿخطخ طٜخ۔  ٙٝح٣ک ہی ٗ٘ٔض ٓ٤ں هَإٓ كک ْ٤کی
کجی ٍٓٞط٤ں ٗہ٤ں پڑ ٛڈحُظخ طٜخ۔ حُٓ حكٔخّ طٜخ کہ حّ َ١ف حُّ ک
ک٘يٞٛا پَ ٣کيّ رہض ٓ كَحث ٞحًٓ ٍٝہ ىحٍٞ٣ا کخ رٞؿ ٜآپڑے گخ۔ ٙٝ
ُ٣خى٣ُ ٓ ٙخى ٙىّ آ٣خص کی طالٝص کَطخ ،حُٗہ٤ں كلع کَطخ ح ٍٝحُٕ کٞ
٣َ١وہ طؼِ ْ٤کی طل َ٤ٜۂ٤ں كَ٠ص
ػِٔی ُٗيگی پَ ٗ ٖخكٌ کَطخ۔ حّ
ٔ
ؓ
ٓٔؼٞى کی ح٣ک كي٣غ ٓ ِٓظی ہ ۔ حّ ٍٝح٣ض ک ٞكخكع حرٖ
ػزيہللا حرٖ
کؼ ٗ َ٤حپ٘ ٓويٓہ طلٔ٤ٓ َ٤ں ٗوَ ک٤خ ہ ۔
(ؿخى٤ٓ ،ٍِ٘ٓ ٝ ٙي هطذ ٗہ٤يٛللہ  ۴۴طخ )۸۸
ؓ
حٗؼَی ؿٛ ٔ٤لخرہ
حرٓٞٓٞی
آپ حری رٖ کؼذ ،ػزيہللا رٖ ٓٔؼٞى حٍٝ
ٖ
ؐ
ٓ هَإٓ ٓ٘٘خ پٔ٘ي كَٓخط ؿ ٞهَإٓ ک كخكع ح ٍٝطـ٣ٞي  ٝكٖٔ
ؓ
ٓٔؼٞى ٗ کہخ „„ٍٓ ٍٞہللا ؐ
هَحٔص ٓ ٓظٜق ط ٜ۔ چ٘خٗکہ ػزيہللا رٖ
ٗ ٓـ ٜكَٓخ٣خٓ„„ 7ـ ٜهَإٓ ٓ٘خإ‟‟ ٓ٤ں ٗ ػَ ٝک٤خ حے ہللا ک
آپ ٗ
ٍٓ٤ٓ !ٍٞں هَإٓ پڑٞٛا۔كخالٗکہ هَإٓ آپ پَ ٗخٍُ ک٤خ گ٤خ ہ ‟‟ ؐ
ؐ
ؓ
ٓٔؼٞى کہظ ہ٤ں
كَٓخ٣خ „„ ٓ٤ں ىَٝٓٝا ٓ ٓ٘٘خ پٔ٘ي کَطخ ہٞا‟‟۔حرٖ
كظی کہ ٓ٤ں َِ ٝؿ ْجَ٘خ رِيَ َػَُِ َٛ ٠ئ َال ِء
ٓ٤ں ٗ ٍٓٞس حُ٘ٔخء کی آ٣خص پڑ٤ٛں ٖ
آٗل ٍٞ٠کی آٗکٜٞا ٓ آٗٔ ٞرہہ
َٗ ِ٤ٜيًح طک پہ٘کخ ط٤ٓ ٞں ٗ ى٣کٜخ
ؐ
(ٛل٤ق روخٍی )ِْٔٓ ٝ
ٍہ ہ٤ں ۔
حٓخّ روخٍی ٗ كَ٠ص حْٗ رٖ ٓخُک کی ٓ٘ي ک ٓخط ٜر٤خٕ ک٤خ کہ
ؓ
طؼخُی ٗ ٓـ ٜكکْ
کؼذ ٓ کہخ ہللا
ٗزی ٗ حری رٖ
ٖ
حُٗہٞا ٗ کہخ„„ ؐ
طؼخُی
ى٣خ ہ کہ ٓ٤ں هَإٓ کی هَحٔص طْ ٓ ٓ٘ٞا۔ حُٗہٞا ٗ کہخ ک٤خ ہللا
ٖ
آپ ٗ كَٓخ٣خ ہخا حُٗہٞا ٗ کہخ ٍد حُؼخُٔ ٖ٤ک
ٗ َٓ٤ح ٗخّ ُ٤خ ہ ؟ ؐ
آپ ٗ كَٓخ٣خ „„ہخا‟‟ ط ٞحُٕ کی آٗکٜٞا ٓ آٗٔٞ
ہخا َٓ٤ح ًکَ ک٤خ گ٤خ؟ ؐ
حرٓٞٓٞی حٗؼَی کی آٝحُ پَ طؼـذ
ہللا
ٖ
رہ٘ ُگ (كظق حُزخٍی) ٍٓؐ ٍٞ
ُ
آٍ ىحإى کی
كَٓخ٣خ کَط
ؐ
آپ ٗ حُٕ کی حّ هٞری ک رخػغ حٗہ٤ں ِ
كٛ ٗ ٍٞ٠لخرہ ٓ هَإٓ
ِٓحٓ ٓ َ٤ط٘ز٤ہ ىی۔ حٓی َ١ف ٓ
ؐ
ٓ٘خ۔
ػخُْ۔ڈحکٹَ حکَّ ٤ٟخء حُؼَٔی ٛللہ )۴۸۷۔
(َٓ٤ص ٍكٔ ِ
ض ؐ

دل ثٍذاس کی مشٔسد:

آؽ ۂخٍے ہخطٜٞا ٓ٤ں رٜی ٝہی هَإٓ ہ ؿٛ ٞلخرہ کَحّ ک پخّ طٜخ
حُٗہ٤ں ط ٞحّ هَإٓ ٗ ح٣ک ر ٓؼخٍ گَ ٙٝر٘خ ى٣خ۔ ُ٤کٖ ہْ۔۔۔،؟آؽ ۂخٍے
حٗيٍ حٕ ؿ ٗٞٔٗ ٔ٤ح ٍٝکَىحٍ کٞ٤ا پ٤يح ٗہ٤ں ہٞط ۔ ک٤خ آؽ هَإٓ کی
طخػ َ٤هظْ ہ ٞگجی ہ ؟۔۔۔۔ ٗہ٤ں ہَ گِ ٗہ٤ں ،هَإٓ کی طخػ َ٤هظْ ٗہ٤ں ہٞثی
رِکہ  ٙٝىٍ ر٤يحٍ ٗہ٤ں ہ٤ں ؿٖ ک حٗيٍ ٣ہ طخػ َ٤پ٤يح ہٞطی ہ ۔ حّ
كو٤وض ٓ حٗکخٍٗہ٤ں کہ هَإٓ کی َ١ف ٍؿٞع کی ٍٞٛص ٓ٤ں ہی ہْ
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حّ پَ٘٣خٕ کٖ ٍٞٛص كخٍ ک ٞهظْ کَ ٓکظ ہ٤ں۔ هَإٓ ک ٞچٜٞڑ کَ
٣خ حّ کٗ ٞظَ حٗيحُ کَک کٞثی ًٍ٣ؼہ ح٣َ١ ٍٝوہ حٔ٣خ ٗہ٤ں ؿ ٞحُٓض
کی حٛالف ح ٍٝطزيِ٣ی ٓ٤ں ر٘٤خىی کَىحٍ حىح کَ ٓک حٓ ٍٝطِٞرہ ٗظخثؾ
كَحہْ کَے۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿ ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٔ۷ ٕٞطالٝص هَإٓ کخ ر٘٤خىی طوخٟخ
حُ حٍٗخى حَُكٖٔ ٖ ٛللہ۔ٓ)۷

عبہهٍذ عے يکًم ال رؼهوی:
رگ ٕٞحٓالّ ہ ٞؿخطخ ط ٙٝ ٞحپ٘
ػہي ٍٓخُض ٓ٤ں ح٣ک ٗو ٚؿذ كِوہ
ِ
ى ٍٝؿخہِ٤ض ک٣ ٞک هِْ طَک کَ ى٣ظخ طٜخ۔ ٣ہ ٛلخری کی ٗخٕ طٜی۔ کہ
ِ
ىحثَ ٙحٓالّ ٓ٤ں هيّ ٍکٜظ ہی ٣ ٙٝہ ٓلٔ ّٞکَطخ کہ  ٙٝکظخد ك٤خص
کخ ح٣ک ٍٝم حُُٹ ٍہخ ہ ح ٍٝح٣ک ٗج ى٤ٓ ٍٝں ىحهَ ہٍ ٞہخ ہ ؿٞ
گِٗظہ ؿخہِی ُٗيگی ٓ ٓوظِق ہ ۔  ٙٝؿخہِی ُٗيگی کی طٔخّ ٓؼِٓٞخص
کٗ ٞک ٗ ٝزہ ح ٍٝهخثق ٗگخہٞا ٓ ى٣کٜظخ۔حُّ پَ ٣ہ ه٤خٍ ١خٍی ٍہظخ
کہ ٣ہ طٔخّ ٗخپخک ح ٍٝپِ٤ي کخّ ط ٜ۔حٕ ٓ٤ں ح ٍٝحٓالّ ٓ٤ں کٞثی ٓ٘خٓزض
ٗہ٤ں ہ ۔پَٜحّ حكٔخّ ح ٍٝهِزی ىٛڑکٖ ک ٓخط ٙٝ ٜحٓالّ کی َ١ف
ٗلْ
ٗ ٍٞہيح٣ض كخ َٛکَے۔ح ٍٝحگَ کزٜی حُّ کخ
ُپکظخ طخکہ ٝہخا ٓ
ِ
ِ
حٓخٍ ٙؿخُذ آؿخطخ ٣خ طَک ٗي ٙػخىحص کی کٖ٘ حُّ پَ ؿخُذ آؿخطی ٣خ
حٓالّ ک حكکخّ کی طؼٔ٤ٓ َ٤ں حّ ٓ کٞثی طٔخہَ ہ ٞؿخطخ۔ طٙٝ ٞ
حكٔخّ گ٘خُٝ ٙؼِٕ ٓ ر چ ٖ٤ہ ٞؿخطخ ح ٍٝكٍٞحً طٞرہ کَطخ۔  ٙٝحپ٘
ىٍ کی حطٜخ ٙگہَحثٞ٤ا ٓ٤ں حپ٘ گ٘خ ٙکی طالكی حٍٝ ٍٝف کی ططہ َ٤کی
ٍَٟٝص ٓلٔ ّٞکَطخ ح ٍٝىٝرخٍ ٙهَآٗی ہيح٣ض ک ٓطخرن ٓکَٔ ٍٞ١
پَ ڈ َٛؿخٗ ک ُ ٤کٗٞخا ہٞطخ۔
ُ
ىحٖٓ حٓالّ ٓ٤ں پ٘خ ٘٤ُ ٙک رؼي حُّ کی ک٤ل٤ض ٣ہ ہ ٞؿخطی طٜی۔ کہ حّ
ِ
ک ؿخہِی حٗ ٍٝجی حٓالٓی ُٗيگی ک ىٍٓ٤خٕ کخَٓ حٗوطخع ٝحهغ ہ ٞؿخطخ
طٜخ۔ ٣ہ حٗوطخع پٍٞے ٗؼ ٍٞحٞٓ ٍٝچ ٓٔـ ٜك ِٜ٤ک طلض ہٞطخ۔
حّ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں حٍىگَى ک ؿخہِی ٓؼخَٗے ک ٓخط ٜحُّ ک طٔخّ
حؿظٔخػی ٍٝحر ٢ٹٞٹ ؿخط  ٙٝحپ٘ی طٔخّ ک٘ظ٤خا ؿالکَ حّ ؿٌرہ ُُٞٝ ٝہ
ک ٓخط ٜحٓالّ ک ٓخطٓ ٜکَٔ  ٍٞ١پَ ٝحرٔظہ ہ ٞؿخطخ کہ ؿخہِی ٓخكٍٞ
ک ٓخط ٜحُّ کخ ح٣ک ح٣ک ٍٗظہ کٹ ؿخطخ۔
٣ہی  ٙٝكِٜ٤ہ طٜخ ؿ ٞحُّ کی ٗخٍ ٙح ٙك٤خص ک ٞىَٓٝی طٔخّ ٍحہٞا ٓ
حُگ کَ ى٣ظخ طٜخ۔حّ ك ِٜ٤ک رؼي ُٗ ٙٝيگی ک ٗج ٓلَ کخ آؿخُ کَ
ى٣ظخ طٜخ۔ حّ ٓلَ ٓ٤ں حگَ کٔی رٞؿٛ ٓ ٜلخری کٓ ٞخٓ٘خ طٜخ طٙٝ ٞ
آُٓخثٖ  ٝحً٣ض طٜی۔ ؿ ٞؿخہِ٤ض ک ہخطٜٞا حُٓ پہ٘کظی طٜی ُ٤کٖ ٙٝ
حپ٘ ىٍ کی گہَحثٞ٤ا ٓ٤ں ہَ حٓظلخٕ ح ٍٝہَ ٛؼٞرض ک ٞه٘ي ٙپ٘٤خٗی
ػِّ  ْ٤ٔٛکَ چکخ
ٓ رَىحٗض کَٗ حٍ ٍٝح ٙكن پَ گخِٕٓ ٍہ٘ کخ
ِ
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ہٞطخ طٜخ۔حّ ُ ٤ؿخہِ٤ض ک طٍٜٞحص ح ٍٝؿخہِی ٓؼخَٗے کی ٍٝح٣خص
کخ ىرخإ حّ کی ٓوض ؿخٗی پَ کٞثی حػَ ٗہ ڈحٍ ٓکظ ط ٜ۔(ؿخىٝ ٙ
ٍِٓ٘ ٓ٤ي هطذ ٗہ٤ي ٛللہ( )۴ٓ ،۸۴حّ کی ٓؼخُ٤ں ہْ آث٘يٛ ٙللخص
ٓ٤ں پ ٖ٤کَ٣ں گ ۔ َٓطذ)

کشداس کی

دسخؾبَی:

ك ٍٞ٠ک کخٍٗخٓہ کخ ح٣ک ٓزہٞص کَ ىٝ ٘٣حال ٣ہ پہِ ٞرڑح ہی حہْ ہ
ؐ
کِٔہ كن ک حػَ ٓ
کہ حٗٔخٕ حٗيٍ ٓ ٕٝريٍ گ٤خ ح٣ ٍٝکَٔ ريٍ گ٤خ۔ ٔ
ٓؼخ ً هيح پَٓض ح ٍٝرخح ٍٞٛحٗٔخٕ حُر َٜآ٣خ۔ ح٣ ٍٝہی  ٙٝحٗٔخٕ ط ٜؿٖ
ک ٞہْ ٛلخرہ ک ٗخّ ٓ ٣خى کَط ہ٤ں۔ حٕ حٗٔخٗٞا ک کَىحٍ کی
ؓ
ػَٔ
ىٍه٘خٗی ى٣کٜج ط ٞآٗکٜٞا ٓ٤ں چکخ چٗٞي آؿخطی ہ ۔كَ٠ص
ؿٔ٤خ ٓکہ کخ ح٣ک طُ٘ي ه ٞالحُرخُی ٗٞؿٞحٕ ريال ط ٞکہخا پہ٘کخ۔ كٜخُہ ٓ٤ں
طزيِ٣ی آثی۔ ط ٞکْ ٗخٕ ٓ آثی۔ ًٝحُزـخى ٖ٣ک ٞى٣ک ٤ٜکہ کْ َ١ف
ىُٝض  ٝآٓخثٖ ک ٞالص ٓخٍ ک ىٍ٘٣ٝخٗہ ُٗيگی حهظ٤خٍ کَطخ ہ ۔
ؓ
حر ًٍٞک٤ُ ٞـج ک٤خ حٗوالری ؿٌرہ ہ کہ کؼزہ ٓ٤ں کٜڑے ہ ٞکَ
كَ٠ص
ؿخہِ٤ض ک ٞچِ٘٤ؾ ک٤خ۔ح ٍٝهٞد ٓخٍ کٜخثی۔ کؼذ رٖ ٓخُک کخ کَىحٍ
هؼٔ٤ہ کخ ٍٗگ ٓال كظہ كَٓخث ٤۔ ُُز٘٤ہ حّ٤ٔٓ ٍٝہ ؿٔ٤ی
ى٣کٜج ۔ حرٞ
ؓ
کِ٘ٝ٤ا کی حٗوالری ٗـخػض  ٝػِٔ٣ض پَ ٗگخ ٙڈحُجٓ ، ٤خػِ رٖ ٓخُک
ؓ
٤١خٍ
حِٓٔی ح ٍٝؿخٓيّ٣ہ پَ طٞؿہ ک٤ـج ۔ ٗـخٗی ک ىٍرخٍ ٓ٤ں ؿؼلَ
کی ؿَحٔص ٓ ٓزن ُ٤ـج  ،حَ٣حٗی ٓپہ ٓخالٍ ک ىٍرخٍ ٓ٤ں ٍرؼی رٖ
ػخَٓ کی ٗخٕ حٓظـ٘خ ٓ ٍٝف حهٌ ک٤ـج ۔ح ٍٝطخٍٝا ک حّ ؿَٜٓٹ
ٓ٤ں ک ٕٞہ ؿْ کخ حٔ٣خٕ ُٔؼہ حكگٖ ٗہ٤ں ہ ۔
حٕ ۂظٞ٤ا ٓ ٓ ٙٝؼخَٗ ٙر٘خ ح ٍٝح ٔ٣هخثي ٖ٣ح ٍٝکخٍک٘ٞا ک ہخطٜٞا
ر٘يٕ َٗحد کی ٓ٘خىی کَىی۔ ط ٞہٗٞٹٞا
ٗظخّ كن چال ؿْ ٗ حگَ
ٙٝ
ِ
ِ
ٓ ُگ ہٞث پ٤خُ كٍٞحً حُگ ہ ٞگج ۔ح ٍٝرہظََٗ ٖ٣حرٞا ک ٓٹک
گِٞ٤ا ٓ٤ں ُ٘ڈٛخ ىث ٤گج ۔ ؿْ ٗ حگَ ؿہخى ک ُ ٤پکخٍح طٞٗ ٞ
ػَٔ ُڑک طک ح٣ڑٞ٣ا پَ کٜڑے ہ ٞہ ٞکَ٣ہ ک ٖٗٞکَط ىکٜخثی ىے
کہ ُٞ ٙٝٹخ ث ؿخٗ ٓ رچ ؿخث٤ں۔ ؿْ ٗ حگَ چ٘يِ١ ٙذ ک٤خ طٞؿہخا
ؓ
ػؼٔخٕ ؿ ٔ٤ىُٝض ٓ٘ي طخؿَٝا ٗ ٓخٓخٕ ُيے ہٞث حٗٝٹٞا
كَ٠ص
ؓ
حرٞرکَ ؿ ٔ٤كيحثٗ ٖ٤٤
کی هطخٍ٣ں ال کَ کٜڑی کَ ى٣ں ح ٍٝكَ٠ص
گ َٜکی ٓخٍی ٓظخع طلَ٣ک ک هيٓٞا ٓ٤ں ڈحٍ ىی۔ ٝہخا حِٓ ٔ٣ىٍٝ
رٜی ط ٜؿ٘ہٞا ٗ ىٕ ر َٜکی ِٓىٍٝی ٓ كخٗ َٛي ٙکٜـ٣ٍٞں
ؿ٘گی ك٘ڈ ٓ٤ں ىے کَ ىحٖٓ ؿٜخڑ ى٣خ۔ ؿْ ٗ حگَ ٓہخؿَ ٖ٣کی رلخُی
ک ُ ٤حٜٗخٍ ک ٞپکخٍح ط ٞحُٗہٞا ٗ حپ٘ ٓکخٕ ح ٍٝک٤ٜض ح ٍٝرخؽ
آىٞٛا آى ٛرخٗٹ ىث ٤۔ح ٍٝحهٞص کخ ح٣ک ر ٓؼَ ٓٔخا پ٤يح کَ ى٣خ۔ ؿْ
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ٗ حگَ ػہيٝا ک ٞهيٓض کی ٍٝف ٓ رخالطَ کَک َٓکخٍی ػہيٝا
ک ُ ٤کخٍکٖ ِ١ذ ک ٤۔ ط ٞح٣ک ىٍہْ ٍُٝک هِٓ َ٤ؼخ ٟٝپَ
گٍَٗٞی ک كَحث ٞحٗـخّ ىٝ ٘٣حُ كکخّ ُىٗ٤خ ک ٓخٓ٘ ٗٔٞىحٍ کَ
ٓخٍ ؿ٘ٔ٤ض کٓ ٞپہ ٓخالٍ ک پخّ ؿٔغ کَحٗ کخ
ىث ٤۔ ؿْ ٗ حگَ ِ
كکْ ى٣خ۔ ط ٞحّ ٗخٕ ٓ طؼٔ َ٤کی گجی۔ کہ كٞؽ ح٣ک ح٣ک ٓٞثی حپ٘
حكَٔ ک ٞپ ٖ٤کَ ى٣ظی طٜی۔ح٣ ٍٝہ ٝحهؼہ ۂ٘٤ہ طخٍ٣ن ٓ٤ں ىٍه٘خا ٍہ
گخ۔ کہ ٓيحثٖ ک حٓٞحٍ کخ ح٣ک هٔ٤ظی كٜہ ػخَٓ ٗخٓی ٓپخہی ک ہخطٜ
ٓ٤ں آطخ ہ حٍٝرـ َ٤حّ ک کہ کٔی ک ٞرٜی حّ هِحٗہ ٍُٝؿٞحہَ کخ
ػِْ ہٍ ٙٝ ٞحص کی طخٍ٣کی ٓ٤ں چپک ٓ حپ٘ َٓىحٍ ک ٞپہ٘کخ ى٣ظخ
ہ ۔
(ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض حُ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ )۲ٓ ،۷۴
ك ٍٞ٠ک ٓٹٜی رٍ َٜكوخء ٗ ؿْ َٓكَٗٝخٗہ ٓلزض
ؿِ ٙٝحكي ٓ٤ں
ؐ
ٔ
ُ
ُ
ػخُْ
طک
ٗ٤خ
ى
ٍہظی
رٜی
طٍٜٞ
کخ
ّ
ح
ک٤خ
ٓظخہَٙ
کخ
كيحکخٍی
ٝحُہخٗہ
حٍٝ
ِ
ك ٍٞ٠ک ٍكوخ
حٓالّ ک ٞحپ٘ی ٍٝف ٓويّ ٓ ٓخال ٓخٍ کَطخ ٍہ گخ۔
ؐ
آپ کی ۂظی پَ ٍٓ ٍٞہ ٗٞکی ك٤ؼ٤ض ٓ رٜی پَٝحٗہ ٝحٍ كيح ہٞط
آپ کخ
ط ٜ۔ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف ٣ہ ٗؼٍ ٍٞک ٜ٘کی ٝؿہ ٓ رٜی کہ ؐ
آپ کی ػِص کی
آپ کی ُٗيگی ک طللعؐ ،
ٝؿٞى طلَ٣ک کی ؿخٕ ہ ۔ ؐ
رِ٘يی ح ٍٝآپ ک حػَ ٍٞٓ ٝم کی ط٤ٓٞغ ک ُ ٤ؿخٗ٤ں ٗؼخٍ کَط
ك ٍٞ٠کی ٓکی ٓلزض ک الُٝحٍ ٗو ٕٞحُٗہٞا ٗ ٓ٤يحٕ حُكي
ط ٜ۔
ؐ
ک هَ١خّ پَ ػزض ک ٤ہ٤ں۔
ػخُْ کی ٛيح
ىٖٗٔ ک ىٍَ ک ىٍَ ٗ ؿذ ہـ ّٞک٤خ۔ طٍَٝٓ ٞ
ؐ
گٗٞـی۔ „„کٓ ٕٞـ ٜپَ ؿخٕ هَرخٕ کَطخ ہ ‟‟ ؓ
۔ُ٣خى رٖ ٓکٖ چ٘ي
حٜٗخٍٞ٣ا ک ٓخط ٜرڑ ٛح٣ ٍٝک رؼي ى٣گَے ٓخص ؿخٕ ٗؼخٍ٘ٗٝ
حپ٘ آپ کٗ ٞؼخٍ کَ ى٣خ۔ حٕ ٓ٤ں ح٣ک ؓ
ُ٣خى ہ ؿٖ ک ْ٤ٗ ٞؿخٕ كخُض ٓ٤ں
ال٣خ گ٤خ۔ ط ٞآهَی هٞص ٓ کخّ ُ کَ حُٗہٞا ٗ حپ٘خ َٓ آگ رڑٛخ کَ
ػٔخٍٙ
ك ٍٞ٠پَ ٝحٍ ہٞح ط ٞحّ
ك ٍٞ٠ک هيٓٞا ٓ َْٓ کَح٣خ۔ ؿذ
ؓ
ؐ
ؐ
ك ٍٞ٠ک ٓخٓ٘ آگج٤ں ح ٍٝرہض گہَح ُهْ ک٘ي ٛپَ ُ٤خ۔
ُپک کَ
ؐ
ك ٍٞ٠ک كن ٓ٤ں حٝچٜخ ہٞ
حُٗہی ک كخثَ ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ ٣ہ ٝحٍ
ؐ
حرٞىؿخٗہ ٗ آپ ک ٞحپ٘ ؿْٔ ٓ ڈٛخٗپ ُ٤خ۔ ح ٍٝحپ٘ی پ٤ٹ ٜکٓ ٞپَ
گ٤خ۔
ؓ
ِ١لہ ٗ ىٖٗٔ کی
ر٘خ ى٣خ ؿْ پَ کظ٘ ہی ط َ٤آک پٓٞ٤ض ہٞگج ۔
ؓ
گ٤خ۔ِ١لہ
طِٞحٍ٣ں ہخطٜٞا پَ ٍٝک٤ں ح ٍٝحُٕ کخ ح٣ک ہخط ٜکٹ کَ گَ
ؓ
ك ٍٞ٠ک ٓخٓ٘ ٓپَ ُ ٤کٜڑے ٍہ ۔ ٓخط ٜہی حّ ؿٓ ٕٞ
ؐ
ٗخٝک حٗيحُی کی۔ کہ ى ٝط ٖ٤کٔخٗ٤ں ٹٞٹ گج٤ں۔ پ َٜح٣ک ٗٔٗٞہ طٜخ ؿٞ
ٓؼي رٖ ٍر٤غؓ ٗ پ ٖ٤ک٤خ۔ ؿ٘گ ک هخطٔ پَ ؿذ حُٕ ک ٞطالٕ ک٤خ گ٤خ
ك ٍٞ٠ک ُ٤
ط ٞح٣ک َ١ف ؿٔي ؿخا رِذ پڑح طٜخ۔ آهَی ُٔل
ؐ
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ٓالّ ٗٞم حُ ٍٝىػخث ٓلزض کخ ہي٣ہ ر٤ٜـخ۔ ٗٓ ِ٤خطٞ٤ٜا ک ٞرطٍٞ
ٗزی طک ىٖٗٔ کخ ہخط ٜپہ٘چ گ٤خ۔ ح ٍٝطْ ٓ٤ں ٓ
٤ٛٝض پ٤ـخّ ى٣خ۔ کہ حگَ ؐ
ٖ
ح٣ک آٗک ٜرٜی ى٣کٝ ٜ٘حُی ٓٞؿٞى ہٞثی۔ ط ٞپ َٜرخٍگخ ٙحُہی ٓ٤ں
طٔہخٍی کٞطخہی کخ کٞثی ػٌٍ ٗہ ٓ٘خ ؿخث گخ۔ ٗہ حپ٘ کَد کخ ه٤خٍٗ ،ہ
حػِ ٝ ٙحهَرخ کی كکَٗ ،ہ ٓخٍ  ٝؿخث٤يحى ک ٓٔظوزَ پَ کٞثی کخٕٝ۔ُ
ىے ک ه٤خٍ ہ طٜٗ ٞذ حُؼ ٖ٤کخ ح ٍٝك ٍٞ٠ﷺ کخ۔ (ح٠٣خ ً ،۹ٕ۹
)۹ٕ۷
ُ
ٓؼَکہ حكي ک ِِٓٔ ٓ٤ں
ٗہ َٛف َٓىٝا رِکہ ِْٓٔ هٞحطٗ ٖ٤
ٔ
حٔ٣خٕٗ ،ـخػضٛ ،زَ ح ٍٝطلَ٣ک کی ٝكخىحٍی کخ ر ٓؼخٍ ٓظخہَ ٙک٤خ۔
ػٔخٍ ٗ ٙح٣ک ػٍٞص ہٞط ہٞث
ہْ ٗ حٝپَ ر٤خٕ ک٤خ کہ کْ َ١ف حُّ
ؓ
كٍٞ٠ک ُٓ ٤پَ ر٘خ ى٣خ۔ ہ٘ي ٗخٓی ح٣ک حٜٗخٍ٣ہ ک
حپ٘ آپ کٞ
ؐ
ُ٣ ٤ہ آُٓخثٖ رہض کڑی طٜی۔ کہ حُٕ ک رخپ ،رٜخثی حٞٗ ٍٝہَ ٓزٜی
حٓالّ پَ ٗؼخٍ ہ ٞگج ط ٜ۔ ُ٤کٖ حُٗہٞا ٗ حٕ ٓخٍے ُهٔٞا کٞ
كِٛٞہ ٓ٘يی ٓ کِ٤ـ پَ ُ کَ رخٍ رخٍ ٣ہی ىٍ٣خكض ک٤خ „„کہ ک٤خ
ٍٓٛ ٍٞل٤ق ٓالٓض ہ٤ں‟‟ ؿذ حُٕ ک ٞحى ٓ َٛح٘٤ٔ١خٕ ہٞح
هيح ک
ؐ
ط ٞپکخٍ حُٹ٤ٜں کَ ٓ٤ٜزۃ رؼيک ؿَِ۔٣ؼ٘ی آپ ٓالٓض ہ٤ں ط ٞپ َٜکٞثی
ٓ٤ٜزض رٜخٍی ٗہ٤ں ٓذ گٞحٍح ہ ۔(ح٠٣خ ً ٛللہ )۷ٕ۴
ؓ
ؓ
ػٔخٍ ک ٝحُي ط ٙٝ ٜرٜی ظِْ ٓہظ ٓہظ ٗہ٤ي
٣خَٓ ؿ ٞكَ٠ص
ہٞگج ۔
ؓ
ؓ
ػٔخٍ ک ٓخط ٜحٔ٣خٕ الث ط ٜ۔حُٕ ک ٞحّ ر ىٍىی ٓ
ٛہ٤ذ رٜی
ى ٍٝہـَص ٓ٤ں
ٓخٍح ؿخطخ طٜخ کہ ىٓخؿی طٞحُٕ رخٍ رخٍ ىٍہْ رَہْ ہٞؿخطخ۔
ِ
هَ ٗ ٖ٣حّ َٗ ١پَ ٓي٘٣ہ ؿخٗ کی حؿخُص ىی۔ کہ حپ٘خ ٓخٍح ٓخٍ ٝ
حٓزخد ىے ؿخث٤ں۔ حُٗہٞا ٗ روٗٞی ٓ٘ظ ٍٞک٤خ ح ٍٝهخُی ہخطٗ ٜکَ گج ۔
كک٤ہہ ؿہ٘یٛ 7لٞحٕ رٖ حُٓ٤ہ ک ؿالّ ط ٜح ٍٝحٓالّ الٗ ٓ٤ں
حرٞ
ؓ
ُ
ؓ
رالٍ ک ہْ ػَٜ۔حٓ٤ہ ک ٞح١الع ہٞثی۔ط ٞپخإا ٓ٤ں ٍٓی
كَ٠ص
ڈُٞحکَ ُٞگٞا ٓ کہخ کہ طپظی ٍ٣ض پَ ُٹخٗ ک ُ ٤گ٤ٜٔٹ کَ ُ
ؿخإ۔ٍحٓظ ٓ٤ں ح٣ک گزَ٣ال ىکٜخثی ى٣خ۔ ط ٞحُٓ٤ہ ٗ حُٕ ٓ کہخ۔ کہ
„„٣ہی ط ٞطَ٤ح هيح ٗہ٤ں‟‟ حُٗہٞا ٗ ٓ٘ـ٤يگی ٓ ؿٞحد ى٣خ۔ کہ „„َٓ٤ح
طؼخُی ہ ‟‟۔ حّ پَ حُٓ٤ہ ٗ حط٘ ُٓ ٍٝ
ح ٍٝطَ٤ح ىٞٗٝا کخ هيح ہللا
ٖ
حُٕ کخ گال گٜٗٞٹخ کہ ُٞگ ٣ہ ٓٔـ ٜکہ ىّ ٗکَ گ٤خ۔ ٓگَ رچ گج ۔ ح٣ک
رخٍ حط٘خ رٜخٍی پظ َٜحُٕ ک ٓ ٘٤پَ الى ى٣خ کہ ر كخٍ ہ ٞؿخٗ کی
ٝؿہ ٓ ُرخٕ رخہَ ٗکَ آثی۔کزٜی حُٕ کُٞ ٞہ کی ر٤ڑ٣خا پہ٘خ کَ ؿِظی
ؓ
حرٞرکَ ٗ هَ٣ي کَ آُحى
ُٓ ٖ٤پَ حُُٹخ ُٹخ٣خ ؿخطخ۔حُٕ ک ٞرٜی كَ٠ص
کَحى٣خ۔
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ؓ
ػَٔ ؿ ٞحُّ ٝهض حٔ٣خٕ ٗہ٤ں الث ط ٜ۔
ز٘٤ہ ح٣ک ک٘ ِ٤ط٤ٜں كَ٠ص
ُ ؓ
حُّ کٗ ٞہخ٣ض ظخُٔخٗہ ٣َ١ن ٓ ٓخٍط ،طٜک ؿخط ط ٞکہظ کہ ٓ٤ں
ٗ ٍكْ کٜخکَ ٗہ٤ں رِکہ طٜک ؿخٗ کی ٝؿہ ٓ طـ ٜچٜٞڑ ى٣خ
ہ ۔
ؓ
ػؼٔخٕ ؿ ٞػَٔ ک ُلخظ ٓ رٜی هخرَ حكظَحّ ط ٜحٓ ٍٝخٍ ٝ
كَ٠ص
ُ
ؿخٍ ٙکٜظ ط ٜ۔ ؿذ حٓالّ الث ط ٞحٕ ک حپ٘ چکخ ٗ ٍٓی ٓ
رخٗي ٛکَ پ٤ٹخ۔
ؓ
حر ٗ ًٍٞحٓالّ الط ہی کؼزہ ٓ٤ں حػالٕ کَ ى٣خ۔ هَ ٖ٣ٹٞٹ
كَ٠ص
پڑے حٓ ٍٝخٍط ٓخٍط آپ ک ٖ٤ُٓ ٞپَ ُٹخ ى٣خ۔
ؓ
ُر َ٤رٖ حُؼٞحّ ک ٞحٓالّ کی ِٓح ى ٘٣ک ُ ٤حٕ ک
كَ٠ص
چکخچٹخثی ٓ٤ں ُپ٤ٹ کَ ٗخک ٓ٤ں ىٞٛحا ى٣ظ طٓ ٜگَ  ٙٝپٍٞی
ػِٔ٣ض ٓ كَٓخط „„ٓ٤ں کلَ ط ٞحد ہَ گِٗہ٤ں کَٝا گخ‟‟۔
ؓ
َٗ٣ک حٔ٣خٕ الث٤ں ط ٞحٕ ک حػِ ٝ ٙحهخٍد ٗ حُٗہ٤ں
كَ٠ص حّ
چِکالطی ىٞٛپ ٓ٤ں کٜڑح کَح٣خ۔حّ كخُض ٓ٤ں  ٙٝحُٕ ک ٞکٜخٗ ک ُ٤
ٍٝٹی ک ٓخطٗ ٜہي ى٣ظ ح ٍٝپخٗی ٗہ پالط طخکہ ِك ّيص کخ ىٝگٗٞہ ػٌحد
رٜگظ٤ں۔ ط ٖ٤ىٕ َِٓٔٔ حّ ػخُْ ٓ٤ں گٍِ گج ۔ حٗظہخثی کَد ک ُٔلٞا
ٓ٤ں حُٕ ٓ ٓطخُزہ ک٤خ گ٤خ کہ حٓالّ ک ٞچٜٞڑ ى ٝحُٕ ک كٞحّ حّ
ىٍؿہ ٓظخػَ ہ ٞچک ط ٜکہ  ٙٝحّ رخص کٔٓٞـ ٜطک ٗہ ٓکظی
ط٤ٜں۔پ َٜظخُٔٞا ٗ آٓٔخٕ کی َ١ف حٗخٍ ٙکَک کہخ کہ هيحث ٝحكي
کخ حٗکخٍ کَٝ۔ ؿذ ٓ ٙٝيػخ ٓٔـ ٜگج٤ں ط ٞکہخ „„هيح کی هْٔ ٓ٤ں طٞ
حپ٘ ػو٤ي ٙپَ هخثْ ہٞا‟‟۔
كَ٠ص ؓ
هخُي رٖ حُؼخ ٙک هز ٍٞحٓالّ پَ حُٕ ک رخپ ٗ حّ هيٍ ٓخٍح
کہ َٓ ُهٔی ہٞگ٤خ۔ حُٕ ک ٞكخهہ کخ ػٌحد رٜی ى٣خ گ٤خ۔
ؿَ٤ٟکہ ک ٕٞطٜخ۔ ؿٔ حّ رٜٹی ٓ٤ں ٗہ ڈحال گ٤خ ہٞ۔ ؿ ٝ ٍٞحٓظزيحى کخ
حٗظہخثی ٓظخہَ ٙٝ ٙرٜی طٜخ۔ ؿ ٞحپ٘ی رہٖ ح ٍٝرہ٘ٞثی ک ٓخط ٜكَ٠ص
ؓ
ػَٔ (ؿ ٞحّ ٝهض طک حٓالّ ٗہ٤ں الث طٍٝ ٗ ) ٜح ٍکٜخ۔
كٍٞ٠
ح٣ک َ١ف حّ ُہَ ٙگيحُ ط٘يى ک ٞى٣کٜج ح ٍٝىَٓٝی َ١ف
ؐ
ک ٍكوخ کی حٓظوخٓض ٓالكظہ كَٓخث ٤۔ کہ َٓى ،ػٍٞط٤ں ح ٍٝؿالّ حٍٝ
ُٗٞڈ٣خا ؿ ٞرٜی حّ ٓج كن ٓ َٓٗخٍ ہٞگ٤خ۔ پ َٜحّ کخ هيّ پ٤کٜ
ٗہ٤ں ہٹخ۔ ٓظخُْ کٔی ح٣ک كَى ک ٞرٜی حٍطيحى کی ٍح ٙپَ ٗہ ڈحٍ ٓک ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ  ٔ۸۴طخ )ٔ۴۷
ص ػخّ کی حرظيح ک ٓخط ٜہی ط٘يى کخ آؿخُ رٜی ہٞ
ٞ٣ا ط ٞحٓالّ کی ىػِ ٞ
ٗظخّ حٖٓ ٝ
گ٤خ طٜخ۔ ٓگَ پخٗچ چ ٜرَّ ک حٗيٍ حٗيٍ گ٣ٞخ ٓکہ ٗج
ِ
ٍكٔض ک ػِٔزَىحٍٝا ک ُ ٤ح٣ک گَّ رٜٹی رٖ گ٤خ۔ ح٣ ٍٝہ رٜٹی
هي٣ـہ ح ٍٝؿ٘خد حر١ٞخُذ کی ٝكخص ک رؼي حپ٘ی آٗچ ک ُلخظ
كَ٠ص
ؓ
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ٓ پٍٞے ؿٞرٖ پَ آگجی۔ کٞثی ٗہ طٜخ ؿ ٞحّ رٜٹی ٓ٤ں ٗہ طپخ٣خ گ٤خ ہٞ۔
ٓگَ هٞد حچٜی َ١ف ؿَ ؿَ کَ ،طپ طپ کَ ح ٍٝپگ َٜپگ َٜکَ
۔آپ
ٍٓ ٍٞک ٣ہ ٍكوخ کَٜح ٓٗٞخ ػخرض ہٞث
حٓالّ ک ٣ہ ؿخٗؼخٍ حٍٝ
ؐ
ؐ
ُ
ک ٍكوخ پَ ؿ ٞکک ٜرٜی ر٤ظی ہ حٓ طخٍ٣ن ک ًٍ٣ؼ ہْ پٍٞی
َ١ف کہخا ؿخٕ ٓکظ ہ٤ں۔ طخہْ طخٍ٣ن ک پڑٍٗٝ ٓ ٘ٛگٜٹ
کٜڑے ہ ٞؿخط ہ٤ں ٣ہخا ہْ حّ کخ ح٣ک رخُکَ ہی ٓـَٔ طٌکَ ٙکَٗ
کی گ٘ـخثٖ ٍکٜظ ہ٤ں۔

خجبة ثٍ االسد رًًٍی:
ؓ

ؿخہِ٤ض ک ى٤ٓ ٍٝں ؿالّ ر٘خکَ ر٤چ ڈحُ گج ط ٜ۔ ح ٍٝحُ ِّ َٗٔخٍ ٗ حُٕ
هخٗہ حٍهْ حٓالٓی طلَ٣ک
ک ٞهَ٣يح طٜخ۔ ٣ہ حُّ ٝهض حٔ٣خٕ الث ۔ ؿذ کہ ٔ
رٔظَ آط٘٤ں
کخ َٓکِ طٜخ۔ هَ ٗ ٖ٣ؿِظ حٗگخٍے رکٜخ کَ حُٕ ک ٞحّ
ِ
پَ ُٹخ٣خ۔ ح ٍٝچٜخطی پَ ح٣ک ٗو ٚکٜڑح ہٞگ٤خ۔ طخکہ کَٝٹ ٗہ ريٍ
ؓ
هزخد ٗ
ٓک٤ں۔ حٗگخٍے پ٤ٹ ٜک ٗ٤ک ہی ٹٜ٘ڈے ہ ٞگج ۔ رؼي ٓ٤ں
كَ٠ص ػَٔ ک ٞح٣ک َٓطزہ پ٤ٹ ٜىکٜخثی ط ٞرَ ٙکی َ١ف ک ٓل٤ي
ىحؽ حّ پَ ٗٔخ٣خا ط ٜ۔

ثالل ثٍ سثبػ ؽجؾی:
ؽنشد ؓ

حُٓ٤ہ رٖ هِق ک ؿالّ ط ٜ۔ ؿذ ٍٓٞؽ ٹ٤ٜک ٜٗق حُٜ٘خٍ پَ آؿخطخ۔ طٞ
ػَد کی طپظی ٍ٣ض پَ حُٕ کُ ٞٹخ٣خ ؿخطخ۔ ح ٘٤ٓ ٍٝپَ رٜخٍی پظٍ َٜکٜ
ى٣خ ؿخطخ۔ طخکہ کَٝٹ ٗہ ريٍ ٓک٤ں۔ حُٓ٤ہ حّ كخُض ٓ٤ں حُٕ ٓ کہظخ کہ
ؓ
رالٍ
حٓالّ ٓ رخُ آؿخإ۔ ٍٗٝہ حّ َ١ف هظْ ہ ٞؿخإگ ۔ كَ٠ص
ُ
ؿٞحد ٓ٤ں َٛف „„حكي حكي‟‟ پکخٍط ۔ حُٓ٤ہ کخ ؿٜہ ح ٍٝرٜڑک گ٤خ حّ
ؓ
آپ ک گِ ٓ٤ں ٍٓی ڈحٍ کَ ٗہَ ک ُٗٞڈٝا کٓ ٞخطُ ٜگخ ى٣خ۔ ٙٝ
ٗ
ُ
آپ ک ٞگِی گِی گٜٔٹ٤ظ پَٜے ُ٤کٖ ٣ہ „„ػخٗن ؿخٗزخُ‟‟ حٓی َ١ف
„„حكي حكي‟‟ پکخٍطخ پَٜطخ۔کزٜی آپ ک ٞگخث کی کٜخٍ ٓ٤ں ُپ٤ٹخ ؿخطخ،
ؓ
حرٞرکَ ٗ
کزٜی آہ٘ی ٍُ ٙپہ٘خ کَ ط ِ٤ىٞٛپ ٓ٤ں رٹٜخ٣خ ؿخطخ۔ كَ٠ص
حُٓ٤ہ رٖ هِق ٓ ح٣ک ؿالّ ک ػ٤ٓ ٝٞں هَ٣ي کَ آُحى کَ ى٣خ۔

ػًبس ثٍ ٌبعش هؾطبَی االفم رٓے :
ؓ

حُٕ ک ٝحُي ٣خَٓ  ٓ ٖٔ٣حپ٘ ى ٝرٜخثٞ٤ا ک ۂَح ٙح٣ک گْ ٗيٙ
ؓ
٣خَٓ
رٜخثی کی طالٕ ٓ٤ں آث ط ٜ۔ ى ٝرٜخثی طٝ ٞحپْ چِ گج ۔ حٍٝ
حر ٞهٌ٣لہ ٓوِٓٝی ٓ كِ٤لخٗہ طؼِوخص هخثْ کَے ٓکہ ٓ٤ں ہی ٍٙ
ؓ
کَُی۔٣خَٓ ٓٔ٤ض ٓخٍح ہی گَٜحٗہ حٓالّ ُ آ٣خ۔
پڑے۔ح٣ ٍٝہ٤ں ٗخىی
چٗٞکہ ػٔخٍ رٖ ٣خَٓ کخ کٞثی هزِ٤ہ ٓکہ ٓ٤ں ٗہ طٜخ۔ حّ ُ ٤حُٕ پَ
هٞد ٓظْ ڈٛخث ؿخط ۔ ح ٍٝحُٗہ٤ں هز ٍٞحٓالّ ک ؿَّ کی ِٓح ٞ٣ا ىی
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ؿخطی کہ حُٕ ک ٞرٜی ؿِظی ُٓ ٖ٤پَ ُٹخ ٣خ ؿخطخ۔ ح ٍٝهَ ٖ٣حُٕ ک ٞحط٘خ
ٓخٍط کہ رخٍ رخٍ ر ہ ٕٞہ ٞؿخط ۔ حُٕ ک ٝحُي ٖ٣کَ١ ٞف َ١ف کی
حً٣ظ٤ں ىی ؿخط٤ں۔ پخٗی ٓ٤ں حُٕ ک ٞؿ ١ٞرٜی ىث ٤ؿخط ح ٍٝحٗگخٍٝا
ض ٗلوض پ َ٤ٜکَ هخٙ
پَ رٜی طڑپخ ٣خ ؿخطخ۔
ك ٍٞ٠حُٕ ک َٓ پَ ىٓ ِ
ؐ
ؓ
كٍٞ٠
ػِی کی ٍٝح٣ض ہ کہ
ُىػخ کَط ح ٍٝر٘خٍص ى٣ظ ۔ كَ٠ص ؓ
ؓ
ػٔخٍ َٓ ٓ پ َ٤طک حٔ٣خٕ ٓ رَٜح ہٞحہ ۔
كَٓخط کہ
ٓٔ٤ہ ؿ ٞكَ٠ص ػٔخٍکی ٝحُي ٙط٤ٜں حُٕ ک ٞحٓالّ الٗ پَ حرٞؿہَ ٗ
ؓ
ٗہخ٣ض ٝك٘٤خٗہ ٣َ١و ٓ رَچٜی ٓخٍ کَ ٗہ٤ي کَ ى٣خ۔ ٣ہی حٖ٤ُٝ
هخط ٕٞہ ؿٍ ٞح ِ ٙكن ٓ٤ں ٗہ٤ي ہ ٞگجی۔
ً
ػِ ٙٝحكي ک ٓظٜال رؼي ر٘ ٞہٌ َ٣ک ُٞگٞا کی
ك ٍٞ٠ﷺ ٗ
ٔ
هٞحہٖ پَ چ ٜآىٓٞ٤ا کخ ح٣ک ٝكي حٓالّ کی طؼِ ْ٤ى ٘٣ک ٍُٝ ٤حٗہ
ک٤خ۔ ٍحٓظ ٓ٤ں چخٍ ک ٞىٞٛک ٓ ٗہ٤ي کَ ى٣خ گ٤خ۔ ح ٍٝكَ٠ص
هز٤ذ ح ٍٝكَ٠ص ؓ
ؓ
ُ٣ي رٖ ىػ٘ہ ک ٞه٤يی ر٘خکَ ٓکہ ُ ؿخ٣خ گ٤خ۔
(َٓ٤ص حرٖ ہ٘خّ ؿِي ىٝثْ ٛللہ  ٕ۴۷طخ )ٕ۴۴
ذ کُ ٞػظزہ رٖ ػخَٓ ک ُ٤ُ ٤خ طخکہ حُٕ ٓ
ؿُل ٗ َ٤كَ٠ص هزِ ٤
ؓ
ٓ٤يحٕ ريٍ ٓ٤ں ٓٞص
هز٤ذ ٗ
كخٍع کخ ريُہ ُ ُ ۔ ؿٔ كَ٠ص
ِ
ُ
ک گٜخٹ حُطخٍح طٜخ۔ ح ٍٝكَ٠ص ؓ
ُ٣ي رٖ ىَػ٘ہ کٛ ٞلٞحٕ رٖ حٓ٤ہ ٗ
حپ٘ رخپ حُٓ٤ہ رٖ هِق ک ريُ ٓ٤ں هظَ کَٗ ک ُ ٤هَ٣يح۔حد ٣ہ
ُٞگ حٕ ر رْ ه٤يٞ٣ا کی ؿخٕ ُ کَ حپ٘ی ک٘٤ہ کی آگ ک ٞرـٜخٗخ
چخہظ ط ٜ۔
ى ٝهٔ٤ظی ؿخٗٞا ک ٞحگَ چہ ٗہخىص کخ پ٤خُہ پال ى٣خ گ٤خ۔ ُ٤کٖ حّ ٓٞهغ پَ
ىٞٗٝا ک کَىحٍٝا کخ حٔ٣خ ٝحٟق طوخرَ ہ ٞگ٤خ کہ حّ ک حػَحص ٝهض
کی طخٍ٣ن ک ٍگٞا ٓ٤ں پ َ٤ٜگج ۔
كَ٠ص ؓ
ُ٣ي رٖ ىػ٘ہ 7کٛ ٞلٞحٕ ٗ حپ٘ ؿالّ ک ٓپَى ک٤خ۔ کہ ٙٝ
كَّ ک رخہَ ط٘ؼ٤ٓ ْ٤ں ؿخکَ حّ کخ کخّ طٔخّ کَىے۔ ٝہخا پہِ
ٓ هَ ٖ٣کخ ح٣ک ٓـٔغ ٓٞؿٞى طٜخ۔ ح ٍٝحُٕ ٓ٤ں حرٓٞل٤خٕ رہ ٗلْ ٗلْ٤
َٗ٣ک طٜخ۔ حرٓٞل٤خٕ ٗ هَ٣ذ ہ ٞکَ ؓ
ُ٣ي ٓ پٞچٜخ کہ ک٤خ طٔہ٤ں ٣ہ
پٔ٘ي ہ کہ طٔہ٤ں چٜٞڑ ى٣خ ؿخث ح ٍٝطْ حپ٘ ٓخٍ رکٞا ک ٓخطٜ
ہ٘ٔی هٗٞی ٍہٓ ٞہ ٞح ٍٝطٔہخٍے رـخث ہْ ٓلٔي ﷺ کخ هخطٔہ کَ
ى٣ں۔„„ ؓ
ُ٣ي ؿْ ک ٓخٓ٘ ٓٞص کٜڑی ٓٔکَح ٍہی طٜی حٔ٣خٕ کی کٖ
رِ٘يٞ٣ا ٓ ؿٞحد ى٣ظخ ہ 7۔
ٝہللا! ہْ ُٞگٞا ک ٞط ٞحط٘ی ہی رخص ک ػ ٝٞرٜی آُحى ہ ٞکَ حپ٘ حہَ
 ٝػ٤خٍ ٓ٤ں ؿخ ٍہ٘خ پٔ٘ي ٗہ٤ں کہ حّ ٝهض ٓلٔي ﷺ ؿہخا ہ٤ں ٝہخا رٜی
حُٕ ک ٞح٣ک کخٗٹخ طک چز ٜـ (َٓ٤ص حرٖ ك٘خّ ،ؿِي)031ٙ،1
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حرٓ ٞل٤خٕ ٣ہ ؿٞحد ٖٓ کَ ىٗگ ٍ ٙگ٤خ ح ٍٝپکخٍ حُٹٜخ کہ ٓ٤ں ٗ کٔی
ٓلٔي ک ٞحُّ ک ٍك٤ن ٓلزٞد
ک ٞکٔی کخ حٔ٣خ ٓلذّ ٗہ٤ں پخ٣خ۔ ؿٔ٤خ کہ
ؐ
ٓـٔٔہ ٛيم ٝ ٝكخ ک ٞطِٞحٍ کخ ُؤہ ر٘خ ى٣خ گ٤خ۔
ٍکٜظ ہ٤ں۔پ َٜحّ
ٔ
ُ
ؓ
هز٤ذ رؼي طک ه٤ي ٓ٤ں ٍہ ۔ ه٤ي ٓ٤ں ٍ ٙکَ حٗہٞا ٗ حپ٘
كَ٠ص
ُ
حٔ٣خٕ  ٝحهالم کی ؿ ٞؿِٜک ٓظٞحطَ ىکٜخثی۔ حّ کخ ح٣ک ٝحٟق ٗظ٤ـہ طٞ
٣ہ ہٞح کہ ؿلَ٤کی ُٗٞڈی ٓخ٣ٝہّ رؼي ٓ٤ں حٓالٓی طلَ٣ک ٓ٤ں ؿٌد
ؓ
هز٤ذ کی ٍٝىح ِى حَٓ٤ی ٓخٓ٘
ہٞگجی۔ ح ٍٝحّ ک ًٍ٣ؼ كَ٠ص
آثی۔ ٓخّ٣ٝہ کخ ر٤خٕ ہ کہ حُٕ ک هظَ کخ ٓوٍَٝ ٙهض ؿذ هَ٣ذ آُگخ۔طٞ
حُٗہٞا ٗ ٛلخثی ک ُ ٤حُٓظَ٘ٓ ٙگٞح٣خ ؿ ٞرـٜٞح ى٣خ گ٤خ۔ ٓگَ رؼي ٓ٤ں
٣ہ ى٣ک ٜکَ َُٓ٤ٓ ٖ٤ے پَٝ٤ا طِ ٓ ٗکَ گجی کہ حُٓظَ ٙحُٕ ک ہخطٜ
ؓ
هز٤ذ کی گٞى ٓ٤ں ر٤ٹٜخ ہ ۔ ؿْ ه٤يی ک ٞحّ
ٓ٤ں ہ ح ٍٝچٜٞٹخ رکہ
ظخُٔخٗہ ٣َ١ن ٓ ُٗيگی ٓ ٓلَ ّٝک٤خ ؿخ ٍہخ ہٞ۔ ح ٍٝحُّ ک هخرٞ
ٓ٤ں ىٖٗٔ کخ ح٣ک رکہ آؿخث ح ٍٝہظ٤ٜخٍ رٜی حُّ ک ہخطٜٞا ٓ٤ں ہ ٞطٞ
ؓ
هز٤ذ ٗ
ؿ ٞحٗي ٘٣ہٓ ٞکظ ہ٤ں ظخہَ ہ٤ں۔َٓ٤ے حٟطَحد کٞ
رٜخٗپ ُ٤خ ح ٍٝح٘٤ٔ١خٕ ىال٣خ کہ ٓ٤ں کٔی كخٍ ٓ٤ں حّ ٓؼ ّٜٞکی ؿخٕ
ٗہ٤ں ُ ٘٤کخ۔ حُٗہٞا ٗ كٍٞحً ُڑک ک ٞحُگ کَ ى٣خ ٣ہ ہ رِ٘ية کَىحٍ۔
پ َٜحُٕ ک٤ِٛ ٞذ پَ چڑٛخٗ ک ُ ٤ط٘ؼ ُ ْ٤ؿخ٣خ گ٤خ ٝہخا پہ٘چ کَ
حُٗہٞا ٗ حؿخُص ُ کَ آهَی ٗلِی ٗٔخُ پڑٛی پ َٜؿِي ہی كخٍؽ ہ ٞکَ
کہخ کہ طْ ٣ہ ٗہ ٓٔـ ٜٞکہ ٓ٤ں ٓٞص ک ڈٍ ٓ ٗٔخُ ٓ٤ں طخه َ٤کَ ٍہخ
ہٞا حٓ ٍٝوظُ َٜىػخ ک رؼي ٤ِٛذ پَ ُٹکخ ى٣ج گج ۔ ح ٍٝآهَ ٓ٤ں
حرٓٞـ ٗ َٙ٤كَرہ ٓخٍ کَ حُٕ کٗ ٞہ٤ي کَ ى٣خ۔ ػ ٖ٤حّ آهَی ُٔل
ٓ٤ں حُٕ کی ُرخٕ پَ کک ٜحٗؼخٍ آث ؿْ ٓ٤ں ٓ ٓ٘ہ ٍٞطَ ٖ٣کخ
طَؿٔہ ٣ہ ہ 7
„„ ٓ٤ں ؿذ حٓالّ ٓ ٓخال ٓخٍ ہ ٞکَ هظَ ک٤خ ؿخ ٍہخ ہٞا ط ٞپٓ َٜـٜ
حّ رخص کی کک ٜكکَ ٗہ٤ں ہ کہ هيح کی ٍح٤ٓ ٙں ٓـ ٜکْ کَٝٹ
گَٗخ ٗ٤ٜذ ہٍ ٞہخ ہ ‟‟۔(ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض حُ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ  ٖ۷۷طخ
)ٖ۷۷

كنبئم

فؾبثہ:

ذ اًٌبَی پش هشآٌ کی كٍقهہ کٍ ؽہبدد:
اٌُ کی فذاه ِ
ٖ
َٝحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ََٛٝخ َؿَ ُْٝح َٖ ٝؿُ َٜي ْٝح كِ َْٓ ٢زِّ َِْ ٤
ُْٝٓ َٜح
ہللاِ َٝحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َْٝ ٝح ََّ َٗٝ
ُ ٖۗ
ي ْ ُْ ُٛحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ َْ َٕ ٞكوًّخ ۭ َُْ َّٓ ْْ ُٜـلِ ََسِ َِّ ُْ ٍِ ٝ
م ًَ َِ ِْْ ٣۔
ح
ِٕ ُٝى َ
(حٗلخٍ۔)۴۷
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"ؿُٞ ٞگ حٔ٣خٕ الث ح ٍٝؿ٘ہٞا ٗ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں گ َٜرخٍ چٜٞڑے
ح ٍٝؿيٝؿہي کی ح ٍٝؿ٘ہٞا ٗ پ٘خ ٙىی حٓ ٍٝيى کی ٝہی ٓک ٖٓٓٞ
ہ٤ں۔ حٕ ک ُ ٤هطخإا ٓ ىٍگٍِ ہ ح ٍٝرہظٍَُ ٖ٣م ہ "۔

يوجٕل ثبسگبِ أس عُزی ہَٕے پش هشآٌ کی
اٌُ کے
ِ
ؽہبدد:

خٍ َٝحَُّ ٌِ َْٖ ٣حطَّزَؼ ُْْْ ُٛٞ
َٝحُ ٖ ّٔزِوُ ْْ َٕ ٞحالَ َّْ َٖ ِٓ َٕ ْٞ ُُٝحُ ُٔ ِٖ ٜـ َِْ َٝ َْٖ ٣حالَ ْٗ َ
ِ ٜ
َّّ ٖ ٢َ ٟ
ہللاُ َػ ُْْ٘ٞ ٍَٟ َٝ ْْ ُٜح َػ َْ٘ٝ ُٚحَ َػ َّي ََُ ْْ ُٜؿ ّٖ٘ض طَـْ َِْ١
رِخِكْ َٔخٕ ۙ ٍ ِ
ي ْحُلَ ْْ ُُ ٞحُ َؼ ِظ ُْْ ٤
طَلْ ظََٜخ ْحالَ ْٗ ٖٖ َُ ٜهِِ ِي َْٖ ٣كِ َْٜ٤خٓ حَرَيًح ُِٖۭ َ

(ٍٓٙٞ
طٞرہ۔ٓٓٔ)
ص حٔ٣خٕ پَ ُز٤ک
"ٓ ٙٝہخؿَ  ٝحٜٗخٍ ؿ٘ہٞا ٗ ٓذ ٓ پہِ ىػِ ٞ
کہ٘ ٓ٤ں ٓزوض کی ٙٝ ِ٤ٗ ،ؿ ٞرؼي ٓ٤ں ٍحٓض رخُی ک ٓخط ٜحُٕ ک
پ٤کٓ ٜحث  ،ہللا حٕ ٓ ٍحٟی ہٞح ح ٙٝ ٍٝہللا ٓ ٍحٟی ہٞث  ،ہللا
ٗ حٕ ک ُ ٤ح ٔ٣رخؽ ٓہ٤خ کَ ٍک ٜہ٤ں ؿٖ ک ٗ٤ک ٗہَ٣ں
رہظی ہٞا گی ح ٙٝ ٍٝحٕ ٓ٤ں ۂ٘٤ہ ٍہ٤ں گ ٣ ،ہی ػظ ْ٤حُ٘خٕ کخٓ٤خری
ہ "۔

اٌُ کب اخالؿ كی االًٌبٌ:
ہللاٖ
خّلِلِ َْ ٝحُٖ ْ ِّ ْٞ َ٤
َال طَ ِـ ُي هَ ًْٓ ٞخ ُّْ ٣ئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞرِ ٖ ّ
حال ِه َِ ۗ َٞ ُ٣ح ُّى َْ ْٖ َٓ َٕ ٝك ۗخ َّى ّ َ
ًََ ْٞ ََُٝ َُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝخُٗ ْٓٞح ٖحرَ ۗخ َء ْْ ُٛحَ ْ ٝحَ ْرَ٘ ۗخ َء ْْ ُٛحَ ْ ٝحِ ْه َٞحَٗ ْْ ُٜحَ َْ ٝػ ِ٘ ََْ ٤طَۭ ْْ ُٜ
ُ ٖۗ
خٕ َٝحََ َّ٣ي ْْ ُٛرَِ ُْٝف ِّٓ ْْ٘ ُ٣َٝ ۭ ُٚي ِهَُِ ْْ ُٜؿ ّٖ٘ض
ح
حال َْ َٔ ٣
ِٕ ُٝى َ
ي ًَظَ َ
ذ كِ ْ ٢هُُِ ْٞرِ ِِ ْ ُْ ٜ
ٖ
ّ ٢َ ٟ
طَـْ َِْ ِٓ ْ١
ہللاُ َػ ُْْ٘ٞ ٍَٟ َٝ ْْ ُٜح
ٖ طَلْ ظَِٜخ ْحالَ ْٗ ٖٖ َُ ٜهِِ ِي َْٖ ٣كِ َْٜ٤خ ۭ ٍَ ِ
ۗ
ٖ
ٖ
ٖ
د ّ
ي ِك ِْدُ ّ
ہللاِ ۭ حَ َ ٓ
ہللاِ ْ ُْ ُٛحُ ُٔ ْلِِل َُْٕ ٞ۔
َػ ْ٘ ۭ ُٚحُِٕ ُٝى َ
ال حِ َّٕ ِك ِْ َ

(حُٔـخىُہ۔ٕٕ)
"طْ کزٜی ٣ہ ٗہ پخإ گ کہ ؿُٞ ٞگ ہللا ح ٍٝآهَص پَ حٔ٣خٕ ٍکٜ٘
ٝحُ ہ٤ں  ٙٝحُٕ ُٞگٞا ٓ ٓلزض کَط ہٞا ؿ٘ہٞا ٗ ہللا ح ٍٝحّ
ک ٍٓ ٍٞﷺ کی ٓوخُلض کی ہ  ،هٞح ٙٝ ٙحٕ ک رخپ ہٞا ٣ ،خ حُٕ
حہَ هخٗيحٕ ۔ ٣ہ ُٞ ٙٝگ ہ٤ں ؿٖ
ک ر٤ٹ ٣ ،خ حُٕ ک رٜخثی ٣خ حٕ ک
ِ
ک ىُٞا ٓ٤ں ہللا ٗ حٔ٣خٕ ػزض کَ ى٣خ ہ ح ٍٝحپ٘ی َ١ف ٓ ح٣ک
ٍُٝف ػطخ کَ ک حُٕ ک ٞهٞص رو٘ی ہ ۔  ٙٝحُٕ ک ٞحٔ٣ی ؿّ٘ظٞا ٓ٤ں
ىحهَ کَے گخ ؿٖ ک ٗ٤ک ٗہَ٣ں رہظی ہٞا گی۔ حِٕ ٓ٤ں  ٙٝۂ٘٤ہ
ٍہ٤ں گ ۔ ہللا حُٕ ٓ ٍحٟی ہٞح  ،ح ٙٝ ٍٝہللا ٓ ٍحٟی ہٞث ۔  ٙٝہللا
کی پخٍٹی ک ُٞگ ہ٤ں۔ هزَىحٍ ٍ ہ ٞہللا کی پخٍٹی ٝحُ ہی كالف پخٗ
ٝحُ ہ٤ں"۔

251

سخقذ ٔ ػضًٌذ
حّ آ٣ض ٓ٤ں ى ٝرخط٤ں حٍٗخى ہٞثی ہ٤ں۔ ح٣ک رخص حُُٞٛی ہ ح ٍٝىَٓٝی
حَٓ ٝحهؼی کخ ر٤خٕ۔حُُٞٛی رخص ٣ہ كَٓخثی گجی ہ کہ ى ٖ٣كن پَ حٔ٣خٕ
ح ٍٝحػيحث ى ٖ٣کی ٓلزض ى ٝرخُکَ ٓظ٠خى چ٣ِ٤ں ہ٤ں۔ ؿٖ کخ ح٣ک ؿگہ
حؿظٔخع کٔی َ١ف هخرَ طٗ ٍٜٞہ٤ں ہ ۔
طؼخُی ٗ ٣ہخا َٛف ح ٍٞٛر٤خٕ کَٗ
٣ہ ط ٞہ حُٞٛی رخص۔ ٓگَ ہللا
ٖ
پَ حکظلخ ٗہ٤ں كَٓخ٣خ ہ رِکہ حّ حَٓ ٝحهؼی ک ٞرٜی ٓيػ٤خٕ حٔ٣خٕ ک
ٓخٓ٘ ٗٔ ٗٞک  ٍٞ١پَ پ ٖ٤كَٓخ ى٣خ ہ کہ ؿُٞ ٞگ ٓک ٖٓٓٞ
ط ٜحٗہٞا ٗ كی حُٞحهغ ٓذ کی آٗکٜٞا ک ٓخٓ٘ طٔخّ حٕ ٍٗظٞا
ک ٞکخٹ پ٘٤ٜکخ ؿ ٞہللا ک ى ٖ٣ک ٓخط ٜحٕ ک طؼِن ٓ٤ں كخثَ ہٞث ۔
٣ہ ح٣ک حٔ٣خ ٝحهؼہ طٜخ ؿ ٞريٍ  ٝحكي ک ٓؼَکٞا ٓ٤ں ٓخٍح ػَد ى٣کٜ
چکخ طٜخ۔ ٓکہ ٓ ؿٛ ٞلخرہ کَحّ ہـَص کَ ک آث طَٛ ٙٝ ٜف
هيح ح ٍٝحّ ک ى ٖ٣کی هخ َ١هٞى حپ٘ هز ِ٤ح ٍٝحپ٘ هَ٣ذ طَٖ٣
ٍٗظہ ىحٍٝا ٓ ُڑ گج ط ٜ۔ كَ٠ص حر ٞػز٤ي ٗ ٙحپ٘ رخپ ػزيہللا
رٖ ؿَحف ک ٞهظَ ک٤خ۔ كَ٠ص ٜٓؼذ رٖ ػٔ ٗ َ٤حپ٘ رٜخثی ػز٤ي رٖ
ػٔ َ٤ک ٞهظَ ک٤خ۔ كَ٠ص ػَٔ ٗ حپ٘ ٓخٓٞا ػخ ٙرٖ ہ٘خّ رٖ ٓـَٙ٤
ک ٞهظَ ک٤خ۔ كَ٠ص حر ٞرکَ حپ٘ ر٤ٹ ػزيحَُكٔخٕ ٓ ُڑٗ ک ُ٤
ط٤خٍ ہٞگج ۔ كَ٠ص ػِی ،كَ٠ص كِٔ ٙح ٍٝكَ٠ص ػز٤ي ٙرٖ
حُلخٍع ٗ ػظزہ٤ٗ ،زہ ح٤ُٝ ٍٝي رٖ ػظزہ ک ٞهظَ ک٤خ ؿ ٞحٕ ک هَ٣زی
ٍٗظہ ىحٍ ط ٜ۔ كَ٠ص ػَٔ ٗ حَٓ٤حٕ ؿ٘گ ريٍ ک ٓؼخِٓہ ٓ٤ں
ٍٓ ٍٞہللا (ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  ٓ )ِْٓٝػَ ٝک٤خ کہ حٕ ٓذ ک ٞهظَ
کَى٣خ ؿخث ح ٍٝہْ ٓ٤ں ٓ ہَ ح٣ک حپ٘ ٍٗظہ ىحٍ ک ٞهظَ کَے۔ حٓی
ؿ٘گ ريٍ ٓ٤ں كَ٠ص ٜٓؼذ رٖ ػٔ َ٤ک ٓگ رٜخثی حر ٞػِ ِ٣رٖ
ػٔ َ٤ک ٞح٣ک حٜٗخٍی پکڑ کَ رخٗيٍ ٛہخ طٜخ۔ كَ٠ص ٜٓؼذ ٗ ى٣کٜخ
ط ٞپکخٍ کَ کہخ " ًٍح ٓ٠ز ١ٞرخٗي٘ٛخ ،حّ کی ٓخا رڑی ٓخُيحٍ ہ  ،حّ
کی ٍہخثی ک ُ ٙٝ ٤طٔہ٤ں رہض ٓخ كي٣ہ ىے گی ‟„۔ حرٞػِ ٗ ِ٣کہخ "
طْ رٜخثی ہ ٞکَ ٣ہ رخص کہہ ٍہ ہٞ؟ " كَ٠ص ٜٓؼذ ٗ ؿٞحد ى٣خ "
حّ ٝهض طْ َٓ٤ے رٜخثی ٗہ٤ں ہ ٞرِکہ ٣ہ حٜٗخٍی َٓ٤ح رٜخثی ہ ؿٞ
طٔہ٤ں گَكظخٍ کَ ٍہخ ہ "۔ حٓی ؿ٘گ ريٍ ٓ٤ں هٞى ٗزی (ِٛی ہللا ػِ٤ہ
ٝآُہ  )ِْٓٝک ىحٓخى حر ٞحُؼخ ٙگَكظخٍ ہ ٞکَ آث ح ٍٝحٕ ک ٓخطٜ
ٍٓ ٍٞکی ىحٓخىی کی ر٘خ پَ هطؼخ ً کٞثی حٓظ٤خُی ِٓٞک ٗہ ک٤خ گ٤خ ؿٞ
ىَٓٝے ه٤يٞ٣ا ٓ کک ٜرٜی ٓوظِق ہٞطخ۔ حّ َ١ف ػخُْ ٝحهؼہ ٓ٤ں ىٗ٤خ
ک٣ ٞہ ىکٜخ٣خ ؿخ چکخ طٜخ کہ ٓؤِِٔٓ ٚخٕ ک ٔ٤ہٞط ہ٤ں ح ٍٝہللا حٍٝ
حّ ک ى ٖ٣ک ٓخط ٜحٕ کخ طؼِن کٔ٤خ ہٞح کَطخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي پ٘ـْ ٛ ،للہ )ٖ۷۴ ،ٖ۷۷

اٌُ کے أفبف رٕساد ٔ اَغٍم يٍں:
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ۗ
ُٓ َل َّٔ ِي ٍَّٓ ُّْ ٖ ٍُ ٞ
خٍ ٍُ َك َٔ ۗخ ُء رَ ْْْ َُٜ٘٤
ہللاِ ۭ َٝحَُّ ٌَِ َٓ َْٖ ٣ؼ ٓ ٗٚحَ ِٗ َّيح ُء ٖ َػَِْ ٢حُ ٌُلَّ ِ
طَ َٖىًَّ ٍُ ْْ ُٜؼًخ ُٓ َّـيًح ْ َّ٣زظَ ُـ ْ َٕ ٞكًَ ْ٠ال ِّٓ َٖ ّ
ہللاِ ََٞ ٍِْٟ ٝحًٗخ ۡ ِٓ َْٔ ٤خ ْْ ُٛكِ ْ٢
ي َٓؼَُِ ْْ ُٜكِ ٢حُظَّ ٍْٖ ٞى ِش ٻ ََٓ ٝؼَُِ ْْ ُٜكِ٢
ُٝؿ ُْ ْٖ ِّٓ ْْ ِٜ ِٛ ٞحَػَ َِ حُ ُّٔـ ُِْ ٞى ۭ ًُِٖ َ
حال ْٗ ِـ َِْ ٤۾ ًٍََِْ ع حَ ْه ََ َؽ َٗ ْ
طــــَٔ ٗٚكَ ٖخ َُ ٍَ ٗ ٙكَخ ْٓظَ ْـَِــعَ كَخ ْٓظَ َٖ ٟٞػ ِٖ٢
ِْ
حٍَُِّح َع ُِِ َ٤ـ ْ٤عَ رِ ِْ ُْ ٜحُ ٌُلَّخ ٍَ ۭ ََ ٝػ َي ٖ ّ
ْـذُ ُّ
ہللاُ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ََ ٝػ ُِِٔٞح
ٓ ُْٞهِ ُٖ٣ ٚؼ ِ
حُ ٖ ّ
ض ِٓ ْْ٘ َّٓ ْْ ُٜـلِ ََسً َّٝحَؿْ ًَح َػ ِظ ًْٔ ٤خ ۔
ٖ ِِٜل ِ
(حُلظق۔)ٕ۴
"ٓلٔي ﷺ ہللا ک ٍٓ ٍٞہ٤ں  ،ح ٍٝؿُٞ ٞگ حٕ ک ٓخط ٜہ٤ں (٣ؼ٘ی
ٛلخرہ) ٙٝکلخٍ پَ ٓوض ہ٤ں ح ٍٝآپْ ٓ٤ں ٍك ْ٤ہ٤ں۔ طْ ؿذ ى٣ک ٜٞگ
ؓ
حٗہ٤ں ٍکٞع ُٓ ٝـٞى  ،ح ٍٝہللا ک ك َ٠ح ٍٝحّ کی هٞ٘ٗٞىی کی
ِ١ذ ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞپخث ٞگ ۔ ُٓـٞى ک حػَحص حٕ ک چہَٝا پَ ٓٞؿٞى
ہ٤ں ؿٖ ٓ  ٙٝحُگ پہکخٗ ؿخط ہ٤ں۔ ٣ہ ہ حُٕ کی ٛلض (طٔؼ) َ٤
طٍٞحس ٓ٤ں ح ٍٝحٗـ٤ٓ َ٤ں حُٕ کی ٓؼخٍ ُٞ٣ا ىی گجی ہ ،کہ گ٣ٞخ ح٣ک
ک٤ٜظی ہ ؿْ ٗ پہِ کٗٞپَ (ٓٞثی) ٗکخُی پ َٜحّ ک ٞطوّ٣ٞض ىی،
(ٓہخٍح ى٣خ)پ ٙٝ َٜگي ٍحثیٓ( ،وض ہٞثی) پ َٜحپ٘ ط٘ پَ کٜڑی ہٞ
گجی ۔ کخٗض کَٗ ٝحُٞا ک ٙٝ ٞه ٕٞکَطی ہ طخکہ کلّخٍ حٕ ک
پ ِٜ٘پ ُٜ٘ٞپَ ؿِ٤ں۔ حّ گَ ٙٝک ُٞگٞا ٓ ؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہ٤ں
ح ٍٝؿ٘ہٞا ٗ ٗ٤ک ػَٔ ک ٤ہ٤ں ہللا ٗ حٕ ٓ ٓـلَص ح ٍٝرڑے
حؿَ کخ ٝػي ٙكَٓخ٣خ ہ "۔
ٓلٔي ک ٓوض ہ ٗٞکخ ٓطِذ ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ ٙٝ
کلخٍ پَ حٛلخد
ؐ
کخكَٝا ک ٓخط ٜىٍٗظی ح ٍٝط٘يهٞثی ٓ پ ٖ٤آط ہ٤ں۔ رِکہ حّ کخ
ٓطِذ ٣ہ ہ کہ  ٙٝحپ٘ حٔ٣خٕ کی پوظگی ،حُ ٍٞٛکی ٓ٠ز١ٞیَ٤ٓ ،ص
کی ١خهض ح ٍٝحٔ٣خٗی كَحٓض کی ٝؿہ ٓ کلخٍ ک ٓوخرِ ٓ٤ں پظَٜ
کی چٹخٕ کخ كکْ ٍکٜظ ہ٤ں۔  ّٞٓ ٙٝکی ٗخک ٗہ٤ں کہ حُٗہ٤ں کخ كَ ؿيَٛ
چخہ٤ں۔ ٓٞڑ ى٣ں۔  َّٗ ٙٝچخٍٗ ٙہ٤ں ہ٤ں۔ کہ کخكَ حٗہ٤ں آٓخٗی ک ٓخطٜ
چزخ ؿخث٤ں۔حُٗہ٤ں کٔی هٞف ٓ ىرخ٣خ ٗہ٤ں ؿخ ٓکظخ۔ حُٗہ٤ں کٔی طَؿ٤ذ
ٓ هَ٣يح ٗہ٤ں ؿخ ٓکظخ۔کخكَٝا ٓ٤ں ٣ہ ١خهض ٗہ٤ں کہ حُٗہ٤ں حُّ ٓوٜي
ػظ ٓ ْ٤ہٹخ ى٣ں ؿْ ک َُٓ ٙٝ ٤ىٛڑ کی رخُی ُگخ کَ ٓلٔيﷺ کخ
ٓخط ٜى ٘٣ک ٤ِ٤حُٹٜظ ہ٤ں۔ حُٕ کی ٓوظی ؿ ٞکک ٜرٜی ہ ىٗٔ٘خٕ ىٖ٣
ک ُ ٤ہ ۔ حہَ حٔ٣خٕ ک ُٗ ٤ہ٤ں ہ ۔ حہَ حٔ٣خٕ ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں ٙٝ
َّٗ ہ٤ں۔ ٍكٗ ٝ ْ٤ل٤ن ہ٤ں۔ۂيٍى ٝؿٔگٔخٍ ہ٤ں۔ حُ ٍٞٛحٓ ٍٝوٜي ک
حطلخى ٗ حُٕ ک حٗيٍ ح٣ک ىَٓٝے ک ُٓ ٤لزض ح ٍٝہْ ٍٗگی ٝ
ٓخُگخٍی پ٤يح کَىی ہ ۔
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طٍٞحص ٓ٤ں ٓـٞى ک حػَحص حُٕ ک چہَٝا پَ ٓ َٓحى هيحطَٓی،
كٖٔ حهالم ک  ٙٝآػخٍ ہ٤ں ؿ ٞهيح ک آگ
کَ ْ٣حُ٘لٔیَٗ ،حكض حٍٝ
ِ
ً
ؿٜک٘ کی ٝؿہ ٓ كطَطخ آىٓی ک چہَےپَ ٗٔخ٣خا ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ ہللا
طؼخُی ک حٍٗخى کخٓ٘٘خ ٣ہ ہ کہ ٓلٔي ﷺک ٣ہ ٓخطٜی ط ٞحٔ٣
ٖ
ُ
ہ٤ں۔کہ حٕ ک ٞى٣کٜظ ہی ح٣ک آىٓی ر٤ک ٗظَ ٣ہ ٓؼِ ّٞکَ ٓکظخ ہ کہ
٣ہ ه َ٤حُوالثن ہ٤ں۔کٗٞ٤کہ هيح پَٓظی کخ ٗ ٍٞحُٕ ک چہَٝا پَ چٔک
ٍہخ ہ ۔ ٣ہ ٝہی چ ِ٤ہ ۔ ؿْ ک ٓظؼِن حٓخّ ٓخُک ر٤خٕ کَط ہ٤ں کہ
ؿذ ٛلخرہ کَحّ کی كٞؿ٤ں ٗخّ کی َُٓٓ٤ٓ ٖ٤ں ىحهَ ہٞث٤ں طٗ ٞخّ
ک ػٔ٤خثی کہظ ط ٜکہ ٓٔ٤ق ک كٞحٍٞ٣ا کی ؿٗ ٞخٕ ہْ ٓ٘ظ
(طلہ ْ٤حُوَإٓ
ط٣ ٜہ ط ٞحُٓی ٗخٕ ک ُٞگ ہ٤ں۔
ؿِي پ٘ـْٛ ،للہ ٖ ۷طخ )۷۷
٤ٟخء حُؼَٔی "هَإٓ ٓـ٤ي ٗ (ٓ ٍٙٞكظق آ٣ض ٤ٓ ٕ۴ں) حّ حٗيحُ ٓ٤ں
آپ ک حٛلخد کی ٛلض ر٤خٕ کی ہ ۔ ٣ہ ٓ ٙٝؼخُی َٗٔ ہ ۔ ؿْ ٗ
ٍٝكخٗی ح ٍٝحهالهی حٍطوخ ٓ٤ں رہض رِ٘ي ٓؼ٤خٍ هخثْ ک٤خ۔ ػزخىص ٗ حُٗہ٤ں
ٗ ٍٞؿٔخٍ ٓ ڈٛخٗکخ۔ ػو٤يے ٗ
٤ٛوَ ک٤خ۔ ٍکٞع ٓ ٝـٞى ٗ حُٗہ٤ں ِ
حُٕ ک ٓلخہ ،ْ٤حهيحٍ ،ح١خػضٝ ،هخٍٓ ،خىگی حٓ ٍٝؼ٤ٜٓٞض ک ٞؿال
خٍ ٍُ َك َٔخ ُء رَ ْ)ْْ َُٜ٘٤حٗہٞا ٗ ىٓٝظی ح ٍٝؿَٝ٤ا ٓ
رو٘ی (أَ ِٗ َّيح ُء َػَِْ ٠حُ ٌُلَّ ِ
ىٗٔ٘ی ٓکٜخثی۔ (أَ ًَُِّش َػَِْ ٠حُ ُٔ ْئ ِِٓ٘ َٖ٤أَ ِػ َِّس َػَِْ ٠حُ ٌَخ ِك َِ( ) َٖ٣حُٔخثي٣)217ٙہ
ٓؼی ہ ؿٔ آٓٔخٗی کظخرٞا ٗ ىٝحّ رو٘خ ہ ۔ ح ٍٝطٍٞحص ،حٗـَ٤
ح ٍٝهَإٓ ٗ حّ كَ٤ص حٗگٛٝ ِ٤ق ک ٓخطٓ ٜظؼخٍف کَح٣خ ہ ۔ حّ
کی حهيحٍ کی ٓٝؼض ،ػو٤يے کی حٗخػضٓ ،ؼخ ٖ٤ٗٝکی کؼَص ،حّ ک
ٝؿٞى کی هٞص ،حّ ک ى ٖ٣کی گَكض کی ٓؼخٍ حّ ک٤ٜظی ٓ ىی گجی
ہ ۔ ؿٗ ٞخه٤ں ٗکخُظی ہ پِ٤ٜظی ہ  ،رڑٛظی ہ ۔ ح ٍٝحّ کخ ط٘خ ٓظز١ٞ
ہ ٞؿخطخہ ۔ َٓ ٍٝکَطی ہ رٝ ٗٞحُ ٓخُکٞا ک ،ٞح ٍٝؿٜہ ىالطی
ہ ىٗٔ٘ٞا کٞ۔ٓخُک رٖ حْٗ ک ہخا ح٣ک ٗو ٚکخ ًکَ ک٤خ گ٤خ ؿٞ
ٛلخرہ ٍٟٞحٕ ہللا ػِ ْٜ٤کی ػ٤ذ ؿٞثی کَ ٍہخ طٜخ۔ ط ٞحٓخّ ٓخُک ٗ
ْـذُ ُّ
حٍَُِّح َع ُِِ َ٤ـ٤عَ رِ ِْ ُْ ٜحُ ٌُلَّخ ٍَ طک
٣ہ آ٣خص طالٝص ک٤ں ٖ
كظی کہ ؿذ ُ٣ ٙٝؼ ِ
ہللا
پہ٘ک ط ٞحٜٗٞا ٗ کہخ۔ „„ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ ؿٖ ک ىٍ ٓ٤ں ٍٓؐ ٍٞ
ؓ
حٛلخد ک رخٍے ٓ٤ں ػ٘خى ہٞح  ٙٝحّ آ٣ض کخ ٜٓيحم ٹٜہَح"۔
ک
(َٓ٤ص ٍكٔض ػخُْ حُ ٤ٟخء حُؼَٔی ٛللہ ٕٕ)۸ٕٖ ،۸
٣ہ  َٔٗ ٙٝہ ؿْ ٗ ٍٓخُض پہ٘کخثی۔ ح ٍٝحپ٘ی حٓخٗض حىح کی۔ حٍٝ
هَإٓ ٘ٓ ٝض کی كلخ١ض کی۔ حّ ُ ٤حکؼَ ػِٔخء کی ٍحث ہ ۔ کہ
ٛلخرہ کی َٗٔ ٓ٤ں ١ؼٖ ،حٕ ٜٓخىٍ ٓ٤ں ١ؼٖ ہ ؿٖ ٓ ہْ ٗ
هَإٓ ٘ٓ ٝض كخ َٛک٤خ ہ ۔ حٗ ٍٝظ٤ـظخ ً  ٙٝى٤ٓ ٖ٣ں ١ؼٖ ہ ۔ ٣ہ َٗٔ
ٓطِوخ ً ى٣گَ طٔخّ ِٗٔٞا ٓ رڑ ٛکَ حپ٘ی رہظَی ح ٍٝحك٤ِ٠ض ک ٓخطٜ
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ٜٓطلی ٗ هزَ ىی ہ ۔ „„ ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ
ٓٞٛٞف ہ ۔ ؿٔ٤خ کہ
ؐ
ُ
رہظَ َٓ٤ح ُٓخٗہ ہ ۔ پ َٜؿٞحّ ک هَ٣ذ ہ ح ٍٝپ َٜؿ ٞحّ ک
هَ٣ذ ہ ۔ رالٗزہ طٔہخٍے رؼي ُٞگ هخثٖ ہٗٞگ ۔حٓخٗض ىحٍ ٗہ ہٞا
گ ۔ٗخہي ہٞا گ ٗہ٤ي ٗہ ہٞا گ ٌٍٗ٣ں ٓخٗ٤ں گ  ،پٍٞی ٗہ کَ٣ں
(حٓخّ
گ حٞٓ ٍٝٹخپخ حُٕ ٓ٤ں ظخہَ ہٞگخ ۔
روخٍی)
ٛلخرہ کی َٗٔ کی ٣ہ رَطَی ِٓٔٔخٗٞا ک ُ ٤ہَ ُٓخٕ ٓ ٝکخٕ ٓ٤ں
ػٔيٗٞٔٗ ٙہ ہ ۔ ٙٝحٕ کی َ١ف ى٣کٜظ ہ٤ں ح ٍٝكوَ ٓلٔ ّٞکَط
ہ٤ں حُٕ ک حػٔخٍ کی پَٝ٤ی کَط ہ٤ں حُٕ کی َٓ٤طٞا ٓ ٍہ٘ٔخثی
كخ َٛکَط ہ٤ں۔ ؿ٘گ  ٝحٖٓ ٓ٤ں ،ػزخىص ٓ٤ںٓ ،ـخہي ٙحٓ ٍٝؼخِٓہ ٓ٤ں
ٓظ٘ٞع َٓ٤ط٤ں ہ٤ں ؿِٔٔٓ ٞخٗٞا ک ُٓ ٤وظِق ُٓخٗٞا ٓ٤ں ٛخُق
پَٝ٤ی ک٣ ٤ِ٤ہ ٓوظِق ٗٔ ٗٞکخكی ہ٤ں۔ ؿ٘گ ٓ٤ں ٛلخرہ ک ٞحٔ٣خٕ
ک ٓخط ٜہللا ٓ حؿَ کی حٓ٤ي ٍکٝ ٜ٘حُ ػخرض هيّ ٓـخہي پخإگ
طؼخُی ک حّ حٍٗخى ک ٓخط ٜحُٕ کی ٛلض ر٤خٕ کی ہ ۔
هَإٓ ٗ ہللا
ٖ

ٖ
ٛخرَْ ُْ ُٜحُوََْ ُف َُِِّ ٌَِْٖ ٣
حََُّ ٌِ َْٖ ٣ح ْٓظَ َـخر ُْٞح ِ ّّلِلِ َٝحُ ََّٓ ُْ ْٖ ۢ ِٓ ٍِ ٞرَ ْؼ ِي َٓخٓ حَ َ
خّ هَ ْي
حَكْ َُٔ٘ ْٞح ِٓ َْ٘ٝ ْْ ُٜحطَّوَ ْٞح حَؿْ َِ َػ ِظ ِْْ ٤۔حََُّ ٌِ َْٖ ٣هَخ ٍَ َُ ُْ ُٜحَُّ٘خُّ حِ َّٕ حَُّ٘ َ
خه َ٘ ْ ْْ ُٛٞكَ َِح َى ْْ ُٛحِ َْٔ ٣خًٗخ ڰ َّٝهَخُُ ْٞح َك ْٔزَُ٘خ ٖ ّ
َؿ َٔؼ ُْٞح َُ ٌُ ْْ كَ ْ
ہللاُ َْ ِٗٝؼ َْ
(حٍ ػَٔحٕ۔ٕ)ٔ۴ٖ ٝ ٔ۴
ْحُ ََُ ٤ْ ًِ ٞ۔

"(حٞ٘ٓٞٓ ٔ٣ا ک حؿَ ک )ٞؿ٘ہٞا ٗ ُهْ کٜخٗ ک رؼي رٜی ہللا
ح ٍٍٞٓ ٍٝﷺ کی پکخٍ پَ ُز٤ک کہخ ۔ حُٕ ٓ٤ں ؿ ٞحٗوخ٤ٗ ٙک ٞکخٍ حٍٝ
پَہ ِ٤گخٍ ہ٤ں حُٕ ک ُ ٤رڑح حؿَ ہ ۔ؿٖ ٓ ُٞگٞا ٗ کہخ کہ ‟‟ 7
طٔہخٍے هالف رڑی كٞؿ٤ں ؿٔغ ہٞثی ہ٤ں حُٕ ٓ ڈٍ „„ ٝط٣ ٞہ ٖٓ کَ
حُٕ کخ حٔ٣خٕ ح ٍٝرڑ ٛگ٤خ ح ٍٝحٗہٞا ٗ ؿٞحد ى٣خ کہ  ‟‟ 7ۂخٍے ُ ٤ہللا
کخكی ہ ح ٙٝ ٍٝرہظَ ٖ٣کخٍ ٓخُ ہ "۔
ُٓخٗہ حٖٓ ٓ٤ں ٍہ٘ٔخثی کَٗ ٝحُ ِْٓٔ ح ٍٝرخػَٔ ِٜٓق
ٙٝ
ٔ
۔ٍٓ ٗ ٍٞحُٕ کی طؼَ٣ق کی ہ ۔ کہ  ٙٝآپ کی حُٓض ک حٓ ٖ٤ہ٤ں۔
طٜ
ؐ
َٓ٤ی حُٓض ک حٓ ٖ٤کخ ٓطِذ ہ کہ  ٙٝحٕ ک ٓلخكع ہ٤ں۔ ح ٙٝ ٍٝہللا
طؼخُی کی ح١خػض پَ هخثْ ٍہ٘ ٝحُ ح ٍٝحّ ک حٝحَٓ کخ حُظِحّ کَٗ
ٖ
ٝحُ ہ٤ں حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک ُُ ٤ىػخ کَٗ ٝحُ ہ٤ں۔ح ٍٝحُٗہٞا ٗ
حپ٘ ؿخٕٓ ،خٍ حُ ٍٝرخٕ ک ٓخط ٜىٖٗٔ کی كٔخ٣ض کی ہ ۔ حّ ُ٤
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ہَ ُٓخٗ ح ٍٝہَ ٓکخٕ ک ِٓٔٔخٗٞا ک ٞہيح٣ض
كَٓخثی ہ ۔ کہ  ٙٝحُٕ کی طٞه َ٤کَ٣ں۔حُٕ ٓ ٓلزض کَ٣ں ح ٍٝحُٕ کخ
حكظَحّ کَ٣ں۔ ح ٍٝحُٕ ک ٞحٌ٣ح ى ٘٣ح ٍٝحُٕ ک رخٍے ٓ٤ں ؿخٍف ُرخٕ
حٓظؼٔخٍ کَٗ ح ٍٝحُٕ ک هالف ؿَحٔص کخ ٓظخہَ ٙکَٗ ٓ ٓ٘غ
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كَٓخ٣خ ہ ۔ ٛل٤ل٤ٓ ٖ٤ں ہ „„ َٓ٤ے حٛلخد ک ٞگخُی ٗہ ىٝ۔ حگَ
کٞثی حكي پہخڑ ک رَحرَ رٜی ٓٗٞخ هَچ کَے ط ٞحٕ ک ح٣ک ٓي ٣خ حّ
ک ٜٗق ک رَحرَ رٜی ٗہ ہٞگخ۔(روخٍی ٣ )ِْٔٓ ٝؼ٘ی حٕ کی كِ٤٠ض
حىٗی ىٍؿ طک رٜی ٗہ٤ں پہ٘چ ٓکظخ۔
ح ٍٝرَطَی ک
ٖ
ٍٓ ٍٞہللا ؐ ٗ حپ٘ ٓظؼيى ٛلخرہ ک ٞؿ٘ض کی ر٘خٍص ىی ہ حٍٝ
كَٓخ٣خ7
„„ہخا حرٞرکَ ؿ٘ض ٓ٤ں ،ػَٔ ؿ٘ض ٓ٤ں ،ػؼٔخٕ ؿ٘ض ٓ٤ں ،ػِی ؿ٘ض
ٓ٤ںِ١ ،لہ ؿ٘ض ٓ٤ںُ ،ر َ٤ؿ٘ض ٓ٤ںٓ ،ؼي رٖ ٓخُک ؿ٘ض ٓ٤ں،
ػزيحَُكٔخٕ رٖ ػٞف ؿ٘ض ٓ٤ں حٓ ٍٝؼ٤ي رٖ ُ٣ي ؿ٘ض ٓ٤ں‟‟۔
(طٌَٓی ،روخٍی ٝ
ِْٓٔ)
حٕ ک ٞؿ٘ض کی ر٘خٍص ىی گجی ہ ۔ ٛلخرہ ٍٟٞحٕ ہللا ػِ٤ہْ کی َٗٔ
ک ٓٞح کٔی ک٣ ٞہ َٓطزہ كخٗ َٛہ٤ں ہٞح ُ٤کٖ ٛلخرہ كِ٤٠ض حٍٝ
ٓوخّ ٓ٤ں رَحرَ ٗہ ط ٜ۔ رِکہ  ٙٝحٔ٣خٕ ٓ٤ں ٓزوض ح ٍٝؿہخى کی ٍح٤ٓ ٙں
کؼ َ٤هَچ ک رخػغ ح٣ک ىَٓٝے پَ كِ٤٠ض ٍکٜظ ط ٜ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ )۸ٕ۷ ٝ ۸ٕ۷

يٕاخبد يٍں يہبعشٌٍ ٔ اَقبس کب اٌضبس:
ۗ
خٍ َِٝ ْْ ٛحَ ْٓ َٞحُِ ِْ َ٣ ْْ ٜزظَ ُـ َْٕ ٞ
ُِ ِْلُوَ ََح ِء ْحُ ُٔ ِٖ ٖ ٜـ َِ َْٖ ٣حَُّ ٌِ َْٖ ٣حُ ْه َِؿ ُْٞح ِٓ ْٖ ٖ ِىِ َ٣
ُ ٖۗ
ّ َٕ ُْٝ َٜ
كًَ ْ٠ال ِّٓ َٖ ّ
ي ُْ ُٛ
ہللاِ ََٞ ٍِْٟ ٝحًٗخ َُّ ْ٘ َ٣ٝ
ہللاَ َ ۭ َُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝحِٕ ُٝى َ
حُ ٖ ّ
خٕ ِٓ ْٖ هَ ْزِِ ُِِ ٣ ْْ ٜلز َُّْٛ ْٖ َٓ َٕ ٞخ َؿ ََ
حال َْ َٔ ٣
ِ ٜيهُ َْٕ ٞ۔ َٝحَُّ ٌِ َْٖ ٣طَزَ َُّ ٞإ حُ َّيح ٍَ َِ ْ ٝ
ُ ٛي َْ ْْ ِٛ ٍِ ٝكخ َؿشً ِّٓ َّٔخٓ حُ ْٝطُ ْٞح َُْ ٣ٝئػَِ َُْ َٕ ٝػ ِٖٓ٢
حَُِ َْ َٝ ْْ ِٜ ٤ال ِ َ٣ـ ُي ْ َٕ ٝكِ ُْ ٢
ٛشِ۔
حَ ْٗلُ ِٔ َِ ًَ ْٞ ََُٝ ْْ ٜ
ٜخ َ
خٕ رِ َِ ْْ ٜه َ
(كَ٘۔۸طخ)۴
"(ٗٓ ٙٝ ِ٤خٍ) حٕ ؿَ٣ذ ٓہخؿَ ٖ٣ک ُ ٤ہ ؿ ٞحپ٘ گَٜٝا حٍٝ
ؿخثيحىٝا ٓ ٗکخٍ رخہَ ک ٤گج ہ٤ں ۔ ٣ہ ُٞگ ہللا کخ ك َ٠ح ٍٝحُّ
کی هٞ٘ٗٞىی چخہظ ہ٤ں ح ٍٝہللا ح ٍٝحّ ک ٍٓ ٍٞﷺ کی كٔخ٣ض پَ
کَٔرٔظہ ٍہظ ہ٤ں ۔ ٣ہی ٍحٓض رخُ ُٞگ ہ٤ں۔(ح ٙٝ ٍٝحٕ ُٞگٞا ک
ُ ٤رٜی ہ ) ؿ ٞحٕ ٓہخؿَ ٖ٣کی آٓي ٓ پہِ ہی حٔ٣خٕ ال کَ ىحٍ
حُہـَص ٓ٤ں ٓو ْ٤ط ٜ۔ ٣ہ حُٕ ُٞگٞا ٓ ٓلزض کَط ہ٤ں ؿ ٞہـَص
کَ ک حُٕ ک پخّ آث ہ٤ں ح ٍٝؿ ٞکک ٜرٜی حٕ ک ٞىے ى٣خ ؿخث حّ
کی کٞثی كخؿض طک ٣ہ حپ٘ ىُٞا ٓ٤ں ٓلٔٗ ّٞہ٤ں کَط ح ٍٝحپ٘ی
ًحص پَ ُىَٝٓٝا ک ٞطَؿ٤ق ى٣ظ ہ٤ں هٞح ٙحپ٘ی ؿگہ هٞى ٓلظخؽ ہٞا"۔
طؼخُی ٗ حٕ آ٣خص ٓ٤ں ٓي٘٣ہ ٤١زہ ک حٜٗخٍ کی طؼَ٣ق کی ہ ۔
ہللا
ٖ
ٓہخؿَ ؿذ ٓکہ ح ٍٝىَٓٝے ٓوخٓخص ٓ ہـَص کَ ک حٕ ک ٗہَ
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ٓ٤ں آث ط ٞحٗہٞا ٗ ٍٓ ٍٞہللا (ِٛی ہللا ػِ٤ہ ٝآُہ  )ِْٓٝکی هيٓض
ٓ٤ں ٣ہ پ ٖ٤کٖ کی کہ ۂخٍے رخؽ حٗ ٍٝؤِظخٕ كخ َٟہ٤ں ،آپ حٗہ٤ں
ۂخٍے ح ٍٝحٕ ٓہخؿَ رٜخثٞ٤ا ک ىٍٓ٤خٕ رخٗٹ ى٣ں۔ كِٛ( ٍٞ٠ی ہللا
ػِ٤ہ ٝآُہ  ٗ )ِْٓٝكَٓخ٣خ کہ ٣ہ ُٞگ ط ٞرخؿزخٗی ٗہ٤ں ؿخٗظ ٣ ،ہ حّ
ػاله ٓ آث ہ٤ں ؿہخا رخؿخص ٗہ٤ں ہ٤ں ک٤خ حٔ٣خ ٗہ٤ں ہٓٞکظخ کہ حپ٘
حٕ رخؿٞا حٗ ٍٝؤِظخٗٞا ٓ٤ں کخّ طْ کَ ٝح ٍٝپ٤يحٝحٍ ٓ٤ں ٓ كٜہ حٕ
ک ٞىٝ؟ حٗہٞا کہخ ٓٔؼ٘خ  ٝح١ؼ٘خ (روخٍی ،حرٖ ؿَ)َ٣۔ حّ پَ ٓہخؿَٖ٣
ٗ ػَ ٝک٤خ ہْ ٗ کزٜی حُٞ ٔ٣گ ٗہ٤ں ى٣ک ٜؿ ٞحّ ىٍؿہ ح٣ؼخٍ
کَٗ ٝحُ ہٞا۔ ٣ہ کخّ هٞى کَ٣ں گ ح ٍٝكٜہ ہْ ک ٞى٣ں گ ۔ ہْ طٞ
ٓٔـٜظ ہ٤ں کہ ٓخٍح حؿَ ٣ہی ُٞٹ ُ گج ۔ كِٛ( ٍٞ٠ی ہللا ػِ٤ہ
ٝآُہ  ٗ )ِْٓٝكَٓخ٣خ ٗہ٤ں ،ؿذ طک طْ حٕ کی طؼَ٣ق کَط ٍہ ٞگ
ح ٍٝحٕ ک كن ٓ٤ں ىػخث ه َ٤کَط ٍہ ٞگ  ،طْ ک ٞرٜی حؿَ ِٓظخ
ٍہ گخ (ٓٔ٘ي حكٔي)
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي پ٘ـْ ٛللہ )ٖ۴۷
٣ہ طٛ ٜلخرہ کہ ؿٖ کی َٓ٤طٞا پَ ہْ ٓذ کٗ ٞخُ ہ ۔ ٗـخػض ٝ
ىَُ٤ی ،رہخىٍی  ٝػِٔ٣ض ،ك٤خ  ٝحٓظـ٘خ ،حٗلخم ٓ ٝوخٝص ،هَرخٗی ٝ
ح٣ؼخٍ ،حٓخٗض  ٝى٣خٗض ک پ٤کَ۔
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اخٕد ،سكبهذ أس فؾجذ فبنؼ
ٗظخّ ٓؤ ٢ک ٓخٗک ٓ٤ں ڈٛخُ٘خ
ص كن کخ ٓ٘٘خ حٗٔخٗی ُٗيگی کٞ
ىػِ ٞ
ِ
ٓ ٍٙٞكي٣ي کی آ٣ض ٗٔزَ
ح ٍٝطٔيٕ ٓ٤ں ػٔالً ػيٍ  ٝطٞحُٕ پ٤يح کَٗخ ہ ۔
ٔ
٤ٓ ٕ۷ں ط ٞرِکہ حّ ٓوٜي ک ُ ٤آہ٘ی حِٓلہ (كي٣ي) حٓظؼٔخٍ کَٗ
کخ حٗخٍٞٓ ٙؿٞى ہ ۔ ح ٍٝحّ َ١ف ٓٛ ٍٙٞق کی ح٣ض ٤ٓ ۴ں ٍٍٓٞ
ہللا ﷺ کی رؼؼض کی ؿخ٣ض کلخٍ َ٘ٓ ٝک ٖ٤کی ٓوخُلض ک رخٝؿٞى ىٖ٣
ص كن ٓ٤ں ٓٗ َٔ٠ہ ہٞطخ طٞ
کخ ؿِزہ ح ٍٝحهخٓض ہ ۔ ٣ہ ٓيػخ حگَ ىػِ ٞ
ک٘ٔکٖ ح ٍٝؿہخى ح ٍٝہـَص ک حرٞحد کہخا ٓ آط ۔ کْ ٓوٜي ک
ُ ٤ک ٞٗٞحٜٗخٍ ہللا کی ٛيحث ػخّ ہٞطی۔
ك ٍٞ٠ک ٞؿہخا كَى کی حٛالف ٓطِٞد طٜی ٝہخا طٔيٕ کی
ىٍ كو٤وض
ؐ
ك ٗ ٍٞ٠حٗٔخٕ ک ٞح٣ک
ىٍٓظی رٜی ٓوٜٞى طٜی۔ ىَٓٝے ُلظٞا ٓ٤ں
ؐ
ُ
حؿظٔخػی ٝؿٞى کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٓخٓ٘ ٍکٜخ ح ٍٝحّ کی حٛالف حّ
چخہی۔ك ٗ ٍٞ٠حٗٔخٕ ک ٞطٔيٕ
ک ؿِٔہ طٔيٗی ٍحرطٞا ٓٔ٤ض کَٗخ
ؐ
ُ
ٓ ٓ٘وطغ كَى کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٗہ٤ں ُ٤خ ح ٍٝحپ٘ی ىػٞص حّ کی ٗـی
ُٗيگی طک ٓليٝى ٗہ٤ں ٍکٜی۔ (ٓلٖٔ حٗٔخٗ٤ض ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ ۹۹
طخ ٓ)۷
ى ٖ٣حٓالّ ح ٍٝپ َٜحّ پَ ػِٔ٣ض٣ ،ہ ٍح٘ٓ ٙکالص ٓ رَٜی پڑی
ہ ۔ حٗٔخٕ ط٘ہخ حّ ٍح٤ٓ ٙں ُ٣خى ٙػَٛہ حٓظوخٓض ٗہ٤ں ىکٜخ ٓکظخ۔ ہْ
ه٤خٍ ٓخطٜی حٍ ٍٝك٤ن حّ کٹٍ ٖٜح ٙک ١ ٞکَٗ ٓ٤ں ٓيىگخٍ ہٞط
ہ٤ں۔ حٕ ٓ ٓ٘کالص ٓ گٍِٗ ٓ٤ں ٓيى حٓ ٍٝؼخٗٝض كخ َٛہٞطی
ہ ۔ ح ٍٝحٗٔخٕ کی ۂض  ٝهٞص ٓ٤ں حٟخكہ ہٞطخ ہ ۔ ؿذ كخالص ٗخٓٔخػي
ہٞط ہ٤ں ط ٞىَٝٓٝا کی ػِٔ٣ض  ٝحٓظوخٓض ۂض ر٘يٛخطی ہ ۔ حّ ُ٤
کہ َٓٓ ٖٓٞى ح ٖٓٞٓ ٍٝػٍٞط٤ں ح٣ک ىَٓٝے ک ٍك٤ن ہ٤ں7

َْ ٝحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ ْْ َٝ َٕ ٞحُ ُٔ ْئ ِٓ ٖ٘ ُ
 ْْ ُٜ٠حَ ْۗ َ٤ُِٝخ ُء رَؼْٞ۔
ض رَ ْؼ ُ
(حُظٞرہ۔ٔ)۴
حَِّٗ َٔخ ْحُ ُٔ ْئ ُِٓ٘ ْ َٕ ٞحِ ْه َٞسِ
ح ٍٙٞٓ ٍٝحُلـَحص ٓ٤ں ط7 ٞ
(حُلـَحص۔ٓٔ)

کہہ کَ حهٞص ک ٍٗظ ٓ٤ں ؿٞڑح گ٤خ ہ ۔ ػو٤ي ٙح ٍٝكکَ کی ٣گخٗگض
حّ رخص کی ٓظوخٟی ہ ۔ کہ ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں حهٞص ٓ ٝلزض ہٗٞی چخہ ٤۔
ح ٙٝ ٍٝح٣ک ىَٓٝے ک ٍُ ٤كْ حٞٓ ٍٝحٓخص ک ٍٗظ ٓ ؿڑے
ہٞث ہٞا۔ چ٘خٗکہ كي٣غ ٓ٤ں حّ ک ٞحٔ٣خٕ کخ الُٓی طوخٟخ هَحٍ ى٣خ گ٤خ
ہ ۔„„طْ حُّ ٝهض طک ٓٗ ٖٓٞہ٤ں ہٓ ٞکظ ؿذ طک آپْ ٓ٤ں ح٣ک
ىَٓٝے ٓ ٓلزض ٗہ کَ‟‟ٝ۔ (ِْٓٔ)
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ہْ ه٤خٍ ٓخطٞ٤ٜا کی ٍكخهض کظ٘ی ٍَٟٝی ہ حّ کی حۂ٤ض کخ حٗيحُٙ
طؼخُی ٗ هٞى ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ٞؿ ٞہيح٣ض ىی
حّ َ١ف ُگخث ٤کہ ہللا
ٖ
ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ7

ي َٓ َغ حَُّ ٌِْ َ٣ َْٖ ٣ي ُػ ٍَْ َٕ ٞرَّ ْْ ُٜرِ ْخُ َـ ٖيِ ٝس َْ ٝحُ َؼ ِ٘ ُِّ ٣ْ َُِ ٣ ٢ي َْٕ ٝ
َٝح ْٛزَِْ َٗ ْل َٔ َ
ي َػ ْْْ٘ ُٜ۔
َٝؿْ َ َٝ َٜٗٚال طَ ْؼ ُي َػ َْ ٖ٘ ٤
(حُکٜق۔)ٕ۸

"ح ٍٝحپ٘ ىٍ ک ٞحُٕ ُٞگٞا کی ٓؼ٤ض پَ ٓطٔجٖ کَ ٝؿ ٞحپ٘ ٍد کی
ٍٟخ ک ِ١ذ گخٍ رٖ کَ ٛزق ٗ ٝخّ حُٓ پکخٍط ہ٤ں ح ٍٝحُٕ ٓ
ہَگِ ٗگخٗ ٙہ پ"َٝ٤ٜ۔
َٓىحٕ كن کی ٓؼ٤ض حٍٝ
حٗٔخٕ ٓ٤ں ػِّ  ٝۂض پ٤يح کَٗ ک ُ٤
ِ
ٍكخهض رہض ٍَٟٝی ہ ۔ ٣ہ ٓؼ٤ض حٍ ٍٝكخهض ًہ٘ی  ٍٞ١پَ رٜی كخَٛ
کی ؿخطی ہ ح ٍٝػِٔی  ٍٞ١پَ رٜی۔ ًہ٘ی  ٍٞ١پَ حّ ک كخَٛ
کَٗ کخ ٣َ١وہ ٣ہ ہ ۔ کہ حُٕ ُٞگٞا کی َٓ٤طٞا کخ رَحرَ ٓطخُؼہ ک٤خ
حػِی
ؿخطخ ٍہ ۔ ؿ٘ہٞا ٗ ٍح ِ ٙكن ٓ٤ں ٓ٤ٜزظ٤ں ؿِ٤ٜی ہ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ
ٖ
حهيحٍ کی ِ١ذ ٓ٤ں ُىٗ٤خ کی ؿٜٞٹی ػِطٞا حٗ ٍٝہَطٞا کٗ ٞہخ٣ض
كوخٍص ٓ ٹٜکَح٣خ ہ ۔ ؿ٤ٗ ٞکی حٓ ٍٝکخثی کی ٍح ٙپَ چِ٘ ک
ُ٣ ٤کہ  ٝط٘ہخ حُٹ ٜکٜڑے ہٞث ہ٤ں ح ٍٝحپ٘ ػِّ  ٝكِٛٞہ ٓ حُٗہٞا
ٗ ىَٝٓٝا ک ُ ٤حّ ٍح ٙپَ چِ٘خ آٓخٕ کَ ى٣خ ہ ۔ ؿ٘ہٞا ٗ رخَ١
ٗؼَٔٓ ٙظخٗہ رِ٘ي ک٤خ ح ٍٝپ٣ َٜخ ط ٞرخ َ١کٞ
ک ؿٞؿخث ػخّ ٓ٤ں كن کخ ٔ
ٓـِٞد کَ ُ٤خ ہ ۔ ٣خ حّ ٓ ُڑط ہٞث ٗہ٤ي ہ ٞگج ۔ ح ٍٝحپ٘ رؼي
ٗ٘خٕ ۂض کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٣خىگخٍ
ٗوٖ هيّ ح٣ک
آٗ ٝحُٞا ک ُ ٤حپ٘خ
ِ
ِ
چٜٞڑح ہ ۔ حٓالّ ٓ٤ں کجی ح ٔ٣كظ٘ ٗٔٞىحٍ ہٞث کہ چ٘ي حكَحى کی
طؼخُی ٗ ػخّ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞػخرض هيّ ٍکٜخ۔ ػِی
حٓظوخٓض کی ر٘خ پَ ہللا
ٖ
طؼخُی ٗ حّ ى ٖ٣ک ٞكظ٘ہ حٍطيحى ک ٓٞهغ
رٖ حُٔي٘٣ی كَٓخط ہ٤ں ۔ہللا
ٖ
ى ٍٝحرظال ٓ٤ں
پَ حرٞرکَ ٛي٣ن ک ًٍ٣ؼ ح ٍٝكظ٘ہ هِن هَإٓ ک
ِ
حكٔي رٖ ك٘زَ ک ًٍ٣ؼ ػِص ىی۔ (ٓ َ٤حػالّ حُ٘زالء ؿِي ٔ ٛللہ
۔)۴۷حُٞ ٔ٣گٞا ک كخالص ُٗيگی کخ ٓطخُؼہ آىٓی ک حٗيٍ ۂض پ٤يح
رٜی کَطخ ہ ح ٍٝپ٤يح ٗي ٙۂض ک ٞرَهَحٍ رٜی ٍکٜظخہ ۔ هَإٓ حُٝؼِّ
پ٤ـٔزَٝا کی ؿيٝؿہي ح ٍٝكن کی طڑپ ح ٍٝحّ ٍحٓظ ٓ٤ں حُٗک
ٛزَ ؿٔ َ٤کی ىحٓظخٗٞا ٓ رَٜح پڑح ہ ۔ ػِٔی  ٍٞ١پَ حّ چ ِ٤کٞ
كخ َٛکَٗ ک ُ ٤آىٓی ک ٞحُٞ ٔ٣گٞا کی ؿٔظـ ٞکَٗی پڑطی
ہ ؿ ٞحّ ٍح٤ٓ ٙں حُّ کی ٍحٔٗ ٙخثی کَ ٓک٤ں۔ ح ٍٝحگَ ٍحٔٗ ٙخثی ٗہ
کَ ٓک٤ں ط ٞکْ حُ کْ ٍكخهض ہی کخ كن حىح کَ ٓک٤ں۔ ؿذ طک ٣ہ ُىٗ٤خ
هخثْ ہ ۔ کٞثی ٝؿہ ٗہ٤ں کہ ح٣ک ه َ٤ک ١خُذ کٓ ٞخطٜی حٍ ٍٝہ٘ٔخ ٗہ
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َٓ ٓک٤ں۔ََٗٛ ١ف ٣ہ ہ ۔ کہ آىٓی هِ ٙٞک ٓخط ٜطالٕ کَے۔
ح ٍٝؿذ پخ ؿخث ۔ ط ٞحٕ کی ٓؼ٤ض ٍ ٝكخهض كخ َٛکَٗ ک ُ ٤ہَ
هٔ٤ض ى ٘٣پَ ط٤خٍ ہ ٞؿخث ۔ ٣ہخا طک کہ حگَ حّ ک ُ ٤آىٓی کٞ
گ َٜرخٍ حٍِٓٝک  ٖ١ٝ ٝرٜی چٜٞڑٗخ پڑے ط ٞحّ ٓ رٜی ىٍ٣ؾ ٗہ
کَے۔ ٣ہ هيح کی ٍح٤ٓ ٙں حُّ کی ہـَص ہٞگی ح ٍٝہـَص کخ حِٛی
حػِی ٜٗذ حُؼ ٖ٤کی هخ َ١ح٣ک
ٓوٜي ۂ٘٤ہ ٣ہی ٍہخ ہ ۔ کہ ح٣ک
ٖ
ٗخٓخُگخٍ ٓخك ٍٞک ٞچٜٞڑ کَ ح٣ک ٓخُگخٍ ٓخك ٍٞطالٕ ک٤خ ؿخث ۔٣ہی
ٝؿہ ہ کہ حٗز٤خث کَحّ طک کخ ٣ہ كخٍ ٍہخ ہ کہ حُٗہٞا ٗ حچٜ
ٓخك ٍٞح ٍٝحچٓ ٜخطٞ٤ٜا ک ُُ ٤ىػخث٤ں کی ہ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ ک كخَٛ
کَٗ ک ُ ٤رڑی رڑی رخُ٣خا کِ٤ٜی ہ٤ں۔ كخالٗکہ حٗز٤خء ػِ ْٜ٤حُٔالّ
حپ٘ی ػِٔ٣ض  ٝحٓظوخٓض ک حػظزخٍ ٓ رـخث هٞى ح٣ک ػخُْ ٍہ ہ٤ں۔
حُٗہٞا ٗ ىَٝٓٝا ک ٞحپ٘ی كَحٍص ٓ گَٓی پہ٘کخثی ہ ۔ کزٜی
ىَٝٓٝا ٓ كَحٍص كخ َٛکَٗ ک ٓلظخؽ ٗہ٤ں ہٞث ۔ ح ٍٝحپ٘ی
ًحص ٓ ٓخك ٍٞک ٍٖٗٝ ٞک٤خ ہ کزٜی ٓخكٍ٘ٗٝ ٓ ٍٞی کی
(طِک٤ہ ٗلْ۔حٓ ٖ٤حكٖٔ
ٍَٟٝص حُٕ ک ٞپٗ ٖ٤ہ٤ں آثی ہ ۔
ٔ
حٛالكی ٛللہ  ٔ۷۷طخ )ٔ۷۴
ہْ ٓلَ هٞی رٜی ہٞط ہ٤ں ح ٍٝکِٔ ٍٝرٜی۔ ُ٤کٖ حٕ کی هٞص حٍٝ
کٍِٔٝی ىٞٗٝا ہی آىٓی ک ُٓ ٤ہخٍح ر٘ظی ہ ۔ ؿذ کزٜی  ٙٝۂض
ہخٍٗ ُگظخ ہ ط ٞهٞی کی ػِٔ٣ض حُّ کی ۂض ر٘يٛخطی ہ ۔ ح ٍٝکزٜی
حٔ٣خ رٜی ہٞطخ ہ کہ ؿذ حپ٘ی هٔظگی ح ٍٝطٞحٗخثی ک ٞى٣کٜکَ ٙٝ
هٔظگخٕ ٍح ٙک ٞى٣ک ٜکَ حُٓ طِّٔی
ٓخ ّٞ٣ہُ ٗٞگظخ ہ ۔ ط ٞىَٓٝے
ِ
ہ ٞؿخطی ہ ۔کہ ط٘ہخ  ٙٝحّ ٍح ٙکی ٛؼٞرظٞا ٓ ىٝچخٍ ٗہ٤ں ہ ۔۔۔۔
رِکہ کک ٜح ٍٝىٍٓخٗيگخٕ ٍح ٙرٜی ہ٤ں۔ ح ٍٝحّ َ١ف  ٙٝکزٜی کٔی کی
هٞص ح ٍٝکزٜی کٔی کی کٍِٔٝی ٓ ٓہخٍح ُ٤ظخ ہ ۔ ح ٍٝىَٝٓٝا کٞ
ٓہخٍح ى٣ظخ ہٞح آگ رڑٛظخ ٍہظخ ہ ۔
٣ہ ٍكخهض حُٓظخً ح ٍٝطلَ٣کی هخثي ٓ رٜی كخ َٛہٞطی ہ ۔ ح ٍٝہْ
ِٓٔک ح ٍٝہْ َٓ٘د ٓخطٞ٤ٜا ٓ رٜی كخ َٛہٞطی ہ ۔ ؿٖ ک ٞػٔالً
ٓخط٘٤ُ ٜخ ٓٔکٖ ہ ٞحُٕ ک ٞػٔالً حپ٘ ٓخطُ ٜگخث ٣خ حُٕ کٓ ٞخط ٜچِ حٍٝ
ؿٖ ک َٛف کخٍٗخٓٞا حَٓ ٍٝگِٗظٞا ٓ ٍٝكخٗی ؿٌح كخ َٛکَٗخ
ٓٔکٖ ہٞ۔ حُٕ ٓ ًہ٘ی ٍٝ ٝكخٗی ٍٝحر ٢رڑٛخث ۔ حّ َ١ف  ٙٝکزٜی
ط٘ہخثی ٣خ ىٍ ٗکٔظگی ٗہ٤ں ٓلٔ ّٞکَے گخ۔
ً
(ح٠٣خ ٛللہ ٕٔ)ٖٔ ،
ٕ٣کی کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کَٗخ ہ ط ٞهيح ک ٗ٤ک ح ٍٝرٍِگ ر٘يٝا کی
ٛلزض حهظ٤خٍ کَٗخ چخہ ٤۔۔ ح ٍٝكي٣غ ک ٓطخرن حٕ ٗ٤ک ر٘يٝا کی
ٗ٘خٗی ٣ہ ہ کہ حُٕ کی ٛلزض ٓ٤ں آپ ک ٞآهَص کی ٣خى آث ۔ ٍٍٓٞ
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ہللا ﷺ ٗ ۂ٤ں آگخ ٙكَٓخ٣خ کہ آىٓی کخ ى ٖ٣ح٣َ١ ٝ ٍٞ١ ٍٝن ىٍحَٛ
ٝہی ہٞط ہ٤ں ؿ ٞحُّ ک ىٓٝظٞا ک ہٞا۔ حّ ُ ٤آىٓی ک ٞحّ رخص
پَ ٗگخٍ ٙکٜ٘ی چخہ ٤۔۔ کہ  ٙٝکٖ ُٞگٞا ٓ ىٓٝظی حٓ ٍٝلزض ٍکٜظخ
ؓ
هيٍی کہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ ٗزی ﷺ ک٣ ٞہ حٍٗخى
ہ ۔كَ٠ص حرٓٞؼ٤ي
كَٓخط ٓ٘خ ہ 7

ٓٔغ حُ٘زیﷺ ٣و ٍٞال طٜخكذ حال ٓ٘ٓٞخ ً۔
"کہ طْ کٔی ٓ ٖٓٞہی ک ٞحپ٘خ ٓخطٜی ر٘خإ "۔

(طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ)
ؓ
ك ٓ ٍٞ٠پٞچٜخ کہ
ػزخّ کخ ر٤خٕ ہ کہ کٔی ٗ
كَ٠ص ػزيہللا رٖ
ؐ
ر٤ٹ٤ٜں۔آپ ٗ
ہْ ٗ٘ ٖ٤ک ٔ٤ہٞا ٣ؼ٘ی ہْ کٖ ُٞگٞا کی ٛلزض ٓ٤ں
ؐ
كَٓخ٣خ 7

ٖٓ ًکَکْ ہللا ٍ٣ٝظہ ُ ٝحى كی ػِٔکْ ٓ٘طوۃ ً ٝکَکْ رخالهَس
ػِٔہ۔(طَؿ٤ذ)
ٔ) حٕ ُٞگٞا کی ٛلزض ٓ٤ں ر٤ٹ ٜٞؿٖ ک ٞى٣ک ٜکَ هيح ٣خى آث  )ٕ،ؿٖ
کی گلظگ ٓ ٞطٔہخٍی ى٘٣ی ٓؼِٓٞخص ٓ٤ں حٟخكہ ہ )ٖ،ٞؿٖ کخ ػَٔ
طٔہ٤ں آهَص ٣خى ىالث ۔
حٍٗخى ٍٓ ٍٞہ حٕ ٖٓ حكٖٔ حُ٘خّ ٗخٓخ ً ٓلخط٤ق ُِوٓ ،َ٤ـخُ٤ن َُِ٘
(كٖٔ طٌَٓی۔حُِِٔٔۃ حُٜل٤لۃ) ر ٗک ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ رؼ ٞحٔ٣
رٜی ہ٤ں ؿ ٞه َ٤ک ٤ِ٤چخر٤خا ح َٗ ٍٝک ُ ٤طخُ ہ٤ں۔ ٣ؼ٘ی حُٕ ک
ًٍ٣ؼ ه َ٤ح ٍٝرٜالثی کِٜظی ح ٍٝپِ٤ٜظی ہ ؿزکہ َٗ ٓليٝى ٔٓ ٝيٝى
ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ُ ٖہٌح حٛ ٔ٣خُل ٖ٤ح ٍٝػِٔخء ک ٞطالٕ کَٗخ ح ٍٝحُٕ ک
گَى ؿٔغ ہٗٞخ ى٤ٓ ٖ٣ں حٓظوخٓض ٓ٤ں ٓيىگخٍ ہٞطخ ہ
ُٓخٗہ ؿخہِ٤ض ک رَػکْ ٝال٣ض ک ٞہللا ح ٍٝحُٓک ٍٍٓٞ
حٓالّ ٗ
ٔ
ض ِٓٔٔہ ک ُ ٤هخ ٙک٤خ۔
ض ٓ٣ ٖ٤٘ٓٞؼ٘ی حُٓ ِ
ک ُ ٤ح ٍٝؿٔخػ ِ

حَِّٗ َٔخ َّ ٖ ُْ ٌُ ُّ٤ُِٝ
ہللاُ ََٝ ُُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح حَُّ ٌُِ٣ َْٖ ٣وِ ْ َٕ ْٞ ُٔ ٤حَُِّٖٞ ٜسَ َُْ ٣ٝئطُ َْٕ ٞ
حُ َِّ ًٖٞسَ ًَِ ٍٖ ْْ ُٛٝؼ َُْٕ ٞ۔ ََّ٣ ْٖ َٓ ٝظَ َّ ٖ ٍَّ ٞ
ہللاَ ََٝ َُُْٗٚٞ ٍَٓ ٝحَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح كَخِ َّٕ
د ّٖ
ہللاِ ْ ُْ ُٛحُ ٖـِِز َُْٕ ٞ۔
ِك ِْ َ
(ٓخثيٙ۔)۷۷ ،۷۷

حہَ
"طٔہخٍے ٍك٤ن ط ٞكو٤وض ٓ٤ں َٛف ہللا ح ٍٝہللا کخ ٍٓ ٍٞحِ ٙٝ ٍٝ
حٔ٣خٕ ہ٤ں ؿٔٗ ٞخُ هخثْ کَط ہ٤ں ٖ ،
ُکٞس ى٣ظ ہ٤ں ح ٍٝہللا ک ٓحگ
حہَ حٔ٣خٕ کٞ
ؿٜک٘ ٝحُ ہ٤ں۔ح ٍٝؿ ٞہللا ح ٍٝحُّ ک ٍٓ ٍٞﷺ حِ ٍٝ
حپ٘خ ٍك٤ن ر٘خ ُ حُٓ ٓؼِ ّٞہ ٞکہ ہللا کی ؿٔخػض ہی ؿخُذ ٍہ٘ ٝحُی
ہ "۔
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ٗزی ﷺ ٗ ۂ٘٤ہ ؿٔخػض ک ٓخطٍ ٜہ٘ کی ىػٞص ىی۔ ح ٍٝحپ٘
ه ،ٍٞػَٔ ،ح ٍٝکَىحٍ ٓ حّ کی طخک٤ي كَٓخثی۔ آپ ٗ طلَه ،
حهظالكخص ،ط٘ظض ح ٍٝحُگ حُگ ہ٘ٓ ٓ ٗٞغ كَٓخ٣خ۔ حّ َ١ف ک
آپ ک چ٘ي حٍٗخىحص ىٍؽ ً َ٣ہ٤ں7۔
حهٞحٍ ٓ٤ں ٓ
ؐ
"ؿٔخػض پَ ہللا کخ ہخط ٜہ "۔
۔ُ ٣يہللاِ ػِ َی حُـٔخػۃ۔
طٌَٓی
(ؿٔخػض ٍكٔض ح ٍٝطلَهہ
۔ حُـٔخػۃ ٍكٔۃ ٝحُلَهۃ ػٌحد۔
ٓٔ٘ي حكٔي
ػٌحد ہ )

۔ػِ٤کْ رخُـٔخػ ِۃ  ٝح٣خکْ ٝحُلَهۃَ كخٕ حُ٘٤طخٕ ٓغ حُٞحكي  ٝہٓ ٞغ
حالػ٘ ٖ٤حرؼي ٖٓ ،حٍحى رلزٞكۃ حُـ٘ ِۃ كِ ِِّ٤حُـٔخػۃ۔
(حرٞىحإى ،حرٖ ٓخؿہ)
„„ؿٔخػض ک ٓخطٍ ٜہ ٞح ٍٝطلَه ٓ رچ کَ ٍہٞ۔ کٗٞ٤کہ ٗ٤طخٕ
حک ِ٤آىٓی ک ٓخط ٜہٞطخ ہ ۔ ح ٙٝ ٍٝى ٝآىٓٞ٤ا ٓ ىٍ ٍٝہظخ ہ ۔ ؿٞ
چخہظخ ہ کہ ؿ٘ض ک ػ٤ٓ ٢ٓٝ ٖ٤ں حُٓ ؿگہ ِٓ ط ٙٝ ٞؿٔخػض ک
ٓخطٍ ٜہ ‟‟۔

سٔػ عًبػذ کی رخى سٌضی:

ٗزی ٗ ُٞگٞا ک ىُٞا
ؿٔخػض ح ٍٝحُٓض ک ٓخط ٜطؼِن کخ ٣ہ ؿٌرہ ؿؐ ٞ
ٓ٤ں پ٤يح ک٤خ حُّ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ٣ہ رخص ٓخٓ٘ آطی ہ کہ حٓالّ ہَ حُّ
ٓؼخِٓ کی َ١ف رَٜپ ٍٞطٞؿہ ى٣ظخ ہ ؿْ کخ طؼِن ٓؼخَٗے ح ٍٝحُٓض
ٓ ہ ٞحٜٓ ٍٝخُق ٓ ٝطخُذ ک ىٍؿخص ٓ٤ں حُٓ رِ٘ي ٓوخّ كخ َٛہٞطخ
ہ ۔
٣ہ رخص هخرَ ؿ ٍٞہ کہ َٗ٣ؼض حٓالٓی حپ٘ی ػزخىحصٓ ،ؼخٓالص ،آىحد،
ح ٍٝرخهی حكکخّ ٓ٤ں  ٙٝكَى ک٣َٗ ٞؼض ک حّ ٓوٜي ک ُ ٤ط٤خٍ
کَطی ہ کہ ٓ ٙٝؼخَٗے کی ػٔخٍص ٓ٤ں پہِی ح٘٣ٹ رٖ ؿخث ٣خ حّ
ک ُٗي ٙؿْٔ ٓ٤ں ح٣ک كؼخٍ ػ ٞ٠رٖ ؿخث ۔
كَى ک ُ ٤ػٔخٍص ٓ٤ں ح٘٣ٹ ٣خ ؿْٔ ٓ٤ں ػ ٞ٠ہ ٗٞکی ٣ہ رِ٤ـخٗہ
ٓٓٞی
طؼز َ٤هخُٗ ٚزٞی طؼز َ٤ہ ۔كي٣غ ٛل٤ق ہ كَ٠ص حرٞ
ٖ
ؓ
حٗؼَی ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٗزی ﷺ ٗ كَٓخ٣خ7

حُٔئٖٓ ُِٔئٖٓ ًخُز٘٤خٕ ٘٣ي رؼ ٚ٠رؼً٠خ۔

(ٓظلن ػِ٤ہ)

"ٓ ٖٓٞىَٓٝے ٓٞ٘ٓٞا ک ُ ٤ػٔخٍص کی (ح٘٣ٹٞا) کی َ١ف ہٞط
ہ٤ں۔ ؿ ٞح٣ک ىَٓٝی کٓ ٞہخٍح ى٣ظی ہ٤ں"۔

آپﷺَے كشيبٌب:
ؽنشد َؼًبٌ ثٍ
ؓ
ثؾٍش عے سٔاٌذ ہے کہ ؐ
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َٓؼَ َُ حُٔئٓ٘ ٖ٤ك ٢طَ َٞحىِّٝ ْٛطَحكُٔٝ ْٜطؼخُ١لٓ 7ْٜؼ َُ حُـٔي ،اًِح
حٗظٌ ٚ٘ٓ ٠ػ 7ٞ٠طَ َيح َػٓ ُٚ ٠خث َُ حُـٔي رخُ َّٔٝ َِ َٜحُ ُل ِّٔ٠
(ٓظلن ػِ٤ہ)
"ٓٞ٘ٓٞا کی ٓؼخٍ رخۂی ٓلزض حٍ ٍٝكٔض ٗ ٝلوض ٓ٤ں حٔ٣ی ہ
ؿ ٙٝ ٔ٤ح٣ک ؿْٔ ک حػ٠خء ہٞا ؿْٔ ک ح٣ک ػ٤ٓ ٞ٠ں ؿذ
ٗکخ٣ض ہٞطی ہ طٓ ٞخٍح ؿْٔ حّ ک ُ ٤ر هٞحری ح ٍٝروخٍ ٓ٤ں
ٓزظال ٍہظخ ہ "۔
ػالٓہ حرٖ ؿُٞی ِٓٔٔخٗٞا ک حّ ٓؼخَٗے ٓ٤ں ِٓٔٔخٕ ک ًٓ
حپ٘ ىَٓٝے رٜخثی ک ٤ِ٤كوٞم ک رخٍے ٓ٤ں ٓ٘ہخؽ حُوخٛي٤ٓ ٖ٣ں
ُکٜظ ہ٤ں کہ7
ُ
 .0پہال كن ٣ہ ہ کہ حّ کی كخؿظ٤ں پٍٞی کی ؿخث٤ں ح ٍٝحّ کخ
حہظٔخّ ک٤خ ؿخث ۔ حّ ک کجی ىٍؿ ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں ٓذ ٓ
کٔظَ ىٍؿہ ٣ہ ہ کہ ؿذ  ٙٝکٞثی ٓٞحٍ کَے ح ٍٝپٍٞح کَٗ
کی ١خهض ہ ٞط ٞحٓ هٗٞی ح ٍٝه٘ي ٙپ٘٤خٗی ٓ پٍٞح کَے۔
ىٍٓ٤خٗہ ىٍؿہ ٣ہ ہ کہ حّ ک ٓٞحٍ ک رـ َ٤حُّ کخ کخّ ک٤خ
حػِی ىٍؿہ ٣ہ ہ کہ حُّ کی كخؿض ک ٞحپ٘ی كخؿض
ؿخث حٍٝ
ٖ
پَ ٓويّ ٍک ٜ۔
 .6ىَٓٝح كن ُرخٕ پَ ہ ح٣ ٍٝہ کزٜی هخٓٗٞی ٓ ح ٍٝکزٜی
ر ٓ ُ٘ٞ۔ هخٓٗٞی ٓ حّ َ١ف کہ حّ ک ػٞ٤د ٓ حُّ
کی كخَٟی ح ٍٝؿ َ٤كخَٟی ٓ٤ں هخٍٓ ٕٞہ ۔ ٗ ِ٤حُّ ک
ح ٔ٣كخالص ک ٓظؼِن ٓٞحٍ ٗہ کَے ؿٖ کخ ر٤خٕ کَٗخ حُٓ
ٗخگٞحٍ ہٞ۔حُّ ک ٍحُ کٓ ٞولی ٍک ٜ۔ٓؼِ ّٞہٗٞخ چخہ ٤۔ کہ
حگَ طْ کٞثی حٔ٣خ آىٓی طالٕ کَٗ ُگ ٞؿْ ٓ٤ں کٞثی ػ٤ذ ٗہ
ہٞ۔ طٗ ٙٝ ٞہ٤ں ِٓ گخ۔ چ٘خٗکہ ؿْ ٓ٤ں رَحثٞ٤ا کی رہ ٗٔزض
هٞر٤خا ُ٣خى ٙہٞا ٝہی ٓطِٞد ہ ۔ حرٖ ٓزخٍک ٗ کہخ „„ٖٓٓٞ
ٓؼٌٍص طالٕ کَطخ ہ ح٘ٓ ٍٝخكن ُـِٗ٤ں۔‟‟
ٗزی ٗ كَٓخ٣خ „„ طْ ريظ٘ی ٓ رک ٞکہ ريظ٘ی ٓذ ٓ ؿٜٞٹی
ؐ .1
رخص ہ ‟‟ ريظ٘ی طـْٔ ک ٞىػٞص ى٣ظی ہ ؿْ کی ٓوخُلض
ہ ۔ پَى ٙپ ٕٞىٍگٍِ کَٗخ ى٘٣يحٍٝا کی ػالٓض ہ ۔ آىٓی کخ
حٔ٣خٕ حُّ ٝهض طک ٓکَٔ ٗہ٤ں ہٞطخ ؿذ طک کہ  ٙٝحپ٘ رٜخثی
ک ُ ٤رٜی ٝہی پٔ٘ي ٗہ کَے ؿ ٞحپ٘ ُ ٤پٔ٘ي کَطخ ہ ۔
ح٣ ٍٝو٘٤خ ً طْ حپ٘ رٜخثی ٓ ٣ہی چخہظ ہ ٞکہ  ٙٝطٔہخٍی پَىٙ
پٗٞی کَے۔

263

سخقذ ٔ ػضًٌذ
 .1چٞطٜخ كن ُرخٕ پَ ر ُ٘ٞکخ ہ کٗٞ٤کہ رٜخثی چخٍ( ٙحهٞص)
ؿ ٔ٤رَُی رخص کہ٘ ٓ ٓکٞص کخ طوخٟخ کَطخ ہ حّ َ١ف
حچٜی رخص کہ٘ کخ طوخٟخ کَطخ ہ رِکہ  ٙٝحهٞص ک ٓخطٜ
ُ٣خىٓ ٙو ٜٙٞہ ۔ پْ الُّ ہ کہ ُرخٕ ٓ كـض کخ حظہخٍ
کَے حُّ ک كخالص کی هزَ گَ٤ی کَطخ ٍہ ۔ ح ٍٝؿٖ چِٝ٤ا
ٓ  ٙٝه ٕٞہٞطخ ہ ٞحُٕ پَ هٗٞی کخ حظہخٍ کَے۔ طٌَٓی کی
ٛل٤ق ٍٝح٣ض ٓ٤ں ہ کہ ؿذ کٞثی طْ ٓ٤ں ٓ حپ٘ رٜخثی
ٓ ٓلزض ٍک ٜط ٞحُٓ رظخ ىے‟‟۔ح ٍٝحّ ٓ٤ں ٣ہ رٜی ہ کہ
حُٓ حُّ ک ٓذ ٓ ُ٣خى ٙپ٤خٍے ٗخّ ک ٓخط ٜرالث ۔
ؓ
ػَٔ رٖ هطخد ٗ كَٓخ٣خ „„ ط ٖ٤چ٣ِ٤ں طَ٤ے ُ٤
كَ٠ص
طَ٤ے رٜخثی کی ٓلزض ک ٞهخُ ٚکَ ى٘٣گی۔ ؿذ ط ٞحٓ ِٓ
طٓ ٞالّ کہٞ۔ حُّ ک ُٓ ٤ـِْ ٓ٤ں كَحهی کَ ح ٍٝؿ ٞطـٜ
حُّ کخ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙپ٤خٍح ٗخّ ٓؼِ ّٞہ ٞحُّ ٓ حُّ کٞ
پکخٍ۔حگَ ٗ٤ٜلض کَٗ کی ٍَٟٝص ہ ٞط ٞچخہ ٤۔ کہ
ػِ٤ليگی ٓ٤ں کَٝ۔ ڈحٗٹ ڈپٹ
ح ٍٝه َ٤هٞحہی ٓ٤ں ٣ہی كَم ہ ۔ حگَ ُـِٕ
ى٤ٓ ٖ٣ں ہٞ۔ ط ٞحّ کی ه َ٤هٞحہی ٣ہ ہ کہ ؿہخا طک ہٓ ٞک
َٗٓی ٓ ٝػع ٤ٜٗ ٝلض کی ؿخث ۔
 .2پخٗکٞحا كن ٣ہ ہ کہ ؿُ ٞىػخ طْ حپ٘ ُ ٤کَ ٙٝ ٝحپ٘ رٜخثی
ک ُ ٤رٜی کَٝ۔ هٞحُٗ ٙٝ ٙي ٙہ٣ ٞخ كٞص ہ ٞچکخ ہٞ۔ كَ٠ص
حرٞحُيٍىح کی ِْٓٔ ٓ٤ں كي٣غ ہ کہ ٗزی ﷺ ٗ كَٓخ٣خ
„„„ِٓٔٔخٕ کی حپ٘ رٜخثی ک ُ ٤ؿخثزخٗہ ُىػخ هز ٍٞہٞطی
ہ ۔حّ ک َٓ ک پخّ ح٣ک كَٗظہ ٓوٍَ ہٞطخ ہ ؿذ ٙٝ
حپ٘ رٜخثی ک ُُ ٤ىػخث ه َ٤کَطخ ہ طٓ ٞوٍَ ٙكَٗظہ کہظخ
ہ ٖحٖٓ٤۔ ح ٍٝطَ٤ے ُ ٤رٜی حّ َ١ف ہٞ۔
 .3چٜٹخ كن ٝكخ ح ٍٝحهال ٙہ 7۔ٝكخ کخ ٓؼ٘ی ہ ٓٞص طک ٓلزض
پَ هخثْ ٍہ٘خ۔ ح ٍٝرٜخثی کی ٓٞص ک رؼي حُّ کی حٝالى ح ٍٝحُّ
ٗزی ٗ ح٣ک رڑ٤ٛخ کی ػِص
ک ىٓٝظٞا ٓ ٓلزض ٍکٜ٘خ۔ ؐ
هي٣ـہ ک ٝهض ۂخٍے پخّ آ٣خ
حكِحثی کی ح ٍٝكَٓخ٣خ „„ ٣ہ
ؓ
کَطی طٜی‟‟۔ ػہي ک ٞحچٜی َ١ف ٗزٜخٗخ حٔ٣خٕ کخ كٜہ ہ حٍٝ
ٝكخ ٣ہ رٜی ہ کہ طٞحٟغ ٓ٤ں حپ٘ رٜخثی ک ُ ٤طزيٗ َ٣ہ ہٞ۔
حگَ حّ کخ َٓطزہ رِ٘ي ہ ٞؿخث ۔ ٣ہ ٓؼِ ّٞہٗٞخ چخہ ٤۔٣ہ ٝكخ ٓ٤ں
ٓ ٗہ٤ں ہ ۔ کہ رٜخثی کی ٓٞحكوض ٓ٤ں ى ٖ٣کی ٓوخُلض کَے۔
طَک طکِق  ٝطکِ٤ق ہ ۔ح٣ ٙٝ ٍٝہ ہ
ٓ .4خطٞحا كن طلل٤ق حٍٝ
ِ
ُ
کہ حپ٘ رٜخثی ک ٞحٔ٣ی طکِ٤ق ٗہ ىے ؿ ٞحّ پَ ٗخم ہ ٞحپ٘
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کخّ ح ٍٝحپ٘ی كخؿض ک ِِٓٔ ٓ٤ں حُٓ طکِ٤ق ٗہ ىے۔ حٍٝ
حُّ ک ٓخٍ حَٓ ٍٝطز ٓ كخثيٗ ٙہ حُٹٜخث ۔ حٗ ٍٝہ حپ٘ی
هزَگَ٤ی ح ٍٝحپ٘ ُ ٤طٞحٟغ کی حُٓ طکِ٤ق ىے۔ رِکہ حّ
کخ هٜي َٛف ہللا کی ٓلزض ،حُّ کی ُىػخ ٓ رَکض كخَٛ
کَٗ ٓ ،الهخص ٓ حْٗ ک ك ،ٍٜٞحُّ ک كوٞم کی
حىحث٤گی کخ ه٤خٍ ح ٍٝہللا کخ طوَد كخ َٛکَٗ ک ُ ٤ہٞ۔ حٍٝ
پٍٞی طلل٤ق ٣ہ ہ کہ ٍکٍ ٜکٜخإ کی رٔ ٢کُ ٞپ٤ٹ ىے۔
كَ٠ص ؿؼلَ رٖ ٓلٔي ٗ کہخ „„ َٓ٤ے ُٓ ٤ذ ٓ ُ٣خى ٙرٞؿَٜ
َٓ٤ے  ٙٝرٜخثی ہ٤ں۔ ؿَ٤ٓ ٞے ُ ٤طکِق کَط ہ٤ں ح٤ٓ ٍٝں حُٕ ٓ
ٍکٍ ٜکٜخإ کَطخ ہٞا حَ٤ٓ ٍٝے ىٍ پَ ٓذ ٓ ہِک  ٙٝہ٤ں ؿٖ ک
ٓخط٤ٓ ٜں حٔ٣خ ہٞطخ ہٞا ؿٔ٤خ حک٤ال ہٞطخ ہٞاـ‟‟۔ (ٓ٘ہخؽ حُوخٛي ٖ٣حُ
ػزيحَُكٔخٕ حرٖ ؿُٞی ٛللہ  ٖٔ۸طخ ٕ)ٔ۹
هَإٓ کَ ٗ ْ٣حہَ حٔ٣خٕ کی ؿٔخػض حٓ ٍٝؼخَٗے ک ٞرخہْ ىگَ ٓلزض،
َٗٓیٍٝ ،حىحٍی ،گَّ ؿٗٞی ،ػلٝٞىٍگٍِ ح ٍٝحهٞص ٣ ٝکـخثی کی
ٛلخص ٓ ٓظٜق ؿٔخػض هَحٍ ى٣خ ہ ۔ ٣ہ  ٙٝپہِ ٞہ٤ں ؿ ٞحہَ حٔ٣خٕ
ک حپ٘ ٍد کٍ ٞد ٓخٕ کَ حّ پَ ٓٔظوْ ہ ٞؿخٗ ح ٍٝحپ٘ی ػزخىحص
ح ٍٝهَرخٗٞ٤ا کَٛ ٞف ہللا ک ُ ٤هخُ ٚکَ ى ٘٣ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں
ٗو٤ٜض کخ الُٓی كٜہ رٖ ؿخط ہ٤ں۔ حٕ ٛلخص پَ ٓز٘ی ؿٔخػض
ؿہخا آپْ ٓ٤ں ٍ ْ٘٣کی َ١ف َّٗ ہٞطی ہ ٝہخا ح٣ک ٓلزض کَٗ
ٝحُ رخپ کی َ١ف ر٤ک ٝهض گَكض کَٗ ٝحُی حٗ ٍٝل٤ن ،ح ٍٝح٣ک
ىٍگٍِ کَٗ ٝحُ رٜخثی کی َ١ف ٗظَ حٗيحُ کَٗ ٝحُ ٓؼخَٗے کی
ٓؼخٍ ہٞطی ہ ۔
ٓ ٍٙٞكظق آ٣ض ٤ٓ ٕ۴ں حّ ؿٔخػض ک رخٍے ٓ٤ں ٞ٣ا
ٍد کَٗ ْ٣
ٔ
كَٓخ٣خ„„ٓلٔي ہللا ک ٍٓ ٍٞہ٤ں ح ٍٝؿُٞ ٞگ حُٕ ک ٓخط ٜہ٤ں  ٙٝکلخٍ
ض ٓزخٍکہ ٓ٤ں حہَ حٔ٣خٕ کی ىٝ
پَ ٓوض ح ٍٝآپْ ٓ٤ں ٍك ْ٤ہ٤ں‟‟ حّ آِ ٣
ر٘٤خىی ٛلخص ک ،ٞؿ ٞحُٕ کی پہکخٕ هَحٍ ىی گجی ہ٤ں۔ ٗٔخ٣خا ک٤خ گ٤خ
ہ ۔ح٣ک ٓؼزض ٛلض ؿْ کخ طؼِن حُٕ ک رخۂی طؼِوخص حٓ ٍٝؼخٓالص
ٓ ہ ۔ ٣ہ ہ کہ ؿذ  ٙٝآپْ ٓ٤ں کٞثی ٓؼخہي ٙکَط ہ٤ں۔ ط ٞحپ٘
ؿخثِ كن ک ٞرٜی حپ٘ رٜخثی ک ُ ٤هَرخٕ کَٗ پَ آٓخى ٙہٞط
ہ٤ں۔ؿذ حُٕ ک ح٣ک رٜخثی کُ ٞىٗ٤خ ک کٔی هط ٓ٤ں طکِ٤ق پہ٘کظی
ہ ۔ حّ ک ىٍى کی کٔک ٗ ٙٝہ َٛف ٓلٔ ّٞکَط ہ٤ں رِکہ ح٣ک
ٍكٗ ْ٤و٤ٜض کی ر٘خ پَ حُّ کٓ ٞک ٕٞپہ٘کخٗ ،حٖٓ ى ، ٘٣حُٕ کی ؿخٕ
ٓ ٝخٍ ک طللع ٓ٤ں حپ٘ی طٔخّ هٞص َٛف کَ ى٣ظ ہ٤ں۔
٣ہ ح٣ک ٖحُہی ػط٤ہ ہ کہ  ٙٝؿ ٞکَ طک ح٣ک ىَٓٝے ک ٓخٍ پَ
ٗگخہ٤ں ؿٔخث ہٞث ط ، ٜهزخثِی طؼٜزخص حِٔٗ ٍٝی ىٗٔ٘ٞ٤ا ٓ٤ں
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گ َِٜے ہٞث ط ٜ۔ حّ ٗ حُٗہ٤ں آپْ ٓ٤ں ٍك ْ٤ر٘خکَ حُٕ ک ىُٞا ک،ٞ
حُٕ کی ٍٝكٞا ک ،ٞحُٕ کی كکَ ک ،ٞحٕ ک  َُ َ١ػَٔ ک ٞح٣ک حػظٔخى
ک ٍٗظ ٓ٤ں ؿٞڑ ى٣خ۔ ح ٙٝ ٍٝى٣کٜظ ى٣کٜظ ٓٔ٤ہ پالثی ىٞ٣حٍ رٖ
گج ۔
ىَٓٝی ٛلض ٣ہ ر٤خٕ کی گجی ہ کہ  ٙٝکلخٍ پَ ٓوض (حَ ِٗ َّيح ُء) ہٞط
ہ٤ں۔ حّ کخ ٓلہ٣ ّٞہ ہ کہ ؿذ حہَ حٔ٣خٕ ح ٍٝحہَ کلَ ح٣ک ىَٓٝے
ک هالف ٛق آٍح ہٞط ہ٤ں ط ٞپ َٜه ،ٕٞهخٗيحٕ٣ ،خ هز ِ٤کی ٓلزض
ىٍٓ٤خٕ ٓ٤ں ٗہ٤ں آطی۔ ٗظَ٣خطی ؿ٘گ ٓ٤ں حہَ حٔ٣خٕ کلَ کخ ڈٹ کَ ٓوخرِہ
کَط ہ٤ں۔ ى ٖ٣ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں کٔی ک ٓخطٍ ٜػخ٣ض ٗہ٤ں کَط حٍٝ
حپ٘ ٓٞهق پَ ؿْ کَ حٓظوخٓض ک ٓخط ٜکلَ ک ٞحّ ک حٗـخّ طک
پہ٘کخط ہ٤ں۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞظٔزَ  ٕٓٔ۷حٗخٍحص ڈحکٹَ حٗ ْ٤حكٔي ٛللہ ۴
)۸ ٝ
هَإٓ کَ ْ٣چخہظخ ہ کہ حٓالٓی ؿٔخػض ک حكَحى کی پہکخٕ ٛزٍَ ،ر٢
ٖ
طوٞی ہ7ٞ
رخۂی حٍٝ

ٛخرَِ ُْٝح ٍََ ٝحرِطُ ْۣ ٞح َٝحطَّوُٞح ٖ ّ
ہللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ
ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح ح ْٛزَِ ُْٝح ََ ٝ
طُ ْلِِل َُْٕ ٞ۔

(حٍ ػَٔحٕ۔ٕٓٓ)
" حے ُٞگ ، ٞؿ ٞحٔ٣خٕ الث ہٛ ، ٞزَ ٓ کخّ ُ ، ٞرخ َ١پَٓظٞا ک
ٓوخرِہ ٓ٤ں پخَٓىی ىکٜخثٞ۔ كن کی هيٓض ک ُ٤ی کَٔ رٔظہ ٍہ ،ٞحٍٝ
ہللا ٓ ڈٍط ٍہ ، ٞحٓ٤ي ہ کہ كالف پخث ٞگ "۔
اِفجِ ُشٔا کہ٘ پَ حکظلخ ٗہ٤ں ک٤خ گ٤خ۔ ح ٍٝكٍٞی  ٍٞ١پَ کہخ گ٤خ۔ٔفبثِ ُشٔا
ض ٓلٔٞىٗ ٙہ٤ں ہ ۔ رِکہ حٓ حؿظٔخػی ٍٞ١
٣ؼ٘ی ٣ہ ح٣ک حٗلَحىی ٛل ِ
پَ حهظ٤خٍ ک ٤رـ َ٤کخٓ٤خری ٗہ٤ں ہٓ ٞکظی۔ حّ ٛزَ کخ ٓلہٗ ّٞہ َٛف
حٗلَحىی  ٍٞ١پَ حٓظوخٓض ہ رِکہ ؿٔخػض کخ ٓـٔٞػی  ٍٞ١پَ حّ
ٖ
طوٞی ،ر ُٞػی حٍٝ
 َُ١ػَٔ ک ٞحهظ٤خٍ کَٗخ ہ ؿ ٞحّ ک حهال،ٙ
ِ
ٖحُہی کخ ٓظہَ ہٞ۔(ح٠٣خ ً ٗٓٞزَ  ٕٓٔ۷حٗخٍحص ٛللہ
َٛف ٍٟخث
ٖٔ )ٔ۷ ٝ
حٓالّ حپ٘ طٔخّ حكکخّ ح ٍٝطؼِٔ٤خص ٓ٤ں هَإٓ ٘ٓ ٝض ک ًٍ٣ؼ
ِٓٔٔخٕ ک ىٍ ٓ٤ں حؿظٔخػ٤ض ک حكٔخّ کخ ر٤ؾ رٞطخ ہ ۔
ٗٔخُ رخ ؿٔخػض ،ؿٔؼہ ،ػ٤ي ،ٖ٣حًحٕ حٔٓ ٍٝـي ٓ٤ں كخَٟی ک ٞالُّ ک٤خ
ہللا ٗ حًحٕ ٓ٘٘ کی ٍٞٛص ٓ٤ں ح٣ک حٗي ٛک ٞرٜی
گ٤خ ہ ٍٓؐ ٍٞ
آپ ٗ حُٞ ٔ٣گٞا
گ٤ٓ َٜں ٗٔخُ پڑ ٘ٛکی حؿخُص ٗہ٤ں ىی۔ حؐ ٍٝ
ک گٝ َٜا ک ٞآگ ُگخٗخ چخہی ؿ ٞؿٔخػض ٓ ؿخثذ ٍہظ ہ٤ں۔
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پٔٓ َٜـي ٓ٤ں ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک ُ٣ ٤ہ رخص ٗخپٔ٘ي کی گجی کہ ٙٝ
ٛلٞا ک پ٤ک ٜحکٔٗ ِ٤خُپڑ ٛکٞ٤ا کہ حّ ٓ٤ں حٗلَحى٣ض حٍٝ
رظخہَ ؿٔخػض ٓ حُگ ہ ٗٞکی ٍٞٛص ٗظَ آطی ہ ۔
ٍحرؼہ رٖ ٓؼزي ٓ ٍٝح٣ض ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ؐ ٗ ح٣ک ٗوٚ
كَ٠ص
ؓ
ک ٞى٣کٜخ کہ ٛ ٙٝق ک پ٤ک ٜحکٔٗ ِ٤خُ پڑٍ ٛہخ ہ ط ٞآپ ٗ
حُٓ كکْ ى٣خ کہ  ٙٝحپ٘ی ٗٔخُ ىہَحث ۔
(حرٞىحإى ،طٌَٓی ،حرٖ ٓخؿہ ،طٌَٓی ٗ حٓ كٖٔ کہخ ہ )
ِٓٔٔخٕ ک ٞچخہ ٤کہ ؿذ ٓٔـي ٓ٤ں ىحهَ ہ ٞح ٙٝ ٍٝى٣ک ٜکہ ٛل٤ں
پٍٞی ہ ٞگجی ہ٤ں ط ٙٝ ٞحُٕ ٓ٤ں هخُی ؿگہ طالٕ کَے ح ٍٝحّ ٓ٤ں
گ ْٜؿخث حگَ هخُی ؿگہ ٗہ ِٓ ط ٞحگِی ٛق ٓ ح٣ک آىٓی کٞ
پ٤کَٓٗ( ٜی ٓ )ک٘٤ٜچ کَ حپ٘ رَحرَ کٜڑح کَىے۔ ٓگَ حک ِ٤کٜڑح
ٗہ ہٞ۔ؿْ آىٓی ک ٙٝ ٞک٘٤ٜکظخ ہ ۔حُّ ک ٞرٜی چخہ ٤کہ َٗٓی کخ
ٓظخہَ ٙکَط ہٞث حُّ ک ٓخط ٜپ٤ک ٜآؿخث ۔ حّ ٓ٤ں حُٓ رٜی
ػٞحد ِٓ گخ۔
٣ہ ؿ ٞککً ٜکَ ک٤خ ہ حّ کخ ٓوٜي ٣ہ ہ کہ حٓالّ ٗکَ ٍٞٛ ٝص
ک ُلخظ ٓ رٜی ؿٔخػض حٝ ٍٝكيص ک ٞحۂ٤ض ى٣ظخ ہ ح ٍٝكو٤وی
حػظزخٍ ٓ رٜی حّ ک ٞحہْ هَحٍ ى٣ظخ ہ ۔
حّ ک ػال ٙٝح٣ک ِٓٔٔخٕ ؿذ حکٔٗ ِ٤خُ پڑٛظخ ہ حّ ٝهض رٜی ٙٝ
حپ٘ ىٍ ٓ٤ں ِٓٔٔخٕ ؿٔخػض کخ ٗٔخث٘ي ٙہٞطخ ہ ۔ ٙٝؿذ حپ٘ ٍد ک
ٓخٓ٘ کٜڑح ہٞطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ ٓ ٓ٘خؿخص کَطخ ہ ط ٙٝ ٞؿٔخػض کی
ک ٗٔظؼ،ٖ٤
َ١ف ٓ گلظگ ٞکَطخ ہ ۔ ٓؼالً  ٙٝپڑٛظخ ہ ح٣خک ٗؼز ُي  ٝح٣خ َ
حٛيٗخ حَُٜح ١حُٔٔظوْ٤۔(حُلخطلہ۔ )۷،۷ہْ طَ٤ی ہی ػزخىص کَط ہ٤ں حٍٝ
طـ ٜہی ٓ ٓيى ٓخٗگظ ہ٤ں ،ۂ٤ں ٓ٤يٛخ ٍحٓظہ ىکٜخ۔(ى٤ٓ ٖ٣ں
طَؿ٤لخص حُ ٓٞالٗخ ٓٞ٣ق حُوَٟخٝی ٛللہ ٖٕٔ طخ ٕٕٓ)
ُ
حّ َ١ف هَإٓ کی حکؼَ ُىػخإا پَ آپ ؿ ٍٞکَ٣ں۔ ط٣ُ ٞخى ٙطَ ىػخث٤ں
حؿظٔخػی ٗٞػ٤ض کی ہ٤ں۔

ٓؼالً ٓ ٍٙٞروَ ٙکی آهَی آ٣ض 7
حه ٌَْٗخٓ حِ ْٕ َّٗ ِٔ َْ٘٤خٓ حَ ْ ٝحَ ْهطَخَْٗخ ۚ ٍَرََّ٘خ ََ ٝال طَلْ َِْٔ َػَِ َْ٘٤خٓ حًَِ ْٛح
ٍَرََّ٘خ َال طُ َئ ِ
ًَ َٔخ َك َٔ ِْظََ ٗٚػَِ ٢حَُّ ٌِ ْٖ ِٓ َْٖ ٣هَ ْزَِِ٘خ ۚ ٍَرََّ٘خ ََ ٝال طُ َل ِّٔ َِْ٘خ َٓخ َال َ١خهَشَ ََُ٘خ رِ ٖۚ ٚ
َٝح ْػ ُ
ق َػَّ٘خ ۪ َٝح ْؿلَِْ ََُ٘خ ۪ َٝحٍْ َك َْٔ٘خ ۪ حَ ْٗ َ
ض َٓ ُْٖ ٞىَ٘خ كَخ ْٗــَٗ َُْٜخ َػَِ٢
(حُزوَ)6537ٙ
ْحُوَ ْْ ِّ ٞحُ ٌٖلِ ََِْٖ ٣۔

"حے ۂخٍے ٍد!ہْ ٓ ر ٍٜٞچٞک ٓ٤ں ؿ ٞه ٍٜٞہ ٞؿخث٤ں  ،حٕ پَ
گَكض ٗہ کَ۔ ٓخُک! ہْ پَ  ٙٝرٞؿٗ ٜہ ڈحٍ  ،ؿ ٞط ٗ ٞہْ ٓ پہِ
ُٞگٞا پَ ڈحُ ط ٜ۔ پٍَٝىگخٍ  ،ؿْ رخٍ ک ٞحٹٜخٗ کی ١خهض ہْ ٓ٤ں
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ٗہ٤ں ہ  ٙٝ ،ہْ پَ ٗہ ٍک ٜۂخٍے ٓخطَٓٗ ٜی کَ  ،ہْ ٓ ىٍ گٍِ كَٓخ
ُٓٞی ہ  ،کخكَٝا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ۂخٍی
 ،ہْ پَ ٍكْ کَ  ،ط ٞۂخٍح
ٖ
ٓيى کَ"۔

خٍ۔
ح٥ه ََ ِس َك ََٔ٘شً َٝهَِ٘خ َػ ٌَ َ
ٍَرََّ٘خ آطَِ٘خ كِ ٢حُ ُّي َْٗ٤خ َك ََٔ٘شً َٝكِِ ٢
حد حَُّ٘ ِ

(حُزوَ)6107ٙ
ُ
ح ٍٝپُ َٜطق ٣ہ ہ کہ طٔخّ حٓض ح ٍٝىَٓٝے رٜخثٞ٤ا ک ُ ٤ىػخ
کَٗ ٓ حُٕ ٓذ ک ٞػٞحد ح ٍٝحؿَ ػطخ ہٞطخ ہ ح ٍٝآپکخ حؿَ رٜی کْ
ٗہ٤ں ہٞطخ۔
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چُذ يضٌذ اسؽبداد سعٕلﷺ:
عًبػذ عبصی :
ػٖ حُلخٍع حألٗؼٍَٟ ١ی ہللا ػ٘ہ هخٍ هخٍ ٍٓ ٍٞہللا ٠ِٛ
ہللا ػِ ِْٓ ٝ ٚ٤آًَْٓ رؤْ ہللا أَٓٗ ٢ر ٖٜرخُـٔخػش ٝرخُٔٔغ
ٝحُطخػش ٝحُٜـَس ٝحُـٜخى۔
ٖ
(ٓ٘کٞس۔ ٓٔ٘ي حكٔي۔طٌَٓی)
كخٍع حٗؼَی کہظ ہ٤ں کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ كَٓخ٣خ٤ٓ 7ں طٔہ٤ں پخٗچ
حُٓ ٍٞکخ كکْ ى٣ظخ ہٞا۔ ؿٔخػض کخ ٘٘ٓ ،کخ ،ح١خػض کخ ،ہـَص حٍٝ
ؿہخى كی ٓز َ٤ہللا کخ۔
ُ
ٗزیﷺ حپ٘ی حٓض ک ٞىٍؽ ً َ٣پخٗچ حٓ ٍٞکخ كکْ ى٣ظ ہ٤ں7
 .0ؿٔخػض ر٘ ،ٞؿٔخػظی ُٗيگی گِحٍٝ۔
ُ
 .6طٔہخٍے حؿظٔخػی ٓؼخٓالص کخ ؿًٓ ٞہ ىحٍ ہ ٞحّ کی رخص ؿٍٞ
ٓ ٓ٘ٞ۔
 .1حُّ کی ح١خػض کَٝ۔
 .1حگَ ى ٖ٣کخ ٓطخُزہ ٣ہ ہ ٞکہ حپ٘خ  ٖ١ٝچٜٞڑ ٝط ٖ١ٝ ٞکی ٓلزض
پَ ه٘٤کی چالإ۔ؿ ٞرٜی طؼِن ى ٖ٣کی ٍح٤ٓ ٙں كخثَ ہ ٞحُٓ طٞڑ
ڈحُٞ۔
 .2ہللا کی رظخثی ہٞثی ٍح٤ٓ ٙں حپ٘ی طٔخّ طَ ک ٖٗٞهَچ کَ ڈحُٞ۔حُّ
ک ى ٖ٣ک هخثْ کَٗ ٓ٤ں حپ٘خ پٍٞح ُُ ٍٝگخإ۔ ُرخٕ ک
ًٍ٣ؼ  ،هِْ ک ًٍ٣ؼ  ،ہظ٤ٜخٍ ک ًٍ٣ؼ ؿٔ٤خ ٓٞهغ ہ ٞحٍٝ
ؿ ٞرٜی ًٍحثغ ٓ َٔ٤ہٞا حُٕ ٓ کخّ ُٞ۔

اعزًبع أس اعزًبػی کبو:
طَؿ٤ذ کظخد حٌُکَ ٝحُيػخ كي٣غ ٗٔزَ ٕٖٖ۷ ،ٕٖٖ۷کخ طَؿٔہ ٞ٣ا ہ ۔
ػزٔہ کہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک٣ ٞہ حٍٗخى
„„ػَٔ ٝرٖ
ؓ
كَٓخط ٓ٘خ کہ ه٤خٓض ک ىٕ هيحث ٍكٔخٕ کی ىحث٤ں ؿخٗذ کک ٜحٔ٣
ُٞگ ر٤ٹ ٜہٞا گ ؿٗ ٞہ ٗزی ہٞا گ حٗ ٍٝہ ٗہ٤ي۔ ُ٤کٖ حُٕ ک
چہَٝا کخٗ ٍٞى٣کٝ ٜ٘حُٞا کی ٗظَٝا ک ٞه َٙ٤کَطخ ہٞگخ۔ حُٕ ک
ٓوخّ َٓ ٝطزہ ک ٞى٣ک ٜکَ حٗز٤خ حٗ ٍٝہيح ٗہخ٣ض ه ٕٞہٍ ٞہ
آپ
ٍٓ ٙٝ !ٍٞکُٞ ٕٞگ ہٞا گ
ہٗٞگ ۔ُٞگٞا ٗ پٞچٜخ حے ہللا ک
ؐ
ؐ
ٗ كَٓخ٣خ ٓ ٙٝوظِق هزخثَ حٓ ٍٝوظِق رٔظٞ٤ا ک ُٞگ ہٗٞگ ؿُ ٞىٗ٤خ
ٓ٤ں حٓالّ الث ۔ ح ٍٝهَإٓ ٓ٤کٓ ٜ٘کٜخٗ ح ٍٝہللا ک٣ ٞخى کَٗ ک
ُ ٤حکٹٜخ ہٞط ط ٜ۔ حّ َ١ف ٣ہ ُٞگ رہظَ ٖ٣ح ٍٝپخک ِٙ٤رخط٤ں چ٘ظ
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ط ٜؿْ َ١ف کٜـ ٍٞکخ کٜخٗ ٝحال رہظَ ٖ٣ح ٌ٣ٌُ ٍٝطَ ٖ٣کٜـٍٝٞا
کخ حٗظوخد کَطخ ہ ‟‟۔
ُ
ح٣ک حٍٝ ٍٝح٣ض ٓ٤ں ؿ ٞحُلخظ آث ہ٤ں حٕ کخ طَؿٔہ ٣ہ ہ „„٣ہ ُٞ ٙٝگ
ہٞا گ ؿ ٞہللا ک ُ ٤آپْ ٓ٤ں ٓلزض کَٗ ٝحُ ہ٤ں۔٣ہ ٓوظِق
هزخثَ ک ُٞگ ہ٤ں۔ ٓوظِق ػالهٞا ک ہ٤ں۔هيح ک٣ ٞخى کَٗ ک ُ٤
حکٹٜخ ہٞط ط ٜ۔
حّ كي٣غ ٓ٤ں رہض رڑی ر٘خٍص ر٤خٕ ہٞثی ہ ۔ حٕ ُٞگٞا ک ُ ٤ؿٞ
ٓوظِق رٔظٞ٤ا ح ٍٝػالهٞا ک ہ٤ں ُ٤کٖ ى ٖ٣ح ٍٝىػٞص ى ٗ ٖ٣حُٕ کٞ
حکٹٜخ ک٤خ ہ ۔ حٓ ٙٝ ٍٝذ َٓ کَ ٗٔخُ کی ٗکَ ٓ٤ں ،هَإٓ پڑ٘ٛ
پڑٛخٗ کی ٗکَ ٓ٤ں ح ٍٝى ٖ٣کٞىَٝٓٝا طک پہ٘کخٗ کی ك٤ؼ٤ض ٓ٤ں
حؿظٔخػی  ٍٞ١پَ ٓ٘ـ ٍٞہٞط ہ٤ں۔حٗز٤خ حٗ ٍٝہيحء ک ٍٗک کَٗ کخ
ٓطِذ ٣ہ ہ کہ ٣ہ حٗٝک ىٍؿ ک ُٞگ حُٕ ک ٓوخّ َٓ ٝطز کٞ
ى٣ک ٜکَ ه ٕٞہٍ ٞہ ہٞا گ کہ ٣ہ ُٞگ ٗہ ٗزی ہ٤ں ٗہ ٗہ٤ي ُ٤کٖ
حط٘ حٗٝک ٓوخّ پَ پہ٘چ گج ہ٤ں۔۔كي٣غ ٓ٤ں ًکَ ہللا کخ ُلع آ٣خ ہ ۔
حّ ک ٓؼ٘ی ہللا ک٣ ٞخى کَٗ ک ہ٤ں۔

اعزًبػی يؼبيالد يٍں ؽقہ نٍُب:
كَ٠ص حر ٞهالرہ کہظ ہ٤ں کہ ٛلخرہ کَحّ ٓ٤ں ٓ ککُٞ ٜگ ٗزی ﷺ
ک پخّ پہ٘ک ح ٍٝحپ٘ ح٣ک ٓخطٜی کی طؼَ٣ق کَٗ ُگ کہ ہْ
ٗ حّ كالا ٓخطٜی کی َ١ف کٔی آىٓی کٗ ٞہ٤ں ى٣کٜخ۔ ٓلَ ک ىٍٝحٕ
٣ہ ٗو ٚرَحرَ هَإٓ پڑٛظخ ٍہظخ ہ ح ٍٝؿذ کٔی ؿگہ ہْ پڑحإ ڈحُظ
ط٣ ٞہ ٗوٗ ٚلَ پڑ٤ٓ ٘ٛں ٓ٘ـ ٍٞہ ٞؿخطخ طٜخ۔ ٗزی ﷺ ٗ كَٓخ٣خ طٞ
پ َٜحُّ کی ٓخٓخٕ کی كلخظض ک ٕٞکَطخ ح ٍٝحُّ ک حٗٝٹ ک ٞکٕٞ
کٜالطخ طٜخ۔ُٞگٞا ٗ کہخ ہْ حُّ ک ٓخٓخٕ کی كلخظض کَط ح ٍٝحُّ
آپ ٗ كَٓخ٣خ طذ ط ٞطْ ُٞگ حُّ ٓ رہظَ
ک حٗٝٹ ک ٞچخٍ ٙى٣ظ ۔ ؐ
ہٞ۔(طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ كي٣غ ٗٔزَٕٕٓ)۷
حّ كي٣غ ٓ ٣ہ ٓزن ِٓظخ ہ کہ حؿظٔخػی ٓؼخٓالص ٓ٤ں ٓظؼِوہ طٔخّ
حكَحى ک ٞكٜہ ُ٘٤خ چخہ ٤۔۔

عًبػزی صَذگی کی ثشکزٍں:

ػٖ ُ٣ي رٖ ػخرض هخٍ ٓٔؼض ٍٓ ٍٞہللا ﷺالَ ِ ُ٣ـَُّ َػَِ ْ َّٖ ِٜ ٤هَ ِْذُ
ِْٓٔ  7اِ ْهالَْ ُٙحُ َؼ َٔ َِ ِ َّّلِلِ ٘ٓٝ ،خٛلۃ ِ ُٝالَ ِس حالََٓ ُّ ُِٝ َُُٝ ،ؿ َٔخ َػظِ ِٚ
 ،كَبِ َّٕ َى ْػ َٞطَ ، ْْ ُٜطُ ِلٍَ َٝ ْٖ ِٓ ُ٢٤حثِ ِ.ْْ ٜ

(طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ رلٞحُہ حرٖ كزخٕ ،ر٤ہوی،حرٞىحإى ،طٌَٓیٔٗ ،خثی ،حرٖ
ٓخؿہ)
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„„كَ٠ص ُ٣ي رٖ ػخرض کہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٗ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک٣ ٞہ
كَٓخط ٓ٘خ ہ کہ ط ٖ٤رخط٤ں حٔ٣ی ہ٤ں ؿٖ ک ہٞط ہٞث کٔی
ِٓٔٔخٕ ک ىٍ ٓ٤ں ٗلخم ٗہ٤ں پ٤يح ہٓ ٞکظخ۔ح٣ک ٣ہ کہ ؿ ٞرٜی ػَٔ
کَے ہللا کی هٞ٘ٗٞىی ک ُ ٤کَے۔ ىَٓٝی ٣ہ کہ ؿُٞ ٞگ حؿظٔخػی
ٓؼخٓالص ک ًٓہ ىحٍ ہٞا حُٕ ک ٓخط ٜه َ٤هٞحہخٗہ ٓؼخِٓہ کَے۔
طَٔ٤ی چ٣ ِ٤ہ کہ ؿٔخػض ٓ چٔٹخ ٍہ ۔ ؿٔخػض ک حكَحى کی ىػخث٤ں
حُّ کی كلخظض کَ٣ں گی۔‟‟
حؿظٔخػی ٓؼخٓالص ک ًٓہ ىحٍٝا ک ٓخط ٜه َ٤هٞحہخٗہ ٍ٣ٝہ حهظ٤خٍ
کَٗ کخ ٓطِذ ٣ہ ہ ۔ کہ حُٕ ک هالف ىٍ ٓ٤ں ک٘٤ہ  ٝػيحٝص ٗہ ہٞ۔
رِکہ هِ ٙٞح ٍٝهَ٤هٞحہی کخ ؿٌرہ ہٞ۔ طٔخّ حُٓ٤ٓ ٍٞں حُٕ کی ٓيى کی
ؿخث ح ٍٝحگَ ؿِطی کَ٣ں ط ٞط٘ہخثی ٓ٤ں هِ ٙٞک ُہـ ٓ٤ں حُٗہ٤ں
حٕ کی ؿِطی پَ ٓظ٘زہ ک٤خ ؿخث ۔ ٣ہ طٞ٘٤ا ٛلظ٤ں ٗلخم کی ٟي ہ٤ں۔
ٓ٘خكو ٖ٤ہللا کی هٞ٘ٗٞىی ک ُ ٤کٞثی کخّ ٗہ٤ں کَط ط ٜ۔ ؿٔخػض
ٓ٤ں ظخہَحً ٗخَٓ ط ٜ۔ ُ٤کٖ حّ ؿٔخػض ٓ حُٕ ک ٞکٞثی ىُکٔپی ٗہ٤ں
طٜی۔رِکہ ہَ ٝهض ٍ٘٣ہ ىٝحٗ٤خا کَط ط ٜ۔ؿٔخػض ٓ٤ں ٍہ٘ کخ حٍٝ
حؿظٔخػی ُٗيگی کخ ح٣ک كخثي ٙح ٍٝرٜی ہ ؿْ کی َ١ف حٗخٍ ٙک٤خ گ٤خ
ہ ٣ ٙٝہ کہ ٓذ ح٣ک ىَٓٝے ک ه َ٤هٞحُٞ ٙگ ہٗٞگ ح ٍٝح٣ک
ىَٓٝے ک ُ ٤حٓظوخٓض ػِی حُلن کی ُىػخ کَ٣ں گ ۔ ط٣ ٞہ حؿظٔخػی
طؼخُی حٕ کی ىػخإا کی
ىػخ رڑی ٓئػَ ػخرض ہٞگی۔ ح ٍٝحُٓ٤ي ہ کہ ہللا
ٖ
رَکض ٓ حؿظٔخػی حكَحى ک ٞرہض ٓی هَحرٞ٤ا ٓ ٓللٞظ ٍک ٜگخ۔
ؿٔ٤خ کہ حؿظٔخػی ُٗيگی گِحٍٗ ٝحُٞا کخ ٓ٘خہي ٙح ٍٝطـَرہ ہ ۔
(ُح ِى ٍح ٙحُ ؿِ َ٤حكٖٔ ٗيٝی ٛللہ  ٔ۷۸طخ
ٔ)ٔ۷

ۭ

ٛخُق ُٹَ٣کَ
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ٛلخرہ کخ ٓطخُؼہ ر٘٤خىی
حٓ ٙٞكٔ٘ہ َ٤ٓ ٝص
هَ ٓحٕ ٓـ٤ي ،حكخى٣غ ٝ
ؓ
ٔ
 ٍٞ١پَ ح ٍٝػخّ ى٘٣ی کظخرٞا کخ ٓطخُؼہ ًِ٣ی  ٍٞ١پَ ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک
حٓالّ ک ُ ٤رٜی ٍَٟٝی ہ ح ٍٝحّ ک حٔ٣خٕ ک ُ ٤رٜی۔ حِّ
ٓطخُؼہ ک رـ َ٤حُٓ ٗہ ٛل٤ق ٓؼ٘ٞا ٓ٤ں حٓالّ ٓٓ َٔ٤حٓکظخ ہ حٍٝ
ٗہ ٛل٤ق ٗٞػ٤ض کخ ُٗي ٝ ٙطٞحٗخ هْٔ کخ حٔ٣خٕ كخ َٛہٓٞکظخ ہ ۔ ؿہخا
طک پہِی رخص کخ طؼِن ہ ٓ ٙٝحپ ٓ ٓحپ ٝحٟق ہ  ،ہَ ٗو ٚؿخٗظخ
حكکخّ ى٣َٗ ٝ ٖ٣ؼض کی ٓوِٜخٗہ پَٝ٤ی کخ
ہ کہ حٓالّ ػَٔ کخ ٣ؼ٘ی
ِ
ُ
ٗخّ ہ  ،ح ٍٝػَٔ ک ُ ٤هٞح ٙٝ ٙى ٖ٣کخ ہ٣ ٞخ ىٗ٤خ کخ ،ػِْ ٍَٟٝی
ہ ۔ ؿٗ ٞو٣ ٚہ ؿخٗظخ ہی ٗہ ہ ٞکہ كالا کخّ کخ کَٗخ حُّ ک ُ٤
ٍَٟٝی ہ  ٙٝحُٓ حٗـخّ ى ٘٣کخ ه٤خٍ طک ًہٖ ٓ٤ں ٗہ٤ں الٓکظخ چہ
ؿخث٤کہ حُٓ ػٔالً حٗـخّ ىے۔ حِّ ُ ٤حٓالّ ٣ؼ٘ی حكکخّ ى ٖ٣کی پَٝ٤ی
َٗ ١ح ٍٝکی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظخ ہ ۔ حِّ ػِْ کی
ک ُ ٤حٕ حكکخّ کخ ػِْ
ِ
ُ
ٓ
طؼ ،ٖ٤٤طل ،َ٤ٜح ٍٝطل َ٤ٜىٍ طل َ٤ٜک طلََ٣ی ٍ٣کخٍڈ کخ ٗخّ هَحٕ،
كي٣غَ٤ٓ ،ص ،ح ٍٝپٛ َٜخُق ى٘٣ی ُٹَ٣کَ ہ ۔
حد ىَٓٝی رخص ٣ؼ٘ی هٞى حٔ٣خٕ ک ُ ٤حِّ ٓطخُؼہ ک ٓٔجِہ کٞ
ُ٤ـج ۔ ٣ہ ٛل٤ق ہ کہ ح َٛک حػظزخٍ ٓ حٔ٣خٕ ح٣ک رٔٗ ٢٤
ہ ۔ ح ٍٝؿذ ٝؿٞى ٓ٤ں ٓحطخ ہ ط ٞؿِ ٝؿِ ٝکَک ٗہ٤ں ٓحطخ ،رِکہ
پٍٞے  ٍٞ١پَ ٓحطخ ہ ۔ ُ٤کٖ حٔ٣خ ٓٔـ ٜر٤ٹٜ٘خ کٔی َ١ف ٛل٤ق ٗہ٤ں کہ
حٔ٣خٕ کخ ٣ہ ٓخىٝ ٙؿٞى ٗہ حد کٔی طلِ٤ٜی ٝحهل٤ض کخٓلظخؽ ٍِ ٙؿخطخ ہ
ٗہ کٔی كکَٝحہظٔخّ کخ۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ ح٣ک ِٓٔٔخٕ ک حٔ٣خٕ ٣ ٝوٖ٤
ک ُ ٤حِّ ٓطخُؼہ کی ٍَٟٝص  ٝحۂ٤ض رہض ُ٣خى ٙہ  ،ۂخٍے
ِٗى٣ک حِّ حۂ٤ض ٍَٟٝ ٝص ک ى ٝپہِ ٞہ٤ں۔
ح٣ک پہِ٣ ٞہ کہ کہ حٓالّ کخ حؿٔخُی ٝؿٞى َٛف هخٗ ٕٞکی كيطک کخكی
ٛيم ىٍ ٓ کہہ ٍہخ ہ ٞحُّ کخ ٗٔخٍ
کِٔہ طٞك٤ي
ِ
ہٞطخ ہ  ،ؿٗ ٞؤ ٚ
ً
حہَ حٓالّ ک َُٓے ٓ٤ں الُٓخ ٍہ گخ٤ُ ،کٖ حٔ٣خٕ کخ ٣ہ حؿٔخُی حػالٕ
حُّ کی حٔ٣خٗی ح ٍٝحٓالٓی ُٗيگی ک ُ ٤ہَگِ کخكی ٗہ٤ں ہٓٞکظخ
کٗٞ٤کہ ؿذ طک ٣ہ حؿٔخُی حٔ٣خٕ ،طل َ٤ٜکخ ٍٗگ ٗہ٤ں حهظ٤خٍ کَطخ حُّ
کی حٔ٣خٗی ح ٍٝحٓالٓی ُٗيگی ک ُ ٤ہَگِ کخكی ٗہ٤ں ہٓٞکظخ حُّ ک
حٗيٍ ػو٤يے ک حٗ ٔ٣وخث ٚح ٍٝؿخہِ٤ض ک ح ٔ٣ىحؽ ىٛز رخهی
ٍٓ ٙکظ ہ٤ں۔ ؿٖ ک ہٞط ہٞث حٔ٣خٕ کٞثی هٔ٤ض پخ ہی ٗہ٤ں ٓکظخ۔
ٓؼخٍ ک  ٍٞ١پَ طٞك٤ي ہی ک ػو٤يے ک٤ُ ُ ٞـج  ،حگَ حِّ ک
ٛل٤ق ٓلہ ّٞح ٍٝحِّ ک ٓخٍے الُٓی طوخٟٞا ک ٞحچٜی َ١ف ٗہ
ٓٔـٜخ ؿخث ح ٍٝهيحث ٝحكي ک كوٞم  ٝحهظ٤خٍحص ،حُّ کی ًحص حٍٝ
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ٛلخص ٓ ٓظؼِن طلِ٤ٜی ٓؼِٓٞخص ٗہ ہٞا ط ٞػو٤يے ٓ٤ں ؿ ٍٜٞک
ٍ ٙؿخٗ ک حٓکخٗخص ہ٤ں۔
ض حٔ٣خٕ کی رَهَحٍی کخ ہ ۔ حہَ حٔ٣خٕ ک هِذ ک ٞحگَ
ىَٓٝح پہِ ٞک٤لِ ٤
ہللا کی کظخدؐ ٍٍٞٓ ،هيح ک حٍٗخىحص ،حٗز٤خ ک حٓٞےِٛ ،لخ کی
َٓ٤ص ،ح ٍٝى٣َٗٝ ٖ٣ؼض کی ٗخٍف  ٝطَؿٔخٕ کظخرٞا ک ٓطخُؼہ ٓ
رَحرَ ُٗيگی کی كَحٍص ٗہ پہ٘کخثی ؿخطی ٍہ ط ٙٝ ٞحپ٘ی طٞحٗخثی
کٜٞطخ چال ؿخطخ ہ ۔ ح ٍٝپ َٜحُّ ٓ ىٍٓض ػَٔ کی طٞهغ رخهی ٗہ٤ں ٍٙ
ؿخطی۔ ٣ہی ٓطخُؼہ ٓ ٙٝئػَ طَ ٖ٣طير َ٤ہ ؿ ٞحّ هِذ ک حٗيٍ پخثی
ض حٔ٣خٕ کی كلخظض کَطی ہ ح ٍٝحُٓ طخُگی رو٘ظی
ؿخٗ ٝحُی ىِ ُٝ
ٍہظی ہ ۔
ُ
حِّ ُ ٤حّ ک ُٛ ٤خُق ى٘٣ی ُٹَ٣کَ کی َ١ف ٍؿٞع ک ٤رـَ٤
چخٍٗ ٙہ٤ں۔ ٣ہ کظخر٤ں ىٍح َٛهَُ ٓحٕ ٘ٓ ٝض ہی ک ٓؼخٗی ٓ ٝطخُذ ک
حؿِح کی طَؿٔخٗی ٣خ َٗف ہ٤ں۔
(ى ٖ٣کخ ٓطخُؼہ ک ٔ٤کَ٣ں۔ ٛيٍحُي ٖ٣حٛالكی  ۷ٙطخ )ٖ۷ ،۴
طؼخُی کخ هخ ٙك ٝ َ٠کَّ ہ کہ حُّ ٗ حُٓض ِٓٔٔہ ٓ٤ں حٔ٣
٣ہ ہللا
ٖ
ػِٔخء  ٝكوہخ حٓ ٍٝليػ ٖ٤پ٤يح كَٓخث ؿ٘ہٞا ٗ ہَ کڑے ٝهض ٓ٤ں
ِٓٔٔخٗٞا کی ٍہ٘ٔخثی كَٓخثی۔ (ہْ ٓحگ حٓض ک حٕ ػِٔخء حُ ٍٝػٔخ کی
کخٞٗٝا کخ طٌکَ ٙکَ٘٣گ ) حِٕ ػِٔخء ٗ ػوخثي کی ط٤ٟٞق کی۔ ريػض
کی ٓوخُلض کی ح ٍٝح ٍٝحّ کّ ٍ ٞى کَٗ ک ىالثَ ى٣ج ۔ حُٓض ٓ٤ں
طلَهہ  ٝحٗظ٘خٍ کی ٌٓٓض کی ح ٍٝهَ ٓحٕ  ٝكي٣غ کی ػخّ كہْ حٗيحُ ٓ٤ں
طَ٘٣ق کی حٓ ٍٝحؽ حِٕ کخٞٗٝا کخ ٣ہ ٗظ٤ـہ ہ کہ ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓٞح ِى
ض حٓالّ پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ ۔
حػظْ ٛيحه ِ
حُزظہ حِّ ُٹَ٣کَ ک ٓطخُؼہ ک ٤ٓ ٖٟٔں چ٘ي رخطٞا کخ ه٤خٍ ٍکٜ٘خ
ٍَٟٝی ہ ۔
ٗ٤ن ٝهض ح ٍٝػزوَی ػخُْ کی
ح٣ک ط٣ ٞہ کہ کٔی رڑے ٓ رڑے
ِ
ط٤ٜ٘ق ک ٓطخُؼہ ک ٞرٜی هَُ ٓحٕ ٘ٓ ٝض ک ٓطخُؼہ کخ هخثْ ٓوخّ ہَگِ
ٗہ ٓٔـ٤ُ ٜخ ؿخث ۔ ح٣ ٍٝہ َٛف کہ٘ ہی کی كيطک ٗہ٤ں رِکہ كی
حُٞحهغ رٜی۔ ُہٌح حِٕ کظخرٞا ک ٓطخُؼہ کی ٝؿہ ٓ کٔی ٍٞٛص ٓ٤ں
هَ ٓحٕ  ٝكي٣غ ک ٓطخُؼہ ٓ الطؼِن ٗہ٤ں ہٗٞخ چخہ ٤۔کٗٞ٤کہ ٣ہی
ىٞٗٝا َٓچ٘ٔ ہ٤ں ،ح ٍٝحٔ٣خٗ٤خص کی ر٘٤خى ح ٍٝح َٛہ٤ں۔ ُٹَ٣کَ ک
٤ٓ ٖٟٔں ٣ہ  ٍَٟٝى٣ک٘٤ُ ٜخ چخہ ٤۔ کہ  ٙٝکظخر٤ں رخحػظٔخى ػِٔخء کی
طلَ َ٣کَى ٙہٞا ح ٍٝؿ ٞحُٓض ک حٗيٍ طلَهہ رخُی ح ٍٝرخہْ ٗلَص ک
َٛحٔٓ ١ظو ْ٤ح ٍٝىػٞص ى ٖ٣ح ٍٝحهخٓض
ٓ٘يٍؿخص ٓ هخُی ہٞا حٍٝ
ِ
ى ٖ٣کی َ١ف ُٞگٞا ک ٞطَؿ٤ذ ىٝ ٘٣حُی ہٞا۔
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طلَ٣ک حٓالٓی ک ُٹَ٣کَ کخ
ٛخُق ُٹَ٣کَ ک ٓطخُؼہ ک حٗيٍ
ِ
ٓطخُؼہ رٜی ٗخَٓ ہ ؿْ کخ طوخٟہ ٣ہ ہ کہ حِّ ُٹَ٣کَ کخ ٓطخُؼہ
رٜی حّ َ١ف ک٤خ ؿخث ؿْ َ١ف کٔی حُ ٍٝٹَ٣کَ کخ ک٤خ ؿخٗخ چخہ ٤۔۔
ٓگَ حط٘ی رخص  ٍَٟٝہ کہ حّ ُٹَ٣کَ ک کک ٜر٘٤خىی ٗکخص
هٜٛٞی طٞؿہ ک ٓٔظلن ہ٤ں ،کٗٞ٤کہ كخالص حُٓ ٍٝخٗہ ک ُلخظ
ٓ  ٙٝهٜٛٞی حۂ٤ض ک كخَٓ رٖ چک ہ٤ں ،حِّ کخ ٓطِذ ٣ہ ٗہ٤ں
ہ کہ ٣ہ کک ٜحچٜٞط ٗکخص ہ٤ں ح ٍٝکک ٜحّ طلَ٣ک کی حپ٘ی ىٍ٣خكض
ہ٤ں۔ حگَ حٔ٣خ ہٞطخ ط ٞرالطؤَٓ ٍ ّى ک ٤ؿخٗ ک ٓٔظلن ہٞط ۔ حِّ ک
رَهالف ٣ہ حٓالّ ک ِٓٔٔہ كوخثن ہ٤ں ،ح ٍٝحُلخظ ک كَم حٍٝ
حٗيحُر٤خٕ ک حهظالف ک ٓخط ٜىَٓٝی حٓالٓی کظذ ٓ٤ں رٜی ؿخرـخ
ِ
ٌٓک ٍٞہ٤ں٤ُ ،کٖ ؿْ چ ٗ ِ٤حِٕ ٗکخص ک ٞطلَ٣ک ک ُٹَ٣کَ کخ
حٓظ٤خُی ٛٝق ر٘خى٣خ ہ  ٙٝ ،ػِٔی ُٗيگی ٓ حِٕ ٗکخص کخ ٍر ٢هخثْ
کَٗ کی َٓگَّ ٝکخُض ح ٍٝپ٤ہْ ٓؼی  ٝک ٖٗٞہ ۔ ٣ہ ٗکخص ٓيص
ٓ کظخرٞا کی ُ٘٣ض رٖ کَ ٍ ٙگج ط ٜح ٍٝطلَ٣ک حٓالٓی رڑے
ًہ٘ی ؿٍٝٞكکَ ح ٍٝػِٔی ٍ٣خ ٝک رؼي حٕ ٗکخص ک ٞحُرٜخٍکَ ُىٗ٤خ ک
َٓ ًٗ ٞہ٘ٞا ٓ٤ں
ٓخٓ٘ ال ٓکی ہ ۔ حد حِٕ کخ كن ٣ہی ہ کہ حٗہ٤ں حُ ِ
ٓخٗي پڑٗ ٓ رکخ٣خ ؿخث ؿْ کی كخُض ٓٞؿٞى ٙکخٍ گَ ٗکَ ٣ہ ہ
ٝطل َ٤ٜح ٍٝىالثَ ک ٓخط ٜپ ٖ٤کَٗ ٝحُی
کہ حِٕ ٗکخص کَٗ ٞف ٖ
کظخرٞا کخ هٜٛٞی طٞؿہ ٓ ٓطخُؼہ ک٤خ ؿخث ح ٍٝک٤خ ؿخطخ ٍہ ۔ حِّ
ِِٓٔ ٓ٤ں ح٣ک رخص کخ طٌکَ٘ٓ ٙخٓذ ہی ٍہ گخ ح٣ ٙٝ ٍٝہ کہ هٞى
رخٗی طلَ٣ک ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کٞح ٣ک رخٍ ٣ہ کہظ ُٓ٘خ گ٤خ کہ طلَ٣ک
کی کظخرٞا ک ٞرخٍرخٍ پڑٛظ ٍہ٘خ چخہ ٤۔۔ ٓ٤ں حپ٘ی ُکٜی ہٞثی کظخرٞا
(ح٠٣خ ً )ٖ۸ٙ
ک ٞهٞى رٜی پڑٛظخ ٍہظخ ہٞا۔
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رٕكٍن ٰانہی
طؼخُی ٗ ۂ٤ں حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ح٣ک حٓظلخٕ ک ُ ٤ر٤ٜـخ ہ ۔ ٣ہ
ہللا
ٖ
طؼخُی ٣ہ ى٣کٜ٘خ
ُٗيگی ۂخٍے ُ ٤ىحٍحالٓظلخٕ ہ ۔حّ حٓظلخٕ ٓ٤ں ہللا
ٖ
كٖٔ ػَٔ کی ٍ ٕٝحهظ٤خٍ کَط ہ٤ں ٣خ ريػِٔی کی
چخہظخ ہ ۔ کہ ہْ
ِ
۔ ٗکَ کی ٍح ٙپَ چِ٘خ چخہظ ہ٤ں ٣خ ٗخٗکَی کی۔ حٔ٣خٕ الٗخ چخہظ ہ٤ں ٣خ
کلَ کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کَط ہ٤ں۔ ح١خػض کَٗخ چخہظ ہ٤ں ٣خ َٓک٘ی ٝ
١ـ٤خٗیَٛ ،ف ہللا کی ر٘يگی کَٗخ چخہظ ہ٤ں ٣خ حّ ک ػال ٙٝىَٓٝی
ٓؼزٞىٝا کی۔ ٣ؼ٘ی حٕ ٓذ رخطٞا ٓ٤ں ۂخٍح حٓظلخٕ ٓوٜٞى ہ ۔

ن ْحُ َٔ َْ ٞ
ص َْ ٝحُ َل ٖٞ٤سَ ُِْ َ٤زُِ َ ْْ ًُ ٞحَ ُّ ْْ ٌُ ٣حَكْ َٔ ُٖ َػ َٔ ًال ۭ َْ َٞ ُٛٝحُ َؼ ِِ ُِْ ٣
حَُّ ٌَِ ْ١هَِ َ
ْحُ َـلُ ٍُْ ٞ۔(حُِٔک۔ٕ)

"ؿْ ٗ ٓٞص حُٗ ٍٝيگی ک ٞحِ٣ـخى ک٤خ طخکہ طْ ُٞگٞا کٓ ٞحُٓخ کَ
ى٣ک ٜطْ ٓ٤ں ٓ ک ٕٞرہظَ ػَٔ کَٗ ٝحال ہ  ،حُ ٙٝ ٍٝرَىٓض
رٜی ہ ح ٍٝىٍگٍِ كَٓخٗ ٝحال رٜی"۔

حَِّٗخ َ َٛي ْ ُٖٚ٘ ٣حُ َّٔزِ ْ ََ ٤حِ َّٓخ َٗخ ًًَِح َّٝحِ َّٓخ ًَلُ ًٍْٞح۔
(حُيَٛ۔ٖ)

ٝحال

"ہْ ٗ حٓ ٍحٓظہ ىکٜخ ى٣خ ٍ( ،حٓ ٙـٜخ ىی) هٞحٗ ٙکَ کَٗ
ر٘ ٣خ کلَ کَٗ ٝحال"۔
آُحىی
حد ظخہَ ہ ؿذ حٓظلخٕ ٓوٜٞى ہ ط ٞحّ ک ُ ٤حهظ٤خٍ حٍٝ
ٔ
ػَٔ رٜی كخ َٛہ ۔ ٣ہ حهظ٤خٍ ى٘٣خ ٍَٟٝی طٜخ کٗٞ٤کہ ح٣ک ٓـزٝ ٍٞ
طؼخُی کی ٍكٔض حٍٝ
ٓوہ ٍٞکخ حٓظلخٕ ح٣ک ر ٓؼ٘ی کخّ ہٞطخ۔ ح٣ ٍٝہ ہللا
ٖ
ػيٍ ٓ رؼ٤ي طٜخ۔ کہ  ٙٝحٔ٣خ کَطخ۔
طؼخُی کی ٍكٔض ح ٍٝػيٍ ٓ رؼ٤ي ہ کہ  ٙٝحّ
پ٣ َٜہ رخص رٜی ہللا
ٖ
حٓظلخٕ ح ٍٝحّ ٍح ٙک ٞحط٘خ ٓ٘کَ ر٘خ ىے کہ کٞثی حّ پَ ٗہ چَ ٓک ۔
ح٣ ٍٝہ رخص رٜی رؼ٤ي طَ ہ کہ  ٙٝۂ٤ں حٓظلخٕ ٓ٤ں ڈحُظخ ح ٍٝحّ َ١ف
طؼخُی كَٓخطخ ہ 7
ڈحُظخ کہ ہْ ٗخکخّ ہ ٞؿخث٤ں۔ هٞى ہللا
ٖ

خٕ ٖ ّ
َٓخ ْ َ٣ل َؼ َُ ٖ ّ
ہللاُ َٗخ ًًَِح َػِِــ ًْٔ ٤خ۔
ہللاُ رِ َؼ ٌَحرِ ٌُ ْْ حِ ْٕ َٗ ٌََْ طُ ْْ َٖ ٝح َٓ ْ٘ظُ ْْ ۭ ََ ًَ ٝ
(حُ٘ٔخء۔)ٔ۷۴

" ٓحهَ ہللا ک ٞک٤خ پڑی ہ کہ طٔہ٤ں هٞحٓ ٙوٞحِٓ ٙح ىے حگَ طْ ٗکَ
گِحٍ ر٘يے ر٘ ٍہ ٞح ٍٝحٔ٣خٕ کی ٍ ٕٝپَ چِٞ۔ ہللا رڑح هيٍ ىحٕ ہ
حٓ ٍٝذ ک كخٍ ٓ ٝحهق ہ "۔
ح ٍٝطَٔ٤ی رخص ٣ہ رٜی ًہٖ ٍٗ٘ ٖ٤ہ کہ ہللا کی ٍكٔض ح ٍٝػيٍ ٓ
٣ہ رخص رٜی رؼ٤ي ہ کہ  ٙٝۂ٤ں کٞثی حٔ٣خ كکْ ى٣ں ؿْ ک ٞرـخ الٗ
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کی ہْ ٓ٤ں ٓکض ٗہ ہٞ۔ ٣خ ۂ٤ں ح ٔ٣حٓظلخٕ ح ٍٝآُٓخثٖ ٓ٤ں ڈحُ٤ں کہ
ؿْ ٓ٤ں پٍٞح حُطَٗ کی ہْ ٓ٤ں ١خهض ٗہ ہٞ۔
چ٘خٗکہ ر٘٤خىی ح ٍٞٛر٤خٕ کَک ٣ہ حٗظہخثی حہْ ٓ٘ض ٖحُہی ٝحٟق کَ ىی
گجی۔ حٍٗخ ِى ٍرخٗی ہ 7

ق ّٖ
ض ََ ٝػَِ َْٜ٤خ َٓخ ح ًْظَ َٔزَ ْ
ہللاُ َٗ ْلًٔخ حِ َّال َُ ْٓ ٝؼَٜخ ۭ ََُٜخ َٓخ ًَ َٔزَ ْ
َال ُ ٌَِِّ ُ٣
ض ۭ
حُزوَٙ۔)ٕ۸۷

"ہللا کٔی ٓظ٘لْ پَ حّ کی ٓويٍص ٓ رڑ ٛکَ ًٓہ ىحٍی کخ رٞؿٗ ٜہ٤ں
ڈحُظخ۔ ہَ ٗو ٗ ٚؿ٤ٗ ٞکی کٔخثی ہ  ،حّ کخ پ َٜحٓی ک ُ ٤ہ
ح ٍٝؿ ٞريی ٓٔ٤ٹی ہ  ،حّ کخ ٝرخٍ حٓی پَ ہ "۔
٣ہ حُٓ ٍٞٛظؼيى ٓوخٓخص پَ ٝحٟق ک٤خ گ٤خ ہ ۔ؿزَ  ٝحکَح ٙک ػخُْ ٓ٤ں
کِٔہ کلَ کہ٘خ پڑے ٓگَ ىٍ حٔ٣خٕ پَ ٓطٔجٖ ہ ٞط ٞکٞثی گ٘خٙ
ُرخٕ ٓ
ٔ
ٗہ٤ں۔ر ٍٜٞچٞک ک گ٘خٓ ٙؼخف ہ٤ں۔کہ حُٕ پَ حهظ٤خٍ ٗہ٤ں رِکہ حگَ گ٘خٙ
کی هٞحہٖ پ٤يح ہٞثی ح ٍٝپ َٜآىٓی حّ ک کَٗ ٓ ٍُک گ٤خ طٞ
ٗ٤کی ک حؿَ کی ر٘خٍص ہ ۔
أس ٌہ ثٓی ہذاٌذ كشيبئی:
حطَّوُٞح ٖ ّ
ہللاَ َك َّ
ن طُ ٖوظِۭٖ ٜ۔ (حٍ ػَٔحٕ۔ٕٓٔ)"ہللا ٓ ڈٍ ٝؿٔ٤خ کہ حّ
ٓ ڈٍٗ کخ كن ہ "۔
ُ
ٖ
طوٞی کخ
٣ہ ٖٓ کَ ٛلخرہ کخٗپ حٹ ٜکْ ک رْ ٓ٤ں ہ کہ ہللا ٓ
كن حىح کَ ٓک چ٘خٗکہ طَ٘٣ق كَٓخ ىی گجی7
ٖ
كَخطَّوُٞہللا َٓخ ح ّ
طوٞی کَ ٝؿظ٘خ رْ
ٓظَطَ ْؼظُ ْْ۔ ( حُظـخرٖ ( )ٔ۲ 7ہللا ٓ
ٓ٤ں ہ )
آپ ؿذ ح١خػض  ٝؿہخى کی ر٤ؼض ُ٤خ کَط ط ٜط ٞهخ ٍٞ١ ٙپَ „„كي
حٓظطخػض‟‟ ک حُلخظ حٟخكہ كَٓخ٣خ کَط ط ٜ۔
پْ كو٤وض ٣ہ ہ کہ كٖٔ ػَٔ ک ؿْ حٓظلخٕ ٓ٤ں ۂ٤ں ڈحال گ٤خ ہ
حُّ ک ُ ٤ۂ٤ں حپ٘ ػَٔ ک ػال ٙٝکٔی ح ٍٝچ ِ٤پَ کٞثی كو٤وی
حهظ٤خٍ ٗہ٤ں ى٣خ گ٤خ ہ ۔ُ ٖہٌح حٓی حهظ٤خٍ ح ٍٝكٖٔ ػَٔ ک حٓظلخٕ کخ
الُٓخ ً طوخٟخ ٣ہ ہٞح۔ کہ ۂ٤ں ؿ ٞکک ٜرٜی ِٓ َٛ ٙٝف حٍحى ٙحٍٝ
ۂخٍے ػَٔ کَٗ ک ريُ ٓ٤ں ِٓ ۔
حگَ ہْ هٞى ٗ٤ک ر٘٘ کخ حٍحى ٙح ٍٝکٗ ٖٗٞہ کَ٣ں ط ٞکٔی ىَٓٝے کی
طؼِٛ ،ْ٤لزض ح ٍٝطٞؿہ ۂ٤ں ٗ٤ک ٗہ٤ں ر٘خ ٓکظی۔ ح ٍٝري ر٘٘ ٓ
آپ ک ٞرٜی ٣ہ حهظ٤خٍ ٗہ٤ں رو٘خ گ٤خ ٗہ ٣ہ ًٓہ ىحٍی
ٍٝک ٗہ٤ں ٓکظی۔ ؐ
ُ
ىی گجی کہ کٔی ک ٞحّ کی َٟٓی ک هالف ُرَىٓظی ہيح٣ض ک
ٍحٓظ پَ چال ى٣ں۔

ي َال طَ ِْ ٜي ْٖ َٓ ْ١حَكْ زَز َ
ْض۔
حَِّٗ َ

(حُوٜٚ۔)۷۷
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"حے ٗزیﷺ ! طْ ؿٔ

چخہ ٞحٓ

ہيح٣ض ٗہ٤ں ىے ٓکظ "۔

ٌہ اسؽبداد ثٓی ہٍں:
ٖ
َّ
 ٠ٛرِ ْٖٞ ُٗ ٚكًخ َّٝحُ ٌِ ْٓ
َٗ ََ َع َُ ٌُ ْْ ِّٓ َٖ حُ ِّيَٓ ِْٖ ٣خ َّ ٝ
ي ََٓ ٝخ
 ١حَ َْ ٝك َْ٘٤خٓ حَُِ َْ ٤
ََّ ٝ
َ٘٤ْ ٛخ رِ ٖ ٓ ٚحِر َْٖ ِِ َٝ ٠ٖٓ ْٞ ُٓ َٝ َْ ٤ْ ٛػ ٠ْٔٓ ٖ ٤حَ ْٕ حَهِ ُْٞٔ ٤ح حُ ِّيَ َٝ َْٖ ٣ال طَظَلَ ََّهُ ْٞح كِ ْۭ ِٚ ٤
ہللاُ َ٣ـْ ظَزِ ْٓ ٢حَُِ َْ٘ َّ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤خ ُءۗ
ًَزُ ََ َػَِْ ٢حُ ُٔ ْ٘ َِ ًَِٓ َْٖ ٤خ طَ ْي ُػ ْ ْْ ُٛٞحَُِ ّْ ٖ َ ۭ ِٚ ٤
ٖ
َِ ْٜ َ٣ٝي ْٓ
(ٍٗٞی۔ٖٔ)
 ١حَُِ ْْ٤ُِّ٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ذُ

"حُّ ٗ طٔہخٍے ُ ، ٤ى ٖ٣کخ ٝہی ٣َ١وہ ٓوٍَ ک٤خ ہ  ،ؿْ کخ كکْ
ٓلٔي) حد طٔہخٍی َ١ف  ،ہْ
حّ ٗ ٗٞف ک ٞى٣خ طٜخ  ،ح ٍٝؿٔ (حے
ؐ
ٗ ٝكی ک ًٍ٣ؼہ ٓ ر٤ٜـخ ہ  ،ح ٍٝؿْ کی ہيح٣ض ہْ حرَحہ ْ٤حٍٝ
ػٔ٤ی ک ٞىے چک ہ٤ں  ،حّ طخک٤ي ک ٓخط ٜکہ هخثْ کَٝ
ٓٓٞی حٍٝ
ٖ
ٖ
حّ ى ٖ٣ک ٞح ٍٝحّ ٓ٤ں ٓظلَم ٗہ ہ ٞؿخث٣ ٞہی رخص حٕ َٓ٘ک ٖ٤کٞ
ٓوض ٗخگٞحٍ ہٞثی ہ ؿْ کی َ١ف (حے ٓلٔي ﷺ ) طْ حِٗہ٤ں ىػٞص
ىے ٍہ ہ ٞ۔ ہللا ؿٔ چخہظخ ہ حپ٘خ کَ ُ٤ظخ ہ  ٙٝ ،حپ٘ی َ١ف آٗ
کخ ٍحٓظہ حٓی ک ٞىکٜخطخ ہ  ،ؿ ٞحُّ کی َ١ف ٍؿٞع کَے"۔

ٛخُِلًخ كَخََِّٗ٣ ٗٚظُ ْٞدُ حَُِّ ٖ ٠ہللاِ َٓظَخرًخ۔
خد ََ ٝػ ِٔ ََ َ
َ ْٖ َٓ ٝطَ َ
(حُلَهخٕ۔ٔ)۴

"ؿٗ ٞو ٚطٞرہ کَ ک ٗ٤ک ػِٔی حهظ٤خٍ کَطخ ہ
پِٹ ٓحطخ ہ ؿٔ٤خ کہ پِٹ٘ کخ كن ہ "۔

 ٙٝط ٞہللا کی َ١ف

ٛخُِلًخ ػُ َّْ ح ْٛظَ ٖيٟ
خد َٖ ٝح َٓ َٖ ََ ٝػ ِٔ ََ َ
َٝحِِّٗ َْ َُ ٠ـلَّخ ٍِ ُِّ َٔ ْٖ طَ َ
(١ہٖ۔ٕ)۸

"حُزظہ ؿ ٞطٞرہ کَ ُ ح ٍٝحٔ٣خٕ الث ح٤ٗ ٍٝک ػَٔ کَے  ،پ٤ٓ َٜيٛخ
چِظخ ٍہ  ،حُّ ک ُ٤ٓ ٤ں رہض ىٍگٍِ کَٗ ٝحال ہٞا"۔

َٝحِ ًْ طَخ َ ًَّ َٕ ٍَرُّ ٌُ ْْ َُ ِٕى ْٖ َٗ ٌََْ طُ ْْ َالَ ُِ َْ ٣يَّٗ ٌُ ْْ َِٕ َُٝى ْٖ ًَلََْ طُ ْْ حِ َّٕ َػ ٌَحرِ ِْ َ٘ َُ ٢ي ِْ ٣ي۔

(حرَحہْ٤۔)۴
"ح٣ ٍٝخى ٍک ، ٜٞطٔہخٍے ٍد ٗ هزَىحٍ کَ ى٣خ طٜخ کہ حگَٗکَ گٌحٍ
کلَحٕ ٗؼٔض کَٝ
ر٘ ٞگ ط٤ٓ ٞں طْ ک ٞح٣ُ ٍٝخىٞٗ ٙحُٝا گخ ح ٍٝحگَ
ِ
گ طَ٤ٓ ٞی ِٓح رہض ٓوض ہ "۔

رؼبنی کی رٕكٍن کب اَؾقبس اسادِ أس عؼی پش ہے:
ہللا
ٰ
طؼخُی ک ٞؿٓ ٞطِٞد ہ ٗ ٙٝہ کٔخٍ ہ ٗ ،ہ ػَٔ کی طکٔ َ٤ہ ۔
پْ ہللا
ٖ
ٗہ ػَٔ ٓ٤ں کخٓ٤خری ہ کٗٞ٤کہ حٕ ٓ٤ں ٓ کٞثی چ ِ٤رٜی ۂخٍے
حهظ٤خٍ ٓ٤ں ٗہ٤ں ہ ۔ ہخا حُٓ َٛف ۂخٍے ػَٔ ک ُٓ ٤وي ٍٝرَٜ
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ک ٖٗٞحٓ ٍٝؼی ٓطِٞد ہ ؿ ٞۂخٍے حهظ٤خٍ ٓ٤ں ہ ۔ ٓخٍی کخٓ٤خری
هيٍىحٗی ح ٍٝحؿَ  ٝحٗؼخّ َٛف حٓی ٓؼی پَ ػطخ کَٗ کخ ٝػي ٙہ ۔
(هَّ َٓحى کی کظخد "حپ٘ی طَر٤ض کٔ٤

کَ٣ں؟"ٓ

ٍہ٘ٔخثی ُی گجی)

رؼبنی كشيبرے ہٍں:
ہللا
ٰ
ٖ
خٕ َُِ٘ ْلْ حَ ْٕ طُ ْئ ِٓ َٖ حِ َّال رِخِ ًْ ِٕ ّ
ْ َػَِ ٢حَُّ ٌَِْٖ ٣
ََٓ ٝخ ًَ َ
ہللاِ ۭ ََ٣ٝـْ َؼ َُ حَُِّ ؿْ َ
َال ْ َ٣ؼوُِِ َْٕ ٞ۔

(ْٗٞ٣۔ٓٓٔ)
"کٞثی ٓظ٘لْ ہللا ک حًٕ ک رـ َ٤حٔ٣خٕ ٗہ٤ں ال ٓکظخ  ،ح ٍٝہللا کخ
٣َ١وہ ٣ہ ہ کہ ؿُٞ ٞگ ػوَ ٓ کخّ ٗہ٤ں ُ٤ظ  ٙٝحٕ پَ گ٘يگی ڈحٍ
ى٣ظخ ہ "۔
٣ؼ٘ی ؿْ َ١ف ٗؼٔظ٤ں ط٘ہخ ہللا ک حهظ٤خٍ ٓ٤ں ہ٤ں۔ ح ٍٝکٞثی ٗوٚ
کٔی ٗؼٔض ک ٞرٜی ہللا ک حًٕ ک رـٗ َ٤ہ هٞى كخ َٛکَ ٓکظخ ہ ٗہ
کٔی ىَٓٝے ٗو ٚک ٞروٖ ٓکظخ ہ ۔ حّ َ١ف ٣ہ ٗؼٔض رٜی کہ
ذ حٔ٣خٕ ہ ٞحٍ ٍٝح ٍِ ٙحٓض کی َ١ف ہيح٣ض پخث ہللا
کٞثی ٗوٛ ٚخك ِ
ٖ
ک حًٕ پَ ٓ٘ل َٜہ ۔ کٞثی ٗوٗ ٚہ حّ ٗؼٔض ک ٞحًٕ حُہی ک
رـ َ٤هٞى پخ ٓکظخ ہ حٗ ٍٝہ کٔی حٗٔخٕ ک حهظ٤خٍ ٓ٤ں ہ کہ ؿْ کٞ
چخہ ٣ہ ٗؼٔض ػطخ کَىے۔پْ ٗزی حگَ ٓک ىٍ ٓ ٣ہ چخہ رٜی کہ
ُٞگٞا ک ٖٓٞٓ ٞر٘خىے طٗ ٞہ٤ں ر٘خ ٓکظخ۔ حّ ک ُ ٤ہللا کخ حًٕ ح ٍٝحّ
کی طٞك٤ن ىٍکخٍ ہ ۔
ُ
٣ہخا ٛخف رظخ ى٣خ گ٤خ کہ ہللا کخ حًٕ ح ٍٝحّ کی طٞك٤ن کٞثی حٗيٛی رخٗٹ
ٗہ٤ں ہ کہ رـ َ٤کٔی كکٔض ح ٍٝرـ َ٤کٔی ٓؼوٟ ٍٞخرط ک ٗٞ٣ہی
ؿْ ک ٞچخہخ ٗؼٔض حٔ٣خٕ پخٗ کخ ٓٞهغ ى٣خ۔ ح ٍٝؿٔ چخہخ حّ ٓ
ٓلَ ّٝکَى٣خ۔ رِکہ حّ کخ ٗہخ٣ض كکٔ٤خٗہ ٟخرطہ ہ ح٣ ٙٝ ٍٝہ کہ ؿٞ
ٗل ٚكو٤وض کی طالٕ ٓ٤ں ر الگ ٣َ١و ٓ حپ٘ی ػوَ ک ٞٹ٤ٜک
ٹ٤ٜک حٓظؼٔخٍ کَطخ ہ ۔ حّ ک ُ ٤ط ٞہللا کی َ١ف ٓ كو٤وض ٍٓی
ک حٓزخد ًٍ ٝحثغ حّ کی ٓؼی ِ١ ٝذ ک ط٘خٓذ ٓ ٓہ٤خ کَ ى٣ج
ؿخط ہ٤ں۔ ح ٍٝحّ کٛ ٞل٤ق ػِْ پخٗ ح ٍٝحٔ٣خٕ الٗ کی طٞك٤ن رو٘ی
ذ كن ہی ٗہ٤ں ہ٤ں ح ٍٝؿ ٞحپ٘ی ػوَ کٞ
ؿخطی ہ ۔ ٍہ ُٞ ٙٝگ ؿ١ٞخُ ِ
طؼٜزخص ک پٜ٘يٝا ٓ٤ں پٜخٗٔ ٍکٜظ ہ٤ں ٣خ َٓے ٓ طالٕ
هِحٗہ
كو٤وض ٓ٤ں حُٓ حٓظؼٔخٍ ہی ٗہ٤ں کَط ط ٞحُٕ ک ُ ٤ہللا ک
ٔ
هٔٔض ٓ٤ں ؿہخُض ح ٍٝگَٔحہی ح ٍٝؿِ ٢ر٘٤ی  ٝؿِ ٢کخٍی ک ٓٞح حٍٝ
ککٗ ٜہ٤ں ہ ۔  ٙٝحپ٘ آپ ک ٞحُٗہی ٗـخٓظٞا کخ حہَ ر٘خط ہ٤ں ح٣ ٍٝہی
حُٕ ک ٗ٤ٜذ ٓ٤ں ُکٜی ؿخطی ہ٤ں۔ (طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ،ٖٔ۷
)ٖٔ۷
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حٍٗخى ٍرخٗی ہ 7
خّ ِٓ َٖ ُّ
ض حَُِ ٢حُُّ٘ ْ ٍِ ٞڏ
ۗحُ َٖ ۣ ًِ ٖظذِ حَ ْٗ َِ ُْ ٖ٘ ُٚحَُِ َْ ٤
ي ُِظُ ْو َِ َؽ حَُّ٘ َ
حُظُِٖٔ ِ
حْ ١حُ َؼ ِِْ ِِْ ٣حُ َل ِٔ ِْ ٤ي
ِ ََ ٛ
رِخِ ًْ ِٕ ٍَرِّ ِ ْْ ٜحِ ُِٖ ٢
(حرَحہْ٤۔ٔ)

ٗزی ! ٣ہ ح٣ک کظخد ہ ؿْ ک ٞہْ ٗ طٔہخٍی َ١ف
" ٓح ۔ ٍ ٓ ۔ ٍٓ ۔ حے ؐ
ٗخٍُ ک٤خ ہ طخکہ طْ ُٞگٞا ک ٞطخٍ٣کٞ٤ا ٓ ٗکخٍ کَ ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں الإ ،
حٕ ک ٍد کی طٞك٤ن ٓ  ،حّ هيح ک ٍحٓظ پَ  ،ؿُ ٞرَىٓض حٍٝ
حپ٘ی ًحص ٓ٤ں ٓحپ ٓلٔٞى ہ "۔
٣ہ ؿ ٞكَٓخ٣خ کہ طْ حٕ ک ٞحپ٘ ٍد ک حًٕ ٣خ طٞك٤ن ٓ هيح ک
ٍحٓظ پَ الإ ط ٞحّ ٓ٤ں ىٍح َٛحّ كو٤وض کی َ١ف حٗخٍ ٙہ کہ
کٞثی ٓزِؾ هٞحٗ ٙٝ ٙزی ہی کٞ٤ا ٗہ ہٞ۔ ٍح ٍِ ٙحٓض پ ٖ٤کَ ىٓ ٘٣
ُ٣خى ٙککٗ ٜہ٤ں کَ ٓکظخ۔ کٔی ک ٞحّ ٍحٓظہ پَ ُ آٗخ حُّ ک رْ ٓ٤ں
ٗہ٤ں ہ ۔ حّ کخ حٗلٜخٍ َٓحَٓ ہللا کی طٞك٤ن ح ٍٝحّ ک حًٕ پَ ہ ۔
ہللا کٔی ک ٞطٞك٤ن ىے ط ٙٝٞہيح٣ض پخ ٓکظخ ہ ۔ ٍٗٝہ پ٤ـٔزَ ؿٔ٤خ کخَٓ
ٓزِؾ حپ٘خ پٍٞح ُُ ٍٝگخکَ رٜی حّ ک ٞہيح٣ض ٗہ٤ں روٖ ٓکظخ۔
ٍہی ہللا کی طٞك٤ن ط ٞحّ کخ هخٗ ٕٞرخُکَ حُگ ہ ؿٔ هَإٓ ٓ٤ں
ٓوظِق ٓوخٓخص پَ ٟٝخكض ک ٓخط ٜر٤خٕ کَ ى٣خ گ٤خ ہ ۔ حّ ٓ
ٛخف ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ هيح کی َ١ف ٓ ہيح٣ض کی طٞك٤ن حُّ کٞ
ِٓظی ہ ؿ ٞهٞى ہيح٣ض کخ ١خُذ ہٞ۔ ٟيح ٍٝہٹ ىَٓٛی ح ٍٝطؼٜذ
ٓ پخک ہٞ۔ حپ٘ ٗلْ کخ ر٘ي ٙح ٍٝحپ٘ی هٞحہ٘خص کخ ؿالّ ٗہ ہٞ۔ کِٜی
آٗکٜٞا ٓ ى٣ک ٜک ِٜکخٗٞا ٓ ٓ٘ ٛ ،خف ىٓخؽ ٓ ٓٞچ
ٓٔـ ٜحٓ ٍٝؼو ٍٞرخص ک ٞر الگ ٣َ١و ٓ ؿخٗ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ )۷۷۴

ہللا کے َٕس عے كٍل ٌبة ہَٕے کے نٍے يطهٕثہ
فلبد:

ٍِ َؿخ ٍِ َّال طُ ِْ ِ ْْ ِٜ ٤ْ ٜطِ َـخ ٍَسِ ََّ ٝال رَ ِْ ٤غ َػ ْٖ ًِ ًْ َِ ٖ ّ
ہللاِ َٝحِهَ ِخّ حُِ َِّٖٞ ٜس َٝحِ ْ٣ظَ ۗخ ِء
ٜخٍُ۔َُِ٤ـْ ِِّ ٖ ُْ َُٜ٣
ہللاُ
حُ َِّ ًِٖ ٞس ۽ َ َ٣وخكُ ًْٓ ْٞ َ٣ َٕ ٞخ طَظَوََِّذُ كِ ْْ ِٚ ٤حُوُُِ ْٞدُ َْ ٝحالَ ْر َ
حَكْ َٔ َٖ َٓخ َػ ُِِٔ ْٞح ََ ٣ْ ِِ َ٣ٝي ْٖ ِّٓ ْْ ُٛكَّ ٖ َٝ ۭ ٖٚ ِِ ْ٠
ہللاُ ُ ُُ ََْ٣
م َٓ ْٖ ۗ َ٘ َّ٣خ ُء رِ َـَِْ ٤
(حٍُ٘ٞ۔ ٖ۴طخ )ٖ۸
ِك َٔخد
ض ٗٔخُ ٝ
"ؿ٘ہ٤ں طـخٍص ح ٍٝهَ٣ي ٝكَٝهض ہللا کی ٣خى ٓ ح ٍٝحهخٓ ِ
ٖ
ُکٞس ٓ ؿخكَ ٗہ٤ں کَ ى٣ظی۔  ٙٝحُّ ىٕ ٓ ڈٍط ٍہظ ہ٤ں
حىحث
ؿْ ٓ٤ں ىٍ حُٹ٘ ح ٍٝى٣يے پظَٜح ؿخٗ کی ٗٞرض ٓح ؿخث گی( ،حٙٝ ٍٝ
ٓذ کک ٜحّ ُ ٤کَط ہ٤ں)(طخکہ ہللا حٕ ک رہظَ ٖ٣حػٔخٍ کی ؿِح حٕ
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ٗٞحُے ،ہللا ؿٔ

چخہظخ ہ

ک ٞىے ح٣ِٓ ٍٝي حپ٘
كٔخد ى٣ظخ ہ "۔
ُ
ٍٗٞ
ہللا ک ہخا ٓ ٣ہخا حٕ ٛلخص کی طَ٘٣ق کَ ىی گجی ؿ ٞہللا ک
ِ
ٓطِن کخ حىٍحک کَٗ ح ٍٝحُّ ک ك ٓ ٞ٤رہَ ٍٝ ٙہ ٗٞک ُ٤
ىٍکخٍ ہ٤ں۔ ہللا کی رخٗٹ حٗيٛی رخٗٹ ٗہ٤ں ہ کہ ٗٞ٣ہی ؿٔ چخہخ
ٓخالٓخٍ کَ ى٣خ ح ٍٝؿٔ چخہخ ىٛظکخٍ ى٣خ۔  ٙٝؿٔ ى٣ظخ ہ کک ٜى٣کٜ
ض كن ى ٘٣ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں ؿ ٞکک ٙٝ ٜى٣کٜظخ
کَ ہی ى٣ظخ ہ ۔ حٗ ٍٝؼٔ ِ
ُ
ُ
ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ آىٓی ک ىٍ ٓ٤ں حّ کی ٓلزض ح ٍٝحّ ٓ ىُکٔپی
ح ٍٝحّ کخ هٞف ح ٍٝحّ ک حٗؼخّ کی ِ١ذ ح ٍٝحُّ ک ؿ٠ذ ٓ
رک٘ کی هٞحہٖ ٓٞؿٞى ہ ۔ ُ ٙٝىٗ٤خ پَٓظی ٓ٤ں گْ ٗہ٤ں ہ رِکہ
ٓخٍی َٜٓٝك٤ظٞا ک رخٝؿٞى حُّ ک ىٍ ٓ٤ں حپ٘ هيح کی ٣خى رٔی
ٍہظی ہ ۔  ٙٝپٔظٞ٤ا ٓ٤ں پڑح ٗہ٤ں ٍہ٘خ چخہظخ رِکہ حّ رِ٘يی ک ٞػٔالً
حهظ٤خٍ کَطخ ہ ؿْ کی َ١ف حُّ کخ ٓخُک حُّ کی ٍہ٘ٔخثی کَط ۔ ٣ہی
کک ٜى٣ک ٜکَ كِٜ٤ہ ک٤خ ؿخطخ ہ کہ آىٓی ک ٞہللا ک ٗ ٓ ٍٞرہَٙ
حٗي ُٝہ ٗٞکی طٞك٤ن رو٘ی ؿخث ۔ پ َٜؿذ ہللا ى ٘٣پَ آطخ ہ ط ٞحط٘خ
ى٣ظخ ہ کہ آىٓی کخ حپ٘خ ىحٖٓ ہی ط٘گ ہ ٞط ٞىَٓٝی رخص ہ ٍٗٝہ حُّ
ک ىَ ٖ٣ک ُ ٤کٞثی كي ٗ ٝہخ٣ض ٗہ٤ں ہ ۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ّٓٞ
ٛللہ ٓٔ)۷
ؿُٞ ٞگ ر٘يگجی ٍد کی ٍح ٙحهظ٤خٍ کَط ہ٤ں ط ٞہَ إٓ حُٕ کی آُٓخثٖ
ہٞطی ہ ۔ ٍح ٙكن کی حٕ آُٓخث٘ٞا٘ٓ ،کالص ح ٍٝطکخُ٤ق ٓ٤ں ٛزَ ٝ
طؼخُی کی طٞك٤ن ح ٍٝحٓظؼخٗض ہی ٓ ٓٔکٖ ہٞ
حٓظوخٓض َٛف ہللا
ٖ
ٓکظی ہ ۔ حٗٔخٕ هٞح ٙٝ ٙپ٤ـٔزَ ہی کٞ٤ا ٗہ ہ،ٞهٞى حپ٘ رَ رٞط پَ
رخ َ١ک حٕ ٞ١كخٗٞا کخ ٓوخرِہ ٗہ٤ں کَ ٓکظخ۔ ؿذ طک کہ ہللا کی ٓيى
ح ٍٝحُّ کی طٞك٤ن ٗخَٓ كخٍ ٗہ ہٞ۔ ٣ہ َٓحَٓ ہللا کخ رو٘خ ہٞح ٛزَ ٝ
ػزخص طٜخ ؿْ کی ريُٝض ٗزی ﷺ كن ٛ ٝيحهض ک ٓئهق پَ پہخڑ کی
َ١ف ؿٔ ٍہ ح ٍٝکٞثی ٓ٤الد رال آپ ک ٞرخٍ رَحرَ رٜی حپ٘ی ؿگہ
ٓ ٗہ ہٹخ ٓکخ۔

رؼبنی عٕسِ اثشاہٍى آٌذ ًَجش ۳يٍں كشيبرے ہٍں:
ہللا
ٰ
ٖ
ُّ َُّ٠
ہللاُ َٓ ْٖ
خٕ هَ ُْ٤ُِ ٖٚ ِٓ ٞزَ ۭ ْْ َُُٜ َِّٖ ٤كَِ ٤
ََٓ ٝخٓ حٍَْ َٓ َِْ٘خ ِٓ ْٖ ٍَّٓ ُْ ٍٞحِ َّال رِِِ َٔ ِ
ۗ َ٘ َّ٣خ ُء َِ ْٜ َ٣ٝيۗ َ٘ َّ٣ ْٖ َٓ ْ١خ ُء ۭ َْ َٞ ُٛٝحُ َؼ ِِ ْْ ُِ ٣حُ َل ٌِ ُْْ ٤۔

ر

„„ہْ ٗ حپ٘خ پ٤ـخّ ى ٘٣ک ُ ٤ؿذ کزٜی کٞثی ٍٓ ٍٞر٤ٜـخ ہ حُّ
ٗ حپ٘ی ه ّٞکی ُرخٕ ٓ٤ں پ٤ـخّ ى٣خ ہ طخکہ  ٙٝحُٗہ٤ں حچٜی َ١ف کٍٜٞ
کَ رخص ٓٔـٜخ ؿخث پ َٜہللا ؿٔ چخہظخ ہ ۔ رٜٹکخ ى٣ظخ ہ ح ٍٝؿٔ
چخہظخ ہ ہيح٣ض رو٘ظخ ہ ح ٙٝ ٍٝرخالىٓض ح ٍٝكک ْ٤ہ ‟‟
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٣ؼ٘ی رخٝؿٞى حّ ک کہ پ٤ـٔزَ ٓخٍی طزِ٤ؾ  ٝطِو ٖ٤حُٓی ُرخٕ ٓ٤ں کَطخ
ہ ؿٔ ٓخٍی هٔٓ ّٞـٜظی ہ ۔ پ َٜرٜی حُٓ ہيح٣ض ٗ٤ٜذ ٗہ٤ں
ہٞطی۔ کٗٞ٤کہ کٔی کالّ ک ٓل ٞػخّ كہْ ہ٣ ٓ ٗٞہ الُّ ٗہ٤ں آطخ
کہ ٓذ ٓ٘٘ ٝحُ حُٓ ٓخٕ ؿخث٤ں۔ ہيح٣ض ٟ ٝالُض کخ َٓٗظہ رہَ
كخٍ ہللا ک ہخط٤ٓ ٜں ہ ۔ ٝہی ؿٔ چخہظخ ہ حپ٘ حّ کالّ ک
ًٍ٣ؼ ٓ ہيح٣ض ػطخ کَطخ ہ ح ٍٝؿْ ک ُ ٤چخہظخ ہ حّ کالّ
ک ٞحُُٹی گَٔحہی کخ ٓزذ ر٘خ ى٣ظخ ہ ۔
ح٣ ٍٝہ رٜی ٣خى ٍہ کہ ُٞگٞا کخ رط ٍٞهٞى ہيح٣ض پخُ٘٤خ ٣خ ٹ٤ٜک ہٞؿخٗخ
ط ٞحّ ر٘خ پَ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہ کہ  ٙٝکخٓالً هٞى ٓوظخٍ ٗہ٤ں ہ٤ں۔ رِکہ ہللا
کی رخالىٓظی ٓ ٓـِٞد ہ٤ں۔ ُ٤کٖ ہللا حپ٘ی حّ رخالىٓظی ک ٞحٗيٛخ ى٘ٛي
حٓظؼٔخٍ ٗہ٤ں کَطخ کہ ٗٞ٣ہی رـ َ٤کٔی ٓؼوٝ ٍٞؿہ ک ؿٔ چخہ
ہيح٣ض روٖ ىے ح ٍٝؿٔ چخہ هٞحٓ ٙوٞح ٙرٜٹکخ ىے۔  ٙٝرخالىٓض
ہ ٗٞک ٓخط ٜكک ٝ ْ٤ىحٗخ رٜی ہ ۔حُّ ک ہخا ٓ ؿْ ک ٞہيح٣ض
ِٓظی ہ ۔ ٓؼوٝ ٍٞؿِٓ ٓ ٙٞظی ہ ۔ ح ٍٝؿْ کٍ ٞح ٍِ ٙحٓض ٓ
ٓلَ ّٝکَک رٜٹک٘ ک ُ ٤چٜٞڑ ى٣خ ؿخطخ ہ ۔  ٙٝهٞى حپ٘ی
ٟالُض پٔ٘يی کی ٝؿہ ٓ حّ ِٓٞک کخ ٓٔظلن ہٞطخ ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٔ)۹۷

طؼخُی کخ حٍٗخى ہ 7
ہللا
ٖ
ٖ
ٖ
ۢ
ہللاِ ۭ َُّْ ٣ ْٖ َٓ ٝئ ِٓ ْٖ رِ ّ
٤ْ ٜزَش حِ َّال رِخِ ًْ ِٕ ّ
خّلِلِ ِ ْٜ َ٣ي هَ ِْزَٗٚ
َ ٛ
َٓخٓ حَ َ
خد ِٓ ْٖ ُّٓ ِ
َّ ٖ ٝ
ہللاُ رِ ٌَُِّ َٗ ْ٢ء َػِِ ِْْ ٤۔

(حُظـخرٖ۔ٔٔ)
"کٞثی ٓ٤ٜزض کزٜی ٗہ٤ں ٓحطی ٓگَ ہللا ک حًِٕ ہی ٓ ٓحطی ہ ۔ ؿٞ
ٗو ٚہللا پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ ٞہللا حّ ک ىٍ ک ٞہيح٣ض رو٘ظخ ہ  ،ہللا کٞ
ہَ چ ِ٤کخ ػِْ ہ "۔
كَٓخ٣خ گ٤خ کہ ىٗ٤خ ٓ٤ں ؿ ٞطکِ٤ق ح٤ٜٓ ٍٝزض کٔی پَ آطی ہ هٞحٙٝ ٙ
رٔ٤خٍی کی ٗکَ ٓ٤ں ہ٣ ٞخ ىَٓٝے ٗوٜخٗخص کی ٗکَ ٓ٤ں ہ ٙٝ ٞہللا
ک حًٕ ک رـٗ َ٤ہ٤ں ہٞطخ۔ حٓی َ١ف حگَ کٔی ه٣ ّٞخ رل٤ؼ٤ض ٓـٔٞػی
ٓخٍے حٗٔخٗٞا پَ کٞثی آكض ہٞطی ہ ط ٞحُّ ٓ٤ں کٞثی چ ِ٤حٔ٣ی ٗہ٤ں
طؼخُی کخ حكٔخٕ ہ
طؼخُی ک حًٕ ک رـَ٤ظہ٤ٓ ٍٞں آث ۔٣ہ ہللا
ؿ ٞہللا
ٖ
ٖ
کہ  ٙٝحٔ٣خٕ الٗ ٝحُ کٛٞزَ کی ہيح٣ض ى٣ظخ ہ حُّ کی طٞك٤ن رو٘ظخ
ہ حُّ ک ٞػيٍ ح ٍٝكن پَ هخثْ ٍہ٘ کی ہيح٣ض ى٣ظخ ہ ۔ح ٍٝحّ ک
ٓطخرن حّ ک ٞػظْ ح ٍٝۂض کی طٞك٤ن ػطخ كَٓخطخ ہ ۔٣ہ ٓخٍی ہيح٣خص
طؼخُی حّ ٗو ٚک ٞى٣ظخ ہ ؿ ٞحُّ ک حٝپَ حٔ٣خٕ الطخ ہ ۔ ٙٝحّ
ہللا
ٖ
ک هِذ ٓ٤ں ٍ٘ٗٝ ٙٝی پ٤يح کَ ى٣ظخ ہ ؿْ ٓ  ٙٝحپ٘خ ٍحٓظہ ٹ٤ٜک
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ٹ٤ٜک ى٣کٓ ٜک ۔ حّ ک رؼي حّ ک ٞطٞك٤ن ى٣ظخ ہ کہ حّ ک ٓخٓ٘
ؿ ٞكو٤وض ٝحٟق ہٞکَ ٓخٓ٘ آ چکی ہ  ٙٝحّ ک ٞحهظ٤خٍ کَے حٍٝ
ٓ٠ز١ٞی ک ٓخط ٜحّ پَ هخثْ ٍہ ۔٣ہ ٓذ ہيح٣ض هِذ ک ٓؼ٘ی ہ٤ں۔
حّ ٓ ٣ہ رخص هٞى روٞى ٝحٟق ہ ٞؿخطی ہ کہ حگَ ح٣ک ٗو ٚہللا
طؼخُی پَ حٔ٣خٕ ہی ٗہ الث ط ٞحّ ک هِذ ک ٞکٞثی ٍ٘ٗٝی ٗہ٤ں ِٓظی۔
ٖ
ُ
طؼخُی حّ ک ٞحّ ک كخٍ پَ چٜٞڑ ى٣ظخ ہ ۔حّ کخ ٗلْ حّ کٞ
ہللا
ٖ
ؿي ُ َٛؿخطخ ہ حى َٛحى ٙٝ َٛؿخطخ ہ ۔ہللا طؼخُی حّ کی ٍحٔٗ ٙخثی
طؼخُی پَ حػظٔخى کَے حّ پَ حٔ٣خٕ
حٓی ٝهض کَے گخ ؿذ کہ  ٙٝہللا
ٖ
الث حپ٘ حپ ک ٞحٓک كٞحُ کَىے ح ٍٝحّ کی ٍحٔٗ ٙخثی هزٍٞ
طؼخُی حّ ک ٞہيح٣ض ى٣ظخ ہ ۔
کَٗ ک ُ ٤ط٤خٍ ہ ٞؿخث طذ ہللا
ٖ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٕٔٔٓىٍّ هَإٓ ٓ ٍٙٞحُظـخرٖ حُ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٛللہ ٗٔزَ)ٕ۴ ،ٕ۷

ہللا اپُی ساِ يٍں يغبہذِ کشَے ٔانٕں کی خٕد ہی
سہًُبئی کشرب ہے:

َٝحَُّ ٌَِ َْٖ ٣ؿخُ َٛي ْٝح كِ َْ٘٤خ َُـَ٘ ِْ ٜيُٓ ْْ ََُّٜ٘٣ـزََُِ٘خ

ۭ َٝحِ َّٕ ٖ ّ
ہللاَ

َُ َٔ َغ ْحُ ُٔلْ َِِْٖٔ٘ ٤۔

(حُؼ٘کزٞص۔)۷۴
ؿُٞ ٞگ ۂخٍی هخٓ َ١ـخہي ٙکَ٣ں گ حٗہ٤ں ہْ حپ٘ ٍحٓظ ىکٜخث٤ں
گ ح٣ ٍٝو٘٤خ ہللا ٗ٤ک ٞکخٍٝا ہی ک ٓخط ٜہ ۔
ٓ ٍٙٞػ٘کزٞص کی آ٣ض ٗٔزَ٤ٓ ۷ں كَٓخ٣خ گ٤خ طٜخ کہ ؿٗ ٞوٓ ٚـخہيٙ
کَ٣گخ  ٙٝحپ٘ی ہی رٜالثی ک ٤ِ٤کَے گخ۔ ح٣ ٍٝہخا ح٘٤ٔ١خٕ ىال٣خ ؿخ ٍہخ
ہ کہ ؿُٞ ٞگ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں حهال ٙک ٓخطُ ٜىٗ٤خ ر ٓ َٜکٖ
طؼخُی حُٕ ک كخٍ پَ چٜٞڑ
ٓکٖ کخ هطَ٤ُ ُ ٍٞٓ ٙظ ہ٤ں۔ حُٗہ٤ں ہللا
ٖ
ٗہ٤ں ى٣ظخ رِکہ  ٙٝحُٕ کی ىٓظگَ٤ی ٍ ٝہ٘ٔخثی كَٓخطخ ہ ۔ ح ٍٝحپ٘ی َ١ف
آٗ کی ٍحہ٤ں حُٕ ک ُ ٤ک ٍٜٞى٣ظخ ہ ۔  ٙٝهيّ هيّ پَ حُٗہ٤ں رظخطخ ہ
کہ ۂخٍی هٞ٘ٗٞىی طْ کْ َ١ف كخ َٛکَ ٓکظ ہٞ۔ ہَ ٓٞڑ پَ حُٗہ٤ں
ٍ٘ٗٝی ىکٜخطخ ہ کہ ٍح ٍِ ٙحٓض کي َٛہ ح ٍٝؿٍِ ٢حٓظ کٓ ٕٞ
طؼخُی
ہ٤ں۔ ؿظ٘ی ٗ٤ک ٗ٤ظی ح ٍٝهِ١ َ٤زی حُٕ ٓ٤ں ہٞطی ہ حط٘ی ہی ہللا
ٖ
کی ٓيى ح ٍٝطٞك٤ن ح ٍٝہيح٣ض رٜی حُٕ ک ٓخطٍ ٜہظی ہ ۔
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ ٕٔ)۴

حِ َّٕ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ ْٞح ََ ٝػ ُِِٔٞح حُ ٖ ّ
ض ِ ْٜ َ٣ي ٍَْ ْْ ِٜ ٣رُّ ْْ ُٜرِخِ َْٔ ٣خِٗ ِ ۚ ْْ ٜطَـْ َِْٖ ِٓ ْ١
ٖ ِِٜل ِ
(ٍٓٙٞ
ض حَُّ٘ ِؼِْْ ٤۔
طَلْ ظِ ِْ ُْ ٜحالَ ْٗ ٖ َُ ٜكِ َْ ٢ؿ ّٖ٘ ِ
ْٗٞ٣۔)۴

"ح٣ ٍٝہ رٜی كو٤وض ہ کہ ؿُٞ ٞگ حٔ٣خٕ الث (٣ؼ٘ی ؿ٘ہٞا ٗ حُٕ
ٛيحهظٞا ک ٞهز ٍٞکَُ٤خ ؿ ٞحّ کظخد ٓ٤ں پ ٖ٤کی گجی ہ٤ں) ح٤ٗ ٍٝک
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حػٔخٍ کَط ٍہ حٗہ٤ں حٕ کخ ٍدّ حٕ ک حٔ٣خٕ کی ٝؿہ ٓ ٓ٤يٛی
ٍح ٙچالث گخٗ ،ؼٔض رَٜی ؿ٘ظٞا ٓ٤ں حٕ ک ٗ٤ک ٗہَ٣ں رہ٤ں گی"۔
اط آٌذ کے ينًٌٕ کی رشرٍت گہشی رٕعہ کی يغزؾن ہے:
 حٕ ُٞگٞا ک ٞآهَص کی ُٗيگی ٓ٤ں ؿ٘ض کٞ٤ا ِٓ گی۔حّ ُ٤
کہ ُ ٙٝىٗ٤خ کی ُٗيگی ٓ٤ں ٓ٤يٛی ٍح ٙپَ چِ ۔ہَکخّ ح ٍٝہَ
ٗؼزہ ُٗيگی ٓ٤ں ،حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی ٓؼخِٓ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ
رَكن ٣َ١وہ حهظ٤خٍ ک٤خ ح ٍٝرخ٣َ١ َ١وٞا ک ٞچٜٞڑ ى٣خ۔
ُ
٣ ہ ہَ ہَ هيّ پَ ُٗيگی ک ہَ ٓٞڑ ح ٍٝہَ ىٍٝحہ پَ حٕ کٞ
ٛل٤ق  ٝؿِ ،٢كن ح ٍٝرخٍ ،َ١حٓض حٗ ٍٝخٍحٓض کی طِٔ٤
ک ٔ٤كخ َٛہٞثی۔پ َٜحّ طٔ ِ٤پَ ٍحٓض ٍٝی پَ ػزخص حٍٝ
کـَٝی ٓ پَہ ِ٤کی ١خهض حُٗہ٤ں کہخا ٓ ِٓی۔حُٕ ک ٍد
کی َ١ف ٓ ۔ کٗٞ٤کہ ٝہی ػِٔی ٍہ٘ٔخثی ح ٍٝػِٔی طٞك٤ن کخ
ٓ٘زغ ہ ۔
 حُٕ کخ ٍد حُٗہ٤ں ٣ہ ہيح٣ض ح٣ ٍٝہ طٞك٤ن کٞ٤ا ى٣ظخ ٍہخ؟۔۔۔۔حُٕ ک
حٔ٣خٕ کی ٝؿہ ٓ ۔
٣ ہ ٗظخثؾ ؿ ٞحٝپَ ر٤خٕ ہٞث ہ٤ں کْ حٔ٣خٕ ک ٗظخثؾ ہ٤ں۔۔۔۔حُّ
حٔ٣خٕ ک ٗہ٤ں ؿٓ ٞلٓ ٞخٕ ُ ٘٤ک ٓؼ٘ی ٓ٤ں ہٞ۔ رِکہ حُّ
حٔ٣خٕ ک ؿَ٤ٓ ٞص  ٝکَىحٍ کی ٍٝف رٖ ؿخث ۔ ح ٍٝؿْ کی
١خهض ٓ حهالم  ٝحػٔخٍ ٓ٤ں ٛالف کخ ظہ ٍٞہٞ۔ؿٔٔخٗی
ُٗيگی کی َ١ف حهالهی ُٗيگی ٓ٤ں رٜی ہيح٣ض ٣خریٍ ،حٓض
ر٘٤یٍ ،حٓض ٍٝی ح ٍٝرخالهَ كالف  ٝکخٓ٤خری کخ كٛ ٍٜٞل٤ق
ػوخثي پَٓٞهٞف ہ ۔ٓگَ ٣ہ ٗظخثؾ حُٕ ػوخثي ک ٗہ٤ں ہ٤ں۔ ؿٞ
ٓلُ ٞرخٕ پَ ؿخٍی ہٞا۔ ٣خ ىٍ  ٝىٓخؽ ک کٔی گ٤ٓ ٗٞں
ر کخٍ پڑے ہٞث ہٞا رِکہ حُٕ ػوخثي ک ہ٤ں ؿٗ ٞلْ ک
ٌٓحم ١زغ ح ٍٝحكظخ ِى
حٗيٍ ؿٌد  ٝپٓٞ٤ض ہ ٞکَ حٗيحُ كکَ ،حٍٝ
ِ
١زغ رٖ ؿخث٤ں حَ٤ٓ ٍٝص  ٝکَىحٍ ح٣ٍٝ ٍٝۂ ُٗيگی کی ٍٞٛص
(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ٓٛ ّٞللہ )ٕ۷۸
ٓ٤ں ٗٔخ٣خا ہٞا۔
هالٛہ ٣ہ ہ کہ آىٓی حپ٘ی َ١ف ٓ پٍٞی ٓؼی  ٝکٖٗٞ
کَے ُ٤کٖ حّ کخ رَٜٓٝہ حپ٘ی هخرِ٤ض ،حپ٘ ًٍحثغ ٓٝ ٝخثَ،
حپ٘ی طيحر َ٤ح ٍٝہللا ک ٓٞح ىَٝٓٝا کی حٓيحى  ٝحػخٗض پَ ٗہ
ہٞ۔رِکہ  ٙٝپٍٞی َ١ف ٣ہ رخص ًہٖ ٍٗ٘ ٖ٤ک ٜکہ ىٗ٤خ حٍٝ
آهَص ک ہَ ٓؼخِٓ ٓ٤ں حُّ کی کخٓ٤خری کخ ح َٛحٗلٜخٍ ہللا
کی طٞك٤ن  ٝطخث٤ي پَ ہ ۔ ح ٍٝہللا کی طٞك٤ن  ٝطخث٤ي کخ َٛ ٙٝف
حّ ٍٞٛص ٓ٤ں ٓٔظلن ہٓ ٞکظخ ہ ۔ ؿزکہ  ٙٝحّ کی ٍٟخ کٞ
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ٓوٜٞى ر٘خکَ حّ ک ٓوٍَ ک ٤ہٞث
کَے۔(طلہ ْ٤حُوَإٓ ؿِي ۔چہخٍّ ٛللہ ۔)۷ٓ۴

كيٝى کی پخر٘يی

رخد چہخٍّ
حہَ ػِٔ٣ض کخ هخكِہ۔طخٍ٣ن ٓ
ىٍه٘خا ٓؼخُ٤ں
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ذ ساؽذِ کے ثؼذ يغهًبَٕں کی هٍبدد کی
خالك ِ
روغٍى
طخٍ٣ن كن  ٝرخ َ١کی ک٘ٔکٖ ح ٍٝچَحؽ ٜٓطلٞی ٓ َٗحٍ رُٞہزی
کی ٓظ ِٙ٤کخٍی ٓ رَٜی پڑی ہ ۔ حٗز٤خء حٛ ،ٍَُٓ ٍٝلخرہ کَحّ حٍٝ
حہَ ر٤ض كَ٠حص ٗ ػِٔ٣ض کی حّ ٍح٤ٓ ٙں ک٤خ ک٤خ ٓ٤ٜزظ٤ں ؿِ٤ٜی
ہ٤ں۔ح ٍٝکٔ٤ی کٔ٤ی آُٓخث٘ٞا ٓ ى ٝچخٍ ہٞث ۔ طخٍ٣ن حّ کی گٞحٙ
ہ ۔ حُٗہٞا ٗ رڑی پخَٓىی ،حٓظوخٓض ح ٍٝػِٔ٣ض ٓ حٕ ٓذ ٓوظٞ٤ا
کخ ٓوخرِہ ک٤خ ح ٍٝکٔی رٜی ُٔلہ کٔی هْٔ کی کٍِٔٝی ٗہ٤ں ىکٜخثی۔
طؼخُی ٓ ىٓض ريػخ ٍہ کہ حگَ حّ ٍح٤ٓ ٙں حُٕ ٓ
رِکہ ہَ ٝهض ہللا
ٖ
ُ
کٞثی حَٓحف٣ ،خ ُ٣خىطی ہٞثی ہ ط ٞحپ٘ هخ ٙك ٝ َ٠کَّ ٓ حّ
ٓ ىٍگٌٍ كَٓخ۔ح ٍٝۂ٤ں حٕ گَٔحہٞا ح ٍٝکخكَٝا پَ َٜٗص ػطخ
كَٓخ۔َٛف ح٣ک ہی حٍٗخ ِى ٍرخٗی پَ حکظلخ کَطخ ہٞا۔

ٛخرَ ْْ ُٜكِ ْ٢
ًََ ٝخََّٗ ْٖ ِّٓ ِّْٖ ٣زِ ٍّٖ ٢هظَ ََ ۙ َٓ َؼٍِ ٗٚرًَِّ َٕ ُّْٞ ٤ؼِ ْ ۚ َِ ٤كَ َٔخ َْٞ َُ٘ٛٝح ُِ َٔخٓ حَ َ
ُ ٟؼلُ ْٞح ََٓ ٝخ ح ْٓظَ ٌَخُٗ ْٞح ۭ َّ ٖ ٝ
َٓزِّ ٖ َِْ ٤
ہللاُ ُِ ٣لذُّ حُ ٖ ّ
خٕ
ٜزِ ََِْٖ ٣۔ ََٓ ٝخ ًَ َ
ہللاِ ََٓ ٝخ َ
ال حَ ْٕ هَخُُ ْٞح ٍَرََّ٘خ ح ْؿلَِْ ََُ٘خ ًُُٗ ْٞرََ٘خ َ ٝحِ ْٓ ََحكََ٘خ كِ ْٓ ٢حَ ْٓ ََِٗخ َٝػَز ْ
هَ ْ ْْ َُُٜٞحِ َّ ٓ
ِّض
ٔٗ۴كَ ٖخ ٖطىّ ٖ ُْ ُٜ
حد
حَ ْه َيح ََٓ٘خ َٝح َْٗٗ َُْٜخ َػَِْ ٢حُوَ ْْ ِّ ٞحُ ٌٖ ِل ََِْٖ ٣
ہللاُ ػَ ََ ٞ
د ْٖ
حال ِه ََ ِس ۭ َّ ٖ ٝ
(آٍ
ہللاُ ُِ ٣لذُّ ْحُ ُٔلْ ِٔـَِْٖ٘ ٤
ٟخُ ُّي َْٗ٤خ َُ ٝكٔ َْٖ ػَ َٞح ِ

ػَٔحٕ۔)ٔ۷۴،ٔ۷۸،ٔ۷۷
"حّ ٓ پہِ کظ٘ ہی ٗزی ح ٔ٣گٍِ چک ہ٤ں ؿٖ ک ٓخط َٓ ٜکَ
رہض ٓ هيح پَٓظٞا ٗ ؿ٘گ کی ۔ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ؿ٤ٜٓ ٞزظ٤ں حُٕ پَ
پڑ٣ں حُٕ ٓ  ٙٝىٍ ٗکٔظہ ٗہ٤ں ہٞث  ،حٗہٞا ٗ کٍِٔٝی ٗہ٤ں
ىکٜخثی (ٙٝرخ َ١ک ٓحگ ) َٓٗگٞا ٗہ٤ں ہٞث ۔ ح ٔ٣ہی ٛخرَٝا کٞ
ہللا پٔ٘ي کَطخ ہ ۔حُٕ کی ىػخ رْ ٣ہ طٜی کہ  ‟‟ 7حے ۂخٍے ٍد  ،ۂخٍی
ؿِطٞ٤ا ح ٍٝکٞطخہٞ٤ا ٓ ىٍگٍِ كَٓخ ۂخٍے کخّ ٓ٤ں طَ٤ے كيٝى
ٓ ؿ ٞکک ٜطـخ ُٝہٞگ٤خ ہ ٞحُٓ ٓؼخف کَ ىے  ،ۂخٍے هيّ ؿٔخىے
ح ٍٝکخكَٝا ک ٓوخرِ ٓ٤ں ۂخٍی ٓيى کَ„„۔ ٓحهَ کخٍ ہللا ٗ حُٕ ک ٞىٗ٤خ
کخ ػٞحد رٜی ى٣خ ح ٍٝحّ ٓ رہظَ ػٞحد ٓحهَص رٜی ػطخ ک٤خ۔ ہللا کٞ
ح ٔ٣ہی ٗ٤ک ػَٔ ُٞگ پٔ٘ي ہ٤ں۔
حٕ رَگِ٣ي ٙۂظٞ٤ا کی ُٗيگی کی طل٤ٜالص ر٤خٕ کَٗ ٓ ٣ہ ٕٓٞٔ٠
رہض  َ٣ٞ١ہ ٞؿخث گخ۔ ح ٍٝىَٓٝے ٣ہ کہ حُٕ کی ٓؼی  ٝؿيٝؿہي ٓ
ػخّ  ٍٞ١پَ ِٓٔٔخٕ روٞری ٝحهق ہ٤ں۔ ُ٤کٖ چٗٞکہ رؼي کی طخٍ٣ن ٓ
ػخُْ حٓالّ ٓ٤ں حُٕ ک
ُٞگٞا کی ػيّ ٝحهل٤ض کہ٤ں ٣ہ طخػَ ٗہ ىے۔ کہ
ِ
رؼي پ َٜحّ َ١ف کی ؿيٝؿہي ح ٍٝكکَٔحٗٞا کی گَٔحہٞ٤ا ک رخُٔوخرَ
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كن کی آٝحُ حُٹٜخٗ ٝحُ ٗخ٣ي ٗہ ٍہ ۔ حٓی ٝؿہ ٓ ٓ٤ں ٣ہخا
ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ حہَ ر٤ض ک رؼي کک ٜچ٤ي ٙچ٤يٓ ٙؼخُ٤ں پ ٖ٤کَٗ کی
ٓؼخىص كخ َٛکَٗٝگخ ؿٖ ک ىّ هيّ ٓ آؽ حٓالّ ُٗي ٙہ ۔ ۂخٍے
ػوخثي ٓللٞظ ہ٤ں۔
هالكض ٍحٗي ٙکی ح َٛهٞری ٣ہ طٜی کہ  ٍٍٞٓ ٙٝہللا ﷺ کی ٓکَٔ
طٜی۔هِ٤لہ ٍحٗي ٓلٍ ٞحٗي (ٍحٓض ٍ )ٝہی ٗہ ہٞطخ طٜخ رِکہ
ٗ٤خرض
ٔ
ُ
َٓٗي (ٍحٔٗ ٙخ) رٜی ہٞطخ طٜخ۔حّ کخ کخّ ٓلِٔٓ ٞکض کخ ٗظْ ٔٗ ٝن
چالٗخ ح ٍٝكٞؿ٤ں ُڑحٗخ ٗہ٤ں طٜخ۔ رِکہ ہللا ک پٍٞے ى ٖ٣کٓ ٞـٔٞػی
 ٍٞ١پَ هخثْ کَٗخ طٜخ۔۔۔۔۔۔ؿْ َ١ف حٓالّ ہَ پہِ ٞکخ ؿخٓغ ہ حٓی َ١ف
٣ہ ه٤خىص رٜی ہَ پہِ ٞکی ؿخٓغ طٜی۔ حِٔٔٓ ٍٝخٕ پٍٞے حػظٔخى ک ٓخطٜ
حپ٘ی حؿظٔخػی ُٗيگی حّ کی ٍہ٘ٔخثی ٓ٤ں رَٔ کَ ٍہ ط ٜ۔
حّ هالكض ک رؼي ؿذ ِٓٞک٤ض آثی طٗ ٞہ  ٙٝحّ ؿخٓغ ه٤خىص کی حہَ
طٜی ٗہ ِٓٔٔخٕ ح٣ک ىٕ ک ُ ٤رٜی حُّ ک٣ ٞہ ك٤ؼ٤ض ى ٘٣ک ُ٤
ط٤خٍ ہٞث ۔۔۔۔رخىٗخ ٙگَىٗ٤ں ُرَىٓظی ؿٜکخ ٓکظ ط ٜ۔ ح ٙٝ ٍٝحُٗہٞا
ٗ ؿٜکخ ُ٤ں۔  ٙٝہِحٍٝا الکٜٞا آىٓٞ٤ا ک ٞهٞف ٔ١ ٝغ ک ہظ٤ٜخٍٝا
ٓ حپ٘ی حؿَح ٝکخ هخىّ رٜی ر٘خ ٓکظ ط ٜ۔ ح ٍٝحُٗہٞا ٗ ر٘خ ُ٤خ۔
ٓگَ  ٙٝىٍ ٗہ٤ں ؿ٤ض ٓکظ ط ٜکہ ُٞگ حُٕ ک ٞحپ٘ ى ٖ٣کخ حٓخّ رٜی
ر٘خ ُ٤ں۔
ى ٍٝكکٓٞض ٓ٤ں كَ٠ص
ر٘ی حٓ٤ہ کی كکٓٞض ک پٍٞے ٕٓ ۴خُہ
ِ
ػَٔ رٖ ػزيحُؼِ ِ٣کی هالكض ک ڈٛخثی ٓخٍ طخٍ٣کی ٓ٤ں ٍ٘ٗٝی کی
ىٍٝ
ك٤ؼ٤ض ٍکٜظ ہ٤ں۔ كَ٠ص ػَٔ رٖ ػزيحُؼِ ٗ ِ٣حپ٘ ٓوظَٜ
ِ
كکٓٞض ٓ٤ں ٓ٤خٓی حهظيحٍ ٓ کخّ ُ کَ ُٞگٞا کی ًہ٘ی ،حهالهی حٍٝ
ٓؼخَٗطی ُٗيگی ٓ کخكی كي طک ؿخہِ٤ض ک حػَحص ٗکخٍ ىث ٤ط ٜ۔
ٍٝکخ۔حطزخع َٗ٣ؼض کی ٍٝف کٞ
حٗہٞا ٗ كخٓي ػو٤يٝا کی حٗخػض کٞ
ِ
طخُ ٙک٤خ ح ٍٝػ ٝ ٖ٤ػَ٘ص کی رٔ٤خٍ٣خا ؿٗ ٞخہی ٗظخّ کی ريُٝض پ٤يح
هخىّ
ہ ٞچکی ط٤ٜں حُٕ کخ حٗٔيحى ک٤خ۔َٛف حٗظخُٓ ْ٤خٍ کی ػَٔ ٓ٤ں ٣ہ
ِ
ىِٓ ٝ ٖ٣ض ُىٗ٤خ ٓ ٍهٜض ہ ٞگج ۔
كَ٠ص ػَٔ رٖ ػزيحُؼِِ٣کی ٝكخص ک رؼي كکٓٞض کخ ىٛخٍح حٓی
َ١ف رہ٘ ُگخ ؿٔ٤خ کہ حّ ٓ پہِ رہظخ طٜخ۔ حد ٍٞٛص كخٍ ٣ہ طٜی
کہ ٓٓٞخثٹی ٓ٤ں طؼ ٖ٤کخ ػٔٓٞی ٍؿلخٕ پ٤يح ہ ٞگ٤خ طٜخ۔حٔ٣خٕ  ٝػَٔ
ٛخُق کی ُٗيگی ؿ ٞحّ حٓض کخ هٔ٤ظی َٓٓخ٣ہ ،حّ کی هٞص کخ ٍحُ حٍٝ
ٗزٞص کخ ح٣ک ر ٖ٤هٔ٤ض طَکہ طٜخ حّ ٝهض هطَ٤ٓ ٙں طٜی۔
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ ح ٍٝحُ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی
ٛللہ )۷۸
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حگَچہ حُٕ کی ٝكخص ک رؼي ٓ٤خٓی پہِ٤ٓ ٞں حّ پٍٞے کخّ پَ پخٗی پَٜ
گ٤خ ؿ ٞحُٗہٞا ٗ حٗـخّ ى٣خ۔ ٓگَ حٓالٓی ًہ٘٤ض ٓ٤ں ؿ ٞر٤يحٍی حُٗہٞا
ٗ پ٤يح کَىی طٜی  ٙٝر٘ی حٓ٤ہ ح ٍٝر٘ ٞػزخّ ک ٓ٤خٓی حٓظزيحى حٍٝ
كکٓٞض ک حػَ ٍٞٓ ٝم ک رخٝؿٞى ىد ٗہ ٓکی۔„„حّ ُٓخٗ ٓ٤ں
ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں حهظيحٍ کی حٛالف ک ٓخطٓ ٜخط ٜحٓالٓی هخٗ ٕٞح ٍٝكوہ
کی طي ٖ٣ٝحٗ ٍٝظخّ ه٠خ پَ ػِٔخء کی ىٓظَِّٞٓ ،ک٤ض کی حٗلَحكی ٍٝ
ک ٓ ِي ٓوخرَ ٓؼخَٗے ٓ٤ں ح٣ک ح ٔ٣هٞىکخٍ ٗظخّ ک ٞكَٝع ى٘٣خ حٔ٣خ
طخٍ٣وی کخٍٗخٓہ طٜخ ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ٓؼخَٗے ح ٍٝطہٌ٣ذ  ٝطٔيٕ پَ
حٓالّ ؿخُذ ٍہخ ح٣ٍ ٍٝخٓض رٜی حٓالّ ک گَكض ٓ٤ں ٍہی۔ ٓ٤ي
ٓٞىٝىی ٗ حّ طخٍ٣وی کخٍٗخٓ ک ٞهالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٓ٤ں پ ٖ٤ک٤خ۔حّ
ٓ٤ں ۂخٍی طخٍ٣ن ح ٍٝطي ٖ٣ٝكوہ کی طلَ٣ک کخ ح٣ک حٔ٣خ پہِٓ ٞخٓ٘ آ٣خ
ہ ؿٔ ٍٓٞه ٖ٤حٓ ٍٝلکَ ٗ ٖ٣رخُؼٔٗ ّٞظَ حٗيحُ کَ ى٣خ
طٜخ۔(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞجی ٛ ٕٓٓ۷للہ  )ٔ۴۷حّ کخٍٗخٓ کی
کک ٜطل٤ٜالص ہْ آث٘يٛ ٙللخص ٓ٤ں كَ٠ص حٓخّ حرٞك٘٤لہ ک ػ٘ٞحٕ
ک طلض پ ٖ٤کَ ٍہ ہ٤ں۔
ص كخٍ پ٤يح ہٞط ہی ِٓٔٔخٗٞا کی ه٤خىص ىٝ
رہَكخٍ ٣ہ ٗجی ِ ٍٞٛ
كٜٞا ٓ٤ں طؤ ْ٤ہ ٞگجی۔

عٍبعی هٍبدد
ح٣ک كٜہ ٓ٤خٓی ه٤خىص کخ طٜخ ؿٔ ١خهض ٓ رخىٗخہٞا ٗ كخَٛ
کَ ُ٤خ طٜخ۔ ح ٍٝچٗٞکہ حُٓ ٗہ ١خهض ک رـ َ٤ہٹخ٣خ ؿخ ٓکظخ طٜخٗ ،ہ
ٓ٤خٓی ه٤خىص رال ١خهض ٓٔکٖ ہی طٜی۔ حّ ُ ٤حُٓض ٗ رخىٍ ٗخهٞحٓظہ
حٓ هز ٍٞکَ ُ٤خ۔۔۔۔۔حّ ک چالٗ ٝحُ ِٓٔٔخٕ ط ٜ۔ ؿ ٞحٓالّ حٍٝ
حّ ک هخٗ ٕٞکٓ ٞخٗظ ط ٜ۔۔۔۔۔ػخّ ٓؼخٓالص حُٕ کی كکٓٞض ٓ٤ں
َٗ٣ؼض ہی ک ٓطخرن حٗـخّ پخط ط ٜ۔ َٛف حُٕ کی ٓ٤خٓض ى ٖ٣ک
طخرغ ٗہ طٜی۔ ح ٍٝحُّ کی هخ ٙٝ َ١حٓالّ ک حُ ٍٞٛكکَٔحٗی ٓ ہٹ
گج ط ٜ۔ حّ ُ ٤حُٓض ٗ حُٕ کی ٓ٤خٓی ه٤خىص حّ كي طک هزٍٞ
کَُی کہ حُٕ ک طلض ِٓٔکض کخ حٗظظخّ چِظخ ٍہ ۔حٖٓ  ٝحٓخٕ هخثْ
ٍہ ۔َٓكيٝا کی كلخظض ہٞطی ٍہ ۔ حػيحث ى ٓ ٖ٣ؿہخى ہٞطخ ٍہ ۔
ؿٔؼہ  ٝؿٔخػض ح ٍٝكؾ هخثْ ہٞطخ ٍہ ۔ ح ٍٝػيحُظٞا ک ًٍ٣ؼ
حٓالٓی هٞحٗ ٖ٤کخ حؿَح رَهَحٍ ٍہ ۔ حٕ ٓوخٛي ک ُٛ ٤لخرہ حٍٝ
طخرؼ ٖ٤ح ٍٝطزغ طخرؼ ٗ ٖ٤حگَ حّ ه٤خىص کی ر٤ؼض کی ط ٙٝ ٞحّ ٓؼ٘ی
ٓ٤ں ٗہ طٜی کہ  ٙٝحّ حَٓ ٝحهؼی ک ٞطِٔ ْ٤کَط ط ٜ۔کہ حد حُٓض کی
ٓ٤خٓی ه٤خىص ک ٓخُک ٣ہی ُٞگ ہ٤ں۔

دٌُی هٍبدد7
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ىَٓٝح كٜہ ى٘٣ی ه٤خىص کخ طٜخ۔ ؿٔ روخ٣خث ٛلخرہ ،طخرؼ ٝ ٖ٤طزغ
طخرؼ ،ٖ٤كوہخ ٓ ٝليػ ،ٖ٤حِٛ ٍٝلخث حُٓض ٗ آگ رڑ ٛکَ ٓ٘زٜخٍ ُ٤خ۔
ح ٍٝحُٓض ٗ حپ٘ ى ٖ٣ک ٓؼخِٓہ ٓ٤ں پٍٞے ح٘٤ٔ١خٕ ک ٓخط ٜحُٕ کی
حٓخٓض طِٔ ْ٤کَ ُی۔ ٣ہ ه٤خىص حگَ چہ ٓ٘ظْ ٗہ طٜی۔ حگَ چہ حّ کخ کٞثی
ح٣ک حٓخّ ٗہ طٜخ ؿٔ ٓذ ٗ حپ٘خَٓٗي ٓخٕ ُ٤خ ہٞ۔ حگَچہ حّ کی کٞثی
رخحهظ٤خٍ کٗ َٔٗٞہ طٜی۔ کہ ؿ ٞى٘٣ی ٓٔخثَ پ٤يح ہٞا۔حُٕ ک رخٍے ٓ٤ں
رَٝهض  ٙٝح٣ک كِٜ٤ہ ٛخىٍ کَىے۔ ح ٙٝ ٍٝپٍٞی ِٓٔکض ٓ٤ں ٓخٕ ُ٤خ
ؿخث ۔ ٣ہ ُٞگ حپ٘ی حٗلَحىی ك٤ؼ٤ض ٓ٤ں حُگ حُگ کخّ کَ ٍہ ط ٜ۔
ح ٍٝحٕ ٓظلَم حكَحى ک پخّ حهالهی حػَ ٝ ٝهخٍ ک ٓٞح کٞثی ١خهض ٗہ
چ٘ٔہ ہيح٣ض ۔کظخد ہللا ٘ٓ ٝض ٍٍٓٞ
طٜی۔ُ٤کٖ چٗٞکہ ٣ہ ٓذ ح٣ک ہی
ٔ
ہللا۔ ٓ ك٣ ٞ٤خد ط ٜ۔ح٤ٗ ٍٝک ٗ٤ظی ک ٓخط ٜى٘٣ی ٍہ٘ٔخثی کَ ٍہ
ط ٜ۔ حّ ُ ٤ؿِث٤خص ٓ٤ں ٓوظِق حَُحث ہ ٗٞک رخٝؿٞى ٓـٔٞػی
 ٍٞ١پَ حُٕ کخ ِٓحؽ ح٣ک ہی طٜخ۔۔۔۔۔ح ٍٝحّ َ١ف حُٕ کخ پٍٞح گَٙٝ
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞح٣ک ہی كکَی  ٝحهالهی ه٤خىص ،كَحہْ کَ ٍہخ طٜخ۔

دَٕٔں هٍبدرٕں کب ثبہًی رؼهن7
حٕ ىٞٗٝا هْٔ کی ه٤خىطٞا ٓ٤ں طؼخ ٕٝکْ ح ٍٝطٜخىّ ٣خ کْ حُ کْ ػيّ
طؼخ٣ُ ٕٝخىٍ ٙہخ۔۔۔۔۔ٓال ٓ ٖ٤١ر ٗ٤خُی ،ح ٍٝحُٕ ک هہَ  ٝؿ٠ذ
ک ٓوخرِ ٓ٤ں ػخرض هيٓیِٔٔٓ ،خٗٞا ک حٗيٍ ى٘٣ی ه٤خىص کخ ٓؼ٤خٍ رٖ
گجی طٜی۔ حّ ٓؼ٤خٍ ٓ ہٹ کَحگَ کٞثی ہللا کخ ر٘ي ٙچال ط ٞه ّٞرڑی
کڑی ٗگخہٞا ٓ حُّ کخ ؿخثِ٤ُ ٙظی ٍہی۔ ح ٍٝحُّ کی رٍِگی ک ٞحُّ
ٗ َٛف حُّ ٝهض طِٔ ْ٤ک٤خ ؿذ ِٓطخٕ ک هَ٣ذ ؿخکَ رٜی حُّ ٗ
ى ٖ٣ک ٓؼخِٓہ ٓ٤ں کٞثی ٜٓخُلض ٗہ کی۔ػخّ ِٓٔٔخٕ ط ٞىٍک٘خٍ ،هٞى
ُٞ ٙٝگ رٜی ؿ٤ٓ ٞخٓی ه٤خىص ک ہخط ٜرِک چک ط ٜ۔حّ رخص کٞ
رَىحٗض کَٗ ک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ ط ٜ۔ کہ ى ٖ٣کخ حٓخّ  ٝپٞ٘٤ح کٔی
حٗ ٔ٣و ٚکٓ ٞخٕ ُ٤ں ؿ ٞحٗہی کی َ١ف رِک ؿخٗ ٝحال ہ٣ ،ٞخ ١خهض
ٓ ىد کَ حكکخّ ى٤ٓ ٖ٣ں طلَ٣ق کَٗ ُگ ۔
حّ َ١ف پہِی ٛيی ہـَی ک  ٓ ٢ٓٝہی ى٘٣ی ه٤خىص کخ ٍحٓظہ
ٓ٤خٓی ه٤خىص ک ٍحٓظ ٓ حُگ ہ ٞچکخ طٜخ۔ ػِٔخث حٓض ٗ
ػِ ّٞى٤٘٣ہ کی طي ٖ٣ٝح ٍٝىٍّ  ٝحكظخء
طلٔ ،َ٤كي٣غ ،كوہ ،ح ٍٝىَٓٝے
ِ
ُ
کخ ؿظ٘خ کخّ ک٤خ۔كکٓٞض ٓ آُحى ٍ ٙکَ ،حّ کی ٓيى ک رـ ،َ٤رِکہ
رخٍہخ حُّ کی ِٓحكٔض ک رخٝؿٞى ح ٍٝحُّ کی ر ؿخ ٓيحهِظٞا کخ
ٓوض ٓوخرِہ کَط ہٞث ک٤خ۔ ِٛلخءحُٓض ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ًہٖ ح ٍٝحُٕ
ک حهالم  ٝکَىحٍ کی طَر٤ض  ٝطہٌ٣ذ ک ُ ٤ؿ ٞکخّ ک٤خ  ٙٝرٜی
ٓ٤خٓی ه٤خىص ٓ پٍٞی َ١ف ؿٓ َ٤ظخػَ ٍہخ۔ ح ٍٝحٓالّ کی حٗخػض رٜی
ُ٣خى ٙطَ حٗہی رٍِگٞا کی ريُٝض ہٞثی۔ (هالكض ِٞٓ ٝک٤ض حُ ٓٞالٗخ
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ٓٞىٝىی ٛللہ ٕٔٓ طخ  )ٕٓ۷ؿ ٞكَ٠حص طل٤ٜالص ٓ٤ں ىُکٔپی
ٍکٜظ ہٞا۔  ٙٝطخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض حُ ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی،
(پخٗچ ك ) ٜطـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ،حرٖ حالػَ٤
حُطزَی ،حرٖ هِيٝ ٕٝؿٓ َٙ٤الكظہ كَٓخث٤ں)

اعالو کب افم يُؾب7
ُ٤کٖ ٣ہ ظخہَ ہ کہ حٓالّ کخ ٓ٘٘خ ه٤خىص کی حّ طؤ ٓ ْ٤پٍٞح ٗہ٤ں
ہٞطخ۔ ٓ٤خٓی ه٤خىص ٓ حُگ ہ ٞکَ حپ٘ی ه٤خىص ٗ حٓالٓی حهيحٍ ک
طللع ک ُ ٤ؿ ٞر ٖ٤رہخ هيٓخص حٗـخّ ى٣ں۔ ٙٝرالٗزہ ٗہخ٣ض هخرَ هيٍ
ہ٤ں۔۔۔۔ٓگَ حٓالّ کخ ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک ٓ٘٘خ ط ٞحّ ٍٞٛص ٓ٤ں پٍٞح ہٓ ٞکظخ
ض
ہ ؿزکہ حّ حٓض ک ٞح٣ک حٔ٣ی ٓ٤خٓی ه٤خىص ٓ َٔ٤ہ ٞؿ ٞكالك ِ
ٍحٗي ٙکی َ١ف ر٤ک ٝهض ى٘٣ی ه٤خىص رٜی ہ ٞح٤ٓ ٍٝخٓی ه٤خىص رٜی۔
ؿْ کخ ٓ٤خٓی حهظيحٍ حپ٘ طٔخّ ًٍحثغ ٓٝ ٝخثَ ٗہ َٛف ى ٖ٣ک
ٓوخٛي کی طکٔ٤ٓ َ٤ں َٛف کَے رِکہ حّ حهظيحٍ کخ حٓ َٛوٜي ىٖ٣
ہی ک ٓوخٛي کی طکٔ َ٤ہٞ۔ (ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕٓ۷ ،ٕٓ۷

آئًہ اسثؼہ:

ىَٓٝی ٛيی ک آؿخُ ٓ طوَ٣زخ ً چٞطٜی ٛيی طک ى٘٣ی ه٤خىص ،ؿٖ
ٓ٤ں آثٔہ حٍرؼہ (حٓخّ حرٞك٘٤لہ ،حٓخّ ٓخُک ،حٓخّ ٗخكؼی ح ٍٝحٓخّ حكٔي رٖ
ك٘زَ) ٗٔخ٣خا ہ٤ں۔ح ٍٝؿٖ کی َ١ف آؽ كوہ ک چخٍٝا ٌٓحہذ ٓ٘ٔٞد
ح ٍٞٛى ٓ ٖ٣حٓالّ ک هٞحٗ ٖ٤کی طلِ٤ٜی ٗکَ َٓطذ کی۔
ہ٤ں ٗ
ِ
ح ٍٝح٣ک ٤ٓٝغ ٗظخّ طٔيٕ ک ٞحٓالّ ک  َُ١پَ چالٗ ک ُ ٤ؿْ
هيٍٟٞحر٘ٓ ٝ ٢خہؾ ػَٔ کی ٍَٟٝص طٜی  ٙٝطوَ٣زخ ً ٓخٍے ک ٓخٍے
حپ٘ی طٔخّ ؿِث٤خص ک ٓخطٓ ٜي ٕٝکَ ڈحُ ۔
ٗظخّ كکٓٞض کی حٓيحى ک رـ ،َ٤حّ
حٕ ُٞگٞا ٗ ٣ہ ٓخٍح کخّ ٗخہی
ِ
ُ
کی ٓيحهِض ٓ آُحى ہ ٞکَ رِکہ حّ کی ىٍحٗيحُٞ٣ا کخ ٓوض ٓوخرِہ
کَک حٗـخّ ى٣خ۔ ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں  ٙٝطکِ٤ل٤ں حُٹٜخث٤ں کہ ؿٖ ک
طٍٗٝ ٓ ٍٜٞگٹ کٜڑے ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ حٓخّ حر ٞك٘٤لہ ؿٖ کخ ًکَ
آگ آٍہخ ہ  ٗ ،ر٘ ٞحٓ٤ہ ح ٍٝر٘ ٞػزخّ ىٞٗٝا ک ُٓخٗ ٓ٤ں
کٞڑٝا کی ٓخٍ ح ٍٝه٤ي کی ِٓحث٤ں رٜگظ٤ں۔ حٓخّ ٓخُک کٍٜٞ٘ٓ ٞ
ػزخٓی ک ُٓخٗ ٓ٤ں ٓ ۴کٞڑٝا کی ِٓح ىی گجی ح ٍٝحّ رَُی َ١ف
حُٕ کی ٓ٘ک٤ں کٔی گج٤ں کہ ہخط ٜرخُ ٓ ٝحُکٜڑ گ٤خ۔ (حٓخّ ٗخكؼی پَ
ػِٞ٣ٞا کی كٔخ٣ض کخ حُِحّ ُگخ کَ رخهی  ۴ى٣گَ ػِٔخء  ٝكوہخ ک ٓخطٜ
هِ٤لہ ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤ک٤خ گ٤خ۔ ح ٍٝهِ٤لہ ک پخّ الٗ ٓ پہِ ٙٝ
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گ ٖٔ٣ ٍَٗٞک ػظخد کخ ٗکخٍ رٜی ہٞث ۔٣ہ ط ٞہللا رٜال کَے حٓخّ ٓلٔي
کخ کہ حُٕ کی ٓلخٍٕ ح ٍٝكٔخ٣ض ٓ  ٙٝهظَ کی ِٓح ٓ رچ گج ۔ ُ٤کٖ
حُٕ کی كن گٞثی ح ٍٝر رخکی رَهَحٍ ٍہی۔(حّ ٤ٓ ٖٟٔں طل٤ٜالص
ک ٤ِ٤حٓخّ ٗخكؼی حُ حرٍ ٓ َُٙٛٞؿ ٞع کَ٣ں۔َٓطذ) حٓخّ حكٔي رٖ
ك٘زَ پَ ٓخٓٞآ ،ؼظ ْٜحٝ ٍٝحػن طٞ٘٤ا ک ُٓخٗ ٓ٤ں َِٓٔٔ ٜٓخثذ
ٗ ٝيحثي ک پہخڑ ٹٞٹظ ٍہ ۔ ح ٍٝپٓ َٜظٞکَ ک ُٓخٗ ٓ٤ں ٗخہی
حٗؼخّ  ٝحکَحّ ح ٍٝػو٤يص  ٝطؼظ ْ٤کی  ٙٝرخٍٕ حُٕ پَ کَ ىی گجی کہ ٙٝ
گٜزَح کَ پکخٍ حُٹ ٜ۔„„٣ہ ٓـ ٜپَ حّ ٓخٍ ح ٍٝه٤ي ٓ ُ٣خىٓ ٙوض
ٓ٤ٜزض ہ ‟‟ ٓگَ حٕ ٓذ رخطٞا ک رخٝؿٞى حٕ ہللا ک ر٘يٝا ٗ ػِْ
ى ٖ٣کی طَط٤ذ  ٝطي٤ٓ ٖ٣ٝں ٗہ َٛف هٞىٗخہی ٗل ٝ ًٞحػَ کُ ٞگٜ٘ٔ
کخ ٍحٓظہ ٗہ ى٣خ رِکہ کک ٜحٔ٣ی َ١ف ڈحٍ گج کہ حُٕ ک رؼي رٜی ٓخٍح
حؿظہخىی  ٝطي٘٣ٝی کخّ ىٍرخٍٝا ک ىهَ ٓ رخُکَ آُحى ہی ٍہخ۔ (طـي٣ي
 ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛللہ ٔ ۷طخ ٖ)۷
ٞ١حُض ک هٞف ٓ حد ہْ ى٘٣ی ه٤خىص ک ٗٔخث٘يٝا ک  ٍٞ١پَ آثٔہ
حٍرؼہ ٓ٤ں ٓ َٛف حٓخّ حرٞك٘٤لہ ح ٍٝحٓخّ حكٔي رٖ ك٘زَ ک
کخٍٗخٓٞا کخ حپ٘ ٟٓٞٞع ک ُلخظ ٓ ٓوظ َٜؿخثِ ٙپ ٖ٤کَ٣ں
گ ۔(كوہ ح ٍٝكي٣غ ک ِِٓٔ ٓ٤ں حٕ آثٔہ حٍرؼہ ک کخّ کی طلَ٤ٜ
ۂخٍی کظخد „„ ٓزخى٣خص ح ٍٞٛكوہ‟‟ ٓ٤ں ٓالكظہ كَٓخث٤ں)
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ايبو اثٕؽٍُلہ
حُٕ کخ حْٓ گَحٓی ٗؼٔخٕ رٖ ػخرض طٜخ۔ ٓؼظزَ ٍٝح٣خص ک ٓطخرن کٞكہ ٓ٤ں
حُٕ کی پ٤يحثٖ ٓٛ۸ـَی ( ۷۴۴) ٓ٤ں ہٞثی۔ ػزيحُِٔک رٖ َٓٝحٕ
حُّ ٝهض حٓٞی هِ٤لہ طٜخ ح ٍٝكـخؽ رٖ ٓٞ٣ق ػَحم کخ گٍَٗٞ۔هِ٤لہ
حُٔ٘ ٍٜٞک ػہي ٓ٤ں ٓٛ ٔ۷ـَی ( ۴۷۴) ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ ٝكخص
پخثی۔ (ٞ١حُض ک هٞف ٓ حُٕ کی طؼِٔ٤ی ُٗيگی ح ٍٝىَٓٝی
طل٤ٜالص ٓ َٛف ٗظَ کَ ٍہ ہ٤ں)۔
 ٙٝحپ٘ی ٗوٜی ُٗيگی ٓ٤ں حٗظہخثی پَہِ٤گخٍ ح ٍٝى٣خٗض ىحٍ آىٓی ط ٜ۔
حُٕ ک ہْ ػ َٜحُٕ کی پَہ ِ٤گخٍی ک رخٍے ٓ٤ں ؿٓ َ٤ؼُٔٞی ٍٞ١
پَ ٍ١ذ حُِٔخٕ ہ٤ں۔ٓ٘ہ ٍٞحٓخّ كي٣غ ػزيہللا رٖ ٓزخٍک کخ ه ٍٞہ
„„ٓ٤ں ٗ حرٞك٘٤لہ ٓ ُ٣خى ٙپَہِ٤گخٍ آىٓی ٗہ٤ں ى٣کٜخ۔ حّ ٗوٚ
ک ٓظؼِن ک٤خ کہخ ؿخث گخ ؿْ ک ٓخٓ٘ ُىٗ٤خ ح ٍٝحّ کی ىُٝض پٖ٤
کی گجی ح ٍٝحُّ ٗ ٹٜکَح ى٣خ۔ کٞڑٝا ٓ حُٓ پ٤ٹخ گ٤خ۔ ح ٙٝ ٍٝػخرض
هيّ ٍہخ۔ ح٘ٓ ٙٝ ٍٝخٛذ ؿٖ ک پ٤کُٞ ٜگ ىٝڑط پَٜط ہ٤ں۔کزٜی
هزٗ ٍٞہ ک ٤۔ (حٌُٛزی٘ٓ ،خهذ حالٓخّ حرٞك٘٤لہ ٛللہ  ٔٔ۷رلٞحُہ هالكض
ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ  )ٕٕ۴كٖٔ رٖ ُ٣خى کہظ ہ٤ں۔„„هيح کی هْٔ! حرٞه٘٤لہ
ٗ کزٜی کٔی حٓ َ٤کخ ػط٤ہ ٣خ ہي٣ہ هزٗ ٍٞہ٤ں ک٤خ‟‟۔

ػوٍذِ اہم عُذ کی رٕمٍؼ:

آؿخُ ِٓط٘ض ٓ٤ں
ػِی ک ُٓخٗہ هالكض ح ٍٝر٘ٞحُٓ٤ہ ک
كَ٠ص ؓ
ِ
ِٓٔٔخٗٞا ک ىٍٓ٤خٕ ؿ ٞحهظالكخص ٍٔٗٝخ ہٞث ط ٜ۔حُٕ ٓ چخٍ رڑے
كَه ٝؿٞى ٓ٤ں آگج ط ٜ۔گٞکہ ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓٞح ِى حػظْ کخ ِٓٔک
حگَچہ ٓؼ ٖ٤طٜخ۔ کٗٞ٤کہ ػخّ ِٓٔٔخٕ حّ پَ چَ ٍہ ط ٜطخہْ حٓخّ حرٞ
ك٘٤لہ ک ٝهض طک کٔی ٗ حّ ک ٞىٝٹٞک ٣َ١و ٓ ح٣ک ٝحٟق
طلَ َ٣کی ٍٞٛص ٓ٤ں َٓطذ ٗہ٤ں ک٤خ طٜخ۔ حٓخّ حرٞك٘٤لہ ہی پہِ
ٗو ٚہ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ „„حُلوہ حالکزَ‟‟ ُک ٜکَ حٕ ٌٓہزی كَهٞا ک
ػو٤ي ٙحہَ ٓ٘ض  ٝحُـٔخػض کٞػزض ک٤خ۔ حّ ٓ٤ں حہْ ٓٞحالص
ٓوخرِہ ٓ٤ں
ٔ
ض ٛلخرہ کی
ط ٖ٤ہ٤ں۔(ٔ) هِلخث ٍحٗي ٖ٣کی پ )ٕ( ٖ٘٣ُٞؿٔخػ ِ
پ )ٖ( ٖ٘٣ُٞحٔ٣خٕ کی طؼَ٣ق۔
حٓخّ حرٞك٘٤لہ ٗ حٕ ٓٔخثَ ک ٓظؼِن حہَ ٓ٘ض کخ ؿِٔٓ ٞک ػزض ک٤خ
ذ ً َ٣ہ ۔
ہ ٓ ٙٝوظ ٍٞ١ َٜپَ كٔ ِ
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خهلبئے ساؽذٌٍ کے ثبسے يٍں7

ؓ
ٛي٣ن پ َٜكَ٠ص
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک رؼي حك َ٠حُ٘خّ كَ٠ص حرٞرکَ
ؓ
ؓ
ػِی رٖ حری
ػَٔ رٖ هطخد ،پ َٜكَ٠ص
ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ،پ َٜكَ٠ص ؓ
١خُذ٣ ،ہ ٓذ كن پَ ط ٜح ٍٝكن ک ٓخطٍ ٜہ ۔
ػو٤ي١ ٙلخ٣ٝہ ٓ٤ں حّ کی ِٓ٣ي طَ٘٣ق حّ َ١ف کی گجی ہ 7۔
ٔ
„„ہْ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک رؼي حرٞرکَ ٛي٣ن ؓ ک ٞطٔخّ حُٓض پَ حك َ٠هَحٍ
ى٣ظ ہٞث ٓذ ٓ پہِ هالكض حُٕ ک ُ ٤ػخرض کَط ہ٤ں۔ پَٜ
ؓ
ػِی رٖ حری ١خُذ ک ُ ٤۔
ػَٔ رٖ حُوطخد ک ُ ، ٤پ َٜػؼٔخٕ ،پؓ َٜ
حثٔہ ٓہي ٖ٤٣ہ٤ں۔(َٗف حُطلخ٣ٝہ حُ حرٖ حری حُؼِ
ح٣ ٍٝہ هِلخء ٍحٗئ ٝ ٖ٣
حُل٘لی ٛللہ ٖٓ ۷طخ  ،۷ٔ۷هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ ٕٖٕ۔

فؾبثہ کشاو کے ثبسے يٍں:
ٛلخرہ کخ ًکَ رٜالثی ک ٓٞح ح ٍٝکْ َ١ف ٗہ٤ں کَط ۔(ٓال ػِی
„„ہْ
ؓ
هخٍی ٛللہ  ۸۴رلٞحُہ هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ ٕٖٕ)
ػو٤ي١ ٙلخ٣ٝہ ٓ٤ں حّ کی ِٓ٣ي طل َ٤ٜہ ۔
ُ
„„ٍٓ ٍٞہللاﷺ ک طٔخّ حٛلخد کٓ ٞلزٞد ٍکٜظ ہ٤ں۔ حٕ ٓ٤ں ٓ
کٔی کی ٓلزض ٓ٤ں كي ٓ ٗہ٤ں گٍِط ۔ حٗ ٍٝہ کٔی ٓ طزَّی
کَط ہ٤ں۔ حٕ ٓ رُـٍ ٞکٝ ٜ٘حُ ح ٍٝرَُحثی ک ٓخط ٜحُٕ کخ ًکَ
کَٗ ٝحُ ک ٞہْ ٗخپٔ٘ي کَط ہ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ کخ ًکَ رٜالثی ک ٓٞح حٍٝ
کٔی َ١ف ٗہ٤ں کَط (حرٖ حری حُؼِ ٛللہ ٖ۴۸رلٞحُہ هالكض ٝ
ِٓٞک٤ض ٛللہ ٖٖٕ)

رؼشٌق اًٌبٌ:
„„حٔ٣خٕ ٗخّ ہ حهَحٍ ح ٍٝطٜي٣ن کخ‟‟ (ٓال ػِی هخٍی ٛللہ ٖٓٔ)
حُّ٤ٛٞہ ٓ٤ں حّ کی طَ٘٣ق حٓخّ ٗ حّ َ١ف کی ہ ۔„„ٗہ حهَحٍ حک٤ال
حٔ٣خٕ ہ حٗ ٍٝہ ٓلٓ ٞؼَكض ہی ک ٞحٔ٣خٕ کہخ ؿخ ٓکظخ ہ ‟‟۔ آگ
چَ کَ حّ کی ِٓ٣ي طَ٘٣ق  ٙٝحّ َ١ف کَط ہ٤ں‟‟۔ ػَٔ حٔ٣خٕ ٓ
حُگ ح٣ک چ ِ٤ہ ح ٍٝحٔ٣خٕ ػَٔ ٓ حُگ۔ حّ کی ىُ٣ َ٤ہ ہ کہ رٔخ
حٝهخص ٓ ٓ ٖٓٞػَٔ َٓطلغ ہ ٞؿخطخ ہ ٓگَ حٔ٣خٕ حُّ ٓ َٓطلغ ٗہ٤ں
ہٞطخ۔۔۔۔ٓؼالً ٣ہ کہخ ؿخ ٓکظخ ہ کہ كو َ٤پَ ُکٞحس ٝحؿذ ٗہ٤ں ٓگَ ٣ہ ٗہ٤ں
کہخ ؿخ ٓکظخ کہ حّ پَ حٔ٣خٕ ٝحؿذ ٗہ٤ں‟‟۔ حّ َ١ف حُٗہٞا ٗ هٞحٍؽ
ک حّ ه٤خٍ کی طَى٣ي کَ ىی کہ ػَٔ حٔ٣خٕ کی كو٤وض ٓ٤ں ٗخَٓ ہ
ٓؼ٘ی ہ ۔
ح ٍٝگ٘خ ٙالُٓخ ً ػيّ حٔ٣خٕ کخ ہْ
ٖ

گُبِ أس کلش کب كشم:
„„ ہْ کٔی ِٓٔٔخٕ ک ٞکٔی گ٘خ ٙکی ر٘خ پَ هٞح ٙٝ ٙکٔ٤خ ہی رڑح گ٘خ ٙہ،ٞ
کخكَ ٗہ٤ں هَحٍ ى٣ظ ؿذ طک کہ  ٙٝحّ ک كالٍ ہ ٗٞکخ هخثَ ٗہ ہٞ۔
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ہْ حّ ٓ حٔ٣خٕ کخ ٗخّ ِٓذ ٗہ٤ں کَط رِکہ حُٓ كو٤وظخ ً ٓ ٖٓٞهَحٍ
ى٣ظ ہ٤ں۔ ۂخٍے ِٗى٣ک حٔ٣خ ہٓ ٞکظخ ہ کہ ٓٗ ٖٓٞو ٚكخٓن ہٞ
ح ٍٝکخكَ ٗہ ہ‟‟ٞ۔
(ٓال ػِی هخٍی ٛللہ  ۸۷طخ )۸۴

انٕفٍّہ يٍں ايبو اط ينًٌٕ کٕ ٌٕں ادا کشرے ہٍں:

ض ٓلٔي ﷺ ک
„„حُٓ ِ
كٔٛ ٖ٤للہ )۷
ػو٤ي١ ٙلخ٣ٝہ ٓ٤ں حّ کی ِٓ٣ي طَ٘٣ق ٣ہ ہ 7۔
„„ر٘ي ٙهخٍؽ حُ حٔ٣خٕ ٗہ٤ں ہٞطخ ٓگَ َٛف حّ چ ِ٤ک
ىحهَ حٔ٣خٕ ک٤خ طٜخ‟‟۔
ؿْ ک حهَحٍ ٗ حُٓ
ِ
(حرٖ حری حُ ِؼِ ٛللہ )ٕ۷۷

گ٘خ ٙگخٍ ٓذ ٓ ٖٓٞہ٤ں ،کخكَ ٗہ٤ں ہ٤ں‟‟۔ (ٓالّ
حٗکخٍ ٓ

۔گ٘خ ٙگخٍ ٓ ٖٓٞکخ حٗـخّ7

„„ہْ ٣ہ ٗہ٤ں کہظ کہ ٓ ٖٓٞک ُ ٤گ٘خٗ ٙوٜخٕ ِىٗ ٙہ٤ں ہ ح ٍٝہْ ٗہ
٣ہ کہظ ہ٤ں کہ ٓ ٖٓٞىُٝم ٓ٤ں ٗہ٤ں ؿخث گخ حٗ ٍٝہ ٣ہ کہظ ہ٤ں کہ
 ٙٝۂ٘٤ہ ۂ٘٤ہ ىُٝم ٓ٤ں ٍہ گخ حگَ  ٙٝكخٓن ہ‟‟ٞ۔۔۔۔۔۔ح ٍٝہْ َُٓؿجہ
کی َ١ف ٣ہ ٗہ٤ں کہظ کہ ۂخٍی ٗ٤ک٤خا ٓ ٍَٟٝوز ٍٞح ٍٝۂخٍی
رَُحث٤خا ٓ ٍَٟٝؼخف ہ ٞؿخث٤ں گی‟‟۔
(ٓال ػِی هخٍی ٛللہ ٕ)۴ٖ ،۴
ػو٤ي١ ٙلخ٣ٝہ حّ پَ حط٘خ حٟخكہ ح ٍٝکَطخ ہ 7۔
ٔ
„„ ہْ حہَ هزِہ ٓ٤ں کٔی ک ٗہ ؿ٘ظی ہ ٗٞکخ كِٜ٤ہ کَط ہ٤ں ٗہ
ىُٝهی ہ ٗٞکخ۔ حٗ ٍٝہ ہْ حُٕ پَ کلَ ٣خ َٗک ٣خ ٓ٘خكوض کخ كکْ ُگخط
ہ٤ں۔ ؿذ طک کہ حُٕ ٓ حٔ٣ی کٔی رخص کخ ػٔالً ظہٗ ٍٞہ ہ ٞح ٍٝحُٕ کی
(حرٖ
ٗ٤ظٞا کخ ٓؼخِٓہ ہْ هيح پَ چٜٞڑط ہ٤ں‟‟
حری حُ ِؼِ ٛللہ ٕٖٔ )ٖٖٔ،

اط ػوٍذے کے َزبئظ:
يٕالَب يٕدٔدی كشيبرے ہٍں:

َكزہ کی حٗظہخثی آٍح
„„حّ َ١ف حٓخّ ٗ ٗ٤ؼہ  ٝهٞحٍؽ حٓ ٍٝؼظُِہ ٔ ُٓ ٝ
ک ىٍٓ٤خٕ حٔ٣خ ٓظٞحُٕ ػو٤ي ٙپ ٖ٤ک٤خ ؿٓ ِْٔٓ ٞؼخَٗے ک ٞحٗظ٘خٍ حٍٝ
رخۂی طٜخىّ ٘ٓ ٝخكَص ٓ رٜی رکخطخ ہ ح ٍٝحّ ک حكَحى ک ٞحهالهی
ر ه٤يی ح ٍٝگ٘خہٞا پَ ؿٔخٍص ٓ رٜی ٍٝکظخ ہ ۔ؿْ كظ٘ ک
ُ
ُٓخٗ ٓ٤ں حٓخّ ٗ ػو٤ي ٙحہَ ٓ٘ض کی ٣ہ ٟٝخكض پ ٖ٤کی طٜہی۔ حّ
کی طخٍ٣ن کٗ ٞگخ٤ٓ ٙں ٍکٜخ ؿخث ط ٞحٗيحُ ٙہٞطخ ہ کہ ٣ہ حُٕ کخ رڑح
کخٍٗخٓہ طٜخ ؿْ ٓ حُٗہٞا ٗ حُٓض کٍ ٞح ِ ٙحػظيحٍ پَ هخثْ ٍک ٜ٘کی
ٓؼت رِ٤ؾ كَٓخثی طٜی۔
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حّ ػو٤يے ک ٓؼ٘ی ٣ہ ط ٜ۔ کہ حُٓض حُّ حرظيحثی حٓالٓی ٓؼخَٗے پَ
پٍٞح حػظٔخى ٍکٜظی ہ ؿٗ ٞزیﷺ ٗ هخثْ ک٤خ طٜخ۔ حُّ ٓؼخَٗے ک
ُٞگٞا ٗ ؿ ٞك ِٜ٤رخالطلخم ٣خ حکؼَ٣ض ک ٓخط ٜک ٤ط ٜحُٓض حُٕ
ک ٞطِٔ ْ٤کَطی ہ ۔ ؿٖ حٛلخد ک ٞحُٗہٞا ٗ ٣ک رؼي ى٣گَے هِ٤لہ
ٓ٘ظوذ ک٤خ طٜخ۔ حُٕ کی هالكض ک ٞرٜی ح ٍٝحُٕ ک ُٓخٗ ک كِٜٞ٤ا
ک ٞرٜی  ٙٝآث٘٤ی ك٤ؼ٤ض ٓ ىٍٓض ٓخٗظی ہ ۔ ح٣َٗ ٍٝؼض ک حّ
پٍٞے ػِْ ک ٞرٜی  ٙٝهز ٍٞکَطی ہ ۔ ؿ ٞحُّ ٓؼخَٗے ک حكَحى ٣ؼ٘ی
کَحّ ک ًٍ٣ؼہ ٓ رؼي کی ِٗٔٞا کٓ ٞال ہ ۔ ٣ہ ػو٤ي ٙحگَ چہ
ٛلخرہ
ؓ
ُ
ُ
حٓخّ حرٞك٘٤لہ کخ حپ٘خ ح٣ـخى کَىٗ ٙہ طٜخ۔ رِکہ حٓض کخ ٓٞح ِىحػظْ حّ ٝهض
٣ہی ػو٤يٍ ٙکٜظخ طٜخ ٓگَ حٓخّ ٗ حٓ طلََ٣ی ٗکَ ٓ٤ں َٓطذ کَک
ح٣ک رڑی هيٓض حٗـخّ ىی کٗٞ٤کہ حّ ٓ ػخّ ِٓٔٔخٗٞا ک٣ ٞہ ٓؼِّٞ
ہ ٞگ٤خ کہ ٓظلَم گَٝہٞا ک ٓوخرِہ ٓ٤ں حُٕ کخ حٓظ٤خُی ِٓٔک ک٤خ ہ ۔
(هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ )ٕٖ۷

هبٌَٕ اعاليی کی رذٌٍٔ:
ِ

حٓخّ حرٞك٘٤لہ کخ ٓذ ٓ رڑح کخٍٗخٓہ ؿْ ٗ حٗہ٤ں حٓالٓی طخٍ٣ن ٓ٤ں
الُٝحٍ ػظٔض ػطخ کی ٣ہ طٜخ کہ حُٗہٞا ٗ حُّ ػظ ْ٤هال ک ٞحپ٘ رَ
ٖ
ٍٗٞی کخ ٓ ِي رخد ہ ٞؿخٗ
ض ٍحٗي ٙک رؼي
رٞط پَ ر َٜى٣خ۔ ؿ ٞهالك ِ
ٓ حٓالّ ک هخٗٗٞی ٗظخّ ٓ٤ں ٝحهغ ہ ٞچکخ طٜخ۔۔۔۔ حّ ٗوٜخٕ ک ٞهِلخء،
گ ،ٍَٗٞكکخّ ح ٍٝهخٟی ٓذ ٓلٔ ّٞکَ ٍہ ط ٜ۔ کٗٞ٤کہ حٗلَحىی
حؿظہخى حٓ ٍٝؼِٓٞخص ک رَ پَ ٍ َُٙٓٝپ ٖ٤آٗ ٝحُ حط٘ ٓوظِق
ٓٔخثَ ک ٞرَ ٝهض كَ کَ ُ٘٤خ ہَ ٓلظی ،كخکْ ،ؿؾ حٗ ٍٝخظْ ٓلکٔہ ک
ص كخٍ ٓ٤ں حٓخّ حرٞك٤لہ ک ٞح٣ک رخُکَ
رْ کخ کخّ ٗہ طٜخ۔۔۔۔۔حّ ِ ٍٞٛ
َٗحال ٍحٓظہ ٓٞؿٜخ ح٣ ٙٝ ٍٝہ طٜخ کہ  ٙٝكکٓٞض ٓ ر ٗ٤خُ ٍ ٙکَ
هٞى ح٣ک ؿَٓ َ٤کخٍی ٓـِْ ٟٝغ هخٗ(private legislature) ٕٞهخثْ
کَ٣ں۔۔۔۔حُٗہٞا ٗ ح٣ک کٔخٍ ىٍؿہ ک ىحٗخ ح ٍٝىٍٝحٗي ٖ٣حٗٔخٕ کی
ك٤ؼ٤ض ٓ رخُکَ ٛل٤ق حٗيحُ ٙکَ ُ٤خ کہ  ٙٝحّ هال ک ٞحپ٘ی ٗـی
ك٤ؼ٤ض ٓ رٓ َٜکظ ہ٤ں ح ٍٝحّ ک ر٣ ٓ َٜٗہ هال ٝحهؼی رَٜ
ؿخث گخ۔
حّ ٓـِْ ک َٗکخء حٓخّ ک حپ٘ ٗخگَى ط ٜؿٖ کٓ ٞخُہخ ٓخٍ طک
ٓيٍٓہ هخٗ٤ٓ ٕٞں رخهخػي ٙهخٗٗٞی ٓٔخثَ پَ ٓٞچ٘ ،
حُٗہٞا ٗ حپ٘
ٔ
ػِٔی  َُ١پَ طلو٤وخص کَٗ ح ٍٝىالثَ ٓ ٗظخثؾ ٓٔظ٘ز ٢کَٗ کی
طَر٤ض ىی طٜی۔۔۔۔حٓخّ ٗ هٞى ح٣ک َٓطزہ حپ٘ی گلظگ٤ٓ ٞں رظخ٣خ کہ ٣ہ
کْ َٓطزہ کُٞ ٞگ ط7 ٜ۔
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ٖ
كظٞی
„„٣ہ  ٖ۲آىٓی ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں ٓ  ٕ۸هخٟی ہ ٗٞک الثن ہ٤ں۔ ۲
ى ٘٣کی حہِ٤ض ٍکٜظ ہ٤ں ح ٕ ٍٝحّ ىٍؿ ک آىٓی ہ٤ں کہ هخٟی
حٓ ٍٝلظی ط٤خٍ کَ ٓکظ ہ٤ں‟‟۔۔۔۔۔۔۔
ُ
„„حّ ٓـِْ کخ ٣َ١ن کخٍ ٣ہ طٜخ کہ „„حٕ ک ٗخگَى ح٣ک ٓٔجِہ پَ
هٞد ىٍ ک ٍٜٞکَ رلغ کَط ح ٍٝہَ كٖ ک ٗوطہ ٗظَ ٓ گلظگٞ
کَط ۔ حّ ىٍٝحٕ ٓ٤ں حٓخّ هخٓٗٞی ک ٓخط ٜحُٕ کی طوَ٣َ٣ں ٓ٘ظ
ٍہظ ط ٜ۔ پ َٜؿذ حٓخّ ُ َ٣رلغ ٓٔجِ پَ حپ٘ی طوََٝٗ َ٣ع کَط
طٓ ٞـِْ ٓ٤ں حٔ٣خ ٓکٞص ہٞطخ ؿ٣ ٔ٤ہخا حٕ ک ٓٞح کٞثی حٗ ٍٝہ٤ں
ر٤ٹٜخ ہ ‟‟۔
حّ ٓـِْ ٓ٤ں ٖ ۸ہِحٍ هخٗٗٞی ٓٔخثَ  ١ک ٤گج ط ٜ۔ ح ٍٝحُٕ کٞ
حُگ حُگ ػ٘ٞحٗخص ک طلض کظخرٞا ح ٍٝحرٞحد ٓ٤ں َٓطذ رٜی حٓخّ حرٞ
ك٘٤لہ کی ُٗيگی ٓ٤ں کَ ى٣خ گ٤خ طٜخ۔(ہْ ٗ ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ ر٤خٕ ک٤خ
ہ ۔طل٤ٜالص ک ُٓ ٤ال كظہ كَٓخث٤ں۔ ٓزخى٣خص ح ٍٞٛكوہ حُ
ػزيحُط٤ق هخٕ گ٘ڈح پٓ ٝ ٍٞلٔي هخٕ ٓ٘ہخّ ،حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کی ٓ٤خٓی
ُٗيگی حُ ٓٞالٗخ ٓ٘خظَ حكٖٔ گ٤الٗی ،حٓخّ حر ٞك٘٤لہ حُ حرُٞہَ ،ٙهالكض
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی)
ِٞٓ ٝک٤ض حُ ٓ٤ي
ٖ
حّ رخهخػي ٙطي ٖ٣ٝهخٗ (codification) ٕٞکخ حػَ ٣ہ ہٞح۔ کہ حٗلَحىی ٍٞ١
پَ کخّ کَٗ ٝحُ ٓـظہيٝآ ،لظٞ٤ا ح ٍٝهخٞ٤ٟا کخ کخّ ٓخه ٢حالػظزخٍ
ہٞطخ گ٤خ۔۔۔۔ػٞحّ ح ٍٝكکخّ ،ح ٍٝه٠خس ٓذ حّ کی َ١ف ٍؿٞع کَٗ پَ
ٓـز ٍٞہٞگج ۔ کٗٞ٤کہ ٣ہ ٝهض کی ٓخٗگ طٜی حُٞ ٍٝگ ٓيص ٓ حّ
چ ِ٤ک كخؿض ٓ٘ي ط ٜ۔۔۔۔ حٞ٣ ٍٝا ٓؼخٓالص کخ چِٖ حّ پَ ہٞگ٤خ۔۔۔۔۔۔
حٓی َ١ف طخٍ٣ن کخ ٣ہ حہْ ٝحهؼہ ٍٔٗٝخ ہٞح۔ کہ ح٣ک ٗوٝ ٚحكي کی هخثْ
کَىٗ ٙـی ٓـِْ ٟٝغ هٞحٗ ٖ٤کخ َٓطذ ک٤خ ہٞح هخٗ ٕٞحپ٘ حٛٝخف حٍٝ
حپ٘ َٓطذ کَٗ ٝحُٞا کی حهالهی ٓخک ٜک رَ پَ ِٓکٞا حٍٝ
ِٓط٘ظٞا کخ هخٗ ٕٞرٖ کَ ٍہخ۔ حّ ک ٓخط ٜىَٓٝح حہْ ٗظ٤ـہ حّ کخ ٣ہ
رٜی ہٞح کہ حّ ٗ ِْٓٔ ٓلکَ ٖ٣هخٗ ٕٞک ُ ٤حٓالٓی هٞحٗ ٖ٤کی
طي ٖ٣ٝکخ ح٣ک ٗ٤خ ٍحٓظہ ک ٍٜٞى٣خ۔ رؼي ٓ٤ں ؿظ٘ ىَٓٝے رڑے رڑے
 َُ١حؿظہخى حٗ ٍٝظخثؾ حؿظہخى ٓ٤ں چخہ حّ ٓ
كوہی ٗظخّ ر٘  ٙٝحپ٘
ِ
ٓوظِق ہٞا۔ ٓگَ حُٕ ک ُٗٞٔٗ ٤ہ ٣ہی طٜخ۔ ؿٔ ٓخٓ٘ ٍک ٜکَ حٕ
(هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ  ٕٖ۷طخ ٖ)ٕ۹
کی طؼٔ َ٤کی گجی۔
ُ
٣ہخٗۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ ٓظؼِن رؼ ٞحہْ ٓٔخثَ ک ِِٓٔ ٓ٤ں حٕ کی
آٍح کخ ح٣ک ٓوظ َٜؿخثِ٤ُ ٙظ ہ٤ں۔ ٓ٤خٓض ک رخد ٓ٤ں حٓخّ حرٞك٘٤لہ
ح٣ک ٗہخ٣ض ٓلٍ َٜحث ٍکٜظ ط ٜؿ٣ٍ ٞخٓض  ٝحٓخٍص ک هَ٣ذ
هَ٣ذ ہَ پہِ ٞپَ كخٝی طٜی۔
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ؽبکًٍذ کب يغئهہ:

حّ كخکٔ٤ض ک رخد ٓ٤ں حُٕ کخ ٗظَ٣ہ ٝہی طٜخ۔ ؿ ٞحٓالّ کخ ِّْٓٔ ر٘٤خىی
ٗظَ٣ہ ہ ٣ؼ٘ی ح َٛكخکْ ہللا ہ ۔ ٍٓ ٍٞحّ ک ٗٔخث٘يے کی ك٤ؼ٤ض
هخٗ ٕٞرَطَ ہ ؿْ
ٓ ٓطخع ہ٤ں ح ٍٝہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝکی َٗ٣ؼض ٙٝ
ِ
 َُ١ػَٔ حهظ٤خٍ
ک ٓوخرِ ٓ٤ں ح١خػض  ٝحطزخع ک ٓٞح ح ٍٝکٞثی
ِ
ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ۔ حرٖ كِّ کخ ر٤خٕ ہ ۔„„طٔخّ حٛلخد حرٞك٘٤لہ حّ پَ
ٓظلن ہ٤ں کہ حرٞك٘٤لہ کخ ٌٓہذ ٣ہ طٜخ کہ ٟؼ٤ق كي٣غ رٜی حگَ َٓ
ؿخث ط ٞحّ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ه٤خّ حٍ ٍٝحث ک ٞچٜٞڑ ى٣خ ؿخث ‟‟
(حٌُٛزی ٛللہ ٕٔ)۔ حُٕ پَ ؿذ ٣ہ حُِحّ ُگخ کہ  ٙٝه٤خّ ک ٚٗ ٞپَ
طَؿ٤ق ى٣ظ ہ٤ں۔ ط ٞحُٗہٞا ٗ حّ کی طَى٣ي کَط ہٞث کہخ۔„„رويح حُّ
ٗو ٗ ٚؿٜٞٹ کہخ ح ٍٝہْ پَ حكظَح ک٤خ ؿْ ٗ کہخ کہ ہْ ه٤خّ کٞ
ٗ ّٚپَ ٓويّ ٍکٜظ ہ٤ں۔رٜال ٗ ّٚک رؼي رٜی ه٤خّ کی کٞثی كخؿض
(حُ٘ؼَحٗی ،کظخد حُِٔ٤حٕ ؿِي ٔ ٛللۂ)۲
ٍہظی ہ ‟‟۔

خالكذ کب اَؼوبد:
هالكض ک ٓظؼِن حٓخّ حرٞك٘٤لہ کی ٍحث ٣ہ طٜی کہ پہِ رِ ٍٝحهظيحٍ
پَ هز٠ہ کَٗخ ح ٍٝرؼي ٓ٤ں ىرخإ ک طلض ر٤ؼض ُ٘٤خ حّ ک حٗؼوخى کی
کٞثی ؿخثِ ٍٞٛص ٗہ٤ں ہ ۔ ٛل٤ق هالكض  ٙٝہ ؿ ٞحہَ حَُحث
ُٞگٞا ک حؿظٔخع حٍٞ٘ٓ ٍٝے ٓ هخثْ ہٞ۔ حّ ٍحث ک ٞحُٗہٞا ٗ
ح٣ک حٗ ٔ٣خُک ٓٞهغ پَ ر٤خٕ ک٤خ۔ ؿزکہ حٓ ُرخٕ پَ الٗ ٝحُ کخ
َٓ حّ کی گَىٕ پَ رخهی ٍہ٘ کخ حكظٔخٍ ٗہ طٜخ۔
حُٔ٘ ٍٜٞک كخؿذ ٍر٤غ رٖ  ْٗٞ٣کخ ر٤خٕ ہ کہ ٓ٘ ٗ ٍٜٞحٓخّ
ٓخُک ،حرٖ حری ًثذ ح ٍٝحٓخّ حر ٞك٘٤لہ ک ٞرال٣خ۔ح ٍٝحُٕ ٓ کہخ۔„„ ٣ہ
طؼخُی ٗ حّ حُٓض ٓ٤ں ٓـ ٜػطخ کی ہ ۔حّ ک
كکٓٞض ؿ ٞہللا
ٖ
ٓظؼِن آپ ُٞگٞا کخ ک٤خ ه٤خٍ ہ ؟ک٤خ ٓ٤ں حّ کخ حہَ ہٞا؟‟‟
حٓخّ ٓخُک ٗ کہخ„„ حگَ آپ حّ ک حہَ ٗہ ہٞط ط ٞہللا حٓ آپ ک
ُٓپَى ٗہ کَطخ‟‟۔
حرٖ حری ًثذ ٗ کہخ„„ ُىٗ٤خ کی رخىٗخہی ہللا ؿْ ک ٞچخہظخ ہ ػطخ کَطخ
ہ ٓگَ آهَص کی رخىٗخہی حُّ ک ٞى٣ظخ ہ ؿ ٞحّ کخ ١خُذ ہٞ۔ حٍٝ
ؿٔ ہللا حُّ کی طٞك٤ن ىے۔ ہللا کی طٞك٤ن آپ ٓ هَ٣ذ ہ ٞگی حگَ آپ
حّ کی ح١خػض کَ٣ں ٍٗٝہ حّ کی ٗخكَٓخٗی کی ٍٞٛص ٓ٤ں  ٙٝآپ
ٖ
طوٞی ک حؿظٔخع ٓ
ٓ ىٍ ٍٝہ گی۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ هالكض حہَ
هخثْ ہٞطی ہ ۔ ح ٍٝؿٗ ٞو ٚهٞى حّ پَ هز٠ہ کَے حّ ک ُ٤
ٖ
طوٞی ٗہ٤ں ہ ۔ آپ ح ٍٝآپ ک ٓيىگخٍ طٞك٤ن ٓ هخٍؽ ح ٍٝكن
کٞثی
ٓ ٓ٘لَف ہ٤ں۔ حد حگَ آپ ہللا ٓ ٓالٓظی ٓخٗگ٤ں ح ٍٝپخک ِٙ٤حػٔخٍ
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ٓ حّ کخ طوَد كخ َٛکَ٣ں ط٣ ٞہ چ ِ٤آپ ک٤ٜٗ ٞذ ہٞگی ٍٗٝہ آپ
هٞى ہی حپ٘ ٓطِٞد ہ٤ں‟‟َ
حٓخّ حرٞك٘٤لہ کہظ ہ٤ں کہ ؿْ ٝهض حرٖ حری ًثذ ٣ہ رخط٤ں کَ ٍہ طٜ
ٓ٤ں ٗ حٓ ٍٝخُک ٗ حپ٘ کپڑے ٓٔ٤ٹ ُ ٤کہ ٗخ٣ي حرٜی حُٕ کی
گَىٕ حُڑح ىی ؿخث گی۔ ح ٍٝحُٕ کخ ه ٕٞۂخٍے کپڑٝا پَ پڑے گخ۔ حّ
ک رؼي ٓ٘ ٍٜٞحٓخّ حر ٞك٘٤لہ کی َ١ف ٓظٞؿہ ہٞح۔ح ٍٝرٞال آپ ک٤خ
کہظ ہ٤ں۔حُٗہٞا ٗ ؿٞحد ى٣خ „„حپ٘ ى ٖ٣کی هخٍ َ١ح ٍِ ٙحٓض طالٕ
کَٗ ٝحال ؿ ٓ ٜىٍ ٍٝہظخ ہ ۔حگَ آپ حپ٘  َ٤ٟٔک ٞٹٹ٤ُٞں طٞ
آپ ک ٞهٞى ٓؼِ ّٞہ ٞؿخث گخ کہ آپ ٗ ہْ ُٞگٞا ک ٞہللا کی هخَ١
ٗہ٤ں رال٣خ ہ ۔ رِکہ آپ چخہظ ہ٤ں کہ ہْ آپ ک ڈٍ ٓ آپ ک ٓ٘٘خ
حَٓ ٝحهؼہ ٣ہ ہ
ک ٓطخرن رخص کہ٤ں ح ٙٝ ٍٝػٞحّ ک ػِْ ٓ٤ں آؿخث ۔ ِ
ٖ
كظٞی ُٞگٞا
کہ آپ حّ َ١ف هِ٤لہ ر٘ ہ٤ں کہ آپ کی هالكض پَ حہَ
ٓ٤ں ٓ ى ٝآىٓٞ٤ا کخ حؿظٔخع رٜی ٗہ٤ں ہٞح۔ كخالٗکہ هالكض ِٓٔٔخٗٞا
ک حؿظٔخع حٍٞ٘ٓ ٍٝے ٓ ہٞطی ہ ‟‟۔
٣ہ رخط٤ں کَک طٞ٘٤ا ٛخكذ حُٹ ٜگج ۔ پ٤کٍ ٗ ٍٜٞ٘ٓ ٜر٤غ ک ٞطٖ٤
طٞڑے ىٍۂٞا ک ىے کَ حٕ طٞ٘٤ا حٛلخد ک پخّ ر٤ٜـخ ح ٍٝحّ کٞ
ہيح٣ض کی کہ حگَ ٓخُک ُ ُ٤ں ط ٞحُٕ ک ٞىے ى٘٣خ ُ٤کٖ حگَ حرٞك٘٤لہ حٍٝ
حر٘ی حری ًثذ حٗہ٤ں هز ٍٞکَ ُ٤ں۔ط ٞحُٕ کخ َٓ حُطخٍ الٗخ۔حٓخّ ٓخُک ٗ ٣ہ
ػط٤ہ ُ ُ٤خ۔ حرٖ حری ًثذ ک پخّ ؿذ ٍر٤غ پہ٘کخ ط ٞحُٗہٞا ٗ کہخ
ٓ٤ں حّ ٓخٍ ک ٞهٞى ٓ٘ ٍٜٞک ُ ٤رٜی كالٍ ٗہ٤ں ٓٔـٜظخ۔ حپ٘
ُ ٤ک ٔ٤كالٍ ٓٔـٜٞا۔حر ٞك٘٤لہ ٗ کہخ۔ هٞحَ٤ٓ ٙی گَىٕ ہی کٞ٤ا
ٗہ ٓخٍ ىی ؿخث ٓ٤ں حّ ٓخٍ ک ٞہخطٗ ٜہ ُگخإا گخ۔
ٓ٘٣ ٗ ٍٜٞہ ٍُٝىحى ٖٓ کَ کہخ۔„„حّ ر ٗ٤خُی ٗ حٕ ىٞٗٝا کخ هٕٞ
رکخ ى٣خ‟‟۔

كبعن ٔ ظبنى کی ايبيذ:

ى ٝچ٣ِ٤ں حٔ٣ی ط٤ٜں ؿ ٞحُّ ُٓخٗ ٓ٤ں حہِ٤ض هالكض کی َٗحث ٢کی
ك٤ؼ٤ض ٓ٤ں ُ َ٣رلغ آچکی ط٤ٜں۔ ح ٍٝؿٖ ک ٓظؼِن َٛحكض ٓطِٞد
طٜی۔ ح٣ک ٣ہ کہ ظخُْ  ٝكخٓن ؿخثِ هِ٤لہ ہٓ ٞکظخ ہ ٣خ ٗہ٤ں۔ ىَٓٝے
٣ہ کہ هالكض ک ُ ٤هَٗی ہٗٞخ ٍَٟٝی ہ ٣خ ٗہ٤ں۔ہْ ٣ہخا حپ٘
ٟٓٞٞع ک ُلخظ ٓ پہِی َٗ ٓ ١رلغ کَ٣ں گ ۔ کٗٞ٤کہ
ىَٓٝی َٗ ١حّ ٝهض ۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ ٓظؼِن ٗہ٤ں۔
پہهی چٍض کے يزؼهن ايبو کی سائے کے دٔ پہهٕ ہٍں:ؿٖ
ک ٞحچٜی َ١ف ٓٔـ٘٤ُ ٜخ چخہ ٤۔۔ ؿْ ُٓخٗ ٓ٤ں حٗہٞا ٗ حّ ٓٔجِہ
پَ حظہخٍ ه٤خٍ ک٤خ ہ  ٙٝػَحم ٓ٤ں هٜٛٞخ ً حُ ٍٝىٗ٤خث حٓالّ ٓ٤ں
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ػٔٓٞخ ً ى ٝحٗظہخ پٔ٘يحٗہ ٗظَ٣خص کی ٓوض ک٘ٔکٖ کخ ُٓخٗہ طٜخ۔ ح٣ک
َ١ف ٣ہ کہخ ؿخ ٍہخ طٜخ کہ ظخُْ  ٝكخٓن کی حٓخٓض هطؼخ ٗخؿخثِ ہ حٍٝ
حّ ک طلض ِٓٔٔخٗٞا کخ کٞثی حؿظٔخػی کخّ رٜی ٛل٤ق ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔
ىَٓٝی َ١ف کہخ ؿخ ٍہخ طٜخ کہ ظخُْ  ٝكخٓن هٞح ٙکٔی َ١ف رٜی ِٓک
پَ هخر ٞہ ٞؿخث حُّ کخ طِٔ ٢هخثْ ہ ٞؿخٗ ک رؼي حّ کی حٓخٓض ٝ
هالكض پٍٞی َ١ف ؿخثِ ہ ٞؿخطی ہ ۔ حٕ ىٞٗٝا ک ىٍٓ٤خٕ حٓخّ حػظْ
ٗ ح٣ک ٗہخص ٓظٞحُٕ ٗظَ٣ہ پ ٖ٤ک٤خ ؿْ کی طل٣ َ٤ٜہ ہ ۔
حُلوہ حالکزَ ٓ٤ں  ٙٝكَٓخط ہ٤ں7۔„„ٓٞ٘ٓٞا ٓ٤ں ٓ ہَ ٗ٤ک  ٝري ک
پ٤کٔٗ ٜخُ ؿخثِ ہ ‟‟۔
(ٓال ػِی هخٍی ٛللہ ٔ)۴
ح ٍٝػو٤ي١ ٙلخ٣ٝہ ٓ٤ں حٓخّ ١لخٝی حّ کی طَ٘٣ق کَط ہٞث ُکٜظ
ہ٤ں۔
„„ح ٍٝكؾ  ٝؿہخى ِٓٔٔخٗٞا ک حُٝی حالَٓ ک ٓخطلض ه٤خٓض طک
ؿخٍی ٍہ٤ں گ ۔ هٞح٤ٗ ٙٝ ٙک ہٞا ٣خ ري۔ حٕ کخٓٞا ک ٞکٞثی چ ِ٤رخَ١
ٗہ٤ں کَطی حٗ ٍٝہ حٕ کخ ِِٓٔہ ٓ٘وطغ کَ ٓکظی ہ ‟‟۔
(حرٖ حری حُ ِؼِ ٛللہ ٕٕٖ)
٣ہ حّ ٓٔجِ کخ ح٣ک پہِ ٞہ ۔ ىَٓٝح پہِ٣ ٞہ ہ کہ حٓخّ ک ِٗى٣ک
َٗ ١الُّ ہ ۔ کٞثی ظخُْ  ٝكخٓن آىٓی ؿخثِ
هالكض ک ُ ٤ػيحُض
ِ
هِ٤لہ ٣خ هخٟی ٣خ كخکْ ٣خ ٓلظی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ حگَ  ٙٝرٖ ر٤ٹٜخ ہ ٞط ٞحّ
کی حٓخٓض رخ َ١ہ ۔حُٞ ٍٝگٞا پَ حّ کی ح١خػض ٝحؿذ ٗہ٤ں۔ ٣ہ حُگ
رخص ہ کہ حّ ک ػٔالً هخرٓ ٝ ٞظَٜف ہ ٞؿخٗ ک رؼي ِٓٔٔخٕ
حّ ک طلض حپ٘ی حؿظٔخػی ُٗيگی ک ؿ ٞکخّ ٛل٤ق َٗػی ٣َ١و
ٓ حٗـخّ ى٣ں گ  ٙٝؿخثِ ہٞا گ ۔ ح ٍٝحّ ک ٓوٍَ ک ٤هخٟی
ػيٍ ک ٓخط ٜؿ ٞك ِٜ٤کَ٣ں گ ۔ ٗ ٙٝخكٌ ہ ٞؿخث٤ں گ ۔ حّ ٓٔجِ
ک ٞحٓخّ حرٞرکَ ؿٜخ ٗ ٙرڑی ٟٝخكض ک ٓخط ٜر٤خٕ ک٤خ ہ ۔
طل َ٤ٜک ُ ٤حُٕ کی کظخد حكکخّ حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٔ ٛللہٓ ۸طخ ٔ۸
حٍَٔٗٝكی کی حُزٔ ١ٞؿِي ٗٔزَٓٔ ٛللہ ٖٓٔ ٓالهظہ كَٓخث٤ں۔
حٓخّ ًہزی ح ٍٝحُٔٞكّن حُ ّٔکی ىٞٗٝا حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کخ ٣ہ هٗ ٍٞوَ کَط
ہ٤ں7
َ
„„ؿ ٞحٓخّ ك (٣ؼ٘ی پزِک هِحٗ ) کخ ٗخؿخثِ حٓظؼٔخٍ کَے ٣خ كکْ ٓ٤ں
ظِْ ٓ کخّ ُ حُّ کی حٓخٓض رخ َ١ہ ۔ ح ٍٝحّ کخ كکْ ؿخثِ ٗہ٤ں
(حٌُٛزی ٛللہ ٔ۷حُٔکی ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ ٓٓٔ)
ہ ‟‟۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حٕ کی حّ ٍحث ک ٞرڑی هٞرٍٜٞطی ک ٓخطٞٓ ٜؿٞىٙ
ُٓخٗ کی هخٗٗٞی حٛطالكخص حٓظؼٔخٍ کَط ہٞث طز َٜٙكَٓخط
ہ٤ں۔ ُ ٙٝکٜظ ہ٤ں7۔
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„„حٕ ر٤خٗخص پَ ؿ ٍٞکَٗ ٓ ٣ہ رخص رخُکَ ٝحٟق ہ ٞؿخطی ہ ۔ کہ
حٓخّ حرٞك٘٤لہ هٞحٍؽ حٓ ٍٝؼظُِہ ک رَػکْ رخُلن ) (dejureحٍٝ
رخُلؼَ )٤ٓ (defactoں كَم کَط ہ٤ں۔ هٞحٍؽ ٓ ٝؼظُِہ ک ِٓٔک
حٓخّ ػخىٍ ٛ ٝخُق ٣ؼ٘ی حٓخّ رخُلن
ٓ الُّ آطخ طٜخ کہ حگَ
ِ
)ٞٓ(dejureؿٞى ٗہ ہ ٞطٓ ِْٔٓ ٞؼخَٗے ح٣ٍ ٍٝخٓض کخ پٍٞح ٗظخّ ٓؼطَ
ہ ٞؿخث ۔ ٗہ كؾ ہٓ ٞک ٗ ،ہ ؿٔؼہ  ٝؿٔخػض ہٗ ،ٞہ ػيحُظ٤ں هخثْ ہٞا۔
ٗہ ِٓٔٔخٗٞا کخ کٞثی ٌٓہزی کخّ ٣خ ٓ٤خٓی ٓ ٝؼخَٗطی کخّ ؿخثِ  ٍٞ١پَ
حٗـخّ پخث ۔ حٓخّ حرٞك٘٤لہ حّ ؿِطی کی حٛالف ٗ ٞ٣کَط ہ٤ں۔ کہ رخُلن
حٓخّ )(dejureحگَ ٓٗ َٔ٤ہ ہ ٞط ٞرخُلؼَ )(defactoؿ ٞرٜی ِٓٔٔخٗٞا کخ
حٓخّ ہ ٞحُّ ک ٓخطلض ِٓٔٔخٗٞا کی پٍٞی حؿظٔخػی ُٗيگی کخ ٗظخّ
ؿخثِ  ٍٞ١پَ چِظخ ٍہ گخ ،هٞح ٙرـخث هٞى حّ حٓخّ کی حٓخٓض ؿخثِ ٗہ
ہٞ۔
ٓؼظُِہ  ٝهٞحٍؽ کی حّ حٗظہخ پٔ٘يی ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ؿ ٞىَٓٝی حٗظہخ
َٓؿ٤ہ ح ٍٝهٞى حہَ ٓ٘ض ک رؼ ٞآثٔہ ٗ حهظ٤خٍ کی طٜی۔ حٓخّ
ٔ
حرٞك٘٤لہ ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞحّ ٓ ح ٍٝحّ ک ٗظخثؾ ٓ رکخ٣خ ہ ۔ ٙٝ
ُٞگ رٜی رخُلؼَ ح ٍٝرخُلن ک ىٍٓ٤خٕ هِ ٢ِٓ ٢کَ گج ط ٜ۔ حٍٝ
حُٗہٞا ٗ كخٓن کی رخُلؼَ حٓخٓض ) (defactoک ٞحّ حٗيحُ ٓ ؿخثِ
ٹٜہَح٣خ طٜخ کہ گ٣ٞخ ٝہی رخُلن )(dejureرٜی ہ ۔ حّ کخالُٓی ٗظ٤ـہ ٣ہ
ہٞطخ طٜخ کہ ِٓٔٔخٕ ؿخرَ  ٝظخُْ ح ٍٝريکَىحٍ ٍہ٘ٔخإا کی كکٓٞض پَ
ٓطٔجٖ ہ ٞکَ ر٤ٹ ٜؿخث٤ں ح ٍٝحٓ ريُ٘ کی ک ٖٗٞط ٞىٍک٘خٍ ،حّ کی
كکَ طک چٜٞڑ ى٣ں۔ حٓخّ حرٞك٘٤لہ ٗ حّ ؿِ ٢ه٤خٍ کی حٛالف ک
ُ ٤پٍٞے ُ ٓ ٍٝحّ كو٤وض کخ حػالٕ  ٝحظہخٍ ک٤خ کہ حُٞ ٔ٣گٞا
کی حٓخٓض هطؼخ رخ َ١ہ ۔‟‟(هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ ٓ ٕ۷طخ )ٕ۷۹
۔ر٤ض حُٔخٍ ک ِِٓٔ ٓ٤ں حُٕ کی كن گٞثی ح ٍٝر رخکی7۔حپ٘ ٝهض
ک هِلخء کی ؿٖ رخطٞا پَ حٓخّ ٓذ ٓ ُ٣خىٓ ٙؼظَ ٝط ٜ۔ حٕ ٓ٤ں
ٓ ح٣ک َٓکخٍی هِحٗ پَ حُٕ ک ر ؿخ طَٜكخص حُٞ ٍٝگٞا کی
حٓالک پَ حُٕ کی ىٓض ىٍحُ٣خا ط٤ٜں۔حُٕ ک ِٗى٣ک كکْ ٓ٤ں َؿ ٍٞحٍٝ
ر٤ض حُٔخٍ ٓ٤ں ُؿِ( ٍٞه٤خٗض) ح٣ک حٓخّ کی حٓخٓض ک ٞرخ َ١کَ ى٘٣
ٝحُ حكؼخٍ ط ٜ۔۔۔۔ ٙٝحّ ک ٞرٜی ؿخثِ ٗہ ٍکٜظ ط ٜ۔ کہ رَٗٝ٤ی
ٓٔخُک ٓ ؿ ٞطلل ح ٍٝہي ٣هِ٤لہ ک پخّ آث٤ں حُٕ ک ٙٝ ٞحپ٘ی ًحطی
ِِٓک ر٘خُ ۔
حُٕ ک ِٗى٣ک ٣ہ چ٣ِ٤ں پزِک ک هِحٗ کخ كن ط٤ٜں ٗہ کہ هِ٤لہ حٍٝ
حّ ک هخٗيحٕ کخ۔ کٗٞ٤کہ حگَ ِٔٔٓ ٙٝخٗٞا کخ هِ٤لہ ٗہ ہٞطخ ح ٍٝرٖ٤
حالهٞحٓی ُىٗ٤خ ٓ٤ں حٕ کی حؿظٔخػی هٞص ٓ ٝؼی کی ريُٝض حّ کی ىٛخک
هخثْ ٗہ ہٞثی ہٞطی ط ٞکٞثی حُّ ک ٞگ َٜر٤ٹ ٜہيٗ ٣ہ ر٤ٜـظخ۔ ٙٝر٤ض
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حُٔخٍ ٓ هِ٤لہ ک ر ؿخ ٜٓخٍف ح ٍٝػط٤خص پَ رٜی ٓؼظَ ٝط ٜ۔
ح٣ ٍٝہ حُٕ ٝؿ٤ٓ ٙٞں ٓ ح٣ک رڑی ٝؿہ طٜی ؿٖ کی ر٘خ پَ  ٙٝهٞى
هِ٤لہ ک ػط ٤هزٗ ٍٞہ کَط ط ٜ۔
(َٓهٔی ؿِي ٗٔزَٔ ٛللہ )۴۸
ؿْ ُٓخٗ ٓ٤ں حُٕ ک ح ٍٝهِ٤لہ ٓ٘ ٍٜٞک ىٍٓ٤خٕ ٓوض ک٘ٔکٖ
چَ ٍہی طٜی۔ٓ٘ ٗ ٍٜٞحُٕ ٓ کہخ طْ َٓ٤ے ہي ٣کٞ٤ا ٗہ٤ں هزٍٞ
کَط ؟حُٗہٞا ٗ ؿٞحد ى٣خ „„حٓ َ٤حُٔ ٗ ٖ٤٘ٓٞحپ٘ ٓخٍ ٓ٤ں ٓ
ٓـ ٜکذ ى٣خ طٜخ کہ ٓ٤ں ٗ حٓ ٍ ّى ک٤خ ہٞ۔ حگَ آپ حّ ٓ٤ں ٓ
ى٣ظ ط٤ٓ ٞں  ٍَٟٝهز ٍٞکَ ُ٤ظخ۔ آپ ٗ طِٔٔٓ ٞخٗٞا ک ر٤ض حُٔخٍ
ٓ ٓـ ٜى٣خ۔ كخالٗکہ حٕ ک ٓخٍ ٓ٤ں َٓ٤ح کٞثی كن ٗہ٤ں ہ ۔ ٓ٤ں
ٗ ٗہ حُٕ ک ُُ ٤ڑٗ ٝحال ہٞا۔ کہ ح٣ک ٓ٤خہی کخ كٜہ پخإاٗ ،ہ حُٕ
ک رکٞا ٓ٤ں ٓ ہٞا۔ کہ رکٞا کخ كٜہ ٓـ ِٓ ٜ۔ حٗ ٍٝہ كوَح
ٓ٤ں ٓ ہٞا کہ ؿ ٞکک ٜكو َ٤کِ٘ٓ ٞخ چخہج ٓ ٙٝـ ِٓ ٜ۔
(حُٔکی ؿِي ٗٔزَٔ ٛللہ )ٕٔ۷
ػہي ٙه٠خ هزٗ ٍٞہ کَٗ پَ حُٗہ٤ں ٖٓ کٞڑے
پ َٜؿذ حُٔ٘ٗ ٍٜٞ
ٔ
ٓخٍے ح ٍٝحٕ کخ ٓخٍح ريٕ ُہُ ٞہخٕ ہ ٞگ٤خ ط ٞهِ٤لہ ک چکخ ػزيحُٜٔي
رٖ ػِی ٗ حُّ کٓ ٞوض ٓالٓض کی۔۔۔۔ ٓ٘ ٗ ٍٜٞحّ پَ ٗخىّ ہ ٞکَ
كی طخُ٣خٗہ ح٣ک ہَحُ ىٍہْ ک كٔخد ٓ ٖٓ ہِحٍ ىٍہْ حٓخّ کٞ
رٜـٞحث ۔ ُ٤کٖ حُٗہٞا ٗ ُ ٓ ٘٤حٗکخٍ کَ ى٣خ۔ کہخ کہ ُ کَ هَ٤حص
کَ ى٣ـج ۔ ؿٞحد ٓ٤ں كَٓخ٣خ „„ک٤خ حٕ ک پخّ کٞثی ٓخٍ كال ٍ رٜی
ہ ‟‟ (ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕٔ۲ ،ٕٔ۷
حّ ک هَ٣ذ ُٓخٗ ٓ٤ں ؿذ پ ىٍپ طکِ٤ل٤ں ٓہظ ٓہظ حٕ کخ
آهَ ٝهض آگ٤خ۔ ط ٞحٗہٞا ٗ ٤ٛٝض کی کہ رـيحى ک حُّ ك٤ٓ ٜں
ىكٖ ٗہ ک٤خ ؿخث ؿٔ ٗہَ رٔخٗ ک ُُٞ ٗ ٍٜٞ٘ٓ ٤گٞا کی
حٓالک ٓ٤ں ٓ ؿٜذ کَ ُ٤خ طٜخ۔ ٓ٘ ٗ ٍٜٞحّ ٤ٛٝض کخ كخٍ ٓ٘خ
ط ٞچ٤ن حُٹٜخ کہ „„حرٞك٘٤لہ ُٗيگی حٞٓ ٍٝص ٓ٤ں طَ٤ی پکڑ ٓ کٕٞ
ٓـ ٜرکخث ۔(ح٠٣خ ً ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ ٓ)ٔ۸
ػيُ٤ہ کی حٗظظخٓ٤ہ ٓ آُحىی ح ٍٝهخٟی حُو٠خس کخ ػہي ٙهز ٍٞکَٗ
ٓ حٗکخٍ7۔
ُ
ػيُ٤ہ ک ٓظؼِن حٕ کی هطؼی ٍحث ٣ہ طٜی کہ حٓ حٜٗخف کَٗ ک
ُ ٤حٗظظخٓ٤ہ ک ىرخإ حٓ ٍٝيحهِض ٓ ٗہ َٛف آُحى ہٗٞخ چخہ ٤۔ رِکہ
هخٟی ک ٞحّ هخرَ ہٗٞخ چخہ ٤۔ کہ هٞى هِ٤لہ رٜی حگَ ُٞگٞا ک كوٞم
پَ ىٓض ىٍحُی کَے ط ٙٝ ٞحُّ پَ حپ٘خ كکْ ٗخكٌ کَ ٓک ۔۔۔۔ر٘ی حُٓ٤ہ
ح ٍٝر٘ی ػزخّ ک ُٓخٗہ ٓ٤ں كکٓٞض ک ٓ٘خٛذ ح ٍٝهٜٛٞخ ً ه٠خ
کخ ػہي ٙهز ٍٞکَٗ ٓ حُٗک حٗکخٍ کی ٓذ ٓ رڑی ٝؿہ ٣ہی طٜی
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کہ  ٙٝحٕ ىٞٗٝا كکٓٞظٞا ٓ٤ں ه٠خ کی ٣ہ ك٤ؼ٤ض ٗہ پخط ط ٜ۔۔۔۔رِکہ
آُہ ظِْ ر٘خ٣خ ؿخث گخ۔ حُٕ ٓ ؿِ ٢كِٜ٤
حُٗہ٤ں حٗي٘٣ہ طٜخکہ کہ حُٗہ٤ں ٔ
کَحث ؿخث٤ں گ ح ٍٝحُٕ ک كِٜٞ٤ا ٓ٤ں ٗہ َٛف هِ٤لہ رِکہ حُّ
ٓ طؼِن ٍکٝ ٜ٘حُ ىَٓٝے ُٞگ رٜی ٓيحهِض کَ٣ں گ ۔
ٓذ ٓ پہِ ر٘ی حُٓ٤ہ ک ػہي ٓ٤ں ػَحم ک گ٣ِ٣ ٍَٗٞي رٖ ػَٔ رٖ
ہز ٗ َٙ٤حُٕ کٜ٘ٓ ٞذ هز ٍٞکَٗ پَ ٓـز ٍٞک٤خ۔ حُّ ٗ رڑے رڑے
كوہخ ک ٞرالکَ حہْ ٓ٘خٛذ ى٣ج ۔ٓگَ حٓخّ ٗ ٣ہ ًٓہ ىحٍی هز ٍٞکَٗ
ٓ حٗکخٍ ک٤خ۔ ط ٞحُّ ٗ حُٗہ٤ں ه٤ي کَى٣خ۔ح ٍٝکٞڑے ُگٞحٗ کی
ىٔٛکی ىی۔ ىَٓٝے كوہخ ٗ حٓخّ کٔٓ ٞـٜخ٣خ کہ حپ٘ حٝپَ ٍكْ کَ،ٝ
ہْ ٓذ حّ هيٓض ٓ ٗخه ٕٞہ٤ں ٓگَ ٓـزٍٞحً حٓ هز ٍٞک٤خ ہ طْ
رٜی ٓخٕ ُٞ۔ حٓخّ ٗ ؿٞحد ى٣خ۔„„حگَ ٓ ٙٝـ ٓ ٜچخہ کہ حّ ک
ُٝ ٤حٓ ٢کی ٓٔـي ک ىٍٝحُے گ٘ٞا طذ رٜی ٓ٤ں هزٗ ٍٞہ کَٝا گخ۔
کـخ کہ  ٙٝچخہظخ ہ کہ  ٙٝکٔی آىٓی ک هظَ کخ كکْ ُک ٜح٤ٓ ٍٝں
حّ كَٓخٕ پَ ٓہَ ُگخإا۔ هيح کی هْٔ ٓ٤ں حّ ًٓہ ىحٍی ٓ٤ں َٗ٣ک ٗہ
ہٗٞگخ‟‟۔ حّ ِِٓٔ ٓ٤ں حرٖ ہز ٗ َٙ٤حُٕ ک ٓخٓ٘ ح ٍٝهيٓخص پٖ٤
ک٤ں پ َٜحُّ ٗ حُٕ ک ٞهخٟی کٞكہ ر٘خٗ کخ كِٜ٤ہ ک٤خ ح ٍٝحّ پَ هْٔ
کٜخثی کہ حگَ حٓخّ حٗکخٍ کَ٣ں۔ ط٤ٓ ٞں حُٗہ٤ں کٞڑے ُگخإٗگخ۔ „„ حر ٞك٘٤لہ
ٗ رٜی ؿٞحد ٓ٤ں هْٔ کٜخثی ح ٍٝکہخ „„ ُىٗ٤خ ٓ٤ں حّ ک کٞڑے کٜخُ٘٤خ
َٓ٤ے ُ ٤آهَص کی ِٓح رٜگظ٘ ٓ ُ٣خىٓ ٙہَ ہ ۔ هيح کی هْٔ ٓ٤ں
ہَ گِ هزٗ ٍٞہ کَٗٝگخ۔ هٞحٓ ٙٝ ٙـ ٜهظَ ہی کَ ىے۔ آهَ کخٍ حُّ ٗ
حٕ ک َٓ پَ ٕٓ ٣خ ٖٓ کٞڑے ُگٞحث ۔ ح ٍٝرؼٍٝ ٞح٣خص ٣ہ ہ٤ں کہ
ىّ گ٤خٍ ٍُٝ ٙطک ٍُٝ ٙٝحٗہ ىّ کٞڑے ُگٞحطخ ٍہخ ٓگَ حرٞك٘٤لہ حپ٘
حٗکخٍ پَ هخثْ ٍہ ۔
حّ ک رؼي ػزخٓی ػہي ٓ٤ں حُٔ٘ ٗ ٍٜٞػہي ٔٙه٠خ ک ُ ٤حَٛحٍ
َٗٝع ک٤خ۔ ٗلْ ُک٤ہ ح ٍٝحُٕ ک رٜخثی حرَحہ ْ٤ک هَٝؽ ٓ٤ں حٓخّ ٗ
حُٕ کخ ک ِْٜکٜال ٓخط ٜى٣خ طٜخ۔ ؿْ کی ٝؿہ ٓ ٓ٘ ٍٜٞک ىٍ ٓ٤ں حُٕ
ک هالف گَ ٙر٤ٹٜی ہٞثی طٜی ٓگَ حٕ ؿ ٔ٤رخحػَ آىٓی پَ ہخط ٜڈحُ٘خ
آٓخٕ ٗہ طٜخ۔ حّ ُ ٙٝ ٤حُٓ ٓ ٗٞکی ُٗـَٝ٤ا ٓ رخٗي ٛکَ حپ٘
ٓوخٛي ک ُ ٤حٓظؼٔخٍ کَٗخ ُ٣خى ٙرہظَ ٓٔـٜظخ طٜخ۔ حّ ٗ حُّ ک
ٓخٓ٘ رخٍرخٍ ه٠خ کخ ٜٓ٘ذ حٓی ٗ٤ض ٓ پ ٖ٤ک٤خ۔ ٣ہخا طک کہ حُٗہ٤ں
طٔخّ ِٓط٘ض ػزخٓ٤ہ کخ هخٟی حُو٠خس ٓوٍَ کَٗ کی پ ٖ٤کٖ کی۔ ٓگَ
 ٙٝح٣ک ٓيص طک َ١ف َ١ف ک كِٞ٤ا ٓ حّ ک ٞٹخُظ
ٍہ ۔(حُٔکی ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ ٖ )ٔ۷۸ ،۷ٖ،ٔ۷آهَ کخٍؿذ  ٙٝرہض
 َٜہٞح۔ ط ٞحٓخّ ٗ حُّ کٛ ٞخف ٛخف حپ٘ حٗکخٍ ک
ہی ُ٣خىِ ُٓ ٙ
ُ
ٝؿ ٙٞرظخث ۔ ح٣ک َٓطزہ کی گلظگ٤ٓ ٞں حٗہٞا ٗ رڑے َّٗ حٗيحُ ٓ٤ں
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ٓؼٌٍص کَط ہٞث کہخ„„ه٠خ ک ُٗ ٤ہ٤ں ُٓٝٞا ہٓ ٞکظخ ٗ ٙٝوٚ
ؿ ٞحط٘ی ؿخٕ ٍکٜظخ ہ ٞکہ آپ پَ ح ٍٝآپک ٗخُ ٙحىٝا حٓ ٍٝپہ ٓخالٍٝا
پَ هخٗٗ ٕٞخكٌ کَ ٓک ۔ ٓـ٤ٓ ٜں ٣ہ ؿخٕ ٗہ٤ں ہ ٓـ ٜط ٞؿذ آپ
رالط ہ٤ں۔ طٝ ٞحپْ ٗکَ کَ ہی َٓ٤ی ؿخٕ ٓ٤ں ؿخٕ آطی ہ ۔„„ ح٣ک حٍٝ
ٓٞهغ پَ ُ٣خىٓ ٙوض گلظگ ٞہٞثی۔ؿْ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ هِ٤لہ کٓ ٞوخ١ذ
کَک کہخ7۔
„„هيح کی هْٔ ٓ٤ں ط ٞحگَ ٍٟخٓ٘يی ٓ رٜی ٣ہ ػہي ٙهز ٍٞکَٝا طٞ
آپ ک ر َٜٓٝک الثن ٗہ٤ں ہٞا۔ کـخ کہ ٗخٍحٟی ک ٓخطٓ ٜـزٍٞحً
هز ٍٞکَٝا۔ حگَ کٔی ٓؼخِٓ ٓ٤ں َٓ٤ح كِٜ٤ہ آپ ک هالف ہٞح۔ حٍٝ
پ َٜآپ ٗ ٓـ ٜىٔٛکی ىی۔ کہ ٣خ ط٤ٓ ٞں طـ ٜكَحص ٓ٤ں ؿَم
کَىٗٝگخ۔ٍٗٝہ حپ٘خ كِٜ٤ہ ريٍ ىے۔ ط٤ٓ ٞں ؿَم ہ ٞؿخٗخ هز ٍٞکَ ُٞا گخ۔
ٓگَكِٜ٤ہ ٗہ ريُٞا گخ پ َٜآپ ک رہض ٓ حہَ ىٍرخٍ رٜی ہ٤ں۔ حُٗہ٤ں
ط ٞکٞثی حٔ٣خ هخٟی چخہ ٤۔ ؿ ٞآپ کی هخ َ١حٕ کخ رٜی ُلخظ کَے۔
(ح٠٣خ ً ؿِي ٗٔزَٔ ٛللہ  ٝ ٕٔ۷ؿِي ٗٔزَٕ ٛللہ ٓ)ٔ۷
حٕ رخطٞا ٓ ؿذ ٓ٘ ٍٜٞک٣ ٞو ٖ٤ہ ٞگ٤خ۔ کہ ٣ہ ٗو٘ٓ ٚہَی پ٘ـَے
ٓ٤ں ر٘ي ہ ٗٞک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ٤ں۔ ط ٙٝ ٞػَ٣خا حٗظوخّ پَ حُطَ آ٣خ۔ حُٗہ٤ں
کٞڑٝا ٓ پٹٞح٣خ۔ؿ٤ٓ َ٤ں ڈحٍ کَ کٜخٗ پ ٘٤کی ٓوض طکِ٤ل٤ں ى٣ں۔
پ َٜح٣ک ٓکخٕ ٓ٤ں ٗظَ ر٘ي کَ ى٣خ ؿہخا رو ٍٞرؼ١ ٞزؼی ٓٞص ٓ
ح ٍٝرو ٍٞرؼُ ٞہَ ٓ حُٕ کی ُٗيگی کخ هخطٔہ ہ ٞگ٤خ۔ (ح٠٣خ ً
ؿِي
ٗٔزَٕ ٛللہ ٖ ٔ۷طخ ٕ ٔ۸حرٖ هِکخٕ ؿِي ٛ ۷للہ )۹۲

اظہبس سائے کی آصادی کب ؽن:
حٓخّ ک ِٗى٣ک ِْٓٔ ٓؼخَٗے ح ٍٝحٓالٓی ٍ٣خٓض ٓ٤ں ه٠خ کی آُحىی
ک ٓخط ٜآُحىی حظہخٍ ٍحث کی رٜی رڑی حۂ٤ض طٜی۔ ؿْ ک ُ٤
حٓالّ ٓ٤ں حَٓ رخُٔؼَٝف ٗٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کی حٛطالف حٓظؼٔخٍ کی
گجی ہ ۔ حٓخّ حر ٞك٘٤لہ ک ٞحّ كن ح ٍٝحّ كَ ٝکی حۂ٤ض کخ ٓوض
حكٔخّ طٜخ۔ کٗٞ٤کہ حُٕ ک ُٓخٗ ٓ٤ں ٓ٤خٓی ٗظخّ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کخ ٣ہ
كن ِٓذ کَ ُ٤خ گ٤خ طٜخ۔ ح ٍٝحّ کی كَ٤ٟض ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں رٜی ُٞگ
َٓؿ٤ہ حپ٘ ػوخثي کی
ٌٓرٌد ہ ٞگج ط ٜ۔ حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ح٣ک َ١ف
ٔ
طزِ٤ؾ ٓ ُٞگٞا ک ٞگ٘خ ٙپَ ؿَحٔص ىال ٍہ ط ٜ۔ ىَٓٝی َ١ف ك٘٣ٞہ
حّ رخص ک هخثَ ط ٜ۔ کہ كکٓٞض ک ٓوخرِ ٓ٤ں حَٓ رخُٔؼَٝف
ٗٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ح٣ک كظ٘ہ ہ ۔ ح ٍٝطَٔ٤ی َ١ف ر٘ی حٓ٤ہ  ٝر٘ی ػزخّ
کی كکٓٞظ٤ں ١خهض ٓ ِٓٔٔخٗٞا کی حّ ٍٝف ک ٞککَ ٍہی ط٤ٜں۔ کہ
 ٙٝحَٓح ک كٔن  ٝكـ ٍٞح ٍٝظِْ  ٝؿ ٍٞک هالف آٝحُ حُٹٜخث٤ں۔
حّ ُ ٤حٓخّ حرٞك٘٤لہ ٗ حپ٘ ه ٍٞح ٍٝػَٔ ىٞٗٝا ٓ حّ ٍٝف کٞ
ُٗي ٙکَٗ کی ح ٍٝحّ ک كيٝى ٝحٟق کَٗ کی ک ٖٗٞکی ۔
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حُـٜخ ٙکخر٤خٕ ہ کہ حرَحہ ْ٤حُٜخثؾ (هَحٓخٕ ک ح٣ک ٓ٘ہ ٍٞحٍٝ
رخ حػَ كو٤ہ) ک ٓٞحٍ پَ حٓخّ ٗ كَٓخ٣خ۔ کہ حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ
حُٔ٘کَ كَ ٝہ ۔ ح ٍٝحُٕ ک ٞػکَٓہ ػٖ حرٖ ػزخّ کی ٓ٘ي ٓ ٍٍٓٞ
ہللا کخ ٣ہ حٍٗخى ٓ٘خ٣خ۔ (٣ہ ہْ حّ کظخد ٓ٤ں پہِ رٜی رخد ح٤ٓ ٍٝں ٗوَ
کَ چک ہ٤ں) کہ „„حك َ٠حُ٘ہيح ح٣ک ط ٞكِٔ ٙرٖ ػزيحُٔطِذ ہ٤ں۔
ىَٓٝے ٗ ٙٝو ٚؿ ٞظخُْ حٓخّ ک ٓخٓ٘ حُٹ ٜکَ حٓ ٗ٤ک رخص
کہ ح ٍٝريی ٓ ٍٝک ح ٍٝحّ ه٤ٓ ٍٜٞں ٓخٍح ؿخث ‟‟۔ حرَحہ ْ٤پَ
حٓخّ کی حّ طِو ٖ٤کخ حط٘خ ُرَىٓض حػَ ہٞح۔ کہ ؿذ  ٙٝهَحٓخٕ ٝحپْ
گج ۔ ط ٞحُٗہٞا ٗ ػزخٓی ِٓط٘ض ک رخٗی حر ِْٔٓ ٞهَحٓخٗی ک ٞحُّ
ک ظِْ ٓ ٝظْ حٗ ٍٝخكن کی هِ٣ٍ ٕٞی پَ رَٓال ٹٞکخ ح ٍٝرخٍرخٍ ٹٞکخ۔
(حكکخّ
٣ہخا طک کہ آهَکخٍ حُّ ٗ حُٗہ٤ں هظَ کَ ى٣خ۔
حُوَإٓ ؿِي ٗٔزَٔ ٛللہ ٔ)۸
ٗلْ ُک٤ہ ک رٜخثی حرَحہ ْ٤رٖ ػزيہللا ک هَٝؽ ک ُٓخٗ ٓ٤ں حٓخّ
حرٞك٘٤لہ کخ حپ٘خ  َُ١ػَٔ ٣ہ طٜخ کہ  ٙٝػالٗ٤ہ حُٕ کی كٔخ٣ض حٍٜٞ٘ٓ ٍٝ
کی ٓوخُلض کَط ط ٜ۔
ٛ ٔ۹۸ـَی ۷۲۷ ، ٓ٤ں حہَ ٓ ٗ َٛٞرـخٝص کی۔ ٓ٘ ٍٜٞحّ
ٓ پہِ ح٣ک رـخٝص ک رؼي حُٕ ٓ ٣ہ ػہي ُ چکخ طٜخ۔ کہ آث٘ي ٙحگَ
 ٙٝرـخٝص کَ٣ں گ ط ٞحُٕ ک ه ٕٞحٓ ٍٝخٍ حّ پَ كالٍ ہٞا گ ۔ حد
ؿ ٞحُٗہٞا ٗ هَٝؽ ک٤خ۔ ط ٗ ٍٜٞ٘ٓ ٞرڑے رڑے كوہخ ک ،ٞؿٖ ٓ٤ں
حر ٞه٘٤لہ رٜی ط ٜ۔ رُال کَ پٞچٜخ کہ ٓؼخہيے کی ٍ ٓ ٝحُٕ ک هٕٞ
حٓ ٍٝخٍ ٓـ ٜپَ كالٍ ہ ٞگج ہ٤ں ٣خ ٗہ٤ں؟ ىَٓٝے كوہخ ٗ ٓؼخہيے کخ
ٓہخٍح ُ٤خ۔ ح ٍٝکہخ کہ آپ حُٗہ٤ں ٓؼخف کَ ى٣ں ط٣ ٞہ آپ کی ٗخٕ ک
ٓطخرن ہ ۔ ٍٗٝہ ؿِٓ ٞح حرٜی ىٗ٤خ چخہ٤ں ىے ٓکظ ہ٤ں۔ حر ٞك٘٤لہ
هخٓ ٕٞط ٜ۔ ٓ٘ ٗ ٍٜٞکہخ ٣خ ٗ٤ن! آپ ک٤خ کہظ ہ٤ں۔حُٗہٞا ٗ
ؿٞحد ى٣خ7۔
ُ
„„حہَ ٓ ٗ َٛٞآپ ک ُ ٙٝ ٤چٓ ِ٤زخف کی ہ ؿ ٞحٕ کی حپ٘ی ٗہ
طٜی۔(٣ؼ٘ی حُٕ ک ه)ٕٞح ٍٝآپ ٗ حُٕ ٓ ٞ٘ٓ ١َٗ ٙٝحثی ؿٔ آپ
ٓ٘ٞحٗ کخ كن ٗہ ٍکٜظ ط‟‟ ٜ۔رظخث ٤حگَ کٞثی ػٍٞص حپ٘ آپ کٞ
ٗکخف ک رـ َ٤کٔی ک ُ ٤كالٍ کَىے۔ ط ٞک٤خ  ٙٝكالٍ ہ ٞؿخث
ُ
گی۔حگَ کٞثی ٗو ٚکٔی ٓ کہ کہ ٓـ ٜهظَ کَ ىے۔ط ٞک٤خ حّ
کخ هظَ حُّ ک ُٓ ٤زخف ہٞگخ؟‟‟ ٓ٘ ٗ ٍٜٞکہخ ٗہ٤ں ،حٓخّ ٗ کہخ طٞ
آپ حہَ ٓ ٓ َٛٞہخطٍٝ ٜک ُ٤ـج ۔حُٕ کخ ه ٕٞرہخٗخ آپ ک ُ ٤كالٍ
ٗہ٤ں ہ ‟‟۔
٣ہ رخص ٖٓ کَ ٓ٘ٗ ٗ ٍٜٞخٍحٟی ک ٓخط ٜكوہخ کی ٓـِْ رَهخٓض
کَىی۔پ َٜحر ٞك٘٤لہ ک ٞحُگ رال کَ کہخ „„رخص طٝ ٞہی ٛل٤ق ہ ؿ ٞآپ
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طٔہخٍے حٓخّ پَ
(حرٖ حالػ َ٤ؿِي

ٗ کہی ہ ۔ ٓگَ طْ ح ٔ٣كظٞے ٗہ ى٣خ کَ ٝؿٖ ٓ
كَف آث ۔ ح ٍٝرخؿٞ٤ا کی ۂض حكِحثی ہ‟‟ٞ۔
ٗٔزَٛ ۷للہ )ٕ۷
ُ
۔ظخُْ كکٓٞض ک هالف هَٝؽ کخ ٓٔجِہ7۔حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ح٣ک حہْ
ٓٔجِہ ٣ہ طٜخ کہ حگَ ِٓٔٔخٗٞا کخ حٓخّ ظخُْ  ٝكخٓن ہ ٞط ٞآ٣خ حُّ ک
هالف هَٝؽ ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ٣خ ٗہ٤ں؟حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کخ ِٓٔک ٣ہ طٜخ کہ
ظخُْ کی حٓخٓض ٗہ َٛف ٣ہ کہ رخ َ١ہ رِکہ حّ ک هالف هَٝؽ
رٜی ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔ ح ٍٝک٤خ ؿخٗخ چخہج ۔ رَ٘٤١کہ ح٣ک کخٓ٤خد حٍٝ
ٓل٤ي حٗوالد ٓٔکٖ ہ ،ٞظخُْ  ٝكخٓن کی ؿگہ ػخىٍ ٛ ٝخُق ک ٞال٣خ ؿخ
ٓکظخ ہ ٞح ٍٝهَٝؽ کخ ٗظ٤ـہ ٓل ٞؿخٗٞا ح ٍٝهٞطٞا کخ ٤ٟخع ٗہ ہٞ۔
حُٕ ک ُٓخٗ ٓ٤ں كَٝؽ ک ى ٝحہْ ٝحهؼخص ہٞث ۔ پہال ٝحهؼہ ُ٣ي رٖ
ؓ
كٔ ٖ٤ک پٞط ط ٜ۔
ػِی کخ ہ ٣ہ حٓخّ
حّ هَٝؽ ٓ٤ں حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کی پٍٞی ۂيٍىی حُٕ ک ٓخط ٜطٜی۔ حُٗہٞا
ٗ ُ٣ي کٓ ٞخُی ٓيى رٜی ىی حُٞ ٍٝگٞا ک ٞحُٕ کخ ٓخط ٜى ٘٣کی طِوٖ٤
رٜی کی۔ ُ٤کٖ ؿذ ُ٣ي کخ پ٤ـخّ حُٕ ک ٗخّ آ٣خ۔ ط ٞحُٗہٞا ٗ هخٛي ٓ
کہخ کہ حگَ ٓ٤ں ؿخٗظخ کہ ُٞگ حُّ کخ ٓخطٗ ٜہ٤ں چٜٞڑ٣ں گ حٓ ٍٝک
ىٍ ٓ حُٕ کی كٔخ٣ض ٓ٤ں کٜڑے ہٗٞگ ط٤ٓ ٞں  ٍَٟٝحُّ کخ ٓخطٜ
ى٣ظخ ح ٍٝؿہخى کَطخ۔ ُ٤کٖ ٓـ ٜحٗي٘٣ہ ہ کہ ٣ہ ُٞگ حُٓی َ١ف حُٕ
ٓ ر ٝكخثی کَ٣ں گ ؿْ َ١ف حُٕ ک ىحىح (ٓ٤يٗخ كٔ ٓ )ؓ ٖ٤کَ
چک ہ٤ں۔ حُزظہ ٓ٤ں ٍٝپ ٓ حُٕ کی ٓيى  ٍَٟٝکَٗٝگخ۔ ٣ہ رخص
آثٔہ َؿ ٍٞک هالف هَٝؽ ک
ٹ٤ٜک حُّ ِٓٔک ک ٓطخرن طٜی۔ ؿٔ ٞ
ٓؼخِٓ ٓ٤ں حٓخّ ٗ حٞٛالً ر٤خٕ ک٤خ طٜخ۔ کٗٞ٤کہ حُٗہ٤ں ظخہَی آػخٍ کٞ
ى٣کٜظ ہٞث ٣ہ طٞهغ ٗہ طٜی۔کہ ُ٣ي ک هَٝؽ ٓ کٞثی کخٓ٤خد
حٗوالد ٍٔٗٝخ ہٓ ٞک گخ۔ ىَٓٝے حٓخّ ک ٗہ حُٹ ٜ٘کی ٝؿہ ٣ہ رٜی
طٜی۔ کہ  ٙٝهٞى حُّ ٝهض طک رخحػَ ٗہ٤ں ہٞث ط ٜ۔ کہ حُٕ کی َٗکض
ٓ حّ طلَ٣ک کی کٍِٔٝی کخ ٓيحٝح ہٓ ٞکظخ۔
ىَٓٝح هَٝؽ ٗلْ ًک٤ہ ح ٍٝحُٕ ک رٜخثی حرَحہ ْ٤رٖ ػزيہللا کخ طٜخ۔ ؿٞ
حٓخّ كٖٔ ؓ کی حٝالى ٓ ط ٜ۔ ٣ہ ٖ ۷۲ کخ ٝحهؼہ ہ ۔ ؿذ حٓخّ
حرٞك٘٤لہ حپ٘ حپ٘ پٍٞے حػٍَٞٓ ٝم ک ٞپہ٘چ چک ط ٜ۔ ؿذ ٗلْ
ًک٤ہ ٗ ٓي٘٣ہ ٓ ػٔالً هَٝؽ ک٤خ۔ طٓ ٍٜٞ٘ٓ ٞوض گٜزَحہٹ ٓ٤ں
رـيحى کی طؼٔ َ٤ک ٞچٜٞڑ کَ کٞكہ پہ٘کخ۔ کٗٞ٤کہ حُّ کی ِٓط٘ض کٞ
ٓوض هطَ ٙالكن طٜخ۔ حّ هَٝؽ ک ٓٞهغ پَ حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کخ َُ١
ػَٔ پہِ هَٝؽ ٓ ٓوظِق طٜخ۔ حُّ ُٓخٗ ٓ٤ں ؿزکہ ٓ٘ ٍٜٞکٞكہ
ٓ٤ں هٞى ٓٞؿٞى طٜخ۔ حٓخّ ٗ رڑے ُ ٓ ٍٞٗ ٍٝک ِْٜکٜال حّ
طلَ٣ک کی كٔخ٣ض کی۔ ٣ہخا طک کہ حُٕ ک ٗخگَىٝا ک ٞهطَ ٙپ٤يح
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ہٞگ٤خ۔ کہ ہْ ٓذ رخٗي ٤ُ ٛؿخث٤ں گ ۔ حٓ ٍٝذ ٓ ُ٣خى ٙحہْ حٍٝ
هطَٗخک حهيحّ ٣ہ طٜخ۔ کہ حُٗہٞا ٗ ٍٜٓ٘ٞک ٓپہ ٓخالٍ حػظْ كٖٔ
رٖ هلطزہ ک ٞحٕ ک هالف ؿ٘گ پَ ؿخٗ ٓ ٍٝک ى٣خ۔ ٣ہ  َُ١ػَٔ
رٜی ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک حٓخّ ک حّ ٗظَ ٣ک ٓطخرن طٜخ۔ کہ ح٣ک کخٓ٤خد
حٛ ٍٝخُق حٗوالد ک حٓکخٗخص ہٞا۔ ط ٞظخُْ كکٓٞض ک هالف هَٝؽ
 َُ١ػَٔ رٜی
ؿخثِ ہی ٗہ٤ں ٝحؿذ ہ ۔ حّ ٓؼخِٓ ٓ٤ں حٓخّ ٓخُک کخ
ِ
حٓخّ حرٞك٘٤لہ ٓ ککٓ ٜوظِق ٗہ طٜخ۔ ٗلْ ًک٤ہ ک هَٝؽ ک ٓٞهغ پَ
ؿذ حُٕ ٓ پٞچٜخ گ٤خ کہ ۂخٍی گَىٗٞا ٓ٤ں ط ٞهِ٤لہ ححُٔ٘ ٍٜٞکی
ر٤ؼض ہ ۔ ط ٞحد ہْ ىَٓٝے ٓيػی هالكض کخ ٓخط ٜک ٔ٤ىے ٓکظ
ٖ
كظٞی ى٣خ کہ ػزخٓٞ٤ا کی ر٤ؼض ؿزَی طٜی۔ ح ٍٝؿزَی
ہ٤ں۔ط ٞحُٗہٞا ٗ
ر٤ؼض ،هْٔ١ ،الم ؿ ٞرٜی ہٞ۔ رخ َ١ہ ۔ حّ كظٞے کی ٝؿہ ٓ رکؼَص
ُٞگ ٗلْ ًک٤ہ ک ٓخط ٜہ ٞگج ۔ ح ٍٝرؼي ٓ٤ں حٓخّ ٓخُک ک ٞحّ کخ
هٔ٤خُ٣ ٙہ رٜگظ٘خ پڑح۔ کہ ٓي٘٣ہ ک ػزخٓی گ ٍَٗٞؿؼلَ رٖ ِٓٔ٤خٕ ٗ
حُٗہ٤ں کٞڑے ُگٞحث ح ٍٝحُٕ کخ ہخطٗ ٜخٗ ٓ حُکٜڑ گ٤خ۔(طلَ٤ٜ
حُطزَی ؿِي ٗٔزَ ۲حرٖ هِکخٕ ؿِي ٖ۔حرٖ کؼ َ٤حُزيح٣ہ  ٝحُ٘ہخ٣ہ ؿِي ٗٔزَ
ٓٔ حٞٓ ٍٝالٗخ ٓ٘خظَ حكٖٔ گ٤الٗی کی „„حٓخّ حر ٞك٘٤لہ کی ٓ٤خٓی
ُٗيگی‟‟ٓ٤ں ٓالهظہ كَٓخث٤ں) ِٓ٣ي طلٞٓ َ٤ٜالٗخ ٓٞىٝىی کی کظخد
طلۂ٤خص كٜہ ٓ ّٞح ٍٝطلہ ْ٤حُوَإٓ ٓ ٍٙٞكـَحص كخٗ٤ہ ٗٔزَ٤ٓ )ٔ۷ں
ى٣ک٤ٜں۔
(٣ہ ٓٞٓ ٕٞٔ٠الٗخ ٓٞىٝىی کی کظخد هالكض ِٞٓ ٝک٤ض ٛللہ  ٔ۸۷طخ
 ٕ۷۷کی طِو ٚ٤ہ )
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ايبو اؽًذ ثٍ ؽُجم
آپ کخ ٗخّ حكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ح ٍٝک٘٤ض حر ٞػزيہللا ہ ۔ آپ ىحىح کی
ٗٔزض ٓ „„حرٖ ك٘زَ‟‟ ٓ٘ہ ٍٞہٞث آپ کی پ٤يحثٖ ٛ ٔ۷۷ـَی کٞ
رـيحى ٓ٤ں ہٞثی۔ آپ ک ٞكي٣غ ٓ ٓذ ٓ ُ٣خىٓ ٙلزض طٜی۔ ٣ہی ٝؿہ
ہ کہ آپ ٗ حكخى٣غ کخ رہض رڑح ًه َٙ٤كلع کَ ُ٤خطٜخ۔ آپ کی حّ
کظخد کخ ٗخّ „„ٓٔ٘ي حكٔي‟‟ ہ ۔
هِن
حٓخّ حكٔي رٖ ك٘زَ حپ٘ ٝهض ک حٓخّ ح ٍٝػظٓ ْ٤ليع ط ٜ۔ػو٤يٙ
ِ
هَإٓ ک حُّ ٝهض ٓؼظُِہ کخ ٗؼخٍ ح ٍٝکلَ  ٝحٔ٣خٕ کخ ٓؼ٤خٍ رٖ گ٤خ
طٜخ۔ٓليػ ٖ٤حّ ٓٔجِہ ٓ٤ں ٓؼظُِہ ک كَ٣ق حٓ ٍٝيٓوخرَ ط ٜ۔ حٍٝ
ٓليػ ٖ٤کی َ١ف ٓ حٓخّ حكٔي رٖ ك٘زَ حّ ٓٔجِہ ٓ٤ں ٓ٘٤ہ ٓپَ ط ٜ۔
ٓخٓ ٕٞحَُٗ٤ي ک رؼي حُٕ ک ؿخٗ٘ٓ ٖ٤ؼظ ٗ ْٜحُٕ کی پخُٔ٤ی پَ ٖٓ
 ٝػٖ ػَٔ ک٤خ۔ح ٍٝحّ ػو٤ي ٙحِٔٓ ٍٝک پَ ٗہ َٛف هخثْ ٍہ رِکہ حّ
ِِٓٔ ٓ٤ں ريطَ ٖ٣هْٔ ک ط٘يى ٓ رٜی گَٗ ِ٣ہ ک٤خ۔
ُ
حٓخّ حكٔي کٍ ٞهہ ٓ رـيحى ال٣خ گ٤خ ۔چخٍ چخٍ ر٤ٹَ٣خا حٕ ک پخإا ٓ٤ں
پڑی ط٤ٜں۔ ط ٖ٤ىٕ طک حُٕ ٓ حّ ٓٔجِہ پَ ٓ٘خظَ ٙک٤خ گ٤خ۔ ُ٤کٖ ٙٝ
حپ٘ ػو٤يٗ ٓ ٙہ٤ں ہٹ ۔ چٞط ٜىٕ ٝحُجی رـيحى ک پخّ حُٕ ک ٞال٣خ
گ٤خ ۔حُّ ٗ کہخ کہ هِ٤لہ طْ ک ٞحپ٘ی طِٞحٍ ٓ هظَ ٗہ٤ں کَے گخ۔ ُ٤کٖ
حُّ ٗ هْٔ کٜخثی ہ کہ حگَ طْ ٗ حُّ کی رخص هزٗ ٍٞہ کی طٓ ٞخٍ پَ
ٓخٍ پڑے گی ح ٍٝطْ ک ٞحٔ٣ی ؿگہ ڈحٍ ى٣خ ؿخث گخ۔ ؿہخا کزٜی ٍٓٞؽ
ٗہ٤ں آث گخ۔ حّ ک رؼي حٓخّ کٓ ٞؼظ ْٜک ٓخٓ٘ پ ٖ٤ک٤خ گ٤خ حٍٝ
حُٗک ٞحّ حٗکخٍ  ٝحَٛحٍ پَ  ٕ۸کٞڑے ُگخث گج ۔ ح٣ک طخُ ٙؿالى
َٛف ى ٝکٞڑے ُگخطخ طٜخ۔ پ َٜىَٓٝح ؿالى رال ُ٤خ ؿخطخ طٜخ۔ حٓخّ حكٔي ہَ
کٞڑے پَ كَٓخط ط7 ٜ

د ہللا حَُّ٘ٓ ٝظہ ٍُٓٞہ كظَّی حه ٍٞرہ۔
حَػطُٗٞی ٗ٤خ ً ٖٓ کظخ ِ

"َٓ٤ے ٓخٓ٘ ہللا کی کظخد ٣خ حُّ ک
کَ ٝط٤ٓ ٞں حُّ کٓ ٞخٕ ُٞا"۔
حٓخّ حكٔي ٗ حّ کی طل َ٤ٜهٞى ر٤خٕ کی ہ ۔ ٞ١حُض ک هٞف ٓ
َٛف ح٣ک چٜٞٹخ حهظزخّ طخٍ٣ن حالٓالّ ٌُِہزی ٓ ٞ١حٓخ١ض ٓٞالٗخ
حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ حٗ ٓ ٍٝوَ کَطخ
ہٞا۔
„„حٓخّ كَٓخط ہ٤ں‟‟ ؿذ ٓ٘خظَ٤ٓ ٙں َٓ٤ی آٝحُ ٓذ پَ ؿخُذ ٍہی طٞ
ٓؼظ ٗ ْٜکہخ َٓ٤ی رخص ٓخٕ ُٞ۔ ٓ٤ں طْ ک ٞحپ٘ ہخطٍ ٓ ٜہخ کَٗٝگخ ۔
ٓ٤ں ٗ پہالؿٞحد ى٣خ۔ ؿْ پَ حُّ ٗ رَہْ ہ ٞکَ کہخ۔ کہ حٕ ک ٞپکڑٝ
ح ٍٝک٘٤ٜک ٞح ٍٝحُٕ ک ہخط ٜحُک٤ٜڑىٝ۔ ؿالىٝا ٓ کہخ آگ رڑ ٞٛحٍٝ
ٍٓ ٍٞکی ٓ٘ض ٓ
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کٞڑے ُگخإ۔حُٗ ْ٤کٞڑٝا ک رؼي  ٙٝپَ٤ٓ َٜے پخّ آ٣خ۔ کہ کٞ٤ا حپ٘ی
ؿخٕ ک پ٤ک ٜپڑے ہٞ۔حٓی َ١ف ٓـ ٜکٞڑے ُگظ ٍہ کہ پَٜ
حّ حػ٘خ ٓ٤ں َٓ٤ے كٞحّ ؿخط ٍہ ۔ ؿذ ٓ٤ں ہ٤ٓ ٕٞں آ٣خ ط ٞى٣کٜخ
کہ ر٤ڑ٣خا ک ٍٜٞىی گجی ہ٤ں ح ٍٝكخ٤ٓ ٖ٣َٟں ٓ ح٣ک ٗوٗ ٚ
کہخ کہ ہْ ٗ طٔہ٤ں حٗٝي٘ٓ ٛہ گَح ى٣خ۔ طْ کٍٗٝ ٞيح۔حكٔي کہظ ہ٤ں
ٓـ ٜک ٞکک ٜحكٔخّ ٗہ٤ں ہٞح‟‟
حّ ک رؼي حُٕ ک ٞگ َٜپہ٘کخ٣خ گ٤خ۔ ؿذ ٓ  ٙٝگَكظخٍ ہٞث ٍہخثی ک
ٝهض طک ٓ ٕ۸ہ ٘٤حُٕ ک ٞكزْ ٓ٤ں گٍِے ٖٖ ٣خ  ٖ۹کٞڑے ُگخث
گج ۔ حرَحہ ْ٤رٖ ٜٓؼذ ؿٓ ٞپخہٞ٤ا ٓ٤ں ٓ ط ٜکہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں
ٗ حُٕ ٓ ُ٣خى ٙؿَی ح ٍٝىُٗ َ٤وٗ ٚہ٤ں ى٣کٜخ۔حُٕ کی ٗگخ٤ٓ ٙں
ُٞگٞا کی كو٤وض رخُکَ ٓکٜی کی ٓی طٜی۔ ٓلٔي رٖ حٖٓٔ ؼ َ٤کہظ ہ٤ں
کہ حكٔي ک ٞح ٔ٣کٞڑے ُگخث گج کہ حگَ ح٣ک کٞڑح ہخطٜی پَ پڑطخطٞ
چ٤ن ٓخٍ کَ رٜخگ ؿخطخ۔ ح٣ک ٛخكذ ؿٝ ٞحهؼہ ک ٝهض ٓٞؿٞى ط ٜ۔
ر٤خٕ کَط ہ٤ں کہ حٓخّ ٍُٝے ٓ ط ٜ۔ ٓ٤ں ٗ کہخ آپ ٍُٝے ٓ
ہ٤ں ح ٍٝآپ ک ٞحپ٘ی ؿخٕ رکخٗ ک ُ ٤حّ ػو٤ي ٙکخ حهَحٍ کَ ُ٘٤
کی گ٘ـخثٖ ہ ُ٤کٖ حُٗہٞا ٗ حّ کی َ١ف حُظلخص ٗہ٤ں ک٤خ۔
ٛخكزِحى ٙکہظ ہ٤ں کہ حٗظوخٍ ک ٝهض َٓ٤ے ٝحُي ک ؿْٔ پَ َٟد
ک ٗ٘خٕ ط ٜ۔ حرٞحُؼزخّ حَُّهی کہظ ہ٤ں کہ حكٔي ؿذ ٍهہ ٓ٤ں
ٓلز ّٞط ٜ۔ طُٞ ٞگٞا ٗ حُٕ کٔٓ ٞـٜخٗخ چخہخ۔ ح ٍٝحپ٘ رکخإ کی
ؓ
هزخد کی كي٣غ کخک٤خ ؿٞحد ہ ؿْ
كي٣ؼ٤ں ٓ٘خث٤ں حُٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ کہ
ٓ٤ں کہخ گ٤خ ہ کہ پہِ رؼُٞ ٞگ ح ٔ٣ط ٜؿٖ ک َٓ پَ آٍٍ ٙکٜ
کَ چال ى٣خ ؿخطخ پ َٜرٜی  ٙٝحپ٘ ى ٓ ٖ٣ہٹظ ٗہ٤ں ط ٜ۔
حٓخّ حكٔي کی ر ٗظَ٤ػخرض هيٓی ح ٍٝحٓظوخٓض ٓ ٣ہ كظ٘ہ ۂ٘٤ہ ک٤ِ٤
هظْ ہ ٞگ٤خ۔ حِٔٔٓ ٍٝخٕ ح٣ک رڑے هطَے ٓ ٓللٞظ ہ ٞگج ۔ حٍٝ
حُٗکی ٓلزض حہَ ٓ٘ض حٛ ٍٝل٤ق حُؼو٤ئِٔٓ ٙخٗٞا کخ ٗؼخٍ ح ٍٝػالٓض
رٖ گجی۔
حٓخّ ٝهض ط ٜ۔  ٙٝرڑے ُحہي  ٝػخري ط ٜ۔ ٣ہ ٓذ
حٓخّ حكٔي كي٣غ ٓ٤ں ِ
ّ
ُ
كِ٤٠ظ٤ں حپ٘ی ؿگہ پَ ِْٓٔ ہ٤ں ُ٤کٖ حٕ کی ػخُٔگٓ َ٤وز٤ُٞض ٝ
ٓلزٞر٤ض ح ٍٝػظٔض  ٝحٓخٓض کخ حٍ َٛحُ حُٕ کی ػِٔ٣ض ح ٍٝحٓظوخٓض
حّ كظ٘ہ ػخُْ آٗٞد ٓ٤ں ى ٖ٣کی كلخظض ح ٍٝحپ٘ ٝهض کی ٓذ ٓ
رڑی رخىٗخہی کخ ط٘ہخ ٓوخرِہ طٜخ۔حّ ٓوز٤ُٞض کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ طٜخ کہ حٗظوخٍ ک
ٝهض ٓخٍح ٗہَ حُٓڈ آ٣خ۔
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ ح ٍٝحُ ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ٛللہ
 ٔٓ۷طخ )ٕٔ۸
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ٓ٘ض ک

ٓٞالٗخ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی حٓخّ حكٔي ک
ٓوخُلض ک پہُِ ٓ ٞکٜظ ہ٤ں7۔
„„حّ حٓض ٓ٤ں ٓ٘ض ک حہظٔخّ ح ٍٝريػض کی ٓوخُلض ک پہِٓ ٞ
ٛلخرہ ک رؼي َٓ٤ے ِٗى٣ک ٓذ ٓ حٗٝکخ ىٍؿہ كَ٠ص حٓخّ حكٔي
رٖ ك٘زَ ٍكٔظہ ہللا ػِ٤ہ کخ ہ ۔ حُٕ کی ُٗيگی َٓحپخ ٓ٘ض ہ ۔ ح ٍٝحُٕ
کخ ح٣ک ح٣ک ه ٝ ٍٞكؼَ ريػض ک هالف ک ِْٜکٜال رـخٝص۔ ؿذ آىٓی
حُٕ ک كخالص کخ ٓطخُؼہ کَطخ ہ ط٘ٓ ٞض کی كٔخ٣ض ح ٍٝريػض کی
ٓوخُلض ک ؿٌرہ ٓ حّ کخ ىٍ َٓٗخٍ ہ ٞؿخطخ ہ ۔ ؿُٞ ٞگ حپ٘
حٗيٍ حّ ؿٌرہ کُٗ ٞيٍ ٙکٜ٘خ چخہ٤ں۔ٓ٤ں حُٕ ک ٞكَ٠ص حٓخّ حكٔي رٖ
ص ُٗيگی کخ رخٍ رخٍ ٓطخُؼہ کَط ٍہ٘ کخ ٓ٘ ٍٙٞىٝا
ك٘زَ ک كخال ِ
(طِک٤ہ ٗلْ حُ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی ٛللہ )ٕٔ۴
گخ۔
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ايبو ؿضانی
كَ٠ص ػَٔ رٖ ػزيحُؼِ ِ٣کی ٝكخص ک رؼي ؿٔ٤خ کہ ہْ پہِ رظخ
چک ہ٤ں۔حُٓض کی رخگ ڈ ٍٝر٘ ٞحُٓ٤ہ ،ر٘ ٞػزخّ ح ٍٝطَکی حَُ٘ٔ
رخىٗخہٞا ک ہخط٤ٓ ٜں آگجی۔ حٕ حىٝحٍ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں ٗٞ٣خٕ ٍّٝ ،حٍٝ
ػـْ ک ؿخہِی كِٔلٞا ک ٞىُٝض ١ ٝخهض ک ُ ٍٝپَ ٗخثغ ک٤خ گ٤خ۔ ُىٗ٤خ
پَٓض ػِٔخء ٗ حُٕ کٌٓ ٞہزی ٓ٘خظَٝا کی چخٹ ُگخ ىی۔ح ٍٝپَٜٗخہی
َٓپَٓظی ٓ٤ں ٣ہ َٓ ٝحط٘خ پ٤ٜال کہ حُّ ٗ طٔخّ ِْٓٔ ٓٔخُک ٓ٤ں كَهہ
ر٘يی ،حهظالف ،حَٓ ٍٝپٜٹ ٍٞکی ٝرخ پ٤ٜال ىی۔ ؿْ ٗ ِٓٔٔخٗٞا کی
ى٘٣ی ٝكيص ک ٞپخٍ ٙپخٍ ٙکَ ى٣خ۔ پخٗک٣ٞں ٛيی طک پہ٘کظ پہ٘کظ ٣ہ
كخٍ ہ ٞگ٤خ۔ کہ
ٗٞ٣ .0خٗی كِٔل کی حٗخػض ٓ ػوخثي کی ر٘٤خى٣ں ہَ گج٤ں۔
 .6ؿخہَ كَٓخَٗٝحإا ک حػَ ٓ  ،ح ٍٝػِ ّٞى٘٣ی کٓ ٞخىی ٓٝخثَ
کی طخث٤ي رہْ ٗہ پہ٘ک٘ ک ٓزذ ٓ طوِ٤ي ؿخٓي کی رٔ٤خٍی پَ٤ٜ
گجی۔ حٌٓ ٍٝہزی حهظالكخص ٗ ٗج ٗج كَه پ٤يح کَ ىث ٤۔
ٔٓ ِْٔٓ .1خُک ٓ٤ں ہَ َ١ف حهالهی حٗلطخٍٔٗٝ ١خ ہ ٞگ٤خ ؿْ ک
حػَ ٓ کٞثی ١زوہ هخُی ٗہ ٍہخ۔ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا کی حؿظٔخػی
ُٗيگی هَإٓ حٗ ٍٝزٞص کی ٍ٘ٗٝی ٓ رڑی كي طک هخُی ہٞ
گجی۔
ٗ .1خہی ىٍرخٍٝا هخٗيحٗٞا ح ٍٝكکَٔحٕ ١زوٞا کی ػ٤خٗخٗہ ُٗيگی
ح ٍٝهٞى ؿَٟخٗہ ٍّٞ٣ٝا کی ٝؿہ ٓ ػٔٓٞخ ً ٍػخ٣خ طزخ ٙكخٍ ہٞ
ٍہی طٜی۔ ٗخؿخثِ ٹ٤کٔٞا ک رخٍٗ ٓؼخٗی ُٗيگی کٗ ٞہخ٣ض
هَحد کَ ى٣خ طٜخ۔ ح ٍٝحُٕ ك٘ ٕٞکخ ُ ٍٝطٜخ ؿٗ ٞخہی ىٍرخٍٝا ٓ٤ں
هيٍ ُِ٘ٓ ٝض ٍکٜظ طٓ ٜگَ حهالم  ٝطٔيٕ ک ُ ٤ؿخٍص
گَ ط ٜ۔ (طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ،ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہٖ ۲طخ
)۲۸
٣ہ كخالص ط ٜؿذ پخٗک٣ٞں ٛيی ک ٤ٓ ٢ٓٝں ٓٛ۹۷ـَی رٔطخرن
 ٔٓ۷۷ حٓخّ ؿِحُی پ٤يح ہٞث ۔
ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ک ِٗى٣ک حُٕ ک طـي٣يی کخّ ک ٞىٝ
كٜٞا ٓ٤ں طؤ ْ٤ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔
()iكِٔلہ ح ٍٝرخ٤٘١ض ک رڑٛظ ہٞث ٓ٤الد کخ ٓوخرِہ ح ٍٝحٓالّ کی
َ١ف ٓ حُٕ کی ر٘٤خىٝا پَ كِٔہ
(ُٗ)iiيگی ٓ ٝؼخَٗص کخ حٓالٓی  ٝحهالهی ؿخثِ ٙح ٍٝحُٗکی ط٘و٤ي ٝ
حٛالف ۔
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض ؿِي حٛ ٍٝللہ)ٔ۷۹
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ہْ ٣ہخا حّ کخٍٗخٓ کخ ٓوظ َٜؿخثِ٤ُ ٙظ ہ٤ں7
كِٔلہ ٗٞ٣خٕ کخ ٗہخ٣ض گہَح ٓطخُؼہ کَک حّ پَ ط٘و٤ي
أالً۔ حُٗہٞا ٗ
ٔ
کی ح ٍٝحط٘ی ُرَىٓض ط٘و٤ي کی کہ حّ کخ ٍ ٙٝػذ ؿِٔٔٓ ٞخٗٞا پَ چٜخ
گ٤خ طٜخ کْ ہ ٞگ٤خ۔ حُٞ ٍٝگٞا پَ حُٕ کی ح٤ِٛض رخٍے آگخہی ہٞثی۔
صبٍَب ً۔ حُٗہٞا ٗ حُٕ ؿِطٞ٤ا کی حٛالف کی ؿ ٞكالٓلہ حٓ ٍٝظکِٔ ٖ٤کی
ػِ ّٞػوِ٤ہ ٓ٤ں گہَی
ٟي ٓ٤ں حٓالّ ک  ٙٝكٔخ٣ظی کَ ٍہ ط ٜؿٞ
ِ
رَ٤ٜص ٗہ ٍکٜظ ط ٜ۔حٓخّ ؿِحُی ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞرظخ٣خ کہ طٔہخٍے
ػوخثي ى٘٣ی ک حػزخص ک ُٓ ٤ؼو ٍٞىالثَ ٓٞؿٞى ہ٤ں ُ ٖہٌح ؿٓ َ٤ؼوٍٞ
رخطٞا پَ حَٛحٍ ك ٍٞ٠ہ ۔
صبنضب ً۔حُٗہٞا ٗ ٗہ َٛف حٓالّ ک ػوخثي کی ٓؼو ٍٞطؼز َ٤پ ٖ٤کی رِکہ
حكکخّ َٗ٣ؼض ح ٍٝػزخىحص ٘ٓ ٝخٓک ک حَٓحٍ ٜٓ ٝخُق رٜی ر٤خٕ
ک ٤۔ ح ٍٝحّ ٓؼخِٓ ٓ٤ں ُٞگٞا ک ٓخٓ٘ حٓالّ کخ ٛل٤ق طٍٜٞ
ٍکٜخ۔
ساثؼب ً۔حُٗہٞا ٗ حپ٘ ٝهض ک طٔخّ ٌٓہزی كَهٞا ح ٍٝحُٕ ک حهظالكخص
پَ ٗظَ ڈحُی۔ ح ٍٝپٍٞی طلو٤ن ک ٓخط ٜرظخ٣خ۔ کہ حٓالّ ح ٍٝکلَ کی
َٓكي٣ں ک٤خ ہ٤ں۔ح ٍٝکٖ كيٝى ٓ ٍحث ح ٍٝطخ٤ٓ َ٣ٝں طـخ ُٝکَٗ
ک ٓؼ٘ی حٓالّ ٓ ٗکَ ؿخٗ ک ہ٤ں۔ح ٙٝ ٍٝک٤خ چ٣ِ٤ں ہ٤ں ؿٖ کٞ
هٞحٓ ٙوٞح ٙػوخثي ى٤ٓ ٖ٣ں ىحهَ کَ ُ٤خ گ٤خ ہ ۔حٓطَف حُٗہٞا ٗ ُٞگٞا
ُح٣ٝہ ٗظَ ٓ٤ں ٓٝؼض پ٤يح کی۔
ک
ٔ
خبيغب ً۔حُٗہٞا ٗ ى ٖ٣ک كہْ ک ٞطخُ ٙک٤خ۔طوِ٤ي ؿخٓي کی ٓوض ٓوخُلض
کی۔حؿظہخى کی ٍٝف ک ٞطخُ ٙکَٗ کی ک ٖٗٞکی حُٞ ٍٝگٞا ک ٞکظخد
چ٘ٔہ ك ٞ٤کی َ١ف پ ٓ َٜطٞؿہ
ہللا ح٘ٓ ٍٝض ٍٓ ٍٞہللا ک
ٔ
ىالثی۔
عبدعب ً۔حُٗہٞا ٗ كَٓٞىٗ ٙظخّ طؼِ ْ٤پَ ط٘و٤ي کی۔ ح ٍٝطؼِ ْ٤کخ ح٣ک ٗ٤خ
ٗظخّ طـ ِ٣ٞک٤خ۔ حُّ ٝهض ٍحثؾ ٗظخّ طؼِ٤ٓ ْ٤ں ى ٝهْٔ کی هَحر٤خا پخثی
ؿخطی ط٤ٜں۔ح٣ک ٣ہ کہ ػِ ّٞىٗ٤خ ح ٍٝػِ ّٞى ٖ٣حُگ حُگ ط ٜ۔ ؿْ کخ
ٗظ٤ـہ ىُ ٝ ٖ٣ىٗ٤خ کی طلَ٣ن طٜخ۔ ؿ ٞحٓالٓی ٗوطۂ ٗظَ ٓ ر٘٤خىی ٍٞ١
پَ ؿِ ٢ہ ۔ ىَٓٝے ٣ہ کہ َٗػی ػِ ّٞکی ك٤ؼ٤ض ٓ رؼ ٞحٔ٣ی
ىحهَ ىٍّ ط٤ٜں ؿَٗ ٞػی حۂ٤ض ٗہ ٍکٜظی ط٤ٜں۔ح ٍٝحُٕ کٞ
چ٣ِ٤ں
ِ
ؿٍَٟٝ َ٤ی حۂ٤ض ى ٘٣کی ٝؿہ ٓ كَه ر٘ي٣خا پ٤يح ہٍ ٞہی
ط٤ٜں۔حٓخّ ؿِحُی ٗ حٕ هَحرٞ٤ا ک ٞى ٍٝکَک ح٣ک ٓٔ٣ٞخ ہٞح ٗظخّ
ر٘خ٣خ ؿْ کی حُّ ٝهض ٓوض ٓوخُلض کی گجی ٓگَ رؼي ٓ٤ں ؿظ٘
ٗظخٓخص طؼِ ْ٤ر٘  ٙٝطٔخّ طَ حٗہی هط ١ٞپَ ر٘ ؿ ٞحٓخّ ٗ ک٘٤ٜچ
ٓيحٍّ ػَر٤ہ ٓ٤ں ؿٜٗ ٞخد پڑٛخ٣خ ؿخ ٍہخ
ىث ٤ط ٜ۔ حّ ٝهض
ِ
ہ ۔حُّ کی حرظيحثی ه ٢ک٘ی حٓخّ ؿِحُی ہی کی ٍہ٘ٓ ٖ٤ض ہ ۔
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(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٞٓ ٖ٣الٗخ ٓٞىٝىی ٛللہ  ۲۸طخ)۲۴
حهالم ػخٓہ کخ پٍٞح ؿخثِ٤ُ ٙخ ح ٍٝحّ کخ ٗظ٤ـہ حُٕ کی
عبثؼب ً۔حُٗہٞا ٗ
ِ
کظخد حك٤خء حُؼِ ّٞہ ؿٞٓ ٞالٗخ ٗيٝی ک ِٗى٣ک حُٕ ک هِزی طخػَحص،
ػِٔی طـَرخص،حٛالكی ه٤خالص حٝ ٍٝؿيحٗی ک٤ل٤ض کخ آث٘٤ہ ہ (ىػٞص
 ٝػِٔ٣ض ؿِي حٛ ٍٝللہ ٕ )ٔ۸حّ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ ہَ ١زوہ۔ػِٔخء،
ٓ٘خثن ،حَٓحءٓ ،ال ٖ٤١ح ٍٝػٞحّ کی حهالهی كخُض پَ رَحٍ ٙحٓض ط٘و٤ي
کی ہ ۔ح ٍٝحٓالّ کخ ٛل٤ق حهالهی ٓؼ٤خٍ پ ٖ٤کَٗ کی ک ٖٗٞکی
ہ ۔

ايبو ؿضانی کی ؽن گٕئی ٔ ثے ثبکی:
حٓخّ ؿِحُی ک ِٗى٣ک حّ ػخُٔگ َ٤كٔخى ،ى٘٣ی  ٝحهالهی حٗلطخ ١کی
ٓذ ٓ رڑی ًٓہ ىحٍی ػِٔخء پَ ہ ؿ ٞحُٕ ک ِٗى٣ک حٓض کخ ٗٔک
ہ٤ں حگَ ٗٔک رگڑ ؿخث ط ٞحُّ ک ٞکٔٗٞی چ ِ٤ىٍٓض کَ ٓکظی ہ ۔
حُٕ ک ِٗى٣ک ٓال ٝ ٖ٤١كکخّ کی هَحری کخ ٓزذ رٜی ػِٔخء کی
کٍِٔٝی ح ٍٝحپ٘ كَحث ٓ ٞؿلِض ہ ۔ حُٕ ک ٞػِٔخء ٓ ٗکخ٣ض
ہ کہ  ٙٝػِٔخث ِٓق کی َ١ف حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ،
کِٔہ كن ػ٘ي ِٓطخٕ ؿخثَ کخ كَ٠٣ہ حٗـخّ ٗہ٤ں ى٣ظ ۔ حُٕ ک ِٗى٣ک
ٔ
حّ کخ ٓزذ ٣ہ ہ کہ هٞى رہض ٓ ػِٔخء ُىٗ٤خ ِ١زی ح ٍٝؿخِ١ ٙزی کخ
ٗکخٍ ہ ٞگج ہ٤ں۔
حٓخّ ؿِحُی ک ِٗى٣ک ػِٔخء ٓٞء ک رؼي ىَٓٝح ١زوہ ؿ ٞػخُٔگَ٤
كٔخى،حهالهی حٗلطخ ١ح ٍٝى٘٣ی طٍِ٘ کخ ًٓہ ىحٍ طٜخ۔  ٙٝحہَ كکٓٞض حٍٝ
ٓال ٝ ٖ٤١حَٓحء کخ ١زوہ طٜخ۔ حٓخّ ؿِحُی ٓ ى ٞٓ ٝرَّ پہِ
كَ٠ص ػزيہللا رٖ ٓزخٍک ٗ حٗہی ىٞٗٝا ػِٔخء ٓ ٝال ٖ٤١ک گَٝہٞا
ک ٞى ٖ٣کخ رگخڑٗ ٝحال هَحٍ ى٣خ طٜخ۔

ٍٓٛ َٝ ٞزخٜٗخ۔
َ ََٛ ٝحكٔي حُ ّي ٖ٣حِالَّ حُِٔٞک َ ٝحكزخٍ ٔ

حٓخّ ؿِحُی ٗ ح٣ک حُٓ ٔ٣خٗ ٓ٤ں کہ رخىٗخٓ ٙطِن حُؼ٘خٕ ح ٍٝہَ
َ١ف ک هٞحٟٗٞ ٝ ٖ٤حر ٓ ٢رخالطَ ط ٜح ٍٝحُٕ پَ حػظَح ٝکَٗخ
ٓٞص ک ٞپ٤خّ ى٘٣خ طٜخ۔ حّ ١زوہ کخ پٍٞی ؿَحٔص ک ٓخط ٜحكظٔخد ک٤خ حٍٝ
حُٕ پَ آُحىحٗہ ط٘و٤ي کی۔ حُٕ ک ُٓخٗ ٓ٤ں رخىٗخہٞا ک ػطٞ٤ا حٍٝ
پ٘٤ک٘ٞا ک ٞهز ٍٞکَٗ کخ ػخّ ٍٝحؽ طٜخ۔ حٓخّ ؿِحُی ٗ حٓٞحٍ
ِٓطخٗی کٗ ٞخؿخثِ ح ٍٝرخُؼٔ٘ٓ ّٞظزہ ح ٍٝكَحّ رظال٣خ۔ ح٣ِٓ ٍٝي ٣ہ کہ
ٓالٝ ٖ٤١هض ٓ حٕ ٍه ّٞکخ هز ٍٞکَٗخ رٜی ٓ٘خٓذ ٗہ٤ں ؿٖ ک ٓظؼِن
طلو٤ن ٣خ گٔخٕ ؿخُذ ہ کہ ٘ٓ ٙٝظزہ حٗ ٍٝخؿخثِ ہ٤ں۔حّ ُ ٤کہ حّ ٓ٤ں
کؼَص ٓ ى٘٣ی ٓلخٓي ہ٤ں۔ ح٣ک ؿگہ كَٓخط ہ٤ں7
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„„آؽ ٓال ٖ٤١حٕ ہی ُٞگٞا ک ٓخط٣ ٜہ ك٤خٟی کَط ہ٤ں ؿٖ ک
ٓظؼِن حُٕ ک٣ ٞہ حٓ٤ي ہٞطی ہ کہ  ٙٝحُٕ ٓ کخّ ُ ٓک٤ں گ ۔ حٕ ٓ
حُٕ کٓ ٞہخٍح كخ َٛہٞگخ ٙٝ ،حُٕ ٓ حپ٘ی حؿَح ٝپٍٞی کَ ٓک٤ں گ ۔
حُٕ ٓ حُٕ ک ىٍرخٍٝا حٓ ٍٝـِٔٞا کی ٍٗٝن رڑ ٛگی حٙٝ ٍٝ
ۂ٘٤ہ ُىػخ گٞثی ،ػ٘خ هٞحٗی ح ٍٝكخ ٝ َٟؿخثذ حُٕ کی طؼَ٣ق ٝ
ط٤ٛٞق ٓ٤ں ُگ ٍہ٤ں گ ۔ حّ ِِٓٔہ ٓ٤ں پہال ىٍؿہ ٓٞحٍ کی ًُض
کخ ہ ،ىَٓٝح هيٓض ک ُ ٤آٓيٍٝكض کخ ،طَٔ٤ح طؼَ٣ق ُ ٝىػخ گٞثی
کخ ،چٞطٜخ ٣ہ کہ ٝهض ٍَٟٝص حُٗک حؿَح٤ٓ ٝں ٓيى کی ؿخث ،
پخٗکٞحا كخ َٟرخٗی ح ٍٝىٍرخٍىحٍی ؿِ ّٞکی َٗکض ،چٜٹخ حظہخٍ
َٜٗص
ٓلزض،ىٓٝظی ح ٍٝكَ٣لٞا ک ٓوخرِ ٓ٤ں حُٕ کی حٓيحى ٝ
ٔ
ٓخطٞحا حُٕ ک ػٞ٤د ح ٍٝريحػٔخُٞ٤ا کی پَ ٙٝپٗٞی حگَ کٞثی ٗوٚ
حٕ ٓ٤ں ٓ کٔی ىٍؿہ ک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ٤ں ط ٞهٞح ٙٝ ٙحٓخّ ٗخكؼی ک
ىٍؿہ کخ ہ٣ ،ٞہ ٓال ٖ٤١ح٣ک پٔ٤ہ رٜی حُٕ پَ هَچ کَٗخ گٞحٍح ٗہ٤ں
کَ٘٣گ ۔ حّ ُ ٤کہ حّ ُٓخٗہ ٓ٤ں حٕ رخىٗخہٞا ٓ حٓ ٔ٣خٍ کخ
هز ٍٞکَٗخ رٜی ؿخثِ ٗہ٤ں ؿْ ک ٓظؼِن ٣ہ ػِْ ہ کہ  ٙٝكالٍ ہ حّ
ُ ٤کہ حّ ک ٗ ٙٝظخثؾ ؿٖ کخ ًکَ حٝپَ ہٞح ہ ظخہَ ہ٤ں۔ حّ ٓخٍ کخ
ط ٞک٤خ ًکَ ،ؿْ ک ٓظؼِن ٓؼِ ّٞہ کہ كَحّ ٣خ ٓ٘ظزہ ہ حد حگَ
کٞثی ٗو ٚحٕ ٓال ٖ٤١ک حٓٞحٍ ک ٞؿَحٔص ک ٓخط ٜهز ٍٞکَطخ ہ
حٛ ٍٝلخرہ  ٝطخرؼ ٖ٤کی ٓؼخٍ ى٣ظخ ہ ۔ ط ٙٝ ٞىٍكو٤وض كَٗظٞا کُٞ ٞہخ
ٍٝا پَ ه٤خّ کَطخ ہ ۔
(حك٤خء ػِ ّٞحُي ٖ٣ؿِي ٕ ٛللۂٖٕ رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض
كٜہ حٛ ٍٝللہ  ٔ۴۹طخ ٕٓٓ)
ٗوٜی ِٓط٘ض ح ٍٝؿخرَ ٔٓ ٝظزي رخىٗخہٞا ح ٍٝهٞىٓوظخٍ ٍُٝحء حٍٝ
كکخّ ک حُّ ى٤ٓ ٍٝں ؿذ کہ پٍٞی کی پٍٞی ه ّٞح ٍٝحّ ک رٖ٤
هٔ٤ض ٓ ر ٖ٤هٔ٤ض حكَحى کی ُٗيگی حٕ ک ٍكْ  ٝکَّ پَ طٜی۔ حٍٝ
ؿذ ٗزہ پَ هظَ ػخّ ہٓ ٞکظخ طٜخ۔ حٓخّ ؿِحُی کی ٣ہ ٛخف گٞثی حٍٝ
ٗظخّ ٓخُ٤خص ،آٓي ٍ ٝكض پَ ٣ہ کِٜی ہٞثی ط٘و٤ي ح ٍٝػِٔخء
ِٓط٘ض ک
ِ
کٓ ٞال ٝ ٖ٤١كکخّ ک ػِطٞ٤ا ک ٞهزٗ ٍٞہ کَٗ کی طَؿ٤ذ ٝ
طزِ٤ؾ(ؿ ٞكکٓٞض ٓ ػيّ طؼخ ٕٝح ٍٝحظہخٍ ٗخٍحٟگی ٣خ ر طؼِوی کی
ػالٓض ٓٔـٜی ؿخطی طٜی) ح٣ک حچٜخ هخٛخ ؿہخى طٜخ۔ؿْ کی ِٗحکض
کخحٗيحُ ٙحهزخٍحص ح ٍٝطوََٝ٣ا کی آُحىی ک حّ ػہي ح ٍٝؿٔہٍٞی ٝ
ىٓظٍٞی (هٞح ٙرَحث ٗخّ) ى٤ٓ ٍٝں ٛل٤ق  ٍٞ١پَ ٗہ٤ں ُگخ٣خ ؿخ ٓکظخ۔
حٓخّ ؿِحُی ٗ َٛف طلَ ٝ َ٣ط٤ٜ٘ق پَ حکظلخ ٗہ٤ں کی رِکہ ؿذ حُٕ
ک ٞرخىٗخ ِٝ ٙهض ٓ ِٓ٘ کخ حطلخم ہٞح ط ٞرَٜے ىٍرخٍ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ
کِٔہ كن رِ٘ي ک٤خ۔ ِٓک ٗخِٓ ٙـٞهی کخ ر٤ٹخ ِٓطخٕ ٓ٘ـَ پٍٞے هَحٓخٕ
ٔ
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ٓالهخص ک

کخ كَٓخَٗٝح طٜخ۔ حٓخّ ؿِحُی ٗ
کَک کہخ7
„„حكٔ ّٞکہ ِٓٔٔخٗٞا کی گَىٗ٤ں ٓ٤ٜزض ح ٍٝطکِ٤ق ٓ ٹٞٹی ؿخطی
ہ٤ں ح ٍٝطَ٤ے گٜٞڑٝا کی گَىٗ٤ں ٞ١م ہخث ٍُّ٣ں ک رخٍ ٓ ‟‟
ٓلٔي رٖ ِٓک ٗخ ٙک ٞؿ٘ٓ ٞـَ کخ رڑح رٜخثی ح ٍٝحپ٘ ٝهض کخ ٓذ ٓ
رڑح رخىٗخ ٙطٜخ۔ ح٣ک ہيح٣ض ٗخٓہ ُک ٜکَ ر٤ٜـخ ؿْ ٓ٤ں حُّ ک ٞكخکٔخٗہ
حٛالف ِٓکی کی َ١ف ٓظٞؿہ ک٤خ۔
هٞف هيح ،حٍٝ
ًٓہ ىحٍٞ٣ا،
ِ
ِ
(ٓکظٞرخص حٓخّ ؿِحُی رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض ٛللہٕٓٓطخ
ٕٔٓ)

ايبو اثٍ

ٝهض حّ ٓ

هطخد

رًٍٍہ:

ؿٔ٤خ کہ ہْ ػَ ٝکَ چک ہ٤ں۔حٓخّ ؿِحُی ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ًہٖ پَ
ٓ كالٓلہ ٗٞ٣خٕ ٝ ٍّٝ ،ػـْ کخ ٍػذ هخٛخ کْ ک٤خ طٜخ۔ح ٍٝک ٖٗٞکی
ض
طٜی کہ ى ٖ٣ک كہْ ک ٞطخُ ٙکَ٣ں حُٞ ٍٝگٞا ک ٞىٝرخٍ ٙکظخد ہللا ِ ٘ٓ ٝ
ٍٓ ٍٞہللا کی َ١ف پ َ٤ٜى٣ں۔حٓ ٍٝخط ٜہی ٓخطٓ ٜال ،ٖ٤١حَٓح ،ػِٔخء
ٝؿ َٙ٤کٍ ٞػخ٣خ کی طزخ ٙكخُی کی َ١ف طٞؿہ ىالثی ح ٍٝحپ٘ی حٛالف
کی َ١ف طَؿ٤ذ ک ُ ٤هط ١ٞرٜی ُک ٜ۔ طخہْ ٓ٤خٓی حٗوالد ک
ُ ٤حُٗہٞا ٗ کٞثی رخهخػي ٙطلَ٣ک ٗہ٤ں حُٹٜخثی حٗ ٍٝہ كکٓٞض ک
ٗظخّ پَ کٞثی هل٤ق ٓ هل٤ق حػَ ڈحٍ ٓک٘ ٓ٤ں کخٓ٤خد ٗہ ہٓٞک ۔
حُٕ ک رؼي ِٓٔٔخٕ هٞٓٞا کی كخُض هَحد ٓ هَحد طَ ہٞطی چِی
گجی ٣ہخا طک کہ ح٣ک ٛيی رؼي طخطخٍی ٞ١كخٕ ک ىٍٝحُے ٓٔخُک
حٓالٓ٤ہ پَ ٹٞٹ پڑے ح ٍٝحّ ٗ حُٕ ک پٍٞے طٔيٕ ک ٞطزخ ٙکَک
ٍک ٜى٣خ۔حٓخّ ؿِحُی ک کخّ ٓ٤ں کِٔٞ٣ٍٝا ٓ رچ کَ حٓخّ ٓٞٛٞف
ک ح َٛکخّ ٣ؼ٘ی حٓالّ کی ًہ٘ی  ٝحهالهی ٍٝف کُٗ ٞي ٙکَٗ حٍٝ
ريػض ٟ ٝالُض کی آالث٘ٞا کٗ ٞظخّ كکَ ٗ ٝظخّ طٔيٕ ٓ چٜخٗٹ
چٜخٗٹ کَ ٗکخُ٘ ک کخّ کٞؿْ ٗو ٗ ٚآگ رڑٛخ٣خ  ٙٝحرٖ ط٤ٔ٤ہ
طٜخ۔
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہٕ ۷طخ ٖ)۷
ِٓٔٔخٗٞا ک حٗيٍ حُّ ى٤ٓ ٍٝں ؿہخا كالٓلہ ٗ گَٔحہی پ٤ٜالثی ہٞثی
طٜی ط ٞىَٓٝی َ١ف ػِٔی ح ٍٝىٍٓی كِوٞا ٓ٤ں ٛيٞ٣ا ٓ ح٣ک
َٓٓ ٞهيّ ٗکخُ٘خ
ؿٔٞى ١خٍی طٜخ کہ حپ٘ گَ ٙٝک كوہی ىحثَٓ ٙ
ِ
ؿَّ ٓٔـٜخ ؿخطخ طٜخ ح ٍٝهَإٓ  ٝكي٣غ ک ٞحٕ كوہی ِٓٔکٞا ح ٍٝحپ٘
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گَ ٙٝک ػَٔ کی ػ٘٤ک ٓ ى٣ک ٜ٘کخ ػخّ ٍٝحؽ طٜخ۔ ح ٍٝهي ْ٣كوہی
ص كخٍ کی
ًه٤ٓ َٙ٤ں حٟخكہ ٗخٓٔکٖ ٓٔـٜخ ؿخٗ ُگخ طٜخ۔ حّ ِ ٍٞٛ
حٛالف ک ُ ٤ح٣ک حٓ ٔ٣ليع ،كو٤ہہ ح ٍٝحُُٞٛی کی ٍَٟٝص طٜی
ؿ ٞپٍٞے حٓالٓی ػِٔی ًه َٙ٤کخ ؿخثِ ُ ٙچکخ ہٞ۔ ؿ ٞهَإٓ  ٝكي٣غ
کخ حٗظہخثی گہَح ػِْ ٍکٜظخ ہ ٞح ٍٝكوہخء ک حهظالكخص ح ٍٝحُٕ ک ٓخهٌ ٝ
ىالثَ حُّ ک ٞہَ ٝهض ٓٔظلٍ َ٠ہ٤ں۔ حپ٘ ٌٓہذ ک ػال ٙٝىَٓٝے
ٖ
كظٞی
ٌٓحہذ ح ٍٝحُٕ کی ؿِث٤خص ٓ حُٕ ٌٓحہذ ک حہَ ىٍّ ح ٍٝحہَ
ٓ ُ٣خى ٙرخهزَ ہٞ۔ حّ ک ٓخطُٗ ٙٝ ٜيگی ک ػِٔی ٓ٤يحٕ کخ رٜی
ذ هِْ رٜی ہ ،ٞحٛ ٍٝخكذ ٓ٤ق رٜیٓ ،الٝ ٖ٤١هض
ٗۂٞحٍ ہٛ ،ٞخك ِ
کِٔہ كن کہ٘ ٓ حُٓ رخک ٗہ ہٞ۔ ح ٍٝطخطخٍی ؿٔ٤
ک ٓخٓ٘
ٔ
هٗٞوٞحٍ ىٖٗٔ ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ُ٘کَ حٓالّ کی ه٤خىص کَٗ ٓ حُٓ
ػٌٍ ٗہ ہٞ۔ىٍّ ک كِوٞا ،کظذ هخٗٞا ک گٞٗٞأٓ ،ـي کی
هِ ٞطٞا٘ٓ ،خظَ ٙکی ٓـِٔٞا ٓ ُ کَ ؿ َ٤هخٗہ کی کخٍ کٞٹٜڑی
ٓ٤يحٕ کخٍ ُحٍ طک حُّ کی ٣کٔخا پَٝحُ  ٝكخطلخٗہ طَکظخُ ہ ٞحٍٝ
حٍٝ
ِ
ہَؿگہ حُّ کی ًحص ٓلظَّ ح ٍٝحُّ کی حٓخٓض ِّٓٔٔہ ہٞ۔
آٹ٣ٜٞں ٛيی ک ُ ٤ح٣ک حِ َٓ ٔ٣ى کخَٓ کی ٍَٟٝص طٜی ؿٞ
ُٗيگی ک طٔخّ ٓ٤يحٗٞا کخ ٓـخہي ہ ٞح ٍٝؿْ کی ؿيٝؿہي حٍٝ
حٛالكخص کٔی ح٣ک ٗؼز طک ٓليٝى ٗہ ہٞا۔ ٣ہ ٗ٤ن حالٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ
ػخُْ حٓالّ ٓ٤ں ح٣ک حٔ٣ی ػِٔی  ٝػِٔی كَکض
کی ًحص طٜی ؿْ ٗ
ِ
حُٗ ٍٝيگی پ٤يح کَىی ؿْ ک حػَحص ٛي٣خا گٍِ ؿخٗ ک رؼي رٜی
ہ٤ں(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض ؿِي ى ّٝحرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ٛللہ ٖٕ
هخثْ
ِ
کِٔہ كن ک ُ ٤حُٕ کی
ؿٌرہ ؿہخى ح ٍٝحػالث
طخ  )ٕ۷ہْ ٣ہخا حُٕ ک
ٔ
ٔ
ؿَحٔص  ٝر رخکی ،كن گٞثی ح ٍٝىَُ٤ی ٗ ٝـخػض ک چ٘ي ٝحهؼخص
پ ٖ٤کَ٣ں گ ۔
حٓخّ ؿِحُی ک ڈ٣ڑ ٞٓ ٛرَّ رؼي ٓخط٣ٞں ٛيی ک ٜٗق آهَ ٓ٤ں
ٔٛ۲۲ـَی رٔطخرن ٕ ٕٔ۲ حٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ پ٤يح ہٞث ۔٣ہ ُٓ ٙٝخٗہ طٜخ
کہ ىٍ٣خث ٓ٘ي ٓ ٛكَحص ک ک٘خٍٝا طک طٔخّ ِٓٔٔخٕ هٞٓٞا کٞ
طخطخٍی ؿخٍص گَ پخٓخٍ کَ چک ط ٜ۔حٗ ٍٝخّ کی َ١ف رڑٍ ٛہ
ط ٜ۔ َِٓٔٔ پکخّ رَّ کی حٕ ٗکٔظٞا ٗ ىحثٔی هٞف ح ٍٝريحٓ٘ی
کی كخُض ٗ ح ٍٝػِْ  ٝطہٌ٣ذ ک طٔخّ َٓکِٝا کی طزخہی ٗ
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞحّ َٓطزۂ پٔظی ٓ رٜی رہض ٗ٤ک گَح ى٣خ طٜخ ؿْ پَ
حٓخّ ؿِحُی ٗ حُٕ ک ٞپخ٣خ طٜخ۔طوِ٤ي ؿخٓي حّ كي ک ٞپہ٘چ گجی طٜی۔ کہ
ٓوظِق كوہی ح ٍٝکالٓی ٌٓحہذ گ٣ٞخ ٓٔظوَ ى ٖ٣رٖ گج ۔ حؿظہخى ٓؼ٤ٜض
رٖ کَ ٍ ٙگ٤خ۔ريػخص  ٝهَحكخص ٗ َٗػی ك٤ؼ٤ض حهظ٤خٍ کَ ُی۔ ؿخہَ ٝ
گَٔح ٙػٞحّ ،ىٗ٤خ پَٓض ٣خ ط٘گ ٗظَ ػِٔخء ح ٍٝؿخہَ  ٝظخُْ كکَٔحٗٞا
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کی حٔ٣ی ٓظگض رٖ گجی طٜی۔ کہ حّ حطلخى ػالػہ ک هالف کٔی حٛالف
ک ُ ٤حُٹٜ٘خ حپ٘ی گَىٕ ک ٞهٜخد کی چَٜی ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤کَٗ
ٓ کْ ٗہ طٜخ۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ گ ٞحُّ ٝهض ٛل٤ق حُو٤خٍ ٤ٓٝغ حُ٘ظَ
كو٤وض ٗ٘خّ ػِٔخء ٗخپ٤ي ٗہ ط ٜ۔ٗہ حُٕ ٓک ح ٍٝحِٛی ٞٛكٞ٤ا کی
ؿٞؿخى ٙكن پَ گخِٕٓ طٓ ٜگَ ؿْ ٗ حّ طخٍ٣ک ُٓخٗہ
کٔی طٜی
ٔ
ُ
ٓ٤ں حٛالف کخ ػِْ حٹٜخٗ کی ؿَحص کی  ٙٝح٣ک ہی ہللا کخ ر٘ي ٙطٜخ۔
(طـي٣ي ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ۷۷طخ )۷۲
حٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ هَإٓ ٓ٤ں گہَی رَ٤ٜص ٍکٜظ ط ٜ۔ كي٣غ ک حٓخّ
ط ٜ۔ طلوہ کی ٗخٕ ٣ہ طٜی کہ رالٗزہ حُٕ کٓ ٞـظہي ٓطِن کخ َٓطزہ كخَٛ
طٜخ۔ػِ ّٞػوِ٤ہ٘ٓ ،طن ،كِٔلہ ح ٍٝکالّ پَ گہَی ٗظَ طٜی۔ ٣ہٞى ٝ
ٖ
ٜٗخٍی ک ٌٓہزی ُٹَ٣کَ ح ٍٝحُٕ ک ٌٓہزی كَهٞا ک حهظالكخص پَ حُٕ
کی ٗظَ حط٘ی ٤ٓٝغ طٜی کہ گُٞڈ ُ٣ہَ ک رو ٍٞکٞثی ٗو ٚؿ ٞطٍٞحص
کی ٗو٤ٜظٞا ٓ رلغ کَٗخ چخہ  ٙٝحرٖ ط٤ٔ٤ہ کی طلو٤وخص ٓ ر
ٗ٤خُ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ حد ٓذ ػِٔی کٔخالص ک ٓخطٓ ٜخط ٜحّ ٗو ٚکی
حظہخٍ كن ٓ٤ں کزٜی کٔی رڑی ٓ رڑی
ؿَحص  ٝۂض کخ ٣ہ كخٍ طٜخ کہ
ِ
كظی کہ ٓظؼيى َٓطزہ ؿ َ٤ر٤ٜـخ گ٤خ ح ٍٝآهَ کخٍ
١خهض ٓ رٜی ٗہ ڈٍح۔ ٖ
ؿ َ٤ہی ٓ٤ں ؿخٕ ىے ىی۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ  ٙٝحٓخّ ؿِحُی ک چٜٞڑے
ہٞث کخّ ک ٞحُٕ ٓ ُ٣خى ٙهٞری ک ٓخط ٜآگ رڑٛخٗ ٓ٤ں کخٓ٤خد
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ )۷۲
ہٞح۔
ٗ٤ن حالٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ حٓالّ کی طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض ٓ٤ں ؿ ٞحہْ
کخٍٗخٓہ حٗـخّ ى٣خ ہ  ٙٝحگَ چہ رہض ٓ ػِٔی  ٝػِٔی ٗؼزٞا پَ
كخٝی ہ ُ٤کٖ حُٕ ک ٞچخٍ كٜٞا پَ طؤ ْ٤ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ؿٞحُٕ کی
طخٍ٣ن حٛالف  ٝطـي٣ي ٓ٤ں هٜٛٞی حۂ٤ض ٍکٜظ ہ٤ں۔ ٣ہ چخٍ حہْ
ٗؼز ٓ٘يٍؿہ ً َ٣ہ٤ں7۔
(ٔ)ػو٤ي ٔٙطٞك٤ي کی طـي٣ي حَ٘ٓ ٍٝکخٗہ ػوخثي  ٍّٞٓ ٝکخ حرطخٍ
(ٕ )كِٔلہ ٘ٓ ٝطن ح ٍٝػِْ کالّ کی ط٘و٤ي ح ٍٝکظخد ٘ٓ ٝض ک ٝ َُ١
حِٓٞد کی طَؿ٤ق
ُ
(ٖ)ؿ َ٤حٓالٓی َِٓ  ٝكَم کی طَى٣ي ح ٍٝحٕ ک ػوخثي  ٍّٞٓ ٝک
حػَحص کخ ٓوخرِہ
)ػِ٣َٗ ّٞؼض کی طـي٣ي ح ٍٝكکَ حٓالٓی کخ حك٤خء۔
(۹
ِ
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ چہخٍّ حُ ٓٞالٗخ
ٗيٝی ٛللہ )ٔٓ۷
حُٕ ک کخٍٗخٓٞا کٓ ٞوظ ٍٞ١ َٜپَ ٞ٣ا ر٤خٕ ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ 7۔
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(ٔ)حُٗہٞا ٗ ٗٞ٣خٗی ٓ٘طن  ٝكِٔلہ پَ حٓخّ ؿِحُی ٓ ُ٣خى ٙگہَی حٍٝ
ُرَىٓض ط٘و٤ي کی۔ ح ٍٝحّ کی کِٔٞ٣ٍٝا کٞ٣ ٞا ٗٔخ٣خا کَک ىکٜخ٣خ
کہ ػوِ٤ض ک ٓ٤يحٕ پَ حّ کخ طِٔ ٢ۂ٘٤ہ ک ُ ٤ڈ٤ٛال ہ ٞگ٤خ۔حٍٝ
حّ ط٘و٤ي ک حػَحص َٓ٘م ہی طک ٓليٝى ٗہ ٍہ ۔ رِکہ ٓـَد رٜی
پہ٘ک ۔ چ٘خٗکہ ٍٞ٣پ ٓ٤ں حٍٓط ٞکی ٓ٘طن حٗٞ٣ ٍٝخٕ ُى ٙكِٔل٤خٗہ
ٗظخّ ک هالف پہِی ط٘و٤يی آٝحُ حٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ک ڈٛخثی ٓ ٞرَّ رؼي
حُٹٜی۔
(ٕ)حٗہٞا ٗ حٓالّ ک ػوخثي حكکخّ ح ٍٝهٞحٗ ٖ٤کی طخث٤ي ٓ٤ں حٔ٣
ُرَىٓض ىالثَ هخثْ ک ٤ؿ ٞحٓخّ ؿِحُی ک ىالثَ ٓ ُ٣خىٓ ٙؼوٍٞ
رٜی ط ٜ۔ ح ٍٝحٓالّ کی حٍٝ َٛف ک كخَٓ ہ٤ٓ ٗٞں حٕ ٓ رڑٛ
ہٞث ط ٜ۔ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ک ُٓخٗ ٓ٤ں ؿ ٞى ٖ٣ک ػِٔزَىحٍ طٙٝ ٜ
كو ٢حكکخّ ٗوَ کَ ى٣ظ ط ٜ۔طلہٗ ْ٤ہ کَ ٓکظ ط ٜ۔ ح ٍٝكِٔلہ حٍٝ
ًٍ٣ؼہ طلہ ْ٤ر٘خٗ کی ٝؿہ ٓ کظخد ٘ٓ ٝض
حٛطالكی ٓؼوٞالص کٞ
ٔ
حػِی ٓپَٹ ک ٞکْ  ٝر ٖ٤ک ٜٞى٣ظ ط ٜ۔ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ ػوخثي ٝ
کی
ٖ
حكکخّ ک ٞحٕ کی حٓ َٛپَٹ ک ٓخط ٜر کْ  ٝکخٓض ر٤خٕ رٜی ک٤خ۔
ح ٍٝپ َٜطلہ ْ٤کخ ٤ٓ ٙٝيٛخ ٓخىٛخ ڈ٘ٛگ حهظ٤خٍ ک٤خ ؿْ ک ٓخٓ٘ ػوَ
ک َٓ ٞؿٜکخٗ ک ٓٞح چخٍٗ ٙہ طٜخ۔حّ ُرَىٓض کخٍٗخٓ کی طؼَ٣ق
حٓخّ كي٣غ ػالّ ًہزی ٗ حٕ حُلخظ ٓ٤ں کی ہ „„ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ هخُٚ
٣َ١وہ ِٓق کی كٔخ٣ض کی ح ٍٝحّ کی طخث٤ي ٓ٤ں ح ٔ٣ىالثَ
ٓ٘ض حٍٝ
ٔ
ح ٍٝح٣َ١ ٔ٣وٞا ٓ کخّ ُ٤خ ؿٖ کی َ١ف حٕ ٓ پہِ کْ کی
ٗظَ ٗہ گجی طٜی‟‟۔
(ٖ) حُٗہٞا ٗ طوِ٤ي ؿخٓي ک هالف ٗہ َٛف آٝحُ حُٹٜخثی۔ رِکہ
حُٝی ک ٓـظہي ٖ٣ک ٣َ١وہ پَ حؿظہخى کَک ىکٜخ٣خ۔ حّ ک
هَٕٝ
ٖ
ض
ٓخط ٜحٗہٞا ٗ ح ٍٝحُٕ ک ؿِ َ٤حُويٍ ٗخگَى كخكع حرٖ ه ٗ ْ٤كکٔ ِ
 َُ١هخٗٓ ٕٞخُی پَ حط٘خ ٗل ْ٤کخّ ک٤خ۔ ؿْ کی
طَ٘٣غ حٗ ٍٝخٍع ک
ِ
ٓؼخٍ حٕ ٓ پہِ ک َٗػی ُٹَ٣کَ ٓ٤ں ٗہ٤ں ِٓظی۔٣ہ ٞٓ ٙٝحى ہ
ؿْ ٓ حُٕ ک رؼي حؿظہخىی کخّ کَٗ ٝحُٞا ک ٞرہظٍَ ٖ٣ہ٘ٔخثی
كخ َٛہٞثی ح ٍٝہٞطی ٍہ گی۔
( )۹حٗہٞا ٗ ريػخص حَ٘ٓ ٍٝکخٗہ ٍٓ ّٞح ٍٝحػظوخىی  ٝحهالهی
گَٔحہٞ٤ا ک هالف ٓوض ؿہخى ک٤خ ح ٍٝحّ ِِٓٔہ ٓ٤ں رڑی ٓ٤ٜزظ٤ں
حُٹٜخث٤ں۔حّ ط٘و٤ي  ٝط٘و٤ق ٓ٤ں حّ ٗو ٗ ٚکٔی کی ٍٍ ٝػخ٣ض ٗہ
کی۔حّ آُحى ه٤خُی حٛ ٍٝخف گٞثی کی ٝؿہ ٓ ح٣ک ُىٗ٤خ حُٕ کی ىٖٗٔ
ہ ٞگجی۔ ح ٍٝآؽ طک ىٖٗٔ چِی آطی ہ ۔ ؿُٞ ٞگ حُٕ ک ػہي ٓ٤ں
ط ٜ۔حُٗہٞا ٗ ٓويٓخص هخثْ کَک کجی رخٍ ؿ َ٤رٜـٞح٣خ۔ح ٍٝؿ ٞرؼي
حٓالّ
ٓ٤ں آث حُٗہٞا ٗ طکل ٝ َ٤ط َ٤ِ٠کَک حپ٘خ ىٍ ٹٜ٘ڈح ک٤خ۔ ٓگَ
ِ
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پٜٗٞکخ طٜخ۔ حُّ کی آٝحُ ِ

هخُ ٚک حطزخع کخ ؿ ٍٞٛ ٞحّ ٗوٗ ٚ
رخُگ٘ض حد طک رِ٘ي ہٍٞہی ہ ۔
حّ کخّ ک ٓخطٓ ٜخط ٜحُٗہٞا ٗ طخطخٍی ٝك٘ض  ٝرَرَ٣ض ک ٓوخرِہ
ٓ٤ں طِٞحٍ ٓ رٜی ؿہخى
ک٤خ۔حُّ ٝهض ٓٗ ٝ َٜخّ حّ ٓ٤الد ٓ رک ہٞث ط ٜ۔حٓخّ ٗ
ٝہخا ک ػخّ ِٓٔٔخٗٞا حٍٝ
ُ
ٍثٞٔ٤ا ٓ٤ں ؿَ٤ص  ٝكٔ٤ض کی آگ پٜٗٞکی۔ ح ٍٝحٗہ٤ں ٓوخرِہ پَ آٓخىٙ
ک٤خ۔ حُٕ ک ہْ ػٗ َٜہخىص
ى٣ظ ہ٤ں کہ ِٓٔٔخٕ طخطخٍٞ٣ا ٓ حط٘ َٓػٞد ہ ٞچک ط ٜکہ حُٕ
کخ ٗخّ ٖٓ کَ کخٗپ حُٹٜظ ط ٜ۔ حٍٝ
حُٗک ٓوخرِ ٓ٤ں ؿخط ہٞث ڈٍط ط ٜ۔ ٓگَ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ حُٕ ٓ٤ں
ؿہخى کخ ؿ ٕٞپٜٗٞک کَ ٗـخػض کی
ٝ
(طـي٣ي
ٓٞثی ہٞثی ٍٝف ک ٞر٤يحٍ کَى٣خ۔
حك٤خث ىٛ ٖ٣للہ ۷۷طخ )۷۴

عزثہ عہبد أس اٌُ کی عشأد ٔ ثٍجبکی:
اثٍ رًٍٍہ کب
ٔ

ِٓطخٕ ٓ َٜک ِٓٔٔخٕ ُ٘کَ کی
طخطخٍٞ٣ا ک هخُحٕ ک ہخطٜٞا
ِ
حہَ ىٓ٘ن ٗ
ٗکٔض ک رؼي ِٓطخٗی حكٞحؽ ٗ ٓ َٜکخ ٍُم ک٤خ۔ حِ ٍٝ
ىٓ٘ن ٓ٤ں پ٘خُ ٙی۔ ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں حّ ٗکٔض ٓ ٗي٣ي ريكٞحٓی پِ٤ٜی
ح ٍٝرڑے رڑے ػِٔخء حَٓ ٍٝکَى ٙحٗوخٗ ٙہَ چٜٞڑ چٜٞڑ ٓ َٜکخ
ٍم کَ ٍہ ط ٜ۔ ه٤يٞ٣ا ٗ ؿ َ٤هخٗہ طٞڑ کَٗہَ ٓ٤ں ُٞٹ ٓکخ ىی۔
کٞثی ًٓہ ىحٍ كخکْ ح٘ٓ ٍٝظظْ ٗہَ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ٗہ طٜخ۔ حُى َٛهخُحٕ کی
آٓي کخ ؿِـِہ طٜخ۔ؿْ ٓ ٍہ ٓہ كٞحّ پَحگ٘ي ٙط ٜ۔
حػ٤خٕ ٗہَ ح ٍٝحرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ ٓ٘ ٍٙٞک٤خ۔ کہ حرٖ ط٤ٔ٤ہ
٣ہ كخالص ى٣ک ٜکَ
ِ
چ٘ي ػِٔخء حٍ ٍٝكوخ کی ٓ٤ض ٓ٤ں هخُحٕ ٓ ٓالهخص کَ٣ں۔ح ٍٝىٓ٘ن
ک ُ ٤پَٝحٗۂ حٖٓ كخ َٛکَٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں۔
ٛ۲۴۴ـَی ٓ٤ں حرٖ ط٤ٔ٤ہ ح ٍٝطخطخٍٞ٣ا ک ؿزخٍ رخىٗخ ٙهخُحٕ کی
ٓالهخص „„رٔک‟‟ٓ٤ں ہٞثی۔ٗ٤ن کٔخٍ حُي ٖ٣ؿ ٞحّ ٝكي ٓ٤ں ٗخَٓ ط ٜ۔
حّ ٓالهخص کخ كخٍ ر٤خٕ کَط ہ٤ں۔
„„ٓ٤ں ٗ٤ن ک ٓخط ٜحّ ٓـِْ ٓ٤ں ٓٞؿٞى طٜخ۔ ِٓ ٙٝطخٕ هخُحٕ کٞ
ػيٍ  ٝحٜٗخف کی آ٣خص  ٝحكخى٣غ ح ٍٝہللا  ٍٍٞٓ ٝک حٍٗخىحص ٝ
حكکخّ ٓ٘خط ط ٜحُٕ کی آٝحُ رِ٘ي ہ ٞؿخطی طٜی ح ٍٝرَحرَ ِٓطخٕ ک
هَ٣ذ ہٞط ؿخط ط ٜ۔ ٣ہخا طک کہ هَ٣ذ طٜخ کہ حُٕ ک گٜٹ٘ حُّ
ک گٜٹ٘ ٓ َٓ ؿخث٤ں۔ ِٓطخٕ ک ٞحّ ٓ ککٗ ٜخگٞحٍی ٗہ ہٞثی
ح ٙٝ ٍٝرڑی طٞؿہ ٓ کخٕ ُگخث حُٕ کی گلظگٍ ٖٓ ٞہخ طٜخ۔ ح ٍٝۂہ طٖ
ٓظٞؿہ طٜخ۔حّ پَ حُٕ کخ حٔ٣خ ٍػذ ١خٍی طٜخ ح ٙٝ ٍٝحُٕ ٓ حٔ٣خ ٓظخػَ
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طٜخ کہ حُّ ٗ ُٞگٞا ٓ پٞچٜخ کہ ٣ہ ػخُْ ک ٕٞہ٤ں ٓ٤ں ٗ آؽ طک
حٔ٣خ ٗوٗ ٚہ٤ں ى٣کٜخ حٗ ٍٝہ حّ ٗو٣ُ ٓ ٚخى ٙکٞثی ىُ َ٤ح ٍٝهٞی
حُوِذ آؽ طک ى٣ک٤ٓ ٜ٘ں آ٣خ۔ ٓـ ٜپَحرٜی طک کٔی کخ حٔ٣خ حػَ ٗہ٤ں پڑح
طٜخ۔ ُٞگٞا ٗ حٕ کخ طؼخٍف کَح٣خ ح ٕ ٍٝک ػِٔی ح ٍٝػِٔی کٔخالص
کخ ًکَ ک٤خ۔
ٖ
ىػٞی ہ کہ طْ ِٓٔٔخٕ ہ ٞحٍٝ
حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ هخُحٕ ٓ کہخ کہ طٔہخٍح
ٖٓ٤ًٗٞ
ٓـٓ ٜؼِ ّٞہٞح ہ کہ طٔہخٍے ٓخط ٜهخٟی ،حٓخّ٤ٗ ،ن حٔ ٍٝ
رٜی ٍہخ کَط ہ٤ں ُ٤کٖ حّ ک رخٝؿٞى طْ ٗ ِٓٔٔخٗٞا پَ كِٔہ ک٤خ
كخالٗکہ طٔہخٍے رخپ ح ٍٝىحىح کخكَ ہ ٗٞک رخٝؿٞى ح ٔ٣حػٔخٍ ٓ
ٓلظَُ ٍہ ۔ حُٗہٞا ٗ ؿٞکک ٜػہي ک٤خ طٜخ  ٙٝپٍٞح ک٤خ ح ٍٝطْ ٗ ؿٞ
ػہي ک٤خ طٜخ  ٙٝطٞڑ ى٣خ ح ٍٝؿ ٞکک ٜکہخ طٜخ حُّ ک ٞپٍٞح ٗہ٤ں ک٤خ حٍٝ
ر٘يگخٕ هيح پَ ظِْ ک٤خ‟‟۔
ِ
ٗ٤ن کٔخٍ حُي ٖ٣کہظ ہ٤ں کہ حٔ٣ی ٓوض گلظگ ٞک رخٝؿٞى ٗ٤ن رڑے
حػِحُ  ٝحکَحّ ٓ ٝحپْ آث ۔ طخطخٍٞ٣ا ک ہخط ٜؿِٔٔٓ ٞخٕ ه٤ي ط ٜحُٕ
كٖٔ ٓلخٍٕ ٓ چٜٞڑ ىی گجی۔ ٗ٤ن کہخ کَط
کی رڑی طؼيحى حُٕ کی
ِ
ط ٜکہ ؿ َ٤ہللا ٓ ط ٙٝ ٞڈٍے گخ ؿْ ک ىٍ ٓ٤ں کٞثی رٔ٤خٍی ہ ۔
حٓخّ حكٔيرٖ ك٘زَ ٓ کٔی ٗ كکخّ ٓ حپ٘ حٗي٘٣ہ ح ٍٝهٞف کخ
حظہخٍ ک٤خ ،كَٓخ٣خ „„حگَ طْ ط٘يٍٓض ہٞط ط ٞکٔی ٓ ٗہ ڈٍط ۔‟‟

اٌک دٔعشے ہًشاہی هبمی انونبء اثٕانؼجبط ارُب أس امبكہ
کشرے ہٍں۔

„„حّ ٓـِْ ٓ٤ں حرٖ ط٤ٔ٤ہ ح ٍٝحُٕ ک ٍكوخء ک ٓخٓ٘ کٜخٗخ ٍکٜخ گ٤خ۔
حٓ ٍٝذ َٗ٣ک ہ ٞگج ۔ ُ٤کٖ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ىٓض کٖ ٍہ ىٍ٣خكض ک٤خ گ٤خ
کہ آپ کٞ٤ا َٗکض ٗہ٤ں کَط ؟ كَٓخ٣خ کہ ٣ہ کٜخٗخ کذ ؿخثِ ہ ۔ ٣ہ طٞ
ؿَ٣ذ ِٓٔٔخٗٞا کی ر٤ٜڑ رکَٞ٣ا ک گٗٞض ٓ ط٤خٍ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ حٍٝ
ُٞگٞا ک ىٍهظٞا کی ُکڑی ک ح٘٣ي ٓ ٖٛپکخ٣خ گ٤خ ہ ۔ هخُحٕ ٗ
حُٕ ٓ ُىػخ کی ىٍهٞحٓض کی۔ٗ٤ن ٗ حٕ حُلخظ ک ٓخطُ ٜىػخ کی کہ
هيح٣خ حگَ آپ ک ِٗى٣ک هخُحٕ کخ حّ ؿ٘گ ٓ ٓوٜي طَ٤ے کِٔہ کی
رِ٘يی ح ٍٝؿہخى كی ٓز َ٤ہللا ہ ط ٞحّ کی ٓيى كَٓخ ح ٍٝحگَ ِٓط٘ض ُىٗ٤خ
ح ٍٝكَ ٝ ٙہ ّٞہ ط ٞحُّ ٓ ٓٔـ ُ ٜ۔ كَ٤ص کی رخص ٣ہ کہ
هخُحٕ حٓ ٖ٤کہہ ٍہخ طٜخ۔ ۂخٍح كخٍ ٣ہ طٜخ کہ ہْ کپڑے ٓٔ٤ٹ ٍہ طٜ
کہ حد ؿالى ک ٞحُٕ کی گَىٕ ٓخٍٗ کخ كکْ ہٞگخ۔حُٕ ک ه ٕٞکی
چ٘٤ٜٹ٤ں ۂخٍے ىحٖٓ پَ کٞ٤ا آث٤ں‟‟۔

اثٕانؼجبط کہزے ہٍں:
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„„ؿذ ٓـِْ رَهخٓض ہٞثی ح ٍٝہْ ىٍرخٍ ک رخہَ آث ط ٞہْ ٗ کہخ کہ
آپ ٗ ط ٞۂخٍی ہالکض ٓ٤ں کٞثی کَٔ ٗہ٤ں حُٹٜخ ٍکٜی طٜی۔ ہْ آپ ک
ٓخطٗ ٜہ٤ں ؿخث٤ں گ ۔حُٗہٞا ٗ کہخ کہ ٓ٤ں هٞى طٔہخٍے ٓخطٗ ٜہ٤ں
ؿخإٗگخ چ٘خٗکہ ہْ ُٞگ طٍٝ ٞحٗہ ہ ٞگج ۔حًٍ ٙٝ ٍٝح ى َ٣ٹٜہَ کَ ٝحپْ
ہٞث ۔هٞحٗ ٖ٤ىحٍح ک ٞؿذ حّ ٝحهؼہ کی ح١الع ح ٍٝحُٕ کی ٓٞؿٞىگی کخ
ػِْ ہٞح ط ٞہَ َ١ف ٓ حُٗہٞا ٗ ہـ ّٞک٤خ ح ٍٝرَکض  ٝكٖٔ حػظوخى
ٓ٤ں چخٍٝا َ١ف ٓ حُٕ ک ٞگ٤ُ َ٤ٜخ ح ٍٝحّ ٗخٕ ٓ ىٓ٘ن ٝحپْ
ہٞث کہ طٞٓ )ٖٓٓ( ٞٓ ٖ٤حٍ حُٕ کی ٍکخد ٓ٤ں ط ٜ۔ حّ ک ٓوخرِہ
ٓ٤ں ہْ پَ ٣ہ گٍِی کہ ہْ ٍحٓظہ ٓ٤ں ط ٜکہ ح٣ک گَ ٙٝكِٔہ آ ٍٝہٞح
(ح٠٣خ ً
ح ٍٝحُّ ٗ ۂخٍے کپڑے حُطخٍ ُ ٤۔
ٛللہ ٔ ۷طخ )۷۷
طخطخٍٞ٣ا کی ىٝرخٍ ٙآٓي کی هزَ پَ ٗہَ ٓ٤ں ؿہخى کخ حػالٕ ػخّ ہٞگ٤خ۔
ِٓطخٕ ٓ َٜؿ ٞحكٞحؽ ک ٓخطٍٝ ٜحٗہ ہٞ
ُٞگٞا ک ٞطِٔی ىی گجی۔
ِ
چکخ طٜخ۔ ُ٤کٖ ىكؼظخ ً ٣ہ ح١الع ِٓی کہ ِٓطخٕ ٗ كٔن ػِٔ٣ض کَ ىی۔ ٣ہ
ٖٓ کَ ؿٔ ہٞث هيّ حُکٜڑ گج ۔حُٞ ٍٝگ حپ٘ حہَ  ٝػ٤خٍ کَٜٓ ٞ
ح ٍٝىَٓٝے ٓللٞظ ٓوخٓخص کی َ١ف ٓ٘ظوَ کَٗ ُگ ۔ ٣ہ كخُض ى٣کٜ
کَ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗخثذ حُ٘خّ ٓ ٓالهخص ک ُ( ٤ؿ ٞىٓ٘ن ٓ رخہَ
طخطخٍٞ٣ا کٍٝ ٞک٘ ک ُ ٤پڑحإ ڈحُ پڑح طٜخ) طَ٘٣ق ُ گج ۔حُٗہٞا
ٗ حّ ک ٞرہض ح٘٤ٔ١خٕ ىال٣خ۔ح ٍٝكَٓخ٣خ کہ ہْ ٓظِ ّٞہ٤ں۔ ہْ کٍَٟٝ ٞ
طؼخُی كَٓخطخ ہ 7
كظق كخ َٛہٞگی۔ ہللا
ٖ

ّ ٖ َََُّٚٗ ٜ
ہللاُ ۭ حِ َّٕ
ذ رِ ٖ ٚػُ َّْ رُ ِـ ََ ٢ػَِ ُْ ْ٘ َ٤َُ ِٚ ٤
ًُِٖ َ
ذ رِ ِٔ ْؼ َِ َٓخ ُػ ْٞهِ َ
ي ََ ْٖ َٓ ٝػخهَ َ
ّٖ
ہللاَ َُ َؼلُ ٌَّ ٞؿلُ ٍِْ ٞ
(حُلؾ۔ٓ)۷

"٣ہ ط ٞہ حٕ کخ حٗـخّ ،ح ٍٝؿ ٞکٞثی ريُہ ُ ٔ٣ٝ ،خ ہی ؿٔ٤خ حُّ ک
ٓخط ٜک٤خ گ٤خ  ،ح ٍٝپ َٜحُّ پَ ُ٣خىطی رٜی کی گجی ہ ،ٞط ٞہللا حّ کی ٓيى
 ٍَٟٝکَے گخ ۔ ہللا ٓؼخف کَٗ ٝحال ح ٍٝىٍگٍِ کَٗ ٝحال ہ " ۔
ِٓطخٕ ٓ َٜک ٞهخثَ کَٗ ک َُٜٓ ٤
ح ٍٝپ َٜحرٖ ط٤ٔ٤ہ هٞى
ِ
طَ٘٣ق ُ گج ۔ ح ٍٝحُٕ کی حٔ٣خٕ حكَُٝطوخٍ َ٣حٓ ٍٝلِٜخٗہ ٓخػی کخ
ٗظ٤ـہ ٣ہ ٗکال۔ کہ ِٓطخٕ ٓيى ک ٤ِ٤ط٤خٍ ہٞکَ ٍٝحٗہ ہٞح۔ ؿْ ٓ
ُٞگٞا کی ڈٛخٍّ ر٘يٛی۔ حّ ػَٛہ ٓ٤ں حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٓٝ ٓ َٜحپْ
ِٓطخٕ طخطخٍ ٗ ٝحپٔی کخ
آگج ۔ حٓ ٍٝخط ٜہی ٣ہ ح١الع رٜی ِٓی کہ
ِ
حٍحى ٙکَ ُ٤خ۔ ح ٍٝىٍ٣خث كَحص ػز ٍٞکَک ػَحم پہ٘چ گ٤خ7
(حُزيح٣ہ ٝحُ٘ہخ٣ہ
ٝکلی ہللا حُٔ ٖ٤٘ٓٞحُوظخٍ
ؿِي ٛ ٔ۷للہ )ٔ۷
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طخطخٍٞ٣ا ٗ ىٝرخٍٍ ٙؿذ ٕٓٛ۴ـَی ٓ٤ں ٗخّ کی َ١ف هٜي ک٤خ۔ حٍٝ
ٍٝحٗہ ہٞث ۔ ح ٍٝكٔذ ٓؼٔ ٍٞىٓ٘ن ٓ٤ں حكَحطلَی حَٓ ٍٝحٓٔ٤گی
پ َ٤ٜگجی۔ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ ُ٘کَ کی ۂض ر٘يٛخثی ح ٍٝحُٗک ٍٙٞٓ ٞحُلؾ کی
ٓ٘يٍؿہ رخال آ٣ض ک كٞحُ ٓ ٣و٘٤ی كظق کخ ٣و ٖ٤ىال٣خ۔ حّ ٝهض ح٣ک
ٓٞحٍ چ٤ٜڑح گ٤خ کہ طخطخٍی رہَ كخٍ ِٓٔٔخٕ ہ٤ں۔ حّ ُ ٤حُٕ ٓ ؿ٘گ
کَٗ کی كوہی ك٤ؼ٤ض ک٤خ ہ ؟ ٗ ٙٝہ کخكَ ہ٤ں ٗہ رخؿی ہ٤ں۔ رخؿی حّ
ُٗ ٤ہ٤ں ہ٤ں کہ کزٜی ِٔٔٓ ٙٝخٕ حٓ َ٤کی ح١خػض ٓ٤ں ىحهَ ہی ٗہ٤ں
ہٞث حّ ُ ٤رـخٝص کخ رٜی ٓٞحٍ ٗہ٤ں۔پ َٜحُٕ ٓ ؿ٘گ کْ ر٘٤خى پَ
کی ؿخث ۔ػِٔخء ک ٞحّ رخٍے ٓ٤ں طَىى ہٞح۔ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ کہخ کہ ٙٝ
ٓؼخ٣ٝہ
ػِی ح ٍٝكَ٠ص
ؓ
هٞحٍؽ ک كکْ ٓ٤ں ہ٤ں۔ هٞحٍؽ ٗ ٓ٤يٗخ ؓ
ىٞٗٝا ک هالف رـخٝص کی طٜی۔ ٙٝحپ٘ ک ٞهالكض کخ ُ٣خىٔٓ ٙظلن
ٓٔـٜظ ط ٜ۔ ح ٍٝکہظ ہ٤ں کہ ہْ حٕ ٓ ُ٣خى ٙكن  ٝحٜٗخف ک ٞهخثْ
کَ ٓکظ ہ٤ں۔ ِٔٔٓ ٙٝخٗٞا پَ گ٘خہٞا حٓ ٍٝظخُْ کخ حُِحّ ُگخط ہ٤ں
ح ٍٝهٞى حّ ٓ کہ٤ں رڑ ٛکَ حكؼخٍ ٗ٘٤ؼہ حٗ ٍٝخٗخثٔظہ كَکخص ک
َٓطکذ ہ٤ں۔ حٕ کی ط٤ٟٞق ٓ ػِٔخء ک ٞح٘٤ٔ١خٕ ہ ٞگ٤خ ح٣ ٍٝہ ٗکظہ
ٓٔـ٤ٓ ٜں آگ٤خ۔حُٕ ک ٞحّ رخٍ٤ٓ ٙں حط٘خ ٝػٞم ح ٍٝح٘٤ٔ١خٕ طٜخ کہ كَٓخط
ط ٜکہ حگَ طْ ٓـ ٜحّ كخٍ ٓ٤ں طخطخٍٞ٣ا کی ٛق ٓ٤ں ى٣ک ٜٞکہ
هَإٓ ٓـ٤ي َٓ پَ ٍکٜخ ہ ۔ طذ رٜی ٓـ ٜهظَ کَ ى٘٣خ۔ حّ ٓ ُٞگٞا
کخ طَىى ى ٍٝہٞح۔ ح ٍٝحُٕ ک ك ِٛٞرِ٘ي ہٞث ۔
حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ ِٓطخٕ ٓ ٓالهخص کی۔ حرٖ ط٤ٔ٤ہ کی گلظگ ٓ ٞحُٕ کخ
ػِّ پوظہ ہٞگ٤خ ح ٙٝ ٍٝحرٖ ط٤ٔ٤ہ کی ٓؼ٤ض ٓ٤ں ُ٘کَ گخ ٙآث ۔حّ ؿ٘گ
ٓ پہِ حرٖ ط٤ٔ٤ہ ٗ كي٣غ کخ كٞحُہ ىے کَ ُٞگٞا ک ٍٙٞ٘ٓ ٞى٣خ۔
کہ  ٙٝحپ٘ ٍُٝے ک ٍٜٞى٣ں۔ ح ٍٝىٖٗٔ ک ٓخٓ٘ کٔی کٍِٔٝی کخ
حظہخٍ ٗہ ہٞ۔ رہَكخٍ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞكظق ٗ٤ٜذ ہٞثی۔
ُ
حُٕ کی حّ ؿَحٔص  ٝر رخکی ٓ ؿخ ٙپٔ٘ي ػِٔخء ح ٍٝىٍرخٍی حَٓحء حٕ
ک ٓوخُق ہ ٞگج حُٕ کی ٓوخُلض کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ ٗکال کہ حُٗہ٤ں ؿ٤ٓ َ٤ں
ڈحٍ ى٣خ گ٤خ۔ح ٍٝپَٜحُٕ ٓ ٍہخثی ک ريُ ٣ہ ٓطخُزہ ک٤خ ؿخطخ ٍہخ کہ ٙٝ
ٖ
كظخٝی ٓ ٍؿٞع کَ٣ں۔ ُ٤کٖ ٗ ٙٝہ ٓخٗ ۔ٓ ۷ہ ٘٤ک رؼي
حپ٘ رؼٞ
ُ
هٞى كکخّ کی ؿخٗذ ٓ حٕ کی ٍہخثی کی ک ٖٗٞکی گجی۔ ح ٍٝهخٟی
حُو٠خس ٗ هٞى حُٕ ٓ ٓالهخص کی ح ٍٝى َ٣طک گلظگٍ ٞہی۔ ُ٤کٖ ٙٝ
ٗکِ٘ پَ ٍحٟی ٗہ ہٞث ۔رخالهَ حٓ َ٤كٔخّ حُي ٗ ٖ٣هْٔ ىے کَ حُٕ
ٓ ىٍهٞحٓض کی کہ  ٙٝؿ ٓ َ٤رخہَ آؿخث٤ں۔ ٞ٣ا كکٓٞض هٞى روٞى
ٓـز ٍٞہٞگجی ح ٍٝحُٗہ٤ں ٍہخ کَٗخ پڑح۔
حّ ػَٛہ ٓ٤ں حرٖ ط٤ٔ٤ہ کی َٓ٤ص کی رِ٘يی حٔٗ ٍٝخ٣خا ہٞثی۔حُٗہٞا
ٗ کٔی ١خهض ک ٓخٓ٘ گَىٕ هْ ٗہ٤ں کی۔ حٗ ٍٝہ کٔی ُىٗ٤خٝی
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طَؿ٤ذ ٣خ ٓخُی ٓ٘لؼض ٓ حُٕ کخ ىٖٓ ىحؿيحٍ ہٞح۔ حُٗہٞا ٗ ِٓطخٗی
هِؼض ح ٍٝػطخ ٣خث ِٓطخٗی ک هز ٍٞکَٗ ٓ رٜی حٗکخٍ کَ ى٣خ۔
ح ٍٝحُٗکخ ىَٓٝح کخٍٗخٓہ ٣ہ طٜخ کہ حٗہٞا ٗ ؿ ٓ َ٤رخہَ آط ہی حپ٘
طٔخّ ٓوخُل ٖ٤ح ٍٝحُٕ طٔخّ ُٞگٞا ک ٞؿ٘ہٞا ٗ حٌ٣ح ٍٓخٗی کی کٖٗٞ
کی طٜی۔ رال حٓظؼ٘خ ٓؼخف کَى٣خ۔ ح ٍٝحّ کخ ٛخف حػالٕ کَ ى٣خ۔ کہ حٕ
ک ٞکٔی ٓ کٞثی ٗکخ٣ض ٗہ٤ں حٗ ٍٝہ  ٙٝکٔی ٓ ٓٞحهٌ ٙکَ٣ں گ ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ )۴۸
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ؽٍخ االعالو ػضانذٌٍ ثٍ ػجذانغالو
ٓخط٣ٞں ٛيی ہـَی ٓ٤ں ٓظؼيى رخٝهخٍ ،ى٘٣ی ٗو٤ٜظ٤ں پ٤يح ہٞث٤ں ؿ٘ہٞا
ٗ حپ٘ حپ٘ ىحثَ٤ٓ ٙں ىػٞص  ٝحٛالف کخ كَ٠٣ہ حٗـخّ ى٣خ۔ حٍٝ
كکٓٞض حُٓ ٍٝخٗہ ک ؿٍِ ٢ؿلخٗخص کخ ٓوخرِہ ک٤خ۔ حٕ ٓ٤ں ٓذ ٓ
ُ٣خى ٙرخػظٔض ٗو٤ٜض ٗ٤ن حالٓالّ ػِحُي ٖ٣حرٖ ػزيحُٔالّ (ّ
ٖ
طوٞی ح ٍٝكن گٞثی  ٝر٤زخکی ٓ٤ں
ٓٛ۷۷ـَی)کی ہ ؿ ٞحپ٘ ػِْ ٝ
حُٝی کی ٣خىگخٍ ط ٜ۔
ٗخىٍٍُٝ ٔٙگخٍ ح ٍٝهَٖ ِٕ ٝ
ُ
ح٣ک َٓطزہ ؿذ ِٓطخٕ ِٓک حالَٗف رٔ٤خٍ ہٞث ح ٍٝحٗہٞا ٗ ُىػخ کی
ىٍهٞحٓض کی ط ٞػ٤خىص حُ ٍٝىػخ ک رؼي حُٗہ٤ں ٗ٤ٜلض کی کہ حّ ٝهض
كخُض ٣ہ ہ کہ طخطخٍی حٓالٓی ٓٔخُک ٓ٤ں گٜٔظ چِ آ ٍہ ہ٤ں۔ حُٕ
طؼخُی ک ُىٗٔ٘ٞا
ک ٞحّ رخص ٓ ٗہہ ِٓی ہ کہ آپ ک ٞحّ ٝهض ہللا
ٖ
حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک كَ٣لٞا ٓ ؿ٘گ کَٗ کی كَٛض ٗہ٤ں۔ حّ ٝهض
آپ کخ ٍُم حُِٔک حُؼخىٍ ٓ ؿ٘گ کَٗ کی َ١ف ہ ۔ ح ٍٝآپ حُٕ
ک ٓوخرِہ ک ُ ٤پڑحإ ڈحُ ہٞث ہ٤ں۔  ٙٝآپ ک رڑے رٜخثی حٍٝ
هَ٣زی ٍٗظہ ىحٍ ہ٤ں۔ ٓ٤ں آپ ٓ َٛف ٣ہ ػَ ٝکَٗٝگخ کہ آپ حپ٘خ
ىٗٔ٘خٕ حٓالّ کی َ١ف پَ٤ٜ
ٍُم حپ٘ رٜخثی کی َ١ف ٓ ہٹخکَ
ِ
ى٣ں۔ح ٍٝحّ حهَ ٝهض حپ٘خ ٍٗظہ ٗہ طٞڑ٣ں۔ ح ٍٝہللا ک ى ٖ٣کی َٓرِ٘يی
حٓ ٍٝيى کی ٗ٤ض کَ٣ں۔ ِٓطخٕ ٗ حُٓی ٝهض كکْ ى٣خ کہ كٞؽ کخ ٍُم
رـخث ٓ َٜک طخطخٍٞ٣ا کی َ١ف کَ ى٣خ ؿخث چ٘خٗکہ ىٕ ک ىٕ
حُّ کی طؼٔ َ٤ہٞثی۔حُٞ ٍٝگٞا کٓ ٞؼِ ّٞہ ٞگ٤خ۔ کہ رخىٗخ ٙکخ حٍحى ٙحد
طخطخٍٞ٣ا ٓ ٓوخرِہ کَٗ کخ ہ ۔ ِٓ٣ي ٗ٤ٜلض کی کہ رخىٗخ ٙط ٞحّ
کخٍحٕ كکٓٞض ٍٗگ ٍُ٤خٗٔ٘خ
كخٍ ٓ٤ں ہ حٗ ٍٝخثزِٓ ٖ٤ط٘ض ح ٍٝحہَ
ِ
ٍہ ہ٤ں۔ َٗحد ک ى ٍٝچَ ٍہ ہ٤ں۔ گ٘خہٞا کخ حٍطکخد ہٍ ٞہخ ہ ۔
ٗج ٗج ٹ٤کْ ِٓٔٔخٗٞا پَ ُگخث ؿخ ٍہ ہ٤ں۔آپ ک ُ ٤هيح ک
ك٤ٓ ٍٞ٠ں ٓذ ٓ حك َ٠ػَٔ پ ٖ٤کَٗ کخ ٣ہ ہٓ ٞکظخ ہ کہ آپ
حٕ ٓذ گ٘يگٞ٤ا ک ٞى ٍٝکَ٣ں۔ ح ٍٝطٔخّ ظخُٔخٗہ کخٍٝحث٤خا ٍٝک
ى٣ں۔ح ٍٝحہَ ٓؼخِٓہ کی ىحى ٍٓی کَ٣ں۔ ِٓطخٕ ٗ حُٓی ٝهض حٕ ٓذ
چِٝ٤ا کی ٓلخُلض ک حكکخّ ؿخٍی ک ٤ح ٍٝرؼي ٓ٤ں ح٣ک ہِحٍ
َٜٓی ى٘٣خٍ رٜی ٌٍٗ ک ٤۔ ؿٔ ٗ٤ن ٗ هز ٍٞکَٗ ٓ ٓؼٌٍص
کی ح ٍٝكَٓخ٣خ کہ َٓ٤ی ٓالهخص هخُٜظہً ُٞؿہ ہللا طٜی۔ ٓ٤ں حّ ٓ٤ں ىٗ٤خ
کی کٞثی آٓٗ ِٕ٤ہ٤ں کَٗخ چخہظخ۔
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ حٛ ٍٝللہ  ٖ۴۴طخ ٔ)ٖ۸
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ثبدؽبِ ؽبو کے يوبثهہ يٍں عشأد ٔ اعزوبيذ:
حُٔک حالَٗف ک ؿخٗ٘ٛ ٖ٤خُق حٖٓٔ ؼ ٗ َ٤رخىٗخٗ َٜٓ ٙـْ حُيٖ٣
حٞ٣د ک ٓوخرِ ٓ٤ں (ؿْ ک ٗخّ پَ كِٔہ کخ هطَ ٙطٜخ) كَٗگٞ٤ا
ٓ ٓيى چخہی۔ ح ٍٝكن حُويٓض ک  ٍٞ١پَ ٗہَ٤ٛيح ح ٍٝػو٤ق حٍٝ
چ٘ي هِؼٞا کخ پَٝحٗہ ُک ٜى٣خ۔ حّ ىٓٝظخٗہ طؼِن کی ر٘خ پَ كَٗگی حط٘
ر طکِق ہ ٞگج کہ ىٓ٘ن ٓ٤ں آکَ ہظ٤ٜخٍ هَ٣يط ٗ٤ن ک ٞحّ رخص
ٓ رڑح ٛيٓہ ہٞح کہ كَٗگی ِٓٔٔخٗٞا ک ٗہَ ٓ٤ں آکَ حُٕ ٓ ہظ٤ٜخٍ
هَ٣ي کَ ِٓٔٔخٗٞا کی گَىٗٞا پَ چالث٤ں۔طخؿَحٕ حِٓلہ ٗ ٗ٤ن ٓ
ٖ
كظٞی پٞچٜخ۔ ٗ٤ن ٗ ٛخف کہخ کہ كَٗگٞ٤ا ک ہخط ٜہظ٤ٜخٍ كَٝهض
کَٗخ كَحّ ہ کٗٞ٤کہ طٔہ٤ں هٞد ٓؼِ ّٞہ کہ ٣ہ طٔہخٍے ِٓٔٔخٕ
رٜخثٞ٤ا ک هالف کخّ آث٤ں گ ۔ ٗ٤ن کی گَكظخٍی ہٞثی حٍٝپ َٜککٜ
ػَٛہ ٓلزٍ ّٞہ٘ ک رؼيرخىٗخ ٙکی َ١ف ٓ حِ٣کی آث کہ آپ
ًٍح ک ًٍح رخىٗخ٤ٗ ٓ ٙخُٓ٘يحٗہ َٓ ُ٤ں۔ ح ٍٝحّ کی ىٓض رٓٞی
کَُ٤ں۔ ط٣ ٞہ هٜہ ٍكغ ىكغ ہ ٞؿخث گخ۔ ح ٍٝآپ ٓخروہ هيٓخص ٘ٓ ٝخٛذ
پَ پٍٞے حػِحُ ک ٓخطٝ ٜحپْ آؿخث٤ں گ ۔ ٗ٤ن ٗ حّ کخ ؿ ٞؿٞحد
ى٣خ  ٙٝطخٍ٣ن ٓ٤ں ۂ٘٤ہ ٣خىگخٍ ٍہ گخ۔حُٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ „„ حٍے ٗخىحٕ!
ٓ٤ں ط ٞحّ کخ رٜی ٍٝحىحٍ ٗہ٤ں کہ رخىٗخَ٤ٓ ٙے ہخط ٜک ٞرٓٞہ ىے چہ
ؿخث٤کہ ٓ٤ں حّ کی ىٓض رٓٞی کَٝا۔ ُٞگ !ٞطْ کٔی ح ٍٝػخُْ ٓ٤ں ہ،ٞ
ٓ٤ں کٔی ح ٍٝػخُْ ٓ٤ں ،هيح کخ ٗکَ ہ کہ ٓ٤ں حّ ٓ آُحى ہٞا ؿْ
ٓ٤ں طْ گَكظخٍ ہٞ۔‟‟
٣ہ ٖٓ کَ حُٕ ک ٞگَكظخٍ کَک رخىٗخ ٙک هٔ٤ہ ک پہِ٤ٓ ٞں ىَٓٝے
هٔ٤ہ ٓ٤ں ٍکٜخ گ٤خ۔ح٣ک ٍ ُٝرخىٗخ ٗ ٙكَٗگی رخىٗخہٞا ٓ کہخ کہ طْ
ٗ٤ن ک ٞهَإٓ پڑٛظ ہٞث ٓ٘ظ ہ !ٞحُٗہٞا ٗ کہخ ہخا۔ ک٤خ ؿخٗظ ہٞ
٣ہ ٓٔٔخٗٞا کخ رڑح پخىٍی ہ (ٌٛح حکزَ هٔ ّٞحُِٔٔٔ٤ٓ )ٖ٤ں ٗ حّ
ک ٞحّ ُ ٤ه٤ي ک٤خ ہ کہ  ٙٝطْ کِٔٔٓ ٞخٗٞا ک هِؼ ٓپَى کَٗ
ک هالف طٜخ ح ٍٝحّ پَ ٓؼظَ ٝطٜخ ٓ٤ں ٗ حّ کٞػہيٝا ٓ
ٓؼِ ٍٝکَک ىٓ٘ن ٓ ٗہَ ريٍکَ ى٣خ۔ حد ٓ٤ں ٗ طٔہخٍی هخَ١
پ َٜحّ ک ٞه٤ي کَ ى٣خ ہ ۔ ػٔ٤خثی رخىٗخہٞا ٗ کہخ کہ حگَ ٣ہ ۂخٍح
ٖ
حُکزَی ؿِي۷
پخىٍی ہٞطخ ط ٞہْ حّ ک پخإا ىٞٛط ۔(١زوخص حُ٘خكؼ٤ۃ
ٛللہ ٓٓٔ طخ ٔٔٔ رَٝح٣ض ٗ٤ن َٗف حُي ٖ٣ػزيحُِط٤ق كَُٗي ٗ٤ن
ػِحُي ٖ٣حرٖ ػزيحُٔالّ۔ح٠٣خ ً ٛللہ ٔ ٖ۸طخ ٖ)ٖ۸
حُٕ کی ؿَحٔص کخ ح٣ک كَ٤ص حٗگٝ ِ٤حهؼہ ٣ہ ہ کہ ػ٤ي ک ىٕ هِؼہ ٓ٤ں
ىٍرخٍ ٗخہی طٜخ۔ رخىٗخ ٙحپ٘ طِک  ٝحكظ٘خّ ک ٓخط َ٣َٓ ٜآٍح طٜخ۔حٍٝ
ى٣ٍٝ ٝہ حكٞحؽ ٗخہی کَٔ رٔظہ کٜڑی ط٤ٜں۔حَٓح كخ َٟہ ٞکَ طِٔٔ٤خص
رـخالط ط ٜح ٖ٤ُٓ ٍٝر ّٞہٞط ط ٜ۔ حّ رَٜے ىٍرخٍ ٓ٤ں ىكؼظہً
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ٗ٤ن ٗ رخىٗخ ٙکٗ ٞخّ ُ کَهطخد ک٤خ ح ٍٝکہخ کہ „„حٞ٣د! هيح ک ٞطْ
ک٤خ ؿٞحد ى ٝگ ۔ ؿذ پٞچٜخ ؿخث گخ کہ ہْ ٗ طْ ک َٜٓ ٞکی
ِٓط٘ض حّ ُ ٤ىی طٜی۔ کہ َٗحد آُحىی ٓ پی ؿخث ۔ رخىٗخ ٗ ٙکہخ
ک٤خ ٣ہ ٝحهؼہ ہ ۔ ٗ٤ن ٗ رِ٘ي آٝحُ ٓ كَٓخ٣خ۔ ہخا كالا ٓ هخٗہ ٓ٤ں
َٗحد آُحىی ٓ رک ٍہی ہ ح ٍٝىَٓٝے ٗخگلظ٘ی کخّ ہٍ ٞہ ہ٤ں
ح ٍٝطْ ٣ہخا ر٤ٹ ٜىحى ػ ٖ٤ىے ٍہ ہٞ۔ رخىٗخ ٗ ٙکہخ ؿ٘خد ٝحال
ٓـ ٜحّ ٓ٤ں کک ٜىهَ ٗہ٤ں۔ ٣ہ َٓ٤ے ٝحُي ک ُٓخٗ ٓ ہٍ ٞہخ
ہ ۔ ٗ٤ن ٗ كَٓخ٣خ۔ پ َٜطْ رٜی حُٗہی ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ ہ ٞؿٖ کخ ؿٞحد
٣ہ ہٞطخ ہ ۔
ٓ
ۗ
"٣ہ ۂخٍے رخپ ىحىح ک ُٓخٗہ
حَِّٗخ ََ ٝؿ ْيَٗخٓ ٖحرَخ َءَٗخ َػ ِٖ ٢حُ َّٓش
ٓ چال آٍہخ ہ "۔
ِٓطخٕ ٗ كٍٞحً حّ َٗحد هخٗ کی ر٘يٕ کخ كکْ ؿخٍی ک٤خ۔ٗ٤ن ک
ح٣ک ٗخگَى کہظ ہ٤ں کہ ىٍرخٍ ٓ ٝحپٔی پَ ٓ٤ں ٗ ػَ ٝک٤خ کہ
كَ٠ص ک٤خ ٝحهؼہ ہ ؟كَٓخ٣خ کہ ٓ٤ں ٗ رخىٗخ ٙک ٞؿذ حّ ٗخٕ ٝ
ٗٞکض ٓ حؿالّ کَطخ ہٞح ى٣کٜخ طٓ ٞـ ٜحٗي٘٣ہ ہٞح کہ کہ٤ں ٣ہ
ٓ٘ظَ ى٣ک ٜکَ حّ پَ طکزَ کخ كِٔہ ہ ٞح ٙٝ ٍٝحپ٘ ٗلْ کخ ٗکخٍ ہٞ
ؿخث ۔ ٓ٤ں ٗ حّ کی حٛالف ک ُ٣ ٤ہ رخص کہی۔ ٓ٤ں ٗ کہخ کہ آپ
طؼخُی کی ہ٤جض  ٝؿالٍ حّ ٝهض
ک ٞکک ٜهٞف ٗہ٤ں ٓؼِ ّٞہٞح كَٓخ٣خ ہللا
ٖ
حٔ٣خ ٓٔظل َ٠طٜخ ح ٍٝپِٗ ٖ٤ظَ طٜخ کہ ٓ ٙٝـ ٜحّ ک ٓوخرِہ ح٣ک
رِّ کی َ١ف ٓؼِ ّٞہٞطخ طٜخ۔
(ح٠٣خ ً رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ حٛ ٍٝللہ  ٖ۸۷طخ )ٖ۸۷

كشَگٍٕں عے

عہبد:

ح٣ک َٓطزہ كَٗگی كٞؿ٤ں ٓ٘ ٍٜٙٞطک پہ٘چ گج٤ں حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ٗ حُٕ
پَ ؿِزہ كخ َٛکَ ُ٤خ۔ ٗ٤ن ِٓٔٔخٗٞا ک ٓخط٣َٗ ٜک ؿہخى ط ٜ۔ ٗ٤ن
ٓٔظـخد حُيػٞحص ط ٜ۔ ہللا ٗ كظق ىی۔ ہٞح کخ ٍم ريٍ گ٤خ۔ ح ٍٝكَٗگٞ٤ا
ک ؿہخُ ٹٞٹ گج ۔

يقبسف عہبد کٍهٍے ؽٍخ کب اَزظبو:
ِ

ػخُْ حٓالّ پَ ؿخرـخ ٓ  ٍٕٞ٣کَ ٍہ ط ٜ۔ حٓی حػ٘خ ٓ٤ں
طخطخٍی
ِ
ِٓطخٕ
حُٗہٞا ٗ ٓ َٜکخ ٍم ک٤خ۔ ٓ٤ٓ َٜں َٓحٓٔ٤گی پ َ٤ٜگجی۔
ِ
ٓ َٜح ٍٝحہَ ٓ َٜکی ۂض ٓوخرِہ کی ٗہ٤ں ہٞطی طٜی۔ ٗ٤ن حالٓالّ ٗ
ۂض ىالثی ح ٍٝكَٓخ٣خ کہ طْ ہللا کخ ٗخّ ُ کَ ٗکِ٤ٓ ٞں كظق کی ٟٔخٗض
ى٣ظخ ہٞا۔ رخىٗخ ٗ ٙکہخ کہ َٓ٤ے هِحٗ ٓ٤ں ٍٝپ٤ہ کْ ہ ٓ٤ں طخؿَٝا
ٓ هَ٘٤ُ ٝخ چخہظخ ہٞا۔ ٗ٤ن ٗ كَٓخ٣خ کہ حپ٘ ٓلَ ک ؿٞحہَحص
ح ٍٝحپ٘ی ر٤گٔخص ک ٍُٞ٣حص ٗکخُٞ۔حٍکخٕ ِٓط٘ض ح ٍٝحَٓح ِء ىٍرخٍ حپ٘ی
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حپ٘ی ر٤گٔخص ک ٍٞ٣ُ ٙٝحص كخ َٟکَ٣ں ؿ ٞكَحّ ہ٤ں ح ٍٝحّ ک
ٓک ڈِٞٛحث ؿخث٤ں۔ حُ٘ ٙٝ ٍٝکَ ٓ٤ں طؤ ْ٤ہٞا حّ ک رؼي حگَ
ٍَٟٝص ہ ٞط ٞهَ٤ُ ٝخ ؿخ ٓکظخ ہ ُ٤کٖ حّ ٓ پہِ هَ ٝکی
کٞثی ٍَٟٝص ٗہ٤ں۔ ٗ٤ن کخ ط٘خ ٍػذ طٜخ کہ رخىٗخ ٙح ٍٝحَٓحء ٗ ر
چ ٝ ٕٞچَح ؿٞحہَحص ٍٞ٣ُ ٝحص ٗ٤ن ک ٓخٓ٘ كخ َٟکَ ى٣ج حٍٝ
حُٕ ٓ ؿ٘گ ک ٜٓخٍف پٍٞے ہ ٞگج ۔ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک ٞكظق
ہٞثی۔(ح٠٣خ ً ٛللہ )ٖ۸۷

ؽٍخ اؽًذ عشہُذی انًؼشٔف يغذد انق صبَی
كظ٘ہ طخطخٍ ٗ ہ٘يٝکٖ ٓ حُّ پخٍ کی ُىٗ٤خ ک ٞطٞ
ٓخط٣ٞں ٛيی ٓ٤ں ٔ
رخُکَ طخهض  ٝطخٍحؽ کَ ى٣خ۔ ٓگَ ہ٘يٓٝظخٕ حُّ کی ىٓض رَُى ٓ رچ گ٤خ
طٜخ۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ُکٜظ ہ٤ں۔ کہ „„حّ ڈ٣ ٗ َ٤ٛہخا ک ٓظَك ٖ٤کٞ
ض ُىٗ٤خ ک ٞالكن ہٞطی
حٓی ؿِ ٢كۂی ٓ٤ں ڈحٍ ى٣خ ؿ ٞۂ٘٤ہ
كَ٣لظگخٕ ُِ ٘٣
ِ
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ہ ۔ ٣ہخٗ ٙٞطٔخّ هَحر٤خا پَ ٍٕٝپخطی ٍہ٤ں ؿ ٞهَحٓخٕ  ٝػَحم ٓ٤ں
ط٤ٜں۔ٝہی رخىٗخہٞا کی هيحٗٝيیٝ ،ہی حَٓح ح ٍٝحہَ ىُٝض کی ػٖ٤
پٔ٘يیٝ ،ہی رخ٣َ١ َ١وٞا ٓ ٓخٍ ُ٘٤خ ح ٍٝرخٍ َ١حٓظٞا ٓ٤ں هَچ
کَٗخ۔ ٝہی ؿزَ  ٝظِْ کی كکٓٞضٝ ،ہی هيح ٓ ؿلِض ح ٍٝى ٖ٣کی
ى ٍٝكکٓٞض
َٛحٔٓ ١ظو ٓ ْ٤رُؼي۔ٍكظہ ٍكظہ ٗٞرض حکزَ رخىٗخ ٙک
ِ
ِ
طک پہ٘کی ؿْ ٓ٤ں گَٔحہ٤خا حپ٘ی كي ک ٞپہ٘چ گج٤ں۔(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٖ٣
حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ ٓ)۸

ض حٓالّ ؿخہَ ريٝإا ٓ٤ں
حکزَ ک ىٍرخٍ ٓ٤ں ٣ہ ٍحث ػخّ طٜی کہ ِٓ ِ
پ٤يح ہٞثی طٜی۔ کٔی ٓہٌد ٗ ٝخثٔظہ ه ّٞک ُُٝٞٓ ٙٝ ٤ا ٗہ٤ں۔
ٗزٞصٝ ،كی ،كَ٘  ،َ٘ٗ ٝىُٝم  ٝؿ٘ض ،ہَ چ ِ٤کخ ٌٓحم حُڑح٣خ ؿخٗ
هخٗہ ٗخہی کٔی کی
ُگخ۔ ًحص ٗزٞی پَ حػظَحٟخص ک ٤ؿخط ۔ ىٞ٣حٕ
ٔ
ٓـخٍ ٗہ طٜی کہ ٗٔخُ حىح کَ ٓک ۔ حُّ ٝهض ٣ہ ٗظَ٣ہ هخثْ ک٤خ گ٤خ۔ کہ
ٓلٔي ﷺ کی رؼؼض ہَ ح٣ک ہِحٍ ٓخٍ گٍِ چک ہ٤ں حٍٝحّ ى ٖ٣کی
ٓيص ح٣ک ہِحٍ ٓخٍ ہی طٜی۔ حّ ُ ٤حد ٞٔ٘ٓ ٙٝم ہ ٞگ٤خ۔ ح ٍٝحّ کی
ؿگہ ٗج ى ٖ٣کی ٍَٟٝص ہ ۔ حّ ٗظَ٣ہ کّ ٓ ٞکٞا ک ًٍ٣ؼ پ٤ٜال
٣خ گ٤خ۔ کٗٞ٤کہ حُّ ُٓخٗ ٓ٤ں َٗ٘  ٝحٗخػض کخ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙهٞی
ًٍ٣ؼہ ٣ہی طٜخ۔ حّ ک رؼي ح٣ک ٗج ى ٖ٣حٗ ٍٝجی َٗ٣ؼض کی َ١ف
ڈحُی گجی۔ ؿْ کخ ر٘٤خىی ٓوٜي ٣ہ طٜخ کہ ہ٘يٝإا حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک
ٌٓہذ کٓ ٞالکَ ح٣ک ٓوٌِٓ ١ٞہذ ر٘خ٣خ ؿخث ۔ طخکہ ٗخہی كکٓٞض
ٓٔظلکْ ہٞ۔
حّ ى ٖ٣کخ کِٔہ „„ال حُہ حال ہللا حکزَ هِ٤لہ ہللا‟‟طـ ِ٣ٞک٤خ گ٤خ۔ حّ ٗج
ىٖ „„ ٖ٣حُہی حکزَ ٗخہی‟‟ ٓ٤ں ىحهَ ہ ٓ ٗٞپہِ حٓالّ ٓ طٞرہ
کَح٣خ ؿخطخ۔ ٓالّ کخ ٣َ١وہ ريٍ ى٣خ گ٤خ۔ ٓالّ کَٗ ٝحال „„ہللا حکزَ‟‟ حٍٝ
ؿٞحد ٝحال „„ؿَ ؿالُہ‟‟ کہظخ٣ ،خ ىٍہ کہ رخىٗخ ٙکخ ٗخّ ؿالٍ حُي ٖ٣حٍٝ
ُوذ حکزَ طٜخ۔ رخىٗخ ٙپَٓظی حّ ى ٖ٣ک حٍکخٕ ٓ٤ں ٓ ح٣ک ٍکٖ طٜی۔
ہَ ٍٛ ُٝزق ک ٞرخىٗخ ٙکخ ىٍٖٗ ک٤خ ؿخطخ ح ٍٝرخىٗخ ٙک ٓخٓ٘ ؿذ
كخَٟی کخ َٗف ػطخ ہٞطخ ط ٞحُّ ک ٓخٓ٘ ٓـي ٙرـخ ال٣خ ؿخطخ۔ ػِٔخء
کؼزہ َُٓحىحص
هزِہ كخؿخص حٔ ٍٝ
کَحّ حٞٛ ٍٝك٤خث رخٛلخ ىٞٗٝا حپ٘ حّ ٔ
ک ٞر طکِق ٓـي ٙكَٓخط ط ٜ۔ ح ٍٝحّ ٣َٛق َٗک کٓ„„ ٞـئٙ
طلّ٤ہ‟‟ ح ٖ٤ُٓ ٍٝرٓٞی ؿ ٔ٤حُلخظ ک پَىے ٓ٤ں چٜپخط ط ٜ۔
ٓذ ٓ ُ٣خىٗ ٙظَ ػ٘خ٣ض ہ٘ي٣ٝض پَ طٜی کٗٞ٤کہ ٣ہ ِٓک کی حکؼَ٣ض
کخ ٌٓہذ طٜخ۔ چ٘خٗکہ گخث کخ گٗٞض كَحّ ک٤خ گ٤خ ہ٘ي ٝطہٞحٍ پٍٞے
ہ٘يٝحٗہ ٍٓ ّٞک ٓخط٘ٓ ٜخث ؿخٗ ُگ ۔ ىٕ ٓ٤ں چخٍ ٝهض آكظخد کی
ػزخىص کی ؿخطی گخث کی طؼظ ْ٤کی ؿخطی۔ ح ٍٝپ٘٤خٗی پَ ه٘وہ ُگخ٣خ
ػو٤ي ٙط٘خٓن طِٔ ْ٤ک٤خ گ٤خ۔ حٓالّ ک ٓخطٓ ٜؼخِٓہ ٣ہ طٜخ کہ رخىٗخٙ
ؿخطخ۔
ٔ
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ح ٍٝىٍرخٍٞ٣ا کی ح٣ک ح٣ک كَکض ٓ ظخہَ ہٞطخ طٜخ کہ حٕ ک ٞحّ
ٓ ٟي ح ٍٝچڑ ہ ٞگجی ہ ۔ ػِٔخء حٓالّ حگَ کٔی گَٔحہی ک هالف
رخص کَک ط ٞحُٗہ٤ں „„كو٤ہ‟‟ک ٗخّ ٓ ٓ ّٞٓٞک٤خ ؿخطخ ؿْ ک ٓؼ٘ی
حُٕ کی حٛطالف هخ٤ٓ ٙں حكٔن حٗ ٍٝخهخرَ حُظلخص آىٓی ک ہٞگج
ط ٜ۔ُٓٞى ؿٞث حَٗ ٍٝحد ک ٞكالٍ ک٤خ گ٤خ۔ ٓ ٍٞک ٞحٓالّ کی ٟي ٓ٤ں
ٗہ َٛف پخک رِکہ ح٣ک ٓويّ ؿخٗ ٍٞهَحٍ ى٣خ گ٤خ۔ رخىٗخ ٙکؼزہ کی
طٞہ ٖ٤کی هخ َ١هزِہ کی َ١ف پخإا کَک ٓ ٗٞکخ حُظِحّ کَطخ طٜخ۔
٣ہ ط ٞطٜخ كکٓٞض کخ كخٍ۔ ح ٍٝػٞحّ کخ كخٍ ٣ہ طٜخ کہ ؿُٞ ٞگ رخہَ ٓ
آث ط ٙٝ ٜحَ٣حٕ  ٝهَحٓخٕ کی حهالهی ٝحػظوخىی رٔ٤خٍ٣خا ٓخط ٜالث
ط ٜ۔ ح ٍٝؿُٞ ٞگ ہ٘يٓٝظخٕ ہی ٓ٤ں ِٓٔٔخٕ ہٞث ط ٙٝ ٜحٓالٓی طؼِْ٤
 ٝطَر٤ض ک هخ ٙحٗظظخّ ٗہ ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ پَحٗی ؿخہِ٤ض کی رہض
ٓی رخط٤ں حپ٘ ه٤خالص ح ٍٝػِٔی ُٗيگی ٓ٤ں ُ ٤ہٞث ط ٜ۔ حّ
َٓکذ کخ ٗخّ „„حٓالٓی طٔيٕ‟‟ طٜخ حّ ٓ٤ں َٗک رٜی طٜخ۔ ِٗٔی حٍٝ
١زوخطی حٓظ٤خُحص رٜی ط ٜ۔ حٝہخّ  ٝهَحكخص رٜی ط ٜ۔ٗ ٞح٣ـخى ٍٓٔٞا
کی ح٣ک ٗجی َٗ٣ؼض رٜی طٜی۔ ُىٗ٤خ پَٓض ػِٔخء ٘ٓ ٝخثن حّ کی
َٓپَٓظی کَط ُٞگٞا کی َ١ف ٓ ٌٍٗحٗ پہ٘کظ ح ٍٝحٕ کی
َ١ف ٓ ُٞگٞا ک ٞكَهہ ر٘يی کخ طللہ ِٓظخ۔
پَ٤حٕ ٣َ١وض ٗ ح٣ک ح ٔ٣طٜٞف ک ٞحٓالّ ک حػظوخىی ح ٍٝحهالهی
ٗظخّ ٓ٤ں ٹ ْٜٗٞى٣خ طٜخ۔ ؿْ ٓ٤ں َٗ٣ؼض ٣َ١ ٝوض ک ٞؿيح کَ ى٣خگ٤خ
طٜخ۔ ح ٍٝحّ رخ ٖ١کٞچہ کخ هخٗ٣ ٕٞہ طٜخ کہ ؿْ چ ِ٤ک ٞچخہ كَ ٝر٘خ
ىے ح ٍٝؿْ كَ ٝک ٞچخہ ٓخه ٢کَىے۔ كالٍ ک ٞكَحّ ح ٍٝكَحّ کٞ
كالٍ کَ ىے۔ ح ٍٝپٝ َٜكيص حُٞؿٞى ک ط ٗ ٍٜٞه٤ٜٛٞض ک
ٓخط ٜطٔخّ هٞحث ػَٔ ک ٞر کخٍ کَ ى٣خطٜخ۔
(طِو ٚ٤حُ طـي٣ي  ٝحك٤خث

ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ ٓ ۸طخ )۸۲۔

٣ہ كخالص ط ٜؿذ حکزَی ِٓط٘ض ک حرظيحثی ح٣خّ ٓ٤ں ٗ٤ن حكٔي
َٓہ٘يی پ٤يح ہٞث ( ۴۷۷ہـَی رٔطخرن ٖ ٔ۷۲ء)۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی كَٓخط ہ٤ں۔ کہ حُٕ کی طؼِ ٝ ْ٤طَر٤ض حُٞ ٔ٣گٞا ٓ٤ں
ہٞثی طٜی ؿ ٞحُّ ى ٍٝک ٛخُق طَُٞ ٖ٣گ ط ٜ۔۔۔۔۔ ه٤ٜٛٞض ک
ٓخط٤ٗ ٜن کٓ ٞذ ٓ ُ٣خى ٙك ٞ٤كَ٠ص رخهی رخّلِل ٛخكذ ٓ پہ٘کخ
طٜخ۔ ؿ ٞحپ٘ ٝهض ک ح٣ک رڑے ٛخُق رٍِگ ط ٜ۔ ٓگَ هٞى ٗ٤ن کی
ص ٓٞٛٞف ک ٓخطٍ ٜحٝ ٙ
ًحطی ٛالك٤ظٞا کخ كخٍ ٣ہ طٜخ کہ ؿذ كِ َ٠
ٍْٓ کی حرظيح ہٞثی طٜی حُٓی ٝهض حٗہٞا ٗ ٗ٤ن ک ٓظؼِن حپ٘ ٣ہ
ه٤خالص ح٣ک ىٓٝض کُ ٞک ٜکَ ر٤ٜـ ط ٜ۔
„„كخٍ ٓ٤ں َٓہ٘ي ٓ ح٣ک ٗو٤ٗ ٚن حكٔي ٗخٓی آ٣خ ہ ۔ ٗہخ٣ض ًی
ػِْ ہ ۔ رڑی ػِٔی ١خهض ٍکٜظخ ہ ۔ چ٘ي ٍ ُٝكو َ٤ک ٓخط ٜہی حّ کی
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ٗ٘ٔض  ٝرَ هخٓض ہٞثی ہ حٓی ىٍٝحٕ ٓ٤ں حُّ ک كخالص کخ ؿٞ
ٓ٘خہي ٙہٞح حُّ کی ر٘خ پَ طٞهغ ہ کہ آگ چَ کَ ٣ہ ح٣ک چَحؽ ہٞگخ ؿٞ
ُىٗ٤خ ک ٍٖٗٝ ٞکَے گخ‟ٓ طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ
 ۸۲طخ)۸۷

عغذِ رؼظًٍی عے اَکبس أس گٕانٍبس کی اعٍشی:
ٛٔٓٔ۹ـَی ٓ٤ں ؿالٍ حُي ٖ٣حکزَ رخىٗخ ٙکخ حٗظوخٍ ہٞح حٍٞٗ ٍٝحُيٖ٣
ض ِٓط٘ض پَ ر٤ٹٜخ۔ ؿہخٗگ َ٤ک ى٤ٓ ٍٝں آپ ٗ ہ٘يٓٝظخٕ
ؿہخٗگ َ٤طو ِ
ٓ حکزَ ک ى ٍٝک ري حػَحص ک ٞهظْ کَٗ کخ حٍحى ٙک٤خ۔ ُ٤کٖ هزَ
حّ ک کہ آپ ٣ہ حٗوالد حٗگ ِ٤کخّ َٗٝع کَ٣ں۔ کہ گٞحُ٤خٍ کی حَٓ٤ی
کخ ٝحهؼہ پ ٖ٤آگ٤خ۔ ؿ ٞکجی ك٤ؼ٤ظٞا ٓ كَ٠ص ٓـيى کی ك٤خص حٍٝ
حّ ػہي کی حٛالكی  ٝطـي٣يی طخٍ٣ن کخ ح٣ک حہْ ٝحهؼہ ہ ۔
ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی كَٓخط ہ٤ں „„چٗٞکہ ٓـيى ٛخكذ ط٘٤غ
ک حٕ حػظوخىی ح ٍٝػِٔی حػَحص کخ ٓوخرِہ کَط ط ٜؿ ٞحَ٣حٗی ػَٜ٘
ک ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں آٗ ح ٍٝىٍرخٍ پَ كخٝی ہ ٞؿخٗ ک رؼي ِْٓٔ
ٓؼخَٗ ٙپَ چٜخث چِ ؿخ ٍہ ط ٜ۔ ح ٍٝػوخثي حہَ ٓ٘ض کی ٛخف
ٛخف طزِ٤ؾ كَٓخط ط ٜ۔ حگَ ىٍرخٍ ک رخٍٓٞم حَ٣حٗی ػ٘ ٗ َٜحّ
ٓٞهغ ٓ كخثي ٙحُٹٜخٗخ چخہخ ط ٞطؼـذ ٗہ٤ں۔ٓٔجِہ ک٤ٓ ٞخٓی ٍٗگ ى٘٣
ک رؼي حّ کی حۂ٤ض رڑ ٛگجی۔ ح ٍٝؿہخٗگ ٗ َ٤حّ ِِٓٔ ٓ٤ں کٞثی
هيّ حُٹٜخٗ کخ كِٜ٤ہ ک٤خ۔۔۔۔۔ ٓـَ ٓال٘ٓ ٖ٤١خثن ٓ ػٞحّ کی كي ٓ
رڑٛی ہٞثی ػو٤يصٍ ،ؿٞع ػخّ ح ٍٝحٕ ک حٍىگَى ُٞگٞا ک پَٝحٗہ
ٝحٍ ؿٔغ ہ ٞؿخٗ ٓ ۂ٘٤ہ هخثق ٍہ ۔۔۔۔۔
رہَكخٍ ؿہخٗگ ٗ َ٤كَ٠ص ٓـيى ک ٞحپ٘ ٓٔظوَ پَ ِ١ذ ک٤خ۔۔۔۔ رخىٗخٙ
ٗ ؿذ آپ کی طَ٘٣ق آٍٝی کی هزَ ٓ٘ی ط ٞحَُٓحء ک ٞآپ ک حٓظوزخٍ
ک ُ ٤ر٤ٜـخ۔ حپ٘ ٓلَ ک هَ٣ذ هٔ٤ہ ٜٗذ کَح٣خ۔ حٓ ٍٝالهخص ک
ُ ٤آپ ک ٞىٍرخٍ ٓ٤ں ِ١ذ ک٤خ۔ آپ ىٍرخٍ ٓ٤ں طَ٘٣ق ُ گج ۔ طٞ
آىحد ٗخہی ؿ ٞهالف َٗع ط ٜ۔ آپ ٗ حىح ٗہ٤ں ک ٤۔ ح٣ک ٗخ هيح طَّ
د
ىٍرخٍی ٗ رخىٗخ ٙکٓ ٞظٞؿہ ک٤خ ح ٍٝکہخ کہ ؿہخا پ٘خ٤ٗ ٙن ٗ آىح ِ
ِٓط٘ض کی کٞثی ٍػخ٣ض ٗہ٤ں کی۔ رخىٗخٝ ٗ ٙؿہ ىٍ٣خكض کی۔ آپ ٗ
كَٓخ٣خ کہ ٓ٤ں ٗ آؽ طک هيح ح ٍٍٞٓ ٍٝک رظخث ہٞث آىحد  ٝحكکخّ
کی پخر٘يی کی ہ ۔ حّ ک ػالٓ ٙٝـ ٜکٞثی آىحد ٗہ٤ں آط ۔ رخىٗخٙ
ٗ ٗخٍح ٝہ ٞکَ کہخ „„ٓـٓ ٜـي ٙکَ ‟‟ٝآپ ٗ كَٓخ٣خ ٓ٤ں ٗ
ٓٞحث هيح ک ٗہ کٔی کٓ ٞـي ٙک٤خ حٗ ٍٝہ کَٗٝگخ۔ رخىٗخ ٙحّ پَ
ٗخٍح ٝہٞح ح ٍٝگٞحُ٤خٍ ک هِؼہ ٓ٤ں ٗظَ ر٘ي کَٗ کخ كکْ ى٣خ۔
حّ ٝحهؼہ ٓ پہِ ٗخ ٙؿہخٕ ٗ ػالٓہ حك َ٠هخٕ ح ٍٝهٞحؿہ
ػزيحَُكٖٔ ٖ ٓلظی ک ٞکظذ كوہ ح ٍٝحّ پ٤ـخّ ک ٓخط ٜكَ٠ص ٓـ ّيى ک
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ٓـي ٙطل٤ّ٤ہ ٓال ٖ٤١ک ُ ٤آ٣خ ہ ۔ حگَ آپ ٓـيٙ
پخّ ر٤ٜـخ طٜخ۔ کہ
ٔ
کَ ُ٤ں ط٤ٓ ٞں حّ رخص کخ ٟخٖٓ حًٓ ٍٝہ ىحٍ ہٞا کہ آپ ک ٞکٞثی گِٗي
ٗہ٤ں پہ٘ک گخ۔ آپ ٗ كَٓخ٣خ کہ ٣ہ ٓلٍ ٞهٜض ہ ػِٔ٣ض ٣ہی
ہ کہ ؿ َ٤ہللا کٓ ٞـيٗ ٙہ ک٤خ ؿخث ۔۔۔۔ ه٤ي کَٗ ک رؼي آپ کی
كِ٣ٞیَٓ ،حث  ،ک٘ٞحا ،رخؽ ح ٍٝکظخر٤ں ٟز ٢کَ ُی گج٤ں حٓ ٍٝظؼِوٖ٤
کٝ ٞہخا ٓ ىَٓٝی ؿگہ ٓ٘ظوَ کَ ى٣خ گ٤خ‟‟۔
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ چہخٍّ ٛللہ  ٔ۷۲طخ ٖ)ٔ۲
ڈحکٹَ آٍِٗڈ کی کظخد ٤ٓ Preaching of Islamں ہ „„ٗہ٘٘خٙ
ؿہخٗگ ٔ۲ٓ۷( َ٤طخ  )ٔ۲ٕ۸ک ػہي ٓ٤ں ح٣ک ُٓ٘ی ػخُْ ٗ٤ن حكٔيٓـ ّيى
ٗخٓی ط ٜؿ٤ٗ ٞؼی ػوخثي کی طَى٣ي ٓ٤ں هخ ٍٞ١ ٙپَ ٓ٘ہٍٞ
ط ٜ۔ٗ٤ؼٞا ک ٞحُّ ٝهض ىٍرخٍ ٓ٤ں ٍٓٞم كخ َٛطٜخ۔ حٕ ُٞگٞا ٗ
کٔی رہخٗ ٓ حُٗہ٤ں ه٤ي کَى٣خ۔ ى ٝرَّ ه٤ي ٓ٤ں ٍہ ح ٍٝحّ ٓيص
ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ حپ٘ ٍكوخث ُٗيحا ٓ٤ں ٓ ٓ٘٤کڑٝا رض پَٓظٞا کٞ
كِوہ رگ ٕٞر٘خ ُ٤خ۔‟‟(ٛللہ ٕٔ١ ۹زغ ػخُغ رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص ٝ
ػِٔ٣ض ٛللہ)ٔ۲۹
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حُٕ ک ٞهَحؽ طلٔ ٖ٤پ ٖ٤کَط ہٞث كَٓخط ہ٤ں۔„„٣ہ
پ ٖ٘٤گٞثی (٣ؼ٘ی كَ٠ص رخهی رخّلِل ٗ ؿ ٞكَٓخ٣خ طٜخ) پٍٞی ہٞثی۔
ہ٘يٓٝظخٕ ک گٞٗٞا ٓ٤ں رہض ٓ كن پَٓض ػِٔخء حٓ ٍٝک ٞٛك٤ہ
رٜی حّ ٝهض ٓٞؿٞى ط ٜ۔ ٓگَ حٕ ٓذ ک ىٍٓ٤خٕ  ٙٝح٣ک حک٤ال
ٗو ٚطٜخ۔ ؿٝ ٞهض ک حٕ كظ٘ٞا کی حٛالف ح٣َٗ ٍٝؼض ٓلٔيی کی
كٔخ٣ض ک ُ ٤حُٹٜخ ح ٍٝؿْ ٗ ٗخہی هٞص ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ٣کہ  ٝط٘ہخ
حك٤خ ِء ى ٖ٣کی ؿيٝؿہي کی۔حّ ر َٓٓٝخٓخٕ كو ٗ َ٤ػِی حالػالٕ حُٹٜ
کَ حُٕ گَٔحہٞ٤ا کی ٓوخُلض کی ؿ٘ہ٤ں كکٓٞض کی كٔخ٣ض كخَٛ
طٜی۔ح ٍٝحُّ َٗ٣ؼض کی طخث٤ي کی ؿ ٞكکٓٞض کی ٗگخ٤ٓ ٙں ٓزـٝٞ
كظی کہ ؿَ٤
طٜی۔ كکٓٞض ٗ حّ ک ٞہَ َ١ف ىرخٗ کی ک ٖٗٞکیٖ ،
رٜی ر٤ٜـخ۔ٓگَ رخالهَ  ٙٝكظ٘ہ کخ ٓ٘ہ پ٤ٓ َٗ٤ٜں کخٓ٤خد ہ ٞگ٤خ۔
ؿہخٗگ َ٤ؿْ ٗ ٓـي ٔٙطلّ٤٤ہ ٗہ کَٗ پَ ٗ٤ن ک ٞگٞحُ٤خٍ ک ه٤ي هخٗہ
ٓ٤ں ر٤ٜـٞح ى٣خ طٜخ۔ آهَ کخٍ ٗ٤ن کخ ٓوٜي پٍٞحہ ٞگ٤خ۔ ح ٍٝحپ٘ ر٤ٹ
كِوہ
هَّ ک ٞؿ ٞرؼي ٓ٤ں ٗخ ٙؿہخٕ ک ُوذ ٓ طوض ٗ٘ ٖ٤ہٞح حُٕ ک
ٔ
ر٤ؼض ٓ٤ں ىحهَ ک٤خ۔حّ کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞح کہ حٓالّ ک ٓظؼِن كکٓٞض کی
ٓؼخٗيحٗہ ٍ ٕٝحكظَحّ ٓ ريٍ گجی۔„„ىٖ ٖ٣حُہی حکزَ ٗخہی‟‟ حٕ طٔخّ
ريػظٞا ک ٓخط ٜهظْ ہٞح۔ ؿ ٞىٍرخٍی َٗ٣ؼض ٓخُٝا ٗ گٜڑی
طٜی۔حٓالٓی حكکخّ کی ؿ ٞطَٓ ٝ ْ٤ط٘ٔ٤ن کی گجی طٜی۔  ٙٝهٞى ٓ٘ٔٞم
ہ ٞگجی۔ كکٓٞض حگَ چہ ٗخہی كکٓٞض ہی ٍہی ٓگَ کْ حُکْ حط٘خ ہٞح کہ
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حكکخّ َٗػی کی َ١ف حّ کخ ٍ٣ٝہ کخكَحٗہ ک رـخث
ػِ ّٞى٘٣ی حٍٝ
ِ
ػو٤يطٔ٘يحٗہ ہ ٞگ٤خ۔
ً
ٗ٤ن کی ٝكخص ک ط ٖ٤چخٍ ٓخٍ رؼي ػخُٔگ َ٤پ٤يح ہٞح ح ٍٝؿخُزخ ٤ٗ ٙٝن
ہی ک پ٤ٜالث ہٞث حٛالكی حػَحص ط ٜؿْ کی ريُٝض طٍٞٔ٤ی
هخٗيحٕ ک حّ ٗہِحىے ک ٙٝ ٞػِٔی ح ٍٝحهالهی طَر٤ض َٓ ٓکی کہ
حکزَ ؿ ٔ٤ہخىّ َٗ٣ؼض کخ پَپٞطخ هخىّ َٗ٣ؼض ہٞح۔
ٗ٤ن کخ کخٍٗخٓہ حط٘خ ہی ٗہ٤ں ہ کہ حُٗہٞا ٗ ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں كکٓٞض کٞ
كظ٘ہ ؿظ ْ٤ک
رخُکَ کلَ کی گٞى ٓ٤ں چِ ؿخٗ ٓ ٍٝکخ ح ٍٝحّ ٔ
ٓ٤الد کخ ٓ٘ہ پَ٤ٜح ؿ ٞحد ٓ ط ٖ٤چخٍ ٓ ٞرَّ پہِ ہی ٣ہخا حٓالّ
کخ ٗخّ ٘ٗ ٝخٕ ٓٹخ ى٣ظخ۔ حّ ک ػال ٙٝحُٗہٞا ٗ ى ٝػظ ْ٤حُ٘خٕ کخّ حٍٝ
چ٘ٔہ ٛخكی ک ٞحٕ آالث٘ٞا ٓ
رٜی حٗـخّ ى٣ج ح٣ک ٣ہ کہ طٜٞف ک
ٔ
ؿ ٞكِٔل٤خٗہ حٍ ٍٝحہزخٗہ گَٔحہٞ٤ا ٓ حّ ٓ٤ں َٓح٣ض کَ گجی ط٤ٜں پخک
کَک حٓالّ کخ حِٛی حٛ ٍٝل٤ق طٜٞف پ ٖ٤ک٤خ۔ ىَٓٝے ٣ہ کہ حٕ
طٔخّ ٍٓ ّٞؿخہِ٤ض کی ٗي٣ي ٓوخُلض کی ؿ ٞحّ ٝهض ػٞحّ ٓ٤ں پِ٤ٜی
ہٞثی ط٤ٜں۔
۔۔۔۔٣ہی کخّ ہ ؿْ کی ٝؿہ ٓ ٗ٤ن َٓہ٘يی کخ ٗٔخٍ ٓـ ّيىِٓ ٖ٣ض
ٓ٤ں ہٞطخہ ۔
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ  ۸۷طخ )۸۸

ؽنشد ؽبِ ٔنی

ہللاۭ

كَ٠ص ٗخُٝ ٙی ہللا ىہِٞی حُٕ چ٘ي حٛلخد كکَ ػِٔخء ٓ٤ں ٓ ہ٤ں
ؿ٘ہٞا ٗ رخٍہ٣ٞں ٛيی ہـَی ٓ٤ں ُىٗ٤خث حٓالّ کی ؿ ٞكکَی حٍٝ
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ًہ٘ی ک٤ل٤ض طٜی حُّ کخ گہَح ٓطخُؼہ ک٤خ طٜخ۔ح ٍٝحُّ ٝهض ک ٓ٤خٓی
كخالص ک ٞپٍٞے ؿ ٝ ٍٞطؼٔ٤ن ٓ ى٣کٜخ طٜخ۔ حّ کخ الُٓی ٗظ٤ـہ ٣ہ
طٜخ کہ ٗخٛ ٙخكذ ٗ حكَحى ح ٍٝؿٔخػظٞا کی ك٤خ ص ک ٤ِ٤ح٣ک هخرَ
ى ٖ٣حٓالّ کی َٓكيی ح ٍٝالہٞطی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں َٓطذ
ؿ ٝ ٍٞكکَ ٗو٘ہ ِ
ُ
كَٓخ٣خ حٗ ٍٝہ َٛف َٓطذ كَٓخ٣خ رِکہ حٓ پٍٞی ؿَحٔص  ٝہ٘ٔٗٞيی
ک ٓخطُ ٜىٗ٤خ ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤رٜی ک٤خ۔ ظخہَ ہ کہ ہَ گٗٞہ ٓ حّ
کی ٓوخُلض ہٗٞخ ہی طٜی۔ ہٞثی ح ٍٝهٞد ہٞثی۔ ٗخٛ ٙخكذ ک ٞحّ کی
ٝؿہ ٓ رہض ٓی طکخُ٤ق ٓ گٍِٗخ پڑح۔ كن ط٣ ٞہ ہ کہ رالٓوخُلض
ک ٛيحهض ٗٔخ٣خا کہخا ہٞطی ہ ۔
حہَ كن پَ ٓوخُلظٞا ک پہخڑ ٹٞٹخ ہی کَط ہ٤ں۔ ٗخٛ ٙخكذ پَ رٜی
ٹٞٹظ ٍہ ۔ ُ٤کٖ ٣ہ حپ٘ کخّ ٓ٤ں ُگ ٍہ ۔ ح ٍٝحُ ٔ٣گ ٍہ کہ
رؼي کی آٗ ٝحُی ِٗٔٞا ٗ حٕ ک پ٤ـخّ کٍ ٞہ٘ٔخ طِٔ ْ٤کَ ہی ُ٤خ۔ حٍٝ
ٗخُٝ ٙی ہللا ک ٞآؽ ۂخٍی ًہ٘ی ح ٍٝكکَی ُىٗ٤خ ٓ٤ں ٓ ٙٝوخّ كخ َٛہ
ؿ ٞرَٛـ َ٤ک کٔی ىَٓٝے ػخُْ کٗ ٞہ٤ں۔
(طٌکَٗ ٙخُٝ ٙی ہللا حُ ٓ٘خظَ حكٖٔ گ٤الٗی ٛللہ ۔ٔٔ)

حٍٗٝگ ُ٣ذ ػخُٔگ َ٤کی ٝكخص ک رؼي حُّ کی حٝالى ٓ٤ں ُٞ ٙٝگ آث
ؿ٘ہٞا ٗ ػخُٔگَ٤کی كٔخ٣ض  ٝكلخظض حٓالّ ،حك٤خث ى ٖ٣حٍٝ
حؿَحث ٓ٘ض کی پخُٔ٤ی کٗ ٞہ َٛف ٣کَٔ هظْ کَى٣خ۔ رِکہ حّ کی
ٓوخُلض پَ کَٔ رٔظہ ہ ٞگج ۔ ح ٍٝػخُٔگ ٗ َ٤حپ٘ی ر٤يحٍٓـِی،
ٓٔظؼيی ح ٍٝكَ٘ٗ ٝخٓی ٓ ہ٘يٓٝظخٕ ک ٗظْ ٔٗ ٝن ک ٞؿٞ
حٓظلکخّ رو٘خ طٜخ۔ ػٞحّ ح ٍٝكظ٘ہ پَىحُٝا پَ ؿٍ ٞػذ  ٝحػَ هخثْ ک٤خ
طٜخ۔ حٕ کِٔ ٍٝؿخٗ٘ٞ٘٤ا ٗ  ٙٝحپ٘ی طؼ ٖ٤پٔ٘يی ،کخہِی ٗ ٝخ حہِی،
حٗيٍٗٝی حهظالف  ٝک٘ٔکٖ ،هٞى ؿَ ٝ ٝؿخ ٙپٔ٘ي حٍکخٕ ِٓط٘ض ٝ
ٍُٝحء پَ کِی حػظٔخى ح ٍٝحُِٓٓ ٍٞط٘ض ٓ ؿلِض ک ًٍ٣ؼہ ٓ طزخٙ
کَ ى٣خ۔ٗخُٝ ٙی ہللا ک ػہي ( ٔٔٔ۹ہـَی طخ ٛ ٔٔ۷۲ـَی) ٓ٤ں
حٍٗٝگ ُ٣ذ ک رؼي گ٤خٍٓ ٙـَ رخىٗخ ٙطوض ٗ٘ ٖ٤ہٞث ۔ حٕ ٓ٤ں ٓ
ص كکٓٞض َٛف ىّ ٓہ ، ٘٤کٔی کی چخٍ ٓہ ، ٘٤کٔی
کٔی کی ٓي ِ
کی ِٓط٘ض رَحث ٗخّ ،کٔی کی چ٘ي ىٕ کی كکٓٞض ٍہی۔ ؿَ٣ ٝہ کہ
رخٍہ٣ٞں ٛيی ہـَی کخ ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤خٓی ،حٗظظخٓی ،ح ٍٝحهالهی ك٤ؼ٤ض
ٓ حٗلطخ ٝ ١پٔظی ،ريٗظٔی ٞ١ ٝحثق حُِٔٞکی ح ٍٝحٗظ٘خٍ  ٝحٟطَحد
ىّ ٝحپٔ٤ں
ک حّ ٗوطہ پَ پہ٘چ گ٤خ طٜخ۔ ؿْ ک ٞکٔی ٓؼخَٗٗ ٝ ٙظخّ کخ ِ
ض حكظ٠خٍ ٓ طؼز َ٤ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔
٣خ كخُ ِ
(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض حُ ٓ٤ي حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی كٜہ پ٘ـْ ٛللہ
)ٕ۷۷ ،۹۷ ،۹۲ ،۹۷۔
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كَ٠ص ٓـيى حُق ػخٗی کی ٝكخص ک رؼي ح ٍٝحٍٗٝگ ُ٣ذ ػخُٔگَ٤
ٗٞحف ىہِی ٓ٤ں ٗخُٝ ٙی
رخىٗخ ٙکی ٝكخص ٓ چخٍ ٓخٍ پہِ (ٖٓٔ۷ء)
ِ
ہللا ٛخكذ پ٤يح ہٞث ۔ ح٣ک َ١ف حُٕ ک ُٓخٗہ حٓ ٍٝخك ٍٞک ٞحٍٝ
ىَٓٝی َ١ف حُٕ ک کخّ ک ٞؿذ آىٓی رخُٔوخرَ کَک ى٣کٜظخ ہ طٞ
ػوَ ىٗگ ٍ ٙؿخطی ہ کہ حّ ى٤ٓ ٍٝں حّ ٗظَ،حٕ ه٤خالص ح ٍٝحّ
ًہ٘٤ض کخ آىٓی ک ٔ٤پ٤يح ہ ٞگ٤خ۔ كَم ٓٓ ،َ٤لٔي ٗخٍٗ ٙگ ِ٤حٗ ٍٝخٙ
ػخُْ ک ہ٘يٓٝظخٕ ک ٞکٗ ٕٞہ٤ں ؿخٗظخ۔ حّ طخٍ٣ک ُٓخٗہ ٓ٤ں ٗ٘ٔٗٝٞخ
پخکَ ح٣ک حٔ٣خ آُحى ه٤خٍ ٓلکَ ٓ ٝز٘ٓ َّٜظَ ػخّ پَ آطخ ہ ۔ ؿُٓ ٞخٗہ
حٓ ٍٝخك ٍٞکٓ ٞخٍی ر٘يٗٞا ٓ آُحى ہ ٞکَ ٓٞچظخ ہ ۔ طوِ٤يی ػِْ
حٛ ٍٝيٞ٣ا ک ؿٔ ہٞث طؼٜزخص ک ر٘ي طٞڑ کَ ہَ ٓٔجِہ ُٗيگی
پَ ٓلووخٗہ ٓ ٝـظہيحٗہ ٗگخ ٙڈحُظخ ہ ۔ ح ٍٝحٔ٣خ ُٹَ٣کَ چٜٞڑ ؿخطخ ہ
حٗيحُ ر٤خٕ ،ه٤خالصٗ ،ظَ٣خصٞٓ ،حى طلو٤ن حٗ ٍٝظخثؾ
ؿْ کی ُرخٕ،
ِ
ٓٔظوَؿہ (حهٌ کَىٗ ٙظخثؾ) کٔی چ ِ٤پَ رٜی ٓخك ٍٞکخ کٞثی حػَ
ىکٜخثی ٗہ٤ں ى٣ظخ۔ ك ٖظی کہ حّ ک حٍٝحم کی ٓ َ٤کَط ہٞث ٣ہ گٔخٕ
طک ٗہ٤ں ہٞطخ کہ ٣ہ چ٣ِ٤ں حّ ؿگہ ُکٜی گجی ط٤ٜں ؿْ ک گَى ٝپٖ٤
ػ٤خٗیٗ ،لْ پَٓظی ،هظَ  ٝؿخٍص ،ؿزَ ٝظِْ ح ٍٝريحٓ٘ی ٞ١ ٝحثق
حُِٔٞکی کخ ٞ١كخٕ رَپخ طٜخ۔
(طـي٣ي  ٝحك٤خث

ٗخٛ ٙخكذ ک کخٍٗخٓ
طؤ ْ٤کَ ٓکظ ہ٤ں7

ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ  ۸۴طخ ٓ)۴

ک ٞہْ ى ٝرڑے ػ٘ٞحٗخص پَ

ح٣ک ػ٘ٞحٕ ط٘و٤ي  ٝط٘و٤ق کخ ح ٍٝىَٓٝح ػ٘ٞحٕ طؼٔ َ٤کخ

رُوٍذی کبو:
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی كَٓخط ہ٤ں کہ ٗخٛ ٙخكذ ٗ پٍٞی طخٍ٣ن حٓالّ پَ
ط٘و٤يی ٗگخ ٙڈحُی ہ ؿہخا طک ٓـ ٜػِْ ہ ٗخٛ ٙخكذ پہِ ٗوٚ
ہ٤ں ؿْ کی ٗظَ طخٍ٣ن حٓالّ ح ٍٝطخٍ٣ن ِٓٔٔ ٖ٤ک حُُٞٛی كَم حٍٝ
رخٍ٣ک كَم طک پہ٘کی ہ ۔ ح ٍٝؿْ ٗ طخٍ٣ن ِٓٔٔ ٖ٤پَ طخٍ٣ن حٓالّ
ک ٗوطہ ٗظَ ٓ كوي  ٝطز َٜٙکَک ٣ہ ٓؼِ ّٞکَٗ کی ک ٖٗٞکی۔
کہ حٕ رہض ٓی ٛيٞ٣ا ٓ٤ں حٓالّ هز ٍٞکَٗ ٝحُی حهٞحّ ک ىٍٓ٤خٕ كی
حُٞحهغ حٓالّ کخ ک٤خ كخٍ ٍہخ ہ ۔۔۔۔ حُحُۃ حُولخ کی ك٤ٓ ْ٘ٗ َٜں حٗہٞا
ٗ ٛللہ ٕٕٔ ٓ  ٔ۷۸طک َِٓٔٔ طخٍ٣ن ِٓٔٔ ٖ٤پَ طز َٜٙک٤خ ہ
ح ٍٝکٔخٍ ٣ہ ک٤خ ہ کہ ح٣ک ح٣ک ى ٍٝکی ه٤ٜٛٞخص ح ٍٝح٣ک ح٣ک
ُٓخٗہ ک كظ٘ٞا ک ٞر٤خٕ کَط ہٞث آٗلَ٠ص ﷺ کی حُٕ پ ٖ٘٤گٞثٞ٤ا
ک ٞرٜی ٗوَ کَط گج ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں حٕ كخالص کی َ١ف ٣َٛق
حٗخٍحص پخث ؿخط ہ٤ں۔ حّ طز٤ٓ َٜٙں هَ٣ذ هَ٣ذ حُٕ طٔخّ ؿخہِی
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ػوخثي ،ػِ،ّٞ

آِٓٞٗ٤ا کی ٗ٘خٗيہی ہ ٞگجی ہ ؿِٔٔٓ ٞخٗٞا ک
حهالم ،طٔيٕ ح٤ٓ ٍٝخٓض ٓ٤ں ہٞطی ٍہ٤ں۔
پٗ َٜخٛ ٙخكذ ٗ هَحرٞ٤ا ک حّ ہـ٤ٓ ّٞں کٜٞؽ ُگخ کَ ٣ہ ٓؼِّٞ
کَٗ کی ک ٖٗٞکی ہ کہ حٕ ٓ٤ں ر٘٤خىی هَحر٤خا کٔٗٞی ہ٤ں ؿٖ
ٗـَٔٗ ٙذ ِٓظخ ہ ٞح ٍٝآهَ کخٍ ى ٝچِٝ٤ا پَ
ٓ رخهی طٔخّ هَحرٞ٤ا کخ
ٔ
حُٗگِی ٍک ٜىی ہ ۔ ح٣ک حهظيحٍ ٓ٤خٓی کخ هالكض ہ رخىٗخہض کی َ١ف
ٓ٘ظوَ ہٗٞخ ح ٍٝىَٓٝے ٍُٝف حؿظہخى کخ َٓى ٙہ ٞؿخٗخ ح ٍٝطوِ٤ي ؿخٓي کخ
ىٓخؿٞا پَ ِٓٔ ٢ہ ٞؿخٗخ۔
پہِی هَحری پَ حُٗہٞا ٗ پٍٞی طل َ٤ٜک ٓخط ٜرلغ کی ہ ۔هالكض
ح ٍٝرخىٗخہی ک حُ ٍٞٛح ٍٝحٛطالكی كَم ک ٞؿْ هيٍ ٝحٟق
ٍٞٛص ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ ر٤خٕ ک٤خ ہ ۔ ح ٍٝؿْ َ١ف حكخى٣غ ٓ حّ کی
طَ٘٣ق کی ہ ۔ حّ کی ٓؼخٍ حُٕ ٓ پہِ ک ٜٓ٘ل ٖ٤کی طلََٝ٣ا
ٓ٤ں ٗہ٤ں ِٓظی۔
(طـي٣ي  ٝحك٤خث

ىٛ ٖ٣للہ۔ٖ)۴۔

ػِْ کالّ حٍٝ
„„ٗخٛ ٙخكذ ٗ ؿٖ کی ٗظَ کظخد ٘ٓ ٝض ،ػوخثي حِ ٍٝ
َٓ٤ص  ٝطخٍ٣ن پَ ٗہخ٣ض گہَی ح٤ٓٝ ٍٝغ طٜی حٓ ٙٝ ٍٝوخٛي َٗ٣ؼض
ک ٍِٓ آٗ٘خ ط ٜ۔ هالكض کی حٔ٣ی ؿخٓغ ٓ ٝخٗغ طؼَ٣ق کی ہ ۔ ؿْ
ٓ رہظَ پ ٖ٤کَٗی ٓ٘کَ ہ ۔ حّ طؼَ٣ق کخ ہَ ُلع حپ٘ ٓخطٓ ٜؼخٗی
ٓ ٝطخُذ حٓ ٍٝؼخُٞا کخ ح٣ک ىكظَ ٍکٜظخ ہ ۔  ٙٝكَٓخط ہ٤ں „„ هالكض
ض ى ‟‟ٖ٣ک
حّ ػٔٓٞی َٓرَحہی ح٣ٍ ٍٝخٓض ػخٓہ کخ ٗخّ ہ ؿ„„ ٞحهخٓ ِ
ض ى ٖ٣ک ىحثَ ٙکخٍ
کخّ کی طکٔ َ٤ک ُٝ ٤ؿٞى ٓ٤ں آث ۔ حّ حهخٓ ِ
حٍکخٕ حٓالّ کخ ه٤خّ ،ؿہخى ح ٍٝحّ ک ٓظؼِوخص
ٓ٤ں ػِ ّٞى٤٘٣ہ کخ حك٤خء،
ِ
کخ حٗظظخّٓ ،ؼالً ُ٘کَٝا کی طَر٤ض ،ؿ٘گ ٓ٤ں كٜہ ُٝ ٘٤حُٞا ک
ٓخٍ ؿ٘ٔ٤ض ٓ٤ں حُٕ کخ كنٗ ،ظخّ ه٠خ کخ حؿَح ،كيٝى کخ هخثْ
كِ ٝ ٜٚ
کَٗخٓ ،ظخُْ ٗ ٝکخ٣خص کخ حُحُہ ،حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ ک
كَ ٝکی حىحث٤گی ٗخَٓ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ٓذ آٗلَ٠صﷺ کی ٗ٤خرض حٍٝ
(ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ
ٗٔخث٘يگی ٓ٤ں ہٗٞخ چخہ ٤۔۔
ٛللہ ٕ ٕ۲طخ ٖ)ٕ۲۔
حٓی َ١ف حُحُۃ حُولخ ؿِي حٛ ٍٝللہ ٖٕٔ طخ ٤ٓ ٕٔ۹ں ُکٜظ ہ٤ں7
ؓ
ػؼٔخٕ
حٍکخٕ حٓالّ کی حهخٓض ٓ٤ں كظ ٍٞػظ ْ٤رَپخ ہ ٞگ٤خ۔۔۔۔ كَ٠ص
„„
ِ
ک رؼي کٔی كَٓخَٗٝح ٗ كؾ هخثْ ٗہ٤ں ک٤خ۔ رِکہ حپ٘ ٗخثذ ہی ٓوٍَ
کَک ر٤ٜـظ ٍہ ۔ كخالٗکہ حهخٓض كؾ هالكض ک ُٞحُّ ٓ٤ں ٓ ہ
ٗخہخٕ گِٗظہ کی ٗہ ٗ٘٤ٓ ٖ٤ں
ؿْ َ١ف طوض پَ ر٤ٹٜ٘خ ،طخؽ پہ٘٘خ حٍٝ
ِ
ٖ
ض رخىٗخہی طٜخ حّ َ١ف كؾ هٞى حپ٘ی
ر٤ٹٜ٘خ هٝ َٜ٤
کَٔی ک ٤ِ٤ػالٓ ِ
ض هالكض ہ ۔‟‟
حٓخٍص ٓ٤ں هخثْ کَٗخ حٓالّ ٓ٤ں ػالٓ ِ
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(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ ٖ ۴طخ )۴۹
ِٓ٣ي حُحُۃ حُولخ ؿِي حٛ ٍٝللہ  ٔ۷۷پَ ُکٜظ ہ٤ں7
„„حٕ ُٞگٞا کی كکٓٞض ٓـٞ٤ٓٞا کی كکٓٞض ک ٓخٗ٘ي ہی ہ ۔ رْ
کِٔہ ٗہخىص ُرخٕ ٓ حىح کَط ہ٤ں۔ ہْ
كَم ٣ہ ہ کہ ٗٔخُ پڑٛظ حٔ ٍٝ
هيحطؼخُی ک٤خ
حٓی طـ َ٤ک ُٓخٗ ٓ٤ں پ٤يح ہٞث ہ٤ں۔ٓؼِٗ ّٞہ٤ں آگ
ٖ
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ
ىکٜخٗخ چخہظخ ہ ۔
)۴۹
ريٍٝ
ٍہی ىَٓٝی هَحری طٗ ٞخٛ ٙخكذ ٗ حُحُہ ٓ٤ں ،كـض ٓ٤ں،
ِ
ٜٓلی ٓ٤ں ح ٍٝهَ٣ذ هَ٣ذ
رخُؿہ ٓ٤ں ،طلۂ٤خص ٓ٤ںٞٔٓ ،ی ٓ٤ں ،حٍٝ
ٖ
ہَ ط٤ٜ٘ق ٓ٤ں حّ پَ ٓخطْ ک٤خ ہ ۔ ہْ ٣ہخا َٛف چ٘ي حهظزخٓخص پٖ٤
کَ٣ں گ ۔حُحُہ ؿِي حٛ ٍٝللہ ٤ٓ ٔ۷ں كَٓخط ہ٤ں7
ض ٗخّ (حٓٞی ِٓط٘ض) ک هخطٔہ طک کٞثی حپ٘ آپ ک ٞك٘لی ٣خ
„„ىِ ُٝ
ٗخكؼی ٗہ٤ں کہظخ طٜخ۔ رِکہ ٓذ حپ٘ حپ٘ آثٔہ ح ٍٝحٓخطٌ ٙک ٣َ١و
پَ ىالثَ َٗػی ٓ حٓظ٘زخ ١کَط ط ٜ۔ ىُٝض ػَحم (ػزخٓی ِٓط٘ض)
ک ُٓخٗہ ٓ٤ں ہَ ح٣ک ٗ حپ٘خ ح٣ک ٗخّ ٓؼ ٖ٤ک٤خ۔ح٣ ٍٝہ ک٤ل٤ض ہ ٞگجی
کہ ؿذ طک حپ٘ رڑٝا کی ٗٗ ٚہ پخط کظخد ٘ٓ ٝض کی ىُ َ٤پَ
كِٜ٤ہ ٗہ کَط ۔ حّ َ١ف  ٙٝحهظالكخص ؿ ٞطخ َ٣ٝکظخد ٘ٓ ٝض ک
ٓوظ٤٠خص ٓ ٗخگِ ٍٞ١ َ٣پَ پ٤يح ہٞط ط ٜ۔ ٓٔظوَ ر٘٤خىٗٝپَ ؿْ کَ
ض ػَد کخ هخطٔہ ہ ٞگ٤خ ٣ؼ٘ی طَکی حهظيحٍ کخ ُٓخٗہ
ٍ ٙگج ۔ پ َٜؿذ ىِ ُٝ
آ٣خ حُٞ ٍٝگ ٓوظِق ٓٔخُک ٓ٤ں ٓ٘ظَ٘ ہ ٞگج ط ٞہَ ح٣ک ٗ ؿ ٞککٜ
حپ٘ ٌٓہذ كوہی ٓ ٣خى ک٤خ طٜخ حُٓی ک ٞح َٛر٘خ ُ٤خ۔ پہِ ؿ ٞچِ٤
ض ٓٔظوَ ٙرٖ گجی۔‟‟
ٓٔظ٘ز ٢طٜی حد ِ ٘ٓ ٙٝ
ٖٓ ٜلّی ؿِي حٛ ٍٝللہ ٔٔ ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں۔
„„ۂخٍے ُٓخٗ ک ٓخىُٞ ٙف حؿظہخى ٓ رخُکَ رَگ٘ظہ ہ٤ں۔حُٗٝٹ کی
َ١ف ٗخک ٓ٤ں ٗک َ٤پڑی ہ ح ٍٝککٗ ٜہ٤ں ؿخٗظ کہ کي َٛؿخ ٍہ
ہ٤ں۔ حٕ کخ کخٍٝرخٍہی ىَٓٝح ہ ۔ ٣ہ ر چخٍے حٕ حُٓ ٍٞکی ٓٔـ ٜرٞؿٜ
ک ُٓ ٤کِق ہی ٗہ٤ں ہ٤ں۔‟‟ (طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی
ٛللہ  ۴۹طخ )۴۷
كـض ک ٓزلغ ہلظْ ٓ ٖ٤ح ٍٝحٜٗخف ٓ٤ں ٗخٛ ٙخكذ ٗ حّ َٓٝ
کی پٍٞی طخٍ٣ن ر٤خٕ کی ہ ح ٍٝحٕ هَحرٞ٤ا کی ٗ٘خٗيہی کی ہ ؿٞ
حّ کی ريُٝض پ٤يح ہٞثی ہ٤ں۔
ُ
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ۴۲طخ ٤ٓ ٔٓ۷ں حٕ کی
کظخد طلۂ٤خص ؿِي حٛ ٍٝللہ ٛ ٓ ٕٔ۹للہ  ٕٔ۴طک َ٣ٞ١
حهظزخٓخص ىث ٤ہ٤ں ُ٤کٖ ہْ ٣ہخا َٛف حُٕ کخ هالٛہ ر٤خٕ کَ٣ں گ ۔
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طخٍ٣وی ط٘و٤ي ک رؼي ٗخٛ ٙخكذ حپ٘ ُٓخٗ کی كخُض کخ ؿخثِ٤ُ ٙظ
ہ٤ں ح ٍٝح٣ک ح٣ک کٗ ٞخّ ر٘خّ پکخٍ کَ حّ ک ٗوخث ٚر٤خٕ کَط ہ٤ں
۔ هٞى حپ٘ ُٓخٗ ک رخٍے ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں کہ ُٞگٞا ٓ٤ں ط ٖ٤چ٣ِ٤ں
هِ ٢ِٓ ٢ہ ٞگجی ہ٤ں۔
(ٔ) دنٍم ثبصی ح٣ ٍٝہ ٗٞ٣خٗی ػِ ّٞک حهظال ١کی ريُٝض ہ ۔ ُٞگ
کالٓی ٓزخكغ ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞہ ٞگج ۔
ُ
(ٕ) ٔعذاٌ پشعزی 7ح٣ ٍٝہ ٞٛكٞ٤ا کی ٓوز٤ُٞض ح ٍٝحٕ کی كِوہ
رگٗٞی کی ٝؿہ ٓ ہ ٣ہخا طک کہ حٕ كَ٠حص ک حهٞحٍ  ٝحكٞحٍ
ُٞگٞا ک ىُٞا پَ کظخد ٘ٓ ٝض ح ٍٝہَ چ٣ُ ٓ ِ٤خى ٙطٍِٔ ٢کٜظ
ہ٤ں۔
ض حٓالٓ٤ہ ٓ٤ں ىحهَ ہ٤ں۔
(ٖ) هبػذ ح٣ ٍٝہ حّ ر٘خ پَ ہ کہ ُٞگ ِٓ ِ
پ َٜحّ ُٓخٗہ کی رٔ٤خٍی ٣ہ ہ کہ ہَ ح٣ک حپ٘ی ٍحث پَ چِظخ ہ حٍٝ
ىَٓٝی رٔ٤خٍی ٣ہ ہ کہ كوہ ٓ٤ں ك٘زِی حٗ ٍٝخكؼی ک ٓوض حهظالكخص
پخث ؿخط ہ٤ں ح ٍٝہَ ح٣ک حپ٘ ٣َ١و ٓ٤ں طؼٜذ رَطظخ ہ حٍٝ
ىَٓٝے ک ٣َ١و پَ حػظَح ٝکَطخ ہ ٞ٣ا كن حّ ؿزخٍ ٓ٤ں چٜپ
گ٤خ ہ ۔ „„ٓ٤ں حٕ پُ َ٤حىٝا ٓ کہظخ ہٞا ؿ ٞکٔی حٓظلوخم ک رـَ٤
رخپ ىحىح کی گيٞ٣ا پَ ر٤ٹ ٜہ٤ں۔ کٞ٤ا طْ ٓ٤ں ٓ ہَ ح٣ک حپ٘
٣َ١و پَ چَ ٍہخ ہ ۔ ح ٍٝکٞ٤ا حُّ ٣َ١و ک ٞچٜٞڑ ى٣خ ہ ؿٔ
طؼخُی ٗ ٓلٔي ﷺ پَ حُطخٍح طٜخ۔۔۔۔۔ ٣ہ ٓذ ٍحہِٕ ہ٤ں ،ىؿخٍ ہ٤ں،
ہللا
ٖ
کٌحد ہ٤ں ،هٞى رٜی ىٞٛک ٓ٤ں ہ٤ں ح ٍٝىَٝٓٝا ک ٞرٜی ىٞٛکخ ىے
ٍہ ہ٤ں۔‟‟
١خُزخٕ ػِْ ٓ کہظخ ہٞا ؿ ٞحپ٘ آپ ک ٞػِٔخء کہظ ہ٤ں کہ
„„ٓ٤ں حٕ
ِ
ر ٝهٞك !ٞطْ ٗ ٞ٣خٗٞ٤ا ک ػِ ّٞحَٛ ٍٝف ٗ ٝلٓ ٝ ٞؼخٗی ٓ٤ں پْٜ٘
گج حٔٓ ٍٝـ ٜکہ ػِْ حّ کخ ٗخّ ہ  ،كخالٗکہ ػِْ ط ٞکظخد ہللا کی
آ٣ض ٓلکْ ہ ٣خ پ٘ٓ ٙٝ َٜض ہ ؿٍٍٞٓ ٞﷺ ٓ ػخرض ہٞ۔‟‟
„„ٓ٤ں حٕ ٓظو٘ق ٝحػظٞا ،ػخريٝا ،ح ٍٝهخٗوخٞ٘٤٘ٗ ٙا ٓ کہظخ ہٞا کہ
حے ُہي ک ٓيػ !ٞ٤طْ ٗ ُٞگٞا کٟٞٞٓ ٞػخص کی َ١ف رال٣خ۔طْ ٗ
هِن هيح پَ ُٗيگی کخ ىحثَ ٙط٘گ کَ ى٣خ كخالٗکہ طْ كَحهی پَ ٓخٍٓٞ
ِ
ط ٜ۔ ٗہ کہ ط٘گی ک ُ ٤۔‟‟
„„ٓ٤ں حَٓح ٓ کہظخ ہٞا کہ طٔہ٤ں هيح کخ هٞف ٗہ٤ں آطخ طْ هخُی ٌُطٞا
کی ِ١ذ ٓ٤ں ؿَم ہ ٞگج ہ ٞحٍ ٍٝػ٤ض ک ٞچٜٞڑ ى٣خ کہ ح٣ک ىَٓٝے
کٞکٜخ ؿخث ۔ػالٗ٤ہ َٗحر٤ں پی ؿخ ٍہی ہ٤ں ح ٍٝطْ ٗہ٤ں ٍٝکظ ،
َٓ ػخّ رٖ گج
ُٗخکخٍیَٗ ،حد هٍٞی ح ٍٝهٔخٍ رخُی ک حڈے رَ ِ
ہ٤ں ح ٍٝطْ حُٕ کخ حٗٔيحى ٗہ٤ں کَط ‟‟۔
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„„ٓ٤ں حٕ كٞؿی آىٓٞ٤ا ٓ کہظخ ہٞا کہ طْ ک ٞہللا ٗ ؿہخى ک، ٤ِ٤
کِٔہ كن ک َُٗ ، ٤ک ح ٍٝحہَ َٗک کخ ُ ٍٝطٞڑٗ ک
حػالث
ٔ
ُ ٤كٞؿی ر٘خ٣خ طٜخ۔ حّ ک ٞچٜٞڑ کَ طْ ٗ گٜٞڑ ٓٞحٍی ح ٍٝہظ٤ٜخٍ
ر٘يی ک ٞپ٘٤ہ ر٘خُ٤خ۔ حد ؿہخى کی ٗ٤ض حٓ ٍٝوٜي ٓ طٔہخٍے ىٍ هخُی
ہ٤ں۔ پٔ٤ہ کٔخٗ ک ُٓ ٤پخہی گَی کخ پ٘٤ہ کَط ہٞ۔ رٜ٘گ حٍٝ
ر٘يگخٕ هيح
َٗحد پ٤ظ ہٞ۔ ىحڑ٤ٛخا ٓ٘ڈحط ہ ٞحٗٞٓ ٍٝک٤ٜں رڑٛخط ہٞ۔
ِ
پَ ظِْ ڈٛخط ہٞ۔ ح ٍٝطٔہ٤ں کزٜی حّ رخص کی پَٝحٗ ٙہ٤ں ہٞطی کہ كَحّ
کی ٍٝٹی کٔخ ٍہ ہٞ۔ ٣خ كالٍ کی۔ هيح کی هْٔ طٔہ٤ں ح٣ک ٍُ ُٝىٗ٤خ
ٓ ؿخٗخ ہ پ َٜہللا طٔہ٤ں رظخث گخ کہ ک٤خ کَک آث ہٞ۔‟‟
حہَ كَكہ ح ٍٝػٞحّ ٓ کہظخ ہٞا کہ طْ ٓ٤ں ٓ حٓخٗض  ٝى٣خٗض
„„ٓ٤ں ِ
ٍهٜض ہ ٞگجی ہ ۔ حپ٘ ٍد کی ػزخىص ٓ طْ ؿخكَ ہ ٞگج ہٞ۔ حٍٝ
ہللا ک ٓخطَٗ ٜک کَٗ ُگ ہٞ۔ طْ ؿ َ٤ہللا ک ٤ِ٤هَرخٗ٤خا کَط ہٞ
حٓ ٍٝيحٍ ٛخكذ حٓ ٍٝخالٍ ٛخكذ کی هزَٝا کخ كؾ کَط ہٞ۔ ٣ہ
طٔہخٍے ري طَ ٖ٣حكؼخٍ ہ٤ں۔ طْ ٓ٤ں ٓ ؿٗ ٞو ٚهٗٞلخٍ ہ ٞؿخطخ ہ
 ٙٝحپ٘ ُزخّ ح ٍٝکٜخٗ پَ حط٘خ هَچ کَطخ ہ کہ حُّ کی آٓيٗی ک
ُ ٤کخكی ٗہ٤ں ہٞطی ح ٍٝحہَ  ٝػ٤خٍ کی كن طِلی کَٗی پڑطی ہ ٣خ پَٜ
َٗ ٙٝحد ٗٗٞی ح ٍٝکَح٣ہ کی ػٍٞطٞا ٓ٤ں حپ٘ی ٓؼخٕ حٓ ٍٝؼخى ىٞٗٝا
کٟ ٞخثغ کَطخ ہ ۔‟‟
„„پ٤ٓ َٜں ِٓٔٔخٗٞا کی طٔخّ ؿٔخػظٞا ک ٞػخّ هطخد کَک کہظخ ہٞا
کہ حے ر٘ی آىّ! طْ ٗ حپ٘ حهالم ک ٜٞىث ٤طْ پَ ط٘گ ِىُی چٜخ گجی
ح٤ٗ ٍٝطخٕ طٔہخٍح ٓلخكع رٖ گ٤خ۔ ػٍٞط٤ں َٓىٝا پَ كخٝی ہ ٞگجی ہ٤ں
حَٓ ٍٝىٝا ٗ ػٍٞطٞا ک َ٤ًُ ٞر٘خ ٍکٜخ ہ ح ٍٝكالٍ طٔہخٍے ُ٤
ريِٓ ٙہ ٞگ٤خ ہ ۔‟‟
حّ ک رؼي ٗخُٝ ٙی ہللا ٛخكذ حٕ ُٞگٞا کی كخٓي ٍٓٔٞا پَ ط٘و٤ي
کَط ہ٤ں ٓؼالً ٗخىی ر٤خ٤ٓ ٙں ك ٍٞ٠هَچی١ ،الم کٞ٘ٔٓ ٞع ر٘خ ُ٘٤خ،
ر ٙٞ٤ػٍٞص ک ٞرٹٜخث ٍکٜ٘خ ٝؿٝ َٙ٤ؿَٙ٤۔ ِٓ٣ي كَٓخط ہ٤ں۔
„„طْ ٗ  ّٞ٣ػخٗ ٍٞکٓ ٞخطْ کخ ىٕ ر٘خ ٍکٜخ ہ حٗ ٍٝذ رَحٔص ٓ٤ں ؿخہَ
هٞٓٞا کی َ١ف ک َ٤ٜطٔخٗ کَط ہٞ۔۔۔۔ پ َٜطْ ٗ ٓٞص ح ٍٝؿْ کٞ
ػ٤ي ر٘خ ٍکٜخ ہ گ٣ٞخ طْ پَ کٔی ٗ كَ ٝکَ ى٣خ ہ کہ ؿذ کٞثی
َٓے ط ٞحُّ ک حهَرخ هٞد کٜخٗ کٜالث٤ں۔‟‟
 ٙٝحُٕ ک ٞط٘ز٤ہ كَٓخط ہ٤ں کہ ٔٗ ٙٝخُٝاٍُٝٝ ،ا حُ ٍٝکٞحس ٓ ؿخكَ
ہ٤ں حَ١ ٍٝف َ١ف ک رہخٗ طَحٗظ ہ٤ں۔ٓخُيحٍ ُٞگ ُٞگٞا ک ٞکٜخٗخ
ٝؿ َٙ٤کٜالط ہ٤ں ٓگَ ُکٞحس ح ٍٝػزخىص کی ٗ٤ض ٓ ٗہ٤ں۔‟‟
آهَ ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں „„طْ ُٞگ ٓوض ر طير َ٤ہ ٞگج ہ ،ٞطْ ٗ حپ٘ی
رَٔ حٝهخص کخ حٗلٜخٍ ٓال ٖ٤١ک ٝظخثق ٘ٓ ٝخٓذ پَ کَ ٍکٜخ ہ ۔
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هِحٗ

ح ٍٝؿذ طٔہخٍح رخٍ ٓ٘زٜخُ٘ ک ُٓ ٤ال ٖ٤١ک
ہٞط طٍ ٙٝ ٞػ٤ض ک ٞط٘گ کَٗ ُگظ ہ٤ں۔‟‟
ح٣ک ح ٍٝؿگہ طلۂ٤خص ؿِي ىٛ( ّٝللہ ٤ٓ )۹۷ں كَٓخط ہ٤ں7
„„ؿُٞ ٞگ كخؿظ٤ں ِ١ذ کَٗ ک ُ ٤حؿٔ٣ َ٤خ ٓخالٍ ٓٔؼٞى کی هزَ
٣خ ح ٔ٣ہی ىَٓٝے ٓوخٓخص پَ ؿخط ہ٤ں  ٙٝحط٘خ رڑح گ٘خ ٙکَط ہ٤ں۔ کہ
هظَ حُٗ ٍٝخ کخ گ٘خ ٙحّ ٓ کٔظَ ہ ۔آهَ حّ ٓ٤ں ح ٍٝهٞى ٓخهظہ
ٖ
ػِی ٓ
ٓؼزٞىٝا کی پَٓظٖ ٓ٤ں كَم ک٤خ ہ ۔ ؿُٞ ٞگ الص حٍٝ
كخؿظ٤ں ِ١ذ کَط ط ٜحُٕ کخ كؼَ حٕ ُٞگٞا ک كؼَ ٓ آهَ کْ
َ١ف ٓوظِق طٜخ؟ ہخا ٣ہ  ٍَٟٝہ کہ ہْ حٕ ک رَػکْ حٕ ُٞگٞا کٞ
ٛخف حُلخظ ٓ٤ں کخكَ کہ٘ ٓ حكظَحُ کَط ہ٤ں کٗٞ٤کہ هخ ٙحٕ
ک ٓؼخِٓہ ٓ٤ں ٗخٍع کی ٗٞٓ ٚؿٞى ٗہ٤ں ہ ۔ ٓگَ حُٞٛالً ہَ ٙٝ
ٗو ٚؿ ٞکٔی َٓىے کُٗ ٞي ٙٹٜہَح کَ حّ ٓ كخؿظ٤ں ِ١ذ کَطخ
ہ حُّ کخ ىٍ گ٘خ٤ٓ ٙں ٓزظال ہ ‟‟۔
ِٓ٣ي كَٓخط ہ٤ں7
ٗزی ﷺ کی كي٣غ ہ کہ „„طْ رٜی آهَ کخٍ حپ٘ ٓ پہِ کی حُٓظٞا
ک ٣َ١و حهظ٤خٍ کَٝگ ح ٍٝؿہخا ؿہخا حُٗہٞا ٗ هيّ ٍکٜخ ہ
كظی کہ حگَ  ٙٝکٔی گ ٙٞک رَِ ٓ٤ں ُگ ٜٔہ٤ں۔
ٝہخا طْ رٜی ٍک ٜٞگ
ٖ
ٛلخرہ ٗ پٞچٜخ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا!
ط ٞطْ رٜی حُٕ ک پ٤ک ٜؿخإگ ‟‟
ؓ
ٖ
ٜٗخٍی ہ٤ں۔ كَٓخ٣خ ح ٍٝکٕٞ؟ حّ
پہِی حُٓظٞا ٓ آپ کی َٓحى ٣ہٞى
كي٣غ ک ٞروخٍی حٍٝ ٗ ِْٔٓ ٍٝح٣ض ک٤خ ہ ۔
پُ َٜکٜظ ہ٤ں7۔
„„ٓچ كَٓخ٣خ„„ ہللا ک ٍٓ ٍٞﷺ ٗ ۔ ہْ ٗ حپ٘ی آٗکٜٞا ٓ
ٟٖ ٙٝؼ٤ق حالٔ٣خٕ ِٓٔٔخٕ ى٣ک ٜہ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ ِٛلخء ک ٞحٍرخد ٖٓ
ٖ
ٜٗخٍی کی َ١ف حپ٘ ح٤ُٝخء کی هزَٝا
ى ٕٝہللا ر٘خ ُ٤خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہٞى ٝ
کالّ
کٓ ٞـي ٙگخ ٙر٘خ ُ٤خ ہ ۔ ہْ ٗ حُٞ ٔ٣گ رٜی ى٣ک ٜہ٤ں ؿٞ
ِ
ٗخٍع ٓ٤ں طلَ٣ق کَط ہ٤ں۔ حٗ ٍٝزی ﷺ کی َ١ف ٣ہ هٞٔ٘ٓ ٍٞد
کَط ہ٤ں۔ کہ ٗ٤ک ُٞگ ہللا ک ُ ٤ہ٤ں۔ ح ٍٝگ٘خ ٙگخٍ َٓ٤ے ُ ٤۔ ٣ہ
حٓی هْٔ کی رخص ہ ؿٔ٤ی کہ ٣ہٞىی کہظ ہ٤ں کہ ُٖ طٔٔ٘خ حُ٘خٍ حال
ح٣خّ ٓؼيٝى( ٙہْ ىُٝم ٓ٤ں ٗہ ؿخث٤ں گ ح ٍٝگج رٜی ط ٞرْ چ٘ي ٍُٝ
ک ُٓ ) ٤چ پٞچ ٜٞط ٞآؽ ہَ گَ٤ٓ ٙٝں ى ٖ٣کی طلَ٣ق پِ٤ٜی ہٞثی
ہ ۔ ٞٛك٤ہ ک ٞى٣ک ٜٞط ٞحٕ ٓ٤ں ح ٔ٣حهٞحٍ ُرخٕ ُى ہ٤ں ؿ ٞکظخد ٝ
ٓ٘ض ٓ ٓطخروض ٗہ٤ں ٍکٜظ هٜٛٞخ ً ٓٔجِہ طٞك٤ي ٓ٤ں۔ ح ٍٝحٔ٣خ
ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ َٗع کی حُٗہ٤ں رخُکَ پَٝحٗ ٙہ٤ں ہ ۔ كوہخء کی كوہ کٞ
ى٣ک ٜٞط ٞحّ ٓ٤ں حکؼَ  ٙٝرخط٤ں ِٓظی ہ٤ں ؿٖ ک ٓخهٌ کخ پظہ ہی
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ٗہ٤ں۔۔۔۔حٛلخد ٓؼو ٍٞحٗ ٍٝؼَحء ح ٍٝحٛلخد ػَٝص ح ٍٝػٞحّ ،ط ٞحٕ
کی طلَ٣لخص کخ ًکَ کہخ ا طک ک٤خ ؿخث ۔
(طلۂ٤خص ؿِي ىٛ ّٝللہ  ٖٔ۹طخ  ٖٔ۷حُ ٗخُٝ ٙی ہللا)

ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حپ٘ی کظخد طـي٣ي  ٝحك٤خث ى٤ٓ ٖ٣ں ٗخُٝ ٙی ہللا کٞ
ٓـ ّيى ٖ٣کی كہَٓض ٓ٤ں ٗٔخٍ کَط ہ٤ں۔ُ ٙٝکٜظ ہ٤ں کہ „„حٕ
حهظزخٓخص ٓ ح٣ک ى٘ٛيال ٓخ حٗيحُ ٙک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ کہ ٗخٛ ٙخكذ ٗ
ِٓٔٔخٗٞا ک ٓخٟی ح ٍٝكخٍ کخ کْ هيٍ طلِ٤ٜی ؿخثِ٤ُ ٙخ ہ حٍٝ
کْ هيٍ ؿخٓؼ٤ض ک ٓخط ٜحٕ پَ ط٘و٤ي کی ہ ‟‟۔
حّ هْٔ کی ط٘و٤ي کخ الُٓی ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞطخ ہ کہ ٓٓٞخثٹی ٓ٤ں ؿظ٘
ٛخُق ػ٘خٞٓ َٛؿٞى ہٞط ہ٤ں۔۔۔۔حُٕ ک ٞكخالص کی هَحری کخ حكٔخّ
ٓوض ٓ٠طَد کَ ى٣ظخ ہ حُٕ کی حٓالٓی كْ حط٘ی ط ِ٤ہ ٞؿخطی ہ
کہ حپ٘ گَىٝپ ٖ٤کی ُٗيگی ٓ٤ں ؿخہِ٤ض کخ ہَ حػَ حُٗہ٤ں کٜٹک٘ ُگظخ
ص حٔ٣خٗی حّ هيٍ ر٤يحٍ ہ ٞؿخطی ہ کہ هخٍُحٍ
ہ ۔۔۔۔ ح ٍٝحُٕ کی هِ ٞ
ؿخہِ٤ض کی ہَ کٜٹک حُٗہ٤ں حٛالف ک ُ ٤ر چ ٖ٤کَ ى٣ظی ہ ۔حّ
ک رؼي ٓـيى ک ٍَُٟٝ ٤ی ہٞطخ ہ کہ حُٕ ک ٓخٓ٘ طؼٔ ٞٗ َ٤کخ
ض ٓٞؿٞى ٙک ٞؿْ
ح٣ک ٗو٘ہ ٝحٟق ٍٞٛص ٓ٤ں پ ٖ٤کَے طخکہ كخُ ِ
كخُض ٓ٤ں ريُ٘خ ٓطِٞد ہ حُّ پَ حپ٘ی ٗظَ ؿٔخ ٓک٤ں ح ٍٝطٔخّ ٓؼی ٝ
ػَٔ حّ ٓٔض ٓ٤ں َٓک ُٞکَ ى٣ں۔ ٣ہ طؼَٔ٤ی کخّ رٜی ٗخٛ ٙخكذ ٗ
حٓی هٞری ح ٍٝؿخٓؼ٤ض ک ٓخط ٜحٗـخّ ى٣خ ؿ ٞحٕ ک ط٘و٤يی کخّ ٓ٤ں
آپ ى٣ک ٜچک ہ٤ں‟‟۔ (طـي٣ي حك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ٔٓ۹طخ )ٔٓ۲
حُٕ ک طؼَٔ٤ی کخّ ک رخٍے ٓ٤ں حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی٤ٓ ،ي ٓٞىٝىی
ح٘ٓ ٍٝخظَ حكٖٔ گ٤الٗی ٗ حپ٘ی حپ٘ی کظخرٞا طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض،
ٗوطہ ٗظَ
طٌکَٗ ٙخُٝ ٙی ہللا ٓ٤ں حپ٘ حپ٘
طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حٍٝ
ٔ
ٔ
ٓ ٍ٘ٗٝی ڈحُی ہ ۔
ہْ ٣ہخا حُٕ طٔخّ پہِٞإا کی َ١ف ٓوظ َٜحٗخٍے کَ٣ں گ ؿٖ ک ٞحٕ
ُػٔخء ٗ حپ٘ی حپ٘ی کظخرٞا ٓ٤ں طل ٓ َ٤ٜر٤خٕ ک٤خ ہ ۔
ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ک ِٗى٣ک ِٓٔٔخٗخٕ ہ٘ي ٓ٤ں ٗخٛ ٙخكذ
ک ُٓخٗ ٓ٤ں ؿِٞٔٔٓ َ٤ا ک حػَحص کی ٝؿہ ٓ ح ٍٝهَإٓ ٝ
كي٣غ ٓ رَح ٍِ ٙحٓض هٞی ح ٍٝػخّ ٍحرطہ ٗہ ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ ػوخثي
ٓ٤ں رگخڑ پ٤يح ہٞح حَٗ ٍٝک ک ٗي٣ي حػَحص ٗٔٞىحٍ ہٞث ۔ٗخٛ ٙخكذ
ٗ حّ َٓ ٝرِکہ ٝرخث ػخّ ک ػالؽ ک ُ ٤هَإٓ ٓـ٤ي ک
ٓٞػَ ػالؽ ٓٔـٜخ۔ ىٍحَٛ
ٓطخُؼہ  ٝطيرَ ح ٍٝحّ ک كہْ کٓ ٞذ ٓ
ٔ
حُّ ٝهض ہ٘يٓٝظخٕ ک٤خ طوَ٣زخ ً طٔخّ ػـٔی ٓٔخُک ٓ٤ں ؿٖ ٓ٤ں طَکٔظخٕ،
حَ٣حٕ ح ٍٝحكـخٗٔظخٕ ،ہ٘يٓٝظخٕ ک هَ٣زی ۂٔخ٣ہ ط٣ ٜہ طِٔ ْ٤کَ ُ٤خ گ٤خ
طٜخ کہ هَإٓ ٓـ٤ي حه ٚحُوٞح١ ٙزوہ ک ٓطخُؼہ ،ؿ ٝ ٍٞكکَ ،حٍٝكہْ
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 ٝطلہ ْ٤کی کظخد ہ ؿْ کخ ٓٔـٜ٘خ ح٣ک ىٍؿٖ ٓ ُ٣خى ٙػِ ّٞپَ
ٓٞهٞف ہ ۔ حّ ک ٞػٞحّ ٓ٤ں الٗخ ،ػٞحّ ک ٞرَح ٍِ ٙحٓض حّ ک ٓطخُذ
ٓ ٝحهل٤ض پ٤يح کَٗ ح ٍٝحّ ٓ ہيح٣ض حٍ٘ٗٝ ٍٝی كخ َٛکَٗ
کی ىػٞص ٓوض هطَٗخک ،ح٣ک رڑی گَٔحہی ،ح ٍٝكظ٘ہ کخ ىٍٝحُٙ
ک ُٜ٘ٞک ٓظَحىف ہ ۔ ح ٍٝػٞحّ ٓ٤ں ًہ٘ی حٗظ٘خٍ ،هٞى ٍحثی حٍٝ
ػِٔخء ٓ ر ٗ٤خُی رِکہ رـخٝص حَٓ ٍٝک٘ی کی ىػٞص ى٘٣خ ہ ۔ ٗخٙ
 َُ١ه٤خٍ ح ٍٝىُ َ٤کٞ
ٛخكذ ٗ ٍٓخُہ „„طولۃ حُٔٞكي٤ٓ ‟‟ٖ٣ں حّ
ِ
رڑی هٞری ٓ ٗہ َٛف ر٤خٕ ک٤خ ہ رِکہ طل ٓ َ٤ٜحٕ کخ ؿٞحد
رٜی ى٣خ ہ ۔ (طخٍ٣ن ىػٞص  ٝؿِٔ٣ض ؿِي پ٘ـْ ٛللہ ٔ ٔ۹طخ )ٔ۹۹
ٗخٛ ٙخكذ ٗ ٣ہ كِٜ٤ہ ک٤خ کہ ہيح٣ض ػخّ ،حٛالف  ٝػوخثي ح ٍٝہللا
طؼخُی ٓ ١خهظٍ ٍٞحرطہ پ٤يح کَٗ کخ کٞثی ًٍ٣ؼہ هَإٓ ٓـ٤ي کی ہيح٣ض
ٖ
 ٝطؼِٔ٤خص کی رَح ٍِ ٙحٓض حٗخػض  ٝطزِ٤ؾ ٓ ُ٣خىٞٓ ٙػَ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ
ح ٍٝحّ کخ ح٣ک ہی ٣َ١وہ ہ ح ٙٝ ٍٝہ هَإٓ ٓـ٤ي کخ كخٍٓی
طَؿٔہ(ؿ ٞحُّ ٝهض ہ٘يٓٝظخٕ کی ىكظَی ُرخٕ طٜی ح ٍٝطوَ٣زخ ً ہَ پڑٛخ
ُکٜخ ِٓٔٔخٕ حّ کٔٓ ٞـٜظخ طٜخ) ح ٍٝحّ کی حٗخػض۔حّ طَؿٔہ  ٝطلَٔ٤
کخ ٗخّ كظق حَُكٖٔ ٖ ہ ۔ حٔ٣خ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ طَؿٔہ ح ٍٝهَإٓ ٓـ٤ي ک
طزِ٤ؾ ػخّ ک ٍحٓظہ ٓ٤ں ؿ ٞچٹخٕ كخثَ ہ ٞگجی طٜی ٗخٛ ٙخكذ ؿٔ٤ی
ػظ ْ٤حَُٔطزض ۂظی ک (ؿٖ ک ػِْ ح ٍٝحهال ٙپَ حُّ ػہي ک
ٛل٤ق حُو٤خٍ حٛ ٍٝخكذ ػِْ ١زوہ کخ حطلخم طٜخ) حهيحّ ٓ چٹخٕ ہٹ
گجی حٍ ٍٝحٓظہ ٛخف ہ ٞگ٤خ۔ حٓالّ کی طخٍ٣ن ٓ٤ں َِٓٔٔ حٔ٣خ ہٞطخ ٍہخ
ہ کہ کٔی ِْٓٔ حُؼزٞص ح ٍٝرِ٘ي ٗو٤ٜض ک کٔی کخّ ک آؿخُ کَ
ى ٓ ٘٣ؿِ ٢كۂٞ٤ا ح ٍٝريگٔخٗٞ٤ا کخ ؿزخٍ چٜٹ گ٤خ ہ ۔ حٗ ٍٝخٍ ٙحٙ
ػخّ ک َٜگجی ہ ۔ حٓخّ حرٞحُلٖٔ حٗؼَی کخ ٓظکِٔخٗہ ٓزخكغ ٓ٤ں كٜہ
ُ٘٤خ ح ٍٝػوِی حٓظيالٍ ٓ کخّ ُ٘٤خ ،كـۃ حالٓالّ حٓخّ ؿِحُی کخ كِٔلہ کخ
ٓطخُؼہ ح ٍٝحّ کی ط٘و٤ق  ٝطَى٣ي ،ح ٍٝح ٔ٣رہض ٓ حهيحٓخص ؿ ٞحپ٘
ػہي کی ٍَٟٝص ک ٓطخرن حٓالّ کی كلخظض ٣خ ٓيحكؼض ٓ٤ں ک٤
گج حّ کی ٍٓ ٖٗٝؼخُ٤ں ہ٤ں۔۔۔۔حّ كخٍٓی طَؿٔہ ک رؼي رہض ؿِي
حٍُىُ ٝرخٕ ٓ٤ں طَؿٔۂ هَإٓ کی ٍَٟٝص ٓلٔ ّٞہٞثی کٗٞ٤کہ رخٍہ٣ٞں
ٛيی ک آهَی كٜہ ٓ٤ں حٍُى ٗ ٝكخٍٓی کی ؿگہ ُ٘٤ی َٗٝع کی۔
حّ ٍَٟٝص کٗ ٞخٛ ٙخكذ ک ر٤ٹ كَ٠ص ٗخ ٙػزيحُوخىٍ ٛخكذ
ٗ هَإٓ کخ رخٓلخ ٍٙٝحٍُى ٝطَؿٔہ کَک پٍٞح ک٤خ۔ ٣ہ ىٞٗٝا
طَؿٔ ِٓٔٔخٗٞا ک گَٜٝا ٓ٤ں ح ٔ٣ػخّ ہٞث کہ حٕ ٓ كخثيٙ
حُٹٜخٗ ٝحُٞا کی کٞثی طؼيحى ر٤خٕ ٗہ٤ں کی ؿخٓکظی۔ كو٤وض ٓ٤ں کٞثی
حٓالٓی كکٓٞض رٜی حپ٘ ٓٝخثَ ک ٓخط ٜىػٞص  ٝحٛالف کخ حط٘خ رڑح
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حٗـخّ ى٣خ (ح٠٣خ ً ٛللہ

کخّ حٗـخّ ٗہ٤ں ىے ٓکظی طٜی۔ؿ ٞحٕ طَؿٔٞا ٗ
 ٔ۹۲طخ )ٔ۹۴
ٗخٛ ٙخكذ کخ ىَٓٝح حہْ کخّ ٣ہ ہ کہ  ٙٝكوہ ٓ٤ں ح٣ک ٗہخ٣ض ٓؼظيٍ
ِٓٔک پ ٖ٤کَط ہ٤ں ؿْ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ِٗى٣ک کٔی ح٣ک
ٌٓہذ کی ؿخٗزيحٍی ح ٍٝىَٓٝے ٌٓحہذ پَ ٗکظہ چ٘٤ی ٗہ٤ں پخثی ؿخطی۔
ح٣ک ٓلون کی َ١ف حُٗہٞا ٗ طٔخّ ٌٓحہذ كوہ٤ہ ک حُ ٍٞٛح٣َ١ ٍٝن
حٓظ٘زخ ١کخ ٓطخُؼہ ک٤خ ہ ۔ ح ٍٝرخُکَ آُحىحٗہ ٍحث هخثْ کی ہ ٓگَ ىَُ٤
کی ر٘٤خى پَ۔۔۔۔ حٓی ٝؿہ ٓ کہ٤ں  ٙٝك٘لی ٗظَ آط ہ٤ں کہ٤ں ٗخكؼی،
کہ٤ں ٓخُگی ح ٍٝکہ٤ں ك٘زِی۔ حُٗہٞا ٗ حُٕ ُٞگٞا ٓ رٜی حهظالف ک٤خ
ہ ؿ ٞح٣ک ٌٓہذ کی پَٝ٤ی کخ هال ٙٝحپ٘ی گَىٕ ٓ٤ں ڈحٍ ُ٤ظ ہ٤ں۔ حٍٝ
هْٔ کٜخ ُ٤ظ ہ٤ں کہ طٔخّ ٓٔخثَ ٓ٤ں حٓی کخ حطزخع کَ٣ں گ ۔ ح ٍٝحّ
َ١ف  ٙٝحٕ ُٞگٞا ٓ رٜی ٓوض حهظالف کَط ہ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ آثٔہ
ٌٓحہذ ٓ٤ں ٓ کٔی کی ٓوخُلض کخ ػہي ک٤خ ہ ۔ حٕ ىٞٗٝا ک ر ٖ٤رٖ٤
 ٙٝح٣ک حٓ ٔ٣ؼظيٍ ٍحٓظہ پَ چِظ ہ٤ں ؿْ ٓ٤ں ہَؿٓ َ٤ظؼٜذ
١خُذ كن ک ٞح٘٤ٔ١خٕ كخ َٛہٓ ٞکظخ ہ (طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ
)ٔٓ۲
ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی،طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ ٛللہ
٤ٓ ٔ۴۸ں كَٓخط ہ٤ں۔ کہ „„حُٕ ک ٓـ ّيىحٗہ کخٍٗخٓٞا ٓ٤ں ح٣ک کخٍٗخٓہ
ُِّٔ٘ہ ک ِِٓٔہ ٍُ٣ں کی ح٣ک حہْ کڑی
ض كي٣غ ح ٍٝحٗظٜخٍ ِ
ح ٍٝهيٓ ِ
حُٕ کی كوہ  ٝكي٣غ ٓ٤ں ططز٤ن کی ح ٍٝپٌٓ َٜحہذ حٍرؼہ ٓ٤ں ؿٔغ ٝ
طخُ٤ق کی ک ٖٗٞطٜی۔‟‟
حٓی ٌٓحہذ حٍرؼہ کی ؿٔغ  ٝطخُ٤ق ح ٍٝپ َٜكي٣غ ٓ ططز٤ن ک
ِِٓٔ ٓ٤ں ٗخٛ ٙخكذ طلۂ٤خص ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں7۔
„„کہ حرٞك٘٤لہ حٗ ٍٝخكؼی ک ٌٓہذ حُٓض ٓ٤ں ٓذ ٓ ُ٣خى٘ٓ ٙہٍٞ
ہ٤ں۔ ٓذ ٓ ُ٣خى ٙپ َٝ٤رٜی حٗہی ىٞٗٝا ک پخث ؿخط ہ٤ں حٍٝ
ط٤ٜ٘لخص رٜی حٗہی ٌٓحہذ کی ُ٣خى ٙہ٤ں۔ كوہخءٓ ،ليػٓ،ٖ٤لَٔ ٖ٣حٍٝ
ٓظکِٔ ٖ٤حٞٛ ٍٝك٤ہ ُ٣خى ٙطَ ٌٓہذ ٗخكؼی ک پ َٝ٤ہ٤ں ح ٍٝكکٓٞظ٤ں
حَٓ كن
ح ٍٝػٞحّ ُ٣خى ٙطَ ٌٓہذ ك٘لی ک ٓظزغ ہ٤ں۔ حّ ٝهض ؿِ ٞ
حػِی ک ػِٓ ٓ ّٞطخروض ٍکٜظخ ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ حٕ ىٞٗٝا
ٓالث
ٖ
ک ٞح٣ک ٌٓہذ کی َ١ف کَ ى٣خ ؿخث ۔حٕ ىٞٗٝا ک ٓٔخثَ ک ٞكي٣غ
ٗزی ﷺ ک ٓـٔٞػٞا ٓ ٓوخرِہ کَک ى٣کٜخ ؿخث ۔ ؿ ٞکک ٜحٕ ک
ٓٞحكن ہ ٙٝ ٞرخهی ٍکٜخ ؿخث ۔ ح ٍٝؿْ کی کٞثی حٗ َٛہ ِٓ حُٓ
ٓخه ٢کَ ى٣خ ؿخث ۔ پ َٜؿ ٞچ٣ِ٤ں ط٘و٤ي ک رؼي ػخرض ٗکِ٤ں حگَ ٙٝ
ىٞٗٝا ٌٓہزٞا ٓ٤ں ٓظلن ػِ٤ہ ہٞا ط ٙٝ ٞحّ الثن ہ٤ں کہ حٗہ٤ں ىحٗظٞا
ٓ پکڑ ُ٤خ ؿخث ۔ ح ٍٝحگَ حٕ ٓ٤ں ىٞٗٝا ک ىٍٓ٤خٕ حهظالف ہ ٞطٞ
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ٓٔجِ ٓ٤ں ىٞٗٝا ه ٍٞطِٔ ْ٤ک ٤ؿخث٤ں۔ ح ٍٝىٞٗٝا پَ ػَٔ کَٗ کٞ
ٛل٤ق هَحٍ ى٣خ ؿخث ۔ ٣خ ط ٞحٕ کی ك٤ؼ٤ض حٔ٣ی ہٞگی ؿٔ٤ی هَإٓ ٓ٤ں
حهظالف هَحٔص کی ك٤ؼ٤ض ہ ٣ ،خ ٍهٜض ح ٍٝػِٔ٣ض کخ كَم ہٞگخ ٣خ
کٔی ٓؤٜہ ٓ ٗکِ٘ ک ىٍ ٝحٓظٞا کی ٓی ٗٞػ٤ض ہٞگی۔ ؿٔ٤
طؼ ّيى کلّخٍحص (ٓؼالً هٜيحً ٍ ُٙٝطٞڑٗ ٝحُ ک ُ ٤کلخٍے کی ٣ہ
ٍٞٛص رٜی ہ کہ ٍُٓٝ ۲ے ٍک ٜح٣ ٍٝہ رٜی کہ ٓٔٓ ۲کٗٞ٘٤کٞ
کٜخٗخ کٜالث  ،ىٞٗٝا ٍٞٛطٞا ٓ٤ں ٓ ؿٍٞٛ ٞص رٜی  ٙٝحهظ٤خٍ
کَے گخ ٛل٤ق ہٞگی) ٣خ ى ٝرَحرَ ک ٓزخف ٣َ١وٞا کخ ٓخ كخٍ ہٞگخ۔ حٕ
طؼخُی ٗہ پخث گخ۔‟‟(طلۂ٤خص
چخٍ پہِٞإا ک رخہَ کٞثی پہِ ٞحٗ٘خء ہللا
ٖ
ؿِي حٛ ٍٝللہ ٕٔٔ ٕٕٔ ،رلٞحُہ طـي٣ي  ٝك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ٔٓ۷طخ
)ٔٓ۸
„„حٜٗخف ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ حپ٘ی ٍحث حّ ٓ ُ٣خى ٙطلُ ٓ َ٤ٜکٜی
ہ حّ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ ؿْ ٣َ١وہ ک ٞطَؿ٤ق ىی ہ ٣ ٙٝہ ہ کہ
٣َ١ن حہَ كي٣غ ح٣َ١ ٍٝن حہَ طوَ٣ؾ ىٞٗٝا ک ٞؿٔغ ک٤خ ؿخث ۔ٗخٙ
كَهہ ظخہَ٣ہ کی ٍ ٕٝپَ ٓوض ط٘و٤ي کی ہ
ٛخكذ ٗ ؿخُی كوہخٔ حٔ ٍٝ
ح ٍٝىٞٗٝا ک ؿِ ٝ ٞحٗظہخ پٔ٘يی کٗ ٞخپٔ٘ي ک٤خ ہ ۔حٛ ٍٝخف ُکٜخ ہ
حُزخُـہ
کہ حٕ حُلن حَٓ ر ٖ٤رٓ ٖ٤ؼخِٓہ ر ٖ٤ر ٖ٤ہ ۔ ٗخٛ ٙخكذ كـۃ ہللا ٖ
ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں7
کالّ كوہخ پَ طوَ٣ؾ ،ىَٓٝی َ١ف حكخى٣غ ک حُلخظ کخ
„„ح٣ک َ١ف
ِ
طظزغ ،ىٞٗٝا کی ى٤ٓ ٖ٣ں ٓٔظلکْ حٞٓ َٛؿٞى ہ ح ٍٝہَ ُٓخٗہ ک
ػِٔخث ٓلوو ٖ٤حٕ ىٞٗٝا حُٞٞٛا پَ ػَٔ کَط ٍہ ہ٤ں ،رؼٞ
ح ٔ٣ہ٤ں ؿٖ کخ طوَ٣ؾ ک رخٍے ٓ٤ں هيّ پ٤ک ٜح ٍٝكي٣غ ک حُلخظ
ک طظزغ ٓ٤ں هيّ آگ ہ ح ٍٝرؼ ٞحّ ک رَػکْ ،حٕ ٓ٤ں ٓ
کٔی ح٣ک ح ٓ ٍٞٛرٜی ٓطِوخ ً
َٛف ٗظَ ٓ٘خٓذ ٗہ٤ں۔ ؿٔ٤خ کہ
ِ
َٛحٔٓ ١ظو٣ ْ٤ہی ہ کہ
كَ٣و ٖ٤ک ػٞحّ کخ ٗ ٙٞ٤ہ ۔ حّ رخٍے ٓ٤ں
ِ
ىٞٗٝا ک ىٍٓ٤خٕ ططز٤ن کی ک ٖٗٞکی ؿخث ح ٍٝح٣ک کی کٔی
ىَٓٝے ٓ پٍٞی کی ؿخث ۔ ح٣ ٍٝہی حٓخّ كٖٔ رَٜی کخ ه ٍٞہ ۔
حُزخُـہ ٛللہ  ٔ۷۹رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ
كـۃ ہللا ٖ
ٛللہ ٕٔٓ)
ُ
ِٓ٣ي ٗخٛ ٙخكذ حپ٘ی كخٍٓی ٤ٛٝض„„ ٓ٤ں كَٓخط ہ٤ں 7حٓض ک ه٤خٓی
ٓٔخثَ کخ کالّ ہللا ح ٍٝكي٣غ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٓ طوخرَ کَط ٍہ٘خ
ٍَٟٝی ہ حّ ٓ کزٜی ر ٗ٤خُی ٗہ٤ں ہٓ ٞکظی۔(٤ٛٝض ٗخٓہ
كخٍٓی ٛللہ ٕ طخ ٖ رلٞحُہ طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ
ٛللہٕٕٓ)
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٣ہ ِٓٔک ٓؼظيٍ حهظ٤خٍ کَٗ ٓ كخثي٣ ٙہ ہ کہ طؼٜذ ح ٍٝط٘گ
ٗظَی ح ٍٝطوِ٤ي ؿخٓي ح ٍٝال ػخثَ رلؼٞا ٓ٤ں ط٤٠غ حٝهخص کخ هخطٔہ ہٞ
ؿخطخ ہ ۔ حٓٝ ٍٝؼض ٗظَ ک ٓخط ٜطلو٤ن  ٝحؿظہخى کخ ٍحٓظہ کِٜظخ
ہ ۔چ٘خٗکہ حّ ک ٓخط ٜہی ٗخٛ ٙخكذ حؿظہخى کی ٍَٟٝص پَ ٍُٝ
ى٣ظ ہ٤ں۔ ح ٍٝطوِ٤ي ک ٓخط٣ ٜہ َُٗ ١گخىی ہ کہ حّ رخٍے ٓ٤ں ًہٖ
ٛخف ح٤ٗ ٍٝض ىٍٓض ہ ٞکہ ٓوٜٞى ٛخكذ َٗ٣ؼض ﷺ کی پَٝ٤ی ہ
ح٣ ٍٝہ حّ حػظٔخى پَ کہ ہْ ؿْ کٝ ٞحٓطہ ر٘خ ٍہ ہ٤ں  ٙٝکظخد ٘ٓ ٝض
کخ ػخُْ ح٣َٗ ٍٝؼض حٓالٓی کخ ٓلٔٗ ٞخث٘ي ٙح ٍٝطَؿٔخٕ ہ ۔ حّ َ١ف
ٗوطہ حػظيحٍ حهظ٤خٍ ک٤خ ہ
ٗخٛ ٙخكذ ٗ حؿظہخى  ٝطوِ٤ي ک ىٍٓ٤خٕ ٙٝ
ٔ
ص حٗٔخٗی حٝ ٍٝحهؼخص کی ُىٗ٤خ ٓ پٍٞے ٍٞ١
ؿٓ ٞوخٛي َٗ٣ؼض ،كطَ ِ
پَ ٓطخرن ہ ۔(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ ٛللہ ٕٕٔ ) ٍٓخثَ
ٓٔخثَ كٜہ ح ٍٝحُ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٛللہ )ٔ۷۷

ٌٓحہذ حٍرؼہ کی ه٤ٜٛٞخص ح ٍٝكوہخث ٓليػ ٖ٤کی هيٓخص ح ٍٝحُٕ کی
ػظٔض کخ پٍٞح حػظَحف کَط ہٞث ح ٍٝحّ كوہی  ٝكي٣ؼی ًه َٙ٤کٞ
ر ٖ٤هٔ٤ض ح ٍٝهخرَ حٓظلخى ٙهَحٍ ى٣ظ ہٞث ح ٍٝحّ ٓ ر ٗ٤خُی
ح ٍٝحٓظـ٘خ ک َ٠ٓ ٞحٓ ٍٝلَٓٝی ٓٔـٜظ ہٞث ٗخٛ ٙخكذ ٗ ٣ہی
ٗہ٤ں کہ حؿظہخى پَ ٓل ٍُٝ ٞہی ى٣خ ہ ٞرِکہ حُٗہٞا ٗ پٍٞی طلَ٤ٜ
ک ٓخط ٜحؿظہخى ک حُ ٝ ٍٞٛهٞحػي ح ٍٝحُّ کی َٗحث ٢ک ٞر٤خٕ رٜی ک٤خ
ٖ
ٜٓلی ؿِي حٛ ٍٝللہ ٔٔ ٓ
ہ ۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حُٕ کی کظخد
حپ٘ی کظخد طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ٔٓ۷پَ ح٣ک كخٍٓی حهظزخّ ى٣خ
ہ ؿْ کخ ہْ حكخى ٙکی هخ َ١حٍُى ٝطَؿٔہ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی کی کظخد
ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ ٛللہ ٖٕٔ طخ  ٓ ٕٔ۹پ ٖ٤کَط ہ٤ں۔
„„حؿظہخى ہَ ُٓخٕ ٓ٤ں كَ ٝکلخ٣ہ ہ ح٣ ٍٝہخا حؿظہخى ٗخّ ہ حكکخّ
َٗػی ک ٞحُٕ ک طلِ٤ٜی حىُہّ (ىالثَ) ک ًٍ٣ؼ کخ۔ حٓ ٍٝـظہي ٖ٣ک
٣َ١وہ پَ طلَ٣غ ٓٔخثَ ح ٍٝطَط٤ذ حكکخّ کخ ،هٞح ٙٝ ٙکٔی ٛخكذ ٌٓہذ
کی ٍہ٘ٔخثی ٓ ہ ٞح ٍٝہْ ؿ٣ ٞہ کہظ ہ٤ں کہ حؿظہخى حّ ُٓخٗہ ٓ٤ں
كَ ٝہ حُّ کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ ٓٔخثَ کؼ َ٤حُٞهٞع ہ٤ں ؿٖ کخ كٜہ
ٓٔکٖ ٗہ٤ں۔ح ٍٝحُٕ ک رخٍے ٓ٤ں ہللا کخ كکْ ؿخٗ٘خ ٝحؿذ ہ ح ٍٝؿٞ
طلَ ٝ َ٣طي٤ٓ ٖ٣ٝں آچکخ ہ ٗ ٙٝخکخكی ہ ۔ ح ٍٝحُٕ ک رخٍے ٓ٤ں
حهظالكخص رہض ہ٤ں۔ ؿٖ کخ كَ کَٗخ ىالثَ کی َ١ف ٍؿٞع ک ٤رـَ٤
ٓٔکٖ ٗہ٤ں۔آثٔہ ٓـظہي ٓ ٖ٣ؿٔٓ ٞخثَ کی ٍٝح٣خص ٓ٘و ٍٞہ٤ں۔ حُٕ ٓ٤ں
حکؼَ ٓ٤ں حٗوطخع ہ ۔ کہ هِذ حُٕ پَ ح٘٤ٔ١خٕ ک ٓخط ٜحػظٔخى ٗہ٤ں کَ
ٓکظخ۔ حّ ُ ٤حُٕ ک ٞهٞحػي حؿظہخى پَ پ ٖ٤ک ٤ح ٍٝطلو٤ن ک ٤رـَ٤
ٓؼخِٓہ ر٘ظخ ٗہ٤ں۔‟‟
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ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی كَٓخط ہ٤ں کہ „„ٌٓک ٍٙٞرخال ى ٝکخّ ط ٞح ٔ٣ہ٤ں ؿٞ
ٗخٛ ٙخكذ ٓ پہِ رٜی ُٞگٞا ٗ ک ٤ہ٤ں۔ ٓگَ ؿ ٞکخّ حٕ ٓ
پہِ کٔی ٗ ٗہ ک٤خ طٜخ ٣ ٙٝہ ہ کہ حُٗہٞا ٗ حٓالّ ک پٍٞے
كکَی ،حهالهیَٗ ،ػی ح ٍٝطٔيٗی ٗظخّ ک ٞح٣ک َٓطذ ٍٞٛص ٓ٤ں پٖ٤
کَٗ کی ک ٖٗٞکی ہ ۔٣ہ  ٙٝکخٍٗخٓہ ہ ؿْ ٓ٤ں  ٙٝحپ٘ طٔخّ پٖ٤
ٍإٝا ٓ رخُی ُ گج ہ٤ں۔ حگَچہ حرظيحثی ط ٖ٤چخٍ ٛيٞ٣ا ٓ٤ں
رکؼَص آثٔہ گٍِے ہ٤ں ؿٖ ک کخّ ک ٞى٣کٛ ٓ ٜ٘خف ٓؼِ ّٞہٞطخ
ہ کہ  ٙٝحپ٘ ًہٖ ٓ٤ں حٓالّ ک ٗظخّ ك٤خص کخ ٓکَٔ طٍ ٍٜٞکٜظ
ط ٜح ٍٝحٓی َ١ف رؼي کی ٛيٞ٣ا ٓ٤ں رٜی حٓ ٔ٣لووِٓ ٖ٤ظ ہ٤ں
ؿٖ ک ٓظؼِن ٣ہ گٔخٕ ٗہ٤ں ک٤خ ؿخ ٓکظخ کہ  ٙٝحّ ط ٓ ٍٜٞهخُی
ط ٜ۔ ُ٤کٖ حٕ ٓ٤ں ٓ کٔی ٗ رٜی ؿخٓؼ٤ض ح٘ٓ ٍٝطوی طَط٤ذ ک
ٓخط ٜحٓالٓی ٗظخّ ک ٞرل٤ؼ٤ض ح٣ک ٗظخّ ک َٓطذ کَٗ کی َ١ف
طٞؿہ ٗہ٤ں ىی۔٣ہ َٗف ٗخُٝ ٙی ہللا ہی ک ُ٘ٓ ٤ؼوي ہ ٞچکخ طٜخ۔ کہ
حّ ٍح٤ٓ ٙں پ ٖ٤هيٓی کَ٣ں۔ حٕ کی کظخرٞا ٓ٤ں ٓ كـظہ ہللا حُزخُـہ
ح ٍٝحُزي ٍٝحُزخُؿہ کخ ٟٓٞٞع ٣ہی ہ ۔پہِی کظخد ُ٣خىٓ ٙل َٜہ حٍٝ
ىَٓٝی ُ٣خى ٙكِٔل٤خٗہ۔۔۔۔۔
پٗ ٙٝ َٜظخّ َٗ٣ؼض ،ػزخىحص ،حكکخّ ح ٍٝهٞحٗ ٖ٤ک ٞپ ٖ٤کَط ہ٤ں حٍٝ
ہَ ح٣ک چ ِ٤کی كکٔظ٤ں ٓٔـٜخ ط چِ ؿخط ہ٤ں۔حّ هخٕٞٔ٠ٓ ٙ
پَ ؿ ٞکخّ حُٗہٞا ٗ ک٤خ ہ  ٙٝحّ ٗٞػ٤ض کخ ہ ؿ ٞحٕ ٓ پہِ حٓخّ
ؿِحُی ٗ ک٤خطٜخ۔ح ٍٝهيٍطی رخص ہ کہ  ٙٝحّ ٍح٤ٓ ٙں حٓخّ ٓٞٛٞف
ٓ آگ رڑ ٛگج ہ٤ں۔
آهَ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ طخٍ٣ن ٓکَٔ َٗ ٝحثغ پَ رٜی ٗظَ ڈحُی ہ ح ٍٝکْ
حُکْ َٓ٤ے ػِْ کی كي طک  ٙٝپہِ ٗو ٚہ٤ں۔ؿ٘ہٞا ٗ حٓالّ ٝ
ؿخہِ٤ض کی طخٍ٣وی ک٘ٔکٖ کخ ح٣ک ى٘ٛيال ٓخ ط ٍٜٞپ ٖ٤ک٤خ ہ ۔
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ٔٓ۴طخ ٕٔٔ)
حّ ٤ٓ ٖٟٔں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کخ ٓ٘يٍؿہ ًٞٗ َ٣ٹ رہض حہْ ہ ۔
„„ٗطخّ حٓالٓی ک حّ هيٍ ٓؼو ٍٞح ٍٝحط٘ َٓطذ هخک کخ پ ٖ٤ہٞ
ؿخٗخ رـخث هٞى حّ حَٓ کی پٍٞی ٟٔخٗض ہ کہ  ٙٝطٔخّ ِٓ ْ٤حُلطَص
ح ْ٤ِٓ ٍٝحُطزغ ُٞگٞا کخ ٜٗذ حُؼ ٖ٤رٖ ؿخث ح ٍٝؿُٞ ٞگ حٕ ٓ٤ں
ص ػَٔ ٍکٜظ ہٞا  ٙٝحّ ٜٗذ حُؼ ٖ٤ک ُ ٤ؿخٕ  ٝطٖ
ٓ ُ٣خى ٙهِ ٞ
ُ
کی رخُی ُگخ ى٣ں ،هٞح ٙحّ ٜٗذ حُؼ ٖ٤کٓ ٞخٓ٘ ٍکٝ ٜ٘حال هٞى
ػٔالً حٔ٣ی کٔی طلَ٣ک کی ٍہ٘ٔخثی کَے ٣خ ٗہ کَے۔ٓگَ ؿ ٞچ ِ٤حّ
ٓ رٜی ُ٣خىٓ ٙلَک ػخرض ہٞثی ٣ ٙٝہ طٜی کہ ٗخٛ ٙخكذ ٗ ؿخہِی
كکٓٞض ح ٍٝحٓالٓی كکٓٞض ک كَم ک ٞرخُکَ ٗٔخ٣خا کَک ُٞگٞا
ک ٓخٓ٘ ٍکٜي٣خ۔ حٗ ٍٝہ َٛف حٓالٓی كکٓٞض کی ه٤ٜٛٞخص
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ٛخف ٛخف ر٤خٕ ک٤ں۔ رِکہ حّ ٓزلغ ک ٞرظکَحٍ ح٣َ١ ٔ٣وٞا ٓ
پ ٖ٤ک٤خ ؿٖ کی ٝؿہ ٓ حٛلخد حٔ٣خٕ ک ُ ٤ؿخہِی كکٓٞض کٞ
حٓالٓی كکٓٞض ٓ ريُ٘ کی ؿيٝؿہي ک رـ َ٤چ ٓ ٖ٤ر٤ٹٜ٘خ ٓلخٍ
ہ ٞگ٤خ۔ ٣ہ ٓ ٕٞٔ٠كـض ٓ٤ں رٜی کخكی طل َ٤ٜک ٓخط ٜآ٣خ ہ ٓگَ
حُحُہ ط ٞگ٣ٞخ ہ ہی حٓی ٟٓٞٞع پَ۔ حّ کظخد ٓ٤ں  ٙٝحكخى٣غ ٓ
ض حٓالٓی ح ٍٝرخىٗخہی ى ٝرخُکَ ٓوظِق حالَٛ
ػخرض کَط ہ٤ں کہ هالك ِ
ُ
چ٣ِ٤ں ہ٤ں۔ پ َٜح٣ک َ١ف رخىٗخہی ک ٞح ٍٝحٕ طٔخّ كظ٘ٞا کٍ ٞکٜظ
ہ٤ں ؿ ٞرخىٗخہی ک ٓخطِٔٔٓ ٜخٕ کی ك٤خص حؿظٔخػی ٓ٤ں حُ ٍٝث
طخٍ٣ن پ٤يح ہٞث ۔ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف حٓالٓی هالكض کی ه٤ٜٛٞخص
حَٗ ٍٝحث ٢ک ٞح ٍٝحُٕ ٍكٔظٞا ک ٞپ ٖ٤کَ ى٣ظ ہ٤ں۔ ؿٞهالكض حٓالٓی
ٓ٤ں كی حُٞحهغ ِٓٔٔخٗٞا پَ ٗخٍُ ہ ٞچکی ہ٤ں۔حّ ک رؼي کْ َ١ف
ٓٔکٖ طٜخ کہ ُٞگ چ ٓ ٖ٤ر٤ٹ ٜؿخط ‟‟۔(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ
ٕٔٔ طخ ٖٔٔ)

اسرلبهبد:
كـۃ ہللا حُزخُـہ ک ٓطخُؼہ ٓ حٔ٣خ ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ٗخٛ ٙخكذ کی
ىٍٝرٗ ٖ٤گخ ٙح ٍٝريُظ ہٞث كخالص ک ػٔن ح ٍٝكو٤وض پٔ٘يحٗہ
ٓطخُؼہ ٗ ٣ہ ى٣ک٤ُ ٜخ طٜخ کہ ؿِي ُٓ ٙٝخٗہ آٗ ٝحال ہ ؿْ ٓ٤ں ح٣ک
حكکخّ َٗ٣ؼض رخُو ٜٙٞكي٣غ ٘ٓ ٝض کی طؼِٔ٤خص ٝ
َ١ف ُٞگ
ِ
حٍٗخىحص ٗزٞی ک حَٓحٍ  ٝك ِک َْ ک ٓٔـ ٜ٘کی ک ٖٗٞکَ٣ں گ
ح ٍٝحُٕ ک طٔيٗی ،حؿظٔخػی حٓ ٍٝؼخَٗطی ح ٍٝػِٔی كٞحثي ٓؼِ ّٞکَٗخ
چخہ٤ں گ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف  ٙٝىُٗ ٝ ٖ٣يگی ٓ٤ں ٍرٓ ٢ؼِ ّٞکَٗخ
چخہ٤ں گ ۔ح ٍٝى٘٣ی طؼِٔ٤خص ح ٍٝآٓٔخٗی ہيح٣خص کُٗ ٞيگی ک ٤ٓٝغ
ىحثَ(Canvas) ٙح ٍٝحٗٔخٗٞا ک رخۂی ٍٝحر ٝ ٢حٓزخد ٗ ٝظخثؾ ک
رخۂی طؼِن ک ٓ٤خم ٓ ٝزخم )٤ٓ(Contextں ٓٔـ ٜ٘ح ٍٝحُٕ کی
حكخى٣ض ٓؼِ ّٞکَٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں گ ۔
حّ ُٗ ٤خٛ ٙخكذ ٗ كـۃ ہللا حُزخُـہ کٞ۔۔۔۔۔ حٕ ٓزخكغ ٓ َٗٝع ک٤خ
ص حٗٔخٗی ٓ ہ حٍٝ
ہ ۔ؿٖ کخ طؼِن ُىٗ٤خ ک ٗظخّ طک٘٣ٞی ح ٍٝك٤خ ِ
ؿٖ کی پخر٘يی ٓ ح٣ک ٛلض ٓ٘ي ہ٤ض حؿظٔخػی ح ٍٝح٣ک ٛخُق طٔيٕ
ٝؿٞى ٓ٤ں آطخ ہ ۔ ٗخٛ ٙخكذ ٗ حّ ک ُ„„ ٤حٍطلخهخص‟‟ کی
حٛطالف حٓظؼٔخٍ کی ہ ؿ ٞۂخٍے ػِْ ٓ٤ں حّ ٓ پہِ ِٓٔٔخٕ
ٓظکِٔ ،ٖ٤كالٓلہ ،ح ٍٝػِٔخء حؿظٔخع ٗ (کْ ٓ کْ حّ ٟٝخكض حٍٝ
طَِٔٔ ٓ ) حٓظؼٔخٍ ٗہ٤ں کی۔
حٍطلخم ٓ ٗخٛ ٙخكذ کی َٓحى حكَحى کخ ح٣ک ىَٓٝے ٓ ؿخثِ
حٗظَحک ػَٔ حٓ ٍٝؼظيٍ ٓ ٝظٞحُٕ ٗہَی ُٗيگی ک ه٤خّ
حٗظلخع ،طؼخ،ٕٝ
ِ
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ک ُ„„ ٤طيرَ٤حص ٗخكؼہ‟‟ ہ٤ں ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں طير ،ٍِ٘ٓ َ٤آىحد
ٓؼخَٗص٤ٓ ،خٓض ٓيٕ ،ػيحُضَٟ ،د ٓلخ(Taxation) َٛحٗظظخّ
ِٓکی  ٝط٘ظ ْ٤ػٔکَی ٝؿ َٙ٤کی طل٤ٜالص ر٤خٕ کی ہ٤ں۔ حٓ ٍٝخط ٜہی
حُٕ حٓزخد پَ ٍ٘ٗٝی ڈحُی ہ ؿْ ٓ طٔيٕ ٓ٤ں كٔخى پ٤يح ہٞطخہ
(طـي٣ي ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ ٕٔٔ)
حّ َ١ف ٗخٛ ٙخكذ ٗ حٗٔخٗی ٓؼخىص ک حٗلَحىی  ٝحؿظٔخػی ىٞٗٝا
پہِٞإا حُ ٍٝىٗٞ٤ی  ٝحهَٝی ُٗيگٞ٤ا ٓ رلغ کی ہ ۔ٗخٛ ٙخكذ ک
ِٗى٣ک ٣ہ ٗظخّ طک٘٣ٞی حٗز٤خء ػِ٤ہ حُٔالّ ک الث ہٞث طَ٘٣ؼی ٗظخّ
ک ٗہ َٛف ٓطخرن ہٗٞخ چخہ ٤۔ رِکہ حّ ک ُٔٓ ٤ي ٓ ٝؼخ ٕٝحٍٝ
حٕ ک ٓوخٛي کخ هخىّ رٖ کَ ٍہ٘خ چخہ ٤۔۔ حُٗہٞا ٗ (ػِٔخء حهالم حٍٝ
ٓخہَ ٖ٣حهظٜخى٣خص ٓ٤ں) پہِی َٓطزہ حهظٜخى٣خص  ٝػِْ حُٔؼ٘٤ض کخ ػِْ
حالهالم ٓ گہَح ٍر ٢ػخرض ک٤خ ہ ۔(ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک حُلخظ ٓ٤ں
(Social
ٗظخّ حهالم پَ ح٣ک حؿظٔخػی كِٔل
حُٗہٞا ٗ
)philosophyکی ػٔخٍص حُٹٜخثی) ٗخٛ ٙخكذ ک ِٗى٣ک ؿذ ٣ہ ٍر٢
ٹٞٹ ؿخطخ ہ ۔ طٓ ٞؼخٗ٤خص ح ٍٝحهاله٤خص ىٞٗٝا کٗ ٞي٣ي رلَحٕ ٓ
ٝحٓطہ پڑطخ ہ ۔ حُٕ ک ِٗى٣ک حٗٔخٗٞا ک حؿظٔخػی حهالم حُّ ٝهض
رخُکَ رَرخى ہٞؿخط ہ٤ں ؿذ کٔی ؿزَ ٓ حُٕ ک ٞحهظٜخىی ط٘گی پَ
ٓـز ٍٞکَى٣خ ؿخث ۔(طخٍ٣ن ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ ٛللہ  ٕٕ۹طخ
)ٕٕ۲
ٗخٛ ٙخكذ كـۃ ہللا حُزخُـہ ٓ٤ں ٟٝخكض كَٓخط ہ٤ں کہ „„ى ٖ٣کی حَٛ
ح٣ک ہ حَٗ ٍٝحثغ ٓ٘خہؾ ٓ٤ں کٔی هخ ٙػ ٝ َٜه ّٞکی ٍػخ٣ض ٓ
حهظالف ہٞطخ ہ پ َٜحّ کی طَ٘٣ق كَٓخط ہ٤ں کہ ى ٖ٣کی ح٣ک حَٛ
ہ ٗٞک رخٝؿٞى حٕ ٓ٘خہؾ پَ ٓٞحهٌ ٙکٞ٤ا ہٞطخ ہ ۔
ط ،َ٤ٔ٤طَؿ٤ذ  ٝطَہ٤ذ ک حَٓحٍ ٝؿ َٙ٤کی ًِ٣ی رلؼٞا ک رؼي ٗخٙ
ٛخكذ ح ٔ٣ى ٖ٣کی ٍَٟٝص ػخرض كَٓخط ہ٤ں۔ؿ ٞطٔخّ حى٣خٕ کخ ٗخٓن
ہٞ۔ ح٣ ٍٝہ کہ ى ٖ٣ک ٞک ٔ٤طلَ٣ق ٓ رکخ٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔ طلَ٣ق کٖ
ىٍٝحُٝا حٗ ٍٝخکٞا ٓ ى٤ٓ ٖ٣ں ىحهَ ہٞطی ہ  ٙٝکٖ کٖ ٗکِٞا ٓ٤ں
ؿِ ٙٞگَ ہٞطی ہ ح ٍٝک ٔ٤ک ٔ٤هخُذ حهظ٤خٍ کَطی ہ ح٣َٗ ٍٝؼض
ٗ حّ ک ّٓيرخد ک ُ ٤ک٤خ ٍحٓظ حهظ٤خٍ ک ٤ہ٤ں ح ٍٝک٤خ
حٗظظخٓخص ک ٤ہ٤ں۔ پ َٜطل ٓ َ٤ٜر٤خٕ ک٤خ ہ کہ ػہي رؼؼض ٓ٤ں ػہي
ؿخہِ٤ض کخ ک٤خ كخ ٍ طٜخ۔ ؿْ کی آٗلَ٠ص ﷺ ٗ حٛالف كَٓخثی۔(طخٍ٣ن
ىػٞص  ٝػِٔ٣ض كٜہ پ٘ـْ ٛللہ  ٕٖ۷طخ )ٕٖ۸
حّ کظخد ٓ٤ں ؿہخى پَ رٜی پٍٞح ح٣ک رخد ہ ح ٍٝحّ کٗ ٞخٛ ٙخكذ
ٗ حٕ كکَ حٗگ ِ٤ح ٍٝچٗٞکخ ىٝ ٘٣حُ حُلخظ ٓ َٗٝع ک٤خ ہ ۔ ؿٞ
حى٣خٕ  َِٓ ٝکی پٍٞی طخٍ٣نٓ ،وخٛي هِن حٗٔخٗی ح ٍٝهخُن کخث٘خص ک
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ٗظخّ ٓطِٞد پَ گہَی ٗظَ ٍکٝ ٜ٘حال ػخٍف ہی کَ ٓکظخ ہ ۔ „„٣خى
ٍک ٜٞکہ ٓکَٔ طَ٣َٗ ٖ٣ؼض ح ٍٝکخَٓ طَ ٖ٣هخٗ٣َٗ ٙٝ ٕٞؼض ہ ؿْ
ٓ٤ں ؿہخى کخ كکْ ى٣خ گ٤خ ہ ‟‟ٞحّ ک رؼي حّ کی طَ٘٣ق کی ہ حّ کٞ
ػوالً ٗ ٝوالً ػخرض ک٤خ ہ پ َٜك٠خثَ ؿہخى ک حُ ٝ ٍٞٛحٓزخد ر٤خٕ ک٤
ہ٤ں۔ ٓٞالٗخ ٗزِی ک ِٗى٣ک „„ٗخُٝ ٙی ہللا کی ٗکظہ ٓ٘ـٞ٤ا ک آگ
ؿِحُیٍ ،حُی ح ٍٝحرٖ ٍٗي ک کخٍٗخٓ رٜی ٓخٗي پڑ گج ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ  ٕ۹۲طخ )ٕ۹۷
ٓٞالٗخ ػزيحُلن كوخٗی (ٛخكذ طلٔ َ٤كوخٗی) كـۃ ہللا حُزخُـہ ک طَؿٔہ
ٗؼٔۃ ہللا حُزخُـہ ک ٓويٓہ ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں„„ ؿْ كٖ ٓ٤ں ٣ہ کظخد ہ
آپ ٓ پہِ کٔی ٗ حّ ک ٞح٣ک ؿگہ ؿٔغ ٗہ ک٤خ طٜخ۔ حّ كٖ کخ
ٟٓٞٞع ٗظخّ طَ٘٣ؼی ٓلٔيی „„ٖٓ ك٤غ حُِٜٔلۃ حُٔل٤ي ‟‟ٙہ حٍٝ
ؿخ٣ض حّ کی ٣ہ ہ کہ حٗٔخٕ ک٣ ٞہ ٓؼِ ّٞہ ٞؿخث کہ هيح ح ٍٝحُّ ک
ٍٓ ٍٞک حكکخّ ٓ٤ں ٗہ کک ٜط٘گی ہ ٗ ،ہ  ٙٝهالف كطَص ِٓٔ٤ہ ہ٤ں۔
طخکہ حُٕ پَ حٗٔخٕ ک ٞپٍٞح ٝػٞم ہ ٞؿخث ۔ ح ٍٝحُٕ ک ٞكطَص پَ ٓز٘ی
رخط٤ں ٓٔـ ٜکَ ىٍ حُٕ کی َ١ف ک٘٤ٜچ آث ح ٍٝکٔی ٓ٘کک ک
(ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕ۹۸
رہکخٗ ٓ ىٍ ٓ٤ں ٗزہ ٗہ پڑ ؿخث
ذ يـهٍہ کے دٔس اؽزنبس يٍں يغبہذاَہ ٔ
عٍبعی اَزؾبس أس ؽکٕي ِ
هبئذاَہ کشداس:
ٗخٛ ٙخكذ ک ٓخٓ٘ حُّ ٝهض ک ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ٖٓـِ٤ہ ِٓط٘ض کی
ُرٞا كخُی حَٓ ٍٝہٹٞآ ،کٜٞا ح ٍٝؿخٹ حهٞحّ کی حٗظ٘خٍ حٗگ ِ٤هٞط٤ں
ط٤ٜں۔ ؿ ٞكخالص کخ كخثي ٙحُٹٜخ کَ (هخ ٙکَ َٓہٹہ) ِٓٔٔخٗٞا کی ُٗيگی
ک ٞحؿ َٕ٤ر٘خٗ پَ ٗہ َٛف طِ ہٞث ط ٜ۔ رِکہ َٓہٹ ط ٞہ٘يٝحُّ
کخ حك٤خء رٜی چخہظ ط ٜ۔ ٗخٛ ٙخكذ حُٕ ُٞگٞا ٓ٤ں ٓ ٗہ ط ٜؿٞ
ح٣ک َ١ف ر٤ٹ ٜکَ حٕ طٔخّ هطَحص ٓ چ٘ٔہ پٗٞی کَط ہٞث
ط٤ٜ٘ق  ٝطخُ٤ق ہی ٓ٤ں َٜٓٝف ٍہظ رِکہ  ٙٝحٕ كخالص ک ٞطزيَ٣
کَٗ  ،حّ ِٓک ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا ک حهظيحٍ ک ٞىٝرخٍٝ ٙحپٔالٗ حٍٝ
ح٣ک كَ٘ٗ ٝخّ كو٤وض پٔ٘ي ،حكکخّ َٗ٣ؼض پَ ػَٔ کَٗ ٝحُی ،ػخّ
ٗہَٞ٣ا کی ػِص ٗ ٝخٓ ّٞکی ٓلخكع ،حٗظ٘خٍ حٗگ١ ِ٤خهظٞا ک ٞهظْ
کَٗ ٝحُیٔٓ ،ظلکْ  ٝه ٕٞكخٍ ِٓط٘ض ک ه٤خّ ک ُ ٤رٜی ٓخػی
حَٓ ٍٝگَّ ط ٜ۔ ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں رٜی  ٙٝحٔ٣خ هخثيحٗہ کَىحٍ حىح کَ
ٍہ ط ٜ۔ؿ ٞرڑے ٓ رڑح ٓ٤خٓی ٓز َٜحىح کَ ٓکظخ طٜخ ؿْ کٞ
حىٗی ٓ٘خٓزض ح ًٍٙ ٍٝرَحرَ
ط٤ٜ٘ق  ٝطخُ٤ق ح ٍٝىٍّ  ٝطلو٤ن ٓ
ٖ
كَٛض ٗہ ہٞ۔
ىحػ٤خٕ حٓالّ حٓ ٍٝلووٜ٘ٓ ٝ ٖ٤ل٤ٓ ٖ٤ں حگَ کٔی کی
ٓـيى ٖ٣حٍٝ
ِ
ُٗيگی ٓ٤ں ٣ہ ٓٔخػِض ٗظَ آطی ہ ط٤ٗ ٙٝ ٞن حالٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ہ کی
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ُٗيگی ٓ٤ں ؿ٘ہٞا ٗ ٓٓٛ۷ـَی ٓ٤ں ٗخّ ک ِٓٔٔخٗٞا ک ٞه ٕٞآٗخّ
طخطخٍٞ٣ا کخ ٓوخرِہ کَٗ کی ىػٞص ىی ح ٍٝحُٕ ک حُکٜڑط ہٞث هيّ
ِٓطخٕ ٓٓ َٜلٔي رٖ هالإٝا ٗ ٗخّ آکَ طخطخٍٞ٣ا
ؿٔخث ۔پ َٜؿذ
ِ
ٓ ؿ٘گ کَٗ کخ حٍحىِٓ ٙظٞی ک٤خ ح ٍٝحہَ ٗخّ ٓ٤ں ٓوض حٗظ٘خٍ حٍٝ
حٟطَحد پ٤يح ہٞح ط ٙٝ ٞهٞى ٓ َٜگج حِٓ ٍٝطخٕ کِٓ ٞک ٗخّ کی
كلخظض ح ٍٝطخطخٍٞ٣ا ٓ ٓوخرِہ پَ آٓخى ٙک٤خ حِٓ ٍٝطخٕ ک ٓخط ٜؿہخى
ض كخٕ ہٞثی ؿْ کی ٓؼخٍ
ٓ٤ں َٗکض کی ح ٍٝطخطخٍٞ٣ا ک ٞحٔ٣ی ٗکٔ ِ
گٌٗظہ طخٍ٣ن ٓ٤ں ِٓ٘ی ٓ٘کَ ہ (ہْ حّ کی طل َ٤ٜحرٖ ط٤ٔ٤ہ ک طلض
ُک ٜچک ہ٤ں)
ٗخٛ ٙخكذ ٗ رٜی حپ٘ ػِٔی ٓ٘خؿَ ح ٍٝحك٤خء ٝطـي٣ي کی ٓٔخػی
ک ٓخط ٜح٤ٓ ٔ٣خٓی طيرَ ح ٍٝحٔ٣ی ًہخٗض ح ٍٝرِ٘ي ٗگخہی ٓ کخّ ُ٤خ
کہ حگَ ٓـِٞا ٓ٤ں کک ٜرٜی ٛالك٤ض ٣خ حَٓحث ِٓط٘ض ٓ٤ں ۂض حٍٝ
ٓ٤خٓی ٗؼ ٍٞہٞطخ ط ٞہ٘يٓٝظخٕ ٗہ َٛف ط٘گ ٗظَ ح ٍٝحٗظ٘خٍپٔ٘ي ِٓکی
كِٛٞہ آُٓخإا ٓ ٓللٞظ ہ ٞؿخطخ رِکہ حٗگَِٝ٣ا ک حّ طِٔٓ ٢
رٜی ٓللٞظ ہ ٞؿخطخ۔ ؿْ ٗ حُٗ٣ٞٔ٤ں ٛيی ک ٤ٓ ٢ٓٝں ہ٘يٓٝظخٕ
کٞکِٔ ٍٝح٤ٓ ٍٝيحٕ ک ٞهخُی پخکَ حپ٘ هيّ ؿٔخُ ٤ح ٍٝحّ کٞ
رَ١خٗٞی ِٓط٘ض ٓ٤ں ٗہ َٛف ٗخَٓ ک٤خ رِکہ حّ ٓ  ٙٝهٞص ٝ
ٓٝخثَ كخ َٛک ٤ؿْ ٗ ُىٗ٤خ کی پٍٞی ٓ٤خٓض پَ حػَ ڈحال حِْٔٓ ٍٝ
(ح٠٣خ ً
ح ٍٝػَد ٓٔخُک پَ حپ٘خ حهظيحٍ ؿٔخ٣خ۔
ٛللہ  ٕ۴۹طخ )ٕ۴۷
ٗخٛ ٙخكذ ػالٓہ حرٖ هِي ٕٝک حّ كکٔ٤خٗہ ٓوُٞہ ٓ ر هزَ ٗہ
ط ٜکہ ؿذ کٞثی ِٓط٘ض رڑٛخپ ٓ٤ں ىحهَ ہ ٞؿخطی ہ ط ٞحّ کخ حُ
َٓ ٗٞؿٞحٕ ہٗٞخ ػخّ  ٍٞ١پَ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہٞطخ۔ ُ٤کٖ ٛل٤ق كکَ ٓ٘يی،
ِ
ٓکی ِ١ذ ح ٍٝىٍ ٓ ُگی ہٞثی رخص حٗٔخٕ ک ٞحٔ٣ی ؿگہ هٔٔض
آُٓخثی پَ آٓخى ٙکَطی ہ ؿہخا کخٓ٤خری کی حُٓ٤ي ٓٞہ ّٞرٜی ہٞ۔ ُ٤کٖ
ظخہَ ہ کہ کٞثی رڑے ٓ رڑح ٛخكذ ػِّ رٜی ط٘ہخ حّ ُٝحٍ کٞ
ػَٝؽ ٓ  ،کٍِٔٝی کٗ ٞجی ١خهض ح ٍٝطٞحٗخثی ٓ ريٍ کَ پٍٞے
ِٓک ک كخالص ٓ٤ں حٗوالد ٗہ٤ں ال ٓکظخ طٜخ۔ ُ ٖہٌح ٓٞہ ّٞحُٓ٤ي ک
رخٝؿٞى حُٗہٞا ٗ ٓـَ كَٓخَٗٝحإا ح ٍٝحُٕ ک حَٓحث ىٍرخٍ ٓ
ٍحرطہ ٍکٜخ طخکہ حُٕ ک حٗيٍ كٔ٤ض ِٓی  ٝؿَ٤ص ى٘٣ی ک ٞر٤يحٍ کَ٣ں
ح ٍٝرگڑے ہٞث كخالص ٓ پ٘ـہ آُٓخثی کَٗ پَ آٓخى ٙکَ٣ں حّ
ِِٓٔ ٓ٤ں حٕ ک ػال ٙٝحٗيٍٗٝی  ٍٞ١پَ حُٗہٞا ٗ ٗـ٤ذ حُيُٝہ حٍٝ
رَٗٝ٤ی  ٍٞ١پَ حكٔي ٗخ ٙحريحُی ٓ ٍحرطہ ک٤خ۔
ٗخٛ ٙخكذ ٗ حكٔي ٗخ ٙحريحُی کٗ ٞـ٤ذ حُيُٝہ ٓ هطُ ١ٞکٜٞحث
ح ٍٝپ َٜرَح ٍِ ٙحٓض ح٣ک پَُ ُٝ ٍٝپَُحػَ هُ ٢کٜخ ؿٗ ٞخٛ ٙخكذ کی
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ٍُٝحٗ٘خ کخ آث٘٤ہ ىحٍ
ٓ٤خٓی رَ٤ٜص ،ى٘٣ی هٔ٤ض ،حهالهی ؿَحٔص حٍٝ
ِ
طؼخُی حكٔي ٗخ ٙحريحُی ک كخالص
ہ ۔ ٗخٛ ٙخكذ ک ٞحُٓ٤ي طٜی کہ ہللا
ٖ
کی حٛالف كَٓخث گخ۔ ح ٍٝحّ ٓ  ٙٝکخّ ُ گخ ؿ ٞرظخہَ حٓزخد کٔی
ح ٍٝحٓ٣ َ٤خ هخثي ک رْ کخ ٗہ٤ں ہ ۔
ص كخٍ
ٗخٛ ٙخكذ حكٔي ٗخ ٙحريحُی ٓ حّ ِٓک ک ٞؿ٣ َ٤و٘٤ی ِ ٍٞٛ
ح ٍٝحكَحطلَی ٓ ٓللٞظ کَى ٘٣حِٓ ٍٝط٘ض کٗ ٞخہی هخٗيحٕ ک
کٔی ٗٔزظخ ً الثن طَ آىٓی ک كٞحُہ کَ ى ٘٣کخ کخّ ُ٘٤خ چخہظ ط ٜ۔ ٗخٙ
ٛخكذ ٗ حُٕ کی آٓي ٓ پہِ پ ٖ٘٤گٞثی کَ ىی طٜی کہ حريحُی ٣ہخا
ٹٜہَے گخ ٗہ٤ں رِکہ ٝحپْ چال ؿخث گخ۔ رہَكخٍ حريحُی ٗ ٔ ٔ۷۲کٞ
پخٗی پض ک ٓ٤يحٕ ٓ٤ں ہ٘يٓٝظخٕ کی طخٍ٣ن کخ ٍُم ريٍ ى٣خ۔ حَٓ ٍٝہٹٞا
ک ٞہ٘يٓٝظخٕ ک ٗج حُرَٜط ہٞث ٓ٤خٓی ٗو٘ہ ٓ رخہَ ٗکخٍ ى٣خ۔ حٍٝ
حُٕ ک ُ٤ڈٍٝا کی پٍٞی َٗٔ ح٣ک ہی ٓؼَکہ ٓ٤ں ؿخثذ ہٞثی۔ح ٍٝحُٕ
کی ١خهض چْ٘ ُ٤ٓ ٕٝں کخك ٍٞہٞگجی۔
ٗخٛ ٙخكذ ک ٗو٘ہ ک ٓطخرن حريحُی ٗ ٝهض کخ ٣ہ ٍَٟٝی کخّ
ػ٘خٕ ػِٔ٣ض ٓٞڑ ىی۔
حٗـخّ ىے کَ ه٘يٛخٍ کی َ١ف
ِ
هِ٤ن ٗظخٓی طخٍ٣ن ہ٘يٓٝظخٕ ٛللہ  ٖٓ۴طخ ٖٓٔ ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں7
„„حگَ ِٓط٘ض ٓ٤ں طٜٞڑی ٓی رٜی ؿخٕ ہٞطی ط ٙٝٞؿ٘گ پخٗی پض ک
ٗظخثؾ ٓ كخثي ٙحُٹٜخ کَ حپ٘ حهظيحٍ ک ٞہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں پ َٜککٛ ٜيٞ٣ا
ک ُ ٤هخثْ کَ ٓکظی طٜی ُ٤کٖ كو٤وض ٣ہ ہ کہ ٓـِ٤ہ ِٓط٘ض حّ
ٝهض ر ٍٝف ؿْٔ کی ٓخٗ٘ي طٜی ،ؿ٘گ پخٗی پض کخ حِٛی كخثي ٙكخطلٖ٤
ؿ٘گ پالٓی ٗ حُٹٜخ٣خ۔‟‟

عٍذ اؽًذ ثشٌهٕی ؽہٍذ
ٗخُٝ ٙی ہللا ک کخٍٗخٓٞا ٓ٤ں ٓ ح٣ک کخٍٗخٓہ ٣ہ طٜخ کہ حٗہٞا ٗ
كي٣غ ح ٍٝهَإٓ کی طؼِ ْ٤ح ٍٝحپ٘ی ٗو٤ٜض کی طخػٛ ٓ َ٤ل٤ق حُو٤خٍ
حٛ ٍٝخُق ُٞگٞا کی ح٣ک کؼ َ٤طؼيحى پ٤يح کَ ىی۔پٗ َٜخٛ ٙخكذ ک
چخٍٝا ٛخكزِحىٝا ٗ  ،هٜٛٞخ ً ٗخ ٙػزيحُؼِٛ ِ٣خكذ ٗ حّ كِوہ
ک ٞکخكی ٤ٓٝغ ک٤خ۔ حٕ ُٞگٞا ک ىٓخؿٞا ٓ٤ں حٓالّ کی ٛل٤ق طَ٣ٜٞ
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حُطَ چکی طٜی۔ حٞ٣ ٍٝا ٓ٤ي ٛخكذ کی طلَ٣ک ک ُ ٖ٤ُٓ ٤پہِ
(طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٖ٣
ٓ ط٤خٍ ہ ٞچکی طٜی۔
ٛللہ ٔٔ۹طخ )ٔٔ۷
ٓ٤ي ٛخكذ ٕٔٓٔ ٛـَی رٔطخرن ٔ۷۸۲ ٓ٤ں پ٤يح ہٞث حٕٔ۹۲ ٍٝ
ٛـَی رٔطخرن ٖٔ ٔ۸ ٓ٤ں رخالکٞٹ ک ٓوخّ پَ ٗہ٤ي ہٞث ۔ ہْ حُٕ
کی ُٗيگی کی ى٣گَ طل٤ٜالص ٓ گَ ِ٣کَ٣ں گ ۔ کٗٞ٤کہ ٣ ٙٝہخا
ۂخٍح ٟٓٞٞع ٗہ٤ں۔
طَ٤ہ٣ٞں ٛيی ٓ٤ں ؿذ ح٣ک َ١ف ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی ٓ٤خٓی
١خهض ك٘خ ہٍ ٞہی طٜی۔ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف حُٕ ٓ٤ں َٓ٘کخٗہ ٍٓٝ ّٞ
ريػخص کخ ُ ٍٝطٜخ۔ ٓٞالٗخ حٖٓٔ ؼٗ َ٤ہ٤ي ح ٍٝكَ٠ص ٓ٤ي حكٔي رَِٞ٣ی
کی ٓـخہيحٗہ کٞ٘ٗٞا ٗ طـي٣ي ى ٖ٣کی ٗجی طلَ٣ک َٗٝع کی۔ ٣ہ ٙٝ
ٝهض طٜخ ؿذ ٓخٍے پ٘ـخد پَ ٓکٜٞا کخ ح ٍٝرخهی ہ٘يٓٝظخٕ پَ
حٗگَِٝ٣ا کخ هز٠ہ طٜخ۔ حٕ ى ٝرٍِگٞا ٗ حپ٘ی رِ٘ي ۂظی ٓ حٓالّ کخ
ػِْ حُٹٜخ٣خ حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا ک ٞؿہخى کی ىػٞص ىی۔ ؿْ کی آٝحُ ۂخُ٤ہ کی
چٞٹ ٞ٤ا ح٤ٗ ٍٝپخٍ کی طَحثٞ٤ا ٓ ُ کَ هِ٤ؾ ر٘گخٍ ک ک٘خٍٝا طک
٣کٔخا پ َ٤ٜگجی۔ حُٞ ٍٝگ ؿٞم ىٍؿٞم حّ ػِْ ک ٗ٤ک ؿٔغ ہٗٞ
ُگ ۔ حّ کخٍٗخٓ کی ػخّ طخٍ٣ن ُٞگٞا ک٣ ٞہ٤ں طک ٓؼِ ّٞہ کہ حٕ
ٓـخہيٝا ٗ َٓكي پخٍ ہ ٞکَ ٓکٜٞا ٓ ٓوخرِہ ک٤خ حٗ ٍٝہ٤ي ہ ٞگج
كخالٗکہ ٣ہ ٝحهؼہ حّ پٍٞی طخٍ٣ن کخ َٛف ح٣ک رخد ہ ۔(ٓ٤ي ِٓٔ٤خٕ
ٗيٝی(رلٞحُہ َٓ٤ص حكٔي ٗہ٤ي حُ ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ٗيٝی ٛللہ  ٖ۲طخ
)ٖ۷
حّ ؿيٝؿہي ک حٓ َٛوخٛيٓ ،لَکخص ح ٍٝحٓزخد ک٤خ ط ٜ۔ هٞى ٓ٤ي
ٛخكذ کی ُرخٕ ٓ ٓ٘٤ںٞ١ 7حُض ک هٞف ٓ ہْ چ٘ي ہی حهظزخٓخص
پ ٖ٤کَ٣ں گ ۔

رؼًٍم ؽکى:
حّ طٔخّ ؿيٝؿہي ٓ كو َ٤کخ ٓوٜٞى َٛف ٣ہ ہ کہ حہَ کلَ ٝ
ٟالُض ٓ ؿ٘گ کَٗ ک رخٍے ٓ٤ں ؿ ٞحكکخّ ٝحٍى ہٞث ہ٤ں حٍٝ
كَٓخٕ هيحٗٝيی 7
ِ
َ
َ
ُ
ْ
"حپ٘ ٓخٍ  ٝؿخٕ ک ٓخطٜ
„„ َؿخُ َٛيٝح رِؤ ْٓ َٞحُِ َِٝ ْْ ٜأٗل ِٔ ِْْ ٜ۔
ؿہخى کَ"ٝ۔
کی طؼٔ َ٤کی ٍٞٛص پ٤يح ہٞ۔ كَٓخٕ رَىحٍ ر٘يے ک ُ ٤حپ٘ ٓخُک
ک كکْ کی طؼٔ َ٤ک رـ َ٤چخٍٗ ٙہ٤ں‟‟۔
(ٓکظٞد ر٘خّ َٓىحٍ ٣خٍ ٓلٔي هخٕ)
„„كو َ٤ک ٞكکْ ٖحُہی کی طؼٔ َ٤طہہ ىٍ ٓ ٓوٜٞى ہ ۔ ح ٍٝہللا ک
ٝػيے پَ حػظٔخى ہ ۔ رخهی حّ کی ٗکَ ک٤خ ہٞگی؟ ؿالّ کی ک٤خ ٓـخٍ
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کہ  ٙٝحپ٘ ٓخُک ٓ پٞچ ٜکہ  ٙٝحپ٘ ٝػيے کخ ح٣لخ کْ ٍٞٛص
ٓ کَے گخ کہ ٣ہ ٓٞحٍ آث ٖ٤ر٘يگی ک هالف ہ ۔ (ح٠٣خً)

سمب ٔ يؾجذ ٰانہی:

„„ہْ ٓلٍٟ ٞخث ٖحُہی ک آٍُ٘ٓ ٝي ہ٤ں۔ ہْ حپ٘ی آٗکٜٞا ح ٍٝکخٗٞا
ک ٞؿ َ٤ہللا کی َ١ف ٓ ر٘ي کَ چک ہ٤ں حُ ٍٝىٗ٤خ ٓ ٝخكٜ٤خ ٓ ہخطٜ
حُٹٜخ چک ہ٤ں۔ ہْ ٗ ٓل ٞہللا ک ُ ٤ػِْ ؿہخى رِ٘ي ک٤خ ہ ۔ ہْ ٓخٍ ٝ
ٓ٘خٍ ،ؿخ ٝ ٙؿالٍ حٓخٍص ٣ٍ ٝخٓض ،كکٓٞض ٤ٓ ٝخٓض کی ِ١ذ  ٝآٍُٝ
ٓ آگ ٗکَ گج ہ٤ں۔ هيح ک ٓٞح ۂخٍح کٞثی ٓطِٞد ٗہ٤ں‟‟۔
(ٓکظٞد ػخّ ر٘خّ ػِٔخء ٍٓٝ ٝخث َٓكي)
„„٣ہ ٓذ ککٓ ٜل ٞہللا ک ُ ٤ہ ۔۔۔۔۔ ٓ٤ں هيحث ػالّ حُـٞ٤د کٞ
ؿٌرہ ؿہخى كو َ٤ک ىٍ
گٞح ٙر٘خطخ ہٞا کہ کلخٍ ح ٍٝىٗٔ٘ٞا ک ٓخط ٜؿٞ
ٔ
ٓ٤ں ٓٞؿِٕ ہ ۔ حُّ ٓ٤ں ٍٟخث ٖحُہی ح ٍٝحػالث کِٔۃ ہللا ک ٓوٜي
ک ٓٞح ػِص  ٝؿخٓ ٝ ٙخٍ  ٝىُٝضٗ ،ہَص ٗ ٝخٍٓٞی ،حٓخٍص ٝ
ِٓط٘ض ،رَحىٍحٕ ٓ ٝؼخ ٖ٣َٛپَ كِ٤٠ض  ٝرٍِگی ٣خ کٔی ح ٍٝچ ِ٤کخ
كخٓي ه٤خٍ ہَ گِ ىٍ ٓ٤ں ٗہ٤ں ہ ‟‟ح ٍٝہْ ؿ ٞرخص کہہ ٍہ ہ٤ں ہللا حّ
کخ گٞح ٙہ ۔‟‟

يغهًبَٕں کی ثے ثغی أس اہم کلش کب ؿهجہ:
حگَچہ کلخٍ حَٓ ٍٝک٘ٞا ٓ ہَ ُٓخٗ ٓ٤ں ؿ٘گ کَٗخ الُّ ہ ُ٤کٖ
ه٤ٜٛٞض ک ٓخط ٜحّ ُٓخٗ ٓ٤ں کہ حہَ کلَ ١ ٝـ٤خٕ کی َٓک٘ی
كي ٓ گٍِ چکی ہ ۔ ٓظِٞٓٞا کی آ ٝ ٙكَ٣خى کخ ؿِـِہ رِ٘ي ہ ۔ ٗؼخثَ
حٓالّ کی طٞہ ٖ٤حُٕ ک ہخطٜٞا ٛخف ٗظَ آٍہی ہ ۔ حّ ر٘خ پَ حد
ض ٍکٖ ى٣ ٖ٣ؼ٘ی حہَ َٗک ٓ ؿہخى ػخّ ِٓٔٔ ٖ٤ک ًٓ کہ٤ں
حهخٓ ِ
ُ٣خىٓ ٙئکي حٝ ٍٝحؿذ ہ ٞگ٤خ ہ ‟‟۔
(ر٘خّ َٗكخء ٓ ٝخىحص ػِٔخء ٓ٘خثن ہ٘يٓٝظخٕ)

ہُذٔعزبٌ پش کلبس کب رغهو أس اعالو کب صٔال:
„„طوي ٓ َ٣چ٘ي ٓخٍ ٓ ہ٘يٓٝظخٕ کی كکٓٞض ِٓ ٝط٘ض کخ ٣ہ كخٍ
ہ ٞگ٤خ ہ کہ ػٔ٤خثٞ٤ا حَ٘ٓ ٍٝک ٗ ٖ٤ہ٘يٓٝظخٕ ک حکؼَ ك ٜپَ
ؿِزہ كخ َٛکَ ُ٤خ ہ ۔ ح ٍٝظِْ  ٝر٤يحى َٗٝع کَ ىی ہ ۔ کلَ َٗ ٝک
ک ٍٓ ّٞکخ ؿِزہ ہ ٞگ٤خ ہ ۔ حٗ ٍٝؼخثَ حٓالّ حُٹ ٜگج ۔ ٣ہ كخٍ ى٣کٜ
کَ ہْ ُٞگٞا ک ٞرڑح ٛيٓہ ہٞح ح ٍٝہـَص کخ ٗٞم ىحٖٓ گ َ٤ہٞح۔ ىٍ ٓ٤ں
ؿَ٤ص حٔ٣خٗی ح٤ٓ َٓ ٍٝں ؿہخى کخ ؿ ٝ ٕٞهَ ٕٝہ ‟‟۔
(ر٘خّ ٗخٔ٤ِٓ ٙخٕ(ٔ))

ہُذٔعزبٌ پش اَگشٌضٔں کب رغهو:
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„„ِٓک ہ٘يٓٝظخٕ کخ رڑح كٜہ ؿَِٓ٤کٞ٤ا ک هز٤ٓ ٠ں چال گ٤خ ہ
ح ٍٝحُٗہٞا ٗ ہَ ؿگہ ظِْ ٣ُ ٝخىطی پَ کَٔ رخٗيُ ٛی ہ ۔ ہ٘يٓٝظخٕ ک
کی طخد
كخکٔٞا کی كکٓٞض رَرخى ہ ٞگجی۔ کٔی ک ٞحُٕ ٓ ٓوخرِ
ٗہ٤ں۔ رِکہ ہَ ح٣ک حُٕ ک ٞحپ٘خ آهخ ٓٔـُ ٜ٘گخ ہ ۔ چٗٞکہ رڑے رڑے حہَ
كکٓٞض حُٕ کخ ٓوخرِہ کَٗ کخ ه٤خٍ طَک کَک ر٤ٹ ٜگج ہ٤ں۔حّ ُ٤
چ٘ي کِٔ ٝ ٍٝر كو٤وض حٗوخ ٗ ٙحّ کخ ر٤ڑ ٙحُٹٜخ٣خ۔‟‟
(ر٘خّ ؿالّ ك٤يٍ هخٕ)

دٌٍ کب هٍبو عهطُذ عے ہے:
ى ٖ٣کخ ه٤خّ ِٓط٘ض ٓ ہ ح ٙٝ ٍٝى٘٣ی حكکخّ ؿٖ کخ طؼِن ِٓط٘ض
ٓ ہ ِٓ ،ط٘ض ک ٗہ ہٛ ٓ ٗٞخف ہخطٗ ٓ ٜکَ ؿخط ہ٤ں۔حٍٝ
ِٓٔٔخٗٞا ک کخٓٞا کی هَحری حَٓ ٍٝکٖ کلخٍ ک ہخطٜٞا حٕ کی
ًُض  ٝکِزض ح٣َٗ ٍٝؼض ٓويٓہ ک ٗؼخثَ کی ر كَٓظی حٍٝ
ِٓٔٔخٗٞا کی ٓٔخؿي ٓ ٝؼخري کی طوَ٣ذ ؿ ٞہٞطی ہ  ٙٝروٞری ظخہَ
ہ ۔(ٓکخط٤ذ)

اؽکبو ؽشػی کب َلبر:
حّ هيٍ آٍٍُ ٝکٜظخ ہٞا کہ حکؼَ حكَح ِى حٗٔخٗی رِکہ طٔخّ ٓٔخُک ػخُْ
َٗع ٓظ ٖ٤ہ ۔ کٔی کی ٓوخُلض
ٓ٤ں ٍد حُؼخُٔ ٖ٤ک حكکخّ ؿٖ کخ ٗخّ
ِ
ک رـ َ٤ؿخٍی ہ ٞؿخث٤ں۔هٞحَ٤ٓ ٙے ہخط ، ٓ ٜهٞح ٙکٔی ىَٓٝے ک
ہخط ٓ ٜ۔ پْ ہَ طَک٤ذ  ٝطير ،َ٤ؿ ٞحّ ٓوٜي ک ك ٍٜٞک ُ٤
َٓىحٍ
(ر٘خّ
ٓل٤ي ہٞگی ،ػَٔ ٓ٤ں الإا گخ۔‟‟
ِٓطخٕ ٓلٔي هخٕ َٓ ٝىحٍ ٓ٤ي ٓلٔي هخٕ)

صثبَی دػٕد ٔ رجهٍؾ عہبد کے ثـٍش يًکٍ َہٍں:
„„چٗٞکہ ُرخٗی ىػٞص  ٝطزِ٤ؾ٘ٓ ٝ َ٤٘ٔٗ ،خٕ ٓ ؿہخى ک رـَ٤
ٓکَٔ ٗہ٤ں ہٞطی۔حّ ٍُ ٤ہ٘ٔخإا ک پ ٍٝ ٖ٤حٓ ٍٝزِـٞا ک َٓىحٍ
ٓلٔي ٍٓ ٍٞہللا ﷺ آهَ ٓ٤ں کلخٍ ٓ ؿ٘گ کَٗ ک ُٓ ٤خٍٓٞ
ہٞث ح ٍٝى٘٣ی ٗؼخثَ کی ػِص ح٣َٗ ٍٝؼض کی َٓرِ٘يی  ٝطَهی حٓی
ٍکٖ ؿہخى ٓ ظہ ٍٞپٌ َ٣ہٞثی‟‟۔
ِ
(ٓ٘خثن  ٝػِٔخء  ٝحَٓح ہ٘يٓٝظخٕ ک ٗخّ)

ػضو ساعخ:
ِ

ص ػخُ٤ہ ک ك ٍٜٞکخ ػِّ حّ
حّ ٓہخٍص
ٖ
ػظٔی کخ حىح کَٗخ حٓ ٍٝؼخى ِ
َ١ف حّ كو َ٤پَ حُوخ ک٤خ گ٤خ ہ کہ حّ ػظ ْ٤حَُٔطزض کخّ ک حٗـخّ
ى٤ٓ ٘٣ں ؿخٕ ٓ ٝخٍ هَرخٕ کَ ى٘٣خ۔ حہَ  ٝػ٤خٍ ک ٞه َ٤رخى کہ٘خ حٍٝ
 ٓ ٖ١ٝہـَص کَ ؿخٗخٗ ،خپخک ٓکٞ٤ٜا کٞہخٗک٘ ح ٍٝهْ  ٝهخٗخک
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ک ٞى ٍٝکَٗ ٓ ُ٣خىٗ ٙہ٤ں ٓؼِ ّٞہٞطخ۔‟‟
(ٓکظٞد ر٘خّ ػِٔخء ٓ٘خثن)
„„ؿذ طک ۂخٍے ؿْٔ ٓ٤ں ؿخٕ ہ ح ٍٝۂخٍے َٓ ؿٔٔٞا ک ٓخطٜ
ہ٤ں۔ہْ رٜي كِ٤ہ  ٝكٖ حّ ٓٞىے ٓ٤ں ُگ ہٞث ہ٤ں۔ هيح کخ الک ٜالکٜ
ٗکَ ہ کہ ہْ حپ٘ ٓخُک کی ح١خػض ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞہ٤ں حٓ ٍٝلٞ
(ٓکظٞد ر٘خّ ػِٔخء ٝ
ٍٟخث ٖحُہی ک آٍُ٘ٓٝي۔‟‟۔
ٍٓٝخء َٓكي)

يوقٕد افهی ہُذٔعزبٌ ہے:
حّ ِٓک (َٓكي)کَ٘ٓ ٞک ٖ٤کی ٗـخٓظ ٔٗٞپخک کَٗ ح٘ٓ ٍٝخكوٖ٤
کی گ٘يگی ٓ ٛخف کَٗ ک رؼي كکٓٞض ِٓ ٝط٘ض کخ حٓظلوخم حٍٝ
ٍ٣خٓض  ٝحٗظظخّ ِٓط٘ض کی حٓظؼيحى ٍکٝ ٜ٘حُٞا ک كٞحُ ک٤خ ؿخث
حكٔخٕ هيحٗٝيی کخ ٗکَ رـخ الث٤ں
گخ۔ ُ٤کٖ حّ َٗ ١ک ٓخط ٜکہ ٙٝ
ِ
گ ۔ ح ٍٝۂ٘٤ہ ح ٍٝہَ كخٍ ٓ٤ں ؿہخى ک ٞهخثْ ٍک٤ٜں گ ۔۔۔۔حَٗ ٍٝع
َٗ٣ق ک هٞحٗ ٓ ٖ٤رخٍ ر َٜرٜی طـخ ٝ ُٝحٗلَحف ٗہ٤ں کَ٣ں
گ ۔۔۔۔حّ ک رؼي ٓ٤ں حپ٘ ٓـخہي ٖ٣ک ٓخط ٜہ٘يٓٝظخٕ کخ ٍُم کَٗٝگخ
طخکہ حّ کَٗ ٞک  ٝکلَ ٓ پخک ک٤خ ؿخث ۔ حّ ُ ٤کہ َٓ٤ح ٓوٜٞى
حِٛی ہ٘يٓٝظخٕ پَ ؿہخى ہ ٗہ کہ ِٓک هَحٓخٕ (َٓكي  ٝحكـخٗٔظخٕ)
(ر٘خّ ٗخہِحى ٙکخَٓحٕ)
ٓ٤ں ٓکٗٞض حهظ٤خٍ کَٗخ۔‟‟
ٓ٘يٍؿہ رخال حهظزخٓخص ٓ حٗيحُ ٙہٞطخ ہ کہ ٓ٤ي ٛخكذ کی ٗظَ ٓ٤ں
ؿہخى ى ٖ٣کخ ح٣ک ٗہخ٣ض حہْ ٗؼزہ ح ٍٝطکِٔ٤ی هيّ ہ ۔ حُٕ ک ٞهَإٓ ٓـ٤ي
کی ٣َٛق آ٣خص حٝ ٍٝحٟق حكخى٣غ ک پٗ ٖ٤ظَ طؼٔ َ٤کخ ؿٌرہ حّ پَ
حُرٜخٍطخ ہ ۔
ِٓٔٔخٗٞا کی ر رٔی ح ٍٝحہَ کلَ کخ ؿِزہ ٍ ٍٙ ٙکَ حُٕ ک كٔخّ ىٍ
ٓ٤ں چٹک٤خا ُ٤ظخ ہ ۔ ح ٍٝہ٘يٓٝظخٕ پَ کلخٍ کخ طِٔ ٢ح ٍٝحٓالّ ک ُٝحٍ
کخ ٓ٘خہي ٙحُٕ ک ٞر چ ٖ٤کَطخ ہ ۔۔۔۔حُٕ کخ ٣و ٖ٤ہ کہ ِٓط٘ض ک رـَ٤
ى ٖ٣کخ ه٤خّ ہٓ ٞکظخ ہ حٗ ٍٝہ حكکخّ َٗػی کخ ٗلخً ٓٔکٖ ہ ۔ حٗ ٍٝہ
ىػٞص  ٝطزِ٤ؾ کخکخّ ٓکَٔ ہ ۔ ح ٍٝپ َٜؿہخى حٔ٣خ رخرَکض ػَٔ ہ ؿْ
ٓ ٓخٍی ُىٗ٤خ ک ٞك ٞ٤پہ٘کظخ ہ ۔ ٣ہ ٓذ كوخثن حُٕ ک ىٍ ٓ٤ں ؿہخى
کخ ػِّ ٍحٓن پ٤يح کَ ى٣ظ ہ٤ں ح ٙٝ ٍٝحٓی ٍحٓظ ٓ٤ں ؿخٕ کی رخُی
ُگخ ى٣ظ ہ٤ں۔‟‟
(َٓ٤ص ٓ٤ي حكٔي ٗہ٤ي حُ حر ٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی ٛللہ  ٖ۸۹طخ ٔٔ)۹
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ِٗى٣ک حُٕ ک کخٍٗخٓ کخ هالٛہ ٣ہ ہ 7
ػخٓہ هالثن ک ى ،ٖ٣حهالم حٓ ٍٝؼخٓالص کی حٛالف
(حُق) حُٗہٞا ٗ
ٔ
کخ ر٤ڑ ٙحُٹٜخ٣خ ح ٍٝؿہخا حُٗک حػَحص پہ٘چ ٓک ٝہخا ُٗيگٞ٤ا ٓ٤ں حٔ٣خ
ُرَىٓض حٗوالد ٍٔٗٝخ ہٞح۔ کہ ٛلخرہ کَحّ ک ى ٍٝکی ٣خى طخُ ٙہٞگجی۔
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(د) حُٗہٞا ٗ حط٘ ٤ٓٝغ پٔ٤خٗ پَ ؿہخى کی ط٤خٍی کی ح ٍٝحّ ط٤خٍی
ٓ٤ں حپ٘ی ط٘ظٔ٤ی هخرِ٤ض کخ کٔخٍ ظخہَ کَ ى٣خ۔۔۔۔۔۔ؿخ٣ض طيرَ ک ٓخطٜ
ٗٔخٍ ٓـَری ہ٘يٓٝظخٕ ک٘ٓ ٞظوذ ک٤خ۔۔۔۔۔پ َٜحّ ؿہخى ٓ٤ں ٹ٤ٜک ٝہی
حُ ٝ ٍٞٛحهالم ح ٍٝهٞحٗ ٖ٤ؿ٘گ حٓظؼٔخٍ ک ٤ؿٖ ٓ ح٣ک ُىٗ٤خ پَٓض
ؿ٘گ آُٓخ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ح٣ک ٓـخہي كی ٓز َ٤ہللا ٓٔظخُ ہ ٞطخ ہ ۔ حٍٝ
حّ َ١ف حٗہٞا ٗ ُىٗ٤خ ک ٓخٓ٘ پ َٜح٣ک َٓطزہ ٛل٤ق ٓؼ٘ٞا ٓ٤ں
ٍٝف حٓالٓی کخ ٓظخہَ ٙکَ ى٣خ۔ حُٕ کی ؿ٘گ ِٓک ٓ ٝخٍ٣ ،خ هٓٞی
ِ
ػٜز٤ض ٣خ کٔی ىٗٞ٤ی ؿَ ٝک ُٗ ٤ہ طٜی رِکہ هخُ ٚكی ٓز َ٤ہللا
طٜی۔حُٕ ک ٓخٓ٘ کٞثی ٓوٜي حّ ک ٓٞح ٗہ طٜخ کہ هِن ہللا کٞ
ؿخہِ٤ض کی كکٓٞض ٓ ٗکخُ٤ں حٗ ٙٝ ٍٝظخّ كکٓٞض هخثْ کَ٣ں ؿٞ
هخُن حٓ ٍٝخُک حُِٔک ک ٓ٘٘خ ک ٓطخرن ہ ۔۔۔۔۔حّ ٗخٕ ک ٓخطٜ
هخُ ٚحٓالٓی ؿہخى ہ٘يٓٝظخٕ کی َُٓٓ ٖ٤پَ ٗہ حُٕ ٓ پہِ ہٞح طٜخ
حٗ ٍٝہ حُٕ ک رؼي ہٞح۔
(ؽ)حُٕ ک ٞح٣ک چٜٞٹ ٓ ػاله ٓ٤ں كکٓٞض کَٗ کخ ؿ ٞطٜٞڑح ٓخ
ٓٞهغ ٓال۔حُٗہٞا ٗ ٹ٤ٜک حّ  َُ١کی كکٓٞض هخثْ کی ؿْ ک ٞهالكض
ػِی ٓ٘ہخؽ حُ٘زٞس کہخ گ٤خ ہ ۔ (طـي٣ي  ٝحك٤خث ىٛ ٖ٣للہ  ٔٔ۷طخ )ٔٔ۷
رہض ٓ ٓئٍه ٖ٤حٜ٘ٓ ٍٝل ٗ ٖ٤حٕ کی طلَ٣ک کی رظخہَ ٗخکخٓی
ض ػِٔی ک ٓظؼِن ٓوظِق ٗظَ٣خص
ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں حُٕ کی كکٔ ِ
پ ٖ٤ک ٤ہ٤ں۔ چٗٞکہ ٣ہ کظخد کخ ٟٓٞٞع ٗہ٤ں۔حّ ُ ٤ہْ حّ ٓ ٣ہخا
َٛف ٗظَ کَط ہ٤ں۔ ح ٍٝحگَ ہللا ٗ چخہخ ط ٞحّ پَ آث٘ي ٙکٔی ٝهض
ِ
طلِ٤ٜی رلغ کَ٣ں گ ۔
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ٓ٤ي هطذ ٗہ٤ي
ٓ٤ي هطذ کخ حِٛی ٗخّ ّٓ٤ي ہ ۔ هطذ حُٕ کخ هخٗيحٗی ٗخّ ہ ۔ ٓ٤ي هطذ
حپ٘ ٝحُي ٖ٣ک ٓذ ٓ رڑے ُڑک ہ٤ں۔حُٕ ک چٜٞٹ رٜخثی ٓلٔي
هطذ رٜی رڑے ٛخكذ ػِْ  ٝك َ٠ہ٤ں۔ حُٕ ک هِْ ٓ حد طک ال
طؼيحى ٟو ْ٤کظخر٤ں ٓوظِق حٓالٓی ٟٓٞٞػخص پَ ٗکَ چکی ہ٤ں۔ حٓ٘٤ہ
ص ؿہخى ٓ٤ں حپ٘
هطذ حُٕ کی رہٖ رٜی پڑٛی ُکٜی هخط ٕٞہ٤ں ح ٍٝىػِ ٞ
َٓگَّ کخٍ ٍہی ہ٤ں۔حُٕ کی ىَٓٝی رہٖ كٔ٤يٙ
رٜخثٞ٤ا ک ٗخٗہ ر٘خٗہ
ِ
هطذ رٜی ٓ٤يحٕ ؿہخى ٓ٤ں حپ٘ رہٖ رٜخثٞ٤ا ٓ پ٤کٗ ٜہ٤ں ٍہی
ہ٤ں۔ٞ٣ا هخٗيحٕ هطذ کخ ہَ كَى گٞہَ ٣ک ىحٗہ ٗظَ آطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ ٓؼَ
کخ ٛل٤ق ٜٓيحم ہ کہ „„ح٣ں هخٗہ ۂہ آكظخد حٓض‟‟ ٛزَ  ٝػِٔ٣ض
ح ٍٝآُٓخثٖ  ٝحرظال ٓ٤ں رٜی حّ هخٗيحٕ ٗ ر٣ٞٔ٤ں ٛيی ٓ٤ں ؿْ
حػِی کَىحٍ کخ ٗٔٗٞہ پ ٖ٤ک٤خ ہ حُّ ٗ آٍ٣ ،خَٓ کی ٓؼخٍ ُٗي ٙکَ ىی
ٖ
ہ ۔ ٓ٤ي هطذ ٗ طوظہ ىحٍ ک ٞچ٤ُ ّٞخ۔ ٓلٔي هطذ ؿ٤ٓ َ٤ں ڈحٍ ىث٤
گج ح ٍٝطہٌ٣ذ  ٝط٘يى کخ ٗ٘خٗہ ر٘ ۔كٔ٤ي ٙهطذ ک ٞرٜی ٓخص ٓخٍ ه٤ي
رخ ٓ٘وض کی ِٓح ِٓی۔ حٓ٘٤ہ هطذ رٜی ح ٔ٣ہی حٗـخّ ٓ ى ٝچخٍ
ہٞثی۔ طَٔ٤ی رہٖ ٗ حپ٘ ُوض ؿگَ ٓ٤ي ٍكؼض کٍ ٞح ِ ٙكن ٓ٤ں هَرخٕ
کَ ى٣خ۔ حّ ٍٝ
ؿالى ک طخُ٣خٗٞا ٗ حُٓ ٗہ٤ي ٍح ِ ٙحُلض ک هطخد ٓ
ٗٞحُ ى٣خ۔
ُ
ٓ٤ي هطذ ٤ٓ ٔ۴ٓ۲ں ٓ َٜک ِٟغ حٓ ١ٞ٤ک ٓٗٞخٗخٓی گخإا ٓ٤ں
پ٤يح ہٞث ۔ ٝحُي کخ ٗخّ كخؿی هطذ حٝ ٍٝحُي ٙکخ ٗخّ كخٔ١ہ كٔ ٖ٤ػؼٔخٕ۔
ٝحُي ٍُحػض پ٘٤ہ ط ٜ۔ ٝحُي ٙرڑی ى ٖ٣ىحٍ هخط ٕٞط٤ٜں۔ ح ٍٝهَإٓ ٓـ٤ي
ٓ رڑح ٗـق ٍکٜظی ط٤ٜں۔ حُٕ کی آٍُ ٝطٜی کہ حُٕ ک رک كخكع
هَإٓ ہٞا۔ٓ٤ي هطذ ٗ رکپٖ ٓ٤ں ہی هَإٓ كلع کَ ُ٤خ طٜخ۔ ٓ٤ي هطذ ٗ
حپ٘ی کظخد „„حُظ َ٣ٜٞحُل٘ی كی حُوَإٓ‟‟ کخ حٗظٔخد حپ٘ی ٝحُيٓ ٙلظَٓہ کی
َ١ف ک٤خ ہ ۔ح ٍٝحُٕ کی هَإٓ ٓ ٗ٤لظگی کخ ػـ٤ذ ٗو٘ہ ک٘٤ٜکخ ہ ۔
حّ َ١ف حپ٘ ٝحُي ک طؼِن رخّلِل ک ٞى٣کٜظ ہٞث کظخد „„ٓ٘خہي
حُو٤خٓہ كی حُوَإٓ‟‟ ک ٞحُٕ کی َ١ف ٓ٘ٔٞد ک٤خ ہ ۔ حُٕ کی طؼِٔ٤ی
َٛف ٗظَ کَط
ُٗيگی چٗٞکہ ۂخٍح ٟٓٞٞع ٗہ٤ں۔ حّ ُ ٤حُّ ٓ
ِ
ہ٤ں۔ ٤ٓ ٔ۴۹۷ ٙٝں حهٞحٕ ٓ ٝحرٔظہ ہٞث ۔ ٣ہ  ٙٝى ٍٝطٜخ ؿذ ىَٓٝی
ؿ٘گ ػظ ْ٤هظْ ہ ٞچکی طٜی۔ كٍَٝی ٤ٓ ٔ۴۹۴ں حهٞحٕ ک ٍہ٘ٔخ حٍٝ
هالف هخٕٗٞ
َٓٗ ِي ػخّ حُٓظخً كٖٔ حُز٘خ ٗہ٤ي کَ ى ٣گج ۔ح ٍٝحهٞحٕ کٞ
ِ
هَحٍ ى٣خ گ٤خ۔ آُٓخثٖ کخ ٣ہ َٓكِہ ٓ٤ٓ َٜں كٞؿی حٗوالد ک ه٤خّ طک
ؿخٍی ٍہخ۔ؿٞالثی ٕ٤ٓ ٔ۴۷ں كٞؿی حٗوالد رَپخ ہٞح۔ ح ٍٝحّ ک ٓخطٜ
آالّ ٜٓ ٝخثذ کخ ح٣ک ٗ٤خ ىَٝٗ ٍٝع ہٞح۔ حّ ىٍٝحٕ ٓ٤ں حهٞحٕ ک
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حٗيٍ ؿٖ ُٞگٞا کٔٗ ٞخ٣خا حۂ٤ض كخ َٛہٞثی۔حُٕ ٓ٤ں ح٣ک كٖٔ حُہ٤٠زی
ہ٤ں۔ ؿ٘ہ٤ں رؼي ٓ٤ں حهٞحٕ کخ َٓٗي ػخّ ٓ٘ظوذ کَ ُ٤خ گ٤خ۔ ىَٓٝے
ػزيحُوخىٍ ػٞىٗ ٙہ٤ي ہ٤ں۔ ؿ ٞؿٔخػض ک ٓکَ٣ٹَی ؿٍَ٘ (ٝکٓ )َ٤وٍَ
ہٞث ۔ ح ٍٝطَٔ٤ے ؿ٘خد ٓ٤ي هطذ ؿ٘ہٞا ٗ كکَی ٓ٤يحٕ ٓ٤ں ؿٔخػض
کی ػظ ْ٤حُ٘خٕ هيٓخص حٗـخّ ى٣ں۔
ؿٞالثی ٤ٓ ٔ۴۷۹ں  ٙٝحهٞحٕ ک ؿَ٣ي ٙک ح٣ڈ٣ٹَ ٓوٍَ ہٞث ٓگَ
َٛف ىٓ ٝخ ٙکی ٓيص ک رؼي کََٗ ٗخ َٛکی كکٓٞض کی َ١ف ٓ
٣ہ حهزخٍ ر٘ي کَ ى٣خ گ٤خ۔ کٗٞ٤کہ حّ حهزخٍ ٗ حهٞحٕ حُِٔٔٔ ٕٞکی
پخُٔ٤ی ک طلض حُّ ح٘٣گَِٜٓ ٞی پ٤کٹ کی ٓوخُلض کی طٜی۔ ؿٞ
ؿٞالثی ٤ٓ ٔ۴۷۹ں ؿٔخٍ ػزيحُ٘خ َٛح ٍٝحٗگَِٝ٣ا ک ٓخر ٖ٤ہٞح طٜخ۔
حّ پ٤کٹ ک رؼي حهٞحٕ حٗ ٍٝخ َٛک ٓخر ٖ٤ک٘ٔکٖ کخ آؿخُ ہ ٞگ٤خ
ح ٍٝحهٞحٕ ٗي٣ي طَ ى ٍٝحرظال ٓ٤ں گ ِ َٜگج ۔ ح٣ک ؿؼِی ٓخُٕ ک حُِحّ
هالف هخٗ ٕٞهَحٍ ىے ى٣خ۔
ٓ٤ں كکٓٞض ٓ ٗ َٜحهٞحٕ حُِٔٔٔ ٕٞکٞ
ِ
حهٞحٕ ٍہ٘ٔخإا ک ٞگَكظخٍ ک٤خ گ٤خ۔ حُٗہ٤ں ٓٞص کی ِٓحث٤ں ىی گج٤ں۔ ؿٖ
ُٞگٞا کٞٓ ٞص کی ِٓحث٤ں ىی گج٤ں۔(ٓٞٗ ۷زَ  )ٔ۴۷۹حُٕ ک حٓٔخء
گَحٓی ٣ہ ہ٤ں۔
ػزيحُوخىٍ ػٞىٓ )ٕ( ٙلٔي كَؿِی (ٖ) ٓٞ٣ق ١ؼض ()۹
(أ)
حرَحہ ْ٤حُط٤ذ ( )۷ہ٘يحٝی ىَ٣ٝح (ٓ )۲لٔٞى ػزيحُِط٤ق۔
ہَ حُّ ٗو ٚکی ػِص  ٝآرَ ٝح ٍٝؿخٕ ٓ ٝخٍ پَ ىٓض ىٍحُی کی
گجی ؿ ٞحهٞحٕ ک ٓخط ٜکٔی ٗہ کٔی ٗٞػ٤ض کخ طؼِن ٍکٜظخ طٜخ۔
ح ٍٝحّ َ١ف چ٘ي ہلظٞا ک ىٍٝحٕ گَكظخٍ ٗيگخٕ کی طؼيحى ٓ۷
ہِحٍ طک پہ٘چ گجی۔

اثزال کب آؿبص:

حٕ گَكظخٍ ٗيگخٕ ٓ٤ں ٓ٤ي هطذ رٜی ط ٜ۔ حُٗہ٤ں ٓ َٜک ٓوظِق
ؿِٞ٤ا ٓ٤ں ٍکٜخ گ٤خ۔ حُٕ کی گَكظخٍی ح ٍٝطؼٌ٣ذ کی ىحٓظخٕ رڑی
ُہَ ٙگيحُ ہ ۔ ٗخّ ک ہلض ٍ ُٙٝحُ٘ہخد ک كٞحُ ٓ ہْ حّ
کی طِو ٚ٤پ ٖ٤کَط ہ٤ں۔
ُ
„„كٞؿی حكَٔ ؿذ ٓ٤ي هطذ ک ٞگَكظخٍ کَٗ ک ُ ٤حٕ ک گَٜ
ىحهَ ہٞث ط٤ٓ ٞي حُّ ٝهض ٗي٣ي روخٍ ٓ٤ں ٓزظال ط ٜ۔ حُٗہ٤ں حٓی
كخُض ٓ٤ں پخر٘ي ٓالَٓ ک٤خ گ٤خ۔ ح ٍٝپ٤يٍ ؿ َ٤طک ُ ؿخ٣خ گ٤خ۔
ٍحٓظ ٓ٤ں ٗيص کَد کی ٝؿہ ٓ ر ہ ٕٞہ ٞکَ ُٓ ٖ٤پَ گَ
ؿخط ۔ح ٍٝؿذ ہ٤ٓ ٕٞں آط ط ٞحُٕ کی ُرخٕ پَ ہللا حکزَ ّ ٝلِلِ حُلٔي
(حهٞحٕ کخ ٗؼَ )ٙک حُلخظ ؿخٍی ہٞط ۔ حُٗہ٤ں ؿذ كٞؿی ؿ٤ٓ َ٤ں
ىحهَ ک٤خ گ٤خ ط ٞؿ َ٤ک ىٍٝحُ ٙپَ حُٕ کی ٓالهخص ؿ َ٤ک کٔخٗڈٍ
كِٔ ٙرٔٗٞ٤ی ( ٔ۴۲۷کی ػَد حَٓحث َ٤ک رؼي ٣ہ ٗو ٚؿيحٍی
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ک حُِحّ ٓ٤ں هٞى گَكظخٍ ہ ٞچکخ ہ ) ح ٍٝهل٤ہ پ ْ٤ُٞک
حكَٔٝا ٓ ہٞثی۔ ؿٞا ہی ٓ٤ي هطذ ٗ ؿ َ٤ک حٗيٍ هيّ ٍکٜخ طٞ
ؿ َ٤ک کخٍٗيے حُٕ پَ ٹٞٹ پڑے ح ٍٝپٍٞے ى ٝگٜ٘ٹ طک حُٕ کٞ
ُى ٝکٞد کَط ٍہ ۔ؿ َ٤ک حٗيٍ حُٕ پَ ح٣ک ٓيٛخ٣خ ہٞح گَگ ٗٔخ
كٞؿی کظخ رٜی چٜٞڑح گ٤خ۔ ؿ ٞحُٕ کی ٍحٕ ٓ٘ہ ٓ٤ں ُ کَ حُٗہ٤ں حىَٛ
حُى َٛگ٤ٜٔٹظخ ٍہخ۔ حٕ پَ گٗٞخگٞا حً٣ظٞا کی رخٍٕ ہٞطی ٍہی۔ حٕ
ٓ٘وظٞا کخ ٗظ٤ـہ ٣ہ ٗکال کہ ٓ ٙٝظؼيى رٔ٤خٍٞ٣ا ٓ٤ں ٓزظال ہ ٞگج ‟‟۔
ٓٞٛٞف ک ح٣ک ٗخگَى ؿ٘خد ٓٞ٣ق حُـطْ ُکٜظ ہ٤ں7۔
„„طؼٌ٣ذ ک گٗٞخگٞا پہخڑ ٓ٤ي هطذ پَ طٞڑے گج ۔ حُٗہ٤ں آگ ٓ
ىحؿخ گ٤خ۔ پ ْ٤ُٞک کظٞا ٗ حُٗہ٤ں ککِٞ٤ا ٓ٤ں ُ کَ گ٤ٜٔٹخ۔ حُٕ
ک َٓ پَ َِٓٔٔ کزٜی گَّ ح ٍٝکزٜی ٹٜ٘ڈح پخٗی حُٗڈ٣ال گ٤خ۔۔۔۔ ٓگَ
حٕ ٓذ چِٝ٤ا ٗ ٓ٤ي ٛخكذ ک حٔ٣خٕ  ٝحًػخٕ ٓ٤ں حٟخكہ ک٤خ
ح ٍٝكن پَ حُٕ ک هيّ ِٓ٣ي ؿْ گج ‟‟۔
ٖٔ ؿٞالثی  ٔ۴۷۷ک ٞؿذ حُٕ ک ٓويٓہ کخ كِٜ٤ہ ٓ٘خ٣خ گ٤خ۔ ط٤ٓ ٞي
هطذ ک ٞػالُض حٓ ٍٝؼٌٍٝی ک ٓزذ پ٘يٍٓ ٙخٍ ه٤ي رخ ٓ٘وض کی
ِٓح ٓ٘٘ ک ُ ٤ػيحُض ٓ٤ں كخ َٟکَٗخ ٓٔکٖ ٗہ ہٓ ٞکخ۔ حرٜی
حّ ِٓح کخ ح٣ک ٓخٍ ہی گٍِح طٜخ کہ ؿٔخٍ ػزيحُ٘خ َٛکی َ١ف
ٓ ح٣ک ٗٔخث٘ي ٗ ٙؿ َ٤ؿخکَ حُٗہ٤ں ٣ہ پ ٖ٤کٖ کی کہ „„ حگَ آپ
چ٘ي ٓطَ٣ں ٓؼخكی ٗخٓہ کی ُک ٜى٣ں۔ ؿ٘ہ٤ں حهزخٍحص ٓ٤ں ٗخثغ ک٤خ
ؿخ ٓک ط ٞآپ کٍ ٞہخ کَ ى٣خ ؿخث گخ۔ حّ پ ٖ٤کٖ ک ؿٞحد
ٓ٤ں حّ َٓ ِى ٓ ٗ ٖٓٞؿ ٞؿٞحد ى٣خ۔ حُٓ طخٍ٣ن کزٜی كَحٕٓٞ
ٗہ٤ں کَٓکظی۔ حُٗہٞا ٗ کہخ7
„„ٓـ ٜحٕ ُٞگٞا پَ طؼـذ آطخ ہ کہ ؿٓ ٞظِ ّٞک ٞکہظ ہ٤ں کہ
ظخُْ ٓ ٓؼخكی ٓخٗگ ُ ۔ هيح کی هْٔ! حگَ ٓؼخكی ک چ٘ي حُلخظ
ٓـ ٜپٜخٗٔی ٓ رٜی ٗـخص ىے ٓکظ ہٞا ط٤ٓ ٞں طذ رٜی
کہ٘ ک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ ہٞا گخ۔ح٤ٓ ٍٝں حپ٘ ٍد ک ك ٍٞ٠حّ
كخٍ ٓ٤ں پ ٖ٤ہٗٞخ پٔ٘ي کَٝا گخ۔ کہ ٓ٤ں حّ ٓ ه ٕٞہٞا حٙٝ ٍٝ
ٓـ ٓ ٜه ٕٞہ‟‟ٞ۔
ؿ٤ٓ َ٤ں ؿذ کزٜی حُٕ ٓ حّ پ ٖ٤کٖ کخ ًکَ ک٤خ گ٤خ۔ حٓ ٍٝؼخكی
کخ ٓ٘ ٍٙٞى٣خ گ٤خ۔ ط ٞحُٗہٞا ٗ ۂ٘٤ہ ٣ہ کہخ7
„„ حگَ َٓ٤ح ه٤ي ک٤خ ؿخٗخ رَكن ہ ط٤ٓ ٞں كن ک ك ِٜ٤پَ ٍحٟی
ہٞا۔ ح ٍٝحگَ رخٓ ٗ َ١ـ ٜگَكظخٍ کَ ٍکٜخ ہ ط٤ٓ ٞں رخَ١
ٓ ٍكْ کی ر٤ٜک ٓخٗگ٘ ک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ٤ں ہٞا۔
رخالهَ ٓٔ ٓخٍ ک رؼي حُٕ کٍ ٞہخثی ٗ٤ٜذ ہٞثی۔ ٓخرن ٛيٍ
ؿٔہ٣ٍٞہ ػَحم ػزيحُٔالّ ػخٍف ؿ ٞکہ ٓ٤ي هطذ کی ػِٔی حٍٝ
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ى٘٣ی طٜخٗ٤ق ٓ ٓظخػَ ط ٜ۔ ٍہخثی کی ىٍهٞحٓض کی ؿٔ ٛيٍ
ٗخٓ ٗ َٛخٕ ُ٤خ کٗٞ٤کہ  ٙٝػزيحُٔالّ ػخٍف َٓك ّٞک ٓخطٜ
هٗٞگٞحٍ طؼِوخص ک ٓظٔ٘ی ط ٜ۔ ٓگَ حّ ٍہخثی ٓ ػٔالً کٞثی
كَم ٗہ پڑح کٗٞ٤کہ  ٙٝرَحرَ پ ْ٤ُٞکی ٗگَحٗی ٓ٤ں ٍہظ ط ٜ۔ حٍٝ
حُٗہ٤ں آُحىحٗہ ٗوَ  ٝكَکض کی حؿخُص ٗہ طٜی۔ حّ ػخٍٟی ٍہخثی
ک ىٗٞا ٓ٤ں حُٕ ٓ ٓالهخص کَٗ ٝحُٞا ٓ٤ں پ َّ٤ک حُٓظخى
ٓلٔٞى حَُکخری رٜی ٗخَٓ ہ٤ں۔ حُٗہٞا ٗ ُکٜخ ہ کہ پٓ ْ٤ُٞالهخص
کَٗ ٝحُٞا پَ کڑی ٗگَحٗی ٍکٜظی طٜی۔ حُٕ کخ ر٤خٕ ہ کہ ٓ٤ي
هطذ ک ٞآٗ ٝحُی ٗہخىص ٛخف ٗظَ آٍہی طٜی۔
ىٝرخٍ ٙگَكظخٍی حِٓ ٍٝح7۔حّ ٓو٤ي آُحىی ک ح٣ک ٓخٍ ک حٗيٍ
ٓ٤ي هطذ ک ٞىٝرخٍ ٙگَكظخٍ ک٤خ گ٤خ۔ حُٕ پَ كکٓٞض ٝهض ٓ
رـخٝص ،ػٞحّ ک ٞرـخٝص پَ حُرٜخٍٗ ٛ ،يٍ ٗخ َٛک ٞهظَ کَٗ کی
ٓخُٕ ح ٍٝطوَ٣زی ح ٍٝىہ٘ض پٔ٘يحٗہ َٓگَٓٞ٤ا ک حُِحٓخص ػخثي
ک ٤گج ۔چ٘خٗکہ ٗہ َٛف حُٗہ٤ں رِکہ حُٕ ک رٜخثی ٓلٔي هطذ حٍٝ
حُٕ کی ۂَ٘٤گخٕ كٔ٤ي ٙهطذ ح ٍٝحٓ٘٤ہ هطذ ک ٞرٜی گَكظخٍ کَ ُ٤خ
گ٤خ۔حٕ ک ػال ٙٝح ٍٝرٜی کؼ َ٤طؼيحى ک ٞگَكظخٍ ک٤خ گ٤خ۔ َٓك ّٞکی
رَ٤ٜص ٗ حٗيحُُ ٙگخ ُ٤خ طٜخ۔کہ ٣ہ ىٝرخٍ ٙگَكظخٍی كکٓٞض کی
ؿخٗذ ٓ کٔی حٗظہخثی حهيحّ کی طٔہ٤ي ہ چ٘خٗکہ حّ گَكظخٍی ک
ٓٞهغ پَ حُٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ طٜخ۔
„„ٓ٤ں ؿخٗظخ ہٞا کہ حّ رخٍ كکٓٞض َٓ٤ح َٓ چخہظی ہ ۔ ٓـٜ
کٞثی ٗيحٓض ٗہ٤ںٗ ،ہ حپ٘ی ٓٞص پَ حكّٔٞ۔ َٓ٤ی ٓؼخىص کہ ٓـٜ
حپ٘ی ىػٞص کی ٍح٤ٓ ٙں ٓٞص ٗ٤ٜذ ہٝ ٗٞحُی ہ ۔ حّ رخص کخ
كِٜ٤ہ ٓٔظوزَ کخ ٍٓٞم کَے گخ۔ کہ ٍح ٍِ ٙحٓض پَ ک ٕٞطٜخ۔ حهٞحٕ
ض ٝهض۔
٣خ كکِ ٓٞ
(هِ َ٤كخٓيی َٜٓ7ح ٍٝحهٞحٕ۔ ٍٓخُہ طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞظٔزَ
ٛ ٔ۴۲۲للہ )۷۲
ح٣ک ػيحُض ط٘ک َ٤ىی گجی۔حپ٘ی ط٘ک َ٤حٟ ٍٝخرطۂ کخٍ ىٞٗٝا ک
ُلخظ ٓ ٣ہ ح٣ک كٞؿی ػيحُض طٜی۔ حٕ ِِٓٓٞا کی َ١ف ٓ
کٞثی ٝکٓ َ٤ويٓہ کی پَٝ٤ی کَٗ ٝحال ٗہ طٜخ۔ ِٓک ک رخہَ ک
ٝکال ٗ ٓويٓہ کی پَٝ٤ی کَٗخ چخہی ٓگَ حُٗہ٤ں حؿخُص ٗہ٤ں ىی
گجی۔ ٓٞڈحٕ ک ىٝ ٝک َ٤حُ هٞى هخہَ ٙپہ٘چ گج ح ٍٝحپ٘ آپ کٞ
ٍؿٔٹَ کَحکَ پَٝ٤ی ک ُ ٤ػيحُض پہ٘ک ۔ ُ٤کٖ پٗ ْ٤ُٞ
ىٛک ىے کَ رخہَ ٗکخٍ ى٣خ۔ ح ٍٝكی حُل َٜٓ ٍٞچٜٞڑٗ پَ
ٓـز ٍٞک٤خ گ٤خ۔ ٹَ٣ز َٗٞک ٓخٓ٘ ؿ ٞکخٍٝحثی ہٞثی حُّ ٓ٤ں
)(confessionsكخَٛ
ِِٓٓ ٘ٗٞرظخ٣خ کہ ُرَىٓظی حهزخٍ ٗخٓ
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کَٗ ک ُ ٤حُٕ ک ٞؿزَ  ٝط٘يى کخ ٗ٘خٗہ ر٘خ٣خ گ٤خ۔ هٞى ٓ٤ي هطذ
ٗ رٜی ٣ہی حُِحّ ُگخ٣خ۔ ُ٤کٖ ٹَ٣ز َٗٞک ٛيٍ ٗ ِِّٓ کخ ٓ٘ہ
كٍٞحً ر٘ي کَ ى٣خ۔ ح ُٕ ٍٝکی ٗہخىص ٓ٘٘ ٓ حٗکخٍ کَ ى٣خ۔
حٔ٘ٔ٣ٹی حٗٹَ ٗ ٗ (Amnesty International) َ٘٘٤ؿذ كکٓٞض
ٓ ٓ َٜىٍهٞحٓض کی کہ حّ ک ح٣ک ٗٔخث٘يے کٓ ٞويٓہ ٓ٤ں
َٗکض کی حؿخُص ىی ؿخث ط ٞحّ ىٍهٞحٓض کٍ ٞى کَ ى٣خ گ٤خ۔
پ َٜحُٗہٞا ٗ ح٣ک ٓز َٜکی ك٤ؼ٤ض ٓ حؿخُص ِ١ذ کی۔ ط٣ ٞہ
ىٍهٞحٓض رٜی ٗہ ٓخٗی گجی۔
ُ
حگٔض  ٔ۴۲۲ک٤ٓ ٞي هطذ ح ٍٝحٕ ک ىٓ ٝخطٞ٤ٜا ک ٞكٞؿی
ٹَ٣ز َٗٞکی َ١ف ٓ ٓٞص کی ِٓحث٤ں ٓ٘خثی گج٤ں۔ حٕ ِٓحإا پَ
پٍٞی ُىٗ٤خ ک حٗيٍ ٗي٣ي ٍىػَٔ ہٞح۔ ٓگَ حُٕ کی ٗ٘ٞحثی ٗہ ہٞثی۔
ح ٍٝرخالهَ  ٕ۷حگٔض  ٔ۴۲۲کی ٛزق ک٣ ٞہ ِٓحث٤ں ٗخكٌ کَ ىی
گج٤ں۔ح٣ ٍٝہ ر ٗظٗ َ٤و٤ٜض ،ؿ َٜٓٞح ٍٝػَد ُىٗ٤خ ک حُلخى
پَٓض ح ٍٝالى ٖ٣ػ٘خ َٛکی آٗکٜٞا ٓ٤ں کخٗٹ کی َ١ف کٜٹک
ٍہی طٜی۔ حپ٘ ٍد ٓ „„ٍح٤ٟخ َّٓ٤ٟخ ‟‟ ؿخ ِٓی۔
 ٙٝحپ٘ پ٤ک ٜطٜخٗ٤ق کی ح٣ک ُٔزی كہَٓض چٜٞڑ گج ہ٤ں۔ ؿٖ
کی طؼيحى ٕٕ ہ ۔ُ٤کٖ حُٕ ٓ٤ں ُ٣خى٘ٓ ٙہ ٍٞطلٔ َ٤كی ظالٍ حُوَإٓ
ہ ۔ ٣ہ هَإٓ کی طلٔ َ٤ہ ؿْ کخ ٓوظِق ُرخٗٞا ٓ٤ں طَؿٔہ ہٞح
ہ ۔ ٣ہ  ۸ؿِيٝا ٓ٤ں ہ ۔ ٣ہ ىٍح َٛحُٕ طخػَحص ٓ ػزخىص ہ ؿٞ
ٓطخُؼہ هَإٓ ک ىٍٝحٕ حُٕ پَ ١خٍی ہٞث ہ٤ں۔ ُ٤کٖ حٕ طخػَحص کٞ
ٔ
ٓلَٔ ٗ حّ َ١ف پ ٖ٤ک٤خ ہ کہ هَإٓ کی ح٣ک ح٣ک آ٣ض ک
حٗيٍ ىػٞص  ٝحٛالف ح ٍٝط٘ز٤ہ  ٝطٌک َ٤ح ٍٝٞٗ ٍٝػَكخٕ ک ؿٞ
ٓٔ٘يٍ ٓٞؿِٕ ہ٤ں حُٕ کخ ػکْ کخؿٌ ک ٛللخص پَ ٓ٘ظوَ ہ ٞگ٤خ
ہ ۔ ٣ہ طلٔ َ٤حَٓحث٤ِ٤خص ٓ ٓکَٔ  ٍٞ١پَ هخُی ہ ۔ پٍٞی طلَٔ٤
ک حٗيٍ ح٣ک حٔ٣ی ٗلخف ح ٍٝپخکٍٝ ِٙ٤ف ؿِ ٙٞگَ ٗظَ آطی ہ ۔
ؿ٣ ٞو ٝ ٖ٤حًؿخٕ کی ىُٝض ح ٍٝحٔ٣خٕ  ٝػو٤ي ٙکی گہَحثی حٛ ٍٝزَ
 ٝػِٔ٣ض کی ٗؼٔض ٓ ُزَ ِ٣ہ ۔ حّ چ ٗ ِ٤طلٔ َ٤ک ٞح٣ک
ٓظلَک ُٗيگی حٍٝ ٍٝحا ىٝحا حٓالٓی طلَ٣ک کی کظخد ہيح٣ض کی
ٗکَ ىے ىی ہ ۔
انؼذانۃ االعزًبػٍۃ كی االعالو (حٓالّ ٓ٤ں ػيٍ حؿظٔخػی)
ٜٓ٘ق کی ٣ہ کظخد ُٗيگی ک رخٍے ٓ٤ں حٓالّ ک ٗوطہ ٗظَ حٍٝ
ٓ٤خٓیٓ ،ؼخٗی حٓ ٍٝؼخَٗطی ػيٍ ک رخٍے ٓ٤ں حّ ک ِٓحؽ
کی ٟٝخكض ٓ٤ں پٍٞی َ١ف کخٓ٤خد هَحٍ ىی ؿخ ٓکظی ہ ۔ ٓ٤ي
هطذ ک ِٗى٣ک حٓالّ ک هخٗٗٞی ٟٞحر٣ُ ٓ ٢خى ٙحہْ ٍٝ ٙٝف ٝ
ِٓحؽ ہ ؿْ کخ حٓالٓی ٗظخّ كخَٓ ہ ۔ ٓ٤ي هطذ ک ِٗى٣ک آؽ
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ُىٗ٤خ ح٣ک طہٌ٣زی رلَحٕ ٓ گٍِ ٍہی ہ ح ٍٝہَ َ١ف ح٣ک
ٗظخّ ُٗيگی کی طالٕ ہ ۔  ٙٝحُٓ َٛف حٓالّ کی آؿٕٞ
ٓظٞحُٕ
ِ
ٓ٤ں َٓ ٓکظخ ہ ۔

يؼبنى كی انطشٌن:

٣ہ ٓٞٛٞف کی آهَی ط٤ٜ٘ق ہ ۔ پخکٔظخٕ ٓ٤ں حّ کخ حٍُىٝ
ؿخى ‟‟ٍِ٘ٓ ٝ ٙک ٗخّ ٓ ؿ٘خد هِ َ٤كخٓيی ٛخكذ ٗ
طَؿٔہ„„ ٔ
ک٤خ ہ ۔ ؿزکہ ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں حّ کخ حٍى ٝطَؿٔہ „„ٗوٍ ٕٞح ‟‟ٙک
ٗخّ ٓ چٜپخ ہ ۔٣خى ٍہ کہ ٣ہی  ٙٝکظخد ہ ؿْ ٗ ٓ٤ي هطذ
ک ٞطوظہ ىحٍ طک پہ٘کخ٣خ۔
(ٕ)ٓ٤ي هطذ هٞى حّ کظخد ک ٓويٓہ ٓ٤ں ٛللہ  ۷۷پَ َٛحكض
كَٓخط ہ٤ں کہ7
حّ کظخد ک چخٍ حرٞحد َٓ٤ی طلٔ„„ َ٤كی ظالٍ حُوَإٓ‟‟ ٓ
ٓخه ًٞہ٤ں۔ ؿٖ ٓ٤ں ٓ٤ں ٗ ٟٓٞٞع کی ٍػخ٣ض ٓ کک ٜطَٓٝ ْ٤
حٟخكہ کَ ى٣خ ہ ۔ حّ ٓويٓہ ک ػال ٙٝرخهی آٹ ٜحرٞحد ٓ٤ں ٗ
ٓوظِق حٝهخص ٓ٤ں هِٔز٘ي ک ٤ہ٤ں۔ هَإٓ کَ ْ٣ک پ ٖ٤کَىٍ ٙرخٗی
ٗظَ٣خص پَ ؿٍٝٞكکَ ک ىٍٝحٕ ٓ٤ں ٓوظِق حٝهخص ٓ٤ں ٓـ ٜپَ ؿٞ
كوخثن ٓ٘ک٘ق ہٞث ٤ٓ ٙٝں ٗ حٕ حرٞحد ٓ٤ں ٓپَى هِْ کَ ىث٤
ہ٤ں۔ ٣ہ ه٤خالص رظخہَ ر ؿٞڑ ح٘ٓ ٍٝظَ٘ ٓؼِ ّٞہٗٞگ ۔ٓگَ ح٣ک
رخص حٕ ٓذ ٓ٤ں ٓ٘ظَک ِٓ گی ح٣ ٙٝ ٍٝہ کہ ٣ہ ه٤خالص „„ٓؼخُْ
كی حُطَ٣ن‟‟ ہ٤ں۔ ظخہَ ہ کہ ہَ ٍحٓظ کی ػالٓخص کخ ٣ہی كخٍ
ہٞطخ ہ ۔ ٓـٔٞػی  ٍٞ١پَ ٣ہ گِحٍٗخص „„ٓؼخُْ كی حُطَ٣ن‟‟ کی
پہِی هٔ ٢ہ٤ں۔‟‟ َٓك ّٞکی هٞحہٖ طٜی۔ کہ حُٕ ک ٞحّ ٟٓٞٞع پَ
ح ٍٝرٜی چ٘ي ٓـٔٞػ پ ٖ٤کَٗ کی طٞك٤ن ٗ٤ٜذ ہٞگی۔(ٓگَ
ٓ٤ي ٛخكذ حپ٘ حّ حٍحىے کَ٘ٓٗ ٞي ٔٙطکٔٗ َ٤ہ کَٓک رِکہ ٣ہ
کظخد حُٕ کی آهَی ط٤ٜ٘ق ػخرض ہٞثی)
ُٗ َُ١يگی،
حّ کظخد ٓ٤ں ٓ٤ي هطذ ٗ رظخ ٣خ ہ کہ ُىٗ٤خ ٓ٤ں ٍحثؾ
ِ
ہيح٣ض ٖحُہی ٓ حٗلَحف ح ٍٝحٗٔخٗٞا ک هٞى ٓخهظہ ٗظخٓٞا پَ
ٓز٘ی ہ ٗٞکہ ٝؿہ ٓ „„ؿخہِی َُُٗ١يگی‟‟ہ ۔آؽ ہللا کخ ٗخّ ُ٘٤
ٝحُ رٜی ،ہللا ہی ک ٞكخکْ طِٔ ْ٤کَک حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی
ٗزٞی ک ٓطخرن کَٗ کی
ُٗيگی کی ط٘ظ ْ٤هَإٓ کَ ْ٣ح ٍٝطؼِٔ٤خص
ؐ
رـخث حٗٔخٗٞا ک هٞى ٓخهظہ هٞحٗ ٖ٤ک ٞكکَٔحٕ ر٘خث ہٞث
ہ٤ں۔٣ہی  ٙٝؿخہِ٤ض ہ ؿٔ ٓٹخٗ ک ُٗ ٤زی ﷺ طَ٘٣ق الث
ط ٜ۔ حّ ٓؼخَٗ٤ٓ ٙں ؿ ٞحكَحى رٜی حٓالی ُٗيگی گِحٍٗ ح ٍٝہللا
کی ُٓ ٖ٤پَ ہللا کخ ى ٖ٣هخثْ کَٗ ک هٞحہخا ہٞا۔حُٕ ک ٞچخہ ٤۔ کہ
ٓٞؿٞىُٗ َُ١ ٙيگی کی ؿگہ حٓالٓی ُٗ َُ١يگی ٍحثؾ کَٗ کی
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ک ٖٗٞکَ٣ں۔ ٣ہ ک ٖٗٞحٓی ٣َ١و ٓ کی ؿخٗی چخہ ٤ؿٞ
٣َ١وہ ٓلٔي ﷺ ٗ حهظ٤خٍ ک٤خ طٜخ۔ ٣ؼ٘ی حٗٔخٗٞا ک ٞہللا ٝحكي کی
ر٘يگی حهظ٤خٍ کَٗ ح ٍٝؿ َ٤ہللا کی ر٘يگی ٓ ٗکِ٘ کی ىػٞص
ى٘٣ی چخہ ٤۔۔حٓالٓی حكکخٍ  ٝػوخثي ک ٞحپ٘خ کَ حپ٘ی حٗلَحىی َٓ٤ص ٝ
کَىحٍ ک ٞحُٕ ک ٓطخرن ريُ٘ ح ٍٝحؿظٔخػی ُٗيگی ک ٞحٕ هيٍٝا
ح ٍٝهٞحٗ ٖ٤کی ر٘٤خى پَ حُ َٓ ٗ٘ٓ ٞظْ کَٗ کی ک ٖٗٞکَٗی
چخہج ۔ؿ ٞهَإٓ ٘ٓ ٝض ٗ ۂ٤ں ػطخ ک ٤ہ٤ں۔ ٗظخّ كکٓٞض حٍٝ
ٓؼ٘٤ض ک ٞہيح٣ض ٖحُہی ک ٓطخرن ڈٛخُ رـُٗ َ٤يگی کی حٛالف ٝ
طؼٔٔٓ َ٤کٖ ٗہ٤ں۔ ٗزی ﷺ کخ حُٓ ٙٞۂ٤ں رظخطخ ہ کہ ؿذ ح٣ک ِْٓٔ
ٓؼخَٗ ٙحٔ٣خ کَٗ ٓ٤ں کخٓ٤خد ہ ٞؿخطخ ہ ط ٙٝ ٞطٔخّ حٗٔخٗٞا کٞ
حٗٔخٗٞا کی ؿالٓی ٓ آُحى کَحٗ  ،حُٗکخ كن هٞى حٍحى٣ض رلخٍ
کَک حُٕ ک ٓخٓ٘ كن کی ىػٞص پ ٖ٤کَٗ ح ٍٝہللا کی ُٖٓ٤
پَ ہللا کی كکٓٞض هخثْ کَٗ کخ ٖٓ٘ ُ کَ حُٹٜظخ ہ ۔٣ہی حٓالٓی
ؿہخى ہ ۔ حٓالّ ٓ٤ں ؿہخى کخ حٓ َٛوٜي حٕ ٓخىی هٞطٞا کٍ ٞحٓ ٙ
ہٹخ ى٘٣خ ہ ؿ ٞر٘يگخٕ ،هيح ح ٍٝهز ٍٞكن ک ىٍٓ٤خٕ كخٍؽ ہٞا۔
ح ٍٝہللا کی ُٓ ٖ٤پَ ؿ َ٤ہللا کی ر٘يگی کخ ٗظخّ هخثْ کَطی ہٞا۔
ػيٍ حؿظٔخػی طَؿٔہ ٗـخص ہللا ٛي٣وی ٛللہ۔ ٔ۷طخ ٔ۸
(حٓالّ ٓ٤ں
ِ
ٓويٓہ)
حّ کظخد کی پٍٞی ٓک ْ٤ؿْ ر٘٤خىی ٗوطہ پَ َٓک ُٞہ ۔ ٣ ٙٝہ ہ کہ
ؿْ َ١ف حٓالّ ک ٛيٍ ح٤ٓ ٍٝں حٓالٓی ٓؼخَٗ ٙح٣ک ٓٔظوالٍٝ
ؿيحگخٗہ ٓؼخَٗ ٙکی ٍٞٛص طَهی  ٞٔٗ ٝک كطَی َٓحكَ  ١کَطخ
رخّ ػَٝؽ ک ٞپہ٘کخ طٜخ۔حٓی َ١ف آؽ رٜی ٔ٣ٝخ ٛل٤ق حٓالٓی
ہٞح ِ
ٓؼخَٗٝ ٙؿٞى ٓ٤ں الٗ ک ُ ٤حّ ٣َ١ن کخٍ ک ٞحهظ٤خٍ ک٤خ ؿخٗخ الُّ
ہ ۔ حّ حٓالٓی ٓؼخَٗ ٙک ٞحٍىگَى ک ؿخہِی ٓؼخَٗٝا ٓ حُگ ٍٙ
کَ حپ٘خ ط٘و ٚهخثْ کَٗخ ہٞگخ (ؿخى ٍِ٘ٓ ٝ ٙطَؿٔہ هِ َ٤كخٓيی
ٛللہ۔ٔ)۷

كش ِد هشاس دا ِد عشو:

َٜٓی كکخّ ٗ ٓ٤ي هطذ کی حّ ٛل٤ق حٓالٓی ىػٞص ک٣ ٞہ ٓؼ٘ی
ض ٝهض ک هالف حٗوالد رَپخ کَٗ ک ُ٤
پہ٘خث کہ حّ ٓ٤ں كکِ ٓٞ
ُٞگٞا ک ٞحُکٔخ٣خ گ٤خ ہ ۔ حّ کظخد ک ٓوظِق حهظزخٓخص ٓ ؿ ٞكَ ِى
ؿَّ ط٤خٍ کی گجی  ٙٝہْ پٍٞی طٞ١ ٞحُض ک هٞف ٓ ٗوَ ٗہ٤ں کَ
ٓکظ ۔ حُزظہ چ٘ي حہْ حهظزخٓخص هخٍث ٖ٤ک ٓخٓ٘ ٍک٤ٜں گ ۔ حُزظہ
طل٤ٜالص ک هٞحہ٘ٔ٘ي ٣ہ كَ ِى ؿَّ ِٓٔق حكٞحؽ ک ٓ٤گِٓ( ٖ٣ـِۃ
حُوٞحص حُِٔٔلۃ) ک ٗٔزَ ٔٗ ۹۹۲خٍ٣ ٙکْ حکظٞرَ ٤ٓ ٔ۴۲۷ں ٓالهظہ
کَ ٓکظ ہ٤ں۔
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حّ ٓ٤گِ ٗ ٖ٣پہِ ط٤ٓ ٞي هطذ ک ٞرخؿی ح ٍٝؿيحٍ کہخ ہ ح ٍٝحُٕ پَ
حُِحّ ػخثي ک٤خ ہ کہ  َٜٓ ٙٝک حٗيٍ ٤ٓٝغ پٔ٤خٗ پَ طٞڑ پٜٞڑ کَٗخ
چخہظ ط ٜحَٜٓ ٍٝی كکخّ ک ٗخٓ ٍٞح٣کٹَٝا ح ٍٝح٣کٹَٓٞا کٞ
هظَ کَٗ کی ٓک ْ٤ط٤خٍ کَ ٍہ ط ٜ۔ حّ ک رؼي ٓ٤گِ ٗ ٖ٣حٕ
حُِحٓخص ک ػزٞص ک ُٓ„„ ٤ؼخُْ كی حُطَ٣ن‟‟ کی ػزخٍطٞا ک ٞىَُ٤
ک  ٍٞ١پَ پ ٖ٤ک٤خ ہ ۔ حُ ٍٝکٜخ ہ کہ
ٖ
ىػٞی ہ کہ ٍٞ٣پ ک پخّ۔۔۔۔۔ حد کٞثی
„„ٜٓ٘ق ٓ٤ي هطذ کخ
َٓٓخ٣ہ ك٤خص رخهی ٗہ٤ں ٍہخ ہ ٣ہی كخٍ ٘١ٝی ح ٍٝهٓٞی ٗظَ٣خص کخ
ٔ
ض ِٓٔٔہ
ہ ۔ ُ ٖہٌح حد حٗٔخٗ٤ض کٗ ٞجی ُ٤ڈٍ ٗپ کی ٍَٟٝص ہ ۔ ُ ٖہٌح حُٓ ِ
ک ٝؿٞى ک ٞرلخٍ ک٤خ ؿخٗخ ٗخگِ َ٣ہ ۔ حٕ ه٤خالص ک رؼي ٜٓ٘ق ٣ہ
ٖ
ىػٞی کَطخ ہ کہ آؽ ُىٗ٤خ ؿخہِ٤ض ک حٗيٍ ؿَم ہ ۔ حّ ؿخہِ٤ض ٗ
ُىٗ٤خ ک حٗيٍ ہللا ک حهظيحٍ پَ ح ٍٝہللا کی كخکٔ٤ض پَ ؿ ٞحُٞہ٤ض کی
ٛلض هخ ٙہ  ،ؿخٛزخٗہ هز٠ہ کَ ٍکٜخ ہ ‟‟۔
„„ٜٓ٘ق هَإٓ ٓـ٤ي ک ٞػو٤ي ٙکخ حٓخٓی ٓخهٌ هَحٍ ى٣ظخ ہ حُ ٍٝکٜظخ
ہ کہ ۂخٍح كَ ٝہ کہ ہْ ؿخہِی ٓؼخَٗے ک طِٔٗ ٓ ٢ـخص
كخ َٛکَ٣ں ح ٍٝحّ ک ٓخطٜٓ ٜخُلض کی ٍ ٕٝحهظ٤خٍ ٗہ کَ٣ں۔حٍٝ
ٗہ حُّ ک ٓخطٝ ٜكخىحٍی کخ ٓٞهق پٔ٘ي کَ٣ں۔ ۂخٍح ٖٓ٘ ٓٞؿٞى ٙؿخہِی
ٗظخّ ک ٞر٘٤خىی  ٍٞ١پَ طزي َ٣کَ ڈحُ٘خ ہ ۔ ُ ٖہٌح ۂ٤ں حپ٘ی حهيحٍ حٍٝ
طٍٜٞحص ٓ٤ں ًٍ ٙر َٜرٜی طزيِ٣ی ٗہ کَٗی چخہ ٤۔ حٗ ٍٝہ ؿخہِی ٗظخّ
ک ٓخط ٜکٔی ٓوخّ پَ ٓٞىح رخُی کخ ه٤خٍ طک کَٗخ چخہ ٤۔ ٣ہ ٓہْ َٓ
حٗـخّ ى ٘٣ک ُ ٤ۂ٤ں ؿٓ َ٤ؼُٔٞی هَرخٗ٤خا ى٘٣ی ہٗٞگی۔‟‟
„„حّ كِٜ٤ہ ک رؼي ٜٓ٘ق ٓوظِق حٓخُ٤ذ حهظ٤خٍ کَک ٣ہ ىػٞص ى٣ظخ
ہ کہ حٍٟی حهظيحٍ ک هالف حٗوالد رَپخ کَى ٝؿْ ٗ حُٞہ٤ض کی
ٛلض هخ ٙپَ هز٠ہ کَ ٍکٜخ ہ ۔ حُّ کخ ر٤خٕ ہ „„ٓلٔي ﷺ رٜی
ػَد ه٤ٓٞض کی طلَ٣ک رَپخ کَک هزخثَ ػَد ک ٞحپ٘ گَى ؿٔغ کَ
ٓکظ ط ٜح ٍٝػَرٞا ک ِٓذ ٗي ٙػالهٞا ک ٞحٓظؼٔخٍی ِٓط٘ظٞا
(ٍ ٖٓٝح ٍٝكخٍٓی حٔ٣پخثَ) ٓ آُحى کَٝحٗ ک ُ ٤حُٕ ک هٓٞی
ؿٌرخص رٜڑکخ ٓکظ ط٤ُ ٜکٖ ٣ہ ٛل٤ق ٍحٓظہ ٗہ٤ں طٜخ کہ ُىٗ٤خ ٍٓٝی
ح ٍٝكخٍٓی ١خؿٞطٞا ک چ٘گَ ٓ ٗکَ کَ ػَری ١خؿٞص ک چ٘گَ
ٓ٤ں گَكظخٍ ہ ٞؿخث ‟‟۔
„„١خؿٞص ٓ َٓحى ہَ ٓ ٙٝؼزٞى ہ ؿ ٞہللا ک ٓخٓٞح ہٞ۔ ١خؿٞص کخ
ُلع رظکيٝا ک ٤ِ٤رٜی حٓظؼٔخٍ ہٞطخ طٜخ۔ حٓی ٓلہ ّٞکی ر٘خ پَ ١خؿٞص
„„گَٔحہی ک َٓؿ٘ٞا‟‟ حٖ ٍٝحُہی حهظيحٍ پَ ىٓض ىٍحُی ک ُ٤
حٓظؼٔخٍ ک٤خ گ٤خ„„۔
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ٜٓ٘ق کخ ر٤خٕ ہ کہ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ى ٖ٣حٓالّ ُ کَ آث ط ٜ۔حُّ
ٝهض ػَری ٓؼخَٗ ٙحٗظہخثی كي طک رگڑ چکخ طٜخ۔ طؤ ْ٤ىُٝض ح ٍٝػيٍ ٝ
حٜٗخف کخ ٗظخّ طزخ ٙہ ٞچکخ طٜخ۔۔۔۔ ح٣ک ٓليٝى حهِ٤ض ٓٞىی کخٍٝرخٍ ک
ًٍ٣ؼ حپ٘ی ىُٝض ٓ٤ں ِٓ٣ي حٟخكہ کَطی ؿخ ٍہی طٜی۔ ٍہی حکؼَ٣ض طٞ
حُٕ ک پخّ رٜٞک ح ٍٝحكالّ ک ٓٞح ککٗ ٜہ طٜخ۔ حّ پَ ٜٓ٘ق ٣ہ
ه٤خٍ ظخہَ کَطخ ہ کہ ہللا ٓزلخٗہ ؿخٗظخ ہ کہ ٓؼخَٗ ٙک حٗيٍ
حؿظٔخػی ػيٍ کخ ٗظخّ ح٣ک ح ٔ٣ػو٤ي ٙپَ حٓظٞحٍ ہٗٞخ چخہ ٤۔ ؿ ٞہَ
ٓؼخِٓ کخ كِٜ٤ہ ہللا کی َ١ف ُٞٹخطخہٞ۔ حٓ ٍٝؼخَٗ ٙطؤ ْ٤ىُٝض ک
رخٍے ٓ٤ں ہللا ک ػخىالٗہ كِٜٞ٤ا ک ٞه ٕٞىُی ک ٓخط ٜهز ٍٞکَطخ
ہٞ۔ حٔ٣خ ٗظخّ حُّ ٍٞٛص ٓ٤ں هخُٜظخ ً ٖحُہی ٗظخّ رٖ کَ ٗٔٞىحٍ ٗہ ہٞ
ٓکظخ طٜخ۔ حگَ حٓالّ هٓٞی ٗؼَے ٣خ حؿظٔخػی طلَ٣ک (٣ؼ٘ی الى٘٣ی
طلَ٣ک) ٓ حپ٘ی ىػٞص کخ آؿخُ کَطخ‟‟۔
„„ٜٓ٘ق کخ ٣ہ ٗظَ٣ہ ہ کہ ػو٤ي ٙكٍٞی  ٍٞ١پَ ح٣ک ٓظلَک
ٓؼخَٗے کی ٗکَ ٓ٤ں حُرَٜآٗخ چخہج ۔ ح٣ک حٓ ٍٝوخّ پَ ُ ٙٝکٜظخ ہ کہ
ؿْ ؿخہِ٤ض ٓ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کٓ ٞخروہ ىٍپ ٖ٤طٜخ  ٙٝح٣ک „„ٓـَى
ٗظَ٣ہ‟‟ ٗہ طٜی۔ رِکہ ح٣ک ٓظلَک ح ٍٝطٞحٗخ ٓؼخَٗ ٙطٜی۔ حٓ ٍٝؼخَٗے
کی ُ٤ڈٍ ٗپ ک آگ َٓٗگٞا طٜی۔ ُ ٖہٌح حٗٔخٕ کی پٍٞی کی پٍٞی
ُٗيگی ہللا کی َ١ف ُٞٹ ؿخٗی چخہ ٤۔۔ حٗٔخٕ ُٗيگی ک کٔی ٓؼخِٓ
ح ٍٝکٔی پہِ٤ٓ ٞں حپ٘ی هٞىٓوظخٍی کی ر٘خ پَ کٞثی كِٜ٤ہ ٗہ کَ٣ں۔ ِٗ٤
ؿخہِی ٓؼخَٗ ٙک حٗيٍ ح٣ک ٗ٤خ ٓظلَک ح ٍٝطٞحٗخ ٓؼخَٗ ٙحُر َٜآٗخ
چخہ ٤۔۔ ؿ ٞؿخہِی ٓؼخَٗ ٓ ٙرخُکَ حُگ طِٜگ حٔٓ ٍٝظوَ ہٞ۔ ح ٍٝحّ
ؿي٣ي ٓؼخَٗے کخ ٓل ٍٞح٣ک ٗجی ه٤خىص ہٞ۔ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ک ك ٖ٤ك٤خص
٣ہ ه٤خىص آپ ک ُٓ ٤و ٜٙٞطٜی۔ ح ٍٝآپ ک رؼي ہَ  ٙٝه٤خىص ٣ہ
ًٓہ ىحٍی ٓ٘زٜخٍ ٓکظی ہ ؿ ٞحٗٔخٗٞا کَٛ ٞف ہللا کی حُٞہ٤ض،
كخکٔ٤ض حهظيحٍ ح٣َٗ ٍٝؼض ک آٓظخٗ پَ ؿٜکخث ۔ ؿٗ ٞو٣ ٚہ
ٓلٔي ہللا ک ٍٍٓٞ
گٞحہی ىے کہ ہللا ک ٓٞح کٞثی ٖحُہ ٗہ٤ں ہ حٍٝ
ؐ
ہ٤ں۔  ٙٝؿخہِ٤ض ک ٓظلَک ٓؼخَٗے ٓ هطغ طؼِن کَے ؿْ ٓ ٙٝ
ٗکَ کَ حٓالٓی ٓؼخَٗ٤ٓ ٙں ىحهَ ہٍ ٞہخ ہ ۔ حٓی َ١ف ؿخہِی ه٤خىص
ٓ رٜی ٍٗظہ ٓ٘وطغ کَُ ۔ چخہ  ٙٝکخہ٘ٞا ،پَٝہظٞا ،ؿخىٝگَٝا
ح ٍٝه٤خكہ ٗ٘خٓٞا کی ٌٓہزی ه٤خىص ہ٣ ٞخ ٓ٤خٓی ،حؿظٔخػی ح ٍٝحهظٜخىی
ه٤خىص ہ ٞؿٔ٤خ کہ هَ ٖ٣ک ٞكخ َٛطٜی۔  ٙٝحپ٘ی طٔخّ طَ ٝكخىحٍ٣خا ٗج
حٓالٓی ٓؼخَٗے ٣خ حٓالٓی ؿٔخػض ک ُٓ ٤و ٜٙٞکَىے۔ ِْٓٔ
ٓؼخَٗ ٙح٣ک کٜال ہٞح ٓؼخَٗ ٙہٞطخ ہ حُّ ٓ٤ں ہَ َٗٔ  ٝه ّٞح ٍٝہَ
ٍٗگ ُٔ ٝخٕ ک ُٞگ ٗخَٓ ہٓٞکظ ہ٤ں۔ چ٘خٗکہ حٓالٓی طہٌ٣ذ کزٜی
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رٜی ٓل „„ ٞػَری طہٌ٣ذ‟‟ ٣خ „„هٓٞی طہٌ٣ذ‟‟ ٗہ طٜی رِکہ  ٙٝۂ٘٤ہ
حٓالٓی حٗ ٍٝظَ٣خطی طہٌ٣ذ طٜی۔‟‟
طؼخُی ٗ حپ٘ ٍٓ ٍٞﷺ ک ٞكکْ ى٣خ
„„ٜٓ٘ق ٣ہ طِٔ ْ٤کَطخ ہ کہ ہللا
ٖ
ہ کہ ؿ ٞهظخٍ ک ُ ٤آث حُّ ٓ هظخٍ ک٤خ ؿخث ح ٍٝؿ ٞهظخٍ ٓ
ىٓض رَىحٍ ہ ٞؿخث حُّ ٓ ہخطٍٝ ٜک ُ٤خ ؿخث ُ٤کٖ رخ٣ں ۂہ ٜٓ٘ق
٣ہ رٜی کہظخ ہ کہ حٓالّ ٗ َٛف ىكخع ک ُ ٤ؿہخى ٗہ٤ں ک٤خ رِکہ
حٓالّ ٍ ُٝح٣ ٓ ٍٝہ ٜٗذ حُؼٍ ٖ٤کٜظخ ہ ۔کہ حُٕ طٔخّ ٗظخٓٞا حٍٝ
كکٓٞظٞا ک ٞهظْ ک٤خ ؿخث گخ ؿ ٞحٗٔخٕ پَ حٗٔخٕ کی كخکٔ٤ض هخثْ
کَطی ہ٤ں۔ حٓالّ ک ؿِزہ ک رؼي حكَحى ک ٞكکَی آُحىی ٗہ٤ں ہٞگی کہ
 ٙٝحپ٘ی ٓ٘٘خ ٓ ؿْ ى ٖ٣ک ٞچخہ٤ں حهظ٤خٍ کَ٣ں (٣ہ آهَی كوَ ٙرخُکَ
ہی ٜٓ٘ق پَ ؿِ ٢حُِحّ ہ ۔ رِکہ  ٙٝط ٞكَٓخط ہ٤ں کہ حٓالّ حپ٘ی ٍحٙ
ٓ٤ں كَؽ ٍکخٝٹ (ؿٞکہ ١خؿٞص ہٞطی ہ ) ک ٞؿذ ہٹخ ى٣ظخ ہ ط ٞپَٜ
حكَحى حٗٔخٗی ک ٞحهظ٤خٍ ى٣ظخ ہ کہ  ٙٝحپ٘ی َٟٓی ٓ ؿ ٞى ٖ٣حهظ٤خٍ
کَٗخ چخہ٤ں  ٙٝحهظ٤خٍ کَ ٓکظ ہ٤ں۔ ال حکَح ٙكی حُي ٖ٣کی حُٗہٞا ٗ ٣ہ
طلٔ َ٤کی ہ ۔ َٓطذ)
آگ پ َٜكَ ِى ؿَّ ُگخط ہٞث ٓ٤گِ ٖ٣حُٕ ک ر٤خٗخص ک ٞطٞڑ َٓٝڑ کَ
پ ٖ٤کَط ہٞث ٖٓ ٓخٗی طخ٣ٝالص کَط ہٞث ُکٜظخ ہ ۔
„„ٜٓ٘ق ٗ هَإٓ کی آ٣خص ٓ ػخرض ک٤خ ہ کہ حگَ حٓالٓی ٓؼخَٗے
ک ه٤خّ ک ٍحٓظ ٓ٤ں ٓخىی ٓٞحٗغ كخثَ ہٍ ٞہ ہٞا ط ٞحُٕ کخ ١خهض
ک ًٍ٣ؼ حُحُہ ٍَٟٝی ہ ۔ ٣ہ ٜٓ٘ق کی َ١ف ٓ ح٣ک گٜپال
ہ ۔ هَإٓ کی ؿٖ آ٣خص ٓ حُّ ٗ حٓظ٘ہخى ک٤خ ہ  ٙٝهظخٍ كی ٓز َ٤ہللا
کی ىػٞص ى٣ظی ہ٤ں ٗہ کہ هظَ  ٝؿخٍص پَ حُکٔخطی ہ٤ں۔ ُ٤کٖ رخ٣ں ۂہ
ٜٓ٘ق ٗ رخَٛحٍ کجی ٓوخٓخص پَ „„١خهض‟‟ کخ ُلع حٓظؼٔخٍ ک٤خ ہ ۔
ح ٙٝ ٍٝرخٍرخٍ حّ ٓ ٣ہ َٓحى ُ٤ظخ ہ ۔ ٍکخٝٹٞا کخ حُحُہٍ ،حثؾ حُٞهض
طؼخُی ٗ ح٣ک
ٗظخّ کخ هخطٔہ‟‟۔ „„هٞحٗ ٖ٤کخ حرطخٍ‟‟  ٙٝکہظخ ہ حگَ ہللا
ٖ
ٓوٝ ٜٙٞهض ٓ٤ں ؿٔخػض ِٓٔٔہ ک ٞؿہخى ٓ ٍٝک ى٣خ طٜخ ط٣ ٞہ
َٛف ٜٓ٘ٞرہ ر٘يی کخ طوخٟخ طٜخ۔حُُٞٛی كِٜ٤ہ ٗہ طٜخ۔ ٜٓ٘ق ہَ
كکَٔحٕ ک٣َٗ„„ ٞک هيح‟‟ ط ٍٜٞکَطخ ہ ح ٍٝحٗٔخٕ ک حٗلَحىی
كوٞم کی پَُ ُ ٍٝكٔخ٣ض کَطخ ہ ۔
(حّ رخٍے ٓ٤ں ٜٓ٘ق ٗ حُؼيحُۃ حالؿظٔخػ٤ۃ ٓ٤ں طل ٓ َ٤ٜرلغ کی
ہ )
„„ىَٓٝی َ١ف ٜٓ٘ق ٣ہ ر٤خٕ کَطخ ہ کہ ٓ ٙٝؼخَٗ ٙؿْ ٓ٤ں ُٞگٞا
کی حؿظٔخػی ُٗيگی ٍحث  ٝحٗظوخد کی آُحىی پَ حُٓظٞحٍ ہٓ ٙٝ ٞظٔيٕ ٝ
ٓہٌد ٓؼخَٗ ٙہٞطخ ہ ُ٤کٖ ؿْ ٓؼخَٗے کی ط٘ک٤ٓ َ٤ں ُٞگٞا کی
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آُحىحٗہ ٍحث کخ كٜہ ٗہ ہٓ ٙٝ ٞؼخَٗ ٙپٔٔخٗي ٙہ ۔ حٓالٓی حٛطالف
ٓ٤ں  ٙٝؿخہِی ٓؼخَٗ ٙہ ۔‟‟
٣ہ ہ  ٙٝكَىؿَّ ؿ٤ٓ ٞي هطذ پَ ُگخثی گجی ہ ح ٍٝحٓ ٓؼخُْ كی
حُطَ٣ن ک ٓ٠خٓ ٓ ٖ٤ک٘٤ي ک٤خ گ٤خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ ػخرض کَٗ کی
ک ٖٗٞکی گجی ہ کہ ٓ٤ي هطذ ٗ حّ کظخد ٓ٤ں حٗوالد کی ٓکْ٤
پ ٖ٤کی ہ ۔ح ٍٝحپ٘ رہٖ رٜخثٞ٤ا حٍ ٍٝكوخ کی ٓيى ٓ  ٙٝحّ ٓکْ٤
کٗ ٞخكٌ کَٗخ چخہظ ط ٜ۔
عٍذ هطت أس يٕالَب يٕدٔدی َٜٓ:ک ٍُٗٝخٓہ حُکخطذ ٗ ؿٞ
ٓ َٜک کٔٔٗٞ٤ٹ ػ٘خ َٛکخ طَؿٔخٕ ہ ۔حُّ ٗ ػيحُظی کخٍٝحثی
ک ىٍٝحٕ ح٣ک ٓلٗ ٕٞٔ٠ٓ َٜخثغ ک٤خ حّ ٓ ٕٞٔ٠کخ ػ٘ٞحٕ ہ
„„حهٞحٕ ک ط٘يى پٔ٘يحٗہ ٗظَ٣خص ک ٓخهٌ‟‟ حّ ٓ ٕٞٔ٠ک آؿخُ
ٓ٤ں ٓٗ ٕٞٔ٠گخٍ ُکٜظخ ہ 7۔
„„كٞؿی ٹَ٣زٓ„„ ٗ َٗٞؼخُْ كی حُطَ٣ن‟‟ ک ٓخهٌ پَ رٜی رلغ کی
ہ چ٘خٗکہ ح٣ک ٓٞهغ پَ ٹَ٣ز َٗٞک ٛيٍ ٗ ٓ٤ي هطذ ٓ ٓٞحٍ
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی کی ط٤ٜ٘لخص ٓ ٗوَ
ک٤خ کہ ک٤خ ٣ہ ه٤خالص طْ ٗ
ٖ
ٗہ٤ں ک ٤ہ٤ں۔ ٓ٤ي هطذ ٗ ؿٞحد ى٣خ „„ ٓ٤ں ٗ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی
کظخرٞا ٓ حٓظلخى ٙک٤خ ہ ‟‟
ػيحُض کی َ١ف ٓ پ٣ َٜہ ٓٞحٍ ک٤خگ٤خ کہ „„ طٔہخٍی ىػٞص حٍٝ
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی کی ىػٞص ٓ٤ں ک٤خ كَم ہ ؟ ٓ٤ي ٗ کہخ الكَم
ٖ
(کٞثی كَم ٗہ٤ں ہ ) حّ ک رؼي ٓٗ ٕٞٔ٠گخٍ ؿ َٜٓ ٞکی کٔٔٗٞ٤ٹ
پخٍٹی کخ حہْ ٍکٖ ہ (٣ہخٗہْ ٣ہ ٝحٟق کَ ى٘٣خ چخہظ ہ٤ں کہ حَٓ٣کی
الریٓ ،ـَری الری ح ٍٝحٗظَحکی الری ٓذ کی حٓالّ ک حك٤خء ک
رخٍے ٓ٤ں گَٔح ٙکٖ ٗظَ٣خص ہ٤ں ح ٍٝکٔی  ٍٞ١حٓالّ کخ حك٤خء ٗہ٤ں
چخہظ ۔حّ ُ ٤حُٕ ک ِٗى٣ک حٓالٓی حطلخى ،حّ ک ُ ٤ؿيٝؿہي
چخہ  ٙٝؿْ ِٓک ٓ٤ں ہٞ۔ حُٕ ک ُ ٤رخػغ ط٘ ٖ٣ٞہ ۔ٓئُق)ُکٜظخ
ہ 7۔
„„حٓالٓی حطلخى کخ ٗظَ٣ہ رَ١خٗٞی حٓظؼٔخٍ ح ٍٝحَٓ٣کی حٓپَ ِّ٤ِ٣کخ
ح٣ـخى کَى ٙہ ح ٓ ٔ۴۹۷ ٍٝحٓ حٗظَحک٤ض ک هالف حٓظؼٔخٍ ک٤خ
ؿخ ٍہخ ہ ۔ حّ ٗظَ٣ہ کی ؿْ٘ رٜٓٞی پخکٔظخٕ ہ ۔ پخکٔظخٕ ہی ٓ٤ں ٣ہ
پ٤يح ہٞح ح ٍٝپٜال پٜٞال ہ ۔ ٓٞىٝىی حٓی ِٓک ٓ٤ں ٍہظخ ہ ۔ ٓؼ٤ي
ٍٓ٠خٕ ٗ رٜی کجی ٓخٍ حّ ِٓک ٓ٤ں رَٔ ک ٤ہ٤ں حّ ُ٣ ٤ہ کٞثی
حچٜ٘ز کی رخص ٗہ٤ں۔ کہ حهٞحٕ کی طلَ٣ک ک٘ٓ ٞٹ ٞکی َ١ف ٓ
ٓخُی حٓيحى ىی گجی ہ ۔ ح٣ ٍٝہ رٜی کٞثی َٗحُی رخص ٗہ٤ں کہ ٓخَٓحؽ حُ
َٓ ٗ ٞحپ٘خ ٓلزٞد ٓہَ ٙحٓظؼٔخٍ کَ ٍہخ ہ ۔ ٣ؼ٘ی ٌٓہذ کخ
حٓظلٜخٍ۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٖ
ىػٞی ک٤خ ہ کہ ٓ٤ي
حٕ طٔہ٤يی کِٔخص ک رؼي ٓٗ ٕٞٔ٠گخٍ ٗ
هطذ ٗ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک حكکخٍ ٗ ٝظَ٣خص کخ َٓهہ ک٤خ ہ ۔ حٍٝ
حُٗہ٤ں ٓؼخُْ كی حُطَ٣ن ٓ٤ں ٓي ٕٝک٤خ ہ ۔ٓٗ ٕٞٔ٠گخٍ ٗ حپ٘ ىػٞے
ض حٓالٓی کی طخٍ٣ن ر٤خٕ
ک ػزٞص ٓ٤ں پہِ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ح ٍٝؿٔخػ ِ
کی ہ ح ٍٝحّ ک رؼي ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ح ٍٝهطذ ک حكکخٍ کخ ٓٞحُٗہ
ک٤خ ہ ۔ ُ ٙٝکٜظخ ہ کہ ٓ٤ي هطذ ٗ حپ٘ی کظخد ٓ٤ں „„كخکٔ٤ض‟‟ حٍٝ
„„ؿخہِ٤ض‟‟ ح ٍٝحٔ٣ی ہی ىَٓٝی ؿ ٞحٛطالك٤ں حٓظؼٔخٍ کی ہ٤ں۔ ٙٝ
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کخ ٗظ٤ـہ كکَ ہ٤ں۔ ح ٍٝپ َٜحّ ک ػزٞص ٓ٤ں ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی کی ٓوظِق ط٤ٜ٘لخص ٝؿٓ ٓ َٙ٤ل َٜحهظزخٓخص پ ٖ٤ک ٤ہ٤ں۔
حٓی َ١ف پَىے ح ٍٝػٍٞص ک رخٍے ٓ٤ں ح ٍٝحٗلَحىی ِٓک٤ض ک
رخٍے ٓ٤ں ٓ٤ي هطذ ک ٗظَ٣خص کٞٓ ٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ٗظَ٣خص کخ
چَرہ رظخ٣خ ہ ‟‟ (هخٍث ٖ٤ک ُ٣ ٤ہ رخص ىُکٔپی ٓ هخُی ٗہ ہٞگی کہ
٣ہی حُِحّ ٣ہخا پَ چ٘ي ُٞگ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی پَ ُگخ ٍہ ہ٤ں کہ حُٗہٞا ٗ
ٓ٤ي هطذ کی ٗوخُی کی ہ كخالٗکہ كو٤وض َٛف حط٘ی ہ کہ ىٞٗٝا
ک ٓخهٌ ح٣ک ہی ہ٤ں ٣ؼ٘ی هَإٓ ٘ٓ ٝض)
ٍہی ٣ہ رخص کہ ٓ٤ي هطذ حٞٓ ٍٝالٗخ ٓٞىٝىی ک حكکخٍ ٓ٤ں ہْ آہ٘گی ٣خ
طٞحٍى ہ ط ٞحّ ٓ٤ں طؼـذ کی ک٤خ رخص ہ ؿٗ ٞو ٚرٜی ٛخف ًہٖ
ح ٍٝحهال ٝ ٙػِٔ٣ض ک ٓخط ٜکظخد ٘ٓ ٝض کخ ٓطخُؼہ کَےگخ  ٙٝحّ
ٗظ٤ـ پَ پہ٘ک گخ ؿْ پَِٓق ٛخُل ٖ٤پہ٘ک ط٣ ٜخ ؿ ٞآؽ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی٤ٓ ،ي هطذ ح ٍٝىَٓٝے ػِٔخء كن ر٤خٕ کَ ٍہ ہ٤ں۔
(ؿخى ٍِ٘ٓ ٝ ٙهِ َ٤كخٓيی۔ٛللہ ٔ ۷طخ)۷۴
ڈحکٹَ ٗـخص ہللا ٛي٣وی ُکٜظ ہ٤ں کہ7۔
ٓ٤ي هطذ کٓ ۲ٔ ٞخٍ کی ػَٔ ٓ٤ں ٓؼٌٍٝی کی كخُض ٓ٤ں پٜخٗٔی
چڑٛخٗ کخ ٓوٜي َٛف ٣ہ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ کہ ٓ٤ي هطذ ک ؿْٔ کٞ
ٓلَ ّٝکَ ى٣خ ؿخث ۔حّ ٓوٜي کخ َٓحؽ ُگخٗ ک ُ٤
ٍٝف ٓ
آگ ٗظَ ىٝڑحٗ کی ٍَٟٝص ہ ۔ رظخہَ ٓوٜي ٣ہی ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ
کہ حّ حهيحّ ک ًٍ٣ؼ حهٞحٕ حُِٔٔٔ ٕٞک ٞرخُو ٜٙٞح٤ٓ َٜٓ ٍٝں
طـي٣ي  ٝحك٤خث حٓالّ ک هٞحہخا حكَحى ک ٞرخُؼٔ٣ ّٞہ رظال ى٣خ ؿخث کہ
حُٕ کی ٍحہ٤ں ٓٔيٝى کَٗ  ،حُٕ کی َٓگَٓ٤خا ر٘ي کَٗ ح ٍٝحُٗہ٤ں حّ
ٓوٜي ٓ٤ں ٗخکخّ ر٘خ ى ٘٣کی ک٤ٓ ٖٗٞں کٞثی ىه٤وہ حُٹٜخ ٗہ ٍکٜخ ؿخث
گخ۔ حٓالّ کٗ ٞـی ىحثَ٤ٓ ٙں ٓليٝى ٍک ٜ٘پَ هخٗغ ٗہ ٍ ٙکَ حُٓ پٍٞی
ُٗيگی ٓ٤ں ٗخكٌ کَٗ کخ كِٛٞہ ٍکٝ ٜ٘حُٞا ک٣ ٤ِ٤ہ ح٣ک ط٘ز٤ہ
ہ ۔کہ حگَ  ٙٝحهظيحٍ ٝهض ک هہَ  ٝؿ٠ذ ٓ ٓللٞظ ٓ ٝخٍٓ ٕٞہ٘خ
چخہظ ہ٤ں ط ٞحُٗہ٤ں ىػٞص حٓالٓی ٓ رخُ آؿخٗخ ہٞگخ۔
(حٓالّ ٓ٤ں ػيٍ حؿظٔخػی ٛللہ ۔ٕٓ)
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ٓ٤ٓ َٜں حهٞحٕ ک ٓخط ٜحّ ٓخٍے ظِْ ٓٝظْ ک رخٝؿٞى حهٞحٕ کی
ىػٞص پِ٤ٜظی گجی ح ٍٝحك٤خث حٓالّ کخ ؿٌرہ هٞی طَ ہٞطخ گ٤خ۔ حٍرخد
حهظيحٍ رڑی ؿِ ٢كۂی کخ ٗکخٍ ہ٤ں۔ حُٗہ٤ں حچٜی َ١ف ٓٔـ٘٤ُ ٜخ چخہ ٤۔
کہ ح٣ک ِٓٔٔخٕ ٓؼخَٗے ٓ٤ں حٓالّ کی ىػٞص ؿذ ح٣ک ٓٞػَ ٣َ١وہ
پَ پ ٖ٤کَ ىی ؿخث ط ٞپ َٜحّ ک پ ِ٘٤ٜکخ حٗلٜخٍ کٔی
ٓو ٜٙٞؿٔخػض ٣خ حُّ ک کخٍک٘ٞا پَ ٗہ٤ں ٍ ٙؿخطخ۔ ٓ٤ٓ َٜں حٓالّ
کی ىػٞص حد حالهٞحٕ حُِٔٔٔ٣ ٕٞخ حُّ ک ٍہ٘ٔخإا كٖٔ حُز٘خ ،كٖٔ
حُہ٤٠زی ،ػزيحُوخىٍػٞى ٙح٤ٓ ٍٝي هطذ کی َٓگَٓٞ٤ا کی ٓلظخؽ ٗہ٤ں۔
هَإٓ کی طالٝص ؿخٍی ہ ۔ حكخى٣غ ٍٓ ٍٞﷺ پڑٛی ؿخ ٍہی ہ٤ں حٍٝ
حٓالّ کی  ٙٝطؼِٔ٤خص ػخّ ہ٤ں ؿِٓ ٞق ٛخُق ک ًٍ٣ؼ حُٓض کِٓ ٞی
ہ٤ں۔حّ َ١ف حّ ىػٞص کی طـي٣ي ہَ ٓٔـي ح ٍٝہَ گ٤ٓ َٜں ہٍ ٞہی
ہ ۔ ؿْ ک حػالٕ کخ َٗف ٓ َٜکی كخُ٤ہ طخٍ٣ن ٓ٤ں حهٞحٕ کٞ
كخ َٛہٞح ہ ۔ ٣ہی ٗ ٙٝکظہ ہ ؿٔ ٗہ پخ ٓک٘ کی ٝؿہ ٓ ٣ ،خ
ٓٔـ ٘٤ُ ٜک رخٝؿٞى ٓخٗ٘ ٓ حٗکخٍ کَ ى ٘٣ک ٓزذ ٓ٤ٓ َٜں
حٍرخد حهظيحٍ ٗ رٞکٜال کَ ؿ٘گَ ک هخٗ ٕٞکخ ٓہخٍح ُ٤خ ہ ۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ ٕٕ طخ ٖٕ)
حهٞحٕ حّ ک رؼي َِٓٔٔ حرظال  ٝآُٓخثٖ کخ ٗکخٍ ٍہ ُ٤کٖ حُٕ ک
ػِّ  ٝۂض ٓ٤ں کٞثی کٔی ٗہ آثی۔ ح ٙٝ ٍٝحپ٘خ کخّ کَط ٍہ ۔ ٞ١حُض
ک هٞف ٓ ہْ طل٤ٜالص ٓ٤ں ٗہ٤ں ؿخٗخ چخہظ ُ٤کٖ حط٘خ ٍَٟٝ
ػَ ٝکَ٣ں گ کہ ؿذ ُٞگٞا ک حٗيٍ ىػٞص ٓٞػَ حٗيحُ ٓ پٖ٤
کَ ىی ؿخث ط ٙٝ ٞپ َٜهٞى روٞى پِ٤ٜظی ہ ح ٍٝحّ کخ ػزٞص ٔ۴۲۷
ک حٗيٝہ٘خک ٝحهؼخص ک رؼي حرٜی كخُ٤ہ حٗظوخرخص ٓ٤ں ٓخٓ٘ آگ٤خ۔
حهٞحٕ ٗ رٜخٍی حکؼَ٣ض ٓ حٗظوخرخص ؿ٤ظ ۔حٓ ٍٝخُٗٞا ک ػِی
حَُؿْ كکٓٞض ر٘خٗ ٓ٤ں کخٓ٤خد ہ ٞگج ۔ حهٞحٕ ٍہ٘ٔخ ٛيٍ َٓٓی کی
ه٤خىص ٓ٤ں حٗوالد حٗگ ِ٤حهيحٓخص ک ٤۔ ُ٤کٖ حَٓ٣کہ ،حُّ ک ٍٞ٣پٖ٤
حطلخىٞ٣ا حِٔٔٓ ٍٝخٕ رخىٗخہظٞا ٗ حّ حٓالٓی ِٓٔکض ک ٞحپ٘ ُ٤
هطَٔٓ ٙـٜظ ہٞث حُٕ کی كکٓٞض کخ طوظہ حُُٹ ى٣خ۔حٛ ٍٝيٍ َٓٓی
ٓٔ٤ض حهٞحٕ ک َٓٗي ػخُْ ؿ٘خد ٓلٔي ري٣غ ح ٍٝطوَ٣زخ ً  ٕ۸ہِحٍ
کخٍک٘ٞا ک ٞه٤ي کَ ُ٤خ۔حَ١ ٍٝكہ طٔخٗخ ٣ہ کہ ِٓٔٔخٕ رخىٗخہظٞا ٓ
حهٞحٕ ک ٞىہ٘ض پٔ٘ي ط٘ظ ْ٤کخ ٗخّ ىے کَ هالف هخٗ ٕٞهَحٍ ىے ڈحال۔
حٗ ٍٝخّ ٗہخى ػيحُظ٤ں رٹٜخ کَ ح٣ک ىٕ ٓ٤ں ٣ؼ٘ی ٓ ٕ۹خٍچ ک۷ٕ۴ ٞ
کخٍک٘ٞا حٍ ٍٝہ٘ٔخإا کٞٓ ٞص کی ِٓح ٓ٘خ ىی۔
ٓہٌد ُىٗ٤خ ٗ هخٓ ٍٙ ٕٞکَ حّ ؿَّ ٓ٤ں َٗکض کخ حٍطکخد ک٤خ۔ ػخُٔی
ٍ٣ٝج ٗ هخطَ ٗظخّ کی كِٛٞہ حكِحثی کی۔ ػيحُظٞا ٗ  ٕ۸حپَ َ٣کٞ
ىٝرخٍ ٙؿ٠ذ ٖحُہی ک ٞىػٞص ى٣ظ ہٞث حهٞحٕ ک َٓٗي ػخّ ٓٔ٤ض
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ٓٓ٣ِٓ ۷ي حكَحى ک ٞپٜخٗٔی کی ِٓح ٓ٘خثی۔  ٔ۴ؿ ٕٞکٓ ٞـَّ ؿؾ پَٜ
گ٣ٞخ ہٞح حَٗٓ ٍٝي ػخّ ٓٔ٤ض َٓ ٔ۹کِی هخثي ٖ٣کِٓ ٞحث ٓٞص ٓ٘خ
ىی۔ ٕٔ ؿ ٕٞکَٗٓ ٞي ػخّ ٓٔ٤ض ٓ ٔ۷حكَحى ک ٞطَٔ٤ی رخٍ ِٓحث
ٓٞص ٓ٘خ ىی۔ ُ٤کٖ ُىٗ٤خ ٞ٣ا حٗيٛی ،رہَی ح ٍٝگٗٞگی ر٘ی ہٞثی ہ کہ
ؿ ٔ٤حٗٔخٗٞا ک ٞپٜخٗٔ٤خا ٗہ٤ں ىی ؿخ ٍہی ہ٤ں۔ ک٤ڑے ٓکٞڑٝا ٓ
ٗـخص كخ َٛکی ؿخ ٍہی ہ ۔
پٜخٗٔی ح ٍٝػَٔ ه٤ي کی ِٓحإا کی كہَٓض  َ٣ٞ١ہ ح٣ِٓ ٍٝي َ٣ٞ١
ہٞطی ؿخ ٍہی ہ ؿْ َ١ف ٣ہ هخثي ٖ٣ح ٍٝکخٍک٘خٕ ِٓح ٓ٘خٗ ٝحُ
ؿـٞا ک ك ٖٓ ِٜ٤کَ ہ٘ٔظ ٓٔکَحط حُٗہ٤ں کخث٘خص ک كخکْ حٍٝ
ٜٓ٘ق ٓطِن کی ػيحُض ٓ٤ں ؿٔغ کَٝح ى٣ظ ہ٤ں۔رہض ٓٔکٖ ہ کہ
ىٍرخٍ
کٔی ٍ ُٝحّ َ١ف ہ٘ٔظ ٓٔکَحط پٜخٗٔی ک پٜ٘يے چٓٞظ
ِ
هيحٗٝيی ٓ٤ں رٜی ؿخ پہ٘ک٤ں۔
حهٞحٕ ک ُٞگٞا کی حٓظوخٓض ک ح٣ک ىٝ ٝحهؼخص ر٤خٕ کَٗخ ٍَٟٝی
ٓلٔ ّٞہٞطخ ہ ۔ طخکہ ٓؼِ ّٞہٓ ٞک کہ حُٕ ک ك ِٛٞکظ٘ رِ٘ي
ہ٤ں۔
ٓويٓخص ى٣ک ٜکَ ُگظخ ہ کہ ٓ٤ں ِٓک کخ ٓ٘ہٓ ٝ ٍٞؼَٝف ڈحکٹَ ٗہ٤ں
رِکہ کٔی هطَٗخک ٓخك٤ہ کخ َٓؿ٘ہ ہٞا۔ آپ ُٞگٞا ٗ َٓ٤ے کِ٘٤ک
ک ٞؿال کَ ٍحک ٜکَ ى٣خ ۔ کخُؾ ٓ٤ں ُ َ٣طؼَِ٤ٓ ْ٤ی ر٤ٹی حٓٔخ ک ٞهظَ کَ
ى٣خ۔ َٓ٤ے ر٤ٹ ک ٞؿ َ٤ر٤ٜؾ ى٣خ۔ َٓ٤ی حہِ٤ہ کی گَكظخٍی ک ُ٤
چٜخپ ٓخٍے ؿخ ٍہ ہ٤ں۔ ُ٤کٖ ؿؾ ٛخكذ آپ کخ ه٤خٍ ہ کہ ٓ٤ں
ػيحُض ک کٹہَے ٓ٤ں ه٤يٞ٣ا کخ ُزخّ پہ٘ حپ٘ ىكخع ٓ٤ں کٞثی ىَُ٤
پ ٖ٤کَٗٝگخ۔۔۔۔ ٍد ًٝحُـال ٍ کی هْٔ! َٓ٤ے ُ ٤پٜخٗٔی ک پٜ٘يے
پَ ؿ ٍٜٞؿخٗخ ٣خ حٕ طٔخّ حُِحٓخص ٓ رَی ہ ٞؿخٗخ ٣کٔخا ك٤ؼ٤ض ٍکٜظخ
ہ ۔۔۔۔ ؿؾ ٛخكذ ٓ٤ں آؽ ٣ہخا َٛف حّ ُ ٤کٜڑح ہٞا کہ حُٓض ٓلٔي
ﷺ کی آث٘ي٤ِٔٗ ٙں طک ؿخٕ ُ٤ں کہ ک ٕٞكن پَ طٜخ ح ٍٝحہَ كن ک ٓخطٜ
کٜڑح طٜخ۔ ح ٍٝک ٕٞرخ َ١پَ طٜخ ح ٍٝحہَ رخ َ١کی ٛق ٓ٤ں کٜڑح طٜخ۔
٣ہ حُلخظ حهٞحٕ ک َٓکِی ٍہ٘ٔخ ڈحکٹَ ٓلٔي حُزِظخؿی ک ہ٤ں ؿ ٞحُٗہٞا
ٗ چ٘ي ٍ ُٝهزَ ؿ ٓ َ٤ح٣ک ػيحُظی پ٘ـَے ٓ٤ں الث ؿخٗ پَ ؿؾ
ک ٓخٓ٘ کٜڑے ہ ٞکَ کہ ۔ ڈحکٹَ رِظخؿی کٓ ٞؼِ ّٞطٜخ کہ ٣ہی
ػيحُظ٤ں چ٘ي ٓ٘ٹ کی کخٍٝحثی ک رؼي ٓ٘٤کڑٝا حكَحى کِٓ ٞحث ٓٞص
ٓ٘خ ٍہی ہ٤ں هٞى حٕ ک هالف کٔی رٜی ٝهض ح ٍٝکٞثی رٜی كِٜ٤ہ
آٓکظخ ہ ُ٤کٖ ُگظخ طٜخ کہ ؿؾ رٜی ٓکظ ٓ٤ں آگ٤خ ہٞ۔۔۔۔ ہَ ى٣کٜ٘
حٝ ٘٘ٓ ٍٝحُ ٗ طز َٜٙک٤خ„„ ُگظخ ہ ؿؾ کٹہَے ٓ٤ں کٜڑے ہ٤ں
ح ِِّٓ ٍٝحُٕ پَ كَى ؿَّ ػخثي کَ ٍہخ ہ ۔
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(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ، ٍٞؿ َٜٓ،6101 ٕٞحٗظوخری ڈٍحٓہ حُ ػزيحُـلخٍ
ػِ)ِ٣
هٞى ٔٓ ۸خُہ َٓٗي ػخّ ڈحکٹَ ٓلٔي ري٣غ کخ ٗٔخٍ ػخُْ ػَد ک ٓٓٔ
رہظَ ٖ٣ڈحکٹَٝا ٓ٤ں ہٞطخ ہ ۔ رٜی  َ٣ٞ١ػَٛہ ؿِٞ٤ا ٓ٤ں گِحٍ چک
ہ٤ں۔ حّ ٝهض رٜی حُٗہ٤ں ِٓحث ٓٞص ٓ٘خثی ؿخ چکی ہ ۔ حّ ٓذ ککٜ
ک رخٝؿٞى حُٗہٞا ٗ ٣ہ حَٛحٍ ک٤خ کہ „„ہْ کٔی ٍٞٛص ط٘يى کخ
ٍحٓظہ حهظ٤خٍ ٗہ٤ں کَ٣ں گ ٹ٤ٜک ٓ ۂخٍے  ٕ۸ىكخطَ ؿال کَ حٍٝ
ہِحٍٝا کخٍک٘خٕ کٗ ٞہ٤ي کَک حُِحّ رٜی ۂخٍے َٓ ُگخث ؿخ ٍہ
ہ٤ں۔ُ٤کٖ ہْ  ٙٝحہَ حٔ٣خٕ ہ٤ں۔ ؿ٘ہ٤ں ٣و ٖ٤ہ کہ ح َٛػيحُض ہللا کی
ػيحُض ہ ح ٍٝح َٛكِٜ٤ہ رٜی ٝہ٤ں ہٗٞخ ہ ۔ ۂ٤ں کخَٓ ٣و ٖ٤ہ کہ
ٍد ًٝحُـالٍ ُىٗ٤خ ٓ٤ں رٜی ٣و٘٤خ ً حٜٗخف کَے گخ ح ٍٝآهَص ٓ٤ں رٜی‟‟۔
ؿٍَ٘ ٓٔ٤ی ک ٓظخُْ ،حٗظوخری ڈٍحٓ حَٗٓ ٍٝي ػخّ ک ػيحُظی ر٤خٕ
کخ ٓطخُؼہ کَط ہٞث ٍٓ ٍٞحکَّ ﷺ کی ٣ہ كي٣غ رٜی رخٍ رخٍ ٣خى آ
ٍہی ہ ۔ کہ 7

ٖٓ حػخٕ ػِی هظَ ِْٓٔ ر٘طَ کِٔظہ ُوی ہللا ػِ ٝؿَ ٓکظٞد
ر ٖ٤ػ٤٘٤ہ حٍ ٖٓ ْ٣كٔۃ ہللا۔
"ؿْ ٗ کٔی ِٓٔٔخٕ کخ هظَ کَٗ ٓ٤ں آىٛی ُرخٕ ٓ رٜی هخطَ کی
ٓيىکی۔  ٙٝه٤خٓض ک ٍ ُٝحّ ػخُْ ٓ٤ں ٍد حُؼِص ٓ ِٓ گخ کہ حُّ
کی آٗکٜٞا ک ىٍٓ٤خٕ (پ٘٤خٗی پَ) ُکٜخ ہٞگخ „„حپ٘ ٍد کی ٍكٔض
(ح٠٣خً)
ٓ ٓخ‟‟ّٞ٣۔

َٕٹ:
ػيٍ حؿظٔخػی‟‟
حّ ٓ ٕٞٔ٠کی ط٤خٍی ٓ٤ں ٓ٤ي هطذ ٗہ٤ي „„حٓالّ ٓ٤ں
ِ
۔طَؿٔہ ڈحکٹَ ٓلٔي ٗـخص ہللا ٛي٣وی ۔ ٓ٤ي هطذ ٗہ٤ي کی کظخد„„ ٓؼخُْ
كی حُطَ٣ن‟‟ ک حٍى ٝطَؿٔہ„„ ؿخى‟‟ٍِ٘ٓ ٝ ٙحُ ؿ٘خد هِ َ٤حكٔي
كخٓيی ح ٍٝطَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞکی  ٕٖٓٔ ،ٕٕٓٔ ،ٕٓٔٔ ٔ۴۲۲حٍٝ
 ٕٓٔ۹کی كخثِٞا ٓ ٓيى ُی گجی ہ ۔
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اثٕاالػهی يٕدٔدی
عٍذ
ٰ
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٖٓ٤ٓ ٔ۴ں حٍٗٝگ آرخى ٓ٤ں پ٤يح ہٞث ۔حٓ آپ ر٣ٞٔ٤ں
ٛيی کخ آؿخُ ٓٔـ٤ٜں۔ حّ ر٣ٞٔ٤ں ٛيی ٓ٤ں حٓالٓی كکَ کی ط٘کَ٤
ٗ ٞح ٍٝحٓالٓی حك٤خ کی ؿي٣ي طلَ٣ک٤ں ح٣ک ُٗي ٙكو٤وض ہ٤ں۔حٕ
طلَ٣کٞا ک ظہ ٍٞحٔٗٝٞ٘ٗ ٍٝخ کی طخٍ٣ن ٓ٤ں چ٘ي ٗو٤ٜخص رہض
ٗٔخ٣خا ٗظَ آطی ہ٤ں۔ ح ٍٝہَ ٓؼَٜ٘ٓ ٝ ٝٝلخٗہ ؿخثِے ٓ٤ں حُٕ کی
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی ک ٞح٣ک
ك٤ؼ٤ض َٓکِی ح ٍٝکِ٤يی ہ ۔ حٕ ٓ٤ں ٓ٤ي
ٖ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٍٞ
ٓ٘لَى حٔٓ ٍٝظخُ ٓوخّ كخ َٛہ ۔
ٓجی  ٕٓٓ۹حٗخٍحص ٛللہ)۷
ٗخرـہ ٍُٝگخٍ ٗو٤ٜض ط ٜ۔ ػِْ ح ٍٝػَٔ ىٞٗٝا
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ح٣ک
ٔ
ٓ٤يحٗٞا ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ طخٍ٣ن ٓخُ هيٓخص حٗـخّ ىی ہ٤ں۔ ح٣ک ٗو ٚکی
ًحص ٓ٤ں كکَ  ٝطلو٤ن ،طيرَ  ٝحٛالف ح ٍٝط٘ظ ٝ ْ٤ه٤خىص کی ٛالك٤ظٞا
طؼخُی ک هخ ٙحٗؼخٓخص ٓ٤ں ٓ ہ ۔ ٓؼَٝف ٗخػَ
کخ ؿٔغ ہٗٞخ ہللا
ٖ
حرٞٗٞحّ ک ٗؼَ کخ طَؿٔہ ہ ۔„„ہللا کی ًحص ٓ رؼ٤ي ٗہ٤ں کہ  ٙٝح٣ک
ػخُْ (کی ٓخٍی هٞر٤خا) کٔی كَ ِى ٝحكي ٓ٤ں ؿٔغ کَے‟‟۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ)۸
طؼخُی کخ٣ہ هخ ٙکَّ طٜخ۔ ؿْ ک
ۂخٍے ى٤ٓ ٍٝں ٓ٤ي ٓٞىٝىی پَ ہللا
ٖ
ٗظ٤ـ ٓ٤ں حُٓض کٗ ٞجی ُٗيگی ِٓی۔ حّ ٓ پہِ کہ ہْ حُٕ ک ػِٔی
ح ٍٝكکَی کخّ کخ ؿخثِ٤ُ ٙں۔ ہْ حهظٜخٍ ک ٓخط٣ ٜہ ى٣ک٤ٜں گ کہ
ػخُْ
ؿْ ٝهض ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ آٗک ٜکُٜٞی۔حُّ ٝهض ہ٘يٓٝظخٕ حٍٝ
ِ
حٓالّ کٖ كخالص ٓ گٍِ ٍہ ط ٜ۔
ہـَص ٓي٘٣ہ ک رؼي ٓ حٹٜخٍ٣ٝں ٛيی طک حٓالّ کخ طہٌ٣زی ،طخٍ٣وی
ح ٍٝػخُٔی کَىحٍ ىٍكو٤وض ح٣ک طخٍ٣ن ٓخُ ح ٍٝػخُٔی ١خهض کخ کَىحٍ
ٍہخ ہ ۔ ؿْ ٓ٤ں ح٣ک َ١ف هِذ کی حٛالف ح ٍٝکَىحٍ کی ططہ َ٤حٍٝ
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طِک٤ہ ہ ۔ ىَٓٝی َ١ف ٓؼخَٗے ح ٍٝطخٍ٣ن  ٝطہٌ٣ذ کی طزيِ٣ی کخ
ػَٔ۔۔۔۔حٓالّ ٗ حٔ٣خٕ ،ى ٖ٣ح١ ٍٝخهض ک ىٍٓ٤خٕ ح٣ک طؼِن هخثْ ک٤خ۔
حّ طؼِن کخ حظہخٍ َٛف ٓ٤خٓی ١خهض ہی ٓ٤ں ٗہ٤ں رِکہ ٓؼخَٗے ک
ٓخٍے حىحٍٝا ٓ٤ں ہٞح۔ چ٘خٗکہ هخٗيحٕ ٓ ُ کَ ٍ٣خٓض طک٣ ،ؼ٘ی
ٗظخّ هخٗٗ ،ٕٞظخّ ه٠خ حٗ ٍٝظخّ ٓؼ٘٤ضٓ ،ذ ک ٞحّ کخ كٜہ ر٘خ٣خ۔
ض ٍحٗي ٙک كٍٞحً رؼي ِٓٔٔخٗٞا ک٣ ٞہ ٓٔجِہ پ ٖ٤آ٣خ۔ کہ هٞص طٞ
هالك ِ
حٓالّ ک پخّ ٓٞؿٞى طٜی ُ٤کٖ حّ ک ُ ٤ؿٗ ٞظخّ ح ٍٝؿ ٞڈٛخٗکہ
حٓالّ ٗ ر٘خ٣خ طٜخ۔ ٓ ٙٝظخػَ ہُ ٗٞگخ طٜخ۔ حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا ٗ
حهظيحٍ کی حٛالف ک ٓخطٓ ٜخط ٜحٓالٓی هخٗ ٕٞح ٍٝكوہ کی ط٘ک٤ٓ َ٤ں
رڑی ٓل٘ض کی۔ كکَ ٓٞىٝىی کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ٣ہ کہ٘خ ٍَٟٝی ہ کہ
ٗظخّ ه٠خ پَ ػِٔخء کی ىٓظَِّٞٓ،ک٤ض کی حٗلَحكی
كوہ کی طي ٖ٣ٝحٍٝ
ِ
ٍ(Deviational wave) ٝک ٓ ّي ٓوخرَ ٓؼخَٗے ٓ٤ں ح٣ک هٞى کخٍ
ٗظخّ ک ٞكَٝؽ ى٘٣خ حٔ٣خ طخٍ٣وی کخٍٗخٓہ طٜخ ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں
ٓؼخَٗے ح ٍٝطہٌ٣ذ  ٝطٔيٕ پَ حٓالّ ؿخُذ ٍہخ ح٣ٍ ٍٝخٓض رٜی حٓالّ
کی گَكض ٓ٤ں ٍہی۔ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٗ حّ طخٍ٣وی کخٍٗخٓ ک ٞهالكض ٝ
ِٓٞک٤ض ٓ٤ں پ ٖ٤ک٤خ ہ ح ٍٝحّ ٓ٤ں ۂخٍی طخٍ٣ن ح ٍٝطي ٖ٣ٝكوہ کی
ٍٓٞه ٖ٤حٓ ٍٝلکَٗ ٖ٣
طلَ٣ک کخ ح٣ک حٔ٣خ پہِٓ ٞخٓ٘ آ٣خ ہ ؿٔ
ٔ
رخُؼٔٗ ّٞظَ حٗيحُ کَ ى٣خ طٜخ۔
رال ٗزہ رخٍٓ ٞٓ ٙخُہ حّ ى٤ٓ ٍٝں حطخٍ چڑٛخإ رٜی آط ٍہ ط ٜ۔
ُ٤کٖ حٹٜخٍ٣ٝں ٛيی ک حٝحهَ ح ٍٝحُٗ٣ٞٔ٤ں ٛيی ک َٗٝع ٓ٤ں ٣ہ
رخص ٝحٟق ہ ٞثی کہ ػخُٔی ه٤خىص ٓ٤ں حد ِٓٔٔخٗٞا کخ کَىحٍ ٓٔ٠لَ
رِکہ هظْ ہٍ ٞہخ ہ ۔ حُٗ٣ٞٔ٤ں ٛيی ک آهَ ح ٍٝر٣ٞٔ٤ں ٛيی ک
َٗٝع ٓ٤ں حُٕ کخ ٣ہ کَىحٍ کْ ہٞکَ رخُکَ ٗکِی ٓطق ک ٞچُ ٜٗٞگخ۔
حّ َ١ف طخٍ٣ن ٓ٤ں پہِی َٓطزہ ٣ہ ٍٞٛص پ٤يح ہٞثی کہ ِٓٔٔخٕ ٓ٤خٓی
ح ٍٝػٔکَی  ٍٞ١پَ ر ٝهؼض ہ ٗٞک رؼي ح٣ک هخرَ ًکَ هٞص ک
 ٍٞ١پَ ػخُٔی ٓ٤خٓض کی رٔخ٣ ٓ ١کَٔ رخہَ ہٞگج ۔ گ٣ٞخ حهظيحٍ پَ
حُٕ کی گَكض هظْ ہٞگجی۔ ح ٍٝػخُٔی ه٤خىص ٓ٤ں حُٕ کخ ٓوخّ حٝ ٍٝهخٍ
َٓٗگٞا ہ ٞگ٤خ۔ ؿذ طَکٞا ٗ ٤ٓ ٔ۴ٕ۹ں هالكض ػؼٔخٗ٤ہ ک ٞهظْ
کَى٣خ ط ٞػالٓظی ٓطق پَ حُٕ کی ٍہی ٓہی ك٤ؼ٤ض کخ هخطٔہ ہٞگ٤خ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞجی ٞٓ ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٓ۹الٗخ ٓٞىٝىیٓ ،لکَ،
ِٜٓقٓ،يرَ حُ پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي ٛللہ ٖ)ٔ۴۹ ،ٔ۴
ؿ٘خد هِ َ٤كخٓيی طٌکَٞٓ ٔٙىٝىی ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں۔ػہي ٓٞىٝىی کخ آؿخُ
ٓو ١ٞهالكض ٓ ٓ َٗٝع ہٞطخ ہ ۔ ؿْ َ١ف كظ٘ۂ طخطخٍ حُٝ ٍٝحٍ
ِ
رـيحى ک رؼي ِٓض حٓالٓ٤ہ ر َٗ٤حُ ،ٙط٘٘ہ ٓ َ٤حٗ ٍٝکَی ژ٤ُٝيگی کخ
ٗکخٍ ہ ٞکَ ٍ ٙگجی طخ آٗکہ ٍكٔض هيحٗٝيی ٗ ؿٓ ٕٞخٍح حٍٝ
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ِٜٓل ٖ٤کخ ح٣ک گَ ٙٝرَٝث کخٍ آ٣خ ؿْ ٗ ِٓض ک ؿٔي ر ؿخٕ
ٓ٤ں طخٍُٝ ٙف پٜٗٞکی ح ٍٝػؼٔخٗٞ٤ا ک ٍٝپ ٓ٤ں ىٝرخٍِٓ ٙض کٞ
ٓو ١ٞهالكض ػؼٔخٗ٤ہ ک رؼي پِٓ َٜض طخٍ
ػَٝؽ كخ َٛہٞح۔ حّ َ١ف
ِ
طخٍ ہ ٞگجی۔ ػالٓہ حهزخٍ ٗ حٗگ٘ض ريٗيحٕ ہ ٞکَ کہخ۔
طَک ٗخىحٕ ٗ هالكض کی هزخ ۔۔ ٓخىگی ِْٓٔ کی ى٣کٜ
چخک کَ ىی
ِ
حٍَٝٝا کی ػ٤خٍی رٜی ى٣کٜ
ّ
َٜٓی ػخُْ ٓلٔٞى ٗخکَ ٗ حُٔوطْ حهزخٍ ٓ٤ں حّ ٝحهؼہ پَ ؿٖ
ػخُْ حٓالّ ک حكٔخٓخص کی
ه٤خالص کخ حظہخٍ ک٤خ طٜخ ٗخ٣ي  ٙٝپٍٞے
ِ
طَؿٔخٗی کَط ہ٤ں7
„„هِ٤لہ رََ١ف کَ ى٣خ گ٤خ۔ هالكض ٓ٘ٔٞم کَ ىی گجی۔حٓالک ٟز ٢کَ
ُی گج٤ں۔حٝهخف پَ َٓکخٍی هز٠ہ کَ ُ٤خ گ٤خ۔ ى٘٣ی طؼِ ْ٤هظْ کَ ىی گجی۔
َٗػی ػيحُظ٤ں ٓ٘ٔٞم کَ ىی گج٤ں۔ ٣ہ ک٤خ ٞ١كخٕ ريطِٔ٤ی رَپخ ہ ٞگ٤خ
ہ ؿْ ک حػَحص ٗ َٓ٘م ٓ ٝـَد ک ٞحپ٘ ُپ٤ٹ ٓ٤ں ُ ُ٤خ ہ ۔
٣ہی هالكض ط ٞحٓالّ کی رکی کٜکی ٗٞکض حٛ ٍٝيٍ حٓالّ کی ح٣ک
رخهی ٓخٗي ٙػالٓض ٍ ٙگجی طٜی۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ حّ ٝحهؼ ٓ ۂخٍے
ىٍ ٹٞٹ گج ح ٍٝپٍٞی ِٓض كَ٤حٕ َٓ ٝگَىحا ہ ٞگجی ہ ۔‟‟
ص ؿْ  ٝحُْ ہی ُ کَ ٗہ آ٣خ۔ رِکہ حّ ک رؼي
هخطٔہ هالكض َٛف ؿٌرخ ِ
ٔ
َ١ف َ١ف ک ٓ٤خٓی ح ٍٝكکَی كظ٘ٞا ٗ َٓ حُٹٜخ٣خ۔ حٓظؼٔخٍی
ػخُْ حٓالّ ک ٓوظِق كٜٞا ٓ٤ں حپ٘ پ٘ـ گخڑ ٛ
١خهظٞا ٗ
ِ
ُ ٤۔ٓـَد کی ًہ٘ی ؿالٓی ٝرخ کی َ١ف پ َ٤ٜگجی ح ٍٝىٓ ٖ٣
رِ٤حٍی طَهی کی ػالٓض رٖ گجی۔
(طٌکَٞٓ ٙىٝىی ٕٞٔ٠ٓ ،طوي َ٣حَُؿخٍ ،ال طوي ْ٣حَُؿخٍ حُ هِ َ٤حكٔي
ٔ
كخٓيی)
ح٣ک رڑح حُٔ٤ہ ٣ہ ہٞح کہ ٓ٤خٓی هٞص ک چ ٖٜؿخٗ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں
ِٓٔٔخٕ ىَٝٓٝا ک ؿالّ ہ ٞگج ح ٍٝح٣ک ىَٓٝی طہٌ٣ذ حُٕ ہَ ؿخُذ
ہ ٞگجی۔ ٣ہ ٓـَری طہٌ٣ذ ؿٖ ر٘٤خىٝا پَ حٓظٞحٍ طٜی  ٙٝحٓالٓی ر٘٤خىٝا
کی ٟيطٜی۔ ٣ہ  ٙٝكکَی ح ٍٝطہٌ٣زی ٓخك ٍٞطٜخ۔ حّ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کخ
ٕٓٓ ٓخٍ کخ كکَی ؿٔٞىٓ ،ـَد ٓ٤ں ٗ٘خس ػخٗ٤ہ ٍٖٗٝ ،ه٤خُی حُ ٍٝزٍَ
ح ٍٝحٗظَحکی طلَ٣کٞا کخ كَٝؽ٘ٛ ،ؼظی حٗوالدٓ ،ـَری حٓظؼٔخٍی حٍٝ
َٓٓخ٣ہ ىحٍحٗہ هٞطٞا کخ ػخُٔی کَىحٍ پٍٞی ُىٗ٤خ رُ٘ٔ ِْٔٓ ٍٞىٗ٤خ پَ حُٕ
کخ طِٔ ٢طٜخ۔ ٓـَری طہٌ٣ذ ح ٍٝحٗگَِٝ٣ا کی ؿالٓی ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک
حهالهی طٍِ٘ ،ر رٔی  ٝکٍِٔٝی ،حپ٘ ى ٖ٣پَ ٗکٞک ٗ ٝزہخص ٓ٤ں
حہْ کَىحٍ حىح ک٤خ۔ ِٓٔٔخٗٞا کی ك٤ؼ٤ض ح٣ک ٍٞ٣ڑ کی ٓخٗ٘ي طٜی ؿٖ کٞ
حُٕ کی ٓوظِق ٓ٤خٓی ح ٍٝػِٔی ه٤خىط٤ں ؿٌرخطی ر٘٤خى پَ حپ٘ ٓلخىحص کی
هخٞ٣ٍ َ١ڑ کی َ١ف ہخٗک ٍہی ط٤ٜں۔
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ص رخِ١ہ ح ٍٝؿٔٞى
ه٤ٓٞض ،ال ى٤٘٣ض ،طـ ّيى ،طلَ٣ن ى٤ٓ ٝ ٖ٣خٓض ،طخ٣ٝال ِ
 ٝؿہٞى ٗ ٗظَ٣خص  ٝحكکخٍ کی ُىٗ٤خ ک ٞح٣ک ؿ٘گَ ر٘خکَ ٍک ٜى٣خ طٜخ۔ ٣ہ
ؿخٗ٘خ ٓ٘کَ ہ ٞگ٤خ طٜخ۔ کہ حٓالّ ک  ٙٝحِٛی هيٝهخٍ ک٤خ ہ٤ں ؿ ٞہللا
ٍٓ ٍٞکی ٓ٘ض ،هِلخث ٍحٗي ٖ٣ک ػَٔ ح ٍٝآثٔہ حُٓض کی
کی کظخد،
ؐ
کيٝکخ ٕٝکخ َٓکِ ٓ ٝلٍ ٍٞہ ہ٤ں۔ىٍحٓ َٛـَد کی ؿالٓی ٗ
كکَ ٗ ٝظَ کٓ ٞظخػَ ٓ ٝلِٞؽ کَ ى٣خ طٜخ۔حَٓ ٍٝػٞر٤ض کخ ٣ہ ػخُْ طٜخ کہ
رہض ٓ ٛخكذ ػِْ ح ٍٝحہَ ىحٖٗ هَإٓ ٘ٓ ٝض کی طؼز َ٤کک ٜحّ
ػخُْ
حٗيحُ ٓ کَٗ ُگ ط ٜکہ گ٣ٞخ هَإٓ پخک کی آ٣خص حؐ ٍَٝٓ ٍٝ
ک حٍٗخىحص  ٝكَٓٞىحص حٕ ٗظَ٣خص  ٝطٍٜٞحص کی طخث٤ي  ٝطٜي٣ن ک
ُ ٤ہ٤ں۔ؿٖ کٓ ٞـَد ک ٓلکَ ٖ٣حٜ٘ٓ ٍٝل ٖ٤پ ٖ٤کَ ٍہ ط ٜ۔
حّ ُٓ ٤ـَری ٗظَ٣خص کِّٔٔٓ ٞہ كوخثن ک  ٍٞ١پَطِٔ ْ٤کَ ُ٤خ ؿخطخ
طٜخ۔ ح ٍٝحٓالّ ٓ٤ں ٓطخروض ػخرض کَٗ ک ُ ٤هَآٗی آ٣خص ح ٍٝكي٣غ
ٗزٞی کی رؼ٤ي حُ ه٤خّ ح ٍٝىٍٝحُ کخٍ طخ٣ٝالص کی ؿخطی ط٤ٜں۔
(ٍُٗٝخٓہ ؿٔخٍص کَحچی ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓ„„ ٕٞٔ٠پ٤خ َٓ٤حطلخى‟‟ حُ
ٓٞالٗخ ػزيحَُٗ٤ي ٛللہ ٔ)۹
٣ہ پَُ آٗٞد كخالص طوخٟخ کَ ٍہ ط ٜکہ کٞثی حٔ٣ی ٗو٤ٜض ظہٍٞ
چ٘ٔہ ٛخكی ٓ ٗخى کخّ
پٌ َ٣ہ ٞؿِٓ ٞض ک ٞحُ َٓٗ ٞحٓالّ ک
ٔ
کَے ،الى٘٣ی ظِٔظٞا ک حٗيٍ کظخد ٘ٓ ٝض کی ه٘ي َ٣كَُٝحا کَے
حٞٗ ٍٝؿٞحٗٞا ک حٗيٍ ى ٖ٣رِ٤حٍی کخ هِغ هٔغ کَک ى ٖ٣کی ٓلزض
حٗ ٍٝلظگی کخ ُّ ُّ ٍٝحا کَ ىے۔ رَحػظْ ہ٘ي ٓ٤ں حّ کخّ ک ٞؿْ
حرٞحالػِی
ٗو٤ٜض ٗ ؿخٓؼ٤ض  ٝرِ٘ي آہ٘گی ک ٓخط ٜک٤خ ٞٓ ٙٝالٗخ ٓ٤ي
ٖ
ػخُْ حٓالّ کی ٗٔخ٣خا
ٓٞىٝىی ہ٤ں۔ حّ کخّ کی ط٘و ٚ٤کَط ٝهض
ِ
ٗو٤ٜظٞا ٗ حُٗہ٤ں ٝهض کخ
ؿِحُی ػ ،َٜحٓخّ حُِٔٔٔ ٖ٤ح ٍٝحُِْٔٔ حُـظ ْ٤ک حُوخد
حرٖ ط٤ٔ٤ۂ ،
ٔ
ٓ ٗٞحُح۔
رِکہ ٓٞالٗخ حرٞحُلٖٔ ػِی ٗيٝی پخکٔظخٕ ٓ٤ں ؿٔخػض حٓالٓی ک
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی ٓ٤ں ٓظؼيى
كٞحُ ٓ ٍهْ َ١حُ ہ٤ں کہ „„ٓٞالٗخ ٓ٤ي
ٖ
حٔ٣ی ٛلخص ؿٔغ ط٤ٜں ؿ ٞحُٕ کً ٞہ٘ی ه٤خىص ک ٜٓ٘ذ پَ پہ٘کخ ٓکظی
ط٤ٜں۔حٕ ک ٞهيٍص کی َ١ف ٓ ح٣ک ِٓـٜخ ہٞح ىٓخؽ ،پَُُ ٍٝهِْ ،حٍٝ
د ر٤خا ٓال طٜخ۔ ٓ ٙٝـَد ک ؿي٣ي ٓکخطذ كکَ حٍٝ
ح٣ک ١خهض  ٍٝحُِِٓ ٞ
كِٔلٞا ٓ ٝحهق ط ٜ۔ ىَٓٝی َ١ف حُٕ ک ٞحٓالّ کی طؼِٔ٤خص ح ٍٝحٕ
کی ُٗيگی کی ٛالك٤ض پَ ػو٤ي ٙطٜخ۔ ٓـَری طہٌ٣ذ  ٝحكکخٍ کی ط٘و٤ي
ح ٍٝحٓالٓی طؼِٔ٤خص کی طَ٘٣ق  ٝطَؿٔخٗی ٓ٤ں حُٕ کی طلَ٣َ٣ں حػظٔخى
ح١ ٍٝخهض ٓ پَُ ہٞطی ط٤ٜں۔ح ٍٝحّ ٓؼٌٍص آٓ ِ٤حٓ ٍٝيحكؼخٗہ ُہـہ
ح ٓ َُ١ ٍٝپخک ؿ ٞحُّ ى ٓ ٍٝپہِ ک ِٓٔٔخٕ حہَ هِْ حٍٝ
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ٜٓ٘ل ٖ٤کخ ٗؼخٍ رٖ گ٤خ طٜخ۔ حُٗہٞا ٗ حپ٘ حرظيحثی ى٤ٓ ٍٝں حٓالٓی
ٓٔخثَ ٓ ٝظکِٔخٗہ ٓ٤خٓی ٓزخكغ پَ ؿ ٞپَُ ُ٠ٓ ٍٝخٓ ٖ٤حٍٓ ٍٝخثَ
ُک ٜ۔حُٗہٞا ٗ ہ٘يٓٝظخٕ ک حٓالّ پٔ٘ي كِوٞا ٓ٤ں رڑی ٓوز٤ُٞض
كخ َٛکی۔ ح ٍٝحُٕ ٓذ ُٞگٞا ک ٞحُٕ کی ًحص کی َ١ف ٓظٞؿہ کَ ى٣خ۔
ص كخٍ
ؿ ٞحٓالّ ک حهظيحٍ ح ٍٝؿِزہ ک هٞحہٖ ٓ٘ي حٞٓ ٍٝؿٞىِ ٍٞٛ ٙ
ٓ ر چ ٖ٤ط‟‟ ٜ۔
(ِْٓٔ ٓٔخُک ٓ٤ں حٓالٓ٤ض حٓ ٍٝـَر٤ض کی ک٘ٔکٖ ،حرٞحُلٖٔ ػِی
ٗيٝی ٛللہ )ٕٔ۸
ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٗ ٓ٤خٓی ٓـِٞر٤ضً ،ہ٘ی حٗظ٘خٍ ،حهالهی هِل٘خٍ حٍٝ
طہٌ٣زی پَحگ٘يگی ک ٓخك٤ٓ ٍٞں ح٣ک ٗج ٝژٕ )(visionکخ پ٤ـخّ ى٣خ۔
ٓ٤ي ٓٞىٝىی کی ٣ہ پکخٍ هَإٓ کی َ١ف ٍؿٞع کَٗ ح ٍٝهَإٓ کی
ٛيحهض پَ کخَٓ حٔ٣خٕ ک ٓخط ٜپ ٖ٤هيٓی کَٗ کی ىػٞص طٜی۔ ٓ٤ي
ٓٞىٝىی کی ٣ہی كکَ طٜی۔ ؿْ ٗ حُٓض کی ٓ٠طَد ٍٝكٞا کٞ
ٍ٘ٗٝی کخ پ٤ـخّ ى٣خ۔ ىُ َ٤ح ٍٝطؼ ٖ٤ک ٓخط ٜى ٖ٣کخ حٝ َٛژٕ پ ٖ٤ک٤خ
٣ہ  ٙٝىػٞص طٜی۔ ؿْ ٗ حُٓض کٗ ٞج حػظٔخى ُُٞٝ ،ح ٍٝحُٓ٤ي ٓ
ٗخى کخّ ک٤خ۔ ح٣ک َ١ف حٓالّ کی ٗخہَح ٙػخّ کٛ ٞخف ُلظٞا ٓ٤ں پٖ٤
ک٤خ۔ط ٞىَٓٝی َ١ف حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی ؿيٝؿہي کخ ٍحٓظہ
ىکٜخ٣خ۔حٓالّ کٓ ِْٔٓ ٞؼخَٗے کی ح٣ک کخٍكَٓخ هٞص ر٘خٗ کی ىػٞص
ىی ح ٍٝحٓالّ ک ٞح٣ک ػخُٔی پ٤ـخّ حُٗ ٍٝيگی ک ىٛخٍے ک ٞريُ٘
ٝحُی طلَ٣ک ک  ٍٞ١پَ َٛف ٍ٘ٗٝخّ ہی ٗہ٤ں کَح٣خ رِکہ كکَی
ح ٍٝػِٔی  ٝط٘ظٔ٤ی ؿيٝؿہي ک ًٍ٣ؼ ح٣ک ِٓک گ َ٤حٍٝرخالهَ
ػخُٔی ؿيٝؿہي ٓ٤ں ٓ٘ظْ کَ ى٣خ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی  ٕٓٓ۹حٗخٍحص
ٛللہ )ٔ۲
كکَی ٓ٤يحٕ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک کخّ پَ رہض پٍ ٖ٤كض ہٞثی ہ ۔
رل٤ؼ٤ض ٓلَٔ هَإٓ (طلہ ْ٤حُوَإٓ۔هَإٓ کی چخٍ ر٘٤خىی حٛطالك٤ں،
ٍٓخثَ ٔٓ ٝخثَ) كي٣غ ک هخىّ (ٓ٘ض کی آث٘٤ی ك٤ؼ٤ض ،طلہْ٤
ػخَُْ٘ٗ ،ی طوَ٣َ٣ں)كو٤ہہ
حالكخى٣غ ،طلۂ٤خص) َٓ٤ص ٗگخٍ (ٍَٓٝ
ؐ
(طلہ ْ٤حُوَإٍٓٓ،خثَ ٔٓ ٝخثَ) ٓظکِْ ح ٍٝػ َٜكخ َٟک حؿظٔخػی
ػِ ّٞک ٗخهي ح ٍٝحٕ ٓ٤يحٗٞا ٓ٤ں حٓالٓی كکَ ک ٗخٍف ح ٍٝطَؿٔخٕ
کی ك٤ؼ٤ض ٓ حُٗہٞا ٗ ٓ٘٤کڑٝا چَحؽ ٍ ٖٗٝک ٤ہ٤ں۔حّ ک ٓخطٜ
حُٗہٞا ٗ حپ٘ ػہي کی كکَ کَٛ ٞف ٓظخػَ ہی ٗہ٤ں ک٤خ رِکہ ح٣ک ٗ٤خ
ٍُم ى ٘٣کی کخٓ٤خد ک ٖٗٞکی ہ ۔ ؿْ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں آؽ ُىٗ٤خ ک
گ ٗٞگ ٓ ٗٞحُٕ ک حكکخٍ کی ٛيحث رخُگ٘ض ُٓ٘ی ؿخ ٓکظی
ہ ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ػِٔی ح ٍٝكکَی کخّ ک چخٍ پہِ ٞحہْ ہ٤ں7
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ٔ۔ پہال ى ٖ٣کخ  ٙٝط ٍٜٞؿٔ حُٗہٞا ٗ حُؿخگَ ک٤خ۔
 َُ١كکَ ؿْ ک ًٍ٣ؼ حّ کخّ ک ٞحٗـخّ ى٣خ گ٤خ۔
ٕ۔ ىَٓٝح ٙٝ
ِ
ٖ۔ طَٔ٤ے طزيِ٣ی حكٞحٍ ح ٍٝحك٤خث ى ٖ٣ک ُ ٙٝ ٤كکٔض ػِٔی ؿٞ
حپ٘ ُٓخٗ ک كخالص کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ َٓطذ کی۔
۹۔ چٞط ٙٝ ٜػِٔی ؿيٝؿہي ؿْ ک حُٟٞ ٝ ٍٞٛحر ٢ح ٍٝط٘ظٔ٤ی
ڈٛخٗک حٍ ٍٝحٓظ ؿٖ پَ ػٔالً حُٗہٞا ٗ حپ٘ی ؿيٝؿہي کَٓ ٞکُٞ
ک٤خ۔(ح٠٣خ ً ٛللہ ٔٔ)
ہْ حٕ پہِٞإا پَ کزٜی ػِ٤لي ٙػِ٤لي ٙح ٍٝکزٜی َٓر ٍٞ١ ١ٞپَ ٍ٘ٗٝی
ڈحُ٤ں گ ۔ ح ٍٝحّ ک ٓخطٓ ٜخط ٜحٕ پہِٞإا ک ٟ٘ٔی پہِٞإا کی
َ١ف رٜی حٗخٍحص کَٗ کی ک ٖٗٞکَ٣ں گ ۔ کٗٞ٤کہ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی کی ٣ہ ؿيٝؿہي ٓوظِق حىٝحٍ ٓ٤ں طؤٗ ْ٤ہ٤ں کی ؿخٓکظی۔(طخہْ
آث٘يٛ ٙللخص ٓ٤ں پ َٜرٜی ۂخٍی ک ٖٗٞہٞگی کہ حّ ؿيٝؿہي کٞ
ٓٔکٖ  ٍٞ١پَحىٝحٍ ٓ٤ں طؤ ْ٤کَ ُ٤ں طخکہ حّ ؿيٝؿہي کی طلہ٤ٓ ْ٤ں
آٓخٗی ہ ٙٝ )ٞر٤ک ٝهض ِٓٔٔخٗٞا کی کٍِٔٝی ک حٓزخد رٜی ر٤خٕ
كَٓخط ۔ ٓـَری حُلخىی حٓ ٍٝخىی طہٌ٣ذ کی ِ٣ـخٍ کخ ًکَ رٜی کَط
ح ٍٝحّ ک طزخ ٙکٖ حػَحص کخ ؿخثِ ٙرٜی ُ٤ظ ۔ ٓخط ٜہی ٓخطِٔٔٓ ٜخٗٞا
ک ؿٔٞى ح ٍٝؿلِض ح ٍٝحػظوخىی گَٔحہٞ٤ا کی ٗ٘خٕ ىہی رٜی کَط ۔
ػِٔخء کی ؿلِضٗ ،خحہِ٤ض ح ٍٝكَٝػخص ٓ٤ں ؿٜگڑٝا ح ٍٝؿي٣ي ُىٗ٤خ ک
ٓٔخثَ ٓ ر ٍػزظی کخ ٍٗٝخ رٜی ٍٝط ح ٍٝپ َٜحّ ٓذ ک طيحٍک
ک ُ ٤ػالؽ رٜی طـ ِ٣ٞکَط ٗظَ آط ہ٤ں۔ ح ٙٝ ٍٝػالؽ ى ٖ٣کخ
ٛل٤ق ط ،ٍٜٞح ٍٝهَإٓ ٘ٓ ٝض کی َ١ف ٍؿٞع طٜخ۔ کہ ؿْ کی
ريُٝض ٣ہ حُٓض حپ٘ی ًٓہ ىحٍ٣خا ىٝرخٍ٘ٓ ٙزٜخُظی حُ ٍٝىٗ٤خ کی حٓخٓض کَطی
ٗظَ آث ۔ پ َٜحُٗہٞا ٗ ٣ہ کخّ َٛف كکَی  ٍٞ١پَ حٗـخّ ٗہ٤ں ى٣خ۔
رِکہ ػِٔی  ٍٞ١پَ ح٣ک طلَ٣ک ح ٍٝؿٔخػض کی ر٘٤خى ٍکٜی۔ح ٍٝآُحىی
ٓ پہِ ؿْ کخّ ک ٞحُٗہٞا ٗ طٖ ط٘ہخ حٗـخّ ى٣خ۔ آُحىی ک رؼي حُٓ
طلَ٣ک ک پِ٤ٹ كخٍّ ٓ َٗٝع ک٤خ۔ ح ٍٝپخکٔظخٕ ٓ٤ں ػِٔی  ٍٞ١پَ
هَحٍىح ِى ٓوخٛي ،ىٓظٍٞی ؿيٝؿہي ،ح ٍٝػِٔخء کخٗ 66کخص پَ حطلخى حٍٝ
گَٔح ٙكَهٞا کخ طؼخهذ کی ٍٞٛص ٓ٤ں حٗـخّ ى٣خ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ٣ہ ٓذ کخّ َٗٝع کَٗ ٓ پہِ رخهخػي ٍٞ١ ٙپَ
ٍحثؾ حُٞهض حكکخٍ ٗ ٝظَ٣خص ح ٍٝهَإٓ ٘ٓ ٝض کخ گہَح ٓطخُؼہ ک٤خ حٍٝ
پ َٜهٞد ٓٞچ ٓٔـ ٜکَ حپ٘ ٓوٜي ُٗيگی کی ر٘٤خى کخٓالً هَإٓ ٝ
ٓ٘ض پَ ٍکٜی ح ٍٝحّ ٓ٤ں کٔی ٓالٝٹ حٓ ٍٝيحہ٘ض ٓ ٓـظ٘ذ ٍہ ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ؿٞالثی  ٔ۴ٖ۴ک طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓ٤ں „„طؼخٍف
ٓوٜي‟‟ ک ػ٘ٞحٕ ٓ ُکٜظ ہ٤ں7
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„„حگَ حٓالّ َٛف حٓی ٌٓہذ کخٗخّ ہٞطخ ؿ ٞحّ ٝهض ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں پخ٣خ
ؿخطخ ہ طٗ ٞخ٣ي ٓ٤ں رٜی ِٓليٝا ح ٍٝالٌٓہزٞا ٓ٤ں ؿخ ٓال ہٞطخ۔ ُ٤کٖ
ؿْ چٓ ٗ ِ٤ـ ٜحُلخى کی ٍح ٙپَ ؿخٗ ٣خ کٔی ىَٓٝے حؿظٔخػی
َٓ ِٗٔٔٓ ٞخٕ ر٘خ٣خ۔  ٙٝهَإٓ
ِٓٔک ک ٞهز ٍٞکَٗ ٓ ٍٝکخ ح ٍٝحُ ِ
حَ٤ٓ ٍٝص ٓلٔيی کخ ٓطخُؼہ طٜخ۔ حّ ٗ ٓـ ٜحٗٔخٗ٤ض کی ح َٛهيٍ
 ٝهٔ٤ض ٓ آگخ ٙک٤خ۔ حّ ٗ آُحىی ک حُّ طٓ ٓ ٍٜٞـٜ
ٍ٘ٗٝخّ کَح٣خ ؿْ کی رِ٘يی طک ُىٗ٤خ ک کٔی رڑے ٓ رڑے حٗوالری
كٖٔ َٓ٤ص
حُ ٍٝزٍَ کخ ط ٍٜٞرٜی ٗہ٤ں پہ٘چ ٓکظخ۔ حّ ٗ حٗلَحىی
ِ
ح ٍٝحؿظٔخػی ػيٍ کخ حٔ٣خ ٗو٘ہ َٓ٤ے ٓخٓ٘ پ ٖ٤ک٤خ۔ ؿْ ٓ رہظَ
کٞثی ٗو٘ہ ٓ٤ں ٗ ٗہ٤ں ى٣کٜخ۔حّ ک طـ ِ٣ٞکَى ٙالثلہ ػَٔ ٓ
ُٗيگی ٓ٤ں ٓـٔ٣ٝ ٜخ ہی کٔخٍ ىٍؿ کخ طٞحُٕ ٗظَ آ٣خ ؿٔ٤خ ح٣ک
حؿَحّ كِکی ک هخٗ ٕٞؿٌد ٝ
ٓخُٔ )(Atomکی ر٘يٕ ٓ ُ کَ
ِ
کٖ٘ طک ٓخٍی کخث٘خص ک ٗظْ ٓ٤ں پخ٣خ ؿخطخ ہ ‟‟۔
حّ ک رؼي کہظ ہ٤ں „„ٓ٤ں َٛف ؿِٞٔٔٓ َ٤ا ہی کٗ ٞہ٤ں رِکہ هٞى
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞرٜی حٓالّ کی ىػٞص ى٣ظخ ہٞا ح ٍٝحّ ىػٞص ٓ َٓ٤ح
ٓوٜي حّ ٗخّ ٗہخى ِْٓٔ ٓٓٞخثٹی ک ٞرخهی ٍکٜ٘خ ح ٍٝرڑٛخٗخ ٗہ٤ں ہ ؿٞ
هٞى ہی حٓالّ کی ٍح ٓ ٙرہض ى ٍٝہٹ گجی ہ ۔ رِکہ ٣ہ ىػٞص حّ
رخص کی َ١ف ہ کہ آإ حّ ظِْ ح١ ٍٝـ٤خٕ ک ٞهظْ کَ ى٣ں ؿُ ٞىٗ٤خ ٓ٤ں
پ٤ٜال ہٞح ہ ۔ حٗٔخٕ پَ ٓ حٗٔخٕ کی هيحثی کٓ ٞٹخ ى٣ں۔
آُحىی ہ٘ي حِٔٔٓ ٍٝخٕ ؿِي ٕ ٛللہ  ٕ۹طخ )ٕ۷
(طلَ٣ک
ٔ
„„حٗٔخٕ پَ ٓ حٗٔخٕ کی هيحثی کخ هخطٔہ ح ٍٝهَإٓ کی ر٘٤خى پَ ظِْ حٍٝ
ر حٜٗخكی ٓ پخک حک ٗجی ُىٗ٤خ کی طؼٔ‟‟َ٤۔۔۔۔ ٣ہ ہ  ٙٝہيف حٍٝ
طزيِ٣ی ؿْ کی ىػٞص ُ کَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حُٹ ٜط ٜ۔
(ٓؼخَٗے ٓ٤ں طزيِ٣ی کخ ٝژٕ حُ ػَٝص ؿٔخٍ حٔٛؼی۔طَؿٔخٕ ٓجی
ٛ ٕٓٓ۹للہ )ٕ۸۸ ،ٕ۲۷
ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٗ حپ٘ حرظيحثی ٓ٠خٓ ٖ٤طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓ٤ں ٖٓ ٔ۴حٍٝ
رؼي ک ػَ٘ے ٓ٤ں ُک ٜ۔  ٙٝرؼي ٓ٤ں ط٘و٤لخص ٗخٓی کظخد کی ٍٞٛص
ٓ٤ں چٜپ ۔ ٣ہ ٓ٠خٓ ٖ٤ر٤ک ٝهض ِٓٔٔخٗٞا کی ؿالٓی ح ٍٝحُٕ کی
ػخُْ حٓالّ ح ٍٝہ٘يٓٝظخٕ کی هٜٛٞی كخُض،
کٍِٔٝی ک حٓزخد،
ِ
ٓـَری طہٌ٣ذ کخ كِٔہ حِٔٔٓ ٍٝخٕ ػٞحّ حٍ ٍٝہ٘ٔخإا کخ ٍ ِىػَٔ حٍٝ
ٓخط ٜہی ٓخط ٜحٕ ک ػالؽ پَ ٓ٘ظَٔ ہ٤ں۔ط٘و٤لخص ٓ٤ں „„ۂخٍی ًہ٘ی
ؿالٓی ح ٍٝحّ ک حٓزخد‟‟ ک طلض ُکٜظ ہ٤ں۔
„„كکٓٞض  ٝكَٓخَٗٝحثی ح ٍٝؿِزہ  ٝحٓظ٤ال کی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں۔ ح٣ک ًہ٘ی
ح ٍٝحهالهی ؿِزہ ح ٍٝىَٓٝح ٓ٤خٓی حٓ ٍٝخىی ؿِزہ۔پہِی هْٔ کخ ؿِزہ ٣ہ
ہ کہ ح٣ک ه ّٞحپ٘ی كکَی هٞطٞا ٓ٤ں حط٘ی طَهی کَ ؿخث کہ ىَٓٝی
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ه٤ٓٞں حُّ ک حكکخٍ پَ حٔ٣خٕ ُ آث٤ں۔حُّ کی طلو٤ن ک ٞطلو٤ن ٓٔـٜخ
ؿخث ح ٍٝہَ  ٙٝچ ِ٤رخ َ١ٹٜہَحثی ؿخث ؿْ ک ٙٝ ٞرخ َ١ٹٜہَحث ۔
ىَٓٝی هْٔ کخ ؿِزہ ٣ہ ہ کہ ح٣ک ه ّٞحپ٘ی ٓخىی ١خهظٞا ک حػظزخٍ
ٓ حط٘ی هٞی رخُ ٝہ ٞؿخث کہ ىَٓٝی ه٤ٓٞں حّ ک ٓوخرِہ ٓ٤ں حپ٘ی
ٓ٤خٓی ٓٝؼخٗی آُحىی ک ٞرَهَحٍ ٗہ ٍکٓ ٜک٤ں۔ ح ٍٝکِی  ٍٞ١پَ ٣خ
کٔی ٗہ کٔی كي طک  ٙٝؿ َ٤هٞٓٞا ک ٓٝخثَ  ٝػَٝص پَ هخر ٞحٍٝ
ٗظْ ِٓٔکض پَ كخٝی ہ ٞؿخث ۔ حّ ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ٓـِٞر٤ض حٍٝ
حُٕ ک
ِ
ٓلک٤ٓٞض کی رٜی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں۔ح٣ک ًہ٘ی ٓـِٞر٤ض ح ٍٝىَٓٝی
ٓ٤خٓی ٓـِٞر٤ض۔ حٕ ىٞٗٝا هٔٔٞا کی ٛلخص ک ٞحٕ ٛلخص کخ ػکْ
ٓٔـ٤ُ ٜـ ٤ؿ ٞحُٝپَ ؿِزہ کی ى ٝهٔٔٞا ک ٓظؼِن ر٤خٕ کی گجی
ہ٤ں۔۔۔۔۔۔
ِٓٔٔخٕ آؽ کَ حّ ىٝہَی ؿالٓی ٓ٤ں ٓزظال ہ٤ں۔۔۔۔۔ ريهٔٔظی ٓ حّ
ٝهض کٞثی حٓالٓی آرخىی حٔ٣ی ٗہ٤ں ہ ؿٛ ٞل٤ق ٓؼ٘ٞا ٓ٤ں ٓ٤خٓی
حً ٍٝہ٘ی حػظزخٍ ٓ پٍٞی َ١ف آُحى ہٞ۔۔۔۔ حُٕ ک ٓيٍٓ  ،حُٕ ک
كظی کہ حُٕ ک ؿْٔ
ىكظَ۔ حُٕ ک رخُحٍ ،حُٕ کی حٗـٔ٘٤ں ،حُٕ ک گٖ َٜ
ُرخٕ كخٍ ٓ ٗہخىص ىے ٍہ ہ٤ں۔ کہ حُٕ پَ ٓـَد کی
طک حپ٘ی
ِ
طہٌ٣ذٓ ،ـَد ک حكکخٍٓ ،ـَد ک ػِ ٝ ّٞك٘ ٕٞكکَٔحٕ ہ٤ں۔ ٙٝ
ٓـَد ک ىٓخؽ ٓ ٓٞچظ ہ٤ں۔ ٓـَد کی آٗکٜٞا ٓ ى٣کٜظ
ہ٤ںٓ ،ـَد کی ر٘خثی ہٞثی ٍحہٞا پَ چِظ ہ٤ں۔ هٞح ٙحُٕ ک ٞحّ کخ
ٗؼ ٍٞہ٣ ٞخ ٗہ ہ ٞرہَ ٍٞٛص ٣ہ ٓلَٟٝہ حُٕ ک ىٓخؿٞا پَ ِٓٔ ٢ہ
کہ كن  ٙٝہ ؿْ کٓ ٞـَد كن ٓٔـٜظخ ہ ۔ ح ٍٝرخ ٙٝ َ١ہ ؿْ کٞ
ٓـَد ٗ رخ َ١هَحٍ ى٣خ ہ ‟‟۔ پ َٜآگ ُکٜظ ہ٤ں7
„„حّ ؿالٓی کخ ٓزذ ک٤خ ہ ۔۔۔۔ًہ٘ی ؿِزہ  ٝحٓظ٤ال کی ر٘خ ىٍح َٛكکَی
حؿظہخى ح ٍٝػِٔی طلو٤ن پَ هخثْ ہٞطی ہ ۔ ؿ ٞه ّٞحّ ٍح٤ٓ ٙں پ ٖ٤هيٓی
کَطی ہ ٝہی ُىٗ٤خ کی ٍہ٘ٔخ ح ٍٝهٞٓٞا کی حٓخّ رٖ ؿخطی ہ ۔ ح ٍٝؿٞ
ه ّٞحّ ٍح٤ٓ ٙں پ٤ک ٍٙ ٜؿخطی ہ حُٓ ٓوِي ٓ ٝظزغ ر٘٘خ پڑطخ ہ ۔۔۔
ِٓٔٔخٕ ؿذ طک طلو٤ن  ٝحؿظہخى ک ٓ٤يحٕ ٓ٤ں آگ رڑٛظ ٍہ ۔ طٔخّ
ُىٗ٤خ کی ه٤ٓٞں حُٕ کی پ َٝ٤حٓ ٍٝوِي ٍہ٤ں۔۔۔ ٓگَ ؿذ ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں
حٍرخد كکَ ح ٍٝحٛلخد طلو٤ن پ٤يح ہ ٗٞر٘ي ہ ٞگج ۔ ؿذ حُٗہٞا ٗ
ٓٞچ٘خ ح ٍٝىٍ٣خكض کَٗخ چٜٞڑ ى٣خ۔۔۔۔۔ ط ٞگ٣ٞخ حُٗہٞا ٗ هٞى ہی ُىٗ٤خ کی
حٓظؼلی ىے ى٣خ۔۔۔۔حّ َ١ف ٓـَری ه٤ٓٞں ُىٗ٤خ کی ٍہ٘ٔخ رٖ
ٍہ٘ٔخثی ٓ
ٖ
ُ
گج٤ں کٗٞ٤کہ حٗہٞا ٗ ؿ ٍٝٞكکَ کی هٞطٞا ٓ کخّ ُ٘٤خ َٗٝع کَى٣خ۔
َٓ طِٔ ْ٤هْ کَٗخ پڑح‟‟۔
ِٓٔٔخٗٞا ک ٞحّ َ١ف حُٕ ک حهظيحٍ ک آگ
ِ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ  ٔ۴ٖ۹۔ط٘و٤لخص ٛللہ ۴طخ ٕٔ)
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حٗلطخ ١پَ گلظگ ٞکَط

ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں حٓالٓی طہٌ٣ذ ک
ہ٤ں7
„„حٓالٓی ہ٘ي کی طخٍ٣ن ح ٍٝحّ ک ٓٞؿٞى ٙكخُض کخ ٓطخُؼہ کَٗ
ٓ ٣ہ رخص ٝحٟق ہ ٞؿخطی ہ کہ ؿْ ُٓخٗ ٓ٤ں حّ ِٓک پَ
ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓ٤خٓی حهظيحٍ پٍٞی هٞص ٓ چٜخ٣خ ہٞح طٜخ۔ حُّ ُٓخٗہ ٓ٤ں
رٜی ٣ہخا حٓالّ ک حػَحص کِٔ ٍٝط ٜ۔ ح٣ ٍٝہخا کخ ٓخك ٍٞهخُٜظخ ً
حٓالٓی ٗہ طٜخ۔(ؿذ ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی كظٞكخص کخ حِٛی ىٍٝ
َٗٝع ہٞح ط ٞكخطلٞا ٓ٤ں ٛيٍ ح ٍٝک ِٓٔٔخٗٞا کی ه٤ٜٛٞخص رخهی
ض حٓالّ کی رـخث ط٤ٓٞغ ِٓٔکض ٓ٤ں حپ٘ی
ٗہ ٍہی ط٤ٜں۔حُٗہٞا ٗ حٗخػ ِ
هٞط٤ں َٛف ک٤ں حُٞ ٍٝگٞا ٓ ہللا ح ٍٍٞٓ ٍٝکی ح١خػض ک رـخث
حپ٘ی ح١خػض ح ٍٝرخؿگِحٍی کخ ٓطخُزہ ک٤خ)حگَچہ ہ٘يإا کخ ٌٓہذ رـخث
هٞى ٟؼ٤ق طٜخ۔۔۔۔ُ٤کٖ پ َٜرٜی ِٓٔٔخٕ كکَٔحٗٞا کی ٍٝحىحٍی حٍٝ
ؿلِض کی ريُٝض ِٓ ٙٝک ک ٓٞح ِىحػظْ پَ چٜخ٣خ ہٞح ٍہخ۔۔۔۔۔۔ح ٍٝحّ
َ١ف ِٓٔٔخٗٞا کخ ح٣ک رڑح كٜہ حپ٘ ػوخثي ح ٍٝطہٌ٣ذ ٓ٤ں کزٜی حط٘خ
ٛل٤ق ح ٍٝپوظہ ح ٍٝکخَٓ ِٓٔٔخٕ ٗہ ہٓ ٞکخ ؿظ٘خ  ٙٝهخُ ٚحٓالٓی
ٓخك٤ٓ ٍٞں ہٓ ٞکظخ طٜخ۔
حٹٜخٍ٣ٝں ٛيی ػٞٔ٤ی ٓ٤ں ٤ٓ ٙٝخٓی حهظيحٍ رٜی ِٓٔٔخٗٞا ٓ چٖٜ
گ٤خ۔ ؿ ٞہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں حٓالٓی طہٌ٣ذ کخ ٓذ ٓ رڑح ٓہخٍح طٜخ۔۔۔۔ حٍٝ
ح٣ک ٛيی کخ ُٓخٗہ ٗہ گٍِح طٜخ۔ کہ ِٓٔٔخٕ حّ َُٓٓ٤ٓ ٖ٤ں ٓـِٞد ٝ
ٓلک ّٞہ ٞگج ۔ ؿْ پَ حُٗہٞا ٗ ٛيٞ٣ا كکٓٞض کی طٜی۔حٗگَِٝ٣ا
ًٍ٣ؼہ طؼِ ْ٤ر٘خ٣خ۔ حٓالٓی
ٗ كخٍٓی ح ٍٝػَری کی رـخث حٗگَِ٣ی کٞ
ٔ
هٞحٗ ٖ٤کٞٔ٘ٓ ٞم ک٤خ۔ َٗػی ػيحُظ٤ں طٞڑ ى٣ں۔ ح ٍٝحٓالٓی هخٗ ٕٞک
ٗلخً کِٔٔٓ ٞخٗٞا ک كن ٓ٤ں َٛف ٗکخف ١ ٝالم طک ٓليٝى کَ
ى٣خ۔۔۔۔حّ پَ ِٓ٣ي ٣ہ کہ حرظيح ٓ حٗگَِ٣ی كکٓٞض کی پخُٔ٤ی ٣ہ ٍہی
کہ ِٓٔٔخٗٞا کٓ ٞؼخٗی ك٤ؼ٤ض ٓ پخٓخٍ کَک حُٕ ک هٓٞی كوَ ٝ
ٗخُ ک ٞککَ ڈحُ ۔۔۔۔۔ح ٍٝحّ گَطی ہٞثی ه ّٞپَ آهَی َٟد  ٙٝطٜی
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ
ؿ ٔ۸۷۷ ٞک ہ٘گخٓہ ٓ٤ں ُگی۔
حکظٞرَ  ٔ۴ٖ۹ط٘و٤لخص  ٕ۹طخ )ٕ۲
ٓـَری طہٌ٣ذ کی حُلخىی ر٘٤خىٝا ح ٍٝحّ کی ِٓٔٔخٗٞا پَ ِ٣ـخٍ حٍٝ
ػِٔخء کی ؿلِض ک رخٍے ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں7
ُ
„„(ٓـَری كِٔلہ ٓ ٝخثْ٘) ؿْ ٗ ٓـَری طہٌ٣ذ ک ٞپ٤يح ک٤خ ہ حّ
ٓ٤ں ٗہ کٔی ػِ ٝ ْ٤هيَ٣پَ هيح ک هٞف کی گ٘ـخثٖ ہ ۔ ٗہ ٗزٞص ٝ
ٝكی  ٝحُہخّ کی ہيح٣ض کخ کٞثی ٗ ،ُٕٝہ ٓٞص ک رؼي کٔی ىَٓٝی
ص ُىٗ٤خ ک حػٔخٍ پَ ٓلخٓز کخ کٞثی کٜٹکخ۔ ٗہ
ُٗيگی کخ طٗ ٍٜٞہ ك٤خ ِ
حٗٔخٕ کی ًحطی ًٓہ ىحٍی کخ کٞثی ٓٞحٍٗ ،ہ ُٗيگی ک كٞ٤حٗی ٓوخٛي
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ٓ رخالطَ کٔی ٓوٜي حٜٗ ٍٝذ حُؼ ٖ٤کخ کٞثی حٓکخٕ۔ ٣ہ هخُٓ ٚخىی
طہٌ٣ذ ہ ۔ حّ کخ پٍٞح ٗظخّ هيح طَٓیٍ ،حٓض ٍٝیٛ ،يحهض پٔ٘يی،
كن ؿٞثی ،حهالم ،ى٣خٗض ،حٓخٗض٤ٗ ،کی ،ك٤خ ،پَہِ٤گخٍی ح ٍٝپخکِ٤گی
ک حٕ طٍٜٞحص ٓ هخُی ہ ۔ ؿٖ پَ حٓالٓی طہٌ٣ذ کی ر٘٤خى ٍکٜی
گجی ہ ۔ حّ کخ ٗظَ٣ہ حٓالّ ک ٗظَ٣ہ کی رخُکَ ٟي ہ ۔۔۔۔ گ٣ٞخ حٓالّ
حٓ ٍٝـَری طہٌ٣ذ ى ٝحٔ٣ی ک٘ظ٤خا ہ٤ں ؿ ٞرخُکَ ٓوخُق ٓٔظٞا ٓ٤ں
ٓلَ کَ ٍہی ہ٤ں۔ ؿٗ ٞو ٚحٕ ٓ٤ں ٓ کٔی ح٣ک ک٘ظی پَ ٓٞحٍ
ہٞگخ ط ٞحُٓ الٓلخُہ ىَٓٝی ک٘ظی ک ٞچٜٞڑٗخ پڑے گخ ح ٍٝؿ ٞر٤ک
ٝهض حٕ ىٞٗٝا پَ ٓٞحٍ ہٞگخ حُّ ک ىٝٹکڑے ہ ٞؿخث٤ں گ ۔
حّ ک ٞريهٔٔظی ک ٓٞح ح ٍٝک٤خ کہ ٤کہ ؿْ ٛيی ٓ٤ں ٣ہ طہٌ٣ذ
حپ٘ی ٓخى ٙپَٓظی ،حُلخى ح ٍٝىہَ٣ض کی حٗظہخ ک ٞپہ٘کی ،ٹ٤ٜک ٝہی ٛيی
طٜی ؿْ ٓ٤ں َٓحکٖ ٓ ُ٤کَ َٗم ح ٢ٓٝطک طٔخّ حٓالٓی ٓٔخُک
ٓـَری هٞٓٞا ک ٓ٤خٓی حهظيحٍ ح ٍٝكخکٔخٗہ حٓظ٤ال ٓ ٓـِٞد
ہٞث ۔۔۔۔ ه٤ٜٛٞض ک ٓخط ٜحُٕ ِٓٔٔخٕ هٞٓٞا کی كخُض ح ٍٝرٜی
ُ َ٣كکْ آگجی
ُ٣خىٗ ٙخُک طٜی ؿ ٞرَح ٍِ ٙحٓض کٔی ٓـَری ِٓط٘ض ک
ِ
ط٤ٜں۔ حُٕ ک ٞحپ٘ ُىٗٞ٤ی ٓلخى کی كلخظض ک ُٓ ٤ـزٍٞحً ٓـَری ػِّٞ
كخ َٛکَٗ پڑے ح ٍٝچٗٞکہ ٣ہ طل َ٤ٜػِْ هخُ ٚطل َ٤ٜػِْ کی
هخٗ َ١ہ٤ں طٜی۔ح٣ِٓ ٍٝي رَآا ح٣ک َٓػٞد ًہ٘٤ض ک ٓخطٓ ٜـَری
حُٓظخىٝا ک ٓخٓ٘ ُحٗٞث حىد طہ ک٤خ گ٤خ طٜخ۔ حّ ُِٔٔٓ ٤خٗٞا کی
ٗجی ِٗٔٞا ٗ ٗيص ک ٓخطٓ ٜـَری حكکخٍ حٓ ٍٝخث٘ٹلک ٗظَ٣خص کخ حػَ
هز ٍٞک٤خ۔ حُٕ کی ًہ٘٤ظ٤ں ٓـَری ٓخٗک ٓ٤ں ڈِٛظی گج٤ں۔ حُٕ ک ىُٞا
ٓ٤ں ٓـَری طہٌ٣ذ کخ ٗل ًٞرڑٛظخ چال گ٤خ۔حُٕ ٓ٤ں ٗ ٙٝخهيحٗہ ٗظَپ٤يح ہی
ٗہ٤ں ہٞثی ؿْ ٓ ٛ ٙٝل٤ق ح ٍٝؿِ ٢ک ٞپَکٜظ حَٛ ٍٝف ٛل٤ق
ک ٞحهظ٤خٍ کَط ۔۔۔۔ حّ کخ ٗظ٤ـہ ہْ ى٣کٍ ٜہ ہ٤ں۔ کہ حٓالٓی طہٌ٣ذ ؿٖ
ر٘٤خىٝا پَ هخثْ ہ ٓ ٙٝظٍُِِ ہ ٞگجی ہ٤ں۔ ًہ٘٤ظٞا کخ ٓ ٙٝخٗکہ ہی رگڑ
گ٤خ ہ ۔ ؿْ ٓ حٓالٓی ٣َ١ن پَ ٓٞچخ حٔٓ ٍٝـٜخ ؿخ ٓکظخ طٜخ۔
ٓـَری ٣َ١ن پَ ٓٞچ٘ حٓ ٍٝـَری طہٌ٣ذ ک حُُٞٞٛا پَ حػظوخى
ٍکٝ ٜ٘حُ ىٓخؽ کی ٓخهض ہی حٔ٣ی ہ کہ حّ ٓ٤ں حٓالّ ک
ح ٍٞٛٹ٤ٜک ٗہ٤ں ر٤ٹٓ ٜکظ ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ )ٔ۴ٖ۹
ض ُحٍ ک ٓظؼِن ُکٜظ ہ٤ں7
آگ ہ٘يٓٝخٗی ِٓٔٔخٗٞا کی كخُ ِ
„„حُٗ٣ٞٔ٤ں ٛيی ک ٜٗق ى٤ٓ ّٝں ؿذ ِٓٔٔخٗٞا ٗ ٓ٘ز َٜکَ پَٜ
حُٹ ٜ٘کی ک ٖٗٞکی ط ٙٝ ٞى ٝهْٔ کی کِٔٞ٣ٍٝا ٓ٤ں ٓزظال ط ٜ۔
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ح٣ک ٣ہ کہ  ٙٝكکَ  ٝػَٔ ک حػظزخٍ ٓ پہِ ہی حٓالٓی ػوخثي حٍٝ
طہٌ٣ذ ٓ٤ں پوظہ ٗہ ط ٜح ٍٝح٣ک ؿ َ٤حٓالٓی ٓخك ٍٞحپ٘ ؿخہِی حكکخٍ
ح ٍٝطٔيٕ ک ٓخط ٜحُٕ ک ٞگَ٤ٜے ہٞث طٜخ۔
ىَٓٝے ٣ہ کہ ؿالٓی حپ٘ طٔخّ ػٞ٤د ک ٓخطٗ ٜہ َٛف حُٕ ک ؿْٔ
پَ رِکہ حُٕ ک هِذ ٍٝ ٝف پَ رٜی ِٓٔ ٢ہ ٞچکی طٜی حّ ىٝہَی
کٍِٔٝی کی كخُض ٓ٤ں ؿذ ِٓٔٔخٗٞا ٗ آٗک٤ٜں ک ٍٜٞکَ ى٣کٜخ۔ طٞ
حُٗہ٤ں ٗظَ آ٣خ کہ حٗگَِ٣ی ِٓط٘ض ٗ حپ٘ی ہ٤ٗٞخٍی ٓ ٓؼخٗی طَهی
ک طٔخّ ىٍٝحُے ر٘ي کَ ى٣ج ہ٤ں۔ ح ٍٝحٕ کی ک٘ـی حٗگَِ٣ی ٓيٍٓٞا
ح ٍٝکخُـٞا ٓ٤ں ٍک ٜىی ہ ۔ حد ِٓٔٔخٗٞا ک ُ ٤حّ ک ٓٞح کٞثی
چخٍٗ ٙہ طٜخ کہ  ٙٝحٗگَِ٣ی طؼِ ْ٤كخ َٛکَ٣ں۔ چ٘خٗکہ َٓٓ٤ي کی
ٍہ٘ٔخثی ٓ٤ں ح٣ک ُرَىٓض طلَ٣ک حُٹٜی۔ ؿْ ک حػَ ٓ طٔخّ
ہ٘يٓٝظخٕ ک ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں حٗگَِ٣ی طؼِ ْ٤کی ٍَٟٝص کخ حكٔخّ پ٤يح
ہ ٞگ٤خ۔ پَحٗ ُٞگٞا کی ٓوخُلض ر کخٍ ػخرض ہٞثی۔ ىُٝض ،ػِص حٍٝ
حػَ ک ُلخظ ٓ ه ّٞکی حِٛی ١خهض ؿٖ ُٞگٞا ک ہخط٤ٓ ٜں طٜی۔
حُٗہٞا ٗ حّ طلَ٣ک کخ ٓخط ٜى٣خ۔ ح ٍٝه ّٞکخ طِکٜٹ پَحٗ ٌٓہزی
ٓيٍٓٞا ک ُ ٤چٜٞڑ ى٣خگ٤خ۔ طخکہ ٓٔـيٝا کی حٓخٓض حٓ ٍٝکظزٞا
کی ٓؼِّٔی ک کخّ آث ۔ ح ٍٝهٗٞلخٍ ١زوٞا ک رہظَٗٞٗ ٖ٣ہخٍ
حٗگَِ٣ی ٓيٍٓٞا ح ٍٝکخُـٞا ٓ٤ں ر٤ٜؾ ى ٣گج ۔ طخکہ حُٕ ک ىٍ ٝ
ىٓخؽ ک ٓخى ٙحٍٝحم پَ كَٗگی ػِ ٝ ّٞك٘ ٕٞک ٗو ٕٞػزض ک٤
ؿخث٤ں۔۔۔۔۔
حٓالٓی طؼِ ٓ ْ٤کٍٞے ،حٓالٓی طہٌ٣ذ ٓ٤ں هخّ ،حٗگَِ٣ی كکٓٞض
ٓ َٓػٞد ،كَٗگی طہٌ٣ذ کی ٗخٕ ٞٗ ٝکض پَ كَ٣لظہ پہِ ہی ٓ
ط ٜ۔ حد ؿ ٞحُٗہٞا ٗ حٗگَِ٣ی ٓيٍٓ کی ك٠خ ٓ٤ں هيّ ٍکٜخ ط ٞحّ
کخ پہال حػَ ٣ہ ہٞح۔ کہ حُٕ کی ًہ٘٤ض کخ ٓخٗکہ ريال۔ ح ٍٝحُٕ کی ١ز٤ؼض کخ
ٍُم ٌٓہذ ٓ پ َٜگ٤خ‟‟۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ )ٔ۴ٖ۹
آگ ٓـَری طہٌ٣ذ ح ٍٝحٓالّ ک ٞح٣ک ىَٓٝے ک ٓوخرَ ٹٜہَحط
ہٞث ُکٜظ ہ٤ں7
„„حٓالّ ٓ٤ں ٌٓہذ کخ ط٣ ٍٜٞہ ہ کہ ُٗ ٙٝيگی کخ هخٗ ٕٞہ ۔ حٍٝ
ٓـَد ٓ٤ں ٌٓہذ کخ ط٣ ٍٜٞہ ہ کہ ٓ ٙٝلٗ ٞوٜی حػظوخى ہ ۔ ؿْ
کخ ػِٔی ُٗيگی ٓ کٞثی طؼِن ٗہ٤ں۔ حٓالّ ٓ٤ں پہِی چ ِ٤حٔ٣خٕ رخّلِل ہ
حٝ ٍٝہخا َٓے ٓ ہللا کخ ٝؿٞى ہی ِّْٓٔ ٗہ٤ں۔ حٓالّ کخ پٍٞح ٗظخّ
طہٌ٣ذ ٝكی ٍٓ ٝخُض ک حػظوخى پَ هخثْ ہ ۔ حٝ ٍٝہخا ٝكی کی كو٤وض
ہی ٓ٤ں ٗک حٍٓ ٍٝخُض ک ٓ٘ـخٗذ ہللا ہ ٗٞہی ٓ٤ں ٗزہ ہ ۔ حٓالّ
ٓ٤ں آهَص کخ حػظوخى پٍٞے ٗظخّ حهالم کخ ٓ٘گ ر٘٤خى ہ ح٣ ٍٝہخا ٣ہ
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ر٘٤خى هٞى ر ر٘٤خى ٗظَ آطی ہ ۔ حٓالّ ٓ٤ں ؿ ٞػزخىحص ح ٍٝحػٔخٍ كَٝ
ہ٤ں۔ ٝہخا ٓ ٙٝل ٞػہي ؿخہِ٤ض ک ٍٓ ّٞہ٤ں ؿٖ کخ حد کٞثی كخثيٙ
ٗہ٤ں۔ حّ َ١ف حٓالّ ک ح ٝ ٍٞٛطہٌ٣ذ رٜی ٓـَری طہٌ٣ذ  ٝطٔيٕ ک
حُُٞٞٛا ٓ ٣کَٔ ٓوظِق ہ٤ں۔ هخٗ٤ٓ ٕٞں حٓالّ کخ ح َٛحال٣ ٍٞٛہ
ہ کہ هٞى هيح ٝحٟغ هخٗ ٕٞہ ۔ٍٓ ٍٞهيح ٗخٍم هخٗ ٕٞہ ۔ٓظزغ هخٕٗٞ۔
ٓگَ ٝہخا هيح کٟٝ ٞغ هخٗ ٕٞکخ َٓے ٓ کٞثی كن ہی ٗہ٤ں
۔ُ٤ـِٔ٤کَ ٝحٟغ هخٗ ٕٞہ ح ٍٝه٤ُ ّٞـِٔ٤کَ ک٘ٓ ٞظوذ کَٗ ٝحُی
ض ػخُٔی ہ ۔ حٓ ٍٝـَد
ہ ۔ ٓ٤خٓ٤خص ٓ٤ں حٓالّ کخ ٓطٔق ٗظَ كکِ ٓٞ
ض هٓٞی۔ حٓالّ کخ ٍم ر ٖ٤حالهٞحٓ٤ض
کخ ٓطٔق ٗظَ كکِ ٓٞ
) (Internationalismکی َ١ف ہ ۔ حٓ ٍٝـَد کخ کؼزہ ٓوٜٞى
حکَ كالٍ ُکٞحسٛ ،يهہ
ه٤ٓٞض )(Nationalism۔ٓؼخٗ٤خص ٓ٤ں حٓالّ ِ
ح ٍٝطلَٞٓ ْ٣ى پَ ُ ٍٝى٣ظخ ہ حٓ ٍٝـَد کخ ٓخٍح ٗظخّ ٓؼخٕ ہی ٓٞى
ح٘ٓ ٍٝخكغ پَ چَ ٍہخ ہ ۔ حهاله٤خص ٓ٤ں حٓالّ ک پٗ ٖ٤ظَ آهَص کی
کخٓ٤خری ہ حٓ ٍٝـَد ک پٗ ٖ٤ظَ ُىٗ٤خ کخ كخثيٙ۔ حؿظٔخػی ٓٔخثَ ٓ٤ں
حٓالّ کخ ٍحٓظہ هَ٣ذ هَ٣ذ ہَ ٓؼخِٓہ ٓ٤ں ٓـَد ک ٍحٓظہ ٓ
ٓوظِق ہ ۔ ٓظَ  ٝكـخد ،كيِ ٝى ُٕ َٓ ٝى،طؼّيحُٝحؽ ،هٞحٗٗ ٖ٤کخف ٝ
١المٟ،زٝ ٢الىص ،كوٞم ًٝی حالٍكخّ ،كوٞم ُٝؿ ٖ٤ح ٍٝح ٔ٣ہی
ىَٓٝے رہض ٓ ٓؼخٓالص ہ٤ں۔ ؿٖ ٓ٤ں حٕ ىٞٗٝا کخ حهظالف حط٘خ ٗٔخ٣خا
ہ کہ ر٤خٕ کی كخؿض ٗہ٤ں۔ ح ٍٝحّ حهظالف کی ٝؿہ ٣ہ ہ کہ ىٞٗٝا
ک حٓ ٍٞٛوظِق ہ٤ں۔
ۂخٍے ٗٞؿٞحٗٞا ٗ َٓػٞد رِکہ ؿالٓخٗہ ًہ٘٤ض ح ٍٝپ َٜؿ َ٤حٓالٓی
طؼِ ٝ ْ٤طَر٤ض ک ٓخط ٜؿذ حٕ ٓـَری ػِ ّٞکی طل َ٤ٜکی حٓ ٍٝـَری
طہٌ٣ذ ک ُ َ٣حػَطَر٤ض پخثی۔ طٗ ٞظ٤ـہ ؿ ٞکک ٜہٗٞخ چخہ ٤۔ طٜخ۔ ٝہی
ہٞح۔ حُٕ ٓ٤ں ط٘و٤ي کی ٛالك٤ض پ٤يح ٗہ ہٓ ٞکی۔ پٗ َٜخه ٚػِْ ک ٓخطٜ
حٓالّ ک ح ٝ ٍٞٛهٞحٗ ٖ٤ک ٞحّ ٓؼ٤خٍ پَ ؿخٗچ کَ ى٣کٜخ ح ٍٝؿْ
ٓٔجِہ ٓ٤ں ىٞٗٝا ک ىٍٓ٤خٕ حهظالف پخ٣خ۔ حُّ ٓ٤ں کزٜی ٓـَد کی
ؿِطی ٓلٔٗ ّٞہ٤ں کی رِکہ حٓالّ ہی ک ٞرََٓ ؿِٔٓ ٢ـٜخ ح ٍٝحّ
ک ح ٝ ٍٞٛهٞحٗ٤ٓ ٖ٤ں طَٓ ٝ ْ٤ط٘ٔ٤ن کَٗ پَ آٓخى ٙہ ٞگج ۔
ؿي٣ي طؼِٓ ٗ ْ٤ؼخٗی ح٤ٓ ٍٝخٓی ك٤ؼ٤ض ٓ ہ٘يٓٝظخٕ ک ِٓٔٔخٗٞا
ک ٞهٞح ٙکظ٘خ ہی كخثي ٙپہ٘کخ٣خ ہٓ ٞگَ حُٕ ک ٌٓہذ ح ٍٝحُٕ کی طہٌ٣ذ کٞ
ؿٗ ٞوٜخٕ پہ٘کخ٣خ۔ حّ کی طالكی کٔی كخثيے ٓ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظی۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ )ٔ۴ٖ۹
ص كخٍ ٓ٤ں ٓلٔ ّٞکَط ہ٤ں کہ
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حّ ٓخٍی ِ ٍٞٛ
ُ
ػِٔخء کی ًٓہ ىحٍی طٜی کہ  ٙٝه ّٞکی ه٤خىص کَط ۔ ح ٍٝحٗہ٤ں حّ ٝهض
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ُ٤کٖ ػِٔخء ٗ

ٓ٘خٓذ ٍہ٘ٔخثی ى٣ظ
ہ٤ں7
„„ ىٍ كو٤وض ٣ہ ػِٔخء کخ کخّ طٜخ کہ ؿذ حّ حٗوالد کی حرظيح ہٍ ٞہی طٜی
حُّ ٝهض  ٙٝر٤يحٍ ہٞط آٗ ٝحُی طہٌ٣ذ ک حٓ ٝ ٍٞٛزخىی کٞ
ٓٔـٜظ ٓ ،ـَری ٓٔخُک کخ ٓلَ کَک حُٕ ػِ ّٞکخ ٓطخُؼہ کَط ؿٖ
کی ر٘٤خى پَ ٣ہ طہٌ٣ذ حُٹٜی ہ ۔ حؿظہخى کی هٞص ٓ کخّ ُ کَ حٕ
کخٍآٓي ػِٔی حکظ٘خكخص ح ٍٝػِٔی ٣َ١وٞا ک ٞحهٌ کَ ُ٤ظ ؿٖ ک رَ
حٍٞٛ
پَ ٓـَری هٞٓٞا ٗ طَهی کی ہ ۔ ح ٍٝحٕ ٗج َکَ پَُُٝا کٞ
ِ
حٓالّ ک طلض ِٓٔٔخٗٞا ک طؼِٔ٤ی ٗظخّ ح ٍٝحُٕ کی طٔيٗی ُٗيگی ٓ٤ں
حّ َ١ف ٜٗذ کَ ى٣ظ کہ ٛيٞ٣ا ک ؿٔٞى ؿٗ ٞوٜخٕ پہ٘کخ طٜخ۔
حُّ کی طالكی ہ ٞؿخطی۔۔۔۔۔ ٓگَ حكٔ ّٞکہ ػِٔخء (حال ٓخٗخء ہللا) هٞى
حٓالّ کی كو٤وی ٍٝف ٓ هخُی ہ ٞچک ط ٜ۔ حُٕ ٓ٤ں حؿظہخى کی هٞص
ٗہ طٜی۔ حُٕ ٓ٤ں طلوہ ٗہ طٜخ ،حُٕ ٓ٤ں كکٔض ٗہ طٜی ،حُٕ ٓ٤ں ػَٔ کی
١خهض ٗہ طٜی ،حُٕ ٓ٤ں ٣ہ ٛالك٤ض ہی ٗہ طٜی کہ هيح کی کظخد حٍٝ
ٍٓ ٍٞهيح کی ػِٔی  ٝػِٔی ہيح٣ض ٓ حٓالّ ک ىحثٔی حُ ٍٝککيحٍ
حُ ٍٞٛحهٌ کَط حُٓ ٍٝخٗ ک ٓظـ َ٤كخالص ٓ٤ں حُٕ ٓ کخّ ُ٤ظ ۔
حُٕ پَط ٞحٓالف کی حٗيٛی ح ٍٝؿخٓي طوِ٤ي کخ َٓ ٝپٍٞی َ١ف ِٓٔ ٢ہٞ
چکخ طٜخ۔ ؿْ کی ٝؿہ ٓ  ٙٝہَ چ ِ٤ک ٞحُٕ کظخرٞا ٓ٤ں طالٕ کَط
ط ٜؿ ٞهيح کی کظخر٤ں ٗہ ط٤ٜں کہ ُٓخٗ کی هٞ٤ى ٓ رخال طَ ہٞط٤ں۔ٙٝ
ہَ ٓؼخِٓہ ٓ٤ں حٗٔخٗٞا ٓ ٍؿٞع کَط ط ٜ۔ ؿ ٞهيح ک ٗزی ٗہ طٜ
کہ حُٕ کی رَ٤ٜص ٝهض ح ٍٝكخالص ک ر٘يٗٞا ٓ رخُکَ آُحى
ہٞطی۔پ٣ َٜہ کٗٞ٤کَ ٓٔکٖ طٜخ کہ  ٙٝحٝ ٔ٣هض ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی
کخٓ٤خد ٍہ٘ٔخثی کَ ٓکظ ۔ ؿذ کہ ُٓخٗہ ريٍ چکخ طٜخ۔ ح ٍٝػِْ  ٝػَٔ
کی ُىٗ٤خ ٓ٤ں حٔ٣خ ػظ ْ٤طـٝ َ٤حهغ ہ ٞچکخ طٜخ۔ کہ ؿْ ک ٞهيح کی ٗظَ طٞ
ى٣کٓ ٜکظی طٜی ٓگَ کٔی حٗٔخٕ کی ٗظَ ٓ٤ں ٣ہ ١خهض ٗہ طٜی۔ کہ
هَٗٞا حٛ ٍٝيٞ٣ا ک پَىے حُٹٜخکَ حُٕ طک پہ٘چ ٓکظی۔ حّ ٓ٤ں ٗک
ٗہ٤ں کہ ػِٔخء ٗ ٗجی طہٌ٣ذ کخ ٓوخرِہ کَٗ کی کٍَٟٝ ٖٗٞ
کی۔ٓگَ ٓوخرِہ ک ُ ٤ؿْ َٓٓٝخٓخٕ کی ٍَٟٝص طٜی۔  ٙٝحُٕ ک
ٍكظخٍ ُٓخٗہ کٞ
پخّ ٗہ طٜخ۔ كَکض کخ ٓوخرِہ ؿٔٞى ٓ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔
ِ
ٓ٘طن ٓ ٗہ٤ں ريال ؿخ ٓکظخ۔ٗج حِٓلہ ک ٓخٓ٘ كَٓٞى ٙحُٗ ٍٝگ
آُٞى ہظ٤ٜخٍ کخّ ٗہ٤ں ىےٓکظ ۔
ُ
ػِٔخء ٗ ؿٖ ٣َ١وٞا ٓ حُٓض کی ٍہ٘ٔخثی کَٗی چخہی حٕ کخ کخٓ٤خد
ہٗٞخ کٔی َ١ف ٓٔکٖ ٗہ طٜخ۔ ؿ ٞهٓ ّٞـَری طہٌ٣ذ ک ٞ١كخٕ ٓ٤ں
گ َِٜچکی طٜی  ٙٝآٗکٜٞا پَ پٹ٤خا رخٗي ٛکَ ح ٍٝكٞحّ کٓ ٞؼطَ کَک
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کذ طک ٞ١كخٕ ک
ٓللٞظ ٍہظی۔‟‟

ٝؿٞى ٓ

حٗکخٍ کَطی ح ٍٝحّ ک

حػَحص ٓ

(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ )ٔ۴ٖ۷
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓٔـٜظ ہ٤ں کہ ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓٞحى حػظْ حد رٜی حٓالّ
کی ٛيحهض پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ ُ٤کٖ ٘ٓ ٙٝخٓذ ٍہ٘ٔخثی چخہظخ ہ ؿْ
کخ كويحٕ ہ ُ ٙٝکٜظ ہ٤ں۔
„„حّ ٓ٤ں ٗک ٗہ٤ں کہ ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓٞح ِى حػظْ حد رٜی حٓالّ کی
ٛيحهض پَ حٔ٣خٕ ٍکٜظخ ہ حِٔٔٓ ٍٝخٕ ٍہ٘خ چخہظخ ہ ُ٤کٖ ىٓخؽ ٓـَری
حكکخٍ حٓ ٍٝـَری طہٌ٣ذ ٓ ٓظخػَ ہ ٞکَ حٓالّ ٓ ٓ٘لَف ہٍ ٞہ
ہ٤ں ح٣ ٍٝہ حٗلَحف رڑٛظخ چال ؿخ ٍہخ ہ „„۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓظٔزَ )ٔ۴ٖ۹
 ٙٝطـ ِ٣ٞکَط ہ٤ں کہ „„٣ہ حٗکخٍ حُّ ٝهض طک ُىٗ ٍٝہ ہٞگخ ؿزظک
ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں آُحى حہَ كکَ پ٤يح ٗہ ہٗٞگ ۔ حٓالّ ٓ٤ں ح٣ک ٗ٘خس ؿي٣ي
)(Rennaissanceکی ٍَٟٝص ہ ‟‟۔۔۔۔۔۔
„„حد حگَ حٓالّ ىٝرخٍ ٙحُٕ کخ ٍہ٘ٔخ رٖ ٓکظخ ہ ۔ط ٞحّ کی رْ ح٣ک ہی
ٍٞٛص ہ کہ ِٓٔٔخٗٞا ٓ٤ں حٓ ٔ٣لون حٓ ٍٝلکَ پ٤يح ہٞا ؿ ٞكکَ ٝ
ٗظَ ح ٍٝطلو٤ن  ٝحکظ٘خف کی هٞص ٓ حُٕ ر٘٤خىٝا ک ٞڈٛخى٣ں ؿٖ پَ
ٓـَری طہٌ٣ذ کی ػٔخٍص هخثْ ہٞثی ہ ۔ ح ٍٝهَإٓ ک رظخث ہٞث
٣َ١ن كکَ ٗ ٝظَ پَ آػخٍ ک ٓ٘خہيے ح ٍٝكوخثن کی ؿٔظـ ٓ ٞح٣ک
ٗج ٗظخّ كِٔلہ کی ر٘خ ٍک٤ٜں ؿ ٞهخُ ٚحٓالٓی كکَ کخ ٗظ٤ـہ
ہ‟‟ٞ۔(ح٠٣خً)
ٓگَ حّ طٔ٘خ ح ٍٝهٞحہٖ ک رخٝؿٞى  ٙٝػِٔخء ک ٍ٣ٝہ حٍٕٝ ٍٝ
ٓ ٗخکی ہ٤ں ُکٜظ ہ٤ں7۔
„„ريهٔٔظی ٣ہ ہ کہ ػِٔخث حٓالّ ک ٞحد طک حپ٘ی ؿِطی کخ حكٔخّ
ٗہ٤ں ہٞح ہ ۔ هَ٣ذ هَ٣ذ ہَ حٓالٓی ِٓک ٓ٤ں ػِٔخء کی ؿٔخػض حد
رٜی حّ ٍ ٕٝپَ هخثْ ہ ۔ ؿْ کی ٝؿہ ٓ حرظيحٓ٤ں ٗخکخٓی ہٞثی طٜی۔
چ٘ي ٓٔظؼ ٖ٘ی ٗو٤ٜظٞا ک ٞچٜٞڑ کَ ػِٔخء کی ػخّ كخُض ٣ہ ہ کہ ٙٝ
ُٓخٗ ک ٓٞؿٞىٍ ٙؿلخٗخص حً ٍٝہ٘٤ظٞا کی ٗجی ٓخهض کٔٓ ٞـٜ٘
کی هطؼخ ً کٗ ٖٗٞہ٤ں کَط ۔ؿ ٞچ٣ِ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی ٗجی ِٗٔٞا کٞ
حٓالّ ٓ ر٤گخٗہ کَ ٍہی ہ٤ں۔ حُٕ پَ حظہخٍ ٗلَص ط ٞحُٕ ٓ ؿظ٘خ
چخہ ٤۔ کَح ُ٤ـج ُ٤کٖ حّ ُہَ کخ طَ٣خم رہْ پہ٘کخٗ کی ُكٔض ٙٝ
ٗہ٤ں حُٹٜخ ٓکظ ۔ ؿي٣ي كخالص ٗ ِٓٔٔخٗٞا ک ُ ٤ؿ ٞپ٤ک٤ي ٙػِٔی
ح ٍٝػِٔی ٓٔخثَ پ٤يح کَ ىث ٤ہ٤ں حُٕ ک ٞكَ کَٗ ٓ٤ں حٕ كَ٠حص کٞ
ۂ٘٤ہ ٗخکخٓی ہٞطی ہ ۔حّ ُ ٤کہ حٕ ٓٔخثَ کخ كَ حؿظہخى ک رـَ٤
ٓٔکٖ ٗہ٤ں ح ٍٝحؿظہخى ک٣ ٞہ حپ٘ حٝپَ كَحّ کَ چک ہ٤ں۔۔۔۔۔حُٗہٞا ٗ
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حپ٘ حٍىگَى ى ٞٓ ٝرَّ کی پَحٗی ك٠خ پ٤يح کَ ٍکٜی ہ ۔ حّ ك٠خ
ٓ٤ں ٓٞچظ ہ٤ں ،حٓی ٓ٤ں ٍہظ ہ٤ں ح ٍٝحّ ک ٓ٘خٓذ كخٍ رخط٤ں
کَط ہ٤ں۔۔۔۔ ٣ہ ى ٞٓٝرَّ کی هِ٤ؾ حٓالّ ح ٍٝؿي٣ي ُىٗ٤خ ٓ٤ں کٞثی ٍر٢
هخثْ ٗہ٤ں ہ ٗٞى٣ظی۔ ؿ ٞحٓالٓی طؼِ ْ٤کی َ١ف ؿخطخ ہ ُ ٙٝىٗ٤خ ک
کٔی کخّ کخ ٗہ٤ں ٍہظخ ،ؿ ٞىٗ٤خ ک کخّ کخ ر٘٘خ چخہظخ ہ  ٙٝحٓالٓی طؼِْ٤
ٓ رخُکَ ر٤گخٗہ ٍہظخ ہ ۔ ٣ہی ٓزذ ہ کہ حّ ٝهض ُىٗ٤خ ث حٓالّ ٓ٤ں
ہَ ؿگہ ى ٝح ٔ٣گَ ٙٝپخث ؿخط ہ٤ں ؿ ٞرخُکَ ح٣ک ىَٓٝے کی ٟي
ہ٤ں۔ ح٣ک گَ ٙٝحٓالٓی ػِ ّٞح ٍٝحٓالٓی ػوخكض کخ ػِٔزَىحٍ ہ ۔ ٓگَ
ُٗيگی ک ہَ ٗؼز ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی ٍہ٘ٔخثی ک هخرَ ٗہ٤ں ىَٓٝح
گَِٔٔٓ ٙٝخٗٞا کی ػِٔی ،حىری ،ح٤ٓ ٍٝخٓی گخڑی ک ٞچال ٍہخ ہ ٓگَ
حٓالّ ک حُٓ ٝ ٍٞٛزخىی ٓ ٗخٝحهق ہ ۔ حٓالٓی طہٌ٣ذ کی ٓپَٹ
ٓ ر٤گخٗہ ہ ۔ حٓالّ ک حؿظٔخػی ٗظخّ ح ٍٝطٔيٗی هٞحٗٗ ٓ ٖ٤خآٗ٘خ
ہ ۔ َٛف ىٍ ک ح٣ک گ٤ٓ ٗٞں حٔ٣خٕ کخ طٜٞڑح رہض ٍٗ ٍٞکٜظخ ہ ۔
رخهی طٔخّ ك٤ؼ٤ظٞا ٓ٤ں حّ ٓ٤ں ح ٍٝح٣ک ؿ٤ٓ ِْٔٓ َ٤ں کٞثی كَم ٗہ٤ں۔
ٓگَ چٗٞکہ ػِٔی  ٝػِٔی ١خهض ؿ ٞکک ٜرٜی ہ  ٙٝحّ گَ ٙٝک ہخطٜ
ٓ٤ں ہ ح ٍٝحّ ک ىٓض  ٝرخُ ٝہ٤ں۔ ؿ ٞگخڑی چالٗ کی ١خهض
ٍکٜظ ہ٤ں حّ ُِٓ ٙٝ ٤ض کی گخڑی ک ُ ٞکَ گَٔحہی کی ٝحىٞ٣ا
ٓ٤ں رٜٹکظخ چال ؿخ ٍہخ ہ ح ٍٝکٞثی ٗہ٤ں ؿ ٞحّ ک٤ٓ ٞيٛخ ٍحٓظہ
رظخث ‟‟
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ حکظٞرَ )ٔ۴ٖ۷
٣ہ  َ٣ٞ١حهظزخٓخص ىٍىٓ٘ي ٓ٤ي ٓٞىٝىی ک حكٔخٓخص ہ٤ں۔ حُٕ کخ ىٍ
ض ُحٍ پَ ٍٍ ٝہخہ ۔ ٞٓ ٙٝالٗخ ٓٞىٝىی کہ ؿْ ٗ
ِٓٔٔخٗٞا کی كخُ ِ
ؿٞحٗی کی حرظيحثی ُِٓ٘ٞا ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓلٔي ػِی ؿٞہَ کی پکخٍ پَ
ٓؼَکۃ حالٍح کظخد „„حُـٜخى كی حالٓالّ‟‟طلَ َ٣کی طخکہ ہ٘يإٝا حٍٝ
ٓـَری پَٝپ٤گ٘ڈے کخ حُحُہ کَ ٓک٤ں۔ ح ٍٝحٓالٓی ؿہخى کی ٛل٤ق
طُ َ٣ٜٞىٗ٤خ ک ٓخٓ٘ ٍک ٜى٣ں۔ ٝہی ٓٞىٝىی حپ٘ی ىٍٓخٗيگی حٍٝ
طؼخُی ک طٞکَ پَ ِٓٔٔخٕ حُٓض ک ٞحّ
ػخؿِی ک رخٝؿٞى َٛف ہللا
ٖ
ٍٞٛص كخٍ ٓ ٗکخُ٘ ک ُ ٤حپ٘ آپ کٞپ ٖ٤کَطخ ہ ۔ ُ ٙٝکٜظ
ہ٤ں7۔
„„ٓ٤ں حّ كخُض ک ٞى٣کٍ ٜہخ ہٞا ح ٍٝحّ کخ هٞك٘خک حٗـخّ َٓ٤ی
آٗکٜٞا ک ٓخٓ٘ ہ حگَچہ ٍہ٘ٔخثی ک ُ ٤ؿْ ػِْ  ٝك َ٠حٍٝ
ؿخٓؼ٤ض کی ٍَٟٝص ہ ۔ ٓ ٙٝـ ٜک ٞكخٗ َٛہ٤ں۔ٗہ حط٘ی هٞص َٓٔ٤
ہ کہ ح ٔ٣رگڑے ہٞث كخالص ٓ٤ں حط٘ی رڑی ه ّٞکی حٛالف
کَٓکٞا۔ ُ٤کٖ ہللا ٗ ىٍ ٓ٤ں ح٣ک ىٍى ى٣خ ہ حٝ ٍٝہی ىٍى ٓـزٍٞ
طؼخُی ٗ رو٘خ ہ ۔
ٗ ٍٞرَ٤ٜص ہللا
ٖ
کَطخ ہ کہ ؿ ٞطٜٞڑح ٓخ ػِْ حِ ٍٝ
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حّ ٓ کخّ ُ کَ ِٓٔٔخٗٞا ک حٕ ىٝگَٝہٞا ک ٞحٓالٓی طؼِ ْ٤ک
ح٘ٓ َٛزغ ح ٍٝحٓالٓی طہٌ٣ذ ک كو٤وی َٓچ٘ٔہ کی َ١ف ٍؿٞع
کَٗ کی ىػٞص ىٝا۔ ح ٍٝکخٓ٤خری ٗ ٝخکخٓی ٓ ر پَٝح ٙہ ٞکَ حپ٘ی
ٓ ک ٖٗٞکَ ى٣کٜٞا کخّ کی رٍِگی ح ٍٝحپ٘ی کٍِٔٝی ى٣ک ٜکَ
حپ٘ی ک٤٘ٗٞں هٞى ٓـ ٜک ٞہ٤چ پَُ ٓؼِ ّٞہٞطی ہ٤ں ٓگَ کخٓ٤خری حٍٝ
ٗخکخٓی ؿ ٞکک ٜرٜی ہ حّ هخىٍ ٓطِن ک ہخط٤ٓ ٜں ہ ۔َٓ٤ح کخّ
ک ٖٗٞکَٗخ ہ ح ٍٝحپ٘ی كي طک ٓ٤ں حپ٘ی ک ٖٗٞک ىحثَے کٞ
پ٤ٜالٗخ چخہظخ ہٞا‟‟۔(طَؿٔخٕ حُوَإٓ۔حکظٞرَ )ٔ۴ٖ۷
پ َٜؿذ ٣ہ ٓٞحٍ حُٹٜخ٣خ گ٤خ۔ کہ حّ کخّ ک ٞآهَ حّ كخُض ٓ٤ں کٔ٤
َٗٝع ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ کہ ِٓٔٔخٕ ُىٗ٤خٝی ٓٝخثَ ک حػظزخٍ ٓ حپ٘
كَ٣لٞا ٓ کہ٤ں پ٤ک ٜہ٤ں۔ حّ ُ ٤ک٤خ ٣ہ ٍَٟٝی ٗہ٤ں کہ حّ
ؿيٝؿہي کَٝٗ ٞع کَٗ ٓ پہِ ِٓٔٔخٕ ُىٗ٤خٝی حٓزخد ٓ ٓخالٓخٍ
حپ٘ كَ٣لٞا ٓ ٓوخرِہ کَٗ ک ُ ٤پہِ هٞى رٜی حٕ ک ہْ پِّہ
رٖ ؿخث٤ں۔ ح ٍٝحپ٘ آپ ک ٞرل٤ؼ٤ض ه٘ٓ ّٞظْ کَ ُ٤ں۔ طٞٓ ٞالٗخ ٓٞىٝىی
ٗ کہخ „„كو٤وض ٣ہ ہ کہ ؿٖ ٓ٘کالص کخ ٣ہ ُٞگ ًکَ کَط ہ٤ں حُٕ
ٓ٤ں هطؼخ ً کٞثی ٗ ُٕٝہ٤ں‟‟۔(طلَ٣ک آُحىی ہ٘ي حِٔٔٓ ٍٝخٕ ؿِي ىّٝ
ٛللہ ٔٔٔ)
حِٛی ِٓٔٔخٗٞا ک ُ ٤ح٣ک ہی ٍح ِ ٙػَٔ ک ػ٘ٞحٕ ٓ طَؿٔخٕ
حُوَإٓ ٓ٤ں حّ ٗکظ کی ِٓ٣ي طَ٘٣ق کَط ہٞث ُکٜظ ہ٤ں7۔
ُىٗ٤خ ٓ٤ں ؿہخا کہ٤ں رٜی کٞثی ٍٓ ٍٞآ٣خ ہ  ،حک٤ال ہی آ٣خ ہ ۔ حهِ٤ض ٝ
حکؼَ٣ض کخ ک٤خ ٓٞحٍٝ ،ہخا َٓے ٓ کٞثی ِٓٔٔخٕ ه ّٞہی ٓٞؿٞى ٗہ
طٜی۔ ح٣ک كی ه ّٞرِکہ ح٣ک كی ىٗ٤خ کی كَ٤ص حٗگ ِ٤حهِ٤ض ک ٓخطٜ
ٖ
ىػٞی ُ کَ حُٹٜظخ ہ کہ ٓ٤ں ُٓ ٖ٤پَ هيح کی رخىٗخہض هخثْ
ٍٓ٣ ٍٞہ
کَٗ آ٣خ ہٞا۔ چ٘ي گ٘ چ٘ آىٓی حُّ ک ٓخط ٜہ ٞؿخط ہ٤ں ح٣ ٍٝہ
ض حُہٖ٤ہ ک ُ ٤ؿيٝؿہي کَطی
آٹ ٓ٤ں ٗٔک ٓ رٜی کْ حهِ٤ض ،كکِ ٓٞ
ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ؿُٞ ٞگ ہللا پَ حٔ٣خٕ الث ط ٜ۔ح ٍٝؿٖ ک ِٗى٣ک کَٗ
کخ کخّ رْ ٣ہی طٜخ حُٗہٞا ٗ آهَی ٓخْٗ طک حٓی ٓوٜي ک ُ ٤کخّ
ک٤خ ح ٍٝکٔی ح٣ک ٗ رٜی حکؼَ٣ض کخ ٣خ كکٓٞض کخ ٍٗگ ى٣ک ٜکَ٣ ،خ
ٝهظی حٓ ٍٝوخٓی ٓ٘کالص کخ ه٤خٍ کَک ىَٓٝے ٍحٓظٞا کی َ١ف
حىٗی حُظلخص طک ٗہ ک٤خ۔
ٖ
ُ
پْ ٣ہ کہ٘خ رخُکَ ؿِ ٢ہ کہ حّ طلَ٣ک ک ٞحٹٜخٗ ح ٍٝچالٗ ک
ُ ٤هخٍؽ ٓ٤ں کٔی ٓخٓخٕ حٓ ٍٝخك٤ٓ ٍٞں کٔی ٓخُگخٍی کی
ٍَٟٝص ہ ؿْ ٓخٓخٕ ح ٍٝؿْ ٓخُگخٍ ٓخك ٍٞک٣ ٞہ ُٞگ ڈٗٞٛڈط
ہ٤ں ٗ ٙٝہ کزٜی كَحہْ ہٞح ہ ۔ حٗ ٍٝہ کزٜی كَحہْ ہٞگخ۔ ىٍح َٛهخٍؽ ٓ٤ں
ٗہ٤ں رِکہ ِٓٔٔخٕ ک حپ٘ رخ٤ٓ ٖ١ں حٔ٣خٕ کی ٍَٟٝص ہ ۔ حّ هِزی
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ٗہخىص کی ٍَٟٝص ہ کہ ٣ہی ٓوِ ٜي كن ہ ۔ ح ٍٝحّ ػِّ کی
ٍَٟٝص ہ کہ َٓ٤ح ؿ٘٤خ حَٗٓ ٍٝخ حٓی ٓوٜي ک ُ ٤ہ ۔ ٣ہ حٔ٣خٕ،
٣ہ ٗہخىص٣ ،ہ ػِّ ٓٞؿٞى ہ ٞطُ ٞىٗ٤خ ر٤ٓ َٜں ح٣ک حک٤ال حٗٔخٕ ٣ہ حػالٕ
کَٗ ک ُ ٤کخكی ہ کہ ٓ٤ں ُٓ ٖ٤پَ هيح کی رخىٗخہض هخثْ کَٗخ
چخہظخ ہٞا۔(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ؿٞالثی ٓ ٝ ٔ۴۹طلَ٣ک آُحىی ہ٘ي حٍٝ
ِٓٔٔخٕ ؿِي ىٛ ّٝللہ ٔٔٔ)ٕٔٔ ،

اٌُ کے چُذ ہی ينبيٍٍ عے ارُے هٌٕم اهزجبعبد ثہشؽبل
ہًٍں ِٔ اہى َکبد كشاہى کشرے ہٍں۔ عٍ کی ثٍُبد پش يٕالَب
يٕدٔدی َے اپُی عذٔعہذ کی ثٍُبد سکٓی ٌہ َکبد يخزقشاً
يُذسعہ رٌم ہٍں:
.0
.6
.1
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ِٓٔٔخٗٞا کی ًہ٘ی ح٤ٓ ٍٝخٓی ؿالٓی۔ حّ ک حٓزخد
ض ِٓٔٔہ کی كخُض ،هٜٛٞخ ً ہ٘يٓٝظخٕ ک ِٓٔٔخٗٞا کی
حُٓ ِ
ٌٓہزی ٤ٓ ٝخٓی كخُض ح ٍٝحُٕ ٓ حهظيحٍ کخ چ ٖٜؿخٗخ۔
ٓـَری طہٌ٣ذ کی ِ٣ـخٍ۔ حّ ک ِْٓٔ ٓؼخَٗ ٙح ٍٝهٜٛٞخ ً ٗجی
َٗٔ پَ طزخ ٙکٖ حػَحص
ُ
ِٓٔٔخٗٞا کخ ر٘٤خىی  ٍٞ١پَ ٌٓہزی ُلخظ ٓ کِٔ ٍٝہٗٞخ ح ٍٝحٕ
ٓ٤ں َٗک ح ٍٝى٣گَ كخٓي ػوخثي کی ٓٞؿٞىگی۔
ػِٔخء کی ر كٔیٗ ،خحہِی ح ٍٝؿلِض
حٗيٛی طوِ٤ي ،ؿٔٞى ،ح ٍٝحؿظہخى ک ٞحپ٘ حٝپَ كَحّ کَٗخ
ُٓخٗ ک طـَ٤حص ح ٍٝكخالص ٓ آٗک٤ٜں ر٘ي کَٗخ۔
ٗجی َٗٔ کخ حٗگَِ٣ی طؼِ ْ٤کی َ١ف ٍؿلخٕ رَحث ٓؼخٗی
طَهی
ٌٓہزی ح٤ٓ ٍٝخٓی ه٤خىطٞا کخ ِٓٔٔخٗٞا ک ٓٔخثَ ٓ َٛف
ؿٌرخطی ٝحرٔظگی ح ٍٝػِٔی  ٍٞ١پَ ر كکَی۔

اٌ َکبد کی ثٍُبد پش ہى ٌہ عًغٓزے ہٍں کہ يٕالَبيٕدٔدی َے
اپُب الئؾہ ػًم کچٓ ٌٕں يشرت کٍب۔ أس اط عے اپُی عذٔعہذ
کب آؿبص کٍب:
.0
.6
.1
.1

ٓـَری طہٌ٣ذ کخ ٗخهيحٗہ ؿخثِ ٙح ٍٝحّ کخ حٓالٓی طہٌ٣ذ ٓ
ٓٞحُٗہ
ى ٖ٣کخ ٛل٤ق ط ٍٜٞح ٍٝحّ ک ؿخُذ کَٗ کی ؿيٝؿہي
ض ِٓٔٔہ ک ٞحپ٘خ كَ٣ ٝخى ىالٗخ ح ٍٝحّ ِِٓٔ ٓ٤ں حّ کی
حُٓ ِ
ٓ٘خٓذ ٍہ٘ٔخثی
ض ِٓٔٔہ کی کِٔٞ٣ٍٝا کخ ػالؽ هَإٓ ٘ٓ ٝض کی َ١ف
حُٓ ِ
ٍؿٞع
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 .2حّ ٓوٜي کی هخ َ١ى٘٣ی ُٹَ٣کَ ط٤خٍ کَٗخ ح ٍٝػِٔی ؿيٝؿہي
ک ٤ِ٤ح٣ک ؿٔخػض کی ط٘کَ٤
 .3ح ٍٝپٓ َٜظلي ٙہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا کی ؿالٓی ٓ ٗـخص
کی كکَ کَٗخ ح ٍٝآُحىی ک ُ ٤هخُٜظخ ً ى٘٣ی ر٘٤خىٝا پَ
ؿيٝؿہي
ُ
 .4ح ٍٝآُحىی ک رؼي ٗج ِٓک پخکٔظخٕ ٓ٤ں رخٗی ؿٔخػض ک ٞحٕ
ک حٓالٓی ٗظخّ ک ٝػيے٣خى ىالٗخ ح ٍٝحّ ک ُ ٤ىٓظٍٞی
ؿيٝؿہي
ُ
 .5گَٔح ٙكَهٞا کخ طؼخهذ ح ٍٝحٗکی كو٤وض ٘١ض حُ رخّ کَٗخ
ٗ .6جی َٗٔ ک ٞحٓالٓی طؼِٔ٤خص ٓ ٍ٘ٗٝخّ کَٗخ ح ٍٝحّ ک
ُ ٤حُٕ کی ػِٔی طَر٤ض کَٗخ۔
„„ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ػظٔض طخٍ٣وی ُلخظ ٓ ٣ہ ہ کہ حُّ ٗ طخٍ٣ن
ک ىٛخٍے پَ رہ٘ ٝحُ حٗز ٙٞہخث کؼ َ٤ک رخُٔوخرَ ،ىٛخٍے ٓ
ٞ١كخٕ ٓـَد ٓ٤ں ؿٞ
ُڑٗ کخ ِٓٔک حهظ٤خٍ ک٤خ۔ ٓخى ٙپَٓظی ک حّ
ِ
هٔ٤ظی ػ٘ َٜىٛخٍے ک هالف ُڑ ٍہخ ہ ٣خ کْ ٓ کْ هيّ ؿٔخث
کٜڑح ہ ۔ ٣خ کٜڑح ٍہ٘ کی ٓؼی کَ ٍہخ ہ ۔ حّ ک ىٍٓ٤خٕ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ک ٞح٣ک حٓظ٤خُی ٓوخّ كخ َٛہ کٗٞ٤کہ ٝ ٙٝهض کی ہٞح ک
ٓخط ٜچِ٘ پَ ح٣ک ُٔلہ ک ُ ٤رٜی کزٜی ٍحٟی ٗہ٤ں ہٞث رِکہ
رَحرَ ہٞح کخ ٍُم ريُ٘ ک ٤ِ٤کٗٞخا ٍہ ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حّ ک٤ٓ ٖٗٞں حپ٘ی پٍٞی ُٗيگی کٜپخ ىی ہ کہ
كخالص ک ٓخٓ٘ ؿٜک کَ حپ٘ حُُٞٞٛا کٔٓ ٞن کَٗ ک رـخث
ہْ حُٞٞٛا ک ٞهخثْ ٍک ٜ٘ک ُ ٤كخالص ٓ ؿ٘گ کَ٣ں۔ حٓالّ کٞ
حپ٘ی ٓہَ ِ١زی کی ٝؿہ ٓ طخٍ٣ن ک طخرغ ٗہ کَ ى٣ں ،رِکہ طخٍ٣ن کٞ
ٓـز ٍٞکَ ى٣ں۔ کہ  ٙٝحٓالّ ک ٓ٘٘خ ک ٓطخرن ڈ ِٛ۔ ٓٞىٝىی کخ
ٖٓ٘ ٣ہ ہ کہ ہْ ٓـَر٤ض ک ٓخٗک ٓ٤ں آٍحّ ٓ ٗہ ڈ َٛؿخث٤ں رِکہ
ٓـَر٤ض ک ٓوخرَ ٓ٤ں حٓالٓی ٗظَ٣ہ ،حٓالٓی ٗظخّ ك٤خص ،ح ٍٝحٓالٓی
طہٌ٣ذ ک ٞرَپخ کَ٣ں۔ ٣ہ ىٍكو٤وض حپ٘ی هٞىی ک طللع ح ٍٝحپ٘ی ۂظی
کی رخُ٣خكض کخ پ٤ـخّ ہ ۔
(حُٔٞىٝىی حُ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی ٛللہ ٕٓ طخ ٕٕ)

ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی كکَی ح ٍٝػِٔی ُٗيگی کی ؿيٝؿہي ک ٞہْ
ط ٖ٤حىٝحٍ ٓ٤ں طؤ ْ٤کَ ٓکظ ہ٤ں7
پہال ى ُ ٓ ٔ۴ٕٓ ٍٝکَ ٔ۴ٕ۸طک۔٣ہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک كکَ کخ
ط٘کِ٤ی ى ٍٝہ ۔ ٣ہ ُٓخٗہ ِٓکی ح ٍٝر ٖ٤حالهٞحٓی ٓ٤خٓض ک رخٍے
ٓ٤ں حُٕ ک ٓطخُؼ ح ٍٝطلو٤ن کخ ُٓخٗہ ہ ۔حٕ ک ٓوظ َٜهٞى
ٗٓٞض ٌٍٗحص )(Notesک ٓطخُؼ ٓ حٗيحُ ٙہٞطخ ہ کہ حّ ُٓخٗ
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ٗزٞی ح ٍٝطخٍ٣ن ک ػالٙٝ
هَإٓ پخک ،كي٣غ
ٓ٤ں حُٕ کخ ٓطخُؼہ٣ُ ،خى ٙطَ
ؐ
ِ
ى ٍٝؿي٣ي ک ػِٔی ح ٍٝحىری ُٹَ٣کَ پَ ٓ٘ظَٔ طٜخ۔ ٣ہ ُٓ ٙٝخٗہ طٜخ ؿذ
ِْٓٔ حُٓض ک ٞطہٌ٣زی ٓ٤خٓی حٓ ٍٝؼخٗی ٓطق پَ ح٣ک ک٘ٔکٖ کخ ٓخٓ٘خ
طٜخ۔ ٓٞالٗخ ک ٞحّ ک٘ٔکٖ کخ ٛل٤ق حىٍحک )٤ٓ (1928-1920ں ہٞح
ؿْ کخ ػزٞص حُٕ ک ٠ٓ ٙٝخٓ ٖ٤ہ٤ں ؿ ٞحُّ ُٓخٗ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ
حُـٔ٤ؼہ ٓ٤ں ُک ٜ۔ حّ ػِٔی حٛ ٍٝلخكظی َٓٓخ٣ہ ک ٞهِ َ٤حكٔي
ؿِ ٍٞٗ ٙٞحٍٝ
كخٓيی َٓك ٗ ّٞچخٍ ؿِيٝا (آكظخد طخُ ،ٙرخٗگِ ٓلَ،
ٔ
ٛيحث ٍٓظخه٤ٓ )ِ٤ں ؿٔغ کَک ٓللٞظ کَ ى٣خ ہ ۔
ٓخٗ ٙخٓہ ٗگخٍ حکظٞرَ ٤ٓ ٔ۴ٕ۹ں ح٣ک ٓ٤ٓ ٕٞٔ٠ں ہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ہْ
ٞ٘١ٝا کی حهظٜخىی ريكخُی کخ ٓلٗ َٜو٘ہ پ ٖ٤کَط ہٞث ؿذ کہ
حُّ ٝهض حُٕ کی ػَٔ َٛف ٕٔ ٓخٍ طٜی ،ح٣ک ٓ٤خٓی ٓيرَ حٓ ٍٝخہَ
حهظٜخى٣خص کی ٓی پوظہ كکَ ک ٓخط ٜهَحری کی حِٛی ؿڑ کی
ٗ٘خٗيہی کی (٣ؼ٘ی ٗظخّ كکٓٞض کی هَحری) رؼي حُحا ٤ٓ1939ں حُٗہٞا
ٗ ُ٣خىٝ ٙحٟق ح ٍٝىٝٹٞک حٗيحُ ٓ٤ں ٣ہ ٓ٘ہ ٍٞؿِٔہ ُکٜخ „„كکٓٞض
کی هَحری ،طٔخّ هَحرٞ٤ا کی ؿڑ ہ ‟‟۔ كکٓٞض ک کَىحٍ ک رخٍے
ٓويٓہ طخٍ٣ن ٓ٤ں
ٓ٤ں ٣ہ ٝژٕ ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٓ پہِ حرٖ هِي ٕٝک
ٔ
رٜی ٗظَآطخ ہ ۔حٓی ى٤ٓ ٍٝں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ٓلٔي ػِی ؿٞہَ کی
هٞحہٖ پَ حپ٘ی ٗٞؿٞحٗی ک آؿخُ ہی پَ „„حُـٜخى كی حالٓالّ‟‟ ؿٔ٤ی
کظخد ُکٜی۔٣ہ ٟٓٞٞع ٓخٟی ٓ٤ں رٜی رلغ حٗگٍ ِ٤ہخ ہ ۔ ح ٍٝآؽ رٜی
پٍٞی ُىٗ٤خ ٓ٤ں ٝهض کخ ٓذ ٓ گَّ ٟٓٞٞع ر٘خ ہٞح ہ ۔ ٓگَ حّ کی
كو٤وض ػخّ  ٍٞ١پَ ِٓٔٔخٗٞا ح ٍٝؿِٞٔٔٓ َ٤ا ىٞٗٝا کی ٗگخٓ ٙ
پ٤ٗٞيٍ ٙہی ہ ۔
„„ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی حّ ٓؼَکۃ حالٍح ط٤ٜ٘ق ٗ ؿہخى کی حٞٗ َٛػ٤ض
ح ٍٝحۂ٤ض طلو٤وی  ٍٞ١پَ ٝحٟق کَ ىی۔ حُٗہٞا ٗ ٗخهخرَ طَى٣ي ىالثَ
ٓ ٣ہ ػخرض کَ ى٣خ۔کہ حٓالٓی ؿہخى َٛف هيح کی ٍح٤ٓ ٙں ٗ٤کی ،كن
حٛ ٍٝيحهض ک ُ ٤حٗظہخثی ک ٖٗٞکخ ٗخّ ہ ۔ ٣ہ ہَ گِکٞثی ؿخٍكخٗہ
 ٝظخُٔخٗہ هظَ  ٝؿخٍص گَی ح ٍٝكظ٘ہ  ٝكٔخى ٗہ٤ں ہ ۔٣ہ ٓظِٞٓٞا کخ
ىكخع ہ (ہخا حگَ حٓالٓی پ٤ـخّ ک ٍحٓظ ٓ٤ں کک ٜهٞط٤ں ِٓحكْ ہٞطی
آُحىی حٗظوخد ٓ٤ں ٍکخٝٹ ر٘ظی ہ٤ں۔ ط٣ ٞہ
ہ٤ں۔حُٞ ٍٝگٞا ک حهظ٤خٍ حٍٝ
ٔ
حُٕ ٍکخٝٹٞا ح ٍٝر٘يٗٞا ک ٞهٞص ٓ ہٹخٗ کخ رٜی حہظٔخّ کَطخ ہ ۔ طخکہ
حٗٔخٗٞا پَ حٗٔخٗٞا کی هيحثی هظْ ہ ٞح ٍٝہللا کی ر٘يگی ٓ٤ں
آؿخث٤ں۔َٓطذ) حّ ؿہخى کخ ٓوٜي ػيٍ ح ٍٝحٖٓ کخ ه٤خّ ہ ۔ ٣ہ هل٤ہ
طوَ٣ذ کخٍی ٗہ٤ں ،طؼٔ ٝ َ٤طَهی کی حػالٗ٤ہ ک ٖٗٞہ ۔ حّ کی ککٜ
َٗ٤١ں ہ٤ں۔ ٣ہ حكَحى کی هخٗٗ ٕٞک٘ی ٗہ٤ں٣ٍ ،خٓض کخ آث٘٤ی حهيحّ ہ ۔
حّ ٓ٤ں ػہي ٗک٘ی کی کٞثی گ٘ـخثٖ ٗہ٤ں۔ رِکہ ر ٖ٤حالهٞحٓی ٓؼخہيحص
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کی ٓوض پخر٘يی ہ ۔٣ہ ؿ٘گ  ٝحٖٓ کخ حٓالٓی هخٗ ٕٞہ ۔ ؿْ پَ ػَٔ
کَٗ کخ حهظ٤خٍ َٛف حٓالٓی كکٓٞض کٞہ ۔ ہَ كخُض ٓ٤ں ر
ه ٍٜٞح ٍٝپَُ حٖٓ ٗہَٞ٣ا ک ٞحٓالّ ؿخٕ ٓ ٝخٍ  ٝآرَ ٝکخ طللع ى٣ظخ
ہ ۔ ه٤يٞ٣ا ک ٓخط ٜحٗٔخٗی رَطخإ کی طخک٤ي کَطخ ہ ۔ ُڑٗ ٝحُ
ٓوظ ٖ٤ُٞکی الٗٞا طک کی كلخظض کی ہيح٣ض کَطخ ہ ۔ ػٍٞطٞا ،رکٞا،
رٞڑٞٛا ،ػزخىص گخہٞا حٌٓ ٍٝہزی حىحٍٝا ک کخٍک٘ٞا ک ٞہَ هْٔ کی
ٍَٟٝی ٓہُٞض کی ٟٔخٗض ى٣ظخ ہ ۔ كظق ک ٓظکزَحٗہ ٓظخہَ طک
ٓ ٓ٘غ کَطخ ہ ۔ ٓـخہي ،ىٗٔ٘ٞا کخ رٜی ٓلخكع رٖ کَ ى٣خٍ ؿ٤ٓ َ٤ں
هيّ ٍکٜظخ ہ „„۔
„„ٝحهؼہ ٣ہ ہ کہ ؿ٘گ  ٝحٖٓ ک ؿظ٘ رٜی ٓہٌد هٞحٗ ٖ٤آؽ حُٞٛالً
ٍحثؾ ہ٤ں ٓ ٙٝذ حٓالٓی ؿہخى ک ٟٝغ ک ٤ہٞث ہ٤ں۔ ٍَٟٝص ہ
کہ ؿٓ ِْٔٓ َ٤ؼخَٗٝا ح ٍٝهٞى ِٓٔٔخٗٞا ک ٞحّ طخٍ٣وی كو٤وض کی ٣خى
ىہخٗی کَحثی ؿخث ۔ ٍہخ ؿزَ  ٝظِْ ک هالف حػالث کِٔۃ حُلن ط٣ ٞہ
حك َ٠ؿہخى ہَ كخٍ ح ٍٝہَ ٓوخّ ٓ٤ں ِٓٔٔخٗٞا ح ٍٝؿِٞٔٔٓ َ٤ا ٓذ
حكوخم كن ح ٍٝه٤خّ ػيٍ ک ُ ٤ک٤خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔ ٓگَ حّ
ک ٓخٓ٘
ِ
ٗہخىص كن کی رٜی َٗ٤١ں ٝہی ہ٤ں ؿ ٞؿہخى کی ہ٤ں۔ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ
ٓجی ٛ ٕٓٓ۹للہ ٕ ٕٞٔ٠ٓ ٕ۷ٔ،ٕ۷ؿٓ ِْٔٓ َ٤ؼخَٗے ٓ٤ں ٍہ٘ٔخثی
حُ پَٝك َٔ٤ػزيحُـ٘ی ٓخرن ٝحثْ چخَِٗٔ رٜخٍص)
٣ہ ٗخہکخٍ ط٤ٜ٘ق حُٕ کی ػِٔ٤ض ،پَُ ٍٝحٓظيالٍ ح ٍٝطٞحُٕ كکَ کی
ىُ َ٤ہ ۔ پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي حپ٘ ٓٞٓ„„ ٕٞٔ٠الٗخ ٓٞىٝىی،
ٓلکَِٜٓ ،ق حٓ ٍٝيرَ‟‟ ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ں7۔ „„ٓ٤ں ٓٔـٜظخ ہٞا کہ
„„حُـٜخى كی حالٓالّ‟‟ ک ُ ٤طلو٤ن ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ُٗيگی ٓ٤ں
ح٣ک کِ٤يی ٓٞڑ ح ٍٝحٓکخٗخص ک ٤ٓٝغ حكن ٍ ٖٗٝکَٗ کی ك٤ؼ٤ض
ٍکٜظی ہ ۔ حّ ٓ٤ں ح٣ک َ١ف ط ٞحُٗہ٤ں حٓالّ ک ط ٍٜٞکخث٘خص کٞ
رخُکَ ٝحٟق كو٤وض ک  ٍٞ١پَ ٓٔـ ٜ٘حٔٓ ٍٝـٜخٗ کخ ٓٞهغ ٓال۔
ىَٓٝی َ١ف ؿٓ ٞـٌٍص هٞحہخٗہ ٍٝح٣ض ِٓٔٔخٗٞا کی كکَ ٓ٤ں ؿڑ
پکڑ چکی طٜی۔حّ ک ٞحُٗہٞا ٗ رخُکَ ٍ ِٙ٣ٍ ِٙ٣کَک ٍک ٜى٣خ۔ حٍٝ
پٍٞی ٓظکِٔخٗہ ٗخٕ ک ٓخط ٜحٓالّ پَ حػظَحٟخص کخ ىكخع ک٤خ۔حُٕ کخ
ؿٞحد ى٣خ۔ ح ٍٝحّ ٓ رڑ ٛکَ ٓؼزض  ٍٞ١پَ حٓالّ کی ح٣ک ؿخٓغ
ط َ٣ٜٞپ ٖ٤کی۔۔۔۔۔۔ حُـٜخى كی حالٓالّ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ُٗيگی ک
ذ ً َ٣ط ٖ٤كٞحُٞا ٓ
ٍُم کٓ ٞظؼ ٖ٤کَٗ ٝحُی کظخد ہ ح٣ ٍٝہ كٔ ِ
ہ 7۔
ح ّ 7ٍٝحٓالّ ک ٛل٤ق ط ٍٜٞك٤خص  ٝکخث٘خص کی رخُ٣خكض
ى٣ 7ّٝہ ٗکظہ کہ ٣ہ ط ٍٜٞك٤خص كکَی  ٍٞ١پَ كن  ٝرخ َ١کی ح٣ک
ػخُٔگ َ٤کٖ ٓکٖ کی َ١ف ُ ؿخطخ ہ ۔ ؿْ ٓ٤ں حٓالّ کخ طخٍ٣وی،
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ر٘٤خىی ح ٍٝكطَی کَىحٍ ہ ۔ حّ ٓ حٓالّ کخ طلَ٣کی ط ٍٜٞحُرَٜطخ
ہ ۔ ؿ ٞرخالهَ ر٣ٞٔ٤ں ٛيی ٓ٤ں حٓالٓی طلَ٣کخص کی ٍٞٛص گَی
کخ ًٍ٣ؼہ ر٘خ ہ ۔
ٓ٣ 7ّٞہ کہ حّ طوخٟخث ى ٖ٣کی رـخ آٍٝی ح ٍٝؿِزٔہ حٓالّ کی
ؿيٝؿہي ٓ٤ں ح٣ک َٓكِہ پَ ١خهض ک حٓظؼٔخٍ کخ ح٣ک ٓظؼ ٖ٤کَىحٍ
ہ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٛ ٕٓٓ۹للہ )ٔ۴۴
۔1938-39 ٓ1928کخ ُٓخٗہ ىَٓٝح ى ٍٝکہال٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ۔ حُـٜخى
كی حالٓالّ کخ پہال ٓٔٞى 1927 ٙطک ط٤خٍ ہٞح طٜخ۔ حّ ک رؼي ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٓلونٓ ،لکَٜ٘ٓ ،ق حِٜٓ ٍٝق کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٓخٓ٘ آط
ہ٤ں۔ ٣ہ ُٓخٗہ ٓٞالٗخ ک كکَ ک ٗکٜخٍ کخ ُٓخٗہ ہ ۔ حٓی ُٓخٗ ٓ٤ں
حُٗہٞا ٗ ٓٔظوزَ ک ُ ٤حُٓض ک ٓخٓ٘ ح٣ک كکٔض ػِٔی پ ٖ٤کی۔
حٍٝپ َٜحُٓ رَٝث کخٍ الٗ کخ آؿخُ ک٤خ۔ حٕ ٓ٘گ ہخث ٓ َ٤ح ٍٝپٖ٤
آٓي ٙچِ٘٤ـٞا ک هيٝهخٍ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی طلَ٤َٔٗٝ٣ں ى٣ک ٜؿخ
ٓکظ ہ٤ں۔حرظيحثی چخٍ ٓخٍ طک ط ٞحُٗہٞا ٗ هخٓٗٞی ٓ ٓگَ ؿْ کَ
ح ٍٝپٍٞی ٣کٔٞثی ٓ ٓطخُؼہ ح ٍٝطلو٤ن ک ُ ٤حپ٘ آپ کٝ ٞهق
ٍکٜخ۔ کک ٜکظخر٤ں رٜی ُک٤ٜں پ٤ٓ1932-33 َٜں ٣کٔ ٞہ ٞکَ  ٙٝحپ٘ی
ُٗيگی ک ح ٖ٘ٓ َٛک ُ ٤ؿہخ ِى ُٗيگخٗی ک ٤ٓٝغ ٓ٤يحٕ ٓ٤ں
َٓگَّ ػَٔ ہ ٞگج ۔حّ ؿہخ ِى ُٗيگخٗی ک َٗٝػخص کخ رہظَ ٖ٣حظہخٍ
طَؿٔخٕ حُوَإٓ ک پہِ ٓخص رَٓٞا ک „„حٗخٍحص‟‟ٓ٤ں ى٣کٜخ ؿخ
ٓکظخ ہ ۔ ٣ہ حظہخٍ ٓٞالٗخ کی ٗو٤ٜضٝ ،ژٕ ح ٍٝكکَ ک حٍطوخ حٍٝ
ٓٞالٗخ ک ٓٔظوزَ ک طخٍ٣وی کَىحٍ ک ِِٓٔ ٓ٤ں رہض حۂ٤ض ٍکٜظخ
ہ ۔ طَؿٔخٕ کی حىحٍص ٓ٘زٜخُظ ہی حُٗہٞا ٗ ؿ ٞپہِی چُ ِ٤کٜی۔ ٙٝ
„„حٓالٓی طہٌ٣ذ ح ٍٝحّ ک حٓ ٝ ٍٞٛزخىی‟‟ ک ٓ٠خٓ ٖ٤ہ٤ں۔ رؼي
حُحا ط٘و٤لخصٞٓ ،ى ،پَى ،ٙحٓالّ حٟ ٍٝزٝ ٢الىص ،طلۂ٤خص ک ٓزخكغ
ہ٤ں۔
ُ
حّ ى٤ٓ ٍٝں حٗہٞا ٗ طخٍ٣ن ح ٍٝػوخكض ٓ ُ کَ كي٣غ ح ٍٝكوہ ک
ٓزخكغ پَ رڑی ػَم ٍِ٣ی ٓ کالّ ک٤خ۔ حّ ُٓخٗ ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ
حٓالّ ک حٗوالری ط ٍٜٞک ٞحّ کی طٔخّ ؿہظٞا ٓٔ٤ض ىُ َ٤کی هٞص
ٓ ٝحٟق ک٤خ۔ ح ٍٝحّ ک ٓخط ٜہی ػ َٜؿي٣ي ک طٍٜٞحص پَ
رَٜپ ٍٞگَكض رٜی کی۔حّ ى٤ٓ ٍٝں ٓٞالٗخ ٗ هَإٓ ٘ٓ ٝض ک حريی
پ٤ـخّ کی َٗف  ٝرٔ ٢ک ٓخط ٜطَؿٔخٗی کی۔ ح٣ ٍٝہ طَؿٔخٗی حّ هٞری
ح ٍٝػٔيگی ح ٍٝحّ ٗخٕ ٓ کی کہ ٓٞالٗخ ٓ٤ي ِٓٔ٤خٕ ٗيٝی حٞٓ ٍٝالٗخ
ػزيحُٔخؿي ىٍ٣خ آرخىی ؿ ٔ٤رٍِگٞا ٗ حٕ ک„„ ٞطَؿٔخٕ حٓالّ‟‟ هَحٍ
ى٣خ۔ ٞ٣ا  ُ ٓ 1928کَ 1941طک ٣ہ ٓخٍی ػِٔی ح ٍٝهِٔی ؿيٝؿہي
 ٙٝطٖ ط٘ہخ کَط ٍہ ۔٣ہی  ٙٝى ٍٝہ ؿذ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حُـٜخى
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كی حالٓالّ کی ط٤ٜ٘ق ک ىٍٝحٕ ہی ػِٔی ٛلخكض کخ ٓ٤يحٕ چٜٞڑ ى٣خ۔
 ٙٝحُـٔ٤ؼہ ک ح٣ڈ٣ٹَ ط ٜ۔ ؿ ٞؿٔؼ٤ض ػِٔخء حٓالّ کخ حهزخٍ طٜخ۔حّ
ُٓخٗ کی طلََٝ٣ا ک ٞپڑٛظ ہٞث ۂ٤ں ٗظَ آطخ ہ کہ  ٙٝح٣ک کٖ
ؿِزہ حٓالّ
ٓکٖ ٓ گٍِ ٍہ ط ٜ۔ ح ٍٝرخالهَ حُٗہٞا ٗ حپ٘ ُ٤
ٔ
كِوہ حكزخد ٓ٤ں
کی ؿيٝؿہي کخ ٍحٓظہ حپ٘خ ُ٤خ۔ ٣ہی ُٓخٗہ طٜخ کہ حُٕ ک
ٔ
ٓٝؼض پ٤يح ہٍ ٞہی طٜی۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حٓالٓ٤خٕ ہ٘ي (هٜٛٞخً) ِْٓٔ
ٗٞع حٗٔخٗی ک ٓٔظوزَ ک رخٍے ٓ٤ں ؿ ٞطٍٜٞ
حٓہ ح ٍٝرخُؼٔ ّٞپٍٞی ِ
حٝ ٍٝژٕ )ٍ(visionکٜظ ط ٜح ٍٝؿ ٞطزيِ٣ی  ٙٝالٗخ چخہظ ط ٜ۔ ٙٝ
طٖ ط٘ہخ رَٝث کخٍ ٗہ٤ں الثی ؿخ ٓکظی طٜی۔ حّ ٓطِٞرہ طزيِ٣ی کخ طوخٟخ
٣ہ طٜخ کہ ح٣ک َٓر ١ٞح٘ٓ ٍٝظْ حؿظٔخػی ؿيٝؿہي کی ؿخث ۔حٔ٣خ ٓؼِّٞ
ہٞطخ ہ کہ  ٔ۴ٖ۲ک ُگ رٜگ حُٕ ک٣ ٞہ حكٔخّ ہ ٞگ٤خ طٜخ کہ رالٗزہ
حٓالّ ک حك٤خء ک ُ ٤كکَی کخّ رٜی ٍَٟٝی ہ ُ٤کٖ حّ كکَ کٞ
رَٝث کخٍ الٗ ک ُ ٤کٔی ػِٔی ؿيٝؿہي ح ٍٝحؿظٔخػی طلَ٣ک
ک رـ٣ َ٤ہ ػظ ْ٤کخّ ٗظ٤ـہ هٗ ِ٤ہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣حٍٝ
ِٓٔٔخٕ حٞٓ ٍٝؿٞى٤ٓ ٙخٓی ک٘ٔکٖ ؿٔ٤ی طٜخٗ٤ق حٕ ک حّ ًہ٘ی
ٓلَ کی ػکخّ ہ٤ں ؿ ٞرخالهَ ح٣ک ٛخُق ؿٔخػض کی ٍَٟٝص پَ
ٓ٘ظؾ ہٞح۔
٣ہخا ہْ ٣ہ رٜی رظخط چِ٤ں۔ کہ ؿذ حُٗہٞا ٗ حّ ى٤ٓ ٍٝں حُـٔ٤ؼہ کی
ح٣ڈ٣ٹَی ک ٞچٜٞڑح۔ ط٣ ٞہ حّ ُلخظ ٓ كِٜ٤ہ کٖ حهيحّ طٜخ۔ کہ َ٤ٟٔ ٙٝ
کی ر٤يحٍی ،هٞىىحٍی ح ٍٝكَ٣ض ک ٞح٤ُٝض ى٣ظ ط ٜ۔ ؿٔؼ٤ض ػِٔخء
حٓالِّٔٔٓ ،خٕ ػِٔخء کی ح٣ک حٔ٣ی هخرَ هيٍ ؿٔخػض طٜی۔ ؿ ٞحٓالٓ٤خٕ
ہ٘ي کی ٍہ٘ٔخثی کخ كَ٠٣ہ حٗـخّ ى ٘٣کی ک ٖٗٞکَ ٍہی طٜی۔ ر٘٤خىی
 ٍٞ١پَ ٣ہ کٞثی ػِٔی ط٘ظٗ ْ٤ہ٤ں طٜی۔ رِکہ ح٣ک ػٞحٓی طلَ٣ک طٜی
ؿْ کی ه٤خىص چ٘ي ؿ٤ي ػِٔخء ک پخّ طٜی طخہْ ٣ہی ُٓ ٙٝخٗہ طٜخ کہ
ؿذ آۂظہ آۂظہ ؿٔؼ٤ض کی حّ ٝهض کی ه٤خىص کخ رڑح كٜہ حٗڈَ٘٘٤ٗ ٖ٣
کخٗگَّ کی كکَ کی َ١ف رڑٍ ٛہخ طٜخ۔
ؿٔ٤ؼض ػِٔخ کی ه٤خىص ک رڑے كٍ ٙٝ ٗ ٜحٓظہ حهظ٤خٍ ک٤خ ؿْ
ٓ٤ں حٓالّ کی ؿگہ آُحىی ک ٞح٤ُٝض كخ َٛہ ٞگجی۔ ٣ہخا حّ چِ٘٤ؾ کٞ
ض ِٓٔٔہ ک ٞىٍپ ٖ٤طٜخ۔ ح ٍٝطخٍ٣ن ک
ٓٔـٜ٘خ چخہ ٤۔ؿ ٞحُّ ٝهض حُٓ ِ
ٓوظِق حىٝحٍ ٓ٤ں رخٍرخٍ پ ٖ٤آطخ ٍہخ۔ حّ چِ٘٤ؾ کٔٓ ٞـ ٜ٘کی ٓ٘ـ٤يٙ
ک ٓ ٖٗٞہی ہْ ػالٓہ حهزخٍ حٞٓ ٍٝالٗخ ٓٞىٝىی کٔٓ ٞـٓ ٜکظ ہ٤ں
حٗ ٍٝہ َٛف رَٛـ َ٤ک ٓ٤خٓی ٓ٘ظَ ٗخٓ ک ٞہی ٗہ٤ں رِکہ ر٣ٞٔ٤ں
ٛيی کی پٍٞی ِْٓٔ حُٓض کی كکَ ح٤ٓ ٍٝخٓض کخ رہظَ كہْ كخ َٛکَ
ٓکظ ہ٤ں۔
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حّ ٓ٤ں پہال ٓٔجِہ ُ٣خى ٙگٜٔز َ٤طٜخ ؿٔ٤خ کہ ہْ پہِ رظخ چک ہ٤ں کہ
طخٍ٣ن ٓ٤ں پہِی َٓطزہ ٣ہ ٍٞٛص پ٤يح ہٞثی کہ ِٓٔٔخٕ ٓ٤خٓی حٍٝ
ػٔکَی  ٍٞ١پَ ر ٝهؼض ہ ٗٞک رؼي ح٣ک هخرَ ًکَ هٞص ک ٍٞ١
پَ ػخُٔی ٓ٤خٓض کی رٔخ٣ ٓ ١کَٔ رخہَ ہ ٞگج ۔ ۔۔۔ح ٍٝؿذ طَکٞا
ٗ ٤ٓ ٔ۴ٕ۹ں هالكض ػؼٔخٗ٤ہ ک ٞهظْ کَ ى٣خ ط ٞػالٓظی ٓطق پَ رٜی
حُٕ کی ٍہی ٓہی ك٤ؼ٤ض کخ هخطٔہ ہٞگ٤خ۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ،ػالٓہ حهزخٍ حٍٝ
حٓالٓی طلَ٣کخص کی كکَ کخ طـِ٣ہ کَ٣ں۔ ط ٞحٗيحُ ٙہٞگخ ۔ کہ حُٜٗٞا
ٗ حٓالّ ک حك٤خ ،حٓالٓی ٓٓٞخثٹی ک ه٤خّ ،حٓالٓی ٍ٣خٓض ک
ك ٝ ٍٜٞه٤خّ ک ٞحپ٘خ ہيف هَحٍ ى٣خ۔ حّ َ١ف حُٗہٞا ٗ هالكض ک
ح َٛؿٞہَ )(essenceح ٍٝحٓک كو٤وی ٓوٜي ح ٍٝہيف ک ٞحپ٘ی ٍِٓ٘
هَحٍ ى٣خ۔
پ َٜح٣ک رڑححُٔ٤ہ ٣ہ ہٞح۔ کہ ٓ٤خٓی هٞص چ ٖٜؿخٗ ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں
ِٓٔٔخٕ ىَٓٝی هٞٓٞا ک ؿالّ رٖ گج ۔ ح ٍٝح٣ک ىَٓٝی طہٌ٣ذ حُٕ
پَ ؿخُذ آگجی۔ ح ٙٝ ٍٝؿٖ ر٘٤خىٝا پَ حُٓظٞحٍ طٜی۔  ٙٝحٓالٓی ر٘٤خىٝا
کی ٟي طٜی۔ حّ َ١ف ح٣ک طہٌ٣زی ک٘ٔکٖ َٗٝع ہٞگجی۔ حّ ک٘ٔکٖ
ٓ ٗکِ٘ ک ُٓ ٤ل ٞؿٌرخطی ٍ ِّى ػَٔ کخكی ٗہ طٜخ رِکہ ٹّٜٞ
كکَ حٞٓ ٍٝچ ٓٔـ ٜحٗيحُ ٓ٤ں ح٣ک ٓظزخىٍ الثلہ ػَٔٝ ،حٟق
ٗ٘خٕ ٍِٓ٘ ،ح ٍٝح٣ک ٓ٘ظْ حَٓ ٍٝر ١ٞؿيٝؿہي ىٍکخٍ طٜی۔ ح٣ک ١زو
ِ
ک ِٗى٣ک ح ٖ٤ُٝہيف ؿِٓ َ٤کی حٓظؼٔخٍ ٓ آُحىی كخ َٛکَٗخ طٜخ۔
حّ ١زو ٗ ح َٛہيف ٓ٤خٓی آُحىی ک ٞهَحٍ ى٣خ۔ حّ ک ٓوخرِ
ٓ٤ں حٓالٓی حك٤خء ک ىحػٞ٤ا کی ٓٞچ ٣ہ طٜی کہ حّ ٓ٤خٓی ؿيٝؿہي
ح ٍٝآُحىی ٓ ُ٣خىٍَٟٝ ٙی حُٕ ک كکَی ح ٍٝطہٌ٣زی ؿِز ک
هالف پ٤کخٍ ح٣ک الُٓی َٓكِہ ہ ح ٍٝحگَ حٓظؼٔخٍ ک حّ كکَی
ح ٍٝطہٌ٣زی ؿِز کٗ ٞظَ حٗيحُ ک٤خ گ٤خ۔ ط٤ٓ ٞخٓی ؿيٝؿہي رخالهَ ؿَ٤
ٓٞػَ ٍہ گی۔حّ ُ ٤حٍَٟٝ َٛص ٣ہ ہ کہ حُٓض ک ٞى ٖ٣كن کی
ر٘٤خى پَ حٓالّ کی رخالىٓظی ک ه٤خّ ک ُ ٤ط٤خٍ ک٤خ ؿخث ۔ ح ٍٝحّ
ؿيٝؿہي ک ٞحٓظؼٔخٍ ک هالف ِٓحكٔض کخ ًٍ٣ؼہ رٜی ر٘خ٣خ ؿخث ۔
حّ ٓ٤خٓی ،طہٌ٣زی ح ٍٝكکَی پْ ٓ٘ظَ ٓ٤ں رَػظ ْ٤ک ِٓٔٔخٗٞا کخ
ه٤خٍ طٜخ کہ رَ١خٗ٤ہ ٗ چٗٞکہ حهظيحٍ ہْ ٓ ُ٤خ ہ حّ ُ ٤آُحىی ک
رؼي رٜی حهظيحٍ ۂخٍح كن ہ ۔ ىٍكو٤وض ِٓٔٔخٗٞا ک ىٓخؽ ٓ٤ں ٣ہی چِ٤
طٜی۔ کہ آُحىی ِٓ٘ پَ كطَی  ٍٞ١پَ ہْ حهظيحٍ ک ٝحٍع ہٞا
گ ۔ُ٤کٖ  ٙٝحّ ؿٞہَی كَم کٗ ٞظَ حٗيحُ کَ ٍہ ط ٜؿ ٞؿٔہ٣ٍٞض
ک ط ٍٜٞپَ ٓز٘ی حىحٍٝا ک هخثْ ہ٣ ٓ ٗٞہخا ٝٝٹ کی هٞص ک
رخػغ ٓظؼخٍف ہ ٞچکخ طٜخ۔ِٓٔٔخٗٞا ک رَػکْ ہ٘ي ٝحّ ک َ٤ٜک ٞرڑی
کخٓ٤خری ٓ کٍ َ٤ٜہخ طٜخ۔ حّ چ ِ٤کٗ ٞظَ حٗيحُ کَک ؿٔؼ٤ض حُؼِٔخء
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ٗ ؿيٝؿہي آُحىی ک ٞحپ٘ی ح ٖ٤ُٝطَؿ٤ق هَحٍ ى٣خ۔ حُٗہٞا ٗ حپ٘ی ىحٗٔض
ٓ٤ں ٣ہی ٓٔـٜخ کہ آُحىی کخ ك ٍٜٞہی ِٓٔٔخٗٞا کخ ٓذ ٓ رڑح حٍٝ
ٝحكي ٓٔجِہ ہ ۔
ىَٓٝی ؿخٗذ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ح ٍٝػالٓہ حهزخٍ کی كکَ ٣ہ طٜی کہ كو٢
ِٓٔٔخٗٞا کی آُحىی ٗہ٤ں رِکہ حٓالّ کی آُحىی حٔٓ َٛجِہ ہ حٍٝ
ِٓٔٔخٗٞا کی آُحىی حگَ حٓالّ کی آُحىی ک رـِٓ َ٤ظی ہ طٙٝ ٞ
ؿالٓی کی ىَٓٝی ٗکَ ہٞگی۔ حّ ُ ٤حٓالّ کی آُحىی حِٔٔٓ ٍٝخٗٞا
کی آُحىی ىٝہی َ١ف ٓٔکٖ ہ ۔ ٣خ طِٔٔٓ ٞخٕ حط٘ هٞی ہٞا کہ پٍٞے
رَػظ ْ٤کی رخگ ىٝڑ ٓ٘زٜخٍ ٓک٤ں۔ ؿ ٞرظخہَ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہ ۔ ٍٗٝہ پَٜ
حُٗہ٤ں حٔ٣خ کٞثی ٍحٓظہ ٗکخُ٘خ ہ ٞگخ ؿْ ٓ٤ں  ٙٝحپ٘ ؿيحگخٗہ ط٘و ٚکٞ
ٓللٞظ ٍکٓ ٜک٤ں۔ ح ٍٝآُحىی ک ٓخطٓ ٜخط ٜحپ٘ ى ٖ٣کی ٓ٘٘خ حٍٝ
حپ٘ی ػوخكض ک طللع کخ رٜی ٹ٤ٜک ٹ٤ٜک كن حىح کَ ٓک٤ں۔ ؿْ رخص کٞ
ػَف ػخّ ٓ٤ں „„ ى ٝهٓٞی ٗظَ٣ہ‟‟ کہخ ؿخطخ ہ حّ کی كکَی ر٘٤خى ٣ہ
ِ
ہ کہ ِٓٔٔخٕ ح ٍٝؿ ِْٔٓ َ٤ى ٝؿيحگخٗہ ٗظَ٣ہ ہخث ك٤خص ک ػِْ
رَىحٍ ہ٤ں۔ح ٍٝآُحىی کخ ٝہی ٓلہ ّٞحٜٗخف ک طوخ ٟپٍٞے کَ ٓکظخ
ہ ؿْ ٓ٤ں ہَ ٗظَ ٣ح ٍٝطہٌ٣ذ ک ٞحپ٘خ حپ٘خ کَىحٍ حىح کَٗ کخ ٓٞهغ
ِٓ ۔ حّ ک ُ٤ٓ ٤خٓی ،هخٗٗٞی ،ػوخكظی ؿَ ٝہَ ٓ٤يحٕ ٓ٤ں ح٣ک
ٗج ىٍ ٝرٔض کی ٍَٟٝص ہٞگی۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی حّ ُٓخٗ کی طلََٝ٣ا ٓ٤ں آُحىیِٔٔٓ ،خٕ حُٓض
ح ٍٝہ٘يٓٝظخٕ ک ٓظؼِن ٓٔخثَ ٓ ٝؼخٓالص پَ ٓزخكغ ِٓظ ہ٤ں۔ ٓٞالٗخ
کخ ُح٣ٝہ ٗگخ ٙحُّ ٝهض رٜی رڑح ٝحٟق طٜخ۔ کہ حٓالّ کی آُحىی حٍٝ
ِٓٔٔخٕ حُٓض کی آُحىی حّ ٝهض ٓٔکٖ ہ ۔ ؿذ  ٙٝحٓالٓی ط٘وٚ
َٗ ١ح ٍٝهَحٍ ىے۔ حّ ط٘و ٚکی ٟٝخكض ح ٍٝک
ٓ ٝحرٔظگی کٞ
ِ
ك ٍٜٞک ُٞٓ ٤الٗخ ہَ ُٔل َٓگَىحا ح ٍٝپَ٘٣خٕ ٗظَ آط ہ٤ں۔
رَػظ ْ٤حُٕ کی طٞؿہ کخ حَٓ ٖ٤ُٝکِ ہ ۔ ُ٤کٖ حّ َٓکِ کخ رَٗٝ٤ی كِوہ
)(circumferenceرڑح ٤ٓٝغ حُ ٍٝىٗ٤خ ر َٜک ِٓٔٔخٗٞا پَ ٓل ٢٤ہ ۔
ىَٓٝی َ١ف حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ؿٔؼ٤ض ػِٔخء کخٗگَّ ک ٓخط َٓ ٜکَ
حُّ ٍحٓظ ک ٞحهظ٤خٍ کَ چکی طٜی۔ ؿٔ ٍٞٓ„„ ٙٝحؽ‟‟ کہظ طٜ
ٗظ٤ـۃً ػالهخثی ٣خ ٘١ٝی ه ّٞپَٓظی حُٕ کی ٗگخ٤ٓ ٙں گٞہَ ٓطِٞد رٖ گ٤خ
طٜخ۔ رخُکَ ٣ہی ٓٞچ ؿِٞٔٔٓ َ٤ا کی رٜی طٜی حِٔٔٓ ٍٝخٕ آُحىی کی
حّ ؿيٝؿہي ٓ٤ں ٓل ٞح٘٣ي ٖٛک  ٍٞ١پَ حٓظؼٔخٍ ک ٤ؿخ ٍہ
ط ٜ۔ ٣ہ  ٙٝکٖ ٓکٖ طٜی ؿْ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٗ حپ٘ ُ ٤حُگ ٍحٓظ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٕٓٓ۹
کخ حٗظوخد ک٤خ۔
ٛللہ ٖ ٔ۴طخ )ٔ۴۷
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َؼٍى فذٌوی ثٓی ٌہی ثبد اپُی کزبة انًٕدٔدی يٍں فلؾہ
 ٕ۹۷رب ٖٓٓ يٍں نکٓزے ہٍں:
„„طلَ٣ک پخکٔظخٕ ک ٝهض ح٣ک حہْ رلغ آُحىی کی چٜڑی ،ؿْ کخ
ط ٍٜٞکخٗگَٓی ح ٍٝہ٘ي ٝكِوٞا کخ ٣ہ طٜخ کہ پہِ ٓذ ک َٓ ٞؿَُ کَ
حٗگَ ٓ ِ٣آُحىی كخ َٛکَ ُ٘٤ی چخہ ٤۔۔ رؼي ٓ٤ں آپْ ٓ٤ں  ١کَٗخ
چخہج کہ آُحىی ٓ٤ں ٓ ٓذ ک ٞكٜہ کْ َ١ف َٓ ٓکظخ ہ ۔ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٗ حّ ط ٍٜٞآُحىی کی ٓوخُلض حّ ٗظَ ٣کی ر٘خ پَ کی کہ
ِٓٔٔخٕ کخ ط ٍٜٞآُحىی ٣ہ ہ ہی ٗہ٤ں کہ آىٓی ح٣ک ؿ َ٤حٓالٓی ٗظخّ
کی ؿالٓی ٓ ٗکَ کَ پ َٜکٔی ىَٓٝے ؿ َ٤حٓالٓی ٗظخّ ٓ٤ں ؿکڑح
ؿخث ۔ ٣خ حَُٓٗ ٞح٣ک ىحهِی ؿ٘گِ آُحىی ُڑے۔ ِٓٔٔخٕ کخ ط ٍٜٞآُحىی
ط ٞہ ہی ٣ہی کہ ؿ َ٤ه ّٞک ؿ َ٤حٓالٓی طِٔٗ ٓ ٢کَ کَ ٙٝ
ٛل٤ق حٓالٓی ٗظخّ هخثْ کَک حّ ٓ٤ں ُٗيگی گِحٍ ٓک ۔ پ َٜحُٗہٞا
ٗو٘ہ حكٞحٍ ٣ہ ہ کہ رخہَ کخ ؿ َِ٤حٗيٍ ک
ٗ ٓؼخٍ ىے کَ کہخ کہ
ٔ
ٗٔزَىحٍٝا ک ٞؿ َِ٤ر٘خٗ ک ُ ٤حٕ ٓخٍی ُٗـَٝ٤ا ک َٓے حّ
ک ہخ ط٤ٓ ٜں ہی ىے ٍہخ ہ طخکہ ِٓٔٔخٕ ؿ ٔ٤پہِ ؿ٤ٓ َ٤ں ؿکڑے
ہٞث ط ٔ٣ٝ ٜہی رؼي ٓ٤ں ؿکڑے ٍہ٤ں۔ ٣ہ ٍٞٛص آُحىی ۂ٤ں
ٓ٘ظٗ ٍٞہ٤ں ہ ۔ۂ٤ں پہِ ٓ رظخ٣خ ؿخث کہ ۂ٤ں حپ٘ ى ٖ٣ح ٍٝحپ٘ی
طہٌ٣ذ ک حك٤خ ک ُ ٤ک٤خ هٞص ىی ؿخث گی۔حگَ حٔ٣خ ٗہ٤ں ط٘١ٝ ٞی
ٓظلي ٙه٤ٓٞض ٓ٤ں الىٓ ٖ٣ٹ٤ٹ ک ه٤خّ کی ٓک٤ٓ ْ٤ں ہْ كٜہ ىحٍ ٗہ٤ں
رٖ ٓکظ ۔ ۂ٤ں طْ حگَ ٓظلي ٙہ٘يٓٝظخٕ ٓ٤ں ى٘٣ی حهظ٤خٍحص ح ٍٝطہٌ٣زی
آُحىی کی ٟٔخٗض ٗہ٤ں ىے ٓکظ ۔ ط ٞپ ٖ٤ُٓ َٜکخ کٞثی ٹکڑح کظ٘
ہی كٜٞا ٓ٤ں رٹ  ،حّ پَ طڑپ  ٙٝؿْ ک ُٓ ٙٝ ٤ؼزٞى ٣خ ىٞ٣طخ
ہ ،ٞپٍٞے ہ٘يٓٝظخٕ ک رخُٔوخرَ ُٓ ٖ٤کخ ح٣ک َٓرغ ٓ َ٤ٹکڑح ہِحٍ
ىٍؿہ ُ٣خى ٙهٔ٤ظی ہ ؿْ ٓ٤ں هيح کخ ى ٖ٣ؿخٍی ٓ ٝخٍی ہٞ۔ ح ٍٝہْ
حّ ٓ٤ں حپ٘ی ُٗيگی کٛ ٞل٤ق ٗکَ ىے ٓک٤ں۔
٣ہ ٝہی ى ٍٝہ ؿْ ٓ٤ں ٤ٓ ٔ۴ٖ۷ں آپ ک ٓ٘ۂِِٓ ٍٞہ ٓ٠خٖٓ٤
„„ِٓٔٔخٕ حٞٓ ٍٝؿٞى٤ٓ ٙخٓی ک٘ٔکٖ‟‟ کظخری ٍٞٛص ٓ٤ں ٓ٘ظَ ػخّ
پَ آث ۔
طَؿٔخٕ حُوَإٓ کخ حؿَح رٜی حٓی ى٤ٓ ٍٝں ٖٖ٤ٓ ٔ۴ں ہٞح۔ حٞٓ ٍٝالٗخ ٗ
ض ى ٖ٣کی ؿيٝؿہي کخ ًٍ٣ؼہ ر٘خ٣خ۔ ح ٍٝحّ ٖٓ ٔ۴ک ػَ٘ے
حٓ حهخٓ ِ
ک حرظيحثی ػَ٤ٓ ٛں آپ کی کظخد ى٤٘٣خص ٗخثغ ہٞثی۔
حّ ُٓخٗ ٓ٤ں ٣ؼ٘ی ٤ٓ ٔ۴ٖ۲ں ٓ٤ي ٓٞىٝىی کی ػالٓہ حهزخٍ ٓ ه٢
 ٝکظخرض َٗٝع ہٞثی۔ ح ٍٝحّ ٓخٍ حُٗہٞا ٗ ؿخٓغ ػِی گڑ ٛک
حٓظلٔخٍ پَ ح٣ک ؿخٓغ طؼِٔ٤ی هخکہ ط٤خٍ ک٤خ۔ ٤ٓ ٔ۴ٖ۷ں آپ کی الہٍٞ
ٓ٤ں ػالٓہ حهزخٍ ٓ ٓالهخص ہٞثی ح ٍٝػالٓہ ٗ آپ ک ٞالہ٘ٓ ٍٞظوَ
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کخ ٓ٘ ٍٙٞى٣خ۔ ُ٤کٖ حُٕ ک

ٓ٘ظوَ ہٞط

ہٗٞ
ہ ٞگ٤خ۔
پٹٜخٕ کٞٹ ٓ٤ں ٓ ٔ۸خٍچ  ٔ۴ٖ۸ک٤ٓ ٞي ٓٞىٝىی ك٤يٍآرخى ىکٖ ٓ
ٓ٘ظوَ ہ ٞگج ٣ہخا آپ ٗ ٓذ ٓ پہِ „„ٓٔجِہ ه٤ٓٞض‟‟ پَ ٓؼَکۃ
حالٍح ٓوخُہ ٓپَى هِْ ک٤خ۔ ؿْ کی حٗخػض ٓ ٓ٤خٓی ح ٍٝهخ ٍٞ١ ٙپَ
ىٞ٣ر٘يی كِوٞا ٓ٤ں ہِکَ ٓچ گجی۔
ٓظلي٘١ٝ ٙی ه٤ٓٞض کی رلغ ِٗحػی ٍٗگ حهظ٤خٍ کَ گجی طٜی۔ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٗ حٓالٓی ه٤ٓٞض کٟٞٞٓ ٞع ر٘خکَ طل ٓ َ٤ٜرہض ٓيَُ
کظخد ُکٜی۔ حّ ٓ٤ں هَإٓ  ٝكي٣غ کی رلؼٞا ک ػالٓ ٙٝـَری ٓؼخُٞا
ح ٍٝكٞحُٞا ٓ ىکٜخ٣خ کہ ه٤ٓٞں کہ٤ں رٜی ٗ ٓ ٖ١ٝہ٤ں ر٘ظی ہ٤ں۔
کٗٞ٤کہ کہ٤ں ط ٞح٣ک ہی ٍٞ٣پِٓ ٖ٤ک ٣خ ٍ٣خٓض ٓ٤ں ط ٖ٤ط ٖ٤ه٤ٓٞں
ٓٞؿٞى ہ٤ں ح ٍٝکہ٤ں ُرَىٓظی ٓ رخٗيٛی گجی ح٣ک ه٤ٓ ّٞں ىحهِی
کٖ ٓکٖ رَپخ ہ ۔ ح ٍٝکہ٤ں ح٣ک ہی ه ّٞک ٹکڑے کخٹ کخٹ کَ حُگ
ک ٤ؿخ ٍہ ہ٤ں۔ ح ٍٝآؽ ط ٞۂخٍے ٓخٓ٘ ٓظلي٘١ٝ ٙی ه٤ٓٞں ٹٞٹ
ٍہی ہ٤ں۔ حٌٓ ٍٝحہذ کی ر٘خ پَ ٓوظِق كَ٣ن حُگ حُگ ہٍ ٞہ ہ٤ں۔٣خ حّ
ٝؿہ ٓ ٗي٣ي طٜخىّ رَپخ ہ٤ں۔ حُـَٞٓ ٝالٗخ ٗ ػخرض کَ ى٣خ کہ
ٟخرطہ
ِٓٔٔخٕ ح٣ک حُگ ه ّٞہ٤ں ؿ ٞحُگ ى ،ٖ٣حُگ ٓؼخَٗص ،حُگ
ٔ
كالٍ  ٝكَحّ ،حُگ طخٍ٣ن ،حُگ آىحد ٗ ٝؼخثَ ٍکٜظ ہ٤ں۔ ٣ہ کظخد
طلَ٣ک پخکٔظخٕ ک ىٍٝحٕ ِْٓٔ ُ٤گ ک ُ ٤رہظَ ٖ٣كَرہ ػخرض ہٞثی۔
حّ ک ٓخطِٔٔٓ„„ ٜخٕ حٞٓ ٍٝؿٞى٤ٓ ٙخٓی ک٘ٔکٖ‟‟ كٜہ حٝ ٍٝ
ىٝثْ ٗ رٜی کخّ ى٣خ۔
ٓگَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حّ ٓ حگِی ح٣ک رخص ؿذ ٟٝخكض ٓ کہی
ط ٞحٗظہخثی ٓٔ٘٤ُ ِْٔٓ ٕٞگ ٗخٍح ٝہ ٞگجی۔ حُٗہٞا ٗ ِٓٔٔخٗٞا ٓ
کہخ کہ ؿي٣ي حٛطالكخص کی ٍ ٓٝطْ ٣و٘٤خ ً ح٣ک  ٖ١ٝپَٓض هٗ ّٞہ٤ں
ہ ٞحٗ ٍٝہ کٔی ٓظلي٘١ٝ ٙی ه٤ٓٞض کخ کِٔٓ ٍٝخ ؿِ ٝرٖ ک ٍٙ
ٓکظ ہ ٞرِکہ حٓالّ ک ٞرَپخ کَٗ ٝحُی ح٣ک پخٍٹی ہ ٞح ٍٝطْ ٓلٞ
ح٣ک ه ّٞکخ پخٍٹ حىح کَٗ کی رـخث ح٣ک حٗوالری پخٍٹی کخ ٓخ پخٍٹ
حىح کَٝ۔ ظخہَ ہ کہ ط٘و٤ي ک ٤رـ َ٤حط٘ی رڑی كو٤وض ر٤خٕ ٗہ٤ں کی
ؿخٓکظی طٜی۔ ٗظ٤ـہ ٣ہ ہٞح کہ ٓ٤ي ٓٞىٝىی کخ ٗخّ ٓوخُل ٖ٤پخکٔظخٕ ٓ٤ں
ُک ٜى٣خ گ٤خ۔ كخالٗکہ حُٗہٞا ٗ هٞى رَٛـ َ٤کی طؤ ْ٤کخ ح٣ک هخکہ پٖ٤
ک٤خ طٜخ ؿذ کہ طؤ ْ٤ک ٓزلغ پَ ٓوظِق آٍح ٓخٓ٘ آ ٍہی ط٤ٜں۔ (٣ہخا
طل َ٤ٜکخ ٓٞهغ ٗہ٤ں ؿ ٞكَ٠حص طل٤ٜالص ک هٞحہٖ ٓ٘ي ہٞا ٙٝ
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کظخد ِٓٔٔخٕ ح٤ٓ ٍٝخٓی ک٘ٔکٖ طٞ٘٤ا ك٣َٗ ، ٜق
حُي ٖ٣پَُ٤حى ٙکی کظخد  Evolution of Pakistanح ٍٝڈحکٹَ حٗظ٤خم
كٔ ٖ٤هَ٘٣ی کی کظخد ٍ ٓ ulema in politicsؿٞع کَ٣ں۔ٓئُق)
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ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓـلِٔٔٓ ٗ ٍٞخٗٞا ک ٓخٓ٘ ٣ہ كو٤وض كخٕ ٣َ١و
ٓ حّ ُٝ ٤هض پَ ر٤خٕ کَ ىی۔ کہ پخکٔظخٕ ر٘٘ ک رؼي ًٓ ٙٝہ
ىحٍ٣خا حُٕ ک َٓ آٗ ٝحُی ط٤ٜں ؿٓ ٞل ٞح٣ک ه ّٞرٖ کَ حٗـخّ ٗہ٤ں
 َُ١كکَ ح ٍٝکَىحٍ ک
ىی ؿخ ٓکظ٤ں۔ رِکہ حٗوالری پخٍٹی ک ٓ
ِ
ٓخط ٜہی حىح کی ؿخ ٓکظی ط٤ٜں۔
ُ
ٓ٘کَ ٣ہ ہٞثی کہ ِٓٔٔخٕ حٞٓ ٍٝؿٞى٤ٓ ٙخٓی ک٘ٔکٖ كٜہ ٓ ّٞحّ
ٝهض ِٓٔٔخٕ ٓ٤خٓی هٞص کی رخٍگخ٤ٓ ٙں ٗخ پٔ٘ي٣ي ٙٹٜہَی
(ٗؼٛ ْ٤ي٣وی۔ حُٔٞىٝىی ٛللہ  ٕ۴۸طخ ٕٖٓ)۔

رشعًبٌ کب عبرٕاں عبل ؽشٔع ہَٕے پش يٕالَب يٕدٔدی َے
اط کب عٕ اداسٌہ يبسچ  ٔ۹ٖ۹يٍں نکٓب۔ اُط کب اٌک ؽقہ ٌہ
ہے
„„٣ہ طٔ٘خث٤ں ىٍ ٓ٤ں پخٍ ٍہخ ہٞا ح ٍٝچ ٜرَّ ٓ حپ٘ ؿْٔ کی ٓخٍی
١خهظ٤ں حُٗہ٤ں كخ َٛکَٗ ک ُ ٤هَچ کَ ٍہخ ہٞا ٓگَ ريهٔٔظی
ٓ حک٤ال حٗ ٍٝہظخ ہٞا۔َٓ٤ی ١خهض ٓليٝى ہ ۔ ٓٝخثَ ٓلوٞى ہ٤ں۔ حٍٝ
ؿ ٞکک ٜکَٗخ چخہظخ ہٞا۔ ٗ ٙٝہ٤ں کَ ٓکظخ۔ ٓخط ٜىٝ ٘٣حُٞا ک ٞڈٗٞٛڈٛظخ
پَٜطخ ہٞا ٓگَ  ٙٝکْ ٣خد ہ٤ں۔ کَٝڑٝا ِٓٔٔخٗٞا کی حّ رٔظی ٓ٤ں
حپ٘ آپ ک ٞحؿ٘زی ح ٍٝؿَ٣ذ پخطخ ہٞا ؿْ ؿ٘٤ٓ ٕٞں ٓزظال ہٞا۔حُّ کخ
ٓـ٘ٓ ٕٞـ ٜکہ٤ں ٗہ٤ں ِٓظخ۔ رَٓٞا ٓ ؿٖ ُٞگٞا طک حپ٘ ه٤خالص
پہ٘کخطخ ٍہخ ہٞا۔حُٕ ک رٜی ؿذ هَ٣ذ ؿخطخ ہٞا طٓ ٙٝ ٞـ ٓ ٜىٍٝ
ٗظَ آط ہ٤ں۔ حُٕ ک کخٕ َٓ٤ی ُرخٕ ٓ ر٤گخٗہ٣ ،ہ ُىٗ٤خ کٞثی حُ ٍٝىٗ٤خ
ہ ۔ ؿْ ٓ َٓ٤ی كطَص ٓخٗٗ ّٞہ٤ں۔ؿٞکک٣ ٜہخا ہٍ ٞہخ ہ ح ٍٝؿٖ
ٗظَ٣خص ،ؿٖ ؿٌرخص ،ؿٖ حؿَحٓ ٝ ٝوخٛي ح ٍٝؿٖ حُُٞٞٛا کی ر٘خ پَ
ہٍ ٞہخ ہ ۔ ٓذ ک هالف ػِْ رـخٝص رِ٘ي کَٗ پَ ٓـز ٍٞہٞا۔ٓ٤ں
حّ ک حؿِحء ٓ٤ں ٓ رؼ ٞکخ رخؿی ح ٍٝرؼ ٞکخ كخٓی ٗہ٤ں ہٞا۔
رِکہ ُکَ کخ رخؿی ہٞا۔ ٓ٤ں طَٓ ْ٤کخ هٞحہٖ ٓ٘ي ٗہ٤ں ہٞا رِکہ ٓٞؿٞىٙ
ُٗيگی کی پٍٞی ػٔخٍص ک ٞطٞڑٗخ چخہظخ ہٞا۔ ح ٍٝحّ کی ؿگہ هخُٚ
حٓالٓی حُٞٞٛا پَ ىَٓٝی ػٔخٍص ر٘خٗ کخ هٞحہخا ہٞا۔حّ کِی ٝۂہ
گ َ٤رـخٝص ٓ٤ں کٞثی ٓـ ٜحپ٘خ ٓخطٜی ٗہ٤ں ِٓظخ۔ ہَ َ١ف ٓ ؿِٝی
رخؿی ہی ِٓظ ہ٤ں۔ؿ ٞحّ رض هخٗ ک کٔی ٗہ کٔی رض ٓ ُٞ
ُگخث ر٤ٹ ٜہ٤ں۔ ہَ ح٣ک کخ ٓطخُزہ ٣ہ ہ کہ ٓذ رظٞا ک ٞطٞڑٝ۔ ٓگَ
َٓ٤ے رض کی َ١ف ٗظَ حُٹٜخ کَ ٗہ ى٣کٜ٘خ۔حٔ٣ی كخُض ٓ٤ں ٗخگِ َ٣ہ
کہ ؿِثی رخؿی کٔی ٗہ کٔی َٓكِہ پَ پہ٘چ کَ ٓـ ٓ ٜحُگ ہٞ
ؿخث٤ں۔ َٓ٤ح ٓخطَٛ ٜف کِی رخؿی ہی ىے ٓکظ ہ٤ں۔ ح ٙٝ ٍٝکْ ٣خد
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ہ٤ں۔ؿزظک ٗ ٙٝہ ِٓ٤ں۔حپ٘ ٓليٝى ٓٝخثَ ح ٍٝحط٘ی ٓليٝى ١خهض ٓ
ٓليٝى پٔ٤خٗہ پَ ٓ٤ں ط٘ہخ ؿ ٞکک ٜکَ ٓکظخ ہٞا۔ ٝہی کَطخ ٍہٞا گخ‟‟۔
ػِٔ٤ض پٔ٘ي ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓ٤ں هٞى حػظٔخىی ط ٞرال کی طٜی۔ ٓگَ
هٞىپٔ٘يی کخ کٞثی ٗخثزہ رٜی حُٕ کی ُٗيگی ٓ٤ں ٗہ طٜخ۔ٗ ٙٝج كخالص
ٓ٤ں ،ى ٖ٣کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ںٗ ،ج طـَرخص حٗ ٍٝج ٍحٓظ ٗکخُ٘ کی
ػخُْ حٓالّ کی
ک ٖٗٞکَط ٍہ ہ٤ں۔ رَٛـ َ٤پخک  ٝہ٘ي ح ٍٝپٍٞے ِ
حٛالف کخ حُٗہٞا ٗ ر٤ڑ ٙحُٹٜخ٣خ ح ٍٝػِٔی ؿيٝؿہي ٓ٤ں حپ٘خ ٛل٤ق کَىحٍ
حىح کَٗ ح ٍٝه٤خىص کخ كَ٠٣ہ حٗـخّ ى٣خ۔ ؿظ٘خ رڑح کخٍٗخٓہ حُٗہٞا ٗ
كکَی ك٤ؼ٤ض ٓ٤ں حٗـخّ ى٣خ۔ حط٘خ ہی رڑح کخٍٗخٓہ حُٗہٞا ٗ ػِٔی ٓطق پَ
رٜی حٗـخّ ى٣خ۔حّ ک ُ ٤حُٗہٞا ٗ ح٣ک ؿٔخػض ر٘خکَ ىػٞص ىی۔ طٞ
ُٞ ٙٝگ رٜی ؿ ٞحُٕ ک„„ ٞطَؿٔخٕ حٓالّ کہظ ط ٜ۔ٗہ َٛف پ٤کٜ
ہٹ گج ۔ رِکہ حُٕ ک ٗخهي رٖ گج ۔ ٓٞالٗخ ٗ ٗج كخالص ٓ٤ں حٓالكی
كکَ ک حك٤خء ح ٍٝط٘ک ٞٗ َ٤طک حپ٘ی ٓٔخػی کٓ ٞليٝى ٗہ ٍکٜخ ،رِکہ
ُىٗ٤خ ک ٞريُ٘ ِٔٔٓ ،خٗٞا ک ٞر٤يحٍ کَٗ کی ،حُٓض کٗ ٞہيح ػِی حُ٘خّ
کخ کَىحٍحىح کَٗ  ،حَٓ رخُٔؼَٝف ٗ ٝہی ػٖ حُٔ٘کَ کی ًٓہ ىحٍی
ٗزٜخٗ ح ٍٝحهخٓض ى ٖ٣کی ُٓہ ىحٍی حُٹٜخٗ ک َُٓ ٤گَّ کَ ى٣خ۔ حُٕ
کی ًحص ٓ٤ں ٓ٘کَ حِٜٓ ٍٝق ،ىحػی ح٘ٓ ٍٝظظْ ،هخثي حٓ ٍٝيرَ کی
ٛالك٤ظٞا کخ حؿظٔخع طٜخ۔٣ہی  ٙٝپہِ ٞہ ؿ ٞحُٗک کَىحٍ ک ٞحٗلَحى٣ض
ػطخ کَطخ ہ ۔ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ۔پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی
ٓلکَِٜٓ ،قٓ ،يرَ ٛللہ )ٕٔ۷ ،ٕٔ۲
ٓئٓٔں ؿٔخػض ٗ ۴
ط٘ک َ٤ؿٔخػض ٓ پہِ ک َٓكِہ ک ٞهٞى
ِ
ِ
ٓخٍ پَ پ٤ٜال ہٞح رظخ٣خہ ٣ؼ٘ی ٖٖ ٔ۴۹ٔ ٓ ٔ۴طک ك٠خ کی ط٤خٍی
ک حّ َٓكِہ ط٘و٤ي  ٝطزِ٤ؾ ٓ٤ں ہَ ى ٝپہِٞإا ٓ ؿ ٞکخّ ہٞح حُّ کی
رہظَٓ ٖ٣وظٍ َٜپٍٞٹ ٝہی ہ ؿٞٓ ٞالٗخ ٓٞىٝىی کی َٓطذ کَى ٙہ ۔
ٓالهظہ ہ7ٞ۔
„„ ح٣ک َ١ف ؿخہِ٤ض ک ہَ گ ٗٞپَ ط٘و٤ي کی گجی ،هيَ٘ٓ ْ٣کخٗہ
حٍٍٝحہزخٗہ ؿخہِ٤ظٞا پَ رٜی ح ٍٝؿي٣ي ٓـَری ؿخہِ٤ض پَ رٜی۔ ؿخہِ٤ض ک
حُٕ حػَحص پَ ؿ ٞحپ٘ی پکِٜی طخٍ٣ن ک ىٍٝحٕ ٓ٤ں ہْ هز ٍٞکَط ٍہ
ہ٤ں ح ٍٝحُٕ حػَحص پَ رٜی ؿ٘ہ٤ں آؽ ہْ حپ٘ی ُٗيگی ٓ٤ں ُ ٤ہٞث ہ٤ں۔حٕ
ٓخٍی ؿخ ہِ٤ظٞا پَ ط٘و٤ي کَک حُٕ کی ػوِی کِٔٞ٣ٍٝا ح ٍٝحُٕ ک
حهالهی  ٝطٔيٗی ٗوٜخٗخص کٝ ٞحٟق ک٤خ گ٤خ۔ ح ٍٝپٍٞح طـِ٣ہ کَک رظخ٣خ
گ٤خ کہ حٓالّ کخ ٍحٓظہ حپ٘ی كکَی ر٘٤خىٝا ح ٍٝحپ٘ ػِٔی ٗظخثؾ ٓ٤ں حٕ
ؿخہِ٤ظٞا ٓ کْ کْ َ١ف ٓٔ ِ٤ہ ۔حّ َ١ف ِٓٔٔخٗٞا ک ٓوظِق
ٓيحٍّ كکَ پَ رٜی ط٘و٤ي کی گجی۔ كوہی ؿٔٞى ک كخٓٞ٤ا پَ رٜی حٍٝ
حؿظہخى ٓطِن ک ٓيػٞ٤ا پَ رٜی۔

396

سخقذ ٔ ػضًٌذ
كي٣غ کخ حٗکخٍ کَٗ ٝحُٞا پَ رٜی ح ٍٝكي٣غ ک رخٍے ٓ٤ں ؿِٞ
کَٗ ٝحُٞا پَ رٜی۔ ى ٓ ٖ٣آُحى ہٝ ٗٞحُٞا پَ رٜی ح ٍٝى ٖ٣ک ٞحپ٘ی
هٞحہ٘خص کخ پخر٘ي ر٘خٗ ٝحُٞا پَ رٜی۔ حّ پٍٞے ط٘و٤يی کخّ ٓ٤ں ؿٞ
کک ٜۂخٍے پٗ ٖ٤ظَ طٜخ َٛ ٙٝف ٣ہ طٜخ۔ کہ ِٓٔٔخٗٞا ک ٛخكذ
كکَ ُٞگٞا کی حُٕ ًہ٘ی حُـٜٞ٘ا ک ٞى ٍٝک٤خ ؿخث ؿٖ کی ٝؿہ ٓ حٕ
ک ُ ٤حٓالّ کٔٓ ٞـٜ٘خ ح ٍٝه٤خالص ک ؿ٘گَ ٓ٤ں حّ کی ٗخٍ ٙحٙ
ک ٞى٣کٜ٘خ ٓ٘کَ ہٍ ٞہخ طٜخ۔
۔۔۔۔۔ىَٓٝی َ١ف حّ َٓكِ ٓ٤ں حٓالّ ک پٍٞے ٗظخّ ُٗيگی ک،ٞ
ٍٓ ٍٞکی ٓ٘ض ٓ٤ں ر٤خٕ ہٞح ہ ۔
ؿٔ٤خ کہ  ٙٝهيح کی کظخد ح ٍٝحُّ ک
ؐ
ٓؼو ٍٞحٓ ٍٝيَُ ٣َ١و ٓ پ ٖ٤ک٤خ گ٤خ۔ حّ ک ػوخثي ح ٍٝحٔ٣خٗ٤خص
كِٔلہ حهالم کٔ٤خ
ٗظَ٣ہ کخث٘خص  ٝحٗٔخٕ ک٤خ ہ ۔ حّ کخ
ک٤خ ہ٤ں۔ حّ کخ
ٔ
ٔ
ہ ۔ حّ کی ػزخىحص کْ ؿَ ٝک ُ ٤ہ٤ں۔  ٙٝحٗٔخٗی َٓ٤ص  ٝکَىحٍ
ک ٞکْ ٓخٗک ٓ٤ں ڈٛخُ٘خ چخہظخ ہ ۔ حّ کی طہٌ٣ذ ک ر٘٤خىی حٍٞٛ
ک٤خ ہ٤ں۔  ٙٝطٔيٕٓ ،ؼ٘٤ضٓ ،ؼخَٗص ،ح٤ٓ ٍٝخٓض ک ُ ٤ک٤خ هخػيے
طـ ِ٣ٞکَطخ ہ ۔ ح ٍٝحّ ک ِٓحؽ ٓ کْ هْٔ کی ٗظخّ طؼِ٘ٓ ْ٤خٓزض
ٍکٜظخ ہ ۔  ٙٝحٗٔخٗی ُٗيگی ک ٓٔخثَ ک ٞپہِ کْ َ١ف كَ کَطخ طٜخ۔
ح ٍٝآؽ کْ َ١ف کَ ٓکظخ ہ ۔ حٕ طٔخّ حُٓ ٍٞک ٞؿہخا طک ۂخٍے رْ
ٓ٤ں طٜخ ہْ ٗ ح٣َ١ ٔ٣وٞا ٓ پ ٖ٤کَٗ کی ک ٖٗٞکی۔ ؿٞ
ٓٞؿٞى ٙى ٍٝک طؼِ٣ ْ٤خكظہ آىٓی کٓ ٞطٔجٖ کَ ٓک٤ں ٓگَ حّ کخّ کخ
ٓوٜي ٓل ٞح٣ک ػِٔی هيٓض حٗـخّ ى٘٣خ ٗہ طٜخ۔ رِکہ حٓ ٍُٝ ٍٝ
ۂخٍے پٗ ٖ٤ظَ ٣ہ طٜخ۔ کہ ؿُٞ ٞگ ٓٞچ ٓٔـ ٜکَ حٓالّ ک ٓؼظوي
ہٞا۔  ٙٝحّ ک ٞػٔالً هخثْ کَٗ ک ُ ٤رٜی ط٤خٍ ہ ٞؿخث٤ں۔ حّ ُ ٤ہْ
ہَ هيّ پَ ىٓخؿٞا کٓ ٞطٔجٖ کَٗ ک ٓخطٓ ٜخط ٜىُٞا ک ٞحکٔخٗ کی
رٜی ک ٖٗٞکَط ٍہ ۔ ح ٍٝحٔ٣خٕ کی ىػٞص ک ٓخط٣ ٜہ رخص رٜی ًہٖ
ٗ٘ ٖ٤کَط ٍہ کہ کٞثی ى ٖ٣کٔی ىَٓٝے ى ٖ٣کی آؿ٤ٓ ٕٞں
پَٗ ٍٕٝہ٤ں پخ ٓکظخ۔ ُہٌح ؿُٞ ٞگ رٜی ٓک ىٍ ٓ حٓالّ کی پَٝ٤ی
کَٗخ چخہظ ہٞا۔حُٗہ٤ں ُىٗ٤خ ٓ٤ں کلَ کی حٓخٓض کی رـخث حٓالّ کی
حٓخٓض هخثْ کَٗ ک ُ َٓ ٤ىٛڑ کی رخُی ُگخٗ پَ ط٤خٍ ہٗٞخ
چخہج ‟‟۔
ض حٓالٓی کخ ٓوٜي ،طخٍ٣ن ،الثلہ ػَٔ ٛللہ ٖٕ طخ )ٕ۲
(ؿٔخػ ِ

رؾکٍم عًبػذ کی رٍبسی:

ٓٞالٗخ كَٓخط ہ٤ں7۔ ؿذ ٓ٤ں ٗ ى٣کٜخ کہ َٓ٤ی آٝحُ ٛيح رٜلَح ػخرض
ہٍ ٞہی ہ ط ٞپ َٜىَٓٝح هيّ ؿَ٤ٓ ٞی ٓٔـ٤ٓ ٜں آ٣خ٣ ،ہ طٜخ کہ حپ٘ی
َ١ف ٓ ح٣ک حٔ٣ی ؿٔخػض ٓ٘ظْ کَٗی چخہ ٤۔ ؿٛ ٞخكذ کَىحٍ
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ُٞگٞا پَ ٓ٘ظَٔ ہ ٞح ٍٝحُٕ كظ٘ٞا کخ ٓوخرِہ کَ ٓک
آٍہ ہ٤ں‟‟۔
ِٓ٣ي حرظيح حپَ ۹ٓ َ٣طَؿٔخٕ ٓ٤ں ُکٜخ7۔
„„حد حٗٔخٗ٤ض کی ٗـخص حٓالّ ٓ٤ں ہ ُ٤کٖ حّ کخ ٣ہ ٓطِذ ٗہ٤ں کہ رْ
حٓالّ کی ىػٞص ٗخثغ کَ ى٣ں حُ ٍٝىٗ٤خ ٓلظٞف ہ ٞؿخث گی۔ ہَ ٓٞؿٞىٙ
طہٌ٣ذ کی ٗکٔض ٣ٍ ٝوض ک ُ ٤ح٣ک هٞص ح ٍٝح٣ک گَ ٙٝکی
ٍَٟٝص ہٞطی ہ ۔ ح ٍٝپٗ َٜجی طہٌ٣ذ الٗ ک ُ ٤ح٣ک كکَ حٍٝ
ح٣ک ؿٔخػض کی ٍَٟٝص ہٞطی ہ ۔ پْ ُىٗ٤خ ک ٞآث٘ي ٙى ٍٝظِٔض ک
هطَے ٓ رکخٗ ح ٍٝحٓالّ کی ٗؼٔض ٓ رہَ ٍٝ ٙکَٗ ک ُ٤
َٛف حط٘ی رخص کخكی ٗہ٤ں۔ کہ ٣ہخا ٛل٤ق ٗظَ٣ہ ٓٞؿٞى ہ ۔ ٛل٤ق
ٗظَ ٣ک ٓخط ٜح٣ک ٛخُق ؿٔخػض کی رٜی ٍَٟٝص ہ ‟‟۔
ؿ ٞآگ

آگ

ٗظَ

أس رُوٍؾبد يٍں نکٓزے ہٍں:۔

„„٣ہ َٗ٣ؼض حُٕ رہخىٍ َٗٝ٤ا ک ُ ٤حُطَی ہ ؿ ٞہٞح کخ ٍُم ريٍ
ى ٘٣کخ ػِّ ٍکٜظ ہٞا۔ ؿ ٞىٍ٣خ کی ٍٝحٗی ٓ ُڑٗ ح ٍٝحّ ک
رہخإ ک ٍُم ک ٞريٍ ى ٘٣کی ۂض ٍکٜظ ہٞا ،ؿٛ ٞزـۃ ہللا کُ ٞىٗ٤خ
ک ہَ ٍٗگ ٓ ُ٣خىٓ ٙلزٞد ٍکٜظ ہٞا ح ٍٝحٓی ٍٗگ ٓ٤ں طٔخّ
ُىٗ٤خ کٍٗ ٞگ ى ٘٣کخ كِٛٞہ ٍکٜظ ہٞا۔ِٓٔٔخٕ ؿْ کخ ٗخّ ہ ٙٝ
ىٍ٣خ ک رہخإ پَ رہ٘ ک ٤ِ٤پ٤يح ہی ٗہ٤ں ہٞح۔ حّ کی آكَ ٖ٘٣کخ ٓوٜي
ہی ٣ہی ہ کہ ُٗيگی ک ىٍ٣خ ک ٞحُّ ٍحٓظہ پَ ٍٝحا کَىے ؿ ٞحّ
َٛحٔٓ ١ظو ْ٤ہ ۔
ک حٔ٣خٕ  ٝحػظوخى ٓ٤ں ٍح ٍِ ٙحٓض حٍٝ
ِ
ذ گٓ ٞل٘يحٕ)
(ط٘و٤لخص ٕٞٔ٠ٓ ،کَٓ ٖ٤ىحٕ ٗہ ٌٓہ ِ

عٍبعی کؾًکؼ ؽقہ عٕو يٍں نکٓزے ہٍں:

ٍَٟٝی ہ کہ ٔ٣ٝی ہی طلَ٣ک حُٹ ، ٜحُّ هْٔ ک حٗلَحىی ک٣َ٤کٹَ
ط٤خٍ ہٞا ،حّ َ١ف کخ حؿظٔخػی حهالم ر٘  ،حٓی  َُ١ک کخٍکٖ
طَر٤ض پخث٤ں ،حٓی ڈ٘ٛگ کی ُ٤ڈٍ ٗپ ط٤خٍ ہ ٞح ٍٝحّ ک٤ل٤ض کخ
حؿظٔخػی ػَٔ ہ ٞؿْ کخ حهظ٠خ حُّ هخٗ ٙظخّ كکٓٞض کی ٗٞػ٤ض
كطَطخ ً کَطی ہ ؿٔ ہْ ر٘خٗخ چخہظ ہ٤ں‟‟۔

اعی کزبة عے اٌک أس مشٔسی اهزجبط:
„„حّ ک ٞحُٞ ٔ٣گٞا کی ٍَٟٝص ہ ؿٖ ک ىُٞا ٓ٤ں هيح کخ هٞف
ہٞ۔ ؿ ٞهيح ک ٓخٓ٘ حپ٘ی ًٓہ ىحٍی کخ حكٔخّ ٍکٜظ ہٞا۔ ؿُ ٞىٗ٤خ
پَ آهَص ک ٞطَؿ٤ق ىٝ ٘٣حُ ہٞا۔ ؿٖ کی ٗگخ٤ٓ ٙں حهالهی ٗلغ ٝ
ٗوٜخٕ کخ  ُٕٝىٗٞ٤ی ٗلغ ٗ ٝوٜخٕ ٓ ُ٣خى ٙہٞ۔ ؿ ٞہَ كخٍ ٓ٤ں حُّ
 َُ١ػَٔ ک پخر٘ي ہٞا۔ؿ ٞحُٕ ک ُٔٓ ٤ظوَ  ٍٞ١پَ ر٘خ
ٟخرطہ حٍٝ
ِ
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ى٣خ گ٤خ ہ ۔ ؿٖ کی طٔخّ ٓؼی  ٝؿہي کخ ٓوٜي هيح کی ٍٟخ ہٞ۔ ؿٖ پَ
ٗوٜی ٣خ هٓٞی حؿَح ٝکی ر٘يگی ح ٍٝہٞح  ٝہ ّٞکی ؿالٓی ِٓٔٗ ٢ہ
ہٞ۔ؿ ٞط٘گ ٗظَی ح ٍٝطؼٜذ ٓ پخک ہٞا۔ ؿٓ ٞخٍ ح ٍٝكکٓٞض ک
ٗ٘ ٓ٤ں ريٓٔض ہٝ ٗٞحُ ٗہ ہٞا۔ ؿ ٞىُٝض ک كَ ٚ٣ح ٍٝحهظيحٍ
ک رٜٞک ٗہ ہٞا۔ ؿٖ کی َٓ٤طٞا ٓ٤ں ٣ہ ١خهض ہ ٞکہ ُٓ ٖ٤ک
ض هيٍص ٓ٤ں آث٤ں ط ٙٝ ٞپک حٓخٗض ىحٍ ػخرض ہٞا۔
هِحٗ حُٕ ک ىٓ ِ
ؿذ رٔظٞ٤ا کی كکٓٞض حُٕ ک ہخط٤ٓ ٜں آث طٍ ٙٝ ٞحطٞا کی ٗ٘٤ي ٓ
ٓلَ ّٝہ ٞؿخث٤ں۔ حُٞ ٍٝگ حٕ کی ه٤خىص ٓ٤ں حپ٘ی ؿخٕٓ ،خٍ ،آرَ ٝہَ
چ ِ٤کی َ١ف ٓ ر هٞف ٍہ٤ں۔ ؿذ  ٙٝكخطق کی ك٤ؼ٤ض ٓ کٔی
ِٓک ٓ٤ں ىحهَ ہٞا۔ طُٞ ٞگٞا ک ٞحُٕ ٓ هظَ  ٝؿخٍص گَی ،ظِْ ٝ
ٓظْ ،ح ٍٝريکخٍی ٗ ٝہٞص ٍحٗی کخ کٞثی حٗي٘٣ہ ٗہ ہ‟‟ٞ۔
ٌہ رٓب كکشی پظ يُظش عظ کی رٍبسی يکًم ہَٕے پش اگغذ
ذ اعاليی هبئى ہٕئی۔
ٔٔ۹۹يٍں عًبػ ِ
٣ہ  ۷۷حكَحى پَ ٓ٘ظَٔ ح٣ک ٓوظ َٜهخكِہ طٜخ۔ ؿ٘ہٞا ٗ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی
ض حٓالٓی ک حٓظ٤خُ پَ ٍ٘ٗٝی ڈحُظ
کی ىػٞص پَ ُز٤ک کہخ۔ ؿٔخػ ِ
ہٞث حُٗہٞا ٗ کہخ۔
„„حٕ طلَ٣کٞا کی ٗظَ َٛف (ٓوخٓی) ِْٓٔ ه ّٞطک ٓليٝى ٍہی ہ ۔
کٔی ٗ ٓٝؼض حهظ٤خٍ کی ط٣ُ ٞخى٣ُ ٓ ٙخى ٙرْ حط٘ی کہ ُىٗ٤خ ک
ِٓٔٔخٗٞا طک ٗظَ پ٤ٜال ىی۔ ٓگَ رہَكخٍ ٣ہ طلَ٣ک٤ں َٛف حُٕ ُٞگٞا
طک ٓليٝى ٍہ٤ں ؿ ٞپہِ ٓ „„ِْٓٔ ه٤ٓ ‟‟ّٞں ٗخَٓ ہ٤ں۔ ح ٍٝحُٕ کی
ىُکٔپ٤خا رٜی حُٗہی ٓٔخثَ طک ٓليٝى ہ٤ں۔ ؿٖ کخ طؼِن ِٓٔٔخٗٞا ٓ
ہ ۔ حٕ ک کخٓٞا ٓ٤ں کٞثی چ ِ٤حٔ٣ی ٗخَٓ ٗہ٤ں ٍہی ہ ۔ ؿ ٞؿَ٤
ِٓٔٔٞا ک ٞحپ َ٤کَٗ ٝحُی ہٞ۔ رِکہ رخُلؼَ حٕ ٓ٤ں ٓ حکؼَ کی
َٓگَٓ٤خا ؿِٞٔٔٓ َ٤ا ک حٓالّ کی َ١ف آٗ ٓ٤ں حُُٹی ٓ ِّي ٍح ٙرٖ
گجی ہ٤ں۔ُ٤کٖ ۂخٍے ُ ٤چٗٞکہ هٞى حٓالّ ہی طلَ٣ک ہ ۔ ح ٍٝحٓالّ
کی ىػٞص طٔخّ ُىٗ٤خ ک حٗٔخٗٞا ک ُ ٤ہ ۔ ُ ٖہٌح ۂخٍی ٗظَ کٔی
هخ ٙه٣ ،ّٞخ کٔی هخِٓ ٙک ک ٝهظی ٓٔخثَ ٓ٤ں حُُـٜی ہٞثی ٗہ٤ں
ٗٞع حٗٔخٗی حٓ ٍٝخٍے کَ ٖ٤ُٓ ٙپَ ٤ٓٝغ ہ ۔ طٔخّ
ہ ۔ رِکہ پٍٞی
ِ
حٗٔخٗٞا ک ٓٔخثَ ُٗيگی ۂخٍے ٓٔخثَ ُٗيگی ہ٤ں ح ٍٝہللا کی کظخد
ح ٍٝحّ ک ٍٓ ٍٞکی ٓ٘ض ٓ ہْ حٕ ٓٔخثَ ُٗيگی کخ  ٙٝكَ پٖ٤
کَط ہ٤ں۔ ؿْ ٓ٤ں ٓذ کی كالف حٓ ٍٝذ ک ُٓ ٤ؼخىص ہ ‟‟۔
ض حٓالٓی كٜہ حٛ ٍٝللہ ٔٔ)
(ٍٝىحى ؿٔخػ ِ
ض حٓالٓی کخ ٝؿٞى ىٍح َٛح٣ک ٗظَ٣خطی طلَ٣ک کخ ٍٝپ ہ ۔
ؿٔخػ ِ
ر٘٤خىی پہِ٣ ٞہ ہ کہ ٓٞالٗخ ٗ ؿٔخػض ک ىٓظ٤ٓ ٍٞں پہِ ہی ىٕ
ٓ ؿ ٞر٘٤خىی چٍ ِ٤کٜی ہ ۔  ٙٝحّ کخ ٝژٕ )(visionہ ؿْ ٓ٤ں ال
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ض
ٖحُہ حال ہللا ٓلٔي ٍٓ ٍٞہللا کخ ط ،ٍٜٞح ٍٝحّ ک طوخ ٟؿٔخػ ِ
حٓالٓی کخ ٓل ٍٞہ٤ں۔ ؿٔخػض ک ىٓظ ٍٞکخ ٓذ ٓ حہْ كٜہ ٣ہی
ض
ہ ۔ حّ ٓ٤ں پہِی ر٘٤خىی چ ِ٤ہللا کی كخکٔ٤ض ،ى ٖ٣کی حهخٓض ،كکِ ٓٞ
طؼخُی ح ٍٝحُّ ک
ٖحُہ٤ہ کخ ه٤خّ ،حُٗ ٍٝيگی ک پٍٞے ٗظخّ ک ٞہللا
ٖ
ٍٓ ٍٞﷺ کی ہيح٣ض پَ حُ َٓ َٗٓ ٞطذ کَٗ کخ ػِّ حَٓ ٍٝگَّ
ؿيٝؿہي کخ ػہي ہ ۔ حّ ٓ٤ں ىَٓٝی ر٘٤خىی چ٣ ِ٤ہ ہ کہ حٗٔخٕ هخرَ
ٓؼ٤خٍ كن
طؼخُی ک آهَی ٍٓ ٍٞﷺ ک ٓٞح کٞثی
حكظَحّ ہ ُ٤کٖ ہللا
ٖ
ِ
ُ
طؼخُی ح ٍٝحّ ک آهَی ٍٓ ٍٞﷺ
ٗہ٤ں۔ ح َٛکٔٞٹی حٓ ٍٝؼ٤خٍ ہللا
ٖ
ہ٤ں۔ رخهی ٓذ ک ٞحّ ِٓ٤حٕ پَ پَکٜخ ؿخث گخ۔ ح ٍٝؿ ٞؿظ٘خ حّ ٓؼ٤خٍ
ٓ هَ٣ذ ہٞگخ۔  ٙٝحط٘خ ہی ٓلظَّ ہٞگخ۔ ؿٔخػض ک ه٤خّ ٓ٤ں ٣ہ حٍُٞٛ
رٜی کخٍكَٓخ ٍہخ۔ کہ حّ کی ٍک٘٤ض رال حٓظ٤خُ طٔخّ ِٓٔٔخٗٞا ک ُ٤
کِٜی ہ ۔ ُ٤کٖ ٍکٖ  ٙٝر٘ گخ ؿٗ ٞؼٍٞی  ٍٞ١پَ حّ ًٓہ ىحٍی کٞ
هز ٍٞکَے ح ٍٝحّ ک طوخٟٞا کٞپٍٞح کَٗ کخ ػہي کَے۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٞٓ ،ٕٓٓ۹الٗخ ٓٞىٝىی ٓلکَ ِٜٓق ٓيرَ حُ
پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي ٛللہ )ٕٔ۷
ض حٓالٓی ک ىٓظٜٗ ،ٍٞذ حُؼٝ ٖ٤ؿ َٙ٤پَ رلغ ہْ کٔی حٍٝ
(ؿٔخػ ِ
ٓٞهغ پَ حُٹٜخ ُ٤ظ ہ٤ں کٗٞ٤کہ ٣ہ رلغ ٣ہخا ٞ١حُض کخ رخػغ ر٘ گی)
ہخا حُزظہ حّ ِِٓٔ ٓ٤ں پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي کخ ح٣ک ٍَٟٝی ر٤خٕ
ىٍؽ کَٗخ ٓ٘خٓذ ہٞگخ۔ ُ ٙٝکٜظ ہ٤ںٞٓ„„ 7الٗخ ک ػِٔی کخّ ٓ٤ں ٓذ
ٓ رڑح کخٍٗخٓہ طلہ ْ٤حُوَإٓ ہ ۔طـي٣ي  ٝحك٤خث ى ٖ٣ک ط٤ٓ ٍٜٞں
هَإٓ کَٓ ٞکِی ك٤ؼ٤ض كخ َٛہ ۔ ٣ہ رخص هٞى ٓٞالٗخ ٗ ٓـٓ ٜ
كَٓخثی ہ ۔„„ؿذ ؿٔخػض هخثْ ہٞثی ط ٞحّ ک رؼي ٓ٤ں ٗ ٍَٟٝی
ٓٔـٜخ کہ حّ ؿٔخػض کخ طؼِن هَإٓ ٓ هخثْ کَٝا۔ ح ٍٝؿ ٞکک٤ٓ ٜں
ٗ هَإٓ ٓ ٓٔـٜخ ہ حٓ حّ ٣َ١و ٓ ر٤خٕ کَٝا کہ ؿٔخػض
ح ٍٝپٍٞی ه ّٞهَإٓ کی ٍ٘ٗٝی ک ىحثَے ٓ٤ں آؿخث ۔ ح ٙٝ ٍٝهَإٓ
ٓ طؼِن هخثْ کَک حّ ٓ٤ں َٗ٣ک ہٓ ٞک ۔طخکہ ؿ ٞطزيِ٣ی َٓ٤ے
پٗ ٖ٤ظَ ہ ح ٍٝؿْ کخ ٓخهٌ ،ؿڑ ،ح ٍٝر٘٤خى هَإٓ ہ حُّ طک ٍٓخثی
كخ َٛکی ؿخ ٓک ‟‟ ٣ہ ٝہی کخّ ہ ؿٗ ٞخُٝ ٙی ہللا َٓك ٗ ّٞحپ٘
ى٤ٓ ٍٝں ک٤خ۔ حّ َ١ف ٓٞالٗخ کی حك٤خثی كکَ ک حٗيٍ „„طلہ ْ٤حُوَإٓ‟‟
ح٣ک پٔ٤خٗ کی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظی ہ ۔ كو٤وض ٣ہ ہ کہ „„طلہ ‟‟ْ٤کی ٗکَ
طؼخُی ٗ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ًٍ٣ؼ حّ ىٍٝ
ٓ٤ں ؿظ٘ی رڑی ٗؼٔض ہللا
ٖ
ٓ٤ں حُٓض ک ٞىی ہ حّ پَ حپ٘ هخُن ٓ ٝخُک کخ ؿظ٘خ ٗکَ حىح ک٤خ
ؿخث  ٙٝکْ ہ ۔طلہ ْ٤حُوَإٓ ٓٞالٗخ ک كکَی کخّ کخ ٓذ ٓ َٓکِی
حٓ ٍٝيح رہخٍ کخٍٗخٓہ )(Ever lastingہ ۔ ٣ہ ٓٞالٗخ ک ػِْ حُکالّ کخ
رٜی رہظََٓ ٖ٣هغ ہ ۔ حّ ٓ٤ں ٓٞالٗخ کی چ٘ي ح ّ٤ُٝخص رٜی ہ٤ں ؿٖ ٓ٤ں
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ٓ٤ں

طَؿٔ کی ؿگہ طَؿٔخٗی ،ہَ ٍٓٞص کخ ٓويٓہ ،ح ٍٝپ َٜطَؿٔ
پَ٤حگَحف ر٘يی هخرَ ًکَ ہ٤ں۔ (ح٠٣خ ً ٛللہ )ٕٕ۴
طَٔ٤ح ىَٝٗ ٓ ٔ۴۹ٔ ٍٝع ہٞکَ  ٔ۴۷۴پَ حهظظخّ پٌ َ٣ہٞطخ ہ ۔ؿذ
حػِی ک رالٝے پَ ہْ ٓ ٍهٜض ہٞث ۔ آگٔض ٔ٤ٓ ٔ۴۹ں
ٍك٤ن
ٙٝ
ٖ
ِ
ض حٓالٓی ک ه٤خّ ک ٓخط ٜہی ٓٞالٗخ کی ٓ٘ظْ حؿظٔخػی ؿيٝؿہي
ؿٔخػ ِ
کخ ىَٝٗ ٍٝع ہٞطخ ہ ۔ حُزظہ حّ ٓ پہِ ٤ٓ ٔ۴ٖ۸ں ػالٓہ ٓلٔي
حهزخٍ َٓك ّٞکی ىػٞص پَ ك٤يٍآرخى ىکٖ ٓ ىحٍحالٓالّ (پ٘ـخد) ٓ٘ظوِی
حٝ ٍٝہخا حىحٍ ٙىحٍحالٓالّ کخ ه٤خّ ىٍح َٛحّ رڑے کخّ کخ حرظيحثی َٓكِہ
)(Spade workطٜخ ؿزکہ حّ کی ىہِ (threshold) ِ٤حگٔض ٔٔ۴۹
ہ ۔ حّ طٓ ٖ٤خُہ ػَ٤ٓ(1941-1938) ٛں  ٙٝحُٓض کی طؼٔ َ٤حٍٝ
حّ ک حٗيٍ ٓطِٞرہ طزيٞ٤ِ٣ا ک ُ ٤ح٣ک ٓظزخىٍ ٗؼ ٍٞکی پٍَٕٝ
کَط ٍہ ۔ ح ٍٝحّ کی َ١ف پ ٖ٤هيٓی کَٗ ک ُ ٤ح٣ک ۂہ
ؿہض حؿظٔخػی ؿيٝؿہي کخ آؿخُ ک٤خ۔ ٣ہ حُٕ کی ُٗيگی کخ ٓذ ٓ ُ٣خىٙ
ہ٘گخٓہ ه ِ٤ح ٍٝحٗوالری ى ٍٝطٜخ۔ ؿْ ٓ٤ں ٓ٤ي ٓٞىٝىی کخ ٝژٕ رٜی
کِٜی کظخد کی َ١ف ٓذ ک ٓخٓ٘ طٜخ۔ حّ ٝژٕ ک ٓطخرن ُٗيگی
ک ٗو٘ ک ٞحُ َٓٗ ٞطؼٔ َ٤کَٗ کی حؿظٔخػی ؿيٝؿہي ک ٓخٍے
للہ هَ١خّ ہی پَ ٗہ٤ں رِکہ ٍٗگ  ٝر ٞکی حّ ُىٗ٤خ ٓ٤ں
هيٝهخٍ رٜی ٔ ٛ
حپ٘ی طٔخّ طَ ٍػ٘خثٞ٤ا ح ٍٝطل٤ٜالص ک ٓخط ٜى٣ک ٜؿخ ٓکظ ہ٤ں۔
ح٣ک چٜٞٹ ٓ ٓـِّ (طَؿٔخٕ حُوَإٓ) ٓ َٗٝع ہٝ ٗٞحُی ٣ہ
ؿيٝؿہي ٗہ َٛف رَػظ ْ٤ہی ک  ٝ ٍٞ١ػَ٤ٓ ٝں طہِکہ ٓـخٗ کخ
رخػغ ر٘ی رِکہ ح٣ک ػخُٔگ َ٤حٗوالری طلَ٣ک کخ ٍٝپ ىٛخٍ گجی۔
(ح٠٣خ ً ٛللہ  ٔ۸۴طخ ٓ)ٔ۴
 ٔ۹حگٔض  ٔ۴۹۷ک ٞپخکٔظخٕ هخثْ ہٞح۔ ٓ٤ي ٓٞىٝىی پٹٜخٕ کٞٹ ٓ
الہ٘ٓ ٍٞظوَ ہٞگج ۔ پخکٔظخٕ رٖ گ٤خ۔ ح ٍٝطلَ٣ک چالٗ ٝحُی ؿٔخػض
ٓخٍ
رط ٍٞح٣ک كخطق ؿٔخػض ک ػہي ٝ ٙؿخ ٙحٓ ٍٝلخى ٘ٓ ٝلؼض کخ ِ
ؿ٘ٔ٤ض ٓٔ٤ٹ٘ ٓ٤ں ٓ٘ـ ٍٞہُ ٗٞگی۔ ط ٞکٔٔٗٞ٤ٹٞا ح٤ٓ ٍٝکَُٞ
ٓٹٞا حِٔٔٓ„„ ٍٝخٗی رال حٓالّ‟‟ ٓ آٍحٓظہ ؿخگَ٤ىحٍٝا ح٤ُ ٍٝڈٍٝا
ح ٍٝکَحث ک ر ٓوٜي ٜٓ٘لٞاٛ ،لخكٞ٤ا ح ٍٝهط٤زٞا ک ُ٤
ہَ َ١ف ٍحٓظ ک َٜگج کہ  ٙٝحٓالّ حٓالّ ک ٗ٤ٓ ٍٞں ح٣ک الىٖ٣
ؿٔہٍٞی ٗظخّ ه ّٞپَ ِٓٔ ٢کَ ى٣ں۔
ٓگَ حرٜی  ٙٝکک٣ُ ٜخى ٙکخّ ٗہ کَ پخث ط ٜکہ كٍَٝی ٤ٓ ٔ۴۹۸ں
(ط٘ک َ٤پخکٔظخٕ ک ٞحرٜی ٓ ۲ہ ٘٤ہی گٍِے طٞٓ) ٜالٗخ ٓٞىٝىی کی
َ١ف ٓ چخٍ ٗکخطی ٓطخُزہ حّ ؿَ ٝک ُ ٤حُٹٜخ٣خ گ٤خکہ ٍ٣خٓض
کی ىٓظٍٞی ط٘ک ٓ َ٤پہِ حّ کی ٍَٟٝی ر٘٤خى٣ں ٓؼ ٖ٤کَ ىی
ؿخث٤ں۔کک ٜى َٓ َ٣چکَح گج ۔ َٓکخٍ ٗ ىكظَٝا ٓ ُ کَ
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ٓٔـيٝا طک ٍٓٞچ ک ٍٜٞىث ٤۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کِٓ ٞظخٕ ؿ٤ٓ َ٤ں
پہ٘کخ ى٣خگ٤خ۔ چخٍٗٝخچخٍ ٕٔ ٓخٍچ  ٔ۴۹۴ک„„ ٞهَحٍىحى ٓوخٛي ‟‟پخّ
(حُٔٞىٝىی۔ٗؼٛ ْ٤ي٣وی)
کی گجی ۔
ٝحٟق ٍہ کہ ه٤خّ پخکٔظخٕ ک چ٘ي ٓخ ٙرؼي ہی پخکٔظخٕ کی پہِی ىٓظٍٞ
ٓخُ حٓٔزِی ک ٍکٖ ح ٍٝپ٘ـخد ٍٓٞ٤ٗٞ٣ٹی ک ٝحثْ چخَِٗٔ ڈحکٹَ
ػَٔ ك٤خص ِٓک ٗ حُٗہ٤ں ٍٓٞ٤ٗٞ٣ٹی ال کخُؾ ٓ٤ں حٓالٓی هخٗ ٕٞک
كٞحُ ٓ ُ٤ککَ ى ٘٣کی ىػٞص ىی طٜی۔ حّ ىػٞص پَ ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٗ  ۲ؿٍ٘ٞی  ٔ۴۹۸ک ٞحٓالٓی هخٗ ٕٞک ٟٓٞٞع پَ ح٣ک
طلِ٤ٜی ُ٤ککَ ى٣خ طٜخ ؿْ ٓ٤ں حٓالٓی هخٗ ٕٞکی كو٤وض ،حّ کی ٍٝف،
حّ کخ ٓوٜي ح ٍٝحّ ک ر٘٤خىی حُٟٝ ٍٞٛخكض ٓ ر٤خٕ ک ٤طٜ
حّ ک رؼي ٕٔ كٍَٝی  ٔ۴۹۸ک„„ ٞپخکٔظخٕ ٓ٤ں حٓالٓی هخٗ ٕٞکخ ٗلخً
کْ َ١ف ہٓ ٞکظخ ہ ۔‟‟ ک ٟٓٞٞع پَ ٍٓٞ٤ٗٞ٣ٹی ال کخُؾ الہ٤ٓ ٍٞں
ح٣ک ح٤ُ ٍٝککَ ى٣خ طٜخ۔ پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ُکٜظ
ہ٤ں کہ „„حگَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حٓالٓی هخٗ ٕٞک ٟٓٞٞع پَ پ٘ـخد
ٍٓٞ٤ٗٞ٣ٹی ال کخُؾ ٓ٤ں طوَٗ َ٣ہ کی ہٞطی۔ ح ٙٝ ٍٝچخٍ ٗکخطی پَٝگَحّ
پٍٞی ه ّٞک ٓخٓ٘ پٗ ٖ٤ہ ک٤خ ہٞطخ ط ٞهَحٍ ىحى ٓوخٛي کزٜی پخّ ٗہ
ہٞطی۔ ٣ہ ٓٞالٗخ کی كکَٝ ،ژٕ ،ح ٍٝؿيٝؿہي طٜی ؿٔ هز٤ُٞض ػخّ
كخ َٛہٞثی۔ ٓ٤ں پٍٞے ٣و ٓ ٖ٤کہہ ٓکظخ ہٞا کہ ٓٞالٗخ ٗز َ٤حكٔي
ػؼٔخٗی َٓكٞٓ ،ّٞالٗخ ظلَ حكٔي حٜٗخٍی َٓك ّٞح ٍٝچٞىَٛی ؿالّ
ٓلٔي کی کٞ٘ٗٞا ٓ „„هَحٍ ىح ِى ٓوخٛي‟‟ کخ ؿٞٔٓ ٞى ٙپہِی ىٓظٍٞ
ٓخُحٓٔزِی ٗ ٓ٘ظ ٍٞک٤خ۔ ٣ہ ٓٔٞى ٙحٓٔزِی ٓ٤ں پخّ ہ ٓ ٗٞهزَ
ِٓظخٕ ؿ٤ٓ َ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ٞىکٜخ٣خ گ٤خ۔ح ٍٝحٕ کی ٍٟخ ٓ٘يی ک
رؼي ہی  ٙٝحٓٔزِی ک كِ ٍٞپَ پ ٖ٤ح ٍٝپ٘ٓ َٜظ ٍٞہٞح طٜخ ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٛ ٕٓٓ۹للہ
)ٕٕ۹
٣ہ هَحٍىحى ٗہ َٛف حٓالٓی ٍ٣خٓض ک ه٤خّ کخ ىٝٹٞک حػخى ٙطٜی رِکہ
حّ ٓ٤ں  ٙٝطٔخّ هط ١ٞرٜی ٌٓک ٍٞط ٜؿٖ پَ حٓالٓی ٍ٣خٓض حٍٝ
ٓؼخَٗے کی ط٘ک َ٤کی ؿخث گی۔ هَحٍ ىحى ٓوخٛي کی ح٣ک ح ٍٝحۂ٤ض
ٗظَ٣ہ ٓ٤خٓض ک طلض
ٍٓٞم حٓ ٍٝزٞٗ َٜٹ کَ٣ں گ ۔ کہ حٓالٓی
ٔ
ؿ ٞحٛطالكخص ح ٍٝؿ ٞحٓظ٤خُی ُرخٕ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حٓظؼٔخٍ کَ ٍہ
ط ٜ۔ حّ کخ ٝحٟق حٗؼکخّ حّ ٓ٤ں ٓٞؿٞى طٜخ۔ (حُٔٞىٝىی۔ ٗؼْ٤
ٛي٣وی) (هَحٍ ىحى ٓوخٛي پَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ٟٝخكظ٤ں ٍٓخثَ ٝ
ٓٔخثَ ٓ٤ں ى٣کٜی ؿخ ٓکظی ہ٤ں۔ ح٣ِٓ ٍٝي كخُ٤ہ ٓپَ ْ٣کٍٞٹ ک
ك ِٜ٤پَ هَحٍ ىحى ٓوخٛي کی حۂ٤ض ح ٍٝحّ کی ك٤ؼ٤ض ک رخٍے ٓ٤ں
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 ٕٓٔ۷کی

طل٤ٜالص روِْ پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي طَؿٔخٕ حُوَإٓ ک
كخثِٞا ٓ٤ں ٓالكظہ كَٓخث٤ں۔ٓئُق)
حٓالٓی ٗظخّ ک ه٤خّ ک ُ ٤ؿ ٞطلَ٣ک حّ ٗکَ ٓ٤ں َٗٝع ہٞثی۔
 ٙٝهَحٍىح ِى ٓوخٛي ک رؼي ح٣ُ ٍٝخى ٙهٞص ک ٓخط ٜآگ رڑٛی۔ حٍٝ
طٔخّ ٌٓہزی كِو ح ٍٝػٞحّ آۂظہ آۂظہ حّ ک ُ َ٣حػَ آط گج ۔ ٣ہخا
طک کہ ٔ ٔ۴۷ ٓ٤ں ِٓض ک طٔخّ ٓيحٍّ كکَ ک ٗٔخث٘ي)ٖٔ( ٙ
ػِٔخء ٗ حپ٘ ال٘٣لَ حهظالكخص ک ٞىٍک٘خٍ ٍک ٜکَ حٓالٓی ىٓظ٣( ٍٞخ
ٍ٣خٓض) ک ٕٕ حٓ ٍٞٛظلوہ  ٍٞ١پَ  ١کَ ىث ٤۔
(حُٔٞىٝىی۔ ٗؼٛ ْ٤ي٣وی)
پَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي ُکٜظ ہ٤ں کہ „„ٔ ٔ۴۷ء ٓ٤ں ػِٔخء ک ٕٕ
ٗکخص کی ٓ٘ظٍٞی ک طخٍ٣وی ُٔلخص کخ ٓ٤ں چْ٘ ى٣ي گٞح ٙہٞا۔ حّ
ٝهض ٓ٤ں حٓالٓی ؿٔؼ٤ض ِ١زہ ٓ٤ں طٜخ۔حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ػِٔخء کی ؿٞ
ٗ٘ٔض ہٍ ٞہی طٜی۔حُّ ٓ٤ں ٍحؿہ رٜخثی (ڈحکٹَ ظلَ حٓلخم حٜٗخٍی)
هَّ رٜخثی ح٤ٓ ٍٝں حٕ رٍِگٞا ک هخىّ کی ك٤ؼ٤ض ٓ َٗ٣ک
ط ٜ۔ؿذ پہال حؿالّ ہٞح ط ٞحّ ٓ٤ں ىٞٛحا ىٛخٍ طوَ٣َ٣ں ہٞث٤ں۔ ٓگَ
کٔی ک ٓخٓ٘ ٣ہ رخص ٝحٟق ٗہ٤ں طٜی کہ ہْ ٗظ٤ـ پَ ک ٔ٤پہ٘چ
پخث٤ں گ ۔ حٕ ىٞٛحا ىٛخٍ طوخٍ َ٣ک آهَ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ظلَ حكٔي حٜٗخٍی
ٛخكذ ٗ طـ ِ٣ٞى٣ظ ہٞث کہخ„„حّ َ١ف کی طوََٝ٣ا ٓ٤ں ط ٞہْ
کت ىٕ َٛف کَ ى٣ں گ ح ٍٝککٗ ٜظ٤ـہ ٗہ٤ں ٗکَ ٓک گخ۔ہْ حٔ٣خ
کَط ہ٤ں کہ حّ حؿالّ کٓ ٞئهَ کَ ى٣ظ ہ٤ں۔ حؿالّ ک َٗکخء
ٓ٤ں ٓ ہَ ٗو ٚطلَ َ٣کَ ىے کہ حٓالٓی ٍ٣خٓض ک ر٘٤خىی حٍٞٛ
ک٤خ ہ ٗٞچخہج٤ں۔ حّ ک رؼي ح٣ک کٔ٤ٹی ر٘خ ىی ؿخث ؿْ ک َٓرَحٙ
ٓٞالٗخ ٓ٤ي ِٓٔ٤خٕ ٗيٝی ہٞا۔ حٗک ٓکَ٣ٹَی کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٓ٤ں حٕ
طـخ ِ٣ٝکی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ح٣ک ٓٔٞى ٙط٤خٍ کَ ُ٤ظخ ہٞا۔ح ٍٝپ َٜحّ ٓٔٞىٙ
پَ رلغ کَک کٔی ٓظلوہ الثلہ ػَٔ ک٘ٓ ٞظ ٍٞکَ ُ٤ں گ ‟‟ ٓذ ٗ
حّ طـ ِ٣ٞک ٞرڑح پٔ٘ي ک٤خ۔
ہَ ح٣ک ػخُْ ى ٖ٣کٓ ٞخى ٙکخؿٌ ىے ىث ٤گج ۔ ر ٖ٤طَ ٗ ُکٜخ۔ٓذ
ٓ ٞٓ ٕٞٔ٠ٓ َ٣ٞ١الٗخ ٍحؿذ حكٖٔ َٓكُ ٗ ّٞکٜخ۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی
ٗ پَ٘ٔ ٓ كَ ٓک٤پ کخ ڈ٣ڑٛ ٛللہ ُکٜخ۔ ؿْ ٓ٤ں حٗہٞا ٗ
ٓ٘طوی ٍر ٢ک ٓخط ٜرڑے حهظٜخٍ ح ٍٝؿخٓؼ٤ض ٓ رَٜپٗ ٍٞکخص ر٘خ
کَ ىث ٤۔ کہ ٣ہ ح٣ ٍٝہ چ٣ِ٤ں ہٗ ٞی چخہج٤ں۔چ٘خٗکہ ػِٔخء ک ٕٕ ٗکخص
کی ر٘٤خى ٝہی ٓٔٞى ٙر٘خ۔ طخہْ آهَی ٓٔٞىٞٓ ٙالٗخ ظلَ حكٔي حٜٗخٍی ٗ
حپ٘ هِْ ٓ ُکٜخ۔ٓٞالٗخ حٜٗخٍی کخ ٓٔ ٍٙٞکْ ٝرٞٓ ٖ٤الٗخ ٓٞىٝىی
کی طلَ َ٣ہی پَ ٓز٘ی طٜخ۔ حّ ىٍٝحٕ ٓٞالٗخ ِٓٔ٤خٕ ٗيٝی حٓظَحكض
كَٓخ ٍہ ط ٜ۔ ؿہخا طک ٓـ٣ ٜخى ہ ۔حُٗہٞا ٗ ى ٝط ٖ٤ؿگہ ؿِٝی
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طَٓ ٝ ْ٤حٟخكہ ک٤خ۔ پ َٜحؿظٔخع رال٣خ گ٤خ۔ حّ حؿظٔخع ٓ٤ں ٓذ ٓ پہِ
حّ ک ٞپٍٞح پٍٞح پڑٛخ گ٤خ۔ پ َٜح٣ک ح٣ک ٗکظ کی هٞحٗيگی
ہٞثی۔۔۔۔۔حّ َ١ف حّ َٗکض ٓ حُلٔي ّلِلِ ٣ہ ٗکخص ٓظلوہ  ٍٞ١پَ
ٓ٘ظ ٍٞہٞث ۔ ٓ٤ں ٓٔـٜظخ ہٞا۔ کہ هخطْ حالٗز٤خ ﷺ ک حُٓظی ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی حٞٓ ٍٝالٗخ حٜٗخٍی کخ ٣ہ رہض رڑح کخٍٗخٓہ ہ ۔‟‟
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٛ ٕٓٓ۹للہ )ٕٕ۷ ،ٕٕ۹
كٍَٝی ٖ ٔ۴۷ ٓ٤ں طلَ٣ک هظْ ٗزٞص چِی۔ كکٓٞض ٗ حّ
طلَ٣ک ک ٞىرخٗ ک ٤ِ٤الہ٤ٓ ٍٞں ٓخٍَٗ ال ٗخكٌ کَ ى٣خ۔ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی
ک„„ ٞهخى٣خٗی ٓٔجِہ‟‟ ٗخٓی پٔلِٹ ُک ٜ٘پَ ٓ ٕ۸خٍچ ٖ ٔ۴۷ کٞحُٕ
ک ٍكوخ ٓٔ٤ض ٓخٍَٗ ال ک طلض گَكظخٍ ک٤خ گ٤خ۔ ح ٍٝپٓ ٔٔ َٜجی
ٖ ٔ۴۷ ک ٞكٞؿی ػيحُض ٗ ٓ٤ي ٓٞىٝىی کِٓ ٞحث ٓٞص کخ كکْ
ٓ٘خ ى٣خ۔ ؿ ٞرؼي ٓ٤ں ِٓک ح ٍٝرِٓ َٕٝ٤ک ٓظخہَٝا کی ٝؿہ ٓ ٣ہ
ِٓح ٓ ٔ۹خٍ ه٤ي ٓ٤ں ريٍ ىی گجی۔ ح ٍٝرؼي ٓ٤ں هخٗٗٞی ٓوْ کی ر٘خ پَ حُٕ
کی ٍہخثی ٓ ٕ۲خ ٙک رؼي ػَٔ ٓ٤ں آثی۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حپ٘ حّ پٔلِٹ ک ى٣زخچ ٓ٤ں ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ
طلَ َ٣كَٓخ٣خ7۔
„„حّ ٓوظ َٜکظخرک ٓ٤ں  ٙٝطٔخّ ىالثَ ؿٔغ کَ ىث ٤گج ہ٤ں۔ ؿٖ
کی ر٘خ پَ ہْ ٓطخُزہ کَط ہ٤ں۔ کہ هخى٣خٗٞ٤ا کِٔٔٓ ٞخٗٞا ٓ حُگ ح٣ک
حهِ٤ض هَحٍ ى٣خ ؿخث ۔ حّ ک ٓخط ٜحُٕ طٔخّ حػظَحٟخص ح ٍٝػٌٍحص کخ
ؿٞحد رٜی ى٣خ گ٤خ ہ ۔ ؿ ٞحّ ٓطخُز ک هالف ٓوظِق كِوٞا ٓ
پ ٖ٤ک ٤ؿخط ہ٤ں‟‟۔
ح ٍٝپ َٜپٍٞی کظخد ٓ٤ں ىالثَ ٓ حپ٘ ىػٞے ک ٞػخرض کَٗ ک
رؼي ٓطخُزہ ک٤خ گ٤خ ہ ۔ کہ حّ „„َٓ١خٕ ک پٜٞڑے‟‟ کٓ ِْٔٓ ٞؼخَٗے
ک ؿْٔ ٓ كٍٞحً کخٹ پ٘٤ٜکخ ؿخث ‟‟۔ ٓٞالٗخ ک حّ ٤ٓ ٖٟٔں
ػيحُض ٓ٤ں  َ٣ٞ١طلََ٣ی ر٤خٗخص رٜی حد کظخری ٗکَ ٓ٤ں „„هخى٣خٗی
ٓٔجِہ ح ٍٝحّ ک ٌٓہزی٤ٓ ،خٓی حٓ ٍٝؼخَٗطی پہِ ‟‟ٞک ٗخّ ٓ
ٗخثغ ہ ٞچک ہ٤ں۔
ٓ٤خا ١لٓ َ٤لٔي َٓك ّٞؿٞٓ ٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ۂَح ٙگَكظخٍ ہٞث
ط ٗ ٜحپ٘ ح٣ک  َ٣ٞ١حٗٹَ٤ٓ ٞ٣ٝں ٓخٍی ٍٝىحى ٓ٘خثی۔ ؿْ کی ہْ
ٞ١حُض ک هٞف ٓ طِو ٚ٤پ ٖ٤کَط ہ٤ں7۔
„„الہ٘ٓ ٍٞٹٍَ ؿ٤ٓ َ٤ں ہی هخثْ کَىٓ ٙخٍَٗ ال کٍٞٹ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓ٤ي
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی٤ٓ ،ي ٗوی ػِی ٛخكذ حِٓ ٍٝک َٜٗہللا هخٕ ػِِ٣
ٖ
ٛخكذ پَ ٓويٓہ چال٣خ گ٤خ۔ ٓخٍَٗ ال کٍٞٹ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ؿٞ
ر٤خٕ ى٣خ۔  ٙٝحُٗہٞا ٗ ٓـ ٜہی ُکٜٞح٣خ طٜخ (dictateکَح٣خ طٜخ) ح٣ ٍٝہی
ر٤خٕ ػيحُض ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓلظَّ ٗ پ ٖ٤ک٤خ۔
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ٔٔٓجی ٖ ٔ۴۷ ک ٞہْ ُٞگ ىٞ٣حٗی گٝ َٜحٍڈ ک ٛلٖ ٓ٤ں ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٛخكذ کی حهظيح ٓ٤ں ٓـَد کی ٗٔخُ پڑٍ ٛہ ط ٜ۔ کہ رخہَ کخ
ىٍٝحُ ٙکٜٹ ٓ کٜال۔ ح ٔ۷ ،ٔ۹ ٍٝكٞؿی ح ٍٝؿ َ٤حكَٔ ٝحٍڈ حكخ١
ٓ٤ں ىحهَ ہٞث ۔ ہْ ٗ ٓالّ پ َٗ٤ٜک رؼي ػَ ٝک٤خ „„ كَٓخث ٤ک٤خ
كکْ ہ ؟ـ‟‟ ح٣ک كٞؿی ٗ کہخ„„ آپ ُٞگ ٗٔخُ ٓ كخٍؽ ہ٤ُ ٞں‟‟۔
چ٘خٗکہ ہْ ٗ رخهی ٗٔخُ ٓکَٔ کی۔ ط ٞحُٕ ٓ٤ں ٓ رڑے كٞؿی حكَٔ ٗ
ؿٓ ٞخٍَٗ ال کٍٞٹ کخ ٛيٍ طٜخ۔ حُّ ٗ پٞچٜخ „„ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی
ٛخكذ ک ٕٞہ٤ں؟ كخالٗکہ  ٙٝؿخٗظخ طٜخ کہ ٓٞالٗخ ک ٕٞہ٤ں۔ حّ ُ ٤کہ
 ٙٝط ٞػيحُض ٓ٤ں کجی ىٕ حُٕ ک ٓخٓ٘ پ ٖ٤ہٞط ٍہ ط ٜ۔ رہَكخٍ
حالػِی ٓٞىٝىی ہٞا‟‟ ط ٞحُّ ٗ کہخ
ٓٞالٗخ ٗ ػَ ٝک٤خـ„„ ٓ٤ں حرٞ
ٖ
کہ „„ آپ ک„„ ٞهخى٣خٗی ٓٔجِہ‟‟ ط٤ٜ٘ق کَٗ پَ ٓٞص کی ِٓح ىی
ؿخطی ہ ۔ حّ ک هالف کٞثی حپٗ َ٤ہ٤ں ہٓ ٞکظی ہ ۔ آپ گٍَٗٞ
ؿٍَ٘ ٓ ٍكْ کی حپ َ٤کَ ٓکظ ہ٤ں‟‟ ٓٞالٗخ ٗ رال طٞهق كَٓخ٣خ „„
ٓـ ٜکٔی ٓ کٞثی ٍكْ کی حپٗ َ٤ہ٤ں کَٗی ہ ۔ُٗيگی حٞٓ ٍٝص
ک ك ٖ٤ُٓ ِٜ٤پَ ٗہ٤ں آٓٔخٕ پَ ہٞط ہ٤ں۔ حگَ ٝہخا پَ َٓ٤ی ٓٞص
کخ كِٜ٤ہ ہ ٞچکخ ہ طُ ٞىٗ٤خ کی کٞثی ١خهض ٓـٞٓ ٜص ٓ ٗہ٤ں رکخ
ٓکظی۔ ح ٍٝحگَ ٝہخا ٓ َٓ٤ی ٓٞص کخ كِٜ٤ہ ٗہ٤ں ہٞح ہ طُ ٞىٗ٤خ کی
کٞثی ١خهض َٓ٤ح رخٍ رٜی ر٤کخ ٗہ٤ں کَٓکظی‟‟ حّ ک رؼي حُّ حكَٔ
ٗ کہخ „„ آپ ٗ ٓخٍَٗ ال ک رخٍے ٓ٤ں ٍُٗٝخٓہ طٔ٘٤ٓ ْ٤ں ؿ ٞر٤خٕ
ى٣خ ہ حُّ کٓ ٞخص ٓخٍ ه٤ي رخ ٓ٘وض کی ِٓح ىی ؿخطی ہ ۔‟‟۔
کٞثی آى ٛگٜ٘ٹ رؼي ہ٤ڈ ٝحٍڈٕ ح ٍٝحُّ ک ٓخط ٜکک ٜىَٓٝے ٝحٍڈُ
آث ۔ ح ٍٝحُٗہٞا ٗ کہخ „„ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ ط٤خٍ ہ ٞؿخث٤ں۔ ٙٝ
پٜخٗٔی گ َٜؿخث٤ں گ ۔ حّ پَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ح٘٤ٔ١خٕ ٓ حپ٘خ
کٜال پخؿخٓہ ط٘گ پخؿخٓ ٓ ريال۔ؿ ٙٝ ٞگ ٓ َٜرخہَ ؿخط ٝهض پہ٘خ
کَط ط ٜ۔ َٓ پَ حپ٘ی ٓ٤خ ٙهَحهِی ٹٞپی پہ٘ی ح ٍٝچپِی حُطخٍ کَ ٓ٤خٙ
گَگخری ؿٞطخ پہ٘خ ح ٍٝحپ٘خ هَإٓ ٓـ٤ي ُ کَ ح ٍٝہْ ٓذ ٓ گِ َٓ
کَ ٗہخ٣ض ح٘٤ٔ١خٕ ٓ پٜخٗٔی گٍٝ َٜحٗہ ہٞگج ۔۔۔۔حّ ک طٜٞڑی ىَ٣
ک رؼي ٝحٍڈٍ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ کخ ؿٞطخ ،پخؿخٓہ ،هٔ ٞ٤ح ٍٝٹٞپی
الکَ ۂ٤ں ىے گج کہ ٓٞالٗخ ٛخكذ ک ٞپٜخٗٔی گ َٜک کپڑے پہ٘خ
ىث ٤گج ہ٤ں۔ حٕ چِٝ٤ا کی حد ٍَٟٝص ٗہ٤ں ہ ۔ حّ پَ پہِی َٓطزہ
ہْ ُٞگٞا ک ٞحٗيحُ ٙہٞح کہ ہ ٞک٤خ گ٤خ ہ ۔۔۔۔۔
حد ٓٞالٗخ حٓ ٖ٤حكٖٔ حٛالكی ٛخكذٞٓ ،الٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ کی
هٔ ،ٚ٤پخؿخٓہ ح ٍٝٹٞپی کزٜی ُٓ ٓ ٘٤گخط ح ٍٝکزٜی حپ٘ َٓ پَ
ٍکٜظ  ،کزٜی آٗکٜٞا پَ ُگخط  ،ح ٍٝر طلخٗہ ٍٝط ہٞث کہظ
ؿخط „„ٓـ٣ ٜہ طٓ ٞؼِ ّٞطٜخ کہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ رہض رڑے
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آىٓی ہ٤ں ُ٤کٖ ٓـ٣ ٜہ ٓؼِٗ ّٞہ٤ں طٜخ کہ هيح ک ہخا ٓٞىٝىی ٛخكذ
کخ حط٘خ رڑح َٓطزہ حٓ ٍٝوخّ ہ ‟‟ ۔۔۔۔حگِی ٛزق ح٣ک ٝحٍڈٍ ٗ آکَ رظخ٣خ„„
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ ط ٞػـ٤ذ آىٓی ہ٤ں ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ حُٕ ک٣ ٞہ
حٗيحُ ٙہی ٗہ٤ں کہ حُٕ ک ٓخط ٜک٤خ ہٝ ٗٞحال ہ ۔  ٙٝپٜخٗٔی گ َٜگج
ٝہخا کخ ُزخّ پہ٘خ ؿ٘گِ ٓ رخہَ پخٗی ک گٜڑے ٓ  ٟٞٝک٤خ حٍٝ
ػ٘خ کی ٗٔخُ پڑٛی۔ ح ٍٝٹخٹ پَ ُ٤ٹ کَ طٜٞڑی ى َ٣رؼي هَحٹ ٓخٍٗ
ُگ ۔ كخالٗکہ حُٕ ک آّ پخّ پٜخٗٔی گ َٜک ىَٓٝے ه٤يی چ٤ن ٝ
پکخٍ ٓ٤ں َٜٓٝف ط ‟‟ ٜحّ ک رؼي ٓ ٙٝظخہَے حٍ ٍٝہخثی کی
طل َ٤ٜرظخط ہ٤ں ؿٖ کخ طٌکَ ٙہ ٞچکخ ہ ۔
(ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حُ ٓ٤خا ١لٓ َ٤لٔي ٍٓخُہ طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٕٓٓ۹
ٛللہ  ٖ۴طخ )۹۹
ٗ َ٤ٜحكٔي طٌکَ٤ٓ ٙں حّ کی طخث٤ي ٓ٤ں ُکٜظ ہ٤ںٞٓ„„7الٗخ ک ؿَ٤
ٓؼُٔٞی ػِّ  ٝحٓظوالٍ ح ٍٝطٞکَ کخ ٣ہ ٝحهؼہ حگَ چہ پہِ رٜی کجی رخٍ
ٗخثغ ہ ٞچکخ ہ ۔ ٓگَ ٓ٤ں ُ٣خىٓ ٙؼظزَ ح ٍٝػوہ ًٍحثغ ٓ ٣ہ ٍٝح٣ض
ر٤خٕ کَٗ ُگخ ہٞا۔
„„کجی ٓخٍ پہِ کی رخص ہ َٓ٤ح ح٣ک ػِٓ ِ٣ی۔حْ٣۔ح٣چ )(C.M.H
ِٓظخٕ ٓ٤ں رؼہي٤ٓ ٙـَ ڈحکٹَ ٓظؼ ٖ٤طٜخ ح٣ک ػ٤ي ک ٓٞهغ پَ ٓ ٙٝـٜ
ض
ِٓ ک ُ ٤آ٣خ۔ حى َٛحُى َٛکی رخطٞا ک رؼي ؿذ ًکَ ؿٔخػ ِ
حٓالٓی ح ٍٝرخٗجی ؿٔخػض کخ آ٣خ۔ ط ٞحُّ ٗ رظخ٣خ۔ کہ َٓ٤ے ح٣ک آكَٔ٤
ؿ ٞح٣ک  َ٣ٞ١ػَٛہ ؿِٞ٤ا ٓ٤ں ڈحکٹَ ٍ ٙچک ہ٤ں حُٗہٞا ٗ ح٣ک
َٓطزہ حػ٘خث گلظگ٤ٓ ٞں ٗہخ٣ض كَ٤ص  ٝحٓظؼـخد ک ٓخط ٜرظخ٣خ۔ کہ ؿْ
ه٤يی کٞٓ ٞص کخ كکْ ِٓظخ ہ ط ٙٝ ٞکْ حُ کْ پہِی ٍحص ط ٞرہض ہی
ٓ٠طَد ٍہظخ ہ ۔ ح ٞٓ ٍٝرخُکَ ٗہ٤ں ٓکظخ۔پٜخٗٔی کخ كکْ پخٗ ٝحُ
ه٤يی ک ُ ٤ڈحکٹَ ک ٞكکْ ہ کہ ٍحص ک ٞکجی رخٍ ؿخکَ ؿخثِ ُ ٙ۔
چ٘خٗکہ ٓ٤ں ٗ حپ٘ی ؿ َ٤کی َٓ٤ٓ ّٝں پہِی ٍحص کٔی ح ٔ٣ه٤يی کٞ
ٓٞط ہٞث ٗہ٤ں ى٣کٜخ۔ٓٞحث ح٣ک ٗو ٚک حٗ ٙٝ ٍٝوٞٓ ٚالٗخ
ٓٞىٝىی ط ٜ۔ حُٗہ٤ں ؿْ ٗخّ پٜخٗٔی کی ِٓح ٓ٘خثی گجی ط٤ٓ ٞں هخٕٗٞ
ک ٓطخرن ٍحص ٕٔ رـ ک هَ٣ذ حُٕ ک ٞى٣ک ٜ٘ک ُ ٤گ٤خ۔ ٣ہ
ى٣ک ٜکَ َٓ٤ی كَ٤ص کی کٞثی كي ٗہ ٍہی کہ هخ ٛكخ ِٛپَ حُٕ
کی گہَی ٗ٘٤ي ٓ ٗٞکی آٝحُ (٣ؼ٘ی هَحٹٞا کی آٝحُ) آٍہی طٜی۔
(طٌکَٛ ٙللہ ٔٓ)۲ٕٓ ،۲
٣خ ہللا! ٣ہ ػـ٤ذ ٗو ٚہ ؿ ٞپٜخٗٔی کخ كکْ پخکَ حٔ٣خ ٓيہ٣ٞٓ ٕٞخ
ہ گ٣ٞخ حُّ ک ٓخٍے كکَ ح ٍٝطَىى ى ٍٝہ ٞگج ۔ گ٣ٞخ حُٓ ٖٓ کی
َٓحى َٓ گجی۔
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 ٙٝکٞ٤ا؟  ٙٝحّ ُ ٤کہ ٓلٔي ﷺ ک ٞهخطْ حالٗز٤خ  ٝحَُِٔٓ ٖ٤ػخرض کَٗ
ک ؿَّ ٓ٤ں پٜخٗٔی پخٗخ ٓذ ٓ رڑی ه ٕٞروظی کی ػالٓض طٜی۔
ر٘ي ٙهيح ٓيہ ٕٞہ ٞکَ ٛزق طک ٓ٣ٞخ ٍہخ۔ کہ
حّ ُ٣ ٤ہ ه ٕٞروض ٔ
حػِی ٓوخٓخص حٛ ٍٝلزض هخطْ
ٗہخىص پکی ہ ۔ ح ٍٝؿ٘ض ک
ٖ
حالٗز٤خٝحَُِٔٓ ٖ٤رٜی پکی ہ ۔حٓی ُ٤ٓ ٤ي كخٓي ػزيحَُكٖٔ ٖ حُکخف
ؐ
(٘ٛؼخ )ٖٔ٣کہظ ہ٤ں کہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ح٣ک چِظخ پَٜطخ ُٗيُٝ ٙی ہللا
طٜخ۔
٣ہ پہال ٓٞهغ ٗہ طٜخ۔ کہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ٓؼخكی ٓخٗگ٘ ٣خحپ َ٤کَٗ ٣خ
ٍكْ کی ىٍهٞحٓض کَٗ ٓ رزخٗگِ ىہَ حٗکخٍ ک٤خ ہٞ۔  ٙٝح٣ک ىر٘گ
ٗو٤ٜض ک كخَٓ ط ٜ۔ ڈٍ ح ٍٝهٞف ٓ ٗ ٙٝخ آٗ٘خ ط ٜ۔ چ٘خٗکہ
ؿذ ؿ٘گِ ػظ ْ٤ىٝثْ (ٓظٔزَ َٝٗ )ٔ۴ٖ۴ع ہٞثی طذ ہ٘يٓٝظخٕ
ُ َ٣طِٔ ٢طٜخ۔ رَ١خٗ٤ہ ٗ حّ ؿ٘گ ٓ٤ں ٗٔ٤ُٞض
رَ١خٗٞی حٓظؼٔخٍک
ِ
کخ حػالٕ ک٤خ۔ طٞٓ ٞالٗخ ٗ „„حٗخٍحص‟‟ (حىحٍطی ٓوخُ ) ٓ٤ں رَ١خٗ٤ہ حٍٝ
حّ کی حٓظؼٔخٍی پخُٞ٤ٔ٤ا ح ٍٝظخُٔخٗہ ٍ ٣ٝک ٞآڑے ہخطٜٞا ُ٤ظ
ہٞث ٓوض ط٘و٤ي کی۔ حّ ٝؿہ ٓ ٣ہ „„حٗخٍحص‟‟ َٓ٘ٔ ہ ٞگج ۔ حٍٝ
حّ ٓخ ٙکخ طَؿٔخٕ حُوَإٓ (ٓظٔزَ ٓ )ٔ۴ٖ۴خى ٙح ٍٝؿٓ َ٤طزٞػہ
ٛللخص ک ٓخطٗ ٜخثغ ہٞح۔ َٛف ٣ہ آ٣ض کَٔ٣ہ ُکٜی ہٞثی طٜی7

ظَْ ََ َٜحُلَ َٔخ ُى كِْ ٢حُزََِّ َْ ٝحُزَلْ َِ رِ َٔخ ًَ َٔزَ ْ
ْٞ
خّ ُِ٣ْ ٌِ ُ٤وَ ْْ ُٜرَؼ َ
ض حَ ِْ ٣ي ١حَُّ٘ ِ
حَُّ ٌَِ ْ١ػ ُِِٔ ْٞح َُ َؼَِِّ ََْ٣ ْْ ُٜؿؼ َُْٕ ٞ۔
(ٍّٝ۔ٔ)۷

"ه٘کی ح ٍٝطَی ٓ٤ں كٔخى رَپخ ہ ٞگ٤خ ہ ُٞگٞا ک حپ٘ ہخطٜٞا کی
کٔخثی ٓ طخکہ ِٓح چکٜخث حُٕ ک ٞحُٕ ک رؼ ٞحػٔخٍ ،کخ ٗخ٣ي کہ ٙٝ
رخُ آ ؿخث٤ں"۔
حّ َٓ٘ٔ )(censorکی ىحٓظخٕ حُّ ُٓخٗ ک َٓ٘ٔ حكَٔ ٗ  ،ؿ ٞرؼي
ٓ٤ں ٓ٤خا ػزيحُلٔ٤ي ح٣ڈ٣ٹَ پخکٔظخٕ ٍ ٞ٣ٞ٣کی ك٤ؼ٤ض ٓ ٓ٘ہ ٍٞہٞث ۔
۔۔۔۔۔كظی کہ َٛف
ٞ٣ا ر٤خٕ کی ہ ۔ کہ ؿذ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓ ٓؼخكی
ٖ
ُرخٗی ٓؼخكی۔۔۔۔چخہ٘ کخ ٓطخُزہ ک٤خ گ٤خ ط ٞآپ ٗ کہخ7
„„ٓ٤ں ٗ هَآٗی طؼِ ،ْ٤طخٍ٣ن حٓالّ ،ح ٍٝطخٍ٣وی ٝحهؼخص ک ٞپٗ ٖ٤ظَ
ٍک ٜکَ حظہخٍ ه٤خٍ ک٤خ ہ ۔۔۔۔۔۔ ٍہی رخص ٓـٝ ٜحٍٗ٘گ کی ط٤ٓ ٞں
پَکخ ٙرٜی حۂ٤ض ٗہ٤ں ى٣ظخ۔ ٓ٤ں ٗ هَإٓ کخ ىحٖٓ کزٜی ہخطٓ ٜ
حٓ
ِ
چٜٞڑح ہ حٗ ٍٝہ چٜٞڑٝا گخ۔۔۔۔۔آپ ٓـ ٜکہظ ہ٤ں کہ ٓ٤ں ٓؼخكی
طوظہ ىحٍ پَ ُٹکخ ىے۔
ٓخٗگٞا٣ ،ہ ٗخٓٔکٖ ہ ۔ آپ کی كکٓٞض ٓـٜ
ٔ
ػَٔ ه٤ي کَ ىے٤ٓ ،ں کزٜی ٓؼخكی ٗہ٤ں ٓخٗگٞا گخ۔ (هٓٞی ڈحثـٔٹ،
الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٓٛ ٔ۴۸للہ  ٕٕ۹رلٞحُہ طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٕٓٓ۹
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ٓٞٓ„„ ٕٞٔ٠الٗخ ٓٞىٝىیٗ 7وٜی ػ٘خ َٛطَک٤زی حُ ػزيحَُكٖٔ ٖ
حُکخف ٛللہ )۴۲ ،۴۷
ُ
طلَ٣ک ىٓظ ٍٞحٓالٓی ک ٓخطٓ ٜخطٞٓ ٜحالص حرَٜط ٍہ کہ ٓوظِق
ٗؼزٞا کخ کخّ حٓالٓی حُُٞٞٛا ک طلض کْ َ١ف چِ گخ۔ ٓ٤ي ٗ حٕ
ٓٞحُٞا ک ؿٞحد ٓ٤ں حٓالٓی طؼِ ،ْ٤حٓالٓی هخٗ ،ٕٞحٓالٓی ٓؼخَٗص
كوٞم ُٝؿٔٓ ،ٖ٤جِہ ٓٞىٟ ،زٝ ٢الىص ٝؿَٙ٤
حٓالٓی ٍ٣خٓض ،پَى،ٙ
ِ
طٔخّ ٟٓٞٞػخص پَ حٔ٣خ ٹ ّٜٞکخّ کَ ى٣خ۔ کہ آث٘ئَ٣ٍ ٙچ کَٗ ٝحُ
كَ٠حص رڑی ٓ رڑی ػٔخٍص حُٹٜخ ٓکظ ہ٤ں۔
چٞہيٍی ٓلٔي حِْٓ ِٓٔ٤ی حپ٘ی ٣خىىحٗظٞا ک ٞؿٔغ کَط ہٞث ُکٜظ
ہ٤ں کہ  ٔ۴۷۷ ٓ ٔ۴۷۷ ٙٝطک ٍٓٞ٤ٗٞ٣ٹی ال کخُؾ الہ ٍٞک ١خُذ
ػِْ ٍہ ۔ح ٍٝۂخٍی کخُؾ ٓٹٞڈٗٹْ  ٖ٤ٗٞ٣ک ح٣ک ٝكي ٗ ٓٞالٗخ ٓ
ىٍهٞحٓض کی۔ کہ „„ال کخُؾ ک ِ١زہ ىٗ ٝکخص پَ آپ ٓ ٍہ٘ٔخثی ک
١خُذ ہ٤ں۔ح٣ک ط ٞآپ حٓالٓی هخٗ ٕٞک ٓخهٌ ر٤خٕ کَ٣ں۔ؿٖ ٓ٤ں ٓ٘ض
كظ٘ہ
ک ٓخهٌ هخٗ ٕٞہ ٗٞکی ک َٜکَ ٟٝخكض کی ؿخث ۔ کٗٞ٤کہ ٔ
حٗکخٍ ٓ٘ض ٗ ٓ٘ض کی كـ٤ض ک رخٍے ٓ٤ں رؼً ٞہ٘ٞا ٓ٤ں ٗکٞک
پ٤يح کَ ىث ٤ہ٤ں۔ ىَٓٝے ٣ہ ٓٞحٍ رؼِ١ ٞزہ ک ًہٖ ٓ٤ں ٓٞؿٞى ہ
کہ ک٤خ ؿي٣ي ى٤ٓ ٍٝں حٓالٓی هٞحٗ ٖ٤هخرَ ٗلخً ہ٤ں۔ ح ٍٝپخکٔظخٕ ٓ٤ں کٞ٤ا
حٓالٓی هٞحٗٗ ٖ٤خكٌ ہ ٗٞچخہج٤ں۔حّ ٓٞحٍ کی رٜی ٟٝخكض ٓطِٞد
ہ ۔ آپ حّ ٓٞحٍ کخ ؿٞحد ىے کَ ِ١زہ کٓ ٞطٔجٖ كَٓخث٤ں„„۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ ال کخُؾ کی طوَ٣ذ ٓ٤ں حپ٘ پ ٕٞگٜ٘ٹ ک هطخد
ک ٞحٕ ى ٝحُٓ ٍٞکی حچٜی َ١ف ٟٝخكض طک َٓکٍ ُٞکٜخ۔ ح„„ ٍٝهَإٓ
پخک ک ٞحٓالٓی هخٗ ٕٞکخ ٓذ ٓ پہال ح ٍٝحہْ ٓخهٌ هَحٍ ى٣خ۔ ؿ ٞحُٗہی
حُلخظ ٓ٤ں ٓللٞظ ہ ؿٖ ٓ٤ں ٍٓ ٍٞحکَّ ﷺ پَ ٗخٍُ ہٞح طٜخ۔ ٣ہ آٓٔخٗی
ہيح٣خص حٖ ٍٝحُہی طؼِٔ٤خص کخ ؿي٣ي طَٓ ٖ٣ـٔٞػہ ہ ۔ ِٓٔٔخٕ ک ُ٤
ح٘ٓ َٛي ح ٍٝكـض هَإٓ پخک ہ ‟‟۔
حٓالٓی هخٗ٤ٓ ٕٞں ٓ٘ض ک ٓوخّ َٓ ٝطزہ ک رخٍے ٓ٤ں ٟٝخ كض
ٍٓ ٍٞہ ۔ ٓ٘ض ٓ ہی
كَٓخثی۔„„حٓالٓی هخٗ ٕٞکخ ىَٓٝح ٓخهٌ ٓ٘ض
ؐ
ۂ٤ں ٓؼِ ّٞہٞطخ ہ کہ ٗزی کَ ْ٣ﷺ هَإٓ ٓـ٤ي کی ہيح٣خص کٖ٤ُٓ َٓ ٞ
ػَد پَ کْ َ١ف ٗخكٌ ک٤خ طٜخ۔ کْ َ١ف حّ ک ٓطخرن ح٣ک حٓالٓی
ٓؼخَٗ ٙح ٍٝح٣ک حٓالٓی ٍ٣خٓض هخثْ کی طٜی۔ حٓالٓی ٍ٣خٓض ک
ٓوظِق ٗؼزٞا ک ٞچال٣خ طٜخ۔ حّ َ١ف ٓ٘ض ۂخٍے ىٓظٍٞی هخٗ ٕٞکخ
ىَٓٝح ح ٍٝرڑح حہْ ٓخهٌ ہ ‟‟۔
حُٗہٞا ٗ كَٓخ٣خ „„ حكٔ ّٞہ کہ ح٣ک ػَ ٓ ٛح٣ک گَ٘ٓ ٙٝض
کی حۂ٤ض ک ٞکْ کَٗ ح ٍٝحّ ک هخٗٗٞی كـض ہ ٗٞک پہِ ٞکخ
حٗکخٍ کَک ُٞگٞا ک ًہ٘ٞا ٓ٤ں حٗظ٘خٍ پ٤يح کَٗ کی ک ٖٗٞکَ ٍہخ
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ہ ‟‟۔حُٗہٞا ٗ ٓ٘ض ک كـض ہ ٗٞپَ ٍ٘ٗٝی ڈحُظ ہٞث كَٓخ٣خ„„
كٗ ٍٞ٠زی کَ ْ٣ﷺ کی َ١ف ٓ ٓوٍَ ک ٤ہٞث ٍہزَ ،كخکْ ،حٍٝ
ٓؼِْ رٜی ہ٤ں ؿٖ کی پَٝ٤ی  ٝح١خػض هَإٓ کی ٍ ٓ ٝطٔخّ ِٓٔٔخٗٞا
پَ الُّ ہ ۔ ح ٍٝؿٖ کی ُٗيگی ک ٞهَإٓ ٗ طٔخّ حہَ حٔ٣خٕ ک ُ٤
ٗٔٗٞہ هَحٍ ى٣خ ہ ۔ كٗ ٍٞ٠زی کَ ْ٣ﷺ حٕ طٔخّ ك٤ؼ٤ظٞا ٓ٤ں ٓخٖٓٓ ٍٞ
ہللا ہ٤ں۔حّ ر٘خ پَ حٓالّ ک هخٗٗٞی ٗظخّ ٓ٤ں ٓ٘ض ک ٞهَإٓ ک ٓخطٜ
ىَٓٝح ٓخهٌ هخٗ ٕٞطِٔ ْ٤ک٤خ گ٤خ ہ ‟‟۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ رظخ٣خ „„طَٔ٤ح ٓخهٌ هالكض ٍحٗي ٙکخ طؼخَٓ ہ ۔
هِلخث ٍحٗي ٗ ٖ٣ؿْ َ١ف آٗل ؐ ٍٞ٠ک ٓي٘٣ہ کی حٓالٓی ٍ٣خٓض
ک ٞچال٣خ۔ حُّ ک ٗظخثَ حٍٝ ٍٝح٣خص٣ ،ہ ٓذ چ٣ِ٤ں ۂخٍے ُ ٤ح٣ک
ٗٔ ٗٞکی ك٤ؼ٤ض ٍکٜظی ہ٤ں۔حٕ کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں آؽ ک ى٤ٓ ٍٝں ح٣ک
حٓالٓی ٍ٣خٓض کٗ ٞہخ٣ض هٞری ٓ چال٣خ ؿخ ٓکظخ ہ ‟‟۔
چٞطٓ ٜخهٌ هخٗ ٕٞک  ٍٞ١پَ حٗہٞا ٗ رظخ٣خ۔„„ ٓـظہي ٖ٣حُٓض ک ٙٝ
ك ِٜ٤ہ٤ں ؿ ٞحٗہٞا ٗ ٓوظِق ىٓظٍٞی ٓٔخثَ پ ٖ٤آٗ پَ حپ٘ ػِْ
 ٝرَ٤ٜص کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں ک ٤ط ٜ۔ ٣ہ ك ِٜ٤حٓالٓی ىٓظ ٍٞکی
ٍٝف ح ٍٝحّ ک حُُٞٞٛا کٔٓ ٞـ٤ٓ ٜ٘ں رہظٍَ ٖ٣ہ٘ٔخثی کَط
ہ٤ں‟‟۔
حّ طَ٘٣ق ک رؼي حٗہٞا ٗ حّ حػظَح ٝکخ ح٘٤ٔ١خٕ روٖ ؿٞحد ى٣خ۔
کہ چٞىٛ ٙي٣خا پَحٗخ حٓالٓی هخٗ ٕٞؿي٣ي ُٓخٗ کی ٓٓٞخثٹی حٍٝ
ٍ٣خٓض کی ٣ٍَٟٝخص ک ُ ٤کْ َ١ف کخكی ہٓ ٞکظخ ہ ۔ حّ
ِِٓٔ ٓ٤ں حٓالٓی هخٗ ٕٞکی ٗخّ ٗہخى ٓوظی ح ٍٝكوہی حهظالكخص ک
رہخٗ کخ طِٔی روٖ ؿٞحد رٜی حُٗہٞا ٗ ى٣خ‟‟۔(طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی
ٛ ٕٓٓ۹للہ  ٔ۲۸ ،ٔ۲۷كظ٘ہ حٗکخٍ كي٣غ ک ِِٓٔ ٓ٤ں طل٤ٜالص
ک ُٞٓ ٤الٗخ کی کظخد „„ٓ٘ض کی آث٘٤ی ك٤ؼ٤ض‟‟ ٓالهظہ كَٓخث٤ں)
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی حٓالٓی ىٓظٓ ٍٞخُی کی حٔ٣ی ٓٔخػی ح ٍٝؿيٝؿہي
ہی کی ر٘خ پَ ِٓک ک ٓ٘ہٓ ٍٞخہَ هخٗ ٕٞؿ٘خد حے۔ک ۔رَٝہی ک ٞکہ٘خ
پڑح۔
„„پخکٔظخٕ کی طخٍ٣ن ک کٔی رٜی ؿ َ٤ؿخٗزيحٍ ١خُذ ػِْ ک ٞطِٔ ْ٤کَٗخ
پڑے گخ کہ ِْٓٔ ٜٗذ حُؼ ٖ٤کی ػکخٓی کَٗ ٝحُی ٍ٣خٓض ک ه٤خّ
ک كن ٓ٤ں ٍحث ػخٓہ ۂٞحٍ کَٗ کخ ًٓہ ىحٍ َٛف ح٣ک ٗوٚ
(ٓخہ٘خٓہ هٓٞی ڈحثـٔٹ
ہ ۔ح ٙٝ ٍٝہ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی‟‟۔
الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٓ)ٔ۴۸
ض حٓالٓی ٗ الہ٤ٓ ٍٞں ؿِٔ ک حٗؼوخى کخ حػالٕ
ٖ٤ٓ ٔ۴۲ں ؿٔخػ ِ
ک٤خ۔ حّ ؿِٔ کٗ ٞخکخّ ر٘خٗ کٛ ٤ِ٤يٍ پخکٔظخٕ حٞ٣د هخٕ ح٣ڑی

409

سخقذ ٔ ػضًٌذ
چٞٹی کخ ُُ ٍٝگخ ٍہ ط ٜ۔ رہظَ ہ کہ حّ ٝهض حٞ٣د حٗظظخٓ٤ہ ٓ٤ں
ح٣ک ٗو ٚکی گٞحہی پہِ ُٖٓ ُی ؿخث ۔ ٣ہ حُطخف گٞہَ ٛخكذ ہ٤ں۔
ض حٓالٓی ٗ الہ٤ٓ ٍٞں ک٘٘ٓ ٖ٘ٗٞؼوي ک٤خ ط ٞحٞ٣د هخٕ
„„ؿذ ؿٔخػ ِ
ٗ كکْ ى٣خ۔کہ حؿظٔخع ٓ٤ں حُٞ ٔ٣گٞا ک ٞر٤ٜـخ ؿخث ۔ ؿٝ ٞہخا
ُ٤ڈٍٝا حٓ ٍٝوٍَٝا ٓ رؼ ٞهخٞٓ ٙحالص پٞچ٤ٜں۔ ؿذ ٣ہ ہيح٣خص
رَحٓظہ گٞٗ( ٍَٗٞحد آف کخالرخؽ) ہ٤ٓ ّٞکَٹَی طک پہ٘ک٤ں۔ط ٞرڑی
ٓکٍَٞٛ ٙٝص حهظ٤خٍ کَ چکی ط٤ٜں۔ ٣ہ کخّ چ٤ق ٓ٤کَٹَی ک
كٞحُ ک٤خ گ٤خ۔ ؿْ ٗ ػاله ک SPک ٞہيح٣ض ىی کہ ٍَٟٝ ٙٝی
کخٍٍٝحثی کَے۔ ٓظؼِوہ طٜخٗ ک حكَٔ حٗکخٍؽ ٗ چ٘ي ؿ٘ڈٝا ک ٞحّ
کخّ پَ ٓظؼ ٖ٤کَ ى٣خ۔ ؿَٗ ٞحد ک ٗ٘ ٓ٤ں ُىٛض ٝہخا پہ٘ک ۔ہِڑ
رخُی حٓ ٍٝخٍ ىٛخڑ َٗٝع کَىی۔ گ٤ُٞخا چالثی گج٤ں ح ٍٝح٣ک پَُ آٖٓ
(هٓٞی ڈحثـٔٹ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی
ٓ٘يٝد ؿخٕ رلن ہٞگ٤خ‟‟۔
ٛللہ )۸۹
ٝحهؼخص ٞ٣ا ہٞث کہ ٝكخىحٍی ػخرض کَٗ ک ُ٣ ٗ SP ٤ہ ٹخٓک
حچٜخ ٗ ٞکَ ٝحال ٗخٓی ر٤ڈٕ ٍٝڈ ک ًٓہ ُگخ٣خ۔ ؿْ کخ هخٛخ گَ ٙٝطٜخ۔
ٓگَ حّ ک حٗيٍ رٜی ٗ َ٤ٟٔخّ کی چ ِ٤حرٜی ُٗي ٙطٜی۔ ح٣ک َ١ف
پ ْ٤ُٞکخ ٗک٘ـہ ح ٍٝىرخإ ح ٍٝىَٓٝی َ١ف ر گ٘خہٞا پَ كِٔہ
„„ح٣ک ريٓؼخٕ‟‟ کخ ُٗي َ٤ٟٔ ٙحّ پَ آٓخىٗ ٙہ ہٍ ٞہخ طٜخ۔ آهَ ح٣ک
طير َ٤حُّ ک ًہٖ ٓ٤ں آثی۔ ح ٙٝ ٍٝهخٓٗٞی ٓ ح٣ڈ٣ٹَ چٹخٕ آؿخ ٍٕٗٞ
کخَٗٔ٤ی ک پخّ پہ٘کخ۔ ح ٍٝكکٓٞظی كکْ ک ٓخطٓ ٜخط ٜحپ٘ َ٤ٟٔ
کی هِٖ ٓ آگخ ٙک٤خ۔ آؿخ ٛخكذ ٗ ٣ہ هزَ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کٞ
کخپہ٘کخثی۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ آؿخ ٛخكذ کی رخص ٖٓ کَ حُٕ ٓ ؿ ٞكَٓخ٣خ حُّ
کخ ٓلہ٣ ّٞہ طٜخ کہ „„َٓ٤ی هٞحہٖ ح ٍٝىػٞص پَ پخکٔظخٕ ک کٗٞ
کَٓ ٓ ٗٞىٞٓ ُٕ ٝچی ىٍٝحُے پہ٘ک٤ں ح٤ٓ ٍٝں ٓٞص ک هٞف
ٓ گ َٜر٤ٹ ٜؿخإا۔ ک٤خ ٣ہ  َٙ٤١ٝکٔی رٜی ر ِٜآىٓی ک٣ُ ٞذ ى٣ظخ
ہ ۔ ٓٞص کخ ٝهض ٓؼ ٖ٤ہ ۔ ح ٍٝحگَ ٣ہ ٓٞچی ىٍٝحُے کی ٓٹ٤ؾ پَ ہی
ُکٜی ہ ط٤ٓ ٞں حّ ٗہخىص ٓ كَحٍ کٞ٤ا حهظ٤خٍ کَٝا؟  ٙٝحپ٘خ کخّ
کَ٣ں ،ہْ حپ٘خ کخّ کَ٣ں گ ‟‟۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی حّ ؿَحٔص ٓ٘يحٗہ گلظگٓ ٓ ٞظخػَ ہ ٞکَ ٗ ٍٕٞکخ
َٗٔ٤ی ٗ چٹخٕ ٓ٤ں ح٣ک ٗظْ ُکٜی طٜی ؿْ کخ ػ٘ٞحٕ طٜخ۔„„ٗخ٣ي
طَ٤ی هٔٔض ٓ٤ں کٞثی رخالکٞٹ ہ ‟‟۔ چٹخٕ کی حّ حٗخػض ک ى ٝىٕ
رؼي ٓٞچی ىٍٝحُے ٓ٤ں ؿِٔۂ ػخّ  ١ہ ٞچکخ طٜخ۔
رہَ كخٍ  ٙٝىٕ آگ٤خ۔ حَٓ ٍٝکخٍی ٜٓ٘ٞرہ ر٘يی ک ٓطخرن ہَ هٔ٤
کی ظ٘خر٤ں کخٹ٘ ک ُ ، ٤ہَ کِّ ک ٓخط ٜچخه ٤ُ ٞح٣ک ح٣ک
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ريٓؼخٕ ر٤ٹٜخ طٜخ کہ ؿٗٞہی رڑح ريٓؼخٕ پہال كخثَ کَے۔ ڈٞ٣ٹی پَ ٓٞؿٞى
ہَ ريٓؼخٕ ٗخٓ٤خٗٞا کی ٍٓ٤خا کخٹ ىے۔
چ٘خٗکہ حىٞٓ َٛالٗخ ٓٞىٝىی طوَ َ٣ک ُ ٤کٜڑے ہٞث ح ٍٝحرٜی ىٝ
چخٍ ٓ٘ٹ طوَ َ٣کی ہی طٜی کہ پَٝگَحّ ک ٓطخرن رڑے ريٓؼخٕ ٗ
پٔظ ٓ ٍٞكخثَ کَک کخٍٍٝحثی ک آؿخُ کخ ٓگَ٘ ى٣خ۔ حٓٹ٤ؾ کی
َ١ف كخثَٗگ ہٞثی۔ ٗخٓ٤خٗٞا کی ٍٓ٤خا کٹ گج٤ں۔ ٓگَ ٝحث كَٔطخ
 ٙٝرٜگيڑ ٗہ ٓکی ؿ ٞريٓؼخٗٞا ک ہخطٜٞا ٓکظی ى٣ک ٜکَ هل٤ہ ٝحُ
حٝپَ پہکخٗ ک ُ ٤حپ٘ حپ٘ ٍٞ١پَ حٗظہخثی ر چ ٖ٤ر٤ٹ ٜط ٜ۔
٣ہی ُٔلہ طٜخ ؿذ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٓ رَٓظی گٞ٤ُٞا ٓ٤ں ر٤ٹ ٜ٘کی
حٓظيػخ کی گجی۔ ٓٞالٗخ حپ٘ ؿخٗؼخٍٝا ک كٜخٍ ٓ٤ں ط ٜر٤ٹ ٜ٘ک
ُ ٤ط٤خٍ ٗہ ط ٜکہ ظِْ ک هالف آؽ ٓ٤ں ر٤ٹ ٜگ٤خ ط ٞکٜڑح کٍ ٕٞہ
گخ۔ظِْ کی آٗيٛی گٞؿَ ٓ ٙآث پَٝحٗ ہللا روٖ کی هَرخٗی حٍٝ
ٓکظز ٓ٤ں هَإٓ کَ ْ٣کی ر كَٓظی ک رؼي ط ْٜگجی۔( ح٣ک طخٍ٣ن
ٓخُ ُٔلہ حُ ػزيحَُٗ٤ي حٍٗي طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی ٛ ٕٓٓ۹للہ  ٖٔ۴طخ
ٔ)ٔ۹
ض حٓالٓی َٓ٘هی پخکٔظخٕ
پَٝك َٔ٤ؿالّ حػظْ َٓكٓ ّٞخرن حٓ َ٤ؿٔخػ ِ
ؿ ٞهٞى ٓٹ٤ؾ پَ ٓٞؿٞى ط ٜرظخط ہ٤ں۔
„„حٔ٣ی كخُض ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ر رخکی ح ٍٝؿَحٔص ٓ٘يحٗہ ُ٤ڈٍ
حػالٕ
ٗپ کخؿ ٞػزٞص ٓال۔  ٙٝكَ٤ص حٗگ ِ٤طٜخ۔ ٓٞالٗخ ٗ
ک٤خ۔„„ٍٟخکخٍٝا ک ٓٞح ٓذ ک ٓذ ر٤ٹ ٜکَ طوَ٘ٓ َ٣ظ ٍہ٤ں۔
کٞثی ٗہ حُٹٗ ، ٜہ کٞثی گٜزَحث ۔ كخالص کخ ٓوخرِہ کَٗ ک ُ٤
ٍٟخکخٍٝا ک ٞکخّ کَٗ ى٣ں۔ ىَٓٝے ٓذ حپ٘ی حپ٘ی ؿگہٞا پَ ر٤ٹٜ
ٍہ٤ں ط ٞؿ٘ڈے ککٗ ٜہ رگخڑ ٓک٤ں گ ۔
ٓ٤ں ٓٞالٗخ ک پ٤کٓ ٜٹ٤ؾ ہی پَ ر٤ٹٜخ ہٞح طٜخ۔ ٓٞالٗخ ٗ طوَ َ٣ؿخٍی
ٍکٜی۔ ؿ٘ڈٝا کی ؿ ٞٹُٞی ڈحثْ کی َ١ف رڑٍ ٛہی طٜی۔ ٍٟخ کخٍٝا
ٗ حُٓ گ٤ُ َ٤ٜخ۔ حد  ٙٝہظ٤ٜخٍ رِ٘ي کَک ٓٞالٗخ ک هالف ٗؼَے
ُگخٗ ُگ ۔ ٣ہ كخُض ى٣ک ٜکَ ح٣ک ًٓہ ىحٍ ٗ رِ٘ي آٝحُ ٓ٤ں ٓٞالٗخ کٞ
ر٤ٹ ٜؿخٗ کی ىٍهٞحٓض کی کہ گُٞی چَ ٍہی ہ ۔ ٓٞالٗخ ٗ پَ ٍُٝ
ُہـ ٓ٤ں کہخ„„ حگَ ٓ٤ں ر٤ٹ ٜگ٤خ ط ٞپ َٜکٜڑح کٍ ٕٞہ گخ‟‟۔ح ٍٝطوََ٣
ؿخٍی ٍکٜی۔ (هٓٞی ڈحثـٔٹ الہ ٍٞؿٍ٘ٞی ٓٛ ٔ۴۸للہ )ٕ۷۲
حّ حؿظٔخع ٓ٤ں حّ كخٍ ٓ٤ں کہ ٍك٤ن ٓلَ کی ٓ٤ض ه٤ٓ ٕٞں ُض پض
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی ُىػخ کَ ٍہ ط ٜح ٍٝہِحٍٝا کخ ٓـٔغ
طٜی۔ ٓ٤ي
ٖ
ٖحٓ ٖ٤کہہ ٍہخ طٜخ۔ آپ رٜی ٓالهظہ كَٓخث٤ں7
„„٣خ ہللا! ہْ طَ٤ے ٗخّ کی ػظٔض َٓ ٝرِ٘يی ک ُ ٤ؿٔغ ہٞث ہ٤ں۔
طَ٤ے ػِْ ٓ٤ں ہ کہ کٓ ٕٞلٔي ہ ح ٍٝکِٜٓ ٕٞق ،حے ہللا! ؿٞ
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ِٜٓق ہ٤ں ط ٞحُٕ کی ٓيى كَٓخ ح ٍٝؿٓ ٞلٔي ہ٤ں حُٕ ک َٗ ٓ
حالػِی ٓٞىٝىی حُ ٓٞالٗخ
ِٜٓل ٖ٤ک ٞرکخ‟‟۔ (َٓى ٖٓٓٞ۔ٓ٤ي حرٞ
ٖ
ػزيحَُٗ٤ي ػَحهی۔طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞجی ٛ ٕٓٓ۹للہ ٕ)ٔ۷
ٞ٣ا حُٗہٞا ٗ ٓويٓہ ػخ ِىٍ كو٤وی ک پخّ ىٍؽ کَحى٣خ۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ کَٓ ۹ ٞطزہ گَكظخٍ ک٤خ ح ٍٝؿ َ٤ر٤ٜـخ گ٤خ پہِی
َٓطزہ  ۹حکظٞرَ  ٔ۴۹۸ک ٞگَكظخٍ کَک ٗ٘٤ٓ ٞ٤ٹٍَ ؿِٓ َ٤ظخٕ ٓ٤ں ٕٓ
ٓخٗ ٙظَ ر٘ي ٍکٜخ گ٤خ۔ ىَٓٝی َٓطزہ ٓخٍَٗ ال ک طلض ٓ ٕ۴خٍچ
ٖ ٔ۴۷ک ٞهخى٣خٗی ٓٔجِہ ک ِِٓٔ ٓ٤ں گَكظخٍ کَک ِٓحث ٓٞص
ٓ٘خ ىی گجی۔ ُ٤کٖ رؼي ٓ٤ں ٓ ٕ۲خ ٙک رؼي ٍہخ کَ ى٣خ گ٤خ۔ طَٔ٤ی َٓطزہ
هالف هخٗ ٕٞهَحٍ ىث ٤ؿخٗ پَ
ض حٓالٓی
ِ
ؿٍ٘ٞی  ٔ۴۲۹ک ٞؿٔخػ ِ
گَكظخٍ ہٞث ح ٍٝپٓ َٜپَ ْ٣کٍٞٹ ک كکْ پَ ؿذ ؿٔخػض حٓالٓی پَ
هالف هخٗ ٕٞهَحٍ ى٣خ گ٤خ ط ٞحُٗہ٤ں ىَٓٝے ٍكوخ ک ٓخط۴ ٜ
پخر٘يی کٞ
ِ
ٓظٔزَ  ٔ۴۲۹کٍ ٞہخ کَ ى٣خ گ٤خ۔ چٞطٜی َٓطزہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ
٤ٓ ٔ۴۲۷ں حّ ُ ٤گَكظخٍ حٗ ٍٝظَ ر٘ي ک ٤گج کہ ػ٤يحُلطَ ،ؿٔؼہ
٣خ ؿٔؼَحص ک ٞپڑ ٍہی طٜی۔ ح ٍٝؿٍَ٘ ٓلٔي حٞ٣د هخٕ ک ٞحُٕ ک رؼٞ
ىٍرخٍٞ٣ا ٗ ڈٍح٣خ طٜخ۔ کہ ػ٤ي ؿٔؼہ ک ٍ ُٝہٞثی ط ٞى ٝهطز ہٞا
گ ٣ؼ٘ی ح٣ک ػ٤ي کخ ح ٍٝىَٓٝح ؿٔؼہ کخ ،ح ٍٝح٣ک ىٕ ٓ٤ں ى ٝهطزٞا
کخ ہٗٞخ كکٓٞض ک ُ٘ٓ ٤ل ّٞح ٍٝهطَ ٙرٜی ہٓ ٞکظخ ہ ۔ چ٘خٗکہ
ؿٍَ٘ ٓلٔي حٞ٣د هخٕ ٗ حپ٘ هٗٞخٓيی ػِٔخء ک ًٍ٣ؼ چخٗي ريٛ
کی ٗخّ ک ٞہی ىکٜخ ى٣خ طخکہ ػ٤ي ؿٔؼَحص ک ٞہی ہ ٞؿخث ۔ٓٞالٗخ
ٓٞىٝىی ٛخكذ ح ٍٝط ٖ٤چخٍ ح ٍٝرڑے ػِٔخء کَحّ ٗ َٓکخٍی چخٗي
کٓ ٞخٗ٘ ٓ حٗکخٍ کَى٣خ۔حّ پَ ؿٍَ٘ ٓلٔي حٞ٣د ٛخكذ کی
كکٓٞض ٗ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٛخكذ ک ٞگَكظخٍ کَک ٍحطٞا ٍحص الہٍٞ
ٓ ُ ؿخکَ ر٘ٞا ٓ٤ں ٗظَ ر٘ي کَ ى٣خ۔ح ٍٝىٓ ٝخ ٙرؼي حُٕ کٍ ٞہخ ک٤خ۔

ثہبدساَہ هش ِص ػًم:

 ٔ۴۲۴کی رخص ہ کہ حٞ٣د هخٗی آَٓ٣ض ک هالف طلَ٣ک َٗٝع
ہٞگجی۔ الہ٤ٓ ٍٞں ح٣ک ؿِٗ ّٞکخُ٘ کخ كِٜ٤ہ ہٞح۔ حّ ٓٞهغ پَ ؿْ
رہخىٍحٗہ  َُ١ػَٔ کی ٓؼخٍ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ هخثْ کی۔ حّ کی ٍٝىحى
ٓ٘ہ٤ٓ ٍٞخٓی ُ٤ڈٍ ِٓک ؿالّ ؿ٤الٗی ک حُلخظ ٓ٤ں ٓالهظہ ک٤ـج
ؿ ٞهٞى ؿِ ّٞک پٍٝٝ ٖ٤ا ٓ٤ں ٗخَٓ ط ٜ۔
„„ہْ ٗ ح٣ک ؿِ ّٞطَط٤ذ ى٣خ۔ حّ ٓ٤ں ٓذ ٓ آگ ٓٞالٗخ ٓ٤ي
حرٞحالػِی ٓٞىٝىی٤ٓ ،خا ٓٔظخُ ىُٝظخٗہٞٗ ،حرِحىَٜٗ ٙہللا هخٕ ،حٍٝ
ٖ
چٞىَٛی ٓلٔي ػِی ط ٜ۔ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ک ٓخط ٜچَ ٍہخ طٜخ ؿذ ؿِّٞ
ہخثی کٍٞٹ ک پخّ پہ٘کخ ،حُّ ٝهض كٞؽ رُالُی گجی۔ كٞؿٞ٤ا ٗ
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پ٤٘٘٣ُٞں ٓ٘زٜخ ٍ ُ٤ں۔ ح ٍٝکہخ کہ حگَ ح٣ک هيّ آگ رڑٛخ٣خ ط ٞگُٞی چال
ى٣ں گ ۔ ٓ٤ں حَ٤ٓ ٍٝے ٓخطٜی گٜزَح گج کہ حد ک٤خ ہٞگخ۔ٓچ پٞچٜج
طَ٤ٓ ٞے ىٍ ٓ٤ں ط٣ ٞہ آ٣خ کہ حد رٜخگ چِ٤ں۔ٓگَ ٓٞالٗخ ٗ ٓٔظلکْ
ُہـ ٓ٤ں کہخ۔„„هيّ رڑٛخث ہ٤ں ط ٞپ٤کٗ ٜہ٤ں ہٹ٤ں گ ‟‟۔۔۔۔۔ ٓٞالٗخ
ٗ پٍٞی ؿَحٔص ک ٓخط ٜهيّ رڑٛخ٣خ۔ ح ٍٝپ َٜؿِ ّٞآگ رڑُ ٘ٛگخ۔
ح٣ک آىٓی رٜی پ٤کٗ ٜہ ہٹخ۔ حّ ؿَحٔص ٓ٘يی کخ کَٗٔہ طٜخ کہ كٞؿی
ؿِ ّٞک هخثي ٖ٣کی ہ٤زض ٓ هٞى ہی پ٤ک ٜہٹ گج ۔ ح ٍٝحٓٔزِی
چٔ٤زَ طک پہ٘چ گج ۔
طٌکَٞٓ ٙىٝىی ٛللہ ٔ)۸۸
(„„حكَ٤٘٣خ‟‟ ٓـيى ٓٞىٝىی ٗٔزَ رلٞحُہ
ٔ
ٓ٤ٓ ٔ۴۷ں ؿذ ػالؽ ک رؼي حٗگِٔظخٕ ٓ طَ٘٣ق الث ۔ طِٓ ٞک ٓ٤ں
ٓ ِِّٗٞح ٍٝکٔ ِّٗٞ٤کخ ؿِـِہ رِ٘ي ہُ ٗٞگخ طٜخ۔ آپ ٗ حٓالٓی
ٓ ِِّٗٞح ٍٝحّ َ١ف ک ِٓٞگٖ کخ رَٜپٞٗ ٍٞٹْ ُ٤خ۔ ح ٍٝرزخٗگ ىہَ
حػالٕ ک٤خ۔ کہ ہْ کٔی ٍٞٛص ٓ٤ں حّ ِٓک ٓ٤ں الى٤٘٣ض٤ٓ ،ک،َُُّٞ
ٓ ِِّٗٞح ٍٝکٔٗ ِّٗٞ٤خكٌ ٗہ٤ں ہ ٗٞى٣ں گ ۔ ح ٍٝپ َٜح٣ک رَٜپٍٞ
ػِٔی طلَ٣ک چالثی۔ ح ٍٝىالثَ ک ٓخط ٜحٕ طٔخّ ؿ َ٤حٓالٓی ٗظَ٣خص
کخ حٔ٣خ ٍى ک٤خ کہ حُّ طلَ٣ک ک ٞپ َٓ َٜحُٹٜخٗ کخ ٓٞهغ ٗہ َٓ ٓکخ۔
ٓو ١ٞڈٛخکہ ک رؼي كٞؿی ؿَِٗٞ٤ا ٗ ًٝحُلوخٍ
ىٓٔزَ ٔ٤ٓ ٔ۴۷ں
ِ
٣لی هخٕ کی ؿگہ پخکٔظخٕ کخ چ٤ق ٓخٍَٗ الء
ػِی رٜٹ ٞک ٞؿٍَ٘
ٖ
ح٣ڈٓ٘ٔٹَ٣ٹَ حٛ ٍٝيٍ ٗخِٓى کَ ى٣خ۔ ٛيحٍص ٓ٘زٜخُ٘ ک رؼي رٜٹٗ ٞ
پ٤ـخّ ر٤ٜؾ کَ ٓالهخص کی هٞحہٖ ظخہَ کی۔ چٞىَٛی ٓلٔي حِْٓ ِٓٔ٤ی
ؿٞٓ ٞالٗخ َٓك ّٞک ٓخط ٜحّ ٓالهخص ٓ٤ں ٓٞؿٞى ط ٜ۔ ُکٜظ
ػخُْ
ػخُْ حٓالّ ک ٗخٍٓٞ
ہ٤ں۔„„رٜٹٛ ٞخكذ ٗ ٓٞالٗخ ٓ کہخ„„آپ
ِ
ِ
ى ٖ٣ہ٤ں۔ٓ٤ں رک کک ٜپخکٔظخٕ کی كکٓٞض چالٗ ک ُ ٤آپ ک
طؼخ ٕٝکخ ِ١ذ گخٍ ہٞا کٗٞ٤کہ ۂخٍی پخٍٹی ک ٓ٘٘٤ٓ ٍٞں ٣ہ رخص
ٗخَٓ ہ کہ حٓالّ ۂخٍح ى ٖ٣ہ ‟‟۔
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ كَٓخ٣خ „„ رٜٹٛ ٞخكذ آپ ٗ ػخّ حٗظوخرخص ٓ٤ں
ٓ ِِّٗٞکخ ٗؼَ ٙرِ٘ي ک٤خ طٜخ پٓ َٜؼَٝف ِٓٔٗٞٹ ح ٍٝى ٓ ٖ٣ر ُحٍ
حكَحى آپ کی كکٓٞض ٓ٤ں ٗخَٓ ہ٤ں۔حٕ ُٞگٞا کی ٓٞؿٞىگی ٓ٤ں ہْ کْ
َ١ف طؼخ ٕٝکَ ٓکظ ہ٤ں‟‟۔ (چ٘ي ٣خى٣ں طَؿٔخٕ حُوَإٓ ٓجی
ٕٛٓٓ۹للہ )ٔ۲۴
هَحری ٛلض کی ر٘خ پَ آپ ٗ ؿٔخػض حٓالٓی کی حٓخٍص
ٕ٤ٓ ٔ۴۷ں
ٔ
ٖ
حٓظؼلی ى٣ي٣خ۔ ح ٍٝحٓی ٓخٍ آپ کی ٗہَ ٙآكخم طلٔ َ٤طلہ ْ٤حُوَإٓ
ٓ
ٓکَٔ ہٞثی۔ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ىػٞص کخ َٓکِ ٓ ٝل ٍٞح٘٘ٓ ٍٝخ ٝ
َٓچ٘ٔہ ہيح٣ض ہ ؿْ کی
ٓوٜٞى رٜی هَإٓ ہی طٜخ۔چ٘خٗکہ ٣ہی ٙٝ
ٔ
ٓ٘٤خٍ ٍٞٗ ٙہ ؿْ
ر٘٤خى پَ حُٗہٞا ٗ حپ٘ی ىػٞص کی حرظيح کی حٙٝ ٍٝ
ٔ
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کی ٍ٘ٗٝی ٓ٤ں حُٗہٞا ٗ حپ٘ ٓلَ کخ آؿخُ ک٤خ۔ ٓٞالٗخ حّ كٞحُ ٓ
كَٓخط ہ٤ں۔„„ؿذ ٓ٤ں ٗ حُـٜخى كی حالٓالّ ُک ٜ٘کخ كِٜ٤ہ ک٤خ طٞ
ص پخک حٍٝ
حّ ِِٓٔ ٓ٤ں هَإٓ ٓـ٤ي ح ٍٍٞٓ ٍٝہللا ﷺ کی ِٓ َ٤
حكخى٣غ کخ گہَح ٓطخُؼہ ک٤خ۔ حّ ٝهض ٓـ٣ ٜکخ٣ک حكٔخّ ہٞح۔ کہ ٣ہ
کظخد ط ٞح٣ک طلَ٣ک کی ه٤خىص ک ُٗ ٤خٍُ ہٞثی ہ ۔ ٣ہ ٓلٞ
طالٝص کَک ٍ ٙؿخٗ ک ُٗ ٤ہ٤ں ہ ۔ رِکہ حّ ؿَ ٝک ُ٤
ہ کہ حّ ک ُ ٞکَ ح٣ک طلَ٣ک ُىٗ٤خ ٓ٤ں حُٹ ٜ۔۔۔۔ حّ ه٤خٍ کُ ٞ
کَ ٓ٤ں رَٓٞا ٓٞچظخ ٍہخ۔ کہ ٣ہ کخّ کْ َ١ف ک٤خ ؿخث ۔ آهَ کخٍ
ض حٓالٓی هخثْ کی۔ ح ٍٝحُلٔي ّلِل حُّ ک َٛف ٓ ۲خٙ
ٔ٤ٓ ٔ۴۹ں ؿٔخػ ِ
رؼي كٍَٝی ٕ٤ٓ ٔ۴۹ں طلہ ْ٤حُوَإٓ ُک ٜ٘کخ کخّ َٗٝع کَ ى٣خ۔
(ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک حٗٹََٓ ٞ٣ٝطزہ حر١ٞخٍم ٛللہ )۹۴۷
حّ َ١ف ٕ٤ٓ ٔ۴۷ں طکٔ َ٤طلہ ْ٤حُوَإٓ کی طوَ٣ذ ٓ هطخد کَط
ہٞث ٓ٤ي ٓٞىٝىی ٗ حپ٘ی ىػٞص ح ٍٝهَإٓ کَ ْ٣ک ىٍٓ٤خٕ حّ طؼِن
ک ٞحٕ حُلخظ ٓ٤ں ر٤خٕ ک٤خ۔„„ؿٔخػض حٓالٓی کی طلَ٣ک َٗٝع کَٗ
ک ٓخط ٜہی ٓ٤ں ٗ ٣ہ ٓلٔ ّٞک٤خ۔ کہ ٓ٤ں حپ٘ هِْ حٍٝحپ٘ی ُرخٕ
ٓ ہللا ک ى ٖ٣کٔٓ ٞـٜخٗ ک ُ ٤هٞح ٙکظ٘خ ہی ُُ ٍٝگخُٞا۔ ُ٤کٖ
ؿذ طک هٞى ہللا کی کظخد ک ًٍ٣ؼ ٓ ہللا ک ى ٖ٣کٔٓ ٞـٜخٗ
کی کٗ ٖٗٞہ کی ؿخث ۔ حّ ٝهض طک ى ٖ٣کخ كہْ پٍٞی َ١ف كخَٛ
ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ۔ ٣ہ کظخد ى ٖ٣ہی کٔٓ ٞـٜخٗ ک ُ ٤ہللا ٗ ٗخٍُ کی
ہ ۔ح ٍٝحگَ ى ٖ٣کٔٓ ٞـٜخٗخ ہ ۔ ط ٞحّ کظخد کٔٓ ٞـٜخٗ کی کٖٗٞ
کَٗی چخہ ٤۔۔ ؿذ طک ُٞگ حّ کٗ ٞہ٤ں ٓٔـ٤ٜں گ ۔ حّ ٝهض طک حٕ
ک ُ ٤حّ ٓوٜي کٔٓ ٞـٜ٘خ ٓٔکٖ ٗہ٤ں ہ ۔ ؿْ ک ُ٤ٓ ٤ں حٍٝ
َٓ٤ی ؿٔخػض کخّ کَ ٍہی ہ ‟‟۔
(ٍٓخُہ آث ٖ٤ؿٞالثی ٕ)ٔ۴۷
ٞ٣ا ط ٞطلہ ْ٤حُوَإٓ کی هٞرٞ٤ا پَ ح٣ک کظخد ُکٜی ؿخ ٓکظی ہ ُ٤کٖ
َٓ٤ے ِٗى٣ک حُٕ کخ هَإٓ کخ ُٖلظی طَؿٔہ ک رـخث رخٓلخ ٍٙٝحٍُىٝ
طَؿٔہ ح ٍٝحّ طک ػخّ ُٞگٞا کی ٍٓخثی رخُکَ ٗخُٝ ٙی ہللا ک هَإٓ
کخ كخٍٓی طَؿٔہ کَٗ ٓ کٔی َ١ف کْ ٗہ٤ں۔ رِکہ حػَحص ک ُلخظ
ٓ حُّ ٓ کہ٤ں رڑ ٛکَ ہ ۔
ٖ٤ٓ ٔ۴۷ں  UDFک ٗخّ ٓ ؿ ٞحپ ٖ٘٣ُٞپخٍٹٞ٤ا ٗ آهَی َٓكِٞا
ٓ٤ں ٓٔ ٍٙٞىٓظ ٔ۴۷ٖ ٍٞک ٓظؼِن ىٓظٓ ٍٞخُی ک ػَٔ ٓ٤ں طؼخٕٝ
ٓ حٗکخٍ کَ ى٣خ۔حّ کی ٝؿہ ٓٔٞى ٙىٓظ٤ٓ ٍٞں حکؼَ٣ظی پخٍٹی کی
َ١ف ٓ ٗخَٓ ٗي ٙآَٓحٗہ ح ٍٝؿ َ٤حٓالٓی ىكؼخص ط٤ٜں۔ پْ آگ
رڑ ٘ٛکخ ٍحٓظہ ر٘ي ہٞگ٤خ۔ حّ ٗخُک َٓكِ ٓ٤ں ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ
رلَحٕ ک ٞكَ کَٗ کی کخٓ٤خد ک ٖٗٞکی۔ ؿْ ک ٓظؼِن ِٓک
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َ٣ُٝحػِی پ٘ـخد کخ ر٤خٕ حهزخٍحص ٓ٤ں رڑی ٗہ َٓهٞ٤ا
ٓؼَحؽ كخُي
ٖ
ک ٓخطٗ ٜخثغ ہٞح۔ حّ کخ ح٣ک ٍَٟٝی ؿِٔہ7۔
„„ح٣ک ٓلظَّ رٍِگ ٗو٤ٜض ٗ ٓؼخِٓ کِٓ ٞـٜخٗ ٓ٤ں كٜہ ُ
کَ حٓ ِٓ٣ي رگخڑ کی َ١ف ؿخٗ ٓ رکخ ُ٤خ‟‟۔ ٣ہ رٍِگ ٗو٤ٜض
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ک ػال ٙٝکٞثی حٗ ٍٝو٤ٜض ٗہ طٜی ر٤خٕ ٓ٤ں ٗخّ کی
حهلخ ٓ٤ں کجی ِٜٓلظٞا ٓ کخّ ُ٤خ گ٤خ ٓگَ ؿخٗ٘ ٝحُ ؿخٗظ
ط ٜ۔ری ری ٓی ٗ ٓٔ حپَ ٔ۴۷ٖ َ٣ک ٞپخکٔظخٕ ک ٓظؼِن كٔذ ًَ٣
هزَ َٗ٘ کی۔
„„ػ ٖ٤آهَی ٝهض پَ ح٣ک رہض ًی حػَ ٗو٤ٜض کی ٓيحهِض کی ٝؿہ
ٓ پخکٔظخٕ ىٓظٍٞی طؼطَ ک ٗوٜخٗخص ٓ رچ ٗکال ہ ‟‟
چ٘خٗکہ حّ ٝهض آُحى ک٘ٔ َ٤ک ٛيٍ َٓىحٍ ػزيحُو ّٞ٤هخٕ ٗ ٓٞالٗخ
ک ٞحّ ٓ ٕٞٔ٠کخطخٍ ى٣خ۔
„„ىٓظٓ ٍٞخُی ک آهَی َٓحكَ ٓ٤ں آپ کی کٞ٘ٗٞا ٗ ِٓک کٞ
رکخُ٤خہ ‟‟
حٞٓ ٍٝالٗخ ٗ حّ ک ؿٞحد ٓ٤ں کہخ کہ „„ٓ٤ں ٗ طٓ ٞل ٞحپ٘ی ى٘٣ی
 ٝهٓٞی ًٓہ ىحٍٞ٣ا ک ٞپٍٞح کَط ہٞث ىٓظ ٍٞکی ٓ٘ظٍٞی ک
ِِٓٔ ٓ٤ں ًہ٘ی ہْ آہ٘گی پ٤يح کی ہ ــ (ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی حُ ػَٝص
ُٞٛض (حٗگَِ٣ی) ٛللہ )۸۷
ص كخالص ٓ٤ں رٜٹٞ
 ٔ۷حپَ ٔ۴۷۷ َ٣کی ٍحص حٗظہخثی ٗخُک ِ ٍٞٛ
ٛخكذ ٓٞالٗخ ٓ ٍٓ٘ ٝ ٍٙٞہ٘ٔخثی ُ ٘٤آث ط ٜ۔ کہ حد رلَحٕ ٓ
کٗ ٔ٤کال ؿخ ٓکظخ ہ ؟ ِٓکی ك٠خ ٓوض ک٘٤ي ٙطٜی۔ رٜٹٛ ٞخكذ ک
ٓخٓ٘ حّ ٓ پہِ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ٕٔ حپَ ٔ۴۷۷ َ٣کی طـخِ٣ٝ
آچکی ط٤ٜں۔ ٓٞالٗخ چخہظ ط ٜکہ پہِ كکٓٞض حپ٘ی ُ٣خىطٞ٤ا کخ ٍى
ػَٔ گْ کَٗ ک ُ َ٣ً ٤ک حهيحٓخص کَے۔
حد ىكؼہ  ٔ۹۹حُٹٜخ ُی ؿخث (ٕ)طٔخّ گَكظخٍ ٗيگخٕ کٍ ٞہخ کَ ى٣خ ؿخث
(ٖ) حَٔ٣ؿ٘ٔی حDPR ٍٝکخ هخطٔہ ک٤خ ؿخث ح ٍٝحَٔ٣ؿ٘ٔی کخ حػالٕ
ہ ٗٞک رؼي ؿُٞ ٞگ گَكظخٍ ہٞث ہ٤ں حٕ ٓذ کٍ ٞہخ کَ ى٣خ ؿخث ۔
()۹طٔخّ حٔ٣ی ىٓظٍٞی طَحٓ ْ٤ؿ ٞكکٓٞض ح ٍٝحپ ٖ٘٣ُٞک حطلخم ٍحث
ٓ پخّ ٗہ ہٞثی ہٞاٞٔ٘ٓ ،م کَ ىی ؿخث٤ں ( )۷ؿٓ ٞويٓخص هٜٛٞی
ٹَ٣زِٞٗٞا ک طلض چَ ٍہ ہ٤ں۔ حُ ٗہ٤ں ہخثی کٍٞٹ حٓ ٍٝپَ ْ٣کٍٞٹ
ٓ٤ں ٓ٘ظوَ کَ ى٣خ ؿخث ۔
ٓٞالٗخ ٗ ر٤خٕ ٓ٤ں کہخ کہ حگَ٣ہ حهيحٓخص کَ ُ ٤ؿخث٤ں ط ٞك٠خ حط٘ی
ٓخُگخٍ ہٓ ٞکظی ہ کہ حگَ هٓٞی حطلخى ک ُ٤ڈٍٝا ک ٞؿ١َٝ٘ٓ َ٤
 ٍٞ١پَ رخص چ٤ض ک ُ ٤رال٣خ ؿخث طٓ ٞـ٣ ٜو ٖ٤ہ کہ  ٙٝپٖ٤
کٖ هز ٍٞکَ ُ٤ں گ ۔
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ح٣ک ه َ٤هٞح ٙرٍِگ کی َ١ف ٓ

ٓٞالٗخ کخ ٣ہ ر٤خٕ ٓل ٞه ّٞک
حٛالف کی ح٣ک ک ٖٗٞطٜخ۔
ٓٞالٗخ ٗ رٜٹ ٞک ٔ۷ ٞحپَ َ٣کی ٓالهخص ٓ٤ں ٣خى ىال٣خ کہ رلَحٕ ٓ
ٗکِ٘ ک ُ ٕ ٤حپَ َ٣ک ٞؿ ٞطـخ ِ٣ٝىی ط٤ٜں۔ حگَ حُٕ ک ٞهز ٍٞکَ ُ٤خ
ؿخطخ۔ط ٞكَ کخ ٍحٓظہ ٗکَ آطخ۔ ٓگَ حد كخالص ىگَگٞا ہ ٞگج ہ٤ں۔ حد
حٕ طـِٝ٣ٞا کٓ ٞخٗ٘ ٓ رٜی کٞثی ٓل٤ي ٗظ٤ـہ ٗہ٤ں ٗکِ گخ۔
ٓٞالٗخ ٗ رٜٹٛ ٞخكذ کی رلغ  ٝگلظگ ٞک رؼي حُٕ ٓ کہخ کہ حد
گلض ٤٘ٗ ٝي ک طٔخّ ىٍٝحُے ر٘ي ہ ٞچک ہ٤ں۔ حد كَ َٛف ٣ہ ٍٙ
ٖ
حٓظؼلی ىے کَ ٗج حٗظلخرخص کَحث٤ں۔
گ٤خ ہ کہ آپ
كی حُٞحهغ ٣ہ ح٣ک ٍٞٛص طٜی۔ کہ رٜٹٛ ٞخكذ رچ ٗکِظ ۔۔۔۔ ٓگَ طويَ٣
حُٗہ٤ں ح٣ک هخٔٓ ٙض ٓ٤ں ہخٗک ُ ٤ؿخ ٍہی طٜی۔
(ح٠٣خً)
ٓ ٕ۲ظٔزَ  ٔ۴۷۴هَإٓ کَ ْ٣کخ ٓظَؿْ „„طلہ ْ٤حُوَإٓ‟‟ حّ ى ٍٝکخ ػظْ٤
ٓلکَ حپ٘ ٍد کی َ١ف پِٹ گ٤خ۔ حُّ کخ ؿٔي هخکی کخٹ ٜک ٘ٛيٝم
ٓ٤ں ر٘ي ٓٔ٘يٍٝاٛ ،لَحإا ،پہخڑٝا ح ٍٝرٔظٞ٤ا پَ (حَٓ٣کہ ٓ ؿہخا
 ٙٝػالؽ ک ُ ٤طَ٘٣ق ُ گج ط ) ٜپَٝحُ کَطخ ہٞحٓ ،خٍی ُىٗ٤خ کٞ
حُٞىحع کہظخ ہٞح حپ٘  ٖ١ٝکی ٓٹی کی َ١ف ُٞٹ گ٤خ „„ ٙٝػِ ِ٣ؿہخا
طٜخ‟‟ (حُطخف گٞہَ „„ٓ٤خٍ ٙڈحثـٔٹ ىٓٔزَ )ٔ۴۷۴
ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کخ ح َٛکخٍٗخٓہ ٣ہ ہ کہ حُٗہٞا ٗ هَإٓ ٘ٓ ٝض کٞ
طلَ٣ک ح ٍٝحُٓض ک ُ ٤ہيح٣ض حٍ٘ٗٝ ٍٝی ک ٓ٘زغ ک  ٍٞ١پَ
پ ٖ٤ک٤خ۔ ح ٍٝحّ کٔٞٹی پَ كخٍ حٓ ٍٝخٟی کی ہَ ک ٖٗٞک ٞپَکٜ٘
کخ ىٍّ ى٣خ۔ حُٕ ک ہِحٍٝا ٛللخص پَ پ ِ٤ٜہٞث ُٹَ٣کَ کخ ٓلخکٔہ
کَٗخ کٞثی آٓخٕ کخّ ٗہ٤ں۔ طخہْ ٓ٤ي ٛخكذ ک  َُ١كکَ ک ر٘٤خىی
گٞٗٞا ح ٍٝپہِٞإا کٗ ٞخ٣ي ٓ٘يٍؿہ ًٗ َ٣کخص ٓ٤ں ر٤خٕ ک٤خ ؿخ ٓکظخ
ہ ۔
كن كن ہ ح ٍٝحٓ کٔی ىَٓٝے ٓہخٍے کی ٍَٟٝص
۔ٔ۔
ُ
ُ
ُ
ُ
ٗہ٤ں۔ ہللا ،حّ کخ ٍٓ ،ٍٞحّ کی کظخد ،حّ کخ ى ٖ٣ح ٍٝحّ ک ٝػيے
ٓذ كن ہ٤ں۔ حٕ ٓذ ک ٞۂ٤ں َٛف كن ہ ٗٞکی ك٤ؼ٤ض ہی ٓ هزٍٞ
کَٗخ چخہ ٤۔۔ حٔ٣خٕ كن ک ٞكن طِٔ ْ٤کَٗ ہی ٓ ػزخىص ہ ۔ حّ کخ
طوخٟخ ہ کہ حٓ ٣کٔٞثی ک ٓخط ٜهز ٍٞک٤خ ؿخث ۔ح ٍٝكن کی
ؿيٝؿہي ٓ٤ں طٖ ،ٖٓ ،ى ٓ ٖٛؿُض ؿخث٤ں۔
گ٣ٞخ كن ک ؿِزہ کی ؿيٝؿہي رٜی كن ہی کخ ح٣ک كٜہ ہ ۔ ؿٔ
ٍٓ ٍٞک حُٓ ٔٙٞکخَٓ ح ٍٝحُّ ک رظخث ہٞث ٣َ١و ٓ ؿخٍی ٝ
ؐ
ٓخٍی ٍکٜخ ؿخ ٓکظخ ہ ۔
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طخٍ٣ن حٗٔخٗی ٓ٤ں حٗٔخٕ ک ٓخٓ٘ َٛف ى ٝہی ٍحٓظ ہٞ
۔ٕ۔
ُ
ٓکظ ہ٤ں۔ ح٣ک ہللا ح ٍٝحّ ک ٍُٓٞٞا کخ ٍحٓظہ ح ٍٝىَٓٝح حٗٔخٗٞا
کخ حپ٘خ حهظَحع کَىٍ ٙحٓظہ۔
حٗز٤خ ػِ ْٜ٤حُٔالّ ک رظخث ہٞث ٣َ١و کخ ٗخّ ى ٖ٣حٓالّ ہ ۔
۔ٖ۔
کخث٘خص کی ہَ ٗ ہللا ک هخٗ ٕٞک ٓطخرن چَ ٍہی ہ ۔ ُ٤کٖ حّ
كَم ک ٓخط ٜکہ کخث٘خص کی ہَ ٗ ہللا ک هخٗ ٕٞکی پخر٘ي ہ ۔ حُزظہ
حٗٔخٗٞا ک ٞآُحىی کی ٗؼٔض ٓ ٗٞحُح گ٤خ ہ ح ٍٝحُٕ ک ٞىػٞص ىی
گجی ہ کہ  ٙٝرہ ٍٟخ ٍ ٝؿزض ہللا ک هخٗ( ٕٞى)ٖ٣ک ٞهز ٍٞکَک
حپ٘ی كطَص ح ٍٝکخث٘خص ک ٗظخّ ٓ ہْ آہ٘گ ہ ٞؿخث٤ں۔۔۔٣ہ ٓپَىگی ہی
حٓالّ ہ ۔ح ٍٝحٓی ک ًٍ٣ؼ ىٍ کخ چ ٖ٤حُٗ ٍٝيگی ح ٍٝکخث٘خص ٓ٤ں
حٖٓ ٓ ٝک َٔ٤ٓ ٕٞآ ٓکظخ ہ ۔
ُٗيگی ح٣ک ٗخهخرَ طؤٝ ْ٤كيص ہ ح ٍٝى ٖ٣حٓالّ ٗخّ ہ
۔۹۔
ُٗيگی ک پٍٞے ٗظخّ ک ٞہللا کی ر٘يگی ٓ٤ں الٗ کٞ۔ َٓحْٓ ػزخىص
ٓ ُ کَ حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی ُٗيگی ک ہَ پہِ ٞک ٞہللا ک ٍٗگ
ٓ٤ں ٍٗگخ ہٗٞخ چخہ ٤۔7

ٖٓ٣خََُّٜ٣خ حَُّ ٌِٖ َْٖ ٣ح َُٓ٘ٞح ح ْى ُهُِ ْٞح كِ ٢حُٔ ِِّْ ِْ ًَ ۗخكَّشً
حُ َّْٖ٘ ٤ط ِٖ ۭ حََِّٗ ْْ ٌُ َُ ٗٚػ ُي ٌُّّٓ ٝزِِْٖ ٤۔
(حُزوَٙ۔)ٕٓ۸

ص
ََ۠ ٝال طَظَّزِؼ ُْٞح ُهطُ ِٖ ٞ

"حے حٔ٣خٕ الٗ ٝحُ ! ٞطْ پٍٞے ک پٍٞے حٓالّ ٓ٤ں آ ؿخث ٞحٍٝ
ٗ٤طخٕ کی پَٝ٤ی ٗہ کَ ٝکہ  ٙٝطٔہخٍح کٜال ىٖٗٔ ہ "۔

ہللاِ ۚ َ ْٖ َٓ ٝحَكْ َٔ ُٖ ِٓ َٖ ٖ ّ
ْ ٛز َـشَ ٖ ّ
ْ ٛز َـشً ۡ ََّٗٝلْ ُٖ َُٖ ٗٚػزِ ُي َْٕ ٝ۔
ہللاِ ِ
ِ
(حُزوَٙ۔)ٖٔ۸

"کہ 7ٞہللا کخ ٍٗگ حهظ٤خٍ کَ ٝحّ ک ٍٗگ ٓ حچٜخ ح ٍٝکْ کخ ٍٗگ
ہٞگخ؟ ح ٍٝہْ حٓی کی ر٘يگی کَٗ ٝحُ ُٞگ ہ٤ں"۔
٣ہ ہيح٣ض ُٗيگی ک ہَ ٗؼز کٍ ٤ِ٤ہ٘ٔخثی كَحہْ کَطی ہ ۔ ى ٖ٣کخَٓ
حٓ ٍٝکَٔ ہ ۔ ح ٍٝحّ ہيح٣ض کخ ٓؼـِحطی پہِ٣ ٞہ ہ کہ ؿہخا حّ ٓ٤ں
ہَ ُٓخٗ ک ُُٗ ٤يگی کی ؿِٔہ ٣ٍَٟٝخص ک ٍُ ٤حٔٗ ٙخثی
ٓٞؿٞى ہ ۔ ٝہخا حّ ک ٗظخّ کخٍ ٓ٤ں  ٙٝگ٘ـخثٖ رٜی ٓٞؿٞى ہ ؿٞ
َُٓٓ ٍٝخٗہ کی طزيٞ٤ِ٣ا ح٣ٍَٟٝ ٍٝخص ک طوخٟٞا ک ٞپٍٞح کَ
ٓک ۔
٣ہ ى ٖ٣حػظيحٍ ،حٜٗخف ،طٞحُٕ ،حٍ ٍٝح ٢ٓٝ ٙکی ٗ٘خٗيہی کَطخ
۔۷۔
ہ 7

ۗ
ـَٕ ٞ
خّ َْ ٌُ َ٣ٝ
ََ ٌُِٖ ًَ ٝ
ي َؿ َؼ ِْ ٖ٘ ٌُ ْْ حُ َّٓشً ََّٓ ٝطًخ ُِّظَ ٌُ ْْٞ ُٗٞح َُٗ َٜيح َء َػَِ ٢حَُّ٘ ِ
حُ ََّٓ َُْ ٍُ ٞػَِ ْ٤ْ ِٜ َٗ ْْ ٌُ ٤يًح ۭ ََٓ ٝخ َؿ َؼ َِْ٘خ ْحُوِ ْزَِشَ حَُّظِ َْ ْ٘ ًُ ٠
ض َػَِ َْٜ٤خٓ حِ َّال َُِ٘ ْؼَِ َْ
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َٓ ْٖ َّ٣ظَّزِـــ ُغ حُ ََّٓ ُْْ٘ َّ٣ ْٖ َّٔ ِٓ ٍَ ٞوَِِذُ َػ َِٖ ٢ػوِزَ َْٝ ۭ ِٚ ٤حِ ْٕ ًَخَٗ ْ
ض َُ ٌَزِ ََْ ٤سً حِ َّال
َُ ٤ْ ٠غ حِ َْٔ ٣خَٗ ٌُ ْْ ۭ حِ َّٕ ٖ ّ
خٕ ٖ ّ
َػَِ ٢حَُّ ٌَِ َٛ َْٖ ٣يّ ٖ ٟ
خّ
ہللاُ ۭ ََٓ ٝخ ًَ َ
ہللاُ ُِـِ ٤
ہللاَ رِخَُّ٘ ِ
َُ ََ ُء ِْ ٝ
(حُزوَٙ۔ٖ)ٔ۷
۔
َّك ِْْ ٤
فٍ ِ

ض  „„ ٢ٓٝر٘خ٣خ ہ
"ح ٍٝحٓی َ١ف ط ٞہْ ٗ طْ ِٓٔٔخٗٞا ک ٞح٣ک ‟‟ حٓ ِ
طخکہ طْ ىٗ٤خ ک ُٞگٞا پَ گٞح ٙہ ٞح ٍٍٞٓ ٍٝطْ پَ گٞح ٙہ ٞ۔ پہِ ؿْ
َ١ف طْ ٍُم کَط ط ، ٜحُّ ک ٞط ٞہْ ٗ َٛف ٣ہ ى٣ک ٜ٘ک ُ٤
هزِہ ٓوٍَ ک٤خ طٜخ کہ ک ٍٍٞٓ ٕٞکی پَٝ٤ی کَطخ ہ ح ٍٝک ٕٞحُُٹخ پَٜ
ؿخطخ ہ ۔ ٣ہ ٓؼخِٓہ طٜخ ط ٞرڑح ٓوض ٓ ،گَ حُٕ ُٞگٞا ک ُ ٤کک ٜرٜی
ٓوض ٗہ ػخرض ہٞح ؿ ٞہللا کی ہيح٣ض ٓ ك٣ ٞ٤خد ط ٜ۔ ہللا طٔہخٍے
حّ حٔ٣خٕ ک ٞہَگِ ٟخثغ ٗہ کَے گخ ٣ ،و ٖ٤ؿخٗ ٞکہ ُٞ ٙٝگٞا ک كن
ٓ٤ں ٗہخ٣ض ٗل٤ن ٍ ٝك ْ٤ہ "۔
٣ہ ى ٖ٣ػيٍ  ٝكالف کخ ٟخٖٓ ہ ۔ ٣ہ  ٢ٓٝحّ کی ٗخٕ ہ ۔(هَ٤حالٍٓٞ
حٓٝطٜخ) ؿ ٞحّ کخ كٜہ ) )built-inح٘ٗ ٍٝخهض ہ ۔ ح ٍٝکہ٤ں رخہَ
ٓ ٗہ٤ں الثی ؿخطی۔ هٞى ٓخهظہ حػظيحٍ ک ٗخّ پَ کٔی طَحٕ هَحٕ
کی حٓ كخؿض ٗہ٤ں۔ حػظٔخىٍٝ ،حىحٍی ،حٓظوخٓض ح ٍٝكکٔض حّ ک
حپ٘ ح ٍٞٛح٘ٗ ٍٝخهض ک ًٍحثغ ہ٤ں۔
٣ہ كن ٣ہ ہيح٣ض ٣ہ ى ،ٖ٣رٜی آپ ٓ آپ ٗخكٌ ٗہ٤ں ہ ٞؿخطخ رِکہ حّ ک
طؼخُی ٗ حٔ٣خٕ ،ػَٔ ،ح ٍٝؿيٝؿہي کخ ٍحٓظہ طؼِ ْ٤كَٓخ٣خ ہ ۔
ُ ٤ہللا
ٖ
ح ٍٝحٗز٤خء کَحّ ٗ حپ٘ ػَٔ ح ٍٝحپ٘ی طلَ٣ک ٓ حّ ک ُٗ ٤و٘ہ
ٍح(road-map) ٙكَحہْ کَ ى٣خ ہ ۔ ؿ٣ ٞہ ہ 7۔
ٔ۔اعے پٕسے ٌوٍٍ کے عبرٓ هجٕل کشٔ (اًٌبٌ)
ٕ۔اط پش خٕد ػًم کشٔ أس اعزوبيذ کے عبرٓ کشٔ ۔

حِ َّٕ حَُّ ٌِ َْٖ ٣هَخُُ ْٞح ٍَرَُّ٘ ٖ ّ
خہللاُ ػُ َّْ حْٓـظَـوَخ ُٓ ْٞحكَ َال َه ِْ ٞ
ف َػَِ َْ َٝ ْْ ِٜ ٤ال َ٣ ْْ ُٛلْ َُِٗ َْٕ ٞ

(حالكوخف۔ٖٔ)

"٣و٘٤خ ؿٖ ُٞگٞا ٗ کہہ ى٣خ کہ ہللا ہی ۂخٍح ٍد ہ  ،پ َٜحُّ پَ ؿْ
گج  ،حُٕ ک ُٗ ٤ہ کٞثی هٞف ہ حٗ ٍٝہ  ٙٝؿٔگ ٖ٤ہٞا گ "۔

ٖ۔رًبو اَغبَٕں کٕ اط کی دػٕد دٔ۔
َ ْٖ َٓ ٝحَكْ َٔ ُٖ هَ ًْ ٞال ِّٓ َّٔ ْٖ َى َػخٓ حَُِّ ٖ ٠
ٛخُِلًـخ َّٝهَخ ٍَ حَِِّٗ٘ َْٖ ِٓ ٢
ہللاِ ََ ٝػ ِٔ ََ َ
ْحُ ُٔ ِِْٔ َِْٖٔ ٤۔
(كْ حُٔـيٙ۔ٖٖ)
"ح ٍٝحُّ ٗو ٚکی رخص ٓ حچٜی رخص ح ٍٝکٔی کی ہٞگی ؿْ ٗ
ہللا کی َ١ف رال٣خ ح٤ٗ ٍٝک ػَٔ ک٤خ ح ٍٝکہخ کہ ٓ٤ں ِٓٔٔخٕ ہٞا"۔

۳۔اط دٌٍ کے يطبثن اَلشادی أس اعزًبػی صَذگی کی رؼًٍش
َٕ کشٔ۔ اعے پٕسی صَذگی پش ؿبنت أس ؽکًشاٌ کشدٔ۔
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ن ُِْ ٤
 ١حٍَْ َٓ ََ ٍَٓ ُْ َُٗٚٞرِ ْخُُٖ ٜيِ َٝ ٟىْ ِْٖ ٣حُ َل ِّ
 َٞ ُٛحَُّ ٌِ ْٓ
ُظ َِ ٙٗ ََ ٜػَِ ٢حُ ِّيِْٖ ٣
ًُِِّ ْٖ ََِٙ ًَ ْٞ ََُٝ ۙ ٚحُ ُٔ ْ٘ َِ ًُ َْٕ ٞ۔
(حُٜق۔)۴
ى ٖ٣كن ک ٓخطٜ
"ٝہی ط ٞہ ؿْ ٗ حپ٘ ٍٓ ٍٞﷺ ک ٞہيح٣ض حِ ٍٝ
ر٤ٜـخ ہ طخکہ حُٓ پٍٞے ک پٍٞے ِى ٖ٣پَ ؿخُذ کَ ىے هٞحٙ
َٓ٘ک ٖ٤ک٣ ٞہ کظ٘خ ہی ٗخگٞحٍ ہ"ٞ۔
ٗوطہ آؿخُ ہ ۔ ػَٔ حّ حٔ٣خٕ کخ ح ٖ٤ُٝطوخٟخ ہ ۔ ػزخىص
حٔ٣خٕ حّ کخ
ٔ
ح ٍٝہللا کی ح١خػض ح ٍٝر٘يگی حّ کخ كطَی ٓظہَ ح ٍٝہللا کی ٍٟخ حّ
کخ ٓطِٞد ٓ ٝوٜٞى ہ ۔ ٣ہ ػزخىص ٓلَٓ ٞحْٓ ػزخىص طک ٓليٝى
ٗہ٤ں رِکہ پٍٞی ُٗيگی ک ٞہللا ک هخٗ ٕٞح ٍٝہيح٣ض ک ٓطخرن ڈٛخُ٘
حٞ٘ٓ ٍٝحٍٗ کخ ٓطخُزہ کَطی ہ ۔ پ َٜحٔ٣خٕ ہی کخ ٣ہ طوخٟخہ کہ حّ
ٗٔغ ک ٍٖٗٝ ٞک٤خ ؿخث ۔ح ٍٝحّ ٗ ٍٞک ٞپ٤ٜالٗ ک ُ ٤حٗلَحىی حٍٝ
حؿظٔخػی ؿيٝؿہي کی ؿخث ۔ ح٣ک َِٓٔٔ ،ؿخٕ گَٔٗ ،ہ هظْ ہٝ ٗٞحُی
ؿيٝؿہي۔
حّ ؿيٝؿہي کخ ٗخّ ؿہخى ہ ۔ ؿٗ ٞلْ ک هالف ؿہخى ٓ َٗٝع ہ ٞکَ
ہللا کی ُٓ ٖ٤پَ ہللا ک ى ٖ٣ک ه٤خّ ح ٍٝحّ ک ىث ٤ہٞث هخٕٗٞ
ك٤خص ک ٗلخً کی ہَ ک ٖٗٞح ٍٝهَرخٗی ٓ ػزخٍص ہ ح٣ ٍٝہی
ػزخىص کی ٓؼَحؽ ہ ۔(حُٜق آ٣ض ٔٔ)ٔٓ،
ىػٞص ح ٍٝؿہخى ح٣ک ہی ؿيٝؿہي ک ٓوظِق ٍُم ہ٤ں۔ حّ ٓ٤ں ؿزَ حٍٝ
ىہ٘ض گَىی کخ کٞثی ٗخثزہ ٗہ٤ں (ال حکَح ٙكی حُيٖ٣۔ى ٖ٣ک ٓؼخِٓ ٓ٤ں
کٞثی ُُ ٍٝرَىٓظی ٗہ٤ں۔حُزوَٙ۔٣ )ٕ۷۲ہ پ٤ـخّ ىُٓ ،َ٤زخكؼ  ،حٍٝ
ٓـخىُ  ،ىػٞصٓ ،لزض ،ىٍىٓ٘يی ،ح ٍٝهيٓض ٓ حٗٔخٗٞا طک پہ٘کخ٣خ
ؿخطخ ہ ۔ ُ٤کٖ حگَ حٓ هٞص ٓ ىرخٗ حٍٝ ٍٝک٘ کی ک ٖٗٞکی
ؿخث ط ٞپ َٜظِْ ح١ ٍٝؼ٤خٕ کخ َٓىحٗہ ٝحٍ ٓوخرِہ ح ٍٝؿخٕ ٓ ٝخٍ کی
حػِی َٓحكَ ٓ٤ں ٗخَٓ ہ ۔ حّ ىػٞص حٍٝ
هَرخٗی رٜی حّ ؿيٝؿہي ک
ٖ
ؿيٝؿہي ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ِٓٔٔخٕ كَى (َٓى۔ػٍٞص)ِْٓٔ هخٗيحِْٕٔٓ ،
ٓؼخَٗ،ٙحٓالٓی ٍ٣خٓض  ٝكکٓٞض ح ٍٝحٜٗخف پَ ٓز٘ی ػخُٔی ٗظخّ
ٝؿٞى ٓ٤ں آط ہ٤ں۔
۲۔٣ہ ٓخٍی ؿيٝؿہي حٗلَحىی ًٓہ ىحٍی رٜی ہ ح ٍٝحؿظٔخػی رٜی ،ہَ
ض ِٓٔٔہ کخ كٜہ ہ ۔ ٣ہ حُٓض ح٣ک ٛخكذ ٖٓ٘ حٛ ٍٝخكذ
ِٓٔٔخٕ حُٓ ِ
كَٜ٘ٓ ٝزی ہی ى ٖ٣كن
َٗ٣ؼض حُٓض ہ ۔ ؿْ کخ ٓوٜي ٝؿٞى حٍٝ
ِ
کی ٗہخىص ہللا کی ر٘يگی کی ىػٞص ،حَٓ رخُٔؼَٝف حٗ ٍٝہی ػٖ حُٔ٘کَ،
ه٤خّ حٜٗخف ٓظِٞٓٞا کی ٓيى  ٝحػخٗض ح ٍٝپٍٞی حٗٔخٗ٤ض ک ٞحُّ ک
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ٗظخّ ک ٞهخثْ کَٗخ

ٍد کی ر٘يگی کی َ١ف رالٗخ ح ٍٝر٘يگجی ٍد ک
ہ ۔(حُؼَٔحٕ آ٣ض۔ٓٔٔ)
۷۔حّ ٖٓ٘ (هُٞی ح ٍٝػِٔی ٗہخىص ،حٗلَحىی ح ٍٝحؿظٔخػی ٗہخىص،
ٍٓ ١ ٗ ٍٞکَ ى٣خ ہ ٙٝ
حهخٓض ى ٖ٣ک ُ ٤ؿٍ ٞحٓظہ ،ہللا ک
ؐ
ہ َ7
ٖ
طوٞی کی
حپ٘ی حٛالف۔حؿظٔخػ٤ض کی حٛالف۔۔۔۔۔حهالم  ٝکَىحٍ ح ٍٝػِْ ٝ
هٞص ک ٓخطٓٝ ٜخثَ ًٍ ٝحثغ کخ ٓئػَ طَ ٖ٣حٓظؼٔخٍ ،هٞص ک ٓ٘زغ کی
طٔو ،َ٤رہظَٛ ٖ٣الك٤ض ح ٍٝحٓظطخػض کخ ك ٍٜٞح١ ٍٝخهض کی ہَ
آُہ کخٍ
ٗکَ ک ٞہللا کخ ٓط٤غ ح ٍٝحّ ک پ٤ـخّ ک ٞپ٤ٜالٗ کی هيٓض کخ ٔ
ر٘خٗخ طخکہ ػيٍ  ٝحٜٗخف هخثْ ہٓ ٞک ۔ كويحٍ ک ٞكن َٓ ٓک ح ٍٝظِْ
 ٝحٓظلٜخٍ کخ هخطٔہ ہٓ ٞک ۔ چ٘گ٣ِ٤ض ٓ حٗٔخٗ٤ض کٓ ٞللٞظ
ٍک ٜ٘کخ ٣ہی ٣َ١وہ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ رٜی ػزخىص ہی کی ح٣ک ٗکَ
ہ ۔(حٗلخٍ ح٣ض۔ٓ ۲ح ٍٝحُلي٣ي ح٣ض۔)ٕ۷
حّ ک ُ ٤ر٤ک ٝهض ط ٖ٤چِٝ٤ا کی ٍَٟٝص ہ 7۔
حػِی کَىحٍ ح ٍٝهيح طَٓی کی ُٗيگی۔
حٝالً حٔ٣خٕ ،حهالهی رَطَی،
ٖ
ػخٗ٤خ ً كکَی هٞص ح ٍٝه٤خىص
ػخُؼخ ً حؿظٔخػی هٞص۔ حهالهیٓ ،ؼخٗیٓ ،خىی٤ٓ ،خٓیٓ ،خث٘ٔی ،ػٔکَی
ٓوخرِ کی هٞص طخکہ ٝهض ک طوخٟٞا ح ٍٝػَٜی كخالص کخ ٓوخرِہ ک٤خ
ؿخ ٓک ۔
٣ہ کخّ ہللا ٓ طؼِن ،كکَی گہَحثی ح ٍٝحؿظٔخػی ١خهض ،طٞ٘٤ا ک ر٤ک
ٝهض ك ٍٜٞحٓ ٍٝوخرِ کی ١خهض کی كَحۂی ہی ٓ حٗـخّ ى٣خ ؿخ
ٓکظخ ہ ۔ حّ ُ ٤حٔ٣خٕ ،حؿظہخى ح ٍٝؿہخى ہی ٓ ٙٝظ ٕٞہ٤ں ؿٖ پَ ىٖ٣
کی ػٔخٍص کی طؼٔٔٓ َ٤کٖ ہ ح ٍٝحٗہی پَ حّ ک حٓظلکخّ کخ
حٗلٜخٍ ہ ۔
آهَ ٓ٤ں حّ ٓ ٕٞٔ٠ک ٞپَٝك َٔ٤ه٤ٍٗٞي حكٔي ک حٕ ٗکخص پَ هظْ
ض ِٓٔٔہ ک ٞؿٔغ
کَطخ ہٞا۔ ؿٖ پَ حُٕ ک ِٗى٣ک ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی ٗ حُٓ ِ
کَٗ ح ٍٝر٣ٞٔ٤ں ٛيی کی حٓالٓی ؿيٝؿہي ک ٞحُٕ ک ٓطخرن َٓطذ
کَٗ کی ٓؼی کی۔
 خٕد ؽُبعی٣ :ؼ٘ی ٓـَد کی حٗيٛی طوِ٤ي ح ٍٝؿَٝ٤ا ک
ؿِز ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں هٞى كَحٓٗٞی ک ٍ ٣ٝک ٞطَک
کَک حپ٘ی كو٤وض ،حپ٘ی ح ،َٛحپ٘ی ٗ٘خهض کی رخُ٣خكض کَٗخ۔
 خٕد اػزًبدی :هٞى ٗ٘خٓی ک ٗظ٤ـ ٓ٤ں ح٣ک هٞى
حػظٔخىی پ٤يح کی ؿْ کخ ٣ہ حػَہٞح کہ  ٙٝحپ٘ ٍٝػ پَ كوَ
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کَٗ ُگ ح ٍٝحُٕ ٓ٤ں حپ٘ی ٍح ٙهٞى ٗکخُ٘
حٗلٜخٍی کخ ىحػ٤ہ پ٤يح ہٞح۔
خٕد اؽزغبثی :هٞى حػظٔخىی ح ٍٝهٞى حٗلٜخٍی ک ٓخطٜ
هٞى حكظٔخری ،طخکہ حپ٘ی کِٔٞ٣ٍٝا کخ طؼ ٖ٤ک٤خ ؿخ ٓک ح ٍٝحٕ
کِٔٞ٣ٍٝا ک ٞى ٍٝکَک حپ٘ ٖٓ٘ حٓ ٍٝوخّ ک ك ٍٜٞک
ُ ٤ط٤خٍی کی ؿخ ٓک ۔
صيبَہ ؽُبعی :هٞى ٗ٘خٓی ،هٞى حػظٔخىی ،هٞى حٗلٜخٍی،
هٞى حكظٔخری ک ٓخطٍَٟٝ ٜی طٜخ کہ حپ٘ ى ٍٝک طوخٟٞا
ح ٍٝحپ٘ ُٓخٗ ک ٓٔخثَ ٓ ٝؼخٓالص حٓ ٍٝيٓوخرَ کی هٞطٞا
ک ػِحثْٓٝ ،خثَ ح ٍٝحُٕ کی هٞص ک َٓچ٘ٔٞا کخ حىٍحک
ہٞ۔ طخکہ ىحٖٗ ٓ٘يی ٓ حُٕ کخ ٓوخرِہ ک٤خ ؿخ ٓک ۔ حّ ک ُ٤
ُٓخٗہ ٗ٘خٓی ٍَٟٝی ہ ۔ کہ ٓٔظوزَ کی کٞثی رٜی طؼٔ َ٤حٕ
كخالص ح ٍٝظَٝف ٓ ر ٗ٤خُ ہ ٞکَ ٗہ٤ں کی ؿخ ٓکظی۔ ؿٖ
ٓ حُٓض ى ٝچخٍ ہ ۔ كو٤وض پٔ٘يی کخ ٍحٓظہ كخالص کی ٛل٤ق
آگہی ٓ كخ َٛہٓ ٞکظخ ہ ۔
خٕد عبصی :حٕ چخٍٝا حٓ ٍٞکخ الُٓی طوخٟخ هٞى ٓخُی ہ
کہ ط٤خٍی ک رـٓ َ٤وخرِہ كٔخهض ح ٍٝهٞى كَ٣زی ک ٓٞح ککٜ
ٗہ٤ں۔حّ ُ٤ٓ ٤ي ٓٞىٝىی ٗ ه ّٞک ٞؿٌرخث٤ض ح ٍٝكٍٞی
ٍىػَٔ ک رـخث حپ٘ی هٞص ک َٓچ٘ٔٞا کی ر٘٤خى پَ
ٓ٘خٓذ حٓ ٍٝئػَ ط٤خٍی کی ىػٞص ىی۔ حُٗہٞا ٗ رظخ٣خ کہ ٣ہ
ط٤خٍی ۂہ پہِ ٞہٗٞی چخہج ۔حٔ٣خٕ  ٝحػظوخى ،كکَ  ٝػَٔ ،حٗلَحىی
ح ٍٝحؿظٔخػی ُٗيگی ،حهالهی حٓ ٍٝخىی هٞص٤ٓ ،خٓیٓ ،ؼخٗی،
ػٔکَی ،ك٘ی ،طک٘٤کی ٓ٤يحٗٞا ٓ٤ں ٓوخرِ کی هٞص ح ٍٝط٘ظْ٤
کخ ك ٍٜٞر٘٤خىی طوخ ٟہ٤ں۔ حّ َ١ف حُٗہٞا ٗ حٛالف حٍٝ
طؼٔ َ٤کخ ح٣ک ٝحٟق ح ٍٝى ٍّ ٍٝپَٝگَحّ َٓطذ ک٤خ۔  ٙٝحّ
پَٝگَحّ پَ هٞى رٜی َٓگَّ ػَٔ ہ ٞگج ح ٍٝحّ ىػٞص پَ
َٜٓٝف کخٍ ک٤خ۔
ُز٤ک کہ٘ ٝحُٞا ک ٞرٜی
ِ
صيبَہ عبصیٝ :حٟق ٍہ کہ ٣ہ ٓذ کک ٜح٣ک ٝحٟق ہيف
کٓ ٞخٓ٘ ٍک ٜکَ ک٤خ گ٤خ۔ طخکہ ى ٖ٣ک ٞح٣ک رخٍ پ َٜؿخُذ هٞص
ر٘خ٣خ ؿخ ٓک ۔حُٓض ح٣ک رخٍ پ َٜحپ٘ ح ٖ٘ٓ َٛکی ػِٔزَىحٍ
رٖ کَ حُٹ ٜ۔ حپ٘ گ َٜکی حٛالف کَے ح ٍٝپ َٜحٗٔخٗ٤ض طک
حّ آد ك٤خص ک ٞپہ٘کخٗ کخ کخٍٗخٓہ حٗـخّ ىے۔ ؿْ ٓ٤ں ٓذ
حٗٔخٗٞا کی كالف ہ گ٣ٞخ ُٓخٗہ ٓخُی حُّ کی ؿيٝؿہي کخ حَٛ
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہٓ ٍٞجی )ٕٓٓ۹
ہيف ہٞ۔
٣ؼ٘ی هٞى
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ٓ٤ں ٗ ک ٖٗٞکی ہ کہ ٓٞالٗخ ٓٞىٝىی کی ؿيٝؿہي ک طٔخّ
ٍَٟٝی ٗکخص پ ٖ٤کَىٝا۔ طخہْ حّ ٓؼی ٓ٤ں ٓ٤ں پٍٞی َ١ف
کخٓ٤خد ٗہ ہٓ ٞکخ۔ کٗٞ٤کہ حٕ کی هيٓخص ح ٍٝکخٍٗخٓ حط٘
ُ٣خى ٙہ٤ں۔ کہ ٓـ ٜؿٔ٤خ کْ ػِْ حُّ کخ حكخ١ہ کَٗ ٓ ػخؿِ
ہ ۔ حّ ُ ٤کخكی هيٓخص ح ٍٝکخٍہخث ٗٔخ٣خا (ٓؼالً حُٗکی كکَ
ک ُىٗ٤خ پَ حػَحصٞٗ ،ؿٞحٕ َٗٔ کی رَٜپٍ ٍٞہ٘ٔخثی ،حٓالّ حٍٝ
ؿخہِ٤ض کی ک٘ٔکٖ کی ىحٓظخِٕٔٔٓ ،خٗٞا ک حٗيٍ حُٗکی كکَی
ط٘خْه٠خص ،ى٘٣ی حٛطالكخص ک ٞؿٔٞى ٓ ٗکخٍ کَ حُٕ ٓ
ػٞحّ کٍ٘ٗٝ ٞخّ کَحٗخ ٝؿ )َٙ٤کی َ١ف حٗخٍ ٙرٜی ٗہ کَ
ٓکخ۔ح ٍٝىَٓٝے ٣ہ کہ ٓ ٕٞٔ٠حّ کخ ٓظلَٔ ٗہ٤ں ہٓ ٞکظخ طٜخ۔
ٓؼَکہ كن  ٝرخ َ١رَپخ ہ حہَ حٔ٣خٕ ،حہَ رخ َ١حٍٝ
آؽ رٜی
ٔ
حٓالّ ٓوخُق هٞطٞا ک طٔخّ طَ ؿزَ ،ظِْ ٓ ٝظْٓ ،لخک٤ض حٍٝ
ٓخُٗٞا ک  ،حٓالّ ک ؿِز کی ؿيٝؿہي ک٘ٓ ٞظْ حٗيحُ ٓ٤ں
ؿخٍی ٍک ٜہٞث ہ٤ں۔ حّ ٍح٤ٓ ٙں ؿخٕ ٓ ٝخٍ کی هَرخٗ٤خا
ىے ٍہ ہ٤ں۔ کٞثی حپ٘ی ٌٍٗ پٍٞی کَ چکخ ح ٍٝکٞثی ٓ٘ظظَ
ہ ۔ ٗہيح کی ٣ہ حٔ٣ی ك َٜہ ؿ ٞح٣ک َ١ف ٗہخىص كن ک
ػِٔزَىحٍٝا کی ہ ؿ ٞكن کی گٞحہی ىے ٍہ ہ٤ں۔ حٍٝ
ىَٓٝی َ١ف حپ٘ی ؿخٕ ٍح ٙهيح ٓ٤ں ُٹخکَ ٗہخىص کی ٍِٓ٘
پخٗ ٝحُٞا کی ہ ۔ طٔخّ طَ ٓلخک٤ض ک رخٝؿٞى ٣ہ ك َٜکٹ٘
ٓ٤ں ٗہ٤ں آٍہی ،رِکہ ػِٔ٣ض  ٝحٓظوخٓض کی ح٣ک حٔ٣ی ىحٓظخٕ
ہ ۔ؿ ٞحہَ حٔ٣خٕ حپ٘ هٍ ٓ ٕٞهْ کَ ٍہ ہ٤ں۔ ٍَٟٝص
حّ حَٓ کی ہ کہ ىٖٗٔ کی ٓخُٗٞا ٓ رکظ ہٞث حٍٝ
پخث حٓظوخٓض ٓ٤ں ُـِٕ الث رـ َ٤حّ ؿيٝؿہي ک ٞؿخٍی ٍکٜخ
ؿخث ۔ ہللا کی ٍح٤ٓ ٙں ؿہخى ،آُٓخثٖٛ ،زَ  ٝػزخص ہللا ک ُ٤
٣کٔٞثی  ٝحهال ٙح ٍٝہللا ک ٓٞح ہَ ٗ ح ٍٝہَ ٗو٤ٜض
َٛف ٗظَ کَط ہٞث ؿيٝؿہي ؿخٍی ٍکٜ٘خ ہی كو٤وض
ٓ
ِ
ٖ
کخ ٍحٓظہ حَٜٗ ٍٝص حُہی ک هخٗ ٕٞح ٍٝہللا ک ٝػيے کی
طکٔ َ٤کخ ًٍ٣ؼہ ہ ۔
(طَؿٔخٕ حُوَإٓ الہ ٍٞؿٞالثی  ٕٞٔ٠ٓ ٕٓٔ۷ػِ ٙٝريٍ حٍٝ
َٜٗص ٖحُہی کخ هخَٗٓ ٕٞطذ حٓـي ػزخٓی ٛللہ ٕ)۲
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مًًٍہ ًَجشٔ
ػطخ کَى ٙآٓخٗ٤خاٍ ،هٜظ٤ں ،طول٤ل٤ں حٍٝ

َٗ٣ؼض کی َ١ف ٓ
ٓہُٞظ٤ں ىَ١ ٝف کی ہ٤ں7
ٍ ٙٝهٜظ٤ں ؿٓ ٞل ٞآٓخٗی ک ُٓ ٤وٍَ کی گجی ہ٤ں۔
ٔ۔
ٍ ٙٝهٜظ٤ں ؿ ٞرؼٝ ٞهظی ػٞحٍ ٝکی ر٘خ پَ ىی ؿخطی ہ٤ں۔
ٕ

يؾل آعبَی کے نٍے دی عبَے ٔانی ؽشػی سخقزٍں يضالً:
.0
.6

.1
.1
.2

هَ ،ٝحؿخٍ( ٙحؿَص پَ ى٘٣خ) ح ٍٝحػخٍ( ٙحىٛخٍ ى٘٣خ) طخکہ ُٞگ
ىَٝٓٝا کی ِٓٔٞکہ حٗ٤خء ٓ حپ٘ی ٓہُٞض  ٝآٓخٗی ک ُ٤
حٓظلخى ٙکَ ٓک٤ں۔
ٝکخُضٝ ،ى٣ؼض (حٓخٗض)َٗ ،کض٠ٓ ،خٍرض (ٓخٍ رـَ ٝطـخٍص
ى٘٣خ)ٔٓ ،خهخص (آرپخٗی) حِٓ ٍٝحٍػض (رٹخثی پَ ُٓ ٖ٤ى٘٣خ)
ٝؿ َٙ٤طخکہ حگَ حٗٔخٕ هٞى کٞثی کخّ ٗہ کَٓک ط ٞحپ٘
ٓؼخٓخالص ٗٔٹخٗ ک ُ ٤ىَٝٓٝا کی ٓيى كخ َٛکَ ٓک ۔
كٞحُہ (ح٣ک کخ ٓطخُزہ ىَٓٝے پَ ڈحُ٘خ) طخکہ ىحثٖ (هَ ٝهٞح)ٙ
حپ٘ ٓيٓ( ٕٞ٣وَ ٓ )ٝٝحپ٘خ هَ ٝآٓخٗی ک ٓخط ٜکٔی
ىَٓٝے ًٍ٣ؼہ ٓ كخ َٛکَٓک ۔
ٍہٖ (گَٝی ٍکٜ٘خ) طخکہ ىحثٖ حپ٘ كن کی ُٞٛٝی ٓ٤ں ٓطٔجٖ
ٍہ ۔
حرَحء ٣ؼ٘ی ٓوَ ٝٝکی ط٘گ ىٓظی کی ٝؿہ ٓ پٍٞح هَ٣ ٝخ
حّ کخ کک ٜكٜہ ٓؼخف کَ ى٘٣خ طخکہ حٓ ٓہُٞض ِٓ ٝ ،ؿَٙ٤
ٝؿَٙ٤۔
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ػٕاسك کی ثُب پش ؽشػی سخقزٍں:
ہ٤ں ح ٍٝکزٜی حکظٔخری ٣ؼ٘ی

حٕ ػٞحٍ ٝک حٓزخد کزٜی ٓٔخٝی ہٞط
هٞى ١خٍی کَىٙ۔
چ٘ي حہْ ٓٔخٝی ػٞحٍ ٝح ٍٝحٕ کی َٗػی ٍهٜظ٤ں
رکپٖ ٙٝ 7طٔخّ حٓ ٍٞؿ ٞح٣ک ٗخرخُؾ ٓ ٓخه ٢ہ ٗٞکخ حكظٔخٍ ٍکٜظ
ہٞا ،رک ٓ ٓخه ٢ہٞا گ ۔ ٓؼالً رکہ ٓ ٗٔخُ حٍُٙٝ ٍٝ
ٝؿٓ َٙ٤خه ٢ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ حُزظہ حٔ٣خٕ رک ٓ ٓخهٗ ٢ہ٤ں
ہٞطخ۔حّ ک ػال ٙٝرکہ ؿ ٞكَحث ٞحىح کَے  ٙٝحّ ک كن
ٓ٤ں ٗٞحكَ ک ىٍؿہ ٓ٤ں ہٞط ہ٤ں۔
حّ ٓ طٔخّ ػزخىحص ٓخه ٢ہ ٞؿخطی ہ٤ں۔
ىٞ٣حٗگی7
ر٣ 7ٍٜٞہ كوٞم ہللا ٓ٤ں حّ ُلخظ ٓ ٓؼخف ہ کہ ر ٍٜٞؿخٗ ٝحال
گ٘خ ٙگخٍ ٗہ٤ں ہٞطخ۔ ُ٤کٖ كوٞم حُؼزخى ٓ٤ں ر ٍٜٞچٞک ٓؼخف ٗہ٤ں
ہ ۔ كوٞم حگَ ر ٍٜٞچٞک ٓ ٟخثغ رٜی ہ ٞؿخث٤ں ط ٞحٕ کخ
طخٝحٕ حىح کَٗخ پڑطخ ہ ۔
ص ػَٔ ٓ ػخؿِ ہٞطخ ہ حّ
ٍَُذ :حٗٔخٕ ٗ٘٤ي کی كخُض ٓ٤ں هيٍ ِ
ُ ٙٝ ٤کٔی َٗػی كکْ کخ پخر٘ي ٗہ٤ں ہ ۔ حُزظہ حّ كکْ کخ
ٝؿٞد هخثْ ٍہظخ ہ ۔
ثے ہٕؽی:حّ کخ رٜی ٣ہی كکْ ہ ۔ حگَ ٣ہ كخُض  َ٣ٞ١ہ ٞؿخث طٞ
رؼ ٞكَحث ٞکی حىحث٤گی ٓخه ٢ہ ٞؿخطی ہ  ،ؿ ٔ٤ح٣ک ىٕ
ح ٍٝح٣ک ٍحص ٓ ُحثي ػَٛہ ر ہٍ ٕٞہ٘ ٓ ٗٔخُ ٓخه٢
ہ ٞؿخطی ہ ۔
يشك٣ :ہ حرٜی ح٣ک ػخٍٟہ ہ ۔ َٓ ٞ٣حپ٘ی هيٍص ک ٓطخرن ػزخىص
کَطخ ہ ۔ كٗ ٝ ٞ٤لخّ ٓ٤ں ػٍٞص ٓ ٗٔخُ ٓخه ٢ہٞطی ہ ۔
حُزظہ ٍُٝ ٙٝے ه٠خ کَطی ہ کٗٞ٤کہ ٣ہ ٓخٍ ٓ٤ں ح٣ک َٓطزہ
ہی ٝحؿذ ہٞط ہ٤ں(ٔ)۔
ػالٓہ حرٖ ٗـُ ٗ ْ٤کٜخ ہ کہ رٔ٤خٍی کی ٝؿہ ٓ َٗ٣ؼض
ٗ ؿٓ ٞہُٞظ٤ں ح ٍٝآٓخٗ٤خا ىی ہ٤ں ٓ ٙٝؼخٍ ک  ٍٞ١پَ ٣ہ
ہ٤ں7
ؿہخا  ٟٞٝکَٗ ٓ ؿخٕ ٣خ کٔی ػ ٞ٠ک ٟخثغ ہ ٗٞکخ
ٔ۔
هطَ ٙہ٣ ٞخ رٔ٤خٍی ک رڑ ٛؿخٗ ٣خ رٔ٤خٍی ٣خ ُهْ ک ٹ٤ٜک
ہ٤ٓ ٗٞں ىُ َ٣گ ؿخٗ کخ هطَ ٙہٝ ٞہخا ط ْٔ٤کی حؿخُص ہ ۔
رٔ٤خٍی کی ٗٞػ٤ض ح٘ٓ ٍٝگ٘٤ی ک ٓطخرن ر٤ٹ ٜکَ٤ُ ،ٹ کَ ٣خ
ٕ۔
ٓل ٞحٗخٍٝا ٓ ٗٔخُ پڑ ٘ٛکی حؿخُص ہ ۔
ٓٔظؼ٘ی هَحٍ ى٣خ گ٤خ ُ٤کٖ حٓ
َٓ ٞ٣کٔٗ ٞخُ رخ ؿٔخػض ٓ
ٖ۔
ٖ
رخؿٔخػض ٗٔخُ کی كِ٤٠ض ٓ ٓلَٗ ّٝہ٤ں ک٤خ گ٤خ۔
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۹۔
۷۔
۲۔
۷۔
۸۔
۴۔
ٓٔ۔
يٕد:

ٝحُ

حٗظہخثی ػَٔ ٍٓ٤ي ٙح ٍُٙٝ ٍٝکی حٓظطخػض ٗہ ٍکٜ٘
حكَحى ک ٞكي٣ہ ىے کَ ٍُٝے ٗہ ٍک ٜ٘کی حؿخُص ىی۔
ظہخٍ ک کلخٍ٤ٓ ٙں ٍٗ ُٙٝہ ٍکٓ ٜک٘ کی ٍٞٛص ٓ٤ں ٓخٹٜ
ٓٔکٞ٘٤ا ک ٞکٜخٗخ کٜالٗ کی گ٘ـخثٖ ٍک ٜىی گجی۔
رٔ٤خٍی ٓ٤ں ٍ ُٙٝک ٍٜٞى ٘٣کی حؿخُص ىی گجی۔
رٔ٤خٍ حكَحى ک ٞحػظکخف حىٍٞٛح چٜٞڑ کَ گ َٜچِ ؿخٗ کی
حؿخُص ىی گجی ۔
رٔ٤خٍ حكَحى ک ٞكؾ ريٍ کَ حى ٘٣کی حؿخُص ىی گجی۔
َٓٞ٠٣ا ک ٞحؿخُص ىی گجی کہ  ٙٝؿَٔحص پَ ک٘کَ ٓخٍٗ
ک ُ ٤هٞى ؿخٗ ک رـخث حپ٘ی َ١ف ٓ کٔی ح ٍٝکٞ
ر٤ٜؾ ى٣ں۔
ٓؼخُـ ٖ٤ک ٞحؿخُص ىی کہ  ٙٝػالؽ کی هخٗ َ١خٓلَّ کخ ؿْٔ
(ٔ)۔
كظی کہ ؿْٔ ک پ٤ٗٞي ٙكٜٞا کخ رٜی ٓؼخث٘ہ کَ ٓک٤ں
ٖ
حّ ٓ ىٗٞ٤ی حكکخّ ٓخه ٢ہ ٞؿخط ہ٤ں۔ حُزظہ ٓ٤ض پَ رؼٞ
حكکخّ رخُو ٜٙٞكوٞم حُؼزخى کی حىحث٤گی ٝحؿذ ٍہظی ہ ۔ ٓؼالً
حّ کی طـہ ٝ ِ٤طکل ،ٖ٤هَ ٝکی حىحث٤گی حٓ ٍٝخٍ ک ح٣ک
طہخثی طک ٤ٛٝض کی حىحث٤گی۔

اکزغبثی (خٕد هبسی کشدِ) ػٕاسك أس اٌ کی ؽشػی
سخقزٍں:

(ٓؼالً ى٣ض)

ؿَف هطخ کی ؿِٓ ٞح ٍکٜی گجی ہ
هظَ هطخ ٣خ
خطب:
ِ
ِ
هظَ ػٔي کی ٗٔزض رڑی طول٤ق ٓٞؿٞى ہ ۔
حّ ٓ٤ں ِ
اکشاِ :حّ ک ٗظ٤ـہ ٓ٤ں ٓکَ٣(ٙؼ٘ی ٓ ٙٝـز ٍٞؿ ٞکٔی ک حکَح ٙکخ
ٗ٘خٗہ ر٘خ ہ )ٞؿ ٞطَٜكخص کَطخ ہ حّ پَ کٞثی رخُ پَّ ٗہ٤ں
ہ ۔
ػٞحٍٓ ٝکظٔزہ ٓ٤ں ٓ ہ ۔ حّ کی ى ٝهٔٔ٤ں ہ٤ں7
علش٣ :ہ رٜی
ِ
ٓ َ٣ٞ١لَ حٓ ٍٝوظٓ َٜلَ۔ ٓ َ٣ٞ١لَ  ٙٝہ ؿْ کی کْ حُ
کْ ٓويحٍ ط ٖ٤ىٕ طٍ ٖ٤حص کی پ٤يٍ ٓٔخكض ک رَحرَ ہٞ۔ حّ
ٓيص ٓ٤ں ٣ٍَٟٝخص کی طکٔ َ٤ح ٍٝآٍحّ ٝؿ َٙ٤رٜی ٗخَٓ ہ ۔
حّ کخ حٗيحُُٓ ٙخٗہ هَ٣ذ ک حہَ ػِْ ٗ /َ٤ٓ ۹۸طوَ٣زخ ً ٓ۸
کِ٤ٓٞٹَ ک٤خ ہ ۔
ٓ َ٣ٞ١لَ ٓ٤ں َٗػی ٍهٜظ٤ں ٣ہ ہ٤ںٔٗ 7خُ ه َٜکَٗ کخ
كکْ (ٔ) ٍٓ٠خٕ ٓ٤ں ٍ ُٙٝک ٍٜٞى ٘٣کی حؿخُص ،ط ٖ٤ىٕ طٖ٤
ٍحص طک ُٓٝٞا پَ ٓٔق کَط ٍہ٘ کی حؿخُص ح ٍٝح٣ک
كوہی ٍحث ک ٓطخرن هَرخٗی کخ ٝحؿذ٘ٓ ،ض ٗہ ٍہ٘خ۔
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کْ

ٓوظٓ َٜلَ  ٙٝہ ؿٓ َ٣ٞ١ ٞلَ کی کْ ٓ کْ ٓويحٍ ٓ
ہٞ۔ ُ٤کٖ ح٣ک ہی ٗہَ ٓ٤ں آٗ ؿخٗ کٓ ٞلَ ٗہ٤ں کہخ ؿخث
رٗ َٕٝ٤ہَ ؿخٗخ ٍَٟٝی ہ ۔ حّ ٓلَ کی ٝؿہ ٓ
گخ،
ِ
َٗ٣ؼض ٗ ؿ ٞآٓخٗ٤خا كَحہْ کی ہ٤ں ٓ ٙٝؼخٍ ک  ٍٞ١پَ ٣ہ
ہ٤ں7ؿٔؼہ ح ٍٝػ٤ي ٖ٣کی ٗٔخُ٣ں ٗہ پڑ ٘ٛکی حؿخُص ،ؿٔخػض
ٓ ٗٔخُ ٗہ پڑ ٘ٛکی حؿخُصٓ ،لَ ٓ٤ں ٓٞحٍی ہی پَ ٗٞحكَ
پڑ ٘ٛکی حؿخُص ح ٍٝط ْٔ٤کَ ُ ٘٤کی حؿخُص ٝؿ َٙ٤۔
ٰ
ثهٕی٘ٓ:وض ى ٍٝکَٗ ک حٓزخد ٓ٤ں ُػَٔ ح ٍٝػّٔٞ
ػًٕو
ػُغش أس
ِ
ٖ
رِٞی رٜی ٗخَٓ ہ٤ں۔ ُػَٔ ک ُلظی ٓؼ٘ی ٓ٘کَ ک ہ٤ں۔ ہَ
 ٙٝچ ِ٤ؿ ٞکٔی ىهض ٣خ طکِ٤ق کخ رخػغ ر٘ ُ ،ػَٔ کہالث گی۔
ػّٔٞ
ُػَٔ کخ ٓلۂٗ ّٞزظخ ً ػخّ )(Generalہ ۔
حّ حػظزخٍ ٓ
ِ
ٖ
رِٞی ک ٓؼ٘ی کٔی (رَُی ٣خ ٗخٓ٘خٓذ)چ ِ٤کخ رہض ُ٣خى ٙػخّ ہٞ
ؿخٗخ ح ٍٝحّ كي طک ٍحثؾ ہ ٞؿخٗخ ہ٤ں کہ حّ ٓ رک٘خ ٓ٘کَ
ٖ
رِٞی
ػّٔٞ
رِکہ هَ٣ذ هَ٣ذ ٗخٓٔکٖ ہ ٞؿخث ۔ حّ حػظزخٍ ٓ
ِ
کخ ٓلہُ ّٞػَٔ کی ٗٔزض هخ )Specific( ٙہ ۔
ُػَٔ کی ٝؿہ ٓ ٍهٜظ٤ں ٓؼخٍ ک  ٍٞ١پَ ٣ہ ہ٤ں7کپڑے ٣خ
ريٕ ٓ٤ں رہض ٓؼُٔٞی ٗـخٓض ُگی ٍ ٙؿخث طٔٗ ٞخُ حىح کَ ُ٘٤خ
ؿخثِ ہ ۔ ٓؼٌٗ ٍٝو ٚؿْ ک ريٕ ٓ ٗـخٓض ُگی ٍہظی
ہٗ ،ٞـخٓض ک رخٝؿٞى ٗٔخُ حىح کَ ٓکظخ ہ ۔ ٓکٜی ٓک َٜحٍٝ
پٔٝ ٞؿ َٙ٤کخ ه ٕٞکپڑے ٣خ ُٓ ٖ٤پَ ُگخ ٍ ٙؿخٗخ۔ کپڑے پَ
پ٘٤خد کی ٓؼُٔٞی چ٘٤ٜٹ (ٓٞثی کی ٗٞک ؿظ٘ ) پڑؿخٗخ حٍٝ
ٍحٓظہ کخ ک٤کڑ ح ٍٝگخٍح ٝؿُ َٙ٤گ ؿخٗخ۔
ٖ
رِٞی کی چ٘ي ٓؼخُ٤ں ٣ہ ہ٤ں 7ػٞحٓی ٓوخٓخص کخ ؿہخا کی
ػّٔٞ
ِ
ٛلخثی ح١ ٍٝہخٍص کخ ُٞگ ه٤خٍ ٗہ٤ں ٍکٜظ  ،پخک ہٗٞخ۔ٗي٣ي
رخٍٕ ٓ٤ں ٗٔخُ رخؿٔخػض کخ ٓؼخف ہٗٞخ۔ ٓٞحٍی (ٓؼالً ک٘ظی،
ىٍٝحٕ ٓلَ (َٓ گٜ٘ٓٞخَٓ ،
ٍ َ٣ح ٍٝؿہخُ ٝؿ٤ٓ )َٙ٤ں
ِ
چکَحٗخ) ک هٞف ٓ ر٤ٹ ٜکَ ٗٔخُ حىح کَٗخ ؿذ کہ کٜڑے
ہ ٗٞکخ ٓٞهغ رٜی ہ ٞ۔
 ٍٞٛكوہ ،ح٣ک طؼخٍف ؿِي ىٝثْ حُ ڈحکٹَ ػَكخٕ هخُي ڈِٜٗٞٛللہ
ػِْ ح
ِ
(ٓخه ًٞحُ ِ
ٗٔزَ  ٖ۴۴طخ ٖٓ)۹
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مًًٍہ ًَجشٕ
(٣ہ چ٘ي ٛللخص ىٍح َٛپ٘خ٤ٓ ٍٝڈ٣کَ کخُؾ ک َٗػی رٍٞڈ ک ُ٤
ڈحکٹَٝا ح ٍٝكخٍٓخٓٞ٤ٹ٤کَ کٔپ٘ٞ٤ا ک ىٍٓ٤خٕ طؼِوخص ک ِِٓٔ ٓ٤ں
ٍہ٘ٔخ حُ ٍٞٛک  ٍٞ١پَ ُک ٜگج ط ٜؿ ٞرؼي ٓ٤ں کک ٜکٔی ر٘٤ی
ک ٓخط ٜپ٘خ٤ٓ ٍٝڈ٣کَ کخُؾ ک ٗؼزہ طَر٤ہ کی ؿخٗذ ٓ ٓطزٞػہ
کظخرکہ ٓ٤ں ٔ٤ٟٔہ کی ٗکَ ٓ٤ں ٗخثغ ک ٤گج ہ٤ں۔ ٟٓٞٞع ٓ
ٓظؼِن ہ ٗٞکی ٝؿہ ٓ حٕ ٗخء ہللا ٣ہ ٓزخكغ ٓل٤ي ہٞا گ ۔َٓطذ)

ڈاکٹشص أس دٔا عبص کًپٍُٕں کے رؼهوبد کے اُفٕل أس
روبمے

ٓٞحُ٘خٓ ٓ٤ں ٓٞحُٞا کی ٗٞػ٤ض ى٣کٜظ ہٞث ٣ہ ٓ٘خٓذ ٓؼِ ّٞہٞطخ
ہ کہ ؿٞحرخص ٓ پہِ حّ ٤ٓ ٖٟٔں چ٘ي حہْ حُٞٞٛا ح ٍٝكوہی
هٞحػي کی َ١ف طٞؿہ ىالثی ؿخث طخکہ ٓٞحُٞا ک ؿٞحد ٓٔـٜ٘
ٓ٤ں آٓخٗی ہٞ۔
أايش ٔ َٕاہی يٍں هشآٌ ؽکٍى کے چُذ اُفٕل:
ہْ ٣ہخا ۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ ٓظؼِن چ٘ي حُٓ ٍٞٛوظ ٍٞ١ َٜپَ ر٤خٕ
کَ٣ں گ ۔
ٔ۔ پہال اُفٕل ػذو ؽشط ہے:
كَؽ ک ٓؼ٘ی ط٘گی ہ٤ں۔ٓطِذ ٣ہ ہ کہ هٞحٗ ٖ٤ح ٔ٣ہٞا ؿٖ ٓ٤ں
آٓخٗی حٓ ٍٝہُٞض ِٓلٞظ ٍکٜی گجی ہٞ۔ ٗہ کہ ط٘گی ح ٍٝحٔ٣ی ىٗٞحٍی
ؿ ٞکہ حٗٔخٕ کی رَىحٗض ٓ رخہَ ہ ٞح ٍٝحّ کخ ٓ٘خٓذ كَ ٓٞؿٞى ٗہ
ہٞ۔ ٞ١حُض ک پٗ ٖ٤ظَ حّ ٤ٓ ٖٟٔں هَآٗی آ٣خص  ٝحكخى٣غ کخ َٛف
كٞحُہ ى٣ں گ ۔
(ٓ ٍٙٞحُزوَ ٙآ٣ض ٗٔزَ ،ٔ۸۷حُلؾ آ٣ض ٗٔزَ ،۷۸حُٔخثي ٙآ٣ض ٗٔزَ )۲

ؽذٌش ٔ۔رؼؼض رخُل٘٤ل٤ش حُٔٔلش۔

"ٓ٤ں آٓخٕ ى ٖ٣ك٘٤لی ىے کَ

ر٤ٜـخ گ٤خ ہٞا"۔

ؽذٌشٕ۔الٝ ٍَٟال َٟحٍ كی حالٓالّ۔
"حٓالّ ٓ٤ں ٗہ ط ٞکٔی ک ٞطکِ٤ق (ٗوٜخٕ) ى٘٣خ ہ
طکِ٤ق(ٗوٜخٕ) حُٹٜخٗخ ہ "۔

427

حٗ ٍٝہ هٞى

سخقذ ٔ ػضًٌذ
ؽشط کے پہچبٌ کی اٌک رذثٍش:
كوہخ ٗ ح ٔ٣كَؽ ح٘ٓ ٍٝوض کی پہکخٕ ک ُ ٤ؿٖ ک ٓٔـٜ٘
ٓ٤ں ػخّ ٗظَ٣ں ىٞٛکخ کٜخ ؿخطی ہ٤ں رؼ٣َ١ ٞو ٓوٍَ ک ٤ہ٤ں۔ ؿٞ
٣ہ ہ٤ں۔ کخّ ٓ٤ں ؿ٘ٓ ٞوض ح ٍٝط٘گی ہٞطی ہ حُّ ک ط ٖ٤ىٍؿ ک٤
حىٗی۔ (ٖ) ح٢ٓٝ۔
ؿخث٤ں۔(ح)
حػِی۔ (ٕ) ٖ
ٖ
حػِی ٣ہ کہ حگَ حّ ٓ٘وض ٓ کک ٜہی ُ٣خى ٙح ٍٝہ ٞط ٙٝ ٞؿ َ٤ػخىص
ٖ
ٝحُی ٓ٘وض رٖ ؿخث ۔
حىٗی ٣ہ کہ حگَ حّ ٓ٤ں کک ٜطٜٞڑی رٜی کٔی ہ ٞؿخث طٗ ٙٝ ٞلْ
ٖ
ٓ٘وض ہی ک َُٓ ٓ ٙهخٍؽ ہ ٞؿخث ۔
ح ٍٝح٣ ٢ٓٝہ کہ حٕ ىٞٗٝا ک ىٍٓ٤خٗی ہٞ۔
حػِی ٓ٘وض ؿ َ٤ػخىص ٝحُی ک َُٓ٤ٓ ٙں آٓکظی ہ
ظخہَ ٗظَ ٓ٤ں
ٖ
کٗٞ٤کہ ىٞٗٝا ٓ٤ں كخِٛہ رہض کْ رخهی ٍہظخ ہ ۔ حّ ک رخٝؿٞى كوہخ حّ
کٓ ٞؼظخى (ػخىص ٝحُی) ہی ٓ٤ں ٗٔخٍ کَط ہ٤ں حٍ ٍٝهٜض ٓ ٝہُٞض
کی حؿخُص ٗہ٤ں ى٣ظ ہ٤ں۔

ذ رکهٍق ہے:
ٕ۔دٔعشا اُفٕل هه ِ

٣ہ ػيّ كَؽ کخ الُٓی ٗظ٤ـہ ہ ۔ کٗٞ٤کہ هٞحٗ٤ٓ ٖ٤ں ؿظ٘ی ُ٣خىٙ
ص هَآٗ٤ہ حُزوَٙ
ٓوظ٤خا ہٗٞگی حُٓی هيٍ طکِ٤ق ٓ٤ں ُ٣خىطی ہٞگی۔ آ٣خ ِ
ٗٔزَ ٍٙٞٓ ،ٕ۸۲حُ٘ٔخء آ٣ض ٗٔزَٕ۸۔
ُ
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ کی ىٍؽ ً َ٣كي٣غ ٓ (ىحٍهط٘ی) ٌٓک ٍٙٞح ٍٞٛکی طخث٤ي
ہٞطی ہ ۔ (حٕ ہللا كَ ٟٞكَحثٞ۔۔۔كالطلزؼٜٗٞخ۔
طَؿٔہ„„ 7ہللا ٗ كَحثٓ ٞوٍَ ک ٤ہ٤ں حُٕ کٟ ٞخثغ ٗہ کَٝ۔ كيٝى
ٓوٍَ کَ ى ٣ہ٤ں حٕ ٓ آگ ٗہ رڑٞٛ۔ ؿ ٞچ٣ِ٤ں كَحّ کَ ىی ہ٤ں حُٕ
کی پَى ٙىٍی ٗہ کَٝ۔ ح ٍٝؿٖ چِٝ٤ا ٓ رـ َ٤ر ُٜٞہٞث هخٓٗٞی
حهظ٤خٍ کی ہ ٓل ٞطْ پَ ٓہَرخٗی ک ُ ٤۔ حُٕ ک ٓظؼِن کَ٣ي ٗہ
کَٝ۔ حٍٝ
ُ
„„ ى ٖ٣آٓخٕ ہ ُ٤کٖ ؿٗ ٞو ٚى٤ٓ ٖ٣ں ٓزخُـہ کَطخ ہ حّ پَ ٙٝ
ؿخُذ آؿخطخ ہ ‟‟۔

ٖ۔رٍغشا اُفٕل رذسٌظ ہے7
هَ١زی ٓ٤ں كي٣غ ٓزخٍکہ ہ 7
حٕ ہللا ريع ٗ٤خًٔ ٖٓ حُکَحٓۃ۔۔۔ُٝکٖ حٝؿذ ػَِٓ ْٜ٤س رويٍس۔

طؼخُی ٗ
"كِ٤٠ض  ٝکَحٓض کی کٞثی رخص حٔ٣ی ٗہ٤ں ٍہی ؿٔ ہللا
ٖ
حّ حُٓض ک ٞػطخ ٗہ كَٓخ٣خ ہٞ۔ ٣ہ رٜی حُٓی کخ ٖك ٝ َ٠حكٔخٕ ہ کہ
َٗحثغ (حكکخّ)ک ٞحُّ ٗ ح٣ک ہی ىكؼہ ٓ٤ں ٗہ٤ں حُطخٍح رِکہ ٣ک رؼي
ى٣گَے ٍكظہ ٍكظہ ٝحؿذ ک٤خ"۔
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حّ ِِٓٔ

ٓ٤ں كَ٠ص ػخث٘ہ ؓ کی ىٍؽ ً َ٣ط٣َٜق ٗہخ٣ض ىه٤غ ہ ۔

اٗٔخ ٍِٗ أٓ ٍٝخ ٍِٗ ٍٓ٘ٞٓ ٚس ٖٓ حُٔل َٜكٜ٤خ ًًَ حُـ٘ش
ٝحُ٘خٍ ؛ كظ ٠اًح ػخد حُ٘خّ اُ ٠حإلٓالّ ٍِٗ حُلالٍ ٝحُلَحّ .
 ٍِٗ ُٞٝأ٢ٗ ٍٝء ال طَ٘رٞح حُؤَ ؛ ُوخُٞح  7ال ٗيع حُؤَ أريح .
 7 ٍِٗ ُٞٝال طِٗٞح ؛ ُوخُٞح  7ال ٗيع حُِٗخ أريح ۔
(روخٍی)
„„پہِ ٓلٍٞٓ( َٜس كـَحص ٓ ُ کَ آهَ هَإٓ طک) کی ٙٝ
ٍٓٞص ٗخٍُ ہٞثی۔ ؿْ ٓ٤ں ؿ٘ض  ٝىُٝم کخ ًکَ ہ ۔ پ َٜؿذ ُٞگ
حٓالّ پَ ٓ٠ز١ٞی ک ٓخط ٜهخثْ ہ ٞگج ۔ ط ٞپ َٜكالٍ  ٝكَحّ ک
حكکخّ ٗخٍُ ہٞث ۔ حگَ ٓ٘الً َٗحد ٗہ پ ٘٤کخ كکْ ح ٍٝہی ىٕ ٗخٍُ ہٞطخ
طُٞ ٞگ ٣ہ کہظ کہ ہْ کزٜی َٗحد ٗہ چٜٞڑ٣ں گ ۔ حٓی َ١ف حرظيح ہی
ٓ٤ں ُٗخ چٜٞڑٗ کخ كکْ ٗخٍُ ہٞطخ طُٞ ٞگ کہہ حُٹٜظ کہ ہْ حّ ٓ
ہَگِ رخُ ٗہ آث٤ں گ ۔‟‟
حّ ٣َ١ن ٓ ٣ہ ٓٔظ٘ز ٢ہٞطخ ہ کہ هخٗ ٕٞک حؿَح ٓ٤ں طيٍ٣ـی
٣َ١وۂ کخٍ حهظ٤خٍ کَٗخ چخہ ٤۔ ح٣ُ ٍٝخى ٍُٝ ٙطؼِ ٝ ْ٤طَر٤ض (ًہ٘ی ك٠خ
ۂٞحٍ کَٗ ) پَ ى٘٣خ چخہ ٤۔

يوبفذ ؽشٌؼذ:
ٓوخٛي َٗ٣ؼض کخ ر٤خٕ حكکخّ َٗ٣ؼض ک ٞح٣ک رخہْ َٓر ١ٞحٝ ٍٝحٟق
حہيحف ک كخَٓ ٗظخّ ک  ٍٞ١پَ ٓٔـٜ٘خ ٓٔکٖ ر٘خ ى٣ظخ ہ ۔ ح ٍٝحّ کخ
ىَٓٝح كخثي٣ ٙہ ہ کہ ٓٔخثَ ٓ٤ں كکْ َٗ٣ؼض ٓؼِ ّٞکَٗ ٓ٤ں ٓيىگخٍ
ہٞط ہ٤ں ؿٖ ک رخٍے ٓ٤ں کٞثی كکْ ٓٞؿٞى ٗہ ہٞ۔
حٓخّ ؿِحُی ٗ ٜٓخُق ٣خ ٓوخٛي کی ح٣ک كہَٓض َٓطذ کَ ىی ؿ ٞآؽ
طک ۂخٍی ٍہ٘ٔخثی کَ ٍہی ہ ۔  ٙٝكَٓخط ہ٤ں7
„„ِٜٓلض ٓ ۂخٍی َٓحى ٓوِ ٜٞى َٗ٣ؼض کی ٓلخكظض ہ حٍٝ
هِن هيح ک ِِٓٔ ٓ٤ں پخٗچ چِٝ٤ا ٓ ػزخٍص
َٗ٣ؼض کخ ٓوٜي
ِ
ہ ۔ ٣ ٙٝہ کہ حُٕ ک ى ،ٖ٣ؿخٕ َٔٗ ،حٓ ٍٝخٍ کی كلخظض کی ؿخث ۔ ہَ
 ٙٝچ ِ٤ؿ ٞحٕ پخٗچ ر٘٤خىی چِٝ٤ا کی كلخظض کَٗ ٝحُی ہِٜٓ ٞلض
ٗٔخٍ ہٞگی۔ ح ٍٝہَ  ٙٝچ ِ٤ؿ ٞحٕ ر٘٤خىٝا ک ُ ٤هطَ ٙہٓ ،ٞلٔيٙ
ٗٔخٍ ہٞگی ؿٔ ى ٍٝکَٗخ ِٜٓلض هَحٍ پخث گخ۔‟‟
ِٓ٣ي ٣ہ کہ ٗخ١زی ک ٓطخرن „„ ٜٓخُق حٓ ٍٝلخٓي ٓ َٓحى ٣ہ ہ کہ
ٗ ٙٝخٍع کی ٗظَ ٓ٤ں ٜٓخُق ٓ ٝلخٓي ہٞا حٗوخ ٙکی ١ز٤ؼض ک
ٓ٘خٓذ ح ٍٝؿ٘ٓ َ٤خٓذ ہ ٗٞکخ حػظزخٍ ٗہ٤ں۔
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ع ِّذ رسائغ:

حًٍ ٔ٣حثغ ٓٝ ٝخثَ ح ٍٝحٓزخد کخ حٗٔيحى ٣خ حُٕ کٍٝ ٞک ى٘٣خ ؿٓ ٞلخٓي
٣خ ٓؼ٤ٜض کخ ًٍ٣ؼہ ر٘ظ ہٞا۔ ًٍ٣ؼہ کٔی چ ِ٤طک پہ٘ک٘ ک ُ٤
٣ ِ٤ٓٝخ ٍحٓظ ک ٞکہظ ہ٤ں۔ هٞح٣ ٙہ چ ِ٤هَحری (ٓلٔي )ٙکخ رخػغ ہٞ
٣خ كخثيِٜٓ( ٙلۃ) کخ رخػغ ہ ٞح٣ ٍٝہ ه٣ ٍٞخ كؼَ ہٞ۔ ۂخٍے ٓٞؿٞىٙ
ٓ٤خم ٓ ٝزخم ٓ٤ں ُلع ًٍحثغ کخ ح١الم حُٕ ٓٝخثَ پَ ہٞطخ ہ ؿٓ ٞلخٓي
طک پہ٘کخط ہٞا۔

ٓ ِّي ًٍحثغ ک
ٔ۔ پہال دسعہ:

چخٍ ىٍؿخص ہ٤ں7

ہَ  ٙٝکخّ ؿ٣ ٞو٘٤ی  ٍٞ١پَ كٔخى کخ ًٍ٣ؼہ ہ ۔ َٗ٣ؼض ٓ٤ں ٣ہ
ًٍ٣ؼہ حهظ٤خٍ کَٗخ كَحّ ہ ۔

ٕ۔دٔعشا دسعہ:
ظٖ ؿخُذ ٣ہ ہ ٞکہ ٣ہ كٔخى کخ ًٍ٣ؼہ ر٘ظخ ہ
 ٙٝکخّ ؿْ ک رخٍے ٓ٤ں ِ
ُ
ؿَٗ ٔ٤حد ر٘خٗ ٝحُ پَ حٗگ ٍٞکخ ٍّ ر٤ک٘خ ٝؿَٙ٤۔ ٣ہ ٓذ حٍٓٞ
رٜی ٗخؿخثِ ہ٤ں۔

ٖ۔رٍغشا دسعہ:
 ٙٝحكؼخٍ ؿٗ ٞخً ٗ ٝخىٍ ہی كٔخى ح ٍٝهَحری کخ ًٍ٣ؼہ ر٘ظ ہ٤ں۔ حّ ٓ٤ں
ِٜٓلض ٣ؼ٘ی كخثي٣ُ ٙخى ٙہٞطخ ہ ۔ حٓ ٍٝلٔي٣ ٙخ هَحری کخ حٓکخٕ کْ۔ حٕ
حكؼخٍ ک ٞحّ ىُ َ٤کی ر٘خ پَ ٓٔ٘ٞع ٗہ٤ں هَحٍ ى٣خ ؿخ ٓکظخ۔ کہ ٣ہ ٓلخٓي
کخ ًٍ٣ؼہ رٖ ٓکظ ہ٤ں۔ کٗٞ٤کہ حٕ ٓ پ٤يح ہٝ ٗٞحُی هَحری ح٣ک
ٍحؿق ِٜٓلض  ٝكخثي ٓ ٙىری ہٞثی ہ ۔

۹۔ ِٔ اكؼبل عٕ يلغذِ ٌؼُی خشاثی ٔ َوقبٌ کب کضشد عے
رسٌؼہ ثُزے ہٕں۔
ٓلخٓي ى ٍٝکَٗخ ٜٓخُق كخ َٛکَٗ

ٓ

ُ٣خىٓ ٙويّ ہ ۔

حُٝی ٖٓ ؿِذ حُٜٔخُق۔
ىٍء حُٔلخٓي ٖ
„„ٜٓخُق كخ َٛکَٗ ٓ ُ٣خىٓ ٙويّ ٓلخٓي ىكغ کَٗخ ہ ۔‟‟
َٗ٣ؼض ٓ٤ں ٓخٍٓٞحص پَ ػَٔ کَٗ ٓ ُ٣خى٘ٓ ٙہ٤خص ٓ رک٘
ُ ٍٝى٣خ گ٤خ ہ چ٘خٗکہ ٍٓ ٍٞہللاﷺ ٗ كَٓخ٣خ ہ ۔ 7

پَ

كبًح أَٓطٌْ رخُ٘٢ء كوٌٝح رٓ ٚخ حٓظطؼظْ ٝاًح ٗ٤ٜظٌْ ػٖ ٗ٢ء
كخؿظ٘ز. ٙٞ
„„ؿذ طٔہ٤ں کٔی رخص کخ كکْ ىٝا ط ٞؿْ هيٍ ١خهض ٍکٜظ
کَ ٝح ٍٝؿذ کٔی ٓ ٍٝکٞا ط ٞپَہ ِ٤کَٝ۔‟‟
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حّ ٍٝح٣ض ٓ٤ں كکْ کَٗ ٓ ٓظؼِن حُٓ٤ٓ ٍٞں „„يباعزطؼزى‟‟ کی ه٤ي
ہ حٗ ٍٝہی (ٗہ کَٗ ) ٓ ٓظؼِن حٓ٤ٓ ٍٞں ٣ہ ه٤ي ٗہ٤ں ہ ؿْ ٓ
حٝحَٓ ک ٓوخرِ ٓ٤ں ٗٞحہی کی ُ٣خى ٙحۂ٤ض ٓؼِ ّٞہٞطی ہ ۔
حػِی ہٗٞخ ح ٍٝحّ ک ك ٍٜٞک ًٍحثغ کخ پخکِٙ٤
حٓالّ ٓ٤ں ٓوٜي کخ
ٖ
ہٗٞخ ىٞٗٝا ہی ٓطِٞد ہ٤ں۔حٓالٓی َٗ٣ؼض حّ هخػيے ک ٞہَ گِ ٓخٗ٘
ک ُ ٤ط٤خٍ ٗہ٤ں کہ ٓوٜي ہَ هْٔ ک ًٍ٣ؼہ ک ٞؿخثِ کَ ى٣ظخ ہ ۔ حٍٝ
ٗہ حّ ک ِٗى٣ک ٣ہ حُ ٍٞٛہی هخرَ هز ٍٞہ کہ ٛل٤ق ٓوٜي ک
ك ٍٜٞک ُ ٤رہ کؼَص ؿِ٣َ١ ٢و حهظ٤خٍ کَٗخ پڑط ہ٤ں۔رَهالف
حّ ک حٓالّ ٣ہ ٍَٟٝی هَحٍ ى٣ظخ ہ کہ ٛل٤ق ٓوٜي کٛ ٤ِ٤ل٤ق
٣َ١و ہی حهظ٤خٍ ک ٤ؿخث٤ں۔
ُ ٖہٌح حگَ کٞثی ٗو ٚحّ ؿَٞٓ ٓ ٝى ٍٗٞص كَحّ ک َ٤ٜؿٞح ٣خ
ى٣گَ ٓلظٍٞحص ک ًٍ٣ؼہ ٍٝپ٤ہ کٔخطخ ہ کہ ٔٓ ٙٝـي ر٘خث گخ ٣خ
ٍكخہی هيٓض حٗـخّ ىے گخ طٓ ٞوٜي کی ٣ہ پخکِ٤گی كَٓض کٍ ٞكغ ٗہ٤ں
کَ ٓکظی۔ کٗٞ٤کہ حٓالّ ٓ٤ں ٓوخٛي ح٤ٗ ٍٝظ٤ں كَحّ پَ حػَ حٗيحُ ٗہ٤ں
ہٞط٤ں۔
حّ ِِٓٔ ٓ٤ں ٓظؼيى حكخى٣غ ہ٤ں ؿ٘ہ٤ں ٞ١حُض ک هٞف ٓ چٜٞڑ
ٍہ ہ٤ں۔

امطشاس أس مشٔسد:
حٟطَحٍی كخُض حٍَٟٝ ٍٝص ٓ َٓحى  ٙٝكخُض ہ
ٌٓہذ ٓ ،خٍ ،ػوَ ٣خ َٗٔ ک ٞطزخہی ٓ رکخٗ ک
ؿخث ۔
ٍَٟٝص ک ٝهض ٓٔ٘ٞع چ٣ِ٤ں ٓزخف ہ ٞؿخطی ہ٤ں۔

حٓخّ ؿِحُی ٗ

ؿذ حٗٔخٕ حپ٘
ُٓ ٤ـز ٍٞہٞ

كَٓخ٣خ ہ  7عًٍغ انًؾشيبد رجبػ ثباننشٔسح۔

„„٣ؼ٘ی طٔخّ كَحّ چ٣ِ٤ں رٞهض ٍَٟٝص ٓزخف ہ ٞؿخطی ہ٤ں‟‟ ۔
ٓگَ ٣ہ هخػي ٙػخّ ٗہ٤ں رِکہ حّ ک ُٓ ٤ظؼيى َٗحث ٢رٜی ہ٤ں۔ ؿٞ
ٓوظ ٍٞ١ َٜپَ ً٤ٓ َ٣ں ىٍؽ ہ٤ں۔

ٔ۔ َـ کی ؽشه:۔
ط٘گی حٓ ٍٝـزٍٞی کخ ُلخظ ٝہخا ک٤خ ؿخث
ٓٞؿٞى ٗہ ہٞ۔

گخ۔ ؿہخا کٞثی ٣َٛق كکْ

ٕ۔ يوذاس کی ؽشه:
حٍَُٝ٠حص رويٍ ٣ويٍٛخ (ٍَٟٝص ک ٝهض ٓٔ٘ٞع چ ِ٤ک ٓزخف
ہ ٗٞکی ٓويحٍ ٓؼ ٖ٤ہ ) کٗٞ٤کہ ٓويحٍ ٍَٟٝص کی ٓوٍَ ٗہ٤ں کی
ؿخطی رِکہ حُّ چ ِ٤کی کی ؿخطی ہ ؿ ٞحّ ٍَٟٝص کی ٝؿہ ٓ
ٓزخف کی گجی ہ ۔ ٍَٟٝص ح٣ک حطلخه٤ہ چ ِ٤ہ ؿ ٞهخػي ٙکِ٤ہ ٓ
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ٖ
ٓٔظؼ٘ی ہٞطی ہ ٓ ٙٝليٝى ٍہظی ہ ۔
ٓٔظؼ ٖ٘ی ہٞطی ہ ۔ ح ٍٝؿ ٞچِ٤
ٓؼالً رٜٞک کٍٝ ٞٹی چَحٗخ ٓزخف ہ ٞؿخطخ ہ ط ٞحّ ک ٣ہ ٓؼ٘ی ٗہ٤ں
کہ  ٙٝکجی ٖٓ آٹخ چَحُ ۔

ٖ۔ٔهذ کی ؽشه:

حؿخُص رٞهض ٓـزٍٞی َٛف حُّ ٝهض طک رخهی ٍہظی ہ ؿذ طک کہ
ػٌٍ ٣خ ٓـزٍٞی رخهی ٍہ ۔ ح ٍٝؿذ ٓ ٙٝـزٍٞی کی كخُض هظْ ہ ٞؿخث
كکْ حٓظؼ٘خثی رٜی رخهی ٗہ ٍہ گخ۔ ح ٍٝػخّ كکْ ُٞٹ
طٍ ٙٝ ٞهٜض ٣خ ٔ
آث گخ۔
٣ہ ٣خى ٍہ کہ حٟطَحٍ کی كخُض ٓ٤ں ؿ ٞكَحّ چ ِ٤حٓظؼٔخٍ کی ؿخث
 ٙٝهَإٓ کی آ٣ض ک ٍُ ٓ ٝرـخٝص ح ٍٝطـخ ُٝک ٓخطٗ ٜہ ہٞ۔(ؿَ٤
رخؽ ِۭ ٝال ػخ ِى ِۭ ِۭ)
ِ

سؽٕد أس رؾلے رؾبئق
ٓٔ٘ي حكٔي رٖ ك٘زَ کی كي٣غ ہ
َّخُق۔
حُِ ٜ

ِٗ 7ؼْ حُٔخ ٍُ حُٜخُ ُق ُِِ ََّؿ َُِ

"ٛخُق ٓخٍٛ ،خُق آىٓی ک
رہظَ ٖ٣چ ِ٤ہ "۔

َُ َؼ َٖ ٍَُٓ ٍُ ٞہللاِﷺ حَُحٗی ٝحَُٔط٘ی ٝحَُحثٖ
حكٔي)

ُ٤

(ٓٔ٘ي
ٝحُ

ح ٍٝىٞٗٝا

"ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ٍٗٞص ىٝ ٘٣حُ ٍٞٗ ،ص ُ٘٤
ک ىٍٓ٤خٕ ٝحٓطہ ر٘٘ ٝحُ پَ ُؼ٘ض كَٓخثی ہ "۔
ِّ
ض كِض ٓ٤ں
ٍٗٞص ک ٞہي٣ہ ک ٗخّ ٓ پ ٖ٤کَٗ ٓ حّ کی كَٓ ِ
طزيِ٣ی ٗہ٤ں ہ ٞؿخطی۔
عٍُ اثٕ داؤد کی ؽذٌش ہے:

ي كَُ َٞ ُٜؿٍُِِ ٞ۔
َٓ ِٖ ح ْٓظَ ْؼ َٔ َِْ٘خَ ُٙػََِ ٠ػ ََٔ كَ ََ َُ ْهَ٘خُْ ٍِ ُٙهًخ كَ َٔخ أَ َه ٌَ رَ ْؼ َي ًَُِ َ

"ؿْ ک ٞہْ ٗ کٔی کخّ پَ ٓوٍَ کَ ى٣خ ح ٍٝحّ ک ٓؼخٕ کخ رٜی
حٗظظخّ کَ ى٣خ ۔حّ ک رؼي  ٙٝؿ ٞکک ُ ٜگخ  ٙٝه٤خٗض ہٞگی"۔
ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ٗ ح٣ک ٝحُی ک ٞهزِ٤ۂ حُى ک ٛيهخص  ٍٞٛٝکَٗ ک
ُ ٤ر٤ٜـخ۔ ؿذ ٝ ٙٝحپْ آ٣خ ط ٞحّ ٗ ککٓ ٜخٍ حپ٘ ٍُٝ ٤ک ٍکٜخ
ح ٍٝکہخ٣ 7ہ آپ ُٞگٞا کخ ہ ح٣ ٍٝہ َٓ٤ے ُ ٤ہي٣ہ ہ ۔ ٗزی ﷺ حّ پَ
رَہْ ہٞث ح ٍٝكَٓخ٣خ„„7حگَ طْ ٓک ہ ٞط ٞحپ٘ رخپ ٣خ ٓخا ک گَٜ
ٓ٤ں ر٤ٹٍ ٜہظ ح ٍٝپ َٜى٣ک٤ُ ٜظ کہ ہي٣ہ طٔہخٍے پخّ آطخ ہ ٣خ
ٗہ٤ں‟‟ پ َٜكَٓخ٣خ7
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„„ک٤خ رخص ہ کہ ؿْ ٗو ٚک٤ٓ ٞں ػخَٓ ٓوٍَ کَطخ ہٞا  ٙٝکہظخ ہ 7
٣ہ طٔہخٍے ُ ٤ہ ح٣ ٍٝہ َٓ٤ے ُ ٤ہي٣ہ ہ ۔  ٙٝحپ٘ی ٓخا ک گَٜ
ٓ٤ں ٗہ ر٤ٹٜخ ٍہخ کہ ہي٣ہ حّ ک پخّ آؿخطخ! هْٔ ہ حّ ًحص کی ؿْ
ک ہخط٤ٓ ٜں َٓ٤ی ؿخٕ ہ ! طْ ٓ٤ں ٓ ؿٗ ٞو ٚرٜی کٞثی چِ٤
رـ َ٤كن ک ُ گخ  ٙٝہللا ک ہخا حّ ٓخٍ ک ٞحپ٘ حٝپَ الىے ہٞث
آث گخ ط ٞى٣ک ٜٞطْ ٓ٤ں ٓ کٞثی ٗو ٚه٤خٓض ک ىٕ حپ٘ی گَىٕ پَ
حٗٝٹ ،گخث ٣خ رکَی ک ٞحٹٜخث ہٞث ٗہ آث حّ كخٍ ٓ٤ں کہ ٣ہ ؿخٍٗٞ
چ٤ن ٍہ ہٞا گ ۔ پ َٜآپ ﷺ ٗ حپ٘ ہخط ٜحٹٜخث ٣ہخا طک کہ آپ ﷺ
ک رـَ کی ٓل٤يی ىکٜخثی ىُ ٘٣گی ح ٍٝكَٓخ٣خ 7حے ہللا!ٓ٤ں پہ٘کخ
چکخ۔‟‟

ايبو ؿضانی سؽًۃ ہللا ػهٍہ كشيبرے ہٍں:
پٗ ٖ٤ظَ هخٟی حٝ ٍٝحُی ک ٞچخہ ٤کہ  ٙٝهٞى
„„حٕ ٗي٣ي حكکخّ ک
ِ
ک ٞحپ٘ ٓخا رخپ ک گ٤ٓ َٜں كَ ٝکَ ُ ۔ٜٓ٘ذ ٓ ٓؼُِٝی کی
ٍٞٛص ٓ٤ں حٓ حپ٘ی ٓخا ک گ٤ٓ َٜں ٍہظ ہٞث ؿ ٞککِٓ ٜظخ حّ
کٜ٘ٓ ٞذ پَ ٍہظ ہٞث كخ َٛکَٗخ ؿخثِ ہٞگخ ح ٍٝؿْ ک رخٍے
ٓ٤ں حٓ ٣ہ ٓؼِ ّ ٞہ ٞکہ ٣ہ ٜٓ٘ذ کی ر٘خء پَ َٓ ٍہخ ہ ط ٞحّ کخ ُ٘٤خ
كَحّ ہٞگخ۔ٍہ حكزخد ک  ٙٝہي ٣ؿٖ ک رخٍے ٓ٤ں حٗکخٍ ٓلّٔٞ
ہ ٞکہ ٓؼُِٝی کی ٍٞٛص ٓ٤ں حٓ ِٓظ ٣خ ٗہ٤ں ط٘ٓ ٙٝ ٞظزہ ہ٤ں حٕ
ٓ حؿظ٘خد کَٗخ چخہ ٤۔‟‟
(حك٤خء ػِ ّٞحُي ،ٖ٣کظخد حُلالٍ)ٖٔ۷ ٙ ،
ٗخٍع ٗ كخکْ ٣خ هخٟی ک ٞہي٣ہ هز ٍٞکَٗ ٓ ٓ٘غ ک٤خ ہ ۔ ح٣ ٍٝہ
حُّ ٗو ٚک ٤ِ٤ہ ؿ ٞحُٓ حّ ػہيے پَ ٓوٍَ ہ ٓ ٗٞپہِ
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کہ ٣ہ ہي٣ہ کہ٤ں كِٜ٤

ٓ٤ں ؿخٗذ

ہي٣ہ ٗہ ى٣ظخ ہٞ۔ حّ کی ػِض ٣ہ ہ
ىحٍی کَٗ کخ ًٍ٣ؼہ ٗہ رٖ ؿخث ۔
۔كالٍ۔كَحّ۔ ٓظ٘خرہخص (٣ہخا  ٙٝرلغ ىٍؽ کَ٣ں ؿ ٞآپک ٗٞٹ ٓ٤ں
ہ )
۔ط7ٍَٟ ٍٜٞ۔ ٍَٟک ُـٞی ٓؼ٘ی ٗوٜخٕ )(Damageک آط ہ٤ں۔
حٛطالكی حػظزخٍ ٓ َٓ ٓ ٍَٟحى ٗ ٙٝوٜخٕ  ،پَ٘٣خٗی ٣خ طکِ٤ق
ہ ؿٗ ٞخؿخثِ  ٍٞ١پَ کٔی ٗو ٚک ٞپہ٘ک ۔ هَإٓ ٓـ٤ي کی ٓظؼيى
آ٣خص ٓ٤ں  ٓ ٍَٟرک٘ کی طِو ٖ٤کی گجی ہ ۔ حكخى٣غ ٓ٤ں ٓذ ٓ
ؿخٓغ كي٣غ ال ٝ ٍَٟال َٟحٍ ؿْ ک ٞحٓخّ ٓخُک ٗ ٓ١ٞخ ٓ٤ں
ٍٝح٣ض ک٤خ ہ ۔
كوہخث حٓالّ ٗ حّ كي٣غ کی ر٘٤خى پَٓظؼيى هٞحػي كوہ٤ہ ر٤خٕ ک ٤ہ٤ں
رؼ ٞحہْ هٞحػي ؿ ٞۂخٍے ٟٓٞٞع ٓ ٓظؼِن ہ٤ں ٣ہ ہ٤ں۔
اننشس ٌضال۔  ٍَٟک ٞى ٍٝک٤خ ؿخث گخ۔
ٔ۔
اننشس االؽذ ٌضال ثباننشس االخق۔رڑے حٗ ٍٝي٣ي طَ  ٍَٟکٞ
ٕ۔
چٜٞٹ ح ٍٝهل٤ق طَ ٍَٟ
ک ًٍ٣ؼہ ى ٍٝک٤خ ؿخث گخ۔
اننشس ال ٌضال ثًضهہ۔  ٍَٟک ٞحّ ؿ ٔ٤ىَٓٝے ٓ ٍَٟ
ٖ۔
ىٗ ٍٝہ٤ں ک٤خ ؿخث٤گخ۔

ٰ
ثهٕی:
رقٕس ػًٕو

ٖ
رِٞی ٓ َٓحى کٞثی حٔ٣ی (ٗخ پٔ٘ي٣ي٣ ٙخ ٗخٓ٘خٓذ) كخُض ؿ ٞحط٘ی
ػّٔٞ
ػخّ ہ ٞؿخث ح ٍٝحّ هيٍ پ َ٤ٜؿخث کہ حّ ٓ رک٘خ ٓ٘کَ ہ ٞؿخث ۔
ٖ
رِٞی ک ٗظ٤ـہ ٓ٤ں رؼ ٞحكکخّ ٓ٤ں طلل٤ق ہ ٞؿخطی ہ ۔ ػّٔٞ
ػّٔٞ
ُ
ٖ
رِٞی کخ ح٣ ٍٞٛہ ہ کہ ؿٖ ٓؼخٓالص ٓ٤ں ٗ ٚهطؼی ٓٞؿٞى ٗہ ہٞ
ٖ
رِٞی کی ٝؿہ ٓ ٓکَٝہخص ٓ٤ں طول٤ق کی ؿخ ٓکظی ہ ۔
ٝہخا ػّٔٞ

ؽالل أس ؽشاو کے عًغ ہَٕے کی فٕسد يٍں ؽشاو کٕ ؿهجہ
ہٕگب:
يب اعزًغ انؾالل ٔ انؾشاو۔۔(ٜٓ٘ق ػزيحَُُحم)

رؼٓ ٞليػ ٖ٤حّ كي٣غ ک ٍٍٞٓ ٞہللا ﷺ ٓ َٓكٞػخ ً ٗوَ ک٤خ ہ
(ُِ٣ؼی) ح ٍٝرؼ ٗ ٞكَ٠ص ػزيہللا ؓ رٖ ٓٔؼٞى ٓ ٓ ٞهٞكخ ٍٝح٣ض
کی ہ ۔ كوہخء ٗ ً َ٣کخ حٗ ٍٞٛکخال ہ ۔
„„ؿذ حٔ٣ی ى ٝىُِٞ٤ا کخ ٹکَحإ ہ ٞؿٖ ٓ٤ں ٓ ح٣ک ٓ كَٓض ػخرض
ہٞطی ہ ٞح ٍٝىَٓٝی ٓ حرخكض ط ٞكَٓض کٓ ٞويّ ٍکٜخ ؿخث٤گخ۔
ٓؼالً حگَ َٓىحٍ کی چَری ط َ٤ک ٓخط َٓ ٜؿخث ط ٞح ٔ٣ط َ٤کخ
حٓظؼٔخٍ ؿخثِ ٗہ٤ں ہ ۔
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ؿْ چ ِ٤کخ ُ٘٤خ كَحّ حُّ کخ ى٘٣خ رٜی كَحّ ہ ۔
يبؽشو اخزِ ؽشو اػطبئۃ۔ "ؿْ کخ ُ٘٤خ كَحّ ہ
كَحّ ہ "۔
ؿٞٓ ٔ٤ىٍٞٗ ،ص ،کہخٗض ٝؿ َٙ٤کی حؿَص۔

ؿْ كؼَ کخ کَٗخ كَحّ حُّ کخ ىَٓٝے ٓ
ہ ۔
يب ؽشو كؼهہ ؽشو ههجہ۔
"ؿْ كؼَ کخ کَٗخ كَحّ ہ

ىَٓٝے ٓ

حُّ کخ ى٘٣خ رٜی

ٓطخُزہ رٜی كَحّ

حُّ کخ ٓطخُزہ رٜی كَحّ ہ "۔

هًٍزٕں عے کٍٓهُب:
حٓالّ ٗ رخُحٍ ک ٞآُحى چٜٞڑٗخ پٔ٘ي ک٤خ ہ ۔کہ ١زؼی هٞحٗ ٖ٤حپ٘خ کخّ
کَط ٍہ٤ں۔ ٣ہی ٝؿہ ہ کہ ہْ ى٣کٜظ ہ٤ں ػہي ٍٓخُض ٓ٤ں ؿذ
هٔ٤ظ٤ں چڑ ٛگج٤ں حُٞ ٍٝگٞا ٗ کہخ ٣خ ٍٓ ٍٞہللا ﷺ ۂخٍے ُ ٤حٗ٤خء
ک َٗم ٓوٍَ کَ ى٣ـج ط ٍٍٞٓ ٞﷺ ٗ كَٓخ٣خ„„،ہللا ہی هٔ٤ظٞا کخ
ٓوٍَ کَٗ ٝحال ہ گَحٗی ح ٍٝحٍُحٗی ٝہی پ٤يح کَطخ ہ حٍُ ٍٝم
ىٝ ٘٣حال رٜی ٝہی ہ ۔ٓ٤ں ہللا ٓ حّ كخٍ ٓ٤ں ِٓ٘خ چخہظخ ہٞا کہ طْ
ٓ٤ں ٓ کٞثی ٗو ٚرٜی ه٣ ٕٞخ ٓخٍ ک ِِٓٔہ ٓ٤ں ٓـ ٓ ٜکٞثی
ٓطخُزہ ٗہ کَے۔‟‟ (ٓٔ٘ي حكٔي) پ٤ـٔزَ حٓالّ ٗ حّ كي٣غ ک ًٍ٣ؼ
حػالٕ كَٓخ ى٣خ کہ حكَحى کی آُحىی ٓ٤ں رال ٍَٟٝص ٓيحهِض کَٗخ ظِْ
ہ ۔
ُ٤کٖ حگَ رخُحٍ ٓ٤ں ؿ١ َ٤زؼی ػٞحَٓ ىحهَ ہ ٞؿخث٤ں ٓؼالً ًهَٙ٤
حٗيُٝی ح ٍٝهٔ٤ظٞا ٓ کِ٘٤ٜخ ط ٞحٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں حؿظٔخػی ِٜٓلض
ک ٞحكَحى کی آُحىی ک ٓوخرِہ ٓ٤ں ٓويّ ٓٔـٜ٘خ چخہ ٤۔۔ح ٍٝحٔ٣ی
ٍٞٛص ٓ٤ں َٗم ٓوٍَ کَٗخ ٓؼخَٗ ٙکی ٍَٟٝص کخ طوخٟخ ہ طخکہ ٗلغ
حٗيُٝی کَٗ ٝحُ كَٜٞ٣ا ٓ ٓؼخَٗ ٙک ٞرکخ٣خ ؿخ ٓک ۔
ٌٓک ٍٙٞكي٣غ کخ ٓطِذ ٣ہ ٗہ٤ں ہ کہ َٗم ٓوٍَ کَٗخ ہَ كخٍ ٓ٤ں
ٍكغ كَؽ ح٣َٛ ٍٝق ظِْ ٓ ٍٝک٘ ک ُ ٤کٞ٤ا
ٓٔ٘ٞع ہ هٞحِ ٙ
ٗہ ک ٤ؿخث٤ں رِکہ ٓلون ػِٔخ حّ رخص ک ٞطِٔ ْ٤کَط ہ٤ں کہ َٗم
ٓوٍَ کَٗخ رؼ ٞكخالص ٓ٤ں ط ٞكَحّ ح ٍٝظِْ ہ ُ٤کٖ رؼ ٞكخالص
ٓ٤ں ٜٓ٘لخٗہ ح ٍٝؿخثِ کخّ ہ ٖ۔ُہٌح حگَ ٗخ ٍٝح ٣َ١وہ پَ ظِْ ٣ُ ٝخىطی
کَک ُٞگٞا ک ٞحٔ٣ی هٔ٤ض پَ چ٣ِ٤ں كَٝهض کَٗ ک ُٓ ٤ـزٍٞ
کَ ى٣خ ؿخث ؿْ ٓ ٍ ٙٝحٟی ٗہ٤ں ہ٤ں ٣خ ٓزخكخص ٓ حٗہ٤ں ٍٝکخ
ؿخث ط٣ ٞہ كَحّ ہٞگخ۔ ح ٍٝحگَ ُٞگٞا ک ىٍٓ٤خٕ ػيٍ هخثْ کَٗ کی
ؿََٗ ٓ ٝم ٓوٍَ ک ٤ؿخث٤ں ٓؼالً َٓٝؿہ هٔ٤ض (Standard
)Priceک ٓطخرن ٓؼخٟٝہ ُ کَ كَٝهض کَٗ ک ُ ٤حٗہ٤ں
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ٓـز ٍٞکَ ى٣خ ؿخث ٣خ ٓؼَٝف ٓؼخٟٝہ ٓ ُ٣خىٓ ٙؼخٟٝہ ٍٞٛٝ
کَٗ ٓ حٗہ٤ں ٍٝکخ ؿخث ط ٞحٔ٣خ کَٗخ ٗہ َٛف ؿخثِ رِکہ ٝحؿذ
ہٞگخ۔
ٖ
پہِی ٍٞٛص ک رخٍے ٓ٤ں ٌٓک ٍٙٞكي٣غ ٝحٍى ہٞثی ہ ۔ ُہٌح ؿذ
ُٞگ ٓؼَٝف ٣َ١وہ پَ رـ َ٤ظِْ ٣ُ ٝخىطی ک ٓخٍ كَٝهض کَط ہٞا
ح ٍٝحٗ٤خء کی هِض ٣خ آرخىی ٓ٤ں حٟخكہ کی ٝؿہ ٓ هٔ٤ظ٤ں چڑ ٛؿخث٤ں
طٓ ٞؼخِٓہ ہللا ک كٞحُہ کَٗخ چخہ ٤۔ حٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں ُٞگٞا کٞ
ٓـز ٍٞکَٗخ کہ ٓ ٙٝوٍَ ٙهٔ٤ض پَ چ٣ِ٤ں كَٝهض کَ٣ں ٗخكن کی
ُ٣خىطی ہٞگی۔
ٍہی ىَٓٝی ٍٞٛص ٣ؼ٘ی ُٞگٞا ک ٍَٟٝص ٓ٘ي ہ ٗٞک رخٝؿٞى
طُـخٍ حٗ٤خء كَٝهض ٗہ کَ٣ں حٓ ٍٝؼَٝف هٔ٤ض ٓ ُ٣خى ٙکخ ٓطخُزہ
کَ٣ں ط ٞحٔ٣ی ٍٞٛص ٓ٤ں َٓٝؿہ َٗم ک ٓطخرن حٗ٤خء كَٝهض کَٗخ
ٝحؿذ ہ ۔ حَٗ ٍٝم ٓوٍَ کَٗ کخٓطِذ ٣ہ ہ کہ َٓٝؿہ َٗم ک ٞحٕ
پَ الُّ کَى٣خ ؿخث ۔ حٞٓ ٔ٣هغ پَ هٔ٤ظٞا کی طؼ ٖ٤٤کخ ٓطِذ رٜی حّ
طؼخُی ٗ ؿْ ػيٍ ک ٞالُّ کَ ى٣خ ہ حّ پَ
ک ٓٞح ککٗ ٜہ٤ں کہ ہللا
ٖ
کخٍر٘ي ہ ٗٞک ُ ٤طخؿَٝا کٓ ٞـز ٍٞکَ ى٣خ ؿخث ۔
حّ ٔ٤ٟٔہ کی ط٤خٍی ٓ٤ں ٓ٘يٍؿہ ً َ٣کظخرٞا ٓ ٓيى ُی گجی ہ ۔
 .0حٓالّ ٓ٤ں كال ٍ  ٝكَحّ حُ ٓٞالٗخ ٓٞ٣ق هَٟخٝی
ٓ .6زخى٣خص ح ٍٞٛكوہ حُ ػزي حُط٤ق هخٕ گ٘ڈحپٓ ٝ ٍٞلٔي هخٕ ٜٓ٘خّ
 .1هٞحػ ِيکِ٤ہ حُ ڈحکٹَ ٓلٔٞى حكٔي ؿخُی
ٓ .1لخَٟحص كوہ ( ح٠٣خ ً)
 .2كِٔلہ َٗ٣ؼض حٓالّ ڈحکٹَٛزلی ٓلٜٔخٗی
ٓ .3وخٛي َٗ٣ؼض حُ ڈحکٹَ ٓلٔي ٗـخص ہللا ٛي٣وی

اہى انلبظ ٔ افطالؽبد کب اَگشٌضی رشعًہ ٔ رؾشٌؼ
)(GLOSSARY OF WORDS
NOTE: The meaning and definition of the following words are

given in the context of this book. You may find some of the
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meanings and explanations different in the dictionary. The
words and phrases are given as used in the Book
and not in Alphabatical order.
: Concession/Concessionary Laws – Those commands ضٍٜه
which are for particular circumstances, limitations and
excuses
: Steadfastness / Firm Intention / Strict Laws / General ٔض٣ِػ

laws – Those commands which are for mankind in general
with respect to their general circumstances ( i.e They are
not based on limitations and excuses)
: Existing circumstance كخُضٙىٞؿٞٓ
: Expected Circumstanceكخُض

هغٞٓظ
: Defining Lawلی٤ِكکْ َٗػی طک
: Mistake ؿِطی
: Coercion ٙحکَح
: Unconsciousness.ٗیٞہ
ر
: Minority Age. ٖرکپ
: Unsoundness of Mind.ٍَ ػوٞكظ
: Madness.
حٗگیٞ٣ى
: Voluntary.خکخٍحٗہٍٟ
: Ignorance. ؿہخُض
: Dire Necessity/ those affairs which cannot be ignored مشٔسد
for the sake of human life and the continuity of human
society. Basically such affairs are of five kinds called
OBJECTIVES OF SHARIAH: 1) Religion 2) Life 3)
Progeny 4) Reason 5) Property.
: Those affairs which can be ignored with some كخؿض
inconvenience/hardship.
: Hardship. ٓ٘وض
: The realization or accomplishment of an advantage or ِلضٜٓ

eradication of some evil or inconvenience or such form of
remission which is based on the protection and care of the
objective of the Law Giver.
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: Public interest / The state of a thing in the َِٓٓہ

ِلضٜٓ

observance of which a MUJTAHID considers or
sees the public interest and its reliance or rejection
is not stated in a text ( NASS).
: Facilitative. ِی٤طٔہ
: Remission/Alleviate. ق٤طول

َٔ٣
: Difficulty/ Distressful situation. َٔػ
: Non Coercive.ي٣ػيّ ط٘ي
: Contemplation/Meditation.
َكکٍٝٞؿ
: Contemplate. َطلک
: Softness/Relaxation. َٗٓی
: Daily matters of the people.حٍطلخهخص
ٖ
: Piety. یٞطو
: Forgetfulness. ٕخ٤ٔٗ
: Awareness. آگہی
: Excuse. ٌٍػ
: Exception. حٓظؼ٘خ
: Exempted.ۭٖ ٓٔظؼ٘ی
: Original Order.ْخ حرظيحثی كک٣ ِیٛح
: Capacity.حٓظؼيحى
: Capability.
ض٤الكٛ
: Harm should be eliminated.ٍِح٣ ٍَ٠ُح
: There is to be no harm and no reciprocating ٍَحٟ  الٝ ٍَٟال
: Easy.

harm.
: People‟s rights are not devoured َ٤حُـ

زطَ كن٣ طَحٍ الٟحال
because of necessity.

: Necessity renders prohibited ٍحصٞ٠حُٔل

ٍحص طزغَٝ٠ُح

matters permissible.
: When a matter tightens it will widen and طٔغ

خم حالَٓحٟ حًح
vice versa.

: Hardship begets ease.َ٤ٔ٤حُظ
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: Rukhsat that replaces a particular worship with ٍحريح

ضٍٜه
another.

: That delays doing something.َ٤طخه

ضٍٜه
: That changes a structure that is of salaat due to فٞض هٍٜه
fear.
: That cancels a command due to a valid حؿذٝ

ض طَکٍٜه
excuse.

: That reduces the worship.َٜه

ضٍٜه
: Ummat justly balanced/community of the middle way. ٢ٓٝ حٓض
Signifies that distinguished group of people which follows
the path of justice and equity, of balance and moderation.
: Rigid conformity.ي٤ِطو

: Nullification.ٍحرطخ
: Muslim term for mysticism.فٜٞط
: Community of Muslimsحُٓض
: Detailed law prescribed by Islam.ؼہ٣َٗ
: Literally means exerting one‟s utmost and as a term of حؿظہخى
Islamic jurisprudence it implies the deduction of laws in
accordance with the laid down principles from the Quran
and sunnah applicable to new circumstances and
conditions.
: Well-versed in Islamic Jurisprudence.ہہ٤كو

: One who undertakes and carries out ijtihad.ٓـظہي
: One who revives and restores Islam.ٓـّيى
„„duels‟‟: Scholastic َٙٓ٘خظ
: Irrational.َ ػوِی٤ؿ
: Rational interpretation.ہہ٤ؿٞػوِی ط
: Moral degeneration١حهالهی حٗلطخ
: In right perspective and with true import.ّ ٓوخٝ َىٍٓض ٓل
: Innovation.ريػض
: Tatar‟s deluge.ٍِـخ٣ طخطخٍی
: Shadow of God.ِظ َّ ہللا
: Seclusion.٘ی٤٘ٗ صِٞه
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ٗ٘خٗيہی کَٗخ: to Point out./Pointation
ٓ٘طوی: Logical
طـي٣ي : Striving with a view to bring about the revival of Islam in
all its various aspects and in its true form and spirit as
against modernization and innovation.

ٓخهٌ کظذ
رلغٍش ٔ ؽذٌش
يٕالَب

رلہٍى انوشآٌ
يٕدٔدی
رشعًہ يٕالَب يؾًذ ُعَٕب گڑْی ؽبكع
رلغٍش اثٍ کضٍش۔
ػًبد انذٌٍ اثٕانلذاء اثٍ کضٍش
كی ظالل انوشآٌ اُسدٔ رشعًہ عٍذ يؼشٔف ؽبِ ؽٍشاصی۔ عٍذ
هطت ؽہٍذ
يلزی يؾًذ ؽلٍغ فبؽت
يؼبسف انوشآٌ
فبثش هشَی
رؼهٍى انوشآٌ
يٕالَب عهٍم
صا ِدس اِ (يُزخت اؽبدٌش کب يغًٕػہ)
اؽغٍ َذٔی
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عٍذ

اثٕاالػهی
ٰ

سخقذ ٔ ػضًٌذ
عشاط اؽًذ َذٔی
خشو يشاد

ػ ہذاٌذ(يُزخت اؽبدٌش)
َوٕ ِ
رلغٍش عٕسح كبرؾہ

عٍش د
عشٔس ػبنىﷺ۔۔
يٕددی
عُذ کی ائٍُی ؽٍضٍذ
پٍـًجش اعالو أس ؿشٔاد عشاٌب
اؽًذ ظلش
يؾبمشد عٍشد
ؿبصی
عٍشد سؽًذ ػبنىﷺ
انُجی انخبرى ﷺ
گٍالَی
دسٔط عٍشد
َذٔی
صَذگٍبں فؾبثہ کی
سكؼذ پبؽب

يٕالَب عٍذ اثٕ االػهی
اٌنب ً
ؽکٍى يؾًٕ د
ڈاکٹش يؾًٕد اؽًذ
ڈاکٹش مٍبء انؼًشی
يٕالَب يُبظش اؽغٍ
ڈاکٹش يؾًذ سمی االعالو
ڈاکٹش ػجذ انشؽًٍ

يزلشم
اثٕاالػهی
يٕالَب عٍذ
ٰ

۔ رُوٍؾبد

يٕدٔدی

اٌنب ً

۔خالكذ ٔ يهٕکٍذ
اٌنب ً
۔رغذٌذ ٔ اؽٍبئے دٌٍ
اٌنب ً
۔انغٓبد كی االعالو
اٌنب ً
۔اعاليی سٌبعذ
۔اعاليی هبٌَٕ أس اط کےَلبر کی ػًهی رذاثٍش اٌنب ً
اٌنب ً
۔سعبئم ٔ يغبئم ؽقہ أل ٔ دٔو
اٌنب ً
َ
َظشٌہ عٍبعی
۔اعالو کب
ٔ
اٌنب ً
د ؽن
۔ؽہبد ِ
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اٌنب ً

۔اعالو أس عبہهٍذ
اٌنب ً
۔اعالو کب َظبو ؽٍبد
اٌنب ً
۔اعاليی ؽکٕيذ کٍغے هبئى ہٕری ہے۔
اٌنب ً
۔هبدٌبَی يغئهہ
اٌنب ً
۔ثُبؤ أس ثگبڑ
اٌنب ً
۔ہذاٌبد
اٌنب ً
۔رؾشٌک اعاليی کب آئُذِ الئؾہ ػًم
اٌنب ً
ذ اعاليی ؽقہ أل
۔سٔداد عًبػ ِ
اٌنب ً
۔يغهًبَٕں کب يبمی ،ؽبل أس يغزوجم
اٌنب ً
۔دٌٍُبد
اٌنب ً
۔خطجبد
اٌنب ً
۔اعاليی رہزٌت أس اط کے افٕل ٔ يجبدی
۔اعالو أس يٕعٕدِ عٍبعی کؾًکؼ رٍُٕں ؽقے

يٕالَبعٍذاثٕاالػهی يٕدٔدی
ٰ

اٌنب ً

۔هشآٌ کی چبس ثٍُبدی افطالؽٍں
اٌنب ً
۔رقشٌؾبد
اٌنب ً
۔عہبد كی عجٍم ہللا
اٌنب ً
۔رلہًٍبد ؽقہ أل ،دٔو ،عٕو
اٌنب ً
۔يغئهہ هٕيٍذ
ايٍٍ اؽغٍ افالؽی
۔رضکٍہ َلظ
ٔ
اٌنب ً
۔دػٕد دٌٍ أس اط کب هشٌن کبس
اٌنب ً
۔ؽوٍوذ ِ دٌٍ
ٌٕعق
يٕالَب
۔دٌٍ يٍں رشعٍؾبد
انوشمبٔی
اٌنب ً
۔اعالو يٍں ؽالل ٔ ؽشاو
اٌنب ً
۔اخٕاٌ انًغهًٌٕ کب رشثٍزی َظبو
ايبو يٕالَب ساؿت
دَٕٔں عهذٌں
۔يلشداد انوشآٌ
االفلؾبَی
فبثش
۔هشآٌ کے کضٍش انًؼبَی انلبظ دَٕٔں ؽقے
ؽبِ كبسٔهی
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يٕالَب فذس انذٌٍ افالؽی
اٌنب ً
خهٍم اؽًذ ؽبيذی
ڈاکٹش يؾًٕد

۔اعالو اٌک َظش يٍں
۔دٌٍ کب يطبنؼہ کٍغے کشٌں
۔عہبد اعاليی
۔اعالو کب هبٌَٕ ثٍٍ انًًبنک
اؽًذ ؿبصی
اٌنب ً
۔هٕاػ ِذکهٍہ
اٌنب ً
۔يؾبمشاد ِ كوہ
َؼٍى فذٌوی
۔رؼًٍش عٍشد کے نٕاصو
اٌنب ً
۔اپُی افالػ آپ
َؼٍى فذٌوی
۔رؾشٌکی ؽؼٕس
اٌنب ً
۔انًٕدٔدی
اٌنب ً
۔رزکشِ يٕدٔدی
عٍذ هطت ؽہٍذ
۔اعالو أس ػذل اعزًبػی
اٌنبً(رشعًہ خهٍم ؽبيذی)
۔عبدِ ٔ يُضل
ػجذانهطٍق خبٌ گُڈِ پٕس ٔ يؾًذ
افٕل كوہ
۔يجبدٌبد
ِ
خبٌ يُہبط
ڈاکٹش اعشاس اؽًذ
۔خطبثبد عًؼہ اسثؼٍٍ َٕدی
ڈاکٹش ػجذانکشٌى صٌذاٌ
۔انٕعٍض كی انلوہ
اٌنب ً
۔عبيغ االفٕل
اٌنب ً
۔افٕل دػٕد
ؽبكع اثٍ هٍى
۔دٔائے ؽبكی
اٌنب ً
۔صاد انًؼبد
اٌنب ً
۔اػالو انًٕهؼٍٍ
عٍذ ؽبيذ ػهی
۔اعالو آپ عے کٍب چبہزب ہے۔
اص يٕالَب يُبظش
۔ايبو اثٕؽٍُلہ کی عٍبعی صَذگی
اؽغٍ گٍالَی
اٌنب ً
۔عٍذ اؽًذ ؽہٍذ
اٌنب ً
۔رذٌٍٔ ِ كوہ
اثٕانؾغٍ
يٕالَب
۔ربسٌخ دػٕد ٔ ػضًٌذ رًبو ؽقے
ػهی َذٔی
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اٌنب ً
۔اعالو أس يـشثٍذ کی کؾًکؼ
اٌنب ً
۔اعاليی دٍَب پش يغهًبَٕں کے ػشٔط ٔ صٔال کب اصش
اُعزبد اثٕصہشِ
۔ايبو اثٕؽٍُلہ
اٌنب ً
۔ايبو يبنک
اُعزبد اثٕصہشِ
۔ايبو ؽبكؼی
اٌنب ً
۔ايبو اؽًذ ثٍ ؽُجم
ڈاکٹش خبنذ
۔ػهى افٕل كوہ اٌک رؼبسف رًبو ؽقے
اؽًذ ڈْهٌٕ
ڈاکٹش َغبد ہللا
۔يوبفذ ؽشٌؼذ
فذٌوی
يٕالَب ؿالو سعٕل
۔عٍذ اؽًذ ؽہٍذ
يہش
يؾًذ هطت
۔اعالو أس عذٌذ رہٍ کے ؽجہبد
خشو يشاد
۔هشآٌ کب ساعزہ
اٌنب ً
۔اپُی رشثٍذ کٍغے کشٌں
اٌنب ً
۔َبنہ ؽت
ٔ
يؾًذروی
يٕالَب
۔ؽوٕم انؼجبد أسيؼبيالد
ػضًبَی
ػبدل فالؽی
۔ Our dialogueرٍُٕں ؽقے
ؽبيذٌٕعق انؼبنى
۔اعاليی ؽشٌؼذ ،يوبفذ ٔ يقبنؼ
فجؾی
ڈاکٹش
۔كهغلہ ؽشٌؼذ اعالو
يؾًقبَی
يٕالَب اثٕانکالو آصاد
۔اَغبٍَذ يٕد کے دسٔاصے پش
اثٍ عٕصی
۔يُہبط انوبفذٌٍ
خبنذاربعی
۔يغهہ ؽشػ
ڈاکٹش سمی االعالو
۔كوہی يجبؽش ؽقہ أل ٔ دٔو
َذٔی
۔رشعًبٌ انوشآٌ عزًجش  ،ٔ۹ٖ۹اکزٕثش  ،ٔ۹ٖ۹اکزٕثش
 ،ٔ۹ٖ۵يبسچ ٔ۹۱۱ ،ٔ۹ٖ۹۔ عٌٕ ٓ ،ٔ۹۹عٕالئی
 ،ٔ۹۹ٓ،يئی ٕٓٓ۹عزًجش  ،ٕٓٓ۵كشٔسی  ،ٕٓٓ۱اپشٌم
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 ،ٕٓٓ۱عٌٕ  ،ٕٓٓ۱اکزٕثش  ،ٕٓٓ۱اگغذ  ،ٕٓٓ۹عُٕسی
ٕٔٔٓ ،كشٔسی ٕٕٔٓ ،كشٔسی  ،ٕٓٔ۹عزًجش ،ٕٓٔ۹
َٕيجش  ،ٕٓٔ۹عُٕسی  ،ٕٓٔ۵يبسچ  ،ٕٓٔ۵اپشٌم ،ٕٓٔ۵
يئی  ،ٕٓٔ۵عٌٕ  ،ٕٓٔ۵عٕالئی  ،ٕٓٔ۵عُٕسی ،ٕٓٔ۱
عٌٕ ،ٕٓٔ۱
يٕدٔدی ًَجش
۔سٔصَبيہ عغبسد کشاچی
اعاليی هبٌَٕ ًَجش
۔يبہُبيہ چشاؽ ساِ کشاچی
۔هٕيی ڈائغغٹ الہٕس عُٕسی ٓٔ۹۷
۔ہلذ سٔصِ آئٍٍ الہٕس عٕالئی ٕٔ۹۹
۔يزؼذد ٌٔت عبئٹظ
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