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) �ج �ج ئیلج: ا سر ا بنی  ( ا﴾  ًد ْحُموْ ّمَ ًما   َمقَا ّبَُک  َر ّیَْبَعَثَک  ْن  اَ ی  ﴿ج…َعسٰٓ �ج(   �ج نج: ا عمر ل  ٓا ( ُء﴾   ّیََشٓا َمْن  ِتْیِہ  یُؤ ِہ 
ٰ
لّل ا ِبَیِد  لَْفْضَل  ا ّنَ  ﴿ج…ِا ِحْیِم﴾  لّرَ ا ْحٰمِن  لّرَ ا ِہ 

ٰ
لّل ا ﴿ِبْسِم      

انرٹنیشنلھفت روزہ

مضیمہ

�ہ ر�و�ز رک ابم�ر�ک    ُسْبَحاَن َمْن ّیَرَانِْی

اجوجر  رفجاجے  وجتع اطع  زجاجدجہ  اکجم وک ےلہپ ےس  اجالجم یک غیلبت ےک  آجاجد ےس  اجالجم  اعتجٰی  اجہل  ج‘ج‘ 
اجہل اعتجٰی ےک وصنمجوجں یک  ذجرجہع یہ ہن وہ ہکلب  اک  وجتع  ْع َمکَانََکج’ج’جرجف اکمجتی یک  ج‘ج‘َوّسِ
اجوجر  وجت  )جہفیٔ  اجوجر  وک  وصنمجے  اجس  اعتجٰی  اجہل  ےنبج۔ج…  یھب  ذجرجہع  اک  وجتع  ںیم  جلیم 

اجدمجت ےکج(جوجاجں لقتنم وہجے وک رہ احلجظ ےس اجرجت رفجاجےج۔ ’ج’ آجنی جرجزِ 

یایدّیہ ایہل اعتیٰی رصنبیہ ایزعیز  یایری ایومینی رضحیت ۃفیلخ ایحیس ایاخیس 
ایدمیت ‘یایالیم ٓایایدی’ لقتنم وہ ےئگ یےئ رمیزِ 

اجدمجت ابمجرجک وہج! اجدمجوجں وک این رجزِ  وجاجے امتجم  جدجاین رھب ںیم ےنسب 

�ا�ری ا�وم�نی رضح�ت ۃفیلخ ا�حیس ا�اخ�س ا�د�ہ ا�ہل اعت�ٰی رب�و�ح ا�دق�س و�ر�ہ ����؍ ا�ر�ل ���������ء رب�و�ز وس�و�ا�ر اش�م  �ا�د�ا�ر�ہ ا�لض ا�رٹ�لنش ا�اب�ِب �ام�ت وک ہی وخ�رب�ی اچنہپ�ے وہ�ے ا�اہ�ی وخ�ی وسحم�س رک�ر�ا ےہ ہک 
����؍ ا�ڑک ر لمتشم ا�ر�ا�ی ر وہ ر�ی ےہ  Sheephatch Lane ر و�ا�ع  �ر�ڈ یک  �ر�ڈ رس�ے )Tilford, Surrey�( لقتنم وہ ےئگ�ںی�۔ ا�س رم�ز یک ریمعت �ٹلف�و �ا�ت ےجب ےس ھچک ےلہپ ےئن رم�ز ا�دم�ت ‘�ا�ال�م ٓا�ا�د�’ �ٹلف�و
�سج ںیم ےس ����؍ ا�ڑک ا�ہل اعت�ٰی ے ضحم ا�ےن لضف ےس رضح�ت ۃفیلخ ا�حیس ا�ر�ا�ع ر�ہم ا�ہل اعت�ٰی ےک دنل�ن رشت�ف ال�ے ےک دنچ ا�ہ دعب ی ام�ت ا�دم�ہی وک زجعم�ا�ہ وط�ر ر رخ�د�ے یک وت�قی اطع رف�ا�ی یھت سج ےک دعب ا�س ںیم 
ْع َمکَانََک�’�’�ےک وح�ا�ہ ےس رف�ا�ا ہک  �ز�د ��؍ ا�ڑک یھب ا�س ںیم اش�ل وہ یئگ�۔ وضح�ِر ا�و�ر ا�د�ہ ا�ہل اعت�ٰی رصنب�ہ ا�زع�ز ے ا�ےن ہبطخ ہعمج رف�و�د�ہ ����؍ ا�ر�ل ���������ء ںیم�رضح�ت ا�د�س حیسم و�و�د ہیلع ا�ٰول�ۃ و�ا�ال�م ےک ا�اہ�م ‘�‘َوّسِ
ْع َمکَانََک�’�’�ا ا�اہ�م رف�ا�ا بج ٓا�ؑپ �رف�ا�ے ںی ہک ا�س و�ت اش�د د�و ا نیت ول�گ ری�ی سلجم ںیم ٓا�ا رک�ے ےھت ا�و�ر وک�ی ےھجم اج�ات ںیہن اھت�۔ �‘�‘�…�ہی ا�اہ�م ٓا�ؑپ �وک فلتخم و�وت�ں ںیم وہ�ا�۔ رش�و�ع ںیم ا�س و�ت ا�ہل اعت�ٰی �ے �‘�‘َوّسِ

ْع َمکَانََک�’�’�ا ا�اہ�م وہ�ا ر�ا ینعی ا�ین اکم�تی وک و�عی رک�و ا�و�ر ا�س ےک ا�ھ وج د�و�رس�ے ا�اہ�ا�ت ںی ا�ن ںیم وخ�رب�و�ں ا�و�ر فلتخم ر�گ ںیم ا�ہل اعت�ٰی ےک ولضف�ں  �رھ فلتخم و�وت�ں ںیم د�و�رس�ے ا�اہ�ا�ت ےک ا�ھ یھب ‘�‘َوّسِ
�ےک وہ�ے ا یھب ذ�رک ےہ�۔ وت ا�ہل اعت�ٰی بج ا�ےن ا�ای�ء وک ا�اہ�ًا وک�ی مکح د�ات ےہ ہک ہی رک�و وت ا�س ا ہی بلطم وہ�ا ےہ ہک ا�ہل اعت�ٰی ا�س ےک ےیل ا�ین ا�دی�ا�ت ا�و�ر رصن�ت یھب رف�ا�ے اگ ا�و�ر و�ا�ل ےک ا�ا�ن یھب دیپ�ا رف�ا�ے اگ ا�و�ر رھ 
�ا�س رط�ح ہی لیمکت وک ےچنہپ اگ ا�و�ر یہی امہ�ر�ا رجت�ہ ےہ�۔ ام�ت یک ا�ر�خ ںیمہ اتب�ی ےہ ہک سک اش�ن ےس ا�ہل اعت�ٰی ے ا�س ا�اہ�م وک وپ�ر�ا ایک ا�و�ر ا�یھب یھب وپ�ر�ا رف�ا�ا الچ اج ر�ا ےہ�۔ مہ وج رضح�ت حیسم و�و�د ہیلع ا�ٰول�ۃ و�ا�ال�م ےک ا�د�ٰی 
�ال�م ںی ںیمہ یھب ا�س ا�اہ�م ےک قلعتم فلتخم و�وت�ں ںیم وپ�ر�ا وہ�ے ےک اظن�ر�ے د�اھ�ا الچ اج ر�ا ےہ�۔ رضح�ت حیسم و�و�د ہیلع ا�ٰول�ۃ و�ا�ال�م ا رہ ا�اہ�م ا�و�ر ا�ہل اعت�ٰی ا ٓا�پ وک یسک یھب اعم�ےل ںیم مکح د�ان ا وگشیپ�ی ےک ر�گ ںیم اتب�ا 
�ا�ل ںیم وت ٓا�ؑپ ےک ذ�ر�ےع�ٓا�رض�ت یلص ا�ہل ہیلع و�مل ےک د�ن ینعی ا�ال�م یک ا�اش�ت ا�و�ر رت�ی ےک وہ�ے یک وخ�رب�ی ےہ ا�و�ر رھ ٓا�ؑپ ےک دعب ہلسلسٔ الخ�ت ےک ذ�ر�ہع ٓا�رض�ت یلص ا�ہل ہیلع و�مل ےک اغیپ�م وک د�ای ںیم الیھپ�ے 

�یک وخ�رب�ی ےہ�۔ سپ رہ د�م وج امہ�ر�ا ٓا�ے ڑب�ات ےہ ا وج رت�ی مہ د�ےتھ ںی و�ہ ا�ل ںیم ا�ہل اعت�ٰی ےک ا�س وصنم�ے ا ہصح ےہ وج ا�ہل اعت�ٰی ے ا�ال�م وک د�ای ںیم الیھپ�ے ےک ےیل انب�ا وہ�ا ےہ�۔�’�’ 
�وضح�ِر ا�و�ر ے رف�ا�ا�:�‘�‘�الخ�ت ےک اہی�ں و�ےک ںیم�رج�ت ےک دعب رب�ا�ہی ںیم یھب�، و�ر�پ ںیم یھب�، ا�رم�ہک ںیم یھب�،  ا�رف�ہق ا�و�ر د�ای ےک د�و�رس�ے امم�ک ںیم یھب ام�ت ےک الیھپ�ٔو ےک ا�ھ اکم�تی و�عی وہ�ی 
�یل یئگ�۔ ا�ہل اعت�ٰی ںیمہ ںیہگج ایہم رک�ا الچ ایگ�۔ رضح�ت ۃفیلخ ا�حیس ا�ر�ا�ع ر�ہم ا�ہل اعت�ٰی بج اہی�ں رج�ت رک ےک ٓا�ے ےھت وت وف�ر�ی وط�ر ر ا�ہل اعت�ٰی ے ریغ ومعم�ی وط�ر ر ا�ین و�تع ا ا�ک اظن�ر�ہ د�اھ�ا ا�و�ر ا�ال�م ٓا�ا�د ںیم ����؍ 
ی�ن ز�د�ی ےک ےیل رسیم یھت�۔ ا�ک ہلگنب یھب وج ۃفیلخ ا�حیس یک  �ا�ڑک ز�نی ام�ت وک رخ�د�ے یک وت�قی یلم ا�و�ر ا�س ےک دعب ز�د ا�س ںیم ھچ ا�ڑک یھب اش�ل وہ یئگ اہج�ں ہسلج یھب وہ�ا ر�ا ا�و�ر ھچک ر�ا�ش یھب ام�یت ا�ر�ون�ں ےک ےیل�، و�اقف�
�ر�ا�ش ےک ےیل اھت�۔ ھچک د�ا�رت یھب ےھت�۔ ا�ک ریب�ک امن وج ہگج یھت ا�س ںیم دجسم یھب انب�ی یئگ یھت ا�و�ر ےھجم ا�د ےہ بج ا�ک د�ہع اہی�ں ٓا�ا ���������ء ںیم وت رضح�ت ۃفیلخ ا�حیس ا�ر�ا�ع ے ےھجم اخ�ص وط�ر ر رف�ا�ا اھت ہک ڑب�ی ا�یھ ہگج 
�ا�ہل اعت�ٰی ے ںیمہ رم�ز ےک ےیل یھب ایہم رک د�ی ےہ�۔ مک و شیب یہی ا�اف�ظ ےھت رگم نیعم ںیہن�۔ ا�و�ر ےھجم نیقی ےہ ا�و�ر ضعب د�و�رس�ے وش�ا�د یھب اظ�رہ رک�ے ںی ہک رضح�ت ۃفیلخ ا�حیس ا�ر�ا�ع ر�ہم ا�ہل اعت�ٰی ا اہی�ں ا�ا�د�ہ رم�ز انب�ے ا 
�ا�ر�ا�د�ہ اھت�۔ رہب�ا�ل رہ ا�م ےک ےیل ا�ہل اعت�ٰی ے ا�ک و�ت رقم�ر رف�ا�ا وہ�ا ےہ�۔ ا�ب ا�ہل اعت�ٰی ے وت�قی د�ی ہک ا�ال�م ٓا�ا�د ںیم یئن ریمعت وہ�ی ےہ�۔ ھچک د�ا�رت رتہب وہس�وت�ں ےک ا�ھ انب�ے ےئگ ںی�۔ ا�ا�د�ہ دجسم انب�ی یئگ ےہ�۔ ہفیلخٔ 

ی�ن ز�د�ی ا�و�ر ا�ر�ون�ں ےک ےیل رھگ یھب ریمعت وہ�ے ںی ا�و�ر َا�و�ر یھب ریمعت وہ�ں ے�۔  �و�ت یک ر�ا�ش انب�ی یئگ ےہ ا�و�ر و�اقف�
�…�اس ہک ںیم ے اہک ےہ ہک ہفیلخ و�ت یک ر�ا�ش اگ�ہ ا�و�ر د�ا�رت و�ریغ�ہ یھب و�ا�ں نب ےئگ ںی�۔�ڑب�ی دجسم یھب نب یئگ ےہ�۔ ا�س ےیل ا�ب ںیم یھب دنل�ن ےس ا�ن اش�ء ا�ہل اعت�ٰی دنچ د�و�ں ںیم ا�ال�م ٓا�ا�د لقتنم وہ اج�ٔو�ں اگ�۔ و�ا�ں 
ْع َمکَانََک�’�’�ر�ف  �یلق ےک دعب رہ احل�ظ ےس و�ا�ں یک ر�ا�ش یھب ا�رب�ت وہ�ے ےک ےیل د�ا رک�ں�۔ ا�ہل اعت�ٰی ہشیمہ لضف رف�ا�ا ر�ےہ�۔ ا�ہل اعت�ٰی ا�ال�م ٓا�ا�د ےس ا�ال�م یک غیلبت ےک ا�م وک ےلہپ ےس ز�ا�د�ہ و�تع اطع رف�ا�ے ا�و�ر ‘�‘َوّسِ

�اکم�تی یک و�تع ا ذ�ر�ہع ی ہ وہ ہکلب ا�ہل اعت�ٰی ےک وصنم�و�ں یک لیمکت ںیم و�تع ا ذ�ر�ہع یھب ےنب�۔ 
ا�دم�ت ےک�(�و�ا�ں لقتنم  ا�و�ر )�ہفیلخٔ و�ت ا�و�ر رم�زِ  �…�اہج�ں کت ہعمج ا وس�ا�ل ےہ ومع�ًا ہعمج ںیہی تیب ا�وت�ح ںیم ا�ن اش�ء ا�ہل اعت�ٰی ٓا ےک ڑپ�ا�ا رک�و�ں اگ�۔ …�د�و�ا�ر�ہ ںیم یہی اتہک وہ�ں ہک د�ا رک�ں ا�ہل اعت�ٰی ا�س وصنم�ے وک 

���������ء�( ����؍�ا�ر�ل  �)�ہبطخ ہعمج رف�و�د�ہ  ا�رب�ت رف�ا�ے�۔�’�’  �وہ�ے وک رہ احل�ظ ےس 
�ا�ال�م ٓا�ا�د ںیم ےئن رم�ز یک ریمعت�ا�ت ےک ےلسلس ںیم ہقلعتم وک�لس )Waverley Borough Council�( ےس ����؍ ا�وت�رب ���������ء وک ا�ا�د�ہ ا�اج�ز�ت ا�ل رک�ے ےک ھچک رع�ہ دعب ا�م رش�و�ع وہ ایگ اھت�۔ نکیل ا�اب�ِب 
�ام�ت ر ہی و�ا�ح ںیہن اھت ہک ٓا�ا وضح�ِر ا�و�ر ا�د�ہ ا�ہل اعت�ٰی رصنب�ہ ا�زع�ز ا�ا�د�ہ وط�ر ر اہی�ں لقتنم وہ�ں ے ہک ںیہن�۔ رھ ریمعت�ا�ت ےسیج ےسیج لیمکت ےک رق�ب ےنچنہپ ںیگل ہی ا�ت و�ا�ح وہ�ی یل یئگ ہک وضح�ِر ا�و�ر ا�دّ�ہ ا�ہل اعت�ٰی رب�و�ح ا�دق�س 
�ا�ال�م ٓا�ا�د ںیم ریمعت وہ�ے و�ا�ے ‘�رصِ الخ�ت ’�ںیم لقتنم وہ ر�ےہ ںی�۔ انچ�ہچ ����؍ ا�ر�ل ےک ہبطخ ہعمج ںیم وضح�ِر ا�و�ر ےک ذم�وک�ر�ہ ا�ال ا�ال�ن ےک دعب دجسم لضف ےک ا�ر�د�ر�د ر�ےن و�ا�ے ا�دم�و�ں ںیم وصخ�ًا ا�و�ر دنل�ن ےک ا�دم�و�ں ںیم ومعمً�ا ا�د�ا�ی 
�ا امس�ں دیپ�ا وہ�ا ا�ک رطف�ی ا�ت یھت�۔ اہی�ں ےنسب و�ا�ے ا�دم�ی د�و�ر د�ر�ا�ز ےس عمشِ الخ�ت ےک ا�ر�د�ر�د عمج وہ�ے ےھت ا�و�ر ٓا�ج و�ہ رم�عِ الخ�ق ا�و�ر ا�رب�ت و�وج�د ےئن رم�ز ںیم رشت�ف ے اج ر�ےہ ےھت�۔ دجسم لضف ںیم امن�ز�و�ں یک ا�ر�ی 



�ا�لض ا�رٹ�لنش ����؍�ا�ر�ل���������ء )�وص�ی ا�ا�ت�( �ج

امنجزجں وضحجِر  اججے ینتک  ہن  اجاسجس ےک تحت ہک  جاجس 
جاجوجر اہیجں َاجوجر ڑپجاجںی اجیس ڑبجی ہک دجسم اجوجر ہقحلم اجز 
جامنجزجوجں ےک ےیل انجاکجی ولعمجم وہجے ےگلج۔ امنجزجوجں 
دجدجی یھتج۔جوجگ وضحجِر  دجوجرجاجن وجوجں یک تیفیک  جےک 
جاجوجر یک دجسم لضف ےس رجوجاجیگ اجوجر اجالجم آجاجد وجرجوجِد وعسمجد 
جےک ِشیپ رظنجاجدجاجی اجوجر وخجی ےک ےلم ےلج ذججاجت ےس 

دجےتج۔ دجاھجی  جزجرجے 
جاجآجر وجہ اتجرجیخ دجن ولطجع وہجا بج ہفیٔ وجت اک 
َ�وجریم دشجہ رجزِ اجدمجت لقتنم وہجان دقمجر اھتج۔ �ج�ج؍ اجرجل 

ن
�

�ج�ج�ج�ججء رجوجز وسجوجاجر ومعمجل ےک اطمجق وضحجِرجاجوجر ے دجسم 
جلضف ںیم امنجِز رجف ڑپجاجی اجوجر ومعمجل یک دجرتجی رصمجوجایجت 
جرجاجاججم دجںج۔ آجج حبص دجرتجی المجاجںی یھب رجوجرجاجم اک 
وجاجے  رجےن  دجاجر ےس قلعت  جہص ںیھتج۔ انچجہچ رجزجی 
جےھ اجابجب ے وضحجِر اجوجر ےس المجاجت اک رشجف احجل 
جر ےک اجےن ہبعش اججت ےک قلعتم رجامجی احجل یکج۔

اجاجدجہ ریہشت  رجوجاجیگ یک  آجاجد  اجالجم  اجوجر یک  جوضحجِر 
جںی یک یئگ یھت اجس ےیل اجوجوجدجہک اجرث اجابجِب امججت 
جوک وضحجِر اجوجر یک اجالجم آجاجد رجوجاجیگ اک ملع رجوجاجیگ ےک رجوجز 
اجڈ ر آجےج۔  �اجاجِن الخجت  عُ�شّ جیہ وہجا اتجم امنجِز رہظ ر 
اجوجر یک  اجدجاجیگ ےک دعب وضحجِر  جاجوجر امنجِز رصع ر ہک سج یک 
َطے یھت اجابجب و وخجاجنی یک احجرجی دجو زہجاجر ےس  جرجوجاجیگ 

جاججوجز ر یئگج۔
جاجم یٹ اجے ےک رمیکجے یک آجھک ے دجسم ںیم اجوجر 
اجامجن  اجن  دجو رطجح ڑبجی اہمجرجت ےک اسجھ  جاض ےس رہ 
جاجرفجوجز اجوجر اتجرجخ اسجز انمجر وک وفحمجظ ایک سج اک ھچک ہص اجم 

جیٹ اجے ر رشن ایک اج اکچ ےہج۔

جوضحجِر اجوجر یک دجسم لضف ےس رجوجاجیگ
جامنجِز رصع ڑپجاجے ےک دعب وضحجِر اجوجر ھچک دجر ےک 
جےیل اجین رجاجش اگجہ ںیم رشتجف ے ےئگج۔ اجس دجوجرجاجن 
جاجابجب و وخجاجنی اجےل یک اگجڑجوجں ےک رقجب اجےھ وہجان 
رجوجاجیگ ےک ےیل ایتجر ںیھتج۔ ےھ ےجب  جرشجوجع وہ ےئگجو 
اجری  دجڑجن رضحجت  دجوجں یک  جےس ھچک ےلہپ رجوجڑجوجں 
جاجومجنی ہفیٔ اخجس اجاجم اجّزجاجں ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم اجین 
اجاحجہ  اجےج۔ دجسم لضف ےک  اجرہ رشتجف  اگجہ ےس  جرجاجش 
اجدجاجز ںیم اجوجر ایچبجںجرُجوجش  جںیم وجوجد وخجاجنیج، ےچب 

ج‘جدیجی رجدشجی وت الجت رجےہ
جوت الجت رجےہ ات ایقجت رجےہ

اجوجر مغ جریجے دجھ 
جسن ےک ںیلیھج ےگ م

جوت الجت رجےہ ات ایقجت رجےہج’
رعنجٔہ  ےس  اججب  یک  رجدجوجں  ہکبج  ےھت  رجےہ  جاجاعجرجڑپجھ 
اجدمجہج،  ‘جےج’ج۔ الخجتِ  اجدم یکج’ج،  ‘جالجم  اجرب ۔  اجہل  جریبج، 
سج  اجوجر  وضحجِر  ےھتج۔  رجےہ  گل  رعنجے  ےک  اجد  جزجدجہ 
جرطجف ُرجخ رجے اجس اججب ےس ‘جاجالجم مکیلع ایپجرجے 

جوضحجرج!ج’ یک دصجاجںی دنلب وہجے ںیتگلج۔ وضحجر رُ وجر اجک 
جدجرفجب رکسمجاجٹ ےک اسجھ اجےن اشعجق وک اجھ اجاھ ر 
اجوجدجاجع ہہک رجےہ  اجوجر  جالجم اک وجاجب دجے رجےہ ےھت 
جےھتج۔ وضحجِر اجوجر �ج؍ رکجب �ج�ج؍ ٹنم وسجاجرجی ےک دجرجوجاجزجہ 

جر ےچنہپ اجوجر دجاع رجوجاجیج۔ ےسیج یہ اجالجن وہجا ہک 
ج‘جدجاع وہ رجیہ ےہج’

اجےس  اگجات وجہجم دنچ یہ وحملجں ںیم  اگلجاتج، ںیمظن   رعنجے 
جاسجت وہ ر وضحجِر اجوجر یک اجدتجا ںیم اجےن رجب ےک وضحجر 
اجرفجاجِد  وجوجد  وجاجں  ےسیج  ایگ  وہ  رصمجوجف  ںیم  دجاع  جاجامجی 

جامججت ےک رجوجں ر رجدجے ےھٹیب وہجںج۔
جدجاع ےک دعب وضحجِر اجوجر وسجاجر وہ ے اجوجرجھچک یہ وحملجں 
اجدم  اجومجنی رضحجت رجزجا رسمجوجر  اجری  وجتج،  جدعب ہفیٔ 
جۃفی اجحیس اجاخجس اجدّجہ اجہل اعتجٰی رجوجح اجدقجس اک ہ اجہل دجسم 
جلضف ےس اجہل اعتجٰی ےک ولضفجں اجوجر رجوتجں ےک اسجے ںیم 
جاجک رجزِ اجدمجت وک اجوجدجاجع اتہک ےئن رجزِ اجدمجت یک 

جاججب اعجزجِم رفس وہجاج۔
جہ بیجع اجافجق ےہ ہک آجج ےس �ج�ج؍ رجس لبق اجرجل 
جیہ ےک ےنیہم ںیم ُاجس وجت ےک رجزِ اجدمجت ‘جرجوجہج’ ںیم 
جاجدمجی آجج ےس یسک دقجر یتلم یتلج ایفیکجت ےس زجر رجےہ 
ربخجوجں  یک  ےجب  َ�و 

ن
� اشجم  وک  �ج�ج�ج�ججء  اجرجل  �ج�ج؍  جےھتج۔ 

جںیم اپجاتجن ےک رسیتجے آجر رمکحجاجن رنججل دمحم ایضجء اجقح 
ےک  اجالجن  ےک  اجرجاجء  ےک  آجرجڈجسن  رجدجہ  اججرجی  جےک 
جدعبجاپجاتجن رھب ےس اجدمجی رجوجہ ںیم عمج وہجرجےہ ےھتج۔ 
ویکسسجںجاجوجر  امنجز  رہ  وجاجی  وہجے  ںیم  رجوجہ  ابمجرجک  جدجسم 
جوجٰی ےک وضحجر آجہ و زجاجرجوجں یک اجک دجرخجاجش وصتجر رظن 
جآجیج۔ ُاجس وجت یھب ‘ج‘جامججت اجک ےئن رجوجاحجی َدجوجر ںیم 
جدجاجل وہ رجیہ ’ج’ )جاجلض �ج؍ یئم �ج�ج�ج�ججءج( یھت اجوجر آجج 
جیھبج۔ رفجق رجف ہ اھت ہک ُاجس وجت وجنی ر اجک اجالجء 
جیک وجہ ےس اظبجرہ ‘جوخجفج’ اک اعجم اھت نکیل آجج ےک رجوجز اجیہ 
جوجوتجں ےک اطمجق  اجہل اعتجٰی ےک اخجص لضف اجوجر اجس یک 

جرصجت اجوجرجالخجتِ اجدمجہ یک رجت ےس ‘جاجنج’ یک تیفیک 
جوجنی ر ایعجں یھتج۔ ُاجس وجت اجرفجاجِد امججت ےک آجوس اجوجر 
جایکجں امججت ر آجے وجاجے ڑکجے وجت ںیم ہفیٔ 
جوجت یک تحص اجوجر دجرجاجزجٔی رمع یک دجاعجؤجں ےک اسجھ اجےن 
جرجب ےک وضحجر شیپ یک اج رجیہ ںیھت نکیل آجج ہفیٔ وجت 
جےک ےیل اجےن رجب ےک وضحجر شیپ یک اججے وجاجی آجوسجؤجں 
جےس ر ہ دجاعجںی اجدجاجی اجوجر وخجی اجوجرجدی و دیجم دخجا یک دم و 

جرک ےک ےلم ےلج ذججاجت اجےن اجدجر رجیت ںیھتج۔
ۃفی  رضحجت  دعب  ےک  رصع  امنجِز  رجوجز  ےک  جوسجوجاجر 
جاجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی رصنبجہ اجزعجز ےک دجسم لضف ےس 
جرجوجاجہن وہجے ےک اسجھ وجہ َدجوجر اجاتجم وک اچنہپ سج اک آجاجز 
جوسجوجاجر یہ ےک رجوجز سیتنیپ اسجل لبق �ج�ج؍ اجرجل �ج�ج�ج�ججء 
وجت امججت  ُاجس  اھتج۔  وہجا  امنجِز رہظجےس لبق  دجوجرہ  جیک 
اجرجاجع  اجحیس  اجدم ۃفی  اطجرہ  رجزجا  اجاجم رضحجت  جاجدمجہ ےک 
جرجہم اجہل اعتجٰی اپجاتجن ےک احجاجت ےک ِشیپ رظن اجاتسجن 
جںیم ‘ج‘جریجوجی دجوجرجہج’ج’ ےک ےیل دنچ اجہ ایقجم رجے اک اجرجاجدجہ 
جرجےت ےھت اسیج ہک وضحجرؒ ےجاجےن �ج�ج؍ اجرجل �ج�ج�ج�ججء 
جےک اطخجب ںیم رفجاجا اھت ہک ‘ج‘جر دجت ریجا اجرجاجدجہ نی اجہ 
جاک دجوجرجہ ےہ اجوجر وہجات ےہ ھچک زجاجدجہ وہ اججے اجوجر اچجرجاجہ 
جک یھب نکمم ےہ ےھجم ریجوجی دجوجرجہ رجان ڑپجےج’ج’ج۔جنکیل 
جدقجر وک ھچک َاجوجر یہ وظنمجر اھتج۔ اجہل اعتجٰی اجدجاجن ےس رجوجہ 
جرجہجت ےک �ج�ج اسجل دعب اجےس اقمجم ر ہفیٔ وجت وک لقتنم 
جرجے ےک اسجاجن ر رجا اھت اہججں ےس اجدمجت یک رجی 
جیک رجاتجر یئک انگ زجاجدجہ وہجاججان ّدقمجر یھتج۔ انچجہچ ہفیٔ وجت 
اجؤجس ںیم وکسجت  اجاحجہ ںیم وجوجد نشم  جدجسم لضف ےک 
اجس ےس  اجوجر  رجاجش  اجس رصتخم ی  اجوجر اظبجرہ  جذجر وہجے 
جہقحلم دجاجر ےس اجالجم یک رجی اجوجر دجاین رھب ںیم ےنسب وجاجے 
جاجدمجوجں یک رجتی اجوجر رجامجی اک میظع ہلسلس اججرجی رجاج۔

رجوسجِل  اجوجر  جاجک رطجف اپجاتجن ںیم ےچس املسمجن 
�…�…�ا�ی ہحفص ربمن ���� رپ�…�… جاجرجمملسو هيلع هللا ىلص ےک ےچس اشعجق اجدمجوجں

دجوجوت این  اجک رجز  جل ایگ 

دجوجوت دجاع  وجتِ  ہ  اجب  ےہ  جوجت 
دجوجوت اجب  اجؤ  رک  جدججٔہ 
ےیل بس  ںیتمعن  رجںیج،  جرجںیتج، 
دجوجوت اکھج  آ  ےہ  ہپ  م  جآجامجں 

ےہ  اجاہجم  اک  مکانَْک  وسع  و  جوجہ 
دجوجوت  وہجا  رھپ  ےس  اشجن  ِاجک  جوجرجا 
ںیئگ  وہ  طیحم  ر  ی�وجں  گ�

�ت�ن جوجںیت 
دجوجوت ڑبجا  اک  دخجوتجں  جدجاجرجہ 
ےہ دہع  اسجز  اتجرجخ  رسمجوجر  جِدہ 
دجوجوت اھکل  ےہ  یھب  ںیم  وجوتجں  جہ 

ےس  تہج  یئن  اجک  ںیم  دہع  اجی  جاجب 
دجوجوت الھک  اک  رفظ  و  حتف  جاجب 
دخجا لضفبِ  رھپ  وک  اجالجم  جآجج 
دجوجوت این  رجز  اجک  ایگ  جل 

یئن  ےہ  ینب  ‘جابمجرجکج’  دجسم  ںیم  جاجس 
دجوجوت دھجٰی  وجِر  اگ  وھپجے  ےس  جسج 

انب  ےہ  یھب  اک  الخجت  نکسم  ںیم  جاجس 
دجوجوت دخجا  وجِر  اگ  اجرجے  ہپ  جسج 

یئگ  وہ  رتحمجم  یھب  اجڈنی  جاجرجِض 
دجوجوت اجس  الخجت  تختِ  ہپ  جاجس 

ےہ  انجز  اجثِ  ےیل  ےک  فؔ�ر 
طظ جھج 

دجوجوت دگجا  ِاجک  اک  اجر  وکجے  جوہجں 
فؔ�رج(

طظ اجدم  ج)جابمجرجک 

جدجسم لضف ےس رجوجاجیگ ےک وجت اجامجی دجاع

جاجلض اجرٹجلنش �ج�ج؍جاجرجل�ج�ج�ج�ججء )جوصجی اجاشجتج( �ج



�ج�ا�لض ا�رٹ�لنش ����؍�ا�ر�ل���������ء )�وص�ی ا�ا�ت�(

‘جاملسمجنج’  وک  آجپ  اجےن  وک  �…�…�ہی ا�ز ہحفص ربمن �����…�…

جالجےج، ہملک ہبّیط ڑپجےنج، امنجز وک ‘جامنجز ’جےنج، اجین دجسم وک 
ج‘جدجسمج’ ےنج، رضحجت اجدقجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم 
ی  دجرگ تہب  اسجھ  اسجھ  ‘جاحجہج’ ےن ےک  وک  جےک احجہ 
یک  وجرجزجی  الخجف  یک  نج  ایگ  دجا  ڑکج  ںیم  جاپجدنجوجں 
جوجرجت ںیم اجںی نی اسجل دیق اجوجر رجاجے یک زسجا وہ یتکس 
جیھت وتجدجوجرجی اججب اجہل اعتجٰی اجین امججت ر اجاضجل و 
اجی رجز ںیم  انچجہچ  رجاج۔  رفجاجات  انجزجل  اجرجںی  جاجاعجم یک 
اجوجر  رجایقجت  نج  دجوجرجاجن  ےک  ایقجم  ےک  اجدمجہ  جالخجت 
اجن  وجاجزجا  وک  اجدمجہ  امججت  ے  اعتجٰی  اجہل  ےس  جاجاعجاجت 
�ج�ج؍جاجرجل  لبق  اسجل  وسجہ  ےس  آجج  جںیمجرِِجرہجت 
�ج�ج�ج�ججء وک امنجِز اشعجء ےک دعب ‘جدجسم لضفج’ ںیمجرضحجت اجدقجس 
جحیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم ےک اجاہجم ‘ج‘جوجہ اجدجاشجہ آجاج’ج’ 
جاک میظع اجاشجن رجگ ںیم وجرجا وہجان ےہ بج رضحجت ۃفی 
رضحجت  دعب  ےک  وجاجل  ےک  اجہل  رجہم  اجرجاجع  جاجحیس 
اجیہ  ے  اجدقجس  رجوجح  اعتجٰی  اجہل  اجدّجہ  اجدم  جرجزجاجرسمجوجر 
جوجوتجں ےک اطمجق امججت اجدمجہ ہملسم یک ایقجدجت وطبجر 
جاجدمجت  ج‘جۃفی اجحیس اجاخجسج’ اھبنسجی اجوجر ہن رجف اتجرجخ ِ
جہکلب اتجرجخِ اعجم ےک اجک ےئن دجرجاشجں اجب اک آجاجز وہجاج۔

اجاسجن رجہجت ےک اسجڑجے  َاجوجر  اجک  جاجہل اعتجٰی اک 
جاچجر اجہ ےک اجدجر �ج�ج؍ ربمتس �ج�ج�ج�ججء رجوجز وسجوجاجر امججتِ 
 River( جاجدمجہ ےک ےئن رجز ےک ےیل دجرجاجے وجے
جرجڈ )Tilfordج(   �ٹلف�و Weyج(جیک دجو اشجوخجں ےک مگنس 
‘جاجالجم  انجم  اجس اک  اجڑک زجنی یک رجد یھب اھتج۔  �ج�ج؍  جںیم 
جآجاجدج’ رجاھ ایگج۔ اجد رجےہ ہک دنلجن ںیم اجم اجدمجہ نشم اک 
 Islamabad‘ جیل رجاجک اجڈجرجس �ج�ج�ج�ججء ںیم یھب
Londonج’ اھتج۔ اجس وجت دجسم لضف ریم ںی وہجی یھت 
جوجز رجوجڈ ڈنلجن �ج�جSW ںیم اجم  یل�ر جاجوجر دنلجن نشم �ج�ج م�
�ج�ج�ج�ججءج(ج۔  اجرجچ  �ج�ج؍  دجاجرجاجاجاجن  اجدجاجن  اجلض  ج)جاجابجر  جاھتج۔ 
جاجالجم آجاجد ںیم �ج�ج�ج�ججء ےک ریم دشجہ ڑکلجی ےک ھچک 
وجاجا اجک ہلگنب  دجاجی ںیم ریم ایک اججے  �ج�ججء یک  اجوجر  جرھ 
جوجوجد اھتج۔ امججتِ اجدمجہ یک اجاظجہی اجن وک رجت وجریجہ 
ی�نِ زجدجی اجوجر اکجرجانجن یک رجاجش ےک  جر ےک اجںی وجاقف�
جےیل زجرِ اجامعجل اجی رجیہ اجوجرجاسیج ہک وضحجِر اجوجر اجدّجہ اجہل 
جے رفجاجا ہک اجرجہ رضحجت ۃفی اجحیس اجرجاجعؒ اک اجس ہگج این 
جرجزِ جاجدمجت اجم رجے اک اجرجاجدجہ اھت نکیل رہ اکجم اک اجک وجت 
جرقجر ےہج۔ انچجہچ آجج رضحجت ۃفی اجحیس اجاخجس اجدّجہ اجہل 
جےک اجرجت دجوجر ںیم ہ اجرجاجدجہ وجرجا وہ رجا ےہج۔ جاجدم ہل ٰیل ذجاجک

جاجس رجز ںیم زجرجے وجاجے سیتنیپ اسجل یک امتجم 
جرجایقجت اک اجاحجہ رجان انجانکجت ںیم ےس ےہج۔ اجس دجوجرجاجن 
جامججت اجدمجہ اہنجت اکجایجی ےک اسجھ ‘جدصجاسجہ وجیل 
الخجتِ  وجیل  ‘جدصجاسجہ  اجوجر  اجدمجہ�ج�ج�ج�ججءج’  جامججت 
جاجدمجہ�ج�ج�ج�ججءج’ ےک گنسِ لیم ےس زجرجیج۔ اجم یٹ اجے یک 
جمیظع اجاشجن تمعن امججت وک اجس دجوجر ںیم بیصن وہجیج۔ 

َ�و یک اجرجت رحتجک اجی دجوجر اک لھپ ےہج۔ اعجیم 
ن
� جوجفِ 

جوسجںجاک اجاقجد یھب اجی َدجوجر ںیم رشجوجع وہجا ہک اپجاتجن 
جںیم ہفیٔ وجت یک آجوجاجز وک دجاجے یک وکجش ےک وجاجب 
جںیمجاجہل اعتجٰی ے اجےن اجس ایپجرجے یک آجوجاجز وک دجاین رھب ںیم 

جےنسب وجاجے رہ اخجص و اعجم ےک رھ ک اچنہپ دجاج۔
دہشجاجے  اجوجر  وجٰی  رجاجِہ  اجریجاجِن  ے  وجت  جہفیٔ 
جاجدمجت ےک وجاجنی ےک ےیل ‘جدّجان البجل ڈنفج’ یک رحتجک 
َدجوجر  اجی  ُاجس یک دجتجد یھب وہجیج۔  اجوجر رھپ  جاججرجی رفجاجی 
جںیم رجم اشجدجی ڈنف اک اجرجاجء وہجا اجوجر اجی َدجوجر ںیم اسجہح دجسم 
َ�و ےک ےیل دجاین رھب ےک 

ن
جتی اجوتجح ےک دعب اجس یک ریمِ �

جاجدمجوجں وک دنچجے یک رحتجک وہجیج۔ الخجتِ اجدمجہ ےک 
جدنلجن لقتنم وہجے ک دجاین ےک �ج�ج؍ اممجک ںیم امججت 
جاجدمجہ اک وفنجذ وہ اکچ اھتج۔ ہسلج اسجاجہن �ج�ج�ج�ججء ک ہ دعتجاجد 
جاجہل اعتجٰی ےک لضف ےس �ج�ج�ج؍ ک چنہپ یکچ ےہج۔ اپجاتجن 
جںیم امججت اجدمجہ وک رقجآجن اپجک اشجع رجے یک اجاججزجت 
ِدجل ہفیٔ  اجوجر رجز ےک  اجی رجز  اججی نکیل  دجی  جںی 
جوجت ےک وجوجد یک رجاکجت ےک لیفط امججت اجدمجہ ہملسم 
رجاجمِ رقجآجِن رجم اشجع یک وتجقی  زجاجوجں ںیم  �ج�ج؍  جوک 
جاحجل وہ یکچ ےہج۔ اپجاتجن ںیم ہسلج اسجاجہن ےک اجاقجد 
جر اپجدنجی اعجد یک یئگ وت ہ ےسلج دنچ اممجک ںیم وہجے 
جےھتج، اجب اجک اتحمجط اجدجاجزجے ےک اطمجق رہ اسجل دجاین ےک 
جوّجے ےک رقجب اممجک ںیم ہسلج اجے اسجاجہن اک اجاقجد 
جوہ رجا ےہج۔ رحتجکِ دججدج، وجفِ دججدج، اظنجِم وجتّ ےک 
اجدجاجد و امجر اک وجاجزجہن وہج، کلم  اجوجر دنچجوجں ےک  جاشجنی 
جکلم ریم وہجے وجاجی اسمجدج اجوجر ےلہپ ےس اجم دشجہ اسمجدج 
جںیم امنجزجوجں یک ڑبجیت وہجی دعتجاجد ےک ِشیپ رظن وجتع اک 
َ�و یک اجرجت رحتجک اک رمث آجوجر وہجان وہ ا 

ن
جذجرجہج، وجفِ �

جاجم یٹ اجے یک رشنجاجت اک دجاین ےک رہ وکجے ںیم ےنسب وجاجے 
جفلت رجگ و لسن ےس قلعت رجےن وجاجے وجوجں یک رجوجاحجی 
�نر 

ن � ی�ش �
جنیک ےک ےیل فلت زجاجوجں ںیم آجاجزج، رجڈجو اس�ٹ

ےک  اسجسٹ  وجب  اجوجر  ڈیمجا  وسجل  ر  اجرٹجٹی  ا  جوہجں 
اجالجم ےک اغیپجم یک ریہشتج،جیسک  جذجرجہع اجدمجت ینعی یقیقح 
جیھب احلجظ ےس اجس َدجوجر ےک اجاتجم ر امججت اجدمجہ اک دقجم 
جالخجتِ اجدمجہ یک ے اثمجل ایقجدجت ںیم ریحجت اجزی وطجر ر 

جیئک انمجزجل آجےگ دجاھجی دجات ےہج۔
جےئن رجز ںیم وہجے وجاجی ریمجاجت

جاسیج ہک وضحجِر اجوجر ے اجےن ہبطخ ہعمج �ج�ج؍ اجرجل 
جںیم یھب رفجاجا اھت ہک وجت زجرجے ےک اسجھ اسجھ دجسم 
وجاجع رھجوجں ںیم رجوجرجت ےک تحت  جلضف ےک رقجب 
جدجاجر وک اجم ایک ایگ اھتج۔ اجس ےئن رجز ںیمجہفیٔ وجت 
ی�ن یک رجاجش زین  جیک رجاجش ےک اسجھ اکجرجانجن اجوجر وجاقف�
اجاحجے ےک  اجس  دجاجر یھب اجم ےیک ےئگ ںیہج۔  جرجزجی 
جاجدجر اجم ےیک ےئگ دجاجر ںیم رجاجویجٹ رکیسجرجی آجسج،  
جاجڈجلن وجاکجت ریشبتج، اجڈجلن وجاکجت اجلج، وجاکجت لیمعت 

وجرجوجِد جوعسمجد آجاجد’ جںیم  ‘جاجالجم  جاجدمجت  جےئن رجزِ 

�ججاجلض اجرٹجلنش �ج�ج؍جاجرجل�ج�ج�ج�ججء )جوصجی اجاشجتج(

جدجسم ابمجرجک  ‘جاجالجم آجاجد’ جںیم یلہپ امنجز 



�ا�لض ا�رٹ�لنش ����؍�ا�ر�ل���������ء )�وص�ی ا�ا�ت�( �ج

وجد دجشک  یئن  ِاجک  اجی  ےہ  گُل  لصفِ  ےک  جاجب 
ےلھُک ےس  ڈجب  جےئن  َمکَانََک  ع  َوّسِ جینٔ 
َدجر ےک  رجز  ےئن  ِاجک  الخجتج،  رصقِ  ےئن  جِاجک 
ےلھُک ےس  رجب  وخجونجدجٔی  اجوجر  لضف  جو  ر  ِمہ و  جفط 

ِدجل اک  دجاین  یھبک  اھت  دنلجن  ںیم  اپجرجہن  جِدہ 
رجیہ یھت  اجدجاشجت  یک  ِاجس  ںیم  وکلمجں  جرتش 
جےت ےھتجوہجات ںی  ِاجس ر یھبک وسجرجج رغجوجب
یہش اتجِج  رجاطجوجی  وجںج،  ہپ  دجاین  اھتج،  جاھجا 

آجرجزجو رہشِ  اک  بس  م  جاج،  و
�
�ہ� دنلجن  یہی  جاجب 

انب رجز  این  اک  اجدم  وقجِم  و  جہلسلس 
جاجس یک ےہ آجوجش ںیم م بس اک  دجل م بس یک اججں
وجا رجوجِح  رجاجامج،  امہجرجاج،  آجا  وجہ  جینعی 

رجوجاحجتی رجمِ  ےس  رصجوتجں  یک  دخجا  جاجب 
اگ اھجے  وس  رہ  رسمجوجر  رضحجِت  اسجہ  جزجرِ 

یھب  وتجدی  رجزِ  اگ  ےنب  رجز  این  جہ 
اگ اججے  کھج  اسجےن  ےک  دخجا  ِاجک  اعجم  جاسجرجا 

لیم گنسِ  اجےس  رِگجد  وَچ  ںیہ  ےک  رجز  ےئن  جِاجس 
جم �ا

ظ
�ِ
ن
� اک  اعجہ  اجالبجِغ  ِاجک  ےہ  اججات  نب  ےس  جنج 

اججہع فِط�رجتج،  دجنِ  دجرجاگجِہ  ےہ  رطجف  جِاجک 
جسج ےس لک ڑپجھ ھکل ےک ںیلکن ےگ احیسم ےک الجم

ےہ یھب  رھ  ِاجاشجت  و  عبطم  ےہ  اججب  جدجوجرجی 
َاجاسجس وجا  یک  رجاچجر  ںیم  دجوجر  ِاجس  ےک  جآجج 
دصجا اطجوتجر  یک  اجے  یٹ  اجم  ےہ  اججب  جرسیتجی 
ِاجس ےک اجلک آجس اپجس جرھپ ےہ ہسلج اگجہ یھب وت 

جوھپجل بج ہ اجر ںیم اسجرجے رجوجے اججںی ےگ
ےگ الیھپجںی  رطجف  رہ  اجدمجتج،  وجِر  و  جرجگ 
رغجوجب وہجات  ںی  وسجرجج  یھبک  ر  جاجدمجت 
ےگ آجںی  �ا  ً

یق�ی�ن � ہ  رھپ  رصبتجے  ےس  رطجف  جرہ 

جرہ اتسلگجں ںیم  ِدجںی ےگ ِاجس یک رجانجی ےک رجگ
ی اججے  نب  اججوجدجاجں  اہبجِر  لگج،  اہبجِر  جہ 
نمچ ِاجک  رہ  ابص  اجِد  ِاجےس  ی  اججے  ےک  جے 
ی اکہمجے  اہججں  بس  وخجوب  رجانجیک  لگِ  جہ 

جاجب ےک لصفِ گُل ےہ اجی ِاجک یئن دجشک وجد
اجدمجتج( ج)جاجالجم آجاجد و ےک ںیم این رجزِ 

جوضحجِر اجوجر ے وسجا آجھ ےجب رجاجت رصقِجالخجت ےس 
جدجسم ابمجرجک ںیم رشتجف ا ر امنجِز رغمجب ڑپجاجیج۔ ہ دجسم 
جابمجرجک ںیم ڑپجاجی اججے وجاجی یلہپ امنجز یھتج۔ اجس یلہپ امنجز 
جےس لبق اجذجاجن دجےن یک اعسجدجت رکمجم دمحم میلس رفظجاجب 
ےک  رکیسجرجی  رجاجویجٹ  دجرت  اکجرجن  زجدجیج(  ج)جوجاجفِ 

جہص ںیم آجیج۔
ےس  رھب  دجاین  دعب  ےک  ہعمج  ہبطخ  ےک  اجوجر  جوضحجِر 
اجوجر ےک اجابقجل ےک ےیل  اجدمجہ وضحجِر  جاشعجاجِن الخجتِ 
رجوجز  اجس  اجےھ وہجان رشجوجع وہ ےکچ ےھتج۔ انچجہچ  جدنلجن 
اجوجر وجرجپ ےک یئک اممجک ےس  جاجرجہک ےک الجوجہ رجین 
جاجابجِب امججت ہکبج رجاطجہی یک رقتجاب امتجم امججوتجں ےس 
جامنجدنجاگجن وضحجِر اجوجر ےک اجابقجل ےک ےیل احجر ےھتج۔

جاجس اجرجت اجوجر رُ ّرسمجت وجع ر دجاینجرھب ںیم ےنسب 
اجوجر الخجت  جوجاجے اجدمجی رعشجاجء وک اجہل اعتجٰی یک دم و انثجء 
جاجوجر اجدمجت ےک ےیل دجاعجؤجں ر لمتشم الکجم ےن یک وتجقی 
اجلض  اجہل  اشجء  اجن  ضعب  ےس  ںیم  اجن  وہجیج۔  جاحجل 
جاجرٹجلنش یک آجدنجہ اجاشجوتجں ںیم اشجل ےیک اججںی ےگج۔

جاجدجاجرجہ اجلض اجرٹجلنش اجس اتجرجیخ وجع ر رضحجت 
رجوجح  اجوجدجوجد  اجہل  اجدّجہ  اجاخجس  اجحیس  ۃفی  اجومجنی  جاجری 
وک  اجدمجوجں  امتجم  وجاجے  ےنسب  ںیم  رھب  دجاین  اجوجر  جاجدقجس 
جابمجرجابجد شیپ رجات ےہج۔ دجاع ےہ ہک ‘ج‘ اجہل اعتجٰی اجالجم آجاجد 
جےس اجالجم یک غیلبت ےک اکجم وک ےلہپ ےس زجاجدجہ وجتع اطع 
ْع َمکَانََکج’ج’جرجف اکمجتی یک وجتع  جرفجاجے اجوجرج‘ج‘َوّسِ
جاک ذجرجہع یہ ہن وہ ہکلب اجہل اعتجٰی ےک وصنمجوجں یک لیم ںیم 
جوجتع اک ذجرجہع یھب ےنبج۔ج… اجہل اعتجٰی اجس وصنمجے وک اجوجر 
ج)جہفیٔ وجت اجوجر رجزِ اجدمجت ےکج(جوجاجں لقتنم وہجے وک 

جرہ احلجظ ےس اجرجت رفجاجےج۔ ’ج’ آجنی 
ج٭ج…ج٭ج…ج٭
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جاجدمجت  جےئن رجزِ 

َ�و ریم دشجہ
ن
� ‘جاجالجم آجاجد ’جںیم 

‘جدجسم ابمجرجک’

جو ذیفنت رجاجے اجڈجاج، اپینجل و وھبجاجن اشجل ںیہج۔ 
وجرجوجِد وعسمجد اجالجم آجاجد  اجوجر اک  جوضحجِر 

جاسیج ہک ذجر وہ اکچ ےہ ہک اجری اجومجنی رضحجت 
جۃفی اجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی رصنبجہ اجزعجز اشجم ےھ 
جےجب ےک رقجب دجسم لضف دنلجن ےس اجالجم آجاجد ےک ےیل 
�ج؍جرکجب  اشجم  اجہل  اک  اجوجر  وضحجِر  وہجےجےھتج۔  جرجوجاجہن 
�ج�ج؍ ٹنم ر اجالجم آجاجد ےک دصجر دجرجوجاجزجہ ےس اجاحجہ 
جںیم دجاجل وہجاج۔ �ج؍ رکجب �ج�ج؍ ٹنم ر وضحجِر اجوجر اجالجم 
جآجاجد یک رجزجنی رج، رصقِ الخجت ےک دجرجوجاجزجہ ےک اسجےن 
جاجرجےج۔جاجس وجت ڑکنیسجوجں اجدمجی رجد و َزجن اجوجر وچبجں 
رقجآجی  ذجل  دجرجج  اجابقجل  اک  اجوجر  وضحجِر  ے  جویجں 

جدجاعجؤجں ےک وجرجد ےک اسجھ ایکج:
الَْعِلْیُم ِمْیُع  الّسَ اَنَْت  َک 

َ ِانّ ا 
َ
ِمّن ْل  تَقَّبَ ج٭ج…َرّبََنا 

ْخِرْجنِي 
َ
َوأ ِصْدٍق  ُمْدَخَل  ْدِخْلنِي 

َ
أ ج٭ج…َرّبِ 

ُسْلَطانًا  ُدنَک 
َ لّ ِمن  لِّي  َواْجَعل  ِصْدٍق  ُمْخَرَج 

ا ِصيًر
َ نّ

رجےہج۔  اجرفجوجز  رجوجق  وجاجں  دجر  ھچک  اجوجر  جوضحجِر 
اجدقجس ںیم ریشجین  اجوجر یک دخجِت  دجوجرجاجن وضحجِر  جاجس 
جیھب شیپ یک یئگج۔ اجس رُ ّرسمجت وجع ر وضحجِر اجوجر ےک 
�اجاجِن الخجت اجہل  جرُ وجاجر رہچجے ر یتلھک مّسبت وک دجھک ر ع�شّ
اجوجر دم ںیم َاجوجر یھب زجاجدجہ رصمجوجف  جاعتجٰی ےک وضحجر رک 
جوہ اججےج۔ ھچک وحملجں دعب ینعی اشجم �ج؍جرکجب�ج�ج؍ ٹنم ر 
جوضحجِر اجوجر ے رصقِِ الخجت ےک دصجر دجرجوجاجزجہ ےک اجدجر 
جدقجم رجاھج۔جرئ نی اجالجم آجاجد ڈجوجٹنم رجاجٹک یٹیمک 
جرکمجم ابمجرجک اجدم رفظؔ اجب ے وضحجِر اجو رجیک دخجِت 
جاجدقجس ںیم اجک اجس شیپ رجے یک اعسجدجت احجل 
جیک سج ںیم رصقِِ الخجت یک اچجایجں وجوجد ںیھتج۔ وضحجِر 
�ج�ج؍ ٹنم ر رصقِِ الخجت یک امعجرجت  �ج؍جرکجب  جاجوجرجاشجم 
جےک اجدجر رشتجف ے ےئگج۔ رھ ےک اجدجر ضعب وخجاجنی 

جے وضحجِر اجوجر اک اجابقجل رعجی اجاعجر
الْوََداِع ثنیات  ِمْن  َعَلْیَنا     الَْبدُر  َطَلَع 
َداِع ِہ 

ٰ
لِّل َدَعا  َما  ُرَعَلْینا    

ْ
ک

ُ
الّش َوَجَب 

اجۃ  دیجہ  اججن  آجاپ  رضحجت  اجوجر  اجوجر  وضحجِر  زین  ر  جڑپجھ 
ب�وجح مگیب اجہب رحجم رتحمجم رضحجت ۃفی اجحیس اجاخجس  جال��
جیک دخجت ںیم وھپجوجں ےک دلگجےت شیپ ر ےک ایکج۔ 
جوضحجِر اجوجر ےک اجابقجل ےک ےیل اجالجم آجاجد ےنچنہپ 
اجس وخجی ےک وجےع  اجابجِب امججت ےک ےیل  جوجاجے 
اجابجب اھجے ےس  اجاظجم اھتج۔  اجوجر اھجے اک  جر ریشجین 
اجدجاجیگ ےک ےیل  جاجرجغ وہ ر ‘جدجسم ابمجرجکج’ ںیم امنجز یک 

جےنچنہپ ےگلج۔

ےیل ےک  ونیکمجں  اعجدؔ  وہجں  رجاکجت  جاجث 
اجد اشجد  الخجتج،  رصقِ  این  رجزج،  این  جہ 
اکجاگجر اجاجِم  دجم  رہ  وہجں  ںیم  رجامجں  جاسجۂ 
اجد اپجدنجہ  و  زجدجہ  ابمجَرجک  دجسم  یئن  جہ 

اعجدؔج( اجدم  ج)جرجوجرس ابمجرجک 

ISSNج�ج�ج� �ج�ج�ج�  :ج�
Telج�ج�ج� �ج�ج�ج� )ج�ج�ج�ج( :ج�
Faxج�ج�ج� �ج�ج�ج� )ج�ج�ج�ج( :ج�
Email:info@alfazlintl.org

جاجلض اجرٹجلنش �ج�ج؍جاجرجل�ج�ج�ج�ججء )جوصجی اجاشجتج( �ج



)80 ئیل: ا ســر ا بنی  ا﴾ ) ًد ْحُموْ ّمَ ًمــا   َمقَا ّبـُـَک  َر ّیَْبَعَثــَک  ْن  اَ ــی  ﴿�…َعسٰٓ   )74 ن: ا عمــر ل  ٓا ( ُء﴾   ّیََشــا َمْن  ِتْیــِہ  یُؤ ــِہ 
ٰ
لّل ا ِبَیــِد  لَْفْضــَل  ا ّنَ  ِحْیــِم﴾ ﴿�…ِا لّرَ ا ْحٰمــِن  لّرَ ا ــِہ 

ٰ
لّل ا ﴿ ِبْســِم      

انرٹنیشنلہفت روزہالـفضـل

جدجر اجٰیلج: احجظ دمحم رفظ اجہل اعجزؔ

اجابجرجک�ج�ج؍جاجرجل�ج�ج�ج�ججء جۃع 
�ج�ججابجن �ج�ج�ج�ج  رجہجی رمقجی   ٭   �ج�ج؍جاہجدجت �ج�ج�ج�ج  رجہجی یسمش

جدل�ج�ج

جوجرجہ��؍جا�� ؍ اجرجل  ����جءجے دجوجرجاجن رضحجت ۃفیلخ 
جاجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجزجی وجاجوجں رصمجوجایجت ے العجوجہ 

جاجرجنی ےہ:  جدجرگ اجوجرجی اجک کلھج دہجۂ 
جاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی  ج٭… ��؍ اجرجل ربجوجزجۃع اجابجرجک :جوضجِر 
جے دجسم تیب اجوتجح وجرجڈجن ںیم ہبطخ ہعمج اجرجاجد رفجاجا وج اجم یٹ اجے 
جے وجاجالجی رجاجوطجں زین وی ویٹجب اجوجر دجرگ ڈیمجا ٹیلپ افجرجز ے ذجرجہع 
ںیم  ہعمج  ہبطخ  اجےن  ے  اجوجر  وضجر  دجاھجایج۔  اجوجر  انس  ںیم  دجای  جاجرجی 
جاجالجص و وجاف ے رکيپ دنچ دبجرجی اجاحجِب جرجوجلملسو هيلع هللا ىلص ی ريسجِت جابجرجہ 
جا ذتجرجہ رفجاجا اجوجر رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم ے اجاہجم 
)جاجالجم  اجدمجہ ے ےئن رمجز  وحجاجہ ےس امججت  َمکَانََک’جے  ْع  ‘َوّسِ
جرجڈ رسجےج(جی ریمعت ا ذتجرجہ رفجاجاج۔ زین رفجاجا ہ وضجر دنچ رجوجز  جٓاجاجدج، �ٹلف�و

جںیم وجاجں لقتنم وہ اججںی ےگج۔

رجےن  قلعت  ےس  وقجوجں  فلتخم  ںیم  العجوقجں  فلتخم  ے  رھب  جدجای 
اجحیس  ۃفیلخ  رضحجت  اجومجنی  اجری  ےیل  ے  اجافجدجہ  ے  اجابجب  جوجاجے 
اجدجہ اجہل اعتجٰی جے ابطخجت ہعمج و اطخجاجت ا اجاجدجی ے اجھ  جاجاخجس 
جاجرجدجو ے العجوجہ اجت زجاجوجں ںیم رجوجاجں رتجہم اجم یٹ اجے ر ربجاجِہ جرجاجت 
جرفجچج،  جاجرگجزجیج، جہلگج، جرجنج،  اجن زجاجوجں ںیم رعجیج،  جرش ایک اججا ےہج۔ 
ی�ن اجل ںیہج۔ ہکبج اجم یٹ اجے اجرفجہق ر اجگ ےس  �

ی�ش �
جوجاجیل اجوجر اجڈجو�ن

جاجرگجزجی ے اجرفجیق ہجہل )accent(  جںیم یھب رتجہم رش ایک اججا ےہج۔
ج٭…��؍ اجرجل ربجوجز ہتفہ :جٓاجج دجرگ دجرتجی المجاجوجں ے العجوجہ 
جامججت اجدمجہ اجرمجہک ے اجرجانجن ہبعش میلعت اجرقجٓاجن و وجف اعجرجی ے 
جاجرجانجن و رجاجاجرجاجن ر لمتشم اجک وجد )جرمجد و وخجاجنیج(جی وضجر اجوجر 
جےس المجاجت وہجیج۔ المجاجت ے دعب وجد ی وضجر اجوجر ی اجربجت تیعم 

جںیم اصتجوجر وہجںیج۔

اجوجر رجاجاجرجن ی وضجِر اجوجر ےس المجاجت )�جج(ج٭ج…جہبطخ ہعمج دیسجا اجری اجومجنی رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل   ٭ج… وظنمجم الکجم رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم )�ج�جج( ٭ج…جٓاجزجاجش ے دعبجاجامجن ی تقیقح یتلھک ےہ ۔ )جطس وجم (ج)�جج(ج٭ج…جرجین ے لنشین ہبعش غیلبت ے اجرجانجن 
جاعتجٰی رصجہ اجزعجز رفجوجدجہ �ج�ج؍جاجرجل �ج�ج�ج�ججء )�ج�جج( ٭ج… سلجم اجاصجر اجہل ویجے ی ریچجزی وک کیچ میسقت رجے ی رقتجبج)�ج�جج(ج٭ج…جاجری اجومجنی رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ا دجوجرجۂ اجرمجہک  )�ج�جج(ج٭ج… امنجِز انججزجہ احجر و اغجب )�ج�جج(ج٭ج…جرجوجرجٹ لنشین غیلبت انیمیسجرج، ایقجدجت 
جغیلبت ویجےج)�ج�جج( ٭ج…جرجوجن وھتیکجک رچجچ اجک ہصمخم ںیم )�ج�جج(ج٭ج… اعتجرجف اتکجب ‘ج‘جاغجم حلصج’ج’ج)�ج�جج(ج٭ج…جاجلض ڈجاجٹس )�ج�جج(ج٭ج… اجم یٹ اجے ڈیشجوجل )�ج�جج(ج٭ج…جسلجم دخجاجم اجاجدمجہ ربجاجہی ے لنشین اجامجع �ج�ج�ج�ججء ر وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجزجے اطخجب ا اجرجدجو رتجہم )�ج�جج( 

جامجرجہ�ج�ج

ٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص  زغجوجاجت ںیم  امتجم  رفجاجیج۔جٓاجؓپ ے  اجم  ؤمجاجاجت  ٓاجپؓ ی  جٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص ےجرضحجت دیبعجہ نب ریبجؓ ے اجھ 
جے اجھ رشجت یج۔ �ج�ججرجہجی ںیم ٓاجؓپ ے وجافجت اپجیج۔ رضحجت نیصحؓ ے ےٹیب دبعجاجہل اجوجر ویٹیبجں دخجہج اجوجر دنہ ے یھب اجالجم 
جوبجل ایکج۔ ربیخ ے وجع ر ٓاجرضجتملسو هيلع هللا ىلص ے نیصحؓ  جی وجہ ےس اجن وچبجں وک �ج�ج اصجعج) رقتجًاب  �ج�ج�ج نج( ہّلغ اطعجرفجاجاج۔

ج�دجمج، اضیبجء اجم ےس وہشمجر ںیھتج۔ انچجہچ وفصجاجؓن وک اجِن اضیبجء  جدجوجرسجا ذجر رضحجت وفصجاجنؓ جنب وجب نب رجہع ا اھتج۔ ٓاجپؓ ی وجاجدجہ دجاجد تنب ھ�
جیھب اہک اججا ےہج۔ وفصجاجن ؓ ی تینک اجو رمعجو ہکبج ٓاجپؓ ا قلعت ہلیبق احجرجث نب رہف ےس اھتج۔ رجوجل اجہل ملسو هيلع هللا ىلصجے وفصجاجن ی ؤمجاجاجت 
جرجاجع نب یلعمؓ ا رجاجع نب الجعجؓن ےس رجوجاجیج۔ ٓاجپؓ  ی وجافجت ی تبسن یئک رجوجاجاجت یتلم ںیہج۔ وضجِرجاجوجر ے رفجاجا ہ رہبجاحجل ہ رہجہگ 

جاجت ےہ ہ ٓاجؓپ دبجرجی احجی ےھتج۔
جاجوجس ے  �ر ؓ ج�شّ �ر نب دبعجاجذنجر ؓ جےھتج۔ ٓاجپؓ ی وجاجدجہ ہبیصن تنب زجد ںیھتج۔ م� ج�شّ جاجےل احجی رضحجت م�

اجوتجح وجرجڈجن  �ج�ج�ج�جء وک دجسم تیب  اجرجل  �ج�؍  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  اجومجنی رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاخجس  جاجری 
جںیم ہبطخ ہعمج اجرجاجد رفجاجا وج ملسم یلیٹ وجژجن اجدمجہ ے وّسط ےس وجرجی دجای ںیم رش ایک ایج۔ 

جہبطخ ہعمج ںیم وضجِر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ےجدنچ دبجرجی اجاحجؓب رجوجل ملسو هيلع هللا ىلص ی ريسجِت ابجرجہ ا ذتجرجہ رفجاجاج۔ 
‘ج‘جاجالجم ٓاجاجدج’ج’ ا ذتجرجہ  اجدمجت  َمکَانََکج’ج’ ے تحت ےئن رمجز  ْع  ‘ج‘َوّسِ اجاہجم  اجالجم ے  و  اجٰولجۃ  اجدجس حیسم وجوجد ہیلع  جاجوجر رضحجت 

اجذجاجن دجےن ی اعسجدجت رکمجم ریفجوجز اعجم اصجب ے ہصح ںیم ٓاجیج۔ جرفجاجاج۔جہعمج ی 
اجوجر وجرجۃ اجافجہح ی التجوجت ے دعب وضجِر اجوجر اجدّجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: جدہج، وعتجذج، ہیمست 

جٓاجج ںیم نج دبجرجی احجہ ا ذجر رجوجں اگ ، اجن ںیم الہپ اجم رضحجت نیصح نب احجرجث ا ےہج۔ ٓاجپؓ ی وجاجدجہ ہلیہس ںیھتج۔ ہکبج 
اجوجر دیبعجہ ؓجےجاجھ دجہن رجہجت یج۔  جٓاجپؓ ا قلعت ونبجبل نب دبعجانجف ےس اھتج۔ نیصحؓ نب احجرجؓث ے اجےن دجو اھبجویجںج، لیفطؓ 

info@alfazlintl.orgجاجب دجر: جرفجخ رجاجلی    جرجی: جاجرہ دہمجی اجایجز اجدم www.alfazl.commanager@alfazlintl.org   جرجدجاجرجی و اجاہجرجاجت ے ےیلج:ج۔�� Deer Park Road SW�� �TL London UK جاضجنی و ٓاجرجاجء جے ےیل:

اجوتجحج،جوجرجڈجنج، ویجے �ج�ج؍جاجرجل�ج�ج�ج�ججءجاقجم دجسمجتیب  اجزعجز رفجوجدجہ وجرجہ  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجاخجس  اجحیس  اجدمجۃفیلخ  اجومجنی رضحجت رمجزجا رسمجوجر  اجری  جالجہ ہبطخ ہعمج دیسجا 

اجہل وک  زجنی ںیم ۃفیلخ  وجت  اجس  اجر  رفجاجاج:  وجمل ے  اجہل ہیلع  جٓاجرضجت یلص 
جدجوھ و اجس ےس وجاجہت وہ اججؤ وخجاجہ اہمتجرجا مسج وہل اہجن وہ اججے اجوجر ریتجا اجل ولجٹ ایلجاججے 

جاجوجرجاجرجۃفیلخ اجہل وک ہن دجوھ و زجنی ںیم ںیہک اھبجگ اججؤ وخجاجہ رم یہ اججؤج۔
ج)جدن اجدم نب لبنح دل �ج ہحفص �ج�ج�جج(

جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے رفجاجاج: بج مت دہمجی وک اپجؤ و اجس ی تعیب رجو وخجاجہ 
جںیہ ربجف ے اہپجڑجوجں ر ےس ونٹھگجں ے لب اججا ڑپجے ویکجہک وجہ دہمجیج، اجہل اعتجٰی ا 

اجنب اجہج، اتکجب اجنت اجب رجوجج اجدہجیج( جہفی ےہج۔ج)جنن 

جاجرجاجد وبنجی ملسو هيلع هللا ىلص

ج‘ج‘جاجک رعجہ وہجا ہ ےھجم اجاہجم وہجا اھت 
َعِمْیٍق َفّجٍ  کُّلِ  ِمْن  یَاْتُوَْن  َمکَانََک۔  ْع  َوّسِ

ُدجوجر ی زجنی ےس ریتجے اپجس  ُدجوجر  اجےن اکمجن وک وجعی رج۔ ہ ولجگ  جین 
جٓاجںی ےگج۔ و اشپجوجرؔ ےس دجرجاجسؔ کت و ںیَم ے ِاجس وگشیپجی وک وُپجرجی وہجے 
جدجھک ایل رگم اجس ے دعب دجوجاجرجہ رھپ یہی اجاہجم وہجا سج ےس جولجم وہجا ےہ ہ اجب 

ُہ یَْفَعُل 
ٰ
جوجہ وگشیپجی رھپ زجاجدجہ ّوقجت اجوجر رثکجت ے اجھ وُپجرجی وہ ی ۔ َوالّل

اََراَد۔ج’ج’ لَِمٓا  نَِع  َما  لَا  یََشٓاُء  َما 
�ج�ج�جج( �ج ہحفص  اجاہجرجاجت دل  �ج�ج�ج�ججء ۔ ومجمجہ  �ج�ج؍جرفجوجرجی  ج)جاجاہجر وجرجہ 

جالکجم اجاجم اجّزجاجں  جہیلع اجٰولجۃ و اجالجم جاجدّجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز جی رصمجوجایجت اجاخجس  جاجری اجومجنی رضحجت ۃفیلخ اجحیس 

جاجالجص و وجاف ے رکيپ ضعب دبجرجی اجاحجِب رجوجلملسو هيلع هللا ىلص ی ريسجِت ابجرجہ ا نیسح ذتجرجہ

جے وحجاجہ ےس ےئن رمجز اجدمجت ا ذتجرجہ َمکَانََکج’  ْع  جرضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ وجاجالجم ے اجاہجم ‘َوّسِ

�…�…�ا�ی ہحفص ربمن ���� رپ�…�…

�…�…�ا�ی ہحفص ربمن ���� رپ�…�…

جاجس امجرجہ ںیم
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اجوجر  �رؓ  ج�شّ م� ٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص ے  جےلی ونب رمعجو نب وجف ےسجےھتج۔ 
جاعجلؓ نب اجو ریکبجے دجرجایجن دقعِ ؤمجاجاجت اجم رفجاجاج۔ ٓاجؓپ اجےن 
اہجدجت  وہجےج،جاجوجر  اجل  دبجرجںیم  زغجوجہ  رمہجاجہ  ے  اھبجویجں  جدجو 
رقمجر  ہّصح  ا   ؓ ٓاجپ  ںیم  تمینغ  اجِل  ے  ٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص  جاپجیج۔ 
�رؓ  ج�شّ جرفجاجاج۔ ُاجد ےس لبق رضحجت دبعجاجہل نب رمعجو نب رحجاجؓم ے م�
جوک وخجاجب ںیم دجاھج۔ ٓاجؓپ تنج ںیم وجوججد ےھتج۔ دبعجاجہل ے 
جدجرجاجت رجے رجہ ایک ٓاجؓپ دبجر ںیم دیہشجںی وہجےئ ےھتج؟ 
اجوجر مہ اہججں ےس  اجںج! ںیم تنج ںیم وہجں   �رؓ ے رفجاجا ہ  ج�شّ م�

جاجےت ںیہ اھکجے ےتیپ ںیہج۔
ے  اجوجرجربجاجی   وہمسجدجی  زجرجاجیج،  اّلعجہ  ے  جوضجِرجاجوجر 
جوحجاجے ےس زغجوجہ دبجر ے دہشجا ے دنلب رمجاجب ا ذتجرجہ رفجاجاج۔ 
جاجےل احجی وجرجہ ؓجنب اجاجس نب رمعجو ےھتج۔ ٓاجپؓ ا اجم وجدجہ 
اجن ا قلعت زخجرجج ی اجخ ونبجولجزجاجن  جا وجدجہ یھب ایبجن وہجا ےہج۔ 
جنب منغ ےس اھتج۔جاجےن دجو اھبجویجں رجعی اجوجر رمعجو ے رمہجاجہ زغجوجہ دبجر 
جںیم اجل وہجےج۔ ٓاجؓپ وک امتجم زغجوجاجت ںیم رجوجل اجہلملسو هيلع هللا ىلص ے 
جاجھ رشجت ی وجقی یلمج۔ ٓاجؓپ گنجِ امجہ ںیم دیہش وہجےج۔

وجاجے  رجےن  قلعت  ےس  دجوجدجاجن  نب  ونبجمنغ  ےلی  ے  ہّکم  ذجر  جاجال 
جاحجیج،جرضحجت رحمجز نب ہلضنؓ  ا اھتج۔ ٓاجؓپ وجرجے اجوجر وخجوصجرجت 
دجرجایجن  ے  زحجؓم  نب  امعجرجہ  اجوجر  ےجرحمجز  ٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص  جےھتج۔ 
جؤمجاجاجت اجم رفجاجیج۔ ٓاجؓپ زغجوجہ دبجرج، اجد اجوجر دنخجق ںیم رشجک 
وجرجے  اجوہجں ے وخجاجب ںیم  جوہجےج۔ رحمجز ایبجن رجے ںیہ ہ 
جٓاجامجن وک دجاھ ہ اجن ے ےیل وھکجا ای ےہجاہجں کت ہ ٓاجؓپ اجس 
ھیٰ کت 

ت جںیم دجاجل وہجے اجوجر اجوجں ٓاجامجن اجوجر اجآجر دسجرجۃ الم�ن�
جچن ےئج۔ رضحجت اجو رکبؓ دصجق ے وخجاجب ی ریبعت ںیمجاہجدجت ی 
جوخجربجی انسجیج۔ وضجِر اجوجر ے رضحجت رحمجز نب ہلضنؓ  ی اہجدجت 
جا  وجاجہع یئک رجوجاجاجت ی رجوجین ںیم ًالیصفت ایبجن رفجاجاج۔جٓاجؓپ زغجوجہ 

�ج�ججا�ج�ججربجس ی رمع ںیم دیہش وہجےج۔  �ججرجہجی ںیم  جذجی رقجد 
جاجےل احجی نج ا ذجرجوضجِر اجوجر ے رفجاجا اجن ا اجم رضحجت 
جیھب اہک اججا  جاھتج۔ ٓاجؓپ وک سویبط بن حرملہ  سویبط بن سعدؓ 
جےہج۔ ٓاجپؓ ا قلعت ونبجدبعجاجدّجاجر ےس اھتج۔ ٓاجپ اہمجرجنِ ہشبح ںیم 
جامجر ےیک اججے ںیہج۔ رجہجِت دجہن ر ٓاجپملسو هيلع هللا ىلص ے اعجض نب 
اجد  اجوجر  اجن ی ؤمجاجاجت اجم رفجاجیج۔ ٓاجؓپ دبجر  جاجض ؓ ے اجھ 

جںیم اجل وہجےج۔ 
جنب دعس ی تعیبط ںیم  سویبط  اجوجر ے رضحجت  جوضجِر 
اجوجرکب  رضحجت  رفجاجاج۔  شیپ  وجاجہع  دجپس  اجک  ا  رظجاجت  جاجل 
جدصجقؓج، سویبط جاجوجر امیعنجن وک رمہجاجہ ے ر اجتجرجت ی رغجض ےس اجم 

جےجالعجے رسبجٰی ےئج۔  امیعنجن زجاجِد رجاجہ ر رگجاجن ےھتج۔ سویبط 
جے رضحجت اجوجرکبؓ  ی ریغجاحجرجی ںیم اھکجا اجاگ و امیعنجن ے اصجف 
جے امیعنجن وک اہک ہ مت ےھجم اھکجا ںی  جاجاکجر رجدجاج۔ رضحجت سویبط 
جدجوجےگ و ںیم ںیہ ہّصغ دجاجؤجں اگج۔ ھچک دجر دعب رضحجت سویبط جے 
جاہجت اہمجرجت ےس امیعنجن وک اجان الغجم اتبجرج،جدجس اجوجوینجں ے وجض 
جاجک وقجم وک چیب دجاج۔جبج رضحجت اجوجرکبؓ وجاجس ٓاجے اجوجر اجںی اجرجی 
جلیص ا ملع وہجا ۔جب ٓاجؓپ ے اجس وقجم ی اجوجاینجں وجاجس رجے 
جامیعنجؓن وک وجاجس ایل ۔ وضجِر اجوجر ے رفجاجا ہ اجس رطجح ے ذمجاجق 
جیھب احجہ ںیم ےتلچ ےھتج۔ ٓاجرضجتملسو هيلع هللا ىلص  ےجیھب اجس وجاجےع 

جےس وخجب ظح اجاھجا اجوجر اجک اجل کت ہ وجاجہع وخجب وہشمجر رجاج۔ 
اجدجس حیسم  اجوجر ے احجہ ے ذجر ے دعب رضحجت  جوضجِر 
جوجوجدؑ ے اجاہجم ‘ج‘وسع مکانکج’ج’جی وجتع ر رجوجین ڈجاجیج۔جرفجاجا 
جہ ہ اجاہجم وضجؑرجوکجاجدتجاجًء ب وہجا بج ٓاجؑپ  ی سلجم ںیم دجو اجنی 
اجاہجوجں  دجوجرسجے  وجوتجں ںیم  جولجگ وہجا رجےجےھتج۔ رھپجفلتخم 
جے اجھ ہ اجاہجم وہجا رجاجہ اجین اکمجتی وک وجعی رجوج۔جاجہل اعتجٰی 
جبج اجےنجاجایجءجوک اجاہجًاجوکجی مکح دجاتجےہجہ ہ رجو و اجس ا بل 
اجوجرجرصجت  اجدیجاجت  ےجےیلجاجین  اجس  اعتجٰی  اجہل  ہ  وہجاجےہ  جہ 
جیھب رفجاجے اگج۔ امججت ی اجرجخ ںیمہ اتبجی ےہ ہ ہ اجاہجم سک 
ےہج۔جرضحجت  اججرجا  وہجاجال  وجرجا  یھب  اجوجرجٓاجج  ےسجوجرجاجوہجاج،  جاجن 
جحیسم وجوجدؑ  ا رہجاجاہجم اجل ںیم ٓاجرضجتملسو هيلع هللا ىلص ے دجن ین 
دعب  ے  ےہج۔جٓاجؑپ  ربخجی  وخجش  ی  رتجی  اجوجر  اجاجت  ی  جاجالجم 
جالجت ے ذجرجےع ٓاجرضجتملسو هيلع هللا ىلص ے اغجم ا دجای ںیم انلیھپج، 
جاجہل اعتجٰی ےجاجس وصنمجے ا ہّصح ےہ وج اجس ے اجالجم  وک دجای 

جںیم الیھپجے ے ےیل انبجا وہجاجےہج۔
اجزعجز   رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدّجہ  وضجِرجاجوجر  ےجدعب  دیہمت  جاجس 
جے رمجزِجہلس اجالجم ٓاجاجد لقتنم وہجے ی الیصفتجت ایبجن رفجاجںیج۔ 
جوضجِرجاجوجر ے رفجاجاجہ رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجرجاجعؒ ی دنلجن رجہجت 
اجہل اعتجٰی ےجلض ےسج،جریغجومجی وطجرجر امججت  جے وفجرجی دعب 
جوکجاجالجم ٓاجاجد ںیم �ج�ججاجڑک زجنی رجدجےجی وجقی یلمج۔جدعبجںیم 
وہجاجرجاج۔جوضجِرجاجوجرجے  ہسلج  وہجاج۔جاہججں  یھب  اجاجہ  اجڑکجا  جےھ 
اجرجاجعؒ  اجحیس  ٓاجا وجرضحجت ۃفیلخ  جرفجاجا ہ�ج�ج�ج�ججءجںیم ںیَم اہجں 
اجیھ ہگ ںیمہ  ڑبجی  اجہل ے رمجزجےجےیلجہ  رفجاجاجہ  جے ےھجم 

اجافجظ ےھتج(ج۔ جاّیجرجدجی ےہج)جم وجشی یہی 
ٓاجاجدجںیم  اجالجم  ےہجہ  دجی  ےجوجقی  اعتجٰی  اجہل  جاجب 
اجوجر  رجاجش  ی  وجت  دجافجرتج،جدجسمج،جہفی  ےجاجھ  جرتجوہجوتجں 
ںیہج۔جوضجِر  یئگ  انبجی  اگجںیہ  رجاجش  ی  ی�ن  وجاقف� اجوجر  جاجرجانجن 
دجافجرت  وجوججدجہ  جاجوجرجے ًالیصفتجذجرجرفجاجاجہ سک رطجح دنلجن ںیم 
اجہل  یھتج۔جاجب  دیپجاجوہجرجیہ  دجوجاجرجی  ںیم  اجم  اجث  ے  یگنت  جںیم 
جاعتجٰی ے لض ےس ہ دجافجرت اجالجم ٓاجاجد لقتنم وہجاججںی ےگج۔جرجس 
جےجےیل اجالجم ٓاجاجد ےسجدجوجنی لیم ے افجےلجرج‘جافجرجن مہ ’جںیم 
ےہج۔جّدجاجم  اطعجرفجاجی  امعجرجت  ،جدجوجزنجہ  اجک  ے  اعتجٰی  جاجہل 
ےجےیلجدجۃق  اگجہ  ںیہج۔جہسلج  وجںیہ  ےجدجافجرتجیھب  جاجاجدمجہ 
سیب  ےس  دجس  ےس  ٓاجاجد  اجالجم  بس  ،جہ  اجدمجہ  اججہع  جاجدہجیج، 
ےلہپ  ےجرجدجےجی  وہگججں  امتجم  ےجافجےلجرجںیہج۔جاجن  جٹن 
جوکجی الپجگن ںی یھتج۔جہ بس اجہل اعتجٰی ا وصنمجہ اھت ہ ہ بس 
اجیھ وہجی یلچ ںیئگج۔  اجک العجےجںیم رقجب رقجب  جںیہ 
جوضجِر اجوجر ے رفجاجاجاجب ںیَم یھب ِاجاشجءجاجہل دنلجن ےس دنچ دجوجں 
جںیم اجالجم ٓاجاجدجلقتنم وہجاججؤجں اگج۔ اجہل اعتجٰی اجالجم ٓاجاجد ےس اجالجم 

جی غیلبت ے اجم وک ےلہپ ےس زجاجدجہ وجتع اطعجرفجاجےج، اجوجر وسع 
مکانک رصجف اکمجتی ی وجتع ے ذجرجےعجیہ ہن وہجہک اجہل 
جاعتجٰی ے وصنمجوجں ی لیمکت ںیم وجتع ا ذجرجہع یھب ےنبج۔ ےعمج 
جے وحجاجےجےس وضجِرجاجوجر ے رفجاجاجہ ہعمج ِاجاشجءجاجہل ومعجًا ںیہی 
جتیب اجوتجح ںیم ٓاجےجڑپجاجاجرجوجں اگج۔جاجہل اعتجٰی اجس وصنمجے وک 

وجاجں لقتنم وہجے وک رہجاحجظ ےس اجربجت رفجاجےج۔جٓاجنیج۔ جاجوجر 
ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…

1� ّیَرَانِْی1ہی1: الخ1ہ ہبطخ ہعمج ا1ز ہحفص ربمن  َمْن  ُسْبَحاَن  رجوجز ر ابجرجک  جہ 
اججوجدجاجی ذجاجت  وج  وک  اجی  انث  و  جدم 
اجی وکجی  ہن  وکجی  ا  اجس  ےہ  ںی  جرس 
افجی ںیہ  بس  ے  اجس  ریغ  ہشیمہ  وجیہ  جاجی 
اہکجی بس  ےہ  وھججیٹ  اگلجا  دجل  ےس  جریغجوجں 
اجرجاججی ا  دجل  اجک  ےہ  وجیہ  ںیہ  ریغ  جبس 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  یہ  یہی  ریجے  ںیم  جدجل 

ریجا ےہ  وج  ےہ  ریتجا  ریتجاج،  رکش  وہ  جویکجرک 
ریجا ےہ  دجا  رھب  رھگ  ےس  رجم  اجک  رہ  ے  جو 
اجدجریجا رجا  اججا  ٓاجا  وجر  ریتجا  جبج 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

اچبجا ےس  ٓاجافجت  وجاجا  و  اجدجر  جاجے 
اجا وک  ھجت  ےہ  ے  مہ  جٓاجے  جہ  دجر  ریتجے  جمہ 
اججا وک  ھجت  ےہ  ےس  بج  جےہ  جین  دجل  ےس  جریغجوجں 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

اجرجی وبجل  رجوی  اجرجی  دجاعجںی  جریجی 
امہجرجی دجد  و  ر  وجاجرجی  ریتجے  اججؤجں  جںیم 
اھبجرجی اجدی  ر  ے  ٓاجے  ہ  دجر  ریتجے  جمہ 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

رجرب ے  اہججں  وہجوجں  اجر  ریتجے  ونیتجں  جہ 
رسکی وجر  وہجوجں  ہ  وہجں  اہججں  اجدجٔی  جہ 
اجوجر رہم  وہجوجں  ہ  وہجں  اہجں  رمجعِ  جہ 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

وکجب ہ  مہ  ےہ  اکمچ  بج  ہنم  ریتجا  ےہ  جدجاھ 
ابلجب اجب  اججم  ےہ  بس  ای  ل  جوصجد 
بل ٓاجا  رب  ریجا  اجرجب  ےس  رجم  جریتجے 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

دجاھکجے دجن  ہ  وجے  ٓاجے  اجرجے  جاجابجب 
البجے رہمجاجں  ہ  ایپجرجے  ے  رجم  جریتجے 
اپجے ںیم  سج  وصجد  ابجرجک  ڑچجا  دجن  جہ 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 

رجان اجاقجد  اپجک  اجدجرجان  وک  جرقجٓاجں 
رجان زجاجد  اجےن  اپجس  رجان  اعمجد  جرکِ 
رجان دسجاجد  و  دصجق  ایپجرجے  ےہ  جاجری 
ّیَرَانِْی َمْن  ُسْبَحاَن  ابجرجک  ر  رجوجز  جہ 



3�ا�لض ا�رٹ�لنش ����؍�ا�ر�ل���������ء

�جج۔ ٓاجرجیج( ج)جطس ربمن 

اجامجن اجےی جاس 
ج)جزجہت ےس ویپجہت ( ںیمہ و تقیقح ںیم وجہ اجامجن دنسپ 
جےہ وج اجاس ہتخپ وہ سج ے دعب وکجی قیقحت اجس ے اقمجہل ںیم ہن 
جرہ ےکس ۔جضعب اجوجاجت رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص وکجی اجت رفجاجے اجوجر 

َفۡخَر  جرھپ رفجاجے ہ َولَا 
ج)جرتجذمجی اجوجاجب اجانجب اجب ا اجء یف لض اجیب ملسو هيلع هللا ىلصج(

جاجی رطجح ںیم یھب وبجمجرجًا اثمجل ے وطجر ر ہن ہ یسک رخف ے 
جےیل اتہک وہجں ہ ںیم اجہل اعتجٰی ے لض ےس نیقی رجات وہجں ہ وکجی 
جملع اجوجر وکجی اجزجہ رتجن قیقحت ًاعطق ًاعطق ھجم ر وکجی اجر ںی ڈجاجل یتکسج۔ 
جوخجاجہ وکجی یملع رطجق ر اجالجم ی دصجاجت ی اججچ ی اججے ںیم 
اجدجٰی دجرجہ  اجامجن ا  اجوجر ہ  جاجس ا وبثجت دجےن ے ےیل ایتجر وہجں 
جےہ ۔ وجرجہن اجامجن ا اجٰیل دجرجہ اجس ےس تہب دنلب ےہ س اجامجن ی 
جہ وصخجتی ےہ ہ دخجا وخجد اھجمسجےج۔ ویسیبجں دجہع ےئن ےس ےئن 
جولجم اجےن ٓاجے ںیہ ۔ ںیم ے دجاھ ےہ ضعب ولجگ ربھگجا اججے 
اجوجر  اجی وجت اجس ے قلعتم دخجا اعتجٰی ملع دجات ےہ  جںیہجنک ےھجم 
جاجس وجتع ےس دجات ےہ ہ ریحجت وہجی ےہ اجوجر اجےس اجےس ملع دجات 
جےہ نج ے قلعتم ےلہپ ںیم ے یھبک وکجی اجت ہن ڑپجی وہجی ےہ ہن 
جین ۔ اجوجر وجہ ملع وج ٓاجا ےہ وجہ دخجا ی رطجف ےس فشک ے وطجر ر 
جٓاجا ےہ ۔ اہجں ر ولجگ ٓاجے ںیہ اجوجر وگتفگ رجے ںیہ اجوجر دعب ںیم 
جہہ دجےت ںیہ ہ ٓاجپ ے و ملع وخجب ڑپجا وہجا ےہ احجاجہک ںیم 
جے وجہ ملع ںی ڑپجا وہجا اجوجر ہ اجت اجامجن وک اجوجر یھب ہتخپ رجی ےہج۔ 
جوخجاجہ وکجی ا ملع وہ سج وک ولجگ انتک یہ اجاب ایخجل رجے وہجں اجس 
جے اجےن ٓاجے ر وفجًرجا وخجد وخبجد اجس ی تقیقح لھک اججی ےہ ۔ اجر 
جوجہ اجت طلغ وہ و اجس ی یطلغ اجوجر اجر دجرجت وہ و اجس ی تقیقح 

جاجرہ وہ اججی ےہج۔ 

جسج دجر العجہ وبضمجط وہ 
جاجی دجر اجس ا اجر زجاجدجہ وہجا ےہ

جالعجوقجں ا قلعت اجان وہجا ےہ ًالثم ٓاجپ ے اجھ اجم ا قلعت 
جےہ ہ ولجگ رصجف اجان اججےت ںیہ ہ ٓاجپ وک اجالجم ےس تبحم ےہ 
جاجس العجہ ی وجہ ےس ےنتک یہ ولجگ ٓاجپ وک ٓاجےگ ےنلم ے ےیل ےئ 
جاجوجر ہ وج اجس دجر اہجں وجوججد ںیہ بس ٓاجپ وک دجےنھ ے ےیل 
جٓاجے ںیہج۔ احجاجہک ہ رصجف اجم ا قلعت ےہ اجوجر رھپ انتج انتج قلعت 
جڑبجات اججا ےہ اجی ے اطمجق اجس ا اجر ڑبجات اججا ےہ ۔ رجوجل رجم 
ملسو هيلع هللا ىلص ےس یھب احجہ ا اجک قلعت اھت ۔ رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص وک گنج 
جاجد ںیم رھتپ ےگل اجوجر ٓاجپ ملسو هيلع هللا ىلص ے وہجش وہ ےئ ۔ اجس وجت 
جاجک احجی اجو دجاججہنؓ  وضجر ملسو هيلع هللا ىلص ے اپجس ےھت وجہ ٓاجپؐ ی رطجف 
جہنم اجوجر اخمجوفجں ی رطجف ھٹیپ ر ے ڑھکجے وہ ےئ ۔ اجن ی ھٹیپ 
جر اجرجہ ریت ےگل دعب ںیم اجن ےس وجاھ ای ہ ٓاجپ وک ریت ےنگل ےس دجرجد 
جںی وہجی یھت ؟ اجوہجں ے وججاجب دجا ہ ویکجں ںی ۔ رھپ اہک ای 
جہ اجس ا اجاہجر و ںی ایک ۔ وججاجب دجا ہ ںیم ے اجس وجت ُاجف 
جہن ی ہ ُاجف ے اجھ اجاسجن ا دبجن اجات ےہ ۔ ںیم اججات اھت ہ 
جاجر ُاجف یھب ی و مسج ںیم رجزجہ دیپجا وہ اگ اجوجر نکمم ےہ اجس رجزجش 
جںیم وکجی ہصح وضجر ے مسج ا ریت ی زجد ںیم ٓاجاججے اجوجر ریت ٓاجےگل 

ج)جريسجت اجنب اشہجم  جاجس ےیل ںیم ے اجس وجت ُاجف کت ںی ی ۔ 
جاجرجدجو دل �ج ہحفص �ج�ججعب رجگن رجس اجوہجر وبطمجہ اجر وجم �ج�ج�ج�ججءج(جاجرجہ 
جریت وھتجڑجے ںی وہجے ۔ ٓاجلک و یسک صخش وک اجر دجو نی ریت گ 
جاججںی و وجہ ر ڑپجےج۔ و انتج انتج العجہ وبضمجط وہجا ےہ اجان یہ اجس 

جا اجر یھب ڑبجات اججا ےہ ۔ 

اجالجم یہ ےہ  رجم 
ن
�نل�

ی�ش ر� جاجیلص 
)Rationalismج( رجم 

ن
�نل�

ی�ش ر� دجرجتقیقح  یہ  جاجالجم 
جےہ ولجگ و ے یلقع ا اجم لقع رجےت ںیہ رگم اجالجم لقع وک لقع اتہک 
جےہ ہ اجالجم یہ ےہ وج اتہک ےہ ہ سج اجت وک اجو دجلی ےس اجو ۔ 
جرقجٓاجن رجم ںیم اجس ی اثمجل ےہ ۔ اجہل اعتجٰی رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص وک 
جاخمجب ر ے رفجاجا ےہ ہ انجق ریتجے اپجس ٓاجے ںیہ اجوجر ےتہک 
جںیہ ہ و رجوجل ےہ ۔ اجہل اعتجٰی رفجاجا ےہ ہ ہ و چس ےہ ہ و اجہل ا 
ٰفق�وجنج:�جج(

جرجوجل ےہ رگم اجہل اتہک ےہ ہ ہ انجق وھججے ںیہج)جالم�ن
اجوجر  جاجس ا بل ہ ےہ ہ وچجہک وجہ وج ھچک ےتہک ںیہ ے دجلی 
جاجوجرجے دجل ےس ےتہک ںیہ اجس ےیل وھججے ںیہج۔جس رقجٓاجن رجم 
جو اتہک ےہ ہ وج اجو دجلی ےس اجوج۔ ولجگ ےتہک ںیہ ہ اجالجم ولتجاجر 
جے ذجرجےع الیھپ ےہ رگم ںیم اتہک وہجں ہ وجہ اجس ٓاجت ر وغجر رجں 
جہ رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص ے اپجس ولجگ ٓاجے ںیہ اجوجر ےتہک ںیہ ہ 
اجامجن اجے ںیہ نک دخجا  اجوجر ٓاجپؐ ی رجاجت ر  جمہ املسمجن ںیہ 
جاعتجٰی اجن ے قلعتم اتہک ےہ ہ ہ وھججے ںیہ وج ذمجب ولتجاجر ےس 
جالیھپجا اججوجے اجس ی و ہ وکجش وہجی ےہ ہ ولجگ اجم یہ اجایجر 
جر ںیل ۔ رگم اہجں اعمجہل رب سکع ےہ ۔جولجگ وخجد ٓاجر ےتہک ںیہ ہ مہ 
جاملسمجن ںیہ نک اجن وک ہہ دجا اججا ےہ ہ مت املسمجن ںی ویکجہک مت ے 
جدجلی اجوجر وھججے دجل ےس ےتہک وہ ۔ ہ اجک اہجت فیطل اجت 
رجم ےہ ہ وکجی دیقعجہ وج دجل ےس ہن اجا اججے 

ن
�نل�

ی�ش جےہ یہی اچس ر�
جاجوجر سج ی اینبجد دجاجل ر ہن وہج، اجےن ے اجلب ںی ۔ اجی اجت وک 

جدخجا اعتجٰی ے اجن وظفلجں ںیم ایبجن ایک ےہ ہ لَِیۡھِلَک َمۡن َہَلَک 
(جاجالجم  ج:�ج�ج َنٍۃ)الانفال  بَِیّ َعۡن  َحّیَ  َمۡن  َنٍۃَوّیَۡحٰی  بَِیّ َعۡن 
جی اینبجد ہ ےہ ہ سج ے رمجا ےہ وجہ دجلی ےس رمجے اجوجر سج ے 
جزجدجہ وہجا ےہ وجہ دجلی ےس زجدجہ وہ اجوجر لقع یہی اجیت ےہ ہ سج 
جملع ے قلعتم دجرجاجت رجا وہ اجس ے یقیقح اجرہ ے اپجس اججوجں 
جًالثم رمجض وہ و بیبط ا ڈجاجرٹ ے اپجس اججوجے اجوجر ڈجاجرٹجوجں ںیم 
جےس یھب اجس وک ےنچ وج وجاجع ںیم اجس نف وک اججات وہ ۔ رگم ہ ے یلقع 
جےہ ہ اجاسجن اجک ڈجاجرٹ ا اجاخجب ر ے رھپ اجس وک اجس ے ہخسن 
جے قلعتم وشمجرجہ دجے ۔ لقع ا الہپ اجم اجاخجب رجاجےہ اجس وک 
جاجےی ہ ڈجاجرٹ ے اجاخجب رجے ںیم تنحم ر ے ۔ رگم بج اجس 
جے ڈجاجرٹ ا اجاخجب ر ایل و رھپ اجس ا دجوجرسجا اجم ہ ےہ ہ اجس ے 
جاتبجے وہجے ہخسن وک وبجل رجے اجوجر وخجد اجس ا اجاتجد ہن ےنب ویکجہک 
جرہ اجک صخش اجےن ہشیپ وک وخجب اتھجمس ےہ ۔ اجی رطجح ذمجاجب ا احجل 
جےہ ۔ لقع اجیت ےہ ہ بج کت یسک ذمجب ی دصجاجت اجت 
جہن وہ اجس وک وبجل ہن ایک اججے ۔ نک ہ اجت لقع ے الجف ےہ 
جہ اچس ذمجب دجھک ر اجوجر ولجم ر ے رھپ اجس ے ومکحجں ر رجح 
جرجے اجوجر اجےن اشنمجء ے اطمجق اجس وک انبجا اجےہ ۔ دخجا اعتجٰی یہ 
جاتب اتکس ےہ ہ وجہ سک رطجح رجاجی وہ اتکس ےہ ، مہ اجےن اجک امہمجن 

جوک ریغب اجس ے اتبجے وہجے ہ وجہ سک رطجح رجاجی وہ اتکس ےہ ،  
جرجاجی ںی ر ےتکس ۔ رھپ دخجا اعتجٰی وک ریغب اجس ے اتبجے ے اجےن 
جن ڑھگجت رطجوقجں ر دجم اجرجر سک رطجح رجاجی ر ےتکس ںیہ ۔ 
جامہجرجا رفجض ےہ ہ اجس ےس وجںی ہ دخجاجا ریتجی رجا دنمجی سک 
جذمجب ںیم ےہ اجوجر دخجا اجاجم ےہ ہ وجہ اتبجے ہ وکجاس ذمجب اجس 
جا دنسپجدجہ اجوجر اشنمجء ے اطمجق ےہ اجوجر سک ذمجب ر لمع ر ے مہ 
جاجس ی رجاجدنمجی احجل ر ےتکس ںیہ ۔ س اجالجم ے لقع ی اینبجد 
جوک اجم ایک ےہج۔ امہجرجا رفجض ےہ ہ مہ ڈجاجرٹ ے اجاخجب ے وجت 
جلقع ےس اجم ںیل نک بج مہ اجک ڈجاجرٹ ا اجاخجب ر ںیل و ہ 
جامہجرجا رفجض ںی ہ مہ اجس ے اتبجے وہجے ہخسن ر رجح رجں ۔ 
جیل اتکجوجں ا ہ رطجق اھت ہ وجہ یتہک ںیھت ہ مہ ےتہک ںیہ ہ مت اجن ول 

جنک اجالجم ی ہ میلعت ںی ۔ 
وجہ  اجک اقمجم ر الم  اپجدجرجی ےھجم  اجک  جدجر ی اجت ےہ ہ 
جسی اجل ےس دنہجو ، املسمجوجں ںیم غیلبت رجرجا اھتج۔ ںیم ے اجا 
جہ اجس ےس وگتفگ رجوجں ۔ اجس ےس المجاجت ی ۔ وجہ وچجہک اجزجاجر 
جںیم الم اھت اجس ےیل ںیم ے اجس ےس اکمجن ر ےنلم ے ےیل وجت 
جاجاگ ۔ بج ںیم دجوجرسجے دجن اجس ےس ےنلم ے ےیل ای و ںیم 
جے وجاھ ہ ٓاجپ ے ذمجب ی اینبجد سک ہلئسم ر ےہج۔ اجس ے 
۔  جر  ِحۡیِد  وۡ 

َ
الّت فِی  جاجوجرتَۡثِلیث  ۡثِلیِث  

َ
الّت فِی  تَوِۡحۡید  جاہک  

جںیم ے اجس ےس دجرجاجت ایک ہ ذجرجا ےھجم ہ اھجمسجےئ و یہسج۔ یبمل 
جوگتفگ ے دعب اجس ے اہک ہ ںیم ے اجس ہلئسم ی اجیھ رطجح 
جڈٹجی ںی ی اجوجر ںیم اجس وک اجس ےیل اجاتجوہجں ہ اجلب ںیم اھکل 
جےہ ۔ ںیم ے اہک ہ اجوجل و دجرجت ںی ہ اجلب ںیم اجس ی میلعت 
جےہ ۔ دجوجرسجے اجر وہ یھب و مہ ےسیک اجس وک میلست ر ےتکس ںیہجویکجہک 
جاجلب ا اجان و اجس ہلئسم ے اجےن ر وجوقجف ےہ ۔ رھپ اجس ے اہک 
جہ افکجرجہ ے ہلئسم ی ںیم ے وخجب ایتجرجی ی ےہ اجس ںیم وگتفگ 
جر ںیل ںیم ے اہک تہب اجاھ ۔ بج اجس ںیم وگتفگ رشجوجع وہجی و 
جٓاجر ںیم اجس ے اہک ہ اجل اجت ہ ےہ ہ ریجے اجں اجپ ا 
جہ ذمجب اھت اجوجر ںیم اسیعجی وہجں ۔ اجس ےیل ںیم اجس وک اجات وہجں 

جوجرجہن ریجے اپجس اجس ی وکجی دجلی ںیج۔
جو ہ رطجق تہب طلغ ےہ ہ الفجں اجت الفجں اتکجب ںیم یھکل 
جےہ اجس ےیل اجس وک اجن ول ۔ الہپ وجاجل و ہ ےہ ہ اجس اتکجب ی 
جدصجاجت ا ایک وبثجت ےہ ۔ وجہ اتکجب ےلہپ یچس اجت وہ اججوجے 
جو رھپ اجس ے یلیصفت احجاجت اجےن ے اجلب وہ ےتکس ںیہجویکجہک ہ 
جاجت و رہ وکجی ہہ اتکس ےہ ہ ریجی اتکجب یچس ےہ ۔جدجاجل ےس 
جبج کت اجس دجوجٰی ا ہلصیف ہن وہ سک رطجح یسک اتکجب وک اجا اج اتکس 
جےہ نک بج اجت وہ اججے ہ الفجں اتکجب دخجا ی اتکجب ےہ اجوجر 
جاجس وجت یھب وجاجبج اجلم ےہ و اجس ے قلعتم یھب ہ انہک ہ مہ 
جاجس ے رہ اجک مکح وک اجین لقع ے اجتحت ا ر رھپ اجںی ےگ اجدجاجی 
جےہ ویکجہک الیصفتجت ںیم ہشیمہ اجرہ نف ی اجت ر اجابجر ایک اججا ےہ ۔ 
جہ دحیلعجہ اجت ےہ ہ وجہ اتکجب اجھ یہ ہ یھب اتب دجے ہ ویکجں الفجں 
جمکح وک اجوج۔ رگم اجک صخش وج رہ مسق ے دجاجل ی رجو ےس اجات وہ ہ ہ 
جدخجا ا الکجم ےہ اجس ے ےیل قح ںی ہ وجہ اجس ے اجاکجم ر رجح 
جرجے ہ الفجں اجت اجین اجےی اجوجر الفجں ںی ہک اجس ے ریپجو 

جا و ہ رفجض ےہ ہ وجہ اجس ے رہ مکح وک اجے ا رھپ اجس ی دصجاجت 
جےس اجاکجر رجے ۔ اسیج ہ اجک صخش ا قح ےہ ہ وجہ رتجن ڈجاجرٹ 
جا اجاخجب رجے نک ڈجاجرٹ ا اجاخجب ر ےنیل ے دعب اجس ا ہ قح 
جںی ہ وجہ اجس ے اتبجے وہجے ہخسن ر رجح رجے ہ اجس ںیم 
ڈجاجرٹ  اجوجر الفجں ویکجں ںیج۔جاجر وکجی صخش  دجوجاجی ویکجں ےہ  جالفجں 
جے اتبجے وہجے ہخسن ر رجح رجے اگ و ڈجاجرٹ اجس وک ےہک اگ ہ 
جو اجس ملع ےس اججل ےہ وج ںیم اتبجا وہجں اجس ر لمع رج۔ اجی رطجح 
اپجس  ے  ٓاجپ  صخش  وکجی  اجر  ۔  ےہ  ڑپجا  اجوجن  ے  جًالثمجٓاجپ 
اجوجر ےہک ہ ٓاجپ اجس رطجح اجس دقمجہ وک الجںی  جدقمجاجت اجے 
جسج رطجح ںیم وہکجں و ٓاجپ اجس وک یہی وججاجب دجں ےگ ہ اجوجن 
جںیم ے ڑپجا ےہ اجس ےیل دقمجہ ی اجرجویجں اجوجر اجوجی وتکنجں وک 
جںیم یہ ھجمس اتکس وہجں مت اجس ںیم دجل دجےن وجاجے وکجن وہ ؟ س رہ 
جاجک صخش ا قح ےہ ہ وجہ ڈجاجرٹ اجوجر ریبجرٹ ا وجلی ا اجاخجب رجے 
جوجت وخجب لقع ےس اجم ے اجوجر اجیھ رطجح رجح رجے ۔ ضحم 
جڑبجے اجن وجرجڈ اجوجر دجاجولجں ے ومکچجں ںیم ہن ٓاجے نک بج 
جاجل قیقحت و دتجقی ےس ولجم ر ے ہ وکجاس ڈجاجرٹ ا ریبجرٹ ا وجلی 
جاجلب ےہ و رھپ اجس ے وخسنجں اجوجر اجس ی اجتجوجز ںیم دجل ہن دجے 
جاجوجر یہی دنملقعجی ا رجہت ےہ اجی رطجح رہ اجک صخش ر ہ رفجض ےہ ہ 
جوجہ اجےن وچبجں ی میلعت و رتجتیب ے ےیل اجےھ ےس اجاھ رجوجرس اجوجر 
اجوجر اجج التجش رجے نک التجش ر ےنکچ ے دعب ہ قح  جدجرجہ 
جںی ہ رجوجرس وک وشمجرجہ دجے ہ سج رطجح ٓاجپ ڑپجاجے ںیہ ہ 
جرطجق کیھٹ ںی سج رطجح ںیم اتبجا وہجں اجس رطجح ڑپجاجںی 
جاجوجر اجر ٓاجپ ریجے اتبجے وہجے رطجق ر ڑپجاجںی ےگ و ںیم 
جڑپجاجے دجوجں اگ وجرجہن ںیج۔ احجاجہک ہ تخس رتجن یطلغ وہ ی ویکجہک 
جوج سج نف ا ٓاجدجی وہجا ےہ وجیہ اجس ے قلعتم وخجب ھجمس اتکس ےہ 
اجل ذمجاجب دجوجوجں ے  اجوجر  وجاجولجں  رجم 

ن
�نل�

ی�ش جدجوجرسجا ںی ۔ س ر�
رجم وجاجولجں 

ن
�نل�

ی�ش جیطلغ ی اجوجر دجوجوجں اجرفجاجط و رفتجط ںیم اج ڑپجے ۔ ر�
جا ہ انہک ہ وج امہجرجی لقع ںیم ٓاجے اگ اجںی ےگ یطلغ ےہ اجوجر اجل 
جذمجاجب ا ضحم ہ انہک ہ وچجہک امہجرجا ذمجب میلعت دجات ےہ اجس ےیل 
جاجےس اجان اجےی یطلغ ےہج۔ اجالجم ے وجیط رطجق اجایجر ایک ےہ ۔ وجہ 
جاتہک ےہ ہ ےلہپ مت وخجب وغجر رجو اجوجر دجوھ ہ اچس ذمجب وکجاس ےہ اجوجر 
جسک ںیم اچسجی ے دجاجل اجوجر اشجاجت اجوجر ربجاجت ںیہجبج مت اجین 
جلقع ے زجوجر ےس ہ ولجم ر ول ہ الفجں ذمجب اجس وجت دخجا ی 
جرطجف ےس ےہ ۔ رھپ اجس ے اجاکجم ے ٓاجےگ وچجن وجرچجا ہن رجو 
جاجن وک اجب اجوج۔ سج رطجح اجک ڈجاجرٹ ے ہخسن ر ریغب وچجن و رچجا ے 
جلمع رجا اجےی ہ اجک دجرجایجی رجہت ےہ ۔ اجس ے اطمجق امتجم 
جاجںی وجاجح وہ اججی ںیہ اجوجر لھک اججا ےہ ہ وکجاس ذمجب قح ےہ ۔ 
�ج�ج�ج�ججءج( �ج�ججدجرب  ج)جاجلض 

ج٭ج…ج٭ج…ج٭

آزمائش کے بعد ایامن کی حقیقت کھلتی ہے
  )مسٹر ساگر چند بیرسٹرایٹ الء کو حرضت خلیفۃ املسیح الثانی کی نصائح فرمودہ 6؍ دسمرب 1919ء بیت املبارک قادیان(
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جامججت اجدمجہ رجین ے لنشین ہبعش غیلبت ںیم دخجت رجے 
اجحیس  ۃفیلخ  رضحجت  ہ  یھت  وخجاجش  دشجد  ہ  ی  اجابجب  ہلمج  جوجاجے 
جاجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ی دخجت ںیم احجر وہ ر وضجر 
اجوجر  رجامجی  رجاجت  ربجاجہ  قلعتم  ے  اجوجں  ے  غیلبت  ےس  وجر  جرُ 
جدہجاجاجت احجل رجںج۔ اجس رغجض ےس ونججرجی �ج�ج�ج�ججء ںیم اجک 
اجرجاجل یئگ  اجوجر ی دخجِت اجدجس ںیم  جرحجرجی دجرجوخجاجت وضجِر 
اجرجل  �ج�ج؍  اجزجرجاجہ تقفش  وججاجب ںیم وضجِرجاجوجر ے  جسج ے 
اجرجاجد رفجاجاج۔جاجدمجہلج۔ اجس ہبعش ےس  �ج�ج�ج�ججء وک احجر وہجے ا 
جکلس اجابجب وک بج اجس وخجربجی ےس علطم ایک ای و بس ے اجس 

جمی اجاشجن اعسجدجت ر اجہل اعتجٰی ا رکش اجدجا ایکج۔
جرقمجرجہ رجوجز دجوجرہ وجے اجک ےجب دجسم لض دنلجن ےس ہقحلم 
جومجد اجل ںیم ہ المجاجت وہجی سج ںیم رمجزجی ہبعش غیلبت ی میٹ ے 
اجوجاجت  �ا و ربممجاجن اجل وہجےج۔ المجاجت ےس لبق فلتخم  جرقت�ی�جً
اجدجاجیگ ںیم وجت  جںیم یئک ربممجاجِن وجد ے دجسم لض ںیم وجاجل ی 
جرصجف ایکج۔ وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجزجرجاجہ تقفش 

�ا اجک ہٹنھگ ہبعش غیلبت رجین ی میٹ وک اطعجرفجاجا اجوجر اہجت یتمیق  جرقت�ی�جً
ذجاجکج۔ وجاجزجاج۔جاجدمجہل ٰیل  جاصجح ےس 

ےس  تقفش  امکجل  ے  وضجِرجاجوجر  ر  اجاتجم  ے  جالمجاجت 
جاجنی وک رجوجس ی وصجرجت ںیم اجےن اجھ اصتجوجر اجرتجوجاجے ی 
اجوجر امتجم یہ ربممجاجن وجد ے وضجر رُ وجر ےس  جاجاججزجت اطع رفجاجی 

جرشجف اصمجہح احجل ایکج۔
یغیلبت  فلتخم  وجاجی  وہجے  ںیم  رجین  دصقم  ا  المجاجت  جاجس 
ر ے وحجاجہ ےس رجاجامجی احجل رجا 

ن
�چ�

یل�ن � اجوجر ےئن �چ جرسجرجویجں 
وجاجے اسمجل ا ذجر  اجابجب ے غیلبت ںیم شیپ ٓاجے  جاھتج۔جانچجہچ 

جایک سج ر وضجر اجوجر ے یتمیق دہجاجاجت و رجاجامجی ےس وجاجزجاج۔
اجوجر  اتبجا ہجوضجر  اجلض وک  امنجدنجہ  وجد ے  جاجک ربمم 
جے ڑبجی رہگجاجی اجوجر تہب یہ ایپجرجے اجدجاجز ںیم امتجم وجاجاجت ے 
امہجرجے  اجوجر ی سلجم ںیم انھٹیب یہ  رفجاجےج۔ وضجر  جوججاجاجت اطع 
جےیلجاجک inspirationجا وجبج اھتج۔ وضجر اجوجر ے ںیمہ 
جدہجاجت رفجاجی ہ مہ اجالجم ے اغجم وک الیھپجے ے اجم وک َاجوجر 

جزی رجں اجوجر اجی بس دخجا اعتجٰی جر وھچجڑ دجںج۔ وضجر اجوجر ے ہ 
جیھب رفجاجا ہ وہ اتکس ےہ ہ ولجگ اجیھب امہجرجے اغجم وک اننس  جدنسپ ہن 
جرجں نک اظبجرہ وجاجدہ یہی ںیہ اجوجر وگشیپجویجں ےس یھب یہی اتگل ےہ 
جاجوجر اجرجخ یھب یہی اتبجی ےہ ہ بج کت وھٹجر ہن ےگل ولجوجں ی 
جاجالجح ںی وہجیج۔ بج اجن ولجوجں وک وھٹجر ےگل ی ب اجںی 

جاجد ٓاجے یج۔   warning جامہجرجی دجی وہجی 
جوضجِر اجوجر ے احجل یہ ںیم المجاجت ے ےیل ٓاجے وجاجے 
اتبجا ہ رجین ے  وحجاجہ ےس  اجک رجن ایسجدتجاجن ے  جوجاجے 
جاپجچ یف دص ولجوجں وک یھب اجیھب امججت ا اعتجرجف ںی ےہ اجوجر رھپ 

جاجس اجرم ر اجص زجوجر دجا ہ ٓاجپ دل اجزجدل اجوجر زیجی ےجاجھ 
وضجؑرجی  اجوجر  اعتجرجف  ے  اجالجم  ہیلع  وجوجد  حیسم  اجدجس  جرضحجت 
جتث ے دصقم ےس رجین ے رہ رفجدجوک اعتمجرجف رجوجاجے ی وکجش 

جرجںج۔
جوضجِر اجوجر ے رہ العجے ے زجاجج اجوجر وجاجں ےنسب وجاجولجں 
جی ایسفنجت وک شیپ رظن رجےت وہجے یغیلبت رجوجرجاجم رسجاجاججم دجےن 
زجّرجں  جزین ومجمجی وطجر ر غیلبت ے اجوجں وک رت رجے ے ےیل 

وجاجزجاج۔ ےس  جدہجاجاجت 
اجاچجرجچ ہبعش غیلبت رجینج( ج)جرجوجرجٹج: وفصجاجن اجدم کلم ۔جٓاجس 

جلنشین ہبعش غیلبت امججت اجدمجہ رجین جے رجاجاجرجاجن و اجرجانجن ی 

جاجدّجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز جےس المجاجت جرضحجت اجری اجومجنی 

جلنشین ہبعش غیلبت امججت اجدمجہ رجین وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز ی اجربجت تیعم ںیم

�ج�ج اجوجر ی رصمجوجایجتج…ج…ج…ج…جاجز ہحفص ربمن  جہیج:جوضجر 

جرص  امنجِز  ںیم  دنلجن  لض  دجسم  ے  اجوجر  ج٭ج…جوضجر 
اجن  اجوجر  رفجاجا  اجالعجن  ا  جاکجوحجں  ذجل�  دجرجج  دعب  ے  جڑپجاجے 
دجاع رجوجاجیج۔ زین رفجنیقی وک  اجربجت وہجے ے ےیل  جاکجوحجں ے 

اجوجر ابجرجابجد دجیج۔ جرشجف اصمجہح اشخب 
ج٭ج…جزجزجہ وجاجہ ابجرجک تنب رکمجم ابجرجک اجدم اصجب 
ہبعش  ہلسج۔  )جرمجی  اصجب  اجدم  سیلج  رکمجم  جرمہجاجہ  )جرجوجہ( 
AARC(جاجنب رکمجم ریہظ اجدم رجدی اصجب )جاجرجن اجم یٹ اجے(

ج٭ج…جزجزجہ دیمحتجہ ابجرجک )جوجاجہفٔ جو( جتنب رکمجم ابجرجک 
دجرجہ  علم 

اجدم اصجب )م�ت اجرص  جرمہجاجہ رکمجم  جاجدم اصجبج)جرجین( 
اصجب  رفظ  اجدم  رفظم  رکمجم  جاجنب  رجین(  اجدمجہ  اججہع  جاجدہج۔ 

)جرجینج(ج۔
رکمجم  جوج(جتنب  )جوجاجہفٔ  رجوجاجن  انجل  اتجہ  ج٭ج…جزجزجہ 
جاجوجر اجدم رجوجاجن اصجب )جرجین( جرمہجاجہ رکمجم وجاجص اجدم وخجرجدی 
جاجنب رکمجم زجاجدہ  علم دجرجہ اجدہج۔ اججہع اجدمجہ ڈینیکجا( 

جاصجب )م�ت
جاجدم وخجرجدی اصجبج۔

اصجب  اجدم  دجاجؤجد  رکمجم  تنب  اجدم  اجہف  ج٭ج…جزجزجہ 
)جرجین( جرمہجاجہ رکمجم احجظ الفجح اجدجن اصجب )جوجاجفِ جو( جاجنب 

اجدجن اصجب )جرجینج(ج۔ جرکمجم لیلخ 
دجن  اجدم  ریصن  رکمجم  تنب  دجن  نمث  اجرجہ  ج٭ج…جزجزجہ 
اجدم اتغچجی  افجز  جرمہجاجہ رکمجم  اجے(  اجریج۔ دنلجن  )جرجلن  جاصجب 

اجاججز اجدم اتغچجی اصجب )جربجمھگ( جاصجب اجنب رکمجم 
اجدم  رفظم  رکمجم  تنب  رفظمجوچجدہجرجی  وجہہ  ج٭ج…جزجزجہ 
جوچجدہجرجی اصجب )جاجرمجہک( جرمہجاجہ رکمجم امعجد افجرجوجق اصجب )جوی 

اجدم اجولجں اصجبج۔  افجرجوجق  جاجنب رکمجم  جاجلج۔ ویجے( 
میلک  رکمجم  جوج(جتنب  )جوجاجہقٔ  رجامجن  اجدجہ  ج٭ج…جزجزجہ 

فیطل  دینج  رجاجہ  رکمجم  جرمہجاجہ  )جنٹ(  اصجب  اجرجامجن  جربجاجت 
جاصجب اجنب رکمجم رجاجہ دبع اجفیط اصجب )جاجرٹس(

المجاجوجں  دجرتجی  جٓاجج  جاجوجاجر:  ربجوجز   اجرجل  ج٭…��؍ 
 Special( دجوجرجاجن ویجاجڈٹ زنشین ے اجک وصخجی امنجدنجہ جے 
ےس  اجوجر  وضجر  ی  اصجب  دیہش  اجدم  Rapporteur(جرکمجم 
جالمجاجت وہجیج۔ وجوصجف ی المجاجت ا دجوجرجاجہی دجس ےس دنپجرجہ ٹن 
جاجوجر  جا اھت سج ںیم اجوہجں ے رجیم اعتجرجف وجریغجہ ے دعب وضجِر 
جےس فلتخم اجوجر ر ابتجدجہ ایخجل ایکج۔ اجوہجں ے امججت اجدمجہ ی 
جاخمجتف ے اجرجہ ںیم وضجِر جاجوجر ےس ھچک وجاجاجت وجےھ اجوجر وی اجن 

جاجو ںیم اجےن اجوجں ے اجرجہ ںیم اعتجرجف شیپ ایکج۔
ذجر ایک ہ یسک ے  جاجوجر ےس ہ یھب  جوجوصجف ے وضجِر 
دجر  یسک  ی  رصمجوجایجت  اجوجر  جاجر  اجوجاجِت  ے  جاجوجر  وضجِر  جُاجںی 
جلیص اتبجی ےہج۔ اجوہجں ے اہک ہ ںیم ریحجاجن وہجں ہ وضجر 

جسک رطجح دحمجوجد وجت ںیم اجس دجر اجوجں وک ومس ےتیل ںیہج۔
جاجوہجں ے اہک ہ وجہ دعتمجد ذمجیب ڈیلجرجز ےس ےتلم رجےت 
رجوجڑجوجں  اجوجوججدجہک  وضجر  ہ  ےہ  ن  أتمجر  تہب  اجت  ہ  جںیہج۔ 
اجدجاجِز  اعجزجاجہن  اجوجر  اجدجہ  اجاہجی  اجاجم ںیہ نک رھپ یھب  جولجوجں ے 

اجانجے ںیہج۔  جزجدجی 
ج٭ج…جاجی رطجح ٓاجج رجین ے ہبعش غیلبت ےس کلس و ے 
اجوجر ےس المجاجت  اجک وجد ی یھب وضجر  جرقجب ربممجاجن ر لمتشم 
وفجوجز  اجامجی  وجر ی تیعم ںیم  المجاجت ے دعب وضجر رُ  جیھتج۔ 

جوہجںیج۔
اجوجر رکمجم  المجاجوجں ے دعب وضجر  ج٭ج…جٓاجج اجم وک یلمیف 
جسیلج اجدم اصجب )جرمجی ہلس ۔ AARC(جاجوجر زجزجہ وجاجہ 
رقتجب  جی  رجوجہ(  اصجبج۔  اجدم  ابجرجک  رکمجم  )جتنب  جابجرجک 
اجوتجح’  ‘جتیب  دجسم  ےئل  ے  رجے  رشجت  ںیم  وجہم  جدجوجت 
جرشجف ے ےئج۔ وضجر اجوجر ے امنجِز جرغجب دجسم ‘جتیب اجوتجح’ 

جاعجرجی وی اجس اجے ے رجاجاجرجاجن وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز ی اجربجت تیعم ںیم  جلنشین ہبعش میلعت اجرقجٓاجن و وجفِ 

جںیم ڑپجاجی سج ے دعب وجہم ی رقتجب وک رجوجق یشخبج۔
ج٭…��؍ اجرجل ربجوجز وجوجاجر: جٓاجج اجری اجومجنی رضحجت  
جاجدمجہ ے  جۃفیلخ اجحیس اجاخجس اجدّجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز امججتِ 
جاجوجر دجسم  جرجڈ ںیم لقتنم وہ ےئج۔جوضجِر  �ٹلف�و ٓاجاجدج،  اجالجم  جےئن رمجز 
جلض دنلجن ںیم امنجِز جرص ڑپجا ر ےھ ےجب ے ھچک دعب دجو زہجاجر 
جےس زجاجد اجدمجی اجابجب و وخجاجنی اجوجر وچبجں ی وجوججدجی ںیم دجاع 
‘جاجالجم  اجوجر اجم اجت ےجب ےس ھچک ےلہپ  جرجوجا رجرجوجاجہن وہجے 
اجدمجویجں  اجرفجوجز وہجے اہججں ڑکنیسجوجں ی دعتجاجد ںیم  جٓاجاجدج’جرجوجق 
جدجاعجؤجں ا وجرجد رجے وہجے اجےن اجاجم وکج‘جرصِ جالجت’ جںیم وخجش 
جٓاجدجد ےنہک ے ےیل وجوججد ےھتج۔ دعب اجزجاجں وضجِر جاجوجر ے ‘جدجسم 

جابجرجک’ جںیم یل امنجِز جرغجب ڑپجاجیج۔ 
ج٭…��؍ اجرجل ربجوجز دبجھ:  جوضجر اجوجر ے امنجز رص ے 
)جوجاجہف  جاجہی دنسجو  دجاعجؤجں ے اجھ زجزجہ   اجےن دجرت ےس  جدعب 
جو(  جتنب رکمجم رجافجت اجدم دنسجو اصجب ی رجیت رفجاجیج۔ زجزجہ 
اجرص  اجدم  اجنب رکمجم اشبجرجت  جی اجدجی رکمجم احجظ دمحم عیفش اصجب 

)جرمجوحجم( جے اجھ ےط اپجی ےہج۔

اجزعجز اجہل اعتجٰی جرصجہ  اجدجہ  جاجوجر  جالمجاجت وضجِر 
دجرتجی  رجوجز  نی  ے  جاجوجر  وضجِر  دجوجرجاجن  ے  ہتفہ  جاجس 
اججتج،  جہغ  اجرسجاجِن  رفجاجںیج۔ دعتمجد  المجاجںی  ذجاجی  رجوجز  دجو  جہکبج 
رجےن  قلعت  ےس  وجاجیٹ  جوجل  دجرجاجنج،  ے  رجاجل  جرمجزجی 
اجین دجرتجی  جاجوجر ےس  اجابجب ے وضجِر  اجوجر دجرگ  جوجاجے ّزعمجزجن 

اجوجر رجامجی احجل یج۔  جالمجاجوجں ںیم دہجاجاجت 
جدجو دجن ے دجوجرجاجن وہجے وجاجی ذجاجی المجاجاجوجں ںیم ��؍ 
ر اجوجر��؍ اجابجب ے اجرفجاجدجی وطجر رجوضجِر جاجوجر ےس رشجِف  ی�ن ف�یمل�

جالمجاجت احجل ایکج۔جاجےن ٓاجا ےس المجاجت ے ےیل احجر وہجے 
اجابجِب جامججت ا قلعت��؍ اممجک ےس اھت نج ںیم   اجن  جوجاجے 
یمج،  ج� �

�ج�یل جرجینج،  جزجاق��ت�اجنج،  جٓاجرٹجایج،  جایجاج،  جڈینیکجاج،  جاجرمجہکج، 
اجوجر ویجے اجل ںیہج۔ جنیج، جاین 

الْقُُدِس ِبرُْوِح  ِاَماَمَنا  یِّْد 
َ
ٔا ُھّمَ 

ٰ
اَلّل

عَِزیًْزا نَْصًرا  َوانُْصرُہ  کَاَن   َما  َحْیُث  َمَعٗہ  وکُْن 
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ّنَ ُمَحّمًَدا َعْبُدٗہ َو َرُسوْلُٗہ۔
َ
ْشَھُد ٔا

َ
ُہ َوْحَدٗہ لَا َشِریَْک لَٗہ َؤا

ٰ
ا الّل

َ ّ ا إِلَٰہ ِال
َ ّ ْن ل

َ
ْشَھُد ٔا

َ
 ٔا

ِہ الّرَۡحٰمِن الّرَِحۡیِم﴿۱﴾ 
ٰ
ْیٰطِن الّرَِجْیِم-ِبۡسِم الّل

َ
ِہ ِمَن الّش

ٰ
ُعوُْذ ِبالّل

َ
ا بَْعُد َفٔا ّمَ

َ
 ٔا

﴾۵﴿ؕ ؕ﴿۴﴾ ِاّیَاَک نَۡعُبُد َو ِاّیَاَک نَۡسَتِعیُۡن  یِۡن  ۙ﴿۳﴾ ٰمِلِک یَوِۡم الّدِ ۙ﴿۲﴾ الّرَۡحٰمِن الّرَِحۡیِم  ِہ َرّبِ الٰۡعَلِمیَۡن 
ٰ
  اَلَۡحۡمُد لِّل

﴾۷﴿٪ ٓالِّیَۡن 
َ

ِذیَۡن اَنَۡعۡمَت َعَلۡیِھۡم ۙ۬ َغیۡرِ الَۡمۡغُضوِۡب َعَلۡیِھۡم َو لَا الّض
َ ۙ﴿۶﴾ ِصَراَط الّ َراَط الُۡمۡسَتِقۡیَم   ِاۡہِد نَا الّصِ

جٓاجج نج دبجرجی احجہ ا ںیم ذجر رجوجں اگ اجن ںیم الہپ اجم ےہ رضحجت ِخَراْش بن ِصّمَۃ جاجاصجرجیؓ اج۔ رضحجت 
اجوجاجد  جی  خراشؓ  جاھتج۔ رضحجت  اُِمّ َحِبیب  اجم  ا  وجاجدجہ  ی  ٓاجپؓ  اھتج۔  جےس  بنو ُجَشْم  اجخ  جا قلعت زخجرجج ی  ِخَراشؓ 
جںیمَسلَمہ اجوجر دبعجاجرجنٰ اجوجر اعجہش اجل ںیہ ۔ رضحجت ِخَراشؓ جے زغجوجۂ دبجر اجوجر اجد ںیم رشجت یج۔ اجد ے دجن ٓاجؓپ 

جوک دجس زجم ٓاجےج۔ ٓاجؓپ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے اجرہ ریت اجدجاجزجوجں ںیم ےس ےھتج۔
1990ء( بریوت   العلمیہ  دارالکتب  الصمہ،  نب  خراش   425 صفحہ   3 جلد  الکربٰی  )الطبقات 

جزغجوجۂ دبجر ںیم رضحجت ِخَراشؓ جے اَبُو الَْعاص جوک وج یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ے دجاجاجد ےھت اجريس انبجا اھتج، 
جدی ایک اھت ۔

انب  دار  ملسو هيلع هللا ىلص۔  رسول  بنت  زینب  زوج  الربیع  انب  العاص  ایب  ارس   312 صفحہ  ہشام   انب  )سریت 

2009ء( بریوت  حزم 

ھانجا اجم َعِتْیک  ھانؓ ےہج۔ رضحجت ُعَبْید بن تَّیِ جدجوجرسجا ذجر نج احجی ا ےہ اجن ا اجم رضحجت ُعَبْید بن تَّیِ
ھانجے  ھانجیھب ایبجن ایک اججا ےہج۔ اجن ی وجاجدجہ ا اجم لیلٰی بنت َعِتیکجاھتج۔ ٓاجپؓ رضحجت اَبُوالَْھْیَثم بن تَّیِ بن تَّیِ
جہ  عََق� اجاصجر ے اجھ تعیبِ  جرّ  ُعَبْیدؓ  بنو عبدالْاَْشَھل ے وفیلحجں ںیم ےس ےھتج۔ رضحجت  اجوجر ٓاجؓپ  جاھبجی ےھت 
جاجاجت اجم  جے اجنی ؤ جںیم اجل وہجےج۔ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے ٓاجؓپ ے اجوجر رضحجت َمْسُعود بن َرِبْیع 
جرفجاجیج۔ ٓاجؓپ اجےن اھبجی رضحجت اَبُوالَْھْیَثم جے اجھ زغجوجۂ دبجر ںیم اجل وہجے اجوجر ٓاجؓپ ے زغجوجۂ اجد ںیم اہجدجت 
ی�ن ںیم رضحجت یلعؓ  ی رطجف  اجوجلہ ے دیہش ایکج۔ ہ یھب اہک اججا ےہ ہ ٓاجؓپ گنج ِصفِّ� جنب  ِرَمہ 

ْ
جاپجیج۔ ٓاجپ وک ِعک

جےس ڑلجے وہجے دیہش وہجےج۔ اجس ہ ذجرجا اجالجف ےہ نک رہبجاحجل دجوجوجں رجوجاجوتجں ںیم اجک رتشمجک اجت ےہ ہ 
جدؓ  جا ذجر اتلم ےہج۔ ربجی ے وقجل ے  �ا جَّ �د اجہلؓ اجوجر رضحجت عَ� جَ�یْ جٓاجؓپ  جدیہش وہجےج۔ ٓاجپؓ ی اجوجاجد ںیم دجو وٹیبجں رضحجت عُ�
�د اجہلؓ ے اجرجے ںیم ایبجن ایک اججا  جَ�یْ �اجدؓ ے یھب زغجوجۂ دبجر ںیم رشجت ی اعسجدجت اپجی ہکبج رضحجت عُ� جَّ جاطمجق رضحجت عَ�

جںیم دیہش وہجےج۔ جےہ ہ وجہ گنج یََمامہ 
الکتب  دار  التھیان۔  نب  عبید   ، التھیان  نب  الھیثم  اوب   343 -342 صفحہ  3 جلد الکربٰی  )الطبقات 

عبید  نب  ہللا  عبید   521 صفحہ عبید،  نب  عباد   153 صفحہ  3 جلد الغابۃ  1990ء()اسد  بریوت العلمیۃ 

2003ء( بریوت العمیۃ  الکتب  دار  التھیان۔  نب  عبید   529 صفحہ التھیان،  نب 

ْہ  جاجن ی تینک یھتج۔ َمالِک 
َ
ْہ مالِک بن َعْمروؓج۔  اَبُوَحّن

َ
جرھپ نج احجی ا ذجر ےہ اجن ا اجم ےہ رضحجت اَبُوَحّن

بن َعْمرو جاجن ا اجم اھتج۔ محمد بن عمر َواقِدی جے ٓاجؓپ وک رشجاجے دبجر ںیم امجر ایک ےہج۔ ٓاجؓپ ے اجم ے اجرجے 
جںیم اجالجف ےہج۔ ضعب رجوجاجاجت ے اطمجق ٓاجپؓ ا اجم عامر جاجوجر ثاِبت بن نُْعَمان جیھب ایبجن وہجا ےہج۔ ٓاجپؓ ی تینک 
ْہجتینک ے دجو اجاخجص ا  ہ جیھب ایبجن ی اججی ےہ نک محمد بن عمر واقِدی جےتہک ںیہ ہ اَبُوَحّبَ ْہ جاجوجر ابو َحّیَ اَبُوَحّبَ
ْہ بن َعبِد عمٍرو اَلَْمازِنِی ۔ جہ دجوجوجں زغجوجۂ دبجر  ْہ بن غَِزّیَہ بن عمرو جاجوجر دجوجرسجے اَبُوَحّبَ جذجر اتلم ےہج۔ اجک اَبُوَحّبَ
ْہ ہن یھت ہک زغجوجۂ دبجر ںیم وج اجل وہجے ںیہ اجن ی  جںیم رشجک ںی وہجے ےھتج۔ اجنیِ دبجر ںیم یسک ی تینک اَبُوَحّبَ

ہجیہ اجن ی تینک یھتج۔
َ
ہجیھتج۔ اجس احجظ ےس وجہ اجین اجت ر زجوجر دجےت ںیہ ہ اَبُوَحّن

َ
جتینک اَبُوَحّن

1990ء( بریوت العلمیۃ  الکتب  دار  حنہ۔  اوب   365 صفحہ  3 جلد الکربٰی  )الطبقات 

2003ء( بریوت العمیۃ  الکتب  دار  االنصاری۔  حبہ  اوب   63 صفحہ  6 جلد الغابۃ  )اسد 

ہ بن زید 
ٰ
عبدالّل وک  ٓاجؓپ  ْعَلَبہؓج۔ 

َ
ہ بن َزیْد بن ث

ٰ
عبُدالّل اجم ےہجرضحجت  ا  اجن  ذجر ےہ  ا  جرھپ نج احجی 

ْعَلَبہؓ جاھت اجوجر ہ یھب احجی ےھتج۔ اجن 
َ
انصاری جاہک اججا ےہج۔ ٓاجپؓ ی تینک ابومحمد جیھتج۔ وجاجد ا اجم رضحجت َزیْد بن ث

جا قلعت ہلیبق اجاصجر ے ہلیبق زخجرجج ی اجخ بَُنو ُجَشم جےس اھتج۔ ٓاجؓپ تعیب ہبقع ںیم رتس اجاصجر ے اجھ اجل وہجے 
جاجوجر زغجوجۂ دبجر اجوجر اجد اجوجر دنخجق اجوجر دجرگ زغجوجاجت ںیم ٓاجوضجر یلص اجہل ہیلع وجمل ے اجھ رشجت یج۔ حتف ہکم ے وجت 
ہ بن زیدؓ جاجالجم اجے ےس لبق رعجی انھکل اججےت 

ٰ
ُ�و َح�اجِرجث نب ْزَخجَرجج ا ڈنھججا ٓاجؓپ ے اپجس اھتج۔ رضحجت عبدالّل

�جَ�ن
زجاجے ںیم رعجب ںیم اتکجت تہب م یھتج۔ تہب م ولجگ وہجے ےھت وج انھکل اججےت وہجں ۔ رضحجت  اجس  جےھت ہکبج 

ہ بن زیدؓ جی اجوجاجد دجہن ںیم ایقجم ذپجر رجیہج۔ ٓاجؓپ ے اجک ےٹیب ا اجم دمحم اھت وج ٓاجپؓ ی ویبجی َسْعَدۃ بنِت 
ٰ
عبدالّل

کَُلْیبجےس دیپجا وہجے اجوجر اجک یٹیب ام ُحَمْید جںیھت نج ی وجاجدجہ اجل نمی ےس ںیھت ۔
248 عبد ہللا نب  3 صفحہ جٓاجؓپ ے اھبجی ُحَریْث بن زیدجےھت وج دبجرجی احجی ےھتج۔)اسد الغابۃ جلد

ج)جہبطخ ہعمج ا ہ نتم اجدجاجرجہ اجلض اجین ذجہ دجاجرجی ر اجع ر رجا ےہج(

‘‘جاجہل اعتجٰی جزہجاجرجوجں زہجاجر رجںيت اجزجل رفجاجے اجن ولجوجں ر وج اجہل اعتجٰی جاجوجر اجس ے بیبحؐ جی تبحم ںیم ڈجوجب ر اجن ی رجا وک احجل رجے وجاجے ےنب’’

جرضحجت حیسم وجوجد ہیلع اجالجم وک مہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی الغجی ںیم ریغ رشجيع یبن اجےت ںیہ اجوجر اجس ےس ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے 
جاقمجِم جمت وبنجت ر وکجی رحجف ںی ٓاجا ہک ٓاجپ ا اقمجم ڑبجات ےہ ہ اجب وبنجت یھب رصجف ٓاجؐپ جی الغجی ںیم یہ ل یتکس ےہ 

جاجے اجہل! جو ریجی رظن وک ے اج اہجں کت ہ ںیم اجےن وبحمجب دمحم یلص اجہل ہیلع وجمل ے دعب یسک وک ہن دجھک اپجؤجں 

عمروج،   بن  مالک  ابوحنہ  ھان،جرضحجت  تَّیِ بن  عبید  انصاري، جرضحجت  صمۃ  بن  خراش  جرجوجلملسو هيلع هللا ىلص رضحجت  اجاحجِب  وجاف ے رکيپ دبجرجی  و  جاجالجص 
ا ذتجرجہ جابجرجہ  جی ريسجِت  عنہ  ورضوا  عنھم  ہ 

ٰ
الّل رضي  جموح   بن  عمرو  بن  معاذ  جرضحجت  ثعلبہج،  بن  زید  بن  ہ 

ٰ
عبدالّل جرضحجت 

�اجس وجوججد ّ
ال�ن جاجع  اجوجر اہبجدجرج،  جاجاہجی دجري  وجافجدجاجرج،  اجوجر  اجوجر ریغجت ی يگنن ولتجاجر’ جالجت ے اعجق  ‘جاجدمجت ے ےیل قشع  جاجوجر  ‘جاجدمجت ےجرجلي’ 
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عبد   406 -405 3صفحہ جلد الکربٰی  2003ء()الطبقات  بریوت العلمیۃ  الکتب  دار  االنصاری۔  زید 

جاجوجر ٓاجپؓ ی اجک نہب ا اجم قَُریَْبہ بنت  1990ء(  بریوت  العلمیۃ  الکتب  دار  زید۔  نب  حریث  زید،  نب  ہللا 

َزیدؓ جاھتج، وجہ یھب احجہی ںیھت ۔
1990ء( بریوت العلمیۃ  الکتب  زید۔دار  بنت  272قریبۃ  -271 صفحہ  8 جلد الکربٰی  )الطبقات 

ہ بن زیدؓ جوجہ احجی ںیہ نج وک وخجاجب ںیم اجذجاجن ے اجافجظ اتبجے ےئ اجوجر ٓاجؓپ ے ٓاجوضجر 
ٰ
 رضحجت عبدالّل

جیلص اجہل ہیلع وجمل وک اجس ے قلعتم ٓاجاگجہ ایک سج ر ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ے رضحجت البجؓل وک مکح دجا ہ وجہ اجن اجافجظ ںیم 
جاجذجاجن دجں وج رضحجت دبعجاجہل ے وخجاجب ںیم دجےھ ےھتج۔ ہ وجاجہع وضجر یلص اجہل ہیلع وجمل ے دجسمِ جوبنجؐی ی ریمعت ے دعب 

جہن اجک رجہجی ا ےہج۔
1992ء( بریوت  اجلیل  دار  زید۔  نب  ہللا  عبد   913 صفحہ  3 جلد االحصاب  معرفۃ  یف  )االستیعاب 

جاجس ی ھچک لیص اجس رطجح ےہ ہ رضحجت ابوُعَمیْر بن انس انصاریؓ  ج)جاجاصجر ںیم ےس ےھتج( اجےن وچچجں 
جےس رجوجاجت رجے ںیہ ہ اجوہجں ے اہک ہ یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ے وجا ہ امنجز ے ےیل ولجوجں وک ےسیک عمج ایک 
جاججےج؟ ٓاجؐپ وک رعجض ایک ای ہ امنجز ے وجت اجک ڈنھججا بصن ر دجا اججےج۔ بج ولجگ اجےس دجںیھ ےگ و اجک 
جدجوجرسجے وک اجالجع ر دجں ےگ رگم ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل وک ہ وجتجز دنسپ ںی ٓاجیج۔ رجاجوجی ےتہک ںیہ ہ ٓاجؐپ ےس رنجاگ ا 
جذجر ایک ایجین وہیجد ے البجے ے رطجق ےسجوججدنلب ٓاجوجاجز ےس blowجایک اججا ےہج۔ ٓاجؐپ ے اجس وک یھب دنسپ ںی 
جرفجاجا ہ ہ وہیجد ا رطجق ےہج۔ رجاجوجی ےتہک ںیہ رھپ ٓاجؐپ ےس اجوقجس ا ذجر ایک ایج۔ ٓاجؐپ ے رفجاجا ہ وجہ اصجرجٰی ا 
ہ بن زید جوجاجس ےئ اجوجر رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ی رک ی وجہ ےس رکجدنم ےھتج۔ دجاع 

ٰ
جرطجق ےہج۔ رضحجت عبدالّل

ہ بن زیدؓ جیہ ایبجن رجے ںیہ ہ ںیم ے وخجاجب 
ٰ
جی و ےتہک ںیہ اجن وک وخجاجب ںیم اجذجاجن دجاھکجی یئگج۔ رضحجت عبدالّل

جںیم اجک صخش وک دجاھ سج ے اجھ ںیم اجوقجس اھتج۔ ںیم ے اجس ےس وجاھ اجے دنبجۂ دخجاج! وُت اجس اجوقجس وک ےچیب اگج۔ 
جاجس ے اہک وُت اجس ےس ایک رجے اگج؟ ںیم ے اہک ہ مہ اجس ے ذجرجہع ےس امنجز ے ےیل البجںی ےگج۔ اجس ے اہک و 
جایک ںیم ںیہ وجہ اجت اتب دجوجں وج اجس ےس رت ےہج؟ ںیم ے اہک ویکجں ںیج؟  رضحجت دبعجاجہل ےتہک ںیہ ہ اجس ے اہک 

اجذجاجن ے اجافجظ دجرہجاجے ہ اجوجر  جرھپ وہک 
ُہ۔ 

ٰ
االّل

َ ّ ِال ِالَٰہ  ا 
َ ّ ل ْن 

َ
ٔا ْشَھُد 

َ
ٔا ُہ۔ 

ٰ
االّل

َ ّ ِال ِالَٰہ  ا 
َ ّ ل ْن 

َ
ٔا ْشَھُد 

َ
ٔا ْکبَُر۔ 

َ
ٔا ُہ 

ٰ
الّل ْکبَُر 

َ
ٔا ُہ 

ٰ
اَلّل ْکبَُر۔ 

َ
ٔا ُہ 

ٰ
الّل ْکبَُر 

َ
ٔا ُہ 

ٰ
اَلّل

َحّيَ  لَاِۃ۔  الّصَ َعَلی  َحّيَ  لَاِۃ۔   الّصَ َعَلی  َحّيَ  ِہ۔ 
ٰ
الّل ُسوُْل  ّرَ ُمَحّمًَدا  ّنَ 

َ
ٔا ْشَھُد 

َ
ٔا ِہ۔ 

ٰ
الّل ُسوُْل  ّرَ ُمَحّمًَدا  ّنَ 

َ
ٔا ْشَھُد 

َ
ٔا

ُہ۔
ٰ
االّل

َ ّ ِٔال إِلَٰہ  لَٓا  ۔  ْکبَُر 
َ
ٔا ُہ 

ٰ
الّل ْکبَُر 

َ
ٔا ُہ 

ٰ
اَلّل الَْفلَاِح۔  َعَلی  َحّيَ  الَْفلَاِح۔  َعَلی 

اجذجاجن مہ رجوجز  اجوجر و وملسمجں ے ےیلجڑپجھ دجات وہجںج، افجدجہ دنم وہجا ےہ ۔  جاجس ا رتجہم یھب وچبجں ے ےیل 
جےت ںیہ نک رھپ یھب وضعبجں وک ںیَم ے دجاھ ےہ رتجہم ںی ٓاجاج۔ اجہل بس ےس ڑبجا ےہ اجہل بس ےس ڑبجا ےہج۔  ہ 
جاجر دجہع انہک ےہج۔ ںیم وجاجیہ دجات وہجں ہ اجہل ے وجا وکجی ابعجدجت ے اجق ںیج۔ ہ دجو دجہع انہک ےہج۔ رھپ ںیم وجاجیہ 

جدجات وہجں ہ دمحم رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل اجہل ے رجوجل ںیہ ۔ ہ یھب دجو دجہع ےہج۔ رھپ امنجز ی رطجف ٓاجؤج، َحّيَ َعَلی 
لَاِۃ ج۔ امنجز ی رطجف ٓاجؤج۔ َحّيَ َعَلی الَْفلَاِح ۔جاجایجی ی رطجف ٓاجؤج،جاجایجی ی رطجف ٓاجؤج۔ اجہل بس ےس ڑبجا ےہج۔  الّصَ

ُہج۔ اجہل ے وجا وکجی ابعجدجت ے اجق ںی ۔
ٰ
االّل

َ ّ جہ رھپ دجو دجہع انہک ےہج۔ لَٓا إِلَٰہ ِٔال
جرھپ ےتہک ںیہ ہ ہ اجافجظ دجرہجاجے ے دعب وجہ صخش ھجم ےس وھتجڑجا ا ےھچیپ اٹہ اجوجر رھپ اہک ہ بج مت امنجز ڑھکجی 

ّنَ ُمَحّمًَدا 
َ
ْشَھُد ٔا

َ
ُہ ۔  ٔا

ٰ
االّل

َ ّ ا إِلَٰہ إِل
َ ّ ن ل

َ
ْشَھُد ٔا

َ
ْکبَُر۔ ٔا

َ
ُہ ٔا

ٰ
ْکبَُر الّل

َ
ُہ ٔا

ٰ
جرجو و ہ اہک رجوج۔جرھپ ریبکت ے اجافجظ دجرہجاجے ہ اَلّل

ْکبَُر۔ 
َ
ُہ ٔا

ٰ
ْکبَُر الّل

َ
ُہ ٔا

ٰ
لَاُۃ ۔  اَلّل لَاُۃ ۔َقْد َقاَمِت الّصَ لَاِۃ۔ َحّيَ َعَلی الَْفلَاِح ۔ َقْد َقاَمِت الّصَ ِہ۔ َحّيَ َعَلی الّصَ

ٰ
ّرَُسوُْل الّل

ُہ۔
ٰ
ا الّل

َ ّ لَٓا إِلَٰہ إِل
لَاُۃ جےہ ہ امنجز ڑھکجی وہ یئگ ےہج۔ امنجز ڑھکجی وہ یئگ  جاجس ںیم دجو یہ اجافجظ اجذجاجن ےس زجاجد ںیہج۔ َقْد َقاَمِت الّصَ

جےہ اجوجر رھپ وجیہ اجہل بس ےس ڑبجا ےہج۔ اجہل بس ےس ڑبجا ےہج۔
جرھپ ےتہک ںیہ بج حبص وہجی و ںیم ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ی دخجت ںیم احجر وہجا اجوجر وج ںیم ے دجاھ اھت ایبجن 
�ا اجہل اجےہ و ہ یچس وخجاجب ےہج۔ مت البجل ے اجھ ڑھکجے وہ اججؤ اجوجر  ً

یق�ی�ن جر دجاج۔ ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجا ہ �
جوج مت ے دجاھ اھت وجہ اتبجے اججؤج۔ وجہ اجن اجافجظ ے اجھ اجذجاجن دجے دجے وچجہک اجس ی ٓاجوجاجز مت ےس زجاجدجہ دنلب ےہج۔ 
جس ںیم البجل ے اجھ ڑھکجا وہ ای ںیم اجن وک اتبجا اججا اھت اجوجر وجہ ُاجس ے اطمجق اجذجاجن دجےت اججے ےھتج۔ رجاجوجی ا ہ 
جایبجن ےہ ہ بج رضحجت رمع نب اطخجب رجی اجہل ہنع ے ہ اجذجاجن ین و وجہ اجےن رھگ ںیم ےھتج۔ وجہ اجین اجدجر ےتٹیسھگ وہجے 
جےل اجوجر ہہ رجےہ ےھت ہ اجس ی مسق سج ے ٓاجؐپ وک قح ے اجھ ا رجوجل اجہل اجیھب ےہج! ںیم ے وجیہ دجاھ وج اجس ے 

جدجاھ ےہج۔ ہ نس ر ٓاجؐپ ے رفجاجا ہ بس رعتجف اجہل اعتجٰی ے ےیل ےہج۔
)499 حدیث االذان  کیف  ابب   ،498 حدیث االذان  بدء  ابب  الصالۃ  کتاب  داؤد  ایب  )سنن 

 اجک دجوجرسجی رجوجاجت ںیم اجس ہگ ہ اجافجظ ےتلم ںیہ ہ اجس ر ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجا ہ اجہل 
جیہ ے ےیل بس رعتجف ےہ س یہی اجت ہتخپ ےہج۔

)189 حدیث االذان  بدء  یف  ماجاء  ابب  الصالۃ  کتاب  الرتمذی  )جامع 

جاجس ی لیص ںیم ريسجت اجمت اجنیی ںیمج، رضحجت رمجزجا ریشب اجدم اصجبؓ ے فلتخم اجرجوخجں ےس ے ے 
جضعب اجںی زجاجد ایبجن رفجاجی ںیہج۔جوجہ ایبجن رجے ںیہ ہ

امنجز  اجاجدجاجزجہ رجے وخجد  وجت  اجاظجم ںی اھت و احجہ ومعمً�ا  ا  وجریغجہ  اجاجذجاجن  اجالعجن  امنجز ے ےیل  ج‘ج‘جاجیھب کت 
جے ےیل عمج وہجاججے ےھت نک ہ وصجرجت وکجی اجِل اجانیجن ںی یھتج۔ دجسم وبنجیؐ ے ایتجر وہجاججے ر ہ وجاجل زجاجدجہ 
جوسجس وطجرجرجدیپجا وہجا ہ سک رطجح املسمجوجں وکجوجت ر عمج ایک اججےج۔ یسک احجی ے اصجرجٰی ی رطجح اجوقجس ی 
جرجاجے دجیج۔ یسک ے وہیجد ی اثمجل ںیم وجق ی وجتجز شیپ ی ۔جیسک ے ھچک اہک ۔جرگم رضحجت رمعؓجے وشمجرجہ دجا ہ یسک ٓاجدجی 
جوکجرقمجر رجدجاجاججے ہ وجہ امنجز ے وجت ہ اجالعجن رجدجا رجے ہ امنجز اجوجت وہجای ےہج۔ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل 
جے اجس رجاجے وکجدنسپ رفجاجا )جاجذجاجن ےس ےلہپ رضحجت رمعؓجی اجک ہ رجاجے یھتج( رضحجت البجؓل وکجمکح دجا ہ وجہ اجس رفجض 
لَاُۃ َجاِمَعٌۃجہہ ر اکپجرجا رجے  جوک اجدجاجایک رجں ۔ انچجہچ اجس ے دعب بج امنجز ا وجت ٓاجا اھت البجلؓ دنلبجٓاجوجاجز ےس اَلّصَ
جےھت اجوجرجولجگ عمج وہجاججے ےھتج۔ ہک اجر امنجز ے العجوجہ یھب یسک رغجض ے ےیل املسمجوجں وک دجسم ںیم عمج رجا وہجاجوجیہی 
جٓاجوجاجز دجی اججیج، یہی اجالعجن ایک اججا ۔ اجس ے ھچک رعجے ے دعبج،ج)جرھپ ٓاجےگ اجن ا وجیہ ہصق ےہ ہ ( اجک احجی رضحجت 
اجوجر اجوہجں ے ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع  اجذجاجن ے اجافجظ اھکسجے ےئ  جدبعجاجہل نب زجد اجاصجرجیؓجوکجوخجاجب ںیم وجوججدجہ 
اجوجر رعجض ایک ہ ںیم ے وخجاجب ںیم اجک صخش وکجاجذجاجن ے  جوجمل ی دخجت ںیم احجر وہجرجاجین اجس وخجاجب اجذجر ایک 
جوطجر رجہ ہ اجافجظ اکپجرجے انس ےہج۔ ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجاجہ وخجاجب دخجا ی رطجف ےس ےہ اجوجر دبعجاجہل وک مکح 
جدجا ہ البجؓل وک ہ اجافجظ اھکس دجں ۔ ےتھکل ںیہ ہ بیجع اجافجق ہ وہجا ہ بج البجلؓ ے ِاجن اجافجظ ںیم یل دجہع اجذجاجن دجی 
جو رضحجت رمعؓ ِاجےس نس ر دلجی دلجی ٓاجپؐ ی دخجت ںیم احجر وہجے اجوجر رعجض ایک ہ اجرجوجلؐ اجہلج! ٓاجج نج اجافجظ 
جںیم البجلؓ ے اجذجاجن دجی ےہ ٖہنیعب یہی اجافجظ ںیم ے یھب وخجاجب ںیم دجےھ ںیہ ۔ اجوجرجاجک رجوجاجت ںیم ہ ےہ ہ بج 

جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے اجذجاجن ے اجافجظ ےنس وجرفجاجا ہ اجی ے اطمجق وجی یھب وہجیک ےہج۔
اجم اجے ہحفص�ج�ج�جج-�ج�ج�جج( اجز ريسجت اجمت اجنیی ہفنصم رضحجت رمجزجا ریشب اجدم اصجب  ج)جاجوخجذ 

بشیر بن محمد جاجےن وجاجد ےس ایبجن رجے ںیہ ہ رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ  ںیہنج اجذجاجن رجؤجا ںیم دجاھکجی یئگ 
جیھت اجوہجں ے اجان وجہ اجل دصجہ ایک سج ے العجوجہ ٓاجؓپ ے اپجس ھچک َاجوجر ںی اھتج۔جاجرجا اجل دصجہ ر دجاج۔ ٓاجؓپ اجوجر 
جٓاجپؓ ا اٹیب اجس ے ذجرجہع زجدجی رسب ر رجےہ ےھتج۔ وجیہ اجن ا ذجرجہعٔ اعمجش اھتج۔ س وج یھب اججدیجاجد یھت ٓاجؓپ ے اجےس 
جرجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے رپسجد ر دجاج۔ بج اجوہجں ے ہ اجل رپسجد رجدجا و اجس ر اجن ے وجاجد رجوجل اجہل یلص 
اجوجر وجہ اجس ے  اجہلج! دبعجاجہل نب زجدؓ ے اجان اجل دصجہ ایک ےہ  جاجہل ہیلع وجمل ے اپجس ٓاجے اجوجر رعجض ی ہ ا رجوجلؐ 
جذجرجہع زجدجی رسب ر رجےہ ےھتج۔ اجس ر رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓجوک الب ر رفجاجا ہ ًانیقی 
جاجہل ے ھجت ےس ریتجا دصجہ وبجل ر ایل وج و ے دجاج۔ وج اجہل ےجےیل وھچجڑ دجاجوجہ اجہل ے وبجل ر ایلج۔ اجہت اجس وک ریجاجث 
جے وطجر ر اجےن وجاجدجن وک ولجا دجےج۔ اجب ہ ریجاجث ے وطجر ر وجاجدجن وک وجاجس ر دجےج۔ و ریشب ےتہک ںیہ ہ رھپ مہ 

جے اجس وک وجرجاجت ںیم اپجاجین ٓاجےگ رھپ اجن ے وچبجں ے اجس رطجح اجس ںیم ےس ہصح ایلج۔
الکتب  دار   4172 حدیث زید…  نب  ہللا  عبد   149 صفحہ  3 جلد االصھباین  نعیم  الیب  الصحابۃ  )معرفۃ 

2002ء( بریوت  العلمیۃ 

جاجک وجع ر رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ جوک اجےن اجن وطجر ربتجک اطع رفجاجےج۔ 
جاجس ی لیص ہ ےہ ہ رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ ے ےٹیب دمحم ے ایبجن ایک ہ اجن ے وجاجد یبن یلص اجہل ہیلع وجمل ے اپجس 
ٰی ے دیجاجن ںیم َمْنَحرجین رقجاجن اگجہ ںیم رقجاجی ے وجت احجر ےھت اجوجر ٓاجؓپ ے رمہجاجہ 

جۃج اجولجدجاجع ے وجع ر م�ن
جاجاصجر ںیم ےس اجک َاجوجر صخش یھب اھتج۔ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے رقجاجایجں میسقت ںیک و رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ 
جاجوجر اجن ے اجاصجرجی اجیھت وک ھچک ہن المج۔ رھپ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے اجک ڑپکجے ںیم اجےن اجل اجرتجوجاجے اجوجر 
اجوجر اجن ے اجاصجرجی  اجوجر وجہ رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ  جاجںی ولجوجں ںیم میسقت ر دجاج۔ رھپ ٓاجؐپ ے اجےن اجن وٹکجاجے 

جاجیھت وک اطع ر دجےج۔
1990ء( بریوت  العلمیۃ  الکتب  دار  زید۔  نب  ہللا  عبد   406 صفحہ  3 جلد الکربٰی  )الطبقات 

جرضحجت اعجہشؓ ےس رمجوجی ےہ ہ اجک صخش یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ے اپجس احجر وہجا اجوجر رعجض ایک ہ ا رجوجل اجہل  
�ا ٓاجؐپ ےھجم ریجے اجل ےس  ً

یق�ی�ن �ا ٓاجؐپ ےھجم ریجی ذجاجت ےس زجاجدجہ وبحمجب ںیہ اجوجر � ً
یق�ی�ن جیلص اجہل ہیلع وجملج! دخجا ی قَسمج! �



7�ا�لض ا�رٹ�لنش ����؍�ا�ر�ل���������ء

�ا ٓاجؐپ ےھجم ریجی اجوجاجد ےس زجاجدجہ وبحمجب ںیہج۔ ںیم رھگ ںیم اھت اجوجر ٓاجؐپ وک اجد ر رجا اھت ہ  ً
یق�ی�ن جزجاجدجہ وبحمجب ںیہ اجوجر �

جھجم ےس ربص ہن وہجا اہجں کت ہ ںیم ٓاجپؐ ی دخجت ںیم احجر وہجا اجوجر اجب ںیم ٓاجؐپ وک دجھک رجا وہجں ۔ بج ےھجم اجین 
جاجوجر ٓاجپؐ ی وجت اجد ٓاجی و ںیم ے اججن ایل ہ بج ٓاجؐپ تنج ںیم دجاجل وہجں ےگ و دجرگ اجایجء ے اجھ ٓاجپؐ ا 
جرجع وہ اگ اجوجر ںیم ڈجرجا ہ بج ںیم تنج ںیم دجاجل وہجں اگ و ٓاجؐپ وک وجاجں ہن اپجؤجں اگج۔ اجس ر یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل 

َہ َو الّرَُسوَۡل 
ٰ
جے اجس صخش وک وکجی وججاجب ہن دجاجاہجں کت ہ ربججل اجس ٓاجت ے اجھ اجزجل وہجے َو َمۡن ّیُِطِع الّل

ِلِحیَۡن ۚ )النساء:70( َھَدٓاِء َو الّصٰ
ُ

یِۡقیَۡن َو الّش ّدِ َن َو الّصِ ٖ
ِبیّ

َ
َن الّن ُہ َعَلۡیِھۡم ّمِ

ٰ
ِذیَۡن اَنَۡعَم الّل

َ َفاُولِٰٓئَک َمَع الّ
جہ اجوجر وج یھب اجہل ی اجوجر اجس ے رجوجل ی اجاجت رجے و یہی وجہ ولجگ ںیہ وج اجن ولجوجں ے اجھ وہجں 
جےگ نج ر اجہل ے اجاعجم ایک ےہ ین ویبنجں ںیم ےسج، دصجوقجں ںیم ےسج، دیہشجوجں ںیم ےس اجوجر اصجنی ںیم ےسج۔
�ج�ج�ج�ججءج( یہتا ریبجوجت  العلم� اجبت  دجاجر  اجاسجءج:�ج�ج  اجنب ریثکجدل�ج ہحفص�ج�ج�ج  ج)جریس 

جاجس ٓاجت وک مہ اجس دجلی ے وطجر ر یھب شیپ رجے ںیہ ہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی ریپجوجی ےس ریغ رشجيع 
جوبنجت ا اقمجم احجل وہ اتکس ےہ اجوجر ٓاجپؐ ی ریپجوجی ںیم اجک صخش اصجتی ے اقمجم ےس رتجی ر ے وبنجت ے اقمجم 
جکت چن اتکس ےہج۔ رہبجاحجل وبنجت ا اقمجم اجےہ وجہ ریغ رشجيع وبنجت یہ وہ اجوجر وجہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی الغجی 
جںیم یھب ےہ و اجک تہب اجٰیل اقمجم ےہ اجوجر اجہل اعتجٰی ےسج اجےہ دجات ےہ اجوجر ٓاجے وجاجے حیسم وجوجد ے اجرجے ںیم وخجد 

جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے ‘ج‘جیبن اجہلج’ج’ ے اجافجظ اجامعجل ےیک ںیہ ۔
))2937 ( حدیث  ومامعہ  وصفتہ  الدجال  ذکر  ابب  الساعۃ  وارشاط  الفنت  کتاب  مسلم  )حصیح 

جاجس ےیل رضحجت حیسم وجوجد ہیلع اجالجم وک مہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی الغجی ںیم ریغ رشجيع یبن اجےت ںیہ اجوجر 
جاجس ےس ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے اقمجِم متِ وبنجت ر وکجی رحجف ںی ٓاجا ہک ٓاجپؐ ا اقمجم ڑبجات ےہ ہ اجب وبنجت یھب 
جرصجف ٓاجپؐ ی الغجی ںیم یہ ل یتکس ےہ اجوجر ہ ینعم رصجف مہ یہ ںی رجے ہک رجاجے زبجرجوجں ے یھب ےیک ںیہج۔ انچجہچ اجاجم 
ےجےیک ںیہ ہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے دعب ریغ رشجی یبن ٓاجپؐ ی ریپجوجی ںیم ٓا ےتکس ںیہ ۔

ن جرجاجب ے یھب اجس ے یہی مع�
)2010 بریوت  العلمیۃ  الکتب  دار   69 النساء:  299 صفحہ  3 جزء المحیط  البحر  )تفسری 

جرہبجاحجل اجس ٓاجت ے نمض ںیم ہ ذجر ںیم ے ر دجا ا ہ وجاجت یھب وہ اججےج۔
جالعجہ زجرجاجی ےتھکل ںیہ ہ فلتخم بتک ریس ںیم ہ وجاجہع ٓاجوضجر یلص اجہل ہیلع وجمل ے الغجم رضحجت وثجاجؓن ے 
جقلعتم اتلم ےہ ہکبج ریس یَْنُبوُْع الَْحَیاۃ جںیم اقمجل نب امیلسجن ے وحجاجے ےس اھکل ےہ ہ ہ رضحجت دبعجاجہل نب زجد 
جاجاصجرجیؓ ےھت وہنججں ے رجؤجا ںیم اجذجاجن دجیھ یھتج۔ العجہ زجرجاجی ےتھکل ںیہ ہ اجر ہ اجت دجرجت ےہ و نکمم ےہ ہ 
جدجوجوجں ے یبن یلص اجہل ہیلع وجمل ےس اجیس اجت ا ذجر ایک وہ اجوجر اجس ر ہ ٓاجت اجزجل وہجی وہ اجوجر ہ یھب ذجر اتلم ےہ ہ 

جاجیس اجت یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ے یئک اجویجں ے ی یھتج۔
1996ء( بریوت  العلمیۃ  الکتب  دار  خامتۃ۔   418 -417 صفحہ  12 اللدنیۃجزء المواھب  یلع  زرقاین  )رشح 

جےلہپ ایبجن رجدجہ وجاجہع ے العجوجہ افجريس ںیم رضحجت وثجاجن ا وجاجہع َاجوجر اجافجظ ںیم یھب ایبجن وہجا ےہ سج ی لیص 
اجوجر ٓاجؐپ ےس دجوجرجی ںیم زجاجدجہ ربص ںی ر  جہ ےہ ہ رضحجت وثجاجؓن وک رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ےس دشجد تبحم یھت 
جےتکس ےھتج۔ اجک رجوجز بج وجہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی دخجت ںیم احجر وہجے و اجن ا رجگ دبجا وہجا اھت اجوجر اجن 
جے رہچجے ےس زحجن ے ٓاجاجر اجرہ وہ رجےہ ےھتج۔ اجس ر رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے وجاھ ہ سک زیچ ے اجث 
جاہمتجرجا رجگ دبجا وہجا ےہج؟ رضحجت وثجاجؓن ے رعجض ی ہ ا رجوجلؐ اجہلج! ہن و ےھجم وکجی رمجض ےہ اجوجر ہن یہ وکجی امیبجرجی ےہ 
جاجوجاجے اجس ے ہ ںیم ٓاجؐپ وک دجھک ہن اکسج۔ ین ھچک رعجے ےس دجاھ ںی اھتج۔ اجس ےیل ھجم ر دشجد وجتش اجرجی وہ 
جیئگ بج کت ہ ٓاجؐپ ےس المجاجت ہن وہ یئگج۔ اجی رطجح بج ےھجم ٓاجرجت ی اجد ٓاجی و ھجم ر رھپ وخجف اجرجی وہجا ہ ںیم 
جٓاجؐپ وک ہن دجھک وکسجں اگ ویکجہک ٓاجپؐ ا و اجایجء ے اجھ رجع ایک اججے اگ اجوجر اجر ںیم تنج ںیم ال یھب ای و ریجا اقمجم وجاجں 
جٓاجؐپ ے اقمجم ےس تہب یہ اجدجٰی وہ اگ اجوجر اجر ںیم تنج ںیم ہن دجاجل وہ اکس و رھپ ںیم یھبک یھب ٓاجؐپ وک ہن دجھک وکسجں اگج۔
�ج�ج�ج�ججھج( اپجاتجن  اجرشجہی اتلمجن  اجافجت  اجدجاجرجہ  اجاسجءج:�ج�ج  اجوغجی زجء�ج ہحفص�ج�ج�ج  ج)جریس 

اجےن اجغ ںیم اجم ر رجےہ ےھتج۔ دبعجاجہل نب زجدؓ  ا رھپ  جالعجہ زجرجاجی ےتھکل ںیہ ہ رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ 
جدجوجاجرجہ ذجر رشجوجع وہجا ےہج۔جرھپ ہ ےہ ہ ٓاجپؓ ا اٹیب ٓاجپ ے اپجس ٓاجا اجوجر ٓاجؓپ وک ربخ دجی ہ یبن یلص اجہل ہیلع وجمل وجافجت 
ی لَا اَٰری بَْعَد َحِبْیِبْی ُمَحّمًَد اََحًدا۔ جہ اجے اجہلج! و 

ٰ
ُھّمَ اَْذِہْب بََصِرْی َحّت

ٰ
جاپ ےئ ںیہج۔ اجس ر ٓاجؓپ ے اہک ہ اَلّل

جریجی رظن وک ے اج اہجں کت ہ ںیم اجےن وبحمجب دمحم یلص اجہل ہیلع وجمل ے دعب یسک وک ہن دجھک اپجؤجں ۔ اجس ے دعبج، رشجح 
جزجرجاجی ںیم ہ اھکل ےہ ہ ےتہک ںیہ ہ اجس ے دعب ٓاجپؓ ی رظن اججی رجیہ اجوجر ٓاجؓپ اجان وہ ےئج۔

الکتب  دار  سنتہ۔  واتباع  حمبتہ  وجوب  یف   85 -84 صفحہ  9 اللدنیۃجزء المواھب  یلع  زرقاین  )رشح 

1996ء( بریوت  العلمیۃ 

جاجن ی وجافجت ے اجرجے ںیم اھکل ےہ ہ دبعجاجہل نب زجدؓجی وجافجت ے قلعتم اجالجف اپجا اججا ےہج۔ ضعب ے زغجوجٔہ 
جاجد ے دعب وجافجت ا ذجر ایک ےہ نک اجرثک ہ ایبجن وہجا ےہ ہ رضحجت دبعجاجہل نب زجدؓ  امتجم زغجوجاجت ںیم رجوجل اجہل جیلص اجہل 
جہیلع وجمل ے اجھ رشجک وہجے ےھت اجوجر ٓاجپؓ ی وجافجت رضحجت امثعجنؓ ی الجت ے ٓاجرجی دجوجر ںیم �ج�ججرجہجی ںیم 
جدجہن ںیم وہجی یھت اجوجر وجہ وج رظن وجاجا وجاجہع ےہ اجس ےس یھب اجر اجس وک حیحص اجا اججے و یہی اتگل ےہ ہ رضحجت امثعجؓن ے 

جدجوجر ںیم وہجی یھت ہکبج اجس وجت اجن ی رمع �ج�ج اجل یھتج۔ ٓاجپؓ ی امنجز انججزجہ رضحجت امثعجؓن ے ڑپجاجیج۔
2001ء( دارالفکر   ،8187 ،حدیث الفرائض  کتاب   ،266 صفحہ   5 جلد  للحاکم  الصحیحنی   یلع  )المستدرک    

1990ء( بریوت  العلمیۃ  الکتب  دار  زید۔  نب  ہللا  عبد   406 صفحہ  3 جلد الکربٰی  )الطبقات 

جرھپ نج احجی ا ذجر ےہ اجن ا اجم ےہ رضحجت ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ۔ جرضحجت ُمَعاْذ بن َعْمروؓ جا قلعت 
جونب زخجرجج ی اجخ ونب ہملس ےس اھتج۔ ٓاجؓپ تعیب ہبقع اجہی اجوجر زغجوجۂ دبجر اجوجر اجد ںیم اجل وہجے ےھتج۔ ٓاجؓپ ے وجاجد 
جرضحجت َعْمرو بن َجُموحؓ جاحجی رجوجل یلص اجہل ہیلع وجمل ےھت وج زغجوجۂ اجد ںیم دیہش وہجے ےھتج۔ ٓاجپؓ ی وجاجدجہ ا اجم 
جؓو یھب  عَمْ�ر مُعَ�وِّجذْ نب  وجاقِ�دجی ے زنجدجک ٓاجؓپ ے اھبجی  اجوجر دمحم نب رمع  �ر  مَعْ�شَ اجو  ہج،  عُْق�جَ ِہْند بنت َعْمرو جاھتج۔ وجٰی نب 
جزغجوجۂ دبجر ںیم اجل وہجے ےھت اجوجر ٓاجپؓ ی ویبجی ا اجم ثَُبْیَتہ ِبنت َعْمرو جاھت وج ونب ْزَخجَرجج ی اجخ ونب َس�اعِ�دَجہ ےس 

جںیھتج۔ اجن ےس ٓاجپؓ ا اجک اٹیب دبعجاجہل اجوجر اجک یٹیب اَُماَمہجدیپجا وہجںی ۔
1990ء( بریوت  العلمیۃ   الکتب  دار  معرو۔  نب  معاذ   427 -426 صفحہ  3 جلد الکربٰی  )الطبقات 

المدینۃ۔  ایل  الثانیۃ  العقبۃ  لیلۃ  االنصار  رجوع  یف  فصل   197 صفحہ  کثری  النب  النبویۃ  )السریۃ 

)2005 بریوت  العلمیۃ   دارالکتب 

جہ اجہی ںیم اجل وہجے ےھت نک اجن ے وجاجد َعْمرو بن َجُموح جاجےن رشمجاجہن اقعجد   رضحجت مُعَ�اجذؓ تعیبِ عََق�
جر تہب یتخس ےس اجم ےھتج۔ ريسجت اجنب اشہجم ںیم رضحجت اعمجذؓ ے وجاجد ے اجالجم وبجل رجے ا وجاجہع دجرجج ےہج۔ وکجی 
جاجل وہجا ےہ ںیم ے اجن ے وجاجہع ںیم یھب وھتجڑجا ا ایبجن ایک اھت ہ بج ہ ولجگج، تعیب ہبقع اجہی ںیم اجل وہجے 
اجوجر اجن ی وقجم ںیم ھچک زبجرجگ اجیھب  جوجاجے وج ولجگ ےھت دجہن وجاجس ٓاجے و اجوہجں ے اجالجم ی وخجب اجاجت ی 
َمُ�وجحؓ یھب ےھتج۔ ٓاجؓپ ے ےٹیب  مُعَ�اجذ نب رمَعِجو ؓ تعیبِ  جکت اجےن رشجہی دجن ر اجم ےھت اجن ںیم ےس اجک عَمْ�رجو نب �ج
جہ اجہی ںیم اجل وہجے ےھت اجوجر اجس وجع ر اجوہجں ے رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ی تعیب ر ی یھتج۔ رمَعِجو نب  عََق�
َمُ�وجؓح ونب ہملس ے رسجدجاجرجوجں ںیم ےس ےھت اجوجر اجن ے زبجرجوجں ںیم ےس اجک زبجرجگ ےھتج۔ اجوہجں ے اجےن رھگ ںیم  �ج

�اجۃ ’جاہک اججا اھتج۔  َ
جڑکجی ا اجک ت انب ر رجاھک وہجا اھت اسیج ہ اجس وجت ے ڑبجے ولجگ انب ر رجےت ےھت ۔جاجےس ‘مَ�ن

جاجس وک وبعمجد انب ر اجس ی زتجنی و ریہطت رجے ےھتج۔ بج ونب ہملس ے ھچک وجوججاجن اجالجم ے ٓاجے نج ںیم رضحجت 
َمُ�وجؓح ےھتج۔ ہ اجن وجوججاجوجں ںیم ےس ےھت وج  َمُ�وجح ے ےٹیب رضحجت مُعَ�اجذ نب رمَعجو نب �ج اجوجر عَمْ�رجو نب �ج �جَلؓ  مُعَ�اجذ نب �جَ
َمُ�وجح ے ت دکجہ ںیم دجاجل وہ ر اجس ت وک  جاجالجم اجے اجوجر ہبقع اجہی ںیم اجل وہجے و ہ ولجگ رجاجت وک عَمْ�رجو نب �ج
جاجاھ ر ے ٓاجے اجوجر اجےس ونب ہملس ے وکجڑجا رجٹ ںیم ےنکنیھپ ے ےیل انبجے اججے وجاجے ڑگجے ںیم اجوجدجا اٹل دجےتج، 
جکنی دجےتج۔ بج حبص رمعجو اجےت و ےتہک اہمتجرجا ربجا وہ ۔جسک ے رجاجت وک امہجرجے وبعمجدجوجں ےس دجین یج۔ رھپ اجس وک 
جڈجوجڈجے لکن ڑپجے اہجں کت ہ بج اجےس اپ ےتیل و اجےس دجوجے اجوجر اصجف رجےج۔ رھپ ےتہک ہ دخجا ی مسقج! اجر 
جںیم ہ اججن ولجں ہ سک ے ریتجے اجھ اجاس ایک و رجوجر ںیم اجےس رجوجا رجوجں اگج۔ رھپ بج رجاجت وہجی اجوجر رمَعجو و 
َمُ�وجح ے حبص ی اجوجر دجوجاجرجہ وجیہ فیلکت اجاھ ر رھپ اجےس  جاججے و دجوجاجرجہ اجن ے ےٹیب وجیہ رحجت رجےج۔ رھپ عَمْ�رجو نب �ج
َمُ�وجح ے ت وک وجاجں ےس اجرہ اکجا اہججں اجےس اکنیھپ  �ج عَمْ�رجو نب  جدجوجاج۔ رھپ اصجف ایکج۔ بج یئک رجاجت ہ وجاجہع وہجا و 
جای اھت رھپ اجےس دجوجا اجوجر اصجف ایکج۔ رھپ وجہ اجین ولتجاجر اجے اجوجر اجس ے ےل ںیم اکٹل دجی اجوجر اہک ہ اجہل ی مسقج! ًانیقی 
جےھجم ہ و ںی ولجم ہ ریتجے اجھ اجاس وکجن رجا ےہ س اجر ھجت ںیم وکجی اجت ےہ و اجس وک رجوجک ے اجوجر ہ ولتجاجر 
جریتجے اپجس ڑپجی ےہج۔جت ے اپجس ولتجاجر رجھ دجیج۔ بج اجم وہجی اجوجر رمعجو و ےئ و اجن وجوججاجوجں ے نج ںیم 
جاجن ا اٹیب اجل اھت اجس ت ےس دجوجاجرجہ وجیہ ولسجک ایکج۔جاجس ے ےل ےس وجہ ولتجاجر ی اجوجر اجک رمجدجہ ےتک وک ے ر اجس 
جت وک رجی ے اجھ اجس ےس اجدجھ دجا اجوجر ونبجہملس ے اجک رجاجے ونکجں ںیم کنی دجا سج ںیم وکجڑجا رجٹ وجریغجہ 
َمُ�وجح اجےھ و اجوہجں ے اجس ت وک اجس ہگ ر ہن اپجا اہججں اجےس رجاھک اججا اھتج۔ س  جاکنیھپ اججا اھتج۔ حبص بج عَمْ�رجو نب �ج
اجوجدجے ہنم رمجدجہ ےتک ے اجھ دنبجا وہجا اپجاج۔ بج اجوہجں  جوجہ اجےس ڈجوجڈجے رجےہ اہجں کت ہ اجس ونکجں ںیم 
جے ہ اظنجرجہ دجاھ و اجن ر تقیقح لھک یئگ اجوجر اجن ی وقجم ے املسمجن ولجوجں ے یھب اجںی اجالجم ی میلعت دجی و ٓاجؓپ 

جدخجا ی رجتم ےس اجالجم ے ٓاجےج۔
2009ء( بریوت حزم  انب  دار  اجلَُمْوح،  نب  معرو  صنم  قصۃ    208 -207 صفحہ  ہشام  النب  النبویۃ  )السریۃ 
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جاجنب اشہجم ی ريسجت ںیم ہ وجاجہع اجس رطجح اھکل ےہ ہ ت و ولتجاجر ے اجھ یھب ھچک ںی ر اکس و اجےس دخجا 
جوک وجےن ا ایک افجدجہج!

جؓح اجو لہ وک لتق رجے وجاجولجں ںیم یھب اجل ےھتج۔ انچجہچ اخبجرجی ی رجوجاجت  َمُ�و جرضحجت مُعَ�اجذ نب رمَعِجو نب �ج
جںیم دجرجج ےہ ہ اصجح نب اجربجاجمی اجےن دجاجدجا رضحجت دبعجاجرجنٰ نب وجؓف ےس رجوجاجت رجے ںیہ ہ اجوہجں ے اتبجا 
اجاصجرجی  ڈجاجی و ایک دجاتھ وہجں ہ دجو  جہ ںیم دبجر ی ڑلجاجی ںیم فص ںیم ڑھکجا اھت ہ ںیم ے اجےن دجاجںی اجںی رظن 
جڑلجے ںیہج۔ اجن ی رمعجں وھچجیٹ ںیہج۔ ںیم ے ٓاجرجزجو ی ہ اجش ںیم اجےس ولجوجں ے دجرجایجن وہجا وج ُاجن ےس زجاجدجہ 
جوججاجنج،جون دنم وہجےج۔ اجےن ںیم اجن ںیم ےس اجک ے ےھجم اجھ ےس دجا ر وجاھ ہ اچچ ایک ٓاجپ اجوجلہ وک اچہپجےت 
جںیہج؟ ںیم ے اہک اجں ےجیتھبج۔ ںیہ اجس ےس ایک اجم ےہج؟ اجس ے اہک ےھجم التبجا ای ےہ ہ وجہ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل 
جوک اگجایلجں دجات ےہ اجوجر اجس ذجاجت ی مسق ےہ سج ے اجھ ںیم ریجی اججن ےہ اجر ںیَم اجس وک دجھک اپجؤجں و ریجی ٓاجھک 
جاجس ی ٓاجھک ےس دججا ہن وہ ی بج کت مہ دجوجوجں ںیم ےس وجہ ہن رم اججے سج ی دجت ےلہپ دقمجر ےہج۔ ںیم اجس ر 
اجوجر اجس ے یھب ےھجم اجی رطجح وجاھج۔ اجیھب وھتجڑجا رعجہ زجرجا  جڑبجا ریحجاجن وہجاج۔ رھپ دجوجرسجے ے ےھجم اجھ ےس دجاجا 
جوہ اگ ہ ںیم ے اجوجلہ وک ولجوجں ںیم رکچ اگلجے دجاھج۔ ںیم ے اہک دجوھ وجہ ےہ اہمتجرجا اجیھت سج ے قلعتم مت ے 
جھجم ےس دجرجاجت ایک اھتج۔ ہ ےت یہ وجہ دجوجوجں دلجی ےس اجین ولتجاجرجں ےیل اجس ی رطجف ےکپل اجوجر اجس ر ہلمح ر ے 
جدجوجوجں ے اجےس لتق ر ڈجاجاج۔ رھپ وجہ دجوجوجں ولجٹ ر رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے اپجس ٓاجے اجوجر ٓاجؐپ وک ربخ دجیج۔ 
جٓاجؐپ ے وجاھ مت ںیم ےس سک ے اجس وک اجرجا ےہج۔ دجوجوجں ے اہک ںیم ے اجس وک اجرجا ےہج۔ ٓاجؐپ ے وجاھ ایک مت ے 
جاجین ولتجاجرجں وجھچ ر اصجف ر ی ںیہج؟ اجوہجں ے اہک ںیج۔ ٓاجؐپ ے ولتجاجرجوجں وک دجھک ر رفجاجا ہ مت دجوجوجں ے یہ اجس 
َمُ�وجحؓ وک ےلم اگ اجوجر اجن دجوجوجں ا اجم اعمجذ اھتج۔ ُمَعاذ بن َعْفَراءؓ  جوک اجرجا ےہج۔ اجس ا اجاجِن تمینغ مُعَ�اجذ نب رمَعِجو نب �ج

۔ جاجوجر ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ
)3141 حدیث االسالب  خیمس  مل  نم  ابب  اخلمس  فرض  کتاب  البخاری  )حصیح 

جےلہپ یھب رشجوجع ںیم اجک دجہع معاذ جاجوجر ُمَعّوَذ جے وجاجاعجت وک ایبجن ر اکچ وہجں اجوجر اہجں رھپ اجاہبجم دیپجا وہ اتکس 
جےہج۔ اجس ےیل اجس ے لتق ا وج وجاجہع رفتمجق بتک دجث ںیم اجوجر ريسجت ںیم یھب ایبجن وہجا ےہ اجوجر ہ وج اخبجرجی ےس 
جے  جیھب رجوجاجت ایبجن وہجی ےہ اجس ںیم ہ ذجر ےہ ہ رضحجت ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ جاجوجر رضحجت ُمَعاذ بن َعْفَراءؓ
جاجوجلہ ر ہلمح ر ے اجےس لتق ایک اھت اجوجر رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے اجوجلہ ا رس ملق ایک اھتج۔ دجوجرسجی ہگ معاذ جاجوجر 
ُمَعّوَذ جا ذجر اتلم ےہج۔ رہبجاحجل اجس ے العجوجہ اخبجرجی ںیم یہ اجیس رجوجاجاجت یھب ںیہ نج ںیم ہ ذجر ےہ ہ اجوجلہ وک 
عفراءجے دجو وٹیبجں معاذ جاجوجر ُمَعّوَذ جے لتق ایک اھت اجوجر دعب ںیم رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے اج ر اجس ا اجم امتجم ایکج۔ 

جانچجہچ اخبجرجی ی اجک رجوجاجت ںیم اجس ی لیص ویجں ایبجن وہجی ےہج:
جرضحجت اجسؓ ایبجن رجے ںیہ ہ یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ے گنجِ دبجر ے دجن رفجاجا وکجن دجےھ اگ ہ اجوجلہ 
جا ایک احجل وہجا ےہج؟ رضحجت اجنب وعسمجدؓ ےئ اجوجر اج ر دجاھ ہ اجس وک عفراء جے دجوجوجں وٹیبجں معاذ جاجوجر ُمَعّوَذ جے 
جولتجاجرجوجں ےس اجرجا ےہ ہ وجہ رمجے ے رقجب وہ ای ےہج۔ رضحجت اجنب وعسمجدؓ ے وجاھ ایک مت اجوجلہ وہج؟ رضحجت اجنب 
جوعسمجؓد ےتہک ںیہ اجوہجں ے اجوجلہ ی دجاجڑجی ڑکپجیج۔ اجوجلہ ےنہک اگل ایک اجس ےس یھب ڑبجھ ر وکجی صخش ےہ سج وک مت 

جے اجرجا اجہ اہک ہ اجس صخش ےس ڑبجھ ر وکجی ےہ سج وک اجس ی وقجم ے اجرجا وہج؟
�ج�ج�ج�جج( اجی لہ دجث  اجاغجزجی اجب لتق  اجاخجرجی اتکجب  ج)جحیحص 

جہ دجوجوجں رجوجاجںی اخبجرجی ںیم یہ یتلم ںیہ ۔ دجو اجم معاذ جے ٓاجے ںیہ اجوجر اجک ہگ معاذ جاجوجر ُمَعّوَذ جے اجم 
جٓاجے ںیہ ۔ اجک ہگ دجوجوجں ی وجدجت فلتخم ےہج۔ اجک ہگ اجک یہ اجپ ے دجوجوجں ےٹیب الہکجے ںیہ ۔

جرضحجت دیس زجن اجاعجدبجن وجی اجہل اجہ اصجبؓ اجوجلہ ے اجنی ی ہ سک رطجح اجس ی قیبطت ی اججےج،جسک 
جرطجح اجس ی وجاجت وہ ؟ اجس وک ایبجن رجے وہجے ےتھکل ںیہ ہ ‘ج‘جضعب رجوجاجاجت ںیم ےہ ہ عفراءجے دجو وٹیبجں 
ج)ُمَعّوَذؓ جاجوجر معاذؓج( ے اجوجلہ وک وجت ے رقجب اچنہپ دجا اھتج۔ دعب اجزجاجں رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے اجس ا رس 

ُمَعّوَذ  جاجءؓ ے دعب  عَفْ�رَ مُعَ�اجذ نب  اجوجر  اجاہجر ایک ےہ ہ اعمجذ نب رمعجوؓ  اجامجل ا  اجس  اجنب رجح ے  اجاجم  جن ےس دججا ایک اھتج۔ 
اجرجدجو رتجہم اجع رجدجہ اظنجرجت اجاجت رجوجہج( �ج�ج�ججاحجہیج،  �ج ہحفص  جے یھب اجس ر وجاجر ایک وہ اگج۔ج’ج’ج)جحیحص اخبجرجی دل  بن عفراءؓ

جاجس ےیل یل دجو رجوجاجوتجں ںیم اجن دجوجوجں اھبجویجں ا یھب ذجر اتلم ےہج۔ دجوجرسجی رجوجاجت ںیم دجو فلتخم ولجوجں 
جا ذجر اتلم ےہ اجوجر وج رشجح حتف اجابلجرجی ےہ اجس ںیم اھکل ےہ ہ وہ اتکس ےہ ہ ہ ونیتجں یہ وہجں ۔ العجہ دبجرجاجدجن ینیع 
جاجوجلہ ے اجنی ی قیبطت رجے وہجے ےتھکل ںیہ ہ اجوجلہ وک ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ جاجوجر ُمَعاذ بن َعْفَراءؓ جاجوجر 
جرضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے لتق ایک اھتج۔ رضحجت دبعجاجہل ے اجس ا رس ملق ایک اجوجر یبن رجم یلص اجہل ہیلع وجمل ی دخجت 

جںیم ے ر احجر وہجےج۔
2003ء( بریوت العریب  الرتاث  داراحیاء   ،120 صفحہ   17 جلد  القاری  )معدۃ 

جالعجہ دبجرجاجدجن ینیع زجد ےتھکل ںیہ ہ حیحص ملسم ںیم ےہ ہ نج دجوجوجں ے اجوجلہ وک لتق ایک اھت وجہ ُمَعاذ بِن 
اجوجر َعْفَراء جاجن  َعمرو بن َجُموحؓ جاجوجر ُمَعاذ بن َعْفَراءؓ جںیہ ۔ ُمَعاذ بن َعْفَراء ؓ ے وجاجد ا اجم حارث بن رَِفاَعہ جاھت 

ِس  ْم یَُخِمّ
َ َمْن لّ اجاہجد ںیم اجب  اجی رطجح اخبجرجی اتکجب  ْعَلَبہ نجاریہ جی یٹیب ںیھت ۔ 

َ
ُعَبید بن ث جی اجں ںیھت وج 

جؓوجےھت وہنججں ے اجوجلہ ی اجگ اجیٹ اجوجر رجا دجا اھت ۔جرھپ ُمَعّوَذ  الْاَْسلَاَب ںیم ذجر ٓا اکچ ےہ ہ رضحجت اعُمجذ نب عمَ�ر
بن َعْفَراء جے اجس وک اجرجا اہجں کت ہ اجس ے اجس وک زجنی ر رجا دجاج۔جرھپ اجس وک وھچجڑ دجا ہکبج اجس ںیم اجیھب ھچک رجق 
جاجی یھتج، اججن یھتج۔ رھپ رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجؓدجے اجس ر اجرجی رجب اگلجی اجوجر اجس ا رس دججا ر دجاج۔ رھپ ہ ےتھکل ںیہ 
جہ اجر وُت ےہک ہ اجن امتجم اجوجں وک ویجں اجاھ ایبجن رجے ی ایک رجوجرجت ےہ و ںیم ہ اتہک وہجں ہ اجد اجوجلہ ا لتق 

جاجن بس ا اجم اھت اجس ےیل اجاھ ایک ےہج۔
2003ء( بریوت  العریب  الرتاث  داراحیاء   3962 حدیث   122 -121 صفحہ   17 جلد  القاری  )معدۃ 

جزجرجاجی ی اجک رجوجاجت ے اطمجق رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے بج اجوجلہ وک دجاھ و اجس وک اجس احجل ںیم 
جاپجا ہ ٓاجرجی اجس ے رجا اھتج۔ اجس ر رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے اجین اجگ اجوجلہ ی رجدجن ر رجھ ر اہک ہ 
جاجے اجہل ے دجنمج! اجہل ے ےھجت رجوجا ر دجا ےہج۔ اجس ر اجوجلہ ے ربکتمجاجہن اجدجاجز ںیم اہک ںیم و وکجی رجوجا ںی وہجاج۔ 
جاجوجر ایک مت ے ھجم ےس یھب ّزعمجز یسک َاجوجر صخش وک لتق ایک ےہج؟ ین ےھجم و اجس ںیم وکجی اعجر وسجس ںی وہ رجاج۔ رھپ اجوجلہ 
جے وجاھ ہ ےھجم اتبجؤ ہ دیجاجن سک ے اجھ ںیم رجاج۔ حتف اجوجر اجایجی سک ے اجھ ںیم رجیہ ؟ و رضحجت دبعجاجہل نب 

جوعسمجدؓ ے وججاجب دجا ہ اجہل اجوجر اجس ے رجوجؐل ی حتف وہجیج۔
جاجک دجوجرسجی رجوجاجت ںیم ہ یھب ےہ ہ اجوجلہ ے اہک ہ ُاجس ین رضحجت دمحم رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل 
جےس ہ اجت یھب انہک ہ ںیم اجرجی زجدجی اجس ا دجنم رجا اجوجر ٓاجج اجس وجت یھب ںیم اجس ی دجین اجوجر دجاجوجت ںیم اجاہ 
جکت وہجں ۔ رضحجت دبعجاجہل نب وعسمجدؓ ے اجوجلہ ا رس ملق ایک اجوجر اجس ا رس ے ر بج ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی 
جدخجت ںیم احجر وہجے و ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجا ہ سج رطجح ںیم اجہل ے زنجدجک امتجم ویبنجں ےس زجاجدجہ 
اجوجر ّرکمجم ےہ اجی رطجح اجس  اجوجر ریجی اجت اجہل ے زنجدجک اجی امتجم اجوتجں ےس زجاجدجہ ّزعمجز  اجوجر ّرکمجم وہجں  جّزعمجز 

ی ِاَذاۤ اَۡدَرَکُہ 
ٰۤ

اجوجر اجس ی وجہ ہ ےہ ہ َحّت اجوجر ّدشتمجد ےہ  جاجت ا رفجوجن اجی امتجم اجوتجں ے رفجاجنی ےس زجاجدجہ تخس 
 ٰاَمَنۡت ِبٖہ بَُنوۤۡا ِاۡسَرٓاِءیَۡل )یونس:91(جرقجٓاجن رشجف ںیم وجرجۂ ویجس ںیم 

ِذۡیۤ
َ ا الّ

َ ّ ٗہ لَاۤ ِالَٰہ ِال
َ ّ الَۡغرَُق ۙ َقاَل ٰاَمۡنُت اَن

جٓاجا ےہجہ بج اجےس رغجاجی ے ٓا ایل و اجس ے اہک ںیَم اجامجن اجا وہجں ہ وکجی وبعمجد ںی رگم وجہ سج ر ینب اجرسجاجلی 
جاجامجن اجےج۔ ہکبج اجس اجت ا رفجوجن دجین اجوجر رفک ںیم تہب ڑبجھ ر ےہج۔ سج رطجح ہ رمجے وہجے اجوجلہ ی اجوجں 
جےس یھب اجرہ وہجا ےہج۔ اجس ے العجوجہ رجوجاجاجت ںیم ہ یھب ذجر اتلم ےہ ہ اجوجلہ ی الہجت ی ربخ ےنلم ر ٓاجرضجت یلص 
ا ُہوَ۔ جہ اجہل وجہ ذجاجت ےہ سج ے وجا َاجوجر وکجی 

َ ّ ِذْی لَٓا ِالَٰہ ِال
َ ُہ الّ

ٰ
جاجہل ہیلع وجمل ے اجوجلہ ا رس دجےنھ ر رفجاجا ہ اَلّل

ْہَلٗہجہ رہ مسق 
َ
عَّزَ الْاِْسلَاَم َؤا

َ
ِذْی ٔا

َ ِہ الّ
ٰ
جوبعمجد ںی ۔جاجی رطجح ٓاجپ یلص اجہل ہیلع وجمل ے نی رمجہب ہ رفجاجا اَلَْحْمُد لِّل

جی رعتجف ا قحتسم اجہل ےہ سج ے اجالجم اجوجر اجس ے اجےن وجاجولجں وک زجت دجیج۔ اجی رطجح ہ ذجر یھب اتلم ےہ ہ 
جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجا ہ ًانیقی رہ اجت ا اجک رفجوجن وہجا ےہ اجوجر اجس اجت ا رفجوجن اجوجلہ اھت ےسج 

جاجہل اعتجٰی ے تہب یہ ربجے اجدجاجز ںیم لتق رجوجاجاج۔
1996ء( بریوت  العلمیۃ  298دارالکتب  -297 صفحہ   2 جلد  اللدنیۃ  المواھب  یلع  الزرقاین  )رشح   

جی وجافجت رضحجت امثعجؓن ے دجوجر ںیم وہجیج۔ جرضحجت ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ
1995ء( بریوت العلمیۃ  دارالکتب  َجُْوح،  نب  معرو  نب  معاذ   ،114 صفحہ   6 جلد  الصحابہ  متیزی  یف  )االصابہ 

اْط جایبجن رجے ںیہ ہ ُمَعاذ بن َعمرو بن َجُموحؓ جوک دبجر ے دجن اجک زجم اگل اھتج۔ ٓاجؓپ اجس  خلیفہ بن َخّیَ
جے دعب رضحجت امثعجؓن ے زجاجہن کت لیلع رجےہ ۔جرھپ دجہن ںیم وجافجت اپجیج۔ رضحجت امثعجؓن ے ٓاجپؓ ا انججزجہ ڑپجا اجوجر ٓاجؓپ 

جتنج اجعیق ںیم دجوفجن وہجےج۔جرضحجت اجوجرہجرجۃؓ ےس رجوجاجت ےہ ہ رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل ے رفجاجا ہ ُمَعاذ 
بن َعمرو بن َجُموحؓ جایک یہ اجاھ صخش ےہج۔

اجلَُمْوح  نب  معرو  نب  معاذ  مناقب  ،ذکر   141 -140 صفحہ  4 جلد للحاکم  الصحیحنی  یلع  )المستدرک 

2002ء( بریوت  دارالفکر   5897 -5895 حدیث

جاجہل اعتجٰی زہجاجرجوجں زہجاجر رجںيت اجزجل رفجاجے اجن ولجوجں ر وج اجہل اعتجٰی اجوجر اجس ے بیبحؐجیجتبحم ںیم ڈجوجب 
جر اجن ی رجا وک احجل رجے وجاجے ےنبج۔
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جامنجز ے دعب ںیم اجک انججزجہ اغجب یھب ڑپجاجؤجں اگ وج رکمجم کلم اطلسجن اجرجوجن اجن اصجب ا ےہ نج ی �ج�ج؍ 
ا ِالَْیِہ َراِجُعوَْنج۔ اجن ے  ڑبجے ےٹیب رضحجت  ۃفیلخجاجحیس اجرجاجعؒ 

َ ِہ َوِانّ
ٰ
ا لِّل

َ جاجرجچ وک اجالجم ٓاجاجد ںیم وجافجت وہجی یھتج۔ ِانّ
جے دجاجاجد یھب ںیہج۔جوھچجیٹ یٹیب ےس ایبجےہ وہجے ںیہ ۔ کلم اطلسجن اجرجوجن اصجب دیپجاجیش اجدمجی ےھتج۔ اجن ے وجاجد ا 
جاجم رجل کلم اطلسجن دمحم اجن اصجب اھت وہنججں ے �ج�ج؍ اجل ی رمع ںیم �ج�ج�ج�ججء ںیم رضحجت حلصم وجوجد رجی اجہل اعتجٰی 
جہنع ے اجھ ر تعیب ی یھت اجوجر اجےن اجدجاجن ںیم اجےل اجدمجی ےھتج۔ رھپ اجن ی اجدجی رضحجت حلصم وجوجدؓ ے یہ رتحمجہ 
جاعجہش دصجہق اصجہب تنب وچجدہجرجی حتف دمحم اصجب ایسجل ے اجھ رجوجاجیج۔ اجوجر ہ اجدجاجن اجنپجب ے ّزعمجز اجدجاجوجں 
جںیم ےس اجوجر ڑبجے وجاجب اجدجاجوجں ںیم ےس اھتج۔ کلم اجری دمحم اجن وج رغجی اپجاتجن ے وجرجرن رجےہ ںیہج، وجاجب اجا 
جاجغ ے اجم ےس وہشمجر ےھت وجہ اجن ے وجاجد رجل کلم اطلسجن دمحم اصجب ےج، اچچ زجاجد اھبجی ےھتج۔ اجن ے دجاجدجا ا اجم 
جکلم اطلسجن رسجرجو اجن اھت ۔ اجوجر اجن دجوجں ںیم ربجاجوجی اجدجاجت یھت بج اجڈجا  اجوجر اپجاتجن اجولجی ےھت ۔ اجن وک وجاجی 
جی وجہ ےس اجدجاجہ ے اجں اجک اقمجم یھب احجل اھتج۔ اجن وکجاجےن ےٹیب کلم اطلسجن دمحم اجن اصجب ے اجر اجل دعب 
جاجدمجت وبجل رجے ی وجقی بیصن وہجیج۔ اجوجوججد اجس ے ہ دجایجدجاجر ولجگ ےھت نک اعسجدجت یھتج، رطفجت یھت ہ 
جدجن ی رطجف رجاحجن وہجا اجوجر اجہل اعتجٰی ے اجس اعسجدجت ی وجہ ےس اجن وک اجدمجت وبجل رجے ی وجقی اطع رفجاجیج۔ 
جاطلسجن اجرجوجن اجن اصجب ی اجدجی ہحیبص دیمح اصجہب تنب وچجدہجرجی دبعجاجدیم اصجب ، وج وجاجڈجا ںیم یجج۔جاجم 
جوہجے ےھتج، اجن ی یٹیب ے اجھ وہجیج۔ ۃفیلخ اجحیس اجاثجثؒ ے اجن ا اکجح ڑپجاجا اھت اجوجر ۃفیلخ اجحیس اجاثجثؒ ے ہ یھب 
جرفجاجا ہ وچجدہجرجی حتف دمحم اصجب ایسجلؓ وج اجاتسجن نشم ے اجی ےھتج، ےلہپ غلبم ےھت اجن ے اجرجے ںیم اکجح ے وجت 
جہ یھب رفجاجا ہ وچجدہجرجی حتف دمحم اصجب ایسجلؓ ریجے رتحمجم زبجرجگ ےھت اجوجر اجن ا ھجم ر تہب اجاسجن اھتج۔ رضحجت ۃفیلخ 
اجوجر اجرجتجہ اجرجی ی رمع ںیم اجےن اجھ ے اج ر ریجے رجتجے  جاجحیس اجاثجثؒ ے رفجاجا ہ ےھجم ریجی وھچجیٹ رمع ںیم 
اجوجر دجاہجت ںیم رجےن وجاجولجں ے ےیل ریجے دجل ںیم وج اگلجؤ وجدیجہ اھت اجس  جںیم ڑبجی وجتع ے وجاجع دیپجا ےیک 
جاگلجؤ وک اجرہ وہجے ا وجع یھب ےھجم وچجدہجرجی حتف دمحم ایسجل ے اجھ رجےن ی وجہ ےس المج۔ ہ رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاثجثؒ 
جرفجا رجےہ ںیہ ۔ رفجاجے ںیہ ہ اجب یھب ںیم اجک اجدجہ دجاہجی ےس ، بج ریجی اجس ےس المجاجت وہ ، ے فلکت اجت 
جرجے ںیم وخجی وسجس رجاجوہجں اجوجر وجہ وخجی ںیم اجک رہشجی ےس المجاجت ے وجت وسجس ںی رجا ویکجہک رہشجویجں 
جوک فلکت ی اعجدجت وہجی ےہ اجوجر اجن ی اجس اعجدجت ی وجہ ےس اجن ےس المجاجت ے وجت ریغب اججے وجےھ مہ یھب فّلکت 
جرجا رشجوجع ر دجےت ںیہ ۔ رفجاجے ںیہ ہ رہبجاحجل ٓاجج ریجے اجس نسحم زبجرجگ ے وجاجےس کلم اطلسجن اجرجوجن اجن 
جاجنب رجل اطلسجن دمحم اجن ی اجدجی ےہ اجوجر اکجح ےہ ںیم اجس ا اجالعجن رجوجں اگج۔ اجوجر رھپ رفجاجا ہ دجوجت دجاع رجں ہ 
جسج رطجح امہجرجے ڑبجوجں ے ے لَ�وجث اجوجر ے سفن دخجت دخجا ے دجن ی ی ےہ وجیہ ذججہ دخجت ا اجوجر وجیہ ذججہ 

اجزجابطخجت اجرص دل�ج�ج ہحفص�ج�ج�ج،ج�ج�ج�جج( اجوجر ڑبجا امنجاجں رجےہج۔ج)جاجوخجذ  جاجاثجر و رقجاجی ا اجن ی ولسنجں ںیم یھب اجم رجےہ 
اجوجاجد یھب  اجرجوجن اصجب رمجوحجم ی  وجافجت ےس ہ ذجر وہ ای ےہ و کلم  ُاجن ی  جاجہل اعتجٰی رجے ہ ٓاجج وج 
جاجدمجت اجوجر الجت ے اجھ اجی قلعت وک ہن رصجف اجم رجےن وجاجی ہک وبضمجط رجوی اجی وہج۔ اجن ے نی ےٹیبجاجوجر نی 

جایٹجں ںیہ اجوجر اسیج ہ اہک ہ ڑبجے ےٹیب اطلسجن دمحم اجن وج ںیہ وجہ رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجرجاجع ے دجاجاجد ںیہ ۔
جالعجے ے رغجب وجاجم ی اجص وطجر ر قحتسم وجرجوجں ی ڑبجی دخجت رجے ےھتج۔ اجن ےس ڑبجا نسح ولسجک 
جاھتج۔ وجرجوجں ے ایبجن ایک ےہ ہ کلم اصجب ی زجدجی ںیم مہ العجے ںیم اجےن ٓاجپ وک وفحمجظ یتھجمس ںیھت اجوجر اجب اجن 
جی وجافجت ے دعب ںیمہ ڈجر وسجس وہجے اگل ےہج۔ اجک ے العجے ںیم ےہج، دجین یھب وجاجں تہب ےہ اجوجر تخس دجی یھب 
جوجاجں تہب ےہ اجوجر رغجوبجں وک و وکجی قح دجا یہ ںی اججا نک اجوجوججد اجس ے ہ ڑبجے زجدنجاجر ےھت اجوجر العجے ے 

جزعجز ےھت رغجوبجں ی ڑبجی دخجت ایک رجے ےھتج۔ 
جاجن ی نہب رجاجدشجہ ایسجل اصجہب ، وج ڈینیکجا ںیم ںیہ ، یتہک ںیہ ہ اطلسجن اجرجوجن اجن ریجا اھبجی تہب وخجویبجں ا 
جاجک اھتج۔ اجدمجت ے ےیل اجاہجی ریغجت رجےن وجاجاج،  الجت ے ےیل اججن رقجاجن رجے وجاجا ،  دجوجوتجں ا اچس دجوجت 
اجرجاجعؒ ے ےھجم اجک طخ  اجوجر اسمجنی ا اہسجرجا اھتج۔ یتہک ںیہ اجک دجہع رضحجت ۃفیلخ اجحیس  جاجوجر دجونجں ر اھبجرجیج، رغجاجء 
جںیم رحجر رفجاجا ہ اہمتجرجے اجا )جرجل اطلسجن دمحم اجن اصجبج( اجدمجت ے ےیل اجک يگنن ولتجاجر ےھتج۔ اجوجر اہمتجرجے 

جاھبجویجں ںیم یھب یہی رجگ اپجا اججا ےہج۔
جرضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاثجثؒ ے اجک دجہع اجن وک رفجاجا اھتج، اجس العجے ںیم اجن ی ڑبجی دجین یھتج۔ اجس العجے ی 
جدجین ا ومعجًا رجوجاجج یھب اجاس ےہ ۔جضعب اججدیجاجدجوجں ی وجہ ےس یھب دجین وہجی ےہج۔ رھپ اجدمجت ی وجہ ےس یھب دجین 
جوہجی یھت و ہفی اجثؒ ے اجںی اہک ہ وجایلجں ٓاجںی ی نک اجوجر ےس زجر اججںی ی ۔ ںیہ اجاشجء اجہل ھچک ںی وہ اگج۔ 

جہ یتھکل ںیہ ہفی اجثؒ ے اجس وقجل وک وجرجا وہجے وہجے مہ ے دجاھ ےہج۔ �ج�ج�ج�ججء ںیم حتف گنج وجسی نشیٹس ر 
جٓاجپ ر اجالتجہن ہلمح وہجاج۔ کلم اطلسجن اجرجوجن ر وجایلجں ںیلچ اجوجر رس ے اجولجں وک اسلھججے وہجے زجر ںیئگ نک ٓاجپ وک 
جوکجی رجاجش کت ںی ٓاجی اجوجر اجہل اعتجٰی ے اجاججزجی رجگ ںیم وفحمجظ رجاھکج۔ رغجاجء اجوجر اسمجنی ے ےیل تہب یخس ےھتج۔جہ 

اجوجر ے اہسجرجا ولجوجں ے ےیل اہسجرجا ےھتج۔  جیتھکل ںیہ زمکجوجرجوجں 
جٓاجپ ے ڑبجے اھبجی کلم اطلسجن رجدی اجن اصجب ےتہک ںیہ ہ امہجرجے اجا اججن رمجوحجم ے دعب امہجرجےجرھگجاجے 
جے اجل رسجدجاجر وجیہ ےھتج۔ ریجی رہ وکجش ے اجوجوججد بج یھب ےلسلس ا وکجی اجم وہجا وجہ ہشیمہ اجاسجر ےس ٓاجےگ ڑبجھ 
جاججے ےھتج۔ رضحجت حیسم وجوجد ہیلع اجالجم افلخجے رجاجم اجوجر ےلسلسجے ےچس اعجق ےھتج۔ اجک دجہع �ج�ج�ج�ججء ے وجاجاعجت 
جے دعب ریجے اجےن اجک ڑبجے ٓاجرس ے اجن ےس اہک ہ ٓاجپ اجےن رضحجت اصجب ر اجامجن ی ایک احجت اپجے ںیہ 
جو اجنپجی ںیم اجںی ےنہک ےگل ہ ‘جولجےہ وجرجاگج’  ین الجت ر ریجا اجامجن ولجےہ ی رطجح وبضمجط ےہ ۔جرضحجت ۃفیلخ اجحیس 
جاجرجاجؒع ی رجہجت ے رفس ںیم رجاجی کت مہ رجاجب ےھتج، اجن وک اجھ اجل وہجے ا وجع الم اجوجر رجدی اصجب ےتھکل ںیہ 
جہ ریجے اپجس وج رضحجت ۃفیلخ اجحیس اجرجاجع ے وطخجط وفحمجظ ںیہ اجن ںیم ےس اجک طخ ںیم وضجر ےج، رضحجت ۃفیلخ 
جاجحیس اجرجاجع رجہم اجہل ے اجںی ‘جاجدمجت ا رجليج’ اجوجر دجوجرسجی ہگ ‘جاجدمجت ے ےیل قشع اجوجر ریغجت ی يگنن ولتجاجرج’ رقجاجر 
جدجاج۔ اہججں کت رجاجت ے وجاجل اجوجر رقجٓاجن رجم ا قلعت ےہ رجدی اصجب ےتھکل ںیہ ہ تہب م ولجوجں وک اجس ا ملع وہ اگ 
جویکجہک اجس ا ذجر اجلک ںی رجے ےھت نک دجوجوجں زیچجوجں ںیم ے د اجاجدجہ ےھتج۔ اجن ے ڑبجے اھبجی ےتھکل ںیہ 
جہ اجد ےھجم یھب اتپ ہن اتگل اجر �ج�ج�ج�ججء ںیم ریجی دشجد امیبجرجی ںیم مہ دجوجوجں اجک یہ رمکجے ںیم اجر اجہ کت اجےھ ہن 
جرجےہ وہجےج۔ اجن دجوجں ریجے ےیل اجان انھٹیب لکشم اھتج۔جاجک رمکجے ںیم ریجی امیتجرجدجاجرجی رجے ے ےیلجریجے 
جاجھ رجےت ےھت و رھپ ںیم ے اجن ی التجوجت اجوجر وجاجل ی اجاجدجی دجیھ وج اجِل دجر یھتج۔ ےتہک ںیہجںیم ے اجن وک 
جاہک ہ ریجے ےیل اجک ٓاجدجھ المجزجم رجھ ےتیل ۔ ٓاجپ وج فیلکت رجے ںیہ و المجزجم رجھ ےتیل ںیہج۔ وجہ ریجی دخجت ر 

جدجا رجے اگ و اجوہجں ے اہک ہ بج ںیم ٓاجپ ے اپجس وجوججد وہجں و المجزجم ی ایک رجوجرجت ےہج۔
اجاس وجع  اجانجس وجوججد ےھتج۔ و دجس وکسجل ونبجاجےج۔ رھپ اجر یھبک  جرھپ رجدی اصجب ےتھکل ںیہ ہ ڑبجے اجع 
جٓاجا ہ ٓاجد زجاجدجہ ںی وہجی اجوجر وکسجل ے ےیل دجے ںی ےکس و اجک وجع ر اجوہجں ے وخجد زجدجوجرجوجں ے اجھ 
جزجدجوجرجی یھب ی اجوجر زجدجوجرجوجں وک اہک ہ اہمتجرجے ےس زجاجدجہ ںیم اجم رجا وہجں ۔ ہ وکجی اجاسجس ںی اھت ہ ںیم یسک 

جوجاجب ا اٹیب وہجں ا العجے ا ڑبجا زجدنجاجر وہجںج۔ 
جاجن ی یٹیب ومجدجہ اطلسجہن اجف یتھکل ںیہ ہ ریجے اجو یج ا الجت ے اجھ قشع اجوجر وجافجدجاجرجی و وکجی وجدیجہ 
جزیچ ںیج۔ وہجش اھبنسجےت یہ اجےن وجاجد ےس وج قبس اجےت ےتھٹیب الم وجہ ہ اھت ہ دخجا اعتجٰی ر ہشیمہ وجل رجان ےہ اجوجر 
جزجدجی ے رہ اعمجےلم ںیم ہشیمہ دجاع ےس اجم انیل ےہج۔ دجاع ںی و ھچک ںی ۔ دخجا اعتجٰی ر ے اجاہ رھبجوجا رجےت ےھتج۔ 
جاجاہجی دجري اجوجر اہبجدجر اجاسجن ےھت ۔ اجہل اعتجٰی ے وجا یسک ےس ںی ڈجرجے ےھتج۔ دخجت ِجقل ںیم رسجاجر رجےت ےھت ۔

جاجی رطجح اجن ے ےٹیب اطلسجن دمحمجاجن ےتہک ںیہ ہ ریجے اجپ ے تہب اجرجا وجل وجرجک ایک ےہج۔ ٓاجھ 
جوکسجولجں ی ریمعت رجوجاجی اجوجر دجو ربقجاتجوجں ے ےیل زجنی دجیج۔جٓاجھ وکسجولجں ے ےیل زجنی یھب دجیج۔ ےجامجر ولجوجں وکج، 
جرغجوبجں وک وجرجاجں دجولجاجںی اجوجر اجن ے اجم ٓاجے رجےہج۔ اجہل اعتجٰی اجن ےس رجتم اجوجر رفغمجت ا ولسجک رفجاجے اجوجر 
جاجن ی اجوجاجد وک یھب ویکینجں ر اجم رفجاجے اجوجر امججت اجوجر الجت ےس وجاجہت رجےھج۔ انججزجہ اسیج ہ ںیم ے اہک امنجز 

جے دعب ڑپجاجؤجں اگج۔
ج٭ج…ج٭ج…ج٭

جاجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز جی دخجت اجدجس ںیم  جرضحجت ۃفیلخ اجحیس اجاخجس 

جدجاعجہی طخ ےنھکل ا ہتپ 
اجابجب ی  وجاجے  اجزعجز جے اجھ طخ و اتکجت رجے  جرصجہ  اجہل اعتجٰی  جاجدجہ  اجاخجس  اجحیس  اجومجنی ۃفیلخ  اجری  جرضحجت 

جوہجت ے ےیل ڈجاجک ا ہتپ اجوجر سکیف ربمن دجرجج ذجل ںیہ:

�. …ISLAMABAD, Sheephatch Lane, Tilford, GU�� �AQ, UK
�. …The London Mosque, ��  Gressenhall Road, London
SW�� �QL, UK

 � …+��-����������           � …+��-����������

جڈجاجک ا ہتپ :

جسکیف ربمن:
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جؤمجرجہ �ج؍جدجرب �ج�ج�ج�ججء ربجوجز ۃعجاجابجرجک ی اجم دجسم 
اجک  اجل ںیم  ّصل اجرہ 

م�ت )جدنلجنج( ےس  اجوتجح وجرجڈجن  جتیب 
جرُجوجاجر رقتجب ا اجاقجد وہجا سج ںیم ڑبجی دعتجاجد ںیم ریغجاجزجامججت 

جامہمجوجں ے یھب رشجت ی اجوجر امججت اجدمجہ ی رطجف 
وجاجی اجوجوجں وک  جےس دخجت قل ے وحجاجہ ےس ی اججے 
جرسجاجاج۔ اجس رقتجب ا دصقم دجای ے فلتخم العجوقجں ںیم ینب 
جوجع اجاسجن ی دخجت ںیم رسجرجم لمع اجےس رجافجیہ اجوجر ريجاجی 
جاجدجاجرجوجں ںیم رجوقجم ے کیچ میسقت رجا اھت نج ے امنجدنجاگجن 
اجیھ ی  جاجس رقتجب ںیم وجوججد ےھتج۔ ریچجیٹ ے ےیل 
 Charity( یس  �چِ� افجر  وجاجک  ریچجیٹ  رجم  ہ  وجاجی  جاججے 
Walk for Peaceج( ے رجوجرجاجم ے تحت اجیھ 
ے  ربجاجہی  رقتجب  ہ  ےس  اجل  دنچ  زجہت  یھتج۔  یئگ  جی 
جاپجرجٹنم اجؤجس اجوجر اجؤجس ٓاجف اجرجڈجز ںیم دقعنم ی اججرجیہ 
جیھت اجمہ اجاسمجل اجس ے اجاقجد ے ےیل اجرہ اجل دجسم تیب 

جاجوتجح دنلجن ا اجاخجب ایک ایج۔ 
جہ وخجوصجرجت رقتجب رقجًاب اجڑجے اجت ےجب اجم 
جرکمجم دّیس وصنمجر اجدم اجہ اصجب اجاقجم اجری امججت اجدمجہ 

جربجاجہی ی زجرجدصجاجرجت التجوجت رقجٓاجن رجم ےس رشجوجع وہجی 
جوج رکمجم وجاجا میسن اجدم اجوججہ اصجب رمجی ہلس )جاجاجم دجسم تیب 
جاجوتجح وجرجڈجنج( ے یج۔ ٓاجاجت رجہم ا اجرگجزجی رتجہم اھگجا ےس 
جقلعت رجےن وجاجے رکمجم اجدم وکجاجڈجو )Ahmad Konadoج( 
ڈجاجرٹ  اجس ے دعب رکمجم  انسجاج۔  ڑپجھ ر  ٓاجف الجوگ ے  جاصجب 
اجاصجرجاجہل ربجاجہی ے  اجرجنٰ اصجب دصجر سلجم  اجاججز  جوچجدجرجی 
وجاجک  اجاصجر ےس اتبجا ہ ریچجیٹ  اجوجر  ٓاجدجد اہک  جامہمجوجں وک وخجش 
رجہم  اجرجاجع  ۃفیلخجاجحیس  اجدم  اجرہ  رمجزجا  رضحجت  ٓاجاغجز  ا  یس  �چِ� جافجر 

ر  دہجاجت  ی  اعتجٰی  جاجہل 
اجوجر  اھت  وہجا  �ج�ج�ج�ججءجںیم 
ُکل  اجل  ےلہپ  ںیم  جاجس 
رقجب  ے  دص  جنی 
جرشجاجء اجل وہجے ےھت 
زہجاجر  ڈجڑجھ  رصجف  جہکبج 
جاپجؤجڈ ی رجم اجیھ رجے 
جریچجزی وک شیپ ی یئگ یھتج۔ 
اجریجاجومجنی  دّیسجا  جاجب 
جرضحجت رمجزجا رسمجوجر اجدم 
اجدجہ  اجاخجس  جۃفیلخجاجحیس 
جاجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ی 
جدہجاجت اجوجر رجاجامجی ںیم 
جہ وجاجک اجین تہب ی رفنمجد 
جوصخجایجت ے اجھ رہ 
ر  ڑبجھ  ےس  ےلہپ  جاجل 

وہجی  انکمہجر  ےس  جاجایجی 
اجرفجاجد ی دعتجاجد  جیلچ ٓاجرجیہ ےہج۔ وجاجک ںیم رشجت رجے وجاجے 
وحجاجہ ےس  رجم ی دقمجاجر ے  وجاجی ریچجیٹ ی  اججے  اجیھ ی  جاجوجر 

اجر  اجاسمجل اجڑجے  ٓاجرجا ےہج۔ انچجہچ  اجاجہ دجےنھ ںیم  جرہ اجل 
 Charity( یس  �چِ� افجر  وجاجک  ریچجیٹ  اجس  اجرفجاجد  زجاجد  ےس  جزہجاجر 
Walk for Peaceج( ںیم اجل وہجے ہکبج اجک نی اپجؤجڈ 

جےس زجاجد رجم اجیھ رجے ڈجڑجھ دص ےس زجاجد ریچجزی ںیم میسقت 
جی اججرجیہ ےہ ہکبج زجہت اجل ھچ اجھ اچپجی زہجاجر )�ج�ج�ج�ج�ج�جج( 
جاپجؤجڈ زجی رجم ریچجزی ںیم میسقت ی یئگ یھتج۔ ہ اجت یھب اجمہ ےہ ہ 
جریچجیٹ ے اجم ر عمج ی اججے وجاجی رجم ںیم ےس وکجی ہّصح اجاظجاجت 
جے اجم ر اہنم ںی ایک اججا ہک اجرجی ی اجرجی رجم ريجاجی اجوجر الفجی 
جاجدجاجرجوجں ںیم میسقت رجدجی اججی ےہ ہکبج اجاظجاجت لمکم وطجر ر سلجم 

جاجاصجرجاجہل ربجاجہی ے وصخجی ڈنف ےس ےیک اججے ںیہج۔

جرکمجم رجعی اجدم یٹھب اصجب اجوجر رکمجم رفجد اجدم اصجب ے 
دجےج۔ رجوجرجاجم ے اطمجق  ججی رکیسجرجی ے رفجاجض رسجاجاججم 

 Charity( جرکمجم ریہظ اجدم اصجب دصجر ریچجیٹ وجاجک افجر سیپ
�ج�ج�ج�ججء  اجرجل  �ج�ج؍  اجاسمجل   Walk for Peaceج( ے 
 Windsor ے  Runnymedeجوکجلس  اجوجاجر  جربجوجز 
Great Parkجںیم دقعنم وہجے وجاجی وجاجک ی رصتخم رجوجرجٹ 
جشیپ یج۔ اجوہجں ے اتبجا ہ اجاسمجل یھب اقمجی وھچجیٹ ریچجزی ے 
جاجھ Match Funding Scheme ے تحت اجم ایک 
س اجوجر وکجنشک افجرجز ر 

یفل�ی�ٹ جای انچجہچ ُاجن ریچجزی ے امہجرجے ل�
اجوجر  اجیھ ی  رجم  ذجرجہع  رجاجوطجں ے  اجےن  وجاجک ے ےیل  جریچجیٹ 
اجس  ذجرجہع  اجوجر ویجز رٹیلجز ے  وجب اجسٹج، وجل ڈیمجا  جاجین 

زجاجد اقمجی ريجاجی  �ج�ج�ج ےس  اجاسمجل  جرجوجرجاجم وک رہتشم یھب ایکج۔ 
اجےن  اجوجر ضعب ے  وجاجک ںیم ومشجتی ی یھت  جاجدجاجرجوجں ے ریچجیٹ 
جاٹجز یھب اگلجے ےھتج۔ اجہل اعتجٰی ے لض ےس اقمجی ٓاجاجدجی ے 
ںیم  وجاجک  ریچجیٹ  اجھ  امہجرجے  وپسجرجرجز  ملسم  جرقجًاب�ج�ج�ج�ججریغ 
جاجل وہجےج۔ ہ دعتجاجد ےلھچپ اجل ےس دجوجین یھتج۔ رہجاجل دقعنم 
جی اججے وجاجی اجس ریچجیٹ وجاجک ی اجایجی ے ےیل یئک اجہ ی تنحم 
ے  وجاجک  ریچجیٹ  اجس  رطجح  اجی  ےہج۔  اجل  وقجت  اجرفجاجدجی  جاجوجر 

رجی  ربجدجاجت  وخجد  ربجاجہی  اجہل  اجاصجر  سلجم  یھب  اجرجاجاججت  جامتجم 
جےہ ہکبج وجاجک ےس اجیھ ی اججے وجاجی امتجم رت رجم ریچجزی ںیم میسقت 

جی اججی ےہج۔ 
جزجہت ربجوجں ی رطجح اجاسمجل یھب  ریچجیٹ وجاجک افجر سیپ 
اجاتجی رقتجب  انچجہچ  وہجےج۔  اجل  اجرفجاجد یھب  اجمہ  جںیم دعتمجد 
اجس  )�جج( امہمجاجِن وصخجی ے اطخجب ایکج۔  و  ر  وطجر  جںیم ومجمجی 
جاجل ومجمجی وطجر ر رشجاجء اجڑجے اجر زہجاجر )�ج�ج�ج�جج( ےس زجاجد 
جےھت نج ںیم رقجًاب دجو زہجاجر اقمجی اجرفجاجد اجل ےھتج۔ اقمجی ولجوجں 
جںیم وکسجولجں ے ےچب اجوجر اجن ے اجا ذتجہج، وفجج ے امنجدنجاگجنج، 
ے  اجدجاجرجوجں  ريجاجی  رجافجیہ  زجاجد  ےس  دص  ڈجڑجھ  اجوجر  جاکسجؤجس 
اجرجہ  وہجےج۔  اجل  وپسجرجرجز  ے  اجدجاجرجوجں  ُاجن  اجوجر  جامنجدنجاگجن 
اجوجر خ ہت وہجا یھب لچ رجیہ  جُاجس رجوجز وجم دشجد رسجد اھت 
جیھت اجس ے اجوجوججد اجک ڑبجی دعتجاجد ے وجاجک وجرجی یج۔ 
اجاسجی  اجوجر  اجن  ی  امججت  ے  رشجاجء  امہمجن  ے  جوجاجک 

اجدجاجز ںیم رسجاجاج۔ جدخجت ی وکجوشجں وک رھبجوجر 
رجوجرجس وک فلتخم ڈیمجا زلنیچ  وجاجک ی  جاجس ریچجیٹ 
وجیج’ج’ج،  یٹ  ‘ج‘جوی  ںیم  نج  ایک  شیپ  ںیم  رشجاجت  اجین  جے 
ج‘ج‘جیٹ �ج�ج یٹ وجیج’ج’ اجوجر ‘ج‘جدجای یٹ وجیج’ج’جیھب اجل ںیہج۔ اجی 
وجاجک  Twitter ر ریچجیٹ  جرطجح وجل ڈیمجا وصخجًا 
اجی  Trends �ج� Topجںیم اجل یھتج۔  رجوجز ے  جُاجس 
جرطجح Facebook اجوجر Internet ر یھب زہجاجرجوجں 
ےس  لض  ے  اعتجٰی  اجہل  ضحم  انچجہچ  وہجےج۔   Views
یھب  ںیم  اممجک  فلتخم  ے  دجای  اغجم  ا  اجدمجت  جاجالجم 

اجدمجہل جزہجاجرجوجں ولجوجں کت اچنہپج۔ 
یس  �چِ� افجر  وجاجک  ریچجیٹ  اجس  امہمجن  زعجز  جوج 
ج)Charity Walk for Peaceج( ںیم اجل وہجے 
 Runnymede, اجرجوجز )Boroughsج(جین  جاجن ںیم اجر 
 Waverley اجوجر   Epsom & Ewel, Kingston
 Welsh اجرجڈ ٹننیٹفیلج،  ڈجیٹ  جے رئیمجز یھب اجل ےھتج۔ زین 
اجوجر اجر دص ےس زجاجد اکسجؤجس  اجوجرجدجی اپسجیہ  Guards ے 
ذجل زعجزجن یھب اجل  دجرجج  جیھب اجل وہجےج۔ امہمجوجں ںیم 

جےھتج:
 Iftikhar Chaudhri, the Mayor of .جCllr �ج
Runnymede 
 Paul .جMr �ج
Turrell, CEO 
Runnymede 
Borough 
Council
 The Right �ج
Honourable 
Sir Ed Davey, 
MP
 Nick .جMr �ج
Wood, 
Deputy Lord 
Lieutenant of 
Surrey
 Surinder .جMr  �ج
Arora, CEO 
Arora Group
 Nick Prescott, Leader of .جMr �ج

جسلجم اجاصجرجاجہل ربجاجہی ی اججب ےس اجک نی اپجؤجڈ زجےس 
جزجاجد رجم ی ڈجڑجھ دص ےسجزجاجدجرجافجیہ اجدجاجرجوجں ںیم میسقت

‘‘جریچجیٹ وجاجک’’)Charity Walk( جے اجاتجح ے وجع ر رکمجم رجقی اجدم ایحجت اصجب اجری امججت اجدمجہ ویجے رقتجر رجے وہجے

جریچجیٹ وجاجک ے اجاتجح ے وجع ر اجنی جی ے اجےن ڑھکجے وہجے
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Runnymede Borough Council
 Graham Barker, High Sheriff for .جMr �ج
the Royal County of Berkshire

وجاجک ی  وجاجی ریچجیٹ  جاجاسمجل )�ج�ج�ج�ججءجںیمج( دقعنم وہجے 
جاجک اجص اجت ہ یھب یھت ہ ولجل وکجلس Runnymede ے 
جرھبجوجر اعتجوجن رجے وہجے اجس الفجی رجوجرجاجم ی رجوجوجن ے 
جےیل اجین ٓاجلش وجب اجٹ ر یئک اجہ لبق یہ اجاہجرجاجت دجےن ا 
جلمع رشجوجع ر دجا اھت سج ی وجہ ےس اجس ی ریغجومجی ریہشت وہجیک 
جیھت اجوجر اقمجی ولجوجں ںیم اجس وحجاجہ ےس وججش و رجوجش دیپجا وہجاکچ 
�نر 

ن � ی�ش �
جاھتج۔ اجس ے العجوجہ ولجل وکجلس ی رطجف ےس رجولجے اس�ٹ

جاجوجر اجر اپجرجگن ے فلتخم اقمجاجت ےس امتجم اجنیِ وجاجک ے ےیل 
جتف Pick & Drop Service  ایہم ی یئگج۔

ربجاجہی ے تحت  اجہل  اجاصجر  اجمہ ےہ ہ سلجم  اجت یھب  جہ 
ر  �ن

ن ج� � جاجاسمجل وہجے وجاجی ریچجیٹ وجا ک ی رجوجوجن ے ےیل فلتخم ر�ی
 Pre-charity( ڈجرنجز  ریچجیٹ  رجی  رجایجرجہ  وطجر  ومجمجی  جںیم 
العجوجہ  ے  ٓاجاجدجی  ولجل  ںیم  نج  ےئ  ےیک  dinnerج(جدقعنم 
یج۔  رشجت  ے  وکجرلجز  اجوجر  رئیمجز  اپجرجٹنمج،  اجرجاجنی  علّقہ 

م�ت
یفل�ٹ یھب اچپجس زہجاجر  ل� جاجی رطجح وجاجک ی ٓاجاگجیہ ے ےیل اجک 
اجوجر اقمجی ٓاجاجدجی ںیم وصخجتی  جی دعتجاجد ںیم رجٹ رجوجاجا ای 
اجاسمجل رجرٹجنش ںیم ولجل  اجاصجر ی ومیٹجں ے میسقت ایکج۔  جےس 
جاکسجؤجس ے رجرٹجنش میٹ ی یھب دجد یج۔ ریچجیٹ وجاجک ںیم اجل 
اجےن  وجاجک ںیم ومشجتی ے دعب  وجاجی تہب ی ریچجزی ے  جوہجے 
جالفجی اجدجاجرجوجں اجوجر وکجولسنجں ی ٓاجلش وجب اجسٹ ر ریچجیٹ وجاجک 
جے اقمجدص ی ریہشتجی اجوجر اجس رطجح امججت اجدمجہ ا اجن ا اغجم 

جیئک نی اجرفجاجد کت اچنہپج۔
اجل  وجاجی رقتجب ے ےیل اجرہ  �ج؍جدجرب وک دقعنم وہجے 
‘ج‘جریچجیٹ  رطجف  اجرجوجں  اھتج۔  ای  اجسجا  ےس  وخجوصجرجی  تہب  جوک 
وحجاجہ  )Poppy Appealج(جے  اجلیج’ج’  ‘ج‘جوجی  جوجاجکج’ج’جاجوجر 
اجرفجاجد  ٓاجوجزجاجں ےھتج۔ سی زیمجوجں ے رجد اپجچ دص  جےس وجرٹجز 
جے ےنھٹیب ی اجنگجش یھتج۔ اجل ی دجویجاجرجوجں ر نی رجوجرٹکجز ے 
جذجرجہع اجرجرجوجاجی وک امنجاجں وطجر ر دجاھکجے ا اجاظجم یھب ایک ای اھتج۔ 
س ے وجعی اجاظجاجت ے دعب ریچجزیج، امہمجوجں 

م�ن�ٹ
ش یس �

جاجدتجاجی رجرف
جاجوجر دجرگ زعجزجن ی رجرٹجنش ے ےیل نی ڈجکس رجےھ ےئ ےھت 
اجدجاجز  جنج ر یئک اجرجانجن رصمجوجف لمع ےھتج۔ امہمجوجں ا رُجاپجک 

جںیم اجابقجل ایک اججرجا اھتج۔ اجس ے دعب ریچجزی ے امنجدنجاگجن ے 
جےیل زجد نی ڈجکس اجم رجرجےہ ےھتج۔ رہ امنجدنجہ ی ٓاجد ے 
جدعب ُاجن ی ریچجیٹ وک شیپ ی اججے وجاجی رجم ا کیچ اجوجر اجک گِف�ٹ 

جکی ایتجر ایک اججا اجوجر اجرہ اجل ںیم یہ اجص وطجر ر ایتجر ےیک اججے 
ربجاجہی ی رطجف  اجاصجرجاجہل  جوجاجے ہصح ںیم امنجدنجاگجن وک سلجم 
جےس اجاجدجہ کیچ اجوجر ہفحت شیپ ایک اججا اجوجر ُاجن ے أجرجاجت رجاکجرجڈ 

جےیک اججےج۔ 
جامہمجوجں ے ےیل تیب اجوتجح سکیلپمک ںیم وجوججد ویجرجپ 
جی بس ےس ڑبجی دجسم )جسج ںیم اجک یہ وجت ںیم دجس زہجاجر 
جےس زجاجدجہ امنجزجی ام ےتکس ںیہج( ے امتجم وصحجں وک دجاھکجے ا یھب 
جاجاظجم اھتج۔جامہمجوجں ے تہب رُجوججش اجدجاجز ںیم اجس وہجت ےس 
احجظ رجےت وہجے وخجاجنی  اجوجر اجص وطجر ر رجدجہ ا  اجاھجا  جافجدجہ 
اجوجر  ریحجت  ر  ومشجتی  ںیم  ابعجدجاجت  دجرگ  اجوجر  امنجزجاجامججت  جے 

اجاہجر ایکج۔  جاجانیجن ا 
افجرجغ وہجے ے دعب  رجرٹجنش ےس  اجوجر  س 

م�ن�ٹ
ش یس �

جرجرف
جامہمجوجں ی رجامجی ے ےیل نی زجد ڈجکس وجوججد ےھتج۔ ُاجن 
جںیم ےس الہپ دجسم دجےنھ ے وخجاجدنم امہمجوجں وک فلتخم رجوجس ںیم 
جمیسقت رجے اگجڈی ے رمہجاجہ وجھبجاجے ے ےیل اھتج۔ دجوجرسجا ڈجکس 
اجدجاجرجوجں ےس رجوجرجگن ے ےیل  اجوجر فلتخم ریچجیٹ  جڈیمجا )جزلنیچ 
جٓاجے وجاجےج( ہقلعتم اجرفجاجد اجوجر اجدجاجرجوجں ےس قلعتم اجرجرجوجاجی رجرجا 
أجرجاجت وک وفحمجظ رجے ے ہلس ںیم یھب  اجوجر امہمجوجں ے  جاھت 
جرصمجوجف اھتج۔ ہکبج رسیتجا ڈجکس اجس وجع ر ےیک اججے وجاجے امتجم 
اجوجر ںیم بسح  جاجاظجاجت ی ومعجی رگجاجی رجے وہجے فلتخم 
اجی  اھتج۔  ےیل  ے  رجے  ایہم  اعتجوجن  اجوجر  دجد  وفجرجی  جرجوجرجت 
جرطجح اجک ڈجکس  Poppy Exhibition ے ےیل یھب 
جصت اھتج۔ زین اجک اٹجل سلجم اجاصجرجاجہل ا ہبعش دجوجت اجی اجہل یھب 
جاھت سج ںیم دجیپس ےنیل وجاجے اجابجب ومعجًا امججت اجدمجہ ےس اجس 
جی رجافجیہ دخجاجت ے وحجاجہ ےس اعتجرجف احجل رجے اجوجر ُاجن 
جدجیپس ےنیل وجاجولجں وک امججت اجدمجہ ے اجرجہ ںیم زجد ولجاجت 
جایہم رجے ے العجوجہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع وجمل ی اپجزیجہ زجدجی 
جےس قلعتم رضحجت حلصم وجوجد رجی اجہل ہنع ی اتکجب ا اجرگجزجی رتجہم 

جًۃف شیپ ایک اججا اھتج۔
اجک اہجت  اجّوجل ے وحجاجہ ےس  جاجرہ اجل ںیم گنج می 
جدجپس امنجش یھب اگلجی یئگ یھتج۔ ہ امنجش رکمجم ڈجاجرٹ رعجافجن کلم 

اجرفجاجدجی وطجر ر ی اججے  جاصجب ٓاجف  دجوجاجایجل )جاپجاتجنج( ی 
اجب  اجوجر  اجوجش یھتج۔ ےلہپ ربجاجوجی وفجج ںیم  جوجاجی اہجت اجایجب 
جاپجاتجن ی وفجج ںیم دجوجاجایجل ے وججاجوجں اجوجر اجرسجاجن ی وجوججدجی 
جاجوجر ُاجن ی رجٔاجت دنمجاجہن اجرجرجدجی ہشیمہ یہ رسجاجیہ اججی رجیہ ےہ 
دجوجرجاجن  ے  گنج  ی  اگجؤجں  اجس  یھب  ںیم  اجّوجل  می  گنج  جانچجہچ 
)�ج�ج�ج�ججء  لبق  دصجی  اجک  ںیم  اجرتجاجف  ے  دخجاجت  جریغجومجی 
جںیمج( ربجری ے ربجش رمکحجاجوجں ے اجس اگجؤجں وک اجک وجپ ًۃف 

جاطع ی یھت وج اگجؤجں ے رمجزجی وچجک ںیم ٓاجج یھب جبصن ےہج۔
جذمجوکجرجہ امنجش ںیم گنج می اجّوجل ںیم ربجرسجاکجر اپسجویجں 
اجوجزجاجر اجل ےھت  اجوجر  وجاجے ضعب ایھتہجر  جے زجر اجامعجل رجےن 
ی  اجامعجل  ذجاجی  فلتخم  وجاجی  ٓاجے  زجرجاجامعجل  ے  وفجویجں  جزین 
اجس  جاجایجءجیھب رتجبی ےس رجیھ یئگ ںیھتج۔ تہب ےس ولجوجں ے 
ی  اجس  اجوجر  اجاھجر  ُھ�وجرج،  �چ وک  رحجب  ٓاجاجِت  وجوججد  ںیم  جامنجش 
اجاھجاج۔ ضعب  جانکجولجیج ےس اعتجرجف احجل رجے رھبجوجر فطل 
جےج، رجڈیج، ولتجاجرجوجں ا فلتخم وھچجیٹ ڑبجی دنبجوجںیج)جنج ںیم 
جگنج می اجّوجل ںیم اجامعجل وہجے وجاجی رھتجی اجٹ رھتجی یھب اجل 
جیھتج( اجےن اجھ ںیم ڑکپ ر اصتجوجر ونبجاجںیج۔ اجس ڈجکس ے اجھ 
جگنج می اجّوجل ے زجاجہن ی تہب ی اصتجوجر یھب ٓاجوجزجاجں ںیھت نج 

جںیم ےس ضعب ا قلعت وصخجتی ےس دجوجاجایجل ےس اھتج۔
زجاجد  اجک دص ےس  ٓاجاغجز ےس لبق  اجاجدجہ  جرجوجرجاجم ے 
جریچجزی ے امنجدنجاگجن وک کیچ شیپ ےیک اججےک ےھتج۔ دنچ ریچجزی 
جی رطجف ےس وکجی امنجدنجہ احجر ںی وہجاکسج۔ ہکبج اجی ریچجزی وک 
اجوجاجت ںیم جی ر البجر کیچ شیپ  دجوجرجاجن فلتخم  جرجوجرجاجم ے 
اجدجاجرجوجں ںیم  رجافجیہ ريجاجی  �ج�ج�ج  ُکل  اجاسمجل  رجےہج۔  جےیک اججے 
اجس  رجم ے کیچ میسقت ےیک ےئج۔  زجاجد  زجےس  اپجؤجڈ  جاجک نی 
جرطجح �ج�ج�ج�ججء ےس اجب کت سلجم اجاصجرجاجہل ربجاجہی ی رطجف ےس 
جریچجیٹ ے ےیل میسقت ی اججے وجاجی ُکل رجم �ج.ج�ج نی اپجؤجڈ زجےس 

جزجاجد وہجیک ےہج۔
�ج؍  ںیم  امہمجوجں  وجاجے  اجے  رشجف  ںیم  جرجوجرجاجم 
جاجرجاجنی اپجرجٹنم اجوجر �ج�ج؍جرئیمجز یھب اجل ےھت ہکبج دعتمجد اجق 
جرئیمجزج، ڈجیٹ رئیمجز اجوجر وکجرلجز رقتجب ںیم اجل وہجےج۔ امہمجوجں 

دعتجاجد  ی  احجرجن  ُکل  یھتج۔  زجاجد  ےس  دص  اجڑجاجی  دعتجاجد  جی 
جاجڑجے اپجچ دص ےس زجاجد یھت نج ںیم اجک و ےس زجاجد ریچجیٹ 
ےھتج۔  اجل  یھب  )Charity Championsج(  �نر 

ن � �چ�یم�چ�ئ

ج‘ج‘جریچجیٹ نئپمیچج’ج’جا اجلٹ اجےس رضحجاجت ے ےیل اجامعجل ایک اججا 
ے  ریچجیٹ  رجم  زجاجد  ےس  اپجؤجڈ  زہجاجر  اجک  وخجد  ے  وہنججں  جےہ 
جےیل شیپ ی ےہ ا اجک زہجاجر اپجؤجڈ ےس زجاجد رجم اجیھ رجے ںیم 
�نر ی ُکل دعتجاجد 

ن � �ج�ج�ج�ججء ںیم اجن �چ�یم�چ�ئ جاجایجی احجل ی ےہج۔ 
�نر ںیم ےس امنجاجں اجرفجاجد وک اجدجاگجرجی ڈیمجل 

ن � �ج�ج�ج یھتج۔ اجن �چ�یم�چ�ئ
جیھب شیپ ےیک ےئج۔ ریچجیٹ وجاجک ے ےیل اجک نی اپجؤجڈ زجےس 
جزجاجد اجوجر وجی اجلی ے ےیل فصن نی اپجؤجڈ زجےس زجاجد رجم اجیھ 
جرجے ی اسمجی ںیم امنجاجں اجرجرجدجی شیپ رجے وجاجی اجمجس اجوجر 

�نر ے العجوجہ اجرفجاجدجی حطس ر یھب دنچ ڈیمجز دجے ےئج۔ 
ن ج� � جر�ی

جرقتجب ے دجوجرجاجن نج امہمجوجں ے احجرجن ےس رصتخم 
جاطخجب ایکج۔ اجن ںیم دجرجج ذجل زعجز امہمجن یھب اجل ےھتج:

Sir Ed Davey MP  �ج
Siobhain McDonagh MP  �ج
Mr Tom Brake MP  �ج
 ,Mr Mohammad Asghar MP �ج
Memeber Welsh Assembly
Commander Mark McEwan �ج

ج)جرٹجوجوجنٹ وجسی رنشمک ے امنجدنجہج(  
اجس رجوجرجاجم ے  وجاجے  جرقجًاب دجو ےٹنھگ کت اججرجی رجےن 
جاجاتجم ر رکمجم وصنمجر اجدم اجہ اصجب ے احجرجن ےس رصتخم اطخجب 
اجص  دجاع رجوجاجیج۔ سج ے دعب امہمجاجن رجاجم  اجوجر دعبجاجزجاجں  جایک 

جوطجر ر ایتجر ےیک اججے وجاجے اعطجم ےس فطل اجدجوجز وہجےج۔
دخجت  وجاجی  اججے  ی  ےس  رطجف  ی  اجدمجویجں  اعتجٰی  جاجہل 
اجس رقتجب  اجس اعجزجاجہن اسمجی وک وبجل رفجاجے وہجے  جقل ی 
ُدجوجرجَرجس اتجج اجرہ رفجاجےج۔ زین امتجم  اجوجر  اجربجت  جے رتجنج، 
جاجرجانجن اجوجر ینب وجع اجاسجن ی دمہجرجدجی ے ےیل دخجت اجبجاجے 

جوجاجولجں وک زجاجے ري ےس وجاجزجےج۔ ٓاجنی
اجدم کلمج( ج)جرجوجرجٹج: ومجد 

اجایجی  رجاجٹک ںیم  اجس  جہگ ےہج۔ وضجرجاجوجر ی دخجت ںیم 
جے ےیل دجاعجی دجرجوخجاجت ےہج۔ 

ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جوجوصجف ے رعجض ایکجہ  �ج�ج�ج�ج رمجع ٹف فقسم ہصح ےہج۔ 
جاجس ے دجو ےصح ںیہ ، اجک ںیم رجاجا رچجچ ےہ وج ہ �ج�ج�ج�ج رمجع 
جٹف ا ےہ ہکبج دجوجرسجا ہصح ای انبجےہ سج ںیم وکسجل اھتج۔  اجس ر 
جاجڑجے وجاجھ ڈجاجرجز ے اجرجاجاججت ٓاجے ںیہ سج ںیم ےس ھچک 
اجدجاجےیک ںیہج۔  اجوجر اجی وخجد  جمہ ے رمجز ےس وطجر رقجض ےیل ںیہ 

جاجاشجء اجہل رمجزجوک یھب ُاجن ی رجم دل وجاجس رجدجں ےگج۔ 
اجری اصجب ےجرعجض  اجب  ر  اجاسفجر  جوضجرجاجوجر ے 
جایکجہ امعجرجت ی اجک یہ زنجل ےہ نک مہ دجوجرسجی زنجل ریمعت 
جرجے ی اجاججزجت ے ےیل اجرجرجوجاجی رجرجےہ ںیہج۔ اجاججزجت ےنلم 
جی وصجرجت ںیم ےئن ہصح ر دجوجرسجی زنجل ریمعت ی اججیتکس ےہج۔ 
اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دہجاجت رفجاجی  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 

جہ ٓاجپ  structural engineers  ےس ےلہپ وجھچ ںیل 
جہ ےچین وجاجی زنجل upper floorجا وجزجن ُاجاھجے یج۔ 

جلنشین سلجم اعجہل ی وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز 
جے اجھ ہ گنٹیم و ےجب کت اججرجی رجیہج۔

ٓاجدنجہج( ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج)جاجی 

اجرمجہک  دجوجرجۂ  رجوجرجٹ  جہیج: 
�ج�ج ربمن  ہحفص  ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…جاجز 

جاجامجم وہجے وجاجی ‘‘جریچجیٹ وجاجک’’)Charity Walk( جے اجنی   جسلجم اجاصجرجاجہل ربجاجہی ے زجرِ 
س ےنہپ وہجے

�یک�ٹ Charity Walk for Peaceجی ابعجرجت وجاجی �ج
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ج…  …  …  …  …  …  …  …  …

�ج�ج؍جوجرب�ج�ج�ج�ججءجربجوجزجاجوجاجر
ج)جہصح دجوجمج(

ج…  …  …  …  …  …  …  …  …
اجہل اعتجٰی  اجدجہ  ج)جزجہت ےس ویپجہتج(جدعبجاجزجاجں وضجرجاجوجر 
جرصجہ اجزعجز ے دجسم تیب اجرجنٰ رشجف اجر امنجز رہظ و رص عمج 

ڑپجاجںیج۔  جرجے 
اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجدجاجیگ ے دعب وضجرجاجوجر  جامنجزجوجں ی 
اجہل اعتجٰی  اجدجہ  اجالعجن رفجاجاج۔جوضجرجاجوجر  جاجزعجز ے دنچ اکجوحجں ا 
اجوجر ہبطخ اکجح ی وسنمجہن ٓاجاجت ی  اجزعجز ے دہ ، وعتجذ  جرصجہ 

اجالعجن رفجاجاج:  جالتجوجت ے دعبجدجرجج ذجل ایجرجہ اکجوحجں ا 
�جج۔ زجزجہ اصجہم وجد رسبجا تنب وجد اجدم رسبجا اصجب ٓاجف 
جوجرجاین ا اکجح زجزجم ہحلط رجاجض )جرمجی ہلس اظنجرجت اجالجح 
جو اجرجاجد رمجزجہ رجوجہج( اجنب رکمجم رجاجض اجدمجاصجب رسبجا ٓاجف رجوجہ 

جے اجھ ےط اپجاج۔ 
�جج۔جزجزجہ وصجہی اجدم تنب رکمجم دجم اجدم اپجل اصجب ٓاجف 
کلم  وجاجرجاجدم  رکمجم  اجنب  کلم  وجاجر  رجم  زجزجم  اکجح  ا  جوجرجان 

جاصجب ٓاجف الفجڈجایجامججت ے اجھ ےط اپجاج۔ 
�جج۔جزجزجہ ہلیبن اجاعجم وکجر تنب رکمجم اجاعجم اجقح وکجرجاصجب 
ج)جاجریجامججت ٓاجرٹجایج( ا اکجح زجزجم رفجاجز اجدم اجنب رکمجم اجرہجاجدم 

جوھکجرھ اصجب ے اجھ ےط اپجاج۔
ٓاجف  ریجاصجب  ربنجاجس  رکمجم  تنب  ری  زجہ  �جج۔جزجزجہ 
دمحم  رکمجم  اجنب  رسجوجر  رہشجاجر  زجزجم  اکجح  Willingboroجا 

جرسجوجر یٹھب اصجب ے اجھ ےط اپجاج۔ 
رشبمجاجہل  دمحم  رکمجم  تنب  وچجدہجرجی  افجہم  ریجاجل  �جج۔جزجزجہ 
جاصجب ٓاجف ڈینیکجا ا اکجح زجزجم وچجدہجرجی میعن اجدم اجنب رکمجم دجم 

جاجمل اجرجدش اصجب ے اجھ ےط اپجاج۔
ٓاجف  اصجب  رقجیش  وصنمجرجاجدم  وصنمجرجتنب  احجہی  �جج۔جزجزجہ 
جڈجرٹجاجٹ ا اکجح زجزجم اجل اجط الجم اجنب رکمجم دبعجاجالجم کلم 

جاصجب ے اجھ ےط اپجاج۔
�جج۔جزجزجہ رمجم دعسجہ وجنس کلم تنب رکمجم اجدہ دیعس کلم 
جاصجب ٓاجف وجرجاین ا اکجح زجزجم بیعش ومجد کلم اجنب رکمجم لیلخ 

جاجدم کلم اصجب ے اجھ ےط اپجاج۔
اجدجن رسجاجیج  اجدم رسجاجیج تنب رکمجم نیعم  �جج۔جزجزجہ وصنمجرجہ 
جاصجب ٓاجف وجاجنٹگ ڈجی ی ا اکجح زجزجم دبعجاجریب اعجدجل اجنب 

جرکمجم دبعجاجاقجدجر اجیج اصجب ے اجھ ےط اپجاج۔
ٓاجف  اجدمجاجوججہ اصجب  �جج۔ زجزجہ رمجم نیسحت تنب نیسحت 
جوجرجاین ا اکجح زجزجم میلست اجدم رفظمجاجنب رکمجم رفظمجاجدم یمجن اصجب 

جے اجھ ےط اپجاج۔
ج�یل لیمج تنب رکمجم دمحم لیمج اصجب ٓاجف  زجزجہ س� �جج۔  �ج
اجدم اصجب ے  اجدمجاجنب رکمجم ظیفح  زجزجم سیفن  اکجح  ا  جولجاجی 

جاجھ ےط اپجاج۔

زجزجہ دجہح میمش کلم تنب رکمجم میمش اجدم کلم اصجب  �جج۔  �ج
کعکی  دیعس  اجنب  کعکی  ومجد  زجزجم  اکجح  ا  ریکجوجانیل  اجرجھ  جٓاجف 

جاصجب )جانجنج( ے اجھ ےط اپجاج۔
جاکجوحجں ا اجالعجن رفجاجے ے دعب وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی 
اکجح  امتجم  ہ  اعتجٰی  اجہل  ‘ج‘جدجاعجرجںیلج۔  رفجاجاجہ  اجزعجز ے  جرصجہ 

’ج’  اجربجت رفجاجےج۔  جرہجاحجظ ےس 
جدجاعجے دعب وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجنیقی 
اجہل اعتجٰی  اجدجہ  وجاجزجاج۔ دعبجاجزجاجں وضجرجاجوجر  جوک رشجِف اصمجہح ےس 

جرصجہ اجزعجز اجین رجاجش اگجہ رشجف ے ےئج۔
جرجوجرجاجم ے اطمجق ھچ رکجب سیتنیپ ٹن ر وضجرجاجوجر اجدجہ 
جاجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز گنٹیم رجوجم ںیم رشجف اجے اہججں لنشین 
جسلجم اعجہل ویج۔جاجسج۔جاجے ی وضجرجاجوجر ے اجھ گنٹیم رشجوجع 
اجزعجز ے گنٹیم ا ٓاجاغجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جوہجیج۔ وضجرجاجوجر 

رفجاجاج۔  اجھ  جدجاعجے 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے اجاسفجر ر اجریجاصجب ے رعجض ایکجہ اجس وجت وج اہجں 
اجوجر رکیسجرجاجن احجرجںیہ اجن ی ُکل دعتجاجد �ج�ج ےہج۔ جاجب اجرمجاجء 

اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر   ٭ 
جے  اجب اجریجڈجاجرٹ دیمحجاجرجامجن اصجب ےس ُاجن  ے رپسجد اجم 

اجاسفجرفجاجاج۔  جے قلعتم 
اجرجامجن اصجب ے رعجض ایکجہ ریجے رپسجد  جڈجاجرٹ دیمح 
دہجاجاجت  ی  ںیہج۔جاجریجاصجب  امججںی  ی  سٹیٹس  وجرٹجن  جاجرجھ 
جے اطمجق بج یھب رجوجرجت وہجی ےہ ںیم اجن امججوتجں ا دجوجرجہ 

جرجاجوہجںج۔ 
رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
ںی  رجوجرجاجم  ا  رجے  دجوجرجہ  ا  امججوتجں  اجن  ےس  وخجد  جٓاجپ 
جانبجےج؟جٓاجپ وک وخجد اجن امججوتجں ے دجوجرجہ اججت رجے اجںیج۔ 
ی�د ایک ےہ اجوجر اجن ںیم ےس دنچجہ اعجم اجدجاجرجے  �

ج�ن �
جاجن امججوتجں ی �ت

اجوجر اجن ںیم ےس ےنتک امکجے وجاجے ںیہج؟ بس  جوجاجے ےنتک  ںیہ 
ی�د ایکجےہج؟    �

ج�ن �
�ت اجوجر اجس ی  جےس ڑبجی امججت وکجیس ےہ 

 LA جڈجاجرٹ اصجب ے رعجض ایکجہ بس ےس ڑبجی امججت
وجاجولجں ی دعتجاجد ے وحجاجہ ےس  اجدجاجرجے  East  ےہ ۔ دنچجہ 
جےھجم اجریجاصجب ی رطجف ےس  latestجڈجاٹ ایہمجںی ایکجایج۔ 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جہ 
جو ٓاجپ وک اجےی اھتجہ ٓاجپ اجین امججوتجں ا ڈجاٹ اجںی ایہمجرجے 
جاجبجے اجس ے ہ وجہ ٓاجپ وک ایہم رجںج۔ ٓاجپ اجین امججوتجں ے 

جامنجدنجہ ںیہج۔ ٓاجپ وک اجےی ہ ٓاجپ ہ اجدجاجدجو امجر ایہم رجںج۔
اجدمجویجں ی دعتجاجد  وجاجے  LA Eastجںیم امکجے  ج٭ 
وجاجں امکجے  اجل ے رعجض ایکجہ  جے وحجاجہ ےس لنشین رکیسجرجی 

�ج�ج�ج ےہج۔  جوجاجے دنچجہ دجدنہجاگجن ی دعتجاجد 

جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دجرجاجت رجے 
جر رکیسجرجی اجل ے رعجض ایکجہ مہ ے دنچجہ ی اجدجاجیگ ے اسجب  
جوک ِد رظن رجھ ر ولجوجں ی اجمک ا اسجب اگلجاجےہ و ولجم وہجاجےہ ہ  

جہ اجمک poverty lineجےس ےچین ےہج۔ 
رفجاجاج:  اجزعجز ے  ہ  اجہل اعتجٰی رص  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
جاجےس ولجوجں ے ےیل ٓاجپ وک ریچجیٹ ی رجوجرجت ڑپجی وہجیج۔ ٓاجپ 

جوک رمجز ی دجد ی رجوجرجت ےہ و اتبجںیج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر رفجاجاج:  جوضجرجاجوجر 
جولجوجں وک اجن ی اجل ٓاجد ر دنچجہ اجدجا رجے ے وحجاجہ ےس ٓاجپ 

جے ایک اجدجاجاجت ےیک ںیہج؟ 
جاجس ر رکیسجرجی اجل ے رعجض ایکجہ مہ ے رہ امججت وک 
جاجدجاجد و امجر ایہمجےیک ںیہ ہ ٓاجپ ے اجزجی دنچجہ اججت ی ہ وصجرجاحجل 
  awareness جےہج۔ الہپ دجم و یہی ےہ ہ اجن امججوتجں ںیم

اججےج۔  جدیپجاجی 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے رکیسجرجی رتجتیب ےس دجرجاجت رفجاجاجہ LA East  اہججں 
اجدجاجیگ ے  جٓاجپ ی دجسم ےہ وجاجں رغجب و اشعجء ی امنجزجوجں ی 

جےیل ےنتک ولجگ ٓاجے ںیہج؟ 
جرکیسجرجی رتجتیب ے رعجض ایکجہ ریجے اپ س اجس وجت 
اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ر  اجس  ںیہج۔  ںی  وجوججد  امجر  و  جاجدجاجد 
اجزعجز ے رفجاجاجہ ٓاجپ ریغب ولتجاجر ے دیجاجن گنج ںیم  جرصجہ 

جٓاجےئ ںیہج۔ 
اجس ے دعب اجب اجری ڈجاجرٹ میسن رجتم اجہل اصجب  ج٭ 
جے رعجض ایکجہ اجاسجرجاجب اجریجےجالعجوجہ لنشین رکیسجرجی یعمس و 
جرصجی ےہ اجوجر ریجے رپسجد ڈیمجا میٹ یھب ےہج۔ )جاجس ر وضجرجاجوجر 
اجوجِر  رکیسجرجی  لنشین  رفجاجاجہ  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  جاجدجہ 

جاجرجہی ے وقجاجد اکجل ر رجںیج۔ج( 
ے  اصجب  کلم  وجمی  اجری  دعبجاجب  ے  اجس  ج٭ 
دجوجرجہ رجے دجسم  اجن ے رپسجد کلم رھب ںیم امججوتجں ا  جاتبجاجہ 
  IT ا  امججت  ویج۔جاجسج۔جاجے  رطجح  اجی  رجاجےہج۔  اجاھ  جڈنف 

جڈجاپجرجٹن یھب اجن ے رپسجد ےہج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دجرجاجت رفجاجاج: 
جدجسم ڈنف ے ےیل ینتک رجم اجیھ رجے ںیہج؟ دجوجرجاجِن اجل ینتک رجم 

جعمج وہجی ےہج؟ 
�ج�ج�ج�ججء ی  �ج�ج�ج�ججء -  جاجس ر وجوصجف ے رعجض ایک ہ 
جیل ہ اجیہ ںیم مہ ے �ج اجھ �ج�ج زہجاجر ڈجاجرجز عمج ےیک ںیہج۔ ہکبج 

جزجہت اجی اجل ںیم �ج.ج�ج نی ڈجاجرجز عمج ےیک ےئ ےھتج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی ے دجرجاجت رفجاجاجہ اجس ںیم  جوضجرجاجوجر 
جےس ینتک رجم رجچ وہجی ےہج۔ اجریجاصجب ے رعجض ایکجہ اجرجی 
جرجم رجچ وہجیک ےہ ہک ‘جدجسم ڈنفج’ اجس وجت اسخجرجے ںیم ےہج۔ 

ا  اجس  رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جبل ےہ ہ اجس وجت ‘جدجسم ڈنفج’  ںیم ٓاجپ ے اپجس وکجی رجم 
جںی ےہج۔ ٓاجدنجہ اسمجدج انبجے ا وکجی وصنمجہ ںی ےہج؟ ٓاجدنجہ دجو 

جنی اجل ںیم یسک یھب دجسم ا رجاجٹک ںی ےہج؟ 
جاجس رجاجب اجری الفجح اجدجن سمش اصجب  وج ہبعش اججدیجاجد 
 Zion, ایکجہ  رعجض  ے  اجوہجں  ںیہ  رجے  یھب  رگجاجی  جی 
وجاجں یئن دجسم  رجےہ ںیہج۔  رجد  امعجرجت  Ilinois  ںیم مہ یئن 
جریمعت وہجی اجاشجءجا ہلج۔ اجس ا ٓاجاغجز وہجاکچجےہج۔ مہ ے دجس اجڑک ی 
جہگ رجدجی ےہ اجوجر اجس ی افصجی ا اجم رشجوجع وہجاکچجےہج۔ اجےل 
  Zion جاجل کت امہجر ا دجسم ی ریمعت لمکم رجے ا وصنمجہ ےہج۔ 
جے ےیل لشیپس ڈنف ےہج۔ وجاجں اجس وجت امہجرجے اپجس نی ڈلبجزگ 
جںیہ نج ںیم ےس دجو ےلہپ یہ رفجوجت ی اججیک ںیہ اجوجر اجک دجسم 

اجؤجس ےہج۔  جرمجی 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جوجوصجف ے رعجض ایکجہ یئن ہگ وج رجدجی ےہ وجہ وجوججدجہ ہگ 
جےس زجاجدجہ دجوجر ںی ےہج۔ نی ےس اجرجلیم ا افجہل ےہج۔ اجدمجویجں 
وجاجں وھچجیٹ  رجاجش ذپجر ےہج۔  ُاجی العجہ ںیم  اجرثکجت یھب  جی 
رجرجےہ  ریمعت  دجسم  ی  ٹف  رمجع  �ج�ج�ج�ج  ےیل  اجس  ےہ  جامججت 

جںیہج۔ 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
�ج�ج�ج ےہج۔  وجاجں  ی�د  �

ج�ن �
�ت جوجوصجف ے رعجض ایک ہ امججت ی 

اجل  وخجاجنی  یہ  اجین  اجوجر  رمجد  �ج�ج  ےس  �ج�ج  ر  ہعمج  وجت  جاجس 
جوہجی ںیہج۔

جوضجرجاجوجر اجد ہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: �ج�ج�ج ںیم 
جےس رصجف �ج�ج ےس �ج�ج ولجگ ہعمج ر احجر وہجے ںیہج۔ وجاجں ر 

جرتجتیب ی رجوجرجت ےہج۔ 
اصجب  دیعس  اجوجرکب  ایکجہ  رعجض  ے  اجریجاصجب  ج٭ 
جاجرٹجل ٓاجڈجرٹ یھب اجی امججت ےس ںیہج۔ اجس ر اجوجرکب دیعس اصجب 
ے  �ج�ج  ر  ہعمج  ےہج۔  ںی  دجرجت  دعتجاجد  ہ  ایکجہ  رعجض  جے 

جرقجب احجرجی وہجی ےہج۔ 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: ہ 
جدعتجاجد یھب وکجی وحجہل اجزجا ںی ےہج۔ رسیتجاجہصح یھب ںی ےہج۔ 

�ج�ج  ےس  وجاجں  ںیم  ایکجہ  رعجض  ے  اصجب  دیعس  جاجوجرکب 
جٹن ی ڈجرجاجوی ر رجاتجوہجں اجس ےیل ںیم ہعمج ولجاجی امججت ںیم 
اجوجر زجاجن ی امججت ے اجک یہ غلبم ںیہج۔  جاجدجاجرجاجوہجںج۔جولجاجی 

جوجہ ہنیہم ںیم اجک ہعمج Zion  ںیم اجدجاجرجے ںیہج۔ 
وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاجہ   ج٭ 

جٓاجپ وک وجاجں لقتسم غلبم ی رجوجرجت ںی ےہج؟ 
جاجس ر اجریجاصجب ے رعجض ایکجہ زجد نیغلبم ںیلم ےگ 
جو وجاجں ر یھب غلبم ا رقتجر رجے ا الپجن ےہج۔ Zion  ولجاجی اجوجر 
جاکشجو ے دجرجایجن ےہج۔ ولجاجی ںیم یھب غلبم وجوججدجےہ اجوجر اکشجو 

اجالعجن جاکجوحجں ے 

جلنشین سلجم اعجہل وی اجس اجے ی وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجھ گنٹیم
ی�ر دنلجن(ج �

ج�ش �
)ججرجوجرجٹ رمجہبج: دبعجاجامجدج اجرہج۔ اجڈجلن وجلی ال�ت

�ا�ری�ا�وم�نی رضح�ت ۃفیلخ�ا�حیس ا�اخ�س ا�د�ہ ا�ہل اعت�ٰی رصنب�ہ ا�زع�ز اک د�و�ر�ۂ ا�ر�ہک ا�وت�ر�، ون�رب���������ء
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جںیم یھب غلبم ےہج۔ امہجرجاجاجرجاجدجہ ےہ ہ Zion  ںیم یھب رمجی اجؤجس 
جانبجںی اجوجر اجس ے دعب وجاجں غلبم ا رقتجر وہجاججےج۔ 

اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جر اجریجاصجب ے رعجض ایکجہ امہجرجی ُکل �ج�ج امججوت ں ںیم ےس 

�ج�ج امججوتجں ںیم اسمجدج وجوججد ںیہج۔ 
وضجرجاجوجر ے اجاسفجر ر رکیسجرجی اججدیجاجد ے رعجض  ج٭ 
purposeج- اجاجدجہ  �ج�ج  ےس  ںیم  اسمجدج  �ج�ج  اجن  جایکجہ 

امعجرجاجت ںیہ  دجرگ  اجوجر  رچجز  �ج�ج  اجی  built اسمجدج ںیہ ہکبج 
جںیہنج دجسم ںیم دبتجل ایکجایجےہج۔ 

رعجض  ے  اججدیجاجد  رکیسجرجی  اجاسفجرجر  ے  جوضجرجاجوجر 
جایکجہ اجرمجہک ںیم امججیت رجاجرجزی نج ںیم ضعب اجی زجنی ے 
جاعجت یھب اجل ںیہ اجن ا ُکل رجہب �ج�ج�ج�ج اجڑک ےس زجاجد وہجاگج۔ 

�ج�ج�ج نی ڈجاجرجز ے رقجب وہجیج۔  �ج�ج�ج ےس  جاجن ی اجتی 
اجزعجز ے رفجاجاج:  اجہل اعتجٰی رصجہ   اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 

جاجس اسجب ےس ٓاجپ ی اجوشجرجس و تہب م ےہج۔ 
جرکیسجرجی اججدیجاجد ے رعجض ایکجہ وج اجی زجنی ےہ اہججں 

جوکجی امعجرجاجت وجریغجہ ریمعت ںی ںیہ اجن ی اجوشجرجس ںی ےہج۔ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے اجاسفجر ر رکیسجرجی اجاجت ے رعجض ایکجہ زجہت دجوجاجولجں 
اجنیی  اجمت  ‘جريسجت  اجرجبتک لمکم ی ںیہ نج ںیم  جںیم مہ ے 
ملسو هيلع هللا ىلصج’ )Chief of the Prophetsج(  اجوجر ‘جرجہن رج’ 
اجنییؐ   اجمت  ريسجت  ےہج۔  ٓاجیک  وظنمجرجی  ےس  رمجز  ںیہج۔  جاجل 
اجرمجہک ےس اجع  ‘جرجہن رج’جاہجں  جو رمجز ےسجاجع وہجی نک 

اجاصجرجاجہل اجع رجے یج۔  جوہجیج۔ اجد 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجاجت ے رعجض ایکجہ دجس زہجاجر ی دعتجاجد ںیم و مہ  جرکیسجرجی 

جاجع ںی رجےتکس ویکجہک اہجں اجین ڑبجی اجرجٹی ںی ےہج۔ 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جاجس 
و  اجگ  اجرگجزجی بتک ی  ۔  وہجرجاجےہ  رتجہم  اجرگجزجی ںیم  جا 
جاجرجی دجای ںیم ےہج۔ اجر ٓاجپ اجع رجں و ویجے ی امججت یہ  
جٓاجپ ےس دجس زہجاجر اجی رجد ے یج۔جنک اجرمجنک اجرگجزجی ںیم  
spelling  وجریغجہ ا رفجق وہجاجےہ اجس ےیلجٓاجپ وجلی اجفین 

جاصجب دنلجن وک وجھبجاجدجںج۔ رمجز اجےس اجع رجاتکسجےہج۔ 
اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دہجاجت رفجاجی  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
ج)جہ وجٹ رجںیلج۔ اجر اجس ا رتجہم وہجایجےہ و اجس وک دنلجن ںیم 

رجدجںج۔ج( جاجع 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
ی�د  �

ج�ن �
�ت اجوجر  دعتجاجد  ی  امججوتجں  ےس  رتجتیب  رکیسجرجی  لنشین  جے 

جے وحجاجہ ےس دجرجاجت رفجاجاج۔ اجس ر رکیسجرجی رتجتیب ے رعجض 
�ج�ج زہجاجر  ی�د  �

ج�ن �
�ت �ج�ج امججںی ںیہ ہکبج ُکل  جایکجہ اجرمجہک ںیم 

�ججےہج۔  �ج �ج
رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
اجدمجی  اجیف  ےس  وجریغجہ  اپینجل  اجوجر  اکنل  رسجی  ڈنیلج،  اھتجی  ںیم  یہ  جاحجل 
ی�د ںیم اجل رجںج۔ �

ج�ن �
ی�وجزی اجرمجہک لقتنم وہجے ںیہج۔ اجن وک یھب �ت یف� جر�

اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر  وضجرجاجوجر  ج٭ 
ی  رٹنسجز  امنجز  ںیم  امججت  ایکجہ  رعجض  ے  رتجتیب  رکیسجرجی  جر 
جدعتجاجد �ج�ج�ج ےس رکیل �ج�ج�ج کت ےہج۔ دعتجاجد دبتجل وہجی رجیت 
جےہ ویکجہک تہب ےس امنجز رٹنس ولجوجں ے ذجاجی رھگجوجں ںیم ےنب 
جوہجے ںیہج۔ نج ولجوجں ے رھگجدجسم ےس دجس ےس دنپجرجہ ٹن ی 
جڈجرجاجوی ر ںیہ ،جوجاجں ٰولص ۃ رٹنس ںی انبجے اججے نک نج ولجوجں 

جے رھگجدجسم ےس ٓاجدجے ےٹنھگ ی ڈجرجاجوی ا اجس ےس زجاجدجہ دجوجرجی ر 
جںیہ وجاجں ٰولصجۃ رٹنس انبجے ےئ ںیہج۔جزجہت دنچ اجولجں ںیم ٰولصجۃ 

جرٹنسجز ی دعتجاجد �ج�ج�ج ےس اجوجر یہ رجیہ ےہج۔ 
وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر  ج٭ 
جرکیسجرجی رتجتیب ےجرعجض ایکجہ دخجاجم ، اجافجل اجوجر اجاصجر وک الم ر 
جدعتجاجد �ج�ج�ج�ج ے رقجب یتنب ےہج۔ مہ ے رسجوجے ایکجاھتج۔ اجس 
جرسجوجے ے اطمجق �ج�ججدص ولجگ اسمجدج ںیم اجاجدجی ےس امنجز 
جاجدجاجرجے ںیہ ۔جاجی �ج�ج دص ا انہکجےہ ہ وجہ ہتفہ ںیم دجو ےس نی 

جرمجہب دجسم اججے ںیہج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر  وضجرجاجوجر  ج٭ 
اجرجنٰ ی  جر رکیسجرجی رتجتیب ے رعجض ایکجہ رپسجگ وجیل ، تیب 
جامججت ںیم امنجزجڑپجےن وجاجولجں ی دعتجاجد م ےہج۔ اہجں ںیمہ اجس 

جوحجاجہ ےس challenges  ا اجانجےہج۔ 
اجاسفجرجر   ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجرمجہک ے رعجض ایکجہ اہجں  اجاچجرجج  جاجرہظجفی اصجب غلبم 
�ج�ج�ج ے رقجب  احجرجی  ُکل  ر  وخجاجنی وک الم ر ہعمج  رمجدجو  جر 

جوہجی ےہج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:   جاجس ر وضجرجاجوجر 

جہ و اپجوچجں ہصح ےس یھب م ےہج۔ اجر ولجگ ںی ٓاجرجےہ و اجس 
جے ےیل ٓاجپ ایک وکجش رجرجےہ ںیہ ؟ ولجوجں وک دجسم البجے ے 

جےیل  ہبعش رتجتیب ے ایک اجدجاجاجت ےیک ںیہج؟ 
جوضجرجاجو رجاجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجا ہ تیب 
جاجرجنٰ ے اپجس نی امججںی ںیہ اجوجر اہجں اجک اقمجی امججت 
اجوجر نی امججوتجں  �ج�ج ے رقجب وہجی  جے اعجہل ربممجز ی دعتجاجد 
اجی رطجح ونیتجں امججوتجں  �ج�ج وہجیج۔  اعجہل ربممجز ی دعتجاجد  جے 
جںیم  دخجاجم اجاجدمجہ اجوجر اجاصجرجاجہل ی اعجہل ربممجز ی دعتجاجد �ج�جج، �ج�ج 
جوہجیج۔ اجس رطجح �ج�ج�ج و رصجف اعجہل ربممجز یہ نب اججے ںیہج۔ اجر 
جاعجہل ربممجز یہ امنجزجوجں ر ٓاجاجرشجوجع وہجاججںی وجوجوججدجہ دعتجاجد ےس 

جنی انگجاجاجہ وہجاججے اگج۔ 
امنجز  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جاینبجدجی زیچ ےہج۔ ںیم و اگجےہ اگبجےہج، اجر ہنیہم ںیم اجک رمجہب ںی 
جو دجو ہنیہم ںیم اجک رمجہب و رجوجر امنجز ی رطجف وجہ دجاجاجوہجںج۔ 

جہ تہب رجوجر ی ےہج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: اجر رتجتیب 
جکیھٹ وہجی و رکیسجرجی اجل وک دنچجہ ی وجوصجی ے وحجاجہ ےس یھب 
جوکجی ہلئسم ںی وہجاگج۔ اجس ےیل رتجتیب تہب اجمہ ذجہ دجاجرجی ےہج۔ 
جبس ےس ےلہپ امنجز ی رطجف وجہ دجں اجوجر اجےکس دعب اجی رقجاجی ی 
جرطجف وجہ دجںج۔ اجس ے ےیل ٓاجدنجہ اجک دجو ہتفہ ںیم اجاجدجہ 
اجک لقن ےھجم  اجس ی  جاجک وصنمجہ انبجںیج۔ وج یھب وصنمجہ انبجںی 

وجھبجاجںیج۔  جیھب 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجوہجں  جرکیسجرجی رتجتیب ے رعجض ایکجہ زجہت نی اجولجں ںیم 

�ج�ج امججوتجں ا دجوجرجہ ایکجےہج۔  �ج�ج ےس  جے 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاجہ نیغلبم 

جےس یھب دجد ایلجرجںج۔ 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  جوضجرجاجوجرجاجدجہ 
دجو نی اجل ےس ہبعش  جرکیسجرجی رتجتیب ے رعجض ایکجہ زجہت 

جرتجتیب ے اپجس اجاجدجہ وکجی غلبم ںی ےہج۔ 
رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
جٓاجپ ے اپجس نیغلبم ی یمک ےہج۔ اپجاتجن ےس نیغلبم وک اہجں ا 

جوجزجا ںی اتلمج۔ اھگجنی نیغلبم وک و وجزجا ل اتکسجےہج۔ وجاجں ےس یھب 
جغلبم وجھبجاجے اججےتکس ںیہج۔ 

جزین وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے غلبم اجاچجرجج 
جاصجب ےس رفجاجاج:جٓاجپ وک اجےی ہ اجرمجہک ےس یھب زجاجدجہ ےس 
اجاجدجہ  ےیل  ے  اجس  وجھبجاجںیج۔  اجدمجہ  اججہع  وک  ڑلجوکجں  جزجاجدجہ 
ےس  ںیم  اجرمجنک  یق�ن  اجرف� ہ  رجں  وکجش  اجوجر  انبجںی  جوصنمجہ 
اجرمجنک ڑلجے رجوجر  یق�ن  اجرف� دجو  اجک ا  اجز م  جاجر دجس ںی و م 

اججںیج۔  جاججہع 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر اعجہل 
ی�نِ و ے دجس دص وچبجں  جے اجک ربمم ے رعجض ایکجہ ںیمہ وجاقف�
جوک اججہع وجھبجاجے ا اجرجٹ الم اھتج۔ دجوجرجاجِن اجل اہجں ےس نی 

ی�نِ و اججہع وجھبجاجے ےئ ںیہج۔  جوجاقف�
جاجس رجوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاجہ 
اجرمجہک ےس  جہ وجاجرجٹ ا رسیتجا ہصح اتنبجےہج۔ وکجش رجں ہ 

زجاجدجہ وچبجں وک اججہع وجھبجاجاجاججےج۔  جزجاجدجہ ےس 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  جوضجرجاجوجرجاجدجہ 
ا  اجن  اجو رکب اصجب ے رعجض ایکجہ  اعجہل ربمم  اجرمجنک  یق�ن  جاجرف�
جاجک اٹیب ےہ ۔ ُاجن ی وخجاجش ےہ ہ وجہ اجی وکسجل ی ڑپجاجی لمکم 

جرجے ے دعب اججہع اجدمجہ ںیم دجاجل وہج۔ 
اجزعجز ے رفجاجاج:جاجوجر یھب  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جاھگجنی ولجگ نج ے ےچب وجفِ و ںیم ںیہ اجںی اججہع اجدمجہ 

جںیم وجھبجاجے ے وحجاجہ ےس وکجش ی اججےج۔ 
دیعس  اجوجرکب  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
ی�ن ے العجوجہ  یق�ن اجرمجنک وجاقف� اجرف� جاصجب ےس رفجاجاج: ٓاجپ ے 
ےھجمجاججہع   ڑلجے  دجس  وجاجے  رجےن  قلعت  ےس  اجرفجہق  جوجٹس 
اجےس  ٓاجپ ے  اجوجر  اجرجٹ ےہ  ا  ٓاجپ  دجےن ںیہج۔جہ  جے ےیل 

رجاجےہج۔  جرجوجرجاحجل 
ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  دعب  ے  جاجس 
اجین  ٓاجپ  رفجاجاج:جاجر  جرکیسجرجی رتجتیب ےس اخمجب وہجے وہجے 
اجامججت ی  امنجز  اجںی  اجوجر  ڑپجاججںی  جاعجہل ے ربممجاجن ے ےھچیپ 
اجیف  امنجزجویجں ی دعتجاجد ںیم  اجس ےس  دجاجںی و  اجاسجس  ا  جاجتی 

اگج۔  جاجاجہ وہجاججے 
وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر  ج٭ 
جرنجل رکیسجرجی ے رعجض ایکجہ �ج�ج دص امججںی اجین رجوجرجس 
جوجھبجاجی ںیہج۔ وج ںی وجھبجاجںی اجںی اجر اجر اجدجدجاجی رجوجاجی اججی 

اجاجہ وہجرجاجےہج۔  اجوجر اجب اجس ںیم  جےہ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے لنشین رکیسجرجی غیلبت ےس رفجاجاج: ٓاجپ شنیپس اجرجا ر زجاجدجہ وجہ 
جدجے رجےہ ںیہج۔ وجرجے اجرمجہک ںیم یھب غیلبت ے وحجاجہ ےس ٓاجپ 

جا وکجی وصنمجہ ےہج؟ 
جاجس ر لنشین رکیسجرجی غیلبت ے رعجض ایکجہ وجرجٰی ںیم یھب 
اجہل اعتجٰی  اجدجہ  جغیلبت ے وحجاجہ ےس اجتجوجز ںیھت نج ی وضجرجاجوجر 
جرصجہ اجزعجز ے وظنمجرجی اطعجرفجاجی یھتج۔ مہ اجن ر اجم رجرجےہ 
جںیہ ، اجی رطجح اگجےہ اگبجےہ وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز 
جی رطجف ےس وججیھب دہجاجاجت یتلم ںیہ اجس ر لمع رجے ی وکجش 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے ویجے ںیم  جوہجی ےہج۔ وضجرجاجوجر 
جنیغلبم ی گنٹیم ے وجع ر رفجاجاجاھتجہ ‘جاجالجمج’ اجیف اجوجر کیک  
اجب مہ زجد زیچجوجں ر یھب وغجر  اجس ےیل  اجافجہن رجں ۔  جر یہ 
ےیل  ے  غیلبت  وک  �نر 

ن ج� � یل�ی ر� رجویجویجٓاجف  رطجح  اجی  ںیہج۔  جرجرجےہ 
رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ےس  وحجاجہ  ے  رجے  جاجامعجل 

جاجزعجز ے دہجاجت رفجاجی یھتج۔ مہ ے اجس ے ےیل اجک ربمم رقمجر 
اجزعجز ےجاسجویجںجوک  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جایکجےہج۔ وضجرجاجوجر 
جغیلبت رجے ے وحجاجہ ےس دہجاجت رفجاجی یھتج۔ اجس وحجاجہ ےس یھب 

جوکجش ی اججرجیہ ےہج۔
وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دجرجاجت  ج٭ 
ٓاجپ  ذجرجہع  رجوجرجاجم ے  اجیفج’ ے  اجوجر  ، کیک  ‘جاجالجم  جرفجاجاجہ 

جے ُکل ےنتک رجاجےط اجم وہجے ںیہج؟ 
جاجس ر رکیسجرجی غیلبت ے رعجض ایکجہ زجہت اجڑجاجی اجولجں 
جںیم ‘جاجالجمج، کیک اجوجرجاجیفج’ ی ُکل �ج�ج�ج�ج ںیتسشن دقعنم وہجںی 
وجہ  وہجاج۔ نک  رجاجہط  ولجوجں ےس  �ج�ج�ج  زہجاجر  �ج�ج  ذجرجہع  جنج ے 
جولجگ نج وک مہ ے اجےن ڈجاٹ سیب ںیم دجاجل ایکجےہ ُاجن ی دعتجاجد 

�ج�ج�ج�ج یتنب ےہج۔ 
رفجاجاجہ ملسم  اجزعجز ے  اجہل اعتجٰی رصجہ  رجاجدجہ  جوضجرجاجو 
جاجؤجلس ا ملسم ویمکجیٹ ی رطجف ےس اخمجتف ا اجان یھب وہجاجےہج؟ 
اجوجن رٹیل یھب اھکلجاھت سج ںیم رضحجت حیسم  جاجیھب اجوہجں ے اجک 
جوجوجد ہیلع اجالجم ی ذجاجت ر اجیف اجرتجاجاجت ےیک ےھتج۔ ٓاجپ ے 

جاجن ے وججاجب یھب دجے ںیہج؟ 
ے  اجن  کت  اجیھب  ایکجہ  رعجض  ے  غیلبت  رکیسجرجی  جلنشین 

دجےج۔  جوججاجاجت ںی 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جاجن 
جاجرتجاجاجت ے وفجرجی وطجر ر وججاجاجت دجےن اجںی ۔ وجرجہن ضعب 
جاملسمجن وج ہ اجرتجاجض ڑپجںی ےگ وجہ وجںی ےگ ہ ہ اجرتجاجض 
اجک میٹ  اجز م اپجچ و ولجوجں ی  جکیھٹ ںیہج۔ ٓاجپ وک اجےی ہ م 
جانبجںی وج ہ وجل ڈیمجا ر وفجرجی وطجر ر وججاجاجت دجںج۔ اجس ے 
جدعب اجر ٓاجپ اجس وحجاجہ ےس یلیصفت وججاجاجت دجان اجےت ںیہ و اجن وک 
viral رجے ےس ےلہپ اجن ی وظنمجرجی ھجم ےس ںیلج۔ اجس ےیل 
جریغ اجدمجویجں ے وج طخ اھکلجاھتجُاجس ا ل کت م اجز م �ج�ج�ج اجدمجویجں 
جوک اجےی ہ وججاجب دجے دجںج۔ ٓاجج رجاجت اجی اجم ر اگلجںیج۔ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے لنشین رکیسجرجی میلعت اعجف ایجں ےس رفجاجاجہ ٓاجپ رکیسجرجی 
جمیلعت ںیہج۔ ںیم وجاھجمسجاھتجہ ٓاجپ امججت ے اجانجک اجڈجوجاجزجر 
جوہجں ےگ ویکجہک رمعجاجن اجن ے و ٓاجپ وک اجڈجوجاجزجرجی یٹیمک ا ربمم 

اجاکجر رجدجاجاھتج۔  جانبجے ےس 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دہجاجت رفجاجی : 

جاجںی انفجس یٹیمک ا ربمم یھب وہجاجاجےیج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر لنشین 
جرکیسجرجی میلعت ے رعجض ایکجہ اجن ے اپجس اجس وجت ویجویجرجویجں 

جںیم میلعت احجل رجے وجاجے ہبلط ا ڈجاٹ وجوججد ںی ےہج۔
رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
جٓاجپ ے اپجس ہ ڈجاٹجو وہجا اجےیج۔ ںیم ے دخجاجم اجاجدمجہ اجوجر 
نہ اجاجء اجہل وک اہکجےہ ہ وجہ ہبعش اجوجِر ابلطجء  اجوجر ممتہم اجوجِر ابلطجء رقمجر  ج� ل�

اجن ےس ڈجاٹ  جرجں نج ا اجم یہ ابلطجء ی رگجاجی رجاجوہج۔ ٓاجپ 
رجںیلج۔ جاحجل 

جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر لنشین 
  age groups جرکیسجرجی میلعت ے رعجض ایکجہ مہ ے فلتخم 
ے  مہ  ر  وطجر  ے  اثمجل  ںیہج۔  رجےھ  رجوجرجاجم  فلتخم  ےیل  جے 
 Maths جرنجرسجی ےس ے ر ٓاجوھٹجں الکجس ے وچبجں ے ےیل
جا اجک رجوجرجاجم رجاھکجےہ وج ہ وجہ رجویجں ںیم لمکم رجں ےگج۔ 
اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جرفجاجاجہ �ج�ججرجڈ ے اجاحجوجں ںیم وچبجں ے اتجج ےسیک ٓاجرجےہ جںیہج؟ 
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زجاجدجہ  تہب  اتجج  ایکجہ  رعجض  ے  میلعت  رکیسجرجی  ر  جاجس 
اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  وحجاجہ ےس وضجرجاجوجر  اجس  جاجےھ ںی ںیہج۔ 
جاجزعجز ے دہجاجت رفجاجی ہ اجس وک وجرجٰی ںیم رجںی ۔جاجس ر 
وک  اجس  یھب  اجھ  ے  اجاجدمجہ  دخجاجم  ے  اہکجمہ  ے  جوجوصجف 
وجرجٰی  دہجاجت ے اطمجق  اجوجرجوضجرجاجوجر ی  discussجایکجےہ 
جںیم یھب رجںی ےگ ہ سک رطجح مہ اجےن وچبجں ے یمیلعت ایعمجر وک 

ںیہج۔  جرتجرجےتکس 
اجزعجز ے رفجاجاجہ بس  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جےس ےلہپ و ڈجاٹجاجاھ رجں ہ ےنتک ےچب ، ایچبجں ںیہ وج ویجویجرجویجں 
ںیہج۔جٓاجپ  ںیم  وکسجولجں  ےنتک  اجوجر  ںیہ  رجرجےہ  احجل  میلعت  جںیم 
جے اپجس ہ اجرجی ولجاجت وہجی اجںی ہ اجن ے اجمج، اجن ی 
جرمعجںج، اجن ی میلعتج، اجن ے ٓاجےگ لبقتسم ے الپجن ایک ںیہج۔جرھپ 
گ ا مٹسس یھب وہجاجاجےیج۔ م اجز م 

�ل�ن
ن
جرہ امججت ںیم اجک وک�

رجوجرجوجوججد  مٹسس  ہ  ںیم  امججوتجں  ڑبجی  ڑبجی  ی  رہشجوجں  جڑبجے 
جوہجاجاجےیج۔

جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: اعجم وطجر 
اجوجر ٓاجرجانگجزجزن ےس رجامجی ےتیل ںیہ ہ  اجدجاجرجوجں  جر ابلطجء فلتخم 
جاجںی ایک رجا اجےیج۔ ضعب و رمکجل اجدجاجرجے یھب ںیہ وج اجاجدجہ 
جسی رکیل اتبجے ںیہ ہ ٓاجپ وک ایکجرجا اجےیج۔ اجس ےیل اجر ٓاجپ اجی 
گ ایہمجرجں 

�ل�ن
ن
جوکسجل ے ابلطجء وک اجن ے لبقتسم ے وحجاجہ ےس وک�

اجمہ ےہ و  اجوجر وکجیس ڈلیف  اجایجر رجی اجےی  جہ اجںی وکجیس ڈلیف 
جاجس ےس اجن وک تہب افجدجہ وہجاگج۔ امہجرجے ابلطجء وک ہ ہتپ وہجاجاجےی 
جہ اجوہجں ے ٓاجےگ ایک رجاجےہج۔ اہجں و اجیف ڑپجے ےھکل ولجگ 
جوجوججد ںیہج، اجس ےیل اجر ٓاجپ رہ رجنج ںیم اجےس ولجوجں ر لمتشم اجک 
گ ایہمجر یتکس ےہج۔ اجر رہ امججت 

�ل�ن
ن
جیٹیمک انبجںیل وجوجہ ابلطجء وک وک�

جا رہ رجنج ںیم یٹیمک انبجا نکمم ںی و م اجز م اجک رٹنسجل یٹیمک و وہجی 
جاجےی وججہ ابلطجء ی رجامجی رجےکسج۔ اجبجے اجس ے ہ وجہ ںیہک 
گ ے ےیل ٓاجپ ے اپجس ٓاجںیج۔ 

�ل�ن
ن
جاجوجر ےسیپ رجچ رجں ، وجہ وک�

اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
ںیم  اجابجرجوجں  ٓاجپ  اجاسفجرجرفجاجاجہ  ےس  اجاجت  رکیسجرجی  جے 

جٓاجرجلک وجریغجہ ےنھکل ے العجوجہ اجوجر ایک ایک اجم رجے ںیہج؟ 
وک  وٹسجر  �جُک  ایکج:جمہ  رعجض  ے  اجاجت  رکیسجرجی  ر  جاجس 
اتکجںی  ر   Amazon اجب  اجوجر  ںیہ  manageجرجرجےہ 

جرفجوجت رجا رشجوجع ی ںیہج۔ 
اجب  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجس  ربجاجے رتجلی ا رقتجر وہجاکچجےہج۔  اجاجاجت  وجلی  جاجڈجلن 
جےیل ٓاجپ ا ُاجن ے اجھ رجاجہط وہجا اجےیج۔ وججیہ وکجی یئن اتکجب 
جےپ اجس ی ولجاجت ٓاجپ وک ینلم اجںی اجوجر ٓاجپ رھپ اجںی اتبجںی ہ 

جٓاجپ وک ینتک بتک ی رجوجرجت ےہج؟ 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجاجت ے رعجض ایکجہ اہججں اہججں نیغلبم نیعتم ںیہ  جرکیسجرجی 
جوجاجں اجربجرجز وجوججد ںیہ نک کلبپ ے ےیل ضعب وہگججں ر 

جاجربجرجز ںی ںیہ ویکجہک وجاجں ںیہ ںی ںیہج۔ 
اجزعجز ے دہجاجت  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
ر انبجے 

ن
�ی�نگ�

جرفجاجی ہ ٓاجدنجہ بج ٓاجپ دجسم وجریغجہ ے ہشقن ی ڈجرجا�ئ
جںیہ و اجس ںیم اجربجرجی ے ےیل یھب ہگ رقمجر ایکجرجںج۔

اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  دعب  ے  اجس  ج٭ 
اجہ ے رعجض ایکجہ امہجرجے  اجاسفجر ر لنشین رکیسجرجی رجہت  جے 
جڈجاٹجسیب ںیم رقتجًاب �ج�ج�ججولجوجں ا ڈجاٹجےہ اجوجر زجہت اجل �ج�ج رجےت 
�ج�ج�ج ےس زجاجد ڑلجایکجں جںیہج۔  �ج�ج ڑلجے ہکبج  جےط وہجے ںیہج۔ 

جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر لنشین 
جرکیسجرجی رجہت اجہ ے رعجض ایکجہ ڑلجوکجں ی رمعجں زجاجدجہ رت �ج�ج 
اجن ی میلعت ے ایعمجر یھب فلتخم ںیہج۔  اجوجر  اجل ںیہ  �ج�ج  جےس 
وجہ ےس یھب  اجس  اجیف ڑپجی یھکل ںیہج۔  ڑلجایکجں  جدجوجرسجی رطجف 

جاسمجل ا اجان ےہج۔
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر ر لنشین 
جرکیسجرجی رجہت اجہ ے رعجض ایکجہ ُاجن ا اجرٹجلنشین رجہت اجہ یٹیمک 
جے اجھ رجاجہط ےہ اجوجر اجوہجں ے  ضعب اجتجوجز یھب یجیھب ںیہج۔ 
اجس  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 

جوحجاجہ ےس رمجز ےس اجاجدجہ رجاجہط رجںیج۔
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جر لنشین رکیسجرجی رجہت اجہ ے رعجض ایکجہ اجیھب کت دجس رجےت 
جےط وہجےک ںیہج۔ اجن ںیم وجہ اجل ںیہ نج ے اکجح وہجےک ںیہج۔ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعبجوضجرجاجوجر  ج٭ 
ٓاجپ ا  رفجاجاجہ  اجاسفجر  اجرجہی ےس  اجوجِر  جے  لنشین رکیسجرجی 
جاجس اجل ا ایک الپجن ےہج؟ ٓاجپ ے ہبعش ے رپسجد وکجن ےس اجم 

جںیہ ؟جایک ٓاجپ وک اجن اجوجں ا ہتپ ےہج؟ 
جاجس ر لنشین رکیسجرجی اجوجِر اجرجہی ے رعجض ایکجہ رحجکِ 
جدججد ے وقجاجد ے اطمجق وجرجٹن اجاھتجرجزیج، ذمجیب ٓاجرجانگجزجزن 
اجوجر  رجاج۔جاجرٹکجاجک  اجم  رجوجاجط  اجھ  ے  اجدجاجرجوجں  دجرگ  جاجوجر 
جرجٹ ڈیمجا ںیم امججیت ہطقن رظن وک ُاجاججر رجا اجن ے اجم ںیہج۔ 

رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
اجوجر رجٹ ڈیمجا ا اجم وجٓاجپ ںی رجرجےہ ۔  جاجرٹکجاجک 

جرکیسجرجی اجوجِر اجرجہی ے رعجض ایکجہ وضجر ہ اجم ڈیمجا 
جمیٹ ے رپسجد ےہج۔ 

رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
جٓاجج ےس ہ اجم ںیم ٓاجپ ے رپسجد رجرجاجوہجںج۔ اجک یٹیمک انبجںی 
جا میٹ انبجںی وج ہ ڈیمجاج، رجس اجوجر اجس ےس ہقلعتم امتجم اعمجالمجت 
جاھبنسجےج۔ ٓاجدنجہ ےس امججیت ہطقن رظن وک ڈیمجا ںیم ُاجاججر رجے 
اجر ںیہک امججیت اپجیس ا وکجی ہلئسم  جا اجم ٓاجپ ے رپسجدجےہج۔ 
جوہجاجےہ و ڈیمجا ا رجس ںیم وجھبجاجے ےس ےلہپ ھجم ےس دہجاجت 
اجوجر رجس رجزی ا اجرٹجوجویجز   statements جایلجرجںج۔جامججیت

جدجےن ے ےیل ٓاجپ  امججیت امنجدنجہ وہجں ےگج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے ڈجاجرٹ میسن رجتم 
جاجہل اصجب اجاچجرجج ڈیمجا میٹ ےس اخمجب وہجے وہجے رفجاجاج:جاجر 
جٓاجپ ا ڈیمجا میٹ ے وحجاجہ ےس وکجی الپجن ےہ ا وج یھب دہجاجاجت 
اجوجِر  اجوجِر اجرجہی وک دجے دجںج۔ ٓاجج ےس ہبعش  جںیہ وجہ رکیسجرجی 

جاجرجہی ہ اعمجالمجت دجےھ اگج۔
ہبعش  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
دجوجاتجہن  ےس  ی�نر  �

اجوجرجویمک�ن�ٹ امججوتجں  دجوجرسجی  یہ  اجرجہی  جاجوجِر 
یئن  اجک  وک  ٓاجپ  ںیم  اگج۔  رجے  وکجش  ی  رجےن  جاقلجت 
assignment ہ دجے رجاجوہجں ہ ٓاجپ ے اجرجھ اجرمجنک 
اجوہجں ے  دجوجاتجہن اقلجت انبجے ںیہج۔  جملسم وکجلس ے اجھ 
جوج امججت ر اجرتجاجاجت وجریغجہ اگلجے ںیہ ُاجن ے وججاجاجت یھب 

جٓاجپ ے دجےن ںیہج۔
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: ٓاجپ اجک 
احجرجہ  احجاجِت  وج   statements ٓاجپ ی ضعب  انبجںیج۔  جمیٹ 
قلعت  ا  ایبجاجت  ھچک  اجوجر  ںیہ  وہجی  ےس  وحجاجہ  ے  اسمجل  جے 
اجدمجویجں ے وحجاجہ  اجوصجص اپجاتجن ںیم  اجوجر  احجاجت  جاجرٹجلنشین 
جےس وہجاجےہج۔ اجن ںیم ٓاجپ وک اجایجط ےس اجم انیل وہجاگج۔ اہججں یھب 

اجاججزجت ے  وجاجں ٓاجپ ے ریجی  اجدمجویجں ا اعمجہل وہ  جاپجاتجی 
جریغب اجز وخجد وکجی ایبجن ںی دجانج۔

ٓاجپ  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجم رجں ےگج۔  دہجاجاجت ے تحت  اجریجاصجب ی  رجاجت  جربجاجِہ 
اجڈن  رجس  ریجے  العجوجہ  ے  اجس  ںیہج۔  ںی  ٓاجزجاجد  اجلک  جٓاجپ 
اجرمجیس وصجرجاحجل  اجر وکجی  رجاجہط رجںیج۔  جڈیمجا نشکیس ےس یھب 
جےہ و ٓاجپ ذبجرجہع وفجن ا اجی لیم اعجدبجوجدی اصجب ے اجھ رجاجہط 
جرجےتکس ںیہج۔ ہ دجرت �ج�ججےٹنھگ الھکجوہجاجےہج۔ رصجف اعجدب اصجب 
وجاجں اجم  وجاجں اجم رجے ںیہج۔  اجوجر یھب اٹجف ربمم  ،جہک  جیہ ںی 

جرجے وجاجولجں ے رجاجہط ربمنجز احجل رجںیل ۔ 
جوضجرجاجوجرجاجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: دجوجرسجی 
اجوش  رہ  وجاجے  ٓاجے  ںیم  اجابجرجاجت  ںی  رجوجرجی  ہ  ےہ  ہ  جاجت 
اعمجالمجت ا قلعت  اسبجاجوجاجت ضعب  اججرجی ایکجاججےج۔  ایبجن  جر یہ 
جامججت ے اجھ ںی وہجاج، اجےس اجوشجز ںیم دجل اجدجاجزجی رجے 
جی رجوجرجت ںی ےہج۔ اجیس زیچجوجں ا ہصح ہن ںینبج۔ دجوجرسجے 
جاملسمجوجں وکجوخجد وججاجب دجےن دجںج۔ اجں اجر رجس وخجد ٓاجپ ے 
جاپجس ٓاجا ےہ و رھپ ٓاجپ اجن ے وجاجولجں ے وججاجاجت دجے ےتکس 
جںیہ نک اپجیس ے اعمجالمجت ے وحجاجہ ےس اجایجط رجی وہجیج۔ 
اہجت  دجان  وججاجب  ا  سج  وہ   policy matter وکجی  جاجر 
جرجوجرجی وہ وجاجں ٓاجپ ا ایبجن اتحمجط وہجاجاجےی اجوجر رھپ دعب ںیم ھجم 
جےس اجےس اعمجالمجت ے قلعتم دہجاجت ے ںیلج۔ دہجاجت ےنیل ے 

جدعب ٓاجپ رھپجیم ایبجن اججرجی رجےتکس ںیہج۔ 
اجس ے دعب لنشین رکیسجرجی اجوجِر اعجہ ے رجوجرجٹ  ج٭ 
جشیپ رجے وہجے اتبجاجہ امہجرجے زجاجدجہ رتجاعمجالمجت اجدجی ایبجہ 
جے ڑگھججوجں ے وحجاجہ ےس وہجے ںیہج۔ زجہت اجڑجاجی اجل ںیم 
ی��نر ٓاجے ںیہج۔ اجن  جامہجرجے اپجس �ج�ج علخ اجوجر �ج�ج الجق ے ک�
�ج�ج  ی��نر وکجل رجے ںیم اجایجب وہجے ںیہج۔  جںیم ےس �ج�ج ک�

ی��نر ی وصجرجت ںیم مہ ے حلص رجوجاجی ےہج۔  ک�

جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جحلص 
جو وہجاججی ےہ نک اجل دعب اجومجم وجرجںی رھپ اجےن اجوجدجوجں ی 
جاکشجںی رکیل ٓاجاججی ںیہ ہ ُاجن ا رجوجہ کیھٹ ںی ےہج۔ اجس ےیل 
جاجن اعمجالمجت وک ل رجے ے دعب اجےس ولجوجں ے اجھ رجاجہط یھب 
اجےس ولجوجں ے اجھ  اجزجم رکیسجرجی رتجتیب ا  جرجان اجےیج۔ م 

رجاجہط وہجا اجےیج۔  جرجوجر 
اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جر رکیسجرجی رتجتیب ے رعجض ایکجہ لنشین ویلجل ر یھب اجالجی یٹیمک 
اجم  ایٹیمکجں  اجالجی  �ج�ج  ر  حطس  اقمجی  رطجح  اجی  اجوجر  ےہ  جاجم 

جںیہج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رکیسجرجی رتجتیب 
ا  اجالجی یٹیمک  ج�نہ یھب  رفجاجاجہ دصجرل� دجےت وہجے  دہجاجت  جوک 
جربمم وہجی ےہجاجس ےیل ٓاجپ ی چن و رہ رھگ کت وہجی اجےیج۔ 
ینلم  رجوجرجٹ  وک  ٓاجپ  وجت  ُاجی  وہ  ٓاجاغجز  ا  ہلئسم  یھب  ںیہک  جاہججں 
ج�نہ ی رطجف ےس  ل� الپجن انبجںی ہ  ٓاجپ  اجس ے ےیل  جاجےیج۔ 
جٓاجپ وکجولجاجت ل اججںیج۔ اجبجے اجس ے ہ اعمجہل اجس دجکت 
ُاجس ا ل یہ نکمم ہن وہج، ُاجےس رشجوجع ےس یہ  جالجاججے اہججں 
جدجھک ایلجاججےج۔ ا اجبجے اجس ے ہ اعمجہل اضقجء ا اجوجِر اعجہ ںیم 
اجالجی یٹیمک وکجےلہپ یہ اعمجہل وک اھجلسجے ی وکجش رجی  جاججےج، 

جاجےیج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رکیسجرجی  وضجرجاجوجر  ج٭ 
وج  العجوجہ  ے  اعمجالمجت  اجن  اجاسفجرجرفجاجاجہ  ےس  اعجہ  جاجوجِر 

ی�وجزی ٓاجے ںیہج، اجںی المجزجںی وجریغجہ دجولجاجے ںیم  دجدجرجاجیھب  یف� جر�
جٓاجپ اجاجم ےہج۔ اجس وحجاجہ ےس ایک رجرجےہ ںیہج؟ 

جاجس ر رکیسجرجی اجوجِر اعجہ ے رعجض ایکجہ مہ ے اجرمجہک 
جںیم اجر فلتخم وہگججں ر رٹنسجز انبجے وہجے ںیہج۔ زجہت اجک ا 
�ج�ج ویلمیفجں ی دجد ی ےہج۔ اجس وحجاجہ  جڈجڑجھ اجل ںیم مہ ے 
جےس مہ دخجاجم اجاجدمجہ اجوجرجہبعش تعنص و اجتجرجت ے اجھ ل رجاجم 

ںیہج۔  جرجرجےہ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رکیسجرجی  وضجرجاجوجر  ج٭ 
اجس  ٓاجپ  رفجاجاجہ  و اجتجرجت ےس اخمجب وہجے وہجے  جتعنص 
جوحجاجہ ےس ایک رجرجےہ ںیہج؟  وجاجں ےس وججٓاجے ںیہ اجن وک زجاجن 
ک ا اجرجگنٹ ا اجس مسق ے اجم 

جا یھب اجیف ہلئسم وہجاجےہج۔ مک�ی�ن
جرجےتکس ںیہ نک زجاجن ی وجہ ےس اجںی لکشم وہجی ےہج۔ 

بج  ایکجہ  رعجض  ے  وجاجتجرجت  تعنص  رکیسجرجی  ر  جاجس 
جولجگ ٓاجے ںیہ و مہ اجن ےس وجےت ںیہ ہ وجہ ایک رجاجاجےت ںیہ 
 construction وجہ  اجر  ےھتج۔  ایکجرجے  وجہ  ںیم  اپجاتجن  جا 
contractorجےس  یسک  رجاجہط  ا  اجن  و  وہجں  رجے  اجم  جا 
دجھک ر  اجوحجل وک  وجہ ٓاجہت ٓاجہت  اجس رطجح  جرجوجاجدجاجاججاجےہج۔ 

جضعب اجان زبجس یھب رشجوجع رجدجےت ںیہج۔ 
ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جاجاسفجرجرفجاجاجہ ضعب وخجاجنی ںیہ وج وجرجاجں رجرجیہ ںیہ نک وجہ 
جہ وجرجاجں وھچجڑجر ھچک اجوجر رجا اجیت ںیہج۔ ٓاجپ ے اجیس وخجاجنی 

جے ےیل یھب وکجی وصنمجہ انبجاجےہج؟ 
ضعب  ایکجہ  رعجض  ے  اجتجرجت  و  تعنص  رکیسجرجی  ر  جاجس 
جوخجاجنی ےجقلعتم ہتپ اتلچجےہ ہ وجہ الجی ڑکجاجی ا اجم اججیت ںیہج۔ 

جو مہ اجںی الجی ںینیشم رجد ر دجے دجےت ںیہج۔ 
ج٭  وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے دجرجاجت 
جرفجاجاجہ ضعب اجیل اجںی یھب وچبجں ے اجھ ٓاجی ںیہ وہنججں ے 
جا و اجےن اجوجدجوجں وک وھچجڑ دجاجےہ ا وضعبجں ے اجوجد ُاجن ے 
وہجیک  یھب  وجافجت  ی  اجوجدجوجں  ے  ضعب  اجوجر  ٓاجےکس  ںی  جاجھ 

جےہج۔ اجن ے ےیل ایک وکجش رجرجےہ ںیہج؟ 
جاجس ر رکیسجرجی تعنص و اجتجرجت ے رعجض ایکجہ اجیس نی 
جایلجں ریجی امججت ںیم یھب ںیہج۔ مہ اجن ے اجھ رجاجہط ںیم 
جںیہج۔ نج ویلمیفجں ںیم وکجی رمجد ںی ےہ ُاجن ے ےیل امہجرجی وجرجی 
اجن ے  اجیس اججب التجش ی اججے وج  جوکجش وہجی ےہ ہ وکجی 
ٓاجی وہجو ہبعش تعنص  اجںی الجی ڑکجاجی  اجر  جےیل وجزجوجں وہج۔ 
جوجاجتجرجت اجن ے ےیل الجی ںینیشم یھب رجد ر ایہمجرجدجاتجےہج۔ 
لنشین  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  ج٭ 

جرکیسجرجی میلعت وک دہجاجت دجےت وہجے رفجاجاج: 
وجہ  ی�وجزی ے وچبجں ی یھب دجد رجی اجےی ہ  یف� ر� جٓاجپ وک 
جمیلعت احجل رجںج۔ نج ی رمعجں زجاجدجہ وہجیک ںیہ اجوجر وکسجل ںیم 
جدجاجہل ںی ے ےتکس ُاجن ی رجامجی وہجی اجےی ہ وجہ وکجن ا ڈجولجہ 
جرجےتکس ںیہ ا وکجی  professional skill  ھکیس ےتکس ںیہج۔ 
جٓاجپ ہبعش اجوجِر اعجہ ےس اجےس ولجوجں ا ڈجاٹ احجل رجںیل اجوجر اجن 
ک ا اجس مسق ی دجوجرسجی 

مک�ی�ن گ ، 
چلم�ج�ن � جی رجامجی رجںج۔ اجر وجہ 

skills ھکیس ںیل و اجن ے ےیل اجم ے زجاجدجہ اجےھ وجاجع وہجں 
جےگ وجرجہن وجہ Uber ر یسکیٹ الجی رشجوجع رجدجےت ںیہج۔ ہتپ ںی 
ی��نر وجریغجہ ےتلچ رجےت ںیہج۔  جب کت Uberجیت ےہج۔ اجن ر ک�
جہتپ ںی ینتک دجر ہ ینپمک زجد رجیت ےہج۔ اجس ےیل Uber  ے 
اجوجر یھب زیچجں وہجی اجںیج۔ رکیسجرجی تعنص و اجتجرجت وک  جالعجوجہ 

جیھب اجس وحجاجہ ےس دجانھ اجےیج۔ 
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اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رکیسجرجی  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جاجوجِر اعجہ وک دہجاجت دجےت وہجے رفجاجاج: وجرجوجں ی رطجف ےس 
جاکشجاجت ںیم اجاجہ وہجاجاججرجاجےہ ہ نج امججیت ہبعش اججت ںیم رمجد 
جاجم رجے ںیہ وجہ رمجدجوجں ے قح ںیم وہجے ںیہ اجوجر وجرجوجں ے 

جوقجق وک ںی دجاھجاججاج۔ اجیس اکشجںی یھب دجوجر رجںج۔ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعبجوضجرجاجوجر  ج٭ 
جے اجاسفجر ر لنشین رکیسجرجی ایضجت ے رعجض ایک ہ ہعمج ے 
جرجوجز ہبعش ایضجت ے ٓاجھ زہجاجر امہمجوجں ے ےیل اھکجا ایتجرجایکجاھتجاجوجر 
جولجوجں ے اھکجا دنسپ یھب ایکجےہج۔ اھکجا وجرجا وہجایجاھت نک اجرجش ی 
جوجہ ےس اجرجی ںیم اجیف ڑچیک وہجایجاھتجسج ی وجہ ےس لکشم ا اجان 
جرجا ڑپجا نک اجس وحجاجہ ےس اجدمجہل امہمجوجں ی رطجف ےس یسک مسق 

جی وکجی اکشجت ںی یلمج۔ 
اجس ے دعب وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے  ج٭ 
جلنشین رکیسجرجی اجل ےس اجاسفجرجرفجاجاجہ وج ولجگ دنچجہ اجدجاجرجے 

جںیہ اجس اسجب ےس ٓاجدجن per capita ایک یتنب ےہج؟
جاجس ر رکیسجرجی اجل ے رعجض ایکجہ وج ولجگ وجتی ا دنچجہ 
ڈجاجرجزجاجاجہن  �ج�ج�ج�ج�ج  ٓاجدجی  ےس  اسجب  ُاجس  جاجدجاجرجرجےہ ںیہ 
�ج�ج�ج�ج  اجمک  اجن ی  اجدجاجرجے ںیہ  اعجم  اجوجر وج ولجگ دنچجہ  جیتنب ےہج۔ 

اجاجہن نب رجیہ ےہج۔  جڈجاجرجز 
ر  اجاسفجر  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجوجط وخنتجاجہ رہجٹی  وجےس  اجرمجہک ںیم  اجل ے اتبجاجہ  جرکیسجرجی 
�ج�ج زہجاجر  �ج�ج ےس  جے احجظ ےس دحیلعجہ دحیلعجہ ےہج۔ نک اجومجم 
جڈجاجرجز اجاجہن وخنتجاجہ وہجی ےہج۔ وجےس اجک اعجم زجدجوجر ے ےیل �ج�ج 

جڈجاجرجز یف ہٹنھگ ےہج۔ 
اجر  رفجاجاجہ  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
�ج�ج ڈجاجرجز یف ہٹنھگ اجرجت ےہ و رھپ اجک ہتفہ ںیم اجسی ےٹنھگ ے 
جاسجب ےس اجاجہن وخنتجاجہ  رقتجًاب �ج�ج زہجاجر ڈجاجرجز یتنب ےہ نک ٓاجپ 
ڈجاجرجز اجاجہن ےہ وججہ  �ج�ج زہجاجر  �ج�ج ےس  اجمک  جی ریغ وجایجن ی 

جاجل ٓاجد ےس فصن ےہج۔ 
ضعب  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجدجاجرجے ںیہج۔  جیسکیٹ ڈجرجاجویجرجز اجین اجل ٓاجد ے اطمجق دنچجہ 
جٓاجپ اجن ے دنچجوجں ےس اسجب اگلجےتکس ںیہ ہ اجن ی ہتفہ وجاجر ا 
جاجاجہن ٓاجد ایکجےہج۔ اجس ی اینبجد ر ٓاجپ دجوجرسجوجں وک ہہ ےتکس ںیہ ہ 
جٓاجپ اجین اجمک وک ڑبجاجںیج۔ اقمجی امججوتجں ے رکیسجرجاجِن اجل وک 

جںیہک ہ وجہ اجس ر اجم رجںج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسف رجرفجاجاجہ 
جٓاجپ ولجگ اجان ٹجب ےسیک ایتجرجرجے ںیہج؟ ایک اقمجی رکیسجرجاجن اجل 

جرھگ رھگ اججر ٹجب ےتھکل ںیہ ؟ 
جاجس ر رکیسجرجی اجل ے رعجض ایکجہ مہ رکیسجرجاجن اجل وک 
جیہی ےتہک ںیہ ہ وجہ رہ ربمم ےس رجاجہط رجے ٹجب ںیھکل نک وجہ رہ ربمم 
جکت ںی اججےج۔ اجس ےیل بج ںیمہ ٹجب اتلمجےہ و مہ زجہت اجل 

جے ٹجب ے اجھ وجاجزجہن رجےتیل ںیہج۔ 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: ہ 
جدجرجت رطجق ںی ےہ اجوجرجہن یہ ولجاجت دجرجت وہجی ںیہج۔ 

جرہ اجک ے اجھ اجرفجاجدجی رجاجہط وہجا اجےیج۔ 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
جے لنشین رکیسجرجی وجاصجا ےس اجاسفجر رفجاجاجہ ایک ٓاجپ ے امکجے 

�ج�ج دص وجوتجں ا اجرجٹ لمکم رجایلجےہج؟  جوجاجےجربممجز ی 
اجےن  مہ  اجیھب  ایکجہ  رعجض  ے  وجتی  رکیسجرجی  ر  جاجس 

جاجرجٹ ےس ےھچیپ ںیہج۔ اجیھب �ج�ج دص لمکم وہجاجےہج۔ 

جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جاجر 
جٓاجپ وجایجن ی دعتجاجد ںیم اجاجہ رجںیل و ٓاجپ ی اجل ٓاجد ر 

جدنچجہ ہن دجےن ی لکشم یھب یسک د کت دجوجر وہجاججے یج۔ 
جرکیسجرجی وجتی ے رعجض ایکجہ مہ اجس ر اجم رجرجےہ 
ضعب  ےہج۔  دجرجوخجاجت  دجاعجی  ںیم  دخجت  ی  وضجرجاجوجر  جںیہج۔ 
امججںی  ضعب  نک  رجایلجےہ  احجل  اجرجٹ  ہ  ے  جامججوتجں 

جاجیھب ےھچیپ ںیہج۔ 
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجاسفجر رفجاجاجہ 
جایک ٓاجپ ے اقمجی رکیسجرجاجِن وجتی اعفجل ںیہج؟ ایک ٓاجپ اجن 
جے وکجی رجرفجرش وکجرجز وجریغجہ رجوجاجے ںیہ اجُاجن ےس وجےت ںیہ 

جہ اجںی ن اسمجل ا اجانجےہج؟ 
ڑبجی  ےس  بس  ایکجہ  رعجض  ے  وجتی  رکیسجرجی  ر  جاجس 
جلکشم وج اجےن ٓاجی ےہ وجہ یہی ےہ ہ وجوججاجن ےتہک ںیہ ہ اجیھب 
جامہجرجا وقتجٰی ا ایعمجر وجہ ںی ےہ اجس ےیل مہ وجتی ںی رجےتکسج۔

جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج: ہ و 
جرصجف اہبجہن ےہج۔ اجس وحجاجہ ےس ںیم ے اجک ہبطخ یھب دجاجاھتجاجر 
جٓاجپ وجتی رجں و اجہل اعتجٰی ٓاجپ وک وقتجٰی ا ایعمجر ڑبجاجے ی 
رسجرل  ے  ابطخجت  وک  ولجوجں  اجےس  اطعجرفجاجدجاتجےہج۔  یھب  جوجقی 

۔  جوجھبجاجاجرجں 
رجین  رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جتہب ڑبجی امججت ےہ اجوجر اجوہجں ے ہ اجرجٹ احجل رجایلجےہج۔ 

جاجی رطجح ویجے یھب اجےن اجرجٹ ے رقجب چن یئگ ےہج۔
اجس ے دعب اجڈجلن رکیسجرجی اجل ے رعجض ایکجہ  ج٭ 
جںیم انفجس میٹ ے اجھ اجم رجاجوہجں سج ے �ج�ج ربمم ںیہ اجوجر 

جرہ ربمم ے رپسجد دجس ے رقجب امججںی ںیہج۔ 
اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رکیسجرجی  وضجرجاجوجر  ج٭ 
جاجل ےس اخمجب وہجے وہجے رفجاجاجہ وج ولجگ اجین اجل ٓاجد ر 
جدنچجہ اجدجا ںی رجے اجن ے ےیل وکجی الپجن انبجںیج۔ اجر وجہ یسک وجہ 
جےس اجل ٓاجد ر دنچجہ اجدجاجںی رجےتکس و وجہ اجاجدجہ ھکل ر وھچجٹ 
جے ںیلج۔ اجس وحجاجہ ےس رمجایبجن ےس یھب دجد ںیلج۔ ضعب نیغلبم 
جے ےھجم اتبجاجےہ ہ بج مہ ولجوجں وک ا ضعب دہعجدجاجرجاجن وک دنچجہ 
جی اجدجاجیگ ے وحجاجہ ےس ےتہک ںیہ و اجن ا وججاجب وہجاجےہ ہ ٓاجپ 
جے اپجس اجی اعمجالمجت ںیم دجل اجدجاجزجی رجے ا اجایجر ںی ےہج۔ 
جاحجاجہک ہ و اجی اعمجالمجت ںیم دجل اجدجاجزجی ںی ےہ ، وجہ و رصجف 

جدنچجہ ی وجوصجی ںیم دجد رجرجےہ وہجے ںیہج۔ 
اجل ے رعجض ایکجہ مہ ے ضعب زبجرجاگجن ے  جرکیسجرجی 
جذجہ ضعب امججںی اگلجی ںیہ اجہ وجہ وجاجں اججر ولجوجں ےس رجاجہط 

اجوجر اجس وحجاجہ ےس اجم رجںج۔  جرجں 
رفجاجاج:  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  اجدجہ  جاجس ر وضجرجاجوجر 
دجاجی رجایلجرجں ہ نج وک امججوتجں ںیم  اجس اجت ی نیقی  جنک 
جوجھبجاجاجےہ ُاجن ے اجےن دنچجہ اججت اجل ٓاجد ے اطمجق ںیہج۔ 
دعب اجزجاجں وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے  ج٭ 
جلنشین رکیسجرجی میلعت اجرقجٓاجن ےس اخمجب وہجے وہجے رفجاجاجہ 
جےھجم اجرمجہک ےس ضعب ولجوجں ے اجوصجص وجرجوجں ے  وطخجط 
جےتلم رجےہ ںیہ ہ بج ےس مہ ے ےسیپ دجرک اجےن وچبجں ی الکجز 
جدنب رجوجاجی ںیہ ُاجس وجت ےس ںیمہ الکشمجت ا اجان ےہج۔ نک 
ٓاجاغجز  ا  اجن الکجز  اظنجرجت میلعت ی رطجف ےس  رجوجہ ںیم  و  جاجب 
جایکجایجےہج۔ اجن ی الکجوجں ںیم اجوملجں ا اجیف اجاجہ وہجاجےہ 

�ج�ج�ج�ججکت وہجیئگ ےہج۔   اجب  جاجوجر ابلطجء ی دعتجاجد 
وجاجی الکجس  رجوجہ  ایکجہ  رعجض  ے  اجرقجٓاجن  میلعت  جرکیسجرجی 

جںیم یھب �ج�ج�ج ابلطجء رجرٹجڈ وہجے ںیہ نک مہ ے یھب ٓاجن اجن 
رجےہ ںیہج۔  ڑپجھ  �ج�ج�ج�ج ابلطجء  ٓاجاغجز ایکجےہ سج ںیم  ا  جالکجز 
جڑپجاجے ے ےیل �ج�ج�ج وخجاجنی اجاجذتجہ اجوجر �ج�ج رمجد اجاجذتجہ ںیہج۔ 
اجاجذتجہ رجوجہ ےس approveجرجوجاجے ےئ ںیہج۔  جہ اجرجے 
اجس ے دعب وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی ے اجاسفجر ر  ج٭ 
جلنشین رکیسجرجی رحجکِ دججد ے رعجض ایکجہ مہ ے زجہت اجل 
ٹجب  اجوجر  دعتجاجد  ی  وجاجولجں  وہجے  اجل  ںیم  دججد  رحجکِ  جاجان 
اجرجٹ لمکم رجایلجےہج۔ زجہت اجل رحجکِ دججد ںیم  جدجوجوجں ا 
اجل ہ دعتجاجد  اجس  زہجاجر یھت ہکبج  �ج�ج  وجاجولجں ی دعتجاجد  جہصح ےنیل 

ڈجاجرجز یھتج۔ �ج�ج.ج�ج نی  �ج�ج�ج�ج�ج وہجیئگ ےہج۔ امہجرجی وجوصجی  
جوضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاجہ رقتجًاب 
ے  رجوجہ   اجہل  اجاجء  نہ  ج� ل� رصجف  ںیم  اپجاتجن  و  ڈجاجرجز  اجھ  �ج 

جدجاجایکجےہج۔   جا
دعبجاجزجاجں وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے  ج٭ 
وجفِ  ایکجہ  رعجض  ے  دججد  وجفِ  رکیسجرجی  لنشین  ر  جاجاسفجر 
زجہت  ےس  احجظ  ے  دعتجاجد  ی  وجاجولجں  وہجے  اجل  ںیم  جدججد 
جاجل امہجرجا اجرجٹ �ج�ج�ج�ج�ججا اھت نک �ج�ججزہجاجر�ج�ججاجنی ےھتج۔ 
جاجرجٹ ےس وھتجڑجا ےھچیپ رجہ ےئ ےھتج۔ نک اجس اجل اجاشجء اجہل مہ 

�ج�ج زہجاجر ا اجرجٹ احجل رجںیل ےگج۔ 
اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  دعبجاجزجاجں  ج٭ 
رعجض  ے  ی�ن  ع�

ئ
وجاب� رتجتیب  رکیسجرجی  اجڈجلن  اجاسفجرجر  جے 

�ج�ج�ج ےہج۔  ی�ن ی دعتجاجد  ع�
ئ
جایکجہ زجہت نی اجولجں ے وجاب�

اجع  ےس  رطجف  ی  ے  وی  ربجاجے  ی�ن  ع�
ئ
وجاب� رتجتیب  جرکیسجرجی 

جس مہ اجامعجل رجرجےہ ںیہ سج ںیم امنجز اھکسجا وجریغجہ  جرجدجہ سل�ی�
جاجل ےہج۔ 

اعجہل ے ربمم ے  اجک  اجاسفجر ر  وضجرجاجوجر ے  ج٭ 
ی�ن ی دعتجاجد �ج�ج�ج ےہ  ع�

ئ
جرعجض ایکجہ زجہت نی اجولجں ںیم وجاب�

جنک �ج�ج�ججوک AIMSجاجرجڈ اجوشجوہجے ںیہج۔ اجس ر وضجرجاجوجر 
اجس ا بل ےہ ہ  رفجاجاجہ  اجزعجز ے  اعتجٰی رصجہ  اجہل  جاجدجہ 

ی�ن mainstreamجا ہصح ےنب ںیہج۔  ع�
ئ
�ج�ج�ج وجاب�

وضجرجاجوجر ے اجاسفجر رجاجڈجلن  رکیسجرجی رتجتیب  ج٭ 
ی�ن ا قلعت فلتخم اجوقجاجم ےس  ع�

ئ
ی�ن ے رعجض ایکجہ وجاب� ع�

ئ
جوجاب�

ی  اجرمجنک  �ج�جج،  دعتجاجد  ی  اجرمجنک  یق�ن  اجرف� اجوجر  یق�ن  اجرف� جےہج۔ 
اپسہجوجی  �ج�جج،  اجنی  �ج�جج،  دعتجاجد  �جج،Caucasianجی  جدعتجاجد 
 Caribbean اجر  العجوجہ  ے  اجس  ںیہج۔  �ج�ج  دجیش  ہلگ  �ج�جج، 
�ج�ج   اجوجر  �ج  ےس  اجٹس  ڈمجل  �ج�جج،  ےس  ڈنیل  ٓاجی  یفک  ی�� جاجوجر�چ�

ںیہج۔  جاپجاتجی 
رفجاجاج:  ےجاجرجاجد  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جاجس اجت ی نیقی دجاجی رجں ہ رہ وجابجع وک وجرجۃ افجہح اجوجر اجس 

ٓاجاجوہج۔  جا رتجہم 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
ی�نِ و  جے اجاسفجر ر لنشین رکیسجرجی وجفِ و ے رعجض ایکجہ وجاقف�
�ج�ج�ج  جی ل دعتجاجد �ج�ج�ج�ج ےہج۔ اجس ںیم ےس �ج�ج�ج ڑلجے اجوجر 
وجاجے  اجل ی رمع  �ج�ج  �ج�ج ےس  احجظ ےس  جڑلجایکجں ںیہج۔ رمع ے 
�ج�ج�ج ںیہج۔  ی�ن ںیم  اجوجر وجاقف� �ج�ج اجل ےس  اجوجر  �ج�ج�ج  ی�ن  جوجاقف�
رعجض  ے  و  وجفِ  رکیسجرجی  ر  اجاسفجر  ے  جوضجرجاجوجر 
ی�ن ے دجتجدِ وجف ایک ےہج۔جاجن ںیم ےس �ج  جایکجہ �ج�ج�ج وجاقف�
ی�ن امججت ے فلتخم ہبعش اججت ںیم اجم رجرجےہ ںیہ ہکبج  جوجاقف�

ی�ن وطجر غلبم دخجاجت رسجاجاججم دجےجرجےہ ںیہج۔  وجاقف� �ج 
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 

جے رکیسجرجی زجرجاجت ےس اجاسفجر رفجاجاجہ ٓاجپ ا زجرجاجت ے  
جہبعش ے اجھ وکجی قلعت یھب ےہج؟ 

وکجسب  ںیم  ایکجہ  رعجض  ے  زجرجاجت  رکیسجرجی  ر  جاجس 
۔جاجس  رجاجوہجں  زجرجاجت  رکیسجرجی  کت  اجل  نی  ںیم  جامججت 
جے العجوجہ ریجا زجرجاجت ے ہشیپ ے اجھ وکجی اجص قلعت ںی 
وجہ  جےہج۔ نک ںیم ے ضعب زیچجوجں ے وحجاجہ ےس وجاجےہ ہ 

جی اججیتکس ںیہج۔ 
جاجس ر وضجرجاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے رفجاجاج:جاجر 
جٓاجپ ے ذجن ںیم وکجی الپجن ےہ و اجےس ھکل ر ےھجم وجھبجاجںیج۔ 

جالپجن دیسجا اجدجا وہجا اجےیج۔ 
اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  اجدجہ  وضجرجاجوجر  دعبجاجزجاجں  ج٭ 
رجوجرجٹ شیپ رجے وہجے اہک ہ  اجاسفجر ر احُمجبس ے  جے 
اجل وک دجے  statements  ایتجرجرجے رکیسجرجی  جںیم اجرجی 

جدجاتجوہجںج۔
اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  اجس ے دعب وضجرجاجوجر  ج٭ 
اجھ  ے  کنیب  ںیم  ایکجہ  رعجض  ’جے  ‘جاجنی  ر  اجاسفجر  جے 
اجرجاجاججت ی  وہجں ہ  دجاتھ  transactionsجوک  جوہجےجوجاجی 

جرجوجرجس ے اطمجق یہ رجم ولکنجاجی اججرجیہ ےہج۔ 
ٓاجڈجرٹ  اجرٹجل  اجاسفجرجر  ے  وضجرجاجوجر  دعبجاجزجاجں  ج٭ 
جے  اتبجاجہ وجہ نی اجہ ںیم اجک رمجہب ٓاجڈجٹ رجے ںیہج۔ اجس ںیم 

اجوجر رجدیسجں وجریغجہ کیچ رجے ںیہج۔  جاجرجاجاججت 
رفجاجا  اجاسفجر  اجزعجز ے  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
جہ  اجر وکجی ہبعش اجےن وجمجزجہ ٹجب ےس زجاجدجہ رجچ رجے و اجس 

جے ےیل ایک رجے ںیہج؟ 
جاجرٹجل ٓاجڈجرٹ ے رعجض ایکجہ ںیم رھپ احجاجت ے اطمجق 
و  وہجاجےہ  رجچ  اطمجق  ے  رجوجرجت  وجاجیع  اجر  ہ  جدجاتھجوہجں 

جکیھٹ ےہج۔ 
رفجاجاج:  ے  اجزعجز  رصجہ  اعتجٰی  اجہل  وضجرجاجوجرجاجدجہ  ر  جاجس 
وکجی  اجر  ےتکسج۔  دجے  ںی  اجاججزجت  ی  رجے  رجچ  زجاجد  جٓاجپ 
زجاجدجہ رجچ رجے و ٓاجپ وک اجےی ہ  limit ےس  اجین  جہبعش 
اجوجر  وجہ ہ اعمجہل اعجہل ںیم رجںی  جاجریجاصجب وک علطم رجں اجہ 
اجوجر رھپ رمجزجےس  جرھپ اعجہل اجس ر اجین افسجرجش رجے رمجزجےجی 
جیم وظنمجرجی ٓاجے ے دعب ہ اجرجاجاججت وہجںج۔ ٓاجپ وک اجےی ہ 
ڑپجاجل ایکجرجںج۔  اججچ  اجرجاجاججت ی تخس  ٓاجڈجرٹ  اجرٹجل  جتیث 
جاجر ٓاجپ دجےتھ ںیہ ہ وکجی  زیچ اجےن رقمجرجہ ٹجب ےس زجاجدجہ ی یئگ 
جےہ ا وکجی  ہبعش رقمجر ہ ٹجب ےس زجاجدجہ رجچ رجرجاجےہ و ٓا پ اجس 
جوک رجوجک دجںج۔ ٓاجپ ے اپجس ہ اجایجر ںی ےہ ہ ٓاجپ یسک ہبعش 
جوک ُاجس ے رقمجرجہ ٹجب ےس زجاجد رجچ رجے ی اجاججزجت دجںج۔ 
اجرٹجل  رفجاجاج:  اجزعجز ے  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جوضجرجاجوجر 
اجوجرجاجمہ یھب ںیہج۔ ٓاجپ اجرفجض ےہ  جٓاجڈجرٹ ے رفجاجض تہب وجعی 
جہ ٓاجپ امتجم اجرجاجاججت وک دجںیھ ہ ٓاجا وجہ وظنمجرجدشجہ ٹجب ے 
جاطمجق وہجرجےہ ںیہج۔ اجر وظنمجرجدشجہ ٹجب ے اطمجق ںی وہجرجےہ 

جو وفجرجی وطجر ر اجریجاصجب وک اجالجع رجںج۔ 
ڈجاجرٹ دیمحجاجرجامجن اصجب  اجری  اجب  اجس ے دعب  ج٭ 
�ج�ج�ج�ججء  اجزعجز  اجہل اعتجٰی رصجہ  اجدجہ  جے رعجض ایکجہ وضجرجاجوجر 
جںیم اجس اجسلج رشجف اجے ےھت اجوجرجوضجرجاجوجر ے اپسہجوجی 
جولجوجں ںیم غیلبت رجے ی دہجاجت رفجاجی یھتج۔ انچجہچ اجس ے دعب 
اجب  ںیہج۔  وہجی  ی�  �

یع�ت �ج� �ج�ج  اجوجر  ایکجےہ  اجم  اجیف  وجاجں  ے  جمہ 
ےجاجھ  رجدجی ےہ سج  ڈلبجگ یھب  ی  رچجچ  مہ ے  جوجاجں 

یھب  ی  رجے  اپجرجک  ے  �…�…�ا�ی ہحفص ربمن ���� رپ�…�…�ج�ججاگجڑجویجں 
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ںیہج۔ جوھچجڑجے 
�-  جرکمجہ رجہی مگیب  جاصجہب 

ِہ 
ٰ
الِّل

َ ہٰی وجافجت اپجںیئگ ۔ ِانّ ��جاجل ی رمع ںیم اضقبجے  جال�
ا ِالَْیِہ َراِجُعوَْن۔جٓاجپ ے  جاجےن اجدجاجن  جںیم اجےل تعیب 

َ َو ِانّ
اجوجاف  ج،  جصل  وجاجز  ج، جدج زجاجرج، جامہمجن  جی یھت ۔جامنجزجوجں ی اپجدنب 
زجاجی  دجاعجںی  اجوجر  رقجٓاجی ےصح  اجوجن ںیھتج۔ تہب ےس  جاجوجر کین 
جاجد ںیھتج۔جوچبجں وک اجاجدجی ےس  جامنجز اجامججت ی نیقلت ایک رجی 
جںیھتج۔  جرمجوحجہ وجہی ںیھت ۔جٓاجپ رکمجم اعجرم فیطل اصجب رمجی 

جہلس اظنجر ت اجالجح وجاجرجاجد رمجزجہ ی اجی ںیھتج۔
�- جرکمجہ ذنجر افجہم اصجہب اجہی  جرکمجم  جالغجم یبن اصجب 

)جاجرجوجوجاجل(
ہٰی  ال� اضقبجے  ںیم  رمع  ی  ��جاجل  جوک  �جوجرب����جء 
ِالَْیِہ َراِجُعوَْنجٓاجپ ����جء جںیم  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ جوجافجت اپجںیئگ ۔  ِانّ
جوخجاجب ی انبجء جر تعیب رجے امججت ںیم اجل وہجی ںیھتج۔جوصجم 
اجوجر کین اجوجن ںیھتج۔  وجاجزج،جصل  ج، جتہب امہمجن  اپجدنب  جوجولجۃ ی 
جاجین  جزجرجی اجرجاجی ںیم ےس دجوجانجل رجہب رجز اجی وکسجل ے ےئل  
اجوجر اپجچ  جدجو ایٹجں  جشیپ ایک ۔جرمجوحجہ وجہی ںیھتج۔جامجدجاگجن ںیم  
اجہل  رص  رکمجم  ےٹیب  ڑبجے  ے  ںیہج۔جٓاجپ  وھچجڑجے  اجدجاگجر  جےٹیب 
جدجو    جاجرجوجوجاجل  ج،جہکبج ویجے ںیم میقم   جاصجب وطجرجاجب اجری علض  
جوٹیبجں ںیم ےس رکمجم تمصع اجہل اصجب رمجزجی دخجاجم نشکیس ںیم 
جاجوجر رکمجم اشبجرجت اجہل اصجب رکیسجرجی اجوجر اعجہ ہقلح دجسم لض  جے 

جوطجرجر دخجت اجبجاجرجےہ ںیہج۔
رفظمجنیسح  رکمجم  اصجہبج)جاجہی  مگیب  رجہی  �-جرکمجہ 

) جاصجبج۔جرجوجہ 
ہٰی   �� جدجرب ����جء جوک ��جاجل ی رمع ںیم اضقبجے  جال�
ا ِالَْیِہ َراِجُعوَْنج۔ ٓاجپ رتحمجہ افجہم 

َ ِہ َو ِانّ
ٰ
الِّل

َ جوجافجت اپجںیئگ ۔  ِانّ

اجم  جےس  جے  یٹج  اجی  جاصجہب ی ڑپجوجاجی ںیھت وججہ اجدجاجن ںیم 
رجےنجوجاجی  جی  )جوجرجدجاجوپسجر(  �ن�نگل  ولجدجی  اجوجر  ںیھت  جرعجوجف 
ںیھتج۔          رجی  ایک  اجم  ںیم  رھگ  ے  اججن  اجاجں  رضحجت  اجوجر  جںیھت 
اجوجر  جاگججہن امنجزجوجں  جرمجوحجہ    ) اجدمجت  اجرجخ  )جرجوجرجٹ  جہبعش 
جدج ی  جڑبجی اپجدنب ںیھت اجوجر دنچجوجں ی اجدجاجیگ  جںیم ہشیمہ  جلہ ایک 
جرجی  جںیھتج۔ رمجوحجہ وجہی ںیھتج۔جامجدجاگجن ںیم نی ایٹجں اجوجر 

جدجو ےٹیب اجدجاگجر وھچجڑجے ںیہج۔
اجدم اصجب  جدمحم اجد  جہ اجد تنب رکمجم   مط�ی� �-جزجزجہ  

رجوجہ( )جدجاجرجاجرص رشجی ہقلح ومجد 
۔   اپجیئگ  وجافجت  ںیم  رمع  ی  اجل  اجر  ����جءجوک  �؍جاجوتجرب 
َراِجُعوَْنج۔ زجزجہ رحجک وجف و ںیم اجل  ِالَْیِہ  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ ِانّ
جیھت ۔جتہب وخجویبجں ی  جاجک  جڑبجی اصجرب اجوجر وحجہل دنم یچب یھت ۔ 
جاجرثک اجس ی فیلکت رجیت رگم اجس ے ہن و یھبک وخجد وکجی ٓاجوس اکجا  
اجذجاجن ی ٓاجوجاجز ٓاجی و وخجد یھب پچ  جاجوجرجہن یہ یھبک گنت ایکج۔جبج 
ںیمظن  وجت  ۔جاجرثک  یھت  رجوجاجی  پچ  یھب  وک  دجوجرسجوجں  اجوجر  جوہجاججی 
جڑپجیت رجیت یھتج۔جالجت ے اجھ تہب ایپجر ا قلعت اھت ۔ اہججں یھب 

جوضجرجی وصتجر دجیتھ اجےس وجہ دجا رجی یھت  ج۔
اصجب  اجن  اجدجن  افجح  رکمجم  اجنب  اجدم  زجی  �-جزجزجم 

۔جرجین( )جرفجرفکجٹ 
جوجافجت اپجای ۔   جھچ اجل ی رمع ںیم   جوک   ����جء  �جدجرب 
ا ِالَْیِہ َراِجُعوَْن ج۔ زجزجم رحجک وجف و ںیم اجل 

َ ِہ َو ِانّ
ٰ
الِّل

َ ِانّ
اجوجر رفجاجربنجدجاجر ہچب اھتج۔ جوہجاہجر  اج،  جاھت ۔جتہب ایپجر 

رفجاجے  ولسجک  ا  رفغمجت  ےس  رمجوحجنی  جامتجم  اعتجٰی   جاجہل 
جاجن ے  اجین رجا ی وتنججں ںیم ہگ دجےج۔جاجہل اعتجٰی  اجںی  جاجوجر 
اجوجر اجن ی وخجویبجں وک زجدجہ رجےن ی وجقی  جولجاجنی وک ربص رجے 

جدجےج۔جٓاجنی

جانججزجہ احجرجو اغجب جامنجِز 
اجالجع  رکیسجرجی  رجاجویجٹ  اصجب  اججوجد  اجدم  رینم  جرکمجم 
جدجےت ںیہ ہ وجرجہ ��جدجرب����جءجوک امنجز رہظ ےس لبق رضحجت  
جۃفیلخ اجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز ے دجسم لض دنلجن 
اجدمجاجہ اصجب اجنب دیس زجز  جے اجرہ رشجف ا ر رکمجم دیس میعن 
جاجہل اجہ اصجب رمجوحجم )جنٹس ۔ ویجےج(جاجوجر رکمجم بیبح اجرجنٰ 
اجوجر ھچک رمجوحجنی ی  جاصجب )جولجن ۔ ویجےج(جی امنجز انججزجہ احجر 

جامنجز انججزجہ اغجب ڑپجاجیج۔ 
جامنجز انججزجہ احجر:

�- جرکمجم دیس میعن اجدم اجہ اصجب اجنب رکمجم  جدیس زجز اجہل 
۔جویجے( جاجہ اصجب رمجوحجمج)جنٹس 

��؍ دجرب ����جء جوک وطجل العجت ے دعب ��جاجل ی 
رکمجم  َراِجُعوَْن۔جٓاجپ  ِالَْیِہ  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ ِانّ اپجےئج۔  وجافجت  ںیم  جرمع 
اجہ  اجہل  ج، جرضحجت دیس ومجد  اجاتجر اجہ اصجب ے وجے  جدیس دبع 
اجوجر رضحجت دیس بیبح  جاصجبج، جرضحجت دیس وجی اجہل اجہ اصجب 
جاجہل اجہ اصجب ے ےجیتھب اجوجر رضحجت دیسجہ رہم ٓاجاپ اصجہب ے اھبجی 
اجج   ٓاجی  یٹ  رھپ  اجوجر  ےس  اجدجاجن  میلعت  اجدتجاجی  ے  جےھتج۔جرمجوحجم 
جاجوہجر ےس احجل ی ۔ ����جء جںیم ویجے ٓاجے اجوجرجھچک رعجہ اہجں                                                                                                    
اجدجاگجر  یٹیب  اجک  ںیم  ۔جامجدجاگجن  اپجی  وجقی  ی  دخجت  جامججیت 

ےہج۔ جوھچجڑجی 
�-جرکم م  جبیبح اجرجنٰ اصجب )جولجن ۔جویجے(

جاجل   �� ےس  وہجے  لیف  جوکجاجرجٹ  ��جدجرب����جء 
ِالَْیِہ  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ ِانّ ۔  اپجےئ  وجافجت  ہٰی  ال� جاضقبجے  ںیم   رمع  جی 
َراِجُعوَْنج۔ جولجل امججت ی ایضجت  جمیٹ ںیم دخجت  جی وجقی 
ا  دیقعجت  رہگجا  اجھ  ے  اجوجرجالجت  امججت  ا  رمجوحجم  ۔  جاپجی 
اجدجاگجر  ایٹجں  اجر  العجوجہ  ے  اجہی  ںیم  جاھتج۔جامجدجاگجن  جقلعت  

ںیہج۔ جوھچجڑجی 
جامنجز انججز ہ  جاغجب:  

�-جرکم م ریشب اجدم ڈجاجر اصجب )جدجاجرجاجولجم رغجی ہقلح لیلخ ۔جرجوجہ(
�؍ وججن ����جء جوک ھچک رعجہ امیبجرجرجےن ے دعب اضقبجے 
ج۔ ایقجم اپجاتجن  َراِجُعوَْن  ِالَْیِہ  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ ِانّ ۔  وجافجت اپجےئ  ہٰی  جال�
رھپ  اجوجر  ٓاجے  ایسجوکجٹ  رجے  رجہجت  ےس  اجدجاجن  وجت  جے 
جامججیت وجد ے اجھ اجوہ رجںیم ایقجم ذپجر وہجےج۔ اجلض ںیم 
جسی اجل وطجر اجب دخجت ی وجقی اپجی اجوجر اجھ دجرت ٓاجڈجرٹ 
جدصجر اجنم اجدمجہ ںیم یھب وطجر اجرجن دخجت اجبجاجے رجےہج۔ 
ولسجک  اسکیجں  ےس  ریغجوجں  اجوجر  جاجونجں  ج،  اپجدنب  ے  وجٰولصجۃ  جوصجم 
اجوجر صل اجاسجن  ج، جرغجوبجں ے دمہجرجدج، جتہب کین  جرجے وجاجے 
جےھت ۔جرمجوحجم وجی ےھت  ج۔جامجدجاگجن ںیم اجک یٹیب اجوجر نی ےٹیب 
ڈجاجر  اجدم  اجدجرجس  اجک ےٹیب رکمجم  جاجدجاگجر وھچجڑجے ںیہج۔جٓاجپ ے 
جاصجب  جاہجں اججہع اجدمجہ ویجے ںیم  جوطجر اجرجن  جدخجت ی 

اپجرجےہ ںیہج۔ جوجقی 
�-جرکم ہ ہلیمج مگیب اصجہب اجہی رکمجم الغجم یبن اصجب )جرجین(

وجافجت  ںیم  رمع  ی  ��؍جاجل  جوک  ����جء  اجوتجرب  ��؍ 
اپجاتجن ںیم ہقلح احجیج  َراِجُعوَْنج۔  ِالَْیِہ  ا 

َ ِانّ َو  ِہ 
ٰ
الِّل

َ ِانّ جاپجںیئگج۔ 
جٓاجاجد  )جلص ٓاجاجد( جاجوجر رجین ںیم  جسلجم  Borkenجی  جدصجر 
ج�نہ ے وطجر ر دخجت ی وجقی اپجی ۔جاپجاتجن اجوجر رجین ںیم اجیف  ل�

جوچبجں وک رقجٓاجن دیجم ڑپجاجاج۔ اپجاتجن ںیم قحتسم ولجوجں اجوجر رغجب 
اجوجں ںیم  اجدجاجد ایک رجی ںیھتج۔ امججیت  جاجی  دجاجرجوجں ی   جرجہت 
اجدجا رجی ںیھتج۔  اجاجدجی ےس  اججت  اجوجر دنچجہ  رجںی  جشیپ شیپ 
جالجت ی رہ رحجک ر کیبل ےنہک ی وکجش رجی ںیھتج۔ وصجم 
ںیھتج۔  اجوجن  اجوجاف  اجوجر  صل  جتہب  زجاجرج،  جدج  اپجدنبج،  ی  جوجولجۃ 
جرمجوحجہ وجہی ںیھتج۔جامجدجاگجن ںیم دجو ایٹجں اجوجر اجر ےٹیب اجدجاگجر 

جاجاظجم  جایقجدجت غیلبت سلجم اجاصجر اجہل ربجاجہی ے زجرِ 

جلنشین غیلبت انیمیسجر ا اجربجت اجاقجد

جامنجز رہظ ے دعبجدجوجرسجا نشیس رکمجم اجد ومجد اصجب اجب 
جدصجرجی زجرِ دصجاجرجت دقعنم ایک ایج۔جسج ے دجوجرجاجن غیلبت وجفِ 
جاعجرجی اجنی ںیم اجل وہجے وجاجے اجاصجر وک اجد اگجرجی رسجٹیک 

جدجے ےئج۔
جاجاسجر ےجامتجم اجاصجر ا یغیلبت اجوجں ںیم اجل وہجے ر 
جرکشجہ اجدجا ایکج۔جسلجم اجاصجر اجہل ربجاجہی ے تحت ی اججے وجاجی یغیلبت 
جوکجوشجں ا ذجر ایکجاجوجر اتبجا ہ امہجرجی ومجی اجوجر تہب ریقح وکجوشجں 
جی اجایجی ی وجہ رصجف اجوجر رصجف ہفی وجت ی وجہ اجوجر دجاعجںی 
جںیہج۔ زین ہ ہ اجاصجر ی یغیلبت رسجرجویجں ی رجوجرجس وضجر اجوجر وک 

جاجاجدجی ےس شیپ ی اج رجیہ ںیہج۔ 
جاجہل اعتجٰی اجےن لض اجوجر اجص دجد ےس دجوجِت ِاجی اجہل ے اجم 
جوکجرتجن رجگ ںیم رجے ی 
اجس  اجوجر  جوجقی اطعجرفجاجےج۔ 
جیغیلبت انیمیسجر ںیم اجل وہجے 
اجس  وک  ولجوجں  امتجم  جوجاجے 
ُاجاھجے  افجدجہ  وجر  رھب  جےس 
ے  رفجاجے  اطع  وجقی  جی 
ںیم  لمع  دیجاجِن  اجھ  جاجھ 
وجاجزجےج۔  ےس  جاجایجویبجں 

جٓاجنی 
ج)جرجوجرجٹج: لیکش اجدم ٹب ۔جاجد 
جغیلبت سلجم اجاصجر اجہل ویجے (

ج٭ج…ج٭ج…ج٭

 The Messiah Has Come a Powerful…جج٭
Message

جبج Messiah Has Come  رجوجٹک ر اجاصجر 
اجرجے  اجس  جا Feedback ایل ای ، و تہب ڑبجی دعتجاجد ے 
جںیم اجاہجِر ایخجل رجا اجاج۔جاجاصجر ے اتبجا ہ بج ےس غیلبت اجاٹجز 
س اجوجرجوجرٹجز ٓاجوجزجاجں ےیک ےئ ںیہ  

یفل�ی�ٹ جر اجس میکس ے قلعتم ل�
جولجوجں ی دجیپس ےلہپ ےس ڑبجھ یئگ ےہجاجوجر ولجگ رضحجت حیسم وجوجد 
جہیلع اجالجم ی وفجو ے قلعتم اعتجرجف احجل رجا اجےت ںیہجسج 

جی وجہ ےس غیلبت ے رجاجےت زجد رت وطجر رکُھل رجےہ ںیہج۔
جرکمجم میسن اجدم اجوججہ اصجب غلبم ہلس ے غیلبت اگجڈیجز ے 
جوجوجع ر رقتجر ی اجوجرجیغیلبت اجوجوجں ر سلجم اجاصجر اجہل ربجاجہی ی 

جاجوجوجں وک رسجاجاج۔ ِسلجم وجاجل و وججاجب یھب دقعنم ی یئگج۔

ذجل ںیہج: دجرجج  �نر ے وجوجاجاعجت 
ن � ی�ش �

�ٹ
اجن رجز�ن�ن جیئگج۔ 

وجاجالجم اجٰولجۃ  ج٭ج…جدصجاجت رضحجت حیسم وجوجد ہیلع 
Tools of Preaching…جج٭
 Tabligh Action Programme a New…جج٭
Project 
 Social Media a Powerful Tool for…جج٭
Tabligh 

جایقجدجت غیلبت ے تحت وجرجہ �ج�ج؍ اجرجچ �ج�ج�ج�ججءجربجوجز اجوجاجر 
جلنشین غیلبت انیمیسجرجا اجاقجد دجسم ‘جتیب اجوتجحج’ ںیم ایک ایج۔ سج ںیم 
�نر ے لنشین وجرجلن اجوجر ولجل امنجدنجاگجن اجوجر دجاجایجِن ِاجٰی 

ن ج� � �ج�ج؍جر�ی
جاجہل �ج�ج�ججی دعتجاجد ںیم اجل وہجےج۔جاجہل اعتجٰی اجس ے رتجن 

رفجاجےج۔جٓاجنی اجرہ  جاتجج 
اجوجر رجرٹجنش  جرجوجرجاجم ا ٓاجاغجز حبص اجڑجے و ےجب اجہت 

رقجٓاجِن  ایج۔جالتجوجت  ایک  جےس 
اجوجر  اجہل  اجاصجر  ِدہع  جرجمج، 
جوظنمجم الکجم ے دعب فلتخم یغیلبت 
Presentations شیپ 
ی  غیلبت  ںیم  اجن  ںیئگج۔  جی 
وجوجد  حیسم  رضحجت  اجوجر  جاجتی 
وجرجا  وک  نشم  ے  اجالجم  جہیلع 
جرجے ے ےیل ، رقجٓاجن رجم 
اجہل اعتجٰی  اجدجہ  اجوجر  جاجوجر وضجر 
رجوجین  اجرجاجدجاجت ی  جے یغیلبت 
ذجرجاجع  یغیلبت  فلتخم  وکجن  جںیم 
جاجاظجم دقعنم وہجے وجاجے لنشین غیلبت انیمیسجر ی ایکلھججںجےس افجدجہ اجاھجے ی نیقلت ی  جایقجدجت غیلبت سلجم اجاصجر اجہل ربجاجہی ے زجرِ 
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جٓاجج ل رجوجن رچجچ اجک تخس ہصمخم ںیم اسنھپ وہجا ےہ اجوجر 
جوجہ ہصمخم ہ ہ رچجچ ے ڑبجے ڑبجے اجم اہجد زبجرجگ )جاجرجڈجلنج، 
ے  )جیس  ںیم  انگجوہجں  اجوسجانسجک  دجرجہ  جد  جاپجدجرجی(  جپشج، 
جرجاجہ رجوجی اجوجر وھچجے وچبجں ر ملظج(جے رمجبک اجت وہ رجےہ ںیہ 
یک�ن ںیم اجک اجرفجس ا اجاقجد  �

جاجوجر وجپ ے اجس ہلس ںیم و�ی�ٹ
جیھب ایک ےہج۔ وجپ ے اجےن اطخجب ںیم اجےس رجمجوجں ے الجف 
جزجا اجوجر اجت ے اجامعجل ر زجوجر دجا ےہج۔ مہ ےلہپ و اجس ایبجن 
 Dawn( جا اجک رصتخم اجذتجرجہ دجرجج رجے ںیہ وج ڈجاجن اجابجر
اجاسجی  وجپ وک  اجرجہ ںیم مہ  اجس  اجوجر رھپ  News(جںیم اپھچ ےہ 
جدمہجرجدجی ی انبجر اجک اصلخمجہن وشمجرجہ شیپ رجے ںیہج۔جڈجاجن اجابجر 

جںیم��جدجرب����جء جے امجرجہ ںیم  جاجع وہجاجہ
Church credibility at risk over Sex abuse: Vatican
VATICAN CITY: Organisers of an upcoming Vat-
ican summit on sex abuse prevention are warn-
ing that the credibility of the Catholic Church is 
in jeopardy over the abuse scandal and are urging 
participants to meet with victims personally before 
coming to Rome.
In a letter sent on Tuesday to the presidents of bish-
ops‘ conferences worldwide, organisers said the 
church must develop a “comprehensive and com-
munal response” to the crisis, and that the first step 
is “acknowledging the truth of what has happened.” 
Pope Francis invited the church leaders to the Feb 
��-�� summit to respond to what has become the 
gravest threat to his papacy, as the abuse and cov-
er-up scandal erupted in the US, Chile and else-
where this year.
In revealing the first details of the meeting, the 
Vatican said the summit would focus on three main 
areas: responsibility, accountability and transparen-
cy. That suggests that church leaders will confront 
not only the crime of priests who rape and molest 
minors, but the cover-up by their superiors as well.
Abuse survivors and their advocates have long 
blasted the Vatican for failing to discipline and re-
move bishops who fail to protect their flocks, and 
until recently Francis appeared unwilling to signifi-
cantly change course.
“Absent a comprehensive and communal response, 
not only will we fail to bring healing to victim sur-
vivors, but the very credibility of the Church to 
carry on the mission of Christ will be in jeopardy 
throughout the world,” the organisers wrote their 
brother bishops.
“Each of us needs to own this challenge, coming 
together in solidarity, humility, and penitence to 
repair the damage done, sharing a common commit-
ment to transparency, and holding everyone in the 
church accountable,” they said.-AP
    )Published in Dawn, December ��th,����(

:جرھپ��جرفجوجرجی����جء جی ڈجاجن اجابجر ںیم اجع وہجا ہ
Vatican sex abuse summit calls for new culture of 

accountability
VATICAN: Cardinals attending Pope Francis‘ sum-
mit on preventing clergy sex abuse called on Friday 
for a new culture of accountability in the Catholic 
Church to punish bishops and religious superiors 
when they fail to protect their flocks from predator 
priests.
On the second day of Francis‘ extraordinary gath-
ering of Catholic leaders, the debate shifted to how 
church leaders must acknowledge that decades of 
their own cover-ups, secrecy and fear of scandal 
had only worsened the sex abuse crisis.
“We must repent, and do so together, collegially, be-
cause along the way we have failed,” said Mumbai 
Cardinal Oswald Gracias. “We need to seek pardon.” 
Chicago Cardinal Blase Cupich told the ��� bishops 
and religious superiors that new legal procedures 
were needed to both report and investigate Catho-
lic superiors when they are accused of misconduct 
themselves or of negligence in handling abuse cases.
He said lay experts must be involved at every step of 
the process, since rank-and-file Catholics know far 
better than priests what trauma the clergy sex abuse 
and its cover-up has caused.
“It is the witness of the laity, especially mothers and 
fathers with great love for the church, who have 
pointed out movingly and forcefully how gravely 
incompatible the commission, cover-up and tolera-
tion of clergy sexual abuse is with the very meaning 
and essence of the church,” Cupich said.
“Mothers and fathers have called us to account, for 
they simply cannot comprehend how we as bishops 
and religious superiors have often been blinded to 
the scope and damage of sexual abuse of minors,” 
he said.
Pope Francis summoned the bishops for the four-
day tutorial on preventing sex abuse and protecting 
children after the scandal erupted again last year in 
Chile and the US. While the Vatican for two decades 
has tried to crack down on the abusers themselves, 
it has largely given their bishops and superiors who 
moved them around from parish to parish a pass.
Cupich called for transparent new structures to re-
port allegations against superiors, investigate them 
and establish clear procedures to remove them from 
office if they are guilty of grave negligence in han-
dling cases.
He proposed that metropolitan bishops who are re-
sponsible for other bishops in their geographic area 
should be tasked with conducting the investigations, 
with the help of lay experts. The metropolitan bish-
op would then forward the results to the Vatican.
It wasn‘t immediately clear how Cupich‘s proposals 
squared with those being studied by the US Confer-
ence of Catholic Bishops at large.
)Published in Dawn, February ��rd, ����(

جاجوجر��جرفجوجرجی����جء جے ڈجاجن اجابجر ںیم اجع وہجا ہ
Pope likens child sex abuse to ’human sacrifice‘
VATICAN CITY: Pope Francis on Sunday vowed 
to tackle every single case of sexual abuse by 
priests in the Roman Catholic Church, comparing 
paedophilia to “human sacrifice” in a speech that 
left victims cold.
His public address to top bishops at the end of 
a landmark summit in the Vatican promised 
an “all-out battle” against abusive priests, but 
blamed the devil and insisted the Church was not 
the only place children were assaulted.
“If in the Church there should emerge even a sin-
gle case of abuse — which already in itself rep-
resents an atrocity — that case will be faced with 
the utmost seriousness”, Pope Francis promised.
“I am reminded of the cruel religious practice, 
once widespread in certain cultures, of sacrificing 
human beings — frequently children — in pagan 
rites,” he said.
The sexual abuse of minors was “a widespread 
phenomenon in all cultures and societies,” Pope 
Francis said, and he slammed those priests who 
prey on children as “tools of Satan”.
“I make a heartfelt appeal for an all-out battle 
against the abuse of minors both sexually and in 
other areas... for we are dealing with abominable 
crimes that must be erased from the face of the 
earth,” he said.
Children must be “protected from ravenous 
wolves”, he said, adding: “We stand face to face 
with the mystery of evil”.
The scandals have hit countries around the world, 
with lives devastated from Australia to Chile, 
Germany and the US.
The Argentine had opened the four-day meeting 
by calling for “concrete measures” against child 
sex abuse and handing ��� senior bishops a road-
map to shape the debate on tackling paedophile 
priests.
The pope will issue “a new Motu Proprio” on the 
“protection of minors and vulnerable persons”, 
summit moderator Federico Lombardi said after 
the pope‘s speech.
“Motu Proprios” are legal documents issued un-
der the pope‘s personal authority, and this one 
will “strengthen prevention and the fight against 
abuse on the part of the Roman Curia and Vati-
can City State,” he said.
)Published in Dawn, February ��th, ����(

ے  رچجچ  رجوجن  ہ  ےہ  اجرہ  ےس  رجوجرجوجں  اجا  جذمجوکجرجہ 
وجپ  اجوجر  رجاجم ے رمجبک ںیہ  رجام انھگجؤجے  ذمجیب  دجاجر  جذجہ 
جوک امہجرجاجاصلخمجہن وشمجرجہ ےہ ہ ضحم زجا اجوجر یتخس ےس ہ ہلئسم ل ںی 
جوہ اگ اجس ہلئسم ی ہت ںیم اججںی و ولجم وہ اججے اگ ہ اجس ی 
ُاجس میلعت وک وسنمجخ رجا  وخجد  زجاجہن ںیم  وجہ رچجچ ا یسک  جاینبجدجی 
اجوجرجوجہ  دجی یئگ یھت  اجن ے ذمجب ںیم  اجدجاجز رجا ےہ وج  جاجوجر رظن 
اجاججزجت ۔جرچجچ ے یسک  جےہ ذمجیب ذجہ دجاجر ٓاجدجویجں وک اجدجی ی 
چ�وجں اجوجر اپجدجرجویجں  �

ج�ش جرمجہل ر اجولجم وجوججاجت ی انبجر وجپ اجوجر �

جوک اجدجی رجے ےس عنم ر دجا اھت رگم تقیقح ہ ےہ ہ رضحجت حیسم 
اجدجی  اجوجر پش  وجپ  اجن ے دعب ےبمل رعجے کت  جاجوجر  ؑ جاجرصجی 
اجہ ںیم ہن رصجف ہ ہ ںیہک   جرجے ےھتج۔ انچجہچ وجوججدجہ دہع 
اجدجی ی اممجتع ںی ہک اصجف اصجف اھکل ےہ ہ  اجن وک  جیھب 
جےلہپجوجپ وج وعمشجن رطپجس ے اجم ےس رعجوجف ںیہ اجوجر نج ے 
جقلعتم رضحجت حیسم اجرصجیؑ جے اہک اھت ہ وعمشجن رطپجس وجہ اینبجدجی 
اگج۔ج)جیت ی  رجوھکجں  ی�ا ی اینبجد  ی�� کل� اجےن  جرھتپ ےہ سج ر ںیم 
جاجلی اجب��جٓاجت��( جوجپ ےننب ےس ےلہپ یھب وجہ اجدجی دشجہ 

جےھتج۔
جرمجس ی اجلی ںیم اھکل ےہ:‘‘جوعمشجن ی اجس پت ںیم 
جڑپجی وہجی یھت اجوجر اجوہجں ے یف اجوفجر اجس ی ربخ اجےسج)جاجلج۔جحیسم 
جاجرصجی وک( جدجیج۔جاجس ے اپجس اججر اجوجر اجس ا اجھ ڑکپ ر اجےس 
جاجاھجا اجوجر پت اجس ر ےس اجرت یئگ اجوجر وجہ اجن ی دخجت رجے یگلج۔’’ 
��،ج��( � جٓاجت  )جرمجس اجب 

۔جوجولجس  ےھت  دشجہ  اجدجی  یھب  دعب  ے  ےننب  وجپ  جاجوجر 
جرجویھجں ے اجم  جاجےنجےلہپ طخ ںیم اتھکل ےہ:

اجایجر ںی ہ یسک یحیسم نہب وک ایبجہ ر ےیل  ‘‘جایک مہ وک ہ 
جرھپجں اسیج اجوجر رجوجل اجوجر دخجاجوجد ے اھبجی اجوجر افیک رجے ںیہج؟

)� جرجویھجں اجب � جٓاجت �( 
جبج ی اجت ےہ ہ اجدجی رجا ےلہپ وجپ ے ےیل و اججز 
جاھت اجوجر رچجچ ے اجدتجاجی دجوجر ںیم اجس ی وکجی اممجتع ںی یھت رگم 
جدعب ے زجاجہن ںیم اجس ی اممجتع ر دجی یئگج۔ رہ اجک صخش اججات ےہ 
اجاسجن ے اجمہ رتجن اقتجوجں ںیم ےس اجک ےہ  جہ اجدجی رجا 
جاجوجر ذمجیب زبجرجوجں وک اجدجی ےس عنم ر ے رچجچ ے وجہ ہجیتن دجھک 
جایل وج ٓاجج اجن ے اجےن ےہج۔ یہی رچجچ ے زبجرجگ وج اجب یس 
جے رجاجہ رجوجی ے انگجہ ںیم ےسنھپ وہجے ںیہ اجالجم ی اجر اجدجویجں 

جی اجاججزجت ر رخسمت ایک رجے ےھتج۔
جاجاسجر رجاجم وک اجےن اجرمجہک ایقجم ے دجوجرجاجن ںیم اسیعجتی 
جرجوجن  جاعجمج،  ڈجی ی ی وہشمجِر  وجاجنٹگ  اججےن ے ےیل  جی میلعت 
جوھتیکجک ویجویجرجیٹ ںیم رجاجت ی ھچک الکجںی ڑپجےن ا وجع المج۔ 
رجوجن وھتیکجک  اجک رعجوجف  وجہ  اجاتجد ےھت  وج  جاجن الکجوجں ںیم 
جاجوجر اجک امنجاجں اقمجم رجےت ےھت ۔جںیم ے اجن ی  جاپجدجرجی ےھت  
اجدتجاجی دجوجر ںیم بج وکجی پش رفس  جزجاجی وخجد انس ہ رچجچ ے 
اجک  ی  اپجدجرجویجں  اجوجر  ویبجویجں  ی  اجن  اجھ  ے  اجن  و  جرجے 
جامججت وہجی یھتج۔ اجک دجہع اجس وجوجع ر رجاجے یھب بلط ی 
چ�وجں  �

ج�ش � جیئگ یھت و ویجرجپ ے اجک کلم اجڈنیل ے �� جدصجی 
جے ہ رجاجے دجی یھت ہ پش وک اجدجی ی اجاججزجت وہجی اجےی ۔

اجب و ہ اہک اج  جپش ی اجدجی ا اعمجہل و اجک رطجف رجا 
جرجا ےہ ہ وخجد رضحجت حیسم اجرصجیؑ جیھب اجدجی دشجہ ےھت انچجہچ یطبق 
جزجاجن ںیم وج دجم بتک و رحجرجاجت فشکنم وہجی ںیہ اجن ںیم اجک 
جاجلیج، جپل ی اجلی ںیم و رضحجت حیسم اجرصجی ؑجی زجوجہ رتحمجہ ی 

اجاجرجہ وجوججدجےہج۔ جرطجف یھب 
رمک  ر  اجالجاحجت  ی  تہب  ںیم  رچجچ  رفجاجسس  جوجپ 
اجےت  اکجان  ےس  ہصمخم  اجس  وک  رچجچ  وجہ  اجر  ںیہ  وہجے  جاجدجے 
اجن انھگجؤجے رجاجم ےس اپجک رجاجاجےت ںیہ  چ�وجں وک  �

ج�ش � اجوجر  جںیہ 
چ�وجں وک اجوجر  �

ج�ش جو وجہ وخجد اجےن ذمجب ی میلعت ر لمع رجے وہجے �
اجت ے  دجںج۔ ضحم  اجاججزجت  ی  اجدجی رجے  ر وک 

ن
یل� �

جاجرجڈ�ی�ن
جاجامعجل ےس ہ ہلئسم ل ںی وہجاگج۔

ج٭ج…ج٭ج…ج٭

جرجوجن وھتیکجک رچجچ اجک ہصمخم ںیم
جوجپ وک اجاسجی دمہجرجدجی ی انبجء جر اجک اصلخمجہن وشمجرجہ

)جذیم اجرجامجن(   
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جرجوجز ٓاجپ ی اجی ی زجدجی ی لسلسم اجیھت رجین اجےیج۔ رہب احجل 
جںیَم اجس اجدی ے اجھ دجاع رجا وہجں ہ ٓاجپ ے اجس اجل ے 
اجوجر ٓاجپ وک اجاسجس وہ ای وہ اگ  جرجوجرجاجم ےس حیحص افجدجہ ُاجاھجا وہ اگ 
اجوجر اجص اجتی ایک ےہج۔جوہنججں ے  جہ امنجز ی یقیقح رجوجرجت 

جاجین امنجزجوجں ی احجت وک رت انبجا  اجوجر امنجزجوجں ےس 
جافجدجہ ُاجاھجاج، ےھجم وخجی ےہ ہ اجوہجں ے اجس اعمجہل 
اجوجر رتجی رجے ی رطجف  جوک دیجنسجی ے اجھ ایل 
رجا  ںی  ٓاجرجاجم  اجب  وک  ٓاجپ  نک  رجےہج۔  جاگجزجن 
اجدجر اجے ںیہ  اجےن  جاجےی ا وج یھب رتجی ٓاجپ 
جُاجس ر نئمطم ںی وہجا اجےی ہک ٓاجپ وک اجہل اعتجٰی ی 
جابعجدجت ںیم زجد دیجنسجی جے اجھ  لسلسم وجہ 
ِاجس اجل نیقی  اجوجر  اجوجر امنجز لمکم وجہ  جدجین اجےی 
جے اجھ اجدجا رجی اجےی ہ اجہل اعتجٰی ُاجن ولجوجں ی 
ُاجس ے وضجر دیجنسجی ے اجھ دجسجہ  جات ےہ وج 

جرجز وہجے ںیہج۔ 
ںیہ  ےئ  رجہ  اجےس  ضعب  ےس  ںیم  ٓاجپ  جاجر 
ے   ابعجدجت  اجےن  اجل  دجوجرجاجن  ے  جوہنججں 
جایعمجرجوجں وک ڑبجاجے ے ےیل وکجی ہجیتن زیخ وکجش 
دجن اجع ںی رجا  اجںی زجد وکجی  جںی ی و  
ھجمس  وجچ  اجوجر  اجرجاجدجہ   ممصم  ےس  اجیھب  ٓاجپ  جاجےیج۔ 
رت  وک  احجت  اجین  ے  ٓاجپ  ہ  رجں  ہلصیف  جر 
رجوجاحجی  اجس  ٓاجپ  ہ  ےہ  وجت  وجہ  اجب  ےہج۔  جانبجا 

اجےن اجق ی رطجف ے  جڑیجی ر ڑچجان رشجوجع وہجں وج ںیمہ 
اجوجر ابعجدجت ے ے اثمجل  جاججی ےہج۔ اجہل اعتجٰی ے ںیمہ وخجد دجاع 
جوفجاجد ےس ٓاجاگجہ ایک ےہج۔ س رقجٓاجن رجم ی وجرجۃ اجوبکجت ٓاجت 

الَْفْحَشٓاِء  ٰلوَۃ تَْنٰھی َعِن  الّصَ �ج�ججںیم اجہل اعتجٰی رفجاجا ےہج:  ِاّنَ 
امنجز ے ایحجی  )جرتجہمج(ج:  جًانیقی  اَکْبَُرج۔  ِہ 

ٰ
الّل ُر 

ْ
لَِذک َو  الُْمْنَکِر۔  َو 

اجہل ا ذجر ًانیقی بس  اجوجر  رجوجیت ےہج۔  اجت ےس  اجدنسپجدجہ  جاجوجر رہ 
ج)جذجرجوجںج( ےس ڑبجا ےہج۔

جاہجں وج رعجی ظفل اجامعجل وہجا ےہ وجہ ےہ ‘ج‘جاجاشحجءج’ج’ سج ا 
جرتجہم ‘ج‘جے ایحجی ’ج’ ایک اججا ےہج۔ نک اجس ے اطمجب تہب وجعی 
جںیہج۔ اجس رعجی ظفل ے دنچ َاجوجر اعمجی ںیم ے دج، تہب زجاجدجہ اجوجر 
جتہب یہ ڑبجا دنگج، اجل ںیہج۔ زجد اطمجب ںیم دب اجالجیج، وہشجت 

اجوجر زجا اجل ںیہج۔ جرجیتج، ے وہجدجیج، انگجہ ا رجم 
جاجس ٓاجت ںیم ہ یھب اہک ای ےہ ہ امنجز ںیہ ‘ج‘جاجرکنج’ج’ ےس 
جاچبجی ےہج۔ اجس ا رتجہم ‘ج‘جرہ اجدنسپجدجہ اجتج’ج’ ایک ای ےہج۔ اجس 
جے َاجوجر اطمجب ںیم  رہ وجہ لعف وج رجّدجی وہ ا ےسج دنگجہ رقجاجر دجا ای 
جوہج، اجِل رفجتج، دَبج، رکمجوجہ اجوجر دجوجرسجوجں ے زنجدجک اجاجہت ا 
جاجزجاب اجل ںیہج۔ اسیججہ ٓاجپ ے انس ہ ہ و وجاجح ےہ ہ ِاجن  
اجوجر اعمجی ںیہج۔ و ہ ٓاجت دجاع  جدجوجوجں رعجی اجافجظ ے یفنم افمجمی 
جاجوجر ٰولصجۃ ی وقجت ے وحجاجہ ےس اجک ریغ ومجی اجرقجاجر ےہج۔ اجہل 
اجوجر  اجین امنجزجں ربجوجت  وجہ ولجگ وج  دجاجا ےہ ہ  جاعتجٰی ے نیقی 
جوجرجی رشجاجط ے اجھ اجدجا رجے ںیہ وجہ تہب ی دب اجالجیج، اجاپجی 

جاجوجر اجدنسپجدجہ رحجاجت ےس اچبجے اججںی ےگج۔ 
اجےس زجاجہن ںیم رجہ رجےہ ںیہ سج ے رہ وجڑ ر  جمہ اجک 
جاجت ےس وہجا ےہ وج ینب  �ر

ن مُ� اجوجر  اجالجی  اجاجہتج، دب  جامہجرجا اجان 
جوجع اجاسجن وک یکین ےس انگجہ ی رطجف دجلی رجیہ وہجی ںیہج۔ ےلہپ 

اجےن  وجہ  اجک وجن ے ےیل رجوجرجی ےہ ہ  زجاجدجہ  جےس تہب 
جٓاجپ وک  اجن اجدعتجاجد دبجویجں اجوجر دب اجالجویجں ےس اچبجے وج اجس 
جاعمجرشجے ںیم لیھپ رجیہ ںیہج۔ اجس ے ےیل ںیمہ وجیہ رطجق اجای 
جرجا ڑپجے اگ وج اجہل اعتجٰی ے وخجد ںیمہ اتبجا ےہ ین ہ ہ اجس 
رجاجہ ےہ  رجوجز اپجچ رمجہب رس وجسبجد وہجںج۔ ہ اججت ی  جے وضجر رہ 
جاجوجر وججولجگ اجس رجاجہ وک اجایجر رجے ںیہ وجہ ہن رصجف اجہل اعتجٰی ے 
جبض ےس وفحمجظ رجےت ںیہ ہک ُاجس ے ایپجر ، اجس ی رجتم اجوجر 

جُاجس ے می اجر وک اپجے وجاجے وہجے ںیہج۔ 
جرقجٓاجن رجم ی ضعب ٓاجاجت شیپ رجے ے دعب اجب ںیم 
جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ی ضعب اجاحجدجث ایبجن رجوجں اگ نج 
جےس امنجز ی اجص اجتی اجرہ وہجی ےہج۔ اجک رمجہب اجک ٓاجدجی 
جرجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع و مل ے اجےن ٓاجا اجوجر اہک ا رجوجل اجہلج! ےھجم 
جوجہ زیچ اتبجےی وج ےھجم تنج ے رقجب ر دجے اجوجر وجہ زیچ وج ےھجم 
جٓاجگ ےس دجوجر ر دجےج؟ اجس ے وججاجب ںیم ٓاجرضجت یلص اجہل 
جہیلع و مل ے رفجاجاج: مت اجہل ی ابعجدجت رجوج، یسک وک اجس ا رشجک 
جہن انبجؤ اجوجر امنجز اجم رجو اجوجر زجٰوجۃ دجو اجوجر ہل رجیم رجوج۔ اجر اجس 
جے اجس وک وبضمجی ےس ڑکپجے رجاھک و تنج ںیم دجاجل وہ اگج۔

اجاجامجن اجذجی دجل ہ اجۃنج… اجاجامجن اجب ایبجن  ج)جحیحص ملسم اتکجب 
�جج(  �ج جوجر�ج �ججا �ج جدجث�ج
جاجک اجوجر وجع ر ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے رفجاجا ہ 
جامنجز وک وھچجڑجا اجاسجن وک رشجک ین دخجا اعتجٰی ے اجھ یسک وک رشجک 

جرہجاجے اجوجر رفک ے رقجب ر دجات ےہج۔
 ج)جحیحص ملسم اتکجب اجاجامجن اجب ایبجن اجالجق اجم اجرف یلع ن رتجک 
�ج�ج�جج( دجث  جاجٰولجۃ 

جاجس ںیم وکجی کش ںی ہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ی 
جہ تخس ہیبنت یسک یھب صل املسمجن ے دجل ںیم اجک وخجف ڈجاجےن 

جے ےیل اجیف ےہج۔ 
جاجک َاجوجر دجث وج ںیمہ نپچب ےس یہ اھکسجی اججی ےہ  
جتہب اجتی ی احجل ےہ سج ےس امنجز ی تقیقح اجرہ وہجی ےہج۔ 
جےھجم نیقی ےہ ہ وج دخجاجم اجوجر اجافجل اہجں وجوججد ںیہ اجوہجں ے 
جاجس دجث وک یئک دجہع انس وہ اگج۔ اجک رمجہب ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع 
جو مل ے اجےن احجہ ےس دجرجاجت رفجاجا ہ ایک مت ےتھجمس وہ ہ اجر یسک 
جے دجرجوجاجزجے ے اپجس ےس رہن زجر رجیہ وہ اجوجر وجہ اجس ںیم دجن 

جںیم اپجچ اجر اہجے و اجس ے مسج ر وکجی لیم رجہ اججے یج؟ احجہؓ 
جے رعجض ایکج: ا رجوجل اجہلج! وکجی لیم ںی رجےہ یج۔ ٓاجپ یلص اجہل 
جہیلع وجمل ے رفجاجا یہی اثمجل اپجچ امنجزجوجں ی ےہ ۔ اجہل اعتجٰی اجن 
اجوجر زمکجوجرجاجں دجوجر ر دجات ےہج۔   جے ذجرجہع انگجہ اعمجف رجا ےہ 

�ج�ج�جج(  مس اّفکجرجۃ دجث 
ن ال� اجولجاجت  اجب  اجٰولجۃ  اجاخجرجی اتکجب وجاجتی  ج)جحیحص 

بج  ہ  رفجاجا  زجد  ے  مل  و  ہیلع  اجہل  یلص  جٓاجرضجت 
جاہمتجرجے ےچب اجت اجل ے وہ اججںی و اجںی امنجز ڑپجےن ی 

جاجدی رجوج۔ اجوجر بج وجہ دجس اجل ے وہ اججںی و امنجز ہن ڑپجےن ر 
وجرم اجیب اجٰولجۃ 

ئ
ی� � اجوجاجب اجٰولجۃ اجب ا اججء یت  جیتخس رجوج۔ج)جاججع اجرتجذمجی 

جدجث �ج�ج�جج(جاجس دجث ےس نپچب ےس یہ امنجز ںیم اجاجدجی اجایجر 
جرجے ی اجتی اجرہ وہجی ےہ اجوجر ہ ہ امنجز وجہ گنس اینبجد ےہ سج 

جر وچبجں وک اجین لبقتسم ی زجدجی انبجی اجےیج۔ 
جس اجافجل اجاجدمجہ ے وھچجے ربممجوجں وک یھب امنجزجوجں وک 
جوجہ ے اجھ اجدجا رجے اجوجر وھچجیٹ رمع ےس یہ  اجہل اعتجٰی ےس اجک 
جقلعت دیپجا رجے ی وکجش رجی اجےیج۔ رہب احجل اجر مہ ہ دجوجٰی 
جرجے ںیہ ہ مہ ے ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل وک اجا ےہ اجوجر ٓاجپ 
جے ےّچس اجدجم رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم وک  یھب 
جاجا ےہ و مہ ںیم ےس رہ اجک وک ینیقی انبجا اجےی ہ مہ وجنپجہت امنجز وک 
جاجزتجاجم ے اجھ اجدجا ر رجےہ ںیہج۔ اسیججہ ںیَم ے اہک ہ رہ ز 
جاجس ایخجل ا اکشجر ہن رجںیہ ہ ‘جٰولصجۃج’  رصجف اجک اجل ے ےیل 
وجرجی  ی  ٓاجپ  ونعجاجن  رمجزجی  ہ  ےہج۔جہک  ونعجاجن  رمجزجی  جوطجر 

جزجدجی ی اینبجد یننب اجےیج۔ 
�ج�ججاجل  رمع  ی  ٓاجپ  وخجاجہ  وہجںج،  ے  رمع  یسک  وخجاجہ  جٓاجپ 
جوہ ،�ج�ججاجل وہ ا اجس ےس یھب زجاجدجہ وہ ٰولصجۃ اجک اجیس زیچ ےہ 
جسج ے ریغب اجک یقیقح املسمجن ا ان احمجل ےہج۔ اجس ے ریغب یسک 
جایعمجرجی زیچ وک احجل ںی ایک اج اتکسج۔ امنجز ںیم یتسس ا وکجی اہبجہن 

جاجلب وبجل ںی وہجاتکسج۔ 
جاجس وحجاجہ ےس رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم 
جے ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ی زجدجی ا اجک وجاجہع ایبجن رفجاجا 
جےہ ہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے اپجس اجک وقجم اجالجم اجی 
جاجوجر رعجض ی ہ ا رجوجل اجہل ںیمہ امنجز اعمجف رفجا دجی اججے ویکجہک 
جمہ اجرجوجاجرجی ٓاجدجی ںیہ اجس ےیل اپجچ وجت امنجز اجدجا ر ے ے ےیل 
جںیمہ رفجت ںی وہجیج۔جاجس ر ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے 

جرفجاجاج: بج امنجز ںی و ےہ یہ ایکج؟ وجہ دجن یہ ںی سج ںیم امنجز 
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ججہحفص  اجز وفلمجاجت دل  جںیج۔ج)جاجوخجذ 

جاسیج ہ ںیَم ے اہک امنجز اجالجم اجاجک اینبجدجی زجو ےہ اجوجر 
دجوجرسجا ُرجن  اجالجم ںیم ہملک ہبیط ے دعب  اجرجاجن  جہشیمہ رجےہ اگج۔ 
جامنجز ےہج۔ ًۃجیتن اجر مہ اجالجم وک اجےت ںیہ و ںیمہ رہ احجل ںیم اجس 
جی امیلعتجت ر لمع رجا اجےی وجرجہن امہجرجا اجامجن اجا وھکجالھک اجوجر ے 

جافجدجہ ےہج۔جہ امہجرجے اجےن اجک وھٹجس تقیقح ےہج۔ 
ہیلع  وجوجد  حیسم  اجدجس  رضحجت  ںیم  ب  جا 
جاجٰولجۃ و اجالجم ے اجابجاجت ںیم ےس دنچ اجک 
جشیپ رجا وہجں نج ےس رجوجز رجوجن ی رطجح  ٰولصجۃ 
اجوجر ہ ہ ںیمہ امنجز ےسیک  اجتی اجرہ وہجی ےہ  جی 
اجدجس حیسم  جاجدجا رجی اجےیج۔ اجک وجع ر رضحجت 
جوجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے رفجاجاجہ امنجز ڑبجی 
دخجا  ےہج۔  رعجاجج  ی  وجن  اجوجر  ےہ  زیچ  جرجوجرجی 

جاعتجٰی ےس دجاع اجےن ا رتجن ذجرجہع امنجز ےہج۔
اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ججہحفص  اجز وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 
اجاتسجنج( وبطمجہ  �ج�ج�ج�ججء 

وحجاجہ  اجس  اجےیج؟  ڑپجین  رطجح  سک  جامنجز 
جےس رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و ا الجم 

ںیہج: جرفجاجے 
ج‘ج‘جامنجز تہب یہ اجیھ رطجح ڑپجوج۔ ڑھکجے 
جوہ و اجےس رطجق ےس ہ اہمتجرجی وصجرجت اصجف اتب 
جدجے ہ مت دخجا اعتجٰی ی اجاجت اجوجر رفجاجں ربجدجاجرجی 

جںیم دجت ہت ڑھکجے وہج۔ ’ج’
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ججہحفص  ج)جوفلمجاجت دل 

اجالجم ے زجد  و  اجٰولجۃ  وجوجد ہیلع  اجدجس حیسم  جرضحجت 
جرفجاجاج:

جامنجز ںیمج‘ج‘جوک و اجےس سج ےس اصجف ولجم وہ ہ اہمتجرجا دجل 
�جُھک�ت�ا ےہ اجوجر دجسجہ رجو و اجس ٓاجدجی ی رطجح سج ا دجل ڈجرجا ےہ 

اجوجر دجای ے ےیل دجاع رجوج۔ ’ج’  جاجوجر امنجزجوجں ںیم اجےن دجن 
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ججہحفص  ج)جوفلمجاجت دل 

و  اجٰولجۃ  اجدجس حیسم وجوجد ہیلع  َاجوجر وجع ر رضحجت  جاجک 
رفجاجاج: جاجالجم ے 

ج‘ج‘جامنجز وک اجی رطجح ڑپجو سج رطجح رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع 
�ج�ج�ج�ججء  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  ہحفص  �ج  دل  ’ج’ج)جوفلمجاجت  ےھتج۔  ڑپجےت  مل  جو 
جوبطمجہ اجاتسجنج( امنجز ںیم ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ی ایک احجت 
اجوجر یئک احجہؓ ے وجاجیہ  جوہجی یھتج؟ اجس وحجاجہ ےس رضحجت اعجہشؓ 
جدجی ےہ ہ ٓاجپ اجل رجہ و زجاجرجیج، ذتجل اجوجر لتبت اجم ی احجت 
اجلی  اجاسجی اتکجب ایقجم  اجز نن  ج)جاجوخجذ  اجدجا ایک رجے ےھتج۔  امنجز  جںیم 

لاجثج(
�ج�ش اجولجرت  اجب فیک  اجاہجر  جوجوطجع 

جرضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے اجوسجس ا 
جیھب اجاہجر رفجاجا ےہ ہ تہب ےس ولجگ  امنجز وک وجہ ے ریغب  دلجاجدجا 
جرجے ںیہج، اجوجر وج اجس ا قح ےہ اجس ے اطمجق اجےس اجدجا ںی 
اجےس ولجوجں وک اخمجب وہجے وہجے ٓاجپ ے  جرجےج۔جانچجہچ 
جرفجاجا ہ ہ ولجگ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ا ٓاجپ ے احجہؓ ی 
جرطجح امنجزجں اجدجا ںی رجے ۔ ہک ٓاجلک ولجوجں ے امنجز وک رجاجب 
جر رجاھک ےہج۔ امنجزجں ایک ڑپجےت ںیہ رکٹجں اجرجے ںیہج۔ امنجز وک 
جتہب دل دل رُمجغ ی رطجح وھٹجںی اجر ر ڑپجھ ےتیل ںیہج۔ ہ اجلک 
اجوجر وجرجے ٓاجدجاجب  ے اجھ  اجوجر وضخجع  جطلغ ےہج۔جںیمہ وشخجع 

جدجاعجںی رجی اجںیج۔

جہیج:جاطخجب وضجر اجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز
�ج�ج ربمن  ہحفص  ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…جاجز 
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اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج ہحفص  اجز وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 
جرھپ رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے رفجاجا 

جہ امنجز وک ونسجاجر ر اجوجر ھجمس ھجمس ر ڑپجوج۔
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج ہحفص  اجز وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 

اجالجم ے رفجاجا  اجوجر وجع ر رضحجت حیسم وجوجد ہیلع  جاجک 
جےہ ہ ںیمہ دصجِق دجل ےس دجاع رجی اجےی  اجوجر ینیقی انبجا اجےی ہ 
وجرجے وطجر  اجرجاجن  اجوجر دعتجلِ  ٓاجدجاجب ےس  وجرجے  امنجزجں  جمہ 
جر وحلمجظ رجھ ر اجدجا ر رجےہ ںیہج۔ رہ ُرجن وک اجایجط ےس اجوجر  وجرجی 

جوجہ ے اجھ اجدجا ر رجےہ ںیہج۔
جضعب ولجوجں ی امنجزجوجں ی احجت ر اجوسجس رجے وہجے 

جرضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے رفجاجاج:
ج‘ج‘ وجا وجہ امنجز اجک سکیٹ ےہ سج ا اجدجا رجا اجک وجھ ےہج۔ 
جاجس ےیل اجس رطجق ےس اجدجا ایک اججا ےہ سج ںیم رجاجت اپجی اججی 
جےہج۔ احجاجہک امنجز اجیس ےش ےہ ہ سج ےس اجک ذجوجقج، ُاجس اجوجر 
جرسجوجر ڑبجات ےہج۔ رگم سج رطجز ر امنجز اجدجا ی اججی ےہ اجس ےس وضجِر 

جبل ںی وہجا اجوجر ے ذجوجی اجوجر ے لُطفی دیپجا وہجی ےہج۔ ’ج’
یہی  وک  امججت  اجین  ے  ںیہج:ج‘ج‘جںیَم  رفجاجے  زجد  جٓاجؑپ 
وجاجی  اجوجر ے وضجرجی دیپجا رجے  ذجوجی  وجہ ے  جتحی ی ےہ ہ 
جامنجز ہن ڑپجںیج۔ ہک وضجِر بل ی وکجش رجں سج ےس ُاجن وک 

ذجوجق احجل وہج۔ج’ج’ اجوجر  جرسجوجر 
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججءجوبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج�ج�ججا  �ججہحفص  ج)جوفلمجاجت دل 

جاجد رجںی ہ اجہل اعتجٰی ےجدجاع ا امنجز ے ےیل  اجاجم اجٰولجۃ 
اجٰولجۃ ے ایک ینعم ںیہج؟  اجاجم  اجامعجل رفجاجے ںیہج۔  اجافجظ  جے 
جاجس ا بل امنجز وک ڑھکجا رجا اجوجر اجدجا رجا ےہج۔ ین ہ ہ بج امنجز 
جا وجت وہ و اجےس رہ اجم اجوجر رصمجوجتی ر وفجتی دجی اججےج۔ اجوجر 
اجک  اجدجا رجے ی وکجش ی اججےج۔ بج کت  ا امججت  جاجےس 
جصخش امنجز اجم ںی رجا اجس وجت کت وجہ اجہل اعتجٰی ا رقجب احجل 
اجالجم ے   و  اجٰولجۃ  اجدجس حیسم وجوجد ہیلع  جںی ر اتکسج۔ رضحجت 
جاجاجم اجٰولجۃ ے ینعم اجک اجوجر رجگ ںیم وجاجح رفجاجے ںیہج۔ ٓاجؑپ 

ںیہج: جرفجاجے 
جاجس ےیل  لٰوۃ  الّصَ اَقِْیُموْا  رقجٓاجن رجم ںیم  جاجہل اعتجٰی ے 
جرفجاجا ہ امنجز رجی ڑپجی ےہ ۔ ویکجہک اجر یسک صخش ی وجہ اجم ںی 

جرجیت و امنجز ے اقمجدص احجل ںی ےیک اججے ۔ رگم وج صخش اجاجم 
جاجٰولجۃ رجے ںیہ و اجس ی رجوجاحجی وصجرجت ےس افجدجہ ُاجاھجے 

جںیہ و رھپ وجہ دجاع ی وحمجت ںیم وہ اججے ںیہج۔ 
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججءجوبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ججہحفص  اجز وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 

وجاجح  اجالجم ے  و  اجٰولجۃ  وجوجد ہیلع  جاہجں رضحجت حیسم 
اجدجا رجے ےس اجرص  جرفجاجا ےہ ہ وج ولجگ وجہ ے اجھ امنجز 
اجک صخش  اجر  وجہ ٰولصجۃ ے یقیقح دصقم وک اپ یہ ںی ےتکسج۔  جںیہ 
جامنجز ے ےیل ڑھکجا وہ رگم اجس ا ذجن ںیہک َاجوجر وہ اجوجر ُاجس ی وجہ 
َاجوجر یٹب وہجی وہ و امنجز ے  جاجہل اعتجٰی ی ابعجدجت ے العجوجہ ںیہک 
جاقمجدص وجرجے ںی وہجں ےگج۔ اجس ے رب سکع وجہ ولجگ وج وجرجی 
دجوجرجاجن اجےن ذجونجں  اجوجر امنجز ے  اجدجا رجے ںیہ  جوجہ ےس امنجز 
جوک ایخجاجت ےس اجی ر دجےت ںیہ وجاجےس ولجگ امنجز ےس یقیقح 
وجہ ولجگ ںیہ  وجاجولجں ںیم ےس ںیہج۔ یہی  ُاجاھجے  افجدجہ  جرجوجاحجی 
جوج اجین امنجزجوجں وک اجہل اعتجٰی ے وضجر اجل وطجر ر ےتکھج وہجے 
ےجےیل  وبجتی  ی  دجاعجؤجں  ںیہج۔  وہجے  اجلب  ے  رجے  جاجدجا 
اجاسجرجی رشجط ےہج۔ ًانیقی رقجٓاجن رجم ںیم  اجوجر  ،جاعجزجی  جاجالجص 
جاجہل اعتجٰی رفجاجا ےہ ہ ضعب ولجوجں ی امنجزجں ُاجن ے ےیل اصقنجن 
جدجہ اجت وہجی ںیہ اجوجر ُاجن ی ابتجیہ ا ذجرجہع یتنب ںیہج۔ ٓاجپ وک ریحجاجی 
جوہ رجیہ وہ ی ہ ہ ےسیک نکمم ےہ ہ ضعب ولجوجں ے ےیل امنجزجں ُاجن 
جی ابتجیہ ا وجبج یتنب ںیہج؟ رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ 
دجا وہجا ےہج۔ ٓاجپ ے رحجر  اجس وجاجل ا وججاجب  اجالجم ے  جو 
جرفجاجا ےہ ہ ضعب ولجگ اجالجص ے ریغب دجاعجںی رجے ںیہج۔ ُاجن 
جی امنجزجں رجوجاحجتی ےس اجی وہجی ںیہ  اجس ے ہجیتن ںیم وجہ ُاجس 
جرجوجاحجی اجہ ے ےچین ٓاجے ےس رحمجوجم رجہ اججے ںیہ وج وجونجں وک 
جطلغ اجرجویجں ےس وفحمجظ رجات ےہج۔ اجس ے رب سکع وجہ اجیس امنجز اجدجا 
جرجے ںیہ سج ر اجہل اعتجٰی تنعل اتجیھب ےہج۔ ُاجن ی ریغ اصلخمجہن 
اجرجی اججی ںیہج۔  ُاجن ر  اجوجر  رجّد ی اججی ںیہ  دجاعجںی  جاجوجر وھکجیل 
جس ُاجن ی اجی دجاعجںی یتنعل ںیہ اجوجر اجںی اصقنجن اچنہپجے وجاجی 

اجوجرجٓاجرجاجمج۔  رجاجت  جںیہ ہن ہ 
جرضحجت حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم رفجاجے ںیہ ہ امنجز 
جاجیس ےئش ےہ ہ س�یّ�ئ�اجت وک ُدجوجر ر دجیت ےہج۔جےسجوجرجہ وہجد ٓاجت 
ٰاِتج۔جًانیقی امنجز  ِیّ الّسَ یُْذِہبَْن  الَْحَسَناِت  ِاّنَ   : �ج�ج�ج ںیم رفجاجا 

ُکل دبجویجں وک ُدجوجر ر دجیت ےہج۔
اجاتسجنج( �ج�ج�ج�ججء وبطمجہ  اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج ہحفص  اجز وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 

جس امنجز اپجک وہجے اجوجر رہ مسق ی دبجویجں ےس ےنچب ا ذجرجہع 
جےہج۔ رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم رفجاجے ںیہ ہ 
جانجت ےس رمجاجد امنجز ےہج۔ رگم ٓاجج ل ہ احجت وہ رجیہ ےہ ہ اعجم 
جوطجر ر امنجزجی وک اّکمجر اھجمس اججا ےہج۔ ویکجہک اعجم ولجگ یھب اججےت 
جںیہ ہ ہ ولجگ وج امنجز ڑپجےت ںیہ ہ اجی مسق ی ےہ سج ر دخجا ے 
جوجاجوجال ایک ےہ ویکجہک اجس ا وکجی کین اجر اجوجر کین ہجیتن رتمجب ںی 
جوہجاج۔ ُاجن ی امنجزجں اجی ںیہ اجوجر وقتجٰی ی اجبجے وجہ ُاجن ی ابتجیہ 

جا وجبج یتنب ںیہج۔
�ج�ج�ج�ججء وبطمجہ اجاتسجنج( اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج ہحفص  اجز وفلمجاجت دل   )جاجوخجذ 

جاجک َاجوجر وجع ر رضحجت حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے 
جامنجز ںیم ڑپجی اججے وجاجی دجاعجؤجں ے رتجہم وک ےنھجمس ی اجتی ایبجن 
جرجے وہجے رفجاجا ہ امنجز وطجےط ی رطجح ت ڑپجوج۔ وجاجے 
اجدجہی  وجاجے  اجوجر  رجِب لیلج ا الکجم ےہ  جرقجٓاجن رشجف ے وج 
جاجوثجرجہ ے وج یبن رجم یلص اجہل ہیلع و مل ا ومجل ںیھتج۔ امنجز اجربجت 

جہن وہ ی بج کت اجین زجاجن ںیم اجےن اطمجب ایبجن ہن رجوج۔ 
جٓاجؑپ زجد رفجاجے ںیہ ہ رہ صخش ے ےیل رجوجرجی ےہ ہ 
رجوکجع ںیمج، وجسجد  اجوجر  دجاعجؤجں وک شیپ رجے  اجین  زجاجن ںیم  جاجین 
جںیم ونسمجن وحیبستجں ے دعب اجین احجاججت وک رعجض رجےج۔ اجاس یہ 

اجوجر ہسلج ںیمج۔ اجوجر ایقجم  جاجایحجت ںیم 
جرفجاجا ہ امنجز ا دہعت رجو سج ےس وضجر اجوجر ذجوجق دیپجا وہج۔ 
�ن 

ن جرفجہض و امججت ے اجھ ڑپجھ ےتیل ںیہج۔ اجی وجاجل اجوجر ُس�
جوک اسیج اجوہ وطجل دجوج۔ اجوجر اجےی ہ اجس ںیم رجہ و اکب وہج۔ اجہ 

جوجہ احجت دیپجا وہ اججوجے وج امنجز ا اجل بل ےہج۔ 
�ج�ج�ج�ججء وبطمجہ اجاتسجنج( اجڈجنش  �ج�ج�جج۔  �ج ہحفص  اجز  وفلمجاجت دل  ج)جاجوخجذ 

جںیم ے رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے  
جدعتمجد اجابجاجت شیپ ےیک ںیہ وج ںیمہ اجد دجاجے ںیہ ہ وجنپجہت امنجز 
اجدجاجیگ ینتک می  اجتی ی احجل  اجوجر وجہ ے اجھ  جی ربجوجت 
اجافجل وک رہ احجل ںیم امنجزجوجں وک دقمجم  اجوجر  جےہج۔ س امتجم دخجاجم 
جرجان اجےی اجوجر اجںی وجہ اجوجر وج ُاجس ا قح ےہ اجس ے اطمجق 

اجدجا رجا اجےیج۔  جاجںی 

جاسیججہ ںیَم ے ےلہپ اہک ‘جٰولصجۃج’ ا رمجزجی ونعجاجن رصجف 
جاجک اجل ے ےیل ںی ےہ ہک اجر ٓاجپ اجےت ںیہ ہ ٓاجپ ی 
جزجدجی اجربجت اجوجر وخجاحجل وہ و امنجز وجہ رہنسجی یجنک ےہ ےسج یھبک ہن 
جوھچجڑجںج۔ اجر ٓاجپ یقیقح وجن اننب اجےت ںیہ اجوجر رشجاجط تعیب ے 
جاپجدنب وہجا اجےت ںیہ و ٓاجپ وک دیجنسجی ے اجھ وجنپجہت امنجز ںیم 
جاجاجدجہ وہجا ڑپجے اگج۔ اجر ٓاجپ اجہل اعتجٰی ےس اجک ذجاجی قلعت دیپجا 
جرجا اجےت ںیہ و اسیج ہ ُاجس ے اتبجا ےہ ٓاجپ وک ُاجس ے وضجر 
جرس وجسبجد وہجا ڑپجے اگج۔ بج کت ٓاجپ اجین وجہ اجوجر اجین اجاطجت 
جوک امنجز اجوجر ابعجدجت ی رطجف رمجوکجز ںی رجں ےگ اجہل اعتجٰی ٓاجپ 

جےس نئمطم ںی وہ اگج۔ 
جٓاجپ ر اجہل اعتجٰی ی ابعجدجت رفجض ےہج۔ اجر ٓاجپ ُاجےس رظن 
جاجدجاجز رجں ےگ اجوجر دجایجوجی وخجاجاشہجت ی رطجف وجہ دجں ےگ و 
جاجد دجایجوجی شیع و رشعجت اجوجر ٓاجرجاجم احجل رجے ںیم و اجایجب 
اجیل  اجک یقیقح املسمجن ی وجہ  اجد رجںی ہ  جوہ اججںی ےگ نک 
جزجدجی ی رطجف رمجوکجز  وہجی ےہ وج دجاجیم ےہ  ہن ہ ِاجس اعجرجی 
جدجای ی رطجف سج ی وخجایجں وھتجڑجے رعجہ ے ےیل ںیہج۔ س 
جدجاجیم وخجایجں رصجف اجوجر رصجف دجاعجؤجں ےس احجل وہ یتکس ںیہج۔ 
جاجر مہ امنجز ںیم اجاجدجہ ںیہ اجوجر مہ اجالجص اجوجر دیجنسجی ے 
وہجے  اجایجب  زجدجایجں  امہجرجی  و  ںیہ  رجےہ  ر  دجاعجںی  جاجھ 
دبجویجںج،  وجدجہ ے اطمجق مہ  اجہل اعتجٰی ے  جے اجلب وہجں یج۔ 

جانگجوہجں اجوجر دبجاجالجویجں  ے ےجنکش ےس ٓاجزجاجد وہ اججںی ےگ ۔
جامہجرجا امجر ُاجن ولجوجں ںیم وہ اگ وج اجےن اجق ے وقجق اجوجر 
۔جامہجرجا  ںیہ  وجاجے  رجے  اجدجا  دجوجوجں  وقجق  ے  دجوجرسجے  جاجک 
اجوجر  رجوجاجدجاجرجی  ایپجرج،  اگ وج اعمجرشجے ںیم  ولجوجں ںیم وہ  ُاجن  جامجر 
ےگج۔  وہجں  املسمجن  یقیقح  مہ  ںیہج۔  وجاجے  الیھپجے  جدمہجرجدجرجی 
جامہجرجی امنجزجں رجّد وہجے اجوجر امہجرجے ےیل تنعل ا اجث ےننب ی 
جاجبجے ںیمہ اجےن اجق ی رطجف  رجتع شخب رجیہ وہجں ی اجوجر 
ذجرجہع وہجں یج۔جس  زجدجویجں ںیم ربجاجت وک ڑبجاجے ا  جامہجرجی 
جرہ اجدمجی املسمجن وک لسلسم امنجز ی رطجف اجوجر اجہل اعتجٰی ی ابعجدجت 
وجہ ہچب وہج، و وججاجن وہج، وججاجن  جی رطجف وجہ رجین اجےی وخجاجہ 
اجل  ںیم  ولجوجں  ُاجن  وک  املسمجن  اجدمجی  رہ  اجوجر  وہج۔  وجڑجا  ا  جوہ 
جوہجے ی وکجش رجی اجےی نج ی دجاعجںی دخجا اعتجٰی ی رجا ا 

جاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز ے اطخجب ا اجک رجوجح رجوجر رظنم جسلجم دخجاجم اجاجدمجہ ویجے ے اجاجہن اجامجع ����جء جے وجع ر وضجِر 
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وہجںج۔   جاجث 
جٓاجر ر ںیَم رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم 
جا اجک  َاجوجر اجابجس شیپ رجا اجات وہجں سج ںیم دجاعجؤجں ی ے 

جاثمجل ربجاجت ا ذجر ےہج۔ ٓاجپ ہیلع اجالجم رفجاجے ںیہج:
اجوجر دجاع اجل ے  ج‘ج‘ وصحجِل لض ا اجرقجب رطجق دجاع ےہ 
اجوجر دگجاجزجش  اجرطجاجب   اجس ںیم ِرجتّ وہج۔  جولجاجزجاجت ہ ںیہ ہ 
جوہج۔ ’ج’ رفجاجاج: ‘ج‘جوج دجاع اعجزجیج، اجرطجاجب اجوجر ہتسکش دجی ےس رھبجی 
جوہجی وہ وجہ دخجا اعتجٰی ے لض وک چنیھک اجی ےہ اجوجر وبجل وہ ر اجل 
جدصقم کت اچنہپجی ےہج۔ ’ج’ج)جوفلمجاجت دل �ج ہحفص �ج�جج۔ اجڈجنش �ج�ج�ج�ججء 
جوبطمجہ اجاتسجنج(جس بج ٓاجپ اعجزجی اجوجر رجب ی احجت ںیم دجاع 
جرجے ںیہ اجوجر اجس رطجح دجاع رجے ںیہ ہ ٓاجپ ی دجاعجںی دجل ی 
جرہگجاجویجں ےس لکن رجیہ وہجں و رھپ اجہل اعتجٰی ی ربجاجت ٓاجپ ی 

جرطجف یچھک یلچ ٓاجی ںیہج۔
 ںیَم ہتِ دجل ےس دجاع رجا وہجں ہ اجہل اعتجٰی ٓاجپ بس وک اجس 
دجاعجںی  اجدجا رجے ی وجقی اطع رفجاجےج۔جٓاجپ ی  جرطجق ر امنجز 
اجوجر دجرجد ےس رھبجی وہجی وہجں وج ٓاجپ وک  اجہل  جذججاجتج، اجالجص 

احجت  رجیہ وہجںج۔ دجسجے ی  اجوجر رقجب بیصن ر  ایپجر  ا  جاعتجٰی 
جںیم  امہجرجے دجل اجےن ٓاجا ے وضجر لھگپ رجےہ وہجں ۔جمہ اجیس 
وجاجے وہجں سج ںیم  اجوجر ہمہ یتسین ے اجھ دجاع رجے  جاعجزجی 
جامہجرجے وجوججد ا رہ ذجّرجہ اجہل اعتجٰی وک دجسجہ رجے ی احجت ںیم وہج۔ 
جدجل ی رہگجاجویجں ےس ےنلکن وجاجی اجیس دجاعجںی ًانیقی وبجل وہجی 
جںیہ اجوجر اجہل اعتجٰی ا ایپجر احجل رجے ا ذجرجہع یتنب ںیہ وج امہجرجا یقیقح 
جدصقم ےہج۔جاجر مہ اجس رطجق ر ابعجدجت رجے ے اجلب وہجے 
جںیہ و مہ ہن رصجف اجہل اعتجٰی ے وقجق اجدجا رجے وجاجے وہجں ےگ 
جہک مہ اجاسجتی ے یھب وقجق اجدجا ر رجےہ وہجں ےگج۔ ویکجہک ہ 
جاجنکمم ےہ ہ اجک صخش اجہل اعتجٰی ی رجا اجوجر رقجب اپ ای وہ اجوجر وجہ 
اجدجا رجے ےس اغجل وہج۔جس ِاجںی دجو  جُاجس ی ولخمجق ے وقجق 
جاقمجدص ے ےیل اجس زجاجہن ںیم رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ 
جو اجالجم ی تث وہجی ےہ ا ہ دنبجے وک اجہل اعتجٰی ےس قلعت دیپجا 
اجدجا رجے ی رطجف  اجوجر اجاسجتی وک اجک دجوجرسجے ے وقجق  جوہ 
اجن دجو اقمجدص وک وجرجا رجے ے ےیل  جوجہ دجاجی اججےج۔ اجر مہ 
جُاجس رجوجاحجی لعشم وک ڑکپجے ے  اجلب وہ اججںی ےگجنج ا ذجر 

جرضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم ے رفجاجا ےہ و رھپ 
جالب ہبش دجای ی وجہ امہجرجی رطجف وہ ی اجوجر امہجرجی رطجف اجل وہجے 
جوجاجے ولجوجں ی دعتجاجد ڑبجیت یلچ اججے یج۔ ب یہ مہ اجالجم ے 
اجس رطجف اجے  ی ذجہ  اجوجر ولجوجں وک  جیقیقح اغجم وک الیھپجے 
ےہ  نشم  اجوجر  اجم  می  وجہ  ےگج۔جہ  وہجں  وجاجے  رجے  اجدجا  جدجاجرجی 
جےسج سلجم دخجاجم اجاجدمجہ وک اجالجص ے اجھ وبجل رجا اجےیج۔ 
رجّد رجے ے ےیل وج  ا  ولجوجں  ُاجن  رجاجت  دجن  جٓاجپ وک 
جاجالجم ے اجم وک دبجاجم رجرجےہ ںیہ ا اجالجم ر ے اینبجد اجزجاجاجت 
جاگل رجےہ اجم رجاجاجےیج۔جٓاجپ ولجوجں وک اجالجم ی رجوجن امیلعتجت 
جوک دجوجر دجوجر کت الیھپجے ے ےیل شیپ شیپ وہجا اجےی اجہ مہ 
جوجہ اجربجت دجن دجےنھ وجاجے وہجں بج دجای ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع 
جوجمل ے ڈنھججے ےلت دحتم وہ یج۔ ٓاجپ ولجوجں ا امجر ُاجن ولجوجں 
جںیم وہجا اجےی وج اجےن دجن ی اجرط رہ زیچ وک رقجاجن رجے ے 
جدہع وک وجرجا رجے وجاجے وہجںج۔ ب یہ ٓاجپ دجای ںیم  اجاسجتی وک 
اجالجب وک  رجوجاحجی  وجاجے   اجے  جاجہل اعتجٰی ی ابعجدجت ی رطجف 
جربجاپ رجے ے ےیل اجان رجدجاجر اجدجا ر ںیکس ےگج۔ ب یہ مہ ٓاجج ی 

جاجی اٹھگجؤجں وک اصجف ےلین ٓاجامجن ںیم دبجات وہجا دجںیھ ےگج۔ ب 
جیہ مہ ُاجس اجاہجی اجمہ زجاجے ے وجاجہ وہجں ےگ بج اجہل اعتجٰی ی 
جرشجتع دجای رھب ںیم احجوجی وہ یج۔ س اجس می اجم ے ےیل ٓاجپ 
اجین  اجےس  دجم کت  ٓاجرجی  اجےیج۔  رجان  اجوجر دعتسم  ایتجر  جوک ہشیمہ 

جزجدجویجں ا  اجّوجنی اجم اجوجر دصقم ںیھجمسج۔
جاسیج ہ ںیَم ے ےلہپ اہک ہ اجم رصجف اجک اجل ا دنچ 
جدجوجں ا ںی ےہ ہک ہ اجم ٓاجپ ی وجرجی زجدجی  ے اجھ رجان 
جاجےیج۔ ہ ٓاجپ ی زجدجویجں ا  وجاجد دصقم ےہ ےسج ٓاجپ وک وھچجیٹ 

جرمع ےس یہ انھجمس اجےیج۔
زجدجویجں  اجین  اطمجق  ے  ِاجس  وک  بس  مہ  اعتجٰی  جاجہل 
احجظ ےس سلجم  اعتجٰی رہ  اجہل  ۔  رفجاجے  جوکجزجاجرجے ی وجقی اطع 
جدخجاجم اجاجدمجہ  وک ربجاجت ےس وجاجزجا رجےہ ۔ ٓاجنیج۔ اجب ریجے 

جاجھ دجاع ںیم اجل وہ اججںیج۔ 
ج)جرتجہمج:جّرجخ رجاجلیج۔ دجر اجرجدجو ، اجامجلی زگیمجنج(

ج٭ج…ج٭ج…ج٭

جنیسحت  جشیپ ایکج۔
رجاجت  ربجاجہ  کت  وجاجم  اغجم  دقمجس  ٓاجرجی  ہ  جا  جوضجرؑ 
��جوججن وک اجنپجب ویجویجرجیٹ اجل اجوہجر  جاچنہپجے ے ےئل وجرجہ 
جںیم رجاجے رجوجل دنچجرجاصجب جج فیچ وکجرجٹ ی زجر دصجاجرجت 
جاجک می اجاشجن ہسلج دقعنم وہجا سج ںیم اغجم حلص ا وبطمجہ ومضمجن 
جدنلب ٓاجوجاجز ےس ڑپجا ای ےسج احجرجن ے تہب رسجاجاج۔جاجدجرجوجن 
جکلم ںیم اجس اتکجب ی وبقمجتی اجوجر دنسپجدجی ا اجدجاجزجہ اجس ےس 
جاگلجا اججاتکس ےہ ہ وخجد دنہجؤجو ں ے اجس ی اجدیجی اجوجر اجس ر دمعجہ 
جرجاجے ا اجاہجر ایک انچجہچ اجابجر ‘‘جدنہجو رٹیپجاجٹ ’’جدجرجاجس ے اھکل 
جدجرجہ ی دمہجرجدجی وج اجدجاجن ے  اجوجر اجٰیل  اجاشجن اجت  ‘‘جوجہ می 
جاجک  جزبجرجگ ے اجس ٓاجرجی اغجم حلص ےس اجرہ وہجی ےہ وجہ انیقی ً
جاجص اجایجز ے اجھ اجےس اجک می اجاشجن اجاسجن اجت رجی ےہ 
ج۔ج۔ج۔ اجیس اجلی اجےس می اجاشجن اجاسجن ی رطجف ےس ویجیہ اجع 
جںی اججی اجےئ ۔ اجوجر رہ اجک بحم وجن دنہجوجاتجی ا دجاع وہجا اجےئ 

اجانجے ی وکجش رجے’’)جوحجاجہ  جہ وجہ وجمجزجہ حلص وک یلمع رجگ 
)��� جہحفص���جا  جاجرجدجو����جء  ر �ن

ن ج� � یل�ی ر� ٓاجف  جرجویجوی 
جاجک ریغ ملسم دجوجت ی ی ھگنس ے اھکل:‘‘ جاتکجب اغجم حلص 
جے ھجم ر ریحجت اجزی اجر ایک ےہج۔ ںیم اجالجم وک اجاھ ذمجب ایخجل 
جںی رجا اھتج۔ اجالجم ے قلعتم املسمجوجںجا وج وھتجڑجا تہب رٹلجرچ ںیم 
جے اطمجہع ایک ج، جاجس ےس یھب ھجم ر یہی اجر وہجا اھت ہ اجالجم اججرجاحجہن 
رجوجاجدجاجرجی ا ذمجب ںی اتھجمس اھتجاسیج  اجےس یھبک  جںیم  جذمجب ےہج، 

جہ اجب اتھجمس وہجں’’ ) جاجلض ��جاجرجچ ����جء جہحفص �ج،جاجم �(
جرٹ ربجمہ دجت ڈجرجہ دجوجن ے اھکل ‘‘جاجسی ربجس رتشیپ ین 
جُاجس وجت بج ہ اہمجامت اگجدجی اجیھب دنہجوجاتجن ے اجق ایسجت ر 
جومجدجاجر ہن وہجے ےھت )جرضحجت( جرمجزجا الغجم اجدم )جہیلع اجالجم( 
جے ����جء جںیم دجوجٰی جتیح رفجا ر اجین اجتجوجز رجاجہ ‘‘جاغجم 
جحلص’’ جی لکش ںیم اجرہ رفجاجںی نج ر لمع رجے ےس کلم  جی 
جفلتخم وقجوجں ے دجرجایجن اجاحجد و اجافجق اجوجر تبحم و افمجتم دیپجا 
جوہ ی ےہج۔ ٓاجپ ی ہ دشجد وخجاجش یھت ہ ولجوجں ںیم رجوجاجدجاجرجی ج، 
جاجوخجت اجوجر تبحم ی رجوجح دیپجا وہج۔ ے کش ٓاجپ ی تیصخش اجق 
جنیسحت اجوجر اجلب دجر ےہ ہ ٓاجپ ی اگجہ ے لبقتسم دیعب ے فیثک 

رجاجامجی  رطجف  ی  )جحیحصج(جرجاجہت  اجوجر  دجاھ  ےس  ںیم  جرجدجے 
��جدجرب����جء( �ر لیم 

ئ �ی�
ٹ رف�ن� )جاجابجر  جرفجاجی’’ 

جاغجم حلص وک رغجی اممجک ںیم یھب اجص تمظع و وجتع 
‘‘جرجویجٓاجف  رجاجہ  اجرگجزجی  جی اگجہ ےس دجاھ ایج۔ انچجہچ وہشمجر 
جدجی رجویجویجز ’’جے اجس ر رصبتجہ اھکل ہ:‘‘جہ اغجم رہنسجی لُپ ا ا م 
جدجے اتکس ےہ سج ر ےس وہ ر املسمجاجن دنہ اجوجن اجاجی ے ہمیخ 
جںیم چن ےتکس ںیہج۔ اغجم حلص رشجوجع ںیم یہ امتجم دنہجوجاتجویجں ے 
جاجک وہجے وک میلست رجا ےہج۔ وجہ اجت سج ےس اجس ی وخجاجش ی 
جاچسجی اجت وہجی ےہ ہ امتجم ویبنجں وک دخجا ی رطجف ےس اجن ر 

جذمجیب اجافجق اجوجر اجاحجد ی اینبجد رجیھ اججے اجس ربمغیپ حلص ی ہ رنجاجی 
���جا  ����جء جہحفص  اجرجدجو  ر  �ن

ن ج� � یل�ی ر� جرجویجوی ٓاجف  جوجتجز ےہج۔’’) 
���(- ) جاجرجخ اجدم ت دل دجوجم ہحفص ���ج۔���(

و  اجن  ؑجے  وجوجد  حیسم  رضحجت  ہ  ےہ  دجاع  جےس  اعتجٰی  جاجہل 
ڈنھججے  اجک  رجے  میلست  دجای  اجرجی  وک  اغجم  ے  جرجوجاجدجاجرجی 
اجاجت و رفجاجربنجدجاجرجی  اجوجر اجہل ںیمہ الجت ی  جےلت عمج وہ اججے 
جںیم رجےت وہجے تبحم و اجوخجت ا ہ دجرجس دجای ے انجرجوجں کت 

جالیھپجے ےلچ اججے ی وجقی اطع رفجاجےج۔ ٓاجنی
ج٭ج…ج٭ج…ج٭

جہیج:جاعتجرجف اتکجبج۔ اغجم حلص
�ج�ج ربمن  ہحفص  ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…جاجز 

جاجوجر اجدجہ اجہل اعتجٰی جرصجہ اجزعجز ے اطخجب ا اجک رجوجح رجوجر رظنم جسلجم دخجاجم اجاجدمجہ ویجے ے اجاجہن اجامجع ����جء جے وجع ر وضجِر 
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جےھکل وہجے وسمجدجہ وک اجھ اجھ اجب یھب اتھکل اججا اھتج۔جوضجؑر 
جوک اجین تحص ی وجہ ےس ہ اجاسجس اھتجہ فینصت ا ہ اجم دل لمکم 
جوہجاججےج۔جرہبجاحجل تیشم اجیہ ںیم انتج ہصح اھکل اججا دقمجر اھت وجہ 
جی وجافجت ےس ےلہپ اپجہ لیمکت کت چن ایج۔ج)جزجد لیص  جوضجرؑ 

جے ےئل اجرجخ اجدمجت دل دجوجم ہحفص ���ج۔��� جالمجہظ رفجاجںی(
جاسیج ہ ذجر ایک ای ےہ ہ وضجرؑ جے اتکجب اغجم حلص کلم ی 
جدجو ڑبجی وقجوجں ین املسمجوجں اجوجر دنہجوجوجں وک حلص و ٓاجیت ا اجدجاجر 
جاغجم دجاجاجوجر اجاحجد و اجافجق ی اجک وبضمجط اجوجر مکحتسم اینبجد اجم رفجاجدجی 
جزین دنہجو ملسم شکمشک ے ہلئسم ے اجہم ے ےئل اجک ای اجب وھکجل 
جدجاج۔ ٓاجج ا رتجی اجہت دجوجر اہججں ےئن ےس ےئن وجاجل ایہم ر رجا 
رجیہ ےہج۔  اجوجر حلص ی تہب رجوجرجت وسجس وہ  اجن  وجاجں  جےہ 
ںیمجاجوجر  اجہ  رجوکسجن  اجوجر  ڈنھٹجے  ے  الجت  اجدمجہ  جامججت 
جرضحجت حیسم وجوجدؑ جی امیلعتجت ی رجوجین ںیم اجن ا عَلَم دنلب ےئک 
اجن رحجرجاجت  جی  اجس ےئل ٓاجج رضحجت حیسم وجوجدؑ  جوہجے ےہج۔ 
جاجوجر رجاحجت ملق وک رظنمجاعجم ر اجے ی رجوجرجت ےہ سج ںیم حلص 
اجن  اجوحجل ںیم  اجرفجاجرفتجی ے  اجس  اجںی وہجںجاجوجر  جاجوجر ٓاجیت ی 
اجس رجوجرجت وک وجرجا رجے ے  جاجم رجے ںیم دجد ل ےکسج۔ 
دجدجہ  اجوجر  ربجاجہی ے ہ اتکجب وخجوصجر ت  وجاجت فینصت  جےئل 
اجوجر وپمکجز رجے ٹیس ایک ےہ ۔ وج  اجدجاجز ںیم اجع ی ےہ  جزجب 
جاجک وخجش ٓاجدن اجوجر اجلب رعتجف اجرم ےہج۔ اجس ے اطمجہع ےس 
جہ اجت ایجں وہجاججی ےہ ہ امججت اجدمجہ رہ ذمجب اجوجر ہبتکم رک وک 
جحلص ا اغجم دجیت یلچ ٓاجی ےہ اجوجر ٓاجج یھب ہفی وجت ی رسجرجدجی 
جںیم اجن ے ےئل ربجرسجاکجر ےہ  جاجوجر رہ تبثم اجدجاجز ںیم اجن و حلص 

جوک الیھپجے ے ےئل وکجاجں ےہج۔ 
جوضجرؑ  جے اجین فینصت اغجم حلص ںیم رفجاجا ےہ ہ اجالجم ی 
جمیلعت و ہ ےہ ہ امتجم ذمجاجب ے ہملسم زبجرجوجں اجوجر احلصجء جا اجرتجاجم 
جایک اججےج۔ ٓاجپ ؑ جے اجالجم ا ہ اجل رصجف اجی اتکجب ںیم یہ 
جایبجن ںی رفجاجا ہک یئک بتک ںیم اجس ی لیص وجوججد ےہج۔جٓاجؑپ 
جے ھکس ذمجب اجوجر رضحجت اجا رجو اجک اصجب ی رعتجف ںیم 
جاجین رہشجہ ٓاجافجق اتکجب ت نچب فینصت رفجاجیج، جوضجرؑ جے ہ یقیقحت 
اجوجا اجک اصجب ا ہ  جاتکجب اجس ےئل اجفی رفجاجی ہ رضحجت 
جدیقعجہ اجوجر ذمجب دجای ر اجرہ رفجاجںی ہ وجہ وقجل و لعف ے احجظ ےس 

جےچس املسمجن اجوجر اپجک عبط زبجرجگ ےھتج۔
جاغجم حلص اتکجب لمکم ڑپجےن ےس قلعت رجیت ےہ ۔ ںیمہ اجس 
جوک ہن رصجف وخجد ڑپجان اجےئ ہک دجوجرسجوجں ںیم زجاجدجہ ےس زجاجدجہ 
جالیھپجا اجےئج۔ اہجں اجس دجپس اتکجب ے دیچجہ دیچجہ ےصح دہجہ 
اجابجب امججت وک لمکم ڑپجےن ی  جاجرجنی ےئک اججے ںیہجاجہ 
جرطجف رجتب دیپجا وہ ےکسج۔ رضحجت حیسم وجوجد اجس اتکجب ے ٓاجاغجز 
جںیم رفجاجے ںیہ:‘‘جمہ بس ایک املسمجن اجوجر ایک دنہجو  جاجوجوججد دصجا 
جاجالجافجت ے اجس دخجا ر اجامجن اجے ںیم رشجک ںیہ وج دجای ا 
اجم ںیم یھب  اجاسجن ے  اجاس یہ مہ بس  اجوجر  اجوجر اجک ےہ  جاجق 
جرشجاجت رجےت ںیہ ین مہ بس اجاسجن الہکجے ںیہج۔جاجوجر اجاس یہ 
جابجث اجک یہ کلم ے اجدنجہ وہجے ے اجک دجوجرسجے ے 
جڑپجوجی ںیہج۔ اجس ےئل امہجرجا رفجض ےہ ہ افصجے ہنیس اجوجر کین یتین 
اجوجر دجن و دجای ی  جے اجھ اجک دجوجرسجے ے رجقی نب اججںی 

جالکشمجت ںیم اجک دجوجرسجے ی دمہجرجدجی رجں اجوجر اجیس دمہجرجدجی 
جرجں ہ وجا اجک دجوجرسجے ے اجاضجء جنب اججںی ۔’’ )جہحفص�(

اجانجے ی  اجالجق  وقجم وک دخجا ے  جرضحجت حیسم وجوجؑدجدنہجو 
جرطجف وجہ دجاجے وہجے رفجاجے ںیہ:‘‘جدجوجوتج!جانیقیً جوھج ہ اجر 
جمہ دجوجوجں وقجوجں ںیم ےس وکجی وقجم دخجا ے اجالجق ی زجت ںی 
اجان اجل نلچ  اجس ے اپجک وقلخجں ے ربجالجف  اجوجر  جرجے ی 
اجےن  اجوجر ہن رصجف  وقجم دل الہجک وہجاججے یج۔  وجہ  و  جانبجے ی 
جںی ہک اجین ذجرجت وک یھب ابتجیہ ںیم ڈجاجے ی ۔ بج ےس ہ 
ج�اجز ہ وجاجیہ دجےت ٓاجے  �

جدجای دیپجا وہجی ےہ ۔ امتجم وکلمجں ے رجاس�ت
اجک ٓاجب  اجاسجی اقبجء جے ےئل  اجالجق ا ریپجوجوہجا  جںیہجہ دخجا ے 
اجرم  اجی  زجدجی  ُرجوجاحجی  اجوجر  اجاسجوجں ی امسججی  جایحجت ےہج۔جاجوجر 
جےس وجاجہت ےہ ہ وجہ دخجا ے امتجم دقمجس اجالجق ی ریپجوجی رجے 

جوج الجیت ا ہمشچ ںیہج۔’’ )جہحفص �(
اجوجر دجوجاجر زجاجر رجاجہ ا ذجر رجے ے دعب  جدجای ی الکشمجت 
جوضجر ؑجحلص ی شکشیپ اجس رطجح رفجاجے ںیہ:‘‘جاجےس اجزجک وجت 
جںیم ہ رجاجم ٓاجپ وک حلص ے ےئل البجا ےہ بج ہ دجوجوجں وک حلص ی 
جتہب رجوجرجت ےہج۔’’)جہحفص�(جوضجر ے اجص حلص ے ےئل 
جاجھ ڑبجاجاجہن ہ زجاجدجی ے ےئلج، جرفجاجے ںیہ:‘‘ جو اجے ومہجن 
جاھبجویج!جلبق اجس ے ہ وجہ دجن ٓاجوجں وہجایجر وہ اججؤ ج۔ اجوجر اجےئ ہ 
جدنہجو املسمجن اجمہ حلص رجںیل اجوجر سج وقجم ںیم وکجی زجاجدجی ےہ وج وجہ 
جحلص ی اجع وہجاجس زجاجدجی وک وجہ وقجم وھچجڑ دجے وجرجہن اجمہ دجاجوجت 

جایک امتجم انگجہ اجی وقجم ی رجدجن ر وہجاگ ۔’’ )جہحفص�  (
جرضحجت حیسم وجوجدؑ ج، جرضحجت رجن ی دصجاجت ایبجن رجے 
جوہجے رفجاجے ںیہ:‘‘جاجک زبجرجگ اجوجاجر وج اجس کلم اجوجر زین اگنبجہ 
اجوجر تمظع ے اجھ اجے اججے ںیہجنج ا اجم  جںیم ڑبجی زبجرجی 
جرسجی رجن ےہج۔ وجہ اجےن مہلم وہجے ا دجوجٰی جرجے ںیہجاجوجر اجن 
جے ریپجو ہن رصجف اجن وک مہلم ہک رجرش رجے اجےت ںیہج۔ رگم اجس 
جںیم کش ںی ہ رسجی رجن اجےن وجت ا یبن اجوجر اجوجاجر اھت اجوجر دخجا 
جاجس ےس الکمہجم وہجاجاھتج۔’’)جہحفص� ( جاجی رطجح رضحجت اجدجؑس 
جرضحجت اجا اجک ے اجرجے ںیم رفجاجے ںیہ: جاجاس یہ اجس ٓاجرجی 
اجک اصجب ںیہ  اجا  جزجاجہن ںیم دنہجو اصجوبجں ی وقجم ںیم ےس 
جنج ی زبجرجی ی رہشجت اجس امتجم کلم ںیم زجاجن زجد اعجم ےہ اجوجر 
جنج ی ریپجوجی رجے وجاجی اجس کلم ںیم وجہ وقجم ےہ وج ھکس الہکجے 
جںیہجوج سیب اجھ ےس م ںی ںیہج۔ اجوجا اصجب اجین منج اجویجں اجوجر 
جرجھت ںیم ےلھک ےلھک وطجر ر اجاہجم ا دجوجٰی جرجے ںیہج۔ اہجں کت 
جہ اجک ہگ وجہ اجین اجک منج اجیھ ںیم ےتھکل ںیہ ہ ےھجم دخجا ی 
جرطجف ےس اجاہجم وہجا ےہ ہ دجن اجالجم اچس ےہج۔ اجی انب ر اجوہجں 
جے جح یھب ایکج۔ اجوجر امتجم اجالجی اقعجد ی اپجدنبجی اجایجر ی ۔ اجوجر 
جالبجہبش ہ اجت اجت ےہ ہ ُاجن ےس رجاجاجت اجوجر اشجن یھب اصجدجر 
جوہجے ںیہجاجوجر اجس اجت ںیم ھچک کش ںی وہجاتکس ہ اجوجا اجک 

اجوجر ربجزجدجہ اجاسجن اھتج۔’’)جہحفص�  ( جاجک کین 
جاملسمجوجں اجوجر دنہجؤجوجں ںیم اجاحجد اجوجر اگیجتگ ہن وہجے ی 
جوجہ وضجرؑ  جاجس رطجح ایبجن رفجاجے ںیہ: ’’جاجس کلم ی ہ یھب دب یتمسق 
جےہ ہ دنہجو ذمجب ے اجوجاجاجک اصجب ی میلعت ےس ھچک افجدجہ 
جںی اجاھجا ۔ ہک ڈنپجوجں ے ُاجن وک دجھ دجا ہ ویکجں وجہ اجالجم ی 
جرعتجف اججاجب رجا ےہ ۔ وجہ دنہجو ذمجب اجوجر اجالجم ںیم حلص رجاجے 
جٓاجا اھتج۔ رگم اجوسجس ہ ہ اجس ی میلعت ر یسک ے وجہ ںی یج۔جاجر 
جُاجس ے وجوججد اجوجر اجس ی اپجک ومیلعتجں ےس ھچک افجدجہ اجاھجا اججا و 

جٓاجج دنہجو اجوجر املسمجن بس اجک وہجےج۔’’ )جہحفص  �(
اجت اجت  اجا اجک ے وحجاجے ےس ہ  ؑ جرضحجت  جٓاجپ 

جرجے ے دعب ہ دخجا ی وجی اجوجر اجس ا اجاہجم یھبک عطقنم ںی وہجاج، 
اجت ںیم اصجب  اجس  اجرجے ںیم رفجاجے ںیہ:‘‘جںیم یھب  جاجےن 
جرجتجہ وہجں ہ دخجا ی وجی اجوجر دخجا ا اجاہجم رہجز اجس زجاجہن ےس عطقنم 
اجوجر  جںی ایک ای ۔ ہک اسیج دخجا ےلہپ وجات اھتج۔ اجب یھب وجات ےہ 
وجہ افصجت  اجب یھب ات ےہ ۔ ہ ںی ہ  جاسیج ہ ےلہپ ات اھتج۔ 
جدجہم ُاجس ی لطعم وہ یئگ ںیہج۔ ںیم ًانیمختجسی ربجس ےس دخجا ے 
ُاجس ے  اجھ ر  اجوجر ریجے  اجوجر اخمجہب ےس رشمجف وہجں  جاکمجہم 
جاجےن دصجا اشجن دجاھکجے ںیہج۔ وج زہجاجرجا وجاجوہجں ے اشمجدہجہ ںیم 
جٓاجےک ںیہج۔ اجوجر اتکجوجں اجوجر اجابجرجوجں ںیم اجع وہ ےک ںیہج۔ اجوجر 
جوکجی اجیس وقجم ںی وج یسک ہن یسک اشجن ی وجاجہ ہن وہج۔’’)جہحفص�  (

جدجرگ وقجوجں ی رطجف وعبمجث وہجے   ؑ جرضحجت حیسم وجوجد 
اجس  دجلی  اجوجر وھٹجس  ایپجرجی  جوجاجے ویبنجں ی دصجاجت ی ایک یہ 
جرطجح ایبجن رفجاجے ںیہ:‘‘جمہ ولجگ دجوجرسجی وقجوجں ے ویبنجں ی 
جتبسن رہجز دب زجاجی ںی رجے ہک مہ یہی دیقعجہ رجےت ںیہ ہ 
جسج دجر دجای ںیم فلتخم وقجوجں ے ےئل یبن ٓاجے ںیہ اجوجر رجوجڑ 
جا ولجوجں ے اجن وکجاجن ایلجےہ اجوجر دجای ے یسک اجک ہصح ںیم ُاجن 
جی تبحم اجوجر تمظع اججزجں وہ یئگ ےہ اجوجر اجک زجاجہن دجرجاجز اجس 
جتبحم اجوجر اجاقجدجر ذگجر ای ےہ و سب یہی اجک دجلی ُاجن ی اچسجی 
جے ےئل اجیف ےہ ویکجہک اجر وجہ دخجا ی رطجف ےس ہن وہ ے و ہ 

جوبجتی رجوجڑجا ولجوجں ے دجولجں ںیم ہن یتلیھپج۔’’)جہحفص��  (
اجین اتکجب ںیم  اجھ  اجس اغجم ے  جوضجؑرجے حلص ے 
جاجک تہب یہ رُجتم اعمجدہجہ یھب وجتجز رفجاجا سج اجالجہ ہ ےہ  
اجہل ہیلع  امہجرجے یبن یلص  وجہ  ٓاجرجہ ایتجر وہجں ہ  اجوجر  اجر دنہجو  جہ 
اجوجر ذکتجب وھچجڑ  اجوجر ٓاجدنجہ وجنی  جوجمل وک دخجا ا اچس یبن اجن ںیل 
اجدمجی  اجرقجاجر اجہ ر دجطخ رجے ر ایتجر ںیہ ہ  جاجس  جدجں و ٓاجؑپ 
جہلس ے ولجگ ہشیمہ وجد ے دصمجق وہجں ےگج۔جاجی رطجح دنہجو 
جاصجابجن اجاس یہ اجرقجاجر ھکل ر اجس ر دجطخ رجدجں اجوجر اجس ا ومضمجن 
جیھب ہ وہجاگ ہ مہ رضحجت دمحم یفطصم رجوجل اجہل یلص اجہل ہیلع وجمل 
اجوجر  اجوجر ٓاجؐپ جوک اچس یبن  اجوجر وبنجت ر اجامجن اجے ںیہ  جی رجاجت 
جرجوجل ےتھجمس ںیہج۔جاجس ے دعب وضجر ؑ جرفجاجے ںیہ :‘‘جایپجرجو! جحلص 
جیس وکجی یھب زیچ ںیج۔ ٓاجؤ جمہ اجس اعمجدہجہ ے ذجرجہع ےس اجک 

جوہجاججںی ۔’’ )جلیص ے ےئل ہحفص ��ج۔��(
جٓاجؑپ جے اجس اتکجب ںیم اجس وجاجل ا وججاجب یھب لیص 
دجای ںیم  اجس  جے اجھ رمجتم رفجاجا ےہ ہ ٓاجوضجر ملسو هيلع هللا ىلص ے 
اجہل ہیلع  :‘‘جالہپ دصقم ٓاجرضجت یلص  جرفجاجا  ج؟  اجالجح ی  جٓاجر ایک 
جوجمل ا رعجب ی اجالجح یھت ۔ ’’جاجس ے دعب رفجاجے ںیہ : ’’ جبج 
جامہجرجے یبن یلص اجہل ہیلع وجمل اجن ی اجالجح ے ےئل ڑھکجے وہجے 
جاجوجر اجین اجین وجہ ےس ُاجن ے دجولجں وک اصجف رجا اجا ۔ و ُاجن 
جںیم وھتجڑجے یہ دجوجں ںیم اجیس دبتجیل دیپجا وہجیئگ ۔ ہ وجہ وجایجہن 
اجوجر  اجاسجن  اجاسجن ےس ذہمجب  اجوجر رھپ  ۔  اجاسجن ےنب  جاحجت ےس 
جذہمجب اجاسجن ےس ا دخجا اجاسجن ج، جاجوجر ٓاجر دخجا اعتجٰی جی تبحم ںیم 
جاجےس وحم وہ ےئ ہ اجوہجں ے اجک ے سح وضع ی رطجح رہ اجک 

جُدجھ وک ربجدجاجت ایکج۔’’)جہحفص  ��(
جرضحجت حیسم وجوجدؑ جے اجین اجس اتکجب ںیم اجاہجی دجرجد ے 
جاجھ اجوجر اجًات جدمہجرجدجی ے وطجر ر دنہجؤجو وک املسمجوجں ےس تبحم 
جاجوجر ٓاجیت ےس رجےن ی نیقلت رفجاجی ےہ اجوجر اجل اجالجم ی رطجف 
جےس حلص ا اجھ ڑبجاجا ۔جوضجرؑ جی ہ می اجاشجن اتکجب وججیہ اجع وہ 
جر رظنم اعجم ر ٓاجی حلص ے اجس اغجم ا رہ رطجف رچجا وہجا رشجوجع وہ 
جایج۔ اجابجر وجل اجڈن رٹلمجی زجٹ اجوہجر ج، جے�جربم����جء جے 

رجاجج  زجربجدجت  ر  حلص  ںیمجاغجم  جرجہ 

اجدجاجی   اجدم  الغجم  رمجزجا  جرضحجت    : فیطل  جفینصت   
جحیسم وجوجد و دہمجی وہعمجدجہیلع اجٰولجۃ و اجالجم

جاجالجم اجرٹ لنشین زنشیکیلبپج،  جویجے جاجرش:   
جدنلجن وجاجت فینصتج،   جاجامجمج:جاجڈجلن   

 UK  جاجرجل ����جء جنس اجاجت:   
�� جدعتجاجد احفصجت:   

جاجہل اعتجٰی جے امہجرجے ٓاجا و وجٰی جرضحجت دمحم یفطصم ملسو هيلع هللا ىلصجوک 
جدجرگ اجایجء جمہی اجالجم ر تہب ی وتلیضفجں ںیم ےس اجک ہ تلیضف 
جاطع رفجاجی یھت ہ ٓاجؐپ جوک رصجف اجک وقجم ی رطجف وعبمجث ںی 
وجاجولجں ی اجالجحج، جدخجا اعتجٰی جی  جرفجاجا ہک امتجم اہججوجں ںیم ےنسب 
جوجاجدجاجتی ے ڈنھججے ےلت ے ر ٓاجے  جاجوجر اجن ے ےئل رجتم 
جاجوجر رھپ امہجرجے ٓاجا ملسو هيلع هللا ىلص ے دجل ںیم ُکل اعجم ے  جانبجے اجیھبج، 
جےئل اجن و حلص اجوجرجتبحم وجزجن رفجا ر ٓاجؐپ جوک رجۃم اعللجنی ا 
جبق اطع رفجاجاج۔جاجلک اجی رطجح ٓاجرجن ے دجوجر ںیم حیسم دمحمؐجی 
اجالجم ے دجل ںیم یھب  اجدم اجدجاجی ہیلع  جین رضحجت رمجزجا الغجم 
جاجاسجتی ا دجرجد ج، جولخمجق دخجا ےس دمہجرجدجی ج، جحلص و ٓاجیت اجوجر تبحم ےس 
اجوجر ملع  جمی اجالجق ےس فصتم رفجاجاج۔ ٓاجپ ؑجے رجوجاحجی زخجاجن 
جالکجم اجس اجت ا ہنم وجات وبثجت ےہج۔ ٓاجؑپ جی رحجرجاجت وہجں 
اجوجر ظفل ظفل ںیم  ا وتکمجاجت رہ رطس  وہجں  جاجاہجرجاجت  جا وفلمجاجتج، 
جاجاسجتی ے قح اجوجر ولتجاجر ی اجبجے تبحم ےس دجولجں وک حتف رجے 
جی بتک   ؑ اجدجس  اجس ے العجوجہ رضحجت  دجرجس وجوججد ےہج۔  جا 
جںیم فلتخم ولجم ےس قلعت رجےن وجاجولجں ے یعبط ذجوجق ی نیکست ا 
جاجاجن یھب وجوججد ےہج۔ رضحجت حیسم وجوجد ؑ جی بتک ا اجرجی یسک 
جیھب ہبتکم رک ےس قلعت رجات وہ اجس وک ٓاجپ ؑجے ر اعمجرجف الکجم ںیم 
جاجاحجدجث ے  وجاجدجرجاجتج،  ج، جریسجی  اججابجت  جاجدجی  جاجرجیخ اکجتج، 
جاعمجرجف ج، جملعِ جقیقحت و وجتسجج، جملع اجاجہن ین زجاجن دجاجی ے اجوصجلج، 
جوصتجفج، جذمجاجب ا اقتجیل اججز ہ اجوجرجُاجوجر اعمجد ی اجکفٹ رشجح 

جڑپجےن وک ےلم یج۔
جرضحجت حیسم وجوجدؑ جوک اجہل اعتجٰی جی رطجف ےس اطع وہجے 
جوجاجی اجنج، جحلص و ٓاجیت اجوجر رجوجاجدجاجرجی ی افصجت ی اجت وہ رجیہ ےہ 
جو ٓاجؑپ جے اہججں اجس دجوجر ے ذمجاجب وک تبحم ےس اخمجب رجے 
جوہجے اجن و اجاجن ی رطجف البجا وجاجں ربجری ی دجو ڑبجی وقجوجں 
جین املسمجوجں اجوجر دنہجوجوجں ںیم حلص اجوجر رجوجاجدجاجرجی دیپجا رجے ے 
اجم  ے  حلص  اغجم  وج  رفجاجیج۔  رحجر  اتکجب  اجاشجن  می  اجک  جےئل 
اجوجر رجوجاحجی زخجاجن ی دل ��جی ٓاجرجی اتکجب  جےس وجوجم ےہ 
جےہج۔ ہ رصتخم اتکجب ٓاجؑپ جے اجین وجافجت ےس رصجف دجو دجن ےلہپ 
جایقجِم جاجوہجر ے دجوجرجاجن فینصت رفجاجی یھتج۔ اجس رفس اجوجر اتکجب ے 

جےھکل اججے ی لیص ھچک اجس رطجح ےہ:
وجرجہ  اجوہجر  رفس  ٓاجرجی  اجان  جے  وجوجدؑ  حیسم  جرضحجت 
ہشیمہ  و  وجےس  زجدجی  جی  رفجاجاج۔جٓاجؑپ  ����جءجوک  ��جاجرجل 
جومجرجاجاجوجاجت رجیہ نک اجوہجر ںیم ٓاجؑپ جی رصمجوجایجت ا رجگ 
اجوجر اھتج۔جوضجر ؑ جہمہ وجت اغجم قح ںیم رصمجوجف رجےتج۔  جیہ ھچک 
دجوجرجاجن رصجف اقتجرجر ے ذجرجہع ےس  جٓاجؑپ جے ایقجم اجوہجر ے 
جیہ اجامتجم تجح ںی رفجاجی ہک وضجر ے اجن دجوجں اجک می اجاشجن 
جرجاجہ اغجم حلص یھب اھکل وج وضجر ی ٓاجرجی فینصت یھتج۔ وضجر ے 

حلصج’ج’ ج‘ج‘جاغجم 
سمشج(   ج)جرخفجاجقح 

جاعتجرجف اتکجب

�…�…�ا�ی ہحفص ربمن ���� رپ�…�…
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جاجس اجم ںیم اجن اجابجرجاجت و رجاجل ےس اجمہ و دجپس اضجنی 
جا الجہ شیپ ایک اججا ےہ وج دجای ے یسک یھب ہصح ںیم امججت اجدمجہ ا 

ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…ج…جذجیل ومیظنتجں ے زجرجاجاظجم اجع ےیک اججے ںیہج۔
اجدجاجنج( اجنیج)جدجرجوجش  دمحم  جاجرٹ 

اجلِ  �ج�ج�ج�ججء ںیم  دجرب  و  وجرب  اجرمجہک  ‘ج‘جاجونجرج’ج’  جاجانجہ 
جاجاجت اجک ومضمجن ںیم رکمجہ وخجہ امہجویجںجاصجہب اجےن  وجاجد رکمجم 
اجرفجوجز  اجامجن  اجےس  رجدجہ  ایبجن  ے  اصجب  میلس  دمحم  رمجزجا  جنٹپ 
جوجاجاعجت رحجر رجی ںیہ نج ا قلعت ٓاجپ ے دجاجدجا رتحمجم اجرٹ دمحم 
جاجنی اصجب )جدجرجوجش اجدجاجنج(جی ريسجت و وجاجح ےس ےہج۔ 
وجاجاعجت  اجاججزجی  اجوجر دنچ  اجرٹ اصجب ا ذجرجري  اجزجں رتحمجم  جلبق 
 ) �ج�ج�ج�ججء  اجرٹجلنشین�ج�ج؍جاجتس  )جاجلض  ڈجاجٹسج’ج’  ج‘ج‘جاجلض 

جی زجتن نب ےک ںیہج۔
 ّ جرتحمجم اجرٹ دمحم اجنی اصجب وکسجل رچیٹ ےھتج۔ بج سب
اجدمجی ے  وجاجں ے اجک  ج)جولجاتجنج( ںیم ٓاجپ ا ابتجدجہ وہجا و 
جلقتسم رجاجش ا اجاظجم وہجے کت اجےن رھگ ںیم اجک رمکجہ رجاجش 
جے ےیل ٓاجپ وک دجے دجاج۔ اجک دجن ُاجس دجوجت ے ٓاجپ ےس 
اجوجر ںیَم ے وجاجں اکمجن انبجے ے  جاہک ہ الفجں الپجٹ ریجا ےہ 
اجوجر رگجاجی  وجاجں ےلچ اججںی  اجک دیکیھٹجاجر وک البجا ےہج۔ ٓاجپ  جےیل 
جرجں ہ اشجاجت کیھٹ ہگ ر اگلجر دھکجاجی ی اججےج۔ انچجہچ اجرٹ 
جاصجب وجاجں ےلچ ےئج۔ بج وُچجے ےس اشجاجت اگلجے اج رجےہ 
جےھت و اسجہ یھب ٓاجای اجوجر وجےن اگل ہ ہ سک ا الپجٹ ےہج؟ ٓاجپ 
دجویجاجر  اجس ےیل ُاجس ی  وجہ و اجدجاجی اجرف ےہ  جے اتبجا و ےنہک اگل 
امہجرجا رھگجدی وہ اججے  وجرجہن  touchجہن رجے  جامہجرجے رھگ وک 
جاگج۔ اجس ر وبجمجرجًا اجم رجوجان ڑپجاج۔جاجم وک ٓاجپ ے اجرجی اہکجی ُاجس 
اجدمجویجں ے  دجوجوجں  اجن  رجاجت  ُاجس  دجیج۔  انس  دجوجت وک  جاجدمجی 
دجرجوجاجزجہ ر  اجذجاجن وہجی و  دجاع یج۔ رجف ی  اجوجر  جاجامججت دج ڑپجی 
جدجکت وہجیج۔ دجاھ و وجیہ اسجہ رجاشجی ے اعجم ںیم ڑھکجا اھتج۔ 
جےنہک اگل ہ ریجے رھگ ی وجہ دجویجاجر وج ٓاجپ ے الپجٹ ی رطجف 
جےہج، تخلکی ٹھپ یئگ ےہ اجوجر اینبجد ےس رشجوجع وہجر دجوجرسجی زنجل 
جکت دجویجاجر ںیم رقتجًاب �ج اجچ ا افجہل ڑبجھ ای ےہج۔ یسک وجت یھب 
جریجا اکمجن ر اتکس ےہ ٓاجپ وفجرجی وطجر ر ُاجس ے اجھ اجین دجویجاجر 

جانبجںیل اجہ ریجا رھگ یھب رجے ےس چب اججے ۔
اجک رطخجاجک وھپجڑجا لکن  اجر  اجک  اجرٹ اصجب وک  جرتحمجم 
اجرثک  اجاہجی رطخجاجک وھپجڑجا  ہ  اجی  )Fistulaج(   چ�وجا  فس� جٓاجاج۔ 
اجس احجت ںیم  جاججن ویلجا اجت وہجا ےہج۔ فیلکت یھب تہب یھتج۔ 
اجوجر ُاجس ے اتبجاجہ ںیم ٓاجپ ی اججن اکجےن ٓاجا  جاجک رفجہت ٓاجا 
جوہجںج۔ ٓاجپ ے ُاجےس اتبجا ہ ریجے ےچب وھچجے وھچجے ںیہ 
جاجوجر اجر نکمم وہ و ےھجم ھچک تلہم دجی اججےج۔ ُاجس ے وجاھ ہ ایک 
جٓاجپ ے امججت ی وکجی دخجت ی ےہج۔ ٓاجپ ے اہک ہ ںیم 
وجا ہ ںیہ  �ج�ج اجل ےس رکیسجرجی رحجک دججد وہجںج۔ رفجہت 
�ج�ج اجل زجد تلہم دجی اججی ےہج۔ ُاجس ے دعب ٓاجپ �ج�ج اجل 

جزجدجہ رجےہ اجوجر�ج�ججاجل ی رمع ںیم اجس رطجح وجافجت اپجی ہ رصجف 
ٓاجپ  دجای ےس وکجچ ر ےئج۔  اجس  اجوجر دنچ ڈنکیس ںیم  ٓاجی  جاھکجیس 
دجوجوجں ٓاجوھجںجےس ذعمجوجر رجےہ  جوجافجت ےس لبق ڑبجا اب رعجہ 
ڑبجی  ی  زیچجوجں  دجو  ٓاجپ  ںیجایکج۔  وکشجہ  ےس  اعتجٰی  اجہل  یھبک  جنک 
جریغجت رجےت ےھت اجوجر اجن ے الجف اجک ظفل اننس دنسپ ںی رجے 

دجوجرسجی الجتج۔ اجوجر  ذجاجت  اجہل اعتجٰی ی  جےھتج۔جاجک 
جرتحمجم اجرٹ اصجب ےچب یہ ےھت ہ میتی وہجےئج۔ ٓاجپ ی 
جوجاجدجہ وج ویبجی یج ے اجم ےس وہشمجر ںیھتج، وچبجں وک رقجٓاجن رجم ڑپجاجا 
جرجی ںیھتج۔ اجوہجں ے دیپجل دجو جح ےیک وہجے ےھتج۔ رتحمجم اجرٹ 
جاصجب اجاھجرجہ اجل ی رمع ںیم اجدمجی وہجے و ٓاجپ ی وجاجدجہ ے 
جالعجوجہ وکجی اجوجر رجہت دجاجر زجدجہ ہن اھت نک وجہ اجدمجت ی تخس اخمجف 
جںیھتج۔ رھگ ںیم اجک رکبجی یھت وج دجن ے وجت لگنج ںیم وخجدجوخبجد 
جیلچ اججی یھت اجوجر اجم وک وجاجس ٓاجاججی یھتج۔ اجک دجن و ہ رکبجی وجاجس 
جہن ٓاجیج۔ وھچجے ےس اگجؤجں ںیم ہ اجت وہشمجر وہجیئگج۔ ٓاجپ ی وجاجدجہ 
جی اجک ہنم وجی نہب رتحمجم اجرٹ اصجب ےس ےنہک یگل ہ رمجزجا یبن 
جانب رھپجا ےہ اجس وک وہک ہ اہمتجرجی رکبجی وجاجس اجدجےج۔ ایک وجہ اجان یھب 
جںی رجاتکسج؟ ٓاجپ ُاجس وک وججاجب دجے ریغب اجےن رھگ ےلچ ٓاجےج۔ 
جاجےل یہ رجوجز ولجم وہجا ہ ُاجس اجوجن ی اگجے حبص لگنج ںیم رچجے 
جیئگ یھت نک وجاجس ںی ٓاجیج۔ اجمہ ُاجس وجرجت ے اجک رجوجز رھپ 
جٓاجپ وک یل ںیم زجرجے وہجے دجاھ و اجےن دجرجوجاجزجہ ے اجےن 
جرجوجا اجوجر ٓاجپ ی دشمگجہ رکبجی ا وحجاجہ دجے ر اہک ہ وجہ یبن انب رھپجا 
جےہ رھپ ویکجں وکجی زجعمجہ ںی دجاھکجاج؟ ُاجس ا اجوجد رھگ ے اجدجر ہ 
جاجت نس رجا اھتج، وجہ اجین ویبجی ےس وجا ہ اجو م تخب وُت ے ےلہپ زجعمجے 

جںی دجےھ ہ اجیھب َاجوجر زجعمجہ اجیت وہج۔
جبج اگجؤجں ںیم رصجف دجو اجدمجی ےھت و غیلبت ے دجوجرجاجن 
جاگجؤجں وجاجولجں ے اہک ہ اجر اگجؤجں ے ‘جوجاجا دمحم اعجمج’ اجدمجت 
جوبجل رجںیل و مہ یھب اجدمجی وہجاججںی ےگج۔ انچجہچ دجوجوجں اجدمجی 
جوجاجا اصجب ے اپجس ےئ اجوجر اہک ہ اگجؤجں وجاجولجں ے اجرجی 
وجاجے  اگجؤجں  اجن  رجوجز رشح  دجی ےہ ذٰہلجا  ڈجاجل  ر  ٓاجپ  دجاجرجی  جذجہ 
جولجوجںجا وجھ یھب ٓاجپ ے دنکجوجں ر ڑپجے اگج۔ رھپ اجت تیچ 
�ج�ی�یّ�ن ے اسمجل 

جوہجی و دنچ وٹنھگجں ںیم وجہ وجافجت حیسم اجوجر اجمت ال�ن
جھجمس ےئ اجوجر اجدمجی وہجے ا اجرقجاجر رجایلج۔ رمعمجٓاجدجی ےھتج۔جاگجؤجں 
اجس ےیل ہ وبجل  جوجاجولجں ے اہک ہ وجولجی و رتسجاجرتجا وہجای ےہ 
جںی ےہج۔ دنچ دجن دعب وجولجی دمحم اصجب امیبجرجڑپجےئ اجوجر احجت 
اجوجر اہکجہ  اپجس ےئ  ُاجن ے  وجاجے  اگجؤجں  اجزجک وہجیئگ و  جاجیف 
جٓاجپ اجرجی رمع املسمجن رجےہ ںیہج۔ اجر ٓاجپ اجب رفک ی احجت ںیم 
جرم ےئ و ٓاجپ ا امنجِزجانججزجہ وکجی ںی ڑپجاجے اگج۔ وجولجی اصجب 
جے وججاجب دجا ہ ٓاجپ ولجوجں ر وکجی اجر ںی ےہج، ریجی تّیم 
ے ایلبجں اھکجںی ا ّوکجے اھکجںیج۔ 

ت ُک� جوک اجاھ ر یل ںیم کنی دجانج، 
جامنجِزجانججزجہ ی رک ہن رجںج۔ اجس ے دعب ہملک ہبّیط ڑپجا اجوجر ٓاجںیھ 
اجافجق اھت  جدنب رجںیلج۔جاجک رُ وکسجن وجت ُاجن وک بیصن وہجیج۔ 
اجدمجی ںیہک ےئ وہجے ےھتج۔  دجوجوجں  اگجؤجں ے  دجن  ُاجس  جہ 

جے ملق ےس ُاجن ی اجہی رکمجہ دیجمجہ مگیب وچجدجرجی اصجہب ا ذجرجري 
اجاجت ےہج۔ جاجل 

اپجر  وجافجت  �ج�ج�ج�ججء وک  �ج�ججاجرجچ  جرکمجہ دیجمجہ مگیب اصجہب 
اجہل   اجدجہ  م�ی�چل ربقجاتجن ڈینیکجا ںیم رپسجدجاجک وہجںیج۔ وضجرجاجوجر 

جے دنلجن ںیم امنجز انججزجہ اغجب ڑپجاجیج۔
جومضمجن اگجر ایبجن رجے ںیہ ہ رمجوحجہ ریجی اجہ ی یٹیب 
وجاجد یسک اجی دصجہ ی  جںیھتج۔ رمجوحجہ وھچجیٹ یہ ںیھت ہ ٓاجپ ے 
جوجہ ےس وہجش و وحجاجس وھک ےھٹیبج۔ وجہ اجدمجی ںی ےھت نک ٓاجپ ی 
جوجاجدجہ اجدمجی ںیھت اجوجر اجی ےیل ٓاجپ وک نپچب ںیم ٓاجپ ے اجوجں 
اجدمجہ  امججت  اجری  اجق  اصجب  دبعجاجقح  وچجدجرجی  ج)جرتحمجم 
جاجالجم ٓاجاجدج(  ے اجں جیھب دجا ایج۔ ٓاجپ وجاجں ھچک رعجہ میقم رجںیہ 
جاجوجر اجی دجوجرجاجن اجدمجت یھب وبجل رجے ی وجقی اپجیج۔ وچجہک 
جٓاجپ ے امتجم نہب اھبجی وھچجے ےھت اجس ےیل دعب ںیم بس وک یئک 
جیئک اجل اجےن اجں رجاھکج، میلعت یھب دجولجاجی اجوجر اجدمجی رھگجاجوجں ںیم 

اجدجاجں رجوجاجںیج۔ جُاجن ی 
دجاھ ہ  �ج�ج�ج�ججء ںیم وہجی یھتج۔ ںیَم ے  جامہجرجی اجدجی 
جٓاجپ رغجوبجں ی ے د دمہجرجد ںیھتج۔ یھبک وکجی اجل رھگ ےس 
جاجی ںی ایج۔ اگجؤجں ےس اجل رھب ے ےیل دنگجم اجوجر اجوجل وجریغجہ 
جٓاجاججے ےھت سج ںیم ےس زجاجدجہ رت رغجوبجں ںیم میسقت رجدجںیج۔ 
اجاجہن رجچ یھب دجںیج۔ اجدجاجن رھب ے زبجرجوجں ا  جتہب وجں وک 
جاجص ایخجل رجںیت اجوجر اجی ےیل وجہ ٓاجپ ے رھگ رجان دنسپ رجےج۔ 
جریجی اپجچ ںینہب ںیھتج۔ بس ی اجدجی رمجوحجہ ے ی اجوجر دجو نی 
جاجر اجان زجویجر یھب ُاجںی دجے دجاج۔ اجدجاجن ے یئک ےچب ایچبجں یئک 
جیئک اجل امہجرجے اجں رجہ ر میلعت احجل رجے رجےہج۔ یئک اجر اگجؤجں 
جںیم یسک امیبجر وک دجاھ و اجےن اجھ رہش ے ٓاجںیج، العجج رجوجاجا اجوجر 

جتحص اجی ے دعب وجاجس اجیھبج۔
اجوجر الجت ی یچس دجاجی ںیھتج۔ ہعمج  جاجی  ی�د � سشَ جاجدمجت ی 
جے دجن ی ایتجرجی دجو دجن ےلہپ ےس رشجوجع رجدجںیج۔ اجرثک رجاضجن 
جںیم اجاکجف ںیتھٹیبج۔ رقجٓاجن رجم ےس قشع اھتج۔ رجوجزجاجہن رجف ے دعب 
َدجوجر لمکم  اجر  جالتجوجت رجا ومجل اھت نک رہ رجاضجن ںیم یئک یئک 
جرجںیج۔جرثکجت ےس دخجاجاعتجٰی ٓاجپ ی دجاعجںی وبجل رجا اجوجر اجرثک 

جےچس وخجاجب دجںیتج۔ 
ج…ج…ج٭ج…ج…ج٭ج…ج…ج٭ج…ج…

اجاھ ر ربقجاتجن  اجوجر تّیم  دجا  اجدجھ  دجاجرجوجں ے الہن ر نفک  جرجہت 
جے ےئ نک امنجز انججزجہ ڑپجاجے ے ےیل اجدمجویجں ا اجاظجر رجے 
جرجے رغجب ے دعب ا وجت وہجایج۔ اجی اجانثجء ںیم دجو وھگجڑجوجاجر 
جُاجدجر ےس زجرجے اجوجر اعمجہل وجاھج۔ اجںی اتبجا ای ہ ہ اجدجاجی 
وکجی  وجاجا  ڑپجاجے  امنجِزجانججزجہ  ی  اجس  اجوجر  ےہ  وہجای  وفجت  جصخش 
جںیج۔ ُاجن وھگجڑجوجاجرجوجں ے اہک ہ اجدمجہل مہ اجدمجی ںیہج۔ رھپ 
جاجوہجں ے امنجِز انججزجہ ڑپجاجی اجوجر ولجگ دتجنی ںیم رصمجوجف وہجے 
جو وجہ وھگجڑجوجاجر اغجب وہجےئج۔ اجوجر ہ وجاجہع اگجؤجں ںیم وہشمجر وہ ای 
اجس  جہ وجولجی دمحم ی امنجز انججزجہ رفجوتجں ے ڑپجاجی ےہج۔ اجمہ 

جاشمجدہجہ ے دعب یھب وکجی صخش وجاجں اجدمجی ہن وہجاج۔
جرتحمجم اجرٹ اصجب سج وک غیلبت رجے ےھت اجس ے ےیل 
اجی ےیل اجرثک ولجگ وکجی اشجن ا وخجاجب  جدجاع یھب تہب رجے ےھت 
جیھب دجھک ےتیلج۔ بج ٓاجپ رجاجی ںیم اجےن ےٹیب ے اپجس میقم ےھت 
دجوجت ے وخجاجب ںیم وخجد وک  اجک زجرجغیلبت زبجرجگ  جو ہّلحم ںیم 
جدجسمجوبنجیؐ ںیم دجاھ اہججں اجک اجرجاپجی ر رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص ےٹیل 
جںیہ اجوجر اجوجر اجاہجی دیفس اجدجر اجی وہجی ےہ سج ر وکجی دجاجغ دجہب 
جںی ےہج۔  وجہ ڑبجی وکجش رجے ںیہ ہ رجوجل رجمملسو هيلع هللا ىلصجے 
جمسج ا وکجی ہصح دجھک ںیل نک اجک اجن کت ںی دجھک ےتکسج۔ 
جرھپ وجہ وسجس رجے ںیہ ہ وجہ اجےل یہ دجسم وبنجیؐ ںیم رجہ ےئ ںیہ و 
جاجرہ ی رطجف اججے ےتگل ںیہ اجوجر بج ٓاجؐپ ے رجحجہ ے اپجس ےس 
جزجرجے ںیہ و ٓاجپملسو هيلع هللا ىلص رفجاجے ںیہ ہ ‘جہن ٓاجپ ے ریجے 

جاغجرب وک اچہپجا اجوجر ہن یہ اغجم وک اھجمس ےہج’ج۔
جوجہ دجوجت اجین وخجاجب ی ریبعت وجےن ٓاجے و رتحمجم اجرٹ 
جاصجب رھگ ر ںی ےھتج۔ ٓاجپ ے ےٹیب ے وخجاجب نس ر ُاجںی  
جاتبجا ہ ًاعبط ٓاجپ رشجف اجاسجن ںیہ اجی ےیل اجہل اعتجٰی ے اجص 
جلض ٓاجپ ر ایک ےہ اجوجر اجیس وخجاجب دجالھکجی ےہج۔ دیفس اجدجر ےس 
جرمجاجد ہ ےہ ہ رجوجل رجم ملسو هيلع هللا ىلص ی میلعت ر وکجی دجاجغ ںی نک 
اجک  ا  ملسو هيلع هللا ىلص  رجم  رجوجل  ٓاجپ  وج  اجوجوججد  ے  وخجاجش  جاجاہجی 
جاجن کت ںی دجھک ےکس اجس ےس رمجاجد ہ ےہ ہ ٓاجوضجرملسو هيلع هللا ىلص 
اجوجر  اجک اجن ے ربجاجرب یھب ںی اچہپجا ۔  جے اغجم وک ٓاجپ ے 
جوجہ وج ٓاجپ ے دجاھ بس ےلچ ےئ ںیہ اجوجر ںیم اجال رجہ ای وہجں 
وجہ اتبجا ےہ ہ ٓاجپ  جاجوجر دلجی اجرہ اججے ے ےیل وکجاجں وہجںج، 

اجوجر  زجدجی ا رفس رقتجًاب مت وہجے وکجےہج۔  جی 
جوج رجوجل اپجک ملسو هيلع هللا ىلص ے ٓاجپ وک وخجد رفجاجا ہ 
اجوجر ہن یہ اغجم وک اھجمس  جہن ٓاجپ ے اغجرب اچہپجا 
جےہج۔ و رمجزجا الغجم اجدم اصجب اجدجاجی ا یہی دجوجٰی 
جےہ ہ ںیم رضحجت دمحمملسو هيلع هللا ىلص ا اغجم ے ر 
اجوجر وج وجہ  جٓاجا وہجںج۔جاجںی ٓاجپ ے ںی اچہپجا 
وجہ ٓاجپ ے ںی اھجمسج۔  جاغجم ے ر ٓاجے ںیہ 
اجن اصجب ا رجگ زجرجد ڑپجایج۔  جہ ریبعت ےت یہ 
جدنچ ڈنکیس دعب اجن ے ہنم ےس الکنجہ ٓاجپ دجرجت 
جہہ رجےہ ںیہج۔ نک رھپ ھچک دجر دعب اہک ہ اجد 
جٓاجپ طلغ وہجںج۔ رھپ وجہ اجھ ڑھکجے وہجےج۔جدجو 
جنی ہتفہ دعب اجاجک ربخ ٓاجی ہ وجہ اجس دجای ےس 

جوُجچ رجےئ ںیہج۔
ج…ج…ج٭ج…ج…ج٭ج…ج…ج٭ج…ج…

جرتحمجہ دیجمجہ مگیب وچجدجرجی اصجہب
ونججرجی  ڈینیکجا  زجٹج’ج’  ‘ج‘جاجدمجہ  جاجانجہ 
اجدم وچجدجرجی اصجب  �ج�ج�ج�ججء  ںیم رکمجم دیمح 

اجرجاجد رعجی جکلم  �ج�ج�ج�ججء ںیمجرکمجہ  ‘ج‘جاجونجرج’ج’ اجرمجہک وجربجوجدجرب  جاجانجہ 
جاصجہب ی اجک وطجل مظن اجل اجاجت ےہج۔ اجس اجاحجہن مظن ںیم ےس اجاخجب 

جاجرجنی ےہج: جدہجۂ 
ےہ زجاجدجہ  اجؤجوہ  رتجی  اجوجر  ےہ  رجاجزجدجاجرجی  جقشع  جاجۂ 
ےہ زجاجدجہ  وُب  ی  وخجدجامنجی  ںیم  رجدجے  ے  اکُب  و  ٓاجہ  جریتجی 
رجے احمجہب  اجان  ٓاجپ  رعجیؔ  ر  رک  ی  احجت  جاجین 
ےہ زجاجدجہ  وگتفگ  رتجی  اجوجر  ےہ  ویشجہ  ا  اعجوقجں  جاجیش 
جوج ولیمھججں ںیم گِھ�ر ے دجای ے ، اجد رجے ںیہ ھجت وک اجے اجک
ےہ زجاجدجہ  ٓاجربجو  اجزجًا  ی  ولجوجں  اجےس  زنجدجک  جریتجے 
رجولجں اجدجا  یہ  قشع  رجتع  دجو  ےہ  اعجمَ  ٓاجج  ا  یتسم  و  جذججب 
جٓاجوسجؤجں ےس اہجی ںیہ ٓاجںیھ دجل یھب ھچک اجوجو زجاجدجہ ےہ
جوجڑ دجوجں ںیَم رجوجاجج ے دنھپجے اپجٹ ڈجاجولجں ہ ُدجوجرجاجں اجرجی
زجاجدجہ ےہ جقشع ا ریجے رس ںیم وجدجا ےہ ا رجوجں ںیم وہل 
اججؤجں اپ  رسجاجغ  ریتجا  اجش  رعجیؔ  ںیَم  ے  اٹم  یتسہ  جاجین 
ےہ زجاجدجہ  وجتسج  دبجن  دجن   ، وک  دجل  ںیہک  ںی  ڑپجا  جنی 
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00:00 World News  
00:20 Tilawat: Surah Al-Maa'idah, verses 19-42. 
00:45 Dars-e-Malfoozat: 'acceptance of prayers'. 
01:00 Yassarnal Qur'an: Lesson no. 24.  
01:25 Inauguration Of Baitul Hafeez: Recorded on May 13, 2018. 
01:50 Tours Of Hazrat Musleh Ma'ood (ra)  
02:20 In His Own Words: Today's episode is about the book 

'Lecture Sialkot'. 
03:00 Spanish Service  
03:30 Pushto Muzakarah: A discussion on 'Seerat Hazrat 

Khalifatul-Masih IV (ra)' in Pushto. Programme no. 29. 
04:15 Quran Class: An in-depth explanation of Qur'anic verses of 

Surah An - Noor, verses 37 - 51 by Hadhrat Mirza Tahir 
Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra) in Urdu and Arabic. Class 
No. 183, recorded on March 12, 1997.  

05:25 Qur'an Sab Se Acha  
06:00 Tilawat: Surah An-An'aam, verses 24-34. 
06:15 Dars-e-Hadith: 'competing in good deeds'. 
06:30 Yassarnal Qur'an: Lesson no. 25.  
07:00 Beacon Of Truth 
08:00 Camping In Rabwah 
09:00 Huzoor's (aba) Address At Majlis-e-Shura: Recorded on 

June 23, 2018. 
09:55 In His Own Words: Today's episode is about Today's 

episode is about the book 'Lecture Sialkot'. 
10:25 Islam Ahmadiyya in America  
10:55 Deeni-O-Fiqahi Masail 
11:30 Live From Baitul Futuh Mosque  
12:00 Live Friday Sermon  
13:00 Live From Baitul Futuh Mosque  
13:30 Tilawat  
13:45 Camping In Rabwah [R] 
14:35 Shotter Shondhane: Rec. October 1, 2016. Part 2. 
15:35 Masih Hindustan Main: A series of Urdu discussion with 

the late Naseer Anjum, on the book of the Promised 
Messiah (as), 'Masih Hindustan Main'. 

16:00 The South Island 
16:35 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
17:45 Khilafat Turning Fear Into Peace 
18:00 World News 
18:15 Tilawat: Surah Al-Maa'idah, verses 43-60. 
18:30 Beacon Of Truth [R] 
19:30 Huzoor's (aba) Address At Majlis-e-Shura 2018 [R] 
20:25 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 
20:55 In His Own Words [R] 
21:35 Friday Sermon [R] 
22:45 The South Island [R] 
23:15 Masih Hindustan Main [R] 
   
 
00:00 World News  
00:30 Tilawat  
00:55 Yassarnal Qur'an  
01:30 Huzoor's (aba) Address At Majlis-e-Shura 2018 
02:30 In His Own Words  
03:00 Beacon Of Truth  
04:00 Friday Sermon 
05:10 Khalifatul Masih IV (ra), the fourth successor of the 

Promised Messiah (as). 
05:25 Deeni-O-Fiqahi Masail  
06:00 Tilawat: Surah An-An'aam, verses 35-44. 
06:15 Dars-e-Hadith: importance of obedience. 
06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 22. 
07:05 Islami Mahino Ka Ta'aruf 
07:30 Open Forum  
08:05 International Jama'at News 
09:00 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
10:10 In His Own Words: Today's episode is about 'Lecture 

Ludhiana'. 
10:45 Tours Of Hazrat Musleh Ma'ood (ra) 
11:15 Indonesian Service  
12:15 Tilawat [R]  
12:30 Al-Tarteel [R]  
13:00 Live Intikhab-e-Sukhan 
14:05 Bangla Shomprochar 
15:15 Khazain-ul-Mahdi (as): selected extracts from the writings 

of the Promised Messiah (as) in Urdu. Today's episode is 
about the book 'Lecture Ludhiana'. 

15:40 Rishta Nata Ke Masayil 
16:00 Live Rah-e-Huda  
17:30 Al-Tarteel [R] 
18:00 World News 
18:20 Tilawat: Surah Al-Maa'idah, verses 61-83. 
18:30 Islami Mahino Ka Ta'aruf [R] 
18:50 Open Forum [R] 
19:20 Dua-e-Mustaja'ab [R] 
20:00 Inauguration Of Baitul Muqeet: Rec. May 12, 2018. 
21:15 International Jama'at News 
22:00 Khazain-ul-Mahdi (as) [R] 
22:30 Friday Sermon [R] 
23:40 Rishta Nata Ke Masa'il 
 
 
00:00 World News 
00:25 Tilawat & Dars-e-Hadith  
01:00 Al-Tarteel  

01:30 Inauguration Of Baitul Muqeet 2018 
03:00 Islami Mahino Ka Ta'aruf 
03:25 Open Forum  
04:00 Friday Sermon 
05:10 Khazain-ul-Mahdi (as) 
05:45 Rishta Nata Ke Masa'il 
06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith: 'patience and steadfastness'. 
06:30 Yassarnal Qur'an: Lesson no. 23.  
07:00 Rah-e-Huda: Recorded on April 27, 2019. 
08:30 Roots To Branches 
09:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna: Rec. November 12, 2017. 
10:00 In His Own Words: 'Lecture Ludhiana'. 
10:35 Aao Urdu Seekhain 
11:00 Indonesian Service 
12:05 Tilawat [R]   
12:20 Yassarnal Qur'an [R] 
13:00 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
14:10 Shotter Shondhane: Rec. October 2, 2016. Part 1. 
15:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017 [R] 
16:20 Aao Urdu Seekhain [R] 
16:35 Ghazwat-e-Nabi (SAW) 
17:30 Yassarnal Qur'an [R] 
18:00 World News 
18:20 Tilawat: Surah Al-Maa'idah, verses 84-110. 
18:35 Story Time: Part 63. 
19:00 LIVE Beacon Of Truth 
20:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017 [R] 
21:00 In His Own Words [R] 
21:40 Seekers Of Treasure [R] 
22:10 Aao Urdu Seekhain [R] 
22:30 Friday Sermon [R] 
23:40 Roots To Branches [R]  
 
 
00:00 World News  
00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith 
01:00 Yassarnal Qur'an  
01:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017 
02:20 In His Own Words 
03:00 Ghazwat-e-Nabi (SAW) 
04:00 Friday Sermon 
05:05 Seekers Of Treasure 
05:35 Roots To Branches 
06:00 Tilawat & Al-Tarteel: Lesson no. 22. 
06:55 Rencontre Avec Les Francophones: A studio sitting of 

French speaking friends with Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 
Khalifatul-Masih IV (ra) in French and English. 

07:45 Seerat Hazrat Masih-e-Ma'ood (as): the life and character 
of the Promised Messiah (as). Prog. no. 162. 

08:00 Jalsa Salana Speeches: Recorded on December 28, 2018. 
08:45 Inauguration Of Nasir Hospital: Rec. October 23, 2018. 
10:00 In His Own Words: 'Noah's Ark'. 
10:30 Swahili Service  
11:05 Friday Sermon: Recorded on November 16, 2018. 
12:15 Tilawat & Al-Tarteel [R] 
13:05 Friday Sermon: Recorded on May 17, 2013.  
14:00 Bangla Shomprochar 
15:05 Inauguration Of Nasir Hospital 2018 [R] 
16:15 Masjid Mubarak Rabwah 
16:35 International Jama'at News 
17:25 Al-Tarteel [R] 
18:00 World News  
18:15 Tilawat: Verses 111-121 of Surah Al-Maa'idah and verses 

1-20 of Surah Al-An'aam. 
18:30 Somali Service: Programme no. 12.  
19:00 Jalsa Salana Speeches 
19:45 Inauguration Of Nasir Hospital 2018 [R] 
20:55 In His Own Words [R] 
21:30 Qur'anic Archaeology 
22:00 Life Of The Promised Messiah (as) 
22:30 Rencontre Avec Les Francophones [R] 
23:30 Seerat Hazrat Masih-e-Ma'ood (as) [R] 
 
  
00:00 World News  
00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith  
00:55 Al-Tarteel  
01:20 Inauguration Of Nasir Hospital 2018 
02:40 In His Own Words  
03:10 International Jama'at News 
04:00 Rencontre Avec Les Francophones  
05:00 Seerat Hazrat Masih-e-Ma'ood (as)  
05:20 Jalsa Salana Speeches 
06:00 Tilawat: Surah An-An'aam, verses 66-74. 
06:15 Dars-e-Malfoozat: 'philosophy of dua'. 
06:30 Yassarnal Qur'an: Lesson no. 26.  
07:00 Liqa Maal Arab: Recorded on July 30, 1996. 
08:00 Story Time: Programme no. 63. 
09:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna: Rec. November 12, 2017. 
10:05 In His Own Words: 'Noah's Ark'. 
10:40 The Prophecy Of Khilafat: the hadith of the Holy Prophet 

Muhammad (saw) which prophecises the re-establishment 
of Khilafat on the precepts of prophethood. 

11:00 Indonesian Service  
12:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat [R]  
12:30 Yassarnal Qur'an [R]  
13:00 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
14:00 Bangla Shomprochar 
15:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017 [R] 

16:05 In His Own Words 
16:45 Beacon Of Truth: Recorded on April 28, 2019. 
17:35 Yassarnal Qur'an [R] 
18:00 World News  
18:20 Tilawat: Surah Al-An'aam, verses 21-52. 
18:35 Rah-e-Huda: Recorded on April 27, 2019. 
20:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017 [R] 
21:10 In His Own Words [R] 
21:50 Marhum-e-Isa (as): the ointment that was applied to 

Hazrat Isa (as) to heal the wounds after his crucifixion. Part 
3. 

22:25 Liqa Maal Arab [R] 
23:20 Braheen-e-Ahmadiyya: Programme no. 05. 
 
 
00:00 World News  
00:20 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  
00:50 Yassarnal Qur'an 
01:20 Hazrat Khalifatul-Masih V (may Allah be his Helper), the 

fifth successor of the Promised Messiah (as). 
01:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Lajna 2017   
02:35 In His Own Words  
03:15 Beacon Of Truth  
04:05 Liqa Maal Arab 
05:10 The Rightly Guided Khilafat 
06:00 Tilawat & Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein 
06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 22. 
07:05 Question And Answer Session: Rec. January 14, 1996. 
07:55 Life Of Hazrat Abu Bakr (ra) 
09:00 Ansarullah Ijtema UK: Rec. September 20, 2015. 
10:00 Masjid Mubarak Rabwah 
10:20 Deeni-O-Fiqahi Masail 
10:55 Indonesian Service  
12:00 Tilawat & Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein [R]  
12:25 Al-Tarteel [R] 
13:00 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
14:05 Bangla Shomprochar 
15:10 Ansarullah Ijtema UK 2015 [R] 
16:10 Masjid Mubarak Rabwah [R] 
16:30 Mosha'airah  
17:25 Al-Tarteel [R]  
18:00 World News  
18:20 Tilawat: Surah Al-An'aam, verses 53-84. 
18:35 L'Aube Naissante 
19:20 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 
20:00 Ansarullah Ijtema UK 2015 [R] 
21:00 In His Own Words: 'Noah's Ark'. 
21:40 Mosha'airah  
22:30 Question And Answer Session [R] 
23:30 Tours Of Hazrat Musleh Ma'ood (ra) 
 
 
00:00 World News  
00:20 Tilawat  
00:35 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein  
00:55 Al-Tarteel  
01:30 Ansarullah Ijtema UK 2015 
02:30 Tours Of Hazrat Musleh Ma'ood (ra) 
03:00 Life Of Hazrat Abu Bakr (ra) 
04:05 Question And Answer Session  
04:55 Mosha'aira 
06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat: 'the need for Prophets'. 
06:30 Yassarnal Qur'an: Lesson no. 20. 
07:00 Quran Class: Qur'anic verses of Surah An - Noor, verses 4 - 

22 by Khalifatul Masih IV (ra) in Urdu and Arabic. Class No. 
181, recorded on March 03, 1997. 

08:00 Islamic Jurisprudence 
09:00 Baitul Ikram Mosque: Recorded on February 20, 2016. 
10:50 In His Own Words: 'A Message of Peace'. 
10:35 Ashab-e-Ahmad (as): the life of Hazrat Sardar Imam 

Bakhsh (ra). 
11:10 Japanese Service: Episode 7. 
11:35 Hazrat Masih Nasiri Ka Asal Pegham: Prog. no. 16. 
12:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat [R]  
12:30 Yassarnal Qur'an [R]  
13:00 Friday Sermon: Recorded on April 26, 2019. 
14:05 Islamic Jurisprudence 
15:00 In His Own Words [R] 
15:30 Persian Service: Programme no. 79.  
16:00 Friday Sermon [R] 
17:05 Qur'an Sab Se Acha  
17:30 Yassarnal Qur'an [R]  
18:00 World News  
18:15 Tilawat: Surah Aale-Imraan, verses 30-60. 
18:30 Ashab-e-Ahmad (as)  
19:05 Open Forum 
19:35 Hazrat Masih Nasiri Ka Asal Pegham [R] 
20:00 Friday Sermon [R] 
21:05 In His Own Words [R] 
21:40 Qur'an Sab Se Acha: Programme no. 8. 
22:20 Quran Class [R] 
23:25 Roots To Branches 

*Please note MTA2 will be showing French service at 
16:00, German service at 17:00 (GMT) & LIVE Turkish 
Service will be shown at 18:30 (Saturdays only).                                                                                                                                                                                                                                                         

Friday April 26, 2019 
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Monday April 29, 2019 
 
 
 
 
 
 

Tuesday April 30, 2019 

Thursday May 02, 2019 
Saturday April 27, 2019 

 

Sunday April 28, 2019 
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جامنجز وجن ی رعجاجج ےہ

جسلجم دخجاجم اجاجدمجہ ربجاجہی ے لنشین اجامجع ے وجع رجرضحجت اجری اجومجنی ۃفیلخ اجحیس اجاخجس اجدجہ اجہل اعتجٰی رصجہ اجزعجز ے اجرگجزجی زجاجن ںیم رفجوجدجہ اجاتجی اطخجب ا اجرجدجو رتجہم
ج)جرفجوجدجہ�ج�ججربم�ج�ج�ج�ججء ربجوجز اجوجاجر اقجم Country Market, Kingsley, Bordon ،�یُ�وجےج(

‘ج‘جاجامجلی ’ج’ ے رکشجہ ے اجھ اجع ر رجا ےہج( اجدجاجرجہ  اجدجاجرجہ اجلض اجرٹجلنشین   اجرجدجو رتجہم  ج)جاجس اطخجب ا 

ّنَ ُمَحّمًَدا َعْبُدٗہ َو َرُسوْلُٗہ۔
َ
ْشَھُد ٔا

َ
ُہ َوْحَدٗہ لَا َشِریَْک لَٗہ َؤا

ٰ
ا الّل

َ ّ ا إِلَٰہ ِال
َ ّ ْن ل

َ
ْشَھُد ٔا

َ
 ٔا

ِہ الّرَۡحٰمِن الّرَِحۡیِم﴿۱﴾ 
ٰ
ْیٰطِن الّرَِجْیِم-ِبۡسِم الّل

َ
ِہ ِمَن الّش

ٰ
ُعوُْذ ِبالّل

َ
ا بَْعُد َفٔا ّمَ

َ
 ٔا

﴾۵﴿ؕ ؕ﴿۴﴾ ِاّیَاَک نَۡعُبُد َو ِاّیَاَک نَۡسَتِعیُۡن  یِۡن  ۙ﴿۳﴾ ٰمِلِک یَوِۡم الّدِ ۙ﴿۲﴾ الّرَۡحٰمِن الّرَِحۡیِم  ِہ َرّبِ الٰۡعَلِمیَۡن 
ٰ
  اَلَۡحۡمُد لِّل

﴾۷﴿٪ ٓالِّیَۡن 
َ

ِذیَۡن اَنَۡعۡمَت َعَلۡیِھۡم ۙ۬ َغیۡرِ الَۡمۡغُضوِۡب َعَلۡیِھۡم َو لَا الّض
َ ۙ﴿۶﴾ ِصَراَط الّ َراَط الُۡمۡسَتِقۡیَم   ِاۡہِد نَا الّصِ

اجاسمجل سلجم دخجاجم اجاجدمجہ ویجے ے اجان رمجزجی ونعجاجنج‘ج‘جٰولصجۃج’ج’ رجاھک  ےہج۔ ےھجم اجدی ےہ اجوجر ںیم وجع رجات وہجں ہ دخجاجم 
جاجاجدمجہ ی اجاظجہی ے رہ حطس ر دخجاجم اجوجر اجافجل وک ٰولصجۃ ی رطجف وجہ دجاجے اجوجر اجس ی اجاہجی اجتی وک وجاجح رجے ی اجامجی وکجش 
اجوجر اجآجر رہ صخش  اجوجر اجس ے دہعجدجاجر رصجف اجک د کت امنجز ی رطجف وجہ دجا ےتکس ںیہ  جی وہ یج۔ نک سلجم )جدخجاجم اجاجدمجہج( 
جوج اجےن ٓاجپ وک املسمجن اجرہ رجا ےہ ُاجس ر یہ رصحنم ےہ ہ وجہ امنجز ی اجل تقیقح اجوجر اجتی وک اتھجمس ےہ ا ںیج۔ ہ بس ےس اینبجدجی 
جابعجدجت ےہ ےسج اجہل اعتجٰی ے رہ اجاسجن ر دجن ںیم اپجچ اجر اجزجم رقجاجر دجا ےہج۔ س ہ رہ املسمجن ر ذبجاجت وخجد رصحنم ےہ ہ وجہ امنجز ی 

جاجٰیل رتجن اجدجاجر وک اجوجر دجاع ی اجانجیہ وقجت وک اتھجمس ےہ ا ںیج۔ 
جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ی وگشیپجویجں ے اطمجق اجہل اعتجٰی ے اجاجم اجزجاجن وک وعبمجث رفجاجا سج ے اجالجم ی اجن دجای ر اجرہ 
جرجی یھت اجوجرجاجل اجالجی امیلعتجت وک رھپ ےس زجدجہ رجا اھتج۔ وجہ امیلعتجت وج رعجۂ دجرجاجز ےس الھُب دجی یئگ ںیھتج۔ مہ اجدمجی املسمجوجں 
جا دجوجٰی ےہ ہ مہ ے ُاجس اجاجم اجزجاجن وک اجا ےہج۔ س اجر مہ دجوجٰی رجے ںیہ ہ مہ ے اجںی اجا ےہ و ںیمہ ہ یھب اجان ڑپجے اگ ہ 
جامنجز اجک اینبجدجی رفجہض ےہ ےسج اجدجا رجے ی ذجہ دجاجرجی امہجرجے دجن ے مہ ر اعجد ی ےہ اجوجر ہ ہ ںیمہ اجین امنجزجوجں ںیم یھبک یھب 

جیتس ںی رجی اجےی ہک اجزجًا رہ وجت اجےس لمکم وفجتی دجین اجےیج۔
جبج مہ الکجم اجہل وک دجےتھ ںیہ و ںیمہ رظن ٓاجا ےہ ہ اجہل اعتجٰی ے وجرجۃ اجرقجۃ ے ٓاجاغجز ںیم یہ رفجاجا ےہ ہ رقجٓاجن رجم ویقتمجں 
ِذیَْن یُْؤِمُنوَْن ِبالَْغْیِبج)جاجرقجۃج:�جج(ج۔جاہجں اجہل اعتجٰی رفجاجا ےہ ہ 

َ جوک دہجاجت دجےن ے ےیل اجزجل وہجا ےہج۔ اجس ے دعب رفجاجا ہ  اَلّ
جیقیقح وجن وجہ ںیہ وج بیغ ر اجامجن اجے ںیہج۔ اجس ا بل ہ ےہ ہ وجہ اجہل اعتجٰی وک وطجر عَ�اجمُِ اجبی وبجل رجے ںیہج۔ اجس ے دعب 
لٰوۃج)جاجرقجۃج:�جج( اجس ا یظفل رتجہم ہ ےہ ہ وجن وجہ ںیہ وج ‘جامنجز اجم رجے ںیہج’ج۔ س اجہل اعتجٰی ے حُکم دجا ےہ  جرفجاجاج: َو یُِقْیُموَْن الّصَ
جہ رہ املسمجن وک اجزمً�ا رہ رجوجز امنجز اجدجا رجی اجےیج۔ ہ حُکم ٓاجج یھب اجاس یہ اجلب لمع ےہ اسیج ہ اجی ںیم اھتج۔ رقجٓاجن رجم ی امیلعتجت 

جًانیقی امتجم زجاجوجں ے ےیل اجوجر اعجیم امیلعتجت ںیہج۔ 
جںیمہ ہ وخجش یبیصن احجل ےہ ہ مہ ے اجس زجاجہن ںیم رضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم وک وبجل ایک ےہج۔ رگم ںیمہ 
جہ انھجمس اجےی ہ ٓاجپؑ ی تعیب ںیم ٓاجا رصجف ُاجس وجت افجدجہ دنم اجت وہ اتکس ےہ اجر ہ ںیمہ اجہل اعتجٰی ے اجاکجاجت ر لمع رجے ی 
جرطجف رجتب دجاجی ےہج۔ اجس ے ربجسکع اجر مہ اجےن دجین رفجاجض ںیم اغجل ںیہ و ںیمہ ہ دجوجٰی رجے ا وکجی قح ںی اتچنہپ ہ 
جرضحجت اجدجس حیسم وجوجد ہیلع اجٰولجۃ و اجالجم وک وبجل رجے ےس امہجرجے اجدجر اجک رجوجاحجی اجالجب ربجاپ وہجا ےہج۔ ا ہ ہ اجس رطجح 
جںیمہ یقیقح اجالجم ی امیلعتجت ر لمع رجے ی وجقی یلم ےہج۔ س امہجرجا ٓاجؑپ وک وبجل رجے ا زجاجی دجوجٰی وھکجالھک اجوجر ے ینعم وہ اگج۔ ایقجم 

ٰلوِۃ  الّصَ َو  َلٰوِت  الّصَ َعَلی  ٰحِفُظوْا  اجہل اعتجٰی رفجاجا ےہج:  اجر رھپ ایبجن وہجی ےہج۔  �ج�ج�ججںیم اجک  اجرقجۃ ی ٓاجت  جامنجز ی اجتی وجرجۃ 
ِہ ٰقِنِتیَْنج۔ج‘ج‘جاجین امنجزجوجں ی افحجت رجو اجوصجص رمجزجی امنجز ی اجوجر اجہل ے وضجر رفجاجربنجدجاجرجی رجے وہجے 

ٰ
الْوُْسٰطی ٭ َو ُقوُْموْا لِّل

اجوجر اجص  ‘ج‘جاجین امنجزجوجں ی افحجتج’ج’ رجے ی رجوجرجت ےہ  وجاجح وطجر ر اھکل ےہ ہ  جڑھکجے وہ اججؤج۔ج’ج’جاہجں رقجٓاجن رجم ںیم 
جوطجر ر حُکم ےہ ہ رمجزجی امنجز ی افحجت ی اججےج۔ امنجزجوجں ی افحجت ا بل ےہ ہ ںیمہ امنجز ے اعمجہل ںیم یھبک یھب یتسس اجوجر 
جتل ربجین ںی اجےیج۔ اجس ٓاجت ںیم ہ یھب مکح ےہ ہ مہ اجہل اعتجٰی ے اجےن اجل ذتجل اجوجر لتبتِ اجم ے اجھ ڑھکجے وہجںج۔

اجوجر دجوجرسجی رجوجز ّرمجہ ی  جاجہل اعتجٰی ا ہ مکح اجس زجاجہن ںیم اہجت رب لحم ےہجویکجہک دجای رھب ںیم  ولجگ اجےن اجوجںج، وکسجزج، اجزج 

جرسجرجویجں ںیم رصمجوجف ںیہج۔ س امنجزجوجں ی افحجت ے ےیل اجک اجص وکجش ی رجوجرجت ےہج۔ اہججں کت اعجم ومجل ا قلعت 
جےہ ین ہ ہ ولجگ اجم ر اججے ںیہ  ا وکسجل اججے ںیہ و اجس ںیم رمجزجی امنجز رہظ اجوجر رص ےہج۔ اجوجر یہی دجو امنجزجں ںیہ نج ںیم اجرثک 
جولجگ اجرجوجا ی رجے ںیہ اجوجر اجںی  اجدجا ںی رجےج۔ س رقجٓاجن رجم ے اجص وطجر ر ہیبنت ی ےہ ہ مہ ے رفجض امنجزجوجں ںیم یھبک 

جوکجی زمکجوجرجی ںی دجاھکجی ا اجین دجایجوجی رصمجوجایجت وک یھبک دجین رفجاجض ر رتجحی ںی دجینج۔ 
جاجس ٓاجت ے وحجاجہ ےس ںیم اجس اجت ا ذجر رجا اجات وہجں ہ رہظ اجوجر رص وک یہ رمجزجی امنجز ہن اھجمس اججے ہک ٓاجج ل ی دجای 
جںیم رہ رمع ےس قلعت رجےن وجاجے ولجگ ومشبجل اجرثک وجوججاجن رجاجت دجر کت ڑپجاجی رجے ںیہج، ا اجان وجت دبجاجالجی اجوجر رجّدجی زیچجوجں ںیم 
جاجع رجے ںیہ ےس اجرٹجٹی ںیم الب دصقم رسجگن )surfingج(جر رجےہ وہجے ںیہج،جیٹ وجی ا ںیملف دجھک رجےہ وہجے ںیہ ، وفجن 
ی�ٹ ر البجد دنبجی رکسجوجگن )scrollingج(جرجرجےہ وہجے ںیہ اجوجر رجاجت دجر کت messagesججیھب رجےہ وہجے ںیہج۔  جل� �ی�

جا �ٹ
جاجس ے ہجیتن ںیم وجہ رجف ر دیبجاجر وہجے ےس اجرص رجےت ںیہ اجوجر ُاجن ے ومجل ی وجہ ےس دجر اجل رجف ُاجن ے ےیل رمجزجی امنجز نب 

جاججی ےہج۔ س دجایجوجی رصمجوجایجت ی وجہ ےس رمجزجی امنجز وجہ امنجز ےہجسج ے وھچجےن ا رطخجہ وہج۔
جٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے زجاجہن ںیم ولجگ رص ے وجت بس ےس زجاجدجہ رصمجوجف وہجے ےھتج۔ اجس ےیل ٓاجرضجت یلص 
جاجہل ہیلع و مل ے رفجاجا ہ رص رمجزجی امنجز ےہج۔ ج)جاججع اجرتجذمجی اجوجاجب اجٰولجۃ  اجب ا اججء یف اجٰولجۃ اجولجیط اجاہ اجرص دجث�ج�ج�جج(جنک ٓاجلک ی 
جدجای ںیم ولجوجں ی فلتخم ومجاجت ںیہ اجس ےیل اپجچ امنجزجوجں ںیم ےس رمجزجی امنجز وکجی یھب وہ یتکس ےہج۔ اسیج ہ ںیَم ے اہک ےہ ہ اجرثک 
جولجوجں ے ےیل اجب رجف دجر اجل رمجزجی امنجز ےہ ویکجہک دجر ےس وجے ی وجہ ےس  وجہ اجےس ربجوجت اجدجا رجے ےس اجرص ںیہج۔ س 
جٓاجپ وک دل وجے ی اعجدجت ڈجاجین اجےی اجوجر اجر ہ نکمم ںی و رھپ ٓاجپ وک ِاجس ہتخپ تی اجوجر ممصم اجرجاجدجہ ے اجھ وجا اجےی ہ ٓاجپ رجف 

جے ےیل دیبجاجر وہجں ےگ وخجاجہ ٓاجپ انتک یہ ےکھت وہجںج۔ 
جزجد ہ ہ بج یھب نکمم وہ ، وخجاجہ ٓاجپ وک زجاجد وکجش یھب رجی ڑپجے رھپ یھب ٓاجپ وک اجین امنجزجں اجامججت اجین اقمجی دجسم 
جا ٰولصجۃ رٹنیس ںیم اجدجا رجی اجںی ویکجہک رَمجدجوجں ے ےیل ہ دخجا اعتجٰی ا حُکم ےہ ۔ اجک رمجد وج اجین امنجزجں یسک اججز وجہ ا ذعجر ے ریغب 
جرھگ ںیم اجدجا رجا ےہ وجہ دخجا اعتجٰی ی وخجونجدجی اجوجر رجا اپجے وجاجا ںی وہ اگج۔ اجد رجںی ہ ٓاجرضجت یلص اجہل ہیلع و مل ے رفجاجا ےہ 
�ج�ج�جج( اجامجۃ دجث ربمن  اجب لض ٰولصجۃ  اجاجذجاجن  اجاخجرجی اتکجب  زجاجدجہ ےہج۔ج)جحیحص  �ج�ججانگ ےس  امنجز ےس  اجرفجاجدجی  وثجاجب  ا  امنجز  ا امججت  جہ 

جاجیس رجوجاجاجت ےس ںیمہ اجاسجس وہجا ےہ ہ اجہل اعتجٰی انتک رہمجاجنج، یخس ، رجنٰ وجرجمی اجوجر انتک ضیف رجاجں ےہج۔ اجہل اعتجٰی ے انگجہ ی زجا 
جاجس ے ربجاجرب رجیھ ےہ ا رجم ے اطمجق زجا  رجیھ ےہج۔ رگم اہججں کت اجےھ اجالجق اجوجر کین اجامعجل ا قلعت ےہ و اجہل اعتجٰی ںیمہ یئک 
ُاجاھجںی ۔جٓاجپ دجسمجوجں ںیم  اجےن رجنٰ دخجا ی می رجامجتی ےس افجدجہ  دجاجرجی ےہ ہ ٓاجپ  زجاجدجہ وجاجزجا ےہج۔ و ہ ٓاجپ ی ذجہ  جانگ 
جاجامججت امنجزجوجں  ے ےیل  عمج وہ رجدخجا اعتجٰی ے وضجر رس وجسبجد وہجں اجوجر ُاجس ےس اجےن انگجوہجں اجوجر وکجاجویجں ی اعمجیف اجںیج۔

جںیَم ے ےلہپ یھب یئک رمجہب اہک ےہ ہ اجر امہجرجی امججت اجوجر ذجیل ومیظنتجں  ے بس دہعجدجاجر اجامججت امنجز ںیم اجاجدجہ وہ اججںی 
جو امہجرجی دجسمجوجں ںیم احجرجی وفجرجی وطجر ر �ج�ججا �ج�ججدص ڑبجھ اججےج۔ س ںیَم  لنشین ، رجلن اجوجر ولجل سلجم اعجہل ے ربممجاجن وک  
جُاجن ی ڈجویجیٹ ے وحجاجہ ےس  اجک اجر رھپ وہکجں اگ ہ وجہ امنجزجوجں ی اجامججت اجدجاجیگ ےس دجوجرسجوجں ے ےیل اجک تبثم ومجہن ںینبج۔  
‘ج‘جٰولصجۃج’ج’ ےہ ٓاجپ ہ یھبک ہن ںیھجمس ہ ہ رمجزجی ونعجاجن رصجف  اجامجع ا رمجزجی ونعجاجن  اجس اجل ے لنشین  جزجد ہ ہ ہکبج 
جاجی اجل ے ےیل ےہج۔ ہک ٓاجپ  امنجز ی رطجف اجین وجہ وک رمجوکجز رجںی اجوجر اجےس ٓاجرجی دجم کت اجین رجوجز ّرمجہ  زجدجی ا اجزجی ہصح 
جانبجںیج۔  اجس احجظ ےس اجر اجےل اجل اجامجع ا رمجزجی ونعجاجن دبجل اججا ےہ و ہ ہن ںیھجمس ہ اجب ٓاجپ وک امنجز ر وجہ دجےن ی رجوجرجت 
جںی اجوجر ہ ہ اجب ٓاجپ ی امتجم وجہ رصجف ےئن رمجزجی ونعجاجن ر وہج۔ تقیقح ہ ےہ ہ اجس اجل ‘ج‘جٰولصجۃج’ج’ وطجر رمجزجی ونعجاجن اجس 

جےیل رجاھک ای اجہ رہ اجک اجدجم اجوجر لفط وک زجدجی ںیم اجامججت امنجز ی اجص اجتی ےس اجیھ رطجح وجاجتی وہ اججےج۔
جاسیججہ ںیَم ے اہک ہ اعمجہل رصجف ٓاجج ، ِاجس ہتفہج، ہنیہم ا اجل ا ںی ےہ ہک وجنپجہت امنجز ٓاجدنجہ رہ 
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