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ذئرئائع ےک  رکئے  دیپئا  ائالئب  ںیم  زئدئی  الخئتئ:  ئدئرئائِر 
التئش رکئں ںیم  رقئٓائن رکئم  وک  ٓائپ  ائےن  مہ  ئرئہئ:  ئدئا التئش رکئںئا ںیم  رقئٓائن رکئم  وک  ٓائپ  ائےن  مہ  ئرئہئ:  ئدئا ئا

ائرعئؒی ائنس  ائو  ئرسئی دصئی ےک دجمئد رضحئت 

ںیم امشئرئہ  ئائس 

ائاشئن اقمئم و رمئہب  ئائم نسحؓ  و نیسحؓ  اک میظع  ا ائاشئن اقمئم و رمئہب ئرضحئت  ئائم نسحؓ  و نیسحؓ  اک میظع  ا ئرضحئت 
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  ئرئائِن ئرئوئلملسو هيلع هللا ىلصئرئائِن ئرئوئلملسو هيلع هللا ىلص

  ئرئائن ہفیلخ وئتئرئائن ہفیلخ وئت

ئرضحئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملقئرضحئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملق

ئائرئائد ائرئی اعتئٰیئائرئائد ائرئی اعتئٰی

ائالئم رئائےئںیئ۔ ائدئس حیسم ومئوئد ہیلع  ئرضحئت 

‘‘ئائد رئوھ و صخش یتخس رکئا ائوئر بضغ ںیم ٓا اجئا ےہ ائس یک زئائن ےس اعمئرئف ائوئر 

ئتمکح یک ائںی رہئز ںیہن لکن ںیتکسئ۔ وئہ دئل تمکح یک ائوئں ےس رحمئوئم ایک اجئا ےہ 

ائوئر ےب اگلئم ےک وہئٹ  ئو ائےن اقمئل ےک اسئےن دلئی شیط ںیم ٓائرک ٓائے ےس ائرہ وہ اجئا ےہئ۔ دنگئہ دئن 

ئاطئف ےک ےمشچ ےس ےب بیصن ائوئر رحمئوئم ےئک اجئے ںیئ۔ بضغ ائوئر تمکح دئوئوئں عمج ںیہن وہئےتئ۔ و ولغمئب 

ائوئر رصنئت ںیہن دئے  ائوئر مہف دنک وہئا ےہئ۔ ائس وک یھبک یسک دیمئائن ںیم ہبلغ  ئائبض وہئا ےہ ائس یک لقع ومئی 

ئاجئےئ۔ بضغ فصن ونجئن ےہ ائوئر بج ہ زئائدئہ ڑھبئات ےہ و وپئرئا ونجئن وہ اتکس ےہئ۔ امہئرئی امجئت وک اچئےئ 

ئہ ُکل انئرکئدئی ائاعئل ےس دئوئر رئا رکئںئ۔ وئہ ائخ و ائےن ےنت ائوئر دئرئت ےس اچس قلعت ںیہن رئیت وئہ ےب لھپ 

ئرئہ اجئی ےہئ۔ و دئوھ ائر مت ولئگ امہئرئے ائل دصقم وک ہن وھجمس ےگ ائوئر رشئائط رپ اکئر دنب ہن وہ ےگ و ائن وئدئوئں 

ئےک وئائرئث مت ےسیک نب ےت وہ و دخئائاعتئٰی ئے ںیمہ دئےی ںیئ۔’’
�ئئ( �ئ �ئ ہحفص  وئم  دل  ئ)ئوفئائت 

ئرئائےئںیئ۔ ائہل اعتئٰی  ائدئہ  ائاخئس  ئرضحئت ۃفیلخئائحیس 
ئرضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم یک تثعب ےک دصقم وک رہ 
ائالئح  ئائدمئی وک رہ وئت ائےن اسئےن رئان اچئےئ ویکئہک ہ امہئرئی 
ائس دصقم ےک وصحئل ےک ےئل  ائوئر  ذئرئہع ےہ  ڑبئا  ائک تہب  ئاک 
وئائالئم یک تعیب ںیم  ائٰولئۃ  ائدمئی رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع  ئی رہ 
ئائل وہئا ےہئ۔ یہی زیچ ےہ و ںیمہ دئوئرئے املسمئوئں ےس یھب 
ئائوئر ریغئوئں ےس یھب اتممئز رکئی ےہئ۔ رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ 
ئوئائالئم یک تثعب اک دصقم ایک اھتئاس ہ ٓائؑپ ئے یئک ہگج ذئرک رئائا 
ئےہ ہ وئہ دصقم دنبئے وک ائہل اعتئٰی ئےک رقئب رکئان ےہئ۔ وئہ رئائےت 
ںیئ۔  رئائےت  ےک  وصحئل  ےک  رقئب  ئےک  اعتئٰی  ائہل  و  ےہ  ئدئاھئان 
ائن دنلبئوئں رپ ےل اجئان ےہ سج  ئدنبئے ےک وقتئٰی ئےک ایعمئر وک 
ئےس وئہ دخئائاعتئٰی ئےک رئگ ںیم رئنی وہ ائوئر یہی ائںی ںی و ںیمہ 
ئائس ائرئک ونکئںی ںیم رئے ےس اچبئے رئںی ی سج ےس مہ ا 
ئامہئرئے ائپ دئائدئا ےلکن ےھتئ۔ و ائںی ںیمہ رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع 
ئائٰولئۃ وئائالئم ے اتبئںی وئہ وکئی یئن ائںی ںیہن ںیئ۔ دئرئائل و 
ئہ ائںی ائس میلعت یک وئائت ںی و دخئائاعتئٰی ئے رقئٓائن رکئم ںیم 
ئںیمہ دئی ںیئ۔ ہ وئی ائںی ںی ںیہنج ٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلص ے ائےن 
ئُائوئہ ےس امہئرئے اسئےن شیپ رئائا ائوئر ائس ےک وئہ ائٰیل ئایعمئر اقئم 

ُخُلٍق  لََعٰلی  َک 
َ َوِانّ ئرئائے ہ ائن رپ ائہل اعتئٰی ئاک ہ ائالئن ےہ ہ 

ائالخئق رپ اقئم  ئدئرئہ ےک  ائٰیل  �ا وُت تہب  ً
یق�ی�ن � ئائوئر  َعِظْیٍم)ئائمل:5( 

ئےہئ۔ ائوئر ومئونئں وک ہ مکح ےہ ہ و ُائوئہ ائس رئوئل ے اقئم رئائا 
ئائوئر و اقئم رک دئا ائس رپ انلچ اہمتئرئا رئض ےہئ۔

�ئئ( �ئ�ئ�ئ�ئئء ہحفص  ائرپئل  �ئ�ئ؍  ائرٹئلنش  �ئ�ئ�ئ�ئئء وبطمئہ ائلض  ائرپئل  ئ)ئہب ہعمج�ئ؍ 

 ؕ ِبِہۡم  ا  یَۡلَحقُوۡ لَّمَا  ِمۡنُہۡم  یَۡن  َخِر ٰا ّوَ 
﴾۴ ﴿ لَۡحِکۡیُم  ا یُۡز  لَۡعِز ا ُہوَ  َو 

ئرئہم: ئائوئر ائیہ ںیم ےس دئوئرئوئں یک رطئف یھب )ئائےس 
ئوعئث ایک ےہ( ئو ائیھب ُائن ےس ںیہن ےلمئ۔ وئہ اکئل ہبلغ وئائا 

ئائِب ئتمکح ےہئ۔ )ئائوئر( 

)4 )ئائۃعم:

ئیکین یک رئبی دئےن وئائےل وک یھب یکین رکئے وئائےل انتج وثئائب اتلم ئیکین یک رئبی دئےن وئائےل وک یھب یکین رکئے وئائےل انتج وثئائب اتلم ئےہئےہ
ئرئوئل ائہل یلص ائہل ہیلع وئمل رئائائ۔‘‘ئسج صخش ے ریمئی وتنسئں ںیم ےس یسک ائیس تنس وک زئدئہ ایک و ریمئے دعب رمئدئہ وہ یکچ 
ئیھ و ائےس ائان وثئائب ےلم اگ انتج ائس رپ لمع رکئے وئائولئں وک ےلم اگئ، ئائوئر ائن ےک وثئائوئں ںیم ھچک یمک ہن وہ یئ، ئائوئر سج ے وکئی 
ئائیس دبئت ائاجئد یک ےسج ائہل ائوئر ائس ےک رئوئل دنسپ ںیہن رکئے ںی و ائےس ائان انگئہ وہ اگ انتج ائس رپ لمع رکئے وئائولئں وک وہ اگئ، 

ئائس ےس ائن ےک انگئوہئں ںیم وکئی یمک ہن وہ یئ۔’’
)209 دحئث:  امیتت  سنۃقد  احیا  من  المقدمۃباب  کتاب  ماجہ۔  ابن  )سنن 

ئٓائؑپ ئیک تثعب اک دصقمئدنبئوئں وک ائہل ےک رقئب رکئان ےہئٓائؑپ ئیک تثعب اک دصقمئدنبئوئں وک ائہل ےک رقئب رکئان ےہ

ئامہئرئی امجئت وک اچئےئ ہ ُکل انئرکئدئی ائاعئل ےس دئوئر رئا رکئںئامہئرئی امجئت وک اچئےئ ہ ُکل انئرکئدئی ائاعئل ےس دئوئر رئا رکئں
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ئدصئائے ریشبئدئرئائِر ئالخئتئدئرئائِر ئالخئت
ئائاسئن یک زئدئی ںیم ائالئب دیپئا رکئے ےک ذئرئائع

ائزعئز رئائےئںیئ۔ ائہل اعتئٰی ئرصئہ  ائدّئہ  ائاخئس  ئرضحئت ۃفیلخئائحیس 
ئائس   )34 ائدجئۃ:  )حٰم  الُْمْسِلِمیَْن   ِمَن  ِنْی 

َ ِانّ َقاَل  ّوَ َصالًِحا  َوَعِمَل  ِہ 
ٰ
الّل ِالَی  َدَعآ  ّمَْن  ِمّ َقوْلًا  اَْحَسُن  “َوَمْن 

ئٓائت اک رئہم ہ ےہ ہ ائوئر ائت ےنہک ںیم ائس ےس رتہب وکئن وہ اتکس ےہ و ائہل یک رطئف البئے ائوئر کین ائامئل اجب ائے ائوئر 
ائوئر ائن امتئم وصخئایئت وک ےٹیمس وہئے  ئےہ ہ ںیَم ًانیقی ئاکئل رئائربئدئائرئوئں ںیم ےس وہئںئ۔ ہ ٓائت ائک اکئل اثمئل ےہ 
ئےہ و ائک ومئن اک اخئہ وہئان اچئےئئ۔ ائک یقیقح املسمئن ےس زئائدئہ وکئن ائن ائوئں وک رکئے وئائا وہ اتکس ےہئ۔ ائہل اعتئٰی ئے 
ئو ہ نیت ائںی ا نیت وصخئایئت اتبئی ںی ائر یسک ںیم وہئں و ائس یک زئدئی ںیم ائالئب دیپئا وہ اتکس ےہ ائوئر ائےس صخش یک ہن 
ئرئف ائین زئدئی ںیم ائالئب دیپئا وہ اتکس ےہ ہکلب اعمئرشئے ںیم یھب ائالئب دیپئا رکئے وئائا نب اتکسئےہئ۔ ہ و نیت ائںی 
ئںی ینعی دئوئت ائی ائہل رکئانئ، ئلمع ائح رکئان ائوئر ائائت ائوئر رئائربئدئائرئی اک ومنئہن دئاھ رک ہ ائالئن رکئان ہ ںیم ائہل اعتئٰی ئائوئر 
ئائس ےک رئوئل یک امتئم ائوئں رپ لمع رکئے وئائا ا لمع رکئے یک یتح ائدقئوئر وکئش رکئے وئائا وہئںئ۔ ہ ائںی ائیس ںی نج 
ئںیم ےس یلہپ ائت ائک ومئن وک دئین ملع ےنھکیس ائوئر ائےس دئای وک اھکسئے وئائا انبئی ےہئ۔ و ہ اھکسئی ےہ ہ دئای وک اتبئؤ ہ ائہل اعتئٰی 
ئےک قح ایک ںی ائوئر مت ے ائںیہن سک رطئح ائدئا رکئان ےہئ۔ ہ اتبئی ےہ ہ دئوئرئوئں وک اتبئؤ ہ ائہل اعتئٰی ئے مت رپ ائک دئوئرئے 
ئےک ایک وقحئق رئےھ ںی ائوئر مت ے ائںیہن سک رطئح ائدئا رکئان ےہئ۔ دئوئرئوئں وک اتبئے یک رطئف یھبت وئہ دیپئا وہئیت ےہ بج 
ئدئوئرئوئں ےک ےئل ائک دئرئد دئل ںیم وہئ۔ ائن وک اطیشئن ےک رنئے ائوئر ہضبق ےس اچبئے ےک ےئل ائک ڑتئپ ائوئر وئہ وہئ۔ 
ئابئدئائرئنٰ ےک رئوئہ وک ڑبئائے ےک ےئل ائک ڑتئپ وہئ۔ سج ںیم ہ وصخئتی دیپئا وہ اجئے ا ائہل اعتئٰی ئےک رقئب ائے ےک 
ئےئل ائک ذجئہ ائوئر وشئق وہ اخئص وطئر رپ ائےس احئائت ںیم ہکبج اطیشئن ےک وصنمئےب ائوئر ائہل اعتئٰی ئےس ُدئوئر رکئے ےک ےئل 
ئفلت دئویپئں ےک اسئائن ائین ائاہ وک ےچنہپ وہئے ںیئ۔ ائےس احئائت ںیم دخئا اعتئٰی ئاک وخئف رئےن وئائا ائوئر ائس ےک رقئب 

ئوک التئش رکئے وئائا ی ہ وکئش ائوئر دجئوئدہ رک اتکس ےہئ۔
ئرھ دئوئرئی وصخئتی ہ ےہ ہ رئائا ہ لمع ائح اجب ائؤئ۔ ینعی ائہل اعتئٰی ئائوئر ائس ےک دنبئوئں ےک قح ائدئا رکئے یک رطئف 
ئہن رئف وئہ دئو ہکلب وخئد ائک اثمئل نب رک ائان ومنئہن دئوئرئوئں ےک ےئل اقئم رکئو وئرئہن ائر ائان لمع ںیہن و اہمتئرئا دئین ملع یھب 
ئےب افئدئہ ےہ ائوئر ائہل اعتئٰی ئیک رطئف البئے اک لمع یھب ائہل اعتئٰی ئیک ربئاکئت ائوئر رتہب اتنئج ےس اخئی وہ اگئ۔ بج ہ وصئرئاحئل 
ئوہ و رھ دئوئت ائی ائہل یک امتئم وکئںی اکیبئر ںیئگئ۔ ائوئر ائہل اعتئٰی ئیک رئا یھب رھ احئل ہن وہئیئ۔ ائوئر رھ رسئی وصخئتی 
ئائوئر ائس ےک رئوئل  ئہ ایبئن رئائی ہ یقیقح ومئن ہ ائالئن رکئے ہ ںیَم اکئل رئائربئدئائرئوئں ںیم ےس وہئںئ۔ ینعی ائہل اعتئٰی 
ئےک ائاکئائت رپ اکئل ائامئن ائا وہئں ائوئر ہن رئف ائامئن ائا وہئں ہکلب ائن وک ائین زئدئی اک ہصح انبئا وہئںئ۔ ںیَم دئن وک دئای رپ 
ائوئر رئائربئدئائرئی یھب ٓا اجئی  ائوئر اظنئم امجئت یک ائائت  ائوئر رئوہئں اگئ۔ رئائربئدئائرئی ںیم ۂفیلخ وئت  ئدقئم رکئے وئائا وہئں 
ئےہئ۔ ہ انہک ہ ںیم ڑبئی غیلبت رک رئا وہئںئ، ئریمئے اپئس ڑبئا ملع ےہئ، ئےھ یسک اظنئم یک رضئوئرئت ںیہن ےہئ، ئہ رطئق ائہل اعتئٰی 
ئوک دنسپئںیہن ےہئ۔ ائس زئائے ںیم ائہل اعتئٰی ئائک امجئت اقئم رکئان اچئات اھت ائوئر ائس ے اقئم رک دئیئ۔ سپ ائس ےک اسئھ ڑجئان 

ِنْی 
َ ِانّ ئائہل ڑبئی ائیھ ائت ےہ نکیل ہ ائالئن یھب رضئوئرئی ےہ ہ  ائٰی  ئرضئوئرئی ےہئ۔ ائہل اعتئٰی ئے رئا دئا ہ کشیب دئوئت 

ائی رطئح لمع  ائالئن رکئا وہئںئ۔  ائٰیل ئایعمئر اقئم رئےت وہئے رئائربئدئائرئی اک یھب  ائائت ےک  الُْمْسِلِمیَْن ئہ ںیم  ِمَن 
ئائح ائوئر کین لمع ائوئر وقتئٰی ئےک ایعمئر یھب ائی وئت احئل وہئے ںی بج ائائت ائوئر رئائربئدئائرئی اک ایعمئر یھب دنلب وہ اگئ۔ 

ئضع دئہع اظبئرہ کین ا دئن اک اکئم رکئے وئائےل ولئگ ائےس وہئے ںی نج اک ائاجئم رظن ٓائا ےہ ہ ائاھ ںیہن وہئائ۔
ئسپ ائہل اعتئٰی ئرئائا ےہ ہ ائک ومئن وکئ، ئائک دمعئہ رئن ائت ےنہک وئائےل وک یھب ائٰیل ئومنئہن دئاھئے وئائےل ےک ایعمئر 
ئائس وئت احئل وہئں ےگ ائوئر ہجیتن زیخ وہئں ےگ بج وئہ ہ ائالئن یھب رکئے ہ ںیَم رئائربئدئائر وہئا وہئںئ۔ ںیَم ائہل اعتئٰی ئےک 
ئانبئے وہئے اظنئم یک اکئل رئائربئدئائرئی ائوئر ائائت رکئا وہئںئ۔ ائوئر مہ ائدمئوئں ےک ےئل ہ ایعمئر و اکئل رئائربئدئائرئی ےک 
ئںی یھبت اقئم وہئں ےگئ، ئامہئرئی غیلبت یھبت اکئایئب وہ ی ائوئر امہئرئی ایکینئں یھبت لمعِ ئائح الہکئںی ی بج مہ رضحئت حیسم ومئوئد 
ئہیلع ائٰولئۃ وئائالئم ےک دعبئاظنئم الخئت یک یھب وپئرئی ائائت رکئے وئائےل وہئں ےگ ائوئر الخئت ےک زئر ائاظئم و اظنئم 
ئےہ ائس ےس یھب اعتئوئن رکئے وئائےل وہئں ےگئ۔ امہئرئی ائرفئائدئی ائوئر ائامئی وکئوشئں ںیم ربئت یھبت ڑپئے ی بج امجئت 

ئاک رہ رئد ائوئر رہ دہعئدئائر یھبئ، ئرہ اکئرئن یھب ائوئر رہ رمئی یھب اظنئم وک ےنھجمس ائوئر ائک دئوئرئے ےک قح ائدئا رکئے وئائا وہ اگئ۔”

�ئئءئ( �ئ �ئ �ئئ۔ئائرپئل�ئ �ئ رئومئدئہ ہعمج  ئ)ئہب 

دئوئت ائے  اجئن  وک  ھجم  وخمغئائر  ئائان 
دئوئت ائے  ائن  و  یھبک  انہک  ئریمئا 
وہکئں ںیم  و  اگ  وہکئں  ےس  دئل  ئدئرئد 
دئوئت ائے  اجئن  ہن  یھبک  وک  ائس  ئوغ 
دئل و  اگل  تم  ےس  دئای  ئوئرئی 
دئوئت ائے  اہجئن  ہ  ےہ  رئوئزئہ  ئدن 
ںیم ریپئی  ہ  دخئا  ائِد  و  ئرئھ 
دئوئت ائے  وئائن  ہ  ی  رئےھ  وک  ئھج 
و اگ  ےکھج  رطئف  یک  دخئا  ئر 
دئوئت ائے  رہمئائن  اگ  وہ  وخئد  یھب  ئوئہ 
ومئی اہب  ےب  ےگ  ںیلکن  ےس  ئائس 
دئوئت ائے  اکئن  ےہ  یک  ائالئم  ئائیس 
دبئین ائک  ےہ  اقئل  ئزئرہِ 
دئوئت ائے  دبئامئن  ہن  یھب  یھبک  ئوہ 
اخئومئش وہ  ائاس  ےک  نس  ئاگئایئں 
دئوئت ائے  زئائن  ںیہن  ںیم  ہنم  ئوئا 

ویکئں  اغئل  ےہ  وہئا  و  ےس  ئدئن 
دئوئت ائے  اگلئن  ںیہن  اتگل  ہپ  ئائس 
ےس ھج  ےکس  وہ  ہ  ھچک  و  ےل  ئرک 
دئوئت ائے  ائاحئن  ےہ  ہپ  ر  ئریئے 
اغئل رکئے  ےھجت  و  ےس  ئدئن 
دئوئت ائے  ائن  ہن  یھبک  اک  ائس  ئانہک 
و زخئائہن  اک  دئن  ےل  ئولئٹ 
دئوئت ائے  اہجئن  بس  ےہ  اغئل  ئویکئہک 
ائان اشنئن  ر  ےہ  رئان  وک  ئھج 
دئوئت ائے  اشنئن  و  ائان  اٹم  ئوخئد 

رئان  ر  ےگ  ڑپئں  ائاھئے  ئم 
دئوئت ائے  ائدئائن  و  ےہ  ئاچئات 
دئے وک  دخئا  ہگج  ںیم  دئل  ئائےن 
دئوئت ائے  اکمئن  وہ  ںیم  تنج  ئائہ 
ڑبئے ائن  ہ  ائر  ےہ  ئاچئات 
دئوئت ائے  ائن  ٓائن  ائین  دئے  ئوھئڑ 
اجئت ہ  و  ہن  رئہ  ںیم  ےنیپ  ئاھئے 
دئوئت ائے  انئن  و  وُقْئت  ہن  ےگ  دئں  وک  ئھج 
رکئے رئم  ائان  ائہل  ہپ  ئھج 
دئوئت ائے  رہمئائن  ہپ  ھج  وہ  ئائوئر 
ائدمؑ رھگ  ےہ  ایگ  رک  ںیم  ئدئل 
دئوئت ائے  ایبئن  ریئا  اسئدئہ  ےہ  ئایک 
ائآئر وہئں  دئا  رکئا  ہ  ئںیم 
دئوئت ائے  اکمئن  وہ  ںیم  تنج  ئریئا 

�ئئءئ( �ئ �ئ �ئ یئم  �ئ  ئ)ئائمک 
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ذئہ  یک  انجلئت  ئوئر  ا ائاصئر  ےس  وحئائہ  ےک  ومیظنتئں  ذئیل  ںیم  ائدمئہ  ئامجئت 
یک  یگتخپ  امسجئی  و  ائدئی  اہجئں  رمع  ےہئ۔ئہ  اتکس  اج  ایک  یھب  ئزئہ  ائدئا اک  ئرئوئں  ئدئا
ولعمئم  ےہئ۔  یھب  Spirtual Maturityئیک  یگتخپ  رئوئاحئی  وئائں  ئےہ 
ائس ہتخپ رمع ےک دعب ّوبنئت  ائالئم وک یھب  یھم  عل� ائایئء  ائایئء ےک اطمئق  ئائرئخ 
احلئظ ےس  دئویئی  ائر  رئائ۔  اجئا  رئائا  ئرئوئں ےس رئرئائز  دئا ذئہ  ائاشئن  ئیک میظع 
چین  ئوئچ  ا ےک  اکئرئوئائر  ںیم  وصئرئت  یک  رکئے  اکئرئوئائر  وک  ائاسئن  و  ئدئںیھ 
المئزئتم رکئے یک  وئائتی اچئسی اسئل ےک دعب ی احئل وہئی ےہئ۔  ئےس 
ئوصئرئت ںیم دئم وھپئک وھپئک رک رئےن یک وئچ اچئسی اسئل ےک دعب ی 
رئقئ،ئیکین  ںیم  رُبئے  ئوئر  ا ےسئائےھ  احلئظ  وئذئیب  ئوئرئدئین  ا ےہئ۔  وہئی  ئدیپئا 
دیپئا  رکف  یک  ونسئائرئے  ائتب  ائین  ئوئر  ا اتیلئےہئ۔  زیمتئرکئانئھک  ںیم  دبئی  ئوئر  ئا

ےہئ۔ وہئی  یکچ  ئوہ 
ئوئر  ئیہی رمع ائیس ےہ سج ںیم ائرث ولئوئں ےک وئائدئن ایحئت وہئے ںی ا
ائک  ےس  احلئظ  دئوئوئں  ائن  ںیئ۔  وہئی  یکچ  وہ  دیپئا  یھب  ئوئائدئں  ا ائین  یک  ئائن 
ج�نہ یک ربمم وہئے یک وصئرئت ںیم ائں  ئوئر ل� ئانئرئےک ےئل ائپ یک تیثیح ےس ا

ائس دئا اک وئرئد تہب رضئوئرئی ےہ ہ ئیک تیثیح ےس 
َواَْن  َوالَِدّیَ  َوَعلٰی  َعَلّیَ  اَنَْعْمَت  ِتْی 

َ الّ َرنِْعَمَتَک 
ُ
اَْشک اَْن  اَْوزِْعِنْی  َرِبّ 

ِمَن  َوِانِّْی  ِالَْیَک  تُْبُت  ِانِّْی  ّیَِتْی  رِّ
ُ
ّذ فِْی  لِی  اَْصِلْح  َو  تَْرٰضُہ  َصالِحًا  اَْعَمَل 

) ئ� 6 ف: حقا لا ا ( ۔ لُْمْسِلِمیَْن ا

ئدئا  ا ئائے ریمئے رئبئ!ئےھ وئقی اطع رک ہ ںیمئریئی ُائس تمعن اک رکش 
ائامئل اجب  ائےس کین  ئوئر  ا وئائدئن رپ یک  ئوئر ریمئے  ئرک وکسئں و و ے ھجم رپئا
یھب  یک  ئوئائدئ(  )ئا ُذئّرئتّ  ریمئی  ےئل  ریمئے  ئوئر  وہئا رئائی  وُت  ےس  نج  ئائوئں 
ںیم  ہبش  الب  ئوئر  وہئںئا رکئا  رئوئع  رطئف  ی  ریئی  ںیم  �ا  ً

یق�ی�ن � رکئ۔  ئائالئح 
ئںئںیمئےسئوہئںئ۔ ئر ئا ئربئد ئرئا

ائاسئن  ائہل ابتئرئک و اعتئٰی ے  ائن وتمعنئں اک ذئرک رک ےک و  ئائک رطئف 
اکتئفی  یک  وئائدئن  ئوئر  ا ںیک  انئزئل  رپ  ُائس  وصئرئت  یک  دیپئائش  لمکم  ئیک 
دمئرظن  وک  ائن  و  رہھٹئا  وئائرئث  وئہ  اک  ئوئرئامئء  ا ےسئوئائاضئل  ئےکئربئدئائت 
رطئف  ئوئرئدئوئرئی  ئدئائرکئانئےہئا اکئرکشئا یقیقح  ائک  ائےن  رطئف  رکئائک  ئرئھ 
ئوئر  ےہئ۔ئا یھب  ےکئوضئرئانک  اعتئٰی  ائہل  اجبئائےئےکئےئل  ائامئل  ائح  ئکینئ، 
ےک  اپئے  وک  ایعمئرئوئں  ائٰیل  ےک  رئتی  و  ائالئح  یک  ائن  ںیم  قلعت  ئوئائدئےک  ئا
ذئہ  ائمہ  ئوئر  ا ڑبئی  تہب  انئے  ےہئ۔ئائس  ائین  یھب  دمئد  ےس  اعتئٰی  ائہل  ئےئل 
ئدئا رکئے یک  ا ئاسئی  آ ئرئائںئائاسئن ےک دنکئوئں رپ ڑپ یکچ وہئی ںیئ۔ئنج وک  ئدئا

ےہئ۔ رکئا  یھب  دئا  ئوئر  ا ےہ  رئات  یھب  الئتی  ئوئہ 
رقئٓائن  احلئظ ےس  ئدئی  ائرفئا اک  ائک ربمم  نہ یک  ج� ل� ئوئر  ا انئر  انئےئائک  ئائس 
ئوئر ائس رمع وکئچن رک و اکئم ٓائاق و ومئٰی رضحئت دمحم یفطصمملسو هيلع هللا ىلص ائہل  ئںیم ذئرک ےہ ا
ائانئےئیک وکئش رکئں  ئاعتئٰی یک رئائےکئوصحئل ےکئےئل ایک رکئے ےھتئ۔ئوئہ 
دئرئائت رکئے  رئےہئ۔ سج ںیم یسک ےک  وقئل دم رظن  اکئہ   ؓ ائہش  ئوئرئرضحئت  ئا
ئرئ،  ٓائپملسو هيلع هللا ىلصئاکئرکئدئا ئہ  ن  ٓا لُقْر ا ُخُلقُٗہ  َن  کَا ہ  اھت  رئائا  ے  ٓائؓپ  ئرپ 
ائےن  ئرئوئائالخئق رقئٓائن رکئم یک امیلعتئت ےکئنی اطمئق ےھتئ۔ئںیمہ یھب  ئائوطئا
وکئش  ئوئر  ا رکف  یک  ےننب  امن  رقئٓائن  ئوئر  ا اچئےئ  رکئان  التئش  ںیم  رقئٓائن  وک  ئٓائپ 

اچئےئئ۔ ئرکئی 
ذئرک ائہل اک تیثیحب میظنت  ذئرکئائاصئر  ائہل اک تیثیحب میظنت  ئائاصئر 

ئائہل اعتئٰی ے وئرئۃ ائفص ںیم رضحئت ٰیسیع ہیلع ائالئم ےک ائس وئائہع 
ئوئر ائوہئں ے وئائب  ئرئوئں وک اکپئرئا اھت ا ئاک ذئرک ایک ےہ بج ائس ے ائےن وحئا

ِہئ” اک رعنئہ دنلب ایک اھتئ۔ ٰ
ئںیم “نَْحُن اَنَْصاُر الّل

اکپئرئرپئیھب  ومئوئدئیک  حیسم  ںیم  َدئوئر  ےک  ٓائرئن  ہ  اھت  ائزئم  رطئح  ئائی 
ائدی  تیعمئ،  دنلبئرکئےکئائین  ِہئ”ئاکئرعنئہ 

ٰ
لّل ا ُر  اَنَْصا نَْحُن  ےکئائےنئوئائےلئ“  ئائس 

ائانبئک  اسئہ  �ئ  �ئ �ئ یک  ائدمئہ  امجئت  اکئائاہئرئرکئےئ۔ئانئہچ  ائےنئائالخئص  ئوئر  ئا
ےک  ےہئوئائہل  ڑپئی  ےسئرھئی  وئائاعئت  ائےسئرئوئن  ےک  وئافئدئائرئی  ئائرئخ 
یئ۔ رئےہ  ایتئر  یھب  ئوئرئٓائدنئہ  ئا ایتئرئےہئ، ایتئرئیھ  اگلئےئوک  رعنئہ  اکئرہئوئت  ئدمئدئاگئر 

ےہ  دنلبئرکئا  رعنئہ  اک  ِہئ”  ٰ
الّل اَنَْصاُر  نَْحُن  وھئائڑبئائ“  رہ  ںیم  امجئت  ئو 

ائک  مسمّٰی 
ا ائم  انئم ےس  ائس  اجئان ہ  ئنکیل رضحئت حلصم ومئوئدؓ ے رضئوئرئی 

�ئئء وک ہب  �ئ �ئ�ئ �ئئوئائی  �ئ ٓائپ ے  اجئےئ۔ انئہچ  دئی  اقئم رک  ئمیظنت یھب 
ںیئ: رئائے  ٓائؓپ  رئیھئ۔  ےس  ائافئظ  ائن  اینبئد  یک  ائہل  ائاصئر  سلجم  ںیم  ئہعمج 

ائہل  ائاصئر  وئہ  ںی  ٓائدئی  دئر  سج  وئائےل  رمع  ئوئرپ  ا ےس  اسئل  ئ“ئاچئسی 
وئہ امتئم ولئگ و اچئسی  اقئدئائن ےک  ئوئر  ا ائنم انبئںی  ائک  ائین  انئم ےس  ئےک 
ائزئی وہ اگ ہ  ائن ےک ےئل یھب  ئوئرپئںیئائس ںیم رشئک وہئںئ۔  ا ئاسئل ےس 

رکئںئ” وئف  ےئل  ےک  دئن  دخئتم  ہٹنھگ  ٓائدئھ  رئوئزئائہن  ئوئہ 
�ئئ(  �ئئ-�ئ �ئ ص  ئوئل  ا دل  ائرئائد  ئ)ئلی 

ئائدم ہل ہ ائنم ٓائج دئایئےکئوکئے وکئے ںیم ائین ڑجئں وبضمئی ےس 
ائالخئص و دفئائتی ےس رئم ےہئ۔ ئوئر ائس یک ائرئخ رقئائیئ، وئافئ،  ا ئاگئڑ یکچ ےہ 
ائس وحئائہ ےس رئائے ںیئ۔ ائہل اعتئٰی  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  ئرضحئت ۃفیلخ 
ذئرک رقئٓائن دیجمئںیمئائاصئر  ائرئائد ںی نج اک  وئہ دینچئہ  ئ“ئٓائپ بس ولئگ 
ےک  وہئائہل  ائے  ائامئن  ولئوئ!ئو  وئہ  ےہئ۔ئائے  ایگ  ایک  ںیم  ائافئظ  ےک  ئائہل 
ئرئوئں  ئائاصئر نب اجئؤ ائہل ےک ائاصئر نب اجئؤئاس ہ ٰیسیع نب رمئم ے ائےن وحئا
رئائامئی رکئے ںیم ریمئے  ائہل یک رطئف  ئےس اہک اھتئ)ئہئ(ئہ وکئن ںی و 

ںیئ۔ ائاصئر  ےک  ائہل  مہ  ہ  اہک  ے  ئرئوئں  وہئںئ؟ئوحئا ئائاصئر 
ائہل ےک دئن ےک ےئل دمئدئاگئر نب اجئؤئائرئہ رضحئت  ئسپ ائے ومئونئ! مت 
بس  وئائےل  رکئے  تعیب  یک  ٓائپ  وہئے  ےتہک  کیبل  رپ  ٓائوئائز  یک  ومئوئؑد  ئحیسم 
ےک  امجئت  ائومئوئؓدئے  صلح 

لم
ا رضحئت  ںیئنکیل  ائاصئر  ےک  ٓائپ  بس  ئےک 

زئائد ےہ ائہ  ائہلئ”ئرئاھ نج یک رمع اچئسی اسئل ےس  “ئائاصئر  ئدئاکئانئم  ائرئا ئائن 
ائےس ولئگ ںی وہنجئں ے دخئا اعتئٰی ےک  وئہ  ائن ےک دمئرظنئہ رئےہ ہ  ئہشی 
فص  ہشی  ےئل  ےک  لیمکت  یک  نشم  ےک  ومئوئدؑ  حیسم  رضحئت  ئوئر  ا دخئتم  یک  ئدئن 
ئوئل ںیم رئےن اک دہع ےئک رئان ےہئ۔ئسپ ائس ولہپ ےس ٓائپ رپ تہب اھبئرئی  ئا
ائامجئًائائاصئر ےک دہع ںیم ایبئن  ئرئائں  دئا ئرئائں ائد وہئی ںیئ۔ وئہ ذئہ  دئا ئذئہ 
وئہ ہ ںی ہ  ئوئر  ا دئرہئائے ںی  رہئائالئس ںیم  ائےن  ٓائپ  ئرکئدئی یئگ ںیئےسج 
دئم  ٓائر  ےئل  ےک  الخئت  اظنئم  ئوئر  ا ائائت  ئوئر  ا وبضمئی  یک  ائدمئت  ئائالئم 
ئوئر ائس ےک ےئل ڑبئی ےس ڑبئی رقئائی شیپ رکئے  ئک دجئوئدہ رکئی ےہئ۔ئا
وئائہت  ائدمئہ ےس  ئوئائد وک ہشی الخئت  ا ائین  ئوئر  ا ئےک ےئل ہشی ایتئر رئان ےہ 
دئولئں ںیم ہفیلخ وئت ےس تبحم  ائن ےک  ئوئر  ا رئان ےہ  ئرئےن یک نیقلت رکئے 
رپ  ائس دہع  ائنی ےہ ہ  ائاشئن بصن  ئوئر میظع  ا ائان میظع  ہ  ئدیپئا رکئی ےہئ۔ 
ےہئ۔ئ’ئ’ اچئات  دئوئائیگ  ئوئر  ا زعئم  ائک  اھبنئان  وک  اقتئوئں  ےک  ائس  ئوئر  ُائرئانئا ئوپئرئا 
�ئئص�ئئ( ائرئائدئدل  ئ)ئلی 

ایک  ہ  اچئےئ  انیل  اجئزئہ  ائان  ےس  ںیم  مہ  وک  ائک  رہ  رئائائ۔ئ‘ئ‘ئسپ  ئرھ 

رئو ےس دئےتھ  ئائایئء یک ٓائت ایگئرئہ وکئفلت افتئریئیک  ا ئمہ بج وئرئۃ 
ئوئر ائن ےک اخمئنی  ئںیئو ائس ہجیتن رپ ےتچنہپ ںی ہ ائس وئرئت ںیم فلت ائایئء ا
ئوئر وقئومئں وک ہبنتم ایک ےہ ہ مت ےس ےلہپ یھب ضع وقئںیمئائےن ائےن  ئاک ذئرک ےہ ا
ئوئر ائن ےک ائاجئم اک ذئرک رقئٓائن ںیم ومئوئد ےہئ۔  ئَدئوئر ےک ائایئء وک الٹھج یکچ ںی ا

ئایک مت ائان ذئرک رقئٓائن ںیم ںیہن اپئےئ۔
ےہئ: رئائا  اعتئٰی  ئائہل 

)الأنبیاء:11( تَۡعِقُلوَۡن  اََفلَا   ؕ ُرکُۡم 
ۡ
ِذک فِۡیِہ  کِٰتًبا  ِالَۡیُکۡم   

ۤ
اَنَۡزلَۡنا لَقَۡد 

ذئرک  اہمتئرئا  ںیم  سج  ےہ  ُائائرئی  اتئب  وئہ  رطئف  اہمتئرئی  ے  ئًانیقیئمہ 
رکئےئ۔ ںیہن  لقع  مت  ایک  سپ  ےہ  ئومئوئد 

 foot( احئےی  تحت  ےک  ٓائت  ائس  ے  ئائّوئلؓ  ا ائحیس  ۃفیلخ  ئرضحئت 
ےہئ: رئائا  رحتئر  ںیم  noteئ( 

انبئےئ۔  ںیہن  ویکئں  دئوتئرئائلم  رک  ڑپئھ  وئُائےس  ُائائرئی  ئاتئب 
ےتچبئ۔ ںیہن  ویکئں  ےس  ئدبئوئں 

�ئئ( �ئ �ئ �ئئہحفص  �ئ ٓائت  ئائایئء  ا وئرئۃ  ٓائت  )ئزئر   

ُائائرئی ےہ سج رپ لمع رکئے ےس  ائیس اتئب  ئوضئں ے اھکل ےہ ہ 
ٓائے ںی ہ اہمتئرئا  انئے یہی اعمئی اسئےن  اپئؤ ےگئ۔ئائس  ئوئر رشئف  ا ئمت زعئت 
رقئٓائن  وک  ٓائپ  ائےن  ایکئےہئ۔ئمت  ںیم  اتئب  ائاشئن  میظع  ےئائس  اعتئٰی  ئذئرکئائہل 

رکئوئ۔  ائایئر  یگتخپ  ںیم  ائامئوئں  ائےن  رکئوئ۔ئائمت  التئش  ئںیم 
ذتئرکئہ ںیم  رقئٓائن  رپ  وطئر  ئدئی  ائرفئا اک  ذتئرکئہئرہئائک  ںیم  رقئٓائن  رپ  وطئر  ئدئی  ائرفئا اک  ئرہئائک 

انئر  ائک  ائابئرئےس  ٓائت رپ وغئر ایک وئرمع ےک  ائس  ئاخئاسئر ےئبج 
نہ  ج� ل� ئوئر  ا احلئظ ےسئائاصئرئائہل  ئوئرئیمی  ا ائامئی  ئوئر  ا رئن  ج�نہ ربممئوک تیثیحب  ل� ئوئر  ئا

اپئائ۔ ومئوئد  ںیم  رکئم  رقئٓائن  ئوکئیھب 
ائاسئن وک  رئائا ےہئ۔ئمہ ے  ئائہل اعتئٰی وئرئۃئائائاقئف ٓائت وئہ ںیم 
ائس  ائےس  ائاسئن رکئےئ۔  وئائدئن ےس  ائےن  ئائدیئی تحیصن یک )ئےہئ( ہ 
ئوئر فیلکت ی ےک  ئیک ائں ے فیلکت ےک اسئھ ائےن ٹیپ ںیمئائاھئے رئاھئا
�ئئےنی  �ئ زئائہن  اک  ڑھچئائے  دئوئدئھ  ئوئر  ا لمح  ےک  ائس  ئوئر  دئائا منج  ائےس  ئاسئھ 
ائین  وئہ  بج  ہ  ک  ئاہئں  َسَنًۃ  بَِعیَْن  اَْر بََلَغ  َو ٗہ  اَُشّدَ بََلَغ  ی 

ٰ
حّت ئےہئ۔ 

رئب ےس اہکئ۔  ائےن  ائس ے  ئوئرئاچئسی اسئل اک وہ ایگئو  ا ئیگتخپ یک رمع وک اچنہپ 
َواَْن  َوالَِدّیَ  َوَعلٰی  َعَلّیَ  اَنَْعْمَت  ِتْی 

َ الّ َرنِْعَمَتَک 
ُ
اَْشک اَْن  اَْوزِْعِنْی  َرِبّ 

ِمَن  َوِانِّْی  ِالَْیَک  تُْبُت  ِانِّْی  ّیَِتْی  رِّ
ُ
ّذ فِْی  لِی  اَْصِلْح  َو  تَْرٰضُہ  َصالِحًا  اَْعَمَل 

۔ لُْمْسِلِمیَْن ا

رکش  اک  تمعن  ائس  ںیمئریئی  اطعئرکئہ  ئائےئریمئےئرئبئ!ئےھئوئقی 
ائامئل  کین  ائےس  ئوئر  ا یک  رپ  وئائدئن  ئوئرئریمئے  رپئا وئوئےئھجم  وکسئں  رک  ئدئا  ئا
یک  ئوئائدئ(  )ئا ُذئّرئتّ  ریمئی  ےئل  ریمئے  ئوئر  وہئا رئائی  و  ےس  نج  ائؤئں  ئاجب 
ئوئر الب ہبش ںیم  رئوئع رکئا وہئںئا ائالئح رکئ۔ انیقی ںیم ریئی ی رطئف  ئیھب 

ئ۔ ئںئںیمئےسئوہئں ئو ئر ئا ئربئد ئرئا
یھب  وئہ  و  ےہ  ذئرک  اک  رمع  اخئص  یسک  یک  ائاسئن  ائر  ںیم  رکئم  ئرقئٓائن 
ئ‘ئاچئسی اسئلئ’ ی ےہئ۔ ائس ںیم ائک رطئف ائاسئن ےک اچئسی اسئل وک ےنچنہپ 
وہئے  رکئے  ائابنئط  ےس  ائس  رطئف  دئوئرئی  ئوئر  ا رئائی  ایبئن  ائتی  ئیک 

ئائدئائرئہئائدئائرئہ

https://www.alfazlonline.org/
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ئاک ربمم وہئے یک تیثیح ےس وئہ امجئت اظنئم اک اپئدنب ےہ …ئ…ئرضحئت حلصم ومئوئد 
ئرئی ائہل ہنع اک ذئیل ںیمیظنت انبئے اکئہ دصقمئاھت ہ امجئت ےک رہ ےقبط وک امجئت 
activitiesئںیم ائل ایک اجئے ائہ رئی یک رئاتئرئںیم زیتئی دیپئائوہئ۔ رہ 
ئائک اک ائان ائان ائک ائہح لمع وہئائہ ائک دئوئرئے وک دئھک رک اسمئتق یک رئوئح 
��ڑئی یک رطئحئ، ائن یک رطئح دئوئوئں ربئائرب لچ رئےہ وہئںئ، 

� ئدیپئا وہئ۔ اگئڑئی یک �پ�
ئںی رکٹئائؤ اک وئائل ی دیپئا ںیہن وہئائ۔ئسپ ہ یھب ائہل اعتئٰی ےک ائاعئومئں ںیم 
اگئڑئی  ائدمئت یک  ائوئر  ائالئم  ائہ  دئر رکئں  ائس یک  ائاعئم ےہئ۔  ئےسئائک 
ائالئم اک ڈنھجئا دئای  ائوئر مہ  ��ڑئی رپ زنمئولئں رپ زنمئںی ے رکئی یلچ اجئے 

� �پ� ئائس 
ج�نہ یک میظنت یھب یلچن حطس ےس ےل  ل� …ئ…ئںیم اتھجمس وہئں ہ  ئںیم رہلئائا وہئا دئںیھ 
ائس یمک یک ذئہ  ئرکئ،ئائےن رہش یک میظنت ےس ےل رک رمئزئی حطس ک رئتی ںیم 
ئدئائر ےہئ۔ ڑبئے ڑبئے اسمئل ائد رکئے ےس رتہب ےہ ےلہپ ائین رئتی رکئںئ۔ 
ائالخئص ںیم  ائےن  وئائےل  ئاس ہ ںیم ے اہک امجئت ںیم ےئن ائل وہئے 
ئڑبئھ رئےہ ںی ائوئر دئای ےک رہ کلم ںیم ڑبئھ رئےہ ںی ائن وک دئھک رک اہجئں وخئی 
ئوہئی ےہ ہ ےئن ٓائے وئائےل ائالخئص ںیم ڑبئھ رئےہ ںیئ، ائہل اعتئٰی ے رضحئت 
ائوئر ائالخئص ںیمئڑبئےن وئائےل کلم کلم  ئحیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم وک یکین 
ئںیم اطع ےئک ںی ائوئر اطع رئا رئا ےہ ائوئر دئل ےس ےب ائایئر ائہل یک دم ائوئر رکش 
ئےک ذجئائت ےتلکن ںیئ، وئائں ہ رکف یھب وہئی ےہئ۔ رُپئائے ائدمئوئں یک رقئائویئں 

ائوئائدئں ائع ہن رکئدئںئ۔ ائن یک  ئوک ںی 
�ئئ( �ئ �ئئ۔�ئ �ئ ہحفص�ئ دئوئم  ہصح  دلئوئم  وھپئل  ےئل  ےک  وئائویئں  ئوئڑئین  ئ)ئا

تیثیحب  ربممئوک  یک  ج�نہ  ئوئرئرہل� انئرئا رہ  ےس  ںیم  مہ  ےس  احلئظ  ائس  ئسپ 
وغئر  رپ  ائرم  ائس  ائہل وک تیثیحب میظنت  ئائء  ا نہ  ج� ل� ئوئر  ا ائہل  ائاصئر  ئوئر سلجم  ا ئدئی  ئائرفئا
ائہلئ،ئائس ےک  ائےن ٓائپ وک رقئٓائن ںیم اپئے ںیئ؟ ایک مہ  ئرکئان ےہ ہ ایک مہ 
ا رکئے ںیئ؟  ئد  ا ائائت رکئے ںیئ؟ ایک مہ وجنپئہت امنئز  ائاکئم یک  ئرئوئل ےک 
ئوئر  ا رکئم  رقئٓائن  التئوئت  ایکئمہ  ںیئ؟  رکئے  ئدئا  ا دجہت  امنئز  وئائلئ،  مہ  ئایک 
ئرئہم ےک اسئھ ائےس ڑپئےت ںیئ؟ ایک مہ رئاضئن ےک رئوئزئے رئےت ںیئ؟ 
ٓائرئائہت ںی نج یک  ائالخئق ہنسح ےس  امتئم  ائن  ئایک مہ چس وئےت ںیئ؟ ایک مہ 
ئوئر احصئہ رئوئل یلص ائہل ہیلع وئمل ںیم ہ  ا ئاشنئدئی رقئٓائن و دحئث ںیم یتلم ےہ 
ائالخئق ہئیس ےس  ائن امتئم  ئائالخئق وکئٹ وکئٹ رک رھئے وہئے ےھتئ؟ ایک مہ 
ئرئی اک ائاہئر رکئے ںی نج وک رئک رکئے اک ذئرک رقئٓائن ںیم ومئوئد ےہئ؟ ئزیئا
ائدمئہل مہ رقئٓائی میلعت ےک نی اطمئق زئدئی  ائاس ےہ و ائدم ہل مث  ئائر 
ائالخئق رقئٓائن  ئیک دیلقت ںیم مہ یھب  الُقْرٓان  ُخُلقُٗہ  کَاَن  ئوئر  ا رئےہ ںی  ئرس رک 

ئےس زمئن ںیئ۔
ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

ئوئر  ا رہگئا  انتک  ہ  ہ  ےہ  ایک  یھب  وغئر  ےلہپ  ےس  اگلئے  رعنئہ  ئاک  ِہ  ٰ
الّل اَنَْصاُر  نَْحُن 

رقئائایئں  ئوئر  ا ےئل  ےک  ائس  ی  ڑپئں  دئین  رقئائایئں  ایک  ایک  ےہئ؟  رعنئہ  ئوئعی 
ےہئ،  ںیہن  گنجئ،ئوئپئ،ئوئہ  وکئی  اہک  یھب  ےلہپ  ے  ںیم  ہ  اس  ایکئ؟  ئںی 
اسئےن  ےک  ہنم  ےک  وئپ  ےہئ،ئیسک  ںیہن  وہئان  ڑھکئا  ٓائےگ  ےک  وئےل  ئیسک 
وئاھئڑئےکئٓائےگئڑھکئے وہئان ںیہن ےہئ۔  ئڑھکئے وہئانئںیہن ےہئ،ئریئوئں یک 
رئدئںیئوٹئائان  رطئح  یک  ائن  ےھت  احصئہؓ  وئٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلصئےک  ئمئ،  رکئا ئاحصئہ 
ئںیہن ےہئ۔ ائں ہ رقئائایئں یھب ائہل اعتئٰی یھبک اھبکئر ائاّ دئاّ ےل اتیل ےہئ۔ ومنئے 
ئاقئم رئےن ےک ےئل ائس رطئح رکئا ےہئ۔ نکیل رقئائی و ائس زئائے ںیم رکئی 
ئےہ وئہ ہ ےہ ہ ائین ابئدئوئں ےک ائٰیل ایعمئر اقئم رکئے ںیئ۔ ائےن اعمئرشئہ 

ںیئ۔ئ’ئ’ دئین  رقئائایئں  یک  ائولئں  ائےن  ںیئ۔  رکئے  ئدئا  ا وقحئق  ئےک 
�ئئ( �ئئص�ئ ائرئائدئدل  ئ)ئلی 

ائہل یک رمع اچئسی اسئل ےس رشئوئع وہئی ےہئ۔ وئا  “ئائاصئر  رئائائ:  ئرھ 
ئوئر وئچ ںیم رہگئائی  ئائاصئرئائہل یک رمع ںیم ائاسئن ائین یگتخپ یک رمع وک چن اجئا ےہ ا
ئوئر بج ہ وصئرئت وہ و ائس رمع ںیم رھ ٓائرئت یک رکف یھب  ئدیپئا وہ اجئی ےہئ۔ ا
ئوئر یہی ائک ائےس صخش اکئ، ائک ائےس ومئن اک رئوئہ وہئان اچئےئ سج  ئوہئی اچئےئ ا
ئوئر وقتئٰی ںیم رئی رکئے ےک ےئل ائس یک  ئوک ائہل اعتئٰی رپ ائامئن وہئ، نیقی وہ ا
ئوکئش وہ و رھ ائس یک ہ وئچ وہئی اچئےئ ویکئہک ائک ائدمئی ے ائےن دہع 
ئںیمئ، ِدہع تعیب ںیم ائس ائت اک ائرقئائر ایک وہئا ےہ ہ ائس ے وقتئٰی ںیم رئی 
ئوئر  ا ئرکئی ےہئ، امتئم ائٰیل ائالخئق ائانئے ںیئ، ائس ےئل ائس وک و ومعئی وطئر رپ 
زئائدئہ دیپئا رکئے یک  ائدئر تہب  ائےن  ئائس ہتخپ رمع ںیم اخئص وطئر رپ ہ وئچ 

ہ 
ٰ
ائاصئر ائہل ںیئ۔ ائک ائیس رمع ےہ و نَْحُن اَنَْصاُرالّل ئرضئوئرئت ےہئ۔ ویکئہک 

ئاک ائالئن رکئے ںیئ۔ ائن وک و رہ وئت ہ ائت ائےن ِشیپ رظن رئین اچئےئئ”ئ۔ 
�ئئ( �ئ �ئئص�ئ ائرئائدئدل  ئ)ئلی 

نہ  ج� ل� ائی  ئد  وحئائہ ےس رضحئت حلصم ومئوؓ ائس  نہ اک قلعت ےہ  ج� ل� ئاہجئں ک 
ںیئ: رئائے  ائہل  ئائء  ئا

ائالئحئ،  یک  رمئدئوئں  ئوئل  ا ںیئ۔  ےصح  ڑبئے  نیت  ےک  رحتئک  ئ‘ئائس  ئ‘
وکئی  ںیم  ائالئحئ۔ئدئای  یک  وچبئں  رسئے  ئوئر  ا ائالئح  یک  وئرئوئں  ئدئوئرئے 
ئوئر  ئوقئم اکئایئی احئل ںیہن رک یت بج ک وکئی دصقم ائس ےک اسئےن ہن وہ ا
ئوئر ےچب بس ل رک اکئم ہن رکئںئ۔ سپ رہ امجئت  ا ئائس ےک ےئل رمئدئ، وئرئت 
ئوئر وچبئں یک ائالئح رکئےئ۔  ئاک رئض ےہ ہ ائےن ائں ےک رمئدئوئںئ، وئرئوئں ا
ےھ  ےہئنکیل  رضئوئرئی  اہنئت  ایقئم  اک  نہ  ج� ل� ےئل  ےک  ائالئح  یک  ئوئرئوئں 
ئائوسئس ےک اسئھ انہک ڑپئا ےہ ہ ائےس رئض افکئہ ھجمس ای ایگ ےہئ۔ دن وئرئںی 
رضئوئرئی  وہئان  ائل  ںیم  ائس  ےئل  ائےن  ائی  ئوئر  ا ںی  وہئاجئی  ائل  ںیم  ج�نہ  ل�

ائغ  ئوئر بس  ا ائہل اقئم وہ  ئائء  ا نہ  ج� ل� ئںیہن ںیتھجمسئ۔ سپ رضئوئرئت ےہ ہ رہ ہگج 
ئوئر وکئی وئرئت یھب ائیس ہن رئےہ و ائس ےس  ا ئوئرئںی ائس ںیم ائل وہئں 

ائالئح وہ یت ےہئ۔ئ’ئ’ وئرئوئں یک  ذئرئہع ےہ سج ےس  ائک  ئائرہ وہ یہی 
�ئئ( �ئ �ئ ہحفص  ئوئل  ا دل  وھپئل  ےئل  ےک  وئائویئں  ئوئڑئین  ئ)ئا

ج�نہ ربممئائت وک ائن یک ذئہ  ئرضحئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی ے ل�
دئائیئ: ئرئوئں یک رطئف ائک ہگج وئں وئہ  ئدئا

نہ  ج� ئہشی ہ ائد رئںی ہ امجئیت اظنئم ائک رمئزئی اظنئم ےہ ائوئر دخئائمئ، ل�
وئت  ہفیلخ  رئائت  ربئائہ  یھب  ںیمیظنت  ذئیل  وئا  ائوئر  ںی  ںیمیظنت  ذئیل  ائاصئر  ئائوئر 
ائوئر ائےن رپئوئرئائم انبئی ںی نکیل امجئیت  ئےک ائتحت ںیئ، ائن ےس دہئائائت یتیل 
ائوئر ہفیلخ وئت ےک اقئم رکئدئہ اظنئومئں ںیم ےس  ئاظنئم اینبئدئی تیثیح رئات ےہ 
ئبس ےس ائا اظنئم ےہئ۔ رہ ذئیل میظنت اک ربمم امجئت اک یھب ربمم ےہ ائوئر امجئت 

دئا یک  دئائٓائج  یک  ئٓائج 

َفِقیْر َخیٍْر  ِمْن  ِالَّیَ  اَنَْزلَْت  لَِما  ِانّْی  َرّبِ 
�ئئ( ربمن�ئ ٓائت  ائصص  ئ)ئوئرئۃ 

ائس اک اتحمئج وہئںئ’ئ’ئ۔ انئزئل رکئےئ، ںیم  ائیھ زیچ ےک ےئلئ،ئو و ریمئی رطئف  ‘ئ‘ئائے ریمئے رئب انیقی ًئںیم رہ  ئرئہمئ: 
دئا  اجئع  ئوئر  ا ایپئرئی  تہب  یک  ائزئی  ائاہئر  ئوئر  ا ربئاکئت  و  رئایقئت  وصحئل  یک  ومئٰیؑ  رضحئت  ذئوکئر  ںیم  دیجم  رقئٓائن  ئہ 

رئائائ۔ ائاظئم  یھب  رھگئائرئاک  ہکلب  وئاعئم  ایقئم  رئف  ےئلئہن  ےک  ٓائپ  ے  اعتئٰی  ائہل  دبئوئت  یک  دئا  ئےہئ۔ئائس 
دئا وک ڑپئےن  ائس  ائزعئز ے امجئت وک  ائہل اعتئٰی رصئہ  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  ائدم ۃفیلخ  ئائم رضحئت رمئزئا رسمئوئر  ا ئایپئرئے 

رئائی ےہئ۔ نیقلت  ئیک 
ئرئ( رئدئا ومحمئد  دئہی  ئ)ئرمئہلئ: 

اسئدسئائن  وئائےل  دئوئر یک تبسن یھب ںیہن ےہئ۔ قیقحت رکئے  ئافئی وک وکئی 
ئوئر رجئائمی ےس  ا وئائرئس  ئہ دئرئائت رکئےک ریحئائن رئہ ےئگ ںی ہ فلت مسق ےک 
ئٓائولئدئہ رھچم ےک ربئسک دہش یک یھکم ےک مسج رپ یسک یھب مسق ےک وئائرئس ا رجئائمی 
ئومئوئد ںیہن وہئےئ۔ئانئےچ ائیک وئہ ولعمئم رکئے ےک ےئل ائوہئں ے ائک 
ئیئن قیقحت اک ٓائاغئز ایک و ائن رپ ہ ریحئت ائزی ائاشئف وہئا ہ دہش یک ایھکمئں ائک 
ئاخئص مسق اک رجئائمی شک ائدئہ ایتئر رکئی ںی ےسج وئہ وصخمئص دئرئوتئں یک وئد ےس 
ائدئے ںیم  اجئا ےہئ۔ئائس  )Propolisئ( اہک  رپئائسل  ئائاھ رکئی ںی ےسج 
اپئی  ائزی الئتی  رجئائمی وک الہئک رکئدئےن یک ریحئت  ئوئر  ا وئائرئس  ئرہ مسق ےک 
اچئرئوئں رطئف ریبئوئی انکئرئوئں رپ ہ  ائےن ےتھچ ےک  ئاجئی ےہئ۔ئدہش یک ایھکمئں 
ائدئے  ائس  ائزئًا  دئائل وہئے ےس لبق  دئیت ںیئ۔ رہ یھکم ےتھچ ںیم  ئائدئہ اکپچ 
و  وہ  ومئوئد  ریٹکیبئا  ا  وئائرئس  وکئی  ائر  رپ  مسج  ےک  ائس  ائہ  ںی  ُرئیت  ئرپ 

وہئاجئےئ۔ئ’ئ’ ئالہئک 
�ئئ( �ئ �ئئ-�ئ �ئ �ئ ہحفص  اچسئی  ئوئر  ا ائاہئمئ،ئلقعئ،ئملع  ئ) 

ئوئر  ا وخئائص  ےک  ئوئر ئدہش  ا وخئائص  ےک  ئدہش 
ذئائی رجتئہ ائک  اک  ومئوئؑد  حیسم  ائدئس  ذئائی رجتئہئرضحئت  ائک  اک  ومئوئؑد  حیسم  ائدئس  ئرضحئت 

ائرئے ںیم ذتئرکئہ رکئے وہئے رضحئت حیسم اپئک ؑ ے ائک  ئدہش ےک 
وئائی  رکئے  دیپئا  وفعئت  ے  ائابئء  و  وک  ریشئویئں  امتئم  ئ‘ئدئوئرئی  ‘ رئائائ۔  ئائر 
ائس ںیم رئھ  ئوئر دئرگ لھپ  ا ئاھکل ےہ رگم ہ ُائن ںیم ےس ںیہن ےہئ۔ئٓائم وئریغئہ 
وئہ ائلک رئائب ںیہن وہئے اسئاہ اسئل وئےس ی  ئرک رجتئےب ےئک ےئگ ںی ہ 

ںیئ۔ئ’ئ’ رئےت  ئڑپئے 
ئرھ زمئد رئائائ: ‘ئ‘ئائک دئہع ںیم ے ائڈئے رپ رجتئہ ایک و بجعت وہئا ہ 
ائامئد اپ رک لثم رھتپ ےکئتخ وہئیئگ  زئرئدئی و وئیس ی رئی رگم دیفسئی  ئائس یک 

وئہ یھب ںیہن وٹئیت یھئ۔ ئےس رھتپ ںیہن وٹئات وئےس ی 
ئوئر دیفم  ئاہک ےہئ۔ وئائہع ںیم بیجع ا س  للّنا ٌء  ئدخئا اعتئٰی ے ائےس شفآ
ئےئ ےہ و اہک ایگ ےہئ۔ یہی رعتئف رقئٓائِن رشئف یک رئائی ےہئ۔ئرئائت 
ئوئر اجمئدہئہ رکئے وئائےل ائرث ائےس ائامعئل رکئے ںی ولعمئم وہئا ےہ ہ  ا ئشک 

رئات ےہئ۔ئ’ئ’ وئریغئہ وک وفحمئظ  ئڈئوئں 
�ئئ( �ئ �ئ ہحفص  �ئ  دل  ئ)ئوفئائت 

ئ٭ ئ٭ئ…ئ٭ئ…

�ئ ائز ہحفص  علیکم بالشفائینئ: العسل و القرٓانئ…ئ…  ئہیئ: 
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امثعئن  ائز  �ئ  �ئ زئء�ئئص�ئ ائاشئہی  ائاہقئء  )ئاقئت  ےھتئ۔  ائکلس  ئائیع 
ئ( ئ( �ئئھ �ئ �ئ ئ: ئی ئوت ئ) ئرئی ئو ڑ ہ�ن �

لسش ئا

زتعمئہ ئائم  زتعمئہئا ئائم  ئا
رئےہ اہئں ک ہ زتعمئہ  رپ  ٓائپ زتعمئی اقعئد  ربئس ک  اچئس  ئرقئًاب 
ئوئر و وئائل  ا ائاسئذتئہ ےس انمئرئے ایک رکئے ےھت  ئائم نب ےئگئ۔ئائےن  ا ئےک 
ائےن  نکیل  ےھت  رکئے  ایک  دئرئائت  وئہ  وہئے  ولعمئم  الخئف  ےک  رکف  و  ئلقع 
وئہ ےس ٓائپ  اپئےئ۔ئسج یک  وئاکئی وئائب ہن  و املعئء ےس ائی  ائاسئذتئہ  ئزتعمئی 

رئےتئ۔ رکفئرکئے  و  وغئر  زمئد  ںیم  وئائائت  ئائن 
ئائک دئہع ائو ائنس ائرعئی ے ائےن ائاتئد ائو یلع ابجئی ےس وئائل وپئاھ 
ائو یلع ابجئی ے  ئوئر ےچب ےس ایک ولسئک رکئے اگئ؟  ا ائہل اعتئٰی ومئنئ،ئاکئر  ئہ 
ئوئر  ا وہئاگئ،ئاکئرئائل الہئت ںیم ےس وہئاگ  دئرئاجئت ںیم ےس  ائل  ئاہک ہ ومئن 
ئائر ہچب  ئہچب ائل اجئت ںیم ےس وہئاگئ۔ئو ائو ائنس ائرعئی ے اہک ہ ائے خیشئ!
ائاس نکمم ےہ و خیش ے وئائب  دئرئاجئت ےک اقمئم ک انچنہپ اچئےہ و ایک  ئائل 
وئہ  ائائت یک  ائین  دئرئہ  ہ  ائےس اہک اجئے اگ ہ ومئن ے و  ئدئا ہ ںیہنئ، 
ئےس اپئا ےہ و ہ و ںیہن رک اکسئ۔ئو ائو ائنس ائرعئی ے اہک ہ ہچب ےہ اگ :ئہ 
ئو ریمئی یطلغ ںیہنئ، ائر و ےھ زئدئہ رئات و ںیم رضئوئر ومئن یک رطئح ائائت 
ئزئائرئی رکئائ۔ئو ابجئی ے اہکئ: ائہل اعتئٰی ائےس ےہ اگ ہ ںیم اجئاتن اھت ہ ائر 
وہئاجئائ۔ئسپ ںیم ے  ئوئر زسئائائہت  ا انئرئائی رکئا  رئات و رضئوئر ریمئی  زئدئہ  ئو 
ئریئی تحلصم ےک ےیل ریئی رئائت یک ائس ےس ےلہپ ہ و ڑبئی رمع وک اتچنہپئ۔ئو 
ائس  و  رطئح  ائہلئ!ئسج  ائے  ہ  ےہ  اکئر  ائر  و   : اہک  ے  ائرعئی  ائنس  ئائو 
ئےچب اک احئل اجئاتن اھتئ،ئوئےس ی و ریمئا احئل یھب اجئاتن اھت رھ و ے ویکئں ہن ائس 
)ئاقئت  ائوئائب وہئےئگئ۔  رئائت یکئ۔ئہ نس رک ابجئی  ئیک رطئح ریمئی یھب 
�ئئھئ(ئ( �ئ �ئ )ئوتئیئ: ائیکب  ائدئن  ائج  �ئئائز  �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئی  ئائاشئہی 

رئوئع ےس  رئوئعئزتعمئہ  ےس  ئزتعمئہ 
ائو ائنس ائرعئی دئائل ہیلقع و ہیلقن ےک اسئھ ائت رکئے ےک  ئوئہک 
ئوئرئوپئےن  ا ائوقئائل ںیم رئائایبئں دئںیھ  ائوہئں ے زتعمئی  ئائدئی ےھتئ۔ئبج 
ئائت یھب ہن اپئے وئریحئائن وہئے  ئرپئائاسئذتئہ و املعئے زتعمئہ ےس یلست شخب وئا
ئوئرئہ ائت ٓائپ وک ےب نیچ ےیک رئیت یھئ۔ئرئہت رئہت ائک ائک رک ےک زتعمئہ  ئا
ذتئذئب  ٓائپ  رعئہ  اکئی  ےئگئ۔ئبج  ےلچ  وہئے  زیئائر  ےس  اقعئد  ائرث  ئےک 
ائربئت ہنیہم ےک ےلہپ رشعئہ ںیم  �ئئھ رئاضئن ےک  �ئ ئیک احئت ںیم رئےہ و�ئ
رئائا  ےس  ٓائپ  ے  ائہلؐ  دئاھئ۔ئرئوئل  وک  ائہلؐ  رئوئل  ںیم  وخئائب  ے  ئٓائپ 
ًانیقی  رکئو  دمئد  یک  ائس  ےہ  رمئوئی  ےس  ھجم  رطئق  و  ذئب  و  یلعئ!  ائے  ئہ 
دئائل  ائت  ہ  ںیم  دئل  ےک  ٓائپ  و  وہئے  دیبئائر  ٓائپ  ںیئ۔ئبج  قح  ئوئی 
رشئوئع  رشعئہ  دئوئرئا  رئےہئ۔ئرھ  ومغمئم  و  ئم  مھم�و رشعئہ  وپئرئا  ئوئرئٓائپ  ا ئوہئیئگ 
ائس  ے  مت  ہ  رئائا  ئوئر  ا ائے  رشتئف  ںیم  وخئائب  دئوئائرئہ  ائہلؐ  رئوئل  و  ئوہئا 
ائرعئی ے اہک ہ  ائنس  ائو  دئا اھتئ۔ئو  ئائرئہ ںیم ایکئایک و ںیم ے ںیہمت مکح 
ائاس  ئٓائپ ےس رمئوئی حیحص ذئب و رطئق ےس و ںیم لکن اکچ وہئںئ،ئںیم ےسیک 
ائس  ےہ  رمئوئی  ےس  ھجم  رطئق  و  ذئب  رئائائ:ئو  ے  ائہلؐ  ئرکئوئںئ۔ئرئوئل 
ئوئر  ا ائرسئدئہ  دیبئائر وہئے و دشئد  ٓائپ  وئی قح ںیئ۔ئبج  دمئد رکئو ًانیقی  ئیک 

ائزئم رک  ئوئرئالتئوئت رقئٓائن رکئم وک  ا ائالئم وک رئک رکئدئا  ئوئر ملع  ا ئنیگ وہئے 
دئائ۔ رک  رشئوئع  لمع  رپ  وئدحئث  ئوئرئتنس  ا ئای 

ائس  ٓائپ  ہ  یھ  ائدئت  یک  وئٓائپ  ٓائی  رئائت  اتئوسئں  یک  ئرئاضئن 
ئاسئرئی رئائت اجئگ رک ابئدئت ال�ہٰی ایک رکئے ےھتئ۔ئنکیل ائس رئائت ٓائھک گل 
وئائل  وئی  ے  دئاھئ۔ئٓائؐپ  وک  ائہلؐ  رئوئل  دئہع  رسئی  ںیم  وخئائب  ئوئر  ا ئیئگ 
ئدئرہئائا ہ مت ے ایک ایک سج اک ںیم ے ںیہمت مکح دئا اھتئ؟ئو ائو ائنس ے رئائائ: 
یک  ٓائپؐ  ئوئر  ا ائہل  ئوئر اتئب  ا دئا ےہ  ائالئم وک وھئڑ  ئ! ںیم ے ملع  ائہلؐ رئوئل  ئا 
ئتنس وک ائانئایئےہئ۔ئو ٓائپؐ  ے رئائا ہ ںیم ے و ملع ائالئم وک رئک رکئے 
ئاک مکح ںیہن دئا اھت ںیم ے و ائس ذئب و رطئق یک ائدی و رصنئت اک مکح دئا 

وئی قح ےہئ۔ ئوئر ًانیقی  ا ئاھت و ھجم ےس رمئوئی ےہ 
ئائو ائنس ائرعئی ے وخئائب ںیم ی رئوئل ائہلؐ ےس رئائا ہ ںیم ےسیک 
ےنھکیس  وک  اسمئل  ےک  سج  دئوئں  وھئڑ  رپ  انبئء  یک  وخئائب  ائک  وک  ذئب  ئائس 
ئوئرئدئائل وکئاجئےن ںیم سیت اسئل ےس زئائدئہ رعئہ وہ ایگ ےہئ؟ و رئوئل ائہلؐ  ئا
ائین رطئف  ائہل  وہئں ہ  اجئاتن  رئائا ہ ویکئں ںیہن وھئڑئو ےگ ہکبج ںیم  ئے 
ئےس اہمتئرئی دمئد رکئے اگئ۔ئبج ائو ائنس ائرعئی اجئےگ و رمگئائی دئوئر وہئیکچ 
ئوئر وخئائب ںیم ی ائاحئدئث یک رصنئت احئل وہئیکچ  ئوئر قح ائرہ وہئاکچ اھت ا ئیھ ا
ئوئر یھب تہب  ا الئوئہ  ائس ےک  ئوئر  ا وئقی یھب ل یکچ یھ  ئوئر افشئت یک  ا ئیھ 
دئےی  وھئل  دئرئوئائزئے  ےک  ربئائنی  ئوئرئےئن  ا ںیثحب  یئن  رپئائیس  ئھچکئ۔ئٓائپ 
ئےئگ و ٓائپ ے ائےن ائاسئذتئہ ےس یھب ںیہن ےنس ےھتئ،ئہن ی یسک انمئرئہ ںیم 

ئوئر ہن ی یسک اتئب ںیم دئےھ ےھتئ۔  ا ئشیپ ےیک ےھت 
�ئئ( �ئ �ئئ-�ئ �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئٰی  ائاشئہی  ئ)ئاقئت 

ئوئر ولئوئں  ا رئےہ  ائےن رھگ ںیم  وئم ک  رئؤئا ےک دعب ٓائپ دنپئرئہ  ئائس 
ائس ےک ربنم رپ ڑچئھ  ئوئر  ا ٓائےئ۔ئائس ےک دعب اجئع دجسمئےئگ  ئےک اسئےن ہن 
ائس دمئت ںیم اہمتئرئے اسئےن ائس ےیل ںیہن ٓائا  ئرک وئےلئ:ئائے ولئوئ!ئںیم 
ئوئر  ا اھت  اکئائابئر  دئائل  اپئس  اھتئ۔ئریمئے  رکفئںیمئرصئوئف  و  وغئر  ںیم  ئویکئہک 
اغئب ںیہن یلکنئ۔ئسپ ںیم ے  ربئرئو  دئوئرئی رپ  زنئدئک وکئی زیچ یسک  ئریمئے 
دہئائت  ائاقئدئائت یک رطئف  ائن  ائس ے ےھ  و  دہئائت بلط یک  ئائہل ےس 
ئوئر ائب ںیم ائےن  ئدئے دئی و ںیم ے ائین ِائن بتک ںیم وھئڑ رئےھ ےھتئ۔ئا
ائگل  ےس  ڑپکئوئں  ائےن  ںیم  رطئح  سج  وہئں  وہئا  ائگل  ےس  اقعئد  امتئم  ئائن 
ئوئرئائین  ا دئی  رکئکنی  ائائر  ضیمق  ائین  ے  ٓائپ  وہئے  ےتہک  وہئںئ۔ئہ  ئوہئا 
ئائن بتک وک و ٓائپ ے ائل تنس ےک رطئق ےک الخئف یھکل ںیھت ولئوئں ےک 

�ئئ( �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئٰی  ائاشئہی  دئائ۔ئ)ئاقئت  کنی  ئاسئےن 

انمئرئے ےس  زتعمئہ  انمئرئےئائل  ےس  زتعمئہ  ئائل 
ائو یلع ابجئی  ائرعئی  ائنس  ائو  ئنیسح نب دمحم رکسعئی ایبئن رکئے ںی ہ 
و  انمئرئہ  ئوئر  ا ائک  ےک  ئانئی  دئا ائالئمئ،ئاگئِہ  ملع  ائرہ  ٓائپ  ئوئر  ا ےھت  ائرئد  ئےک 
ئابئہث ےک وسہشئائر ےھتئ۔ئابجئی ائب فینصت و ملق و ےھت نکیل ائن ںیم وقئت 
ائوہئں ے  ئانمئرئہ زئائدئہ ہن یھئ۔ئبج ائںیہن انمئرئے یک دئوئت دئی یئگ و 

�ئئ( �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئٰی  ائاشئۃی  ئ)ئاقئت  دئوئ۔  ےھئرئےن  ہ  اہک  ےس  ئائرعئی 
ائو ائنس ائرعئی ےک اسئھ  ئایبئن رکئے ںی ہ مہ  ابو سہل الصعلوکی 

اعتئٰی  ائہل  ئوئر  ایکئا انمئرئہ  ےس  زتعمئہ  وئائں  ئوئر  ا ےئگ  ںیم  ولعئی  سلجم  ںیم  ئرصئہ 
ائرعئی ے  ائنس  ٓائا ایگئ،ئائو  ائک ےک دعبئدئوئرئا  ئوئر  ا رئوئا ایک  ئے زتعمئہ وک 
یھب  وکئی  و  ےئگ  ںیم  سلجم  دئوئرئی  دئوئائرئہ  دئیئ۔ئرھ  دئے  تسکش  وک  ئبس 

ٓائائ۔ ہن  ےیل  ےک  ئانمئرئہ 
�ئئ( �ئئص�ئ زئء اسعئرک  ائنب  ئوئائاقئم  ا ئز  ا ائائرعئی  ائی  امیفئبس  ائرتفئی  ذکئب  ئ)ئنیی 

وئبس وئبسئانئم  ئانئم 
ائتن  انئر  بقل  ئوئر  ا ئوئائنس  ا ائامئلیئ،ئتی  نب  یلع  انئم  اک  ئٓائپ 
ائدجم  ائےن دج  اھتئ۔  ائاحئق  ائو رشب  ائامئلی نب  انئم  اک  وئائد رتحمئم  ئاھتئ۔ئٓائپ ےک 
‘ئ‘ئائرعئیئ’ئ’  ےس  وئہ  یک  تبسن  ےس  ائرعئیؓ  ومئٰی  ائو  رضحئت  رئوئل  ئاحصئٔی 
ائاحئق نب  ائی رشب  ائامئلی نب  ئولئائےئ۔ئٓائپ اک ہلسلس بس ہ ےہئ:ئیلع نب 
ائی  نب  ائرم  ربئدئہ  ائی  نب  البئل  نب  ومئٰی  نب  ائہل  دبع  نب  ائامئلی  نب  ئاسئم 

ائرعئیئ۔ ئومئٰی 
�ئئ( �ئ ونَُہئ)ئائامئدئۃئ: ُویُِحّبُ ُہْم  یُِحّبُ بِقَوٍْم  ُہ 

َ
الّل ِتی 

ْ
یَأ َفَسوَْف  ٓائت  ئبج 

ئانئزئل وہئی و رئوئل ائہلؐ ے رضحئت ائو ومئٰی ائرعئی یک رطئف ائائرئہ رکئےک 
وئہ وقئم ہ ےہئ۔  ئرئائا ہ 

�ئئ( �ئ زئء�ئئص�ئ ہبیش  ائی  ائنب  ئ)ئدن 

ئائش ئائشئدیپ ئدیپ
َم، 

َ
َوَسّل َعَلْیِہ  ُہ 

ٰ
الّل ی 

َ
َصّل ِبّیِ 

َ
الّن َعِن  َعْنُہ،  ُہ 

ٰ
الّل َرِضَی  ُہرَیْرََۃ  ِبی 

َ
أ َعْن 

َوالِحْکَمُۃ  یََماٍن  الِفْقُہ  ْفِئَدًۃ، 
َ
أ  

ُ
َرّق

َ
َوأ ُقُلوًبا،  ْضَعُف 

َ
أ الَیَمِن،  ْہُل 

َ
أ تَاکُْم 

َ
أ َقاَل 

نَِیٌۃ یََما
ائنمئ( ائل  و  ائائرعئنی  وقئم  ائب  ائاغئزئی  اتئب  اخبئرئی  ئ)ئحیحص 

ائہل  رئوئل  رئوئائت ےہ ہ  ائہل ہنع ےس  رئی  ائوئرہئرئہ  ئرئہمئ:ئرضحئت 
ئیلص ائہل ہیلع وئٓائہ وئمل ے رئائا ہ ائل نمی اہمتئرئے اپئس ٓائے ںیئ۔ئدئل 
ئوئر تمکح یھب امئی ےہئ۔ ئوئر رئقی ائبل ںیئ، دئن یک ھجمس امئی ےہ ا ئےک رنئم ا

ائائرعئی یک  ائنس  ائو  ائہلؐ ے  ائاحئدئث ںیم رئوئل  ائن  ئاملعئء ےک زنئدئک 
ائائم ائیع  ‘ئ‘ئائم رقئشئ’ئ’ئوئائی دحئث ںیم  دئی ےہئ۔ئےس  ئدیپئائش یک اشبئرئت 

ںیئ۔ ےتیل  رمئائد  وگشیپئی  یک  ائک  ائائم  ںیم  دحئث  ائدمئۃنئ’ئ’ئوئائی  ئائوئرئ‘ئ‘ئائم 
رعئائق ےک رہش  �ئئھ ںیم  �ئ �ئ ٓائپ یک دیپئائش  اشبئرئائت ےک اطمئق  ئائن 

اھتئ۔ رئات  قلعت  ےس  وئائامئت  تنس  ائل  اخئدئائن  اک  وہئیئ۔ئٓائپ  ںیم  ئرصئہ 

و رئتی و رئتیئمیلعت  ئمیلعت 
 ٓائپ یک رمع ےک ےلہپ دئس اسئل رقئٓائن و دحئث ےک ولعئم ےک وصحئل ںیم 
ےک  وہئے  تنس  ائل  ے  رتحمئم  وئائد  ےک  دعبئرھئٓائپ  ےک  ئزئرئےئ۔ئائس 
ائوئیلع  ائم  زبئرئگ  ےک  زتعمئہ  وک  ٓائپ  ےیل  ےک  رئتی  و  میلعت  ئائوئوئدئائدتئائی 
وہئے  رپ  اقعئد  زتعمئی  رئتی  و  میلعت  یک  ٓائپ  ئدئائ۔ئسپ  وجھبئا رھگ  ےک  ئابجئی 
ےک  اجمئدئہ  و  انمئرئہ  ئوئرئن  ا وہئے  ائق  ںیم  زتعمئہ  ولعئم  ٓائپ  ئیگئ۔ئوئں 
ائین  ئوئرئائس رپ رہگئا وغئر و رکفتئرکئے یک وئہ ےس رہشئت احئل یکئ۔ئٓائپ  ئائرہئا
ٓائپ وکئملع  احلئظ ےس  دئائل ےس اثئت ایک رکئے ےھتئ۔ئائس  و یلقن  ئائت وک یلقع 
ٓائپ وکئاخئص فغش اھتئسج یک  ائالئم ےس  اجئا ےہئ۔ ملع  اکئائی یھب اہک  ئائالئم 
یک  اہقفئء  و  املعئء  یکئ۔ئٓائپ  احئل  دئرتئس  وپئرئی  ںیم  ائس  ے  ٓائپ  ےس  ئوئہ 
زئرکئا نب یحیٰ  ٓائپ ے  رئائا رکئے ےھتئ۔ئولعئم دحئث  ائافئدئہ  ئاجمئس ےس 
ائرمئوئزئی ہہیقف یک اجمئس  ائاحئق  ائو  ئائاسئی ےس ےھکیسئ۔ اجئع وصنمئرئدغئائد ںیم 
ےتھکیس  ائالئم  ملع  ےس  ٓائپ  وئہ  ئوئر  ا اپئے  میلعت  یک  ہقف  ےس  وہئرکئائن  ائل  ئںیم 
ئےھتئ۔ئضع ائویئں ے اھجمس ہ ٓائپ ائیک کلسم ےس قلعت رئےت ںی و ہ 
ٓائپ  وئہ اجئےت ےھت ہ  احئائت یک ربخ یھ  ٓائپ ےک  ئدئرئت ںیہن نکیل ںیہنج 

ئرسئی دصئی ےک دجمئد رضحئت ائو ائنس ائرعئؒی
اشبئرئتئ( ائدم  ئ)ئائل 
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زئائرئی ابئدئت  و  ئرئیئوقتئٰی  زئا ابئدئت  و  ئوقتئٰی 
ےس  ائاحئدئث  وہئی  ڑھگئی  ئوئر  ا ئر  زئا یقتمئ،ئابئدئت  ائرعئی  ائنس  ئائو 
ٓائپ  ہ  ںی  رکئے  ایبئن  اسئیھ  ےک  ےھتئ۔ئٓائپ  ائتن  انئر  وئائےل  ئاچبئے 

یکئ۔  ئدئا  ا امنئز  حبص  ےس  وئو  ےک  رئائت  ک  اسئل  سیب  ئے 
�ئئ( �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئٰی  ائاشئۃی  ئ)ئاقئت 

زئدئی ئوئرئوصئافئہن  ا زئدئیئاسئدئہ  ئوئرئوصئافئہن  ا ئاسئدئہ 
ائر  ئرئیئ۔ئٓائپ رپئوصئافئہن  و اسبئت ںیم زئا زئدہ  زئدئی  ائین  ئٓائپ ے 

ائالئم  ملع  ہ  اس  ےھت  رئےت  دئرئہ  اک  رئدئائر  ںیم  وصتئف  اھتئ۔ئٓائپ  ہبلغ  ئاک 

ئوئرئفلت ولعئم ںیم ٓائپ رئدئائر اجئے اجئے ںیئ۔ئٓائپ ےک اخئدئم اک ایبئن ےہ  ئا

ئدئی  اجئدیئا دشئہ  وئف  ےس  رطئف  یک  ائوئربئدئہ  نب  البئل  ئدئا  دئا ائےن  ٓائپ  ئہ 

دئرئمہ وہئا رکئا  ئہل ںیم ےس اھئا رکئے ےھتئ۔ئٓائپ اک اسئائہن رئچ ضحم رتئہ 

اھتئ۔  رئچ  زئائد  ھچک  ےس  دئرئمہ  ائک  ائہ  ئاھتئ۔ئرہ 

�ئئ( �ئ �ئ �ئئہحفص  �ئ زئء  دغئائد  ئ)ئائرئخ 

ئملع و لضف اک ائاکئرئملع و لضف اک ائاکئر
ائب  ےھتئ۔ئٓائپ  دحمئث  ئوئر  ہہیقفئ،ئائمئ،ئدہتئا ائرعئی  ائنس  ئائو 

اھتئ۔ئٓائپ تلم دمحمئہ یک  وئر  اک  ائہل  ائن بس اک عبنم  ئوئر  ا ئوئرئدئائان ےھت  ا ئرئائت 

ذئاکئوئت  یکئ۔ئٓائپ  وئرصنئت  ائدی  ئوئر وبضمئط  ا وہئے  ئرصنئت ےک ےیل ڑھکئے 

ائٰیل افئت و انسحئت ےک ائک  ئوئرئملع ےک دنمسئر ےھتئ۔ئٓائپ  ا ئوئمہف ےک ائاکئر 

ائرہ  ےک  ائوصئل  ئوئرئملع  ا ائی  ےک  ائالئم  ےھتئ۔ئملع  انمئر  ئےھتئ۔ئزئربئدئت 

ئائم  ا اجئا ےہئ۔ئرضحئت  ص�وئنی یھب اہک 
ت الم� ئائم  ا ئوئر  ا ائنیمل  ئائم  ا ئےھتئ۔ئٓائپ وک 

ئائو ائنس ائرعئی ملع و لضف اک انیمئر ےھتئ۔ئاملعئء ے ائس اک ائرتئائف رکئے وہئے 

ئائم  ئا ئ‘ ئ،ئ‘ ئ’ ائاکئلئ’ ئ،ئ‘ئ‘ئرئسی  ئ’ ائلضئ’ ئائم  ئا ئ‘ ئ،ئ‘ ئ’ تنسئ’ ائل  ئائم  ئا ئ‘ ‘ فلت  وک  ئٓائپ 

ئ’ئ،  ئائۃئ’ ا ئ،ئ‘ئ‘ئرب  ئ’ ائۃنئ’ ئ،ئ‘ئ‘ئانئر  ئ’ ائۃنئ’ ئ،ئ‘ئ‘ئخیش  ئ’ ائدجئدئنئ’ ئ،ئ‘ئ‘ئزئمی  ئ’ ئائنیملئ’

ئزئائ۔ وئا ےس  ائاقئائت  ےس  وئریغئہ  ائقحئ’ئ’  ائۃم  ئائم  ئا ئ‘ ئ‘

ائاس ی  ائابئیل ےک زنئدئک  ائنس  ائو  ائرفئائین ےتہک ںی ہ ںیم  ائاحئق  ئائو 

ائابئیل  ائنس  ائو  ئوئر ںیم ے  ا ائک رطقئہ دنمسئر ےک اپئس وہئا ےہ  ئوہئں ےس 

ئائائم ائو رکب ائریئی ےتہک ںی ہ زتعمئہ ائان ر ائاھ رئےہ ےھت ہ ائہل اعتئٰی ے 
ئائرعئی وک ائرہ رک دئائسپ ائس ے ائںیہن ائین ولبئں ںیم ےنسھگ رپ وبجمئر رک دئائ۔

�ئ�ئ�ئئ( ہحفص  �ئ�ئ  زئء  دغئائد  ئ)ئائرئخ 

ائاکئر ےس  ائاکئرئریف  ےس  ئریف 
ئائم ائو ائنس ائرعئی دغئائد ںیم  ا ئزئائر نب ائدم ایبئن رکئے ںی ہ بج 
ئہ رئان ںیم یھبک یسک ائل ہلبق  ئریمئے رھگ ٓائے وئائوہئں ے اہک ہ ریمئے وئا
ئوک اکئر ںیہن وہکئں اگئویکئہک بس ائک ی وبعمئد یک ابئدئت رکئے ںیئ۔ئائی ہ 

ںیئ۔ ائالئافئت  ےک  ابئرئوئں  ئبس 
�ئئھئ(ئ( �ئ�ئ یئ)ئوتئیئ: ائذھ�ج ائدئن  سمش  �ئئائز  �ئئہحفص�ئ �ئ زئء ائالبئء  ائالئم  ئ)ئری 

اخئہم اک  دبئائت  ئوئر  ا ائہل  اخئہمئاقعئد  اک  دبئائت  ئوئر  ا ائہل  ئاقعئد 
ئائم  ا میظع  ائک  ےس  ںیم  تنس  ائل  و  دحئث  ائہم  ائرعئی  ائنس  ئائو 
ئوئرئزتعمئہ  ا ئےھتئ۔ئٓائپ ے تنس وبنئہؐ رپ لمع رکئے وہئے دبئائت اک اخئہم ایک 
ایکئ۔ئٓائپ  لح  وک  اسمئل  ےک  وئریغئہ  رقئٓائنئ،ئدقئر  ایکئ۔ئقل  رئّد  اک  اقعئد  ئےک 
ےیل  ےک  دبئویئں  ئوئر  ا وئربئہ  دئرئہ  ئرئجئ،ئہیمئ،ئرئہ  ئزتعمئہئ،ئرئوئائضئ،ئوخئا
ئوئر ہن ی وکئی ای ذئب لیکشت  ا ئفی ولسمئل ےھتئ۔ یسک دبئت وک اجئرئی ہن ایک 
ائس  ئوئر  ڑبئائائا ئوئر احصئہ ےک ذئب وک ی ٓائےگ  ا ائہلؐ  رئوئل  ئدئا ہکلب ٓائپ ے 
ئوئر ائس رپ ائک دنب ائدئا ائہ وکئی ائس ںیم رئہن دیپئا ہن رک  ا ئیک امحئت یک 
ائن ےک ایقئم ےک ےیل اھتئ۔ئٓائپ  ئوئر  ا ائالئم ننس یک وئائت  ئےکسئ۔ئٓائپ اک ملع 
وئف  و رصنئت ےک ےیل  ائدی  رئوئؐل یک  ائہل و تنس  ائےن ولعئم وک اتئب  ئے 
ایکئاجئائےہئ۔ دجمئدئامشئر  رسئا  ںیم  ائتم  وکئدجمئدئن  ٓائپ  ےیل  دئائ۔ئائی  ئرک 

ئت ئاف ئتئو ئاف ئو
اجئےلمئ۔ئٓائپ  ےس  یقیقح  اخئق  ائےن  وک  �ئئھ  �ئ ائرعئی�ئ ائنس  ائو  ئائم  ئا
ائدم ایبئن رکئے ںی ہ زنئع یک احئت ںیم  ئاک دمئن دغئائد ںیم ےہئ۔ئزئائرہ نب 
ئائم ائو ائنس ائرعئی اک ر ریمئی وئد ںیم اھت ٓائپ ھچک رئا رئےہ ےھت ںیم ے  ئا
ائوہئں  رئائرئےہ ےھت ہ زتعمئہ رپ تنعل وہ  ٓائپ  زنئدئک رکئےک انس و  ئائان ر 

ںیکئ۔ رحتئافئت  ئوئر  ا ڑھگئں  ائںی  وھجئی  ئے 
�ئئھئ(ئ( �ئ �ئ )ئوتئیئ: ائرقئی  ریثک  ائنب  �ئئائز  �ئ �ئئص�ئ زئء ی�ن  ائاشفع�ی� ئ)ئاقئت 

ئوئر ائل دبئت  ئسج دئن ٓائپ یک وئافئت وہئی و ائل تنس رئو رئےہ ےھت ا
�ئئ( �ئ �ئئص�ئ ائربئٰی زئء ائاشئۃی  ئوخئایئں انمئرئےہ ےھتئ۔ئ)ئاقئت 

ئوک ہ ےتہک انس ےہ ہ ںیم ائو ائنس ائرعئی ےک زنئدئک ائاس ی وہئں اس ائک 

�ئئ( �ئ زئء�ئئہحفص�ئ ائربئٰی  ائاشئۃی  ےہئ۔ئ)ئاقئت  وہئا  اپئس  ےک  دنمسئر  ئرطقئہ 

ئاسئذتئہ ئاسئذتئہئا ئا
ائابئس ملع ایکئ۔ئنج ںیم ےس وہشمئر ہ ںیئ:ابو  ئائو ائنس ے ریثک املعئء ےس 
نوح،محمد  بن  الساجی،سہل  جبائی،زکریا  علی  الجمحی،ابو  خلیفہ 

ضبیئوئریغئہئ۔ خلف  بن  الرحٰمن  یعقوب،عبد  بن 

ئد ئدئائر ئائر
یفنحئ،ئائیک  ںیم  ائن  ئوئر  ا ےہ  تنگ  ائن  ئد  دعتئا یک  ائرئدئوئں  ےک  ئٓائپ 

الصعلوکی،ابو  سہل  ںیئ۔ابو  رکفئائل  اکمئب  امتئم  یلبنح  ئوئر  ا ئائیع 
ابن  اللہ  عبد  المروزی،ابو  زید  قفال،ابو  بکر  اسفراینی،ابو  اسحاق 

ئوئریغئہ  الادونی  بکر  جرجانی،ابو  سرخسی،ابوبکر  احمد  بن  خفیف،زاہر 

وئائےل  رکئے  لمع  رپ  امیلعتئت  یک  ںیئ۔ئٓائپ  ائل  ںیم  ائرئدئوئں  ےک  ئٓائپ 

ئائائائرعئۃئ)ئائرعئنیئ( الہکئے ںی ائوئر ٓائپ وک ائرعئی رئہ اک ائی اہک اجئا ےہئ۔

ئفی ئفیئاص ئاص
یھب  ملق  ائب  اسئھ  ےک  وہئے  اسئن  ائب  ائرعئی  ائنس  ئائو 

زئدئی ںیم تہب ی بتک ںیھکلئ۔ئٓائپ یک بتک یک میسقت  ائین  ئےھتئ۔ئٓائپ ے 

نج  ںیھکل  ںیم  دئوئر  ےک  اقعئد  زتعمئی  و  بتک  وئہ  ےہئ۔ئیلہپ  ےس  رطئح  ئدئو 

ئوئر کنی دئںئ۔ دئوئرئی  ا ئرئی اک ائاہئر ایک  ئےک ائرئہ ںیم دعبئںیم ٓائپ ے زیئا

دئوئر  ےک  وہئے  تنس  ائل  وہئرک  ائب  ےس  زتعمئہ  ے  ٓائپ  و  ےہ  وئہ  ئمسق 

ومجمئی  یک  بتک  یک  ےہئ۔ئٓائپ  ایک  رئّد  اک  زتعمئہ  ںیم  ائرثئبتک  ںیھکلئ۔ئائن  ئںیم 

الاسلامیین  زئائد ےہ نج ںیم وہشمئر ہ ںیئ:مقالات  �ئئےس یھب  �ئ ئدعتئائد�ئ
الٰی  والبدع،رسالہ  الزیغ  اہل  علی  الرد  فی  المصلین،اللمع  اختلاف  و 

الخوض  الاستحسان  الدیانۃ،رسالہ  اصول  عن  الثغر،الابانۃ  اہل 

الملحدین،الموجز،الاسماء  علی  الرّد  فی  الکلام،الفصول  علم  فی 

ئوئریغئہئ۔ الاعتزال  علی  الصفات  فی  والاحکام،الجوابات 

ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

ائہل امہنع  ئوئر نیسح رئی  ا ائہل امہنع ئمہ رضحئت نسح  ئوئر نیسح رئی  ا ئمہ رضحئت نسح 
ںی  وخئائں  انث  ےک  ںی ئدئوئوئں  وخئائں  انث  ےک  ئدئوئوئں 

اکئم ایک ہ الخئت  ائاھ  دئائتس ںیم تہب  ئ‘ئ‘ئرضحئت نسح ؓ ے ریمئی 

ئرئوئں وخئن وہ ےکچ ےھتئ۔ئائوہئں ے دنسپ ہن  ائگل وہئےئگئ۔ئےلہپ ی زہئا ئےس 

ئرئہ ےلئایئ۔ئوئہک رضحئت  َائوئر وخئن وہئںئ۔ئائس ےیل اعمئوئہ ےس زئا ئایک ہ 

ئرپ وپئرئے  ئائم نسح ؓ ا ائس ےیل  زئد وہئی ےہ  ائس لعف ےس ہعیش رپ  ئنسح ؓ ےک 

ئرئائی ںیہن وہئےئ۔ مہ و دئوئوئں ےک انث وخئائں ںیئ۔ئائیلص ائت ہ ےہئہ رہ 

ئائم نسح ؓ ے دنسپ ہن ایک  ا ئصخش ےکئدجئا دجئا وقئی ٰئولعمئم وہئے ںیئ۔ئرضحئت 

ائن دنسپئی  وہئںئ۔ئائوہئں ے  وخئن  ئوئر  ا ڑبئے  اخئہن یگنج  ئہ املسمئوئں ںیم 

ئائم نیسح ؓئے دنسپ ہن ایک ہ افئق افئرج ےک ائھ رپ  ئوئر رضحئت ا ئوک دم رظن رئاھ ا

ئتعیب رکئوئں ویکئہک ائس ےس دئن ںیم رئائی وہئی ےہئ۔ دئوئوئں یک تین کین 

ِتئ’ئ’ ا لّنِّیَ ِبا ُل  ْعَما لْاَ ا َما 
َ نّ ئیھئ۔ِا

�ئئ( �ئ �ئئا�ئ �ئ �ئ �ئئ۔ئہحفص  ئ)ئوفئائتئ۔ئدل 

ئوئر رضحئت نیسحؓ ےس ا ئوئر رضحئت نیسحؓ ےسئرضحئت یلعؓ  ا ئرضحئت یلعؓ 
ائالئم یک اشمئتہب ائالئم یک اشمئتہبئٓائپ ہیلع  ئٓائپ ہیلع 

ئوئر رضحئت نیسحؓ  ا یلعؓ  وئائالئم رضحئت  ائٰولئۃ  ومئوئد ہیلع  ئرھ رضحئت حیسم 
ہ ںی  رئائے  وہئے  ایبئن رکئے  اشمئتہب  ائین  ئےس 

ئ‘ئ‘ئےھ یلعؓ ائوئر نیسحؓ ےس ائک فیطل اشمئتہب ےہ ائوئر ائس دیھب وک رشمئق ائوئر 
ئرغئب ےک رئّب ےک وئا وکئی ںیہن اجئاتنئ۔ ائوئر ًانیقی ںیَم یلع رئی ائہل اعتئٰی ہنع ائوئر 
ئٓائپ ےک دئوئوئں وٹیبئں ےس تبحم رئات وہئں ائوئر ُائس ےس دئین رکئا وہئں و ائن 
�ئ�ئ�ئئ( �ئئہحفص  رئوئاحئی زخئائن دل  ئدئوئوئں ےس دئین رئات ےہئ’ئ’ئ۔ )ئرئائالئۃئ۔ 

دئرئہ دنلب  ئوئر  ا اہشئدئت  ئیک  ؓ نیسح  ئائم  ا دئرئہئرضحئت  دنلب  ئوئر  ا اہشئدئت  ئیک  ؓ نیسح  ئائم  ا ئرضحئت 
ںیفیلکت  یسیک  یسیک  رپ  ائن  ہ  دئوھ  وک  نیسحؓ   ئائم  ئا ئ‘ ئ‘ ںیئ: رئائے  ئوضئرؑ 
ٓائا اھت انتک وخئانئک ےہئ۔ اھکل ےہ ہ  ائال  وئائن وک  وئت ںیم  ئٓائںیئ۔ئٓائرئی 
ائن ےک اسئھ ےھتئ۔  ٓائدئی   ئوئرئھچک  ا ربئس یک یھ  اتئوئن  ائن یک رمع  وئت  ئائس 
اک  ائاچئرئی  ئوئر  ا ئوئر رہ رطئح یک ربھگئائٹ  ا ائرئے ےئگ  ٓائدئی  ئبج وئہ ا رتئہ 
ائدئری اچمئا ایگ ہ  ائاس  ئوئر  دئا ایگئ۔ئا اپئی اک انیپ دنب رک  ائن رپ  ئاسئانم وہئا و رھ 
وئت  ائس  ائےھ ہ  وئل  ئوئر ولئگ  ا ئوئر وچبئں رپ یھب ےلمح ےیک ےئگ  ا ئوئرئوئں  

وئرئوئں  دئوھ ہ  رئیئ۔ئائب  ائی ںیہن  ذئرئا یھب  ئوئر ریغئت  ا ئرعئوئں یک تیمح 
ئوئر ہ بس ھچک دئرئہ دئےن ےک ےیل  ا ئوئر وچبئں ک یھب ائن ےک لتق ےیک ےئگ  ئا

�ئئ( �ئ �ئ �ئئ۔ئہحفص  ’ئ’ئ)ئوفئائائتئ۔ئدل  ئاھت 

وئمل ےس  ائہل ہیلع  رئوئل یلص  وئمل ےس ئائل تی  ائہل ہیلع  رئوئل یلص  ئائل تی 
قلعت اخئص  قلعتئائک  اخئص  ئائک 

رئائائ: ائک طخ ںیم رحتئر  وئائالئم ے  ائٰولئۃ  ومئوئد ہیلع  ئرضحئت حیسم 
وئہ  الیھپئ۔ئائر  ائالئم  ںیم  دئای  ےس  وئڑئوکئوشئں  اجئن  یک  ولئوئں  ئ‘ئ‘ئنج 
ائالئم انئوئد وہ اجئائ۔ئدخئا ے رقئٓائن رشئف  ائامئن وہئےئ۔ئو  ئوئرئےب  ا ئانمئق 
ائل  ئوئر ریمئے رپ دخئا ے یہی ائرہ ایک ےہئ۔ئریمئا  ا ائن یک رعتئںی یک ںی  ئںیم 
ئتی رئوئل یلص ائہل ہیلع وئمل ےس ائک اخئص قلعت ےہئ۔ئائر دخئا ریمئے رپ ائرہ 
ئوئر ائل تی ےک دئنم ےھتئ۔  ا ئرکئائہ افلخئے الثئہ دئرئتقی انمئق ےھت 
ئوئںیم بس ےس ےلہپ ربتئا ےک ےیل ایتئر وہئاجئائ۔ئدخئا اک الکئم ریمئے رپ انئزئل 
ئوئر ائن یک امجئت ےک  ئوہئائےہ دخئائے ریمئے رپ ائرہ ایکئےہ ہ افلخئء الثئہ ا
دئرئہ  ئوئرئنیسح ؓ ہ بس اہنئت  ا ئوئرئنسحؓ  ا ئوئر یلعؓ  ا ئوئر انئر دئن ےھت  ا ئولئگ کین 
رقئٓائن رشئف ںیم  اکئم ےہئ۔ئائہل اعتئٰی  اک  ئدقئس ےھتئ۔ نج اک ضغب یسک یتنعل 
ئوئر ائل تی ںیم ھچک ائمہ رئج وئائہع وہئےئگ  ا ئرئائائےہئو زنئان ا ی …ئینعی احصئہؓ 

�ئ ائز ہحفص  ئہیئ: ئرضحئت ائائم نسحؓ و ائائم نیسحؓئ…ئ… 
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ذئل ںیئ۔ دئرئِج  ئولعمئائت 

نُٗہ ا اَلْوَ نُٗہُمْخَتِلٌف  ا اَلْوَ ُمْخَتِلٌف 
ئائوئؓل  ا ائحیس  ئوئائع ےک وحئائےل ےس رضحئت ۃفیلخ  ا ائاسئم و  ئدہش یک فلت 

ےئک  ائامعئل  ےئل  ےک  دہش  �ئئائافئظ  �ئ ںیم�ئ زئائن  رعئی  ہ  ںی  رئائے  ئایبئن 

ئوئر دخئا اعتئٰی یک دئرئت یھب بیجع ےہ ہ دئای ے دہش یک ائاسئم یھب  ئاجئے ںی ا

ںیئ۔  یک  دئرئائت  ی  �ئ�ئ�ئ 
�ئئ( �ئ �ئ ہحفص  �ئ  دل  ائرفئاقئن  ئ)ئاقئق 

ائامعئل ائامعئلئدہش اک دئم ےس  ئدہش اک دئم ےس 
ئرئو رئومئز  ئوئر ائرئا ئائرہئائِم رص یک دھکئائی ےک ےجیتن ںیم اہجئں ریغ ومعمئی ملع ا

ائزئائب  یھب  وکئایپئں  ائیس  یک  دہش  ےس  ائن  وئائں  ںی  وہئے  ٓائاکئر  رپ  ئائاسئن 

ٓائاثئِر  ائرہئنِ  ائت ہ ےہ ہ ہ دہش  ئوہئی ںی و دہش ےس ربلئز ںیئ۔ بجعت یک 

ائن ںیم ومئوئد دہشئائیھب یھب  رُپئائے ںی نکیل  �ئئزہئائر اسئل  ئدئہم ےک اطمئق 

ئوئر رہ مسق ےک نفعت ےس وفحمئظ ےہئ۔ئائی رطئح ہ یھب ہتپ الچ  ا ئکی اھئک ےہ 

ئوئر ائم ےک الئوقئں ںیم رُمئدئوئں وک ونحئط ینعی وفحمئظ رکئے ےک ےئل  ئےہ ہ رص ا

اھتئ۔ اجئا  ڈئوئدئا  ںیم  دہش  ئائںیہن 

ائک  یک  لبق  اسئل  �ئئزہئائر  �ئئےس  ذئرک  اک  ائامعئل  ےک  دہش  ںیم  ئوئرئپ 
ی�ا ےک ائک رہش وکیبئرئپ ںیم  س�

وئال�ی�ن ئگنٹ ےس الم ےہ و ائنی ےک وصئےب 
ائک  وہئی ےہئ۔ئائس وصتئر ںیم  دئرئائت  دئوئرئائن  اغئر یک دھکئائی ےک  ئائک 

دئاھئا ایگ ےہئ۔  ئوئرئت وک دہش ےک ےتھچ ےس دہش دیشک رکئے وہئے 
�ئئءئہحفص�ئئ( �ئ �ئ �ئ �ئئیئم  �ئ ائرٹئلنش  ئ)ئائلض 

دئوئرئے ےس وگتفگ رکئے اک رطئق ائک  دئوئرئے ےس وگتفگ رکئے اک رطئقئدہش یک ویھکمئں اک  ائک  ئدہش یک ویھکمئں اک 
�ئئء وک ہبٔ ہعمج ںیم دہش  �ئ �ئ �ئ �ئئائرئچ  �ئ ئرضحئت ۃفیلخ ائحیس ائرئائع ؒ ے 

ئیک ویھکمئں یک وگتفگ ےس قلعتم ائین قیقحت ایبئن رکئے وہئے رئائائ۔
انئچ ےک  ائک مسق ےک  ئدہش یک ایھکمئں ٓائسپ ںیم ولعمئائت اک ابتئدئۂ ایخئل 
ںیم  ےہئ۔ئسج  اجئا  ایک  ںیم  ائدئائز  وصخمئص  ائک  انئچ  ہ  ئوئر  ا ںی  رکئی  ئذئرئےع 
وغبئر  ایھکمئں  ائی  وک  انئچ  ےہئ۔ئائس  اجئا  یھب  وھگئا  ئوئر  ا ںی  وہئے  یھب  ئوئےف 
وئائر ےہ  اجئان ےہئ،ئوخئرئائک اہکئں  اجئی ںی ہ اہکئں  ئوئر ھجمس  ا رئیت ںی  ئدئیتھ 
دئرئائت رکئےک  وئریغئہئ۔ئاسئدسئائن ہ  انبئان ےہ  ئوئر اہکئں مکئ، ا سک ہگج ہتھچ  ئا
ئوئرئۂ ریحئت ںیم مگ ںی ہ ےتھچ ہ ائدئر وخئائہ انتک ی ائدئریئا ویکئں ہن وہ ہ ائک 

اجئی ںیئ۔ اغیپئائت ھجمس یھب  ائےک  ئوئر  ا ئدئوئرئے وک اھجمسئیھب یتیل ںی 

ئدہش یک ویھکمئں اک ایعمئِر افئیئدہش یک ویھکمئں اک ایعمئِر افئی
ئوئر اچسئی ںیم  ا ائاہئمئ،ئلقعئ،ئملع  ائین اتئب   ؒ ائرئائع  ائحیس   رضحئت ۃفیلخ 

ںیئ۔ ئرئائے 
ائان  ایعمئر  اک  رئےن  رھتسئا  ائف  وک  ےتھچ  ئوئر  ا وک  وخئد  اک  ویھکمئں  یک  ئ‘ئ‘ئدہش 

ئوئر سکنیلک یک  ئدنلب ےہ ہ ائس ےک اقمئل دجئد اتپسہئولئں ا

ذئرئہع ائزی  ریحئت  ائک  اک  دہشئ۔ئالئج  ذئرئہعئاخئص  ائزی  ریحئت  ائک  اک  دہشئ۔ئالئج  ئاخئص 
دہش  ینعی  َّحل 

ال�ن انئم  اک  وئرئت  ائک  ے  اعتئٰی  ائہل  ںیم  ئرکئم  ِ ئرقئٓائن 

ائس رطئف ذبمئوئل رکئوئائی ےہ ہ مہ دہش یک  ئیک یھکم رپ رئھ رک امہئرئی وئہ 

ئافئدئت و وخئائص رپ وغئر و رکف رکئںئ۔ ائہل اعتئٰی وئرئۃ ائلح  ئوئر دہش یک ا ئویھکمئں ا

ہ ےہ  رئائا  ںیم  �ئ�ئ  ئوئر  ا �ئ  �ئ ٓائائت  ئیک 

َجرِ 
َ

الّش ِمَن  ّوَ بُُیوًۡتا  الِْجَباِل  ِمَن  ِخِذۡی 
َ
اّت اَِن  ْحِل 

َ
الّن ِالَی  َرّبَُک  اَْوٰحی  َو 

یَْخُرُج   ؕ ُذلُلًا  َرّبِِک  ُسُبَل  َفاْسُلِکۡی  َمٰرِت 
َ
الّث کُّلِ  ِمۡن  کُِلۡی  ثُّمَ  یَْعرُِشوَۡن۔  َوِمّمَا 

اِس۔
َ
لِّلّن ِشَفآٌء  فِۡیِہ  اَلْوَانُٗہ  ْخَتِلٌف  ّمُ َشَراٌب  بُُطوۡنَِہا  ِمنۢۡ 

ئوئر ریئے رئب ے دہش یک یھکم یک رطئف وئی یک ہ و اہپئڑئوئں   رئہم : ا

ائےن ےتھچ انبئ۔ئرھ رہ رطئح ےک  ئوئر رھگئوئں یک وتھچئں ںیم  ا دئرئوتئں ںیم  ئںیمئ، 

ئوئر ائےن رئب ےک رئائوتئں رپ ائزئی اسیکئھ  ئولئں ےس وخئرئائک احئل رک ا

ئوئر ائاسئم  ئیت رئہئ۔ ائس ےک ٹیپ ےس ائاس رشمئوئب اتلکن ےہ و فلت رئوگئں ا

ئوئر ائس ںیم ولئوئں ےک ےئل افش رئیھ یئگ ےہئ۔ ئاک ےہئا

ئلبق ائس ےک ہ دہشئںیم افش ےک ومضمئن رپ دئائل رئم ےئک اجئںی اقئرئنی 

ئوئر ائیک ویھکمئں ےک ائرئے ںیم ھچک دیفم  ئزئدئائِد ملع یک اخئرط دہش ا ئوئر ا �ئ رپئیک دئیپس ا ئہی ہحفص 

ائس  وئائا حیسم یھب ینعی ہ حیسم ومئوئد یھب  ئےیکئ۔ ائس ہیبشت ےس ائرہ ےہ ہ ٓائے 

ئائم نیسح یک ہیبشت ائدئق  ا احلئظ ےس  ائک  ائس رپ یھب  اگئ۔  ئہیبشت ےس ہصح ےل 

ائن  ائہل  ائاشنئء  زئائہن  اک  وئائالئم  ائولئۃ  ئٓائی ےہئ۔ نکیل رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع 

اگئ۔ دئرہئائے  ںیہن  وک  ئائوئں 
رئوئہئ( وبطمئہ  �ئ  �ئ �ئئ-�ئ �ئ �ئ ہحفص  �ئ  دل  زخئائن  رئوئاحئی  ئوئائمئ۔  ا ئزئائہ  ا ئز  ا )ئائوخئذ   

دئرئہ  اک  ئائم نیسحؓ   ا ئوئرئرضحئت  ا یلعؓ  دئرئہ ئرضحئت  اک  ئائم نیسحؓ   ا ئوئرئرضحئت  ا یلعؓ  ئرضحئت 
ئرھ ائک ہگج رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم رئائے ںی ہ

ی  ائاس  ئوئر  ا ائالئم  مہیلع  ائایئء  ہ  اچئےی  رئان  ائد  ہشی  وک  ائت  ئ‘ئائس  ئ‘

ںیم  دئای  وئہ  ںی  وہئے  دنبئے  ائدئق  ئوئر  ا ئز  ج�ا �
رئاس�ت ےک  اعتئٰی  دخئا  و  ئَائوئر 

ئائک ومنئہن وہ رک ٓائے ںیئ۔ و صخش ائس ومنئہن ےک ومئائق ےنلچ یک وکئش ںیہن 

ئوئر احئت رئوئا ائےن وک ایتئر وہ اجئا ےہ وئہ یھبک  ا ئرکئا نکیل ُائن وک دجسئہ رکئے 

وئہ دئھک ےل اگ ہ رمئے ےک  ئدخئا اعتئٰی ےک زنئدئک اقئِل دئر ںیہن ےہ ہکلب 

ائہل اعتئٰی  )ئرئی  ائاس ی و ولئگ رضحئت یلع  ئائم ُائس ےس زیئائر وہ اگئ۔  ا وئہ  ئدعب 

ئائم نیسح )ئرئی ائہل اعتئٰی ہنعئ( ےک دئرئہ وک تہب ڑبئائے ںی  ئہنعئ( ا رضحئت ا

ئوئر ائس  ا ی�ن ںیم ںیہن ںی  جع� �ّ
م�ت ئائم نیسح ےک  ا ئوئا ُائن یک رپئشت رکئے ںی وئہ 

ائالئم  مہیلع  ء  ائای  ےتئ۔  وہ  ںیہن  ہنعئ(ئوخئش  اعتئٰی  ائہل  )ئرئی  نیسح  ئائم  ا ئےس 

ئوئں ریپئوئی  دبُ ئوئر چس ہ ےہ ہ  ا ئہشی ریپئوئی ےک ےیل ومنئہن وہ رکئٓائے ںی 

ںیہنئ’ئ’ئ۔ یھب  ئھچک 
رئوئہئ(  وبطمئہ  �ئئء  �ئ �ئ �ئ ائڈئنش  �ئ  �ئ �ئ �ئئہحفص  دل  )ئوفئائت   

دئائںی  ئوئر  ا دئرئوئدئرشئف  رحمئم  دئائںی ئائہ  ئوئر  ا دئرئوئدئرشئف  رحمئم  ئائہ 
ںیئ: رئائے  ائزعئز  رصئہ  اعتئٰی  ائہل  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  ۃفیلخ  ئرضحئت 

ںیم  ائرئے  ےک  نج  ے  ہنع  اعتئٰی  ائہل  رئی  نیسح  ئائم  ا رضحئت  ئ‘ئ‘ئسپ 

ئرئائِن تشہب ںیم  ئرضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم ے رئائا ہ وئہ رئدئا
دئاھ  رئائےت  دئے رک ںیمہ تنج ےک  ائاقئتم اک قبس  و  ئےس ںیئ، ںیمہ ربص 
ائےن ےیل  دئوئں ںیم ینعی رحمئم ےک ہنیہم ںیم اخئص وطئر رپ اہجئں  ائن  ئدئےئ۔ 
ئربص و ائاقئتم یک رہ ائدمئی دئا رکئےئ، وئائں دئنم ےک رش ےس ےنچب ےک ےیل 
تہب  یھب  دئا  ئیک  َواْرَحْمِنْی  َوانُْصْرنِْی  َفاْحَفْظِنْی  َرِبّ  َخاِدُمَک  َشْیٍئ  کُّلُ  َرِبّ 

ئڑپئںیئ۔ ےلہپ یھب اتبئا اھت ہ ںیمہ ہ دئا وفحمئظ رئےن ےک ےیل ڑپئےن یک تہب 
ئیک  ُشُرْورِِہْم  ِمْن  َونَُعوُْذِبَک  نُُحوْرِِہْم  فِْی  نَْجَعُلَک  ا 

َ ِانّ ُہّمَ 
ٰ

اَلّل ےہئ۔  ئرضئوئرئت 
ئدئا یھب تہب ڑپئںیئ۔ دئرئوئد رشئف ڑپئےن ےک ےیل ںیم ے زئہت ہعمج ںیم 
اعتئٰی  ائہل  دئںئ۔  وئہ  ائس رطئف تہب  رئات وہئں ہ  ئیھب اہک اھت ےلہپ یھب اتہک 
ئرہ ائدمئی وک ائین افحئت ںیم رئےھئ۔ دئنم و امہئرئے الخئف وصنمئہ دنبئائں 
ائین اخئص ائدی و رصنئت رئائے  ائہل اعتئٰی  ائس ےک اقمئےل ںیم  رئا ےہ  ئرک 
ئوئر مہ رپ رئم رکئے وہئے دئانئِن ائدمئت ےک رہ رش ےس رہ رئِد امجئت وک  ئا
ئوئر وصنمئہ و امجئت ےک الخئف ہ  ا ائن اک رہ رش  ئوئر امجئت وک وفحمئظ رئےھئ۔  ئا
ئانبئے رئےت ںی ا انب رئےہ ںیئ، ائہل اعتئٰی ائیہ رپ ائاٹئےئ۔ ںیمہ ٓائرضئت یلص 
ٓائل ںیم ائل رئائےئ۔ اس ہ رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع  وئمل یک یقیقح  ئائہل ہیلع 
ائر امسجئی  ٓائل اک ےہئ۔  رئوئاحئی  ائل اقمئم  وئائالئم ے رئائا ےہ ہ  ئائٰولئۃ 
ائاعئم ےہئ۔ نکیل ائر امسجئی ٓائل و وہ نکیل  ئرئہت یھب اقئم رئےہ و ہ و ائک 
ئوئائد وکئش ہن رکئے و  ا ئرئوئاحئی ٓائل اک اقمئم احئل رکئے یک ہ امسجئی ٓائل 
وئمل یک  ائہل ہیلع  ُائن ربئاکئت ےس ایضیفئب ںیہن وہ یت و ٓائرضئت یلص  ئیھبک 
ئذئائت ےس کلسنم وہئے ےس ائہل اعتئٰی ے دئےن اک وئدئہ رئائا ےہئ۔ئ’ئ’ئ)ئہب 

�ئئءئ( �ئ �ئ �ئ وئرب  �ئ�ئ؍  ئہعمج 
ئوئر ٓائپملسو هيلع هللا ىلصئیک ٓائل اک حیحص  ئائہل اعتئٰی ںیمہ ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ا
ئوئر ہشی ائن رپ  دئرئوئد ےنجیھب  ئاقمئم و رمئہب ےتھجمس وہئے ائن  ےس دیقعئت و تبحم ا

ئوئقی اطع رئائا الچ اجئےئ۔ئٓائنی

ر  ئو  ا ےگ  دئوئر رکئدئں  ونیسئں ںیم ےس  ائن ےک  رئںیش  وئہ  مہ  ایقئتم وک  ئےھت 
دئوئرئے ےک اقمئل رپ وتختئں رپ ٓائںیھ  ائک  ائمہ اھبئی وہئں ےگئ۔ئو  ئوئہ 
ئےگئ۔ئیچ ائت یہی ےہئ۔ئائر وکئی ےھ اچس اتھجمس ےہئ۔ئو ائےس وبقئل رکئے اگئ۔ئ’ئ’ 

�ئئءئ( �ئ �ئ �ئئوئرب�ئ ئ)ئائلض 
ہگج  ائک  وئائالئم  ائٰولئۃ  ہیلع  ومئوئد  حیسم  رضحئت  ائدمئہ  امجئت  ئائٔی 
رکئے  ائاہئر  اک  تبحم  ائین  ےس  ائن  ئوئر  ا اقمئم   دنلب  ےک   ؓ نسح  ئائم  ا ئرضحئت 

: ںی  رئائے  ئوہئے 
ئوئر  ا رکئائوہئں  تبحم  ےس  وٹیبئں  دئوئوئں  ےک  ائن  ئوئر  ا یلع  رضحئت  ئ‘ئ‘ئںیم 

ئ’ ’ ائس اک دئنم وہئں  ُائن اک دئنم ےہ ںیم  ئو 
�ئئ( �ئ �ئ ،ئ �ئ �ئ �ئ �ئئہحفص   دل  زخئائن  رئوئاحئی  ائالئۃ   ر  رعئی  ائز  ئ)ئرئہم  

نیسح  نیسح ئولئم  ئولئم 
رئائے ںی ہ ائک ہگج  وئائالئم  ائٰولئۃ  ئرضحئت حیسم ومئوئد ہیلع 

ئوئر  ا وئائہع دخئائے اعتئٰی یک رظنئںیم تہب تمظع  ئاک ولئائہن  ئائم نیسح ؓ ئا ئ‘ ئ‘

ائاس رمہئگ ےہ ہ  وئائہع ےس  وئائہع رضحئت حیسم  ےک  ئوئر ہ  ا ئوئتع رئاتئےہ 

زخئائن  رئوئاحئی  ئوئائم   ا ئزئائہ  )ئا ’ئ’  ی  وہ  ںیہن  الکئم  ںیم  ائس  یھب  وک  ئاسئویئں 

�ئئ( �ئ �ئ �ئئہحفص  ئدل 

رئی ائرہ  ےس  ائامجئع  امجئت  یک  ئوئرئائن  ئا ؓ نیسح  ئائم  ا رئیئرضحئت  ائرہ  ےس  ائامجئع  امجئت  یک  ئوئرئائن  ئا ؓ نیسح  ئائم  ا ئرضحئت 
ئائم نیسح  ئرئائا ‘ئ‘ئزئد دیلپ یک تعیب رپ ائرث ولئوئں اک ائامجئع وہ ایگ اھت رگم ا
ائرہ  ائس ےس  ئوئر  ا ائامجئع وک وبقئل ںیہن ایک  ائےس  ائن یک امجئت ے  ئوئر  ا ؓ ے 

رئوئہئ( وبطمئہ  ائابئر  دبع  ومئولئی  انبئم  �ئئطخ  �ئ ہحفص�ئ ئوئل  ا دل  ائاہئرئائت  ئ)ئومجمئہ  ئرئےہئ’ئ’ئ۔ 

ئائم نیسح ؓئےس ہیبشت ا ئائم نیسح ؓئےس ہیبشتئرضحئت حیسم وک  ا ئرضحئت حیسم وک 
ئائک ہگج رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم ے رئائا ہ رضحئت حیسم 

ئوئر ائاعئرئہ دئر ائاعئرئہ ےک ائافئظ ائامعئل  ئائم نیسح ؓئےس ہیبشت دئی یئگ ےہ ا ئوک ا

ن ٓا لقر ا و  لعسل  ا ن  ٓا لقر ا و  لعسل  ا ئین::  بالشفا ئینعلیکم  بالشفا علیکم 
ائوئر امسجئی امیبئرئوئں اک الئج ائوئر لسع مصفّیٰ ینعی دہش ںیم رئوئاحئی  )ئطس وئم(ئرقئٓائن ِئمی 
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ئولئع و رغئوئب ٓائاتئب

ئہک رکمئہ

ونئرئہ ئدمئہن 

ئاقئدئائن

 ئرئوئہ

04:13

04:04

03:45

03:25

19:07

19:14

19:18

�ئئء �ئ �ئ�ئ �ئئوئن  ئرغئوئب ٓائاتئبئرغئوئب ٓائاتئبئولئع رجفئولئع رجف  �ئ

03:2021:22ئائالئم ٓائائد ��لف�وئرئڈ

19:38

ٓائرئائء ائوئر  ئںیم  ئٓائرئزلکئ،  اضئنیئ،  ئائےن 
وجھبئائںی  رپ  ائک  یسک  ےس  ںیم  ذئرئائع  ذئل  ئدئرئج 

ئرضحئت ائائم نسحؓ  و نیسحؓ  اک میظع ائاشئن اقمئم و رمئہب 
ائالئم( ائدمئاقئدئائی حیسم ومئوئد و دہمئی وہعمئد ہیلع ائٰولئۃئو  ائدمئہ رضحئت رمئزئا الغئم  )ئائزئائافئائت ائٔی ئامجئت 

ئائسی ائدم لیلخ

وہعمئد  دہمئی  و  ومئوئد  حیسم  ائدم  الغئم  رمئزئا  رضحئت  ائدمئہ  امجئت  ئائٔی 
ائزئائم  ہ  رپ  وطئر  اج  ےب  ںیم  اخمئتف  ش  و  ئوئر  ا بصعت  رپئضحم  ائالئم  ئہیلع 
ئائم نسح ؓ و نیسحؓ   ا ائل تی وصخئًا رضحئت  دئل ںیم  ئاگلئائاجئائےہئہ ٓائپ ےک 
ذئائکئ( ائہل ن  )ئوعئذ  ائن یک وئنی یک  ٓائپ ے  ئوئر  ا اھت  ہن  ائرتئائم  ئےکئےیل 

رئوئلملسو هيلع هللا ىلصئےس رئائر  و احصئہ  ائل تی  و  رئوئل  ائاپ قشع  ٓائپ ر  ئاحئائہک 
ئوئر بتک اک  ئوئر وغبئر ٓائپ یک ریئت و وئائح ا ئےھتئ۔ئوکئی یھب صخش ائر البئبصعت ا
ئاطمئہع رکئے وئوئہ ہ ائےن رپ وبجمئر وہئاجئے اگ ہ سک رطئح ٓائپؑ یک ریئت 
رئوئلملسو هيلع هللا ىلصئرتئح  احصئہ  و  تی  ائل  و  رئوئلملسو هيلع هللا ىلص  قشع  ےس  ئوئرحتئرئائت 
ائب مہ اقئرئنی ےک ےیل ٓائپؑ یک رحتئرئائت ےس دن وحئائہ اجئت  ئےہئ۔ئٓائےی 
یک  ٓائپ  ہ  ی  وہئاجئے  ائسم  ن  ائرہ  ائت  ہ  ےس  نج  ںی  رکئے  ئشیپ 
ئائم نسح ؓ  ا ئوئرئوصخئا ً رضحئت  ا ائل تی  و  رئوئلملسو هيلع هللا ىلص  ئرحتئرئائت ےس قشع 

وئہ سک رطئح یتکلھج ےہئ۔ ئو نیسحؓ  ےس و دیقعئت و تبحم یھ 
: رئائے ںی  ائےن وظنمئم الکئم ںیم  ائدمئہ  ائی امجئت  ئرضحئت 

ائت دمحمؐ  امجئل  دفئائے  دئم  و  ئاجئن 
ائت دمحمؐ  ٓائل  وکئۂ  اثنئر  ئاخئمک 

�ئئ( �ئ افئرئیئ۔ئہحفص  ئ)ئدئرئنی 

ائہل ہیلع وئمل ےک امجئل رپ  ئوئر دئل رضحئت دمحم یفطصم ٰ یلص  ا ئریمئی اجئن 
ئوئر ریمئی اخئک ٓائل یفطصمٰ  یلص ائہل ہیلع وئمل ےک وکئے رپ اثنئر ےہئ۔ ئدفئا ےہ ا

ئائم نیسح ؓ ےس ریغ ومعمئی قشع ا ئائم نیسح ؓ ےس ریغ ومعمئی قشعئرضحئت  ا ئرضحئت 
ایبئن  ائہل ہنع  رئی  ائدم ائب  ئدئہ رمئزئا ریشب  ئائایئء رضحئت ائزبئا ا ئرمق 
ئوئر رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائٰولئۃ  ئرئائے ںی ہ ائک دئہع بج رحمئم اک ہنیہم اھت ا
وئائالئم  ائٰولئۃ  ٓائپ ہیلع  اپئی رپ ےٹیل ےھت  اچئر  ائک  ائغ ںیم  ائےن  ئوئائالئم 
وک  رمئوحئم  ائدم  ابئرئک  اھبئی  امہئرئے  ئوئر  ا اہملس  مگیب  ابئرئہ  ریشمہئہ  امہئرئی  ئے 
ںیم  ئوئرئرئائائ‘ئ‘ئٓائؤ  ا البئا  اپئس  ائےن  ےھت  وھئے  ںیم  اھبئویئں  نہب  بس  ئو 
ڑبئے  ے  وئائالئم  ائٰولئۃ  ہیلع  ٓائپ  ’ئ’ئرھ  انسئؤئں  اہکئی  یک  رحمئم  ئںیہمت 
وئائاعئت انسئے ٓائپ  ئائم نیسحؓ یک اہشئدئت ےک  ا ائدئائز ںیم رضحئت  ئدئرئدئانئک 
ائٰولئۃ  ہیلع  ٓائپ  ئوئر  ا ےھت  اجئے  انسئے  وئائاعئت  ہ  وئائالئم  ائٰولئۃ  ئہیلع 
وئائالئم  ائٰولئۃ  ہیلع  ٓائپ  ئوئر  ا ےھت  ٓائوسئرئوئائں  ےس  ٓائوھئں  یک  ئوئائالئم 
ئائین ائویلئں ےک وپئرئوئں ےس ائےن ٓائوسئوپئےتھ اجئے  ےھتئ۔ئائس دئرئدئانئک 
ئاہکئی وک متخ رکئے  ےک دعب ٓائپ ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم ے ڑبئے رکئب ےک 

رئائائ؛ئ۔ ئاسئھ 
ائہل ہیلع وئمل ےک وئائےس  ئ‘ئ‘ئزئد دیلپ ے ہ ملظ  امہئرئے یبن رکئم  یلص 
ائےن ذعئائب ںیم ڑکپئایئ’ئ’ئ۔ ئائ۔ئرگم دخئا ے یھب ائومئں وک تہب دل  ئرپ رکئوئا

ئوئر ائےن  ا ئائس وئت ٓائپ ہیلع ائٰولئۃ وئائالئم رپ بیجع تیفیک ائرئی یھ 
ٓائپ  ائانئک اہشئدئت ےک وصتئر ےس  وئمل ےک رگج وئہ یک  ائہل ہیلع  ئٓائاق یلص 

وئائالئم اک دئل تہب ےب نیچ وہ رئا اھتئ۔ ئہیلع ائٰولئۃ 
مگیبئ۔ ابئرئہ  وئائب  دیسئہ  رضحئت  ئ)ئرئوئائت 
�ئئ( �ئئا�ئ �ئ ہنعئ۔ئہحفص  ائہل  رئی  ائب   ائدم  ریشب  رمئزئا  رضحئت  ئائز  ہبیط  ئریئت 

ائدہئٰی ائۃم  وئنسحؓ  نیسحؓ  ئائم  ا ائدہئٰیئرضحئت  ائۃم  وئنسحؓ  نیسحؓ  ئائم  ا ئرضحئت 
: رئائے ںی  وئائالئم  ائولئۃ  ومئوئد ہیلع  ئرضحئت حیسم 

ئ‘ئ‘ئرضحئت ائائم نیسح ائوئر ائائم نسح ر ی ائہل امہنع دخئا ےک ربئزئدئہ ائوئر ائب 
ئامئل ائوئر ائب تفع ائوئر تمصع ائوئر ائۃم ائدہئی ٰئےھت ائو ر وئہ البئہبش دئوئوئں 

ئونئں  ےک رئو ےس ٓائرضئت یلص ائہل ہیلع وئمل ےک ٓائل ےھتئ۔ئ’ئ’
�ئئاحئہیئ( �ئ �ئئا�ئ �ئ �ئ �ئئہحفص  �ئ زخئائنئ۔ئدل  ائولئبئ۔ئرئوئاحئی  ئ)ئرئائق 

ئرئیقتم ئو ئا ئز ج�ا �
س�ت ئا ئرئیقتمئر ئو ئا ئز ج�ا �
س�ت ئا ئر

’ئ’ئ۔  ںی  ےتھجمس  ئوئرئیقتم  ا ئز  ج�ا �
رئاس�ت وک  ائن  ئرئائائ:ئ۔ئ‘ئ‘ئمہ 

�ئئ( �ئ �ئ دل�ئئہحفص  ئ)ئوفئائت 

ئنی ل�و لم�ظ ئا ئنیئدیس ل�و لم�ظ ئا ئدیس
ےھتئ’ئ’ئ۔ ل�وئنی  الم�ظ دیس  نیسح  ئائم  ا ئ‘ئ‘ئرضحئت 

�ئئ( �ئ �ئ �ئئہحفص   دل  زخئائن  رئوئاحئی  ائالئۃ   ر  رعئی  ائز  ئ)ئرئہم  

ےس  ںیم  تشہب  ئرئائن  رئدئا نیسحؓ  ئائم  ا ےس ئرضحئت  ںیم  تشہب  ئرئائن  رئدئا نیسحؓ  ئائم  ا ئرضحئت 
ئائک رمئہب یسک ے رضحئت حیسم ومئوئد ہیلع ائالئم وک ائالئع دئی ہ رضحئت 
ئوئر ُرئےب ےک ائرئہ ںیم یسک ائدمئی ے طلغ ائت یک ےہئ۔  ا ئائم نیسح ؓ ےک اقمئم  ئا
ئو ائس رپ ٓائؑپ ے رئائا ہئ‘ئ‘ئےھ ائالئع یلم ےہ ہ ضع انئدئائن ٓائدئی و ائےن 
ئائم نیسحؓ یک تبسن  ئںی ریمئی امجئت یک رطئف وسنمئب رکئے ںیئ، رضحئت ا
ُائس ے ہفیلخ  ائس ےک ہ  وئہ  ائہل نیسح  ائے ںی ہ وعئذ  ئہ املکئت ہنم رپ 

ہ 
ٰ
لّل ا لَْعَنُت  ئوئر زئد قح رپ اھتئ۔  ا ائی اھت  ئوئت ینعی زئد ےس تعیب ںیہن یکئ، 

�ئ( ےھ ائدیمئںیہن ہ ریمئی امجئت ےک  �ئ نئ: ا عمر ِل  ٰا ( ۔ ِبیَْن ِذ لْکَا ا َعَلی 
احئل  ‘ئ‘ئرہ  رئائا  وہئںئ’ئ’ئ۔  ےلکن  ائافئظ  ثیبخ  ائےس  رپ  نہ  مُ� ےک  ئز  ج�ا �

رئاس�ت ئیسک 
ئںیَم ائس ائاہئر ےک ذئرئہع ےس ائین امجئت وک ائالئع دئات وہئں ہ مہ ائاقئد 
ئوئر نج ونئں یک  ا ئوئر ائم اھت  ا انئاپئک عبط ُدئای اک ڑیکئا  ائک  ئرئےت ںی ہ زئد 
ے ائس ںیم ومئوئدئہن ےھتئ۔ ومئن اننب وکئی 

ن مع� ئرئو ےس یسک وک ومئن اہک اجئا ےہ وئہ 
ُب  ا ْعَر لْاَ ا لَِت  َقا ائہل اعتئٰی ائےس صخش یک تبسن رئائا ےہ  ئائرِم لہس ںیہن ےہئ۔ 
وئہ  ومئن  �ئئ(  �ئ ئ)ئائرجئائتئ:  اَْسَلْمَنا  ٓا  لُوْ ُقوْ لِٰکْن  َو ا  ِمُنوْ تُوْ ْم 

َ لّ ُقْل  ۔  ا
َ
َمّن ٰا

ائامئن رپ وئائی دئےت ںیئ۔ نج ےک  ائن ےک  ائامئل  ئولئگ وہئے ںی نج ےک 

ئوئر ائس یک رئا وک رہ ائک زیچ رپ  ا ئوئر و ائےن دخئا  ا ائامئن اھکل اجئا ےہ  ئدئل رپ 
ئوئر گنت رئائوہئں وک ذغئا ےک ےیل ائایئر  ا ئوئر وقتئٰی یک ائرئک  ا ئدقئم رک ےتیل ںی 
ئوئر رہ ائک زیچ و تُب یک رطئح  ئوئر ائس یک تبحم ںیم وحم وہ اجئے ںی ا ئرکئے ا
افئاقئہن وہئں ا تلفغ  ائامئِل  ا  ائالخئی احئت وہ  وئہ  ئہ  وخئا رئوئیت ےہ  ئدخئا ےس 
ئوئر لسک وہ بس ےس ائےن ںی ُدئوئر رَت ےل اجئے ںیئ۔ نکیل دبئبیصن زئد  ئا
دئا اھتئ۔ رگم  ائدئا رک  ائس وک  ُدئایئیک تبحم ے  ائںی اہکئں احئل ںیھتئ۔  ئوک ہ 
ُائن رب زئدئوئں ںیم ےس ےہ نج وک دخئا  وئہ  ئوئر الب ہبش  ا �ڑ اھت  ائرہمط�ہّ ئنیسحؓ 
ئوئر الب ہبش  ئوئر ائین تبحم ےس ومعمئر رک دئات ےہ ا ئاعتئٰی ائےن ائھ ےس ائف رکئا ا
ائس ےس ومئبج  رئان  ذئّرئہ ہنیک  ائک  ئوئر  ا ئرئائِن تشہب ںیم ےس ےہ  ئوئہ رئدئا
ئوئر  ا ائاقئتم  ئوئر ربصئ،  ا ہٰی  ل� ا ئوئر تبحم  ا ئائم یک وقتئٰی  ا ائس  ئوئر  ا ائامئن ےہ  ئبلِ 
ئوئر مہ ائس وصعمئم یک دہئائت ےک  ا ئوئر ابئدئت امہئرئے ےیل ائوئۂ ہنسح ےہ  ا ئزئدہ 
دئنم  ائس اک  دئل و  وئہ  ابتئہ وہ ایگ  ائس وک یلم یھئ۔  وئائےل ںی و  ئائدتئائء رکئے 
ئوئر  ئوئر اکئایئب وہ ایگ وئہ دئل و یلمع رئگ ںیم ائس یک تبحم ائرہ رکئا ےہ ا ئےہ ا
ائیہ  ئوئر تبحم  ا ائاقئتم  ئوئر  ا ئوئر وقتئٰی  ا ئوئر اجشئت  ا ائالخئق  ئوئر  ا ائامئن  ئائس ےک 
ئےک امتئم وقنئش ائاکئی وطئر رپ اکئل ریپئوئی ےک اسئھ ائےن ائدئر اتیل ےہ اس 
ئہ ائک ائف ٓائہن ںیم ائک وخئب وصئرئت ائاسئن اک شقنئ۔ ہ ولئگ ُدئای یک 
ئٓائوھئں ےس وپئدیئہ ںیئ۔ وکئن اجئاتن ےہ ائن اک دئر رگم وئی و ُائن ںیم ےس 
ئںیئ۔ ُدئای یک ٓائھک ائن وک انشئت ںیہن رک یت ویکئہک وئہ ُدئای ےس تہب ُدئوئر ںیئ۔ 
دئای ے سک  وئہ انشئت ںیہن ایک ایگئ۔  وئہ نیسحؓ یک اہشئدئت یک یھ ویکئہک  ئیہی 
ئوئر رب زئدئہ ےس ائس ےک زئائہن ںیم تبحم یک ا نیسحؓ ےس یھب تبحم یک  ئاپئک ا
دئائل ےہ ہ  ائامئی ںیم  ئوئر ےب  ا دئرئہ یک اقشئوئت  ائرم اہنئت  ئاجئیئ۔ رغئض ہ 
ئوئر و صخش نیسحؓ ا یسک َائوئرئزبئرئگ یک و ٓائہم رہطمئن  ئنیسحؓ یک ریقحت یک اجئے ا
ئںیم ےس ےہ ریقحت رکئا ےہ ا وکئی ہملک ائافخئف اک ائس یک تبسن ائین زئائن رپ 
دئنم  ائس صخش اک  ئہن  �ا �جلّ�ش ائہل  ائامئن وک ائع رکئا ےہ ویکئہک  ائےن  وئہ  ئائا ےہ 

دئنم ےہئ’ئ’ئ۔  اک  ایپئرئوئں  ئوئر  ا ربئزئدئوئں  ائس ےک  و  اجئا ےہ  ئوہ 
رئوئہئ( �ئ�ئ�ئئوبطمئہ  ائاہئر ربمن  ائاہئرئائت دل وئم ہحفص�ئ�ئ�ئئ-�ئ�ئ�ئئ۔  �ئ رپئ)ئومجمئہ  ئہی ہحفص 
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