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  ئرئائِن ئرئوئل ملسو هيلع هللا ىلصئرئائِن ئرئوئل ملسو هيلع هللا ىلص

  ئرئائن ہفیلخ وئتئرئائن ہفیلخ وئت

ئرضحئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملقئرضحئت اطلسئن ائملؑ ئےک رئاحئت ملق

ئائرئائد ابئرئی اعتئٰیئائرئائد ابئرئی اعتئٰی
اَلِْیٍم۔  َعَذاٍب  ْن  ِمّ تُْنِجْیُکْم  ِتَجاَرٍۃ  َعٰلی  ُکْم 

ُ اَُدلّ َھْل  ٰاَمُنوْا  ِذیَْن 
َ الّ ّیَُھا  اَ  یٰٓ

ٰذلُِکْم  َواَنُْفِسُکْم۔  ِباَْموَالُِکْم  ِہ 
ٰ
الّل َسِبْیِل  فِْی  َوتَُجاِھُدْوَن  َوَرُسوْلِٖہ  ِہ 

ٰ
ِبالّل تُْؤِمُنوَْن 

تَْحِتَھا  ِمْن  تَْجرِْی  ٍت 
ٰ

َجّن َویُْدِخْلُکْم  ُذنُوْبَُکْم  یَْغِفْرلَُکْم  تَْعَلُموَْن۔  ُکْنُتْم  ِاْن  ُکْم 
َ لّ َخیٌْر 

�ئئ( �ئئا�ئ �ئ ئ)ئالّصفئ: الَْعِظْیُم    الَْفوُْز  ٰذلَِک  َعْدٍن۔  ِت 
ٰ

َجّن فِْی  َبًۃ  َطِیّ َوَمٰسِکَن  نْٰھرُ  الْاَ 
ئائے ولئو وج ائامئن ائے وہئ! ای ںیَم ںیہمت ائک ائیس اجتئرئت رپ علطم رکئوئں وج ںیہمت 
ئوئر ائس ےک رئوئل رپ ائامئن ائے  ئائک دئرئدئائک ذعئائب ےس اجنئت دئے یگئ۔ مت وج ائہل رپ ا
ئوئر ائین اجئوئں ےک اسئھ اہجئد رکئے وہ ہ اہمتئرئے  ئوئر ائہل ےک رئےت ںیم ائےن ائوئائل ا ئوہ ا
ئوئر ںیہمت ائیس وتنجئں  ا ئےئ تہب رتہب ےہ ائر مت ملع رئےت وہئ۔ وئہ اہمتئرئے انگئہ شخب دئے اگ 
ئوئر ائےس اپئزیئہ رھگئوئں ںیم یھب  ئںیم دئائل رک دئے اگ نج ےک دئائن ںیم رہنئں یتہب ںیہ ا

ئوج ہشیمہ رئےن وئائی وتنجئں ںیم ںیہئ۔ ہ تہب ڑبئی اکئایئی ےہئ۔

وپئاھ  ابئرئے ںیم  ائس ےک  وئمل ےن  ائہل ہیلع  وہئا وت آئرضئت یلص  ائک ےمشچ رپ ےس  وئمل اک زگئر  ائہل ہیلع  ائہل یلص  رئوئل  ذئی رقئد ےک وئےع رپ  ئزئوئۂ 

ئوئر اپئک ےہئ۔ رضحئت ہحلط نب  ا ئوئر ہ اھٹیم  ا ئےہ  نُْعَمان  ائم  ائس اک  رئائا ںیہن  آئؐپ ےن  ئوئر ہ نیکمن ےہئ۔  ا ئےہ  ِبْئَساْن  ائم  ائس ونکئں اک  اتبئائای ہک  آئپؐ وک  ئوت 
رئوئل  وئائہع اتبئا وت  ئوئر ہ  ا اپئس آئے  وئمل ےک  ائہل ہیلع  اپئی اھٹیم وہ ایئ۔ بج رضحئت ہحلطؓ آئرضئت یلص  ائس اک  دئائ۔  ئوئر وئف رک  ا ائس وک رخئدئا  ئدیئائہلؓ ےن 

اگلئ۔ اجئےن  اکپئرئا  ائم ےس  ایفئضئ’ئےک  وکئ‘ئہحلط  ائن  وہئ۔ سپ  ایفئض  ڑبئے  رئائا ہحلطئ! مت وت  ائن وک  وئمل ےن  ائہل ہیلع  ئائہل یلص 

ئرئاھئ۔ زئوئۂ  َطْلَحُۃ الَْخیْر  ائم  ائد ےک دئن رضحئت ہحلط اک  ائہل ہیلع وئمل ےن  ائہل یلص  رئوئائت ایبئن رکئے ںیہ ہک رئوئل  وئائد ہحلطؓ ےس  ائےن  ئوئٰی نب ہحلط 

ائس اک بلطم یھب ایفئی ےہئ، اخسئوئت ےہئ۔ ئرئاھئ۔  الُْجود  َطْلَحُۃ  رئوئز  ئوئر زئوئۂ نینح ےک  ا ئرئاھ  الَْفَیّاض  َطْلَحُۃ  رپ  ذئی رقئد ےک وئےع  ئوئر زئوئۂ  ا ئوبئک 
 ) ء 2 0 0 2 ت  و بیر لعلمیۃ  ا لکتــب  ا ر  ا د ۔  ۔  ۔  طنــۃ لبا ا صفتــہملسو هيلع هللا ىلص  فیــہ  کر  یذ ب  بــا  8 7 4 صفحــہ   3 جلــد  لحلبیــۃ  ا ۃ  لســیر ا (
) ت و لعلمیۃ بیر ا لکتــب  ا ر  ا د یشــی  للــہ قر ا طلحہ بن عبیــد   5 3 صفحــہ 8 ء  بۃ جــز لصحا ا فــۃ  بــۃ فــی معر لغا ا ســد  ا (

رئائہ ںیم رخئچ ئدئا یک 
اہنئت  ےس  ںیم  ائن  ہک  وہئں  رکئا  بجعت  رپ  ائالئص  ئوئر  ا تبحم  ےک  امجئت  ائین  ئ‘ئ‘ئںیَم 
ریمئے  ریمشکئی  دئن  ئائم  ا ئوئر  ا ریخئائدئن  ئوئر  ا ائدئن  امجئل  ایئں  ےسیج  وئائے  اعمئش  مک  ئی 
ئاگئؤئں ےس رقئب رئےن وئائے ںیہئ۔ وئہ ونیتئں رغئب اھبئی وج ائد نیت آئےن ا اچئر آئےن 
ےک  ائن  ںیہئ۔  رشئک  ںیم  دنچئے  ائوہئائرئی  ےس  رسئرئی  ںیہ  رکئے  زمئدئوئرئی  ئرئوئزئائہ 
رئوئہی  ائک دئن و  ابئوئوجئد تلق اعمئش ےک  ائالئص ےس یھب ےھجم بجعت ےہ ہک  ئدئوئت ایئں دبعئائزعئز وٹپئائرئی ےک 
ائس رغئب ےن یئک ربئوئں ںیم عمج  وئہ و رئوئہی ائد  رئائہ ںیم رخئچ وہئاجئےئ۔  ئدئے ای ہک ںیَم اچئات وہئں ہک دئا یک 

دئائائ’ئ’ئ۔ رئا اک وجئش  ئای وہ اگ رگم یہّلل وجئش ےن دئا یک 
�ئئ( �ئ �ئئ-�ئ �ئ �ئ �ئئہح  �ئ دل  زخئائن  رئوئائی  آئمھئ۔  ائاجنئم  ئ)ئہمی 

ئ‘ئ‘ئریمئے ایپئرئے دئوئوتئ! ںیم آئپ وک نیقی دئائا وہئں ہک ےھجم دئائے اعتئٰی ےن اچس وجئش آئپ ولئوئں یک دمہئرئدئی 
ائس  وئرئائن ےک ےئ ےھجم اطع یک یئگ ےہئ۔  ائامئن  زئائدئت  آئپ اصئوبئں یک  ائک یچس رعمئت  ئوئر  ا ئےک ےئ اشخب ےہ 
ائےن  ائس ےئ دعتسم ڑھکئا وہئں ہک آئپ ول گ  ذئرئت وک اہنئت رضئوئرئت ےہئ۔ و ںیَم  ئوئر آئپ یک  ا ئرعمئت یک آئپ وک 
ئوئر رہئک صخش اہجئں کت دئائاعتئٰی ےن ائس وک وئتع و اطئت  ا ئائوئائل ہبیط ےس ائےن دئین امہمئت ےک ےئ دمئد دئں 
ہ  دقمئم  وک  ائوئائل  ائےن  ےس  وئمل  ہیلع  ائہل  یلص  رئوئل  ئوئر  ا ائہل  ئوئر  ا رکئے  ہ  دئرئغ  ںیم  رئائہ  ائس  ےہ  دئی  دقمئرئت  ئو 
ئوئر ویئرئپ  ا ائای  ائن ولعئم و ربئاکئت وک  ذئرئہع ےس  ائاکئن ںیم ےہ ائافئت ےک  ئوئر ںیم رھپ اہجئں کت ریمئے  ا ئےھجئ۔ 

دئی ںیہئ’ئ’ئ۔ رئوئح ےن ےھجم  اپئک  ئےک وکلمئں ںیم الیھپئؤئں وج دئائاعتئٰی یک 
�ئئ( �ئ �ئئہح�ئ دل  زخئائن  رئوئائی  ئوئائمئ۔  ا ئزئائہ  ئ)ئا

ںیہئ: رئائے  ائزعئز  رصنبئہ  اعتئٰی  ائہل  ائدّئہ  ائاخئس  ائحیس  ۃفیلخ  ئرضحئت 
ےئن  ئوئر  ا زمکئوئرئوئں  امتئم  ہک  اچئےئ  رکئی  وکئش  یھب  وک  ائاظئہی  یک  ئامجئت 
ئآئےن وئائولئں وک یھب ائی رقئابئی یک ائتی ےس آئاگئہ رکئےئ، ائن ہپ وئائح رکئے ہک ای 
ئائتی ےہئ۔ ائہل اعتئٰی ےک ومکحئں ےس ائن وک آئاگئی رکئائےئ۔ آئرضئت یلص ائہل ہیلع 
ائن ےس ولئوئں وکئآئاگئہ رکئںئ۔ ائر ںیہن  ئرئائدئائت ںیہ  ا ابئرئے ںیم وج  ائس  ئوئمل ےک 
ولئوئں وک ویکینئں  ائن  وئہ  دئائر ےہ ہک  ذئہ  ائاظئہی یھب  زنئدئک  ئرکئے وت رھپ ریمئے 
ائس  ائہل اعتئٰی یک رئا ےک وصحئل ےس رحمئوئم رک رئےہ ںیہئ۔ اسیج ہک ںیم ےن اہک  ئوئر  ئا
ئاہجئد ےس رھپ سفن ےک اہجئد یک یھب اعئدئت ڑپئے یگئ، ائین رئتی یک رطئف یھب وتئہ 

ڑپئے یگئ۔ اعئدئت  ابعئدئوتئں یک یھب  یگئ،  ئدیئا وہ 
ئائک رئوئائت ںیم آئا ےہ رضحئت اجئرب نب دبعئائہل ایبئن رکئے ںیہ ہک آئوضئر 
ئوئر امنئز اک آئائز  ا ابئرئامنئز دیع ڑپئائی آئپ ڑھکئے وہئے  ائہل ہیلع وئمل ےن ائک  ئیلص 
ئوئر  ا ائرئے  ئوئر رھپ ولئوئں ےس اطخئب ایئ۔ بج ائرئغ وہ ےئگ وت آئپ ربنم ےس  ا ئای 
رضحئت  وئت  ائس  آئپ  رئائیئ۔  تحیصن  ائںیہن  ئوئر  ا ےئگ  ے  رشتئف  ںیم  ئوئرئوتئں 
ئوئر رضحئت البئلؓ ےن ڑپکئا الیھپئا وہئا اھت سج  ئالبئل ؓ ےک ائھ اک اہسئرئا ےئ وہئے ےھت ا

رئی ںیھتئ۔  اج  ڈئائیت  وئرئںی دصئائت  ئںیم 
)بخاری کتاب العیدین باب موعظۃ الامام النساء یوم العید حدیث نمبر879(

زئائےن ںیم یھبئ، رضحئت  ائس  زئائےن یک وئرئوتئں یک اثمئںیئ۔  ائس  ئوت ہ ںیھت 
دئرئغ  ائیس وئرئںی ںیہ وج ےب  زئائےن ںیم یھب  وئائالئم ےک  ائٰولئۃ  ئحی وئوئد ہیلع 
دئی ںیہئ۔ الئت اثئہث ںیم  ئرخئچ رکئی ںیہئ۔ رضحئت حلصم وئوئد ےن یھب یئک اثمئںی 
ئیھب یئک اثمئںی ںیہئ۔ الئت رئائہع ںیم یھب یئک اثمئںی یتلم ںیہئ۔ ائب یھب یئک وئرئںی 
ئںیہ وج رقئابئویئں ںیم ڑبئھ ڑچئھ رک ہصح یتیل ںیہئ، ائےن زئویئر ائائر رک دئے دئیت ںیہئ۔ 
ائاشئء  وئت کت  ائس  اگ  رئےہ  ربئرقئائر  ائاسئس  اک  ائی رقئابئی  وئرئوتئں ںیم  ئوت بج کت 

رئںیہ یگئ۔ وہئی  ائدمئہ ںیم دیئا  وئائی ںیلسن یھب امجئت  رقئابئی رکئےن  ئائہل اعتئٰی 
ائی اظنئم اک ہصح انبئںی  ی�ن وکئیھب  ع�

ئ
وئاب� دئات وہئں ہک  زئوئر  ابئر  ابئر  ئہ وج ںیَم 

ئد  ڑبئی دعتئا ائس رطئح  ڑبئا رضئوئرئی ےہ ہک بج  ائیل ولسنئں وک اھبنسئےن ےک ےئ  ئہ 
ی�ن آئںی ےگ وت وئوجئدئہ رقئابئایئں رکئےن وئائے ںیہک ائس دعتئائد ںیم مگ  ع�

ئ
ئںیم وئاب�

اجئںیئ۔  آ  ائر ہ  زئر  ائن ےک  ائن یک رئتی رکئےن ےک  ئوئر اجبئے  ا اجئںی  ئی ہ وہ 
وئابئع  ئوئر  ا یگ  ڑپئے  ڈئائین  اعئدئت  یک  رقئابئویئں  رہبئائل  وک  ی�ن  ع�

ئ
وئاب� ےئ  ئائس 

ائک  اک  امجئت  ُائےس  رہبئائل  دعب  ےک  اسئل  نیت  ےہئ۔  ےئ  ےک  اسئل  نیت  ئرئف 
ئہصح اننب اچئےئئ۔ اخئص وطئر رپ یئن آئےن وئائی وئرئوتئں یک رئتی یک رطئف تہب وتئہ 

ےہئ۔ رضئوئرئت  ئیک 
) �ئ  �ئ �ئ �ئ ونجئرئی  �ئ  ہعمج   ئ)ئہب 
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ئدئرئابئِر ئالئتئدئرئابئِر ئالئت
مہ ےگ  ائاھئںی  تبیصم  ک  رہئا  ایپئرئے  ریمئے  ںیم  تبحم  ئرئی 
مہ ےگ  اجئںی  ےس  رپ  دئر  ریتئے  ہ  زگ  رہ  وک  ھجت  ےگ  وھچئڑئں  ہ  ئرگم 
مہ ےگ  اجئںی  ڈئائے  یھب  سیپ  وج  ائں  ںیم  رجئم  ےک  تبحم  ئرئی 
ائںی ےگ مہ دئل ںیم ھچک ایخئل  ہ  رئائت  ائس وک اجئںی ےگ نیع  ئوت 
مہ ےگ  آئںی  ںیم  دئوئےک  ےک  ائس  ہ  مہ  یک  ریغ  ہ  زگ  رہ  ےگ  ئںی 
مہ ےگ  اکھجئںی  رسِئائاطئت  ی  ںیم  وضحئر  ریتئے  ائک  ئس 
ےس وخئی  مہ  ےگ  ںی  ہہس  وک  ائس  اگ  ے  ائر  یھب  وھٹئرک  وکئی  ئوج 
مہ ےگ  ائںی  ہ  وکشئہ  ہپ  زئابئں  یھت  یہی  زسئا  ائین  ےگ  ئںیہک 
ےہ رئی  آ  آئج  ائںیہن  یسنہ  و  رپ  رخئائب  ائِل  ئامئرئے 
مہ ےگ  ُرئائںی  ائےن  اسئھ  وک  دئای  امتئم  دئن  یسک  ئرگم 
ایپئےس ےک  وخئں  اگیبئےن  ائےن  ںیہ  دئنمئ،  زئائہ  اسئرئا  ےہ  ئوہئا 
مہ اجئںی ےگ  ُرئی یک وت رھپ وت س رم ی  ئوج وت ےن یھب مہ ےس ےب 
ےس دمئوتئں  اک  ائتف  ریتئی  وک  دئای  ںیہ  رئےہ  دئائے  ئںی 
مہ ےگ  دئاھئںی  ہنم  ای  وک  یسک  رئائت  یک  ہ  ےن  وت  آئج  ئوج 
ےہ ای  قشع  ہک  ایئےہ  ربخ  ائںیہن  ےک  ےفسلف  وج  ےھچیپ  ںیہ  ئڑپئے 
مہ ےگ  اھئںی  ی  ائتف  امثئِر  رطئتق  َرئرہَئِو  مہ  ںیہ  ئرگم 
ےہ الب  نھٹک  و  ایپئر  قشع  ہ  ےہ  ای  قشع  ہک  وہ  ای  ئےتھ 
مہ ےگ  انسئںی  ہصق  وئہ  یھبک  ذگئرئی  ہپ  مہ  ںیم  رئت  یک  ائس  ئوج 
رئوئزئہ دنچ  ےہ  وخئوب  یک  ائس  ہک  رضئوئرئت  یک  رطع  ںیہن  ئںی 
مہ ےگ  اسبئںی  وک  دئل  و  دئائغ  ائےن  یک  ائس  ےس  تبحم  ئوئے 
ائل ےس  سفن  احیسمؑ  یسک  ذملت  تبسنِ  ےہ  یھب  ئںی 
مہ ےگ  الجئںی  وک  ائس  ائب  رگم  ملسم  ہک  و  اجئن  ےب  ےہ  ئوہئا 
تقیقح دئنمِ  وخئش  ےہ  ویئیہ  وک  دئں  اگنئِر  و  شقن  ےک  ئاٹ 
مہ ےگ  انبئںی  ہشقن  ائاس  اگئائب  ےکس  ٹم  ہ  یھب  یھبک  رھپ  ئوج 
اک دمحمؐئی  رطئقِ  ںی  انبئا  َرئہ  رضخِ  ےہ  ےن  ئدئا 
مہ ےگ  المئںی  ائرک  ےس  منص  وک  ائن  ںیہ  وہئے  ےکٹھب  وھبئے  ئوج 
دئنم امئرئے  دئوئاک  اھئںی  ہ  رپ  اخئاسئرئویئں  ائن  ئامئرئی 
مہ ےگ  ُائڑئائںی  یک  ائن  اخئک  وت  دئاھ  ےس  رظن  رئیھ  وک  دئں  ئوج 
ائزئہ وک  دئں  آئاثئِر  ےگ  رکئں  دئت  و  الضئل  و  رفک  ےک  ئاٹ 
مہ ےگ  ُائڑئائںی  رپئم  ےک  رفظ  ںیم  دئن  وکئی  وت  اچئا  ےن  ئدئا 
مہ ںیہ  ائر  مشچِ  رمئُدئِم  ہک  ائدئائںئ!  ائو  ےھجت  ھچک  ےہ  یھب  ئربخ 
مہ ےگ  رئائںی  یلجب  ہپ  ھجت  وت  دئاھ  ےس  رظن  جک  ںی  ئائر 
ائزئائں حی  دئنِ  ہپ  سج  ےہ  رمئز  ےہ  اک  رفک  وج  رہش  ئوئہ 
مہ ےگ  انبئںی  دجسم  ںیم  ائس  ائب  ائک  رپ  ائم  ےک  وئائد  ئدئائے 
مہ ےگ  البئںی  اجئب  یک  قح  وک  دئای  ےس  رپ  انیمئر  ےک  ائس  ئرھپ 
مہ ےگ  انسئںی  ابئا  اببئگِ  رئامئں  و  رئمی  رئِب  ئالئِم 

ومحمئدئ( ئ)ئالئم 

ئرئی تبحم ںیم ریمئے ایپئرئے رہئا ک تبیصم ائاھئںی ےگ مہ

2020 ئںیم وکئرئوئا وئاب یک وئہ ےس دئای ےک  22 ئیئ  ئرضحئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی ئرصنبئہ ائزعئز ےن ائےن ہب ہعمج رئوئدئہ 

ابئرئے ںیم ذئرک رکئے وہئے رئائا اھت ہک  ئوئوجئدئہ ائائت ےک 

وئائرئس یک  وج  ’ئوک ے رکئآئج لک  ائیہ  ذعئائب  ا  ائک ومضمئنئ‘ئوئائدئث یعبط  ئےک  اعتئٰی  ائہل  رئہم  ائرئائع  ائحیس  ولئگ رضحئت ۃفیلخ  ئضع 

ائوئر ےن تحیصن رئائی: ائوئر ائےن رصبتئے یھب رکئے ںیہئ۔ ائس ےک دعب وضحئر  ئوئاب یلیھپ وہئی ےہ ائس ےس المئےن یک وکئش رکئے ںیہ 

ائین ائوتئں وک اپئک انبئا ےہئ۔ ائوئر  دئای وک اھجمسئا  ائوئر  دئاع رکئا  ئرہبئائل امئرئا اکئم 

ائس ہب ںیم ایبئن  دئاعئںی  ائہل ےن وج  ائدئہ  ائحیس  ائرئنی یک وہسئت ےک ےئ رضحئت ۃفیلخ  رئوئین ںیم  ائس تحیصن یک  ائوئر یک  ئوضحئر 

ائوئر یک تحیصن رپ لمع رکئے وہئے مہ  ائرئائد رئائائ، ئشی دئت ںیہ ۔ دئا رکئے ہک وضحئر  ائوئر اسئنی وک ائےن اسئھ دئرہئائےن اک  ئرئائںی 

وئائے وہئںئ۔ئآئنی اپئک انبئےن  ائوتئں وک  ائین  ائوئر  وئائولئں ںیم  ئدئای وک اھجمسئےن  ئ،  وئائولئں  ئدئاع رکئےن 

رئائا: ائزعئز ےن  ئرصنبئہ  ائہل اعتئٰی  ائدئہ  ئوضحئر 

دئرہئائے رئںیہئ۔ وئہ یھب آئپ ریمئے اسئھ  ائس وئت ڑپئوئں اگ  دئاعئںی یھب ںیَم  َائوئر  ئضع 

)���7 وقئا دئث  اخئف  ائذئا  ائرئل  ا وقیئل  ابئب  ائولئر  دئائؤئد اتکئب  ائو  )ئنن  ُشُرْورِِھمْئ۔  ِمْن  َونَُعوُْذِبَک  نُُحوْرِِھْم  فِْی  نَْجَعُلَک  ا 
َ ِانّ ُھّمَ 

ٰ
اَلّل  

لَا  ائن ےک رش ےس ریتئی انپئہ اچئےت ںیہئ۔  ائوئر مہ  ائن ےک ونیسئں ںیم رھب اجئے  ائن ےک ونیسئں ںیم رئےت ںیہ ینعی ریتئا رئب  ئمہ ےھجت 

ِش  لَْعْر ا ّبُ  َر َو ِض  لْأَْر ا ّبُ  َر َو ِت  ٰموَا لّسَ ا ّبُ  َر ُہ 
ٰ
لّل ا ا 

َ ّ ل إِ لَٰہ  إِ لَا  ۔  لَْعِظْیِم ا ِش  لَْعْر ا ّبُ  َر ُہ 
ٰ
لّل ا ا 

َ ّ ل إِ لَٰہ  إِ لَا  ۔  لَحِلْیُم ا لَْعِظْیُم  ا ُہ 
ٰ
لّل ا ا 

َ ّ ل إِ لَٰہ  إِ

ئ۔  یِْم لَْکِر ا
�ئ�ئ�ئ�ئئ( ائرکئب دئث  ائدئاعئء دنع  ابئب  ائدئوئائت  ائاخئرئی اتکئب  ئ)ئحی 

ائوئر ڑبئا ی ربئدئابئر ےہئ۔ ائہل ےک وئا وکئی وبعمئدئںیہن وئی رئش اک رئب ےہئ۔ ائہل ےک  وئائا  ائوئر وئہ وتمظعئں  ئائہل ےک وئا وکئی وبعمئدئںیہن 

ائوئر رئش رکئم اک رئب ےہئ۔ ئوئا وکئی وبعم دئںیہن وج ہک آئامئن و زئنی 

)2140 ائرئنٰ دئث  بعی  اص� ائولئب نیب  ئائن  ا اجئء  ابئب  ائدقئر  ائوئائب  ائرتئذئی  یِْنَکئ۔ )ئنن  ِد َعٰلی  َقْلِبْی  ْت  ثَِبّ لْقُُلوِْب  ا َب  ُمقَِلّ یَا 

ائےن دئن رپ اثئت دقئم رئھئ۔ وئائے ریمئے دئل وک  دئولئں ےک ریھپئےن  ئائے 

)2721 ائائدئۃی  یف  ئابئب  وئائدئاعئء  ائذئرک  اتکئب  ملسم  )ئحی  لِْغٰنیئ۔  ا َو َف  لَْعَفا ا َو ٰقی 
ُ
لّت ا َو ی  لُْھٰد ا لَُک 

َ
ْسأ

َ
أ نِّی  إِ ُھّمَ 

ٰ
اَلّل

ئائات وہئںئ۔  ائوئر ینغٰ  ئوقئٰیئ، ئتف  دہئائتئ،  ائہل! ئںیم ھجت ےس  ئائے 

ابئب  ائرئائق  اتکئب  ملسم  )ئحی  ُسْخِطَکئ۔  َوَجِمْیِع  نِْقَمِتَک  ِۃ  َء َوُفَجا فَِیِتَک  َعا تََحّوُِل  َو نِْعَمِتَک  اِل  َزَو ِمْن  ِبَک  ُذ  ُعوْ
َ
أ نِّی  إِ ُھّمَ 

ٰ
اَلّل

)�7�9 ئائخ دئث  ائرقئائء ……  ائۃن  ائل  ئائرث 

ابئوتئں ےس انپئہ ائات  ائن بس  ائوئر  ائاچئک زسئا  ئریتئی  زئائل وہ اجئےنئ، ئریتئی اعئتی ےک ٹہ اجئےنئ،  ائہل! ئںیم ریتئی تمعن ےک  ئائے 

ائرئائض وہئ۔ ئوہئں نج ےس وُت 

)24 )ئائائرئائف:  ئ۔  یْنَ لْٰخِسِر ا ِمَن  نَّنَ  لََنُکوْ َحْمَنا  تَْر َو  لََنا  تَْغِفْر  ْم 
َ لّ ْن  ِا َو  اَنُْفَسَنا  َظَلْمَنآ  َرّبََنا 

ئائے امئرئے رئب ! ئمہ ےن ائین اجئوئں رپ ملظ ای ائوئر ائر وُت ںی ہ ےشخب ائوئر مہ رپ رئم ہ رکئے وت مہ رضئوئرئاھئا اپئےن وئائولئں ںیم وہئں ےگئ۔

)9 رمعئائن:  )ئآئل  ُبئ۔  لْوَّھَا ا اَنَْت  َک 
َ نّ ِا َرْحَمًۃ  نَْک  ُد

َ لّ ِمْن  لََنا  َھْب  َو  یَْتَنا  َھَد ْذ  ِا بَْعَد  ُقُلوْبََنا  ْغ  تُِز لَا  َرّبََنا 

ئائے امئرئے رئب! ئامئرئے دئل ڑیٹئے ہ رک دئان دعب ائس ےک وج وُت ےن ںی دہئائت دئی ائوئر ںی ائےن وضحئر ےس رئتم اطع رکئائ۔ 

وئائا ےہئ۔ ئًانی ئوُت تہب اطع رکئےن 

)202 )ئائرقئۃ: ئ۔  رِ ا
َ
لّن ا َب  ا َعَذ قَِنا  ّوَ  َحَسَنًۃ  ِۃ  ِخَر لْٰا ا فِی  ّوَ  َحَسَنًۃ  نَْیا  لّدُ ا فِی  ِتَنا  ٰا َرّبََنآ 

ائوئر ںی آئگ ےک ذعئائب ےس اچبئ۔ ائوئر آئرخئت ںیم یھب اکئایئی دئے  ئینعی ائے امئرئے رئب! ئںی دئای ںیم یھب اکئایئی اطع رک 

ئرضحئت حی وئوئد ہیلع ائالئم یک ائک دئاع ےہ ہک

ائاسئن  ائدئا ںیہن رک اتکسئ۔ وُت اہنئت ی رئمی و رکئم ےہئ۔ ریتئے ےب ائت ھجم رپ  ائاسئوئں اک رکشئہ  ! ئںیَم ریتئے  ائاعئنی  ئائے رئب 

ئںیہئ۔ ریمئے انگئہ شخب ا ںیَم الہئک ہ وہ اجئؤئںئ۔ ریمئے دئل ںیم ائین اخئص تبحم ڈئائل ا ےھجم زئدئیگ ائل وہ ائوئر ریمئی رپئدئہ وپئی رئا 

ئائوئر ھجم ےس ائےس لمع رکئا نج ےس وُت رئائی وہ اجئےئ۔ ںیَم ریتئے وئہِ ئرکئم ےک اسئھ ائس ابئت ےس یھب انپئہ ائات وہئں ہک ریتئا بضغ ھجم 

ائوئر دئای و آئرخئت یک البئؤئں ےس ےھجم اچب ویکئہک رہ ائک لضف و رکئم ریتئے ی ائھ ںیم ےہئ۔ آئنی  ئرئم رئا  ئرئم رئائ،  وئائرئد وہئ۔ رئم رئائ،  ئرپ 
�ئئ( ئ)ئائوخئذ ائز وتکمئابئِت ائدمؑ دل دئوئم ہح 9ئ�ئ�ئ وتکمئب انبئم رضحئت وئائب دمحم یلع اخئن اصئبؓ وتکمئب ربمن 

ِجۡیٌد۔   َک َحِمۡیٌد ّمَ
َ ۡیَت َعلٰی ِاۡبرَاِھۡیَم َوَعلٰی ٰاِل ِاۡبرَاِھۡیَم ِانّ

َ
ُھّمَ َصِلّ َعلٰی ُمَحّمٍَد ّوََعلٰی ٰاِل ُمَحّمٍَد َکَما َصّل

ٰ
اَلّل  

ِجۡیٌد۔ َک َحِمۡیٌد ّمَ
َ ُھّمَ بَارِۡک َعلٰی ُمَحّمٍَد ّوََعلٰی ٰاِل ُمَحّمٍَد َکَما بَارۡکَت َعلٰی ِاۡبرَاِھۡیَم َوَعلٰی ٰاِل ِاۡبرَاِھۡیَم ِانّ

ٰ
اَلّل

ئ٭…ئ٭…ئ٭

ِ
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ئوئر رپئزی رکئںی  ا آئاسئن ہ ںی  امیبئرئی وک  ائس  ئ!  ئرئا رئےہ ںیہ ہک دئا ئائرث ہہک 

ئوئر آئپ ےک یلمیف ربممئز چب ںیکسئ۔ ا آئپ  ئا 

ئوئرپ ایبئن وہ اکچ ےہ ہک ائس احمئوئرئہ وک زئدئیگ ےک ابئی ائوئر ںیم  ئاسیج ہک ا

امشئر اثمئںی  وئائہ ےس ےب  ائی  رئیت ےہئ۔  زئدئیگ دتعمئل  وت  ائو رکئں  ئیھب 

ائاف رکئا وہئںئ۔ ائدئی ایبئہ ےک وئع رپ  ائک اثمئل رپ ی  ئدئی اجئیت ںیہ رگم 

ئضع ولئگ زیہج وئریغئہ ےک ےئ ائین اطئت ےس ڑبئھ رک رقئض ے ےتیل ںیہئوج 

ئوئر نیچ متخ وہئاجئا ےہئ۔  ا ئوئر زئدئیگ اکئوکئن  ا وئابئل اجئن نب اجئا ےہ  ئدعب ںیم 

ئائر ائاسئن ائین اطئت ںیم رئےت وہئےئاسبئط ےک اطمئق یچب وک رئتص رکئے 

رقئض  الہپ  وئرئہ  ےہئ۔  رئات  وفحمئظ  اخئدئائن  ئوئر  ا زئدئیگ  ائدئہ  ابئی  یک  ائس  ئوت 

ائاسئن ائس تنعل ںیم ڑکجئا الچ  دئوئرسئا رقئض انیل ڑپئا ےہئ۔  ئُائائرئےن ےک ےئ 

رئےن ےک ےئ  امیبئرئی ےہئ۔ سج ےس وفحمئظ  ائک  ذئائت ںیم  ائین  ئاجئا ےہ وج 

ےہئ۔  ائزئم  ئرپئزی 

ئائاسئن یک رئوئائی زئدئیگ ےک ضع ولہپئؤئں یک رطئف یھب ہ اثمئل وخئب 

ئوئر رئوئائی زئدئیگ اسئھ اسئھ یتلچ ےہئ۔ ائس  ا ئرئوئین ڈئائیت ےہئ۔ ویکئہک ائدئی 

احمئرئوئہ وک  ائس  آئا ےہئ۔  آئرئلک ںیم اخئاسئر ایبئن رک  ائک  ئاک ھچک ہصح زگئہت 

ےک  ’ئ  ‘ئئوقئٰی’ئ ‘ئ مہ  وک  رپئزی  وت  رکئں  ائو  رپ  زئدئویئں  رئوئائی  ائین  مہ  ئائر 

ئظف ںیم ایبئن رکئےت ںیہئ۔ سج ےک ینعم یسک زیچ ےس ےنچب ےک ںیہئ۔ ہ اینبئدئی 

اخئمت  رضحئت  دیسئا  ئوئر  ا ابئرئابئر  ںیم  رکئم  رقئآئن  ےن  اعتئٰی  ائہل  وج  ےہ  ئقب 

دئا  وک  ائت  ےس  ائوقئائل  ئوئر  ا تنس  و  لمع  ائےن  ےن  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحممصطفٰی  ئائایئء  ئا

ائہل اعتئٰی  ابئدئےت وہئے  ائاسئوئں ںیم زعمئز وہئےن وک یھب وقئٰی ےس  ئےہئ۔ 

رئائائ: ئےن 

�ئئ( �ئ ئ)ئائرجئائتئ: اَتٰۡقُکۡم  ِہ 
ٰ
الّل ِعۡنَد  َرَمُکۡم 

ۡ
اَک ِاّنَ 

ئہک مت ںیم ےس ائہل ےک زنئدئک بس ےس زئائدئہ زعمئز وئہ صخش ےہ وج مت 

ئںیم ےس بس ےس زئائدئہ یقتم ےہئ۔

ابئر  �ئ  ائن ںیم  ائاخئب ای ای ےہ  ئاکئح ےک وئہع رپ یھب نج آئائت اک 

وئائی  دئرئائل دعب ںیم دیئا وہئےن  ہ  ائایئر رکئےن یک نیقلت یتلم ےہئ۔  ئوقئٰی 

ئامیبئرئویئں ےس ےنچب ےک ےئ رپئزیئی ےہ وئرئہ ائاسئن ائک ائےس رمئض ائالعئج 

وئہ یھب دئا اک  ائر العئج ےہ وت  ئںیم التبم وہئاجئا ےہ سج اک وکئی العئج ںیہنئ۔ 

ئوئر  ا ائس یک رطئف ےنکھج  ائس ےس اعمئیف ائےنئ،  دئولئں ںیم دیئا رکئےنئ،  ئوخئف 

ےہئ۔  ںیم  ائانپئےن  وک  رئائوہئں  ابئرئک  یک  ئوقئٰی 

ئرضحئت ائو دیعس دئرئیؓ ایبئن رکئے ںیہ ہک آئرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےن رئائا 

ائس  ئوئر  ا 9ئ9ئ لتق ےئک  آئدئی ےن  ائک  ولئوئں ںیم ےس  ئہک مت ںیم ےس ےلہپ 

ئےک دئل ںیم دئائت دیئا وہئی وت ائس ےن ائےن العئے ےک بس ےس ڑبئے 

ئاعئم ےک اپئس اجئرک ائس انگئہ ےس وتئہ رکئےن ےک ابئرئہ ںیم وپئاھئ۔ ائس زبئرئگ 

ائس ےن  رپ  ائس  وہئیتئ۔  وبقئل ںیہن  رہئزگ  وتئہ  ائےس صخش یک  ئاعئم ےن اہک ہک 

ئوئر  ا ائےس یسک  ڈئائیئ۔ بت  انب  ائک رچنسئی  ویئں لتق یک  ئوئر  ا ئائس وک یھب لتق رکئدئا 

ئوئر وئہ ائس یک رطئف لچ دئا ۔ رئائےت ںیم ائےس وئت ےن  ئزبئرئگ اک اتبئا ای ا

آئن ےچنہپئ۔ تنج ےک رئوتئں  ذعئائب ےک رئےت  ئوئر  ا )ئرئتمئ(  ئآئایئ۔ئتنج 

ئوئر ذعئائب  ئوئر یقیقح وتئہ رکئی یھت ائس ےئ ہ یتنج ےہ ا ئےن اہک ہک ائس ےن یچس ا

�ئ ائرئائد ےک ائل وک اعمئیف ںیہن لم یتئ۔ دئوئوئں  �ئ �ئ ئےک رئےت ےنہک ےگل ہک 

ائن  آئا ےسج  ائاسئی وصئرئت ںیم  ائک رئہت  رئا اھت ہک  دئرئایئن ڑگھجئا وہ  ئےک 

ئدئوئوئں ےن ائانپ اثئث انبئایئ۔ ائس اثئث ےن دئوئوئں ائولئں وک ینعی ےط دشئہ 

ئوئر ےط وہئےن وئائے ائہل وک ائاپ وت ےط دشئہ ائہل زئائدئہ الکن وت ائس  ئائہل ا

ائوتئۃئ( ،ئاتکئب  )ئحی ملسم  ئصخش وک تنج ےک رئوتئں ےک رپسئد رکئدئائایئ۔ 

یھب  العئج  اک  امیبئرئی  ئوئر  ا ےہ  ےس  وقئٰی  یھب  رپئزی  ںیم  زئدئیگ  ئرئوئائی 

زئدئویئں ںیم رحئز اجئن  ائین  دئم وقئٰی وک  ائس ےئ ںی رہ  ئوقئٰی ےس ےہئ۔ 

ںیکسئ۔ نب  دنبئے  ابئاض  رئائی  ےک  ائہل  اچئےئئائمہ  ئانبئا 

رئائے ںیہئ: اعتئٰی  ائہل  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  رضحئت ۃفیلخ  ئدیسئا 

فلتخم  ںیم  ائدئائز  فلتخم  ےن  وئائالئم  ائٰولئۃ  ہیلع  وئوئد  حی  ‘ئئرضحئت  ‘ئ

ئوئائع رپ وقئٰی یک وئائت یک ےہئ۔ رضحئت حی وئوئد ہیلع ائالئم ائس زئائےن 

ئوئر ہعلق ںیہ وہنجئں ےن ائہل اعتئٰی  ا ئاک نصح ِئنی ںیہئ۔ وئہ وبضمئط اجئے انپئہ 

ئےس رئامئی اپ رک ائالئم یک یقیقح میلعت مہ رپ وئائح رک ےک ڑبئے دئرئد ےس ںی 

ئوئر ائس ےک رئوئلؐ ےک اتبئے وہئے رئائےت دئاھ رک ائس اجئے انپئہ  ا ئائہل اعتئٰی 

ئںیم دئائل وہئےن یک رطئف وتئہ دئائی ےہئ۔ سپ امئرئا رئض اتنب ےہ ہک مہ وج 

ئائس ابئت اک دہع رک ےک آئپؑ یک امجئت ںیم ائلم وہئے ںیہ ہک آئپؑ یک ابئوتئں 

ئوک نس رک ائس رپ لمع رکئں ےگئ، ائس دہع وک وپئرئا رکئں وج مہ ےن آئؑپ ےس ای 

ئوئر اہجئں  ا ائن رپ لمع رکئں  وغئر رک ےک  رپ  ائافئظ  رُپ  دئرئد ےس  آئؑپ ےک  ئےہئ۔ 

ائین دئای و اعئتب یھب ونسئائرئےن  وئائں  وئائے ںینب  ئمہ دہعئوئں وک وپئرئا رکئےن 

اتکس  نب  ںیہن  اپئک  ‘ئئوکئی  ‘ئ آئؑپ  ںیہ  رئائے  اجئںیئ…ئ…ئ…ئ…ئرھپ  نب  ئوئائے 

ئوئر  ا ذتلّل  رپ  ئزئہ  دئرئوئا اعتئٰی ےک  دئا  انبئوئےئ۔ بج  ہ  اعتئٰی  دئا  ئبج کت 

ئوئر وئہ  ئزج ےس ائس یک رئوئح رئے یگ وت دئا اعتئٰی ائس یک دئاع وبقئل رکئے اگ ا

ائہل ہیلع  ائس ائل وہ ےکس اگ ہک آئرضئت یلص  وئہ  وئت  ائس  ئوئر  ا ئیقتم ےنب اگ 

ئوئمل ےک دئن وک ھجمس ےکسئ۔ ائس ےک ریغب وج ھچک وئہ دئن دئن رک ےک اکپئرئا ےہ 

آئابئی دیلقت  ئوئر ایخئائت ںیہ ہک  ا ابئت  رئیم  ائک  وئہ  وئریغئہ رکئا ےہ  ئوئر ابعئدئت  ئا

ئدئا رک رئےہ ےھت وت ںیم یھب رک رئا وہئں  ’ئ ابئپ دئا ’ئ ئےس نس انس رک اجب ائا ےہئ۔

’ئ وہئیئ۔’ئ ںیہن  ائدئر  ےک  ائس  رئوئائتی  ئوئر  ا تقیقح  ‘ئئوکئی  ‘ئ

�ئئءئ( 9ئ �ئ �ئ �ئئائڈئنش  �ئ �ئ ہح  �ئ  دل  ئ)ئوفئائت 

ئوئر لمع  ا ،ئےنھ  دئن وک اجئےن  وئہ  ئوئر ہ ےہ  ا ئوقئٰی  وئہ ایعمئر ِ ئسپ ہ ںیہ 

ائالئم  ہیلع  وئوئد  حی  رضحئت  رطئف  یک  رکئےن  ائل  ےسج  ایعمئر  اک  ئرکئےن 

ولمعئں  ائےن  ئوئر  ا اچئےی  رکئی  وکئش  ںی  یک  سج  ئوئر  ا دئائی  وتئہ  ںی  ئےن 

اچئےی  ائین  دمئد  ائس یک  اعئزئی ےس کھج رک  ائہل اعتئٰی ےک وضحئر  اسئھ  ئےک 

ئوئر رضحئت حی وئوئد ہیلع  ا ائن ایعمئرئوئں وک ائل رکئےن  ئہک دئا اعتئٰی ںی 

یہی  ئوئر  ا رئائے  اطع  وتئقی  یک  ائرئےن  وپئرئا  رپ  وتئاعئت  یک  وئائالئم  ئائٰولئۃ 

’ئ ’ئ ےہئ۔ ئوقئٰی 

�ئئءئ( �ئ �ئ�ئ �ئ؍ئیئ  �ئ دنلئن  لنشین  ائرٹ  ائلض  وحبئائہ  �ئئء  �ئ �ئ�ئ ائرپئل  �ئ  �ئ  ، ہعمج  ئ)ئہب 

ےہ ائاقئء  ہ  ڑج  یک  یکین  ائک  ئرہ 

ےہ رئا  ھچک  بس  رئی  ڑج  ہ  ئائر 

ئ٭ ئ٭ئ…ئ٭ئ…

ےہ  وھکئدئات  ‘ئئدقئر  ‘ئ ہک  ےہ  اجئا  اہک  قلعتم  ےک  ایصخشئت  رطئح  ئسج 

ہک  ںیہ  ائےس  )Proverbsئ(  احمئوئرئے  ضع  رطئح  ’ئئائی  ’ئ اجئا آئا  اک  ئرئوئز 

دئےت ںیہئ۔ئےسیج وہشمئر  ائتی وھک  ئوئر  ا ئائدئت  ا ائین  ہ  ائامعئل ےس  ئوجئرثئت 

’ئئ۔ ےہ’ئ رتہب  ےس  العئج  ‘ئئرپئزی  ہک‘ئ ئےہ 

وئائہ  ےک  امیبئرئویئں  ائدئی  ئوئر  ا امسجئی  ائامعئل  اک  احمئوئرئہ  ائس  وت  ئوئےس 

وت  اجئے  ای  وغئر  رپ  چین  ئوئچ  ا ےک  زئدئیگ  ئوئر  ا اجئے  دئاھ  نکیل  ےہ  وہئا  ئےس 

ےہئ۔ رکئاتکس  دیئا  اتنئج  رتہب  ائامعئل  اک  ائس  رپ  وئڑ  رہ  ےک  ئزئدئیگ 

امکحئء  ںیم  وئوتئں  وتئرُپئائےن  ےہ  قلعت  اک  امیبئرئویئں  امسجئی  کت  ئاہجئں 

رپئزی   ےس  زیچئوئں  ضع  وک  رمئض  وئت  رکئوئائے  وجتئز  دئوئا  ویئائی  ئوئرئائابئء  ئا

ئوئر بج ہخسن اجئت اکئذ رپ ےنھکل اک دئوئر آئا وت ائابئء ائی ہخسن رپ  ئالئا رکئے ےھت ا

Prescription رپ ی رپئزی  ئرپئزی ھکل دئا رکئے ےھتئ۔ ضع امکحئء ےن 

ئوئر  ا وہئویئیھت  رپ  رطئق  ائی  ںیہئ۔  وہئی  رکئوئائی  عبط  ائایئء  ضع  ےئ  ئےک 

ںیہئ۔ ریپئا  لمع  ڈئائرٹئز  ئائولئیھت 

ائاسئن  ائک  وئہ ہ ےہ ہک  احمئوئرئہ ںیم وج قب ںی اتلم ےہ  ابئا  ئدنئرئہ 

ئائین زئدئیگ ںیم وخئد ی ائےس رپئزی ائزئم رکئے ا امیبئر وہئےن یک وصئرئت ںیم 

ڈئائرٹ ےک اپئس اجئےن یک وئت ہ آئےئ۔ئًال ایسبئر وخئرئی ےس رپئزی ای  ئیسک 

ئاجئےئ۔ وئہف وئہف ےک اسئھ وھتئڑئا وھتئڑئا اھئا اجئےئ۔ یسک اخئص زیچ اک رثئت 

اھئےن  ئوئر  ا اجئںی  یک  ائامعئل  ذئائںی  دتعمئل  اجئےئ،  ای  ہ  ائامعئل  ئےس 

یک  وہئےن  وہئ۔ئامیبئر  ہ  التبم  ںیم  امیبئرئی  ائاسئن  ا  اجئے  ربئا  ائدتئائل  ںیم  ئےن 

disturb وہئا ی ےہ اسئھ اسئرئا اخئدئائن ےب  ئوصئرئت ںیم ائاسئن وخئد وت 

ئدئوئائت  ا ائوئر ںیم لطعت آئا ےہئ۔  ئوئر دئرتئی  ا ئنیچ وہئاجئا ےہئ۔ رھگ ےک اکئم 

ئوئر وئائں دئائل وہئےن یک وصئرئت ںیم ےب  ا ئرپ رخئچ ائات ےہئ۔ اتپسہئل اجئےن 

ئوئائت اتپسہئل ےس ضع امیبئرئویئں  ا ئوئر اسب  ا ائوئر رپئاشئی اک ببس ےتنب ںیہ  ئامشئر 

 Covid �9ئ آئج لک  وہئاجئا ےہئ۔ ےسیج  اکئائدئہش یھب دیئا  رجئائمی ےنگل  ئےک 

دئائرئےہ  وتئہ  لسلسم  رطئف  یک  ائوئر  ضع  رضحئائت  ڈئائرٹ  ےک  رھب  دئای  ئںیم 

ےس  ےنلم  ےس  دئوئوتئں  ئوئر  ا زعئزئوئائائرئب  رئںیہئ،  ںیم  رھگئوئں  ےسیج  ئںیہئ۔ 

 Physical ںیلمئ۔  ابئر  ابئر  رپ  ائوھتئں   Sanitizer رکئںئ۔  ئرپئزی 

ائر یسک رضئوئرئت ےک شی رظن رھگ ےس  distancing اک ایخئل رئںیئ۔ 

ئابئرہ اجئا یھب ڑپئے وت ائک نہپ رک اجئںیئ۔ یسک ےس اصمئہح ہ رکئںئ۔ ہ بس 

9ئ� Covid ےک رجئائمی ےس وخئد وک وفحمئظ رئےن ےک ےئ شی دنبئائں ںیہئ۔ 

ئنج رپ لمع رکئےک ائاسئن ائس وئاب ےس چب اتکس ےہئ۔ ہ ابئت یھب دئےنھ ںیم آئی ےہ 

 Covid ئوئر امیبئرئی ےک العئج یک اخئرط اتپسہئل ےئگ ںیہ وت وئائں ےس  ا ئہک یسک 

وکلمئں  نج  ئوئر  ا ےن  وقئوئں  نج  ےنئ،  ولئوئں  نج  ںیہئ۔  ےٹیب  وہ  اکشئر  اک  �ئ  9ئ

ائن  ’ئئوک اھجمس ےہ  ‘ئئرپئزی العئج ےس رتہب ےہ’ئ ‘ئ ائس احمئوئرئہ  ائدتئائء ےس ی  ئےن 

ےن  ائوہئں  ئوئر  ا ںیہ  وہئی  مک  تہب  )casualtiesئ(  ائوئائت  ںیم  ئامئک 

ئوئر  ا ئدل ائس امیبئرئی رپ ائو اپئای ےہئ۔ ائن دئوئں وئل ڈیمئا رپ ےب امشئر آئڈئوی 

وئائے  ائس امیبئرئی ےس اتمئر وہئےن  ئوئڈئوی اغیپئم ےننس وک لم رئےہ ںیہ سج ںیم 

ئائدئائرئہئائدئائرئہ

https://www.alfazlonline.org/
https://www.alfazlonline.org/
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ئوئائد ںیم ےس ںیہ ۔ئآئپ  ا ئوئائد ںیم ےس ںیہ ا یسک دئوئرسئے آئدئم یک  ا ئآئدئم یک 
ئےک وئائل ےک انمئبس ائل ائک وقئل رضحئت یحم ائدئن ائنب رئی اصئب اک 
وئائےط ای وت  وئہ ےتھکل ںیہ ہک )ئفشئ\ئوخئائب ںیمئ(ئںیم جح رکئےن ےک  ئےہ 
ئوئائں ےھجم ائک صخش الم سج وک ںیم ےن ایخئل ای ہک وئہ آئدئم ےہ ںیم ےن ائس 
ئےس وپئاھ ای وت ی آئدئم ےہئ؟ ائس رپئائس ےن وجئائب دئا ہک مت وکئن ےس آئدئم 

ئرئوئں زگئرئے ںیہئ۔ئ’ئ’ زہئا آئدئم وت  ئےک قلعتم وئائل رکئے وہ 
�ئئ( 9ئ �ئ �ئ

ئ
�ئمی ۔�ئ �ئ  دل�ئ ئ)ئائمک 

ائالئم ےس ےلہپ  آئدئم ہیلع  ائالئم ےس ےلہپ ئائس  آئدئم ہیلع  ئائس 
ںیہ ےکچ  زگئر  آئدئم  زہئائر  دئر  ںیہئزہئائر  ےکچ  زگئر  آئدئم  زہئائر  دئر  ئزہئائر 

ریسفت  یک  آئت  ائس  ہنع  اعتئٰی  ائہل  رئی  ئائوئل  ا ائحیس  ۃفیلخ  رضحئت   
ےک  رئوتئں  دقمئس  امتئم  ےک  زئنی  ائس  ‘ئ‘ئرغئض  ںیہ  رئائے  ئںیم 
ئوئر  ا ئرئی  ائوطئا د  یک  وقئوئں  یلہپ  ےس  ائالئم  ہیلع  آئدئم  ےن  رئوئہ  ئدقمئس 
ئوئر  ا ربئےئاکئم  ےک  آئرمئوئں  ئوئر  ا اطیشئوئں  ئاکئرئوئںئ،ئڈئوتئںئ،ئوئویئںئ، 
آئدئم  ہ  ہک  ےھٹیب  ھجمس  ےس  یطلغ  یھتئ۔ئ۔ئ۔ئ۔ئ۔ئ۔ئ)ئرئےتئ(  وہئی  دئیھ  ینلچ  ئد 
رکئےئ’ئ’  ہ  دئائء  سفک  ئوئر  ا لتق  اسفئد  رطئح  یک  وقئوئں  یلہپ  ےہ  آئدئم  ئیھب 
ائالئم ےس  ابئرق ہیلع  ئائم دمحم  ا ائائہم رضحئت دیسئا  ئائم  ا ئوئر  ا ئزیئوضحئرئےتھکل ںیہئ‘ئ‘ 
زہئائر  ائالئم ےس ےلہپ  آئدئم ہیلع  ائس  ئرئوئائت ےہ ےسیج ریسفت ریبک ںیم اھکل ےہ 

ںیہئ۔ئ’ئ’ ےکچ  زگئر  آئدئم  زہئائر  ئدئر 
�ئئ( �ئ ا7ئ �ئ  �ئ ص9ئ ائدمئہ  ربئائنی  ئ)ئدصئق 

ئرضحئت آئدئم ہیلع ائالئم رئوئائی احلئظ ےس ائو ائرش ںیہئرضحئت آئدئم ہیلع ائالئم رئوئائی احلئظ ےس ائو ائرش ںیہ
ڑبئے  وک  رئق  ائس  ےن  ٗہنع  اعتئٰی  ائہل  رئی  ائاثئی  ائحیس  ۃفیلخ  ئرضحئت 
ئرشئح وئطس ےک اسئھ ریسفت ریبک ںیم ایبئن ای ےہئ۔ آئؓپ رئائے ںیہئ‘ئ‘ئرقئآئن 
ائالئم ےس  آئدئم ہیلع  ئوئر  ا زنئدئک رشب یک دیئائش دکیئم ںیہن وہئی  ئرکئم ےک 
ائدتئا ںیہن وہئی ہکلب آئدئم ہیلع ائالئم رشب یک ائس ائت ےک ےلہپ وہظئر  ئائس یک 
ئوئر رشئتع اک ائلم  ا ائاسئن الہکئےن اک قحتسم وہئا  وئہ یقیقح وطئر رپ  ئےھت بج ےس 
ےس  احلئظ  رئوئائی  ائالئم  ہیلع  وئآئدئم  ےس  وئہ  ائس  ئوئر  ا وہئا  ائل  ےک  ئوہئےن 
ئوئر وئہ ےلہپ مہلم ائاسئن  ا ئائو ائرش ںیہ ویکئں ہک رئوئائی دئای یک ائدتئا ائن ےس وہئی 
ابئپ  ائاسئوئں ہک  وئہ بس وئوجئدئہ  ئےھت رگم امسجئی احلئظ ےس رضئوئرئی ںیہن ہک 
ئوئائد وہ  ا ائن دئوئرسئے رشبئوئں یک  ائاسئوئں اک  ئوہئں ہکلب وہ اتکس ےہ ہک ھچک ہصح 

ےھتئ۔ئ’ئ’ وئوجئد  ںیم  وئت  ےک  ائالئم  ہیلع  آئدئم  رضحئت  ئوج 
�ئئ( 9ئ �ئ �ئئ‹ 9ئ �ئ ہح  ئوئل  ا دل  ریبک  ریسفت  ئ) 

رقئآئی ہطقن رظن رقئآئی ہطقن رظنئائاسئی دیئائش ےک قلعتم  ئائاسئی دیئائش ےک قلعتم 
رقئآئی  قلعتم  ےک  دیئائش  ائاسئی  ےلہپ  ہک  وہئاگ  ہ  رتہب  ںیم  نمض  ائس   
ائہل  رئی  ائاثئی  ائحیس  ائس وئائے ےس رضحئت ۃفیلخ  ئہطقن رظن وک ایبئن ای اجئے 
ائاسئی دیئائش ےک  رئوئین ںیم  آئائت یک  رقئآئی  ئاعتئٰی ٗہنع ےن ریسفتئریبکئںیم 
ائین  ائہل ےن  رئہم  ائرئائع  ائحیس  ئوئر رضحئت ۃفیلخ  ا ئدئوئائر وک ایبئن ای ےہ  ا ئفلتخم 
�ئ�ئ ںیم ائن رقئآئی  7ئ 9ئ�ئ ا  �ئ ئوئر اچسئی ےک ہصح مجنپ ہح  ا ئاتکئب ائاہئم لقع ملع 
ائاسئی  ایبئن ای ےہ نکیل اہیئں رئف  ئآئائت ےک اطمئق اسئیس اقیقحتئت وک 
ا  اجئےئاگ  ای  ایبئن  اسئھ  ےک  ائاصئر  وک  آئائت  رقئآئی  قلعتم  ےک  ئدیئائش 

وہئ۔ ہ  وطئل  ئومضمئن 

ِمْن  َقبُل  ِمن  َخَلْقناُہ  َوالَْجآّنَ  ےہئ۔  رئائا  ںیم  رکئم  رقئآئن  اعتئی  ئائہل 
�ئئ( ینعی ائاسئی ایحئت اک ہلسلس رشئوئع رکئےن ےس ےلہپ ائہل  �ئ ُمومئ) ائرج  ارِالّسَ

َ نّ

دئوئائں ہ  ائیس آئگ سج ںیم  وئریغئہ وک ومسئم ینعی  ئاعتئی ےن نج ینعی ریٹکیبئا 
ڈئائرئٹک اعشئںی ںیھت وج  وئہ  ائس آئگ ےس رمئائد وئرئج یک  ئوہئےس دیئا ای 
وئہ  ئوئزئوئن یک ہہت ہ وہئےن یک  ا اسئل ےلہپ  ئرئوئں  ا وئت ینعی رکئوئڑئوئں  ئائس 
ئوئر ائک زئربئدئت ائاکئرئی لمع دیئا وہئا  ئےس ڈئائرئٹک زئنی رپ ڑپئی ںیھت ا
وئوجئد  اک  زئدئیگ  ائین  ائن وک  ئوئر  ا ئاھت سج ےک ہجیتن ںیم ہ ریٹکیبئائزئدیئا وہئے 
رئامئن ںیم یھب  ئائی یک رضئوئرئت رئیت یھت وئرئۃ  ئائم رئےن ےک ےئ یھب وتئا
ئں ینعی ریٹکیبئائز وک  ّ�و

�ن �بِ ئوئر  ئا ار 
َ ن نّ ّمِ ارِِج  ّمَ ِمْن  الَْجآّنَ  َوَخَلَق  ئائاک ذئرک ےہ رئائا 

ائین  ائہل ےن  ائرئائع رئہم  ائحیس  ئآئگ ےک ولعشئں ےس دیئا ایئ۔ رضحئت ۃفیلخ 
ئوئر وئوئز اسئدسئائن وجئائرہئایحئایئت ںیہ ائن یک  ا ئاتکئب ںیم اھکل ےہ ہک ڈئرکئنس 
ائاسئی  ئوئر ہ ریٹکیبئائز انیقی  ا ائدی رکئی ںیہ  رقئآئی ؤمئف یک  ائس  ئاقیقحتئت 
ئدیئائش ےک ائدتئائی یقیلخت لمع ںیم اعمئوئن اثئت وہئے وہئں ےگئ۔ئائس ےک 

ُہ َخَلقَُکم 
ٰ
َوالّل ائاسئی یقیلخت لمع ےک ےلہپ رمئےل وک ایبئن رکئا ےہئ‘ئ‘  ائہل اعتئی  ئدعب 

�ئئ( ائہل اعتئٰی ےن مت وک کشخ یٹم ےس دیئا ای ےہ ینعی ائک  �ئ ِمن تُرَاٍب ئ) ائرط 

اھتئ)�ئئ(  وہئا  الم  ںیم  یٹم  کشخ  ایحئت  ذئرئہ  اک  ائس  ہک  آئا  ائاس  رپ  ائاسئن  ئوئت 
وئہ  ئ)ئائدجئۃ�ئئ(  ِطیٍن  ُمن  الْاِنْساَن  َوبََدَءَخْلَق  َخَلقَہ  َشْیٍئ  کُّلَ  اَْحَسَن  ِذی 

َ اَلّ

ائس یک رضئوئرئت  ائس ںیم  ائس ےن انبئی ےہ  ئدئا ی ےہ سج ےن رہ زیچ وج 
ائدتئا اپئی یلم  ائاسئی دیئائش یک  ئوئر  ا ئےک اطمئق اہنئت ائیھ اطئںی رئیھ ںیہ 
ئوہئی یٹم ےس یک ےہ ینعی کشخ یٹم سج ںیم ذئرئہ ایحئت اھت ائس ںیم ائس ےن 
رقئآئن رکئم ےس  اسئائن دیئا ےئکئ۔  ذئرئہ ایحئت ےک وشنئو امن ےک  ئوئر  ا المئا  ئاپئی 
وئہ ےہ بج یٹم ںیم اپئی الم انچئہچ  زئائہ  ذئرئہ ایحئت یک وشنئوئامن اک  ئائرہ ےہ ہک 
�ئئ( مہ ےن رہ  �ئ ئ)ئائایئء وَجَعْلنا ِمَن الْمآِء کُّلَ َشیٍئ َحّیٍ اََفلا یُؤِمنون  ئرئائا ےہ 
ئزیچ وک اپئی ےس زئدئیگ یشخب ےہ رھپ ای وئہ ائس رپ ائامئن ںیہن ائے ائس آئت 
ئوئر ائس ےک وشنئوئامن اک قلعت اپئی ےس ےہ  ا ئےس ائرہ ےہ ہک ایحئت ینعی زئدئیگ 
رطئف  ائس  وت  ای  ذئرک  اک  دیئائش  ائاسئی  ےس  نیط  دعب  ےک  رئائب  بج  ئسپ 
ائس وئت رشئوئع وہئا ےہ بج  زئائہ  زئرئہ ایحئت یک وشنئوئامن اک  ئائائرئہ ای ہک 
ئوئرئائس ںیم وشنئوئامن یک اطئت دیئا وہئیئ۔ئ’ئ’ ) ریسفت ریبک  ا ئہک اپئی یٹم ےس الم 

َصْلَصاٍل  ِمن  َولَقَْدَخَلْقَناالْاِنْساَن  رئائا  رھپ  �ئئ(ئ۔  9ئ �ئ �ئ  9ئ �ئ ہح  ئوئل  ا ئدل 
َرّبَُک  واذقال  ُموم۔  ارِالّسَ

َ نّ ِمن  قبُل  ِمن  َخَلْقناہ  َوالَجآّنَ  ْسنون۔  َحَمٍاّمَ ِمن 

�ئئ(  �ئئا9ئ 7ئ َحَمٍاَمْسنونئ)ئائرجئ: من  َصلَصاٍل  بشًرامن  خالق۔  لِْلَملٓائِکِۃِانی 

ئوئر انیقی مہ ےن ائاسئن وک ےلگ ڑسئے ڑچیک ےس ینب وہئی کشخ یتکنھک وہئی  ئرئہمئ: ا
ائس ےس  ئوئر ونجئںئ)ئینعی ریٹکیبئائزئ( وک مہ ےن  ا ئرکیئویئں ےس دیئا ای ےہ 
ئوئر ائد رک بج ریتئے رئب ےن رئوتئں  ا ئےلہپ تخس رئم وہئا یک آئگ ےس انبئا 
ئےس اہک ہک ںیم ےلگ ڑسئے ڑچیک ےس ینب وہئی کشخ یتکنھک وہئی رکیئویئں ےس 
اپئی  ںیم  سج  یٹم  وئہ  ںیم  رمئےل  رسیتئے  ینعی  ۔  وہئں  وئائا  رکئےن  دیئا  ئرشب 
یل  ےھت  ےیک  دیئا  ےن  اعتئی  ائہل  وج  ےس  وئہ  یک  ریٹکیبئائز  ائن  وئہ  اھت  وہئا  ئالم 
رکیئویئں  وہئی  یتکنھک  وہئرک  کشخ  ائدئہ  ڑسئا  الگ  رھپئوئہ  ای  رک  ائایئر  لکش  ئڑسئی 
ائہل اعتئی رئائا  ائایئر رک ای ےسیج آئلک یٹم ےک ربئن وہئے ںیہ رھپ  ئیک لکش 
زئنی  ںیہمت  ےن  ائہل  ئوئر  �ئئ(ئا نََباتًائ)ئوئح�ئ الْاَْرِض  ِمَن  اَنَْبَتُکْم  ُہ 

ٰ
َوالّل ۔  ئےہ 

رشتئح  یک  آئت  ائس  ائرئائعؒ  ائحیس  ۃفیلخ  رضحئت  ُائاگئائ۔  رطئح  یک  ابنئائت  ئےس 
ائاسئی دیئائش  دئرئتقیقح  احمئوئرئہ ںیہن ہکلب  ئرکئے وہئے ےتھکل ںیہئ‘ئ‘ ہ ضحم 
ئوک ائک ائےس دئوئر ںیم ےس زگئرئا ڑپئا ےہ ہک وئہ ضحم ابنئائت یک وصئرئت ںیم 

لَْم  ہک  ےہ  ای  ای  شی  رطئح  ائس  وک  رظنم  ائس  ںیم  آئائت  دئوئرسئی  ئوئر  ا ئیھت 

َخِلیَفًۃ  الْاَْرِض  فِی  جاِعٌل  ِانِّی  لِْلَملٓائَِکِۃ  َرّبَُک  َوِاذَقاَل   
�ئئ( �ئ رقبئۃ  ئ)ئوئرئۃ 

 رقئآئن رکئم یک ائس آئت ںیم رضحئت آئدئم ہیلع ائالئم ےک ہفیلخ انبئے 
ئوئر مہبم اقعئد  ا ائانئس ںیم تہب طلغ  وئائم  ائس وئائے ےس  ذئرک ےہ  ئاجئےن اک 
ائہل ےن ہفیلخ انبئےن اک اہک  ئاپئے اجئے ںیہ ومعئًا ولئگ ےتھ ںیہ ہک سج آئدئم وک 
ائہل اعتئی ےن  ائس یک ویبئی وئا وک  ئوئر  ا آئدئم  ائاسئن یھب اھتئ۔  دئای اک الہپ  وئہ  ئےہ 
ئوئر اسئرئی دئای س ائن دئو ائاسئوئں ےس ی آئےگ یلچئ۔  ئبس ےس ےلہپ دیئا ای ا
ئائس طلغ دیقعئے ےک ےنلیھپ یک ائک تہب ڑبئی وئہ ہ یھب ےہ ہک ےلہپ ائاسئن ا 
ئوئر ےلہپ یبن ےک ےئ  ا ائامعئل وہئا ےہ  ائاسئوئں ےک ےیل یھب آئدئم اک ظف  ئےلہپ 
ئیھب آئدئم اک ظف ی ائامعئل وہئا ےہ ائس ےئ ولئوئں ےن ےلہپ یبن ینعی رضحئت 
ئآئدئم ہیلع ائالئم وک دئای اک الہپ ائاسئن ھجمس ایئ۔ ہ دیقعئہ رقئآئن رکئم ےس ی طلغ 
ہیلع  آئدئم  رضحئت  ئوئر  ا دیئائش  ائاسئی  ےن  رکئم  رقئآئن  ویکئہک  ےہ  وہئا  ئاثئت 
ائاسئن  ہک  ےہ  رئائا  رکئم  رقئآئن  ےہ  ای  ایبئن  ائگ  وکئائگ  وئائہع  ےک  ئائالئم 
ائس یک فلتخم  ئدئوئائرئںیم  ا ئوئر فلتخم  ا وہئی ےہ  ئدئوئائر ںیم  ا ئیک دیئائش فلتخم 
ائاسئن یک دیئائش اک ذئرک ای ای  ئوئر اہجئں یھب  ا ئوئر ائںی رئی ںیہ  ا ئوصئرئںی 
فلتخم  ائن  ینعی  ےہ  ای  ای  اخمئب  وک  ائاسئن  سنج  ہکلب  ںیہن  وک  آئدئم  وئائں  ئےہ 
ئدئوئائر ںیم رئف ائک ائاسئن ںیہن ہکلب بسح اشنمئء ائیہ یئک ائاسئن رمئد و وئرئت  ئا
ئدیئا ےئک ےئگئ۔ اخئاسئر ائس ومضمئن ںیم رئف ائس ےلئسمئےک لح کت دحمئوئد 
ائاسئن ںیہن اھت ہکلب  آئدئم الہپ  �ئ�ئ ںیم ذئوکئر  ئرئےہ اگ ہک وئرئۃ رقبئہ آئت ربمن 
اسئرئا  ئوئر ہ  ا ائاسئی دیئائش ےک قلعتم رقئآئی رظنئہ ای ےہ  ئےلہپ یبن ےھتئ، زی 
ےک  افلخئءئرکئائم  ئوئر  ا وئائالئم  ائولئۃ  ہیلع  وئوئد  حی  ائدقئس  رضحئت  ئومضمئن 

ائہل  وہئاگئ۔ئائاشئء  ینبم  رپ  رئوئدئائت  ئریسفتئی 
اپئے  وئریغئہ ںیم  آئرٹئای  ائرمئہک  دئای ےک فلتخم وصحئں  ئای ہ ولئگ وج 

ئوئائد ےس ںیہئ؟ ا یک  آئدئم  ائس  ہ  ئاجئے ںیہ 
وئائے ےس  ائس  اک  ائالئم  ائدقئس حی وئوئد ہیلع  و دعئل رضحئت   مکح 
ائک  ئوئر  ا ائالئم  ہیلع  وئوئد  حی  رضحئت  وج  ےہ  اکئہم  ائک  ہ  ےہ  ئرئائن 
ہک  ای  وئائل  ےس  وضحئر  ےن  ائس  وہئا  دئرئایئن  ےک  ائرٹئائوئٹس  ئآئرٹئولئی 
ئن ںیم دیئا  ئابئلب ںیم اھکل ےہ ہک آئدئم ا ویئں ےئہک ہک ےلہپ ائاسئن وحیجئن س�یح�و
ئوئرئائاک وئی کلم اھتئوت رھپ ای ہ ولئگ وج دئای ےک فلتخم وصحئں ائرمئہک  ئوہئائاھتئا
ئوئائد ےس ںیہئ؟ وضحئرئہیلع  ئآئرٹئای وئریغئہ ںیم اپئے اجئے ںیہ ہ ائس آئدئم یک ا
ئوئر  ا ابئت ےک ائل ںیہن ںیہ  ائس  ائس ےک وجئائب ںیم رئائائ‘ئ‘ئمہ  ئائالئم ےن 
ئہ ی ائس ےلئسم ںیم وتئرئت یک ریپئوئی رکئے ںیہ ےک ھچ اسئت زہئائر اسئل ےس 
آئائز وہئا ےہ  دئای اک  ائس  آئدئمئ)ئینعی الہپ یبنئ( دیئا وہئا اھتئ۔  ئںیہ بج ےس ہ 
ئوئر ہ ی مہ ائس ابئت  ا ئوئر دئا وئا لطعم اھت  ا ئوئر ائس ےس ےلہپ ھچک یھب ہ اھت  ئا
ںیم  وصحئں  فلتخم  ےک  دئای  وئت  ائس  وج  ائاسئی  لسن  امتئم  ہ  ہک  ںیہ  ّدمئی  ئےک 
آئدئم ےس ےلہپ یھب لسن  ائس  آئدئم یک لسن ےہ مہ وت  ائی آئرخئی  ئوئوجئد ےہ ہ 
ائافئظ ےس ہتپ اتگل ےہ دئا  ئائاسئی ےکئائل ںیہ ۔ئاسیج ہک رقئآئن رشئف ےک 
ئےن ہ رئائا ہک ِانِّی جاعٌل فِی الْاَرِض خلیفًۃ۔ ئہفیلخ ےتہک ںیہ اجئنی وکئ۔ ائس 
ائرمئہک  آئدئم ےس ےلہپ یھب ولخمئق وئوجئد یھت سپ  ئےسئاصئف ہتپ اتلچ ےہ ےک 
ئوئر آئرٹئای وئریغئہ ےک ولئوئں ےک قلعتم مہ ھچک ںیہن ہہک ےت ہک وئہ ائس آئرخئی  ئا

ائاسئن ےھتئ؟ ئدئای ےک ےلہپ  آئدئؑم  ائاسئن ےھتئ؟ئای رضحئت  ئدئای ےک ےلہپ  آئدئؑم  ئای رضحئت 
وئرئک( ائرشئف  وئرئک()ئدعئائن  ائرشئف  )ئدعئائن 
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زئائدئہ  مت  ائاسئوئں وک دیئا ای رھپ مہ ےن  زئائدئہ  مت  رئائا ےہ ہک مہ ےن  ئاعتئی 

وک  ائاسئن  اکئلم  زئائدئہ  ےس  ںیم  ائاسئوئں  ائن  رھپ  یشخب  وقئںی  ائٰیل  وک  ئائاسئوئں 

دئائ۔ رضحئت ۃفیلخئائحیس  ائاطئت رکئےن اک مکح  ائس یک  ئوئرئرئوتئں وک  ا انبئا  ئہفیلخ 

7ئ9ئ�ئ ںیم رئائے ںیہ سج اک الئہ  ئوئر  �ئئا 9ئ �ئ ئوئل ہح  ا ئائاثئیؓ ریسفت ریبک دل 

ِاۡذ  َو  �ئئ‘ئ‘  9ئ ،ئ �ئ �ئ ائرج  آئائت وئرئۃ  دئو  ائن  ئہ ےہ ہک ضع ولئگ رقئآئن رکئم یک 

َسّوَیُۡتٗہ  ۡسُنوٍۡن۔َفِاَذا  ّمَ َحَمٍا  ۡن  ّمِ َصۡلَصاٍل  ۡن  ّمِ بََشًرا   
ۢ

َخالٌِق ِانِّۡی  ِئَکِۃ  لِۡلَملٰٓ َرّبَُک  َقاَل 

َقاَل  ئ‘ئ‘ِاۡذ  7ئ  �ئ ،ئ 7ئ �ئ ص  ئوئرئوئرئۃ  ئا ٰسِجِدیَۡنئ’ئ’  لَٗہ  َفقَُعوۡا  ۡوِحۡی  ّرُ ِمۡن  فِۡیِہ  نََفۡخُت  َو 

ۡوِحۡی  ّرُ ِمۡن  فِۡیِہ  نََفۡخُت  َو  َسّوَیُۡتٗہ  ِطیٍۡن۔َفِاَذا  ۡن  ِمّ بََشًرا   
ۢ

َخالٌِق ِانِّۡی  ِئَکِۃ  لِۡلَملٰٓ َرّبَُک 

آئدئم ہیلع  ِائدتئائل رکئے ںیہ ہک الہپ رشب رضحئت  ہ  ٰسِجِدیَۡنئ’ئ’ ےس  لَٗہ  َفقَُعوۡا 

ئائالئم ی ےھت ویکئں ہک ےلہپ رشبئیک دیئائش اک ذئرک رک ےک رئوتئں وکئُائس وک 

آئدئم ہیلع  ائرہ ےہ ہک دجسئے اک مکح رضحئت  ئوئر  ا دئا ےہ  ئدجسئہ رکئےن اک مکح 

یک  رشب  ہکلب  ںیہن  اک  آئدئم  اہیئں  ہک  ںیہ  رئائے  وضحئر  اھت  ی  ےیل  ےک  ئائالئم 

ائہل اعتئی ےن رشب یک دیئائش  ئوئر ومضمئن آئت ہ ےہ ہک  ا ئدیئائش اک ذئرک ےہ 

ئوئر بج  ا وہئں  وئائا  دئا اھت ہک ںیم رشب دیئا رکئےن  اتب  وئت رئوتئں وک  ئےک 

ائاہئم اپئےن ےک ائل وہ اجئںی  ائین دیئائش ےک رمئائلح لمکم رکئےک ریمئا  ئرشب 

9ئئآئت ںیم ےہ ہک  ،ئ �ئ وئرئۃئدجسئۃ�ئ ئوئر  ا اجئا  ائدی ںیم گ  ائس یک  مت  ئےگ وت 

ھین۔  ّمَ آٍء  ّمَ ِمن  ُسلالٍۃ  ِمن  نَْسَلہ  َجَعَل  ۚ۔ثُّمَ  ِطیٍۡن  ِمۡن  الۡاِنَۡساِن  َخۡلَق  بََداَ  ئ‘ئ‘َو 

ائیہ  ائس آئت ےس اصئف ائرہ ےہ ےک الئم  ۡوِحٖہئ’ئ’  ّرُ ِمۡن  فِۡیِہ  نََفَخ  َو  ٮُہ  َسّوٰ ثُّمَ 

وج  رپ  ائاسئن  ائدتئائی  ائس  ہ ےک  وہئا  رپ  ائاسئن  وئائے  وہئےن  ئہف ےس دیئا 

ائاسئن وئی وہئاتکس ےہ سج  ئا  وئا ئوئر ہف ےس دیئا وہئےن  ا ئیل یٹم ےس انب اھت 

وئہ الہپ  وہئں  وئوجئد  ابئپ  ائں  ئوئر سج ےک  ا وہئں  وئوجئد  ابئپ  ائں  ئےک ےلہپ 

ئائاسئن ںیہن الہک اتکس ۔

ئمہ ےن مت وک ائک سفن ےس دیئا ایئمہ ےن مت وک ائک سفن ےس دیئا ای
آئا  ویکئں  ہ  ںیم  رکئم  رھپئرقئآئن  ہک  ےہ  اجئا  رئہ  ابئی  وئائل  ائک  ائب   

ئوئر دئث ںیم ہ ویکئں آئا ےہ ہک  ا ئےہ ہک مہ ےن مت وک ائک سفن ےس دیئا ای 

اھکل  ںیم  آئت�ئ  ائاسئء  وئرئۃ  ًال  ای  ای  دیئا  ےس  یلسپ  یک  رمئد  وک  ئوئرئت 

ِمْنَھا  َخَلَق  ّوَ اِحَدٍۃ  ّوَ ْفٍس 
َّ ن ِمْن  َخَلقَُکْم  ِذْی 

َ الّ قُواَرّبَُکُم 
َ ّ
ات اُس 

َ
‘ئ‘یَااَّیَُھاالّن ئےہ 

َزْوَجَھائ’ئ’ رضحئت ہفیلخ اثئیؓ رئائے ںیہئ‘ئ‘ ائس ےس رئف ہ رمئائد ےہ ہک ائک 

ائر  ئوئائد ائےن ائں ابئپ ےک  ا ئوئر  ا ائوقئائم دیئا وہئاجئی ںیہ  ئائاسئن ےس ڑبئی ڑبئی 

ئوئر وّحِ�د وہئں وت  ئوک وبقئل رک ےک وئہ اکئر وہئں وت اکئر رشمئک وہئں وت رشمئک ا

ئوّحِ�د وہ اجئی ںیہ سپ ائدئی رکئے وہئے ائاسئن وک تہب ائایئط ےس اکئم انیل 
ئوئائد یک رئتی اک اخئص ایخئل رئان اچئےی ہ ہ وہ ےک ائں ابئپ  ئوئر ائین ا ئاچئےی ا
ئرئوئں ائوھکئں ائاسئن دنگ ںیم التبم وہئاجئںی  ئوئائد ںیم دیئا وہئرک زہئا ئیک ایطلغئں ا
ائس یک مسق ےس  ئائس ےک ینعم رئف ہ ںیہ ہک  َزْوَجھا  ِمنَھا  َوَجَعَل  رئائا  ئہ وج 

ائک ی سنج ںیم ےس وہئی ںیہئ۔ئ’ئ’ ئوئر ایئں  ا انبئا ینعی ویبئی  وجئڑئا  اک  ئائس 
�ئئ(  �ئ �ئ ئوئل  ا ئ) ریسفت ریبک دل 

مسق  ی  ائک  وک  ائاسئوئں  امتئم  ہک  ےہ  بلطم  یھب  ہ  اکئائک  آئت  ئائس 
رپ  رپئا یمجع وکئرئی  ائس ےئ یسک رئی وک یمجع  ئیک سنج ےس دیئا ای ای ےہ 
ئتلی ںیہنئ۔ئینعی ائاس ںیہن ہک یمجع وک یسک ریغ ائاسئی سنج ےس دیئا ای ای ےہ 
ائاسئی  وک  یمجع  ئوئر  ا ےس  سنج  وکئریغئائاسئی  رئی  ا  ےس  سنج  ائاسئی  وک  ئوئرئرئی  ئا
رئائی  رشتئح  وج  یک  آئت  ائس  ےن  ائرئائعؒ  ائحیس  ۃفیلخ  ےسئ۔ئرضحئت  ئسنج 
ےہئ۔  ای  وھکئا  رئائز  ائک  اک  ائاسئن  قیلخت  ںیم  ائس  ےہئہک  ہ  الئہ  ئےہئائاک 
ئوئرئائس لیس وک رقئآئن  ائاسئن یک دیئائش ائک لیس ےس وہئی ےہئا ئرشئوئع ںیم 
ئوئر ائس ائدئہ لیس ےس ائس اک رنئلیس  ئرکئم ےنئسفن وئائدئۃ ینعی ائدئہ لیس اہک ےہ ا
ائس ےس ہ ابئت یھب طلغ اثئت وہئی ےہ ہک وئرئت رمئد یک یلسپ ےس  ئدیئا وہئا 
رنئںیہن  اھت  ائدئہ  وئہ  اھت  لیس  الہپ  وج  اطمئق  ےک  رکئم  رقئآئن  ویکئہک  وہئی  ئدیئا 
ابئت وک اثئت رکئی ےہئ۔ وئرئت یک یلسپ ےس  ائس  ئوئر آئج یک اسئسن یھب  ا ئاھت 

ِمْن  َۃُخِلقَْت 
َ
الَْمْرأ ےہئ‘ئ‘ِاْسَتوُْصوْاِبالّنِسآِءَفِاّنَ  ویئں  دئث  وئائی  وہئےن  ئدیئا 

ابئاسئءئ( ینعی وئرئوتئں ےس کین ولسئک رکئو ویکئہک  ائولئہی  ابئب  ِضْلٍعئ)ئملسمئ۔ 

وئرئت ےک  ائس دئث ںیم یلہپ  وت  ئوئل  ا ئوئرئت یلسپ ےس دیئا یک یئگ ےہ 
ئقلعتم ںیہن ہکلب امتئم وئرئوتئں ےک قلعتم ومعئًا اہک ای ےہ ہک وئہ یلسپ ےس دیئا 
ئیک یئگ ںیہ ہ رئی اک ائک احمئوئرئہ ےہ سج اک بلطم وہئا ےہ ہک ائس ںیم یلسپ 
ئوئر ایلسپئں ڑیٹئی وہئی ںیہ ینعی وئرئوتئں ںیم ڑیٹئا نپ ینعی  ا ئاسیج زمئائج ےہ 
اچئوہئں اگ ہک  ایبئن رکئا  رپئہ  آئرخ  اجئی ےہئ۔  اپئی  ئزنئائت رخنئے یک رطفئت 
ائر اتلم  ہ  ائابئاسئت ےس  ئوئر افلخئءئرکئائم ےک ضع  ا ائدقئس حی وئوئدؑ  ئرضحئت 
آئدئم  وئائت ہ ےہ ہک  ائاسئن ےھتئائیک  ائالئم ےلہپ  آئدئم ہیلع  ئےہ ہک رضحئت 
ئاک ظف ےلہپ ائاسئن ا ائاسئوئں ےک ےئ یھب ائامعئل ای اجئا ےہ ائس ےئ ضع 
ائاسئی دیئائش یک  ائاسئن ا ضع ہگج رپ  ئائابئاسئت ںیم آئدئم اک ظف وطبئر ےلہپ 
ئائدتئائء ےس ے رک آئدئم ےک ہفیلخ ےننب کت ےک رمئےل اکئِائامجئًا ائاھ ذئرک ای ای 

وہئاگئ۔ ایبئن ای ای  ئوئر ریسفتئی ہطقن  ا وکئی  ا  ئےہ 
ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

ےس  زنمئل  ائیس  ںیم  دیئائش  ائین  ائاسئن  ینعی  َشیئًاَمْذکُوًْرائ)ئائدئر�ئئ(  یَُکْن 

ائس  ائائرئہ  فیطل  ںیم  ائس  اھت  ںیہن  زیچ  ذئرک  ائل  وکئی  وئہ  ہک  ےہ  زگئرئا  ئیھب 
ائاسئی قیلخت ابنئائی دئوئر ںیم ےس زگئر رئی یھت وت ائس  ئرطئف یھب ےہ ہک بج 
ئںیم آئوئائز اکئےن ا آئوئائز ےننس ےک وئائس دیئا ی ںیہن وہئے ےھت ائس ابنئائی 

یھتئ۔ئ’ئ’ اطئرئی  اخئوئی  لمکم  رپ  ئزئدئیگ 
�ئئ(  �ئ �ئ ص�ئ وئٹ  ئ۔ئٹ  ائرئائعؒ ائحیس  ہفیلخ  رضحئت  ائرقئآئن  رئہم  ئ) 
9ئئ(  ِھیٍْنئ)ئدجسئہ ّمَ آٍء  ّمَ ُسلالٍَۃِمن  ِمْن  نَْسَلٗہ  َجَعَل  ثُّمَ  ےہئ۔  رئائا  اعتئی  ائہل  ئرھپ 
ئرھپ ائس یک لسن وک ذئلی ےھج اجئےن وئائے اپئی ےک الئےئینعی ہف ےس الچئا 
ائاسئی  ئرئاقئی رمئائلح ےط رک ےک وئوجئدئہ  ا ائاسئن ےن فلتخم  ئرشئوئع ایئ۔ ینعی 
ئوئر ائس ےک دعب ائاسئی دیئائش اک ہلسلس اپئی ےلم یٹم ےس ںیہن  ئلکش ائایئر یک ا
ئوئر ویبئی ےک المئپ ےس رشئوئع وہئا رضحئت ہفیلخ ائحیس ائاثئی  ئہکلب ےفطن ینعی ایئں ا
ہف  دیئائش  یک  ائاسئن  وئت  ائس  ائرئہ  ہک  ںیہ  رئائے  ہنع  اعتئی  ائہل  ئرئی 
ئےس وہئا رشئوئع وہئیئگ یھتئ، نکیل ائس ہف ںیم وئہ الصئںیت وئوجئد ںیہن ںیھت ہک 
ئلقع و وعشئرئوئائے ائاسئن وک دیئا رکئائ۔ ینعی ائاسئن بت ائاسئی لکش ںیم وہئےن 
ئوئر ایئں ویبئی ےک المئپ  ا ابئوئوجئد اجئوئرئوئں یک رطئح لقع ےس اعئرئی اھت  ئےک 
ہف  ےک  ائاسئن  ابئآئرخ  ےھت  وہئے  دیئا  ائاسئن  ےسئاعئرئی  وئرئائت  مہف  ئےس 
وہئےن  دیئا  وعشئرئوئائےئائاسئن  و  ئوئرئلقع  ا ای  ےط  رمئہل  ئرئاقئی  ا ائانپ  یھب  ئےن 

اَخَلْقَناالْاِنَْساَن 
َ ِانّ ےہ  رئائا  رکئم  رقئآئن  ےس  وئائہ  وہئےئ۔ئائس  ئرشئوئع 

مہ  وک  ائاسئن  ینعی  ّبَِصیًْرائ)ئائدئر�ئئ(  َسِمْیعًا  َفَجَعْلَناُہ  نَْبَتِلیِہ  اَْمَشاٍج  نُْطَفٍۃ  ِمْن 

ائس وک آئزئائںی سپ مہ  وئائےئےفطن ےس دیئا ای ائہک مہ  ئےن فلتخم اطئوتئں 
دئا  انب  وئائا  رئےن  ئوئر لقع وعشئر  ا وئھ  وئائا ینعی ھجمس  دئےنھ  ئوئر  ا ائےس ےننس  ئےن 
ئوئرئیہی وئہ وئت اھت بج ائہل اعتئی ےن ائاسئوئں ںیم ےس بس ےس اکئلم ائاسئن  ئا

ائالئم وک الئت وئیپئ۔ آئدئم ہیلع  ئینعی رضحئت 

ائاسئن ائاسئنئالہپ یبن ہ ہک الہپ  ئالہپ یبن ہ ہک الہپ 
�ئ  �ئ ئائب ائس ابئت وک اثئت رکئے ںیہ ہک رقئآئن رکئم یک وئرئۃ رقبئۃ آئت 

ئوئر ائاسئن  ئوئر ائس وئت ا ئںیم سج آئدئم اک ذئرک ےہ وئہ الہپ یبن اھت ہ ہک الہپ ائاسئن ا

وت  ئوئل  ئا َخِلۡیَفًۃ  الۡاَۡرِض  فِی  َجاِعٌل  ِانِّۡی  ِئَکِۃ  لِۡلَملٰٓ َرّبَُک  َقاَل  ِاۡذ  َو  وئوجئد ےھت  ئیھب 

انبئےن  آئا ینعی ںیم ہفیلخ  ئاک ںیہن  َخالٌِق  آئا ےہ  ئاک ظف  َجاِعٌل  آئت ںیم  ئائس 

ئوئر ہفیلخ ےتہک ںیہ دئا ےک امنئدنئے  ئوئائا وہئں ہفیلخ دیئا رکئےن وئائا ںیہن اہک ا

۔ئاخئی  ائالصئح ےک ےئ آئے ںیہ  ائاسئوئں یک  ئوئر یبن ہشیمہ ڑگبئے  ا ئینعی یبن وک 

ئزئنی رپ ائےل یبن وک دیئا رکئےن ےس ائہل اعتئی یک تمکح رپ ائرتئائض دیئا وہئا 

رضحئت  ئوئر  ا ےہ  ذئرک  یھب  اک  ویبئی  ینعی  زئوئج  یک  آئدئم  ںیم  آئت  ائی  رھپ  ئےہ 

ائاسئن  ائابنئط ای ےہ ہک ہ ےلہپ  )ئویبئیئ(ئےس  ائہل ےن  ائرئائع رئہم  ائحیس  ئۃفیلخ 

ئےک قلعتم آئت ںیہن ےہ ہکلب ےلہپ یبن ےک قلعتم ےہ ہک سج یک ویبئی یھب یھتئ۔ 

ینعی  ںیہ  وہئے  یھب  ےک  وقئم  ا  اسئیھت  بلطم  ائک  اک  زئوئج  العئوئہ  ےک  ئائس 

ئائس وئت رضحئت آئدئم ہیلع ائالئم ےک اسئیھت ا وقئم یھب وئوجئد یھت رھپ اہجئں 

وئائں عمج اک  ائالئم وک تنج ےس اکئے اجئےن اک ذئرک ےہ  آئدئم ہیلع  ئرپ رضحئت 

ئہغ ائامعئل وہئا ےہ ینعی ائےل رضحئت آئدئم ا ائن یک ویبئی وک ںیہن اکئا ای ہکلب 

وئرئۃئائرجئںیم  رھپ  �ئئ(  ئ)ئرقبئۃ9ئ َجِمیعًا  ِاْھِبُطوْاِمْنَھا  ےھت  وئوجئد  یھب  ولئگ  ئوئر  ئا

ئوئر وئا وک ںیہن ہکلب زئائدئہ  ا ئےہ ہک تنج ےس اکئے اجئےن ےک دعب اطیشئن آئدئم 

ائہل  ںیم  �ئ  رھپئوئرئۃئائرئائف�ئ ےہئ۔  رکئا  ئدئہ  ئرئا ا اک  رکئےن  رمگئائہ  وک  ئائاسئوئں 

ُقْلَنالِْلملٓائَِکِۃاْسُجُدْوالِٰاَدَمئ۔  ثُّمَ  َصّوَْرنَاکُم  ثُّمَ  َخَلْقناکُم  َولَقَْد  ےہ  رئائا  ئاعتئی 

ئائس آئت ںیم ُکمْ اک ظف ینعی عمج اک ہغ ائامعئل وہئا ےہ ینعی رشئوئع ںیم ائہل 

دئاع یک  دئاعئآئج  یک  ئآئج 
ِعْلٍم  ِمْن  َو ، تَْشَبُع ا 

َ ّ ل نَْفٍس  ِمْن  َو یُْسَمُع  ا 
َ ّ ل ٍء  َعا ُد ِمْن  َو  ، یَْخَشُع ا 

َ ّ ل َقْلٍب  ِمْن  ِبَک  ُذ اَُعوْ نِّْی  ِا ُھّمَ 
َ
اَلّل

ائدئوئائتئ( اتکئب  ئ)ئرئذئی  بَِع   ْر لْاَ ا ِء  ا
ٓ َ ل ٰھُؤ ِمْن  ِبَک  ُذ  اَُعو ، یَْنَفُع ا 

َ ّ ل
ےس  دئاع  ائیس  ئوئر  ئا ، ںیہن  ائاسئرئی  ئوئر  ا اعئزئی  ںیم  سج  وہئں  ائات  انپئہ  ےس  دئل  ائےس  ےس  ھجت  ںیم  ائہل  ئ‘ئائے  ‘ ئرئہمئ: 
ائن اچئرئوئں  ئوئرئائےس ملع ےس وج یھبک ائدئہ ہ دئےئ۔ئںیم  ئا ئوئر ائےس سفن ےس وج یھبک ریس ہ وہئ، ئا ئانپئہ ائات وہئں وج وبقمئل ہ وہئ،

وہئںئ’ئ’ئ۔ ائات  انپئہ  ئےسئریتئی 
دئاع ےہئ۔ اجئع  ائالئق ےس ےنچب یک  ائدنئدئہ  رئوئل رکئم رضحئت دمحم ٰیفطصمملسو هيلع هللا ىلص یک  ایپئرئے  ئہ 

�ئئربم  �ئ ہعمج  ہب  ےن  ائزعئز  رصنبئہ  اعتئٰی  ائہل  ائدّئہ  ائاخئس  ائحیس  ۃفیلخ  ائدم  رمئزئائرسئوئر  رضحئت  ئائم  ا ایپئرئے  ئامئرئے 
رئائی ےہئ۔ دئاع ےک ڑپئےن یک نیقلت  ائس  �ئ�ئ�ئ ںیم امجئت وک  �ئ

ئرئ( رسئدئا ومحمئد  دقئہی  ئ)ئرمئہلئ: 

https://www.alfazlonline.org/
https://www.alfazlonline.org/
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دئےت ںیہئ۔ ائی رطئح مہ رجمئم وقئم وک زسئا  دئب یئگئ(  ئ)ئبس وقئم رئت ںیم 
ئ)�ئئ( ائےس ے دئرئے الیسئوئں اک آئا وج یسک ہطخٔ زئنی یک تئیہ ی دئل 
ئوئر اکیبئر زئونئں ںیم دبتئل رکئدئںئ۔  ا ئوئر زئرئزی اطئوتئر زئونئں وک رجنب  ا ئڈئائںی 
ےک  ریبئویئں  یلگنج  ئوئر  ا وئویئں  ڑجئی  یسیج  اھجئؤ  ولھپئںئ،  یلگنج  دئذئائہق  ئاہجئں 

ائگ ےکسئ۔ ئوئر ھچک ہ  ا ئوئا 
َتیِۡن 

َ
َجّن َتۡیِھۡم 

َ
ِبَجّن لٰۡنُھۡم  بَّدَ َو  الَۡعرِِم  َسۡیَل  َعَلۡیِھۡم  َفاَۡرَسۡلَنا  َفاَۡعَرُضوۡا 

�ئئ( 7ئ آئت  ابسئ،  َقِلۡیٍلئ)ئوئرئۃ  ِسۡدٍر  ۡن  ّمِ َشۡیٍء  ّوَ  اَثٍۡل  ّوَ  َخۡمٍط  اُکٍُل  َذَواتَۡی 

)ئائن وک قح  ائوہئں ےن قح ےس ھٹیپ رھپ ی بت مہ ےن  ئرئہمئ: رھپ یھب 
ابتئہ رکئا  دئا وج رہ زیچ وک  ذعئائب جیھب  ائاس  رپ  ائن  دئرکئ(  رقئائر  ئاپئےن ےس رحمئوئم 
ائےس  دئو  ائن وک  ابئوغئں یک ہگج  دئرئہ ےک  ائٰیل  دئو  ائن ےک  ئوئر مہ ےن  ا اھت  ئاجئا 
ئوئر نج ںیم اھجئؤ اپئا اجئا اھت ا ھچک وھتئڑئی  ئابئغ دئےئ نج ےک لھپ دئزمئہ ےھت ا

ںیھتئ۔ ریبئائں  ئی 
ئوئر ائاسئی  ا ئ)�ئئ( زئائزئل اک آئا نج ےک ہجیتن ںیم زئنی ہہت و ابئا وہئاجئے 

اجئںیئ۔ دئسن  ئآئابئدئائں 
ىَھا ئ)ئوئرئۃئائسمئ، آئت�ئ�ئئ( ِۢۡبِھۡم َفَسّوٰ بُوُۡہ َفَعَقُرۡوَھا ۪ۙ۬ َفَدۡمَدَم َعَلۡیِھۡم َرّبُُھۡم ِبَذن

َ
َفَکّذ

ئوئین  ئوئر وئہ ا ئرئہمئ: نکیل ائوہئں ےن یبن یک ابئت ہ ائی ہکلب ائس وک الٹھجئا ا
ائوہئں ےن ائس یک وکئںی اکئٹ  ئسج ےس ےتچب رئےن اک ائںیہن مکح دئا ای اھتئ۔ 
ائیس  ئوئر  ا ائن وک اخئک ںیم المئےن اک ہلصیف رکئدئا  ائہل ےن  ئدئں سج یک وئہ ےس 

ائاس ی وہئایئ۔ ئدئریبئں ںیک ہک 
اجئے  وئھ  یھب  اپئی  اک  زئنی  ےس  سج  اسئی  کشخ  وطئل  ائیس  ئ)7ئئ( 
اجئےئ۔  ڑبئھ  ےس  دقمئرئت  ائاسئی  اکئان  اک  ائس  ہک  اجئے  الچ  رہگئا  ائان  ئوئر  ئا

رئائائ: ئےسیج 
�ئئ( ِعیٍۡنئ)ئوئرئۃ ائکلئ، آئت�ئ ُقۡل اََرَءیُۡتۡم ِاۡن اَۡصَبَح َمآُؤکُۡم َغوًۡرا َفَمۡن ّیَاِۡتۡیُکۡم ِبَمآٍء ّمَ

ئرئہمئ: وت ہ یھب ہہک دئے ہک ےھجم اتبئؤ وت یہس ہک ائر اہمتئرئا اپئی زئنی یک رہگئائی 
ئںیم ائب وہئاجئے وت ےنہب وئائا اپئی اہمتئرئے ےئ دئا ےک وئا وکئن ائے اگئ۔

وہئاجئائ۔ رہئائس ںیم التبم  و  اکئدشئد وخئف  وقئم  ئوئر  ا وہئا  ائرہ  اک  ئ)�ئئ( طحق 
ۡن کُّلِ َمکَاٍن  ًۃ ّیَاِۡتۡیَھا رِۡزُقَھا َرَغًدا ّمِ

َ
ۡطَمِئّن ُہ َمَثلًا قَۡریًَۃ کَانَۡت ٰاِمَنًۃ ّمُ

ٰ
َو َضَرَب الّل

ُہ لَِباَس الُۡجوِۡع َو الَۡخوِۡف ِبَما کَانُوۡا یَۡصَنُعوَۡنئ)ئوئرئۃ ائلحئ، آئت �ئ�ئ�ئئ(
ٰ
ِہ َفاََذاَقَھا الّل

ٰ
َفَکَفَرۡت ِباَنُۡعِم الّل

ئائہل اعتئٰی )ئںیہمت اھجمسئےن ےک ےئ ( ائک یتسب اک ائل ایبئن رکئا  ئرئہمئ:
ئوئر ائانیئن بیصن ےہ رہ رطئف  ا ئےہ ےسج ) رہئرطئح ےسئ( ائن ائل ےہ 
ئےس ائس اک رئزئق ائےس ابئرئائت چنہپ رئا ےہ رھپ )ئیھبئ( ائس ےن ائہل یک وتمعنئں 
ئیک ائرکشئی یکئ۔ ائس یک ائرکشئی رپ ائہل ےن ائس ےک ابئدنئوئں رپ ائن ےک ائےن 

ئوئر وخئف اک ابلئس ائزئل ای ےہئ۔  ا ئانئؤئےن لمع یک وئہ ےس وھبئک 
ئ)9ئئ( وقئوئں ائوئر وکلمئں اک وخئانئک وگنجئں ےک ذئرئہع ائک دئوئرسئے وک ابتئہ و 
ئربئابئد رکئا سج ےک ےجیتن ںیم فلتخم مسق یک اکتئفی اک ائانئک ہلسلس دئانھ ڑپئےئ۔ 
ئوج یئک مسق یک ایگنتئں ائوئر الکشمئت وقئوئں رپ وئائرئد رکئا ےہ اہیئں ائرضئآئء ےس رمئائد 
ئائًاب ائیس امتئم ایتخسئں ائوئر ںیفیلکت ںیہ وج ڑبئی ڑبئی وگنجئں ےک دعب ومعئًا وقئوئں وک 
ائوئر  ئری یتیل ںیہ ًال آئزئائدئویئں وک بلس وہئائ۔ ائاصئدئائت اک ابتئہ وہئائ۔ اعمئرشئہ 

ائرمئائض اک وھپئان وئریغئہ وئریغئہئ۔  وئابئی  ئذہئب و دمتئن ںیم اسفئد ائرہ وہئائ۔ 
ُھۡم 

َ
لََعّل ٓاِء  ّرَ

َ
الّض َو  ِبالَۡباَۡسآِء  اَۡھَلَھا   

ۤ
اََخۡذنَا اۤ 

َ ّ ِال ِبّیٍ 
َ نّ ۡن  ّمِ قَۡریٍَۃ  فِۡی  اَۡرَسۡلَنا   

ۤ
َما َو 

9ئئ( �ئ آئت  ئائرئائفئ،  ا ُعوَۡنئ)ئوئرئۃ  ّرَ
َ

یَّض

ی  ویئں  )ئرگم  رئوئل ںیہن اجیھب  ئرئہمئ: مہ ےن یسک رہش یک رطئف وکئی 
وئہ  ئوئر تبیصم ےس ڑکپ ای ائہک  ا وئائولئں وک یتخس  ائس ںیم ےنسب  ئوہئا ہکئ( مہ ےن 

رکئںئ۔ زئائرئی  ئوئر  ا ئاعئزئی 
رئائائ: ےسیج  ائرئائ۔  رپ  وقئم  یسک  رک  نب  ال�ہٰی  ذعئائب  اک  رپئدئوئں  �ئئ(  ئ)�ئ

َفَجَعَلُھۡم  ۪ۙ۔  ۡیٍل  ِسّجِ ۡن  ّمِ ِبِحَجاَرٍۃ  تَۡرِمۡیِھۡم  ۙ۔  اَبَاِبۡیَل  َطیًۡرا  َعَلۡیِھۡم  اَۡرَسَل  ّوَ 

آئت�ئئ-�ئئ( ائلیئ،  ئ)ئوئرئۃ  اۡکُوٍۡل  ّمَ َکَعۡصٍف 

)ئوجئ(  ےجیھب  رپئدئے  ڈنھج  ےک  ڈنھج  رپ  ائوئںئ(  )ئیک  ائن  ئوئر  ا ئرئہمئ: 
ےھتئ۔  وئےتئ(  ئوئر  )ئا ائرئے  رپ  رھتپئوئں  ےک  مسق  تخس  وک  وئتئ(  )ئےک  ئائن 
ئوئائس ےک ہجیتن ںیم ائس ےن ائںیہن ائےس وھبئےس یک ائدن رکئدئا ےسج اجئوئرئوئں 

وہئ۔  اھئای  ئےن 
وئا  ہک  وہئاجئا  ابتئہ  ائاچئک  رطئح  ائس  اک  ڈئم  ا  لیھج  ڑبئی  یسک  �ئئ(  �ئ ئ)

وہئ۔  یئگ  ائٹ  ںیم  لکش  یک  ذعئائب  رپ  وقئم  یسک  لیھج  وپئرئی  یک  ئوپئرئی 
َفَصّبَ َعَلۡیِھۡم َرّبَُک َسوَۡط َعَذاٍب ۔ ِاّنَ َرّبََک لَِبالِۡمۡرَصاِد ئ)ئوئرئۃ ائرجئ، آئت �ئ�ئئ-�ئ�ئئ(

ئ*ئربئاسئائ۔ئریتئائرئب  ئرئہمئ: سج رپ ریتئے رئب ےن ائن رپ ذعئائب اک وکئڑئا
ئًانی اھئت ںیم )ئاگل وہئائ( ےہئ۔

دئائر زئنی وک یھب وئط اہک  ائس بیشن  ئ[ئ*ئوئط وجئڑ وک یھب ےتہک ںیہ ینعی 
ئرئدئ(ئ] ائومئا )ئائرقئب  ےہئ۔  وہئاجئا  عمج  اپئی  اہجئں  ےہ  ئاجئا 

ئوئر وہئا ےک ائےس اجئوئرئوئں  �ئئ(ئوئیم ریغتئائت ےک ہجیتن ںیم یکشخ رئی ا ئ)�ئ
ئاک رثکبئت دیئا وہئاجئائ۔ئوج تیشم ال�ہٰی ےک اطمئق یسک وقئم ںیم ذعئائب ےک ےس 
ئائائت دیئائرکئدئویئں ا فلتخم امیبئرئویئں یک ائزئائش اک وئبج وہئں ًال ڈٹئی 
ئائرئض  ا رشحئائت  دئوئرسئے  ےک  مسق  ائس  ئوئر  ا رھچم  وسپئ،  وجئںیئ،  ڈنیمئکئ،  ئدئلئ، 
ئوئر رجئائن وخئن ےس  ئوئر ائےس رجئائمی وج وخئی امیبئرئائں دیئا رکئدئں ًال شچیپ ا ئا

وئریغئہئ۔ امیبئرئائں  وئائی  رئےن  ئقلعت 
ٰاٰیٍت  َم  الّدَ َو  َفاِدَع 

َ
الّض َو  الۡقُّمََل  َو  الَۡجرَاَد  َو  وَۡفاَن 

ُ
الّط َعَلۡیِھُم  َفاَۡرَسۡلَنا 

�ئئ( �ئ �ئ آئت  ئائرئائفئ،  ا ئ)ئوئرئۃ  ٰلٍت  َفّصَ ّمُ

ڈنیمئک  ئوئر  ا وجئںی  ئوئر  ا ڈٹئائں  ئوئر  ا وطئائن  رپ  ائن  ےن  مہ  بت  ئرئہمئ: 
ےھتئ۔ اشئن  ائگ  ائگ  ہ  اجیھبئ۔  وخئن  ئوئر  ئا

ائن وک رطئح رطئح  دئوئرسئی وقئم وک طلسم رکئا وج  ائیس  �ئئ( یسک وقئم رپ  ئ)�ئ
ائامئن ائےن ےک ہجیتن ںیم ہ وہ ہکلب دئرگ  ائاس  ئوئر  ا ئےک ذعئائوئں ںیم التبم رکئں 
ہ ربخ ہک  یک  رقئآئن رکئم  وہیئد ےک قلعتم  وہئں ًال  دئائر  ذئہ  ائس ےک  ئوئائلم 
ئائن ےک ےئ دقمئر ای ای ےہ ہک ایقئت کت ائن رپ ائیس وقئںیم طلسم رئںیہ وج 

دئںئ۔ ذعئائب  ےک  رطئح  رطئح  ئائںیہن 
َٓء  ُسوۡ ّیَُسوُۡمُھۡم  َمۡن  الِۡقٰیَمِۃ  یَوِۡم  ِالٰی  َعَلۡیِھۡم  ّنَ 

َ
لََیۡبَعث َرّبَُک  َن 

َ
تَاَّذ ِاۡذ  َو 

�ئئ( �ئ �ئ ئائرئائفئ،ئآئت  ا ئ)ئوئرئۃ  ِحۡیٌم  ّرَ ٌر  لََغُفوۡ ٗہ 
َ ِانّ َو   ۚۖ الِۡعقَاِب  لََسِریُۡع  َرّبََک  ِاّنَ   ؕ الَۡعَذاِب 

)ئوہیئدئ(  ائن  دئا ہک  ائالعئن رک  ائدئرک بج ریتئے رئب ےن  ئوئر  ا ئرئہمئ: 
ئرپ ایقئت ےک دئن کت ائےس ولئگ رقمئر رکئدئے اگ وج ائںیہن فیلکت دئہ ذعئائب 
ئ؟ئ( ریتئا رئب ًانی تہب ےنشخب  ئدئےت ےلچ اجئںی ےگ )ئرھپ ای ائاس وہئا ا ںیہن وہئا

وئائا ےہئ۔  رئم رکئےن  ابئر  ابئر  ئوئر  ا ئا  ئوئا
اچئر  ابئت ےہ ہک  وہئی ںیہئ۔ ہ بیجع  ایبئن  ئوئرپ  ا ئذعئائب یک ینتج ںیمسق 
نکیل  ےہ  آئا  رظن  ےس  انعئر  نیت  قلعت  اک  ائن  ےس  ںیم  یعبط  انعئر  ئرعمئوئف 
ئوئےھت رصنع اک وکئی ذئرک ںیہن اتلمئ۔ ہ بس ذعئائب یک ںیمسق ۔ یٹمئ، اپئی ا وہئا ےس 
ئقلعت رئیت ںیہ ا ائن اجئوئرئوئں ےس قلعت رئیت ںیہ وج یٹمئ، اپئی ا وہئا ںیم ےنسب 
ئوئائے ںیہ نکیل وئےھت رصنع ینعی آئگ ےک ذعئائب اک ذگئہت وقئوئں ےک قلعت 

ائیہ یک ںیمسق ائیہ یک ںیمسقئذعئائب  ئذعئائب 
ئاسیج ہک ےلہپ ذئرک ای اجئاکچ ےہ رقئآئن رکئم یک رئو ےس امتئم ائدئی ریغتئائت 
ئوئر ائاعئم اک یھبئ۔  ئوک تیشم ال�ہٰی ےک ائتح ذعئائب اک ذئرئہع یھب انبئا اجئاتکس ےہ ا
ئاہجئں کت ذعئائب اک قلعت ےہ وتئ۔ ذعئائب یک بسح ذئل وصئرئوتئں اکئرقئآئن 

وئائح ذئرک وئوجئد ےہئ: ئرکئم ںیم 
ئوئر زئنی ےک اپئی یک حطس اک دنلب وہئا سج ےک  �ئئ(ئلسلسم دشئد ابئرئںی ا ئ)
ئہجیتن ںیم ائاس وہئانئک الیسئب ائرہ وہ ہک العئہ یک امتئم آئابئدئی رغئق وہئاجئےئ۔

ّوَ  ۡنَھِمٍر۔  ّمُ ِبَمآٍء  َمآِء  الّسَ اَۡبوَاَب   
ۤ
َفَفَتۡحَنا َفانَۡتِصۡر۔  َمۡغُلوٌۡب  اَنِّۡی   

ۤ
َرّبَٗہ َفَدَعا 

�ئئ( �ئئ-�ئ �ئ آئت  ائرمئ،  ئ)ئوئرئۃ  ُقِدَر  َقۡد  اَۡمٍر  ی  َعلٰۤ الَۡمآُء  َفالَۡتقَی  ُعُیوۡنًا  الۡاَۡرَض  ۡرنَا  َفّجَ

ئوئر اہک ےھجم دئنم ےن  ئرئہمئ: آئرخ ائس )ئوئؑحئ( ےن ائےن رئب ےس دئاع یک ا
دئرئوئائزئے  ابئدئل ےک  ئولئب رکئای ےہ سپ وت ریمئا دئہ ےئ۔ سج رپ مہ ےن 
زئنی ںیم یھب  ئوئر  ا دئےئ  ذئرئےع وھکئل  اپئی ےک  وئائے  ئائک وجئش ےس ےنہب 
ئمہ ےن ےمشچ وھپئڑ دئےئئ۔ سپ )ئآئامئن اکئ( اپئی )ئزئنی ےک اپئی ےک اسئھئ( 

ئائک ائیس ابئت ےک ےئ ائاھ وہئای سج اک ہلصیف وہئاکچ اھتئ۔
رئںیہ اہیئں کت ہک  اجئرئی  ؤئں اک انلچ وج لسلسم  وہئا  ائیس وحنمئس زیت  ئ)�ئئ( 
دئرئوتئں یک رطئح  ائاسئی ائںی وٹئے وہئے  ئوئر  ا وئرئائن وہئاجئںی  ئآئابئدئائں 

دئںئ۔ دئاھئی  وہئی  رھکبئی  رطئف  ئرہ 
 اَۡرَسۡلَنا َعَلۡیِھۡم رِیًۡحا َصۡرَصًرا فِۡی یَوِۡم 

ۤ
ا

َ بَۡت َعاٌد َفَکۡیَف کَاَن َعَذاِبۡی َو نُُذرِ۔ ِانّ
َ

َکّذ

�ئئ( �ئئ-�ئ 9ئ ئ)ئوئرئۃئائرمئ،ئآئت  ۡنقَِعٍر  ّمُ نَۡخٍل  اَۡعَجاُز  ُھۡم 
َ ّ کَاَن  ۙ اَس 

َ
الّن زُِع 

ۡ
تَن ۡسَتِمّرٍ۔  ّمُ نَۡحٍس 

ائاکئر ای اھت رھپ دئوھ ریمئا ذعئائب  ئرئہمئ:ئاعئد وقئم ےن یھب ائےن رئوئل اک 
وئائی یھت  ائیس وہئا یجیھب وج زیت ےنلچ  ائک  ائن رپ  ڈئرئائا اسیک اھتئ۔ مہ ےن  ئوئر ریمئا  ئا
وک  ولئوئں  وئہ  یھت  یئگ  الچئی  ںیم  وئت  وحنمئس  وئائے  رئےن  کت  دئر  ائک  ئوئر  ئا
ئائس رطئح ائڑی یتکنیھپ یھت وئا وئہ وجھکئر ےک ائےس ےنت ںیہ نج ےک ائدئر اک وئدئا 

اھتئ۔ وہئا  ئاھئا 
ئ)�ئئ( زئنی ا آئامئن ےس ائیس وخئانئک رئج ا دئامئوکئں اک ائرہ وہئا نج 
ائاچئک  ئےک ہجیتن ںیم آئامئن رھتپ ربئاسئےن ےگل ًال آئش اشفئں اہپئڑئوئں ےک 
ائس مسق یک ائت اک ذئرک  ئےنٹ ےس رقئب یک ویتسبئں اک وج ائل وہئا ےہ ہنیعب 

آئائت ںیم اتلم ےہئ۔ ذئل  ال�ہٰی یک وصئرئت ںیم بسح  ئذعئائب 
َعَلۡیِھۡم  اَۡمَطۡرنَا  َو  َسافَِلَھا  َعالَِیَھا  َفَجَعۡلَنا  ُمۡشِرقِیَۡن۔  ۡیَحُۃ  الّصَ َفاََخَذتُۡھُم 

7ئئ( 7ئئ-�ئ آئت�ئ ائرجئ،  ئ)ئوئرئۃ  ۡیٍل  ِسّجِ ۡن  ّمِ ِحَجاَرًۃ 

دئن  ائںیہن )ئینعی ولئؑط یک وقئم وکئ(  ائس وئوئد ذعئائب ےن  ائس رپ  ئرئہمئ: 
ائس یک یلچن حطس  وئائی حطس وک  ئوئرپ  ا ائس یتسب یک  ئڑچئےت ی ڑکپ ای سج رپ مہ ےن 

ربئاسئیئ۔ ابئرئش  یک  رھتپئوئں  ےنب  ےس  رگنسئزئوئں  رپ  ائن  ئوئر  ا ئرکئدئا 
ئوئر رئت ےک ےجیتن ںیم  ا ئ)�ئئ( ائیس آئدئویئں اک لسلسم اجئرئی رئان وج یٹم 
ابئی  دئےنھ ےک ےئ رھگئوئں ےک اشئن  دئں ہک ضحم  دئان  ائس رطئح  ئویتسبئں وک 

اجئںیئ۔ ئرئہ 
نَۡجِزی  َکٰذلَِک   ؕ َمٰسِکُنُھۡم  ا 

َ ّ ِال ی  یُرٰۤ لَا  َفاَۡصَبُحوۡا  َرّبَِھا  ِباَۡمرِ  َشۡیءٍۭ  کُّلَ  رُ  تَُدّمِ

�ئئ( �ئ آئت  ائائاقئفئ،  ئ)ئوئرئۃ  الُۡمۡجرِِمیَۡن   الۡقَوَۡم 

ئائےن رئب ےک مکح ےس رہ زیچ وک ابتئہ رکئی اجئے یگ ہجیتن ہ  ئرئہمئ: ہ وہئا
ائن ےک رھگ ی رظن آئے ےھت  ائن رپ حبص ائےس وئت ںیم آئی ہک رئف  ئوہئا ہک 

ائیہ ا ذعئائب  ائیہئوئائدئث یعبط  ا ذعئائب  ئوئائدئث یعبط 
ائہل( رئہم  ائرئائع  ائحیس  ائہل()ئرضحئت ۃفیلخ  رئہم  ائرئائع  ائحیس  دئوئم()ئرضحئت ۃفیلخ  )ئطس 
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دئوئت ےک ہشن ںیم رس ائر وقئم یک  و  ائل  ائس ربکتمئ،  ائی ےک ہجیتن ںیم  ئوئر  ا ئےہ 
ائس دئای ںیم ہشیمہ رئےن ےک وخئائب دئھک رئی وہئ۔  ئابتئی ولعمئم وہئی ےہ وج 
ےک  ومضمئن  ےلہپ  ائر  وک  ربخئویئں  شی  یک  ذعئائب  ےک  آئگ  ابئا  ئذئوکئرئہ 
ئوئر  ا اپئیئ، یٹمئ، وہئا  اچئرئوئں انعئر ینعی  ئاسئھ الم ای اجئے وت ولعمئم وہ ا ےہئہک 
ئوئر  ئآئگ ائہل اعتئٰی ےک رصتئف ےک تح ذعئائب ےک ےئ ائامعئل وہ ےت ںیہ ا
ائامعئل وہئے ںیہئ۔ سپ  ائاعئم ےک ےئ یھب  وج  اچئرئوئں انعئر ںیہ  وئہ  ئیہی 
ئذعئائب ےک ےئ یعبط وقئائنی اک رخسم وہئا رہ زگ یسک ائےب یک ابئت ںیہنئ۔ ائزئًا رہ مسق 

وئائہت ںیہئ۔ اسئھ  ائںیہن یعبط انعئر ےک  ائدئے  ئوئر  ا ئےک اصقنئن 
ریغتئائت  ائےس  ںیم  زئائےن  رہ  ہشیمہ  ںیم  دئای  وئہک  ہک  ےہ  اجئاتکس  اہک  ئہ 
ائاسئن وک  ئوئر یٹم یھبک  ا اپئیئ،ئوہئا  ئوہئے ی رئےت ںیہ نج ےک ےجیتن ںیم آئگئ، 
ئائدئہ دئے رئےہ وہئے ںیہئ۔ یھبک اصقنئنئ،ئیھبک یگنت ےک اسئائن دیئا رکئے 
ئر  رقئا ہٰی  ل� ا ائس وک ریغ ومعمئی رصتئف  البئوئہ  آئاسئش ےکئ۔ وت ویکئں  ئںیہئ۔ یھبک 
دئا  ئر  ئوئائت اعئم یعبط ریغتئائت رقئا ا ئوئر ویکئں ضع ائائت وک ضع  ا ئدئا اجئےئ؟ 
ئوئائت ائںیہن اخئص رصتئائت اک ائم دئا اجئےئ؟ بج ےس دئای  ا ئوئر ضع  ا ئاجئے 
زئائےن ےک  دجئد  ئوئر  ا وئائل ںیہنئ۔  ای  وکئی  ہ  آئا ےہئ۔  وہئا الچ  ائاس  ئینب ےہ 
ئائاسئن ےن ائس ائرتئائض ےک ذئرئہع ائیس یئن ابئت دیئا ںیہن یک وج ےلہپ ائاسئوئں 
ئوک ہ وئیھ وہئ۔ رقئآئن رکئم ےس ہتپ اتلچ ےہ ہک ہنیعب یہی ائرتئائض ائای ء رپ ای 

رئائائ: ہک  اسیج  ئایئ۔ 
ُھۡم 

َ
لََعّل ٓاِء  ّرَ

َ
الّض َو  ِبالَۡباَۡسآِء  اَۡھَلَھا   

ۤ
اََخۡذنَا اۤ 

َ ّ ِال ِبّیٍ 
َ نّ ۡن  ّمِ قَۡریٍَۃ  فِۡی  اَۡرَسۡلَنا   

ۤ
َما َو 

ٰابَآَءنَا  َمّسَ  َقۡد  َقالُوۡا  ّوَ  َعَفوۡا  ی 
ٰ

َحّت الَۡحَسَنَۃ  َئِۃ  ّیِ
الّسَ َمکَاَن  لَۡنا  بَّدَ ثُّمَ  ُعوَۡن۔  ّرَ

َ
یَّض

9ئئ( 9ئئ-�ئ �ئ آئت  رئائف  ائا  ٓاُء َفاََخۡذٰنُھۡم بَۡغَتًۃ ّوَ ُھۡم لَا یَۡشُعرُۡوَن۔ئ)ئوئرئۃ  ّرَ ٓاُء َو الّسَ ّرَ
َ

الّض

ویئں  )ئرگم  رئوئل ںیہن اجیھب  ئوئر مہ ےن یسک رہش یک رطئف وکئی  ا ئرئہمئ: 
ئوئر تبیصم ےس ڑکپ ای ا ہک  ئیھب وہ ا ہکئ(ئمہ ےن ائس ںیم ےنسب وئائولئں وک یتخس ا
دئا  دئل  وک  وہسئت  ہگج  یک  فیلکت  ےن  مہ  رھپ  رکئںئ۔  زئائرئی  ئوئر  ا اعئزئی  ئوئہ 
ئوئر ھکس وت امئرئے  ئوئر ےنہک ےگل ہک ںیفیلکت ا ئاہیئں کت ہک بج وئہ رئی رک ےئگ ا
ںیہنئ(  ابئت  یئن  وکئی  وت  آئے  ںی  )ئائر  ےھت  رکئے  آئا  یھب  رپ  ئدئوئں  دئا ئابئپ 
ائاس  )ئہک  وئہ ےتھ ہ ےھت  ئوئر  ا ای  ذعئائب ےس ڑکپ  ائاچئک  ائن وک  ئسپ مہ ےن 

۔ وہئائ(  ئویکئں 
رئا ےہ وکئی تبثم  ائرتئائض دقئم ےس ای اج  دئان ہک ہ  ئامئرئا ہ ضحم ہہک 
ئیل شخب وجئائب رقئائر ںیہن دئا اج اتکسئ۔ بج کت مہ ائن ریغتئائت وک وج ذعئائب 
ہٰی اک ائم اپئے ںیہ دئوئرسئے اعئم ریغتئائت ےس اتممئز رک ےک ائس رطئح شی  ل� ئا
ئوئر ہ  ئوئر دئل نئمطم رظن آئےن ںیگل ا ئہ رکئں ہک ائک نّیب رئق رظن آئےن ےگل ا
ئہک دئوئوئں ًاعبط ائک وہئےن ےک ابئوئوجئد دئوئوئں ائگ ائگ دئائرئوئں ےس قلعت 
رئوئن یک  ائزئں  وئت کت ہ ومضمئن لمکم ںیہن وہ اتکسئ۔ لبق  ائس  ئرئےت ںیہئ۔ 
ئالہئت ےک ذئرک ںیم ائک ائاس ولہپ ایبئن ای اجئاکچ ےہ وج رئوئن یک الہئت ےک 
وئائاعئت ےس یعطق وطئر رپ اتممئز رک  ئیعبط اسئائن وک ائس ےس ےتلم ےتلج دئوئرسئے 
ائاہئی  ئےک دئاھئا ےہئ۔ ینعی رقئآئن یک شی وئی ےک اطمئق رئوئن یک ائش اک 
ئوئر ڑکنیسئوئں اسئل ےک دعبئدئرئائت وہ رک  ا اجئا  رئاھ  ائائت ںیم وفحمئظ  ئلک 
رکئےن  اثئت  ل�ہٰی  ا ذعئائب  وک  وئائہع  ائس  اننبئ،  اشئن  اک  ربعئت  ےئ  ےک  ئائاسئن 
ائس رپ ابئت متخ ںیہن وہ اجئیئ۔ رقئآئن  ئاک ائک وھٹئس وبثئت شی رکئا ےہ نکیل 
ئوئر وئائح دئائل شی رکئا ےہ سج رپ وغ ر رکئےن ےس ائک  ئرکئم ائےس امنئائں ا

ئاسئی نئمطم وہ یت ےہئ۔ ابٓ ئفص زمئائج یک لقع 
ل�ہٰی اک اظنئم ائرئہ ائک ولہپ ےس اعئم یعبط وقئائنی ےس قلعت رئات  ئذعئائب ا 
رئات ےہ ہک  ئوئر اتممئزئتیث  ا ائگ  ائیس  دئوئرسئے ولہپئؤئں ےس  ئےہ رگم ضع 
ئدئوئوئں ںیم امنئائں رئق وہ اجئےئ۔ ائس ہصحٔ ومضمئن رپ مہ آئدنئہ رئوئین ڈئائںی 
ہ  اسئھ  وہئی وتئقی ےک  دئی  ائہل اعتئٰی یک  ائس رطئح  ئوئر  ا ۔  ائہل  ائاشئء  ئےگئ۔ 
ئوئائل یھب زئر ثحب ائںی ےگ ہک بج وکئی وقئم ذعئائب ال�ہٰی ںیم التبم یک اجئے 
ائزئل وہئےن یک ربخ دئی اجئے وت وئنی یک امجئت  ہٰی  ل� ا ئا یسک وقئم رپ ذعئائب 
اک  وہئا اچئےئئ۔ ومضمئن  رئد لمع  ائن اک ای  ئوئر  ا اعئد وہئی ےہ  ئرئی  دئا ذئہ  ئرپئای 
ائمہ  ائدمئہ یک حی رئتی ےک احلئظ ےس تہب  ئہ ہصح وئوجئدئہ زئائہ ںیم امجئت 
ئوئرئائس ابئرئہ ںیم ائیم ےک ہجیتن ںیم ائس ابئت اک ائامئل ےہ ہک ضع ائدمئی  ا ئےہ 
ائہل  ئوئر وئونئں یک ائن ےک الئف وہئ۔  ا ء ؑ  ائای  رئدئلمع دئاھئںی وج تنس  ئائاس 

آئنی رئےھئ۔  ائس ےس ںی وفحمئظ  ئاعتئٰی 
ائہلئ( ائء  ائن  آئدنئہ  ئ)ئابئی 

ئںیم ںیہک ذئرک ںیہن اتلمئ۔ ہ وت ولعمئم وہئا ےہ ہک آئگ ےک ائالئء ےس کین دنبئوئں 
ائربئوئج  ئوئر وئرئۃ  ا وئائہع ںیم  ائربئائمی ؑ ےک  ئیک آئزئائش یک یئگ اسیج ہک رضحئت 
اک  ذعئائب  آئگ ےک  وئائح ےہئ۔ نکیل اہجئں کت  ایبئن رکئدئہ ومضمئن ےس  ئےک 
ئقلعت ےہئ۔ آئگ ےک ذعئائب اک ائس دئای ںیم زگئرئی وہئی ائوتئں ےک ایبئن ںیم 
ئوکئی ذئرک ںیہن اتلمئ۔ نکیل اہجئں کت رقئآئن رکئم یک وگشیپئویئں اک قلعت ےہئ۔ 
ائاکئر ےک ہجیتن ںیم  ئاصئف ولعمئم وہئا ےہ ہک رضحئت دمحمئیفط ملسو هيلع هللا ىلص ےک لسلسم 
ئوقئوئں وک آئدنئہ آئگ اک ذعئائب یھب دئا اجئا دقمئر اھتئ۔ رقئآئن رکئم یک فلتخم 

رئائائ: ہک  اسیج  ےہئ۔  ذئرک  رئائًات  ائائرئًۃئا  اک  ائس  ںیم  ئآئائت 
َھا تَۡرِمۡی 

َ َھِب۔ ِانّ
َ
ا َظِلۡیٍل ّوَ لَا یُۡغِنۡی ِمَن الّل

َ ّ ِانَۡطِلقُوۤۡا ِالٰی ِظّلٍ ِذۡی ثَٰلِث ُشَعٍب۔ ل

�ئئ( �ئئ-�ئ �ئ آئت   ، ائرمئتل  ِبیَۡنئ)ئوئرئۃ  ٗہ ِجٰمَلٌت ُصۡفٌر۔ َویٌۡل ّیَوَۡمِئٍذ لِّۡلُمَکّذِ
َ ّ ِبَشَرٍر کَالۡقَۡصِر۔ کَاَن

ئرئہمئ:ئ۔ )ئمہ ائن ےس ںیہک ےگئ( سج زیچ وک مت الٹھجئے ےھت ائی یک رطئف 
ئاجئؤ ینعی ائس اسئے یک رطئف اجئؤ سج ےک نیت ولہپ ںیہئ۔ ہ وت وئہ اسئہ دئات ےہ 
ئائوئر ہ شپت ےس وفحمئظ رئات ےہ ہکلب وئہ ائےنت ائوئےچ ےلعش اتکنیھپ ےہ وج ےعلق ےک 
وئہ ڑبئے ڑبئے اہجئزئوئں ےک ابئدئےن  ائوئےچ ہک وئا  ائےنت  ئربئائرب وہئے ںیہئ۔ 
ئوئائے زئرئد رئےس ولعمئم وہئے ںیہ ائس دئن الٹھجئےن وئائولئں رپ ابتئی آئے یگئ۔

ئائس آئت ںیم وج ہشقن اچنیھک ای ےہ وئہ زئائہ ائرضئہ یک وگنجئں ےس تہب 
ئاتلم اتلج ےہئ۔ ہ وئہ زئائہ ےہ سج ںیم یلہپ رمئہب گنج اک بیہم اسئہ نیت امنئائں 
ربئاسئےن  آئگ  ہ ونیتئں ےبعش  ئوئر  ا ئوئر رحبئیئ۔  ا ربئی  رئات ےہئ۔ اضفئیئ،  ئےبعش 
ئںیم وعلقئں یک رطئح وج دنلب ےلعش ےنکنیھپ  کَالۡقَۡصِر  ِبَشَرٍر  تَۡرِمۡی  َھا 

َ ِانّ ئوئائے ںیہئ۔ 
ائی  ائےن یک وصتئر ےہئ۔  آئائت رحئب ےک آئگ  وئہ ہنیعب دجئد  ئاک رظنم ےہ 
ائس اک یھب دہع ائرض  ڈئرئائا ای ےہ  ئہ ںیم سج آئگ ےس  ز الھم�ن ئرطئح وئرئۃ 

رئائائ: وہئا ےہئ۔  ئےس قلعت ولعمئم 
 اَۡخَلَدٗہ ۚ۔ 

ۤ
َدٗہ ۙ۔ یَۡحَسُب اَّنَ َمالَٗہ ِذۡی َجَمَع َمالًا ّوَ َعّدَ

َ ِۣ ۙ۔ الّ َمَزۃ
ُ َویٌۡل لِّکُّلِ ُھَمَزٍۃ لّ

ِلُع َعَلی 
َ

ِتۡی تَّط
َ ۔ الّ

ۙ
ِہ الُۡموَۡقَدُۃ

ٰ
 اَۡدٰرىَک َما الُۡحَطَمُۃ۔ نَاُر الّل

ۤ
َبَذّنَ فِی الُۡحَطَمِۃ۔ َو َما ا لَُینۢۡ

َ ّ کَل

�ئئ( �ئئ-�ئ ،ئآئت  ائزمئہ  َدٍۃ۔ئ)ئوئرئۃ  َمّدَ ۡؤَصَدٌۃ ۙ۔ فِۡی َعَمٍد ّمُ َھا َعَلۡیِھۡم ّمُ
َ ِانّ َِدِۃ ؕ۔  ـٕ الۡاَۡف

ےئ  ےک  وئائے  رکئےن  ینیچ  بیغ  ائوئر  وئائے  رکئےن  تبیغ  رہ  ئرئہمئ: 
ئذعئائب ےہئ۔ وج ائل وک عمج رکئا ےہ ائوئر ائس وک امشئر رکئا رئات ےہئ۔ وئہ ایخئل رکئا 
ائس  ائاس ںیہن )ئاسیج ہک  ائس اک ائل ائس ےک ائم وک ابئی رئےھ اگئ۔ رہ زگ  ئےہ ہک 
ئاک ایخئل ےہ ہکلبئ( وئہ انیقی ً ائےن ائل تیمس ہمطح ںیم اکنیھپ اجئے اگ ائوئر )ئائے 
ائہل یک وخئب  ئاخمئبئ!ئ(ئےھجت ای ولعمئم ےہ ہک ہ ہمطح ای ےش ےہئ؟ ہ )ئہمطحئ( 
وئہ آئگ بس  ائدئر کت اج ےچنہپ یگ رھپ  دئولئں ےک  ئڑھئاکئی وہئی آئگ ےہ وج 
ئرطئف ےس دنب رک دئی اجئے یگ ا ہک ائس یک رئی ائن وک ائوئر یھب زئائدئہ فیلکت 
وئہ ولئگ ےبمل وتئوئں ےک اسئھ دنبئے وہئے وہئں ےگئ۔ ائوئر  ئدئہ وسحمئس وہ 

ئاہیئں یسک رئد اک ںیہن ہکلب ائک وقئم اک ذئرک ولعمئم وہئا ےہ ویکئہک رئد وئائد 
ئوخئائہ اسیک ی ائریم ویکئں ہ وہ وئہ یھبک یھب ہ وئمہ ںیہن رک اتکس ہک ائس اک ائل ائس 
ئوک ہشیمہ یک زئدئیگ اطع رک اتکس ےہئ۔ ائہت ائریم وقئںیم نج وک دئوئت اک ہبلغ بیصن 
ئوہ اجئےئ، دئوئت ےک ل وئے رپ رضئوئر ائس طلغ یمہف ںیم التبم وہ اجئا رکئی ںیہ 
ئہک ائن اک ہبلغ ہشیمہ ابئی رئےہ اگئ۔ ائن وک سج ذعئائب ےس ربخئدئائر ای ای ےہ وئہ 
ئیھب ائاس آئگ اک ذعئائب ےہ وج ائین دشئت یک وئہ ےس دئولئں رپ اتٹپھج ےہئ۔ 
ائیم  وئائا ےہئ۔ئآئج لک ےک  ائک ےنیل  دئولئں ےس زئدئیگ  وئائد ںیم  ئینعی آئن 
ئوئر ائمٹ مب ےک ےنٹ ےس ےلہپ ائس  ئایھئر ابئلک ائس ہشقن رپ وپئرئا ائر رئےہ ںیہ ا
ی ینعی 

ئ � ئےک رمئز اک چنیھک رک ابمل وہ اجئا زی ہمطح ےک ٰینعم رئزئہ رئزئہ یک وہئی سش
ائائرئہ رک رئےہ ںیہئ۔  ائوئر یھب ائی رطئف  ئابئرئک رئن رئزئے ، ہ دئوئوئں 
دئای ےس قلعت ر ات  ائی  وئہ  دئی یئگ ےہ  ئرہبئائل سج آئگ ےک ذعئائب یک ربخ 

ائربئائیم  دئوئرسئا  آئےئ۔  رئوئل  ائع  ےک  ائس  ئوئر  ا وئح  ںیم  ہلسلس  ئےلہپ 
ائاحئقئ۔  ونب  دئوئرسئا  ئوئر  ا ائامئلی  ائک  دئو ےصح وہ ےئگئ:  ائس ےک  ئہلسلس ےہئ۔ 
ئائاحئق وئائے ہلسلس ںیم ائک وت ومعئی وئی ےہئ۔ وج ائاحئق ےس ٰیسیع کت دتمم 
وئی ائع ویبنئں رپ  ائک  ائزئل وہئیئ۔  وئی ےہ وج وئٰی رپ  ائک وصخئی  ئےہئ۔ 
ئوئر امیلسئن ےس دئی یئگئ۔ مظن یک وصئرئت ںیم وئی  ا ئائرئیئ۔ ائس یک اثمئل ائرئوئن 

ےہئ۔  وصخمئص  ےس  ئؤئد  دئا زنئوئل  ئاک 
ائس  ےہ  رئات  قلعت  ےس  ولئوئں  ےک  ابئرہ  ےس  ائربئائمی  آئِل  ہلسلس  ئرسیتئا 
ئوئر ویئس  ا ائل رشمئق ےک ربمغیپ ےھت  ائویئب  ذئرک ےہئ۔  ئوئر ویئس اک  ا ائویئب  ئںیم 
ائائرئہ ےہ ہک ویئس ائرسئائیل یبن ےھت ۔ ائین وقئم یک  ئونئٰی ےکئ۔ رقئآئن میکح ںیم 
ائربئائمی  ذئرئت  وک  ائویئب  ےن  میکح  رقئآئن  رطئح  ائی  وہئےئ۔  وعبمئث  ئرطئف 
دئوئوئںئائع  ائس ےئ ای ہ  ائگ ذئرک  ائرئوئن و امیلسئن اک  ائگ رئاھ ےہئ۔  ئےس 

وئائےئےھتئ۔  وپئرئا رکئےن  ئیبن ےھتئ۔ ےلہپ یبن ےک نشم وک 
ائس  دئا وہئا ہفحت ےہئ۔  ائاعئنی اک  رئب  ئتقیقح وت ہ ےہ ہک رقئائن رکئم 
ائک  ہ  اک  ملع  وت  اجئے  ڑپئا  ئوئر  ا اجئے  دئاھ  ےس  اگنئوہئں  یک  وبقئتی  وک  ئہفحت 
ابئرئہ ںیم رضحئت حی وئوئد  ائس وک رکفت و دئرب ےس ڑپئےن ےک  ئرحب میظع ےہئ۔ 

ںیہ ئرئائے 

ئوئر ائس ےس تہب ی ایپئر رکئو ائاس ایپئر  ئ‘ئ‘ئو مت رقئآئن وک دئرب ےس ڑپئو ا

ئوئر اجنئت اک رسئہم رقئآئن  ئہک مت ےن یسک ےس ہ ای وہئ…ئ…ئاہمتئرئی امتئم الفئح ا

ائیس دئین رضئوئرئت ںیہن وج رقئآئن ںیم ںیہن اپئی  ئںیم ےہئ۔ وکئی یھب اہمتئرئی 

ئوئر زجب  ئاجئیئ۔ اہمتئر ے ائامئن اک دصمئق ا ذکمئب ایقئت ےک دئن رقئآئن ےہ ا

ئوئر وکئی اتکئب ںیہنئ’ئ’ئ۔ ا آئامئن ےک ےچین  ئرقئآئن ےک 
ہح�ئ�ئئ( �ئ  �ئ دل  زخئائن  -ئرئوئائی  وئح  ئ)ئیت 

…ئ…ئالئوئت  اچئےئئ۔  ڑپئان  ےس  وغئر  و  فّک�ز 
ت
� و  دئرّ  رشئف  ئ‘ئ‘ئرقئآئن 

وئائں دئائاعتئٰی  ئرکئے وئت بج رقئآئن رکئم یک آئِت رئتم رپ زگئر وہ وت 

ئوئر اہجئں یسک وقئم ےک ذعئائب اک ذئرک وہ وت وئائں  ا ئےس رئتم بلط یک اجئوئے 

دئرئوخئائت یک اجئوئے  ئدئائاعتئٰی ےک ذعئائب ےس دئائاعتئٰی ےک آئےگ انپئہ یک 

اجئوئےئ۔ئ’ئ’ ائس رپ لمع ای  ئوئر  ا اچئےئ  ڑپئان  وغئر ےس  و  دئرّ  ئوئر  ئا
رئوئہئ(  وبطمئہ  ائڈئنش  �ئئدجئد  �ئ 7ئ دل�ئئہح  ئ)ئوفئائت 

ئوئر  ا وئہ ںی رقئآئن رکئم رپ رہگئا دئرب رکئےن  دئاع ےہ ہک  ائہل اعتئٰی ےس   

آئنی رئائےئ۔  ائس رپ لمع رکئےن یک وتئقی اطع  ئرھپ 

ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭

�ئ ہح  ائز  رقئآئنئ…ئ…  رئبیِ  ئوئر  ا ائایئء  ئہیئ: 

https://www.alfazlonline.org/
https://www.alfazlonline.org/
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ئہک رکمئہ

ونئرئہ ئدمئہن 

ئائدئائن

 ئرئوئہ

04:14

04:06

03:47

03:27

19:07

19:15

19:18
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03:2321:21ئائالئم آئابئد �ٹلف�وئرئڈ

19:38

آئرئائء ائوئر  ئںیم  ئآئرئزلکئ،  اضمئنیئ،  ئائےن 
وجھبئائںی  رپ  ائک  یسک  ےس  ںیم  ذئرئائع  ذئل  ئدئرئج 

دئوئت  ےک  ائویئب  رضحئت  رطئف  دئوئرسئی  ایئ۔  دئا  ےن  ویئف  ئدئرئائن  ئربئا
دئوئوئں  ویئف  ئوئر  ا ائویئب  ےئگئ۔  وھچئڑ  اسئھ  اک  ائن  وئائے  ہبنک  ئوئر  ا ئاخئدئائن 
ائویئب ائل رشمئق ینعی رئوئں ںیم بس  ائولئن وہ رک رسئرئائز وہئےئ۔  ئرغئب 
اخئدئائن  ائرسئائیل  ویئف  آئت�ئئ(  �ئ  ابئب  )ئائویئب  یھتئ۔  آئدئی  ڑبئے  ئےس 
دئوئوئں رصعمہ یبن ےھتئ۔ ائاسئدع ائائت ےس ذگئر رک دتقمئر  ئےک مشچ و رچئائغ 

ئوہئےئ۔ 
دئو ربمغیپ ےھتئ۔ وئائے  ائک ی نشم  ائرئوئن  ائرئوئنوئٰیئ،  وئٰیئ،  �ئئ۔ 

دئو ڑکٹئے ےھتئ۔  ائک وجئرہ ےک  ابئپ اٹیب  زئرکئائ۔ ٰییحیئ،  زئرکئائ۔ ٰییحی  �ئئ۔ 
رئوئائی انمئتب ھچک ریسفت اچئیت ےہئ۔  ائایئس ںیم  و  ائایئسٰیسیع  و  �ئئ۔ ٰیسیع 

ئٰیسیع یک تثعب ےس ےلہپ ائایئس دئوئابئرئہ ٰییحی یک وصئرئت   ںیم آئےئ۔ حی 
ائایئسئ،  آئا وگشیپئوئں ںیم وئوجئد  اھتئ۔  ائایئس اک  ائک  آئدم اثئی ےس ےلہپ  ئیک 
ےہ   اھکل  ںیم  ائلی  ےہئ۔  انمئتب  رئوئائی  ائک  ںیم  ونیتئں  وئٰی  ئوئر  ا ئٰیسیع 
ائک اہپئڑ رپ  ئوئر رضحئت حی وک  ا ائایئس  رئگ ںیم وئٰیئ،  ئرئویئں ےن یفشک  ئوئا
دئوئو ں  ائد رئےہ  ابئبئ(ئ۔  ئلھ لم رک ابئںی رکئے وہئے دئاھئ۔ )ئیت�ئ�ئ 

ےہئ۔  آئدم  رئوئائی  یک  ائن  ئد  رمئا ےس  اثئی  آئدم  ئیک 
ومنئہ  ائٰیل  اک  ربص  ےن  ربمغیپئوئں  دئوئوئں  ائن  یسعئ۔  ال� ئوئر  ا ائامئلی  یسع  ال� ئوئر  ا ائامئلی  �ئ�ئئ۔ئ۔ 
ےئگ دئے  ریچ  ےس  آئرئے  یسع  ال� ںیہئ۔  الہکئے  ائہل  ذئحی  ائامئلی  ئدئاھئائ۔ 

رئوئل  ےس   ونعئائن  ےک  الئمئ’ئ’  ائاہئی  ابئت  یک  ‘ئ‘ئرئب  ےن  یسع  ئال�
ائرقئائء یک  ئائہلملسو هيلع هللا ىلص یک رجئت یک وگشیپئی یک ےہئ۔ رئائائ۔ رحصئائے رئب ںیم 
ئدصئا دنلب وہ یگئ۔ اہک اجئے اگئ۔ ڑپئھئ۔ وئرئد وئی ےہک اگ ای ڑپئوئںئ؟ ائس ےک 
ئدعب میظع ائاشئن ائالئب رئوئائی یک وگشیپئی ےہئ۔ ائک ابئھج وقئم ےک قلعتم ربخ 
یسع ربمغیپ ےن ڑبئی  ال� ئوئر و اہنئل وہ اجئے یگئ۔  ا وئائی وہ یگئ۔  ئوئائد  ا وئہ  ئدئی ہک 
ئرثئت ےس یبن رئی یلص ائہل ہیلع و مل ےک ابئرئہ ںیم اشبئرئائت دئی ںیہئ۔ ائوہئں 
آئںی  ائہل یک رطئف  دئر وجئق تی  وجئق  ائامئلی ےک ابقئل  ونب  اتبئا ہک  ئےن 
ئہ  ی�ا یسع� � ائامئلی ےک قلعتم  ونب  ربئوتئں ےس وھجئایئں رھبئں ےگئ۔  ئوئر  ا ئےگئ۔ 
دئو ربمغیپئوئں  ائن  ائزئل ےس  رئوئائی ویپئد اک ہجیتن ےہئ۔ وج  ائس  ئیبن یک اشبئرئت 

ےہئ۔  ائل  وک  رئوئوئں  ئیک 
ئوئر املظئت رحب ےس اچبئے ےئگئ۔  ا ولئطئ۔ئویئس یلھچم ےک ٹیپ  و  ولئطئ۔ویئس  و  �ئئ۔ ویئس 
اک  ولئط  �ئئ(ئ۔  �ئئآئت�ئ �ئ ابئب  )ئدیئائش  ےسئ۔  دئائوئں  ائاشفئی  آئش  ئولئط 
ئوئن رئائق اھتئ۔ وعبمئث وہئے نیطسلف ںیمئ۔ دسئوئم و ومعئرئہ ویتسبئں یک رطئف 
ئاہیئں ےک ولئوئں وک وقئم ولئط اہک ایئ۔ ویئس یھب رئائق ےک ےھتئ۔ ےلہپ اعنکئن 
‘ئ‘ئاجئت رضحئ’ئ’ ںیم اغیپئم قح انسئائ۔ رھپ ونئٰی یک رطئف ذنئر انب  ائک یتسب  ئیک 
ئوئر ائی رطئح دسئوئم  ئرک ےجیھب ےئگئ۔ رئائق ےک ضع ابقئل ائرسئائلی ےک امشئل ا

ائل  �ئئآئت�ئئ،ئزئی  ابئب  ئہ  ی�ا حم�
)�ن ےھتئ۔  وہئے  ےسب  ںیم  ویتسبئں  ئوئومعئرئہ 

ںیم  العئوقئں  ں  دئوئو  �ئئ(  7ئ �ئئآئت  ابئب  ائویئب  �ئئ،  �ئئ-7ئ ٓئت�ئ ا  �ئ  �ئ ئابئب 
ئوئر آئامئی  ا رئوئائی انمئتب  ئائےس ربمغیپئوئں وک اجیھب ایئ۔ نج اک وئن رئائق اھتئ۔ 

ےہئ۔  العئوئہ  ےک  ائس  ئویپئد 
وحلمئظ  رئبی  ائرئیخ  ںیم  وئرئت  ےہئ۔ئائس  وئرئۃ  یکم  ئائرئائف  ا ئوئرئۃ 
ئاخئرط رئیھ یئگ ےہئ۔  ائس وئرئت  ںیم آئدئم ہیلع ائالئم ےس ے رک رضحئت 
ائس وئرئت یک آئت ربمن  ذئرک وہئا ےہئ۔  ائایئء اک  ائالئم کت ضع  ئوئٰی ہیلع 
اک  وئح  �ئ ںیم رضحئت  �ئ آئت ربمن  ذئرک ےہئ۔ رھپ  اک  آئدئم  �ئ�ئ ںیم رضحئت  
ںیم  �ئ�ئ  ربمن  آئت  ےہئ،  ذئرک  اک  وئد  رضحئت   ںیم  �ئ  �ئ ربمن  ےہئ،ئآئت  ئذئرک 
�ئ�ئ ںیم رضحئت  ولئط اک ایبئن  ئرضحئت اصئح اک ذئرک ایئ، ائس ےک دعب آئت ربمن 
�ئ ےس رضحئت  �ئ �ئ آئت  ایبئن ےہئ،  اک  �ئ�ئ ںیم رضحئت  بیعش  آئت  ئےہئ، 
ائابسئط وئٰی اک  ذئرک ےہئ۔ ہ رئبی ائرئیخ  احلئظ ےس  ئوئر ائس ےک دعب   ا ئوئٰی 

ئابئلک حی ےہئ۔
ائایئء اک ذئرک ےہئ۔ ائس ںیم ھچ ویبنئں اک ابئرتئبی  ئوئرئۃ ائرقئۃ  ںیم یھب 
یھم  عل� ٰیسیع  وئٰیئ،  وقعیئبئ،ئائابسئط  ائاحئقئ،  ائامئلیئ،  ائربئائمیئ۔  وہئائ۔  ئذئرک 

ےہئ۔  ائرئیخ  رئبی  اہیئں  ئائالئمئ۔ 
ائابئر  وئی ےک  ائس ہگج  ائایئء اک ذئرک وئوجئد ےہئ۔  ائاسئء ںیم یھب  ئوئرئۃ 

ا 
َ نّ یا آئائز  �ئئاک  �ئ ربمن�ئ آئت  یک  ائاسئء  وئرئۃ  ذئرکئےہئ۔  اک  ولسلسئں  ئےس 

اک  ائایئء  ہلسلس  ےس  ائابئر  ےک  وئی  زنئوئل  ںیم  ائس  ےہئ۔  وہئا  َحیَنائےس  اَو
ائاحئقئ،  ائامئلیئ،  ائربئائمیئ،  وئحئ،  ذئرک ےہئ:  ابئرئہ ویبنئں اک  ائس ںیم  ئذئرک ےہئ۔ 
یھم  عل� ئؤئدئ، وئٰی  دئا ائرئوئنئ، امیلسئنئ،  ویئسئ،  ائویئبئ،  ائابسئطئ۔ ٰیسیعئ،  ئوقعیئب ع 

ےہئ۔  وھکئیت  وک  دقعئہ  ےک  رئبی  ہک  وج  ےہ  ئدی  اوحینا   انا  ئائالئمئ۔ 
ےہئ۔  ذئرک  اک  ائایئء  ہلسلسٔ  ےس  ائابئر  ےک  وئی  زنئوئل  ںیم  ائاسئء  ئوئرئۃ 

ئ: ئا ئرئا
ائابئر ےس فلتخم ولسلسئں اک ذئرک ےہئ۔  وئی ےک  ئائس ہگج 

ائم  یک  رئوئں  رسیتئا  ہلسلسئ۔  ائربئائیم  دئوئرسئا  ےہئ۔  اک  وئح  ہلسلس  ئالہپ 
اکئ۔  وئی  زنئوئل  ںیم  ئدقئہم 

﴾۱۸ ﴿القیمۃ قُرٰانَٗہ  َو  َجمَعٗہ  َعَلیَنا  ِاّنَ 

ئوئر ائس یک الئوئت امئرئی ذئہ دئائرئی ےہئ۔ ا ئرئہم :ئًانی ائس اک عمج رکئا 
ائاھئا رگمئضع  ذئہ وخئد میکح دئا ےن  و رئبی اک  ئرقئآئن اپ ک یک دئوئن 
ائرتئائض  ہ  ےس  وئہ  یک  ائوئائتی   ےس  رئبی   رقئآئی  ئوئر  ا رقئآئن  ئائدئائن 
ئرکئے ںیہ ہک وعنئذئابئہل رقئآئن ائک ےب رئبی اتکئب ےہئ۔ئائن وک ای ولعمئم ہک 
اک  ئوئر رقئآئن میظع   ا رئط ےہ  ائک قیمع  آئسپ ںیم  ئرقئآئن رکئم ےک اضمئنی اک 
ئوئر زجعمئہ ی ہ ےہ ہک ائس ےک اضمئنی آئسپ ںیم ائک وخئوصئرئت  ڑلئی  ئائاجئز ا
ئےک وطئر رپ کلسنم  ںیہئ۔ ھچک ائاس ی رقئآئن اپئک  ںیم ائایئء  یک  رئبی ےک 
ئوئر رئط ےک ریغب ی ائن اک ذئرک رقئآئن  ئابئرئہ ںیم اہک اجئا ےہ ہک وعنئذ ابئہل یسک رئبی ا
ئوئر ابئین انمئتبئ، ضع  ئںیم وہئا ےہئ۔ رگم رقئآئن رکئم ںیم  ضع ہگج رئوئائی ا

ائاخئب ای ایئ۔ اثمئل ےک وطئر رپ  ائایئء اک  ائابئر ےس  ئہگج اضمئنی ےک 
ائایئء ےک و وجئڑئوئں اک ذئرک  ئائاعئم ںیم دہئائت ےک ہطقن رظن ےس  ا ئوئرئۃ 
رطئف  یک  انمئتب  یک  دہئائت  ئںیم  یَنا  َھَد ا 

ً ّ کُل ںیم  �ئ�ئ  ربمن  آئت  ئوئر  ا ئےہ 
�ئ�ئ کت ےہئ۔  آئت ربمن  �ئ�ئ ےس  آئت ربمن  ایبئن  اک  ائایئء  ئائائرئہ رکئدئائ۔ 
ئرئوئائح  ا یک  ویبنئں  ائن  ےہئ۔  انمئتب  وخئوصئرئت  ائک  ںیم  وجئڑئوئں  و  ئائن 
ئوئر ویپئد ےہئ۔ وئا ہ ائک ی وجئرہ ےک دئو ڑکٹئے ںیہئ۔  ئںیم ائک ائزئی قلعت ا

ائن اک وصخئی قلعت ےہئ۔  دہئائت ےس  ئہلسلسٔ 
ائویئب  امیلسئن�ئئ۔  ئؤئدئ،  دئا وقعیئب�ئئ۔  ائاحئقئ،  ائربئائمی�ئئ۔  وئحئ،  �ئئ۔ 
ائامئلیئ،  ائایئس�ئئ۔  ٰیسیعئ،  ٰییحی�ئئ۔  و  زئرکئا  ائرئوئن�ئئ۔  وئٰیئ،  ویئف�ئئ۔  ئو 

ولئط ویئسئ،  یسع�ئئ۔  ئال�
ائربئائمی اک ےہئ۔ رقئآئن میکح ںیم ےہ  و  وئح  ائربئائمی اک ےہالہپ وجئڑئا  و  وئح  �ئئ۔ الہپ وجئڑئا 
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لّصّف ا ( لَاِبرَاِھْیَم   ِشْیَعِتِہ  ِمْن  ِاّنَ  َو 

رئائا ہک  اھتئ۔ رھپ  رئات  وئح یک ہعیشئ)ئرئوئہئ( ےس قلعت  ائربئائمیئ،  ئہک 
�ئ9ئ اسئل کت اھتئ۔ ا آئہک ائربئائمی  �ئ ئوئح یک تثعب ینعی دئوئر وبنئت ائت ںیم 
ائربئائمی رئوئائی انمئتب ےک احلئظ ےس وئح ےس قحلم ےھتئ۔  ئدیئا وہ ےئگئ۔ وئا 

ےھتئ۔ اثئی  وئح  ئائربئائمی 
ے اجئنی ےک 

ن مع� ئوئر وقعیئب اک وجئڑ وئائح ےہئ۔ وقعیئب ےک  ئوئر وقعیئب اک وجئڑ وئائح ےہائاحئق ا �ئئ۔ ائاحئق ا
وقعیئب  ہکلب  ےھت  ںیہن  ےٹیب  ڑبئے  اجئنی  رئوئائی  ےک  ائاحئق  رضحئت  ئںیہئ۔ 

ئےھتئ۔ 
وہئے  ڑجئے  ںیم  ویپئد  ابئین  ئوئر  ا ائرہئی  یھب  امیلسئن  ئوئر  ا ئؤئد  امیلسئن دئا ئوئر  ا ئؤئد  دئا �ئئ۔ 

وہئےئ۔ وعبمئث  ےئ  ےک  لیمکت  یک  نشم  ےک  ئؤئد  دئا امیلسئنئ،  ئںیہئ۔ 
�ئئ۔ ائویئب و ویئفائویئب و ویئف دئوئوئں وئائوئں انمئںیت رئےت ںیہئ۔ ائن دئوئوئں 
ائال ںیم ےس چب رکئےلئ۔ ائک رطئف  دئوئوئں ائک میظع  ئاک زئائہ ائک ےہئ۔ 

7ئ رپ ئہی ہح 

میکح رقئآئن  رئبی  ئوئر  ا ئائایئء 
)ئآئن ائنئ( رئوئزئائہ ائلض دنلئن  رئابئیئ۔ امنئدنئہ  ئ)ئرئائز ائنی 
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