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  یریایِن یریویل ملسو هيلع هللا ىلصیریایِن یریویل ملسو هيلع هللا ىلص

  یریاین ہفیلخ ویتیریاین ہفیلخ ویت

یرضحیت اطلسین ایملؑ یے ریاحیت ملقیرضحیت اطلسین ایملؑ یے ریاحیت ملق

یایریاید ایریی اعتیٰییایریاید ایریی اعتیٰی

�ی رپ یہی ہحفص 

َقَبٓائَِل  ّوَ  ُشُعوًۡبا  َجَعۡلٰنُکۡم  َو  اُنٰۡثی  ّوَ  ٍر 
َ
َذک ۡن  ّمِ َخَلۡقٰنُکۡم  ا 

َ ِانّ اُس 
َ
الّن اَّیَُہا  یٰۤ

َخِبیٌۡر۔)الحجرات:14( َعِلۡیٌم  َہ 
ٰ
الّل ِاّنَ   ؕ اَتٰۡقُکۡم  ِہ 

ٰ
الّل ِعۡنَد  َرَمُکۡم 

ۡ
اَک ِاّنَ   ؕ لَِتَعاَرُفوۡا 

ںیہمت  یویر  ا ایک  دیپیا  ےس  ایدیہ  یویر  ا رن  ںیہمت  ےن  مہ  ًانیقی  ولیوی!  یایے 
وکسی۔  اچہپین  وک  دیویریے  ایک  مت  اتیہ  ایک  میسقت  ںیم  ولیبقیں  یویر  ا یویویں 
یالیہب ایہل ے زنیدیک مت ںیم بس ےس زیایدیہ زعمیز ویہ ےہ و بس ےس 
ےہی۔ ایرب  ہشیمہ  یویری(  )یا یا  ویا ریےن  ملع  دیاییم  ایہل  ًانیقی  ےہی۔  یقّتم  یزیایدیہ 

 : ریایا  ایبین رکیے ںیہ ہ آیرضیت ملسو هيلع هللا ىلص ےن  ایویریریہؓ  یرضحیت 
یویر ایالخیق مت وک دنسپ وہیں وت ایس ریہت وک وبقیل رک ایل  یب اہمتیریی رطیف وکیی ایاس صخش ریہت ےجیھب سج ے دین ا

یویر ڑبیا اسفید ربیا وہ اجیے اگی۔  ا ایاس ںیہن رکیو ےگ وت زینی ںیم ہنتف  ایر مت  یرکیو ۔ 
 ) ینہ  د ن  ضو تر مــن  کم  ء جا ا  ذ ا ب  بــا ح  لنکا ا ب  کتــا ی  مــذ تر (

ریاھ ایگ ےہ  دمیایر وقتیٰی رپ  ریاھ ایگ ےہ یامیم  دمیایر وقتیٰی رپ  یامیم 
�ییریہت ایہ ںیم ہی دیانھ اچیےئ ہ سج ےس اکنیح ایک اجیات ےہ ویہ کین تخب ایویر کین ویع آیدیی ےہ ایویر یسک اییس  �ی  
یآیت ںیم التبم وت ںیہن و ویب ہنتف وہی۔ ایویر اید ریان اچیےئ ہ ایالیم ںیم ویویں اک ھچک یھب احلیظ ںیہنی۔ رصیف وقتیٰی 

�ی یایویر کین یتخب اک احلیظ ےہی۔�ی
ایاتسینی( وبطمیہ  �ییء  �ی �ی �ی ایڈینش  �یی۔  �ی ہحفص  �ی  دل  ی)یوفیایت 

یدیا اک اعیم اقیوین یہی ےہ ہ ایالیم ے دعب ویویں یک رفتیق اٹمیدیی اجیی ےہ ایویر چین ُایویچ اک ایخیل ُدیویر ایک اجیات 
ایویر مہ ُریہب ویویں ا  یےہی۔ اہیں رقیآین رشیف ےس ہی یھب طبنتسم وہیات ےہ ہ ایبیہ ایو ر اکنیح ںیم امیم ویںیم ایےن ابقیل 
ایویر یسنہ یک ہگج ہن وہینک  ایویر ریقحت  دیایغ  ایویاید ے ےئل یسک  ایویرُکف�و اک ایخیل رکیایل رکیں وت رتہب ےہ ات  ایاخیص  یمہ ُریہب 
یِایس ایخیل وک دح ےس زیایدیہ ںیہن انچنیھک اچیےئ ویکیہک ویویں یک رفتیق رپ دیا یک الکیم ےن زیویر ںیہن دیا رصیف ایک آیت ےس ُکف�و ایویر بسح بسن ے احلیظ 
ایویر نکمم ےہ ہ ًالثم  ایویر ریزیل ےس رشیف نب اجیی ںیہ  ایویر ویویں یک تقیقح ہی ےہ ہ ایک دُمیت دیریایز ے دعب رشیف ےس ریزیل  یاکیایابنیط وہیات ےہ 
ییگن ینعی وچیڑیے ا امچیر و امہیریے کلم ںیم بس ویویں ےس ریزیل رتیایخیل ےئک اجیے ںیہ یسک زیایہن ںیم رشیف وہیں ایویر ایےن دنبیویں ے ایالیایت 
�یی( سج ے ہی  کُْم )یایرجیایت �ی تْقَا

َ
أ ِہ 

ٰ
لّل ا ِعْنَد  َمُکْم  َر

ْ
ک

َ
أ ّنَ  یوک دیا یہ اجیات ےہ دیویریویں وک ایک رب ےہی۔ و اعیم وطیر رپ ہجنپ ایریےن ے ایق یہی آیت ےہ ہ إِ

ے ںیہ ہ مت بس ںیم ےس دیا ے زنیدیک زبیریگ ایویر اعیی بسن ویہ ےہ و بس ےس زیایدیہ ایس وقتیٰی ے اسیھ و دصیق ےس رھبیی وہیی وہ دیا اعتیٰی 
ن مع�

ییک رطیف کھج ایگ وہ ایویر دیا ےس عطق قلعت اک وخیف ریدیم ایویر ر ہظحل ایویر ر ایک اکیم ایویر ر ایک ویل ایویر ریایک رحیت ایویر ر ایک وکسین ایویر ر ایک قلخ 
ایویریبس اخیدیایویں  ایویر ریایک ذجیہ ایر رکیےن ے ویت ُایس ے دیل رپ اغیب وہی۔ وییہ ےہ و بس ویویں ںیم ےس رشیف رت  یایویر ر ایک اعیدیت 
ایالیی اک ہی وتیاعیم  ایس ایق ےہ ہ بس ایس یک ریایہ رپ دفیا وہیںی۔ رغیض رشیتع  ایویر  ایویر امیم ابقیل ںیم ےس رتہب ہلیبق ںیم ےس ےہی۔  یںیم ےس زبیریگ رت 

یاقیوین ےہ ہ امیم دمیایر وقتیٰی رپ ریاھ ایگ ےہی۔
 ) �ی  �ی �ی ہحفص  �ی  �ی دل  زخیاین  ریویایی  ۔  ایولیب  ی)یرتیایق 

ریہت  ںیم  وفک  ایین  ایایہک  ےہ  اچیات  دیان  اہیں  ے  ایدمیی  ایک  ے  وفک  ریغ  ڑلییک  ایک  ایین  ایدمیی  ایک  ہ  وہیا  شیپ  ویایل  اک  دیویت  �ییایک  �ی
یویوید ےہی۔ ایس ے قلعتم آیپ اک ایک مکح ےہی؟ رضحیت ایدیس ہیلع ایالیم ےن ریایا ہ ایر بسح رمیاید ریہت ےلم وت ایین وفک ںیم رکیا ہ تبسن ریغ وفک 
یویاید یک رتہبیی وک وخیب ھجمس اتکس  ا ایین  یویر  ا ایےن ایےس اعمیالیت ںیم ایین تحلصم  ایاس ںیہن و وطبیر ریض ے وہی۔ ر ایک صخش  ایرم  یے رتہب ےہی۔ نک ہی 
ایین  ایین وفک ںیم  ویہ رہبیایل  ایےس صخش وک وبجمیر رکیا ہ  یویر  ا دیےن ںیم رحیج ںیہن  دیویریی ہگج  دیاتھ وت  ایس ایق ںیہن  یویر وک  ا ایر وفک ںیم یسک  یےہی۔ 

�یی۔ ےہ�ی ںیہن  اجیز  دیویے  یڑلییک 
�یی( �ی ربمن  دل�ی  �ی  ہحفص  �ییء  �ی �ی �ی ایرپیل  �ی  �ی ویریہ  ی)یایدبیر 

دجسم  ےن  ایزعیز  رصنبیہ  اعتیٰی  ایہل  ایدّیہ  ایویر  وضحیر  وک  �ییء  �ی �ی �ی ویایی  �ی 
اکنیح  ہب  رپ  ویع  ایس  ریایای۔  ایالین  اک  اکنیویں  دیو  ںیم  ڈینیکیا  ایایالیم  یتی 

ریایای: ےن  ایویر  وضحیر  یںیم 
ایاخیب  اک  آیایت  اکنیح ے ویع ہپ نج دنچ  ویمل ےن  ایہل ہیلع  یآیپ یلص 
رییم  یریویںی،  دیا ریہت  دیای،  زیویر  تہب  رپ  وطیر  اخیص  رپ  وقتیٰی  ںیم  این  یریایا 
ہی  ہ  یھب  رپ  ایت  ایس  رھپ  یویر  دیایا زیویر  تہب  رپ  اقلعتیت  ے  یریویں  دیا یریہت 
یدیوھ ہ مت ےن لک ے ےئل آیےگ ایک اجیھبی؟یس ہی زیچیں ایر ےئن اقیم وہیےن 
یریویں  دیا ریہت  ریوتیں ے  ویایے  اقیم وہیےن  این ےئن  یویر  ا ریوتیں ںیم  یویایے 
این  اھبیی  ایپی، نہبی،  ایںی،  دیایر ںیہی،  ریہت  رقییب  دیویویں رطیف ے  و  یںیمی، 
دیریایڑیں  ںیم  ریوتیں  ومعیًا  و  ایںی  ہن  اسمیل  ویہ  یھبک  وت  وہیاجیںی  دیپیا  یںیم 
دیویویں  ایث ےتنب ںیہی، و  ریوتیں ے وٹیےن اک  یڈیایےن اک ایث ےتنب ںیہ و 
کت  دح  ایس  دیہع  ضعب  رھپ  یویر  ا ںیہ  ےتنب  ایث  اک  فیلکت  ےئل  ے  یاخیدیایویں 
یےل اجیے ںیہ ہ ب دقمیایت ںیم ولمیث وہ اجیے ںیہ وت رھپ ریمیے کت 
یویر رھپ دشید فیلکت اک ایث ےتنب ںیہی۔ س ہشیمہ ریےت اقیم  یاعمیالیت ےتچنہپ ںیہ ا
یرکیے وہیےی، ہی ریےت اقیم رکیےن ویایولیں وکی، ڑلیاک ڑلییک وک ہی دیانھ اچیےئ ہ 
یویر  ا یرصیف دیاییویی اقمیدص ے ےئل ہی ریےت اقیم ہن وہیںی۔ رصیف ایین نیکست 
یوخیایاشیت وپیریی رکیےن ے ےئل ریےت اقیم ہن وہیںی۔ رصیف ڑلییک ے زیہج وک 
یویر ڑلییک یک وخیوصیریی وک دیےنھ ے ےئل ریےت اقیم ہن وہیںی۔  یدیےنھ ے ےئل ا
یا  ویا یہن ڑلییک ویایے ایس انب رپ ریہت اقیم رکیں ہ ڑلیاک تہب امکیےن ویایا ےہی، ےسیپ 
دیای ےن ریہت اقیم رکیےن ے  ایہل ہیلع ویمل ےن ریایا ہ  یےہی۔ آیرضیت یلص 
یےئل فلتخم ایعمیر ریےھ وہیے ںیہ وت مت سج ایعمیر وک دیوھی، ویہ ہی ےہ ہ دیین 
یویر ڑلییک یھب  ا یایت ایک ےہی۔ س ب دیین ایت دییھ اجیے یگ وت ڑلیاک یھب 
یایےن دیین ایعمیر دنلب رکیےن یک وکیش رکیں ےگی۔ ایر ڑلیے وک ہی اہک دیین ایعمیر 
یدیوھ ڑلییک اکی، نسح دیےنھ یک اجبیےی، دیویت دیےنھ یک اجبیے وت اہجیں ڑلیویکیں 
الیویہ  دیین ایعمیر وک دنلب رکیںی،  ایےن  ریویح دیپیا وہییگ ہ مہ  یویر  ا وشیق  ہی  یںیم 
یدیویریی دیوییی وتمعنیں ے و ایہل اعتیٰی ےن دیی ںیہی، وت وخید ڑلیے وک یھب رھپ 
یایان دیین ایعمیر دنلب رکیےن یک رطیف وتیہ دیپیا وہییگی۔ ویکیہک دیین ایعمیر رصیف 
یویر فلتخم  ا یرطیہ ںیہن وہیاتکسی۔ ہی ںیہن ہ ڑلیاک وت وخید وہیبیدیوییں ںیم ولمیث وہ 
یویر ہی وخیایش  ا دیاییدیایریی ںیم ولمیث وہ  یریہ ریدیویں ںیم ولمیث وہی،  آیویا یمس یک 
یریےھ ہ ایس یک ویبیی و آیےن ویایی ےہ ایس اک دیین ایعمیر دنلب وہی۔ وت ایر ےہ 
یہ ب ہی وخیایش وہییگ ہ دیین ایعمیر دنلب وہ ریمیی دینہ اک وت وخید یھب ویہ ایس 

یرطیف وتیہ دیے اگی۔ ایی ےئل اکنیح ے ہب ے ویہع 
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یدیریایِر یالخیتیدیریایِر یالخیت
ےہ ایز  ہپ  وکحیت  وک  ایومیں  ںیم  یدیای 
ےہ ایز  ہپ  رشیایت  وک  این  رشیف  ںیہ  یو 
ےہ ایز  ہپ  زیدیویابیدیت  ایےن  وک  یاعید 
ےہ ایز  ہپ  دیویت  یک  ملع  وک  اعیومیں  یایویر 
وک اگنیر  ومضمیں  ےہ  ایز  ہپ  ریم  یِنس 
ےہ ایز  ہپ  اتکیت  ِنس  وک  اکیوبیں  یرھپ 
رجتیہ ےہ  ایل  ہ  ایز  ہی  ےہ  وک  یایر 
ےہ ایز  ہپ  ریایت  و  مہف  ایےن  وک  یاعیل 
رطیف ر  دیایک  دنبیی  یک  اہبیدیریی  یک  ینج 
ےہ ایز  ہپ  اجشیت  ںیہ  ریےہ  لچ  ے  نت  ینت 
ایر وک  ّیانیع  ےہ  ایز  ایین  ہپ  یتع 
ےہ ایز  ہپ  ویَدیت  یک  عبط  ایین  وک  ِ�د  یو�ج
ایز وک  ڈیایرٹ  ےہ  وت  ںیم  ریریی  ےہ  یایر 
ےہ ایز  ہپ  ابطیت  بیبطی،  ر  ےہ  یایِذیق 
وہیں زمیایج  ایزیک  ہ  ایز  ےہ  وک  یامیر 
ےہ ایز  ہپ  تحص  ایںیہن  ںیہ  دنتیریت  یو 
ےہ ایل  ںیم  ہضبق  ہ  ایز  ہی  ےہ  وک  یمع 
ےہ ایز  ہپ  زعیت  وت  ےہ  دیی  ےن  دیا  یزعیت 
ںیہ�ی�ی تسم  اھیل  مہ  وت  ایریم  تسم  ایل  �ی�ییںیہ 
ےہ ایز  ہپ  رغیت  وک  رغیب  ںیم  ریگ  یایس 
ںیم لق  ُ

�ن ےہ  دیایل  یھب  ایاسیر  ہ  یایا 
ےہ ایز  ہپ  ریسیت  وک  قیلخ  ھچک  ہن  ھچک  یرپ 
ںیم وہیں  ریا  ےب  ہی  ےہ  ایز  وک  ںیشن  یویہ 
ےہ ایز  ہپ  رہشیت  ایںیہن  وہیے  ایویر  یو 
وہیی اطع  اصفیت  وک  سج  ہپ  ایس  ےہ  یایزیایں 
ےہ ایز  ہپ  الطیت  ایین  وک  ایبیں  یاجیدیو 
ںیہ تسم  ےس  ےم  ایس  ویہ  نسح  ےن  وہنجیں  یایا 
ےہ ایز  ہپ  وصیریت  ںیہ  اییز  ےب  ےس  ایک  یر 
ایخیل اطیرِ  ایگ  ہن  اہکیں  اہکیں  رک  یُایڑ 
ےہ ایز  ہپ  تعیبط  زیویِر  ایےن  وک  یایر 
ےہ ایز  تسمِ  وییہ  ہ  رغیض  ےسج  یدیوھ 
ےہ ایز  ہپ  ویتش  ایےس  ایر  ےہ  یھب  یوییش 
ایز اک  ایس  ےہ  ایی  ںیہ  ایز  امیم  یایی 
ےہ ایز  ہپ  ویدحیت  ےہ  ایز  ہپ  اقب  وک  یسج 
یھب ایز  ےہ  زیاب  وت  ہپ  یھجت  اہجیںی!  یاجیِن 
ےہ ایز  ہپ  ایت  یک  ریویز  دنچ  ہ  ایک  یہی 
دیل ریمیا  ےہ  اخیی  ےس  ایز  ہ  وہکیں  یویکیرک 
ےہ ایز  ہپ  تبحم  ریتیی  یھب  ےھجم  یاییریے 

ںیم  �ییء  �ی �ی �ییایوتیرب�ی �ی ایلض  ایابیر  مظن  ہی  یک  اصیہب  مگیب  ابمیریہ  ویایب  دیسیہ  ی)یرضحیت 
�ی�ی�ی�ییہحفص�یی۔�یی( ایڈینش  دیریدین  وہییی۔  ایع  ےس  ایم  ے  ی�ی�یوتیریہی�ی� 

تبحم تبحمیایِز  یایِز 

رکیں ایالیح  ایین  یےلہپ 
ںیہی: ریایے  ایہل  ایدیہ  ایاخیس  ایحیس  ۃفیلخ  یرضحیت 

این امیم ربیایوییں  یآیج یھب دیھک ںیل لغچ وخیر ا دیویریویں یک تبیغ رکیےن ویایےی،یڑبیھ ڑبیھ رک ایںی رکیےن ویایے وخید 
یویر رھپ این یک ےب  یںیم ہکلب این ےس ڑبیھ رک ربیایوییں ںیم التبم وہیے ںیہ و ویہ ایےن اھبیی ے قلعتم ایبین رک ریےہ وہیے ںیہی۔یا
این وک رشیم ںیہن آیرییہ وہیی ہ  این یک ربیایوییں اک ےلھک اعیم ضعب ولیویں وک ملع یھب وہیات ےہ رھپ یھب  ایاہیء ےہ ہ  یرشیی یک ہی یھب 

ربیایاییں رکیںی۔ ایےن اھبیی یک  ایس ے ہ  ایالیح رکیںی۔یاجبیے  ایین  یمہ ےلہپ 
زمیے  ںیہی۔یرصیف  رکیایاچیےت  ایالیح  یک  اکی،یاعمیرشیے  اعمیرشیے  ےہ  دیرید  حیحص  ایر  ہ  ےہ  ہی  وت  ایت  اییھ  ےس  یبس 
یؤیںی،یایرسیویں یک رظنیویں ےس  این وکیولیویں یک رظنیویں ےس ریا یویر ولیویں یک اٹیںی ےنچنیھک ے ےئل ایںی ںیہن ہ  ا یےن ے ےئل 

ہ ںیہ  لمع رکیے  رپ  تحیصن  ایس  ہ  ےہ  آیات  ںیم  دحیث  ہ  اسیج  یھب  ولیگ  ایےس  انبیؤیںی۔یوت  وپیزینش  ایین  یویر  ا یؤیں  یریا
یرضحیت اینب ابیس ریی ایہل ہنع ےن اہکیہ ایر وت ایےن یسک اسییھ ے ویعیب ایبین رکیا اچیےہ وت ےلہپ ایک رظن ایےن ویعیب 

ایدین دل�ییص�ی�ی�یی( ی)یایاییء ولعیم  ڈیایل ے  یرپ 
ےن  ایالیم  ہیلع  ویوید  حیسم  ایدیس  رضحیت  ںیم  ایریہ  ڈیایولی۔یایی  رظن  رپ  وبیعیں  ایےن  ےلہپ  ےس  رکیےن  ایبین  بیع  ے  ییسک 

؎ ریایا ہ  ایک رعش ںیم  یایےن 
ےہ رظن  دیم  ر  یک  ریغ  رپ  یدیی 
ےہ رب  ےب  ےس  دیی  ایین  یرگ 

ایس رطیح رظن  دیل ریدیے اک اکیم ےہ تہب مک ںیہ ویایےن وبیعیں رپ  ایےن بیع دیںیھ ےگی۔یو تہب  یوت ب آیپ 
یریےت ںیہی۔یاسیج ہ ریایا ایگ ےہ ہ ایین آیھک اک ریتہش یھب رظن آیا تہب لکشم وہیات ےہی۔یایین ڑبیی ےس ڑبیی ربیایی یھب رظن ںیہن 
یویر دیویریویں یک ربیایاییں رکیےن ےس ےلہپ  یویر وھچیی ربیایاییں رظن آیا رشیویع وہ اجیںی یگی۔یا ا یویر ویہ رظن آیاجیے یگ وت ڑبیی  یآییی۔یا
ایالیح یک وکیش رکیے  ایالیح یک وکیش رکیے اگی،یرھپ ایےن دیویت یک  ایین  یویر رھپ کین تین وہ رک ےلہپ  ا یایاس صخش ویے اگ 
یویر ایک اعمیرشیہ اقیم وہ اجیےی۔یایہل اعتیٰی مہ ںیم ےس ر ایک وک ایس یک وت قیف دیے ہ ایےن آیپ رپ رظن ریںیی۔  یاگیاتیہ نیسح ا
ص�یی( �ییء  �ی �ی �ییریویریی�ی �ییات�ی �ی دنلین  لنشین  ایرٹ  )یایلض   

�ی ہحفص  ایز  ویتی…ی…  ہفیلخٔ  ریاین  یہیی: 
ریان  اقیم  ہپ  ایت وک دمیرظن ریںی ےگ ہ وقتیٰی  ایس  ایر ہشیمہ  ریےت  ویایے  اقیم وہیےن  دیی یئگ ےہی۔ س ہی  ایتی  زیایدیہ  یرپ وقتیٰی وک تہب 
یریویں اک ایخیل  دیا ریہت  رییم  دیویریے ے  ایک  ایدیایز رکیا ےہی،  ایوتیں وک رظن  یدیا رکیےن ںیہی، وھچیی وھچیی  ا دیویریے ے وقحیق  ایک  یےہی، 
یویر ڑلیے ےن ایےن رسسیایل اک ایخیل ریان ےہ وت یھبک ویہ اسمیل دیپیا  ا یریان ےہی۔ ڑلییک ےن ڑلیے ویایولیں اک ایخیل ریان ےہ ایےن رسسیایل اک 
ایامید ایی ویت اقیم وہیاتکس ےہ ب  یویر  ایامید اقیم وہیا اچیےئیا یہن وہیں و ریوتیں ںیم دیپیا وہیے ںیہی۔ دیویریی ایت ہی ایمہ ےہ ہ ہشیمہ 
یویر اصیف ایت وہی۔ ہی  یویر رھکیی ا یاچسیی رپ اینبید وہی۔ ویل دسید اک بلطم ہی ےہ ہ اییس اچسیی سج ںیم ایلک یسک مس اک ایچ چیپ ہن وہی، دیسیی ا
ایےس  ایی ولیمیں )Emailsی(یے ذیریہع ضعب  ایرٹیٹیی)Internetی( ہپ  یںیہن ہ ہتپ اتگل ےہ ہ ایدیی ے دعبی، ڑلییک وک ا ڑلیے وک ہ 
ایامیدیی دیپیا وہیی ےہی۔ س ےلہپ دین ےس ب ریےت اقیم وہیںی، اچسیی رپ اینبید ریھ رکی، ایان بس ھچک  یریایےط ںیہ نج یک ویہ ےس رھپ ےب 

ایامیدیی دیپیا ہن وہی۔ یویر رھپ ریےت اقیم رکیےن اچیںی اتیہ دعب ںیم یسک مس یک ےب  ا دیان اچیےئ  یویایح وطیر رپ اتب 
یرھپ بس ےس ڑبیی ایت ہی ہ ایس دیای وک بس ھچک ہن وھجمس ہکلب ہی دیوھ ہ ایس دیای ںیم دنچ اسیل یک زیدییگ زگیایریےن ے دعبی، ویویایی 
زیایدیہ  ویویایی ے یھب دنچ اسیل ںیہ نج ںیم  دیای یک رطیف وخیایش مک وہیاجیی ےہی، ہی  ویےس یھب  ییک رمع زگیایریےن ے دعب ڑبیایے ںیم 
زیدیہ  �ییاسیل و  �ی �ییاسیل  �ی ویویایی یک رمع زگیایریےن ے دعب یھب  یویر  ا ڑبیایے  وپیریا ایک اجیاتکس ےہی۔ نک  وخیایاشیت وک  دیای یک  زیایدیہ  یےس 
ہی  ایر  ریوھی۔ س  ایس اک ایخیل  ریایات ےہ ہ  ایہل اعتیٰی  زیدییگ ےہی،  یویر ہشیمہ یک  ا زیدییگ ےہ  آیریی  زیدییگ ےہ و  ایریویی  و  اگی، وت  یریےہ 
ایامیدیی ہن وہی، یھبک ریےت ہن وٹیںیی، یھبک ڑلیایاییں ہن  ایدیر دیپیا وہ اجیںیی، امہیریے ریوتیں ںیم دیپیا وہ اجیںی وت یھبک ےب  یزیچیں امہیریے 
ایوتیں اک ایخیل  این  ویایے ریےت ہشیمہ  اقیم وہیےن  ویایے وہیںی۔ س ہی  ریےن  ایاسیاسیت اک ایخیل  اکی،  دیویریے ے ذجیایت  ایک  یوہیںی، 

ریان اچیےئی۔ ایس اک ایخیل  یویر امجیت ںیم اخیص وطیر رپ  ا یریںی 
ویہ یہی ےب  ایس یک  ایویر  ایس ویرینی اعمیرشیہ ںیمی، رغمیی اعمیرشیہ ںیم ریےت تہب وٹیےت ںیہ  یایک ویت اھت ہ ب مہ اہک رکیے ےھت ہ 
ایویر  ایامیدیایں دیپیا وہ اجیی ںیہ  ایک رمع ے دعبی، دنچ اسیل زگیایریےن ے دعب ےب  ایویر ویبیی ںیم  ایویر ڑلییک ںیمی، ایمیں  یایامیدیی وہیی ےہی، ڑلیاک 

�ییءی( �ی �ی ربمتس�ی ایرٹیلنشین�ی�ی  ایلض  ی)یوبطمیہ  �یی۔  �ی ںیہ  وٹیےت  یریےت 
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یویر ایےن دیل ںیم یھبک  ا یایا دیریایات اجیات اھتی۔ ےتہک ںیہ مہ ہی نس رک ریحیاین وہ ےئگ 
یویمہ یھب ہن زگیریا اھت ہ وکیی صخش ایس دیر یھب ریأیت رک اتکس ےہ ہ ایہل اعتیٰی 
ویات ےہی۔ ےتہک  ُایاھ رک وھجیٹ  رقیآیِن دیجم  یویر  ا ویات ےہ  ییک مس اھ رک وھجیٹ 
اگلی۔  ڑپیےن  یویر  ا ایل  ے  ایاہیر  ےس  ایس  ےن  ںیَم  ےھتی۔  آیدیی  نیت  مہ  یںیہ 
ایہل رمیزیا وکیڑیی وہ ایگی، ویبنیں یک کتہ رکیات  یایس رپ یھب یہی ومضمین اھت ہ وعنیذ 
)یایہل  ایےن اسیوییں وک اہک ہ ولچ اقیدیاین ںیلچی۔  یاھت ویریغیہ ویریغیہی۔ ںیم ےن 
ریایےت رپ ایا اھتی، تعیب اک ویع دیان اھتی، وت ہی ویولیی  این وک دیسیے  یاعتیٰی ےن 
رمیزیا  ات ہ  ذیریہع نب ایگی(  اک  اجیےن  اقیدیاین  این ے ےئل  و  ایالین یہ اھت  یاک 
یاصیب اک ایل آیوھیں ےس دیھک رک ایےن رہش ے رمیزیایوییں وک ںیہک ےگ و 
املعیء  امہیریے  ایرتیایض  و  یویر  ا ریےت ںیہ  اسیھ وگتفگ رکیے  امہیریے  ریویز  یر 
یرکیے ںیہی۔ ویہ ےتہک ںیہ ہ اہمتیریے وچیدیویں دصیی ے املعیء وھجیٹ ویےت 
ایس  یویر رھپ مہ  ا ید وہ اگ  م�د

�چ�ش ایدمیی ہی ےتہک ںیہی۔ی( امہیریا ایبین وت  یںیہی۔ )یینعی 
اسیوییں  ریمیے  ںیہی(  )یےتہک  ےگی۔  رکیں  وھجیاٹ  وخیب  وک  ایدمیویں  یرطیح 
ریایی وہ ےئگی۔ مہ ونیتیں  دیےن رپ رھپ  زیویر  ایاکنیر ایک رگ ریمیے  یےن ےلہپ وت 
دیریایمین  یویر ایم ے  ا ویاہیں ےس رصع  یویر  ا اٹبیہ ےئگ  ویایر وہیےی۔  یایوہیر ےس 
ویت رقیب اھت وت  یاقیدیاین چنہپ ےئگی۔ امہمین اخیہن ںیم ےئگی، رغمیب یک امنیز اک 
یںیَم ےن یسک ےس وپیاھ ہ رمیزیا اصیب اہجیں امنیز ڑپیےت ںیہ ویہ ہگج ںیمہ اتبیؤ 
ُاین وک دیانھ اچیےت ںیہی۔ ایک صخش اید  ُاین ے ایس ڑھکیے وہ رک  یہ مہ 
ویہ ہگج اتبیی اہجیں  یویر  ا یوییہ اھت سج ےس مہ ےن وپیاھ اھت ریمیے اسیھ وہ ایل 
یدیا ایک رکیے ےھتی۔ وچیہک ویت رقیب یہ اھت ںیَم  ا یوضحیر ڑھکیے وہ رک امنیز 
یویںیہ ھٹیب ایگ اہجیں وضحیر ےن ریمیے اسیھ دیایےن اہیھ آ رک ڑھکیا وہیا اھتی، ایی 
یدیویویں دیویت ریمیے دیایےن اہیھ یک رطیف ھٹیب ےئگی۔ ہی دجسم وضحیر ے رھگ 
ایین وھچیی  ویت  ُایس  ہی  ایب دجسم ابمیریک ےتہک ںیہی۔  یے اسیھ یہ یھ سج وک 
یوہیی یھ ہ لکشمب ایس ںیم ھچ ا اسیت ںیفص ابیی ںیم ڑھکیی وہ یتکس ںیھت )یینعی 
زیایدیہ ںیہن  یویر ایک فص ںیم رقیًاب ھچ آیدیی ےس  ا  ) یھچ اسیت ںیفص یتنب ںیھت 
یڑھکیے وہ ےتکس ےھتی، ینعی سیتنیپ اچیسی آیدیی یک ہگج یھی۔ ےتہک ںیہ دنچ ٹنم 
یویر رھپ دنچ ٹنم دعب رضحیت ایدیس رشتیف ے  یذیاین وہیی ا یے دعب رغمیب یک ا
یزیہ اھت ایس ںیم ےس وضحیر لکن رک ریمیے اسیھ  یآیےی۔ امہیریے رقیب یہ دیریویا
یڑھکیے وہ ےئگی۔ ویولیی دبعیایرکیم اصیب رمیویم آیےگ ڑھکیے وہ ےئگی۔ 
دییی۔ ریبکت ے متخ وہیےن کت ںیَم ےن وضحیر ے  یؤیذین ےن ریبکت رشیویع رک 
ایولیں  دیاھی۔ یتح ہ رِ ابمیریک ے  ایاضیء وک  یایؤیں ےس ے رک ر کت بس 
یویر ریش ابمیریک ے ایولیں رپ ب ریمیی اگنیہ ڑپیی وت ریمیے دیل یک تیفیک  یا
ایاسین ںیم  یویر وصیریت اک  ا اییہی! ایس لکش  یویر وہ یئگی۔ ںیَم ےن دیل ںیم اہک ہ  یا
یویر  ا اتیریں ںیھت  ایل ایک ےھتی؟ ےسیج ویےن یک  دیاھی۔  یےن آیج کت یھبک ںیہن 
یویر  ا اہیھ  رییہ ںیھتی۔  اک ومنیہن شیپ رک  ایک لمکم ای  وخیایدییہی، ویا  یآیںیھ 
ایی اعیم ںیم وحم  یرییویں یک وخیوصیریی دحیلعیہ دیل وک ایین رطیف چنیھک رییہ یھی۔ 
یویر ویبنیں یک کتہ  ا ایاسین ےہ سج وک امہیریے ویولیی وھجیاٹ  اییہ ہی وییہ  یاھت ہ 

یایم ےن ایہل ایرب اہک  یرکیےن ویایا اتبیے ںیہی۔ ںیم ایی ایخیل ںیم رغیق اھتیہ ا
ایس  یا ںیَم  چھِ�ر � یویر امنیز رشیویع وہ یئگی۔ و ںیَم امنیز ںیم اھت رگ ب کت الیم  یا
یویر رشیی  ا وہیی  ڑبیی  دیایڑیی  ویولیی سج یک  امہیریا  ویہ  اییہی!  ریاہیہ  یریحیایی ںیم 
ریاہ  اہیھ ںیم ےئل وہیے ںیمسق اھ  یوطیر رپ ںیبل رتیایی وہیںیی، رقیآیِن دیجم وک 
یویر تخس وتینی آیزی ایافیظ ںیم وضحیر اک ایم ے ے رک ہہک ریاہ ےہ ہ رمیزیا  یےہ ا
ایک  یویر وکشیک اک  ا ایی ایخیل ےن ریمیے دیل رپ ہب  یوعنیذ ایہل وکیڑیی وہ ایگی۔ 
یویر دیا یک مس اھ رک  ا ایاھ رک  دیل اتہکیہ رقیآین  دیای۔ یھبک وت  دیریا دیپیا رک  یویر  یا
ایاس وصتیر یہ ںیہن اھت ہ ُاین  ویایا یھبک وھجیٹ ہہک اتکس ےہی؟ )یینعی  یایبین رکیےن 
یے ویولیی ایک ھچک ہہک ےتکس ںیہی۔ی( اید ہی صخش و امنیز ںیم ڑھکیا ےہ رمیزیا ہن وہ 
یویر  ا اجیات وہی۔  ایاس ایک  دیےن ے ےئل  دیویہ  آیدیوییں وک  َایویر وہی۔ ےئن  یوکیی 
یویر اسیدیہ ویریایی لکش اسیےن آیی وت دیل اتہک ہ  یرھپ سج ویت وضحیر یک اصیف ا
ریاہ وہ ہ ولیگ نس  ویل  ویہ ےس وھجیٹ ہن  دیین یک  ویایا  ُایاھیےن  ویہ مس  یںیہک 
یرک اقیدیاین یک رطیف ہن اجیںیی۔ ریخ امنیز وہ یئگی۔ وضحیر ایہ نیشن رپ ھٹیب ےئگی۔ 
یویل وت آیویایز دیی ہ یتفم اصیب ںیہ وت آیےگ آ اجیویںی۔ ب یتفم اصیب آیےگ  یا
یآیے وت رھپ وضحیر ےن ریایا ہ ویولیی اصیب اہکیں ںیہی؟ ںیم ےن دیاھ ہ 
بس  اصیب  ایدین  ویر  ویولیی  یایویل  ا ایحیس  ۃفیلخ  رضحیت  اصیب  یویولیی 
یےس آیریی فص ںیم ےس ُایھ رک رشتیف ایےی۔ وضحیر ےن ایںی رشیویع رک 
دیا  ایریے ںیم ںیھتی۔ ریایا مہ ےن ےلہپ یہ ولیویں وک اتب  یدیں و اطیوین ے 
یویر  یاھت ہ ںیَم ےن ریوتیں وک اجنپیب ںیم ایسیہ ریگ ے وپیدیے اگلیے دیاھ ا
ںیہ  دیریت  ے  اطیوین  ہی  دیا  ویایب  ےن  ایوہیں  وت  ےہی؟  ایک  ہی  یوپیاھیہ 
ایس  ویایے ںیہی۔ رگ ولیویں ےن  آیدنیہ ویم ںیم اجنپیب ںیم ایر وہیےن  یو 
ایدیر کلم  رییہی،  اطیوین ہشیمہ دنمسیر ے انکیریویں کت  یویر اہکیہ  ا یرپ رخسمت ایک 
یںیم ویہ یھبک ںیہن آییی۔ رگ ایب دیوھ ہ ویہ اجنپیب ے ضعب رہشیویں ںیم وھپیٹ 
یدیا رکیےن  ا یڑپیی ےہی۔ رغیض اشعیء کت وضحیر ایںی رکیے ریےہی۔ اشعیء یک امنیز 
یے دعب وضحیر ایدیر رشتیف ے ےئگی۔ مہ یھب آ رک و ریےہی۔ آیس ںیم ایںی 
یویر دیا یک مس  ا یرکیے ریےہ ہ ہی ایک دیھب ےہی؟ امہیریا ویولیی وت رقیآین ُایاھ رک 
یدیہ ہی  یریا ا ایےھ وت  یویر اہییں اعمیہل ربیسک الکنی۔ ریخ حبص مہ ولیگ  ا یاھ رک اتہک اھت 
یوہیا ہ ویولیی ویر ایدین اصیب چس ویںیل ےگی، این ےس دیریایت رکیے ںیہ 
یہ یہی رمیزیا اصیب ںیہ ا وکیی َایویری۔ ب ُاین ے بطم ںیم ےئگ وت ایک 
یویولیی اصیب ےن ایرتیایض شیپ ایک ہ ےلہپ ےنتج یبن ویی زگیریے ںیہ ویہ وت یئک 
یویر رمیزیا اصیب انس ےہ ہ  ا ایلک اسیدیہ ذغیا اھیے ےھت  ایویں ے دعب  ییئک 
این وک ویایًا اہک ہ ویولیی  یّویلؓ ےن  ا یالیؤ زیریدیہ یھب اھیے ںیہی۔ رضحیت ہفیلخ 
ایر  یویر الیؤ وک الحیل یہ ڑپیا ےہی۔  ا زیریدیہ  یاصیبی! ںیَم ےن رقیآیِن دیجم ںیم 
وھتیڑیی  ےن  ویولیی  ایس  دیںی۔  اتب  وت  ےہ  رحیایم  ہ  ےہ  دیاھ  ںیہک  ےن  یآیپ 
یدیر ویوکسیت ایک وت ںیَم ےن ٹھج ویہ ایاہیر اکنیل رک ویولیی اصیب ے آیےگ 
یریاھ ہ امہیریا ایک ویولیی قَ�م یھب رقیآین یک ُایاھ رک اتہک اھت ہ رمیزیا وعنیذ ایہل 
ویہ وت  یویر مہ وک و اتبیا ایگ ےہ ہ یہی رمیزیا اصیب ںیہ  ا یوکیڑیی وہ ےئگ ںیہ 

َعْبُدٗہ  ُمَحّمًَدا  ّنَ 
َ
أ ْشَہُد 

َ
َوأ لَٗہ  َشِریَک  لَا  َوْحَدٗہ  ُہ 

ٰ
الّل ا 

َ ّ ِال إِلَٰہ  ا 
َ ّ ل ْن 

َ
أ ْشَہُد 

َ
أ  

الّرَِجْیِمی- ْیٰطِن 
َ

الّش ِمَن  ِہ 
ٰ
ِبالّل ُعوُْذ 

َ
َفأ بَْعُد  ا  ّمَ

َ
أ َرُسوْلُٗہ۔  َو 

الّرَِحْیِم  الّرَْحٰمِن  ِہ 
ٰ
الّل ِبْسِم 

۔ِاّیَاَک  یِْن  الِدّ یَوِْم  الّرَِحْیِم۔ٰمِلِک  الَْعالَِمیَْن۔اَلّرَْحٰمِن  َرِبّ  ِہ 
ٰ
لِّل اَلَْحْمُد 

ِذیَْن 
َ الّ الُْمْسَتِقْیَم۔ِصَراَط  َراَط  الِصّ نَْسَتِعیُْن۔ِاْھِدنَا  ِاّیَاَک  َو  نَْعُبُد 

ٓالِّیَْن۔
َ

َولَاالّض َعَلْیِہْم  َغیْرِالَْمْغُضوِْب  َعَلْیِہْم  اَنَْعْمَت 
ے  تعیب  ے  ویایالیم  ایولیۃ  ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  احصیہ  ںیَم  یآیج 
یویایاعیت شیپ رکیویں اگی۔ اخیص وطیر رپ ریب ایدمیویں یک رطیف ےس ایس ایت 
یویر ایاہیر وہیات ےہ ہ ںیمہ احصیہ ے ویایاعیت انسیںی ویکیہک ُاین  یاک ایرث اطمیہب ا
یویر  ا یویر رقیایوییں  ا ویا  و  ایالخیص  ویایہع ے اسیھ ںیمہ اہجیں احصیہ ے  یے ر 
ویاہیں  یایدمیت وبقیل رکیےن ے دعب لکشم ایایت ےس زگیریےن اک ہتپ اتلچ ےہ 
یرضحیت حیسم ویوید ہیلع ایولیۃ ویایالیم یک سلجم یک تبحص یھب رسیم آ اجیی ےہی۔ 
ایولیۃ  ویوید ہیلع  وہی، رضحیت حیسم  ویایہع  ییسک یھب ونعیاین ے تحت وکیی یھب 
ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  ںیہی۔  اجیے  آ  اسیےن  ولہپ  ایٰیل  ے  ریسیت  یک  یویایالیم 
یایولیۃ ویایالیم یک اجمیس یک تیفیک اک ہتپ اتلچ ےہی۔ امہیریے اسیےن ہی احصیہ یھب 

یَْلَحقُوْا  لََمّا  ِمْنُہْم  آَخِریَْن  ویہ ولیگ ںیہ و  زیایےن ںیم ومنیہن ںیہ ویکیہک ہی  یایس 
ںیم  زیایےن  ایس  ںیہی۔  دصمیایق  یقیقح  یویر  ا ریایت  یِہ  ربیا ے  �یی(  ِبِہْمی)یایۃعمی: 

ایان  ریایےت  ے  رکیےن  ےط  وک  انمیزیل  ریویایی  ےئل  امہیریے  ےن  ولیویں  یاین 
ُاین  ویایاعیت  ہی  س  ںیہی۔  ےئک  شیپ  ا  ںیہی،  ےئک  آیاسین  ے  رک  اقیم  یومنیہن 
یویر اقیِل دیلقتیومنیہن  ا یاخیدیایویں ے ےئل یھب ایمہ ںیہ نج ے ہی زبیریگ ےھت 
یویر  ا رتیی  ایامین ںیم  ایدمیی ے  ویایے  آیےن  یویر رصیف یہی ںیہن ہکلب ر  ا یںیہ 
ی�ن یھب اخیص وطیر رپ ایس اک اطمیہب  ع�

ئ
یایاقیت اک ومنیہن ںیہی۔ ایس ےئل و ابم�

حیسم  رضحیت  ںیمہ  ےس  ذیریہع  ایس  اہک  ےن  ںیَم  ہ  اسیج  رھپ  یویر  ا ںیہ  یرکیے 
ایامین وک  امہیریے  و  ویایالیم یک ریسیت اک یھب ہتپ اتلچ ےہ  ایولیۃ  یویوید ہیلع 

ےہی۔ اتشخب  ِلا  �ج

ایک  یھب  ےلہپ  ہی  ےہی۔  یک  اصیبؓ  ایدین  اظنیم  رضحیت  ریویایت  ییل 
آیپ وک  ایےن  ایدحیث  مہ  وہیی یھی۔ ےتہک ںیہ ہ  ایبین  ریگ ںیم  َایویر  یدیہع 
ویایا ایخیل رکیے ےھتی۔  یویر وھجیٹ ےس رپیزی رکیےن  ا ایک رحیایم  یویر ر  ا ییق 
�ییء اک ذیرک ےہی۔ مہ دنچ ایدحیث ملہج  �ی �ی �ی یایک دیہع ایریچ اک ہنیہم اھتی۔ اغیًاب 
ایوہیر  ایالیم  امحیت  اینم  رک  لچ  ہ  وہیے  ریویایہن  رغیض  دیں  ایوہیر  یےس 
اگیہ اج  ایوہیر چنہپ رک ہسلج  یاک ہسلج دیںیھ و اسیل ے اسیل وہیا رکیات اھتی۔ مہ 
ایک ویولیی اصیب ڑھکیے  دیویایر ے اسیھ  ایر  یریےہ ےھت ہ ڈنپیایل ے 
اہیھ  دیویریے  اھتی،  دیجم  رقیآیِن  ںیم  اہیھ  ایک  ےھتی۔  ریےہ  ریا  ویظ  یوہیے 
یویر ہنم ےس ہی ےتہک اجیے  ا ایاہیریایت ایٹ ریےہ ےھت  یےس وھچیے وھچیے 
یویر  یےھت ہ رمیزیا وعنیذ ایہل وکیڑیی وہ ایگ ےہ ایس ےئل ہ ویبنیں یک کتہ رکیات اھت ا
ذمیوکیریہ  ایافیظ  ُایاھ رک یہی  اعتیٰی یک مس  دیا  اسیھ یہ  یویر  ا اھتی۔  یوخید وک ٰیسیع اتہک 

یہب ہعمج دیسیا ایریم ایومینی رضحیت رمیزیا رسمیویر ایدمیۃفیلخ ایحیس ایاخیس ایدیہ ایہل اعتیٰی رصنبیہ ایزعیز
ایوتیحی۔ ویریڈینی۔ دنلین �ی�ی�ی�یء اطمبیقی�ی�؍ وہظیری�ی�ی3ی� رجیی یسمش اقمبیم دجسم تی  یریویدیہ ویریہ �ی�؍یایتس 

ویایاعیت ایریویز  ایامین  یاحصیہ رضحیت حیسم ویویؑدیےیتعیب ے 
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�ییریمیی رمع رقیًاب  �ی ایبین رکیے ںیہ ہ  ڈیایرٹ دمحم دبعیایہل اصیبؓ  یرضحیت 
�ییء ںیم وخیایب ںیم ںیَم ےن رضحیت  �ی �ی 3ی یایاھیریہ ا ایسی ربیس یک یھ ہکبج دیرب 
یحیسم ویوید ہیلع ایولیۃ ویایالیم یک زیایریت یکی۔ ایس ےس ےلہپ ںیَم ےن وضحیر وک 
ییھبک ںیہن دیاھ اھتی۔ وضحیر ےن دیریایت ریایا ہ مت سک ے رمید وہی؟ ںیَم ےن 
یریض ایک ہ انجیبی! دمحم ریویل ایہل یلص ایہل ہیلع ویمل اک رمید وہیںی۔ ایس ے 
یویر رتیایق ایولیب ڑپیےن اک ایافیق وہیا نج ے  ا یدعب ےھجم آیہن امکیایِت ایالیم 
�ییء ںیم  �ی �ی �ی یاطمیہع ےس ریمیی تعیبط اک ریویع ہلسلس ایدمیہی یک رطیف وہیای۔ 
ایاخیریہ ایکی۔ ویریہ علض ایل وپیر ںیم ریمیی الیزیت یھی۔ حبص یک امنیز  یںیَم ےن 
یے دعب ےھجم یفشک وطیر رپ نیع دییایریی یک ایت ںیم ڑیسیاییں دیاھیی ںیئگی۔ ر 
یایک ڑیسیی رپ ویریڈ اگل وہیا اھتی۔ آیریی ڑیسیی ے دیریایمین ریخ زینی رپ دیفس 
�ییرمیزیا  �ی یوظیں ںیم ایک ویریڈ رظن آیا سج رپ ویے رحیویف ںیم اھکل وہیا اھتی۔ 
�ییء  �ی �ی �ی ربمتس  ںیہی(  )یےتہک  �یی۔  �ی وہعمید دہمیی  و  ویوید  حیسم  اقیدیایی  ایدم  یالیم 
یںیم ریہی علض ایسیوکیٹ ںیم ایےن رسُس وک ےنلم ایگ اہجیں ویہ دعمجیایر لیصحت ےھتی۔ 
ایاچیریج  رمیویم  ایہ اصیب  ڈیایرٹ دیس دبعیایاتیر  الیاقیت رکمیی رضحیت  یریمیی 
یویر رضحیت حیسم ویوید  ا یاتپیل ریہی ےس وہییی۔ ُاین ے رمہیایہ ںیم اقیدیاین ایگ 
اک  وضحیر  ہیلح  و  یکی۔  زیایریت  ویت  ے  امنیز  یک  رہظ  یک  ویایالیم  ایٰولیۃ  یہیلع 
یویر ڑپکیے  ا اھت  ویت  ُایس  ویہ ہیلح  اھتی،  دیاھ  وخیایب ںیم ںیَم ےن  �ییء یک  �ی �ی 3ی

�یی۔ س ہی زیچ رھپ تعیب اک ایث نب یئگی۔  ییھب ویےس ےھت�ی
اصیبؓ  ڈیایرٹیدمحمیدبعیایہل  رضحیت  ی)یریویایت 
3یی( �ییہحفص3ی ربمن  ریرٹ  )یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  یرٹیز 

ہ  ںیہ  رکیے  ایبین  وخیایب  ہنکس  اصیبؓ  اطخیب  رمع  کلم  یرضحیت 
ویایالیم  ایولیۃ  ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  وت  اچنہپ  وک  ولبیت  نسِ  ب  �ییاخیاسیر  �ی
وہ  دلیی  دیر  سج  ہ  وہیا  دیپیا  وشیق  آیای۔  ںیم  ےننس  ایہل  نم  ایویر  دیویٰی  یاک 
ایزیدیی اسیل  یےک دیت ںیم چنہپ رک تعیب اک رشیف ایل رکیےی۔ لضفبِ 
یریایدیے ے ایتحت اقیدیاین اچنہپی۔ ایک وھچیی ی یتسب  ا �ییء ںیم ایےن دیی  �ی �ی �ی
یویر دنچ اطیوملیں اک دیریس سج یک دتیریس  ا یریویں اک امہمین اخیہن  یویر یچک دیویا یا
ےس  رظن  ےھتی،  ریےہ  رک  ہنع  ایہل  ریی  ایمظ  ایدین  ویر  میکح  رضحیت  یویایا 
یریویں  یزگیریےی۔ ہی اقیدیاین اک ہشقن چنیھک ریےہ ںیہی۔ وھچیی یتسب ےہی، یچک دیویا
یویر ُایس ویت رضحیت حیسم ویوید اک دیویٰی  ا یاک امہمین اخیہن ےہی، دنچ اطیملع ںیہ 
وہیا انکممیت  اک  ریحیاییگ  رپ  یتسب  ویویدیہ  یویر  ا دیریدیویٰی  ایس  )یےتہک ںیہ  یاچنہپی۔ 
یویر یتسب یک ہی ایت ےہی۔  یےس اھتی۔ ہی انہک اچیےت ںیہ ہ ایس دیر ڑبیا دیویٰی ےہ ا
یایس رپ ریحیاییگ وہییی۔ ہی وت ایر ےہ ریحیاییگ وہیی یھ ویکیہک نیقی ںیہن آ اتکس اھتی۔ 
ینک ےتہک ںیہی( رگ ایویوید ایس ے بلق دصیایت رپ اید اھتی۔ اسیریی زیچیں 
یدیےنھ ے ایویوید ایس ایت رپ نیقی وہ ریاہ اھت ہ ہی و دیویٰی ےہ ویہ رضیویر اچس 
ویوصیف ے  ویولیی اصیب  ےنلم  وہیے ریغب  یےہی۔ ےتہک ںیہ ہ کیبل ےتہک 
یک  وضحیر  ریہض  ایک  ےی(  یایویلؓ  ا ایحیس  ۃفیلخ  رضحیت  ےھتی)یینعی  وین  مہ  یو 
یدیت ںیم ایدیر اجیھبی۔ ُایس ںیم ریض وہیا ہ وضحیر ایر رشتیف ایںیی، تعیب 
یرکیی ےہی۔ )یہی اھکل ہ وضحیر ایر رشتیف ایںیی۔ ںیَم ےن تعیب رکیی ےہی( 
ویایس اجیا ےہی۔ وضحیر ےن رحتیریی ویایب اجیھب ہ ویہم اگلیا وہیا  یویر آیج یہ  یا
یذیاین وہ یگی۔ دجسم ابمیریک ںیم آ اجیؤیں اگی۔ ایی ایان ںیم دیو  یےہی۔ اییھب ایک ےجب ا
یصخش ویم ھکس امہمین اخیےن ںیم دیویڑیے وہیے آ ےئگی۔ ویاہیں ویایے اخیاسیر 
یویر وکیی ہن اھتی۔ ےنہک ےگل اجحیم وک دلیی ولبیا دیںی۔ سیک وٹکیایےن ںیہی۔ ینعی  یے ا
یویر تعیب رکیی ےہی۔ اخیاسیر ےن ایویاییف اک ایاہیر ایکی۔  یایےن ایل وٹکیایےن ںیہ ا
یاجحیم اک انلم تہب لکشم اھتی۔ ایس آیدم یک ایالطیع یھب وضحیر وک اخیاسیر ےن ذبیریہع 
یریہض یجیھبی۔ وضحیر ےن ایس رپ یھب دنمیریہ ایا ویایب دیای۔ اخیاسیر ےن ُاین 

دیویویں اھبیی  ایوہیں ےن التبیا ہ مہ  دیریایت ایک وت  ییک ربھگیایٹ یک تبسن 
الیزیم  وفیج ںیم  اھیؤیی ایمیں ریم  یویر  ا ویایے ںیہ  ریےن  زنیدیک  یاقیدیاین ے 
یںیہی۔ ایپ ے امیر وہیےن رپ رھگ آیےی۔ ُاین وک تخس فیلکت وہ رییہ یھی۔ ھکس 

َرُّسوُْل  ُمَحَمٌّد  ُہ 
ٰ
الّل ا 

َّ ِال وکیاہکیہلَاِالَٰہ  ایپ  امہیریے  ےن  زبیریگ  ایک  ے  یویم 
اجین  یویر  ا ایاس یہ ایک  ایپ ےن  امہیریے  وہی۔  اجین قحب  اتیہ اہمتیریی  یڑپیو  ہ  ٰ

الّل

ایس ہملک  ایریخ ویت ے ےلہپ  ایر وہیا ہ اجبیے  ایس اک ہی  یقحب وہ ےئگی۔ مہ رپ 
)یاین  دیویریے دین  یوک ڑپیھ انیل اچیےئی۔ رمیزیا اصیب ےن دیویٰی ایک وہیا اھتی۔ 
الیےن ے ےئل اہکی۔  اسیھ  یریایدیے ے  ا ایےن  وک  یوھیں ےنی( وتیریایت 
اقیدیاین یک  ُاین ےس  دیای۔ ویم ھکس عمج وہ یئگی۔ مہ ےن  ایوہیں ےن وشیر اچم  یرگ 
ریےہ ںیہی۔  آ  امہیریے اعتیب وک  ڈیایگ ویاٹ ےئل  ویہ  ایاییر ایکی۔  یر  ریا یرطیف 
یذیاین وہ یئگی۔ اخیاسیر  یدلیی یک رضیویریت ےہی۔ )یریخ ےتہک ںیہی( ایس ایان ںیم ا
ایس دیر رھبیی وہیی یھ ہ لت  این ے دجسم ابمیریک اچنہپی۔ وھچیی ی دجسم  یع 
ایوہیں ےن ایبین ایک  ویایہع  دیویویں ھکس اھبیوییں اک  )یہی  یدیریےن وک ہگج ہن یھی۔ 
ایریہ ںیم ںیَم ےن اہک ےہ ہ قیقحت رک ے ہتپ رکیں ہی وکین ےھت  ایس ے  یےہ 
ہی  ںیم  ویایہع  ایےن  ےن  ایوہیں  ایل  رہب  ںیہنی،  ہ  یھب  وہیے  ایدمیی  رھپ  یویر  یا
یاھکل ےہی۔ ےتہک ںیہ ہ ب مہ دجسم ےچنہپ ںیہ وت ںیہک ہگج ںیہن یھی۔ی( ویوییں 
یںیم ریحیاین ڑھکیا وہ ایگی۔ ویایتی یھب یسک ےس ہن یھی۔ ًاعم رضحیت اصیب ےن 
یک  ولیویں  اخیاسیر  ےئگی۔  وہ  ڑھکیے  ولیگ  یویر  ا وھیا  یزیہ  دیریویا ویایا  یرحیایب 
یاٹیوگیں ےس زگیریات وہیا وضحیر ے آیےگ اج ڑھکیا وہیای۔ وضحیر ھٹیب ےئگی۔ اخیاسیر 
یوضحیر ے آیےگ ھٹیب ایگی۔ وضحیر ےن وپیاھ مت وکین وہی؟ ریض ایک تعیب ے ےئل 
یآیا وہیںی۔ ریہض اخیاسیر ےن اجیھب اھتی۔ ویولیی اصیب ےن دیرگ ولیویں ے 
یےئل و اخیاسیر ےس ےلہپ تعیب ے ےئل ےھٹیب ےھتی، تعیب رکیےن وک ریض یکی۔ 
ایس ےچب  یویر ریایا ہ  ا ایےن اہیھ رپ ریھ ایل  یوضحیر ےن اخیاسیر اک اہیھ ڑکپ رک 
یرپ اہیھ ریوھی۔ انچیہچ وضحیر ے مکح ے اطمیق بس ےن اخیاسیر یک تشپ رپ 

وہییی۔  امنیز  دیاع یکی۔ رھپ  وہییی۔ وضحیر ےن  ریاھی۔ تعیب  یاہیھ 
اصیبؓ  اطخیب  رمع  کلم  رضحیت  ی)یریویایت 
�یی( �ی ات  �ی  ربمن3ییہحفص3ی ریرٹ  )یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  یریرٹیز 

�ییرضحیت  �ی ایدمیی رنشنپ ایبین رکیے ںیہ ہ  ایہل اصیبؓ  یرضحیت ریتم 
ریمیی  ریایای۔  ایقیم  ںیم  دیاییہن  ایہ  دنچ  ےن  ویایالیم  ایولیۃ  ہیلع  ویوید  یحیسم 
زیایہن اھتی۔ ںیَم  اک  یویر اطییمل  ا ایاھیریہ ربیس یک وہ یگ  ویت رقیًاب رتسیہ  ُایس  یرمع 
ویر و وضحیر  ویہ  وہیاتی۔ ےھجم  ایرض  اگبیےہ  اگیےہ  ایدیس ںیم  یوضحیر یک دیِت 
یے رہچیہ ابمیریک رپ کپٹ ریاہ اھت رظن آیا سج ے ببس ےس ریمیا بلق ےھجم وبجمیر 
یرکیات ہ ہی وھجیوٹیں اک ہنم ںیہن ےہیرگ ریدیویویایح ے ویولیی ولیگ ےھجم کش 
یںیم ڈیایےتی۔ ایی ایان ںیم وضحیر اک ابمیہث ویولیی دمحم نیسح اٹبیولیی ےس دیاییہن 
یںیم وہیا سج ںیم ںیَم ایل اھتی۔ ایس ے دعب دیا ےن ریمیی دیایت ے ےئل 
دیایت ےس ربلیز ےھتی۔  و  ویر  ریایر  ویہ  دیو ےصح ےجیھبی۔  ر  یویاہیم ے  ا یزیایہ  یا
ریھ  ایر اتکیب رپ ر  ویای۔  ریایت ںیہن  امیم  یویاقیت  ا ایرث  اجیات ےہ ہ ںیَم  یدیا 
ریویات ریاہ ہ دیایا ہی ایک  یویر  ا ریاہ  ویریہن اتکیب ڑپیات  یرک ونغیدییگ وہ یئگ وت وہ یئگی، 
یاعمیہل ےہ ہ ویولیی ولیگ ویکیں رقیآیِن رشیف وک وھچیڑیے ںیہی)یوقتیٰی وہ وت 
یرھپیایاسین ایس ایت ںیم اتکیب ڑپیات ےہی( ےتہک ںیہ دیا اجیات ےہ ہ ریمیے 
یدیل ںیم ہلعش قشع ڑبیات ایگی۔ ںیَم ےن ویولیی ریدی ایدم اصیب وگنگییہ وک اھکل 
اثیت  ےس  آیایت  سیت  ویایت  یک  ایالیم  ہیلع  ٰیسیع  اصیب  رمیزیا  رضحیت  یہ 
ایایدیث  یویر  ا آیایت  و  قلعتم  ے  اییت  رہمیایی  ربیایہ  آیپ  ںیہی۔  یرکیے 
آیایت رقیآیی و رضحیت رمیزیا اصیب  یویر اسیھ و سیت  ا دیںی،  یںیہ رحتیر ریا 
یےتھ ںیہی،ییک رتیدید ریا رک ریمیے ایس وجھبیا دیںی، ںیم ایع رکیویا دیویں اگی۔ 

یدنتیریت ںیہی۔ آیپ اتبیںی ہ یہی رمیزیا اصیب ںیہ نج وک مہ ےن امنیز ںیم 
یّویلؓ ےن یھب ٹھج بیج ںیم اہیھ ڈیایل رک وییہ  یدیاھ ےہ ا وکیی َایویری۔ وت ہفیلخ ا
ریویایہن  ایاہیر  یایاہیر اکنیل رک التبیایہ دیوھ مہ وک اہمتیریے ویولیویں ےن ہی 
ویہ اہمتیریے ویولیی سج ےن رقیآین اہیھ ںیم  یویر  ا ایب ہی رمیزیا ےہ  یایک ےہی۔ 
ولی۔ سب رھپ ایک اھت ریمیے آیوس لکن  این  ویای۔ سج وک اچیوہ اچس  یڑکپ رک وھجیٹ 
یےئگی۔ ںیَم ےن دیل ںیم اہک ہ تخبمک ایب یھب وُت تعیب ہن رکیے اگی۔ ویاییع ہی 
یل ںیہی۔ مہ ونیتیں ےن رہظ ے ویت وضحیر یک دیت  �ا یویولیی زیایےن ے د�جّ
یںیم ریض یک ہ مہ وک تعیب ںیم ے ںیلی۔ وضحیر ےن اہک دلیی ت رکیوی۔ ھچک 
وہ  انگیاگیر  زیایدیہ  مت  یویر  ا السھپیویں  وک  مت  ویولیی  رھپ  ہ  وہ  ہن  ایاس  رہھٹیوی۔  یدین 
یاجیؤی۔ ںیَم ےن ریو ریو رک ریض یک ہ وضحیری! ںیَم وت ایب یھبک ےنلسھپ اک ںیہنی۔ ریخ 

آیےئگی۔ ویایس  یویر رھگ  ا ی  ریویز مہ ونیتیں ےن تعیب رک  یدیویریے 
رلیٹیاصیبؓ  ایدین  اظنیم  رضحیت  یزیریویایت  ا ی)یایوخیذ 
�یی( �ی �ییات  �ی �ییہحفص  ربمن  ریرٹ  )یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  یریرٹیز 

�ییء  �ی �ی �ی �ییب  ہ�ی ےہ  ریویایت  یک  اصیبؓ  دبعیایزعیز  ایمیں  یرضحیت 
یویر  ا ایدین اصیب  یویر ایمیں امجیل  ا یںیم ریمیی دبتییل ہقلح وھکیسیایں ںیم وہیی 
یایم ایدین اصیب و ایمیں ریخ دین اصیب ےس ویایتی وہیی وت ایوہیں  یایمیں ا
یویر دہمیویت اک ذیرک  یےن رضحیت حیسم ویوید ہیلع ایولیۃ ویایالیم اک دیویٰی تیحیسم ا
یویت ہن اھتی،  یویر دیا ا یایک وت وچیہک ریمیے دیل ںیم وضحیر یک تبسن وکیی ضغب 
یںیَم ےن ُاین ے ےنہک وک رُبیا ہن انمیای۔ رصیف ہی ایخیل آیا ہ ویولیی ولیگ ویکیں ایاس 
ید ایرث ویولیی ولیویں  یےتہک ںیہی؟یایس یک ویہ یھب ہی یھ ہ اخیاسیر ے آیایؤ ایدیا
یویر یہی ویہ اخیاسیر  یےس ویہ ایےن دیدنیایر وہیےن ے تبحم ریاھ رکیے ےھت ا
)یینعی  ایوہیں ےن  ایےن یک یھی۔ ےتہک ںیہ  ایت  این یک  ییک یھب ویولیویں ےس 
دیی وت ںیَم  یویاہیم دیےنھ وک  ا یزیایہ  ا ویریغیہ ےنی( ب ےھجم اتکیب  دین  یایم  ا یایمیں 
یویر ےب ملع  ا ایدیاین  ایلک  ی! ںیَم  ویدیا دیاع یک ہ دیا  دیےنھ ےس ےلہپ  یےن اتکیب 
یوہیںی۔ ریتیے ملع ںیم و قح ےہ ُایس رپ ریمیے دیل وک اقیم رک دیےی۔ ہی دیاع 
یویاہیم وک ڑپیان رشیویع ایک وت ایس  ا یزیایہ  ا یاییس دل وبقیل وہیی ہ ب ںیَم ےن 
یویر یلست رشیویع وہیی ہ وضحیر یک دصیایت ںیم وکیی کش  ا یدیر دیل وک ایانیین 
یویر ب رھپ ںیَم یل  ا ایامین ڑبیات ایگی۔  یویر زیایدیہ ےس زیایدیہ  ا یو ہب ایی ہن ریاہ 
یویر وضحیر  ا آیا  زیایریت وک ایمیں ریخیایدین ے اسیھ  اقیدیاین ںیم وضحیر یک  یایر 
یویر یلست یک اہشیدیت دیی ہ ہی  ا ییک زیایریت یک وت ریمیے دیل ےن اییس ایانیین 
ویایی رظن ںیہن آییی۔ انچیہچ ُایس ویت ںیَم  یویر ریب  ا ویایی  یلکش وھجیٹ ویےن 
یّویل وت ںیَم ےن وضحیر یک تبسن وکیی ظفل  یےن ایمیں ریخیایدین اصیب وک اہک ہ ا
یویر ایر دیا وخنیایہت یھبک ایاس وہ ایگ وہ وت ںیَم  یویر اتسگیی اک یھبک ںیہن اہک ا یدیی ا یےب ا

�یی۔  ویایے یک ںیہن�ی ویےن  یوتیہ رکیاتیوہیںی۔ ہی لکش وھجیٹ 
ایمیںیدبعیایزعیزیاصیبؓ  رضحیت  ی)یریویایت 
�یی( �ی �ییہحفص  ربمن  ریرٹ  )یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  یریرٹیز 

ایل زیچ یہی کین یتین ےہ  ذیریہع نب یئگی۔  این یک تعیب اک  یویر یہی رھپ  یا
ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  رطیف  یک  ایی  یویر  ا اجیے  اییگ  دمید  ےس  اعتیٰی  ایہل  یہ 
یریاید ریایا ےہ ہ ریمیی اتکیںی کین یتین ےس ڑپیوی۔  یایولیۃ ویایالیم ےن ایریاہ ا
این ے  یویر  ا ایرتیایض رکیےن ے ےئل  یڑپیےت وت ہی ویولیی ولیگ یھب ںیہ نک 
یویر ھچک ںیہن وہیاتی۔ ب رقیآین رکیم  ا ذیتی ے  یذیونیں ںیم ویایے دنگیی 
ویایولیں وک  ایس یک ھجمس ایک وہیےن  ایالین رکیات ےہ ہ  دیویٰی رکیات ےہی،  ییھب ہی 
این  یویر یسک اتکیب یک ایک تیثیح ریہ اجیی ےہی۔ رہبیایل  ا ییہ آیے یگ وت رھپ ایی 
یویولیویں اک ہی ایل و آیج ےس و اسیل ےلہپ ا ڈیڑیھ و اسیل ےلہپ ا ہشیمہ ےس 

آیج یھب ےہی۔ ویہ  یاھت 

)ییک ویریۃ ی، یہیم تیمس ایس ویریۃ یک 44 یآیایت ںیہ(

یایریدیو رتیہم رقیآینی)یرضحیت کلم الیم رید اصیبؓ( یایڈینش 2003

یرتیم: یویاقیر ایدم یٹھب
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ویوید  یھب  اصیب  ویولیی  یویر  ا اخیاسیر  رپ  اسیایہن  ہسلج  یسک  ایافیًا  اگی۔  یدیویں 
ایس  یےھتی۔ وضحیر وہیا وخیریی ے ےئلی، ریس ے ےئل ےلکنی، ویولیی اصیب ےن 
اتیج ڑپیےت ںیہی،  دیریوید  ایہل اصیب  ریتم  یویع رپ ریض ایک ہ وضحیری! یشنم 
یںیَم ےن عنم ایک ہ ہی رشیک ےہی۔ وضحیر ےن ریمیی رطیف اخمیب وہ رک ریایا ہ 
دیریوید ےہ و مت ڑپیےت وہی؟ی(  دیریوید اتیج ڑپیوی۔ )یےھجم اتبیؤ ہی وکیاس  یایک ےہی؟ 
یںیَم ےن ڑپیھ رک انسیای۔ ریایا ایس ںیم وت رشیک ںیہنی۔ ویولیی اصیب ےن ریض 

َوالْالَم۔  َوالَْمرَِض  َوالْقَْحِط  َوالْوَبَٓاِء  الَْبلَآِء  َدافُِع  ایافیظ ںیہی۔  ہی  ایس ںیم  یایک ہ 
یوت وضحیر ےن ریایا ہ آیرضیت یلص ایہل ہیلع ویمل ے رمیہب وک ولیویں ےن اھجمس 
یےہی۔ تہب یبمل  یںیہنی۔ ایس ںیم ایک کش ےہ ہ وضحیر اک ایم َدافُِع الَْبلَآِء َوالْوَبَٓاِء 
یویر ایدیہ اعیم ے ےئل رحتیر ایک  ا یرقیر ریاییی۔ ویولیی اصیب وخیش وہ ےئگ 

یایگی۔ )یرھپ دعب ںیم ومضمین اھکلی( 
اصیبؓ  ایہل  ریتم  رضحیت  ی)یریویایت 
�یی( �ی ات  �ی  �ی 3ییہحفص  ربمن  ریرٹ  )یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  یریرٹیز 

�ییء ںیم ریمیے  �ی �ی 3ی یرضحیت دیس ومحمید اعیم اصیب ایبین رکیے ںیہ ہ 
یڑبیے اھبیی دیس وبحمیب اعیم ہنٹپ رہش ںیم یسک رطیف اج ریےہ ےھت ہ دیو صخش ہی 
دیویٰی ایک  اک  یےتہک وہیے زگیر ےئگ ہ اجنپیب ںیم یسک صخش ےن دہمیی وہیےن 
یےہی۔ اھبیی اصیب وک نپچب ےس رقیآیِن رشیف ےس تبحم ےہی۔ ایس ےئل ہی نس 
یرک ریحیاین ےس ریہ ےئگ ہ وپیوھچیں وت سک ےس وپیوھچیں ہ دیویٰی ایک ےہی؟ ےنہک 
یویایے وت ےل ےئگی۔ اید اینشی ایرٹ وک ولعمیم وہی۔ انچیہچ ُاین اک ایخیل دیریت 
یالکنی۔ )ینشی ایرٹ ے ایس ےئگی۔ی( ایم ہتپ ویریغیہ دیریایت رک ے اکمین رپ 
ویایالیم وک ایک طخ اھکل ہ ےھجم آیپ  ایولیۃ  یویر رضحیت حیسم ویوید ہیلع  ا یآیے 
یے ایایت ولعمیم ںیہنی۔ رصیف ایم انس ےہی۔ ایر ربیایِہ رکیم ایین اصتیفی جیھب دیا 
ویولیی دبعیایرکیم اصیب  اگی۔ انچیہچ  دیا رکیویں  ویایس رک  ڑپیھ رک  یرکیں وت 
یویر اھبیی اصیب ڑپیھ ڑپیھ رک ویایس  یریی ایہل اعتیٰی ہنع اتکیںی وجھبیایے ریےہ ا
اھبیی  دیی رگ  رشیویع رک  اخمیتف  ویت ےس  ُایی  ولیویں ےن  ریےہی۔  یرکیے 
یویر ھچک ریہ دعب تعیب رک یی۔ ںیَم ےن یھب  یاصیب ےن ایالقیل ےس اکیم ایل ا
یی۔  یویر تعیب رک  ا ذیریےع اتکیںی ڑپیںی  یھچک ریے دعب اھبیی اصیب ے 
یایدمیت ےس ھچک ریہ ےلہپ ینعی ایدمیت وبقیل رکیےن ےس ےلہپ ںیَم رہش ےس رھگ 
یویر ایافیق ےس ویاید اصیب ے اسیھ ویای۔ وخیایب ںیم ویاید اصیب وک  یایگی۔ ا
ایہل اعتیٰی ہنع ےن ریایا ہ ریتیا ہی ڑلیاک و ریتیے اسیھ  یایم نیسح ریی  ا یرضحیت 
یویا وہیا ےہی۔ تہب ڑبیا ویلی وہ اگی۔ نک ب ایدمیی وہ ایگ وت ُایس ویت ویاید 
ایدمیی وہیا اھتی۔ )یب ںیَم  یاصیب ےس اہک ہ آیپ ے وخیایب یک ریبعت ریمیا 
ایس  ہی  اھت  دیاھ  آیدیی  ڑبیا  ںیم  ویوخیایب  ےن  آیپ  اہکی۔  وک  اصیب  ویاید  یےن 
یویر رطخیایک  ا وتمیایرت  اسیل یک  دیو  اییھب  وہیی ےہی۔ی( ےتہک ںیہ ہ  وپیریی  یرطیح 
یویر ڑبیا اب ریہ دیو اسیل ے رقیب  یامیریی ےس )یھچک ریہ دعب ہی امیر وہ ےئگ ا
یویر رطخیایک امیریی یھی۔ ےتہک ںیہی( وپیریی رطیح تحص ایب یھب  ا یامیریی یلچی، 

یںیہن وہیا اھت ہ اقیدیاین اجیےن اک وشیق ہکلب ونجین دیپیا وہیای۔
دیی رک  امنیایں  آیاثیر  بجع  تبحم  یایے 
رکیدیی اسکییں  وت  ایر  یِہ  ربیا رمیمہ  و  یزیم 

یویر  ا زیم  ایر یک تبحم ںیم  آیاثیر امنیایں ےئک ںیہ ہ  ایےس  ی)یہ تبحم ےن 

یرمیمہ ربیایرب وہ ےئگ ںیہی۔ ےتہک ںیہ ہی( اھبیی اصیب ےن ایرصیایر ایک ہ اقیدیاین 

یدیہ ایک وت ایوہیں  یریا یںیم زخیایہن ںیہن ریاھ وہیای۔ )یب ںیَم ےن اقیدیاین اجیےن اک ا

ایز مک  ایر مت ےن اجیا یہ ےہ وتی( مک  ایس ےئل  ویاہیں زخیایہن ںیہن ےہ  یےن اہک ہ 

ویایدین ریغ  وہی۔  ہن  ویاہیں فیلکت  ات ہ  اجیا  ایس رک ے  ایاحین  اک  یرٹیک 

ںیہن  ریایہ  یِد  زیا ےن  یسک  ایرغیض  یھی۔  ایدییںیہن  وکیی  وت  ےس  ُاین  ےھتی،  یایدمیی 

یدیای۔ ہن اھبیی ایا ہن ویایدین ےس ے اکسی۔ امیریی یک ویہ ےس ریمیا مسج تہب یہ 

دیو اچیر لیم یھب ےنلچ یک اطیت ہن یھی۔  ریاہ اھتی۔ ھجم ںیم  یویر فیعض وہ  ا یزمیویر 

یہکلب اہک اج اتکس ےہ ہ ایک لیم ےنلچ یک یھب اطیت ہن یھ رگ دیا اعتیٰی ےن دیل 

یویر دیپیل رفس رکیےن ے ےئل ایتیر وہ ایگی۔ ُایس ویت ںیم ہنٹپ  ا یا  یںیم ویش ڈیا

اجیؤی۔ ںیم  ویایدین ےس ل رک  دیا ہ  ولیویں ےن وشمیریہ  ویت  یںیم اھتی۔ ےتلچ 

ویایدیہ یک آیہ و ریاید ےس ریمیی ابثیِت دیی اجیی  ایاکنیر رک دیا ہ نکمم ےہ  یےن 

یویر الچی۔ ےتلچ  ا دیویںی۔ رہب ایل الچ  یدیہ رتیک رک  یریا ا اقیدیاین اجیےن اک  یویر  ا یریےہ 

دیاع یک اجیےی۔  دیا ہ ریمیے ےئل  اکیریڈ رضحیت حیسم ویویؑد وک ھکل  ایک  یویت 

ےن  ںیَم  نک  تحص  زمیویر  ںیہنی،  ایس  )یہس  ںیہی۔  ہی  رفس  ایایِت  یریمیے 

اھبیی  اکیریڈ  ایک  یویر  ا وہیں  فیحن  یویر  ا زمیویر  تہب  ںیَم  ایلی۔ی(  رک  یدیہ  یریا ا اک  یرفس 

دیویریی ہگج رپ ےھت ہ ںیم اج ریاہ وہیںی۔  ویہ  ایس ویت  یاصیب وک اھکل ویکیہک 

یویر ایر ریایےت ںیم رم ایگ وت ریمیی شعن اک یسک  یایر اقیدیاین اچنہپ وت طخ وھکلیں اگی۔ ا

یوک یھب ہتپ ہن ےگل اگی۔ )یےتہک ںیہی( ںیَم ےن رفس ے ےئل ایاییی ولہپ ایاییر رک 

دیریی بتک  ریھ ایل اھتی۔ دلیی دلیی دنچ  این اک ہشقن  ریولیے  یےئل ےھتی۔ 

یویر  ا یریویت رک ے ھچک ےسیپ ریھ ےئل ےھتی۔ )یےتہک ںیہی( ںیَم زمیویر تہب اھت 

یاسمیت دیویر یک یھی۔ ایس ےئل اچپیس اسیھ لیم کت ریل اک رفس ایک ات ہ ایر 

لَ�ویےن یک تمہ ہن  دیاھیی وت  ویہ ےس ںیَم ےن زمیویریی  یتحص یک زمیویریی یک 

لَ�ویےن یک تمہ ںیہن  یویر  ا یوہی۔ )یویکیہک رھپ اسیھ رتس لیم اک ایہل وہ اکچ وہ اگ 

یوہ یگی۔ رھپیاجبیے ویایس آیےن ے آیےگ یہ آیےگ اتلچ ریوہیں اگی۔ )یےتہک ںیہی( 

ریایت وہیی رہھٹ اجیاتی،  ریاہی۔ اہجیں  ریویزیایہن اتلچ  ایس رفس ںیم سیت سیت لیم  یںیَم 

یں ںیمی۔ ایؤیں ے دیویویں ولتیے زییم وہ ےئگ  ی�و �
ٹ یویر یھبک گم� ییھبک نشی رپیا

یکی۔  اھیولیں  ے  ایؤیں  ریمیے  ریوی  آیربیو  دیایا  اھتی(  رکیات  دیاع  )یہی  یےھتی۔ 

یب ریایت رسب رکیےن ے ےئل یسک ہگج رہھٹیات وت دشیِت دیرید یک ویہ ےس ایؤیں 

یویر ےنلچ ے ےئل دیم ُایاھیات  یایین ہگج ےس الہ ںیہن اتکس اھتی۔ حبص وہیی امنیز ڑپیات ا

دیات  رحیت  ایںیہن  یریی  دیوشیا ایزیایر  ےھتی۔  ںیہن  ےتلہ  ےس  ہگج  ایین  ایؤیں  یوت 

یویر دنچ ٹنم دعب ایین وپیریی ریاتیر  ا یویر ایدتیایںیم تہب آیہت آیہت دیم ُایاھیات  یا

ےس  اھیولیں  ویکیہک  ےھت  ریےہ  ںیہن  اقیل  ے  ےننہپ  ویات  ایؤیں  اجیاتی۔  آ  یںیم 

ُایرت رک رصیف ویت ریہ ایگ اھت )ینک اقیدیاین اجیےن اک وشیق  یرُ ےھت ہکلب ڑمچیہ 

ریویڑیے  ایس ےئل یھبک  ریےہ ےھتی۔ ےتہک ںیہی( ہ  اج  یاھتیایس ےئل ےتلچ ےل 

یی رپ  �ٹر
ٹ �چ� یویر یھبک رکیھٹیایں ھبچ ھبچ رک دین وک رلیزیا دییت ںیھتی۔ یھبک ریل یک  یا

ےس  ریایوتیں  ڈیریایؤیےن  ڑبیے  ڑبیے  آیاتی۔  ُایرت  رپ  یہ  ایریا اعیم  یویر یھبک  ا یاتلچ 

وگنلیریویں  ویایے  ہنم  ایسیہ  یویر  ا دنبیریویں  ںیم  دعتیاید  یک  یریویں  زیا ڑپیای۔  یزگیریا 

دیاتی۔ یلع ڑگیھ رہش ےس زگیریا رگ  دیل وک الہ  ویایہط ڑپیا نج اک وخیانیک رظنم  یےس 

یےھجم رب ںیہن ہ اسیک ےہی؟ )یزگیر وت ایگ ُایس رہش ےس نک ےھجم ںیہن ہتپ اسیک ےہ 

یویر اکیج ویریغیہ  یویر ںیَم اتلچ الچ اج ریاہ اھتی۔ی( ا یویکیہک ریمیا دصقم وت رصیف ایک اھت ا

ییک امعیریںی یسیک ںیہی؟ ایہت ےتلچ ےتلچ دیایںی ایزیو رپ ھچک ایےل رپ دیفس امعیریںی 

ویایے ےس وپیاھ ہ ہی امعیریت یسیک ےہی؟  یویر ایس ےس زگیریےن  ا یرظن آیںی 

یویر ُایس ے ہی ےنہک رپ ہ اکیج یک امعیریت ےہی، آیےگ لچ ڑپیای۔ دییل رہشیےس  یا

یویر  ا ویاہیں ہن رہھٹیا ویکیہک ریمیا وصقمید ھچک  ایک ٹنم ے ےئل یھب  یویر  ا یزگیریا 

ایک  ںیَم  ےئل  ایس  اھتی۔  وصقمیدیہن  ریمیا  زیایریت  یک  زبیریویں  ے  ویاہیں  یاھتی۔ 

یڈنک ے ےئل یھب ایےن وصقمید ےس ایر ںیہن وہیا اچیات اھتی۔ زییم رییویں ے 

یویایب آیا ہ آیپ ٰیسیع یک اییت و اممیت ے قلعتم رضحیت رمیزیا اصیب ا 
یُایس ے رمیدیویں ےس ثحب ت رکیں ویکیہک ایرث آیایت ویایت یتلم ںیہی، ہی 
یہلئ ایالیی ےہی۔ ایس ایرم رپ ثحب رکیو ہ رمیزیا اصیب سک رطیح حیسم ویوید 
یںیہی؟ )یایس رپ ثحب ہن رکیو ہ ٰیسیع ہیلع ایالیم وفیت وہ ےئگ ا زیدیہ ںیہی، ایس 
وت  رقیآیِن رکیم  ویوید ںیہی؟ ویکیہک  رمیزیا اصیب سک رطیح حیسم  یرپ ثحب رکیو ہ 
یویایِت حیسم یک اتیدی رکیات ےہی۔ ےتہک ںیہ ںیَم ےنی( ویایب ںیم ریض ایک ہ ایر 
یرضحیت ٰیسیع وفیت وہ ےئگ ںیہ وت رضحیت رمیزیا اصیب اصیدیق ںیہی۔ ویایب 
)یےتہک ںیہی(  اگی۔  دیاع رکیویں  ایر وہ ایگ ےہی، ںیَم  اک  آیپ رپ رمیزیا اصیب  یال ہ 
یویایب ںیم ںیَم ےن ریض ایک ہ آیپ ایےن ےئل دیاع رکیںی۔ آیر ںیَم آیاتیہن 
یویر ریمیا بلق ایی وہ رک ہہب الکنی۔ ویایںیَم ےن ریش ے ایے  ا یایولیتی رپ ریا 
دیریاکیر ےہی۔ ںیَم ریتیے  )یریض یکی( دیایا ےھجم ریتیی وخیونیدیی  دیای۔  یوک الہ 
یویر ر ایک ذیت وک وبقیل رکیویں  یےئل ر ایک زعیت وک اثنیر رکیےن وک ایتیر وہیں ا
یاگی۔ وت ھجم رپ ریم ریای۔ وھتیڑیے یہ ریے ںیم ںیَم ایس ذیایت یک مس اھیات وہیں 
دیرب  اچیر ےجب سیچپ  رقیًاب  ویتِ حبص  اجین ےہ ہ  یسج ے ےضبق ںیم ریمیی 
زیایریت  یک  ویمل  ہیلع  ایہل  یلص  دمحم  رضحیت  دیسیا  انجیب  ویویایر  ربیویز  �ییء  �ی �ی 3ی
یبی وہییی۔ لیصفت ایس وخیایب یک ہی ےہ ہ اخیاسیر ویع ریبیی ںیم امنیز رصع 
یاک ویو رک ریاہ اھت )یہی وخیایب یک لیصفت اتب ریےہ ںیہی(ی۔ یسک ےن آیرک ےھجم اہک ہ 
یویر ایی کلم ںیم ریںیہ ےگی۔  ا یریویل ریی یلص ایہل ہیلع ویمل آیے وہیے ںیہ 
یدیا  ا یںیَم ےن اہک اہکیںی؟ ُایس ےن اہک ہی ہمیخ اجیت وضحیر ے ںیہی۔ ںیم دلیامنیز 
یرک ے ایگی۔ وضحیر دنچ ایاحصیب ںیم رشتیف ریا ےھتی۔ دعب الیم مکیلع ےھجم اصمیہح 
ایہل ہیلع  آیرضیت یلص  ایایدیب ھٹیب ایگی۔ وضحیری، ینعی  یاک رشیف اشخب ایگی۔ ںیم 
یویمل ریی ںیم رقیر ریا ریےہ ےھتی۔ اخیاسیر ایین اطیت ے ویایق اتھجمس اھت 
یریدیو ویےت ےھتی۔ ریایا ںیم اصیدیق وہیںی۔ ریمیی ذکتیب ہن رکیوی۔  ا یویر رھپ  یا
اگیؤیں املسمیویں  ہ۔ یامیم 

ٰ
الّل َرُسوَْل  یَا  قَنا  َصَدّ َو  ا 

ّ
ٰاَمَن ویریغیہی۔ ںیَم ےن اہک  یویریغیہ 

یا  )یوخیایب ںیمی( ریحیاین اھت ہ دیا آیات اھتی۔ ںیَم  زنیدیک ںیہن  یاک اھت رگ وکیی 
اک  اھتی، ویا وضحیر  دین  اک  رقیاین وہیےن  آیج املسمیویں ے  ایریا ےہی۔  یہی ایک 
یایدتیایی زیایہن اھتی، و ےھجم ایالطیع دیی یئگ ہ وضحیر ایی کلم ںیم رشتیف ریںی 
یےگ رگ وضحیر ےن وکیچ اک مکح دیای۔ ںیم ےن ریو رک ریض یک ہ وضحیر اجیے ںیہی۔ 
ابمیریک  دیتِ  ایان  یںیَم سک رطیح ل اتکس وہیںی؟ ریمیے ایہن رپ وضحیر ےن 
یریھ رک ریایای۔ ربھگیایؤ ںیہن مہ وخید مت وک ںیلم ےگی۔ ایس وخیایب یک میہفت وہیی ہ 
ریگ ںیم اھجمسیا ایگی۔ ںیَم  ریویِل ریی ںیہی۔ ےھجم یلعف  یرضحیت رمیزیا اصیب 
اقیدیاین  لگنم  ربیویز  �ییء  �ی �ی �ی �ی؍یدیرب  3ی اتبیریخ  رگ  دیا  ھکل  طخ  اک  تعیب  یےن 
یایرض وہ رک دعبیامنیز رغمیب تعیب رکیےن اک رشیف ایل وہیای۔ دیا ے لضف 
یےن ےھجم ویہ ایاقیت اطع ریایی ہ وکیی اصمیب ےھجم زتیزیل ںیم ںیہن ڈیایل 
یویر این اہیوھتیں  یویر ہی بس وضحیر یک تبحص اک لیفط اھت و ایر ایر ایل وہیی ا یےک ا
ایالین وہیےن رپ  یوک وضحیر یک ایھٹمیں رھبیےن اک ینعی دیایےن اک رخف ےہی۔ و ےھجم 
یریاگن ریگ ے اصمیب ےچنہپ رگ دیا ےن ےھجم وفحمیظ یہ ںیہن ریاھ ہکلب ایس اصقنین 
ریہت  رقییب  یویر  ا اھبیی  یویر  ا ویاید  ریمیے  یویر  ا ےئک  انعیت  ایاعیم  رک  ڑبیھ  یےس 
اک وخیف ہن وہیوت ںیَم  وطیایت  ایر  ایدم ہلی۔ ےتھ ںیہ ہ  ایدمیی وہ ےئگی،  یر  یدیا
ایدمیی  دیریوید اتیج  ایرم یھب اقیِل ذیرک ےہ ہ  یویر ہی  ا یویر رحتیر رکیات  ا ویایےع  یدنچ 
ایوہیں  ےہی۔  قِ�م  ایک  یک  دیریوید  یھب  ہی  اھتی۔  رکیات  ڑپیا  یھب  دعب  ے  یوہیےن 
دبعیایاقیدیر  ویولیی  ایاتید  ریمیے  ںیہی۔  وہیے  انبیے  دیُریوید  و  ویفلتخم  یےن 
یاصیب دیاییویی ریمیے دعب ایدمیی وہ ےئگ ےھتی۔ ےھجم عنم ریایے ےھت ہ 
یرشیک ےہی۔ ت ڑپیا رکیوی۔ ںیَم ےن اہک ہ حیسم ویوید ےس الہک دیو رھپ وھچیڑ 
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ویایے وہیںی۔ یدیا رکیےن  ا یایہل ہیلع ویمل یک ایت اک قح 

ایالطیع اتبیؤیں اگی۔ رکمیم دمحم اہیم دیعس اصیب  ایوسیانسیک  ایک  یایب ںیَم 

ںیم  ریب  وعسیدیی  دیویں  زگیہت  یک  ُاین  ےھتی،  ایدمیی  رپیایےن  ے  اہییں  یو 

این  ی)یوضحیر ےن دیریایت ریایای:  اِالَْیِہ َراِجُعوَْن۔ 
َّ ِہ َوِان

ٰ
ا لِّل

َّ یویایت وہ یئگ ےہی۔ ِان

یاک انجیزیہ آ ایگ ےہی( آیج یہ ُاین اک انجیزیہ اچنہپ ےہی۔ اییھب اہییں آیا ےہ وت َایب 

آیے  اگی۔ اہییں  ڑپیایؤیں  امنیِز انجیزیہ  ُاین یک  ایہل اعتیٰی  ایاشیء  یامنیز ہعمج ے دعب 

�ی؍ ایتس وک اہییں ےس ےئگ ںیہ  �ی یاجیے ےھتی۔ تہب زیایدیہ رفس رکیے ےھتی۔ 

فیلکت  یک  دیل  وک  ُاین  ویاہیں  وت  ںیہ  ایرتیے  رپ  ایریوپیریٹ  ریب  وعسیدیی  یویر  یا

ایکی  اہیریٹ  ایاچیک  ویںیہ  یویر  ا ےئگ  ےل  کنیلک  دیسیے  ےہی۔  وہیی  یرشیویع 

وعسیدیی  آیپ  ںیم  �ییء  �ی �ی �ی َراِجُعوَْن۔  اِالَْیِہ 
َّ َوِان ِہ 

ٰ
لِّل ا 

َّ ِان ےئگی۔  ا  ویایت  یویر  ا یوہیا 

یویر وتمیایرت یئک اسیل  ا یریب لقتنم وہیے ےھتی۔ ُایس ےس ےلہپ آیپ ںیہی ےھتی۔ 

وتیقیف  یک  دیےن  ریایاجیم  دیایت  امجییت  ایمہ  فلتخم  یھب  ویاہیں  وک  آیپ  یکت 

ییلی۔ امجیت ے و ریوینی ے دیایت ے دہعیے ںیہ ویہ آیپ ے ایس 

ایمہ امجییت اکیم اتیل  ویاہیں ضعب  ُاین ےس  ایس ے الیویہ یھب ںیَم  یریےہی۔ نک 

یویر ایہل اعتیٰی ے لضف ےس ایوہیں ےن ڑبیے اینسح رطیےق رپ بس  ا یریاہ وہیں 

یاکیم ریایاجیم دیےیی۔ تہب ی وخیویبیں ے ایک ےھتی۔ این ںیم تہب الیںیت 

ںیھت  و  دیچیپیایگیں  یکینکت  ےھتی۔  ریےت  دیریک  ڑبیا  ںیم  ایویر  ایاظیی  یںیھتی۔ 

زیدییگ  ڑبیا اھتی۔ ہکلب انہک اچیےئ  دیین ملع یھب  ُاین اک  ایریے ںیم ملع اھتی۔  یاین ے 

یویر اہمیریت اقیل اتیش یھی۔ نک ایاہیی رسکنم  یے ر ہبعش ںیم این یک ذیاہیت ا

ایاسین ےھتی۔  اعیز  ویایے  ایت رکیےن  دیےم ےجہل ںیم  یایزمیایجی، اسنلمیری، قیفشی، 

یویر ر ایک ےس ُاین اک ایالخیص اک قلعت اھتی۔ دنچیہ  یویر صلخم ےھت ا یڑبیے دمہیرید ا

یویر ایی رحتیاکیت ںیم ڑبیا ڑبیھ ڑچیھ رک ہصح ےن ویایےی، وقحیق ایابید یک  ا یاجیت 

یدیاییگ یک رطیف وتیہ دیےن ویایے ےھتی۔ یسک وک ذیریا ی یھب فیلکت ںیم دیےتھ  یا

یویر ب کت دمیدیہن رک ےتیل نیچ ںیہن آیات اھتی۔  یےھت وت ےب نیچ وہ اجیے ےھت ا

زیدییگ اسمہیے ےن ےھجم اتبیا  ویایفِ  این ے ایک  یاین اک دنلین ںیم رھگ ےہی۔ 

یر  یہ اہییں ڑکلیی یک ایریزنش وہیی ںیہ وت آیدیی وطیاین ےس این یک چیب یک دیویا

یر یئگ وت ایک دین ویہ وخید یہ آیےی، ایوہیں ےن اہک ہ آیپ رکف ہن رکیں ںیَم 

دین دعب وخید  دیو  ُایس ےن رفس رپ اجیا اھت وت  دیویں اگی۔  یوخید یہ آیے کیھٹ رکیویا 

ےھتی۔  ویوید  ایانیس  ایع  صلخمی،  ایاہیی  ایل  رہب  دییی۔  رکیویا  کیھٹ  دیویایر  ییہ 

ویت  ر  ًالمع  ےئل  ے  دیت  یویر  ا اقب  یک  امجیت  اظنیِم  دییاییی،  ے  یالخیت 

یویر ایک یٹیب ںیہی۔ وضعبیں ےن اھکل ےہی۔  یایتیری۔ این ے امسپیدیاگین ںیم ایہی ا

یًالثم اہییں ریی ڈیکس ںیم امہیریے رکعیہ اصیب ریمیے اسیےن ےھٹیب ںیہی۔ 

ایویایل و وفنیس اک تہب ایخیل ریےن  یایوہیں ےن یھب ےھجم اھکل ہ امجیت ے 

یویر ہی تقیقح ےہی۔ امجییت احلیظ ےس کلم  ا یویایے اصیِب ریصبیت ایاسین ےھت 

ڑبیے  یویر  ا یھ  رظن  رہگیی  ڑبیی  یک  آیپ  رپ  ایایت  ریبیویی  یویر  ا ایدیریویی  یے 

یسک  ےئل  ے  دییہ  ایاجیم  یک  اکیم  یھب  یسک  ںیم  ریایہ  یک  دیا  ےھتی۔  ایاسین  یاہبیدیر 

رہمیاین  یویر  ا اہبیدیر  ایایالخیقی،  رکیمی،  تہب  ےھتی۔  رکیے  ایک  ںیہن  رپیویایہ  یک  یزیچ 

یویر ہی  ا ایدمیویں ے ےئل رہمیاین ایپ یک رطیح ےھت  یےھتی۔ ہی ےتھ ںیہ ہ و 

یویاقیت  ا آیپ اسب  ریےہ ںیہی۔  ایدمیی یھب ےتھ  و  یویاییع تقیقح ےہی۔ ےھجم یئک 

یویر الخیت ےس این اک قلعت ویڑیےن ے ےئل ایچ ایچ و  ا یو ایدمیویں وک ےنلم 

یویر رمعیہ یک اعسیدیت یھب بی وہییی۔  ا یلیم کت رفس رکیے ےھتی۔ آیپ وکیج 

یرضحیت حیسم ویوید ہیلع ایولیۃ ویایالیم اک ایک رکیہ آیپ ے ایس اھتی۔ ایوہیں 

مَس  وک  ایس  اسیھ  ے  ہبعک  اخیہن  یویر  ا انہپ  وک  ایس  دیویریاین  ے  رمعیہ  ا  ج  یےن 
ریاہ نک اسیریے  این اک سیتب اسیل اک اسیھ  ایہی یتھکل ںیہ ہ ریمیا  این یک  یایکی۔ 
یریہ ںیم ںیَم ےن این وک ایک ٹنم یھب اضیع رکیے وہیے ںیہن ایای۔ ایک 
یاہیت قیفشی، ر ایک ےس تبحم رکیےن ویایےی، ایالیم ایدمیت ے ےچس اخیدیمی، 
و  دیاع  ویایےی،  رکیےن  اثنیر  اجیں  رپ  ایس  یویر  ا دیقعیت  ایاہ  ےب  ےس  یالخیت 
ایوہیں ےن  ایس ںیم وکیی ابمیہغ ںیہن و ھچک  یویر  ا ایاسین ےھتی۔  ایک ےچس  یویر  یا
ایدنبیی  ویت یک  یویر  ا ایوصیل  ا  زیدییگ اہیت مظنم  ایین  ایوہیں ےن  یاھکل ےہی۔ 
�یی/�ییہصح ے ویی  زیاید ریے ےس  یرییی۔ اچیسی اسیل ےس  یے اسیھ زگیا
زیدییگ ںیم ریمیے ےئل بس ےس  یےھتی۔ یتہک ںیہ ہ ےھجم اہک رکیے ےھت ہ 
ایوہیں ےن  یویر ُایس ے دعب دیویریی زیچیں آیی ںیہی۔  ا یےلہپ الخیتی، رھپ یلمیف 
این یک دنچ  ایس ںیم  وت  ویایت ے دعبیدییھ  ُاین یک  ڈیایریی  یاہیم اصیب یک 
یوخیایںی یھب یھکل وہیی ںیھتی۔ ایک وخیایب ںیم ویہ ےتھ ںیہ ہ ایک ریایت اچیر 
اک  آیپؐ  زیایریت یکی۔ سج ںیم یل رمیہب  ویمل یک  ایہل ہیلع  یرمیہب آیرضیت یلص 
یرہچیہ آیاتیب یک رطیح کمچ ریاہ اھتی۔ آیپ ےن اہیھ ںیم ایک ایوگییھ ینہپ وہیی 
ییھ سج ںیم ےس اہیت ریوین اعشیںی لکن رییہ ںیھتی۔ آیپ ےیکت اک اہسیریا ے 
ایی ایوگییھ ےس تہب زیت اعشیںی لکن رییہ  یویر  ا یرک ےھٹیب ھچک ڑپیھ ریےہ ےھت 
ویاہیں یھکل ےہ ہ ںیَم ایک اکمین ںیم وہیں سج  دیویریی وخیایب  یںیھتی۔ رھپ 
یویر تقفش  ا اییر  ویہ ےھجم تہب  ریاہیش ذپیر ںیہی۔  اجیؓن  یاّیں  ا یںیم ویا رضحیت 
)یرضحیت  ںیہی۔  یتہک  یھب  آیدمید  وخیش  ےس  رکیم  و  فطل  اہیت  ںیہی۔  یتلم  یےس 
یّویل  ا اک  دین  ںیہی(  مگیب  یک  ویایالیم  ایولیۃ  ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  اجیؓن  یاّیں  یا
یایں  یریات وہیںی۔ ایس اسیریے ریے ںیم رضحیت ا یہصح ںیَم ُاین ے اسیھ زگیا
ویایاعیت  ویایالیم یک زیدییگ ے امشیبیر  ایولیۃ  یاجین ےھجم رضحیت حیسم ویوید ہیلع 
ایچ ھچ ےٹنھگ زگیر  وخیایب ںیم یہ  ا س ے دعب ب  انسیی ںیہی۔  ایایت  یویر  یا
ویایالیم ے  ایولیۃ  یویر رضحیت حیسم ویوید ہیلع  ا یاّیں اجیؓن  ا یےئگ وت ںیَم رضحیت 
ایس  یریات وہیںی۔  این ے اسیھ زگیا ویاہیں  دین  اسیریا  یویر  ا اجیات وہیں  یاکمین رپ چنہپ 
ے  ابمیریہ  اییِت  ایین  ےن  ویایالیم  ایولیۃ  ہیلع  ویوید  حیسم  رضحیت  یدیویریاین 
ہی  ریایا ہ ب  ایریے ںیم  یویر ضعب دقمیایت ے  ا انسیے  ویایاعیت  یامشیبیر 
یویر رھپ ویی ے زنیویل اک  یویر ہی ویی یکی۔ ا یایت وہیی وت دیا ےن ےھجم ہی ایاہیم ایک ا
وخیایب  ایس  ایافیظ یھب اتبیےی۔ رھپ  ویی ے  یویر  ا انسیای۔  ایل  اسیریا  یویر  ا یرطیق 
یںیم یہ ایم وک ںیَم ویاہیں ےس ریتص وہیای۔ وخیایب ںیم ہی وگتفگ ایافیظ ے ریگ 
ایاسیس یک لکش ںیم وہییی۔  ایک  یویر ہن یہ وکیی لکش رظن آیی ہکلب  ا یںیم ںیہن 
ایوہیں ےن ےھجم وخیایب ںیم دیاھی۔ ےھجم ےتہک ںیہ ہ ںیَم وفیت وہ  یایی رطیح 
ایس رپ ںیَم ےن ُایںیہن اہک ہ  یویر آیپ ےن ریمیا انجیزیہ ڑپیا ےہی۔  ا یایگ وہیں 
یویر ایب اھیا اھیؤی۔ ایس ے دعبیےتہک ںیہ ہ ریمیی آیھک  ا یاہیں ہی چس ےہی۔ اجیؤ 
ویایزیےی۔ ایین امہمیی ےس  ایرفیدیویس ںیم  ُایںیہن تنج  اعتیٰی  ایہل  یلھ یئگی۔ 

یاسیج ہ ںیَم ےن اہکیایک اب ریہ اہییں ویے ںیم ریےہ ںیہی۔ امجییت 
یدیایت یھب ریایاجیم دیےت ریےہی۔ ےلہپ وت رضحیت ۃفیلخ ایحیس ایرلیایع ریہم ایہل 
یاعتیٰی ےن ایویویدیہک فلتخم وہگجیں رپ این وک اییھ الیزیوتمیں یک شکشیپ وہیی رییہ 
ایاتسین  دیی یھ ہ ںیہی  ایاجیزیت ںیہن  اجیےن یک  ایر  ایاتسین ےس  این وک  یےہ 
یںیم ریںیہی۔ ڑپیے ےھکل یھب ےھتی۔ ایےن اکیم ںیم یھب ایر ےھت نک رھپ آیپ وک 
ےھکل  ڑپیے  ہ  ے  ایس  ایویوید  نک  یھی،  دیی  دیے  ایاجیزیت  ںیم  �ییء  �ی �ی �ی
یےھتی، ایےن نف ںیم یھب اہمیریت یھ نک یھبک ہی ایاسیس ںیہن وہیےن دیا ہ ںیَم 

رضحیت  دعب  ے  ٹنم  دنچ  رہھٹیای۔  ںیم  اخیےن  امہمین  یویر  ا اچنہپ  اقیدیاین  یاسیھ 

یایظ ایدم یلع اصیب رمیویم ریی ایہل اعتیٰی ہنع ےن دیویدیھ اک ایک الگیس دیای۔ 

یریمیی بیج ںیم ےسیپ ںیہن ےھتی۔ ایس ےئل ےن ےس ایاکنیر رک دیای۔ آیر ُاین ے 

یےنہک رپ ہ ریچ ےس ہن ڈیریںی۔ آیپ وک ےسیپ ںیہن دیےن ڑپیں ےگی۔ )یدیویدیھ 

ییپ ںیلی(ی۔ دیویدیھ یپ ایلی۔ ایدم ہل ٰیل ذیایک ہ اقیدیاین ںیم بس ےس یل ذغیا 

یدیویدیھ یلی۔ ریمیی ویویدییگ ںیم تہب ےس ولیگ آیے رگ یسک وک یھب دیویدیھ اک 

یالگیس ںیہن دیا ایگ )یرصیف ےھجم یہ دیویدیھ اک الگیس شیپ ایک ایگی۔ ےتہک ںیہی( 

یںیَم ایی ریویز ےس ایب کت ر زیچ اک ایویایف وہیںی۔ رھپ رضحیت حیسم ویویدؑ ےس 

ولیگ تعیب رکیےن ےگل وت وضحیؑر  ریےہی۔  دیریایت رکیے  ایایت  یالی۔ وضحیرؑ 

دیا  یےن وخید یہ ےھجم یھب تعیب ے ےئل اہکی۔ ںیَم ُایس ویت وضحیرؑ ے ایؤیں 

آیج احصیویبیں یک رہفیت ںیم  ویریہن  اکیم آ ایگ  ایک ونجین اھت و  یریاہ اھتی۔ یہی 

آیاتی؟ ایم سک رطیح  یریمیا 
رکیدیی ایاسیں  ہچ  ہ  ریدیم  ریدیوت  ونجیں  یایے 

ہی(  ںیہ  رکیے  ایبین  آیےگ  ی)یرھپ  تََشٓاُء۔  َمْن   
ّ
الُْمْلِکی…ی…تُِعُز ٰمِلَک  ُہَمّ 

ٰ
اَلّل

ریوین یلع اصیب رمیویم وک میلعت  یویر ایظ  ا یّویلؓ ےن زیومیں اک الیج ایک  ا یۂفی 

و  ے  )یرییویں  ریےہی۔  دیےت  میلعت  وخید  ںیم  دعب  یویر  ا دیا  رک  رقمیر  ےئل  یے 

ریوین یلع  ایظ  یویر رضحیت  ا یویلؓ ےن ایک  ا ُاین اک الیج رضحیت ہفیلخ  یزیم ےھت 

یایویلؓ رھپ میلعت دیےت ریےہی۔ رھپ آیےگ ےتھ ںیہ ہ یئم  ا ایحیس  یویر ۃفیلخ  ا یاصیبؓ 

حیسم  رضحیت  ب  ںیم  �ییء  �ی �ی �ی یئم  ریےہی۔ی(  وہ  ے  اقیدیاین  ہی  ںیم  �ییء  �ی �ی �ی

یویؓل وک  ا یویر دعب ںیم رضحیت ہفیلخ  ا ایالیم ایوہیر رشتیف ے ےئگ  یویوید ہیلع 

یّویلؓ ےھجم یھب اسیھ ے ےئگی۔ رضحیت حیسم ویوید  ا ولبیایا وت رضحیت ہفیلخ  ییھب 

یہیلع ایالیم یک ویایت ے ویت ںیم آیپ ے دیایںی ایزیو ںیم ڑھکیا اھتی۔ ایوہیر 

ایہل اعتیٰی  یویل ریی  ا یےس انجیزیے ے اسیھ اقیدیاین آیای۔ ب رضحیت ہفیلخ 

یہنع ےن ایغ ںیم ولیویں ےس تعیب یی۔ ںیَم ُایس ویت اچیریایی رپ آیپ ے 

یویر رضحیت ریم  یویلؓ ےن ُایس ویت و رقیر یک ا یاسیھ اھٹیب اھتی۔ رضحیت ۂفی ا

یایرص ویایب اصیبؓ ےن ریو ریو رک و اعمیی اییگ ویہ ریمیے دیایغ ںیم ایب کت 

اکمین  ویایے  ایغ  رھپ  یئگی۔  یک  یدیا  ا انجیزیہ  دعبیامنیِز  ے  تعیب  ےہی۔  ریاہ  یویج 

یاتیر  ا یویر رہچیے ےس ڑپکیا  ا ریاھ ایگ  زیایریت ے ےئل  اتیویت  اک  یںیم رضحیت 

زیایریت رکیے وہیے رشمیی  دیریویایزیے ےس زگیر رک  یدیا ایگی۔ ولیگ رغمیی 

اجیےی۔  لکن  ےس  یدیریویایزیے 

)یریغیوبطمیہی(  احصیہ  ریویایایت  ریرٹیز  اصیبؓ  اعیم  ومحمید  دیس  رضحیت  ی)یریویایت 

�یی( �ی �ییات  �ی �ییہحفص  ربمن  یریرٹ 

یویر  ا ڑتیپ  ایک  ویایاعیت ےھت وہنجیں ےن  زبیریویں ے دنچ  این  ہی  یوت 

ایای۔ وک  ویوید  حیسم  ویایے  آیےن  ےس  ینگ 

یدیس ومحمید اعیم اصیبؓ  اک و ویایہع ےہ ہی یھب دیریایل دحیث ںیم و آیا 

یےہ ایں ہ ےتٹسھگ وہیے ونٹھگیں ے ل یھب لچ ے اجیا ڑپیے وت اجیای، ُایی یک 

یایک لکش یتنب ےہی۔ سک دیر فیلکت ُایاھیی ےہ نک ایک زعیم اھت سج ےس ویہ 

این احصیہ ے  ایہل اعتیٰی  ایین زنمیل وصقمید کت ےچنہپی۔  اکیر  آیر  یویر  ا ریےہ  یےتلچ 

یویر ںیمہ یھب ایےن ایامین و ایاقین ںیم رتیی اطع  ا یدیریاجیت وک دنلب ریایات الچ اجیے 

ویہ حیسم ویوید وک اچہپیےن  یویر اعیۃ اینیمل ے یھب ےنیس وھیے ہ  ا یریایےی۔ 

یویر ہی و آیایت  یویایے وہیں ات ہ ایہل اعتیٰی یک ریاض ایل رکیےن ویایے ںینب ا

ویایے وہیںی۔ آیرضیت یلص  این ےس یھب ےنچب  این رپ وٹیی ڑپ رییہ ںیہ  یآیلک 
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یویر ڑپھتیویں ےس  یدین وت ایت آ ی یئگ وہ یئگی۔ ایےل دین اہبیہن انب رک ریمیی وکمیں ا
اتبیای۔ ایریہ ںیم یسک وک ںیہن  ایس ے  دییی۔یںیم ےن رھگ ںیم  اٹپیی رک  یوخیب 

�ی  3ییلیم دیویر ہبصق ڑھکگ ڈنمیی ے نی ایزیایر ںیم�ی یایا یج ےن اسکچین ےس 
ریریویزیحبص  یج  ایلی۔یایا  وھیل  اخیہن  افش  ےس  ایم  ے  �ی  اہیل�ی ڈیمیلک  یرقییش 
رپیاسیلک  ریایےت  ےچک  اسیھ  اسیھ  ے  رہنی(  وُسیےی)یوھچیی  لیم  یحبص3ی 
یک  یاییج  ا وہیں  ات  وہ  ریحیاین  ںیم  ےی۔یایب  آ  س  ویا  ایم  یویر  ا اجیے  ڑھکگ  یرپ 
تخس  ےس  ویہ  یک   arthritis ںیم  ونٹھگیں  دیویویں  ے  یاییج  رپی۔یا یتمہ 
ایاحین  ے  ایوچیں  ریمیے  ےن  آیپ  یتخس  بس  اھتی۔یہی  اھبیریی  مسج  یھی،  یدیرید 
ایرگیزیی ے  یریدیوی،  ا دیویریے وچبیں وک  یویر  ا یکت ربیدیایت یکی۔یرھگ ںیم ےھجم 
دیےتی۔یرہظیرصع یک  دیریس  ایالیم یک بتک اک  یاسیھ اسیھ رضحیت حیسمِ و وید ہیلع 
ریوکیع  ایک  ایک  یویر  آیِن رکیم ے رک ھٹیب اجیےیا ایان رق  ایان  یامنیز ے دعبیمہ 
رہمیایی  ایس  یک  یج  ےی۔یایا  اج  دیریایے  مہ  یویر  ا ڑپیےت  رتیہم  یاییج  یڑپیےتی۔یا
یے ایث ایب کت مہ نہب اھب وییں وک دیا اعتیٰی ے لضف ےس رق آیِن رکیم اک 

ایدمهللا آییی۔  ایایہل یھبک وک ی لکشم شیپ ںیہن  ا  ایا  یرت ہم ےنھجمس ںیم 

زیدییگ زیدییگیویفِ  یویفِ 
یریمیے رپیا رمیی اک ایاحین ایس رک ے یہ مہ ہبصق ڑھکگیڈنمیی ںیم لقتنم 
( یک یٹھچ  اہ ی وکسیل  ۔  ۔یی  )یڈیی  اہیی وکسیل  ویریڈ  ڈیرٹیٹ  یوہ ےئگی۔یںیم 
�یی- �ی �ی یامجیت ںیم دیایل وہ ایگی۔ ںیم آ وھٹیں امج ت اک اطیب ملع اھت ب �ی
زید یگ ے ویویع رپ  ویفِ  ویدؓ ےن  �ییء ے گل گھب رضحیت حلصم و  �ی �ی �ی
ایا یج ےن  یلسل ھچک ابطخیت دیےئی۔یاین ابطخیت ےس أتمیر وہیرک ایک ریویز 
�ییمت ےن رضحیت اصیب ے ابطخیت ےنس ںیہی۔ ایہل ےن ےھجم اچیر  �ی یےھجم ال رک اہک 
ایہل ے ریےت ںیم  دیو ےٹیب  ایےن  یےٹیب دیےی ںیہی۔ ریمیی وخیا ش ےہ ہ ںیم 
یویف رکیویں ۔یدیو دیای دیایریی ںیم ڑپیے وہ ے ںیہی۔ ےلہپ رینمیویف اھت دیہش 
یوہ رک ایہل ے ا س ےہی۔یایب مت بس ےس وھچ ے وہ مت دیا یک ریایہ ںیم زید 
�ی  �ی ییگ ویف رک دیو ات ہ ریمیی زیدییگ ے دیو ویں ڑلپیے اسکییں وہ اج ںیی۔
یایم امج ت  ا یویریرضحیت  ا ایا یج تہب وخیش وہیےی،  اہیں ںیم ویایب نس رک  یریمیا 
ایاثییؓ یک دیت ںیم ویف یک وظیریی ے ےئل ریہض ھکل  ایحیس  یایدمیہی ۃفیلخ 

یدیای۔ رضحیت اصیب ےن ایک ہب ںیم ذیرک ر ا ا ہ
این  زیدییگ یک رحتیک ے ویایب ںیم و دیر وخیایںی آ ی ںیہ  �ی ویفِ  �ی
ریمیی  ایایریہ  ہی  اک  وضحیر  اید  �یی۔  ںیہ�ی وھچیے  تہب  اییھب  وت  ایک  ےس  یںیم 
یرطیف اھتی۔ ھچک دیویں ںیم دیرت ریشبت ےس ایا یج ے ایم دیا ت آ ی ہ وضحیرؓ ےن 
یویف وظیر ر ا ایل ےہی۔ رٹیک ے دعب ہچب وک اجیہع ںیم دیا ل رکیا ںیی۔یایی 

یہل یزیایہن ںیم ںیم اظنیِم ویتی ںیم یھب ایل وہ ایگی۔یایدمُ

دیایہل دیایہلیاج ہع یک اجبیے اک ج ںیم  یاج ہع یک اجبیے اک ج ںیم 
یرٹیک ایس رک ےن ے دعبیایا یج ےھجم ےیرک 
ریویہ ےچنہپی۔یویایی  دیایےن  دیا ہل  ایدمیہی ںیم  یاج ہع 
ریی  تخس  ںیم  ریویہ  اھتی۔  دین  اک  دیھ  یویر  ا ہنیہم  یاک 
ییھی، اتیےگ رپ دیسیے اجیہع ںیم ےچنہپی۔یاجیہع ںیم 
ایا یج یک  دیو ایٹھچیں ںیھتی۔  ایہن ولیھکیں ے دعب  یاس 
وک  ہع  اج  اھتی۔  ویش  یویر  ا یتخس  دیر  یسک  ںیم  یتعیبط 
یویایاطیء  ا ا  یدنب ا رک اجیہع ے رپیلپ رضحیت و ا 
یاجیدنلیریی اصیب ے وکیایریر رحتیک دید ےچنہپی۔ 
یرضحیت ویولیی اصیب ےس ال اقیت ے ویت ےب 
�ییو ولیی اصیبی! ول یج رق ا ی اک  �ی ییفل ےس اہکیہ 
ا دیںیی۔  ایےس اہجیں اچ ںیہ  یرکیا ے آ ا وہیںی۔ 

�ی الچی۔�ی ویایس  وت  رییہ ےہ ںیم  یےھجم تہب ریی گل 
اج ہع ںیم وت یٹھچ ےہی۔یآیپ  ا ہ  ا  ر  ولیی اصیب ےن  یرضحیت و 
�ییتخس  �ی ایایہ  ویایدِ رتحمیم ےن ر  دین ے دعب اج ہع آ اج ںیی۔  دیو  یرہھٹیںی۔ 
�ییوت  �ی ا ا  ر  ایا ےن  �یی۔یرضحیت و  ریک ںیہن اتکس�ی زیایدیہ  یریی ےہ ںیم اہییں 
ایمی۔یایے رک  ا  ڈیا رٹ نب رک  ویاہیں ےس  دیں  دیا ل رکیویا  اک ج ںیم  ایےس  یرھپ 
ریٹ  ںیم  اکیج  ںیم  رطیح  ایس  �ییانچیہچ  �ی ےہی۔ اتکس  رک  ت  د  یک  ہلسلس  یے 
ای۔یریمیی ریا ی ںیم زمیویریی آیڑیے آییی۔  دیایل وہ  یایرییرپیی ڈیمیلک ںیم 
یایف ایس ی ںیم ایےن ربمن ہن آ ے ہ ڈیمیلک اک ج ںیم دیا ہل ل اتکسی۔ زفیسک 

ریےہی۔ مک  ربمن  ریمیے  ایث  ے  ویایایت  اسیی  ںیم  رٹسمیکیی  یویر  یا
دیا ہل ایلیاہجیں رکیٹن  ایال ہیم اکیج ویل ا زنئ ںیم  ایس ی ںیم   ی 
ایرگیزیی ے اضم نی ےھتی۔یزیویایول یج  یویر  ا ول یج  زیویا  ریاہی۔یا ینٹی،  یوہیلٹ ںیم 
یویر  ا یویر ی ایس ی ںیم ریٹ الکیس ا ل یک ، اک ج اک ڈیمیل  ا ریاہ  یویل  ا یںیم 

الی۔ آیرن  آیف  یریویل 

یویر ی آ ی اک ج ےس ویا یگتسب ا یویر ی آ ی اک ج ےس ویا یگتسبیو ڈل ڈیمیل  ا یو ڈل ڈیمیل 
�ییء  �ی �ی 3ی ایلی۔  ہل  دیا  ںیم  یج  ذیویایول  ی  ایس  ایم  ںیم  ویوییرییٹ  اجنپیب   
 Sirیویر ا یک  زینش ا ل  وپ  ایاحین ںیم ریٹ الکیس ریٹ یک  اسیایہن  یے 
William Roberts Gold Medal ایل ایکی۔یایا یج ےن وفیریًا 
ایدم  دیای۔یرضحیت رمیزیا ا رص  یرضحیت اصیب یک د ت ںیم رحتیریًا ر ض رک 
ویاین رکیںی۔ ںیم ےن ویم ریا یک  ج  اک  آیی  ی  آیایہ  ویایب  یرپیلپ ےس 
یک  ایبیولییج  رچکیلیر  ریویہ  اکیج  ایالیم  میلعت  ںیم  �ییء  �ی �ی 3ی ربمتس  دعب  ے  یالییت 
رمع  یک  اسیل  دعب�ی�ی  ے  دیت  3ییاسیہ  �ی ۔یایدمیہل  ایک  اجین  ےس  یتیثیح 

ہل ایدمُ  وہیای۔  ریاٹیر  ےس  ج  اک  �ییءیوک  �ی �ی �ی �ییربمتس  یںیم�ی

دیریوخیایت  یک  دیاع  ایک  دیریوخیایت   یک  دیاع  ایک   
ایدم ریشبیرم ویم  ڈیایرٹ ریصن  ایاتید رپیو رسیف  ایےن ایبیولییج ے  یآ ر ںیم ںیم 
یے ےئل دیریوخیایتِ دیاع رک ا اچیات وہیں ۔ و وصیف میلعت ایایالیم اکیج ایوہیر ںیم 
�ییءیںیم اجنپیب و وییرییٹ ے ایم ایس ی ذیویویایولییج ںیم  �ی �ی یویر �ی یاطیملع ریےہ ا
ایایالیم اکیج ریویہ ںیم ریمیے  �ییء ںیم میلعت  �ی �ی �ی یلس�ٹ ےھتی۔ آیپ  یویڈل ڈیم�
دین و وصیف  ریویہ ںیم ہعمج ے  ایافقً�ا دجسمیایٰیص  �ییءیںیم  �ی �ی یایاتید ےھتی۔�ی
ی، وخیش وہ ے ہ ںیم این یک ہگج رپ اکیج ںیم  یےس ال اقیت وہ ی ۔ اعتیریف وہیا
ایز  یویریریغ  ا ےھت  ےئگ  ےئل  ے  میلعت  ایٰیل  ایرمیہک  وہیںی۔یآیپ  ریاہ  دیے  یڈیویی 
ایریاید یک تخس اخمیتف ںیم لصیف آیایدیڈیمیلک اکیج ںیم زفیایولییج ے  یامجیت 
یرپیویرسیف ریےہی۔ آیپ ےن ںیمہ تہب تنحم ےس ڑپیایا اھتی۔یآیپ ھچک ریہ امیر 
ایابیب ےس رم ویم یک دنلبیئ  ی۔  ہ و انا الیہ را جعون 

ٰ
یریہ رکیویایت ا ےئگی۔ انا لّل

دیریوخیایت ےہی۔  دیاع یک  یدیریاجیت ے ےئل 
ی٭ ی٭ی…ی٭ی…

یتہب ڑپیا اھکل وہیں ات ہ ربکت دیپیا ہن وہی۔ ریمیا این ےس الہپ ریایہط رضحیت ۃفیلخ 
یایحیس ایرلیایع یک ویایت رپ انجیزیے ےس ےلہپ وہیای۔ ب ںیَم ایاتین ےس اہییں 
ایالیایت ے ومضمین  ایاس صخش و اہیت اعیزیی ےس فلتخم  یآیا وہیں وت ایک 
ایالین ایع رکیےن ےھتی،  یانب رک ا ریاہ اھتی۔ ویکیہک ُایس ویت اکیم وہ ریےہ ےھت 
یایم ی ایے رپ دیےن ےھتی۔ ب یھب این وک اہک ہ ایس رقفیہ وک ایس رطیح رک 
یدیں ا ہی ہی ظفل انمیبس ےہ وت ریغب یسک وچیں رچیا ے وفیریًا دبتییل رک دیےت ےھتی۔ 
یویر ےھجم  ییھبک ہی ںیہن اہک ہ ںیَم امیم رمع اہییں زگیایر اکچ وہیںی، ڑپیا اھکل وہیں ا
ایس ےئل ریمیا ومضمین یہ رتہب ےہی۔ سج رطیح اہک  یزیاین ںیم یھب اہمیریت ےہ 
یایگ ُایس رطیح دبتییل رک دییی۔ این یک اعیزیی یھب ر ایک ے ےئل ایک ومنیہن 
ییھی۔ این اک دیت اک ذجیہ یھب ر ایک ے ےئل ومنیہن اھتی۔ الخیت یک ایاطیت 
یویر ایک ومنیہن یھی۔ ب ریاٹیر وہیےن ےگل وت ایس ےس  یویر تبحم یھب اثمیی یھ ا یا
یےلہپ ایوہیں ےن ےھجم اہک ہ ہی ویرکیی وت ںیَم رکیریاہ وہیں نک تہب ریہ ےس 
یویر تقیقح یھب یہی یھی۔ یئک رمیہب  ا یریمیی ہی وخیایش ےہ ہ ںیَم ویف رکیویں 
یےلہپ یھب ےھجم ہہک ےکچ ےھت ہ ںیَم ایےن آیپ وک ویف رکیا اچیات وہیںی۔ نک ںیَم 
یُاین وک ہشیمہ اہک رکیات اھت ہ آیپ ایس ویت اہجیں ںیہ ویاہیں آیپ یک رضیویریت 
ریےہ ےھت  اکیم رک  ہی  وکیویف یہ ںیھجمسی۔ ہکلب سج رطیح  آیپ  ایےن  یویر  ا یےہ 
زیدییگ ےس ڑبیھ رک رک ریےہ ےھتی۔ ر اسیل ہی ےھجم ایدیدیاہیی یھب  ویایفِ  یایک 
یرکیویایے ریےت ےھتی۔ ایب این یک ریاٹیریٹنم یھب وہ یئگ یھی۔ رھپ دیویایریہ یھب 
ویںیہ  یاین وکیرٹیٹک ل ایگ اھتی۔ ںیَم ےن یہی اہک ہ ب کت الیزیت ےہ 
ایہل  ایایء  یویر تمکح ےس  ا یریںیہی۔ ویںیہ آیپ یک رضیویریت ےہی۔ ڑبیی ریأیت 
این  دیدیی وہیی یھی۔  این یک وخیی  دیےت ےھتی۔ وتعیبیں رپ  اکیم ریایاجیم  یامیم 
ے  وکلمیں  ے  ایٹس  ڈمیل  وہیںیی۔  ویاہیں  یھب  ی�  �

یع�ت �ج� یئک  ےس  ذیریہع  یے 
ایاکیؤیسٹ  یویر  ا اسیب دیایی  ریےہی۔  رکیے  یدیا  ا یھب  اکیم  اک  ریایےط  ہی  یدیریایمین 
یے ایر ےھتی۔ ایس احلیظ ےس یھب این یک ویہ ےس ےھجم ویاہیں امجیوتیں ے اسیب 
یویر  ا ایمہ اکیم  یاتکیب یک وکیی رکف ںیہن وہیی یھی۔ ایس ے الیویہ یھب تہب ےس 
یایمہ اسمیل وک لح رکیےن ے ایریے ںیم ب یھب این وک اجیھب ایگی، ایوہیں ےن 
یویر ایرث آیے  ا یڑبیی وخیش ایولیی ےس ویہ امیم اکیم ےئکی۔ ب یھب اہییں آیے 
آیریایم رک ںیلی، دجسم چنہپ  وت  وہیے ںیہ  آیے یہ ہی ںیہن ہ ےکھت  یریےت ےھتی۔ 
رکیےی،  یدیا  ا ںیم  لضف  دجسم  امنیزیں  امیم  ریےت  اہییں  دین  ےنتج  یویر  ا ےھت  یاجیے 
ایوہیں ےن رھگ یھب اہییں رقیب ایل وہیا اھتی۔ الخیہ ہی ہ ہی الخیت  یایس ےئل 
این ے  ُاین دمیدیاگیریویں ںیم ےس ےھت و یقیقح اطلسیِن ریصن وہیے ںیہی۔  یے 
وقتیٰی  ایےس  اعتیٰی  ایہل  ےہی۔  وہیا  الخیدیپیا  ڑبیا  تہب  ایک  ےس  وہیےن  یریتص 
یویر اکیم رکیےن ویایے اکیرین ہشیمہ الخیت وک اطع ریایات ریےہی۔ ایےن اییر  یاعشیر ا
یرکیےن ویایے دیا ہپ رھبیویہ ےہ ہ این ےسیج ایوھیں اطلسیِن ریصن اطع ریایے 
ُاین  یویر  ا دیریاجیت دنلب رت ریایات الچ اجیے  ایہل اعتیٰی رمیویم ے  ایہلی۔  ایاشیء  یاگی۔ 
یویر  ا این یک دیایت یک لیصفت  ایےن اییریویں ے دیویں ںیم ہگج دیےی۔  یوک 
یاین یک ریسیت یک لیصفت تہب یبمل ےہی۔ ُاین ے اجیےن ویایے ایدی ےہ این ے 
این ےسیج ےب سفن اکیرین  ایہل اعتیٰی ویے امجیت وک یھب  یایریہ ںیم ںیھکل ےگی۔ 

ایرص وہی۔ و  یویر یٹیب اک ایی  ا این یک ویبیی  یویر  ا یاطع ریایے 
ریایای: یہب اثیہی ےس لبق وضحیر ےن 

ایسیک  ے  جب  ایک  �ن 
ش �مس

ن
�
ریا ہی  ہ  یھ  ایالطیع  یک  ویایولیں  ایے  ی  یایم 

یٹنم ےسی، ایک جب ے اچیسی ٹنم کت سیب ٹنم حیحص ںیہن رییہی، وت و ہب 
دیھک ںیلی۔  Repeat ویہ رھپ  دیھک ےک  یںیہن 

دیاع یک  دیاعیآیج  یک  یآیج 
ُہّمَ 

ٰ
َک۔اَلّل ُحّبَ یَُبّلُِغِنْی  ِذْی 

َ الّ َوالَْعَمَل  َک  ّیُِحّبُ َمْن  َوُحّبَ  َک  ُحّبَ اَْسَئُلَک  ْی 
َ ِانّ ُہّمَ 

َ
اَلّل

) ت ا عــو لد ا ب  کتــا ی  مــذ تر َک اََحّبَ ِالَّیَ ِمْن نَْفِسْی َواَْھِلْی َو ِمِن الَْمٓاِءالَْبارِِد ) اْجَعْل ُحّبَ
ایس یک تبحم یھب و ھجت ےس اییر  ایویر  ایہل ںیم ھجت ےس ریتیی تبحم ایات وہیں  �ییایے ریمیے  �ی یرتیہمی: 
ی!یایاس رک ہ ریتیی  یرکیات ےہی۔یایویر ایس اکیم یک تبحم و ےھجم ریتیی تبحم کت اچنہپ دیےی۔یایے ریمیے دیا
�یی۔ اییھ ےگل�ی ایویر  زیایدیہ اییریی  ایی ےس یھب  ایویر ڈنھٹیے ریشیں  ویاییل  ایل  ایین اجینی،یایےن  یتبحم ےھجم 

دّیسیایرضحیت  یایم  ا اییریے  امہیریے  ےہی۔  دیاع  اجیع  یویر  ا اییریی  تہب  یک  اییہ  تبحمِ  وصحیل  یہی 
دیاع ے ڑپیےن یک  ایس  ایزعیز ےن امجیت وک  ایہل اعتیٰی رصنبیہ  ایدّیہ  ایاخیس  ایحیس  ایدم ۃفیلخ  یرمیزیایرسمیویر 

ےہی۔  ریایی  ینیق 
یری( ریدیا ومحمید  دیہی  ی)یرمیہلی: 

�ی ہحفصی: رفسیایز  اک  کت  ریویہ  اکیج  ایایالیم  میلعت  ےس  اقیدیاین  وکسیل  ایایالیم  میلعت  یہیی: 

https://www.alfazlonline.org/
https://www.alfazlonline.org/
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آیریایء ایویر  یںیم  یآیریزلکی،  اضمینیی،  یایےن 
وجھبیایںی  رپ  ایک  یسک  ےس  ںیم  ذیریایع  ذیل  یدیریج 

ؤیڈ ںیم ےچنہپیوت اچھک چھک رھبیی  ایایالیم اک ج یک ریا  یریویایہن ایکی۔یب مہ میلعت 
یاچیر ایچ وسبیں ے رید ایک ایژ دیایم اھتی، ایک رطیح یک خیچ و اکپیر یھ ۔ اھبیی 
یویر ایک سب یک یلھک ڑھکییک ےس ایدیر دیےنل  یرینمیےن ےھجم ایزیویؤیں ںیم ا اھ ایل ا
ییک وک ش یکی۔یربھگیایٹ ےس ںیم ےن ریویا رشیویع رک دیای۔ دیو دیہع یک وک ش 

ویا س آ ےئگی۔ ایویی ے اعیم ںیم رھگ  یویر مہ  ا یریایاگیں یئگی۔یںی یلچ ںیئگ 
یویر وٹیےتی۔ ایک ایم   تخس ا و ی یھی، رطیح رطیح ے وصنمیےب ےتنب ا
ڈیر  اکٹھکی۔یبس  یزیہ  ےھتیدیریویا ے  وہ  ےھٹیب  ںیم  ویی  ا  ےئک  دنب  یزیہ  دیریویا یب 
ویایز  یےئگی۔ ایس اج رک وپ اھی: وکین ےہی؟ ایر ےس اخیہ زیاید اھبیی ویر ا دم یک آ 
ایوہیں ےن اتب ا  یزیہ وھیایبس ےس ےل ےلمی۔  دیریویا �یی۔  �ی ںیم ویر ا دم�ی ییھ�ی
یویر حبص ےس امہیریے رھگ اک ہتپ رک  ا یویہ ایک وف یج ریک رکیل ںیمہ ےن آ ے ںیہ 
یدیا ایک ےسیک  ا ایب مہ کت ےچنہپ ںیہی۔یمہ بس ےن دیا اعتیٰی اک رکش  یے رک ے 

ہل ایدمُ  دییی۔  رک  دیپیا  ایدی  ںیم  یایایدییی 
یاییل حبص مہ ایتیر وہ رک وسبیں یک رطیف ریویایہن وہ ےی۔ امہیریے ریک ںیم 
ایاظیم رپ ومعمیر  ِل ریےن یک ہگج ںیہن یھی۔ 

یولیگ ویایر وہ ےکچ وہ ے ےھتی۔�ت
یویر اھب ی رینم ےن اج رک اتبیای۔ امہیریے ےئل ہگج انبیی  ا ا دم  ویر  یدیایم وک اھبیی 
یویر ایاج ںی رک ںی ریںیہ ہ مت یھب امہیریے  ییئگی۔یےب یج اھب ی رینم وک ایر ایر ںیتہک ا
�ی  اگ�ی ؤیں  آ  ڈیویی ےہ ںیم دعب ںیم  �ییریمیی  �ی ایوہیں ےن اہک ہ  یاسیھ ولچیرگ 

ریںیہی۔ ریویی  یدیایی ےس  ا دیر کت  یویر ڑیھب ںیم مگ وہیےئگی۔یویایدیہ رم ویہ  یا
یویر ریکف یک  ا ربیاسیت  اکیویایے ںیم اسیت ںی ںیھتی۔یو مِ  امہیریے   
یڑیھب یک ویہ ےس ڑسیک رپ ڈھکیے ڑپیے وہ ے ےھتی۔ ںی ریےنگ یک ریاتیر 
دیایل وہ  ایرمیرس رہش ںیم  یویر مہ رقیًاب  ا ی  ایم وہ  رییہ ںیھتی۔یب  یےس لچ 
ک 

یریےہ ےھتیہ ایک سب اک اینج لیف وہ ایگی۔ اھب ی ویر ایدم وفیج ںیم و ر مک�ی�ن
یےھت ۔ رگ ایک رک ے ؟ ر رطیف ایدیرییا اھت ھچک ویاھیی ںیہن دیات اھتی، رٹیبیی ایہم 
یںیہن یھی۔یہتپ ایک ایگ ہ یسک ے ایس ا سچ ےہی؟یآیر ایک رگسیٹ و ش اکیم 
یویر سب اٹسیریٹ وہ یئگی۔  ا ڑیں  اتیریں و  ایسچ یک ایلیتیں الجیز الج رک  یآیےی۔ 

یدیا ایکی۔ ا یبس ےن رکش 
ایک رھگ  یویریرکین رگ ںیم  ا ایوہیر چنہپ ےکچ ےھت  اجین ظیفح ےلہپ  ی   اھب 
ایںیہن  یھب  دیاکین  یک  کھتیپ  وی  وہ  ایک  ںیم  ایزیایر  یویر  اھتیا وہیا  ایل  رکیویا  ایٹ  یا 
ے  آ  رک  ے  ںیلت  و  وھچیی  وھچیی  یک  کھتیپ  وی  وہ  اجین  یھی۔یاھبیی  یئگ  یل 
ل  دقنیی  ھچک  رک  چیب  ںیم  ایزیایر  ڈنلیے  یویر  ا ے  اج  ے  رک  اصیف  ایںیہن  یمہ 
)یویایدیہ (یےن ھچک دقنیی اچب رک رییھ یھ  زیایہن اھتی۔یےب یج  یاجییی۔یایریایرفتیی اک 
ریاہ اھتی۔یمہ ا وہیر ںیم رہھٹ رکیاھب ی رینم ے اقیدیاین ےس  یریہ وہ  یسج ےس زگیا

ےھتی۔  ریےہ  رک  ایاظیر  اک  یےنچ 
یا اہگیں دیرت ےس اھب ی یک اہشیدیت یک ایالطیع یلی۔ لیصفت ے اطمیق اھبیی 

ریےہی۔  دیویایی دنبیویق ےس رک ے  ایا یج یک  اک اقم ہلب  ویریویں  آ  یاجین ھکس ہلمح 
اھپید رک  دیویایر  ایدیرییے ںیم ےھچیپ ےس رھگ یک  ریایت ے  آیویر  یآیریاکیر ہلمح 
دیا ۔ ب دیایم حبص ہتپ رک  یویر ایںیہن ٹیپ ںیم رھچیا وھگیپ رک دیہش رک  ا یآیے 
یلیھپ  ایر  ایڑتیایں  یویر  ا ےھت  ڑپیے  تچ  دیریایمین  ے  نحص  وتیاھبیی  ےئگ  یےن 
ربیی  ڑبیویں یک مغ ےس  یویر  ا یج  ی۔ ےب  جعون  را  الیہ  نا  وا  ہ 

ٰ
لّل انا  ۔  یوہ ںی ںیھت 

یھی۔ یایت 
 ایب امہیریا ا وہ ر ںیم رہھٹیےن اک وک ی ویایز ںیہن اھتی۔یوسبیں ںیم ڑبیی ڑیھب 
ییھی، انچیہچ مہ ےن ایک ڈگیے ویایے ےس ایت یکی۔ ایس ےن اسکچین اچنہپیےن 
ایاثیہ اھتیڈگیے رپ  امہیریا و یھب  یویر  ا یی۔یمہ  ریویے ںیم رھب  3ی  �ی ییک ا ی�ی
یویر آ ہت آ ہت زنمیِل وصقمید یک رطیف ڑبیان رشیویع وہ ےی۔ ےھجم  ید ےئگی۔یا
وجھکیر  ںیم  نیبن  اج  یک  سج  ےہ  اید  کت  اییھب  ڑسیک  یک  یویایہ  ریا و  دیریہ  یا 
ریےت  دیاھ اھتی۔  دیریت ںیہن  دیریت ےھتی۔یںیم ےن ےلہپ یھبک وجھکیر اک  یے 
یویر اچیریے ے ےئل ریےت مہ یھب ُایرت رک اھگیس ویریغیہ رپ  یںیم ب لیب آ ریایم ا
اکیر و  ۔یآیر  رییت  ریایت رھبییت  یریی  ویا یسی اھچب رکیآیریایم رک ےتیلی۔یامہیریی 
یویر مہ ایےن اگیؤیں چنہپ ےئگی۔ ا یلیم اک ہی رفسیایہل ایہل رک ے وچیےھت دین متخ وہیا 
یدیی اجین ںیمہ  دیا ای۔  ایان رظتنم ا  یویر اگیؤیں ے ول ویں وک  ا یدیی اجین  دیا  
یدیھک رک تہب وخیش وہ ںیی۔ مہ ایےن آیایی رھگ ںیم وخیب دیویڑیے رھپیےی۔ 
ڈیایل  بس  ےس  اہشیدیت  رینمییک  یھی۔یاھبیی  ایت  یک  اسیایی  ریو  یےب 
ے  اکٹ  رظنیں  رطیف  یک  یزیہ  دیریویا ویت  اھتی،یر  ایل  ربیا  اک  یج  یےھتی۔یےب 

ای۔ آ  ایب  ہ  آیا  ایب  رینم  ہ  یریںیتی، 

آیدم آیدمیایا یج یک  یایا یج یک 
 early retirement رھگیول ایایت ےس آ اگیہ وہ ے یہ ایا یج 
ے  یویریرھگ  ا ےئگی۔  چنہپ  ؤیں  اگ  ےس  ایریہق  ںیم  رشیویع  ے  �ییء  �ی �ی�ی یےیرک 
رمیی  رپیا  ںیم  دعسیایہل  وکیٹ  دیویریاگیؤیں  ےھجم3ییلیم  دیای۔  اھبنسیا  وک  یایایت 
یوکسیل ںیم دیا ل رکیا دیا ایگی۔ امہیریے ایدمیی وہ ےن یک رب بس ہگج چنہپ یکچ 
ایرٹ  ایل دحیث ڈیہ  ویایےن ےئگ  دیایل رک  ایا یج ےھجم وکسیل ںیم  ییھی۔یب 

ایس  ایگی۔یریخ  ایھج  ںیم  ثحب  ذمییب  ےس  یاییج  ا ریفیویز  یویولیی 

ںیم  ہیی،یایریہقی،  زنتیا  اخین  ایہل  ڈیایرٹیبی  ےیویایدیرمیویم  یاخیاسیر 
اقیدیاین  وکسیل  رمیی  رپیا  ایایالیم  میلعت  �ییءیںیم  �ی �ی�ی ےھجم  ےھتی۔  رپ  یڈیویی 
دیہ  اق  ے  وہ  ایاحین  ہن  ا  ایگی۔یاس  دیا  رکیا  دیایل  ںیم  امجیت  یل  یںیم 
یایایرقیآین زیاین یک فیلکت ے ایث اییھ رطیح انس ہن اکس ہکبج دیویریے  یّس�ر �

یاضمینی ںیم ایس اھتی۔ لیف رک دیا ایگی۔ ایاحیایت ے دعب ویم ریا یک ویٹھچیں 
یئگی۔ وہ   partition دیویریاین  یے 

یا اتین ے ےئل رجیت یا اتین ے ےئل رجیت 
 اقیدیاین ںیم دین دین ریغ ا ویس رہچیویں یک آ دم رشیویع وہ یئگ یھی۔یڑسیوکیں 
ے  اقیدیاین  ےھتی۔  ریےہ  آ  دیے  رپ  ڈگیویں  اتیوگیںی،  اسیاین  یویر  ا ولیگ  یرپ 
ا ویس ی ےب ینیچ ریا ت رک رییہ یھی۔ ہلحم یک  ایک ریغ  یرپ وکسین ا ویل ںیم 
یدجسم ںیم ریغ ا ویس ولیویں ےن رتسب اگل ےئل ےھتی۔ مہ وچبیں اک ایر انلکن عنم وہ 
یایگ اھتی۔ اھب ی اجین ظیفح ایرمیرس ڈیمیلک وکسیل ےس یئک دین ےس آ ے وہ ے 
یےھتی۔یرِیایم ہلحم ے ولیگ رھگیویں ںیم دنب وہ اج ےی۔ ریےت ےتسب رہشیویں یک 
َایاجیا  ایک  اید ڑپیےن یگل یھی۔  ایم  زیدییگ یک انھبنھب ٹ رِ  یوصیص یکلہ ی 
ایان رکمیویہ اسیہی اتیےن اج ریاہ اھتی۔ ا اہگیںییھبک یھبک  یایایں رپ  یریا دیا یوخیف و ریایس 

آیویایزیں یھب آ ےن یگل ںیھتی۔ یایم وک ویوییں ے ےنلچ یک 
ےتچ  و  ذیریایع  ے  ےن  اج  ایاتین  ےھٹیب  دین  اسیریا  ڑبیے  ے  رھگ   
ی، وت ویہ  یریےتی۔ فیعض ویایدیہ یک ایت یھ ہ ایر دیپیل اق ےلف ے اسیھ اج ا ڑپیا
 pramیےسیک ایان اب رفس رک ںیکس یگی۔یرھگ ے وٹسیر ںیم وچبیں یک ایک ڑبیی ی
ہی  دیا ایگی۔یوصنمیہ  ویڑیویں ںیم لیت  اکنیل رک اصیف ایک ایگی،  ایےس  یڑپیی یھی۔ 
یویر ویایدیہ وک اھٹب رک رفس ےط  ا یاھتیہ ایس ںیم ریاض اییں ویریغیہ اھچب دیی اج ںی یگ 
یایک اج ے اگی۔ ب ہی بس ھچک وہ ایگ ، ےھجم گنٹسیٹ ے ےئل ایس رپ اھٹب ا ایگ 
یا  ا یوت ہتپ الچ ہی اکیبیر یک وک ش یھی۔ مہ بس رپیاشین دیاع ںی رک ریےہ ےھت ۔ 

ےھتی۔ رپیاشین  ایگل  ںیم  ایریہق  ییج 
 اھبیی اجین رینم ڈیویی دیےن اج ے ایم وک ربیں ا ےی۔ وسبیں ے ایک 
یدیو اق ےلف اج یھب ےکچ ےھت ، ایک حبص مہ یھب ایتیر وہ رک ےچنہپی۔ ںی اچھک چھک ، رھبیی 
یوہ ی ںیھت اسفن یسفن ے اعیم ںیم ریویایہن وہیںیی۔ ایر ےہ مہ �ی ایریاید وک اہکیں 
یہگج یتلمی! ایی ایویی ںیم آ ر ڑبیویں ےن و اچ ہتپ ںیہن امہیریا ایک اننب ےہ مک ایز مک وک 
یی ایک وت مہ ںیم ےس چب اج ےی۔ انچیہچ رقیہ ریمیے ا م ڑپیای۔یریمیے دیو نیت 
یو ڑیے ، ھچک ریو ایٹیں ایک یکچب ںیم ایدیھ دیی ںیئگ ھچک دقنیی ریمیی ضیمق 
ایدم ے رھگ اک  یویر ھچک ریمیی بیج ںیمی۔یایوہیر ںیم اھب ی ویر  ا یںیم ی دیی یئگ 
�ی رمق زنمیلی، ا وہیری( ھکل رک ریمیی  یہتپی) ریبیوین و یچ ٹیگی، ربیت یلع ریویڈی، 
یویر یکچب ںیم طخ ے اسیھ ریھ دیا ایگی۔یےھجم ر ایک ےن آیوس رھبیی  یبیج ںیم ا
اسیھ  اھبیی رینم ے  دیاعیںی رک ے وہ ے  یویر  ا یآیوھیں ےس ایکسسیں ےتیل 
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