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 دووتس! اک رظن دخا ےک ےئلہ

زامہن یم امہاس  امدی  ہک امہرے  اتریکی ےک ہحہ بج  رپ یئک مسق ےک  دولں  ولوگں ےک  ارثک  ل ےن 

اور وتدیح  ہرحموموہےئ یھب یچس اامیین تیفیک ےس ہ ہوہ اامین اک دوعٰی رےتھک ہررپدے ڈال رےھک ںیہ او

 ےئل وج ہں ےکںیہ ریمے دل یم ہی رحتکی وہیئ  ےہ ہک یم اےسی ولوگ ہ ہےک یقیقح وصتر ےس ان آانش

اک الخص شیپ رکو اینپ ہوج وضح ہںاچسیئ ےک اطبل ںیہ دقمس ابین ہلسلس ادمحہی یک اس میلعت  ر   ےن 

 ےک ےئل رحتری ہرےنہ ہوہشمر فینصت یتشک ونح یم اس زامہن ےک رطخانک وطافن الضتل ےس وفحمظ

 ہرفامیئ ےہ۔ اس اتکب یم الص طخہ

 

من

 

ض
یئک وصحں یم دورسے ہ اا ہب وت امجتع ادمحہی ےس ےہ رگم 

اور رہب ہ وہ عمش دہاتی ےہ سج ےس رہ املسماحاملسمونں وک یھب اخمبط ایک ایگ ےہ  ہی  رہ ل  ن ہکلب 

ونش رک اتکس ےہ۔ ہی الخص ہوہا رچاغ ر ہتین یک ڑتپ راتھک ےہ اےنپ دل اک اھجباحااسنن وج اچسیئ اور روہ

ت حیسم وموعد ہیلع االسلم ےک اےنپ اافلظ یم ےہ اس ےئل وہ ان امتم رباکت اور ویفض ےس وخد رضح

ںیہ ۔دووتس ڑپوھ اور ہ ومعمر ےہ وج اکی اپک اور دخا ردیسہ ااسنن ےک دل رپآامسن ےس انزل وہےت

ہ۔ہؤاور رھپ ڑپوھ اور افدئہ ااھٹ ؤافدئہ ااھٹ

ہاخاسکرہ

ہرمزا ریشبادمحہ

آف اقداین۔احل روبہہ



 
 

ِحْيِم  ِن الر َّ ْْحٰ  بِْسِم هّٰللاِ الر َّ

ِرْیِم 
َّ
ُسْوِلِہ اْلک ٰ رَّ ْ لَعَّ ِ

ّل  ُدٗہ  ونُصَّ مَّ ْ ہَنَّ

 امہری میلعت

دل یک ہ ارقار رکان ھچک زیچ ںیہن ےہ بج کت  اک  واحض رےہ ہک رصف زابن ےس تعیب 

لمع ہن وہ سپ وج صخش ریمی میلعت رپ وپرا وپرا لمع رکات ےہ ہ ہزعتمی ےس اس رپ وپرا وپراہ

الکم یم ہی ودعہ ہ ہات ےہ سج یک تبسن دخا اعتٰیل ےکوہ اس ریمے رھگ یم دالخ وہ اج

اِر ےہ  َّ ْ ِِف الد   َمَّ
اِفُظ ُک َّ ْ اُحَّ

 
ینعی رہ اکی وج ریتے رھگ یک اچردویار ےک ادنر ےہ ہ ِاِِن

ہی ںیہن انھجمس اچےئہ ہک ویہ ولگ ریمے رھگ ےک ادنر ہاس ہگج ہ۔ ہیم اس وک چبؤں اگ ہ

وہ ولگ یھب وج ہ ںیہ وج ریمے اس اخک و تشخ ےک رھگ یم وبدوابش رےتھک ںیہ ہکلب 

دالخ ںیہ رواحین رھگ یم  وپری ریپوی رکےت ںیہ ریمے  ریپوی رکےن ےک ہ ہ۔ ہریمی 

اخقل الکل دخا ےہ وج ہےئل ہی ابںیت ںیہ ہک وہ نیقی رکںی ہک ان اک اکی اقدر اور ویقم اور ہ

اک اٹیب ہن وکیئ اس اک اٹیب ہ وہ یسک  اور ریغ ریغتم ےہ۔ ہن  ازیل ادبی  وہ دھک ہ۔ ہاینپ افصت یم 

ڑچےنھ اور رمےن ےس اپک ےہ۔ وہ ااسی ےہ ہک ابووجد دور وہےن ہ ہ ہا اھٹےن اور بیلص رپ

س ہےک زندکی ےہ اور ابووجد زندکی وہےن ےک وہ دور ےہ اور ابووجد اکی وہےن ےک ا

ااسنن یک رطف ےس بج اکی ےئن رگن یک دبتیلی وہظر یم ہ ۔ یک ایلجتت اگل اگل ںیہ

وہ اکی این وت اس ےک ےئل  اور اکی یئن ہآوے  ی دخا نب اجات ےہ 

ّ ج ل

 

ت

ےک اسھت اس ےس ہ ہ
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ہی ںیہن  ہاعمہلم رکات ےہ اور ااسنن دقبر اینپ دبتیلی ےک دخا یم یھب دبتیلی داتھکی ےہ رگم

اور امکل ہآ ہہک دخا یم ھچک ریغت ازل ےس ریغ ریغتمّ  وہ  راتھک ےہ نکیل اجات ےہ ہکلب  اتم 

وہےت ںیہ وت دخا یھب اکی ہ ہ یک رطف ااسنن ےک ریغتیکین ہبج ہوتق ہےک ہاتااسنین ریغتّ

ییئن ہ

ّ ج ل

 

ت

اور رہ اکی رتیق ایہتف احتل ےک وتق وج ااسنن ےس ہ ہ ہ ےس اس رپ اظرہ وہات ےہ 

 وہظر یم آیت ےہ دخا اعتٰیل یک اقدراہن ہ

 

ت

ی

ّ ج ل

وہ ہ۔ ہیھب اکی رتیق ےک اسھت اظرہ وہیت ےہ ہ ہ

وہیت ےہ۔ ہ اظرہ  اعدت دبتیلی  اخرق  دالھکات ےہ اہجں  ا یس ہگج  دقرت  اعدت  اخرق 

وخارق اور زجعمات یک یہی ڑج ےہ ہی دخا ےہ وج امہرے ہلسلس یک رشط ےہ اس رپ اامین ہ

ا  س وک دقمم روھک ہالؤ اور اےنپ سفن رپ اور اےنپ آراومں رپ اور ا س ےک لک اقلعتت رپ 

اور یلمع وطر رپ اہبدری ےک اسھت اس یک راہ یم دصق و واف دالھکؤ داین اےنپ اابسب اور ہ

اےنپ زعزیوں رپ اس وک دقمم ںیہن ریتھک رگم مت ا س وک دقمم روھک ات مت آامسن رپ اس یک ہ

دق دالھکان  اشنن  اجؤ۔ رتمح ےک  اس ہامجتع ےھکل  مت  رگم  اعدت ےہ۔  یک  دخا  می ےس 

س اعدت ےس ہصح ےل ےتکس وہ ہک مت یم اور اس یم ھچک دجایئ ہن رےہ اور ہیم ااحتل 

اور اہمترا ہ اور اہمتری وخاںیشہ اس یک وخاںیشہ وہ اجںیئ  اہمتری رمیض اس یک رمیض 

ڑپا ہ رپ  آاتسہن  ا س ےک  انرمادی یم  اور  اییب  رماد  اکی احتل  رہ  اور  وتق  اکی  رہ  رس 

 رکو ےگ وت مت یم وہ دخا اظرہ وہاگ سج ےن دمت ہرےہ ات وج اچےہ وس رکے ارگ مت ااسیہ

ےہ ایل  اپھچ  رہچہ  اانپ  راض ہ۔ ہےس  یک  اس  اور  رکے  رپ لمع  اس  وج  ےہ  یم  مت  وکیئ  ایک 

اکاطبل وہ اجےئ اور اس یک اضقء ودقر رپ انراض ہن وہ وس مت تبیصم وک دھکی رک اور یھب ہ

ا س یکہ اور  اک ذرہعی ےہ   وتدیح زنیم رپ الیھپےن ےک ہدقم آےگ روھک ہک ہی اہمتری رتیق 
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ای ہ ان رپ زابن  ا س ےک دنبوں رپرمح رکواور  اور  ےئل اینپ امتم اطتق ےس وکشش رکو 

اور یسک رپ ہ اور ولخمق یک الھبیئ ےئلیک وکشش رکےت روہ  اہھت اییسک دتریب ےس ملظ ہن رکو 

وہ اگیل داتی وہ رغ دو وگ  اور یسک وک اگیل تم  اور ہربکت ہن رکو وگ اانپ امتحت وہ  اور میلح  بی 

درد نب اجؤ ات وبقل ےئک اجؤ۔ تہب ںیہ وج ملح اظرہ رکےت ںیہ ہ
م
کین تین اور ولخمق ےک ہ

 ںیہ تہب ںیہ وج اورپ ےس اصف ںیہ رگم ادنر ےس اسپن ںیہ وس ہ ہ ہرگم وہ ادنر ےس

 

ڑیھبی 

ہن وہ ڑبے وہ رک ہ اکی  و ابنط  اس یک انجب یم وبقل ںیہن وہ ےتکس بج کت اظرہ  مت 

ہن وخد امنیئ ہوھچوٹں ہ رکو  انداونں وک تحیصن  رک  وہ  اعمل  اور  ان یک ریقحت  ہن  رکو  رمح  رپ 

ہنہ رکو  یک دختم  رک رغوبیں  وہ  اریم  اور  ذتلیل  یک  ان  رپ ہ ہےس  ا ن  وخد دنسپی ےس 

ربکت۔ الہتک یک راوہں ےس ڈرو۔ دخا ےس ڈرےت روہ اور وقتٰی اایتخر رکو اور ولخمق یک ہ

رطف عطقنم وہ اجؤ اور داین ےس دل ربداہتش روہ اور ا یس ہ رپشتس ہن رکو اور اےنپ ومٰیل یک

اور انگہ ےس ہ اور اس ےک ےئل رہ اکی اناپیک  اور ایس ےک ےئل زدنیگ رسب رکو  ےک وہ اجؤ 

اچےئہ ہک رہ اکی حبص اہمترے ےئل وگایہ دے ہک مت ہ ہ۔ ہرفنت رکو ویکہکن وہ اپک ےہ

وگایہ دے ہک مت ےن ڈرےت ہےن وقتٰی ےس رات رسب یک اور رہ اکی اشم اہمترے ےئل ہ

ہڈرےت دن رسب ایک۔ہ

ہڈروہ  این یک وتنعلں ےستمہد

داین یک وتنعلں ےس تم ڈرو ہک وہ دوھںیئ یک رطح دےتھکی دےتھکی اغبئ وہ اجیت ںیہ اور وہ ہ 

دن وک رات ںیہن رک ںیتکس ہکلب مت دخا یک تنعل ےس ڈرو وج آامسن ےس انزل وہیت اور سج ہ
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اےنپ ہ رایاکری ےک اسھت  مت  خیب ینک رک اجیت ےہ  دوونں اہجونں یم  یک  اس  رپ ڑپیت ےہ 

 ویکہکن وہ دخا وج اہمترا دخا ےہ اس یک ااسنن ےک اپاتل کت رظن ےہ ہںیئت چب ںیہن ےتکس

ایک مت اس وک دوھاک دے ےتکس وہ سپ مت دیسےھ وہ اجؤ اور اصف وہ اجؤ اور اپک وہ اجؤ اور ہ

دور رک ہ وک  روینش  وہ اہمتری اسری  وت  ابیق ےہ  ذرہ ریتیگ مت یم  اکی  ارگ  اجؤ  وہ  رھکے 

 یم ربکت ےہ ای رای ےہ ای وخد دنسپی ےہ ای لسک ےہ وت ہ اہمترے یسک ولہپارگہدے یگ۔ اور 

ااسی ہن وہ ہک مت رصف دنچ ابوتں وک ےل رک ہ مت ایسی زیچ ںیہن وہ ہک وج وبقل ےک القئ وہ 

اےنپ ںیئت دوھہک دو ہک وج ھچک مہ ےن رکان اھت رک ایل ےہ ویکہکن دخا اچاتہ ےہ ہک اہمتری ہ

مت ےس اکی ومت اماتگن ےہ سج ےک دعب وہ ںیہمت ہیتسہ رپ وپرا وپرا االقنب آوے اور وہ ہ

زدنہ رکے اگ مت آسپ یم دلج حلص رکو اور اےنپ اھبویئں ےک انگہ وشخب ویکہکن رشری ےہ ہ

وہ رفتہق ہ وہ اکاٹ اجےئ اگ ویکہکن  وہ ااسنن ہک وج اےنپ اھبیئ ےک اسھت حلص رپ رایض ںیہن 

اور ابیمہ انرایگض اجےن دو اور ےچس ہمت اینپ اسفنتین رہ اکی ولہپ ےس وھچڑ دو ہ ہ۔ ہڈااتل ےہہ

دو ہک سج ہ اجؤ۔ اسفنتین یک رفیہب وھچڑ  مت ےشخب  ات  رکو  وہ رک وھجےٹ یک رطح ذتلل 

دروازے ےک ےئل مت البےئ ےئگ وہ اس یم ےس اکی رفہب ااسنن دالخ ںیہن وہ اتکس۔ ہ

اور یم ہایک یہ دبتمسق وہ صخش ےہ وج ان ابوتں وک ںیہن اماتن وج دخا ےک ہنم ےس ںیلکن ہ

ےن ایبن ںیک مت ارگ اچےتہ وہ ہک آامسن رپ مت ےس دخا رایض وہ وت مت ابمہ اےسی اکی وہ ہ

اےنپ ہ زایدہ  ویہ ےہ وج  زایدہ زبرگ  دو اھبیئ۔مت یم ےس  اجؤ ےسیج اکی ٹیپ یم ےس 

اھبیئ ےک انگہ اتشخب ےہ اور دبتخب ےہ وہ وج دض رکات ےہ اور ںیہن اتشخب وس اس اک ھجم یم ہ

ر دخا اک ہدباک ہ۔۔ دخا یک تنعل ےس تہب اخفئ روہ ہک وہ دقوس اور ویغر ےہہصح ںیہن
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اک رقب احلص ںیہن رک اتکسبکتمہ ہ،رقب احلص ںیہن رک اتکس اس  اک رقب ہ ہ،  اس  اظمل 

اخنئ ا س اک رقب احلص ںیہن رک اتکس۔ اور رہ اکی وج اس ےک انم ہ ہ،احلص ںیہن رک اتکس

ویٹنں ای     ہ رک اتکس۔ وہ وج داین رپ وتکں ای ویچےئلیک ریغت دنم ںیہن اس اک رقب احلص ںیہن

اس اک رقب احلص ںیہن رک ہ وہ  آرام ایہتف ںیہ  اور داین ےس  ّدگوں یک رطح رگےت ںیہ 

ےتکس رہ اکی اناپک آھکن اس ےس دورےہ رہ اکی اناپک دل اس ےس ےب ربخ ےہ وہ وج ہ

ےئل روات ےہ وہ وہ آگ ےس اجنت دای اجےئ اگ وہ وج اس ےک ہاس ےک ےئل آگ یم ےہ ہ

ےسنہ اگ۔ وہ وج اس ےک ےئل داین ےس وتڑات ےہ وہ اس وک ےلم اگ مت ےچس دل ےس اور وپرے 

نب  دوتس  اہمترا  وہ یھب  ات  ونب  دوتس  ےک  دخا  دقم ےس  اور رسرگیم ےک  ےس  دصق 

اجےئ۔ مت اموتحتں رپ اور اینپ ویبویں رپ اور اےنپ رغبی اھبویئں رپ رمح رکو ات آامسن رپ مت 

 رمح وہ۔ مت چس چم ا س ےک وہ اجؤ۔ ات وہ یھب اہمترا وہ اجوے۔ داین زہاروں البؤں یک رپ یھب

ہگج ےہ نج یم ےس اکی اطوعن یھب ےہ وس مت دخا ےس دصق ےک اسھت ہجنپ امرو ات وہ ہی 

البںیئ مت ےس دور رےھک وکیئ آتف زنیم رپ دیپا ںیہن وہیت بج کت آامسن ےس مکح ہن وہ 

 وہیت بج کت آامسن ےس رمح انزل ہن وہ وس اہمتری دنملقعی ایس اور وکیئ آتف دور ںیہنہ

یم ےہ ہک مت ڑج وک ڑکپو ہن اشخ وک۔ ںیہمت دوا اور دتریب ےس اممتعن ںیہن ےہ رگم ا ن رپ 

وکیئ اطتق  ارگ  ارادہ وہاگ  اک  دخا  وج  ویہ وہاگ  آرخ  اور  رھبوہس رکےن ےس اممتعن ےہ 

 اک اقمم رہ اکی اقمم 
ّ
ہےس ڑبھ رک ےہرےھک وت وتّک

ہ
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ہرقآن وک ّزعت دےنی واےل آامسن رپ ّزعت اپںیئ ےگہ

اہمترے ےئل اکی رضوری میلعت ہی ےہ ہک رقآن رشفی وک وجہمر یک رطح ہن وھچڑ ہاورہ 

وہ آامسن رپ زعت ہ دو ہک اہمتری ایس یم زدنیگ ےہ وج ولگ رقآن وک زعت دںی ےگ 

اور رہ اکی وقل رپ رقآن ا ن وک ہ ہاپںیئ ےگ وج ولگ رہ اکی دحثی  وک دقمم رںیھک ےگ 

آامسن رپ دقمم راھک اجےئ اگ۔ ونع ااسنن ےک ےئل روےئ زنیم رپ اب وکیئ اتکب ںیہن ہ

رگم رقآن۔ اور امتم آدم زادوں ےئلیک اب وکیئ روسل اور عیفش ںیہن رگم دمحم یفطصم یلص ہ

 اور ہاہلل ہیلع وملس وس مت وکشش رکو ہک یچس تبحم اس اجہ و الجل ےک یبن ےک اسھت روھکہ

اس ےک ریغ وک اس رپ یسک ونع یک ڑبایئ تم دو ات آامسن رپ مت اجنت ایہتف ےھکل اجؤ اور اید ہ

روھک ہک اجنت وہ زیچ ںیہن وج رمےن ےک دعب اظرہ وہیگ ہکلب یقیقح اجنت وہ ےہ ہک ایس ہ

داین یم اینپ روینش دالھکیت ےہ اجنت ایہتف وکن ےہ؟ وہ وج نیقی راتھک ےہ وج دخا چس ےہ ہ

اور آامسن ےک ہ ہاورہ اور امتم ولخمق یم درایمین عیفش ےہ  دمحم یلص اہلل ہیلع وملس اس یم 

اور اتکب ہ اور ہن رقآن ےک مہ رہبت وکیئ  اور روسل ےہ  ےچین ہن اس ےک مہ رمہبت وکیئ 

ےہ۔ اور یسک ےک ےئل دخا ےن ہن اچاہ ہک وہ ہشیمہ زدنہ رےہ رگم ہی ربزگدیہ یبن ہشیمہ ےک ہ

اس ےک ہشیمہ زدنہ رےنہ ےک ےئل دخا ےن ہی اینبد ڈایل ےہ ہک اس ےک ہےئل زدنہ ےہ اور ہ

اافہض رشتیعی اور رواحین وک ایقتم کت اجری راھک اور آرخ اکر ا س یک رواحین ضیف راسین ہ

ےس اس حیسم وموعد وک داین یم اجیھب سج اک آان االسیم امعرت یک لیمکت ےک ےئل رضوری ہ

داین متخ ہی  ہک  اھت  رضور  اکی حیسم ہاھت ویکہکن  ہک دمحمی ہلسلس ےک ےئل  وہ بج کت  ہن   
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رواحین رگن اک ہن دای اجات اسیج ہک وموسی ہلسلس ےک ےئل دای ایگ اھت ایس یک رطف ہی آتی ہ

*َطاَرِص َنْيِذَّلا َتْمَعْنَا ْمِهْيَلَع   َطاَرِّصلا مْيِقَتْسُمْلاَۙاَنِدْهِا ااشرہ رکیت ےہ ہک

ومٰیس ےن  ہ

وک ہ وہ ہوہ اتمع اپیئ سج  اہلل ہیلع وملس ےن  اور رضحت دمحم یلص  ا وٰیل وھک ےکچ ےھت  رقون 

اتمع اپیئ سج وک ومٰیس اک ہلسلس وھک اکچ اھت اب دمحمی ہلسلس وموسی ہلسلس ےک اقمئ اقمم ہ

ل انب رممی ہ
ن 

 

می

ل ومٰیس ومٰیس ےس ڑبھ رک اور 
ن 

 

می

ےہ رگم اشن یم زہاراہ درہج ڑبھ رک 

اور وہ حیسمہ وموعد ہن رصف دمت ےک احلظ ےس آرضحنت یلص ہ ہانب رممی ےس ڑبھ رک۔ 

اسیج ہک حیسم انب رممی ومٰیس ےک ہ ہاہلل ہیلع وملس ےک دعب وچدوہںی دصی یم اظرہ وہا ہ

وہ اےسی وتق یم آای بج ہک املسمونں اک ہ دعب وچدوھںی دصی یم اظرہ وہا اھت۔ ہکلب 

احل اھت وس وہ یم یہ ویہ احل اھت اسیج ہک حیسم انب رممی ےک وہظر ےک وتق وہیدویں اک ہ

وہں دخا وج اچاتہ ےہ رکات ےہ اندان ےہ وہ وج ا س ےس ڑلے اور اجلہ ےہ وہ وج اس ےک ہ

ہ۔۔ہاقملب رپ ہی ارتعاض رکے ہک ویں ںیہن ہکلب ویں اچےئہ اھت۔

ہے وہ ولوگ وج ریمی امجتع یم وہ!ا

مت اس وتق وس اے وے امتم ولوگ! وج اےنپ ںیئت ریمی امجتع امشر رکےت وہ آامسن رپ ہ

امرو ےگ۔ہ اینپ جنپ ہ ہریمی امجتع امشر ےئک اجؤ ےگ بج چس چم وقتٰی یک راوہں رپ دقم  وس 

وہتق امنزوں وک اےسی وخف اور وضحر ےس ادا رکو ہک وگای مت دخا اعتٰیل وک دےتھکی وہ اور اےنپ ہ

 

*
ہ   ۷،۶:۱،         اافلہحت  
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روزوں وک دخا ےک ےئل دصق ےک اسھت وپرے رکو ۔رہ اکی وج زٰوکۃ ےک القئ ےہ وہ ہ

ے اور سج رپ جح رفض وہ اکچ ےہ اور وکیئ امعن ںیہن وہ جح رکے یکین وک ونسار رک ہزٰوکۃ د

ادا رکو اور دبی وک زیبار وہ رک رتک رکو انیقی اید روھک ہک وکیئ لمع دخا کت ںیہن چنہپ اتکس ہ

وج وقتٰی ےس اخیل ےہ رہ اکی یکین یک ڑج وقتٰی ےہ سج لمع یم ہی ڑج اضعئ ںیہن وہ یگ ہ

اضہوہ ہ ااحتمن ہ ہ۔ہعئ ںیہن وہاگہلمع یھب  رجن و تبیصم ےس اہمترا  اوناع  ہک  رضور ےہ 

یھب وہ اسیج ہک ےلہپ ومونمں ےک ااحتمن وہےئ وس ربخدار روہ ااسی ہن وہ ہک وھٹرک اھکؤ ہ

ارگ اہمترا آامسن ےس ہتخپ قلعت ےہ بج یھبک مت ہ زنیم اہمترا ھچک یھب اگبڑ ںیہن یتکس 

وت اےنپ اہوھتں ےس ہ ارگ اہمتری زینیم ہاانپ اصقنن رکو ےگ  ہن دنمش ےک اہوھتں ےس۔ 

زعت اسری اجیت رےہ وت دخا ںیہمت اکی الزوال زعت آامسن رپ دے اگ وس مت اس ہ

دہ ہوک تمہ دھک  مت  ہک  ےہ  رضور  اور  ہوھچڑو 

 

ےب ہ ہی  ےس  ادیموں  یئک  اینپ  اور  اجؤ 

بیصن ےئک اجؤ۔ وس اِن وصروتں ےس مت دریگل تم وہ ویکہکن اہمترا دخا ںیہمت آزامات ہ

ارگ مت اچےتہ وہ ہک آامسن رپ رفےتش ہےہہ ای ںیہن  وہ  راہ یم اثتب دقم  اس یک   ہک مت 

یھب اہمتری رعتفی رکںی وت مت امرںی اھکؤ اور وخش روہ اور اگایلں ونس اور رکش رکو ہ

وہ لمع کین ہ اور ویپدن تم وتڑو ۔مت دخا یک آرخی امجتع وہ وس  اور اناکایمں دوھکی 

اہتنہ اےنپ امکل یم  وج  وہ ہدالھکؤ  اگ  وج مت یم تسس وہاجےئ  اکی  رہ  وہ۔  رپ  درہج  یئ 

اور رسحت ےس رمے ہ اکی دنگی زیچ یک رطح امجتع ےس ابرہ کنیھپ دای اجےئ اگ 

اگ دوھکی ہ ہن اگبڑ ےکس  اک ھچک  اور دخا  داتی وہں ہک اہمترا دخا ہتہبہ ہیمہاگ   وخیش ےس ربخ 

صخش وک نچ اتیل ےہ ہ ہدرتقیقح وموجد ےہ ارگہچ بس ا یس یک ولخمق ےہ نکیل وہ ا سہ
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وج ا س وک اتنچ ےہ وہ ا س ےک اپس آ اجات ےہ وج ا س ےک اپس اجات ےہ وج ا س وک زعت ہ

مت اےنپ دولں وک دیسےھ رک ےک اور زابونں اور ہ ہداتی ےہ وہ اس وک یھب زعت داتی ےہ۔ہ

ہ۔ہوہ ںیہمت وبقل رکے اگہ ہف آاجؤہکہآوھکنں اور اکونں وک اپک رک ےک اس یک رطہ

ئ اہ

ّ صل

ہہلل ہیلع وملس اخمت االایبنء ںیہہآرضحنت 

دیقعہ ےک رو ےس وج دخا مت ےس اچاتہ ےہ وہ یہی ےہ ہک دخا اکی اور دمحم یلص اہلل ہیلع و ہ

ملس ا س اک یبن ےہ اور وہ اخمت االایبنء ےہ اور بس ےس ڑبھ رک ےہ اب دعب اس ےک وکیئ ہ

اچدر انہپیئ ہ ربوزی وطر ےس دمحم  ّتی یک  رپ  ویہ سج  اےنپ ہیبن ںیہن رگم  یئگ ویکہکن اخدم 

اور مت انیقی وھجمس ہک ٰیسیع نب ہ۔۔۔ ہدخموم ےس دجا ںیہن اور ہن  اشخ اینپ خیب ےس دجا ےہ

اور ریمشک رسرگنی ہلحم اخاینر یم اس یک ربق ےہ دخا اعتٰیل ےن اینپ ہ رممی وفت وہ ایگ ےہ 

 االسلم ہاور یم رضحت ٰیسیع ہیلع۔۔۔  ہاتکب زعزی یم اس ےک رم اجےن یک ربخ دی ےہ ہ

یک اشن اک رکنم ںیہن وگ دخا ےن ےھجم ربخ دی ےہ ہک حیسم دمحمی حیسم وموسی ےس الضف ہ

رو ہ ےہ نکیل اتمہ یم حیسم انب رممی یک تہب زعت رکات وہں ویکہکن یم رواحتین یک 

اخمت ہ ارسایلیئ ہلسلس ےک ےئل  انب رممی  اافلخلء وہں اسیجہک حیسم  اخمت  االسم یم  ےس 

اور دمحمی ہلسلس یم ہاافلخلء اھت ومٰیس حیسم ہ ہیم ےک ہلسلس یم انب رممی حیسم وموعد اھت 

وموعد وہں وس یم اس یک زعت رکات وہں سج اک مہ انم وہں اور دسفم اور رتفمی ےہ ہ

ہ۔۔ہ۔ہوہ صخش وج ےھجم اتہک ےہ ہک یم حیسم انب رممی یک زعت ںیہن رکات 

ہ
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ہےہ اور وکن ںیہن؟ہ ہوکن ریمی امجتع یم

بس ابوتں ےک دعب رھپ یم اتہک وہں ہک ہی تم ایخل رکو ہک مہ ےن اظرہی وطر رپ ہ ہان

تعیب رک یل ےہ اظرہ ھچک زیچ ںیہن دخا اہمترے دولں وک داتھکی ےہ اور ا یس ےک وماقف مت ہ

ہی ہہک رک رفض غیلبت ےس دکبسوش وہات وہں ہک انگہ ہدےس اعمہلم رکے اگ۔ہ وھکی یم 

 ےہ ا س وک تم اھکؤ۔ دخا یک انرفامین اکی دنگی ومت ےہ اس ےس وچب داع رکو ہاکی زرہہ

اقدر ںیہن اتھجمس ہ رپ  ابت  اکی  رہ  وک  دخا  وتق  ےک  داع  وج صخش  ات ںیہمت اطتق ےلم 

زجبودعہ یک اینثتسمت ےک وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن۔ وج صخش وھجٹ اور رفبی ہ

ےہ۔ وج صخش داین ےک الچل یم اسنھپ وہا ہ ہوک ںیہن وھچڑات وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن

وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ہ ا اھٹ رک یھب ںیہن داتھکی  اور آرخت یک رطف آھکن  ےہ 

درتقیقح دنی وک داین رپ دقمم ںیہن راتھک وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ہےہ وج صخش ہ

ےس ہ ہےہ۔ وج صخش وپرے وطر رپ رہ اکی دبی ےس اور رہ اکی دبیلمع ےس ینعی رشابہ

اور ایختن ےس روشت ےس اور رہ اکی اناجزئ رصتّف ےس ہ ہرظنی ےس ہدب ہامقر ابزی ےسہ

اک ازتلام ںیہن ہ وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ۔ وج صخش اگجنپہن امنز  وتہب ںیہن رکات 

اور ااسکنر ےس  رکات وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ۔ وج صخش داع یم اگل ںیہن راتہ 

و رکات  اید ںیہن  وک  وک ںیہن ہدخا  دبرقیف  وج صخش  ےہ۔  ہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن 

وھچڑات وج اس رپ دب ارث ڈااتل ےہ وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ۔ وج صخش اےنپ امں ہ

ابپ یک زعت ںیہن رکات اور اومر رعموہف یم وج الخف رقآن ںیہن ںیہ ا ن یک ابت وک ہ
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دد دختم ےس ال رپوا ےہ وہ ریمہ
ّ
ہم
ع

 

ت
ی امجتع یم ےس ںیہن ےہ وج ہںیہن اماتن اور ان یک 

صخش اینپ اہیلہ اور ا س ےک ااقرب ےس رنیم اور ااسحن ےک اسھت اعمرشت ںیہن رکات ہ

ادٰین ریخ ےس یھب ہ ادٰین  وک  اےنپ اسمہہی  وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ۔ وج صخش 

 ہرحموم راتھک ےہ وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ وج صخش ںیہن اچاتہ ہک اےنپ وصقر وارہ

وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ رہ اکی رمد وج ہ اور ہنیک رپور آدیم ےہ  اک انگہ ےشخب 

ویبی ےس ای ویبی اخودن ےس ایختن ےس شیپ آیت ےہ وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ ہ

وہ ریمی ہ ا س ےن تعیب ےک وتق ایک اھت یسک ولہپ ےس وتڑات ےہ  ا س دہع وک وج  وج صخش 

 ےھجم یف اولاعق حیسم وموعد و دہمی وہعمد ںیہن اتھجمس ہامجتع یم ےس ںیہن ےہ وج صخش

اور وج صخش اوم رعموہف یم ریمی ااطتع رکےن ہوہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ ہ

یک  اور وج صخش اخموفلں  وہ ریمی امجتع یم ےس ںیہن ےہ  ےک ےئل ایطر ںیہن ےہ 

 ےس ںیہن ےہ۔ رہ ہامجتع یم اتھٹیب ےہ اور اہں یم اہں المات ےہ وہ ریمی امجتع یمہ

زاین،افقس، رشایب، وخین، وچرہ ابز، اخنئ، رمیشت، اغبص، اظمل، دروغ وگ، ہاکی  ، امقر 

واال وج اےنپ ہ اور ونہبں رپ ںیتمہت اگلےن  اور اےنپ اھبویئں  اک مہ نیشن  ان  اور  لعج اسز 

ااعفل ہعینش ےس وتہب ںیہن رکات اور رخاب وسلجمں وک ںیہن وھچڑات وہ ریمی امجتع یم ہ

ہ ںیہن ےہ۔ ہےس

ہی بس زرہںی ںیہ مت ان زرہوں وک اھک رک یسک رطح چب ںیہن ےتکس اور اتریکی اور روینش ہ

اسھت ہ دخا ےک  اور  ےہ  راتھک  در چیپ تعیبط  چیپ  وج  اکی  رہ  اکی ہگج عمج ںیہن وہیتکس۔ 

اصف ںیہن ےہ وہ ا س ربتک وک رہزگ ںیہن اپاتکس وج اصف دولں وک یتلم ےہ ایک یہ وخش ہ
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دولں وک اصف رکےت ںیہ اور اےنپ دولں وک رہ اکی آولدیگ ہ ہ ہگ ںیہ وج اےنپتمسق وہ ول

ےس اپک رک ےتیل ںیہ اور اےنپ دخا ےس وافداری اک دہع ابدنےتھ ںیہ ویکہکن وہ رہزگ اضعئ ہ

اور ہ ہںیہن ےئک اجںیئ دخا ےک ںیہ  وہ  روسا رکے ویکہکن  وک  ان  دخا  ہک  ےگ نکمم ںیہن 

وہ رہ اکی الب ےک وتق ہ اک  اک دصق ہدخاا ن  وہ دنمش وجا ن  چبےئ اجںیئ ےگ۔ اقمح ےہ 

اور دخا ان یک امحتی یم وکن دخا رپ اامین الای؟  وہ دخا یک وگد یم ںیہ  رکے ویکہکن 

رصف ویہ وج اےسی ںیہ۔ ااسی یہ وہ صخش یھب اقمح ےہ وج اکی ےب ابک ہنگ اگر اور دب ہ

اگ بج ےس دخا ےن آامسن ہابنط اور رشری اسفنل ےک رکف یم ےہ ویکہکن وہ وخد الہک وہ

اور زنیم وک انبای یھبک ااسی اافتق ہن وہا ہک اس ےن وکینں وک ابتہ اور الہک اور تسین وانوبد ہ

ہ۔ہرک دای وہ ہکلب وہ ا ن ےک ےئل ڑبے ڑبے اکم دالھکات راہ ےہ اور اب یھب دالھکےئ اگ

ہدتس دقروتں اک امکل ےہہامہرا دخا زرب

اوہ  ر وافداروں ےک ےئل ا س ےک بیجع اکم اظرہ وہےت ںیہ ہوہ دخا اہنتئ وافدار دخا ےہ 

داین اچیتہ ےہ ہک ان وک اھک اجےئ اور رہ اکی دنمش ان رپ داتن اتسیپ ےہ رگم وہ وج ان اک 

دوتس ےہ رہ اکی الہتک یک ہگج ےس ان وک چبات ےہ اور رہ اکی دیمان یم ان وک حتف ہ

 دانم ہن وھچڑے۔ مہ ا س رپ اامین اتشخب ےہ ایک یہ کین اطعل وہ صخش ےہ وج ا س دخا اک

الےئ مہ ےن ا س وک انشتخ ایک۔ امتم داین اک ویہ دخا ےہ سج ےن ریمے رپ ویح انزل یک ہ

زامہن ےک ےئل حیسم ہ اس  زربدتس اشنن دالھکےئ سج ےن ےھجم  سج ےن ریمے ےئل 

رپ ہصخش ا س ہ ہن آامسن یم ہن زنیم یم وجہوموعد رک ےک اجیھب اس ےک وسا وکیئ دخا ںیہنہ
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اامین ںیہن الات وہ اعسدت ےس رحموم اور ذخالن یم رگاتفر ےہ۔ مہ ےن اےنپ دخا یک ہ

آاتفب یک رطح رونش ویح اپیئ مہ ےن ا ےس دھکی ایل ہک داین اک ویہ دخا ےہ ا س ےک وسا ہ

اور ویقم دخا ےہ سج وک مہ ےن اپای۔ ایک یہ زربدتس دقروتں اک ہ وکیئ ںیہن ایک یہ اقدر 

یُن ںیہن رگم ہ ہامکل ےہ سج وک مہہ
م ْ

 

اَن ا س ےک آےگ وکیئ ابت  وت ہی ےہ ہک  ےن داھکی چس 

ویہ وج ا س یک اتکب اور ودعہ ےک ربالخف ےہ وس بج مت داع رکو وت ا ن اجلہ رچینویں یک ہ

رطح ہن رکو وج اےنپ یہ ایخل ےس اکی اقونن دقرت انب ےھٹیب ںیہ سج رپ دخا یک اتکب ہ

یک داعںیئ رہزگ وبقل ںیہن وہں یگ وہ ادنےھ ںیہ ہن ہ ہیک رہم ںیہن ویکہکن وہ رمدود ںیہ ا ن

وہ ہ اانپ رتادیشہ اقونن ہرمدےوساجےھک  شیپ رکےت ںیہ ہ ہ ہںیہ ہن زدنے دخا ےک اسےنم 

اور ا س یک ےب اہتن دقروتں یک دح تسب رہھٹاےت ںیہ اور ا س وک زمکور ےتھجمس ںیہ وس ان ہ

ہ۔ہ ےس ااسی یہ اعمہلم ایک اجےئ اگ اسیج ہک ان یک احتل ےہ

نکیل بج وت داع ےک ےئل ڑھکا وہ وت ےھجت الزم ےہ ہک ہی نیقی رےھک ہک ریتا دخا رہ اکی زیچ ہ

اور وت دخا یک دقرت ےک اجعابئت دےھکی اگ وج مہ ہ رپ اقدر ےہ بت ریتی داع وظنمر وہیگ 

ےن دےھکی ںیہ اور امہری وگایہ روتی ےس ےہ ہن وطبر ہّصق ےک۔ ا س صخش یک داع ویکرکن ہ

اور وخد ویکرکن اس وک ڑبی الکشمت ےک وتق وج ا س ےک زندکی اقونن دقرت ہوظنمر وہ ہ

ےک اخمفل ںیہ داع رکےن اک حہلص ڑپے وج دخا وک رہ اکی زیچ رپ اقدر ںیہن اتھجمس۔ رگم ہ

ْ رک ریتا دخا وہ ےہ سج ےن امشیبر اتسروں وک ریغب وتسن ےک ہ

 

اے دیعس ااسنن وت ااسی َم

ن وک ضحم دعم ےس دیپا ایک ۔ایک وت ا س رپ دبینظ راتھک ےہ ہاکٹل دای اورسج ےن زنیم وآامس

وہ ریتے اکم یم اعزج آاجےئ اگ ہکلب ریتی یہ دبینظ ےھجت رحموم رےھک یگ امہرے ہ ہک 
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دخا یم ےب امشر اجعابئت ںیہ رگم ویہ دےتھکی ںیہ وج دصق اور واف ےس اس ےک وہ ےئگ ںیہ ہ

ےتھک اور ا س ےک اصدق وافدارںیہن ںیہ ہوہ ریغوں رپ وج اس یک دقروتں رپ نیقی ںیہن رہ

ہوہ اجعابئت اظرہ ںیہن رکات۔ ہ

ایک دبتخب وہ ااسنن ےہ سج وک اب کت ہی ہتپ ںیہن ہک  ا س اک اکی دخا ےہ وج رہ اکی زیچ ہ

رپ اقدر ےہ۔ امہرا تشہب امہرا دخا ےہ امہری اٰیلع ّذلات امہرے دخا یم ںیہ ویکہکن مہ ہ

اور رہ اکی وخہ وک داھکی  اس  ہی دوتل ےنیل ےک القی ےہ ہےن  اپیئ۔  اس یم  ب وصریت 

اور ہی لعل رخدیےن ےک القئ ےہ ارگہچ امتم ووجد وھکےن ہ ارگہچ اجن دےنی ےس ےلم 

ریساب رکے اگ ہی ہ ہںیہمتوہ  ہکہ ےس احلص وہ۔ اے رحمووم! اس ہمشچ یک رطف دوڑوہ

وک ہ اس وخربخشی  اور سک رطح  زدنیگ اک ہمشچ ےہ وج ںیہمت چبےئ اگ۔ یم ایک رکوں 

ف
َ
ےس یم ابز اروں یم انمدی رکوں ہک اہمترا ہی دخا ےہ ہ ہدولں یم اھٹب دوں۔ سک د

اکن ہ ےک  ولوگں  ےئل  ےک   

 
 

ُس  ات  رکوں  العج  دوا ےس یم  سک  اور  ںیل  نُس  ولگ  ات 

ہ۔ہںیلھک

 امتم دتریبوں اک ریتہش ےہہ ہا امہریہدخ

اور ہ ارگ مت دخا ےک وہ اجؤ ےگ وت انیقی وھجمس ہک دخااہمترا یہ ےہ مت وسےئ وہےئ وہےگ 

دخا اعتٰیل اہمترے ےئل اجےگ اگ مت دنمش ےس اغلف وہےگ اور دخا ا ےس دےھکی اگ اور اس ہ

رںیت ہےک وصنمےب وک وتڑے اگ مت ایھب کت ںیہن اجےتن ہک اہمترے دخا یم ایک ایک دق

ںیہ۔ اور ارگ مت اجےتن وت مت رپ وکیئ ااسی دن ہن آاتہک مت داین ےک ےئل تخس نیگمغ وہ اجےت 



ی میلعتہامہر  

15 

 

اکی صخش وج اکی زخاہن اےنپ اپس راتھک ےہ ایک وہ اکی ہسیپ ےک اضعئ وہےن ےس روات ہ

ےہ اور ںیخیچ امرات ےہ اور الہک وہےن اتگل ےہرھپ ارگ مت وک اس زخاہن یک االطع وہیت ہک ہ

داین ےک ےئل اےسی ےب وخد ہدخا اہمت وت مت  واال ےہ  را رہ اکی احتج ےک وتق اکم آےن 

ا س یک دقر رکو ہک وہ اہمترے ہ ہویکں وہےت ہ رہ اکی دقم یم ہ ہدخا اکی ایپرا زخاہن ےہ 

اور دتریبںی ھچک ہ ہاہمترادمداگر ےہ اور ہن اہمترے اابسب  ا س ےک ھچک یھب ںیہن  مت ریغب 

اور ےسیج اسپن یٹم ہزیچ ںیہ۔ ریغوقومں یک دیلقت ہ ئ اابسب رپ رگیئگ ںیہ 

ّ ت کل

ہن رکو ہک وج 

اھکےت ںیہ ہ ہرمدارہاور ےّتک ہ اھکیئ۔ اور ےسیج ِگہاھکات ےہ اوہنں ےن یلفس اابسب یک یٹم

ور اج ڑپے ااسنونں یک رپشتس یک ہاوہنں ےن رم
 
دار رپ داتن امرے وہ دخا ےس تہب د

اور رشاب وک اپین یک رطح اامعتسلہ اور دح ےس زایدہ اابسب رپ رگےن ہ ہاور زنخریاھکای  ایک 

ےس اور دخا ےس وقت ہن امےنگن ےس وہ رم ےئگ اور آامسین روح ا ن یم ےس ایسی لکن یئگ 

اسیج ہک اکی وھگےلسن ےس وبکرت رپواز رک اجات ےہ ان ےک ادنر داین رپیتس اک ذجام ےہ سج ہ

ا س ذجام ےس ڈ مت  اا اکٹ دےیئ ںیہ سپ 

 

ض
ع
ا ادنروین  ان ےک امتم  رو۔ یم ںیہمت ہےن 

مت  ہک  رکات وہں  اس ےس عنم  اابسب ےس عنم ںیہن رکات ہکلب  راعتی  دحادتعال کت 

دو وج ہ ا س دخا وک رفاومش رک  اور  ریغوقومں یک رطح رنے اابسب ےک دنبے وہ اجؤ 

اابسب وک یھب ویہ ایہم رکات ےہ ارگ ںیہمت آھکن وہ وت ںیہمت رظن آاجےئ ہک دخا یہ دخا 

اور بس چیہ ےہ۔ ہ ااھٹک رک ےتکس وہ رگمےہ  ہن  اور  وہ  اہھت ابمل رک ےتکس  ہن  اِذن ہ ہمت  ا س ےک 

دہ اس رپ یسنہ رک ے اگ رگم اکش ارگ وہ رم اجات وت اس یسنہ ےس اس ےک ےئل ہےس۔ اکی رم

ہرتہب اھت۔ہ
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ہربخدار! ریغ وقومں یک رسی تم رکوہ

داین ہ  ےن  اوہنں  ہک  رکو  تم  رسی  یک  ان  رک  دھکی  وک  وقومں  ریغ  ےک ہربخدار!!!مت 

یم تہب رتیق رک یل ےہ آؤ مہ یھب ا ںیہن ےک دقم رپ ںیلچ۔ ونس اور وھجمس ہک  ہوبںوصنم

وہ اس دخا ےس تخس اگیبہن اور اغلف ںیہ وج ںیہمت اینپ رطف البات ےہ ان اک دخا ایک زیچ ہ

ےہ رصف اکی اعزج ااسنن اس ےئل وہ تلفغ یم وھچڑے ےئگ۔ یم ںیہمت داین ےک ہ

رواتک رگم مت ا ن ولوگں ےک ریپوتم ونب وہنجں ےن بس ھچک ہبسک اور رحتف ےس ںیہن ہ

داین وک یہ ھجمس راھک ےہ اچےئہ ہک اہمترے رہ اکی اکم یم وخاہ داین اک وہ وخاہ دنی اک دخا ہ

اور وتقیف امےنگن اک ہلسلس اجری رےہ نکیل ہن رصف کشخ وہوٹنں ےس ہکلب ہ ےس اطتق 

 ربتک آامسن ےس یہ ا رتیت ےہ مت راتس ہاچےئہ ہک اہمترا چس چم ہی دیقعہ وہ ہک رہ اکی

رہ اکی لکشم ےک ہ اکی اکم ےک وتق  اجؤ ہک رہ  اےسی وہ  مت  ا س وتق ونب ےگ ہکبج  ابز 

اور دخا ےک آاتسہن رپ رگو ہک ہ وتق لبق اس ےک وج مت وکیئ دتریب رکو اانپ دروازہ دنب رکو 

اہمتری دمد ہںیمہ ہی لکشم شیپ ےہ اےنپ لضف ےس لکشم اشکیئ رفام بت روح ادقلس ہ

رکے یگ اور بیغ ےس وکیئ راہ اہمترے ےئل وھکیل اجےئ یگ۔ اینپ اجونں رپ رمح رکو اور ہ

اور ہمہ نت اابسب رپ رگ ےئگ ںیہ اہیں کت ہک ہ ئ العہق وتڑ ےکچ ںیہ 

ّ ت کل

وج ولگ دخا ےس 

ےک ےئل وہ ہنم ےس ااشنء اہلل یھب ںیہن اکنےتل ا ن ےک ریپو تم نب اجؤ۔ دخا اطتق امےنگن ہ

ری آںیھکن وھکےل ات ںیہمت ولعمم وہ ہک اہمترا دخا اہمتری امتم دتاریب اک ریتہش ےہ ارگ اہمتہ

رہ یتکس ںیہہ وت ایک ڑکایں اینپ تھچ رپ اقمئ  ںیہن ہکلب دکیہعف رگںی یگ۔ ۔ہریتہش رگ اجےئ 
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اوراامتحل ےہ ہک ا ن ےس یئک وخن یھب وہ اجںیئ۔ ایس رطح اہمتری دتاریب ریغب دخا یک دمد 

ںیہن رہ ںیتکس ارگ مت اس ےس دمد ںیہن اموگن ےگ اور اس ےس اطتق امانگن اانپ اوصل  ےک اقمئہ

ہآرخ ڑبی رسحت ےس رمو ےگ ۔ہ۔ہںیہن رہھٹاؤ ےگ وت ںیہمت وکیئ اکایمیب احلص ںیہن وہیگہ

ہی تم ایخل رکو ہک رھپ دورسی وقیم ویکرکن اکایمب وہ ریہ ںیہ احالہکن وہ ا س دخا وک ہ

وج اہمت وک ہاجیتن یھب ںیہن  دخا  وہ  ہک  ےہ  وجاب یہی  اک  اس  دخا ےہ۔  اقدر  اور  اکلم  را 

اس رگن یم ہ اک ااحتمن یھبک  ڈایل یئگ ںیہ دخا  داین ےک ااحتمن یم  وھچڑےن یک وہج ےس 

وہات ےہ ہک وج صخش ا ےس وھچڑات ےہ اور داین یک ویتسمں اور ذلوتں ےس دل اگلات ےہ اور ہ

وت ہ اک وخادنمشہ وہات ےہ  دووتلں  اس رپ وھکےلداین یک  دروازے  اور ہ ہ ہداین ےک  اجےت ںیہ 

اور ہ اور آرخ داین ےک ایخالت یم یہ رمات  اور اگنن وہات ےہ  دنی ےک رو ےس وہ رناسلفم 

ادبی

*

 ہہک داین ےس یھب ہن وہات ےہمنہج یم ڈاال اجات ےہ اور یھبک اس رگن یم یھب ااحتم ہ

ااسی ہرمان رطخانک ںیہن اسیج ہک الہپ ویکہکن ےلہپ ہاد راھک اجات ےہ رگم ومٔرخاذلرک ااحتمن 

ْم   ہااحتمن واال زایدہ رغمور وہات ےہ رہب احل ہی دوونں رفقیہ ْْیِ
ْغُضْوِب عَّلَّ ںیہ۔ یچس وخش ہ مَّ

اس دخا ےہ سپ ہکبج  اک رس ہمشچ  قیّوم ہاحیل  و  ہی ولگ ےب ربخ ںیہ ہکلب ہ ہحّی  دخا ےس 

ا ن وک اہکں بیصن وہ یتکس ےہ ہالرپوا ںیہ اور اس ےس   ہنم ریھپ رےہ ںیہ وت یچس وخاحشیلہ  

 

ادَبی ےس رماد اس ہگج ابمل  زامہن ہاسیج ہک رضحت حیسم وموعد  ےن دورسی ہگج رصتحی رفامیئ ےہ ہ *

ہےہ۔ )رمبت(ہ
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ابمریک وہ ا س ااسنن وک وج اس راز وک ھجمس ےل اور الہک وہایگ وہ صخش سج ےن اس راز ہ

ہوک ںیہن اھجمس۔ ہ

ایس رطح ںیہمت اچےئہ ہک اس داین ےک ویفسلفں یک ریپوی تم رکو اور ان وک زعت یک ہ

دخا ےن ںیہمت اینپ الکم ہ ہہگن ےس تم دوھکی ہک ہی بس اندااینں ںیہ اچس ہفسلف وہ ےہ وج

یم الھکسای ےہ الہک وہےئگ وہ ولگ وج اس دوینی ہفسلف ےک اعقش ںیہ اور اکایمب ںیہ ہ

وہ ولگ وہنجں ےن ےچس ملع اور ہفسلف وک دخا یک اتکب یم ڈوھڈنا۔ انداین یک راںیہ ویکں ہ

ا ےس ولعمم ںیہن ۔ایک ہ وہ ابںیت الھکسؤ ےگ وج  مت ادنوھں ہاایتخر رکےت وہ ایک مت دخا وک 

ےک ےھچیپ دوڑےت وہ ہک وہ ںیہمت راہ دالھکوںی۔ اے انداون! وہ وج وخد ادناھ ےہ وہ ںیہمت ہ

ایک راہ داھکےئ اگہکلب اچس ہفسلف روح ادقلس ےس احلص وہات ےہ سج اک ںیہمت ودعہ دای ہ

ایگ ےہ مت روح ےک وہلیس ےس ان اپک ولعم کت اچنہپےئ اجؤ ےگ نج کت ریغوں یک ہ

بت وھجمس ےگ ہک یہی ملع ےہ وج ہ ہ۔ہ دصق ےس اموگن وت آرخ مت ا ےس اپؤ ےگراسیئ ںیہن ارگ

دار وخار ر کت اچنہپ داتی ےہ وہ وج وخد رمدل وک اتزیگ اور زدنیگ اتشخب ےہ اور نیقی ےک انیم

وہ ویکرکن ںیہمت  وہ وج وخدادناھ ےہ  وہ اہکں ےس اہمترے ےئل اپک ذغاالےئ اگ۔  ےہ 

اپک تمکح ہ اکی  ۔رہ  اگ  ایک ہداھکوے  ےس  ولوگں  زینیم  مت  سپ  ےہ  آیت  ےس  آامسن 

نج یک روںیح آامسن یک رطف اجیت ںیہ ویہ تمکح ےک وارث ںیہ نج وک ہ ڈوھڈنےت وہ 

وخد یلست ںیہن وہ ویکرکن ںیہمت یلست دے  ےتکس ںیہ رگم ےلہپ دیل اپزیکیگ رضوری ےہ ےلہپ ہ

ہدصق و افص رضوری ےہ رھپ دعب اس ےک ہی بس ھچک ںیہمت ےلم اگ۔ہ
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ہب یھب الھک ےہہ اک دروازہ اویح

ہی ایخل تم رکو ہک دخا یک ویح آےگ ںیہن ہکلب ےھچیپ رہ یئگ ےہاور روح ادقلس اب ا رت 

رہ کی ہ ہک  وہں  اتہک  چس  چس  اور یم ںیہمت  اکچ۔  ا رت  یہ  زامونں یم  ںیہن اتکس ہکلب ےلہپ 

ا رتےن اک یھبک دروازہ دنب ںیہن  وہات مت اےنپ ہدروازہ دنب وہ اجات ےہ رگم روح ادقلس ےک 

وہ ان یم دالخ وہ ہ ا س آاتفب ےس وخد اےنپ ںیئت ہدولں ےک دروازے وھکل دو ات  مت 

اندان ہد ا س اعشع ےک دالخ وہےن یک ڑھکیک وک دنب رکےت وہ ۔ اے  ور ڈاےتل وہ ہکبج 

وک وھکل دے بتا اس ڑھکیک  اور  اگ ہآ ہھٹ  وہ اجےئ  دالخ  ادنر  اتفب وخدوخبد ریتے 

وُں یک راںیہ اس زامہن یم مت رپ دنب ںیہن ںیک ہکلب زایدہ ںیک وت ہہکبج دخا ےن داین ہ

 

ن ص
ف

ےک 

ایک اہمترا نظ ےہ ہک آامسن ےک ویفض یک راںیہ نج یک اس وتق ںیہمت تہب رضورت ہ

دروازہ وھکال ایگ ہ وہ  دی ںیہ رہزگ ںیہن ہکلب تہب افصیئ ےس  ا س ےن دنب رک  وہ مت رپ  یھت 

وماقف وج وسرہ افہحت یم الھکسیئ یئگ ذگہتش ہےہ۔ اب بج ہک دخا ےن اینپ میلعت ےک ہ

امتم وتمعنں اک مت رپ دروازہ وھکل دای ےہ وت مت ویکں ان ےک ےنیل ےس ااکنر رکےت وہ اس ہ

روان ہ دو دھ ےک ےئل مت ہچب یک رطح  اس  اگ  اپین وخد وخبد آاجےئ  ہمشچ ےک ایپےس ونب ہک 

ا رت آےئ اگ۔ رمح ےک دودھ اتسپن ےس وخد وخبد  رمح ایک ہرشوع رکو ہک  رپ  مت   القی ونبات 

اہھت ںیہمت اکی  ابر اّلچؤات  ابر  اپؤ  ات یلست  دالھکؤ  ارطضاب  دوشار ہ ہاجےئ  یہ  ڑکپ ےل ایک 

زگار وہ راہ ےہ وج دخا یک راہ ےہ ۔ رپا ن ےک ےئل آاسن یک اجیت ےہ وج رمےن یک تین ہ

ڑپےت ںیہ ااھتہ ڑگےھ یم  اس  اےنپ سفن ےس ہ۔۔۔ےس  دخا ےک ےئل  وج  وہ  ابمرک 
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 رکےت ںیہ اور دبتخب وہ وج اےنپ سفن ےک ےئل دخا ےس گنج رک رےہ ںیہ اور اس ہگنج

ےس وماتقف ںیہن رکےت وج صخش اےنپ سفن ےک ےئل دخا ےک مکح وک اٹاتل ےہ وہ آامسن ہ

ہ رقآن رشفی اک ہ ہ ہیم رہزگ دالخ ںیہن وہاگ وس مت وکشش رکو وج اکی ہطقن ای

 

ش
ع

 

ش
اکی 

 ےئل ڑکپے ہن اجؤ ویکہکن اکی ذرہ دبی اک یھب اقلب ہیھب مت رپ وگایہ ہن دے اتمت ایس ےک

اپداش ےہ وتق وھتڑا ےہ اور اکر رمع اندیپا زیت دقم ا اھٹؤ وج اشم زندکی ےہ وج ھچک شیپ ہ

ای بس ہ اک ومبج وہ  زاین اکری  اور  رہ اجےئ  ااسی ہن وہ ہک ھچک  ول  دھکی  ابر  ابر  وہ  رکان ےہ 

ہشیپ رکےن ےک القئ ہن وہ۔ دنگی اور وھکیٹ اتمع وہ وج اشیہ درابر یم

 مہ۔ رقآن اک ارعف اقم۱

وہ ہ ئ ںیہن امےتن ارگ 

ت کلّ

ااسی رکےت ںیہ وت تخس ہیم ےن انس ےہ ہک ضعب مت ےس دحثی وک 

ااسی رکو ہکلب ریما ذمبہ ہی ےہ ہک نیت ہیطلغ رکےت ہ ںیہ یم ےن ہی میلعت ںیہن دی ہک 

ل رقآن  دی ہزیچںی ںیہ ہک وج اہمتری دہاتی ےک ےئل دخا ےن ںیہمت
ّ
ںیہ۔ بس ےس او

سج یم دخا یک وتدیح اور الجل اور تمظع اک ذرک ےہ اور سج یم ان االتخافت اک ہ ہےہ

ایس رطح رقآن یم عنم ایک ایگےہ ہک ہ۔۔ہلصیف ایک ایگ ےہ وج وہید اور اصنرٰی یم ےھت۔

یک اور ہن ہزجب دخا ےک مت یسک زیچ یک ابعدت رکو ہن ااسنن یک ہن ویحان یک ہن وسرج یک ہن اچدن 

یسک اور اتسرہ یک اور ہن اابسب یک اور ہن اےنپ سفن یک۔ وس مت وہایشر روہ اور دخا یک میلعت ہ

اور رقآن یک دہاتی ےک ربالخف اکی دقم یھب ہن ااھٹؤ۔ یم ںیہمت چس چس اتہک وہں ہک ہ

وَس مکح یم ےس اکی وھچےٹ ےس مکح وک یھب اٹاتل ےہ وہ ہ   ہ۷۰۰وج صخش رقآن ےک است ہ
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اک دردازہ اےنپ اہھت ےس اےنپ رپ دنب رکات ےہ یقیقح اور اکلم اجنت یک راںیہ رقآن ہاجنت ہ

ا س ےس ہ اور  اور ابیق بس اس ےک لظ ےھت وس مت رقآن وک دت  ّرب ےس ڑپوھ  ےن وھکںیل 

تہب یہ ایپر رکو ااسی ایپر ہک مت ےن یسک ےس ہن ایک وہ ویکہکن اسیج ہک دخا ےن ےھجم اخمبط ہ

رک ےک رفامای ہک ہ
یُْرََا َ ہک امتم مسق یک الھبایئں رقآن یم ںیہ یہی ہ  ہٗہُّلُک یِف ِنٰاْرُقْلالْخ 

اور زیچ وک اس رپ دقمم رےتھک ںیہ اہمتری امتم ہ ا ن ولوگں رپ وج یسک  ابت چس ےہ اوسفس 

الفح اور اجنت اک رسہمشچ رقآن یم ےہ وکیئ یھب اہمتری ایسی دینی رضورت ںیہن وج ہ

رے اامین اک   دصمق ای ذکمب ایقتم ےک دن رقآن ےہ ہرقآن یم ںیہن اپیئ اجیت اہمت

اور زجب رقآن ےک آامسن ےک ےچین اور وکیئ اتکب ںیہن وج البواہطس رقآن ںیہمت دہاتی ہ

دے ےکس۔ دخا ےن مت رپ تہب ااسحن ایک ےہ وج رقآن یسیج اتکب ںیہمت انعتی یک۔ ہ

 اسیعویئں رپ ڑپیھ اجیت وت وہ یم ںیہمت چس چس اتہک وہں ہک وہ اتکب وج مت رپ ڑپیھ یئگ ارگ

الہک ہن وہےت اور ہی تمعن اور دہاتی وج ںیہمت دی یئگ ارگ اجبےئ وترتی ےک وہیدویں ہ

وک دی اجیت وت ضعب رفےق ان ےک ایقتم ےس رکنم ہن وہےت سپ اس تمعن یک دقر رکو وج ہ

امتم ہ ہںیہمت دی یئگ۔ ہی اہنتی ایپری تمعن ےہ، ہی ڑبی دوتل ےہ، ارگ رقآن ہن آات وت

داین اکی دنگے ہغضم یک رطح یھت رقآن وہ اتکب ےہ سج ےک اقملب رپ امتم دہاںیتی ہ

ہ۔۔ہچیہ ںیہ۔

رقآن اکی ہتفہ یم ااسنن وک اپک رک اتکس ےہ ارگ وصری ای ونعمی ارعاض ہن وہ رقآن ہ 

مت وک ویبنں یک رطح رک اتکس ےہ ارگ مت وخد اس ےس ہن اھبوگ۔ زجب رقآن سک اتکب ےن ہ

 َطاَرِّصلا اَنِدْهِایم یہ اےنپ ڑپےنھ واولں وک ہی داع الھکسیئ اور ہی ادیم دی ہک  ہ ہاینپ ادتبا
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ینعی ںیمہ اینپ ا ن وتمعنں یک راہ دالھک وج ولہپں ہ  *َطاَرِص َنْيِذَّلا َتْمَعْنَا ْمِهْيَلَع  مْيِقَتْسُمْلاَۙ

ےھت سپ اینپ ںیتمہ دنلب رک ہوک دالھکیئ یئگ۔ وج یبن اور روسل اور دصقی اور دیہش اور اصحل ہ

 تم رکو ہک وہ ںیہمت وہ ںیتمعن دانی اچاتہ ےہ وج ولہپں وک دی ہ
ّ
ول اور رقآن یک دوعت وک رد

ا ن ہ۔۔۔ںیھت ارادہ ےہ دخا ےن  اک  راسین  زایدہ ضیف  اِن ےس  ہکلب دخا اک اہمتری تبسن 

وارث وکیئ وارث انبای رگم اہمترا  و امل اک ںیہمت  دورسا ہن وہاگ ہ ہےک رواحین امسجین اتمع 

اور ہبج ہ اکماملت  اور  ااہلم  اور  ویح  تمعن  ںیہمت  دخا  اجوے  آ  ایقتم  ہک  کت 

اخمابطت اہیہٰل ےس رہزگ رحموم ںیہن رےھک اگ وہ مت رپ وہ بس ںیتمعن وپری رکے اگ وج ہ

ولہپں وک دی ںیئگ نکیل وج صخش اتسگیخ یک راہ ےس دخا رپ وھجٹ ابدنےھ اگ اور ےہک اگ ہ

ریمہ ویح  یک  دخا  ےھجم ہہک  ہک  اگ  ےہک  ای  اور  وہیئ  انزل  احالہکن ںیہن  وہیئ  انزل  رپ  ے 

رشف اکماملت اور اخمابطت اہیہٰل اک بیصن وہا احالہکن ںیہن بیصن وہا وت یم دخا اور ہ

ا س ےن اےنپ ہ وہ الہک ایک اجےئ اگ ویکہکن  اس ےک المہکئ وک وگاہ رھک رک اتہک وہں ہک 

ہ۔۔ہ۔ اخقل رپ وھجٹ ابدناھ اور رفبی ایکہ

 مہ۔ تّنس اک رشتیحی اقم۲

دورسا ذرہعی دہاتی اک وج املسمونں وک دای ایگ ےہ تّنس ےہ ینعی آرضحنت یلص اہلل ہیلع ہ

رک ہ ااکحم یک رشتحی ےک ےئل  اکررواایئں وج آپ ےن رقآن رشفی ےک  وملس یک یلمع 

ےک دالھکںیئ ًالثم رقآن رشفی یم اظبرہ رظن اگجنپہن امنزوں یک راعکت ولعمم ںیہن ہ

 

 

*

    ۷،۶:۱،         اافلہحت
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 ہک حبص سک دقر اور دورسے ووتقں یم سک سک دعتاد رپ نکیل تّنس ےن بس ہوہںیت

ھچک وھکل دای ےہ ہی دوھہک ہن ےگل ہک تّنس اور دحثی اکی زیچ ےہ ویکہکن دحثی وت وس ہ

اھت ہ ووجد  یہ  اسھت  ےک  رشفی  رقآن  اک  رگم تّنس  یئگ  یک  عمج  دعب  ےک  ربس  وَس  ڈڑیھ 

 ہےہ دخا اور روسل یک ذہم داری اکہن تّنس اک ہاملسمونں رپ رقآن رشفی ےک دعب ڑبا ااسح

اوروہ ہی ہک دخا ےن رقآن وک انزل رک ےک ولخماقت وک ذبرہعی ہ رفض رصف دو ارم ےھت 

اےنپ اشنمء ےس االطع دی ہی وت دخا ےک اقونن اک رفض اھت اور روسل اہلل یلص اےنپ وقل ےک 

اک ہی رفض اھت ہک دخا یک الکم وک یلمع وطر رپ  دالھک رک وخبیب ولوگں وک اھجمس اہلل ہیلع وملس 

وہ ینتفگ ابںیت رکدین ےک ریپاہی یم دالھک ہ ہ۔دںیہ سپ روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

لات اور الکشمت اسملئ وک لح رک دای ہی ہ

 

ض
مع

دںی اور اینپ تّنس ینعی یلمع اکرروایئ ےس 

د ےس ےلہپ االسم ہانہک اجیب ےہ ہک ہی لح رکان دحثی رپ وموقف اھت ویکہکن دحثی ےک ووج

عمج ہن وہیئ ںیھت ولگ امنزہن ڑپےتھ ےھت ای ہ ہایک بج کت دحیثیہاھت ہزنیم رپ اقمئ وہ اکچہ

ہ۔ہالحل و رحام ےس وافق ہن ےھت زٰوکۃ ہن دےتی ےھت ای جح ہن رکےت ےھت ای

ہثی اک  اتدیئی اقممہ۔  دحہ۳

اہں رسیتا ذرہعی دہاتی اک دحثی ےہ ویکہکن تہب ےس االسم ےک اتریخی اور االخیق اور ہ 

وہ ہ اور زین ڑبا افدئہ دحثی اک ہی ےہ ہک  ہقف ےک اومر وک دحیثی وھکل رک ایبن رکیت ںیہ 

ادب رقآن وک  ولوگں  اخدم ےہ نج  یک  اور تّنس  اخدم  یک  اس  ہ ہرقآن  وہ  ایگ  دای  ںیہن 

رقآن ےتہک ںیہ اسیج ہک وہیدویں ےن اینپ دحوثیں یک تبسن ہ ہومہعق رپ دحثی وک اقیض
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اور اظرہ ےہ ہک آاق یک ہ اور اخدم تّنس رقار دےتی ںیہ  اہک رگم مہ دحثی وک اخدم رقآن 

ےک وہےن ےس ڑبیتھ ےہ رقآن دخا اک وقل ےہ اور تّنس روسل اہلل اک ہ ہوشتک اخدومںہ

اور دحثی تّنس ےک ےئل اکی اتدیئی وگاہ ےہ۔ ہ ہی انہک طلغ ےہ ہک ہ  ابہّٰللنعوذ  لعف 

دحثی رقآن رپ اقیض ےہ ارگ رقآن رپ وکیئ اقیض ےہ وت وہ وخد رقآن ےہ۔ دحثی ہ

وج اکی ینظ رمہبت رپ ےہ رقآن یک رہزگ اقیض ںیہن وہ یتکس رصف وبثت ومٔدّی ےک ہ

رصف  اور دحثی  ےہ  داھکای  رک  اکم بس  الص  ےن  اور تّنس  رقآن  ےہ  یم  رگن 

آن رپ ےسیک اقیض وہ یتکس ےہ رقآن اور تّنس ا س زامہن یم ہاتدیئی وگاہ ےہ دحثی رق

دہاتی رک رےہ ےھت بج ہک اس ونصمیع اقیض اک انم و اشنن ہن اھت ہی تم وہک ہک دحثی ہ

رقآن رپ اقیض ےہ ہکلب ہی وہک ہک دحثی رقآن اور تّنس ےک ےئل اتدیئی وگاہ ےہ اہتبل ہ

یت ےہ اور تّنس ےس وہ راہ رماد ےہ سج ہتّنس اکی ایسی زیچ ےہ وج رقآن اک اشنمء اظرہ رک

راہ رپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےن یلمع وطر رپ احصہب وک ڈال دای اھت تّنس ا ن ابوتں اک ہ

انم ںیہن ےہ وج وَس ڈڑیھ وَس ربس دعب اتکوبں یم یھکل ںیئگ ہکلب ان ابوتں اک انم دحثی 

ادتبا ےس الچ ہ ہں یک یلمع احتل یماس یلمع ومنہن اک انم ےہ وج کین املسمون ہ ہر تّنسےہ اوہ

اہ املسمونں وک اگلای ایگ۔ اہں دحثی یھب ارگہچ ارثک ہصح ا س اک نظ ہآای ےہ سج رپ زہارہ

اور ؤمدّی ہ القئ ےہ  و تّنس کسمت ےک  رپ ےہ رگم رشبط دعم اعترض رقآن  ےک رمہبت 

ہ۔ ہرقآن و تّنس ےہ اور تہب ےس االسیم اسملئ اک ذریخہ اس ےک ادنر وموجد ےہ 

سپ دحثی اک دقر ہن رکان وگای اکی وضع االسم اک اکٹ دانی ےہ اہں ارگ اکی ایسی دحثی ہ

وہ وج رقآن اور تّنس ےک ضیقن وہ اور زین ایسی دحثی یک ضیقن وہ وج رقآن ےک اطمقب ہ
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ےہ ای ًالثم اکی ایسی دحثی وہ وج حیحص اخبری ےک اخمفل ےہ وت وہ دحثی وبقل ےک القئ ہ

ا ن امتم ااحدثی وک وج رقآن ہںیہن وہیگ ویکہکن اس ہ اور  ےک وبقل رکےن ےس رقآن وک 

 رکان ڑپات ےہ اور یم اجاتن وہں ہک وکیئ رپزیہ اگر اس رپ رجٔات ںیہن ہ
ّ
ےک وماقف ںیہ رد

ایسی ہ اور  اور تّنس ےک ربالخف  وہ رقآن  ہک  ایسی دحثی رپ دیقعہ رےھک  اگ ہک  رکے 

ا ن ہدحوثیں ےک اخمفل ےہ وج رقآن ےک اطمقب ںیہ رہباح اور  اک دقر رکو  ل ااحدثی 

ےس افدئہ ا اھٹؤ ہک وہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس یک رطف وسنمب ںیہ اور بج کت ہ

ہک ہ ہن رکو ہکلب اچےئہ  ان یک ذکتبی  مت یھب  ہن رکے  ان یک ذکتبی  اور تّنس  رقآن 

لعف ہااحدثی وبنہی رپ اےسی اکردنب وہ ہک وکیئ رحتک ہن رکو اور ہن وکیئ وکسن اور ہن وکیئ ہ

 ( ۱)رگم اس یک اتدیئ یم اہمترے اپس وکیئ دحثی وہ نکیل ارگ ہ۔رکو اور ہن رتک لعف

وکیئ ایسی دحثی وہ وج رقآن رشفی ےک ایبن رکدہ صصق ےس رصحی اخمفل ےہ وت اس ہ

وہ  رطح  یسک  ارگ  اور  وہ  یہ یطلغ  اہمتری  اعترض  وہ  اشدئ  رکو  رکف  ےئل  یک قیبطت ےک 

وک کنیھپ دو ہک وہ روسل یلص اہلل ہیلع وملس یک رطف ےس ہاعترض دور ہن وہ وت ایسی دحثی 

اور ارگ وکیئ دحثی فیعض ےہ رگم رقآن ےس اطمتقب ریتھک ےہ وت اس  ہ( ہ۲) ہںیہن ےہ

ہ۔ہدحثی وک وبقل رک ول ویکہکن رقآن اس اک دصمق ےہ 

اور ارگ وکیئ ایسی دحثی ےہ وج یسک وگشیپیئ رپ لمتشم ےہ رگم دحمنیث ےک زندکی ہ( ہ۳)

ےہ اور اہمترے زامہن یم ای ےلہپ اس ےس اس دحثی یک وگشیپیئ یچس یلکن ےہ وت ہ وہ فیعض

رکو ہ ایخل  اکذب  اور  یطخم  وک  راوویں  اور  دحموثں  اےسی  اور  یچس وھجمس  وک  دحثی  اس 

دای وہ ایسی دحیثی دصاہ ںیہ نج ہ اور وموضع رقار  وہنجں ےن اس دحثی وک فیعض 
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نیث ےک زندکی رجموح ای وموضع ای فیعض ہیم وگشیپایئں ںیہ اور ارثک ان یم ےس دحم

 اٹل دو ہک مہ اس وک ہرکہ ہےس وپری وہ اجےئ اور مت ہی ہہکہںیہ سپ ارگ وکیئ دحثی ا ن یم ہ

دتم ہ اک  اس  راوی  وکیئ  ای  ےہ  ہی دحثی فیعض  امےتن ویکہکن  ہںیہن 

 

ّ اس ہ ہی  وت  ےہ  ںیہن 

اک اچس وہان دخا ہ ہوصرت یم اہمتری وخد ےب اامیین وہیگ ہک ایسی دحثی وک رد رک دو سج

ےن اظرہ رک دای۔ ایخل رکو ہک ارگ ایسی دحثی زہار وہ اور دحمنیث ےک زندکی فیعض ہ

اس یک یچس ےلکن وت ایک مت ان دحوثیں وک فیعض رقار دے رک االسم ہوہ اور زہاروگشیپیئ ہ

ےک زہار وبثت وک اضعئ رک دو ےگ سپ اس وصرت یم مت االسم ےک دنمش رہھٹو ےگ ہ

سپ یچس ہ  *اَّلِا ِنَم ىٰضَتْرا ْنِم ٍلْوُسَّر    ىٰلَع ٖۤهِبْيَغ اًدَحَاَۙاَلَف ُرِهْظُي رفامات ےہہاور اہلل اعتٰیلہ

وگشیپیئ زجب ےچس روسل ےک سک یک رطف وسنمب وہیتکس ےہ ایک اےسی ومہعق رپ ہی انہک ہ

انمبس احتل اامیدناری ںیہن ےہ ہک حیحص دحثی وک فیعض ےنہک یم یسک دحمث ےن ہ

 ہ۔دخا ےن یطلغ اھکیئ ہاھکیئ اور ای ہی انہک انمبس ےہ ہک وھجیٹ دحثی وک یچس رک ےکیطلغ ہ

اور ایسی ہ( ہ۴) اور تّنس  وہ رقآن  اور ارگ اکی دحثی فیعض درہج یک یھب وہ رشبہکیط 

ہ۔ ہااحدثی ےک اخمفل ںیہن وج رقآن ےک وماقف ںیہ وت اس دحثی رپ لمع رکو

اچےئہ ویکہکن تہب یس ااحدثی وموضہع یھب ہنکیل ڑبی اایتحط ےس دحوثیں رپ لمع رکان ہ 

ںیہ وہنجں ےن االسم یم ہنتف ڈاال ےہ رہ اکی رفہق اےنپ دیقعہ ےک وماقف دحثی راتھک ہ

اہیں کت ہک وتمارت ہےہ  اور  ینیقی  امنز ےسیج  ر  
ف

ااحدثی ےک رفتہق ےن فلتخم ہ ہضی  وک 

 

 

*

ہ۲۸،۲۷:۷۲انجل، 
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 اامم افہحت ڑپاتھ ہوصروتں یم رک دای ےہ وکیئ آنیم ابرہجل رکات ےہ وکیئ وپدیشہ وکیئ فلخ

ےہ وکیئ اِس ڑپےنھ وک دسفم امنز اجاتن ےہ وکیئ ہنیس رپ اہھت ابدناتھ ےہ وکیئ انف رپ الص ہ

ااحدثی یہ ںیہ اس االتخف یک  **   اَمِب ْمِهْيَدَل َنْوُحِرَفُّلُك ٍۭبْزِح  وہج 
ورہن تّنس ےن ہ

ہ۔۔ہشبنج دے دی۔اکی یہ رطقی التبای اھت رھپ رواایت ےک دتالخ ےن اس رطقی وک ہ

 ہ ےس راہیئ اپےن اک رطہقی رصف نیقی اکلم ےہہانگ

اے دخا ےک اطبل دنبو! اکن وھکول اور ونس ہک نیقی یسیج وکیئ زیچ ںیہن نیقی یہ ےہ وج ہ

انگہ ےس ڑھچاات ےہ۔ نیقی یہ ےہ وج یکین رکےن یک وقت داتی ےہ نیقی یہ ےہ وج دخا اک ہ

ذجابت سفن ےس ہ ہنیقی ےک وھچڑ ےتکس وہ۔ ایک مت ہاعقش اصدق انبات ےہ ایک مت انگہ وک ریغب

ک ےتکس وہ۔ ایک مت ریغب نیقی ےک وکیئ یلست اپ ےتکس وہ۔ ایک مت ریغب نیقی ہ ہریغبؔ ینیقی یلجت
 
ےک ر

ےک وکیئ یچس دبتیلی دیپا رک ےتکس وہ ایک مت ریغب نیقی ےک وکیئ یچس وخاحشیل احلص رک ےتکس ہ

رہ اور ااسی دفہی ےہ وج مت ےس انگہ رتک رک اےکس ایک ہاّفک ہ   ہوہ۔ ایک آامسن ےک ےچین وکیئ ااسیہ

ااسی ہ۔رممی اک اٹیب ٰیسیع ااسی ےہ ہک اس اک ونصمیع وخن انگہ ےس ڑھچاےئ اگہ اے اسیعویئ 

وھجٹ تم وبول۔ سج ےس زنیم ڑکٹے ڑکٹے وہ اجےئ وسیع وخد اینپ اجنت ےک ہ

اوسفس ےہ ا ن اسیعویئں رپ وج ہ ےئل نیقی اک  اتحمج اھت اور ا س ےن نیقی ایک اور اجنت اپیئ۔ہ

ہی ہہک رک ولخمق وک دوھاک دےتی ںیہ ہک مہ ےن حیسم ےک وخن ےس انگہ ےس اجنت اپیئ ےہ ہ

ا ن اک وکن دخا ےہ ہکلب ہ احالہکن وہ رس ےس ریپ کت انگہ یم رغق ںیہ وہ ںیہن اجےتن ہک 

 

  

**

ُ  ونمن، 

 

و
م
ل
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وہ اپک یتسم رگم  دامغ یم ےہ  ا ن ےک  یک یتسم  آزیم ےہ رشاب  وت تلفغ  وج ہزدنیگ   

آامسن ےس ا رتیت ےہ ا س ےس وہ ےب ربخ ںیہ اور وج زدنیگ دخا ےک اسھت وہیت ےہ اور وج 

اپک زدنیگ ےک اتنجئ وہےت ںیہ وہ ا س ےس ےب بیصن ںیہ سپ مت اید روھک ہک ریغب نیقی ہ

ےہ۔ ہ لم اتکس  ادقلس ںیہمت  روح  ہن  اور  ےتکس  آ  ابرہ ںیہن  ےس  زدنیگ  اترکی  مت  ےک 

وہ وج نیقی رےتھک اور ابمرک  وہ وج اہبشت   ںیہ ویکہکن ویہ دخا وک دںیھکی ےگ۔ ابمرک 

وکشک ےس اجنت اپ ےئگ ںیہ ویکہکن ویہ انگہ ےس اجنت اپںیئ ےگ۔ ابمرک مت بج ہک ہ

اور ہ اک اخہمت وہاگ۔ انگہ  ںیہمت نیقی یک دوتل دی اجےئ ہک اس ےک دعب اہمترے انگہ 

 اہھت ڈال ےتکس وہ سج یم مت اکی ہنیقی دوونں عمج ںیہن وہ ےتکس ایک مت اےسی وسراخ یم

تخس زرہےلی اسپن وک دھکی رےہ وہ ایک مت ایسی ہگج ڑھکے رہ ےتکس وہ سج ہگج یسک وکہ ہ

آشت ااشفں ےس رھتپ ربےتس ںیہ ای یلجب ڑپیت ےہ ای اکی وخوخنار ریش ےک ہلمح رکےن یک ہ

وک دعموم رکہہگج ےہای اکی ہ ااسنن  اکی کلہم اطوعن لسن  ریہ ہ ہایسی ہگج ےہ اہجں 

ےہ رھپ ارگ ںیہمت دخا رپ ااسی یہ نیقی ےہ اسیج ہک اسپن رپ ای یلجب رپ ای ریش رپ ای اطوعن ہ

رپ وت نکمم ںیہن ہک اس ےک اقملب رپ مت انرفامین رک ےک زسا یک راہ اایتخر رک وکس ای دصق ہ

 وکس۔ و واف اک ا س ےس قلعت وتڑہ

ےئگ     البےئ  ازی ےک ےئل   

 

راس اور  یکین  وج  ولوگ  وے  یک ہاے  دخا  ہک  مت انیقی وھجمس  وہ   

وہ داغ ےس اپک ےئک اجؤ ششک ا س وتق مت یم دیپا وہیگ اور ا یس وتق مت انگہ ےک رکم

اہمترے دل نیقی ےس رھب اجںیئ ےگ اشدئ مت وہک ےگ ہک ںیمہ نیقی احلص ہ ہےگ ہکبج

ا س ہےہ وس اید رےہ ہک ہی ںیہمت دوھاک اگل وہا ےہ نیقی ںیہمت رہزگ احلص ںیہن ویکہکن ہ



ی میلعتہامہر  

29 

 

آےگ ںیہن ہ دقم  ااسی  مت  آےت  ابز ںیہن  انگہ ےس  مت  ہک  ہی  وہج  ولازم احلص ںیہن  ےک 

ا اھٹےت وج ا اھٹان اچےئہ مت اےسی وطر ےس ںیہن ڈرےت وج ڈران اچےئہ وخد وسچ ول ہک سج وک ہ

نیقی ےہ ہک الفں وسراخ یم اسپن ےہ وہ اس وسراخ یم بک اہھت ڈااتل ےہ اور سج ہ

اور وج ینیقی ہوک نیقی ےہ ہک اس ےک ہ اھکےن یم زرہ ےہ وہ اس اھکےن وک بک اھکات ےہ 

وطر رپ دھکی راہ ےہ ہک اس الفں نَب یم اکی زہار وخوخنار ریش ےہ ا س اک دقم ویکرکن ےب ہ

اور ہ اور ہاایتحیط  اہھت  اہمترے  وس  ےہ۔  اتکس  ا ھٹ  رطف  یک  نَب  ا س  ےس  تلفغ 

رکن انگہ رپ دریلی رک یتکس ںیہ ہاہمترے اپؤں اور اہمترے اکن اور اہمتری آںیھکن ویکہ

زجا زسا رپ نیقی ےہ انگہ نیقی رپ اغبل ںیہن وہ اتکس اور بج ہک مت ہ ہارگ ںیہمت دخا اورہ

اورہ ا س آگ یم اےنپ ہ ہاکی مسھب رکےن  اھک اجےن وایل آگ وک دھکی رےہ وہ وت ویکرکن 

ہ۔ہ اتکسںیئت ڈال ےتکس وہ اور نیقی یک دویارںی آامسن کت ںیہ اطیشن ا ن رپ ڑچھ ںیہن

ا اھٹےن یک وقت داتی ےہ اہیں ہ ہ رہ اکی وج اپک وہا وہ نیقی ےس اپک وہا۔ نیقی دھک 

ا اترات ےہ اور ریقفی اجہم انہپات ےہ۔ نیقی رہ اکی ہ کت ہک اکی ابداشہ وک تخت ےس 

اکی ہ رہ  اور  اکی اّفکرہ وھجاٹ ےہ  رہ  داھکات ےہ  وک  داتی ےہ نیقی دخا  رک  وک لہس  دھک 

اپہ اکی  رہ  اور  ےہ۔  ابلط  ےس ہدفہی  انگہ  وج  زیچ  وہ  ےہ  آیت  ےس  راہ  یک  زیکیگ نیقی 

ڑباھ ہ آےگ  ابثت یم  اور  اور رفوتشں ےس یھب دصق  دخا کت اچنہپیت  اور  ڑھچایت 

دیتی ےہ وہ نیقی ےہ رہ اکی ذمبہ وج نیقی اک اسامن شیپ ںیہن رکات وہ وھجاٹ ےہ رہ ہ

رہہ وہ وھجاٹ ےہ  داھک ںیہن اتکس  وک  واسلئ ےس دخا  وج ینیقی  اکی ذمبہ ہاکی ذمبہ   

ہسج یم زجب رپاےن وصقں ےک اور ھچک ںیہن وہ وھجاٹ ےہ۔ ہ
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ہ
ق

وُں رپ رایض تم وہ؟ہ ّ
ص

ہ

دخا ےسیج ےلہپ اھت وہ اب یھب ےہ اور اس یک دقرںیت یسیج ےلہپ ںیھت وہ اب یھب ںیہ اور 

ا س اک اشنن دالھکےن رپ اسیج ہک ےلہپ ادتقار اھت وہ اب یھب ےہ رھپ مت ویکں رصف وصقں ہ

ےت وہ وہ ذمبہ الہک دشہ ےہ سج ےک زجعمات رصف ےصق ںیہ سج یک ہرپ رایض وہ

وگشیپایئں رصف ےصق ںیہ اور وہ امجتع الہک دشہ ےہ سج رپ دخا انزل ںیہن وہا اور ہ

ااسنن اسفنین ہ اپک ںیہن وہیئ۔ سج رطح  اہھت ےس  دخا ےک  ذرہعی ےس  وج نیقی ےک 

ا ن یک رطف اچنیھک اجاتّذلات اک اسامن د  ایِس رطح ااسنن بج رواحین ّذلات ہےہھکی رک 

نیقی ےک ذرہعی ےس احلص رکات ےہ وت وہ دخا یک رطف اچنیھک اجات ےہ اور اس اک نسح اس ہ

اور ہ ی داھکیئ دیتی ںیہ 
ّ
ا س وک رسارس رد وک ااسی تسم رک داتی ےہ ہک دورسی امتم زیچںی 

ئ اپات ےہ بج ہک وہ دخا اور اس ےک ربج

لص

 

َخ
م

وت اور زجا زسا ہااسنن ا یس وتق انگہ ےس 

رپ ینیقی وطر رپ االطع اپات ےہ رہ اکی ابیبیک یک ڑجھ ےب ربخی ےہ وج صخش دخا یک ینیقی ہ

رعمتف ےس وکیئ ہصح اتیل ےہ وہ ابیبک ںیہن رہ اتکس۔ ارگ رھگ اک امکل اجاتن ےہ ہک اکی 

رُپ زور الیسب ےن اس ےک رھگ یک رطف رخ ایک ےہ اور ای اس ےک رھگ ےک اِردرگد آگ ہ

اکی ذرہ یس ہگج ابیق ےہ وت وہ اس رھگ یم رہھٹ ںیہن اتکس۔ وت رھپ مت یکچ ےہ اور رصف ہ ہگل

دخا یک زجازسا ےک نیقی اک دوعٰی رک ےک ویکرکن اینپ رطخانک احوتلں رپ رہھٹ رےہ وہ وس مت 

آںیھکن وھکول اور دخا ےک ا س اقونن وک دوھکی وج امتم داین یم اپای اجات ےہ وچےہ تم ونب وج 

وک اےنپ ےئل دنسپ رکات ےچینہ ونب وج آامسن ےک اضف   یک رطف اجےت ںیہ ہکلب دنلب رپواز وبکرت 
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اور اسپن یک رطح تم ونب وج اھکل  ےہ۔ مت وتہب یک تعیب رک ےک رھپ انگہ رپ اقمئ ہن روہ 

ا اتر رک رھپ یھب اسپن یہ راتہ ےہ ومت وک اید روھک ہک وہ اہمترے زندکی آیت اجیت ےہ اور 

 ےب ربخ وہ۔ وکشش رکو ہک اپک وہ اجؤ ہک ااسنن اپک وک بت اپات ےہ ہک وخد مت ا س ےسہ

ہ۔ہاپک وہ اجوے ہ

رع ےس ادا یک اجہاپک وہےن اک ذرہعی  ّ

 
 

ہےئہوہ امنز ےہ وج ت

رگم مت اس تمعن وک ویکرکن اپ وکس اس اک وجاب وخد دخا ےن دای ےہ اہجں رقآن یم رفامات ہ

*اْوُنْيِعَتْسا ِرْبَّصلاِب و ِةوٰلَّصلاو ےہ ہ
ینعی امنز اور ربص ےک اسھت دخا ےس دمد اچوہ امنز ایک ہ ہ

اور درود ےک اسھت رضتع ےس امیگن ہ اور اافغتسر  زیچ ےہ وہ داع ےہ وج حیبست دیمحت دقتسی 

اجیت ےہ۔ وس بج مت امنز ڑپوھ وت ےب ربخ ولوگں یک رطح اینپ داعؤں یم رصف رعیب ہ

ز اور ان اک اافغتسر بس رںیمس ںیہ نج ےک اسھت ہاافلظ ےک اپدنب ہن روہ ویکہکن ان یک امنہ

وکیئ تقیقح ںیہن نکیل مت بج امنز ڑپوھ وت زجب رقآن ےک وج دخا اک الکم ےہ اور زجب ضعب ہ

ادہیع اموثرہ ےک ہک وہ روسل اک الکم ےہ ابیق اینپ امتم اعم داعؤں یم اینپ زابن یم یہ ہ

امنز ہ۔۔دولں رپ ا س زجع و اینز اک ھچک ارث وہ۔ہاافلظ رضتماعہن ادا رک ایل رکو ات وہ ہک اہمترے ہ

 اضقء و ہیم آےن وایل البؤں اک العج ےہ مت ںیہن اجےتن ہک این دن ڑچےنھ واال سک مسق ےک

 

  

*

ہ۴۶:۲ارقبلہ، 
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سپ لبق اس ےک وج دن ڑچےھ مت اےنپ ومٰیل یک انجب یم ہدقر اہمترے ےئل الےئ اگ

ہرضتع رکو ہک اہمترے ےئل ریخ و ربتک اک دن ڑچےھ۔ہ

 ودنمتلو!اے د اے اریمو اور

اے اریمو اور ابداشوہ! اور دودنمتلو !! آپ ولوگں یم اےسی ولگ تہب یہ مک ہہ

از ںیہ۔ ارثک اےسی ںیہ ہک داین ےک ہ  

 

ںیہ وج دخا ےس ڈرےت اور اس یک امتم راوہں یم راس

کلم اور داین ےک االمک ےس دل اگلےت ںیہ اور رھپ ایس یم رمع رسب رک ےتیل ںیہ اور ومت ہ

ا س ےک امتم ہوک اید ہ اور دخا ےس الرپوا ےہ  ںیہن رےتھک۔ رہ اکی اریم وج امنز ںیہن ڑپاتھ 

ا س یک ہ اس یک رگدن رپ ےہ۔ رہ اکی اریم وج رشاب اتیپ ےہ  اک انگہ  ونرکوں اچرکوں 

اس ےک امتحت وہ رک رشاب یم رشکی ںیہ۔ ہ اک یھب انگہ ےہ وج  ان ولوگں  رپ  رگدن 

ںیہن مت لھبنس اجؤ۔ مت رہ اکی ےب ادتعایل وک وھچڑ ہاے دنملقعو! ہی داین ہشیمہ یک ہگج ہ

وایل رصف رشاب یہ ںیہن ہکلب  وک ابتہ رکےن  ااسنن  دورہ اکی ہشن یک زیچ وک رتک رکو 

ےک ےئل اعدت رک ایل اجات ےہ ہ ہاویفن، اگاجن، رچس، گنھب، اتڑی اور رہ اکی ہشن وج ہشیمہہ

س ےس وچب۔ مہ ںیہن ھجمس ےتکس ہک مت ہوہ دامغ وک رخاب رکات اور آرخ الہک رکات ےہ وس مت ا

ویکں ان زیچوں وک اامعتسل رکےت وہ نج یک اشتم ےس رہ اکی اسل زہار اہ  اہمترے ہ

اور آرخت اکذعاب اگل ےہ۔ ہ ہےسیج ہشن ےک اعدی اس داین ےس وکچ رکےت اجےت ںیہ

اور مت دخا ےس ربتک اپؤ۔ دح ےس  رپزیہ اگر ااسنن نب اجؤ ات اہمتری رمعںی زایدہ وہں 

وہان یتنعل  اور ےب رہم  زایدہ دبقلخ  زایدہ ایعیش یم رسب رکان یتنعل زدنیگ ےہ۔ دح ےس 
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دردی ےس الرپوا وہان یتنعل زدنیگ ہ
م
زدنیگ ےہ۔دح ےس زایدہ دخا ای اس ےک دنبوں یک ہ

ہےہ۔ 

ااسی یہ وپاھچ اجےئ اگ اسیج ہک ہ اور ااسنونں ےک وقحق ےس  رہ اکی اریم دخا ےک وقحق 

ا ہکلب  رپ ہاکی ریقف  زدنیگ  اس رصتخم  وج  ےہ  وہ صخش  ایک دبتمسق  سپ  زایدہ۔  ےس  س 

ئ دخا ےس ہنم ریھپ اتیل

ّ ت کل

یک ےس اامعتسل ہابیب ہ ےہ اور دخا ےک رحام وک ایسیرھبوہس رک ےک 

دویاونں یک رطح ہ وہ رحام اس ےک ےئل الحل ےہ ہصغ یک احتل یم  رکات ےہ ہک وگای 

اور یسک وک لتق رک اور وہشات ےک ہیسک وک اگیل یسک وک زیمخ  ےن ےک ےئل ایتر وہ اجات ےہ 

وجش یم ےب ایحیئ ےک رطوقیں وک اہتن کت اچنہپ داتی ےہ وس وہ یچس وخاحشیل وک ںیہن اپےئ ہ

اگ اہیں کت ہک رمے اگ۔ اے زعزیو مت وھتڑے دونں ےک ےئل داین یم آےئ وہ اور ہ

ین وگرٹنمن وج مت ہوہ یھب تہب ھچک زگر یکچ وس اےنپ ومٰیل وک انراض تم رکو اکی ااسنہ

ےس زربدتس وہ ارگ مت ےس انراض وہ وت وہ ںیہمت ابتہ رک یتکس ےہ سپ مت وسچ ول ہک دخا ہ

اعتٰیل یک انرایگض ےس ویکرکن مت چب ےتکس وہ ارگ مت دخا یک آوھکنں ےک آےگ یقتم رہھٹ اجؤ وت 

اور دنمش اگ  وخد اہمتری افحتظ رکے  وہ  اور  رک اتکس۔  ابتہ ںیہن  وکیئ یھب  وج ہںیہمت   

اہمتری اجن ےک درےپ ےہ مت رپ اقوب ںیہن اپےئ اگ ورہن اہمتری اجن اک وکیئ احظف ںیہن ہ

اور مت دونمشں ےس ڈر رک ای اَور آافت یم التبم وہ رک رقیباری ےس زدنیگ رسب رکو ےگ اور ہ

ا ن ولوگں یک ہ اور ہصغ ےک اسھت زگرںی ےگ دخا  اہمتری رمع ےک آرخی دن ڑبے مغ 

وج ا س ےک اسھت وہ اجےت ںیہ وس دخا یک رطف آاجؤ اور رہ اکی اخمتفل ہانپہ وہ اجات ےہ ہ

ا س یک وھچڑ دو اور ا س ےک رفاضئ یم یتسس ہن رکو اور ا س ےک دنبوں رپ زابن ےس ای ہ
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یک ہ   ہ ہاہھت ےس ملظ تم راہ اجنت  روہ ہک یہی  ڈرےت  اور بضغ ےس  اور آامسین رہق  رکو 

ہےہ۔

اےئ ا  م !ہالساے لُع 

االسم ریمی ذکتبی یم دلجی تم رکو ہک تہب ارسار اےسی وہےت ںیہ ہےئ ہاملع ہاے

رد رکےن ےک ےئل ایتر ہ ایس وتق  ہک ااسنن دلجی ےس ھجمس ںیہن اتکس۔ ابت وک نس رک 

تم وہ اجؤ ہک ہی وقتٰی اک رطقی ںیہن ےہ ارگ مت یم ضعب ایطلغں ہن وہںیت اور ارگ مت ہ

ہوہےت ہ ہےن ضعب ااحدثی ےک ا ےٹل ینعم ہن ھجمسہ
َ
آان یہ وغل اھت ہ ہ ےہوت حیسم وموعد اک وج َح

سج اکم ےک ےئل آپ ولوگں ےک دیقعوں ےک وماقف حیسم انب رممی آامسن ےس ہ۔۔۔

آےئ اگ ینعی ہی ہک دہمی ےس لم رک ولوگں وک ربجا  املسمن رکےن ےک ےئل گنج رکے ہ

 ےہ ہک ہاگ ہی اکی ااسی دیقعہ ےہ وج االسم وک دبانم رکات ےہ رقآن رشفی یم اہکں اھکل

ۤاَل َهاَرْكِا   ہذمبہ ےک ےئل ربج درتس ےہ ہکلب اہلل اعتٰیل وت رقآن رشفی یم رفامات ےہ

ینعی دنی یم ربج ںیہن ےہ رھپ حیسم انب رممی وک ربج اک اایتخر ویکرکن دای اجےئ ہ   *  یِف ِنْيِّدلا

اظرہ رک راہ ہرقآن ابر ابر ہہک راہ ےہ ہک دنی یم ربج ںیہن اور اصف وطر رپ ہا ہاسر۔۔۔اگ ہ

ےہ ہک نج ولوگں ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ےک وتق ڑلاایئں یک یئگ ںیھت وہ ہ

ہ:ہڑلاایئں دنی وک ربجا  اشعئ رکےن ےک ےئل ںیہن ںیھت ہکلب ہ

 

 

*

ہ۲۵۷:۲ارقبلہ،  
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اکی رگوہ ریثک ہ۔ ہ۱ دانی وظنمر اھت وہنجں ےن  وک زسا  ا ن ولوگں  وت وطبر زسا ںیھت ینعی  ای 

 ونط ےس اکنل دای اھت اور اہنتی تخس ملظ ایک اھت اسیج ہاملسمونں وک لتق رک دای اور ضعب وک

 ىٰلَع ْمِهِرْصَن  َّنِا هّٰللا    َنِذُا َنْيِذَّلِل َنْوُلَتٰقُي ْمُهَّنَاِب اْوُمِلُظؕ   و ہک اہلل اعتٰیل رفامات ےہ

   **  ُرْيِدَقَل
ینعی ان املسمونں وک نج ےس افکر گنج رک رےہ ںیہ ببسب ولظمم وہےن ہ

ہاقمہلب رکےن یک ااجزت دی یئگ اور دخا اقدر ےہ ہک وج ان یک دمد رکے۔ اور ایہےک 

وہ ڑلاایئں ںیہ وج وطبر دماتعف ںیھت ینعی وج ولگ االسم ےک انوبد رکےن ےک ےئل ہ ہ۔ ہ۲

ان ہ روےتک ےھت  وک اشعئ وہےن ےس ربجا   االسم  ای اےنپ کلم یم  شیپ دقیم رکےت ےھت 

ہایہ ہ یک اجیت یھت( )ڑلایئ ےس وطبر افحتظ وخد اایتخری

ہ۔ہکلم یم آزادی دیپا رکےن ےک ےئل ڑلایئ یک اجیت یھت ۔ ۳

زجب ان نیت وصروتں ےک آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس اور آپ ےک دقمس وفیلخں ےن ہ 

وکیئ ڑلایئ ںیہن یک ہکلب االسم ےن ریغ وقومں ےک ملظ یک اس دقر ربداتش یک ےہ وج ہ

 ہ رھپ ہی ٰیسیع حیسم اور دہمی اصبح ےسیک وہںہاس یک دورسی وقومں یم ریظن ںیہن یتلم

ہ۔۔ہ۔ےگ وج آےت یہ ولوگں وک لتق رکان رشوع رک دںی ےگ

 

 

 

*

 

*

ہ۴۰:۲۲اجحل،   
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ہکلم ےک ّدگی نیشن اور ریپزادے

ااسی یہ اس کلم ےک دگی نیشن اور ریپزادے دنی ےس اےسی ےب قلعت اور اینپ دباعت ہ

اوہ ا ن وک االسم یک الکشمت  آافت یک ھچک یھب ربخ ہر ہیم اےسی دن رات وغشمل ںیہ ہک 

اور بتک دحثی ےک رطح ہیک ہںیہن۔ان وت اجبےئ رقآن رشفی  اجؤ  ارگ   اجمسل یم 

رظن ہ دباعت  اابسب  وریغہ  ّوقال  اور  ڈوھایکلں  اور  اسرایگنں  اور  رطح ےک وبنترے 

اور اابتع وبنی یک ہ اور رھپ ابووجد اس ےک املسمونں ےک وشیپا وہےن اک دوعٰی  آںیئ ےگ 

ن یم ےس وعروتں اک ابلس ےتنہپ ںیہ اور اہوھتں یم دنہمی اگلےت ہالف زین اور ضعب ا

ںیہ اور وچڑایں ےتنہپ ںیہ اور رقآن رشفی یک تبسن ااعشر ڑپانھ اینپ وسلجمں یم دنسپ ہ

رکےت ںیہ۔ ہی اےسی رپاےن زاگنر ںیہ وج ایخل یم ںیہن آ اتکس ہک دور وہ ںیکس ات مہ دخا ہ

 ۔۔ہاور االسم اک احیم وہاگ۔ےئ اعتٰیل اینپ دقرںیت داھکےئ اگ 

رہ اکی ہہک اتکس ےہ ہک یم دخا ےس ایپر رکات وہں۔ رگم دخا ےس ایپر وہ رکات ےہ سج اک ہ

اچس ہ رگم  ےہ  اچس  ذمبہ  ریما  ہک  ےہ  اتہک  اکی  رہ  اور  وہ۔  اثتب  وگایہ ےس  آامسین  ایپر 

اکی اتہک ےہ ہک ہ اور رہ  ونر اتلم ےہ۔  داین یم  ایس  وک  اک ےہ سج  اس صخش  ےھجم ہذمبہ 

اونار داتھکی ہ ایس داین یم اجنت ےک  وہ صخش ےہ وج  اس وقل یم اچس  اجنت ےلم یگ رگم 

چبےئ ہ ےس  آتف  اکی  رہ  مت  ات  اجؤ  وہ  ایپرے  ےک  دخا  ہک  رکو  وکشش  مت  وس  ےہ۔ 

ہ ہ۔۔اجؤ۔
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ہزعزیو ! ہی  دنی یک دختم اک وتق ےہہ

اور دنی یک ارغاض ےک ےئل دختم اک وتق ےہ اس ہ وتق وک ہزعزیو! ہی دنی ےک ےئل 

رک ہ۔۔۔ ہتمینغ وھجمس ہک رھپ یھبک اہھت ںیہن آےئ اگ وہ  مت اےسی ربزگدیہ یبن ےک اتعب 

ویکں تمہ اہرےت وہ مت اےنپ وہ ومنےن دالھکؤ وج رفےتش یھب آامسن رپ اہمترے دصق و ہ

ہ۔۔ہافص ےس ریحان وہ اجںیئ اور مت رپ درود ںیجیھب۔ 

داع رکات وہں ہک ہی میلعت اور  اور ہاب یم متخ رکات وہں  وہ   ریمی اہمترے ےئل دیفم 

اہمترے ادنر ایسی دبتیلی دیپا وہ ہک زنیم ےک مت اتسرے نب اجؤ اور زنیم ا س ونر ےس ہ

 رونش وہ وج اہمترے رب ےس ںیہمت ےلم۔ آنیم مث آنیم۔ہ




