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٘ـ 0441سجت   8                                   اٌؼشثية ِقش جّٙٛسية  

 9102َ ِبسچ 01                                           ٚلبفا تٚصاس     

 

هُ َوْهىًا }جٛ فشِبجب ہے ،  اٌذّذ هلل سة  اٌؼبٌّيٓ ْوَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْيىَا اْْلِ َعلَى َوْهٍه َوَوصَّ

، ٚأؽٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا ٚدذٖ ال  {َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِه أَِن اْشكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

ػٍى آٌٗ ثبسن ػٍيٗ ٚػجذٖ ٚسعٌٛٗ ، اٌٍُٙ فً ٚعٍُ ٚؽشيه ٌٗ ٚأؽٙذ أْ عيذٔب ٚٔجيٕب دمحما 

 ِٓ ججؼُٙ ثإدغبْ إٌى يَٛ اٌذيٓ ـٚفذجٗ ٚ

 ثؼذ :ٚ

دّيذٖ اٚس  اٌجش ) ٔيکی ( ايک ايغب  جبِغ ػشثی ٌفظ ہے جٛ اْ جّبَ اخالق کشيّہ ، خقبي

ہيں، ٌٛگٛں کے دسِيبْ  جٛ دٌٛں ِيں عکْٛ ٚاهّئٕبْ پيذا کشجی ػّذٖ ففبت کٛ ؽبًِ ہے

، جظ ٚلث ٔجی کشيُ اٚس ِؼبؽشٚں ِيں آِ ٚاعحمشاس کب ثبػث ثٕحی ہيں حی ہيں ِذجث جُٕ دي

ويکی )  :جٛ آپ ٔے جٛاة ديحے ہٛئے فشِبيب ثبسے ِيں عٛاي کيب گيب  عے ٔيکی کےملسو ہیلع ہللا یلص

 ۔ (حسه خلق ہے 

کے عت عے صيبدٖ دمذاس ہيں ، ں عے ٚاٌذيٓ ہی أغبْ کے دغٓ عٍٛک ثالؽجہ ٌٛگٛں ِي

 اٚس دغٓ عٍٛک کشٔےاْ کے عبجٙ هللا جؼبٌی ٔے ہّيں اْ دٚٔٛں کے عبجٙ ٔيکی کشٔے ، 

 ٔشِی اٚس ػجض ٚأکغبسی کے عبجٙ پيؼ آٔے کب دکُ ديب ہے  ۔ اْ عے

جت ہُ لشآْ کشيُ اٚس عٕث ٔجٛی کب ِطبٌؼہ کشجے ہيں جٛ ہّيں پحہ چٍحب ہے کہ ٚاٌذيٓ اٚس 

لََنى  اسؽبد خذاٚٔذی ہے :اٚالد کے دسِيبْ ايک ِثبٌی جؼٍك کظ هشح لبئُ ہٛجب ہے ،  َٚ {

بَسثَُّه أاَلا جَْؼجُذُٚا إاِلا  َّ ُٙ ٌَ ًْ ب فاََل جَمُ َّ ْٚ ِواَلُ٘ ب أَ َّ ٌِْىجََش أََدذُُ٘ ْٕذََن ا ٓا ِػ ب يَْجٍُغَ ِا ِٓ إِْدَغبًٔب إِ ٌِذَْي ا َٛ ٌْ ثِب َٚ  إِيابُٖ 

ًْ َسّةِ  لُ َٚ ِة  َّ ْد َٓ اٌشا ِِ ب َجَٕبَح اٌزُّّيِ  َّ ُٙ اْخِفْل ٌَ َٚ ب *  ًّ اًل َوِشي ْٛ ب لَ َّ ُٙ ٌَ ًْ لُ َٚ ب  َّ ْشُ٘ َٙ ْٕ اَل جَ َٚ ب اْسدَ أُّفٍّ  َّ ُٙ ّْ

ب َسثايَبِٔي َفِغيًشا{ َّ ديب ہے کہ جُ اط کے عٛا کغی کی فشِب اٚس آپ کے سة ٔے دکُ : َو

جت ٖٚ دٚٔٛں يب اْ ِيں عے ايک   کشٚت ٔہ کشٚ اٚس ٚاٌذيٓ کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کيب ػجبد
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کہٕب اٚس أہيں جٙڑکٕب ثٙی ٔہيں  أہيں اف جک ٔہ جّہبسے پبط ثڑ٘بپے کٛ پہٕچ جبئيں جٛ جُ

عے ٔشَ دٌی  اْ دٚٔٛں کے ٌئے ، اٚسٛں کے عبجٙ ثڑے ادة عے ثبت کشٚ دٚٔ ٚس اْا

فشِب جظ  اٚس کہٛ اے ِيشے سة اْ دٚٔٛں پش سدُ دٚجٙکب ػجض ٚأکغبسی کے ثبصٚ 

اٚس ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص ٔے فشِبيب ہے کہ ٚاٌذيٓ کے  ۔هشح أہٛں ٔے ثچپٓ ِيں ِجٙے پبال جٙب  

جٛ کہ ديٓ کب عحْٛ اٚس اعالَ کب  -عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٔب اٚس اْ کے دمٛق ادا کشٔب ّٔبص 

کے ثؼذ عت عے افنً ػًّ ہے ، اٚس جظ ٚلث ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص عے   -أحہبئی اہُ سکٓ ہے 

ت عے پغٕذيذٖ ػًّ کْٛ عب ہے ؟ آپ ٔے فشِبيب ّٔبص کٛ اپٕے پٛچٙب گيب کہ هللا کے ہبں ع

ثؼذ کْٛ عب ؟ آپ ٔے فشِبيب اط کے ثؼذ ٚاٌذيٓ  ػشك کی گئی اط کےٚلث پش ادا کشٔب ، 

کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٔب ، ػشك کی گئی اط کے ثؼذ کْٛ عب ؟ آپ ٔے فشِبيب : هللا کی 

 ساٖ ِيں جہبد کشٔب ۔ 

غٓ عٍٛک کشٔے ، اْ عے ٔيکی کشٔے اٚس اْ کی ديکٙ ثٙبي اعالَ ٔے ٚاٌذيٓ کے عبجٙ د

ک کشٔے اٚس کشٔے کٛ ثہث اہّيث دی ہے اٚس ثبٌخقٛؿ ِبں کے عبجٙ ِضيذ دغٓ عٍٛ

 کی جبکيذ کی ہے ۔ اط کی ديکٙ ثٙبي کشٔے

ِيشے ٌٛگٛں ِيں عے ايک آدِی سعٛي هللا کے پبط آيب اٚس کہب : اے هللا کے سعٛي،  

؟ آپ ٔے فشِبيب : جيشی ِبں ، اط ٔے کہب : عت عے صيبدٖ دمذاس کْٛ ہے دغٓ عٍٛک کب 

اط کے ثؼذ کْٛ ؟ آپ ٔے فشِبيب : جيشی ِبں ، اط ٔے کہب : اط کے ثؼذ کْٛ ؟ آپ ٔے 

 فشِبيب جيشی ِبں ، اط ٔے کہب اط کے ثؼذ کْٛ ؟ آپ ٔے فشِبيب جيشا ثبپ ۔

شيُ ملسو ہیلع ہللا یلص عے يں : ِيں ٔے ٔجی کعيذٖ ػبئؾہ سمی هللا ػٕہب عے ِشٚی ہے آپ فشِبجی ہ

عت عے صيبدٖ دك کظ کب ہے ؟ آپ ٔے فشِبيب اط کے  ٌٛگٛں ِيں عے پٛچٙب ػٛست پش

ہے ؟ آپ  عت عے صيبدٖ دك کظ کبٌٛگٛں ِيں عے خبٚٔذ کب ، ِيں ٔے کہب : اٚس آدِی پش 

 ٔے فشِبيب  : اط کی ِبں کب ۔ 
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ٚفب کی عت عے صيبدٖ  دمذاس  کيٛٔکہ اگش ِبں ں ہےِيں ديشأگی کی کٛئی ثبت ٔہياٚس اط 

ہے جٛ پٙش اٚس کْٛ ہٛ گب ؟ اط رات عے صيبدٖ ٚفب کب دمذاس کْٛ ہٛ گب جظ ٔے ججٙے  ٔہيں

ٔٛ ِہيٕے اپٕے پيٹ ِيں اٹٙبئے سکٙب جٛکہ گٛيب ٔٛ عبي جٙے ، جيشی ٚالدت کے ٚلث ايغی 

ہے ، ججٙے اپٕی  چٙبجی عے دٚد٘ پاليب  ، ف ثشداؽث کی جظ عے سٚح کبٔپ اٹٙحی جکٍي

اپٕے دائيں ہبجٙ عے ججٙ عے گٕذگی کٛ دٚس کيب ، خٛساک ِيں ججٙ کٛ اپٕی رات پش جشجيخ 

دی ، اگش ججٙے کٛئی ثيّبسی يب جکٍيف پہٕچی جٛ ٖٚ جيشی ٌئے ثے چيٓ ہٛ گئی اٚس اط کٛ 

ٍٕذ آٚاص عے جيشی صٔذگی کٛ جيشی صٔذگی اٚس اپٕی ِٛت کے دسِيبْ اخحيبس ديب جبجب جٛ ٖٚ ث

، اط رات عے صيبدٖ ٚفب کب دمذاس اخحيبس کشجی اٚس جيشی خبهش اپٕی صٔذگی لشثبْ کش ديحی 

ْيَٕب} :ِيں سة ٔے لشآْ ِيں اسؽبد فشِبيبکْٛ ہٛ عکحب ہے جظ کے ثبسے  فا َٚ َٚ  َْ َغب ْٔ  اْْلِ

 ِٗ ذَْي ٌِ ا َٛ ٍَحُْٗ  إِْدَغبًٔب ثِ َّ ُٗ  َد ُِّ ُ ً٘ب أ َمؼَحْ  ُوْش َٚ ً٘ب ُٗ َٚ ٍُُٗ  ُوْش ّْ َد فَِقبٌُُٗ  َٚ َٚ  َْ ًشا ثاََلثُٛ ْٙ اٚس ہُ ٔے أغبْ  {َؽ

۔ اط کی ِبں ٔے اط کٛ جکٍيف کٛ  اپٕے ٚاٌذيٓ کے عبجٙ ٔيک عٍٛک کشٔے کب دکُ فشِبيب 

کب دٚد٘ چٙڑأب  اط کب اٹٙبٔب اٚس اط عے اٹٙبئے سکٙب اٚس اعے جکٍيف کے عبجٙ جٕب ، اٚس

 ۔جيظ ِبٖ ہے 

هللا کب فنً ٚکشَ ہے کہ ٖٚ اعے اپٕے ٚاٌذيٓ اٚس ثبٌخقٛؿ ِبں کے عبجٙ يہ أغبْ پش 

 اٚس جٛفيك  دغٓ عٍٛک کشٔے کی جٛفيك ػطب فشِبئے ، جظ ؽخـ کٛ اط چيض کی ہذايث

دے دی گئی اط کٛ هللا کشيُ ٔے ثہث ثڑی ثٙالئی ػطب فشِب دی اٚس اط پش ثہث ثڑا فنً 

جٛفيك اٚس ثشکث کی فٛست ِيں ديکٙے گب اٚس فشِب ديب جظ کب اثش ٖٚ دٔيب ِيں هللا کی 

آخشت ِيں ٔجبت ، ثخؾؼ اٚس سدّث خذاٚٔذی کی فٛست ِيں اط کے ثٛاة کی اِيذ 

ہيں جٕہيں  کشٔے کے ثہث عے فنبئً اٚس ثّشات ٍٛکِبں کے عبجٙ دغٓ ع ،سکٙے گب 

 آخشت ِيں دبفً کشے گب ہُ اْ ِيں عے چٕذ ايک کب رکشدٔيب ٚٚاٌذيٓ کب فشِبٔجشداس 

 کشجے ہيں :

جبجب ہے ديب جبجب ہے ، ِؾکالت ِٚقبئت کٛ دٚس کش ديب  سجٛں کٛ پٛسا کشاط کی مشٚ ٭

دنشت اثٓ ػّش سمی هللا ػٕہّب ٔجی کشيُ فٍی کيب جبجب ہے ،  اٚس اط کی دػبؤں کٛ لجٛي
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هللا ػٍيہ ٚعٍُ عے سٚايث کشجے ہيں  آپ ٔے فشِبيب ) جيٓ آدِی اکٹٙے عفش کش سہے جٙے 

ثبسػ ٔے آ ٌيب  جٛ أہٛں ٔے پہبڑ کے غبس ِيں پٕبٖ ٌی  اٚس اْ کے غبس کے ِٕہ کہ اْ کٛ 

ب جٛ أہٛں ٔے ايک دٚعشے پش پہبڑ کب ايک پحٙش آ کش گشا اٚس اْ پش غبس کب ِٕہ ثٕذ کش دي

 کی سمب کے ٌئے کئے ہيں : جُ اپٕے اْ کبِٛں کٛ يبد کشٚ جٛ جُ ٔے خبٌـ هللاکٛ کہب 

يٍہ عے هللا کشيُ عے دػب ِبٔگٛ ؽبيذ هللا کشيُ جُ عے اط پحٙش کٛ دٚس کش اْ کے ٚع اٚسجُ 

اْ ِيں عے ايک ٔے کہب : ا ے هللا ِيشے ثٛڑ٘ے ٚاٌذيٓ جٙے اٚس ِيشے چٙٛٹے دے ، 

کشجب جٙب ، اٚس جت ِيں اْ کے پبط آجب   جٙے ، ِيں اْ کے ٌئے سيٛڑ چشايب ٛٹے ثچےچٙ

پالٔے عے آغبص کشجب  دٚد٘ پہٍے اپٕے ٚاٌذيٓ کٛ سيٛڑ کب دٚد٘ د٘ٛجب اٚس اپٕے ثچٛں عے

ايک دْ ِيں ٌيٹ ہٛ گيب ، ؽبَ کے ثؼذ ٚاپظ آيب اٚس اپٕے ٚاٌذيٓ کٛ عٛيب ہٛا پبيب ، ِيں ٔے  ،

دٚد٘ د٘ٛيب جيغبکہ ِيں د٘ٛيب کشجب جٙب ، ِيں اپٕے ٚاٌذيٓ کے عشٚں کے پبط کٙڑا ہٛ گيب 

ں ٔے ثچٛں کٛ دٚد٘ پالٔب ثٙی ٔبپغٕذ کيب اٚس ِيں ٔے اْ کٛ ثيذاس کشٔب ٔبپغٕذ کيب اٚس ِي

، اے هللا اگش جٛ جبٔحب ہے ثچے ِيشے لذِٛں ِيں ثٍجالجے سہے دحی کہ فجش هٍٛع ہٛ گئی 

 کہ ِيں ٔے يہ کبَ جيشی سمب کے ٌئے کيب جٙب جٛ جٛ ہّبسے ٌئے غبس کے ِٕہ کٛ کٙٛي دے

ِٕہ کٛ کٙٛي ديب ( پٙش اط جٛ هللا جؼبٌی ٔے غبس کے  جظ عے ہُ آعّبْ کٛ ديکٙ  عکٙيں

کے دٚٔٛں عبجٙيٛں ِيں عے ہش ايک ٔے اپٕے اط کب َ کے ٚعيٍہ عے هللا کی ثبسگبٖ ِيں 

هللا جؼبٌی ٔے أہيں اط  ـ هللا کی سمب کے ٌئے کئے جٙے جٛاٌحجب کی جٛ أہٛں ٔے خبٌ

 ِقيجث اٚس ِؾکً عے ٔجبت ػطب فشِبئی ۔

يّٓ کے ٌٛگٛں کب ايک ٚفذ دنشت ػّش ثٓ خطبة سمی هللا ػٕہ کے پبط آيب جٛ آپ ٔے ٭ 

ثٓ ػبِش کے پبط اْ عے پٛچٙب : کيب جُ ِيں اٚيظ ثٓ ػبِش ثٙی ہے ؟ دحی کہ آپ اٚيظ 

ِشاد اٚ س پٙش  ہبں ، آپ ٔے کہب : جُ  ٔے کہب : ؟ أہٛں آئے  اٚس کہب : جُ اٚيظ ثٓ ػبِش ہٛ 

ثشؿ کی ثيّبسی جٙی جظ عے جُ  آپ ٔے کہب : جُ کٛ ہبں ، کہب : ٔے  ؟ أہٛں لشْ عے ہٛ

بں ، آپ ٔے کہب ہُ کی جگہ کے ؟ أہٛں ٔے کہب : جئے ايک دسہ ؽفبيبة ہٛ گئے ہٛ عٛا

ہبں ، آپ ٔے فشِبيب : ِيں ٔے سعٛي هللا کٛ فشِبجے  ؟ أہٛں ٔے کہب : جّہبسی ٚاٌذٖ  ہے 
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ثٓ ػبِش کے عبجٙ ِشاد اٚس پٙش لشْ عے اٚيظ ہٛئے عٕب ہے کہ ) اہً يّٓ کی اِذاد 

ئے ايک دسہُ کی جگہ کے ٖٚ  ثشؿ کی ثيّبسی جٙی اٚس عٛا جّہبسے پبط آئے گب جظ کٛ

اط عے ؽفبيبة ہٛ گئے ہيں ، اط کی ٚاٌذٖ ہے جظ کب ٖٚ فشِبٔجشداس ہے ، اگش ٖٚ هللا کی 

ُ اط عے اپٕے ٌئے لغُ اٹٙب ٌے جٛ هللا اط کی لغُ کٛ مشٚس پٛسا کشے گب اٚس اگش ج

( پظ جُ ِيشے ٌئے ثخؾؼ کی دػب کشٚ ، ثخؾؼ کی دػب کشٚا عکٛ جٛ مشٚس کشٚأب 

: جُ می هللا جؼبٌی ػٕہ ٔے أہيں کہب جٛ ػّش سٛں ٔے آپ کے ٌئے ثخؾؼ کی دػب کی أہ

کيب ِيں جّہبسے ٌئے اط  کہبں جبٔب چبہحے ہٛ ، أہٛں ٔے کہب : کٛفہ ، آپ ٔے کہب :

أہٛں ٔے کہب : ِيشا فمشاء ِٚذحبج ٌٛگٛں ِيں ہٛٔب  ؟ ںخو ٔہ ٌکٙ دٚ کےدبکُ کی هشف

ِجٙے صيبدٖ پغٕذ ہے ، ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص کی  گفحگٛ ِيں اط ثبت کی هشف اؽبسٖ ٍِحب ہے کہ  

هللا جؼبٌی کب اْ کی دػب کٛ لجٛي فشِبٔب اْ کب اپٕی ِبں کے فشِبٔجشداس ہٛٔے کی ٚجہ عے 

 جٙب ۔

ػظيُ اجش ٚثٛاة ہے ، ِؼبٚيہ اٌغٍّی سمی هللا ػٕہ عے ِشٚی ہے  أہٛں ٔے  ٭ اط کے

ِيں ٔے هللا جؼبٌی کی سمب  کہب : ِيں ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص کے پبط آيب اٚس کہب : اے هللا کے سعٛي ،

اٚس آخشت کے ٌئے آپ کے عبجٙ ًِ کش جہبد کشٔے کب اسادٖ کيب ہے ، آپ ٔے فشِبيب : ) هللا 

ہبں ، آپ ٔے فشِبيب : ) جُ  ِبں صٔذٖ ہے ؟ ( ِيں ٔے کہب : ٙ پش سدُ فشِبئے ، کيب جيشیجج

ٚاپظ ٌٛٹ جبؤ اٚس اط کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٚ ( پٙش ِيں دٚعشی جبٔت عے آپ کے 

پبط آيب اٚس کہب : اے هللا کے سعٛي ، ِيں ٔے هللا جؼبٌی کی سمب اٚس آخشت کے ٌئے آپ 

کب اسادٖ کيب ہے ، آپ ٔے فشِبيب : ) هللا جيشا ثٙال کشے ، کيب  کے عبجٙ ًِ کش جہبد کشٔے

ہبں اے هللا کے سعٛي ، آپ ٔے فشِبيب : ) جُ ٚاپظ اط ِبں صٔذٖ ہے ؟( ِيں ٔے کہب :  جيشی

کے پبط ٌٛٹ جبؤ اٚس اط کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٚ ( پٙش ِيں آپ کے عبِٕے عے آپ 

ں ٔے هللا جؼبٌی کی سمب اٚس آخشت کے ٌئے کے پبط آيب اٚس کہب : اے هللا کے سعٛي ، ِي

آپ ٔے فشِبيب : ) هللا ججٙے پش سدُ آپ کے عبجٙ ًِ کش جہبد کشٔے کب اسادٖ کيب ہے ، 
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  فشِبئے ، کيب جيشی ِبں صٔذٖ ہے ؟( ِيں ٔے کہب : ہبں اے هللا کے سعٛي ، آپ ٔے فشِبيب :

  ۔ ، ٚہی جٕث ہے ( ) هللا ججٙے پش سدُ فشِبئے ، اط کے لذِٛں کٛ الصَ پکڑ ٌٛ

اٚس کؼت ثٓ ػجشٖ سمی هللا ػٕہ عے ِشٚی ہے کہ ايک آدِی ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص کے پبط عے 

گضسا ، فذبثہ کشاَ ٔے اط کے جٛأب  جغُ اٚس پٙشجی کٛ ديکٙب  جظ ٔے أہيں ديشاْ کش 

سعٛي هللا  ساٖ ِيں ہٛجب !! ، کبػ يہ آدِی هللا کیاے هللا کے سعٛي ديب جٛ أہٛں ٔے کہب : 

سہب ہے جٛ يہ دٚ کش چٙٛٹے ثچٛں کے سصق کی خبهش جگ ٚ ملسو ہیلع ہللا یلص ٔے فشِبيب : ) اگش يہ اپٕے

اٚس اگش يہ اپٕے ثٛڑ٘ے ٚاٌذيٓ کے ٌئے سصق کی خبهش ٔکال ہے جٛ يہ  هللا کی ساٖ ِيں ہے

 ۔  هللا کی ساٖ ِيں ہے (

ايک ايث ہے اثٓ ػّش سمی هللا ػٕہّب عے سٚہے ،  کٛ ثخؼ ديب جبجب ٭ اط کے گٕبہٛں

آدِی  ٔجی کشيُ ملسو ہیلع ہللا یلص کے پبط آيب اٚس کہب : اے هللا کے سعٛي ، ِيں ٔے ثہث ثڑا گٕبٖ کش ديب 

ہے  کيب ِيشے ٌئے کٛئی جٛثہ ہے ؟ آپ ٔے فشِبيب : ) کيب جيشی ِبں ہے ؟( اط ٔے کہب : 

ی کٛئی خبٌہ ہے ؟ ( اط ٔے کہب : ہبں ہے ، آپ ٔے فشِبيب : ٔہيں ، آپ ٔے فشِبيب : ) کيب جيش

 ) پظ جٛ اط کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کش ( ۔

٭ اط کٛ جٕث کے ثبغبت ػطب کئے جبجے ہيں اٚس ثٍٕذ ِمبِبت عے ٔٛاصا جبجب ہے ، ػجذهللا 

أہٛں ٔے کہب : ِيں ٔے ػشك کی : اے هللا کے  ٓ ِغؼٛد سمی هللا ػٕہ عے ِشٚی ہےث

ٔجی ، کْٛ عب ػًّ عت عے صيبدٖ جٕث کے لشيت ہے ؟ آپ  ٔے فشِبيب : ) ّٔبص کٛ اط 

ِيں ٔے ػشك کی : اے هللا کے ٔجی اط کے ثؼذ کْٛ عب ؟ آپ ٔے کے ٚلث ِيں ادا کشٔب ( 

 ۔ فشِبيب : ) ٚاٌذيٓ کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٔب ( 

 آپ فشِبجی ہيں : سعٛي هللا ملسو ہیلع ہللا یلص ٔے فشِبيب :  سمی هللا ػٕہب عے سٚايث ہےػبئؾہ اٚس عيذٖ 

) ِيں عٛيب جٛ ِيں ٔے اپٕے آپ کٛ جٕث ِيں ديکٙب  اٚس ِيں ٔے ايک لبسی کی آٚاص کٛ عٕب 

جٛ پڑ٘ سہب جٙب ِيں ٔے کہب : يہ کْٛ ہے ؟ أہٛں ٔے کہب : يہ دبسثہ ثٓ ٔؼّبْ ہے ، سعٛي 
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 ٔے فشِبيب : ) ٔيکی  کب فٍہ اعی هشح ہے  ٔيکی کب فٍہ اعی هشح ہے ( اٚس هللا ملسو ہیلع ہللا یلص

 دبسثہ ثٓ ٔؼّبْ اپٕی ٚاٌذٖ کے عبجٙ عت عے صيبدٖ دغٓ عٍٛک کشٔے ٚاال جٙب ۔ 

ہّيں ثٙی اپٕے ٚاٌذيٓ کب فشِبٔجشداس اٚس اْ کب ٚفبداس ہٛٔب چبہيے اٚس ہّيں اط ثبت کب يميٓ 

اْ کی کہ ٚاٌذيٓ کے عبجٙ دغٓ عٍٛک ايک لشك ہے اٚس اعی هشح سکٕٙب چبہيے 

ٚاٌذيٓ کی ٔبفشِبٔی ايغی  جيغب کشٚ گے ٚيغب ثٙشٚ گے ، ٔبفشِبٔی ثٙی ايک لشك ہے ،

چيض ہے جظ کی عضا هللا جؼبٌی آخشت عے پہٍے دٔيب ِيں ہی دے ديحب ہے کيٛٔکہ ٔجی کشيُ 

ايغی ہيں جٓ کی عضا هللا جؼبٌی جٍذ دے ديحب ہے : عشکؾی اٚس ملسو ہیلع ہللا یلص کب فشِبْ ہے ) دٚ چيضيں 

ِبْ ، ادغبْ ٚاٌذيٓ کی ٔبفشِبٔی (، اٚس دٚعشی دذيث پبک ِيں ہے : ) ٚاٌذيٓ کب ٔبفش

 ٔٛؽی کب ػبدی ؽخـ جٕث ِيں داخً ٔہيں ہٛ گب (۔ جحبٔے ٚاال اٚس ؽشاة

 برادران  اسالم :

کشٔب جّبَ آعّبٔی ؽشيؼحٛں ِيں ِحفك ٚاٌذيٓ اٚس ثبٌخقٛؿ ِبں کے عبجٙ دغٓ عٍٛک 

إِرْ }هللا جؼبٌی اسؽبد فشِبجب ہے : ػٍيہ ِغئٍہ ہے ، يثَبقَ  أََخْزَٔب َٚ ًَ  ثَِٕي ِِ َْ  اَل  إِْعَشائِي َ  إاِلا  جَْؼجُذُٚ  ّللاا

 ِٓ ٌِذَْي ا َٛ ٌْ ثِب اٚس جت ہُ ٔے ثٕی اعشائيً عے پخحہ ػہذ ٌيب کہ جُ هللا کے عٛا  . ...{ إِْدَغبًٔب َٚ

اٚس هللا جؼبٌی ٔے  ۔کغی کی ػجبدت ٔہيں کشٚ گے اٚس ٚاٌذيٓ کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٔب 

ًٕب  :جّبَ ٌٛگٛں کٛ ِخبهت کشجے ہٛئے اسؽبد  فشِبيب  ْ٘ َٚ  ُٗ ُِّ ُ ٍَحُْٗ أ َّ ِٗ َد ذَْي ٌِ ا َٛ َْ ثِ َغب ْٔ ْيَٕب اْْلِ فا َٚ َٚ

ِقيُش{ َػٍَى َّ ٌْ ٌِذَْيَه إٌَِيا ا ا َٛ ٌِ َٚ ٌِي  ِْ اْؽُىْش  ِٓ أَ ْي َِ فَِقبٌُُٗ فِي َػب َٚ  ٍّٓ ْ٘ اٚس ہُ ٔے أغبْ کٛ اط  َٚ

جکٍيف پش جکٍيف کی دبٌث ِيں  کے ٚاٌذيٓ کے ثبسے ِيں دکُ ديب جغے اط کی ِبں ٔے

اٹٙبئے سکٙب  اٚس جظ کب دٚد٘ چٙٛٹٕب ثٙی  دٚ عبي ِيں ہے ) اعے يہ دکُ ديب ( کہ جٛ ِيشا  

 ِيشی ہی هشف ٌٛٹ کش آٔب ہے ۔ ؽکش ادا کش  اٚس ٚاٌذيٓ کب  ثٙی ۔ 

اعالَ ٔے ہش اط ؽخـ کے عبِٕے ٚاٌذيٓ کی ٔبفشِبٔی کے ساعحے کٛ ثٕذ کش ديب ہے جظ 

اعے ٔبفشِبٔی پش اکغبئے ، ثؼل ٔٛجٛاْ عّجٙحے ہيں کہ ٖٚ اپٕے ٚاٌذيٓ عے  کب ٔفظ

صيبدٖ ديٓ کے پبثٕذ ہيں اٚس گفحگٛ ِيں اْ عے عخحی کشجے ہيں يب اْ عے ثشا عٍٛک کشجے 
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ہيں ہُ ايغے ٔٛجٛأٛں کٛ کہحے ہيں کہ : ديٓ ِحيٓ ٔے ہّيں ٚاٌذيٓ کے عبجٙ ٔيکی کشٔے 

اگشچہ ٖٚ کبفش ہی کيٛں ٔہ ہٛں اٚس يہ دکُ اط ٌئے  ب ہےاٚس دغٓ عٍٛک کشٔے کب دکُ دي

ثٕب عکے ، اط  ٓ کے پشہيضگبس ٔہ ہٛٔے کٛ ٚجہ ٔہديب ہے جبکہ ٚاٌذيٓ کب ٔبفشِبْ اپٕے ٚاٌذي

ْْ }:ثبسے ِيں هللا جؼبٌی اسؽبد فشِبجب ہے  إِ َ٘ذَانَ  َٚ ْْ  َػٍَى َجب ب ثِي جُْؾِشنَ  أَ ِٗ  ٌَهَ  ٌَْيظَ  َِ ُ   ثِ ٍْ  فاََل  ِػ

ب َّ ُٙ ب جُِطْؼ َّ ُٙ َفبِدْج ْٔيَب فِي َٚ ْؼُشٚفًب اٌذُّ اجاجِغْ  َِ َٚ  ًَ ْٓ  َعجِي ُا  إٌَِيا  أََٔبةَ  َِ ُْ  إٌَِيا  ثُ ْشِجؼُُى َِ  ُْ ب فَأَُٔجِّئُُى َّ ُْ  ثِ حُ ْٕ  ُو

 َْ ٍُٛ َّ دٚٔٛں ججٙ پش اط ثبت کی کٛؽؼ کشيں کہ جٛ ِيشے عبجٙ اط چيض کٛ  اٚس اگش ٖٚ {جَْؼ

ے کچٙ ػٍُ ٔہيں جٛ جٛ اْ کی اهبػث ٔہ کش ٔب اٚس دٔيب ِيں اْ ؽشيک ٹٙہشائے جظ کب ججٙ

کے عبجٙ اچٙے هشيمے عے سہٕب اٚس اط ؽخـ کی پيشٚی کشٔب  جظ ٔے ِيشی هشف 

سجٛع کيب ۔ پٙش ِيشی ہی هشف جّہيں پٍٹ کش آٔب ہے جٛ ِيں جّہيں اْ کبِٛں عے ثبخجش کش 

 دٚں گب جٛ جُ کشجے سہے جٙے ۔ 

ثکش سمی هللا ػٕہّب عے ِشٚی ہے ٖٚ کہحی ہے : سعٛي هللا فٍی هللا اٚس اعّبء ثٕث اثی 

کے ػہذ ِيں ِيشی ِبں ؽشک کی دبٌث ِيں ِيشے پبط آئی اٚس ٖٚ  اط ثبت کی خٛاہؾّٕذ 

جٙی کہ ِيں اط عے فٍہ سدّی کشٚں ِيں ٔے سعٛي هللا ملسو ہیلع ہللا یلص عے پٛچٙب اٚس کہب : کيب ِيں 

 ۔ (ہبں جُ اپٕی ِبں عے فٍہ سدّی کشٚں ؟ آپ ٔے فشِبيب :)اپٕی ِبں عے فٍہ سدّی کشٚ

جّہيں هللا کی ٔبفشِبٔی يب کفش پش اکغبٔے کی کٛؽؼ  يب ٖٚ ٚاٌذيٓ خٛاٖ کفش کی دبٌث ِيں ہٛ

ِگش يہ ثبت جيشے ٌئے يہ جٛاص ِہيب ٔہيں  ِيں اْ کی اهبػث ِث کش کشيں جٛ جٛ اْ ثبجٛں

عبجٙ ثشا عٍٛک کشيں  ثٍکہ ججٙے جّبَ  کشجی کہ جٛ اْ دٚٔٛں ِيں عے کغی ايک کے

 ،جؼبٌی ٔے ججٙے دکُ ديب ہے ٛٔب الصِی ہے جيغے هللا عجذبٔہ ٚدبالت ِيں ايغے ہی ہ

ْؼُشٚفًب} خذاٚٔذی ہے : اسؽبد َِ ْٔيَب  ب فِي اٌذُّ َّ ُٙ َفبِدْج اٚس جُ دٔيب ِيں اْ دٚٔٛں کے عبجٙ { َٚ

  ۔ اچٙے هشيمے عے سہٕب
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کہ يہ جيشی هشف عے کٛئی ادغبْ ٔہيں ہے ثٍکہ يہ  ےچبہياٚس ججٙے يہ ثبت جبْ ٌيٕی 

جيشے اٚپش ٚاجت اٚس فشك ہے اگش جٛ ٔے اط ِيں عغحی اٚس کٛجبہی کی يب اط کٛ ادا ٔہ 

 کيب جٛ جٛ گٕبٖ گبس ہٛ گب ۔ 

خٛػ ثخحی ہے اط ؽخـ کی جظ ٔے اپٕی ِبں کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کيب ، اط کے عبجٙ 

ٚجہذ کی ، ػجذهللا ثٓ ػّشٚ  فً کشٔے کے ٌئے جذٔيکی کی اٚس اط کی خٛؽٕٛدی دب

سمی هللا  ػٕہّب عے ِشٚی ہے أہٛں ٔے کہب : سعٛي هللا ملسو ہیلع ہللا یلص ٔے فشِبيب : ) هللا کی سمب 

 ٚاٌذيٓ کی سمب ِيں ہے اٚس هللا کی ٔبسامگی ٚاٌذيٓ کی ٔبسامگی ِيں ہے (۔ 

اے هللا  اپٕے ِبں ثبپ کے عبجٙ دغٓ عٍٛک کشٔے پش جٛ ہّبسی ِذد فشِب ، جٛ اْ کٛ ثخؼ 

 دے اٚس اط پش سدُ فشِب جظ هشح أہٛں ٔے ہّيں ثچپٓ ِيں پبال ۔ 


