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ٔالعہ اسشاء ٔيعشاج
س ْب َذ َ
س ِج ِذ
س ِج ِذ ا ْن َذ َش ِاو إِنَٗ ا ْن ًَ ْ
س َشٖ بِعَ ْب ِذ ِِ نًَْ ٛل ِي ٍَ ا ْن ًَ ْ
بٌ انَّزِ٘ أَ ْ
اعكبصٍ سضاوًضی ہےُ {:
ٛش} :ثال كجہ اؿغاء وهؼغاط کب
بس ْكَُب َد ْٕنَُّ ِنُُ ِشِ َُّٚي ٍْ آَٚبتَُِب إََُِّّ ُْٕ ان َّ
ْاْلَ ْلصَٗ انَّزِ٘ بَ َ
س ًُِ ٛع انبَ ِص ُ
ؿفغ اًزہبئی اؿغاع وعهىػ کب دبهل ايک ؿفغ ہے اوع ربعيز اًـبًی هيں يہ ايک هٌفغص ؿفغ
ہے جى اؽ ولذ دٌىع ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کی ػؼد ورکغين اوع آپ کى رـلی صيٌے کے لئے
پيق آيب جت آپ اوع آپ کے هذبثہ رکظيت اوع هوبئت ورکبليف کی هشزلف هىعرىں کب
ؿبهٌب کغ چکے رهے اوع ثؼضذ کے صؿىيں ؿبل کے چٌض صًىں هيں ہی آپ هلی ہللا ػليہ
وؿلن اپٌے چچب اثىٍبلت ،جى کہ آپ کی ػًضگی هيں آپ کب ؿہبعا رهے ،اوع اپٌی اؽ ػملوٌض
اوع ثے دض هلفك ػوجہ ؿيضٍ سضيجہ عًی ہللا ػٌہب ؿے ثهی هذغوم ہى چکے رهے جىکہ
هلکالد کے ولذ آپ ملسو ہیلع ہللا یلص کی پٌبگبٍ اوع ؿہبعا رهی ۔
ٍبئف کب صعصًبک ؿفغ جىکہ آپ کی ديبد هجبعکہ هيں ايک اًزہبئی هلکل هغدلہ رهب ،اؽ
کے ثؼض آپ کبغن هؼيض ثڑھ گيب کيىًکہ آپ ملسو ہیلع ہللا یلص اپٌی لىم وغيغٍ ؿے رکليفىں کب ؿبهٌب کغًے
کے ثؼض اؽ اهيض ؿے ٍبئف کی ٍغف رلغيف لے گئے کہ كبيض آپ کى اى کے ہبں دويذ
وغيغد اوع هضص هل ؿکے ليکي وٍ رى آپ ػليہ الـالم ؿے آپ کی اپٌی لىم والىں ؿے ثهی
ػيبصٍ ؿشذ اًضاػ هيں پيق آئے ،اًہىں ًے اپٌے غالهىں اوع اوثبف لڑکىں کى آپ ػليہ
الـالم پغ پزهغ پهيٌکٌے پغ هبهىع کغ صيب يہبں رک کہ آپ کے لضهىں ؿے سىى ثہہ ًکال،
آپ ػليہ الـالم اپٌے واپـی کے عاؿزے هيں اؽ هلفمبًہ صػب کے ؿبره اپٌے عة کی ثبعگبٍ
هيں هزىجہ ہىئے جىکہ هغف ہللا ودضٍ یركغيک کی ػجىصيذ اوع اؽ کی ثبعگبٍ هيں
ػبجؼی واًکـبعی کے روبم هؼبًی پغ هلزول ہے ،آپ يہ کہزے ہىئے اپٌے عة کی ثبعگبٍ
هيں هزىجہ ہىئے " :اے ہللا هيں ريغی ثبعگبٍ هيں ہی اپٌی ٍبلذ کی کوؼوعی ،اپٌے ديلے
کی کوی اوع لىگىں کے ہبں اپٌے هؼوىلی ہىًے کب اظہبع کغرب ہىں  ،اے ؿت ؿے ثڑھ کغ
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عدن کغًے والے! رى کوؼوعوں کب عة ہے اوع رى ہی هيغا عة  ،رى هجهے کؾ کے ؿپغص
کغ عہب ہے؟ ايک اجٌجی کے ؿپغص جى هجه ؿے ثضکالهی ؿے پيق آرب ہے؟ يب صكوي کے
ؿپغص جؾ کى رى ًے هيغے هؼبهلے کب هبلک ثٌب صيب ہے؟ اگغ ريغی ثبعگبٍ ؿے هيغے اوپغ
کىئی غٌت ًہيں ہے رى هجهے کىئی پغواٍ ًہيں ،ليکي ريغی ػبفيذ هيغے لئے ػيبصٍ
وؿؼذ والی ہے ،هيں ريغے چہغے کے ًىع جؾ ؿے اًضھيغے اجبلىں هيں رجضيل ہى گئے
اوع صًيب وآسغد کے هؼبهالد ؿٌىع گئے ،اؽ ثبد ؿے پٌبٍ هبًگزب ہىں کہ هجه پغ ريغا
غٌت ًبػل ہى يب هجه ؿے رى ًبعاى ہى ،اے ہللا ريغی ہی چىکهر پغ پڑا ہىں يہبں رک کہ
رى عاًی ہى جبئے ،ريغے ؿىا کـی کے پبؽ ًہ کىئی لضعد ہے اوع ًہ ہی کىئی ٍبلذ
ہے"۔
اى روبم هوبئت ورکبليف کے ًزيجے هيں ايک ػظين عثبًی ػطيہ کے ٍىع پغ اؿغاء
وهؼغاط کب ؿفغ پيق آيب جؾ هيں ہللا رؼبلی ًے اپٌے ًجی کى اى غيجی دمبئك اوع کبئٌبری
اؿغاع وعهىػ پغ هطلغ کيب جي پغ آط رک ًہ رى کىئی همغة فغكہ هطلغ ہى ؿکب اوع ًہ ہی
کىئی ًجی اوع عؿىل ،اوع اؽ ؿفغ کب هموض آپ ػليہ الـالم کی ػؼد ورکغين کغًب اوع آپ
کے صل کى صبثذ لضم عکهٌب ہے ربکہ اؽ ثبد پغ آپ کب ايوبى ،يميي اوع اػزوبص اوع ػيبصٍ ہى
جبئے کہ آپ ہويلہ ہللا کی هؼيذ اوع اؽ کی دفع واهبى هيں ہيں۔
ا ؿغاء وهؼغاط کب هؼجؼٍ اى جليل المضع هؼجؼاد اوع ػظين ًلبًيىں هيں ؿے ہے جي ؿے
ہللا رؼبلی ًے اپٌی ًجی کى ًىاػا ہے ،اوع آط جت ہن اؽ والؼہ کب طکغ کغ عہے ہيں رى ہويں
اؽ جليل المضع والؼہ ؿے دبهل كضٍ پٌض وًوبئخ اوع اؿجبق پغ غىعفکغ کغًب چبہيے:
اؿجبة اسزيبع کغًب ہللا پغ دميمی رىکل کے هٌبفی ًہيں ہے ،ہللا رؼبلی ًے اپٌے ًجی
کےلئے ثغاق کى هبهىع کيب ربکہ وٍ آپ کے ؿفغ هيں ػهيں ؿے آؿوبى کی ٍغف جبًے کب
طعيؼہ ثٌے دبیرًکہ ہللا رؼبلی اؽ ثبد پغ لبصع رهب کہ وٍ اپٌے ًجی کى ثغيغ کـی وؿيلہ کے
ؿفغ کغائے ،اوع اؿی ٍغح ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کى ہللا پغ يميي کبهل اوع دميمی رىکل رهب هگغ اؽ
کے ثبوجىص جؾ ولذ آپ ػليہ الـالم ثيذ الومضؽ پہٌچے رى آپ ًے ہللا کے هبهىع کغصٍ
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ثغاق کى ثبًضھب ربکہ آپ اهذ کى رؼلين صيں کہ اؿجبة کى اسزيبع کغًب ًغوعی ہے ،آپ ػليہ
الـالم ًے فغهبيب" :پؾ هيں ًے اؿے اؽ ػًجيغ کے ؿبره ثبًضھ صيب جؾ کے ؿبره اًجيبء
ثبًضھزے ہيں" ،اهبم ًىوی عدوۃ ہللا ػليہ فغهبرے ہيں" :ثغاق کى ثبًضھٌے هيں هؼبهالد هيں
ادزيبٍ کب صاهي رهبهٌے اوع اؿجبة اسزيبع کغًے کی صليل ہے اوع يہ چيؼ رىکل پغ اصغاًضاػ
ًہيں ہىری "۔
دميمی هؤهي اؽ كشن کی ٍغح ػول کغرب ہے جؾ کب يميي ہىرب ہے کہ هغف اؽ کب
ػول ہی اؿے ًجبد صیر ؿکزب ہے اوع اؽ كشن کی ٍغح ہللا پغ رىکل کغرب ہے جى جبًزب
ہے کہ اؽ کى هغف وہی چيؼ هلے گی جى ہللا رؼبلی ًے اؽ کے دك هيں لکه صی ہے،
اوع اؿجبة اسزيبع کغًے اوع ہللا پغ رىکل کغًے کے ثبعے هيں ًجی کغين کے فغهبى ؿے
يہی هزىاػى فہن واصعاک هموىص ہے۔
اؿجبة اسزيبع کغًے کے ثبعے هيں آپ ػليہ الـالم کب فغهبى ہے " :اگغ رن هيں ؿے کـی
ايک پغ ليبهذ آ جبئے اوع اؽ کے ہبره هيں صعسذ کب پىصا ہى رى اؿے اؽ کى لگبًب چبہيے"
اوع ہللا پغ رىکل کے ثبعے هيں آپ ػليہ الـالم کب فغهبى ہے " :اگغ رن ہللا پغ اؽ ٍغح
رىکل کغو جؾ ٍغح رىکل کغًے کب دك ہے رى وٍ ًغوع رن کى اؽ ٍغح عػق صے گب
جؾ ٍغح پغًضے کى عػق صيزب ہے جى هجخ کى سبلی پير ًکلزب ہے اوع كبم کى پير ثهغ
کغ واپؾ لىٹزب ہے"۔
يٛشے بٓبئٕٛں! روبم اًجيبء اوع عؿل اهىل وػمبئض هيں ايک ہی پيغبم سضاوًضی کے صاػی
ہيں اگغچہ وٍ پيغبم سضاوًضی كغيؼذ اوع ٍغيمہ هيں هشزلف ہے ،اعكبصٍ سضاوًضی ہےَ َٔ { :يب
ٌُٔ}  :اوع ہن ًے آپ ؿے
سٕل ِإ َّّل َُ ِ
أَ ْس َ
س ْهَُب ِي ٍْ لَ ْب ِهكَ ِي ٍْ َس ُ
ٕد ٙإِنَ ْ ِّ ٛأَََُّّ َّل ِإ َن َّ ِإ َّّل أَََب فَب ْعبُذ ِ
پہلے کـی عؿىل کىئی هجؼىس ًہيں کيب هگغ اؽ کی ٍغف ودی کی کہ هيغے ؿىا کىئی
هؼجىص ًہيں ،پؾ رن هيغی ػجبصد کغو۔
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اوعہوبعے ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے اعكبص فغهبيب " :روبم اًجيبء ايک ہی ثبپ ؿے ايک صوؿغے
کے ثهبئی ہيں ،اى کی هبئيں هشزلف ہيں اوع اى کب صيي ايک ہے يؼٌی اى کب ايوبى ايک اوع
كغيؼزيں هشزلف ہىری ہيں "۔
ہللا رؼبلی ًے لغآى کی ؿىعد اًؼبم هيں جى هٌضعجہ طيل صؽ وهيزيں طکغ کی ہيں  {:لُ ْم
سبًَب َٔ َّل تَ ْمتُهُٕا أَ ْٔ َّل َد ُك ْى ِي ٍْ
عهَ ُْ ٛك ْى أَ َّّل تُش ِْشكُٕا بِ ِّ َ
تَعَبنَ ْٕا أَتْ ُم َيب َد َّش َو َسبُّ ُك ْى َ
ش ْٛئًب َٔ ِبب ْن َٕا ِن َذِ ٍِْ ٚإدْ َ
س انَّتِٙ
إِ ْي َلق ََذْ ٍُ ََ ْش ُصلُ ُك ْى َٔإَِّٚبُْ ْى َٔ َّل تَ ْم َشبُٕا ا ْنفَ َٕ ِ
ش َيب َظ َٓ َش ِي ُْ َٓب َٔ َيب بَ َط ٍَ َٔ َّل تَ ْمتُهُٕا انَُّ ْف َ
اد َ
ك رَ ِن ُك ْى َٔصَّب ُك ْى ِب ِّ نَعَهَّ ُك ْى تَ ْع ِمهُ َ
س ٍُ
ٌٕ* َٔ َّل تَ ْم َشبُٕا َيب َل ا ْنَٛتِ ِٛى إِ َّّل ِببنَّتِ َٙ ِْ ٙأَدْ َ
َد َّش َو َّ
َللاُ إِ َّّل ِبب ْن َذ ّ ِ
ش َّذُِ َٔأَ ْٔفُٕا ا ْن َك َْ ٛم َٔا ْن ًِ َ
ٛض َ
سعَ َٓب َٔ ِإرَا لُ ْهت ُ ْى فَب ْع ِذنُٕا َٔ َن ْٕ
َدتَّٗ ْ َٚبهُ َغ أ َ ُ
سب ِإ َّّل ُٔ ْ
اٌ ِبب ْن ِم ْ
ف ََ ْف ً
س ِط َّل َُ َك ِهّ ُ
َللا أَ ْٔفُٕا رَ ِن ُك ْى َٔصَّب ُك ْى ِب ِّ نَعَهَّ ُك ْى تَزَك َُّش َ
ك َ
ستَ ِمًً ٛب
اطُ ٙي ْ
ٌٔ * َٔأَ ٌَّ َْزَا ِص َش ِ
َبٌ رَا لُ ْشبَٗ َٔ ِبعَ ْٓ ِذ َّ ِ
س ِبِ ٛه ِّ رَ ِن ُك ْى َٔصَّب ُك ْى ِب ِّ نَعَهَّ ُك ْى تَتَّمُ َ
ٌٕ} :آؤ هيں وٍ
سبُ َم فَتَفَ َّشقَ ِب ُك ْى ع ٍَْ َ
فَبتَّ ِبعُُِٕ َٔ َّل تَتَّ ِبعُٕا ان ُّ
چيؼيں پڑھ کغ ؿٌب صو جى روہبعے عة ًے رن پغ دغام کی ہيں يہ کہ رن اؽ کے ؿبره کـی
چيؼ کى كغيک ًہ ٹهہغاؤ اوع هبں ثبپ کے ؿبره اچهب ؿلىک کغو اوع هفلـی کے ثبػش
اپٌی اویرص کى لزل هذ کغو ۔ ہن ہی روہيں عػق صيزے ہيں اوع اًہيں ثهی اوع ثے ديبئی کے
کبهىں کے لغيت ًہ جبؤ سىاٍ وٍ ظبہغ ہىں يب وٍ پىكيضٍ ہىں اوع اؽ جبى کى لزل ًہ کغو
جـے لزل کغًب ہللا ًے دغام کيب ہے ثجؼ دك کے يہی وٍ اهىع ہيں جي کب اؽ ًے روہيں
ربکيضی دکن صيب ہے ربکہ رن ػمل ؿے کبم لى۔ اوع يزين کے هبل کے لغيت هذ جبؤ هگغ
ايـے ٍغيمے ؿے جى ثہذ ہی پـٌضيضٍ ہى يہبں رک کہ وٍ اپٌی جىاًی کى پہٌچ جبئے اوع
پيوبًے اوع رغاػو کى اًوبف کے ؿبره پىعا کيب کغو۔ ہن کـی كشن کى اؽ کی ٍبلذ ؿے
ػيبصٍ رکليف ًہيں صيزے اوع جت رن کہى رى ػضل کغو اگغچہ وٍ لغاثذ صاعی ہی ہى اوع ہللا
کے ؿبره ػہض کى پىعا کغو ،يہی وٍ ثبريں ہيں جؾ کب اؽ ًے رن کى ربکيضی دکن صيب ہے ربکہ
رن ًويذذ لجىل کغو۔ اوع يہ کہ يہی هيغا ؿيضھب عاؿزہ ہے ؿى رن اؽ کی پيغوی کغو اوع
صوؿغی عاؿزىں پغ ًہ چلى کہ وٍ عاؿزے روہيں ہللا کی عاٍ ؿے جضا کغ صيں گے ،يہی وٍ
ثبد ہے جؾ کب اؽ ًے روہيں ربکيضی دکن صيب ہے ربکہ رن پغہيؼگبع ثي جبؤ۔
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اى وهيزىں کے ثبعے هيں ؿيضًب اثي ػجبؽ عًی ہللا ػٌہوب کہب کغرے رهے کہ يہ
هذکن آيبد ہيں جى کـی ثهی كغيؼذ يب هلذ هيں هٌـىر ًہيں کی گئيں اوع يہ روبم ثٌی آصم
پغ دغام ہيں ،يہ کزبة کی اهل اوع اؽ کی ثٌيبص ہيں جؾ ًے اى پغ ػول کيب وٍ جٌذ هيں
صاسل ہى گب اوع جؾ ًے اى پغ ػول کغًب رغک کغ صيب رى وٍ جہٌن هيں صاسل ہى گب۔
ہللا رؼبلی ًے اپٌے ًجی کى جي ثڑی ًلبًيىں ؿے ًىاػا اى هيں ؿے ايک يہ ثهی ہے کہ
ہللا رؼبلی ًے آپ ػليہ الوالح والـالم کے لئے روبم اًجيبء اوع عؿىلىں کى ثيذ الومضؽ هيں
جوغ کيب اوع آپ ػليہ الوالح والـالم ًے ًوبػ هيں اى کی اهبهذ فغهبئی اوع اؿی ٍغح
اًہىں ًے آپ ػليہ الوالح والـالم کب آؿوبًىں هيں يہ کہزے ہىئے اؿزمجبل کيب :پبکجبػ ًجی
اوع پبکجبػ ثهبئی کى سىف آهضيض ۔ اوع يہ صًيب هيں اهبهذ کے ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کی ٍغف هٌزمل
ہىًے کب اػالى رهب اوع اؿی ٍغح اؽ پشزہ ػہض کی ػولی رطجيك ثهی رهی جى ہللا رؼبلی ًے
َللاُ ِيٛثَبقَ انَُّ ِب َِ ّٛ
 ٍٛنَ ًَب آتَ ْٛتُكُى ِّيٍ
{ٔ ِإ ْر أَ َخزَ َّ
روبم اًجيبء وعؿل ؿے ليب رهب  ،اعكبص سضاوًضی ہےَ :
عهَٗ
ص ُشََُّّ لَب َل أَأَ ْل َش ْست ُ ْى َٔأَ َخ ْزت ُ ْى َ
سٕل ُّي َ
ص ّذِق ِنّ ًَب َيعَ ُك ْى نَت ُ ْؤ ِيُُ ٍَّ ِب ِّ َٔنَتَُ ُ
ِكتَبة َٔ ِد ْك ًَة ث ُ َّى َجب َء ُك ْى َس ُ
ش َٓذُٔا َٔأَََب َيعَكُى ِّي ٍَ انشَّب ِْذ َ
رَ ِن ُك ْى إِص ِْش٘ لَبنُٕا أَ ْل َش ْسََب لَب َل فَب ْ
ِ :}ٍٚاوع وٍ ولذ يبص کغيں جت
ہللا ًے اًجيبء ؿے پشزہ ػہض کيب کہ جت هيں روہيں کزبة اوع دکوذ ػطب کغ صوں پهغ
روہبعے پبؽ وٍ عؿىل ملسو ہیلع ہللا یلص رلغيف یرئے جى اى کزبثىں کی روضيك فغهبًے وایر ہى جى
روہبعے ؿبره ہىں گی رى ًغوع ثبلٌغوع اى پغ ايوبى یرؤ گے اوع ًغوع ثبلٌغوع اى کی
هضص کغو گے ،فغهبيب :کيب رن ًے الغاع کيب اوع اؽ پغ هيغا ثهبعی ػہض هٌجىٍی ؿے رهبم
ليب ؟ ؿت ًے ػغى کيب :ہن ًے الغاع کغ ليب ،فغهبيب کہ رن گىاٍ ہى جبؤ اوع هيں ثهی روہبعے
ؿبره گىاہىں هيں ؿے ہىں۔
دٌغد ػلی ثي اثی ٍبلت اوع ػجضہللا ثي ػجبؽ عًی ہللا ػٌہوب ًے فغهبيب " :ہللا رؼبلی
ًے جؾ ًجی کى ثهی هجؼىس کيب اؽ ؿے يہ پشزہ وػضٍ کيب کہ اگغ ہللا رؼبلی اؽ کے ػًضٍ
ہىرے ہىئے دمحم ملسو ہیلع ہللا یلص کى هجؼىس فغهبئے گب رى وٍ ًغوع اؽ پغ ايوبى یرئے گب اوع اؽ کی
هضص کغے گب ،اوع ہللا ًے اؽ ًجی کى دکن صيب کہ وٍ اپٌی اهذ ؿے پشزہ وػضٍ لے کہ اگغ ہللا
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رؼبلی ًے اى کے ػًضٍ ہىرے ہىے دمحم ملسو ہیلع ہللا یلص کى هجؼىس فغهبيب رى وٍ ًغوع اؽ پغ ايوبى یرئيں
گے اوع اؽ کی هضص کغيں گے "۔
يسجذ دشاو کے سبتٓ سبتٓ يسجذ الصی کب يمبو ٔيشتبہ:
هـجض الوی هيں آپ ػليہ الوالح والـالم کب ؿفغ اؿغاء سزن ہىا اوع وہبں ؿے ثلٌض
آؿوبًىں اوع پهغ ؿضعح الوٌزہی کی ٍغف آپ کب ؿفغ هؼغاط كغوع ہىا ،اؿی ٍغح يہ هـجض
صو لجلىں هيں ؿے پہال لجلہ  ،ريـغا دغم اوع اى ريي هـبجض هيں ؿے ايک ہے جؾ هيں ًوبػ
کی اصائيگی اوع صىاة کی سبٍغ ؿفغ کيب جبرب ہے اوع يہ عوئے ػهيي پغ رؼويغ کی جبًے
والی صوؿغی هـجض ہے ،اثى طع عًی ہللا ػٌہ ؿے هغوی ہے وٍ کہزے ہيں کہ هيں ًے
عؿىل ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص ؿے کہب  ":عوئے ػهيي پغ ؿت ؿے پہلے کىى ؿی هـجض ثٌبئی گئی؟ آپ ػليہ
الوالح و الـالم ًے اعكبص فغهبيب ( :هـجض دغم )  ،اثى طع عًی ہللا ػٌہ کہزے ہيں هيں ًے
کہب :اؽ کے ثؼض کىى ؿی هـجض ثٌبئی گئی؟ آپ ػليہ الوالح والـالم ًے فغهبيب( :هـجض
الوی) هيں ًے کہب :اى صوًىں کے صعهيبى کزٌی هضد کب فبهلہ ہے؟ آپ ػليہ الوالح
والـالم ًے فغهبيب  ( :چبليؾ ؿبل کب) ،اوع پهغ يہبں ثهی ًوبػ کب ولذ ہىجبئے رى رن اؽ کى
اصا کغو ثيلک اؽ کی ثہذ فٌيلذ ہے۔ اوعاؽ هـجض هيں ًوبػ پڑھٌب هـجض دغم اوع هـجض
ًجىی کے ػالوٍ کـی اوع هـجض هيں پبًچ ؿى ًوبػيں پڑھٌے ؿے ػيبصٍ ثہزغ ہےً ،جی کغين
ملسو ہیلع ہللا یلص ًے اعكبص فغهبيب" :هـجض دغم هيں ًوبػ اصا کغًے کی فٌيلذ کـی صوؿغی هـجض هيں
ايک یرکه ًوبػ اصا کغًے کے ثغاثغ ہے ،هيغی اؽ هـجض هيں ًوبػ اصا کغًے کی فٌيلذ
کـی صوؿغی هـجض هيں ايک ہؼاع ًوبػ اصا کغًے کے ثغاثغ ہے اوع هـجض الوی هيں ًوبػ
اصا کغًے کی فٌيلذ کـی صوؿغی هـجض هيں پبًچ ؿى ًوبػيں اصا کغًے کے ثغاثغ ہے"۔
ه ـجض الوی اؿالهی همضؿبد کب ايک جؼء یر يٌفک ہے ،اهذ دمحمی کے صلىں هيں اؽ کی
ثہذ لضع وهٌؼلذ ہے اوع يہ روبم هـلوبًىں کے طهے ايک اهبًذ ہے ،ہويں اؽ کی دفبظذ
کغًے هيں کىربہی يب ؿـزی ًہيں کغًی چبہيے ،اوع اؿی ٍغح ہن پغ فغى ہے کہ ہن اپٌی
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اویرص کے طہٌىں هيں ثهی اؽ هفہىم کى پشزہ کغيں ربکہ ہوبعی آًے والی ًـليں روبم
هـلوبًىں کے ہبں اؽ هـجض کے همبم وهغرجہ اوع لضعوهٌؼلذ کى ثهىل ًہ ؿکيں۔
بشادساٌ اسلو !
ہغ ؿبل اپ غيل کے كغوع هيں پىعی صًيب يزين ڈے هٌبری ہے اوع هيں آپ کى ثزبًبچبہزب ہىں
کہ ہوبعے صيي اؿالم کی رؼليوبد يزين کب سيبل عکهٌے اوع اؽ کب دك اصا کغًے هيں روبم
سأَنََُٕكَ
اًـبًی رٌظيوىں ؿے ؿجمذ لے گئی ہيں ،ہللا کب فغهبى ہےْ ََٚٔ { :
إِص َْلح نَ ُٓ ْى َخْٛش َٔإِ ٌْ ت ُ َخب ِن ُ
ص ِهخِ َٔنَ ْٕ
س َذ ِي ٍَ ا ْن ًُ ْ
َللاُ ْ َٚعهَ ُى ا ْن ًُ ْف ِ
طُْٕ ْى فَ ِئ ْخ َٕاَُ ُك ْى َٔ َّ

ع ٍَِ ا ْنَٛتَب َيٗ لُ ْم
َللاُ َْلَ ْعَُتَ ُك ْى
شَب َء َّ

َللاَ ع َِضٚض َد ِكٛى} :اوع آپ ؿے يزيوىں کے ثبعے هيں صعيبفذ کغرے ہيں ،فغهب صيں :اى کب
ِإ ٌَّ َّ
ؿٌىاعًب ثہزغ ہے ،اوع اگغ اًہيں اپٌے ؿبره هال لى رى وٍ ثهی روہبعے ثهبئی ہيں اوع ہللا
سغاثی کغًے والىں کى ثهالئی کغًے والىں ؿے جضا پہچبًزب ہے ،اوع اگغ ہللا چبہزب رى روہيں
هلمذ هيں ڈال صيزب  ،ثيلک ہللا ثڑا غبلت ثڑی دکوذ وایر ہے۔
آيذ کغيوہ هيں غىع وفکغ کغًے والے کى پزہ چلزب ہے کہ لغآًی رؼجيغ ًے لفع
(اهالح) طکغ کيب ہے ربکہ يہ يزين کب سيبل عکهٌے اوع اؽ کی پغوعف کغًے کے روبم
پہلىؤں کى كبهل ہى ،اهالح ايک ايـب جبهغ لفع ہے جى اى روبم چيؼوں کى جبهغ ہے جي
کی ايک يزين ثچے کى ًغوعد ہىری ہے ،کجهی اؿے هبل کی ًغوعد ہىری ہے اؽ
هىعد هيں اؽ کی اهالح اؽ کے ؿبره ًيکی کغًے اوع هبلی اهضاص کغًے هيں ہى گی،
ثؼي اولبد يزين ثچہ هبدت صغود ہىرب ہے ليکي اؽ کى رغثيذ اوع پغوعف کی ًغوعد
ہىری ہے رى اؽ هىعد هيں اؽ کی اهالح اؽ کی صيکه ثهبل کغًے اوع اؽ کی رغثيذ
کغًے هيں ہى گی ،ثؼي اولبد اؽ ايـے كشن کی ًغوعد ہىری ہے جى اؽ کے لئے
اؽ کے هبل کی رجبعد کغے يب اؽ کی ػعػی يب هٌؼزی هؼبهالد ؿغاًجبم صے رى اؽ
هىعد هيں اؽ کی اهالح اى کبهىں کى ؿغاًجبم صيٌے هيں ہى گی اوع ثؼي اولبد وٍ
اؿے اى چيؼوں کی ًغوعد ًہيں ہىری ثلکہ اؽ کى پضعاًہ جظثبد کے ادـبؽ ،كفمذ اوع
ہوضعصی کی ًغوعد ہىری ہے رى اؽ هىعد هيں اؽ کی اهالح اؽ کے لےاى جظثبد
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کى هہيب کغًے هيں ہى گی اوع ثؼي اولبد اؽ کی اهالح اؽ کى عاٍ عاؿذ پغ یرًے اوع
اؽ کے ٍغػ ػًضگی اوع اؽ کے اسالق کى صعؿذ کغًے هيں ہىری ہے ،اؽ کی پغوعف
کغًے اوع اؽ کب سيبل عکهٌے کب يہ جبهغ هفہىم لغآى وؿٌذ کی اى ًوىم هيں هظکىع
ہے جى يزيوىں کے هؼبهالد کب سيبل عکهٌے اوع اؽ کے ادىال کی اهالح کغًے کی
رغغيت اوع صػىد صيزی ہيں۔
ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے اعكبص فغهبيب " :جؾ كشن ًے اپٌے پبؽ کـی يزين ثچے يب يزين ثچی
کے ؿبره اچهب ؿلىک کيب رى جٌذ هيں هيں اوع وٍ اى صو اًگليىں کی ٍغح ہىًگے اوع آپ
ػليہ الوالح و الـالم ًے اًگلذ كہبصد اوع صعهيبى والی اًگلی کى آپؾ هيں هال صيب"۔ اوع
آپ ػليہ الوالح والـالم ًے اعكبص فغهبيب" :هـلوبًىں کب ثہزغيي گهغ وٍ ہے جؾ هيں يزين
کے ؿبره اچهب ؿلىک کيب جبرب ہى اوع هـلوبًىں کب ثضرغيي گهغ وٍ ہے جؾ هيں يزين کے
ؿبره ثغا ؿلىک کيب جبرب ہى" ۔ اوع آپ ػليہ الوالح والـالم کب ايک فغهبى ہے " :يزين کی
کفبلذ کغًے وایر  -سىاٍ وٍ يزين اؽ کے ػؼيؼ والبعة هيں ؿے ہى يب کىئی اجٌجی  -اوع
هيں جٌذ هيں اى صو اًگليىں کی ٍغح ہىًگے اوع آپ ػليہ الوالح والـالم ًے اپٌی اًگلذ
كہبصد اوع صعهيبًی اًگلی کی ٍغف اكبعٍ فغهبيب" ۔

