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 ھ0441عجت   22                                 جوهىعيخ هوغ الؼغثيخ

 ء2102هبعچ  22                                          وػاعد اولبف     

 ٔيعشاج اسشاءٔالعہ 

ٌَ }اعكبصٍ سضاوًضی ہے: ِِ  أَْسَشٖ انَِّز٘ ُسْبَذب ًْٛل  بِعَْبِذ ٍَ  نَ ْسِجذِ  ِي ًَ ْسِجذِ  إِنَٗ اْنَذَشاوِ  اْن ًَ  اْن

نَُّ  بَبَسْكَُب انَِّز٘ اْْلَْلَصٗ ْٕ ٍْ  ِنُُِشَُّٚ  َد ُٛع انبَِصٛشُ  إََُِّّ  آَٚبتَُِب ِي ًِ اؿغاء وهؼغاط کب  ثال كجہ: {ُْٕ انسَّ

اؿغاع وعهىػ کب دبهل ايک ؿفغ ہے اوع ربعيز اًـبًی هيں يہ ايک هٌفغص ؿفغ  ؿفغ اًزہبئی

ہے جى اؽ ولذ دٌىع ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کی ػؼد ورکغين اوع آپ کى رـلی صيٌے کے لئے 

هىعرىں کب هشزلف رکبليف کی ع آپ کے هذبثہ رکظيت اوع هوبئت وپيق آيب جت آپ او

 ػليہ ؿبل کے چٌض صًىں هيں ہی آپ هلی ہللاىيں کے صؿؿبهٌب کغ چکے رهے اوع ثؼضذ 

جى کہ آپ کی ػًضگی هيں آپ کب ؿہبعا رهے، اوع اپٌی اؽ ػملوٌض  ،وؿلن اپٌے چچب اثىٍبلت

اوع ثے دض هلفك ػوجہ ؿيضٍ سضيجہ عًی ہللا ػٌہب ؿے ثهی هذغوم ہى چکے رهے جىکہ 

 بعا رهی ۔ کی پٌبگبٍ اوع ؿہهلکالد کے ولذ آپ ملسو ہیلع ہللا یلص

اؽ  ،هيں ايک اًزہبئی هلکل هغدلہ رهب ٍبئف کب صعصًبک ؿفغ جىکہ آپ کی ديبد هجبعکہ

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 

ثهی وغيغد اوع هضص هل ؿکے ليکي وٍ رى آپ ػليہ الـالم ؿے آپ کی اپٌی لىم والىں ؿے 

، اًہىں ًے اپٌے غالهىں اوع اوثبف لڑکىں کى آپ ػليہ ؿشذ اًضاػ هيں پيق آئے ػيبصٍ

، کہ آپ کے لضهىں ؿے سىى ثہہ ًکال الـالم پغ پزهغ پهيٌکٌے پغ هبهىع کغ صيب يہبں رک

ثبعگبٍ آپ ػليہ الـالم اپٌے واپـی کے عاؿزے هيں اؽ هلفمبًہ صػب کے ؿبره اپٌے عة کی 

يذ اوع اؽ کی ثبعگبٍ هيں ػجىص ی ودضٍ یركغيک کہللا کہ هغفهيں هزىجہ ہىئے جى

پٌے عة کی ثبعگبٍ اًکـبعی کے روبم هؼبًی پغ هلزول ہے، آپ يہ کہزے ہىئے اػبجؼی و

اے ہللا هيں ريغی ثبعگبٍ هيں ہی اپٌی ٍبلذ کی کوؼوعی، اپٌے ديلے  : "هيں هزىجہ ہىئے

، اے ؿت ؿے ثڑھ کغ ب ہىں ہبں اپٌے هؼوىلی ہىًے کب اظہبع کغر کی کوی اوع لىگىں کے
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! رى کوؼوعوں کب عة ہے اوع رى ہی هيغا عة ، رى هجهے کؾ کے ؿپغص عدن کغًے والے

ؿے ثضکالهی ؿے پيق آرب ہے؟ يب صكوي کے  ؟ ايک اجٌجی کے ؿپغص جى هجهکغ عہب ہے

اگغ ريغی ثبعگبٍ ؿے هيغے اوپغ ؟ هيغے هؼبهلے کب هبلک ثٌب صيب ہے ؿپغص جؾ کى رى ًے

فيذ هيغے لئے ػيبصٍ ، ليکي ريغی ػبًہيں ہے رى هجهے کىئی پغواٍ ًہيںت کىئی غٌ

اجبلىں هيں رجضيل ہى گئے ، هيں ريغے چہغے کے ًىع جؾ ؿے اًضھيغے وؿؼذ والی ہے

اوع صًيب وآسغد کے هؼبهالد ؿٌىع گئے، اؽ ثبد ؿے پٌبٍ هبًگزب ہىں کہ هجه پغ ريغا 

ہىں يہبں رک کہ    ريغی ہی چىکهر پغ پڑا، اے ہللاؿے رى ًبعاى ہى ًبػل ہى يب هجهغٌت 

عد ہے اوع ًہ ہی کىئی ٍبلذ ، ريغے ؿىا کـی کے پبؽ ًہ کىئی لضرى عاًی ہى جبئے

 ۔"ہے

اؿغاء ايک ػظين عثبًی ػطيہ کے ٍىع پغ اى روبم هوبئت ورکبليف کے ًزيجے هيں 

دمبئك اوع کبئٌبری وهؼغاط کب ؿفغ پيق آيب جؾ هيں ہللا رؼبلی ًے اپٌے ًجی کى اى غيجی 

ہی ی همغة فغكہ هطلغ ہى ؿکب اوع ًہ وعهىػ پغ هطلغ کيب جي پغ آط رک ًہ رى کىئ اؿغاع

، اوع اؽ ؿفغ کب هموض آپ ػليہ الـالم کی ػؼد ورکغين کغًب اوع آپ کىئی ًجی اوع عؿىل

ہى  ، يميي اوع اػزوبص اوع ػيبصٍب ہے ربکہ اؽ ثبد پغ آپ کب ايوبىکے صل کى صبثذ لضم عکهٌ

 اهبى هيں ہيں۔ لہ ہللا کی هؼيذ اوع اؽ کی دفع وجبئے کہ آپ ہوي

 ؿغاء وهؼغاط کب هؼجؼٍ اى جليل المضع هؼجؼاد اوع ػظين ًلبًيىں هيں ؿے ہے جي ؿےا

آط جت ہن اؽ والؼہ کب طکغ کغ عہے ہيں رى ہويں  ، اوعہللا رؼبلی ًے اپٌی ًجی کى ًىاػا ہے

 ًوبئخ اوع اؿجبق پغ غىعفکغ کغًب چبہيے: پٌض ول المضع والؼہ ؿے دبهل كضٍ اؽ جلي

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 

کى ثغيغ کـی وؿيلہ کے  ًجیطعيؼہ ثٌے دبیرًکہ ہللا رؼبلی اؽ ثبد پغ لبصع رهب کہ وٍ اپٌے 

، اوع اؿی ٍغح ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کى ہللا پغ يميي کبهل اوع دميمی رىکل رهب هگغ اؽ ؿفغ کغائے

کے ثبوجىص جؾ ولذ آپ ػليہ الـالم ثيذ الومضؽ پہٌچے رى آپ ًے ہللا کے هبهىع کغصٍ 
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، آپ ػليہ ی ہےبع کغًب ًغوعثغاق کى ثبًضھب ربکہ آپ اهذ کى رؼلين صيں کہ اؿجبة کى اسزي

اؿے اؽ ػًجيغ کے ؿبره ثبًضھ صيب جؾ کے ؿبره اًجيبء  ًے پؾ هيںفغهبيب: "الـالم ًے 

، اهبم ًىوی عدوۃ ہللا ػليہ فغهبرے ہيں: "ثغاق کى ثبًضھٌے هيں هؼبهالد هيں "ے ہيںزثبًضھ

رىکل پغ اصغاًضاػ ادزيبٍ کب صاهي رهبهٌے اوع اؿجبة اسزيبع کغًے کی صليل ہے اوع يہ چيؼ 

 ۔ًہيں ہىری "

اؽ کب هغف دميمی هؤهي اؽ كشن کی ٍغح ػول کغرب ہے جؾ کب يميي ہىرب ہے کہ 

ى جبًزب ػول ہی اؿے ًجبد صیر ؿکزب ہے اوع اؽ كشن کی ٍغح ہللا پغ رىکل کغرب ہے ج

، رؼبلی ًے اؽ کے دك هيں لکه صی ہےهلے گی جى ہللا  ہے کہ اؽ کى هغف وہی چيؼ

ين کے فغهبى ؿے اسزيبع کغًے اوع ہللا پغ رىکل کغًے کے ثبعے هيں ًجی کغ اوع اؿجبة

 اصعاک هموىص ہے۔يہی هزىاػى فہن و

اگغ رن هيں ؿے کـی  "اؿجبة اسزيبع کغًے کے ثبعے هيں آپ ػليہ الـالم کب فغهبى ہے: 

 "ےايک پغ ليبهذ آ جبئے اوع اؽ کے ہبره هيں صعسذ کب پىصا ہى رى اؿے اؽ کى لگبًب چبہي

اگغ رن ہللا پغ اؽ ٍغح  ": هيں آپ ػليہ الـالم کب فغهبى ہے اوع ہللا پغ رىکل کے ثبعے

رىکل کغو جؾ ٍغح رىکل کغًے کب دك ہے رى وٍ ًغوع رن کى اؽ ٍغح عػق صے گب 

م کى پير ثهغ جؾ ٍغح پغًضے کى عػق صيزب ہے جى هجخ کى سبلی پير ًکلزب ہے اوع كب

 ۔کغ واپؾ لىٹزب ہے"

ػمبئض هيں ايک ہی پيغبم سضاوًضی کے صاػی وع عؿل اهىل وروبم اًجيبء ا !بٓبئٕٛںيٛشے 

َيب} ف ہے، اعكبصٍ سضاوًضی ہے:هيں هشزل وٍ پيغبم سضاوًضی كغيؼذ اوع ٍغيمہہيں اگغچہ  َٔ 

ٍْ  أَْسَسْهَُب ٍْ  لَْبِهكَ  ِي ِّ  َُِٕدٙ إِّلَّ  َسُسٕل   ِي ْٛ ُ  إِنَ ٌِ  أَََب إِّلَّ  إِنََّ  ّلَ  أَََّّ اوع ہن ًے آپ ؿے  : {فَبْعبُُذٔ

پہلے کـی عؿىل کىئی هجؼىس ًہيں کيب هگغ اؽ کی ٍغف ودی کی کہ هيغے ؿىا کىئی 

 ۔ د کغوهؼجىص ًہيں، پؾ  رن هيغی ػجبص
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ی ثبپ ؿے ايک صوؿغے روبم اًجيبء ايک ہ ":  ًے اعكبص فغهبيباوعہوبعے ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص 

ايک اوع  هبئيں هشزلف ہيں اوع اى کب صيي ايک ہے يؼٌی اى کب ايوبى، اى کی کے ثهبئی ہيں

 ۔" كغيؼزيں هشزلف ہىری ہيں

لُْم  }: هيں جى هٌضعجہ طيل صؽ وهيزيں طکغ کی ہيں اًؼبم ہللا رؼبلی ًے لغآى کی ؿىعد

ُْٛكْى  َو َسبُُّكْى َعهَ ا أَتُْم َيب َدشَّ ْٕ ِّ  تُْشِشكُٕا أَّلَّ تَعَبنَ ْٛئًب بِ ٍِ  َش ْٚ اِنَذ َٕ بِبْن َّل  إِْدَسبًَب َٔ َّلَدكُىْ  تَْمتُهُٕا َٔ ْٔ ٍْ  أَ  ِي

ٍُ  إِْيَلق   إَِّٚبُْىْ  ََْشُصلُكُىْ  ََْذ ّلَ  َٔ اِدشَ  تَْمَشبُٕا َٔ َٕ َٓشَ  َيب اْنفَ َٓب َظ ُْ ٍَ َٔ  ِي ّلَ َيب بََط  انَّتِٙ انَُّْفسَ  تَْمتُهُٕا َٔ

وَ  ُ  َدشَّ بكُ  رَِنكُىْ  بِبْنَذكِّ  إِّلَّ  َللاَّ صَّ ِّ  ىْ َٔ ٌَ  نَعَهَّكُىْ  بِ ٍُ  *تَْعِمهُٕ َٙ أَْدَس ِْ َّل تَْمَشبُٕا َيبَل اْنَٛتِِٛى إِّلَّ بِبنَّتِٙ  َٔ

فُٕا أَُشذَُِّ  َْٚبهُغَ َدتَّٗ  ْٔ أَ ْٛمَ  َٔ ٌَ بِبْنِمْسِط َٔ  اْنَك َٛضا ًِ َٓب إِّلَّ  ََْفًسب ََُكِهّفُ  ّلَ اْن ْسعَ إِرَا ُٔ ْٕ  فَبْعِذنُٕا لُْهتُىْ  َٔ نَ َٔ 

 ٌَ ذِ  لُْشبَٗ رَا َكب ْٓ بِعَ َٔ  ِ فُٕا َللاَّ ْٔ بُكىْ  رَِنُكىْ  أَ صَّ َٔ  ِّ ٌَ  نَعَهَُّكىْ  بِ َْ  * تَزَكَُّشٔ  ٌَّ أَ ب ِصَشاِطٙ زَأَ ًً  ُيْستَِمٛ

َّل عُُِٕ فَبتَّبِ  قَ  انسُّبُمَ  تَتَّبِعُٕا َٔ ٍْ  بُِكىْ  فَتَفَشَّ ِّ  َع بُكىْ  رَِنُكىْ  َسبِِٛه صَّ َٔ  ِّ ٌَ  نَعَهَُّكىْ  بِ : آؤ هيں وٍ {تَتَّمُٕ

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 

اوع  ثے ديبئی کے اپٌی اویرص کى لزل هذ کغو ۔ ہن ہی روہيں عػق صيزے ہيں اوع اًہيں ثهی 

لغيت ًہ جبؤ سىاٍ وٍ ظبہغ ہىں يب وٍ پىكيضٍ ہىں اوع اؽ جبى کى لزل ًہ کغو کبهىں کے 

جـے لزل کغًب ہللا ًے دغام کيب ہے ثجؼ دك کے يہی وٍ اهىع ہيں جي کب اؽ ًے روہيں 

اوع يزين کے هبل کے لغيت هذ جبؤ هگغ  ۔کن صيب ہے ربکہ رن ػمل ؿے کبم لىربکيضی د

ہى يہبں رک کہ وٍ اپٌی جىاًی کى پہٌچ جبئے اوع ايـے ٍغيمے ؿے جى ثہذ ہی پـٌضيضٍ 

پيوبًے اوع رغاػو کى اًوبف کے ؿبره پىعا کيب کغو۔ ہن کـی كشن کى اؽ کی ٍبلذ ؿے 

وع ہللا ػيبصٍ رکليف ًہيں صيزے اوع جت رن کہى رى ػضل کغو اگغچہ وٍ لغاثذ صاعی ہی ہى ا

ن صيب ہے ربکہ رن کى ربکيضی دک ، يہی وٍ ثبريں ہيں جؾ کب اؽ ًےکے ؿبره ػہض کى پىعا کغو

اوع يہ کہ يہی هيغا ؿيضھب عاؿزہ ہے ؿى رن اؽ کی پيغوی کغو اوع ۔ رن ًويذذ لجىل کغو

، يہی وٍ يں ہللا کی عاٍ ؿے جضا کغ صيں گےصوؿغی عاؿزىں پغ ًہ چلى کہ وٍ عاؿزے روہ

 غہيؼگبع ثي جبؤ۔پثبد ہے جؾ کب اؽ ًے روہيں ربکيضی دکن صيب ہے ربکہ رن 
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کے ثبعے هيں ؿيضًب اثي ػجبؽ عًی ہللا ػٌہوب کہب کغرے رهے کہ يہ وهيزىں  اى  

اوع يہ روبم ثٌی آصم هذکن آيبد ہيں جى کـی ثهی كغيؼذ يب هلذ هيں هٌـىر ًہيں کی گئيں 

، يہ کزبة کی اهل اوع اؽ کی ثٌيبص ہيں جؾ ًے اى پغ ػول کيب وٍ جٌذ هيں پغ دغام ہيں

 ۔غ صيب رى وٍ جہٌن هيں صاسل ہى گبپغ ػول کغًب رغک کصاسل ہى گب اوع جؾ ًے اى 

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 

يں اى کی اهبهذ فغهبئی اوع اؿی ٍغح جوغ کيب اوع آپ ػليہ الوالح والـالم ًے ًوبػ ه

: پبکجبػ  ًجی اًہىں ًے آپ ػليہ الوالح والـالم کب آؿوبًىں هيں يہ کہزے ہىئے اؿزمجبل کيب

صًيب هيں اهبهذ کے ًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص کی ٍغف هٌزمل  ثهبئی کى سىف آهضيض ۔ اوع يہ بػاوع پبکج

ہىًے کب اػالى رهب اوع اؿی ٍغح اؽ پشزہ ػہض کی ػولی رطجيك ثهی رهی جى ہللا رؼبلی ًے 

إِرْ  ب ، اعكبص سضاوًضی ہے:روبم اًجيبء وعؿل ؿے ليب ره َٔ ُ  أََخزَ  } ٍَ  ِيٛثَبقَ  َللاَّ ب انَُّبِِّٛٛ ًَ ْٛتُُكى نَ ٍ آتَ  ّيِ

ة   ِكتَبة   ًَ ِدْك ق   َسُسٕل   َجبَءُكىْ  ثُىَّ  َٔ َصّذِ ب يُّ ًَ ٍَّ  َيعَُكىْ  نِّ ِّ  نَتُْؤِيُُ نَتَُُصُشََُّّ لَبلَ  بِ أََخْزتُىْ  أَأَْلَشْستُىْ  َٔ  َعهَٗ َٔ

ُذٔا لَبلَ  أَْلَشْسََب لَبنُٕا إِْصِش٘ رَِنُكىْ  َٓ أَََب فَبْش ٍَ  َيعَكُى َٔ { ّيِ ٍَ ِذٚ ِْ اوع وٍ ولذ يبص کغيں جت  :انشَّب

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 

وع اى کی ثبلٌغروہبعے ؿبره ہىں گی رى ًغوع ثبلٌغوع اى پغ ايوبى یرؤ گے اوع ًغوع 

ىٍی ؿے رهبم ، فغهبيب: کيب رن ًے الغاع کيب اوع اؽ پغ هيغا ثهبعی ػہض هٌجهضص کغو گے

ی روہبعے ، فغهبيب کہ رن گىاٍ ہى جبؤ اوع هيں ثه: ہن ًے الغاع کغ ليبليب ؟ ؿت ًے ػغى کيب

 ۔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 

کغے گب، اوع ہللا ًے اؽ ًجی کى دکن صيب کہ وٍ اپٌی اهذ ؿے پشزہ وػضٍ لے کہ اگغ ہللا  هضص



6 
 

ے دمحم ملسو ہیلع ہللا یلص کى هجؼىس فغهبيب رى وٍ ًغوع اؽ پغ ايوبى یرئيں  رؼبلی ًے اى کے ػًضٍ ہىرے ہى

 ۔گے اوع اؽ کی هضص کغيں گے "

 :ٓ سبتٓ يسجذ الصی کب يمبو ٔيشتبہيسجذ دشاو کے سبت

هـجض الوی هيں آپ ػليہ الوالح والـالم کب ؿفغ اؿغاء سزن ہىا اوع وہبں ؿے ثلٌض 

، اؿی ٍغح يہ هـجض کی ٍغف آپ کب ؿفغ هؼغاط كغوع ہىاآؿوبًىں اوع پهغ ؿضعح الوٌزہی 

صو لجلىں هيں ؿے پہال لجلہ ، ريـغا دغم اوع اى ريي هـبجض هيں ؿے ايک ہے جؾ هيں ًوبػ 

ؼويغ کی جبًے کی سبٍغ ؿفغ کيب جبرب ہے اوع يہ عوئے ػهيي پغ رکی اصائيگی اوع صىاة 

، اثى طع عًی ہللا ػٌہ ؿے هغوی ہے وٍ کہزے ہيں کہ هيں ًے والی صوؿغی هـجض ہے

؟ آپ ػليہ ت ؿے پہلے کىى ؿی هـجض ثٌبئی گئیعوئے ػهيي پغ ؿ  ملسو ہیلع ہللا یلص ؿے کہب :"عؿىل ہللا

ًے  : ) هـجض دغم ( ، اثى طع عًی ہللا ػٌہ کہزے ہيں هيںالوالح و الـالم ًے اعكبص فغهبيب

هـجض : )الـالم ًے فغهبيبثٌبئی گئی؟ آپ ػليہ الوالح و کہب: اؽ کے ثؼض کىى ؿی هـجض

؟ آپ ػليہ الوالح کے صعهيبى کزٌی هضد کب فبهلہ ہے : اى صوًىں( هيں ًے کہبالوی

هی ًوبػ کب ولذ ہىجبئے رى رن اؽ کى ، اوع پهغ يہبں ث(ـالم ًے فغهبيب : ) چبليؾ ؿبل کبوال

پڑھٌب هـجض دغم اوع هـجض  اصا کغو ثيلک اؽ کی ثہذ فٌيلذ ہے۔ اوعاؽ هـجض هيں ًوبػ

ًجىی کے ػالوٍ کـی اوع هـجض هيں پبًچ ؿى ًوبػيں پڑھٌے ؿے ػيبصٍ ثہزغ ہے، ًجی کغين 

فٌيلذ کـی صوؿغی هـجض هيں  هـجض دغم هيں ًوبػ اصا کغًے کی":  ًے اعكبص فغهبيبملسو ہیلع ہللا یلص

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 

 ۔ "ى ًوبػيں اصا کغًے کے ثغاثغ ہےاصا کغًے کی فٌيلذ کـی صوؿغی هـجض هيں پبًچ ؿ

ی کے صلىں هيں اؽ کی ـجض الوی اؿالهی همضؿبد کب ايک جؼء یر يٌفک ہے، اهذ دمحمه

، ہويں اؽ کی دفبظذ بم هـلوبًىں کے طهے ايک اهبًذ ہےهٌؼلذ ہے اوع يہ روثہذ لضع و

کغًے هيں کىربہی يب ؿـزی ًہيں کغًی چبہيے، اوع اؿی ٍغح ہن پغ فغى ہے کہ ہن اپٌی 
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ہىم کى پشزہ کغيں ربکہ ہوبعی آًے والی ًـليں روبم اویرص کے طہٌىں هيں ثهی اؽ هف

 ۔ہ اوع لضعوهٌؼلذ کى ثهىل ًہ ؿکيںهـلوبًىں کے ہبں اؽ هـجض کے همبم وهغرج

 بشادساٌ اسلو !

غيل کے كغوع هيں پىعی صًيب يزين ڈے هٌبری ہے اوع هيں آپ کى ثزبًبچبہزب ہىں ہغ ؿبل اپ

م سيبل عکهٌے اوع اؽ کب دك اصا کغًے هيں روبکہ ہوبعے صيي اؿالم کی رؼليوبد يزين کب 

َْٚسأَنََُٕكَ }، ہللا کب فغهبى ہے: يںہ اًـبًی رٌظيوىں ؿے ؿجمذ لے گئی َٔ  ٍِ  لُمْ  اْنَٛتَبَيٗ َع

ُٓىْ  إِْصَلح   ْٛش   نَ ٌْ  َخ إِ اَُُكىْ  تَُخبِنُطُْٕىْ  َٔ َٕ ُ  فَِئْخ َللاَّ ْفِسذَ  َْٚعهَىُ  َٔ ًُ ٍَ  اْن ْصِهخِ  ِي ًُ ْٕ  اْن نَ ُ  َشبءَ  َٔ  َْلَْعَُتَُكىْ  َللاَّ

 ٌَّ َ  إِ وىں کے ثبعے هيں صعيبفذ کغرے ہيں، فغهب صيں: اى کب اوع آپ ؿے يزي :{َدِكٛى   َعِضٚض   َللاَّ

وٍ ثهی روہبعے ثهبئی ہيں اوع ہللا  ع اگغ اًہيں اپٌے ؿبره هال لى رى، اوؿٌىاعًب ثہزغ ہے

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۔

وفکغ کغًے والے کى پزہ چلزب ہے کہ لغآًی رؼجيغ ًے لفع  آيذ کغيوہ هيں غىع 

کغ کيب ہے ربکہ يہ يزين کب سيبل عکهٌے اوع اؽ کی پغوعف کغًے کے روبم )اهالح( ط

پہلىؤں کى كبهل ہى، اهالح ايک ايـب جبهغ لفع ہے جى اى روبم چيؼوں کى جبهغ ہے جي 

اؽ  کجهی اؿے هبل کی ًغوعد ہىری ہےکی ايک يزين ثچے کى ًغوعد ہىری ہے، 

هبلی اهضاص کغًے هيں ہى گی، هىعد هيں اؽ کی اهالح اؽ کے ؿبره ًيکی کغًے اوع 

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 

بعد کغے يب اؽ کی ػعػی يب هٌؼزی هؼبهالد ؿغاًجبم صے رى اؽ اؽ کے هبل کی رج

هىعد هيں اؽ کی اهالح اى کبهىں کى ؿغاًجبم صيٌے هيں ہى گی اوع ثؼي اولبد وٍ 

اوع  لکہ اؽ کى پضعاًہ جظثبد کے ادـبؽ،  كفمذاؿے اى چيؼوں کی ًغوعد ًہيں ہىری ث

ےاى جظثبد اؽ کے لاؽ هىعد هيں اؽ کی اهالح ہوضعصی کی ًغوعد ہىری ہے رى 
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عاٍ عاؿذ پغ یرًے اوع  اوع ثؼي اولبد اؽ کی اهالح اؽ کىکى هہيب کغًے هيں ہى گی 

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 

کغًے کی هالد کب سيبل عکهٌے اوع اؽ کے ادىال کی اهالح ہے جى يزيوىں کے هؼب

 ۔رغغيت اوع صػىد صيزی ہيں

جؾ كشن ًے اپٌے پبؽ کـی يزين ثچے يب يزين ثچی ":  ًے اعكبص فغهبيبًجی کغين ملسو ہیلع ہللا یلص

کے ؿبره اچهب ؿلىک کيب رى جٌذ هيں هيں اوع وٍ اى صو اًگليىں کی ٍغح ہىًگے اوع آپ 

۔ اوع "والی اًگلی کى آپؾ هيں هال صيبو الـالم ًے اًگلذ كہبصد اوع صعهيبى  ػليہ الوالح

هـلوبًىں کب ثہزغيي گهغ وٍ ہے جؾ هيں يزين " :الـالم ًے اعكبص فغهبيبآپ ػليہ الوالح و

ين کے کے ؿبره اچهب ؿلىک کيب جبرب ہى اوع هـلوبًىں کب ثضرغيي گهغ وٍ ہے جؾ هيں يز

يزين کی  "والـالم کب ايک فغهبى ہے:  ۔ اوع آپ ػليہ الوالح "ہىؿبره ثغا ؿلىک کيب جبرب 

اوع  -البعة هيں ؿے ہى يب کىئی اجٌجی سىاٍ وٍ يزين اؽ کے ػؼيؼ و -کفبلذ کغًے وایر 

هيں جٌذ هيں اى صو اًگليىں کی ٍغح ہىًگے اوع آپ ػليہ الوالح والـالم ًے اپٌی اًگلذ 

 ۔ فغهبيب" بًی اًگلی کی ٍغف اكبعٍ كہبصد اوع صعهي

 

 


