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 ھ9441 عهٌبى 91               هوغ ہوعيہجوػغة 

 ء4191 هئى 44                          وػاعت اولبف     

 کا مہیىہسازی مبارک ایمان اور افراد رمضان ال

ايوبى ثبہلل کب كوبع ثٌضے پغ ہللا تؼبلی کی جلیل المضع ًؼوتوں هیں ؿے ہوتب ہے، 

يَمانََِّّإَلْيُكمَََُّّحب بََّّالم وََََّّوَلِكن َّ}دك ؿجذبًہ وتؼبلی اعكبص فغهبتب ہے :  َُّقُموِبُكمََِّّْفيََّوَزي َنوََُّّاْلِْ
 {َحِكيمٌَََّّعِميمٌَََّّوالم وَََُّّوِنْعَمةًََّّالم وََِِّّمنَََّّفْضًلََّّ*الر اِشُدونََُّّىمََُُّّأوَلِئكََََّّواْلِعْصَيانَََّّواْلُفُسوقَََّّاْلُكْفرََِّّإَلْيُكمَََُّّوَكر هََّ

هذجت ػطب فغهبئی اوع اؿے توہبعے صلوں هیں لیکي ہللا ًے توہیں ايوبى کی "

آعاؿتہ فغهب صيب اوع کفغ اوع ًبفغهبًی اوع گٌبٍ  ؿے توہیں هتٌفغ کغ صيب، ايـے 

ثیلک عهٌبى الوجبعک کب  ۔"ہی لوگ صيي کی عاٍ پغ ثبثت اوع گبهؼى ہیں

هہیٌہ دمیمی ايوبى کب هہیٌہ ہے، اوع اؿی لئے جت لغآى کغين هیں عوػوں کے 

کی ًضا کے ؿبتھ  کیب  گیب تو اى کب آغبػ ايوبى کی هفت ت کب طکغ کیبثبعے آيب

َيامَََُّّعَمْيُكمََُُّّكِتبََّّآَمُنواَّال ِذينَََّّأيَُّياََّيا}ہللا تؼبلی ًے فغهبيب :  ،گیب َِّمنَّال ِذينَََّّعَمىَُّكِتبَََّّكَماَّالصِّ
اے ايوبى والو ! تن پغ عوػے ايـے فغى کئے گئے ہیں " {َتت ُقونَََّّلَعم ُكمَََّّْقْبِمُكمَّْ

 ۔"پغہیؼ گبع ثٌو جیـے تن ؿے پہلے لوگوں پغ فغى کئے گئے تھے تبکہ تن 

ن کی توضيك کغًب اوع دمیمی ايوبى ہللا تؼبلی کی ٍغف ؿے ًبػل کغصٍ ہغ دک

ججغيل هیں ايوبى کی دمیمت کو ثیبى کیب  هلہوع دضيث   ،پغ ػول کغًب ہےاؽ 

ئے جت ججغيل ػلیہ الـالم یجو ہغ هوهي کے صل هیں عاؿز ہوًی چبہ گیب ہے

ًے ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن ؿے ايوبى کے ثبعے هیں ؿوال کیب تو آپ 

 ،اؽ کے فغكتوں ،ايوبى يہ ہے کہ تو ہللا ًے فغهبيب : "هلی ہللا ػلیہ وؿلن 

الئے اوع تو اچھی  آسغت پغ ايوبى عوػ   ،اؽ کے عؿولوں ،اؽ کی  کتبثوں

ايوبى  هغف ػثبى ؿے کہے جبًے والے لفع  ،"پغ ايوبى الئے اوع ثغی تمضيغ

کب ہی ًبم ًہیں ہے ثلکہ ايوبى وٍ ہے جو صل هیں پشتہ ہو جبئے اوع ػول اؽ 

َّالم وََُُّّذِكرََِّّإَذاَّال ِذينََّّاْلُمْؤِمُنونََِّّإن َما}تؼبلی اعكبص فغهبتب ہے :  ہللا ،کی توضيك کغے
َذاَُّقُموُبُيمَََّّْوِجَمتَّ َلةَََُّّيِقيُمونََّّال ِذينََّّ*َيَتَوك ُمونَََّّربِِّيمَََّّْوَعَمىَِّإيَماًناََّزاَدْتُيمََّّْآَياُتوَََُّّعَمْيِيمََُّّْتِمَيتَََّّواِ  ََّوِمم اَّالص 

ايوبى والے تو وٍ لوگ ہیں کہ جت اى " {َحقًّاَّاْلُمْؤِمُنونََُّّىمََُُّّأوَلِئكََّ*َُّيْنِفُقونَََّّرَزْقَناُىمَّْ
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ے ؿبهٌے ہللا کب طکغ کیب جبتب ہے تو اى کے صل سوفؼصٍ ہو جبتے ہیں اوع ک

جت اى پغ اؿکی آيبت تالوت کی جبتی ہے تو وٍ اى کے ايوبى هیں اًبفہ کغ 

صيتی ہیں اوع وٍ اپٌے عة پغ توکل عکھتے ہیں ۔ يہ وٍ لوگ ہیں جو ًوبػ لبئن 

ؿے سغچ کغتے  ؽ هیںاوع جو کچھ ہن ًے اًہیں ػطب کیب ہے ا   ،کغتے ہیں

هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے اوع  ًجی کغين  ۔"ہیں ۔ يہی لوگ ؿچے هوهي ہیں

هـلوبى وٍ ہے جؾ کی ػثبى اوع ہبتھ ؿے هـلوبى هذفوظ عہے اوع  فغهبيب : "

 ۔"هوهي وٍ ہے جؾ ؿے لوگ اپٌے هبل وجبى  کے ثبعے هیں ثے سوف عہے

ی کے اواهغ کی وجہ ؿے ہللا تؼبل ؿلوکاوع جو كشن اپٌے اسالق اوع

اؽ ثبعے هیں  ،وًواھی ؿے پھیغ گیب تو وٍ كشن ايوبى کی عاٍ ؿے پھیغ گیب

ہے  ػًب کغتب ػاًی جؾ ولت  ػلیہ وؿلن ًے اعكبص فغهبيب : "ًجی کغين هلی ہللا

وٍ كشن كغاة پیتب  جؾ ولتتو وٍ ايوبى کی دبلت هیں ػًب ًہیں کغتب، اوع 

تب اوع جؾ ولت وٍ چوعی کغتب ہے تو وٍ ايوبى کی دبلت هیں كغات ًہیں پی

 ۔"ہے تو وٍ ايوبى کی دبلت هیں چوعی ًہیں کغتب

 ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے اؽ كشن ؿے کبهل ايوبى کی ًفی کی

توغيخ کغ صی ہے جو اپٌے پڑوؿی کو تکلیف صيتب ہے يب وٍ سوص تو پیٹ ثھغ 

کیوًکہ  ،کغ ؿوئے اوع اؽ کے جبًتے ہوئے ثھی اؽ کب پڑوؿی ثھوکب ہو

ہللا " ًے فغهبيب : هلی ہللا ػلیہ وؿلن آپ  ،ايوبى کے لئے ػول ًغوعی ہے

ہللا کی لـن وٍ هوهي  ،ہللا کی لـن وٍ هوهي ہی ًہیں ،کی لـن وٍ هوهي ہی ًہیں

ػغى کی گئی : اے ہللا کے عؿول کوى كشن هوهي ًہیں ؟ تو آپ  ،ہی ًہیں

ؿے اؽ کب پڑوؿی هذفوظ ًہ جؾ کے فتٌوں ًے فغهبيب : هلی ہللا ػلیہ وؿلن 

وٍ  ًے فغهبيب : "هلی ہللا ػلیہ وؿلن اوع صوؿغی دضيث هیں آپ  "عہے

اوع ہو  كشن هجھ پغ ايوبى ہی ًہیں اليب جؾ ًے پیٹ ثھغ کغ عات گؼاعی 

 ۔"اؽ کے جبًتے ہوئے اؽ کے پہلو هیں اؽ کب پڑوؿی ثھوکب ہو

ی کغًے اوع اى کے دمیمی ايوبى وٍ ہے جو هوهي کو صوؿغے لوگوں پغ ػيبصت

 ،ثغي ،اؽ کے ؿیٌے کو دـض ،دموق ؿلت کغًے ؿے هذفوظ عکھے
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سیبًت اوع فـبص وغیغٍ جیـی  ،غضاعی ،صھوکے ثبػی ،طاتی تغجیخ ،اًبًیت

ثغی هفبت ؿے پبک عکھے اوع اؽ کے اسالق کی اهالح کغے اوع اؽ کب 

دغکبت وؿکٌبت اوع ہللا  ع صًیب هیں اؽ کے توبماو  ،ػًضگی ٍغػ  ثغ اؽ کے ا

تؼبلی کی توبم هشلولبت کے ؿبتھ اؽ کے هؼبهلہ هیں ظبہغ ہو اوع وٍ  هغف 

دیواًوں اوع جوبصات پغ  ،ہللا ودضٍ الكغيک لہ کی عًب کی سبٍغ اًـبًوں

*ََّّيًراَوُيْطِعُموَنَّالط َعاَمََّعَمىَُّحبِِّوَِّمْسِكيًناََّوَيِتيًماََّوَأسَّ} ہللا تؼبلی ًے فغهبيب : ،عدن کغے
اوع وٍ اپٌب کھبًب ہللا کی هذجت هیں " {ِإن َماَُّنْطِعُمُكْمَِّلَوْجِوَّالم ِوَََّلَُّنِريُدَِّمْنُكْمََّجَزاًءََّوََلَُّشُكوًرا

صيتے ہیں ۔ ہن توهذي ہللا کی عًب  کو اوع يتین کو اوع لیضی کو کھالهذتبج 

اوع ًہ  ہیںًہ تن  ؿے کـی ثضلہ کے ٍلجگبع  ،کے لئے توہیں کھال عہے ہیں

 ۔  "كکغگؼاعی کے سواہلوٌض ہیں

ايوبى ايک صعست ہے جؾ کی اهل ػهیي هیں ہے اوع اؽ کی كبسیں آؿوبى 

ڑيں پشتہ اوع هٌجوٍ ہوں گی تو يہ اپٌے جت اؽ کی اهل اوع ج   ،هیں ہے

اوع دمیمی عوػٍ اؽ ايوبى ؿے  ،عة کے دکن ؿے ہغ ولت اپٌب پھل  صے گب

آپ  ،سضا کو پیضا کغتب ہے سوف   ٌبى اوعواٍویتب ہے اوع صل هیں ؿکوى جٌن لی

کیوًکہ عوػٍ اوع  حقیقی روزي دار جھوٹ وہیں بولتا ہےصيکھتے ہیں کہ 

سضا   عوػٍ جلوت ؿے پہلے سلوت هیں سوف   ،جھوٹ جوغ ًہیں ہو ؿکتے

يہ ثٌضے اوع اؽ کے عة کے صعهیبى عاػ  ،کے اػلی تغيي صعجے پغ لبئن ہے

ے ہے اوع جھوٹ هٌبفمت کی اػلی اوع واًخ تغيي ػالهت ہے اوع يہ عوػ

اؿی لئے يہ صوًوں جوغ اوع اکٹھے ًہیں  ،کل  هتٌبلي ہےدمیمت کے ثبلکی 

اؿی لئے ًجی کغين هلی  ،وٍ كشن يب تو عوػٍ صاع  ہے يب جھوٹب ،ہو ؿکتے

جؾ كشن ًے جھوٹ ثولٌب اوع اؽ پغ  هبيب : " ػلیہ وؿلن ًے اعكبص فغہللا

ػول کغًب ًہ چھوڑا تو ہللا کو اؽ کے کھبًب پیٌب چھوڑًے کی ًغوعت ًہیں 

، اوع جؾ ولت عؿول ہللا هلی ہللا ػلیہ وؿلن ؿے پوچھب گیب : کیب هوهي "ہے

پھغ آپ ؿے  ،ًے فغهبيب ) ہبں ( هلی ہللا ػلیہ وؿلنل ہو ؿکتب ہے ؟ آپ ثؼص

ًے فغهبيب هلی ہللا ػلیہ وؿلن ب هوهي کٌجوؽ ہو ؿکتب ہے ؟ تو آپ کیکہب گیب: 
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اوع پھغ آپ ؿے کہب گیب : کیب هوهي جھوٹب ہو ؿکتب ہے ؟ تو آپ  ،: ) ہبں (

 ۔ًے فغهبيب : ) ًہیں (هلی ہللا ػلیہ وؿلن 

 عًب پغ عًب ہللا کی ى کی ايک چبكٌی اوع دالوت ہے جـےہللا پغ ايوب

 ،هذـوؽ کغتے ہیں جي کے صل ايوبى ؿے لجغيؼ ہیں ہوًے والے وٍ لوگ ہی

اؽ كشن ًے ايوبى کی دالوت کو پب " ًے فغهبيب : هلی ہللا ػلیہ وؿلن آپ 

اؿالم کے صيي ہوًے اوع هذوض هلی ہللا ػلیہ وؿلن  ،لیب جو ہللا کے عة ہوًے

هلی ہللا ػلیہ هیں آپ ، اوع صوؿغی دضيث "کے عؿول ہوًے پغ عاًی ہو گیب

تیي چیؼيں ايـی ہیں کہ جؾ كشن هیں وٍ چیؼيں پبئی " فغهبيب : ًے  وؿلن

پہلی  ى چیؼوں کی وجہ ؿے ايوبى کی دالوت کو پب لیب :ؽ كشن ًے ا  گئیں ا  

 ،چیؼ يہ ہے کہ ہللا اوع اؽ کب عؿول اؿے ہغ چیؼ ؿے ػيبصٍ هذجوة ہو

صوؿغی چیؼ يہ ہے کہ وٍ کـی آصهی ؿے هغف ہللا کی عًب کی سبٍغ 

اوع تیـغی چیؼ يہ ہے کہ ہللا تؼبلی کے اؿے کفغ ؿے ًجبت  ،هذجت کغے

جہٌن صيٌے کے ثؼض وٍ کفغ کی ٍغف لوٹٌے کو ايـے ہی ًبپـٌض کغے جیـے 

 کو ًبپـٌض کغے ۔هیں پھیٌکے جبًے 

ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے  ،ایمان اور اخالق دوووں الزم وملسوم ہے

لوگوں هیں ؿے هکول تغيي ايوبى والے وٍ ہیں جو اى هیں ؿے ؿت  "فغهبيب : 

الفت وهذجت  ،تواًغ استیبع کغًے والے ہیں  ،ؿے اچھے اسالق والے ہیں

ؽ اوع ا   ،ؿے عکھتے ہیں اوع لوگوں کے صعهیبى الفت وهذجت پیضا کغتے ہیں

كشن هیں کوئی ثھالئی ًہیں ہے جو ًہ تو سوص الفت وهذجت ؿے عہتب ہے 

، ايوبى ًوع ہے اوع "ًہ ہی لوگوں کے صعهیبى الفت وهذجت پیضا کغتب ہےاوع 

جؾ ًے ايوبى کی دالوت اوع ػجبصت کی لظت کو پبيب هغف  ،ػجبصت ًوع ہے

آؿبًی اوع اچھے ٍغيمے ؿے هؼبهالت کغًے کو جبى  ،عواصاعیكشن وہی 

 وٍ ہللا کی هشلوق پغ ًہ تو تکجغ کغتب ہے، ًہ لوگوں کے ؿبهٌے ،ؿکتب ہے

ًہ اى پغ ػيبصتی کغتب ہے اوع ًہ ہی ثغائی کب ثضلہ ثغائی  ،یں ثہ ججیي ہوتب ہےچ  

اؿی  ،هؼبف کغ صيتب ہے اوع صعگؼع ؿے کبم لیتب ہےثلکہ وٍ  ،ؿے صيتب ہے

جت تن هیں کوئی عوػٍ کی " هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے فغهبيب :لئے ًجی کغين 
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 ،اوع ًہ ہی  كوع هچبئےدبلت هیں ہو تو وٍ اؽ صى ًہ تو فذق کالهی کغے 

پؾ اگغ کوئی كشن اؽ کو گبلی صے يب اؽ ؿے لڑائی کغے تو اؿے کہہ 

ثبت کب ػلن ہوًب ػملوٌض كشن کو اؽ ۔"ںہویئے : هیں عوػٍ صاع صيٌب چبہ

ئے کہ ہو ؿکتب ہے وٍ اپٌی ػجبصت کی وجہ ؿے جٌت هیں صاسل ًہ ہو یچبہ

کے ؿبتھ اچھب هؼبهلہ پبئے هگغ وٍ اپٌے اسالق اوع عواصاعی اوع لوگوں 

اؽ ثبعے هیں ًجی کغين  ،کغًے کی وجہ ؿے جٌت هیں صاسل ہو جبئے گب

تن ؿے پہلے لوگوں هیں ؿے ايک آصهی کب " هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے فغهبيب : 

اػوبل هیں کوئی ًیکی ًہ پبئی گئی هگغ يہ کہ ء دـبة لیب گیب تو اى کے ًبهہ

سبصهوں اپٌے اؽ ًے  ،وكذبل تھباوع س ،وٍ لوگوں ؿے هیل جول عکھتب تھب

تو ہللا تؼبلی  ،ت كشن هؼبف کغ صيب کغيںکو دکن صيب عکھب تھب کہ وٍ تٌگ صؿ

ہن اؽ ؿے ػيبصٍ اؽ چیؼ کے يؼٌی هؼبف کغًے کے  دمضاع  ًے فغهبيب : "

 ۔تن اؽ کو هؼبف کغ صو" ،ںیہ

تؼبلی ہن يہ ثبت ثھی ثبوع کغاتے ہیں کہ دمیمی ايوبى ايک ًوع ہے جو ہللا 

تب وٍ اؽ هیں دکوت اوع يمیي پیضا کغهیں ڈال صيتب ہے پؾ  لاپٌے ثٌضے کے ص

اًؾ ثي  ،ہے اوع اؽ كشن کو ہللا کے ًوع ؿے صيکھٌے واال ثٌب صيتب ہے

هبلک عًی ہللا ػٌہ ؿے هغوی ہے کہ ايک صى عؿول ہللا هلی ہللا ػلیہ وؿلن  

بم دبعثہ ثي ًؼوبى ً ثبہغ ًکلے تو ايک اًوبعی ًوجواى آپ کو هال جؾ کب

اے دبعثہ تو ًے کؾ دبل  ؿے کہب : " ًے اؽهلی ہللا ػلیہ وؿلن آپ  ،ہے

اؽ ًے ػغى کی : هیں ًے دمیمی هوهي کی دبلت هیں  "هیں هجخ کی ہے ؟

 هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے کہب اًؾ ثي هبلک کہتے ہیں : عؿول ہللا ،هجخ کی ہے

ثیلک ہغ دك کی ايک  ،جو ثبت آپ کہہ عہے ہیں اؽ پغ توجہ کغيں : "

اؽ ًے ػغى کی :هیغا صل  "پؾ تیغے ايوبى کی دمیمت کیب ہے؟ ،دمیمت ہے

اپٌی عات کو ثیضاعی هیں گؼاعا يؼٌی  ًےهیں  ،ٌبعٍ کق ہو گیب ہےصًیب ؿے ک  

لیبم اللیل هیں گؼاعا اوع هیں ًے اپٌے صى کو پیبؿب عکھب يؼٌی صى کو عوػٍ 

ػغف کو واًخ ٍوع پغ صيکھ عہب ہوں عکھب اوع گويب کہ هیں اپٌے عة کے 

اوع هیں جٌتیوں کی ٍغف صيکھ عہب ہوں کہ وٍ کؾ ٍغح ايک صوؿغے ؿے 
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هاللبت کغ عہے ہیں اوع هیں جہٌویوں کی ٍغف صيکھ عہب ہوں کہ وٍ کؾ 

تو  "ًجی کغين ًے اؿے فغهبيب :  ،ايک صوؿغے کے صكوي ثي عہے ہیںح ٍغ

ًے يہ  هلی ہللا ػلیہ وؿلنپ آ " ،پکڑًے دمیمت کو پب لیب ہے پؾ اؿے الػم 

يوبى کب ًوع ؿے ، ايک ثٌضٍ جؾ کے صل هیں ہللا ًے ا"ثبت صو هغتجہ فغهبئی 

 ۔"هٌوع کغ صيب ہے 

کی پبثٌضی کغًے پغ دغين ہوًب  بى کے کئی كؼجے ہیں ہغ هوهي کو اىايو

ايوبى کے ؿتغ ؿے ػيبصٍ "ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے فغهبيب:  ،ئےیچبہ

ى هیں افٌل تغيي كؼجہ ال الہ اال ہللا کہٌب اوع ا   ،يب ؿبٹھ ؿے ػيبصٍ كؼجے ہیں

اوع دیب ايوبى کب ايک  ےاصًی تغيي كؼجہ عاؿتہ ؿے تکلیف صٍ چیؼ کو ہٹبًب ہ

ؿے پوچھب  يک كشن ًے دـي ثوغی عًی ہللا ػٌہاوع جت ا ۔كؼجہ ہے "

اگغ تن هجھ  ،ـن کب ہےے کہب : ايوبى صو لتو آپ ًے اؽ ؿ ؟ ںیہ: کیب آپ هوهي 

  ،جٌت وصوػر ،اؽ کے عؿولوں ،اؽ کی کتبثوں ،اؽ کے فغكتوں ،ؿے ہللا

دلغ اوع دـبة وکتبة پغ ايوبى کے ثبعے هیں پوچھ عہے ہو تو هیں هوهي 

غهبى کے ثبعے هیں پوچھ عہے اوع اگغ تن هجھ ؿے ہللا تؼبلی کے اؽ ف ،ہوں

َذاَُّتِمَيْتََّعَمْيِيْمَّآَياُتُوََّزاَدْتُيْمَِّإيَماًناَّوََِّإن َماَّاْلُمْؤِمُنوَنَّال ِذيَنَّ} ہو : َعَمىَِّإَذاَُّذِكَرَّالم ُوََّوِجَمْتَُّقُموُبُيْمََّواِ 
َلَةََّوِمم اََّرَزْقنََّ*ََّربِِّيْمََّيَتَوك ُمونَّ ايوبى  " {ُأوَلِئَكَُّىُمَّاْلُمْؤِمُنوَنََّحقًّا*َّونَّـاُىْمَُّيْنِفقَُّـال ِذيَنَُّيِقيُموَنَّالص 

تو وٍ لوگ ہیں کہ جت اى کے ؿبهٌے ہللا کب طکغ کیب جبتب ہے تو اى کے والے 

صل سوفؼصٍ ہو جبتے ہیں اوع جت اى پغ اؿکی آيبت تالوت کی جبتی ہے تو وٍ 

اى کے ايوبى هیں اًبفہ کغ صيتی ہیں اوع وٍ  اپٌے عة پغ توکل عکھتے ہیں ۔ 

اًہیں ػطب کیب ہے  اوع جو کچھ ہن ًے ،يہ وٍ لوگ ہیں جو ًوبػ لبئن کغتے ہیں

۔ تو هیں ًہیں جبًتب "غتے ہیں ۔ يہی لوگ ؿچے هوهي ہیںاؽ هیں ؿے سغچ ک

 کہ هیں اى هیں ؿے ہوں يب ًہیں ۔ 

ؽ پبکیؼٍ ػًضگی کب ثبػث ثٌتب ہے اهبى اوع ا  ؿچب ايوبى هوهي کے لئے اهي و

ََّعِملََََّّمنَّ}، اعكبص سضاوًضی ہے : ہےہوتب  ايوبى ؿے ہی هوکي ؾ کب وجوص ج
و کوئی ًیک ػول کغے سواٍ ج" {َطيَِّبةًَََّّحَياةًَََّّفَمُنْحِيَين وََُُّّمْؤِمنَََّّوُىوََّّأُْنَثىََّأوَََّّذَكرََِّّمنَََّّصاِلًحا
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هغص ہو يب ػوعت ججکہ وٍ هوهي ہو تو ہن اؿے ًغوع پبکیؼٍ ػًضگی کے ؿبتھ 

ََّوَتْطَمِئنََُّّّآَمُنواَّال ِذينَّ}اوع صوؿغی جگہ ہللا تؼبلی ًے فغهبيب :  ۔"ػًضٍ عکھیں گے 
جو لوگ ايوبى الئے اوع اى کے صل ہللا " {اْلُقُموبَََّّتْطَمِئنََُّّّالم وََِِّّبِذْكرَََّّأََلََّّالم وََِِّّبِذْكرََُّّقُموُبُيمَّْ

جبى لو کہ ہللا ہی کے طکغ ؿے صلوں کو  ،کے طکغ ؿے هطوئي ہوتے ہیں

يوبى ًبئغ ہو جت ا کـی ًے کیب سوة کہب ہے : ۔"اٍویٌبى ًویت ہوتب ہے 

اوع اؽ كشن کی صًیب ثھی ًہیں  جؾ  ،اهبى ًہیں عہتبجبئے تو کوئی اهي و

عاًی ہو گیب اوع جو كشن صيي کے ثغیغ ػًضگی پغ  ،ًے صيي کو ػًضٍ ًہ کیب

 اؽ ًے تجبہی کو ػًضگی کب ؿبتھی ثٌب صيب ۔

 اسالم ! برادران  

عوػٍ  ،جت عهٌبى ايوبى کب هہیٌہ ہے تو يہ افغاص ؿبػی کب هہیٌہ ثھی ہے

ادوض كولی  ،ايک ػولی صعؿگبٍ ہے جو دمیمی هغص  کو هٌظغػبم پغ التی ہے

اوع ہللا  ،ثھوک کے طعيؼے تغثیت ،هذغوهی عوػٍ ايک جبئؼ" کہتے ہیں :

اوع اؽ  ،دکوت ہےکی ايک ہغ فغى  ،کے لئے سلوع وسٌوع کب ًبم ہے

 يہ كفمت  ،ظبہغ هیں ػظاة ہے اوع اؽ  کے ثبٍي هیں عدوت ہے کےدکن 

هجغ  ،هضلہ کغًے کی تغغیت صيتب ہے، تکجغ کو ستن کغتب ہے ،پغ اثھبعتب ہے

دتی کہ جت وٍ كشن ثھوک هذـوؽ کغتب ہے جو پیٹ  ،کی تؼلین صيتب ہے

ػیق وػلغت کے ثھغًے کب ػبصی ہے اوع ػیق وػلغت هیں پلٌے والے کو 

اؿجبة ؿے هذغوم کغ صيب جبتب ہے تو اؿے هذغوهی کب ػلن ہوتب ہے کہ يہ 

هذغوهی كشن پغ کیـے گؼعتی ہے اوع اؿے کیـے تکلیف صيتی ہے جت 

 اؿے پہٌچتی ہے "۔

هیں غوعوفکغ کغتب ہے وٍ اؽ دمیمت کب اصعاک کغ لیتب  جو كشن لغآى کغين

کو ػطب کیب  وهف ہے جو ہللا تؼبلی ًے هغف اؽ ہے کہ هغصاًگی ايک ايـب

اؽ  لبثلیت هیں ؿے ايک  يہ ہے  ،ہے جو اؽ کی اہلیت اوع لبثلیت عکھتب ہے

 ،بغیر کسی تغیر وتبدل یا اوحراف کے ہللا تعالی کے ساتھ سچا عہد کرواکہ : 

ََّقَضىََّمنَََّّفِمْنُيمَََّّْعَمْيوََِّّالم وََََّّعاَىُدواََّماََّصَدُقواَِّرَجالََّّاْلُمْؤِمِنينََِّّمنَّ}ہللا تؼبلی ًے فغهبيب : 
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هوهٌیي هیں ؿے ثہت ؿے هغصوں ًے وٍ " {َتْبِديلََّبد ُلواََّوَماََّيْنَتِظرَََّّمنَََّّوِمْنُيمَََّّْنْحَبوَُّ

پؾ اى هیں ؿے  ،ثبت ؿچ کغ صکھبئی جؾ پغ اًہوں ًے ہللا ؿے ػہض کیب تھب

 ،کوئی اپٌی ًظع پوعی کغ چکب ہے اوع اى هیں ؿے کوئی اًتظبع کغ عہب ہے

اؿی ٍغح دمیمی هغص  ۔"هگغ اًہوں ًے اپٌےػہض هیں طعا ثھی تجضيلی ًہیں کی

وٍ ہیں جٌہوں ًے اپٌی جبًیں اوع اپٌے هبل ہللا عة الؼبلویي کے لئے ثیچ 

وطه اور عست وواموش  ،دیه ہللا کی عًب کی سبٍغاوع اؽ کب اظہبع  ،صيئے

ہللا تؼبلی ًے  ،ؿے ہوتب ہے کی راي  میں جان ومال کی قرباوی  پیش کروے

َِّبَأن َََّّأْنُفَسُيمََّّْالُمْؤِمِنينََِّّمنََّّاْشَتَرىَّالم وَََِّّإن َّ}فغهبيب :  َّالم وَََِّّسِبيلََِّّفيَُّيَقاِتُمونََّّالَجن ةََََّّلُيمَََُّّوَأْمَواَلُيْم
ََّفاْسَتْبِشُرواَّالم وََِِّّمنََِّّبَعْيِدهَََِّّأْوَفىََّوَمنَََّّوالُقْرآنَََّّواِْلْنِجيلََّّالت ْوَراةََِِّّفيََّحقًّاََّعَمْيوَََِّّوُيْقَتُموَنََّوْعًداََّفَيْقُتُمونَّ
ايوبى ؿے اى کی  ثیلک ہللا ًے اہل   " :{اْلَعِظيمََُّّاْلَفْوزََُّّىوََِّّبِوََّوَذِلكََََّّباَيْعُتمََّّْال ِذيَِّبَبْيِعُكمَُّ

وٍ ہللا کی  ،اى کے لئے جٌت کے ػوى سغيض لئے ہیں ،جبًیں اوع اى کے هبل

ؿو وٍ لتل کغتے ہیں اوع لتل کئے جبتے ہیں ۔ ہللا  ،عاٍ هیں لتبل کغتے ہیں

ت هیں ثھی اًجیل هیں ثھی اوع اًے اپٌے طهہ کغم پغ پشتہ وػضٍ لیب ہے توع

ؿو  ،اوع کوى اپٌے وػضٍ کو ہللا ؿے ػيبصٍ پوعا کغًے واال ہے ،لغآى هیں ثھی

تن اپٌے ؿوصے پغ سوكیبں هٌبؤ جؾ کے ػوى تن ًے جبى وهبل ثیچب ہے 

 ۔"تو ػثغصؿت کبهیبثی ہے اوع يہی 

  ٍ اوع يہ  ،عهٌبى هـبجض آثبص کغًے اوع عاتوں کو لیبم کغًے کب هہیٌہ ہے هب

كشویت ؿبػی اوع افغاص ؿبػی کے اہن تغيي اؿجبة هیں ؿے  ںصوًوں چیؼي

ُقِمََّّ*َأيَُّياَّاْلُمز مِّلَََُّّيا}ہللا تؼبلی اپٌے ًجی کو هشبٍت کغتے ہوئے فغهبتب ہے:  ،یںہ
ََّقِميًلَّ ْمِقيََّعَمْيَكََّقْوًَلَِّإن اََّسنََُّّ*َأْوَِّزْدََّعَمْيِوََّوَرتِِّلَّاْلُقْرآَنََّتْرِتيًلََّّ*ُوََّأِوَّاْنُقْصَِّمْنُوََّقِميًلَِّنْصفَََّّ*الم ْيَلَِّإَل 

َِّقيًلََّّ*َثِقيًلَّ ََّوَأْقَوُم ََّوْطًئا َِّىَيََّأَشدُّ َّالم ْيِل ََّناِشَئَة ۔ آپ عات  ولی اوڑھٌے والے اے ک   {"ِإن 

کو لیبم فغهبيب کغيں هگغ تھوڑی صيغ کے لئے ۔آصھی عات يب اؽ ؿے تھوڑا کن 

کغ صيں ۔ ہن ػٌمغيت آپ پغ ايک ثھبعی فغهبى ًبػل کغيٌگے ۔ ثیلک عات کو 

۔ "اٹھٌب ًفؾ کو ؿشت پبهبل کغتب ہے اوع ػثبى ؿے ؿیضھی ثبت ًکبلتب  ہے 

َُّيَسبِّحََُّّاْسُموََُِّّفيَياََّوُيْذَكرََُّّتْرَفعََََّّأنََّّالم وَََُّّأِذنََُّّبُيوتََِّّفي}: صوؿغی جگہ ہللا تؼبلی ًے فغهبيب
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َقامََّّالم وََِِّّذْكرَََّّعنَََّّبْيعٌَََّّوََلََِّّتَجاَرةٌََُّّتْمِييِيمََََّّْلََّّرَجالََّّ*َواْْلَصالََِّّباْلُغُدوََِِّّّفيَياََّلوَُّ َلةَََِّّواِ  يَتاءََِّّالص  َّالز َكاةَََِّّواِ 
ہللا کے گھغوں هیں جي کے ثلٌض کئے " {َواْْلَْبَصارََّّاْلُقُموبََِّّفيوَََِّّتَتَقم بَََّّيْوًماََّيَخاُفونَّ

ى جبًے اوع جي هیں ہللا کے ًبم کب طکغ کئے جبًے کب دکن ہللا ًے صيب ہے ا  

تجبعت ہیں جٌہیں سضا  هیں هجخ وكبم اؽ کی تـجیخ کغتے ہیں ۔ وہی هغصاى  

 لبئن کغًے ل کغتی ہے اوع ًہ ًوبػوفغوست ًہ ہللا کی يبص ؿے غبف اوع سغيض

ؿے اوع ًہ ػکوح اصا کغًے ؿے وٍ اؽ صى ؿے ڈعتے عہتے ہیں جؾ هیں صل 

اوع ہللا تؼبلی ًے جٌتیوں کب وهف ثیبى ۔ "ٹ ہو جبئیں گیل  ٹ پ  ل  اوع آًکھیں ا  

ََّيْيَجُعونَّ}کغتے ہوئے فغهبيب :  ََّقِميًلَِّمَنَّالم ْيِلََّما ََّيْسَتْغِفُرونََّّ*َكاُنوا َُّىْم "وٍ { َوِباْْلَْسَحاِر

عاتوں کو تھوڑی ؿی صيغ ؿويب کغتے ہیں ۔ اوع عات کے پچھلے پہغوں هیں 

ََّعِنَّهغفغت ٍلت کغتے ہیں "، اوع صوؿغی جگہ فغهبيب : } َُّجُنوُبُيْم َتَتَجاَفى
َُّيْنِفُقونَّ ََّرَزْقَناُىْم ََّوِمم ا ََّوَطَمًعا ََّخْوًفا ََّرب ُيْم ََّيْدُعوَن ََّّ*اْلَمَضاِجِع ََّنْفٌسََّما ََّتْعَمُم َُّقر ِةََّفَل َِّمْن ََّلُيْم ُأْخِفَي

ََّيْعَمُمونَّ َِّبَماََّكاُنوا اى کے پہلو اى کی سواثگبہوں ؿے جضا عہتے ہیں " {َأْعُيٍنََّجَزاًء

کبعتے ہیں اوع ہوبعے ػطب کغصٍ عػق اوع اپٌے عة کو سوف اوع اهیض ؿے پ  

ؿو کـی کو هؼلوم ًہیں جو آًکھوں کی ٹھٌڈک اى هیں ؿے سغچ کغتے ہیں ۔ 

يہ اى اػوبل هبلذہ کب ثضلہ ہو گب جو وٍ  ،پوكیضٍ عکھی گئی ہےکے لئے 

 ۔"کغتے عہتے تھے

ًجی کغين  هلی ہللا ػلیہ عات کب لیبم کغًب اى اهوع هیں ؿے ہیں جي پغ ہویں 

ثبلشووم عهٌبى الوجبعک کے آسغی ػلغٍ هیں وؿلن کی التضا کغتے ہوئے 

غٍ هیں هذٌت لضع اؽ ػل ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن جؾ،ئےیب چبہپبثٌض ہوً

ؿیضٍ  ،صًوں هیں هذٌت ًہیں کیب کغتے تھےصوؿغے  کیب کغتے تھے اؽ لضع

جت آسغی ػلغٍ صاسل ػٌہب ؿے هغوی ہے اًہوں ًے کہب: " ػبئلہ عًی ہللا

عاتوں کو جبگتے اوع اپٌے  ،ثـتہ ہو جبتے کوغ هلی ہللا ػلیہ وؿلنہوتب تو آپ 

کہ ػجبصت هیں هذٌت کغتے اوع اپٌی ہے ہ يهطلت ، "سبًہ کو جگبتے  اہل  

اوع يہ ثھی کہب گیب ہے کہ يہ ػوعتوں ؿے  ،غف کغ صيتےتوبم تواًبئیبں ه  

اوع ؿیضٍ ػبئلہ عًی ہللا ػٌہب کہتی  ،ػلیذضگی استیبع کغًے ؿے کٌبيہ ہے
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ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن عهٌبى کے پہلے ثیؾ صى ًوبػ اوع ًیٌض "ہے : 

ثـتہ ہو  ػلغٍ صاسل ہوتب تو آپ کوغ اع جت تیـغکے ؿبتھ گؼاعتے تھے او

عؿول ہللا هلی " ، اوع ايک عوايت هیں آپ عًی ہللا ػٌہب ًے کہب : "جبتے 

ہللا ػلیہ وؿلن عهٌبى الوجبعک کے آسغی ػلغٍ هیں جؾ لضع هذٌت کغتے 

 ۔ "تھے کـی اوع هہیٌے هیں اتٌی هذٌت ًہیں کغتے تھے 

ًویغ کی  ،اٍویٌبى وؿکوى ،ًفؾ کی ؿغکلی کو لگبم صيٌے عهٌبى الوجبعک

اساللی اوع اًـبًی  ،توغف دـي   ،ػًضگی کو هٌٌجَ کغًے ٍغػ   ،ثیضاعی

اسالق کے طعيؼے هغص تیبع کغتب ہے جو  ى هکبعم  الضاع کو ثلٌض کغًے اوع ا  

اوع اؿے اپٌی ػًضگی کے توبم  ،ػًضگی کو هٌظن کغتے ہیں اًـبى کی ٍغػ  

عو ثٌب صيتے ہیں جؾ کی وجہ ؿے وٍ اپٌے دموق کی  عاؿتهیں هؼبهالت 

اپٌے  ،اوع اپٌی طات ،اپٌے طهہ صاعيوں کو اصا کغتب ہے ،دفبظت کغتب ہے

اپٌے وٍي اوع اپٌی اهت  کے لئے ثہتغی اوع اهالح کی توبم  ،هؼبكغے

جؾ کب ًتیجہ هؼبكغے  ،اًواع کو ثغوئے  کبع الًے کے لئے کوكق کغتب ہے

عدوت  ،م اوع تغلی کی هوعت هیں ًکلتب ہے اوع الفت وهوصتکے اؿتذکب

وغیغٍ جیـی اػلی هفبت کی عوح هؼبكغے پغ غبلت آ جبتی ہے جو لوهوں 

 کی تغلی وتوضى هیں اہن کغصاع اصا کغتی ہیں ۔

 ،لغآى تالوت   ،صػب ،ہوًب چبہئے کہ ہن اى صًوں هیں طکغ پبثٌضہویں اؽ ثبت پغ 

اوع ہغ اؽ کبم هیں هذٌت کغًے ؿے فبئضٍ اٹھبئیں جو کبم ہویں ہللا کے لغيت 

اى صًوں هیں ہللا تؼبلی کی عدوتوں ؿے هذغوم لوگوں هیں  تبکہ ہنکغ صے 

توہبعے ػهبًے "ًجی کغين هلی ہللا ػلیہ وؿلن ًے فغهبيب :  ،ؿے ًہ ہو جبئیں

ؽ کے صعپے ہو کے صًوں هیں توہبعے عة کی عدوتیں ثغؿتی ہیں پؾ تن ا

ہو ؿکتب ہے تن ؿے کـی کو اى عدوتوں هیں ؿے کوئی دوہ ًویت ہو  ،جبؤ

 ۔ "ثشت ًہ عہے  جبئے جؾ کے ثؼض وٍ کجھی ثھی ثض
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جبًٌے واال  ،واال ثیلک تو سوة ؿٌٌے  ،عة ہن ؿے لجول فغهب اے ہوبعے

ٍ   ،ہے عدن  ،ثیلک تو توثہ لجول فغهبًے واال ،لطف فغهب اوع ہن پغ ًگب

 آهیي واال ہے ۔  فغهبًے


