
ع اول  23             ہہصمہ ري ہوہمجرعب 

 ي 
ب

 ھہ1443ر

ہءہ2021اوتكرب    29                         ہہوزارت اواقفہ     

ہاور ان وک اصقنن اچنہپےن ےک رطخات ہ ہاک ارتحام ہ ہومعیم االمک ےک وفائہ

، امتم آامسین ہاور االصح رکےن اک دنی ےہ ہ ہکشیب دنی االسم  ریمعت ورتیق ، رمتم ، افصیئ رھتسایئ ،  درگتسہ

: }ہ ہرشوتعیں ہ ، اراشد ابری ےہ  يهأ َهاُروَن اْخُلْفنأي فأي ےن ان ایلع ادقار یک دوعت دی ےہ  َوَقاَل ُموَسى ِلأَخأ

ينَ  دأ  ریما انبئ مت ریمی وقم ںیماور ومیس ےن اےنپ اھبیئ اہرون ےس اہک ہ"{َقْومأي َوَأْصلأْح َوََل َتتَّبأْع َسبأيَل اْلُمْفسأ

اور بیعش ہیلع االسلم یک زابین ۔ ہ" اور اسفد رکےن واولں ےک راےتس رپ تم انلچ ہےت رانہ، اور االصح رکہ ہےنب رانہ ہ

ْصََلحَ   إأَلَّ   ُأرأيدُ   إأنْ اراشد رفامای :  } أ   إأَلَّ   َتْوفأيقأي  َوَما   اْسَتَطْعتُ   َما  اْلْأ ْلتُ   َعَلْيهأ   بأاّللَّ ریما ارادہ ہ"{ ہُأنأيبُ   َوإأَلْيهأ   َتَوكَّ

وت اینپ اطتق رھب االصح رکےن اک یہ ےہ ۔ریمی وتقیف اہلل یہ یک دمد ےس ےہ ، ایس رپ ریما رھبوہس ےہ اور ایس ہ

ہ۔"یک رطف ںیم روجع رکات وہں 

اس ابت ںیم وکیئ کش ںیہن ےہ ہک رایتس وج ومعیم االمک ریمعت رکیت ےہ اور ان یک رتہبی ےک ےئل ہ

یت ےہ ان یک افحتظ رکان االصح یک یہ اکی وصرت ےہ سج اک افئہ اسرے اعمرشے وک احلص وہات ہاکم رکہ

رِگ ای  اکی نیعتم صخش  یسک  قح  اک  ااھٹےن  عفن  ےس  ان  ویکہکن   ، اسرے ہےہ  وہ  ہکلب  ےہ  یک تیکلم ںیہن  وہ 

ذہم  یک ہبس ہمہ ہ ہاعمرشے یک تیکلم ےہ ، سج رطح مہ بس ان ومعیم االمک ےس عفن ااھٹےت ںیہ ایس رطح

، اور ان وک ابتہ رکےن اور ان وک لطعم رکےن واےل ہنتف رپور ولوگں ہان یک افح ہداری یتنب ےہ ہک مہ ہ تظ رکںی 

ہےک اہوھتں وک روںیک ۔ہ

ومعیم االمک رپ ڈوییٹ دےنی واےل رہ صخش یک ذہم داری ےہ ہک وہ اینپ ڈوییٹ وپرے االخص اور اےھچ ہ

رطےقی ےس دے ، ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ےہ ہک : "  کشیب اہلل اعتیل اس ابت وک دنسپ رکاتےہ ہ



 ےس رسااجنم دے"  ، ایس رطح ان ومعیم ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش  یسک اکم وک رسااجنم دے وت اےس یگتخپ

وہ ان وک اس رطےقی ےس اامعتسل رکے ہ االمک  ےس عفن ااھٹےن واےل صخش یک ہی یھب ذہم داری یتنب ےہ ہک 

: " ہ اور ارساف ہن وہ ، ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای  ہن یسک وک ہ ہسج ںیم وکیئ اصقنن ، ابتیہ 

اور ہن ہ دو  اور وعایم الھبیئ ےک ےئل ہوخد فیلکت ااھٹؤ "۔ ہفیلکت  ارفاد ےک درایمن  ریخ  اس ےس اعمرشے ےک 

: ابری ےہ  اراشد   ، ےہ  اقمئ وہیت  یک اضف  ْثمأ } ہابیمہ اعتون  اْلأ َعَلى  َتَعاَوُنوا  َوََل  َوالتَّْقَوى  البأر أ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوا 

دورسے ےس"{ ہ ہَوالُعْدَوانأ  اکی  رپ  اور وقتی  دورسے ےس ہاور الھبیئ  اکی  رپ  زایدیت  اور  انگہ  اور  رکو   اعتون 

ہ۔ہ"اعتون تم رکو ہ

ان ومعیم ہ اور ہی رفہضی  رصف   ، ااسنین رفہضی ےہ  اور  ، وقیم  دینی  اکی  االمک یک افحتظ رکان  ومعیم 

ادار  رکدار   ان یک ریمعتورتیق ےک ےئل  اکر  دارئہ  اک  اس  االمک یک افحتظ رکےن کت یہ دحمود ںیہن ےہ ہکلب 

وک یھب اشلم ےہ ، ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای : " است زیچںی ایسی ںیہ نج اک ارج ہ ہرکےن

دنبے وک اس یک ومت ےک دعب اس یک ربق ںیم یھب اس وک اتلم ےہ : سج ےن وکیئ ملع اھکسای ، ای وکیئ رہن وعیس یک ، ای ہ

 دجسم انبیئ ، ای یسک وک رقآن رکمی دای ، ای وکیئ اوالد اےنپ ےھچیپ وھچڑ دای وکیئ ونکاں وھکدا ، ای وکیئ درتخ اگلای ، ای وکیئ

ہوج اس یک ومت ےک دعب اس ےک ےئل  ششخب یک داع رکیت وہ " ۔ ہ

یس اور الپسیئ ےک امتم رت ذراعئ وک ہرپ اپین یک اکِن ہدحثی اپک ےک اافلظ  " سج ےن وکیئ رہن وعیس یک وہ "

ری ذہم داری یتنب ےہ ہک مہ ان وک اصف رھتسا رںیھک اور ان وک اشکدہ رکںی ، ہن ہک ہایقس ایک اج اتکس ےہ ، اور مہہ

ان رپ اجتوز رکےت وہےئ ان وک گنت رک دںی ، ایس رطح اکی وعایم راےتس  یک ںیمہ افحتظ رکین اچےیہ ہن ہک ہ

ہرکٹک وریغہ ںیکنیھپ ۔ ڑاہاس رپ اجتوزات رکےت وہےئ اس وک زگرےن واولں ےک ےئل گنت رکدںی ای اس رپ وُک
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ا رکےن یک ہدورسوں وک ہ ہاےسافئه دي  اي 

 اچہي ہرتبیغ دہ
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 ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ےہ ہک : " یکین یک رطف راہ امنیئ رکےن واال یکین ہي

 وت مک از مک  ان وک اصقنن اچنہپےن ےس اےنپ اہوھتں وک ہرکےن واےل یک رطح ےہ " ، اور ارگ وہ ہی یھب ںیہن رک اتکس

{  : اراشد ابری ےہ  ، ویکہکن  ينَ روک رک رےھک  دأ بُّ الُمْفسأ وک ہ ہ"ہ{إأنَّ هللَا ََل ُيحأ واولں  کشیب اہلل اعتیل اسفد رکےن 

}۔ ہ ہ"ہدنسپ ںیہن رکات  : اراشد ابری ےہ  بُّ الَفَسادَ اور دورسے اقمم رپ  اہلل اعتیل اسفد وک دنسپ ہ ہاورہ" ہ{َوهللُا ََل ُيحأ

یک ہ ہہشیمہ ہ ہایس رطح مہ رپ رفض ےہ ہک مہہ ہ۔ہ ہ"ہںیہن رکات ااھچ اامعتسل رکےن  اک  ان  اور  ان یک افحتظ رکےن 

ہوکشش رکںی ۔ ہ

ذراعئ لقن و ہاور مہ اس ابت یک یھب اتدیک رکےت ںیہ ہک ادارے ، دمارس ، اتپسہل ، راےتس ، ڑسںیک  اور 

ک مہرے اہوھتں ںیم اامتن ںیہ نج ےک ابرے ںیم مہ  بس  اک احمہبس ایک اجےئ  ہرحتک یسیج امتم رت  ومعیم االم

ہاامعتسل رکان اجزئ ںیہن ےہ ۔ ہ  ، ان وک اضعئ رکان ای ان اک طلغ اگ ، یسک یھب وصرت ان  وک اصقنن اچنہپان

ہربادران االسم ! ہ

اک راہتس ہ و اکرماین  اور الفح  راہ  اور ان وک اصقنن ہن اچنہپان  الھبیئ یک  الب ہبش ومعیم االمک یک افحتظ رکان 

اور تنج ںیم ہ ، دصہق  دور رکےن وک اامین اک ہبعش  دہ زیچ   ےہ، ایس ےئل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن فیلکت 

 وملس اک رفامن ےہ ہک : " اامین ےکاسھٹ ےس زائ ای رتس ہدالخ وہےن اک ببس رقار دای ےہ ، یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

ےس زائ  ےبعش  ںیہ ، ان ںیم بس ےس الضف و ایلع ہبعش   ال اہل اال اہلل انہک ، اور بس ےس ادین  راےتس ےس فیلکت دہ ہ

ھت ےس ولوگں ہزابن اور اہہملسم وہ ےہ سج یک ہاچس ہ"۔ اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : " ہزیچ وک دور رکان ےہ ہ

، ہ ہوفحمظ رےہ وک ولوگں ےس"  : مت اےنپ رش  اہلل ہیلع وملس ےن رفامای  ف ےس ہرطہ ہرووک یہی اہمتری ہ ہاور آپ یلص 

ہرپ دصہق ےہ "۔ ہاہمترے او



ںیمہ ینتک ادش رضورت ےہ ہک  مہ ونط ، اس ےک ذاخرئ اور دقریت واسلئ یک افحتظ  ےک قلعتم  ہ ہآج

رگ رکےن ےک ذرےعی  ومعیم االمک  یک اتیمہ اور ان یک افحتظ  یک  ذہم داری دینی اور وقیم ذہم داری اک وعشر ااج

ْم َوََل ُهْم َيْحَزُنونَ }ےس آاگہ وہں ، اراشد ابری ےہ :  سپ سج ےن وقتی ہ"{َفَمنأ اتََّقى َوَأْصَلَح َفََل َخْوٌف َعَلْيهأ

ہ۔ ہ "وہں گہاایتخر ایک اور االصح یک وت ان رپ ہن وت وکیئ وخف ےہ اور ہن وہ نیگمغ 

ہاے اہلل صم اور داین ےک امتم اممکل یک افحتظ رفام ۔ ہ
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