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ہیبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس تیثیحب ملعم و رمبہ

اہلل ہیلع وملس اور نسح ہ ہیبن رکمی یلص  ، ہ ہایلع میلعت  رتتیب ںیم امتم ااسنتین ےک ےئل رتہبنی اثمل ںیہ 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ردمحل ملعم اور دنملقع رمب ےھت ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس رنیم  اور تقفش رفامےت اور ہ

 ہرفامن ےہ ہک : " اہلل اعتیل ےن ےھجم یتخس ہہکن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک اےھچ رطےقی ےس میلعت و رتتیب رکےت ، یکہ

ہکلب اس ےن ےھجم ملعم اور آاساینں  دیپا رکےن واال انب رک رکےن واال اور الکشمت ںیم ڈاےنل واال انب رک ںیہن اجیھب ہ

 ہیھب رنیم وہیت ےہ   ہےہ ہک : " سج زیچ ںیمہآپ یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ہ ہاجیھب " ، اور دورسی دحثی اپک ںیمہ

ہبیع دار رک دیتی ےہ " ۔ ہہی  اس وک ہ  اےس اکنل ایل اجات ےہ ہ زیچ ےسہزمنی رک دیتی ےہ اور سجہی  اس وک 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک ریست اک اطمہعل رکےن واال صخش داتھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہ

اہلل ہیلع وملس ولخمق ےک اسھت بس ےس ہ ، آپ یلص  اورامتم ااسنتین ےک ےئل رتہبنی ملعم ںیہ  اےنپ ااحصب 

ابن ےھت ، آپ ااہتنیئ رنیم اور تقفش ےک اسھت   ولوگں وک میلعت دےتی ، ان یک رتتیب رکےت اور ان یک زایدہ رہم

راہ امنیئ رکےت ، رضحت اعموہی نب مکح ریض اہلل ہنع ایبن رکےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

مک اہلل ، اہلل ھجت رپ رمح رکے ، ہاسھت امنز ڑپھ راہ اھت ہک اکی آدیم ےن کنیھچ امری ، ںیم ےن اہک ہ
ح

ولوگں ہ: ری

ےن ےھجم نک آوھکنں ےس داھکی ، ںیم ےن اہک : وہ الہک وہ ، ںیہمت ایک ےہ مت ریمی رطف دھکی رےہ وہ ؟ اینت دری ہ

ںیم ولگ اےنپ اہھت اینپ راونں رپ امرےن گل ےئگ ، سپ بج ںیم ےناںیہن داھکی ہک وہ ےھجم اخومش رکا رےہ ہ

ش وہ ایگ ، رھپ بج روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن امنز لمکم یک ، ریمے امں ابپ آپ یلص ںیہ وت ںیم اخوم

اہلل ہیلع وملس رپ رقابن وہں ، ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس رتہب ملعم ہن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےس ےلہپ ہ

 اہلل ہیلع وملس ےن ہن ےھجم ڑھجاک ، ہن ےھجم امرا ہداھکی  اور ہن آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک دعب ،  اہلل یک مسق ! آپ یلص



زیچ  اس امنز ںیم ولوگں  ےک الکم ںیم ےس وکیئ   "  : رفامای  اہلل ہیلع وملس ےن  ، آپ یلص  اہک  ربا الھب  ہن ےھجم  اور 

ہلیلہت اور رقآن یک التوت  اک انم ےہ "۔ ہوت رصف  حیبست ، ریبکت ، ہ) امنز ( انمبس ںیہن ےہ ، ہی 

وباامہم ریض اہلل ہنع ایبن رکےت ںیہ ہک اکی ونوجان یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےک اپس ہاور رضحت اہ

آای اور اہک: ای روسل اہلل ! ےھجم زان یک ااجزت دےئجی ، ولوگں ےن اس یک رطف وتمہج وہ رک اےس ڑھجاک اور اہک : ابز آ ہ

ہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک رقبی وہ رک ھٹیب ایگ ، ہاج ، ابز آ اج ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : رقبی آؤ ، و

: ہ ںیم آپ رپ رقابں آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ایک وت اےس اینپ امں ےک ےئل دنسپ رکات ےہ ؟ اس ےن اہک 

، ہ ہاجؤں  ، امؤں ےک ےئل دنسپ ہ ہدخبا! رہزگ ںیہن  اینپ  : ولوگں یھب اےس  اہلل ہیلع وملس ےن رفامای  ںیہن ہ ہآپ یلص 

، آپ یلص  اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ایک وت اےس اینپ یٹیب ےک ےئل دنسپ رکات ےہ ؟ ، اس ےن اہک :  ایروسل اہلل ! ہ  ےترکہ

ےن رفامای : ولوگں یھب اےس اینپ ویٹیبں ےک ںیم آپ رپ رقابن اجؤں ، دخبا ! رہزگ ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہ

رکےت ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ایک وت اےس اینپ نہب ےک ےئل دنسپ رکات ےہ ؟ ، اس ےن ہںیہن ہ ہےئل دنسپ  ہ

اہک : ںیم آپ رپ رقابن اجؤں ، دخبا ! رہزگ ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ولوگں یھب اےس اینپ ونہبں ہ

آپ یلص اہلل ہیلع ملس ےن رفامای : ایک وت اےس اینپ وھپیھپ ےک ےئل دنسپ رکات ےہ ؟ ، اس ہ ہںیہن  رکےت  ، ہ ےئل دنسپےک

ےن اہک : ںیم آپ رپ رقابن اجؤں ، دخبا ! رہزگ ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ولوگں یھب اےس اینپ ہ

 ہیلع وملس ےن رفامای : ایک وت اےس اینپ اخہل ےک ےئل دنسپ رکات ہ، آپ یلص اہللوھپویھپں ےک ےئل دنسپ  ںیہن رکےت ہ

ےہ ؟، اس ےن اہک : ںیم آپ رپ رقابن اجؤں ، دخبا ! رہزگ ںیہن ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ولوگں یھب ہ

ابمرک ہ ہ ہ اہلل ہیلع وملس ےن اانپ دتسراوی ےتہک ںیہ ہک آپ یلصہاےس اینپ اخالؤں  ےک ےئل دنسپ ںیہن رکےت ، ہ

اس رپ راھک اور رفامای : " اے اہلل ! اس ےک انگہ وک شخب دے ، اس ےک دل وک اپک رک دے ، اور اس یک رشاگمہ یک ہ

ہںیہن داتھکی اھت ۔ ہ ہیھب ہافحتظ رفام " وہ ونوجان اس ےک دعب یسک زیچ یک رطف اگنہ ااھٹ رکہ

ہ



ہربادران االسم ! ہ

ابمرہک اک  اطمہعل رکےن واال صخش داتھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ہیبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک ایحت ہ

اور میلعت اایتخر رکےن ہ ہوملس ہشیمہ دوعت  ،  ہےکےئل فلتخم ااسبیل  رواطب ےک ہاورےک وخادنمشہ وہےت  دوعیت 

و دامغ کت چنہپ ےکس ، عبہ  ہےئل امتم رت اہمرات وک زری اامعتسل الےت اتہک  دوعت اک اغیپم ےننس واےل ےک دل 

اواقت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ذنہ وک رقبی الےن ےک ےئل ادعاد  اک اامعتسل رکےت اسیجہک آپ یلص اہلل ہیلع ہ

ہوملس اک رفامن ےہ : " نیت زیچ سج صخش ںیم ںیہ اس ےن اامین یک الحوت وک اپ ایل  ، ) اول ( ہی ہک اہلل اور اس ہ ہي 

)دوم( ہی ہک وہ یسک آدیم ےس اہلل یک راض ےک ےئل تبحم ہاس ےک زندکی وبحمب وہ ،  ہروسل   رہزیچ ےس ڑبھ رک ہ ہاک

رطف ولانٹ ایس رطح اندنسپ رکے ہ)وسم( ہی ہک اہلل اعتیل اک اس وک رفک ےس اجنت دےنی ےک دعب وہ رفک یک ہرکے ، ہ

ہسج رطح وہ آگ ںیم ےکنیھپ اجےن وک اندنسپ رکات وہ "۔

عب اواقت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وتیحیض اثمولں ےک ذرےعی میلعت دےتی ، اسیجہک آپ یلص اہلل ہیلع ہ

ااھٹےن واےل اور  دوھینکن ےس آگ اگلسےن ہ ہو بنعہ ہنیشن اور ربا مہ نیشن  شمہمہ ہ ہوملس اک رفامن ےہ ہک :" کین

ای  آپ اس ےس رخدی ہدے دے اگ ، ہ ہشم و بنع ہااھٹےن واال ای وت وخد یہ آپ وک ہ ہو بنع ہ ہ، شم ہواےل یک امدنن ےہ ہ

، اور دوھینکن ےس آگ اگلسےن واال ای وت آپ ےک ڑپکے الج دے  ہس یک دمعہ وخوبش آےئ یگا ہںیل ےگ ، ای ںیہمت ہ

ہ ہاگ ، ای ںیہمت اس یک دبوب آےئ یگ "۔ ہ

اور اس وک وتمہج رکےن ےک ہ اور عب اواقت آپ یلص اہلل ہیلع وملس  اغیپم ےننس واےل وک وشق دالےن 

: " ایک مت اجےتن وہ ہک سلفم ہےئل وساہیل اولسب اایتخر رکےت اسیجہک  آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک رفامن ےہ ہک  

اسزواسامن ، آپ یلص ہ ہوکیئہ ہاور ہنہ ہوہ ےہ سج ےک اپس ہن وکیئ درمہ وہہ ہوکن ےہ ؟ احصہب ےن رعض ایک : سلفمہ

، روزہ او  ہر زوکۃ ےک اسھت اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ریمی اتم ںیم ےس سلفم وہ ےہ وج ایقتم ےک دن امنز  



متش ایک وہ اگ ، اس  رپ تمہت اگلیئ وہ یگ ، اس اک امل اھکای وہ اگ ، اس اک وخن اہبای آےئ اگ ،نکیل اس ےن اس وک بس و ہ

ویکینں ںیم ےس دای اجےئ ہوہ اگ ،اور اس وک امرا وہ اگ ،  سپ اس وک اس یک ویکینں ںیم ےس دای اجےئ اگ ، اس وک اس یک 

 ےک ذہم ولوگں اک وج قح وہ اگ ارگ ہ ہاگ ،ہ

خ
خ  

اس یک ایکینں متخ وہ ںیئگ وت ان ہ ہ یہ ہےس  ےلہپہ ہاس وک ادا رکےن ہاس ش

ہڈایل دی  اجںیئ یگ اور رھپ اس وک منہج ںیم کنیھپ دای اجےئ اگ "۔ ہ رک  اس ےک ذےم   ولوگں یک رباایئں ےل

وک ہ ہہہایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع وملس اغیپم ےننس واولں ےک ذونہں وک تسچ رےنھک اور ان ےس اتکہ

تیب ےک ےئل انمبس اواقت اور دونں اک ااختنب رفامای رکےت ےھت ، رضحت ہدور رےنھک یک رغض ےس میلعت و رت

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ایبن رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس فلتخم دونں ںیم وظع و تحیصن ہ

اورپ ہ اہلل ہیلع وملس امہرے  وہہ ہہہاتکےک ذرےعی امہری رتتیب ایک رکےت ےھت یکہکن آپ یلص  وک ہاطری  ےن 

ہ۔ ہاندنسپ رکےت ےھت 

آج اس ابت یک ینتک ادش رضورت ےہ ہک مہ ملع اھکسےن واےل اور ملع ےنھکیس واےل آپ یلص اہلل ہیلع ہ

وملس ےک اغیپم وک اعم رکےن اور آپ یک امیلعتت اور وتنسں وک ایبن رکےن ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

ہاالخق یک ریپوی رکںی ۔ہ

ہر ادب یک دوتل ےس امال امل رفامہاے اہلل! ںیمہ ملع اوہ

ہ ہور ںیمہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےک االخق یک ریپوی رکےن یک وتقیف اطع رفام ۔ہا

خ
 
ہآم


