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 ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوٍؽټ

 رٲلٌټ
ٍْـ ٥جلاٹ٦يٌي ثڀ ٥جلاهلل ثڀ ثبى هؽپہ اهلل   اى : ٍپبؽۃ اٹ

ئٌٍ ٥بٻ اكاهح ثؾڈس ٥ٺپٍ  ڇ ا٭زبء ہه

ة  ٍوثواہ ٍوکوكہ ٥ٺپبء ثڈهڈ ٽپٺکذ ٦ٍڈكی ٥و

 ثَټ اهلل اٹوؽپٰڀ اٹوٍؽټ

و٫ ٥جلاٹ٦يٌي ثڀ ٥جلاهلل  ثڀ ثبى اى ٝ

 ثواكه ٽکوٻ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڇ ٭ٲہ اهلل

 ٻ ٥ٍٺکټ ڇ هؽپۃ اهلل ڇ ثوکبرہ  اٹَال                 

هٍبٷ کوكہ فٜ عڈ کہ آپ کی کزبة " اٹ٦ٍْۃ "  1418/   2/  10آپ کب ٽڈهفہ  څ  کڈ ا

ذ اچچی اڇه اہټ کزبة ٍے پڑڅڂے کے ث٦ل ځہبٌ ٍے رچب ٽ٤ کزبة ٽال۔ ہټ ځے ا  کے ؽڈاٹے 

ه  ٍے فٺٍظ اڇ عٌ ٝوػ چبہٍں ا ٍت ہے۔ آپ  ٌذ ٽڂب ٍَټ کوځے کے ٹئے ځہب پبٌب۔ ڇہ رٲ

ٍَټ کوٍ کزے ہٍں۔  ٦ٍڈكی ٥وة ٽٍں رٲ

ڇہ اً ٍے ځٮ٤ پہڂچبئے اڇه آپ کی کڈّْڈں ٽٍں ثوکذ ڈاٹے۔ ٍے ك٥ب ہے کہ   اهلل 

 الٻ ٥ٍٺکټ ڇ هؽپۃ اهلل ثوکبرہ  ڇاٹَ

وة  ٽٮزی ٥بٻ ٦ٍڈكی ٥
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  ٽٲلٽہ 

٭ٚہ کب اپڂے ٽنہت کی ٽٍں ها ےٹکچڂے کب ٍجت ٽڈعڈك ىٽبځ اً کزبثچہ کے

اّب٥ذ اڇه ٌكڀ اٍالٻ پو اً ثے ٌكڀ گوڇہ کے فٞواد   ٥بٹپی پٍپبځے پو روڇٌظ ڇ

ٍے ال پوڇاہی ڇ ٩ٮٺذ ځٍي اً ٿاڇه َٽٺټ ٥ڈاٻ کی ا گوڇہ کے ٥ٲبئل ٽٍں پبٌب  فٞواد 

کے ثبهے اعپ٦ٍڀ ٱوآٿ کٌوټ ڇ ٕؾبثہ کواٻ هٙڈاٿ اهلل ٥ٍٺہټ     ّوک عبځے ڇاال

ٌ ہے ۔ لٌ ڈ اڇه اځکی رٲ  ٽٍں ٹ٦ڀ ڇ٦ٝڀ اڇه ائپہ کے ثبهے ٽٍں ٩ٺ

ٍـ ٥الٽہ ٥جل اهلل ثڀ ٥جل اٹوؽپڀ اٹغجٌوڀ  کی  –ؽٮ٢ہ اهلل  –چڂبځچہ ٽٍں ځے اپڂے ّ

ٖبه کےکزبة  ٍٲبد ٥ٺى ٽزڀ ٹپ٦خ اال٥زٲبك ( کی اٱزلا کورے ہڈئے افز ً  څٍبد ) اٹز٦ٺ ا

کب ٥يٻ  ڂےٌك ہ َٽبئٸ کڈ ڇاٙؼ کوځے اڇه عڈاةٍلکے ٹکچڂے اڇه اځکے پٍچ کزبثچے

ڈه کزبثڈںٌہ رپبٻ اٽڈه اٿ ّب ٽٍںکوٹٍب   وڇ٫ ڇٽْہ ځٍي اہٸ ٍڂذ کے  ء اهلل ها٭ٚہ کی ٽ٦

هك کٍب  کی کزبثڈں ٍے ځٲٸ کوڇځگب عڂہڈں ځے اٿ پوئپہ کے آ ه كڇه ؽبٙوڇا٫ ٍالا

و٫  ٺڈ عچڈٹ گبٹی وک ٥٩ٲبئل کڈ ثٍبٿ کٍب ہے عڂکی ثڂٍبك ّ ہے اڇه اځکے اٿ ٽڂؾ

 ٌاناء هٍبځٍڈں پو ہے ۔ هڇا ٦ٝڀ ڇگٺڈچ اڇه ٹ٦ڀ 

ڈٓ ه پو فٺ ه  هٍبٹہ اً ٽقزٖو اڇ ه اڇ ْہڈ وڇ٫ ڇٽ ٽٍں ٽٍں ځے اځہٍں کی ٽ٦

ڈّ هٍڈا کوځے کی ک ٍے اځہٍں مٹٍٸ ڇ ـٍ اثواہٍټ ٽ٦زجو کزبثڈں  ِ کی ہے ٍعَب کہ ّ

ً ( اے ّٽڀ ٭ ہبٿ ؽٮ٢ہ اهلل ځے کہب رچب )اٹغج ٦ٍْ ٦ی ٽٍں رپہٍں ٍپٴ أكٌڂٴ أٌچب اٹ

ٍڈا کوڇځگب ۔ رپہبهی  ٻ  ٍے  ه  ہی ىثبٿ ڇ کال
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ٸ ثٍٖود ڇثٖبهد کڈ ٍے اہ هٍبٹہآفو ٽٍں ٽٍں ك٥ب کورب ہڈں کہ اهلل ر٦بٹی اً 

) اٿ ٭ً مٹٴ ٹنٵوډ ٹپڀ ٵبٿ ٹڄ ٱٺت ٭بئلہ پہڈځچبئے عٍَب کی اً کب ا٥الٿ ڇ ٭وٽبٿ ہے 

ٍڈهح ٯ  ىٹٲأڇ أ ٍّچل (   . 30\اٹَپ٤ ڇڅڈ 

ٍے ٽزڈعہ ہڈ کو ٍڂزب ہے اٍکے ٹئے  عڈروعپہ :  ّقٴ كٷ آگبہ هکچزب ہے ٌب كٷ 

 اً ٽٍں ځٍٖؾذ ہے۔

قبٓ ک ب ّکوٌہ ځہ اكا کوڇں عڂہڈں ثڑی ہی ځبٍ پبٍی ہڈگی اگو ٽٍں ٌہبں پو اٿ اّ

اهلل ر٦بٹی اځہٍں اځکے ا٥پبٷ کب ثہزٌوڀ ثلٹہ  – ٽٍں ٽٍوا ر٦بڇٿ ٭وٽبٌب  ٍبٹہه ځے اً

  ځٍٖت ٭وٽبئے ۔

 ڇاهلل ا٥ٺټ

 ځجٍڂب ٽؾپل ڇ٥ٺى آٹڄ ڇٕؾجڄ ڇٍٺټ  ٺیاهلل ٥ ٺیڇٕ                       

    

 

 ٵزجڄ                                                                

 ٥جل اهلل ثڀ ٽؾپل اٹَٺٮً                                                                        
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 هها٭ٚہ کب ١ہڈ

ڈه ځے  } ٥جل اهلل ثڀ ٍجب { اٌک ٌہڈكی ّقٴ اً ڇٱذ ہڈا عت  ٭وٱہ ها٭ٚہ کب ١ہ

د  ٍٲذ ك٥ڈی کوکے ؽٚو ذ کی ٽؾجذ کب ثے ؽٲ ه آٷ ثٍ اٍالٻ الځے کب ك٥ڈی کٍب اڇ

زک کہ اځکی فال٭ذ کی ٽٍں اځزہبئی ٩ٺڈ کب ّکبه ہڈا ٌہبں٥ٺی هٙی اهلل ٥ڂہ کے ثبهے 

ٍذ کب ك٥ڈی کو ٍثٹچڇ ه پچو اځہٍں ب ٕ ٍذ رک پہهاڇ كٌب۔ ٌہ ڇہ ؽٲبئٰ ہٍں  ڈځچبرجہ اٹڈہ

 عڂکیّ ٦ٍہ کی کزبثٍں فڈك ا٥زوا٫ کوهہی ہٍں ۔

ٽٍں ٥جل اهلل ثڀ ٍجب کے ڇعڈك کڈ رَٺٍټ (1)پی اپڂی کزبة اٹپٲبالد ڇاٹٮوٯ اٹٲچڂبځچہ 

ٞواى ہے کہ ڇہ  عٌ ځے ؽٚود {  ٥جل اهلل ثڀ ٍجب }کورے ہڈئے هٱپ قٴ ہے  پہال ّ

ع٦ذ کب ك٥ڈی کٍب ٥ڂہ کی اٽ ٥ٺی هٙی اهلل اڇه ؽٚود اثڈثکو ڇ٥پو ڇ٥ضپبٿ بٽذ ڇه

عٍَب کہ ځڈ ثقزی " اڇه ثٲٍہ ٕؾبثہ کواٻ هٙڈاٿ اهلل ٥ٍٺہټ اعپ٦ٍڀ پو ٦ٝڀ ڇرْڂ٤ٍ کی 

٦ٍْہ "  ْی "  یکِاٹٽٍں اڇه (2)ځے اپڂی کزبة " ٭وٯ اٹ ځے اپڂی کزبة " هعبٷ اٹک
وا٫ رپبٻ كالئٸ ڇثواہٍڀ ک(3) بً ہے اڇه ٌہ رپبٻ ٽٍں اٍکب مکو کٍب ہے اڇه ا٥ز ی اٍ

 ۔ٽٍں ٍے ہٍں  بئـْٽاّقبٓ ها٭ٚہ کے ثڑے ٥ٺپبء اڇه 

ٍے ہے عڂہڈں ثث٪لاكی کب ثٍبٿ ہے کہ ٍجبئی ٭وٱہ کب ر٦ٺٰ ٥جل اهلل  ڀ ٍجب کے ارجب٣ 

                                 
 

ٓ / (  كٌکچٍے 1)  ۔ ٴٕ – ٓٴاٹپٲبالد ڇاٹٮوٯ ٹٺٲپی 
(2 / ٓ  ۔ٖٓ - ۱ٔ(  ٭وٯ اٹ٦ٍْہ ٹٺڂڈثقزی 
ٶًْ ٥ڀ اثڀ هثب ڇ٥ٲبئل3) ذ ځپجو  –ڃ (  كٌکچئے  ٽب أڇهكڃ اٹ  108ٍے  106رک ٕٮؾہ  124ٍے  120-هڇاٌ

 رک۔
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کے اځکے ځجی ہڈځے کب ك٥ڈی  ؽٚود ٥ٺى هًٙ اهلل ٥ڂڄ کے ثبهے ٽٍں ٩ٺڈ کوځے 

 ځکے اهلل ہڈځے کب ك٥ڈی کٍب .ئے اپچو ٽيٌل ٩ٺڈ کب اهرکبة کورے ہڈ  کٍب 

ٍ ؽٍوہ ٽٍں اٌک ٌہڈكی إٸ اہٸ ڈكاء  ٦ٌڂی اثڀ ٍجب كهاڇه ث٪لاكی کہزے ہٍں کہ اثڀ 

عٌ ځے ث٢بہو  ه رچب  ٍوكا ه  اٍالٻ ٱجڈٷ کو ٹٍب رچب اڇه چبہزب رچب کہ ڇہ اہٸ کڈ٭ہ کب ٱبئل اڇ

د ٽٍں ہےکہ ہثڀ عبئے ٌہی ڇعہ رچی کہ اً ځے ٹڈگ ی کب اٌک و ځجڈں کڈ ثزبٌب کہ رڈها

ه ؽٚود ٥ کے  -اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ ٺیٕ -ٽؾپل   -هًٙ اهلل ٥ڂڄ  - ٺیڇٕی ہڈرب ہے اڇ

 ڇٕی ہٍں۔

ٌ  الپہ ڇہ " ٍبٿ اثڀ ٍجب کے ثبهے ٽٍں ٌہ ہے کہّہوٍزبځی کب ث ّقٴ ہے ع

 اڇه "ڇ رؾلٌل کی۔ کی اٽبٽذ کی ٕواؽذ اڇه ر٦ٍٍڀ  -هًٙ اهلل ٥ڂڄ  - ٺیؽٚود ٥ځے

ٞواى ہے٭وٱے کے ثبهے ٽٍٍجئٍہ   ڇہ عٌ ځے ٩ٍجڈث ں هٱپ ه کہ ڇہ پہال ٭وٱہ ہے  ذ اڇ ٍ

ع٦ذ کب َٽئٺہ کچڑا کٍب  ٦ٍّہ کڈ اٍکے ث٦ل اځکے افزال٭بد اڇه ٽز٦لك  ه پچو ٌہ چٍي 

٦ٍّہ ځٴ ڇ  "گوڇہڈں ٽٍں ٽڂٲَټ ہڈځے کے ثبڇعڈك ڇهاصذ ٽٍں ٽٸ گئی ٦ٌڂی رپبٻ 

ٍذ كڇځڈں ٝڈه پو   کے ٱبئٸ ہٍں فال٭ذڇکی اٽبٽذ   -هًٙ اهلل ٥ڂڄ  - ٺیؽٚود ٥ڇٕ

ٍڈں ٭وٱڈں ٽٍں ٽڂٲَټ ہڈ اىاںث٦لعڈ کہ اثڀ ٍجب کب ثٲٍہ روکہ ہے. ٍ گئے اڇه اځکے ٦ٍّہ ك

ٍڈں ٽقزٺ٬ اٱڈاٷ ڇ  ذ كٍ ع٦ذ ڇ ٩ٍجڈثٍ ٍذ اڇه ه ڇٕ آهاء ثچی ہڈگئے اٍٞوػ ٦ٍّہ ځے 

ل٥ذ کڈ اٌغبك کٍب ثٺکہ اثڀ ٍجب کی ارجب٣ کورے ہڈئے ٍذ کے ثچی  ڇہ کی ث ائپہ کی اٹڈہ

 (1)ٱبئٸ ہڈگئے 

 

                                 
 

 .23 1/22 ٺٍڂیاڅٸ اٹَڂہ ڇاٹغپب٥ہ / اٹک(  إڈٷ ا٥زٲبك 1)
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 ڇاہ٦ٍّہ کب ځبٻ ها٭ٚہ کٍڈځکو 
 ها٭ٚہ :" اځکبه کوځے ڇاٹی عپب٥ذ "

ـ ٽغٺَی  اٍکی ڇعہ رَپٍہ    ہے ځے اپڂی کزبة 'اٹجؾبه'ٽٍں مکو کی٦ٍّڈں کے ٍّ

 (1)ٍبرڄ اځکی چبه ؽلٌضڈں کب ثچی مکو ہے

ٍَڀ کے پب ها٭ٚہ اٍٺئے ہڈا کہ ڇہ ٍت ٌىل ثڀ کہب عبرب ہے کہ اځکب ځبٻ  ً ٥ٺی ثڀ ؽ

اځہڈں ځے  ءد کوڇ رڈ ہټ رپہبهے ٍبرڄ هہٍں گےثوا ےڇه کہب کہ اثڈثکو ڇ ٥پو ًآئے ا

ٍے ثواءد ځہٍں ٽؾجذ کورے   ہپبهے ځبځب کے ٍبرچی ہٍں ہټ اٿڇہ كڇځڈں  کہب کہ عڈاثًب 

ہټ رپہبها اځکبه کورے ہٍں اٍٺئے اځکب ځبٻ ها٭ٚہ  رت  ہٍں ٦ٍّڈں ځے کہب " اما ځو٭ٚٴ"

واه پبپب ۔ہڈٍگب اڇه عڀ ٹڈگڈں ځے ىٌل   (2)کی ٽڈا٭ٲذ ڇٍث٦ذ کی اځکب ځبٻ ىٌلٌہ ٱ

ٍے اځکب ځبٻ  ٍڈعہ  اڇه ٌہ ثچی کہب عبرب ہے کہ اثڈ ثکو ڇ٥پو کی اٽبٽذ کے اځکبه ک

 (3)ها٭ٚہ پڑا۔

ٍے  ڇہکہ ے اٌک اڇه ٱڈٷ ٌہ ثچی ہ ٍڈٻ  ٌكڀ کب اځکبه کوځے کی ڇعہ  ٍے ٽڈ ها٭ٚہ 

                                     (4)ہڈئے ۔ 

 

ٯ ها٭ٚہ   ٭و
ه٫  حکزبة كائو ٦ٍّی ٭وٱے اپاٹپ٦ب ٍے ٽٍں ٽنکڈه ہے کہ  ڂے ٭وڇ٣ کے ا٥زجبه 

                                 
 

ٓ /(  كٌکچے 1) ة 'اٹجؾبه'ٹٺپغٺَی   ٌہ اځکی ٽڈعڈكہ ٽواع٤ ڇ ٽٖبكه ٽٍں ٍے اٌک ہے ۔  92–96– 6 8کزب
ـ ٥جل اٹو2) د ٥ٺى ٽزڀ ٹپ٦خ اإل٥زٲبك / ٹٺٍْ ٓ ( اٹز٦ٺٍٲب  .  108 –ؽپڀ عجوٌڀ ؽٮ٢ڄ اهلل / 
(3ٓ د االٍالٽٍٍڀ / ٽؾی اٹٌلڀ ٥جل اٹؾپٍل /  ٍّہ ٽٲبال  ۔ 108 -(  كٌکچئے ۔ ؽب
(4ٓ د االٍالٽٍٍڀ / ٽؾی اٹٌلڀ ٥جل اٹؾپٍل /   ۔ 89 -1(  ٽٲبال
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ٍے ىائل ٭وٱڈں ٽٍں ٽڂٲَټ ہڈچکے ہٍں ۔۳ٖرہزو }  (1){ ٽْہڈه ٭وٱڈں 

ش ٽٍں ٽنکڈه رپبٻ (2)اٹلاٽبك  وثبٱوٽٍثٺکہ  ٍے ٽڂٲڈٷ ہے کہ ؽٌل  ۳ٖکے رپبٻها٭ٚی 

 ٭وٱہ اٽبٽٍہ ہے۔ ڇہ ٍہ وٱے ٦ٍّہ ہٍں اڇه اٿ ٍٽں ٭وٱہ ځبع٭

ٍڈ رک پہڂڈځچ چکے ہٍں اٹ ٦ٍّہ کے ٭وٱے ٍرڀ   (3)پٲوٌيی کب ثٍبٿ ہے کہ 

َپڈں ٽٍں ٽڂٲَټ ہڈچکے ہٍں  کہڂبکب  ّہوٍزبځی  –کٍَبځٍہ  –ہے کہ ها٭ٚہ پبځچ ٱ

 (4)اٍپب٥ٍٺٍہ ۔ –ہ ٩بٹج –اٽبٽٍہ  –ىٌلٌہ 

٭وٱے اڇه ث٪لاكی کہزے ہٍں کہ ؽٚود ٥ٺی  کے ىٽبځہ کے ث٦ل ها٭ٚہ کے چبه 

کڈ  ثبد ڇاٙؼ هہے کہ عبهڇكٌڄ ٌہبں ٌہ (5)٩الح  اڇه کٍَبځٍہ  اٽبٽٍہ  ىٌلٌہ ہڈگئے 

ے ځہٍں ہٍں چچڈڑ کو  ۔ ثبٱی ىٌلٌہ هڇا٭٘ ٽٍںٍ 

 

 اء عٌ پو ها٭ٚہ ٌٲٍڀ هکچزے ہٍں ثل٥ٲٍلہ 
ہڈه کڈ ٌب کَ –اء ثل ی ځئی هائے کی ځپڈك ڇاهرٲبء کَی چٍي کی پڈٍّلگی کے ث٦ل ١

٥ٺټ }اء اپڂے اٿ كڇځڈں ٽ٦ڂڈں ٽٍں ٍبثٲہ عہبٹذ اڇه ځئی ٽ٦ٺڈٽبد ثل ٍں ہزے کڈ ثلاء کہ

ه ٌہ كڇځڈںکڈ ٽَزٺيٻ ہے ا {علٌل  ٍچيٌں اهلل پو ٽؾبٷ ہٍں ٹٍکڀ ها٭ٚہ ثلاء کڈ اهلل ڇ

َڈة کورے ہٍں ۔ و٫ ٽڂ  کٍٞ

                                 
 

ه٫ / 1)  ۔62/ 4(كائوح اٹپ٦ب
٦ٍّہ کے (  2) ٍل   ـ ٽٍں ٍے ٌہں ۔بْئٽٌہ ٽؾپل ثبٱو ثڀ ٽؾپل اال
 ۔2/351ٲوٌيی ٭ی اٹقٜٞ / (  اٹپ3)
 
(4 ٓ ہوٍزبځی   142(  اٹپٺٸ ڇاٹڂؾٸ ٹٺْ
(5 / ٓ  . 41(  اٹٮوٯ ثٍڀ اٹٮوٯ ٹٺج٪لاكی 
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ٍے ٽوڇی ہے کہ ٽٍں ځے هٙب کڈ کہزے ہڈئے ٍڂب ہے کہ  چڂبځچہ هٌبٿ ثڀ اٹٖٺذ 

واه كے اڇه ثلثچٍغب ٽگو ٌځجی کڈ ځہٍں اهلل ر٦بٹی ځے کَی ثچی  اء ہ کہ ّواة کڈ ؽواٻ ٱ

ذ کوے   (1)کڈ اهلل کٍٺئے صبث

ٍَی ٥جبكد اهلل ر٦بٹاڇه اثڈ ٥جل  ً ځے کہب " ثلاء ع َی اهلل ٍے ٽوڇی ہٍکہ ا ی کی ک

ڈٍکزی " ٍے ځہٍں ہ ٍے  ٽڂيہ اڇه پبک ہے ۔ (2)اڇه چٍي   اهلل اٿ اٱڈاٷ ڇ٥ٲبئل 

ڈ : كٌکچئے ک و٫ کو ٽَٺپبٿ ثچبئٍ َجذ اهلل کٍٞ ہ ٌہ ؽٚواد کَٞوػ عہبٹذ کی ځ

د ڇاألهٗ  هہے ہٍں عجکہ اهلل اپڂے ثبهے ٽٍں ٭وٽبهہب ہے " ٱٸ ال ٦ٌٺټ ٽڀ ٭ً اٹَپبڇا

ً  کہہروعپہ :  (3)اٹ٪ٍت اال اهلل "  ٍڈا کڈئ كٌغٍے کہ ىٍٽڀ ڇ آٍپبٿ کے ٩ٍت کڈ اهلل کے 

 عبځزب". ځہٍں

ٍے  رپبٻ ائپہبثٸ ها٭ٚہ کب ٥ٍٲلہ ٌہ ہے کہ پٲاٍکے ثبٹ ٍے ڇاٱ٬ ہٍں اٿ  ٥ٺڈٻ 

ڈٍّلہ ځہٍں  کڈئی چٍي  ۔ہے پ

ہی ا ے عَے ٽؾپل ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍبٹټ ٹٍکو آئے رچے ؟۔ کٍبٌ   ٍالٽی ٥ٍٲلہ ہ

 

 ٲٍلہ٥ٕٮبد کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب 
ذ ؽبٕٸ ہے عٍَب کہ اٽبٻ اثڀ ٍرپٍہ ځے  رغٍَټ کے ٱبئٍٺڀ ٽٍں ها٭ٚہ کڈ اڇٹٍ

اً ثہزبٿ روا ٍے  ٘ ٽٍں   ہے کہ ڇہ ہْبٻ اثڀ اٹؾکټ ّی کوځے ڇاٹڈں کی ر٦ٍٍڀ کی هڇا٭

                                 
 

(1/ ٓ ڈٷ اٹکب٭ی  /   . 40(  إٔ
 
ة اٹزڈؽٍل / 2) ٭ً ٵزب ڈٷ اٹکب٭ی  ٹٺٶٺٍڂً   .1/331(    إٔ
ڈهح اٹڂؾٸ / 3) ٍ  )65. 
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ڈځٌ ثڀ ٥جل اٹوؽپڀ (1)  اٹٲپی ڇاثڈع٦ٮو االٕڈٷ کے ځبٻ اڇه ہْبٻ ثڀ ٍبٹټ اٹغڈاٹٍٲی اڇه ٌ

 (2)ٱبثٸ مکو ہٍں 

ه   اٿ رپبٻ ؽٚواد کب ّپبه اصڂب ٥ْوٌہ کے ځبٽڈه ٥ٺپبء ٽٍں ہڈرب ہے پچو اځکب ّپب

ہ اځکی ثہذ ٍبهی هڇاٌبد اً ثبد کی ځْبځلڅی کوری عہپٍہ ٽ٦ٞٺہ ٽٍں ہڈځے ٹگب ٍکڈځک

ٕٮبد صبثزہ  ٍے ٽز٬ٖ ہٍں عڂکڈ اځہڈں ځے اهلل ر٦بٹی کی  ہٍں کہ اهلل ر٦بٹی ٕٮبد ٍٺجٍہ 

ٍزو ٍے ٌىبكہ هڇاٌبد ثٍبٿ کی ہٍں عڀ کب  ٽٍں ّپبه کٍب ہے چڂبځچہ اثڀ ثبثڈٌہ ځے 

ٍذ ٌب یفالٕہ ٌہ ہے کہ اهلل ر٦بٹی کڈ کٌ ه  ىٽبٿ ڇٽکبٿ ٌب کٍٮ ؽوکذ ڇاځزٲبٷ اڇ

ٍے  ی ڇ٬ٕ ٍے ٽز٬ٖ ځہٍں کٍب عبٍکزب عَپبځی اڇٕب٫ کے کَ کَی اڇه ځہ ہی ا

ه ٕڈهی ّکٸ ٍے ر٦جٍو کٍب عبٍکزب ہے   ؽَی  (3)عَپبځی اڇ

ّلہ ٕٮبد ک٥ٺپبء اً ٝوػ رڈ ها٭ٚہ کے  ذ ٍے صبثذ  ة ڇٍڂ ـ کزب  یڇ ٽْبئ

ٍزہ پو چٸ پڑے ۔ واہ ها ٍٞٸ کے ٱبئٸ ہڈ کو گپْلہ ڇ گپ  ر٦

ٝوػ ڇہ اهلل عٸ ّبځہ کے ځيڇٷ کے ثچی ٽڂکو اڇه ٱوآٿ کٌوټ کے ٽقٺڈٯ اٍی 

ٌذ ڇ كٌلاہڈځے کے ٱبئٸ  فود ٽٍں اهلل کی هڇ ٽڂکو ہٍں عٍَب کہ کزبة  یه کے ثِڄځٍي آ

ٍے اهلل ر٦بٹی کے ثبهے ٽٍں ٍڈاٷ  ثؾبه االځڈاه ٽٍں ہے کہ اثڈ ٥جل اهلل ع٦ٮو اٹٖبكٯ 

ٍے ثوڇى ٱٍبٽذ كٌکچب :کٍب گٍب  عبٍکے گب رڈ اځہڈں ځے  عڈاة كٌب " ٍجؾبٿ اهلل کہ کٍب ا

ہذ ثٺڂل  ڇر٦بٹی ٥ڀ مٹک ٥ٺڈا کجوا " کہ ٍے ث د اً  اڇه پبک ہے ثالّجہ اهلل ر٦بٹی کی ما

ٍذ ہڈ اهلل ر٦بٹی ر و٫ اٍی چٍي کڈ كٌکڄ ٍکزی ہٍں عَکب کڈئی هځگ ٌب کٍٮ ڈ آځکچٍں ٕ

                                 
 

ـ االٍالٻ اثڀ ٍرپہ هؽپہ اهلل 1/30(  ٽڂہبط اٹَڂہ 1)  ۔ ٹٍْ
(2/ٓ د ٭وٯ اٹَپٺٍپڀ ڇاٹپْوکٍڀ   ۔92(  ا٥زٲبكا
(3 / ٓ  ۔ 92(  اٹزڈؽٍل الثڀ ثبثڈٌہ 
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ڈں اڇه کٍٮٍبد کے فبٹٰ ہٍں۔                                                                                        هځگ

ٴ اهلل  ٌ ځہٍں کٍب ثٺکہ ٌہبں رک کہہ كٌب کہ اگو کڈئی ّق اٍی پو اٿ ٹڈگڈں ځے ث

و٫ ث٦٘ ٕ ة کوٌگب رڈر٦بٹی کٍٞ َڈ ٌذ کڈ ٽڂ َے هڇ اً پو اهرلاك کب ؽکټ ٮبد عٍ

ٍـ ع٦ٮو  گب بٌئٹگبٌب ع ّ ٍے کزبة " ک٬ْ اٹها٭ٚہ کے  پو ٌہ  412٪ٞبء ٕٮؾہ اٹڂغٮی 

 ٍچي ٽوٱڈٻ ہے ۔

ٌذ کب ص ٍذ ؽٰ ٌہبں ٌہ ڇاٙؼ هہے کہ هڇ ٍے ثال اؽبٝہ ڇ کٍٮ ڇٍڂذ  ڇ جڈد کزبة 

ب ځبٙوہ " ك ہے " ڇعڈہ ٌڈٽئن ځبٙوہ  اٹی هثچصبثذ ہے ۔ ٍعَب کہ اهلل ر٦بٹی کب اهّب
ٍے كٹٍٸ ثقبهی ڇَٽٺټ اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺپ ٺیځجی ٕاڇه (1) ٍڂذ  کی ڇہ ٺی اهلل ٥ٺٍہ ٍڇٺټ کی 

ٍے ٽوڇی ہے ڇہ ٭وٽبرے ہٍں کہ ہټ  ش ہے عڈ عوٌو ثڀ ٥جل اهلل اٹجغٺی   ٺیځجی ٕؽٌل

ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ ٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ کے ٍبرڄ ٍثٹچے ہڈئے رچے کہ آپ اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺپ

چبځل کڈ كٌکڄ کو ٭وٽبٌب ثالّجہ رټ ٹڈگ اپڂے هة کب ٥ٍڂی ٽْبہلہ  ےځے چڈكہڈٌں ک

وهگے  عٍَب کہ چکوڇاٍٞوػ  رپچٍں اڇه اٍکے كٌکچڂے ٽٍں ہڈ  ہےبځل کب ٽْبہلہ ک

ً ځہٍں څڈ َڈ  (2) هڅی۔  کڈئی كٱذ ٽؾ

ه ثچی ثچ ش کی کزبثڈں ٽٍں اً ٽ٦ڂی کی اڇ ش ٱوآٿ ڇ اؽبٌك ذ ٍبهی آٌبد ڇ اؽبٌك

 (3)ٽڈعڈك ہٍں عڈ ٌہبں مکو ځٍہں کی عٍبکزی ہٍں ۔

 

هی اهلل ځے ٹے هکچی ہے  ١ذ ٱوآٿ عَکی ؽٮب ٽڈعڈكہ کی مٽہ كا
                                 

 
 .33-22(  ٍڈهح اٹٲٍبٽہ / 1)
 . 633ٽَٺټ  /   544(  أفوعڄ اٹجقبهي / 2)
ذ کٌهڇ(  3) ذ ڇعپب٥ د ٽٍں اہٸ ٍڂ ٞڂ یذ کے اصجب اهٱ إٌہ ٹٺل ة اٹو عٍَے کزب د كٌکچئے  ة االٽبٻ ٽئٹٮب ی ڇ کزب

 وہاٹالٹکبئی ڇ٩ٍ
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 ٥ٲٍلہ کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب اٍ
ہڈه ہٍں اځکب کہڂب ہے کہ ٌہ  ٦ٍّہ کے ځبٻ ٍے ٽْ ها٭ٚہ عڈ ٽڈعڈكہ ىٽبځہ ٽٍں 

بً ہے ٌہ ڇہ ٱوآٿ ځہٱوآٿ ع ڇٍٺټ پو اهلل ر٦بٹی ڈ ہپبهے پ ٍں ہے عڈ ٽؾپل ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ 

ٙب٭ہ کو كٌب گٍب ٦ٍّہ ک – ہےځے ځبىٷ کٍب رچب ثٺکہ اً ٽٍں هك ڇثلٷ اڇه ؽن٫ ڇ ا ے اڇه 

عٍَب کہ ځڈهی ٝجوٍی ځے اپڂی  -عپہڈه ٽؾلصٍڀ ٱوآٿ ٽٍں رؾو٬ٌ کب ا٥زٲبك هکچزے ہٍں

ة ' هة االهثب ة  ة ٭ی رؾو٬ٌ کزب ٖٸ اٹقٞب ه ٽؾپل ثڀ ٦ٌٲڈة اٹکٺٍڂی ځے  (1)کزبة ' ٭ اڇ

ٱوآٿ کڈ ائپہ کے ٥الڇہ کَی ځے ٽکپٸ عپ٤ ٹکب٭ی ٽٍں اٌک ثبة ثبځلڅب ہے کہ "إڈٷ ا

ٌذ ځٲٸ کورے ہٍں کہ اځہڈں ځے ځہٍں کٍب ہے " اً ثبة کے ر ؾذ ڇہ عبثو ٍے اٌک هڇا

کہب کہ " ٽٍں ځے اثڈ ع٦ٮو کڈ کہزے ہڈئے ٍڂب ہے کہ ٱوآٿ کڈ ٽکپٸ ٝڈه عٍَب کہ اهلل 

َی ځے ځہٍں کٍب  ځے ځبىٷ کٍب ہے عپ٤ کوځے کب ك٥ڈی  ٍڈا ک عٌ  عچڈٹڈں کے  اڇه 

و٫ ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت اڇه اځکے ث٦ل کے  ٝوػ اهلل ځے اٍے ځبىٷ کٍب ہے اً ٝوػ ٕ

 (2)ائپہ ځے اٍے عپ٤ ڇ ؽٮ٠ کٍب ہے 

ٝڀ کڈ  ه ثب ٱوآٿ کے ١بہو اڇ ذ کٍب ہے کہ "کڈئی ثچی  ٍے هڇاٌ عبثو ځے اثی ع٦ٮو 

ٍٕبء کے  ٍڈائے اڇ " اڇه ہْبٻ ثڀ ٍبٹټ ځے اثی  3عپ٤ کوځے کب ك٥ڈیٰ ځہٍں کو ٍکزب ٽب

ٌذ کٍب ہے کہ " عڈ ٱوآٿ عجوائٍٸ ٥ٺٍہ  ٍے هڇا اٹَالٻ ٹے کو ٽؾپل ٥جلاهلل ٥ٺٍہ اٹَالٻ 

                                 
 

(1/ٓ ٞجوی  هی اٹ ة / ؽٍَڀ ثڀ ٽؾپل رٲی اٹڂڈ  ۔ ٕٖ(  ٭ٖٸ اٹقٞب
(2/ٓ ٞجوی  هی اٹ ة / ؽٍَڀ ثڀ ٽؾپل رٲی اٹڂڈ  ۔ ٕٖ(  ٭ٖٸ اٹقٞب
 
3
 ۸۵۲/  ۱ازول الکافی الکلینی    
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ٍزوہ ہياه آٌبد پو ْٽزپٸ ہے  بً آئے رچے ڇہ ٱوآٿ  اً کب 1ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ کے پ ۔

ٌ ٱوآٿ کب ك٥ڈیٰ ها٭ٚہ کو هہے ہٍں ڇہ اً ٱوآٿ ٍے ٌىبكہ ہے عڈ  ٽٞٺت ٌہ ہڈا کہ ع

ٍے اهلل  ]٦ٍّڈں[  ً ہےاڇه عٌ کی ؽٮب١ذ کب مٽہ اهلل ر٦بٹٰی ځے اٹچٌبب ہے۔ اٿ  ب ہپبهے پ

 ہ۔کی پڂب

َڀ ځے اپڂی رٮٍَو " اٹٖب٭ی ' ٽٍں  اؽپل اٹٞجوٍی ځے " االؽزغبط " ٽٍں اڇه ٽال ؽ

ٍے ٭وٽبٌب کہ ؽٚود ٥ٺی ځے عڈ ٱوآٿ  مکو کٍب ہے کہ ؽٚود ٥پو ځے ىٌل ثڀ صبثذ 

ٖبه ڇٽچبعٌوڀ کی  ً ٽٍں اځ رنٹٍٸ ڇ رڈہٍڀ ہے ٽٍں چبہزب ہپبهے ٍبٽڂے پٍِ کٍب ہے ا

ٖبه  ڇ ٽہبعٌوڀ کی ہزک اڇه رڈہٍڀ ڇ رنٹٍٸ کڈ اً ٍے ہڈں کہ ٱوآٿ ربٹ٬ٍ کوڇں اڇه اځ

ځکبٷ كڇں چڂبځچہ ؽٚود ٌىل اً کبٻ کٍٺئے رٍبه ہڈگئے اڇه کہب کہ اگو ٽٍں رپہبهی 

ٍے ٭به٧ ہڈگٍب اڇه ؽٚود ٱوآٿ کے اً کبى  ہذ کے ٽٞبثٰ  ځے اپڂب عپ٤ ڇ  ٥ٺی  چب

 پچو عبئے گب۔ربٹ٬ٍ کٍب ہڈا ٱوآٿ ١بہو کوكٌب رڈ کٍب رپہبهے ٍبهے کبٻ پو پبځی ځہٍں 

ود ٌىل ځے کہب کہ آپ  ؽٚود ٥پو ځے کہب پچو اٍکی کٍب رلثٍو کی عبئے   ؽٚ

و٫ ٌہ کہ فڈك اٍٶ ی اچچی رلثٍو عبځزے ہٍں رڈ ؽٚود ٥پو ځے کہب اٍکی رلثٍو ٕ

ٍے ٍکڈٿ ٽٍَو آعبئے  چڂبځچہ   ٌ ٍے ٱزٸ کوكٌں ع ؽٚود فبٹل ثڀ ڇٍٹل کے ہبرچڈں ا

ہٍں ہڈئے پچو عت ؽٚود ٥پو فٺٍٮہ ہڈئے رڈ ے ٱزٸ کی رلثٍو کی ٹٍکڀ کبٽٍبة ځاځک

د  ٍے ٱوآٿ کب ٽٞبٹجہ کٍب ربکہ اٍپٍں رؾو٬ٌ کو ٍکٍں ؽٚو ٹڈگڈں ځے ؽٚود ٥ٺی 

ٍڈں ځہٍں الرے عڈ ؽٚود اثڈثکو کے  ٥پو ځے کہب کہ اے اثڈ اٹؾَڀ آپ ڇہ ٱوآٿ ک
                                 

 
1
  ۱۸قول  ۔  ان کے رید مجلذی نے اس روایت کو معتمد علیہ بتایا ہے ۔ اپنی کتاب مرا ة الع  ۴۳۶/   ۸ازول الکافی الکلینی   

میں لکهتا ہے  "  والحدیث موثوق  " حدیث قابل اعتماد ہے۔ پهر کہتا ہے کہ مذکوره خبر زحیح ہے اور اس    ۵۸۵/  

حدیث اور اس طرح کی دیگر زحیح اور زریح احادیث ذے یہ بات کذی ذے پوریده نہیں کہ قرآن نامکمل ہے اور اس 

 یث اس حوالے ذے تواتر معنوی کا فائده دیتی ہیں۔میں تبدیلی کی گئی ہے اور میرے نزدیک یہ احاد
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بً الرے رچے ربکہ ہټ ٍت کب اً پو اعپب٣ ہڈعبئے ؽٚود ٥ٺی ځے ٭وٽبٌب کہ ٌہ ثہذ  پ

بً اٍٺئے ٹٍکو آٌب رچب ربکہ ك ڇه کی ثبد ہے ٌہ ځہٍں ہڈ ٍکزب ٽٍں ؽٚود اثڈثکو کے پ

غذ ٱبئټ ہڈعبئے اڇه ثوڇ ً (1)نا ٩ب٭ٍٺڀ " ى ٱٍبٽذ ٌہ ځہ کہڈ ' اځب کڂب ٥ڀ څؽ کہ ہټ ٍت ا

 ٍے ٩ب٭ٸ رچے ۔

اً ٱوآٿ کڈ ۔ځہٍں ٹٍکو آئے رچے  کہ رټ(2) "ٽب عئزڂب "ہ ٍکڈ ہاڇه ٌہ ثچی ځہ ک

ٍذ ہےاڇه  ٫ پبک ٹڈگٕو  ۔ٽٍوی ڇہ اڇالك ہی چچڈ ٍکزی ہے عڂکے ثبهے ٽٍں ڇٕ

ه ٽ٦ٍڀؽٚود ٥پو ځے کہب کہ  لد ہے اٍکے ا١ہبه کب کڈئی ڇٱذ اڇ ؽٚود ٥ٺی  ؟ ٽ

ٍے  :ځے ٭وٽبٌب ٍک ٭وٽبځوڇا ہڈگب رڈ ا ٍے کڈئی ٱبئټ اڇه ځ ہبں عت ٽٍوی اڇالك ہی ٽٍں 

ً پو گبٽيٿ ٭وٽبئے گب ۔  (3)١بہو کو ٹے گب اڇه ٹڈگڈں کڈ ا

ٍے ثوکے ٥ٍٲلہ  ٦ٍّہ رٲٍہ  اءد کب کی ثڂٍبك پو عزڂب ثچی اٹڂڈهی اٹٞجوٍی کی کزبة 

ڈٓ پو ْٽزپٸ ہے عڈ اځکے ٥ٺپبء ٍے  یا١ہبه کوٌں ٹٍکڀ کزبة اٌٌ ٍٍکڑڇں ځٖ

ٍے صبثذ ہڈرب ہے کہ ڇہ عيٻ کے ٍبرڄ ٱوآٿ ٽٍں  عٌ  اځکی ٽ٦زجو کزبثڈں ٽٍں ٽڂٲڈٷ ہٍں 

ں ٹٍکڀ ٌہ ځہٍں چبہزے ہٍں کہ ٱوآٿ کے ثبهے ٽٍں رؾو٬ٌ پو ا٥زٲبك اڇه ٌٍٲڀ هکچزے ہٍ

ے اً ٥ٍٲلہ پو ٽَئٺہ کچڑا ہڈ ۔  اځک

وڇ٫ ڇٽ٦ٺڈٻ ہے  ث٦ل اىاں ڇہ كڇ ٱوآٿ ہڈځے کب ٥ٍٲلہ هکچزے ہٍں کہ ڇہ ٱوآٿ عڈ ٽ٦

ٍڈهح اٹڈالٌہ ہے ځٍي عٌ ٽٍں  ڈٍّلہ ہے اڇه  فبٓ اڇه پ  اځکے ٥ٲبئل كڇٍو ڇہ ٱوآٿ عڈ 

ٌذٌہ ثچی ہے کہ ٱوآٿ ٽٍغل ٽ ٽٍں ڈهح ' اٹټ ځْوػ " کی اٌک آ " ڇع٦ٺڂب ٥ٺٍب ٍں ٍ

                                 
 

(1 / ٫  123(  اال٥و
(2 / ٫  139(  ٍڈهح اال٥وا
ٓ  –235(  االؽزغبط ٹٺٞجوٍی / 3) ة /  ة ٭ٖٸ اٹقٞب  ۔ 2 –کزب
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ٕچوک " ٦ٌڂی ٽٍں ځے ؽٚود ٥ٺی کڈ آپ کب كاٽبك ثڂبٌب " کڈ ؽن٫ کوكٌب گٍب ہے 

ٍڈهح ٽکی  اً ٥ٍٲلہ پو ّوٻ آځی چبہئے کٍڈځکہ ڇہ عبځزے ہٍں کہ ٌہ  ؽبالځکہ اځہٍں اپڂے 

 ہے اڇه ؽٚود ٥ٺی ٽکہ ٽٍں آپکے كاٽبك ځہٍں رچے۔

 

 ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہٕؾبثہ کواٻ کے 
ڂی چہ اٹکٺٍها٭ٚہ ٕؾبثہ کواٻ کی رکٮٍو ڇ ٍت ڇ ّزټ کب ٥ٍٲلہ هکچزے ہٍں چڂبځ 

ٍے ځٲٸ کٍب ہے کہ ځجی کے ث٦ل رٍڀ ا٭واك کے ځے  ' ٭وڇ٣ اٹکب٭ی ' ٽٍں ع٦ٮو ٥ٍٺہ اٹَالٻ 

ڇہ رٍڀ کڈٿ ہٍں ؟ رڈ ٭وٽبٌب اٹپٲلاك ثڀ  کہ پڈچچب ځے ٥الڇہ ٍت ٽورل ہڈگئے رچے ٽٍں

ٍڈكا هی  ال ٍی  اڇه اثڈ مه اٹ٪ٮب  (1)ٍٺپبٿ اٹٮبه

ٌک  اڇه اٹپغٺَی ځے ثؾبه ٍَڀ ٍے اځکے ا االځڈاه ٽٍں مکو کٍب ہے کہ ٥ٺی ثڀ ؽ

ه ٽٍں ځے آپکی ث ٍبفبكٻ ځے  ٥وٗ ک ذ کی ہے اٍٺئے آپ ٽغچے ہکہ ؽٚڈ ذ فلٽ

اځہڈں ځے ثزبٌب کہ ڇہ كڇځڈں ڇه ٥پو کے ثبهے ٙوڇه ثزبئٍں ؟ رڈاٍکے ٥ڈٗ اثڈثکو ا

ّقٴ اٿ كڇځڈں ٍے ٽؾجذ کوے گب ڇہ ثچی کب٭و ہے ک   (2)ب٭و رچے اڇه عڈ 

ٍَو ٽٍں اهللاڇه اٹٲپی کی ر ڈٷ " ر٦بٹیٰ ٮ ڇٌڂہی ٥ڀ اٹٮْؾبء ڇاٹپڂکو ڇاٹج٪ی "  کے ٱ

و ٍے ٥پو  کہ اٹٮؾْبء ٍے ٽواك اثڈثکو  ٌہکے رؾذ ٽوٱڈٻ ہے کہ ٹڈگڈں کب کہڂب  اٹپڂک

 (3)ہٍں اڇه اٹج٪ی ٍے ٥ضپبٿ 

                                 
 

 ۔ 138-137/ 69(  ' ٭وڇ٣ اٹکب٭ی ٹٺکٺجڂی / 1)
(2 / ٓ اه ٹٺپغٺَی  بهہ ٙوڇهی ہے کہ ٥کی ث 522(  ثؾبه االځڈ ذ اٿ ۔ ٌہبں پو ٌہ ّا ڀ ؽٍَڀ اڇه رپبٻ اہٸ ثٍ

ٚہ ځے اٿ پو گچڑ ٍٹب ہے ٱبرٺہټ اهلل اځی ٌڈ٭کڈٿ ۔ َے ها٭  ٥ٲبئل ٍے ٽجوا ہٍں ع
(3 )      / ٓ  218رٮٍَو اٹٲپی / 
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ش عڈ کہ اثی ثکو اڇه ٥پو کے کٮو اٹپغٺَی ثؾب ه االځڈاه ٽٍں ٹکچزب ہے " ڇہ اؽبٌك

ٍے ثوأد کب ا١ہبه کوځے  اڇه اٿ کی ثل٥بد اڇه اٿ پو ٹ٦ڂذ کوځے کے صڈاة اڇه اٿ 

ً کزبة   اٌک عٺل ٌب کئی  ٍے کہٍں ىٌبكہ ہٍں۔ کہ اځہٍں ا پو كالٹذ کوری ہٍں   اً 

ٍٍلڅے عٺلڇں ٽٍں مکو کٍب عبئے ۔ ہټ ځے ٌہبں عڈ مکو  َے  کٍب ہے ڇہ اهلل ر٦بٹٰی ع

ٌذ كے اً کے ٹئے کب٭ی ہے و٫ ہلا ثٺکہ اٹپغٺَی ثؾبه االځڈاه ٽٍں  ۔1هاٍزے کی ٝ

هڇاٌبد ځٲٸ کورے ہڈئے ٹکچزب ہے کہ اثڈ ثکو اڇه ٥پو اڇه ٥ضپبٿ اڇه ٽ٦بڇٌۃ هٙڈاٿ 

 ۔ 2اهلل اعپ٦ٍڀ آگ کے ربثڈرڈں ٽٍں ہڈں گے )اهلل کی پڂبہ(

ٰ""اؽٲبها٭ٚہ اپڂی کزبة  آٷ  ٺیٽؾپل ڇ٥ ٺی" اٹٺچټ ٕٸ ٥ٽٍں کہزے ہٍں   ٯ اٹؾ

٦ٌڂی اے اهلل رڈ  (3)"زٍچب ڇٝب٩ڈرٍچب  ڇاثڂزٍچب...........اٹـجٽؾپل ڇاٹ٦ڀ ٕڂپً ٱوٌِ ڇع

ٌِ کے ٥الڇہ كڇځڈں ثزڈں عجزڈں  ٽؾپل اڇه اځکے آٷ پو هؽپذ ځبىٷ ٭وٽب اڇه ٱو

ٍڈں پو ٹ٦ڂذ ٭وٽب  ه اٍکی كڇځڈں ثٍٹ ٍ 'ٝب٩ڈرڈں اڇ ه اً  ٥بئْہ   ٥پو  ے ڇہ اثڈثکواڇ

اٹپغٺَی اپڂے اٌک ٽٚپڈٿ عَے اً ځے اٹ٦ٲبئل کب ځبٻ كٌب  ۔ہ ٽواك ٍٹزے ہٍںؽٮٖاڇه

ٍے  ہے مکو کورے ہڈئے ٹکچزب ہے : " كٌڀ اٽبٽٍۃ ٽٍں عڈ چٍيٌں ٙوڇهٌبد ٌكڀ ٽٍں 

ٍے ثوأد کب ا١ہبه کوځب  رٖڈه کی عبری ہٍں اٿ ٽٍں ٽز٦ہ کب ؽالٷ ہڈځب اڇه رٍڀ ٹڈگڈں 

 

اً ) اث  ٍے اڇه ہو  ڈ ثکو ڇ ٥پو ڇ ٥ضپبٿ (اٍی ٝوػ ٽ٦بڇٌۃ اڇه ٌيٌل ثڀ ٽ٦بڇٌۃ 

                                 
 

1
 ۸۳۳/  ۳۳بحار االنوار  /  المجلذی      

2
 ۸۳۴/  ۳۳بحار االنوار  /  المجلذی     

 .1/337اؽٲبٯ اٹؾٰ (  3)
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عٌ ځے اٽٍو اٹپڈٽڂٍڀ کے ٍبرڄ ٹڑائی کی   ۔1ّقٴ ٍے ثوأد کب ا١ہبه کوځب 

ّڈهہ کے كٿ ٌہ اٌک کزب الرے ہٍں عَکب ځبٻ ٥ پو هکچزے ہٍں پچو اً پو اڇه ٥ب

هُ کوځب ّوڇ٣ کورےہٍں ٌہبں رک ڈ کہ ڇہ ٽوعبرب ہے پچو اځلڇں اڇه پزچوڇں کی ثب

کوی کب اٌک ثچہ الرے ہٍں عَکب ځبٻ ٥بئْہ هکچزے ہٍں پچو اٍکے ثبٷ ځڈچڂب اڇه ث

اٍی ٝوػ ٌہ  (2)ٍے ٽبهځب ّوڇ٣ کورے ہٍں ٌہبں رک کی ڇہ ٽوعبرب ہے ۔اعڈرڈں ٍے 

عٌ كٿ ؽٚود ٥پو کڈ ٍّچل کٍ ب گٍب رچب اڇه اځکے ٱبرٸ اثڈ اً كٿ پو عْڀ ٽڂبرے ہٍں 

ڈٍ ٹئإٷ  (3)ڈ ثبثب ّغب٣ اٹلٌڀ کب ځبٻ كٌزے ہٍں ۔ک یاٹپغ

 ۔هٙی اهلل ٥ڀ اٹٖؾبثۃ ڇ٥ڀ اٽچآد اٹپڈٽٍڂڀ۔

ڈ کٌ ٱله اً ث كٌکچئے ثچبئٍ ذ !   ٘ ڇ ٥لاڇد اڇه فجبص ے ٌكڀ عپب٥ذ کے اځله ث٪

قبٓ ٦ٌڂی ٕؾبثہ کواٻ کے ثبهے  ٍے ا٭ٚٸ اّ ثچوی ہڈئی ہے اڇه اځجٍبء کے ث٦ل ٍت 

ٍڈٷ ځے ر٦و٬ٌ کی ہے ۔ہٍں عڂکی اهلل اڇه اٍک زےہٍکب ٵٽٍں  ه  ے 

ٌـ ڇ ڇاٱ٦بد اځکی ٭ٍٚٺذ  ٮٰ ہے اڇه ربه اڇه اٽذ اځکی ٥لاٹذ اڇه ٭ٍٚٺذ پو ٽز

 ٍبثٲٍذ اڇه عہبك ٭ی ٍجٍٸ اهلل کے گڈاہ ہٍں ۔

 

 

 

 
                                 

 
1
 ۵۲جلذی   رذالۃ العقائد  /  الم 

(2 / ٓ ـ اثواٍہټ اٹغٍہپبٿ ؽٮ٢ہ اهلل /   ۔ 32(  رجلٌل اٹ٢الٻ ڇرڂجٍہ اٹڂٍبٻ ٹٺٍْ
ة  3) بً اٹ٦غپی / اٹکڂی ڇاالٹٲب  ۔ 2/55(  ٥ج
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ہذ ٌہڈك ڇ  ها٭ٚہ ٽٍں ٽْبث
ذ  ٍٖج ٍـ االٍالٻ اثڀ رٍپٍہ هؽپہ اهلل ٭وٽبرے ہٍں کہ ٌہڈك ڇ ها٭ٚہ كڇځڈں کی ٽ ّ

ہذ ٌہڈك کے ٥الڇہ کَی اڇه کے ٹئے ہ ٌہڈك کب کہڂب ہے اٌک ہی ہے اٍٺئے ک کہ ثبكّب

ه ها٭ٚہ کب کہڂب ٌہ ہے کہ اڇالك ٥ٺی کے ٥الڇہ  کَی کے ٹئے كهٍذ ځہٍں ہے اڇ

 اٽبٽذ عبئي ځہٍں ہے۔

ٍَؼ كعبٷ کب ہڂباڇه ٌہڈك کب ٵ ه  ٌہ ثچی ہے کہ عت رک ٽ ١ہڈه ځہ ہڈ اڇ فوڇط ڇ 

ٍزہ ٽٍں اڇه ها٭ٚہ کب فٍبٷ ٌہ ہے  څے ںٍہعچبك ځکڈئی  رٺڈاه کب ځيڇٷ ځہ ہڈ اهلل کے ها

آً ه  ٸ اهلل  ےاٿ ًٻکہ عت رک ٽہلی کب فوڇط ځہ ہڈ اڇ ٽڂبكی ځلاء ځہ كے عہبك ٭ی ٍٍج

 ځہٍں ہے۔

اٍی ٝوػ ها٭ٚہ ثچی  ١ہڈه رک ځپبى کڈ ٽئفو کورے ہٍں  اڇه ٌہڈك ٍزبهڇں کے 

ٍٺٍبں ّوڇ٣ کچٹځہٍں کورے عت رک کہ ٍزبهڇں ٽٍں اٽ٪وة کی ځپبى اً ڇٱذ رک اكا 

 ئٍں ۔ځہ ہڈعبئٍں اڇه ڇہ ثبٹکٸ ١بہو ځہ ہڈعب

ٞوح ٽب ٹټٌ ئفو اٹپ عت کہ ؽلٌش ٽٍں آٌبہے " ّزجبک ال رياٷ اٽزی ٥ٺی اٹٮ ٪وة اٹی ا

٪وة  (1)"اٹڂغڈٻ  ذ رک ٭ٞود اٍالٻ پو ثبٱی هہے گی عت رک ٽ ً ڇٱ ٦ٌڂی ٽٍوی اٽذ ا

ڈه رک ٽ  ئفو ځہ کوے گی ۔کڈ ٍزبهڇں کے ١ہ

عٌ ٝوػ ٌہڈك ٽڈىہ ٌہڈك ځے رڈهاد ٽ  ٍں رؾو٬ٌ کی رڈ ها٭ٚہ ځے ٱوآٿ ٽٍں اڇه 

اٍی ٝوػ ها٭ٚہ ثچی اٍے َرٺٍټ ځہٍں کورے  واه كٌزے ہٍں  ذ ځہٍں ٱ كهٍ پو ٽَؼ کڈ 

 ہٍں ۔

                                 
 

َڀ . 689( .اثڀ ٽبعخ /  418أثڈكاڇك )  422 – 5/412 – 4/142(  هڇاہ االٽبٻ اؽپل 1)  ٭ً اٹيڇائل : اٍڂبكڃ ؽ
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د هکچزے ہٍں  ٘ ڇ٥لاڇ ٍے ڇہ ۔اڇه ٌہڈك عجوٌٸ ٍے ث٪ کہزے ہٍں کہ ٽالئکہ ٽٍں 

ٸ ځے ٽؾپ بً ڇؽی  ٹے ہپبها كّپڀ ہے اٍی ٝوػ ها٭ٚہ کب کہڂب ہے کہ عجٌو ل کے پ

 (1)عب کو ٩ٺٞی کی ۔

د ڇاٝڈاه  ٘ ٥بكا ٭ٲذ کورے اڇه اٍی ٝوػ ها٭ٚہ ځٖبهی کی ث٦ ٽٍں اځکی ٽڈا

ٍے ٹ٬ٞ  ځٖبهی ٵی ہہٍں ٍعَب ک ٥ڈهرڈں کب ٽہو ځہٍں ہڈرب ڇہ ث٪ٍو ٽہو کے اٿ 

اٍی ٝوػ ها٭ٚہ ثچی ٥ڈهرڈں کڈ ٍبٽبٿ كٹَچپی رٖڈه کورے ہٍں  اځلڇى ہڈرے ہٍں 

ٍے اځہٍں ؽالٷ اڇه ٽز٦ہ کی ّبك کڈ اځکی كڇ ٍپغچزے ہٍں ثٺکہ ٌہڈك ڇ ځٖبهی ی 

 فٖٺذ کی ثڂٍبك پو ها٭ٚہ پو ٭ٍٚٺذ ؽبٕٸ ہے ۔

ٚٸ ٹڈگ کڈٿ ہٍں ؟ اځہڈں  ٌہڈك ٍے پڈچچب گٍب کہ رپہبهے ٽنہت ٽٍں ٍت ٍے ا٭

إؾبة ہٍں ۔ ڈٍی ٥ٺٍہ اٹَالٻ کے   ځے عڈاة كٌب کہ ٽ

ٍڈاٷ کٍب گٍب کہ رپہبهے ٽنہت ٽٍں ٍت ٍے  اچچے ٹڈگ کڈٿ ہٍں ؟  ځٖبهی ٍے 

ی ٥ٍَی ٥ٺٍہ اٹَالٻ ہٍں ۔ ه  رڈ عڈاة كٌب کہ ؽڈا

ٍے ثلرو ٹڈگ کڈٿ ہٍں ؟  هے ٽنہت ٽٍں ٍت  ٍے پڈچچب گٍب کہ رپہب اڇه عت ها٭ٚہ 

اځہڈں  ځے  کہب کہ ٽؾپل ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ کے ٕؾبثہ هٙڈاٿ اهلل ٥ٺٍہټ اعپ٦ٍڀ  رڈ
                                 

 
ذ کب ځبٻ 1) پو ڇؽی ٹے  ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ ٩وائٍجٍہ ہے عَکب کہڂب ہے کہ عجوٌٸ ځے ٽؾپل(  اځکی اٌک عپب٥

د ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت رچے اٍی ٹئے ڇہ  ذ کے ٹئے اڇٹی ڇا٭ٚٸ ؽٚو ذ کی ہے اٍٺئے کہ هٍبٹ عب کو ٍفبځ
ذ کڈ ٥ٺی ؽٍله ٍے هڇک  ذ کی اڇه هٍبٹ کہزے ہٍں ] فبٿ االٽٍڀ ڇ ٕلڅب ٥ڀ ؽٍلهی [ کہ اٽٍڀ ځے فٍبځ

 ٍٹب ۔
ذ کب اٹياٻ ٹگبرے ہٍں عجکہ اهلل ر٦بٹی اځہٍں اٽٍڀ ئچكٌک د عجٌوٸ پو ٍفبځ ڈ کہ کٌ ٝوػ ٌہ ٹڈگ ؽٚو ے ثچبئٍ

٦ْواء / ٭وّزہ ٹٍکو آٌب } ٽٞب٣ صټ اٽٍڀ {  193کہزے ہٍں } ځيٷ ثہ اٹوڇػ االٽٍڀ { اٹ اه  ذ ك ٦ٌڂی اٍے اٽبځ
ڈٌو} ذ کی عبری ہے اڇه عڈ اٽٍڀ ہے   {اٹزک ٝب٥ ها٭ٚہ ٦ٌڂی عَکی آٍپبځڈں ٽٍں ا ڈ ثزبڇ  ۔ ٽَٺپبٿ ثچبئٍ

هے ٽٍں کٍب کہڈ گے۔  کے ٥ٲبئل کے ثب
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 (1)ہٍں۔

 

 کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کے ٥ٲبئل آئپۃ
ٖڈٻ ہٍں اڇه ٥ٺټ ٩ٍت کے  عبځڂے ڇاٹے ہٍں ها٭ٚہ کب ك٥ڈی ہے کہ رپبٻ ائپہ ٽ٦

اٽبٻ ع٦ٮو اٹٖبكٯ ځے ٭وٽٌبب : کہ إڈٷ اٹکب٭ی ٽٍں ځٲٸ کٍب ہے کہ عٍَب کہ اٹکٍٺڂی ځے 

ه اٍکے ؽکټ کے روعپ ہٍں ہټ ٽ٦ٖڈٻ ٹڈگ  بٿہټ ٍت اهلل کے ٥ٺټ کے فياځے ہٍں اڇ

ه ٍب گٍب ہے ہټ ىٍٽڀ کے اڇٍذ ٍے ٽڂ٤ کہٍں ہپبهی اٝب٥ذ کب ؽکټ ہے اڇه ٽ٦ٖ پو اڇ

غذ ہٍں ۔  (2)آٍپبٿ کے ځٍچے اهلل کی ڇاٙؼ ؽ

اڇه اٹکٍٺڂی ځے اٹکب٭ی ٽٍں اٌک ثبة ثبځلڅب ہے کہ ائپہ عت کَی چٍي کے ثبهے 

ٌذ کورے ہٍں کہ اځہڈں ځے ٽٍں عبځڂب چبہزے ہٍں عبٿ ٹٍزے ہٍں  ٍے هڇا چڂبځچہ ع٦ٮو 

ٍے ٽ٦ ٍے ٽ٦ٺڈٽبد ہڈعے رڈ ٺڈٽبد ہڈعبئکہب کہ اٽبٻ عت چبہے کہ ا بری ہے ڇہ ڇاٱ٬ ا

پہ ٌہ عبځزے ٍہں کہ اځکی ڇ٭بد کت ہڈگی اڇه ڇہ اپڂے افزٍبه ڇ ٽوٙی ہڈعبرب ہے اڇه ائ

 (3)ٍے ہی اځزٲبٷ کورے ہٍں ۔

ٍڈا کوے [ اڇه اٹقٍپڂی  ٍے مٹٍٸ ڇه ٽٍں  ٵزبة رؾوٌو اٹٍڈٍٺخ یڂځے اپ] اهلل ر٦بٹی ا

ه  کہ ہپبهے ائپہ کڈمکو کٍب ہے  ٲوة ٭وّزہ اڇ ڇہ ٽٲبٻ ڇ ٽورجہ ؽبٕٸ ہے عڈ کَی ٽ

ً ٱله ٩ٺڈ کٍب کہ اځہٍں ٽؾپل  4ځجی ٽوٍٸ کڈ ؽبٕٸ ځہٍں ہے ثٺکہ ها٭ٚہ ځے آئپہ ٽٍں ا

                                 
 

 . 24/ 1(  ٽڂچبط اٹَڂخ الثڀ ٍرٍپخ / 1)
ٴ(  إڈٷ اٹکب٭ی / 2)  ۔ 65
 .258/  1ب٭ی ٭ی (  إڈٷ اٹک3)
494 52 
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 ٕٺٰی اهلل ٥ٺٍہ ٍڇٺټ کے ٥الڇہ ٍبهے اځجٍبء ٍے ا٭ٚٸ ٽبځڂے ٹگے۔

 

 

 

ٍے اٹپغٺَی ځے ٽواح اٹ٦ٲڈٷ ٽٍں ٹکچب ہے کہ ڇہ آئپہ ٽؾپل کے ٥الڇہ رپبٻ اځج ٍبء 

 ۔1ا٭ٚٸ ہٍں

ذ رکڈٌڂٍۃ  ها٭ٚہ کب ٩ٺڈ ٌہبں رک ہی ځہ هہب ثٺکہ کہڂے ٹگے کہ آئپہ کے ٹئے ڇالٌ

ذ  ہے۔ اٹقڈئی اپڂی کزبة ٽٖجبػ اٹٮٲبہہ ٽٍں ٹکچزب ہے کہ آئپہ کی رپبٻ ٽقٺڈٯ پو ڇالٌ

ٍے ١بہو ہے کہ ڇہ کبئڂبد کی اٌغبك کب مه٦ٌہ ہٍں  ش  ٽٍں کڈئی ّجہ ځہٍں عٍَب کہ اؽبٌك

ٍٰ کب ٍجت ہٍں۔ اگو ڇہ ځہ  اڇه اٿ ہی ٍے ہو چٍي کب ڇعڈك ہے۔۔ ڇہی ٽقٺڈٯ کی رقٺ

ہڈرے رڈ ٌہ ٍبهے ٹڈگ ځہ ٍپلا کئے عبرے   ثٺکہ ٌہ ٹڈگ رڈ اځہی کے ٹئے اڇه اځہی کی 

ذ رکڈٌڂٍہ اهلل کے ٥الڇہ ٍت ٽقٺڈٯ پو  ڇعہ ٍے ٍپلا کئے گئے۔ اٿ آئپہ کے ٹئے ڇالٌ

ذ اپ  ۔2ڂی ٽقٺڈٯ پواً ٝوػ ہے عٍَب کہ اهلل کی ڇالٌ

َے رقٺٍٰ کب ٍجت ہڈ  وا٫ ہے ۔ آئپہ کٍ ٌَے ٩ٺڈ ٍے ٌہ رڈ کچال اځؾ اهلل کی پڂبہ ا

َے ہڈ ٍکزب ہے کہ ٹڈگڈں کڈ اٿ کے ٹئے پٍلا کٍب گٍب ہڈ   عجکہ  ٍکزے ہٍں اڇه ٌہ کٍ

 اهلل ر٦بٹٰی ٭وٽبرے ہٍں :

ذ اٹغڀ ڇاال   (54/)اٹناهٌبد  ځٌ اال ٹ٦ٍجلڇٿ     ڇٽب فٺٲ

                                 
 

1
 .2/2/0مراة العقول   

2
 ۳۳/  ۵مزباح الفقاہہ / ابی القاذم الخوئی    
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 ٽٍں ځے عڂڈں اڇه اځَبځڈں کڈ اپڂی ٥جبكد کے ٹئے ٍپلا کٍبہے۔

ٍے۔ ٍڂذ ٽٞہوہ ٍے پچوے ہڈئے ٥ٲبئل   اهلل کی پڂبہ اٌَے گپواہ کڀ اڇه ٱوآٿ ڇ 

ـ االٍالٻ اثڀ رٍپٍہ هؽپہ اهلل ٭وٽبرے ہٍں کہ ها٭ٚہ کب فٍبٷ ٌہ ہے کہ كٌڀ   ٍّ

 کوكٌں ڇہ ؽالٷ ہے اڇه عڈ ؽواٻ کوكٌں ڇہڇ هاہجڈں کے ٍپوك ہے عڈ ڇہ ؽالٷ  ٥بٹپڈں

واه كے كٌں ڇہی كٌڀ ہے۔ ؽواٻ ہے اڇه ْوڇ٣ ٱ  عڈ ٽ

 

ٍڈ اگو آپ ها٭ٚہ کے کٮو ّوک اڇه ٩ٺڈ کڈ كٌکچڂب  اً هٍبٹہ کڈ پڑڅڂے ڇاٹے ثچبئ

ا٦ّبهڇاٹ٦ٍبم ثبهلل ۔چبہزے ہٍں کب ٽالؽ٢ہ ٭وٽبئٍں عڂہٍں اځکے ے اڇه اځکے روعپ ۔ رڈ اٿ 

هے ٽٍں كڇه ؽبٙو کے ٥بٹټ ا  ب ہے ۔ٹکچثواہٍټ اٹ٦بٽٺی ځے ؽٚود ٥ٺی کے ثب

ذ ٥ٍڀ اإلٹڄ    ڇ٥ڂڈاٿ ٱلهرڄ اٹَبٽ   ٍۃأثب ؽَڀ أځ

  ٍۃ٭چٸ ر٪وة ٥ڂٴ ٽڀ فب٭     ڇأځذ اٹپؾٍٜ ث٦ٺټ اٹ٪ٍڈة

  ٍۃڇأځذ اٹپؾٍٜ هؽى اٹٶبئڂبد   ڇٹٴ أثؾبهڅب اٹَبٽ

  ٍۃٹٴ األٽو اٿ ّئذ ځغى ٩لا   ڇاٿ ّئذ رَٮ٤ ثبٹڂبٕ

 روعپہ : 

ه اٍکی ثٺڂل ڇثبال ٱلهد کے ّبہکبه ہٍں اے   اثڈ اٹؾَڀ آپ رڈ ٥ٍڀ ٽ٦جڈك اڇ

 آپ ٥ٺټ ٩ٍت کب اؽبٝہ کئے ہڈئے ہٍں کڈئی ثچی ّیء آپ ٍے اڇعچٸ ځہٍں ہے 

ه اٍکے ثڑے ثڑے ٍپڂله ثچی  آپ كځٍب کی چکی اڇه اٍکے ځ٢بٻ کے ٽبٹک ہٍں  اڇ

 آپکے ٱجٚے ٽٍں ہٍں 

اگو چبہٍں کٸ ہٍں رڈ كځٍب کٸ هہٍگی اڇه ٽ٦بٽٺہ آپ کے ہبرڄ ٽٍں ہے اگو چبہزے 

ٍَٹ كٌں   ۔اٍے گچ
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ه ّقٴ عَکب ځبٻ ٥ٺی ثڀ ٍٺٍپبٿ اٹپٌيلی ہے ؽٚود ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت  اٌک اڇ

 :هٙی اهلل ٥ڂہ کی ٽلػ ٍوائی کورے ہڈئے کہزب ہے 

ٍڈٷ  ٮٌ اٹو  أثب ؽَڀ أځذ ىڇط اٹجزڈٷ    عڂت اإلٹڄ ڇځ

ڇّپٌ  ة ڇأكٌلاه اٹٶپبٷ   ځذ اٹپٺٴ اٹ٦ٲڈٷ    ڇٽپٺڈٳ ه

 

 

 

هة مڇاٹغالٷ کے ثبىڇ اڇه ٥ٍڀ   اے اثڈ اٹؾَڀ آپ ٭بٝپہ ثزڈٷ کے ّڈہو ځبٽلاه

ٍڈٷ ہٍں  ذ ہی ثبکپبٷ اڇه ؽکپذ ڇكاځبئی ڇاٹے ہٍںه ذ کے    آپ ثہ ة کی ثبكّبہ ه

 ۔ٽبٹک ہٍں 

ٴ ٥ٺٍٴ ثؤٽو اٹٲلٌو   ك٥بٳ اٹڂجً ثٍڈٻ اٹٶوٻ  ڇځ

 ثؤځٴ ٹٺپئٽڂٍڀ األٽٍو  ڇ٥ٲل ڇاٌلزڄ ٱٺلٳ 

اد اٹٖلڇه اٹٍٴ  ذ اٹ٦ٺٍټ ثن  رٍٖو عپ٤ٍ األٽڈه    ڇأځ

 ڇأځذ اٹپج٦ضو ٽب ٭ً اٹٲجڈه  ڇؽٶټ اٹٲٍبٽخ ثبٹڂٔ ٹٴ 

ذ اٹجٍٖو  ڇأځذ ٥ ًّء ٱلٌو  ٺیڇأځذ اٹَپ٤ٍ ڇأځ  ٵٸ 

ـ اٌبٻ ٽٍں ثال اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ ٺیځجی ٕآپ کڈ  کو اٽو ٩لٌو  ځے ىځلگی کے آفوی اڇه رٺ

ٌذ کی ٽبال ثچی ٽڂکب ؽکټ كٌب اڇه ٭وٽبٌب کہ آپ رپبٻ ٽئ ه اپڂی ڇال ٍڀ کے اٽٍو ہٍں اڇ

 ۔ ئًآپکڈ پہڂب

ٍے ڇاٱ٬ ہٍں آپ  ٍٍڂڈں کے هاىڇں  رپبٻ ٽ٦بٽالد ڇاٽڈه آپکے ٍپوك ہٍں آپ 

ٍے ٹڈگڈں کڈ اٹچبځے  ڇاٹے ہٍں آپ ٱٍبٽذ کے كٿ کے ؽبکټ ہٍں آپ ٍپ٤ٍ ڇ  ٱجوڇں 
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 ثٍٖو ہٍں آپ ہو چٍي پو ٱبكه ہٍں 

 ڇالكاه ٹڈال ڇالٳ اٹٮٺٴ                           ٽب ٵبٿ ځغټ ٌٍَو  ڇٹڈ الک 

 ىٍٽڀ ڇآٍالٿ کب ڇعڈك ثچی ځہ ہڈرب ۔  رے رڈ کڈئی ٍزبهہ ثچی ځہ ہڈربآپ ځہ ہڈ

       ڇأځذ اٹپٶٺټ أڅٸ اٹوٍٱټ اٹجواٌب ٥ٺٍټ  ٸڇأځذ ثٶ

ڈٍى اٹٶٺٍټ ٵٺٍپب ٭َجؾبٿ ٽڀ ٵڈځٴ   ڇٹڈالٳ ٽب ٵبٿ ٽ

 

 

 

 ہی اہٸ کزبة ٍے ثبد کوځے ڇاٹے ہٍں  ہٍں آپآپ رپبٻ ٽقٺڈٯ کب ٥ٺټ هکچزے  

و٫ آپ  اگو آپ ځہ ہڈرے رڈ ٽڈٍی کٺٍټ ځہ ہڈرے ی ڇعہ کٍجؾبٿ اهلل ڇہ کٺٍټ رڈ ٕ

 ۔ٍے ہڈئے ہٍں 

ٌ ٭ڈٯ اٹغجٍڀ روډ   ٍو اٍپٴ ٭ً اٹ٦بٹٍپڀ   ٭ؾجٴ ٵبٹْپ

ٍٚڀ  ٵٲٍو ٭ال ٭بى ٽڀ أث٪ٚٴ  ً أڇعڄ اٹپج٪  ڇث٪ٚٴ ٭

ه کڈ عہبں ٽٍں  ذ ٹڈگڈں کی  ۔ہی كٌکڄ ٹٍں گےآپ اپڂے ځبٻ کے هاى ڇاٍوا آپکی ٽؾج

ٌٍلڀ ڇ  ٍے ث٪٘ ڇ ٥لاڇد ؽب ڈهط ثٺڂل اڇه ڇاٙؼ ہے اڇه آپ  ٍپْبځٍڈں پو ٽضٸ ٍ

ٍٚڀ کے چہوڇں پو ربهکڈٷ  َل هکچڂے ڇاال ٽج٪ ٍے ث٪٘ اڇه ؽ کے ٽبځڂل ہے اڇه آپ 

 کبٽٍبة ځہٍں ہڈٍکزب۔

ٶڈٿ    ڇٽب األځجبء ڇٽب اٹپٍوٺڈٿ    ٭پڀ ماٳ ٵبٿ ڇٽڀ ماٌ 

 ڇٽب اٹٲٺټ اٹٺڈػ ڇٽب اٹ٦بٹپڈٿ   ڇٵٸ ٥جٍل ٽپبٹٍٴ ٹٴ          

ٍٸ ہڈں آپ ٍے عڈ پہٺے    ٹڈػ ڇٱٺټ ہڈ رچے آپ کے عڈ ث٦ل ٽٍں ہڈځگے اځجٍبء ڇه
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 ٩وٍٙکہ رپبٻ ٽقٺڈٯ آپکی ٹڈځڈی ڇ ٩الٻ ہے۔

ل ڇ ٽؤڇډ اٹڈ٭ڈك   أثب ؽَڀ ٌب ٽلٌو اٹڈعڈك  ڇٵچ٬ اٹٌٞو

ڈهڇك  ڇٽڂٶو ٭ً اٹ وٳ ٦ش ٽڀ جٽَٲً ٽؾجٍٴ ٌڈٻ اٹ  أځٶ

ٌذ کے ٽبٹک ه ڇ٭ڈك کب    اے اثڈ اٹؾَڀ آپ ٽڈعڈك عالڇٝڀ ٹڈگڈں کی عبئے پڂبہ اڇ

 ٽَکڀ ہٍں ۔

ٗ کڈصو کے كٿ پالځے ڇاٹے ہٍں اڇه ثوڇى ٱٍبٽذ آپ  ڀ کڈ ؽڈ آپ اپڂے ٥بٍّٲڀ ڇٽؾٍج

 اځکبه کوكٌں گے عڈ آپکب اځکبه کورے ہٍں ۔

 

 

ٳ ٹً ٭ً ٙوٌؾً ٽڂبه   أثب ؽَڀ ٌب ٥ًٺ اٹٮقبه  ڇالء

ٌذ ثڈ ؽَڀ ٱبثٸ ٭قو ٥ٺی  آپکیاے ا ٽؾجذ ٽٍوے ٹئے ٽٍوی ٱجو ٽٍں ٽڂبه کے ڇ ڇال

 ۔ٽضٸ ہے  

 ڇاٍپٴ ٹً ٭ً اٹپٍٰٚ اٹ٦ْبه ڇؽجٴ ٽلفٺً عڂزٴ 

ذ ٽٍں كافٸ  کب ڇ پٌوْبځی ٽٍں آپکے ځبٻٽٖبئت  ځ٦وہ ٹگبرب اڇه آپکی ٽؾجذ آپکی عڂ

 ہڈځے کب ٽٍوا ٽلفٸ ڇكهڇاىہ ہے۔

 اما عبء أٽو اإلٹڄ اٹغٺٍٸ                     ثٴ اٹپٌيلي ٥ٺً كفٍٸ 

ٸ ّبٳ رزوٳ ٽڀ المثٴ           ڇځبكډ اٹپڂبكي اٹوؽٍٸ اٹوٍؽ  ڇؽب

ٌک ٩وٌت اے ٥ٺی ر ً ڇٱذ ا بً اٹپيٌلی ا  ڇٽَب٭و پو كٌَی ہڈگب عت ٽ٦جڈك کبٍوے پ

ه ٽڂبكی کڈچ کی ځلاء كٌگب رڈ ا ؽکټ آعبئے ذ ٽٍں عڈ رٍوی پڂبہ ٝٺت کوے گب اڇ ٌَے ڇٱ

ٍے ہوگي ځہ   چچڈڑځب ۔ا
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ٍٖلہ کی ٽَٺپ اهلل کی ٱَټ اہٸ  ۔کب ہڈٍکزب ہے عڈ اٍالٻ کڈ كٌڀ ٍپغچزب ہڈ بٿکٍب ٌہ ٱ

ټ کب ّوک ڇکٮو اڇه ٩ٺڈ ځہٍں کٍب ٍعَب کہ اً ها٭ٚی ځے کٍب  ٍذ ځے ثچی اً َٱ عبہٺ

ٍے ثوثبك کوے۔  ہے اهلل ا

لہ عٌ پو ها٭ٚہ کب اٌپبٿ ہے ٦ذ کب ٥ٲٍ  هع
ذ ها٭ٚہ کی اٌغبك کی ہڈ ع٦ذ کی ثل٥ ئی ہے چڂبځچہ اٹپٮٍل کب کہڂب ہے کہ اٽبٽٍہ ه

ع٦ذ کے ڇعڈة پو ارٮبٯ ہے  د کی ه ذ ٍبهے اٽڈا ع٦ذ کے  ٽ٦ڂی ٌہ  (1)کب ثہ اڇه ه

١ہڈه ہڈگب ٦ٌڂی ڇہ كځٍب ٽٍں  ہٍں ٍے آفوی اٽبٻ کب  کہ آفوی ىٽبځہ ٽٍں اٿ کے ائپہ ٽٍں 

ٍے ثبہو آئے گب اڇه اپڂٍڇاپٌ آعبئ ٍوځگ  ٍٍبٍی ے رپگب عَکب ځبٻ اٹٲبئټ ہڈگب ڇہ  بٻ 

ڇٍوی اڇ گب  ٽقبٹٍٮڀ کڈ ٱزٸ کو كے َے ك ٲڈٯ اځہٍں ڇاپٌ کوٌگب ع ه ٦ٍّہ کے ڇہ ؽ

ٖت کوٹ  (2)ٍب ہے عپب٥زڈں ځے گنّزہ ىٽبځہ ٽٍں ٩

ً  ہے برٚی اپڂی کزبة ' اٹپَبئٸ اٹڂبٕوٌہ ' ٽٍں کہزٍٍل اٹپو کہ اثڈثکو ڇ٥پو کڈ ا

اٌک كهفذ پو ٍڈٹی كی عبَئے گی ٽہ ٍے ٽواك اځکے كٿ ٽہلی کے ىٽبځہ کے  لی 

ذ ټ آٷ ٽؾپل کب ځبٻ كٌزے ہٍں اڇه کہہٍں عڂکڈ ٌہ ٹڈگ ٱبئثبهہڈٌں اٽبٻ  زے ہٍں کہ ڇہ كهف

ک ہڈعبئے  ڈٹی کے ث٦ل ڇہ فْ ً پوٍ  ٍے ٱجٸ ہوا ثچوا ہڈگب ٹٍکڀ ا ٍڈٹی كئے عبځے 

ٰ اٹٍٍٲڀ ' ٽٍں ٽؾپل اٹجبٱو ٍے ځٲٸ کٍب ہے  (3)گب  عت  "اڇه ٽغٺَی ځے اپڂی کزبة ' ؽ

١ہڈه ہڈگب رڈ ڇہ اٻ اٹپڈٽٍڂڀ ؽٚود ٥بئْہ کڈ ىځلہ کوٌں گے اڇه اٿ پو ؽل  ٽہلی کب

                                 
 

ٓ /  (  اڇائٸ1) د ٹٺپٮٍل /   ۔51اٹپٲبال
(2 / ٓ  ۔ 342(  اٹقٞڈٛ اٹ٦وٌٚہ ٹپٺؾت اٹٌلڀ اٹقٍٞت هؽپہ اهلل / 
(3 / ٓ د ٹٍْقہټ اٹپٲٺت ثبٹپٮٍل   ۔ 95(  اڇائٸ اٹپٲبال
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ع٦ذ کب ٽٮہڈٻ اٿ کے ہبں روٱی پنٌو ہڈگٍب (1)ٱبئټ کوٌں گے۔ ه  پچو ه ٦ٍّہ اڇ اڇه ڇہ رپبٻ 

ع٦ذ کے ٱبئٸ ہڈگئےئاځکے َا ۔ ٌہ ثے پہ اڇه اځکے رپبٻ ٽقبٹٍٮڀ اڇه اځکے ائپہ کی ه

ٲٍٲذ اڇه ڑد ٥ٍٲلہ اځکے  ؽ َل اڇه اٿ فٍبالد ڇ ٽڀ گچ ٘ ڇ ؽ كٹڈں ٽٍں چچپے ہڈئے ث٪

گچڑد اڇه ثے ٍوڇپب  کڈ چبک کوٌكزب ہے عڈ اً ٝوػ کی ٽڀرٖڈهاد کے پوكہ 

فود کے  ٲٍٲذ ٽٍں ٌہ ٥ٍٲلہ ' ٍجٍہ ' ځے ٌڈٻ آ ٍے ڇہ ر٦جٍو کورے ہٍں عجکہ ؽ ٍڈں  کہبځ

ع٦ذ ٍے ٽواك ڇہ اځزٲبٻ ۔ ه ٍکٺئے ثٞڈه ٍڇٍٺہ افزٍبه کٍب رچباځکب ٦ٍّہ  ٥ٍٲلہ ه ہے عڈ 

ٍے کڈٿ ٹڈگ ٽواك ہٍں؟ آځے ڇاٹی  ٦ٍّہ کے ٽقبٹٍٮڀ  ٍے ٹٍں گے۔ ٹٍکڀ  اپڂے ٽقبٹٍٮڀ 

ه ٌہڈك ڇ ځٖبهیٰ کے ٹئے  َل اڇ ٘ ڇ ؽ َڂذ ڇ اٹغپب٥ذ کے ٹئے ث٪ ٌذ ٦ٍّہ کی اہٺ هڇا

ڈه پو ثٍبٿ کوری ہے۔  كڇٍزی کڈ ڇاٙؼ ٝ

 

 

ٍے اٹپغٺَی اپڂی کزبة ثؾبه االځڈاه ٽٍں اثی ثٍٖو ٍے ځٲٸ کورب ہے  کہ اثی ثٍٖو 

اثی ٥جلاهلل ٥ٺٍہ اٹَالٻ ځے ٭وٽبٌب " اے اثڈ ٽؾپل ٽٍں رڈ اٹٲبئټ ) ثبهہڈٌں اٽبٻ ( کب ځيڇٷ 

ثپ٦ہ اہٸ ڇ ٥ٍبٷ ٍہٺہ کی ٽَغل ٽٍں ہڈرے كٌکڄ هہب ہڈں۔ ٽٍں ځے کہب کہ ڇہ اہٸ مٽہ کے 

عٌ ٝوػ ځجی اکوٻ ٕٺٰی اهلل  ٍبرڄ کٍب کوے گب؟ ٭وٽبٌب " اٿ کے ٍبرڄ ٕٺؼ کوے گب 

٥ٺٍہ ڇٍٺټ ځے کٍب اڇه ڇہ عيٌہ اكا کوٌں گے۔ ٽٍں ځے کہب اڇه ڇہ ٹڈگ عڈ آپ کی 

٥لاڇد پو ٱبئټ ہٍں؟ ٭وٽبٌب : ځہٍں اثڈ ٽؾپل عڈ ہپبهی ؽکڈٽذ ٽٍں ہپبهے ٽقبٹ٬ ہڈں 

١ہڈه کے ٍبرڄ ہی اٿ  گے اٿ کب اً ٽٍں کڈئی ؽٖہ ځہٍں ہڈ گب۔ ٱبئټ )ثبهہڈٌں اٽبٻ( کے 

                                 
 

(1 / ٓ  ۔ 342(  ؽٰ اٹٍٲٍڀ ٹپؾپل اٹجبٱو اٹپغٺَی 
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ٷ کو كٌب۔ آط اٿ کے فڈٿ ہټ رټ ٍت پو ؽواٻ ہٍں کڈئی کب فڈٿ اهلل ځے ہپبهے ٹئے ؽال

 ً ١ہڈه ہڈ گب رڈ ڇہ اهلل   ا ٍے ( كڅڈکہ ځہ كے۔ عت اٽبٻ ٱبئټ کب  رپہٍں ) اً ؽڈاٹے 

ٍت کے ٹئے اٿ ٍے اځزٲبٻ ٹے گب ڇٍٺټ اڇه ہټ  ٍڈٷ ٕٺٰی اهلل ٥ٺٍہ   ۔1کے ه

ٖبه ٦ٍّہ کب ٽہلی ٌہڈك ڇ ځ ٌ ٝوػ  یٰ ٍے رڈ ٽَٺپبٿ ثچبئٍڈ ! آپ ځے كٌکچب کہ ک

ٕٺؼ کو هہب ہے عجکہ اپڂے ٽقبٹٍٮڀ اہٺَڂذ ڇاٹغپب٥ذ ٍے ٹڑائی کی ثبد کی عب هہی 

 ہے۔

ٗ کوے کہ ٹڑائی اڇه فڈٿ کے ؽالٷ ہڈځے کی  ٌہبں ہڈ ٍکزب ہے کہ کڈئی ٌہ ا٥زوا

ذ ڇ اٹغپب٥ذ رڈ  د هکچزے ہٍں اڇه اہٺَڂ ذ ٍے ٥لاڇ ثبد رڈ اٿ کے ٹئے ہے عڈ اہٸ ثٍ

د ځہٍں هک ٍے ٥لاڇ ٍذ  چزے اً ٹئے ٹڑائی اڇه فڈٿ کے ؽالٷ ہڈځے ڇاٹی ثبد اہٸ ث

ذ ځہٍں ہٍں۔  ٍے ٽواك اہٺَڂ

 

 

ٍے صبثذ ہے کہ ها٭ٚہ کے ځيكٌک  اً کب عڈاة ٌہ ہے کہ ثہذ ٍی هڇاٌبد 

ذ ٽٍں ثچی ) ٽڀ ځٖت ٹچټ  ځبٕجہ ٍے ٽواك اہٺَڂذ ڇ اٹغپب٥ذ ہٍں اڇه ٽنکڈهہ هڇاٌ

 ٥لاڇح ( کے اٹٮبٟ آئے ہٍں۔

ڈٽبد کے ٹئے كٌکچئے کزبة ) اٹپؾبٍڀ اٹڂٮَبځٍۃ ( ٽڈٹ٬ اً ٽڈٙڈ٣ پو ٽيٌل ٽ٦ٺ

ٖٮڈه اٹلهاىی اٹجؾواځی اڇه ٌڈ٬ٍ اٹجؾواځی کی کزبة " اٹْہبة اٹضبٱت ٭ی  ٍَڀ آٷ ٥ ؽ

 ثٍبٿ ٽ٦ڂی اٹڂبٕت "۔
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 ها٭ٚہ کے ٌہبں رٲٍہ کب ٥ٲٍلہ
رڈ اپڂے  ٥بٹټ ځے رٲٍہ کی ر٦و٬ٌ ٌہ کی ہے "ں ٍے اٌک اځکے ٽ٦بٕوٌڀ ٥ٺپبء ٽٍ

عٌ ٍے کہ اپڂٲٍڀ کے فال٫ کڈئی ثبد ا٥زٲبك ڇ ٌ ی عبٿ ڇ ٽبٷ کہے ٌب کڈئی کبٻ کوے 

وه ڇ ځٲٖبٿ ٍے اٍکی  ً پو آځے ڇاٹے ٙ ه ا ڇ٥يد ڇکواٽذ کی ؽٮب١ذ کوٍکے اڇ

ٍی کب ځبٻ رٲٍہ ہے  ئٌٍ  (1)ٽلا٭٦ذ کوٍکے ا ثٺکہ اٿ کب فٍبٷ ٌہبں رک ہے کہ عت ه

ٺڈٷ کب اځزٲبٷ ہڈا رچب ٍڈٷ اهلل ٕٺی اهلل اٹپڂب٭ٍٲڀ ٥جل اهلل ثڀ اثی ثڀٍ  ڇٍٺټ ځے رڈ ه  ٥ٺٍہ 

ه ؽٚود ٥پو  رٲٍہ کٍب رچب عت رْو٬ٌ الئے رچے اڇ آپ اً پو ځپبى عڂبىہ کے ٹئے 

ٍے کہب رچب کہ آپ کڈ اهلل ٰ  ٦ٌڂی اً  ر٦بٹی ځے اً ٍے ٽڂ٤ ځہٍں کٍب ځے آپ  کی ٽڂب٭

هٍڈٷ اهلل ځے عڈاة كٌب کہ ٍے رڈ  ٽٍں رغچے کٍب پزہ کہ  "ڇٌٺک  'ٱجو پو کچڑے ہڈځے 

 (2)اٹٺہټ اؽِ عڈ٭ہ ځبها ڇاٽال ٱجوہ ځبها ڇإٺہ ځبها "  "ب ہے ؟ ٽٍں ځے کہب ہےځے کٍب کہ

ٍٍل ٭وٽب " " اے اهلل رڈ اٍکے پٍٹ اڇه اٍکی ٱجو کڈ آگ ٍے ثچو  ه اٍے عہڂټ ه  كے اڇ

 

 

ٍڈ ئٍكٌکچ ة :ے ٽٍوے ٽَٺپبٿ ثچبئ ڈ کہ کَٞوػ ٌہ ٹڈگ ځجی کی عبځت عچڈٹ کڈ ٽڂَ

جی کے ٕؾبثہ اً پو هؽپذ کی ك٥ب ٍپغچہ ٽٍں آری ہے کہ ځ کورے ہٍں کٍب ٌہ ثبد

هؽپذ اً ٹ٦ڂذ ثچغٍں کو  ؟ ۔ٌں اڇه فڈك ځجی 

جل اهلل ځے کہب کہ اے اثڈ ٥پو كٌڀ ٷ اٹکب٭ی ٽٍں ځٲٸ کٍب ہے کہ اثڈ ٥کٍٺڂی ځے إڈ
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ً ؽٖڈں ٽٍں ٍے ځڈ ؽٖے  بً رٲکے ك ٍہ ځہٍں اٍکب کڈئی رٲٍہ ٽٍں ہٍں اڇه عَکے پ

ه  هلل کٍٺڂی اثڈ ٥جل ا۔ئے ځجٍن اڇه ٽڈىہ پو ٽَؼ کے ہو چٍي ٽٍں رٲٍہ ہے اڈٍكٌڀ ځہٍں اڇ

ٞواى ہے ڈ ٥ٺی كٌڂکټ ڇاؽغجڈہ ارٲ "کہ اثڈ ٥جل اهلل ځے ٭وٽبٌب ٍے ځٲٸ کورے ہڈئے هٱپ

ٍے رٲٍہ ٍے  کہ اپڂے ٌكڀ کی (1)ٹہ '  ال اٌپبٿ ٹپڀ ال رٲٍخ ٭بځڄثبٹزٲٍہ  ؽٮب١ذ کوڇ اڇه ا

بً اٌپبٿ ځہٍں ہڈرب "ئے کہ عَکے پبئے هکچڈ اٍٺچچپب ثٺکہ ۔ ً رٲٍہ ځہٍں ہڈرب  اٍکے پ

ټ کوځے کڈ عبئي  ها٭ٚہ کب ؽبٷ رڈ ٌہ ہڈ چکب ہے کہ ڇہ رٲٍہ کے ٝڈه پو ٩ٍو اهلل کی َٱ

واه كٌزے ہٍں )اهلل کی پڂبہ(  ٱ

ٍے  هہ  ً ځے مها ٍے ا ٦ٍْہ ( ٽٍں اثی ثکٍو  اٹؾواٹ٦بٽٺی ځے اپڂی کزبة ) ڇٍبئٸ اٹ

هہ ځے اثی ع٦ٮو ٍے کہب " ہټ اٿ اثی ع٦ٮو ٥ٺٍہ اٹَالٻ کب  ڈٷ ځٲٸ کٍب ہے کہ : مها ٱ

ٍے ہپبهے اٽڈاٷ کے ثبهے ٽٍں ٱَټ ٍٹزے  بً ٍے گيهرے ہٍں اڇه ٌہ ہټ  ٹڈگڈں کے پ

هہ !عت رپہٍں اٿ  ً کی ىکڈٰح اكا کو كی ہے۔ اثی ع٦ٮو ځے کہب اے مها ہٍں کہ ہټ ځے ا

ټ کوڇ ۔ ٽٍں ځے کہب عٌ چٍي کی ڇہ کہٍں رټ َٱ فڈ٫ ہڈ رڈ  کہ ٝالٯ اڇه ٥زبٯ کی  کب 

 ثچی؟ ٭وٽبٌب : عڈ کچڄ ثچی ڇہ چبہٍں۔

 

 

 

ڈهًا  ذ کورب ہے کہ " عت آكٽی رٲٍہ کے ٝڈه پو ٽغج ٍے هڇاٌ ٍپب٥ۃ اثی ٥جلاٹَالٻ 
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ے اً کب کڈئی ځٲٖبٿ ځہٍں پہڂچزب۔" اٍ َټ کورب ہے رڈ   1ٌب اٙٞواهی ؽبٹذ ٽٍں ٱ

ٍو كٌڀ ڇ ٽنہت ٱبئټ ها٭ٚہ رٲٍہ کڈ ڇاعت ٍپغچزے ہٍں اڇه کہزے ہٍں کہ اٍکے ث٪

ٍز٦پبٷ کورے  اٍکب ا ٍجٰ ٍٹزے اڇه  ً کب  ه پو ا ڈٍکزب اڇه ڇہ ١بہوی ڇثبٝڂی ٝڈ ځہٍں ہ

ٍے کبٻ ٹٍزے ہ فبٓ ٝڈه پو ٽْکالد اڇه پٍٍچلہ ؽبالد ٽٍں رٲٍہ  ٍں اٍٺئے ها٭ٚہ ہٍں 

 ے ۔ہٍذ ہڈٍّبه اڇه ٽؾزبٛ هہڂب چبٍے ٽَٺپبځڈں کڈ ثہ

 

 ٌ پو ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہ ہے٥ٲٍلہ ٍٝڂٍہ ع
عٌ کے ها٭ٚہ کے ٌہبں ٍٝڂ ٍَڀ هٙی اهلل ٥ڂہ کے ٱجو کی ٽٹی ہے  ٍے ٽواك ؽ ہ 

ـ ٽٮٍل ہے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب اٌک گپواہ ّقٴ عَکب ځبٻ ٹٲپبٿ اٹؾ ٍّ ه ٹٲت  بهصی اڇ

ٌذ کورے ہڈئے هٱپٞواى ہے کہ اځہڈں ځے  اپڂی ٍے هڇا کزبة ' اٹپياه ' ٽٍں اثڈ ٥جل اهلل 

ٍَڀ اٹْ ٍٝڀ ٱجو اٹؾ ٍَڀ کی ٱجو ٮبء ٽڀ کٸ كاء ڇڅڈ ٭وٽبٌب : ' ٭ی  اٹلڇاء االکجو ' ٦ٌڂی ؽ

ٌہی ٍت ٍے  ٥پلہ  ه  ٗ کٍٺئے ّٮبء ہے اڇ ه ٥جل اهلل ځے کہب  ۔ہے  كڇاکی ٽٹی ہو ٽو اڇ

ٍَڀ " ٍَڀ کی ٱجو کی ٽٹی ٍے  اپڂی اڇالك کی  : " ؽڂکڈا اڇالكکټ ثزوثۃ اٹؾ ٦ٌڂی ؽ

 رؾٍڂک کوڇ ۔

ٍے اثڈ اٹؾَڀ اٹوٙ ً کپڑے کب اٌک ثڂڈٷ ٽٌيل اهّبك ہے کہ فواٍبٿ  ب کے پب

ٍے پڈچچب گ ثچٍغب گٍب عَکے اځله ٽٹی رچی عت اً ځے  ٍبکہ ٌہ کٍب ہے ؟ رڈپٍ٪بٽجو 

ئی ثچی ٍبٽبٿ ڈاڇه ڇہبں ٍے کپڑا ٌب كٌگو ک ۔ہےٱجو کی ٽٹی  ڀ کیٍعڈاة كٌب کہ ٌہ ؽَ

و٫ ثٞڈه ځہ کٍب عبرب ہے رڈ اً ٽٍں ٽٹی ٙوڇهڇا ه هکچی عبری ہے اڇه ٌہ اهلل کی ٝ
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 ٿ ہڈری ہے ۔اٽب

ٍَڀ کی ٽٹی کے ثبهے ٽٍں  اٌک اڇه ثٍبٿ کٍب عبرب ہے کہ ٍے ؽ ٴ ځے اٹٖبكٯ  ّق

ٽٍں رغڄ اهلل   کہ اے کو پڈچچب رڈ اځہڈں ځے کہب کہ عت رڈ اً ٽٹی کڈ ٹے رڈ ٌہ ك٥ب

اً ځجی  عٌ ځے اٍکی ٽٹی ٹی اڇه  ٍڈاٷ کورب ہڈں  ٍے اً ٭وّزہ کے ؽٰ کی ثڂبء پو 

عٌ ٍڈاٷ کورب ہڈں   ٍے  ٍے ٽؾٮڈٟ هکچب  ځے کے ؽٰ  ٴ ا ٍذ کوكہ ّق اڇه اً ڇٕ

ٍڈاٷ کورب ہڈں عڈ اً ٽٍں ٍے  ذ  ٽٍٲټ ہے کہ رڈ ٽؾپل اڇه اځکی کے ؽٰ  آٷ پو هؽپ

ٍے اٽبٿ ٌكڂے  ہو ځبىٷ ٭وٽب اڇه اً ٽٹی کڈ فڈ٫  ٗ کے ٹئے ّٮبء ثڂبكے اڇه ہو  ٽو

ڇّو ٍے ؽٮب١ذ کوځے ڇاال ثڂبكے ۔  ڇاال اڇه ہو ٽکوڇہ 

ٍے ؽٚود ؽ ٍَڀ کی ٱجو کی ٽٹی کے اٍز٦پبٷ اڇه اثڈ ٥جل اهلل  ود ؽ پيہ اڇه ؽٚ

ذ کے ثبهے ٽٍں پڈچچب ٍَڀ کی اٍکی ٭ٍٚٺ ٱجو کی ٽٹی کی رَجٍؼ  گٍب رڈ ٭وٽبٌب کہ ؽ

َجٍؼ پڑڅزی هہزی ہے     (1)اځَبٿ کے ہبرڄ ٽٍں اٍکے پڑڅے ث٪ٍو فڈك ہی ر

 فبٓ ٽٹی ٍے ہڈئی اٌک ثچی ہے کہ ٦ٍّہ کی رقٺٍٰاً ٝوػ ها٭ٚہ کب ا٥زٲبك ٌہ 

ڇٍوی ٽٹی ٍے ہڈئی ہے اڇه ث٦ل اىاں اٿ كڇځڈں ٽٍں افزالٛ  ہے اڇه ٍڂی کی رقٺٍٰ ك

ٍذ كٌکچڂے ٽٍں آهہے ہٍں ڇہ ٍڂی   اڇه گڈٽڈ ہڈگٍب ٦ٍّی ٽٍں عڈ عوائټ اڇه ٽ٦ٖ پٌ 

ٍے آهہے ہٍں ۔اڇه ٍڂی ٽٍں عڈ اچچبئی ڇاٽبځذ كاهی  پبئی عبری ہے  کی ٽٹی کے اصو 

ٍے ہے ٦ٍّہ کے گڂبہ ڇعوائټ کڈ اہٸ ثڂبء ث ۔٦ٍّہ کی ٽٹی کے اصو  وٌں ثوڇى ٱٍبٽذ 

ٍڈں کڈ ٦ٍّہ کے ؽڈاٹہ کوكٌب ٍڂذ کے ٍو پو  ٍڂذ کی ځٍک ه اہٸ  رچڈپ كٌب عبئے گب اڇ
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   (1)عبئے گب ۔

 

 اہٸ ٍڂذ کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہ
لہ  ٖلڇٯ ها٭ٚہ کے ٥ٍٲ  ځے کے ا٥زجبه ٍے اہٸ ٍڂذ کب فڈٿ ڇٽبٷ ؽالٷ ہے اٹ

ٌذ کی ہے کہ اځہڈں ځے کہ'٥ٺٸ' ٍٽڀ كاڇك ثڀ ٭وٱ ٍے هڇا اثڈ  ځے کہ ٽٍں ب ل کی ٍڂل 

ٍے پڈچچب کہ " اځہڈں ځے کہب کہ رڈ ځبٕت کے ثبهے ٽٍں کٍب ٭وٽبرے ہٍں  ڇہ ٥جل اهلل 

ٌڈاه گواځے ٌب  فڈ٫ ہے ہبں اگو رټ اً پو ك ځبٕت کب فڈٿ ؽالٷ ہے ٹٍکڀ ٽغچے رټ پو 

ٍے كهٌب ٽٍں ڈثڈځے کی ٝبٱذ هکچزے ہڈ رڈ کوكڇ ربکہ رپہبهے فال٫ گڈاہی ځہ  ڇہ ا

ٍٺَٺئے ٽٍں آپ کب کٍب فٍبٷ ہے ؟ اځہڈں ځے  كے ٍکے ۔ ٽٍں ځے پڈچچب اٍکے ٽبٷ کے 

ٍ کزے ہڈ ٹے ٹڈ ۔ و٫ ها٭ٚی ځڈٽڈٹڈك کڈ پبک   (2)٭وٽبٌب عزڂب ٽبٷ ٹے ها٭ٚہ ٕ

ٍپغچزے ہٍں۔ ہبّټ اٹجؾواځی ځے اپڂی رٮٍَو اٹجوڅبٿ ٽٍں ٽٍضټ ثڀ ٌؾٍیٰ ٍے ع٦ٮو ثڀ 

ٍّٞبٿ ڇہبں  ٽؾپل کب ٱڈٷ ک  د ہڈری ہے رڈ اٌ ځٲٸ کٍب ہے کہ " عت کَی ثچے کی ڇالك

٦ٍّہ ځہ ہڈ رڈ  ٦ٍّہ ہڈ رڈ ٍّٞبٿ كڇه ہڈ عبرب ہے۔ اگو ٽڈٹڈك  ؽبٙو ہڈرب ہے۔ اگو ٽڈٹڈك 

ً کی ّوٽگبہ ٽٍں اځگٺی ڈاٹزب  ً کی كثو ٽٍں اځگٺی ڈاٹزب ہے۔ اگو ٹڑکی ہڈ رڈ ا ٍّٞبٿ ا

اٍی ڇ ٍے هڇرب ہے رڈ ڇہ ٭بعوہ ہڈ عبری ہے۔  د  ّل د کے ث٦ل ثہذ  ٍے ثچہ ڇالك عہ 

 ثٺکہ ها٭ٚہ کے ځيكٌک رڈ اٿ کے ٥الڇہ رپبٻ ٹڈگ اڇالك ىځب ہٍں۔ 3ہے

ٍے اثی ع٦ٮو ٥ٺٍہ  اٹکٍٺڂی ځے اپڂی کزبة ) اٹوڇٙۃ ٭ی اٹکب٭ی ( ٽٍں اثی ؽپيح 
                                 

 
ٓ ۔ 1) اه   - 491 – 49(  ٥ٺٸ اٹْوائ٤   ۔348 – 342/  5ثؾبه االځڈ
 ۔ 166ٓ /   (  اٹپؾبٍڀ اٹڂٮَبځٍۃ2)

3
 ۳۳۳/  ۸تفذیر البرهان / ہارم البحرانی      
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ٍے کہب کہ ہپبهے  اٹَالٻ کب ٱڈٷ ځٲٸ ٍکب ہے۔ اثی ؽپيح ځے کہب کہ ٽٍں ځے اثی ع٦ٮو 

برچی اپڂے ٽقبٹٍٮڀ پو عچڈٹے اٹياٽبد اڇه رہپزٍں ٹگبرے ہٍں۔ اثی ع٦ٮو ځے ث٦٘ ٍ

ټ اے اثڈ ؽپيح ہټ  ٍے هکڂب ہی ثہزو ہے   پچو ٭وٽبٌب : اهلل کی َٱ اً  ٍے کہب کہ "  ٽغڄ 

هے ٹڈگ اڇالك ىځب ہٍں  ۔٦ٍّ1ہ کے ٥الڇہ ٍب

٦ٍّہ کب فٍبٷ ٌہ ثچی ہے  ذ کباڇه  ٍے   کہ اہٸ ٍڂ کٮو ٌہڈك ڇځٖبهی کے کٮو 

ٖبهی ً ٹئے کہ ٌہڈك ڇځ قذ ہے ا ه کٮو ڇ إٺی کب٭و ہ ٍ ذ ٽورل ہٍں اڇ ٍں اڇه اہٸ ٍڂ

کے  ٽَٺپبځڈں ٌہی ڇعہ ہے کہ ڇہ ۔٩ٺ٠ٍ اڇه ّلٌل ہڈځے پو اعپب٣  ہےاهرلاك کے 

ـ اً ثبد کی گڈاہ ہے ۔فال٫ کٮبه کب ر٦بڇٿ کورے ہٍں       (2)ربهٌ

ٍے ٽوڇی ہے ٌَبه  ٍٚٸ ثڀ  ځہڈں ځے کہب کہ ٽٍں ځے اثڈ ا کہکزبة ڇٍبئٸ اٹ٦ٍْہ ٽٍں ٭

ٍے کوكڇں  رڈ کہب کہ ځہٍں  ٍے پڈچچب کہ کٍب ها٭ٚہ ٥ڈهد کب ځکبػ ځبٕت  ع٦ٮو 

  (3)اٍٺئے کی ځبٕت کب٭و ہٍں 

ځڈإت اٿ ٹڈگڈں کڈ کہب عبرب ہے عڈ ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت کڈ   ٍڂذ کے ٌہبں  اڇه اہٸ 

ذ کڈ ځبٕت کہزے ہٍں اٍٺئے ک ه ځبپَڂل کورے ہٍں عجکہ ها٭ٚہ اہٸ ٍڂ ہ ڇہ اثڈثکو اڇ

اڇه فال٭ذ پو ٽٲلٻ کی اٽبٽذ اڇه فال٭ذ کڈ ؽٚود ٥ٺی کی اٽبٽذ  ڇ ٥ضپبٿ ٥پو

ذ ؽٚود ٥ٺی پو  ٍپغچزے ہٍں۔ ؽبالځکہ  ٺیځجی ٕؽٚود اثڈثکو اڇه ٥پو کی ٭ٍٚٺ

عَکی كٹٍٸ ؽٚود ٥جل اهلل ثڀ ٥پو کب ڇہ ۔ٽَٺټ ہے  ہی کے ىٽبځے ٍے اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ

                                 
 

1
 ۸۵۲/  ۲الروضۃ فی الکافی / الکلینی      

ذ ٽلك کو هہے رچے کہ عت 2) ـ االٍالٻ ثڀ رٍپٍہ هؽپۃ اهلل ٥ٺٍہ ٭وٽبرے ہٍں کہ ها٭ٚہ ربربهٌڈں کی اً ڇٱ ٍّ  )
ٍے اځکی ٹڑائی ہڈهہی رچی ۔ اٹٮزبڇی /  ک    ۔ 151 – 35ٽَٺټ ٽپبٹٍ

ة ' ک٬ٍ كفٸ اٹززبه ثالك اٹَپٺٍپڀ / ٹپّڈٹٮہ ك / ٍٺپبٿ ثڀ ؽپل اٹ٦ڈكہ ۔  كٌکچئے کزب
 ۔ 303 / 2اٹزچنٌت    -    431/ 2ڇٍبئٸ اٹ٦ٍْہ / ٹٺؾو اٹ٦بٽٺی  (  3)
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َے ثقبهی ځے ځٲٸ  ٱڈٷ ہے  ٍڈٷ ٕٺی اهلل  کٍب ہے "ع بً ٭ی ىٽڀ اٹو کڂب ځقٍو ثٍڀ اٹڂ

ڇٍٺټ ٺیځجی ٕکہ ہټ ۔هڇاہ اٹجقبهی  ہ ڇٍٺټ ٭زقٍو اثب ثکو صټ ٥پو صټ ٥ضپبٿ "٥ٺٍ  اهلل ٥ٺٍڄ 

کے ىٽبځہ ٽٍں ٹڈگڈں ٍٽں اځزقبة کورے رچے  رڈ اثڈثکو پچو ٥پو پچو ٥ضپبٿ کڈ روعٍؼ 

ځٲٸ کی ہے ' ٭٦ٍٺټ ثنٹک اٹڂجی ڇال ٌڂکوہ ' اٹکجٍو ٽٍں ٌہ ىٌبكری ځےاٹٞجواځی   ۔ٌكزے رچے

کڈ كی عبری اڇه آپ اً پو اځکبه ځہٍں کورے اهلل ٥ٺٍڄ ٍڇٺټ  ٺیٕپچو اٍکی فجو ځجی 

 رچے ۔

ٌذ کٍاڇه اثڀ ٥َبکو  کہ ہټ ځٮٚٸ اثب ثکو ڇ٥پو ڇ٥ضپبٿ ڇ٥ٺی '"کڂب  ہے " بځے هڇا

ٚٸ ٽبځزے رچے ۔  اثڈثکو  ٥پو ٥ضپبٿ اڇه ٥ٺی کڈ ا٭

ٌذ کٍ اؽپل ڇ٩ٍوہ ځے ٍے هڇا فٍو څنہ کہ اځہڈں ځے ٭وٽبٌب : '  ب ہے٥ٺی اثی ٝبٹت 

ئذ ٹَپٍذ اٹضبٹش ' ٱبٷ اٹنڅجی : څنا ٽزڈارو ۔  (1)االٽۃ ث٦ل ځجٍچب اثڈثکو صټ ٥پو ڇٹڈّ 

ه اگو چبہڈ رڈ کےاٽذ  ' کہ ا ً ا٭ٚٸ رٌوڀ آكٽی ځجی کے ث٦ل اثڈثکو پچو ٥پو ہٍں اڇ

ٍے ٽزڈارو کہب ہے۔رٍَوے کب ثچی ځبٻ ثزبكڇں ۔' اٹنڅجی ځے   ا

اٍکی ٭ٍٚٺذ  ٽز٦ہ کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہ اڇه 

 
ذ ہے ] ٽ٦بم اهلل [ چڂبځچہ ٭زؼ اهلل اٹکبّبځی کی  ها٭ٚہ کے ٌہبں ٽز٦ہ کی ثڑی ٭ٍٚٺ

ٍے ٽوڇی ہے کہ ٽز٦ہ ٽٍوے اڇه ٽٍوے آثبء ڇاعلاك  ڀ ٽٍں اٹٖبكٯ  کزبة ٽڂہظ اٹٖبكٍٱ

ٌكڀ پو ٥پٸ کورب ہے عڈ اٍکب اځکبه کورب کب كٌڀ ہے عڈ اً پو ٥پٸ کورب ہے ہپبهے 

ه ٌكڀ پو  ہے ڇہ ہپبهے كٌڀ کب اځکبه کورب ہے ثٺکہ ڇہ ہپبهے كٌڀ کڈ چچڈڑ کو کَی اڇ
                                 

 
(1 / ٓ ه٥بہ  د ٥ٺی ٽزڀ ٹپ٦ۃ اال٥زٲبك / اٹ٦الٽہ ٥جل اهلل ثڀ عجوٌڀ ؽٮ٢ہ اهلل ڇ  ۔ 91(  اٹز٦ٺٍٲب
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٥پٸ کورب ہے اڇه ٽز٦ہ کب ثچہ ٽَزٲٸ ثٍڈی کے ثچہ ٍے ا٭ٚٸ ہے اڇه ٽز٦ہ کب ٽڂکو 

 (1)کب٭و ڇٽورل ہے ۔

 

 

ٍے ځٲٸ کٍب ہے ڇہ اثڈ ٽڀ ال ٌؾٚوہ اٹٮٲجہ ' ٽٍں ٥جل ااٹٲپی ځے کزبة '  هلل ثڀ ٍڂبٿ 

ٌذ کورے ہڈئے کہزے ہٍں کہ اځہڈں ځے ٭وٽبٌب : 'اٿ اهلل رجبهک ڇر٦بٹی  ٍے هڇا ٥جل اهلل 

ة ڇ٥ڈٙچؽوٻ ٥ٺ کہ اهلل ر٦بٹی ځے (2)ثبٹپز٦ہ '  ٽڀ مٹک ټی ٦ٍّزڂب اٹپَکو ٽڀ کٸ ّوا

واه كٌب  ذ پو رپبٻ ځْہ آڇه پٍڂے ڇاٹی چٍيڇں کڈ ؽواٻ ٱ ه ہپبهی ٦ٍّہ عپب٥ ہے اڇ

ٌذ کٍب ہے ۔ ٗ اځہٍں ٽز٦ہ ٥ڂب ٽال ٭زؼ اهلل اٹکبٍزبځی ځے اپڂی رٮٍَو ٽڂچبط  اٍکے ٥ڈ

ه  ٌک ثب عٌ ځے ا ڀ ٽٍں ٹکچب ہے : ځجی ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ ځے اهّبك ٭وٽبٌب "  اٹٖبكٍٱ

ً ځے  عٌ ځے كڇ ثبه ٽز٦ہ کٍب ا ٍے آىاك کواٹٍب    ً ځے اپڂب اٌک رہبئی آگ  ٽز٦ہ کٍب ا

عٌ ځے ٍرڀ ثبه ٽز٦ہ کٍب اً ځے ٽکپٸ ٝڈه اپڂب ٍرڀ چڈرچبئ ٍے آىاك کواٹٍب اڇه  ی آگ 

ٍے آىاك کوا ٹٍب۔"  پو اپڂے آپ کڈ آگ 

عٌ ځے اٌک  اٍی کزبة ٽٍں آٌب ہے کہ ځجی اکوٻ ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ ٍڇٺټ ځے ٭وٽبٌب " 

عٌ ځے كڇ ثبه ٽز٦ہ  ثبه ٽز٦ہ کٍب اً ځے عجبه  )ٌ ٦ڂی اهلل کے ٩ٖے ( ٍے اٽڀ پبٌب   

عٌ ځے رٍڀ ثبه ٽز٦ہ کٍب ڇہ عڂذ کٍب ڇہ ٱ ه  واه کے ٍبرڄ اٹچبٌب عبئے گب اڇ ٍبٽذ کڈ اث

 ٽٍں ٽٍوے ٍبرڄ ہڈ گب۔"

عٌ ځے  ڇٍٺټ ځے ٭وٽبٌب "  اٍی کزبة ٽٍں ٌہ ثچی آٌب ہے کہ ځجی اکوٻ ٕٺی اهلل ٥ٺٍہ 

                                 
 

ٓ  (  ٽڂچظ اٹٖبكٱٍڀ 1)  ۔ 356-ٹٺپال ٭زؼ اهلل اٹکبّبځی / 
 ۔ 330(  ٽڀ ال ٌؾٚوہ اٹٮٲجہ / 2)
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اً کب  عٌ ځے كڇ ثبه ٽز٦ہ کٍب  ٍَڀ کے ثواثو ہے اڇه  اٌک ثبه ٽز٦ہ کٍب اً کب هرجہ ؽ

عٌ ځے ٍرڀ ثبه ٽز٦ہ کٍب اً کب هرجہ ٥ٺی اثڀ اثی ٝبٹت هرجہ ؽَڀ ک ے ثواثو ہے اڇه 

عٌ ځے چبه ثبه ٽز٦ہ کٍب اً کب كهعہ ٽٍوے ثواثو  ه  هٙی اهلل ٥ڂہ کے ثواثو ہے اڇ

 "۔ 1ہے

 

کے  ٌہبں ٽز٦ہ ٍکٺئے کڈئی ٥لك ّوٛ ځہٍں ہے ٍعَب کہ ' ٭وڇ٣ اٹکب٭ی ' ځٍي ها٭ٚہ 

ٖبه ' ٽٍں ه ' االٍزج هہ ٍے ٽوڇی ہے ڇہ اثڈ ٥جل اهلل ' اٹزچنٌت ' اڇ ٌذ ىها  ٍے هڇا

ٍے ٽز٦ہ کے ثبهے ٽٍں پڈچچب کہ کٍب ٽز٦ہ چبه ٥ڈهرڈں ٍے  کورے ہٍں کہ ٽٍں ځے اٿ

ٍے  ٽز٦ہ کوڇ رڈئے ٍکی عبځی چبڅ اٍٺئے  کہ ٌہ ٍت ؛اځچڈں ځے کہب کہ ہياه ٥ڈهرڈں 

ٍے ٽوڇی ہے ڇہ اثڈ ع٦ٮو ٍے   کواٌہ کی ٥ڈهرٍں ہٍں ٌذ اڇه ٽؾپل ثڀ َٽٺټ  هڇ

٭وٽبٌب کہ اً ٽٍں چبه کی رؾلٌل ڇر٦ٍٍڀ ځہٍں کورے ہٍں کہ اځہڈں ځے ٽز٦ہ کے ثبهے 

اڇه ځہ ہی ڇہ ڇاهس ہڈری ہٍں ڇہ رڈ کواٌہ پو  ٺئے کہ اځہٍں ٝالٯ ځہٍں كٌغبریہے اٍ

  (2)ہڈری ہٍں 

 څُټْ ٹُِٮُوڇِعچِْټڇَاَٹِنٌَڀ عجکہ اهلل ر٦بٹی کب اّهبك ہے  '  ٌہ ٍت کٍَے ہڈٍکزب ہے

ٍْوُ ٽَُٺڈٽٍَِڀ ) ٺی( اَِٹب 5٥َبِ٭٢ُڈَٿ )َؽ ْذ َأٌْپَبُځُچټْ ٭َِبَځُچْټ ٩َ ( َ٭َپِڀ اْثَزَ٪ى ڇََهاَء 6َأْىَڇاِعِچْټ َأڇْ َٽب َٽَٺَٶ

د ٽٍں کبٽٍبة اہٸ اٌپبٿ کی ٕٮبد گڂبئی عبهہی  (3)("7مَِٹٴَ َ٭ؤُڇَٹِئَٴ ُڅټُ اْٹ٦َبكُڇَٿ ) اٿ آٌب

ٍں عڈ اپڂی ّوٽگبہ ہڈں کی ؽٮب١ذ کوځے ڇاٹے ہٍں ہٍں روعپہ : ڇہ اہٸ اٌپبٿ کبٽٍبة ہ

                                 
 

1
 ۶۳۳،  ۶۳۸/  ۸تفذیر منهاج الزادقین / مال فتح ہللا الکاذتانی      

 ۔ 188/  2۔  اٹزچنٌت   43/  2(  اٹٮوڇ٣ ٽڀ اٹکب٭ی /2)
ڈهح اٹپڈٽڂڈٿ  3)  ۔ 7 – 5(  ٍ
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ٌڈں کے ٌٍٲڂب اٿ ٽٍں ٌہثغي اپڂی ثٍڈٌڈں  ٍذ کی ٹڈځڈ ه ٽٺک عڈ   ٽالٽذ ىكہ ځہٍں ہٍں  اڇ

ٍے رغبڇى کوځے ڇاٹے ہٍں۔ ٍڈا کچڄ اڇه چبہٍں ڇہی ؽل  د کٌوپہ ٍے اٿ  اً کے  آٌب

و٫ كڇ ہی چٍيڇں  ٥الڇہ  ٹڈځڈی  کے ٽجبػ ہڈځے کب صجڈد ٽٺزب ہے اٌک ثٍڈی كڇٍویٕ

ی ہے ځہ ڇہ ڇهاصذ کی اڇه ٽز٦ہ ڇاٹی ٥ڈهد کواٌہ کی ہڈر اىٌں رپبٻ ٝوٌٲے ؽواٻ ہٍں

ؽٲلاه ہڈری ہے ځہ ہی اً کے ٹئے ٝالٯ ہے اٍٺئے ڇہ ثٍڈی ځہٍں ہڈری ہے ثٺکہ ڇہ 

 ىاځٍہ ہے اٹ٦ٍبم ثبهلل ۔

ٍـ ٥جل اهلل ثڀ عجٌوڀ ٭وٽبرے ہٍں کہ ها٭ٚہ ٽز٦ہ  اٍزلالٷ  بٽجبػ ہڈځے ک کے ٭ٍٚٺۃ اٹْ

ٌذ ٍے کورے ہٍں ََٖڂبُد }ٍڈهہ اٹڂَبء کی اً آ َْذ َأٌْپَبُځٶُْټ  ڇَاْٹُپْؾ ََِبِء اَِٹب َٽب َٽَٺٶ ِٽَڀ اٹڂ

ٍْوَ ٽََُبِ٭ِؾ ِٖڂٍَِڀ ٩َ ڈا ِثَؤٽْڈَاِٹٶُْټ ُٽْؾ ٍڀَ َ٭پَب ٵَِزبَة اٹَٺِڄ ٥ََٺٍْٶُْټ َڇُأِؽٸَ َٹٶُټْ ٽَب ڇََهاَء مَِٹٶُْټ أَٿْ رَْجَزُ٪

ٍَْٙزُټْ ثِڄِ ِٽڀْ ث٦َِْل اٍَْزْپَز ًَٚخ ڇََٹب ُعڂَبَػ ٥ََٺٍْٶُټْ ِ٭ٍَپب َرَوا ڈڅَُڀ ُأعُڈهَُڅڀَ َ٭ِوٌ ٦ُْزټْ ِثڄِ ِٽْڂچُڀَ َ٭آُر

َِٚخ اَِٿ اٹَٺَڄ ٵَبَٿ ٥َِٺًٍپب َؽِٶًٍپب  ذ ٽٍں اٿ ٥ڈهرڈں کب رنکوہ (1){اٹَْٮِوٌ ٍے پہٺی ڇاٹی آٌ اً 

ً ٍے ځکبػ ؽواٻ ہے اٍی ٍے ٽزٚپڀ ا ذ کٌوپہ ٽٍں  ہے عڀ  اهلل ر٦بٹی کب اّهبك آٌ

'اڇه  ذ ٽٍں ہے کہ  ؽواٻ کی گئی ہٍں ّڈہو ڇاٹی ٥ڈهرٍں ٽگو ڇہ عڈ رپہبهی ٽٺکٍ

ه اهلل ر٦بٹی ځے ٌہ اؽکبٻ رټ پو ٭وٗ کوكئٍے ہٍں ۔آعبئٍں  ٍڈا اڇ اڇه اٿ ٥ڈهرڈں کے 

ٍے ځکبػ  ٥ڈهرٍں رپہبهے ٹئے ؽالٷ کی گئٍں ہٍں کہ اپڂے ٽبٷ کے ٽہو ٍے رټ اٿ 

د هاځی ٍکٺئے رټ  ے کٍٺئےثوے کبٻ ٍے ثچڂ  رڈځب چبہڈکو ّہڈ ه  ځہ کہ  ځکبػ کوٹڈ ۔ اڇ

وه ہڈعبځے  وه کٍب ہڈا ٽہو كٌلڇ اڇه ٽہو ٽٲ عڀٍ ے رټ ځکبػ کوڇ ٭بئلہ اٹچبڇ اځہٍں اځکب ٽٲ

ڈ اً ٽٍں رټ پو کڈئی گڂبہ ځہٍں ی ٍے عڈ ٝے کوٹ  ۔ کے ث٦ل رټ آپٌ کی هٙبٽڂل

                                 
 

 ۔ 24(  اٹڂَبء 1)
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هہ  ٍے پہٺے ٽنکڈ ذ  رپبٻ آٌزٍں ځکبػ کے ٍَٺٺے ٽٍں ہٍں چڂبځچہ اهلل عڈاة : اً آٌ

ڈا  } ر٦بٹی کے ٱڈٷ ' ََبَء َٵوْڅًب  ٹَب ٌَِؾُٸٌَب أٌَُچَب اَٹِنٌڀَ آَٽُڂ ٍے  } 19){َٹٶُْټ أَٿْ َروِصُڈا اٹِڂ  })

اَٷ َىْڇطٍ َٽٶَبٿَ َىْڇٍط  أَهَْكُرُټَڇاِْٿ  َْذاڇه پچو }  (20){اٍْزِْجَل ( { 23) ۔۔{ُرٶُْټ ٥ََٺٍْٶُْټ أَُٽچَب ُؽِوٽ

رک رپبٻ آٌبد کب ر٦ٺٰ ځکبػ ٍے ہے اڇه عت اٿ ٥ڈهرڈں کب رنکوہ ٽکپٸ ہڈ گٍب عڀ 

ٍے ځکبػ ؽواٻ ہے ۔ پچو اهلل ر٦بٹی ځے ٭وٽبٌب :  ٍجت کی ڇعہ   َڇُأِؽَٸ َٹٶُْټ}ٍے ځَت ٌب 

ٍڈا ثبٱی ٽبځلہ ٥ڈهرٍں رپہبهے ٹئے ؽالٷ َٽب ڇََهاَء مَِٹٶُْټ ہٍں  ٌ{٦ڂی ٽنکڈهہ ٥ڈهرڈں کے 

اځہٍں اځکے ٷ کے ٹئے ځکبػ کوځب چبہزے ہڈ رڈ اگو رټ اٿ ٍے اٍزپزب٣ اڇه ڇٝی ؽال

وه کوكہ ٽہو اكا کوكڇ وه کوكہ ٽہو ٽٍں اٽٲ ٍے کچڄ چچڈڑ كٌں اپڂی  ڇه اگو ڇہ ٽٲ

ٍے ر کڈئی ؽوط ڇ گڂبہ ځہٍں ۔ عپہڈه ٕؾبثہ اڇه اځکے  ث٦ل  پو اً ٽٍں رټ ڈفڈّی 

ٍَو کی ذ کی ٌہی رٮ ٥ڈهد  (1)ہے ۔ کے ٹڈگڈں ځے آٌ ارڂب ہی ځہٍں ثٺکہ ها٭ٚہ کے ٌہبں 

ٖبه ' ٽٍں ٥ٺی ثڀ  ٍزج ]ٌٍوڀ [ ٽٍں ثچی ڇٝی کوځب عبئي ہے عٍَب کہ کزبة ' اال کے كثو 

ٕٮڈاٿ کڈ کہزے ہڈئے ٍڂب ہے کہ  ځے اٹؾکټ ٍے ٽوڇی ہے کہ اځہڈں ځے کہب کہ ٽٍں

ٍے ٍے کہب کہ رپہبهے ٩الٽڈں ٽٍں ٍے اٌک ٩الٻ ځے ٽغڄ  کہب کہ ٽٍں  ٽٍں ځے هٙب 

فڈ٫ اڇه ّوٻ ڇؽٍب کٍڈعہ ٍے ځہٍں پڈچڄ ٍکزب  ٍڈاٷ پڈچچڈں عَے ڇہ  آپ ٍے اٌک 

                                 
 

ٍـ ٥جل اهلل ثڀ عجو1ٌ) ذ ٍے هث٤ٍ ثڀ ٍٍوہ (  ّ ذ  کی كٹٍٸ ٍڂ ه٭٦ہ اهلل كهعزہ [ ٭وٽبرے ٍہں کہ ٽز٦ہ کی ؽوٽ ڀ ] 
 ٓ ٓ کے ٍبرڄ رچے آپ  ٍے ثٍبٿ ٍکب کہ ڇہ ځجی اکوٻ  اٹغہڂی کی ؽلٌش ہے کہ اځکے ڇاٹل ٽؾزوٻ ځے اٿ 
ذ ة اهلل ځے ٱٍبځ د كی رچی عَے ا هرڈں ٍے اٍزپزب٣ کی اعبى  ځے ٭وٽٌبب کہ اے ٹڈگڈں ٽٍں ځے رپہٍں ٥ڈ
د ہڈ اٍے  ٥ڈه هرڈں ٽٍں ٍے کڈئی  ٴ کے پبً ٽز٦ہ کی ٥ڈ پٌ عٌ ّق رک کے ٹئے ؽواٻ کوٌكب ہے  

ٍے كی ہڈئی اعود ٽٍںٍ ے کچڄ ڇاپٌ ځہ ٹے ۔ ٽَٺټ هٱټ /   ۔ 1406ڇہ چچڈڑ كے اڇه ا
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ٍڈاٷ کٍب ہے ؟ اځہڈں ځے کہب کہ کٍب ٥ڈهد کے كثو ٽٍں آكٽی  ہے اځہڈں ځے کہب کہ ثزبڇ 

ٰ ہے ۔ اٍکب ؽ  (1)ڇٝی کوٍکزب ہے هٙب ځے عڈاة كٌب کہ ہبں کٍوکزب ہے ٌہ 

 

هد کی  ځغ٬ ڇکوثال کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہ اڇه اٍکی ىٌب

 ٭ٍٚٺذ
اٍی  ٦ٍّہ اپڂے ائپہ کی ٱجڈه فڈاہ ڇہ ؽٲٍٲی ہڈں ٌب ٭وٙی ٽٲلً ؽوٻ ٽبځزے ہٍں 

 ٱټ ٍت ؽوٻ ہٍں ۔اڇه ٹئے اځکے ٌہبں کڈ٭ہ کوثال 

ٍڈٷ کب ؽوٻ  ٌذ کورے ہٍں کہ اهلل ر٦بٹی کب ؽوٻ ٽکہ ہے ه ٍے هڇا اڇه ڇہ اٹٖبكٯ 

 کڈ٭ہ ہے اڇه ہپبها ؽوٻ ٱټ ہے ۔ ٽٌلڂہ ہے اڇه اٽٍو اٹپڈٽٍڂڀ کب ؽوٻ

ٍے  ة اٹجؾبه ٽٍں اثڈ ٥جل اهلل  ٚٸ ہے عٍَب کہ کزب کوثال اځکے ځيكٌک ک٦جہ ٍے ا٭

بً ڇؽی کی ذ ځہ ہڈری رڈ  کہ ٽڂٲڈٷ ہے کہ اهلل ر٦بٹی ځے ک٦جہ کے پ اگو کوثال کی روث

ذ ؽبٕٸ ځہ  ڈری ۔ہ رغچے کڈئی ٭ٍٚٺ

ٙټ کٍب ہڈا ىٍٽڀ اڇه اگو ڇہ ّقٴ ځہ ہڈرب عَے کوثال کی ٍو       ہے رڈ  ځے 

عٌ پورٍوی  اٍٺئے ۔٭قو ہے  کہ رقٺٍٰ ٽٍں ځہ کورب ۔ اڇه اً گچو کڈ ثچی ٍپلا ځہ کورب 

ٍہٸ پَڂلی ہڈ اڇه ٍواپب هچپ چبپ اپڂی عگہ پو  گڂہگبه ثڂکو ٥بعيی ڇاځکَبهی اڇه 

وڇه ڇگچپڂڈ اڇه رکجو ځہ کوڇ ۔ڇهځہ کے ٍبرڄ هہڈ اڇه کوثال کی ٍو ىٍٽڀ کے آگے ٩

ثٺکہ ها٭ٚہ کوثال   (2) پچٍڂک كڇځگب۔ ٽٍں رټ ٍے ځبهاٗ ہڈعبځگب اڇه رپہٍں عہڂټٽٍں 

                                 
 

ه / 1)  ۔ 243/  3(  االٍزجٖب
ه / 2) ة اٹجؾب  ۔ 102 – 10(  کزب
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ذ اهلل ٍے ا٭ٚٸ ٍپغچزے ہٍں۔  ٽٍں ڇاٱ٤ ؽٍَڀ کی ٱجو کی ىٌبهد کڈ ؽظ ثٍ

ٍو اٹلڅبٿ ٍے ځٲٸ کورب ہے " ٽٍں ځے اثی  ْ اٹپغٺَی اپڂی کزبة ثؾبه االځڈاه ٽٍں ث

ٍے کہب " ہڈ ٍکزب ہے کہ ٌڈٻ  ٥جلاهلل ٥ٺٍہ اٹَالٻ  ٍے چچڈٹ عبئے رڈ کٍب ٽٍں  ؽظ ٽغڄ 

ذ فڈة اے ثٍْو عڈ کڈئی  بً گياهڇں؟ اثڈ ٥جلاهلل ځے ٭وٽبٌب : ثہ ٍَڀ کے پ ٥و٭ہ ٱجو ؽ

 ً ٍے ك ٰ کڈ پہچبځزے ہڈئے ٥ٍل کے ٥الڇہ کَی كٿ آٌب ا اً کے ؽ ٍَڀ پو  ٽڈٽڀ ٱجو ؽ

ة اڇه ځجی ٌب اٽبٻ ٥بكٷ کے ٍبر وڇه ٽٲجڈٷ ٥پوڇں کب صڈا ٌ ٽٲجڈٷ ؽظ اڇه ثٌٍ ٽج ڄ ثٍ

 ٩يڇاد ٽٍں ّوکذ کوځے کب صڈاة ٽٺے گب۔ 

ٰ کڈ پہچبځزے ہڈئے آٌب اً کے ځبٽہ  ٍَڀ پو ٌڈٻ ٥و٭ہ کڈ اً کے ؽ اڇه عڈ ٱجو ؽ

وڇه ٥پوڇں اڇه ځجی  وڇه ؽظ اڇه اٌک ہياه ٽٲجڈٷ ٽج ا٥پبٷ ٽٍں اٌک ہياه ٽٲجڈٷ ڇ ٽج

ة ٌب اٽبٻ ٥بكٷ کے ٍبرڄ اٌک ہياه ٩يڇاد ٽٍں ّوکذ کب صڈاة ٹکچب عبئے گب۔  اٍی کزب

ه ٌڈٻ ٥و٭ہ کڈ  ٽٍں آٌب ہے کہ ؽٍَڀ کی ٱجو کی ىٌبهد کوځے ڇاٹے پبک ٹڈگ ہٍں اڇ

ں ڇٱڈ٫ کوځے ڇاٹے اڇالك ىځب )ؽواٽی( ہٍں۔ )اهلل کی پڂبہ(  ٥و٭بد ٽٍ

 

 

٥ٺی اثڀ اٍجبٛ اثڈ ٥جلاهلل ٍے )ٽو٭ڈ٥ب ( ځٲٸ کورب ہے " اهلل ر٦بٹٰی ٌڈٻ ٥و٭ہ کی 

ٍَڀ کڈ كٌکچزب د  هاد کڈ ىائٌوڀ ٱجو ؽ ہے۔ ٽٍں )٥ٺی ثڀ اٍجبٛ( ځے کہب کہ کٍب ٥و٭ب

٫ کوځے ڇاٹڈں ٍے پہٺے اځہٍں كٌکچزب ہے۔ اثی ٥جلاهلل ځے ٭وٽبٌب " ہبں "۔ ٽٍں  ٽٍں ڇٱڈ

َے؟ ٭وٽبٌب " چڈځکہ اٿ اہٸ ٥و٭بد ٽٍں کچڄ ٹڈگ اڇالك ىځب ہٍں عجکہ اٿ  ځے کہب ڇہ کٍ
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ٍَڀ ٽٍں کڈئی ثچی ىځب کی اڇالك ځہٍں ہے   ۔"1ىائوٌڀ ٱجو ؽ

ة ٽڂہبط اٹٖبٹٍؾڀ ٽٍں  ٦ٍّڈں کب ٽوع٤ ہے اپڂی کزب ثٺکہ ٥ٺی اٹٍََزبځی عڈ کہ 

واه ٌكزب ہے۔ اٹٍََزبځی ٽَبٹۃ ځپجو  ٍے ا٭ٚٸ ٱ بً ځپبى کڈ ٽَغل ٽٍں ځپبى  ٽْبہل کے پ

بً ځپبى پڑڅڂب ٽَزغت ہے ثٺکہ  ۲۳ٕ ٽٍں کہزب ہے " آئپہ ٥ٺٍہ اٹَالٻ کے ٽْبہل کے پ

ٚٸ ٌہبں رک کہب عبرب ہے کہ ٽْبہل آئ ٍے ا٭ بً ځپبى ٽَغل ٽٍں ځپبى پڑڅڂے  پہ کے پ

بً ځپبى كڇ الکڄ  ٌذ ٽٍں ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت هٙی اهلل ٥ڂہ کی ٱجو کے پ ہے۔ اٌک هڇا

 ۔2كهعہ ا٭ٚٸ ہے

بً اٹکٍبزبځی ځے اپڂی کزبة "ٽٖبثٍؼ اٹغڂبٿ" ٽٍں کوثال کے  ٍـ ٥ج ها٭ٚہ کے ّ

ٍے کبٻ ٹٍب ہے۔ اٹکبٍزب اً ٽٍں ؽڈاٹے ٍے ٩ٺڈ ٽٍں ؽل كهعہ ٽجبٹ٪ہ  ځی کہزب ہے " 

ٍے (  ً رٌوڀ عگہ ہے۔ )اً ؽڈاٹے  کڈئی ّجہ ځہٍں کہ اهٗ کوثال اٍالٻ ٽٍں ٽٲل

 ٌ ٍے ؽبٕٸ ہے کَی اڇه عگہ کڈ ځہٍں۔ پ و٫ ا ه ّ ٍذ اڇ ڈٓ ڇاهكہ ٽٍں عڈ اہپ ځٖ

ه کوثال اهلل کی پَڂٌللہ ىٍٽڀ  ڇہ اهلل کی ٽٲلً ڇ ٽجبهک اڇه ٽزڈاٙؼ ٍو ىٽٍڀ ہے اڇ

ٍڈٷ ٕٺی  اهلل ٥ٺٍہ ڇٍٺټ کب ٽجبهک اڇه اٽڀ ڇاال ؽوٻ ہے۔ کوثال اٿ اڇه اهلل کے ه

عگہڈں ٽٍں ٍے ہے عَے اهلل ر٦بٹٰی اپڂی ٥جبكد اڇه ك٥ب کے ٹئے پَڂل کورے 

ٍَی  ه اً ع عٌ کی ٽٹی ٽٍں ّٮب ہے۔ ٽنکڈهہ اڇٕب٫ اڇ ہٍں۔کوثال اهلل کی ىٍٽڀ 

ٓ ہٍں اڇه کَی ٍو ىٽٍڀ ٽٍں ځہٍں پبئی ع فب و٫ کوثال کے ٍبرڄ  برٍں ؽزٰی فڈثٍبں ٕ

                                 
 

1
 ۳۲/  ۲۵بحار االنوار / المجلذی      

2
 ۱۲۱/  ۱اج الزالحین / الذیذتانی    منہ  
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ہ ٕٮبد ځہٍں پبئی عبرٍں  ۔1کہ ک٦جہ ٽٍں ثچی ٌ

ة اٹپياه ٽٍں ٽَغل کڈ٭ہ کے ٭ٚبئٸ ٽٍں اثی ع٦ٮو  ٽؾپل ځ٦پبٿ اٹپٮٍل ځے اپڂی کزب

 ً اة کب پزہ چٸ عبئے رڈ ا ٍے ځٲٸ کٍب ہے " اگو ٹڈگڈں کڈ ٽَغل کڈ٭ہ کے صڈ اٹجبٱو 

ه ىاك کی رٍبهی  ٍڈاهی اڇ ٍے ٍٮو کو کے آځے ڇاٹے کے ٹئے  کے ٹئے كڇه كهاى 

ٗ ځپبى اً ٽَغل ٽٍں اك ّک ٭و ا کوځے کب صڈاة ؽظ کے ثواثو ہے کوٌں گے   ثے 

ڈاة ٥پوہ کے ثواثو ہے  ۔"2اڇه ځٮٸ ځپبىڇں کب ص

ه ٽؾپل ځ٦پبٿ اٹپٍٮل کی      اه ' کے ثبة "کزاڇ  "اٹٲڈٷ ٥ڂل اٹڈٱڈ٫ ٥ٺی اٹؾلس بة ' اٹپي

ٍَڀ کی ىٌبهد کوځے ڇاال اپڂے  ٍے اّبهہ کوے اڇه اً پو كائٍں ٽٍں ہے کہ ؽ ہبرڄ 

ٍے ٌہ کہے :'  ٽٍں عبځے ڇاٹی ٹپجی ك٥ب پڑڅی  کہ ٍٽڀ آپ کی ىٌبهد کی ٩وٗ 

غود ٽٍں صبثؽبٙو ہ و٫ ہ ذ ٱلٽی کب ٝبٹت ہڈں ٽغچے ٌٍٲڀ ہے کی ڈا ہڈں اڇه آپکی ٝ

ه  ه هؽپذ کب ځيڇٷ ٭وٽبرب ہے اڇ ٍے ؽيٿ ڇٽالٷ كڇه کورب ہے اڇ اهلل ر٦بٹی آپکی ڇعہ 

و٭ذ ٽٍں ٹئے ہڈے ہے  کہ ڇہ اپڂے ٭وى ٍے ىٽٍڀ کڈ گ ٩ڈٝہ  ځلاٿ کڈ ٹٍکوآپکی ڇعہ 

ه آپکے ٕلٱے پہبڑڇں کڈ عپبٌب ہڈا ہے  ىٿ ځہٍں ہڈ پبئى ۔اے ٽٍوے آٱب ٽٍں آ ہے اڇ

ه گڂبہڈں کی  وڇهد کڈ ثو الځے اڇ و٫ اپڂی ٙ پکے ڇٍٍٺے ٍے اپڂے هة کی ٝ

ِْ کے ٹئے ٽزڈعہ ہڈں ۔      ثق

 

 

                                 
 

1
 ۳۶۳مزابیح الجنان / عباس الکاذتانی      

2
 ۳۳کتاب المزار / رید المفید      
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ڈٷ  ٍے ٽڂٲ ذ کے ثبهے ٽٍں کزبة اٹپياه کے اځله ع٦ٮو اٹٖبكٯ  اڇه کڈ٭ہ کی ٭ٍٚٺ

ں ځے ٭وٽبٌب کہ اهلل اڇه اٍکے ؽوٻ کے ث٦ل ٍت ٍے ا٭ٚٸ عگہ کڈ٭ہ ہے ہے کہ اځہڈ

ذ ہی ٽٲلً اڇه ٽزجوک عگہ ہے ڇہبں اځجٍبء اڇه  هٍٸ اڇه ٍچے اً ٹئے کہ ڇہ ثہ

١ہڈه اڇٍٕبء کی ٱجوٌں ہٍں۔ ه ڇہی پو اٌک اٽبٻ ٱبئټ کب  ڇہی پو اهلل کب اځٖب٫ ٱبئټ ہڈگب اڇ

ں گے اڇه ٌہ اځجٍبء ڇٕٺؾبء اڇه اڇٍٕبء کی ائپہ ٱڈاٻ آئٍ ثہی ہڈگب پچو اٍکے ث٦ل اڇه

   (1)ٽڂيٷ ہڈگی 

ّوک ٽٍں ٽٺڈس ہٍں کٌ ٝوػ ٩ٍو اهلل ٍے  کٌ ٝوػ ٌہ ٹڈگ  ٍڈ :  كٌکچئے ثچبئ

د  ٍے گڂبہڈں کے ٽ٪ٮو َے اځَبځڈں  عذ کی ك٥ب کو هہے ہٍں اڇه اپڂے ہی عٍ ٱٚبء ؽب

َڇٽَْڀ   } ہے " کی ك٥ب کو هہے ہٍں عجکہ ٌہ ٍت ځبٽپکڀ ہے اٍٺئے کہ اهلل کب ٭وٽبٿ 

ُڈَة اِٹَب اٹَٺُڄ ٌَ٪ِْٮُو و٫ اهلل ہی ثقِ ٍکزب ہے ۔' گڂبہ(2){  اٹُنځ ْوکڈں کڈ ٕ  ۔ځ٦ڈم ثبهلل ٽڀ اٹ

 

 ڇعڈہ ها٭ٚہ اڇه اہٸ ٍڂذ کے ٽب ثٍڀ افزال٫ کے ٍاجبة ڇ
٦ٍْہ ڇاٹپز٦ٽ ٽٍں ہ ' کے ٽٲلٽہ ڈالځب ځ٢بٻ اٹلٌڀ ٽؾپل اال٢٥پی اپڂی کزبة " اٹ

٫ هٱپٞواى ہٍں کہ '  ہپبهے اڇه ها٭ٚہ کے ٽبٍثڀ عڈ افزال٫ ہٍں ڇہ افزال٭بد ٕو

و٫ ٽز٦ہ کب َٽئٺہ ہڈٽورکي ځہٍں ہٍں  ہی ٭ٲہی ڇ٭وڇ٥ی افزال٫ پو ٕ َے کہ  ہوگي   عٍ

اٍٺئے کہ اٌک إٸ ٽٍں افزال٫ کے پبئے عبځے ٍے ٽقزٺ٬ إڈٷ ٽٍں افزال٫  ؛ځہٍں

ٛ پو ْٽزپٸ ڇہ ٽڂله ٍںاٹجزہ ٥ٍٲلہ ٽٍں عڈ افزال٭بد ہ ۔کب پبٌب عبځب ثلٌہی ہے ٌٸ ځٲب عہ م

                                 
 

(1 / ٓ ـ اٹپٮٍل /  ه / ٽؾپل ځ٦پبٿ اٹپٺٲت ثبٹٍْ ة اٹپيا  ۔ 99(  کزب
 ۔ 135(  ٍڈهح آٷ ٥پواٿ / 2)
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  ہٍں ۔

 

ٱوآٿ ٽؾو٫ اڇه ځبٱٴ ہے ۔ .1  ها٭ٚہ کب ثٍبٿ ہے کہ 

ټ کب  اڇه ہټ کہزے ہٍں کہ ٱوآٿ اهلل کب کالٻ اڇه کبٽٸ اڇه ٽکپٸ ہے  اً ٽٍں کَی َٱ

ٴ ځہٍں ہڈا ہے  ه ځٲ ٴ ځہٍں ہے اثزک ٱوآٿ ٽٍں کَی ٱَټ کب کڈئی هك ڇثلٷ اڇ کڈئی ځٲ

ٽقٺڈٱبد کب ٽبٹک هہٍگب  هڇئے ىٽٍڀ اڇه اً پو ثَڂے ڇاٹی اڇه عت رک اهلل ر٦بٹی اً

 َځَيْٹڂَباِځَب َځْؾُڀ اً ڇٱذ رک کڈئی هكڇثلٷ ځہٍں ہٍڈکزب ہے عٍَب کہ اهلل کب اّهبك ہے } 

 روعپہ (1)اٹنِْٵوَ َڇاِځَب َٹڄُ َٹؾَبِ٭٢ُڈَٿ { 

ٍڈٷ اهلل  .2 ڂل ٕؾبثہ کڈ چچڈ ها٭ٚہ کٍزے ہٍں کہ ه ڑ کی ڇ٭بد کے ث٦ل آپکے چ

ڇُ پو ٹڈٹ گئے رچے کو ثبٱی ٍت ٽورل ہڈ اڇه اځہڈں ځے   کو اپڂی پواځی ه

فبٓ ٝڈه پو فٺٮبء صالصہ لٌٰ  اٽبځذ ڇكٌبځذ ٽٍں فٍبځذ کی رچی    اٹٖ

ٍے ىٌبكہ گپواہ  ؛اٹٮبهڇٯ اڇه مڇ اٹڂڈٌهڀ اً ٹئے ها٭ٚہ اځہٍں كٌگو ٹڈگڈں 

ه کب٭و ٍپغچزے ہٍں ۔ ثے هاہ هڇا   اڇ

ٍت  اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټځجی ٕٺى کہ ہزے ہٍں ہټ ک کے ٕؾبثہ اځجٍبء ٥ٺٍہ اٹَالٻ کے ث٦ل 

وڇه ہٍں   ځجی ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټٍے ا٭ٚٸ اځَبٿ ہٍں اڇه ڇہ ٍت کے ٍت اځٖب٫ پ

ه  ځجی ٕٺى اهلل ٥ٍٺڄ ڇٍٺټاڇه  پلا ڇٱٖلا عچڈٹ ځہٍں ثڈٷ ٍکزے پو ٥ کے اٱڈاٷ اڇ

 ا٭٦بٷ کو ځٲٸ کوځے ٽٍں ٱبثٸ ا٥زپبك اڇه صٲہ ہٍں ۔

ٖڈٻ ہٍں  اڇه کہڂب ہے کہ اځکے ثبهہ اٽبٻ ہٍںها٭ٚہ کب  .3 ڇہ  ٍت کے ٍت ٽ٦

                                 
 

 ۔ 9(  ٍڈهح اٹؾغو / 1)
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ٍٸ اڇه ٭وّزڈں  ٍے ڇاٱ٬ ہٍں ځٍي ڇہ رپبٻ ٥ٺڈٻ عڈ اځجٍبء اڇه ه ٥ٺټ ٩ٍت 

ٍے ثچی عبځزے ہٍں عڈ کچڄ ہڈ چکب ہے اڇه ہڈځے  و٫ ٕبكه ہڈرے ہٍں ا کٍٞ

ڈٍّلہ ځہٍں ہے ۔ ڇہ ي ڇاال ہے ٍت اځکے ٥ٺټ ٽٍں ہے کڈئی ثچی چٍ ٍے پ اٿ 

پڈهی هڇئے ىٍٽڀ اځہٍں کے  ب کی رپبٻ ٹ٪بد ڇ ىثبځٍں ثچی عبځزے ہٍں اڇهكځٍ

 ۔ٹئے   ہے   

  اڇه ہټ کہزے ہٍں کہ ڇہ كٌگو اځَبځڈں کی ٝوػ اځَبٿ ہٍں اٿ ٽٍں کڈئی ٭وٯ ځہٍں

َڈةاٿ ٽٍں ٭ٲہب و٫ ڇہ ثبرٍں ٽڂ ځہٍں کورے عڂکب  ء ٥ٺپبء اڇه فٺٮبء ہٍں ٹٍکڀ ہټ اځکی ٝ

ٍے ٽڂ٤ کورے ہٍں اڇهورځہٍں ک ڇہ اپڂے ٹئے ك٥ڈی ه  ے ثٺکہ ڇہ اً  ثواءد کب ا١ہب

 (1)کورے ہٍں ۔

     

 ٌڈٻ ٥بّڈهہ اڇه ها٭ٚہ

٥ْوہ ٽٍں ٽؾب٭ٸ ڇ ٽ ها٭ٚہ ہو ٍبٷ غبٹٌ اڇه ځڈؽہ ڇٽبرټ کب اہزپبٻ ٽؾوٻ کے پہٺے 

ٍَڀ رے کورے ہٍںوکورے ہٍں ٍڑکڈں اڇه ٥بٻ ٍٽلاځڈں ٽٍں ٽ٢بہ ه  ۔ ّہبكد ؽ کی ٌبك گب

ه اٿ رپب ٍچيڇں  ٽٍں ؽيٿ ڇٽالٷ کے ا١ہبه کے ٹئے ٍٍبہ پڈّبک ىٌت رڀ کورے ہٍں اڇ

د ٍپغچزے ہٍں ٍبرڄ ہی چہوہ ځڈچڂب اڇه ٍٍڂہ کڈثی کوځب کڂلڅڈں اڇه پٹچڈں  ۔کڈ اہټ ٥جبك

ه   پو ٙوة ٹگبځب ٍَڀ کے ځ٦وے ٹگبځب اٿ کب ٦ّب ٍَڀ ٌب ؽ کپڑے پچبڑځب هڇځب اڇه ٌب ؽ

ٓ ۔ہے  ٍے ٌہ رپبٻ کبٻفب ـ کڈ کورے ہٍںٽؾوٻ کی كٍڈٌ ہو ٝڈه  ارڂب ہی ځہٍں  ۔ں ربهٌ

َے اٌواٿ ڇ٩ٍوہ ڇہبں پو فڈك اپڂے اڇپو  ڇہ ثٺکہ اٿ ٽپبٹک ٽٍں عہبں ها٭ٚہ آثبك ہٍں عٍ

                                 
 

ٓ / (  ٽٲلٽہ ځ٢بٻ اٹلٌڀ ٽؾپل اال٢٥پی 1) ة اٹ٦ٍْہ ڇاٹپز٦ہ /   ۔ 6ٹکزب
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 رٺڈاهڇں اڇه ىځغٍوڇں ٍے ٙوة ٹگبرے ہٍں ۔

ٌ ڇٽياؿ کب  ہڂ اڇه اځکے ٍّڈؿ اځکے اً کبٽٍڈی پو عڈ کہ كٌگو اٽزڈں کے ٹئے 

ٌک ٽورجہ ٽؾپل ؽَڀ آٷ کب٬ّ اٹ٪ٞبء عڈ کہ مه٦ٌہ ہے اځہٍں كاك ّغب٥ذ كٌزے ہٍں  ا

ٽوع٤ فٍبٷ کٍب عبرب ہے اً ٍے پڈچچب گٍب کہ اً اٽذ کے ٹڈگ عڈ څبں ها٭ٚہ کے 

 ً ً ٽٍں اٍکب کٍب فٍبٷ ہے ؟ ا ه چہوہ ځڈچزے اڇه پٍٹزے ہٍں ا ٍٍڂہ کڈثی کورے ہٍں اڇ

٦ََّبِئَو اٹَٺڄِ ٭َبَِځچَب ٽِْڀ  ڇََٽْڀ ٢ِ٦ٌَُْټ}۔ کی ر٢ٍ٦ټ ہے  ئوڈاة كٌب کہ ٌہ اهلل ر٦بٹی کے ٦ّبځے ع

ِة { ڈ َډ اْٹٲُُٺ ڈ ٍڈں کی عڈ ٥يد ڇ ر٢٦ٍټ کورے ہٍں ٌہ اٿ کے كٹڈں کی  ' اهلل کی (1)َرْٲ ځْبځ

 (2)پوہٍيگبهی کی كٹٍٸ ہے ۔

 

 ے ٽٍں ها٭ٚہ کب ٥ٲٍلہث٦ٍذ کے ٍٺَٺ

 
واه كٌزےؽکڈٽذ کے ٥الڇ٦ٍّہ ها٭ٚی  ہٍں چڂبځچہ '  ہ رپبٻ ؽکڈٽزڈں کڈ ثبٝٸ ٱ

ب٭ی ثْوػ اٹپبىځلاځی اڇه اٹ٪ٍجہ ٹٺڂ٦پبځی ' ٽٍں ع٦ٮو ٍے ٽڂٲڈٷ ہے کہ اځہڈں ځے کہب اٹک

٩ڈد '  (3)کہ ' کٸ هاٌۃ رو٭٤ ٱجٸ هاٌۃ اٹٲبئټ ٽچلی اٹوا٭ٚہ ٕبؽجہب ٝب

ٍے پہٺے "اٹٲبئټ"ہ کے ٽچلی ها٭ٚ کے عڈ ثچی ٥ٺټ ثٺڂل کٍب عبئے اً  کے ٥ٺټ 

                                 
 

 ۔  32(  اٹؾظ / 1)
ٴکی ٕؾٍؼ ؽلٌش ] ځجی ٕٺى اهلل ٥ٍٺڄ ڇٍٺټ(  اً کبٽٍڈی کب ڇہ ہو ٍبٷ اہزپبٻ کورےہٍں عجکہ 2) ٓ [ ٽٍں چہوہ ٖ

 ځجی ٕٺى اهلل ٥ٍٺڄ ڇٍٺټها٭ٚہ اهلل اځہٍں هٍڈا کوے  ٹٍکڀپٍٹڂے کپڑے پچبڑځے  ڇ٩ٍوہ ٍے ٽڂ٤ ٭وٽٌبب ہے 
هرے ہٍں کی ؽلٌش کڈ ك اه پو ٽب ڈ ڈں ٽٍں ٌہی ڇعہ ہے کہ ٌ پو ٍت ٍے  ځجی ٕٺى اهلل ٥ٍٺڄ ڇٍٺټٌہ رپبٻ ٭وٱ

 ٌىبكہ عچڈٹ ثڈٹڂے ڇاال ٭وٱہ ہے۔
ه اٹ٪ٍجہ ٹٺڂ٦پبځی / 3) ه / 321/  12(  اٹکب٭ی ثْوػ اٹپبىځلاځی اڇ ة اٹجؾب  ۔ 113/  25۔ ڇاځ٢و کزب
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٫ ٝب٩ڈد ہے اڇه عڈ ؽبکټ اهلل کی ٝ ثٺڂلکوځےڇاال ٍے ځہ ہڈ اٍکی اٝب٥ذ ٕو و٫ 

ثٺکہ ڇہ ١بٹټ ڇعبثو   ی اٝب٥ذ عبئي ځہٍں ہےاٍکاٍٺئے کہ   رٲٍہ کے ٝڈه پو ہڈگی

ٽنکڈهہ رپبٻ اڇٕب٫ کب اٝالٯ اپڂے اٽبٽڈں کڈ ها٭ٚہ  ۔ځہٍں ہے کے ٱبثٸ اڇه اٽبٽذ

ٍذ فٺٮبء هاّلٌڀ اثڈثکو   چچڈڑ کو رپبٻ ٽَٺٍپڀ ؽکبٻ پو کورے ہٍں عڀ ٽٍں ٍو ٭ہو

 ه ٥ضپبٿ هٙی اهلل ٥ڂہټ ہٍں ۔٥پو اڇ

ـ اڇه ثؾبه االځڈاه کب ٽئ ٹ٬ ہے ها٭ٚی اٹپغٺَی عڈ کہ اځکب اٌک گپواہ کڀ ٍّ

ٌّلڀ صالصہ کے ثبهے " اځچټ ٹټ ٌٶڈځڈا اال ٩بٕجٍڀ عبئوٌڀ ٽٍں ٹت کْب ہے  فٺٮبء ها

ڇاَفٌوڀ ڀ  "  ٽورٌلڀ ٥ڀ اٹٌلڀ ٹ٦ڂخ اهلل ٥ٍٺچټ ڇ٥ٺى ٽڀ رج٦چټ ٭ً ١ٺټ أڅٸ اٹجٍذ ٽڀ األڇٍٹ
ه ٌكڀ ٍے ٽورل رچے (1) ٍت ٩بٕت اڇه ١بٹټ اڇ   اٿ پو اڇه اڇٹٍڀ کہ ڇہ ٍت کے 

ٍں عڈ ٍذ کے ١ٺټ ٽٍں اځکی ارجب٣ پو ہٍں ٍت پو اهلل کی ٹ٦ڂذ ہڈ  ڇآفوٌڀ ٽ  ۔اڅٸ ث

ٌہ ٭وٽبٿ ہے اځکے اٽبٻ اٹپغٺَی کب عَکی کزبة ؽلٌش کے اڅټ ثڂٍبكی ٽٖبكه ٽٍں 

اځجٍبء ڇهٍٸ ٥ٺٍچټ اٹٖالح ڇاٹَالٻ کے ث٦ل  اٿ ٹڈگڈں کے ثبهے ٽٍں عڈ ّپبه ہڈری ہے

ٽٍں اپڂے ثڂبئے ہڈئے إڈٷ کی  ٽَٺپبٿ فٺٮبء کے ثبهے ۔اٽذ کے ٍت ا٭ٚٸ ٹڈگ ہٍں

د اڇه ١بٹټ ّپبه کورے ہٍں عڈ اځکے ٍبرڄ ر٦بڇٿ ثڂ بء پو ڇہ اٿ رپبٻ ٹڈگڈں کڈ ٝب٩ڈ

 کورے ہٍں ۔

ٌذ ٍے هڇا ځٲٸ کی ہے کہ  چڂبځچہ کٍٺڂی ځے اپڂی ٍڂل کے ٍبرڄ ٥پو ثڀ ؽڂ٢ٺہ 

ٍے اپڂے اځہڈں ځے کہب:" کہ  رچٍڈں کے ثبهے ٽٍں پڈچچب اٿ كڇ ٍبٽٍں اثڈ ٥جل اهلل 

بى٥ہ رچب اڇه اٿ كڇځڈں ځے اپڂب ٽٍں عچگڑا ڇرڂٍثڀ ٱوٗ ٌب ٽٍواس کے ثبهے عڂکے ٽب

                                 
 

ه / 1) ة اٹجؾب  ۔ 385/  4(  کزب
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بً ٌب ٽ٦بٽٺہ ؽبکټ ڇ ِ کٍب  کہ کٍب  ٽڈعڈكح ٥لاٹذٱذ کے پ اڇه  ؽالٷاٌَب کوځب ٽٍں پٍ

ٍپوك  عٌ ځے ؽٰ ٌب ثبٝٸ کب ٽ٦بٽٺہ اځکے : ٌب٭وٽب ًباځہڈں ځے عڈاث اً پوكهٍذ ہے ؟ 

ً کے ٹئے اځکی  کٍب گڈٌب ً ځے اپڂب ٽ٦بٽٺہ ٝب٩ڈد کے ؽڈاٹہ کٍب  اڇه عڈ ٭ٍٖٺہ ا کہ ا

ٍے ہڈگب اٍکب ٍٹڂب اٍکے ٹئے ؽواٻ ہے اگوچہ اٍکے ٹئے ؽٰ اڇه صبثذ ہڈ  و٫  ٝ

ً پو ٝب٩ڈد کب ؽکټ ہے ۔ٍاٍٺ  (1)ئے کہ ا

ٍے ثوثبك کوے[اهلل فٍپڂی] ش پو رجٖوہ کورے ہڈئے کہزب ہے کہ '   ا  ہپآئاً ؽٌل

ٍٝڀ ڇ ٱٚب َے ٍال ٍے ٽڂ٤ کورے ہٍں اڇه ٽ٦بٽالد  حفڈك اٌ و٫ ٽ٦بٽٺہ ٹے عبځے  کٍٞ

ٍے ر٦جٍو کورے ہٍں  هعڈ٣ کوځے  و٫  هعڈ٣ کڈ ٝب٩ڈد کی ٝ و٫  ٽٍں اځکی ٝ
ذ " کی ځڈٌں ٭ٖٸ ٽٍں عہبك کے(2) ٽڈٱ٤ پو رٲٍہ کب مکو  کزبة " اٹزٲٍہ ٭ی ٭ٲہ اہٸ اٹجٍ

ٍـ آٌہ اهلل ٽَٺټ اٹلڇاهی ځے ١بٹټ ؽبکټ کے  کورے ہڈئے آٌب ہے ) ڇہ عڈ کچڄ ٍپبؽۃ اٹْ

ٰ کی ہے اً کی ربٍئل ٽٍں آٌب ہے اڇه ١بٹټ  ٍے عڈ رؾٲٍ ٍبرڄ کبٻ کوځے کے ؽڈاٹے 

 ؽبکټ ٍے ٽواك ٍڂی ؽبکټ ہے ( ۔

رٍڀ ٱَپٍں ہٍں۔ کجچی ٽڈٹ٬ ٹکچزب ہے " ؽبکټ کے ٍبرڄ کَی کبٻ ٽٍں ّبٽٸ ہڈځے کی 

ٍے کہ ٽڈٽٍڂڀ  ٍذ  ه  3کجچبه اً ځ کی ٽْکالد كڇه کی عبئٍں اڇه اٿ کی ؽبعبد اڇ

ً ؽبٹذ ٽٍں ؽبکټ کے ٍبرڄ کبٻ کوځب ٽَزغت ہے۔  ٙوڇهٌبد کڈ پڈها کٍب عبئے۔ ا

ه  ٌبد ثچی اً کی ربئٍل کوری ہٍں۔ کجچی کجچب ٥پڈٽًب کبٻ کوځے پو اثچبهځے ڇاٹی هڇا

الد ٍڂڈاهځے اڇه آٍبځی کے ٹئے ) ؽبکټ کی اٝب٥ذ کورے ہڈئے اځَبٿ اپڂے ٽ٦بّی ؽب

                                 
 

 ۔ 5/  3ہ / ٍ۔ ٽڀ ال ٌؾٚوہ اٹٮٲ 301 / 6۔ اٹزچنٌت /  62/ 1(  اٹکب٭ی ٹٺکٺجڂی  / 1)
 ۔ 24(  اٹؾکڈٽبد االٍالٽٍہ / 2)

3
 مومنین ذے مراد اہل تریع ہیں۔ رافضہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں۔  
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ہذ کے ٍبرڄ عبئي ہے۔ ٕڈهد کوا  ( کبٻ کورب ہے۔ ٌہ 

ٌَی ٕڈهد ٽٍں اگو ٽڈٽٍڂڀ )اٹ٦ٍْہ( کے ٍبرڄ ثچالئی کوے اڇه اٿ کی  ا

ً کب کٮبهہ ہڈ عبئے گب۔ گيّزہ  ٍْں کوے رڈ ٌہ ا ڈّ ٙوڇهٌبد پڈهی کوځے کے ٹئے ک

د ٽٍں ثچی ا ه اٿ کی چڂل هڇاٌب ً کے عبئي ہڈځے کڈ ٽڈٽڂٍڀ کے ٍبرڄ اؽَبٿ اڇ

ذ کوری ہٍں۔ ٛ ہڈځے پو كالٹ  ٽْکالد کڈ کټ کوځے کے ٍبرڄ ٽْوڇ

 ٍِ کجچی کجچبه اځَبٿ اپڂی ؽڈائظ ٙوڇهٌہ )ثڂٍبكی ٙوڇهٌبد ( کے ؽٖڈٷ کے پ

د ٽٍں  ٌَی ٕڈه ځ٢و کڈئی کبٻ کورب ہے ربکہ اپڂی هڇىی هڇٹی کب اځز٢بٻ کو ٍکے۔ ا

 ۔1کے ٍبرڄ کبٻ کوځب عبئي ہے١بٹټ ؽبکټ 

 

ٍڈ ! آپ ځے كٌکچب کہ کٌ ٝوػ ٦ٍّہ ؽٚواد اہٺَڂذ ڇاٹغپب٥ذ کڈ  ٽَٺپبٿ ثچبئ

ٜ کے  ١بٹټ ٍپغچزے ہٍں اڇه کٌ ٝوػ ڇہ ٍڂی ؽکبٻ کے ٍبرڄ کبٻ کوځے کڈ ثہذ ّوائ

ً کبٻ ٍے ٦ٍّہ ٥ڈاٻ کڈ ٭بئلہ  ٍبرڄ ٽْوڇٛ کورے ہٍں عڀ ٽٍں اہټ ّوٛ ٌہ ہے کہ ا

ه ٌَی ٕڈ د ٽٍں ڇہ کبٻ عبئي ہڈ عبئے ا اڇه ٌہ ثبد رڈ ٍت کے ٽْبہلے ٽٍں پہڂچے۔ ا

ہے کہ ها٭ٚہ ها٭ٚی ؽکڈٽزڈں ہی کی اٝب٥ذ کورے ہٍں اڇه عہبں ثچی کبٻ کورے 

ڂی ٹڈگڈں کڈ  ِ ہڈری ہے کہٍ  ہٍں ڇہبں اپڂے ٹڈگڈں کڈ پکب کورے ہٍں اڇه اٿ کی کڈّ

ه کٍب عبئے ربکہ رپبٻ چٍيڇں پو اٿ کب ٽکپٸ کڂ ٍے كڇ ٹوڇٷ ہڈ۔ اهلل ر٦بٹٰی ٽَٺپبځڈں ڇہبں 

ٍے ثچبئے۔  کڈ اٿ کے ّو 

 

                                 
 

1
۱۵۳/  ۸کتاب التقیہ فی فقہ اہل البیت ، رقریر االبحاث ذماحۃ آیۃ ہللا مذلم الدواری      
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اہٺَڂذ اڇه ها٭ٚہ کے كهٽٍبٿ ٱوثذ اڇه ہټ آہڂگی پٍلا کوځے کب 

 ؽکټ
ٱبهٍئڀ کواٻ : ٽٍں ٌہبں پو كکزڈه ځبٕو اٹٲٮبهی کے اٿ ٽٚبٍٽڀ ٽٍں ٍے عڂہٍں 

ة ' َٽئٺۃ اٹزٲوٌت " ٽٍں ځٲٸ کٍب ہے کوځب کب٭ی ٍبرڈاں ٽٚپڈٿ مکو   اځہڈں ځے اپڂی کزب

 ٭وٽبرے ہٍں :  اً ٍَٺٺے ٽٍں ٍپغچزب ہڈں كکزڈه ؽٮ٢ہ اهلل

ه ہټ آہڂگی' اٿ ٹڈگڈں کے ٍبرڄ  ٱوآٿ پو ا٥زواٗ  ٱوثذ اڇ ٍَے ٽپکڀ ہے عڈ  ک

هکچزے ہٍں کہ ٱوآٿ کے  اً ثبد پو اٌپبٿربڇٌٸ کورے ہٍں اڇه  ٽٍں کورے ہٍں اڇه اً

ٍے ر٦جٍو کورے ٽڇہ اٽب(1)ئپہ پو آٍپبځی کزبثٍں ځبىٷ ہڈری ہٍں آث٦ل اځکے  د  ذ کڈ ځجڈ

ٍے  ڈہٍں ثٺکہ ائپہ ک ٍذ عڈ اځجی کے ثواثو ٌب اً  ه رڈؽٍل اٹڈہ واه كٌزے ہٍں اڇ ٭ٚٸ ٱ

د کب ٽؾڈه ہے اٍکی ثے عب ربڇٌٸ کورے ہٍں اڇه کہزے ہٍں کہ اً  رپبٻ اځجٍبء کی ك٥ڈ

ه ٍے ٽواك ائپہ کی اٝب٥ذ ہے اڇه اهلل کے ٍبرڄ ّوک ٌہ ہے کہ اځکے ٍبرڄ کَی اڇ

ٍڈٷ اهلل کے ا٭ٚٸ روٌڀ ٕؾبثہ کی رکٮٍو کورے ہٍں ۔ ه کی اٝب٥ذ کی عبئے اڇه ه اڇ

ٕؾبثہ کواٻ ؽَت افزال٫ هڇاٌبد کے ٥الڇہ رپبٻ ٕؾبثہ پو ٽورل  ٍرڀ چبه ٌب ٍبد 

ذ ۔ہڈځے کب ؽکټ ٹگبرے ہٍں ع٦ذ ڇ ٩ٍجٍ  اڇه اٽبٽذ ڇ ٥ٖپذ اڇه رٲٍہ کے ٥ٲبئل ځٍي ه

ٍے ٽا ٍے ٌکَو اٹگ ہڈچکے ڇه ثواءد کے ٱبئٸ ہڈځے کی ڇعہ  ٥ذ  َٺپبځڈں کی عپب

                                 
 

د ٽالؽ٢ہ ٭وٽبئے عٌ کے ثبهے ٽٍں ها٭ٚہ کہزے  ہٍبٹهٻ :اً (  ٱبهئٍڀ کوا1) ٌَی ٍڈه کے آفو ٽٍں اٌک ا
ها٭ٚی ځڈهی اٹٞجوٍی کی کزبة  د ' اٹڈالٌہ ' ہے عڈ  ه ڈ ٍ ه ڇہ  ن٫ کوكی گئی ہے اڇ ٍے ؽ ہٍں کہ ڇہ ٱوآٿ 

ة ' ٍے ځٲٸ کی گئی ہے  ً  –' ٭ٖٸ اٹقٞب ة کی اپڂی کزبځے عجکہ ٌہ اهلل پو عچڈٹ اڇه هك ہے اٍٺئے کہ ا
اهی ٹی ہے  ذ کی مٽہ ك َو َڇاِځَب َٹُڄ َٹؾَبِ٭٢ُڈَٿ{ ہټ ځے اٍے ځبىٷ ٍکب ہے اڇه ہټ ہی  }اِځَب َځؾُْڀ  ؽٮب١ َځَيٹْڂَب اٹنِْٵ

اٌَے ٥ٲبئل هکچڂے ڇاٹے ها٭ٚہ کے کٮو کے ثبهے ٽٍں کڈئی ہڈّپڂل  ذ کوځے ڇاٹے ہٍں ' ٍکب  اٍکی ؽٮب١
ة ہڈگب ۔ ٴ ٽزنثن  ّق
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 (1)ہٍں ۔

 

 :ها٭ٚہ کے ثبهے ٽٍں ائپہ ٍٺ٬ ڇفٺ٬ کے اٱڈاٷ
ـ االٍالٻ اثڀ رٍپٍہ ' هؽپہ اهلل هؽپۃ ڇا٦ٍۃ ' ٭وٽبرے ہٍں کہ " اہٸ ٥ٺټ  اً  ٍّ کب 

ٍے ىٌبكہ عچڈٹ ثڈٹڂے ڇاٹی  ثبد پو ارٮبٯ ہے کہ ها٭ٚہ رپبٻ عپب٥زڈں ٽٍں ٍت 

اٍی ٹئے ائپہ اٍالٻ اٿ ٍے اٿ کے ۔اٿ ٽٍں ٱلٌټ ہے  ڂبثڈٹ عپب٥ذ ہے اڇه عچڈٹ

ٍڈعہ ٍے اٽزٍبىی ٽ٦بٽٺہ   کچزے ہٍں ۔هعچڈٹ ک

ٍے ها٭ٚہ کے ثبهے اثڀ ٥جل اٹ٦ٌيي کب ثٍبٿ ہے کہ ا اّچت ٽبٻ ٽبٹک هؽپہ اهلل 

ً ٹئے "ٽٍں پڈچچب گٍب رڈ ٭وٽبٌب  ٌذ کوڇ ا ٍے هڇا ه ځہ ہی اٿ  د ځہ کوڇ اڇ کہ اٿ ٍے ثب

اځکب ہٍں اڇه ٌہ ثچی ٭وٽبٌب کہ عڈ ٹڈگ ٕؾبثہ کواٻ کڈ گبٹی كٌں  کہ ڇہ عچڈٹ ثڈٹزے

 ۔"ٌب ٭وٽبٌب کہ اٿ کب اٍالٻ ٽٍں کڈئی ؽٖہ ځہٍں    کڈئی ځبٻ ځہٍںاٍالٻ ٽٍں 

ٍو کورے ہڈئے ٭وٽبرے ہٍں }  َ ڈُٷاثڀ کضٍو اهلل ر٦بٹی کے اً ٱڈٷ کی رٮ ٍَُ اٹٺَِڄ  ُٽَؾَپٌل ه

ََِّلاُء ٥ََٺ ًْٚٺب ٽَِڀ اٹَٺِڄ  یڇَاَٹنٌِڀَ َٽ٦َُڄ أ اْٹٶُٮَبِه ُهؽََپبءُ ثٍََْڂُچْټ َرَواُڅْټ هَُٵ٦ًب ٍُغًَلا ٌَْجَزُ٪ڈَٿ َ٭

ڈْهَاِح ًِ اٹَز َُغُڈِك مَِٹٴَ ٽََضُٺچُټْ ٭ ڈِڅِچټْ ِٽْڀ أَصَوِ اٹ ًِ ُڇُع ْٙڈَاځًب ٍٍَِپبڅُټْ ٭ ٍِٸ   ڇَِه ًِ اْٹبِْځِغ َڇٽََضُٺُچټْ ٭

َْٞؤُڃ َ٭آَى ډ َٵيَْه٣ٍ أَْفَوَط َّ َڈ ٠ٍَ ِثِچُټ اْٹٶُٮَبهَ َڇ٥ََل  ٥ََٺیهَڃُ َ٭بٍَْز٪َْٺ٠َ َ٭بٍَْز ٍُڈٱِِڄ ٦ٌُِْغُت اٹيَُها٣َ ٹٍَِِ٪

ڈا َڇ٥َِپُٺڈا اٹَٖبِٹَؾبدِ ِٽْڂُچْټ َٽ٪ِْٮَوًح  (2)َڇَأْعًوا ٢ِ٥ًٍَپب{   اٹَٺڄُ اَٹنٌَِڀ آَٽُڂ

                                 
 
بٕو اٹٲٮبهی (  ٽَئٺۃ اٹزٲوٌت كک1) ه  ځ  ۔ 302/  2ؽٮ٢ہ اهلل ڇځٮ٤ اٹَپٺٍپڀ ثپب کزت /  زڈ

 
 (۔29)(  اٹٮزؼ /2)
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ٌذ ٍے اٽبٻ ٽبٹک هؽپۃ اهلل ٥ٺٍہ  اً ٌذ کے ٽٞبثٰاځے آ ها٭ٚہ کی رکٮٍو  اٿ ٌک هڇا

ٛ ک ٍزڂجب ٍے ث٪٘ هکچزے ہٍں ےہ ٍبکب ا ها٭ٚہ " : ٭وٽبرے ہٍں   اٽبٻ ٽبٹکعڈ ٕؾبثہ 

ٍے ث٪٘ هکچزے ہٍں اڇه عڈ  ٍے ث٪٘ ڇ٥لاڇد هکچٕؾبثہ  ذ ٕؾبثہ  ے  ڇہ اً آٌ

 ۔ "کی ثڂٍبك پو کب٭و ہے 

ذ اچچب اڇه  ٸ ثبٹکاٽبٻ ٱوٝجی ٭وٽبرے ہٍں : کہ' عڈ کچڄ اٽبٻ ٽبٹک ځے ٭وٽبٌب ہے ثہ

ٍٴ کوٌ ۔كهٍذ ٭وٽبٌب ہے ٍے کَی کی رڂٲ گب ٌب ٹ٦ڀ ڇ٦ٝڀ پٌ عڈ ّقٴ ٕؾبثہ ٽٍں 

ه وٱاً ځے اهلل پو هك کٍب اڇه ٽَٺپبځڈں کی ّو٦ٌذ کڈ ثبٝٸ  ٍے کبٻ ٹے گب گڈٌب کہ ا

  (1)ٌكب ۔

ٍے ؽوٽٺہ ځے ثٍبٿ کٍب کہ ٽٍں ځے ّب٭٦ی هؽپہ اهلل کڈ  اثڈ ؽبرټ ٭وٽبرے ہٍں کہ ہټ 

ٍے "بهہے رچے کہ ٭وٽبرے ٍڂب ہے  ڇہ ٭وٽ عچڈٹی گڈاہی ٌكڂے ىٌبكہ ٽٍں ځے ها٭ٚہ 

 ۔ "کڈ ځہٍں كٌکچب اڇه ڇاال کَی 

ٌيٌل ثڀ ہبهڇٿ کڈ ٭وٽبرے ہڈئے ٍڂب کہ ڇہ ٽٍں ځے ٭وٽبرے ہٍں کہ اڇه ٽڈٽٸ ثڀ اہبة 

ل٥ذ کی ثبد ٹکچی عبٍکزی ہے عت رک کہ ڇہ اپڂی "هہے رچے کہ  ہکہ ہو ٕبؽت ث

٥ڈد ځہ كے هہب ہ و٫ ك ل٥ذ کی ٝ ٍڈائے ها٭ٚہ کے ٍاٺئے کہ ڇہ عچڈٹ ثڈٹزے ث ڈ 

 ۔  "ہٍں

وٌک کڈ ٭وٽبرے ہ ڈئے ٍڂب ہے کہ ٽؾپل ثڀ ٦ٍٍل االٕجچبځی ٭وٽبرے ہٍں کہ ٽٍں ځے ّ

ٍے ٥ٺټ ؽبٕٸ کو ٍڈائے ها٭ٚہ کے عٌہو اً ّقٴ   ۔رپہبهی ٽالٱبد ہڈ ٍے ڇ 

                                 
 

بٕو اٹٲٮبهی  1)  ۔ 1250/  3(  إڈٷ ٽنڅت اٹ٦ٍْہ االٽبٽٍہ االصڂب٥ْوٌہ / ك ځ
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ش گچڑرے ً ٹئے ٥ٺټ ؽبٕٸ ځہ کوڇ کٍڈځکہ ڇہ اؽبٌك ٍے ا ٍے كٌہٍں  ها٭ٚہ  ڀ اڇه ا

ّوٌک ثڀ ٥جل اهلل ہٍں ۔ ۔ٍپغچزے ہٍں  ّوٌک ٍے ٽواك کڈ٭ہ کے ٱبٙی 

اڇه ٽ٦بڇٌہ ٭وٽبرے ہٍں کہ ٽٍں ځے ا٥پِ کڈ کہزے ہڈئے ٍڂب ہے کہ ٽٍں ځے      

ناة ہی کہزے }ها٭ٚہ کڈ{ ٹڈگڈں کڈ كٌکچب ہے ٹڈگ اځہٍں  ٽ٪ٍوہ ثڀ کی ٽواك  اً ہٍںک

ناة کے ه٭ٲبء ۔  (1)٦ٍٍل اٹوا٭ٚی اٹک

ٍـ اال     ٍالٻ اثڀ ٍرپٍہ هؽپہ اهلل ائپہ ٍٺ٬ کے اٱڈاٷ پو ر٦ٺٍٲب ٭وٽبرے ہٍں کہ ها٭ٚہ ّ

ذ ىځلٱہ اڇه اٹؾبك اڇه ٥پلا ڇٱٖلا عچڈٹ ثڈٹڂب ہے عڈ کہ اٿ ذ  کی إٸ ثل٥ ٽٍں ثہ

ذ ٽب كهٍ ے اً ٱڈٷ کی ثڂٍبك پو  ٍے اپڂ ٍں کہ ' كٌڂڂب اٹزٲٍہ ' ہپبها زے ہځىٌبكہ ہے اڇه ڇہ ا

ً  کہ اپڂی ىثبٿ ٍے ڇہ ثبد کہے عڈ َبٿٽٮہڈٻ ٌہ ہے کہ اځرٲٍہ ہے اڇه رٲٍہ کب  ٌكڀ ا

َز٪وٯ رڈ ٌہ  ؽبالځکہ ہڈ کے كٷ ٽٍں ځہ ٍواٍو عچڈٹ اڇه ځٮبٯ ہے اڇه ڇہ اٍی ٽٍں ٽ

 کب ٽٲڈٹہ ہے  ىثبٿ ٍعَب کہ ٥وثی ۔ہٍں

 ر سرک گئی ۔مجهے اپنب مرض دیک کہ   ' ومتنی بدائهب وانسلت ' 

ہٍں کہ ٽٍں ځے اپڂے ڇاٹل ٽؾزوٻ ٍے ها٭ٚہ کے ٥جل اهلل ثڀ اؽپل ثڀ ؽڂجٸ ٭وٽبرے 

و ٍت ڇّزټ کورے ہٍں۔ ٍڈاٷ کٍب رڈ ٭وٽبٌب کہ ڇہ عڈ اثڈثکو ڇ٥پو پ  ثبهے ٽٍں 

هٙی اهلل ٥ڂہپب کے ٽز٦ٺٰ پڈچچب گٍب رڈ ٭وٽبٌب کہ  اثڈثکو ڇ٥پوٍے اڇه اٽبٻ اؽپل     

ٍے ثو ٍے ث٪٘ ڇ٥لاڇد هکچزے ہٍں اٿ  اءد اٿ پو هؽپذ کی ك٥ب کوڇ اڇه عڈ اٿ 

 (1)ڇ ۔ كکو

                                 
 

ـ االٍالٻ ثڀ رٍپٍہ هؽپہ اهلل 1)  ۔ 68/  1{ اٹپٖله اٹَبثٰ ٕ۔ } 60 – 59/  1(  ٽڂچبط اٹَڂہ  ٹٍْ
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ثکو اٹپوڇىی ٍے ځٲٸ کٍب ہے ڇہ کہزے ہٍں کہ ٽٍں ځے اثڈ ٥جل اهلل ٍے اثڈ  ځے  فالٷ

ٍڈاٷ کٍب کہ عڈ اثڈثکو ڇ٥پو اڇه ٥بئْہ هٙی اهلل ٥ڂہټ کڈ  اً ّقٴ کے ثبهے ٽٍں 

 (2)۔وہ اٍالٻ ٽٍں ہی ځہٍں ٍپغچزب گبٹی كے اځہڈں ځے ٭وٽبٌب کہ ٽٍں اٍے كائ

ٌذ کورے ہڈئے ٸ اٹکوٽبځی ځے ث ؽوة ثڀکہزے ہٍں کہ ٽغچے  فالٷ هڇا بفجو اٍپب٥ٍ

ڈٍی ثڀ ہبهڇٿ ثڀ ٌىبك ځے ٭وٽبٌب ڇہ کہزے ہٍں کہ ٽٍں کٍب ڇہ ٭وٽبرے ہٍں کہ ٽغڄ ٍے  ٽ

قٴ کے ثبهے ٽٍں پڈچڄ ځے ّ ً ٭وٌبثی کڈ کہزے ہڈئے ٍڂب عت اٌک آكٽی اٿ ٍے ا

 ئےځپبى عڂبىہ پڑڅی عب  اڇه کٍب اً کیڇہ کب٭و ہے   آٌبهہب رچب عڈ اثڈثکو کڈ گبٹی كے 

 (3)گی ؟ ٭وٽبٌب ځہٍں ۔

ڇٱذ اثڀ ؽيٻ ځے    ً ٖبهی ٍے ٽڂب١وہ کو هہے رچے اڇه  عتا ٖبهی ڇہ ځ  ځ

ها٭ٚہ ٽَٺپبٿ ځہٍں ہٍں  " ٭وٽبٌبها٭ٚہ کی کزبثٍں اٿ پو هك کوځے کے ٹئے الرے رچے 

غذ ځہٍں ہے   اٿ کب ٱڈٷ كٌڀ ١ہڈه ےاً ٭وٱثٺکہ پو ؽ ڇٍ ٺیځجی ٕ کب  کی  ٺټاهلل ٥ٺٍڄ 

ٌ ٍبٷ ث ١ہڈه ۔ گڈٌب کہ٦ل ہڈا ہےڇ٭بد کے پچٍ اٿ ٹڈگڈں [ اهلل اځہٍں ثوثبك  کوے ] اٿ کب 

ك٥ڈد ٱجڈٷ  ٍے ہڈا  کیکوځے کی  ٘ اڇڇعہ  ٍے ث٪ اڇدعڈ كٌڀ اٍالٻ  هکچزے  ه ٥ل

ٍزہ  ہٍں  ٖبهی کے ها ه ځ ٌہڈك اڇ َی عپب٥ذ ہے عڈ کٮو اڇه رکنٌت ٽٍں  اٌک اٌ اڇه ٌہ 

 (4)پو ہے۔

ه٥ہ اٹواىی ٍے کَی  ڈ کہ٭وٽبرے ہٍں کہ 'عت ٌكکچ اثڈ ى کڈئی ّقٴ ٕؾبثہ ٽٍں 

ٰ ہے ۔ ٴ ڇ رؾٲٍو کو هہب ہے رڈ عبٿ ٹڈ کہ ڇہ ىځلٌ  کی رڂٲٍ
                                                                                                                

 
 ۔ 352/  3ٸ ڇاٹوٍبئٸ اٹپوڇٌہ ٥ڀ االٽبٻ اؽپل ثڀ ؽڂجٸ ٹ٦جل االٹہ ثڀ ٍٍٺپبٿ االؽپل / (  اٹپَبئ1)
ً ٽٍں اٽب 493/  3(  اٹَڂۃ ٹٺقالٷ /2) ذ ہے ۔ ٻ۔ ا  اؽپل کی عبځت ٍے ها٭ٚہ کے رکٮٍو کی ڇٙبؽ
 ۔ 499/  3(  اٹَڂۃ ٹٺقالٷ / 3)
 ۔  78/  2(  اٹٮٚٸ ٭ی اٹپٺٸ ڇاٹڂؾٸ الثڀ ؽيٻ / 4)
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٦َڈكٌۃ ٍے اٌکاٹٺغڂۃ اٹلائپہ ٹال٭زبء  ٍڈاٷ کٍب گٍب کہ ٍبئٸ اڇه  ثبٹپپٺکۃ اٹ٦وثٍۃ اٹ

ٱوٌت ٍکڈٿ پنٌو ہے ّپبٹی ؽلڇك اٍکے ٍبرڄ اٌک عپب٥ذ   ڇہبںٽٍں ٥واٱی ٽوکي کے 

ه  پو ٘ ٹڈگ کچبرے ہٍں اڇ ه عپب٥ذ ع٦ٮوٌہ کے ٽنڅت پو ہے عڂکب مثٍؾہ ث٦ اٌک اڇ

٘ ځہٍں کچبرے ہټ پڈچچڂب ٌہ چبہزے ہٍں کہ کٍب ہپبهے ٹئے اځکب مثٍؾہ ؽالٷ ہے  اً ث٦

َڀ  ہټ عبځزے ہٍں کہ ڇہ اپڂ ؽبٷ ٽٍں کہ ٍَڀ ی آٍبځی اڇه پٌوْبځی کے ٽڈٱ٤ پو ٥ٺی ؽ ؽ

ـ ٥جل د کڈ پکبهرے ااڇه كٌگو ٍبك ٍـ اثڀ ثبى کی ٕلاهد ٽٍں ٍّ ّ ہٍں رڈ ٹغڂہ ځے 

ٍـ ٥جل اهلل ثڀ ٦ٍڈك ' عياڅاٹوىاٯ اٹ٦ٮٍٮی ّ ـٍ ٥جل اهلل ثڀ ٩لٌبٿ  ټ اهلل فٍو اٹغياء '   ّ

اة كٌب۔ ٍے عڈ   کے ر٦بڇٿ 

 ح ڇاٹَالٻ ٥ٺی هٍڈٹہ ڇآٹہ ڇٕؾجہ ڇث٦ل : اٹؾپل هلل ڇؽلہ ڇاٹٖالعڈاة : 

٥ذ ٍبئاگو ٽ٦بٽٺہ اٌَب ہی ہے عٍَب کہ   عڈ ٸ ځے مکو کٍب ہے کہ ع٦ٮوٌہ کی ڇہ عپب

ٍے ٽورل    ؽَڀ   ٥ٺی ٍَڀ اڇه كٌگو ٍبكاد کڈ پکبهرے ہٍں رڈ ڇہ ٽْوک اڇه اٍالٻ  ؽ

اً پو  ۔اٹ٦ٍبم ثبهلل ۔ہٍں اځکب مثٍؾہ کچبځب ؽالٷ ځہٍں ہے اٍٺئے کہ ڇہ ٽوكاه ہے اگو چہ ڇہ 

 (1)ٍٹزے ہڈں ۔ ثچی اهلل کب ځبٻ

ـ ٥جل اهلل ثڀ ٍڈاٷ کٍب گٍب عڈ ٍےغجٌوڀ ؽٮ٢ہ اهلل اٹ پڀ٥جلاٹوؽ ٍّ ٍٞوػ کہ کچڄ  اٌک  ا

ـ ": ہپبهے ّہو ٽٍں اٌک ها٭ٚ ذ  یرچب ٭ٍٚٺۃ اٹٍْ ً اہٸ ٍڂ ب عٌ کے پ ٱٖبئی ہے 

اٍی ٝوػ ث٦٘ ہڈٹٺڈں ڇاٹے ثچی اً ہٍں عبرے ے ځکے ٹڈگ اپڂب مثٍؾہ مثؼ کوڇا

ٍڈ یها٭ٚ اٿ ٍے  ڈں  رں ٍے ر٦ٺٲبد ڇٽ٦بٽالد کورے ہٍٱٖبئی ٌب كٌگو ها٭ٚہ ٱٖبئ

                                 
 

ٓ /  (  ٭زبڇی1)  ۔ 264اٹٺغڂۃ اٹلائپہ ٹال٭زبء ثبٹپپٺکۃ اٹ٦وثٍۃ اٹ٦َڈكٌۃ / 
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ا٭زڈځب ٲبد اڇه ٽ٦بٽالد کب کٍب ؽکټ ہے اڇه کٍب اٿ کب مثٍؾہ ؽالٷ ہے ٌب ؽواٻ ؟ ر٦ٺ

زڈ٭ٍٰ۔ ڇ٥ٺٍکټ اٹَالٻ ڇهؽپۃ اهلل ڇثوکبرہ ۔ عڈٌهڀ ڇاهلل ڇٹی اٹ   ٽب

  ؽالٷ ځہٍں ہےکب کچبځب مثٍؾہ مثؼ کوځب اڇه اً ها٭ٚی کب آپ ځے عڈاة ٭وٽبٌب "

ٌذ ٽْوک ہے  ڇہ ٍْہ ؽٚ ها٭ٚہ کی اکضو رڂگی اڇه ود ٥ٺی ثڀ اثی ٝبٹت کڈ ہپ

ٍں  پکبهرے  هہزے ٍںٝڈا٫ ڇ ٦ٍی ِٽ هڇاٽٍں ٌہبں رک کہ ٥و٭بد  ٍآڈكگی اڇه اځکی  ہ

ڈ ثچً پکبهرے ہٍں ۔عٍَب کہ ثبهہ اڇالك ڇ كٌگو ہټ  ځے  اځہٍں اٌَب کورے ٍڂب ہے   بائپخ ٵ

ٍے اهرلاك ہاکجو ک واڇه ٌہ ّ َےاڇه اٍالٻ  ً پو ٱزٸ کے ٽ  ۔ٍڀہزؾٰ  اڇه ڇہ ا

ود ٥ٺی هٙی اهلل ٥اٍی ٝوػ ڇہ ؽ ه  ڂہ کے اڇٕب٫ٚ ٵورے ہٍں اڇ ٽٍں ثہی ٩ٺڈ 

ٌَے اڇٕب٫ و٫ اهلل اځہٍں ا ذ  ٍے ٽز٬ٖ کورے ہٍں عڈ ٕ كهٍ ر٦بٹی ٍکٺئے ہی 

اڇه ڇہ اٍکی  –٥و٭بد ٽٍں ٍڂبہے  }ها٭ٚہ کڈ{ عٍَب کہ ہټ ځے اځہٍں – اڇهٽڂبٍت ہٍں

ٍے آٍپبٿ ہڂب ہے ہے کہ ؽٚود ٥ٺی ها٭ٚہ کب ک  ٽورل ہڈ عبرے ہٍں ٌہ ڇعہ  ىٽٍں ڇ 

و٫ کے ٽبٹک   ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔کے ٽبٹک ځٮ٤ ڇځٲٖبٿ   ٍے آگبہ ٩ٍت کے ٥ٺټ ٽٍں رٖ

 ۔ڇ٩ٍوہ ہٍں

ٝوػ ڇہ ٱوآٿ پو ا٥زواٗ کورے ہٍں اڇه ٌہ ٥ٍٲلہ هکہزے ہٍں کہ ٕؾبثہ ځے  اً

َی چٍيٌں ؽن٫ کوكی ہٍں عڂکب ر٦ٺٰ اہٸ ثٍ هك ڇ ثلٷاً ٽٍں  ذ کوکے ثہذ ٍبهی اٌ

ٍے رچب اً ٹئے ڇہ ٱوآٿ کی اٱزلاء ځہٍں کورے اڇه ځہ ہی اٍے  ؛ٍے اڇه اځکے ا٥لاء 

 ۔كٹٍٸ ٽبځزے ہٍں
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ٍے فٺٮبء صالصہ اڇه كٌگو ٥ْوہ ٽجْوہ  فبٓ ٝڈه  د عٍَب کہ اکبثو ٕؾبثہ  اٽچب

ه پو ؽٚود اځٌ عبثو اثڈہوٌوہ  ڇٍوے ٽْبہٍو ٕؾبثہ ٽضبٷ کے ٝڈ اٹپڈٽڂٍڀ اڇه ك

ش کڈ ځہٍں ٽبځزے کورے ہٍں اپو ٹ٦ڀ ڇ٦ٝڀ هٙی اهلل ٥ڂچټ ڇ٩ٍوہ   اٍٺئے ڇه اځکی اؽبٌك

ٍذ کے ثبهے ٽٍں عڈ  ۔رٖڈه ڇفٍبالد ٽٍں کٮبه ہٍں اځکے ٌہ رپبٻ کہ ؽزی کہ اہٸ ث

ش ٕؾٍؾ ش پو ٥پٸ ځہٍں کورے  ٽٍں ٍڀاؽبٌك ہٍں اځکے ٥الڇہ ٕؾٍٍؾڀ کی كٌگو اؽبٌك

ٍے ڇاثَزہ هڅزے ہٍں کہ عڀ  ۔ثٺکہہٍں  ش  ٌَی عچڈٹی اؽبٌك ٽٍں اځکے فال٫ کڈئی ا

ٍے ڇہ ثبرٍں ځکبرے۔كٹٍٸ ځہ څڈ  ٭ٲذ کورے ہٍں اڇه ىثبں  ہٍں عڈ  اٍکے ثبڇعڈك ڇہ ٽڂب

اڇه ڇہ ثبد ١بڅو کورے ہٍں عڈ كٷ ٽٍں چچپی ہڈئی  ۔ہےكٷ کی ثبد کے فال٫ څڈری 

بً رٲٍہ ځہ ہڈ بً كٌڀ ځہٍں  ثبد کے فال٫ څڈری ہے اڇه کہزے ہٍں کہ عَکے پ اٍکے پ

فڈد اڇه ٽؾجذ کب ك٥ڈی ٱبثٸ ٱجڈٷ ځہٍں ہے ے اځکٍَئہے اٍٺ ۔ ځٮبٯ اځکب ٥ٍٲلہ ہے۔ی ا

  1ٻ ڇٕٺی اهلل ٽؾپل ڇآٹہ ٍڇٺټ۔ڃکٮی اهلل ّو

 ځبٻ ځہبك ٍڈهح ڇالٌذ

ٌڈٻ ٢٥ٍټ نٌڀ آٽڂڈا آٽڂڈا ثبٹڂڈهٌڀ اځيٹڂبڅب اٹٌباٌچ ة   پب ٌزٺڈٿ ٥ٺٍکټ آٌبری ڇٌؾنهاځکټ ٥نا

د عڂہٍں ہټ ځځڈٌهڀ پو اٌپبٿ الڇ  اے اٌپبٿ ڇاٹڈ  ے ځبىٷ ٭وٽبٌب ہے عڈرټ پو ٽٍوی آٌب

ةٍ ے فجوكاه کورے ہٍں   ه ثڑے كٿ کے ٥نا  -رالڇد کورے ہٍں اڇ

                                 
 

ذ ٕبكه ہڈا رچب عجکہ ها٭ٚہ کے ٍبرڄ ر٦بٽٸ کے ثبهے ٽٍں  1 ـ کب ٌہ ٭زڈی اً ڇٱ ٴٍّ ٴ۱ ہغوی ٽٍں اٿ ٍے  ۱
و٫ ها٭ٚہ کی رکٮٍو کب  ہی ځے ٕ ٍـ عجٌوڀ  ّ ٌک روكك کڈ ڇاٙؼ کورب چٺڈں کہ  ٌہبٿ ٽٍں ا ڈاٷ ٍکب ٍگب رچب  ٍ

د ٌہ ہے کہ ائپہ ٍٺ٬ ٍے ٹٍکو ائپہ فٺ٬ رک رپبٻ ځے ها٭ٚہ کی رکٮٍو کی ٭زڈی ځ ہٍں ٌكب ہے ۔ ٕؾٍؼ ثب
ذ کب ٥نه فزټ ہڈچکب ہے۔  ه عہبٹ ذ ٱبئټ ہڈچکی ہے اڇ  ہے ۔ اٍٺئے کہ اٿ ؽغ
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ٍے ہٍں اڇه ٽٍں      -پب ٽڀ ث٦٘ ڇاځب اٹَپ٤ٍ اٹ٦ٍٺټ ځڈهاٿ ث٦ٚچ ٘ ث٦٘  ځڈهٌڀ ث٦

ڈں   ۔ٍڂڂے عبځڂے ڇاال ہ

 

 -ځ٦ٍټ  ٍهڈٹہ ٭ی آٌبد ٹہټ عڂبد  اٿ اٹنٌڀ ٌڈ٭ڈٿ ڇ

ٍڈٷ ٍ  ڈگ ه  ں گے اځکے ٹئے عڂبد ځ٦ٍټ ہے ۔کوٌپڈها ے کٍب ہڈا اپڂبڇ٥لہ ٌٲٍڂب عڈ ٹ

ٍڈٷ ٥ٺٍہ ٌٮٚڈٿ ٭ی اٹغچڇ  ٍټ اٹنٌڀ کٮوڇا ٽڀ ث٦لٽب آٽڂڈا ثڂٲٚچټ ٽٍضبٱچټ ڇٽب ٥بكڅټ اٹو

ڈٷ ٍے ٝوػ عڈ ٹڈگ اٌپبٿ کے ث٦ل اپڂے ٥چ اڇه اٍی ل ڇپٍپبٿ کڈ رڈڑ کو اڇه هٍ

ٍے ٽکو کو کٮو کب اهرٶکئے  عبئٍں  ہ عہڂټ ٽٍں ڈاٷ كئےبة کوٌں گے ڇہڈئے ڇ٥لڇں 

 گے .

ٌَٲڈٿ ٽڀ عچٍټ ټ ڇ٥ٖڈ١ٺپڈا اځٮَ ٍڈٷ اڇٹئک   ا اٹڈؽی اٹو

ٮٌ پو ١ هٍڈٷ کی ځب٭وٽبځی کی ٺټ کٍب اڇه ڇاٿ ٹڈگڈں ځے اپڂے ځ ذ کوكہ   اځہیٍٕ

 ڈں کڈ کہڈٹزب ہڈا پبځی پالٌب عبئے گب۔ٹڈگ

پڈاد ڇاالهٗځڈهااٿ اهلل اٹنی  ٽڀ اٹپڈٽڂٍڀ  ٽڀ اٹپالئکۃ ڇع٦ٸثپبّ بء ڇ إٞٮی  ٹَ

 ؽپڀ اٹوٍؽټ ڈ اٹوال اٹہ اال څ ْبءٌآڇٹئک ٭ی فٺٲہ ٌٮ٦ٸ اهلل ٽب 

وّ ٌٲٍڂب اهلل ر٦بٹی ځے ىٍٽڀ ڇ آٍپبٿ عٍَب چبہب ٽڂڈه عٌ ٍے کوكٌب اڇه ٭ زڈں ٽٍں ٍے 

ه اځہٍں ٽڈٽڀ ثڂبٌب ٌہ ٍت اٍکی ٽقٺڈٯ ہٍں چبہب افزٍبه کو  اهلل ر٦بٹی عڈ چبہزب ہے . ٹٍباڇ

ٍڈا ک  .ڈئی ٽ٦جڈكځہٍں ڇہ هؽپڀ ڇهٍؽټ ہے کورب ہے اً کے 

  .ٹٍټ ٌّللٱل ٽکو اٹنٌڀ ٽڀ ٱجٺچټ ثوٍٺچټ ٭بفنڅټ ثپکوڅټ اٿ أفنی أ

ٍے پہٺے ٹڈگڈں ځے  ڈٹاً  اً ځے اځہٍں اځکے  ڈں کے ٍبرڄ ٽکوڇ٭وٌت کٍب اپڂے ٍه

و٭ذ ثڑی كهكځبک ہے ٹے گو٭ذ ٽٍںٍےٽکو کی ڇعہ    ۔ٹٍب۔ٌٲٍڂب ٽٍوی گ
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َجڈا ڇع٦ٺچټ ٹکټ رنکوح ٭ال رزٲڈٿ { } اٿ اهلل ٱل اڅٺک ٥بكا ڇ  صپڈكا ثپب ک

ثڂبء پو ہالک کو کے رپہبهے ٹئے اځہٍں اهلل ر٦بٹی ځے ٥بك ڇ صپڈك کڈ اځکے ا٥پبٷ کی 

 ٥جود ڇٌبك گبه ثڂبكٌب پچو ثچی رټ ڈهرے کٍڈں ځہٍں ہڈ  ۔

 

 .ڇٽڀ ٽ٦ہ اعپ٦ٍڀ  ا٩وٱزڄڇ٭و٥ڈٿ ثپب ٝ٪ی ٥ٺی ٽڈٍی ڇافٍہ څبهڇٿ 

ه ا ٍکے رپبٻ ٽزج٦ٍڀ کڈ ٽڈٍی اڇه اځکے ثچبئی ہبهڇٿ پو ٍوکْی ٽٍں ځے ٭و٥ڈٿ اڇ

 کوځے کے عوٻ ٽٍں ڈثڈ کو ہالک کوكٌب ۔

 ٍٹکڈٿ ٹکټ آٌۃ ڇاٿ اکضوکټ ٭بٍٲڈٿ 

٭بٍٰ ہٍں ۔ ٍے اکضو ٹڈگ  ڈ اڇه رټ ٽٍں   ربکہ رپہبهے ٹئے ځْبځی ہ

  .ڈٿ٦ٍڈٿ اٹغڈاة ٍؽڀٌ َؤٹٌڈٻ اٹؾْو ٭ال ٌَزٞ ٭ً اٿ اهلل ٌغپ٦چټ

ٍڈاٷ کٍب عبئے گب رڈاهلل اځہٍں ؽْ ٍے   اة ځہٍں  ڇڃ و کے كٿ عپ٤ کوٌگب پٌ عت اٿ  عڈ

 كے ٍکٍں گے ۔

  .ٿ اٹغؾٍټ ٽبڇاڅټ ڇاٿ اهلل ٥ٺٍټ ؽٍکټا

 .عچڂټ اځکب ٹچکبځہ ہڈگب اڇه اهلل ر٦بٹی ٥ٺٍټ ڇؽٍکټ ہے 

ٍڈٷ ثٺ٨ اځناهي ٭َڈ٫  ٍڈٷ ٽٍوا ڈهاځب اٿ رک پڂہڈځچب ڇہ     .٦ٺپڈٿٌٌؤٌچب اٹو اے ه

 ٍں گے ۔٥ڂٲوٌت عبٿ ٹ
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فَو اٹنٌڀ ٵبځڈا ٥ڀ آٌبرً ڇؽٶپً ٽ٦وٙڈٿ  ٍے ا٥واٗ   ٱل  ٌبد اڇه ؽکټ  عڈ ٽٍوی آ

ڇه فَبهہ ٽٍں ہٍں ۔  کورے ہٍں ځٲٖبٿ ا

 

 

 

لٳ أځً عٌيزچټ عڂبد اٹڂ٦ٍټ   .ٽضٸ اٹٌنڀ ٌڈ٭ڈٿ ث٦چ

ٍے کٍب ہڈا ڇ٥لہ پڈها کوٌں ہټ اځہٍں ثلٹہ ٽٍں عڂذ ځ٦ٍټ ٥ٞب کوٌں گے ۔  عڈ ٹڈگ رغڄ 

 .اهلل ر٦بٹی ثڑی ٽ٪ٮود اڇه اعو ٢ٍ٥ټ ڇاال ہے  ٽ٪ٮوح ڇأعو ٢ٍ٥ټ اٿ اهلل ٹنڇ 

ٍڈں ٽٍں ٍے ہٍں . ڇاٿ ٥ٍٺب ٽڀ اٹپزٍٲڀ    .اڇه ٥ٺی ٽزٲ

ٌڈٻ اٹٌلڀ  ڈها ؽٰ كٌں گے  .ڇاځب ٹڂڈ٭ٍڄ ؽٲڄ  ٍے اٍکب پڈها پ   .اڇه ہټ ثوڇى عيا ا

ٍے ٩ب٭ٸ ځہٍں  ٽب ځؾڀ ٥ڀ ١ٺپڄ ث٪ب٭ٍٺڀ   .ہټ اٿ پو ہڈځے ڇاٹے ١ٺټ 

ْیځےاڇه ہټ   .ڃ ٥ٺى أڅٺٴ أعپ٦ٍڀڇٵوٽڂب  ۔آپ کے رپبٻ اہٸ ڇ٥ٍبٷ پو ٥ٺی کڈ رکوٌټ ثق

ٕجو ڇاٹے ہٍں  ۔  ٭بځڄ ڇمٌهزڄ ٹٖبثوڇٿ   ۔ڇہ اڇه اځکی اڇالك 

 اڇه اځکب كّپڀ ٽغوٽڈں کب اٽبٻ ہے   ۔ڇاٿ ٥لڇڅټ اٽبٻ اٹپغوٍٽڀ 

ٍَزټ ٽب ڇ٥لٵټ اهلل ٱٸ ٹٺنٌڀ ٵٮوڇا ث٦ل ٽب آٽڂڈا ٝٺجزټ ٌىڂخ اٹؾٍڈح اٹلځٍب ڇاٍز٦غٺزټ ثچب  ڇځ

 ڇهٍڈٹڄ ڇځٲٚزټ اٹ٦چل ٽڀ ث٦ل رڈٵٍلڅب ڇٱل ٙوثڂب ٹٶټ األٽضبٷ ٹ٦ٺٶټ رچزلڇٿ .

ٍڈی ىٌت ڇ ىٌڂذ کے پٍچچے  ٍے کہہ كٌغئے  کہ رټ كځ اٌپبٿ کے ث٦ل کٮو کوځے ڇاٹڈں 

ٍے کٍب ٹگ گئے اڇه اً ٍٺَٺئے ٽٍں رټ ځے  ٍڈٷ  عٺلی ٽچبكی اڇه اهلل اڇه اٍکے ه

ٍے رټ ځے رڈڑ ڈاال ہڈا ڇ٥لہ ثچڈٷ گئے ہټ ٌہ  ۔اڇه ٥ہل ڇپٍپبٿ کی ربکٍل کے ثبڇعڈك ا

ذ   ہڈعبڇ ۔ ٌبة ٽضبٹٍں اٍٺئے ثٍبٿ کورے ہٍں ربکہ رټ ہلاٌ
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ڈٷ ٱ  ل أځيٹڂب اٹٍٴ آٌبد ٍثڂبد ٭ٍچب ٽڀٌ زڈ٭بڃ ڇٽڀ ٌزڈٹٍڄ ٽڀ ث٦لٳ ٢ٌچوڇٿ .ٌؤٌچب اٹوٍ

ٍڈٷ ہټ ځے و٫ ڇاٙؼ آٌبد ځبىٷ کوكی ہٍں اے ه ڈها پڈها فٍبٷ کہ کڈٿ اٍے پ آپکی ٝ

ٍڂجچبٹے گب آپکے ث٦ل ١بہو ہڈعبئے گب ۔  ٍے 

 

 

 

  ۔٭ؤ٥وٗ ٥ڂچټ اځچټ ٽ٦وٙڈٿ 

 اٿ ٍے ا٥واٗ ٍکغئے اٍٺئے کہ ڇہ ا٥واٗ کوځے ڇاٹے ہٍں ۔  

   ۔اځب ٹچټ ٽؾٚوڇٿ

 اڇه ہټ اځہٍں ؽبٙو کوځے ڇاٹے ہٍں ۔  

ً ٥ڂچټ ًّء ڇال څټ ٌوؽپڈٿ ٌذ  ځکے يااً كٿ کہ عت کڈئی چٍ  ۔٭ً ٌڈٻ الٌ ٪ڂ ٹئے کٮب

 ځہ کوٌگی اڇه ځہ ہی اٿ پو هؽټ کٍب عبئے گب ۔

 ۔ اٿ ٹچټ عچڂټ ٽٲبٽب ٥ڂڄ ال ٦ٌلٹڈٿ

ٍے  عٌ   رغبڇى ځہ کوٌں گے ۔ ڇہعہڂټ اځکب ٹچکبځہ ہڈگب 

ټ هثٴ ڇٵڀ ٽڀ اٹَبعٌلڀ  ۔     ٭َجؼ ثٍب

 اپڂے هة کی رَجٍؼ ثٍبٿ کوڇ اڇه ٍغلہ کوځے ڇاٹڈں ٽٍں ہڈعب۔ 

ٍزقٺ٬ ٭ج٪ڈاڇٹٲل أهٍٺڂب ٽڈٍى ڇڅبهڇٿ ث ٭ٖجو عپٍٸ ٭غ٦ٺڂب ٽڂچټ اٹٲوكح  څبهڇٿ  پب ا

ٌڈٻٌ ج٦ضڈٿ   ۔ ڇاٹقڂبىٌو ڇٹ٦ڂبڅټ اٹى 
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د ثڂب کو ثچٍغب رڈ  ہټ ځے ٽڈٍی اڇه ہبهڇٿ کڈ فٺٍٮہ ٍے ث٪بڇ اٿ ٹڈگڈں ځے ہبهڇٿ 

ٍے کبٻ ٹٍب پٌ ہټ ۔کوٹی ه ځے اځہٍں ثڂله اڇه ٍڈه ثڂ اڇه ہبهڇٿ ځے ٕجو عپٍٸ  بكٌب اڇ

 ڂذ ثوٍزی هہٍگی ۔ٱٍبٽذ رک اٿ پو ٹ٦

ٖوڇٿ   ۔       ٭بٹٖجو ٭َڈ٫ ٌج

ٕجو کٍغئے ٥ڂٲوٌت ڇہ كٌکڄ ٹٍں گے ۔     آپ 

 ۔ ڇٹٲل آرٍڂب ثٴ اٹؾٶټ ٵبٹنٌڀ ٽڀ ٱجٺٴ ٽڀ اٹپوٍٍٺڀ 

 ځٍٖؾذ ٥ٞب ٭وٽبئی ۔ځے آپکڈ ؽکپذ ڇ  هٍڈٹڈں کے ٽبځڂل ہټپہٺے    

 

 

ٍٕب ٹ٦ٺچټ ٌوع٦ڈٿ   ۔ ڇع٦ٺڂب ٹٴ ٽڂچټ ڇ

ٌک       ڇٹی ٥ہل ٽٲوه ٭وٽبٌب ٽپکڀ ہے ڇہ ڇاپٌ آعبئٍں ۔اڇه اٿ ٽٍں ٍے ا

 ۔ ثٶٮوڅټ ٱٺٍال ٭ال رَؤٷ ٥ڀ اٹڂبٵضٍڀ ٭بځً ٽوع٦ڄ ٭ٺٍزپز٦ڈاڇٽڀ ٌزڈٹى ٥ڀ أٽوي 

ٗ کوٌگب ] ڇہ عبٿ ٹے [ اڇه عڈ ٽٍوے ؽکټ کہ اٍکب ٽوع٤ ٽٍں ہی ہڈں ڇہ  ٍے ا٥وا

ے ٽٍں ځہ ٥ہل رڈڑځے ڇاٹڈں کے ثبه آپ پٌ  ٹٍںٍے رچڈڑا ٹ٬ٞ اځلڇى ہڈ  اپڂے کٮو

 ے ۔ئٍپڈچچ

ٵٌوڀ" ٍڈٷ ٱل ع٦ٺڂبٳ ٭ً ا٥ڂبٯ اٹنٌڀ آٽڂڈا ٥چلا ٭قنڃ ڇٵڀ ٽڀ اٹْب    "ٌبأٌچب اٹو

اٌک ٥ہل ڈاٹلٌب ہے اٍے ٹٍغئے   هٍڈٷ ہټ ځے آپکے ٹئے ٽڈٽڂٍڀ کی گوكځڈں ٽٍں  اے 

 اڇه ّکو گناه ثڂلڇں ٽٍں ہڈعبئے ۔

ة هثڄ ٱٸ"اٿ ٥ٺٍب ٱبځزب ثبٹٺٍٸ  وعڈ صڈا ه اَفوح ڇٌ َزڈي اٹنٌڀ ١ٺپڈا  ٍبعلا ٌؾن ڇڅټ څٸ ٌ

 . "ث٦ناثً ٦ٌٺپڈٿ
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ة  کوځے ڇاٹے ٍغلہ کوځے ڇاٹے د ٥جبك ٌٲٍڂب ٥ٺی هاد کڈ فود ٍے  ڈهځے اپڂے ه آ

کٍب ١ٺټ کوځے ڇاٹے  ثواثو  آپ کہہ كٌغئے کہ ۔کوځے ڇاٹے ہٍںکے صڈاة کی اٽٍل 

 اڇه ڇہ ٽٍوے ٥ناة کڈ عبٿ ٹٍں گے۔ہٍں  ہٍڈکزے 

  "ڇڅټ ٥ٺى أ٥پبٹچټ ٌڂلٽڈٿٍڂغ٦ٸ األ٩الٷ ٭ً أ٥ڂبٱچټ "

ذ ١بہو کوٌں گے ۔  ہټ اځکے  گٺے ٽٍں ٝڈٯ ڈاٷ كٌں گے ڇہ اپڂے ا٥پبٷ پو ځلاٽ

ٌهزڄ اٹٖبٹٍؾڀ " ٌذ ڇ اڇالك کی ثْبهد ٌكزے  "۔  اځب ثْوځبٳ ثن ه ہټ رپہٍں اځکی ځٍک م

  ۔ہٍں

 

 

 

  "ڇاځچټ ألٽوځب ال ٌقٺٮڈٿ"

 اڇه ڇہ ہپبهے ؽکټ کے فال٫ ځہٍں کوٌں گے ۔ 

ٌڈ ٭٦ٍٺچټ" د ڇهؽپخ أؽٍبء ڇأٽڈارب  ً ٕٺڈا ٳ  ٻٽڂ ٌج٦ضڈٿ ٥ٺى اٹٌنڀ ٌج٪ڈٿ ٥ٺٍچټ ٽڀ ث٦ل

ً اځچټ  ٍڈء فبٌٍوڀ ٩ٚج  ."ٱڈٻ 

د پو ٽٍوی هؽپذ ہڈ اڇه آپکے ث٦ل عڀ ٹڈگڈں ځے اٿ پو ١ٺټ کٍب  اځکے اؽٍبء ڇاٽڈا

 ثوڇى ؽْو اٿ پو ٩ٚت ہڈگب اڇه ڇہ َفبهہ پبځے ڇاٹے ٹڈگ ہڈځگے ۔

  "۔ٽڂً هؽپخ ڇڅټ ٭ً اٹٮو ٱبد آٽڂڈٿ  ڇاٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹٍپڀ اٹنٌڀ ٍٺٶڈا ٽَٺٶچټ یڇ٥ٺ"

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن الئن مکتبہ



 

 

65  

 

 

اڇه عڈ اځکے ٝوٌٲے پو چٺٍں گے اٿ پو ٽٍوی هؽپذ ہڈگی اڇه ڇہ ثبالفبځڈں ٽٍں 

 (1)ٽبٽڈٿ ہڈځگے اڇه رپبٻ ر٦وٌٮٍں اهلل ر٦بٹی ہی کے ٹئے ہٍں ۔

 

 ٭بٝپہ کی ځبٻ ځہبك رقزی ] ٹڈؽۃ ٭بٝپۃ اٹپي٥ڈٽۃ [
پؾپل ځجٍہ ڇځڈهہ ڇٍٮٍوہ ڇؽغبثہ ڇكٹٍٺہ ځيٷ ثہ ٌي اٹؾٍکټ ٹيٹ٦"څنا کزبة ٽڀ اهلل ا

 "اٹوڇػ االٍٽڀ ٽڀ ٥ڂل هة اٹ٦بٹٍپڀ 

ه ٍٮٍو اڇه اٍکے ؽغبة ڇكٹٍٸ  ٌہ کزبة اهلل ٥يٌي ؽٍکټ کی عبځت اٍکے ځجی ځڈ

بً ٍے ٹٍکو آئے ہٍں ۔ ے عَے هڇػ االٽٍڀ اهلل کے پ  ٽؾپل کے ٹئے ہ

ڇاّکو ځ٦پبئی ڇال"٢٥ټ ٌب ٽؾپل ا  " رغؾل آالئی ٍپبئی 

ے ځبّکوی ځہ ٍٍغئے ٽٍوی ځ٦پزڈں کب ّکو ثغب الئاے ٽؾپل ٽٍوے اٍپبء کڈ ثٺڂل ک

 ئے ۔ٍکٍغ

 

ٸ اٹپ٢ٺڈٽٍڀ ڇٌكبځی اځب اهلل ال اٹہ اال أا" ٿ اٹٌلڀ اځی أځب اهلل ال ځب  ٱبٕټ اٹغجبٌهڀ ڇٽٌل

 اٹہ 

ً أڇ فب٫ ٩ٍو ٥لٹً ٥نثزڄ ٥ناثب ال أ٥نثڄ أ  "ٽڀ اٹ٦بٹٍپڀ ؽلا ال أځب ٭پڀ هعب ٩ٍو ٭ٚٺ

ٍڈا کڈئی ٽ٦جڈك ځہٍں ہے ٽٍں ٽزکجٌوڀ کی کپو رڈڑځے ڇاال  ٽٍں ہی اهلل ہڈں ٽٍوے 

ٍی کوځے ڇاال اځہٍں ٭زؼ كٌڂے ڇاال اڇه كٌڂلاهڇں کڈ اٍکب ثلٹہ ٌكڂے  ٽ٢ٺڈٽڈں کی كاك ه

                                 
 

ة ٍے ٽبفڈم ہے اٍکی 1) ة االهثب ة ه د رؾوٌت کزب ة ٭ی اصجب ة ٭ٖٸ اٹقٞب (  ٌہ ٍڈهح اٹڈالٌۃ اٹپي٥ڈٽۃ کزب
ذ کب  ا٥بكہ اٍٺئے کٍب ٍگب ربکہ پڑځے ڇاٹڈں کڈ ٌہ پزہ چٺے کہ کَٞوػ ٌہ ٹڈگ اهلل ر٦بٹی پو هك کورے ٝجب٥

اهی ٹی ہے ۔ ذ کی مٽہ ك  ہٍں عٌ ځے ر٪ٍٍو ڇرؾو٬ٌ ٍے اپڂی کزبة کی ؽٮب١

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن الئن مکتبہ



 

 

66  

 

 

ه ٍے  ٍڈا کڈئی ٽ٦جڈك ځہٍں عڈ ٽٍوے ٥الڇہ کَی اڇ ڇاال ہڈں ٽٍں ہی اهلل ہڈں ٽٍوے 

فڈ٫ کچبئے گب اٌکچے گب اڇه ک٭ٚٸ کی اٍٽل ه ٍے  ة ٍے ٥َے َٰی اڇه کے ٥لٷ  نا

ڈ اڇه کَی کڈ ځہٍں كڇځگب ۔  كڇچبه کوڇں گب ع

ڈٵٸ ڇٍہ کوڇ       "٭بٌبي ٭ب٥جل ڇ٥ٺً ٭ز  پٌ ٽٍوی ہی ٥جبكد کوڇ اڇه ٽغڄ پو ہی ثچو

ٍٕب   اځً ٹټ أث٦ش ځجٍب ٭ؤٵپٺذ أٌبٽڄ ڇاځٲٚذ ٽلرڄ اال ع٦ٺزڄ ڇ

ٍے ٽٍں ځے عت کڈئی ٽج٦ڈس رڈ ا لد فزټ ہڈځے  ه ٽ ٍے اڇ ٍکب ٹبئټ ٽکپٸ ہڈځے 

وه کوكٌب ہے ۔  پہٺے اٍکب ڇٹی ٥ہل ٽٲ

ٍٕزٴ ٥ٺى األڇٍٕبء   ڇاځً ٭ٚٺزٴ ٥ٺى األځجٍبء ڇ٭ٚٺذ ڇ

ٽٍں ځے آپ کڈ رپبٻ اځجٍبء پو اڇه آپکے ڇٹی ٥ہل کڈ رپبٻ اڇٍٹبء ٥ہل پو٭ٍٚٺذ كی 

 ہے ۔

ٍَڀ  ٭غ٦ٺذ ؽَڂب ٽ٦لٿ " ٥ٺپً ث٦ل اځٲٚبء ٽلح ڇأٵوٽزٴ ثٍْٺٍٴ ڇٍجٍٞٴ ؽَڀ ڇؽ

  "أثٍڄ

ٍڈعہ ٍے رکوٌټ  ٍَڀ ک َڀ ڇؽ ٍے ؽ ٽٍں ځے آپ کڈ آپ کے كڇځڈں ٥يٌي اڇه ځڈا

َڀ اڇه اځکے ڇاٹل کی ٽلح پڈهی ہڈځے کے ث٦ل اثڂے ٥ٺټ کب فياځہ  ثقْی ہے اڇه ؽ

 ثڂبكٌب ہڈں ۔

 

 

 

ٚٸ ٽڀ " ڇع٦ٺذ ؽٍَڂب فبىٿ ڇؽًٍ ڇأٵوٽزڄ ثبٹْچبكح ڇفزپذ ٹڄ ثبٹ٦َبكح ٭چڈ أ٭

 "ڇأه٭٤ اٹْچلاء كهعخ  اٍزْچل
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ٍک ثقزی پو  و٫ ثقْب اڇه ځ ٍَڀ کڈ اپڂی ڇؽی کب فبىٿ ثڂبكٌب اڇه ّہبكد کب ّ اڇه ؽ

ّہلاء ٽٍں ٍت ٍے ا٭ٚٸ ڇ ا٥ٺی ٽورجے پو ہٍں ۔  اځکب فبرپہ ہڈا ڇہ رپبٻ 

 "ع٦ٺذ ٵٺپزً اٹزبٽخ ٽ٦ڄ ڇؽغزً اٹجبٹ٪خ ٥ڂلڃ "

غذ ثبٹ٪ہ اکٺپبد ربٽۃ اځکے ٍبرڄ ہٍں اڇه ٽٍ ٽٍوے بً ہے۔وی ؽ  ځکے پ

ّجڄ علڃ  اثڂڄڇ اٹپبٍٍٙڀ اٹ٦بثٌلڀ ڇىٌڀ أڇٹٍبئً  ٹچټ ٥ٺً ٍٍلرڄ أصٍت ڇأ٥بٱت أڇزوث٦"

زً اٹپؾپڈك ٽؾپل اٹجبٱو  . "٥ٺپً ڇاٹپ٦لٿ ٹؾٶپ

ٍے عيا ڇٍيااځہٍں ک ٍٍل ا كڇځگب ی اڇالك کی ڇعہ  ٍے پہٺے ٥ٺی   ٿ ٽٍں ٍت 

ٍے اچچے ہٍں اڇه  اځکب ثٍٹب اپڂے ٱبثٸ ر٦و٬ٌ اٹ٦بثٌلڀ اڇه رپبٻ گنّزہ اڇٹٍبء ٽٍں ٍت 

  ۔ٱو ٽٍوے ٥ٺټ ڇؽکپذ کب فياځہ ہٍںكاكا کے ٽْبثہ ہے اڇه ٽؾپل اٹجب

ٰ اٹٲڈٷ  اك ٥ٺًَاك ٥ٺٍڄ ٵبٹَوٍٍچٺٴ اٹپوربثڈٿ ٭ً ع٦ٮو اٹَو ڈډ ع٦ٮو  ٽڂً ألٵوٽَڀؽ ٽض

 ب٥ڄ ڇأځٖبهڃ ڇأڇٹٍبءڃ.أٍّ ڇألٍورڄ ٭ً

هك کوځے ڇاٹے  گے اٿ پوع٦ٮو کے ثبهے ٽٍں ّک کوځے ڇاٹے ہالک ہڈعبئٍں 

ٰ ہڈچکی ہے کہ ٽٍں اٿ کے  گڈٌب و٫ ٍے ٌہ ثبد ؽ وهہے ہٍں ٽٍوی ٝ ٽغڄ پو هك ک

 ُ ٖبه اڇه اڇٹٍبء ٽٍں فڈ ْڈں گب اڇه اځہٍں اځکے ا٥ڈاٿ ڇاځ و٫ ثق ٹچکبځے کڈ ّ

 هکچڈں گب ۔

 

 

 

 

ڈٍى ٭زڂخ ٥پٍبء ؽ ً ال رقٮى ڇأٿ أرٍؾذ ث٦لڃ ٽ ً ألٿ فٍٜ ٭وًٙ الٌ ڂٲ٤ٞ ؽغز ڂل
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ٌَٲڈٿ ثبٹ ؤً األڇ٭ى .أڇٹٍبئً   ٶ

ڈٍی پو گچٹب ٹڈپ ٭زڂہ وه  ث٦ل اىاں ٽ  کٹ ځہٍں  ے کہ ٭وٙی كڅبگب ٍکوكٌب گٍب اٍٺئٽٲ

 

غذ چچپ ځہٍںٍ کزی اڇه ٌٍٲڂب ٽٍ ه ٽٍوی ؽ ے اڇٹٍبء چچٺکزے عبٻ پالئے وٍکزب اڇ

 عبئٍں گے ۔

ً ڇٽڀ ٩ٍَ ډ ٥ٺً .ٽڀ عؾل ڇاؽل ٽڂچټ ٭ٲل عؾل ځ٦پز  و آٌخ ٽڀ ٵزبثً ٭ٲل ا٭زو

ٍ ه عٌ ځے اٿ ٽٍں  ً ځے ٽٍوی ځ٦پذ کب اځکبه کٍب اڇ ے کَی اٌک کب اځکبه کٍب ا

ً ځے ٽغڄ پو ثہزبٿ ڇا٭زواء ٍے  کَی عٌ ځے ٽٍوی کزبة ٍے ذ ٽٍں رجلٌٺی کی ا آٌ

 کبٻ ٹٍب ۔

ڇٍٺټها٭ٚہ کب ك٥ڈی ٌہ ہے کہ  د کے ث٦ل ؽٚود عجوٌ ځجی ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ  ٸ کی ڇ٭ب

بً آئے رچے  عج پٌ پوكہ  کہ ؽٚود ٥ٺیٹڈػ ٭بٝپہ کڈ ٹٍکو ؽٚود ٭بٝپہ کے پ

ٍے  ٌہ ٍے  عجوٌٸ عڈ کچڄ ٭بٝپہاڇه ؽٚود  .چچپے ہڈئے  رچے کہہ هہے رچے ا

. مکو کٍب ہےٽٍں  186 -185 \ 1ٍڂی ځے اپڂی کزبة اٹکب٭یٍعَب کہ کٺ ٹکڄ هہے رچے ۔"

ځجی ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ واء ہے اٍٺئے کہ ڇؽی کب ٍٺَٺہ زؽبالځکہ ٌہ ڇاٙؼ عچڈٹ اڇه ا٭

ٌَے کے ث٦ل ہی ٽڂ ٍڇٺټ ٲ٤ٞ ہڈگٍب رچب اً کے ثبڇعڈك ٌہ عچڈٹی رقزی اځکے ځيكٌک ا

ٍڂذ ٌہبں ٱوآٿ ہے ۔  ہے عٍَے کہ اہٸ 
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ٌِ  ًپك٥بء ٕڂ  (1)ٱو
 ٱوٌِ کے كڇ ثزڈں کی ك٥ب 

ٍے ٽواك اثڈثکو ڇ ٥پو هٙی اهلل ٥ڂہپب پو ثل  ہے۔ك٥ب  اً 

 ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوٍؽټ                                

ب ڇا٭ٶٍچب پب ڇٝب٩ڈرٍچپٹ٦ڀ ٕڂپً ٱوٌِ ڇعجزٍچ ٽؾپؾل ڇآٷ ٽؾپل أٹٺچټ إٺى اهلل اٹٺچټ

وٳ ٹاپب ڇاثزٍچ   ڇٱٺجب كٌڂٴ ڇ٥ٍٖب هٍڈٹٴ   ڇعؾلا ځ٦بٽٴ  ڇأځٶوا ڇٍٕٴ ٺنٌڀ فبٹٮب أٽ

أ٥لاءٳ  ڇأؽجٵزبثٴ ٭بڇؽَو َٞ  ڇعؾلا آالءب  ً   ڇأثٞال ٭وائٚٴ  ال أؽٶبٽٴٳ ڇ٥ ڇأٹؾلا ٭

٥لاءٳ ڇف  ڇڇاٹٍب ڇ٥بكٌب أڇٹٍبءٳ  آٌبرٴ  ڇأ٭َلا ٥جبكٳ.  وثب ثالكٳأ

ه اځکے آٷ ڇاڇالك پو هؽپذ ځبىٷ ٭وٽب  اڇه ٱوٌِ کے كڇځڈں ثزڈں اے اهلل رڈ ٽؾپل اڇ

ذ ٭وٽب عڂہڈں ځے ٍثٍٹ کی  كڇځڈں اٿ اڇه  ڇںڂہگبهک  ٝب٩ڈرڈںعجزڈں    ڈں پو ٹ٦ڂ

 رٍوے  کزبة ٽٍں رؾو٬ٌ کٍبرٍوی   رٍوے ؽکټ کی ٽقبٹٮذ کی اڇه ڇؽی کب اځکبه کٍب

ٍے ٽؾجذ کی ه كٌب  رٍوی ځ٦پزڈں کب اځکبه کٍب اڇه كّپڂڈں  ٱوا   رٍوے اؽکبٻ کڈ ٽ٦ٞٸ 

ه ا٥لاء ٍے كڇٍزی کی ه رٍوے اڇٹٍبء ٍے ّكپڂی اڇ رٍوے ٥جبك ڇ ثالك ٽٍں ٭َبك ثوپب  اڇ

 کٍب۔

ٍذ اٹڂجڈح ڇأٍّب٥چپب رجب٥چپب ڇأٹٍبءڅپبأٹٺچټ اٹ٦ڂچپب ڇأ ڇهكٽب ثبثڄ   ڇٽؾجٍچپب ٭ٲل أفوثب ث

بكا   ڇأثڇاٍزؤٕال أڅٺڄڅوڃ ثجبٝڂڄ ڇ١ب  ڇأٹؾٲب ٍپبءڃ ثؤهٙڄ ڇ٥بٹٍڄ ثَب٭ٺڄ  ڄڇځٲٚب ٍٲٮ

                                 
 

ه 1) ٌِ کے كڇ ثزڈں [ کب رنکوہ كڇثبهہ اٍٺئے اٌلب گٍب ہے ربکہ ٱبهئٍڀ کڈ پزہ چٺے اڇ ٱو  [ ٌِ ٱو (  ك٥بء ٕڂپی 
 ٙؼ ہڈعبئے کہ اً ٍے ٽواك اثڈثکو ڇ٥پو ڇ٥بئْہ اڇه ؽٮٖہ هٙی اهلل ٥ڂچټ کڈ ٹٍزے ہٍں ۔ڇا
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وٵب  ڇؽغلا اٽبٽزڄ   ٥ٺپڄ ٽڀ ڇٍٕزڄ ڇڇاهس ڇأفٺٍب ٽڂجوڃ  ڇٱزال أٝٮبٹڄ  أځٖبهڃ أّ ڇ

ه. ٲً ڇال رن ٲو ال رج هاٳ ٽب ٍ ٲو ڇٽب أك  ثوثچپب  ٭٢٦ټ مځجچپب ڇفٺلڅپب ٭ً ٍ

ٖبه ارجب٣ پو ځکے اڇٹٍبء ڇا اٿ كڇځڈں پو  ڈاے اهلل ر  ۔ٹ٦ڂذ ثوٍبپو اځکے ا٥ڈاٿ ڇ أځ

فواة کٍب چچذ کڈ رڈڑا اٍکب  ۔اځہڈں ځے ځجڈد کے گچو کڈ  کی ثٺڂلی اٍ كهڇاىہ ثڂل اڇه 

ٍـ کڂی کی اڇه اڇه ١بہو کڈ ثبٝڀ کوكٌب کڈ پَزی ٽٍں ثلٷ كٌب     اٍکے اہٸ ڇ٥ٍبٷ کی ث

ٖبه ڇ ا٥ڈاٿ کڈ ہالک ڇثوثب اٍکے ٍي اٍکے ٽڂجو کڈ آپ ځ اڇه ثچڈں کڈ ٱزٸ کٍب   كأځ

ڇٍٺټ کے ڇ ۔اڇه اٍکی اٽبٽذ کب ٹی ٥ہل اڇه ڇاهس ٥ٺټ ٍے چچٍڀ ٹٍب ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ 

ة کے ٍبرڄ ّوک کٍب اځکبه کٍب  اٍٺئے اځکے گڂبہڈں کڈ كڇثبال ۔اڇه كڇځڈں ځے اپڂے ه

ٲو [ عہڂټ هکوكے اڇه ہپٍْہ ک ٲو کٍب ہے آپ کڈ کٍب ٽ٦ٺڈٻ   ل کوكےٌَے ٹئے ] ٍ ٍ ه  اڇ

ٲو ڇہ چٍ ں هڅزی  ٍ عٌ ٽٍں کڈئی چٍي ثبٱی ځہٍ  ۔ي ہے 

٭ٰ ڇٹڈڃ  عڈڃ أهڇٽئٽڀ   ڇٽڂجو ٥ٺڈڃ  ڇؽٰ أفٮڈڃ اٹٺچټ اٹ٦ڂچټ ث٦لك ٵٸ ٽڂٶو أرڈڃ    ڇٽڂب

  ڇ٭وٗ ٩ٍوڇڃ  ڇاٽبٻ ٱچوڇڃ  ڇٵب٭و ځٖوڇڃ  ڇٕبكٯ ٝوكڇڃ  ڇٝوٌل أڇڇڃ آمڇڃ  ڇڇٹً

هاٱڈڃ  ڇّو آصوڇڃ ڇأصو أځٶوڇڃ  نة ڇٵٮو ځٖجڈڃ  ڇفٍو ثلٹڈڃ ڇكٻ أ ڇاهس   كٹَڈڃ ڇٵ

ٍزؾٺڈڃ  ڇٍؾذ أٵٺڈڃ   ا٭ز٦ٞڈڃًء ڇ٭  ځٖجڈڃ ٍَڈڃ ڇفپٌ ا عڈه ثَٞڈڃ  ڇثبٝٸ أ   ڇ

ٙپوڇڃ  ڇځٮبٯ أٍوڇڃ ه أ   ڇ٥چل ځٲٚڈڃ  ڇأٽبځخ فبٹٮڈڃ  ڇڇ٥ل أفٺٮڈڃ  ڇ١ٺټ ځْوڇڃ  ڇ٩ل

أٍٲٞڈڃ ڇڇثٞڀ ٭زٲڈڃ   ؽواٻ أؽٺڈڃ ڇؽالٷ ؽوٽڈڃ    ڇٕٴ ٽيٱڈڃ  ڇٙٺ٤ كٱڈڃ  عٍڂڀ 

ة كٹَڈڃ   ڇؽٰ ٽڂ٦ڈڃ  ڇمٹٍٸ أ٥يڇڃ  ٹڈڃڇ٥يٌي أم  ڇّپٸ ثلكڇڃ ڇاٽبٻ   ڇؽٶټ ٱَجڈڃ ڇٵن

 فبٹٮڈڃ.
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ٍں۔اٍٲله بٹ٦ڂذ ثچٍظ عزڂ اٍٲله اٿ پو ڈاے اهلل ر کہ  عزڂب کہ اځہڈں ځے ٩ٺٜ کبٻ کٍے ہ

ٽڈٽٍڂڀ کڈ اځہڈں ځے عزڂب  ٽڂجو پو کچڑے ہڈئے  عزڂب ڇہ کڈ چچپبٌب   ؽٰ اځہڈں ځے

 ٍب   عزڂب اځہڈں ځے اڇٹٍبء کڈ رکٺ٬ٍ كی   ی ٽٲوه کٽڂب٭ٲٍڀ کڈ ڇاٹ چچڈڑا ہے عزڂب پٍچچے

 

 ڈں کڈ پڂبہ كی  عزڂے ٍچڈں کڈ كڅزکبهہ   عزڂے کب٭وڇں کیعالڇٝڂ عزڂب اځہڈں ځے

عزڂے اٽبٽڈں پو ١ٺټ کٍب  عزڂے ٭وائ٘ کڈ رجٌلٸ کٍب  عزڂے آصبه کب  ٽلك کی   اځہڈں ځے

ٍڈں کڈ روعٍؼ  اځکبه کٍب   ه عزڂی ثوائ فڈٿ ثہبٌب ہے اڇه عزڂی ثچالئٍبں اڇه عزڂب   كی  اڇ

اڇه عزڂب عچڈٹ گچڑا ہے اڇه عزڂب ٽبٷ ڇهاصذ رجٌلٸ کی ہٍں اڇه عزڂب کٮو ثٺڂل کٍب ہے 

٩ٖت کٍب اڇه عزڂب ٽبٷ ٩ڂٍپذ اڑاٌب   اڇه عزڂب ؽواٻ کچبٌب ہے اڇه عزڂب فپٌ ؽالٷ 

ه عزڂب ثبٝ ٍپغچب    کڈ گٺے ٹگبٌب  عزڂب ځٮبٯ اڇه ٸ ر٦پٍو کٍب ہے اڇه عزڂب ١ٺټ ڇٍزټ کٍباڇ

اڇه عزڂب ١ٺټ ڇٍزټ کڈ ٭وڇ٧ كٌب ہے اڇه عزڂب ڇ٥لہ عزڂب كعٸ ڇ٭وٌت كٷ ٽٍں چچپبٌب اڇه 

ه عزڂب ٥ہل ڇپٍپبٿ رڈڑا ہے فال٭ی کی ہے  ذ ٽٍں ٍفبځذ کی ہے اڇ اڇه عزڂب اڇه عزڂب اٽبځ

ه  ثچڈں کڈ  اڇه عزڂےؽواٻ کڈ ؽالٷ کٍب ہے عزڂب پٍٹ کڈ چبک کٍب ہے ؽالٷ کڈ ؽواٻ اڇ

ه ؽپٸ  ٍے گواٌب ہے اڇه عزڂی َپٺٍبں رڈڑی ہٍں اڇه عزڂے كٍزبڇٌي چبک کئے ہٍں اڇ

ه عزڂے ٥يٌيڇں کڈ مٹٍٸ کٍب ہے اڇه عزڂے  عزڂی عپب٥زڈں ٽٍں هفڂہ ڇرٮوٱہ ڈاال ہے اڇ

ٲڈٯ کب اځکبه کٍب ہے اڇهمٍٹٺڈں  ه  کڈ ٥يد كی ہے اڇه عزڂے ؽ عزڂبعچڈٹ گچڑا ہے اڇ

 کی ٽقبٹٮذ کی ہے۔عزڂے اؽکبٻ عبهی کئے اڇه عزڂے ائپہ 

  ڇأؽٶبٻ ٥ٞٺڈڅب  ٍڇڂخ ٩ٍوڇڅب  ڇ٭وٌٚخ روٵڈڅب  أٹٺچټ اٹ٦ڂچټ ث٦لك ٵٸ آٌخ ؽو٭ڈڅب

ڇٍٕخ ثلٹڈڅب  ڇهٍڈٻ ٱ٦ٞڈڅب ٦ٍٙڈڅب  ڇ ه    ڇّچبكاد ٵزپڈڅب ڇث٦ٍخ ځٶضڈڅب   ڇأٽڈ
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ة ڇ٥ٲجخ أهرٲڈڅب  ڇٍفبځخ أڇهكڇڅب ڇؽٺٍخ أؽلصڈڅب   ڇثٍڂخ أځٶوڇڅب  ڇك٥ڈاء أثٞٺڈڅب   ڇكثب

 ڇأىٌبٿ ٹيٽڈڅب.   عڈڅبكؽو

ه عزڂے ارڂی پو  اٿ اے اهلل رڈ  ٌزڈں ٽٍں اځہڈں ځے  رؾو٬ٌ کی ہے اڇ ٹ٦ڂذ ثچٍظ عزڂی آ

 ے عزڂے اؽکبٻ کڈ ٽ٦ٞٸ کٍب ہے٭وائ٘ کڈ روک کٍب ہے عزڂی ٍڂزڈں کڈ رجٌلٸ کٍب ہ

 

ٍٕزٍں رجلٌٸ کوكی ہٍں عزڂے اٽڈه ٙبئ٤ کئے  عزڂی  ٓ کڈ فزټ کٍب ہے عزڂی ڇ ځٖڈ

ه  ہٍبں چچپب هکچی ہٍںاڈ رڈڑا ہے عزڂی گڈہٍں عزڂی ث٦ٍذ ک ٱوا عزڂے ك٥ڈڇں کڈ ثبٝٸ 

عزڂی ٍبٽبٿ   عزڂب ؽٍٺہ ٍبىی کی ہےاڇهكٌب ہے عزڂے كالئٸ ڇثواہٍں کب اځکبه کٍب ہے

 ىٌڂذ افزٍبه کی ہے ۔

ڇال  أٹٺچټ اٹ٦ڂچټ ٭ً ٽٶڂڈٿ اٹَو ڇ١بڅو اٹ٦الځٍخ ٹ٦ڂب ٵضٍوا أثلا كائپب ٍوٽلا ال اځٲٞب٣ ٹ٦لكڃ

ٖبهڅټ ڇٽؾجٍچټ ڇٽڈاٹٍچټ لڃ ٹ٦ڂب ٱٍځٮبم ألٽ ٌ ڂٲ٤ٞ آفوڃ ٹچټ ڇأل٥ڈاځچټ ڇأځ ڈك أڇٹڄ ڇال

ٍٚڀ ثؤعڂؾزچټ ڇاٹپٲڇاٹپَٺٍپڀ ٹچټ ڇاٹَبئٍٺڀ أٹٍچټ ڇاٹڂبڅٲٍڀ ثب زٌلڀ ثٶالٽچټ ؽزغبعچټ ڇاٹڂبڅ

 ڇاٹپٖلٱٍڀ ثؤؽٶبٽچټ.

ٝڀ ٽٍں ٌىبكہ  پو اٿ ڈاے اهلل ر ذ ٭وٽب  ٍے١بہو ڇثب ی فزټ عڈ کجچ۔ٌىبكہ كائپی ڇاثلی ٹ٦ڂ

ذ ٭وٽب اځکے ا٥ڈاٿ ڇځہ ہڈ عَکی کڈئی اثزلاء ڇاځزہبء ځہ ہڈ  ٖبه پو   اٿ پو ٹ٦ڂ اځ

ٕلٱبء ڇ اؽٍبء پو اځکی اٝب٥ذ کوځے ڇاٹڈں پو ٍڈاٷ کوځے ڇاٹڈں پو   ا اځکے اٿ ٍے 

كالئٸ ڇثواہٍں کڈ ٹٍکو گلڅے کی ٝوػ چٍقڂے ڇاٹڈں پو اځکی ربئٍل کوځے ڇاٹڈں پو 

لٌٰ کوځے ڇاٹڈں پو ۔اځکی ثبرڈں پو ٥پٸ کوځے ڇاٹ  ڈں پو اځکے اؽکبٻ ڇاڇاٽو کی رٖ
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ٌَ ٌَب  ڈز٪ٍش ٽڂچب اڅٸ اٹڂبه ' اے اهلل ر' پچو چبه ثبه کہے ' اٹٺچټ ٥نثچټ ٥ناثب  اځہٍں ا

ناة كے ٍے اہٸ عہڂټ ثچی پڂبہ ٽبځگٍں٥ عٌ  ة اٹ٦بٹٍپڀ ' اے عہبں کے ' آٍٽڀ  کہ  ه

ڈٷ ٭وٽب ۔ ڈٽبٹک ر ٍے ٱج  ا

ةأٹٺچ ,اٹ٦ڂچټ عپ٦ٍبأٹٺچټ ' پچو چبه ثبه کہے '  الٹٴ ػټ ٕٸ ٥ٺى ٽؾپل ڇآٷ ٽؾپل ٭ؤ٩ڂڂً 

و٭ذ ثنځڈثً ڇڅب أځب ثٍڀ   ځً ٽڀ اٹٮٲو٥ڀ ؽواٽٴ ڇأ٥ن أٍؤد ڇ١ٺپذ ځٮًَ ڇا٥ز هة اځً 

ًَ ٹٴ اٹ٦زجى ال أ٥ڈم لد ٭٦ل ٥ٺًَ ٌلٌٴ ٭قن ٹڂٮَٴ هٙبڅب ٽڀ ځٮ ثبٹپ٪ٮوح ڇاٹ٦ٮڈ ٹٴ  ٭بٿ ٥

ڈكٳ ڇٽ٪ٮورٴ ڇٵوٽٴ ٌب أهؽټ اٹواؽٍپڀ  .ثٮٚٺٴ ڇع

ٽؾپل اڇه اځکے آٷ پو هؽپذ ځبىٷ ٭وٽب   اٿ ٍت پو فڈة فڈة ٹ٦ڂذ ٭وٽب ڈاے اهلل ر

ٍے ځغبد كے ٍے ثے ځٍبى کوكے اڇه ٭ٲو  ۔ اڇه ٽغچے اپڂے ؽالٷ کے مه٦ٌہ ؽواٻ 

٫ ہڈں اے هة   ٽٍں گڂبہگبه ہڈں اپڂے آپ پو ٽٍں ځے ١ٺټ کٍب ٽٍں اپڂے گڂبہڈں کب ٽ٦زو

ه ڂٽٍے ؽبٕٸ کو ٹے رٍوی هٙبوٙی ٽغڄ ٽٍں رٍوے ٍبٽڂے ہڈں اپڂی ٽ لی كهکب

ه کڈئی عبئے پڂبہ ځہٍں  ٽٍوے ٹئے ہے اگو ٽٍں كڇثبهہ ٩ٺٞی کوڇں رڈ رڈ ثچی ٽغڄ   اڇ

ٍذ ہی ه٥ٮڈ  هکڄ  ٍںٽ پو كڇثبهہ ٽ٪ٮود ځبىٷ ٭وٽب اڇه اپڂی ٥ب٭ رڈ ثڑے ٭ٚٸ ڇ کوٻ اڇ

 ڇ ٽ٪ٮود ڇاال ہے ۔'ٌب اهؽټ اٹواؽٍپڀ ' 

آٹڄ اٹٍٍٞجڀ اٹٞبڅٌوڀ ثوؽپزٴ ٌب أهؽټ  ڇ ټ اٹڂجٍٍڀڇٕٺى اهلل ٥ٺى ٍٍل اٹپوٍٍٺڀ ڇفبر

 (1)اٹواؽٍپڀ

 

 فبرپہ

                                 
 

(1/ ٓ  ۔ 114(  ٽٮبرٍؼ اٹغڂبٿ گء٭ؾٌ اٹٲپی / 
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ٮٰ  ً ثبد پو ٽز ثواكهاٿ اٍالٻ اٿ ثبرڈں کے ث٦ل ٽغچے اٍٽل ہٍکہ آپ ہپبهے ٍبرڄ ا

قٴ اً ٭بٍل ٽنہت کڈ كٌڀ ٍپغچے ڇہ ٽَٺپبٿ ځہٍں  اگو چہ اٍالٻ  ہڈځگے کہ عڈ ّ

ه   ٹؾبٟ هکچڂب ٙوڇهی ہے ٌہبں پو چڂل اٽڈه کب ۔ربہټکے ځبٻ ٍے عبځب عبئے فبٓ ٝڈ

ٌَی ٕڈهد ؽبٷ ٽٍں عجکہ ها٭ٚہ ٽَٺپبځڈں کے ٽبثٍڀ ثڈكثبُ افزٍبه کئے ہڈئے  پو ا

 ہٍں ۔

 

ٽ٦بٽالد ٍے ثچی ہے کہ آپ اٿ ٍے ہڈٍّبه هہٍں اڇه اځکے ٍبرڄ  پو ٙوڇهی آپ

ٍّبه هہٍں عڈ ہو د ٍے ثچی ہڈ ٽَٺپبٿ ٽڈؽل کی  پوہٍي کوٌں اڇه اځکے اٿ فجٍش ٽ٦زٲلا

 ۔ پڂی پو ٽجڂی ہٍںكّ

ٍـ االٍالٻ اثڀ رٍپٍہ هؽپۃ اهلل ٥ٺٍہ ٭وٽبرے ہٍں  عٌ ّقٴ کے ٍبرڄ ثچی ّ کہ ها٭ٚی 

اٍکے ٱٺت ڇعگو ٽٍں عڈ ٌكڀ ہے  کہ اٍٺئے  هہزب ہے ٽڂب٭ٲبځہ ٝوٌٲہ افزٍبه کورب ہے

ذ اڇه ٹڈگڈں کے ٍبرڄ كعٸ ڇ ٭وٌت  ڇہ اٌک ٭بٍل كٌڀ ڇٽنڅت ہے عڈ اٍے عچڈٹ ٍفبځ

ه اځکے ٍبرڄ ہو اڇه ثوائی پو ا ٜ ٽ٦بٽالد  ہٽپکڂٝوػ کےثچبهرب ہے اڇ ثوے اڇه ٩ٺ

ٍے ڇہ ٹڈگ ثچی ځب پَڂل کورے ہٍں عڈ اً ث  هکچزب ہے د ٍے ځبڇاٱ٬ ہٍں کہ ڇہ ا ب

ٍے ځبڇاٱ٬ ہٍں ٹٍکڀ اٍکب ځٮبٯ اٍٺئے کہ اگو چہ ڇہ اٍکے ها٭ٚی ہڈځے   ها٭ٚی ہے

ه ٍپْبځی پو اٍکی  (1)ڇاٙؼ ہڈرب ہے ۔ اٍکی ثبد چٍذ ٍے اڇ

ڇد هکچزے ہٍں ٍے فٮٍہ ث٪٘ اڇه ٥لا اهلل ر٦بٹی  ۔اً ٽٍں کڈئی ّک ځہٍں کہ ڇہ ہټ 

ک هہے ہٍں ۔  اځہٍں ہالک کوكے ڇہ کہبں ثچٹ

                                 
 

 ۔ 360/  3(  ٽڂچبط اٹَڂۃ اٹڂجڈٌۃ الثڀ ٍرپٍۃ 1)
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ذ کے اٿ رپبٻ ثبرڈں کے ٍڈی ٽ٦بٽالد ٽٍں  کچڄ ثبڇعڈك ثچی اہٸ ٍڂ اٿ ٍے ٹڈگ اپڂے كځ

ٱوٌت ٍےاڇه  ثڑے   ٍت اهلل پبك کورے ہٍں اڇه ٌہاڇه اٿ پو ا٥ز  ٭وٌت فڈهكہ ہٍںاٿ 

ٍے ہے ٍڈعہ  ٍے ا٥واٗ ک و٭ذ  ه اٍکے اؽکبٻ کی ٽ٦ ٽڈٽڀ   ڇہ ٌكڀ عڈ کے ٌكڀ اڇ

ٌزب ہے اڇه ہو کب٭و کڈ ہو ٽَٺپبٿ کٍٺئے ڇالء کے ٥ٍٲلہ پو ٥پٸ کوځے کب ؽکټ ك

 د پو اثچبهرب ہے ۔ڇٽْوک ٍے ثوا

 

 

 

 

 

ة كٌکچڂب ٌہ ہے کہٌہبں ٍے ٽَٺپبځڈں کی مٽہ كاهی اڇه ڇ  اعجبد ثبٹکٸ ڇاٙؼ ہے ا

 کڈٿ ٽَٺپبٿ اً پو ٥پٸ کورب ہے ؟

ه اپڂے کٺپہ کڈ ثٺڂل کوے اڇه  ٍے ك٥ب ہٍکہ ڇہ اپڂے ٌكڀ کی ٽلك ٭وٽبئے اڇ اهلل ر٦بٹی 

ٍڈا کوے اڇه ٽَٺپبځڈں کے ک ها٭ٚہ اڇه ے ٹئے اځہٍں ٩ڂٍپذ اځکے ٽزج٦ٍڀ کڈ مٹٍٸ ڇه

 ثڂبكے ۔ 

 آٍٽڀ

 

 ڇٕٺی اهلل ٥ٺی ځجٍڂب ٽؾپل ڇ٥ٺی آٹہ ڇٕؾجہ ڇٍٺټ

ٍکټ ڇهؽپۃ اهلل ڇثوکبرہڇاٹَالٻ ٥ٺ  

 عپ٤ ڇرورٍت
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 اٹٮٲٍو اٹی ٥ٮڈ هثہ

 ٥جل اهلل ثڀ ٽؾپل اٹَٺٮی

 ٩ٮو اهلل ٹہ ڇٹڈاٹلٌہ ڇٹٺَپٺپٍڀ
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