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 ھ1443رفص ہ 24             ہہصمہ ري ہوہمجرعب 

ہء2021 ہ وتكربا   1                         ہہوزارت اواقفہ     

ہص وک ےنھجمس ںیم لقع اک اامعتسل ہرقآن و تنس یک وصن ہ

ہاور ان  اک   یہقف ذمبہ وطبر اثمل ہاامم اوبہفینح رہمح اہلل ہ

لقع وک  تہب زایدہ اتیمہ دی ےہ ویکہکن  رشیع ااکحم اک  اپدنب وہےن اک دارودمار لقع رپ یہ ہ ہاالسم ےن ہ

ےس اکی ےہ ہےہ اور ایس رطح  لقع رشیع اقمدص ںیم ےس اکی میظع دصقم اور ان ھچ اینبدی اوصولں ںیم ہ

ہنج یک افحتظ رکےن رپ  امتم رشںیتعی اور اداین قفتم ںیہ ۔ ہ

اہلل  رب ازعلت ےن ںیمہ اکانئیت اظمرہ ںیم وغرورکف اور دترب رکےن ےک ےئل لقع یک تمعن وک اامعتسل ہ

ےس ہ ہرکےن اک مکح دای  ےہ اتہک مہ ان اظمرہ ںیم وغرورکف اور دترب رکےک اس یک  تمظع و ربکاییئ اور ودحاتین ہ

ابری ہ اراشد   ، رکںی  : ہآاگیہ  احلص  ََلَياٍت } ہےہ  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتََلِف  َواْْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي  ِإنَّ 

اور دن یک رگدش ںیم لقع واولں ےک ےئل ہ" ہ{ِْلُوِلي اَْلْلَباِب  اور رات  کشیب آامسونں اور زنیم وک دیپا رکےن 

ںیہ ہ ابری ہ۔ ہ"اشناینں  اراشد  رپ  اقمم  دورسے  : ہاور  َواْخِتََلُف  }ےہ  َواْْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَياِتِه  َوِمْن 

اور اس یک اشنوینں ںیم ےس آامسونں اور زنیم یک قیلخت اور ہ" ہ{ْلَعاِلِمينَ َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لِ 

 ہرقآن رکمی ںیم وغرہ۔ ہ ہ"اہمتری زابونں اور روگنں اک االتخف ےہ ، کشیب اس ںیم الہ ملع ےک ےئل اشناینں ںیہ

ورکف رکےن واال صخش داتھکی ےہ ہک رقآن ےن فلتخم اافلظ ےک اسھت دترب رکےن اور لقع وک اامعتسل رکےن  یک 

ایک مت ہ" ہ{َأَفََل َتْعِقُلونَ ، } ہ ہ"اتہک مت لقع ےس اکم ول" ہ{َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ }ےہ : ہرتبیغ دی ےہ ، اسیجہک  اراشد ابری ہ

تیلہلقع ںیہن  اکم  ےس   "{ َيْعِقُلونَ ،  ںیہ" ہ{ہِلَقْوٍم  تیل  اکم  ےس  وجلقع  ےئل  ےک  ولوگں  }"اےسی  ِلَقْوٍم ، 
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َيْفَقُهونَ ، }"اےسی ولوگں ےک ےئل وج وغرورکف رکےت ںیہ" ہ{َيَتَفكَُّرونَ  اےسی ولوگں ےک ےئل وج ےتھجمس ہ"{ ہِلَقْوٍم 

ہ۔"ںیہ

االسیم ہ ہک ہ ہرشتعی  واال صخش داتھکی ےہ  رکام ہملعہےن ہرشتعی ہںیم وغرورکف رکےن  ااہتجد ےک ہ ہوکہےئ 

سج  ہذرےعی  یلیصفت داللئ ےس رشیع ااکحم طبنتسم رکےن ےک ےئل لقع وک اامعتسل  رکےن یک رتبیغ دی ےہ ہ

 احالت رتہب وہں، ہیہاور ارخو ہیوہ اور ان ےک دوین ہآاسین ہےک اعمالمت ںیم ہزدنیگ  ہےس ولوگں ےک ےئل ان یکہ

اور ان ںیم یسک  مسق اک ااہتجد ہن ایک اجےئ ، یبن رکمی یلص  رشبہکیط رشتعی ےک یعطق اومر یک افحتظ یک اجےئ 

ہلل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای :  " بج احمک ےن وکیئ ہلصیف رکےت وہےئااہتجد ایک اور اس اک ااہتجد درتس وہا  وت ہا

اس ےک ےئل دو ارج ںیہ ، اور ارگ اس ےن ہلصیف رکےت وہےئ ااہتجد ایک اور اس  اک ااہتجد طلغ وہا وت اس ےک ےئل ہ

ہاکی ارج ےہ "۔ ہ

ر یہقف ذمبہ ےک ابین اامم اوبہفینح ریض اہلل ہنع اس ہبتکم ہاس ابت ںیم وکیئ کش ںیہن ےہ ہک وہشم

، اہلل رکمی ےن آپ وک ہ ہےھت سج ےن رقآن و تنس یک وصنص وک ےنھجمس ںیم لقع وک اامعتسل ایک ہلیخ ہرَسرکف ےک ہ

ہڑبی ہ
 
پ 

ہ ہ

 

ت

 

لقع اطع رفامیئ یھت ، آپ دلقم ںیہن ےھت اور ہن یہ آپ صن ےک اظرہ رپ اافتک رکےت ےھت ہکلب آپ ہخ

آپ  اس ہبتکم رکف ےک رسلیخ الہکےئ سج ےن رقآن و تنس یک ہ ہےک اقمدص وک دےتھکی ےھت ، ایس وہج ےس ہصن ہ

وصنص وک ےنھجمس ےک ےئل لقع وک اامعتسل ایک ، اہیں کت ہک ملعےئ رکام  ےن آپ ےک ابرے ںیم اہک ہک : ولگ 

ہہقف ںیم اامم اوبہفینح ےک اتحمج ںیہ ۔ ہ

ےن اےنپ یہقف ذمبہ ںیم زامن ، اکمن ، ولوگں ےک احالت  ، اعدات اور ان ےک ہاامم اوبہفینح رہمح اہلل ہ

داللئ  وکاامعتسل ایک ان ںیم ایقس ، ااسحتسن ہآپ ےن ااکحم طبنتسم رکےت وہےئ نج ہزماج وک شیپ رظن راھک ، ہ

اںیہن ہملس ےن اور رعف اشلم ےہ اور اس ںیم آپ ےن دحثی اعمذ وک اینبد انبای ہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع و
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یک اتکب ہ ہاہللہ ہو ےگ وت اوہنں ےن رعض ایک ہک ہنمی رواہن رکےت وتق وپاھچ ہک مت سک زیچ ےک اطمقب ہلصیف رکہ

 ہ؟ اوہنں ےن رعض ایک رھپ ہن اپؤ وت ہ  ہ(ہوہ مکح اتکب اہلل ںیم)ہ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ارگ مت ےک اطمقب ہ

وہ مکح روسل اہلل ہ)، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : ارگ مت ہ ہےک اطمقب ہ یک تنس ہروسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس

،  ہ(ہیلص اہلل  ہیلع وملس یک تنس ںیم یھب اگ  وت ؟ اوہنں ےن رعض ایک رھپ ںیم اینپ راےئ ےس ااہتجد رکوں  ہن اپؤ 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس  ےن رفامای : ) امتم رعتںیفی اس اہلل ےک ےئل سج ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےک 

اور اس رطح یک دورسی ااحدثی وج رشتعی ےک اقمدص اعہم وک شیپ  ،) وک  وتقیف اطع رفامیئ   رظن رےتھک ہایپربم 

ہ۔ہوہےئ وصنص وک ےنھجمس ںیم لقع اامعتسل رکےن یک رتبیغ دیتی ںیہ 

ہربادران االسم :ہ

اور ان ےک ہ اور یگنت دیپا رکےن ےک ےئل ںیہن آےئ ہکلب ولوگں یک وخاحشیل  اداین ولوگں رپ یتخس  امتم 

مہ  ہ* ہہط ہ"{ ہْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن ِلَتْشَقىطه * َما َأْنزَ } ہےہ : ہ، اراشد ابری ہےئل آاسین دیپا رکےن ےک ےئل آےئ ںیہ ہ

ااترا ہک آپ تقشم ںیم ڑپںی ہ َوَما  }ہ: ہےہدورسے اقمم رپ اراشد ابری ہ۔ ہ"ےن آپ رپ رقآن اس ےئل ںیہن 

يِن ِمْن حَ  ے ہسیتہ۔ ہ ہ"ہاور اس ےن دنی ےک اعمےلم ںیم مت رپ وکیئ یگنت روا ںیہن ریھک ہ"ہ ہ{َرجٍ ـَجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِ 

اہلل اہمترے اسھت آاسین اچاتہ ےہ اور " ہ{ہُد هللا ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ـُيِري} ہےہ :ہاقمم رپ اراشد ابری ہ

وت  ہاور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس وک بج یھب دو زیچو۔ ہ"وہ اہمترے اسھت یگنت ںیہن اچاتہہ ں ںیم اایتخر دای ایگ 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن ان ںیم ےس آاسن زیچ وک انچ رشبہکیط وہ انگہ  ہن وہ ، اور ارگ وہ انگہ وہات وت آپ یلص 

اور اس یک قیبطت اور احالت ےک  ، اس ےئل صن ےک حیحص مہف  اہلل ہیلع وملس بس ےس زایدہ اس ےس دور رےتہ 

ہاامعتسل رکان انزگری ےہ ۔ ہاطمقب رشیع مکح ےک ےئل لقع وک 
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، ےئن  ہ دور ےک احالت   اور یتفم ےک ےئل  اےنپ  اس ابت یک یھب اتدیک رکےت ںیہ ہک اکی ہیقف  اور مہ 

اسملئ ، ولوگں  ےک اوحال  اور ان یک اعدات و اقتدیل ےس آاگہ  وہان   رضوری ےہ  اتہک وہ اےنپ احالت و وااعقت ہ

و وااعقت ےک ہےک اطمقب وتفی دےنی رپ اقدر وہ ہن ہکہ اطمقب ، سج ےن ولوگں ےک احالت ہ ہامیض ےک احالت 

اور ہو وک یگنت  اس ےن ولوگں  دای  و اکمن وک شیپ رظن رےھک ریغب وتفی  زامن  اور  و اقتدیل  اعدات  یک  ان   ، وااعقت 

اور  ان ےس تقشم  اور  آاسین دیپا رکےن  اینبد  ولوگں ےک ےئل  یک  دای ہکبج امہری رشتعی   ڈال  تقشم ںیم 

ہوک دور رکےن رپ ےہ ۔  فیلکت

ہاے اہلل ںیمہ امہرے دنی اک مہف اطع رفام ، اور امہرے کلم اور امتم اممکل یک افحتظ رفام ۔ ہ

 
 
ہآم


