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ع  2             ہہصمہ ري ہوہمجرعب 

 ي 
ب

 ھہ1443اول ر

ہءہ2021اوتكرب    8                         ہہوزارت اواقفہ     

ہاالسم ںیم اہشدت یک تلیضف ، دیہش اک اقمم و رمہبت اور ہفسلف گنج ہ

و ہ ہاہلل یک راہ ںیم دیہش وہان اکی سج ےک ےئل اہلل اعتیل اےنپ ہرمہبت اور میظع دصقم ےہ ہتہب دنلب اقمم 

مت ںیم ےس ضعب ہوہ ہ ہاور " ہ{َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداءَ } ہےہ : اراشد ابری ہ ہ،ہےہدنبوں ںیم ےس سج وک اچاتہ ےہ نچ اتیل ہ

َ َوالرَّ } ہےہ:اور دورسی ہگج اراشد ابری ہ۔ ہ"رفامےئ ہاطعوک اہشدت اک اقمم ہ ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن  َوَمْن ُيِطِع َّللاَّ

يِقيَن َوالش   دِِّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِِّيَن َوالصِّ  ُ َرِفيًقاَأْنَعَم َّللاَّ ُأوَلِئَك  اِلِحيَن َوَحُسَن  اہلل ہ" ہ{َهَداِء َوالصَّ اور ہاور وج وکیئ 

ویتسہں( ےک اسھت وہں ےگ نج رپ اہلل ےن ااعنم رفامای ےہ وج ہک ہان )روسل یک ااطتع رکے وت یہی ولگ ہ

اےھچ اسیھت ںیہ ہاایبنء، ہی تہب  اور  اور اصنیحل ںیہ  ، دہشاء  وملس ےن ہ۔ ہ"دصنیقی  اہلل ہیلع  اور یبن رکمی یلص 

ن ےہ ریمی وخاشہ ےہ ہک ےھجم اہلل یک راہ ہاس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجاراشد رفامای : " ہ

ںیم لتق ایک اجےئ رھپ زدنہ ایک اجےئ رھپ لتق  ایک اجےئ رھپ زدنہ ایک اجےئ رھپ لتق ایک اجےئ رھپ زدنہ ایک اجےئ اور 

ہ"۔ ہرھپ لتق ایک اجےئ

وہےئ اہلل یک  راہ ہامل ای اےنپ ونط اک دافع رکےت ہاینپ رسزنیم ، ای اینپ زعت ای اےنپ ہوج ہ ہیقیقح دیہش ہ ہاور وہ ہ

ہےک انگہ  ہ ہاسےک اسھت یہ ہ ہ رطقے ہاس ےک وخن ےک ےلہپںیم امرا اجےئ ہ

ئ

،تنج ںیم اس اک ہ ہ اجےت ںیہشخب دی 

اور اےکس زعزی و ااقرب ےک رتس ارفاد ےک قح ںیم اس یک افشتع وبقل یک اجیت ہ اجات ےہ ،اقمم اس وک داھک دایہ

  ِإنَّ } :ہےہشخب ےہ اس ںیم وکیئ اسخرہ  ںیہن ےہ ، اراشد ابری ہاجترت عفن  ہ، اور دہشاء یک اےنپ رب  ےک اسھتہےہ

  ِ َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َّللاَّ
ا ِفي التَّْوَرا ِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه وَ َعَلْيِه َحقًّ ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن َّللاَّ َذِلَك ِة َواْلِْ

البہبش اہلل اعتیل ےن املسمونں ےس ان یک اجونں اور ان ےک امولں وک اس ابت ےک وعض ہ"ہ ہ{ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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۔ وہ ولگ اہلل یک راہ ںیم ڑلےت ںیہ سپ وہ لتق رکےت ںیہ اور لتق ےئک ہےہ تنج ہ ہےئلن ےکہرخدی ایل ےہ ہک اںیم ہ

اور ہ ، اس رپ اچس ودعہ ایک ایگ ےہ وترات ںیم اور الیجن ںیم اور رقآن ںیم  اہلل ےس زایدہ اےنپ دہع وک ہاجےت ںیہ 

ڑبی  ہتہب ہ ہوکن وپرا رکےن واال ےہ ، وت مت ولگ اینپ اس عیب رپ سج اک مت ےن اعمہلم ےط ایک ےہ وخیش انمؤ ، اور ہی

:  ہ۔"اکایمیب ےہ ہ " اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

 ےہ وج اس یک راہ ںیم دیہش ہاتناور اہلل اعتیل  اےس رتہب اجہ ہ–راہ  ںیم دیہش ایک اجات ےہ ہ ہاجن ےہ وج صخش یھب اہلل یکہ

ےہ ہ اجات  وہہ ہ–ایک  رگن  اک  رگن وخن  اک  اس  ہک  اگ  آےئ  احل ںیم  اس  دن  یک وخوبش ہوہ ایقتم ےک  اس  اور  اگ 

ہوتسکری یک وخوبش وہ یگ "۔ہ

اس داین  ےس رتصخ وہ اجےت ںیہ نکیل وہ اےنپ رب ےک اپس زدنہ ںیہ  اس ےک ہدہشاء ارگہچ  امہری ہ

اور اس یک اطع رپ وخ ، اراشد ابری ہ ہش  ہلضف و رکم  : ہںیہ  ََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل هللِا َأْمَواًتا َبْل وَ {ےہ 

ُيْرَزُقون*   َربِِِّهْم  ِعْنَد  ْن َأْحَياٌء  مِِّ ِبِهم  َيْلَحُقوا  َلْم  ِبالَِّذيَن  َوَيْسَتْبِشُروَن  َفْضِلِه  ِمن   ُ َّللاَّ آَتاُهُم  ِبَما  َفِرِحيَن 
َخْوفٌ  َأَلَّ  هُ   َخْلِفِهْم  َوََل  َيْحَزُنونَ َعَلْيِهْم  َوَأنَّ *  ْم  َوَفْضٍل   ِ َّللاَّ مَِِّن  ِبِنْعَمٍة  َأْجَر   َيْسَتْبِشُروَن  ُيِضيُع  ََل   َ َّللاَّ

اور وج ولگ اہلل یک راہ ںیم دیہش ےئک ےئگ ںیہ ان وک رہزگ رمدہ ہن ںیھجمس ، ہکلب وہ زدنہ ںیہ اےنپ رب ہ" ہ ہاْلُمْؤِمِنين

۔ ہ اور ےک اپس رزق دےیئ اجےت ںیہ  اانپ لضف وج اںیہن دے راھک ےہ اس ےس تہب وخش ںیہ  اہلل اعتیل ےن 

وخایشں  انم رےہ ںیہ ان ولوگں یک ابتب وج اب کت ان ےس ںیہن ےلم  ان ےک ےھچیپ ںیہ، اس رپ ہک اںیہن ہن ہ

ہک اہلل ہوہں ےگ ۔  وہ  وخش وہےت ںیہ اہلل یک تمعن اور لضف ےس اور اس ےس یھب ہ  وکیئ وخف ےہ اور ہن وہ نیگمغ

ربابد ںیہن رکات وک  ارج  واولں ےک  اامین  ابری ہ۔"اعتیل   اراشد  :اور  َسِبيِل هللِا { ہےہ  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلوا  َوََل 

 وہ زدنہ ہاور وج اہلل یک راہ ںیم لتق ےیک اجےت ںیہ مت اںیہن رمدہ  ہن وہک ہکلبہ" ہ}َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ََل َتْشُعُرونَ 

ہ۔ "ہںیہ نکیل مت ھجمس ںیہن ےتکس 
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راض  یک اخرط  ہ اہلل یک  اور امہ وصرت  اہشدت یک تہب یس وصرںیت ںیہ نج ںیم ےس بس ےس میظع 

، یبن رکمی یلص اےنپ الہ اخہن اور اینپ رسزنیم اک دافع رکےت وہےئ ونط یک راہ ںیم اقمم اہشدت رپ افزئ وہان ےہ ہ

اےنپ الہ ہ رک دای اجےئ وہ دیہش ےہ ، اور وج  " وج اےنپ امل اک دافع رکےت وہےئ لتقاہلل ہیلع وملس ےن اراشد رفامای : 

اےنپ دنی اک دافع رکےت وہےئ لتق رک دای اجےئ وہ  ہاخہن  اک دافع رکےت وہےئ ای اینپ اجن اک دافع رکےت وہےئ ای ہ

اکی آدیم  یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک ابراگہ ںیم احرض وہا اور رعض یک : ای روسل اہلل آپ اک ایک ۔ ہدیہش ےہ "

اس ےن رعض یک ہک ہ ہ، ہایخل ےہ  ہک وکیئ صخش آ رک ریما امل اننیھچ اچاتہ ےہ ، آپ ےن رفامای : مت اانپ امل اےس ہن  دوہ

آپ اک ایک ایخل ےہ ارگ وہ ھجم ےس ڑلایئ رکے  آپ ےن رفامي ا مت یھب اس ےس ڑلایئ رکو ، اس ےن رعض یک ہک ہ

 وہ، اس ےن رعض یک ہدیہشہہیلع وملس ےن رفامای : وت مت ہ ہرک دے ، آپ یلص اہللہ ہلتق ہآپ اک ایک ایخل ےہ ارگ وہ ےھجم

ہہک آپ اک ایک ایخل ےہ ارگ ںیم اس وک لتق رک دوں ؟  وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : وہ یمنہج ےہ ۔ہ

ہربادران االسم !ہ

االسم ںیم گنج وک  اس ےئل اجزئ رقار دای ایگ ےہ اتہک ملظ و زایدیت وک رواک  اج ےکس ، االسم لتق و اغرت اور ہ

اس یک امتم رت راںیہ دنب رکات ےہ ، االسم ںیم گنج یک  ہںیہن رکات اچاتہ ےہ ہکلب االسم وت دح االاکمن ہوخن رزیی ہ

ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن  } ہےہ : وہےئ دی یئگ ےہ ، اراشد ابری ہااجزت دنچ رشاطئ اور دحمود   دارئہ اکر ےک ادنر رتہہ

نج ) ولظمومں( ےس گنج یک اجیت ےہ اںیہن اس انبء رپ ) اہجد( ہ ہ"{ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ هللَا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديرٌ 

رپ وپری رطح اقدر ہ ہرکےن ہ ہکشیب اہلل اعتیل ان یک دمداور ہےہ ہ ہیک ااجزت دے دی یئگ ےہ ہک ان رپ ملظ ایک ایگ ہ

ور اہلل یک راہ ںیم ان ہا" ہ{َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل هللِا الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوََل َتْعَتُدوا ِإنَّ هللَا ََل ُيِحب  اْلُمْعَتِدينَ }۔ ہ"ےہ

ایدیت ہن رکو کشیب اہلل اعتیل زایدیت رکےن واولں ہولوگں ےس گنج رکو وج مت ےس گنج رکےت ںیہ اور ) ان رپ( ز

ِميُع الَعِليمُ }۔ ہ"وک دنسپ ںیہن رکات ہ ْل َعَلى هللِا ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوتَوكَّ وہ ا" ہ{َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ ارگ  ور 

اہلل رپ رھبوہس ےئجیک کشیب وہ بس ہ ہافکر( حلص یک رطف املئ وہں وت آپ یھب اس یک رطف املئ وہ اجںیئ اور)
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اور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : " مت دنمش اک اسانم رکےن یک انمت ہن رکو ، ھچک ےننس واال اجےنن واال ےہ ۔ ہ

ہاور اہلل ےس اعتیف اموگن ، اور بج مت دنمش اک اسانم رکو وت رھپ اثتب دقم روہ "۔ ہ

 وک روےنک ےک ےئل سج گنج وک اجزئ رقار دای ےہ اس گنج ںیم یھب االسم ہملظ و زایدیت ہوت ہ ہہکلب االسم ےن

ےن امعرںیت  ابتہ رکےن اور رختبی اکری رکےن ےس  یتخس ےک اسھت عنم ایک ےہ ، احصہب رکام رکشل ےک اقدئنی وک ہ

، ہن ہ وہ  ہن یسک درتخ وک اکںیٹ  وہ ہ ہہی مکح دای رکےت ےھت ہک    ، وتیھکں ںیم اکم رکےن واےل ہہن ہیسک یتیھک وک الجںیئ 

، اور ہن یسک وعرت ، ےچب اور وبڑےھ صخش وک ہوہں ںیم راوبہں وک ہابعدت اگ ہیہ ہ ہاسکونں وک فیلکت اچنہپںیئ ، اور ہن

ہلتق رکںی بج کت ہک وہ گنج ںیم رشکی ہن وہےئ وہں ۔ 

و ہ انم  یک اجبےئ  اغرت  و  اور لتق  اکری  ہک مہ رختبی  ادش رضورت ےہ  اور ہآج ںیمہ ینتک  السیتم 

ریمعتی رکف ےک  اسھت وہں ، رہ وہ رکف وج انم و السیتم اور اکانئت یک آابدی اور ریمعت یک دوعت دیتی ےہ وہ امتم ہ

وہ امتم  آامسین ہ دیتی ےہ  و اغرت یک دوعت  اور لتق  اکری  وہ رکف وج رختبی  رہ  اور  اداین ےک اسھت قفتم ےہ 

،  ہاداین ےک انمیف ےہ ،ہکلب امتم رت االخیق اور ااسنین ادقار اور نیب االوقایم  دوتسر اور اعمدہوں ےک انمیف ےہ 

اور رختبی ہ ہ ےک امتم رت اعمین وک رفوغ دنیہاس ےئل ہی وصراحتل مہ ےس اقتاض رکیت ےہ ہک مہ انم والسیتمہ

 ہاکری اور لتق و اغرت یک دوعت دنی واولں  اک اقمہلب رکےن ےک ےئل اشہن اشبہن ڑھکے وہ رک اکم رکںی اتہکہ

ہاسری ااسنتین اعسدت دنمی یک زدنیگ  زگارے اور رہ رطف انم و السیتم اک دور دورہ وہ ۔ ہ

اے اہلل امہرے کلم اور داین ےک امتم اممکل وک رہ مسق ےک رش ےس وفحمظ رفام اور   مہ بس وک انم و السیتم یک ہ

ہور رفام ۔ہہ ہتمعن ےس ہشیمہ ہبہ
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