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 ھ0441 رى المؼذٍ 9               هقش ہوسيہجوػشة 

 ء1109 جوالئي 01                          وصاست اولبف     

 يعبشسے کے عبو حمىق وآداة 

 ورسلی يُں اٌ کب کسداز اوز اض کی رہرَت کی رعًُس

ًہ تؼلك کو  دیبت لے کش آيب ہے جو اًغبى کے ءاعالم ايک هکول مبثطہ

اوس پوسی کبئٌبت  لوگوںفشف اط کے سة کے عبتھ  هٌظن کشتب ہے ثلکہ 

ں اعالهیہ هی ثیؾک ؽشيؼت   ،کے عبتھ ثھی اط کے تؼلك کو هٌظن کشتب ہے

وتشلی هیں کشداس  ہیں جو هؼبؽشے کی تؼویشايغے ثےؽوبس لواًیي اوس آداة 

اعالم  ،آداة يُں ظے اَک اجبشد طهت کسَے کب ادة ہے ٌا ،ادا کشتے ہیں

ًے اجبصت لیٌے کو هؾشوع لشاس ديب ہے اوس اعے اى اعالهی آداة کب دقہ 

ہللا کشين ًے اسؽبد  ،لشاس ديب ہے جو اًغبى کو خقوفیت ػطب کشتے ہیں

ٍَ  أَََُّهب ََب} فشهبيب : ُْسَ  ثُُُىرب   رَْدُخهُىا لَ  آَيُُىا انَِّرَ ىا رَْعزَأَُِْعىا َحزًَّ ثُُُىرُِكىْ  َغ ًُ ُْس   ذِنُكىْ  أَْهِهَهب َعَهً َورَُعهِّ  َخ

ٌَ  نََعهَُّكىْ  نَُكىْ  اے ايوبى والو! اپٌے گھشوں کے عوا دوعشے گھشوں هیں " {رَرَكَُّسو

يہبں تک کہ تن اى عے اجبصت لے لو اوس اى کے سہٌے  ،داخل ًہ ہوا کشو

ًجی ۔ "وفکش کشو يہ توہبسے لئے ثہتش ہے تبکہ تن غوس ،والوں کو عالم کہو

اط  ، ًے ثھی ہویں اجبصت لیٌے اوس اط کے آداة کی تؼلین دی ہےکشين ملسو ہیلع ہللا یلص

پھش اوس  ،ؽخـ پہلے عالم کشےداة يہ ہے کہ اجبصت هلت کشًے واال کے آ

ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص گھش هیں تؾشيف فشهب تھے کہ ايک آدهی ًے  ،اپٌب ًبم رکش کشے

کیب هیں داخل ہو جبؤں ؟ کہب :  آپ عے اًذس آًے کی اجبصت هلت کشتے ہوئے

ے پبط جبؤ اوس اعے خبدم عے فشهبيب : ثبہش اط ک سعول ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص ًے اپٌے

اوس اعے کہو : عت عے پہلے تن عالم کشو اوس  ،هشيمہ ثتبؤاجبصت لیٌے کب 

اوس  کو عي لیبملسو ہیلع ہللا یلص ؽخـ ًے آپ  اط : کیب هیں داخل ہو عکتب ہوں ؟پھش کہو 

کیب هیں اًذس داخل ہو عکتب ہوں ؟  تو ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے  ،کہب : الغالم ػلیکن

، جبثش سمی ہللا ػٌہ "اعے اًذس آًے کی اجبصت دی اوس وٍ اًذس داخل ہوا

عے هشوی ہے اًہوں ًے کہب : هیں ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص کے پبط آيب اوس هیں ًے 
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 ،ًے فشهبيب : )کوى ہے ؟( هیں ًے کہب : هیںملسو ہیلع ہللا یلص تو آپ دسواصے پش دعتک دی 

کو ًبپغٌذ  ًے اط ثبتملسو ہیلع ہللا یلص گويب کہ آپ  ،هیں ( ،ًے فشهبيب : ) هیںملسو ہیلع ہللا یلص آپ 

 ۔"فشهبيب

اوس  َگبہُں َُچے زکهُبں عے ايک ادة اجبصت هلت کشًے کے آداة هی

 "ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب :  ،ہے کهڑا َہ ہىَبدزواشے کے ثبنکم ظبيُے 

عؼذ ثي ػجبدح ، کب دکن ديب گیب ہے " هلت کشًے ًگبہوں کے لئے ہی اجبصت 

سمی ہللا ػٌہ عے هشوی ہے کہ اًہوں ًے دسواصے کے ثبلکل عبهٌے 

سواصے کے د"کھڑے ہو کش اجبصت هلت کی تو ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے اعے فشهبيب: 

اوس هزکوس ہے کہ ًجی  ،"ثبلکل عبهٌے کھڑے ہو کش اجبصت هلت ًہ کشو

کشين ملسو ہیلع ہللا یلص جت کغی دسواصے پش آکش اجبصت هلت کشًب چبہتے تو آپ اط کے 

ثبلکل عبهٌے کھڑے ًہ ہوتے ثلکہ اط کے دائیں يب ثبئیں جبًت کھڑے ہو 

 ۔واپظ چلے جبتے"جبتی تو ثہتش وسًہ اوس اگش اجبصت هل  ،جبتے

عبو  جگہىں اوز زاظزىں عالم ًے تشغیت دی ہے اى هیں آداة کی ا جي ػبم 

اعالم ًے ساعتے کب ايک دك همشس کیب ہے جظ کو  ،ہیںثھی ؽبهل کے آداة 

 " ساعتوں هیں هت ثیٹھو "ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًےفشهبيب :  ،ادا کشًب مشوسی ہے

ے سعول ہوبسا يہ ثیٹھٌب مشوسی ہیں جي ػشك کی : اے ہللا ک فذبثہ ًے

اگش توہبسا يہ ثیٹھٌب  ًے فشهبيب : "ملسو ہیلع ہللا یلص آپ  ،ثبت چیت کشتے ہیںهیں ہن 

، اًہوں ًے ػشك کی : اط "مشوسی ہی ہے تو ساعتے کو اط کب دك دو 

تکلیف دٍ چیض کو  ،ًے فشهبيب : ًگبہیں ًیچے سکھٌبملسو ہیلع ہللا یلص کب دك کیب ہے ؟ آپ 

اوس  ،"ًیکی کب دکن ديٌب اوس ثشائی عے سوکٌب  ،عالم کب جواة ديٌب ،دوس کشًب 

اط کب افنل تشيي  ،عبٹھ يب عتش ؽؼجے ہیں ايوبى کے ًے فشهبيب : "ملسو ہیلع ہللا یلص آپ 

ؽؼجہ الالہ اال ہللا کہٌب ہے اوس ادًی تشيي ؽؼجہ ساعتے عے تکلیف دٍ چیض کو 

ػبم ساعتے يب همبهبت اعتؼوبل ، "وس دیب ايوبى کب ايک ؽؼجہ ہےا ،ہٹبًب ہے

يب  ،ـ کے لئے مشوسی  ہے کہ وٍ آواص ثلٌذ ًہ کشےکشًے والے ؽخ

پشيؾبى کشًے والی آواص   ،پشيؾبى کشًے والی ثلٌذ آواص هیں گفتگو ًہ کشے
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کے لئے هتؼیي جگہوں  اط اوس پھیٌکےساعتے هیں ًہ  گٌذگی ،هیں هت ہٌغے

ثلکہ اط پش واجت ہے کہ وٍ ساعتے عے تکلیف دٍ چیضوں کو  ،هیں سکھے

اعی هشح اط کے لئے يہ ثھی  مشوسی ہے کہ وٍ ساعتے  ثٌذ  ،دوس کشے

 گضسًے والوں دے اوس ًہ ہیًہ ًگبٍ عے گضسًے والوں کو تکلیف   ،ًہ کشے

  ہشاعب کشے ۔پش ؼے يب ػولی هوس ثبتوں کے رسيکو 

 ،اعالم ًے جغن ،اظی طسح اٌ آداة يُں ظے صفبئی کے آداة ثهی ہُں

ػی ادکبهبت کب جضو ال ہ کی هہبست اوس ففبئی کو اپٌے ؽشکپڑے اوس جگ

ػول اوس تہزيجی لذس کے اط کی  يٌفک لشاس ديب ہے جو کہ ثذثیت اًغبًی هشص  

اعالم ًے چٌذ آداة کی تشغیت دی ہے جو اًغبى کو  ،اہویت کے هٌبعت ہے

کہ لوگ اط عے دوس یضٍ ومغ لطغ کب دبهل ثٌب ديتے ہیں ايک ػوذٍ اوس پبک

جغووں اوس  ہللا ًے اى هوهٌیي کی تؼشيف کی ہے جو اپٌے ،ًہیں ثھبگتے

ہللا تؼبلی ًے فشهبيب  ،ثبهي کو پبک کشًے کی  پبثٌذی کشتے تھےاپٌے ظبہش و

: { ٌَّ َ  إِ ٍَ  َُِحتُّ  َللاَّ اثُِ ٍَ  َوَُِحتُّ  انزَّىَّ ِسَ زََطِهّ ًُ ثیؾک ہللا ثہت توثہ کشًے والوں عے " {اْن

 ۔"هذجت کشتب ہے اوس خوة پبکیضگی اختیبس کشًے والوں عے هذجت کشتب ہے

، "پبکی کو پغٌذ کشتب ہے ملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب : " ہللا تؼبلی پبک ہےاوس ًجی کشين 

ًے ايک ؽخـ کو ديکھب  ملسو ہیلع ہللا یلص، آپ فشهبيب : " پبکیضگی آدھب ايوبى ہے " اوس

کیب اط ؽخـ کے پبط  "تو آپ ًے فشهبيب : جظ کے ثبل ثکھشے ہوئے ہیں 

اوس آپ  ؟" ٌواسےع  کے رسيؼے اپٌے ثبلوں کو کوئی ايغی چیض ًہیں ہے جظ 

ٌذے کپڑے تھے تو آپ ًے ايک اوس ؽخـ کو ديکھب جظ کے جغن کے گملسو ہیلع ہللا یلص 

اپٌے کپڑے  عےط ايغی چیض ًہیں ہے جظ پبکیب اط کے  ًے فشهبيب : "

 ۔دھوئے"

ملسو ہیلع ہللا یلص کی تشغیت دی کیوًکہ آپ  داَزىں کی صفبئیاعی هشح ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے 

ؽجو آئے اوس وٍ اپٌے دوعشے چبہتے تھے کہ اًغبى کے هٌہ عے ػوذٍ خو

کہ لوگ اط عے دوس ہو کو اپٌے هٌہ کی ثذثو کی وجہ عے تکلیف ًہ  ثھبئی
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لوگوں پش دؽواس ًہ اگش هیں اپٌی اهت يب  "ًے فشهبيب : ملسو ہیلع ہللا یلص آپ  ،ہو جبئیں

 ۔ "عوجھتب تو هیں مشوس اًہیں ہش ًوبص کے عبتھ هغواک کشًے کب دکن ديتب 

وہ ثبہوی هکبل ،ثھی ہیں ةيکبنًے کے آداثبہًی  اٌ آداة يُں ظےاعی هشح 

ؽوبس ہوتب ہے اعالم بت کی افالح کشًے کب رسيؼہ تؼبسف اوس افکبس وًظشي

ًے ثغیش کغی پشيؾبًی اوس پبثٌذی کے دك اوس ہذايت تک سعبئی دبفل 

هکبلوے کے دسواصے کو  ثبہوی  کشًے کے لئے توبم لوگوں کے دسهیبى

يب اى کب  وتؾٌیغ کشًےهؼي لیکي ثبہوی هکبلوہ دوعشے کے ثبسے  ،کھوال ہے

ہللا تؼبلی ًے فشهبيب :  ،لیل کشًے عے دوس ہوًب چبہیےهزاق اڑاًے يب اى کی تز

ٍَ  ثِبنَّزٍِ َوَجبِدْنُهىْ } ٍُ  ِه اوس اى عے ثذث ايغے اًذاص عے کشيں جو ًہبيت  " {أَْحَع

ٍَ  انَّزٍِ ََمُىنُىا ِنِعجَبِدٌ َولُمْ }جگہ فشهبيب :  اوس دوعشی" ػوذٍ ہو  ٍُ  ِه اوس آپ " {أَْحَع

اوس ًجی  ۔وٍ ايغی ثبت کیب کشيں جو ثہتش ہو"هیشے ثٌذوں کو فشهب ديں کہ 

فذؼ ہی  ہے اوس ًہهي ًہ تو لؼي هؼي کشًے واال هوملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب : "کشين 

ثبہوی هکبلوہ فوستذبل کے تمبمے کب  ،"اال ہےگو اوس گھٹیب گفتگو کشًے و

لذبظ سکھتے ہوئے دمیمت پغٌذی اوس ػلن کی ثٌیبد پش اچھے هشيمے عے ہوًب 

 چبہیے۔

خجسوں کی رحمُك کسَب اوز اٌ کى آگے َمم کسَے يُں آہعزہ زوی اخزُبز کسَب 

ٍَ  أَََُّهب ََب}ہللا تؼبلی ًے فشهبيب :  ،ثهی اٌ آداة يُں شًبز ہىرب ہے ٌْ  آَيُُىا انَِّرَ  َجبَءُكىْ  إِ

ُىا ثَُِجَإ   فَبِظك   ٌْ  فَزَجََُُّ ب رُِصُجُىا أَ ٍَ  فَعَْهزُىْ  َيب َعهًَ فَزُْصجُِحىا ثَِجَهبنَخ   لَْىي  اے ايوبى والو ! اگش " {ََبِدِيُ

توہبسے پبط کوئی فبعك کوئی خجش لے کش آئے تو خوة تذمیك کش لیب کشو ) 

پھش تن اپٌے  ،لوی کوئی تکلیف پہٌچب ثیٹھوالػ ايغب ًہ ہو ( کہ تن کغی  لوم کو

آہغتہ سوی ہللا کی " ًے فشهبيب: ملسو ہیلع ہللا یلصاوس ًجی کشين  ۔"سہو چھتبتےپ  کئے پش 

فلی ہللا آپ  " اوسثبصی ؽیطبى کی هشف عے ہے  هشف عے ہے اوس جلذ

آدهی کے لئے يہ جھوٹ ہی کبفی ہے کہ وٍ ہش عٌی  ًے فشهبيب : "ػلیہ وعلن 

 اوز اظی يُں ہی يشغىل َہ زہُب ہ پهُالَبَ ُںہافىا ۔"ثبت کو آگے ثیبى کش دے

کیوًکہ اط کو ثبس ثبس ثیبى کشًب ہی اط کو ػبم  ،ثھی اى آداة هیں عے ہے
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جھوٹی اوس هي گھڑت ثبتیں صيبدٍ  ،کشًے اوس پھیالًے هیں کشداس ادا کشًب ہے

عٌٌے والے کبى اوس لجول  ،ہو جبتی ہیں جت اًہیں ثیبى کشًے والی صثبًیں ػبم

ہللا تؼبلی ًے  ،کشًے اوس اى کی تقذيك کشًے والے لوگ هلے جبتے ہیں

ٌَ  ثِأَْنِعَُزُِكىْ  رَهَمَّْىََهُ  إِذْ }فشهبيب :  ُْطَ  َيب ِثأَْفَىاِهُكىْ  َورَمُىنُى ُْدَ  َوُهىَ  َهُُِّ ب َورَْحَعجُىََهُ  ِعْهى   ثِهِ  نَُكىْ  نَ ِ  ِع  َللاَّ

اوس اپٌے هٌہ عے وٍ جت تن اط )ثبت( کو اپٌی صثبًوں پش التے سہے " {َعِظُى  

جظ کب توہیں کوئی ػلن ًہ تھب اوس تن اط کو هؼوولی ثبت  کچھ کہتے سہے

اوس ًجی کشين  ۔"ًکہ وٍ ہللا کے دنوس ثہت ثڑی ہےخیبل کش سہے تھے دبال

آخشت پش ايوبى سکھتب ہے وٍ اپٌے  اوس سوص   " جو ؽخـ ہللاملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب : 

آخشت پش ايوبى سکھتب ہے وٍ اپٌے  جو ہللا اوس سوص   ،پڑوعی کو تکلیف ًہ دے

آخشت  پش ايوبى  اوس جو ہللا اوس سوص   ،هہوبى کی ػضت وتولیش کشًی کشے

 ۔ہے يب خبهوػ سہے"ے وٍ اچھی ثبت کسکھتب ہ

اظالو َے جٍ عبو آداة کی رعهُى دی ہے اٌ يُں ظے اَک ادة آواش کى پعذ 

ہے کہ اًغبى ثبلخقوؿ اپٌے عے ثلٌذ هشتجہ  يہ اوس اط کب هطلت زکهُب ہے

اوس هؼضص وهکشم ؽخقیت کی هوجودگی هیں ػبدی همذاس عے اپٌی آواص کو 

 َواْلِصدْ ﴿لشآى کشين هیں لموبى دکین کی وفیتوں هیں هزکوس ہے :  ،ثلٌذ ًہ کشے

ٍْ  َواْغُضضْ  َيْشُِكَ  فٍِ ٌَّ  َصْىرِكَ  ِي ََْكسَ  إِ ُسِ  نََصْىدُ  اْْلَْصىادِ  أَ ًِ اوس اپٌے چلٌے هیں هیبًہ " ﴾اْنَح

عت عے ثشی آواص  ثیؾک ،اوس اپٌی آواص کو پغت سکھب ،سوی اختیبس کش

ہللا تؼبلی ًے اى لوگوں کی تؼشيف کی ہے جو اپٌی اوس  ۔گذھے کی آواص ہے"

آواصوں کو پغت سکھتے ہیں اوس ثبلخقوؿ دنوس ملسو ہیلع ہللا یلص کی ثبسگبٍ هیں پغت 

ٌَّ ﴿ہللا تؼبلی ًے فشهبيب :  ،سکھتے ہیں ٍَ  إِ ٌَ  انَِّرَ ُْدَ  أَْصَىارَُهىْ  ََغُضُّى ِ  َزُظىلِ  ِع ٍَ  أُونَئِكَ  َللاَّ  انَِّرَ

 ٍَ ُ  اْيزََح ثیؾک جو لوگ سعول ہللا کی ثبسگبٍ  ﴾ "َعِظُى   َوأَْجس   َيْغِفَسح   نَُهىْ  ِنهزَّْمَىي لُهُىثَُهىْ  َللاَّ

هیں اپٌی آواصوں کو پغت سکھتے ہیں يہی وٍ لوگ ہیں جي کے دلوں کو ہللا 

کے لئے ثخؾؼ ہے اوس  اى ہی ،ًے تموی کے لئے چي کش خبؿ کش لیب ہے

 ۔اجش ػظین ہے"
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اط کب هطلت  ،ثهٹکے ہىئے کی زاہًُبئی کسَب ہے اَک ادةاٌ آداة يُں ظے 

يب اط کے عبتھ کغی ساہٌوب کو ذیخ ساٍ کی هشف ساہٌوبئی کشًب اط کی ف

فذبثہ ًے  "ساعتوں هیں هت ثیٹھو "سعول ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب :  ،ثھیجٌب ہے

هیں  ت گبہیں مشوسی ہیں جيی : اے ہللا کے سعول ہوبسی يہ ًؾغػشك ک

اگش توہبسا يہ ثیٹھٌب مشوسی ہی  يب : "ًے فشهبملسو ہیلع ہللا یلص آپ  ،ثبت چیت کشتے ہیں ہن

، اًہوں ًے ػشك کی : اط کب دك کیب ہے "ہے تو ساعتے کو اط کب دك دو 

عالم  ،تکلیف دٍ چیض کو دوس کشًب  ،ًے فشهبيب : ًگبہیں ًیچے سکھٌبملسو ہیلع ہللا یلص ؟ آپ 

کی ثشائی عے سوکٌب اوس ثھٹکے ہوئے  ،ًیکی کب دکن ديٌب ،کب جواة ديٌب

 ۔ساہٌوبئی کشًب"

 ٌِ  اظالو! ثسادزا

اعالم هیں کچھ اوس آداة ثھی ہیں جو ثڑی اہویت کے دبهل ہیں اوس ايک 

ظهىيىں کی يهیں عے آداة  اى ،کب اى عے هتقف ہوًب مشوسی  ہے هغلوبى

تشيي اػوبل هیں ؽوبس کیب اػلی اعالم ًے اعے افنل تشيي اوس  :ےہ يدد کسَب

ہش وٍ دى "اثو رس سمی ہللا ػٌہ عے هشوی ہے سعول ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص ًے فشهبيب:  ،ہے

ػشك کی  ،ہے فذلہ ديٌب کو هوهيجظ هیں عوسج هلوع ہوتب ہے اط هیں 

ہوبسے پبط فذلے کے لئے هبل کہبں ہے جظ  ،گئی : اے ہللا کے سعول

ًے فشهبيب : ًیکی کے دسواصے ثہت ملسو ہیلع ہللا یلص کے رسيؼے ہن فذلہ کشيں ؟ تو آپ 

 ،ثشائی عے سوکٌب ،ًیکی کب دکن ديٌب ،تکجیش وتہلیل ،صيبدٍ ہیں : تغجیخ وتذویذ

 اًذھے ،ھٌبکو ثبت عوج ثہشے ،توہبسا ساعتے عے تکلیف دٍ چیض دوس کشًب

مشوست کو پوسا کشًے کی کوؽؼ کشًے والے کی اپٌی  ،ثتبًب کو ساٍ

مشوست هٌذ هظلوم کے عبتھ اپٌے لذهوں عے چل کش اط کی  ،ساہٌوبئی کشًب

هشف  تیشى يہ عت کب عت ،کوضوس ؽخـ کی هذد کشًب ،هذد کی کوؽؼ کشًب

 )فذیخ اثي دجبى(۔"۔ فذلہ ہے اپٌے اوپش  عے

: کًصوزوں اوز ضسوزد يُدوں کی يدد کسَباٌ آداة يُں ظے اعی هشح 

عوبجی کفبلت صًذگی هیں تواصى پیذا کشًے کے لئے غشيت ؽخـ عے پہلے 
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اط کی دلیل اهبم ػلی سمی ہللا ػٌہ کب يہ  ،اهیش ؽخـ کے لئے فبئذٍ هٌذ ہے

کب سصق فشك یش لوگوں کے اهوال هیں غشيجوں "ہللا تؼبلی ًے اه فشهبى ہے:

غشيت آدهی فشف اهیش آدهی کے ثخل اوس اللچ کی وجہ عے ہی  ،کیب ہے

اى عے عوال کشًے واال اط کے ثبسے هیں  وکب سہتب ہے اوس ہللا تؼبلی ثھ

"، يہ عشپشعتی لوهی عشهبئے هیں ايک ثہت ثڑا امبفہ ہے کہ اى کی ہے

ثیؾک  ،اى کب دك اوس هؼبؽشے کب فشك ہےعشپشعتی اوس ديکھ ثھبل کشًب 

اط کے ثٌذوں پش سدن کشًے والوں پش   ،کغتہ دلوں کے لشيت ہےہللا کشين ؽ

اط کی ثبسگبٍ هیں کوئی ًیکی دمیش ًہیں ہے اگشچہ وٍ اچھی  ،ہے  ثڑا هہشثبى

تن کغی ًیکی کو دمیش هت عوجھو  ًے فشهبيب : "ملسو ہیلع ہللا یلص آپ  ،ثبت ہی کیوں ًہ ہو

کے عبتھ هلٌب ہی کیوں ًہ  بًیاگشچہ وٍ ًیکی توہبسا اپٌے ثھبئی کو خٌذٍ پیؾ

توہبسے کوضوس لوگوں کی وجہ عے ہی توہبسی "ًے فشهبيب: ملسو ہیلع ہللا یلص آپ اوس ، ہو"

، ہللا تؼبلی اط ولت تک اپٌے "ی ہے اوس توہیں سصق ديب جبتب ہےهذد کی جبت

 ثٌذے کی هذد کشتب سہتب ہے جت تک وٍ ثٌذے اپٌے ثھبئی کی هذد کشتب ہے ۔ 

اض پس شفمذ  ،ثصزگ آديی کب احزساو کسَےيُں ظے اَک ادة اٌ آداة اوز 

ويہسثبَی کسَے اوز اض پس دظذ دزاشی َہ کسَے کے ذزَعے اض کی عصد 

اط کے ثڑھبپے اوس اعالم هیں عجمت لے جبًے کب لذبظ  :ہے و رىلُسکسَب

اوس ثڑا ؽخـ ثھی چھوٹوں پش  ،وهٌضلت کو پہچبًٌب اط کی لذس ،سکھٌب

ًے ملسو ہیلع ہللا یلص آپ  ،ہے سدوت وؽفمت کشًے اوس اط کے عبتھ ًشهی ثشتٌے کب پبثٌذ

جو هغلوبى ثضسگ ؽخـ کبادتشام کشتب ہے ہللا کشين اط کے ہن  فشهبيب : "

، اوس "ػوش لوگوں هیں عے اط کب ادتشام کشًے واال ؽخـ همشس کش ديتب ہے

اط کے ػذل واًقبف اوس اط  ،ًشهیاط کی سدوت و ،يہ اعالم کی ػظوت

ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے  ،ہیں تکشين کب اہتوبم کشًے کے هظبہشکب اًغبى کی ػضت و

لشآى اوس ػبدل دبکن کے عبتھ  ادة کو دك عجذبًہ  دبهل   ،ثضسگ ؽخـ

: کب فشهبى ہے ملسو ہیلع ہللا یلصآپ  ،وتؼبلی کی تؼظین  وتولیش کب ايک هظہش لشاس ديب ہے

لشآى اوس ػبدل ثبدؽبٍ کی ػضت وتولیش کشًب  هؼتذل دبهل   ،ثضسگ هغلوبى"

 کب فشهبى ہے : "ملسو ہیلع ہللا یلص آپ اوس ، "کشًب ہےوتولیش دسدمیمت ہللا تؼبلی کی تؼظین 
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 ،وٍ ؽخـ ہن هیں عے ہی ًہیں ہے جظ ًے ہوبسے چھوٹے پش سدن ًہ کیب

 ۔"ًیکی کب دکن ًہ ديب اوس ثشائی عے ًہ سوکب  ،ادتشام ًہ کیب ہوبسے ثڑے کب

سواداسی کی فذیخ عوجھ يہ ؽشه ًہیں لگبتی کہ وٍ کی عوبدت و اعالم

هزکوس ہے کہ ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے ايک يہودی گھشاًے  ،ثضسگ ؽخـ هغلوبى ہو

عیذًب ػوش ثي ػجذ الؼضيض ثقشٍ  ،پش فذلہ کیب اوس يہ ثشلشاس سکھب جبئے گب

وں کو رهی لوگ تن اپٌے ہبں اى ں اپٌے گوسًش کے ًبم خو لکھتے ہیں کہ :هی

ہیں اوس اى کی لوت کوضوس ہو گئی ہے اوس سعیذٍ ہو گئے  ديکھوں جو ػوش  

ثیت الوبل عے اى کے پبط کوبئی کے رسائغ ثھی ًہیں سہے اوس اى کےلئے 

 اى کے لئے کبفی ہو ۔ اتٌب وظیفہ همشس کش جو 

ثیٹوں پش دك ہے کہ وٍ اط کی ػبم هقلذتوں کب خیبل هؼبؽشے کب اپٌے 

لیں تو ہن  پش ثڑھتی ہوئی آثبدی کے هغئلہ کو اگش ہن هثبل کے هوس  ،سکھیں

 ثبتوں کی تبکیذ کشتے ہیں : دو

پہلی ثبت يہ ہے کہ ثؼل لوگ اپٌے آپ کو ديکھتے ہیں جت وٍ هبلی هوس پش 

ذست واعتطبػت ہی دبالًکہ يہ فشف هبلی ل ،غٌی اوس لذست سکھتے ہوں

لذست  ؽبهل  کو  تشثیتی اوس ديکھ ثھبل کے توبم پہلوؤں ،ًہیں ہے ثلکہ يہ هبلی

واعتطبػت ہے اوس ًہ ہی يہ فشف ؽخقی لذست واعتطبػت ہے ثلکہ يہ 

خذهبت  توں کو تجبوص کشتے ہوئے اىیايک ايغب کبم ہے جو افشاد کی فالد

ہے جي خذهبت کو ايک  بئل تک پہٌچ جبتبوعکو هہیب کشًے هیں هلکوں کے 

کے رسائغ ايک هلکوں  ،خود اپٌے لئے ثھی هہیب کشًب ًبهوکي ہے فشد کب ثزات  

ًظش سکھٌب  اہن ػبهل ہے جظ کو آثبدی کے توبم پہلوؤں هیں اپٌے پیؼ  

وپیذا ہوًے کب ثھی جو ؽخـ فشف اپٌے لئے جئے وٍ ت ،مشوسی ہے

ات فشف افشاد اوس غیش هٌظن ثڑھتی ہوئی آثبدی کے اثش ،هغتذك ًہیں ہے

 کے لئے ثہت ثڑا خطشٍ خبًذاًوں پش ہی هشتت ًہیں ہوتے ثلکہ يہ اى هوبلک

آثبدی کے هغبئل کو دل کشًے هیں ػلن کے رسائغ اختیبس ثي جبتے ہیں جو 

 اط هغئلہ هیں تٌگی اوس وعؼت کو هلکوں کے دبالت اوس اى ،ًہیں کشتے
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س پش ًہیں پشکھب جب افشاد کے هؼیب کے ػبم وعبئل عے الگ  کش کے فشف

 عکتب ۔ 

آثبدی کوضوس اوس ًذیف صيبدٍ  هنجوه کن آثبدی اطدوعشی ثبت يہ ہے کہ 

ة يہ عیالجظ کے ثبسے هیں ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے کہب ہے کہ  عے صيبدٍ ثہتش ہے

آثبدی کوضوسی يب جہبلت يب  کیوًکہ کثشت   ،ہے ٌکوں کی هشحکے پتوں اوس ت  

تہزيت کی گبڑی عے پیچھے سٍ جبًے کب عجت ثٌتی ہے اوسيہ ايک ايغب 

ثھبسی ثوجھ ہے جغے سيبعت کے رسائغ آهذًی اوس وعبئل ثشداؽت کشًے 

يہ کثشت جظ کو  ،کے هتذول ًہیں ہےاوس اط کے تمبموں کو پوساکشًے 

ًجی کشين ملسو ہیلع ہللا یلص ًے عیالة کے پتے اوس تٌکے لشاس ديب ہے اى هیں کوئی فبئذٍ يب 

 ۔ ہے فغ ًہیں ہے ثلکہ يہ کثشت ًمقبى دًٍ

 ے۔ آيٍُخالق كً رىفُك عطب فسيبئاں اعهً ہًُ ! ہللاے ا


