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 اؽ وجہ ؿے هغغة ًے تغلی کی

 پغوفیـغ ڈاکٹغ هذوض هشتبع جوعۃ

 وػیغ اولبف

 

اؽ کی تالف کغتب ھے، اؽ  اؽ هیں کوئی كک ًہیں کہ دکوت هوهي کی گن كضٍ هیغاث ھے،

کی طلت هیں هذٌت کغتب ھے، اوع اؽ هیں دکوت والے کی فضیلت ثیبى کی جبتی ھے ە ھوبعے 

بت هیں غوع کغیں، اوع اى هیں ؿے ًفع ثشق اوع لیے ضغوعی ھے کہ ھن صوؿغوں کے تجغث

هفیض چیؼیں لے لیں، اوع اؽ کے عالوٍ ثبتوں کو چھوڑ صیں ، ھویں ثبت کو ثڑھبًے اوع ثغیغ عول 

اؽ  کے ثبتیں کغًے کے گوبى ؿے ثچٌب چبہیے کہ ھن ثہتغیي اهت اوع اًـبًیت کے ؿغصاع ھیں،

غصاع دضغت هذوض هصطفی ) صلی ہللا علیہ ثبت کو ثھول یب ثھوالۓ جبتے ھیں کہ هشلوق کے ؿ

وؿلن ( ًے ھویں ؿیالة کی جھبگ کی کخغت کی طغح تعضاص ؿے هتٌجہ کیب تھب جؾ ؿے کوئی 

 اًکبع ًہیں کغؿکتب ە 

اوع دضغت عوغ ثي سطبة ) عضی ہللا عٌہ ( کہب کغتے تھے: جو اپٌے کبم هیں ؿـت ھوا اؽ کب 

وں کے ثبعے هیں کہب کغتے تھے: لـن ثشضا اگغ عجوی ، اوع عجویں ثٌبتبًـت اؿے تیؼ عفتبع ًہی

عول کے ؿبتھـ آۓ اوع ھن ثے عول عھے تو وٍ لیبهت کے عوػ دضغت هذوض ) صلی ہللا علیہ 

 وؿلن ( کے پبؽ ھن ؿے ػیبصٍ ثہتغ ھوں گے ە

اگغ ھن هغغة کی تغلی کے عاػ هیں تولف کے ؿبتھـ گہغائی ؿے غوع کغیں تو ھویں ثہت ؿبعے 

، جبى هبعی اوع ثلکہ کوكق ، هہغثبًی یب اتفبلیب پیضا ًہیں ھوئیکغم ، یہ تغلی کوئیں گےاؿجبة هلی

 تٌضھی کی پیضاواع ھے ە   

 :اھن اؿجبة

عول کی پبکیؼگی اوع اؽ کی لیوت؛ اؿالم ًے عول کی پبکیؼگی اوع اؽ پغ اثھبعًےکی جو  – 1

هیں دمیمی كکل هیں صیکھتے  ثھی صعوت صی ھے اؿے ھن هہظة اوع تغلی یبفتہ لوهوں کی ػًضگی

 ھیں ، سوص غغضی یب عکھـ عکھبؤ کی اؽ هیں کوئی گٌجبئق ًہیں ھے ە

، اًفغاصی پیضاواع ھوبعے بیکي ثڑے افـوؽ کی ثبت یہ ھے کہ ھن ًے اؿالم کی لضع کو ثھال صیل

 ب جبپبؽ صعهیبًہ عٍ گئی جو عبلوی ؿطذوں پغلیبؽ کی جب ؿکتی ھے اوع ًہ ھی اؽ کب هواػًہ کی

، دبالًکہ وھی كشص اگغ کـی صوؿغے هلک چال جبۓ تو ھن صیکھتے ھیں کہ وٍ اپٌب ؿکتب ھے

ب کبم هطلوثہ صوعت هیں اًجبم صیتب ھے گویب کہ وٍ كشص ھے ھی ًہیں جو اپٌے هلک هیں کبم کی

، اگغ وٍ یہ کبم ایـی ھی ؿٌجیضگی کے ؿبتھـ کـی ثھی جگہ کغے تو اپٌے هبل هیں ثغکت کغتب تھب

، لیکي یہبں یب وہبں حمبفت احغ پظیغ ھوتی ھے ە  ؿچ کہب اهبم عجضٍ وں ًہ ھواگغچہ کن ھی کی پبۓ گب

ًے : جت هیں یوعپ گیب تو هیں ًے ثغیغ هـلوبًوں کے اؿالم صیکھب ، اوع جت هصغ آیب تو هیں 

 ًے ثغیغ اؿالم کے هـلوبًوں کو صیکھب ە  

، صغف کبم ھی ًہیں ثلکہ اؽ هیں ں ھےہیؿجیضٍ عول کے ثغیغ تغلی اوع تہظیت کی کوئی عاٍ ً 

هہبعت اوع پشتگی، ھوبعے ًجی کغین ) صلی ہللا علیہ وؿلن فغهبتے ھیں: " ثیلک ہللا )عؼ وجل( 

 اؽ ثبت کو پـٌض فغهبتب ھے کہ تن هیں ؿے جو ثھی کبم کغے تو اؿے هہبعت ؿے کغے " ە 

اوع تن هیں ؿے کـی کے ہبتھـ هیں  : " اگغ لیبهت آ جبۓںاوع ) صلی ہللا علیہ وؿلن ( فغهبتے ھی

ٹہٌی یب پوصا ھو اوع وٍ اؽ ثبت کی اؿتطبعت عکھتب ھو کہ اؿے ػهیي هیں گبڑ ؿکتب ھے تو اؿے 

چبہیے کہ ضغوع ایـب کغے " ە  ہللا ) عؼ و جل ( ًے ھویں کوكق اوع کبم کغًے کب  دکن صیب 

 ھے ە 



 

2 
 

اؽ کی عاہوں هیں چلتے پھغتے عھو اوع  پبک پغوعصگبع جل و اعلی کب فغهبى ھے: " ەەە  تبکہ تن

 ( 11ہللا کی عوػیبں کھبؤ )پیو( اؿی کی طغف ) توہیں ( جی کغ اٹھـ کھڑا ھوًب ھے " ) الولك : 

ولت کی لیوت کی پبکیؼگی: اؿالم ًے ولت کی لضع اوع اؽ کی لیوت ثلٌض کی ھے ە پبک   - 2

ی لـن کھبئی ھے، پبک پغوعصگبع پغوعصگبع ًے اپٌی کتبة عؼیؼ کے کخیغ هوضوعبت هیں اؽ ک

کب فغهبى ھے : " عصغ کی لـن " ، فجغ اوع صؽ عاتوں کی لـن  " ، " لـن ھے چبكت کے ولت 

، " لـن ھے ؿوعد کی اوع اؽ کی صھوپ کی ە لـن "  کی اوع لـن ھے عات کی جت چھب جبۓ

 ھے چبًض کی جت اؽ کے پیچھے آۓ " ە

بتے ھیں: " ثٌضے کے پبؤں اثھی ہلیں گے ًہیں کہ اؽ ھوبعے ًجی ) صلی ہللا علیہ وؿلن ( فغه

؛ اؽ کی عوغ کے ثبعے هیں کہ کہبں ضبئع کی ، اؽ کی ں گےؿے چبع ؿوال پوچھیں جبئی

ًوجواًی کے ثبعے هیں کہ کیـے ثـغ کی، اؽ کے هبل کے ثبعے هیں کہ کہبں ؿے کوبیب اوع 

 ل کیب " ەکؾ هیں سغچ کیب ، اؽ کے علن کے ثبعے هیں کہ اؽ پغ کیب عو

اؽ ؿت کے ثبوجوص ھن ولت کی لضع ًہیں کغتے اوع ًہ ھی اؽ کی لیوت جبًتے ھیں اوع ًہ ھی  

ثبعیک ثیٌی کے ؿبتھـ عہض کی پبؿضاعی کغتے ھیں جؾ کی پبثٌضی کب ھویں دکن صیب گیب ھے، 

گٌجبئق هیں ثے دض ًغهی ثغتتے ھیں ثلکہ ھن هیں ؿے ثعض اى وعضوں کی کوئی پبثٌضی ًہیں 

ے جو اًہوں ًے سوص کیے ھوتے ھیں، اگغ آپ اؽ ؿے صعیبفت کغیں یب ثذج کغیں تو وٍ کغت

توہبعے لیے جیٌب تٌگ کغ صے گب، جت کہ توبم هہظة اوع ثلٌض هعبًی جي کب اؿالم ًے ھویں دکن 

 صیب ھے ھن اى کی پبثٌضی ًہیں کغتے ە

عہ کے هطبثك عول کغتے آپ اکخغ یوعپیي هیں اًتہبئی ثبعیک ثیٌی اوع دغف ثہ دغف اهغ وال 

بط کے طوع پغ کہتب ، جت هیں کہتب ھوں اى هیں ؿے اکخغیت تو یہ  صغف ادتیں گےھوۓ صیکھی

ٌب هیں هعبهلہ کیب تو اؿے گھڑی ؾ کے ؿفغ کے ات، جؾ کے ؿبتھـ ثھی هیں ًے اپٌے پیغیھوں

صٍ ھے وٍ اپٌی ، وٍ کہتے ہیں؛ ولت کی لضع اى کے ًؼصیک ثہت ػیببکی ؿویوں ؿے ػیبصٍ پبثٌض پبی

ؿغگغهیوں کی کبهیبثی کے هذتبد ھیں، ولت اًتہبئی ثبعیک ثیٌی اوع دغف ثہ دغف پہلے ھی 

ت اوع دیغاًگی کو اًگیذت ؿے پیلہ وعاًہ طوع پغ هذمك اوع هذضص کیب گیب ھے، جو ھوبعے تعج

 الجتہ جو چیؼ اى کے تعجت کو اًگیشت کغتی ھے وٍ یہ کہ تن ایـے کیوں ًہیں ھو کغتب ھے

 ؿکتے گویب  یہ پبثٌضی اى کی طجیعت هیں عچ ثؾ چکی ھے ە

حمبفت کیـی ھی  ، سواٍ یہکب ادتغام، اى کی حمبفت اوع اؽ کی سصوصیبت صوؿغے لوگ – 3

اوع صوؿغوں کی ٹو لگبًے  ، توہیں اؽ ثبت کب ادـبؽ ھوتب ھے کہ اًـبىسصوصیبت عکھتی ھو

بصیل دتی کہ عوػ هغٍ اهوع هیں کوصًے یب اى کی سصوصیبت یب اى کی ػًضگی کی تف یب تجـؾ

کے هبثیي فکغی اوع حمبفتی عکبوٹ دبئل ھے،  یہ ھے اؿالهی اؿلوة جؾ ؿے ھن غبفل ھیں ە 

کیب ھوبعے ًجی ) صلی ہللا علیہ وؿلن ( ًے یہ ًہیں فغهبیب: " آصهی کے اؿالم کب دـي غیغ هتعلمہ 

 ثبتوں کو چھوڑًب ھے " ە  

جو غیغ هتعلمہ ثبت هیں هضاسلت کغتب ھے اؿے وٍ ؿٌٌب پڑتب ھے پہلے لوگوں کی کہبوت ھے کہ 

 جؾ ؿے وٍ عاضی ًہیں ھوتب ە

ثڑی اھن ثبت یوعپیي اپٌے اوطبى کی تعویغکے لیے عول کغتے ھیںە هغغثی هعبكغے کی  – 4

تذغیک کب جبئؼٍ لیٌے واال اچھی طغح هعلوم ھے  کہ جو ثھی كشص ایک ھی ولت هیں اپٌے 

کے لیے کبم کغتب ھے تو وٍ اپٌے آپ کو لوهی هصلذت کے لیے دغکت کغًے  اوع اپٌے وطي

ے عر  اوعاہضاف والی لڑی کب جؼ ؿوجھتب ھے، وٍ اپٌے اًضاػ کی ثبعیک ثیٌی کو جبًتب ھے، اؽ ک

، اى اہضاف تک هشتصغ، کن تکلیف صٍ اوع اکخغ فبئضٍ هٌض عاؿتوں ؿے پہٌچٌے کو هتعیي کغتب ھے

اؽ ثبت کب هکول اصعاک عکھتے ھیں جؾ هیں کوئی التجبؽ ًہیں کیوًکہ  کی کوكق کغتب ھے ، وٍ
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ثغیغ کـی كک کے وطي کی هصلذت کب اؽ کے افغاص پغ ثھی عکؾ پڑے گب اوع کوئی ثھی اکیال 

 ہغگؼ کبهیبة ًہیں ھو ؿکتب ە

ثڑے افـوؽ کی ثبت یہ ھے کہ ھوبعی اکخغیت عضم تعویغ پغ ھی اکتفب ًہیں کغتی، ثلکہ ھن هیں 

، هکبعاًہ تلز ثبت یہ ھے کہ ثعض لوگ صیي کے ًبم ثعض هـوبعکغًے هیں لگے ھوۓ  ھیں ؿے

اوع سطبئیں اؿالم پغ  ثغثبص کغ عھے ھیں، اپٌے گٌبٍہیں ثلکہ اؿالم کے ًبم پغ تجبٍ وپغ ھی ً

، ججکہ وٍ اى ؿے ثغی ھے، اگغ اؿالم ثولتب تو اى ؿے اوع اى کے ثھیبًک افعبل ؿے تھوپتے ھیں

اظہبع کغتب ە جیـب کہ عؼت هآة اهبم اکجغ ًے کبًفغًؾ" لوهی هصلذت اوع ثیي  ثغاءت کب

، یہ کبًفغًؾ هصغی فیغی  فکغ اوع فتوی کی سطغًبکی "االلواهی تعلمبت کے علن کے ثغیغ تک

؛ اًہوں مبئن کی تھی وػاعت اولبف هیں ؿپغین کوًـل ثغاۓ اؿالهی اهوع ًے گظكتہ هبٍ هبعچ هیں 

ؽ کی ثبت یہ ھے کہ لتل، صھلت گغصی اوع پغاهي لوگوں کو ہغاؿبں کغًے : ثڑے افـوًے کہب

تھلیل کے ًعغوں پغ کی جبتی ھیں، جي هجغهبًہ وائیبں اؿالم کے ًبم اوع تکجیغ وکی کبع

کبعوائیوں کو ھن صیکھـ اوع اى کب هلبھضٍ کغ عھے ھیں جٌہوں ًے صھوبکے، تجبھی وثغثبصی اوع 

ھب ھے دتی کہ ھن هیں ؿے ثعض تعویغ کغًے کی کوكق صھلت گغصی کو ایک هـلک ثٌب عک

 کغتے ھیں لیکي تجبٍ کغًے والے ہبتھـ ػیبصٍ تیؼ ھیں ە

 :پہلے ھوبعے عغثی كبعغ ًے کہب تھباوع ثہت 

 اگغ ہغ ثٌبًے والے کے پیچھے ایک تجبٍ کغًے واال ھو تو کبفی ھے

 ے والے ھوں ەتو کیب کیفیت ھوگی جت ایک ثٌبًے والے کے پیچھے ہؼاع تجبٍ کغً

 اوع ایک صوؿغے كبعغ ًے کہب : 

 عوبعت پبیۂ  تکویل  تک کت پہٌچے گی جت تو اؿے  ثٌب عھب ھو اوع صوؿغا  اؿے ڈھب  عھب ھو ە

ضغوعی ھے کہ هجغهوں، تجبٍ و ثغثبص کغًے والوں، ڈاکوؤں، پغاهي لوگوں کو ہغاؿبں کغًے 

ہبتھوں کو آہٌی ہبتھـ ؿے توڑے کی  ، کبم و پیضاواع کی عوف کو هعطل کغًے والوں کےںوالو

سبطغ تعبوى کغیں، ھن هٌفی ؿوچ والے ًہ ثٌیں ثلکہ ظلن وؿتن، ثیہوصگی اوع عصوت فغوكی کو 

 عوکٌے کے لیے کبم کغیں ە

: " اپٌے ثھبئی کی هضص کغ سواٍ ظبلن ھو یب هظلوم، صلی ہللا علیہ وؿلن ( فغهبتے ھیںھوبعے ًجی ) 

عؿول: هظلوم کی تو هضص کغیں گے لیکي ظبلن کی کیـے هضص کغیں ؟  لوگوں ًے پوچھب اے ہللا کے

تو آپ ) صلی ہللا علیہ وؿلن ( جواثب اعكبص فغهبیب: اؽ کب ہبتھـ پکڑ لے " یعٌی اؿے ظلن ؿے عوکو 

 ە ) صذیخ ثشبعی (

 ك ؿجذبًہ و تعبلی کب فغهبى ھے: " ًب اًصبفوں کے اعوبل ؿے ہللا کوغبفل ًہ ؿوجھـ وٍ تو اًہیںد

اؽ صى تک هہلت صیے ھوۓ ھے جؾ صى آًکھیں پھٹی کی پھٹی عٍ جبئیں گی ە وٍ اپٌے ؿغاوپغ 

اٹھبۓ صوڑ ثھبگ عھے ھوں گے، سوص اپٌی طغف ثھی اى کی ًگبہیں ًہ لوٹیں گی اوعاى کے صل 

 ( 23 – 22سبلی اوع اڑے ھوۓ ھوں گے  " ە  ) اثغھین : 

اپٌی تہظیت کب چہغٍ ثگبڑ کغ عھے ھیں ، وٍ اپٌے وٍ اپٌی تہظیت کی تعظین کغتے ھیں اوع ھن  - 1

پبؽ هعلوهبتی یب هبصی یب تہظیجی تواًبئی اوع هوکٌبت کی تعظین کے لیے کبم کغتے ھیں اوع اى کی 

ؿتبئق کغًے ؿے ثبػ ًہیں آتے، اؿے ًوبئق اوع هبعکیٹٌگ کے لیے پیق کغًے کو اچھب جبًتے 

غ اپٌی تہظیت کو ًبپـٌض بۓ اوع ھن هیں ؿے اکخھیں تبکہ صوؿغوں کب ڈع وسوف ؿے ؿبًؾ پھول ج

، اوع ھو ؿکتب ھے اؿکے آحبع ؿے ھی ثغی ھو جبۓ ، ایک گغوٍ ڈاًواں ڈول ھے جو کغتے ھیں

صیي کو اچھی طغح ًہیں ؿوجھـ عھب، ًہ ھی صذیخ اسالق ؿے هؼیي ھے، ًہ ھی هہظة آصاة ؿے 

ھلت گغصی، ؿوء فھن، ؿوء تفـیغ تغثیت دبصل کی، یہ گغوٍ تلضص، ؿشت گیغی، اًتہب پـٌضی، ص

، ھوبعی اؿالهی تہظیت کب هہظة چہغٍ ثگبڑ صیب ء تبویل  کے هـلک کی طغف هبئل ھےاوع ؿو
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، ججکہ توبم  لوگ اؿالم کے صعگؼع اوع وؿیع افك کو تـلین کغتے تھے، اؽ هیں کـی جضل ھے

ؽ ثبت کی صلیل ، اوع ایق کغًے کے لیے هججوع ھو گ۔ ھیںکی هجبل ًہ تھی ، اة ھن حجوت پ

 صیتے پھغتے ھیں کہ اؿالم اى هجغهبًہ اوع صھلت گغصاًہ کبعوائیوں ؿے ثبلکل صوع ھے    

، صھلت گغصی کب کوئی هظہت، گغصی کے ؿبتھـ کوئی تعلك ًہیں ھےاوع یہ کہ اؿالم کب صھلت 

ھیں اوع چیز چیز کغ یہ  کوئی عًگ، کوئی ًـل اوع کوئی وطي ًہیں ھے، گویب کہ ھن هججوع

: ھن ایـے ًہیں ھیں، ھن ایـی سوفٌبک كکل والے ًہیں ھیں جو اى  اًتہب پـٌض  جوبعتوں کہتے ھیں

ًے اؿالم کے ثبعے هیں اکخغ یوعپیي  کے طھٌوں هیں پیوؿت کی ھے، جؾ ًے ھن پغ ثہت ثڑا 

ثوجھـ الص صیب ھے  اوع هججوع کغ صیب ھے کہ ھن کوؼوع کوكلیں صغف کغکے اپٌے آپ ؿے اؽ 

، اؿی طغح جیـے ثھیڑیب اثي یعموة ) علیہ الـالم ( صوع کغیں جؾ ؿے ھن  ثغی ھیں م کوالؼا

 کے سوى ؿے ثغی تھب ە

 ، ًظبم  اوع لبًوى کی ثبالصؿتی کب ادتغام ەهٌصوثہ ثٌضی   - 6

و ؿکتی ، پؾ یہ ایـے هعبًی ھیں جي ؿے تغلی وهہظة عاہوں کی هتالكی لوم هـتغٌی ًہیں ھ

، هعبكغتی ، عوػگبع کے طجموں هیں بم لوگوں کے هبثیي اى کے ؿیبؿیتو، عضالت جو غٌی وفمیغ

، یہ هعبكغوں کے اؿتذکبم  کے لیے پہلی ضوبًت ھے ، تالف کے ثبوجوص تفغیك ًہیں جبًتیاس

جیـب کہ اؿالف هیں ؿے کـی ًے کہب تھب: ثیلک ہللا )عؼ و جل ( عبصل لوم کی هضص کغتب ھے 

 ظبلن لوم کی هضص ًہیں کغتب اگغچہ هوهي ھی کیوں ًہ ھو ە اگغچہ کبفغ ھی کیوں ًہ ھو ، لیکي 

، لوگوں عالوٍ اػیں هٌصوثہ ثٌضی اوع ًظبم صو ایـے هعبهلے ھیں جي کب کوئی ًعن الجضل ًہیں ھے

: صاًلوٌض ایک ؿبل تک هٌصوثہ ثٌضی کغتب عہتب ھے اوع اؽ پغ ثبعیک ثیں اوع کی کہبوت ھے

، ججکہ ثیولوف ًہ ؿوچتب ھے اوع ًہ ہ هیں کغ صیتب ھےعوػ یب ایک ہفت هضجوط عول صعآهض ایک

 هٌصوثہ ثٌضی کغتبھے عولضعآهض کے لیے اپٌی توبم عوغ صھکے کھبتب عہتب ھے ە 

 

  

  

   


