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 ايیذ اوس ػًم کے دسيیبٌ

 شًؼۃ يخحبس يعًذ ڈاکٹش پشوفیغش

 اولبف وصیش

 

 ھےە صَذگی عبجھـ کے يبیوعی َب اوس َہیں يبیوعی عبجھـ کے صَذگی ھے، نجشیض عے ايیذ صَذگی

 ھے کشجب کوؽؼ کی کشَے دوس اعے  کى اص کى یب ھے نیحب کش جالػ ظم کب سکبوٹ ھش يُذ ػمم

 ػمم کب ؽشض فعیط ە ھے پھُذا ایک کب شبل کے سکبوٹوں ظم ھش يیں ساۓ کی ثیولوف شجکہ

 نیے کے يفبدات کے نوگوں ؽشیؼحیں کیوَکہ  ھے َہیں جُبلل یب جؼبسك کوئی  عبجھـ کے عهیى

 يیں گُبہوں کجیشِ کو ايیذی وَب يبیوعی عے سظًث کی وشم( )ػض ہللا َے ػهًب ،ںہی گئی ثھیصی

      ھے: سوایث عے ( ػُھًب ہللا سمی ) ػجبط اثٍ ظنشت ە ھے کیب ؽًبس

ایک آديی َے پوچھب اے ہللا کے سعول کجیشِ گُبِ کوٌ کوٌ عے ھیں ؟: آپ ) فهی ہللا ػهیہ 

: " ہللا جؼبنی کے عبجھـ کغی کو ؽشیک ٹھشاَب، ہللا جؼبنی کی سظًث عے بوعهى ( َے فشيبی

عے يعفوظ سکھب جو يبیوعی اوس َب ايیذی، ہللا جؼبنی َے شظ کواط عے ثچبیب اوساط کی اط 

 يیں اط کے نیے شُث کی مًبَث دیحب ھوں " ە 

 کے فشؽحوں وِ شت فشيبیب عے صثبٌ کی انغالو( )ػهیہ اثشاھیى ظنشت َے پشوسدگبس پبک ہللا

 سھے عُب خوؽخجشی کی ( انغالو )ػهیہ اععبق ظنشت اَہیں اوسوِ جھے سھے کش گفحگو عبجھـ

 یہ ھو! دیحے خجشی خوػ يصھے جى ثؼذ کے شبَے آ کے ثڑھبپے اط کیب کہب، " :جھے

 ھیں عُبجے خوؽخجشی عچی ثبنکم کو آپ ھى کہب َے اَہوں ؟ ھو سھے دے کیغے جى خوؽخجشی

 گًشاِ فشف جو ايیذ َب عے سظًث کی جؼبنی سة اپُے کہب ە ھوں َہ ؽبيم يیں نوگوں يبیوط آپ

 ( 45 – 45 : انعصش ) ە ھیں ھوجے ھی نوگ ھوۓ ثہکے اوس

 پیبسے يیشے " ھیں: سھے کہہ عے ثیٹوں اپُے شو ھیں ( انغالو ػهیہ ) یؼموة نشتظ یہ اوس

 ہللا اوس کشو جالػ هشض پوسی کی ثھبئی کے اط اوس کی ( عالو )ػهیہ یوعف اوس شبؤ جى ثچو!

 ھوجے کبفش شو ھیں ھوجے وھی ايیذ َب عے سظًث کی سة یمیُب ە ھو َہ ايیذ َب عے سظًث کی

 (78 : یوعف ) ە " ھیں

جؼبنی کب فشيبٌ ھے: " )يیشی شبَت عے (  کہہ دو کہ اے يیشے ثُذو! شُہوں َے ظك عجعبَہ و

اپُی شبَوں پش صیبدجی کی ھے جى ہللا کی سظًث عے َب ايیذ َہ ھو شبؤ ثبنیمیٍ ہللا جؼبنی عبسے 

 ( 35گُبہوں کو ثخؼ دیحب ھے والؼی وِ ثڑی ثخؾؼ ثڑی سظًث واال ھے " ە ) انضيش : 

ضسعے گُہگبس يبیوط َہیں ھوجب کیوَکہ ہللا جؼبنی َے جوثہ کب وعیغ دسواصِ کھول دیب ودسگ ػفو

: " اے بھے ە ظذید لذعی يیں آیب ھے سعول ہللا ) فهی ہللا ػهیہ وعهى ( عے ہللا جؼبنی َے فشيبی

آدو کے ثیٹے شت ثھی جو َے يصھے پکبسا اوس يیشی هشف سشوع کیب جو يیں َے جصھے يؼبف 

شحُے ثھی گُبِ ھوں يصھے اط کی کوئی پشواِ َہیں ھے، اے آدو کے ثیٹے اگش کشدیب جیشے 

جويیشے پبط صيیٍ کے ثشاثش اپُی خطبئیں نے کشآۓ اوس يیشے عبجھـ کغی چیض کو ؽشیک َہیں 

 ٹھشایب جو يیشی ثخؾؼ ثھی اعی شیغی ھوگی" ە )جشيزی َے سوایث کیب ھے( ە

 اعے ھو، َہ کیوں ػالز ال ھی کحُی ثیًبسی کی اط خواِ چبہیے ھوَب َہیں ايیذ َب کو ثیًبس

 اخحیبس اعجبة کے اوسػالز سھے چًٹب عبجھـ کے سعی کی جؼبنی ہللا نیے کے ؽفبیبثی کہ چبہیے
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 کب پشوسدگبس پبک ہللا ە ھے يوشود اعوِ کب ( انغالو ػهیہ ) ایوة ظنشت نیے ھًبسے ،کشے

د کشو شجکہ اط َے اپُے پشوسدگبس کو ایوة )ػهیہ انغالو ( کی اط ظبنث کو یب " :ھے فشيبٌ

پکبسا کہ يصھے یہ ثیًبسی نگ گئی ھے اوس جو سظى کشَے وانوں عے صیبدِ سظى کشَے واال 

ل بھے ە جو ھى َے اط کی عٍ نی اوس شو دکھـ اَہیں جھب اعے دوس کش دیب اوس اط کو اہم وػی

بکہ عچے ثُذوں کے ػطب فشيبۓ ثهکہ اٌ کے عبجھـ ویغے ھی اوس اپُی خبؿ يہشثبَی عے ج

 (  78،   75نیے عجت َقیعث ھو"  ە ) االَجیبء : 

 کے ػطب کی اط اوس سظًث کی جؼبنی ہللا جو جھی عکحی شٍ َہیں ثچہ اوس جھی ثبَصھـ جو اگش  

 فشؽحوں شت يعحشيہ صوشہ کی ( انغالو ػهیہ ) اثشاھیى ظنشت ہیں یہ ھو، َہ ايیذ َب عے فیل

 کى يیشی ھبۓ " ھیں: کہحی وِ جو دی خوؽخجشی کی ثیٹے ثبوشود کے عُی کجش کی اٌ َے

 ثڑی ثہث ثھی خبوَذ يیشے یہ اوس ثڑھیب خود يیں ھے عکحی ھو کیغے اوالد ھبں يیشے ثخحی!

 جؼصت عے لذست کی ہللا جو کیب کہب َے فشؽوں ھے! ثبت ػصیت ثڑی یمیُب جو یہ ھیں کے ػًش

 ثیؾک ھوں، َبصل ثشکحیں کی اوساط سظًث کی ہللا نوگو کے گھش اط اے پش جى ؟ ھے سھی کش

 ( 25 - 27 : ھود ) ە " ھے واال ؽبٌ ثڑی اوس عضاواس کب ذُب و ظًذ ہللا

  :کہب جو پکبسا کو سة اپُے َے ( وانغال ػهیہ ) صکشیب شت اوس

 ثھڑک عش عے وشہ کی ثڑھبپے اوس ھیں گئی ھو کًضوس ہڈیبں يیشی ! پشوسدگبس يیشے اے "

 ےک يشَے اپُے يصھے ە سھب َہیں يعشوو کشکے دػب عے جصھـ ثھی کجھی يیں نیکٍ ھے، اٹھب

 عے پبط اپُے يصھے جو پظ ھے ثھبَصھـ ثھی ثیوی يیشی ،ھے ڈس کب وانوں لشاثث اپُے ثؼذ

 ( 3 ، 8 : يشیى ) ە " فشيب ػطب واسخ

 جشیخوؽخ کی ثچے ایک جصھے ھى ! صکشیب اے " فشيبئی لجول دػب کی اٌ َے جؼبنی ہللا شهذ ثہث

  کیب"ە َہیں کو کغی ثھی َبو ھى کب اط پہهے عے اط َے ھى ،ھے یعی َبو کب شظ ھیں دیحے

 ( 8 : يشیى )

 ھوگب کیغے ثچہ ھبں يیشے ! سة يیشے اے " جھے سھے کش عوال ( انغالو ػهیہ ) آپ شت اوس

 کشجب ھےچب شو ہللا هشض اعی فشيبیب ھے، ثبَصھـ ثیوی يیشی اوس ھوں گیب ھو ثوڑھب ثبنکم يیں ؟

    (84 ػًشاٌ: )آل ە " ھے

، جیشے سة َے فشيب دیب ھے کہ يصھـ هشض ھو چکب : " اسؽبد ھوا کہ وػذِ اعیباط کب شواة آی

 ( 9پش جو یہ ثبنکم آعبٌ ھے اوس جو شت خود کچھـ َہ جھب يیں جصھے پیذا کش چکب ھوں"ە )يشیى : 

 اوسشو ھے عکحب ھو غُی کم یتغش کب آز کہ نے شبٌ جو ھے يیں ظبنث کی دعحی جُگ جو اگش

 کب چیض کغی نیے کے ثُذے جؼبنی ہللا شت ،ھے ھوعکحب دعث جُگ ثھی وِ کم ھے داس يبل آز

 اجُب ھےاعے کشجب اسادِ کب چیض کغی شت وِ " :ھے کشجب پوسا مشوس اعے جو ھے بجبفشي اسادِ

 ( 77 : یظ ) ە " ھے شبجی ھو ولث اعی وِ شب، ھو کہ ( ھے )کبفی دیُب فشيب

ہللا پبک پشوسدگبس کب فشيبٌ ھے: " ہللا جؼبنی شو سظًث نوگوں کے نیے کھول دے عو اط کب 

کوئی ثُذ کشَے واال َہیں اوس شظ کو ثُذ کشدے عو اط کے ثؼذ اط کب کوئی شبسی کشَے واال 

 ( 7َہیں اوس وھی غبنت ظکًث واال ھے" ە ) فبهش: 

 عبجھـ کے ينجوهی کو سعی کی وں،ہللاھ َہ کیوں ھی کیغے نًعبت يؾکم يیں صَذگی جیشی

 کے جؼبنی اوسہللا گئی ھو جبسیک دَیب يیں َظشوں کی اٌ شت ( انغالو )ػهیھب يشیى ھیں یہ نوە جھبو
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 کی اوسنوگوں ھوجی يشگئی پہهے عے اط يیں ! کبػ ثونی " کہب: جو يهی َہ گبِ پُبِ کوئی عوا

 ( 75 : يشیى ) ە شبجی" ھو ثغشی ثھونی ثھی عے یبد

يذد اوس سظًث ہللا جؼبنی کے اط فشيبٌ يیں جھی :" اجُے يیں اعے َیچے ھی عے آواص دی کہ 

اصسدِ خبهش َہ ھو، جیشے سة َے جیشے پبؤں جهے ایک چؾًہ شبسی کش دیب ھے ە اوساط 

کھصوس کے جُے اپُی هشف ہال، یہ جیشے عبيُے جش وجبصِ پکی کھصوسیں گشا دے گب ە اة چیٍ 

ں ٹھُڈی سکھـ اگش جصھے کوئی اَغبٌ َظش پڑ شبۓ جو کہہ دیُب کہ يیں َے عے کھب پی اوسآَکھی

ہللا سظًٍ کے َبو کب سوصِ يبٌ سکھب ھے يیں آز کغی ؽخـ عے ثبت َہ کشوں گی"ە )يشیى 

:78،73 ،75 ) 

غضوۂ اظضاة يیں شت يؾشکیٍ َے يغهًبَوں پش ہش شبَت عے ساہیں ثُذ کش دیں نیکٍ کبيیبثی اٌ 

شظ کی وِ جولغ ثھی َہیں کشجے جھے، شیغب کہ لشاٌ کشیى َے ہللا جؼبنی کے کو وہبں عے يهی 

فشيبٌ کے يطبثك اط کی جقویش پیؼ کی ھے: " اے ایًبٌ وانو ! ہللا جؼبنی َے شو اظغبٌ جى پش 

کیب اعے یبد کشو شجکہ جًہبسے يمبثهے کو فوشوں پش فوشیں آئیں پھش ھى َے اٌ پش جیض وجُذ 

ثھیصے شُہیں جى َے دیکھب ہی َہیں اوس شو کچھـ جى کشجے ھو ہللا جؼبنی آَذھی اوس ایغے نؾکش 

عت کچھـ دیکھحب ھے ە شجکہ دؽًٍ جًہبسے پبط اوپش عے اوس َیچے عے چڑھ آۓ اوس شجکہ 

آَکھیں پحھشا گئیں اوس کهیصے يُہ کو آ گ۔ اوس جى ہللا جؼبنی کی َغجث هشض هشض کے گًبٌ 

وس پوسی هشض وِ شُصھوڑ دی۔ گ۔ " ە )االظضاة : کشَے نگے ە یہیں يويٍ اصيبۓ گ۔ ا

0،04،9 ) 

 کی آپ جو پھیُکب يیں کوآگ آپ َے لوو کی آپ شت انغالو( )ػهیہ اثشاھیى ظنشت ھیں یہ اوس

 ٹھُڈی جو ! آگ اے دیب فشيب َے ھى " ھے: جؼبنی ثبسی فشيبٌ ە عےجھی شبَت کی جؼبنی ہللا َصبت

 َے اَہوں گو ە شب ثٍ چیض( کی )اوسآساو عاليحی نیے کے ( انغالو ػهیہ ) اثشاھیى اوس شب پڑ

   ( 24 ، 59 : االَجیبء ) ە " دیب ثُب َبکبو اَہیں َے ھى نیکٍ ، چبہب ثشا کب انغالو( )ػهیہ اثشاھیى

)ػهیہ انغالو( ھیں شت اٌ کو يچھهی َے َگم نیب جو ہللا )ػض و شم( کی پُبِ  اوس یہ ظنشت یوَظ

و نیب سظًث اوس َصبت ظبمش جھیں ە ظك جؼبنی کب  فشيبٌ ھے : " اوس نی اوساط کی سعی کو جھب

يچھهی وانے )ظنشت یوَظ ػهیہ انغالو ( کو یبد کشو ! شجکہ وِ غقے عے چم دیب اوس خیبل 

کیب کہ ھى اعے َہ پکڑ عکیں گے ە ثبآلخش وِ اَذھیشوں کے اَذس عے پکبس اٹھب کہ انہی جیشے 

، ثیؾک يیں ظبنًوں يیں عے ھو گیب ە جو ھى َے اط کی پکبس ں جو پبک ھےعوا کوئی يؼجود َہی

عٍ نی اوس اعے غى عے َصبت دے دی اوس ھى ایًبٌ وانوں کو اعی هشض ثچب نیب کشجے ھیں  " ە 

 (  77،  78)االَجیبء : 

 ھًبسا پش کشَے َہ اخحیبس اعجبة وِ کہ ھے یہ ایک عے يیں يہشثبَی کی ( شمو )ػض ہللا پش ھى

 نوٹبۓ ھی هشف یک پشوسدگبس پبک وِ جو ھے جؼهك کب َحبئس جک شہبں اوس گب کشے اظحغبة

 يکًم ثھی پش جؼبنی ہللا اوس ک۔ اخحیبس اعجبة عے هشض اچھی َے ھى اگش پظ ،گے شبئیں

 ە گب دے کھول دسواصے کے سظًث اپُی يیں وآخشت دَیب نیے ھًبسے جؼبنی ہللا جو کیب ثھشوعہ

 ہللا فهی ) ہللا سعول َے اَہوں کہ ھیں کشجے سوایث ُہ(ػ ہللا )سمی خطبة ثٍ ػًش ظنشت

 اعی جًہیں جو کشو جوکم يطبثك کے ظك پش جؼبنی ہللا جى اگش " :عُب ھوۓ فشيبجے کو ( وعهى ػهیہ

 اوسؽبو ھیں َکهحے پیٹ خبنی کو فجط وِ ھے دیحب کو پشَذوں کہ شیغب کب کشے ػطب سصق هشض
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 عے ہللا ؽخـ شو اوس " ( ھے کیب سوایث اعے َے )اظًذ ە ھیں" نوٹحے ھوکش عیش ؽکى کو

   (7 : انطالق ) ە " ھے دیحب َکبل ؽکم کی چھٹکبسے نیے کے اط ہللا ھے ڈسجب

 اپُب ہللا ھوگب کبفی اعے ہللا گب کشے جوکم پش ہللا ؽخـ شو اوس " :ھے پشوسدگبس پبک فشيبٌ اوس

 ە ھے" سکھب کش يمشس اَذاصِ ایک کب چیض ھش َے جؼبنی ہللا ە گب سھے ھی کشکے پوسا کبو

 (5 )انطالق:

 يیں کبو )ھش( کے اط ہللا گب ڈسے عے جؼبنی ہللا ؽخـ شو اوس " :ھے فشيبٌ کب پشوسدگبس پبک

 (8 )انطالق: ە " گب دے کش آعبَی

 ہللا کو آپ نوگ یہ َہیں؟ کبفی نیے کے ثُذے اپُے جؼبنی ہللا کیب " ھے: فشيبٌ کب پشوسدگبس پبک

 واال کشَے سہًُبئی کی اط دے کش گًشاِ ہللا شغے اوس ھیں سھے ڈسا عے اوسوں عوا کے

 ( 55)انضيش:  َہیں"ە کوئی

 ہللا )سمی ػًش ظنشت  ە ھے ايبٌ غهو اوس شھوٹی ، خول خبنی ایک  ايیذ کے ػًم ثغیش انجحہ

 اے ثیٹھے: يث فبسؽ کوئی عے يیں جى ثصبۓ کی کشَے جالػ سوصی " :جھے کشجے کہب ػُہ(

 ە " کشجب ثشعب َہیں چبَذی یب عوَب عے آعًبٌ ھوں شبَحب يیں  ظبالَکہ فشيب ػطب سصق ھےيص ہللا

 ػبئؾہ عیذِ چبہیے، ھوَب عبجھـ کے عُصیذگی ثھی کبو ثهکہ َہیں کبفی ھی کبو فشف نیکٍ

 ہللا ثیؾک " فشيبیب: َے ( وعهى ػهیہ ہللا فهی ) کشیى َجی کہ ھے سوایث عے ػُھب( ہللا )سمی

 يہبست اوس پخحگی جو کشے کبو کوئی ثھی شو عے يیں جى کہ ھے فشيبجب پغُذ کو بتث اط جؼبنی

 ( یؼهی اثی يغُذ ) ە " کشے عبجھـ کے

 جوھى کشیں اػًبل اوسَیک الئیں ایًبٌ نوگ شو یمیُب " ھے: فشيبٌ کب جؼبنیو عجعبَہ ظك اوس

 ( 54: انكھف )  ە " کشجے َہیں مبئغ ذواة کب وانے کشَے ػًم َیک کغی

اعالو َے فشف کبو کی دػوت َہیں دی یؼُی کبو کشدیب اوس ثظ، ثهکہ کبو يیں عُصیذگی اوس 

 ) ہللا سعول جعمیك کہ ھے سوایث عے ( ػُھب ہللا )سمی ػبئؾہ عیذِ ،يہبست کب يطبنجہ کشجب ھے

 يیں جى کہ ھے فشيبجب پغُذ کو ثبت اط  ( شم )ػضو ہللا ثیؾک " فشيبیب: َے ( وعهى ػهیہ ہللا فهی

)ثھیمی َے ؽؼت يیں اعے سوایث  ە " کشے عے پخحگی اعے جو کشے کبو کوئی ثھی شو عے

 کیب ھے (

اوس اط کے نیے مشوسی ھے کہ اپُے آپ کو ھش ولث پوؽیذِ اوس ػالَیہ هوس پش ہللا )ػضو 

شم ( کی َگشاَی يیں سکھب شبۓ، یہ ثبت ثہث يؾکم ھی َہیں ثهکہ خبسز اص ايکبٌ  اوس َب يًکٍ 

ی کشے یب َگشاٌ ى ھش اَغبٌ کے نیے ایک چوکیذاس يمشس کشیں شو اط کی چوکیذاسھے کہ ھ

، اگش ھى َے ایغب کش ثھی دیب جو پھش چوکیذاس پش ایک دوعشے چوکیذاس اوس اط کی َگشاَی کشے

َگشاٌ کو ایک دوعشے َگشاٌ کی مشوست ھوگی شجکہ آعبٌ یہ ھے کہ ھى ھش اَغبٌ کے  

ں شو ظك کے عبجھـ دھڑکحب ھو اوس َیکی کی هشف نے شبجب ھو اَذس صَذِ مًیش کی جشثیث کشی

 کیوَکہ اط کی َگشاَی وِ کشے گب شغے اوَگھـ آجی ھے َب َیُذ ە  

کبو کی اھًیث کی جبکیذ کی خبهش اعالو َے ھًیں دػوت دی ھے کہ ھى اپُی صَذگی کے آخشی 

کبو کی لذسويُضنث اوس نًعہ جک کبو کشجے سہیں اگشچہ ھًیں اط کبو کب پھم َہ ثھی يهے، یہ 

افشاد و لويوں کے نیے اط کی پیذاواسی اوس اھًیث کب ثیبٌ ھے ە ظنشت اَظ ثٍ يبنک 

: " اگش لیبيث فهی ہللا ػهیہ وعهى ( َے فشيبیب )سمی ہللا ػُہ ( عے سوایث ھے کہ سعول ہللا )
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ے نگب عکحب ھو کی گھڑی آ پہُچے اوس جى يیں عے کغی کے ہبجھـ يیں پودا یب ٹہُی ھو اگش وِ اع

 جو مشوس نگبۓ " ە ) االدة انفشد (

 پبک دیب، لشاس ثُیبد نیے کے ػجبدات اعے اوس دی دػوت کی ػًم َے کشیى لشآٌ اصیں ػالوِ

 کی اط ،ھے ظکى ایک – ؽؼبس ػظیى یہ – دی َذا ھیًں نیے کے شًؼہ ًَبص َے پشوسدگبس

 ایًبٌ شو نوگو وِ اے " :فشيبیب َے یجؼبن ہللا اوس دیب کىظ شیغب ھی ایک ھًیں ثؼذ کے آدائگی

 و خشیذ اوس پڑو دوڑ هشف کی رکش کے ہللا جى جو شبۓ دی اراٌ کی ًَبص دٌ کے شًؼہ ھو! الۓ

 ھو ًَبص شت پھش ە ھو شبَحے جى اگش ھے ثہحش ھی ثہث يیں ظك جًہبسے یہ ە دو چھوڑ فشوخث

 جى جبکہ کشو کیب رکش کب ہللا شتثکر اوس کشو جالػ فنم کب ہللا اوس شبؤ پھیم يیں صيیٍ جو چکے

 (04  )انصًؼة ە نو" پب فالض

ظنشت ػشاک ثٍ يبنک )سمی ہللا ػُہ( شت ًَبص شًؼہ پڑھ نیحے جو واپظ يڑ کش يغصذ کے 

دسواصے پش کھڑے ھو کش کہحے :   اے ہللا يیں َے جیشی پکبس کب شواة دیب،  جیشی فشك ًَبص 

، اپُے فنم عے يصھے سصق ػطب َکم سھب ھوں یب اةپڑھ نی اوس اة شیغب کہ جو َے ظکى د

 ە ) جفغیش اثٍ کریش ( عت عے ثہحش سوصی دیُے واال ھے  فشيب جو ھی

، عغحی اوس ثھیک ى دیحب ھے جو عخحی عے ثے سوصگبسیشت اعالو ػًم اوس پیذاواس کب ظک

ھے  يبَگُے کو يغحشد کشجب ھے  کیوَکہ یہ يهکوں کی پغًبَذگی اوس نوگوں کی ہالکث کب عجت

ە َجی کشیى ) فهی ہللا ػهیہ وعهى ( ہللا جؼبنی کی ػبشضی اوس عغحی عے پُبِ يبَگب کشجے جھے ە 

یہ وعهى ( سعول ہللا ) فهی ہللا ػه": ظنشت اَظ ثٍ يبنک ) سمی ہللا ػُہ ( عے سوایث ھے 

 ، اوس ثخیهی عے جیشی، کًضوسی، ثضدنیػبشضی، عغحی: } اے ہللا يیں یہ دػب يبَگب کشجے جھے

پُبِ چبہحب ھوں ، اوس ػزاة لجش ، صَذگی اوس يوت کے فحُے عے جیشی پُبِ چبہحب ھوں  { ) يغهى 

 .َے اعے سوایث کیب ھے ( 

 سوصگبسی ثے اوس دالجے جشغیت يیں کشَے کبو وعهى( ػهیہ ہللا فهی ) کشیى سعول دیگش انفبظ ثب

 ە جھے فشيبجے يُغ عے وعغحی

 فشيبیب َے وعهى( ػهیہ ہللا فهی ہللا سعول :ھے سوایث ےع ػُہ( ہللا سمی ) یشِھش اثو ظنشت

 وِ کہ ھے ثہحش عے اط اٹھبَب پش پیٹھـ اپُی کب گٹھڑی  کی عبيبٌ اپُے کب کغی عے يیں جى ) :

 کیب سوایث اعے َے ثخبسی } ( دے شھڑک یب دے دے  اعے وِ اوس کشے عوال عے کغی

  ھے{

 ثہحشیٍ عے وعهى( ػهیہ ہللا فهی ) ہللا ولسع کہ ھے سوایث عے ( ػُہ ہللا )سمی ػًش اثٍ

 لبثم فشوخث ہش کشَب، کبو عے ہبجھـ اپُے کب آديی } :فشيبیب جو گیب پوچھب يیں ثبسے کے کًبئی

  ( ھے کیب سوایث يیں انکجیش يؼصى َے هجشاَی اوس يغُذ اپُی َے اظًذ ) ە { ھے لجول

 فشيبیب: َے ( وعهى ػهیہ ہللا فهی ) ہللا سعول کہ ھے سوایث عے ( ػُہ ہللا )سمی يمذاو ظنشت

 ػهیہ ) داود َجی کے ہللا کھبیب، َہیں کجھی کھبَب ثہحش عے کًبئی کی ہبجھـ اپُے ثھی َے کغی "

   ( ھے کیب سوایث اعے َے ثخبسی ) ە " جھے کشجے کھبیب عے کًبئی کی ہبجھـ اپُے انغالو(

 َے ( وعهى ػهیہ ہللا فهی ) ہللا سعول کہ ھے سوایث عے ػُہ( ہللا )سمی ھشیشِ اثو ظنشت

 کفبسِ ػًشِ اوس ظس ،سوصِ ًَبص، کے شظ ھے ثھی گُبِ ایغب ایک عے يیں گُبہوں " : فشيبیب
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 فشيبیب ؟ ھے عکحی يٹب چیض کیب اَہیں سعول کے ہللا اے جو : پوچھب َے اَہوں ، " عکحے ثٍ َہیں

 ە ( ھے کیب سوایث َے هجشاَی ) " سَس يیں جالػ کی سوصی " :

ظنشت اثو ھشیشِ ) سمی ہللا ػُہ ( عے سوایث ھے کہ سعول ہللا ) فهی ہللا ػهیہ وعهى ( َے 

فشيبیب :" ثیوِ اوس يغبکیٍ کی يذد کے نیے کوؽؼ کشَے واال ہللا جؼبنی کی ساِ يیں شہبد کشَے 

وانے کی يبَُذ ھےە يیشا اَذاصِ ھے وِ کجھی عغث َے پڑَے وانے ست شگے اوسافطبس َہ 

 سوصِ داس کی يبَُذ ھے " ) يحفك ػهیہ ( ە کشَے وانے

یہ عت ثبجیں کبو اوس پیذاواس کی اہًیث کی جبکیذ کشجی ھیں، لويیں کغی ثبت کی يبنک ھوجی ھیں 

اوس َہ اٌ کب کوئی اسادِ ھو عکحب ھے شت جک اٌ کے جًبو فشصَذ اٌ کی جشلی اوس ثیذاسی کے 

، ہحھیبس اوس جًبو مشوسیبت صَذگی ادویبت ،، نجبطیں ە َہ ھی اپُی خوسد و َوػنیے کبو َہ کش

 کی اؽیبء پیذا کشعکحی ھیں شت جک ػهى ، ػًم اوس ثہحشیٍ يُقوثہ ثُذی کے جعث َہ ھو ە 

 اوس اط کی يضیذ جفقیم ھى اپُے آئُذء خطجہ يیں ؽبيم کشیں گے اٌ ؽبء ہللا جؼبنی ە

 


