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 ےگل ےنیےتپ وہا د اھت ویہ ہپ ہیکت نج

 ، افع اہلل ہنعدمحم رقیف اطرہ

www.rafiqtahir.com 

 

امنز ہعمج یک ادایگیئ یک، وت مہ ےن اہک سج روان یک وابء ےنلیھپ اور الک ڈاؤن وہےن ےک دعب ابت یلچ وک

 یھب وموجد ےہ۔ رھگ ںیم ہعمج ڑپےنھ اک وجاز  اک وجاز ےہ، ہنیعبتع امنز ڑپےنھ رطح رھگوں ںیم ابمج 

ادع ایحض‘‘چک  سج ہپ 

ف ف

 ایکنےن زابن نعط دراز یک وت مہ ےن اںیہن آہنیئ داھکےن ےک ےیل ’’ض

ےل  امجع وک اور اس ابت یک رصاتح یک ہک سج اافتق اور ۔ت واغماطلت وک تشط از ابم ایکاسیبلت

ابت ےہ،  اجےن یک ’’امنز ہعمج وفت‘‘ وہرک آپ امنز رہظ وک یہ وابج رکےن ہپ رصم ںیہ، اس ںیم یھب 

ت زایدہ ےس اب ہی ہکزنتل مہ ےن ا ور رب لیبس وفت وہ اجےئ وہ رہظ ادا رکے۔ہک سج یک امنز ہعمج 

 اامم دورسی رتعک اکاور   ےک دن ےچنہپدجسم ںیم ہعمجزایدہ اس دنبے ےک قح ںیم وہیتکس ےہ وج 

آےن واےل صخش ےک ابرے ںیم، ہک ااکس ہعمج وفت وہایگ اور اب وہ ای اےکس دعب روکع رک اکچ وہ ، 

۔ اور ہی یھب اس رصف دو روتعکں ہپ اافتکء ںیہن رکے اگ، ہکلب رہظ یک اچر راعکت ادا رکے اگ

ںیم رطح اسمدج  ےہ، ورگہن آلکج سجوہ ایس دجسم ںیم یہ امنز ادا رکان اچوصرت ںیم ےہ ہک 

اپ ےنکس واال ارگ یسک دورسی دجسم ںیم   ںیم امنز ہعمج ہن زوں ےک اواقت فلتخم وہےت ںیہ اکی دجسمامن 

ز اس ویکہکن وکیئ یھب امن واال یہ ےہ۔ ہی ہعمج وک اپےن یھب چنہپ اجات ےہ اہجں اےس امنز ہعمج لم اجےئ وت 

۔ اکی ہگج مجتع ےک وفت وہےن  وتق متخ ہن وہ اجےئ! وتق کت وفت ںیہن وہیت بج کت ااکس

لکل اجزئ ےہ، اور اس ، ابدجسم ںیم ، وخاہ دورسی ہگج ہ ایس اتع ںیم اشلم وہ اجان، وخ دورسی مج ےس
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ہیف  ہلئسم یھب فلتخم دیلقت ےک اہیں ہی آل   ہکوگ، یھب ںیہنوکیئ االتخف الہ ادحلثی ےک امنیب ںیم 

 ےہ۔

رشوع وہا، اور امہرے دمموح یک ںیخیچ نس وفہات  اعہیل‘‘  اک اکی اور دور رھپ ایہن یک رطف ےس ’’

 رک:

 مغ اک احل ضینس رک رم ےننس واےل رو دےیئ

 ےگل ےنیواےل رتس اھک رک داع د ےنھکید

ی اعمل دنی تیمسارکےن ےک ےیل  روفوک ’’اچک  ہنیس‘‘  ےک وس مہ ےن یھب وموصف  
 ج
ہ

ف

من

 کی اےکن 

ربا  دھکی رک، ذہلا آہنیئ شیپ ےیک ہک ہی یھب یھبس امہرے ونمہا ںیہ چک رعب ومجع ےک املعء ےک وحاےل

 ہک ینپ االصح رک ےئجیلچک ااونپں وک یہ دھکی رک  ہن انمےیئ ہکلب

 ..! انپ وت نبوت ارگ ریما ںیہن اتنب ہن نب، ا

ےنھک نکیل اصبح اینپ راےئ ہپ ’’ااقتستم اک اہپڑ‘‘ ےنب ےھٹیب ںیہ، اور اےنپ ےس اخمفل راےئ ر

ار دے رک دیلقت اجدم اک درس دےنی ںیم رصموف ںیہ۔ ایس اکوش ںیم ’’آوراہ‘‘ رق واولں ےک جہنم وک

ب ک ہحفص ہپ اگل دی۔ وصتری احلص رکےک اےنپ اکی  ںیہک ےسں ےن ریغب وسےچ ےھجمساوہن
 س
فی

اکش  

احل اکپر  اوہنں ےن رشن ایک ےہ زبابناابتقس وج ...!۔ اب وت وہ  وہاتاوہنں ےن اےس وغبر ڑپھ یہ یل 

 راہ ےہ:

 وہات رک یل ذرا وت وسچ ہک اانت یہ

 وہات ڑپھ یل  یہ اتکب ھجمس رک ےھجم
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 اک سجاس رپ امجع ےہ ہک ’’ںیم اکی وت ویہ ابت ےہ ہک  وج رحتری وموصف ےن رشن رفامیئ ےہ اس

ےس اسیج ہک ےلہپ واحض ایک ںیمہ وکیئ االتخف ۔ اور اس ابت ہعمج وفت وہ اجےئ، وہ رہظ ادا رکے‘‘

اور ہی  ںیہن‘‘۔  اقمئ رکان اجزئ ےہ ای وہ  ہعمجدجسم ےک العہعمج ےک وتق ’’۔ لحم االتخف ہی ےہ ہک ںیہن

دیلقتی ذمابہ ےک وماقف ےہ ہک ہعمج وصف یک راےئ ات ےہ‘‘۔ سج ہپ ومہک ’’ہعمج وفت بک وہ

 رہ اس ہگج ہعمج اقمئ رکےن ےک اقلئ ںیہ اہجں دو ای زادئ املسمن ، ہکبج مہیک رشط ےہےک ےیل دجسم 

داہیئ دے رےہ ںیہ ہک وصف لسلسم ہی وجد وہں۔ اور ہعمج وفت وہےن ےک وحاےل ےس وموم

یک دای ایگ، ااکن یھب ہعمج وفت وہایگ، اور وج اامم ےک اسھت ہعمج یک امنز  ںیہنج دجسم ںیم اجےن ےس روک 

 ہی ےتھجمس ںیہ ہک بج کت ہعمج ینعی رہظ اک  ، ااکس یھب ہعمج وفت وہایگ۔ ہکبج مہ یھب ہن اپ اکساکی رتعک 

رسی ’’رب لیبس زنتل‘‘ مہ ےن ہی رضور اہک ہک ’’دجسم ںیم دو  وفت ںیہن وہات۔اہںوتق ابیق ےہ، ہعمج

اور ایکس ، یہ ادا رکے اگ‘‘ رتعک ےک روکع ےک دعب ےنچنہپ واال صخش یھب رہظ یک اچر راعکت 

اپےن ےک ےیل دورسی ہگج ہعمج اس وتق ےہ بج وہ رصاتح یھب وطسر ابال ںیم رک دی ےہ ہک ہی 

 ںیہن اجات۔

ےلہپ اوہنں ےن ذرک رفامای ےہ، ہک سج اک وقل وج بس ےس راہ دیسان دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 

 ادا رکے اگ، ہی اس صخش ےک ےیل ےہ وج اچر رںیتعک دوونں رںیتعک وفت وہ اجںیئ وت وہ رہظ یک یک

رںیتعک ںیہن ہکلب رہظ یک اچر  ہعمج یک دوامنز ہعمج وہ اجےن ےک دعب االیک یہ ادا رکان اچاتہ ےہ، ہک اب وہ 

ہگج امنز وہ ارگ ہی دھکی رک ہک اس  راعکت ادا رکے اگ۔ویکہکن ایکس امنز ہعمج وفت وہ یئگ ےہ۔اہتبل 

 وہیکچ ، یسک دورسی ہگج الچ اجےئ اور واہں اےس مجتع لم اجےئ وت وہ مجتع ےک اسھت ہعمج ہعمج

 یک دو راعکت یہ ادا رکے اگ۔
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اہلل اک  رہمححتف اابلری ےک وحاہل ےس انب ربج یلبنح ریخ ےس وموصف یک رشن رکدہ اس رحتری ںیم 

ہک بج کت رہظ اک وتق ابیق ےہ، ہعمج وفت وقل یھب اشلم ےہ وج امہرے ومفق یک اتدیئ رکات ےہ

 افتق ےہ:ات، اور اس ہپ اںیہن وہ

معة فقد فاتت ويصىلي الظهر.خواتفقوا: عىل أنه متى   رج وقت الظهر، ومل يصل الج

وہ  وہ، وت وہ( اجےئ ، اور ہعمج ہن ڑپاھ )ینعی متخ بج رہظ اک وتق لکن  س ابت رپ اافتق ےہ ہک ا اور 

 یک امنز ادا رکے اگ۔ور وہ رہظ وفت وہایگ، ا )ہعمج( 

ن رجب:   ية8/179فتح الباري البج ثر
أ
ء اال  ، ط. الغربج

ےکن امیئ یھت، ویہ ابعرت ارفوطبر اتدیئ لقن وصف ےن سج ابعرت یک وصتری اےنپ قح ںیم وگای وم

 !، وگای آیئومفق ےک الخف لکن

 وک رمے ےنبج آایش یں ےن آگ دابابغ

 ےگل ےنیےتپ وہا د اھت ویہ ہپ ہیکت نج

 وصتری نب یئگ! یک یلمع

وصف ےک لقن رکدہ ۔ اور اب ارگ ومےس ہی وت اثتب وہا ہک ہعمج وفت وہےن اک ایک ىنعم  ےہاس 

’’اس ابت وت ہجیتن ہی ےلکن اگ ہک داھکی اجےئ  اسےنم رھک رک  رہمح اہلل یک ہی ابعرت انب ربج امجع وک 

ہک بج رہظ اک وتق متخ وہ اجےئ  اور  یسک ےن ہعمج ادا ہن ایک وہ وت وہ رہظ یک امنز یہ ڑپےھ  رپ امجع ےہ

گ دوڑ اک ہجیتن ےہ۔ اور ںیمہ اس ےس وکیئ االتخف ںیہن ہک  اھبامہرے دمموح یکاگ‘‘۔ ےئجیل انجب ہی 

 رب ء ڑپیھ اجےئ۔ ہکلب ہعمج وفت وہ اجےئ، ینعی وتق رہظ متخ وہ اجےئ وت رہظ یک امنز یہ وطبر اضقبج

وہ یھب ہہک ےکچ وج دیسان انب  وعسمد ریض اہلل ہنع اک وقل ےہ۔ مہ وت ان ےس االتخف زنتل مہ وت لیبس 

  ہک ’’وموجدہ احالت ںیم رھگوں ںیم ہعمج اجزئ ےہ ای ںیہن‘‘۔ہپ رےتھک ںیہ رصف اس ابت
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