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ِاہلل ہنِع ا دمحم رقیف اطرہ، عَفَِ

( یک وہج ےس وہےن واےلِ covid-19وکروان وارئس )ِ ھ وک اینپ وبی اسٹیئ ہپ1441ابعشن 2ِںیم ےنِ 

ِ ’’رکوان ےک ابثع رھگ ںیم ہعمج‘ِ‘الک ڈاؤن اور اسمدج یک ربجی دنبش ےک شیپ رظن اکی ومضمن ونعبانِ 

ِرشن ایک اھت۔ سج ںیم اتکب وتنس ےک داللئ ےس ہی اثتب ایک اھتِ:

 ۔ہعمج ادا رکان رفض ےہ۔ 1

ہعمج یک ادایگیئ ےک ےیل رشتعی ےن ارفاد یک وکیئ اخص دعتاد رقمر ںیہن یک، ذہلا دو ارفاد یھب وہں وتِ ۔ِ 2

ِےسیج امجتع رکوا ےتکس ںیہ ، وےسی ہعمج اک اامتہم یھب رک ےتکس ںیہِ۔

ہعمج اقمئ رکےن ےک ےیل ہگج یک یھب وکیئ رشط ںیہن، داہیت، ہبصق، رہش وہ ای رحصاء ، لگنج، ای دنمسر یکِ ۔ 3

ِوتق عمج وہں، وںیہ ہعمج ادا ایک اجاتکس ےہِ۔ےک تشپ ہپ ےتلچ رحبی اہجز، اہجں یھب الہ اامین ہعمجِ 

اںیہن دجسم اجےن ےس روک دای ایگِ ِ وہ ولگ نج ےک ےیل دجسم رسیم ہن وہ، وخاہ دجسم اک ووجد یہ ہن وہ، ای۔ِ 4

ِہعمج اک اامتہم رک ےتکس ںیہِ۔ ، اہجں یھب وہ وبحمس ںیہ،وہ، وہ اےنپ ڈریے، رھگ، اور اکھٹےن ہپ

اور فطل ہی ِ ارتعااضت ےیک ےئگ ںیہ،ِ مسق ےکیحطسِ  دنِچامہرے اس ومضمن ہپ ضعب اانلس یک رطف ےس

وک یھب ’’یفلس‘‘ ںیہن ےتھجمس ، اور اےکن زمع ںیم وہ الب ِِ رتعمض کلم اپاتسکن ںیم اےنپ وسا یسکہیِ ےہ ہک امہرےِ 

ادحلثیِ  الہ  رت املعےئ  امتم  ابیق  وسا  اےکن  دنی‘‘  ںیہ،  اعمل  ’’یفلس  اپاتسکن ےک  یہ  اےلیک   ، رشتک   ریغے 

’’جہنم  فلس‘‘ ےس ےٹہ وہےئ ںیہ۔’’ہنتفء دبتعی ورجتحی‘‘ ںیم التبم امہرے دمموحِ  وموصف ےک زندکی 
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، وس زبمع وخد اوہنں ےن اکی ریغ یفلس ےک ااکفر وِ  تیفلس‘‘ ےس بک ےک اکنل ےکچ ںیہںیمہ یھب ’’فص 

’’تلم ہیفلس‘‘ یھب اپاتسکن ںیم اویلگنں ہپ ینگ  آراء ہپ دقن رفام رک اتم وک رمگایہ ےس اچب ایل ےہ! وگہک ایکن 

وایل دعتاد وک اپاتسکینِ اجےن  ان دنچ ونمہاؤں  وہ  ’’رثکبت‘‘ وموجد ےہ، اتمہ  الہ ادحلثی ےک ِِ ںیم  املعےئ 

 ِِتہبُِشیک رہ نکمم وکشش ںیم ےگل رےتہ ںیہ، وس امہرے اس ومضمن ہپ واردِ ےس اچبےنِ لگنچ ںیم ےنسنھپِ 

 ی ہ‘‘ یک اکی ڑکی  ںیہ ۔
لہ اعتیلِ ِ ذلی ںیم مہِ یھب ایس ’’ہلسلس ذہ ب

 

ض
ب ف

ایہن ےک اافلظ وک نم ونع لقن رکےکِ 

ِِ اک وجاب شیپ رکںی ےگ۔ اہبشِتان 

ِ

ِ:ہہبشالہپ 

ِوموصف رفامےت ںیہِ:

و ِح’ِ’ اِ ان ِ۔ِ وہ ربقح ںیہِ ںیہِ ےن ذرک ےئیک رِیےس ےنتج داللئ اصبح رحتِ ثیرقآن   یہِ کیداللئ ےس 

رہشِ  اِیےکِ  ِتاہِید اِیےہ ہک ہعمج املسمونں رپ رفض ےہ وخاہ وہ رہش ےک رےنہ واےل وہںِ ِ ابت اثتب وہیت

ِ ےہ ِ۔ لحم االتخف ںیہن نہلئسم امہرے درایم ہی العوقں ےس قلعت رےتھک وہں ۔ نےک درایم وتںاہِیاور د

العےق ےک املسمونں ےک ےئل ہعمجِ  کیا بج ےہ ہِک ہیےہ وہ  وج ہلئسم درشیپ اخص وصراحتل ںیم وموجدہ

امنز اور ہبطخ ےک اعشرئِ ِ ہعمج یِکِ وہ ولگ اےنپ رھگوں ںیمِ ےہ وت ایِکِ اسطق وہ یکچِ رتصخ ےہ اور رفتیض یِک

 ہعمج یکِ ارگہچِ ےہ ہِک ہِیےہ وہِ  ایِک ِِرہلئسم رپ وموصف ےن وج ومفق اایتخِ اس ِ۔ِ وک رسااجنم دے ےتکس ںیہ

اج اتکسِ ِ ادا ایِکِ وت ہعمج یھبِ ارگ وہ اچںیہِ نکیل ِِ۔ِ امنز ادا رک ےتکس ںیہِ رہظ یکِ رتصخ ےہ ولگ اےنپ رھگوں ںیم

ِ ااشرہ رکےن ےک ہک احصہب رکام رِضِ کیاِ وساےئِ ےہ ۔ ِیدِ ںیہنِ دلیلِ رپ وموصف ےن وکیئِ اسِ ےہ ۔

ِ‘‘امنز ادا رکےت ےھت ۔ رتصخ وہےن ےک ابووجد ہعمج یک ہعمج یک اہلل مہنع رفس ںیم
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ِوجاب:

ِنج ولوگں ہپ ہعمج یک رفتیض اسطق وہ یکچ وہ، وہ دو رطح ےک وہےت ںیہ۔

رکےک دجسم ںیم انچنہپ اچںیہ وت چنہپ ںیہنج یسک رمض ای رفس یک وہج  ےس رتصخ یلم، وہ ارگ تمہِ  -1

ےتکس ںیہ اور امنز ہعمج ادا رکےتکس ںیہ، ینعی اےکن اپس دو ونں اایتخر وموجد ںیہ، اچںیہ وت دجسم ںیمِ 

ِ
 
اور اسمرف ارگِ ِ ک رک امنز رہظ ادا رک ںیل۔ِ آںیئ اور ہعمج ادا رکںی اور اچںیہ وت اےنپ رھگ ای رس  راہ ر

ےسی رفس ہپ وہں اہجں رقبی اںیہن وکیئ دجسم رسیم ہن وہ،  وت وہ راےتسِ اکی ےس زادئ وہں ، اور وہ ا

 ںیم ںیہک یھب رک رک ہعمج اقمئ رکےتکس ںیہ۔

وہ ولگ ںیہنج دجسم ںیم آےن ےس روک دای ایگ ےہ، ای ااکن امنز ہعمج ادا رکےن ےک ےیل دجسم انچنہپِ  -2

ےن یک وہج ےس، وخاہ راہشئ آابدیِ اننکمم ای رقتابی اننکمم ےہ۔ وخاہ رھگ ای لیج ںیم دیق ےیک اج

 ےس یئک ولک رٹیم دور وہےن ویکہج ےس ۔

وہ  ہک  اور رصف اکی یہ اایتخر ےہ  امہرا وحمر  الکم یہی دورسی مسق ےک ولگ ںیہ۔ ہک اےکن اپس رصف 

ِ ای امنز رہِظاہجں ںیہ وںیہ رںیہ، ااکن دجسم انچنہپ احمل و اننکمم ےہ۔ اےسی ولگ اینپ اکھٹےن ہپ ای وت ہعمج ادا رکںی 

ےیل مہ ےن اتکب وتنس ےک داللئ ےس ہی اثتب ایک ہک ارگ ہی ولگ ِ اس ےک۔ِ دوونں لمع درتس ںیہِ 

زادئِ  اکی ےس  ِ دعتاد ںیمِ یسک یھب ہگج  وت  وکِ ِ وِہوہں  اامتہم رکےتکس ںیہ۔ نکیل امہرے دمموح  اک  امنز ہعمج 

وکیئ رموفع حثیِ ِ رظن آیئ،ِ رصف دیسان اسن رض اہلل ہنع وایل اکی وموقف رواتی یہ اس وموضع ہپ

۔ احالہکن ہن دے یکس  داھکیئ  رض اِنےن دیسِ ںیمِ اںیہن  یکِ اسن  رواِ اہلل ہنع  اِ تِیوموقف   کِِیےس ےلہپ 

انب ہعمج ڑپاھ۔ِ ِ دجسم ےک ریغبِ دوران رفسِ وملس ےنِ ےہ ہک روسل اہلل ىلص اہلل ہیلعِ درج یک یھِب تِیرموفع روا

ِ دو اچر دنبوں ےک اسھت وت رھگ ںیِم دوران رفس اور وہ یھبِ ےہ وہ یھبدجسم ےک العوہ ابرہ ہعمج ڑپاھ اجاتکسِ  ںِیرب

ِاجاتکس ےہ۔  اقمئ ایِکہعمجویل اَِ قیرطب
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’ِ’ےنپ دمموح ےسیجااس ہپِ  ھِِپ جیوں  اہلل ہنع اک لمعِ ِ اسن رض اِندیسِ مہ ےِنےیلعبط ےکِ تفایض یِِک ِِ ‘‘منہ

وہ اےنپ لحم ںیمِ لقن ایک اہشئ ِرِ دوِرِ ولکرٹیمِ وچدہاسڑےھِ  ابِیےھت ہک وہ رہش ےس رقتِ ہعمج ڑپھ ےتیلِ ےہ ہک 

ِرکےت ےھتِ۔ ایآ اج یھب رہش ڑپےنھ ےک ےیل ہعمجات وتِ وِہنکمم   یھبکبج ےھت اور  ذپری

امہرا الص دتسمل وت یبن رکمم ىلص اہلل ہیلع وملس اک لمع ےہ، سج ےس اسمرف ےک ےیل، اخرج از دجسم ہعمج اکِ 

ںیہِ وموجدِ اامتہم اثتب وہات ےہ، اور ہی ویہ تیفیک ےہ سج ںیم ہعمج یک رتصخ ےہ نکیل ھپ یھب اہجںِ 

ہنع اک اےنپ ڈریے ہپ ہعمج ادا رکےن واال ِ وںیہ ہعمج اک اامتہم ایک اج راہ ےہ۔ ھپ دیسان اسن نب امکل رض اہلل

رتصخ وہےن ےک ابووجد  ہعمج یکِ رفس ںیم لمع شیپ ایک ےسج وموصف ےن اینپ سیبلت اک اکشر انبےت وہےئ  ’ِ’

رکےک اقرنیئ یک آوھکنں ںیم دوھل وھجےنکن، اور داموغں ہپ اینپ افلیظ ِ ‘‘ رکےن ےس ریبعتِ امنز اداِ ہعمج یک

وھہک دےنی یک ذمومم وکشش یک! احالہکن ںیم ےن واحض وظفلں ںیم اھکل ہک دیسان اسنِ داک اجدو اگج رک اںیہنِ 

نب امکل رض اہلل ہنع اےنپ ڈریے اور لحم ںیم ہعمج ڑپاھ رکےت ےھت۔ ینعی وہ اسمرف ہن ےھت، ہکلب اےنپ لحم ِ

رے دمموح ےن میقم وک ںیم میقم ےھت! ا ور اینپ اجےئ ااقتم ہپ یہ ہعمج اک اامتہم رک ایل رکےت ےھت۔ نکیل امہ

ِاسمرف ابور رکوا  رک اینپ ’’یملع دایدتنادری‘‘ اک وبثت دای ےہِ۔

ایل اجےئ بت یھبِ  امن  ’’اسمرف‘‘ یھب  وک  اہلل ہنع  رض  امکل  اسن نب  ارگ دیسان  ہک  ہی ےہ  وت  ابت  یک  فطل 

 ادا رکےن اک لمعِ وموصف اک ارتعاض ابیق ںیہن راتہ ویکہکن  ہی یھب رتصخ ےک ابووجد اےنپ رھگ ںیم امنز ہعمج

یہ وت ےہ۔ اور امہرے دمموح ےک زندکی وت مہف فلس ، لمع فلس ابوصخلص لمع احصہب تجح و دلیل ےہ، ِ

ِوصخاص اس وتق بج احصہب رکام روضان اہلل مہیلع انیعمج ںیم ااکس الخف وموجد ہن وہِ۔

ِااھجل ےہ اپؤں ایر اک زفل دراز ںیم

ِول آپ اےنپ دام ںیم ایصد آایگ
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ِ:ہہبشدورسا 

ِامہرے دمموح ررطمقاز ںیہِ:

وموصف ےک اپس  ہکِنویکِ نکیلِ ےہ ہکلب دبتع ےہ ۔ِ تجح ںیہن دیِقِ مہف فلس یکِ کیوموصف ےک زندِ ’ِ’

 ِاِسِ اقمئ رکان اجزئ ےہ ۔ِ ےہ ہک رتصخ ےک ابووجد ہعمج رھگوں ںیمِ رموفع صن ںیہنِ وکیئِ اس ہلئسم ںیم

 س ایل ےنید تیاوہنں اےنپ مہف وک وقت دِیےئل اِش

 
ئ
ت

ِ‘ِ‘ےہ ۔ ےک ےئل اناقلب تجح داللئ ےس اس

ِوجاب:

 ِ، اکی ابر ھپ وتہج دالؤں اگ ہک  اےنپ ومفق ےک اابثت ےک ےیل ںیم ےن ےلہپ اکی رموفع رواتی ذرک یک 

وہ ولگ وج مہف فلس وک رحف آرخ ےتھجمسِ  و اتنیعب ےک اوقال و لمع شیپ ےیک اتہک  اور ھپ اےکس دعب احصہب 

ںیم امہرے اپسِ ِ اک درامں یھب وہ اجےئ۔ ذہلا وموصف اک ہی انہک وس دصیف طلغ ےہ ہک اس لئسِمںیہ، اےکن دردِ 

ِوکیئ رموفع صن ںیہن، ہکلب تقیقح ہی ےہ ہک امہرے دمموح رموفع صن ےس اامغض رک ےئگ ںیہِ!

ِانانیب اکنےتل ںیہ ریمے لمع ںیم صقن

ِرہبوں وک وکشہ ےہ طلغ وباتل وہں ںیِم

مہف فلس یک دیق امہر زندکی تجح ںیہن‘‘ ، وت اس ںیم یھب ھچک سیبلت ےس اکم ایل ایگ ےہ، مہ ریہ ہی ابت ہک’’ ِ 

ویح ایہلِ ِ رشتعی ںیمِ ’’دیق‘‘ یہ ںیہن ہکلب قلطم وطر رپ یہ مہف فلس وک تجح ںیہن امےتن!۔ امہرے زندکی

رک ےکچ ںیہ۔ اور ےک وسا ھچک یھب تجح و دلیل ںیہن ےہ۔اس ارم یک واضتح مہ اینپ تہب یس احترری ںیمِ 

اور جہنم فلس ںیم ایک رفق ےہہی یھب اتب ےکچ ںیہ ہکِ  اور ہی یھب ہک مہفِ سج ےک مہ اقلئ ںیہ،ِ ،ِ مہف فلس 

اورِ  ہی یھب واحض رک ےکچ ںیہ ہک مہ االسف یک آراء وک مہفِ فلس وک ارگ مہ تجح ںیہن امےتن وت ایک امےتن ںیہ؟ 

ہک وصنصِ  ہن  ںیہ،  دممو اعمون ےتھجمس  اےکن ِوصنص ںیم  اور  دمموح  امہرے  اور  واحمک۔  اقض  ہپ  رشہیع 
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ہپ لیصفت ےک ےیل ِ یھب رپسد  رقاطس رک ےکچ ںیہ۔ وس اس لئسِمِ رظنایت ےک ھچک انتاضقتونمہاؤں ےکِ 

ِوحمہل ابال وحبث اک رماہعج رک ایل اجےئ۔

اکِ ِ اور مہف فلس ابوصخلص مہف احصہب وصنص رشہیع ِ،وت وموقافت تجح ںیہ کِیےک زندِ وےسی امہرے دمموحِ 

ِ وموصف ےِکہن وہ، وتِ ِ اخمفل یھبِ ہکلب لقتسم تجح ےہ۔ اور وصخاص بج اس اک وکیئ،ِ ِ ىنعم ےط رکےن ںیم

ویکہکن دیسان اسنِ  اجاتکس ےہ۔ ہعمج ادا ایک ںیم ِہاور رھگ وریغ ےریےہ ہک اےنپ ڈ نب اجیِت تجح یعطق ہیوت  ےیل

 اےنپ ڈریے ہپ میقم ےھت اور وںیہ ہعمج ادا رفام ےتیل ےھت!۔ ذہلا اس ہپ مک از مک آوکپ وتِ نب امکل رض اہلل ہنع

وکیئ ارتعاض ںیہن وہان اچےیہاھت..! ۔ ہکلب آوکپ وت دل واجن ےس اےس میلست رکانیل اچےیہ ہک اکی فلس ینعیِ 

د وہ، اور ھپ آےکپ زاوہی اگنہ بج رموفع صن یھب وموجِ احصیب اک مہف یہی ےہ ہک رھگ ہپ ہعمج ادا وہ اتکس ےہ۔

نکیل اہیں آپِ  ِ،ہپِ ےک اطمقب فلس اک مہف یھب وموجد وہ وت ھپ وت امہرا اور آاکپ اافتق وہا رکات ےہ اس لئسِم

ِںیمہ ویکں وھچڑ ےئگ؟

ِایہن راوتسں ےن ، نج ہپ یھبک مت ےھت اسھت امہرِے

ر  اہکں ےہ؟‘‘
سف
 م
ہ

ِےھجم روک روک وپاھچ ’’ریتا 

 ہک انجب ےک ’’فلس یھب رمض ےک ںیہ اور مہف فلس یھب رمض اک‘‘۔ بج یج ںیم آای ںیہک ااسی وت ںیہنِ

اور ےسج اچاہ فلس یکِ  امان  دای، ےسج اچاہ فلس  ااکنر رک  ابرہِ ِ رہفتسمہف فلس وک امن ایل، بج یج اچاہ  ےس اکنل 

ِاکنیھپ...!ِ۔

ِدو ریگن وھچڑ رک کی رگن وہ اِج

ِرسارس  ومم وہ، ای گنس وہ اِج

اہیں وت ہلئسم یھب ریبمھگ ےہ ہک وج فلس ںیم ےن شیپ ےیک ںیہ ان ںیم ےس اکی احصیب روسل ىلص اہلل ہیلعِ  

اور ھپ اےکن العوہ درگی تہب ےس احصہب رکام روضان اہلل  ادا رکےت ںیہ،  وملس ںیہ وج اےنپ ڈریے ہپ ہعمج 
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وہےت ںیہ ہک وہ ہکم و دمہنی ےک درایمنِ ِ مہیلع انیعمج ںیہ ہک ےکنج ابرے ںیم اامم امکل رہمح اہلل لقن رکےِت

وت یھب ہعمج ادا رک ایل رکےت ےھت، ینعی دوران رفس، بج اںیہن ہعمج یک رتصخ یھت ، بت یھب وہ ہعمج اک اامتہمِ 

رکےت ےھت، ھپ اےکن دعب اامم زرہی رہمح اک وتفی ےہ ہک اوہنں ےن رزقی نب میکح وک اےنپ زمدوروں ےک 

یہِ  ںیم  اینپ یتیھک  اہلل مہیلعِ اسھت  روضان  رکام  احصہب  ہی یھبس  رفامیئ۔ ںیہک  یک نیقلت  رکےن  اقمئ  ہعمج 

یک  ودحمنیث’’فلس  اتنیعب  وعبت  اتنیعب  درگی  ونمہا  اےکن  اور  اہلل  رہمح  زرہی  اہشب  انب  اور  انیعمج، 

ِ  
 

 

ںیہنِ  فلس‘‘ وت رہفتس‘‘ ےس آےکپ زندکی اخرج وت ںیہن وہےئگ؟ ای ھپ ’’اخمک دبنہ‘‘ آپ یھب ںیہک ’’م

کد ار وت آپ مہف فلس ےک ںیہ، نکیل مہف فلس اک انم ےل رک درون  اخہن ایس وکِ ِ ےتنب اج رےہ؟!۔
ھی 

 

ٹ

زبمع وخد 

مہف فلس اک ونعان امےھت ہپ اجسےئ ، فلس ےک مہف وک یہ ردگیےن اک اک م وت ان احصویفںِ ِ رد ےیک اج رےہ ںیہ۔ِ 

ِِ:اسیج ےہ ہک نج یک احصتف اک احل اشرع ےن ویں ایبں ایک اھت

ِرسایخں انم یک نیقلت ںیم رصموف رںیِہ

ِےتلگ رےہ اابخر ےک یِبرحف ابرود ا 

ںیم اےنپ اوصولں وک یھب ریخ ابد ہہک ےئگ ںیہ، اور فلس وک وھچڑ رک فلخ ےکِ ِ ایک وہج ےہ ہک آپ اس لئسِم

، احالہکن فلس ںیم ےس یسک وت اس ابرے االتخف اپای اجراہ ےہ  ےن یھب ِ ےھچیپ گل ےئگ ںیہ، ہکبج فلخ ںیم 

 دیسان اسن نب امکل رض اہلل ہنع ےک اےنپ رصق ںیم امنز ڑپےنھ ہپ ریکن ںیہن یک۔

ِآرخ ھچک وت ےہ ، یکسج رپدہ داری ےہ!ع................ 

ِ:ہہبشرسیتا 

ِامہرے دمموح ررطمقاز ںیہِ:
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امنز ےک ِ اجبےئ رہظ یکِ امنز رھگوں ںیمِ رتصخ ےک ابووجد ہعمج یکِ ہلئسم وت وجں اک وتں ڑھکا ےہ ہک ایکِ ذہلا’ِ’

اور امنز ںیِمِ وت نج ولوگں ےن دیعِ اور ہعمج اک دن ارگ اےٹھک وہ اجںیِئِ ہک دیعِ اسیج ِ۔ِ ڑپھ ےتکس ںیہ ِ ےک ےبطخ 

ِ؟ ِ! ہعمج اقمئ رک ےتکس ںیہ وہ اےنپ رھگوں ںیم ایک وِِت ےہ اسطق وہ اجیت رفتیض وہ ان ےس ہعمج یِک رشتک یک

اک االعن ِ وملس ےن ہعمج ےک دن امنز وک اےنپ اےنپ رھگوں ڑپھ نیِلِ اہلل ہیلعِ رطح بج روسل اہلل ىلصِ ایس

ِ‘ِ‘؟ یھتِ امنز ڑپیھ ہعمج یک اہلل مہنع ےن اےنپ اےنپ رھگوں ںیم احصہب رکام رض ایک وِت، اھت ایرکوا د

ِوجاب:

اجےن ےہ،اتپ اتپ  را   وباٹ وباٹ احل امہ

ِابغ وت اسرا اجےن ےہ ،ہن اجےن یہ لگ،اجےن ہن اجےن 

وصتری ےہ، رموفع حثی، دو وموقف رواایت، ِ امہرے دمموح ’’لگ دمحم‘‘وک ہک وج ’’رہزگ ہن دبنج‘‘ یک یلمع

اور وطقمع رواتی ےک ابو وجد ہلئسم وجں اک وتں ڑھکا  رظن آات ےہ، اجنےنان امتم رت داللئ ںیم ںیہنج ہیِ 

 رطس ںیم یہ ’’قح‘‘ امن ےکچ ںیہ ، ہی ویکں رظن ںیہن آات ہک رفس یک وہج ےس کیب شبنج ملق اینپ رحتری یک یلہپ

روسل اہلل ىلص اہلل ہیلع وملس رپ، اور ہکم ودمہنی ےک درایمن ہعمج اقمئ رکےن واےل احصہب رپ ہعمج یک رفتیضِ 

 ایِِکزگر ہعمج اداِ ِ اسطق یھت، بت یھب اوہنں ےن دجسم ےک العوہ ہعمج اقمئ ایک،وت بج ےلھک دیمان ںیم ، رس راہ

اجاتکس ےہ وترھگ ںیم ہعمج رطبقی  اَویل ڑپاھ اجاتکس ےہ، ھپ دیسان اسن نب امکل رض اہلل ہنع ےن یبن رکمم ىلصِ 

، اس واحض  مہف احصیبِ اہلل ہیلع وملس ےک اس لمع ےک وماقف لمع ایک اور اےنپ رصق ںیم ہعمج ادا رکےت رےہ

نیلئ وک وت ااکنر ںیہن رکان اچےیہ، اور ںیہنج اہلل ےن وقت اابنتسطِ ےک دعب مک از مک مہف فلس یک تیجح ےک اق

از دجسم،  وہ یبن رکمم ىلص اہلل ہیلع وملس ےک لمع ےس رباہ  راتس ہی ھجمس ےتکس ںیہ ہک العوہ   ، ےس ونازا ےہ 

ِرتصخ ےک ابووجد ہعمج ادا ایک اجاتکس ےہ۔
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 ڑپےنھ واولں وک ہعمج یک رتصخ وایل اثملِ ھپ امہرے دمموح ےن طلخ ثحبم رکےت وہےئ، ہعمج ےک دن دیع

ںیم ِ اور ہعمج ےک دن دیع آےن رپ ہعمج یک رتصخ واےل لئسِمِ شیپ یک ےہ، احالہکن امہرے زری  ثحب لئسِم

دعُب ارشملنیق ےہ!۔ ویکہکن واہں وت دیع ڑپےنھ ےک ابووجد ان ولوگں ےک ےیل ہعمج ادا رکےن ےک ےیل دجسم 

 ےہ، اںیہن دوونں اایتخر احلص ںیہ۔ ہکبج اہیں امہری زری ثحب تیفیکِ آےن ںیم وکیئ راکوٹ یہ ںیہنِ

ںیم وت ان ولوگں یک ابت ےہ وج ہعمج ےک دن دجسم ےنچنہپ ےس اقرص ںیہ، ایس رطح ابرش ےک دن اےنپ اےنپ 

ارگ وکیئ زعتمی ہپ لمع رکےت وہےئ دجسمِ  ادا رکےن اک االعن یھب ایسی رتصخ ےہ ہک  رھگوں ںیم امنز 

ِاچےہ وت اس ہپ وکیئ اپدنبی یہ  ںیہن ےہ۔ ںیم آان

ھپ بج یھب ہلئسم رتصخ وزعتمی اک وہات ےہ، وت اس ںیم رتصخ ای زعتمی دوونں ںیم ےس یسک اکی وک 

اایتخر رکےن ںیم فلکم آزاد وہات ےہ۔ اچےہ وت رتصخ وک اایتخر رک ےل اور اچےہ وت زعتمی وک اانپ ےل۔ 

 رتک  ہعمج وک رتصخ رقار دے رےہ ںیہ، وت ا س رتصخ ےکِ اور امہرے دمموح وموجدہ وصرت احل ںیم

اقملب زعتمی یھب وت ےہ ، ویکہکن زعتمی ےک ریغب رتصخ ںیہن وہیت، وت ارگ وکیئ زعتمی اایتخر رکان اچاتہِ 

ِےہ، وت اےس سک دلیل ےس رواک اج راہ ےہِ؟

 ہک سج ےس ہی اثتب وہاتِ مہ  اےنپ دمموح یک دختم ںیم رعض دگاز ںیہ ہک ایسی وکیئ دلیل شیپ رفامںیئ

وت اےکس ےیل وہ، ہک ارگ یسک وک دجسم اجےن ےس روک دای اجےئ، وخاہ اےکس رھگ ںیم، ای لیج ںیم، ای ںیہک یھب،ِ 

ہعمج ڑپانھ اجزئ یہ ںیہن راتہ۔ ارگ ایسی وک یئ دلیل آانجنب ےک ملع ںیم ےہ وت ںیمہ یھب اتبںیئ، اتہک مہ یھب ِ

دلیل ںیہن ےہ وت اصف اظرہ ےہ یئِ  ڑپھ یہ ںیہن ےتکس۔ اور ارگ ایسی وکِ ولوگں وک روک ںیکس ہک اب مت ہعمِج

ِہک وجاز ابیق راتہ ےہ۔ اور رہ اکی وک اایتخر ےہ ہک وہ رتصخ وک ےنُچ ای زعتمی اایتخر رکے۔
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ِافدئہِ:

ِ وطبر افدئہ اہیں ہی ابت ھجمس ےئجیل ہک اےنپ ڈریے، زونیمں، اور رھگ ںیم وبتق وبجمری یھب ہعمج یک رتصخ

ہن دےنی ےک ےھچیپ ضعب اانلس اک اکی اخص رظنہی ےہ، وج ہک امہرے دمموح ےک اہنں اخہنء دامغ ںیم یھبِ 

اھٹیب وہا ےہ، نکیل تحت اوعشلر وہےن یک وہج ےس اشدی اںیہن یھب اس اک ادراک ںیہن وہ راہ۔ وہ  ہی ہک اجعم ِ

وہ ولگ اک وطلی رعہص کت ولوگں ِدجسم ےک العوہ ںیہک یھب ہعمج ںیہن وہات۔اےنپ اس اوصل وک ےل رکِ 

وک ہعمج ےک رفہضی ےس رحموم رکےت ےلچ آےئ ںیہ۔ ایس رطح ااکن اکی دورسا اوصل ہی یھب ےہ ہک ’’رصم ِ 

اور رصم اجعم ےک ےیل اوہنں ےن ھچکِ  رشںیط ریھک وخد اسہتخِ اجعم‘‘ ےک العوہ ںیہک ہعمج ںیہن وہات!۔ 

وک اہک اجےئ رہش  اس ڑبے  اجعم  وہِ وہیئ ںیہ ہک رصم  و رہچکی  وہ،ِ اگ اہجں دعاتل  اجات  ایک  افنذ  اک  حود   ،

وہ۔ اریم رقمر  ِ اورواہں  اپاتسکن ےکِ ِ ایس  آج ےس دنچ اسل ےلہپ کت امہرے کلم  اوصل ےک شیپ رظن 

ڑکنیسوں داہیت و ہبصق اجت یک اسمدج ہعمج  ےک ہبطخ ےس ان آانش ریہ ںیہ۔ ہی وت الھب وہ اپاتسکن ےک املعےئِ 

ہک اںیہن اےنپ اوصل وھچڑےنِ ِ دایِ وہنجں ےن اتکب وتنس یک دوعت وک اس دقر الیھپِ الہ ادحلثی اک، ہک

اک اامتہم رکےن ہپ وبجمرِ  وہ یھبس ولگ اینپ اسمدج ںیم ہعمج  ، رقہی رقہی، رگن رگن،  اب یتسب یتسب  اور  ڑپے 

’’قح‘‘ ےنہک وہج ےس وہا ےہ ںیہنج امہرے دمموح  داللئ یک وقت یک  ایہن  اکم  ہی  اور   ےکِ وہےئ ںیہ۔  

ِابووجد، اسیبلتت اک اشنہن انب رےہ ںیہِ۔

ِدل  وک الج  ےک دی ےہ زامےن وک روینش

ِونگج ڑکپ ےک مہ ےن ا اجال ںیہن ایک..ِ!

ِِ ڈےس وہےئ رموضیِں’’ہنتفء دبتعی ورجتحی‘‘ اک ہک اےکسِ نکیل ربا وِہ

َ
ع

 ر داروں ےن اتکب وتنس ےک ان 
مب
ل

 ِ

وک وہنجں ےن قح ےک ھپریے اہچر وس رہلا دےی ںیہ، جہنم فلس ےس اخرج رقار دے رک ان ےس ملعِ یہِ 
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یکِ  واےل جک مہف ویتفمں  اےسی رفوسدہ ایخالت  راھک ےہ۔  نکیل  روک  وک  اینپ ڑیھبوں  احلص رکےن ےس 

ِرپواہ ےیک ریغب بش وروز ہی اکروان  زعتمی رواں دواں ےہ۔

ِرہش یِک ہان  ـیـفق وک مت ےسیج  ‘‘اطرہ’ِ’

ِرپوا ںیہن ےہ وشق ےساکرف اہک رکِو

ِوچاھت ہہبش:

ِامہرے دمموح رفامےت ںیہِ:

ذعر ےک وت اےسِ  ریغِبِ ارگہچِ امنز ہعمج وفت وہ اجےئِ "سج صخش یکِ وج اامجع ےہ ہِکِ ھپ اس لئسم ںیمِ اوِر’ِ’

ِ"ِ ےہ ہکلب رہظ یکِ ہعمج ڑپانھ اجزئ ںیہنِ اگ  ادا رکے  یِکِ یتحِ اچر راعکت  وہ صخش وج ہعمج  وتِ ِ امجتع ںیمِ ہک 

رتعک  کِیاھت ذہلا مک از مک اِ دہشت ںیم اِیاھتِ ِ رتعک ےک دجسوں ںیم ِیاامم وت آرخ ہکِنویکِ اھت نکیلِ وہایگ کِیرش

ڑھکے وہِ  یِہ ےِِتاب اامم ےک السم ریھپِ صخش یھبِ وِہِ ےہ ،ِ امنز لکن یکچِ وہج ےس اس ےک ہعمج یکِ ہن ےنلم یک

ِ امنز ڑپھ ںیِلِ ہعمج یِکِ اےنپ رھگوں ںیمِ رتصخ وہ ےسیکِ وہ ولگ نج رپ ےہ یِہ وِِتِ رک امنز رہظ ادا رکے اگ ۔

ےہ ہک اصبح رتصخ ارگ ان ولوگں ےک اپس وموجد وہ نج رپ رتصخِ ِ آیتِ ابت وت ھجمس ںیم ہِیِ ےگ ۔

اسمرف وعرت الغمِ ِ ضیہک رم اسیِج،ِ وہ رک ہعمج ڑپھ اتکس ےہ کِیےہ وت ارگ وہ اچےہ وت ان ےک اسھت رشِ ںیہن

 اوِرِ ےک ےہ ۔ِ دلیلِ ریغب ہِی ِ۔ِ امنز ادا رک ےتکس ںیِہِ ہعمج یِکِ ہک اےنپ اےنپ رھگوں ںیِم انِید ِیوتف ہِی گِِم ِ۔ ِہوریغ

ِ‘‘اناقلب اافتلت ےہ ۔ِ ذہلا وہج ےس اشذ ےہ۔ اامجع ےک الخف وہےن یک اسھت یہ

ِوجاب:

 یاتچنہپ ےہ یتح ہک اامم آرخِ ٹیلِ ےہ وج دجسم ںیمِ ےہ وہ اس صخش ےک ےیلِ آپ ےن ابت یکِ اامجع یکِ سج

وت وہ رہظ یہ ایِ ِ ادا رکے اگِ۔ِ رتعک اک روکع رک اکچ وہات ےہ  ای ہعمج یک امنز لمکم وہ اجےن ےک دعب ےنچنہپ واال، 

ہک سج اک ہعمجِ ِ اس ےس ںیمہ یھب ااکنر ںیہن اور اخل  ارغلض وہ امتم ولگ نج اک ہعمج ’’وفت‘‘ وہ اجےئ۔....
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ںیم اس صخش یک ابت یہ ںیہن  ےیضِقاہیں زری ثحبِ وفت وہ اجےئ، وہ ہعمج یک ہگج رہظ ڑپےھ، نکیل امہرےِ 

وہ ریہ سج اک ہعمج وفت وہ اجےئ، ہکلب ایکس ابت وہ ریہ ےہ ےسج ہعمج اک وتق الم اور وہ ربوتق ہعمج ڑپےنھ ہپِ 

ِ ےک اجبےئ سج اِکِ اس اامجعِ ۔ہی اعمہلم ابلکل فلتخم ےہاقدر ےہ، نکیل وہ دجسم ےنچنہپ ےس اقرص ےہ۔ ینعیِ 

ِاامجع داھک د اسِیاِ وکیئ،ِ آپ  ذرک رک رےہ ںیہ

ٹ 

ِ

ئ

ب
 
ج
 
ی
ہک وج صخش دجسم ےس تہب دور راتہ وہ، سج اک دجسم انچنہپِ  ِے

 ڑپھ اتکس ہکلب اس ہپ رہظِ وہ ہعمج ںیہن ےک اسھت وہبت یھب ِنامیہن وہ ہکلب دنچ الہ ا یھِب اننکمم وہ، اور وہ الیِک

ِالزم ےہِ۔ ادا رکان یہ

 إن مل تفعلوا ولن تفعلوا 

 )ویِحِ رشیعِ ےہ ہکلب سج دلیلِ ںیہنِ تجح یہِ کیہک اامجع ذبات وخد امہرے زندِ اجےتن ںیہ ہِیآپِ  ھِِپ

ےہ، وت امہرےِ ِ تجح وہیِتِ وہ صن رشیعِ کیامہرے زند،ِ وہِ ِ ہن یھبِ ،ای( ےس ہلئسم ہطبنتسم ہپ اافتق وہِ ایہل

ِتجح ہن وہِ! وج امہرے ےیل اچےیہ رکینِ ںیہن یِہ شیپ دلیل یسیآوکپ ا ےیل

وہ دلیلِ ںیم وت  زندِ یِکِ شیِپِ ےن  وج آپ ےک  اس ےسِ ِ کیےہ  اور  اانپ الص دتسملِ ِ یھبتجح ےہ۔  ےلہپ 

ِ۔ےہ ےسج آپ ےنھجمس ےس اقرص رےہ ںیہ ایکِ شیپ وصرت یھب یک تیرموفع روا

ِاپوچناں ہہبش:

ِوموصف ےن اینپ دورسی رحتری ںیم اھکل ےہ:

’’ آپ ےن حثی رشفی ںیم ذموکر وصراحتل وک طلغ رگن دای ےہ ہک وہ اسمرف ےھت اور دو اچر ولگ ےھت۔ِ 

ویکہکن ونب رمعو نب وعف اہجں روسل اہلل ىلص اہلل ہیلع وملس رقتابی آداھ ہنیہم رہھٹے ےھت اور دجسم ابقء ریمعت 

یک احتل ںیم ںیہن ےھت۔ اور اب آپِ ِ رکےک ہعمج یک امنزادا یک یھت اس وتق آپ ىلص اہلل ہیلع وملس رفس

ِ‘ِ‘میقم ےک مکح ےھت۔ 
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ِوجاب:

ِ’’ایعری‘‘ ہپ وکن رمہن اجےئ اے دخاِ!اس ع................ 

’’ااٹل وچر وکوتال وک ڈاےٹن‘‘ ازلام ےھجم دے رےہ ںیہ ہک ںیم ےن طلغ ایبین یک ےہ، اور دجسمِ  اےس ےتہک ںیہ 

ادا ایک ایگ ہعمج انب رک شیپ ایک ےہ۔ احالہکن ہی دلج وموصف وخد رفام ِابقء ںیم ادا ےیک ےئگ ہعمج وک دوران رفسِ 

ِشیپ ےیک داتی وہں، المہظح وہِ: اہیں رےہ ںیہ۔ ںیم اکی رمہبت ھپ وہ رواتی

ِےہِ: ےن اعمذ نب ومیس نب ہبقع اور دمحم نب ااحسق ےک وحاےل ےسلقن ایک امم یقہیبا

 
 
ن
َ
يَنة  َمر    أ د  َ

ْ
 اْل

َ
َل ه  إ  َرت 

ْ ج ي ه   
  َعْوٍف فہ

ہ و بجْ ر 
ْ ي َعَ  

ْن َببہ َب م  ہَ َرك  يي َ ح 
 
ْیه  َوَسَّل

َ
 الهُل َعل

 
ي  َصَّل بج 

  الن 
 َ
ْ

َباَء، َواْل
ُ
ہَ ق  َبييْ

َ
ة ر 
ُ
ي ق  

، َوَببہ ٍ ي َساِل   
 َببہ

َ
 َعَّل

َ
ُمَعة ُ ج

ْ
ُم ال ني   ف 

 
َصَّل

َ
 ف
ُ
ُمَعة ُ ج

ْ
ْتُه ال

َ
ْدَرك

َ
أ
َ
يَنة  ف    ، د 

َ
ل و 

َ
ْت أ

َ
ن
َ
َوَك

مَ  د 
َ
ہَ ق يي َ ح 

 
ْیه  َوَسَّل

َ
 الهُل َعل

 
  َصَّل

 
 الهل

ُ
َها َرُسول

 
َعٍة َصَّل ُ ُ  جج

وہِ رمع نب وعف ےس وسارِ ِ بج ینبِ رطف رجہت ےکدوران ںیم یِِک ہنِیوملس دِمِ ىلص اہلل ہیلِعِ ہبش بج یبن الِِب

وت آپِ ِ ےہ وت ہعمج اک وتق وہایِگ ِنےک درایم ہنِیرقہ ےک اپس ےس زگرے وج ابقء اور دِمِ اسمل اور ینِبِ رک ینب

ےک وتق  ِِیآوِر فِیشِتِ وملس یک ہیلِِعِ روسل اہلل ىلص اہلل ہِیاورِ  ِ،ایہعمج ڑپاھِ وملس ےن ان ںیِمِ ىلص اہلل ہیلِع

ِالہپ ہعمج اھتِ۔

:  معرفة ي
ق  ر للبني ثا

آ
ہ وال  6320السيہ

اقرنیئ  رکام! المہظح رفامےیئ ہک حثی ںیم واحض اافلظ ںیہ ہک روسل اہلل ىلص اہلل ہیلع وملس ینب رمعو نبِ 

وعف ےس لکن رک ینب اسمل اور ینب رقہ ےک اپس ےس زگر رےہ ےھت اور ہی یھب رصاتح ےہ ہک وہ ہگج ابقء اورِ 

امدر ھجمس رک یپ اافلظ وک ریش   ِ رصحیِ صن وہےن ےک ابووجد وموصف انِ دمہنی ےک درایمن ےہ!۔ اینت واحضِ 

طلغ رگنِ ھپ ےئگ، اور رصف ظفل ’’ینب رمعو نب وعف ‘‘ وک اسےنم رھک رک اس ےکنت ہپ امعرت ڑھکی رک دی، اور 

ِدےنی اک اتہبن  میظع ھجم انوتاں ہپ اگل دای۔

ِ
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ِاِیلکن آ  ذعر ااحتمن ذجب دل اسیکہی

ِایاھت وصقر اانپ لکن آ اتِیوک ِد ‘‘مہازلام  وِہ’ِ’

اےنت رصحی اافلظ ےک ابووجد ارگ وکیئ اےس دجسم ابقء ںیم ادا ایک ایگ ہعمج رقار دے ، ہکبج حثی ےک اافلظ خیچِ 

، وت اےسِ  اھتخیچ ےک ہہک رےہ وہں ہک ہی ہعمج ابقء اور دمہنی ےک درایمن ینب رقہ اور ینب اسمل ےک اپس ادا ایک ایِگ

ِےکس وسا اور ایک ہہک ےتکس ںیہ ہک ِ:مہ ا

وں اک رخد

 

 
 
وں رھک دای ، ج

 

 
 
  د اک انم ج

 

ِخ

ِوج اچےہ ریتا ’’مہف‘‘ رکہمش اسز رکے

’’آےکپ اپس وکیئ دلیل ںیہن... اخل‘‘۔ ایک بجع ےہ ہک مہ ےنِ  اور ھپ ڑبی ڈاٹھیئ ےس رفام رےہ ںیہ ہک 

 رسکی دبل ےک رھک دای، اور ھپ ویہ رعنہء اتسمہن ِاوہنں ےن اینپ اسیبلتت  ےس اینپ رحتری ںیمِ ےسجدلیل دی،ِ 

!ِ ج ب 
للع

ِہک ’’آےکپ اپس وکیئ دلیل ںیہن‘‘ .. ای 

ِآںیھکن ارگ دنب وہں وت دن یھب ےہ رات

ِاس ںیم الھب وصقر ایک ےہ آاتفب اِک

ِاور وقبل خیش دعسیِ:

ِرگ ہن دنیب ربوز رپشہ شِچ

ِآاتفب را ہچ انگِہ ہمشچ

ِاٹھچ ہہبش:

ِدورسی رحتری ںیم ےتھکل ںیہِ:وموصف اینپ اس 

۔ اور ایقس اک ربمن وت اامجع ےک ِ’’ آپ ےن وموجدہ وصرت احل وک حثی ںیم ذموکر واےعق رپ ایقس ایک ےہ

ِ‘ِ‘یھب دعب ںیم ےہ۔ بج اامجع یہ آےکپ زندکی تجح ںیہن ےہ وت ایقس یک ےسیک وسیھج ؟۔
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ِزمدی رفامےت ںیہِ:

ِےن یک وہج ےس رمدود ےہ‘‘’’اور ھپ آپ اک ہی ایقس ایقس عم اافلرق وہ

ِوجاب:

ارگ امہرے دمموح امہری رعمواضت وک وغبر ڑپھ ےتیل وت اشدی ایسی ابت ہن رکےت، ویکہکن مہ ےن ایقس ںیہنِ 

ایک، ہکلب دالتل  صن ےس ادتسالل ایک ےہ! اور اینپ رحتری ںیم ااکسااہظر رکےن ےک ےیل ’’رطبقی اَویل‘‘  اک ظفلِ 

دالتل  صن، وحفاےئ الکم، وحفاےئ اطخب، ایقس  ںیم اےس ادتسالل ابألوولہی،ِ اامعتسل ایک ےہ۔ اوصل ہقفِ 

اَویل ، اور ایقس  یلج  اہک اجات ےہ۔ اکش آپ وک اوصل ہقف یک ہی ثحب اید وہیت وت آپ  ہی اافلظ ہن ےتہک، ویکہکنِ 

و ہی اک ربمن اامجع ےک دعب ںیہن اس ےس تہب ےلہپ آات ےہ، ااکس قلعتِ 
َ
ابالَول رباہ راتس صن ےسِ ادتسالل 

ےہ۔ آپ اکی رمہبت یسک اےھچ ااتسذ ےس اوصل ہقف ڑپھ ںیل ، اتہک آپ اس رطح یک یچک اور یحطس ابںیتِ 

النصیحۃ‘‘رکےن ےس چب اجںیئ، ایھب آیکپ رمع ےنھکیس یک ےہذہلاِ  ہ  الدبي ےک تحت ریما آوکپ ہی ریخوخااہہن ِ ’’ 

 ڑپھ ںیل۔ھپ آپ اےسی وموعقں ہپ ہی ںیہنِ وشمرہ ےہ، ہک آپ اوصل ہقف ایھچ رطح یسک امرہ ااتسذ ےس

وت ایقس یک ےسیک وسیھج‘‘۔ ویکہکن آوکپ ھجمسِ  اامجع یہ آےکپ زندکی تجح ںیہن ےہ  ںیہک ےگ ہک’’بج 

وصنمہص وہیتِ ِ ہن وتِ آاجےئ یگ ہک سج ایقس اک مہ رد رکےت ںیہ وہ ایقس ’’ایقس یفخ‘‘ ےہ۔ سج ںیم لعِ

 ی ہ، ہکلب وخد ےس اکی لع
 وسچ ای ڑھگ یل اجیت ےہ۔ اور ھپ ’’ااسحتسن‘‘ ےک انم ہپ رشتعی ہپِ ےہ اور ہن دبٹ ہ

ےہ۔ اور وج رطز ادتسالل ںیم ِِ اوصویلں ےک اہں اامجع ےک دعب آاتِ اک ربمنرھچی الچیئ اجیت ےہ۔ اس ایقسِ 

النص‘‘ےن اانپای ےہ ہی وت ’’صن‘‘ یک ثحب ںیم ونعبانِ  آوکپ اوصل ہقف یک رہ اتکب ںیم لم اجےئِ ِ ’’دلل  

ِاگ۔ 

ِانوتاں! اانت وت ھجمس اےنپ دل ںیم وت ہک مہ

 الھک انداں وہےئ ، ایک ھجت ےس یھب انداں وہےئگ؟!
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ِاسوتاں ہہبش:

ِوموصف ایس دورسی رحتری ںیم رفامےت ںیہِ:

’’وعروتں یک اثمل وموجد ےہ ہک ان رپ ہعمج یک رفتیض اسطق ےہ ذہلا وہ رھگوں ںیم رہظ یک امنز ڑپیتھ ںیہ 

ِرھگوں ںیم ادا ںیہن رکںیتکس۔‘ِ‘ہعمج 

ِ’’...ویکہکن ہعمج یک رفتیض اسطق وہ یکچ ےہ اسیجہک وخانیت ےس اسطق ےہ‘‘ زمدی ےتھکل  ںیہ:

 وجاب:

ِع ..........آہنیئ ویکں ہن دوں ہک امتاش ںیہک ےسج؟!

ابج یہ ںیہنِ ہی وج آپ ےن ایک ےہ اےس ایقس ہکلب ایقس عم اافلرق ےتہک ںیہ!، ویکہکن وعروتں ہپ وت ہعمج و

ےہ۔ ہکبج رمدوں ہپ وابج ےہ، رمدوں ہپ وابج وہےن ےک دعب اےکن ےیل رمض و رفس ںیم رتصخ ےہ، ِ

وتہی ایکن ااضیف یکین ےہ، اسیج ہک اہجد  ادا رکیت ںیہ  وہ ہعمج  ہکبج وعروتں ہپ االص ہعمج ےہ یہ ںیہن، اہں ارگ 

رشکی وہ وت وہ ایکس ااضیف یکین امشر یک اجیتِ وعروتں ہپ وابج یہ ںیہن ےہ، اتمہ ارگ وکیئ وعرت اہجد ںیمِ 

ےہ۔ آپ ےن اہیں دو ایطلغں یک ںیہ : اکی وت ہی ہک رمدوں وک وعروتں ہپ ایقس ایک، اور دورسی ہی ہک نج 

رِپ ان   ، وہا  یہ ںیہن  اعدئ  رفہضی  ریکہپ  ایقس  اںیہن  وبوجہِ ایل،  اںیہن  دعب  ےک  وہےن  اعدئ  رفہضی  ہپ  نج   

ایقس عم اافلرق وہےن یک وہجِ ،آاکپ ہی ایقسِ  زیِنامنیب دعُب ارشملنیق ےہ!۔ ِ ن دوونں ےکرتصخ یلم۔ اور ا

آپ یھب اجےتن  ِ،ےس یھب رمدود ےہ، اور اس وہج ےس یھب رمدود ےہ ہک ایقس یک ہی مسق امہرے زندکی

ںیہ ہک تجح یہ ںیہن۔ اوصل االتخف وانمرظہ اک ادین اطملعبل یھب اجاتن ےہ ہک اخمفل وک وہ دلیل شیپ یکِ 

وہ دلیل شیپ رکںی وج اےکس زندکی دلیلِ  اجیت ےہ ےسج وہ یھب میلست رکات وہ۔ ذہلا آپ یھب اےنپ مصخ وک 

ےننب ےک القئ وہ۔ نکیل دص اوسفس ہک آپ وت مصخ وک وہ دلیل دے رےہ ںیہ وج آےکپ اےنپ اوصولں ےکِ 

 اطمقب یھب دلیل ںیہن ہچ اجہکیئ مصخ ےک ےیل دلیل نب ےکسِ!
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ِآوھٹاں ہہبش:

ِوموصف ایس دورسی رحتری ںیم ےتھکل ںیہِ:

’’رہب احل ہی ےنتج یھب داللئ عمب آاثر احصہب رکام رض اہلل مہنع آپ ےن رحتری ںیم ذرک ےئک ںیہ وہ بس 

ادا یک اجیتکس ےہ طلغ ےہ۔ ویکہکنِ  ربقح ںیہ نکیل ان ےس آپ اک اانپ ادتسالل ہک رھگوں ںیم  ہعمج یک امنز 

اعم ںیہ نج رصف اس ابت اک وبثت ےہہک ہعمج یک امنز امتم املسمونں رپ رفض ذموکرہ امتم داللئ و آاثرِ 

اور ِ اور داہیوتں ےک درایمن العوقں ںیم ڈریوں  ای  رہش  ےہ وخاہ رہش ےک رےنہ واےل وہں ای داہیت ےک 

ِوتیھکں ےس قلعت رےتھک وہں۔‘‘

ِوجاب:

ِاےس ےتہک ںیہِ:

ِراہ رپ  مت وک ’’ےل آےئ ںیہ‘‘ابوتں یہ ابوتں ںیِم

ِاور لھک اجؤ ےگ دو اچر الماقوتں ںیم.........ِ!

’’ڈریوں اور ِ  امہرے دمموح میلست  رک ےئگ ہک وج داللئ مہ ےن دےی ںیہ ان ںیم اس ابت اک وبثت ےہ ہک 

وتیھکں ےس قلعت رےنھک واولں ہپ ہعمج یک امنز رفض ےہ‘‘۔  وت انجب ےیہک ہک اہجں ےس آوکپ ہی ھجمس آایگ ہکِ 

ےہ ، ایس دلیل ںیم سج ںیم آوکپ ڈریہ رظن آای ےہ ہی یھب ےہ ہک ڈریے ہپ یہ ہعمجِ ڈریوں واولں ہپ رفضِ 

ادا ایک اجات راہ، ہی ڈریے ہپ یہ  ہعمج یک ادایگیئ وایل ابت یھب رظن آیئ ہک ںیہن؟۔ اس ڈریے وک حثی ےکِ 

یہ وہات ےہ!۔ وس اثتب وہاِ ِ اافلظ ںیم ’’رصق‘‘ ینعی ’’لحم‘‘ اہک ایگ ےہ۔ اور ابداشہ ای اجریگ دار اک لحم ااکس رھگ

ِہک دجسم انچنہپ سج ےک ےیل اننکمم وہ، وہ اےنپ رھگ ہپ امنز ادا رک ےلِ۔

م

ت

ست
م

ِہن اہنت نم درںی اخیمہن 

ِدینج ویلبش واطعر مہ دش تسم
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ِآرخی ابتِ:

ِامہرے دمموح دورسی رحتری ےک آرخ ںیم رفامےت ںیہ:۔

اِو وہیئ  اسطق ںیہن  یک رفتیض  ہعمج  ےس  نج  ولگ  وہ  وبہجِ ’’اہں  ںیہ  وہےئ  ںیم رہھٹے  رھگوں  وہ  ر 

ِ‘‘’راوتسں یک راکوٹ‘ ےک ای اجعم دجسم ےک دور وہےن ےک ۔ ہی وصراحتل امہری ثحب ےس اخرج ےہ۔

ِِ:رصبتہ

؟! وسےئیچِ  ےہایک رفامایاوھنں ےنِ امہرے دمموح آرخ ںیم ایک ہہک ےئگ ںیہ؟ اکی ابر ھپ وغر ےس ڑپےیھہکِ 

ِ؟ ھکل ےئگ ںیہوہ ایکہک  ےہ،ہک اںیہن یھب ملع وہا 

ِہہک ایگ وہں  ونجں ںیم ایک ایِک

ِھچک ہن ےھجمس ، دخا رکے، وکیِئ

ایکنِ وموصفِ  وج ولگ رھگوں ںیم رہھٹے وہےئ ںیہ،  وہج ےس  راکوٹ یک  یک  راوتسں  رفام ےئگ ںیہ ہک 

وتدنب ںیہنِ  راےتس  ےس  وہج  یک  ڈاؤن  الک  ہک  اتبےیئ  ہی  ااھچ  ےہ!!!۔  اخرج  ےس  امہری ثحب  وصراحتل 

ِ اک لصیفِںیہ؟؟؟۔  وموصف یک اس آرخی ابت وہےئ ولگ اینپ وخیش ےس رھگوں ںیم ےھٹیب ایک  وہےئ؟؟؟ 

ِہکِ:، اور ہی ےتہک وہےئ رتصخ ےتیل ںیہِ اقرنیئ ےک رپسد رکےت ںیہ  مہ 

ِدل واےل وخد یہ ھکل ںیل ےگ اہکین اس ااسفےن یِکع .....ِ.

ِ

رک وسَّل  وصَّل الهل عَّل نبینا حممد وآلہ وثج


