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 : آرخت رپ اامین

ےہ  راشد  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :اہلل اعتٰیل اک ا

تہب اب ربتک ےہ وہ اہلل :رتہمج  )٢ – ١: الملك) چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿ

ےہ  ےنھک واال  رہ زیچ رپ دقرت ر ور وج  ےہ ا ابداشیہ  ںیم  ور ایحت وک اس ےئل سج ےک اہھت  ا ےن ومت  ۔سج 

ور ےنشخب واال ےہ ۔ ا ور وہ اغبل  ا ںیہمت آزامےئ ہک مت ںیم ےس اےھچ اکم وکن رکات ےہ   دیپا ایک ہک 

رہ اجات ۔اہلل ا اکی ملسم ےک دیقعے اک الزیم زج ء ےہ ۔اس اک ااکنر رکےن واال ومنم ںیہن  اب آلرخت  امین 

ور الفح اپ ےن وا ا ایہتف  اتی  یل ےن دہ رف امیئ ہک وہ آرخت رپ اامین رےتھک ںیہ ۔اعت اکی الزیم رشط ہی ایبن   ولں یک 

مکح ےس  (٤: البقرة) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ ہی داین اکی دن اہلل ےک  ےہ ہک  اک بلطم ہی  آرخت رپ اامین 

ےگ ۔اہلل  ےک بس دو ابرہ زدنہ وہں  ور اہلل ےک مکح ےس بس  ےگ ا ااسنن رم اج ںیئ  ۔اس رے  متخ وہ اجےئ یگ 

اےنپ وادح امکل ، ں ےن اس داین یک زدنیگ ںیم  ل اک اسحب دںی ےگ ۔وہنج  ےک وضحر اح رض وہ رک اےنپ اےنپ اامع

ور آاق ینعی اہلل اعت یل ےک ومکحں ےک اطم قب زدنیگ زگا ری   قل ،اخ ن   وہ یگ اح مک ا ور اینپ  ا ہ وخ ش وہ اگ ا ےس و

ےن اس یک رمیض ےک  ں  نج ولوگ ور  ا ں یگ  رسیم وہ  ںیتمعن  ح یک  رہ رط ں  اگ اہج ے  تنج د ںیہن  رتمح ےس ا

ںیہن زسا د ور ا ا ن ےس ان راض وہ اگ ا ن اک اکھٹ ہن منہج وہ اگ ۔سج ںیمالخ ف زدنیگ زگا ری وہ یگ،  اہلل   ے اگ ۔ا

ہی وہ اقح قئ ںیہ ںیہنج رقآن بیغ ےس ریبعت رکات  درد انک ذعاب ںیم التبم ےئک اجںیئ ےگ ۔ ان رف امن   ےک ہی

ںیم یسح اشم دہہ ان نکمم ےہ اس ےئل انم اہند تیلقع دنسپ اس اک ااکنر رکےت  ےہ ۔ ن اقحقئ اک اس داین  ا وچں ہک 

ں ہک یلقع   ںیہ  ےن وا یل  اح ال  ںیم آ ور ال دبی ےہ ۔ایک ہی ابت لقع  ا ان زگری  ن ااہتن یئ  احل ظ ےس آرخت رپ اامی

ن اک احم ہبس ہن وہ ؟ ور ا یگ رھب کین   ےہ ہک اایتخرات وت دےیئ اجںیئ ا اکی صخش زدن ایک ہی وکیئ اب ور رک اتکس ےہ ہک 

ےک  اامعل رکے ، تین  ےک اکم رکے ،ااسن  ہن دای الھب یئ  ہل  اک ااھچ دب ور اےس اس  ا اپھک ات رےہ  ن  ینپ اج ےئل ا

ول وگں رپ اظم مل ڈاھ ات رےہ  ایس رطح اکی صخش زدنیگ رھب طلغ اکم رکے ،ولوگں ےک وقحق ےنیھچ ،  اجےئ ؟

ہکلب اس اک یلقع ںیہن  ر ےب  اک ارقا یھبک اس اک وما ذخہ ہن وہ ؟آرخت  ور  ے ا ور رش و اسفد ےس وپری داین وک رھب د  ا

اےنپ دقومں ےس لچ رک اابثت آرخت ےک در وا زے رپ ڑھکی ےہ ۔  ااکنر رسارس ےب یلقع ےہ ۔آج اس سنئ 
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دنہ  ایک دوابرہ ز ہ  وک دیپا ایک،و ےن دعم ےس ووجد  سج  ےہ وت  اتکس  انب  ا ااسنن  اکی دورس اکی ہیلخ ےس  ن  رگ ااسن ا

اج وسیس اظن م ےس ہیفخ اقح قئ اک ہتپ اگل ای اج اتکس ےہ وت اس اک انئت ےک  رکےن رپ اق در ںیہن ےہ ؟ارگ آج ےک 

امکل ےک ےئل ہی ویکں لکشم ےہ ہک وہ اسحب ےک دن بس اک اچک اھٹچ ول وگں ےک اس ےنم شیپ رک دے ۔الص 

ااسنن ےب دیق  ہلئسم ہی ںیہن ےہ ہک آرخت اک ہلئسم لقع ںیم آ ےن وا ال ںیہن ےہ ہکلب الص ہلئسم ہی ےہ ہک 

 ۔ یک راہ ںیم وک یئ آنے ہن آےئاچاتہ ےہ ہک اس یک ےب اگلم وخا اشہت یک لیمکت زدنیگ انیج اچاتہ ےہ ۔وہ

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ   ڻ  چ  :ق ہچن رقآن ک دی ہ ات ےہ انچ

ےہ ہک :رتہمج ( 6- ٣: القيامة) چڻ   ۀ             ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   راہ  ہی ھجمس  ن  ایک ااسن

ںیہن ؟ مہ اس یک ےگ ؟ویکں  اویلگنں ےک وپر وپر کت کیھٹ ڈہویں وک عمج ہن رک ںیکس  رپ   انب دےنی  مہ وت اس یک 

اامعایلں رکات رےہ ۔وپاتھچ ےہ ںیہ  اقدر ن اچاتہ ہی ےہ ہک آےگ یھب دب  ہ ایقتم اک "۔رگم ااسن ان ےہ و آرخ بک آ

ںیم  ۔"دن ؟ ےہ ۔اس  انب ات  ر  ذہم دا ن وک  ااسن ۔یکین رپ آرخت رپ اامین اکی  ا رکات ےہ  اک ااسحس دیپ یہ  ا دب وج

اقم دص  رت  میظع  زین  ےہ  نغ اگلات  ل رپ دق طلغ اامعتس ور اس یک اطوتقں ےک  ا ن  اتک ےہ ۔ااسن ی ےس رو ور دب ااھبرات ا

ور رش و اسفد ےک اخ ہمت  ا انم و السیتم اک اض نم  ےئل لسلسم دجو دہج رپ ااھبرات ےہ ۔دیقعہ آرخت داین ںیم  ےک 

ن ےہ تس یک حطس رپ وہ ۔آرخت رپ نیقی رےنھک واال  اک االع ور رای  ا وہ ای اعم رشہ  رفد یک حطس رپ  ۔ ہی رشو اسفد وخا ہ 

ےہ ۔دیقعہ آرخت رپ  رات  یگ زگا اک ااسحس رےتھک وہےئ اس داین ںیم زدن ےک وما ذخہ  اکی میظع یتسہ  ہشیمہ 

ور طبضنم یسک ڈنلھکرے اک لیھک ہن وہ رک امکل  اامین ےس ہی داین اب ینعم و اب دصقم نب اجیت ےہ ۔ہی مظنم ا اک انئت 

ںیم یت ےہ ۔سج  ن اگہ نب اج ےک وصحل یک اکی وعیس وج ال  وجیئ  وقح ق یک یقیقح یک راض  ےک   رہ رفد دورسوں 

ور اچاتہ ےہ ہک اس اعمہلم ںیم دورسوں رپ اپ ا ور ینب ونع ااسنن یک دختم رپ رمک ہتسب وہ ات ےہ  ا ری رکات  دسا

ےئ ات ہک ےل اج وہ اجےئ۔تقبس  ور وخ ش  ا ےس را یض  ںیم اس  کل آرخت  اک ام ںیم آرخت   اس  رقآن و تنس 

ومنم اکی  نج رپ  ےہ  ایک ایگ  ذترکہ  اک یلیصفت  ل  ور اوحا ا لح  ن رانھک اچےئہ ۔وچ ےک فلتخم رما   ہکنوک اکلم اامی

ںیہن یقیقح ایفیکت مہ  ن یک  ےئل ا اس  ےک ںیہ  رہ  اب  ےک اشمدہہ ےس  قئ امہرے روز رمہ  ےتکس ۔ ہی اقح  ذہلا  ھجمس 

ےئک ےئگ ںیہ۔ سج رطح رقآن وتنس ںیم ایبن   ںیمہ اںیہن ایس رطح امانن اچےیہ 


