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انی  د لسغ   :تیم وک 

ےہ ۔ہی رضوری ےہ ۔اہیں کت ہک ارگ ریغب لسغ ےک   اک  وک لسغ دےنی  تیم  ہلح  الہپ رم اک  نیفکت  زیہجت و

اےنپ یم  اکی آد ۔ ےہ  رضوری  ل رک لسغ دانی  اکن رھپ ےس  ای وت الش  نف رک د وٹن ےس  د ا ےک  ری  ا وس

ہلل رگ ا ل  وس ر ای ہک ریبی ےک ہتپ ےک اپین ملسو هيلع هللا ىلص رک رم ایگ وت  ام رف  ور اس ےک ڑپکوں وک ےن  ےس اےس الہنؤ ا

۔ ؤ  انب نفک  اک  اس  رت وک ۔اہں وعرت اےنپ وشرہ (قفتم ہیلع )یہ  وع رت  وع ور  ا اگ  ے  وک لسغ د  رمد رمد 

اعہشئ رضحت  ۔ ےہ  یتکس  ے  اتکس وت  وہع ہللا یضر وک لسغ د ا وتق واسپ آ وہ را  زگ رگ  ا ںیہ ہک  یت  ام رف 

۔ملسو هيلع هللا ىلص آپ ںیتی  یہ لسغ د ں  ای ویب ؤد ) وک آپ یک  وبدا رضحت(ا ح  یس رط وب رکب ا  وہع ہللا یضر ا

رضحت اجرب نب  ور  ا ی  ارعش ومٰیس  وب  ا رضحت  ۔ ںی  وک لسغ د ن  ا یہ  یھت ہک و وک وتیص یک  ہیلہ  ا ینپ  ا ےن 

دی  امم  ح۔اع ہللا یضر ز ا ۔ یھت  دعب لسغ دےنی یک وتیص یک  ےک  ےن  اےنپ رم  وک  ں  وی ویب ینپ  ا ینپ  ا ےن 

ے  وک لسغ د ی  ویب ینپ  ا ح رمد  یس رط ا ۔ ںیہن  ف  االتخ وک یئ  ںیم  اس  ںیہ ہک  ےتہک  لبنح  نب  دمح  ےہ ا اتکس 

ہلل  اسیج ا ل  وس  ر اعہشئملسو هيلع هللا ىلص ہک  رضحت  ای  اساع ہللا یضر ےن  ام رف  ل ھجم ےس ےلہپ :ےس  ااقتن را  رگ اہمت ا

۔ اگ  ؤں  نفک انہپ ور  ا اگ  ؤں  ںیہمت الہن  ںیم  ہج)وہ ایگ وت  ام نب  ف (ا االتخ ںیم  اس  ےہ نکیل  زئ  اج ہی  وگ ہک 

۔ ور  ےہ  ا ر  تن دا ام ا ربتعم ، وج  اچےئہ  ان  ااختنب رک  اک  اےسی صخش  ےئل  ےک  ےن  لئ و الہن اسم ےک  ےن  الہن

اجنم دینی  ا تم  دخ ہی  وک  یس  ا وہ وت  ںیم  روں  ہتش دا ر ےک  تیم  اسی صخش وخد  ا رگ  ا ۔ وہ  فق  آداب ےس وا

ہلل  ا ل  وس ر ۔ ےہ  یہی رتہب  ۔ ر وہ ۔ملسو هيلع هللا ىلص اچےئہ  رف امای ہک اہمترے رمدوں وک ویہ الہنےئ وج اامتن دا  ےن 

ےک الہن اچب  ںیہ  اگن ہ  ن و ایم ےک در ےن  اچےئہ ہک الہن وک  ےل  ےن وا ۔الہن  ےہ اس یک   ےئ  وہ ات  یم رم اکچ  آد

ےک یسک امسجین بیع وک دےھکی ای وسحمس رکے وت اےس  ہ رمدہ  رگ و ا ہتس  ا اوخن دخ ور  ا رےھک  ل  اک ایخ یش  وپ رتس 

۔ بیع یک رپدہ وپیش رکات ےہ اہلل اعتٰیل اس یک  اپھچےئ  ےک  ومنم  یسک  وج  ۔ ےہ  ری  تن دا ام ا اس یک  یہی 

ہلل  ا ل  وس ر ۔ ےہ  یش رکات وپ  ای ملسو هيلع هللا ىلص رپ دہ  ام رف  َاس نررررررْمس»: ےن  َنُك  رررررر ُنررررررمُكْ  س َْ ِن س ررررررمن َو م َن ِن َاس َُ اذُْكرررررر
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َو  و ْس رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم ےک «ِنسن ں  وی زمکور ن یک  ا ور  ا ذرک ریخ رکو  اک  ں  ےن وا ول رو  اےنپ رم وک  ن  اب ز ذرک ےس 

۔ وب)وک ؤدا یقہیب ،دا اح مک ، ی ، ذم   (رت

ہ  ےہ ہک و رضوری  ےئل  ےک  وک لسغ دےنی  تیم    :یسک 

وک لسغ ۱ رف  اک ۔ وہ  ن  املسم ۔۔ اج ات  ای    ںیہن د

اجےئ وت ۲ ای  اےس الہن  وہ ہک  ہن  ںیم  تل  اح اس  ہج ےس مسج  احدہث یک و یسک  رگ  ا ۔ وہ  ظ  وفحم ہصح  ا  ڑب اک  ۔مسج 

۔ ےہ  ری   وبجم

زہ  ۔۳ انج ز  ہن امن ور  ا ےہ  اجات  ای  نفک انہپ  یہ  ہن  ور  ا ےہ  اجات  ای  ہن لسغ د وک  ہکن دیہش  ویک ۔ وہ  ہن  تیم دیہش 

۔ ےہ  یت  اج یھ  زن)ڑپ ےک  اہقفء  ء ادح یک امنز انجزہ ڑپیھ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل (دکی ضعب  ےن دعب ںیم دہشا

۔ یگ  اجےئ  یھ  زہ ڑپ انج ز  ںیہ ہک امن ےتہک  ضعب املعء  ےئل  اس   یھت 

ای  ۔۴ نفک د ور  ا اگ  اجےئ  ای  یھب الہن  اےس  ۔ وہ  وہ یئگ  ز وتق وال دت  ا ای لبق  وہ  ا  وہ ا  وج رمدہ دیپ ہچب  اسی  ا

ںیہ  ےت  اگل  ط  رش ہی  اہتبل املعء  ۔ اگ  رگ اس ںیم زدنیگ یک الع تم اظرہ وہیئ وہ وت ااسی ایک اجےئ اگ ۔اجےئ  ا  ہک 

رطہقی   :تیم وک الہن ےن اک 

اک  نب  اص  ںیم  اح الت  ےک  ۔آج  اگ  اجےئ  ایک  ل  امعتس ا ین  اپ ں واال  ےک وتپ ی  ریب ےئل  ےک  ےن  وک الہن  تیم 

تخت  ہگج  یچن  و ا یسک  وک  تیم  ًال  و ا ۔ ںیہن  ہقئ  اضم  ھچک  اجےئ وت  ایک  یھب  ل  امعتس اس ا ۔ اجےئ  اھک  ر ریغہ رپ  و

رگ  ا ۔ ےہ  ر یپھچ  رتس  ف  رص اجںیئ  ر دےیئ  اات ڑپکے  ےک  اس  ور  ا اجےئ  ای  ف رپ دہ رک د روں رط اچ ےک 

ٹیپل رک  ا  ڑپک ںیم  ےن وا ال اہھت  وہ ہک الہن  ہی  ہقی  ۔رط اجےئ  ایک  ف  اص بس ےس ےلہپ  اےس  وہ وت  تس  اجن

ےن ا ۔ووض رک ا ےئ  اےس ووض رک دعب  ےک  اس  ۔ وھےئ  ںیہ د رشاگم ین تیم یک  اپ ںیم  ان   ور  ا ںیم  یل   

وھےئ ،ےنلڈا دعب ےلہپ د  د ےک  ۔ووض  ے  ا د رھپ ںیم  ں  ور  ںونھ ا ا ھ  ٹیپل رک  ا  ڑپک ںیم  ےئاےئ اہھت  ےک    

ڑ ۔یهرھپ دا اسی  نی رم  ہب رکے  ا ۔ وک الہنےئ  ہصح  ابںیئ  رھپ  وک الہنےئ  ےک دا ےن  ےص  ۔مسج  وھےئ    د

روطتب یسک  ھک د ے ہک  ر رویئ  ں رپ  وہ رشاگم ور ا ۔ ےک ان   ےہ  ر ہن  ن  اکم ا اک  ےن  وہ  رج    اخ 
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  :تیم اک نفک 

ری  ذہم دا ےک ورہث یک  اس  ہن  اچےئہ ور ان  دی ل ےس رخ ام ےک  اس  وہ وت  ا  ڑ رک رم وھچ ل  ام ہ  رگ و ا نفک  اک  تیم 

املل ہن اقمئ وہ  ا رگ تیب  ا ۔ اگ  اجےئ  ایک  مہ  ا رف ل ےس  امل ا ےکس وت تیب  وہ  ہن  اسی  ا رگ  ا ور  ا ںی  مہ رک ا رف ےہ ہک 

ام ےک  اپس  ےئل  لوت آس  ےک  تیم  ہکن  ویک ۔ ںی  اظتنم رک ا اک  نفک  ہ  یگ ہک و وہ  ری  ذہم دا ں یک  ون املسم ر  دا

۔ ےہ  رضوری  نفک  ل  اح ہی  رہب  ۔ ڑپکوں رپ  چن  اپ اک  رت  وع ور  ا ےہ  وہات  لمتشم  ڑپکوں رپ  نفک  نی  اک  رمد 

نفک ۔ ےہ  زئ  اج یھب  ہی  اجےئ وت  کھ  را مسج ڈ وپ ہی ہک  ط  رشب وہ  نفک  اک  ڑپکے  یہ  اکی  رگ  ا ہن  ےہ ور اک رتہب   

رضوری ےہ ۔نفک ںیم وخوبش یھب اگل ین اچےئہ اال ہی  ل  اح رہب  ان  وہ اپ   اک  اس  ےہ نکیل  ااھچ  وہ وت  دیفس  ا  ڑپک

م ںیم رمےن واےل ےک نفک ںیم ہن وخوبش اگل یئ  م ںیم وفت وہا وہ ۔احتل ارحا ا ارح تل  اح ےن وا ال  ہک رم

اگنہم نفک تہب  ۔ اگ  اجےئ  ور ریپ ڈاکھ  ا اک د   اس  یہ  ہن  ور  ا یگ  ور اجےئ  ور  ہن ی ہن وہ ان اچےئہ ۔ہی ہ ہوہ ےہ ا  ا

۔ ےہ  اتکس  وہ  اک  رمشی  نفک  اک  ں  روت وع ں  ۔اہ ںیہن  زئ  اج ےئل  ےک  ہی رمدوں  وہ ہک  اک  رمشی  یہ    ہن 

 


