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ور ا رادۂ ایہٰل  رادۂ رشب   ا  :ا

ںیہن وہ ات ۔ لخ  اک وکیئ د ن یک رمیض  ںیم ااسن ںیہ نج  ےب امشر وااعقت اےسی شیپ آےت  اںیھن  اس داین ںیم 

ایہ وخنایہ میلست رکان یہ ڑپات ےہ ۔مہ اچںیہ ہن اچںیہ وہ وہ رک رےتہ ںیہ  ااسنن یک دیپاشئ ،اس یک وخ ےسیج 

ای وعرت وہان  ،ومت اک رمد  ن اسری زیچوں اس  ا ں ای ابپ۔  وصخ ایصت ،اس یک رمع ،اس ےک ام ۔اس یک ذایت 

ہلصیف ےک اطم قب  ےک  ور اس  ا ہلل یک رمیض  ھچک ضحم ا بس  ںیہن وہات ۔ہی  وکیئ دلخ  دنسپ اک  ای ان دنسپ  ںیم اس یک 

راشد ےہ  اک ا ےہ ۔اہلل اعتٰیل  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  چ  :وہ ات 

ور : رتہمج) ٨٦: القصص) چائ   ەئ  ەئ  وئ   ےہ ا وہ ) ریتا رب دیپا رکات ےہ وج ھچک اچاتہ 

ےہ  ےئل ےسج اچاتہ  ےک  یہ اےنپ اکم  ےہ ۔ (وخد  اک اکم ںیہن  ےن  ےک رک ں  ن ولوگ ا ےہ، ہی ااختنب   بختنم رک اتیل 

ن اومر ںیم اکی ومنم اک  ور تہب ابال رت ےہ اس رشک ےس وج ہی ولگ رکےت ںیہ ۔ ا ا ربص روہی  اہلل اپک ےہ 

ورراضء ٰیل ایقتم   ا ھجمس رک ربص رکات ےہ ہک اہلل اعت ہ ہی  یت ےہ وت و رگ اس رپ وکیئ تبیصم آ ےہ ۔ا اک وہات  اب اضقلء 

ور اس ےک انگوہں وک ربص یک وہج ےس دوھ دے اگ ۔اہلل اعتٰیل اک رف امن ےہ  :ںیم اس اک ااھچ دبہل دے اگ ا
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀچ

ںیم ڈاےل :رتہمج (701: يونس) چٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ارگ اہلل ےھجت یسک تبیصم 

رادہ رکے وت  ور ارگ وہ ریتے قح ںیم یسک الھبیئ اک ا وت وخد اس ےک وسا وکیئ ںیہن وج اس تبیصم وک اٹل دے ،ا

اےنپ لضف ےس  وک اچاتہ ےہ  ہ اےنپ دنبوں ںیم ےس سج  وکیئ ںیہن ےہ ۔و اس ےک لضف وک ریھپےن واال یھب 

ور  ےہ ا زات  ور ر م رف امےن واال ےہ ۔درزگر رک  وہ ونا  ےن واال ا

رص ف  ہ  اتکس ۔و ںیہن رک  یھب دماتلخ  ن ذرا  ںیم ااسن وکتینی اومر ںیہ نج  ںیم ھچک  ح ےس اس اکانئت  ایس رط

ن ےس ابرش اک وہان ۔اتسروں، ایسروں یک  ا اننب ، ابدولں اک  ںیہ ےسیج  ۂ اایتخر ںیم  ےک دارئ ور رصف اہلل اعتٰیل  ا

وہ ان و ریغہ۔رگدش، دن رات اک    ریغہ و

ںیم ومنم اک  ہلسلس  ےک  ن  ےہ ۔ا ہلل یک رمیض ےس وہ راہ بس ھچک ا ہی  ےہ ہک  اجاتن  ح  یھچ رط ن ا اکی املسم

رمنود اک اکمہمل اس یک رتہبنی اثمل ےہ ۔رضحت  ور  ا امیہ ہیلع االسلم  روہی میلست و راض اک وہات ےہ رضحت ارب
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ہی ابت ریھک ہک  ےنم بج  ےک اس اکی رکنم دخا  ور اربامیہ ےن  اتل ا ق ےس اکن وج وسرج وک رشم ریما رب وہ ےہ 

ے ۔اس دلیل ےک  اھک د ااٹل رک ےک د ر ےہ وت اس اک  ایئ اک دوعی دا رغوب رکات ےہ ۔ارگ وت یھب دخ رغمب ںیم 

ںیم ےہ  ا اکہ اکب وہ رک رہ ایگ۔رقآن  ےنم وہ رکنم دخ ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  چ  :اس

: رتہمج (85٦: البقرة) چڳ  ڳ  ڱ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  

ااھچ،اہلل وسرج وک رشمق ےس اکناتل ےہ ،وت ذرا اےس رغمب ےس اکنل ال ۔ہی نس رک وہ رکنم قح  اربامیہ ےن اہک 

رہ ایگ ،رگم اہلل اظوملں وک راہ راتس ںیہن داھکای رکات ۔   دششر 

وک  ن  ےن ااسن ہلل اعتٰیل  ےہ ہک ا ہصح  یھب اکی  ہی  ےک دیقعہ اک  ےن ہن رکےن اک ومنم  ےہ ۔رک ق انبای  دہ ولخم اب را

ور دنسپ ان  د ےہ۔احالہکن ہی آزادی ا لکل آزا ںیم ہی اب دنسپ و اندنسپ  ور  ا انکست  اشخب ےہ ۔اینپ رح اکت و  اےس اایتخر 

ہلل یک تیشم ےک تحت ےہ ۔اہلل اعتٰیل رف امات ےہ  اک ہی اایتخر یھب ا وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :دنسپ 

ےنہ ےس ھچک ںیہن وہات بج کت اہلل رب ااعلنیمل :رتہمج (82: ويرالتك) چۈئ  ېئ    ور اہمترے اچ ا

ایک ےہ ۔دنبے وج  ہن اچےہ ۔ ا  وبجمر ضحم انب رک دیپ وک  ےن ولوگں  اچےئہ ہک اہلل  ںیہن رکان  وک ایخل  اس ےس یسک 

ل و  ھچک رکےت ںیہ وہ  ےئگ اامع وبجمری ںیم ااجنم دےئ  ن ےس احتل  ور اہلل اعتٰیل ا ا وبجمر ںیہ  ےن رپ  یہ رک و

ور اہلل اعتٰیل یک اشن دعل ےک انمیف ےہ ۔امہرا اس ےک دعل  ااعفل اک اسحب ےل اگ ۔ہی ایخل اب لکل طلغ ےہ ۔ا

راےتس   ادا ت و ارمایہ ےک دو رپ اامین ےہ ۔وہ یسک رپ ذرہ ربارب یھب ملظ ںیہن رک ات ۔تقیقح ہی ےہ ہک اہلل ےن

ےہ ہک  رف ام دی  یھب  تح  ور اس یک واض ا ےہ ۔ شخب دی  ی  د  ےن یک آزا وک اےس اایتخر رک  ن  ور ااسن ںیہ ا انب دےیئ 

ایک ارمایہ ےہ ۔رف امای  ور  ا ت ےہ ا ور : رتہمج (70: البلد) چڻ   ڻ     ڻ  چ  :ایک اد ور ) ا ا یکین 

ی ےک ای ں راےتس اےس( دب ں امن ہ ادا ت اک راہتس (  ںیہن)دوون مکح دے دای ہک و ں وک ہی یھب  ؟ ولوگ داھک دےیئ

ور اےنپ ااعنامت اک ا ور اس   ودعہ یھب  اایتخر رکںی ۔اس رپ ارج ووثاب  رف امای۔ارمایہ یک اشندنیہ یھب رف امدی ا

یھب آاگہ رف ام دای ۔ چ  چ  چ   چ  :رف امای  ےک اایتخر رک ےن ےس عنم یھب رف امدای زین اس ےک اتنجئ دب ےس 

ارگ مت رفک رکو  :رتہمج) 1: الزمر) چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ں   

ور ارگ مت رکش رکو  ا ںیہن رکات ، ےئل رفک وک دنسپ  اےنپ دنبوں ےک  اےس وہ  وت وت اہلل مت ےس ےب اینز ےہ،نکیل وہ 
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ن وک اایتخر یک آزادی اطع یک یئگ  ،اچےہ وت اامین اک روہی اایتخر رکے ،اچےہ وت اہمترے ےئل دنسپ رکات ےہ ۔ااسن

ہی اانپےئ ۔رف امای : الكهف) چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ  چ  :رفک اک رو

ور سج اک یج  (82 اصف ہہک دو ہک ہی قح ےہ اہمترے رب یک رطف ےس ،اب سج اک یج اچےہ امن ےل ا

ےئل ےن ےک  حض رک وک وا ا ت و الضتل  م وک وعبمث رف امای اچےہ ااکنر رک دے ۔اد اور   اہلل اعتٰیل ےن اایبنء رکا

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  :رف امای اںیھن اتکںیب اطع ںیک اتہک ولوگں رپ تجح اقمئ وہ ےکس ۔

ےن واال ۔: رتہمج (3: اإلنسان) چىئ           ىئ    ےنب ای رفک رک ےن واال  اہ رکش رک اھکدای، وخ ہتس د اےس را  مہ ےن 

ےن ابووجد  ومثد  ٰیل ےن وقم  ایک ۔اس رپ اہلل اعت اک راہتس ددیہ داہتسن اایتخر  یہ  تل و ارما ےک الض تحیصن  ہیبنت و 

راشد رف امای  وہےئ ا : فصلت) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ائ  چ  :رصبتہ رک ےت 

ےک اجبےئ : رتہمج (71 ےنھکی  ہتس د ےن را رگم اوھنں  تس شیپ یک  ےن راہ را مہ  ےنم  ےک اس ن  رےہ ومثد، وت ا

دناھ   انب رانہ یہ دنسپ ایک ۔ا

ااسنن ےک دقمر ںیم ینتج  ےن سج  ےن نیعتم رف ام دی ںیہ ۔اہلل  ن یک ومت اہلل اعتٰیل  ا ور  ا ں اک رزق  ااسنون

ایدیت  ہحمل یک یمک ز اکی  اس ںیم  ام دای ےہ  وج وتق نیعتم رف  اک  ور ومت  یگ ا وک لم رک رےہ  اس  ہ  ےہ و ھکل دی  روزی 

ےن رف وہ یتکس ۔اہلل اعتٰیل  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  چ  :امای  ںیہن 

ور وہ زیچ یھب   آامسن یہ ںیم ےہ اہمترا:رتہمج) 83 - 88: الذاريات) چڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ا رزق یھب 

ینیقی ےسیج  یہ  یسی  ےہ ، ا ابت قح  ےک امکل یک ،ہی  نیم  ور ز ن ا ےہ آامس ایک اجراہ ےہ ۔سپ مسق  مت ےس ودعہ  سج اک 

اکی ومنم اانمطن بلق ےس ام ال  امل وہ ات ےہ ۔رضحت مت وبل رےہ وہ ۔ دقتری رپ اامین اک یہ ارث وہ ات ےہ ہک 

ی  ںیم ہللا پہحر نسح رصب ےت ںیہ ہک  ےل اتکس ذہلا رف ام ںیہن  ا  وکیئ دورس ا رزق  ں ہک ریم ا دل  اجاتن وہ ریم

ؤں وتڑے ےھٹیب رںیہ ،امہرا  اس ےس ہی یفنم ایخل ںیہن دیپا ۔نئمطم راتہ ےہ رزق وت لم   وہان اچےئہ ہک اہھت اپ

ںیم  رک رےہ اگ ۔ یھب اہلل یک دقتری  ور دتریب رک ان ہی  ا طلغ ےہ ۔اابسب یک التش  ےہ ۔ںیہن ہی ابت ابلکل   ےس 

راشد ےہ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  ُتْم َكَما يُ ْرَزُق » :اک ا ِلِه َلُرزِق ْ ُلوَن َعَلى اللَِّه َحقَّ تَ وَكُّ َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم تَ وَكَّ
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ُر تَ ْغُدو ِخَماًصا َوتَ ُروُح ِبطَانًا ی ) «الطَّي ْ مت وک ( رت ذم ان اچےئہ وت اہلل  اسیج ہک رک  لک رکو  مت اہلل رپ وت رگ  ینعی ا

ٹیپ رھب رک اےسی  وک  ور اشم  ںیہ ا ےت  ٹیپ اج یل  وک اخ حبص  ہ  ےہ ہک و ق داتی  وک رز دنوں  ےسیج رپ مہب اچنہپےئ  ق  رز

ہلم ےہ ۔ ح ومت اک یھب اعم یہ یک رط گ  گ    گ  گ  چ  :اہلل اعتٰیل ےن رف امای واسپ آےت ںیہ ۔رزق 

ذن ےک وکیئ ذی روح : رتہمج (745: آل عمران) چڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ  ھ   ہلل ےک ا ا

م ہبیبح ریغب ںیہن رم اتکس۔ ومت اک وتق وت اھکل وہا ےہ ۔ م اوملنینم رضحت ا ےن اہلل اعتٰیل   ناع ہللا یضر ا

ے اہلل  :ےس داع یک ور ریمے وادل! ا رہ روسل اہلل ا ور اھبیئ اعم  ےھجم ریمے وش ا وہی ےس زایدہ ےس اوب ایفسن 

عتمتم وہ اضہف ےس یھت   یک رماد  ناع ہللا یضر اس ےس آپ)ےن یک وتقیف اطع رف ام زایدہ  ن یک رمعوں ںیم ا  (ا

نس رک رف امای   ناع ہللا یضر ےن آپملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  َقْد َسأَْلِت اهلَل ِِلَجاٍل َمْضُروبٍَة، َوأَيَّاٍم »: یک داع 
َر َشْيًئا َعْن ِحلِِّه، َوَلْو ُكْنِت َمْعُدوَدٍة، َوَأْرزَاٍق َمْقُسومَ  َل َشْيًئا قَ ْبَل ِحلِِّه، َأْو يُ َؤخِّ ٍة، َلْن يُ َعجِّ

ًرا َوَأْفَضلَ  یسی زیچ  «َسأَْلِت اهلَل َأْن يُِعيَذِك ِمْن َعَذاٍب ِفي النَّاِر، َأْو َعَذاٍب ِفي اْلَقْبِر، َكاَن َخي ْ مت ا

ےک دن ےک ابرے ںیم داع رک ریہ وہ سج یک دمت نیعتم ےکچ ںیہ ،رزق یک میسقت  وہ ےہ  ےہ سج  ےنگ اج 

می واتریخ وہ رک رےہوہ ان ےہ وہ الب دقت ھچک وہ  ےہ وج  گ ےک   ےہ   ےھجم آ ے اہلل  اع رکںیت ہک ا ہی د مت  اگ ۔ارگ 

الضف وہات ۔  ای ذعاب ےس اچب  ور  ا اچب وت اہمترے ےئل زایدہ رتہب  ےک ذعاب ےس    (ملسم) ربق 

 


