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 اجدو اکی تقیقح

اجدو اکی تقیقح ےہ ۔اس وک الٹھجای ںیہن اج اتکس ۔اہلل اعتٰیل ےن رقآن ںیم رفوعن ےک اجدو رگوں ےک 

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   چ :ابرے ںیم رف امای 

ر  : رتہمج (111: األعراف) چى  ى   
 ھ
چ

 

ن

ومیس ےن وجاب دای مت یہ وکنیھپ اوھنں ےن وج اےنپ ا

انب الےئ ۔ دورسی ہگج   یہ زرب دتس اجدو  اور ڑبا  اگنوہں وک وحسمراور دولں وک وخف زدہ رک دایےکنیھپ وت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      چ :امای رف

 وریوی رکےن اور ےگل ان زیچوں یک: رتہمج (101: البقرة) چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڻ  

ہیلع االسلم    ای رک ے  ےھ ،لاال ہک امیلسنانم ےل رک شیپیک تنطلس اک ہیلع االسلم  وج ایشنیط، امیلسن

ےن یھبک رفک ںیہن  ای ،رفک ےک رمبکت وت وہ ایشنیط  ےھ وج ولوگں وک اجدورگی یک میلعت دےتی  ےھ ۔ انچہچن 

رف امیت ںیہ ہک ینب زرقی ےک اکی  ریض اہلل اہنع  رضحت اعہشئ رپ یھب اجدو  ای ایگ اھت ۔ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل 

  اھت ،وہیدی سج

صم

ملسو هيلع هللا ىلص رپ اجدو  ای اھت سج اک ارث ہی اھت ہک آپملسو هيلع هللا ىلص ےن روسل اہلل   اک انم  دیب  ن اال

ےن ہن  ای وہات ۔اکی دن آپ ےن ملسو هيلع هللا ىلص وک امگن وہات ہک الفں اکم رک ایل ےہ بج ہک درتقیقح وہ آپ

اہےن ھٹیب ایگ ریمے اپس دو آدیم آےئ اکی رس داع رف امیئ اور اراشد رف امای ہک ریمی داع وبقل وہ یئگ ےہ ۔

اےن ۔

ت
 

 اکی ےن دورسے ےس وپاھچ ہک اںیھن  ای فیلکت ےہ ؟ اور دورسا ریمے اپؤں ےک اپس اپئ

ےلہپ واےل ےن رھپ وپاھچ سک ےن اجدو  ای ےہ ؟دورسے  دورسے ےن وجاب دای ہک اجدو رک دای ایگ ےہ ۔

  ےن ۔  ےن وجاب دای

صم

 :ےہ ؟ دورسے ےن وجاب دای  ےلہپ ےن وپاھچ سک زیچ ںیم اجدو  ای ایگ  دیب  ن اال

ےلہپ  ابولں ںیم اھگنک رک ے وتق وج ابل ڑھج ے ںیہ ان ںیم اور رن وجھکر ےک وگشےف ںیم اجدو  ایےہ ۔

یتہک  ریض اہلل اہنع  رضحت اعہشئ ںیم ۔  ونکںیئ  انیم ذی ذروان   ہک  دورسے ےن اہک ےن وپاھچ اہکں ؟

واسپ آرک رضحت اعہشئ ےس اہک ہک وہ وت  اپس ےئگ ۔اس ونکںیئ ےک ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ ہک اس ےک دعب روسل اہلل

واہعق ےہ ہک اکی ملسم وک  (قفتم ہیلع) (وطلی دحثی اک رصتخم )ااسی اتگل اھت ہک ےسیج ایشنیط ےک رس وہں ۔

ےس اہلل یک انپہ  اافغتسر رک ے رانہ اچےئہ اور ایشنیط ےک رش ہشیمہ اےنپ رب ےس داع رک ے رانہ اچےئہ ،

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ  :اہلل اعتٰیل ےن رفامای  ۔بلط رکان اچےئہ
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ںیم ایشنیط یک  داگر ،وراور داع رکو ہک رپ:رتہمج (٧9 – ٧٩: المؤمنون) ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ںیم وت اس ےس یھب ریتی انپہ اماتگن وہں ہک وہ   ہکلب اے ریمے رب، ااسکوٹہں ےس ریتی انپہ اماتگن وہں ،

اطیشن یک اچولں ےس رصف اہلل اچب اتکس ےہ۔ اہلل اعتٰیل ےن وخد رف امای ےہ ہک اس ےک  ریمے اپس آںیئ ۔

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ صلخم دنبوں رپ اس اک زور ںیہن لچ اتکس 

ےب کش وج ریمے یقیقح دنبے ںیہ ان رپ ریتا سب ہن ےلچ اگ۔ :رتہمج) ٢1: الحجر) چۀ  ۀ  

  رمع  رضحت انچہچن  رکںی ۔  وریوی  یریت وج  ولوگں یہ رپ ےلچ اگ  ریتا سب وت رصف ان ےکہب وہےئ

ےک ابرے ںیم وہشمر ےہ ہک آپ سج راےتس ےس اج ے  ےھ اس ےس اطیشن اھبگ اجات  گہع ہللا یضر

اھت ویکں ہک وہ اہلل اعتٰیل ےک صلخم دنبے  ےھ ۔ونجں ےک ےلسلس ںیم ہی اجانن اچےئہ ہک وہ اہلل یک رمیض 

 : اور ہن یہ اںیھن ک ب اک ہ م وہات ےہ ۔اہلل اعتٰیل اک اراشد ےہےک ریغب یسک زیچ رپ دقرت ںیہن رےتھک
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    چ

وہ اعمل ابیغل ےہ، اےنپ ک ب رپ یسک وک علطم :رتہمج (1٩ - 11: الجن) چخب  مب  ىب  يب  

دنسپ رک ایل وہ وت اس ےک آےگ ( ہ م د ےن ےک ےئ ک ب اک)ںیہن رکات ،وساےئ اس روسل ےک ےسج اس ےن 

  اور ےھچیپ وہ احمظف اگل داتی ےہ ۔

وج اہلل  ایشنیط ےک اسرے رشور و نتف ےس الص احم ظف اہلل اعتٰیل ےہ ۔اس ےس قلعت اوتسار رک ان اچےئہ ۔

کشیب بس  اس اک ایش نیط االسن اور ایشنیط انجل ھچک ںیہن اگبڑ ےتکس ۔  ےک وگہش اعتیف ںیم انپہ زگنی وہ

بج اہلل  اسیلب ربکت ںیم امرا ایگ۔ ےس ااھچ دمد اگر اور اسری ڑگبی انبےن واال رص ف اور رصف ویہ ےہ ۔

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ   :اعتٰیل ےن اےس مکح دای ہک آدم وک دجسہ رکو وت اس ےن اہک 

ںیم اس ےس رتہب وہں ،وتےن ےھجم : رتہمج (11: األعراف) چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

  آگ ےس دیپا  ای ےہ اور اےس یٹم ےس ۔ اسیلب اک ہی وجاب نس رک اہلل اعتیل تہب بضغ انک وہےئ اور

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ: رفامای۔ دای   اےس داکتھر

رف امای لکن اج اہیں ےس ذلیل اور رکھٹاای وہا ۔نیقی رھک ہک ان ںیم ےس :رتہمج (19: األعراف) چڻ

نج یھب ااسنونں یک رطح اہلل  وج ریتی وریوی رکںی ےگ ، ھجت تیمس ان بس ےس منہج وک رھب دوں اگ ۔
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اعتٰیل یک ابعدت وااطتع ےک فلکم ںیہ ۔رقآن یک تہب یس آایت ےس ہی اثتب ےہ ۔فلتخم الادثی 

احصہب رکام ےک اپس رشتفی الےئ اور ملسو هيلع هللا ىلص اس یک رصتحی یتلم ےہ ۔اکی رمہبت روسل اہلل ںیم یھب 

ےن وجاب دای ملسو هيلع هللا ىلص احصہب رکام اخومش رےہ ۔آپ امیئ ۔ےس آرخ کت وسرہ رنمح یک التوت رفرشوع 

 ہک ںیم ےن ہی وسرہ ونجں ےک اسےنم ڑپیھ وت اوھنں ےن اس اک رتہبنی وجاب دای ۔ںیم بج بج ہی آتی

 ینعی اےنپ رب یک نک نک وتمعنں وک الٹھجؤ ےگ ، (11: الرحمن) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ

ڑپاتھ وت وہ وجاب ںیم ےتہک ہک اے امہرے رب مہ ریتی یسک تمعن یک ذکتبی ںیہن رک ے ۔اسری دمح 

ْمُد )ریتے یہ ےئ ےہ  لاكا الحا ُب ف ا ذِّ ْيٍء ِمْن نِعاِمكا راب َّناا ُنكا وک وخب اسیلب   (رتذمی )( َلا ِبشا

اخقل اہلل اعتٰیل ےہ اہلل یہ ےن اس وک ابعدت وااطتع اک فلکم انبای ےہ اور  اک ایھچ رطح ولعمم اھت ہک اس

اکی ااطتع اعشر  اس اک مکح یھب دای ےہ نکیل وہ اہلل ےک مکح رپ لمع رکےن ےک اجبےئ ربکت ںیم ڑپ ایگ ۔

رگداین رکے ۔ایقتم ےک د ن ولگ اکی صخش وک ںیہن رک اتکس ہک وہ اہلل ےک مکح ےس رو  رہ زگ   ملسم ااسی

  ںیم دںیھکی ےگ وت ریحت ےس وپںیھچ ےگ ہک مت وت ںیمہ یکین اک مکح دےتی  ےھ رباویئں ےس روےتک 

 

 ھن
ج

 ےھ ۔اب اہیں ےسیک ؟وہ صخش ےہک اگ اہں ںیم ںیہمت ویکینں اک مکح داتی اھت نکیل وخد ان رپ لمع ںیہن رکات 

رواتک اھت نکیل وخد ان ےس ںیہن اتچب اھت ۔ایقتم ںیم اطیشن اک اعمہلم یھب  اھت ۔ںیم ںیہمت رباویئں ےس

وہ ذبات وخد اےنپ اکردنوں اور اوعان و ااصنر ےس ااہظر ربأت رکے اگ ۔رقآن ںیم اہلل اک  بیجع وہ اگ ۔

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   چ :اراشد ےہ 

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  

اور بج ہلصیف اکچ دای اجےئ اگ وت اطیشن ےہک اگ تقیقح ہی  :رتہمج (11: إبراهيم) چہہ  ۋ  

ےہ ہک اہلل ےن وج ودعے مت ےس ےئک  ےھ وہ بس ےچس  ےھ اور ںیم ےن ےنتج ودعے ےئک ان ںیم ےس وکیئ 

ا ھچک ںیہن  ای ہک اےنپ راےتس یک رطف  ای ۔ریما مت رپ وکیئ زور وت اھت ںیہن ،ںیم ےن اس ےک وس ہن  وپرا یھب

 اےنپ آپ یہ وک المتم مت وک دوعت دی اور مت ےن ریمی دوعت رپ کیبل اہک ۔اب ےھجم المتم ہن رکو ،

 ۔رکو
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ضعب ولگ ونجں ےک ووجد اک ااکنر رک ے ںیہ ۔لاال ہک اس یک ان ےک اپس وکیئ دلیل ںیہن العوہ اس ےک 

اتلچ رھپات داھکیئ ںیہن دےتی۔ہی درالص ک ب رپ اامین الےن اک ہلئسم ہک وہ اںیھن اعم ولخماقت یک رطح 

اےسی ولوگں وک اچےئہ ہک ان اسری زیچوں اک ااکنر رک دںی وج داھکیئ ںیہن دںیتی ۔اچےہ وہ ربیق رو وہ  ےہ ۔

ای وقت ششک ای روح ۔لاال ہک وہ ان بس زیچوں ےک ووجد ےک اقلئ ںیہ ۔ہی رسارس اضتد ےہ ۔اور ارگ وہ 

 اکی  لمک وسرت ونجں ےک انم  رپ اامین ال ے ںیہ وت ان ےک ےئ اہ ا یہ اکہ  ےہ ہک اہلل اعتٰیل ےنک ب

 زل رفام دی ےہ ۔ان  ۔وسرۃ انجل ۔  ےس 

 
 


