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ااستحب   :اظنم 

ہضی  ور ربایئ ےس روےنک اک رف ےن ا الھبیئ الیھپ یک ااجزت ےس  مک  ملسم اح امجتع ےہ وج  یک اکی  ں  د ولوگ اس ےس رما

۔ ےہ  دیتی  ں  ااجنم  ور وینپمک ےہ ۔ دواکونں ، رکیبویں  ا ن اک اجزئہ اتیل  ا ورزیم اتک ےہ ا رو دڑھی وک  ر ںیم  دوھہک  بستحم ابزا

ومغ ےک احملف اک اجزئہ اتیل ےہ اتہک رکنم زیچوں ےس وریغہ        اک رکچ اگلات  ۔وخیش  ن یک رپوڈسک اک اعمہنی رکےکس  ےہ اتہک ا

۔ ز  روک ےکس  دایگیئ اک اطمہبل رکات ےہ ، ولوگں وک  اپوچنں وتق یک امن و ررقوضں یک ا الخف گنج رکات ےہ ا وہ وسد ےک 

امش ور اس ےک العوہ ےب  دا رکےن اک مکح داتی ےہ  ا ں  اپدنبی ےس ا وشیپ ن امہ  راکم ےہ۔ الخہص الکم ہی ہک بستحم اک ہشیپ ا

ل  ور اس ےک روس م اہلل ا ورت ےہ ۔ ہی اظن یک تخس رض ےہ ےسج اعمرشہ  ےس اکی  اض یک اخرط ولوگں ےک  ملسو هيلع هللا ىلصںیم  یک ر

۔ ق یک افحتظ رکات ےہ ن ےک وقح ور ا ات ےہ ا وک مظنم رک  اعمالمت 

ن اظممل ا ان: دوی ر اکر االسیم اضقء اک اشدنا یض ہی اظنم  یسک اعمہلم ےس قلعتم  اق رگ  ہی اظنم اس ےئل انبای ایگ ہک ا ےہ ،  ہم 

ذف  قلعتم وہ  سج ےک الخف اقیض اک ہلصیف ان یل تیصخش ےس  ارثو روسخ وا وہ ےسیج ہک وکیئ اعمہلم  ےن ےس اعزج  ہلصیف رک

ررن اظممل  وہ وت اقیض ہی اعمہلم وگ ررن)المعل ہن  ےن واال وگ ہ ( ولظمومں ےک وقحق اک اطمہبل رک و ے اگ رھپ  اہل رکد ےک وح

ی   ہ ربع داب، وقت و ہک  ےہ  ےئل رضوری   اظممل ےک 

ئ

ےئل وال ، ایس  ے اگ  رکد م ےک وحاہل  رک ولظم نیھچ  قح  اظمل ےس 

۔ افزئ وہ  ایلع درہج  رپ  ور وتعس ملع ےک   ا

ررن اظممل یک ےہ ہک افلخء یہ  وگ ااسی وہا  ۔ ابراہ  ےن اےنپ ایقم ےک دعب ڑبی رتیق یک ن اظممل  ہم دا دویا ۔ رذ دا رکےت ےھت ی ا

اکی   ہک ابعیس ہفیلخ امومن  م یھت۔ اترخی  اک اکی واہعق ےہ  ی وابعیس دور ےک افلخء ںیم اع و راوم ہی  ابت افلخء رادشنی ا

ریم  ے ا االسلم مکیلع ا و ریتہک ےہ  اکی وعرت احرض وہیت ےہ ا ےس آرخ ںیم  ، بس  ن  اظممل ںیم اھٹیب وہا اھت  دن دویا

ب  اتبؤ، وت اس وعرت ےن اتبای ہک آپ ےک اوملنینم، وجا دنبی، اانپاعمہلم  یک  ے اہلل  االسلم ا ےتہک ںیہ  وکیلع  ںیم  امومن 

یل ےہ ۔ ۔  ےٹیبےن ریمی زنیم بصغ رک ور اس اک اخمفل احرض وہ وہ ا رکدےتی ںیہ سج ںیم  نیعتم  اکی وتق  امومن 

زیت زیت الچےن یگل سج رپ  ۔ وعرت  رض وہا  ور وعرت اک رفقی اخمفل امومن اک اٹیب یھب اح آیئ ا ہ وعرت  و رقمرہ وتق رپ 

امومن وملنینم اک اٹیب ےہ ،  ا ویکہکن ہی اریم  وزری لضف ےن اہک ذرا آہتسہ وبےئل  وزری ےس اہک ھچک تم  امومن ےک  اےنپ  ےن 

زنیم واسپ رکےن اک  ابلط اخومش ےہ ، وپری ابت ےننس ےک دعب امومن ےن اس وعرت وک  و ر وہک ویکہکن قح وبل راہ ےہ ا

ں رپ  ور ولوگ مئ رکےن ا ل اق ، دع مل اک ملظ یک روک اھتم  م اظم ح  اظن س رط ل دای۔ ا دیق اخہن ںیم ڈا و راےنپ ےٹیب وک  مکح دای ا

رو لزن ت واال ویکں ہن  وہ۔ رشتعی  انذف ےن ںیم  تہ رول اھت ۔ہاےہ وکیئ  صخ  انت یہ رد   رک
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ور دعہیل ور لبقتسم ںیم اقونن اسزی ا ا  :احرض 

ط ایک  اعیت اک اابنتس ور رشت دحثی یک روینش ںیم ااکحم ا ور  اسھت اسھت رقآن ا وہےئ زامےن ےک  م ےن زگرے  املعء رکا

دہ زامہن ںیم املسمن  اںین وک اانپراہ ےہ  ہکبج رغمیب ےہ ، نکیل وموج دہ وق عض رک وہج ےس رغمب ےک و یملع یک  اینپ مک 

وبل ابال ےہ ۔ ایس  ےہ ، ملظ اک  اناکم وہ ےکچ ںیہ۔ ذہلا ہنتف واسفد اعم وہ اکچ  وقانین لمکم وطر رپ اسملئ ےک  لح ےک ےئل  

الخف دعاوتلں ںیم ور ملظ ےک  وقحق اک اطمہبل رکان ا اےنپ  وہایگ ےہ ، ویکہکن  وہج ےس ولوگں اک  ر  اکشںیتی رکان  تہ دوشا

ی ےس  ریخ ےس وہےت ںیہ ۔اینت زیت ور دیچیپیگ اک اکشر وہیکچ ںیہ  ۔ایس ےئل ےلصیف  تہ ات ں تسس روی ا دعایتل اکرواایئ

ن ےک  وہاکچ ےہ ، ا دہ  ں اک ریمض رم ےلصیف ںیہن انسےئ اجےت ںیہ سج رطح ہک االسیم دعاوتلں ںیم وہات ےہ۔ ہکبج وولیک

اہسرا د اخویمں اک  اقونن وک ااھجلےن ںیم اںیہن اخص اہمرت ےہ ، اقونن ںیم وموجد  ںیہن راہ ،  وخف  ولں ںیم اہلل اک 

ےب انپہ دو ت رخچ رکین ڑپیت  وہج ولوگں وک  وہےن یک  ریخ  ہلصیف ںیم ات ۔دورسی رطف  ےتی ںیہ  اقحقئ وک اٹل د رکیلوہ 

و ےہ ا قح دلجی ںیہن لم اپات  وک اس اک  ےس یتلم ےہ۔ اصبح قح  ن ےک انگوہں یک زسا   دلجی  ر ہن یہ اگہنگر ولوگں وک ا

۔ یہ ںیہ  ں یک زدنایگں اضعئ وہر ور ولوگ وااصنف اک الگ وھگاٹن اجراہ  ےہ  ا  ےہ۔ سج یک وہج ےس دعل 


