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 رتمح

ہبت روسل اہلل  ور روسل ریض اہلل ہنع  رضحت نسحملسو هيلع هللا ىلص اکی رم ا وک ایپر رک رےہ ےھت۔اکی احصیب آےئ 

ےئگ،اہک ہک ای روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص اہلل ہس ےتیل دھکی رکریحت ںیم ڑپ  ریمے دس ےٹیب ںیہ ملسو هيلع هللا ىلص وک اےنپ وناہس اک وب

وج رمح ںیہن  "ال يَ ْرَحُم ال يُ ْرَحمُ َمْن " :ےن رفامایملسو هيلع هللا ىلص نکیل ںیم ےن یھبک یسک اک وبہس ںیہن ایل ۔روسل اہلل 

اس رپ ںیہن  ای تاات۔رکات   (قفتم ہیلع) رمح 

ہصق انسای ہک اکی آدیم ےتلچ ےتلچ کھت ایگ ۔اےس ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  اک  اکی آدیم  م وک  ا احصہب رک اکی رمہبت  ےن 

ور رواہن وہ ا ں الم ۔اس ےس اپین ایپ  ںیم اکی ونکا یگل ۔راےتس  اتک رظن  ڑبے زور یک ایپس  اکی  اےس  ایگ۔دًۃعف 

ےتک وک  ۔آای ےنٹ اگل ۔ایپےس  من یٹم اچ ےئل  ےک  ےن  کٹل ریہ یھت ۔ایپس اھجب ن  یکس زاب ایپس یک دشت ےس ا

ںیم اپین رھب رک ےتک یک  یم ومزے  ںیم ارتا ۔اےنپ رچ یم وک رمح آایگ ۔اینپ ایپس اید آیئگ۔ اب آلرخ ونکںیئ  دھکی رک آد

یم ےک اس لمع اھجبیئ ۔اس آد ےن ھچی ا ای روسل ایپس  م  ای ۔احصہب رکا د ش د ور اےس  ا ہلل وک ر ی رمح آایگ   رپ ا

ےہ ؟رفامای!ملسو هيلع هللا ىلص اہلل رج اتلم  ک رپ ا ےک اسھت نسح ولس ےن رپ وثاب ےہ اہں ، رہ تادن:  ای تاونروں  وک الپ ر  ا

 (اخبری )

ںیہ رہ  ےک اظم ل اس  ور ششخب وونا ین ا یم تقفش ورہماب ےہ ۔رن اکی رشافیہن ذجہب   ۔اکی ناملسن ذجہب رتمح 

ات ےہ ۔بس ےک اسھت الھبیئ رکات ےہ ۔ ور مغ اسگر وہ درد ا
م

ولوگں اک ہ ور رقیق ابلقل وہات ےہ ۔ ا  رنم 

رہمابن  ؤں اک  ےہ ۔ومیتیں ویبا  ن وہات  ء واسمنیک رپ رہماب اعتون رکات ےہ ۔رقفا زدہ اک رضوردنمتوں اک  ور مغ  ا

ر وہات ےہ ۔  وقبل اشرع  مغ وخا

ےتپ   ںیہ ا  اریمرجنخ ےلچ یسک ہپ ڑت

ےہ ۔اسرے اہجں   اک درد امہرے رگج ںیم 

اکی میظع تفص ےہ ۔رفامای  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   چ: رتمح اہلل اعتٰیل یک افصت ںیم ےس 

  :دورسی ہگج رفامای رفامان اےنپ ذہم رقمر رک ایل ےہ۔اہمترے رب ےن رہم ابین :رتہمج (45: األنعام) چڇ   
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ور بس : رتہمج (٤5: يوسف) چڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  چ  اہلل یہ رتہبنی احظف ےہ ا

ن ےہ۔ رہمابونں  ےس ڑبا رہماب

ہلل یک رتمح اک اہسرا اتیل ےہ ۔اہلل ےک روسل  ےن ملسو هيلع هللا ىلص ملسم اےنپ رہ اکم ںیم مسب اہلل ارلنٰمح ارلمیح ڑپھ رک ا

اےنپ : رفامای ا  ای وت  وک دیپ ےن اسری ولخماقت  ہلل  تمح ریمے بج ا ای ہک ریمی ر ہی ھکل د ورپ  ا رعش ےک  اپس 

  (قفتم ہیلع)بضغ ےس ڑبھ رک ےہ ۔

یہ وک ےہ ۔انچہچن ایس اک انہک ےہ  ملع رصف اہلل اعتٰیل  : اہلل یک رتمح ےب دحو اسحب ےہ ۔اس یک وتعس اک 

ور :رتہمج ( 64٤:األعراف) چڤ  ڤ    ڤ  ڄ    ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچ ا

اگریمی رتمح امتم  ےک انم رضور وھکلں  ں  ن ولوگ ہ رتمح ا ےہ وت و  وج اہلل ےس ڈرےت ںیہ ۔ اایشء رپ طیحم 

ےن رتمح ےک وس ےصح ےئک ۔: ےن رفامای ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل  ور رصف اکی  ۹۹اہلل اعتٰیل  اےنپ اپس روک ایل ا

ہصح اک رہظم ےہ ہک امتم ولخماقت اکی دورس اکی  ؤ رکی ے ےک اسھت رمح اک رباتہصح زنیم رپ ااترا ۔ایس 

چنہپ تاےئ ۔ہی ر ی  ۔ںیہ وک فیلکت ہن  ںیہک اس ےک ےچب  ےہ ہک  ینپ رھک اایتحط ےس راتھک  ٰیتح ہک اکی وچاپہی وج ا

ہصح اکی  ےہ ۔ایس   (قفتم ہیلع )  یک اکررفامیئ 

ہ رقآن ںیم ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  اک ذت رک ور تقفش یھت ۔اس  ا ںیم اکی امنایں وصختیص رتمح  یک وصخایصت 

ح رفامای ےہ ۔اہلل اعتٰیل ےن  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  اس رط

اپس : رتہمج (621: التوبة) چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   اہمترے 

ں زگری  ا وک اہمت ری رضمت یک ابت اہنتی رگ وج اہمتری سنج ےس ںیہ نج  اےسی ربمغیپ رشتفی الےئ ںیہ  اکی 

روں ےک ںیہ اامیدنا ےک ڑبے وخاشہ دنم رےتہ  ور رہمابن اس ےہ وج اہمتری تعفنم  ا ھت ڑبے یہ  قیف 

ای ںیہ۔ راشد رفام ہگج ا  (6٠١: األنبياء) چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ  :ودورسی 
ں ےک:رتہمج ن واول ےن آپ وک امتم اہج ور ا   یہ  اجیھ ےہ ۔ا ےئل رتمح  ان رک  راشد رفامای   ور اکی ہگج ا  :ا

 (641: آل عمران) چچ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ

ہمج  ہی :رت ور تخس دل وہےت وت  ن ا رگ آ پ دب زاب ور ا ا ںیہ  ن رپ رنم دل  ثع آپ ا ےک اب ٰیل یک رتمح  اہلل اعت
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ےک اپس ےس ٹھچ تاےت ۔ روسل اعہشئملسو هيلع هللا ىلص اہلل  بس آپ  رفامی ریض اہلل اہنع  ےک ابرے ںیم رضحت 

اےنپ ےٹیب رضحت اربامیھ ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  (ادمح )ااھٹای ںیہ ہک آپ ےن ھچری زدنیگ یسک اخوتن رپ اہھت ںیہن 

وسن ےتہب تاےت ۔ ور ووفر ذجابت ںیم آپ یک آوھکنں ےس آ ا ںیھن وچےتم تاےت  وہشمر  یک وافت ےک وتق ا

دبع ارلنٰمح نب وعف ای روسل اہلل ےن داھکی وت بجعتم وہ ریض اہلل ہنع  احصیب رضحت  ور اہک ہک  ا ملسو هيلع هللا ىلص ےئ 

ی ےہ دل مغ زدہ وہات ےہ نکیل اہلل  اہں: آپ ےن رفامای  ؟ آپ ھکن رو ےہ ۔آ نب وعف ،ہی ذجہب رمح اک ااہظر  ا

ایئ ےس ردیجنہ ںیہ ۔ ا  رتی دج ے اربامیھ  ور ا ےہ ا میلست مخ  ےک آےگ رس    یک رمیض 

ز ڑپںیھ ےگ نکیل ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  ل وہات ہک یبمل امن ور ایخ ےت ا یک تقفش اک ہی احل اھت ہک آپ امنز رشوع رک

۔ آپاانثےئ امن ز  ےتن وت وفرا  امنز  رصتخ رک د ےت  ےن یک آوا ےک رو بج یسک ےچب  ن ےہ ہک ملسو هيلع هللا ىلص ز   :اک وخد ایب

اتنس وہں وت اس یک امں ےک دردو مغ اک ایخل  ز  یک آوا یسک ےچب ےک روےن  ز ڑپاھان اچاتہ وہں نکیل بج  ںیم یبمل امن

ور امنز  رصتخ رک داتی وہں ۔   (قفتم ہیلع)آ تاات ےہ ۔ا

َماءِ »:  دحثی رشفی ےہ زنیم واولں رپ رمح رکو آامسن «اْرَحْم َمْن ِفي اأْلَْرِض يَ ْرَحْمَك َمْن ِفي السَّ

اگ ۔ ین ،)واال مت رپ رمح رکے  ی دحثی ںیم رفامای  (ااحلمک اربطلا ےن اکی دورس ںیم اسرے :آپ  رتمح و تبحم 

ںیہ ہک بج وکیئ وضع امیبر وہات ےہ وت ہیقب مسج ےک امدنن   (ملسم)ر ی امیبر وہ تاات ےہ ۔ ناملسن اکی مسج 

۔وادلنی  ات ےہ  درد و یہب وخاہ وہ
م

اک ہ ہ دورسوں  ےہ ۔و ات  تبحم واال وہ تمح و یگ اک روہی ر اکی ملسم یک ھچری زدن

ور نسح ولسک اک  تبحم ا تم اگروں ےس  ور دخ ےہ ۔ونرکوں ا ؤ رکات  اک ربات یم  ور رن ا ےک اسھت ااہتنیئ رتمح 

ادن اکی  ہلم رکات ےہ ٰیتح یک  اےنپ ووجد اعم ےہ ۔دورسوں یک رطح ااکس روہی  ےھ وک ر ی کپل رک حیحص راہ رپ اگل داتی 

ور آرخت ںیم اصقنن اچنہپےن وایل وہ ۔  ےک اسھت ر ی یہب وخاہن وہات ےہ ۔رہ اس زیچ ےس اتچب ےہ وج اےس داین ا

زایدہ وبھج ںیہن وھچےٹ ڑبے انگوہں ےس اتچب ےہ ات ہک ایکس آرخت ربابد ہن وہ ۔اےنپ آپ رپ ااطتستع ےس 

ن ےس اتمرث ہن وہ  ا ڈااتل ہک زتمح ںیم ہن ڑپ تاےئ ۔ربی اعدوتں ےس لمکم اانتجب رکات ےہ ہک ابمدہ اس اک مسج 

ںیم راجئ وہی  م  ا ور درگی رکسمات وج وع ا ہ اتحمط راتہ ےہ ٰیتح ہک ابمتوک ونیش  ںیم و یٹ زیچوں  تاےئ ۔وھچیٹ وھچ

ےئلیک ینپ تحص وک اچبےن  ن ےس ر ی ا ر ی فیلکت ںیہ ا ن وک  یسک اویا ہ  ھ رک و ےگ ڑب   رک دنم راتہ ےہ ۔اس ےس آ
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ہن وہات ےہ۔ اتلچ رھپات ومن اک  نیم رپ رتمح ورموت  ہ اس ز ۔و ںیہن اچنہپات ن  اصقن  ڑیپ ھچدوں وک   ںیہن داتی ۔

ور دریتش ےس عنم رفامای ےہَ اےسی صخش وک یقش ملسو هيلع هللا ىلص ذجہب رمح یک ایس تلیضف یک وہج ےس روسل اہلل  ا ےن یتخس 

ؤد ،)اکی ےب رمح یہ یقش وہ اتکس ےہ ۔: ابلقل اہک ےہ وج دورسوں رپ رمح ںیہن رکات ۔آپ ےن رفامای   اوب دا

 (قفتم ہیلع)اہلل اس رپ رمح ںیہن رکات وج دورسوں رپ رمح ںیہن رکات : دورسی دحثی ےہ (رتذمی

ہلل  وہ یئگ ملسو هيلع هللا ىلص روسل ا ر  ہج ےس دوزخ یک دقحا اس و اکی وعرت رصف  ای ہک  ذرکرفام ینپ یلب ےن  ےن ا اس  ہک 

ہ ابرہ ےس ھچک  یہ آزاد  ای ہک و ور ہن  ای الپایا اےس ھچک الھک ینپ یلب وک ابدنھ دای رھپ ہن وخد  رپ رمح ںیہن  ای ۔ اس ےن ا

ور  ا ےھکی  وک د ےک  یسک وھب ہ  ےہ ہک و ںیہن اتکس ۔ہی ےسیک نکمم  یہ  وہ  ےب رموت  ےل ۔اکی اچس ملسم  یپ  اھک 

ابووجد اےس اھکانہن  اکی ااطتستع ےک  ہن رکے ۔ ور ڑبھ رک اس یک دمد  ا الھکےئ ۔یسک رپاشین احل وک دےھکی 

رھتپ دل یہ  ور  ا یقش ابلقل  ےب کش  ریھپے ۔ااسی ہن رکےن واال  تبحم اک اہھت ہن  ےک رس رپ  ور اس  ا وک دےھکی  میتی 

  وہ اتکس ےہ۔

 

 

 

 

 

 

 


