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 ابیمہ اشمورت

۔دمہنی ہکم ےس رجہت رک ےک آےئ وہ ےئ املسمونں وک الہ ہکم دمہنی ںیم یھب نیچ ںیہن ےنیل دے رےہ ںیہ 

وک دایکمھں دی اج ریہ ںیہ ہک اہم رجنی وک اےنپ اہیں ےس اکنل دو ورہن مہ آرک بس وک  ےک اب دنشوں ۔ااصنر۔

ات ےہ ۔قح اور اب لط  ا الہپ    گن  ا حر ہل آاجدمہنی ےس اکنل دںی ےگ ۔اموحل رگم وہ ےت وہ ےت اب آلرخ

رباہ راتس ملسو هيلع هللا ىلصاقدعہ رعمہک ینعی  گن دبر ۔۔۔اس رطخانک حر ہل ںیم یھب ملعم ااسنتین و حریب امظع اب

مکح اور رفامن اجری رک ےن ےک اجبےئ اےنپ ااحصب ےس وشمرہ رفام رےہ ںیہ ۔احص ہب رکام ےن وشمرہ شیپ ایک 

احص ہب رکام یک ملسو هيلع هللا ىلص  رک ان  ا  ےئ اور دمہنی ےس اب  ر  لک رک رک ان  ا  ےئ ۔رلول اہل ہک ںیمہ دنمش  ا اقم ہلب

 :ےن رپ وجش ادناز ںیم اہک  ریض اہل ہنع تمہ ازفایئ رف ام رےہ ںیہ ۔وہشمر احصیب رضحت دقماد نب الود

ےس ہیلع االسلم  وم ٰیس  رضحت  آپ  گن  ا ہلصیف ےئجیک مہ آپ ےس وہ ںیہن ںیہک ےگ وج ملسو هيلع هللا ىلصرلول اہل ای

ارسا لیئ ےن اہک اھت ہک اے ومٰیس مت اور اہمترا دخا اجؤ اور  گن رکو مہ وت ںیہی ےھٹیب ںیہ ۔ہکلب مہ آپ ےک  ینب

   ےئ وک   ا مکح اج ری رک دای ۔ےن احص ہب ےک وشمرہ  ا ریخ دقمم ایک اور  گن ےکملسو هيلع هللا ىلص اسھت ںیہ ۔آپ

رہ ایک ۔ایھب دیمان  گن ںیم ےچنہپ یہ ےھت ہک آپ ےن احص ہب رکا م ےس دقم دقم رپ وشمملسو هيلع هللا ىلص رلول اہل 

ےن آےگ ڑبھ رک درایتف ایک ہک ریض اہل ہنع  ےن اکی ہگج ایقم رف امای ۔رضحت ابحب نب ذنمر ملسو هيلع هللا ىلص 

اہل ےک رلول ایک اس ہگج رےنک  ا مکح اہل یک رطف ےس ےہ ای آپ ےن اینپ راےئ ےس یگنج اصم حل  ا احل ظ اے

مکح ےس ںیہن ہکلب اینپ  ےن اراشد رف ام ای ہک اہل ےکملسو هيلع هللا ىلص  ام یئ ےہ ۔آپرکےت وہ ےئ ہی ہگج دنسپ رف

ےن وشمرہ دای ہک ہی اقمم  رزگ انم بس ںیہن ۔ونکںیئ ےک اپس ڑپا ؤ ریض اہل ہنع  ابحب نب ذنمر  ۔راےئےس

ونں ےن ےئ دنسپ رف ام یئ ۔سج ےک ےجیتن ںیم املسم رپ  ہضب رک  ےئجی ۔آپ ےن ہی راڈا  ےئ اور ونکںیئ ےک اپ ین

دیقی  ۰۷ونکںیئ ےس اف دئہ ااھٹ ای اور افکر اپ ین ہن اپ ےکس ۔زغوہ دبر ںیم اہل ےن املسمونں وک حتف ےس انکمہر ایک اور 

ےن احص ہب رکام ےس وشمرہ ایک ہک ان دیقویں ےک اسھت ایک ملسو هيلع هللا ىلص اہھت ےگل ۔اس ومعق رپ یھب رلول اہل 

 ےن اینپ راےئ دی ہک اںیہن دفہی ےل رک وھچڑ دای اجےئ ۔ریض اہل ہنع  ولسک ایک اجےئ ۔رضحت اوب رکب 
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ےن رضحت اوب رکب ملسو هيلع هللا ىلص اجےئ ۔آپ ےن راےئ دی ہک ان بس وک لتق رک دایریض اہل ہنع  رضحت رمع

 دیقویں وک دفہی ےل رک وھچڑ دای ۔یک راےئ وک دنسپ رف ام ای اور  ریض اہل ہنع  دصقی

  اکی  ہکل سج  ا ان م  سیقل اھت م کل  اب رپ را  رک ی  یھ ۔ےک دور ںیمہیلع االسلم  ایس رطح رضحت امیلسن 

اس یک اتممز لقع اور مہف و رفا تس زین تمکح یک وہج ےس اےس اس یک وقم ےن اانپاح مک انب راھک اھت۔وقم  اب 

ےن اکی اقدص ےک ذرہعی اےس وتدیح یک دوعت رپ ہیلع االسلم   رپ شت رک ی  یھ ۔رضحت امیلسن لور  یک

 :اکی طخ اراسل ایک ۔طخ ےنلم رپ  ہکل  اب ےن اینپ وقم ےس وج ھچک اہک اےس رقآن ےن ویں ایبن ایک ےہ لمتشم 

ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ

ے الہ درابر ریمی رطف اکی ڑبا امہ طخ اکنیھپ ایگ ےہ وہ امیلسن ا:  ہکل وبیل  :ہمجرت (٢٩ - ٩٢: النمل)

ہیلع االسلم یک اجبن ےس ےہ اور اہل رنمح ورمیح ےک انم ےس رشوع ایک ایگ ےہ۔ ومضمن ہی ےہ ہک ریمے 

دارن وقم ے رسا: ۔ طخ انسرک  ہکل وبیل اقمہلب ںیم رسیشک ہن رکو اور ملسم وہرک ریمے اپس احرض وہاجؤ

 ۔"ریمے اس اعمےلم ںیم ےھجم وشمرہ دو ںیم یسک اعمہلم ںیم اہمترے ریغب ہلصیف ںیہن رکیتکس

یک دختم ںیم اح رض ہیلع االسلم  دنموں ےس وشمرہ ایک اور امیلسن اس رطح  ہکل  اب ےن اینپ وقم ےک داشن 

   یھ ۔االسم وہ یئ ۔ےب کش ہی وشمرہ یک ربتک اور اہل یک وت قیفہب رک رشمف وہ

 :وشری  ا وہفمم 

ابیمہ وشمرہ ہی ےہ ہک ااسنن ان ول وگں ےس راےئ اجےنن یک وک شش رکے وج اصبح رجتہب مملع واےل اور 

وہ اجےئ اور وج ولہپ طلغ اور داشن دنم ولقع دنم وہں اہیں کت ہک یسک اعمہلم ںیم وج حیحص ولہپ ےہ وہ واحض 

  اج ےکس ۔آاج ےئ ات ہک اس ےس اچبحیحص ےہ وہ اسےنم ریغ

ا ربی اور وشری ۔ایس ےس وا حض االسم ںیم اظنم وکح تم یک نیت اینب دںی ںیہ ۔دعل و ااصنف ماسموات و رب

ات ےہ ہک وشری  ا االس یم اظنم ںیم ایک اقم م وحرہبت ےہ ۔رقآن ںیم اب اقدعہ اکی لورت  ا انم یہ لورۃ وہ

  اتک ےہ ہک اہل  اع  ٰی ےن اےنپ  یب وک وشری  ا مکح دای اوشلری ےہ ۔وشری یک اتیمہ  ا ادنازہ اس ےس اگل ای اج
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دنی ےک  ام ںیم ان وک یھب " :رتہمج (95٢: آل عمران) چڤ  ڦ  ڦڦ    چ  چ  :رف ام ای  ےہ۔

اب یمہ وشمرہ وک اہل  اع  ٰی ےن وم نینم یک افصت ںیم امش ر ایک ےہ اور اس  ا ذرک امنز اور  "رشکی وشمرہ روھک

ان  ا اعمہلم آیسپ وشمرہ ےس :ہمجرت (٢3: الشورى)چں  ڻ  ۀ  چ :اافنق ےک اسھت ایک ےہ ۔رف ام ای 

  ےط وہات ےہ۔

 :وشمرہ نک اومر ںیم ایک اجےئ 

یک رصحی دہا ایت وم وجد وہں وہ وشری ملسو هيلع هللا ىلص  ای اس ےک رلو ل دموہ اعمالمت نج ےک ابرے ںیم اہل  اع  ٰی

 ےک دارئہ ےس اب  ر ںیہ ویکں ہک رقآن و دحثی ےک مکح یک وم وجد یگ ںیم یسک یک را ےئ یک وک یئ رضورت ںیہن ۔

 ہن شیپ آدمہ اسم لئ ںیم اےنپ ااحصب ےس ربا رب وشمرہ رف ام ےت رےتہ ےھت ات آں ہک اہل  ا مکحملسو هيلع هللا ىلص لول اہل ر

ےس روا تی ریض اہل ہنع  ذف رف ام دےتی ۔رضحت اوب رھری ان زل وہ اج ےئ ۔بج ویح آاج ی وت اےس الب ات ریخ ان

 ےس ڑبھ رک اےنپ ااحص ب ےس وشمرہ رک ےن وا ال یسک وک ںیہن داھکی ۔ملسو هيلع هللا ىلص ےہ ہک ںیم ےن رلول اہل 

 :وشری یک تلیضف 

ہ ںیہن وہ ات ۔اہل  اع  ٰی اےس ریخ و الھب یئ یک وت قیف ارزاین وج صخش دورسوں ےس وشمرہ رک ات ےہ وہ یھبک رشدنم

َمْن َأرَاَد َأْمًرا َفَشاَوَر »: ےن رف ام ای ملسو هيلع هللا ىلص رف ام ات ےہ اور اعم ہلم یک اچس یئ کت رامنہ یئ رف ام ات ےہ ۔رلول اہل 
 ا ارا دہ ایک اور اس ےک اب رے ںیم یسک  سج ےن یسک  ام «ِفيِه اْمَرًأ ُمْسِلًما َوف ََّقُه اللَُّه ِِلَْرَشِد أُُمورِهِ 

اشم ورت یہ نیع ( ربطا ین )املسمن اھب یئ ےس وشمرہ ایک وت اہل  اع  ٰی اےس حیحص  ام یک وت قیف اطع رک داتی ےہ ۔

تی ےہ ۔زحم و اایتحط  ا دا نم ایس ےس وا ہتسب ےہ ۔اس ےس  ا ر رک دیگ ںیم وخوصبر ی اور دتریب وااظتنم دہا

م ادیا وہ ات ےہ ۔اشم ورت ےس ااسنن دورسوں ےک رجتابت ےس ادافتدہ رکات اور ان ےک مہف و ںیم ااکحتس

رفاتس ےس دیفتسم وہ ات ےہ ۔ہی اشم ورت یہ ےہ وج ااسنن وک کی راخ وہ ےن ےس اچب  ی اور ےب امشر اخ ویمں  ا 

 ازاہل رک ی ےہ اور ااسنن وک راہ قح رپ لقتسم اگزمن ریتھک ےہ ۔
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 :ااختس رہ 

بج ااسنن اےنپ اعم المت ںیم الہ ارلاےئ اور ھجمس دار ول وگں ےس وشمرہ رک ات ےہ وت اہل اس  ا زای دہ قح دار 

 ےہ ہک اس ےس وشمرہ ایک اجےئ ویکہکن ویہ دہاتی  ا رس ہمشچ اور رصاط میقتسم رپ ےنلچ یک وت قیف دےنی وا ال ےہ ۔

 اور اےس وک یئ راہ ہن ئ اھ یئ دے وت اےس ر  راا اہل ےس روجع ذہلا بج یسک املسمن  ا  ام ڑگبے اور اعم ہلم اےھجل

ےن ںیمہ دی ےہ ۔اس ےک  ےئ دو رتعک امنز یک تین یک ملسو هيلع هللا ىلص رک ان  ا  ےئ ۔ایس یک میلعت امہ رے رلول 

 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُركَ ":ےس ہی داع حروی ےہ ملسو هيلع هللا ىلص اجےئ اور اہل  اع  ٰی ےس وشمرہ ایک اج ےئ ۔رلول اہل 
َوالَ  ِبِعْلِمَك َوَأْستَ ْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم، فَِإنََّك تَ ْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوتَ ْعَلمُ 

ٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاشِ  ُم الغُُيوِب، اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم َأنَّ َهَذا اَِلْمَر َخي ْ ي َأْعَلُم، َوأَْنَت َعَّلَّ
ْرُه ِلي، ثُمَّ بَاِرْك ِلي ِفيِه، َوِإْن   -َأْو قَاَل َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه  -َوَعاِقَبِة َأْمِري  فَاْقُدْرُه ِلي َوَيسِّ

َأْو قَاَل ِفي َعاِجِل َأْمِري  -ُكْنَت تَ ْعَلُم َأنَّ َهَذا اَِلْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري 
َر َحْيُث َكاَن، ثُمَّ َأْرِضِني  -ِه َوآِجلِ   " فَاْصرِْفُه َعنِّي َواْصرِْفِني َعْنُه، َواْقُدْر ِلي الَخي ْ

رت یک دمد ےس  دقمرت اے اہل ںیم ریتے ملع یک دمد ےس الھبیئ بلط رکات وہں اور ریتی دق"

دقرت راتھک ےہ اور ںیم ںیہن  اور ھجت ےس یہ ریتے لضف میظع  ا لوال رکات وہں م  کشیب وت یہ  ۔وہںاماتگن

راتھک م اور وت یہ اجاتن ےہ اور ںیم ںیہن اجاتن ۔ اور وت یہ وبیغں  ا اجےنن واال ےہ ۔ اے اہل ارگ وت اجاتن  ےہ ہک ہی  ام 

ا اور ( سج  ام یک رضورت وہ اس  ا انم ےل)  ي

 

ریمے دنیم ریمی زدنیگ اور ااجنم  ار ےک احلظ ےس   اس دن

 ےہ وت اس  ام وک ریمے  ےئ رتہب رکدے اور اس وک ریمے  ےئ آاسن انبدےم ر آرخت ےک  ےئ  رتہب

ریمے  ےئ اس ںیم ربتک اطع رکدے ۔ اور ارگ وت اجاتن ےہ ہک ہی  ام ریمے دنی اور زدنیگ اور ااجنم  ار ےک 

ایہم رکدے  احلظ ےس داین اور آرخت ےک  ےئ دبرت ےہ وت اس  ام وک ھجم ےس دور رکدے اور ریمے  ےئ الھبیئ

 (اخبری)۔    "اہجں ںیہک وہ ر وت اس  ام ےک  اسھت ھجم ےس رایض وہاج

 

 


