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 زعت

 ‘‘ ازا  لا ہ زدنیگ  ے  رتہ ے زعت یک اکی دن یک زدنیگ ذتل یک’’

 یض اہلل  ہی یسک ڈ اہم اک اکمہمل ںیہن ہکلب املسمونں یک اشدنا  ات خی اک رسانہم ے ۔ہی رضحت  یعب نب اعرم 

اک ےک لیلج ادقل  احصیب ۔۔۔اکی ریغت دنم اجمدہ االسم ۔۔۔گنج اقدہیس ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ ۔۔۔ وسل اہلل ہنع 

اجمدہنی ےک لاھت اف س ےک وہشم  ہپس لاال    یض اہلل ہنع ومعق ے ۔اریم رکشل رضحت دعس نب ایب واقص

  یض اہلل ہنع متس  ے ربند آزام ںیہ ۔ متس اچاتہ ے ہک یسک رطح حلص وہ اجےئ ۔رضحت دعس نب ایب واقص 

 یض اہلل  رکے ۔آپ  یعب نب اعرم ے زگا ش رکات ے ہک اانپ امندنئہ امہ ے اپس ےئجیھب وج حلص یک ابت 

 وف اً  واہن وہ اجےت ںیہ ۔  یض اہلل ہنع وک اانپ امندنئہ انب رک  متس ےک د اب  ںیم ےتجیھب ںیہ ۔ یعب نب اعرم ہنع 

وھگڑے رپ وسا   متس ےک د اب  ںیم ےتچنہپ ںیہ ۔ متس ےک د اب ی دوڑ ڑپےت ںیہ او  اطمہبل رکےت ںیہ ہک  یعب 

  یض اہلل ہنعوھگڑے  ے ارت اجںیئ او  اپ ایپدہ  متس ےک وضح  احرض وہں ۔رضحت  یعب   یض اہلل ہنع

ںیم وخد  ے ںیہن آای وہں ،مت ےن ےھجم البای ے ۔ارگ ریما ایس رطح آان وظنم  :د اب ویں وک وجاب دےتی ںیہ 

اھک  ے ںیہ ،نکیل  یعب ے وت کیھٹ و ہن ںیم واسپ اجات وہں ۔د اب ی دم وخبد ںیہ ۔ادن  یہ ادن  چیپ و اتب 

ےک اطمہبل وک میلست رکےن ےک العوہ وکیئ اچ ہ یھب ںیہن ۔وبجم اً ااجزت دےتی ںیہ ۔  یعب   یض اہلل ہنعنب اعرم 

 متس ےک اپس ایس احتل ںیم چنہپ اجےت ںیہ او   متس وک االسم یک دوعت دےتی ںیہ ۔االسم یک دوعت ہن وبقل 

 یض ہتس اتبےت ںیہ و ہن گنج اک ہلصیف انسےت ںیہ ۔رضحت  یعب نب اعرم رکےن یک وص ت ںیم زجہی دےنی اک  ا

امکل ےب ابیک او  دریلی  ے  متس  ے ےتہک ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن ںیمہ اس ےئل اجیھب ے ہک مہ ااسنونں  اہلل ہنع

 یک دنبیگ ےک دارئہ ںیم ےل آںیئ ۔وک ااسنونں یک الغیم  ے اکنل رک اہلل 

این ےک وج  و ملظ  ے ااسنونں وک اجنت دال رک االسم ےک دعل و ااصنف ےک دانم  ے فلتخم رظنایت او  اد

 و ں  ے اکنل رک
گی

 

ن

 

ت

 یض اہلل  یعب نب اعرم  آرخت یک ووتعسں ںیم اچنہپ دںی ۔ واہتسب رک دںی او  اب آلرخ داین یک 

او  اس اظنم اک امندنئہ اھت وج ےن ہی اافلظ اس صخش وک اخمبط رک ےک ےہک وج وخد ولوگں اک وبعمد انب وہا اھت  ہنع
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 و ں اک اریس او  قلخ دخا رپ ملظ و ربج اک دل دادہ اھت ۔
گی

 

ن

 

ت

زعت و واق  او  وہت  و تنکمت یک ےب امش  اثمولں  داین یک 

 :او  المہظح ےئجیک ںیم اکی اثمل 

ارجہلۃ رضحت امکل وک البای او  دغباد ےک ابعیس ہفیلخ اہ ون  دیش ےک اجہ و الجل اک دو  دو ہ اھت ۔اس ےن اامم دا  

آپ  ے دحںیثی نس (  و امومنانیم)اہک ہک آپ امہ ے اہیں آےت  ےیہ اتہک امہ ے دوونں ڑلےک 

اہلل اعتیل آپ وک !اے اریم اومل نینم  :ےن ااہتنیئ اتمتن او  دیجنسیگ  ے رفامای  ہمح اہلل اعتیل  اامم امکل  ۔ںیکس

آپ یہ ےک رھگ یک اامتن ے ۔آپ اچںیہ وت اس یک دق و زنمتل ںیم  رس دنلبی اطع رف امےئ ۔کشیب ہی ملع

ااضہف رفامںیئ او  اچںیہ وت اس یک ریقحت و وتنیہ وہ۔ایپلا ونکںیئ ےک اپس اجات ے ،ونکاں ایپ ے ےک اپس ںیہن 

اشلم وہ ا  اجای رکات ۔ہفیلخ آپ یک ےب ابیک  ے اتمرث وہا ۔اےنپ ڑلوکں وک دہاتی یک ہک دجسم ںیم اج رک د س ںیم

رکو ۔اامم امکل ےن رفامای رشبط ہی ہک اہجں ہگج ےلم وںیہ ھٹیب اجںیئ ۔ان یک تسشن اک وصخیص اامتہم ںیہن ایک 

 یھب میلست رک یل ۔اجےئ اگ ۔ہفیلخ ےن ہی رشط 

 اب زعت  وےی اک وہفمم دب دامیغ ای ربکت ںیہن ہکلب دنلبی او  وخ ددا ی ے ۔ذتل و وخا ی  ے اانتجب ے ۔

وخددا ی رپ یھبک رحف ہن   اعتیل اےنپ ومنم دنبوں  ے چ ی اچاتہ ے ہک وہ رس اک ا رک  ںیہ ۔ایاہلل

اہلل ےک العوہ یسک ےک لاےنم ہن ںیکھج ۔اکی املسمن ےک لاےنم  تعف و دنلبی اک ایعم  رصف  ۔آےندںی

ے ۔یسک اک وقل ے ہک وج اہلل  اس اک دنی او  اس اک  ب وہ ات ے ۔اںیہن  ے اس یک ڑبایئ و زب یگ واہتسب وہیت

 یض اہلل  یک ااطتع ےک ریغب زعت اک اگبلط  وہات ے ا ے اہلل اعتیل ذلیل رک داتی ے ۔رضحت رمع نب اطخب

رف امای رکےت ےھت ہک مہ ذلیل و وخا  ےھت ۔اہلل ےن ںیمہ االسم یک دوتل اطع رف امیئ او  ںیمہ  تعف و دنلبی  ہنع 

 االسم وک رظن ادناز رک ےک ڑبا او زعت واال  انن اچے اگ اہلل ا ے ذلیل و وخا  رک  ے رسرفاز رف امای ۔اب وج

  دے اگ ۔

 وہ زامےن ںیم زعمز ےھت املسمں وہ رک

 رکاو  مت وخا  وہےئ ات ک رقآں وہ
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زعت و واق  او  وطست و وشتک اک رس ہمشچ اہلل اعتیل یک ذات ے ۔وہ وخد زعزی و میکح ے ،اس  ے وج یھب  

 وہ اجات ے وہ یھب زعت واال نب اجات ے ۔اہلل اعتیل  ے ےب وہ ق وہ رک ذتل و وا ت او  و  و واہتسب

  آوا یگ یہ ااسنن اک دقم  نب اجیت ے ۔اشرع ےن ایک وخب اہک ے 

 ںیم یھب رھپوں وہں ام ا ام ا وھچڑ ےک ریتے دانم وک

 ڑیپ  ے وج ہتپ وٹےٹ ے آوا ہ وہ اجےئ ے

ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  :رقآن اتہک ے 

وہک، :رتہمج  ( 62:آل عمران)  چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳگ  ڳ   ڳ  ڳ

دخاای،کلم ےک امکل،وت ےسج اچے وکحتم دے او  سج  ے اچے نیھچ ےل۔ےسج اچے زعت ےشخب او  

  :دورسی ہگج رف امای ے۔ےب کش وت رہ زیچ رپ اقد  ے۔ رکدے۔الھبیئ ریتے اایتخ  ںیمسج وک اچے ذلیل 

 (8: المنافقون) چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  چ 

 ے،رگم ہی انمقف اجےتن ںیہن ںیہ۔احالں ہک زعت وت اہلل او  اس ےک  وسل او ومنینم ےک ےئل :رتہمج

ےئل رنم اچ ہ او   اےتس ںیم ڑپا ال وا ث لاامن ںیہن وہ ات ہک سج اک یج اکی املسمن اس داین ںیم دورسوں ےک 

اچے مضہ رک اجےئ ۔دب یتمسق  ے ذتل و تنکسم ،لادہ ولیح او  ااقمحہن دح کت اعزجی و ااسکن ی وک یکین ہکلب 

 وہات ہک وقتٰی یک اشن اھجمس اجےن اگل ے ۔احالہکن ہک وم نم یک اشن ہی وہیت ے ہک وہ آلان او  اتسس ںیہن

ا  او  وخد رگنی اک وخرگ وہات سج اک یج اچے اکن ڑکپ رک وجت ےل ۔ہکلب وہ ای زعت و آربو اک احمظف ،وخدد

اےنپ وقحق اچہپاتن او  ان یک افحتظ ےک ےئل اچق و وچدنب وہات ے ۔اےنپ امل و دوتل یک  رتہ وط  رپ  ۔ے

 رکات ے سج  ے ادنہشی وہ ہک اس یک ریقحت وہ اجےئ یگ ۔رگناین رکےن واال وہات ے ۔وہ اس  وہی  ے رپ زیہ 

ارگ وکیئ صخش ریما امل ! ملسو هيلع هللا ىلصےک اپس آای او  وسال ایک ہک ای  وسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص اکی صخش  وسل اہلل 

ا ے رہ زگ ہن ےننیھچ دو ۔اس ےن اہک ہک ارگ وہ ھجم :ےن رف امای ملسو هيلع هللا ىلص زربدیتس اننیھچ اچے وت ںیم ایک رکوں ؟آپ 

 مت یھب ڑلو ۔اس ےن رھپ وپاھچ ہک ارگ وہ ےھجم لتق رک دے وت ؟:ےن رف امایملسو هيلع هللا ىلص پ ے ڑلےن ےگل وت ؟آ
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ےن رفامای ہک اس وص ت ںیم مت اہشدت ےک رمہبت رپ افزئ وہ ےگ ۔اس ےن اہک ہک ارگ ںیم ا ے ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 (ملسم)اس اک اکھٹہن منہج وہ اگ ۔ہک :ےن رف امای ملسو هيلع هللا ىلص لتق رک دوں وت ؟ آپ

  زعت و آربو اک احم ظف وہ ات ف ے ۔وہ رہ احل ںیم ای اجن ، امل اوذتل و زمکو ی ومنم یک اشن ےک الخ

وج وکیئ :چ ی اس ےک دنی اک اقتہض یھب ے او  اہلل یک وخونشدی اک ذ ہعی یھب ۔دحثی رشفی ںیم ے ہک  ۔ے

یئ دنی یسک امل دا  ےک اپس ےھٹیب او  دوینی وفادئ ےک ےئل ذتل و وخا ی اک  وہی اایتخ  رکے وت اس اک اکی اہت

 (ربطاین )منہج ںیم الچ اجات ے ۔اضعئ وہ اجات ے او  وہ 

ومنم یک وخد دا ی ا ے اجابنز او  اطوتق  انبیت ے ۔وہ الکشمت  ے ڈ ےن ےک اجبےئ ان رپ اقوب اپےن یک دجو 

 رگ نب دہج رکات ے ۔وہ اےنپ اقمم و رمہبت یک افحتظ ےک ےئل بش و  وز تنحم اک اعدی او  مہیپ وک وششں اک وخ

اجات ے ۔وہ زمکو  نب رک دورسوں ےک لاےنم دتس وسال د از رکےن ےک اجبےئ تمہ و وحہلص  ے اکم ےل 

رک ای داین آپ دیپا رکات ے او  دورسوں ےک ےئل زعت و وخددا ی یک  ونش اثمل نب اجات ے ۔ لفحم دگاز 

  رگیئم لفحم ہن رک وبقل

 
 

 


