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هیں تٌبظش کے ثوبكت اوس تہزیت کی وهي ثشاداساى  )    ) 

ومبزت کی اكبدیت و اہویت اعکی اوس تقوس کے زح   )  ) 

چٌذ دًوں ثؼذایبم زح ؽشوع ہوں گے۔ ہش عبل دًیب ثھش عے الکھوں کی تؼذاد هیں هغلوبى كشینۂزح ادا 

خظ هیں وهي ػضیض کے ہضاسوں هغلوبى ؽبهل ہیں۔ہوبسا وهي چوًکہ هختلق هزہجوں اوس کشتے ہیں 

ًہ فشف هوهی ‘ یہبں ہش هزہت کی تہزیت کے ثبسے هیں خبًٌب اوس عودھٌب‘ تہزیجوں کب گہواسٍ ہے

یکدہتی کیلئے ًبگضیش ہے ثلکہ اعی عے هوکي ہے کہ هختلق هوهیں اوس ثشادسیبں آپغی تؼبوى و 

بتھ ًیکیوں کے كشوؽ اوس ثشائیوں کے اصالہ کی کوؽؼ کشعکیں گی خظ کی كی الوهت اؽتشاک کے ع

ہوبسے هلک کو ؽذیذ مشوست ہے۔یہ هنووى کب هذػب یہی ہے کہ ثشادساى وهي کے عبهٌے اًکے ہبں 

۔هٌبئے خبًے والے هیلوں اوس خبتشوں کے پیؼ ًظش زح کی تلقیالت ثیبى کی خبئیں  

 

خیبل مشوسآتب ہوگب کہ یہ زح ہے کیب؟ کیوں یہبں اط هلک عے اوس دًیب ثشادساى وهي کے دل هیں یہ 

کے کوًے کوًے عے هغلوبى ایک خگہ خوغ ہوتے ہیں؟ کیب هغلوبًوں کی یہ یبتشا اعی هشذ کی ایک 

هزہجی سعن ہے خیغے هیلے اوس خبتشے ہوتے ہیں؟ اط کے کیب سوزبًی اوس اخالهی كوائذ ہیں؟اى 

ے آئیے ایک عشعشی عب خبئضٍ لیتے ہیں کہ دیگش هزاہت هیں ایغی ػجبدت عوالوں کے خواثبت عے پہل

؟کب کیب تقوسپبیب خبتب ہے  

 

 ہٌذوعتبى کے هیلے اوس خبتشے

 

کغی ثھی دوعشے هزہجی کلچش کو عودھٌے کیلئے آپ اط کلچش کی یبدرہي هیں تبصٍ کشلیں خظ کو خود 

‘ ثغتہ ہے خو ہوبسے عبهٌے ثے ؽوبستیوہبسوںهبًتے اوساپٌبتے ہیں۔ کثیش تؼذاد ایک ایغے کلچش عے وا

هیلوں اوس خبتشوں کی ؽکل هیں اخبگش ہوتب ہے۔ ہٌذوعتبى کے هختلق هوبهبت پش عیٌکڑوں تہزیجی و 

ثوبكتی عشگشهیبں اًدبم پبتی ہیں۔اوس ہش سیبعت کے هخقوؿ کلچش کے لسبظ عے ہشهزہجی گشوٍ کب 

شے ہوا کشتے ہیں۔ اگش اط کے پیؼ ًظش ہٌذوعتبى هیلے اوس خبت‘اپٌے ایک یب اط عے صائذ تیوہبس 

خیغے سًگب سًگ عوبج کب خبئضٍ لیں تو ثے ؽوبس تلقیالت عبهٌے آئیں گی ۔یہبں چٌذ کب رکش کیب خبسہب 

ثالعی پبسا ملغ ڈھجشی هیں هکول ایک هبٍ ًوهجشهٌبیب خبتب  (Raasmela)  ہے۔ آعبم کب ساط هیلہ

ی ثبؽ پشهٌبیب خبًبواال ؽیوساتشیہے۔خھبسکھٌڈ کے عبیل هوبم ملغ ہضاس (Shivaratri)   هیلہ هبٍ كشوسی



سائے پوس هوبم پش   (Rajim Mela)   ہی هیں پٌذسٍ دى هٌبیب خبتب ہے۔سیبعت چھتیظ گڑھ کب ساخن هیلہ

ہشیبًہ کے هوبم پش هبٍ كشوسی کے پٌذسٍ دى ‘كشوسی کے توشیجبً پٌذسٍ دى هٌبیبخبتب ہے۔كشیذ آثبد ‘خٌوسی 

بًب واال عوسج کٌڈهٌبئے خ (Surajkund)  هیلہ ہے۔خجکہ آًذھشا پشدیؼ کے تشوپتی هوبم پش هبٍ عتوجش اوس

کب اہتوبم کیب خبتبہے۔سیبعت تلٌگبًہ هیں وسًگل هوبم   (Brahmotsavam)اکتوثش کے دط دى ثشھوواتغو

کو کوجھ   (Medaram Jatra)پش ہش دوعبل هیں ایک ثبسهبٍ كشوسی هیں هٌبئے خبًے والے هیذسم خبتشا

 ۲ٕهیلے کے ثؼذ عت عے ثڑا هیلہ هبًب خبتبہے۔کشًبٹکبکے ؽہش هیغوسهیں دعہشا هبٍ اکتوثش کے توشیجبً 

‘ ہبواًوس هیلہ‘ عٌگ هیؾوسخبتشا ہشی ہش‘ہبعپیٹ‘دى هٌبیب خبتب ہے۔ػالوٍ اصیں اط سیبعت هیں ہوپی اتغو

۔یںدھبسواڑ خیغے هبثل رکش ہیں خو هختلق هہیٌوں هیں هٌبئے خبتے ہ  

 

ہے خو ہش تیي عبل ثؼذ ہٌذوعتبى کے چبس ” کوجھ هیلہ” ثشادساى وهي کب عت عے ثڑا هزہجی پشوگشام

ًبعک اوس اخیي هیں هٌبیبخبتب ہے۔توشیجبً تیي هبٍ اوس چودٍ دى چلٌے ‘ الہ آثبد‘ ثڑے هوبهبت ہشی دواس

دًیبکب ایک ثڑا اوس  والے اط هہب کوجھ هیں هلک ثھش عے الکھوں لوگوں کی ؽشکت ہوتی ہے اوس اعے

پشاهي اختوبع هبًب خبتبہے۔ کوجھ هیلے کے ثبسے هیں هختقش یہ کہ اعے ایک سوزبًی علش کب دسخہ 

زبفل ہے اوسیہ هبًب خبتب ہے کہ اط علشکے اختیبسکشًے عے گٌبٍ دھل خبتے ہیں۔اط هہب کوجھ هیلے 

(Peshwai Procession) کے هوهغ عے پیؾوائی خلوط خظ عے هیلے هیں عبدھوإں  کب اہتوبم ہوتب ہے

ؿشثبء اوس دیگش هؼضص هشد ‘ ثھگتی گیت‘ هزہجی خطبثبت‘ کی آهذ ہوتی ہے۔ اط کے ػالوٍ ًذی هیں ًہبًب

و خواتیي کیلئے اختوبػی هؼبم خیغی عشگشهیبں اًدبم دی خبتی ہیں۔ اط هیلہ کب ایک اوس اہن زقہ ػبم 

۔ہے (Darshan) صائشیي کب عبدھوإ ں عے هلٌب  

 

یلے کے لئے ػبم لوگوں کے واعطے کوئی هخقوؿ لجبط ًہیں ہوتب الجتہ عبدھو لوگ صػلشاى کوجھ ه

لجبط هیں هلجوث سہتے ہیں اوس اپٌے خغن پش ساکھ هل لیتے ہیں۔اى هیں ثھی ًبگ عٌیبعی خیغے عبدھو 

۔إں کے خغن پش عوائے هختقش کپڑے کے کچھ اوسًہیں ہوتب اوسعبسا خغن ساکھ عے اٹب ہوا ہوتب ہے  

 

ہٌذوعتبى هیں هٌبئے خبًے والے توبم تیوہبسوں اوس هیلوں اوس خبتشوں کب تزکشٍ یہبں هوکي ًہیں لیکي 

ختٌب ثھی رکش ہوا ہے اط عے اًذاصٍ ہوتب ہے کہ ہش تیوہبس اوس هیلہ اوس خبتشا ایک خبؿ هوقذ اوس 

فلے کے لسبظ عے كب‘هتؼیي هذت کیلئے هٌؼوذ ہوتب ہے۔ لوگوں کی تؼذاد کے اػتجبس عے کوجھ هیلہ 

اہن هبًے خبتے ……اهشًبتھ یبتشا اوستوشیجبً سیبعتوں هیں هٌبئے خبًے والے هیلے کے لسبظ عے دعہشا

۔ہیں  

 



 ہٌذوعتبى کی هؾہوسیبتشائیں

 

ہوبسے هلک هیں ثؼل هؾہوس یبتشائیں ہیں خو کغی ایغے هوبم کیلئے اختیبس کی خبتی ہیں خہبں 

تیي دھبم اوس ‘دودھبم ‘یشتھ یبتشا کہب خبتب ہے ۔اى هیں ایک دھبم خھیل یب عوٌذس ہو۔اى یبتشا کو ت‘ًذی

چبسدھبم تیشتھ یبتشائیں ہوتی ہیں۔دھبم کے هؼٌی هوبم کے ہیں۔ایک هوبم تک هسذودیبتشاہوتو ایک دھبم 

۔تیشتھ یبتشا اوس اگش چبس هوبهبت کیلئے ہو تو چبس دھبم تیشتھ یبتشاکہالتی ہے  

 

تشاعت عے ثڑی اوسهؾہوس کبؽی یب  (Kasi Yatra) ہے۔ اط یبتشا کی سوایبت کو هلسوظ سکھتے ہو ئے

الہ آثبد اوس گیب ‘ ًٌگے پبإں اعے اختیبس کشتے ہیں۔اط یبتشا کے هوهغ عے ساهیؾوسم ‘ اکثش و ثیؾتش ہٌذو

خیغے هوبهبت کی صیبست اوس گٌگب ًذی هیں هخقوؿ پوخب کب اہتوبم ہوتب ہے۔ دوعشی ثڑی یبتشا 

کے (Mount Kailash)یبتشا ہے۔هبًغبعشووس تجت کے کیالػ پشثت (Manasarovar) هبًغبعشووس

هشیت واهغ تبصٍ پبًی کی ایک خھیل ہے۔یہ ًہ فشف ہٌذوإ ں ثلکہ ثذھغٹوں اوس خیٌیوں کے ًضدیک ثھی 

ایک هوذط هوبم ہے۔اط یبتشا کے هوهغ عے کیالػ پشثت کے اهشاف ًٌگے پبإں هواف 

اڑیغہ پش هٌؼوذہوًے ‘کبم هبًب خبتب ہے۔اى یبتشاإں کے ػالوٍ پوسیایک اہن  (Circumambulate)کشًب

چبس دھبم ‘یبتشا (Deoghar) خھبسکھٌڈ کی دیوگھش‘(Jagannadh Rath Yatra ) والی خگٌبتھ ستھ یبتشا

(Char Dham Yatra)یبتشا خگٌبتھ پوسی اوس ‘دواسکب‘ثذسی ًبتھ‘ خو هلک کے چبس هختلق هوبهبت 

۔ثڑی اہن هبًی خبتی ہیں‘ سکھتی ہےساهیؾوسم عے تؼلن   

 

 هوبفذ و پشوگشام

 

یبتشا اوسهیلے خبؿ هوبفذ کیلئے ہوتے ہیں خي کیلئے زغت ریل ‘ثشادساى وهي کے یہ تیوہبس

 :عشگشهیبں اًدبم دی خبتی ہیں

 

هوذط ؿغل‘ هزہجی خطبثبت‘ خلوط (Holy Bath)‘ هشثبًی‘هخقوؿ پوخب  (Yagna)‘ٍسوص(Upavasa)‘ 

 ۔(Circumambulating)هواف کشًب ‘(Katha) هقہ گوئی ‘ (Dan, Dakshina)فذهہ و خیشات

 

 : ثؼل تیوہبس کے هوهغ عے اوس ثھی خقوفی پشوگشام ہوتے ہیں خیغے



 

کے تست اًدبم دی خبًے والی هزہجی عشگشهیبں خي  (Garodtsav) ثشھن اتغو کے دوساى گشوڈاتغو *

۔م صًذگی گزاسًے کے لئے کی خبتی ہےکی افل ثٌیبد وٍ دػب ہے خو ایک پبکیضٍ اوسثبخال  

 

ہے ۔ خواتیي  (Kalash Yatra) سیبعت چھتیظ گڑھ کی ساخن کوجھ کی توشیجبت هیں ایک کلؼ یبتشا *

اپٌے عشوں پش هخقوؿ ثشتي لئے ایک هٌذس تک خبکش واپظ اعی هوبم کو واپظ ہوتی ہیں خہبں عے 

۔اًہوں ًے اپٌی یبتشا ؽشوع کی تھی  

 

اوس یبتشاإں کے هسشکبت و اثشات هیلوں‘ تیوہبسوں  

 

سوزبًی اوس اخالهی تشهی کیلئے عودھی ‘اى هزہجی توبسیت هیں اًدبم پبًی والی سعوهبت اوس هٌبعک 

خبعکتی ہیں۔ہش هیلے اوسیبتشا کبکوئی ًہ کوئی هوقذ اوس هسشک ہوتب ہے۔اوس خت اط هوقذ کے تست 

اى کی افلیت کب پتب چلتب ہے۔اگش هوقذ ًگبہوں اًدبم دی خبًے والی عشگشهیوں کو دیکھب خبتب ہے تو 

عے اوخھل ہوخبئے اوسثظ توشیجبت اوس عشگشهیوں پش ًظش ہو تو اى کی کوئی اہویت هسغوط ًہیں ہو 

گی ۔ هتؼیي هوقذ کے تست کوئی کبم ہو تو الصهبًاط کے ًیت اوس ػویذت کی هٌبعجت عے اثشات هشتت 

اعی لئے ہویں ًظش آتے ہیں کہ اى کب ثبهوقذ کبم اى کی ہوتے ہیں۔هؼبؽشٍ هیں ہش پیؾہ کے هبہشیي 

ؽخقیت کو اط پیؾے کے هطبثن ڈھبل دیب ہے۔ اط لسبظ عے ہٌذوعتبى هیں هٌبئے خبًے والے ہش 

یبتشا اوس هیلے کب کوئی ًہ کوئی هوقذ ہوتب ہے خظ کیلئے هختلق هغن کی ػجبدات اوس سعوهبت ‘تیوہبس

پش اخوبلی ًظش ڈالی خبئے توزغت ریل هوبفذ اوس هسشکبت وامر  کب اہتوبم کیب خبتب ہے۔ اگش اى عت

 : ہوتے ہیں

 

*  ثشائیوں کب اصالہ *  ؿشثب کی خجش گیشی *  گٌبہوں کی هؼبكی *  اخالهی ثہتشی *  سوزبًی علش  *

وػع و *  فذهہ و خیشات کے هضاج کب كشوؽ *  ًیکی کی خبهش فؼوثتیں خھیلٌب *  ًیکیوں کب كشوؽ 

اپٌوں کی هسجت اوس ‘خذا کی سمب کیلئے وهت*  کبس خیشکیلئے اختوبػی خذوخہذ *  قول ًقیست کبز

وػع و ًقیست کے لئے *  ) ثطوس خبؿ لوجی یبتشاإں اوسدوس دساص کے هیلوں کیلئے(هبل خشچ کشًب 

۔هزہجی ؽخقیبت عے ساہٌوبئی  

 



ے ثشادساى وهي پش کیب لہزا یہ دیکھٌب چبہئے کہ فذیوں عے هٌبئے خبًے والی اى هزہجی سعوهبت ک

سوزبًی اوس اخالهی اثشات هشتت ہوسہے ہیں؟کغی ثھی هیلے اوس یبتشا عے كبسؽ ہوًے کے ثؼذ کیب 

ثشائیوں عے دوسی اوس ًیکیوں عے هشثت کب وہی زبل سہتب ہے؟ خظ هشذ اى هزہجی توبسیت هیں ؿشثب 

ثھی پڑوط اوس هشیت کے سؽتہ  کیلئے فذهہ و خیشات اوس هؼبم کب اہتوبم کیب گیب تھب کیب اعکے ثؼذ

داسوں کی ویغی ہی خجش گیشی کی خبتی ہے؟خظ هشذ عت لوگوں ًے کثیش تؼذاد هیں خوغ ہوکش خذا 

کوخبًٌے اوس عودھٌے کی کوؽؼ کی تھی کیب اعکے ثؼذ ثھی وٍ هل خل کش خذا کوخبًٌے اوس 

هزہجی سعوهبت کی  عودھٌے اوس اط کی هشمی کے هطبثن صًذگی گزاسًے کی کوؽؼ کشتے ہیں؟ توبم

اًدبم دہی عے یہ اوس اعطشذ کے کئی عواالت عبهٌے آتے ہیں کہ کہبں کظ هغن کی اًلشادی و اختوبػی 

تجذیلیبں سوًوب ہوسہی ہیں؟ یہ عواالت خبئضٍ و ازتغبة کب توبمہ کشتے ہیں خي کی هشف ثشادساى وهي 

۔کو هتوخہ کشًب چبہئے  

 

کی خبسہی ہیں۔ خي عے ثخوثی وامر ہوخبئے گب کہ زح  اط تٌبظش هیں زح کی هختقش تلقیالت پیؼ

‘ ایک ثبهوقذ وهوذط علش ہے خو سوزبًی اوس اخالهی استوبء کیلئے اختیبس کیب خبتب ہے ۔ تیوہبسوں 

زح کی اى تلبفیل ‘هیلوں اوس خبتشوں عے هتؼلن اوپش خو اہن اهوس ثطوس عواالت پیؼ کئے گئے ہیں

 ۔ هیں اى کے خواثبت ثھی هلیں گے

 

؟زح کیبہے  

 

زح کے لـوی هؼٌی اسادٍ کشًے کے ہیں۔دیٌی لسبظ عے زح کے هؼٌی یہ ہیں کہ ہللا کے گھش کب هقذ 

هبلی اوس هلجی ػجبدت کب ایک هدووػہ ہے۔توشیجبً پبًچ ہضاس عبل هجل کی ثبت ہے کہ ‘ ثذًی‘ کشًب۔ زح هولی

ؼجہ کی تؼویش کب زکن دیب تھب۔آپ ؑ ًے اپٌے خبًہ ک‘ہللا تؼبلٰی ًے اپٌے پیـوجش زنشت اثشاہین ؑ کو اپٌے گھش

ثیٹے زنشت اعوبػیل ؑ کے ہوشاٍ خبًہ کؼجہ کی تؼویش كشهبئی۔اط هشذ یہ دًیب کی پہلی ػجبدت گبٍ ثٌی 

 :خیغب کہ هشآى هیں کہب گیب

 

َل ثَْیٍت ُوِمَغ لِلٌَّبِط لَلَِّزْی ثِجَکَّۃَ ُهجَبَسکبً َوھًُذی لِّْلَؼبلَِوْیيَ   اِىَّ أَوَّ

 



ے ؽک عت عے پہلی ػجبدت گبٍ خو اًغبًوں کے لئے تؼویش ہوئی وٍ وہی ہے خو هکہ هیں واهغ ث

آل (ہے۔اط کو خیش و ثشکت دی گئی تھی اوس توبم خہبں والوں کے لئے هشکض ہذایت ثٌبیب گیب تھب 

 (۶۶:ػوشاى

 

 :اط هوهغ عے زنشت اثشاہین ؑ ًے یہ دػب كشهبئی

 

َب َواْخَؼْلٌَب ُهْغلَِویْ  ْغلَِوۃً لََّک َوأَِسًَب َهٌَبِعَکٌَبَسثٌَّ ۃً هُّ یَّتٌَِب أُهَّ ِزْینُ  ِي لََک َوِهي ُرسِّ اُة الشَّ َوتُْت َػلَْیٌَآ اًََِّک أًََت التَّوَّ  

 

ہویں اپٌب كشهبًجشداس ثٌب اوس ہوبسی اوالد هیں ثھی كشهبًجشداس اهت پیذ كشهب اوس ہویں ! اے ہوبسے سة

وس ہوبسی توثہ هجول كشهب یویٌبًتو ثہت صیبدٍ توثہ هجول کشًے واال ہوبسی ػجبدت کے هشیوے عکھال ا

الجوشٍ(ًہبیت هہشثبى ہے  : ٕٔ۲) 

 

 :اعکے ثؼذ ہللا تؼبلٰی ًے عیذًب اثشاہین ؑ کو یہ زکن دیب

 

ْینٍ َوأَرِّى كِْی الٌَّبِط ثِبْلَسحِّ یَؤْتُوَک ِسَخبالً َوَػلَی ُکلِّ َمبِهٍش یَؤْتِْیَي ِهي ُکلِّ كَحٍّ َػوِ   O  ْلِّیَْؾہَُذوا َهٌَبكَِغ لَہُن … 

 

اوس لوگوں کو زح کیلئے ارى ػبم دے دو کہ وٍ توہبسے پبط ہشدوس دساص هوبم عے پیذل اوس اوًٹوں پش 

السح(عواس آئیں۔تبکہ وٍ كبئذے دیکھیں خو یہبں اى کے لئے سکھے گئیں ہیں  : ۲ٕ۔۲ٕ ) 

 

ػجذ ہللا ثي ػوؓش عے سوایت ہے کہ ہللا کے سعوؐل یوں زح دیي اعالم کب ایک اہن تشیي سکي ثٌب۔ زنشت 

۔لیکي زح توبم )ثخبسی(صکوح اوس زح‘سوصٍ‘ًوبص‘ًے كشهبیب اعالم کی ثٌیبد پبًچ چیضوں پش ہے۔توزیذ

هغلوبًوں پش كشك ًہیں ہے ثلکہ فشف اى ثبلؾ هشدوں اوس ػوستوں پش خو زح کو خبکش آًے کب خشچ 

بتب ہےثشداؽت کشعکتے ہوں ۔ہللا تؼبلٰی كشه : 

 

َوَهي َکلََش كَبِىَّ ہللّاٰ َؿٌِیٌّ َػِي اْلَؼبلَِوْیيَ  َػلَی الٌَّبِط ِزحُّ اْلجَْیِت َهِي اْعتَطَبَع اِلَْیِہ َعجِْیالً  .…  



 

تک پہٌچے کی اعتطبػت سکھتب ہو وٍ اط کب زح ) کؼجہ(اوس لوگوں پش ہللا تؼبلٰی کب یہ زن ہے کہ خو اط 

آل (خبى لیٌب چبہئے کہ ہللا تؼبلٰی توبم خہبں والوں عے ثے ًیبص ہے  کشے اگش کوئی ا ًکبس کشے تو

 (۶۲ :ػوشاى

 

 زح کی كنیلت

 

 : زح کی كنیلت عے هتؼلن سعول ہللا ؐ ًے كشهبیب

 

خظ ؽخـ ًے ہللا کے لئے زح کیب اوس اط دوساى کوئی كسؼ گوئی کی ًہ کوئی ثشا کبم تو وٍ گٌبہوں 

ثخبسی(خظ هشذ اط کی هبں ًے اعے خٌن دیب تھب۔ عے اط هشذ پبک و فبف واپظ لوٹے گب ) 

 

زنشت اثوہشیشٍ عے سوایت ہے سعول ہللا فلی ہللا ػلیہ وعلن ًے كشهبیب کہ خو ؽخـ زح ثیت ہللا 

کے اسادے عے سواًہ ہوتب ہے اط کی عواسی ختٌے هذم چلتی ہے ہش هذم کے ػوك ہللا تؼبلٰی اط کب 

یکی لکھ دیتب ہے اوس ایک دسخہ خٌت هیں اط کے لیے ثلٌذ ایک گٌبٍ هٹبدیتب ہے۔ اط کے لیے ایک ً

کشدیتب ہے۔ خت وٍ ؽخـ ثیت ہللا هیں پہٌچ خبتب ہے اوس وہبں هواف اوس فلب و هشوٍ کی عؼی کشتب ہے 

پھش ثبلوں کب زلن کشتب ہے تو گٌبہوں عے ایغب پبک وفبف ہوخبتب ہے خیغب هبں کے پیٹ عے پیذا ہوًے 

ہیتتشؿیت وتش( کے دى تھب۔   ۔(

 

 زح کے كشائل و واخجبت

 

زح کے لئے چٌذ چیضیں مشوسی ہیں اى کے اختیبس کئے ثـیش زح پوسا ًہیں ہوتب۔اى هیں کچھ كشائل 

ازشام ) ٔ(ہیں اوس کچھ واخجبت۔اى کی تلقیل اعطشذ ہے۔ زح کے كشائل هیں پبًچ چیضیں ؽبهل ہیں 

ػوستوں اوس مؼیلوں کے ػالوٍ ثبهی ) ٖ(یبم هیذاى ػشكبت هیں ه) ٕ(ثبًذھ کشًیت کشًب اوس تلجیہ پڑھٌب

فلب اوس هشوٍ کی عؼی کشًب ) ۵(هواف صیبست کشًب ) ۴(لوگوں کیلئے ًوبص كدش هضدللہ هیں ادا کشًب 

) ٕ(ثبًذھٌب ) ًیت(هیوبت عے ازشام ) ٔ(۔ اط کے واخجبت هیں عبت چیضیں ؽبهل ہیں )ثخبسی و هغلن(

تیٌوں ) ۴(کی سات هضدللہ هیں گزاسًب ) هشثبًی(والسدہ دط ر) ٖ(ؿشوة آكتبة تک ػشكبت هیں هیبم 



عبسے عش کے ثبل ) ۶(گیبسٍ اوس ثبسٍ روالسدہ کی سات هٌی هیں گزاسًب ) ۵(خوشات کو کٌکشیبں هبسًب 

هغلن(هواف وداع کشًب ) ۲(چھوٹے کشًب یب عش هٌڈاًب   ۔(

 

ھُنَّ ازشام کے هبًے ثـیش علے ہوئے علیذ کپڑے کے  -افطالزبت کی ومبزتیں
ہیں۔تلجیہ هؼٌی لَجَّیَک اللّٰ

کؼجہ کے اهشاف چکش لگبًب۔فلب و هشوٍ ‘ هکہ کے هوبهبت۔هواف‘هضدللہ اوس هٌی ‘کہٌب۔ػشكبت ….لَجَّیک

خو ‘دو پہبڑیبں ہیں اى کے دسهیبى دوڑ لگبًب۔هیوبت کے هؼٌی وٍ هوبم خہبں عے زبخی ازشام ثبًذھتب ہے

وٍ هوبم ہے خہبں پش ؽیطبى ًے زنشت ‘ ہے۔خوشات ہش هلک کے هغلوبى کے لئے الگ الگ ہوتب

۔اثشاہین ؑ کو ثہکبیب تھب  

 

خت ایک هغلوبى ازشام ثبًذھ لیتب ہے تو اط کے لئے الصم ہوخبتب ہے کہ وٍ زغت ریل کبم  –هوٌوع کبم 

خغن کے کغی زقے عے ثبل ) ٔ(کشًے عے عختی عے سک خبئے یؼٌی یہ عت کبم هوٌوع ہیں۔

هشد کب خغوبًی ) ۵(هشد کب عش کو ڈھبًپٌب ) ۴(خوؽجولگبًب ) ٖ(ًبخي تشاؽٌب ) ٕ(هوًڈھٌب کبًٹٌب یب ‘اکھبڑًب 

خٌگلی خبًوس کب ؽکبس کشًب یب ؽکبس کشًے هیں کغی کی ) ۶(ڈھبًچے کے هطبثن ثٌب علے کپڑے پہٌٌب 

) ۶(تیں کشًب ثیوی کب ثوعب لیٌب یب ؽہوت کی ثب) ۲(ًکبذ کشًب یب کشاًب ‘ پیـبم ًکبذ ثھیدٌب) ۲(هذد کشًب 

ثخبسی و هغلن(ثیوی عے ہن ثغتشی کشًب  ۔(

 

 زح کب هشیوہ

 

ہٌذوعتبى عے خبًے والے هغلوبى زح کے لئے توشیجبً چبلیظ دى هیبم کشتے ہیں۔صیبدٍ دى هکہ هیں 

اعالهی عبل کب ‘ گزاستے ہیں اوس کچھ دى هذیٌہ هٌوسٍ هیں۔ زح فشف پبًچ دى کب ہوتب ہے خوری السدہ 

تبسیخ تک ہوتب ہے۔پہلے دى ازشام ثبًذھٌب اوس هٌی هیں هیبم۔دوعشے  ٕٔعے لیکش  ۲اعکی ‘ آخشی هہیٌہ 

خوشات کو کٌکشیبں هبسًب۔تیغشا دى هٌی پہٌچ کش دوعشے خوشات پش ‘ هضدللہ سواًگی‘دى ػشكبت هیں هیبم

 هواف صیبست اوسعؼی کشًب۔چوتھب دى خوشات پش کٌکشیبں‘ عشهٌڈاًب‘هشثبًی دیٌب‘کٌکشیبں هبسًب

هٌی هیں هیبم اوس هواف ‘رکش اوس دػبإں کب اہتوبم۔پبًچواں دى خوشات پش کٌکشیبں هبسًب‘هبسًباوسػجبدات 

ًوبصوں اوس ثہ کثشت تلجیہ اوس دػبإں کب اہتوبم ہوتب ہے۔ثویہ ‘ صیبست۔اى پبًچ دًوں هیں خہبں ثھی هیبم ہو 

خی هوبهبت کی صیبست ثھی۔ اوسزبخی لوگ ایبم هیں ػوشٍ اوس دیگش ػجبدات کب اہتوبم کیب خبتبہے اوس تبسی

۔چٌذ دى هذیٌہ هٌوسٍ خبتے ہیں اوس ہللا کے آخشی ًجی هسوذ هقطلی ؐ پش دسود و عالم ثھیدتے ہیں  

 



 زح کی ػجبدات اوس اثشات کب خبئضٍ

 

 : زح کے اط هختقش عے تؼبسف کے ثؼذ آئیے اى توبم هٌبعک اوسػجبدات کے اثشات کب خبئضٍ لیں

 

زح ایک ایغی ػجبدت ہے خظ کب آؿبص ایک سوزبًی علش عے ہوتبہے ۔ دًیب  -وزبًی علشزح ایک س (ٔ)

کے کوًے کوًے عے هکہ آًے والے ہش هغلوبى کب علش کب اپٌب ایک الگ ہی سوزبًی تدشثہ ہوتب 

کوئی ثسشی ساعتے عے تو کوئی ہوائی ساعتے عے هکہ پہٌچتب ہے۔ یوں ‘ہے۔کوئی صهیٌی ساعتے عے

غے ہی ثڑا دؽواس سہتب ہے لیکي ایک ایغب علش خو ہضاسوں هیل دوس ہو اوس توشیجبً چبلیظ تو لوجب علش وی

ہش كشد عے ثڑے ؽذیذ توبمے کشتب ہے۔اعکب ایک توبمہ هسجتوں ‘دًوں کے هیبم کے ثؼذ پوسا ہوتب ہو 

کبسوثبس کی ؿشك خي خي عے لگبإ ہے اى عت عے کٹ کش ہللا ‘وهي کی ‘کی هشثبًی ہے۔اپٌوں کی 

۔خبًت علش کشًب ہےکی   

 

خت کوئی ؽخـ اپٌی واخجی هسجتوں کی هشثبًی دیتب ہے تو اعکے اًذس ثؼل فلبت اص خود پیذا ہوتے 

ہیں یب پھش دھٌذالئی ہوئی فلبت اخبگش ہوخبتی ہیں۔خیغے کغی ًے اپٌب هبل اوس وهت لگب کش گھش تؼویش 

وں کے صیبدٍ ہوتی ہے۔ هطلت یہ اط گھش عے هسجت اوس لگبإ کی کیلیت ثہ ًغجت دوعشے گھش‘کیب ہو

کہ اگش کوئی ؽخـ اپٌی ػضیض تشیي چیضیں هشثبى کشے تو خذا عے اعکی هشثت ایک الصهی ہوخبتی 

ہے۔ وٍ عت عے کٹ کش ہللا کب ہوخبتب ہے گویب اط ًے ػبسمی هوس توعت کھو دیب لیکي ہویؾہ کیلئے 

ے اًذسہللا کی ػجبدت کیلئے ثڑی یکغوئی ہللا کو پبلیب۔ یہی ػضیض تشیي چیضوں کی هشثبًی ہے خو ا عک

ًشم هضاخی اوس صہذ خیغی خوثیبں پشواى چڑھتی ‘ سزوت‘ؽلوت‘ اوس دلچغپی پیذا کشدیتی ہے او سهسجت 

۔ہیں خو کہ زح خیغی ػجبدت کیلئے هطلوة ہیں  

 

تے ہیں۔ زح کب ایک تقوس یہ ثھی دیب گیب کہ زبخی دسافل ہللا تؼبلٰی کے هہوبى ہو –ہللا کے هہوبى  (ٕ)

 :ہللا ًے اًہیں ثطوس خبؿ ثالتب ہے تبکہ اًہیں پبک و فبف کشکے اوس اپٌی ًؾبًیبں دکھال کش ثھیح دے

 

 … لِّیَْؾہَُذوا َهٌَبكَِغ لَہُنْ  .…

 

السح(تبکہ وٍ كبئذے دیکھیں خو یہبں اى کے لئے سکھے گئیں ہیں   ۔(۲ٕ:



 

 کے هہوبى کہب ہے۔خت عت هہوبى ہیں اوس چٌبًچہ ہللا کے سعوؐل ًے زح اوس ػوشٍ کشًے والوں کو ہللا

آهذ ثھی ایک ہی هوبم پش ہے اوس اى کب هیضثبى ثھی ایک تو رہي و هلت پش اًغبًی هغبوات کے ؽبًذاس 

‘ گوسا ہو کہ کبال‘اثشات هشتت ہوخبتے ہیں۔ ہش ؽخـ دوعشے کو دیکھ کش چبہے وٍ اهیش ہو ؿشیت 

ودھتب ہے کہ وٍ اى کب زقہ ہے اوس وٍ اعکے اپٌے یہ ع‘تشهی یبكتہ هلک عے ہو کہ ؿشیت هلک عے

۔ہیں  

 

اط زح کی ادائیگی کیلئے عت عے صیبدٍ مشوسی چیض توبم هسجتوں کی  –هسجتوں کی هشثبًی  (ٖ)

هشثبًی ثتبئی گئی۔ اط هشثبًی کے ثـیش ًہ کوئی اپٌے گھش عے ًکل عکتب ہے اوس ًہ ہی دوس دساص هوبم 

ے عبتھ خذا کی ػجبدت کشعکتب ہے۔ اگش آپ ؿوس کشیں تو هسغوط پش کئی دًوں تک هسٌت او سهؾوت ک

ہوگب کہ افل هیں یہی ػجودیت کی هؼشاج ہے کہ ثٌذٍ اپٌے خذا کے لئے اپٌب عت کچھ هشثبى کشدے۔ اط 

کے دل هیں عت عے ثڑھ کش اعی خبلن کی هسجت ہو کیوں کہ اط کی صًذگی کب ایک ایک لوسہ خبلن 

لہزا اگش کغی ‘ س پبًی اوس خیٌے کے وعبئل عجھی خذا ہی ًے تو دےئے ہیںؿزا او‘یہ ہوا‘ہی کی دیي ہے

عے ؽذیذ هسجت کشًی ہے تو ثظ اپٌے خذا عے۔ خت یہ هسجت ہو تو کغی اوس کی هسجت زذیں ًہیں 

پھالًذیں گی۔ ًہ کوئی ؽخـ اپٌی ثیوی ثچوں کی هسجت هیں کشثشائیوں هیں هلوث ہوگب اوس ًہ ہی اپٌے 

وں پش ظلن کشے گب۔ دیي اعالم ًے ایک عچے ایوبى والے کیلئے ایغی هسجت الصهی هلبد کی خبهش لوگ

 :هشاس دی ہے

 

…. ِ
ّٰ  َوالَِّزْیَي آَهٌُوْا أََؽذُّ ُزجّبً ِّلِّ

 

الجوشٍ( خو لوگ ایوبى الئے ہیں وٍ عت عے ثڑھ کش ہللا عے هسجت کشتے ہیں   ۔ (۶۵ٔ:

 

(۴) ثھش کی ػجبدتوں هیں زح کی ػجبدت ایک خبؿ هوبم آپ ًے هسغوط کیب ہوگب کہ دًیب  –زبلت ازشام 

سکھتی ہے کیوًکہ ہش هغلوبى ایک خیغے لجبط هیں هلجوث سہتب ہے۔الکھوں کے هدووػہ هیں آپ خذھش 

ہش هشف ہش خگہ علیذ لجبط هیں هلجوث هشد وخواتیي۔ ‘ علیذ عوٌذس ًظشآئے گب‘ ثھی ًظش دوڑائیں 

کپڑا ہوتب ہے۔اعکے ثبًذھٌے کے ثؼذ ایک هغلوبى پش کئی خیغے کہ آپ ًے پڑھب ازشام ثـیش علہ ہوا 

ًبخي تشاؽٌب ‘ کبًٹٌب یب هوًڈھٌب ‘چیضیں هوٌوع ہوخبتی ہیں ۔خیغے خغن کے کغی زقے عے ثبل اکھبڑًب 

ثیوی کب ثوعب لیٌب یب ؽہوت کی ثبتیں کشًبیبہن ثغتشی کشًب۔اى توبم ‘ هشد کب عش کو ڈھبًپٌب ‘خوؽجولگبًب‘ 

دئے هسغوط کشیں گے کہ ایک هشدٍ خیغے ہوتب ہے ثبلکل اعی هشذ ایک صًذٍ اًغبى اهوس پش ؿوس کی



عے هطبلجہ کیب خبسہب ہے تبکہ وٍ اپٌی هوت کو یبد کشے۔ایک دى خت وٍ هشخبئے گب اط کی زبلت ایغی 

ہی ہوگی۔هوت وآخشت یبددالًے کب اط عے ثڑھ کش کوئی اوس ػولی هشیوہ کیب ہوعکتب ہے؟ اوس خت 

؟ٌی هوت یبد ہو تو وٍ کیوًکشگٌبٍ کشے گب اوس کیوں دوعشوں پش ظلن کشے گبکغی کو اپ  

 

اوس خت آپ الکھوں اكشاد کو ایغی ہی زبلت هیں دیکھیں تو هسغوط کشیں گے کہ عت کے عت ایک 

خگہ خوغ ہیں اوس ایک دى ایغب مشوس آئے گب کہ خظ خذا ًے آج یہبں لوگوں کو خوغ کیب ہے وٍ عبسے 

ں کو ایک دى مشوس خوغ کشے گب اوس اى کی صًذگیوں کے ثبسے هیں پوچھ گچھ کے عبسے اًغبًو

۔کشے گب  

 

ب َکَغجَْت َوہُْن الَ یُْظلَُووىَ   كََکْیَق اَِرا َخَوْؼٌَبہُْن لِیَْوٍم الَّ َسْیَت كِْیِہ َوُوكِّیَْت ُکلُّ ًَْلٍظ هَّ

 

ظ کے آًے هیں کوئی ؽک ًہیں اوس اط وهت کب عوچو خت ہن توبم اًغبًوں کو خوغ کشیں گے اط دى خ

آل ػوشاى(ہش ہش هتٌلظ کو اط کی کوبئی کب پوسا ثذلہ دیب خبئے گب اوس کغی پش رسٍ ثشاثش ظلن ًہ ہوگب  : 

 ۔(۵ٕ

 

ػویذۂ آخشت کے واهؼہ ہوًے کب یہ ایک ػولی هظبہشٍ ہے۔ اوس خت کوئی ؽخـ اط ػولی هشیوے عے 

ب ہے ثلکہ یہ ثھی یویي ہوخبتب ہے کہ خذا ایک دى گزستب ہے تو ًہ فشف اعے اپٌی هوت کب ازغبط ہوت

۔عت کو خوغ کشًے واال ہے  

 

ػشكبت هیں هیبم زح کب عت عے ثڑا سکي ہے ۔ سعول ہللا ؐ ًے یہی پیـبم دیب کہ السح  –وهوف ػشكہ  (۵)

اط کب زقول ‘ػشكہ یؼٌی ػشكہ هیں هیبم ہی زح ہے۔ خظ هوقذ کے لئے خذا ًے اپٌے ثٌذوں کو ثالیب 

ایک هوبم پش هیبم کشًے عے هوکي ہے۔خت الکھوں لوگ ایکذوعشے کو ایک ہی لجب ‘ے ایک عبتھ عت ک

خت خذا ‘ خت عت کی فذائیں اوس دػبئیں ایک خیغی ہوں گی‘ ط اوس ایک ہی کیلیبت هیں دیکھیں گے

تو ثالؽجہ ہش ایک کے دل هیں اپٌے خذائے ‘ کی ثضسگی و ثشتشی کی فذاإں عے كنب گوًح اٹھے گی

گ و ثشتش کی ػظوت و ہیجت سچ ثظ خبئے گی۔ اط کو یویي ہوخبئیگب کہ کظ ػظین تشیي اوس پبکیضٍ ثضس

ہغتی کب وٍ ثٌذٍ ہے۔اعی هیذاى ػشكبت هیں سعول ہللا ؐ ًے خو خطجہ زدت الوداع اسؽبد كشهبیب وٍ 

یب تک اًغبًوں کے اًہیں کیلیبت اوس ازغبط کی هکول تشخوبًی کشتب ہے۔ آؐپ کب یہ خطجہ سہتی دً



اًغبًی ػظوت کی یبد دہبًی اوس زووم اًغبًی کی پبعذاسی کی اًتہبئی ‘ اًغبًوں کے لئے مبثطہ اخالم

۔سوؽي دلیل ہے  

 

لوگو هیشی ثبت ؿوس عے عي لو هدھے ًہیں هؼلوم کہ تن عے اط عبل کے ثؼذ اط هوبم ػشكہ پش کجھی "

ہن ًے تن عت کو ایک ہی هشد و ػوست عے ! هل عکوں یب ًہیں۔لوگوہللا تؼبلٰی کب اسؽبد ہے کہ اے اًغبًو

پیذا کیب ہے اوس توہیں خبًذاًوں اوس هجیلوں هیں توغین کیب تبکہ تن ایک دوعشے کو پہچبى عکو۔ثے ؽک تن 

۔هیں عت عے صیبدٍ ػضت واال وٍ ہے خو ہللا عے صیبدٍ ڈسًے واالہو  

 

ًہ کبال گوسے ‘ وی کو ػشثی پشلوگو یبد سکھو ًہ کغی ػشثی کو ػدوی پش كوهیت زبفل ہے ًہ کغی ػد

عے اكنل ہے اوس ًہ گوسا کبلے عے ہبں ثضسگی اوس كنیلت کب هؼیبس ہے تو وٍ تووی ہے۔عت اًغبى 

خوى هبل ‘ هٹی عے ثٌبئے گئے ہیں ۔اة كنیلت اوس ثشتشی کے عت دػوے‘ آدؑم کی اوالد ہیں اوس آدؑم 

پبهبل ہوچکے ہیں۔اے لوگو ایغب ًہ ہو کہ  کے عبسے هطبلجے اوس عبسے اًتظبم هیشے پبإں تلے دكي اوس

اگش ایغب ہے تو هیں …..ہللا تؼبلٰی عے تن اط زبل هیں هلو کہ توہبسی گشدًوں پش دًیب کب ثوخھ لذا ہوا ہو 

خطجہ زدۃ الوداع…… ” (ہللا تؼبلی کے عبهٌے توہبسے کچھ کبم ًہ آعکوں  ۔(

 

ایک تبسیخی پظ هٌظش ہے۔خت ہللا تؼبلٰی ًے  یؼٌی خوشات کو کٌکشیبں هبسًب ۔اط کب –سهی خوشات  (۶)

زنشت اثشاہین ؑ کو یہ خواة هیٌیہ دکھبیب کہ وٍ اپٌے ثیٹے زنشت اعوبػیل ؑ کورثر کشسہیں ہیں تو 

 : اًہوں ًے ایک دى اپٌے ثیٹے عے پوچھب

 

ب ثَلََؾ َهَؼہُ الغَّْؼَی هَبَل یَب ثٌَُیَّ آًِِّی أََسی كِْی اْلَوٌَبِم أًَِّیٓ  هَبَل ٰیٓؤَثَِت اْكَؼْل َهب تُْئَهُش   أَْرثَُسَک كَبًظُْش َهبَرا تََشی كَلَوَّ

بثِِشْیيَ  ُ ِهَي القَّ  فلے َعتَِدُذًِْی اِى َؽآَء ہللاَّ

 

اثشاہین ؑ ًے کہب ثیٹب ) ایک سوص(اوس خت وٍ لڑکب اط کے عبتھ دوڑ دھوپ کشًے کی ػوش کو پہٌچ گیب تو 

ھے رثر کشسہب ہوں تو ثتب تیشا کیب خیبل ہے؟ اط ًے کہب اثب خبى خو هیں خواة هیں دیکھتب ہوں کہ هیں تد

القبكبت(کچھ آپکو زکن دیب خبسہب ہے اعے کش ڈالیے آپ اًؾبء ہللا هدھے فبثشوں هیں عے پبئیں گے  : 

 ۔(ٕٓٔ

 



خت اثشاہین ؑ اپٌے چہیتے ثیٹے کو رثر کشًے لے خبسہے تھے تو ساعتے هیں ؽیطبى ًے آؑپ کو ثہکبًے 

ؽؼ کی اوس خہبں خہبں اط ًے ثہکبیب آؑپ ًے اط پش کٌکشیبں هبسیں۔گویب اپٌے ػول عے یہ پیـبم کی کو

دیب کہ هیشے ًضدیک هیشے سة کبم زکن ػضیض ہے چبہے هیشے اکلوتے ثیٹے کی خبى کیوں ًہ هشثبى 

کے  کشًی پڑے۔خي هوبهبت پش زنشت اثشاہین ؑ ًے کٌکشیبں هبسیں تھیں اًہیں هوبهبت پش هختلق عبئض

تیي عتوى سکھے گئے ہیں اوس زبخی کے لئے مشوسی ہے کہ الگ الگ دى اى تیي عتوًوں پش کٌکشیبں 

هبسے۔اعطشذ فذیوں پشاًے زنشت اثشاہین ؑ کے ػول کو دہشاتے ہوئے ہش ؽخـ یہ اػالى کشتبہے 

سهنجوه کہ وٍ ثھی صًذگی ثھش ؽیطبى کے ثہکبإے هیں ًہیں آئے گب وٍ اپٌے خذا کی ثے پٌبٍ هسجت او 

اسادوں عے ؽیطبى کے هٌقوثوں کو ًبکبم کشدے گب۔ًلظ االهبسٍ پش هکول هبثو کی یہ ایک ػولی تشثیت 

۔ہے  

 

زنشت اثشاہین ؑ کے لئے ہللا تؼبلٰی کی خبًت عے صثشدعت آصهبئؼ تھی کہ ایک اکلوتی  -هشثبًی (۲)

اوس ثیٹے کو رثر کشًے  اوالد کو اط کی ساٍ هیں هشثبى کشدے۔خت آپ ؑ اط کے لئے ثھی سامی ہوئے

کیلئے صهیي پش لٹبدیب تو ہللا تؼبلٰی ًے زنشت اعوبػیل ؑ کی خبى ثچبلی اوس اى کے ثذلے ایک دًجہ رثر 

 :ہوگیب۔زنشت اثشاہین ؑ کے اط ػضیوت والے ػول کو هشآى هدیذ ًے اط هشذ ثیبى کیب ہے

 

ب أَْعلََوب َوتَلَّہُ لِْلَدجِْیيُ  O كَلَوَّ ْى یَّب اِْثَشاِہْینُ َوًَبَدْیٌَبٍُ أَ   O َْإیَب ج اًَِّب َکَزلَِک ًَْدِضْی اْلُوْسِغٌِْیي ْهَت الشُّ اِىَّ ھََزا لَہَُو O هَْذ َفذَّ

 َوتََشْکٌَب َػلَْیِہ كِْی اْْلِخِشْیيَ O َوكََذْیٌَبٍُ ثِِزْثرٍ َػِظْینٍ O اْلجاََلُء اْلُوجِْیيُ 

 

ہین ؑ ًے ثیٹے کو هبتھے کے ثل گشادیب اوس ہن ًے آخش کو خت اى دوًوں ًے عشتغلین خن کشدیب اوس اثشا

ًذا دی کہ اے اثشاہین ؑ تو ًے خواة عچ کشدکھبیب۔ہن ًیکی کشًے والوں کو ایغی ہی خضا دیتے ہیں۔یویٌبًیہ 

ایک کھلی آصهبئؼ تھی اوس ہن ًے ایک ثڑی هشثبًی كذیے هیں دے کش اط ثچے کو چھڑالیب۔اوس اعکی 

القبكبت(ے ثؼذ کی ًغلوں هیں چھوڑ دیتؼشیق و توفیق ہویؾہ کے لئ  ۔(ٖٓٔ -۲ٓٔ:

 

ہش هغلوبى ری السدہ کے دط تبسیخ کو زح کے هوهغ عے هکہ هیں ثھی اوس اگش ًہیں تو خہبں خظ هوبم 

پش سہتب ہے وہبں خبًوس هشثبى کشکے عیذًب اثشاہین ؑ ؑ کی هشثبًی کی یبد تبصٍ کشتب ہے۔وٍ خبًوس ًہیں ثلکہ 

کی هشثبًی کشتب ہے۔ ہش اط چیض کو هشثبى کشًے کب ػضم کشلیتب ہے خو ہللا کی  اپٌے خزثبت و ازغبعبت

هسجت کی ساٍ هیں زبئل ہوتی ہے۔ ہللا تؼبلٰی کو یہ پغٌذ ًہیں کہ ثظ خبًوس رثر کشکے اط هشثبًی کی یبد 

تبصٍ کی خبئے ثلکہ وٍ یہ چبہتب ہے کہ ہشهشثبًی دیٌے والے ؽخـ کی ًیک ًیتی اوس ًیک عیشت و 

داساط تک پہٌچےکش : 



 

َ لُُسوُهہَب َواَل ِدَهآُإھَب َولَِکي یٌََبلُہُ التَّْوَوی ِهٌُکنْ  َبَل ہللّاٰ  … لَي یٌَّ

 

السح(هگش اعے توہبسی تووی پہٌچتب ہے ‘ًہ اى کے گوؽت ہللا کو پہٌچتے ہیں ًہ خوى  ۔(۲ٖ:

 

ہیں۔وٍ دسافل اعی  آپ دیکھتے ہیں کہ هغلوبى ػیذ االمسی کے هوهغ پش خبًوسوں کی هشثبًی کشتے

هشثبًی کی یبد تبصٍ کشًے کے لئے ہے۔ اط یبد هیں هغلوبى عت کو ؽبهل کشلیتے ہیں۔چٌبًچہ هشثبى کئے 

ہوئے خبًوس کے گوؽت کے تیي زقے کئے خبتے ہیں۔ایک زقہ اپٌے لئے سکھ لیبخبتب ہے۔ایک اػضٍ 

یذ االمسی کے هوهغ عے کی واهشثب کیلئے اوس ایک زقہ ؿشثب هیں توغین کے لئے ہوتبہے۔اط هشذ ػ

۔خبًے والی هشثبًی هیں عت کو ؽشیک کشلیب خبتبہے  

 

(۲) خبًوس کی هشثبًی کے ثؼذ زلن یؼٌی عش کے ثبل کتشواًب یب هٌڈواًب مشوسی ہے۔خواتیي  -عش هٌڈواًب

کیلئے کچھ ثبلوں کب کتشًب کبكی ہے۔یہ ػول ایک ػالهتی هشیوہ ہے کہ خظ لوسہ عش عے ثبل خذے 

خذا کی اثذی ؿالهی عے خڑ گیب۔ ًہ فشف وٍ ثلکہ اط کی کوؽؼ ہوگی ‘ لوسہ عے ایک ثٌذٍ ہوئے اعی

۔کہ اط کی ًغل ثھی اعی خذا کی ؿالهی هیں اپٌی صًذگیبں ثغش کشے  

 

کؼجہ کے اهشف چکش لگبًے کو هواف کہتے ہیں۔ زح کشًے والے ہش ؽخـ کیلئے  -هواف (۶)

بئے۔خو لوگ مؼیق ہیں وٍ کشعی یب کغی کی هذد مشوسی ہے کہ وٍ کؼجہ کے اهشاف عبت چکش لگ

عے هواف کشعکتے ہیں۔لیکي کغی کو چھوٹ ًہیں۔ هواف کبػول ثھی کبكی هسٌت و تواًبئی چبہتب ہے۔ 

کؼجہ کب هواف افل هیں خذا کی هسجت هیں دیواًگی کبایک ػبلن عودھب خبعکتب ہے۔ ثٌذٍ اپٌے اهشاف و 

ًہ واس کؼجہ کے اهشاف چکش لگب سہب ہے۔ثبلکل خیغے پشواًہ اکٌبف کی دًیب عے ثبلکل ثے پشواٍ دیوا

۔ؽوغ کے اهشاف چکش لگبتب ہے  

 

اگش کوئی یہ ػول دیکھے توکہے کہ یہ کیب؟ آخش ہش چکش عے کیب زبفل ہوسہب ہے؟اوس خت عبتوں 

چکش هکول ہوں تو کیب زبفل ہوگب؟خذا کی ثضسگی اوس ثڑائی ثیبى کشتے ہوئے خت ثٌذٍ اعکے گھش کے 

شاف چکش لگبتب ہے تو اعکی هلجی و رہٌی کیلیبت پش ثڑا ؿیشهؼوولی اثش پڑتب ہے۔ خظ هشذ عے اه

عے اًغبى کے هلت و خغن پش اثشات هشتت ہوتے ہیں ویغے ہی یہ ایک خذائی زکن therapies هختلق

شاف اخالهی اوس تؼجذی اثشات هشتت کشتب ہے۔ اگش کؼجہ کے اه‘ سوزبًی‘پش هؾتول ػول ہے خو ًلغیبتی 



ہوًے والے ہش چکش کے عبتھ ثٌذۂ خذا کب یہ ازغبط اخبگش ہوتب سہے تو ثالؽجہ اط کی عبسی صًذگی خذا 

کیلئے دیواًہ واس کبم کشتے ہوئے گزسے گی۔ اط کے اط ػول عے یوں هؼلوم ہوگب کہ وٍ اپٌے سة 

ذ و ًبپغٌذ کی کے لئے دیواًہ واسہش کبسخیش کیلئے تیبس سہے گب۔اط کے ًضدیک اہویت لوگوں کی پغٌ

هؼبؽشٍ هیں ثھالئیوں کے كشوؽ اوس ثشائیوں کے ‘ ًہیں ثلکہ فشف خذا کی خوؽٌودی کی ہوگی۔عچ ہے

اصالہ کیلئے ایغے ہی دیواًوں کی مشوست ہے وسًہ ہن دیکھتے ہیں کہ اکثشہوؽوٌذوں کی ػبكیت تواى 

۔کے اپٌے گھشوں عے واثغتہ ہے  

 

ب ثھی ازغبط ًوبیبں ہوتب ہے اوس یہ ثھی کہ خذا کی ػجبدت کؼجہ کے اهشاف چکش لگبًے عے خہذ پیہن ک

هیں هسٌت و هؾوت اٹھبًی پڑتی ہے۔ خٌت کب ساعتہ آعبى ًہیں کہ ثظ کچھ اچھے کبم کشلو اوس خٌت هل 

خبئے گی۔اوس ًہ ہی خہٌن عے ثچٌب اتٌب آعبى ہے کہ کچھ داى دھشم کشدیب اوس ػزاة عے ثبلکل آصادی هل 

دًیب هیں خذا کی خبهش دیواًہ واس ػول چبہتے ہیں۔ثظ یہی ‘ خہٌن عے ًدبت گئی؟خٌت کب زقول اوس

ھُنَّ لَجَّیک
لَجَّیک الََؽِشیَک لََک لَجَّیک اِىَّ ‘ ازغبط اخبگش ہوتب ہے خت ثٌذۂ خذا کؼجہ کے اهشاف لَجَّیک اللّٰ

۔ےاْلَسْوَذ َوالٌِّْؼَوۃَ لََک َواْلُوْلک الَ َؽِشیَک لَک کہتے ہوئے چکش لگبتبہ  

 

زنشت اثشاہین ؑ کو ہللا تؼبلٰی ًے ثڑے عخت هشیووں عے آصهبیب۔  -فلب و هشوٍ کے دسهیبى عؼی (ٓٔ)

ہللا تؼبلٰی ًے اًہیں زکن دیب کہ وٍ اپٌی ثیوی اوس ؽیش خواس ثچے کوثبلکل عٌغبى ػالهہ هیں چھوڑ کش 

وس ؽیش خواس ثیٹے چلے خبئیں۔خیغے ہی زکن هال زنشت اثشاہین ؑ ًے اپٌی ثیوی زنشت ہبخشٍ ؑ ا

 :زنشت اعوبػیل ؑ کو چھوڑ کش چل دےئے۔یہ واهؼہ ثخبسی ؽشیق هیں اط هشذ ثیبى ہوا ہے

 

" ٍؑ اوس ثیٹے زنشت اعوبػیل ؑ خجکہ اثھی وٍ دودھ پی سہے ‘ زنشت اثشاہین ؑ  اپٌی ثیوی زنشت ہبخش

ٌغبى وادی هیں تھے لے کشآئے اوس اى کو اط خگہ چھوڑ دیب خہبں ثؼذ هیں صم صم ًکال۔هکہ کی ع

اعوهت کوئی ایک اًغبى ثھی هوخود ًہ تھب۔اوس ًہ کہیں پبًی پبیب خبتب تھب۔ زنشت اثشاہین ؑ ًے چوڑے کب 

ٍؑ کو دیب اوس واپظ سواًہ ہوئے۔وٍ  ایک تھیال خظ هیں کھدوسیں تھیں اوس پبًی کب هؾکیضٍ زنشت ہبخش

و؟اوس ہویں عٌغبى اوس ثے آة و گیب وادی اى کے پیچھے چلیں اوس کہٌے لگیں اے اثشاہین ؑ کہبں خبتے ہ

هیں چھوڑخبتے ہو؟ یہ ثبت زنشت ہبخشٍ ؑ ًے کئی هشتجہ کہی هگشزنشت اثشاہین ؑ ًے پلٹ کش ًہ 

ٍؑ ًے کہب کیب ہللا ًے آپ کو ایغب کشًے کب زکن دیب ہے؟خواة هیں اًھوں ًے ثظ  دیکھب۔آخش زنشت ہبخش

یہ ثبت ہے تو ہللا ہویں مبئغ ًہیں كشهبئے گب اوس پھش وٍ پلٹ اتٌب ہی كشهبیب کہ ہبں۔اط پش وٍ ثولیں اگش 

کش اپٌے ثیٹے کے پبط آ ثیٹھیں۔زنشت اثشاہین ؑ خت پہبڑ کی اوٹ هیں پہٌچے خہبں عے یہ هبں ثیٹب 

 :ًظش ًہ آتے وہبں کھڑے ہوکش ہللا تؼبلٰی عے ػشك کیب

 



یَّتِْی ثَِواٍد َؿیشِ  َآ آًِِّی أَْعَکٌُت ِهي ُرسِّ ثٌَّ َي الٌَّبِط  سَّ الَحَ كَبْخَؼْل أَْكئَذحً هِّ َب لِیُوِْیُووْا القَّ ِم َسثٌَّ ِرْی َصْسٍع ِػٌَذ ثَییتَِک اْلُوَسشَّ

َي الثََّوَشاِت لََؼلَّہُْن یَْؾُکُشوىَ   تَْہِوٓی اِلَْیِہْن َواْسُصْهہُن هِّ

 

ے هستشم گھش کے پشوسدگبس هیں ًے ایک ثے آة و گیب وادی هیں اپٌی اوالد کے ایک زقے کو تیش

پشوسدگبسیہ هیں ًے اط لئے کیب ہے کہ وٍ توبص هبئن کشیں۔لہزا تو لوگوں کے دلوں کو  پبط ال ثغبیب ہے۔

اثشاہین(اى کب هؾتبم ثٌب اوس اًہیں کھبًے کو پھل دے ؽبیذ کہ وٍ ؽکش گضاس ثٌیں   ۔(۲ٖ :

 

اعوبػیل ؑ پیبط کے هبسے زنشت اثشاہین ؑ کے دےئے ہوئے کھدوس اوس پبًی خت ختن ہوا اوس زنشت 

سوًے لگے تو زنشت ہبخشٍ ؑ کی هوتب ثے چیي ہو اٹھی اوس پبًی کی تالػ هیں وٍ دو پہبڑیوں کے ثیچ 

دوڑتی سہیں اط اهیذ کہ عبتھ کہ کہیں پبًی هل خبئے۔ایک هشف کی پہبڑی فلب پش چڑھتی پھش وادی 

خت کوئی ‘صدٍ ؽخـ دوڑتب ہے هیں اتش کش اپٌے ثبصو اٹھبکش اط هشذ دوڑتی خیغے کوئی هقیجت

لیکي کوئی ًظش ًہ آیب۔پبًی کی تالػ هیں ‘ًظش ًہ آیب تو پھش اط هشف کی پہبڑی هشوٍ کی هشف دوڑیں

دو پہبڑیوں کے دسهیبى زنشت ہبخشٍ ؑ ًے عبت هشتجہ دوڑ لگبئی۔اچبًک دیکھب کہ صم صم کے هوبم پش 

پبًی اثل سہب ہے۔زنشت ہبخشٍ ؑ كوساً وہبں ایک كشؽتہ اپٌے دوًوں ثبصوں عے صهیي کھود سہب ہے اوس 

پہٌچیں اپٌے ثچے کو پبًی پالیب اوس خود ثھی عیشاة ہوئیں۔یہی صم صم آج ثھی دًیب ثھش کے الکھوں 

اًغبًوں کو عیشاة کشسہب ہے۔خو لوگ زح خبتے ہیں وٍ خوة عیش ہوکش صم صم پیتے ہیں اوس اپٌے عبتھ 

۔ثھی اعے لے خبتے ہیں  

 

ٍؑ کی فلب و هشوٍ پہبڑیوں کے دسهیبى تڑپتے ہوئے دوڑًے کی ادا خذا کو اتٌی پغٌذ آئی  زنشت ہبخش

کہ سہتی دًیب تک اط کو خبسی کشدیب۔زح کے اہن اسکبى هیں عے ایک فلب اوس هشوٍ کے دسهیبى عؼی 

 :یؼٌی دوڑًب ثھی ہے۔ هشآى هدیذ هیں کہب گیب

 

 ِ
لَب َواْلَوْشَوحَ ِهي َؽَؼآِءِس ہللّاٰ َع َخْیشاً   اِىَّ القَّ َف ثِِہَوب َوَهي تَطَوَّ كََوْي َزحَّ اْلجَْیَت أَِو اْػتََوَش كاَلَ ُخٌَبَذ َػلَْیِہ أَى یَطَّوَّ

َ َؽبِکٌش َػلِْینٌ   كَبِىَّ ہللّاٰ

 

یویٌبًفلب اوس هشوٍ ہللا کی ًؾبًیوں هیں عے ہیں۔لہزا خو ؽخـ ثیت ہللا کب زح یب ػوشٍ کشے اط کے 

الجوشٍ(ًہیں کہ وٍ اى دوًوں پہبڑیوں کے دسهیبى عؼی کشلے  لئے کوئی گٌبٍ کی ثبت  ۔(۵۲ٔ:

 



زنشت ہبخشٍ ؑ ًے اپٌے ثیٹے کے لئے پبًی کے واعطے دو پہبڑیوں کے ثیچ دوڑ لگبئی تھی لیکي 

ثے هثبل هشثبًی اوس هوتب کی یبد ‘ہشهغلوبى پبًی کے لئے ًہیں اپٌی سوزبًی هبں کی ثے پٌبٍ خذائی هسجت

خذا ‘ ئے دوڑ لگبتب ہے۔اط کب ہش هذم اوس فلب اوس هشوٍ کے دسهیبى کب ایک ایک چکشتبصٍ کشًے کے ل

کی سمب اوس خوؽٌودی کو ظبہش کشتب ہے۔ خذا کے لئے خو لوگ خزثۂ ایثبس و هشثبًی عے کبم لیتے ہیں 

اوس اط کی آصهبئؼ هیں پوسے اتشتے ہیں خذا اى کی اداإں تک کوهسلوظ کشدیتب ہے۔ آج فلب اوس هشوٍ 

اعی زویوت کو ظبہش کشتی ہے ‘ کی پہبڑیبں اوس اى کے دسهیبى فذیوں عے چلی آسہی اًغبًوں کی دوڑ 

کہ ہللا واعطے هسجت اوساعکی خوؽٌودی کیلئے ًیک اػوبل کی اًدبم دہی اهتوں کو هثبلی اوس اى کے 

۔کبسًبهوں کو تبسیخی ثٌبدیتی ہے  

 

تلقیالت۔ آپ ًے هسغوط کیب ہوگب کہ ہش سکي  یہ ہیں اسکبى زح کی زکوت اوس اى کی دیٌی وتبسیخی

کی ادائیگی ایک خبؿ هوقذ کے لئے ہے۔اوس زح کشًے واال ہشهغلوبى اط کو ادا کشتب ہے۔اوس عبسے 

کے عبسے هغلوبى ثیک وهت عجھی اسکبى ادا کشتے ہیں۔یہ خذا کی هشف عے خبؿ اًؼبم ہے ایوبى 

کش اپٌی ثے پٌبٍ خذائی کے خلوے دکھبتب ہےوالوں کے لئے کہ اًہیں وٍ هہوبى کی زیثیت عے ثال : 

 

 … لِّیَْؾہَُذوا َهٌَبكَِغ لَہُنْ  O َوأَرِّى كِْی الٌَّبِط ثِبْلَسحِّ یَؤْتُوَک ِسَخبالً َوَػلَی ُکلِّ َمبِهٍش یَؤْتِْیَي ِهي ُکلِّ كَحٍّ َػِوْینٍ 

 

هوبم عے پیذل او اوًٹوں پش اوس لوگوں کو زح کیلئے ارى ػبم دے دو کہ وٍ توہبسے پبط ہشدوس دساص 

السح(عواس آئیں۔تبکہ وٍ كبئذے دیکھیں خو یہبں اى کے لئے سکھے گئیں ہیں  : ۲ٕ۔۲ٕ  ۔(

 

(ٔٔ) اط هشذ آپ هسغوط کشعکتے ہیں زح دسافل ایک ایغی ػبلوی ػجبدت ہے  -اهي کب هشکض‘ هکہ

ے کوًے عے خو خبؿ هوقذ اوس ایک خبؿ گشوٍ کے رسیؼہ اًدبم دی خبتی ہے۔لوگ دًیب کے کوً

لوگوں کے دکھ اوس تکبلیق کب ازغبط اوساًغبًی ‘آکش یہبں خذا کی هسجت و ػجبدت کب هظبہشٍ کشتے ہیں

هغبوات وثھبئی چبسٍ خیغے خزثبت اپٌے دلوں هیں صًذٍ کشلیتے ہیں۔ خذا کی ثے پٌبٍ سزوت کے پیؼ 

ذ ایک ایغے هوبم پش ہوئی ًظش هـلشت وسزوت کیلئے اپٌے ہبتھ دػبإں کیلئے اٹھبتے ہیں۔ اى عت کی آه

وہبں ‘ہے خو دًیب ثھش هیں اهي کب هشکض ثٌب ہواہے زبالًکہ اط کے اهشاف کے هوبهبت پش اهي هبئن ًہیں 

اًغبًی زووم کی پبهبلی آئے دى ہوتی سہتی ہے اوسلوگوں کی ثٌیبدی مشوسیبت کی تکویل ثھی ثڑی 

۔هؾکل عے ہوتی ہے  

 



َزَشهبً آِهٌبً َویُتََخطَُّق الٌَّبُط ِهْي َزْولِِہنْ أََولَْن یََشْوا أًََّب َخَؼْلٌَب  …. 

 

کیب یہ دیکھتے ًہیں کہ ہن ًے ایک پش اهي زشم ثٌبدیب ہے زبالًکہ اى کے گشدوپیؼ لوگ اچک لئے 

الؼٌکجوت(خبتے ہیں  ۔(۶۲:

 

 :لیکي هکہ هکشهہ اهي کب هشکض اوس خذا کی ثے ؽوبس ًؼوتوں کے زقول کب هوبم ثٌب ہوا ہے

 

َخَؼْلٌَب اْلجَیَت َهثَبثَۃً لِّلٌَّبِط َوأَْهٌبً  َواِرْ   … 

 

الجوشٍ(اوس ہن ًے اط گھش کو لوگوں کے لئے هشکض اوس اهي کی خگہ هشاس دیب   ۔(۵ٕٔ:

 

 :یہ وٍ هوبم ہے خو کجھی ثبلکل ایک فسشا تھب۔ زنشت اثشاہین ؑ ًے یہبں اپٌی اوالد کوثغبیب اوس دػب کی

 

ِ َواْلیَْوِم اْلِخشِ  ةِّ اْخَؼْل ھَزا ثَلَذاً آِهٌبً َواْسُصْم أَْھلَہُ ِهَي الثََّوَشاتِ َواِْر هَبَل اِْثَشاِہْیُن سَ  ٌْہُن ثِبِّّلٰ َهْي آَهَي ِه  … 

 

اوس اثشاہین ؑ ًے دػب کی اے هیشے سة اط ؽہش کو اهي کب ؽہش ثٌبدے اوس اعکے ثبؽٌذوں هیں عے خو 

الجوشٍ(کب سصم دے ہللا اوس آخشت کو هبًیں اًہیں ہش هغن کے پھلوں   ۔ (۶ٕٔ:

 

َي الٌَّبِط تَْہِوْی اِلَْیِہنْ   كَبْخَؼْل أَْكئَذحً هِّ

 

عوسٍ اثشاہین…..(اے سة تو لوگوں کے دلوں هیں ایغب ؽوم ڈال کہ وٍ اى کی هشف کھٌچ کش آئیں   ۔(۲ٖ:

 



پشسوًن عشعجضوؽبداثی اوس سوؽٌیوں عے خگوگبتب ایک ‘اًغبًی آثبدی ‘لیکي یہ فسشا اة فسشا ًہیں 

ؽہش ہے۔اط ثٌدش ػالهہ هیں پبًی ًہ فشف یہبں کے هکیٌوں کے لئے کبكی ہوتبہے ثلکہ دًیب عے آًے 

اپٌے عبتھ لے خبتب ہے۔ اط ثٌدش صهیي پش پھول اوس پھل تو کن ہی ) صم صم(واال ہشؽخـ یہبں کب پبًی

یہبں دعتیبة سہتی ہیں۔ دًیب اگتے ہیں لیکي دًیب ثھش کے پھل اوس پھول اوس ہوہ اهغبم کی ًؼوتیں ہش وهت 

کے ہش ایوبى والے کی دلی خواہؼ ہوتی ہے کہ وٍ ہللا کے گھش کی صیبست کشے۔ زنشت اثشاہین ؑ کی 

هبًگی ہوئی دػبإں کب اثش ہن اپٌے عش کی آًکھوں عے دیکھ سہے ہیں۔یہبں پھلوں کب سصم ثھی ہے اوس 

۔ہشدل هیں ثیت ہللا کی صیبست کب ؽوم ثھی پبیب خبتب ہے  

 

آپ خبًتے ہیں دًیب هیں کئی هوهیں آئیں اوس چلی گئیں۔ صًذٍ هوهیں وٍ ہوتی ہیں خو  -هسجت كبتر ػبلن (ٕٔ)

اپٌے صهبًے هیں خذا عے ثے پٌبٍ هسجت کب ثجوت دیتے ہوئے اپٌی صًذگیبں اط کی ػجبدت اوس اًغبًوں 

وٍ ایغے ًووػ چھوڑ  کی خذهت کیلئے وهق کشتی ہیں۔ ایغی هوهیں ًہ فشف کبهیبة ہوتی ہیں ثلکہ

خبتی ہیں کہ سہتی دًیب تک لوگ اًہیں یبد کشتے ہیں۔ یب یوں کہئے کہ خذا ایغی هوهوں کو یبدگبس اوس اى 

کے کبسًبهوں کو صًذٍ سکھتب ہے۔ زح دسافل ایک ایغی ہی ػجبدت ہے خوزنشت اثشاہین ؑ اى کی 

بًی کی یبدگبس ہے۔ خذا ًے اى کے ثیویوں اوس ثچوں کی خذا عے ثے پٌبٍ هسجت اوس خزثہ ایثبس وهشث

اػوبل هیبهت تک کے لئے صًذٍ کشدئیے۔ آج ہشایوبى واال عیذًب اثشاہین ؑ اوس اى کے عبتھیوں کے آئیڈیل پش 

چلتب ہے اوسآپ ًے دیکھب کہ کظ هشذ زح کی ػجبدتیں خذا کے اى ثشگضیذٍ ثٌذوں عے تؼلن سکھتی ہیں۔ 

 :اعی لئے هشآى هدیذ هیں کہب گیب

 

َکبًَْت لَُکْن أُْعَوحٌ َزَغٌَۃٌ كِْی اِْثَشاِھْیَن َوالَِّزْیَي َهَؼہُ هَْذ   …. 

 

الووتسٌہ(توہبسے لئے اثشاہین ؑ اوس اى کے عبتھیوں کی صًذگیوں هیں ثہتشیي اعوٍ ہے   ۔ (۴:

 

ہللا سة الؼضت کی اط عٌت عے هؼلوم ہوتب ہے کہ لوگوں کے دلوں هیں هسجت اوس ہوہ خہت تشهی 

ی هسجت اوس ثٌذگبى خذا کی ثے لوث خذهت مشوسی ہے۔اعکے ثـیش کوئی اوس چبسٍ کبس کیلئے خذا ک

خظ ؿلو ساعتے عے تشهی زبفل کی خبئے گی وٍ تشهی اعی ؿلو ساعتے عے چلی ثھی خبئے ‘ًہیں

۔گی  

 



(ٖٔ) اعالم کی اط ثڑی اختوبػی ػجبدت کب آپ عے آپ  -اہل ایوبى ًوس کی کشًوں کی هشذ پھیل خبئیں

ًکلتب ہے کہ یہ توبم لوگ کغی خبؿ هوقذ کے لئے تیبس کئے خبسہے ہیں۔اوس وٍ هوقذ اط یہ هلہوم 

خزثہ هشثبًی اوس عخت خبًلؾبًی کے عبتھ اہل ایوبى ًے زح کیب اة ‘کے عوا کچھ ًہیں کہ خظ هسجت 

یہبں عے خبًے کے ثؼذ وہی اوفبف اى کی صًذگی کب زقہ ثي خبًے چبہئیں۔گویب خظ هشذ عوسج 

والی کشًیں دًیبهیں پھیل کش اًذھیشا دوس کشتی ہیں اعی هشذ ثیت ہللا عے ًکل کش خذا کے عے ًکلٌے 

اى ًیک ثٌذوں کب یہی کبم ہوگب کہ وٍ دًیب ثھش هیں پھیل کش ظلن و ثشثشیت کے اًذھیشوں کو هٹبئیں۔ ػذم 

کو دوس  هغبوات اوس زووم کی پبهبلی کے اًذھیشوں کو هٹبئیں۔ اوًچ ًیچ اوس چھوت چھبت کے كشم

۔کشدیں ۔اوس ہشهشذ کے ظلن و اًقبكی اوسًلشت و تؼقت کے خالف ایک صوس داس آواص ثي خبئیں  

 

 اختتبهیہ

 

اى ػظین هوبفذ کے تست زح خیغی ػجبدت کی ػولی و هٌطوی مشوست کو آپ خو ة عودھ عکتے 

شتے ہیں۔اى ہیں۔گشچہ یہ ایک دھبم یبتشا ہے لیکي هغلوبى اط کے لئے لوک کے ہش دھبم عے ؽشکت ک

کب اخوبع کغی ثوبكتی اوس تدبسی هوبفذ کیلئے ًہیں ثظ ایک خذا کی ػجبدت کیلئے ہوتبہے۔یہ زح وٍ 

هشین ػجبدت ہے خو ثٌذے کو خذا اوس اًغبًوں عے هنجوهی عے خوڑے سکھتب ہے۔اط ػظین ػجبدت 

ذگیبں خذا کی کے رسیؼہ خذا اپٌے ثٌذوں کو ثال کش اط تشثیت عے گزاستب ہے خظ کے ثؼذ اى کی صً

هشمی کے هطبثن گزسًے لگتی ہیں اوس ثٌذگبى خذا عے اى کبتؼلن هسجت اوس خذهت کی ثٌیبدوں پش هبئن 

۔ہوخبتب ہے  
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