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 �م اور �ِم ا�

…… �ادار 

�� � � �� � � � ز� �� � � ��ہ � � � � � 

�م �ام ، �ر� اور ��ن �� �� وا� ادارے �ء اور � آ� � � � 

۔ � � ا� �  �ء  وذا�� ا� �  � �� � � ا� � �م �

 ا�ل ا� �ر� � �  �ام � � �ء اور �ام � �ف ��� � اورا� 

 اور �ام � دل ز� �� � ۔ ذ�ِ  � آڑ � ��ء ت � ر� ا� � 

   �ام  �ء  � �روق اور �� (ا�م � � � � ��   ا�� �� ، ��

ان � � و � ، ان � �ں � � � ��ں اور ا�ذ �� )�ن � ر� ا� �  

�   �ہ � و ز� ر� ا� �، �ہ �� اور  � �� و �ك اور � � � 

�رك ��ے � �ان � ا�ت ا�� ��ص �ہ �� �� اور �ہ 

 ا�ا�ت � ��ڑ �� � ۔�� � ا��  ہماات و ہ
ت
� ر� ا� � � ا�

� ۔ � � ر� ا� � � �م � � � � � � � �و� ز�دہ �ن �� 

 �ت  � وا�  اور ر�رڈ  داران  ذ� ��  ���   اور  و�� �   اس  ۔ �  ��د

 اور ا� � �و�ں � �  ��ن �� �� وا� ادارے اس � � �ب �� 

�دت � �م � روڈ �ك �� � ، اور �ت �ى � ��ہ �� � �ں � 

ارس ، �رو�رى �ا� اور ا�ك � �� � ا� ��ن � �� �� ، �� ، �

ور� ا� � �ء � � � � �ام   اور ��ں � �ار وا� �ا دى �� � ��

 ۔ا� �� �� ���    � �� � � د�ل � ڈوب �� � ا� �ى �� �
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 � ا�:

 م ؛ � و ا�م�ہِ �

……� �و�ا�ت:� � ا �� 

�وز �ات �ت ا� � ا�م ��� � ا�س � � ا� �  2013��  7

�� ��د� � � ��� � ذ� �  87��ہ ا�� ا�� �� ا� ا� وا�� 

 �روں �ب ��� � � �م  � �ں � � � �ان � � ا� � ��� اور

 �� � � �ا � � � ��� اس �� � �ت وا� � �ن � �� �۔

� به ونتولك علیه ؤاحلمد� حنمدە و�ستعینه و�ستغفرە ون

مضل له و� ونعوذ�� � رشور انفسنا و� سئیات امعالنا � هيدە هللا فال 

یضلل فالهادی له و�شهد ان ال اله االهللا وحدە الرشیک له و�شهد ان سید� 

ِجْیِم ِ�ْسِم ّهللاِ  سوله،امابعدوموال� حممدا عبدە ور ْیٰطِن الّرَ
َ ّ

ِ ِ�َ الش �ّ�ِ 
ُ
ُعْوذ

َ
ا

َ
ف

ِحْیِم  ِن الّرَ ْمحٰ  یَ : الّرَ
ٓ
َمُنْو آ

ٓ
ِذنَی آ

َ ّ
َا ال ُ

ّهي
َٔ
 آ

َ
ّت

َ
 ت

َ
َهيُ ا ال

ْ
وا ال

ُ
َصاٰر ِخذ

َ
ْوِلیَ وَد َوالّن

َٔ
 ى آ

ٓ
ُهْم آ

ُ
َء َبْعض

ْوِلَیاُء َبْعٍض 
َٔ
 ۔آ

 )51�رۃ ا��ۃ:(

َر  َ ُ
ِ َص  َرِيضَ ُهللا َعْنهُ  نَعِ انْبِ مع

َ
 ّهللا

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
 ق

َ ّ
 عَ   هللاُ ىل

َ
 َس َو  هِ یْ ل

َ ّ
َ�ْ  َم ل

ُهَو ِمْهنُْم 
َ
ْوٍم ف

َ
َه ِبق

َ
ّب

َ
ش

َ
�. 

 )4033د: ر� ا��ؤ� ا� دا(

 
َ
 لا

ٰ ّ
ِ ىلَعٰ ل

ّ
 َصل

َ
ٍد َوىلَعٰ  ُهّم

َ
َّم

ُ
ِل حم

ٓ
ْیَت ىلَعٰ   آ

َ ّ
َما َصل

َ
ٍد ك

َ
َّم

ُ
اِهیْ حم َ�ْ ِل  َوىلَعٰ  َم  ٕاِ

ٓ
آ

اِهیْ  َ�ْ   َم ٕاِ
ٌ

ید ِ
َ

 جم
ٌ

ید َك َمحِ
َ ّ
ن  ۔ٕاِ

َ
 ا

ٰ ّ
 لل

َ
ٍد َوىلَعٰ  ىلَعٰ َ�ِرْك  ُهّم

َ
َّم

ُ
َماحم

َ
ٍد ك

َ
َّم

ُ
ِل حم

ٓ
 َ�َر   آ

ْ
 ىلَعٰ َت ك

اِهیْ  َ�ْ اِهیْ  َوىلَعٰ  َم ٕاِ َ�ْ ِل ٕاِ
ٓ
  َم آ

ٌ
ید ِ

َ
 جم

ٌ
ید َك َمحِ

َ ّ
ن  ۔ٕاِ
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 دو � � �گ:

د� � دو � � �گ ��د �، � وہ � � ا� �� � ذات،ا� 

�� � �ت،ا� � ا��ت اور �دت � �� � اور � وہ � � ا� � 

 �، ا� � ذات � �� �،ا� � �ت � �� �،ا� � �دت � ��

ا��ت � �� � � وہ �گ � ا� � ذات،�ت ا��ت � �� � ان � 

 � دو � � �گ �۔

� �گ وہ � � � � �دات � رخ � � اور � وہ � � � 

 � �دات � رخ � �۔ا� �� � ا� � �دت � �ے، � �دت � ��

 رخ � � � � دو�ں ا� � � ا�اد �ر �� �۔

:ا� آد� �ز �� � � دو�ا �ز �� � �� � � � � �رت � 1

 ��� دو�ں �م �۔

:ا� � �ز � �� � �،�� � �،ا� �ز �� � � �� � � 2

 � � ا� � �� �� � � � � � � � دو�ں ا� � �۔� 

3 �  �  �  ��،�  ��  �   دو�ا�ز  اور �  �  �  ��  �   �ز �  :ا�

 �ے ��ك � � �ز �� � � � دو�ں ا� �ح � �۔

ت � �� � �ں وہ � �� � � وہ �گ � ا� � ذات اور ا� � �دا

اور � ا� � ذات و �دات � �� � � � � ا� �� � و� �� � 

 � � � �د �� � و� �� � � �ن � � � �۔

 آ�� �ا�:

   �ا�  آ�� �   در� �  �  �   �ا�  وہ �   د�  و� � اس
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�۔ان � �وف �ا� � � �۔�د�،�� اور ا�م۔� د� � 

 �ر �۔

 �دى �رات � �ن ر� �۔

 �� ا� � �ن ر� � ۔

 �ن �آن �� � �ن ر� �۔

� ا� اس � �ڑا � �ق �د� �� � � �ں � � � �دى وہ 

�ف �رات � �� �،ا� ،�رات اور �آن � � ��۔دو�ے � � 

ا�ظ � �دى وہ � � �ت �� � ا�م � �� � �ت � � ا�م 

 اور �ر � ا� � و� � � ��۔

ت �� �� وہ � � �ت � � ا�م � � �� � � �

 � ا�م اور �ر � ا� � و� � � ��۔

اور �ن وہ � � �رات � � �� �،ا� � � �� � �آن 

 �،�ت � �  �� � � �� �۔�ت �� � ا�م � � ��

 ا� � و� � � �� �۔�ق � �؟ا�م � � �� � اور �ر ا�م � 

 �  �   دور �  �   ا�م �  ٰ �   �ت  اور  ا�م �  ��  �ت

�� � اور �ر � ا� � و� � آ�ى � �� �،�رات اور ا� � آ�� 

  ��   �آن  اور �  ��  ��  �  �  �  ��   �� �ب  �ب  آ�ى �

 �  �   �ت �   ا�م �  �   �ت  اور  ا�م �  ��  �،�ت

�ظ � �،�آن �� � �ت اور �ر � ا� � و� � �ت � 

 اور �ظ � �۔
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 � � �ظ �ں �؟

�� � ا�م � �ت  ا� � �ے � ذ� � � �ت آ� �

 �   �ں  �ظ  �ت �   ا�م �  �   �،�ت �   �ں �ظ

�،�رات  آ�� �ب � � ��ں � ا� �ں �ل د�  �،ا� آ�� �ب 

� � ��ں � ا� �ں �ل د� �،�رات � �� �ں ��،ا� � 

ں �� �،ا� �ك ا� �آن � �� ��� �،� �رات،ا� �� �

� � ��� �۔� � ذ� � ا� � �ال آ� � اس � �ا آ�ن اور �ف 

�اب � � � �� اِس و� �رات � �ورت � � اس � �ظ ر� � 

 �ورت �   � �ورت � �ورت � � �،ا� � � � �ظ ر�

� � �ورت � � !� � � � � �ورت � �ظ ا� ر� � �ں

 اس � �ظ ر� � آپ �� � �؟

�� �آن �� وہ �رى �ور� �رى �� � � �رات اور ا�  

� �� � � اس � �ھ � ا�� �ور� � �رى �د� � اس � ان 

ا�ء � ا�م � �ت �ظ � اور �ر ا�م � ا� � و� � �ت 

 �ظ ر� � ان �ء ا� ��۔�ظ � اور � � �م �� 

 
ئ ض
 ���ں ��: ��

� � �ت � ر� � � � ا� ذ� � � �ت �� � � ا� � 

 رب   �،ا� ��  �   �،ا��ت ��  �   �دات �   �،ا� ��  �  ذات

�دت ا� �� � �  ا�ت � �ا �دہ �س �ت � � �� �۔�

�دت �� �،� ا� �� � � � �� �،�� ا� � �� �� � 
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 ا�د� �ر� �   � اور  � ��د  � آ�ت اس � �رے � �آن ��

 ��د �۔

ا� ا�ن � �ت � � � ا� �� � �� ا�ن � �ت � � اور 

 � �۔ا� �ب � �ز � � �  “حنفاء”� � � �“خملصني”  � �

�  ��   �۔�آن  �ت �  �  �   اس �  �   ��� “خملصني”�وت �

  “حنفاء”اور �”�“  ��  �  �  �  �   اور �  ��  �  �  �

ِبْع  �۔���:
َ ّ
 َوات

َ
ة

َ ّ
اِهیْ  ِمل َ�ْ ا َم ٕاِ

ً
 َحِنیف

 )125�رۃ ا�ء:(

 [ا�ا� � ا�م � ا�ع � � � �]

�ں ���؟ � ا� � � � � � “� ”ا�ا� � ا�م � 

�� � � � � �،�� � ذرہ �ا� �وٹ � � اور ا�ص ا� � � � � 

  �۔�وٹ � �۔� وہ � � � �وٹ �

:�� � � 

ا� � �دت وہ �� � �� � �ف �،ا� � د� وہ �� � د� 

�� � �� �ف �،د� � �� � اور د� وا� � � �۔اس � � 

 !د� �� �� � د� وا� � �� � د� وا� � � � �ں

ا� � � � �؟� �� � وہ ا� د� �� � �� � د� و

� � � �س �� د� ��د �۔�� �رك � � ر�ل ا�م � ا� 

  َ�ْ � و� � ���:
َ

ال
َ
  ق

َ
هَ  ال

َ
ل   ٕاِ

َ ّ
ال ُ  ٕاِ

َ
�ًِصاا ّهللا

ض
  مخ

َ
ل

َ
  َدخ

َ
ة

َ
َّن

ْ
 اجل

 )5074ا� ا� ر�:(
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  َ�ْ  �ف � � ��� � :
َ

ال
َ
  ق

َ
هَ  ال

َ
ل   ٕاِ

َ ّ
ال ُ  ٕاِ

َ
  ّهللا

َ
ل

َ
  َدخ

َ
ة

َ
َّن

ْ
 اجل

� � � � � �� وہ � � � �� �،� � ��� � � � 

�� اور ا�ص � �� وہ � � �� �۔ا�ص � �� � � �ف � 

� � � � � ر� �رى � � ا�ص � �� � � � � � � � ا� �

 ۔� وا� �� � 

:  �  ��  �   �ن  هللاِ  آج
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل  �  ال ٕاِ �زا�

 هللاِ �� � 
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل ��ں � �� � � � � � �  ال ٕاِ

�� � � � ��ن ���ن ��د اور �زا�ں � �دت �ہ � � � � � 

� � �� �د�� ا� �دت �ہ � ��ں وا� � � � �،ا� �دت �ہ 

 � ��ں وا� اذان � دے �۔

 د� � درد � � � � �:

 �  �  �   د� �  �  ��   درد �   د�  �س �  �   �گ �

 درد �� � � د� � � � ��، د� � درد �� � � د� � � ��،د� �

�زا� � ”� �� � � � د� � �ڑ � ر� د� � ا� �گ � � � 

 �� � � � �ش �� �� � �را � �ھ ر� � :

 هللاِ  
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل  ال ٕاِ

ا� �زا� �رے وا� اذان د� � � � �ش �� ��،� � 

��ى � � وہ � � �� � وہ � � �� د�،� اذان د� � وہ � 

ال ُهللا  :۔� � � � وہ � “� د� د� َه ٕاِ
َ
ل  هللاِ ال ٕاِ

ُ
 َرُسول

ٌ
د

َ
َّم

ُ
�� �    حم
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   هللاِ  :ا� �� �۔�زا� � 
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل �� ان � �ں �    ال ٕاِ

 ”� �اد “�”�� � � ان � �ں اس ر�ل ا� وہ � �۔� � � � 

� � � � �� � اور  ؤ�د�� �ن � ��ك ذات �۔اب �“�زا �م ا� 

 � � � � � �ن �� �؟�ن � ��۔

 ا� � �ن �:

� � ا� �  اس � ا� �ت � � �رے �ں �ء � ا�ح

� � � ��،ا� � � �� � �۔� �گ اس � � � � � � وہ � 

�  �  �   �ر� �   ان !�ت  و� �  �   �را �،�  �   ا� �  �  �د��

 � ��،را� � � ا� � � � �را � � و� ان � �،�ں � � ا� �

� �را � � و� ان � �،� � �ء � � � ا� � � � � �� � ان � 

� �� �رے وا� � � � � آپ �ں � � � � �ن � �۔� 

 اس  �   ا�ح  ا� �   �ء �   ا� �  �  ���  �   ا� �  �   �ء �  �  �

ح � �ص � � ،ا� � � �اد � � � ان � ��ت وہ �ں � ا�

� وا�ں � �،ان � �� وہ �ں � � وا�ں � � ،� ا� � �۔ا� 

� وا� � � �� اور � اور ان � اور � � ان � �ء � ا�ح � ا� 

 � � � �۔

 ا�،�� �: �

� او�ت ا� � � �� �، � �� � � اور �� �،�ء �� � 

 � اور �� �۔ � اس � دو �ر �� د� �ں۔آپ �ت � �۔
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 :1�ل �

 �   آ�  �د  �ت  ا� �   ۔در�ن ��  �  ��  �   آپ �

�ن � �،و�ں �� �رش � � �م �ات د� ��� � ا� را�� � ��ل �

�� ��ل � �ف ��د�،�رش رك ��،�� � ��� �� ا�ع � ا� 

�� ��� � �ر ���۔ � �� � �� اور � � � � اس � 

� � � � �� � � �� ر�  ا� ا� �� �،ا� ر� اور ا� �

� � � �� � “�  ”�ں �،� ا� �ں � اور � � �ں �۔اب و�ں

 هللاِ  :� � � �ت �ے � � � � � �� �
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل اس  ال ٕاِ

ے � �� � اور � � ا� � � � ا� �ك � و�ہ � � اے ا� �

و� � ��ں � � � اور اس � � � � �ورت � اور � � 

�� آ� � � � �ت �ر� � آپ �رے �� �� � �۔ � 

ں �ہ � � � � �� � �ں اور � �� � � اور � �ء � � � �

[�:��]و�ں � � � !� � � � � وہ � � �ن �� � ؟ “�”

�� � � � �ہ �ن �� � اور � �� �۔اب �ء اور �ء � ا�ح � 

 � � � � �� � �� �� �۔�ں � �� اور � اور � � � �

 � � اور �۔� � ا� � � � د� � �ل �� �۔

 :2�ل �

آپ د�ت � �ں اور آپ � �س �� �ن آ�،آپ اس � 

۔� �دے �� � � � �� � � ؤ�دہ �� �!�� :�� � �؟� وہ � � 

�� � دو،اس � � � � � � �ا � دو اور � � �� اور � � �دہ 
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۔� اب � �� � � �ا � دو۔اب د� � ا� � �۔د�ت � ؤ�� �

� � � �� � وہ � آ� � � � �دہ �� اس � � � � �� � دو اور آپ �

]ا�ے وچ �ف �،ا�ں �ا � � ؤا�ا وى �دہ � د�[ا� � �دہ � �!� � �ر

 ]ؤ� آ[اس � �ف ڈا� اور ا� �ا � � �

اب د�ت � �دے �� � � �� � � اور � � �دے �� � 

 ۔� �ا � � � ا� � �

 :3�ل �

آپ �رے �س آ� اور � � �� �� � ��،� �� �� � 

� �آن � �� �اور � د�ت � � � �  ؤ� � �� � � اس �� � �

۔اب ا� ؤ�� � �ں ��[� �� � � ��]اب اس � � � �� � �� � �

 �� � � �� �آن � اور دو�ى � �� � � �� � ۔� 

� ا� � �� � � �ص ��ہ �� � اس � � �� �ل 

 �� �۔

 :4�ل �

� �گ � � �� دى اور � ��اہ “�� ”�رے �ب � � �ں

� � � � � اور �ں  “�� ” �ت � �۔و�ں� � � “�� ”� �

� � �� �۔� � � �ں � �� � ا�[آپ �� � �]د�،�ں  “��”

 �� � �۔

� � �ف � ر� �ں � � ا� �� � � اس � �م �� � � 

 � �ص � �،ا� � � �ء � اور � � � �ء ا� � � � ا� �
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 �ن �� ،� � �� �؟

 هللاِ 
ُ

 َرُسول
ٌ

د
َ
َّم

ُ
ال ُهللا حم َه ٕاِ

َ
ل � د� �ر � ا� � و� اور �  ال ٕاِ

�ن �� �د�� � � �� �؟� � � � د� �،ا� � � � د� 

 ،� � � � �� � اس � � ا� � � � � د� �۔�

 �  ��   د� ،��  �  ��   �دت �  �   ر� �  �   �ف  �ت �

�� ۔دو ��ں � ا�م � �ورى �۔�ى �ت � ا� �ح۔� �را درد 

� � درد � �� � � اور �رى د�ت �رى د� � �،� ��ں � �س د

 � �� � د� � � �ڑ � ر� د� �،

 �ز وا�وا�:

 ا�   ا�  ر�  ��ى �   ا�ف ��� 
ت

 ا�م�ت  �د  ا�� �  �ت

وا� �� �،آپ � � �� � ا�� ��� � � ا� �ڑ� �رت � 

ز � � �۔اب �� �ڑ� � دل � درد � اور � � رات � �ز �ا اس � �

�رى � � �� وا� � اس � �ز � د� � اس � �ز � �ا �س آ� ۔اس � 

� د� � �� �ر � � � � � � � اس � � � �� � �،�را 

�   اس  اور �  �  �   اس �  �   �ر  � �ل  �ز �   د�۔اس  �ٹ  �ل  زا�

�� � دى۔� �ح � � �� � �� �۔اس � � وا� �ر ا� د� اور 

اس � �� � ڈا�،اس � � � اس � �� �اش د�،اور � � د� اس 

� � � ��ن �� �� � دا� �� و�،اس � � � اس � �!� ��

 �دى۔

 �ڑ� � � � �؟د� درد � �، �ز � � � �،ؤاب �
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اس � � � �ز � � � � � �ز اب اڑ� � �� �،� �ز �� � 

 �� �،� �ز �ر � �� �۔

� � آج د� � �� �ر� �۔�گ د� � درد ر� � د� � 

 � � ر� � � د� � � � �،د� � � � �اس � د� � � �

�ڑ � ر� د� �،�ى �ت � ر� � ؟[� �ں:��]� �ں د� � 

 درد �� �ورى � و�ں د� � � � � �� � �ورى �۔

 � � �رى � �:

   �م �،� � را�� �را  �� � � �� � � �ا � �ا

 � �ت ا� �ح � �۔� وا� د� � درد  ��ں � ا� �ت � �ں

 اور  ��  �  �  �،��  �   دو�ں �   �۔اس  د� �  �   د�  �،�ارس د�

ن � �۔درد �ا �� � �ورى �ارس � � ��،ا� � � �ڑ د� � � �

� اور � � ا�ر د� � درد � اس � د� � � ر�� � �ورى � ور� � 

 ��  �  ��  �   ��ے �   �۔�ء  دے  ر� �   �ڑ �  �   د� آد�

 ��۔� ا� آواز �� ��۔ا� �ك �م � �� � ��د� �،�

� آج � � � ا� �ت آپ � �� � � � � � �رى � ��ھ 

ر� �ں،� �گ �دات � ا� � ذات � �� � � � �ت � ��،ان � 

�� �� �ا �۔آج � ز�دہ اس �ت � �� � � � �گ ا� � ذات � � 

 د� � � �� � ا� �� � ا� �� �� �،�دات ��  �� � وہ

 �   � ا�ر �� �،ا� � �� � ا� � ر�ل �� �۔ا� �� اس

 �� ،ا� را� � اس � ا�ر �� � ��۔
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 �م � ا�� �:

� � “�م  ”�ر� � ۔�م ا�� �ل � � � �۔ 3آج �م � 

،� �رے � �رف �� �ت ا�س ��� �ہ � � ا� “�� وا�”� 

ر� ا� �ے �رے � ��� �،�ت ��� ا�� �� �م � اور 

ا��ى � � �رى �۔�رى ��ر � � � �م �� � � � ان � 

�روں وا� �۔اور �را � � � �م � �� وا�۔اب � �ل � � � �

۔ ى ى  ��ہ  ر�  �د �   �م �   ان  �۔� �   �رہ �   �ل  اور �  �  � 

ا��ى �ں � �ب ر� � � �� �،ا�� ا�ر � ر� � � � 

� �ار ا��ى �ں � � �،ان � �ار ا��  �� � � �� � ان

 �ں � �۔� � دو �ر ا�م � �� �ں۔

 ا�� ا�م � �د:

 �،اب 1  �ض  روزہ �  �   �رے �   ر�ن ��   ا� �  :�ل

ر�ن � �ب �ى � �ب � �� � � ا��ى � �ب �؟[�ى 

�:��]�� � آ� � � ر�ن � � � آ� � � ر�ن � �ب 

�،اس � ر�ن ا�رك � روزوں � � �� � �د � � �رج � �د � 

 � �۔ا��ى �ں � �د � � � � ا�� �ں � �د � �۔

�ر�ں � � � � ا�� �ر�ں  :� ا� � �د � ا��ى2

 � �۔

 :� ا�� � �د � ا�� � ��  ا��ى �ر�ں � � �۔3

:�ل � � � �� � �د � د�ں � � وہ ا�� � � �د 4
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 �� ا��ى � � �د � � �۔

� �ہ � �د � � ا��ى � � �د � � :��� � � � ا�5

 � �۔

:� ز�ۃ � � د� � � ا� �ل � � �ض �� � � � �ل 6

� � ا�� �ں � � � ،اس � � �ل � � � � ا��ى � 

 ر�۔

� �و� �ت ��� � اس  :�رت � �� � � �ا�ا� �رت7

� � � �ت � � �ر�ہ اور دس دن،� �ر �ہ اور دس دن ا��ى �ب � 

 � � � � ا�� �ں � �ب � �۔

� اس � �ض � ر�ں �ں � ان � �وں � �د ا�� �ں 

   و� �   اور �   �ں  ا��ى �  �  �  � �   �ل  آپ �   �آن �  �  �

 د� � �آن ا� � � �ت �� � � �ہ � � � ا� �۔

 �� � �؟

َّجِ �آن �� � :
ْ

اِس َواحل
َ
 ِيهَ َمَواِقیُت ِللّن

ْ
ل

ُ
ِة ق

َ ّ
ِهل

َٔ ْ
َك نَعِ ا�

َ
ون

ُ
ل

َٔ
ْسآ

َ
� 

 )189ا�ۃ:�رۃ (

  �   ��!اے �   �رے �  ��   �گ �   � آپ �   ان  �،آپ

 �اب د� � � �م ��ں � و� اور � � و� �ر �� � � �۔

�� � � � �� � � �؟ � � �� � � � � � �� �اب � 

 � �� � �؟اس � � �� �ص ��ہ �  د� � � � � � �؟� �� 

  �� � � �؟اس � ��ں � ��ہ �۔�� � �
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اب �گ �ر� � �� � � �� � �،� �ر� � � 

�� � �؟ اس � �� � �؟�ق �ن � �؟�� � �ن ر� �؟�� 

� � � � �؟آ�دى �� � � � ؟�گ اس � � � ر� � � 

 � � � �؟ ��� � � � �� � �� � � � � � � ��

� �؟� � د� � �� � � � ا�م � ان � � �� �۔د� � � 

� � � � � � �� � � �،اس � ا�ن � � �ن � آ�۔� 

� � � � ا�م وا� � اب ا�ن � � � �زك � ا� � � � � � �

 �� �۔

 �م ا� � �:

� �ف � �ت � ر� �۔�م �را � � �۔ � � � � 

۔ � � ا� � � � ��اء  �ل �  ى ى � � اس � �دات �� �� ��ہ

   �وع �   �ظ �  ا� �  �  ��   وا�  ر  او ��   �ر  اس  �گ �  ��

���۔ا�م � �ر ا� د�  � د� �� �� اس �ر ا� د� � � �ر 

 �۔اور �م � � � �� وا�۔

� � � � ا� � � � �رے �ں ا� � �وع � � �� � 

� �� ا�ٹ ��� �،�� � �� �،�ج آ�� �،ر�ز �رے � 

 �؟د�  ��  �  �  �  �   ا�    �م  �۔��  آ� �   �ں؟�م  �۔ آ��

�زش �رے �ف � �� �؟� � ا� � � اس � �ا� � � د�۔� � 

� � �ن � � ا� �د � � د�۔اور � اس �دت � � اس � �ارت � � د�۔

 � �ا�اہ �� ��� �۔
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 � ا� �� �:

�رے �� ا� ا� وا�� � �� �� � � اس �� � �ارت 

� � اور ا� � �ا� � �ظ ر�۔� � �� � �ر �� �،�ے 

[ا� � � �م �]� �ن آ�،� ��د� � �ن آ� � ڈى � او �س � �ر 

� �ں ��� �� � ذ� �� � � ��� �� � � ��،� آپ � 

ا�ن �� آپ � �ر � �� � � � �� �ے �� � � ��؟ان � 

�  �  �   �ش �  ��  �   �ے  ا�  دو �  �� �   آ�  �ن �   ��۔آج � 

�رے �ر � ا� ا� اے � �،ا� ��ان � �ر � � اور � � 

�ء � � ڈى � او � �ا�ات �� �۔ اس � � آ� � �� رات �ر 

آ� � ا�ں � � � � ��� �� � � ؛ا� �م � رك �� � 

� �� � ��۔� � � :ا� �� �� �ورى � � � � � � 

 � � � �� �۔

آپ ا�ازاہ �� � � ا� � �ت � �� �، �دى � � �ر 

 ر�   �ا  دل �   وا�ں ��   �م  ۔� �  �  �  ��   �ر  �۔� ��

ب د� ��۔اور � و� �� �ا� �ا �� ا� ��۔�و�ے � � �ا

� � ��د � �� ��� ا� � � ا� � �ل ر� �� �� � � 

� � � � � � � �� �۔�� � �رے ا�� � � � �� � � � � 

 ���ں �� � � �� �۔ ا� �۔� ���ں �� � � � � �

�� � � � ��ن �� � �� � ���۔ا� �� ان � � � �� دے 

 � � � ��د �� �� �۔
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 � �م �دت � ر� ا� �:

ل � � �ض � ر� � � � � �م � � � ا�� �ں � �

 �   �م �   آ�ز �  �   ا�� �   ر� �   ذ� �   �ت  دو�ى  ��۔ ��

�۔� �م � �دت �� � �ر� ا�� � � � �ے �� �ت � 

� �ب ر� ا� � �۔� �م اور �دت � دن � � � د� � � �� 

�� �� � �ن � � ا� ا� � د� �  �ر � � �ن � �رى �ش

� �ن د� �ے � اس � رو� � �ں۔اور �ت � ر� ا� � � وا� آپ 

� � �� � �ف ا� � � �ں۔�ت � �روق ر� ا� � ا� � 

 رسولکيف بلد  اللهم ارزقىن شهادۃ يف سبیلک واجعل موىتد� �� �� �۔

 )1890� �رى ر�(

اے ا� � ا� را� � �دت دے اور ا� ر�ل � ا� � و� 

� � � �ت دے � �دت � �اور �� � �۔اب د� � � 

 ا� � اب �� � آ� �ن ان � �  د� � � ا�ا�� �،�

ں � �� ؤ�ے �؟�ت � ر� ا� � � �ى �ش � � �ذوں ��

 ��۔آپ   �ں  آپ ��  �    �   �ذوں  آپ �  �   د�  روك �   ان �ام

 � � �ا ���  ا�ا�� �،ا� آپ � � اور آپ � �ن � �ن �ا

 �� �ن ��۔

 :�دت �ا � �ى

) ٕان يف جنات عدن قرصا(�� آپ � ا� دن � �ى � � د�: 

� �ن � �ا � ا� � �� �۔ � آپ � اس � � ��  !اے ��
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  الف � احلور العني(�
ٓ
 )له مخسمائة �ب ىلع لك �ب مخسة آ    �  ��  �  اس

 )ال یدخله ٕاال نىب(�  �۔ � ��� دروازے � اور � دروازے � �� �ار �ر 

اس � � �ف � �� �۔ � ر�ل ا� � ا� � و� � � ا� � 

آپ � �رك �،  !�ر )هنیئا لك � صاحب القرب(�ف �� �� اور ��� 

و صدیق(آپ اس � � �� �، � ���:
ٔ
� اس � � �ف �� ��  )آ

هنیئا (�۔� �ت �� ر� ا� � � � � �ف �� �� اور ���: 

� بكر
ٔ
اے ا�� آپ � � �رك،  آپ � اس � � �� �۔ �  )لك � آ

و شهید(���: 
ٔ
ىن لك الشهادة(� اس � � � �� �۔� ���:  )آ

ٔ
 )� معر وآ

 !اے � � �دت � � �؟ � � � � �، �� � � �، � �  

 � �ذ � ��  �� � � �� � ، � � � �� � � � دا� ��۔ اس � � 

� �ات �دت � � � !� �۔اب � � � �دت � �؟ د� 

ن (� ��� �! ؟�
ٔ
خرجىن � مكة ٕاىل هجرة المدینة لقادر ىلع آ

ٔ
ٕان الذي آ

 )�سوق ٕايل الشهادة وہ ا� � � � � � �ل � �� �� �وہ اس �ت � �  

 �در � � � � �� � � � �� �� � �دت � � � �� � ��۔

 )9430ر� ا��(ا� ا�و� �ا�: 

ا� � � د� �ل ��� اور �ت �  ر� ا� � �� � � �� 

اور ر�ل ا� � ا� � و� � �� � � دا� ��۔اب �ں  � و�ں 

��د �۔ � � �ر � ا�م � �، � �ڑى � آ� �ت ا�� �� 

 � �، اس � � ذرا آ� �� ��روق ر� ا� � � �۔ اب ر� ا� �

ا� � �� � و�ں ا� �ل �راخ � �ا �، اس � �� � � ا�م � 
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 �ے ��   ر� ا� � �ر� ا�م � � � د� �� �۔� �ت �

 �۔ � �م ا�ام ان � �دت �۔ ا� � ا� �دت � �ت � ���

 � دن �۔

 �� ا� ر� ا� � � �دت �ں � �؟:

 �  �  �  �   �ے �   در� �   ا�  ر� ��   ا�� �ت

�� اور �ت � � � �ے � �� � � ��۔اب ا� � � 

و�� �� �� � �ا � �دت �  ذ� � � � آ� � �ت � � �م

و� � � � � �ل �۔�ں؟� �ت �� � � � �� �ام ر�ان ا� 

� ا� � � �� �� ا� � ا� �� � � � � �م �دت � � 

� � �دت � ،�ق � �؟�ق � � � �دت � � �م �� � � 

�رت � � � � اور � � � �۔ا� � �دت � � اور ا� � 

�دت � �رت �دت � � � � � آد� ا� � را� � � �� 

� � �د � � �دے اس � � �� � ر� � ا� ا� �ت � �ت 

 دت � � � � �۔ا� � � � ��� :��� � � � اس � �

� سئل هللا تعاٰيل الشهادۃ بصدق بلغه هللا تعاٰيل منازل الشهداء وان 

 .مات ىلٰع فراشه

 )1909� � ر�:(

 �� �ام اور � �دت:

� آد� �ق دل � �دت �� � وہ � � �ے � � � �  

 � � � �ے �  �ق دل � � � �؟� � � �ورت �ے � �د
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�� � �� ا� � �  ؤ� � � �ورت � و� �� � �۔اب �

 �دت � � � �ق دل � �دت � ��[� �۔��]اب �

� � � � � � �رت � � اور � � �رت � �۔اب � � � �� 

 �  �  �  �  �   �؟اس �   �ں  � �رت  �دت �  �   ا�  ر� ��

�ت ا�� �� � �ت � �د ر� �� �ام � �ر � ا�م � � 

�   وہ �  � �   �رت �  ��   �دت �  �  �   �۔ا�  ا� ��  �

�۔ا� �� � �دت � �رت � � �� � � �ت � ر�۔اس � �ا 

� � دو�ں � دى � �رت دو�ں � � دى۔�� �� � �ت 

��� �۔ �  � �ر ك � �م �م � � اس � ا� � �رى ر��

اس � � � دور � ر� �ں � � � ذ� � � � ر� � � �� �� � � 

 �� �ت �� ا� � ز�دہ �۔

 �دت اور ا�ج � �ق:

 �   رخ  ا�  �ں  �رے  �۔اب  دن �   �دت �  �  ��   �م �  �

 �دت � دن �� �� � �د ر�،ا�م � �،وہ � � � �م � �� � �

�دت � ا�م �� � �� �از � �۔ر�ل ا� � ا� � و� � �ر� 

 �؟ ��   �ت �  ��  �   دن  اس �  �  ��   ا�وز  �ہ �   د� � 

� � � ��  [�۔��]� دن �ر � ا� � و� د� � �دہ ��

 ا�م  �  ��   اور  آ� �   �ت �   �؟[�۔��]� ��   �ت �

 � � �م �دت �� � �ت � � � �؟  �� � �ت � ��،��

� �ات � ذ� � آ� � � �رے � � �ں �ں �� � ان 
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۔ � �ت �د ر� � وہ �� ا�م �� � �ت ا�م � �� � �ت �� �

اس � � �� � وہ اس � �دت � � � وہ اس � �ت �� � � 

ذوا� � ��، � دس �  18� دس �م �، اب � �م � �� � دس � 

�دى ا�� �م �� ا�  22ر�ن ا�رك � ��، � دس � اب 21اب 

� ��۔� ا� ا��ں � �س � �وع �� � �� �� � �ر �� 

� � �س � �و۔� � � � �را � �� � � ان � � � �و۔ان � � 

 س �۔�� � � � �� دو۔� � �دات � �س � � � ا�� �

ا�ج اور �� اور �دت اور �� �۔� � �ت �ر�ر � � � �� � �ء 

� ذ� � ر� �و۔�� � درد � �� �� اور �� � � � � �� 

 �  ۔��  ��ں  ان  آپ  ا� �   ��۔اس �  ��  �  ��  �  درد

�  �  ��   اور ��  �دت  ��۔�� �  �   ا�ج �  �  �  �  دت

 ا�ج � � �ق �۔

 �� ��ل:

 �  �  �  �   ا� �  �  ��  �  ��،�  ��   �ا  ا� �  آپ

:�  �   �؟[ا�ج �   ا�ج �  �  �   �دت �  ��   �ك  روڈ  د�۔آپ

ر�ل ا� � ا� � و� �  ؤ �� � د���]�� �ہ آپ � �

� � روڈ �ك � �؟آپ � � ��،� �دت � � �ڑى � ر� � 

� � �را ا�ج �۔� �� � ��۔�� � ��۔�� � ��ن � �� 

�رت � � �ت �ا�  � � � ��، �رے �س اس � �وہ اور ��

�۔اس � � روڈ �ك � د� �۔ا� �را �� �را �د� �� � � ا� � � � 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 24 

د� �۔ � �م �ا � �دت اور �� � اور ا�ج اور �� �۔ � و�� اس 

 ��۔ور� � �� �ں � ا� آد� � � � � � �ٰى د� � �ى �

� �� وا�ں � �ٰى � د� � او � � �� وا�ں � �دل � د� �، � 

اور � � وا�ں �  ؤ�ت ا� �ح �۔� � وا�ں � �ِف �� � �ٰى �

 ۔�دل �۔ا�ال � ر�۔� �م � ا�ال � را� ا�ر �� � �ورى �

 �م � ا�م:

 �   �ء �  ��  �  �  �  �  �   اس �  �  �  ��   �م �

�؟اس � � � �م ا� � � �� � � اور � �م ا� � � � 

 �� � �۔� وہ �م � � � �� � �۔

 روزہ ر�:

م � روزہ ر�، ر�ل ا� � ا� � اس � � � � ا� �م � � 

 رمضان شهرهللا المحرمشهر افضل الصیام بعد :�رك �و� � �� 

 )368ص1� ج� (

ر�ن � � � � ز�دہ � وا� روزہ �م � �۔� � � � 

 روا� �۔

 اور دو�ى �� � ار�د �:

 ۔سنة الىت قبلهالاحتسب ىلع هللا ان یکفر وصیام ویم عاشوراء 

 ) 367ص 1(� �: ج

� آد� � ا� �ل � � �ہ � � � �م � وزہ ر� � ا� �� 

 ��د�   �ف �  ��  �   روزے  ا�  اس  �ہ ��   �رے �   �ل ا�
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 �۔اب �� � �ى � � �ت �۔

 ے � ا�اء:د�� �م � روز

� روزہ � �ں � �؟�ت �ا� � �س ر� ا� � ��� 

ن رسول هللا صىل هللا علیه وسلم قدم المدینة(�: 
ٔ
 )آ � ر�ل ا� � ا� �  

ا� � � � ا� ) فوجد الهيود صیاما ویم عاشوراء(و� �� �� ��۔  

� و� � د� � دس �م � �دى روزہ ر� �۔  ر�ل ا� � ا� � و� 

  :  ��   ر� )ما هذا الیوم الذي تصومونه(�  �ں �   روزہ �   دن  اس   �

جن(، � آج � دن � � وا� � )ا ویم عظیم(هذ�؟�د�ں � � 
ٔ
ى هللا فیه آ

دس �م � دن ا� �� � �ت �� اور اس � �م � ��ن )  وقومهموىس

اور ��ن اور اس � �م در� )وغرق فرعون وقومه(� � � �ت � � �۔

�� � ا�م � ا� � � ادا �� ،)فصامه موىس شكرا(� �ق �د� �، 

�� �� � ا�م � �� �  اس �  ،�)فنحن نصومه� � روزہ ر�۔(

فنحن  (� ار�د ���: � � اس دن روزہ ر� �۔� �ك � ا� � و�

وىل مبوىس منمك
ٔ
حق وآ

ٔ
 �� ) آ  �م �  �  �   �ار �   �ت  اس  ز�دہ � �  �

ا�م � �� � � ز�دہ  �� � ا�م � � وہ � ��،  �را � �� �

�۔� � ��  � ا�م � �م � �� � � � �� � ا�م  � دل و�ن � 

فصامه رسول هللا صىل هللا علیه وسلم (�� �۔�را �� اور � �را �� اور �۔ 

مر بصیامه
ٔ
ر� اور � � د� �  � � �� � ا� � و� � �د � روزہ )وآ

 �م � د�� � روزہ ر� �و۔

 )1130(� �: ر� ا��
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 �وع   ر�  روزہ �   �ام ��  �   دى  دے  ا�زت  �م �  �  �  ا�

�د�۔ � � � روا� � � � �� �ام ر� ا� � � روزہ ر� �وع 

اس دن  و النصارٰی) ه ویم تعظمه الهيود(ان !ر�ل ا� � � ا� ا�ل �ا � �

� � �د اور �رٰى � � �� �،  � ا� � � � د�� �م � روزہ ر� 

 اب � ��؟� �ك � ا� � و� � ���:  اور �د � �� ���،

� ز�ہ ر� � ا� �ل  )الیوم التاسعفٕاذا اكن العام المقبل ٕان شاء هللا مصنا (

ت العام المقبل ىتح وتيف (� �م � روزہ � ر�ں �۔ راوى ��� �: 
ٔ
فلم یآ

آ�ہ �ل � آ� � � ا� � � � ا� �  )رسول هللا صىل هللا علیه وسلم

 و� د� � ر� ��۔

 )1134(� �: ر� ا ��

صوموا ویم ( �ح ا� �� � آپ � ا� � و �  � ��� : ا�

 
ٓ
د�� �م � روزہ ر� اور �د � �� �و۔ �  )الهيود ء وخالفوا فیهعاشورآ

 )ویما صوموا قبله ویما او بعدە(���: 

 )2154(� ا�: ر� ا��

   ر�  روزہ �  �   دن  ا� �  �   دن  ا� �   �م  � (دس  �د ��

(��� �� 

 ا�ر � �� � �!

ا� � � � ا� � ا� � و� � دس �م � روزہ � �ت � 

�� � اور � � �� � � �� � � � ��� � � ا� �دت � 

�د � �� � �� د�۔�د � �� � � � ر�۔�م �ا � �دت � 
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�دت � �وٹ � � � ر� � �ورى �۔ا� �� �� � �ورى �، 

 ��  �  �  �  �   �دت  وا�  �وٹ �   �ڑى  ا��  �دت  �؛�� �

�۔� � �، �� �دت � �� �ڑى � � � ا� � اس �دت 

� � � � �وٹ وا� � اور � ز�دہ �۔اس � � � اس �ت � ا�م �

�م � �� �د � �� � � اس �  11اور  10�م � �  10اور  9روزہ ر� ۔

 دو �� � � �۔

:� �� � ر�ل ا� � ا� � و� � �دت ��� � � �دت �� 1

� �� �  � �� ��۔� ا� داود �� اور �� ا� �دت � �وٹ �

 � �شبه بقوم فهومهنمر�ل ا�م � ا� � و� � ار�د ���:

 )4033� ا� داود ر�:(

� آد� � �م � �� ا�ر �� � �� � دن ا� �م �  

 ا�� �� �۔

َهيُ  اور �آن �� � �:
ْ
وا ال

ُ
ِخذ

َ
ّت

َ
 ت

َ
َمُنوا ال

ٓ
ِذنَی آ

َ ّ
َا ال ُ

ّهي
َٔ
َصاَرى َ� آ

َ
وَد َوالّن

ْوِلَیاُء َبْعٍض 
َٔ
ُهْم آ

ُ
ْوِلَیاَء َبْعض

َٔ
ُه ِمْهنُْم  آ

َ ّ
ن ٕاِ

َ
ْ ف ُ

ُهْم ِمْنمك
َ ّ
 َوَ�ْ یََتَول

 )51�رۃ ا��ۃ:(

اے ا�ن وا�؛� �د اور �ا�ں � �� دو� � ر� وہ آ� � 

 � ��۔ دو� �۔� � � � ان � �� دو� �ے � وہ ا� �

 ا� �� � � � �� ���۔[آ�۔ ��] 

2 �   و� �   ا� �   ا�  �۔ر�ل �  �،�  �   �ہ ��  �   �ا ��:

 ��ہ �ا � �۔اس � � � � �ے � � ا�م �� ��۔
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 آ� � ��:

 � و� � � � ا� آپ � ا� � �� �ى � �� � ا�

و� � �ل �� �� � � �۔� � � � �� � �� � � � � اس 

 و� � �� �� � � �۔�� �رك � �:

 دخل مکة وعلیه  معامة سوداء

 (�� ��ى)

 دا� �� و� ر�ل ا� �� ��ى � �� � � � �� �

� ا� � و� � � �رك � �� �� � ا� زر�� � روا� � ا� �� 

ا� � � � ا� � و� �� �ى � � اور � او�ت  �ر� ا� � ��� 

 � � � �� � �۔

� � � � �� �ى � �� � � �  �ں � � �ا �� �

�ى ��� � � وہ � �ب � � � ر�ن � �� � و�ں � � �� 

 �   ��۔اس �  �   �ى  ا� �   �ى �   و�ں �   اس �  ��  ر�

� ا� �� �۔� ا� اور �م ز�ں � �� � ر�ن � �� اور �� �

 �  �   �ا ��  �   د�ں �   �م �  �  ��  �   �ا ��  �  �   ر� �  �

�رت � � �د � � �رت �۔�ں؟اس � � �م � د�ں � �� �ا 

� اور � �� روا� � �ر � روا� � �ا � �� � �� � � �� 

ا�ر � � �� �۔� اس � ا� آپ � ان � ا� ر� �� ا� دل � � 

�ف ر� ۔ا� �� � � � ر�۔� ��ں � ا� ر�۔ا� �� �ف 

ر�۔ا� � � � ا� � و� � �� � � � � � � �� 
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 �ح � � � �� �ا � ا�� �� � � �م � � � ��۔اب ا�

 � � �� �ں؟اس � � اس � روا� � �� �� �زم آ� �۔

 �م � � � �:

��ں � � �� � ا�م �� �� �۔�ت �ن � ر� ا� � 

  ��   �اں �   �رہ ��  � �   اس �   ز�ن  �۔�م ��  ،�  �   و� �

� �۔آپ �ں � � د� �� �گ �� � ر� �� �ج �،�� “� ”

�۔� �رے �رہ � � � �� اور �ف �م � د�ں � � 

�� �زم �� اس � � �� ،�ں؟اس � � اس � روا� � �� 

آ� �۔�رے �ل ��ں � �� � �� �ف �م � د�ں � د� �� 

� � �� � � �� �ں؟اس � روا� اور �ں � �� �� 

 ��  �  �   و�ں �   د�ں �   �م  �ف ��  �  �   ��ن  �ل  �رے ��

ر�،�ں �ڑ � � � ر�،اور � � �� ر�، اس  ��،�ڑو ��،� � �ل

� � �� �ں؟اس � � � روا� � �ر � ا� ا� � �م �� �۔ا� 

 �  ��  ��   ��ن  دن �  �  �   �ل �  �   دن ��  �  �  �  �  ا�

 �� �۔

 ��ن ��:آج � ��ل اور�ر�ں � 

ا� � � � ذ� � ر� � آج � �ر� ��ن �� � � 

�؟�رت ا� �دے � � ا�م �ے اور و�ں � � �� � �ے � � � 

� اس � �� � �� ��د �،� � �۔� اس دور � ز�دہ ا�ط 

د�!ام ا�� ا� �� �� ر�  ن � ��۔اس � � � �رت ��
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ا� � � �ز � � � � آ� وا�  �ر�ں � �رے � �� ر� � � ا� 

 �  �ر � ا� � و� �ر�ں � ان ��ت � د� � � ا�ں � ا�ر

 ر� � � ان � �� � آ� � روك د�۔

 )869(� ا�رى: ر� ا��

 اب اس دور � ��ن � آ� � �    �ا � ��ت �ل � �،

ا�زت دى �� �؟� �� � � �� � � � �� �ور � 

 � �رت � اس �م � � ��۔

روا� اور ا� � �ض � ر� � � روزہ � ر� � � ��ں � 

 ��   �دت  �رى ��  �  �   ان �   آ�  �زم ��  ��  �  ��

�،�رى �دت �وٹ وا� � �۔اس �ت � ز�دہ ا�م ��� ا� �� � 

 �م � روزہ ر� � �� � ���۔[آ�:��]

 � وا�ں � و�:

َ�ْ ل ا� � ا� � و� � ار�د ��� :ا� � اور �� � � ر�

َع ُهللا 
َ

وَراَء َوّس
ُ

َم َعاش ْهِلِه وَیْ
َٔ
 آ

َ
َع نفسه وىلَع

َ
ِتهِ  تعاىل َوّس

َ
ْیِه َسا�َِر َسن

َ
 َعل

 )24258ر� ا��: � ا��ال وا��ل � ا�ل �(

� وا�ں �  ا� � � � ��� � آد� دس �م � ا� او� اور ا�

 �ل   �را  �ك  ا� �   �ے  �چ �   �ل  دل ،�   �م �  �  �  ��  �چ

 و� رزق � ا�ب �ا �� د� � ۔

اب د�؛� � ��ں � �ول �� � � � � � ا� 

� د� � �ى اور �ں � �� � �۔�م آد� � � � دس �م � �و�ں 
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� ��ں � �� � � �اب �� اور ا� ا� � وا�ں � � د� � � � �ہ 

��۔ر�ل ا� � ا� � و� � � � � �ن ��� � � ا� دو�وں � 

 �را �[��:�   وا�ں �   �؟[ا�  �ں  �ى  ا� �  �  �  �  �م  ��

 � وا�ں � �چ  �  �   � �� �دت �  � � �� �ول � �اج � �

�� � �دت � �۔� اور � �وٹ د� � � � � � آد� � ا� 

ا� � وا�ں � د� � � � �وت � � �۔� � �ح دو�وں � �� 

 اور �دت � ا�  ا� �ں � �� � �دت �۔�� وا�ں � زردہ  �ى اور

�� �� �اب � � ا� � وا�ں � �� � �اب �۔� و� � �ھ � 

 ��  �  �  �  �   و� �   ا� �  ��  �  �   �م  دس  ا� ��  �  �چ

اا ً�� د� ۔�م د�ں � آ
ت
سببب

ض
� � � آج �� � �،�م د�ں � �ول � ب

� � آج زردہ � �۔� � �� ��� � � �وز � �� اور � ذ� � ر� 

� � ا� � � � ا� � و� � ��� � دس �م � و� � �چ �ے � 

 � � ا� اور اس � ر�ل � ا� ا� �ك �را �ل اس � و� � � ���

� و� � و�ے � �را � �� �� �ں؟[� �ں:��]ا� �� � 

 �ت � � اور � �� � �� � ���۔[آ�: ��]

 ذ� � اور  د� �� � ا�ام:

ت � ذ� �� � �م � د�ں � �ت � ر� ا� � � �

� �ت � � �دت اور ذ� � آڑ � �ت �و� ر� ا� � � � 

� �� � � � �ا �� اس � �� � �� � �� � �۔� �� � 

ارمح ا� � و� � � �ح �� �� ا� ر� ا� � � �رے � ��� 
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 �ريض هللا عنه مىت �مىت اوببکرا �  �   ���،�ت �  واشدمه يف  رے

 واصدقهم حیاء عامثن،�ت �ن � �رے � ��� ريض هللا عنه امرهللا معر

 ريض هللا عنه ،� ريض هللا عنه واقضامه ىلع،اور �� � � �رے � ���

�ى ا� � � � ز�دہ ر� �� وا� �� �،د� � �� � � 

 �  �   اور �   �ن  �ا  آ� �  �  �   �،�ء �   �ا  �ط  ز�دہ �

�� � � � آ� �ا � �۔آ� ا� � � � ا� � و� � ��� 

 واحلم واجود امىت معاویة  �ى  �ا ،اور �   اور  �د�ر  ز�دہ �  �  �  ا�

�و� �۔� ر�ل ا� � ا� � و� � �ت ا��و� � �رے � � 

�� �ن ��� � ان � �رے � ذرا � � � دل � �� ا�ن � ا�ن 

 دل � � � �ل د� �۔اس � � � � � �� � �رے � ا�

� ��۔دل � �ف ر� � �� � ا� � و� � ا� � �ت ار�د 

 ��� � ا� آد� ان ا�ظ � �� �ے � �ت � �م � �� � آ� �۔

 �� ا� �و� ر� ا� �:

 ذابعلمه الکتاب واحلساب وقه الع اللهما� � � � ��� 

 )17192� ا� ر�:(

 ذرا �� � �ر ��۔

:اے ا� �ے �و� � �آن � � دے � � � � دے، �ب � دو�ں 1

 �� �۔

 :ا� اس � �ب � � دے۔2

 :ا� اس � �اب � �۔3
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اللهم � � د�� �ں دى �؟ا�ظ �ت � �� � �ر ���،

،اے ا� �ے اس �و� � �ب � � � ��،�ں؟اس � � علمه الکتاب

اس � �� � � �۔�� � اور �� � � � � � � �� � اور �� � � وہ � 

 �[�� � اور �� � � � � �۔��]

اس � �� � � �  �� اس � �� � � � � � �ح ��

 �   �ج �  �  �   اور �  �   �ج �  �  ��   �۔� �  ��  �   اس �

 ،ا� اس � �ب � � � دے۔�ں؟واحلساب�۔� ��� 

 �   �ا�  �ب �   �،�ں ��  �  ��   �ب  �د  اور �  ��  آد�

د �ب �� �،�ں � � �ے � د�� د�� � �ہ �� � �ں؟اور �

 � �ہ � �۔

ا� � � � ا� � و� � دو د�� دى �۔اے ا� اس � �ب  

و�ب � � دے �� اس � �� � �م � �� د�� � دے �۔� �ت 

ن � ا� �ى �� � ،اے ا� �ا �و� ا�وقه العذاب� �ى د� دى۔

�م � �� �۔ا� � ا�ن اس � �� � اور � � ��� � اس � 

ں � در�ر ���۔ د� �ر � ا�م � ؤ�اب � �ظ ر�۔اس � �

 � د�� ��� �ت �و� ر� ا� � � �ف ��د� �۔

 � ا� ��� ��:� �و�  ر

 ا� � � اد�   � اد� �ت � ر� � ��ں � � �� �

 �،وہ  �   ��۔� �   �ا  ا�ف �   آ� �  �   ا�  ر�  �و� �ت

 �   ا�  ر� �   �ت  ��۔�د �   �ں ��  �  �   �ں  ان ��۔آ�
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 عاویة يف اجلنة قتالي وقتىل م ��� �:

 )688� � ر� ا��:(

�ى �ج � � � � � اور �و� ر� ا� � � �ج � � 

 � آپ � �  � � �۔� �� � �د ��ر� � � � دو�ں � � � 

�  � �؟د� � دو�ں �رے �ے �۔ان � �اء � �رے �ے

� ان � �رے � ر� �ا� � دل � � � ر� ��۔�پ اور � ا� 

� �ت � ا� ��،� � ��،� او�د � � � � � �پ � �ا � � � � 

�ا �،او�د �پ � ا�ام � �ے اور � � ا�ام � �ے ان � �ا� � 

��۔�� ڈال � �ا� � ��� � �ش � �ے۔ا� �� � �ش 

�ت � � �� � ���۔� �� �� � � ا�ام �� اور �� ا� �و� 

ر� ا� � � � ا�ام �� اور ا�ا�� � � �� �ر� ا�� � � 

 �و� ر� ا� � � �۔� �ى �� �� ا� 

� �ح � �� � ا� � و� � ر� � � �� �� ا� 

ر� ا� � � �� � �رے �� اور �رى ا� � � ا� �ح �� � � 

�دت � � اور �� � ر� ا� � � � � � �� ا��و� ر� 

� �� � � �م ا� ا�م � � � � ا�� وا�� �� � اس � ا� � 

۔ا� �� � � اور � � � � � �ر ��رے � ا�ن �� ذ� � ر�

 �ت � � �� � ���۔

 �� � �رے � �را ��:

�� �� ا��و� ر� ا� � � � �� اور �ت � ر� ا� 
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� � �� �۔اس � �رے � �را ا� ا� وا�� � �� � � � �ت 

 �ا�  �   و� �   ا� �   ا�  ر�ل �  �  �   �،�ت ��  �

�رى �ى � ا� � ان � �وں � �۔�رے � � �ج � ان � ��ں 

 �   �۔ان �  �   ا�ن  �رے �   �۔�� ��  �   آ�ں  �رى �ك

 �   �ے �  �،��  �  �  �،�  ��،�  ��    ��  �  ��

 ��،ان � �� ا� � �ا� �� � � �� اور �� � �۔

 � ��� � � � �� � �رے � �ت ا�م ا� � ��ں � 

 ��،��ش  ��  �   �رے �  ��  �  �  �  ��  �   ا�  ر� ا��

 و��  ��  �  �   �ں  آپ �  �  �   ر�  ��ش ��  �   ا�م ر�۔�

 � �� �؟ان ا�ظ � ا� �ح � �و۔�ت ا�م �� � � � ���

�و۔اس � � � � � � ا� ا�ن � �� ا�ن � � � � وہ �� و�� � � 

� � � � � وہ � � � �،� اس � � ا� � �د �د� � �� 

� ا� اس � � ا�ل � �� � دے �� � �ے ا�ل � �� 

�� � � � � � � � و� �� � � � �� � �  ے دے۔� د

� � � �� و�� � � �۔�� � اور � اور � �� � � �� اور 

 �۔� �� � � � �۔

� ا� � � � � ��،ا� � � � �� � �م �� اور ر�ل ا

� ا� � و� � �رى �� � � �� وا� �� اور �� �ام � � 

 �م � ز�� �ار� � �� � ���۔آ�

خر دعوا� ان احلمد � رب العالمني
ٓ
 وآ
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 �رو� � � �� وا�ت ��ِ

……ن ، ��ر� � 

� �� �ت � ؓ � دس ��ں � ا� �ش،�ت اورا�ل 

�� � �� � روم ا�ان � � ا�ن ��ں � � ا� د� ؛� � �ر� 

�� ا� �ل � �� � � � �ا �ں � اس �ر � �ت � ا� 

راور�ر� �م �� �
ض
ى� گ�

ض
ب � و�� � ا�ن ا�ب �ا �د��؟� � �ر،�پ

 � �ر�� � �� �� �،وہ  �د�؛� ان � ��ت � �روق ا� ؓ

 ا�  ��   د�� ��  �   و���ى  اور�  ا�  �ح �   ��ن  ا� �گ

 ۔�ف � دو�ى �ف � �ر�

 اور�ر � �ل � � � �م �،�ر � � � � � اس  ر
ض
ى� گ�

ض
ب �پ

� � �م � � �ر� � � ا� �ار ��ں � ��ٹ � � �ہ � د�ار � 

 اور � �ار � �ہ �ق � ��ى �م �� � ڈا�، ا� �ح ا�ان � 
ئ

�د�ى

 � ��ت ا� � � � � � م �دوں � � �اد�،��ف اس � �ت �ؓ 

� ا� وا� � � و�ى � � �،�ج � �ص �ر � �ا� � � �ں، 

 �ے   �ف،  ا� �   �م �  ،��  �  �   �ض �  �  �ڑ�ں،�ر�ں

�ام � �� ا� �ے در�ں � �� � ا�زت � �، �ن �م �� ا

�ل وا�ف �� � اوراس �ح ا�ق � � آ� � � �م ر�� ان � 

�و�ہ ��� اورا�م �� � �ا � ر� �ر �� �،�ف � � ؛� 

 ��  �   در� �   و��ت  ا�� �   ��ں �   ا�ن  �ش  �گ وہ
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   �د �   �م  ا�م �،��ت  ��ت �   اور�ر�� ���  �  ��ں

  :   �ح ١٢٨د�،(�ذرى  ا�  �،(ا�!)  �م �  �  �  �   �ں �  �  �(

�اق � �ں � ا�� � � � � ��ا� اور� � راز � � 

ت � ؓ �� �� �اں �ر��ت ا�م د�،ان ��ت � ��د� � �

 � ��ں � �م � � �ر � �� �، �ر  ر
ض
ى� گ�

ض
ب  اور�پ � �� � �ر

 � ��ں �رى ��ت � � � �� ��؛� � � �  ر
ض
ى� گ�

ض
ب اور�پ

�د � و�ى � �� � وہ � د�� � �� �؛�� ان ��ں � � 

 � �� �� �،اس � وہ آج �ہ � �� � اس � �
ت

د �ل وا�ف اور���ت

 �۔  ��د �   ا�ار �  �   ��ں �   ان  �ح  ا� �  �  �   �س

�ر� �ر� � �رو� � اس �� �ل �ر�� � ا� � �� � � 

ا� ا�� اور� �ن �� � � اس و� �رس وروم � دو�ں � �

��ں � �� اوج ا�ل � �ر� �؛� �ال � � � � د� � ا� 

 �ور   در�  اس �   ا�ف  اور��  �ل  ادل �   �د��ں �  ز�د�

 ا� اور�د �و� � �ہ و �ل � �، �� ان  ىنض طب
ض
قسطئ

�� � � روم و ا�ان � 

� �   د� ���   �زے  �ا��زے �   �م  �و��ن �  �   �ب �  ں

 ان �ں � �ورى � � ؛�   راز � و�� وا� � اور� � اس �

 ا�� �م �� اور� و� � �ز � � �ش �� ��۔

 :�م ��

�� ؓ � � � �وع �ا  ا�م � �� � � ��ت ا��

 �   ؛� ��   ا�م  �م  �ے  �ے �  �  ��   ز�� �  �   ان اور
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 �   �ف �  �   ا�ں  �ا، �  �  �  ؓ �   �ت  آ�ز �  ��  اور���ہ

 ��   �؛� ��  �   �و� ��  �   ا�م �   �ں  و� �  و�ٰى

�ہ �م � �� � اوراس � اس �ر �� دى � �� � � و� � ��

�ر �ورى � �، � ان � � � و�د �� �� �؛� � اس � 

� � �م �� � � �ن �� � �� �ورى � � اس �� � �� 

 اور�� ��؟

�   �ز  �رى ��  �   ؓ�   � �ت  �م �،�  ���  �

و�� �� � �رٰى � � �� � �� �، اس � � ��� وا�ر ؓ 

� � اورا�� ا� ا�ا� �� �� � اور� و�� � � ا�ق آراء � 

 :ن � ��ت را� � �م ا�ر � � �� �،� � �ز اور�رار�

 �   �ذ  �ف ؓ،�ت �   �ا�  � ؓ،�ت  �ن ؓ،�ت �ت

 � ؓ،�ت ا� � � ؓ،�ت ز� � �� ؓ۔

 )١٣٤:  ٣�ا�ل ج(

� �رٰى � �وہ ا� � �م � � � � ��� وا�ر � 

 ا�ر � � آ� �وہ �م �داران �� �� �� �،� � �� ا�

� � � �� �،ور� روز �ہ � �رو�ر � � �رٰى � � �� �� �،ان 

دو�ں �ں � �ا ا� �ى � � � � � � � �ص � �، اس 

 � �ف ��� �� �� �� �۔

 )٢٧٦�ح ا�ان �ذرى :  (

 � � � ���  � �رٰى �  � �م �� � � � �گ ا�د
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 ۔� ا� � را� در�� �� � �،اس � �

 )٢٥٧٤�ر� �ى،: (

�رى �� � � � �� � � �� � ا� �ق � �� 

�ں اور اورا� را� � ا�� ا�ر � �� د� ��، �� � ا�رات �ود 

اس � �� � � � � � � � � � �،�ت �ؓ � �� ان �م ا�ر 

 و�   اور� �  ��  ��  �   �ق  ا� �� �   آزادى ��،�  ��  �

 �  �   �دى ���   ��ں  �د �   ؓ�ر  �ت  �د �  �  ا�رات

� �،�� � � ا� �� � � �ے  �� � �ظ � ان � �

 :درج ذ� �

� ومالمك كويل الیتیم ٕان استغنیت استعففت ، وٕان "
ٔ
وٕامنا آ

ن ال 
ٔ
هيا الناس خصال خفذوىن هبا،لمك ىلع آ

ٔ
لكت �لمعروف ، لمك ىلع آ

ٔ
افتقرت آ

ا وق
َ
ذ فاء هللا علیمك ٕاال � وجهه لمك ىلع ٕاِ

ٔ
جتىب شیئا � خراجمك و مما آ

ٔ
ع ِيف آ

رزاقمك ٕان 
ٔ
عطیاتمك وآ

ٔ
زید آ

ٔ
ن آ

ٔ
ن ال خيرج مىن ٕاال ِيف حقه ومالمك ىلع آ

ٔ
یدي آ

لقیمك ِيف المهالك
ٔ
ن ال آ

ٔ
سد ثغورمك , ولمك ىلع آ

ٔ
 "شاء هللا وآ

 )١١٧ا�اج ا�ا� ��،�ب:� � � ا�ادى وا�ر،:(

 � � �رے �ل � ا� �ح � � � �ح � � �ل � اس"

� �� � �� �،ا� � دو��ں � � � � �ں � اورا� �� �� �ں 

� �ا�ازہ � �� � � �ں �،��!�ے او� �رے �د �ق � 

 �   ا� � � � � �اج اور�ل � ،�� ��   � � �ا�ہ � �  � �

 ا ،��  ��  �   �ف  اور�رى ��ر�  ��ؤں �   روز  �رے �  �  �

 "��وں � �ظ ر�ں اور� � � � �وں � � ڈا�ں۔
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  ��رہ ���� �ف د�� ��ت � �� � � ؛� �ت � ؓ

�� � � �� اس � �� � �، وا�ت اس � �ف �ف �� �� 

 آپ � ��ادى اورر�ل ا� � ا� � و� �  �،ا� د� �ت  ؓ�

زو� �ہ � � � � � �ل � آ� �،�ت � ؓ � �س آ� اور� � ا� 

ا�� !� ذوا�� � � �ں،اس � اس �ل � � � � � �� �، 

 � �اب د� �"� �  �ے �ص �ل � � ر� �؛� � � �ت � ؓ

 ۔�م ��ں � �ل �

 )٣٥٠:  ٦�ا�ل ج (

ا� د� �د �ر �ے ��ں � �ج � � �� �،� ا�ل � 

� ��د � ؛� � ا�زت � � � �،� �ى � ا� � و� � 

 "ا� آپ ا�زت د� � �ڑا �� � �ں�� ��ں � � �"

 )٣٥٣ا� (

ان �� �� ��ں � � �ت � ؓ � ا�ط � � �ل � � �� � 

 � �ت ا�ر � وہ � �ر �ط �ں �۔

�ت � ؓ � ��ں � ا�م � � � �� � ا� �م آزادى دى � 

�� آد�ں � �د �ٴ و� � ا�اض �� � �ك � �� � �� � 

"�  ��  ��  �  ؓ �   �ت  �ر �  �  �   ا� �  ��  اتق هللا �،ا�

 �معر )��� � � ا� � � اس � رو� ��،�ت ٧"(�ب ا�اج :

� � � � �ف � اور� � �� � ؓ � ���"� � دو،ا�� �گ � � 

� �"� آزادى �ف �دوں � �ود � �؛� �ر� � �دوں � �م � 
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 �م �۔

 �،ا�   ��ر� ��  �  �   �ار �  �  ؓ �   �ت  د� ا�

� ڈر!اس �رت � ا� � �� �ك د� اور�"ا� ا� ��!"� اے �ؓ  !�ا 

 �   � ا�اف � �ر� � � ا� �رت � � ؓ � ا�اض � � �ت �ؓ 

 �  �  �   �ا  �م �  �   اور�وات  آزادى �  �  �  �،�  ��  ز�دہ

 � �� � اس در� ��ب � اور ��ں � �ش ا�ل اور�م  �ت � ؓ

د�۔�� �رو� � �� اور�� �ن �� � � اب و�ت � � � �

� ا��ت � � �ف �� �� � اور د�� �� � � �روق ا� � 

 �د� � اور �  ا� � �رك � �� ا�� � � در� � اور���ہ

 �� �د� �۔ �ح �� � ��خ � � � � �رت �

�م �� � � � � � � �م � � ��ں اور�ں 

� � �،ا�م � � � � �ت ؓ� � اس � ا�ا � اور �م �� 

 ،��،��ہ،�ہ،��،�،�،ان  �،�  �  �   ��ں  آ� �  ��

  ��  �   �وہ �   � ��ں ��   ،�رس،� اور�،�ا�ن،آذر��ن

 �فصلہ ذ� �ے �ے �ہ دار ر� �،وا� � �� �� ،�� � � � ،

�� د�ان � �� � � � �، �� ا�اج � � ،�� ا�اث � 

ج �� �� � �ر� ا� ��، �� � ا�ل ،� ا� �ا�،�� � 

�� ؓ وا� ،�ن � � ؓ � ،�ا� � �د ؓ ا� �ا�، �� ؓ �� اور �ا� 

 � �ا� �� د�ان �۔

 )٦٤١�ى ص (
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�ے �ے �ہ داروں � ا�ب �� � �رٰى � �� �، �ت 

از اور�� � ب
ت

� �م � �� �، اور�� �ت � ؓ �  �ؓ  � �� را�

�� �� � �دہ �� � اس � ار�ب � �� ان � � ا�ب � ��� 

� �ہ � د� � اور اس � � �ر � ا�ق را� �� �؛�� �و� 

 � � ا�ب �ا�۔� � ا�ن � � � �ن � �ن � ا� �

 )ا�ب ��ہ �ن(

 :ا�ب

� و� � � � �ا �ض �م � �ا� اور�م � ا�ق و�دات 

 اس �ض � �� ا�م � �� ا�م د� �،وہ  � �� �،�ت � ؓ

�   ��،�ر�  �ار� �   �ڑے ��  �  �  �  �  �  ��  �   � ا� ے

��،� �ا آ�� �� �، دروازہ � در�ن � ر� �، ا� �� � � دروازہ 

 ۔� � ر� �

 )٢٧٤٧(�ى : 

ا� � �� اس � �ل وا�ب � �� �ر�ا� �ظ ر� � 

��ہ � � آد� اور� � �� � �� �� � � �� ا�� � � �� � � 

 ۔ر � ا�ل � دا� �د� �او�ل �� �

 )٢١٩(�ح ا�ان : 

ا� د� � ��ل اس � � � ��، �� � صعق � ا�ر  

� ذر� � �ت � ؓ � ا�ع دى،ا�ں � � � ا�ك � �� ہ � � آد� 

ا�ل � دا� ��، �� � � ا�ن �م � � � ��  آد� �ل �� اور �
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 ۔� � � �� � وہ �را �ر�ہ �� � � �ے

 )٢٦٨(�ر� �ى : 

�� ذراذرا � �� � �� � اور �ت � � اس � �ارك 

ں �� � � � � ��� �۔ا� د� ا� � � �� � � آپ � �

�ر �ڑے �رے �،�ت � ؓ � � � � د� � وہ � �م � اس �� 

 ،��   �اں  ا� �  �   �ل �  �   ا� �   ا�ص ؓ  �و�  ��،�ت  �ڑے �

 �ں،�و�  �   ا�م �   �م �  �  �  ��  �  �  �  ���  �  ؓ �  �ت

 � � �� �� � �را� � � ا� ا� �ز� � � �ض  ؓا�ص

 دو دو ا��ں � � ا� � � �زآ�۔

 )٦٦�ب ا�اج : (

�ت �� � ا� � ا� ��زى اور�� � �ظ � �ج ا�م 

�  � �� ��ار اورا� ز�� � �� ذى �ت اور �� ا� �رگ �

 � � ا�ں � ا� � � ا�م د� �،�ت � ؓ � � 
ئ

اس � �ول �د�ى

�� � ا�ں � �ت ا� �ہ ؓ � ��ر ا� � � � �� ؓ � � ا�م ا� �ہ 

� د� � ا�اف � اور � ا�ل � د� � �� �،دو�ں �رت � وہ �و� 

  �۔� ��

 )٤١٨:  ٢ا� ا� ج  (

�ت ا��� ا�ى ؓ � �ہ � �ر� �،�� �ر� � ا�ں 

� ا�ان � � � �� ر� زادے � �� ا� � ر� �ڑے � 

اور �رو�ر �� ز�د � �ن � � د �ر� � اور� � ان � �س ا� 
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� ا� در� � �ا � �� �� � � �م ��ں � � ��ى � � � �

� آ�،�ت � ؓ � ا� �� ا�ى � �ا�ہ � � ا�ں � دو ا�ا�ں 

� �اب � � د�، � �ى �� � � �اب � دے �؛�� ��ى ان 

 � �س � � � �۔

 )١٢،٢٧١�ى : (

 �  �   �ا� �  �   ا� �  ��  �   و�ص ؓ  ا� �  �  �ت

 �  �  ��   ر�ؤ �  ��   ا� �  �   �ل  اس �  ؓ �   �ت ،�  �  د�ڑ�

 ��  �  �  �   اس  ؛��  �د�  آگ �   ڈ�ڑ� ��  �   د� �  �  ؓ �

 ر�۔اور�ت � � ا� و�ص ؓ ��� � د�

 )٣٥٥:  ٦�ا�ل ج (

�ض � � �� � � � �� � � وہ �ر� �ے � � 

اور ان � دروازہ � در�ن �ر �،�ت � ؓ � � � � ؓ � �ت � ��ر 

 � در�ن � اور�  � � � � د� � وا� دروازہ ض �ر� �،� � � ؓ

�ے � �� �،اس � اور�س � �� � � �� آ�،�ت � ؓ 

 �ى �ا� � �  � � �   اور��ں � �� �  ا�اواد�  �ر� �ا � ان �

 � ا�ر� �ل � �،� �ر�ر � �،اس � ��� � �، �ت  د�،�ض ؓ

�� �  � � � � �را آ�� � �، اس � �ر �ں �؟ �ض � دل � � ؓ

 �� � اور� � ز�ہ ر� ا� �ا� �� �ش ا�� � ا�م د� ر�۔

 )٦٦١�ب ا�اج : (

 ا�م   �ص �   �ا�  اور��  ا�� �   ��ں  �م  �وہ �  �م
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ا�� ا�ق � � �� �، �� � � ا� �ح �،�ت � ؓ � �ح �د 

 �   �م  �ر �   �ب �   ���،ا�ں  آرا� �   ا�ق  �رم  �م �م

 ۔ور�� � � �� � ر� دى�و�ور � �م �� �د�،�ں � � آ� ا

�،�ت � ؓ ا� دن �ان � ا� � ان � �� ا� �ان � 

� �وں اور��ں � �� � � �� �� اور��� � �ا ان ��ں � � 

 �ے � � ��ں � �� �� � �ر آ� �۔

ب�س �د� � اذاا�( خ  )ادب ا�د �ب � �ى

 �  � و��ى � ذر� �و��� �ب � �م �اق �،�ت � ؓ

� � � اس � ��د�، � اس ز�� � �ر ��� ���، �ت � ؓ �

� اس � � �د� اورآ� اس �ط � ر� � � � � � � � � �،(ا�ا�� 

 ،�   م �   روك �   �ت ��  �   اورآوار�  ز��ن)�ا��،ر�ى ��ہ

�ر�ں � �م � � � �ر� � �د� ،�اب �رى  �اء � � ا�ر�

۔
ئ

 � �ا� �دى، �� درے � ا� درے �د�ى

�م � ز�� � 
ض
ئ
ت
ب
 � اس � �ا �ل � � �گ � �� اور  �ت � ؓ

 ��ں  �   �ر  �ص �   ���،ا�وں �  ���  ��  �   �د� �  �  �

 ��  اور�ر�ں ���  �  �  ��   ر  ا� �   ��ت  اور�ز  �س �

�،� �م � �ن ا�وں � �ن � �� د�� � اور�� �� 

د� � اس �ر � �� � ان � �� ے�رے اور��� � اس و� � �ا 

 ا�ل ���۔

 )٤٢٣�ى :(
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� �ز ر� � �� �� �رم ا�ق � �  ��ں �ا�ق ذ�

�ص �ر� � دى ،�وات اور�ت � � �ص �ل ر� � اور �م �ل � 

 �ا� � � ��ں � �را� �� اس � وہ ذ� � �� �۔

 )٢٠١:  ٣ا� � � اول � (

 :� � و�

��ں � را� �� � �� �� ا�ا� �ج � �م وا�ان � �ا� 

 �  �  �  �  �   �ف ؓ �   �ا��  ��،�ت
ئ

 د�ى  دے �  ��

�اروں � � � � � ان � � � � � �،�ت �ل ؓ � اس �ر ا�ار 

 � دق �� ���  �  � �د "اللهم اکفىن بالال"� � �ت �ؓ  �ت �ؓ 

را� � � ز� �� � � اور��وں � � � ر� دى ��،�ت 

 � � آ� �،�ض �   � �ت � ؓ � ؓ،�ت �ن ؓ،اور�ت � ؓ

 �م � � � �ا اور� و�� �� �روق ا� ؓ � را� � � �ا۔

 )١٤،١٥�ب ا�اج :  (

�اق � �� �ا�،�� زرا� ارا� � �و� �،�و�اج � 

�� �� �،�� �� آ�ت � ا� � و� اور�ت �� ؓ � ز�� 

 ا� �ح �م  � �رى �� � ؛� �اج � �� اس �ر � � �ا�،

ىص � ؛� �ئ
ش
�
ت
ب
 و�ں � ��ن � ��ت � �ظ ��اق � و� � � �ن 

� �، �رت � � � � �� �، ا�م � � �ص �ت � ؓ � ا�د � 

اور اس � ا�ا�ں �� � �ن � � �� � �رت � � �� � ان 

 � �م �ا � ا�ں � � � � �ل �  � دس � � د� �� �،�ت � ؓ
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� �د�،ا� �ح �ر� �ڑوں � � ز�ۃ �ص �ت � ؓ � � � �� � 

ور� �ڑے � �، اس � � � � �� � �ذ �� �ت �ؓ  � ر�ل 

آ�ت � ا� � و� ا� � ا� � و� � �� � ؛� � � � � 

� � ا�ظ ��� � اس � �� �ارى � �ڑے �م �� �، اس � 

 �رت � �ڑے � �� � �� و� � �۔

 � �م � � �دم �ر �ا�،ا�ع � ���ہ �ا�  �ت �ؓ

�، ��ں � � �ار �ا� �ر �� �،�ٴ � � � ا�ل و�ا� �

 اور�� �� ؓ  � �� � �گ ر�ت �� � �ظ ر�؛�� �ن ؓ، ر�ؓ 

 � �ا� �� �� �در� ��� �۔

 )٢٤٧ص�خہتا  ٢� ا�� �� �ا� ج(

�ہ ا� �و� ؓ) اور ا� �و�ؓ  � �اہ ا� �ار د�ر �، (ا�ب �

 �ن ؓ،�ت   �ت ،ؓ �   ،�ت �  ��   ا�ء �  �  �  ��  �  �

�ذ� � ؓ، �ت �ا� � �ف ؓ، �ت ا� � � ؓ، �ت ز� � �� ؓ 

 اور �ت ا�درداؓء اس � � �ز ر� �۔

� ا�اث � ��  � � ا� وا�ن �� ر� � � �ت � ؓ

� � �� �،اس � ا� ��م "�� ا��اث" �،�ت ا���ہ ؓ � �� � 

�� ا��اث �د� � ان � �ص �ر� �ا� � � ا� وا�ن �� ر� � 

�وہ ا�ب � �� � ا�م د�،ا�ب � � � �م �،� د��ار 

پ �ل � � � ��،�� � ��اہ � �ن � ��،��روں � ز�دہ �� � �

�دا ��،�اب �� � � ��، اس � � اور� � ا�ر � �ا� � � 
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 ا�اث   اور��ن �   ا�م  �را  اور �  �  ��   ا�ام  اور  �د �  �  �

 � � ا�م د� �۔(ا�ان ��) اس �

  �  �   �رو� �  �   �، ��ہ �   و�ن  �م �   ��ں �  �  �ب

مہ � �ان � ا� � �ن �ر�ار در� � ��� اس 
ظ
�ت � ؓ � اول � �ع�

 ۔� � �� ��

 )٢��ى ج (

  � �ت � ؓ � اور ا� ع � � � �� �ا�،�و� � �ا

� � ا�د �؛�� ا� � � � �ر �ر �اب � � �م � ا� ��ہ � 

 �و� �د� �۔

 )ا� ا��(

 :� ا�ل

�� �رو� � � � �ا� �و�د � � ؛� � � آ� ا� و� 

 � ا� روا� � �� �� � � �ت ا�� ؓ �  � �د� �� �، ا� � ؓ

ا� �ن � ا�ل � � �ص �� � ؛� وہ � � �ار� � اوراس � 

� دا� �� � �� � � آ� �؛�� ان � و�ت � و� � ا�ل � 

 ��ہ � � � �ف ا� در� �۔

 �  � ا� � �ا� � �ورت �س � ھ ١٥���ت � ؓ

 �رٰى � �رى � � �� �رہ � � �ا�ا� �� �،دارا��  اور �ِ

� �وہ �م ا�ع اور�� �ت � � اس � �� �� � � اور � � اس 

�  ��  �   ا�ن �،��   �ر  ا�  �ا�� �  �  �   اور�� �رثؓ 
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�ا� � �د �ا� � ا� �، �� �ت اورا�ع � � ا�ل � � 

آ��ں � � ر� آ� � وہ و�ں � ��� �رف � � ا�م �ل � �ر 

�ا� � �� �رہ � � ا�ل � � �دى �� �، �ر � ا�ل � 

 �ا�  و� �  �   ��وں �   دارا�� �  �  ��  �   اس  ا�ازہ �

اورو�� �ر �،�ف اس � �اد � �وڑ در� �، � ا�ل � �ب 

�ب � � � ر�ڈ �ا�،اس و� � � � � � �ب � رواج 

 � � � � �رى �دى۔ھ � � �ى ا�د �١٦� �، �ت � ؓ � 

 �ات

ا�م � دا�ہ �� � �ر و� �� �، ا� �ر �ات � �م � 

�� �،�ت � ؓ � � � اس � � �� � � � � �� �� �ت 

رى �، � � �ل اور�م � �ا� � �ات � �م �� � اورو� �ر� �

� �م � �دو�ش � � ��رى �ر� �ر �� ،ر�ہ �م � � �ك 

،� اور�� � � �،�� �ور�ت � �ظ � � �ؤ�ں اور�ر� 

� ��،��وں � � �ن �� �� �،�ا� � �� � � � 

�   �ر� �   �ر ا�ل ��  ��  �   �ب �   �ات ؓ �   ��،�ت ر

� ؛� � ا�ل � �ر� �� ً��ار اور� �ا� �؛�� �� � 

� ا�ل � روز� �� ا� �ر �� �ر � �� � اوراس � � وان �رس 

 ا�ل � � �۔ � �رت � ��

 )�ى ذ� آ�دى �� (

مہ اور�� �رہ � � �ص � � اس � �ظ � �ورى � 
ظ
� �ع�
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 �  � ان دو�ں �وں � در�ن را� � اور آرام دہ �� ��،�ت �ؓ 

١٧ �   �ل �  �  �  مہ
ظ
 �ع� �  �  �  �   اور�� �  ��   �ف �   اس �  ھ

 اور� �ر �ا�۔��ں،�ا� 

 )٥٢٩(ا� 

�� زرا� � � �م � � �� �وا� �، � �� ا� 

 وا�ں � �  � � � � زرا� � � �، � � ا� �� � � �ہ

�� �� � �� � �ل � د� � �ٹ � �� � �،� � � � � 

)ا� �ح � � � � � �� �ب ا� � ٣٦٥�،(�ح ا�ان 

 .اذاجاء هنر هللا بطل هنرا لمعقل

 )٣٦٦ا�: (

�ت � � ا� و�ص �ر� �� � � ا� � �ر �ا� � � � 

)اس � � � � �ى اور ٣٨٣� و� �ام � �م � �ر ��،(ا� 

ہ ر�ں وہ � � � � ا� ا�� � �م � �ر �� � � ذر� � ��

 در�� � � � �م � �د� ��۔

 )٦٨� ا��ہ �� (

 �ات

�ن � �ب � ��ں � � � �م وا�ان � � زار � 

آ� � ا�ں � و� � ��د � � � � ان � � �� ا� �ش آ�� 

� �ح ا�� ڈال دى اور �� � ت � �آ�د�ں �� �،�ت � ؓ 

 � � � � � آ�د �� ان � ا� ا�� �� درج ذ� �۔
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 :�ہ

 � � � اس � � �� � ،١٤ ہ � �وان � �ت �ؓ 
ت
 ھ � عببب

 �ف آ� � آد�ں � �ں �� ا�ر � ؛� اس � آ�دى � ا�ا �

� �� � �، �ں � � ز�د � ا� �ن � � ا�رت � �ف ان ��ں 

� �اد � � �م �� ر�� درج � ا� �ار اوران � آل واو�د � ا� 

�ت � �ظ � ��ں ��ں � �� �ز � �� � �ار �،�ہ ا� � �

 ر� �۔

��: 

 � ا� ا�� � � � �اق � ��  �ت �� ا� و�ص ؓ

�ب ���وا �ن � �ر � �� � � آ�د � اور اس � �� �ار آد�ں 

�  ؓ �   �،�ت  �ا�  ��ت ��  �   آ�دى �  �  �  ��  �  �  اس

�� د� �،� � � � � �د ا� �ددا� � �،اس � � 

 ، ٣٠� � �رع �� �م �� �� �� �ڑى ر� ��،اس � � � �ار 

 �� � � � �،�� � � �رت اس �ر و� �� � � ٢٠، ٢٠�� اور  ٣٠

 ۔� اس � �� �ار آد� آ�� � �ز ادا �� �

 ��) ٧( � ا�ان ج 

  �   ر�م �  �  �   ��ن  و�  ا� �   دو��� ��  �  �

��ں � �� � � �، � � �ت � ؓ � � � � اس � و �ن � � � 

   راس �   اس  وہ �   ر� �  �ز �  �  �  �  �  ،�  ��  ���  ا�م

 �،ا�م �، �د،ا�م ا� � اورا�م � ا� �ن � � و�� �۔
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 :�ط

در�� � اور� � � در�ن ا� � د� �ان �،�ت 

 �� � � ا�� � � �ں �اؤ �،ا� ق � ا� �� � �و� ا�ص ؓ

 �  �   اس  �ا  و� �   �چ �   ا�ص ؓ  ��،�و� ��  �  �  �  ان

�ڑد� � اس �ن � � � � � � � � � ا�ں � �ت �ؓ  � 

� � ا� �ان � ا� � آ�د�،�� � � �� � �ط � �، اس 

�  ��  ��  �  �  �   �ط)�ط  ذ�  (ا�  �ار��،  �ط  �م �  �  اس

اور�رے � � �ر �م �� ،�� �ى � ا� �ح ان ا�ظ � اس � � 

�  �  �  �   و�ل  � ":�وج �   اورا�م  �ا� �   ،�ب ��  �   �اد �  �

ں � ز�دہ � �� � � � � � �� �، �،د�� ا�م � �

 "� �ں � ز�دہ � �� � �ز � ا�از �� �۔

��: 

 �   ا� �   اس �  ؓ �   �،�ت  ر� �  �   �ؤں  �ا� �

بہ � �د ر� اورا� �� � �ر �ا  � ��خ
ش

� اور�� � ا�ن � �د� � �

 �ق و�ب � آ� � �� � اس � اس � �م �� ر� �۔

 :ہ�

� ا�ر� � � �و� ا�ص ؓ اس �ل � � رو� در� � � � 

� � �� �� ،�ڑى � �ج � �� �ر �دى �،ان ��ں � در� � 

ں � � � � �،�ت � ؓ � ان ��ں � �� � � ا� � آ� � و�
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ھ � ا� � � �اد� اور اس و� � �ں ا� � �آ�دى � ٢١�

 �رت �ا ��۔

 )� ��ت ��ى � ��ر�(

 :�� ا��ت

اور �  ا�م � رو� ا�� � � ز�دہ و� � � �� ��

و�ٰى � � ا�ن �� اس � ور� � � � اس � ا� � اور�� � � 

ھ � �ت � ؓ � اس � �ف �� � اور �م � � ١٥�ورت �س ��، 

�� �� �� ؛� ا�اء � ا� � � � � اس � � �� وا�ر� 

 � � � �� آ�ز �  اور�� � �� ؓ،�� � ؓ، � � ا� �� ؓ

 و�   ��م ��  �  �  ��   �ر  ر�  ا� �   وا�ر ��   وہ �  �  �د

 � �ا�   اور �  �ا  �اس �ا� ��� ر��ر � �درج

�� ��� اورا�ر �  اوران � �ى �ں � �ارے � � و�� �ر

در� � اورا� �ر � او�د ذ�ر � �اہ دودو�ار  ٤٠٠�  ٢٠٠��ں � �اہ 

در� ��� �ر ��،اس �� � � ا� �ص �ر � �� �ظ � � � ��ں � 

 ۔� �ا� �ر �� ا� � ان � ��ں � � �ر ��

 (�ا :   ا�اج  �ب  د� ،�   روا� �  �  �  �   ٢٤�ں

 )٤٥٣،و�ذرى : ٩٢:  ١و��ى ج

اس � ا�ازہ �� � � �روق ا� � �وات � � � �� 

�۔� د�ں � � اس �م � �� وا�ر � و� دے � �م �� �ب 

�  �  �   �د�،�رے  �م � �  �  �  ��   ا� �   اور �  �   �رى دم
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�ر�ا� �اہ �ر ��، �ں � � � �ار �ں � � و�� � ��ہ 

 ۔�رى � �

 )٤٦٤(�ح ا�ان : 

�� �ب � � ا� � ا� �م و�دت � � ا�� �ج � ا� �� 

�اہ � �وہ �� اور�ا � � �،�اہ � � � �ر �� �� �، � �� � 

�� � � � � � � ا� �� �� �، ا� �ح � دس �� � ا� ا� 

�� � � � ا�اء ا��ر � �،�ا� �� � دى �� � وہ ا�ا� �ر 

، ا� ا� �� � � ا� ا� �� در� � � �� �ج � � �� �

� �،�� اور�ہ � � �� � � � ذر� � ا� �وڑ � ر� � 

�� �،� �� اور �ر �ارى � �ظ � ��ں اورا�وں � �ا�ں 

 و�ہ � �د� � � و� �� ا�� � �� ر� �؛�� ز�ہ ،�، اور�

� �� ��زى � ا� ر� �، اس � � ان � �ا� دو دو �ار � اڑ�� 

 اڑ�� �ار �دى �۔

 ��ى  ��  �   ا�ں ،�   �ل �  �  ��  �   �ج �  ؓ �  �ت

�رت � � ا�ر ا�م �رى � � � �� �� � �� � زرا� � 

� �� ��، �� اس � ان � ��� �� � �ن � � ا�� �،�د اور 

�م �� � � �� و� �� � � ��ص �ل ر� �� � � �ج � � 

 اور�ر� � �ن � �۔

�  �  �  �  �   �ر�وں �  �   �،��،�ڑے �ا� �

 ا�   ا� ��   و� �   ��ں �  �  �   �ر �،�   �ؤں  اور� دوڑا�،���
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 ۔و�ل � � � � ر� دى �� �

 )١٤٨( �ح ا�ان،: 

�� � �ل � � � � ا� �ج ر�ب � �رے � �ار� 

 � ��ں � � ��۔ �ں ،�م �ے � �،د�پ �

 �� �ر � �� �� �� و�داب ��ت � � دى �� �،

�ر�ں اور�ؤ�ں � �� � آب و �ا � �� � �ظ ر� �� �،�چ � �� 

� � � � �ج � � دن �م �ے اورا� � وروز �م ر� � �گ دم 

 �، �ض �ت � ؓ � �ہ ��س � �� �� � � ا� ا�ل و� �

 ��۔ �  �   ا�� �  �   اس �  �   ا�� �   آج �  � 
ئ

 د�ى

 �ط، ��، ہ،� ��، � ذ� ��ت � �� �� �ارد� �،�� ،

 �د�  �وہ �   �م  اور ،�،اردن،�،ان  �ر� ��  �   ا�ع م

 �ؤ�ں �،�ں �ڑى �ڑى �ج � � ر� �۔

 ��، �ا�، �ج � � ذ� �ے دار �ز� �ر� ر� �،

��،�،�اح،اور��س � � � � و�� � �� � �� �� 

ىساار� � ��ہ � �� �، � �� ز�دہ � ذ�ں � � � � � �� قب

 ۔�� �دى � ��� � �� ا�م دى �

 )١٤٨(�ح ا�ان ص 

ا� �ح �اق � � و�دار �� ا� �� � اس �� � ا�م 

 .واكنت تکون لعمرالعیون يف لك جیش:د� �،�ر� �ى � �

 "��س ر� �۔� �ج � �ت � ؓ � "
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آ�ت � � � و�ن � �وہ � � � � � اور د�� � 

 �� ر� � �� د� � ��وں � �ں � ا�ل �ا�۔

 )٢١٥٢�ى : (

 :�ج � ذ� �ں � � �

،   � �رد، ��،��،روا�  ��، ��،�،�،�ہ

�  �دا� � � �� ا�م �، �ار،�ار،�دہ،�ا�از�ڑوں � �ورش و

�� � �ر�ار �ڑے � و� �زو��ن � � ر� �،�� �ر � 

 �� �، �د �� � �� 
ئ

�م �ڑے ��و �داب ��ت � � د�ى

اورا� ا� �م � اس � �� اور�ا� � � �ر �  ا� �ا�ہ �ر �ا�،

 �،�ڑوں � را�ں � داغ �"� � � ا�"� � �� �۔

��  �     �ن �   �وں �  �   ��ت  ا�  �ار �  �  �ب

 اس � �ت � ؓ � �ا� � � � ا� �ا ا�ل �،آ� � �� ا�ام � 

 دا�  �   �ج  ا�� �   �دروں  اوررو� ���،���،��  �  ��  ��

�� ��ں � دوش �وش �� و�دارى � �� �د ا� ��ں � � 

ا�اج � ا�م  �ار �د� � �� � دوران � � � ا�ا�ں � �ر۔�

�ص ؓ � ان � ا�� �ج � �� �� اور ان � �ا� � آ� اور � � ا� و

�ر �د�،��ك � �� � رو�ں � � � �ر �� � �� � 

 � �ن �� اور ��ں � دوش �وش �� � �ا۔

 :�� ��ت

  �� ��ت � � � � � �ا �م ا�� ا�م � �ت � ؓ
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 �   �ت �   ا�ق  �؛� �   زور �   �ار  ؛� �   ا�ك �  �   اس �

ا�ں � ا� �م � ا�م � د�ت دى،اس � �و�د �� و�ا� � ا�ر 

 ۔الاکراە يف الدنی � � ��� 

 )٤٩:  ٥(� ا�ل ج

 � � � ��ں � � �� � � �، �م � �ا� � �

�� �� ا�م � �� ان � �� �ا � د�ت دى ��، اس � �وہ 

ا�ں � �م ��ں � ا� �� اور ار�د � ا�� ا�ق � � �� �د� 

�، وہ � �ف �ر�� ��گ ان � ا�� �ق � د� � �د �د ا�م 

�و�ہ ��� �،رو� � ا�� � � آ� � ��ر �ج � �د� اور� � 

� د� � �د�د اس � دل ا�م � �ف � � اور وہ �ن ��،� � ا� 

ر� ��ں � ��ت � � � ا�م � �و�ہ �� اور دو�ار � � � 

 ۔�� �ن ��

 )٢٤٦��ى،: (

 آ�� � ��  اا
ت
سببب

ض
وہ �� �� � �اق و�م � آ�د �� �،ب

ا�م � �� �� � �� �،�ت � ؓ � ان ��ں � � � �ص �ل � 

�� ا� �� �� �ش � � �ش ا�م ��، ��ں � ��ت 

� � � � ��ں � ا�م � �ا� � � د�د�؛�� �� � �ا� 

 ۔�د� � � د� � �ر�ار � �ج � �� � ا�م �ل ��

 )٢٠٩(�ح ا�ان : 

ا� �ح � �� � � � � رؤ� ��ور� �ن �� � 
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ى�ر � ب�ہہ  ۔ى، �م � ��،ر�،�وزان� � � �م � �: � � ب

 (ا� � ��)

�اق � �ح �م و� � � �ت � �گ �ن ��؛��  

 ��  �  �  �  ؓ �   �ت  �ض �  �   �ں �  �   �ا  ا� �   �ط �

�ت � ا�م �،اس � � � ھ � � � آپ د� � � آ�ہ � � 

 را� �ف ��۔

�م �د ��ں � �� � و�  ا�� ا�م � � � � �ا

اور�ر ا�� � �و� �، اس � � �ت �ؓ  � �� � � �ت 

 �   � � � � �وع �� �،�آن � � ا�س ا�م � �ت � ؓ ا�� ؓ

� ا�ں  � ا�ار � �� �رت � � �� � �� � � �، اس �

 اور�ظ اور�ٴذ�ں �  ىنض مب
�ع�

� ا� � � اس � درس و�ر� � رواج د�،

 :�ا� �ر�،�ۃ ا� � ��ر�

 ان معر نب اخلطاب وعامثن اكن �زقان الموذنني واالمئة والمعلمني 

�ت �دہ � ا�� ؓ،�ت �ذ� � اور�ت ا�ا�ردا � � 

 �ر � � �، �آن � � � د� � � � �م  �ظ �آن اور��ٴ

 ۔� روا� �

 )٢٨١:  ١(� ا�ل ج

�آن � � � � �� �� اور ��� � � ��ى ا�م 

تعلموا  :روا� � ا� ا��رى � روا� � �� ا� � �� � ا�ظ � �

 � �� � � �آن � ب القران کما تعلمون حفظهاعرا ،�ض �ت � ؓ
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� ا� �م �� � � ��ہ �ا�ں � ��ر� �،��ں � �اد �اروں 

 �  �  �  �   �اب �  �   ا� �   ا�ى ؓ ��   ا�  �،�ت �  �  �

 �ف �ى �ج � � � �ظ �۔

 )٢١٧ا�! : (

ا�ل ا�م � �آن � � �� � ر� �،�ت � ؓ � اس � 

 :� � ��ت ا�م د� ان � � � �

ا�د� �ى � ا� � و� � � �ا � �م � �س روا� � � 

 � �م �ر� اس � ا�� �،���� � � �� � �� � �

 � ا� �� � �� �� روا� �،  � �؛�� �ت �ا� � �د ؓ

 � �ہ �،�ت �دہ �  �ا� � � ،�ان � � اور � � �ر ؓ

 ۔ا�� ؓ اور�ت ا�ا�ردا ؓ � �م روا� �

 )٦:  ٢(ازا� ا�ء ج 

 اس �  ا�� �� � �د� �م �� �ول �؛� �ت � ؓ

 � وا� � � � �� �� �ى �،ان � �� ز�� � � �� ؛

�� ا�ں � روا� �ل �� � �� �ن � اورا�ط � �م �،ا� 

اور � د� �م  د� آپ � �م � �ل �،�ت ا��� ا�ى ؓ آ�

 � � � در�� �   �م � �رغ �� � ا� �� ؓ �� وا� � �،�ت � ؓ

 � � وا� �ں � � �؟

ا�ں � �اب د� � ر�ل ا� � ا� � و� � ��� � � �  

 �ؤ، �   وا� �  �  �  �  �   اس  ا� ��   ا�زت  اس د� ،���  �   ؓ�  �ت
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 ۔�ں روا� � �ت دوور� � � � �ا دو 

 � �ب ا��ان)� (

 � �دت � � �،ا� �ح �    � �ت � ؓ �ت ا���ؓ 

 �  �   روا� ��  �   �ہ ؓ �  �  �   �د� ��  �  �   �رت �  �

 ۔ � � � � ؓ � �� � � ا�ں � � ��ت � ؓ � �دت �

( ىنض بببب �
�
 (ا�داؤد �ب ا��ت �ب د� ا

 �  ؓ �   �ت �  �  �  �  ��   ا� �  ��  �   �س ؓ �ت

 �� �ت � �،� ��ں � �� � � ��� � � � � ��� � � ؛

 د �۔� ا� ا�ن �

 )��ہ � ١��ۃ ا�ظ ج(

 �  ��  �  �  ��  �  �   روا�  �ت �   ��ں ؓ �  �ت

��� �؛�� � �� � � � �اق � �ف روا� � � �د دور � �� 

 ر�  ��   آواز �   �آن  �ں �  ��  �  �   ا� �   د� �  �  �   اور �

 ۔،ا� � � � ان � �� � �آن � �� ا�د� � �ف �ول �دو�

 )٦(ا� : 

 �ت    روا� �  �� �� � اس � وہ  �ے �ت ا���ہؓ 

� �ن �� �،ا� د� ��ں � ان � �� � آپ �ت �ؓ  � � 

�� � ا� �� � درے � اس �ح روا� �� �؟ ا�ں � � � ا� اس ز

 (ا�)۔��

 �ں    ا� ���   �د ؓ �   �،�ت  در� �  �  �  �  ��

 �   �م �  ��   دراز  دور  اور �  ��   �ن �  ��  �  اور��وں

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 61 

 �  �   �ا �  �  �  �  ؓ ��  �  ��  �  �،�  �  �  �  ��

 �،ا�ع � �ل اورا�وں � �رى  �� � �ص  �ا� � �� اور�

�ل ر� ���، �م �� �و� � �ء �ر � � � ا�م �� � � 

د� � اور � �ن ا� �زى �ت � ؓ � �ء � � �ار �ا� �ر 

 � �اہ د� � رواج � �، ىنض مب
�ع�

�ض � � �روق � �،اس � � �ء اور

 �  �  �  ��  ��  �   اور� ��   ا� �  �  ��  �  �  �  ا� ؓ

 � � � اس ا�ل � �� �۔

� ا��ت � �ف � �ت �ؓ � �ى �� �،�م �� �و� 

 ا�م اور�ٴذن �ر �، �م �م � �رت � �ت � �� � �ا�،

ھ � اس � و� �،�ف � � � � � �� �� � رواج د� ١٧��� � 

� �� �ہ �ا �� � اور� � ���� � ،� �ى � ا� � و� � � 

ض ��د�،� ١٤٠�� و� دى،� اس � �ل �� � ا�ں � �� �

 �اد� � � � �ت  ٢٠� �  � � ا�� �ا،� � �� ا� �� ��ا

�وں � رو� اور�ش � ا�م �  ۔� �� � � �� � � �ں �آ�

�ت �ؓ  � � � � �ا، �ج � را� وآ�� � � �را ا�م �، � �ل 

 � � اور � �ى � �� ا�م د� �۔�د � � � �

 )ا� ا�� ��ہٴ �(

 :�ق ا��ت

�،�� اور�� ا��ت � ا� ا�� �� درج �� � � اب � 

ھ ١٨ان �ق ا��ت � ��ہ �� � � � �ص �ان � � � آ�۔ 
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 ؓ � اس � � � �� � � ��� �� � � �ب � � �ا،�ت �

وہ � �د�ر ز�� ر��،� ا�ل � �م � و� �ف �د�، �م ��ں � 

 ۔� �ا� اور ا�م � �� � زدوں � � �

 � اس � �رى � �) ١٧٧:  ٢(�� ج

 ۔ورش �دا� � ا�م ��وارث �ں � دودھ �� اور�

 )١٧١(ا�: 

 :��ء و�� � روز � �ر � اور � � اس � ا�ن ��� 

 � � � �ن � � � �ہ دو � �ں اوردو� �� �ر �۔

 ۔ا� � � � � � �م � � �؟ ����ں �م � � � 

 � ا�ء� �� � ؓ )(�ح ا�ان ذ

 اس � � � � �  � اس � � � � �� � �ت � ؓ

� اس �ح � �رى � �گ �� ��� �،در� ا�ں � ان � 

 �  � �  � �� � �� �� �  � �   روز� �ر � � ��ں �

� ��ت � وا� � � � � � � �� � �ش � �ور �،

� �� �� اوروا� �ر �ر � � � � ذر� � � �� وا� � ا�ع 

  :��� �،�ّرخ �ى � �

 �وج �  �   ��ں �  �   �،�اق  ر� �  �   �ت ��  �  �

� 
ئ

 � � ان � � �� �۔ اور�م � � ��ں � ا�م د�ى

 :�ل وا�ف

�� �رو� � � � ��ں و� �ل وا�ف �،ان � � � 
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� ��� ا�ف � �وز � �ا،�ہ و�ا،�� ورز�،��و�� � 

 �   �ا�  ��ادے �   ا�ص ؓ  �و�  د�  �،ا�  ��ن �   ا� �  �

 � ا� �وب � ان � �ڑے �ا�،ا� � � �   و� �را،�ت �ؓ

�و� ا�ص ؓ � ��د �،دو�ں �پ � ��� � �ت � �� د� ر� 

 ۔اور� � �

 ) ٣٥٥:  ٦(�ا�ل ج

� � ا� ر� �م � � � �اف � ا� � � �� �را، اس 

�اب د�،� � �ت ؓ� � �� � � ا�ں � �اب د� �  � � �ا� �

 � � و� �� � � اس �اب � �ت �� اور �� �� � �گ �۔

�ت � ؓ � ��ں � �ا� �ر � � ا�� � ز� ؓ � �اہ � آ�ت � 

م �ت ز�ؓ  � �ز� �،ا� � �ا� � ز�دہ ا� � و� � �ب �

 �  ��  �  �  �   �ت �   ا�� ؓ  وا� �  �   �ر �  �ر�،�ا�

 � � �  �،�ت ؓ� � ��� � �ں! � ر�ل ا� � ا� � و� ا�� ؓ

 ز�دہ �� ر� �۔

 )ا� � � ؓ�� � ٣�رك �� � (

�رو� �ل وا�ف � دا�ہ �ف ��ں � �ود � � ؛� ان � 

 �   وا� ��   �،�ٴ  �ں �  �  �   �ن،�دى،��  �ل د�ان

ا� � � �ہ � ا� �� � �رڈا�،�ت � ؓ � � � �� �ل � 

�؛�� وہ � �ل � وارث � � ��م � � ور�ء � �ا� �د� �

  �د � � اور اس � اس � �ل �� � �� � � �د�۔

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 64 

 � � � � ��� 
 �ن �ز �� ا� ��رز

 03342028787 �ا� دارا��ن

 03339217613 �ور � ا�

 03132317090 �آزاد  �� �� �

 03005664817 �وا� � �و����

 03084552004 �� �� � ا�� �ى

 03336836228 ��ا� ��� � �ن

 03077375075 ا� ���� �ب

 03449251287 ��ٹ ر� ا�

 03153759031 ��ر ��� �� ز�

 03335912502 �ال ز���� �� 

بھ�پرراں �ء ا��
�
 03363725900 واں 

 03136969193 او�ڑہ ��� � د�ور

 03008091899 �ر ��� �ا� �

 03212374824 �� آ�د ��� �ا� �اد

 03067800751 ��د� ��� ا�ن ا� �

 03338639255 ��ٹ �ا�� ��ى

      �ٹ :  03326311808ا� � �وا� � � را� �� :      
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	مجلس الشیخ:

	ماہِ محرم ؛ فضیلت و احکام
	……(ترتیب وعنوانات:مفتی شبیر احمد حنفی
	الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذباللہ من شرور انفسنا ومن سئیات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلاہادی لہ ونشہد ان لا الہ الااللہ وحدہ لاشریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ،امابعد فَاَعُوْذُ بِاللّهِ مِ...
	)سورۃ المائدۃ:51(
	عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

	)سنن ابی داؤد: رقم الحدیث4033(
	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِب...


	دو قسم کے لوگ:
	دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات،اللہ تعالیٰ کی بات،اللہ کے احکامات اور عبادت کے قائل نہیں اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں،اللہ کی بات بھی مانتے ہیں،اللہ کی عبادت بھی مانتے ہیں، اللہ کے احکامات بھی مانتے ہ...
	بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی عبادات کا رخ ٹھیک ہے اور بعض وہ ہیں جن کی عبادات کا رخ غلط ہے۔اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے، یا عبادت کو مانے لیکن رخ غلط ہو تو یہ دونوں ایک قسم کے افراد شمار ہوتے ہیں۔
	1:ایک آدمی نماز مانتا ہی نہیں دوسرا نماز مانتا بھی پڑھتا بھی ہے لیکن بغیر طہارت کے پڑھتاہے دونوں مجرم ہیں۔
	2:ایک شخص نماز کو مانتا بھی نہیں،پڑھتا بھی نہیں،ایک نماز مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے لیکن قبلہ کعبۃ اللہ کی بجائے مخالف سمت کو بنا لیتا ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔
	3:ایک شخص نماز کو مانتا ہی نہیں ہے اور دوسرانماز کو مانتا ہے،پڑھتا بھی ہے لیکن کپڑے ناپاک پہن کر نماز پڑھتا ہے تو یہ دونوں ایک طرح کے ہیں۔
	تو وہ لوگ جو اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادات کے قائل نہ ہوں وہ بھی کافر ہیں اور جو اللہ کی ذات و عبادات کے قائل تو ہیں لیکن جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے قائل نہیں ہیں بلکہ جیسے خود چاہتے ہیں ویسے قائل ہیں تو مسلمان یہ بھی نہیں ہیں۔

	آسمانی مذاہب:
	اس وقت دنیا میں وہ مذاہب جن کو کسی درجہ میں آسمانی مذاہب کہتے ہیں۔ان میں معروف مذاہب یہ چلتے ہیں۔یہودیت،عیسائیت اور اسلام۔یہ دنیا میں مشہور ہیں۔
	یہودی تورات کو مان رہے ہیں۔
	عیسائی انجیل کو مان رہے ہیں ۔
	مسلمان قرآن کریم کو مان رہے ہیں۔
	بلکہ اگر اس میں تھوڑا سا فرق کردیا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ یہودی وہ ہیں جو صرف تورات کو ماتنے ہیں،انجیل ،تورات اور قرآن کو نہیں مانتے۔دوسرے الفاظ میں یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ و...
	عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔
	اور مسلمان وہ ہیں جو تورات کو بھی مانتے ہیں،انجیل کو بھی مانتے ہیں قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔فرق کیا ہے؟
	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسی ٰ علیہ السلام کو پہلے دور کے نبی مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں،تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن پہلی کتابیں مانتے ہیں اور قرآن کریم کو آخری کتاب مانتے ہیں،حضرت موسیٰ علیہ ...

	پہلی کتب محفوظ کیوں نہیں؟
	اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہیں،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہیں،تورات  آسمانی کتاب ہے تو لوگوں نے اسے کیوں بدل دیا  ہے،انجیل آسمانی کتاب ہے تو لوگوں نے اسے کیوں بدل دیا ہے،تو...
	چونکہ قرآن کریم وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو تورات اور انجیل سے ہوتی تھیں بلکہ اس سے بڑھ کر اضافی ضرورتیں بھی پوری کردیتا ہے اس لیے ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں اور یہ تا قیام ق...

	مرضئ جاناناں چاہیے:
	میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں،اللہ کی عبادات بھی مانتے ہیں،احکامات بھی مانتے ہیں،اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مقدس شخصیات کو بھی مانتے ہیں۔لیکن عبادت ایسے کرنی ہے کہ عبادت خالص ہو،کلمہ ایسے پڑ...
	اگر ایمان کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان کی بات کی ہے اور ”مخلصین“کا لفظ بھی ہے”حنفاء“ کا لفظ  بھی ہے۔ابھی مغرب کی نماز میں جو میں تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی بات تھی۔قرآن کریم نے”مخلصین“بھی فرمایا اور”حنفاء“ بھی ”مخلص“ کا معنیٰ بھی خالص ہے ...
	)سورۃ النساء:125(
	[ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے جو یکسو تھے]
	ابراہیم علیہ السلام کو ”حنیف “کیوں فرمایا؟ حنیف اسے کہتے ہیں کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو،باطل کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو اور اخلاص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔حنیف وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔


	ہر عمل خالص:
	اللہ کو عبادت وہ چاہیے جو باطل سے صاف ہو،اللہ کو دین وہ چاہیے جو دین باطل سے بالکل صاف ہو،دین بھی خالص ہو اور دین والا بھی مخلص ہو۔اس لیے کہ دین خالص ہوگا تو دین والا مخلص ہوگا تو دین والا مخلص بنے گا ناں!
	اگر دین خالص نہیں ہوگا تو دین والا مخلص کیسے بنے گا؟مخلص ہوتا ہے وہ ہے جس کے پاس خالص دین موجود ہو۔حدیث مبارک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مخلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
	)المعجم الکبیر رقم:5074(
	صرف یہ نہیں فرمایا کہ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
	کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا،نہ بلکہ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اور اخلاص سے پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔اخلاص سے پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ریا کاری نہ ہو اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو ایسے مانے جیسے کلمے والا چاہتا ہے ۔
	آج مسلمان بھی پڑھتے ہیں : لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مرزائی بھی پڑھتے ہیں لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مسلمانوں کی مساجد پر بھی یہی کلمہ لکھا ہے اور مرزائیوں کی عبادت گاہ پر بھی یہی کلمہ لکھا ہوتا ہے جب کہ پاکستان کاق...


	دین کا درد ہو تو فہم بھی ہو:
	بعض لوگ جن کے پاس دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی،دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا، دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہوتا تو یہ پھر دین کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ”مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں خوش ہو...
	لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
	اگر مرزائی ہمارے والی اذان دیتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے،تم عجیب مولوی ہو کہ وہ صحیح کلمہ پڑھیں تو وہ بھی نہیں پڑھنے دیتے،صحیح اذان دیں تو وہ بھی نہیں دینے دیتے“۔ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ   پڑھتے ہیں لیکن ...

	اہل قبلہ کون ہیں:
	اس لیے ایک بات سمجھیں کہ ہمارے ہاں فقہاء کی اصطلاح ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں،اہل قبلہ کو کافر نہ کہیں۔بعض لوگ اس جملے کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ یہ بات کہہ گزرتے ہیں کہ جی!قادیانی بھی تو اہل قبلہ ہیں،جو ہمارا کعبہ ہے وہی ان کاہے،رافضی بھی تو اہل ق...

	لفظ ایک،معانی مختلف:
	بسا اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ہم بولیں تو معنیٰ اور ہوتا ہے،فقہاء بولیں تو معنیٰ اور ہوتا ہے۔ میں اس کی دو چار مثالیں دیتا ہوں۔آپ بات سمجھیں لیں۔

	مثال نمبر1:
	جب آپ تبلیغی جماعت میں جائیں ۔درمیان میں ایک بات یاد آگئی کہ رائیونڈ کا ماحول پریشان کن ہے،وہاں شدید بارش ہے تو تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ماحول کو صاف فرمادیں،بارش رک جائے،موسم ٹھیک ہوجائے تاکہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائ...

	مثال نمبر2:
	آپ دیہات میں ہوں اور آپ کے پاس کوئی مہمان آئے،آپ اس سے پوچھیں :پانی پینا ہے؟تو وہ کہے جی !سادہ پانی لاؤ۔تو سادے پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شربت نہ دو،اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ٹھنڈا نہ دو اور جب شہر جائیں اور کہیں جی سادہ پانی لاؤ۔تو اب مطلب ہوتا ہے کہ...
	اب دیہات میں سادے پانی کا معنیٰ شربت نہ ہو اور شہر میں سادے پانی کا معنیٰ ٹھنڈا نہ لفظ تو ایک ہی ہے۔

	مثال نمبر3:
	آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم کہیں حافظ صاحب کو بلانا،تو حافظ صاحب کا معنیٰ یہ ہوتا ہے کہ اس عالم کو بلاؤ جو قرآن کا حافظ ہےاور کسی دیہات میں بیٹھ کر کہیں حافظ جی نوں بلانا[کسی حافظ جی کو بلانا]اب اس کا معنیٰ یہ ہوگا کہ نابینا کو بلاؤ۔اب ایک جگہ حافظ کا مع...
	لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن خاص معاشرہ بدلنے سے اس کا معنیٰ بالکل بدل جاتا ہے۔

	مثال نمبر4:
	ہمارے پنجاب میں کہو ناں” ماما“تو لوگ سمجھتے ہیں گالی دی اور خیبر پختونخواہ میں کہو” ماما“ تو سمجھتے ہیں عزت کی ہے۔وہاں” مامے“ کا لفظ تعظیم کے لیے اور یہاں ”مامے“ کا لفظ گالی ہے۔تو کہتے ہیں ناں تو ماما لگنا ایں[آپ مامے لگتے ہو]دیکھو،یہاں گالی سمجھتے ہیں۔
	میں سمجھا صرف یہ رہا ہوں کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بدلتا ہے تو جب فقہاء اہل قبلہ کہیں تو اہل قبلہ کا خاص معنیٰ ہے،اہل قبلہ تو فقہاء کہیں اور معنیٰ ہم بیان کریں ،یہ کیسے ہوسکتا ہے؟
	لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کلمہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور معنیٰ بیان کریں قادیانی یہ کیسے ہوسکتا ہے؟جس نبی نے کلمہ دیا ہے،اسی نبی نے معنیٰ دینا ہے،جس نبی نے قبلہ بتایا ہے اس نبی نے اہل قبلہ کا معنیٰ بھی دینا ہے۔
	میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ عبادت چاہیے تو خالص، دین چاہیے تو خالص ۔دو باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔میری بات سمجھو اچھی طرح۔یہ ہمارا درد اور ہماری دعوت پوری دنیا کی ہے،بعض لوگوں کے پاس دین کا درد بہت ہوتا ہے علم نہیں ہوتا تو دین کا حلیہ بگاڑ کے رک...

	باز والاواقعہ:
	حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک واقعہ سناتے تھے،آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں رات کو باز گرا اس نے باز کو پکڑ لیا۔اب چونکہ بوڑھی تھی دل میں درد تھا اور بیچاری بہت محبت کرنے والی تھی ا...
	اب بتاؤبوڑھی مخلص تھی یا نہیں؟دکھ درد بھی تھا، باز سے محبت بھی تھی، اس نے کتنی شفقت باز پہ کی ہے لیکن نہ باز اب اڑنے کے قابل ہے،نہ باز کھانے کے قابل ہے،نہ باز شکار کے قابل ہے۔
	یہی ظلم آج دین کے ساتھ ہورہا ہے۔لوگ دین کا درد رکھتے ہیں دین کے مٹنے کا غم رکھتے ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہے،دین کا فہم نہیں ہےاس لیے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں،میری بات سمجھ رہے ہیں ؟[جی ہاں:سامعین]تو جہاں دین کا درد ہونا ضروری ہے وہاں دین کا ص...

	تبلیغی محنت ہماری محنت ہے:
	رائیونڈ ہمارا بہت بڑا مرکز ہے تبلیغی جماعت کا بہت بڑا کام ہے،لیکن میں ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔تبلیغ والے دین کا درد دیتے ہیں،مدارس دین کا علم دیتے ہیں۔اس لیے دونوں کو مانو،تبلیغی کو بھی مانو اور مدارس کو بھی مانو،ایک کو بھی...

	محرم پہلا اسلامی مہینہ:
	آج محرم کی 3 تاریخ ہے ۔محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔” محرم “کا معنیٰ ہے ”حرمت والا“،یہ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ بڑے پیارے جملے فرماتے تھے،حضرت فرماتے اسلامی پہلامہینہ محرم ہے اور انگریزی پہلا مہینہ جنوری ہ...

	اسلامی احکام کی بنیاد:
	1:سال میں ایک مرتبہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے،اب رمضان کا حساب قمری کے حساب سے لگائیں گے یا انگریزی کے حساب سے؟[قمری حساب سے:سامعین]چاند نظر آئے گا تو رمضان ہے نظر نہیں آئے گا تو رمضان نہیں ہے،اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کا تعلق چاند کی بنی...
	2:عید الفطر کی بنیاد بھی انگریزی تاریخوں پر نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخوں پر ہے۔
	3:عید الاضحیٰ کی بنیاد بھی اسلامی مہینے پرہے  انگریزی تاریخوں پر نہیں ہے۔
	4:سال میں حج کے فریضے کی بنیاد جن دنوں میں ہے وہ اسلامی مہینے کی بنیاد پرہے انگریزی مہینے کی بنیاد پر نہیں ہے۔
	5:قربانی کا تعلق بھی اسلامی ماہ کی بنیاد پر ہے انگریزی مہینے کی بنیاد پر قطعا نہیں ہے۔
	6:جو زکوۃ ہم نے دینی ہے جو ایک سال کے بعد فرض ہوتی ہے یہ جو سال کے مہینے گننے ہیں انگریزی نہیں گننے بلکہ اسلامی مہینوں کو گننا ہے ،اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔
	7:عورت کا معاملہ ہے کہ خدانخواستہ عورت کا خاوند فوت ہوجاتا ہے اس کے بعد جو عدت چلتی ہے چارماہ اور دس دن،یہ چار ماہ اور دس دن انگریزی حساب سے نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہے۔
	میں اس لیے عرض کر رہاں ہوں کہ ان سب چیزوں کی بنیاد اسلامی مہینوں پر ہے نہ کہ انگریزی مہینوں پر اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیں تو قرآن ایسی پتے کی بات کرتا ہے کہ بندہ عش عش کر اٹھتا ہے۔

	چاند کیا ہے؟
	قرآن کریم میں :يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
	)سورۃ البقرۃ:189(
	اے نبی !آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں،آپ ان کو یہ جواب دیں کہ یہ عام کاموں کے وقت اور حج کے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے۔
	پوچھا گیا تھا کہ چاند کیا چیز ہے؟ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا چیز ہےبلکہ جواب یہ دیا گیا کہ یہ کس لیے ہے؟یہ بتائیں  کہ چاند کیا ہے؟اس سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ بتائیں کس لیے ہے؟اس سے لوگوں کا فائدہ ہے۔
	اب لوگ جارہے ہیں چاند پر تحقیق کرنے کے لیے،تحقیق ہورہی ہے کہ چاند کیا ہے؟ اس کا میڑیل کیا ہے؟مخلوق کون سی ہے؟چاند پر کون رہتا ہے؟سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں؟آبادی ہوسکتی ہے کہ نہیں ؟لوگ اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ہم سے یہ پوچھ...


	محرم امن کا مہینہ:
	میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا۔محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے۔ جب یہ پہلا مہینہ ہے تو اس میں عبادات خالص کرنی چاہییں۔ کفر نے اتنی محنت کی ہے کہابتداء  سال سے مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے لوگ اس قدر تباہی او ر واہی پھیلاتے ہیں کہ اللہ محفوظ فرمائے۔اسلام جس قدر امن ...
	یہ تو مہینہ ہی امن کا ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی مہینہ شروع بھی نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں پولیس الرٹ ہوجاتی ہے،کرفیو لگ جاتا ہے،فوج آجاتی ہے،رینجرز آجاتی ہے۔ کیوں؟محرم جو آگیا ہے۔بھائی محرم  امن کا مہینہ تھا یا لڑنے کا؟دیکھو سازش ہمارے خلاف کتنی ہوئی ہے؟ج...

	ہم امن چاہتے ہیں:
	ہمارے مرکز اہل السنۃ والجماعۃ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس موقع پر شرارت سے بچیں اور امت کو لڑائی سے محفوظ رکھیں۔میں نے چونکہ کل قصور جانا تھا،میرے پاس پہلے قصور [ایک شہر کا نام ہے]سے فون آیا،پھر سرگودہا سے فون آیا کہ ڈی پی او نے فلاں مولانا صاحب کے ذمے لگ...
	آپ اندازاہ کریں کہ ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں، فسادی پھر بھی شمار ہوتے ہیں۔کس قدر باطل کی محنت ہے ۔لیکن کام کرنے والوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔پروپیگنڈے کا مثبت جواب دینا چاہیے۔اور بلا وجہ مزید لڑائی پیدا کرکے اپنے ملک کو برباد نہیں کرنا چاہیےہمیں اپنے ...

	یکم محرم شہادت عمر رضی اللہ عنہ:
	خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا مہینہ محرم کا ہے ہمیں اسلامی مہینوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی مہینے کا آغاز یکم محرم سے ہے۔یکم محرم کو شہادت ہوئی ہے تاریخ اسلامی کے سب سے بڑے جرنیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔یکم محر...
	)صحیح بخاری رقم1890(
	اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت دے یعنی شہادت بھی ملےاور مدینہ میں ملے۔اب دیکھو کتنی عجیب دعا ہے کہ امیرالمومنین ہیں،خلیفہ المسلمین ہیں اب مدینہ میں آکر کون ان پر حملہ کرے گا؟حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ...


	شہادت تیرا نصیب ٹھہری:
	چنانچہ آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دیا: (إن في جنات عدن قصرا) اے لوگو! جنت عدن میں خدا نے ایک محل بنایا ہے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ (له خمسمائة باب على كل باب خمسة آلاف من الحور العين)  اس کے پانچ سو  دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار ح...
	(المعجم الاوسط للطبرانی: رقم الحدیث9430)
	اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر  رضی اللہ عنہ مدینہ میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگئے۔اب تینوں  کی وہاں موجود ہے۔ پہلی قبر حضور علیہ السلام کی ہے، پھر تھوڑی سی آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اس...


	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شہادت کیوں نہ ملی؟:
	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درجہ بہت بڑے تھے مگر شہید نہیں ہوئے اور حضرت عمر بھی بہت بڑے تھے ساتھ شہید بھی ہوئے۔اب اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ حضرت عمر کا مقام ومرتبہ سیدنا صدیق سے بڑا ہے شہادت کی وجہ سے تو یہ شبہ فضول ہے۔کیوں؟یہ بات توجہ سے سم...
	من سئل اللہ تعالیٰ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ تعالیٰ منازل الشہداء وان مات علیٰ فراشہ.
	)صحیح مسلم رقم:1909(

	صحابہ کرام اور حقیقت شہادت:
	جو آدمی صدق دل سے شہادت مانگتا ہے وہ بستر پر مرے تب بھی شہید ہے صدق دل کا مطلب کیا ہے؟یہ کہ جب ضرورت پڑے تو خود کو پیش بھی کرے یہ مطلب نہیں کہ ضرورت کے وقت جائے بھی نہ۔اب بتاؤ صحابہ میں کوئی ایسا تھا جس نے صدق دل سے شہادت نہیں مانگی[نہیں تھا۔سامعین]ا...

	عبادت اور احتجاج میں فرق:
	تو یکم محرم سیدنا عمر کی شہادت کا دن ہے۔اب ہمارے ہاں ایک رخ چلا ہے،وہ یہ کہ یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن منایا جائے لیکن یاد رکھنا،اسلام میں شہادت کے ایام منانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز ...

	توضیح بالمثال:
	آپ کا ایک بڑا عالم ہے،پولیس نے ناحق پکڑ کے اسے جیل میں بند کر دیا۔آپ روڈ بلاک کرتے ہیں عبادت سمجھ کر یا احتجاج سمجھ کر؟[احتجاج سمجھ کر: سامعین]کوئی بندہ آپ سے کہے حدیث میں دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی روڈ بلاک کیا ہے؟آپ کہو گے بھائی،...

	محرم کے احکام:
	یہ محرم چونکہ پہلا مہینہ ہے اس لیے یہ پہلے سمجھو کہ شریعت کا منشاء کیا ہے؟اس مہینے میں بعض کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں۔پہلے وہ کام سمجھ لیں جو کرنے کے ہیں۔

	روزہ رکھنا:
	اس مہینے میں سب سے اہم کام ہے محرم کا روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے:افضل الصیام بعد شہر رمضان شہراللہ المحرم
	)صحیح مسلم ج1ص368(
	رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے۔یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
	اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے:
	وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔

	(صحیح مسلم: ج1 ص367 )
	کہ آدمی نے ایک سال میں جتنے گناہ کیے ہیں یہ محرم کا وزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ ایک سال کے سارے چھوٹے گناہ اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرمادیں گے۔اب بتائیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔


	دسویں محرم کے روزے کی ابتداء:
	یہ روزہ چلا کہاں سے ہے؟حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة)  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔  (فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء) اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دس محرم...
	(صحیح مسلم: رقم الحدیث1130)
	اللہ کے نبی نے عام اجازت دے دی تو صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کردیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو انہیں اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ! (انہ یوم تعظمہ الیہود و النصاریٰ) اس دن کی تو یہود اور نصاریٰ بہت تع...

	(صحیح مسلم: رقم ا لحدیث1134)
	اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم  نے فرمایا : (صوموا یوم عاشورآء وخالفوا فیہ الیہود) دسویں محرم کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ پھر فرمایا: (صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما)

	(مسند احمد: رقم الحدیث2154)
	دس محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو (تاکہ یہود کی مخالفت ہوجائے)


	اغیار کی مشابہت سے بچو!
	اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے روزہ کی بات بھی بتائی ہے اور فضیلت بھی بتائی ہے لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنی عبادت کو یہود کے مشابہ نہ ہونے دینا۔یہود کی مشابہت سے بچا کے رکھنا۔معلوم ہوا کہ عبادت کو خالص کرنا بہت ضروری...
	1:جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی ہو ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور ساتھ اپنی عبادت کو ملاوٹ سے بھی بچانا چاہیے۔سنن ابی داود کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:من تشبہ بقوم فہومنہم
	)سنن ابی داود رقم:4033(
	جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔
	اور قرآن کریم میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

	)سورۃ المائدۃ:51(
	اے ایمان والو؛تم یہود اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو وہ آپس میں دوست ہیں۔جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔
	اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔[آمین۔ سامعین]
	2:کالا کپڑا پہننا شرعا گناہ نہیں ہے،پہن سکتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا سفید ہے۔اس لیے ہمیں بھی سفید کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔


	آقا کا عمامہ:
	کالی پگڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کالا عمامہ پہننے کا تھا۔حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر گئے ہیں اس وقت بھی کالا عمامہ سر پر تھا۔حدیث مبارک میں ہے:
	دخل مکۃ وعلیہ  عمامۃ سوداء
	(شمائل ترمذی)
	شمائل ترمذی کی حدیث ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالا عمامہ تھا البتہ زرقانی میں روایت ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی پہنتے تھے اور بسا اوقات سفر میں سفید...
	یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں تو کالی پگڑی پہننی چاہیے سفید تو میلی جلدی ہوجاتی ہے لیکن وہ سفر عرب کا تھا جو ریگستان کا علاقہ ہے وہاں مٹی نہیں ہوتی ریت ہوتی ہے اس لیے وہاں سفید پگڑی بھی اتنی جلدی میلی نہیں ہوتی۔اس لیے ریگستان کا معاملہ اور ہوتا ...


	محرم میں سبیل کا حکم:
	غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا جائز ہے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں کنواں خرید کے وقف کیا ہے، جائز ہے۔عام زبان میں اس کو ”سبیل “کہتے ہیں۔آپ یہاں نلکا لگا دیں تاکہ لوگ پانی پیتے رہیں کوئی حرج نہیں،جائز ہے۔لیکن پورے گیارہ مہینے سبیل...

	آج کا ماحول اورعورتوں کا قبرستان جانا:
	ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل عورتیں قبرستان جاسکتی ہیں یا نہیں؟عورت اگر پردے کا مکمل اہتمام کرے اور وہاں جا کے نوحہ نہ کرے تو پھر فی نفسہ اس کے جانے کی گنجائش موجود ہے،جا سکتی ہے۔لیکن اس دور میں زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عورت قبرستان نہ جائ...
	(صحیح البخاری: رقم الحدیث869)
	کہ حالات بدل گئے ہیں، لہذا اب اس دور میں قبرستان میں آنے کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟جتنی گنجائش ہے ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن سمجھاتے ضرور ہیں کہ عورت کو اس کام سے بچنا چاہیے۔
	میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ بھی رکھیں لیکن جن کاموں سے روافض اور اہل بدعت کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے ان سے بچیں تاکہ ہماری عبادت خالص بنے،ہماری عبادت ملاوٹ والی نہ ہو۔اس بات بہت زیادہ اہتمام فرمائیں اللہ کریم ہمیں محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے...


	گھر والوں پر وسعت:
	ایک جو اور کرنے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :مَنْ وَسَّعَ نفسه وعَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ  تعالى عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ
	)كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال رقم الحدیث:24258(
	اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دس محرم کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں ہمت سے کام لے، دل کھول کر خرچ کرے تو اللہ پاک پورا سال وسعت رزق کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں ۔
	اب دیکھو؛یہ فضیلت غریبوں کو چاول کھلانے کی نہیں ہے یہ فضیلت اپنی بیوی اور بچوں کو کھلانے کی ہے۔عام آدمی سمجھتا ہے کہ دس محرم کو چاولوں کی دیگ پکا کر غریبوں کو کھلائیں گے تو ثواب ہوگا اور اگر اپنے گھر والوں کو کھلا دئیے تو پتہ نہیں گناہ ہوگا۔رسول اللہ ...


	ذکر حسین اور  دیگر صحابہ کا احترام:
	محرم کے دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے لیکن حضرت حسین کی شہادت اور ذکر کی آڑ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی پر ہلکا سا تبرا کرنا اس کی شریعت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سیدنا...

	فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ:
	اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب
	)مسند احمد رقم:17192(
	ذرا معانی پہ غور کرنا۔
	1:اے اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم دے یا لکھنے کا علم دے، کتاب کے دونوں معانی ہیں۔
	2:اللہ اس کو حساب کا علم دے۔
	3:اللہ اس کو عذاب سے بچا۔
	یہ تین دعائیں کیوں دی ہیں؟الفاظ نبوت کی بلاغت پہ غور فرمائیں،اللہم علمہ الکتاب،اے اللہ میرے اس معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما،کیوں؟اس لیے کہ اس نے حاکم بھی بننا ہے۔حاکم ہو اور عالم بھی ہو یہ بہتر ہے یا حاکم ہو اور عالم نہ ہو وہ بہتر ہے[حاکم ہو اور عال...
	چونکہ اس نے حاکم بھی بننا ہے تو جس طرح حکومت اس کے ہاتھ میں ہو علم بھی اس کے ہاتھ میں ہو۔یہ حکومت میں بھی محتاج نہ ہو اور علم میں بھی محتاج نہ ہو۔پھر فرمایا والحساب،اللہ اس کو حساب کا بھی علم دے۔کیوں؟
	آدمی حاکم ہو اور خود حساب کرنا نہ جانتا ہو،منشیوں سے حساب کرائے تو دھوکے کا خطرہ ہوتا ہے ناں؟اور خود حساب جانتا ہو،منشیوں کو چیک کرے تو دھوکے کا خطرہ نہیں ہے۔
	اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں دی ہیں۔اے اللہ اس کو حساب وکتاب کا علم دے تاکہ اس کو حکومت کے نظام میں کوئی دھوکا نہ دے سکے۔پھر نبوت نے تیسری دعا دی۔وقہ العذاب،اے اللہ میرا معاویہ انسان ہے اتنی بڑی حکومت کا نظام بھی چلانا ہے۔اگر بحیثیت ان...


	علی معاویہ  رضی اللہ عنہمابھائی بھائی:
	بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں آپس میں اختلاف ہوا جنگ ہوگئی۔یہ ہو گیا،وہ ہوگیا۔آپس ان بحثوں میں نہ پڑیں کیوں نہ پڑیں۔خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قتلاي وقتلى معاوية في الجنة
	)معجم کبیر رقم الحدیث:688(
	میری فوج کے شہید بھی جنتی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے شہید بھی جنتی ہیں۔جب سیدنا علی خود فرمارہے ہیں کہ کہ دونوں جنتی ہیں تو  پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟دیکھو یہ دونوں ہمارے بڑے ہیں۔ان کے شہداء بھی ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کے بارے میں رتی برابر بھی...
	جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ سارے صحابہ اور پوری امت جمع تھی اسی طرح سیدنا علی کی شہادت کے بعد اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بیعت کے بعد سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ بھی تمام ا...


	یزید کے بارے میں ہمارا موقف:
	باقی سیدنا امیرمعاویہ رضی اللہ کے بعد جو یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔اس کے بارے میں ہمارا اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین برحق ہیں،حضرت حسین جنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ہمارے سر کا تاج ہیں ان کی جو...
	بعض لوگوں کو شبہ ہوجاتا ہے کہ جی یزید کے بارے میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کریں،خاموش رہیں۔جب امام کا موقف خاموش رہنا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں فاسق وفاجر ہے؟ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھا کرو۔حضرت امام صا...
	اللہ ہم سب کو حسینی بنائے،اللہ ہم سب کو صحابہ کا غلام بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت سے محبت کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین
	وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین


	خلافتِ فاروقی کے چند مثالی واقعات
	……(نعیم خان ، لاہور
	مسلمانوں نے اپنے جوش،ثبات اوراستقلال کے باعث حضرت عمر ؓ کے دس سالہ عہد خلافت میں روم ایران کی عظیم الشان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا ؛لیکن کیا تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کرسکتی ہے کہ چند صحرا نشینوں نے اس قدر قلیل مدت میں ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا کردیاہو...
	چنگیز اورتیمور کا حال تو سب کو معلوم ہے،سکندر کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے ملک شام میں شہر صورفتح کیا تو ایک ہزار شہریوں کے سرکاٹ کر شہر پناہ کی دیوار پر لٹکادیئے اور تیس ہزار بے گناہ مخلوق کو لونڈی غلام بناکر بیچ ڈالا، اسی طرح ایران میں اصطخر کو فتح کیا ت...

	نظام خلافت:
	اسلام میں خلافت کا سلسلہ گوحضرت ابوبکر صدیق ؓ کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت میں بھی بڑے بڑے کام انجام پائے ؛لیکن منتظم اورباقاعدہ حکومت کا آغاز حضرت عمر ؓ کے عہد سے ہوا، انہوں نے نہ صرف قیصر وکسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک مح...
	حضرت عمر ؓ کی خلافت جمہوری طرز حکومت سےمشابہ تھی،یعنی تمام ملکی وقومی مسائل مجلس شوریٰ میں پیش ہوکر طے پاتے تھے، اس مجلس میں مہاجرین وانصار ؓ کے منتخب اوراکابر اہل الرائے شریک ہوتے تھے اوربحث ومباحثہ کے بعد اتفاق آراء یا کثرت رائے سے تمام امور کا فیص...
	حضرت عثمان ؓ،حضرت علی ؓ،حضرت عبداللہ بن عوف ؓ،حضرت معاذ بن جبل ؓ،حضرت ابی بن کعب ؓ،حضرت زید بن ثابت ؓ۔
	)کنزالعمال ج۳ : ۱۳۴(
	مجلس شوریٰ کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی جس میں مہاجرین وانصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوتے تھے،یہ مجلس نہایت اہم امور کے پیش آنے پر طلب کی جاتی تھی،ورنہ روز مرہ کے کاروبار میں مجلس شوریٰ کا فیصلہ کافی ہوتا تھا،ان دونوں مجلسوں کے سوا ایک تیس...

	) فتوح البلدان بلاذری : ۲۷۶(
	مجلس شوریٰ کے انعقاد کا عام طریقہ یہ تھا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوجاتے تھے،اس کے بعد ہر ایک کی رائے دریافت کرتے تھے۔

	)تاریخ طبری،: ۲۵۷۴(
	جمہوری حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہرشخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اوراپنی رائے کے اعلانیہ اظہار کا موقع دیا جائے، حاکم کے اختیارات محدود ہوں اور اس کے طریق عمل پر ہر شخص کو نکتہ چینی کا حق ہو،حضرت عمرؓ کی خلافت ان تمام امور کی جامع تھی،ہرشخص آزادی کے سا...
	"وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، لكم علي أيها الناس خصال فخذوني بها،لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم و مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه لكم علي إِذَا وقع فِي يدي أن لا يخرج مني إلا فِي حقه ومالكم علي أن أز...

	)الخراج الاابی یوسف،باب:فصل فی تقبیل السوادی واختیار،:۱۱۷(
	"مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے مربی کا ہوتا ہے،اگر میں دولتمندہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اوراگر صاحب حاجت ہوں گا تواندازہ سے کھانے کے لئے لوں گا،صاحبو!میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے...
	مذکورہ بالاتقریر صرف دلفریب خیالات کی نمائش نہ تھی ؛بلکہ حضرت عمر ؓ نہایت سختی کے ساتھ اس پر عامل بھی تھے، واقعات اس کی حرف بحرف تصدیق کرتے ہیں،ایک دفعہ حضرت حفصہ ؓ آپ کی صاحبزادی اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یہ خبر سن کر کہ مال غنیم...

	) کنزالعمال ج۶ : ۳۵۰(
	ایک دفعہ خود بیمار پڑے لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا،بیت المال میں شہد موجود تھا ؛لیکن بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے،مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاکر لوگوں سے کہا کہ"اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا ساشہد لے لوں"

	)ایضاً ۳۵۳(
	ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب حضرت عمر ؓ کی احتیاط کا یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ مہمات امور میں وہ کسی قدر محتاط ہوں گے۔
	حضرت عمر ؓ نے لوگوں کو احکام پر نکتہ چینی کرنے کی ایسی عام آزادی دی تھی کہ معمولی سے معمولی آدمیوں کو خود خلیفۂ وقت پر اعتراض کرنے میں باک نہیں ہوتا تھا،ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر ؓ کو مخاطب کرکے کہا"اتق اللہ یاعمر"(کتاب الخراج : ۷)حاض...
	ایک دفعہ حضرت عمر ؓ مہر کی مقدار کے متعلق تقریر فرمارہے تھے،ایک عورت نے اثنا ئے تقریر ٹوک دیا اورکہا"اتق اللہ یاعمر!"یعنی اے عمر ؓ !خدا سے ڈر!اس کا اعتراض صحیح تھا حضرت عمر ؓ نے اعتراف کے طورپر کہا کہ ایک عورت بھی عمر ؓ سے زیادہ جانتی ہے،حقیقت یہ ہے ک...
	نظام حکومت کے سلسلہ میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اورضلعوں میں تقسیم ہے،اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اس کی ابتدا کی اور تمام ممالک مفتوحہ کو آٹھ صوبوں پر تقسیم کیا،مکہ ،مدینہ،جزیرہ،بصرہ،کوفہ،مصر،فلسطین،ان صوبوں کے علاوہ تین صوبے اورتھے،خراسان،...

	)طبری ص ۶۴۱(
	بڑے بڑے عہدہ داروں کا انتخاب عموماً مجلس شوریٰ میں ہوتا تھا، حضرت عمر ؓ کسی لائق راستباز اورمتدین شخص کا نام پیش کرتے تھے، اورچونکہ حضرت عمر ؓ میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتا تھا اس لئے ارباب مجلس عموما ان کے حسن انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے ...

	)استیعاب تذکرہ نعمان(

	احتساب:
	خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانی اورقوم کے اخلاق وعادات کی حفاظت ہے،حضرت عمر ؓ اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیتے تھے،وہ اپنے ہر عامل سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر سوارنہ ہوگا،باریک کپڑے نہ پہنےگا،چھنا ہوا آٹانہ کھائے گا، دروازہ پر...
	(طبری : ۲۷۴۷)
	اسی کے ساتھ اس کے مال واسباب کی فہرست تیارکراکے محفوظ رکھتے تھے اورجب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافہ کا علم ہوتا تھا تو جائزہ لے کر آدھا مال بٹالیتے تھےاور بیت المال میں داخل کردیتے تھے۔

	(فتوح البلدان : ۲۱۹)
	ایک دفعہ بہت سےعمال اس بلا میں مبتلا ہوئے، خالد بن صعق نے اشعار کے ذریعہ سے حضرت عمر ؓ کو اطلاع دی،انہوں نے سب کی املاک کا جائز ہ لے کر آدھا آدھا مال بٹالیا اور بیت المال میں داخل کرلیا، موسم حج میں اعلان عام تھا کہ جس عامل سے کسی کو شکایت ہو وہ فو...

	(تاریخ طبری : ۲۶۸)
	چنانچہ ذراذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات کے بعد اس کا تدارک کیاجاتا تھا۔ایک دفعہ ایک شخص نے شکایت کی کہ آپ کے فلاں عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں،حضرت عمر ؓ نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے،حضرت عمروبن الع...

	)کتاب الخراج : ۶۶(
	حضرت خالد سیف اللہ جو اپنی جانبازی اورشجاعت کے لحاظ سے تاج اسلام کے گوہر شاہوار اوراپنے زمانہ کے نہایت ذی عزت اور صاحب اثر بزرگ تھے محض اس لئے معزول کردیئے گئے کہ انہوں نے ایک شخص کو انعام دیا تھا،حضرت عمر ؓ کو خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ؓ سپ...

	) ابن اثیر ج ۲ : ۴۱۸(
	حضرت ابوموسی اشعری ؓ جو بصرہ کے گورنر تھے،شکایتیں گزریں کہ انہوں نے اسیران جنگ میں سے ساٹھ رئیس زادے منتخب کرکے اپنے لئے رکھ چھوڑے ہیں اور کاروبار حکومت زیاد بن سفیان کے سپر د کررکھا ہے اوریہ کہ ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کو نہایت اعلی درجہ کی غذا بہم ...

	)طبری : ۱۲،۲۷۱(
	حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ نے کوفہ میں ایک محل تعمیر کرایا جس میں دیوڑھی بھی تھی، حضرت عمر ؓ نے اس خیال سے کہ اہل حاجت کو رکاؤ ہوگا محمد بن مسلمہ ؓ کو حکم دیا کہ جاکر ڈیوڑھی میں آگ لگادیں ؛چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اورحضرت سعد بن ابی وقاص ؓ خاموشی سے ...

	)کنزالعمال ج ۶ : ۳۵۵(
	عیاض بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دروازہ پر دربان مقرر ہے،حضرت عمر ؓ نے محمد بن مسلمہ ؓ کو تحقیقات پر مامور کیا،محمد بن مسلمہ ؓ نے مصر پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازہ پر دربان تھا اورعیاض باریک کپڑے پہنے ہوئے ...

	)کتاب الخراج : ۶۶۱(
	حکام کے علاوہ عام مسلمانوں کی اخلاقی اورمذہبی نگرانی کا خاص اہتمام تھا،حضرت عمر ؓ جس طرح خود اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھے، چاہتے تھے کہ اسی طرح تمام قوم مکارم اخلاق سے آراستہ ہوجائے،انہوں نے عرب جیسی فخار قوم سے فخروغرور کی تمام علامتیں مٹادیں،یہاں...
	ایک دن صفوان بن امیہ نے ان کے سامنے ایک خوان پیش کیا،حضرت عمر ؓ نے فقیروں اورغلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اورفرمایا کہ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں عار آتا ہے۔

	)ادب المفرد باب ہل یجلس خادمہ معہ اذااکل(
	شعر وشاعری کے ذریعہ ہجووبدگوئی عرب کا عام مذاق تھا،حضرت عمر ؓ نے نہایت سختی سے اس کو بندکردیا، حطیہ اس زمانہ کا مشہور ہجوگوئی شاعرتھا، حضرت عمر ؓ نے اس کو قید کردیا اورآخر اس شرط پر رہا کیا کہ پھر کسی کی ہجو نہیں لکھے گا،(اسدالغابہ تذکرہ زبرقان)ہواپر...
	حضرت عمر ؓ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ لوگ عیش پرستی اور تنعم کی زندگی میں مبتلا ہو کر سادگی کے جوہر سےخالی نہ ہوجائیں،افسروں کو خاص طور پر عیسائیوں اورپارسیوں کے لباس اورطرز معاشرت کے اختیا ر کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے،سفر شام میں مسلمان افسروں کے بدن ...

	)طبری :۴۲۳(
	مسلمانوں کواخلاق ذمیمہ سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کی بھی خاص طورپر تعلیم دی ،مساوات اورعزت نفس کا خاص خیال رکھتے تھے اور تمام عمال کو ہدایت تھی کہ مسلمانوں کو مارانہ کریں اس سے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔

	)ابن سعد قسم اول جز ۳ : ۲۰۱(

	ملکی نظم ونسق:
	شام وایران فتح ہواتو لوگوں کی رائے ہوئی کہ مفتوحہ علاقے امرائے فوج کی جاگیر میں دے دیئے جائیں،حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ کہتے تھے کہ جن کی تلواروں نے ملک فتح کیا ہے ان ہی کا قبضہ بھی حق ہے،حضرت بلال ؓ کو اس قدر اصرار تھا کہ حضرت عمر ؓ نے دق ہوکر فرمایا"ا...
	) کتاب الخراج : ۱۴،۱۵(
	عراق کی پیمائش کرائی،قابل زراعت اراضی کا بندوبست کیا،عشروخراج کا طریقہ قائم کیا،عشرکا طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورحضرت صدیق ؓ کے زمانہ میں جاری ہوچکا تھا ؛لیکن خراج کا طریقہ اس قدر منضبط نہیں ہواتھا، اسی طرح شام ومصر میں بھی لگان تشحیص کیا ؛لی...
	حضرت عمرؓ نے تمام ملک میں مردم شمار کرائی،اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کیں،محکمۂ قضا کے لئے اصول وقوانین بنائے، قاضیوں کی بیش قرار تنخواہیں مقرر کیں تاکہ یہ لوگ رشوت ستانی سے محفوظ رہیں؛چنانچہ سلمان ؓ، ربیعہ ؓ اورقاضی شریح ؓ کی تنخواہیں پانچ پانچ س...

	)فتح القدیر حاشیہ ہدایہ ج۲ صفحۃ ۲۴۷(
	اور امیر معاویہ ؓ کی تنخواہ ایک ہزار دینار تھی، (استیعاب تذکرہ امیر معاویہ ؓ) حل طلب مسائل کے لئے شعبہ افتاء قائم کیا ،حضرت علی ؓ، حضرت عثمان ؓ،حضرت معاذبن جبل ؓ، حضرت عبداللہ بن عوف ؓ، حضرت ابی بن کعب ؓ، حضرت زید بن ثابت ؓ اور حضرت ابودرداءؓ اس شعبے ...
	ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے حضرت عمر ؓ نے احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا،اس کے افسر کانام "صاحب الاحداث" تھا،حضرت ابوہریرہ ؓ کو بحرین کا صاحب الاحداث بنادیا تو ان کو خاص طورپر ہدایت کی کہ امن وامان قائم رکھنے کے علاوہ احتساب کی خدمت بھی ان...
	عہد فاروقی سے پہلے جزیرہ نما عرب میں جیل خانوں کا نام ونشان نہ تھا، حضرت عمر ؓ نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چارہزار درہم پر خریدکر اس کو جیل خانہ بنایا۔

	)مقریزی ج ۲(
	پھر اور اضلا ع میں بھی جیل خانے بنوائے،جلاوطنی کی سزا بھی حضرت عمر ؓ ہی کی ایجاد ہے؛چنانچہ ابو محجن ثقفی کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرہ میں جلاوطن کردیا تھا۔

	)اسد الغابہ(

	بیت المال:
	خلافت فاروقی سے پہلے مستقل خزانہ کاوجود نہ تھا ؛بلکہ جو کچھ آتا اسی وقت تقسیم کردیا جاتا تھا، ابن سعد ؓ کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر ؓ نے ایک مکان بیت المال کے لئے خاص کرلیا تھا ؛لیکن وہ ہمیشہ بند پڑارہتا تھا اوراس میں کچھ داخل کرنے کی...
	حضرت عمر ؓ نے تقریباً۱۵ھ میں ایک مستقبل خزانہ کی ضرورت محسوس کی اور مجلسِ شوریٰ کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑاخزانہ قائم کیا،دارالخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اورصوبہ جات میں بھی اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور ہر جگہ اس محکمہ کے جداگانہ افسر مقرر...

	تعمیرات
	اسلام کا دائرہ حکومت جس قدر وسیع ہوتا گیا، اسی قدر تعمیرات کا کام بھی بڑھتا گیا،حضرت عمر ؓ کے عہد میں اس کے لئے کوئی مستقل صیغہ نہ تھا تاہم صوبہ جات کے عمال اورحکام کی نگرانی میں تعمیرات کا کام نہایت منتظم اوروسیع طورپر جاری تھا، ہر جگہ حکام کے بودوبا...
	) طبری ذکر آبادی کوفہ(
	مکہ معظمہ اورمدینہ منورہ میں جو خاص تعلق ہے اس کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان راستہ سہل اور آرام دہ بنایا جائے،حضرت عمر ؓ نے ۱۷ھ میں اس کی طرف توجہ کی اورمدینہ سے لے کر مکہ معظمہ تک ہر ہر منزل پر چوکیاں،سرائیں اورچشمے تیار کرائے۔

	(ایضا ۵۲۹)
	ترقی زراعت کے لئے تمام ملک میں نہریں کھدوائی گئیں، بعض نہریں ایسی تھیں جن کا تعلق زراعت سے نہ تھا، مثلاً نہر ابی موسیٰ جو محض بصرہ والوں کے لئے شیریں پانی بہم پہنچانے کے خیال سے دجلہ کو کاٹ کر لائی گئی تھی،یہ نہر نو میل لمبی تھی،(فتوح البلدان ۳۶۵)اسی ...

	)ایضاً: ۳۶۶(
	حضرت سعد بن ابی وقاص گورنر کوفہ نے بھی ایک نہر تیار کرائی جو سعد بن عمر وبن حرام کے نام سے مشہور ہوئی،(ایضاً ۳۸۳)اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور فائدہ رساں وہ نہر تھی جو نہر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئی جس کے ذریعہ سے دریائے نیل کو بحر قلزم سے ملادیا...

	)حسن المحاضرہ سیوطی ۶۸(

	مستعمرات
	مسلمان جب عرب کی گھاٹیوں سے نکل کر شام وایران کے چمن زار میں پہنچے تو ان کو یہ ممالک ایسے خوش آئندنظر آئے کہ انہوں نے وطن کو خیرباد کہہ کر یہیں طرح اقامت ڈال دی اور نہایت کثر ت سے نوآبادیاں قائم کیں،حضرت عمر ؓ کے عہد میں جو شہر آباد ہوئے ان کی ایک...

	بصرہ:
	۱۴ھ میں عبتہ بن غزوان نے حضرت عمر ؓ کے حکم سے اس شہر کو بسایا تھا ، ابتدا میں صرف آٹھ سو آدمیوں نے یہاں سکونت اختیار کی ؛لیکن اس کی آبادی بہت جلد ترقی کر گئی، یہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان کے عہد امارت میں صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی رجسٹرم...

	کوفہ:
	حضرت سعدبن ابی وقاص ؓ نے امیر المومنین کے حکم سے عراق کے قدیم عرب فرمانروا نعمان بن منذر کے پایہ تخت کو آباد کیا اور اس میں چالیس ہزار آدمیوں کی آبادی کے لائق مکانات بنوائے گئے،حضرت عمر ؓ کو اس شہر کے بسانے میں غیر معمولی دلچسپی تھی،شہر کے نقشہ کے ...
	( معجم البلدان ج ۷ کوفہ)
	مسجد کے سامنے دوسوہاتھ لمبا ایک وسیع سائبان تھا جو سنگ رخام کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا، یہ شہر حضرت عمر ؓ ہی کے عہد میں اس عظمت و شان کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کو راس اسلام فرمایا کرتے تھے، علمی حیثیت سے بھی ہمیشہ ممتاز رہا ہے،امام نخعی، حماد،امام ...


	فسطاط:
	دریائے نیل اورجبل مقطم کے درمیان ایک کف دست میدان تھا،حضرت عمروبن العاص ؓ فاتح مصر نے اثنائے جنگ میں یہاں پڑاؤ کیا،اتفاق سے ایک کبوتر نے ان کے خیمہ میں گھونسلا بنالیا،عمروبن العاص ؓ نے کوچ کے وقت قصدا اس خیمہ کو چھوڑدیا کہ اس مہمان کو تکلیف نہ ہو مصر...

	موصل:
	یہ پہلےایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا،حضرت عمر ؓ نے اس کو ایک عظیم الشان شہر بنادیا ہر ثمہ بن عرفجہ نے بنیاد رکھی اورایک جامع مسجد تیار کرائی اورچونکہ یہ مشرق ومغرب کو آپس میں ملاتا ہے اس لئے اس کا نام موصل رکھا گیا۔

	حیزہ:
	فتح اسکندریہ کے بعد عمروبن العاص ؓ اس خیال سے کہ رومی دریا کی سمت سے حملہ نہ کرنے پائیں ،تھوڑی سی فوج لب ساحل مقرر کردی تھی،ان لوگوں کو دریا کا منظر ایسا پسند آگیا کہ وہاں سے ہٹنا پسند نہ کیا،حضرت عمر ؓ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے۲۱ھ میں ایک قلعہ تعم...
	)تفصیلی حالات مقریزی میں مذکورہیں(

	فوجی انتظامات:
	اسلام جب رومن امپائر سے بھی زیادہ وسیع سلطنت کا مالک ہوگیا اور قیصر وکسریٰ کے عظیم الشان ممالک اس کا ورثہ بن گئے تو اس کو ایک منتظم اورفوجی سسٹم کی ضرورت محسوس ہوئی، ۱۵ھ میں حضرت عمر ؓ نے اس کی طرف توجہ کی اور تمام ملک کو فوجی بنانا چاہا ؛لیکن ابتداء ...
	(تنخواہوں کی تفصیل میں مختلف روایتیں ہیں، دیکھو کتاب الخراج : ۲۴ ومقریزی ج۱ : ۹۲،وبلاذری : ۴۵۳)
	اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم نے مساوات کا کیسا سبق سکھایا تھا۔کچھ دنوں کے بعد اس نظام کو قریش وانصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں عام کردیا،پورے ملک کی مردم شماری کی گئی اور ہر ایک عربی نسل کی علی قدرمراتب تنخواہ مقرر ہوئی، یہاں تک کہ شیر ...
	(فتوح البلدان : ۴۶۴)
	گویا عرب کا ہر ایک بچہ اپنے یوم ولادت ہی سے اسلامی فوج کا ایک سپاہی تصور کرلیا جاتا تھا، ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اورکپڑا بھی ملتا تھا،تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ میں ایک عریف ہوتا تھا، اسی طرح ہر دس سپاہی پر ایک افسر ہوتا تھا...
	حضرت عمر ؓ کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا، انہوں نے نہایت تاکیدی احکام جاری کئے تھے کہ ممالک مفتوحہ میں کوئی شخص زراعت یا تجارت کا شغل اختیار نہ کرنے پائے، کیونکہ اس سے ان کے سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا،سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے ...
	قواعد کے متعلق چارچیزوں کے سیکھنے کی سخت تاکید تھی،تیرنا،گھوڑے دوڑانا،تیرلگانا اورننگے پاؤں چلنا،ہر چار مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جاکر اپنے اہل وعیال سے ملنے کے لئے رخصت دی جاتی تھی۔

	( فتوح البلدان،: ۱۴۸)
	جفاکشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوارنہ ہوں ،نرم کپڑے نہ پہنیں،دھوپ سے بچیں حماموں میں نہ نہائیں۔
	موسم بہار میں فوجیں عموما سرسبز وشاداب مقامات میں بھیج دی جاتی تھیں، بارکوں اورچھاؤنیوں کے بنانے میں آب و ہوا کی خوبی کا لحاظ رکھا جاتا تھا،کوچ کی حالت میں حکم تھا کہ فوج جمعہ کے دن مقام کرے اورایک شب وروز قیام رکھے کہ لوگ دم لیں، غرض حضرت عمر ؓ نے ...
	فوج میں حسب ذیل عہدے دار لازمی طورپر رہتے تھے، خزانچی، محاسب، مترجم،طبیب،جراح،اورجاسوس جو غنیم کی نقل وحرکت کی خبریں بہم پہنچایا کرتے تھے، یہ خدمت زیادہ تر ذمیوں سے لی جاتی تھی چنانچہ قیساریہ کے محاصرہ میں یوسف نامی یہودی نے جاسوسی کی خدمت انجام دی تھی۔

	(فتوح البلدان ص ۱۴۸)
	اسی طرح عراق میں بعض وفادار مجوسی اپنی خوشی سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے،تاریخ طبری میں ہے:وکانت تکون لعمرالعیون فی کل جیش.
	"ہر فوج میں حضرت عمر ؓ کے جاسوس رہتے تھے۔"
	آلات جنگ میں تیغ وسنان کے علاوہ قلعہ شکنی کے لئے منجنیق اور دبابہ بھی ساتھ رہتا تھا چنانچہ دمشق کے محاصروں میں منجنیقوں کا استعمال ہواتھا۔

	)طبری : ۲۱۵۲(
	فوج حسب ذیل شعبوں میں منقسم تھی:
	مقدمہ،قلب،میمنہ،میسرہ ، ساقہ، طلیعہ،سفرمینا،روایعنی عقبی گارد، شتر سوار،سوار،پیادہ،تیراندازگھوڑوں کی پرورش و پرداخت کا بھی نہایت اہتمام تھا، ہر مرکز میں چارہزار گھوڑے ہر وقت سازوسامان سے لیس رہتے تھے،موسم بہار میں تمام گھوڑے سرسبزو شاداب مقامات پر بھی...
	عرب کی تلوار اپنی فتوحات میں کبھی غیروں کی ممنون  نہیں ہوئی لیکن حریف اقوام کو آپس میں لڑانا فن جنگ کا ایک بڑا اصول ہے، حضرت عمر ؓ نے اس کو نہایت خوبی سے برتا،صدہاعجمی،یونانی اوررومی بہادروں نے اسلامی فوج میں داخل ہوکر مسلمانوں کے دوش بدوش نہایت وفادا...


	مذہبی خدمات:
	مذہبی خدمات کے سلسلہ میں سب سے بڑا کام اشاعت اسلام ہے حضرت عمر ؓ کو اس میں بہت انہماک تھا ؛لیکن تلوار کے زور سے نہیں؛بلکہ اخلاق کی قوت سے انہوں نے اپنے غلام کو اسلام کی دعوت دی،اس نے باوجود ترغیب وہدایت کے انکار کیا تو فرمایا لااکراہ فی الدین ۔
	(کنز العمال ج۵ : ۴۹)
	یعنی مذہب میں جبر نہیں، حکام کو ہدایت تھی کہ جنگ سے پہلے لوگوں کے سامنے محاسن اسلام پیش کرکے ان کو شریعت عزا کی دعوت دی جائے، اس کے علاوہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اپنی تربیت اور ارشاد سے اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ بنادیا تھا، وہ جس طرف گزرجاتے تھےلوگ...

	)مقریزی،: ۲۴۶(
	وہ عربی قبائل جو عراق وشام میں آباد ہوگئے تھے،نسبتا آسانی کے ساتھ اسلام کی جانب مائل کئے جاسکتے تھے،حضرت عمر ؓ کو ان لوگوں میں تبلیغ کا خاص خیال تھا چنانچہ اکثر قبائل معمولی کوشش سے حلقہ بگوش اسلام ہوگئے، مسلمانوں کے فتوحات کی بوالعجبی نے بھی بہت سے...

	(فتوح البلدان :۲۰۹)
	اسی طرح فتح جلولا کے بعد بہت سے رؤسا برضاورغبت مسلمان ہوگئے جن میں بعض کے نام یہ ہیں: جمیل بن بصہیری، بسطام بن نرسی،رفیل،فیروزان۔

	(ایضا فتح جلولا)
	عراق کی طرح شام ومصر میں بھی کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے؛چنانچہ شہر فسطاط میں ایک بڑا محلہ نو مسلموں کا تھا غرض حضرت عمر ؓ کے عہد میں نہایت کثرت سے اسلام پھیلا،اس سے بھی بڑ ھ کر یہ کہ آپ دین حنیف کی آئندہ کے لئے راستہ صاف کرگئے۔
	اشاعت اسلام کے بعد سب سے بڑا کام خود مسلمانوں کی مذہبی تعلیم وتلقین اورشعار اسلامی کی ترویج تھی، اس کے متعلق حضرت عمر ؓ کے مساعی کا سلسلہ حضرت ابوبکر ؓ ہی کے عہد سے شروع ہوتا ہے،قرآن مجید جو اساس اسلام ہے حضرت عمر ؓ ہی کے اصرار سے کتابی صورت میں عہد ...
	ان عمر بن الخطاب وعثمان کان یرزقان الموذنین والائمۃ والمعلمین
	حضرت عبادہ بن الصامت ؓ،حضرت معاذبن جبل اورحضرت ابوالدردا کو جو حفاظ قرآن اورصحابۂ کبار میں سے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لئے ملک شام میں روانہ کیا۔

	(کنز العمال ج۱ : ۲۸۱)
	قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کے لئے تاکیدی احکام روانہ کئے ابن الانباری کی روایت کے مطابق ایک حکم نامہ کے الفاظ یہ ہیں: تعلموا اعراب القران کما تعلمون حفظہ،غرض حضرت عمر ؓ کی مساعی جمیلہ سے قرآن کی تعلیم ایسی عام ہوگئی تھی کہ ناظرہ خوانو...

	)ایضا! : ۲۱۷(
	اصول اسلام میں قرآن کے بعد حدیث کا رتبہ ہے،حضرت عمر ؓ نے اس کے متعلق جو خدمات انجام دیں ان کی تفصیل یہ ہے:
	احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرا کے حکام کے پاس روانہ کیا کہ عام طورپر اس کی اشاعت ہو،مشاہیرصحابہ کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم کے لئے بھیجا؛چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا، عبداللہ بن مغفل ،عمران بن حسین...

	(ازالۃ الخلفاء ج ۲ : ۶)
	اگرچہ محدثین کے نزدیک تمام صحابہ عدول ہیں؛لیکن حضرت عمر ؓ اس نکتہ سے واقف تھے کہ جو چیزیں خصائص بشری ہیں،ان سے کوئی زمانہ مستثنیٰ نہیں ہوسکتا ؛ چنانچہ انہوں نے روایت قبول کرنے میں نہایت چھان بین اوراحتیاط سے کام لیا،ایک دفعہ آپ کسی کام میں مشغول تھے،...
	انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگو اگر اس پر بھی نہ ملے تو واپس چلے جاؤ،حضرت عمر ؓ نے فرمایا، اس روایت کا ثبوت دوورنہ میں تم کو سزا دو ں گا۔

	(صحیح مسلم باب الاستیذان)
	حضرت ابوموسیٰ ؓ نے حضرت سعید ؓ کو شہادت میں پیش کیا،اسی طرح سقط یعنی کسی عورت کا حمل ضائع کردینے کے مسئلہ میں مغیرہ ؓ نے حدیث روایت کی تو حضرت عمر ؓ نے شہادت طلب کی محمد بن مسلمہ ؓ نے تصدیق کی تو انہوں نے تسلیم کیا۔

	(ابوداؤد کتاب الدیات باب دیۃ الجبین)
	حضرت عباس ؓ کے مقدمہ میں ایک حدیث پیش کی گئی تو حضرت عمر ؓ نے تائید ثبوت طلب کیا،جب لوگوں نے تصدیق کی تو فرمایا مجھ کو تم سے بدگمانی نہ تھی ؛ بلکہ اپنا اطمینان مقصود تھا۔

	)تذکرۃ الحفاظ ج۱ تذکرہ عمر(
	حضرت عمر ؓ لوگوں کو کثرت روایت سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے؛چنانچہ جب قرظہ بن کعب کو عراق کی طرف روانہ کیا تو خود دور تک ساتھ گئے اور سمجھا یا کہ دیکھو تم ایسے ملک میں جاتے ہو جہاں قرآن کی آواز گونچ رہی ہے،ایسا نہ ہو کہ ان کی توجہ کو قرا...

	(ایضاً : ۶)
	حضرت ابوہریرہ ؓ بڑے حافظ حدیث تھے اس لئے وہ روایتیں بھی کثرت سے بیان کرتے تھے،ایک دفعہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت عمر ؓ کے عہد میں اس طرح روایت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس زمانہ میں ایسا کرتا تو درے کھاتا۔(ایضاً)
	حدیث کے بعد فقہ کا درجہ ہے،حضرت عمر ؓ خود بالمشافہ اپنے خطبوں اورتقریروں میں مسائل فقہیہ بیان کرتے تھے اور دور دراز ممالک کے حکام فقہی مسائل لکھ کر بھیجتے تھے،مختلف فیہ مسائل کو صحابہ ؓ کے مجمع میں پیش کرا کے طے کراتے تھے،اضلاع میں عمال اورافسروں کی ...
	عملی انتظامات کی طرف بھی حضرت عمرؓ نے بڑی توجہ کی،تمام ممالک محروسہ میں کثرت سے مسجدیں تعمیر کرائیں، امام اورمؤذن مقرر کئے،حرم محترم کی عمارت ناکافی تھی ۱۷ھ میں اس کو وسیع کیا،غلاف کعبہ کے لئے نطع کے بجائے قباطی کا رواج دیا جو نہایت عمدہ کپڑا ہوتا ہے...

	)اسد الغابہ تذکرۂ عمر(

	متفرق انتظامات:
	ملکی،فوجی اورمذہبی انتظامات کا ایک اجمالی خاکہ درج کرنے کے بعد اب ہم ان متفرق انتظامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو کسی خاص عنوان کے تحت نہیں آتے۔ ۱۸ھ میں عرب میں قحط پڑا،حضرت عمر ؓ نے اس مصیبت کو کم کرنے میں جو سرگرمی ظاہر کی وہ ہمیشہ یادگار زمانہ رہےگی،بیت...
	(یعقوبی ج۲ : ۱۷۷ میں اس کی پوری تفصیل ہے)
	لاوارث بچوں کو دودھ پلانے اورپرورش پرداخت کا انتظام کیا۔

	(ایضاً: ۱۷۱)
	غرباء ومساکین کے روز ینے مقرر کئے اور منبر پر اس کا اعلان فرمایا:
	میں نے ہر مسلمان کے لئے فی ماہ دو مد گیہوں اوردوقسط سرکہ مقرر کیا۔
	ایک شخص نے کہا کہ کیا غلام کے لئے بھی؟ فرمایاہاں غلام کے لئے بھی۔

	(فتوح البلدان ذکر العطاءفی خلافۃ عمر ؓ )
	لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ حضرت عمر ؓ اس نکتہ سے بے خبر تھے کہ اس طرح مفت خوری سے لوگ کاہل ہوجائیں گے،درحقیقت انہوں نے ان ہی لوگوں کے روزینے مقرر کئے تھے جو یا تو فوجی خدمت کے لائق تھے یا ضعف کے باعث کسب معاش سے معذور تھے،ملکی حالات سے واقفیت ...
	عمر پر کوئی بات مخفی نہیں رہتی تھی،عراق میں جن لوگوں نے خروج کیا اورشام میں جن لوگوں کو انعام دیئے گئے سب ہی ان کو لکھا جاتا تھا۔


	عدل وانصاف:
	خلافت فاروقی کا سب سے نمایاں وصف عدل وانصاف ہے،ان کے عہد میں کبھی سرموبھی انصاف سے تجاوز نہیں ہوا،شاہ وگدا،شریف ورزیل،عزیزوبیگانہ سب کے لئے ایک ہی قانون تھا،ایک دفعہ عمروبن العاص ؓ کے صاحبزادے عبداللہ نے ایک شخص کو بے وجہ مارا،حضرت عمرؓ نے اسی مضروب س...
	(کنزالعمال ج۶ : ۳۵۵)
	جبلہ بن ایہم رئیس شام نے کعبہ کے طواف میں ایک شخص کو طمانچہ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا،جبلہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسا کیا ویسا پایا جبلہ کو اس جواب سے حیرت ہوئی اور مرتد ہوکر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ حضرت عمر ؓ نے لوگوں کی...

	)مستدرک حاکم جلد ۳ مناقب عبداللہ بن عمر ؓ(
	فاروقی عدل وانصاف کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا ؛بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان،یہودی،عیسائی سب کے لئے یکساں تھا،قبیلۂ بکربن وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو مارڈالا،حضرت عمر ؓ نے لکھا کہ قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالہ کردیا جائے؛چنانچہ وہ...
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