
 

 

ںی؟  رک ویکں ملع احلص   ملع   
ِ

ب ے ںیم الط ابر ےک  رفوقں  ہ  ا  رمگ

یگ  اہلل ےس وپاھچ  رہمح  نیمیثعل  ا اصحل  نب  دمحم  : خیش   

رے    اب رج ےک  وخا ر  او ہیمہج   ، زتعمہل  ےہ  ےسیج  ایک افدئہ  اک  احلص رکےن  ملع  ںیم  رے   ےک اب فلتخم رفوقں  ملع اک   
ِ

ب الط

ںیم    اس زامےن  ہک وہ  ےت؟ںیم  بج  اج ےئ ںیہن  اپ  

ںیہ: ہی  ر  او ںیہ   افدئے  رےنھک  ےک  ملع  ںیم    رے  اب دبیتع رفوقں ےک  ںیم  اس زامےن  ب  :  ا اجن وج ان یک ایطلغں  ہک مہ 

وہ  انہک : ہک  ہی  ال رکےن واےل اک  ۔  وس ںیہ  وجد  وم ٓاج  ںیم وہ  ر تقیقح  او اج ےکس،  ایک   رد   ان اک  وت  ںیئ  اج ےئ  اپ ارگ وہ  اتہک 

۱ ؎

ںیل    

( یک لئ )اس اس  ہی  وت  ںیہ ،  وجد ںیہن  وم ر  ٓاج   او ولعمم ےہ  کی  رے  زند ت امہ وج اب نکیل  ےہ ،  ت  ینبم  اب ملع  رپ  اےنپ 

ولعم اس صخش  وک  رہ   العوہ یھب  رے  دبوتعں امہ ینپ  ا ہی   ر  او ںیہ   وجد  وم ےق  ہی رف اتن   ےہ  ہک  اج ت وک  ال اح وگں ےک  ول وج  م ےہ 

راء   ا ان ےک  ہک مہ  ری ےہ  رضو ہی  ایس ےئل  ںیہ ،  رسرگم  ر  او تسچ   ںیم یھب  الیھپےن  ان یک وک   اجںین اتہک  (  وک  ر اکف ا )و 

اتہک  اجںین   قح وک  ر مہ  او اجن ںیکس ،  ےٹ نپ  وک مہ  ر وھک او ایہ   ان  رمگ وج   ) ںی رد رک ان اک یھب  ( ر   او رک ںیکس   رد مہ  اک  ان 

۔

۲ ؎

ںیہ ےت  ڑگھج مہ  ےس  اس رپ   لط وک ےل رک  اب  ےک 

ربمن  ) ل  ، وسا رہمح اہلل  اصحل انیمیثعل  خیش دمحم نب  ز  ملعل  ا اتکب ا  : ر   ۲دصم ص  ۵  ،۱ ۲۸ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ر احہیش                                                                                                                                                 اجعز امح   : رتہمج او رممی ا     اوب 

__________________________________________________ 

التش   رمگایہ  اس ںیم  ر  رکدے           او رشوع  اطمہعل  اک  ں  یک اتکوب ں  دبویتع ن  صخش  ا ہک رہ  ےہ  زگ ںیہن  ہی  رہ ےس رماد  اجےنن  ںیم  ں ےک ابرے  ہ رفوق رمگا   

  ۱ ؎

ہک  ات ےہ  انھکیس ےلہپ  رضوری  ر  انن  او وک اج قح ابت  ےئل  اس ےک  ےگل۔  ہ  رمگایہ  رکےن  اتن و اج قح ںیہن  وج صخش  ویکہکن  ےئ  ،  ھجمس اج اہبشت ںیم      یھب  وکشک و 

رک  ےہالتبم وہ    ھجمس اتکس  وک رمگایہ  قح  ر  قح او وک  ےئل ۔    رمگایہ  ےنایس  م  رکا ےئ  عنم   املع ےس  ڑپےنھ  وک  ں  یک اتکوب لہِ دبتع  ں ےن  ایکا وہن دیقعے   ےہ  ہکلب  ا



 

ں   یک نج   یک اتکوب ں ےن    ںیمیک اتفیل  وہن ۃنسل ،   ا ا اوصل  یک  ہلل   ا ہمح  ر لبنح  نب  م امح  اام ےسیج  ای ےہ  رک د یھب  اک رد  ں  ہ رفوق ر رمگا او ای ےہ  رک د ن  ایب وک یھب  قح 

ہ ۃنسل  وریغ ا یک رشح  ہلل  ا ہمح  ر ربلاھبری  ا م  ےہ  اام اکیف  ںیم  ابب  ےئل اس  ےک  ملع   
ِ

الطب   ۔وج 

ںیہ  ینعی   ۲؎   دبتع  لہِ  یک ای  وج ا ن  نکمم ےہ  وج ا یہ  ےک دعب  رکےن  احلص  ملع  رگم ہی رد  ںی ۔  رک رد  مہ  اک یھب  ن  ںیہ ا رکےت  ہک ضعب   امحتی  ےئل  ۔  ہی اس 

ےک ال رکےن  وج رد  ںیہ  ایسی وہیت  ںی  ںیت  زیچ وہ ںیہن  ںیہ رگمای قئ  قح وہیت  اک یھب   حیحص ابت  وکیئ صخش  ےس  یک وہج  ہن وہےن  ملع  یک وہج  ا   ین  اندا ر  او اہجتل  ینپ 

ااکنر   ےہ   ےس  ےہ رک اتھٹیب  وہات  ارثات  رپ یفنم  اک دوعت  ۔سج   


