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۔۔۔۔ از دمحم فینحہصح اول  رحام و الحل   

 

 

 

 ہ ےہ اح ل  تیمہا  ںون  ںیم صوص ًا  ہ اوال یاہت  شئ یذ ر املساہومعًام اور ریغ ملسم اممکل ںیم رملسم اممکل ںیم 

  ے نا  اار قولخ  ںیم اہلل
 ی
۔۔ ا ر ا  اوال اح اوا  اور  لر ےہ ےس رحام رقار اایر   ےی  ےس الحل اور امہ  لاعٰ

  تل اور رحت ےک املعء ےس للص ایک ناےئ وت وہ رواایت اور افتریس یک اینبا رپ اکی لیلق دعتاا ںیم ا  نادنارو  یک

ر ایک ناات ۔۔ ا  ا  ےس  ہ ااسفںیہ ر  امالیم اممکل ںیم اپےئ ناےت ہ او ومعیم وطر رپامھ ںیہ ےس آاگہ رک اپےت 

  وت ےہناسںون  یک راامنہیئ اح اوع  اار  ہ اہلل اح ا ن امالم مایت  ک ےک آیر  اناس  اور ا ای ںیم جواوا مامم اےہ

وریغہ ےک قلعتم رواایت ای   ، االام  ، ناوگر  ونجیب ارمہکی اح  ڈنیزی،احر  اح  رگنکو، اسریبئای  اح  ، ًالثم آرٹسایلی نادنار  ھچک

 ہ ک  ےک ن ہت ر ںیہ اورس  رطف اےسی اابح  یھب  ۔ یئ  یلس  شخ اوا   ںیہ اتل۔ وت  ںیہت افتریس ںیم ایک ااکحام

 تس  ںیہ۔۔ریم  انصق راےئ ںیم  ہ وصتر ار۔۔ںیہ ےئ اچر اایشء ےک بس نادنار الحل ےک اطمقب اوا

  ۔۔ںیہ ےنن یک   ش رکےت آےیئ رقآ  رکمی ےس ا  وحاےل ےس نا 

  ۔۔ںیہانئت ںیم او رطح ےک نادنار ےتسب ، ہ ا  احےہہ دہرا اشامہ

 رب  نادنار  - 1

 ۔۔ںیہ اچر رطح ےک نادنار اپےئ ناےت ا  ںیم

 وکمڑ نیم ےنسب واےل ڑیک  ۔۔۔ ز ر ز۴۔۔ رپدن ۔۔، ۳۔۔۔ رچدن  ، ۲۔۔ اردن  ، ۱

 آیب نادنار - 2

 ےہم دنمسر  اور اراییئ قولخ  اش  ا  ںیم مام

 ۔۔۔ مرامای۔۔ےہاےل ےس اہلل رکمی اح مرام  ایک ا  اںیھکی ہ ا  رب  نادنارو  ےک وح
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ُهم مَّن يَْمِشي َعَلٰى رِْجَلْيِن  ۖ   َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة مِّن مَّاءٍ  ُهم مَّن َيْمِشي َعَلٰى َبْطِنِه َوِمن ْ َفِمن ْ
ُهم مَّن َيْمِشي َعَلٰى َأْرَبعٍ  ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ۖ   َيْخُلُق اللَُّه َما َيَشاءُ  ۖ   َوِمن ْ

[٥٤:٤٢] 

اور اہلل  ے رہ ےنلچ رھپ ے واےل )نادنار( یک دیپا شئ )یک ایمیکیئ ادتباء( اپین ےس مرامیئ، رھپ ا  ںیم ےس ضعب وہ وہےئ او اےنپ ٹیپ 

ےک لب ےتلچ ںیہ اور ا  ںیم ےس ضعب وہ وہےئ او او اپؤ  رپ ےتلچ ںیہ، اور ا  ںیم ےس ضعب وہ وہےئ او اچر )ریپو ( رپ ےتلچ ںیہ، اہلل 

 ےہ دیپا مرامات راتہ ےہ، کشیب اہلل رہ زیچ رپ ڑبا اقار ےہ، ]اطرہ ااقلار [  او اچاتہ

 

 ۔۔آت ذم رہ ںیم نیت ااسقم ےک نادنارو  ےک قلعتم ایب  مرامای

 ر ، اوچنیا، اور ا  ںون  ےک نادنا۔۔ ًالثم اسپںیہوہ او ٹیپ ےک لب ےتلچ  ـ   1

 اور رپدن ۔۔ ًالثم اناس  ںیہوہ او او اپؤ  رپ ےتلچ  ـ   2

ي وہ او اچر اپؤ  رپ ےتلچ  ـ   3
 
 ، ڑوھڑا وریغہ۔۔اھ اگےئ ، اوتک، ب ، ،  ، د۔۔۔ ًالثمہ

 ہ  ہ ںیہ اےتھک مہ۔۔ ںیہےک وحاےل ےس نا ےنن یک   ش رکےت  ا  اچر اپؤ  رپ ےنلچ واےل نادنارو  مہےلہپ 

 ۔۔ںیہ ناےت وہم ںیم میس وچاپےئ زمدی او واحض ااسق

 ۔۔ےہاشا  اررقآ  رکمی اح

َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَوارِِح ُمَكلِِّبيَن  ۖ   ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباتُ  ۖ   َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهمْ 
ا َعلََّمُكُم اللَّهُ  ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيهِ  ۖ   تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ ِممَّ  ۖ   َفُكُلوا ِممَّ

 [٢:٤]ِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب  ۖ   َوات َُّقوا اللَّهَ 

 ربمغیپ  ہ مت ےس اوال رکےت ںیہ ہ ا  ےک ےئل ایک الحل ایک ایگ ےہ وت ہہک اےئجی ہ اہمتر  ےئل مامم اپزیکہ زیچںی الحل ںیہ اور او ھچک
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وحاہل رک اایےہ وت او ھچک وہ ڑکپ ےک الںیئ اےس اھکول اور ا  رپ مت  ے اکشر  وتک    اھکس راھک ےہ اور دخایئ میلعت ںیم ےس ھچک ا  ےک 

  انم دخا رضور ول اور اہلل ےس ڈرو ہ وہ تہب دلج اسح  رک ے واال ےہ ]دیس ذاشی  دیحر اواا [

 

 ۔۔ےہ او ںوص  ںیم میس رک اای ایگ آت ذم رہ ںیم ا  وچاپوی   

 اکشر ـ  ۱

 "اوجلارح"۔۔ ےہ رقآ  اکی صوصخ  انم ےس راکرات اںیھن

اور ا  اکشر    ۔۔ےہاتہک  اوجلارح"" رقآ    ،ںیہےت وہ ےئ وہ ےئ اہ  ے ا   دصق ےک  ےی دمہا  وتک    او 

  ےئ۔۔ او  ہ رک ےک الںیئ۔۔ ا ہتب ا  طر  ےک اس ھ ہ ا  نادنارو  رپ اہلل اح انم ےل  ای ناےہالحل رقار ااتی 

۔۔ اور  ہ  کوس ےس رم ناںیئ م  ک ر ب ی یھب ل  ںیہےت  ہ  ہ فرف وگ ت اھکےہا  وچاپوی  یک  ہ صوصتیص 

 ابناتت   ہنم  ںیہ اگلںیئ م 
ي
 ۔يم

 اکشرـ  ۲

 "االاعنم"    ۔۔ےہ رقآ  اکی صوصخ  انم ےس راکراتاںیھن

ےس رم ناںیئ م  ک ر یھبک یھب وگ ت یک ۔۔  ہ  کوس ںیہہ او فرف اور فرف ابناتت اھکےت  ںیہوچاپےئ   ہ وہ 

 ےھ۔۔
 ی
 رطف اگنہ ااھُٹ رک یھب  ںیہ اںیھکی م ۔۔ انچہچن اراشا ابر  لاعٰ

َماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًًل َوأَنَزَل ِمَن السَّ
 [٥٥:٢٢]ٰى َأْزَواًجا مِّن ن ََّباٍت َشتَّ 

َهٰى  ۖ   أَنْ َعاَمُكمْ ُكُلوا َواْرَعْوا  ُوِلي الن ُّ ِلَك ََليَاٍت ْلِّ  [٥٥:٢٤]ِإنَّ ِفي ذَٰ

 یانای اور اہمتر   ےی ا  ںیم را ےت یانےئ اور آنام  ےس اپین انزل ایک رھپ مہ وھچبان   زنیم  ےی اہمتر   ے سج

اور اےنپ جوویشی    رچاؤ ےب کش ا  ںیم لقع واول   ے ا  ںیم رطح رطح یک فلتخم زبسای  اکنںیل۔۔۔۔اھکؤ 
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 ۔ رتہمج انج  ادمح یلع اصبحےک  ےی اشن ای  ںیہ

آت ذم رہ ںیم ا  وچاپوی    او زنیم ےس ےنلکن وایل فلتخم ااسقم یک زبسای  اھکےت ںیھ ، ااعنم اہک ایگ ےھ۔۔ زمدی 

 مرامای۔۔

 أَنْ َعاُمُهمْ َأَوَلْم يَ َرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اْْلَْرِض اْلُجُرِز فَ ُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه 
  [٢٥:٥٣]َأَفًَل يُ ْبِصُروَن  ۖ  َوأَنُفُسُهْم 

ر زنیم یک رطف اہب ےل ناےت ںیہ، رھپ مہ ا  ےس  َ
ج

ن

ج

تیھک اکنےتل ںیہ سج اور ایک اوہن   ے  ںیہ ااھکی ہ مہ اپین   ب

 ےس ا  ےک وچاپےئ )یھب( اھکےت ںیہ اور وہ وخا یھب اھکےت ںیہ، وت ایک وہ اےتھک  ںیہ ںیہ، ]اطرہ ااقلار [ 

 

ا  آت ابمرہ ںیم یھب ا  نادنارو    او زنیم ےس ےنلکن وایل یتیھک   اھکےت ںیھ ااعنم اہک ایگ ےھ۔۔۔ زین 

 مرامای۔۔۔

نَساُن ِإَلٰى َطَعاِمِه    [٤٥:٥٤]فَ ْلَينظُِر اْْلِ

 سپ اناس    اچےیہ ہ اینپ ذغا یک رطف اےھکی )اور وغر رک (، ]اطرہ ااقلار [ 

َنا اْلَماَء َصبًّا    [٤٥:٥٢]أَنَّا َصَبب ْ
 کشیب مہ  ے وخ  زور ےس اپین رباسای، ]اطرہ ااقلار [ 

ا    [٤٥:٥٨]ثُمَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقًّ
 رھپ مہ  ے زنیم   اھپڑ رک ریچ ڈاال، ]اطرہ ااقلار [ 

َنا ِفيَها َحبًّا    [٤٥:٥٣]فَأَنَبت ْ
 رھپ مہ  ے ا  ںیم اانج ااگای، ]اطرہ ااقلار 

  [٤٥:٥٤]َوِعَنًبا َوَقْضًبا 
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 اور اوگنر اور رتاحر ، ]اطرہ ااقلار [ 

  [٤٥:٥٨]َوزَيْ ُتونًا َوَنْخًًل 
 اور زوتی  اور وجھکر، ]اطرہ ااقلار [ 

  [٤٥:٢٥]َوَحَداِئَق ُغْلًبا 
 اور ےنھگ ےنھگ اباغت، ]اطرہ ااقلار [ 

  [٤٥:٢٨]َوفَاِكَهًة َوأَبًّا 
 اور )رطح رطح ےک( لھپ ویم  اور )ناںونرو  اح( اچرہ، ]اطرہ ااقلار [ 

  [٤٥:٢٥] ِْلَنْ َعاِمُكمْ مََّتاًعا لَُّكْم وَ 
 اور اہمتر  جوویشی  ےک ےئل اتم   )زتسی(، ]اطرہ ااقلار  وخا اہمتر 

 

ےت ںیھ رقآ  اںیھن ااعنم اتہک  ہ وہ وچاپےئ او زنیم ےس اچرہ اھکےہےس  ہ ابت روز رونش یک رطح ایع  آایت ابال 

 ۔۔۔ےہ

 ۔ںیہر  اس ےن آی امہ ےنلچ واےل وچاپوی  یک او ااسقم انچہچن زنیم ےک اورپ 

  اور زبسہ  ںیہ اھکےتںیہوہ نادنار ہ او فرف وگ ت وخر    اوجلارح ۔۔۱

 ۔ںیہ،   ، ریش، اتیچ ، وریغہ اش  ا  ںیم ب ، 

  اور وگ ت  ںیہ اھکےتںیہوہ نادنار ہ او فرف زبسہ اھکےت    االاعنم  ۔   ۔۲

 ۔ںیہہ اھکےت ۔۔۔  ہ مامم وچاپےئ زبسںیہڑوھڑا ، داھ ، اور وریغہ اش   ا  ںیم اوتک ، اگےئ ، رکبا ،

 ۔ےہدی او ااسقم رقآ  ایب  رکات ا  ا  وچاپوی  ںیم ےس ااعنم یک زم

 االاعنم     ۔۱

 

يمة
جہ ی  ب

 االاعنم ۔۲ 

 

يمة
جہ ی  ریغ ب
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 انچہچن 
 ی
 ۔ےہاراشا ابر  لاعٰ

َر  بَِهيَمُة اْْلَنْ َعامِ ُأِحلَّْت َلُكم  ۖ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  َلٰى َعَلْيُكْم َغي ْ ِإَّلَّ َما يُ ت ْ
ْيِد َوأَنُتْم ُحُرمٌ   [٢:٨]ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما يُرِيُد  ۖ   ُمِحلِّي الصَّ

 ےئگ ںیہ۔ زجب ا  ےک او 

ے

ا  اامی  واول! اےنپ ارقارو    وپرا رکو۔ اہمتر   ےی اچراپےئ ناںونر )او رچ ے واےل ںیہ( الحل رک ایي

  ناےت ںیہ ک ر ارحام )جح( ںیم اکشر   الحل ہن ناانن۔ دخا اسیج اچاتہ ےہ مکح ااتی ےہ ]حتف دمحم نادنلرہ [ ںیہمت ڑپھ رک انسےئ

 االاعنم ہ او ےہوچاپوی  یک وہ مسق الحل مرامیئ  آت ذم رہ ںیم اہلل رکمی  ے فرف

 

يمة
جہ ی ۔۔ انچہچن ےہںیم االخ  ب

ل واحض ا
جلک ب
 ںیہ اےسی مامم وچاپےئ ہ او زبسہ وخر  ںیہ ہ ےہ نای وہ  رمےلح رپ  ہ ابت وت 

ي
  وہ ب ی یھب ل  يم

 ںیہ وچاپےئ الحل یہ۔۔۔۔ اور ااعنم ںیم یھب وہ ںیہالحل  ںیہ اوجلارح ۔۔۔۔ ںیہالحل  ااعنم  الحل  ںیہ۔۔۔ ینعی 

  ۔۔وہ   ہمیہب  او 

۔۔  نکی ا  اح  یظف بلط ےہرکب  ، اور ا  یک اوالا ایک ایگ اح رتہمج تغل یک رو ےس اوتک ، اگےئ ،   ہمیہب وی  وت ظفل 

 ۔۔ انچہچن اہلل  ے ا  ںیم ےس ھچک وہ  ےتل ےتل مہ اےسی زبسہ وخر وچاپےئ ہ او اب۔۔۔ ینعیںیہےت وہ،  ےتل ےتل مہاب

   وچاپےئ ہ او 
جہ   االاعنمب

 

يمة
ی

 ۔۔ےہ ا  اح ذرک ا  رطح مرامای ںیہ  ںیم اش   

 

ْيطَانِ   ۖ   اْْلَنْ َعاِم َحُموَلًة َوفَ ْرًشاَوِمَن  ا َرزََقُكُم اللَُّه َوََّل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ِإنَُّه  ۖ   ُكُلوا ِممَّ
 [٨:٨٤٥]َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن 

رھپ ویہ ےہ سج  ے جوویشی  ںیم ےس وہ ناںونر یھب دیپا ےیک ک  ےس اوار  و ابر رباار  اح احم  ای ناات ےہ اور وہ یھب او اھک ے اور 

اھچب ے ےک احم آےت ںیہ اھکؤ اُ  زیچو  ںیم ےس او اہلل  ے ںیہمت یشخب ںیہ اور اطیش  یک ریپو   ہن رکو ہ وہ اہمترا الھک انمش ےہ 

 جواوا [ ]اوباالیلع 
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ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْْلُنثَ يَ ْيِن َأمَّا  ۖ   مَِّن الضَّْأِن اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ ْينِ  ۖ   ثََمانَِيَة َأْزَواجٍ 
 [٨:٨٤٢]نَ بُِّئوِني ِبِعْلٍم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن  ۖ   اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اْْلُنثَ يَ ْينِ 

ہ، ای وہ  ہ آھٹ رن و اماہ ںیہ، او ڑیھب یک مسق ےس اور او رکب  یک مسق ےس، ا  دمحمؐ! ا  ےس وپوھچ ہ اہلل  ے اُ  ےک رن رحام ےیک ںیہ ای اما

 ےچب او ڑیھبو  اور رکبوی  ےک ٹیپ ںیم وہ ؟ کیھٹ کیھٹ ملع ےک اس ھ ےھجم اتبؤ ا ر مت ےچس وہ ]اوباالیلع جواوا [ 

 

بِ  ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اْْلُنثَ يَ ْيِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه  ۖ   ِل اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ ْينِ َوِمَن اْْلِ
َذا ۖ   َأْرَحاُم اْْلُنثَ يَ ْينِ  ِن افْ تَ َرٰى َعَلى  ۖ   َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّه ِبهَٰ َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ

 [٨:٨٤٤]ِإنَّ اللََّه ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  ۖ   ا لُِّيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلمٍ اللَِّه َكِذبً 

ر اگےئ اور ایس رطح او اوتک یک مسق ےس ںیہ اور او اگےئ یک مسق ےس وپوھچ، ا   ےک رن اہلل  ے رحام ےیک ںیہ ای اماہ، ای وہ ےچب او اوینٹن او

وتق لرض ےھت ا  اہلل  ے ا  ےک رحام وہ ے اح مکح ںیہمت اای اھت؟ رھپ اُ  صخش ےس ڑبھ رک اظمل  ےک ٹیپ ںیم وہ ؟ ایک مت اُ 

اور    وہاگ او اہلل یک رطف وسنم  رک ےک وھجیٹ ابت ےہک اتہ ملع ےک ریغب ولوگ  یک طلغ راہ امنیئ رک  ًانیقی اہلل اےسی اظومل    

 راہ راتس  ںیہ ااھکات ]اوباالیلع جواوا [

 وت ااعنم ینعی ےہ ہ او ےہاضتح مرام ا  ۔۔۔ ہ اکی مسق وہ  ویہ ا  ااعنم ںیم او ااسقم یک وخا ت ذم رہ ںیم اہللآ

 االاعنم ر۔۔۔ ک ر وہ زبسہ وخ

 

يمة
جہ ی     ڑوھڑا، داھ ، غو  وریغہ ۔۔ ےسںیہ۔۔ انچہچن  ہ فرف اوار  ےک  ےی ںیہ ںیہ ب

  ۔ںیہوچاپےئ ابر رباار  ےک  ےی صوصخ   ہ 

 االاعنم ہکبج وہ وچاپےئ ہ او 

 

يمة
جہ ی ۔۔ ا  یک آھٹ ااسقم  اوا اںی۔۔۔ ینعی ، اوتک رن اور اماہ، اگےئ رن اور ںیہںیم اش  ب

 االاعنم   اماہ ، ڑیھب رن اور اماہ، اور رکب  رن اور اماہ۔۔۔  ہ ذم رہ ابال آوھٹ  ااسقم وت

 

يمة
جہ ی ۔۔ کنوہ ںیہںیم اش   ًانیقی ب

 ۔ےہںیھن اھک ے اح واحض مکح اای ایگ ا

 االاعنم  ہ ےہاسیج ہ ےلہپ اتبای نا اکچ 

 

يمة
جہ ی   اور اکی اورس  ےس وہ ہ او زبسہ اھکےت ںیہےس رماا اےسی وچاپےئ ب

۔۔۔ وہ ںیہ کرتشس اپےت مہ  آوھٹ  وچاپوی  ںیم او زیچںی اب امہ  یک اینبا رپدہ ۔۔۔ انچہچن اشوہ  ےتل ےتل مہاب
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 ۔۔ںیہ ہ 

 وت دلج  ںیہ  ہ وچاپےئ ا  اھکان طرو  رکےت ۔۔ ا  وس  ےسںیہ  ے او ےدع   اط ےیک ا  مامم وچاپوی    اہلل ۔۱

 اتہات روہ ا  ےک اورپ واےل ےدع  ںیم عم ۔۔ اوںیہاھگ  ریغب ابچےئ ےتلگن ےلچ ناےت دلج  اینپ بسح رضورت 

 مہ ے ںیہ   لم طرو  رک اےت اور رھپ ںیہک آرام ےس ھٹیب رک  ہ ا  وخراس   اوابرہ ہنم ںیم ال رک اکی صوصخ ۔ےہ

  ںیم لقتنم رکےت ےلچ ناےت  ابچ ابچ رک اےنپ اورس  ےدعہتسہ آہتسہ۔ ا  رطح  ہ اینپ وخراس   آںیہاگجیل ےتہک 

  ۔ںیہ

مامم وچاپوی    اورپ ےک ڑبج  ںیم آم  ےک ااتن  ںیہ  ا   لم ینعی اگجیل، یک وس  ےس دقرت  ے ا   ۔۲

   ںیہ یھ۔یہ  یک رضورت اےی۔۔۔ کنو  ہ ا

 االاعنم   ہےہی وہ  یک رو ےس  ہ ابت بات دہہچن رقآ  رکمی یک آایت اور اشانچ

 

يمة
جہ ی  ہ او ںیہوہ وچاپےئ   ب

واےل ڑبج  ںیم آم  ےک ااتن  ںیہ  اور ک  ےک اورپ ںیہےت وہ۔۔۔۔ ک  ےک او ےدع  ںیہےت وہزبسہ وخر 

 ےت۔۔وہ

 ۔۔۔۔  ک رںیہ ہ  ہ وچاپےئ ااعنم وت ںیہ ، اور وریغہ  یعط وطر رپ رحام انچہچن ا  اوصل یک اینبا رپ ڑوھڑا ، داھ ، غو 

 االاعنم 

 

يمة
جہ ی ےت وہےک ڑبج  ےک اورپ واےل ااتن یھب   ، ا ےہات وہ   ںیہ۔۔۔ ا  اح فرف اکی ےدعہ ںیم اش  ب

 ۔۔ ںیہ

  ہ۔۔۔۔ےہ ا  ےک قلعتم اصف اصف مرام اای زین رقآ  رکمی  ے

َها تَْأُكُلوَن  َها َوِمن ْ  [٤٥:٣٨]اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَنْ َعاَم لِتَ رَْكُبوا ِمن ْ

 اہلل یہ  ے اہمتر   ےی  ہ جویشی ناںونر یانےئ ںیہ اتہ ا  ںیم ےس ب ی رپ مت اوار وہ اور ب ی اح وگ ت اھکؤ ]اوباالیلع جواوا [ 
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 ے  اور ضعب   اھکےہصوصخ  ایک  ہ اہلل  ے ااعنم ںیم ضعب   فرف اوار  ےک  ےی ےہات وہآت ابال ےس بات 

  ےک  ےی۔۔۔

 زمدی مرامای۔

 [٨٨:٤]َوَيْخُلُق َما ََّل تَ ْعَلُموَن  ۖ   َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنةً 

اُ   ے ڑوھڑ  اور غو  اور دےھ دیپا ےیک اتہ مت ا  رپ اوار وہ اور وہ اہمتر  زدنیگ یک روقن ںینب وہ اور تہب یس زیچںی )اہمتر  

 افدئ  ےک  ےی( دیپا رکات ےہ ک  اح ںیہمت ملع  ک  ںیہ ےہ ]اوباالیلع جواوا [ 

 

 

  وہ ڑبج  ےک آم  ےک ااتن جواوا ہن اور سج ےک ۔۔۔۔وہہ او زبسہ وخر  وچاپای   وہ رہا  روےئ زںیم رپ جواوا 

  ۔وہہ وہ ب ی یھب انم ےس راکر  ناےت ۔۔۔ وخاںیہوہ بس ےک بس الحل 

   ۔۔۔۔وہ دنچ اافلظ رپ لمتشم اکی آت ہ ہ ےہ رقآ  اح ازاجز یہ ہ    م رتحم نیئراق

ج  " مت رپ
ب

 االاعنم   الحل ایک ایگ 

 

يمة
ہ ی

  "ےہ

 ا  ےک ۔۔ اکی اید  اوصل ا  اای ایگ ہوہا ای ےک ب ی یھب   ے اح ابدنشہ  اناس    وخاہ وہ رہات مایت آ ے واےل 

اپای ااسی ےلم ہ او زبسہ  ۔۔ ا ر  یئ وچوہ ںیہک یھب مہانچہچن ا ای ںیم   م۔ اور    اس رحاےہ ےی    اس وچاپای الحل 

 اح انم ےل رک  ا  رپ اہللمہ ےک ٹہاچکچہ  ، ریغب ب ی وہرپ واےل ڑبج  ےک آم  ےک ااتن ہن ، اور ا  ےک اووہاھکات 

 ۔ںیہاھک ےتکس 

 االاعنم ا  ا  

 

يمة
جہ ی  ۔ےہای ںیم یھب ضعب زیچو    اہلل  ے رحام مرام  ب
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 انچہچن مرامای۔۔۔ 

َر  ۖ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  َلٰى َعَلْيُكْم َغي ْ ُأِحلَّْت َلُكم بَِهيَمُة اْْلَنْ َعاِم ِإَّلَّ َما يُ ت ْ
ْيِد َوأَنُتْم ُحُرمٌ   [٢:٨]ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما يُرِيُد  ۖ   ُمِحلِّي الصَّ

 ےئگ

ے

 ںیہ۔ زجب ا  ےک او ا  اامی  واول! اےنپ ارقارو    وپرا رکو۔ اہمتر   ےی اچراپےئ ناںونر )او رچ ے واےل ںیہ( الحل رک ایي

 ںیہمت ڑپھ رک انسےئ ناےت ںیہ ک ر ارحام )جح( ںیم اکشر   الحل ہن ناانن۔ دخا اسیج اچاتہ ےہ مکح ااتی ےہ ]حتف دمحم نادنلرہ [ 

 

 االاعنم    ہ او ےہس ںیم ا  وچاپوی  یک  تل اح مکح ا  آت ابمر

 

يمة
جہ ی  مرامای ہ زجب یہ۔ نکی ا  ےک اس ھ ںیہ  ب

  ۳ا  ےک ہ او ںیھمت آم  اتبےئ ناںیئ م ۔۔ انچہچن ا  ےک دعب آت ربمن 
 ی
 ۔ےہںیم اراشا ابر  لاعٰ

ُم َوَلْحُم اْلِخنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلمَ  ْوُقوَذُة ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقِسُموا َواْلُمتَ َردِّ  ُبُع ِإَّلَّ َما ذَكَّ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ
ِلُكْم ِفْسقٌ  ۖ   بِاْْلَْزََّلمِ   ۖ   اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ِديِنُكْم َفًَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ  ۖ   ذَٰ

ْسًَلَم ِديًنا َفَمِن  ۖ   اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ
ْثمٍ  َر ُمَتَجاِنٍف ْلِِّ  [٢:٢]فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  ۖ   اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغي ْ

  ٹھ رک، ای وچ  اھک رک، ای انم رپ ذحب ایک ایگ وہ، وہ او الگ، وہ ناںونر او دخا ےک اوا ب ی اور ےک مت رپ رحام ایک ایگ رُماار، وخ ، وُسر اح وگ ت

اتس دنلب  ےس  ر رک، ای رکٹ اھک رک رما وہ، ای ے ب ی اردن   ے اھپڑا وہ اواےئ ا  ےک ے مت  ے زدنہ اپرک ذحب رک  ای اور وہ او ب ی آ

اہمتر   ےی اننازئ ےہ ہ اپوسن  ےک ذرہعی ےس اینپ تمسق ولعمم رکو  ہ بس ااعفل قسف ںیہ آج   ے رپ ذحب ایک ایگ وہ زین  ہ یھب

احمرو    اہمتر  ا ن یک رطف ےس وپر  اموییس وہ یکچ ےہ ذٰہلا مت اُ  ےس ہن ڈرو ہکلب ھجم ےس ڈرو آج ںیم  ے اہمتر  ا ن   

ا  ےہ اور اہمتر   ےی امالم   اہمتر  ا ن یک تیثیح ےس وبقل رک  ای ےہ  اہمتر   ےی لمکم رک اای ےہ اور اینپ تمعن مت رپ مامم رک
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 اھک )ذٰہلا رحام و الحل یک او ویقا مت رپ اعدئ رک ا  یئگ ںیہ اُ  یک اپدنب   رکو( ا ہتب او صخش  کوس ےس وبجمر وہ رک اُ  ںیم ےس  یئ زیچ

    فاف رک ے واال اور رف  مرام ے واال ےہ ]اوباالیلع جواوا [ےل، ریغب ا  ےک ہ انگہ یک رطف ا  اح الیم  وہ وت کشیب اہلل

 زمدی مرامای۔

ا ُقل َّلَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلٰى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإَّلَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوحً 
َر بَاٍغ َوََّل َعاٍد فَِإنَّ  ۖ   ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبهِ َأْو َلْحَم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسًقا  َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 [٨:٨٤٢]رَبََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم 

وہا وخ  ہہک او ہ ںیم ا  ویح ںیم او ےھجم یچنہپ ےہ ب ی زیچ   اھک ے واےل رپ رحام  ںیہ اپات او اےس اھکےئ ک ر  ہ ہ وہ رماار وہ ای اتہب 

وہناےئ  ای اور اح وگ ت ہ وہ اناپس ےہ ای وہ اننازئ ذہحیب سج رپ اهلل ےک اوا ب ی اور اح انم راکرا ناےئ رھپ او ںیہمت  کوس ےس ےب اایتخر

 ایسی لل ںیم ہ ہن اغبوت رک ے واال اور ہن دح ےس زگر ے واال وہ ریتا ر  ےنشخب واال رہماب  ےہ ]ادمح یلع[ 

 االاعنم  آت ابال ںیم ا  

 

يمة
جہ ی   ای ہ  ہ وچاپےئ۔۔۔ انچہچن مرامےہںیم رحت اح مکح یک ضعب لوتل   ب

ھا ر   ےی 

م

 

ب

ھا ر   ےی رحام ںیہ  ے الحل رقار اےی مہاو 

م

 

ب

 ۔۔۔ ا ر۔۔۔۔۔ںیہ ناےت وہ۔۔  ہ 

 َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَّهِ  ۔۱

  وہ وسنم  ےس اہلل ریغ ب ی  ہ ا ر ۔۔۔۔وہ ایکایگ ہن رکذحب ےل انم اح اہلل اںیھن ا ر

 رماار ینعی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اْلَمْيَتةُ  ۔۲

 رکاای یھب ذرک اح تواواہ ہنکمم مامم وہ یک رم ے ےک ا  اور  ۔۔۔وہ ےکچ رم رپ وطر یعبط وچاپےئ  ہ ا ر

  ۔۔۔ےہ اتوہ امشر ںیم رماار ناان رم ےس رطہقی سک سک ہ ےہ ایگ

  ۔۔۔۔۔۔۔ ینعی اتہب وھا وخ  َدًما مَّْسُفوًحا ۔۳

 ۔َلْحَم ِخنزِيٍر  ۔۴

۔۔ احتانیت ںیم ےہاکی  دیقع  یک ابت  ہ ۔۔۔ ےہ ، وہ رحام وہمکح ، ہ او ریغ اہلل ےس وسنم   رحت اح الہپ
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 اوےہ نا ۔۔۔ بس اہلل رکمی یک تیکل  ای ےبوہ  ےئ وخاہ وہ نادنار رہجواوا 
ي
 ہ ےہر رکیمی ۔۔  ہ ا  ر  یک ریمي

ا  ابت اح ارقار، ابر  ںیمہرک اای،  نکی ا  ےک اامعتسل رپ  ر   تعفن ےک  ےی اعمامہ  ے اینپ تیکل یک ا  اایشء    ا 

۔۔ اور ا  یک رہمابین اور انازت ےہ امکل اور لاق یہ۔۔ وہ ےہبس ا  ر  رکمی یک تیکل اور  اط اگ ہ  ہ وہرکان ابر 

 ۔۔ںیہرضورت ےک اطمقب اامعتسل رکےت   ا  اایشء   اینپمہےس 

 وت وہ زدنہ وہم ا ر  یئ نادنار ذبات  وخا رحا، ہ ےہ۔۔ لقع و  رور یک ابت ںیہ اح اورسا مکح ، ہ رماار رحام رحت

۔۔ ا ر مکح دخاودن  ےک اطمقب ںیہاو اہلل رکمی  ے الحل رقار اےئ   اور رماہ یھب۔۔ ا ہتب وہ نادنار ےکےہیھب رحام 

تمکح رحت ےک رسیت  مکح   ناےت۔۔ اور ا  یکوہوہ رحام وت   اںیھن ذحب ہن ایک ناےئ اوروہ یعبط وطررپ رم ناںیئ، 

 ۔۔ےہوپدیشہ 

 فرف ا  اکی ن ہت ںیم ہفسلف اسرا  ذہحیب اح  ۔ ار تقیقح ااھکی ناےئ وت ۔ےہا وخ  رحام وہرحت اح رسیتا مکح، اتہب 

 ےی ااہتنیئ رضم  نادنار ےک مسج ںیم اوڑ ے واال وخ  ، یبط وطر رپ یھب اور ایسفنی وطر رپ یھب اناس  ےک ۔ےہوپدیشہ 

وی    ا  رطح ذحب رک ے اح  ا  وچاپےہ وس  یہ۔۔  ہ ےہرقار اای ایگ  ۔ انچہچن اےس رحام۔ےہات وہارثات اح ابثع 

۔۔ ا  ںیم ےہہ رماار   رحام رقار اای ایگ  ےہ وس  یہ آ ناےئ۔۔ اور  ہ رہ ہ ا  ےک مسج ےس اسرا وخ  ابےہمکح 

۔۔ ا  اینبا ےہات  رہ نایہا  نادنار اح وخ  ا  ےک مسج ںیم وچہ یعبط جوت یک وصرت ںیم  ۔ ےہیھب  ہ یھ ہفسلف 

 ۔۔ےہرپ وہ نادنار رحام رقار اای ایگ 

ر ر۔۔۔

ن

ز

ن

ن

ن

خ
ل

ںیم  ے اےس بس ےس آیر ںیم راھک  وچہ ذرا لیصفت اح اقتمیض اھت ا   ےی   رحت اح وچاھت مکح ، محل ا

 ۔۔ےہریم  زناکی  ہ تہب ڑب  طلغ یمہف ۔۔ ےہات  ای نا  اور ۔۔ اعم وطر رپ ا  ےس رماا ےہ

اور  اںیھکی ہ اہلل رکمی  ے رکوڑو  یک دعتاا ںیم نادنار قیلخت ےیک ۔۔ ایک  ہ ابت ب ی رطح یھب ااصنفیلقع وطر رپ 

 ہ اکی صوصخ  نادنار   اہلل ریغب ب ی وس  ےک اقلب ترفت، رقار ا  ا ۔۔ ہ ےہاوصل ےک اقتےض رپ ارت یتکس 

اچسیل اںون  یک امنزںی وبقل  ںیہ اح انم ےل ا  یک  اور ہ او  یئ اکی ابر ےہےس اھکان وت اکی رطف ، اہک ناات ا

  ۔۔ےہ۔ آیر ا  ناںونر اح ااسی ایک رجم ںیت۔وہ

ر ر اامعتسل  

ن

ز

ن

ن

ن

خ
ل

 ۔۔اھت۔۔  ےیہان اچوہ اامعتسل یہات وت فرف ظفل یزن ر وہ۔۔ ا ر ا  ےس رماا اور ےہا وہاہی  ظفل محل ا
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ر ر

ن

ز

ن

ن

ن

خ
ل

۔۔ ےہرحام  وگ ت فرف ا  اح ےہاینپ ذات ںیم الحل  اور۔۔ وت ایک ےہات وہ وگ تاح بلط یزن ر اح  محل ا

۔۔  ہ ظفل وہ اور ا  اح وگ ت رحام وہ یتکس ہ  یئ نادنار وخا الحل   ںیہیہ وہ ہ  ہ ابت یلقع وطر رپ ارتس ےہ رہاظ

 ۔۔۔ےہزگ  ںیہ رہ اورےس رماا  یزن ر ہ اہی  ےہوخا ا  ابت   واحض رک راھ  محل

 االاعنم  وت  اور ہ ںیہ بات رک ےکچ یہ  ہ ابت ےلہپ مہرھپ 

 

يمة
جہ ی وہ ا  اوصل   ںیہ۔۔ ا  وس  ےس یہںیم آات    ب

 ۔ےہ اتک وہرھپ اہی  ا  ےک ذرک اح ایک بلط ۔۔ وت ےہ ناات وہ رحام یہدخاودن  ےک تحت ےلہپ 

ل واحض ر آی ا ر رکفت اور دترب ےس ااھکی نا
جلک ب
 رحت ےک وحاےل ےس ایب  یک  ہ  ہ او اچر ابںیتےہےئ وت  ہ ابت 

 ، ےہ۔۔۔ رماار، ناںونر یک اکی تیفی ںیہدنار یک فلتخم ایفیکت اور ازجاء ۔  ہ ب ی نادنار ےک انم  ںیہ ہکلب ناںیہیئگ 

یھب نادنار یک اکی تیفی اح انم ، اور ریغ اہلل ےک انم ےس وسنم  رکان ےہا وخ ، نادنار ےک مسج اح اکی زج وہاتہب 

 ۔۔ےہ ہ ا  اح بلط ایک ںیہ وحاےل ےس بریب زاب  ےس ےتھجم   ظفل یزن ر ےک۔۔ آےیئ اےہ

۔۔ ک ر س ی  ی  انصق اایشء ےک  ےی یھب ا  ظفل   اامعتسل ںیہیزن ر ےک ینعم اور ےک ےئک ناےت  ومعیم وطر رپ ا  ظفل

یھب بریب ںیم یزن ر اہک     ۔۔ ا  ودواوںیہےت وہرو  ںیم  ہ انصق  ے ا  ےک ودوا ۔۔ اناس  اور ناںونےہایک ناات 

۔۔۔ ےہ ناںیئ، زانز ر تالہی وہلغب اور اگنجاو  ےک ودور وتمرم  ۔ انچہچن ایسی امیبر  ہ سج ںیم  را  ،ےہناات 

 ۔۔ںیہام انچہچن رحت ےک ا  وچےھت مکح ےک تحت ا  نادنارو  ےک مامم ودوا یھب رح

 کوس   ل  ارطضار رقآ  رکمی فرف اکی ل  ینعی   ہےہ  ابت یک رشتحی یھب ےب دح رضور  ا  اقمم رپ ا

اور ا  ےک اپ  اھک ے   ھچک ہن   ناےئوہ ہ ا  اناس   کوس ےس ےب لل ۔۔ انچہچن ایسی  یئ تیفیےہمیلست رکات 

 ا  وہ
ي
ناںونر ےک  رحت وایل اایشء ینعی رماار الحل ناںونر، الحل ناںونر اح وخ  ، الحل یہ وت ایسی ارطضار  تیفی يم

  ۔ںیہدقبر رضورت اامعتسل ےیک ناےتکس    ،وہل ناںونر او ریغ اہلل ےس وسنم  ودوا ،اور اےسی الح

 انچہچن مرامای۔۔۔۔۔ 

َم َوَلْحَم اْلِخنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبهِ  َر بَاٍغ  ۖ   ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
 [٨٨:٨٨٢]َوََّل َعاٍد فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
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 ا ہتب اہلل  ے او ھچک مت رپ رحام ایک ےہ وہ ےہ رُماار اور وخ  اور اور اح وگ ت اور وہ ناںونر سج رپ اہلل ےک اوا ب ی اور اح انم  ای ایگ وہ

 کوس ےس وبجمر وہ رک ا ر  یئ ا   زیچو    اھک ےل، ریغب ا  ےک ہ وہ اقںون  ایہٰل یک الخف ورز  اح وخاشہ دنم وہ، ای دح رضورت 

 اجتوز اح رمبکت وہ، وت ًانیقی اہلل  فاف رک ے اور رف  مرام ے واال ےہ ]اوباالیلع جواوا [  ےس

 زمدی مرامای۔۔۔۔

َم َوَلْحَم اْلِخنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّهِ  َر بَاٍغ  ۖ   ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
 [٥:٨٣٢]ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  ۖ   ًَل ِإْثَم َعَلْيهِ َوََّل َعاٍد فَ 

اہلل یک رطف ےس ا ر  یئ اپدنب  مت رپ ےہ وت وہ  ہ ےہ ہ رُماار ہن اھکؤ، وخ  ےس اور اور ےک وگ ت ےس رپزیہ رکو اور  یئ زیچ ہن 

ہ وہ  اھکؤ سج رپ اہلل ےک اوا ب ی اور اح انم  ای ایگ وہ اہ  او صخش وبجمر  یک ل  ںیم وہ اور وہ ا  ںیم ےس  یئ زیچ اھک ےل ریغب ا  ےک

یلع ںون   ینک اح ارااہ ر اتھ وہ ای رضورت یک دح ےس اجتوز رک  ، وت ا  رپ ھچک انگہ  ںیہ، اہلل ےنشخب واال اور رف  رک ے واال ےہ ]اوباالاق

 جواوا [ 

ل واحض 
جلک ب
 یھب فرف اور ےہذم رہ ابال آایت ےس 

ي
یئ  ہ وہفرف ، الحل نادنارو  یک رحام یک  ہ ل  ارطضار يم

 ۔۔۔وہ اقںون   ینک اح  یئ ارااہ ہن ، یطرک ہک ہ م ت ںیمںیہ ، دقبر رضورت اامعتسل یک نایتکس اایشء 

 ے اناس  ےک  ےی   وہ نادنار ہ او اہللرہ  ، وہ  اتہ بر  رک ا ان اچا  اقمم رپ ںیم اکی ابت یاہت واحض اافلظ ںیم

ا وخ  وہ  ےئ اتہب مہ۔۔۔ اور ا  ںیم بس ےس زایاہ اںیہ ںیم  ہ ذم رہ اچر اایشء رحام ، ا  بسںیہالحل رقار اےی 

۔۔ انچہچن ےہ
ي
 

ن

 الحل ہ
ي
اےس ا    وہ  اوخ  جواو  وہ  یئ یھب نادنار سج ںیم  ہ اتہب ۔۔  ہ ب ی یھب ل  يم

 ہ ےہہ دہبش اح اش  و  روز   راامہ  لک ناےئ ۔۔۔ ا   ہ رہ ہ مسج اح یرق ًاب اسرا وخ  ابےہرطح ےس ذحب رکان رضور  

 آ ناات رہوخ  اب اسرا یرق ًاب    ےنپ ےس ا  ےک مسج اح ا  ب ی نادنار یک ہش رگ اح  ےک وھچڑ اای ناےئ وت ناںونر ےک ڑت

  اور ا  ےک  ےجیت ںیمےہںیم ناںونر یک  را  اح  ا  نای   رض یہ اکی ۔۔  نکی ا ر  یئ ااسی ذہحیب ہ سج ںیمےہ

اپات۔۔۔ انچہچن ااسی ذہحیب   ںیہ یہےک مسج اح وخ  لمکم وطر رپ  لک  ںیم ا  ۔۔ ا ےہ نای وہا  یک جوت وفراً واعق 

 ۔۔۔ےہرحام 
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 رپدن 

لہ آات  ایئ قولخ  یکوہرپ ےنسب وایل اورس  قولخ  ینعی  ر  اس ےن زنیمامہ ا  
ٓ
س
م
۔۔ اسہق ےہ تل اور رحت اح 

  ے وچاپوی  ںیممہومضم  ںیم 
 ی
ےت وہ ہ ک  ےک او ےدع  ےہ  الحل رقار اای  ا  نادنارو    ے ااھکی ہ اہلل لاعٰ

 ب ی یھب ناںونر  ا ھک رک ا  ابت اح ادنازہ رک ںیل ہ آای مہ  ںیہ ہ یہر   ےی  ہ نک امہ۔  نکی اعم ل  ںیم ںیہ

سلہ اح  ںیہ  ےک او ےدع  ا
م
   مالامت ےس  اط رک اای۔۔ انچہچنرہ اہلل رکمی  ے ا  ناںونرو  یک اظ ای  ںیہ۔۔ ا  

  ےک اس ےن ۔۔ اور ا  ےک اورپ واےل ڑبجںیہ  ، وہ ًانیقی اگجیل رکےت وہر  نادنار او او ےدعو  ےک ل   ہ اس

 ےت۔وہےک ااتن  ںیہ 

ل  ہ 
جلک ب

رپدن    یک رو ےس او رطح ےک دہ ںیم  اط مرام اای۔۔ انچہچن اش اوصل اہلل رکمی  ے رپدنو  ےک ہلسلیہ

  ۔۔۔ںیہا  زنیم رپ اےھکی نا ےتکس 

   ا، گ،  ،دھ ، وریغہ۔۔۔ ًالثمےہات وہوہ رپدن  ہ ک  اح اکی ےدعہ ـ    ۱ 

 ںیہےت وہوہ رپدن  ہ ک  ےک او ےدع  ـ   ۲
 ی
۔۔۔ ًالثم رم،  ، رتورت ، ایای ، و ری وریغہ۔۔ ا  رپدنو  ںیم اہلل لاعٰ

ای  رپدن  یک  را  ےک اس ھ امن  ۔۔ ا ںیہ اعم وطر رپ وپ ا ےتہک مہ  یک وہس  ےک  ےی اکی ےدعہ ے  ے اناس

۔۔۔ انچہچن روےئ زنیم رپ جواوا اےسی مامم وہ ا  وحاےل ےس  یئ رپاشیین ہن ںیمہ۔۔ اتہ ےہا وہوطر رپ راھک 

۔۔ ںیہدنو  ںیم  ہ وپ ا  ںیہ وہ رحام  ۔۔۔ اور ک  رپےہوہ الحل   وہ جواوا   ای  اشن  وپ ارپدن  ہ ک  ںیم  ہ امن

۔۔۔ ہ ا  ترضت جو ٰی  ہیل مالم ، اینپ موم  ین ارسا لی   ےہےس رقآ  رکمی ےس اثمل شیپ دخت  ا  وحاےل

 اہلل ےک مکح ےک اطمقب رٹگنی ےک  ےی ولگنج  ںیم ےل ےئگ وت اہلل  ے ا  ےک  ےی او اھک ے اح ااظتنم مرامای ا  ںیم

 ای۔۔۔۔۔۔ انچہچن مرامںیہ و ری ےتہک مہ۔۔ ے اھت  اکی رپدنہ ، ولس ی 

ْلَوىٰ  َوَما  ۖ   ُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْ َناُكمْ   ۖ   َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
 [٥:٢٣]ظََلُمونَا َولَِٰكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 
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مرامہ یک اور مت ےس اہک ہ او اپس زیچںی مہ  ے ںیہمت یشخب ںیہ، اُ ںیہ مہ  ے مت رپ ارب اح اس ہ ایک، نم وولس  ی یک ذغا اہمتر   ےی 

 اھکؤ، ک ر اہمتر  امالف  ے او ھچک ایک، وہ مہ رپ ملظ ہن اھت، ہکلب اوہن   ے آپ اےنپ یہ اورپ ملظ ایک ]اوباالیلع جواوا [

رکو۔۔ ا   ا  رطح ےک رپدن  اھکایآت ذم رہ ںیم ولس ی  رپ افل الم دہع  یلثم ال رک اےس صوصخ  رک اای ایگ ہ 

۔۔۔ اور ترضت جو ٰی  ہیل مالم اور ا  یک موم ا  رپدنو    اھکی یھ۔۔ انچہچن ںیہرطح ےک رپدن  بیط رز  

۔۔۔ اور ا  ںیہےئ وہ ںیم اہلل رکمی  ے او ےدع  اےی  ہ ا  رپدن  ینعی و ریےہنا اتک ہ یک رو ےس  ہ ااھکی دہاش

 ۔۔۔ےہ  ہ الحل اور بیط رقار اای ایگ تہج ےس

انچہچن  ہ رپدن  یھب ا ر رماار  یگ۔۔وہ  رک ا  یئگ وہ اہی  یھب ان  ا ہتب وہ مامم رحت ہ او ا  وچاپوی  ںیم ایب

 اگ ات ہ ا  یک روگ  اح اسرا وخ وہ انچہچن ا    یھب ذحب رکان ےہات وہیھب ےنہب واال وخ   ۔۔ ا  ںیمںیہ  وت رحام وہ

انم ہن  ای ناےئ وت یھب  ہ   م  اور ا ر ا  رپدنو  رپ یھب اہلل اح وہرپدنو  ںیم جواوا ودوا یھب رحام  لک ناےئ ، ا  

   م ۔۔۔وہرحام 

 آیب نادنار

 ےک  ےفسل رپ وغر رک ںیل۔۔ آیر   ہ ےلہپ ذہحیبوہذرک رکو ۔۔۔۔۔ جوزو  اتھجمس ا  ےس ےلہپ ہ ںیم آیب نادنار اح 

 ۔۔۔ںیہو    ذحب کنو  رکےت  ا  نادنارمہ

    ،  ےہاایشء ںیم او بس ےس اینبا   ےئ  یئ رحت یکوہاورپ ایب  یک 
ً
و ح
فُ
ْ
ََّس
م

  
ً
ا وخ ۔۔۔ ذہحیب اح وہ۔۔۔۔ ینعی اتہب  َام

 ۔۔۔ںیہ ب ی نادنار   ذحب رکےت مہ ا  ےہات وہ۔۔ ایک ےہوس  ےس  اسرا ہفسلف ا  اکی  ےئ یک

  ۔۔۔ےہ ہ ہ ا  نادناریک نا   لک نای ـ   ۱

 ا  یک نا  اکنک ے ےک۔۔۔ ںیہوت ، اور یھب ےب امشر رطےقی   اتوہ یہ   ا  ا ر ذہحیب اح وصقما ا  نادنار یک نا  اکنانل

انچہچن لقع و  رور ا  ابت   میلست  ںیہ رکےت ہ فرف ا  نادنارو  یک نا  اکنک ے ےک  ےی اںیھن ذحب ایک 

 ناےئ۔۔۔

 ۔ےہ آ ناات رہوخ  اب  اوہ  نادنار ےک مسج ںیم جواوا اتہب ا ـ   ۲
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  لک رہر ےک مسج اح یرق ًاب اسرا وخ  اب ہ ا  ےک  ےجیت ںیم ا  نادناےہی وہلقع اور  رور یک وسکیٹ رپ بات   ہ ابت

۔ اور وہ نادنار ۔۔ےہ نای وہاکی رحام  ےئ ا  نادنار ےس اور  ۔ اور ا  رطح اہلل ےک مکح ےک اطمقب ےہناات 

اےس ذحب رک ے ۔۔ وت وہ ہن یہا وخ  وہ سج ںیم  ہ اتہب  ہوہ۔۔ ا  ا ر  یئ ایسی قولخ  ےہات  ناوہر   ےی الحل امہ

  ۔۔یتہ  ںیہ ریہیک رضورت 

 
 ی
 ۔ےہاراشا ابر  لاعٰ

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحًما َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تَ ْلَبُسونَ َها َوتَ َرى  َوُهَو الَِّذي َسخَّ
  [٨٨:٨٤]اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

راھک ےہ اتہ مت ا  ےس رتو اتزہ وگ ت ےل رک اھکؤ اور ا  ےس زتنی یک وہ زیچںی ویہ ےہ سج  ے اہمتر   ےی دنمسر   رخسم رک 

اکنول ںیہنج مت انہپ رکےت وہ مت اےتھک وہ ہ یتشک دنمسر اح ہنیس ریچی وہیئ یتلچ ےہ  ہ بس ھچک ا   ےی ےہ ہ مت اےنپ ر  اح لضف 

 التش رکو اور ا  ےک رکش زگار ونب ]اوباالیلع جواوا [ 

سلہ     رک اےتآت ذم 
م
ر   ےی ارای   اہمت ای    ے ا  دنمسر مہ۔۔۔ مرامای ہ ںیہ  رہ ںیم او ظفل ا  اسر  

 مہ وگ ت۔۔۔۔ یہ۔ ینعی رت و اتزہ وگ ت ۔۔۔ وگ ت ؤ۔۔اھک َلْحًما َطرِيًّا مت ا  ںیم ےس رخسم رکاای ےھ ات ہ 

وی  ، وگ ت ڈہ۔۔۔ ںیہےت وہ وہ لمتشم ےہای ایگ رقار ا ر   ےی الحلامہ  ہ ک  وچاپوی  اور رپدنو    ںیہ ناےتن 

 وت وہ فرف وگ ت ںیہ  ا  ںیم ےس اسرا وخ  اکنل اےت  اںیھن ذحب رک ےکمہےنہب واےل وخ  رپ۔۔۔ انچہچن ا   اور

۔۔ سج ںیم ےنہب ۔وہ وگ ت یہناےئ وت ا  طر  رپ ہ فرف وگ ت  ہ ایکدہ۔۔۔ انچہچن ا ر اشےہ وگ ت رہ ناات یہ

  ۔۔ےہ۔۔۔ یلھچ وہجواوا ہن  َدًما مَّْسُفوًحا  وخ  ، ینعیواال

 ںیہ ے اہلل  یہ  اتوہآی ہ ا  ںیم وہ ےنہب واال وخ   شیپ  ںیہ یہہ یلھچ   ذحب رک ے یک رضورت  ےہ وس  یہ ہ 

 ۔۔ےہات وہ وگ ت یہ وت اتزہ  ہ اتزہ وگ ت ۔۔  ہےہات وہ ا  ںیم ودوا اح وگ ت یہہن ۔۔ ےہ ے رحام رقار اای 
  ناےئ یگ ۔۔۔ ای ایسیوہاح انم ہن  ای ناےئ وت  ہ رحام  انچہچن فرف ا  وصرت ںیم ہ ا ر ا  رپ اہلل  ۔ َلْحًما َطرِيًّا

ر ر  وت وہل  ںیم ےلم ہ ےنلگ  ی ے یگل 

ن

ز

ن

ن

ن

خ
ل

 ناےئ یگ۔۔۔ انچہچن اپین یک وہ وہےک زرم  ںیم آ ناےئ یگ اور رحام محل ا
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۔۔۔۔ ا  وحاےل رقآ  رکمی یک ا  آت اح ںیہ۔۔۔ وہ الحل وہسج ںیم ےنہب واال وخ  جواوا ہن  مامم قولخ  ہ

 اطمہعل مرامںیئ۔۔۔

َذا َنَصًبا  ا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرِنَا هَٰ  [٨٤:٨٥]فَ َلمَّ

 انہتش، آج ےک رفس ںیم وت مہ رب  رطح کھت ےئگ ںیہ" ]اوباالیلع جواوا  آم  نا رک جویسٰؑ  ے اےنپ لاام ےس اہک " الؤ امہرا

ْيطَاُن َأْن  ْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَنَسانِيُه ِإَّلَّ الشَّ قَاَل َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويْ َنا ِإَلى الصَّ
 [٨٤:٨٢]َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا  ۖ   َأذُْكَرهُ 

 اہک "آپ  ے ااھکی!  ہ ایک وہا؟ ا  مہ اُ  ناٹ  ےک اپ  ےریھ  وہےئ ےھت اُ  وتق ےھجم یلھچ اح لایل ہن راہ اور اطیش  لاام  ے

  ے ھجم   ااسی اغلف رک اای ہ ںیم ا  اح ذرک )آپ ےس رکان(  کول ایگ یلھچ وت بیجع رطےقی ےس  لک رک ارای ںیم یلچ یئگ"

 ]اوباالیلع جواوا  

ہ ارای ںیم یلچ  ہ او لاام یک ےب لاییل ےس اوابرےہمالم اح انہتش یلھچ اتبای ایگ  ںیم ترضت جو ٰی  ہیل آت ذم رہ

  اور    یس رحام۔۔۔ےہ ہ    یس  ے الحل ےہ ےک  یب ےس زایاہ    نا  اتک  ہ اہللےہ رہیئگ۔۔۔ اور اظ

 ۔۔۔ اور وچہےہ الحل وہںیم ےنہب واال وخ  جواوا ہن  وگ  وہ قولخ  ہ سج ںیم ررہانچہچن دنمسر ای ارای ںیم جواوا 

 ی۔۔۔۔وہحب رک ے یک یھب  یئ رضورت  ںیہ   ںیہ انچہچن اںیھن ذیہ  اتوہا  ںیم اُلھچ رک ےنہب واال وخ  

۔۔ ًالثم اسپ ، وھچب، ںیہ زنیم ےک ادنر ےتہےت وت زنیم یک قولخ  ںیھ ک ر روہآیر ںیم اےسی ڑیک  وکمڑ  ہ او 

 ا   ےی  ہ بس ےک   ںیہیہےت وہ وہ ازایتز  اشن  ینعی او ےدع   ،الل  ،  ، وریغہ ۔۔۔ وت ا  مامم قولخ  ںیمیلکپھچ

 ہ ںیہےک وحاےل ےس  ہ ابت بات رک ےکچ  ا  وچاپوی  ،اور رپدنو  مہ۔۔۔ کنوہ ومضم  ںیم ںیہبس رحام 

 ہ   اوصل ےک اطمقبیہ۔۔۔ انچہچن ا  ںیہےت وہ ہ ک  ےک او ےدع  ںیہ وچاپےئ اور رپدن  الحل یہفرف وہ 

  ۔۔۔۔ںیہاسر  ڑیک  وکمڑ  رحام رہٹےت 

 اور رحت اح  ہ اہلل رکمی  ے فرف او ابوت  ںیم  تلےہی وہاح اطمہعل رک ے ےس  ہ ابت واحض  اووتس، رقآ  رکمی

  ۔۔۔ےہاوصل  اط مرامای 

 ںیم روتش  یک  تل اور رحتاشا  ینعی اکنح  ۔ 1
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 اھک ے ےنیپ ںیم  تل اور رحت۔  ۲

روتش  اح ذرک رک ےک ہ او رحام    فرف ا اہ ، وےہال آای  ہ  ںا  روتش  یک  تل اور رحت اح اوںیہ  ےتھک امہ

 ہ ا ر رحام یک دعتاا ےہات وہ اقتہ یہ ہ لقع اور  رور اح  ہ ےہ رہ الحل رقار ا  اای ایگ۔۔ اور اظ ، ابت  مامم  ںیہ

الحل یک دعتاا زایاہ ۔۔ وت الوھک  الحل   ایب  رک ے یک اجبےئ ا  دنچ رحام اح ایب  رک اای ناےئ۔۔ اسیج ہ  اور وہمک 

 ایگ۔۔اناسین روتش  ےک ہلسل ںیم  ہ اولس  اانپای 

اح ذرک   ہ ا  الحل اایشءےہم زایاہ ۔۔۔ وت لقع اح اقتہ  ہ   اور رحاوہ ہ الحل اایشء مک وہ نکی ا ر ںیہک وصراحتل  ہ 

  اولس  ا  نادنارو  ےک وحاےل ےس اایتخر ایک ایگ۔۔یہاح امال  رک اای ناےئ۔۔ اور  ہ  رک ےک ابت  یک رحت

وسنم  ریغ اہلل۔۔۔  ہ بس ا وخ  ، محل یزن ر ، اور وہ۔ ینعی رماار ، اتہب ےہوت    رحت ںیم ایب  ایک ایگ ک  اچر اب

 ۔۔۔۔ یئ نادنار  ںیہ۔۔ انچہچن فرف اکی آت ںیم ہ مت رپ ۔۔ںیہ۔۔ ا  نادنارو  یک زجایت ںیہایفیکت 

 االاعنم

 

يمة
جہ ی  ںیہ الحل ےیک ےئگ  ب

م
سلہ   رک اای ایگ ۔۔۔۔ احانئت ںیم جواوا مامم نادنارو  یک  تل اور رحت اح 

 ۔۔۔ےہاناس  یک روح ودج رک ے گل نای  ۔۔۔ سج رپےہ رقآ  اح ازاجز یہےھ۔۔۔ اور  ہ 

 اوصلا ۔۔۔و اہلل املع اب 
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