
حطمت حان--- یکے اظ دٌاباِت حىاب كاضی حىیف ڈاض كاحب حفّ ہللا   

========================================= 

 ! اوؼاوی حان کی حطمت و تىكیر

 بٔس كتِل هفؽ کى هطوض شکط 
ً
کے فىضا ھے وھاں ؿطک  هے كطآِن حکیم میں حہاں بھی بڑے گىاھىں کا شکط فطمایا  ہللا پاک 

ھے  ھے وھیں هاحم اوؼاوی حان لیےن کى بھی حطام كطاض زیا  ھے،، حہاں میں ؿطک سے مىٕ کیا  ایک اوؼان کا هاحم ! کیا 

ھے  کے مترازف كطاض زیا  ھے، اوض ایک حان بچاهے کى ػاضی اوؼاهیت کى بچا لیےن  ہللا ! كتل پىضی اوؼاهیت کا كتل كطاض زیا 

کے باوحىز كتل کط زیےن پط ػىضہ اليؼاء میں  کے کلمہ پڑھ لیےن  هے مؼلماهىں کی ایک لـکطی مہم میں ایک شخم  پاک 

ھے کہ مىمً تى مىمً کى كتل کط ھی نہیں ػکتا  ھے، بات کى کچھ یىں اٹھایا  ھے وہ زل زہال زیےن والا  حى ضکْى هاظل فطمایا 

کے کہ وہ  کے کہ کىئی دٌا سے ماضا حائے،، یا مىمً کى تى الئم ھی نہیں کہ وہ مىمً کى ماض زے ػىائے اغ  ػىائے اغ 

ھے تى اغ کا ! دٌا سے مط حائے  ھے تى فطمایا ،،حى شخم مىمً کى حان بىحھ کط كتل کطتا  پھط كتِل ٓمس کا شکط کیا 

کے  هے لٔىت کط زی اغ پط اوض اغ  ھے حؽ میں وہ ھمیـہ پڑا ضھے گا اوض ہللا کا ٗوب ھىا اغ پط اوض ہللا  بسلہ حہىم 

ھے  اے ایمان والى حب تم ہللا کی ضاہ میں هکلى تى دىب چھان پھٹک کط لیا کطو اوض حى ! لئے ِٓیم ٓصاب تیاض کط ضکھا 

ھے تى تم اسے مت کہى کہ تم مؼلم نہیں ھى  92،93،94اليؼاء )!کےہ کہ وہ مؼلمان   ) 

کے حصباتی ضز ٓمل پط ہللا  كلح ھسیبیہ حب ھىئی حى کہ بِاھط زب کط کافطوں کی ؿطائٍ پط کی گئ تھی،بٔى مىمىىں 

هے فطمایا کہ تے حً کى تم نہیں حاهےت،، اوض هاواكفی میں انہیں " پاک  اگط کچھ ایسے مؼلمان مکے والىں میں گڈ مڈ هہ ھى

کے هللان سے زو چاض ھى حاتے تى ،، تمہیں فتح بھی زے زی حاتی،، گىیا وہ گمىام سے مؼلمان ( 25الفتح  )بھی كتل کط 

کے ھاتھىں  کے هعزیک اتےن اھم تھے کہ ان کی داًط اپےن ضػىل  کٹىا کط محمس بً ٓبسہللا لکھىا زیا " محمس ضػىل ہللا"ہللا 

 ! مگط اوؼاوی حاهىں پط کمپرومائع نہیں کیا

لے کط آئے ھیں،،  کے بٔس زوػطا کبیرہ كتل هفؽ کى ھی  احازیث کی ًطف آئیں تى امام شھبی اپنی کتاب الکبائط میں ؿطک 

ھے،، فطماتے ھیں،، هبی پاک کے بٔس متٔسز احازیث میں اغ ؿيیٕ فٔل کی مصمت بیان کی  کا ملسو هيلع هللا ىلص حؽ میں كطآوی آیات 

لے،، هیز کس ی کى هاحم  ھے،حب تک کہ وہ کس ی کی هاحم حان هہ  ھے ہللا کی ضحمت اوؼان کى ھط حال میں پا لیتی  فطمان 

کے  کے زن ػب سے پہلے كتل  ھے،،ضوایت کیا کہ كیامت  هے سے بڑا حطم  کے هعزیک ػاضی زهیا کى تباہ کط كتل کطها ہللا 

هے ٗیر مؼلم شمی  الے سے لکھا کہ،حؽ کس ی  کے حى گے، هیز بذاضی و مؼلم کی متفم ٓلیہ ضوایت  فیللے پہلے کیئے حائیں 

40 ) ػال40کى هاحم كتل کیا وہ حىت کی دىؿبى بھی هہ پائے گا اگطچہ حىت کی دىؿبى کی لپٹیں   light year )  کے فاكلے

ھے تى !! تک حاتی ھیں  کے هاحم كتل کی ػعا یہ  تبلطے میں امام شھبی فطماتے ھیں کہ اگط شمی یہىزی اوض ٓیؼائی 

کے كتل کی ػعا کیا ھى گی ؟؟  مؼلمان 



کے كتل میں ایک کلمے یا حملے کی مسز بھی کی هے کس ی مؼلم  تے ھیں کہ حؽ  کے حم  )امام احمس ضوایت کط یٔنی اغ 

کے زضمیان لکھا ھى گا  (میں بات کی  یہ " آئیؽ مً ضحمۃ ہللا " وہ ہللا سے اغ حال میں ملے گا کہ اغ کی زوهىں آهکھىں 

ھے ،،  ھے،محطوم   بىسہ ہللا کی ضحمت سے مایىغ 

کے گے ػىائے ؿطک اوض كتِل هاحم  ھے کہ ہللا پاک ھط گىاہ کى مٔاف فطما زیں   !! امیر مٔاویؓہ سے ضوایت 

ھے،مگط ھط ظماهے میں کچھ مسخ  یسوں کى پڑھ کط ایک ػلیم الفٌطت مؼلمان تى کاهپ کاهپ حاتا  ال٘طن ان تمام ٓو

هے كتِل اوؼاوی کى مـ٘لہ بىا لیا ،، اوض بہاهے بہاهے سے دىن کی هسیاں بہاتے ضھے، اوض یہ  الفٌطت لىگ بھی ضھے ھیں حنہىں 

هے اغ فٔل پط سخت ٗصے کا اُہاض فطمایا کے هام پط کیا حاتا ضھا حؽ   !! ػب کچھ اس ی ہللا 

کے هام پط فؼاز فی ػبیل ہللا  !! حہاز فی ػبیل ہللا 

ھے حى اغ امت کی ػاڑھے چىزہ ػى ػال کی تاضیر میں باض باض کہیں هہ کہیں ابھطتا ضھا،، اپىا ػائیکل مکمل  یہ وہ وائطغ 

کے معاج کبھی اغ کی پصیطائی نہیں کی،، یہ لىگ ػمجھےت ھیں کہ ہللا اپےن بىسوں کی گطفت  کے پھط زب حاتا،امت  کط 

ھے کہ وہ مٔاؿطے کى بطے لىگىں سے كاف کط  ھے لہصا انہیں اوؼاهىں کی كفائی کا ٹھیکہ زیا گیا  هے سے ٓاحع آ گیا  کط

 زیں،،

الے ضػتىں ملسو هيلع هللا ىلص مکے میں تھے اوض مؼلمان ضوظاهہ ػتائے حا ضھے تھے ،انہیں حان بىحھ کط هبیملسو هيلع هللا ىلص حب هبی کطیم کے آهے حاهے و

هے ان لىگں کى تى كبر کی تللین ملسو هيلع هللا ىلص اپنی زٓىت سے باظ آ حائیں،مگط هبی پاک ملسو هيلع هللا ىلص میں لٹا کط اشیت زی حاتی تا کہ هبی

فطمائی،،مگط کبھی یہ هہ ػىچا کہ حفاکف ٗالمىں کا گیىگ بىا کط كطیش ی ػطزاضوں میں سے چىس کى مطوا زیا حائے تا 

کہ باقی کى ٓبرت ھى حائے،، اوض وہ مؼلماهىں کى ػتاها چھىڑ زیں،، اغ كؼم کی ظیِط ظمین ػطگطمیاں هہ اػالم کا معاج 

تے ھیں  کے اغ ًطح اهڈض گطاؤهڈ كاتل گطوپ ھى ھے کس ی حلیلی اػالمی حمآت  حوطت ٓبسہللا ابً !! ھیں اوض هہ 

کے حىاب میں تھپس ماضا تى آپ کے تھپس  هے حب ایک کافط  هے ان کى ؿاباؾ زیےن کی بجائے الٹا ڈاهٹ زیا اوض ملسو هيلع هللا ىلص مؼٔىؓز 

 !فطمایا کہ اگط كبر نہیں کط ػکےت تى یہاں سے چلے حاؤ،حب ہللا مجھے ٗلبہ ٌٓا فطما زے گا تى واپؽ آ حاها،، 

هے آپ70بیِٔت ٓلبہ جاهیہ میں حب  کى مسیےن کی ھجطت کی زٓىت زی تى ان ملسو هيلع هللا ىلص کی بیٔت کی اوض آپملسو هيلع هللا ىلص  مسوی اهلاض 

کے بھائی تھے فطمایا  هے حى کہ ػٔس ابً ٓبازؓہ   'میں سے ٓباغ ابً ٓبازؓہ 
ً
 ٗسا

َۜ ً  لئن ؿئت لىمیل
ً
والصی بٔثک بالخِم هبیا

ھے، اگط آپ" ٓلی اھل منی بأػیافىا کے ػاتھ مبٔىث فطمایا  هے اپ کى حم  احاظت زیں تى کل ملسو هيلع هللا ىلص اغ شات کی كؼم حؽ 

کے ػاتھ حىاب زیا،،لم هإمـط بصالک،،، ھمیں اغ ملسو هيلع هللا ىلص ھم اھل منی پط اپنی تلىاضوں سے ٹىٹ پڑیں؟ ،، آپ هے نہایت وكاض 

احاظت ملسو هيلع هللا ىلص  سے ظیازہ بىتی تھی،، اگط حوىض 313 کى مال کط مىمىىں کی تٔساز 70کا حکم نہیں زیا گیا،،یاز ضھے ان 

مطحمت فطما زیےت تى بسض منی میں ھی واكٕ ھى حاتا ،، مگط اػالم گیىگ واض کا زاٖ اپےن ماتھے پہ نہیں لگاها چاھتا تھا،، 

کے  کے اشن  کے ػاتھ،،گىیا حہاز ہللا  حب ایک اػالمی ضیاػت كائم ھى گئ تى حہاز کا حکم زیا گیا،، اوض وہ لفّ اشن 



کے ػاتھ نہیں اوض اغ اشن کی پہلی ؿطي اػالمی ضیاػت کا كیام  ھے،، کس ی گیىگ کی تٔساز اوض وػائل  ػاتھ مـطوي 

 ! ھے،،حؽ میں ضػىلىں کى بھی اػتثىاء نہیں زیا گیا

ھے کہ حىاب اگط آپ   یہ ػىال آتا 
ً
ھے تى فىضا حب بھی اهسھا زھىس دىز کف زھماکىں کی مصمت میں کچھ لکھا حاتا 

ھے کہ  گے ؟ میں ٓطن کطتا ھىں کہ پہلی تى بات یہ  کے داهسان کى کس ی ڈضون حملے میں ماض زیا حائے تى آپ کیا کطیں 

ھے کہ  میرے گھط پط یا ٓالقے پط ڈضون ھى گا کیىں ؟ مجھے اپنی ازاؤں پط بھی تى ٗىض کطها ھى گا،،کیا کس ی کا زماٖ دطاب 

کے كاتل گیىگ اپےن ٓالقے میں اکٹھا  کے لیئے دطچ کط گا؟ حب ھم پىضی زهیا  کے میزائل كطف وـاهہ پکاهے  وہ الکھىں ڈالط 

گے حى هہ هیک زیکھیں هہ بس ، هہ مطز زیکھیں هہ ٓىضت، هہ بچہ زیکھیں هہ بىڑھا ،هہ مسجس زیکھیں هہ مسضػہ  کط لیں 

ھے اوض اغ میں میرے  ئے اگط کىئی میرے ٓالقے پط حملہ کطتا  تے ھى لے کتىں کا تٔاكب کط تى اػےی كاتل گطوھىں اوض باؤ

هے والىں پط،، کے گا حى اغ کا ػبب بےن ھیں هہ کہ ماض  بے گىاہ بچے بھی ماضے حاتے ھیں تى میرا ٗوب ان پط بھڑ

هے ػىضہ البلطہ کی آیت  ِتبَۜ " سے حؽ كاهىن ػاظی کی ابتسا لفّ 178ہللا پاک 
ُ
ھے ،کہ تم پط " ک سے ؿطوْ فطمائی 

ھے،پھط وكیت پھط  ھے اوض اغ کا كلاق فطن کیا  ھے ،، اغ میں ػب سے پہلے اوؼاوی حان ھی کى لیا  فطن کیا گیا 

ھے  ھے وہ هیک ھى ! ضوظے پھط حج کى لیا  کے هعزیک اوؼاوی حان کی بہت اھمیت  ھے کہ ہللا  حیؼا کہ پہلے ٓطن کیا گیا 

هے  یا بس ،، مطز ھى یا ٓىضت آظاز ھى یا ٗالم کس ی کی حان نہیں لی حا ػکتی حب تک یہ جابت هہ کط زیا حائے کہ اغ 

ھے حؽ میں  کے دىف و ھطاغ کی فوا كائم کط زی  هے ہللا کی ظمین میں فتىہ و فؼاز پبا کط  ھے یا اغ  کس ی کی حان لی 

ھے  ! ھط چیز کی حطمت زاؤ پط لگ گئ 

ھے اوضحنہیں وہ اهفطازی ًىض پط ازا  اػالم میں احکامات کی مذتلف كؼمیں ھیں حً میں سے کچھ میں تى فطز مذاًب 

ھے،، چاھے وہ هِم کس ی بھی اكىل پط كائم کیا گیا  ھے،اوض کچھ احکامات میں هِم یا احتمآیت مذاًب  کط ػکتا 

ھے،ھط  ھى،،وہ کىئی ػطزاضی كبائلی هِم ھى یا آمطیت ھى یا دالفت ھى یا حمہىضیت ھى،ان میں سے ایک كلاق بھی 

کے بسلے میں دىز  لے، پھط زوػطا اٹھے اوض اپےن ملتىل  لے  فطز کى یہ احاظت نہیں کہ وہ دىز آگے بڑھ کط اپےن ملتىل کا بسلہ 

کے بطابطتھا  کے زغ آزمیىں  کے كتل کط زے یا یہ ػىچے کہ حىاب ھماضا آزمی تى كاتل كبیلے  کس ی بىسے کا اهتذاب کط 

کے  کے داهسان  ھے تى ھم كاتل  ھے، حب کہ كاتل ٓام آزمی  گے،، یا ھماضا تى ػطزاض ماضا گیا   10لہصا ھم زغ آزمی ماضیں 

گے،،یا كاتل کىئی  ھے لہصا ھم بھی بسلے میں الظم مطز ماضیں  ھے، ملتىل مطز  گے،یا یہ کہ كاتل تى ایک ٓىضت  آزمی ماضیں 

گے،،  ھے تى ھم بسلے میں آظاز ماضیں  ھے حبکہ ملتىل آظاز   ٗالم 

حب بھی افطاز اهفطازی ًىض پط بسلہ لیےن هکلےت ھیں تى وہ کبھی بھی حِس آتسال میں نہیں ضھےت اوض هہ وہ اهلاف کط پاتے 

ھے،، وہ چاھےت ھیں کہ هہ كطف بسلہ اتط حائے بلکہ ھم کچھ  ھیں،بلکہ ٗیّ و ٗوب انہیں ھمیـہ ظیازتی پط اکؼاتا 

 ! ایؼا کطیں کہ زوػطے فطیم پط ھماضی زھاک بیٹھ حائے اوض ھماضا ھاتھ اوپط ضھے



ھے کہ حب وہ بسلہ لیےن هکلےت ھیں تى یا تى اپےن معیس بىسے مطوا کط پلٹےت ھیں،، بسلہ ایک کا لیےن گئے تھے،مگط  یىں ھىتا یہ 

هے معاحمت کی اوض اكلی كاتل تى محفَى ضھا  وھاں معاحمت ھى گئ اوض معیس زغ بىسے ماضے گئے،،یا فطیم مذالف 

کے كبیلے اغ اهسھے اهتلام کی  ھے کہ كبیلے  حبکہ زیگط زغ آزمی ماضے گئے،،یہ ًطیلہ كلاق پھط وؼلىں تک چلتا ضھتا 

 ! بھیيٹ چڑھ حاتے ھیں

ھے حى اكلی كاتل کى گطفتاض کطے،  کے لئے ازاضے كائم کطتی  ھے اوض یہ ممکً بىاهے  احتمآیت اغ بات کى ممکً بىاتی 

کے كبیلے کى ػىهپ زیےن میں اپنی هاک کٹ حاهے کا احؼاغ  اغ پط ملسمہ چالئے اوض اسے ػعا زے،یىں كاتل کى ملتىل 

ھے  ! ضکھےن والىں کى اسے حکىمت کى ػىهپ زیےن میں آػاوی ضھتی 

ھے، حى كاتل جابت ھى،، اغ  کے ػاتھ ایک ھی حان سے كلاق لیا حاتا  کے بسلے میں ٓسل و اهلاف  اغ ًطح ایک حان 

ھے  ! کے لئے ٗیر حاهبساض ٓسالتىں کا كیام ٓمل میں الیا حاتا 

کے هام پط كتل  کے كاتل کى كلاق  ؿطیٔت مجھے اغ بات کی كٌعی احاظت نہیں زیتی کہ میں دىز آگے بڑھ کط اپےن بھائی 

کے بسلے میں كاتل کی حان لیتا ھىں تى كاهىن کی هِط میں كاتل حیؼا ھی مجطم كطاض پاتا  کط زوں ،بلکہ اگط میں اپےن بھائی 

ھے ،  ھىں اوض وھی زفٔہ میرے اوپط بھی الگى ھىتی 

 میں كتل کیا گیا، حً کی 1995 ماضچ 29یہ كطف کہےن کی بات نہیں بلکہ ٓملی ًىض پط بھی حب میرے زو بھائیىں کى 

کے ػاتھ اغ کا والس اوض بھائی 22 ػال اوض 18ٓمطیں   ػال تھیں ،، كاتل گطفتاض ھىا حى کہ حىالات میں بىس تھا،اغ 

کے کمطے میں بىس اوض میرے ػامےن تھے،، میرے پاغ پؼتىل تھا حؽ کی  بھی تھا،تیىىں ایک ھی زغ بائی زغ فٹ 

 گىلیاں تھیں،، ملعم ػامےن بیٹھا تھا اوض میں اکیال تھا وھاں پىلیؽ کا پہطہ بھی نہیں تھا میں اگط چاھتا تى 9میگعیً میں 

کے حؼاب بطابط کط ػکتا تھا،اوضیہی ایؽ ایچ او کا مـىضہ  کے بھائی کى كتل کط  کے بسلے میں كاتل اوض اغ  اپےن بھائیىں 

کا ػکےت ھیں اوض آپ پط زفٔہ بھی 
َۜ
 کی 304بھی تھا کہ ٓسالت ػعا زے گی بھی تى ایک کى زے گی،حبکہ آپ یہاں زو کى ٹ

کے  کے تمام تط اػباب پط زػترغ ضکھےن  کے باوحىز اوض كتل کط ػکےن  کے اؿتٔال زالهے  لگے گی،، مگط الخمس ہلل كاتل 

کے شضیعے  هے کىئی اكسام نہیں کیا اوض ملعم کى ٓسالت  کے دىف کی بيیاز پط میں   ػال بٔس ػعا 11باوحىز مجطز ہللا 

ھے،،وہ ! زلىائی  ھے مگط مجھے تى اغ میں کىئی ؿک نہیں تھا کہ كاتل کىن  کے فٔل پط ؿک ھى ػکتا  ٓسالت کى ملعم 

ؿطیٔت حى مجھے اغ بات کی احاظت نہیں زیتی کہ میں ػامےن بیٹھے ایک یلینی كاتل کى كتل کطوں ، وہ ؿطیٔت کس ی 

ھے کہ وہ حہاں چاھے حؽ کى چاھے حتےن چاھے بىسے  کے هام پط كتِل ٓام کا الئؼيؽ کیسے زے ػکتی  گطوہ کى اػالم 

کے ػاتھ کہہ ضھا ھىں کہ اگط دساهذىاػتہ میرے بیىی بچىں ػمیت میرا پىضا داهسان  ماضے ؟؟ میں یہ بات اغ یلین 

کس ی ڈضون کا ؿکاض ھى حاتا تى بھی میرے الفاَ میں کىئی کمی بیش ی هہ ھىتی ،اوض میرا مىكف یہی ھىتا کہ میرے مجطم 

ھے !! وہ ھیں حً کی وحہ سے یہ ػب ھىا  کے مٔاملے میں كلاق فطن " ہللا پاک کا اضؿاز  اے ایمان والى تم پط ملتىلین 

ھے تى بسلے میں وھی ٗالم اوض اگط کىئی ٓىضت كاتلہ  ھے تى بسلے میں وھی آظاز اوض اگط ٗالم كاتل  ھے،، آظاز اگط كاتل  کیا گیا 



ھے اے ٓللمىسو، ،، اػکے  ھے تى بسلے میں وھی ٓىضت كتل کی حائے گی،اوض كلاق میں ھی تمہاضی ظهسگی کی هماهت 

لے ػکےت ھیں،، لیکً ٓسالت یہ  کے وضجاء چاھئیں تى وہ زیت  زضمیان ایک تذفیف کی كىضت ضکھی کہ اگط ملتىل 

لے گی کہ اغ بىسے کى چھىڑ زیىا کہیں باقی احتمآیت  هے سے پہلے بحیثیِت مجمىعی اغ بات کا حائعہ  فیللہ كبىل کط

ھے حى بطازضی ! کے لئے ظہِط كاتل تى نہیں ؟ كتل کی مذتلف كؼمیں ھیں اوض كلح کی بھی مذتلف كؼمیں ھیں  ایک كتل وہ 

کے  ھے حى ڈکیتی  ھے،، ایک كتل وہ  ھے، اوض بطازضی ھی کی ػٌح پط كلح ھىئی  کی ػٌح پط کس ی لڑائی حھگڑے میں ھىا 

ھے،،چىتھا كتل  کے زوضان ھىا  ھے حى کس ی گیىگ واض  ھے،،تیؼطا كتل وہ  ھے،، ان زو میں ظمین آػمان کا فطق  زوضان ھىا 

ھے ،، اب اس ی ًطح كلح کی بھی كؼمیں ھىهگی،، بطازضی کی  کے لئے کیا  هے اپنی زھاک بٹھاهے  ھے حى کس ی وڈیطے  وہ 

ھے کہ  ھے تى ٓسالت ػمجھتی  ھے،،مگط حب بات ڈکیتی اوض وڈیطے کی زھـت کی آ حاتی  كلح کى ٓسالت مان بھی لیتی 

ھے تى گىیا امیر کى یا وڈیطے کى اپےن  ھے اوض ٓسالت اگط ملعم کى چھىڑ زیتی  فطیم مذالف پط زباؤ ڈال کط مجبىض کیا گیا 

کے وػیٕ تط مفاز میں وہ اغ كلح کى  ھے،، اغ كىضت میں احتمآیت  اجط ضػىخ کی بيیاز پط كتل کا الئؼيؽ زےزیتی 

هے یہ کہہ کط کہ تمہاضے  ھے،، کیىهکہ ہللا پاک  کے حکم پط ٓملسضآمس کی شمہ زاض  هے اوض كلاق کی فطهیت  مؼترز کط

ھے ھے ،اس ی ًطف تىحہ زالئی  کے لئے كلاق ھی ظهسگی کی هماهت   احتماعی وحىز 

ِبيٍل (42:41 )41ػىضۃ الـىضی، آیت  ً ػَۜ ْيِهم ّمِ
َۜ
ل َۜٓ ا  ِئكَۜ مَۜ

ٓ َۜ
۟ول

ُ
أ
َۜ
ِمِهۦ ف

ْ
ل
ُ
سَۜ ُ ْٔ طَۜ بَۜ لَۜ ًِ ٱهتَۜ

َۜ َۜ
َل کے بٔس - ۔ وَۜ هے  اوض حى لىگ ُلم ہى

ن کى مالمت نہیں کی حا ػکتی
ُ
 بسلہ لیں ا

ھے کہ  ھے ،، ان آیات کا پِؽ مىِط یہ  هے ٓطن کیا  اغ سے ھی اهتلام لیا حائے گا ،،مگط یہ اس ی ًطیلےسے ھى گا حى میں 

تے ھیں،،مگط اگلے ماہ وھی مٔاف کطزہ كاتل ان کی گلی میں کھڑا ھى  لىگ مٔاف کط زیےن والىں کی چاض زن بڑی بلے بلے کط

کے مامے اوض هامً بً  ھے اغ وكت هہ تى وہ مللح کہیں هِط آتے ھیں حى اغ وكت اغ  کط مىهچھىں پط تاؤ زے ضھا ھىتا 

الے اب کچھ کط ػکےت ھیں،،حبکہ كلاق  هے و کط آئے تھے کہ آئىسہ وہ ؿطیف بً کط ضھے گا،، اوض هہ ھی مِلىم مٔاف کط

تے ھیں،،  الے کى لًٔ ًًٔ کط ھے،، وہ كاتل کى بطا کہےن کی بجائے پھاوس ی پط لٹکىاهے و الے کى زهیا بطا بھال کتہی  پط ظوض زیےن و

ھے،،اگط تمہیں لًٔ ًًٔ  ھے اوض یہ اغ کا حم  یہ آیات اغ کا حىاب ھیں کہ مىمً کی كفات میں بسال لیىا بھی ؿامل 

ِبيٍل  ً ػَۜ ْيِهم ّمِ
َۜ
ل َۜٓ ا  ِئكَۜ مَۜ

ٓ َۜ
۟ول

ُ
أ
َۜ
ِمِهۦ ف

ْ
ل
ُ
سَۜ ُ ْٔ طَۜ بَۜ لَۜ ًِ ٱهتَۜ

َۜ َۜ
َل الے کى،،وَۜ الے کى کطو هہ کہ بسلہ لیےن و هے و ھے تى حطم کط کطوی 

تے اوض :: اهماالؼبیل ٓلی الصیً یِلمىن الىاغ و یب٘ىن فی الاضِن ب٘یر الخم  ھے حى لىگىں پط ُلم کط ،مالمت تى ان کى 

 ظمین میں هاحم ب٘اوت پھیالتے ھیں

 


