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 جادو کی حقیقت۔ ۱ 

یہ ؿٔایت ثغبؿی ىـیف مًیت مبؿی صؼیج کی کتبثٕں يیں آئی ْے،، أؿ ؿأی مبؿے حمہ ْیں،، ؿٔایت کے نضبظ مے اك 

ػ ْٕتے ْیں رٍ کب رٕاة تٕ کٕئی ػیتب َہیں، يگـ ؿأیٕں کے پـ کٕئی ثبت َہیں کی رب مکتی ،يگـ اك پـ کچٓ مٕال ٔاؿ

،، رُہٕں َے اپُی ػًـ کے آعـی ایبو  ـؓ پیچٓے چٓپُے کی کٕىو ّـٔؿ کی ربتی ْے ! ایک تٓے ْيبو اثٍ ػـِٔ اثٍ فثی

نے  ْ يیں ثیبٌ کیب،، اٌ کے يبّی کی اتٓبؿٹی پـ ايبو ثغبؿی َے اك صؼیج ک031ٕيیں ػـاق يیں رب کـ اك صؼیج کٕ

  –نیب،،أؿ اٌ کی آعـی کیفیت کٕ َہیں ػیکٓب،،رت کہ ِٔ مٹٓیب گئے تٓے 

اة ايبو ثغبؿؒی کے ثؼؼ تٕ پٓـ ػٔمـے يضؼحیٍ اٌ کی ؿٔایت پـ ٹٕٹ پڑے،رت کہ ايبو يبنک أؿ ايبو اثٕصُیفہ َے رٕ ثـاِ 

َے تٕ ٍبف کہہ ػیب کہ ْيبو کی  ؿامت اٌ کے ىبگـػ تٓے اٌ ػَٕٔں َے اٌ مے ربػٔ کی صؼیج َہیں نی،، ثهکہ ايبو يبنک

ػـالی ؿٔایبت مے ثُٕ آتی ْے،، ايبو اثٕ صُیفہ کے إٍِل صؼیج يیں یہ ثبت ٓے ىؼِ ْے أؿ ايبو اثٕصُیفہ کب صؼیج نیُے 

کے يؼبيهے يیں ؿٔیہ تًبو ائًہ مے فیبػِ مغت أؿ الریکم ْے،، آپ فـيبتے ْیں کہ رٕ ٔالؼہ ػمالً اپُے ٔلٕع پـ ثہت 

ػ کب يطبنجہ کـتب ْے،، اك کٕ کٕئی ایک آػْ ثُؼِ ؿٔایت کـے تٕ ِٔ صؼیج ييکٕک ْٕ گی،، اة آپ غٕؿ مبؿے افـا

 ،،کبٌ کہ ْے گئی کی ثیبٌ یہ کیفیت أؿ ؿْب،، مبل ایک يیں ؿٔایبت ؿْب،،ثؼِ يبِ 5 ْٕا،، ربػٔ پـ ملسو هيلع هللا ىلصفـيبیئے کہ َجی

 ْے،، کیب ْٕا کٕ آپ کہ نگتی َہ مًزٓ کٕ ملسو هيلع هللا ىلصآپ يگـ ٹتےکب چکـ پـ چکـ آپ ثہ،، يب أ اٍبثہ يب یؼؿی ال یؼٔؿُ  ٔ یؼٔؿُ 

عیبل ْٕتب کہ آپ گئے تٓے،، أؿ ثؼِ ػفؼہ ػیگـ يؼبيالت  کٕ آپ يگـ ْٕتے گئے َہ پبك کے ثیٕیٕں اپُی آپ ػفؼہ ثؼِ

 صؼ اك ہيؼبيه یہ اگـ تٓیں،، ثیٕیٕں 8 کی ملسو هيلع هللا ىلصيیں ثٓی اك لنى کب يغبنطہ نگب،، اة مٕال یہ پیؼا ْٕتب ْے کہ اك ٔلت َجی

 ٓـف کی ػبئيہؓ  صْـت ثیٕی ایک ٍـف یہ کہ رت تٓے،، چبْئے آَب مے ٓـف کی ثیٕیٕں مت یہ تٕ تٓب عـاة تک

يُنٕة ْے،، اگـ یہ ٔالؼہ اینے ْی تٓب تٕ ػمم کہتی ْے کہ صْـت ػبئيؓہ کٕ مت مے پہهے اپُے ٔانؼ کٕ عجـػاؿ کـَب 

 ۔ثہ يیں ييہٕؿ ْٕ ربَب چبْئے تٓبں یہ تًبو ٍضبچبْیئے تٓب کہ آپ کے عهیم کے مبتٓ یہ ْٕ گیب ْے،یٕ

،، َجٕت أؿ ٔصی ػاإ پـ نگی ْٕئی تٓی،،يگـ یہ َہیں تٓب َہیں ٔالؼہ کب فکبو يؼًٕنی کٕئی تٓی لیبيت ربػٔ پـ ملسو هيلع هللا ىلصَجی 

ْٕا، عیـ صْـت ػبئيؓہ کٕ ػٔمـے ًَجـ پـ اپُی مٕکُٕں کے مبتٓ اك کٕ ىیئـ کـَب چبْئے تٓب أؿ اٌ مے ثٓی تَؼیك 

 صْـت ، ْٕا َہیں ثٓی ِٔ ْے،، آئی َظـ تجؼیهی يؼًٕنی غیـ کٕئی يیں ؽات کی ملسو هيلع هللا ىلصکـَی تٓی کہ کیب اٌ کٕ ثٓی َجی

ئيؓہ َے ؽکـ ثٓی کیب تٕ ٍـف ایک ثُؼے مے یؼُی اپُے ثٓبَزے ػـِٔ مے،، ػـِٔ َے ثٓی امے چٓپبئے ؿکٓب أؿ ػب

مبل میُے مے نگبئے ؿْب أؿ رت صْـت  61ی امے کنی مے ؽکـ َہیں کیب مٕائے اپُے ایک ثیٹے کے،، ِٔ ثیٹب ثٓ

مبل کی ػًـ يیں ػـاق رب کـ یہ ٔالؼہ ثیبٌ کیب،، أؿ  81ػبئيؓہ مًیت کٕئی ٍضبثی اك کی تَؼیك کـَے ٔاال َہ ؿْب تٕ 

 کہتب َہیں کچٓ تٕ يیں فثبٌ اپُی يیں پـ اك تٓب،،اة ْٕا ثٓی ربػٔ پـ ملسو هيلع هللا ىلصيؼیُے ٔانٕں کٕ ػـاق مے عجـ آئی کہ َجی

یت کفب پـ امی ْے کیب تجَـِ رٕ پـ اك يیں انمـآٌ اصکبو اپُی َے ػهیہ ہللا ؿصًۃ رَبً اثٕثکـ ايبو کے صُفی گـفمہي

 ایک یمیٍ پـ صؼیج اك أؿ ایًبٌ پـ ملسو هيلع هللا ىلصکـتب ْٕں " کہ اك صؼیج کٕ فَؼیمٕں َے گٓڑا ْے،، ہللا اَہیں لتم کـے،، َجی

 َجی اگـ أؿ ْے ربتب نگ َيبٌ مٕانیہ پـ َجٕت پٓـ تٕ ْے گیب ْٕ ربػٔ پـ ملسو هيلع هللا ىلصآپ اگـ مکتے،، ْٕ َہیں رًغ يیں میُے

ے کہ ايبو اثٕصُیفہ کے اك صؼیج کٕ ينتـػ کـ ػیُے أؿ ايبو اثٕثکـ ْ یہ افنٕك" َہیں تک ايکبٌ کب ربػٔ پٓـ تٕ تٓے

کیَٕکہ اك انزَبً کے اَکبؿ کے ثبٔرٕػ ،يبىبء ہللا اصُبف ْی امے أنًپک کی ييؼم کی ٓـس نئے ػٔڑ ؿْے ْیں ،

مے اٌ کی ؿٔٹیبں ُرڑی ْیں،، یہ کبنے کے يمبثهے يیں چٹب ربػٔ کـ کے کًبتے ْیں،، أؿ یٕں کبنے أؿ چٹے ربػٔ کے 

 ۔ بئیکم کے یہ ػٔ پیڈل چم ؿْے ْیںتبل يیم مے ربػٔ کی م

ٔگـ أؿ ىیؼہ یہ ایک ثہت ثڑا مٕال ْے کہ ىـک کے یہ اڈے رٕ فیبػِ تـ فَؼیمٕں کے لجْے يیں ْیں،، ػینبئی ربػ 

ػبيم اپُی ػکبَیں امی صؼیج أؿ ًْبؿے ثقؿگٕں کے تؼبٌٔ مے ْی چال ؿْے ْیں،، رہبں َہ ٍـف ایًبٌ نٹتب ْے ثهکہ 

يبل کے مبتٓ ػًَتیں ثٓی ثٓیُٹ چڑْتی ْیں،، ْى آعـ نٕگٕں کٕ کینے ؿٔکیں أؿ کینے یمیٍ ػالئیں کے ہللا کے مٕا 

ش صؼیج کٕ ثٓی ْى آَکٓ يیں آَکٓ ڈال کـ َہیں مُب مکتے کہ " مبؿے فيیٍ ٔانے کٕئی َفغ َمَبٌ َہیں ػے مکتب،، اك ٍضی

أؿ مبؿے آمًبٌ ٔانے، تیـے پچٓهے رٕ يـ گئے ِٔ ثٓی رٕ لیبيت تک آَے ٔانے ْیں ِٔ ثٓی يهکـ تزٓے کٕئی َمَبٌ 

یں نکٓ ػیب تٓب،، أؿ اگـ یہ پہُچبَب چبْئیں تٕ َہیں پہُچب مکتے ،مٕائے اك کے رٕ ہللا َے ؿصى يبػؿ يیں تیـے يمؼؿ ي
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مبؿے تزٓے َفغ ػیُب چبْیئں تٕ ؿائی کے ػاَے کے ثـاثـ َفغ َہیں ػے مکتے مٕائے اك کے رٕ ؿصى يبػؿ يیں ہللا َے 

تیـے نئے نکٓ ػیب ْے،، میبْی عيک ْٕ گئی ْے أؿ لهى ؿٔک نیب گیب ْے،،، رٕ ہللا اپُے ؿمٕل کی ْی صفبظت َہیں کـ 

کینے تٕکم کـے ؟،، ِٔ رٕمٕؿِ رٍ يیں فـيبتب ْے ؿمٕل کے آگے پیچٓے َگـاٌ ْٕتے ْیں رٕ اك مکتب،، اك پـ کٕئی 

 .ے ٔلت نُچ ثـیک پـ گئے ْٕئے تٓےکی صفبظت کـتے ْیں،، پتہ َہیں ِٔ يضبفع ربػٔ ک

َجیٕں پـ ثٓی  ثہـصبل نٕگ ایک رًهہ کہہ کـ مبؿے لـآٌ أؿ تٕکم ٔانی اصبػیج پـ پبَی پٓیـ ػیتے ْیں کہ ری " ربػٔ تٕ 

ْٕ ربتب ْے" أؿ ربػٔ تٕ ثـصك ْے،، اگـ ربػٔ ثـصك ْے تٕ پٓـ ثبٓم کیب ْے ،،؟ کبه ْى ّؼ چٕٓڑ کـ ایًبٌ ثبنـمبنت 

کب ربئقِ نیں،کہیں یہ ٔینب ْی ایًبٌ تٕ َہیں ،،اَب لتهُب انًنیش ػینی اثٍ يـیى ؿمٕل ہللا،، ؿمٕل ہللا تٕ ِٔ ثٓی يبَتے 

تٓ اَہٕں َے کیب مهٕک کیب؟ ْى َے لتم کـ ػیب ينیش ػینی اثٍ يـیى ہللا کے ؿمٕل کٕ،،، أؿ ْى تٓے،يگـ اك ؿمٕل کے مب

 ىیبٓیٍ کہ یہ ایک!  َہیں يًکٍ تینـی ْیں،، ٍٕؿتیں ػٔ کی غهجے کے ربػٔ کٕ،، ملسو هيلع هللا ىلصَے ثؼَبو کـ ػیب يضًؼ ؿمٕل ہللا

 ثٓی کی ہللا َے اك تٓب،، نیب پب غهجہ پـ ملسو هيلع هللا ىلص َجی َے ىیطبٌ کہ ْے مًزٓتب رٕ أؿ ربئے،، نیب پب غهجہ پـ کنی ؽؿیؼے کے

اثهیل َے رٕ ثبپ ْے ىیبٓیٍ کب اك َے اػتـاف کیب  يیں ػؿثبؿ کے پبک ہللا ،،کیَٕکہ ثٓی کی ملسو هيلع هللا ىلص ؿمٕل أؿ کی تکؾیت

ٍ کٕ کہ " الُغٕیُٓى ارًؼیٍ،، اال ػجبػک يُٓى انًغهَیٍ،، يیں الفو اغٕا کـٔں گب مت کٕ،، مٕائے تیـے اٌ ثُؼٔں کے کہ ر

تٕ عبنٌ کـ نے،،، اة کٌٕ مب ىیطبٌ َجی پـ غهجہ پب مکتب تٓب،، پٓـ ہللا کی تکؾیت یٕں کـتے أؿ ؿأیٕں کی پٕرب کـتے 

َۜ ػجبػی نیل نک ػهیٓى مهطبٌ ،، يیـے ثُؼٔں پـ تیـا کٕئی فٔؿ َہ چهے گب ،، اة   ٌ ْے،،کہ ہللا پبک فـيب ؿْب ْے کہ،، ا

 أؿ تکؾیت کی ملسو هيلع هللا ىلصغیهہ کب ػٔمـے کی لٕت يتغیهہ پـ غبنت آ ربَب ،، یہ ثٓی َجیػٔمـی ٍٕؿت ؿِ گئی کنی کی لٕت يت

،رل ْنتی کب ػل مٕتے يیں ثٓی ؿة کے مبتٓ آٌ الئٍ ؿْتب تٓب اٌ کے ثبؿے يیں یہ ْے يتـاػف کے ایًبٌ پـ یہٕػی نجیؼ

 پـ کـَے أؿ مٕچُے ِٔ ںاَہی کـ پب غهجہ پـ يتغیهہ لٕت کی ملسو هيلع هللا ىلصمٕچُب کہ اك یہٕػی کی لٕت يتغیهہ َے ًْبؿے َجی 

و پـ ؿْے،، رت ِٔ چبْتب کـ ٔ ؿصى کے یہٕػی اػَى نجیؼ ملسو هيلع هللا ىلصَجی ثٓـ مبل یٕں أؿ تٓب،،، چبْتب ِٔ رٕ ػیب کـ يزجٕؿ

ٍؓ  صْـت کہ یہبَتک ربتے،، ؿِ ػیکٓتے يُہ ٍضبثہ أؿ ػیتب ثٓیذ گٓـ کـ اٹٓب پڑْتے ًَبف کٕ ملسو هيلع هللا ىلصَجی  ثزب کُڈِ َے ؽٔانیؼی

 ثٕٓل آپ یب ْے گئی ْٕ کى ًَبف کیب ْیں،، آئے اٹٓ کـ پڑْ ؿکؼت ػٔ نگبئیں،، ٓـف کنی تٕ ًْیں ملسو هيلع هللا ىلصمـکبؿ کہ کہب کـ

َے کے ػبنى يیں فـيبیب َہ ًَبف کى ْٕئی ْے أؿ َہ يیں ثٕٓال ْٕں،،يگـ ؽٔانیؼؓیٍ َے غ َے ملسو هيلع هللا ىلصآپ ؟؟، ْیں گئے

ؽٔانیؼؓیٍ کی تَؼیك کی تت َجی اٍـاؿ کیب،رل پـ آپ َے ػیگـ ٍضبثہ کی ٓـف ػیکٓب أؿ اَہٕں َے ثٓی مـ ْال کـ 

 .پٓیـا مالو أؿ کیں پٕؿی ؿکؼت ػٔ ثبلی کـ رب َے ملسو هيلع هللا ىلصکـیى

 ْے یہ انغـُ کـتیں،، اَکبؿ فٔرہ ِٔ يگـ ْیں آئے يم مے فٔرہ فالں اپُی ملسو هيلع هللا ىلصہ آپ رُبةک ڈانتب عیبل ِٔ کجٓی 

 َہیں اینے اصُبف ہهےپ يیں،،يگـ ثبؿے کے ملسو هيلع هللا ىلصَجی اپُے ایًبٌ أؿ يٕلف کب اصُبف امٹیٹ فٕٹٕ کے آد ًْبؿے

ًبء اصُبف يیں يزتہؼ ػه أؿ تٓے يضؼث رٕ انزَبً اثٕثکـ تٓے،، چالتے َہیں ػکبَیں کی ربػٔ مفیؼ ِٔ تٓے،کیَٕکہ

تٓے،، ػاليہ ىبِ امًبػیم ىہیؼ َے اَہیں تُٕیـ انؼیُیٍ يیں اٌ کٕ يزتہؼ نکٓب ْے،، انغـُ ِٔ اصکبو انمـآٌ يیں اك صؼیج 

ے ْیں " رٕ نٕگ َجی پـ ربػٔ کی تَؼیك کـتے ْیں ثؼیؼ َہیں کہ ِٔ َجی کے يؼزقات کٕ ثٓی پـ ثضج کـتے ْٕئے نکٓت

 .عٕػ َجی کٕ ْی مبصـ لـاؿ ػے ػیںيٍ لجیم اننضـ لـاؿ ػے ػیں یب 

 کی ملسو هيلع هللا ىلصآپ گیب،یہبَتک ػیب کـ ربػٔ پـ ملسو هيلع هللا ىلصکتُی ىـيُبک ثبت ْے کہ اٌ نٕگٕں َے اك ثبت پـ یمیٍ کـ نیب کہ اٌ کے َجی 

 ْٕتی کہی َہیں ثبت کٕئی ْے،،أؿ نیب کـ تٓب مًزٓتب أؿ تٓب ْٕتب کیب َہیں کبو کٕئی َے يیں ْے،،کہ ربتب کیب يُنٕة ٓـف

تٓی يگـ مًزٓتب تٓب کہ يیں َے کی ْے،، ۔۔۔۔۔۔۔ ػؿاٍم یہ صؼیخیں يهضؼٔں کی ّٔغ کـػِ ْیں، رٕ ؿؽیهٕں أؿ أثبىٕں کٕ 

ی ْیں کہ اَجیبء کے يؼزقات کٕ ثبٓم لـاؿ ػیب ربئے أؿ اٌ يیں ىجہ ڈاال اًْیت ػیتے ْیں ،، رٕ ثتؼؿیذ اك نئے گٓڑی گئ

ربئے أؿ نٕگٕں کٕ اك کب لبئم کیب ربئے کہ ربػٔگـی أؿ يؼزقِ ایک ْی لنى مے تؼهك ؿکٓتے ْیں،،اك لنى کی ؿٔایبت 

ات کٕ حبثت کـتے ْیں يگـ ثیبٌ کـَے ٔانٕں پـ تؼزت ْٕتب ْے کہ ایک ٓـف تٕ ِٔ اَجیبء کی تَؼیك کـتے ْیں أؿ يؼزق

ػٔمـی ٓـف ِٔ اك کی ثٓی تَؼیك کـتے ْیں کہ ربػٔگـ ثٓی یہ کبو کـ مکتب ْے،، اة َجی پـ ایًبٌ أؿ ربػٔ ایک 

میُے يیں رًغ َہیں ْٕ مکتے،، " یہ ْے نہزہ ايبو انًضؼث اثٕ ثکـ رَبً کب،،يُکـیٍ صؼیج کے فتٕے ػاغُے ٔانٕں 

ؿط پٓیـئیے اپُے اٌ اکبثـ کی ٓـف تب کہ آپ کٕ فتٕے ػیُے کب کٕئی يقِ ثٓی آئےاك مے گقاؿه ْے کہ مبؿے فتٕإں کب 
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مبل تک یہ ؿٔایت میُہ ثنیُہ ایک فـػ مے ایک فـػ تک  031ؿٔایت پـ تفَیهی َظـ ڈانی ربئے تٕ پہهی ثبت یہ ْے کہ 

ٍـف ایک ؿأی چهتب ْے،، یہ ْ تک اك کب  031ْزـی مے  6يُتمم ْٕتی ؿْی، امے ػٔمـا آػيی ػیکُٓب ََیت َہ ْٕا، 

ْ يیں ْيبو مٹٓیب گئے 021ؿٔایت ْيبو مے مٕائے ػـالیٕں کے أؿ کٕئی ؿٔایت َہیں کـتب،، صبفع ػمیهی کے يطبثك 

مبل ثڑی  02مبل کی ػًـ يیں ىبػی کی تٓی،صبالَکہ ِٔ اٌ مے  8تٓے، أؿ کہتے تٓے کہ اَہٕں َے اپُی ثیٕی مے 

ٓیں تٕ ْيبو کے پیؼا َْٕے يیں ثٓی اثٓی چبؿ مبل ثبلی تٓے ، ػيبؽ عـاة َْٕے کب اك مبل کی ت 8تٓیں،، گٕیب رت ِٔ 

مے ثڑْ کـ کیب حجٕت ْٕ مکتب ْے،، امی فيبَے يیں اَہٕں َے صْـت ػبئيؓہ کی ىبػی ثٓی چٓ مبل کی ػًـ يیں أؿ 

مبل میُہ ثنیُہ چهتی ْٕئی  031مبل کی ػًـ يیں کـائی تٓی، ؿأی اك کے ثٓی مبؿے ػـالی ْیں أؿ ِٔ ثٓی  8ؿعَتی 

 .ب َہ چٓ مبل کی ىبػی کبپتہ تٓ ػـاق مے يؼیُے آئی تٓی،،يؼیُے ٔانٕں کٕ َہ ربػٔ کب

ايبو يبنک ْيبو کے ييہٕؿ تـیٍ ىبگـػٔں يیں مے ْیں يگـ اك ؿٔایت کٕ چٕٓتے تک َہیں،، أؿثٓی کٕئی يؼَی يضؼث 

اة ْے کہ یمیٍ کـَب ييکم ْٕتب ْے کہ یہ ٍضیش انؼيبؽ آػيی کب اك مے ٔالف َہیں،، اك ؿٔایت کے يتٍ يیں اتُب اّطـ

ثیبٌ ْے،، رتُے آػيی اٌ مے يهتے ْیں ْـ ایک کٕ ایک َیب آئیٹى پکڑا ػیتے ْیں،، کنی يیں تؼٕیق َکبال ربتب ْے،،أؿ 

نی ربتی ْیں،، ثبنٕں يیں مے گـْیں کٕٓنی ربتی ْیں،، یہ گـْیں يبؿَے ْی ٔانے عٕة ربَتے ْیں کہ گـْیں کینے کٕٓ

ًْبؿا تزـثہ تٕ یہ ْے کہ ثبل ٹٕٹ ربتب ْے يگـ اك کی گـِ کٓهُی ييکم ْے،، کہیں کنی تبَت يیں گـِ يـٔائی ربتی 

 عٕػ کہبَی ٔانی گـْٕں پٓـ تٕ تٓب َہیں ْی َکهٕایب تٓب،،رت َہیں ْی َکهٕایب َے ملسو هيلع هللا ىلصْے،،کہیں کہب ربتب ْے کہ َجی پبک

 کی َکهٕاَے ربػٔ َہ أؿ کـتے َہیں ْی ؿٔایت ثبت ٔانی گـْٕں تٕ ينهى ٔ ثغبؿی کہْے،کیَٕ ربتی ْٕ حبثت رٕٓٹ ثغٕػ

ِ فهك يیں گـِ يیں پَٕٓک يبؿَے کب ؽکـ ْے،،اك نئے گـِ تٕ نگٕاَی ّـٔؿی تٓی،،نہؾا مٕؿ چَٕکہ اة ْیں،، کـتے ثبت

ں يیٍ َبفل َْٕے ٔانی يکی يؼٕؽتیٍ کٕ اگهے ایڈیيٍ يیں ربػٔ َکهٕا کـ گـْیں کٓهٕائیں گئیں،، يگـ يکے کے اثتؼائی مبنٕ

ْ کے ٔالؼے يیں رٕڑا گیب،، ايبو اثٕ صُیفہ تٕ  6گـِ يیں پَٕٓکیں يبؿَے ٔانیٕں کے ىـ مے پُبِ کب رًهہ ػیکٓ کـ اَہیں 

 ربػٔ کے لبئم ْی َہیں،، اثٕ ثکـ ثٓی لبئم َہیں،،يگـ آد کے اصُبف اك کے مبتٓ کچٓ یٕں چًٹ گئے ْیں گٕیب یہ فمہ صُفی

٪ ثغبؿی پـ َہ کـیں تٕ ػیٍ کب کچٓ َہیں ثگڑتب،، أؿ  81کب ْی کٕئی ينئهہ ْے،، ػًم َہ کـیں تٕ ػجبػات کے ينبئم يیں 

ٍِ کـىًہ مبف کـے   -ػًم کـَے پہ آ ربئیں تٕ ربػٔ کٕ ػیٍ أؿ ایًبٌ کب ينئهہ ثُب ػیں،، رٕ چبْے آپ کب صن

 

معوذتیه اور جادو!۔ ۲     

ا وہ جائے گاپھووکوں سے یہ چراغ بجھای   

 

مٕؿِ انفهك أؿ مٕؿِ انُبك رٍ کٕ رٕڑ کـ يؼٕؽتیٍ کہب ربتب ْے،،یؼُی ِٔ ػٔ مٕؿتیں رٍ يیں يغتهف عطـات مے ہللا کی  

يغتهف لنى کے مًبری  ملسو هيلع هللا ىلصپُبِ صبٍم کی ربتی ْے، یہ مٕؿتیں اثتؼائی يکی ػٔؿ يیں َبفل ْٕئیں رت کہ َجی کـیى 

کے عالف ْـ لنى کب صـثہ امتؼًبل کیب رب ؿْب تٓب، ؿات  ملسو هيلع هللا ىلصـ ؿْے تٓے ،َجی کـیى ،اعاللی، أؿ گـْٔی ػثبإ کب مبيُب ک

کے اَؼْیـے يیں اگـ آپ کے عالف گٹٓ رٕڑ ْٕتے تٓے تٕ ػٌ کی ؿٔىُی يیں صـِو يکی کے فائـیٍ تک ؿمبئی صبٍم 

ک َے اٌ يیں مے ْـ کے عالف فْـ اَڈیال ربتب،اٌ مت کٕ يؼَظـ ؿکٓتے ْٕئے ہللا پبملسو هيلع هللا ىلصکـ کے اٌ کے کبَٕں يیں َجی 

کٕ اپُی پُبِ کی یمیٍ ػْبَی کـٔا ػی ، کہ آپ اٌ انفبظ مے ًْبؿی پُبِ ٓهت کـ کے  ملسو هيلع هللا ىلصْـ فتُے کب َبو نے کـ اپُے َجی

۔،ْى ربَیں أؿ آپ کے ػىًٍ ربَیںثے فکـ ْٕ ربئیے  

ٔلت ثٓی اٌ آیبت کٕ  َے اٌ کی تالٔت أؿ ٔؿػ کٕ يؼًٕل ثُب نیب أؿ مٕتے ملسو هيلع هللا ىلصاٌ مٕؿتٕں کے َقٔل کے مبتٓ ْی َجی  

پڑْ کـ اپُے ْبتٕٓں پـ پَٕٓکتے أؿ پٓـ پٕؿے ثؼٌ آہـ پـ پٓیـ کـ صَبؿ ثُب نیتے، آپ َے مبؿی فَؼگی اك کٕ اپُب 

يؼًٕل ثُبئے ؿکٓب تب آَکہ يـُ انًٕت يیں رت کہ آپ کی ًْت رٕاة ػے گئی تٕ میؼِ کبئُبت او انًٕيُیٍ ػبئيہ ٍؼیمہ 

جبؿک کٕ مہبؿِ ػے کـ آپ کے چہـِ الؼك کے لـیت کـتیں، رت آپ اٌ مٕؿتٕں کٕ پڑْ کـ ٓبْـِ ٓیجہ ؓ آپ کے ػمت ي

ٍؓ َجی کے ْبتٕٓں کٕ اٌ کے ثؼٌ پـ پٓیـ ػیتیں، ظبْـ ْے رت ہللا پبک َے لم کے صکى کے  پَٕٓک يبؿ نیتے تٕ او انًٕيُی

د يزٓ پـ اینی آیبت َبفل ْٕئی ْیں رینی کٕ صکى ػیب أؿ آپ َے ػجؼہللا اثٍ ينؼٕؓػ مے فـيبیب کہ آ ملسو هيلع هللا ىلصمبتٓ اپُے َجی 
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لـآٌ يیں آد تک َبفل َہیں ْٕئی تٓیں، تٕ آپ َے اَہیں ثطٕؿ ٔؿػ کے اعتیبؿ فـيبیب،، اٌ آیبت يیں ٍـف ایک آیت " ٔ يٍ 

َٕٓکیں ىـ انُفخبِت فی انؼمؼ" کٕ نے کـ اَہیں ربػٔ کی ػنیم ثُب ػیب گیب ْے کہ اگـ ربػٔ َہیں ْٕا تٓب تٕ پٓـ گـْٕں يیں پ

يبؿَے ٔانیٕں کے ىـ مے پُبِ کیٕں يبَگی گئی ْے؟ اة مت مے پہهے َٕٹ کـَے کی ثبت یہ ْے کہ یہ صکى کہ" لم 

اػُٕؽ ثـة انفهك" تٕ يکے کے اثتؼائی ييکم ػٔؿ يیں َبفل ْٕا، َجی َے ثضیخیِت "َجی "ہللا کے صکى کی پیـٔی ىـٔع کـ ػی 

ُِ يَُجی تٓب، پٓـ اك کے ث پـ ربػٔ ْٕ گیب أؿ یہ  ملسو هيلع هللا ىلصمبل کے ثؼؼ يؼیُے يیں آپ 04یب  01بٔرٕػ اگـ رٕ کہ آپ کب فـ

 مٕؿتیں ہللا کے ٔػؼے کے يطبثك آپ پـ ربػٔ َْٕے کٕ َہ ؿٔک مکیں تٕ اة یہ ربػٔ کب ػالد کیب أؿ کینے کـیں گی؟؟

کٕئی چٕؿی کـ کے نے  ایک يؼتقنی ىیظ رٕ کہ ہللا کٕ ثٓی يؼطم يبَتب تٓب، اك کے پبك ایک ىغٌ آیب کہ يیـی أَٹُی 

گیب ْے تٕ آپ ػػب کـ ػیزئے کہ ہللا پبک امے نٕٹب الئے ! اة ىیظ َے ػػب ىـٔع کی " ائے ہللا تٕ َے تٕ َہیں چبْب تٓب کہ 

اك ىغٌ کی أَٹُی چٕؿی ْٕ،يگـ چٕؿ کٕٓل کـ نے گیب،، ائے ہللا اك کی أَٹُی نٕٹب کـ نے آ،اك کی یہ ػػب مٍ کـ ِٔ 

ػیہبتی ثٓی تڑپ اٹٓب، اك کے ایًبٌ أؿ ًّیـ َےہللا کی ْنتی ثے ًْتب کے ثبؿے يیں ىیظ کے انفبظ أؿ أَٹ چـاَے ٔاال 

اٌ مے يتـىش ػمیؼے کٕ لجٕل َہ کیب ِٔ پکبؿا " یبىیظ انغجی ! أے ثۓلٕف يٕنٕی رت چٕؿ کب اؿاػِ پہهے ْی يیـے ؿة 

أَٹُی کینے نٕٹب مکتب ْے؟ کیب ِٔ چٕؿ کی يُت کے اؿاػے کٕ ىکنت ػے چکب ْے تٕ اة ِٔ ىکنت عٕؿػِ ؿة يیـی 

مًبرت کـ کے ٔاپل الئے گب ؟،، چٕؿ َے تٕ يیـی أَٹُی چـائی تٓی يگـ اصًك اَنبٌ تُٕ تٕ يیـے ایًبٌ پـ ڈاکب ڈانُے نگب 

ة کی ػًَت يیں َمت نگب چکب ْے تٕ ا ملسو هيلع هللا ىلصمبل پڑُْے کے ثؼؼ ثٓی اگـ نجیؼ اثٍ ػبٍى ہللا کی صفبظت أؿ َجی 04ْے؟ 

اٌ مٕؿتٕں مے اك ىگبف کٕ کینے پـ کیب رب مکتب ْے ؟ یہ تٕ مکُؼؿ امالو آثبػی کے گـَے کے ثؼؼ پبکنتبَی پٕنیل کی 

ْٕائی فبئـَگ رینی ثبت ْٕ ربئے گی ! کیب ْى پی ایچ ڈی نٕگٕں مے اك ػیہبتی کے ایًبٌ کی گہـائی أؿ گیـائی فیبػِ 

کی صفبظت َہیں کـ مکب أؿ  ملسو هيلع هللا ىلصں ْٕتب کہ رت اتُے ػـٍے کب ٔؿػ َجی َہیں؟ یہ مٕال ًْبؿے ؽٍْ يیں پیؼا کیٕں َہی

کٕ یہ کہُب کہ " لم اػُٕؽ ثـة انفهك' کٕئی ػمم ٔ فہى يیں آَے ٔانی ثبت ْے،یب ملسو هيلع هللا ىلصػیٍ ٔلت پـ رٕاة ػے گیب،،تٕ اة َجی 

ٓ کـ ثٕٓل گئے تٓے أؿ َے اٌ مٕؿتٕں کب ٔؿػ کجٓی َہیں کیب تٓب،ثهکہ اٌ کٕ ؿک ملسو هيلع هللا ىلصکٕئی یہ حبثت کـَب چبْتب ْے کہ َجی

مبل پہهے َبفل کی گئی تٓیں،،ِٔ ڈَْٕڈیں  04فـىتے َے آ کـ یبػ ػالیب کہ رُبة يؼٕؽتیٍ َبو کی ػٔ مٕؿتیں ثٓی آپ پـ 

 کؼْـ ؿکٓی ْٕئی ْیں؟

مبؿی يَیجت ًْبؿے ربػٔئی يبصٕل کی پیؼا کـػِ ْے، ؿأیٕں کے فيبَے يیں ثٓی رٕ رٕ ٓـیمہ ربػٔ کب يـٔد تٓب ِٔ  

پـ ربػٔ ٔانی صؼیج يیں ڈاال،، ثغبؿی يیں چُؼ الئُیں ْیں، أؿ پتهے أؿ مٕئیٕں کب  ملسو هيلع هللا ىلصا اَہٕں َے لنطٕں يیں َجیمبؿ

کٕئی ؽکـ َہیں،يگـ ثؼؼ ٔانٕں َے" عبنی رگہ پُـ کـٔ" کب کبو عٕة کیب، أؿ ایک پتال اَہٕں َے َجی کب ثُٕایب،، ىکـ ْے 

ِ يبه کی ػال کب پتال ثُبتے،، پٓـ اك يیں مٕئیبں چجٕتے ْیں، پٓـ مٕئیبں ػـثٕں يیں ػال يبه کب ؿٔاد َہیں تٓب ٔؿَہ ٔ

کے چہـِ الؼك کے تآحـات ثٓی َٕٹ کـتے ْیں کہ صْٕؿ مٕئی َکهُے پـ يُہ کینب ثُبتے ملسو هيلع هللا ىلصَکبنتے ٔلت َجی 

ى ْٕتے ْیں،نکٓتے ْیں مٕئی َکهُے پـ تکهیف کب اظہبؿ کـتے ،پٓـ ؿاصت يضنٕك کـتے ! انغـُ انفبظ ثٓی ثڑے ظبن

ْیں،، پتٓـ أؿ يٹی کی ػیٕاؿٔں کٕ پٓالَگب رب مکتب ْے اٌ يیں َمت ثٓی نگبئی رب مکتی ْے يگـ انفبظ کی امیـی مے 

ؿْبئی َبيًکٍ ْے کیَٕکہ انفبظ کی ػیٕاؿیں اَنبٌ کے اَؼؿ ْٕتی ْیں، أؿ َبػیؼِ ْٕتی ْیں،، ٍـف اك ایک نفع َفبحبت ،، 

اپُب امیـ ثُبیب ْے کہ مٕچُے مًزُٓے کی ٍالصیتٕں مے يضـٔو کـ ػیب ْے، پتٓـ یؼُی پَٕٓکٕں َے کل ٓـس نٕگٕں کٕ 

اثٍ  کی ػیٕاؿٔں کے پیچٓے امیـی غُیًت ْے کہ اك امیـی يیں ثڑی ثڑی إًَل تفنیـٔں أؿ تضـیـٔں َے رُى نیب ْے،

أؿ ايبو مـعنی کی اَؼْے  تیًیہ کی ریم کی تضـیـیں،، میؼ لطت کی ریم کی تفنیـ، يٕػٔػی ٍبصت کی تفٓیى کی تکًیم،

کی   يگـ انفبظ کُٕئیں يیں مے اپُے ىبگـػٔں کٕ ڈکٹیٹ کـٔائی گئی ِٔ تفنیـ رٕ ػٔ ثیم گبڑیٕں پـ الػ کـ الئی گئی،،

امیـی اَنبَی ٍالصیتٕں کٕ ثبَزٓ ثُب ػیتی ْے،، مٕچُے مًزُٓے کی ٍالصیتیں ٹٓٹٓـ کـ ؿِ ربتی ْیں،صْـت ػبئيہ 

مبل يیں ؿعَتی کی صؼیج ثٓی ثغبؿی ىـیف کی کتبة انتفنیـ يیں يٕرٕػ ْے،يگـ  08ػی أؿ مبل يیں ىب 05ٍؼیمؓہ کی 

۔ں يیں اك کی اًْیت ْی کٕئی َہیںمبل کے نفع کے امیـٔں کی َظـٔ 5  

ىیظ انضؼیج يٕالَب مهیى ہللا عبٌ ٍبصت َے تٕ اپُی ىـس ثغبؿی يیں اك کب تـرًہ تک کـَب پنُؼ َہیں فـيبیب کزب یہ کہ اك  

ی تفنیـ مے َجی کے ػايٍ پـ نگب ػْجہ ٍبف کـَے کٕ کٕىو کی ربتی، اة ػیکٓیں ًْبؿے امالف اٌ انفبظ کب کیب تـرًہ ک

کیب کـتے تٓے، اك ٍٕؿتضبل يیں کہ رت يغتهف رًبػتٕں َے اپُے اپُے کبو ثبَٹے ْٕئے تٓے،کچٓ صبریٕں کٕ گٓیـتے 
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هٕں کٕ َيبَہ ثُبتے أؿ اٌ يیں گٕٓو پٓـ کـ اپُے کچٓ تزبؿتی لبف أؿ َجی کی ؽات کے ثبؿے يیں اٌ کے کبٌ يیں پَٕٓکتے،

رْٕـ ػکٓبتے، کچٓ اؿػگـػ کی ثنتیٕں يیں چهے ربتے، پٓـ ٔاپل آَے ٔانے صـو يیں ثیٹٓ کـ ؿات کے اَؼْیـٔں يیں اپُی 

ؿ اپُی کبؿ گقاؿی مُبتے أؿ اٌ کے" گـٔ" اٌ يیں کًی ثیيی کی َيبَؼْی کـ کے کم کے نئے َئے اْؼاف يمـؿ کـتے أ

الئضہ ػًم تیبؿ کـتے، اك پل يُظـ يیں اٌ مٕؿتٕں کب َقٔل ْٕا ،، یہ ْٔی پَٕٓکیں ْیں رٍ کے ثبؿے يیں ہللا پبک َے 

پہهے مٕؿِ انَف أؿ پٓـ مٕؿِ تٕثہ يیں ؽکـ فـيبیب ْے،یـیؼٌٔ نیطفئٕا َٕؿ ہللا ثبفٕآْى، ٔہللا يتى َٕؿِ ٔنٕ کـِ 

 ثبفٕآْى، ٔ یبثی ہللا اال اٌ یتى َٕؿِ ٔنٕ کـِ انکبفـٌٔ،، یہ ہللا کے َٕؿ کٕ اپُی انکبفـٌٔ،،، أؿ یـیؼٌٔ اٌ یطفئٕا َٕؿ ہللا

۔مے کى کنی ثبت پـ ؿاّی َہیں ْے پَٕٓکٕں کے فٔؿ مے ثزٓبَب چبْتے أؿ ہللا اپُے َٕؿ کی تکًیم  

 

اگـچہ یہ کبفـٌٔ کٕ کتُب ثٓی َبپنُؼ ْٕ، یہ ْٔی پَٕٓکیں ْیں رت کٕ الجبل َے کہب ْے   " 

بپَٕٓکٕں مے یہ چـاؽ ثزٓبیب َہ ربئے گ - - -ٕؿ عؼا ْے کفـ کی صـکت پہ عُؼِ فٌ َ  

 

 ! یہ ِٔ پـٔپیگُڈے کی پَٕٓکیں ْیں رٍ کٕ ربػٔگـَیٕں کی پَٕٓکیں ثُب کـ پٓـ ربػٔ کی ػیٕ يبال تیبؿ ْٕئی ْے

ت مے اَکبؿ کـتے ْیں،نہؾا ِٔ اة تـرًٕں يیں َگبِ ڈال نیں،یہ اٌ امالف أؿ ػهًبء کب تـرًہ ْے رٕ ربػٔ کی صمیم

 گـْٕں يیں پَٕٓکیں يبؿَے ٔانی ربػٔگـَیٕں کی ثزبئے کبَٕں يیٍ پَٕٓکیں يبؿَے ٔانی رًبػتیں يـاػ نیتے ْیں

 لبّی ثیْبٔی اپُی ىـس يیں اك کی تـرًبَی یٕں کـتے ْیں، لیم انًـاػ ثبالَفج فی انؼمؼ ، اثطبل ػقائى انـربل،

ے صیهٕں مے پبه ؿَے ٔانیٕں مے يـاػ ِٔ ػٕؿتیں ْیں رٕ يـػٔں کے ينتضکى اؿاػٔں کٕ اپُ، کہب گیب ْے کہ پَٕٓک يب  

) پبه کـ ػیتی ْیں ٌؓ أؿ او رًیم فٔرہ اثٕ نہت ؽٍْ يیٍ ؿْے،رٕ ػٕؿتٕں يیں اك يہى کی مـعیم تٓیں) ُْؼ فٔرہ اثٕمفیب   

مے پُبِ يبَگُی چبْئے رٕ يـػٔں کی ًْتٕں ػجؼانضك صمبَی نکٓتے ْیں،پل آیت کے يؼُی یہ ْٕئے کہ ػٕؿتٕں کے ىـ 

۔أؿ ينتضکى اؿاػٔں کٕ يکـ کی پَٕٓک يبؿ کـ کًقٔؿ کـ ػیتی ْیں  

 

ػجیؼ ہللا مُؼْی نکٓتے ْیں' أؿ ًْیں اٌ رًبػتٕں کے ىـ مے ثچب رٕ فْـیهی پَٕٓک يبؿ يبؿ کـ ػمیؼے کٕ کًقٔؿ کـ  

يـاػ کٕئی ربػٔ گـَی فـُ کـ نیتے ْیں رٕ اپُے ربػٔگـٔں  ػیتی ْیں؛ آگے تفنیـ يیں نکٓتے ْیں کہ کچٓ نٕگ اٌ مے

مے ربػٔ کـاتی ْے أؿ لـآٌ يیں اٌ کے ىـ مے پُبِ يبَگی رب ؿْی ْے ٔغیـِ ،، اٌ کے َقػیک اك لنى کی تبٔیم 

يزیؼ مے  اگـچہ ْٕ مکتی ْے تب کہ اك کب آیت کے مبتٓ تبل يیم پیؼا کیب ربئے،يگـ اك آیت مے ربػٔگـَیبں يـاػ نیُب لـآٌ

حبثت َہیں ْے أؿ یہ ثبت لـآٌ أؿ َجٕت کی ىبٌ کے ثٓی عالف ْے،اك نئے ْى ػٕؿتٕں کی رگہ رًبػتٕں کٕ نیتے ْیں 

أؿ رًبػت کٕ ػـثی يیں يئَج کے ٍیغے يیں نیب ربتب ْے، یؼُی اٌ رًبػتٕں کے ىـ مے پُبِ يبَگی ربتی ْے رٕ اپُے 

ؿٔکتی ْیں،،غهٔ پـٔپیگُڈے مے اَنبٌ کی فطـی تـلی کٕ  106) انًمبو انًضًٕػ ً    ) 

ٍٕثہ عیجـ پغتَٕغٕاِ کے ييہٕؿ ػبنى ىیظ يضًؼ ٓبْـ پُذ پیـی کہتے ْیں،انُٰفٰخِت فی انؼمؼ مے يزبنل يیں پَٕٓک يبؿَے 

-ٔانے يـاػ ْیں، أؿ اك کی ثہتـیٍ تفنیـ ْٔی ْے رٕ عٕػ لـآٌ َے کی ْے،یـیؼٌٔ نیطفئٕا َٕؿ ہللا ثبفْٕٓى ) انَف

کٕ ػػب مکٓبئی ْے کہ رٕ نٕگ َِٕؿ امالو کٕ اپُے يُہ کی پَٕٓکٕں مے ملسو هيلع هللا ىلصتٕثہ( مٕؿِ انفهك يیں ہللا پبک َے اپُے َجی ان

 ثزٓبَب چبْتے ْیں آپ اٌ کے ػقائى أؿ يمَؼ مے ہللا کی پُبِ ٓهت کـیں

! 

ہ مے کٕئی ربػٔگـ يبفٕق انفطـت کبو اة يب تتهٕا انيیبٓیٍ ،، أؿ انُفبحبت مے یہ امتؼالل کـَب کہ چُؼ ىیطبَی کهًبت ِ عجیخ

یب عالف ػبػت کـىًہ مـ اَزبو ػے مکتب ْے َیق کنی کٕ َفغ یب َمَبٌ ػے مکتب ْے تٕ یہ ایک ثبٓم أؿ لـآٌ ٔ مُت کی 

تًبو تؼهیًبت کے عالف ػمیؼِ ْے أؿ لـآٌ ٔ مُت پـ يجُی ػمیؼے کے عالف کنی ثٓی ؿٔایت کٕ لجٕل کـَب مبؿے مـيبیہ 

تبِع ایًبٌ مے ْبتٓ ػَْٕب ْے، ػَیب يیں کٕئی اینب ػهى اپُب ٔرٕػ َہیں ؿکٓتب رل يیں يزـػ چُؼ انفبظ کٕ نکٓ کـ ػیٍ أؿ ي

کہیں ػثب کـ کنی کٕ يبفٕق انفطـت ٓـیمے مے َفغ یب َمَبٌ پہُچبیب رب مکے، اگـ یہ ٓبلت ػَیب يیں ربؿی ٔ مبؿی کـَی 

َۜ لـآَبً میـت ثہ ْٕتی تٕ ہللا پبک اپُے کالو مے یہ کبو نیتب ،  ٌ ،رینب کہ اك َے عٕػ مٕؿِ انـػؼ يیں اؿىبػ فـيبیب ْے" ٔنٕ ا

ـُ رًیؼبً )انـػؼ  َُۜ أ کهى ثہ انًٕتی ،ثم ہلل االي ( أؿ اگـ کٕئی اینب کالو ْٕتب رل مے پہبڑ  20انزجبُل أ لطؼت ثہ االؿ
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مکتے( یب رل کے ؽؿیؼے يـػے مے کالو چالئے رب مکتے ،یب فيیٍ پٓبڑی رب مکتی) یب فبٍهے رٓٹ پٹ ٓے کیئے رب 

کیب رب مکتب تٕ ِٔ یہی لـآٌ ْٕتب،،يگـ ہللا َے یہ مبؿے کبو اپُے ْبتٓ يیں ؿکٓے ْیں،، تٕ رت ہللا َے اپُے کالو يیں یہ 

ؼ اثٍ تبحیـ َہیں ؿکٓی ثهکہ َجیٕں مالو ہللا ػهیٓى ارًؼیٍ مًیت تًبو نٕگٕں کٕ اپُے ػؿ کب غالو أؿ مٕانی ؿکٓب ْے تٕ نجی

اػَى َبو کے کبفـ یہٕػی کے کالو يیں یہ تبحیـ يبٌ نیُب کہ ِٔ تیٍ يیم ػٔؿ ایک کُٕئیں مے ہللا کے يضجٕة، َجیٕں کے ايبو 

کے ػل ٔ ػيبؽ کٕ کُٹـٔل کـ ؿْب تٓب،، نجیؼ کبفـ کٕ ہللا مے ثبالتـ أؿ اك  ملسو هيلع هللا ىلص،ٍبصت يؼـاد أؿ يمبو يضًٕػ کے يکیٍ 

یبػِ پـ تبحیـأؿ ٓبلتٕؿ يبَُب ْے ) يؼبؽ ہللا،( )ؿثُب ال تقؽ لهٕثُب ثؼؼ اؽ ْؼیتُب ٔ ْت نُب يٍ کے کالو کٕ ہللا کے کالو مے ف

 (نؼَک ؿصًۃ، اَک اَت انْٕبة

اة ػیکٓئے اك مٕؿت انفهك يیں مبؿی يغهٕق کے ىـ مے پُبِ يبَگی گئی ْے،َہ کہ عٕػ يغهٕق مے،، أؿ ؿات کے 

ربئے،اة َہ تٕ ؿات ثؾات عٕػ کٕئی َمَبٌ ػِ چیق ْے ثهکہ ہللا َے امے اپُی اَؼْیـے کے ىـ مے پُبِ يبَگی رت ِٔ چٓب 

َيبَی گـػاَب ْے أؿ َہ اَؼْیـے يیں کٕئی َفغ َمَبٌ کی ٍالصیت ْے،، ثهکہ اَؼْیـے يیں صيـات االؿُ َکم آتے ْیں 

ے،، َیق ؿات کی میبْی کٕ مبَپ ثچٕٓ أؿ ػؿَؼے ٔغیـِ رٕ اَنبٌ کے فطـی ػىًٍ ْیں اٌ کے ىـ مے پُبِ يبَگی گئی ْ

 .پـػے کے ٕٓؿ پـ امتؼًبل کـ کے کچٓ نٕگٕں کی مـ گٕىیٕں یؼُی يَُٕثہ ثُؼیٕں کے ىـ مے پُبِ يبَگی گئی ْے

 

اة گـْٕں يیں پَٕٓکیں يبؿَی ٔانییٕں کے ىـ مے پُبِ يبَگُب ،، َہ تٕ کنی گـِ يیں کٕئی ىـ یب عیـ ْٕتی ْے أؿ َہ ْی  

أؿ ىـ ْٕتی ْے،، اٍم چیق رٕ عیـ أؿ ىـ ْے ِٔ اٌ يَُٕثہ ثُؼیٕں أؿ مـگٕىیٕں کے  کنی پَٕٓک يیں کٕئی عیـ

ثٓی ؿات کی تبؿیکی يیں ْی ػاِؿ اؿلى يیں مبتٓیٕں کے مبتٓ يال کـتے تٓے،، یہ عیـ کی  ملسو هيلع هللا ىلصيمَؼ يیں ْے ،َجی کـیى 

يبَگی گئی ْے رت ِٔ صنؼ مـگٕىیبں أؿ عیـ کب ارتًبع ْٕتب تٓب،،امی ٓـس صنؼ کـَے ٔانے کے ىـ مے پُبِ 

يیٹیـیالئق کـے صنؼ کٕ ػًم يیں ال کـ کٕئی ٔاؿ کـے،،اك ٔاؿ مے پُبِ يبَگی گئی ْے،،ٍـف صنؼ ػل يیں ؿکُٓب کنی 

ػٔمـے کے نئے َمَبٌ ػِ َہیں ثهکہ عٕػ ٍبصِت صنؼ کے نئے َمَبٌ ػِ ْے، ؽؿا " اؽا صنؼ " کی اٍطالس کٕ غٕؿ مے 

کی ؿمبنت کٕ َہیں يبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصثٕرہم أؿ ٔنیؼ اثٍ يغیـِ يکًم ٕٓؿ پـ صنؼ کی ٔرہ صْٕؿپڑْیں،کیَٕکہ ثُٕ ايیہ يیں ا

کٕ ىہیؼ کـَے پـ  ملسو هيلع هللا ىلصؿْے تٓے کہ اك ٓـس ثُٕ ْبىى کی اربؿِ ػاؿی لبئى ْٕ ربئے گی یہبَتک کہ آعـ کبؿ َجی پبک

س پہچبَتے تٓے کہ ِٔ ہللا کے آيبػِ ْٕ گئے ،،آگے چم کے یہٕػ يؼیُہ امی ثیًبؿی کب ىکبؿ ْٕئے کہ َجی کٕ أالػ کی ٓـ

کٕ ىہیؼ کـَے  ملسو هيلع هللا ىلصؿمٕل ْیں،يگـ اك صنؼ يیں يجتال ْٕگئے کہ ثُٕ امًبػیم کی اربؿِ ػاؿی لبئى ْٕ ربئے گی أؿ َجی 

پـ آيبػِ ْٕ گئے يگـ ػَٕٔں گـِٔ ہللا کے ٔػؼے کے يطبثك آپ کے ثبؿے يیں اپُے يؾيٕو اؿاػٔں يیں َبکبو ْٕ گئے پٓـ 

یبة ْٕ گیب ؟ مٕؿِ فهك يیں تٕ ػمؼ يیں پَٕٓکیں يبؿَی ٔانیبں ؽکـ ْیں يگـ نجیؼ ثٍ اػَى تٕ يـػ تٓب؟ کیب نجیؼاػَى کینے کبي

ربػٔ ٍـف ػٕؿتٕں مے ْی ْٕتب ْے، یہ ربػٔ ْے یب ثچہ رٕ ٍـف ػائیبں پیؼا کـتی ْیں ؟ ػـثٕں کی اٍطالصبت کٕ 

ں اٹٓبئے پٓـَے ٔانی، یہ اثٕنہت کی ثیٕی کی ْزٕ لـآٌ صکیى َے امتؼًبل فـيبیب ْے ،يخالً صًبنۃ انضطت،، نکڑیب

ْے،کیَٕکہ یہ اٍطالس چغم عٕؿ کے نئے امتؼًبل ْٕتی تٓی کہ اك کٕ آگ نگبَے کے نئے کنی مے نکڑی يبَگُے کی 

ّـٔؿت َہیں ْٕتی، اپُی نکڑیبں عٕػ مبتٓ اٹٓبئے پٓـتب ْے،رہبں چبْتب ْے رت چبْتب ْے آگ نگب ػیتب ْے،، تٕ اك کٕ 

ں اٹٓبَے ٔانی کہب گیب یؼُی چغم عٕؿ، امی ٓـس ػمؼِ يیں گـِ نگبَے کی اٍطالس ثٓی امتؼًبل ْٕتی تٓی رینے نکڑیب

 .ًْبؿے یہبں يکبؿ ػٕؿت کے نئے آمًبٌ ٹبکی نگبَے کی اٍطالس امتؼًبل ْٕتی ْے

 

کٕ ڈْیال ؿکُٓب يمَٕػ  گـِ یب ػمؼِ أؿػمیؼِ تٕ ِٔ ْٕتب ْے کہ رٕ غیـ يتضـک ْٕتب ْے،اػْـ اػْـ َہیں ْٕتب،رل گـِ 

ْٕتب تٓب،ػـة اك يیں کٕئی چیق پُٓنب ػیتے تٓے،يخالً کٕئی چٕٓٹب مب ڈَڈِ ٹبئپ چیق،، اٌ رًبػتٕں کے ثبؿے يیں کہب گیب 

کہ یہ ڈَڈے کی رگہ اپُی پَٕٓکیں یؼُی اپُے ٔمٕمے امتؼًبل کـتی ْیں ػمبئؼ کٕ اػْـ اُػْـ کـَے کے نئے،أؿ یہ ثبت ْـ 

کب ػکبظ کے يیهے يیں ربَب أؿ اثٕنہت کب صْٕؿق کے  ملسو هيلع هللا ىلصْے رل َے امالو کے اثتؼائی ػٔؿ يیں َجیِٔ ىغٌ ربَتب 

پیچٓے پیچٓے ؿُْب رہبں آپ ثبت ىـٔع کـتے اثٕ نہت کہتب کہ يیں اك کب تبیب ْٕں، اك کب ػيبؽ عـاة ْٕ گیب ْے، اك کی 

پٓیُکتب کہ يضًؼ گٓـ چهٕ،اك پـ َئے نٕگ ٹٓٹٓک ربتے، ثبت کب ثـا َہ يُبَب أؿ مبتٓ ْی کُکـیٕں کی يٹٓی ثٓـ کـ اپ پـ 

کب عبيٕه ْٕ ربَب، ػیکٓ کـ ِٔ آگے چم ػیتے،، امکی پالَُگ ؿات کٕ صـو يیں ْی کی ملسو هيلع هللا ىلصتبئے کب يؼقف صهیہ أؿ آپ 
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تٓ ربتی تٓی کہ کم يیهہ ْے أؿ کل َے کیب کـػاؿ کینے اػا کـَب ْے،، اثٕنہت کی تَؼیك کے نئے کچٓ نٕگ ثٓی مبتٓ مب

 چهتے ؿْتے تٓے

 

 ! سوالیہ وشان

َے فَؼگی يیں کجٓی رٕٓٹ ثٕال تٓب تٕ پٓـ یہ گبؿَٹی عتى ْٕ ربتی ْے کہ آپہ  ملسو هيلع هللا ىلصاگـ یہ حبثت ْٕ ربئے کہ ؿمٕل ہللاہ 

پـ کجٓی ثٓی ربػٔ ْٕا تٓب تٕ پٓـ یہ گبؿَٹی َہیں  ملسو هيلع هللا ىلصَے کجٓی رٕٓٹ َہیں ثٕال تٓب،، اگـ یہ حبثت ْٕ ربئے کہ َجیہ ملسو هيلع هللا ىلص

ُرالً ينضٕؿاً َہیں ؿْے،َتیزہ ػَٕٔں کب ایک ْی ْے،لـآٌ مًیت ْـ عجـ پـ مٕانیہ َيبٌ؟ػی رب مکتی ک ہ آپہ کجٓی ؿَۜ  

اك نئے کہ یہ فمہ کب يَؼلہ إٍل ْے کہ ' اؽا ػعم االصتًبل ثطم االمتؼالل " رت کنی چیق کب يًکٍ َْٕب حبثت ْٕ ربئے 

کے کنی يـصهے پـ ثٓی رٕٓٹب َْٕب حبثت ْٕ ربئے تٕ آپ کب فَؼگی  ملسو هيلع هللا ىلصآپ تٕ پٓـ اك مے امتؼالل َہیں کیب رب مکتب،،

کے مچ پـ کٓڑی لـآٌ کی ػًبؿت فيیٍ ثٕك ْٕ ربتی ْے،أؿ لـآٌ اپُے ٔرٕػ کے حجٕت أؿ ٍؼالت کے نئے ملسو هيلع هللا ىلص

يزـػ َجی کے مچ کی ػنیم امتؼًبل کـتب ْےأؿفَؼگی يیں کنی يـصهے پـ ثٓی ربػٔ مے يہیُٕں تک ػمم ٔ فہى کب يؼطم 

ػتجبؿ کٕ عتى کـ ػیتب ْے کہ پٓـ کجٓی آپ ؿرالً ينضٕؿاً َہیں ؿْے ،، يزـػ یہ ايکبٌ ْی رجـیم مًیت ْـ ػیکٓی ؿُْب اك ا

ْٕئی چیق پـ اػتجبؿ عتى کـ ػیتب ْے أؿ لـآٌ کی ؿٔایت کے نئے َجی کی رجـیم مے ياللبت أؿ ؿٔایت ایک ثُیبػی أؿ 

 ! اْى کڑی ْے

7نضٕؿا اَظـ كیف ّـثٕا نك األيخبل فْهٕا فال ینتطیؼٌٕ مجیال انظبنًٌٕ) انفـلبٌ ٔلبل انظبنًٌٕ اٌ تتجؼٌٕ اال ؿرال ي ) 

36َضٍ أػهى ثًب ینتًؼٌٕ ثّ اؽ ینتًؼٌٕ انیك ٔاؽ ْى َزٕٖ اؽ یمٕل انظبنًٌٕ اٌ تتجؼٌٕ اال ؿرالً ينضٕؿاً ) االمـاء   ) 

 

 

 ! موسی علیہ السالم پر جادو کا پسِ مىظر اور پیش مىظر

مبل کے ثؼؼ يؼیٍ مے ٔاپنی کب مفـ ىـٔع کیب تٕ ٕٓؿ پہبڑ کی ٔاػی ٕٓی يیں ػُْؼ کی  01نالو َے رت يٕمی ػهیہ ان

ٔرہ مے ؿمتہ ثٕٓل گئے ، َہبیت ييکم ٔلت تٓب ،ثؼِ ؿٔایبت کے يطبثك آپ کی فٔرہ کٕ ػؿِػ فِ ىـٔع ْٕا ،، اػْـ 

ػائی أؿ َیٕٹـیيٍ کی ّـٔؿت تٓی،، يٕمی  يٕمی ػهیہ اننالو ؿمتہ ثٕٓل گئے رجکہ اٌ کی فٔرہ کٕ کنی تزـثے کبؿ

ػهیہ اننالو َے ٕٓؿ کی ربَت آگ کی نپٹ ػیکٓی أؿ مًزٓب کہ کٕئی ثنتی ْے ،گٓـ ٔانی مے کہب کہ تى ٹٓہـٔ يیں آگ 

ثٓی نے آتب ْٕں کہ رال کـ مـػی کب ػالد أؿ کٓبَے پیُے کب کٕئی ثُؼٔثنت کیب ربئے ،، َیق ْٔبں مے ؿمتہ ثٓی پٕچٓ 

 ب ،،،نٕں گ

یٕں يٕمی آگ نیُے َکهے تٓے ،َجٕت ٔ ؿمبنت نے کـ پهٹے ؿاِ پٕچُٓے گئے تٓے ،ؿاِ ػکٓبَے ٔانے ثٍ کـ پهٹے ، 

فـػٌٕ کے پبك رت آئے أؿ اك کٕ اپُے يؼزقات ػکٓبئے تٕ اك َے یٕں مًزٓب کہ گٕیب ِٔ ػك مبل رُگم يیں کنی 

ثبت تٕ يُبمت َہیں ،،میبمت يیں آَب ْے تٕ میبمی نیڈؿٔں کی  ربػٔگـ کے پبك نگب کـ آئے ْیں ، اك َے کہب کہ يٕمی یہ

ٓـس آإ، یہ ربػٔگـی أؿ میبمت کب آپل يیں کیب تؼهك ْے ؟ اپُی لٕو کٕ ثٓی ثبؿ ثبؿ مًزٓبیب کہ يٕمی کی تضـیک کے پل 

ْے أؿ یٕمف کے پيت میبمی ٔرْٕبت ْیں ِٔ تًہبؿے ثبپ ػاػا کب يخبنی َظبو نپیٹ کـ اپُی اربؿِ ػاؿی رًبَب چبْتب 

عبَؼاٌ کٕ ػٔثبؿِ ٔاپل صکٕيت يیں الَب چبْتب ْے ! اك َے يٕمی ػهیہ اننالو مے کہب کہ ًْیں يٕلغ ػیب ربئے کہ ْى ثٓی 

تیـے يؼزقات کی ٓـس يؼزقات ػکٓبَے ٔانے ثُؼے نے آئیں تب کہ ربػٔگـ کب يمبثهہ ربػگـٔں مے ْٕ کـ پیغًجـی ٔاال 

 ٓـ میبمی ٕٓؿ پہ تًہبؿا ثُؼٔثنت کـتے ْیں ،،کبَٹب ایک ػفؼہ َکم ربئے ، پ

فـػٌٕ َے رگہ أؿ ػٌ يٕمی ػهیہ اننالو پـ چٕٓڑ ػیب کہ تى ًْیں تبؿیظ ػٔ کہ کت یہ يمبثهہ َْٕب چبْئے ،، يٕمی ػهیہ 

جهک کٕ اننالو َے ػیؼ کب ػٌ ) یٕو انقیُہ ( أؿ چبىت کب ٔلت ػے ػیب ، فـػٌٕ َے ْـکبؿے ثٓیذ کـ اػالَبت کـٔائے أؿ پ

  رًغ َْٕے کے نئے صکى ػے ػیب ،
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ػیؼ کے ػٌ چبىت کے ٔلت اؿػگـػ کی ثنتیٕں مے ػٕاو ػاؿانغالفے يیں رًغ ْٕ گئے ، ربػٔگـ ثٓی آگئے أؿ يٕمی 

 ! ػهیہ اننالو ثٓی آگئے

 !! يمبثهہ ىـٔع ْٕتب ْے

 ربػٔگـٔں َے آپل يیں ييٕؿِ کیب ،،

يٍ أؿّكى ثنضـًْب ٔیؾْجب ثطـیمتكى انًخهٗ * فؤرًؼٕا كیؼكى حى ائتٕا ٍفب ٔلؼ أفهش  لبنٕا اٌ ْؾاٌ ننبصـاٌ یـیؼاٌ أٌ یغـربكى)

 (انیٕو يٍ امتؼهٗ

کہُے نگے یہ ػَٕٔں مٕائے ربػٔگـ َْٕے کے أؿ) پیغًجـ ،ٔغیـِ( کچٓ َہیں ْیں، یہ ػَٕٔں تى نٕگٕں کٕ تًہبؿے ٍٔٓ 

نی منٹى کب عبتًہ چبْتے ْیں ،، مٕ آد اپُی چبنیں رًغ کـ مے َکبل ثبْـ کـَب چبْتے ْیں، أؿ تًہبؿے ثبپ ػاػا کے يخب

نٕ) "کیؼ " گٕیب ربػٔ مٕائے ػْٕکے کے أؿ کچٓ َہیں ( أؿ پٓـ ٍف ػؿ ٍف آإ أؿ آد رٕ غبنت ؿْب ْٔی کبيیبة 

 ! ٹٓہـے گب " ْى اپُب َظبو ثچبَے يیں یب يٕمی اپُب َظبو الَے يیں

پیو کو کی کہ ِٔ اگـ چبْئیں تٕ پہهے اپُی چبل چم نیں ،یؼُی رٕ ػکٓبَب ْے  اك کے ثؼؼ اَہٕں َے يٕمی ػهیہ اننالو کٕ

ڈانٕ رٕ تى َے ڈانُب  -ِٔ ػکٓب نیں ثؼؼ يیں ْى ػکٓب نیں گے ،يگـ يٕمی ػهیہ اننالو َے اٌ مے فـيبیب کہ ،انمٕا يب اَتى يهمٌٕ

اَہٕں َے ؿمیبں أؿ ڈَڈے پٓیُکے  -نیب گیب ْےْے )یؼُی تى َے رٕ مپ َکبنُے ْیں َکبل نٕ ( پُزبثی کب یہ رًهہ امی مے 

أؿ َؼـِ نگبیب 9 ثؼقح فـػٌٕ اَب نُضٍ انغبنجٌٕ ! فـػٌٕ کی ٓبلت مے ْى ْی غبنت ؿْیں گے ) ثیٕلٕلی کی صؼ ْے کہ 

فـػٌٕ اپُی يؼػ کے نئے اٌ کٕ الیب ْے أؿ ِٔ اپُی يؼػ کے نئے رے فـػٌٕ کب َؼـِ نگب ؿْے تٓے ( اٌ کی آٔاف أؿ 

ـٔں کی نے َے ِٔ مًبں ثبَؼْب کہ يزًغ ْپُبٹبئق ْٕ گیب ،، أؿ ِٔ اپُب عیبل يزًؼے کے ػيبغٕں کٕ فبؿٔؿڈ کـَے يیں َؼ

 ! کبيیبة ْٕ گئے کہ ؿمیبں أؿ ڈَڈے ثٓی صـکت کـَب ىـٔع ْٕ گئے ْیں

 ! يٕمی ػهیہ اننالو پـ ربػٔ َْٕب ّـٔؿی تٓب

کـیٍ پہ چم ؿْب تٓب ، ِٔ يٕمی کٕ ثٓی ػکٓب ػیب ،، أؿ ػکٓبیب ربَب ثہت ہللا پبک َے ِٔ عیبل رٕ يزًؼے کے ؽُْٕں کی ام

ّـٔؿی تٓب ،یہ ربػٔ کی اك رُگ يیں ٹـَُگ پئائُٹ تٓب ،، اگـ يزًغ اٌ ؿمیٕں کٕ ػٔؿٹب ْٕا ػیکٓ ؿْب ْے أؿ يٕمی اٌ 

ہ مبَپ ثٍ مکیں أؿ َہ کٕ مبکت ػیکٓ ؿْے ْٕں تٕ ظبْـ ْے کہ يٕمی کہیں گے کہ حبثت ْٕ گیب کہ تًہبؿی ؿمیبں َ

صـکت کـ مکیں ! أؿ ِٔ يزًغ رل کٕ ِٔ ػٔڑتی َظـ آ ؿْی تٓیں ِٔ يٕمی ػهیہ اننالو کب يُہ ػیکُٓب ىـٔع ْٕ ربتب کہ " 

َجی أؿ رٕٓٹ "؟؟ يزًغ يٕمی ػهیہ اننالو کٕ رٕٓٹب مًزٓتب يٕمی رتُب اٍـاؿ کـتے لنًیں کٓبتے کہ ؿمیبں أؿ ڈَڈے 

اتُے ثڑے رٕٓٹے أؿ ڈْیٹ حبثت ْٕتے چهے ربتے ،يٕمی ػهیہ اننالو کی ػػٕت کب ِٔ آعـی ػٌ  صـکت َہیں کـ ؿْے ،،

ْٕتب ،، أؿ رؼْـ مے ِٔ گقؿتے نٕگ اٌ کب تًنغـ اڑاتے پٓـتے ، اك نئے يٕمی ػهیہ اننالو کٕ یہ ػکٓبَب ثہت ّـٔؿی 

 ! ػیںتٓب کہ يزًغ کیب ػیکٓ ؿْب ْے تب کہ ِٔ رهؼی يیں کٕئی امٹیٹًُٹ َہ ػے 

رت يٕمی ػهیہ اننالو َے اك عیبل کٕ اپُے ػيبؽ کی امکـیں پہ أپٍ کـ کے ػیکٓ نیب " تٕ اة اَہیں عٕف يضنٕك ْٕا أؿ 

ِٔ ثٓی ایک رَٕٓکے کی ٓـس ، فبٔرل فی َفنہ عیفۃً يٕمی' ! عٕف یہ تٓب کہ ثظبْـ ؿمیبں ثٓی چم ؿْی ْیں، ڈَڈے ثٓی 

ت کـے گب ،، تٕ صـکت تٕ يًبحم ْٕ گئ ،، اة یہ پجهک فیَهہ کینے کـے گی صـکت کـ ؿْے ْیں ،، يیـا ػَب ثٓی صـک

کہ يؼزقِ کیب ْے أؿ ربػٔ کیب ْے ؟؟ اٌ کی َظـ يیں ، تٕ يیں ثٓی ربػٔگـ حبثت ْٕ گیب ،، ؟ ہللا پبک َے فـيبیب کہ تٕ ثے 

 ! کـ تٕ ْی َکهے گب اے يٕمیعٕف ْٕ رب ،تزٓے رتبَب ، پجهک پہ صك ٔاّش کـَب ًْبؿے ؽيے ْے ،اك يیؼاٌ مے ریت 

اة ہللا پبک َے يٕمی ػهیہ اننالو کٕ صکى ػیب کہ تیـے ػائیں ْبتٓ يیں رٕ ْے امے ڈال ػے ،،ٔاّش ؿْے اك ػَب يیں ہللا 

کے صکى کے ثؼؼ ْی فُکيُق ایکٹیٕیٹ ْٕتے تٓے ، أؿ ِٔ )يهٹی پَۜم (يغتهف ْٕتے تٓے ، ثؼِ ػفؼہ عٕػ يٕمی ػهیہ 

مـپـائق ْٕتے تٓے ! ًْبؿے يفنـیٍ تفنیـ کیب کـتے ْیں کہ يٕمی ػهیہ اننالو کب ػَب ِٔ ؿمیبں  اننالو کے نئے ثٓی

أؿ ڈَڈے َگم گیب ۔۔ یہ تٕ فـػٌٕ کی تًُب تٓی کہ کبه اینب ْٕ ربئے ، اگـ يٕمی ػهیہ اننالو کب ػَب اٌ ػٔڑتی ؿمیٕں أؿ 

تٕ حبثت ْٕ ربتے ،يگـ ؿمٕل أؿ َجی کجٓی حبثت َہ ْٕتے ڈَڈٔں کٕ َگم ربتب تٕ يٕمی ػهیہ اننالو اٌ مے ثڑے ربػٔگـ 
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أؿ َہ ْی ػَب يؼزقِ لـاؿ پبتب ،، أؿ حجٕت ثٓی غبئت ْٕ ربتب ،، لـآٌ ثبؿ ثبؿ کہتب کہ " تهمف يب ٍُؼٕا ،، ِٔ ػَب اك 

ؿصمیمت اَہٕں َے چیق کٕ َگم گیب رٕ ربػٔگـٔں َے ثُبئی تٓی ، أؿ پٓـ ّٔبصت کـتب ْے کہ " اًَب ٍُؼٕا کیؼ مبصـ " ػ

کٕ کٓب گیب أؿ ِٔ ڈَڈے مٕٹے أؿ ؿمیبں اػْـ ثے صل ٔ صـکت پڑی کی  Trick کیب تٓب ،، ِٔ ػَب اك Trick ربػٔ کب

پڑی ؿِ گئیں ،، رٍ نٕگٕں کے مبيُے مے يٕمی ػهیہ اننالو کب ػَب گقؿ ؿْب تٓب ،اٌ کی آَکٕٓں پـ مے ينًـیقو کے 

ے تٓے،، آعـ يیں ِٔ آَکٓیں يٕمی کے ػَب کٕ تٕ گٕىت پٕمت کب ػٔڑتب ْٕا مبَپ احـات ڈی يیگُبٹبئق ْٕتے چهے رب ؿْ

 ! ػیکٓ ؿْی تٓیں رجکہ اَہی آَکٕٓں کے مبيُے ِٔ ؿمیبں ثے ربٌ پڑی تٓی

اك صمیمت کب مت مے پہهے اػؿاک عٕػ ربػٔگـٔں کٕ ْٕا رٕ يبْـ فٍ تٓے کہ یہ ربػٔ َہیں ثهکہ ٔالؼتبً يٕمی کے ػَب 

ؼیم ْٕ گئ ْے ِٔ َجبتبت مے صیٕاَبت يیں تجؼیم ْٕ گیب ْے أؿ یہ کبو عؼا کے مٕا کٕئی َہیں کـ مکتب تج Kingdom کی

،، مت مے پہهے ْٔی ؿِة يٕمی أؿ ْبؿٌٔ کے مبيُے گٕیب کہ ثےمبعتہ اك ٓـس گـے رینے کٕئی کنی کٕ ػْکب ػے 

ػظًت ثیبٌ کـتے رب ؿْے ْیں، يٕمی أؿ  کـ گـاتب ْے ، اك کے ثؼؼ فـػٌٕ مے يکبنًٕں يیں ِٔ ينهنم ہللا کی ْی

 ْبؿٌٔ ػهیہًب اننالو کٕ تٕ ِٔ ثٕٓل ْی گئے ْیں ہللا کے ْی تـاَے پڑْ ؿْے ْیں ،،

پـ ربػٔ يیں کیب يًبحهت ْے ؟ ْٔبں تٕ يمبثهہ ْٕ  ملسو هيلع هللا ىلصاة ثتبیئے کہ يٕمی ػهیہ اننالو أؿ ہللا کے ؿمٕل يضًؼ يَطفی 

ربػٔگـٔں کے مبيُے ڈٹ کـ کٓڑا تٓب ، پٕؿی لٕو کٓڑی تٓی ، ؿة کبئُبت لؼو لؼو ؿْب تٓب ربػٔگـٔں مے أؿ ہللا کب َجی 

کے کیل يیں رٕ گقؿ ؿْب ْے ِٔ مت اکیهی ربٌ پہ  ملسو هيلع هللا ىلصأؿ نًضہ ثهًضہ ْؼایبت ػے ؿْب ْے ! رجکہ يضًؼ ؿمٕل ہللا 

یٍ چکـ پـ چکـ نگبتے گقؿ ؿْب ْے ،، ثیٕی گهہ کـتی ْے تيـیف َہیں الئے ،،فـيبتے ْیں ْٕ کـ گیب ْٕں ،، کًـے ي

ْیں،" کبٌ یؼٔؿ ٔ یؼٔؿ ٔال یؼؿی يب ثہ ،، چکـ پہ چکـ نگبتے يگـ مًزٓ َہ نگتی کیب ْے ،، ينکـاَب ثٕٓل گئے أؿ گٓهتے 

چهے گئے ، ایک ػٌ کی ثبت َہیں ایک مبل ،، َجٕت کب ایک مبل ،، اك يیں آَے ٔانی ٔصی ،، ًَبفٔں يیں ثٕٓنُب ،، یہی ِٔ 

پ ينهنم ًَبفٔں يیں ثٕٓل ؿْے ْیں رٕ آپ ثیل مبل مے پڑْتے چهے آؿْے تٓے ،، تیٍ پڑْ کـ اٹٓ ػٔؿ ْے رل يیں آ

ـؓ کی تَؼیك کے ثؼؼ  ـؓ ٔ ػً کـ صزـے يیں چهے ربتے أؿ یبػ کـٔاَے پہ غَہ فـيبتے کہ يیں ثٕٓال َہیٍ ْٕں ،پٓـ اثٕثک

ٔ کی کہبَی أؿ اَہی ؿأیٕں کے ؽؿیؼے پٓـ َجی يقیؼ ایک ؿکؼت پڑْبئی ، کجٓی پبَچٕیں کے نئے کٓڑے ْٕ ربتے ،، ربػ

کی فَؼگی کے یہ ٔالؼبت ؟ یہبں تٕ چبؿ ػؿْى کے ثؼنے کیب گیب ربػٔ پٕؿی َجٕت پـ غبنت َظـ آؿْب ْے ،،يٕمی ػهیہ  ملسو هيلع هللا ىلص

 اننالو کے ٔالؼے أؿ اك يیں يًبحهت کیب ْے ؟

 


