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ہامنہز اہوہر رہوہزہے یک رطہح املسمہوہں رپ زہٰوہۃ یھب رفہض ےہہ۔ امنہز اہوہر رہوہزہے امسجہی 
ہابعہدہںی ںیہ اہوہر رہ املسمہن رپ رفہض ںیہ ، ب ہک ز وٰ ہۃہامہی ابعہدہت ےہ اہوہر رصہف امہل دہاہر املسمہوہں 
ہرپ رفہض ےہہ۔ زہٰوہۃ اہدہا رکہے وہاہوہں اہوہر زہٰوہۃ ےک العہوہہ یھب اہانہامہل اہہل اعتہٰی یک رہاہہ ںیم رخہچ 
ہرکہے وہاہوہں یک رقہآہن اپہک ںیم تہب یس ںیتلیضف ایبہن یک یئگ ںیہ اہوہر اہن ےک ےیلہاہرہاہہِ ہاہیہ ںیم 

ہتہب اہر و اہاعہم اک وہدہہ ایک ایگ ےہہ۔ اہہل اعتہی اک اہرہاہد ہےہہ:
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اۡلُمۡفِلُحۡوَن ہ)ہامہنہ:�ہہا �ہہ(

ہ‘ہ‘ہدہاہت اہوہر رہتم وکینہاک رہوہوہں ےک ےیلہےہہ، و امنہز اہم رکہے ںیہ ، زہٰوہۃ دہےت ںیہ 
ہاہوہر آہرخہت رپ نیقی رہےت ںیہہ۔ یہی وہگ اہےن رہب یک رطہف ےس رہاہہِ ہرہاہت رپ ںیہ 

ہاہوہر یہی الفہح اپہے وہاہے ںیہہ۔ہ’ہ’

ہاہوہر وہوہگ اہس یک اہدہاہیگ ںیم وہاہی رکہے ںیہ وہہ اہےن ےیل ایقہت ںیم ذعہاہب اک اسہامہن 
ہکہرہے ںیہہ۔ اہن ےک اہرہے ںیم تخس وہدیہں آہی ںیہ ۔ اہک دحہث ںیم ےہ ہک اہہل ےک      رہوہل 
ملسو هيلع هللا ىلصہرفہامہاہ: ‘ہ‘ہن وہوہں و اہہل اعتہٰی ے امہل و دہوہت ےس وہاہزہا ےہ اہوہر وہہ اہس یک زہٰوہۃ اہدہا ںیہن رکہےہ، 
ہایقہت ےک دہن اہن اک ہی امہل اہک تہب زہرہہےل اہوہر ےجنگ اسہپ یک لکش ںیم ومنہدہاہر وہہاہ۔ وہہ اہن یک رگہدہن ںیم 
ہٹپ اجہے ا اہوہر اہن ےک دہوہوہں ڑبجہوہں و وہے ا اہوہر ےہک اہ: ‘ہ‘ہںیم ریتہا امہل وہہںہ، ںیم ریتہا زخہاہہ وہہںہ۔ہ’ہ’ہرھ 
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ہاعتہی ے اہےن لضف و رکہم ےس وہاہزہا ےہ اہوہر رھ وہہ لخب ےس اکہم ےتیل ںیہ وہہ اہس ایخہل ںیم ہ رہںیہ ہک ہی یلیخب 
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ہاہن ےک ےیل اہیھ ےہہ۔ وہی ایقہت ےک رہوہز اہن ےک ےلگ اک وطہق نب اجہے اہ۔ہ’ہ’
ہزہٰوہۃ یک اہتی اک اہدنہاہزہہ اہس اہر ےس اگلہا اجہات ےہ ہک اہہل ےک رہوہل ملسو هيلع هللا ىلص یک وہاہت ےک 
ہدع ب رعہب ےک ھچک ولیبقہں ے زہٰوہۃ اہدہا رکہے ےس اہاکہرہرکہدہاہوتہہفی ٔ ہاہوہل رضحہت اہوہرک دصہق 
ؓہے اہن ےس اہیس رطہح گنج یک سج رطہح اکہرفہوہں ےس یک اجہی ےہ اہوہر رفہامہاہ: ‘ہ‘ہاہہل یک مسقہ! ںیم اہن 

ہوہوہں ےس گنج رکہوہں ا وہامنہزہاہوہر زہٰوہۃہےک دہرہایہن رفہق رکہے ںیہہ۔ہ’ہ’ہ)ہحیحص اخبہرہیہ:�ہ�ہ�ہ�ہہ(

ہزہٰوہۃ ومہب زتہہی ےہ اہوہر رغہوبہں یک اہدہاہد اک ذہرہہع یھب
ہزہٰوہۃ اک اہک ولہپ ہی ےہ ہک اہس ےس زتہہی احہل وہہا ےہہ۔ امہل اک یھب اہوہر دہل اک یھبہ۔ 
ہزہٰوہۃ ےک وغلہی ینعم ٰہاپہک وہہے اہوہر ڑبہےن ےک ںیہہ۔ زہٰو ۃہاہدہا رکہے ےس آہدہی اک ہیقب امہل اپہک 
ہوہ اجہا ےہہ، اہس یک ویکینہں ںیم اہاہہ وہہا ےہہ، اہس ےک دہل ںیم امہل یک تبحم مک وہہی اہوہر اہہل یک 
ہتبحم ڑبہیت ےہہ، اہس یک رہی ےک اکہم اہاجہم دہےن اہوہر اہس یک رہاہہ ںیم اہان بس ھچک رقہاہن رکہدہےن 
ہاک ذجہہ دیہا وہہا ےہہ، اہس اک دہوہرہا ولہپہہی ےہ ہک اہس ےک ذہرہےع رغہوبہں یک اہدہاہد وہہی ےہہ۔ 
ہاہن ںیم اھبہی اچہرہہہ، اہاثہرہ، مہ دہرہدہی اہوہر مغ اسگہرہی ےک ذجہاہت رپہوہاہن ڑچہےت ںیہہ، اہریہوہں اہوہر 
ہرغہوبہں ےک دہرہایہن جیلخ مک وہہی اہوہر اہیم اعتہوہن ڑبہات ےہہ۔ہاہیس وہہ ےس اہالہی اعہایہت اک 
ہایہدہی اہوہل اہوہر اہمہ رتہن وہف ہی ایبہن ایک ایگ ےہ ہک اہس ںیم امہل رصہف امہدہاہرہوہں ےک 
ہدہرہایہن وصحمہر وہ رک ںیہن رہاتہ، ہکلب وہہ رغہوبہں کت یھب اتچنہپ ےہ اہوہر اہس یک رگہدہش وپہرہے امسہج 

ہںیم اجہرہی رہیت ےہہ۔ اہہل اعتہی اک اہرہاہد ہےہہ:
ۡم ہ)ہاہرشہ:�ہہ(
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ہ‘ہ‘ہا ہک وہہ )ہامہلہ( اہمتہرہے امہل دہاہرہوہں ی ےک دہرہایہن رگہدہش ہ رکہاہرہےہہ۔ہ’ہ’

 دصہِرہاہوہل اک ومنہہ
ہاہالہم آہا وت اہس وہت اہن ںیم دہمِ ہاسہوہاہت ےک دعتمہدہوہاہل ومہوہد ےھتہ۔ اہریہوہں اہوہر 
ہرغہوبہں یک دہرہایہن وہعی جیلخ اپہی اجہی یھتہ۔ اہری اہین شیع و رشعہت ںیم نگم وت رغہب انہنِ ہہنی 
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ہےک اتحم ج ےھتہ۔ اہالہم ے اہریہوہں ےک دہوہں ںیم رغہوبہں ےس مہ دہرہدہی اک ذجہہ دیہا ایکہ، اہن 
ہےک اکہم آہے اہوہر اہن یک رضہوہرہت وپہرہی رکہے یک رتہبی دہی اہوہر اہےسہاہاکہم دہے ن ےس امہل 
ہرغہوبہں کت ےچنہپہ۔ اہالہی رہاہت اہم وہہے ےک دع اہس یک ایہدہی ذہے دہاہرہی رقہاہر اپہی ہک 
ہامہم رہشہوہں اک ایخہل رہےھہ، اہن یک رضہوہرہںی وپہرہی رکہے اہوہر رغہوبہں اہوہر اتحمہوہں یک افکہت 
ہرکہےہ۔ انچہہچ امہل دہاہرہوہں ےس زہٰوہۃ وہوہل رکہانہاہوہر رغہوہں کت اچنہپہان وکحہت اک اکہم رقہاہر دہا 
ہایگہ۔ اہہل ےک رہوہل ملسو هيلع هللا ىلصہے ب رضحہت اعہذ نب لبجؓ ہو نمی اجیھب وت اہںی وہاہں ےک وہوہں 

ہو اہس یک یھب میلعت دہےن یک دہاہت ہرفہامہیہ:
اہن ےک  امہوہں ںیم دصہہ رفہض ایک ےہ و  اہن ےک  اہن رپ  اہہل ے  ہ‘ہ‘ہاہںیہن ابت ٔوہہک 

ہامہل دہاہرہوہں ےس ایل اجہا ےہ اہوہرہاہن ےک رغ وبہں وہا دہاہاجہا ےہہ۔ ’ہ’
          ہ)ہحیحص اخبہرہیہ:�ہ�ہ�ہ�ہہ،ہحیحص ملسمہ: �ہ�ہہ(

ہاہالہی وکحہت یک اہین ذہے دہاہرہی اچہپہےن اہوہرہاظہِم زہٰوہۃ ےک اہس یک حیحص  اہوہر اکہل لکش 
ہںیم انہذ رکہے اک ہجیتن ہی وہہا ہک امسہج ںیم امہل و دہوہت یک ایہد رپ رفتہق وہافہوہت اک اخہہم وہہایگہ۔ 
ہوہش احہی اعہم وہہی ،ہرغہت اک اہزہاہہ وہہایگہ، دیہاہوہاہرہی لمع اہوہر اکہرہوہاہر ےک ےیل امہوہل اسہزہاہر وہہا 
ہاہوہرہامسہج ےک امہم اہرفہاہد اہابہبِ ہاعہش رفہاہمہ رکہے ںیم گل ےئگ ۔ اہس اک اہاہہر اہس وہاہےع ےس 
ہوہہا ےہ ہک رضحہت اعہذ نب لبجؓ ہے ہفیٔ ہدہوہم رضحہت رمع نب اطخہؓب ےک دہع وکحہت ںیم نمی 
ہںیم وکحہیت حطس رپ وہوہل یک یئگ زہٰوہۃ اک ھچک هصح دہاہرہاہالہہ اجیھب وت رضحہت رمعؓ ہے دہرہاہت ایک 
ہہک مت ے اہےس اقمہی حطس رپہرغہاہوہاسہنی ںیم ویکہں ںیہن رخہچ رکہدہاہ؟ اہوھہں ے وہاہب دہا ہک 
ہاہب اہیہں وہی زہٰوہۃ ےنیل وہاہا ںیہن اچب ےہہ۔ہاہیس رطہح اہومہی ہفی رضحہت رمع نب دبعہاہزعہزؒہےک 
ہدہع ںیم اہن ےک رصمہی وہرہر ے اہںیہن ربخ دہی ہک اہن ےک امہم اہرفہاہد امہل دہاہر وہہےئگ ںیہہ، زہٰوہۃ 

ہوہدصہاہت یک رہم ےنیل وہاہا وہی ںیہن ےہہ۔ 

ہومہوہدہہ دہوہر ںیم املسمہوہں یک احہت زہاہر
ہومہوہدہہ دہوہر ںیم دنہوہاتہن یک حطس رپہدہاھ اجہے وت اعہی اہابہر ےس املسمہوہں یک احہت 
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ہتہب انہہت ہ ےہہ۔ وہہ میلعت ، تحصہ،ہرہوہزہاہرہ،ہرہاکہرہی المہزہوتہں وہریہہ ،ہرہ دیمہاہن ںیم کلم یک 
ہدہرگ ذمہیب و ذہتہیب اہاکہویہں ےس اکہیف ےھچیپ ںیہہ۔ امہی رقہب ںیم رہاکہرہی حطس رپ ایتہر یک اجہے وہاہی 
ہرچ یٹیمک رہوپہرہٹ ے اہن یک رغہتہ، سپ امہدنہی اہوہر ڑھچپہےہن و امنہاہں رکہدہا ےہ اہوہر کلم ےک 
ہفلت وہوہں ںیم اہوہر تیثیحب ومجمہی وپہرہے کلم یک حطس رپ اہن یک یمیلعت ، امسہی اہوہر اعہی احہت 
ہو اہدہاہدہوہاہر یک رہوہین ںیم اظہرہ ایک ےہہ۔ اہرگ ہچ کلم ںیم امہل دہاہر املسمہن یھب اہل احلہظ دعتہاہد ںیم 
ہںیہہ، نکیل اہن اک رہامہہی وپہرہی تلم و اعہی اہابہرہےس اہوہرپہاہاھہے ںیم اکہم ںیہن آہاہ۔ تہب ےس 
ہامہل دہاہر املسمہن شیع وہرشعہت ےک دہل دہاہدہہ اہوہر اہےن آہپ ںیم نگم رہےت ںیہہ۔ و اہتیث املسمہن 
ہاہےن امہل ںیم رغہوبہں اک یھب هصح رہےت ںیہ اہوہر بسح وتہقی اہن رپ رخہچ رکہے ںیہہ، اہن اک اہافہق 
ہاہان ریہمظ اہوہر ریہوصہہ دنب وہہا ےہ ہک ھچک یھب رمثہاہرہںیہن وہہا اہوہر املسمہوہں یک ومجمہی احہت 
ہںیم ھچک یھب دسہاہرہںیہنہاہاہ۔ اہرگ ومہوہدہہ دہوہر ںیم املسمہن  حیحص رطہےق ےس مظنِ زہٰوہۃ اہم رک ںیل 
ہاہوہرہاہاکہِم رہتع ےک اطمہق اہس ےک عمج میسقت یک وصہہ اسہزہی رک ںیل وت اہس ےک اخہرطہوہاہہ اتنہج 
ہربہآہد وہہں ے اہوہر وہہ دصہرہاہوہل یک رطہح اہن یک دہایہوہی ربہوتہں ےس یھب ضیف اہب وہہں ہےہ۔

 زہوہۃ اک اہامہی مظن ولطمہب ےہ
ہامہم اہالہی ابعہدہاہت ںیم اہامہتی یک رہوہح اپہی اجہی ےہہ۔ چنپ وہہت امنہزہں رفہض یک ںیئگ وت 
ہاسہھ ی اہن یک اہامجہت اہدہاہیگ یک یھب اہدی یک یئگہ۔ رہوہزہے رفہض ےیک ےئگ وت وپہرہی اہت و نیعتم 
ہدہوہں ںیم اہک اسہھ رہوہزہے رہےن اک مکح دہا ایگہ۔ جح رفہض ایک ایگ وت اہس ےک ےیل اہک اخہص 
ہاقمہم رپ اہک اخہص ہنیہم اہوہر وہت رقمہر ایک ایگ اہوہر امہم وہوہں ےک ےیل اہس یک اپہدنبہی اہزہم رقہاہر 
ہدہی یئگہ۔ اہرگ رہہصخ و اہاجہزہت وہہی ہک وہہ اهنت ب اچہےہ امنہز ڑپہھ ےہ، ب اچہےہ رہوہزہہ رہھ ے 
ہاہوہر ب اچہےہ جح رک آہے وت اہن ابعہدہوتہں یک اہدہاہیگ اک وہہ اہامہم ہ وہہا و مہ دہےتھ ںیہہ۔ اہامہتی 
ہیک یہی رہوہح زہٰوہۃ ےک اعہےل ںیم یھب اپہی اجہی ےہہ۔ رقہآہن دیجم ںیم امنہز اہوہر زہٰوہۃ اکہذہرک تہب ےس 
ہاقمہامہت رپ اہک اسہھ ایک ایگ ےہہ۔ اہس ےس یھب اہن یک اہامہی اہتی وہاہح رکہان وصقمہد ےہہ، ینعی 
ہسج رطہح امنہز یک اہدہاہیگ امجہت ےک اسہھ رفہض ےہہ، اہیس رطہح زہٰوہۃ یک اہدہاہیگ اہوہرہمیسقت یھب اہامہی 
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ہوطہر رپ وہہی اچہےہہ۔ یسک املسمہن اک اہرفہاہدہی وطہر ےس زہٰوہۃ اہدہا رکہان اہاس ی ےہ ےسیج ریغب امجہت ےک 
ہامنہز اہدہا رکہان ۔ اہدہاہیگ زہٰوہۃ ےک مکح ےک اسہھ فلت اہایہی دتہاہری اتبہی یئگ ںیہہ، الثم زہٰوہۃہدہے رک 
ہیسک رپ اہاسہن ہ اتجہا اجہےہ، اہس ےس دبہہ ا رکشہہی یک وہاہش ہ رہیھ اجہے ،ہومنہد وہامنہش اہوہر 

ہرہاہاکہرہی ےس اچبہاجہےہ، وہریہہہ۔ زہٰوہۃ اک اہامہی اظہم اہاسہن و اہن امہم رخہاہویہں ےس اچبہا ہےہہ۔
ہومہوہدہہ دہوہر ںیم املسمہوہں و اعہم وطہر رپہزہٰوہۃ ےک اہامہی مظن یک اہتی اک اہاسہس ںیہن ےہہ، 
ہاہیس ےیل اہن یک رطہف ےس اہس ےک ایقہم یک وعشہرہی وہش یھب ںیہن وہہیہ۔ و وہش احہل املسمہن 
ہاہک دہین رفہہض ھجمس رک ز ٰوہۃ اہدہا رکہان اچہےت ںیہ اہن یک اہک ڑبہی دعتہاہد اہین دہوہت اک کیھٹ کیھٹ 
ہاسہب رک ےک زہٰوہۃ ںیہن اکہیت اہوہر و وپہرہا وپہرہا اسہب رک ےک زہٰوہۃ اک ےتل ںیہ اہن یک اہرثہت 
ہاہس رہم و اہین وہاہب دہد رپ رخہچ رک یتیل ےہہ۔ اہن یک رطہف ےسہہی وہش ںیہن وہہی ہک مّظنم 
ہرطہےق ےس ز ٰوہۃ یک رہںی عمج یک اجہںی اہوہر وصہہ دنبہی ےک اسہھ نیعت ہنیعتم اصمہرہف ںیم اہںیہن 
ہرخہچ ایک اجہےہ۔ ومہاہان اہوہاہالہم آہزہاہدؒ ہے زہٰوہۃ ےک اہامہی مظن رپ تہب زہوہر دہا ےہ اہوہر اہےس رہی 

ہوطہر رپ ولطمہب و نسحتسم رقہاہر دہا ےہ ۔ رفہامہے ہںیہہ:
ہ‘ہ‘ہاہرگ املسمہن آہج اہوہر ھچک ہ رکہں ، رصہف زہٰوہۃ اک اعہہل ی اہاکہِم رقہآہن ےک اطمہق دہرہت 
ہرک ںیل وت ریغب یسک اہل ےک دہوہٰی ایک اجہات ےہ ہک اہن یک امہم اہامہی الکشمہت و اصمہب 
ہاکہل وہد وخبہد دیہا وہہاجہے ا ۔ہنکیل تبیصم ہی ےہ ہک املسمہوہں ے ا وت اہاکہم رقہآہی 
ہیک لیمعت ک ملق رتہک رک دہی ےہ ،ہا رھہلمع یھب رک رہےہ ںیہ وت اہس رطہح ہک یف اہتقی 

ہلمع ںیہن رک رہےہ ںیہہ۔ ’ہ’ہ)ہرتہامجہن اہرقہآہن ، اسہہی اہڈیہیہ، یئن دہیلہ، �ہ�ہ�ہ�ہہ، �ہہ/ �ہ�ہ�ہہ۔�ہ�ہ�ہہ(

ہزہٰوہۃ اک اہامہی مظن دنہوہاتہن ےسیج کلم ںیم یھبہ، اہجہں املسمہن اہتی ںیم ںیہہ، اہم وہہان 
ہاچہےیہ۔ ومہاہان آہزہاہد ے اہس اجہب وتہہ دہاہے وہہے اھکل ہےہہ:

ہ‘ہ‘ہوہوہں ے ھجمس ایلہ، زہٰوہۃ اکہےن اک اعہہل اہس ےک وہا ھچک ںیہن ےہ ہک وہد اسہب رک ےک 
ہاہک رہم اکہل ںیل اہوہر رھ سج رطہح اچہںیہ وہدہی رخہچ رک ڈہاہںیل ، احہاہں ہک سج زہٰوہۃ 
ہیک اہدہاہیگ اک رقہآہن دیجم ے مکح دہا ےہ اہس اک ًاعطق ہی رطہہق ںیہن ےہ اہوہر املسمہوہں یک و 
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ہامجہت اہین زہٰوہۃ یسک اہنیِ زہٰوہۃ اہتی اہامہل ےک وہاہے رکہے یک ہگج وہد ی رخہچ رک 
ہڈہاہیت ےہ وہہ دہدہہ و دہاہہت مکحِ رہتع ےس اہرحہاہف رکہی ےہ اہوہر ًانیقی دنعہاہہل اہس ےک 

ہےیل وہاہب دہہ ہوہہیہ۔
ہاہرگ اہک اجہے ہک دنہوہاتہن ںیم اہالہی وکحہت ومہوہد ںیہنہ، اہس ےیل املسمہن وبجمہر 
ہوہہےئگ اہوہر اہرفہاہدہی وطہر رپ رخہچ رکہے ےگل وت رہًا وہًال ہی ذعہر ومسمہع ںیہن وہہاتہ۔ اہرگ 
ہاہالہی وکحہت ےک دقفہاہن ےسہہع رتہک ںیہن رک دہا ایگہ، سج اک ایقہم اہامہم و اطلسہن یک 
ہومہوہدہی رپ ومہوہف اھتہ،ہوتہرہزہٰوہۃ اک اظہم ویکہں رتہک رکہدہا اجہےہ؟ سک ے املسمہوہں 
ہےک اہھ اہس اہت ےس اہدنہھ دہے ےھت ہک اہےن اہالہی اعہالمہت ےک ےیل اہک اہریہبخت 
ہرکہںیلہ، ا اہک رہزہی تی اہامہل رپہقف وہ اجہںیہ، ا  اہالً وہیس ی اہںین انبہںیل یسیج 
ہے امشہر ری رضہوہرہی اہوتہں ےک ےیلہ، ہکلب ضعب احہوتہں ںیم دبہع دحمہاہت ےک ےیل اہوھہں 

ہے اج اجب انب ی ںیہہ۔ہ’ہ’ہ)ہرتہامجہن اہرقہآہنہ، �ہہ/�ہ�ہ�ہہ۔�ہ�ہ�ہہ( 

ہ‘ہدیہاہوہاہرہی رقفہاہ’ ںیم میسقتِ زہٰوہۃہیک رضہوہرہت
ہاہومہاہل ِہزہٰوہۃ ےس اہدہہ اہاھہے وہاہے رقفہاہء وہاسہنی یک ایہدہی وطہر رپ دہوہںیم ںیہہ: 
ہاہک وہہ ن یک اعہی احہت اہاہہی ہتسخ وہہی ےہہ، اہن ےک اپہس زگہرہاہوہاہت اک وہی ذہرہہع ںیہن 
ہوہہاہ۔ وہہ انہن ہنی ےک اتحمہج وہہے ںیہہ، ےسیج وہڑہےہ، اہاپہچہ، ذعمہوہرہ، رہضہ، ویہہ اہوہر اہاہہی 
ہرغہب اہرفہاہدہ۔ہاہںیہن و ھچک دہا اجہاہےہ وہہ اہن یک ایہدہی رضہوہرہوتہں ںیم رخہچ وہ اجہا ےہہ۔ اہےس 
ہوہوہں و ری دیہاہوہاہرہی رقفہاہء )Non Productive Poors(ہاہک اجہا ےہہ۔ دہوہرہے وہہ وہگ 
ہںیہ ںیھنج امسجہی وطہر رپہوہی ذعہر ںیہن وہہاہ، نکیل رہامہہی ہ وہہے یک وہہ ےس وہہ وہی اکہرہوہاہر 
ہںیہن رک ےتکسہ۔ اہرگ اہںیہن ھچک رہم رفہاہمہ رکہدہی اجہےہ، وہی نیشم ا اہوہزہاہر رخہدہرک دہے دہا اجہےہ، 
ہا وہی رنہ اھکسہدہاہاجہے وت وہہ اہےن ریپہوہں رپ ڑھکہے وہ ےتکس ںیہ اہوہر اہےن نيقلعتم یک افکہت رک 
ہےتکس ںیہہ۔ اہےس وہگ دیہاہوہاہرہی رقفہاہء )Productive Poors( الہکہے ںیہہ۔ ومعہًا دہاھ ایگ ےہ 
ہہک اہومہاہلِ ہزہٰوہۃ اک اغہب هصح ری دیہاہوہاہرہی رقفہاہء ںیم میسقت وہ اجہا ےہ اہوہر امہل دہاہر املسمہوہں یک 
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ہوت ہ دیہاہوہاہرہی رقفہاہء یک رضہوہرہاہت یک لیمکت یک اجہب ںیہن وہہیہ۔ رہوہل اہہل ملسو هيلع هللا ىلصہےک اہک لمع 
ہےس وہاہح وہہا ےہ ہک دیہاہوہاہرہی رقفہاہء و وہدہلی انبہے یک یھب وعشہرہی وہش وہہی ہاچہےیہ۔

ہرضحہت اہس نب امہکؓ ایبہن رکہے ںیہ ہک اہک صخ ے یبن ملسو هيلع هللا ىلصہیک دخہت ںیم احہرض 
ہوہہرک دہتِ ہوہاہل دہرہاہز ایکہ۔ آہپ ے اہس ےس دہرہاہت رفہامہاہ: ‘ہ‘ہایک اہمتہرہے رھگ ںیم وہی زیچ 
ہںیہنہ؟ ’ہ’ہاہس ے وہاہب دہاہ: ‘ہ‘ہاہک اچہدہر ےہہ، سج اک ھچک هصح مہ اھچبہے اہوہرہڑہےت ںیہ اہوہر اہک 
ہایہہ ےہہ، سج ےس اپہی ےتیپ ںیہہ۔ہ’ہ’ آہپ ؐہے رفہامہاہ:ہ‘ہ‘ہدہوہوہں ے آہوہ۔ ’ہ’ہوہہ اہںیہن ے رک آہا 
ہوتہآہپ ے اہالعہن ایکہ: ‘ہ‘ہاہن دہوہوہں و وہن رخہدہے اہ؟ ’ہ’ہاہک صخ ے اہک دہرہمہ تمیق اگلہیہ۔ 
ہآہپؐ ہے رفہامہاہ: ‘ہ‘ہاہںیہن اہک دہرہمہ ےس زہاہدہہ ںیم وہن رخہدہے اہ؟ ’ہ’ہدہوہرہا صخ دہو دہرہمہ دہےن 
ہرپ ایتہر وہہایگہ۔ آہپ ے اہس ےس رفہامہاہ: ‘ہ‘ہاہک دہرہمہ ےس اھکہے اک اسہامہن رخہد رک رھگ وہاہوہں و 
ہدہے آۂو اہوہر دہوہرہے دہرہمہ ےس اہک اہلکہڑہی رخہد رک ریہے اپہس اہؤ ہ۔ہ’ہ’ہو ہ صخ اہلکہڑہی رخہد 
ہرک اہاہوت آہپ ے اہس ںیم اہےن دہت ابمہرہک ےس دہہت اگلہاہ،ہرھ رفہامہاہ:ہ‘ہ‘ہاجہؤ ہ، اہس ےک ذہرہےع 
ہڑکہاہں اکہو اہوہر وچیبہ، ںیم ںیہمت دنپہرہہ دہن کت ہ دہوھہںہ۔ہ’ہ’ہاہس صخ ے اہاس ی ایکہ۔ اہےس دہس 
ہدہرہمہ احہل وہہےہ۔ اہس ے اہس رہم ےس ےننہپ ےک ےیل ڑپکہا اہوہر اھکہے ےک ےیل ہّلغ رخہدہاہ۔ وہہ 
ہرہوہل ملسو هيلع هللا ىلصہیک دخہت ںیم احہرض وہہا وت آہپ ے رفہامہاہ: ‘ہ‘ہہی اہمتہرہے ےیل اہس ےس رتہب ےہ ہک 
ہمت دہتِ وہاہل دہرہاہز رکہو اہوہر ہی زیچہرہوہِز ایقہت اہمتہرہے رہچہے رپہدہےب یک لکش ںیم اظہرہ وہہ۔ 
ہ)ہننس اہی دہاۂوہدہ، اتکہب اہزہٰوہۃہ، �ہ�ہ�ہ�ہہ، ننس اہنب امہہہ، اہوہاہب اہاجہرہاہتہ، �ہ�ہ�ہ�ہہ، دنسم اہدمہ، �ہہ/ �ہ�ہ�ہہ( 

ہرصہی میلعت احہل رکہے وہاہے ہبلط رپہیھب رخہچ ایک اجہے
ہومہوہدہہ دہوہر ںیم زہٰوہۃ اک ڑبہا هصح دہین دہاہرہس ےک رغہب و انہدہاہر ہبلط یک رضہوہرہاہت رپ 
ی�ن یک امجہت  ہرخہچ وہہا ےہہ۔ امہہِ ہرہاضہن ںیم رقتہابً ہرہ وھچہے ڑبہے دہرہےس ےس رفسہاہء و محصل�
ہیتع اہوہر ڑبہے رہشہوہں اک رہخ رکہی ےہ اہوہر اہاحہِب رثہوہت املسمہوہں ےس رہوہع رک ےک اہےن 
ہاہےن دہرہےس ےک ےیل دنچہہ وہوہل رکہی ےہہ۔ اہن دہاہرہس ےک اسہاہہ اصمہرہف اک ڑبہاہهصح زہٰوہۃ یک 
ہد ںیم احہل وہہے وہاہی رہوہم ےس وپہرہا وہہا ےہہ۔ ہی حیحص ےہ ہک ہی دہاہرہس تلم یک اہمہ رضہوہرہت 
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ہوپہرہی رکہے ںیہہ۔ اہرگ ہی ہ وہہے وتہتلم اہین دہین و ذہتہی انشہت وھک یتھٹیبہ۔ اہس ےیل زہٰوہۃ 
ہوہدصہاہت اک ہی رتہبہن رصمہف ںیہ ۔ نکیل اسہھ ی ومہوہدہہ دہوہر ںیم اہس یک یھب رضہوہرہت وسحمہس 
ہوہہی ےہ ہک اہومہاہِل زہٰوہۃ ےس رصہی میلعت احہل رکہے وہاہے رغہب و قحتسم ہبلط یک یھب امہی 
ہاہدہاہد یک اجہے ۔ دجہد اہوہر رصہی ولعہم ےک ومہوہدہہ دہوہر ںیم وہعی اہق وہا وہ ےئگ ںیہہ۔ ڈیمہلکہ، 
�رہگہ، زہرہاہتہ، ویپمکہرہ، اسہسن وہریہہ یک تہب یک اہںی ںیہہ۔ اہن ولعہم ںیم املسمہوہں 

ن � ج�ی�ئ �
ہا�ن

ہاک انہبس اعہیم اہوہر یکلم دہوہوہں وحطسہں رپ اہاہہی مک ےہہ۔ رغہت اہوہر وہاسہل یک دہم رفہاہیم یک انبہرپ 
ہملسم ہبلط ہی ولعہم احہل ی ںیہن رک اپہے اہوہر و احہل رکہے ںیہ وہہ آہے ںیہن ڑبہھ اپہےہ۔ 
ہرضہوہرہت ےہ ہک اہن ولعہم یک لیصحت ےک ےیل ملسم ہبلط یک تمہ اہزہاہی یک اجہے اہوہر اہومہاہِل زہٰوہۃ 

ہےس اہاکہرہپ یک لکش ںیم اہن یک اہدہاہد یک ہاجہےہ۔
ہاہالہی ہطقنٔ ہرظہےس رہ وہہ ملع وہرعہت اہیہ اک ذہرہہع ےنب اہوہر اہس ےس قلخِ دخہا و اہدہہ 
ہیھب ےچنہپ ،ہاہس اک وصحہل ولطمہب و نسحتسم ےہہ۔ اہس اعہےل ںیم دہین دہرصہی یک دیق دہرہت 
ہںیہنہ۔ دہین ملع اہرگ انہم و ومنہد امکہے اک ذہرہہع نب اجہے وتہوہہ انہومہد ےہ اہوہر رصہی ملع اہرگ رقتہِب اہیہ 
ہاک ذہرہہع نب اجہے اہوہر انہع وہ وتہوہہ ومہد ےہہ۔ اہس ےیل رصہی ولعہم احہل رکہے وہاہے رغہب 

ہہبلط وہیھب نیقحتسمِ زہٰوہۃ یک رہفہت ںیم اہل رکہانہوہت اک ہاقہاہےہہ۔
ہ‘ہیف لیبس اہہل ’ہیک د ںیم وتہعی 

ہاصمہرہِف زہٰوہۃ ںیم ےس اہک رصمہفہ‘ہیف لیبس اہہل ’ہےہہ۔ ومہوہدہہ دہوہر ںیم اہس یک ریبعت و 
�ی�یق ’ہ)ہینعی اہس دہو دحمہوہدہرت رکہےہ( 

ن
ص
ت
ہرشہح ںیم نیت مسق یک آہرہا اپہی اجہی ںیہ ۔ املعہء یک اہرثہت ‘�

ہیک اہل ےہہ۔ وہہ یف لیبس اہہل و رکسعہی اہجہد ےک ٰینعم ںیم ےتیل ںیہہ۔ اہن اک انہک ےہ ہک دصہرہاہوہل 
ہےس اہب کت امہم دحمہنیہ، رسفمہنہ، اهقف ء ےس یہی وقنمہل ےہہ۔ وہا اہس رپ اہت اک اہامجہع ےہہ۔ 
ہضعب املعہء میمعت )ہینعی اہس د وہوہعی رت رکہے (ہےک اہل ںیہہ۔ وہہ اہس ےس امہم ‘ہوہوہِه ریخ ’ رہاہد ےتیل 
ہںیہ اہوہر رہ اہےھ اکہم و زہٰوہۃ اک رصمہف رقہاہر دہےت ںیہہ۔ املعہء اک اہک رسیتہا ہقبط یھب ےہہ، سج ے 
ہنیب نیب یک رہاہہ اہایہر یک ےہہ۔ وہہ ہ وت اہیس میمعت یک اہل ےہ و دہن ےک انہم رپ وہہے وہاہے رہ اکہم 
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ہو طیحم وہ اہوہر ہ اہس ےک زنہدہک ا یس یگنت ےہ ہک اہس رصمہف ےک تحت امہِل زہٰوہۃ وہاتہل ےک العہوہہ 
ہاہایہے دہن ےک یسک اکہم رپ رخہچ ہ ایک اج ات وہہ۔ اہن ےک زنہدہک اہجہد اہالہح اک وصقمہد وچہں 
ہہک اہالعہے ۃملک اہہل ےہ اہوہر ہی اکہم سج رطہح اتہل ےس وہہا ےہہ، اہیس رطہح دہاہویہں یک ایتہرہی 
ہاہوہر اہن یک دہد اہوہر اعتہوہن ےک ذہرہےع دہوہت اہٰی اہہل اہوہر اہاہت دہن ےس یھب وہہا ےہہ۔ ذہلہا 
ہدہوہوہں رطہےق اہجہدہی ےک ںیہہ۔ اہالہم رپہآہج دحلمہنہ، وہیہد و اصنہرہی اہوہر دہانہِن دہن یک رطہف 
ہےس رکفہی اہوہر اقعہدہی ےلمح وہہرہےہ ںیہ اہوہر دہوہرہوہں یک رطہف ےس اہںیہن امہدہی اہوہر ونعمہی دہد ل 
ہرہی ےہہ۔ اہن احہاہت ںیم اہاہہی رضہوہرہی ےہ ہک املسمہن اہن اک اقمہہل اہیہ ایھتہہرہوہں ےس رکہں 
ہن ےس وہہ اہالہم رپ ےلمح رکہے ںیہہ۔ اہس رہاہے ےک احہنی یف لیبس اہہل و اہجہد یف لیبس اہہل 
ہےک ٰینعم ںیم ےتیل ںیہ ،ہنکیل اہن ےک زنہدہک اہجہد اہےن دہرہاجہت اہوہر رہاہل ےک اہابہر ےس رکفہی 
ہوہتی اک یھب وہہا ےہ اہوہرہرظہی وہرکفہی یھبہ۔ رغہض اخہًات اہالعہے ۃملک اہہل ےک دصقم ےس یک یئگ 
ہرہ ّدجہوہدہ رپ ‘ہیف لیبس اہہل ’ہاک اہالہق وہہاہ۔ہ)ہلیص ےک ےیل المہہظ ےیجیک ،ہہل هقف اہالہیہ، اہی رشلبپہز 
ہیئن دہیلہ۔ �ہ�ہ�ہ�ہہ، زجہء دہوہمہ، زہٰوہۃ ےک اصمہرہف ، ومہاہانہقی اہدم وتسبہیہ، هبتکم رحہا ونھکلہ، �ہ�ہ�ہ�ہہ، اہالہی هقف اہڈیہی ، ہکم 

ہرکہہ ےک یہقف  ےلصیف ،ہعب دہوہمہ،�ہ�ہ�ہ�ہہءہ(

ہذمہوہرہہ ونیتہں آہرہاہء ںیم ےس رسیتہی رہاہے ومہوہدہہ احہاہت ںیم اہِل رتہحی ےہہ۔ اہس یک 
ہرہوٗ ےس اہالہم رپہاخہنی یک اجہب ےس ےیک اجہے وہاہے اہرتہاہاہت اک وہاہب دہےن اہوہر اہالہی 
ہامیہت ےک انہر ںیم شیپ رکہے ےک دصقم ےس اہم ےیک اجہے وہاہے یملع وہیقی اہدہاہرہے اہوہر 
ہاہالہم اہوہر املسمہوہں یک ہیبش اگبہڑہے یک ذمہومہم وہوشہں اک وتہڑ رکہے ےک ےیل ذہرہاہعِ اہالہغ ےک 

ہرہاہز یھب زہٰوہۃ اک رتہبہن رصمہف ہںیہہ۔
 ‘ہیف اہرہاہب ’ہیک رصہی ریبعت

ہزہٰوہۃ اک اہک رصمہف ‘ہیف اہرہاہبہ’ ےہہ۔ اہس اک بلطم ےہ رگہدہںی ڑھچہاہانہ۔ املعہء ے 
ہاہس ےس الغہومہں و آہزہاہد رکہاہان رہاہد ایل ےہہ۔ زنہوہِل رقہآہن اپہک ےک زہامہے ںیم اہاسہوہں و الغہم 
ہانبہے یک حیبق رہم ومہوہد یھت ۔ہاہاسہن اہےن ی ےسیج اہاسہوہں ےک ےضبق ںیم رہےت ےھت اہوہر اہن ےس 
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ہاجہوہرہوہں یک رطہح اکہم ایل اجہا اھتہ۔ اہالہم ے اہںیہن آہزہاہد رکہے یک رتہبی دہیہ۔ دہوہرہوہں ےک 
ہےضبق ےس اہںیہن آہزہاہدہرکہاہے و اکہِرہوہاہب رقہاہر دہا اہوہر اہس اکہم و زہٰوہۃ یک رہم رخہچ رکہے ےک ےیل 
ہاہک رصمہف رقہاہر دہاہ۔ اہب ب ہک دہای ےس الغہی اک اخہہم وہ ایگ ےہہ،ہضعب املعہء یک رہاہے ےہ ہک 

ہہی د ومہوہف وہہیئگ ہےہہ۔
ہومہوہدہہ دہوہر ںیم دنہوہاتہن ںیم املسمہوہں ےک ےیل احہاہت اہےن تخس وہہےئگ ںیہ ہک 
ہرصمہِف زہٰوہۃ ‘ہیف اہرہاہب ’ہیک یئن ریبعت یک رضہوہرہت وسحمہس وہہی ےہہ۔ ملسم وہوہاہن ڑبہے امیپہے  
ہرپ رہاہیت دہتش رگہدہی اک اکشہر ںیہہ۔ ے ایہد اہوہر وھجہے اہزہاہامہت اگل رک اہںیہن ولیجہں ںیم دنب 
ہرک دہا اجہا ےہہ۔ فلت دہاعہت ےک تحت اہن ےک الخہف اہم ےیک اجہے وہاہے دقمہامہت اک وطہل 
ہہلس اتلچ ےہہ۔ہامہی اہاطہت ہ وہہے یک وہہ ےس اہن یک حیحص رطہےق ےس ریپہوہی ںیہن وہ اپہیہ، 
ہسج یک انبہرپ وطہل رعہے کت اہن یک رہاہی ںیہن وہ اپہی اہوہر اہن یک وہاہی ےکہیتم اہاہم لیج یک 
ہوعہںی ےتلیھج وہہے زگہر اجہے ںیہہ۔ اہن وہوہاہوہں یک احہت زہامہۂ دقہم ےک الغہومہں ےس دبہرت 
ہوہہی ےہہ۔ وہہ اہین ولگہالخہی ےک ےیل وہی دتہری ںیہن اپہےہ۔ اہےس ولظمہم اہوہر ے اہسہرہا اہرفہاہد یک 
ہرہاہی ےک ےیل اہوہی اچہرہہ وہی رکہانہ، اہن ےک دقمہامہت یک ریپہوہی رکہانہ، اہںیہن دیقہوہدنب ےس اکٹھچہرہا 
ہدہاہان اہوہر اہن یک الفہح و وہبہد ےک دہرگ اکہم اہاجہم دہا وہت اک اہمہ اقہا ےہ اہوہر اہس ںیم زہٰوہۃ یک رہم 

ہاہامعہل یک اجہیت ہےہہ۔
ہزہٰوہۃ اک اہامہی اظہم اہم رکہان دنہوہاتہی املسمہوہں ےک ےیل ومہوہدہہ دہوہر یک اہک اہمہ 
اسہھ میسقت  دنبہی ےک  ہوہر وصہہ  ا اہےس مظ رطہےق ےس عمج رکہے  ےہہ۔  ہرضہوہرہت 
ہرکہے ہےس اہن ےک تہب ےس اعہی اسہل ل وہ ےتکس ںیہ اہوہر وہہ اہس یک دہویہی ربہوتہں ےس 

ہرہہہ وہر وہ ےتکس ہںیہہ۔
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