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 رحِف اول 

ےنم ٓاےت یہ۔ ان اسملئ رہ روز تن ےئن اسملئ اور زجنلیچ اسںیم  ااسنین اعمرشہ لسلسم اراقت ذپری ےہ سج  

اوسیکںی دصی ںیم زدنیگ تہب ں اک اعشر وہات ےہ۔یہ زدنہ وقوماور ان ےک اپے دار لح کت انچنہپ  ےس ربند ٓازام وہان  

زایدہ زیت راتفر وہ یکچ ےہ اور ذہتیبی و دمتین حطس رپ اس دقر زیتی ےس دبتایلیں وہ ریہ یہ ہک اس ےس ےلہپ اس اک وصتر  

( نب یکچ ےہ۔ فلتخم اقثوتفں ےک ابیمہ اعتلم  Global Villageیھب ںیہن ایک اج اتکس اھت۔ وپری داین اکی اعیمل اگؤں )

اک   ان اسملئ  اوراپاتسکین امہرے ےیل  احل ںیم ہب تیثیح املسمن  اس وصرِت  ایل ےہ۔  ےس یھب ےئن اسملئ ےن منج 

اگیہ یھب  ادراک اور رھپ ان رپ اعاملہن وغر و رکف انزگری ےہ۔ ولعم االسہیم ےس واہتسب الہ ملع اور ہبلط وک ان زجنلیچ ےس ٓا

رضوری ےہ اور اس ےک اسھت اسھت ان ےک لح ےک ےیل دیجنسہ اکوںیش یھب الزم یہ ویکں ہک ںیمہ دجدی زجنلیچ اک لح 

 ہب رہ احل االسیم رشتعی ےک دارئے ںیم رےتہ وہےئ یہ التش رکان ےہ۔

اونپ ویین وریٹس     اک  اپاتسکنہن رصف  وکالعہم اابقل  ادارہ    ابس ےس ڑب  لب ہک اایشی  وج   ےہ  میلست ایک اجات   یمیلعت 

ےک اپیسیل اسز وفرزم وک اس اک ہب وخیب ااسحس ےہ اور ایس ےیل ان  اجہعم  ازعاز ےک اسھت اسھت اکی ذہم داری یھب ےہ۔

اپاتسکن یک ونوجان لسن وک ایسی میلعت ایہم یک اجےئ وج اںیھن االسیم ذہتبی و دمتن ےک یک ہشیمہ ہی وکشش ریہ ےہ ہک  

وانشس رکاےئ     اتیمہ ےسورےث یک  اشن دار
ُ
۔  مہ ٓاگنہ رےھکاضف ےس یھب  رکفی  رصعِ احرض یک  اس ےک اسھت اسھت  اور  ر

یک  اخط اس  اسی     ںیم  رپورگازم  ہن رصف  اشلم    اضمنیم   اجہعم ےک فلتخم یمیلعت  وخد    اقثتف ےیک ےئگ یہ نج ےس 

اعمرص  ۂبعش رکفِ االسیم اترخی و اقثتف اک وکرس          ۔ وہں رکفی یگتخپ یک امضتن یھب اطع رکےت  وہ  دیپا وہ لب ہک  اامتعدی  

اور اعیمل حطس  ۔ اس ےس  وپرا رکات ےہ    دمعہ طےقی ےس ان اقمدص وک تہب االسیم رکفی اسملئ  ہبلط وک ہن رصف وقیم 

اور اقلب لمع لح کت ےنچنہپ یک ادعتساد ںیم   یھب  ےک ون ہب ون رکفی زجنلیچ ےس ٓایہگ احلص وہ یگ لب ہک ان ےک اشیف 

ںیم  رکف و رظن یک وتعس اور ااسحِس ذہم داری وک ااجرگ رکےن ںیم   و اطابلتہبلطوکرس  ہیےہ ہک   واقثدیمِاُ  ۔ ااضہف وہ اگ 

اگ   ادا رکے  وپر رکدار  واقر احبل رکےن ںیم دمد ےلماس ےس    اور  رھب  اانپ وھکای وہا  وک  ۂبعش رکفِ دصرِ    یگ۔  تلمِ االسہیم 

دخاودن رکمی ان یک    ےہ۔ےک القئ  نیسحت و ربتکی  اکوش رپ    یملعاس  وکرس یٹ  وپری  اور ان یک  االسیم اترخی و اقثتف  

   .رکفی دخامت وک نسح وبقل اطع رکے اور زمدی وتاقیفت ےس رہبہ دنم رفامےئ۔ ٓانیم

 

 ایض  اویقلم دمحم  رپورسیف ڈارٹک  

 ( خیش ااجلہعم )
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 می قت 

اک اینبدی وہفیظ ااسنن وک اشنمے اخقل ےک اطمقب زدنیگ رسب رکےن ےک طےقی ےس ٓااگہ رکان  دنی و ذمبہ  

ےہ۔ نکیل زدنیگ رکان تہب دیچیپہ اکم ےہ ویکں ہک سج اموحل ںیم ااسنن یج راہ ےہ وہ لسلسم دبتویلیں یک زد ںیم ےہ؛  

 ہب وقل اابقل: 

 ابثت اک ریغت وک زامےن ںیم ےہ 

اُرھبات ےہ ہک ذمبہ اس ریغت ذپری زدنیگ ےک اقتوضں ےس ویکں رک دہعہ  ہی وسال  رپ ایس ےس ذنہ و رکف یک حطس 

ربٓا وہ اتکس ےہ ہک ذمبہ وت ھچک ےگل دنبےھ اقعدئ و روسم یک اپدنبی رپ ارصار رکات ےہ بج ہک اعمرشیت زدنیگ ںیم رہ ہظحل  

ذمابہ ےک امدنن ضحم    درگی  ںیہی دنیِ االسم ےک امکل و اجتیعم یک تقیقح اسےنم ٓایت ےہ وج    ۔ریغت و دبتل وہ راہ ےہ

رکف و لمع ےک امتم وگوشں وک طیحم ےہ۔ اس ںیم ہن دویامالیئ رظنایت،  اجدم اوصولں اور دنچ وصخمص رایمست ےک اجبے  

ہی وتازن    اسملئ اک لح یھب شیپ رکات ےہ۔  رصف رواحین اطمابلت یک لیمکت اک اسامن وموجد ےہ لب ہک ہی امدی داین ےک

 اور ادتعال اکانئت ےک یسک دورسے اظنم ای ذمبہ ںیم ںیہن اپای اجات۔ 

االسیم امیلعتت ےک دو ولہپ یہ: اکی ہصح وہ ےہ وج اکلم اوتساری اک احلم ےہ اور اس ںیم یسک مسق یک دبتیلی 

ااکحام اور مکحم  و تنس ےک یعطق  ہی اتکب  وہیت۔  اشلم یہ؛  واعق ںیہن  االخایقت  اور  ابعدات  ت یہ نج ںیم اقعدئ، 

 اعمالمت اور اومرِ اامتجیع ےک اینبدی اوصل یھب ان ںیم اشلم یہ۔ 

و زامہن یک دبتویلیں ےک اسھت مہ ٓاگنہ وہےن یک  اور احالت  دار  وہ ےہ وج کچل  رشیع دہاایت اک دورسا ہصح 

الصتیح راتھک ےہ۔ اس ںیم رعف و اعدت یک راعتی ےس انمبس وصرںیت اایتخر یک اج یتکس یہ ہب رشےط ہک وہ رشتعی  

 ایس وک ااہتجد ےس ریبعت ایک اجات ےہ۔رے ںیم یملع احموےک یعطق اوصولں اور مکحم اضوطبں ےس اصتمدم ہن وہں۔ 

میلعت، دمتن، ایستس، تشیعم، اقونن، امسج اور ایسفنت ےس قلعتم ےئن اعمالمت اک قلعت ایس دورسی مسق  

و رکف ہشیمہ   الہ ملع  اس ابت یک وگاہ ےہ ہک ذموکرہ ونتیع ےک ویضقں ںیم  ےس ےہ۔ امہری وچدہ وس اسہل یملع اترخی 

درالص    ذاخرئ اقلب رخف اور میظع ااشلن    ہقفِ االسیم ےک ملع الکم اور  یک انب رپ ٓارا شیپ رکےت رےہ یہ۔    ااہتجد و اابنتسط 

 ۔ یہ  ںیم ووجد ذپری وہےئ  جیتن   فلتخم زامونں ےک رکفی اسملئ رپ ااہتجدی وغر و رکف یہ ےک 
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یک وموجدہ دور ںیم رکفی اسملئ یک دعتاد ںیم ےب انپہ ااضہف وہا ےہ ویکں ہک دمتین رتیق اور اسسنئ و انکٹولیج  

درایوتفں ےن اکی یئن داین وک منج دای ےہ سج ںیم وساالت یک ونتیع اور زجنلیچ یک ینیگنس تہب ڑبھ یئگ ےہ۔ ان احالت ںیم 

ایں یھب ےلہپ ےس ںیہک زایدہ وہ یئگ یہ۔ ارگ ان فلتخم اونلع اسملئ اک یلست االسیم ولعم ےک ہبلط اور نیققحم یک ذہم دار

شخب لح شیپ ہن ایک ایگ وت ذمبہ وک اعمرشے ےس قلعتم رانھک نکمم ںیہن رےہ اگ ویکں ہک دجدی ذنہ وک ہب رہ احل ان اک  

 یفشت ٓازیم وجاب دراکر ےہ۔

اہ ےہ ہک یمیلعت اصنب ںیم اسی اضمنیم اشلم ےیک اجںیئ وک ہشیمہ ہی ااسحس ر   ۂبعش رکفِ االسیم، اترخی و اقثتف

ےک  اعمرص االسیم رکفی اسملئنج ےس رصعِ وموجد ےک اقتوضں ےک اطمقب ہبلط یک رکفی رتتیب اک دہف وپرا وہےکس۔  

 االسہیم یک حطس رپ شیپ ایک اج راہ  ونعان ےس ز
ِ
اس ںیم    ۔ےہ ریِ رظن وکرس یھب ایس ولہپ وک دمِ رظن رےتھک وہےئ یب اسی ولعم

دورِ احرض ےک ان امتم امہ اسملئ اک اامجیل اعترف رکاای ایگ ےہ وج اس وتق رکفی وحاےل ےس ثحب و صیحمت ےک اقتمیض  

یہ۔ اس وکرس ےک اطمےعل ےس ہبلط وک ہن رصف دجدی زجنلیچ اک ادراک احلص وہ اگ لب ہک ان ےک لح و وشکد ےک ےیل  

  ومعق یھب ےلم اگ۔ یملع و رکفی الصوتیحں ےس ٓاراہتس وہےن اک

رکب دصقی ےن ڑبی اجں اشفین اور نت دیہ اس وکرس یک رتبیت و دتونی اک رفہضی ڈارٹک احظف اطرہ االسم اور دمحم اوب 

رمنیبت ےن ااسنین وقحق ےس ےل رک اقونین، وک اپۂی لیمکت کت اچنہپای ےہ۔   ڑبی لیلق دمت ںیم اس  اور ےس رس ااجنم دای ےہ  

 ذہتبِی احرض یک دیپا رکدہ اسیسنئ االخیق، ایسیس، ااصتقدی، امسیج اور اعیمل اسملئ وک وموضِع ثحب انبای ےہ۔ ان ےک العوہ  

ت ہنکمم وجاابت رپ یھب روینش ڈایل ےہ۔ ان وموضاعت رپ ارگہچ تہب لیصفت ےس ثحب و رظن یک رضور دحتایت اور اس ےک  

اتکب یھب دیفم رےہ یگ۔ وتعق ےہ لمجم    ےہ سج ےک ےیل یئک اتکںیب دراکر یہ اتمہ ادتبایئ اعترف ےک ےیل اس طح یک

وکرس  ہی  ۂ  ہک 

ب

   طل
ِ
رپ یملع   ولعم اور رکفی ابمثح  وہ دجدی ذہتیبی  اور  اگ  رکاےئ  وانشس 

ُ
ر ٓاافق ےس  وک ےئن رکفی  االسیم 

 .السعی منا واالتمام من للا اگم زن وہ ںیکس ےگ۔  اکمےمل اور قیقحت و وجتسج یک اشہ راوہں رپ  

 رپورسیف ڈارٹک یحم ادلنی اہمش 

 رکفِ االسیم، اترخی و اقثتف ۂبعش دصِر 

ۂڈنی، 

ب

ی ۂ
 رعیب و ولعم االسہیم  کل

 العہم اابقل اونپ ویین وریٹس، االسم ٓاابد
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 وکر س اک اعترف 

اور  ااسنین  رواج کت  و  رمس  رک  رنہ نہس ےس ےل  ہک   دیتی ےہ  یک اہشدت  ارم  اس  اترخی  یک   اعمرشے 

ریہ   اور لسلسم وہ  و امسج کت رہ ولہپ ےس ےب امشر دبتایلیں وعق ذپری وہیئ یہ  ایستس و تشیعم ےس ےل رک اقونن 

ربارب اجری راتہ ےہ اور اس ےک جیتن ںیم  یہ۔ ااسنن وچں ہک اکی رحتمک ووجد ےہ، اس ےیل اس ےک وغر و رکف اک ہلسلس یھب 

و رظنایت اسےنم ٓاےت یہ۔   ااکفر  اور اینبدی فلتخم  ااسنین زدنیگ ےک اسملئ  اک اکی رتشمک ہتکن  دو  رہ  اور ہفسلف  ذمبہ 

یچج یلت وساالت وک وموضِع ثحب انبان ےہ۔ رگم ان دوونں ںیم رفق ہی ےہ ہک ذمبہ وج رہ امنیئ داتی ےہ، وہ ڑبی اجعم، اکلم اور  

وہیت ےہ بج ہک ایفسلفہن اکوںیش یھبک درہج امکل وک ںیہن چنہپ ںیتکس ویکں ہک ااسنین لقعت اک دارئہ ہب رہ احل دحمود ےہ اور وہ 

 اےنپ وصخمص اموحل اور اعمرشیت وعالم ےس امورا وہ رک یسک جیتن کت ےنچنہپ یک الصتیح ےس اعری ےہ۔ 

اقثتف و دمتن ےک ونتاعت اور رہ دہع ےک اےنپ اقتےض ےئن اسملئ وک منج دےتی یہ نج رپ وکیئ وبضمط یملع اور 

االسیم ذہتبی وک وموجدہ دور ںیم  رکفی ومفق اقمئ ےیک ریغب وکیئ ذہتبی رعوج و امکل ےک زےنی ےط ںیہن رک یتکس۔  

 اک یملع وجاب دانی الہ رکف یک اونیل ذہم داری ےہ۔  تہب ےس وساالت اک اسانم ےہ ںیھنج زریِ ثحب الان اور ان  

االسم درگی ذمابہ ےک امدنن، وخاہ وہ ااسنین وغر و رکف ےک زادیئہ وہں ای ٓاامسین اداین یک رحتفی دشہ وصروتں رپ 

 ےہ  ینبم وہں، وکیئ اجدم ای ےب اجن ذمبہ ںیہن ےہ لب ہک ہی دجدی زجنلیچ ےس دہعہ ربٓا وہےن یک رھب وپر الصتیح راتھک

ویکں ہک اس ںیم ریخ و رش ےک اینبدی اوصل اطع رک دےی ےئگ یہ اور ویح و زنتلی یک ایسی رہ امنیئ ایہم رک دی یئگ ےہ سج یک 

 روینش ںیم ااسنین ریصبت وک ہب روے اکر ال رک رہ یئن انھجل وک اھجلسای اج اتکس ےہ۔ 

االس  ےک اعمرص االسیم رکفی اسملئ ایک ایگ ےہ  ہیم ےک ہبلط ےک ےیل رمبت  انم ےس ہی وکرس یب اسی ولعم 

سج ےس اینبدی وطر رپ دو اومر شیپ رظن یہ: اکی ہی ہک اںیھن اس یملع ذہم داری اک ااسحس دالای اجےئ وج ولعم االسہیم  

ےس واہتسب وہےن یک وہج ےس ان رپ اعدئ وہیت ےہ ہک اںیھن اعمرشے یک رکفی ایقدت رکین ےہ اور یملع زجنلیچ اک وجاب  

 رکان ےہ۔  شیپ

ہک   ہی  ںیم دورسے  انترظ  دجدی ذہتیبی  وج  اجںیئ  رےھک  وساالت  رکفی  اور  اسملئ  امہ  وہ  اسےنم  ےک  ان 

 وموضِع ثحب ےنب وہےئ یہ۔ 



8 

دیہ یک   اس ےلسلس ںیم وکشش یک یئگ ےہ ہک فلتخم ہبعش اہے زدنیگ ےس قلعتم امہ رکفی اسملئ یک اشنن 

قلعتم ایک وسچ ریہ ےہ اور مہ اےنپ اقثتف صخشت وک ربرقار رےتھک وہےئ ان وک   اجےئ اور اتبای اجےئ ہک داین ان اعمالمت ےک

 اضقای یھب۔سک طح لح رک ےتکس یہ۔ان اسملئ ںیم وقیم حطس ےک اعمالمت یھب یہ اور نیب االوقایم ونتیع ےک 

رغمب یک راے ہی اعمرص ذہتیبی ابمثح ںیم ااسنین وقحق اک ہلئسم رسِ رہفتس ےہ۔ اس ےک قلعتم ذہتبِی  

ےہ ہک ااسنن ےک اینبدی وقحق اک نیعت ااسنین داشن یہ ےس ایک اجےئ اگ۔  ٓازادی اور اسموات ےک وقحق یک رغمیب رشتحی 

االسم اک ومفق فلتخم ےہ ہک ااسنین وقحق یک نییعت   وک وحلمظ راھک اجےئ وت یئک ذمیبہ وصترات رپ زد ڑپیت ےہ۔ اس ےلسلس ںیم

دوعیت،   درگی وموضاعت ںیم یمیلعت،  روینش ںیم ےط وہں یگ۔  یک  ایس  و ویقد یھب  اس یک دحود  اور  رپ وہیگ  ویح یک اینبد 

اک اعترف رکاای    اقونین، ایسیس، اعمیش، امسیج اور االخیق اسملئ وک زریِ ثحب الای ایگ ےہ۔ ٓارخی وین ںیم دجدی اسیسنئ نلیچ 

 ایگ ےہ ہک اس ےک جیتن ںیم وکن ےس اسملئ منج ےل رےہ یہ نج یک میہفت و وتحیض بس ےس ڑبا رکفی نلیچ ےہ۔

ۂ رعیب و ولعم االسہیمانجب رپورسیف ڈارٹک یحم ادلنی اہمش،    وکرس  ہی  

ب

ی ۂ
ر ایک  یت رسرپیتس ںیم  اور    رگناین  یک    ڈنی، کل

ری  یت ربادرم دمحم اوبرکب دصقی اک یملع اعتون یھب اس وکرس یک زگار ےہ۔  اپسس ےسان اک  ل ہِت دےہ سج ےک ےیل  رامق  ایگ

ڈارٹک احظف راو رفاحن لع اور ڈارٹک وندی اابقل ےن اس  اس وک ربوتق شیپ رکان نکمم وہ اکس۔   یک ہب دوتلںیم احلص راہ سج

ونازا  ےک فلتخم ویسٹن اور دیفم وشمروں ےس  و ا  ؛رپ رظنِ اثین یک  اور ہبلط   رظن 
ِ
ارابب اک ےب دح رکشہی۔  اابحب  ن امتم 

اطابلت ےس زگارش ےہ ہک اتکب ںیم  وکیئ رفوزگاتش رظن ٓاےئ، ای اس ںیم زمدی رتہبی الےن ےک ےیل وکیئ وجتزی وہ وت 

 شیپ رظن راھک اج ےکس۔  ےسرضور ٓااگہ رکںی اتہک ٓادنیہ ابطتع ںیم ا

        ی  رکسعڈارٹک احظف اطرہ االسم 

رپورسیف،   اقثتفاٹنٹسس  و  اترخی  االسیم،  رکفِ    ۂبعش 

 وکرس راہطب اکر
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 ویٹن  اک اعترف 

اس ےک دو   بس ےس زایدہ اتیمہ اک احلم ہ وہ ااسنین وقحق اک ہلئسم ہ۔ اس وتق ےک اعیمل اسمئ ںیم وج ہلئسم  

ولہپ ںیہ: اکی ہی ہک وہ اینبدی ااسنین وقحق وج دینی اور ذہتیبی حطس رپ رتشمک ںیہ اور رہ دور ںیم ان وک میلست ایک ایگ ہ اور ان 

 ںیم یسک اک االتخف ںیہن ہ؛ ًالثم ےنیج اک ح، اینبدی تشیعم اک ح اور دعل و ااصنف۔ 

اور اسموات   ےک وصترات اک ہ نج  دورسا ولہپ وقحق ےک قلعتم دجدی رغمیب ذہتی  و ےس آزادِی ااہظر 
ُ
یک ر

ےک وقحق قلطم تیثیح رےتھک ںیہ اور ان وک یسک یھب وطر رپ دیقم ںیہن ایک اج تکس وخاہ ان یک زد یسک یھب ذمیبہ ای امسیج وصتر  

رِ آزادی اور اسموات  رپ رپ ریہ وہ۔ انچں ہچ ذمیبہ ایصخشت ےک اخےک وہں ای مہ سنج رپاتسہن االتخط؛ رغمب ےک وصت 

 ںیہن یک اج تکس۔  ےک اطمقب ان رپ وکئ دقنغ اعدئ   

ہ۔ رشتعی االسہیم ےن اہجں اینبدی ااسنین ان دوونں ولہپؤں وک زریِ ثحب الےن یک رضورت  االسیم انتظ ںیم  

وقحق ااسنین   ںیہ۔   وقحق وک واضتح ےک اسھت ایبن ایک ہ، وںیہ ان وقحق ےک اامعتسل ےک وضاطب اور وقادع یھب ذرک ےیک

ہک رہ رطف    ےک االسیم وصتر ےس واحض وہ اگ ہک االسم ےن اس زامےن ںیم ااسنن یک رحتی اور رحتم اک رپاچر ایک بج

اک راج اھت۔ روی  راہ  اور ےب  و رحام ےک رشیع   ملظ، ان ااصنیف  اڑاان ای الحل  نکیل ااسنین وقحق ےک انم رپ دقماست اک ذماق 

وقحق اک حیحص وصتر ںیہن ہ۔ رکفِ االسیم وک درشیپ زجنلیچ ںیم ہی تہب ڑبا جنلیچ ہ سج ےس دہعہ ربآ وہان  امیپونں وک وتڑ دانی  

 ملسم نیققحم اور رکفمنی ےک ےیل رضوری ہ۔ 

 ویٹن ےک اقمص 

 ادیم ہ ہک اس ویٹن ےک اطمہعل ےک دعب آپ اس اقلب وہ اجںیئ ےگ ہکںیمہ 

 ااسنین وقحق ےک اینبدی وصتر وکایبن رک ںیکس۔   .1

 ااسنین وقحق ےک االسیم انتظ وک ااجرگ رک ںیکس۔  .2

 ح زدنگ ےسیج اینبدی ح یک واضتح رک ںیکس۔  .3

 ح اسموات ےک درتس انتظ وک اسےنم ال ںیکس۔ .4

 اتیمہ رپ روینش ڈال ںیکس۔ زعت و آربو ےک ح یک  .5

 ااہظرِ ایخل یک آزادی اک اجعم وصتر شیپ رک ںیکس۔  .6

   اچڈلئ بیل اور ربجی تقشم ےسیج ریغ ااسنین اسمئ رپ ثحب رک ںیکس۔ .7
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 ااسنین وقحق اک اینبدی وصتر    -1

)  ااسنین وہ  (  Human rightsوقحق  ےک  ااسنونں  رماد  وج  وقحق  ےس  ااسننںیہ  رپ    ںاسکی  امتم  وطر 

  ای د  ےک دعب رتیت   گنج یظع   یوصتر دورس  دیدج وموجدہ اقونن ای  وقحق اک    ااسنین۔  دقحار ںیہاحلص رکےن ےک  

ء  1948ےن    رنجل ایلبمس  اور اوقام دحتمہ یک بج رغمیب اوقام ےن ڑبے امیپےن رپ لتق واغرت اک اراکتب ایکایگ

وقحق،   ،یآزاد   ااسنونں یک   ںیم  دین   ۔ اس ےس ےلہپ یھباید  وشنمر رتیت  وقحق اک آافیق  اشمورت ےس ااسنین  ںیم

اور   وقانین  انینوی   الکیکیسہک    وموجد ےھت ٰیتح  لیکشت  تایاور روا   وقانینےس قلعتم  اور ااصنف    کت راسئ  توہسیل 

،  وقانین  رویم ںیہ  رہ  وموجد  ےسیج  یھب  اکٹن  اور  الرک  ااسنین  ںویفسلف  اجن  یک  ےن    شیپ   تاحیرشت  وقحق 

اولداع  وطر رپ    یری رحتے ںیم وقحق اک وصتر  اعمرش  ۔وصخًاص االسیمںیک اور رھپہبطخ  ادتباء یہ ےس وموجد اھت 

 ےک ومعق رپاس یک لیمکت وہئ اور وہ ہشیمہ ہشیمہ ےک ےیل انذف المعل رقار دے دای ایگ ۔ 

 وک ومعًام ان ذیلی ااسقم ںیم ایبن ایک اجات ہ وقحق  ااسنین

 ق  ےک وقح   زدنگ .1

 ےک وقحق   یآزاد  .2

 ےک وقحق   اد دیئاج .3

 ثحب و ابمہثح ےک وقحق   .4

 ۔  ہاکم رکےن ےک وقحق ذمبہ ےک وقحق وریغ .5

دور  وقحق‘‘    ’’ااسنین ز  ںیموموجدہ  اور    ثحبری ز  دہایبس ےس  واال وموضع ہ  رغمب ےک اہھت   ہیآےن 

رپ لسلسم ہلمح آور ہ۔ رغمب ےن    دین  یوہ ملسم اممکل اور رسیت ےعیہ سج ےک ذر ر ایھتہ ی رکف اسیا کی ا ںیم

اس ےس اگل   اعمہلم ںیم  یھب  رک یسک  ےاک درہج د  راوقام دحتمہ ےک اچررٹ وک ہملسم ایعم  وقحق ےک ابرے ںیم  ااسنین

  یک   ےنیداک رمبکت رقار    ی الخف ورز   وقحق یک   اور اعمل االسم ےک اممکل وک ااسنین   دین   ی رےنھک واےل رسیت  ہیرو 

  ںیم  دین  یذراعئ االبغ ےک اسھت اسھت اعمل االسم اور رسیت  اےس اعیمل  ںیم  ہ۔ اور اس ےلسلس  مہم رشوع رک رھک 
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و ااکحم   تلم االسہیم  ںیم  راغلی  یو رکف   یتایاک رھبوپر اعتون احلص ہ ہکبج اس رظن   ںمہ ونا الویب  اینپ ےک اقعدئ 

 ر اغلی  ہی  ۔ںیہ   زد ںیم  اور ذراعئ االبغ ےک ولمحں یک  ںداوشنروں، الویب  رغمیب  دہایو ادقار بس ےس ز   تایاور روا 

اور اعمرشت ےک امتم وبعشں رپ طیحم و ااکحم  وک    ہ۔   رظن آیت  اقعدئ  روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص یک ذات ادقس یک وتنیہ 

رقار دے رک امدر دپر آزادی    االسم ےک اعمرشیت اظنم وکرفوسدہ  آزادی ااہظر رقار دے رک وھچٹ دے دی یئگ۔

 ۔ اک وصتر اعتمرف رکواای ایگ 

 انتظ   وقحق اک االسیم   ااسنین  -2

دین ںیم دیپا وہےن واال رہ ااسنن اینبدی وطر رپ ھچک وقحق راتھک ہ نکیل دین یھبک ہی وقحق اےس دے دیتی  

ابت ںیہن ، ااسنن یک تمظع اور رتیق    ہ اور یھبک وہ ان ےس رحمم راتہ ہ۔یسک وک ان وقحق اک ہن انلم وکئ ومعمیل

وہ   وت  ارگ ہی نھچ اجںیئ  اور  اور دنلبی یک رطف ےل اجےت ںیہ  ااسنن وک رتعف  واہتسب ہ۔ وقحق  وقحق یہ ےس 

ااکمانت متخ وہاجےت ںیہ۔   رتیق ےک اسرے  یک  اس  اور  رپ وبجمر وہاجاتہ  زگارےن  زدنگ  یک  اور یتسپ  ذتل 

اور ایک بس ااسنونں وک اسکیں وقحق احلص ںیہ ای ان ےک درایمن رفق ہ؟ ہی  وسال ہی ہ ہک ہی وقحق ایک ںیہ  

وقحق ےسیک  احلص ےیک اجںیئ اور ان ےک ظفحت یک ایک وصرت ہ؟ وموجدہ دور ںیم ہی وسال، ضعب اتریخی اابسب  

ںیم ان وقحق    یک نب رپ، وپری اضف ںیم تشگ رک راہ ہ اور رہ رطف اس  یک وگجن انسئ دے ریہ ہ۔ فلتخم وکلمں

یک وصرِت احل دیھکی اجیت ہ، اس اک اجزئہ اور دقن و ااستحب وہات ہ، امسج ںیم ان اک وعشر دیپا رکےن یک یعس  

یک اجیت ہ، اقونن اور دعاتل ےک ذرہعی ان یک افحتظ ےک ادقاامت ےیک اجےت ںیہ، اس ےک ےیل امسیج، اعمیش  

ان وکوششں یک اتیمہ اور دقرو تمیق ےس ااکنر ںیہن ایک اج تکس ۔    اور ایسیس وقت یھب اامعتسل ںیم الئ اجیت ہ۔

ابر ابر وپری دشت   اواقت ان ےک رتہب اتنجئ یھب دےنھکی ںیم آےت ںیہ۔ نکیل اس ےک اسھت ہی وسال یھب  ضعب 

 ےس اپک ںیہ؟ اعیمل حطس رپ  یوکںیشش سک دح کت ریغ اجبن دار اور بصعت و رخت  ےک اسھت ارھبات  ہ ہک ہی

 ق ےک رگناں ان وکوششں وک وقحق یک اپامیل اک اہبہن وت ںیہن نب رہ ںیہ؟ وقح

اک وصتر تہب یہ واحض اور اس اک رکدار ابلکل امنایں ہ۔ اس ےن رفد اور امجتع      وقحق ااسنین ےک ےلسلس
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اور اقبطت ےک  اور فلتخم حطس ےک ارفاد اور اقبطت ےک وقحق اک نیعت ایک اور ًالمع ہی وقحق رفامہ ےیک۔ نج ارفاد  

وقحق اضعئ وہ رہ ےھت ان یک رصنت و امحتی ںیم ڑھکا وہا اور وج ولگ ان وقحق رپ دتس درازی رک رہ ےھت  

اور آرخت یک ودیع انسئ، اعمرش اور اںیھن دین  و    ے  ان رپ تخس دیقنت یک  وک ان ےک اسھت رتہب ولسک یک میلعت 

 ۔ رتبیغ دی اور مہ دردی و مغ اسگری یک اضف دیپا یک

اور ااحدثی ںیم ان یک وقیل و یلمع رشتخی  وموجد   رقآن دیجم ااسنین وقحق یک ان وکوششں یک ااسس ہ 

ہج اقونین اتکوبں اک اس ںیہن ہ۔ اقونن یک اتکںیب وقحق   اک دہعف وار  
ّ
ہ۔ رقآن و دحثی اک ادنازِ ثحب و رظن رمو

ان یک رشتحی رکیت ںیہ۔ رقآن دیجم اور بسح رضورت  اور اقونین    ذرک رکیت   االخیق یھب وہات ہ  اک رطزِ وگتفگ 

یھب۔ وہ بج االخق اک ذرک رکات ہ وت اداےئ وقحق وک ریست و االخق ےک الزیم اقتےض اور اٰیلع رکدار یک تیثیح  

ںیہ اور اںیھن دین اور      ےس شیپ رکات ہ۔وہ ان ولوگں ےک اتسشئ اور رعتفی رکات ہ وج رہ اکی اک ح ادا رکےت  

اہجں ملظ و متس اور وقحق یک اپامیل وہ وہ اس ےک نیگنس اتنجئ ےس  اور  آرخت ںیم الفح و اکرماین یک اشبرت داتی ہ  

آاگہ رکات اور اس رپ منہج یک ودیع انسات ہ۔ اس ےک اسھت وہ ان وقحق  اک اقونین اافلظ ںیم یھب ذرک رکات ہ۔ نکیل   

وہ یسک ح اک اکی یہ ہگج ذرک رکے، ارثک ہی یھب وہات ہ ہک وہ اس اک اکی ولہپ اکی ہگج اور  ہی رضوری ںیہن ہک  

 ہگج ایبن رکات ہ۔ ولہپ دورسی   دورسا 

ااحدثی اک یھب یہی ادناز ہ۔ اس ےیل یسک ح وک اجےنن ےک ےیل وپرے رقآن اور ذریخہ  دحثی اک دانھکی 

تعی ےن لیصفت ےس اس رپ وغر ایک ہ اور وقحق ےک نیعت یک، اےنپ  ڑپات ہ۔ امہرے اہقفء رکام اور امرہنی رش

دور ےک احالت و ظوف ےک احلظ ےس وکشش یک ہ۔ االسیم اقونن ےک ےنھجمس ںیم اس ےس ڑبی دمد یتلم ہ۔   

 وموجدہ دور ںیم میلست دشہ ااسنین وقحق ےس قلعتم االسیم ہطقن رظن وک لیصفت ےس ذلی ںیم ایبن ایک اجراہ ہ۔  
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 زدنہ رےنہ اک ح  -3

رفد ےک وقحق ںیم ےس ڑبا اور اینبدی ح اس ےک زدنہ رےنہ اک ح ہ۔ ایس رپ دورسے وقحق اک ااصحنر  

ہ۔ ہی ح یسک ےس بلس رک یل اجےئ وت دورسے وقحق اک وسال یہ ںیہن دیپا وہات ۔ دین ےک امتم وہمجری وقانین 

اس ےک اسھت ہی ابت یھب میلست یک یئگ ہ ہک ہی ح قلطم اور  ےن اےس اکی رطفی اور اینبدی ح رقار دای ہ۔  

 ریغ رشموط ںیہن  ہ۔ دعل و ااصنف اور اجزئہ اقونن ےک تحت یسک وک اس ح ےس رحموم یھب ایک اج تکس ہ۔ 

اور اےس وپرا ظفحت   االسم ےن ااسنن وک زدنگ اک ح اطع ایک، اس رپ دتس درازی ےس دشت ےس عنم ایک 

ور  االعن ایک ہک بج کت ح یہ اک اطمہبل ہن وہا ےس اس  ح ےس رحموم ںیہن ایک اج تکس ۔ اس ےک زندکی  رفامہ ایک ا

یک رطف ےس یلم    رہ ااسنن وج اہیں دیپا وہات ہ زدنہ رےنہ اک ح ےل رک دیپا وہات ہ۔ زدنگ اےس اہلل اعتیل 

اک اجمز ںیہن ہ۔ اک  امکل ہ، اےس وکئ بلس رکےن  اس  ویہ  رک    ہ۔  اینپ زدنگ متخ ںیہن  وہ وخد یھب  ی ہک 

ّٰ
ّ

ً

حت

 ام ہ۔ رحتکس۔ ایس وہج ےس وخد یشک 

 االسم ےن الہ اامین اک اکی امنایں وفص ہی ایبن ایک ہ ہک وہ  ان ح یسک یک اجن ںیہن ےتیل۔ 

ْفَس  ِتْ َوََل يَْقُتلُْوَن الن َ
ِ  ال َ

َق 
ْ
 ِِبْل

َم هّٰللاُ ِاَل َ  1َحر َ
 ۔ ہ  ایرکےت ےسج اہلل ےن رحام رک د ح لتق ںیہن اور اس صخش وک ان

رمعو   ۔ رضحت دبعاہلل نب  اہلل    حیحص اخبری یک دحثی ہ  روسل  ےن  ملسو هيلع هللا ىلص  رواتی رکےت ںیہ ہک 

 اراشد رفامای: 

َيِميُن  "
ْ
ْفِس َوال ْتُل النه

َ
َواِلَدْيِن َوق

ْ
ِ َوُعُقوُق ال

ه
َراُك ِباَّلل

ْ
َباِئُر اإِلش

َ
ك

ْ
ُموُس ال

َ
غ

ْ
 2" ال

 اہلل ےک اسھت رشک رکان، وادلنی یک ان رفامین رکان، یسک سفن وک لتق رکان اور وھجیٹ مسق اھکان۔ :ابکرئ ںیہ 

وہان  اپک  اور  ہ  وہات  اپک  دانم  اک  اامین  الہ  ہک لتق سفن ےسیجرجم ریبک ےس  ہی ہ  اک بلطم  اس 

 

1

 ( 68)وسرۃ ارفلاقن: 

2

 ادلمننس ارتلذمی،   
 
 ۔4011، رمق  اتکب رحتي
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 اچےیہ۔

االسم ےن رصاتح ےک اسھت اتبای ہ ہک ااسنن بک زدنگ ےک ح ےس رحموم وہ اجات ہ۔ وہ وکن ےس 

اور اعم وہ اےنپ ح ایحت اک اطمہبل ںیہن رک تکس   اراکتب ےک دعب  ان اقلب  رجامئ ںیہ نج ےک  وہ  رشے ےک ےیل 

 ربداتش وہ اجات ہ۔  

ْيًعا   ََجِ اَس  الن َ َقَتَل  َا 
ّن َ
َ
َفََك اَْلَْرِض  ِِف  َفَساٍد  َاْو  نَْفٍس  اِبَغْْيِ  نَْفًسًۢ َقَتَل  ََمْ 

ۭ  َ
َ ّن 
َ
 َوََمْ َاْحَياَها َفََك

 
ْيًعا   آ اَس ََجِ  1َاْحَيا الن َ

یسک وک لتق ایک وہ ای زنیم ںیم اسفد    وج وکئ یسک سفن وک لتق رکے، ریغب اس ےک ےک اس ےن 

یسک سفن وک زدنہ راھک وگای اس ےن  الیھپای وہ، وت اس ےن وگای بس ااسنونں وک لتق ایک۔ سج ےن 

 بس ااسنونں وک زدنہ ایک۔ 

یسک اک ان وکئ صخش  ہی مکح ینب ارسالیئ وک دای ایگ اھت اور یہی االسیم رشتعی ںیم یھب ابیق راھک ایگ ہ ہک ارگ  

ح وخن اہبےئ ای تکلمم ںیم اسفد الیھپےئ اور تشک و وخن اک ابزار رگم رکے وت اینپ اجن یک رحتم متخ رک داتی  

اےس راےتس ےس اٹہ رک انم و اامن احبل رکان رایتس اک رفض  ہ۔ اس اک ووجد  ہحفص زنیم رپ اناقلب  ربداتش ہ۔  

 ہ۔ اےس  یسک ولہپ ےس طلغ ںیہن اہک اج تکس ہ۔  

 ح اسموات  -4

اعیمل   ااسنین ےک  اجات ہ۔ وقحق  اہک  ااسس  یک  امتم وقحق  یہ ںیہن ہکلب  اک اینبدی ح  ااسنن  وک  اسموات 

 نج وقحق اک ذرک ایک ایگ ہ، ان ےک  ( ںیمUniversal Declaration of Human Rights وشنمر )

اور وعرت(   ، رگن، سنج)رمد  اس ںیم لسن  وک اسکیں احلص وہں ےگ۔  ہی وقحق بس  قلعتم اہک ایگ ہ ہک 

ایخالت ، امسیج و اعمیش تیثیح اور اجےئ دیپاشئ یک اینبد رپ رفق و اایتمز ںیہن ایک    و  زابن، ذمبہ، ایسیس ای درگی ااکفر

 

1

 (32)وسرۃ ااملدئہ:  
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یب  ابت  یہی  اگ۔  اعمدہہاجےئ  ایسیس  و  امسیج  االوقایم   (International covenant on Civil and 

Political Rights) ںیم یہک یئگ ہ۔ 

وہ ان وقحق  ذرایتس یک ہی   اور اس ےک اقتوضں  وک وک  ہم داری رقار دی یئگ ہ ہک  اپامل ہن وہےن دے 

 زدنگ  ےک یسک یھب اعمہلم ںیم اتمرث وہےن ےس اچبےئ۔ 

وک  دین ےن اسمو  دی ہ۔ آ ات ےک وصتر  زایدہ اتیمہ  اس ےس  اےس  االسم ےن  دی ہ  ج ینتج اتیمہ 

ااجرگ ایک   اس وتق اےس  اس ےن  اس یک ااسیس امیلعتت ںیم اشلم ہ۔  اک وصتر  اور اسموات  ودحت ااسنتین 

 انش یھت۔  آبج ہک دین اس ےس ےب ربخ اور ان  

ہ اور بصنم  اور تعنص و رحتف وریغہ اک  ااسنونں ےک درایمن رگن و لسن، زابن، ہطخ ارض، سنج، دہع 

نکیل اس رفق اک ااسنن ےن اینپ  انداین ےس یہی ںیہن ہک یقیقح رفق ھجمس یل ہکلب اےس    رفق رطفی وطر اپ اپای اجات ہ

  دنلبی و یتسپ اک ایعمر یھب رقار دے دای، یھبک اس ےن دیفس افم وک ایسہ افم ےس اواچن رقار دای، یھبک یسک اخص لسن یک 

وبےنل واولں وک دورسے زابن واولں ےس  ےک  دورسی ولسنں ےس ربرتی اک وصتر اس رپ اھچای راہ۔ یھبک یسک زابن  

زناع ینب  وہج  ربرت ھجمس اھٹیب، یھبک ونیع اور یفنص رفق اس ےک زندکی وہج وفتق نب ایگ اور وعرت رپ رمد یک ربرتی  

ابیق ہ۔ االسم ےن ااسنونں ےک درایمن رفق و اایتمز    ج یھب اسموات ےک زہار دوعؤں ےک ابووجد ہی رفق  آریہ،  

اور اس تقیقح   و االتخف درالص  وک  ےک اس وصتر رپ اکری رضب اگلئ  ااجرگ ایک ہک ااسنونں ےک درایمن رفق 

سک  رسزنیم اور سک  اک رفد   ابمہ اعترف اک ذرہعی ہ، یقیقح رفق ںیہن ہ۔ ہی رفق اس ےیل ہ  اتہک ولعمم وہ ہک 

زابن وباتل ہ اور اس یک سنج ایک ہ؟ ہی اعترف اًالص اکی دورسے وک اجےنن اور یس   ہ؟ وہ وکن  کلم ےس قلعت

اور وبیل اکی وہیت وت اںیھن اچہپےنن اک ذرہعی ہ۔ ارگ بس ےک رگن روپ، لکش و وصرت، دق     و اقتم، زابن 

ادنر ونِع  ونتاچہپان ہن اجات، ااسنونں ےک درایمن ہی   اور راگن ریگن ےک  ع دقرت یک اشنین ہ ہک اس ےن اس ونتع 

 ااسنین یک ودحت ابیق رھک ہ۔ ہی رثکت ںیم ودحت یک  دلیل ہ۔ االتخف و ااشتنر یک دلیل ںیہن ہ۔

اُ  ْ َذَكٍر َو  ِ ْ َم 
ُ

َ َخلَْقَناُك اُس ِاّن   َاي ُـَها الن َ
 
ِئَل ِلَتَعاَرُفْوا ۚ  يَآ

 
َقَبآ ْ ُشُعْوًِب َو 

ُ
ْنٰثى َوَجَعْلَناُك
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ْ ۚ ِان َ الل ـىَه َعِلْيـٌم َخِبْيـٌر 
ُ

َ َاْكـَرَمُُكْ ِعْنَد الل ـىِه َاْتَقاُك  1ِان 
اے ولوگ مہ ےن مت وک اکی رمد اور وعرت ےس دیپا ایک اور ںیھمت وقومں اور ولیبقں ںیم رک  

اک اچہپون۔ ےب کش مت ںیم بس ےس زبرگ اہلل اعتیل ےک زندکی وہ دای اتہک مت اکی دورسے  

 ہ وج مت ںیم بس ےس زایدہ اس ےس ڈرات ہ۔ ًانیقی اہلل میلع و ریبخ ہ۔ 

روسل ارکم ملسو هيلع هللا ىلص ےن حتفِ ہکم ےک دعب وج ہبطخ دای، اس ںیم وقیم اور یلسن ربرتی ےک ااسحاست وک ہشیمہ ےک  

اوالد بس اکی تیثیح یک ہ امکل ہ، اہں وقتیّٰ ، دخا رتیس اور رتعفِ رکدار    ےیل متخ رک دای اور اتبای ہک آدم یک

 رعیف کت اتچنہپ ہ اور وہ دورسوں ےک ےیل اقِلب ارتحام رہھٹات ہ۔ آپ  
ِ
ےس ااسنن زعت و رس دنلبی ےک اقمم

 ےن رفامای:  ملسو هيلع هللا ىلص

لعریب یلع  فضل  َل  اَل  واحد  کم  أ ِب  ان  و  واحد  ربکم  ان  اَل  الناس  ھیا  ای 
اَل    جعمی امحر  یلع  سود  ل   وَل  اسود  یلع  محر  ل   وَل  عریب  یلع  لعجمی  اَل 

 ِبلتقوی 
( اکی ہ۔ نس ول یسک   ھا را ابپ ) یھب 

م

ً

ت

اور  ھا را رب اکی ہ 

م

ً

ت

اےولوگ!نس ول ےب کش 

رعیب وک یسک یمجع رپ، یسک یمجع وک یسک رعیب رپ، یسک دیفس وک یسک ایسہ رپ اور یسک ایسہ ک یسک دیفس رپ  

وہ اصبح    ادنر   ںیہن ہ وساےئ وقتیّٰ ےک) سج ےک     وکئ لیضف  اانت یہ  انتج وقتیّٰ وہاگ 

 لیضف وہاگ(  

  

 

1

 ( 13)ارجحلات: 
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 دعل و ااصنف اک ایقم  -5

ااسنونں ےک درایمن اسموات اک الزیم اقتاضہی ہ ہک بس ےک اسھت دعل و ااصنف وہ، وکئ یھب صخش  

رپ ااساست  االسیم امیلعتت نج  اپےئ،  ہن ےننب  دہف  اک  زایدیت  و  و  ملظ  دعل  ااسس  اکی  ان ںیم ےس  اقمئ ںیہ   

 ل وصتر ایبای۔ اس ےن اہک ہک ہی دین  ااصنف ہ۔ االسم ےن دعل و ااصنف اک وصت
ّ

 

ر ااھبرا اور اےس اکی زدنہ اور    ف

اک اپدنب وہان   ، اس ےیل اےس  دعل  ، ااسنن یک زدنگ یھب دعل یہ یک اینبد رپ درتس وہ تکس ہ  دعل رپ اقمئ ہ 

اسنن ملظ یک راہ رپ لچ ڑپے وت اعمرشہ الزًام ےب ینیچ ار ارطضاب ےس دو اچر اور وکسن ےس رحموم رہ اچےیہ، ا

 اگ۔ اس یک گت و اتز دعل ےک دارئے ںیم وہوت اہیں ویہ انم و وکسن وہاگ وج وپری اکانئت ںیم رظن آات ہ۔  

ِِبُْسـَباٍن  َواْلَقَمُر  ْمُس 
الĈَ۠الش َ ْجُم  َو  ِن ن َ يَْسُجدى َجُر 

َ َرَفَعَها Č۠  َوالش  َء 
ۗ
َما َوالس َ

اَن     اْلِمْْيَ اَن    Ċَ۠وَوَضَع  اْلِمْْيَ َوَوَضَع  َرَفَعَها  َء 
ۗ
َما اْلَوْزَن  Ċَ۠والس َ َوَاِقْيُموا 
اَن       وا اْلِمْْيَ ِِسُ  ۹۔۵وسرۃ ارلنمحḌِِبْلِقْسِط َوََل ُُتْ

ےک اطمقب رگدش ںیم ںیہ( اور وپدے    وسرج اور اچدن ےک ےیل اکی اسحب ہ ) ہک وہ اس

اور درتخ دجسہ رک رہ ںیہ، اس ےن آامسن وک دنلب ایک اور زیمان رھک دی ہک مت  زیمان ںیم  

 زایدیت ہن رکو۔ ااصنف ےک اسھت وزن وک اقمئ روھک اور وتےنل ںیم یمک ہن رکو۔  

َعْدًَل  ۭ َ َِك ِصْدًقا و   َوَت َْت ََكَِمُت َرب 
ھا رے رب یک ابت 

م

ً

ت

 وپری ہ اب ابتعر صق اور ابابتعر دعل 

بلطم ہی ہ ہک اس ےن وج امیلعتت دی ںیہ اور بیغ یک وج ںیتقیقح ایبن یک ںیہ وہ بس یک بس درتس  

اور حیحص ںیہ، ان وک طلغ رقار دےنی یک وکئ وقعمل اینبد  ںیہن ہ اور اس ےن وج ااکحم دےی ںیہ وہ رہ رطح ےک وجر و  

 دعل و ااصنف رپ ینبم ںیہ۔   متس ےس اپک اور رسا رس
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 اقونن یک ربرتی  -6

االسم ےن دعل و ااصنف رپ ینبم اقونن یہ ںیہن دای ہکلب اس یک ربرتی یھب اقمئ یک۔ اس ےک زندکی اقونن 

یک رظن ںیم بس ربارب ںیہ۔ اس ںیم وھچےٹ اور ڑبے، اریم اور رغی اک رفق ںیہن ہ۔ رہ اکی اک رفض ہ ہک  

  دے ورہن ہی افنق اور اامین یک مک زوری یک دلیل وہگ۔  رس اکھج ےنماس ےک اس

ُة   ِـَْيَ
ْ
َلُهُم اْل ْوَن 

ُ
ي َك َاْن  َاْمًرا  َوَرُسْولُه    ِاَذا َقََض هّٰللاُ  ََل ُمْؤِمَنٍة  ِلُمْؤَِمٍ و َ َوَما ََكَن 
ِبْيًن  ُ  م 

ً
 َضلىًل

 اَِمْ َاْمِرِِهْ ۭ َوََمْ ي َْعِص هّٰللاَ َوَرُسْوَله  َفَقْد َضل َ
( ۳۶)اال زحاب:  

اک   اس  اور  اعتیل  اہلل  ہک بج  اک رطہقی ںیہن ہ  وعرت  اور یسک ومنم  رمد  ہی یسک ومنم 

روسل وکئ ہلصیف رک دے وت رھپ اںیھن اےنپ اعمہلم ںیم اایتخر ابیق رہ، وج اہلل اعتیل اور اس  

 ےک روسل یک ان رفامین رکے وہ یلھک مگ رایہ ںیم ڑپ ایگ۔  

 اس ےن اہک ہک اہلل اعتیل اورا س ےک روسل ارکم ملسو هيلع هللا ىلص ےک ہلصیف  انمنیقف ےک روہی رپ دیقنت رکےت وہےئ

ےتھجمس ںیہ ہک اس ںیم ان اک اسخرہ ہ، نکیل حیحص اور ےچس   وہ   ےک وبقل رکےن ںیم اںیھن اتلم اور رتدد وہات ہ اور 

 ۔  الہ اامین اک روہی دورسا وہات ہ۔ و رسااپ عمس و اطتع نب اجےت ںیہ اور اےس دل ےس وبقل رکےت ںیہ

ي َُقْولُْوا  َاْن  َبْيََنُْم  ِلَيْحُُكَ  َوَرُسْوِلٖه  ِاََل هّٰللاِ  ا  ُدُعْو  ِاَذا  اْلُمْؤِمِنْْيَ   
َ
َقْول َا ََكَن 

ِاّن َ
َك ُِهُ اْلُمْفِلُحْوَن   ۗى ِ

ْعَنا َوَاَطْعَنا  ۭ َواُولى يُ ِطِع هّٰللاَ َوَرُسْوَله  َوََيَْش هّٰللاَ  ََسِ َوََمْ 
 ۗ ولى
ُ
ْقِه َفا ى ُِزْوَن َويَت َ

ۗ
َك ُِهُ اْلَفا  ى ِ

( ۵۲۔۵۱)وسرۃ اونلر  

الہ اامین یک ابت ہی وہیت ہ بج ان وک اہلل اعتیل اور اس ےک روسل یک رطف البای اجےئ  اتہک وہ ان ےک  

درایمن ہلصیف رکے وت سب وہ ہی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن انس اور ااطتع یک۔ یہی الفح اپےن واےل ںیہ۔ وج صخش اہلل  

روسل یک ااطتع رکے، اہلل ےس  ڈرے اور اس اک وقتیّٰ اایتخر رکے وت اےسی یہ ولگ اکایمب وہں  اور اس ےک  

 ےگ۔ 
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 ہ   ن رگنا   رایتس وقحق یک  -7

اایتخر وہان االسم ےک زندکی اس یک ذہم دارویں ںیم ااضہف رکات  ابتیثیح    اعمرشے ںیم یسک صخش اک یسک

 امتحت ارفاد ےک وقحق اک احمظف و رگناں ہ۔ اس ہ، سج صخش وک سج دح کت یھب ادتقار احلص ہ وہ اےنپ

اہلل   ولہپ ےس رس رباہِ تکلمم یک ذہم داری بس ےس زایدہ ہ  ۔رضحت دبعاہلل نب رمع ؓ یک رواتی ہ ہک روسل 

 ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای: 

اال کلکم راع، و کلکم مسئول عن رعیتہ فاال مام الزی علی الناس راع و ھو  

و الرجل راع   و  مسئول عن  رعیتہ  بیتہ و ھو مسئول عن رعیتہ،  علی اھل 

املرأۃ راعیۃ علی اھل بیت زوجھا وولدہ وھی مسئولۃ عنھم و عبدالرجل را ع  

 علی مال سیدہ و ھو مسئول عنہ اال کلکم  راع و کلکم مسئول عن رعیتہ 

ےس رہ اکی رایع اور رگناں ہ اور مت ںیم ےس رہ اکی ےس اس یک رتیع ےک    نس ول!مت ںیم  

ابرے ںیم وسال وہاگ۔ وہ صخش وج ولوگں اک اامم ہ وہ رایع اور رگناں ہ۔ اس ےس اس یک  

دیم اےنپ رھگ واولں اک رگناں ہ۔ اس ےس اینپ رتیع  آرتیع ےک ابرے ںیم وسال وہاگ۔  

وپاھچ اجےئ اگ۔ وعرت اےنپ وشرہ ےک رھگ اور اس ےک وچبں یک رگناں ہ۔    ےک ابرے ںیم

دیم اک الغم )اخدم( اےنپ رسدار ےک امل اک رگناں  آاس ےس ان ےک ابرے ںیم وسال وہاگ۔  

ہ اور ا س ےس اس ےک  ابرے ںیم وسال وہاگ۔ اہں! نس روھک مت بس رگناں وہ اور مت ںیم  

 ابرے ںیم ابز رپس وہگ۔  ےس رہ اکی ےس اینپ اینپ رتیع ےک 
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 یسک وک الغم ںیہن نبای اج تکس  -8

وت   ادا ہن رک ےکس  ضعب اواقت ااسنن یک وبجمری ےس افدئہ ااھٹ رک اےس رفوتخ رک دای اجات اھت۔ وکئ رقض 

زادی وک بلس  آ  یک  اےس رفوتخ رک ےک رقض ووصل ایک اجات ۔ ہی اکی انروا لمع اھت۔ االسم ےن اےس متخ ایک۔ یسک 

زاد رکےن ےک دعب  رھپ اےس الغم نب انیل اور الغومں یک رطح اس ےس دختم  آ رکان، اےس رفوتخ رکان ای الغم وک  

اوبرہریہ ؓ ےن  آانیل، ہی  اسری ںیلکش ونممع ںیہ۔ اس رپ اتم اک اامجع ہ۔ اس یک تخس ودیع   ئ ہ۔ رضحت 

 روسل اہلل ْ ےس ہی دحثی دقیس رواتی یک ہ: 

 زَ 
َ

ا خ
َ
ن

َ
 أ

ٌ
ۃ

َ
ث

َ
َل  ال

َ
ك

َ
أ

َ
ا ف َدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ

َ
مه غ

ُ
ى ِبي ث

َ
ْعط

َ
ِقَياَمِۃ، َرُجٌل أ

ْ
ْصُمُهْم َيْوَم ال

ْجَرهُ 
َ
ْم ُيْعِط أ

َ
ى ِمْنُه َول

َ
اْسَتْوف

َ
ِجيًرا ف

َ
َجَر أ

ْ
َمَنُه، َوَرُجٌل اْسَتأ

َ
 ث

صخش  دویمں اک رحفی وہں اگ۔ اکی وہ  آ)اہلل اعتیل رفامات ہ ہک( ںیم ایقتم ےک دن نیت   

زاد وک رفوتخ  آسج ےن ریمے انم ےس دہع و امیپن ایک رھپ دوھاگ دای، دورسا وہ  سج ےن یسک  

ایک اور اس یک تمیق اھک ایگ اور رسیتا وہ سج ےن یسک زمدور وک ارجت رپ راھک اور ا س ےس وپرا  

 اکم یل اور اس یک ارجت ںیہن ادا یک۔  

ےک زندکی نیگنس رجم   م اد رفد وک الغم نبان االسزآیسک  زاد رکےن ےک رتبیغ داتی ہ۔  آاالسم الغومں وک  

اگیبر انیل تخس  انگہ اک ابثع ہ، وج صخش اس اک اراکتب ،ہ۔ ایس رطح یسک ےس دختم انیل اور ارجت ہن ادا رکان  

یک   ااعلؓص  نب  ہن وہگ۔ رضحت دبعاہلل نب رمعع  اہں وبقمل  اہلل اعتیل ےک  اور ابعدت یھب  امنز  یک  اس  رکے 

ےک    دویمں یک امنز وبقل ںیہن رکات۔ ان ںیم ےس اکیآتی ہ ہک روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای، اہلل اعتیل نیت  روا 

 ہ۔   قلعتم درج ذلی ںیم رفامای 

 ورجل اعتبد محررہ 

 رھپ الغم نب یل زاد رکدہ الغم وکآسج ےن اےنپ  وہ صخش

دِ ابب ےک ےیل رایتس انمبس 
ّ
 اقونن وعض رک تکس ہ۔ ان ریغ ااسنین رحوتکں ےک س
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 یسک وک ان ح زسا ںیہن دی اج تکس  -9

دحثی ںیم ہ ہک ان ح یسک ےک ڑپکے ااتر انیل ای اس ےک ھٹیپ رپ وکڑے رب اسان دخا ےک بضغ وک دوعت 

 دانی ہ۔ ربطاین یک رواتی ہ ہک روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےن اراشد رفامای:  

 ہ غضبان من جرد ظھر امری مسلم بغير حق لقی ہللا وھو علی

وج صخش ان ح یسک  املسمن وک ھٹیپ وک ڑپکے ااتر رک رب ہنہ رک دے وہ اہلل اعتیل ےس اس احل ںیم ےلم اگ ہک 

 وہ اس رپ تخس بضغ ان ک وہاگ۔  

 ربو اک ح آ زعت و   -10

ذتلیل    ووخد داری اور زعت سفن اک رطفی ذجہب اپای اجات ہ۔ اس اک ہی ح ہ ہک اس یک ریقحت  ںیم    ااسنن  

اور اعمرش اجےئ  ایک  روساہن  اور  دبانم  وک  اس  وہ،  داھکی  ے  ہن  یک رظن ےس  اےس زعت  اور  وہ  ارتحام  اک  اس  ںیم 

اور ذہمب ااسنن یک   اور اقونین تیثیح دی ہ۔ االسم ےک زندکی یسک رشفی  اجےئ۔ االسم ےن اےس االخیق 

 اسدی وعرت رپ دباکری ےک  ربو ےس انلیھک نیگنس رجم ہ۔ روسل دخا ملسو هيلع هللا ىلص ےن اپک دانم اور دیسیھآزعت و  

وک ازلام  وبثت  اور ےب  رئ” وھجےٹ  ہک    “ابک  ہ  رفامای ہ۔ دحثی ںیم  امشر  انگہ( ںیم  ےن  ملسو هيلع هللا ىلص  پآ)ڑبے 

 ’ابکرئ‘ اک ذرک رکےت وہےئ رفامای: 

 وقذف املحصنات الغا فالت املؤ منات 

 اور اپک دانم، وھبیل اھبیل ومنم وعروتں رپ تمہت اگلان۔ 

ِنْْيَ   ى
َ
َث َفاْجِلُدْوُِهْ  ُشَهَداَۗء  ْرَبَعِة 

َ
ِِب ا  ُُتْ

ْ
اَی  ْ

َ
َل ثُم َ  ِت  اْلُمْحَصنى ُمْوَن  ََيْ ِذْْيَ 

َوال َ
ِسُقْوَن  َك ُِهُ اْلفى ۗى ِ

ََل َتــْقَبلُْوا َلُهْم َشَهاَدًة َاَبًدا ۚ َواُولى  َجْلَدًة َو 
( ۴)وسرۃ اونلر:  

وگاہ ہن شیپ  اچر  رپ  اس  اور  )زان یک( تمہت اگلںیئ  رپ  اور رشفی وعروتں  دانم  وجولگ اپک 

 رکںی وت  ان وک ایس وکڑے امرو اور یھبک ان یک وگایہ وبقل ہن رکو۔ یہی ولگ افقس ںیہ۔ 
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 اعمیش دجوہج  -11

 ہ ۔ اس رپ ےنسب واےل رہ  اہلل اعتیل ےن اینپ دیپا  رکدہ اس زنیم ںیم ااسنن ےک رزق اک رھب وپر اسامن راھک

 رفد اک ہی رطفی ح ہ ہک اےس احلص رکےن اور افدئہ ااھٹےن یک یعس و ہج رکے۔ اکی ہگج اراشد ہ: 

ْزِقٖه  ۭ   ِر  َِمْ  َوَُكُْوا  َمَناكِِِبَا  ِِفْ  َفاْمُشْوا  َذلُْوًَل  اَْلَْرَض  َلُُكُ  َجَعَل  ِذْي 
ال َ ُهَو 

ُشْوُر 
 ( ۱۵)سورۃ الملک:                 َوِاَلْيِه الن ُ

ھا رے اتعب رک دای ہک اس ےک انکروں رپ ولچ اس اک دای، وہا  

م

ً

ت

ویہ دخا ہ سج ےن زنیم وک 

 رزق اھکؤ اور ایس یک رطف اھٹ رک اجان ہ۔ 

 اکی اور ہگج رفامای: 

َوِلَتْبَت  ْمِرٖه 
َ
ِِب ِفْيِه  اْلُفْلُك  ِلَتْجِرَي  اْلَبْحَر  َلُُكُ  َر 

َس َ ِذْي 
ال َ َفْضِلٖه َاهّٰلُل  َِمْ  ُغْوا 

ُرْوَن    
ُ
تَْشك ُُكْ 

ْنُه ۭ َ۠وَلَعل َ ِم  ْيًعا  ََجِ اَْلَْرِض  ِِف  َوَما  ِت  وى مى الس َ ِِف  ا  م َ َلُُكْ  َر 
َوَس َ

ُرْوَن  
َ 
ٍت ِل َقْوٍم يَ َتَفك يى ِلَك ََلى َ ِِفْ ذى  ِان 

اس ےک مکح   ات ہک  دای  رک  ھا رے دنمسر وک رخسم 

م

ً

ت

ا  ےساہلل یہ ہ سج ےن  س ںیم  ایتشکں 

ادا روک۔ اس ےن   اور اشدی ہک مت اس اک رکش  اور اتہک مت اس اک لضف) رزق( التش رکو  ںیلچ 

ھا رے ےیل وہ بس زیچںی اینپ رطف ےس رخسم رک دںی وج  

م

ً

ت

اور وج زنیم ںیم     امسونں  آ ںیم 

 ںیہ۔ ےب کش اس ںیم وس ےنچ واولں ےک ےیل اشنینں ںیہ۔  

 زادی آ رکف یک  

یک  وہ وسےنچ ےنھجمس  و رخد اطع یک ہ۔ اس اک اکی اایتمزی وفص یہی ہ ہک  اہلل اعتیل ےن ااسنن وک لقع 

اور ےنلچک یک رہ وکشش ےکو الصتیح راتھک ہ۔ االسم اس الصتیح یک وشن   اور اےس دابےن  اور رتیق اچاتہ ہ    امن 

ر دترب و رکفت رپ ااھبرا اور اس یک رتبیغ دی ہ۔  الخف ہ۔ اس ےن ااسنن وک اواہم و رخاافت ےس اکنال، وغر رکف او 

اس ےک زندکی یسک اعمےلم ںیم ریغ یلقع روہی اایتخر رکان اور ےب دلیل یسک ابت رپ ارصار رکان ااسنین  تمظع ےک  
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اور ےب وسےچ ےھجمس   ی 
ّٰ
م
ع

ا اس ےن دیلقت  رواتی رپیتس رپ تخس  آانمیف ہ۔  اور  ادجاد یک رطوقیں یک اپدنبی  ابء 

 ابتہ وہیت ریہ ںیہ۔  وقںیم    ہ۔ وہ اتہک ہ ہک وقومں اک ہی دقمی رمض ہ۔ ایس وہج ےسدیقنتیک

ْوَن 
ُ
ْ َقْبِلٖه َفُهْم ِبٖه ُمْسَتْمِسك ًبا َِم  ُْم كِتى َتْيَنى ا ِاّن َ َوَجْدنَ   َاْم اى  َبْل َقالُـْو 

 
َءَّن    آ

ۗ
َِب اى

ِاّن َ یلَعى   َو   ٍة  اُم َ ْهَتُدْوَن  یلَعى   ُم  ِِهْ  ِ
ٰثى اى َم     ِلَك   َوَكذى

 
َقْريٍَة    آ ِِفْ  َقْبِلَك  َِمْ  َاْرَسْلَنا 

ُفْوهَ   ُمْْتَ
َ
 َقال

ِذَْيٍ ِاَل َ
نَ   ْ  َِم 

 
َوَجْدنَ  آ  ِاّن َ 

 
ْقَتُدْوَن    آ ُم  ِِهْ  ِ

ٰثى ِاّن َ یلَعى  اى َو  ٍة  اُم َ َءَّن یلَعى  
ۗ
َِب اى

 
ۗ
َِب اى َعلَْيِه  َوَجْدُت ْم  ِم َا  ى  ْهدى

َ
ِِب ِجْئُتُُكْ  َاَوَلْو  َل  ِبَ قى ِاّن َ  ا  َقالُـْو   ۭ ْ

ُ
 َءُك

 
اُْرِسْلُتْم    آ

ِفُرْوَن  ِبْْيَ     ِبٖه كى ِ
ذ 
َ
 1َفاْنَتَقْمَنا ِمَْنُْم َفاْنـُظْر َكْيَف ََكَن َعاِقَبُة اْلُمك

االسم رہ ابت وک دالئ ےس ےنھجمس اک راحجن دیپا رکات ہ۔ اےس اےنپ اخمنیفل ےس اکشتی ہ  

  ےتیل اور اس ےک دالئ رپ وغر ںیہن رکےتہک وہ مہف و داشن ےس اکم ںیہن

 يَْفَقُهْوَن ِِبَا ۡ َوَلُهْم  
نِْس ڮ َلُهْم ُقلُْوٌب َل َ ِن ِ َواَْلِ

ْ
َ اِل ِ ا َم  َم َكِثْْيً َوَلَقْد َذَرْاَّن ِِلََهن َ

ََك  َك  ۗى ِ
ِِبَا  ۭاُولى يَْسَمُعْوَن   

َذاٌن َل َ اى َوَلُهْم  ِِبَا  ۡ  ْوَن  يُْبِِصُ  
ُِهْ  َاْعُْيٌ َل َ َبْل  َْلَْنَعاِم 

ِفلُْوَن   َك ُِهُ اْلغى ۗى ِ
  اُولى

ُ  َاَضل 
(۱۷۹)اال رعاف:   

االسم ےن وغر و رکف رپ زور دےنی ےک اسھت ااسنین لقع یک دحمو دتی یھب واحض یک ہ اور وغر  

راہِ   رفد  رکف ےک ےیل حیحص اینبدںی رفامہ یک ںیہ۔ وہ اچاتہ ہ ہک لقع اک اس رطح اامعتسل وہ ہک

 دہاتی اپ ےکس۔  

  

 

1

 (۲۵۔۲۱)ازلرحف:  
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 زادی آ ااہظِر ایخل یک   -12

اینبدی ح میلست ایک اجات ہ اور اس ابت رپ زور      زادی وک ااسنن اک آوہمجری دین ںیم ااہظرِ ایخل یک    وموجدہ 

ایرد رکےن    وک اےس وبقل     درگی ارفاد    دای اجات ہ ہک رہ صخش وک اےنپ ایخالت و ذجابت ےک ااہظر اک ومعق انلم اچےیہ۔

 وہ تکس ہ، اس ےیلاثتب    اامعتسل اعمرشے ےک ےیل تخس اصقنن دہ یھب    ےب اگلم    اک اایتخر ہ نکیل  اس ح اک

 اس رپ ضعب اپدنبایں یھب اگلئ اجیت ںیہ۔  

االسم ےک زندکی ااسنن اک ہی رطفی ح ہ ہک اس یک زابن دنبی ہن وہ، اےس اےنپ ایخالت ےک ااہظر یک  

اور وہ اںیھن دورسوں ےک اسےنم شیپ رک ےکس نکیل اس ےن اےس ضعب دحود اک اپدنب یھب نبای ہ۔ ہی   ااجزت وہ 

ےک ےیل ان یک وقعمتیل اور اافدتی ےس ااکنر ںیہن ایک اج تکس۔ االسم ےن وج    اعمرشے    ر  ںیہ ہک رفد او   دحود ایسی

و ےس: دحود اعدئ  
ُ
   یک ںیہ ان یک ر

اور  آااہظرِ ایخل ںیم   ۔۱ روسا  اےس  ارتحام رکے،  اک  یک زعِت سفن  دورسوں  وہ،  اپدنب  اک  االخیق دحود  دیم 

و   یک زعت  اس  اور  و  آ دبانم رکےن  زنط  رپدازی،  ارتفا  ایبین،  ہن رکے۔ ذکب  یک وکشش  ربو ےس ےنلیھک 

 رعتضی، دانشم رطازی، دبزابین اور دب وگئ یسیج االخیق رخاویبں ےس اانتجب رکے۔  

ےک انم رپ ےب ایحئ اور دباکری ےک رشنو ااشتع یک ااجزت ہن وہگ۔ وج وس اسیٹئ االخق  اور    ااہظرِ ایخل  ۔۲

ذہتی و رشاتف یک ملع ربدار وہ وہ یسک احل ںیم االخق ابیگتخ یک میلعت و غیلبت ےک ےیل وجاز ںیہن رفامہ رک  

 تکس۔ اس رطح یک رہ وکشش وک وہ یتخس ےس روک دے گ۔  

او رایتس ںیم ےب ینیچ ۔ ۳ یک   ڈاےنل  اور یکلم افمد وک رطخے ںیم  دب اینم الیھپےن  ر ارطضاب دیپا رکےن، 

 ااجزت ہن وہگ۔ 
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 یجن زدنگ ںیم دعم دمالخ  -13

زادی احلص رہ۔ اس ںیم ریبوین آ ااسنن اک ہی ح میلست ایک ایگ ہ ہک اےس اینپ یجن اور یصخش زدنگ ںیم  

  شہ وگاجزئ ح رقار دای ہ اور اتدیک یک ہ ہک وکئ صخش اےنپ رھگ ای  دمالخ ہن وہ۔ االسم ےن اےس اس اک اکی  

اہنتئ ںیم ایک رک راہ ہ اس  یک قیقحت و شیتفت ہن یک اجےئ۔ ارگ وہ طلغ اکم یھب رک راہ ہ وت ہی اس اک ذایت  اعمہلم ہ۔  

دہ ہ۔ اہلل اعتیل ےک اسےنم وجاب  ااہتبل    وہ  اک  اال العن سیک رجم  وہ یلع  اس اک لمع یسک  ارگ  ای  راہ وہ  راکتب رک 

ںیم االسم    ےلسلسےئ اگ۔ اس  آ وہوت وہ اقونن یک رگتف ںیم رضور    ں ر راسرضےک ےیل    ےرسے رفد ای اعمرشود

اور رجمم ہن   ےن اوصیل دہاتی ہی دی ہ ہک یسک یھب صخش وک ےلہپ  یہ دقم رپ ضحم نظ و نیمخت یک اینبد رپ طلغ اکر 

اور ہی ہن   اور رقار دای اجےئ  و دب اوطار ہ  وہ دب اکر  ےس یسک ریخ یک وتعق ںیہن ہ ہکلب اس ےک    اس  اھجمس اجےئ ہک 

اور دب امگین ےس اکم ہن یل اجےئ اس ےیل ہک ضعب امگن ےب اینبد وہےت   اور  وسء نظ  اسھت نسحِ نظ راھک اجےئ 

 انگہ اگر وہات ہ۔    ااسنن  ںیہ۔ اس یک وہج ےس 

ورویں یک وٹہ اگلان اور ےکپچ ےکپچ ا س یک اخویمں یک سسجت ہن ایک اجےئ۔ یسک یک زمکرسی ابت ہی یہک یئگ ہک  ود

 اشہتسئ روہی ہ۔ ریغ ریغ االخیق اور  رکان  التش 

َايى   ُ ُسْوا   َاھی  ََتَس َ ََل  َو  ِاْثٌم  ن ِ 
الظ َ َبْعَض  ِان َ  ن ِ ۡ 

الظ َ  َ َِم  ا  َكِثْْيً اْجَتِنُبْوا  َمُنوا  اى ِذْْيَ 
ال َ
يَْغ  ِرْهُتُمْوُه ۭ  َوََل 

َ
َفك َمْيًتا  َاِخْيِه  َْم 

َ
ْل ُُكَ 

ْ ای َ َاْن   ْ
ُ

َاَحُدُك  ُ َاُُيِب  َبْعًضا  ۭ  ْعُضُُكْ  َب  َتْب 
ِحْيٌم  اٌب َر  ُقوا هّٰللاَ ۭ ِان َ هّٰللاَ َُت َ

     َوات َ
( 12)ارجحلات:   

ر اکی  کشیب وکئ امگن انگہ وہاجات ہاور بیع ہن ڈوھڈنو او   ،اے اامین واول تہب امگونں ےس 

اگ ہک اےنپ رمے اھبئ اک وگتش اھکےئ    رکے ایک مت ںیم وکئ دنسپ    ،دورسے یک تبیغ ہن رکو  

 ۔ اہلل تہب وتہب وبقل رکےن واال رہمابن ہ ےب کشاور اہلل ےس ڈرو  وت ہی ںیہمت وگارا ہن وہاگ 

اامتجیع اور امسیج زدنگ ںیم ر سسجت اک قلعت یصخش اور یجن زدنگ ےس تہب رہگا ہ ۔ ارگ اکی صخش  ووسء نظ ا 

اور اہنتئ ںیم الزًام طلغ اکر  راتس رو ہ وت اس ےک قلعتم وخاہ وخماہ اس دب امگین یک رضورت ںیہن ہ ہک وہ ولخت 

 ےگ اےس رجمم اثتب رکےن ےک ےیل اس ےک ہیفخ اومر یک اھچن یب یک رہزگ ااجزت ںیہن ہ۔ آ  وہاگ۔ اس ےس 
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 ومکحمومں ےک اسھت نسح ولسک اور ان ےک وقحق الغومں اور   -14

دین ںیم دقمی رتنی زامےن ےس الغیم اک رواج راہ ہ اور بج ےس اس اک رواج ہ الغومں ےک اسھت ملظ و  

و دو یک   اور گت  ا س اک ح تیکلم یہ  آزایدیت یھب وہیت ریہ ہ۔ الغم وک ہن وت دجو ہج  اور ہن یسک زیچ رپ  زادی یھت 

 اھت۔ اس یک  اجن و امل، اس یک الصوتیحں اور اس ےک اواقت رپ اس ےک امکل اک وپرا اایتخر وہات۔ وہ  میلست ایک اجات

سج رطح اچاتہ اس ےک اسھت اعمہلم رکات۔ ضعب اواقت الغومں ےک اسھت وہ ولس ک روا راھک ایگ وج اجونروں   

و زایدیت رپ ان وک ۔ ایس یھتوکشہ رفاید کت یک ااجزت ںیہن    ےک اسھت یھب دنسپ ںیہن ایک اجات۔ رھپ ہی ہک اس ملظ 

اور   ونرکوں  اور روسیئں ےن  اریموں  راعای ےک اسھت، احومکں ےن وکحمومں ےک اسھت،  ابداشوہں  ےن  رطح 

زور    و آ اخدومں  ےک اسھت،  رہ رطح یک ملظ  زوروں ےک اسھت  مک  اور  زری دوتسں  واولں ےن  اور اطتق  وروں 

وک ان ےک اجزئ وقحق  اور  یک  اس ےک الخف  یھبزایدیت  االسم ےن  دای۔  ااکنر رک  زری  آ  امےنن ےس  رہ  واز دنلب  یک۔ 

دتس اور وکحمم ےک وقحق نیعتم ےیک اور اس ےک اسھت نسحِ ولسک یک اتدیک یک۔ اس اک ادنازہ ان دہاایت ےس  

 وہ تکس  ہ، وج اس ےن الغومں ےک ےلسلس ںیم دی ںیہ۔  

 رفامای:   ؓر یک رواتی ہ ہک روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےنذرضحت اوب 

خان   ایدیاخوانکم  تحت  ہللا  جعلم  یدہ ولکم  تحت  اخوہ  کان  فمن  کم 

غلبھم فان کلفتمو  ی فو ھم ما  لیلبس وال تک  افلیطعمبہ مما یکل ولیبسہ مم

 غلبھم فا عینو ھمیھم ما 

ھا رے زری دتس رک راھک  

م

ً

ت

وک  ان  اہلل اعتیل ےن  ھا رے الغم ںیہ۔ 

م

ً

ت

ھا رے اھبئ 

م

ً

ت

الب ہبش 

اک اھبئ اس ےک ام تحت وہ اےس وہ الھکےئ وج وخد اھکات ہ اور وہ انہپےئ وج  ہ۔ سپ سج یسک  

وخد اتنہپ ہ۔ ان رپ اکم اک اانت وبھج ہن ڈاول ہک اےس وہ ااھٹ ہن ںیکس۔ ارگ ان یک اطتق ےس زایدہ  

 ان وک اکم دو وت اس ےک وپرا رکےن ںیم ان یک دمد رکو۔  

 رواتی ہ ہک روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای: رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع یک  

 للملوک طعامہ و کسو تہ وال یکلف اال ما یطیق 
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رفامہ ایک اجےئ اور اےس اس یک اطتق ےس زایدہ فیلکت   سالغم اک ح ہ ہک اےس اھکان اور بل 

 ہن دی اجےئ۔  

ہ ہک امکل وج اھکےئ  رضحت اوب ذر ؓ یک روایت ےک ذلی ںیم اامم ونوی ؒ رفامےت ںیہ: املعء اک اس  رپ اامجع  

رفض وت ںیہن اہتبل بحتسم ہ۔ رفض ہی ہ ہک رہشوں اور العوقں اک یھب اور    انالھکان اور انہپ   اور وج ےنہپ ویہ الغم وک 

ارفاد اک یھب وج دوتسر وہ اس ےک اطمقب اےس اھکان ڑپکا دای اجےئ اور اس یک دورسے رضورںیت وپری  یک اجںیئ،  

۔ ارگ امکل اےنپ زدہ و وقتیّٰ یک نب  مک رتوہ وج امکل اامعتسل رکات ہ ای اس  ےس رفو رت ای اس ےس    اچہ   ہی ویہ اھکان ڑپکا

رپ ای یلیخب یک وہج ےس اینپ حطس ےک ولوگں ےک ایعمر ےس مک رت درہج یک زدنگ زگار راہ وہوت وہ الغم وک اس یک رمیض  

املعء اک اس رپ یھب اامجع ہ ہک الغم یک اطتق ےس   رک تکس۔  ےک ریغب اس رطح یک زدنگ زگارےن رپ وبجمر ںیہن  

  زایدہ امکل اس رپ اکم اک وبھج ںیہن ڈال تکس ۔ اس رطح اک وبھج ڈاےل وت اےس ذبات وخد ای یسک اور  ےک ذرےعی اس یک 

 دمد الزًام رکین وہگ۔  

 دیقعہ اور ذمبہ ےک ےیل ربج یک ااجزت ںیہن ہ  -15

اب دین ںیم ویہ آاالسم اس تیثیح ےس امہرے اسےنم   انزل رکدہ دنی ہ۔  اک  اہلل اعتیل  وہ  ات ہ ہک 

وادح دنی ح ہ۔ اس ےک العوہ ےنتج ذمابہ ںیہ وگ وہ صاتق ےس اخیل ںیہن ںیہ، ان ںیم اچسئ اک رصنع وہ تکس  

 ہ  االسم ےن اےنپ  ہ اور ہ، نکیل وہ ح و ابلط اک ومجمہع وہ رک رہ ےئگ ںیہ، اس ےیل ان رپ اامتعد ںیہن ایک اج تکس

ہن   ای  اےس وبقل   رکےن  اس رپ وبجمر ںیہن ایک ہ۔ ہکلب  وک  وک دالئ ےک اسھت شیپ ایک ہ نکیل یسک  اس ومفق 

 زادی اطع یک ہ۔ آرکےن یک  

ادنر ہی رطفی وخاشہ یھت ہک بس ولگ االسم وک اہلل اعتیل ےک دنی یک تیثیح ےس   ےکیبن اپک ملسو هيلع هللا ىلص  

پ یک ہی وخاشہ وپری ںیہن وہ تکس۔ ہی اہلل اعتیل یک تیشم ےک الخف  آیل ےن اہک ہک  وبقل رک ںیل نکیل اہلل اعت 

زادی آےن ااسی ںیہن ایک ہہکلب ااسنن وک    اہلل    ہ۔ وہ اچاتہ وت وخد یہ بس وک زبور و ربجا اےنپدنی اک اپدنب نب داتی  نکیل  

  وبجمر ںیہن رک تکس ۔  وبقل رکےن رپ  یسک دورسے رفد وک االسم   دی ہ وت وکئ یھب صخش 
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تََح ى اَس  الن َ ِرُه 

ْ
ُتك ْنَت 

َ
َاَفا ْيًعا  ۭ  ََجِ ُهْم 

َُك ُ اَْلَْرِض  ِِف  ََمْ  ََمَ  ََلى َرب َُك  َء 
ۗ
َشا َوَلْو 

ا ُمْؤِمِنْْيَ   ْوُُنْ
ُ
 يَك

( ۹۹) ویسن:  

یہ   اامین ےل  ولگ  اسرے ےک اسرے  زنیم ےک  وت  اچاتہ  رب  ھا را 

م

ً

ت

مت  آارگ  ایک  وت  ےت۔ 

 ولوگں وک وبجمر رکو ےگ ہک وہ اامین واےل وہ اجںیئ۔ 

 زور ادناز ںیم یہک یئگ ہ۔ رپزمدی وسرہ ااعنم ںیم یہی ابت 

ِِف   نََفًقا  َتْبَتِِغَ  َاْن  َفِاِن اْسَتَطْعَت  ِاْعَراُضُهْم  َعلَْيَك  َكُُبَ  ََكَن  َاْو  َوِاْن  اَْلَْرِض 
َِمَ   ْوَن َ 

ُ
َتك  

َ
َفًل ي  اْلُهدى یلَعَ  ََمَعُهْم 

َ
ِل َء هّٰللاُ 

ۗ
َشا َوَلْو  يٍَة  ۭ 

ى
ِِب ِتََيُْم 

ْ
َفَتا ِء 

ۗ
َما الس َ ِِف  ًما 

ُسل َ
ِهِلْْيَ  ى

ْ
يَْس اِل َا 

ثُ ِاّن َ هّٰللاُ  يَْبَعُُثُُم  َواْلَمْوٰتى  يَْسَمُعْوَن  ۭ  ِذْْيَ 
ال َ ِاَلْيِه َتِجْيُب   َ م 

َجُعْوَن    َُيْ
ارگ مت رپ ان اک ارعاض رکان اشق  زگرے وت مت ےس وہ ےکس وت زنیم ںیم وکئ رس گن التش رکو ای  

  وھکی۔ ارگ اہلل اچاتہ وت ؤ۔ ااسی رک دآامسن ںیم وکئ ڑیسیھ اگلؤ اور ان ےک اپس وکئ اشنین ےل  آ

سپ مت رہزگ ان داونں ںیم ےس ہن ونب۔ امہری ابںیت ویہ امںین    ان بس وک دہاتی رپ عمج رک داتی۔

ےگ وج ےتنس ںیہ، ابیق وج رمد ہ ںیہ اہلل اعتیل ان وک )ایقتم ںیم( ااھٹےئ اگ رھپ وہ ایس یک رطف  

 ولاٹےئ اجںیئ ےگ۔  

ہ، وت   راھک    ہک بج اس ےن دنی و ذمبہ ےک اعمہلم ںیم ربج ںیہناس ےک اسھت االسم ہی یھب اچاتہ ہ  

راہ ںیم یھب وکئ راکوٹ ہن وہ۔ وج صخش اےس وبقل رکان اچےیہ   اس یک  راہ آوخد  اس یک  زادی ےس وبقل رک ےکس، 

اور اس رپ دنبش اگلان اس یک رحتی رکف رپ دتس درازی ہ۔ اکی صخش دین ےک یسک یھب رظنہی ایحت وک   روانک 

اور یقطنم ابت ہ ہک اےس االسم ےک رظنہی ایحت وکوبق اانپےن اک یھب ح اتلم  ل رکےن اک ح راتھک ہ وت وقعمل 

زای رکف ےک ح وک اپامل  آاچےیہ۔ نکیل االسم ےک اخمنیفل اےس ےک ابرے ںیم ہی روہی ںیہن اایتخر رکےت اور وہ  

اعمہلم ںیم دو اگل اگل امیپےن اایتخر رکےن اک وکئ    اور ربج ےک اتےل ااسنونں رپ اگلےت ںیہ۔ اکی یہ  ںیہ    رکےت

اور ذمومم ہ۔ اس یک ڑکپ ےس وہ  اور دنبش دخا ےک زندکی تخس انروا  وجاز ںیہن ہ۔ االسم ےن اہک ہک ہی ربج 

 ایقتم ےک روز چب ںیہن ےتکس ۔  
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 وقحق اور وموجدہ اسمئ   ااسنین  -16

گ رٹ   یہنم   -16.1

 

ن
 فک
ی

 

رگووہں وک   اگنلگمس ےس رجامئ شیپ   ااسنونں یک   ےک ےیل  مسج رفویش   ی ااصحتسل اور ربج  سنج   رھب ںیم  دین 

ااسنونں، اخص   ااصحتسل ےک ےیل  سنج  ےک فلتخم اممکل ںیم   ہ۔ دین  وہیت  آدمین   وس ارب ڈارل یک  ً بی اسالہن رقت

اور ڑلیک  ا   یک   ں رک وعروتں  اس ےک دت   ہلئسم نب کچ   اعیگمل   اسی ا  کی اگنلگمس   االوقایم  یب   ارک ےک ےیل ہ ہک 

اور امسپدنہ اممکل   ی وھچےٹ رہشوں ےس ڑبے رہشوں اور رغ  ہ۔ نکیل   رک ریہ   رعےص ےس وکںیشش   ی ربادر 

 دیورخ  اج اکس۔ ااسنونں یک  ایک  متخ ںیہن  ات احل  اگنلگمس وک   یسیا   ااسنونں یک  اممکل ںیم  ایہتف  اور رتیق  اریم  ً ےس اقمتلب 

 ہ۔  ی ہ  سج اک اخہمت رضور  ی الخف ورز   یک  ی آزاد  حرفوتخ ان ےک 

 ااہظر   آزادی -16.2

دحمود اور    اقبطت ریغ  نی ثحب راہ ہ۔ الد   ریِ ز  ایدہتہب ز   زادئ ااہظر راےئ‘‘  اک ہلئسم وموجدہ دور ںیم آ  ’’

ااہظر اک انم رپ    یوج  آزاد   ںیہن  یمک  یھب  اجبن ان ولوگں یک  یبج ہک دورس  ااہظر ےک اقئ ںیہ   ئرشموط آزاد   ریغ

ااہتنرکان اچےتہ ںیہ   اوصرت احل دیپ  یک  ی زابن دنب دوونں  اور اعمرشیت  اک ہجیتن   ؤں ۔  واسفد  وتازن یک  ہنتف   دعم 

  ایہےب اگلم وھچڑ د اسی ذراعئ االبغ وک ا  ڑ ںیمآ  یک یزاد آ  ےن ااہظر یک ی ذہت  اسےنم آات ہ۔ رغمیب وصرت ںیم

ا  ہک سج یک  داؤرپ گل ایگ  تاور االخایق  امیینتوہج ےس  رشموط   ہ ہک وج ولگ ریغ  ہی  ہ۔ تقیقح   بس ھچک 

دار  ںیہ   ےک  یآزاد  وہ وت وہ رجم رہھٹات ہ    ااہظر ےس ان ےک اےنپ افمدات رپ زد ڑپیت   ئ، ارگ آزاد   ےک دوعے 

یک یک  اثمںیل  سج  رکان    امہرے اسےنم ںیہ  وصرت ںیم  وہول اکٹس  ابت  اتر   ایہک نج ےک الخف    یخیاس ےک 

ہملسم وصترات اک ذماق اڑاان   ایدقماست    ااہظر ےس االسیم  ئرجم ہ۔ اہں ارگ آزاد   رکان یھب  وک اھچن یب  وبثوتں

  لقع دنم ااسنن اس تقیقح  یھب اک وکئ   اجات ہ۔ رغض دین ووجد وبقل رکیلابےک   نیگنس   ااہظر وک اس یک ہ یوہوت آزا 

 ہن وہ۔   ااسفد دیپ ںیم   اتہک دین  اچںیہ واحض وہین  د دحود وویق زادئ ااہظر یکآرکتکس ہک  ےس ااکنرںیہن
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 ااصحتسل   اک اعمیش   رغوبیں -16.3

 ےبیسب،    ی وبجمر  االفس،    یےب روز اگروہئ      ڑبیتھ  ںیم  اعمرشے    رٹنکول اور    اک دنچ اہوھتں ںیم   تشیعم

ا  اور   ا  رو ےس اریم  سج یک  اظنم ہ  داراہن  اعمیش  ہیراجئ رسام  ںیم  ڑبا ببس دین  کیااصحتسل اک    وماعق رسیم  ےسیوک 

اوراریم  ںیہ ااہتنء دوتل عمج رکات الچاجےئ  وہ ےب  اریم  ہک  اظنم  ہقبطہ    داراہن  اعمیش  ہی۔ رساماجےئرت وہات الچ  ےس 

دین  ارماء ےک ےیل اروب  اانت اسزاگر ہ ہک  دوتل ےک ربارب دوتل دنچ ولوگں ےک اپس آرک عمج    ارفاد یک  ں  ےک 

رغ   وہاجیت ہک  اینپ  ہقبط ےک ےیل  یہ بج  وہ  ہک  اناسزاگر   ہ  یک   یروز   اانت  یہ  امکےن  آزاد    ںیہن  رکف ےس 

اور    وہےت ںیہ  اور تنحم وشکں اک ااصحتسل رکےن ےک وماعق رسیم  وبیںدار وک رغ  ہیرسام  احالت ںیم  ےسیوہاپےت۔ ا

 الچاجات ہ۔ داروں ےک اہھت ںیم  ہی، تحص ، بس ھچک رسام روزاگر،میلعت

 بیل   اچڈلئ -16.4

ربج   وچبں ںیم  یےس  دور ےک اسمئ  وموجدہ  ا   تقشم  یک  کیےس  ےیل   ورتتیب  میلعت  ہ۔ وچبں   ےک 

  ی ڑب  کیا   ےس وچبں یک   ہ رگم  دبیتمسق  یذہم دار   انمبس اموحل اور وماعق رفامہ رکان اعمرشے اور وکحتم یک

اکراخونں ںیم اور     دعتاد رھگوں  

م

کڈو

 

ن
 س
ی

اکم رکیت   رپ  رک    ےننب  ایںہ، وچڑ  وررکز ےک وطر  ےک اکم ےس ےل 

اور رہگے اپوین  ںآالت، ولیھک  رسلکیج ۔   ےچب وموجد ںیہ  ںیم   ںرطخانک وشیپ  ےسیج  یریگ  امیہ  ںیم  ںےک اسامن 

 ہ۔  یالخف ورز  یک ےک وماعق رفامہ ہن رکان ح میلعت  اور میلعت تقشم انیل   یوچبں ےس ربج

 اک ہلئسم   ی آزاد   ذمیبہ -16.5

دین   یآزاد   ذمیبہ  ےک    ت اضہطبہ ایح  اور االسیم   تعیرش  ےس ہ۔ االسیم  اسمئ ںیم  میےک دق   اک ہلئسم  

اک رہ رفد البرفت  اطمقب االسیم اور اینب  قیاعمرشے  و تّلم زعت واسموات  وقحق ےک وحاےل    ااسنین  دیذمبہ 

  واکرذمبہ ےک ریپ  یھب  یسک  ہ تکلمم ےک امتم ابدنشے وخاہ و  ںیم  ایتسر  اک احلم ہ۔االسیم  تیثیح  اسکیںےس  

  مسق اک وکئ   یسک  اعمالمت ںیم  ۔ان رپ ذمیبہ زاد ںیہآرطح    ی وپر  اعمالمت ںیم   اور ذمیبہ  ے دیقع  قیوہں ،البرفت
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  اور ربج ںیہن   زربدیتس  وکئ  ےک ابرے ںیم  نی ہ: د  اعتیل  یاس وحاےل ےس اراشِد ابر۔وہگ  ںیہن  ربج و زربدیتس

اجراہ ہ اعم وطر رپ اس اک االطق   ایک  ےک ح وک سج رطح ےس میلست  یآزاد   ذمیبہ  ںیم  دین  ارقبلہ( نکیل  ۃ۔)وسر

  االطاعت  روزاہن یک   اک اسانم ہ سج یک  زاتاایتم   املسمونں وک ذمیبہ  رھب ںیم  وہج ہ ہک دین  یہیآات۔     رظن ںیہن

رطف اس    ی۔  دورسہ وسحمس رکیل   وک اوقام ےن وخد یھب  نیگنس   یک  اور االسوموفایب  ںیہ  یتنب  تنیز  یک  ایرپ یم   داینب

ابت ےس یھب  نیگنس  ےلئسم یک  اس  ادنازہ  یک   ہ ہک ضعب اممکل ںیم  ایاجتکس اگل  اک  اایتم   داینب   ذمبہ    ی رساکر  زرپ 

احلص ہ اور املسمونں    رسرپیتس   وک رساکریک   االسوموفایب  کلم ںیم   ایہتف   رتیق   ضعب       راہ ہ ین   ی اجر  ںیم   رسرپیتس 

 اجراہ ہ۔     دبےنل رپ وبجمر ایک   تخانش  وک ذمیبہ

 

 وخد آزامئ 

 ااسنین وقحق ےک اینبدی وصتر رپ ثحب ےیجیک۔  .1

 ااسنین وقحق ےک االسیم انتظ وک ااجرگ ےیجیک۔  .2

 االسیم امیلعتت وک دمرظن رےتھک وہےئح زدنگ رپ روینش ڈاےیل۔  .3

 ااصنف اور اسموات ےک رغمیب اور االسیم وصترات اک اجعم زجتہی شیپ ےیجیک۔ دعل و  .4

 ااہظرِ ایخل یک آزادی ےک رغمیب وصتر اک اندقاہن اجزئہ ےیجیل۔  .5

 وموجدہ دور ںیم ااسنین وقحق وک درشیپ اسمئ اک لح االسیم امیلعتت یک روینش ںیم شیپ ےیجیک۔    .6

 



37 

 

ٹ2ربمن ٹوینٹ

ٹ

ٹ

ٹ

اسمئٹ اور دوعیت یمیلعت  

ٹ

ٹ

ٹڈارٹک احظف اطرہ االسمٹ ٹرحتری: 

ٹ: رپورسیف ڈارٹک یحم ادلنی اہیمش ٹرظن اثین 
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 وین  اک اعترفٹ

زم تیثیح ریتھک ےہ۔ ذہتبی و دمتن اک اراقت یھب میلعت احیل ےک ےیل المیلعت اعمرشے یک رتیق اور وخش ٹ

ٹارفاِد اعمرشہ اک یمیلعت ایعمر انتج دنلب وہ اگ، ایس دقر وقم رتیق ےک انمزل ےط رکے یگ۔ٹ یہ اک رموہن تنم ےہ۔

ئ ٹمیلعت یک اس دقر اتیمہ ےک ابوفص ہی یھب تقیقح ےہ ہک مہ ہب تیثیح وقم ایھب تہب ےس یمیلعت اسم

اک اسانم رک رےہ ںیہ نج رپ وتہج دےنی یک رضورت ےہ۔ ان اسمئ ںیم اقبطیت اظنم میلعت اک ہلئسم رس رہفتس ےہ۔ ٹ

راجئ وہ ےکچ ںیہ۔ احل یہ ںیم وکحتم ےن ٹ اور اظنم  ووجہ یک انب رپ کلم ںیم یئک رطح ےک اصنب   ٹاسکیںٹ ٹفلتخم 

 میلعت ےک ےیل اقلب دقر اکوںیش یک ںیہ اور وپرے ٹ
ِ
کلم ےک یمیلعت اداروں ےک ےیل اجعم اصنب رمبت ٹاصنب

ٹایک ےہ وج وخش آدنی ادقام ےہ۔ اس ںیم ایھب تہب اس اکم وہان ابیق ےہ وج ادیم ےہ اجری رےہ اگ۔ٹ

اور اکی اظنم ٹ وتی اک ہلئسم یھب ڑبی نیگنس تیثیح اایتخر رک اکچ ےہ 

  

اور ث اور دوینی میلعت یک رفتقی  دینی 

اظنم ےس ابلکل ےب ربخ ںیہ؛ احالں ہک اکی اخص حطس کت امہرے ہبلط وک دوونں  ٹمیلعت ےس واہتسب ولگ دورسے

اور ولطمہب ایعمری اموحل یک دعم ٹ اداروں ںیم وہسایلت اک دقفان  رطح یک میلعت ےس آراہتس وہان اچےیہ۔ یمیلعت 

 درشیپ ےہ ہک وموجدیگ یھب امہری یمیلعت رتیق ںیم اکی تہب ڑبی راکوٹ ےہ۔ ایس رطح ہی یھب جنلیچ یھب ںیمہ

اانسد دےنی وک میلعت اک ایعمر اھجمس اجات ےہ اور ہبلط وک یلمع دیمان ںیم ارتےن ےک ےیل اباقدعہ رتتیب ںیہن دی ٹ ٹومعًام

اانپ ٹ ادا رکےن ےس اقرص ریمعتی ٹاجیت سج یک وہج ےس تہب یس ڈرگایں ےنیل ےک ابووجد ولگ یکلم رتیق ںیم  رکدار 

اور ا یھب رکفِ االسم ےک امنایں وموضاعت ںیم اشلم ےہ۔ ان ٹدہاف یک واضتح ٹرےتہ ںیہ۔ میلعت ےک اقمص 

امتم اومر رپ دجدی ذنہ یک رہ امنیئ رکان اور االسم امیلعتت اور ملسم رکفمنی یک آرا یک روینش ںیم ان اک لح شیپ 

ٹ ٹرکان رضوری ےہ۔ 
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ٹوین ےک اقمصٹ

ٹوہ اجںیئ ےگ ہکٹںیمہ ادیم ےہ ہک اس وین ےک اطمہعل ےک دعب آپ اس اقلب 

 رک ںیکس۔ٹمیلعت ےک اینبدی وصتر رپ وگتفگ  .1

 یمیلعت دیمان ںیم درشیپ اسمئ اک زجتہی رک ےک ان اک لح وجتزی رک ںیکس۔ٹ .2

 دتریسی ااسبیل یک اخویمں یک اشنن دیہ رک ںیکس۔ٹ .3

 وخانیت یک میلعت اور اس ںیم احئ راکووٹں رپ ثحب رک ںیکس۔ٹ  .4

 ہقلعتم اسمئ رپ روینش دال ںیکس۔ٹ ےسآن النئ میلعت ےک ڑبےتھ وہےئ راحجن اور اس  .5
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ٹوصترٹ ٹدیٹاک اینبٹ ٹمیلعتٹ-1

رت انترظ ٹ ٹےہ۔ ارگ وعیس ٹآیئ ٹامہ رکدار ادا رکیت ٹںیمٹ ٹزدنیگٹ ٹیک ٹایتسٹےس رفد، اعمرشے اور رٹ ٹشیمہٹ ٹمیلعت

اک ٹ ٹیہ ٹمیلعت ٹیھب ٹایاک ڈیم ٹدور احرض ٹ ٹاور االبغ اعہم ےک ذراعئ ابوصخلص ٹورتتیب ٹزتہیک ٹ،اجےئ وت دوعت وغیلبت ٹاھکید ٹںیم

اک ٹ ٹںاپویسیل ٹوکحتمٹ ٹیضحم امہر ٹںیمٹ ٹںداہویئ ٹزگہتش ٹ ٹوہٹ ٹںیہٹ ٹوک وج اسمئ درشیپٹ ٹآج میلعت ٹہصح ےہ۔ اپاتسکن ںیم

 ٹںیم ٹتیامح ٹےہ۔ اامعتسر یک ٹوتعیس ٹیک ٹاگر اور ایس ٹاید ٹدور یک ٹیاامعتسر ٹرپ ٹروط ٹدیاظنم اینب ٹیمیلعت ٹہیہکلب ٹ ٹںیہ ٹںیہن ٹہجیتن

یک اس  دجٹ ٹتیٹامح ٹاور  واےل  ارھبےن  لعٹ ٹمیلعتٹ ٹدیےس  امندنئہ  اک  اظنم  ںیم ٹےک  رد لمع  ےک  اس  اور  ےہ   ٹڑگھ 

ل اذلرک رغمب زدہ رصع ٹویدنبد ٹامندنئیگ ٹیک ٹمیلعت ٹذمیبہ ٹوایلارھبےن ٹ
ّ
 ٹرکات ےہ سج ںیمٹ ٹایہم ٹمیلعت ٹیرکات ےہ۔ او

اجات احالہکن ٹ ٹایک ٹولعم ےس اانتعء ںیہن ٹویٹاور داین ٹیرصع ٹاذلرک ںیم ٹوہات وت اثین ٹاک ومرث اامتہم ںیہن ٹورتتیب ٹمیلعت ٹینید

وتیوک ٹ ٹورتتیب ٹاور ےہ ہک میلعت ٹیھت ٹرضورت اس ابت یک

  

اورٹ ٹث  ٹودحت میلعت ٹےک اس رگداب ےس اکنال اجےئ 

االسم دوونں یمیلعت ٹےک  ان  رپ  یک ٹوصتر  رکد ٹداھروں  االصح  ہک ومعم ٹیاس رطح  دجٹ ٹاجےئ   ٹیک ٹمیلعت ٹدیاور 

ٹ میلعت ینیون وہ اور دٹ لیکشت ٹانترظ ںیم ٹاالسم

ص
ص

 

خ

 

مت

ٹےک 

 

ن
 
ی

ٹ۔ٹےس انوافق ہن رںیہٹ ایتولعم، ااکفر اور دحت یرصع ٹ

ےن رقآن  ےہ۔ اہلل اعتیلٹ ءاکرِ اایبن ہی ٹبج ہک اتقیقحٹ ےتھجمس ںیہٹ ٹہعیاک ذر رتیق یٹوینوک ضعب ولگ ضحم د میلعت

َمَۃ  ٹ﴿ اک جہنم دوعت ٹملسو هيلع هللا ىلصٹآرخ ازلامں رضحت دمحم ٹےہ۔ ہک یبن ٹای رفامٹرمہبتاچر ٹ ٹںیم ٹدیجم
ْ
ِک
ْ
یَُعِلُِّمُھُم اْلِکَتاَب َواْل

ْم  ْْیِ
کِِّ یک ٹاسنیقب ٹءاایبن ٹرٹاک ٹقیٹرط ٹیہیاھتاور ٹ ٹ﴾ ٹَوُُیَ آج  اھت۔اےس  اسز ٹتیصخشریمعت ٹاالطصح ںیم ٹاک  ااسنن   ٹایٹ ٹی، 

(Human Developmentاہک اجاتکس ےہ سج ےس وصقمد ٹ )وک دبال ٹ ٹرفدےعیےک ذر ٹورتتیبٹ ٹےہ ہک میلعتٹ ٹہیٹ

اک ٹ ایس ٹایکٹ ٹرٹایت ٹرفداجےئ۔ سج رطح  اگ  ر ٹاجےئ  اور  اک اعمرشہ   ٹمیلعت ٹ۔ االسم ںیمٹآےئ یگ ٹووجد ںیم ٹایتسٹرطح 

ےک اطمقب رسب رکے اتہک ٹ ٹتیدہا ٹیکٹ ٹاہلل اعتیلٹ ٹزدنیگٹ ٹیکٹ ٹدبع اس داینٹ ٹےہ ہک ااسنن یثیحبٹ ٹہیےس وصقمد ٹ ٹورتتیب

 ٹتیارثک ٹوتمعنں ےس ونازے۔ ااسنونں یک ٹوہاجےئ اور اینپ ٹاس اک اخقل وامکل اس ےس رایض ٹںیم ٹزدنیگ ٹیٹارخو
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داین ٹرکے یگ ٹےک اطمقب رسب ٹتیدہا ٹیکٹ ٹاہلل اعتیل ٹزدنیگ ٹیک ٹارگ داین وہ   ٹاور آرخت ںیمٹ ٹوہیگ ٹباکایم ٹیھب ٹںیم ٹوت 

ٹےہ۔ٹ یہ ورتتیب میلعت ٹہعیذر دیاک اینبٹ ٹیب۔ اس اک ایمٹیھب

اوصل وادقار رپ  ٹاالسم ٹمیلعت ٹہیےہ۔ ٹ ٹاتیاک وصتر د ٹاوصل ےس واحض وہا ہک االسم ودحت میلعت ٹدیاینب ٹاس

اس  ٹولعم یھب ٹاور اسیسنئ ٹامسیج ٹینی،۔ اعمرشے وک دراکر اہمروتں اور اصصختت ےک وحاےل ےس داچےیہ ٹوہین ٹینبم

اےنپ یمیلعت ٹ۔ نکیلاک ہصح وہےن اچںیئہ ڈاںیل ٹمہ  اگ ٹ ٹوت ٹ ٹاحالت رپ رظن  وہ  امہر ٹایعں  دج ٹومعم ٹیہک   ٹمیلعتٹ ٹدیاور 

ٹ ینیرغمب زدہ ےہ۔ د

ص
ص

 

خ

 

مت

ٹولعم ےک 

 

ن
 
ی

 اک وصتر اقنع ےہ۔ اور ودحت میلعتٹ ولعم وااکفر ےس انوافق ںیہ یٹرصع 

ٹ

ٹوصترٹ ٹاک االسمٹ میلعتٹ-2

ہک وہ اکی دورسے  ںیہٹابدنےھ االسم ےن ملع اور دنی دوونں ےک دانم اک اکی دورسے ےس اس رطح 

ِذْي َخلََق   ہکلب رقآن دیجم یک بس ےسیلہپ آتی :ٹےتکس ٹ ٹےس اگل  ںیہن وہ ٹ
َِك الَِّ رک ٹ ٹےل)اس اک انم ٹ  ِاْقَرْا ِِبْْسِ َربِّ

اتبیت ےہ ہک دیپا رکےن واےل ےن مہ وک ڑپےنھ ٹ ٹًات ٹااشر ٹڑپھ سج ےن دیپ اایک( ایس تقیقح وک ےل رک ارتی  ےہ اور ٹ

 اور ےنھکیس یہ ےک ےیل انبای ےہ۔ ٹ

ٹ

ٹںیم میلعت اک صقمٹ ٹرظنٹ ٹیکٹاالسم ٹ ٹ-3

ٰی یک بلط
ہ 
ل

اور اس ںیم یسک داینوی رغض ٹ ٹےہٹ ٹاالسم یک رظن ںیم میلعت اور ملعت اک صقم اخصل راضےئ ا

 صقم رصف ااسنین دیپاشئ ےک اشنم وک وپرا رکان، اےھچ االخق ےسالص ٹ ٹاک لیم ںیہن ہکلب اس یک رظن ںیم میلعت اک ٹ

آراہتس رکان، اےنپ ملع یک روینش ےس لہج اور انداین ےک ادنریھے وک دور رکان، ہن اجےنن ٹیھب ٹ ٹاور دورسوں وک ٹ ٹوخد وک ٹ

ٹوھبےل وکٹھبں وک راہ داھکان، قح وک الیھپان اور ابلط وک اٹمان ےہ۔ ٹ واولں وک اھکسان،
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ٹملع و املع ےک اضفئ رقآن دیجم ںیمٹ-4

رمےبت ڑباھےئ انچہچن االسم یک دقمس  ٹایبن رک ےک ٹ ٹیہی وہج ےہ ہک االسم الہ ملع یک وخایبں اور ڑباایئں

 اور املع یک زبریگ اور ڑبایئ ایبن یک یئگ ےہ، وسرہ ایسی تہب یس آںیتی ںیہ نج ںیم ملع، میلعتںیم ٹ ٹاتکب رقآن دیجم ٹ

ٹاجمدہل ںیم  ےہ: ٹ

م  ِذْْیَ ٰاَمُنْوا ِمْنُكْ
َفِع هّٰللاُ الَِّ ِذْْیَ اُْوُُتا اْلِعْلَم َدَرٰجت  -ََیْ

 1َو الَِّ

ٹمت ںیم ےس وج اامین الےئ اور ںیہنج ملع دای ایگ اہلل اعتیل ان ےک درےج دنلب رکے اگ۔ٹ

ٹںیم ےہ:ٹوسرۃ زرم 

ِذْْیَ ََل یَْعلَُمْوَن 
ِذْْیَ یَْعلَُمْوَن َو الَِّ

 2ُقْل َهْل یَْسَتِوی الَِّ
ٹایک اجےنن واےل اور ہن اجےنن واےل رباربوہں ےگ۔

ٹوسرۃ لحن ںیم ےہ:ٹ

َـلُْو   ْكِر َفْســـ  ِ
 3ا َاْهَل الذِّ
ٹالہ ذرک ےس وپھچٹ

ٹرکےن یک نیقلت داھکیئ ےہ۔ اامم زغایل ےن اس آتی ابمرہک ےس ملع واولں ےس میلعت احلص 

ٹوسرۃ وبکنعت ںیم رفامای:ٹ

 اْلٰعِلُمْوَن 
 ِاَلَِّ
 
اِس  ۚ َوَما یَْعِقلَُھا ُُبَا ِللنَِّ  نَْْضِ

ُ
 4َوِتْلَك اَْلَْمَثال

ہی اثمںیل مہ ےن ولوگں ےیک ےیل ایبن ںیک اور اںیہن وساےئ ملع واولں ےک دورسے ںیہن ٹ

 ھجمس ےتکس ۔ٹ

ٹاشد وہا:اس ےک دعب ایس وسرہ ںیم ارٹ 

 

1

 11وسرۃ ااجملدۃل:۔ 

2

 9وسر ۃ ازلرم:۔ 

3

ل: 
ھ

 

ن

 (43)وسرۃ 

4

 (43)وسرہ وبکنعت : 
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ٰی 
ٰ
ِِب ـَحُد  ََيْ َوَما  اْلِعْلَم ۭ  اُْوُُتا  ِذْْیَ 

الَِّ ُصُدْوِر  ِِفْ  ٰنٌت  َبيِِّ  
ٰاٰیٌتٌۢ ُهَو    َبْل 

َ ِاَلِّ  
 
ِتَنا

ِلُمْوَن 
 1الظِّٰ

امہر اور  ںیہ  آںیتی  یلھک  یک  رقآن(  )ہی  وت  زندکی  ےک  ان  ایگ  دای  ملع  وک  ولوگں   ٹیٹہکلب نج 

ٹاشنوینں ےس وساےئ ملظ رکےن واولں ےک وکیئ ااکنر ںیہن رک  اتکس۔ ٹ

ى ِ 
ٰۗ اُوٰل ِلٰحِت م  الصِّٰ َوََعِلُوا  ٰاَمُنْوا  ِذْْیَ 

الَِّ  َ یَِِّۃ  ِانِّ اْلََبِ َخْْيُ  ُُهْ  ِعْنَد ،َك  َجَزاُٰۗؤُُهْ 
اَ   
 
ِفْْیَا ُر ٰخِلِدْْیَ  ِِتَا اَْلَْْنٰ ْ

َ
ِرْي ِِمْ َت ُت َعْدن  ََتْ

ْم َجنِّٰ ِ َعْْنُْم  َرُبِِّ َبًدا   َۭرِِضَ هّٰللاُ 
ٗه   َوَرُضْوا َعْنُه   ۭ  2ٰذِلَك ِلَمْن َخِِشَ َربَِّ

اور اوہنں ےن کین اکم ےیک ویہ ول اک ٹکشیب وج ولگ اامین الےئ  ان  گ رتہبنی الخقئ ںیہ، 

وہ ان ںیم ٹ ٹدبہل ان ےک رپورداگر ےک اہیں رےنہ ےک ابغٹ ںیہ نج ےک ےچین رہنںی یتہب ںیہ 

دسا رںیہ ےگ ،اہلل اعتیل ان ےس وخش ےہ اور وہ اس ےس وخش ہی )ارج( اس ےک  ےیل ےہ وج ٹ

ٹدخا ےس ڈرات ےہ۔ٹ

ٹڑپھ رکوسرہ افرط ںیم ہی اراشد دخاودنی الم ہظح وہ۔ٹ

َا ََیَِْش هّٰللاَ ِِمْ ِعَباِدِه اْلُعلَٰم ُؤا
 ِاّنَِّ

ٹ دنبے ڈرےت ںیہ وج ملع رےتھک ںیہ۔ٹدخا ےس اس یک ویہ

اور اقیض انب امجہع ہی ٹ اامم زغایل  اہلل ٹ ٹواضتح ٹ ٹان دوونں آوتیں ےس  رکےت ںیہ ہک املع یہ 

ےس ڈرےت ںیہ اور وج ولگ اہلل ےس ڈرےت ںیہ وہ رتہبنی الخقئ ںیہ، اس ےس ولعمم وہا ہک ٹ

ٹرقآین اہشدت ےک روےس  املع رتہبنی الخقئ ںیہ۔ ٹ

  

 

1

 (ٹ49)وسرۃ وبکنعت: 

2

 (ٹ8۔ 7)وسرہ ہنیب:  
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ٹمیلعت اور لیصحت ملع اور املع ےک اضفئ ااحدثی ںیمٹملع و ٹٹ-5

اور اںیہن دنی یک اخرط ملع ٹ ن ایبن یک یئگ ںیہ 
 
ی

 

ن
ن ل
فص

و املع یک تہب ےس  دحوثیں ںیم یھب ملع 

 یک یئگ ےہ،ٹ

 

ن
 
قلی

 

ن

ٹرشفی ںیم آات ےہ:ٹ اخبری احلص رکےن یک 

ٹ۔"ےس دنی ںیم ھجمس اطع رکاتےہاُ"اہلل اعتیل سج ےک اسھت الھبیئ اچاتہ ےہ 

ٹےن رفامای:ٹ ملسو هيلع هللا ىلصاعمل اور اعدب ےک ومازہن ںیم آپ

رپ ٹ آدم  ںیم ےس بس ےس ومعمیل  مت  ےھجم  ہک  ےہ ےسیج  یہ  ایسی  یک تلیضف  اعمل  رپ  "اعدب 

ٹتلیضف احلص ےہ"ٹ

ٹلیصحت ملع یک تلیضف ںیم اراشد ےہ:

"سج صخش ےن اکی راہتس ملع یک بلط ںیم ےط ایک وہ تنج یک راوتسں ںیم ےس اکی راہتس ٹ

ٹرپ الچ"

اور دحںیثی ملع یک بلط یک تلیضف ںیم یھکل ںیہ نج ںیم ےس ضعب ٹ اامم زغایل اور انب دبع اربلےن دنچ 

"  یلع لک مسلم و مسلمۃ"  اور ہی رواتی"  طلب العلم فيضۃ یلع لک مسلم"  تہب وہشمر ںیہ، ےسیج
ٹینعی ملع یک بلط رہ املسمن رمد اور وعرت رپ رفض ےہ، ایس رطح اراشد ےہ:ٹ

ٹوسال ےہ" ٹںیہ اور ان یک یجنکزخاےن ٹ"ملع 

 ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای:ٹ ٹآرضحنت رضحت اوب ذؓر ےس رموی ےہ ہک 

اور اکی زہار  "اکی اعمل یک سلجم یک احرضی اکی زہار رتعک امنزوں، اکی زہار رموضیں یک ابعدت 

ٹانجزوں یک رشتک ےس الضف ےہ۔"

ٹےن رفامای:ٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصاس رپ وپاھچ ایگ ہک اور "رقآن دیجم یک التو ت ےس؟" وت آپ

ٹےہ؟"۔ٹ اچنہپ اتکس  "ایک رقآ ن ملع ےک ریغب عفن  

ٹےنرفامای:ٹ ملسو هيلع هللا ىلصآپٹ
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"ارگ یسک اےسی صخش وک ومت آیئ وج اےسی ملع  یک بلط ںیم اھت سج ےس االسم وک زدنیگ اطع وہوت اس ےک ٹ

ٹاور روسولں ےک درایمن رصف اکی درہج اک رفق وہاگ"۔ٹ

ٹرفامای:ٹرضحت اعمذ وک نمی ےتجیھب وتق آپ ےن ان ےس 

ٹےیل داین و  اماہیف ےس رتہب ےہ"۔ٹ اہمترے ٹ"ارگ اہمترے ذرہعی ےس اکی صخش ےن دہاتی اپیئ وت ہی

ٹآپ ےن رفامای:ٹ

ٹ"سج ےن ملع اک اکی ابب اس ےیل ڑپاھ ہک ولوگں وک میلعت دے وت اےس رتس صنیقی اک وثاب اطع وہا۔"

ٹےن رفامای:ٹ ملسو هيلع هللا ىلصاکی دورسے ومعق رپ آپ

"ایک یہ دمعہ ہیطع اور دمعہ ہی ےہ ، تمکح اک اکی وہ ہملک ےسج مت ےن انس اور وفحمظ راھک رھپ اےس اےنپ اھبیئ ٹ

ٹاس  اک اھکسان ونسمن ابعدت ےک ربارب ےہ"۔ٹ  اچنہپای کت 

 ملع اور لیصحت ملع یک تلیضف ںیم احصہب اور اتنیعب و املعےئ االسم ےک آاثر واوقال: ملع اور املع یک تلیضف

رضحت اعمذ نب لبج  ریض اہلل ہنع ںیم احصہب، اتنیعب اور املعےئ االسم ےک ےب رثکت آاثر و اوقال رموی یہ،

 رکےت  وہےئ رفامےت ںیہ:ٹ

 

ن
 
قلی

 

ن

ٹلیصحت ملع یک 

ذمرکہ ٹ  ٹ"ملع اھکسؤ اس ےیل ہک ملع اک اھکسان یکین ےہ اور اس اک بلط رکان ابعدت ےہ اور اس اک ٹ

ٰی اک ذرہعی اور ہن اجےنن واےل وک ٹحیبست اور اس رپ ثحب  ٹ ٹرکان
ہ 
ل

رکان اہجد، اس اک رخچ رکان رقتب ا

ٹاتبان صہق اجرہی ےہ"۔

ٹرضحت اوب ذر ریض اہلل ہنع اور رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رموی ےہ:ٹ

"ملع اک اکی ابب وج مہ ڑپےتھ ںیہ، وہ ریمے زندکی لفن یک اکی زہار روتعکں ےس زایدہ دنسپدیہ ےہ ٹ

ٹ اےسی ابب اک ڑپانھ سج رپ مہ لمع یھب ہن رک ںیکس وت وہ یھب وسر وتعکں ےک ڑپےنھ ےس رتہب ےہ۔"اور ملع ےک

ٹرضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اک اراشد ےہ ہکٹ

ٹ"ہقف  اکی سلجم اسھٹ اسل یک ابعدت ےس زایدہ تلیضف ریتھک ےہ۔"
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ل  ریض اہلل ہنع ےس رفامای:ٹ
ن 
م
ک

ٹرضحت لع رکم اہلل وہہج ےن رضحت 

ل !ملع دوتل ےس رتہب ےہ، ملع اپابسین رکات ےہ اور دوتل یک اپابسین ںیہمت رکین ڑپیت ےہ اور ملع ٹ ٹے"ا
ن 
م
ک

اور ملع رخچ رکےن ےس ٹ اور دوتل رخچ  وہےن ےس مک وہیت ےہ  اور دوتل رپ رمکحاین یک اجیت  رمکحاں وہات ےہ 

ٹزایدہ وہات ےہ۔"ٹ

ٹرضحت لع رکم اہلل وہہج ےس ہی ارث یھب وقنمل ےہ ہکٹ

"اعمل، روزہ دار، زادہ اور اجمدہ ےس الضف ےہ، بج وکیئ اعمل وافت اپات ےہ وت االسم ںیم اکی روزن وہ اجات 

ٹےہ وج اس ےک اقمئ اقمم ےک آےن ےک دعب دنب وہ ات ےہ۔" ٹ

ٹرضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہہکٹ

ےس یسک اکی وک بختنم رکےن اک اایتخر ٹ"رضحت امیلسن نب داؤد امہیلع االسلم وک ملع، دوتل اور تنطلس ںیم ٹ

ب ایک وت دوتل و تنطلس یھب اس ےک دانم ےس واہتسب اہھت آیئ۔"ٹ

 
 

ٹدای ایگ، اوہنں ےن ملع وک نم

ٹملع یک میلعت و لیصحت ااسنین رطفت ںیم یعبط ےہٹٹ-6

ااسنٹ ین ٹدورسی رطف املعےئ االسم ںیم ےس انب دلخون ےن میلعت و لیصحت ےک نف وک دمتین زدنیگ ںیم 

ٹتعیبط ےک ےیل رطفی رقار دای ےہ وہ اتھکل ےہ:ٹ

ر ذغا ےک احلظ ےس  اشمرتک راتھک ےہ، اےس وٹ"ااسنن امت م ویحاونں ےس اینپ ویحاتین ںیم سح، رحتک ا

ویحاونں ےس وج اایتمز احلص ےہ وہ اس یک وقت رک یک وہج ےس ےہ ، اس ےک ذرہعی ےس وہ اینپ اعمش یک لیصحت ٹ

اس ےک وصحل ںیم اعتون رکات ےہ اور اس اعتون ےک ایہم رکےن ےک ےیل اامتجیع تئیہ ٹ ٹاور اےنپ اانبےئ سنج ےس

ٹاایتخر رکات ےہ۔"

"وہ اس وقت رکف ےس ان اغیپومں وک وبقل رکات ےہ وج اایبنےئ رکام اہلل اعتیل یک رطف ےس الےت ںیہ اور ٹ

ان امتم اعمالمت  ںیم رہ وتق وغر رکف ےس ٹ ٹان رپ لمع رکات ےہ اور اینپ آرخت یک الھبیئ ےک وےلیس اایتخر رکات ، وہٹ

اکم اتیل راتہ ےہ، لپ رھب یھب اس ےس اغلف ںیہن وہات اور ایس وغر رکف ےک ذرہعی ےس ولعم دیپا وہےت ںیہ، وہ اس ٹ
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ان  وہ  اس ےیل  اےس احلص ںیہن رےتہ،  وج  وک وکشش رکات ےہ  ادرااکت ےک احلص رکےن  ان  ذرہعی  رکف ےک 

ےہ وج اس ےس ےلہپ ملع احلص رک ےکچ وہےت ںیہ، ای نج ولوگں وک اس یک رعمتف ٹولوگں یک رطف روجع رکات ٹ

ںیم ڈوھڈن اتھ ےہ وج رتشیپ ذگر ےکچ ںیہ اور ان ےس ان یک امیلعتت یک ٹ ٹزایدہ احلص ریتہ ےہ، ان اایبن یک امیلعتت

ٹنیقلت احلص رکات ےہ اور ان ےک احلص رکےن اور اجےنن یک وکشش رکات ےہ۔"ٹ

و رظن اکی اکی رک ےک اقحقئ کت یتچنہپ ےہ اور وج زیچ اس ےک اسےنم آیت ےہ اس اک اطمہعل  ٹ"رھپ اس یک رکف

اور اس یک قشم لسلسم اجری راتھک ےہ، اہیں کت ہک اس تقیقح ےک وعارض ےک ااحلق ےس اےس ہکلم  رکات ےہ 

ملع نب اجات ےہ احلص وہات ےہ اس وتق اس تقیقح وک وج زیچ شیپ آیت ےہ ، اس ےک قلعتم اس اک اکی وصخمص ٹ

اور ولگ اس ےک اجےنن واولں یک رطف روجع رکےت  ٹہ لسن اس ےک احلص رکےن یک اتشمق وہیت ےہ۔ ٹدنئٹاور آٹ

ٹںیہ، اور ایس ےس نف میلعت اک آاغز وہاتےہ، اس ےس ولعمم وہا ہک ملع و میلعت ااسنین رطفت ےک ےیل یعبط ےہ"۔

ٹاسمئٹ ٹوموجدہ یمیلعتٹٹ-7

ٹاکرٹ ٹہقیٹرطٹ ٹدتریسیٹٹ۔ٹ7.1

 ٹانعرص ںیم ٹدیےک اینبٹ ٹاصنب ٹسیدتر ٹہقیرطٹیمیلعت اسمئ ںیم اکی امہ ہلئسم دتریسی رطہقی اکر اک ےہ۔ ٹ

وک ٹ ٹتمکح یلمع ٹیسیٹدتراور ٹالزم ےہ ٹ ٹیھباانپان ٹوک ٹ ٹسیدترٹ ٹہقیٹرط ٹدیےک اسھت اسھت دجٹ ٹوقیںٹرط ٹیتیےہ۔ روااشلم ٹ

 دترسی ٹہقیرط ٹیتیٹرپاےن اور رواٹالرک دترسی ؤمرث انبےن ےس میلعت وک زمدی رتہب ایک اجاتکس ےہ۔ ضعب ٹربوےئ اکر ٹ

ٹ۔ ٹمیلعت اک ولطمہب ایعمر احلص ںیہن وہاتےس 

ٹاک دقفان : ٹ ٹتٹوہسایلٹ ٹیمیلعتٹٹ۔ٹ7.2

۔ ٹںیہ ٹیاور انشیٹسٹ ٹاتکںیباور ٹوماد ٹ ٹارفنارٹسرچک، تفم یمیلعت ٹنیٹرتہب ٹررٹزی،ےس رماد ابیل ٹتوہسایلٹ ٹیمیلعت

وکسولں ںیم وہسایلت یک رفایمہ ےک ٹاور اثونی حطس ےک ٹادتبایئ ٹاک دقفان ےہ۔ ٹ ٹتٹوہسایلٹ ٹیمیلعتٹ ٹامہرے کلم ںیم

 ٹوکسل ےک ئلٹوحاےل ےس وصوبں یک حطس رپ تہب وکںیشش اجری ںیہ نکیل ہی ہلئسم ایھب کت لح بلط ےہ۔ٹ
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 ٹراہ ںیمٹ ٹیکٹ ٹمیلعت ٹریٹاور تہب ےس اسمئ ایعم ٹ، ایعمری اتکوبں یک ربوتق رفایمہ ٹیمک ٹااسذتہ یکٹ ٹ،یمک ٹامعروتں یک

ٹ۔ٹراکوٹ ںیہ

ٹ: ٹیمکٹ ٹاداروں یکٹ ٹیمیلعتٹٹ۔ٹ7.3

امشرٹ ٹیک ٹ2017 ٹےہ۔ ٹتلق ٹ ٹاداروں یک ٹےس یمیلعتاحلظ ٹانتبس ےک ٹی ےک ٹآابداپاتسکن ںیم ٹ ےک ٹ ٹیرمدم 

ٹ ٹےہٹزایدہ ٹرکوڑ ےس ٹ ٹ22 ٹیآابد ٹاطمقب اپاتسکن یک

ٰ

 میلعت ےک ےیل اداروں یک تلق ےہ ۔ ٹنکیل اس انتبس ےس الع

ہبلط یک ڑبی دعتاد یمیلعت اداروں اور وماعق یک تلق ےک ببس اےسی  اضمنیم اک ااختنب رکیت ےہ وج ان یک اونیل 

وکسولں زایدہ انزک ےہ اہجں ویوینرزیٹس ےک العوہ ٹاحتل اس وحاےل ےس ٹ ٹوصہب ولباتسچن یکرتحیج ںیہن وہےت۔ ٹ

ٹامہ رضورت ےہ۔ٹ ااضہف وتق یک دعتاد ںیم اداروں یک ۔ یمیلعتےہ یمکیھب  اور اکوجلں یک

گ اک دقفانٹٹ۔ٹ7.4

 

ن
سل

 

ن
ٹ: ٹریکریئ اکؤ

)ارٹنڈیمٹی(میلعت ٹ دعب ٹاثونی  وکرس بختنم ٹاکی ٹ ٹوکیئٹ ٹاحلظ ےسٹےک ٹ ٹئیٹاےنپ ریکٹہبلط ٹلمکم رکےن ےک 

اک ڈیمٹاپاتسکن ںیم ٹ۔ ٹرکےت ںیہ ر ٹلکیولوگں 

ئ

 

 

ب

 

ان وہج ےس ٹ ٹےہاجاتاپای ٹراحجن ٹزایدہ ٹرطف ٹ ٹیک ٹنٹاور  یک  سج 

اس ٹ ٹالمزوتمں ںیم یھب اسمئ دیپا وہےت ںیہ۔ ٹ اور ٹارم ٹرضورت  گ یک اجےئ 

 

ن
سل

 

ن
اکؤ یک ےہ ہک ہبلط یک ریکریئ 

فلتخم اضمنیم ںیم داولخں ےک انتبس وک کلم یک ارفادی رضورت ےس وجڑا اجےئ اتہک کلم یک ارفادی رضورت 

ٹر یھب وہستل ےس ےلم۔ روزاگیھب وپری وہ اور میلعت ایہتف ونوجاونں وک 

ٹ:ٹیمیلعت اداروں ںیم ایسیس رسرگایمںٹٹ۔ٹ7.5

یمیلعت اداروں ںیم ایسیس رسرگویمں یک ااجزت ریمعتی ہطقن رظن ےس دی یئگ یھت اتہک رحتکی اپاتسکن یک 

 ٹہی رسرگایمں ریمعت یکےس ٹ ٹدبیتمسقرطح رتیقٔ اپاتسکن ںیم یھب ونوجاونں وک اےنپ وجرہ داھکےن اک ومعق ےلم نکیل ٹ

دور ںیم اسلین ٹ اجریہ ںیہ۔وموجدہ  یک رطف  اجری ٹرپ ٹ ٹاور ذمیبہ اینبدوں ٹ ٹاجبےئ رختبی  اک ہلسلس  ےہ ٹانمرفت 

ٹایسیس رسرگویمں ےک ےیل وموجد رفمی ورک وک رتہب ایک اجےئ۔ ٹ ںیم ویوینرویٹسںےہ ہک  رضورت اس ارم یکٹ
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ٹوسناں ےک اسمئ: ٹ ٹمیلعتٹٹ۔ٹ7.6

االسم ںیم ٹرفض ےہ ٹرمد وعرت رپملع احلص رکان رہ املسمن ٹ ےک اسھت اسھت  ٹورتتیب ٹمیلعت ٹرمد یک۔ 

وعروتں اک ٹےک ئل رمدوں ےک اسھت اسھت ٹ ٹرتیق ٹیک ٹےےہ۔ اعمرش ٹیتہب رضورٹ ٹیھب ٹورتتیب ٹمیلعت ٹوعرت یک

ںیم تہب یس راکوںیٹ احئ ںیہ۔ ٹ ٹ ٹورتتیب ٹمیلعت ٹیک ٹوخانیتمیلعت  ایہتف وہان یھب رضوری ےہ۔بج ہک اپاتسکن ںیم ٹ

وہج ےس اپاتسکین ٹ یک  راکوٹ ےہ  سج  ڑبی  اکی تہب  وہان  ہن  اک  اداروں  وعروتں ےک ےیل وصخیص  رپ  اخص وطر 

ٹاعمرشےےک ےیل وفحمظ اموحل ںیم وعروتں یک میلعت و رتتیب یسک یھب رطح نکمم ںیہن ےہ۔ ٹ

ٹےک اسمئ: ٹو قیقحت ںیم ایعمر ٹ ٹمیلعتٹٹ۔ٹ7.7

اوجینشیک ٹاسمئ ٹدرگی ٹ ٹوصحل ںیم ٹےک ٹمیلعت ٹالع اہریئ  امہ ہلئسم ےہ۔  اکی  یک یمک یھب  العوہ ایعمر  ےک 

وہج ےس قیقحت ٹ ٹتےک ئل وہسایلٹ ٹرسیچٹرٹنشیمک ٹ ادا رکراہ ےہ نکیل ڈنفز یک تلق یک  امہ رکدار  یک رفایمہ ںیم 

 ٹقیقحت ٹںیمٹ ٹیڈٹ ٹچیا ٹاور پٹ لف ٹمیٹایتکس۔ ٹااھٹ ٹ ٹاکروں یک ڑبی دعتاد اب یھب ان وہسایلت ےس وپری رطح افدئہ ںیہن ٹ

وسحمس یک ٹ ٹ ٹیقیقحت ایعمر روہب زوال ےہ۔رضورت ٹےس ٹ ٹہجو ٹیک ٹتوہسایلٹ ٹاکیفنکیل انوہات ےہ ٹرمہلح ٹامہ ٹبس ےس ٹ

ےیل اس رمےلح ٹےک ٹےہ ہک ہبلط وک قیقحت ےک ےیل وہسایلت رفامہ یک اجںیئ اور قیقحت ےک ایعمر وک رتہب انبےن ٹ ٹاجیت ٹ

ٹیک ڑکی رگناین یک اجےئ۔ ٹ

ٹےک اسمئ:ٹ ٹااسذتہٹٹ۔ٹ7.8

ںیم اکی ڑبی وہج ااسذتہ ےک اسمئ ںیہ۔ ًالثم رضورایت ےک انتبس ےس مک ٹیک ووجاہت ٹ ٹیمیلعت اسمئ ٹ

ڑبا ٹ اور ٹ ٹےہ ٹامہ ہلئسموخنتاہ  ااسذتہ اعمیش احلظ ےس شیمہ رکف دنم رےتہ ںیہ۔ کلم ںیم رپارمئی  سج یک وہج ےس 

ااسذتہ ٹ اک ہجیتن ہی اتلکن ےہ ہک  اس  ارجت ےس یھب مک ےہ۔   اماہہن  ارجت زمدور یک  ااسذتہ یک ویہیم  اینپ ٹڈمل ےک 

وراہن اہمروتں ںیم یمک ای وکاتیہ ٹدرگی اابسب  یک رطف وتمہج وہےت ںیہ اور اس ےس ان یک ہشیپ  ٹرضورایت ےک ےیل 

ٹدیپا وہاجیت ےہ اور اس ےس وچبں اک یمیلعت اصقنن وہات ےہ۔ ٹ



51 

 

ٹ:ٹارگنزیی ذرہعی میلعت اک ہلئسم ٹٹ۔ٹ7.9

ایس وصرت ںیم رتیق رکاتکس ےہ بج اس اک یمیلعت ایعمر رتہب وہ اور یمیلعت ایعمر یک رتہبی یھبت نکمم کلم ٹ

 وہ۔ رہ ےقبط کت میلعت اچنہپےن ےک ےیل رضوری ےہ ہک  اقمم زابن ںیم ٹےہ بج اعمرشے اک رہ ہقبط میلعت ایہتف

ارگنزیی زابن ںیم دریس اتکںیب یھکل اجیت ںیہ۔ راییض، اسسنئ اور اعمرشیت ٹکلم ںیم ٹ ٹمیلعت دی اجےئ۔ امہرے ٹ

زابن وک اھجمس  ٹزییارگن ٹراک ایعم ٹواکرماین ٹیباکایماجرےہ ںیہ۔ ٹںیم ڑپاھےئ ٹ ٹاضمنیم رپارمئی حطس رپ یھب ارگنزیی ٹ

وہےت ٹںیم زمکور ٹ ٹردو زابناُے اکی اگل داین ںیہ اہجں ڑپےنھ واےل ےچب ٹادارٹ ٹیمیلعتٹ ٹمیٹڈیم ٹزییٹارگن۔ ٹاجات ےہ

دواچر رکراہ ےہ ہکلب اعمرشے ںیم اقبطیت ٹ ٹہن ٹ ٹہی صنعٹ۔ ٹ ٹںیہ رصف وقم حطس رپ یمیلعت ایعمر وک ڑبے رحبان ےس 

ٹوک یھب  رفوغ دے راہ ےہ ۔ٹ میسقت 

ٹ: ٹ ٹاظنم میلعتٹ ٹاقبطیتٹ۔ٹ7.10

نب ےئگ ںیہ، اریموں اور ٹدو اگل اگل اقبطت ٹ  ٹبیاور رغٹ ٹ ےہ۔ اریمہلئسمامہ ٹ ٹکیا ٹیھب ٹاظنم میلعت ٹاقبطیت

رغوبیں ےک ےیل ادارے یھب اگل ںیہ اور  یمیلعت  رمالح ےک دعب یھب ہی میسقت واحض وطر رپ رظن آیت ےہ۔ اخص ٹ

 ٹافدئہ احلص رکےن یک ٹیہولگ ٹ ٹبیاس ےس رغٹ۔دراگسہ اھجمس اجات ےہ ٹ ٹیکٹرغوبیں  ٹاداروں وک ٹ ٹیمیلعتوطر رپ وکحتم ٹ

 ٹکلم ےس ابرہ اشلگن ڈیممی اداروں ںیم ایٹےگنہم ٹیک اجبےئ ٹاداروں ٹ ٹیرساکردار ولگ ٹ ٹہیہکبج رسام ٹوکشش رکےت ںیہ

ں ٹاور دووناکی جیلخ احئ وہاجیت ےہ ٹ ٹوہج ےس دوونں اقبطت ںیم ٹ۔ سج یکںیہ ٹتیٹد ٹوک رتحیجمیلعت احلص رکےن ٹ

ٹ۔ ٹ دورسے ےس وخد وک فلتخم وصتر رکےن ےتگل ںیہ کیا

ٹ:ٹ ٹمیلعتٹ ٹاقبطیتٹ ٹینیٹاور دٹ ٹداینویٹ۔ٹ7.11

اداروں ںیم زریِ میلعت ہبلط ٹومعًام ٹ  اور زدنیگ اک صقم ٹ ٹامدہ ٹ ٹےک اسےنمرصعی میلعت ےک  رپیتس اک دیمان ےہ 

وہ ٹ ۔  ےہ  وہات  ویبرورکیسی  ای  ارسفی  اکروابر،  االسم اعمرشت،نیٹدالمزتم،  ےک ٹتسایسٹ،  ااصتقد  و  ، تشیعم 

دور ےک اسمئہقبط ٹ ٹدینیبج ہک ٹ ٹ ٹلمکم وطر رپ وافق ںیہن وہےت ٹ ٹاالسم ولہپؤں ےس ٹ دہع دجدی ےک ٹ ٹاور ٹ ٹدجدی 
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رہ اجات ٹایدجسم ٹاور ٹ ٹ آات ےہےس اقرص رظنزجنلیچ وک ےنھجمس ٹ ۔  دوونں اقبطت دورسے ےہدمرےس کت دحمود وہ رک 

اور ٹ وک ےنھجمس  دورسے  اکی  دوونں اقبطت  ےہ۔  اتیل  منج  رفق  ےس اقبطیت  ںیہ سج  رکدتی  ادناز  رظن  وک  ولہپ 

االصح ٹ اانپ رفہضی اتھجمس ےہ سج ٹ ٹربداتش رکےن یک الصتیح ںیہن رےتھک ہکلب رہ ہقبط دورسے یک  ےس میلعت  ٹوک 

ٹورتتیب ےب اکر یلچ اجیت ےہ اور زدنیگ دورسوں یک االصح رکےت رکےت  زگراجیت ےہ۔ٹ

ٹےک اسمئ: ٹ ٹوجینشیکٹالنئ اٹ ٹآنٹ۔ٹ7.12

 اداروں یکٹ ٹیمیلعتٹشیپ رظن ٹ ٹےکٹ ٹیک وابٹ ٹوکروانآن النئ اوجینشیک اک ہلسلس اکیف رعےص ےس اجری ےہ نکیل ٹ

مٹسس ےک درتس اامعتسل ںیم تہب یس ٹےہ رگم اس ٹ تہب ڑبھ یئگٹاافدتی  یک وجینشیکوہج ےس آن النئ ا دنبش یکٹ

ااھٹان نکمم ںیہن۔ ًالثم ”اموحل ےس ٹ دیچیپایگں وموجد ںیہ ںیہنج لح ےیک ریغب اس مٹسس ےس وپری رطح افدئہ 

نکمم ٹ ٹےنھکیس“ یک وصرت وج یقیقح یمیلعت  اداروں ںیم وہیت ےہ وہ اہیں نکمم ںیہن سج یک وہج ےس ہبلط یک رتتیب ٹ

نکمم ںیہن سج یک وہج ےس میلعت اک ولطمہب ٹ ٹاموحل قیلخت رکان ٹ  ٹںیہن وہیت۔ ایس رطح یمیلعت االخایقت اور درس اگہ اک ٹ

ٹیک ےہ ہک اس مٹسس وک زمدی رتہب ایک اجےئ۔ ٹ ارم  ایعمر احلص ںیہن وہاپات۔ رضورت اس

ٹ

ٹوخد آزامیئٹ

ٹ۔ٹرپ ونٹ یھکلٹ ٹوصتر االسماور   یداینب ٹےک میلعتٹ:ٹ1وسال ربمنٹ

ٹ۔ ٹثحب ےیجیکایک ےہ؟  اک صقمٹ ٹمیلعت رظن ںیمٹ ٹیک االسمٹ:ٹ2وسال ربمنٹ

ٹ۔ ٹےیجیکیک روینش ںیم واحض  ثیااحدرقآن اور ملع اور املع ےک اضفئ  ٹاور لیصحت و میلعت ملعٹ:ٹ3وسال ربمنٹ

گ ٹ ریئریکٹ:ٹ4وسال ربمن

 

ن
سل

 

ن
ٹ۔ ٹملق دنب ےیجیکٹرپ ونٹ  ٹدقفانےک ٹاکؤ

ٹ۔ ٹاور ان ےک لح رپ لصفم ومضمن رحتری ےیجیک ٹےک اسمئٹ رٹایعم ںیم ٹو قیقحت میلعتٹ:ٹ5وسال ربمنٹ
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ٹ3ربمن ٹوینٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ ٹاسمئٹ ٹامسجٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹدمحم اوب رکب دصقی ٹرحتری: 

ن یلع ٹرظن اثین  ٹ: ڈارٹک احظف راؤ رفاح
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ٹوین  اک اعترفٹ

رہ ٹ ےک  زدنیگ  ریگتی  ہمہ  یک  ن  ا ہک  لب  ںیہ  ںیہن  د  دحمو کت  روسم  یک  رپشتس  ضحم  امیلعتت  االسیم 

انبای ٹ وموضع  یھب  اںیھن  ےن  رشتعی  ےہ،  ات  ڑپ وہان  دواچر  ےس  اسمئ  نج  وک  ن  ااسن رپ  حطس  امسج  ےہ۔  طیحم  وک  ےبعش 

امس وت  اجےئ  ںیھنج وحلمظ راھک  ںیہ  ےیک  وضاطب اطع  لصفم  قلعتم  ےک  ن  ا ور   ا وک ٹےہ  اانیمطن ٹج  و  ن  وکس ور  ا آیتش  و  انم 

السیم ےک ابمثح رہ انبای اج اتکس ےہ۔ رکفِ ا ےہ۔ٹ ٹ اک وہگا رکف یھب اشلم  ن رپ وغر و  ور ا ٹںیم امسج اسمئ ا

ہلئسم ٹ اک  یب   رت یک  وچبں  ںیم  اعمرشے  لک  ذراعی ٹآج  انکیٹولج،  دجدی  ےہ۔  یض  اقتم اک  وتہج  زایدہ  تہب 

یک ٹ راوطبں  امسج  ور  ا وکروان ٹاالبغ  ںیہ۔  ریہ  رک  رمبت  ارثات  رہگے  ے  ڑب رپ  ر  اوطا و  االخق  ےک  وچبں  اگںیہ  وبی 

ور  ا اٹپ  پیل  ویپمکرٹ،  ےیل  ےک  سج  ےہ  راہ  اج  ایک  اایتخر  وک  ذرےعی  النئ   آن  ےک  دترسی  و  میلعت  ےس  وہج  یک  واب 

زیچوںٹ ن  ا وک  وچبں  ںیم  ےسی  ا ےہ۔  اکچ  نب  رضورت  یک  رھگ  رہ  اامعتسل  اک  ارٹنٹین  رپ  یفنم ٹ ٹومابئ  ور  ا تبثم  ےک 

رتیب دانی وتق یک بس ےس ڑبی رضورت ےہ۔ٹ اامعتسل یک ذینہ  ن ےک درتس  ور ا ر ا ٹولہپؤں اک وعش

ور ٹ ا میلعت  یک  وخانیت  ںیہ۔  اشلم  ںیم  یہ  اومر  امسج  یھب  اسمئ  اعیلئ  ور  ا اعمالمت  اخدناین  العوہ  ےک  اس 

وجاٹ ون ےہ۔  دالخ  دارئے ںیم  یس  ا یھب  ویمں اک قح  رسرگ امسج  ارثات ےک ٹدرگی  ےک  اقثتف  رغمیب  ور  ا ڈیمای  ونں رپ 

۔  رکےت ںیہ ےن اک اقتاض  رکف رک یھب دیجنسیگ ےک اسھت وغر و  ٹ ٹےجیتن ںیم دیپا وہےن واےل اسمئ 

ٹ

ٹوین ےک اقمدصٹ

اجںیئ ےگ ہکٹںیمہ اطمہعل ےک دعب آپ اس اقلب وہ  ٹ ادیم ےہ ہک اس وین ےک 

ںیکس۔ٹ  .1 ل  روینش ڈا اسمئ رپ   اہ امسج 

اعمرش .2 وجتزی رک ںیکس۔ٹفلتخم  ن اک لح  ںیم ا ےل رک االسیم انترظ  ٹیت اسمئ اک اجزئہ 
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ٹامسج اسمئ اک اینبدی وصترٹٹ۔ٹ1

یک  ٹااسنن اعمرشے  ےن  ااسنن  ےہ۔   دنسپ  رانہ  رک  لج  لم  اےس  ینعی  ےہ  دنسپ  اعمرشت  رپ  وطر  رطفی 

ت ااسنن ٹ اعمرش ینت ونتمع وہیئگ ںیہ ہک اب  یک رضورایت ا وصرت ںیم بج ےس رانہ رشوع ایک ےہ بت ےس اس 

ےک رضورت  اعمرشیت  ےہ۔  ںیہن  نکمم  رانہ  اک  ااسنن  ریغب  ےک  اعمرشے  اب  ور  ا ےہ  یئگ  نب  رضورت  تحت ٹیک   

ںیہ ٹدو وصرںیت یکٹ اامتجتیعااسنن ےن  ور رٹاایتخر یک  ینپ اعمرشہ۔تسٹای:اعمرشہ ا ورطیحمٹ ئیہٹ ٹا ےس ٹ تسٹایٹر ںیمٹ ا

ااسنین وج  ےہ  یگ ٹلیکشت ٹیلک ٹیک ٹزدنیگ ٹڑبا  ےہ۔زدن وکئ ٹرکات  یک ٹاک  اس  ںیہن ٹہبعش  ابرہ  ےس  وہات۔  ٹدرتسس 

ایس ٹیٹا ٹاکٹ ٹتس،اعمرشےایر دق ٹمیظنت ٹیسولہپ،  اعمرشہ  ےہ۔ انم  رطفٹ ٹمیاک  ور  ےہ۔ر ٹیا رہ  ےک ٹ ٹتسایٹادا اس 

ںیم اٹ ٹدیدج ٹاقمےلب  رپ  اٹ ٹلیوط ٹیےہ۔ااسنن  یسک ٹسیٹدور  وہ  بج  ریغب ٹتسایٹر ٹزگرا  اقت ٹ ٹےک  ر ا اعمرشہ  ےہ۔ راہ  راتہ 

وسحمس وہئ یکٹ میظنتٹ ٹےس زگرا وت اےس فلتخم وبعشں یک یسرضورت  ٹ۔ایٹوک منج د تسٹایرضورت ےن رٹ ۔ا

ےک ٹاعمرشہ امسجااسنونں  ںیم ٹ  ووجد  ےس  ںیہ ٹاعتلم  ےتلم  ابہ  بج  ےہ۔ااسنن  امسج ٹآات  ووجد ٹ ٹوت  اقلعتت 

ںیہٹ ٹںیم ور ٹ ٹ۔رمدٹآےت  تنبٹ ٹا ن  اخدنا ےس  ےہ۔ ٹےہٹ ٹوعرت  وہات  اقمئ  اعمرشہ  ےس  المپ  ےک  اخدناونں  ور   ٹامسجٹ ٹہیا

یھبٹ میظنت ٹاقلعتت  ےئل  ےک  رےنھک  مکحتسم  ور  ا رپانم  وک  اقتمیض ٹاعمرشے  اعمرشے ٹںیہ ٹےک  ےس  اعتلم  ۔لسلسم 

ںیہ وہےت  ابیمہٹ ٹمکحتسم  وہ  ےتیل ٹبج  رک  اافتق  رپ  آداب  ھچک  ےئل  ےک  رےنھک  وکاقمئ  ا ٹہیٹ۔ںیہ ٹاقلعتت  بج  ق   ٹیٹاافت

رک اٹ تاینب اجات ےہ۔روا ٹتیٹراتہ ےہ وترواٹ رعہص کت ابیق ر وک ٹ ٹیلم   ادقا
ِ

ٹ۔ٹںیہٹ یتیمنج دٹاظنم

اینب ِٹاظنم ےئل  ےک  رواج  و  رمس  ر  ادقا ےہ۔وخشٹ ٹد  مغٹ ٹتنب  ور  ںیہٹ ٹیرطفٹ ٹا ںیہ ٹذجابت  اچےتہ  ااہظر  ےک ٹوج  ااہظر  ۔

ںیہٹ ٹںوقیرط ےتنب  ورواج  رمس  ںیہ ٹہی۔ےس  وہےت  اتعب  ےک  ر  ادقا ن  ا رپ  وطر  اامتجعٹ ٹاعم  رپ  راےئ ٹ ٹنج  ِق  اافت رپ  حطس 

یک ر  ادقا  
ِ

اظنم ےہ۔اس  ین ٹںیم ٹلیکشت ٹوہاجات  ےک ٹااسن رظن ٹرجتابت  ور  اقعدئا ن  ا یھب ٹتایاسھت  ےہ  ٹاک  وہات  دلخ 

اایتخٹ ٹاامتجع ٹںیہنج رپ  یلٹ ٹروطر  اتر ٹرک  یک ٹخیٹاجاتےہ۔ذمبہ  اقعدئ  رپ   ٹ ٹوطر 
ِ

ےہ۔اظنم ااسس  وبضمط  ےس  بس 

ںیم ووجد  رچلک  ےس  ر  رطف ٹادقا درالص  رچلک  ۔  ےہ ااسنین ٹیآات  ور  ا ااہظر  ےک  ےئل ٹ ٹلیمکت ٹیک ٹتایرضو ٹذجابت  ےک 

اامتج ٹراایتخ ےئگ  وایگتسب ٹےیرو ٹعےئک  ےس  ر  ادقا  
ِ

اظنم اس  ےہ۔    انم  وہیت ٹاک  اکراہن  اض  اس ٹ ٹیسکٹ ٹینعیٹےہ۔ٹ ٹر زبور  وک  رفد 
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ںیہنٹ امدہ  آ رپ  ا ٹایکٹ ٹابت  الزًامً   وہ  ہک  اتکس  ںیم ٹیاج  اعمرشے  سج  ااسنن  ے۔اتہ  رک وبقل  وک  ر  ادقا  
ِ

تیلٹ ٹاظنم  ٹمنج 

،اس ےک وطر رطٹ اتھکیس ںوقیےہ ور  ےس  ٹ۔ٹنب اج ےت ںیہ ٹہینرطفِت اث ےس اس یک ادتبایہ قیٹوطر رط  وہٹ ںویےہ ا

ن   ااسن ےس  رو  یک  سج  ےہ  ایک  دنبوتسب  اک  اعمرشے  تحت  ےک  رضورت  اعمرشیت  اینپ  ےن  ااسنن 

ل اوص ےک  رایتس  ور  ا رہش  ن،  ور ٹ ٹاخدنا تہب ٹ ٹا ےس  وہج  یک  دنبش  یک  اضوطبں  ور  ا اوصل  ن  ا ےہ۔  اپدنب  اک  اضوطبں 

رطفت ٹ رشیت  اعم اینپ  ااسنن  نکیل  ںیہ  وہاجےت  دیپا  اسمئ  ےس  تہب  ور  ا ںیہ  وہاجےت  لح  اسمئ  اعمرشیت  ےس 

وہج  یک  اعمرشت  ور  ا ےہ  اہکاجات  امسج  یہ  وک  اعمرشے  ااسنین  اتکس۔  رہ  ںیہن  گلھت  گ  ا ےس  اعمرشے  ببس   ےک 

اسم وج  ظفحت، ٹےس  دعم  امسج  ورتیب،  میلعت  ئ،  اسم اخدناین  ںیم،  ن  ا ےتںیہ   وہ دیپا  رپ  وطر  اعم  ں، ٹئ  وسنا وقحق 

ےکٹ تیکلم  وقحق  ےک  اجدیئاد  و  امل  ولسک،  انروا  اسھت  ےک  ارفاد  ذعمور  اسمئ،  ابیمہ  ےک  الد  و ا ور  ا ویبی   ٹایمں 

ٹاسمئ اشلم ںیہ۔ ٹ

ور االسیم ہطقن رظنٹٹ۔ٹ2  امسج اسمئ ا

وک دیپ ٹاہلل اعتٰیل ااسنونں  رک فلتخم ولیبق ٹاےن  اخدناونں ںیم ٹںرفام  ور  د ٹمیسقت ٹا رک ٹ ٹہیرھپ ٹ ٹایرفام  لم لج  ااسنن 

اگل، ٹ ٹزدنیگ ےن  ر امسج ٹںاہیزگا وہا۔ ٹ ٹزدنیگ ٹےس  آاغز  وساسیٹئ ٹیہیاک  ور  ا اعمرشہ  ںیم ٹامسج  اس  ےہ،  رےنہ ٹ ٹالہکات 

رطفٹ ارفاد  اٹ ٹیواےل  رپ  وہ ٹیوطر  رکےت  اعتون  ےس  رسے  ںیم ٹزدنیگ ٹےئٹدو ااسنن  اب  ےگل،  ےن  ر اہجں ٹ ٹزگا

ںیہ ذجابت  تبثم  ےک  درد ٹےسیج ٹاعتون 
م

اھبئ ٹ،یہ اٹ ٹتبحم،  رقابین ٹراثیاچرہ،  ںیم ٹایس ٹہوریغ ٹو  ن  ااسن  ٹیفنم ٹرطح 

یھب رغیض ٹےسیج ٹںیہ ٹذجابت  وخد  ہنیک ٹ،رفنت،   ، دسح  رفنت،  دینمش ٹالچل،  ور  ا ضغب  ںیم ٹہوریغ ٹو  آسپ  ن  ےن ٹرکٹا ٹا

ہجیتن ےک  ذجابت  ا ٹںیم ٹواےل  وک  ں  اسنون یک ٹےسیا رکےن  لمع  رپ  یگل ٹاوصولں  وہےن  وسحمس  ہجیتن ٹرضورت  ےک   ٹسج 

لش وکیس ٹینعیٹظفحت ٹ ٹااسنونں وک امسج ںیم  احلص وہ۔ٹ ٹریٹوس

دج دور  رتیقٹ ٹںیم ٹدیانچہچن  ےن  م  ولع ور  ا یک ٹاہجں  رمعاینٹ ٹاحلص  جوسایش ٹینعیٹ ٹتواہں  لقتسم ٹ ٹیا ٹیھب ٹول

دج اس رپ  ور  ا ےہ  آاکچ  اسےنم  نب رک  اسسنئ  ور  ا آریہ ٹتاقیقحت ٹنیرت ٹدیملع  رہباحل ٹ ٹتقیقح ٹیا ٹنکیل ٹںیہ ٹاسےنم 

یھب اک  ااسنونں  وج  ازعلت  رب  ہلل  ا اکانئت  اخقل  ہک  ےہ  وتہج  االسیم ٹاقلب  ےن  ذات  اس  ےہ  امکل  و   ٹتٹامیلعت ٹاخقل 
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ذر ج ٹعیٹےک  امس وک  اینب ٹااسنونں  وج  ےک  رکےن  احلص  ویہٹ ٹیدظفحت  رفامےئ  اطع  یھب ٹاوصل  آج  رپ ٹ ٹاوصل  وطر  لمکم 

ںیہٹ ملسم  ور  ا لمع  یقٹ ٹاقلب  اہلل  ااشنء  ور  ںیہ ٹتما ر امسجٹ ٹکت  رماد ٹ ٹےگ۔  ےس  امل ٹ ٹہیٹظفحت  اجن،  وک  ااسنن  رہ  ہک  ےہ 

احٹ ظفحت  اک  زعت  ور  السیم ٹلصا اٹ ٹوہ۔ا  االسیم ٹسیٹاعمرشہ  اخصل  وج  اگ  الہکےئ  اقمئ ٹ ٹرکفٹ ٹاعمرشہ  رپ  اظنم  ےک  لمع  و 

وسل اہلل  ہبطخ ںیم ۃجح ٹےنملسو هيلع هللا ىلصٹوہ۔انچہچن ر ع ےک  ام ٹامسج اولدا ٹ۔ٹایظفحت اک اوصل اتم ہملسم وک اطع رف

ان  ا  } الی  علیکم حرام  واعراضکم  واموالکم  کم  دماء  ان  یہاالناس 

 { تلقوار بکم کحرمۃ یومکم ہذا وکحرمۃ شھر کم ہذا فی بلدکم ہذا 
ے اہمتر ٹ’’ا اہمتر ٹ،ٹاجںین ٹیٹولوگ!  ور  ا امل  ے  رطح ٹ ٹیٹا ٹزعںیتٹ ٹیٹاہمتر اس  رپ  دورسے 

م ںیہٹ س رہش ںیم ٹاس جح ےک دن یک اجحل ےک امہ ںیم یاس ذ ےسیجٹ رحا ٹ۔‘‘اہمترے ا

امسج ٹاالسم ےیل ٹےن  ےک  رکےن  ہ  رفا رٹ ٹظفحت  دا ذہم  ھچک  رپ  ااسنن  د ٹںایٹرہ  رک  رٹ ٹہی۔ ٹںیہ ٹیالزم  دا  ٹیٹذہم 

ا ویہٹ ٹیٹوج  ےہ  رفض  رپ  رٹ ٹااسنن  دا وگ ٹیٹذہم  ےہ  قح  اک  ااسنن  یکٹ  ٹایٹدورسے  رفاضئ  و  ق  یکٹ ٹامسج ٹادایگیئ ٹوقح  ٹظفحت 

ےہ۔دج ںیمٹ ٹدیٹامضتن  وعیس ٹوعیس ٹزدنیگ ٹااسنینٹ ٹدور  وہیت ٹےس  ےیلٹ ٹیئگ ٹلچٹ ٹرت  ےک  اکم  رہ  انچہچن  ے ٹ ٹےہ  ر ادا لقتسم 

میلعت ےئگ،  وہ  رشوع  ےیل ٹےننب  رفت ٹیمیلعت ٹےک  ےئگ۔  نب  ے  ر ںیم ٹیحیرفت ٹےیلےک ٹ ٹحیادا ووجد  ے  ر رھپ  ٹادا آےئگ، 

آ ٹیا امسج ٹایوتق  ےیل ٹہک  ےک  وکیس ٹظفحت  ےئگ۔ ٹ ٹریٹوسلش  نب  ے  ر دا ا لقتسم  اسیٹئ ٹہیےک  وس ور  ا ےک ٹ ٹامسج 

ےیلٹ ےک  ولہپ ٹ ٹیٹا ٹنکیل ٹںیہ ٹدیفم ٹااہتنئ ٹًانیقی ٹااسنونں  وتہج  یک ٹہیاقلب  رفاضئ  اےنپ  ےن  ولوگں  ہک  اگل  آےن  ےنم   ٹاس

دٹ رک  رپسد  ےک  روں  ادا ن  ا اب  امسجیرکف  ےن  اسنونں  ا ےک  اعمرشے  انچہچن  یک ٹ۔  رٹ ٹظفحت  دا یکٹ ٹیھبٹ ٹیذہم  روں   ٹادا

رٹ دا د ٹنھجمسٹ ٹیٹذہم  رک  امسجٹ ٹیرشوع  ےس  ےیلٹ ٹسج  اس  ےہ  اتگل  ےن  وہ اتمرث  ااسنن ٹ ٹڈاھہچن  ظفحت ٹ ٹامسجٹ ٹےیل ٹےکٹہک 

دٹ وک  آاغز  امسج ٹاجےئٹاھکیےک  ےس  ابپ  امں  اےنپ  وک  ےچب  ےلہپ  ےس  بس  ور ٹ ٹوت  ا ےہ  اتلم  ااسحس  اک  وہ ٹ ٹںیہیظفحت   ٹہیٹےس 

یھب یھبٹ ٹتیل ٹدرس  ےھجم  ہک  رٹ ٹاینپٹ ٹےہ  دا یک ٹیٹوپر ٹںایذہم  دورسے  وہےئ  یکٹ ٹرکےت  اس  ور  ا امل  ےک  اس  ور  ا  ٹاجن 

یکٹ امں ٹ ٹزعت  وک  وچبں  ارگ  ۔  ےہ رکان  تظ  امسجٹ ٹابپافح ےس  ن  اخدنا وک  ن  ونوجا ور  ا ئنٹ ٹےس  رھپ  وت  ےلم  ہن  لسن ٹ ٹظفحت 

روٹ راہ  یتنب ٹیےب  اکشر  ایسفن ٹاک  ںیمٹ ٹیتےہ  اجیت ٹارماض  وہ  ایس ٹالتبم  ایم ٹےہ۔  ا ٹیٹویب ٹںرطح  ارگ  ےس ٹ ٹیوک  دورسے 
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اخدناین ٹذایت ور  ا رپ  ج ٹوطر  امس رپ  وت ٹ ٹوطر  ےلم  ہن  اک ٹ ٹیہیظفحت  اسمئ  امشر  ےب  ےہرھگاہن  اجیت  وہ  ور ٹاکشر  ا رس ٹ  رطف ٹ ٹیدو

رشہ رفاہ ہن رکٹ ارگ زبروگں وک امسجٹ ےس اکٹ رک ٹ یہیٹوت رھپ  یٹظفحت الہ اعم الہ اعمرشہ اےنپ زبروگں وک اعمرشت 

وڈل اہ ۔ٹ ںیم رپوی ٹےسیج ٹںیہ ٹےتیاچنہپ د س ںیمؤا ٹوہ راہ ےہ

اٹ ٹنکیل وچہکن  رت ٹیاالسم  ےیلٹ ٹتٹاضہطب ایح ٹنیلمکم  اس  ارکم ٹ ٹےہ  رفام ٹےنملسو هيلع هللا ىلصٹروسل  اشد  ر ’’مت ٹ ٹہکٹ ٹایٹا

ابیمہ ٹنامیا وک  رہمابین ٹواولں  ور  ا تبحم  یک ٹیا ٹںیم ٹتقفش،  اپ ٹمسج  ا ٹؤرطح  اک  مسج  ارگ  فیلکت ٹیےگ  التبم ٹ ٹںیم ٹوضع 

رٹوہ اجےئ وت اسرا مسج دیب ر ںیم یا ور اخب ٹالتبم وہ اجات ےہ ‘‘۔ ٹا

اٹ ٹانچہچن ںیمٹ ٹیارگ  ا ٹرھگ  ںیمٹ ٹی،  ن  دنا ںیم ٹیاٹ ٹای ٹاخ فیلکت ٹیسک ٹرہش  وک  ابیقٹ ٹرفد  ور  ا یک ٹےچنہپ  اس   ارفاد 

درد ٹفیلکت
م

ہ رک ےک  وسحمس  وک  ھک  د ور  اھبئ ٹیا ور  اس تبیصم ٹا اسھت  ت ےک  ذجاب دور رکےن ٹ ٹاچرے ےک  وک  ھک  د ور  ا

اجنم دٹ ہضیاک رف رشہ ا  انیقیوت رھپ  یٹا د وک امسج ںیم ٹسجاعمرشہ وہ اگ ٹ ٹسیٹوہ اعم ٹظفحت احلص وہ اگ۔ٹ ٹرہ رف

اعم ٹاالسم ارفاد  امسجےن  وج  وک  ایک ٹرشہ  ہ  رفا ںیم ٹظفحت  ادر ٹاس  رب ن،  دنا اینبٹ ٹںولیبق ٹں،ویاخ  ٹایٹانب ٹںیہنٹ ٹدوک 

ور زابن وک اینب ور ہن رگن لسن ا یک یک ایٹ۔ سج رطح املسمن راعایانبٹ دا ور اجن و امل  ت و آربو ا ن یکٹ ٹزع ور ا ا  ٹافحتظ 

االسیم ٹوخاحشیل رف ٹوک  اک  د ٹہضیوکحتم  ر  اتیلق ٹریغ ٹحرط ٹایس ٹایرقا امسج ٹملسم  یک ٹاک  ن  ا ور  ا یل ٹظفحت  احش  ٹاالسیم ٹیھب ٹوخ

امسج ےن  االسم  ےہ۔  رفض  اک  ںیم ٹوکحتم  ابرے  ےک  اپزیک ٹظفحت  ور  ا ن  رپوکس ےس  ن  ا رفامےئ  اطع  وصل  ا  ٹہٹوج 

یصنٹ ومعمیلٹ ٹاعمرشہ  ن  ا اظبرہ  ےن  االسم  ۔  ےہ یھب ٹوہات  رکےن ٹ ٹوتہج ٹابوتں رپ  ل  یک ٹید ٹمیلعتٹ ٹیکٹذبمو ےس ٹ ٹنج  وہج 

ن وہ۔ ںیمٹ ےک ظفحت یسک ٹللخ آےن اک ااکم

وبن ٹاسیج راشد  ا ںیم ٹےہملسو هيلع هللا ىلص ٹیہک  مت  صخش  ’ وج  امہر ٹہک’ ں ںیمٹ ٹیٹےس  وت ٹ ٹایآےئ ٹ ٹدجسمو زگرے  ےس  ر  ابزا

ھک ےل اتہک یسکٹ ٹےک زیت ٹوںٹوہ ریت ےچنہپ‘‘ ا املسمن وک فیلکت ےصح رپ اہھت ر اشد رفام یہن  ر ٹ:ٹایرمہبت ا

 { ال یشیر احدکم علی اخیہ بالسالح}
یسک ےس وکئٹ ںیم ٹ’’متینعیٹ ااشرہ ہن رکے ںیہک ررطف یھتہٹ یک ٹاملسمن اھبئ ٹصخش  ےس  ےس  ااچکن اس 

اصقنن ہن چنہپ اجےئ۔‘‘ٹ یسک ٹوک 
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یتح ٹظفحت ٹ ٹامسج ںیہ  یتلم  رپ  اقمامت  فلتخم  دہاایت  یلیصفت  ںیم  تنس  و  رقآن  قلعتم  ہلل ےس  ا روسل  ہک 

یگ ٹےنملسو هيلع هللا ىلص دنگ ےس  فیلکت ٹراہتس  ور  زیچ ٹا وک ٹ ٹدہ  ر ٹیھب ٹاٹہےن  رقا ےس ٹ ٹایددصہق  راےتس  زیچ ٹفیلکتویکہکن  یھب ٹ ٹدہ  اٹہان 

ےہ رہظم  ای  اک  یہ  ظفحت   ای ٹ ٹ۔امسج  ںیم  رفامن  اس  اےنپ  ےن  اہللملسو هيلع هللا ىلص  ل  روس وک  اظمرہ  روں  زہا ےک  ظفحت  ج  امس

ریخوخایہ اک انم ےہ“ نی وت  ٹ۔ٹےلمج ںیم ایبن رفامدای ہک”د

ٹوچبں یک میلعت ورتیب  اک ہلئسمٹامسج ںیم  ٹٹ۔ٹ3

رتیب ٹ ٹمیلعت ور  ا ےہ  رفض  ےیل  ےک  اھکنریتااسنن  وک  یت ٹااسنن  ر ونسا ور  سی ٹوصتر ٹومعیم ٹاک ٹمیلعت ٹ ٹےہ۔ ٹا ا

ور زور  احلص رکےن رپ یہٹ ٹرصف میلعتٹانبدای ایگ ےہ سج ںیم  ا ل یک اجیت رتیبٹدای اجات ےہ  ایخ  ٹاس ںیم اشلم ںیہن 

ںیہن ٹمیلعت ٹاہیں ٹےیل ٹایس اسےنم  اتنجئ  رتہب  اس ٹمیلعتٹ۔آےت ٹ ٹےک  ھت  اس رتیبےک  ںیہن ٹاافدتیٹ ٹیکٹ ٹھت  ز  ادنا رظن   ٹوک 

یہ ٹرتیب ٹ ٹاجاتکس۔ ٹایک ےس  وطر رپ وج ٹ ٹنپچب  اخص  ےہ  رضوری  ان  یبرک دی ٹرھگ ٹ ٹرت وبضمط  ٹایدہزوہ ٹےہ ٹ ٹاجیتںیم  و  ومرث 

دریاپ ور  رتیبٹزین ٹےہ ٹ ٹوہیتا رپ  ز ٹرھگ  یھب ٹایدہرکان  ےہ ٹ ٹآاسن  یب۔ ٹوہات  ےیل ٹرت دراگسہ ںیم ٹںیہن ٹیرضورٹ ٹےک  وہ   ٹہک 

ہکلب ٹ ٹیک ٹیہ رتیب ٹ ٹوہٹاجےئ  ےیل  ےک  دصقم  اس  نکیل  ےہ  اجیتکس  یک  یھب  ںیم  ن  دیما یلمع  ور  ا ںیم  اگہ  درس  ںیم،  رھگ 

اتیمہ و  رضورت  ےہیک  رضوری  وہان  ادراک  اک  رتیب ٹ  و  میلعت  ویں ۔  ہکلب  ےہ  امسج  ور  ا اموحل  امہرا  ذرعی  ڑبا  ای  اک 

ہک ٹ اگ  وہ ہن  اج  ےب  رھگانہک  دہ ٹ ٹااسنن  زای ےس  بس  ور  ا ےہ  زگرات  ںیم  اموحل  ج  امس وتق  زایدہ  تبسن  یک  اگہ  درس  ور  ا

ور ٹ ا رھگ  ہکلب  وہیتکس  ںیہن  رتیب  ایھچ  وہوت  اکشر  اک  رباویئں  یہ  امسج  ارگ  ےہ۔  وہیت  ںیم  اموحل  امسج  رتیب  یک  ااسنن 

اتہ ےہ۔ٹ ر اموحل ںیم اضعئ وہےن اک ادنہشی  دہ درس اگہ یک ایھچ رتیب یھب ربے  ل ےک زری ٹدور ںیم  وموج اموح امسج 

یتسسارث ٹ ےس  یہ  نپچب  دعتاد  ڑبی  یک  تبحص، ٹ،وچبں  الخیق ٹ ٹاکیلہ،طلغ  وہاجیتٹدبا التبم  ںیم  رباویئں  اعمرشیت  رگی  د ور   ٹا

ےچب۔ ٹےہ وج  رپ  وطر  روں، ٹاخص  ےک ٹابزا یب  رت ےیل  ےک  ن  ا ںیہ  رےتہ  ںیم  العوقں  ایہتف  رتیق  ریغ  ور  ا آابدویں  یچک 

ہن ےک ٹوماعق  ےن  وہ ںیہ۔  وہےت  اسانم ٹربارب  اک  اسمئ  ےس  تہب  ںیم  رتیب   و  میلعت  یک  وچبں  انبرپ  یک  ووجاہت  ن  ا

 ےہ۔
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ور یفنص اایتمزاتٹٹ۔ٹ4 ں ا ٹوقحق وسنا

ںیم ٹ نیتاعمرشے  اایتم ٹوخا اسھت  ےیل ٹوخانیت ٹہیٹروٹ ٹزیےک  ےہ۔ ٹ ٹےک  ابثع  اک  اس  ٹہیروٹ ٹہیالکشمت 

رکتیل ٹوتق ٹ اایتخر  وصرت احل  بج ٹنیگنس  نیت ٹںیمتشیعم ٹتحص، ٹ ٹ،میلعت ٹہیٹےہ  ےیل ٹوخا نب ٹ ٹےک  ابثع  اسمئ اک 

ابثع ٹ ٹمیلعتاجےئ۔ ٹ ےک  سج  ےہ  ربارب  ےک  وہےن  ہن  دعتاد  یک  روں  ادا یمیلعت  یص  وصخ ےک  وخانیت  ںیم  ےبعش  ےک 

روں ںیم وخانیت  وخانیت ےک ےیل اٰیلع یمیلعت ادا ل ای وخاب نب ایگ ےہ۔ ولخمط  ےیل اسمئ یسک ٹمیلعت اک وصح ےک 

سج ںیہن  ےپھچ  ڈےکھ  رطح ٹےس  یس  ےہ۔ا اجیت  رہ  دانم  یہت  ےس  میلعت  ایلع  دعتاد  ڑبی  یک  وخانیت  ےس  وہج  یک   ٹدیہیٹ 

ز ےک العوقں ںیمٹ ور دوردرا ےن ےک ربارب ںیہٹ ٹمیلعتٹ اٰیلعٹ یک ںڑلویکٹ ٹا  ٹوکحتم وک میلعتٹسج ےک ےیل ٹ ٹےک وماعق ہن وہ

درپ ےک ےبعش ٹ ور  ےنیوتہج  واسئ ایہما ےن  انمبس  ۔یک رضورت رک  ےہ

ٹ

زنٹٹ۔ٹ5 ٹاخدناین اظنم ںیم دعم وتا

ںیم ٹاپاتسکین دناین ٹاعمرشے  اخ رےہ۔ ٹ ٹاظنم ٹرتشمہک  اکش اک  اسمئ  ےس  اکہقبط ٹ ٹیاتہب   اظنم   ٹاحیمٹ ٹاس 

ور ٹ رساا الخف ٹدو ےک  اظنم ٹےہ۔ ٹاس  س  ارفاد ٹا واےل  رکےن  اخمتفل  نرت ٹ ٹایدہز ٹںیمیک  ونوجا ایہتف  میلعت   ٹںیہ  ٹدجدی 

اتلم ںیہن  ومعق  اک  ےنھکیس  زایدہ  ےس  اعمرشے  وہ ٹ ٹںیہنج  ور  دہ ٹ ٹا ینپ ٹںیم ٹرٹدوٹ ٹوموج ذایت ٹیسیرپاویئ ٹا ور  یگ ٹا  ٹیسکٹ ٹںیم ٹزدن

ےت ٹ ٹںیہنٹربداتش ٹدماتلخ ٹ ٹیکٹمسق ٹ اسرک احیم ٹہکبج  ںیم ٹےک  اھبئ ٹارفاد  ڑبے  ور  ا زبرگ  ےک  رھگ  ںیہٹ ٹومعًام   ٹ ٹوہےت 

یک رںیہ ٹوہیت ٹیہیوخاشہ ٹ ٹنج  رک  لج  لم  بس  ہک  ںیم ٹ ٹامہرے ٹ ٹ۔ ٹےہ  ںیم ٹ ٹکلم  اظنم  اخدناین  ہک  رتشم یت ٹوہرتیب 

ور ٹ ا ےہ ٹبج ٹ ٹےہ  میسقت رکیت  وصحں ںیم  دو  وک  اعمرشیت ڈاھےچن  دی  اس اینب لسن  ےتیل ٹ ٹبت ٹ ٹئن  اسمئ منج  ےس  اہیں 

ےہ ٹںیہ وہاجات  دیپا  زن  وتا دعم  ںیم  ڈاھےچن  اعمرشیت  ور  ضعب ٹ۔ ٹا واہں  ےہ  وہات  راجئ  اظنم  اخدناین  رتشمہک  ں  اہج 

اق و ل ٹا ااصحتس اک  وقحق  ےک  ارفاد  ن ٹیھب ٹ ٹت  اخدنا ں  واہ وہات  ںیہن  وموجد  اظنم  اخدناین  رتشمہک  اہجں  ور   ا ےہ  وہات 

ےہ۔ ٹیھب  تسکش و رتخی اک اکشر ٹوہاجات 



 

 

62 

 

ین اخدنا یل ٹرتشمہک  اجزئہ  اک  اصقنانت  ےک  ےن  وہ متخ  ںیمٹ ٹاظنم  روتشں  اصقنن  ڑبا  ےس  بس  وت   ٹاجےئ 

ڑٹ اھبئ ٹیٹدرا بس   ، ےہ  اک  ےن  اج ٹڑپ وہ  اگل  ںیہ ٹاگل  زدنیگےت  ف  رصمو ںیہ  ٹوت  اجےت  وہ د  دحمو اقلعتت  ےس  وہج  یک 

'ارفنادٹیھب ٹ ٹہیاصقنن ٹ ٹیا ہک  کلم ٹاخدناین ٹیےہ  ےس  ڑبےنھ  ےک  یک ٹںیم ٹاظنم'  ں  ںیم ٹرھگو راہ  ٹتلق  اج  وہات  ہف  ااض

ںیم ٹای۔ےہ کلم  امہرے  اطمقب  ےک  ے  ز ادنا یبٹ ٹیا ٹاتحمط  اکم ٹرکوڑ  یکالھک  سج  ٹانت   ، ےہ  اسانم  اک  تلق 

ا ٹںیم اظنم  دباتل  اک  ایس ٹیڑبٹ ٹیٹاخدناونں  ےہ۔  یکٹ ٹوہج  وں  ڑب ےس  دل  یھب ٹرطح  اجان  وہ  متخ  اک  ااسحس  ور  ا  ٹئکٹ ٹزعت 

وادل ٹامسج  ، ےہ  راہ  ے  د منج  وک  وھچڑ ٹ ٹنیٹاسمئ  ث  ر الوا ذہت ٹایانوک  دب  ےس  ن  یھب ٹیبیا وااعقت  آےت ٹ ٹےک  رےتہ شیپ 

دناین ٹہن ںیہک ٹںیہک اصقنن یھب ٹہی،  ںیہ ےن  ٹرتشمہک اخ ٹ۔ٹاک ہجیتن ےہٹاظنم ےک متخ وہ

دناین اخ اہجں ٹ ٹرتشمہک  ےک  ںیہٹ ٹ ٹاظنم  یھب ٹدنچ ٹ ٹوںیہٹ ٹاصقنانت  ںیم ٹلمیفٹ ٹوجاٹنئ۔ ٹںیہ ٹوفادئ   یامہرٹ ٹمٹسس 

وہیت ٹیسیرپاویئ ےنیپ ٹاتمرث  اھکےن  اجےنگ  وسےن  امہرے  یک ٹےہ۔   بس  وہیت ٹہپ  ابںیت ٹںیمہےہ۔ٹ ٹاگنہ  ور ٹ ٹیننس ٹیھب ٹوہ  ا

ںیہن ٹںیہ ٹڑپیت ٹینہس ہ  ۔ ٹوج  اچےتہ  انہس  ور  ا یک ٹامہرےاننس  ںیہن ٹیسیٹو ٹوچبں  ںیہ ٹیسیج ٹوہاپیت ٹرپورش  ےتہ  اچ  ٹرگم۔ہ 

یلٹ ٹںیمہ وہس یکالثمٹ۔ ٹںیہ ٹوہیتٹ ٹرسیم ٹیھبٹ ٹتھچک  رکاےئ  ےک  یک،تچب ٹ ٹرھگ  ہک ٹ ٹںیمٹ ٹادایگیئٹ ٹولبں  رھگےک ٹہصح ٹرتشم  ،

ےچب  ےئن  ےہ۔  وہاجیت  آاسن  زدنیگ  ےس  میسقت  یک  ویں  ر دا ذہم  ور  ا تچب  ےس  وہج  یک  ارخااجت  رتشمہک  ںیم  اکومں 

یک ٹ اس  دعب  ےک  دیپاشئ  ںیمیک  وخش ٹاک ٹ ٹلمیف ٹیوپرٹ ٹرپورش  رطح  ایس  ےہ۔   انبداتی  آاسن  زمدی  رپورش  یک  ےچب  اسھت 

ن ےک ارفاد اک اعتونٹ ور اخدنا ےتکس مغ ےک ومعق رپ یھب رھگ ا ز ںیہن رک  ہ رظن ادنا تل ےہ ےسج   ٹ۔ای ایسی وہس

 ہ سنج رپیتس  یک رکفی اغلیرٹٹ۔ٹ6

وہا اھت۔  ںیمٹ میےہ سج رطح زامہن دقٹ کچٹ لیھپاس رطح ٹ ربائ ہی دین رھب ںیم   ٹیسنجٹ ٹربائ ہیرشک اعم 

روٹ راہ  دجٹ ٹربائ ٹیکٹ ٹیٹےب  دور  ۔  شیب ٹںیمٹ ٹدیےہ و  مک  ین ٹاب  د دمتمن  یل ٹہی ٹںیم ٹامتم  دباکر ٹایگٹ ٹامن  ہک   ٹربائ ٹوکئ ٹیٹےہ 

وکئ ٹںیہن تفع  ور  ہک ٹ ٹںیہن ٹوخیب ٹایدقر ٹ ٹاالخیق ٹا ےہ  اظرہ  ۔  ںیم ٹیاٹ ٹہیےہ ےھچیپ ٹںیہن ٹدن  ےک  اس   ٹئکٹ ٹزگہتش ٹ ٹوہا۔ 

یملع ٹویںدص امسج ٹےک  ور  یتعنص ٹا ور  ا ںیم ٹااکفر  نشیم ٹادیپ ٹدور  اافنر ہ  ات ےہ۔  اعمرشت  رطز  واال  ےس ٹ ٹجیا ٹوہاجےن 

رصف رشم و ایح  لبق  ن  ولگلب و  اھت ٹ امسج اک اخہص   اک دقفا ور اافنرنشیم جیلیرگم   یاب اسر ٹربائ ہی زامےن ںیم ےک ٹجیا ا
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رغمیب ٹریہٹ ٹلیھپ ٹںیمٹ ٹدین ےجیتنٹ ٹبیذہت ٹےہ۔  ےک  ارثات  ذہت ٹرگید ٹیک ٹدین ٹںیمٹ ٹےک  ہ   ،دنہی،ملسمنیچٹ ٹینعی ٹںیبیا

دباکرٹ ٹیزیت ٹیھب ٹںیبیذہت ا ٹیےس  وطبر  اعمرشیت ٹیوک  ےک  انبریہ ٹزدنیگ ٹدقر  ہصح  فصن ٹ ٹہی۔ ٹںیہ ٹاک  اب  اظبرہ 

رغمیب ٹیک ٹیہ ٹیدص ہک  ےہ  ین ٹابت  ابیق ٹیک ٹد ایس ٹیھب ٹںیم ٹدین ٹرطح  وصتر  اک  تمصع  و  تفع  ور  ا اگ  وہاجےئ  م  اع  ٹزان 

زامہن دق رطح ایبنج سج رطح  اھت۔ وتیحٹ ںیم ٹمیوہاجےئ اگ   اک وصتر وہاکچ 

روٹ ٹیسنج راہ  الیس ٹیےب  اس  ںیہ ٹئکٹےک ٹ ٹبٹےک  رے  اٹداھ اک  اس  ںیمٹ ٹین ٹی۔  رغمب  ےسج  را  احل ٹ ٹیھب ٹداھ

اقونینٹ ٹامسج ٹںیمٹ ٹیہ ور  وہئ ٹوبقیلٹ ٹا رپیتس ٹاحلص  سنج  ہ  ےلہپ ٹ ٹےہ  ارمٹ ٹویرپےہ۔  انرھت  اب  ور  ہ ٹ ٹیھبٹ ٹںیم ٹہکیا

رپیتس امسج ٹسنج  اقونین ٹوک  ور  رکیلٹ ٹا وبقل  رپ  یھب ٹایگ ٹحطس  آج  رگہچ  یک ٹےہ۔  ئک ٹاس  یک ٹاخمتفل  یک ٹوقلحں  ےس   ٹرطف 

ر یقنتٹ ہیےہ، رگم  اجیت ور اخمتفل وپ ۔ٹ ریہ رطح ومرث ںیہن یا  ےہ

ٹ

ور یسنج دشتدٹٹ۔ٹ7  ونوجاونں ںیم ےب راہ روی ا

ںیموم اعمرشے  روٹ ٹیسنج ٹوجدہ  راہ  ڑبیتھ ٹیٹےب  دن  ریہ ٹآےئ  وچب ٹاج  وصعمم  وھچےٹ  وھچےٹ  وک  ٹںےہ 

ینپضعب ٹ ا ااسنن  تفص  د ٹدردنیگٹ ٹیسنجٹ ٹاظمل  رک  لتق  وک  ن  ا رک  انب  اشنہن  رکےت ٹ ٹںیہٹ ٹےتیاک  ب  اکت ر ا اک  رجم  دورہے  وج 

ےیل ٹںیہ ںیم ٹںیمہ ٹاس  ے  اعمرش وعایم ٹظیلغ ٹیسیا ٹاےنپ  الخف  ےک  واولں  رکےن  دیب ٹحطس ٹرحتک  وعشر  رٹرپ  رکےن ٹ ٹا

ور االخیق ینیدٹ رضورت ےہ۔ اےنپ وچبں یک یک ھت  ٹرکےن ٹرتیب ا ن یک ےک اس ای ٹ اکم  یھب یسک ٹایامتم رت رحاکت ٹ اسھت ا

وتق ٹاقمم ٹ رقمرہ  اتٹ ٹےس  اجبےئ  نھٹیبٹ ٹوایسپ، ٹ ٹےس ٹ ٹریخیک  اانھٹ  اک  ن  انلج ٹ ٹا انلم  ور  ےہ ٹا ےس  ولوگں  رطح ےک  ن ٹ ٹزین ٹ ٹسک  ا

ینپ اک یمٹ وگں ےک المپ ا دح کت ےہ۔ٹ ٹاسھت رمع ےس ڑبے ول  سک 

یک ےن  رک رکف  وغرو  رپ  ابت  اس  وک  ارفاد  ر  دا ذہم  ےک  اینت ٹاعمرشے  ہک  ےہ  ورت  ںیمٹ ٹیڑب ٹرض  دعتاد 

یسنج روٹ ٹولگ  راہ  ویکٹ ٹیٹےب  اکشر  ںیہ ٹںاک  رےہ  رطٹ ٹوہ  ورسک  االخیقٹ ٹقیا وک  اعمرشے  اچب ٹےس  ےس  اتکس ٹ ٹایااطحنط  اج 

یسنجٹ ارگ  روٹ ٹےہ۔  راہ  یک ٹیےب  ےنھجمس  وک  ابسب  ا یک ٹےک  ہن  اعمرشہ ٹ ٹیئگٹ ٹوکشش  االخیقٹ ٹدنوت  وہاتٹ ٹدبن  اکشر  اک  وٹ   ٹرگا

 اگ۔ٹ اجےئ 
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والد ےک ابیمہ اسمئٹایمں ویبٹٹ۔ٹ8 ور ا  ی ا

یک ےچب  اموحل  اک  اینپٹ ٹزدنیگٹ ٹرھگ  ہچب  ےہ۔  رکات  رمبت  ارث  رہگا  یگ ٹرپ  ادتبائ ٹزدن یہٹ ٹےک  ےس  اےنپ  ٹاحملت 

ںیہ وہات ےہ وج اس یکااصحنر رکراہرپ  ٹنیٹوادل ور ٹ وہےت ںیہ ٹااتسدوچبں ےک ےلہپ  نیٹ۔ وادلٹرہ رضورت وک وپرا رکےت  ا

ےیل ےک  ن  امڈل ٹ ٹا ںیہ ٹاکٹرول  رکےت  ادا  ر  ںیم ٹ ٹامہرے۔ ٹرکدا دہز ٹکلم  ےچب ٹ ٹای ےس ٹرت  احلظ  ںیہاس  تمسق  ہک ٹ ٹوخش 

وادلٹ ٹںیہنا رھگ ٹیک ٹنیٹاےنپ  ولطمہب  رھبوپر  ےس  تقفش  ور  ا ےہ ٹلیٹتبحم  اتلم  وادلٹنکیل ٹ ٹاموحل  ابیمہ ٹنیٹارگ   ٹےک 

یسک اک اکشر ٹ ٹاقلعتت  انتؤ  ےس  وصراحتل ٹ ٹوہج  ایسی  وت  اجںیئ  ز ٹںیموہ  ےس  یہ ٹفیلکت ٹدہایبس  وک  ےچب  ےک  ن   ٹڑپیت ٹااھٹین ٹا

دیپ ہچب  بج  رپ  وطر  اعم  وادل ٹاےہ۔  وت  ےہ  ات  ایم ٹاینپ ٹنیٹوہ رسرگ رت  د ٹیا ٹںامتم  ھک  ر یکٹ ٹںیہ ٹےتیرطف  ن  ا ور   ٹا

نیل و وہیت ٹاینپ ٹرتحیج ٹا الد  و وادل ٹا ایخٹ ٹرایپ ٹابیمہ ٹاک ٹنیٹےہ۔  تبحم،  ور  یہ ٹلا ظفحت  ور  اضنم ٹ ٹا اک  وھپےنل  ےنلھپ  ےک  ےچب 

ٹوہات ےہ۔

ےیل ٹ ٹنیوادلٹ     امیبٹ ٹیٹرضورٹ ٹےک  ےک  وچبں  ہ  و ہک  ںیل،تبحم ٹ ٹےہ  اکم  ےس  اسموات  ور  ا یسکٹااصنف  ےچب ٹ ٹ۔ 

دنم ٹںیم رتحیج ٹیھکید ٹیٹلقع  رپ  وچبں  امتم  اےس  ایپ ٹایدہزٹ ٹوکئ ٹی،د ٹوت  دح  ےب  ےس  اس  وت  ےہ  وصرت  ب   ٹیسکٹ ٹ،ایک ٹروخ

ڑل وہ  ہک  داکتھرا  ےئل  اس  وہایشٹ ٹایےہ ٹ ٹیکٹوک  و  ال ٹہیٹ، ٹ ٹںیہنٹ ٹراچالک  و امیبٹ ٹدا ےک  الد  و ا ےس  اس  ےہ۔  ملظ  اسھت   ٹےک 

ور انعد دیپ آسپ ںیمٹ ات ےہ اضغب ا  ۔وہ اج

ٹ

ور وراتث ےس قلعتم اسمئ(ٹٹ۔ٹ9 ٹاجدئاد یک میسقت )تیکلم ا

یگ ٹیک ٹنی ٹوادل الد ٹ ٹںیم ٹزدن و ن ٹا اجدیئادٹ ٹا وہیت ٹیک ٹ ٹیک  ںیہن  ر  دا یہا  ٹہصح  ہن  اک ٹور  مسق  یسک  وہ  اک ٹاطمہبل ٹ  رکےن 

نکیل ٹقح ٹ ںیہ  کل ٹارگ ٹرےتھک  ام اک  ینپ  ٹںیم ٹزدنیگ  ٹاینپاجدیئاد  وخشاجدیئ ٹا درایمٹ  ٹاد  ےک  الد  و ا ےس   رکان ٹ ٹمیسقت ٹنوراض 

ےہ رکاتکس  وت  اینپ ٹاچےہ  ور  اجدیئ ٹںیم ٹزدنیگ ٹا میسقتوج  ریم ٹیک ٹاد   وہ  الہکیتٹ ٹ،وہیت ٹںیہن ٹاثاجےئ   )ٹفگ(  ہبہ  وہ   ٹہکلب 

تسر ٹاتث ےک وقانینورٹ ۔ےہ ںیہ یٹاقونن اسز یک ٹای ےن واےل ٹ یسکٹ ےعیےک ذر ۔ وراتث یہٹاک اہ ہصح وہےت  رم
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رطٹ ٹادٹاجدیئ ٹیک وہیتٹ ٹقیافصنمہن  لقتنم  کت  رسوں  دو ےسیج ٹےس  ن  اپاتسک ںیم ٹےہ۔  اکروابرِ ٹ ٹاممکل  اک  ں  ولوگ ےس  تہب 

اٹ ٹادٹاجدیئ ٹورایتث ٹایسٹ ٹزدنیگ ےہ۔اپاتسکن  وہات  رصحنم  اس ںیمٹ ٹکلم ٹاالسیم ٹیرپ  ور  ا و ٹ ٹیھب ٹوقانین ٹورایتث ٹےہ  آن  رق

ےیک راجئ  اطمقب  ااکحامت ےک  ےک  ںیہ ٹتنس  ین ٹ،نکیل ٹےئگ  رشے ںیم ٹاپاتسک وک ٹ ٹہیٹوصراحتل ٹ ٹیلمعٹ ٹاعم وعروتں  ہک  ےہ 

رتشیب رشع ٹارثکو  ےک  ن  اقونین ٹا ےہ ٹو  اجات  راھک  رحموم  ےس  وراتث  ریغ ٹقح  وصخلص  اجدیئوقنم ٹاب  اعمےلم ٹ ٹادٹہل  ےک 

یکٹ ٹاالسم۔ںیم رعوبں  ےلہپ  ںیم ٹےس  یک ٹرظن  امل  وخد  وعرت  میسقتٹ ٹیھت ٹرتھکٹ ٹتیثیح ٹوت  رپ  وطر  ےک  وراتث   ٹایکٹ ٹےسج 

دوں وک یتلم ٹاثریم ٹاجات اھت۔رمےن واےل یک ور وعرںیت یھتٹ رصف اطوتقر رم ور انابغل ےچب ا ےت ےھت۔ٹ ا  رحموم رہ اج

ٹ

ٹدبولسیکٹومیتیں ےک اسھت ٹٹ۔ٹ10

ا ٹمیتی’ اک  رفد ٹ ٹسیٹا ٹیٹ‘اعمرشے  سب  ابپ ٹ ٹایےب  ےہ وج  زع ٹیک ٹنیٹوادلٹ ٹایہچب  وہرک  رحموم  ےس  ہتش ٹ ٹزی،تبحم  ر

ےہ۔ وہات  رپ  ورکم  رمح  ےک  اعمرشے  ور  ا روں  امشر ٹاےسی ٹدا زع ٹںیہ ٹوااعقت ٹ ٹےب  رمح  ےب  ور ٹ ٹ،زیاہجں  ا ر  دا رہتش 

ےت ںیہ رپ ااہتنئ میتیٹاعمرشہ  اھ متس ڈ یک اجدیئ ۔ ملظ و ن  ی ٹا ےت ںیہ ورٹا اد ےن ےک درےپ وہ ےث ڑہپ رک  ٹمیتیٹ۔ااث

ڑب ٹںویچب اسھت  ےتیل ٹیےک  رک  اکنح  یھک ٹیھب ٹایدایتںزٹ ٹرگید ٹای ٹںیہٹ ٹرمع ےک رمد  ر ن۔ںیہ ٹاجیت ٹروا  زٹ ٹوک ٹا ےس  اک ٹ ٹایدہالمزم 

ںیہن و ٹ۔ایاجاتدٹ ٹدرہج  ارثک  احل  وہ۔ ٹ ٹرتشیبہی  ہن  وخیف  دخا  ور  ا وہ  دوری  ےس  دنی  اہجں  ےہ  آات  رظن  ںیم  رھگوں  ن  ا

ےن ٹ رقآن  ور  ا قلعتم ٹ ٹومیتیںاالسم  ےک  وقحق  دٹ ٹواحضےک  ںیمںیہ ٹےیااکحامت  رقآن  امل ٹ ٹ ٹمیتی ٹ۔  اےنپ ٹوک ٹےناھکٹاک 

یک ٹںیم ٹٹیپ رھب ٹمنہج  گ  ےہ ٹآ ای ایگ  رفام ےہ زین  ریبعت ایک ایگ  ےس  رق ٹمیتیہک ٹےن  ےک  امل  اج ٹبیےک  انسح ٹہن  وساےئ  ؤ 

ور ٹ ٹقیٹرط ا نیم ٹومیتیںےک  ا ےک  اس  وہ  ےہ  اپس  ےک  وگں  ول نج  ن ٹ ٹںیہ ٹاکامل  ا اےس  ےئل  ےک ٹ ٹیرتہب ٹیک ٹومیتیںاس 

بج وہ اینپ اامعتسل رکان اچےئہےیل یہ  ور  ںیئ ولبتغ یک ا اتکب ےک اسھت ٹ رمع وک چنہپ اج وروپرے اسحب  وت ااصنف ا

اںیہن امل  ےک  ن  وٹ ٹا ا ول  اکم  ےس  وردعل  ا دو  رکو، ٹولاٹ  وپرا  وک  دہع  ےئگ  ےئک  اسھت  ےک  یکٹ ٹہیراہلل  سج  ےہ  ارم  وہ ٹ ٹوہ 

اتدیک ٹںیہمت تحیصن ٹتخس  مت  اتہک  ےہ  اعتٰیل ٹرکات  اہلل  ہک  ےہ  رفض  امہرا  سپ   ، یک ٹوعیس ٹیک ٹڑکپو  تقفش  ور  ا رتمح   ٹرت 

ینٹ ںیم ٹامینوہج ےس ا ور  ںیہ ٹ وکشش رکےت  اامعل اجبالےن یک ٹڑبےنھ ا ٹ۔ٹر
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ٹوخد آزامئٹ

ل  ٹ۔ٹ ومعیم وصتر رپ روینش ڈاےیلامسج اسمئ ےکٹ:ٹ1ربمنٹوسا

ل ربمنٹ ہطقن رظن واحض یجیکٹٹ:ٹ2وسا ےس قلعتم االسیم  ٹ۔ ٹامسج اسمئ 

ل ربمنٹ یک  ںیم امسجٹ:ٹ3وسا ےیھکل ٹہلئسمےک   ٹورتیبٹ میلعت وچبں  ٹ۔ ٹرپ ونٹ 

ل ربمن زن اظنم ںیمٹ اخدناینٹ:ٹ4وسا ٹ۔ ٹومضمن رحتری یجیکٹرپ ٹ  دعم وتا

ل  تیکلم میسقت یک اجدئادٹٹ:ٹ5ربمنٹوسا ور وراتث ےس قلعتم اسمئ( )  ۔ ٹیجیکیک واضتح  ا
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 وین اک اعترفٹ

اور ااصتقدی زمکوری وک اعمرشے ٹ اقب  ٹک ٹااصتقدایت یسک یھب کلم ےک ےیل ینبدی اتیمہ   ک احلم ںیہ 

امرہنی ٹ ےیل  ےک  رکےن  لح  وک  اسمئ  ااصتقدی  اےنپ  کلم  رہ  ےس  وہج  ایس  ےہ۔  اجیت  یھجمس  رطخہ  ےیل  ےک 

اور ااصتقدی اسمئ ےک لح ےک ےیل واحض الہحئ لمع اایتخر رکات ےہ۔ اعمرص ٹ ااصتقدایت ک دمد  اتیل ےہ اتہک 

اک ٹ ان یم ااصتقدی اسمئ  اک اسانم رکریہ ےہ  داین نج زجنلیچ   داین یم ٹملسم  جنلیچ یھب اشلم ےہ۔  اعمرص ملسم  

ااصتقد ےس قلعتم ضعب زجنلیچ اےسی ںیہ وج االسم ےک ااصتقد ےس قلعتم ااکحم ک وہج ےس درشیپ ںیہ   ًالثم وسد، ٹ

امتم ٹ ان  رو ےس اجزئ ںیہن ےہ بج ہک رصعاحرض یم  ک  االسم رکف  اک رطکیہف نیعت  اور  وتمیقں  ادنوزی  ذیخہ 

اور رکفی دیماونں یم ان ٹرطوقیں وک رسام ہی دار رایوتسں ک رسرپیتس احلص ےہ اور املسمونں ےک ےیل یلمع 

وحاولں ےس الکشمت درشیپ ںیہ ۔ بج ہک ضعب زجنلیچ اےسی ںیہ وج زمکور تشیعم اور یغ مکحتسم ااصتقدی و ایسیس ٹ

اور رحبانٹ ، ذغائ تلق  روزاگری  اس وین یم ٹ ٹوصرت احل ےک ابثع درشیپ ںیہ ًالثم رغتب، ب  ویغہ۔ 

ٹےگ۔ٹاطمہعل رکںی اعمرص ملسم داین ےک ایہن اسمئ ےس قلعتم  آپ 
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ٹوین ےک اقمصٹ

ٹاس وین ےک اطمےعل  ےک دعب  آپ اس اقلب وہاجںیئ ےگ ہکٹ ٹہک ٹادیم ےہٹ

ٹااصتقدی اسمئ اک اعترف رکوا ںیکس۔ٹ .1

ٹااصتقدی اسمئ ےس قلعتم االسم ہطقن رظن وک واحض رکںیکس۔ٹ .2

ٹ داین ےک ااصتقدی اسمئ رپ ثحب رکںیکس۔ٹاعمرص ملسمٹ .3

ٹرکوٹپ رکسن ےکےلئسم وک واحض رکںیکس۔ٹ .4

ٹوسد ک رحتم اور االسم داین وک درشیپ جنلیچ  وک ااجرگ رکںیکس۔ٹ .5

 وقم واسئ  ک اناجزئ یسقت ےک ےلئسم رپ ثحب رکںیکس۔ٹ .6
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ٹینبدی  اعترفٹ ٹاک ٹ ٹااصتقدی اسمئٹٹ۔ٹ1

ااسننٹ ٹیٹااصتقدٹ کٹ  ٹہلئسم  دوونں  ک ٹ ٹ۔ٹاک احلم ےہٹ ٹیثیحٹ ٹیٹدٹینبٹ ٹیمٹ ٹزدنگٹ ٹاور اعمرشہ   تٹایٹرضورٹااسنن 

اس ےئل یم اہلل اعتل ک دی وہئ وتمعنں یم یھبک یمک ںیہن آیت ٹاکانئت ٹ۔  ٹرںیہ ںیہ ٹ ٹاور وخاںیشہ الدحمودٹدحمود ٹہشیمہ ٹ

اس ےیل ارفاد  چل اک اکشر یھب وہات ےہٹےہ۔  رطفی وطر رپ ااسنن الٹ رضورت ےک اطمقب اسامن رفامہ رکاتیلٹ رہصخش انپٹ

اقضب  ٹےٹرپالبرشتک یغٹوہ زایدہ ےس زایدہ عمج رکےلاور اسری دوتل ٹہک ٹوموجد وہیت ےہ ٹوخاشہ ٹےک دل یم ہی ٹ

احالہکن وجدوتل ااسنن ک رضورت ےس زادئ وہ اس ےک ےیل تقشم ااھٹان دورسوں اک وبھج ااھٹان ےہ وج رطفی  ٹوہاجئٹ

 یٹااصتقدٹدوتل عمج رکےن ک دنھ دامغ  رپ وسار وہیت ےہ وت اس ےس ٹزمکوری ک انبرپ ااسنن اےنپ رس رپ وسار رکاتیل ےہ۔ 

دوتل ٹمس رک دنچ ولوگں ےک اپس یلچ اجیت ےہ بج  ٹ۔ٹےہ ٹ ٹتیٹدٹدرۂج ااطحنط کت چنہپٹ ٹوک ٹ ٹااسننٹمنج یتیل ےہ اور ٹشکمشک ٹ

اور ااسنن ٹ ٹےسٹ ٹہک زمکور ہقبط اعمش رحبان اک اکشر وہاجات ےہ۔  اقبطت ےک درایمن اعمش  رفق یہ ک وہج ٹ تشیعم 

انٹاور اکمن  ٹڑپکے ٹ ٹ،ٹروٹٹاجن ویلا رحباونں ےس دواچر ےہاور ااسنن ےک ےیل ٹذغائ تلق ےکٹ نکمم اک ہلئسم لح رکان 

ٹوہایگےہ۔ 

یم وج رحتںیکی ایھٹ ںیہ ان ک رکفی ینبدںی یھب وھکیلھک ںیہ۔ ااسنونں ےک اعمش انومہاری ےک رد لمع ٹ

ذمبہ وک  یھبکٹرکےن ک اجبئ ٹ ٹالتش  ٹرکفی اور یلمع وکاتویہں ک وہج ےس وج اعمش اسمئ دیپا وہئ ان اک یقیقح لحٹ

اڑاٹ ٹیٹہتٹ ٹیھبکٹ ٹایگ،ٹ ٹایٹتم رہھٹاٹادقار وک اقلب ذمٹ ٹاالخقٹ ٹ،یھبکٹایگ ٹرباہکٹ اک ذماق   کٹ ٹہیٹدوتل ورسامٹ ٹیھبکٹ ٹ،ٹای ایگٹودمتن 

اور ب اجن رعنے دنلبیکٹ ٹاخمتفل یمٹ اک  ٹہیٹہک ٹ ٹئگٹےس ابلکل اغلف وہٹ ٹاور اس قیقحٹ ئگٹوھکےلھک  اگنہےم ہلئسم 

اور ان اک ای اجئ اکم رکےن واےل انعرص اک ہتپ گلٹ ہک اس شکمشک ےک ھچیپٹرضورت اس ابت ک ےہٹ۔ٹںیہٹ لح ںیہنٹ ٹواعقٹ

اور ان  ٹوہس راینٹ ٹکٹ ٹارفادٹ ٹدنچٹ ٹےک ھچیپٹ ٹدباحلٹ ٹہک اعمشٹ ٹوتادنازہ رکیلٹ ٹہیٹ۔مہ ےن ٹک اجئٹوکشش ٹ ٹعلق عمق رکےن کٹ

 کٹسفن ٹااسنن ےک ٹہکلب ٹ ٹںیہنٹ ٹیٹدارٹ ٹہیٹڑج رسامٹالص ٹ ٹوھبل ئگ ہک ااصحتسل کٹ ٹہیٹ ٹاک دلخ ےہ کیلٹ ٹااصحتسلٹباج  ٹےک ٹ

رسامٹ ٹہیٹ ٹجیتنٹ ٹ۔ ٹےہٹابختث ٹ ُپٹ ٹیٹدارٹ ٹہیٹوہاہک  ، رحتںیکیٹدنلب ٹ ٹے ٹزور رعنٹےک الخف   ذمبہٹوہںیئ  کیل ٹ ٹرباپٹ ٹےئک ئگ 
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رشوع رکدی یئگ اور ااسنن  ےک اخمتفل ٹوہج ٹب ٹ ٹکٹ ٹنیٹدٹامتم وکںیشش  رظن ادناز رکےک ٹ ٹسفن کٹامیلعتت یم االصِح ٹ

ےل رک  ٹبیصمٹ ٹئنٹ ٹیٹرہ رعنہ اےنپ اسھت اٹایگ انچہچن ٹ ٹایٹےنپنپ اک ومعق دے دٹڑبےنھ اور ٹاور زیتی ےس ٹابختث وک ٹسفن ک ٹ

ٹ۔ٹایٹاسےنم آٹ

وک رکف ورظن ےک دیمٹ ٹیٹااصتقدٹ انبدٹ ٹیمٹ ٹانٹشکمشک ےن اہجں ااسنن ےک ذنہ  واہں دنچ  ٹےہٹایٹامؤف وولفمج 

ٹ۔ٹےہٹاننکمم وہایگٹ ٹابیٹنج ےس اجنت احلص رکان قتٹ ٹںیہٹ اکٹدیپٹ اوریھبٹ ٹیتبیصمٹ

الحمت اور ہقبط ٹ ٹیٹاٹ۔ٹوہایگٹ ٹیسقتٹ ٹاور اعمرشہ دووقبطں یمٹ ٹملظ اعم وہایگٹ ٹےہ ہک امسج یمٹ ٹہیٹ ٹبیصمٹ ٹلہپٹ

دورسا ٹنب ایگ ٹ ٹنیٹزٹ ٹکٹ ٹں ٹاونٹویٹاٹوکحیتم  ٹ و تنحم شک۔ ٹاور  ک اسری دوتل ایھٹک الہپ ہقبط دورسے ہقبط ٹہقبط زمدور 

دورسا ہقبط ےلہپ ہقبط  ےک درےپ ےہ بج ہک رکےک انپ وجتری رھبان اچاتہ ےہ  اور دورسوں وک اعمش وطر رپ الغم انبےنٹ

ادقار ےک  زعت ودوتل ےک واعقٹرہھٹاات ےہ۔  ٹ وکٹاکٹ دانی اچاتہ ےہ اور انپ امتم رحمویمں اک وصقر وار ایسٹہش رگ  کٹ

وصتریمٹ ےک  ااقتنم  آایگٹ ٹیھبٹ ٹاسھت  یمٹ ٹےہٹرفق  اس  رک  دے  انم  اک  ااقتنم  وک  ملع  اےنپ  صخش  رہ  نسح  ٹاور 

یسکٹ ٹ۔ذنہٹارکراہےہٹدیپٹ وک ٹ ٹوبالھکٹہ  اک ومعق ںیہنٹ ٹہیٹہقبط  اس اقبطیتٹ ٹتیٹدٹ ٹوسےنچ  ںیہٹ ٹںیٹدٹینبٹ ٹکٹ ٹہک  اور  ٹہکں 

ٹےہ؟ٹملظ ہکں ےس آایگٹ وویسٹ دیٹاانتشٹ ٹیمٹ ےٹاعمرشٹ

اک اکشر یھبٹ ٹیٹااصتقدٹ ٹایسٹ ارماض  ارفاد اعمرشہ وک فلتخم الالعج   رفاواینٹ ٹدواؤں کٹ ٹ۔ٹانبراھک ےہٹ ٹشکمشک ےن 

کٹ ٹداتٹجیٹاوراٹ یھبٹ ٹوااشکنافت  اک العج ںیہنٹ ٹرثکت  کٹرکتکسٹ ٹرمض  دوتل  دوا   ڑبے  ٹ۔رہ  العج  رہ  اور  اگبلطر ےہ 

 رپ رغتب وک اقلب وتہج ںیہنٹ ٹینبدٹ ٹکٹ ٹاامرتٹایمٹ ٹاورٹرپ العج ےس اقرص ےہ ٹ ٹدٹینبٹ ٹرغتب کٹ ٹیٹرغٹ۔ٹ ٹاکاقتمضٹ ٹیٹرسامٹ

 کٹ ٹاخرطوخاہ آدمینٹ ٹےسٹ ٹرکاتجٹ ںیہنٹ ٹرطف رخ یھبٹ کٹ یٹےک وسال ےس آوسدہ ڈارٹکاس رمٹ ،ڑپکےٹاتھجمس۔روٹٹ

وہ۔جیتنٹ ٹادیمٹ رمٹ ٹہیٹ ٹن  ہک  کیلٹ ٹوترایہٹ ٹیٹوہاتےہ  وہاجاتےہ  یمٹ ٹدعم  شکمشک  ٹذنہٹ ٹیظعٹ ٹیٹاٹ ٹامسپدناگن 

اٹ ٹالرپوایہٹ ٹہیٹہک ٹ ٹںیہٹ ٹرک تیلٹ ٹلصیفٹ ٹہیٹرظنٹ ٹےک شیپٹ ٹالرپوایہٹ ٹوھچڑاجاتےہ۔وہ ڈارٹک کٹ  ےک جیتنٹ ٹک یمک ٹ ٹہیٹور رسامٹدوتل 

اور ان  ٹےک العوہ طلغ رتیبٹ ٹہیٹرسامٹ ٹای ٹ ٹہک دوتلٹ ٹتیٹدٹ ٹںیہنٹ ٹااجزت یہٹ ٹکٹےہ۔ان اک ذنہ اس رطف اجےن ٹ ٹاوہئٹدیپٹ ٹیمٹ



73 

 ک ٹ ٹاجبئ فنص اور رفد ٹ ٹک ٹ ٹوہات ےہ ہک وہ صخشٹ ٹہیٹاو ر اس اک واحض ارث ٹ ٹڑج ںیہٹ ٹکٹ ٹںٹربایئٹ ٹوںٹکیسٹ ٹیھبٹ ٹتٹانمبس یسفنٹ

ےہ اور  ٹرک اتیلٹ ٹرٹاایتخٹ کشٹ ٹاالتخف کٹ انعد امجتعٹ ٹاور اس رطح ذایتٹ رپ آامدہ وہ اجےت ںیہٹ ٹاجبئ امجتع ےس ااقتنم نیلٹ

ٹالکشمت ےس دواچر وہ اجات ےہ۔ٹ دیٹامسج زمٹ

 بلس رک لٹ ٹاطیتقٹ ٹےہ ہک اس ےس دو یظعٹ ٹےن دور احرض ےک ااسنن رپ بس ےس ڑبا ملظ یکٹ ٹدباحلٹ ٹیٹااصتقدٹ

اس دورسا ٹ ٹاس اک ذمبہ اور ٹ ٹیٹاکانئت رقابن رک اتکس اھت اٹ ٹیٹوپرٹ ٹوج رہ ےھت نج رپ وہ انپٹ ٹےسیٹااسنن ےک اپس دو اٹ۔ ٹںیہٹ

اور رکوڑوں رقابینٹ ٹآربو۔داینٹ ٹکٹ رپ ٹ ٹںٹےک الوھکں  دو ب اہب  ٹرکےت ںیہٹ ٹدالتلٹےک ےصق اس ابت  ان  ہک ااسنن ےن 

ہک  ٹایٹےن اےس اس زنمل رپ چنہپ دٹ دب احلٹ ٹاعمشٹ کیلٹ ںیہٹ یٹدٹ ںٹےہ اور سک دقر رقاباینٹ ڑچاھئٹ ٹنیھبٹ وجارہات رپ نتکٹ

 نھٹیبٹ ٹدجسم یمٹ ٹٹنھگٹ ٹیٹاٹ ٹیٹاٹاب ٹ ٹاتھجمس ےہ ۔ ٹوتق اک ایضع ٹوکٹ ٹیٹاجب آورٹ ٹروسامت کٹ ٹڈوھگن اور ذمبہٹ ٹیٹوہ آربو وک اٹ

 رپ رمق رخچ رکےن ےس رتہب وقمٹ ٹذمبہ اور الفیح اکومں ٹ ٹےہ۔ ٹاھجمس اجات ٹ ٹ ٹنھٹیبٹ ٹٹنھگ ابزار یمٹ ٹیٹرتہب اٹ ٹدہٹایٹزٹ ٹےس یہکٹ

اک  ٹالتٹےک رفوسدہ ایخٹ ٹیٹدارٹ ٹاور اجیگٹ ٹیٹدارٹ ٹہیٹوصترات رسامٹ ٹےہ ۔ زعت و آربو سیجٹایخل یک اجات ٹ ٹ ٹانیٹدوتل گل دٹ ٹڈنف یمٹ

الت اس احٹ ٹہیٹ۔ٹبلس وہ ےکچ ںیہٹ ٹابیٹاہبوجارہات قتٹ ٹاور اس رطح ااسنن ےس اس ےک یبٹ  ٹدرہج احلص رک ےکچ ںیہٹ

 ویتعسٹ ٹےہ ہکلب اس کٹ ٹدحمود ںیہنٹ ٹکت یہٹ ٹانٹےک دیمٹ ٹہلئسم رصف روٹٹ ٹیٹہک ااصتقدٹ ٹرک رےہ ںیہٹ ٹاشندنیہٹ ٹابت کٹ

ےہ ہک  ٹہیٹ ٹج اک جیتنٹ ٹوہئ ںیہٹ ٹٹیمسٹ ٹاےنپ دانم یمٹ ٹااکفر وک یھبٹ ٹفسلفٹ ٹاورٹ ٹتٹاامتجیعٹ ٹت،ٹذمیبہٹ ٹت،ٹ، یسفنٹ ٹتٹاالخیقٹ

ےہ اور  ٹاابسب وک التش رکےن ےس اعزج وہ ایگٹ رپرمض ےک واعقٹ ٹدٹینبٹ ٹکٹ ٹیٹروٹ ٹکٹ ٹیٹااقتنم ےس رھبوپر ااسنن رکفٹ اعمشٹ

ےہ ہک  ٹان نکمم وہ ایگٹ ٹابیٹوسانچ قتٹ ٹہیٹوک اکر رفام داھکات ےہ ۔ اس ےک ےئل ٹ ٹدب احلٹ ٹتشپ رپ ایسٹ ٹنپ رہ ےش کٹ ٹایلٹویٹدٹ ٹذنہٹ

االصح  ٹاالصح ےس امورا ےہ اور نج کٹ ٹاالصح اعمشٹ ٹنج کٹ ٹںیہٹ ٹت یھبٹوعالم ورحماکٹدگیٹ ٹڑپکے ےک العوہ ھچک ٹ ٹروٹٹ

ٹاالصح ان نکمم ےہ۔ٹ امسج کٹ ےک یغبٹ
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ٹااصتقدی اظنم اور االسم ہطقن رظنٹٹ۔ٹ2

ٹدوتل اک اقممٹ ٹاالسم یمٹٹ۔ٹ2.1

اٹ          ٹ رسب  ٹےک اطمقب زدنگٹ ٹتٹرمایضٹ ٹےہ ہک ااسنن وک اخقِل اکانئت کٹ ٹےہ ج اک بصن ایعلٹ ٹنیٹدٹ ٹیٹاالسم 

ووتعسں  وطر رپ اکم ےل اور اس رطح دوونں اہجن کٹ امتم وقوتں ےس یحصٹ وہئٹ ٹشخبٹ ٹرکےن اک ڈگنھ اتبئ اور اس کٹ

اور اہلل اک  ٹعیٹاک ذرٹ ٹمٹےک یقٹ ٹزدنگٹ۔          انچہچن االسم امل ودوتل وک ٹوک وخوگشار اور ابرماد انبکسٹ ٹزدنگٹ ٹانپٹ ٹوہئٹ ٹلیھپٹ ٹیمٹ

قیاما    :  ایٹےہ۔          رفامٹ ٹتیٹےہ اور اس ےک امکےن اک مکح دٹ تیٹلضف رقار دٹ َلُکْم   ُ ّٰللاہ َجَعَل  التی  رتہمج:           ٹ․اَْمَواَلکم 

رتہمج: اور  ٹ․تَُغوا ِمْن َفْضِل ّٰللاہِ َوابْ : ایٹاور رفامٹ          ٹ ٹ۔ٹایٹانبٹ ٹعیٹاک ذرٹ مٹےک یقٹ زدنگٹ ٹیٹاہمترے وہ امل نج وک اہلل ےن اہمترٹ

ٹاہلل اک لضف التش رکو۔ٹ

ٹذیخٹ ٹاک رتشمہکٹ ٹااسنینٹ ٹونعِٹٹ۔ٹ2.2
ٔ
ٹرزقٹ ٹہ

 ےہ، زیمٹ یکٹ اٹدیپٹ رکےن ےک ےیلٹ اٹوپرٹ ٹتٹایٹرضورٹ ٹکٹ زدنگٹ ٹکٹوک امتم ااسنونں دوتل ٹ یٹاسرٹاس ےن  ٹاہلل اعتیلٹ          ٹ

اس ےک ٹ اور  اورپ  یھبٹ ٹادنرٹ ٹےک  ھچک  اس ےیلٹ ٹوج  کٹ ٹےہ؛  اہلل  ہک  زدنگٹ ٹولخمق ےک ےیلٹ ٹےہ  اور  اسامن   کٹ ٹرزق ےک 

وج ھچک ےہ وہ مت بس ےک  یمٹ رتہمج: زیمٹ َخَلَق َلُکْم َما ِفی اْْلْرِض َجِمْیعا    :ٹایٹرفامٹ          ٹ ٹرفامہ وہں۔ٹ ٹتٹایٹرضورٹ

: ایٹےہ۔          رفامٹ ٹامتم ااسنونں ےک ےیلٹ ٹوج ھچک ےہ وہ یھبٹ ٹیھبٹ ٹہکلب اضفؤں یمٹ ٹ؛ٹںیہنٹ ٹیہٹ ٹیمٹ ٹاور زیمٹ           ٹ ٹ۔ٹےہٹیکٹ ٹاٹدیپٹ ٹےیلٹ

َراٍت ِبأْمِرہ  َرَلُکُم اللَّْیَل والنََّہاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجْوَم ُمَسخَّ رات  رتہمج: اہمترے ےیلٹ          ٹَوَسخَّ

ٹ۔ٹاتعب ںیہٹےہ اور اچدن اور وسرج وک اور اتسرے اس ےک مکح ےک  ٹایٹاور دن وک رخسم رکدٹ

قح ےہ  ٹیٹدٹاور رہ رفد اک ینبٹ ٹںیہٹ ٹہیٹےک امتم ااسنونں اک رتشمک رسامٹ ٹداینٹ ٹ،ٹاور اس ےک واسئٹ ٹداینٹ ٹیٹوپرٹ ٹہیٹ ٹایٹوگٹ          ٹ

وسال اک  ٹاظنم ایسٹ ٹیٹقح سک رطح احلص رکات ےہ، االسم اک ااصتقدٹ ٹیٹدٹینبٹ ٹہیٹرہ صخش ٹ          ٹ ٹہصح اپئ۔ٹ ٹےس اانپ  ٹہک اس یمٹ

ٹوجاب ےہ۔ٹ



75 

ٹاظنمٹ ٹیٹاک ااصتقدٹ ٹاالسمٹٹ۔ٹ2.3

 اس ےک احلص رکےن اور اس کٹ ےہ،ٹایٹہک اس وک اہلل اک لضف رقار دٹ ٹ  یٹدٹ ٹاتیمہٹ انتٹج دوتل ٹوک االسم ےن ٹ          ٹ

 الصیتیحٹ بسِک اعمش کٹ ےہ ہک امتم ااسنونں یمٹ ٹقیقحٹ ٹہیٹےہ۔           ایٹاشن انبٹ ٹِنٹایٹاس ےن اس ےک اشٹ اک اظنم یھبٹ ٹیسقتٹ

 ھچک ولوگں وک رضورت ےک اطمقب یھبٹ وہےت؛ اس ےیلٹ احالت اسزاگر ںیہنٹ اور بس ےک ےیلٹ ٹیتٹوہٹ ںیہنٹ سیجٹ یٹاٹ

ہقبط وہ وہات  اٹسیتٹ          ٹ احلص رکاپات ےہ۔ٹ ٹرضورت ےک اطمقب یہٹ ہقبط وہ وہات ےہ وج انپٹ۔ دورسا ٹوہات  ٹاعمش احلص ںیہنٹ

ےک  ٹاظنم وہ وہات ےہ وج تشیعمٹ ٹاور اعمشٹ ٹیٹااھچ ااصتقدٹ ٹیٹاٹ          ٹ ٹ۔ٹےہٹرضوروتں ےس ڑبھ رک احلص رکاتیلٹ ٹےہ وج انپٹ

اٹن ٹےس آےگ ٹ ٹدٹدحوٹ ٹاالتخف وک ادتعال کٹ اور   کٹ ٹن وہےن دے ہک دورسا ہقبط رحمومٹ ٹاٹوصرت دیپٹ ٹسیٹڑبےنھ دے 

ٹالتبم رےہ۔ٹ احتل یمٹ

ٹوقحق ےک وضابٹ ٹاعمشٹ ٹیمٹ ٹاالسمٹٹ۔ٹ2.4

ہک ااسنن رفہتش  ٹاجےتن ںیہٹ ٹاہلل اعتیلٹ ٹاالخق ےہ؛ کیلٹ ٹدٹالص ینبٹ ٹاظنم کٹ ٹاور اعمشٹ ٹیٹاالسم ےک ااصتقدٹ          ٹ

االسم ےن اعمرشے ےک احتج دنم  اس ےیلٹ ؛ٹریتہٹ ںیہنٹ ٹںیٹدقرٹ ٹایلعٹ کٹ ٹزدنگٹ ٹہشیمہٹ ٹرظنوں یمٹ ٹےہ، اس کٹ ںیہنٹ

 یکٹ ٹاجعم اظنم شیپٹ سیٹوھچڑا ہکلب اٹ ٹرپ ںیہنٹ ٹیٹااسحِس ذہم دارٹ ےکٹوک وپرا رکےن اک اکم رصف امدلاروں ٹ ٹتٹایٹرضورٹ ٹارفاد کٹ

ٹلح وموجد ےہ۔ٹ نٹاقِلب انیمطٹ ج یمٹ

ٹداعفت رپ لمتشم ےہ:ٹ یٹےہ، وہ درج ذٹ ٹایٹہطب انبٹضٹوقحق اک وج ٹ االسم ےن اعمشٹ          ٹ

ٹ۔ٹیٹآزادٹ لمکم ٹ  ٹبسِک اعمش کٹ ٹےک ےیلٹ امتم ارفاد ٹٹ        ٹ-ٹ۱          ٹ

ان رپ دو رطح  ٹ،ٹذراعئ احلص رکیلٹ ٹدہٹایٹوہج ےس زٹ ٹاور احالت ےک اسزاگر وہےن کٹ ٹںٹالصتیحٹ ٹوجولگ انپٹ       ٹٹ-ٹ۲          ٹ

 ںٹاھبیئٹ یٹہصح الزًام اےنپ رغٹ یٹاک اٹ ٹآدمینٹ وت وک انپٹےہ ہک الِہ رثٹ ہیٹ ٹیٹذہم دارٹ یٹ:          اٹںیہٹ ٹںٹایٹذہم دارٹ کٹ

اور دوتل رخچ رکےن ےک ان رطٹ ٹہیٹدورسے ٹ ٹڑپے اگ۔ٹ ٹانیٹوک دٹ  ،ٹاممتعن وہگٹ ٹکٹ ٹںٹوقیٹہک دوتل امکےن 

ٹےہ۔ٹ وہیتٹ اٹدیپٹ دوتل رپیتسٹ ٹیمٹ نج ےس داینٹ
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اس  ٹ،ٹعیٹےک ذرٹ ٹنیبٹ ٹایٹ ٹاجتریتٹ ٹایٹوہ ٹ ٹوسد اہمنجٹ ٹنعیٹرکاتکس، ٹ ٹںیہنٹ ٹاٹادارہ دوتل ےس دوتل دیپٹ ٹایٹصخش ٹ ٹوکئٹٹ       -ٹ۳          ٹ

اور وسد نیلٹ ٹیگنسٹ ٹوسد ااہتنئٹ ٹرظن یمٹ ٹگلاتکس، االسم کٹ ٹدوتل ںیہنٹ ٹانپٹ ٹیمٹ واال نعل اک قحتسم  ٹرجم ےہ 

 ےنھکل واال اور اس ےک وگاہ بس اس نعل یمٹ ٹیٹداتسوٹ ٹکٹ ٹالمتٹاعمٹ ٹیٹواال، وسدٹ ٹنیٹےہ، اس ےک اسھت وسد دٹ

ٹ۔ٹںیہٹ یٹرشٹ

اٹ ٹرتشمک اجتریتٹ ٹوکئٹ       ٹٹ-ٹ۴          ٹ اک  ٹاک عفن وت یعتمٹ ٹیٹرفٹ ٹیٹاٹ ٹرکاتکس ج یمٹ ٹاکروابر ںیہنٹ ٹسیٹادارہ  دورسے  وہرگم 

ٹضحم اافتق ےک وحاےل وہ۔ٹ

اس  ایٹاک وسدا وہراہ ےہ وہ اسےنم وموجد ن وہ  ، ًالثم ج یچٹدوھاک وہاتکس ےہٹ نج یمٹ ونممع ںیہٹ ٹنیٹدٹ ٹیلٹ ےسیٹاٹٹ       -ٹ۵          ٹ

ٹےہ۔ٹ سیکٹ ولعمم ن وہ ہک وہ یچٹ ےک ابرے یمٹ

اتکس،  ٹچیب ٹںیہن ٹعیےک ذر ٹرن وہں ان وک وہ ضحم اےنپ وموہم اایتخ ٹیم ٹرواےل ےک اایتخ ٹےنھکید ٹںیٹوج یچٹ       -ٹ۶          ٹ

ز رپدنے،  واےل  اڑےن  ک ٹیکلمٹریًالثم  وسان  ٹزیمٹ ٹں،ایلھچم ٹاتالب  اتہبن،  وکہلئ،  رٹپول،  ادنر  ےک 

آپ  ٹےتکس اور ن وکئ ٹںیہن ٹےہ آپ چیب ٹولممہک ٹآپ ک ٹہک وہ زیمٹ ٹاس ےیل ٹ؛یچ ٹدعمین ٹیھب ٹوکئ ٹ،یاچدن

ٹےہ۔ٹ اتکسدیٹےس رخ

ٹتعنص اکر۔ٹ ایٹعنم ےہ، اچےہ اترج رکے  یٹادنوزٹ ٹہٹذیخٹ       ٹٹ-ٹ۷          ٹ

ٹےہ۔ٹ رپورش اپیتٹ ذینہٹ ٹکٹ ٹنٹیمسٹ وجئ، ےٹس، ودعے ےک وسدے نج ےس الب تنحم رویپٹٹ       -ٹ۸          ٹ

ٹًاعطق ونممع ےہ۔ٹ ان اک انبان اور نچیبٹ ،ٹرحام ںیہٹ ےک اسامن وج عطقٹ یعتٹٹ       -ٹ۹          ٹ

ٹدح کت آزاد راتھک ےہ۔ٹ یٹقلعت وک االسم اٹ ےک ابمہٹ یٹتنحم اور رسامٹ      ٹٹ-ٹ۱۰          ٹ

مٹسس رپ  ٹیٹوسدٹ ٹےہ ہک وپرا اظنم وسد رپ اقمئ ےہ، نیبٹ ٹہیٹ ٹیٹدوشارٹ ٹیٹبس ےس ڑبٹ ٹاظنم یمٹ ٹیٹااصتقدٹ ٹدیٹجٹ          ٹ

افحتظ رکات ےہ اور اس ےک  ٹکٹ ٹیٹامہرے رسامٹ ٹامہ رضورت ےہ، نیبٹ ٹیٹاٹ ٹدور کٹ ٹوموجدہ ٹ ٹ ٹاحالہکن نیبٹ ٹ۔ٹےتلچ ںیہٹ

اجاتکس  ٹایٹےہ ان ےس افدئہ ااھٹٹ ٹوسد ںیہنٹ ٹنج یمٹ ٹںیہٹ ٹےسیٹےک ھچک اکم اٹ ٹںٹےہ، کنیبٹ ٹتیٹدخامت ااجنم دٹ ٹتہب یسٹ ٹالعوہ یھبٹ
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 وسد اک وصتر ںیہنٹ ٹیمٹ ٹیٹاکرٹ ٹنیبٹ االسمٹ          ٹ ےک اطمقب وہ۔ٹ ٹرٹاالسم ےک وصتٹ ٹیٹاکرٹ ٹےہ ہک نیبٹ ٹیٹاجرٹ ٹوکشش یھبٹ ہیٹےہ، 

ٹوہات ےہ۔ٹ اٹدیپٹ دہٹایٹزٹ ہیٹےہ اور رسامٹ ٹمک وہیتٹ میقٹ کٹ اوارٹدیپٹ ےہ؛ اس ےیلٹ

رطح  دوڑےت وہئ اس وخن کٹ ٹروگں یمٹ ٹہیٹاجئ، رسامٹ یکٹ ٹرگدش وک زیتٹ ٹکٹ ہیٹےہ ہک رسامٹ ٹہیٹاک راز  ٹوخاحشلٹ          ٹ

الات  ٹرکات ےہ اور اشدابٹ ٹابٹوک یسٹ ٹح ےہ وج زیمٹرطٹ ٹکٹ ٹےتہب وہئ اس اپینٹ ٹایٹےہ ٹ ٹتیٹےہ وج مسج ےک رہ ےصح وک اطتق دٹ

ٹرقآن اتہک ےہ ہکٹ ےہ؛ اس ےیلٹ

َم الِربوا             ُ الَبْیَع َوَحرَّ  ․ اََحلَّ ّٰللاہ

ٹےہ۔ٹ ایٹرتہمج: اہلل ےن اجترت وک الحل اور وسد وک رحام رقار دٹ          ٹ

 رظن رنہٹ ٹشیپٹ ٹابت یھبٹ ٹہیٹالفح اک ضنم ےہ؛ رگم ٹ ٹاعمشٹ ٹکٹ ٹاظنم ااسنینٹ ٹیٹوہا ااصتقدٹاتبای ٹ ٹاک ٹ ٹرقآن یکحٹ          ٹ

اٹ ٹتٹاظنم االسم ےک وپرے اظنم یحٹ ٹیٹہک االسم اک ااصتقدٹ ٹاچیہٹ زج ےہ اور اس زج ےک افدئے اس وتق کت  ٹیٹاک 

ٹاجئ۔ٹلک ےک ادنر اس ےک ومزوں اقمم رپ ن راھک ٹ ٹاجےتکس؛ بج کت اس زج وک اےنپٹ ٹیکٹ رطح وسحمس ںیہنٹ یٹوپرٹ

 امہرے ااصتقدی اسمئٹٹ۔ٹ3

ٹرکوٹپرکسنٹٹ۔ٹ3.1

وج ٹ ٹان یم ٹ،وہ ضحم اکذغ اک ڑکٹا ںیہ ٹ،ںیہ ٹہسفن امل ںیہن ٹوہ یف ٹ،راجئ ںیہ ٹںوج فلتخم رکایسن ٹدورِ احرض یم ٹ 

ٹ ٹرعیف ٹای ٹامیل

 

من

 

ث

ٹی ٹ

 

 ٹںیٹیچ ٹیااصتقد ٹکلم ک ٹوت اس وہج ےس ہک ان ےک ھچیپ ٹیےہ ، وہ دو وہج ےس ےہ؛ ا ٹاجیت ٹاپئ ٹت

، ٹ ٹویلیو ٹک ٹاک رکسن ٹطاور ااطحن ٹرتق ٹیااصتقدٹ ٹکلم ک ٹےیل ٹ؛ ایس ٹںیہ ٹوہیت وہج ےس ٹ ٹک ٹ: ااصتقد یہنعیٹرپ ارث ڑپات ےہ 

اک ضنم وذہم ٹ ٹرکسنٹ ٹانپٹ ٹےہ ہک رہ کلم وعام ےک ےیلٹ ٹہیٹوہج ٹ ٹیےہ۔ اور دورس ٹڑبتھٹ ٹتٹھگٹ ٹویلیٹو ٹکٹ ٹرکسن ٹکلم کٹ

 نب رک رہ اجیتٹ ٹٹضحم اکذغ اک ون ٹدنب رکات ےہ وت رکسن ٹرکسن ٹوکئ ٹنپکلم ا ٹوہج ےہ ہک بج وکئ ٹیہیدار وہات ےہ؛ ٹ

ٹ۔ ٹریتہ ںیہن ابق یثیحٹ ایٹ ویلیوٹ وکئ ےہ اور اس ک
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 ٹوفحمظ وہیتٹ ٹہیٹوہج ےس ٹ ٹےہ ج کٹ ٹوہیتٹ ٹےہ وج ارکنڈٹپ اور یفخٹ ٹوہیتٹ ٹوروچئ رکسنٹ ٹسیٹاٹ ٹیٹاٹ ٹرکوٹپ رکسنٹ

 یمٹ یٹرٹمیمٹ کٹ زٹٹٹرصف یپمکٹ ٹہیٹاور ٹ ٹوہیتٹ وصرت ںیہنٹ ٹیٹاظرہٹ وکئٹ رکان لکشم وہاجات ےہ۔ اس کٹ یٹےہ اور اےس ٹٹ

اور ادعاد کٹ اٹ ٹسیٹاٹ ٹںٹرکایسنٹ ٹہیٹےہ۔ ٹ ٹوموجد وہیتٹ ٹوصرت یمٹ ٹرحوف  ٹآن النئ 

ی 

ٹ

چ 
کس

ٹ

ن 

 

 

ز
ج 

 

ن

وج  ٹںیہٹ ٹاج تکسٹ ٹےس احلص کٹ ٹ

رکسنٹ رکوٹپ  اور  ٹ۔ٹںیہٹ ٹرکیتٹ ٹیٹڈٹ ٹیمٹ ٹرصف  اداروں  رپایئٹی  کیل  ےہ  امل ںیہن  وکئ  وخد  ذبات  رکسن  رکوٹپ 

آرانگزئزنشی ک اجبن ےس نیقی داہاینں یہ اس رکسن ک وویلی یعتم رکیت ںیہ۔ یہی وہج ےہ ہک بج ڑبی زینپمک  رکوٹپ 

ات ےہ اور ارگ وکئ ینپمک وطبر رکسن ےس ٹنمیپ  وبقل رکےن اک االعن رکیت ںیہ وت رکوٹپ رکسن اک رٹی اورپ اجان رشوع وہاجٹ

نمث وبقل رکےن ےس ااکنر رکدے اسیج ہک ھچک رعہص لبق اولین کسم ےن االعن یک وت رکوٹپ رکسن اک رٹی ڈاؤن وہان 

رشوع وہایگ۔ جدی زامےن یم رکوٹپ رکسن وک ارگ رساکری رسرپیتس ای وبقیل احلص وہاجیت ےہ وت ہی یھب وطبر رکسن 

وع وہاجئ گ۔ اس رکسن ےس القح رطخات  ےس انٹمن اور لکشم وتق آےن ےس لبق اس ےلئسم اک اامعتسل وہان رشٹ

 لح التش رکان تہب رضوری ےہ۔ 

ٹک نعل ٹ ٹوسدٹٹ۔ٹ3.2

 ہیٹرغتب ےک وہل ےس رسامٹ ٹیہٹ ٹےن ہشیمہٹ ٹںٹویٹابتہ اکرٹ ٹیٹااصتقدٹ ٹےہ ج کٹ ٹیٹنعل و فعٹ ٹاعمرشیتٹ ٹیٹوسد اٹ

التبم  ٹےہ انچہچن اس نعل یمٹ ٹوہس وک ذغا شخبٹ ٹدار کٹ ٹہیٹےک ےتکسس ووجد ےس رسامٹ ٹیٹےہ اور رغٹ ٹکٹ ٹیٹرٹآیبٹ ٹکٹ ٹیٹدارٹ

“ رتہمج: فان لم تفغلوا فاذنوا بحرب من ہللا ورسولہ ”ٹےہٹ کٹہہیبنت  ںٹویٹےن  ٹوہےن واولں وک اہلل اعتیلٹ

 االسمٹ۔ٹف ےس االعن گنج نس ولٹرطٹ وھچڑےن ےک مکح رپ لمع ن رکو وت سپ اس ےک روسل کٹ یٹارگ مت اس وسد وخرٹ ٹھپٹ

وج املسمن وسد ےک  ٹ۔ٹےہٹ ٹایٹاتبٹ ٹہٹےہ اور اس اک اراکتب انگہ یبکٹ ٹایٹوسد وک رحام رقار دٹ ٹےن اجترت اور رقض دوونں یمٹ

ٹےہ ہک وہ اکرف وہ اجات ےہ۔ٹ لصیفٹ ہیٹاقونن اک ٹ ٹرحام وہےن اک اقئ ن وہ االسمٹ

اور  ٹیٹراجئ اھت انچہچن رقٹ ٹقیٹاک رطٹوسد ٹ ٹیھبٹ ٹیمٹ ٹاجیلہٹاالسم ےس لبق زامن ٹ۔ٹےہ ٹ ٹنعل تہب رپاینٹ ٹہیٹ ہکم 

 ہکلب اجتریتٹ ٹےک ےئل ںیہنٹ ٹیہٹ ٹہٹرضوروتں ًالثم رقض ویغٹ ٹرصف صخشٹ ٹاس اک اعم رواج اھت اور ان یمٹ ٹیمٹ ٹنیٹدمٹ ٹدٹہیٹ
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اور اس وک  ٹںیہٹ ٹشہ ریہٹ ٹیلستٹ ٹیہٹ ٹہشیمہٹ ٹیھبٹ ٹںٹایٹابتہ اکرٹ ٹرطح وسد کٹ ٹاھت۔ ایسٹ ٹیٹاجرٹ ٹنیٹدٹ ٹوسد اک یلٹ ٹاقمص ےک ےئل یھبٹ

اٹ ٹرےہ ںیہٹ ٹاس ےک رضم ارثات ےس رکنم ںیہنٹ ٹیھبکٹ ٹرکےن واےل یھبٹ ٹرٹاایتخٹ ےہ ہک  ٹرضور وہئٹ ٹہیٹابت ٹ ٹئنٹ ٹیٹاہتبل 

ےک اس اخص  ٹںٹویٹدٹہیٹاوہنں ےن اہمونجں اور ٹ ٹدنسم ادتقار و اجترت رپ اھچئ ںیہٹ ٹکٹ ٹےک دالل داینٹ ٹرپٹویٹبج ےس ٹ

دٹ ٹاور ےئن ےئن انم دے رک اس اک دارئہ اانت ویسٹ ٹیلکشٹ ٹئنٹ ٹوک ئنٹ ٹروابرٹاکٹ  اعمرشیتٹ ٹوسد وج ےلہپ ااسنن کٹ ٹےہ ہک ویہٹ ٹایٹرک 

اٹ ٹزدنگٹ رٹ ٹتٹایٹااصتقدٹ ٹتٹنھگ اھجمس اجات اھت آج اعمیشٹ ٹیٹاک  اور  ٹیٹہٹ ٹکٹ ٹھٹیٹاور اجترت ےک ےئل  اھجمس اجےن گل ےہ 

 لچ یہٹ ٹاظنم وسد ےک یغبٹ ٹاعمشٹ ٹاور وکئٹ ایٹتعنص ٹ ٹایٹ ٹاجترتٹ ےہ ہک آج وکئٹ وہ ایگٹ ٹنیقیٹذنہ و رکف رےنھک واولں وک ٹ حطسٹ

آج یھبٹ ٹںیہنٹ ارگہچ  وہ ولگ وج یلقتٹ ٹیمٹ ٹیہٹ ٹرپٹویٹالہ ٹ ٹاتکس  اور یبصعٹ ٹےس  ویسٹ ٹضحم  رک  وہ  رظن ےس  ٹےس دنلب 

ولہپؤں  رےتھک ہکلب اس ےک یلمعٹ ںیہنٹ ملع یہٹ ٹ( اک ویسٹECONOMICS)ٹ ٹتٹاور وج اعمیشٹ ٹںیہٹ اعمالمت اک اجزئہ تیلٹ

 یٹہٹ ٹکٹ ٹھٹیٹےک ےئل رٹ ٹزدنگٹ ٹیٹاور ااصتقدٹ ٹتٹےہ ہک وسد اعمیشٹ ٹلصیفٹ ٹیہیٹ ٹوخد ان اک یھبٹ ٹرےتھک ںیہٹ ٹرظن یھبٹ ٹیٹرپ ہگٹ

  ٹتشیعمٹ ٹکٹ ٹوک ن اکنال اجئ اگ داینٹ ٹےٹےہ اور بج کت اس یکٹ ٹگل ایگٹ ٹیمٹ ٹیٹہٹ ٹکٹ ٹھٹیٹےہ وج رٹ ٹاٹیکٹ ٹسیٹاٹ ٹیٹہکلب اٹ ٹںیہنٹ

ٹوہ اگ۔ٹ ٹںیہنٹ تخٹےہ وہ  ٹنٹارطضاب و جیہٹوج ٹیم 

نعل ٹ ٹیڑب ٹاک اہسرا ےل رک انتٹ ٹیےہ ہک املسمن اس اعم وبجمر ٹبلطم ںیہن ٹہیاک ٹ ٹیہمہ یگ ٹوسد ک ٹذہلا

 ٹیمٹ ٹرحام یچ ٹیڑب ٹن وہ ہک وہ نتک ٹادیپ ٹذرہ ربارب کٹھک یھب ٹاور ان ےک دل یم ٹاجںیئ ٹےس ابلکل ب رپواہ وہ رک ھٹیب

 ٹج ےس تحٹ ٹںیٹاوتسار رکٹ ٹاعمالمت وک اس ادناز یمٹ ٹےہ ہک وہ اےنپ اجتریت ٹہضیےئل املسمونں اک رف۔ اس ٹالتبم ںیہ

ےہ ٹ ٹںیہنٹ ٹان ےک سب یم ٹلیٹدح کت دبت ٹاس ٹاظنم یمٹ ٹاالاکمن اس نعل ےس اجنت لم کس ارگ وموجدہ اعمش

نعل ےس ٹ ٹاتہک وسد ک ٹںیدرتس رکوک ٹ ٹاعمالمت یہ ٹاور جنٹ ٹزدنگ ٹوسد اک دلخ ن وہ وت مک ےس مک انپٹ ٹہہک ج یمٹ

از مک اس یمٹ اک ٹ ٹیہ ٹیمک ٹارگ ابلکل اجنت ن ےلم وت مک  وہ ٹ ٹادین ٹہیٹوہ اجئ اور املسمن وہےن   ٹتح ٹاقتہض وت وپرا وہ ہک 

ٹرےہ۔ ٹرکف یمٹ ٹرحام ےس ےنچب ک ناالاکم

ٹ
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ٹرغتب اور ب روزاگریٹٹ۔ٹ3.3

اور رجنمٹ،ٹ ٹرباطینٹ ٹ،ٹکیٹارمٹ ٹ۔ٹہلئسم ےہٹ ٹاعملٹ ٹیٹاٹ ٹیٹب روزاگرٹ  اممکل یمٹ ٹتفٹایٹ ٹاور رتقٹ ٹایمٹ ٹسیجٹ ٹرفاسن 

 اپاتسکن یمٹ ٹ۔ ٹےہٹرپ اپئ اجیت ٹ ٹمیپےن ٹ ٹیم یھب ڑبےٹاپاتسکن ٹ  ٹیٹرغتب اور ب روزاگرٹ ٹ۔ٹےہٹ ٹاجیتٹ ٹاپئٹ ٹیٹوزاگرٹیبٹ ٹیھبٹ

وہ رتہب زدنگٹ ٹےک اپس رہ مسق کٹ ٹجٹہقبط ٹ ٹایمٹ ٹیٹاٹ ٹ۔ٹمسق ےک ےقبط آابد ںیہٹ ٹیتٹ رسب  ٹوہستل وموجد ےہ ج ےس 

ہقبط ےہ وج  رغتب  ٹینٹدورسا درایمٹ اپس رہ رطح ک راتح اور آاسشئ اک دنبوتسب وموجد ےہ۔  ٹان ےکٹاور ٹ ٹرکےت ںیہٹ

ٹ ۔ٹاھکاتکسٹ ںیہنٹ ٹیھبٹ ٹروٹٹ ٹہقبط وج ضحم دو وتق کٹ یٹرغٹ اٹےس وھتڑا اورپ ےہ اور سیتٹ ٹیکلٹ کٹ

۔ ںیہٹ ٹےہ ج ےس رطخانک احالت منج تیلٹ ٹاجیتٹ ٹوصتر کٹ ٹربائٹ ٹامسجٹ ٹیٹاٹ ٹیٹب  روزاگرٹ ٹاعمرشے یمٹ

ےس ٹ ٹاس ٹ کٹربائ   احل یھبٹ ٹیسٹایسٹ ٹکلم  وہیتٹ ٹوصرت  روزاگرٹ۔ٹےہٹ ٹاتمرث  اےھچ  ٹیٹب  واےل  ارتحام رکےن  اک  اقونن 

 یٹاےنپ یبٹ ٹصخش ٹ ٹب روزاگر ٹ۔  ٹےہٹ ٹولہپ اسےنم آاجاتٹ ٹیٹرکدار اک اترٹ ٹاور ااسنینٹ ٹےہٹ ٹتیٹاور ڈاوک انب دٹ ٹمٹجمٹ ٹوک یھبٹ ٹںٹویٹہشٹ

اور میبٹ ٹوچبں ےک ےیلٹ اور وبضمط رانھک  ٹرکاتکس ٹ ٹںیہنٹ ٹسیمٹدواٹ ٹیمٹ ٹیٹرٹدو وتق اک اھکان  ان احالت یم وخد وک اثتب دقم 

ےک ذجابت اور اغبوت ٹااطتع ےس ارحناف  ٹےس وکحتم کٹ ٹیٹب روزاگرٹدقرے دوشار ارم اور ڑکی آزامشئ ےہ۔ 

 یٹےقبط وک رنہ دنمٹ ٹیٹرغٹ ٹ۔ اس ےلئسم وک لح رکان وتق ک بس ےس ڑبی رضورت ےہ۔ اس ےلسلس یم ٹارھبےت ںیہٹ

 ےہ ۔ٹ ٹآتکسٹ یمکٹ ٹیمٹ یٹوت ب روزاگرٹےک ومعق دیپا یک اجںیئ ٹروزاگر ےن اک دنبوتسب  یکاجئ  اور ھکسٹ

ٹاعمش وطر رپ یغ اعفیل اکہلئسم ذہم دارویں ےس رباءت ٹٹ۔ٹ3.4

ہی وصتر دیپا وہایگ ےہ ہک ونوجان بج کت  ومعًام  ٹاعمش وطر رپ یغ اعفیل وموجدہ دور اک ای ڑبا ہلئسم ےہ۔ 

انپ میلعت یم وغشمل یہ  بت کت ان ک افکتل وادلنی ےک ذہم ےہ۔ ونوجان بج میلعت احلص رکاتیل ےہ وت ھپ اس 

اےنپ ےیلٹ وہ  اور  ےہ  اکروابر  رکان لکشم وہاجات  وت ب   ٹےک ےیل  ن ےلم  ارگ المزتم  اور  ےہ  ڈوھڈنےن اتگل  المزتم 

ٹروزاگری اک اکشر وہاجات ےہ۔ احالہکن االسم ہطقن رظن ےس ابغل ارفاد اےنپ اعمش ےلئسم وک وخد لح رکےن ےک اپدنب ںیہ۔ 
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اور ٹ دنچ اعمرشے یم اعمش یغ اعفیل اک ای رہظم  ہی یھب وہات ےہ ہک رتشمہک اخدناین اظنم یم ابپ 

اھبئ امک رےہ وہےت ںیہ بج ہک ضعب وھچےٹ ضحم ھٹیب رک اھکےن وک دنسپ رکےت ںیہ۔ ای رہظم ہی یھب وہات ےہ ہک 

ںیہ۔ اعمش  ٹاھکےت ٹ ٹیم زمدوری رکےک اماہن رخچ رھگ اتجیھب ےہ اور ابق زمے ےس رھگ ھٹیب رک ٹ ٹکلم ٹ ٹای اھبئ یبون ٹ

ایشنمت ای یغ االخق رسرگیمں یم نگم وہاجےت ںیہ اوراےنپ  ٹولگٹضعب ٹ ٹیغ اعفیل اک ای رہظم ہی یھب وہات ےہ ہکٹ

زری افکتل ارفاد وک الوارث وھچڑ دےتی ںیہ ج ےک جیتن یم اچڈلئ ربیل اک ہلئسم ووجد یم آات ےہ اور رھگ ک وعریت 

ٹامکےن ےک ےیل لکن ڑپیت ںیہ۔ٹ

وسےن اک ہچمچ ہنم یم  ٹ یھب رظن آات ےہ اہجں چبٹاعمش وطر رپ یغ اعفیل اک ای رہظم امل دار رھگاونں یمٹ

رکان وہات ےہ۔ اس ےک یگنس اتنجئ  ٹشیع ٹےل رک دیپا وہےت ںیہ اور ان اک اکم رصف اےنپ امں ابپ  ک دوتل وک اڑاان اورٹ

ر  رھگاونں اک اکشر وہاجےت ںیہ اور امل داٹ ٹرتمکی  ٹربآدم وہےت ںیہ ہک وتمطس رھگاونں ےس قلعت رےنھک واےل چب ااسحِس 

ےک چب  یہ ان ےک ےیل رول امڈل نب اجےت ںیہ ج ےس اعمرشے یم اانرک  یتلیھپ ےہ اور اعمش رسرگایمں اتمرث 

وہیت ںیہ۔  اس ےلسلس یم وقم حطس رپ وعشر ااجرگ رکےن ک رضورت ےہ ہک اعمش ہلئسم بج رہ رفد وک درشیپ ےہ وت رہ 

اتیل اور ویکں انپ اعمش  رضورایت وخد وپری ںیہن رکات۔ اخص وطر رپ  ٹصخش اعمش رسرگیمں یم ویکں ہصح ںیہنٹ

ٹونوجاونں ک ذنہ اسزی وتق ک امہ رضورت ےہ۔ٹ

ٹوییم ارجت اک یغ وتمازن میپنٹٹ۔ٹ3.5

وت اانپ اور  ٹںیٹروز اکم رکٹں اک اکشر وہیت ےہ۔وہ ٹایملٹتہب ےس ٹ ٹزدنگٹ ٹرکےن واولں کٹ ٹیٹارجت رپ زمدورٹ ٹیمٹویٹ

 دوونں اخلٹ ٹاور یپٹ ٹیجٹ ٹاس روز ان کٹوک اکم ن ےلم وت ٹ ٹ ٹای انٹ ٹںیٹج دن اکم ن رکٹ ٹ،ٹاپل ےتکس ںیہٹ ٹاےنپ الہ اخن اک یپٹ

وییم ارجت ک یمک ےک  ابثع ان ےک ےیل ب روزاگری یم ای دن اکانٹ  یھب ایھبکن وخاب نب اجات  ٹ۔ ٹرےتہ ںیہٹ

ٹےہ۔ 
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ابزار یم  لطٹ ارجت  زایدہ دعتاد یم وموجد ںیہ  وییم  زمدور  ارگ  اجیت ےہ۔  ک  انبرپ یعتم  ک  ردس  و   

وتالاحمہل واہں زمدور وک مک ےس مک ارجت نیل رپ رضدنم یک اجات ےہ۔ ارگ زمدوروں ک دعتاد مک ےہ وت واہں زمدور یسک 

ےس نیعت ذباِت وخد تہب ڑبا ملظ ےہ دقر انپ  رمض ےس  اعموہض ووصل رکےت ںیہ۔  زمدور ک ارجت اک ابزار ےک احلظ 

ہک مہ ج ااسنن ےس اسرا دن زمدوری ےل رےہ وہےت ںیہ اس ےک دقبر اعموہض  ںیہن دےتی۔  اس ےلسلس یم وکحیتم 

یھب انت مک وہیت ےہ ہک ج ےس زمدور ےقبط ک رضورایت وپری ںیہن وہیت حطس رپ ارجت رقمر ک اجیت ےہ کیل وہ ٹ

میبری آاجئ ای وکئ احدہث وہاجئ وت رقض اور اداھر کت ک ونتب آاجیت ےہ۔ اس ےلئسم وک لح  ٹاور ارگ رھگ یم وکئٹ

ٹرکےن ےک ےیل وییم مک از مک ارجت  ےک وحاےل ےس اعمرشے ک ذنہ اسزی رکےن ک رضورت ےہ۔ 

ٹوقم واسئ ک اناجزئ یسقتٹٹ۔ٹ3.6

ہصح نیل اک اجمز رپ ٹ ٹواسئ ک یسقت یم رباربی ک حطس ٹربارب ےہ اور وہ ٹ ٹرظن یمٹ ٹاقونن کٹ ٹیٹرہ ہشٹتکلمم اک ٹ

 نیلٹ ظفحتٹ رٹوٹاٹرمااعت  ےک اطمقب اقونینٹ ایلہٹ ٹانپٹ ٹرہ اپاتسکینٹیع واسئ یھب وقم یکلم یم ںیہ وت کلم ےک اامتجٹےہ۔ 

ہبعش تحص ےس  ٹایٹیسقت اک وہ ٹک ٹ ٹاراضٹ ٹایٹےس قلعتم وہٹڑبے رقض رفامہ رکےن ٹ ٹایٹاقونن وھچےٹ ٹ ٹہیٹ۔ ٹاک دقحار ےہ ٹ

اک ٹ ٹےس یفتسمٹاور وہسیلت ٹرہ مسق ےک اقونن ٹرپ ٹ ٹدٹینبٹ ٹکٹ ٹایلہٹ ٹانپٹ ٹرہ اپاتسکینٹرغض ٹقلعتم وہ ٹ قح راتھک ربارب ٹوہےن 

 ںٹویٹاشلم ےہ ہک وہ اپاتسکن ےک واسئ ُاس ےک ہشٹ ٹوکحتم وتق ےک رفاضئ یمٹ ٹقبٹقش ےک اطمٹ ٹاس آنیئٹ ٹ۔ٹےہٹ

 اپاتسکن ےک ُاس ابب یمٹ آنیِئ آرکیٹٹ ہیٹرکے ٹ یہمٹ ٹامکےن ےک واسئ یھبٹ ٹیٹرکے اور روزٹ وطر رپ یسقتٹ ٹیٹاسموٹ یمٹ

ٹ۔ٹےہٹ ٹقح (اک ابب ہک ایگٹ یٹدٹاشلم ےہ ج وک )ینبٹ

ری زونیمں ک دنبرابن اجری ےہ اور رگم ارِم واہعق ہی ےہ ہک کلم ےک واسئ رپ ارشاہیف اقضب ےہ، رساکٹ

ارفاد یم اشلم رتنی  زینیم و دعمین واسئ رسامہی داروں یم ابن دی اجےت ںیہ نج ےس وہ انمعف امکرک داین ےک ایم 

راھک اجات ےہ اور ان ےک ےصح یم ضحم وسکیٹں ک ادایگیئ رحموم ٹ ٹوہاجےت ںیہ  اور وعام وج ربارب ےک قح دار ںیہ اںیہن ٹ

، ارشاہیف ےک ےیل وصخیص وھچٹ وہیت ےہ اور اخرط وخاۃ اافتسدہ ںیہن یک اجات ٹ ٹیت ےہ۔ وسکیٹں ک آدمن ےس یھب ٹآٹ
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ڑبے رسامہی دار فلتخم ولیحں اہبونں ےس سکیٹ اعمف رکواتیل ںیہ ای کنیبں ےس ےیل ئگ اروبں ےک رقض اعمف 

ٹرکواےک اپک اصف وہاجےت ںیہ۔ٹ

اور دبونعان وکحیتم حطس رپ وعام ک الفح وٹ وبہبد ےک ےیل وج وصنمب انبئ اجےت ںیہ ان یم یھب رکٹپ 

انعرص وک یلھک وھچٹ دے دی اجیت ےہ ج ےک جیتن یم واسئ ک یسقت وہ ای المزوتمں ک یسقت ای روزاگر ےک وےلیس 

 انم رپ اجری وہےن واےل ک وکئ وصرت وہ ارثک و یب رت  ارقابء رپوری ک ذنر وہاجیت ےہ اور دبونعان ولگ وعام ےکٹ

ٹوصنموبں یم یھب وخردربد رکےک روشیت ےل رک   اانپ منہج رھبےت ںیہ۔ٹ

ٹاشدی اور یہج ےک اسمئٹٹ۔ٹ3.7

اور وتمطس  ٹیٹرغٹےس ٹےک وحاےل ٹ ٹرمس ٹاس ٹ۔ ٹ ٹاکچ ےہٹ ٹرطح یھپٹ ٹکٹ ٹانوسر ےہ وج سنیکٹامہرا اعمرشیت ٹ ٹیہجٹ

اور وتق  ٹںیہٹاجیت ٹرواج اپ ٹ ٹوج ریمسٹ ٹاعمرشے یمٹک الکشمت اناقلب یبن ںیہ۔ ٹ ٹنیٹوادلٹےقبط ےس قلعت رےنھک واےل ٹ

رمس  ٹاخصل دنہواتسینٹ ٹےہ۔ یہجٹوہاجاتٹان ےس اکٹھچرا اپان اننکمم ٹ ںیہٹ ٹےس امج یتیلٹ زگرےن ےک اسھت اےنپ دقم وبضمطٹ

رھگوں  ٹیٹرغٹ ٹ۔ٹےہٹ ٹےن اانپ یلٹ ٹےٹامہرے ملسم اعمرشٹ ٹ ٹوہشمر ےہ سجٹکلت ےک انم ےس ٹ ٹےہ اور دنہو اعمرشے یمٹ

وج وادلنی یہج ںیہن دے ےتکس ان  ٹ۔ٹںیہٹرہ اجیت ٹےس رحموم ٹ ٹیٹاشدٹیہج ن وہےن ک وہج ےس  ٹںٹڑلیکٹ ٹوہےن والٹ اٹدیپٹ ٹیمٹ

وادلنی وک انپ ااطتستع ےس ڑبھ رک یہج دانی ڑپات ےہ ج  ٹےک ےیل رسسال یم ب انپہ الکشمت دیپا وہاجیت ںیہ۔ ٹ

ک وہج ےس  ڑلویکں ےک وادلنی ک زدنگ اےھچ رےتش اور یہج ک رکف یم زگر اجیت ےہ۔ وادلنی انپ اواقت ےس ڑبھ 

گنس دل ک ااہتنء وک چنہپ اجےت ںیہ اور یہج نیل ےک ابوجد  وادلنی  ٹدےتی ںیہ کیل ضعب الیچل رسسال رک یھب یہج دے 

ٹاور ڑلک ےک ےیل الکشمت اک وطافن ڑھکا یک رےتھک ںیہ۔ٹ

اجئ ہک  ٹایٹاتبٹ رتیب رضوری ےہ۔ اںیہن ٹکٹ ٹنیٹوادلٹ ٹےک ےیل ٹ ٹنعل وک تخ رکےنٹ ٹسیجٹ ٹیہجٹ ٹیمٹ ٹاعمرشےٹ

 رکےک یہجٹ ٹخٹرفوٹ ٹہٹویغٹ ادٹاجیئٹ انپٹ ٹایٹ انیٹدٹ ٹےس ڑبھ رک احتفئ ےک انم رپ یہجٹ ٹیثیحٹ ہکلب انپٹ ٹرج م ںیہنٹ ٹامانگن یہٹ یہجٹ

 اپئٹ ریمسٹ االسمٹیغٹ ٹےک العوہ تہب یسٹ ٹیہجٹ رجم ےہ۔ امہرے اعمرشے یمٹ االخقٹ یٹےک اطمابلت وپرے رکان اٹ
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ےک  ٹ ںٹبیٹرغٹ ٹکیلٹ ٹابت ںیہنٹ ٹوکئٹ ٹےک ےیل  ٹےہ۔ ارماءٹ ٹڑبھ ریہٹ زربدتس ب نیچٹ وہج ےس امسج یمٹ ٹنج کٹ ٹںیہٹ ٹاجیتٹ

  ٹاالسمٹیغٹ ٹنیٹدٹ ٹاک یلٹ ٹ۔ یہجٹںیہٹ ٹڑچھ ریہٹ ٹنیھبٹ ٹاس نعل کٹ ٹںٹیکٹزہاروں ڑلٹ ےیل ڑبے اسمئ دیپا وہ رےہ ںیہ ۔ٹ

وصرت نکمم ےہ  ٹایسٹ ٹہیٹ۔ ٹادا رک ےتکس ںیہٹ ٹرکدار ٹونوجان امہ ٹ ٹرمس وک تخ رکےن یمٹ ٹاالسمٹیغٹ ٹےہ۔ اس انھگؤینٹلمع ٹ

یم الص دبتلی ےک ےیل اےنپ افمدات الچل اےنپ دولں ےس اکنل دے اور اعمرشے ٹ ٹاکٹلسن یہجٹ ٹکٹ رصع احرض ٹ ٹبج 

ٹک رقابین دے۔ 

ٹاکروابری رسرگیمں اک رساکری وطر رپ ظفحت ن وہانٹٹ۔ٹ3.8

اکروابر ٹ راتھک ےہ رگم  ریھ  ک ہی ک یثیح  ےک ےیل ظفحت ک وکئ اکروابری ہقبط یکلم تشیعم ےک ےیل 

امضتن ںیہن دی اجیت۔ وکحیتم اداروں وک اکروابری رمازک اور ارفاد وک لمکم ظفحت دانی اچیہ اتہک وہ تشیعم یم رتق 

الرک روزاگر ےک وماعق دیپا رکںی رگم  ج اک اکروابر ااھچ لچ راہ وہ اس رپ رساکری  اداروں ک وصخیص رظن وہیت ےہ اور 

 اور سکیٹ ووصل ےک ےیل ان اک ااصحتسل یک اجات ےہ۔ اکروابری ارفاد این اکروابری رمزک وھکانل وبتق رضورت رجامےنٹ

اور رساکری ومکحمں ےس ااجزت انےم ےک وصحل ےک راےتس ک دیپسچل ڑبےنھ یتگل ےہ ٹ ٹاچےتہ وہں وت  دبونعان انعرصٹ

ٹااجزت انلم یلمع وطر رپ ان نکمم  وہایگ ےہ۔   ٹرغض روشت ےک یغب یسک اکروابر کٹ یم راکوںیٹ ڑھکی رک دی اجیت ںیہ۔ٹ

اکروابری ےقبط وک ظفحت رفامہ ن  رکےن اک ای اصقنن ہی وہات ےہ ہک رسامہی دار  ےئن اکروابری وصنمب رشوع ٹ

روزاگر ےک وماعق دحمود وہ اجےت  ٹرکےن ےس ربھگاےت ںیہ اور رسامہی الےن رتکاےت ںیہ ج اک اصقنن ہی وہات ےہ ہک ٹ

اناکم  رتق یم  اور  ومن  ااظتنیم اعمش  یکلم  ہک  وموجد ےہ  ہی یھب  ای وصرت  ک  ااصحتسل  ںیہ۔اکروابری ےقبط ےک 

اداروں رپ سکیٹ ڑباھ دتی ےہ۔  اس اک جیتن ہی وہات ےہ ہک  وت انپ اناکیمں رپ رپدہ ڈاےنل ےک ےیل اکروابری  وہاجئ 

 ہی اضیف سکیٹ رپوڈنشک ےک ایعمر یم یمک رکےک وپرا رکات ےہ اور اس سکیٹ ےک وبھج وک وعام رپ لقتنم اکروابری ہقبطٹ

رکدتی ےہ۔ ویں رساکری حطس رپ ادعاد و امشریم ونصمیع دبتلی اک وگرھک ددنھا جیتن ےک احلظ ےس وعام ےک ےلگ اکدنھپا 

ٹ نب اجات ےہ اور اعمش احالت زمدی ارتب  وہاجےت ںیہ۔ٹ



85 

ٹذغائ تلق اک ہلئسم اور ضعب العوقں یم طحق اسل ک وصرت احلٹٹ۔ٹ3.9

 سٹوھبک یپٹ رھت ےک رحصاؤں یمٹاک ہلئسم وموجد ےہ۔ ٹ ٹتلق  ٹذغائٹان اممکل یم اشلم ےہ اہجں ٹاپاتسکن 

وبثت حض ٹواٹاک ٹ ٹنیگنسٹ ٹاحل کٹ ٹازجاء وک رتےتس وعام اس وصرتٹ ٹذغائٹ ٹےس رمےت چب اور ولباتسچن ےک رجنب العوقں یمٹ

ادارہ اافطل ےک ادعاد وامشر ےک  ٹاعملٹ۔ ٹتلق اک اکشر راتہ ےہٹ ٹکت ذغائٹک رمع ٹوہےن ےس ےل رک ڑبےنھ ٹ ٹاٹہچب دیپٹ۔ ٹںیہٹ

مک  ٹوہ ٹ ٹنعیٹ ٹ ٹولک رگام ےس مک وہات ےہٹ ٹےک وتق اڑاھئٹ ٹاشئٹوچبں اک وزن دیپٹ ٹصیفٹ ٹ32وہےن واےل ٹ ٹاٹدیپٹ ٹاطمقب کلم یمٹ

ہ رمع ےس مک ےک ونزایئٹ ٹدن کٹ28رشح ےہ ہکبج  ٹکٹنشیٹشتٹ دہٹایٹبس ےس زٹ ٹیٹدورسٹ ٹرھب یمٹ ٹداینٹ ہیٹاور وزن وہےت ںیہ 

ٹےہ۔ٹامشر وہیت  ٹرشح ٹ ٹیگنسٹ یٹاٹرشح اومات یم ٹزہار ےہ وج ٹ ٹیفٹ ٹ46رشح اومات ٹ وچبں کٹ

اٹای ذغا ٹ ٹوخراکٹتحص دنم ٹ  العہق ےک امتم ارفاد تحص دنم زدنگٹ ٹیسکٹےس ٹےہ ج ٹذغا ٹ ٹاثملٹ ٹسیٹےس رماد 

ہمہ اک وصحل ٹوخراک ٹاور ذغائ تلق ےک اخےمت ےس رماد ہی ےہ ہک اعمرشے ےک امتم اقبطت ےک ےیل  ںیکس۔ٹزگارٹ

نکمم وہ۔اپاتسکن ان اممکل یم ےس ےہ  اہجں ک زریع اانجس ان ک یکلم رضورایت وک وپرا رکےن ےک ےیل اکیف وتق 

زریع کلم اور اضیف زریع دیپاوار وہےن ےک  وہیت ںیہ اور دقبر رضورت زریع اانجس وک اوپسکیرٹ یھب یک اجات ےہ رگمٹ

انب رپ کلم ےک ضعب وصحں یم ذغائ تلق ک  اسی اخایمں وموجد ںیہ نج ک  اور رتلیس یم  ابووجد ذغا ک یسقت 

ٹوصرت احل دیپا وہاجیت ےہ اور چب وھبک ےس رمےن ےتگل ںیہ۔ٹ

ںیہ، اابسب یھب وموجد ںیہ اور  ااظتنیم ذغائ تلق ای اسی ہلئسم ےہ وج مہ آاسین ےک اسھت لح رکےتکس ٹ

اور ایسیس ڈاھےچن اس دح کت ٹ وہےکچ ںیہ ہک وہ اس ےلئسم وک لح رکےن یم دیپسچل ال رپواہ ٹ ٹیھب  کیل امہرے ااظتنم  

ک وخراک ٹےک ےیل ٹ ٹرتقٹ ٹو اعمشٹ ٹامسجٹکلم ک ٹںیہن تیل اور ان ک وکاتیہ ک وہج ےس ذغائ رحبان دیپا وہاجات ےہ۔ٹ

ٹوتق ک  امہ رتنی رضورت ےہ۔ تلق ےس اچبان  ابوصخلص وچبں وک ذغائٹاور وعام ٹان  اور انبٹ ٹنیقیٹوک رفامہ اور ظفحت 
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ٹوخد آزامئٹ

ٹ۔ٹلیصفت ےس ےیھکل ؟اعمرص ملسم داین وکن ےس ااصتقدی اسمئ اک اکشر ےہٹ:ٹ1وسال بمنٹ

ٹ۔ ٹک وضتح ےیجیک ٹہطقن رظن ٹاظنم اور االسم ٹیااصتقدٹ:ٹ2وسال بمنٹ

ٹ۔ٹروینش ڈاےیلرپ  وقحق ےک وضاب ٹاعمش ٹیم االسمٹ:ٹ3وسال بمنٹ

ٹ۔ ٹی ےک اخےمت رپ اجعم ونٹ ےیھکلاور ب روزاگر رغتبٹ:ٹ4وسال بمن

؟ٹ رکان اچ ٹادقاامت  ، ک روک اھتم ےک ےیل یکاناجزئ یسقت واسئ ک وقمٹ:ٹ5وسال بمنٹ
 
 
ی

ٹہ

ٹ

ٹ
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ٹ

ٹ
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ٹاسمئٹ ٹسٹیسٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹڈارٹک احظف اطرہ االسم ٹ ٹرحتری: 

ٹ: رپورسیف ڈارٹک یحم ادلنی اہیمش ٹرظن اثین 
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 وین اک اعترفٹ

 ٹالختف ےک ابرے ںیماالسم ںیم یسس مظن و طبض یک اتیمہ وک میلست ایک ایگ ےہ  اسیج ہک رقآن رکمی ںیم ٹ

 ٹںیم ےہ ہک وہ ان وک زنیم اامعل رکےن واولں ےس ودعہ ایک ےن ومونمں اور کین ٹاک رفامن ےہ ہک اہلل اعتیلٹ اہلل اعتیلٹ

یسس مظن و طبض  وک وپری رطح اقمئ رکان  اور  ٹ۔یئگ ٹاطع یکاحمک انبےئ اگ سج رطح ہک مت ےس ےلہپ ولوگں وک الختف ٹ

اےس ااکحتسم ےک اسھت اجری رانھک اشنمےئ رقآین  ےک نیع اطمقب ےہ۔  رگم اس دیمان  ںیم تہب ےس زجنلیچ ملسم ٹ

وہیگ؟ ہی ٹ ٹداین وک  درشیپ ںیہ۔ رایس یک اینبد وقیم ای رظناییت وہیگ ، رایس اک ذمبہ ایک وہاگ؟ وکحتم یک اینبد ایک

اور اےس ےتلم ےتلج تہب ےس اسمئ ںیہ وج ملسم اعمشوں ےک ےیل جنلیچ ےنب وہےئ ںیہ۔ اس وین ںیم یسس ٹ

ٹمظن و طبض ےس قلعتم االسیم داین وک درشیپ زجنلیچ اک اطمہعل ایک اجےئ اگ۔
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ٹوین ےک اقمصٹ

ٹاس وین ےک اطمےعل ےک دعب آپ اس اقلب وہاجںیئ ےگ ہکٹاُدیم ےہ ہک 

ٹاییت اور وقیم رایس ےک ےلئسم ےس وافق وہںیکس۔ٹرظن .1

ٹملسم ایتیلق اممکل ںیم املسمونں وک درشیپ اسمئ ےس وافق وہںیکس۔ٹ .2

ٹملسم اممکل یک دحود وک القح اسمئ رپ ثحب رکںیکسٹ .3

ٹملسم داین ےک یسس اسمئ اور ان ےک لح ےک ےیل اجتوزی شیپ رکںیکس۔ٹ .4

ٹ
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 یسس اسمئ اک اینبدی وصترٹٹ۔ٹ1

اممکل  اہک ٹامسپدنہ ٹبج ہک ضعب وک ٹ ٹںیہ ٹریذپ ٹضعب رتیقاور ٹ ٹ ٹںیہ ٹایہتف ٹرتیقاممکل ٹضعب ٹںیم ٹ ٹداینوموجدہ ٹ

اور یسس اظنم وچہکن رہ ٹ ٹ ٹفلتخم ںیہ ٹاظنم یھب ٹسیساظنومں یک رطح ٹ ٹ ٹاعمیش ٹاور ٹ ٹ ٹاعمشیتںیم ٹ۔ ان اممکل ٹاجات ےہ

ںیم وموجد اسمئ وخاہ وہ یسک یھب کلم ںیم وہں ہشیمہ ٹ ٹےقبط اور رہ اعمشے وک اتمرث رکات ےہ اس ےیل یسس اظنم

ٹ ٹاتیمہ ےک احلم وہےت ںیہ۔ 

رتیق ایہتف اعمشوں ےک ابرے ںیم یھب ہی ںیہن اہکاجاتکس ہک واہں یسس  اسمئ ںیہن، یسس اسمئ  رہ ٹ 

فلتخم وہات ٹ ٹلمع رہ اعمشے اک رطزکلم اور اعمشے ںیم وموجد  وہےت ںیہ  نکیل ان اسمئ ےس ےنٹمن ےک ےیل 

 ٹتیفیکںیم یسس اداروں یک ٹاممکل ٹ ٹریذپ ٹ، رتیق ٹادارے سج رطح اکم رک رےہ ںیہٹ ٹسیس ٹاممکل ںیم ٹرغمیبےہ۔

ٹرفق ےہ ۔ٹ لمع ںیمرکف اور رطز ِٹےک ادناز ِ ویںوہج رہش سج یک   ٹفلتخم ےہ اس ےس 

رتیق ذپری و سپ امدنہ اممکل ںیم وہ ایعمر وموجد   ٹہک ٹ ٹاک ایعمر دنلب ےہ بج ٹملع و قیقحتںیم ٹاممکل ٹ ٹایہتف ٹرتیق

 ٹایہتفٹ ٹرتیقںیہن سج یک انبرپ  ان اعمشوں  ںیم اسمئ ےس ےنٹمن اک ادناز اور رطہقی اکر فلتخم ےہ۔ یہی وہج ےہ ہک ٹ

ت االقناب ٹاتنجئ ربآدم وہےئ اور ٹ ٹفنمٹاس ےک ٹضعب اواقت ٹدرہاای ایگ وت ٹ ٹوک امسپدنہ اممکل ںیم ٹایتاممکل ےک رظنٹ

اوقام ےک ےلہپ ےس ٹ ٹایہتف ٹہن رک ےکس وہ رتیق ٹدعم ااکحتسم اک اکشر وہےئ وج اممکل رتیق ٹسٹاممکل یس ٹیئکےک ےجیتن ںیم ٹ

ضعب ہگج رکفی  االتخف یک وہج ےس یھب رطزِ لمع ںیم االتخف وہا سج ٹ ٹاتحمج اور ادماد ےک اطبل وہےئگ ۔ ٹایدہز

درای راہتس  این  اےنپ ےیل  اوہنں ےن  اس رطح ٹےک ےجیتن ںیم  اور  ایک  یئگ ٹرگووہں ںیم ٹاییتٹدو رظن ٹداینتف  وج ٹ ٹٹب 

ارتشاتیک ٹتیوہمجر اور  اس رظن ٹدنسپ   ، یک ٹاییتدنسپ الہکےئ  زمکور اممکل  اور  رپ ٹ ٹسیس ٹشک شکم ےن وھچےٹ 

ٹ۔ٹرہگے وقنش وھچڑے

اسمئ دیپا ٹفلتخم اظنومں اور اعمشے ےک ارفاد یک ذینہ   ابدیلیگ ےک ےجیتن ںیم اعمشے ںیم یسس  ٹ

۔ فلتخم اممکل ںیم ان اسمئ یک ونتیع ارگہچ فلتخم یھت نکیل ضعب اسمئ  اےسی ںیہ وج رہ کلم ںیم ٹوہےئ

وموجد ںیہ۔ ًالثم احتمرب رگووہں ںیم ےس رہ اکی رگوہ   یک رطف ےس یسس ادتقار رپ لقتسم ےضبق یک وکشش داین 
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س انعرص اک ولمث وہان اور دبونعاین یھب داین ےک امتم اممکل ٹےک ارثک اممکل ںیم وموجد ےہ۔  واسئ رپ ےضبق ںیم یس

وموجد ےہ واہں ان اظنم ٹ ٹنج اممکل ںیم وبضمط یسس  ٹ ٹاہتبل ٹ ٹںیم وموجد ےہ اور اابخرات یک زتنی یتنب ریتہ ےہ ۔

رباویئں ےک ٹ ان   وہ اممکل  وہج ےس   یک  وہات ےہ سج  اھتم ےک ےیل انمبس دنبوتسب وموجد  روک  یک  انعرص 

زمکورویں ےک ابثع  تہب ےس اسمئ اک اکشر ٹ ٹیسس اظنم یک ٹ ٹرثات ےس وفحمظ رےتہ ںیہ نکیل  ضعب اممکل اےنپ ٹا

ٹ۔ ٹںیم ڑپںیھ ےگ  ٹوین  آپ اس  وہاجےت ںیہ۔ ان اسمئ یک لیصفت

 االسم اک یسس وصترٹٹ۔ٹ2

 ےک اسھت راہ امنیئ ٹاقعدئ اور درگی دینی اومر  ےک اسھت اسھت یسس ےس قلعتم یھب لیصفت   ٹاالسمدنی ٹ

 ٹ،اقتیلب ٹ،الصتیح ٹاُن یک ٹایںاحصہب رکاؓم وک ذہم دارٹ ٹںیمابمرہک ٹ ٹتایحرفامہ رکات ےہ۔ ًالثم  روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص  یک ٹ

ںیم دای ایگ اھت۔ ہی آتی اور اس ےک ٹ ٹ۵۸بمن ٹ ٹتیآٹ ٹااسنلء یک ٹۃوسرسج اک مکح ٹ ٹ ٹںیئگ ٹیرپ د ٹداینب ٹیکملع ٹراحجن اور ٹ ٹیعبط

وہاجات ےہ ہک واحض ٹ ٹالعوہ رقآن رکمی ںیم ےب امشر ہگج رپ اومر یسس اک ذرک وموجد ےہسج ےس ینیقی وطر رپ ہی ٹ

ٹاالسم یسس ےک اعمےلم ںیم اخومش ںیہن ےہ۔ٹ

ٹاالسم ےک یسس اظنم اک اینبدی ڈاھہچنٹٹ۔ٹ3

اقمئ ٹ ٹاظنم یھب ٹسرکےن ےک ےئل االسم یس ٹاااکحتسم دیپ ٹاور اعمشیت ٹسیس،امسیج ٹ ٹ،ااحتد یظنتٹ ٹتلم ںیم

 ٹکیٹا ٹےس یسکٹ ٹوخد اےنپ ادنر ٹ ٹتلم ٹ ٹ۔ ٹوہات ےہ ٹیاظنم روح اور زماج ےک اابتعر ےس اخًاتصل وہمجرٹ ٹسیس ٹہیٹرکات ےہ۔ ٹ

 ٹایٹ ٹےہ۔ اریم ٹاھبنسل اتیل ٹراتٹےک امتم اایتخ ٹتمو وکحٹ ٹایسٹرٹ ٹےہ وج االسیم ٹرقمر رک یتیل ٹفیلخٹ ٹایٹ ٹصخش وک اانپ اریمٹ

 ٹ۔ اک تخس اپدنب وہ ٹتعیوہ رقآن اور ش ٹ۔ ٹےک اطمقب لمع رکے ٹوہات ےہ ہک وہ ااکحم اہٰلٹ ٹیےک ےئل رضور ٹفیلخ

 ٹاس اک رکدار اور اس یک ٹ۔ ٹاحلظ ےس تحص دنم وہ ٹاور رواحین ٹامسجینٹ ٹ۔ ٹابغل رمد وہ ٹ۔ ٹاک رےنہ واال وہ ٹایسٹرٹ ٹاالسیم

اامعل رکےن ٹ ٹےن ومونمں اور کینٹ ٹاک رفامن ےہ ہک اہلل اعتیل ٹاہلل اعتیل ٹالختف ےک ابرے ںیم ٹ۔ ٹداغ وہےب ٹ ٹتریس

ٹ۔ٹیئگ احمک انبےئ اگ سج رطح ہک مت ےس ےلہپ ولوگں وک الختف اطع یک ٹںیم ٹےہ ہک وہ ان وک زنیمٹ ٹواولں ےس ودعہ ایک
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 یثیحٹ ٹیکٹ ٹاریمٹ ٹںیمٹاالسم ےک یسس اظنم ٹٹ۔ٹ3.1

وہج ےہ ہک ملسم ٹ ٹیہیٹےہ۔ ٹ ٹوہیت ٹدنلب اور اثمیل ٹتیاہن ٹیثیح ٹیک ٹایسصر ر ٹایرسدار ٹ ٹای ٹاریمٹ ٹاالسم ںیم

وہ ٹ ٹارملضتؓٹ ٹرضحت یلع ٹہکوہات ےہ۔ اسیج ٹاثمیل ٹ ٹےک ابرے ںیمٹ ٹاےنپ اریم ٹایاےنپ رسدار ٹ ٹروعام اک ایعم اک اھت۔ بج 

اتم ہملسم ےک ٹ ٹیٹرمہلح وپر ٹہیٹ ٹ۔ ٹےہ ٹوہیتٹ ٹدل ینکش ٹان یک ٹوتٹاپےت ٹ ٹھکید ٹرپ وپرا ارتےت ںیہن ٹرٹاےنپ احمک وک اس ایعم

ر ٹایٹ ٹاریمٹ ٹاالسم ںیمٹ ٹ۔ ٹاور ارطضاب اک ببس اتنب ےہ ٹاشیینٹےئل رپ و ٹ ٹایسرسدار رپ  اور انم  و وکحتم اک مظن و قسن 

ان رفاضئ  ٹ۔ انچہچنںیہ ٹعدئ وہیت ٹایںامتم رت ذہم دارٹ ٹاالسم ےک ظفحت یک ٹنیٹالفح و وبہبد اور د ٹیک ٹایرعٹ ٹ ٹ،ماامن اک ایق

وک ٹ ٹااجنم دیہ ٹیک اس  وہ کلم یک ٹراایتخ ٹہیےک ےئل   ٹاور اعمیشٹ ٹسیس ٹرسدحوں اک ظفحت رکے۔ یکلم ٹاحلص ےہ ہک 

االسم ےک ےئل رہ وتق وکاشں ٹ ٹنیٹرتامجن وہان اچےئہ اور دٹ ٹتلم اک ہمہ یتہج ٹیاےس وپر ٹ۔ ٹرکے ٹاسمئ اک لح شیپ

وہ االسیموہیت ٹںیہن ٹآرم یکٹ ٹکیاٹ ٹیھبک ٹیثیح ٹےک ابووجد اس یکٹ ٹراتان اایتخ ٹرانہ اچےئہ نکیل  ٹتیٹاور وہمجر ٹ۔ 

وہ ش ٹایسر اہٰل ٹ۔ ٹےک اطمقب وکحتم رکات ےہ ٹتعیاک رسرباہ وہات ےہ۔  وہ  ٹاک یتخس ٹااکحم  ےس اپدنب وہات ےہ۔ 

اراشد رفامےت ٹ وہ۔ اہلل اعتیل ارپ لمع ریپ ےک وقانین تعیٹوتق رہ اتکس ےہ۔ بج کت ہک وہ ش اس ایسرسرباہ ر

رکو ٹ ٹےہ ہک ”بج ولوگں ےک انتزعت اک ہلصیف ٹایاور ہگج رفام ٹکیےہ“ ا ٹاتیااصنف اک مکح د ٹںیہمت ٹہک ”اہلل اعتیل ٹںیہ

وہ ٹ ٹاطع رفامیئ ٹےن رمکحاین ٹےہ ہک ےسج اہلل اعتیل ٹسیٹصخش ا ٹرکو۔“ وضحر ارکم اک رفامن ےہ ہک وکیئ ٹوت ااصنف ےس ایک

 ٹوخایہ ٹرکات راہ وہ اور ےب ولث دختم و ریخ ٹتنےس یخٹ ٹایرع ٹاینپ ٹ رتصخ وہا وہ ہکےس ٹداین ٹاحتل ںیم ٹیسیاور وہ ا

ٹےگ۔ٹ یٹوخوبش رحام رک دٹ ٹےک دن تنج یک ٹتمٹاس رپ ایق وہ وت اہلل اعتیل ہن یک

 االسم ےک یسس اظنم ںیم اعمیش وصنمہب دنبیٹٹ۔ٹ3.2

 دٹاینبٹ ٹیک ٹیٹوطر رپ دجسم وبن ٹیٹےک دعب وفر ٹیآورٹ ٹفیشتٹ ٹونمرہ ںیم ٹہنیدمٹ ٹوملس یک ٹاہلل ہیلع ٹارکم یلص ٹیبن

د ٹرٹیٹیرکیس ٹےک ےیل ٹایسر ٹوظفلں ںیمٹ ٹدرگی ٹ،یئگ ٹریھک رک  اس ےک اسھت اعمشے ےک اعمیشٹایگ ٹایاقمئ   ٹ۔ 

تیل
ّ
او ےھت ٹ ٹہنیٹرطف ااصنرِ دم ٹدورسیوت ٹ ٹاحتل یھتٹ ٹاگنہیمٹ ٹںیمٹ ٹایسٹرطف ر ٹکیٹ۔ ایئگٹ ٹید ٹاسمئ ےک لح وک 

اک اکشر ٹ ٹوہج ےس دباحیل ٹملظ یک ٹہقبط اعمیش ٹکیا ٹیھبکلم ںیم ٹ ٹ۔ امہرے ٹ ٹدلار یھبامٹ ٹےھت اور اکیف ٹوتمطس یھب ٹنج ںیم
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اکیف ہقبط  دورسا  اور  ا ٹےہ  ےہ۔  ںیم ٹیسیومتمل  ااسنتین ٹاحتل  امتم ٹ ٹایرفام ٹراایتخ ٹہقیٹرط ٹہیےن ٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصنسحمِ  ہک 

اشلم ٹ ںیم ٹ۔ اس میٹٹیھت ریتھک ٹنیقیاظنم رپ ہتخپ ٹ الفحٹ ٹوج االسیم وموجد یھتٹ میٹ ٹاکی۔ ایانب دٹ اھبیئٹ ٹاملسمونں وک اھبیئ

رفق اھت، وہ متخ ٹ وقعمل اعمیشٹ ٹوج ریغ اور اس رطح دو وقبطں ںیم یٹدٹ ںرقاباین دورسے ےک ےیل کیولوگں ےن اٹ

ٹ۔ٹوہ ایگ

اکروابر رپ ٹ ٹیےک وسد ٹوہیدویںاک اسرا ااصحنر ٹ ٹتشیعم ٹونمرہ یک ٹہنیےہ ہک ان دونں دم ٹتقیقح ٹیخیاتر ٹہی

ےس وسد رپ رقض ےل رک ٹ ٹوہیدویں ٹہک مت یھب ٹایرفامٹ ٹںیہن ٹہیےس ٹ ٹنیٹوملس ےن اہمجٹ ٹاہلل ہیلع ٹرِ ارکم یلصٹرگم وضحٹ ٹاھت

 ٹہکلب آپ یلص ٹ؛اننکمم یھت ٹلیکشت ٹاعمشے یک ٹینبم ٹااصنف رپ ٹہک اس رطح اعمیش ٹںاانپ اکروابر شوع رک دوویک

اور بج ٹ ٹایدمد رکو اور رھپ رقِض ہنسح اک اظنم راجئ رفامٹ ٹیک ٹںٹہک اےنپ اھبویئ ٹایےس رفام ٹہنیٹوملس ےن ااصنرِ دم ٹاہلل ہیلع

 ٹیلصگل ےئگ وت آپ  ٹوک اقمئ رکےن ںیم الب وسد رقوضں رپ تشیعم ےعیاعتون ےک ذر اعمشے ےک ارفاد ًالمع ابیمہ

ٹ۔ٹایوملس ےن وسد وک لمکم وطر رپ رحام رقار دے رک اس تنعل وک متخ رک د اہلل ہیلع

ےن ملسم اعمشے وک ااکحتسم اشخب اور ٹہب دنبی اک اکی رطہقی ؤمااخت اک اایتخر ایک ایگ سج ٹاعمیش وصنم

د ٹےک الخف عمتجم وہ رک ڑلےن ںیم ٹاےس رہ اجرتیحٹ ان ےک ٹ ٹ،یھت ٹیئگ ٹاقمئ یک ٹٴااختوم ٹ۔ نج ولوگں ںیمیدمد 

اور ریح وملس وک املسمونں ٹ ٹ ہیلعاہلل ٹ۔ روسل  یلصوموجد ںیہ ٹںیمٹ ٹتبتکِ ریس ٹتالیصفت ٹازیگن ٹتقلعتم دل پسچ 

درایم ومےک  اانیمط ٹٴااختن  ےس  وہاجےن  ایگ ٹناقمئ  وہ  اہمج ٹ۔ انمنیقفاحلص  درایم ٹنیٹےن  ےک  ااصنر   ٹنٹو 

ان یکٹ ٹٴااخترگم وم ٹرہ نکمم وکشش یکٹ ٹیکٹ ٹےنٹانمرفت الیھپ اس ابت یکٹ ٹی،اباناکم انبدٹ ٹاچںیل ٹےن   ٹرضورت 

اور ریغ ٹرطخات ےس اچبےن ےک ےیلٹ ٹوینوک ریب ٹہنیٹہک الہِ دم ٹیھت رپ قفتم وہےت، الہ  ٹاخص ےتکن ٹملسم یسک ٹملسم 

ابیمہ ٹہنیدم یھب ٹےک  وک  یتلم ٹاالتخافت  ہن  دمٹ ٹوہا  یھب ٹہنیاور  ولگ  ابرہ ےک  یکٹ ٹہنیدم ٹےک  رپ ےلمح  ہن ٹ ٹونمرہ  جأت 

امہ دعب ٹ ٹرجہت ےک دنچ یہوملس ےن ٹ ٹاہلل ہیلع ٹارغاض و اقمص وک دمِ رظن رےتھک وہےئ وضحرِ ارکم یلص ٹرکےت۔ اںیھن

رفامیئ ٹزیداتسو ٹکیا اور ہفیحص ٹںیم ٹزیداتسو ٹاسےسج ٹ ٹ،رمبت  انم ےس ٹ ٹاتکب  داتسوٹایگ ٹایک ٹایدےک  اس  وک ہقلعتم ٹ ٹزی۔ 

ٹ۔ٹےک دعب اھکل ایگ ااخشص ےس تفگ و ینشٹ
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ٹاالسم ےک یسس اظنم ںیم تکلمم یک یسس ااکویئں ےس اعمدہہ ٹٹ۔ٹ3.3

ڑبا  دوران بس ےس  اس  راہ۔   اک یسس دنبوتسب وطلی رعےص کت اجری  دمہنی ںیم روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص 

ذراکرانہم ”اثیمق دمہنی“ ٹ د ٹیرمہبت ”رہش ٹوک یلہپ ٹہنیرہش دم ٹےعیےک  اک دوتسر ٹ ٹانیتکلمم“ رقار  اور اس ےک ااظتنم 

 ٹاظنم اطع  ٹمکحتسم ٹ ٹکیوک ا ٹایسر ٹیرہش ٹیک ٹہنیوملس ےن دم ٹاہلل ہیلع ٹیلص ٹمیرک ٹرمبت رکان اھت۔ اس اعمدہے ےس یبن

 ٹکیٹوملس وک اٹ ٹاہلل ہیلعٹ ٹیلص ٹمیٹرک ٹےن یبنٹ ٹزی۔ اس داتسواقمئ یک ٹدٹاینب ٹرطخات ےس ےنٹمن یکٹ ٹاخریج ٹاور اس ےک ےیل ٹایک

ابر ظفل ٹ ٹکیاٹ ٹںیم ٹزی۔ داتسویھت ٹاییبزربدس اکم ٹ ٹوملس یک ٹاہلل ہیلع ٹآپ یلص ٹہیاور ٹ ٹایک ٹےس شیپ ٹیثیح ٹیک ٹمظتنِم اٰیلع

 ٹکیا ٹہیاجات ےہ اور ٹ ٹایوتق ذمبہ اور وکحتم دوونں اک وہفمم اپ ٹکیب ٹےہ۔ اس ظفل ںیم ٹایگ ٹاامعتسل ایک ٹیھب ٹ“نیٹ”د

ٹاھجمس اج اتکس۔ٹ رطح ںیہن االسم وک ایھچ یسِتٹذمبہِ االسم اور یس رظن رےھک یغبٹ ٹ امہ ارم ےہ ہک اس وک شیپسیٹا

وملس ےن آج ےس وچدہ وس اسل  ٹاہلل ہیلع ٹیلص ٹ یفطصمرو ےس رضحت دمحم ٹاعمدہہ ےہ سج یک ٹرییرحت ٹہی

 ٹیک ےےس رہ رگوہ اور رہ رفد وک اےنپ اےنپ دیقع ٹسج ےس شاکےئ اعمدہہ ںیم اضہطب اقمئ ایک اعمشیت ٹسیٹا کیلبق ا

ااسنین ٹیآزادٹ ےس  اس  وہا۔  احلص  قح  وہیئ ٹیکٹ ٹزدنیگ ٹاک  اقمئ  یک ٹالاوم ٹ،رحتم  ظفحت  یئگ ٹےک  لم  ۔ امضتن 

اور وم  جم رپ رگتف 
ِ
اور اعمدہٹ ٹٴاذخےاراکتب انم اک ٹ ٹرےنہ واولں ےک ےیل ٹاس ںیم ٹیتسب ٹہی ٹیک ٹنیٹےن دابؤ ڈاال 

اک انتک دنلب رمہبت احلص وہا۔ ٹ ٹزدنیگٹ ٹاور ذمبہٹ ٹسہک یسٹ ٹ۔ وغر رفامیئٹوہگارہ نب یئگ اراقتء  زامہن اھت بج ٹ ٹہیٹوک  وہ 

ٹ۔ٹیھت ٹوہیئ اسفد و ملظ اک رمزک نبٹ اھت اور داین( رپ دسِ ادبتساد طلسم  دوونں)ٹ اور دمتین سیس

ارکم یلص ٹاہیںاھت، ٹ ٹداینب ٹیک ٹایسرٹ ٹاعمدہہ االسیم ٹہی  ررخ اایتخٹ ٹاینٹ ٹزدنیگ ٹوملس یک ٹاہلل ہیلع ٹےس وضحرِ 

ا ٹاہلل ہیلع ٹےہ۔ اب کت آپ یلص ٹرکیت و رفاس ےک امتم ولہپ   ٹےک ےیل ٹمٹرمزک ےک ایق ٹےسیا ٹکیوملس ےک دترب 

 ٹدمرب یکٹ ٹکیا ٹاسہقب وکںیشش ٹوملس یک ٹاہلل ہیلع ٹاج ےکس۔ آپ یلص ٹیےس د ٹیٹرط ٹٴرثاالسم وم ٹےھت اہجں ےس دوعِتٹ

آ ٹایسٹمظتنِم رٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصآپاس ےک دعب ٹ ٹنکیل ٹںیھت اور ٹےک وطر رپ اسےنم  وکحتم اک وصقمد ٹ ٹیکملسو هيلع هللا ىلصآپ ٹےئگ 

ودحت ٹ ٹینیٹہگج د ٹوعشر یکٹ ٹاور لسنٹ ٹتیبصع ٹاخدناین ٹداینب ٹوبہبد اھت۔ اس وکحتم یک ٹاک وصحل اور وعایمٹ ٹراضےئ اہٰل
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فلتخم اھت۔ ٹ ٹرسکیعم رمکحاونں ےس  ےک مظتنم اک ادناز یھب ٹایسرٹ درفنم ٹیک ونتیع اور اینپ ۔ اس اونیھکرپ اقمئ یھت

ٹ۔ٹںیہٹ یتیتمظع اک اتپ دٹ ٹیقیقح ٹیک ملسو هيلع هللا ىلصآپٹ ٹےب امشر اثمںیل ےک دترب یکملسو هيلع هللا ىلصےس ٹ یثیح ٹیک ایسٹمظتنِم رٹ

ٹداہلخ  اور اخرہج اپسیل ٹاالسم ےک یسس اظنم ںیم  ٹٹ۔ٹ3.4

ارکم یلص ٹاعمیش االسیم ٹاہلل ہیلع ٹااصنف اقمئ رکےن ےک دعب وضحرِ  یک ٹوملس ےن   سیس ٹدایلخ ٹتکلمم 

ا ٹاور اس ےک وناح ٹہنیوملس ےن دم ٹاہلل ہیلع ٹ۔ آپ یلصایاک االعن رفام ٹاپسیل ودحت  ٹکیالعوقں رپ لمتشم ےطخ وک 

 ٹیثیحٹ ٹیوملسمں وک لمکم رہشٹ ٹ۔ ان ریغایں ےک اسھت اعمدہہ رفاموملسم ٹےنسب واےل ریغٹ ٹ۔ اس ودحت ںیمایرقار د

 انم اور االخیق ٹوملس ےن وصخصٹ ٹاہلل ہیلع ٹآپ یلص ٹ۔اومرِ داہلخ ںیمیئگ ٹید
ِ
۔ ٹرطف ریھک ٹیکٹ ٹرتتیب ٹوتہج ااکحتسم

اور ااکحتسم ےنشخب ےک ےیل ٹوک ادنروینٹ ٹایسر ٹیرہش  ٹلسلسم دتاریبےن ٹ ٹوملس ٹاہلل ہیلع ٹآپ یلص ٹاشفلخر ےس اچبےن 

ٹ۔ٹںیک راایتخ

و وناح ٹ ٹےنی۔ اس رطح دمابقئ ےس اعمدہے ےیک ٹیبیےک العوہ رق ٹہنیدم ٹِقٹاور اثیم ٹومٴااخت ےک رگد 

 ٹرٹاایتخ ٹدتریب ٹکیوملس ےن ا ٹاہلل ہیلع ٹ۔ آپ یلصیئگٹ ٹیلچ ٹوہیت ٹلسلسم یمک ٹدووتسں اک ااضہف وہا اور اخموتفلں ںیم ٹںیم

 یٹآےسب اتہک آابد ٹاضمافت ںیم ٹای ٹہنیاملسمن وہ وت وہ رجہت رک ےک دمٹ ٹہلیبق ٹایوج صخش اخدنان ٹ ٹہک رعب ںیم ٹرفامیئ

یس ٹڑبےنھ ےس وفیج افدئہ ٹ ٹنشیوپز ٹسو  اک  اس رطزِ لمع  وہ۔  راض  ٹوہا ہک املسمن وفج ےک ےیل ٹہیوبضمط  وفحمظ 

ٹاک ااظتنم وہا۔ٹ ٹو رتتیب میلعت روز ازفوں ااضہف وہا اور ون وملسمں ےک ےیل ٹاکروں ںیم

اور نیب ٹاہلل ہیلع ٹوضحرِ ارکم یلص ٹےک ےیل ٹاپسیل ٹاخرہج ۔ ٹایانب ٹدااحتد وک اینبٹ ٹاالوقایم ٹوملس ےن انمِ عہم 

و دجل رپ ینبم ٹدحود ںیم ٹیئرغجایف ٹاخرہج اپسیل ٹیک ٹایسرٹ ٹاالسیم اور گنج  اوہیت ٹںیہنٹ ٹوتعس  ارگ  وت ٹ ٹسیٹ۔  وہات 

وملسمں ٹریغاہک اج اتکس ہک اس وتق املسمن مک زور ےھت اور ٹ ٹںیہن ہیےک اقمم رپ حلص اک اعمدہہ ےط ہن وہاپات۔  ہیبیدح

زدہ ےھت ویکٹ ٹیک وت اجںین ٹٴہک احصہب ٹںوقت ےس وخف  د ٹرکام ےن  رک  اہد ٹ؛ںیھت ٹاھکیئ ٹںیمسق ٹیک ٹےنیرقابن   یِٹرگم 

ٹرتہب اھجمس۔ٹ ٹیہ ن رک حلص رک انیلامتم شاطئ ام وملسمں یک ٹوملس ےن ریغ اہلل ہیلع یلص  وکنین
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ر انم دجو دہج اجر ٹےک ےیل ٹےہ ہک ابواقر زدنیگٹ ٹہیاک اوصل ٹ ٹاخرہج اپسیل ٹیک ٹاالسم اجےئ۔ ارگ ٹ ٹریھک ٹیپ ْ

راہ ںیم ٹوکیئ وت اس دح کت اس ےک الخف اکرروایئ ٹشدنسپ اس  رضورت ٹ ٹاجےئ سج دح کت اس یک ٹیک ٹاحئ وہ 

 ٹریغٹ ٹ۔ وج وقںیماعمدہے ےیکٹ ٹےکٹ ٹےن فلتخم اوقام ےک اسھت دوتسٹ ٹوملس ٹاہلل ہیلع ٹوہج ےہ ہک آپ یلصٹ ٹیہیوہ۔ ٹ

ٹ۔ٹاک ارتحام ایک ٹیاجدبنارٹ ریغ ان یک ،ںیھت ٹاجدبنار رانہ دنسپ رکیت

ٹاالسم ےک یسس اظنم ںیم وقیم  اور رغجایفیئ ودحت ٹ۔ٹ3.5

رٹ ٹسٹاالسم ےک یس دہا ٹایتسو  و  امہ ہلئسم ٹ ٹایتااکحم   ًانیقیےہ۔ االسم ٹ ٹ۔ ٹوصترِ وقیم ٹےک وحاےل ےس 

وضحر ٹ ٹںیم ٹہنیدمٹ ٹقٹےہ ہکلب اثیم ٹاتید ٹیثیح ٹیکٹ ٹیوک ربارب رہش ٹواکروںٹذمابہ ےک ریپ ٹرگید ٹاومر ںیم ٹسو یس ٹایتسٹر

وقم اک ونعان ٹ ٹکیاٹ نعیٹ ٹ  وادحہ ۃلم  ےک انترظ ںیمٹ ٹہنیدمٹ ایسِر اور املسمونں ےک ےیل ی ٹو اصنر وہیدےن  ملسو هيلع هللا ىلصارکم 

 ٹایتساوصولں ےک اطمقب ر ٹےک ولگ لم رک االسیم ٹااکیئ ٹیئاخص رغجایفٹ ٹےک اطمقب یسک ٹتامیلعت ٹ۔ ذٰہلا االسیماید

ذمبہ و ٹ ٹیٹالب فتٹ ٹیٹےک امتم رہش ٹایسوت اس ر ٹرپ قفتم وہاجںیئ ٹزیداتسو ٹآینیئو ٹ ٹرمعاینٹ ٹمظن و قسن اقمئ رک ےک یسک

اک ٹ ٹوقیم ٹایتسر ٹای ٹیئاس رغجایف ٹ۔ نکیلںیہ ٹےتید ٹوقم لیکشت ٹکیلسن ا  ٹںیمٹ ٹداین ٹیہک وپر ٹںیہن ٹینعم ٹہیےک وجاز 

واحدہ۔ املسمونں ےک  ںیمٹ ٹ۔ رقآن دیجمںیہٹ وقم ںیہن کیٹرےنہ واےل املسمن ا اُمۃ ٹاور   ٹاُّمۃ  ےک اافلظ ٹ ٹ خیر 

ذر ا ٹےعیےک  وک  دٹ ٹکیٹاملسمونں  و وقم رقار  إخوۃ ٹےہ وج آسپ ںیم ٹایتلم  المٔومنون  ےک تحت رہتش ٹ ٹاّنما 

 ٹاس اک آیئٹ ٹی،اقمئ رکٹ ایسلم رک ر ہاقتاض ےہ ہک ارفاد اعمش ہی۔ ذٰہلا االسم اک ڑجے وہےئ ںیہ ومااخت ںیم

ادناز ٹ ٹیوہمجر ٹرفاضئ ادا رکےن ےک ےیل ٹدیاےنپ اینبٹ ٹایساجےئ، ر ٹاید ٹرپ لیکشت ٹداینب ٹو دوتسر االسم اوصولں یک

ذہم ٹ ٹدیٹاینب ٹدیارانٹہعٹ ٹاور وکحتم ٹاجںیئٹ ٹرپ ےط ےیک ٹدرت ےک اینباومر اشمو ٹرمکحان بختنم رکے، وکحتمٹ ٹںیم

ٹ۔ٹیٹادا رک ایںدارٹ

ا اداروں ےک ےیل ٹایسر ٹکیاالسم   ٹرکات ےہ۔ اںیہن ٹنایب ٹاوصل یھب ٹدیاور اینب ٹوقانین ٹےک فلتخم 

 اضق )ٹ ٹےک ےیل ٹ ٹایساالسم ر ٹںیم ٹروینش ٹاوصولں یک
ِ
ارث و ٹ ٹاچاتہ ےہ وج وکحتم ٹمٹ( اک ایقjudicial systemاظنم
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ذہم دار  ٹانبےن یک ٹینیقیوک ٹ ٹرمکحاین ٹاور رصف اقونن یک ٹرفایمہ ٹیک ٹفوک دعل و ااصن ٹویںروسخ ےس ابلکل آزاد، رہش

اولیہ اُس  الزیم ٹاید ٹلیکشتٹ ٹںیم ٹروینش ٹیک ٹتیدہاٹ ٹوہ۔ اظنم اقونن  ارکم ٹ ٹاجان  وک رقآن، وضحر   ٹیکٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصےہ نج 

ریس و  رادش ٹتتنس  اقمئ ایکےن ٹنؓیاور افلخء  و افتلیص ٹ  ڈاھہچن  اک  اس  ںیم ٹاہتبل  دور  اور اعمشے ٹ ٹرہ   یکٹوتق 

ٹےہ۔ٹ یئگ اگلیئ یذہم دارٹ ( یکٹ)اپرٹنمیل  ٹی ٹوک اسےنم رےتھک وہےئ الہ وشر ایترضورٹ

اظنم  ٹاور اس ےک ےیل ٹیٹےہ ہک وہ اےنپ رمکحاونں اک ااختنب رک ٹاتیقح د ٹہیوک ٹ ٹںےک ابویس ٹایسٹر ٹاالسم

وہان رضوری ےہ ٹ ےک اطمقب  ٹرااختنابت اک افشف، اسموات اور ربارب وماعق رپ لمتشم وہان اور الہ ادتقار ولطمہب ایعم

رٹ ارگ  اٹ ٹایس۔  اظنم  یک ٹںیہن ٹسیٹاک  اظنم  ریغ ٹاالصح ےک ےیل ٹوت  انم  ارفاِد اعمشے ےک ٹ ٹدجودہج یھب ٹحلسم ٹرپ 

 ٹنعیٹےک الخف االسم اہجد اباتقلل ٹ ٹاجرتیح یھب ٹ اوریسکدحود ےک ظفحتٹ ٹیئرغجایف ٹیک ایسےس ےہ۔ رٹ رفاضئ ںیم

یکٹ االسیم ٹااجزت یھبٹ ٹگنج  د ٹایسرٹ ٹرصف  اس ےک ےیلٹ ٹاتیٹوک  اور  وکیئٹ ٹیٹڑک ٹےہ  اتہک  رکات ےہ  اقمئ   ٹشاطئ 

ےک اجن و امل وک ابتہ رکےن ٹ ٹویںرہش دنمش ےس گنج رک ےک اےنپ یہٹ طٹاطتق اور وبضم یٹاےنپ ےس تہب ڑب ایسٹر

 اجےئ۔ٹاک ابثع ہن نب 

ٹاک ہلئسمٹ ٹایسٹرٹ ٹوقیمٹ ٹایٹ ٹاییتٹرظنٹٹ۔ٹ4

یس ٹمایق وج ٹیاور ااصتقد ٹساپاتسکن اک دصقم املسمانِن دنہ ےک  وک ٹ ٹدنہواتسن ںیم ٹ ٹوقحق اک وصحل اھت  ان 

ےک اسھت ٹ ٹرفایمہ ٹوقحق یکٹ ٹیٹاور ااصتقد ٹسان یسٹ ٹآرےہ ےھت نکیلٹ ٹدجودہجےک ابووجد احلص وہےت رظن ںیہن

و تنس یک ٹےک وطر رپ وہا اھت سج ںیم ٹایسر ٹاالسیم ٹاییتٹرظن ٹکیا ٹماسھت اپاتسکن اک ایق  ٹینیقیٹوک ٹ ٹابال دتس ٹرقآن 

ےک ٹ ٹماےنپ ایق ٹنکیل ٹیھت ٹےن رکوایئ ٹنیٹاقدئ ٹایںاپاتسکن ےک امتم امن ٹکیرحتٹ ٹاقدئامظع تیمس ٹداہین ٹنیقی ٹانبےن یک

 ٹسیس ٹایںامن ٹاپاتسکن یک ٹ؟وقیم ٹایےہ ٹ ٹایسٹر ٹیتٹایرظن ٹکیاٹ ٹہیاھت ہک ٹ ٹاس ثحب اک آاغز وہ ایگ ٹاپاتسکن ںیمٹ ٹدن ےس یہ

داد اقمص ںیمٹ ٹامجوتعں ےن آیئ ر رقار  اس وک وقیم ٹںداہوین ٹنیقی ٹیئگ ٹرکایئ ٹاو  ابووجد  رپ ٹ ٹایسٹر ٹےک  ےک وطر 
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اور کلم ٹ ثحب وسد دنم اثتب ہن وہ یئ یکٹ ایسرٹ اییترظن ٹای ٹوقیم ٹںیم ایسرٹ اوقلیم ۔ اس ریثک دجودہج یک الچےن یکٹ

 نعی ٹء ٹ1971۔ٹ ٹوہ ایگ ٹمیسقتٹ ٹشکمشک اک اکشر وہرک دو وصحں ںیمٹ ٹاور وقیمٹ ٹاسلین

ے

 ٹہی ٹوقسط ِ ڈاھہک ےک دعب یھبےک اسحن

وت حیحص ٹاور اپاتسکن ےک وقانین ٹریہ ٹیو اسرٹ ٹیثحب اجر اور ہن یہٹ ٹرغمیب ٹونعمں ںیم ٹہن  ےس ٹ ٹےقیاکلم رط ٹنب ےکس 

یکس ٹویٹریپ ٹیکٹ ٹتعیش اپسیل ٹوہ  ھچک  ارگن ٹ۔  ےن  رتیمٹ ٹضعب ٹںیمٹ ٹوقانین ٹزییٹاسزوں  رپ  ان ٹ ٹاقمامت  رکےک 

یکٹ ٹیکٹ ٹےنوکاالسایم ہن وہیئ ٹزیخ ٹوج جیتنٹ ٹدجودہج  یک ٹاثتب  امجوتعں ٹ ٹسیس ٹتمس ےک وحاےل ےس ذمبہٹ ٹاور کلم 

اھت ہک اس رپ ٹ ٹآیئ ٹر ےس اثمیلاابتع ٹاس ٹء اک آیئ1973۔ٹ ٹرکفی انتزع اک آاغز وہ ایگ ٹ ٹ ٹامجوتعں ںیم ٹسیس ٹاوروقیم

اافتق اھت نکیل ٹو ذمبہ ٹ،العاقیئ ٹسامتم یس اک  ابووجد ٹ ٹامجوتعں  اافتق ےک   ٹںیمٹ ٹحیشت ٹیک ٹء ےک آیئ1973اس 

ٹ۔ٹ ںیہٹ یتیامضتن دٹ یک ٹابالدتس رقآن وتنس یکٹ یقشٹ ٹایںامنٹ ٹیک وطر رپ وت آیئٹ ٹاییتٹرظن ٹاحالہکن  االتخف رب رقار راہ

 رایس ےک اقونن اور االسیم شتعی ےک اصتدم  اک ہلئسمٹ۔ٹ4.1

 ٹاکی امہ ہلئسم شیع وقانین اک رایتس وقانین ےک اسھت اصتدم ےہ۔  اسیج ہک وموجدہ یسس اسمئ ںیم ٹ

ہک وموجدہ زامےن ںیم  ارثک رایںیتس اعمدہات یک انبرپ ووجد ںیم آیت ںیہ سج اعمدہے ںیم ٹ ٹآپ ےک ملع ںیم وہ اگ ٹ

بہ ےک ولگ اشلم وہےت ںیہ۔امتم ذمابہ ےک ولوگں یک ومشتیل یک وہج ےس رایس اک اقونن لمکم امتم ذما

واہں ملسم ٹ ووجد ںیم آںیئ  ونآابداییت اظنم ےک دعب وج رایںیتس  رپ ارگنزیی  وطر رپ شیع ںیہن وہات۔ اخص وطر 

ل ںیم ملسم ارثکیتی اممکل ٹارثکتی وموجد ےہ رگم واہں شیع وقانین اک لمکم افنذ ںیہن وہاکس۔  اس وصرت اح

شیع وقانین ےک افنذ یک وبضمط اور وتاان آواز وموجد ےہ رگم عیمل اطوتقں ےک لب وبےت رپ شیع وقانین اک افنذ ںیم 

اوصولں ٹ ارگ وہمجری  اجراہ ےہ۔   انبای  رپ اننکمم  یہ ٹ ٹیلمع وطر  ارثکیتی اممکل ںیم  شیع ٹ ٹوک  وت ملسم  یل اجےئ  ےل 

افنذ وہ اک  وقانین ےک الخف ٹوقانین  واسئ، رنیشمی شیع  اور رساکری  اجات  دای  اسی وہےن ںیہن  اجان اچےیہ  رگم 

ان ےک ٹ ہک  راخس وہاکچ ےہ  ہی وصتر  رپ  وعام ںیم لقتسم وطر  اس شکمشک ےس   رپوڈنگیپا ںیم اگلدےی اجےت ںیہ۔ 
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ہی وصتر یسس وصرت احل وک ٹ  ٹرمکحان االسم ےک اسھت صلخم ںیہن ںیہ اور ریبوین اطوتقں ےک ےپ  رول  رپ ںیہ۔ ٹ

ٹاصقنن اچنہپات ےہ اور وعام یسس  اظنم ےس امویس وہاجےت ںیہ اور اےنپ یسس اظنم ےس ان اک اامتعد اھٹ اجات ےہ۔

ٹاوتیلقں ےک وقحق اک ہلئسمٹملسم ایتیلق اممکل ںیم  املسمونں وک درشیپ اسمئ  اور ٹ۔ٹ4.2

اک  ظفحت ہشیمہ ےس اکی لح ارفنادی ٹ ٹاوتیلقں ےک وقحق  ااکداک  راہ ےہ۔ ملسم اممکل ںیم  بلط ہلئسم 

اوتیلقں ےک ٹوج ارفنادی زمکورویں  ےک ابثع شیپ آےت ںیہ اںیہن رظن ادناز رکدای اجےئ  وت ومجمیع وطر رپ ٹ ٹوااعقت ٹ

ای اوتیلقں یک آزادی اک اعمہلم وہ ٹوقحق ٹ وک وکحتم حطس  رپ ظفحت احلص وہات ےہ۔  یسک یھب احدےث یک وصرت ںیم 

رساکری اور وعایم حطس رپ اوتیلقں ےس رھبوپر اعتون ایک اجات ےہ   نکیل ضعب ریغ ملسم اممکل  ںیم االسوموفایب  یک ٹ

رحتکی وک رساکری رسرپتس  ںیم رپوان ڑچاھای اجراہ ےہ   بج ہک ضعب اممکل ںیم االسیم اعشرئ ًالثم رپدہ، انیمر اور  ٹ

 ںیم اگےئ یک رقابین رپ یھب اپدنبی عدئ ےہ۔ داین ےک ضعب ریغ اممکل ٹاسمدج رپ اپدنبی عدئ یک اجیت ےہ اور اڈنای

ےہ رخ  دبرتنی  اک  اپ  یسس ٹیس  وموجدہ  وج  ےہ  اجری  یک  یھب  یک لسن یشک  یک ٹ ٹ۔ںیم املسمونں  ملسم اممکل 

وکحںیتم درگی ذمابہ ےک رہ ذمبہ  اطمےبل ےک آےگ رسوگنں رکدیتی ںیہ رگم املسمونں  ےک وموجدہ احالت رپ ٹ

انروا ٹ بل اشکیئ رکےن یک اسجرت ںیہن رکںیت ۔ وموجدہ زامےن ںیم ملسم ایتیلق اممکل ںیم اوتیلقں ےک اسھت 

ٹوموجدہ زامےن ےک امہ اسمئ ںیم ےس اکی ےہ۔ ٹ ولسک 

ٹرپ رگویہ ہضبقٹ ٹاور وقیم واسئٹ ٹادتقارٹٹ۔ٹ4.3

رپ دنچ اخدناونں اک  ای اکی رگوہ ای وقم اک  ہضبق وموجدہ زامےن ےک امہ اسمئ ٹاور وقیم رسامےئ ٹ ٹادتقار ٹیکلم ٹ

ادتقار ٹ اس ٹںیم ےس اکی ےہ۔ وموجدہ وہمجری اظنم سج ںیم  وک وسےنپن اک ہلصیف وعام یک راےئ ےس ایک اجات ےہ  

اکی وقم ای رگوہ سک رطح وپرے کلم ےک اظنم اور اداروں وک ولفمج  رکداتی ےہ ٹ ٹم رظن آات ےہ ہکنمض ںیم اناک

اور ادتقار یک یلقتنم اک ہلصیف آاسین ےس ںیہن وہاپات اور  سک رطح وقیم رسامےئ رپ دنچ ارفاد ای اینپمکں اقضب وہاجیت ٹ



101 

ہ دور ںیم ارگہچ وہمجری  اظنم یہ رہہگج راجئ وہاکچ ٹںیہ اور اسری وقم وک  اعمیش الکشمت ںیم ڈال دیتی ںیہ۔  وموجد

ٹ ٹےہ اتمہ  ادتقار اور رسامےئ رپ دنچ ارفاد ےک ےضبق اک ہلئسم اتاحل لح بلط ےہ۔ ٹ

ٹملسم اممکل یک میسقت اور دحود ںیم دلخ ادنازی اک ہلئسمٹ۔ٹ4.4

امثعہین ےک وقسط ٹ  الختفٹ ملسم اممکل یک دحود اور میسقت وموجدہ دور ےک امہ اسمئ ںیم ےس اکی ےہ۔  ٹ

وک وھچےٹ ٹ اتم  رےہ۔ ملسم  وہ اکایمب  یک اسزش یھت سج ںیم  عمل رفک  االسیم تنطلس ےک ڑکٹے  ےک دعب 

اکی دورسے ےک الخف ڑھکا وہان اکی رطفی ارم اھت وج ٹ وھچےٹ ڑکٹوں ںیم میسقت رکےن ےک دعب ایہن رایوتسں اکٹ

کل یک آسپ ںیم ڑلاایئں ںیہن وہںیت نکیل ملسم اممکل  ںیم رہ ٹہک عمل رفک ںیم اممالکنوہ رک راہ۔  اس اک جیتن ہی ٹ

وسڈان یک  وصرت میسقت ونجیب وسڈان اور امشیل ٹوموجدہ دور ںیم  اتزہ رتنی ٹتکلمم دورسے ےس اخفئ وہیت ےہ۔ ٹ

لقتسم وطر رپ عیمل اطوتقں ےک لب وبےت رپ  ملسم رایس وک نیت وصحں ںیم میسقت ٹںیم امہرے اسےنم ےہ اہجں ٹ

ٹای ایگ اور واسئ یک دنبرابن رکیل یئگ ۔ ٹرکد

ٹدعم ااکحتسم : ٹ ٹسٹیسٹٹ۔ٹ4.5

 اور اقبطیت ٹ، ذمبہ ٹسامت م یس ٹےہ ۔ کلم یکٹ ٹایسٹرٹ ٹینٹاپرامیل ٹاستخ ےک اابتعر ےس وافیقٹ ٹساپاتسکن یس

و اےنپ اےنپ وشنمرےک احلظ ےس ااختنابت ںیم
ک
اظنم رپ اافتق ٹ ٹیناپرامیل ٹاک وپرا قح احلص ےہ نکیل ٹہصح ےنیل ٹامجوتعں

ٹ:ٹ دو ووجہ ںیہ وطررپ مکحتسم ہن وہ اکس۔ اس یک سیس رب س ںیم67رکےن ےک ابووجد اپاتسکن ٹ

ٹ: ٹ ااطقنعٹلمع ںیمٹ ٹسٹیسٹٹ۔ٹ4.6

ایق ےک  یئکٹ ٹماپاتسکن  کت  اب  رک  ےل  یس ٹےس  وہٹ ٹسرمہبت  اکشر  اک  ااطقنع  یک ٹسیس ٹ۔لمع   ٹامجوتعں 

ٹرصف وہات راہ۔ دجودہج رکےن ںیم ٹس نمض ںیم ٹ اک ڑبا ہصح ا ںوتاانویئ

ٹ
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ٹاو ر اتنجئ وک وبقل ہن رکان:ٹ ٹںٹداھدنیلٹ ٹاختنیبٹاٹٹ۔ٹ4.7

ہک  ٹںیہٹ ٹوہیتٹ ٹہمہ ریگ ٹرمہبت انتٹ ٹوجیئک ٹںیہٹ ٹںٹےب اضایگطب ٹوہج ااختنیبٹ ٹیڑبٹ ٹیٹدورس ٹدع م ااکحتسم یکٹ ٹسیس 

 ٹلکش ںیم یک ٹوکیںٹوکحوتمں ےک الخف رحت ٹلمع رپ دعم اامتع د اک جیتن سٹروش رپ ارت آاتےہ اور یس ہنابایغ یاتمرثہ رف

 ٹیک ٹگیل ٹوعایم ٹء ںیمٹ1970رطخانک لمع ےہ ۔ ٹ ٹکیٹرطح ا ٹیکٹ ٹداھدنیل ٹہن رکان یھب ٹاتنجئ وک میلست ٹےہ ۔ ااختنیب ٹاتلکن

اور ااختنیب ٹحتف وک وبقل ہن رکےن ےک اتنجئ ااہتنیئ انمرفت وک دو  ٹہن رکےن ےک لمع ےن اسلین ٹاتنجئ میلست ٹکلہم ےلکن 

ٹ۔ٹوہ ایگٹ میسقتٹ کلم دو وصحں ںیم ۔اتجیتنٹایدنچرک دٹ

 ہی ٹےک ازلاامت ےھت۔ ٹداھدنیل ٹااختنیب ٹاکببس یھب ٹکیرحتٹ ٹیڑب ٹااحتد یک ٹوق یم ٹء ےک ااختنابت ںیم1977

 ےسٹاس اابتعر ٹ ٹء ےک ااختناب ت یھب2013ء ےک دعب1977اور ٹ ٹرپ جتنم وہیئ ٹ ازاں رپ دشتد وسل انرفامیندعب ٹکیرحت

رطح ٹ ٹیاسھک وک رب ٹسےک وتمارت ازلاامت یس ٹداھدنیل ٹااختنیب ٹنکیلیت ٹوہ ٹوکحتم ارگہچ متخ ںیہن ٹ۔انتمزع رہھٹے

 ٹااختنیبٹ ٹ۔ارگ لبقتسم ںیموہات ےہ ٹ ٹدعم ااکحتسم اک اکشر ٹسیس ٹابراہ ٹ ٹوطر رپ کلم ٹیلمع ٹرکےن اک ببس ےتنب ںیہ۔ ٹرجموح ٹ

 ٹزیاجتو ٹلمع وک افشف انبےن ےک وحاےل ےس امت م امجوتعں اور اقبطت یک ٹاجےئ اور ااختنیب ٹرپ اقوب اپیلٹ ٹںداھدنویل

ٹاج اتکس ےہ ۔ٹ رپ مکحتسم ایک ٹروط ساجےئ وت کلم وک یس ےس لمع ایک یگٹرپدیجنس

ٹہلئسم ٹ یٹاصتقدٹاٹٹ۔ٹ5

واسئ ےس  ٹاور دعمین ٹاحالہکن اپاتسکن زرزیخایپ اج اکس ٹ ٹاقوب ںیہنات احل ٹ ٹاسمئ رپ ٹ ٹین ےک ااصتقداپاتسک 

ےہ ٹ واعق وہ ریہ زگرےت وہےئ ربوسں ےک اسھت اسھت وتمارت یمک ٹدقر ںیم ٹامال امل کلم ےہ ۔اپاتسکن ےک روےپ یک

 ٹاپؤڈن ےک اقمےلب ںیمٹ ٹای ٹویروٹدقر وک ڈارل ، ٹاجات ےہ بج وہ روےپ یک ٹایشخب رقار دے د ٹوک اس وتق یلست ٹ۔ اکررکدیگ

ٹاقلب دقر ااضہف وہ ےکس۔ٹ دقر ںیم وہ اکس ہک اپاتسکن ےک روےپ یک ںیہن ٹسیےس روک ےل ۔اتاحل ا رگےن
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وہج ٹ  اریم ٹدیاینب ٹیک ٹاس یک اینبدی  ہ  ۔ ٹ ٹکلم یلقتنم ٹونٹریب ٹیکٹ ٹےیےقبط ےک رسام ٹیسسوہج  مکحتسم ٹ ٹریغٹےہ 

 ٹںرسرگویم ٹیٹرمکحاونں وک ااصتقد ٹ ٹاچکچہٹہ اک اکشر وہ اجےت ںیہ ۔ ٹدارٹ ٹہیرسام ٹایںرک تہب ےس امن ٹھکیاحتل وک دوصر

 الان وہ یگٹ ٹیلیبتٹ ٹایںامنٹ ٹےک اظنم ںیم ٹںوموجد وسکیٹ ٹوک دبانل ڑپے اگ۔ کلم ںیم ٹویںاےنپ روٹ ٹوک رتہب انبےن ےک ےیل

وک رواک اج ےکس۔ ارگ ٹےیاتہک کلم ےس رسام  ٹاٹوت ڈینیک ٹومٴرث ادقاامت ہن ےیک ٹےن اس ےلسلس ںیم ٹوتمںوکح ٹےک االخنء 

اگیمٹ ٹیلیٹاورآرٹس ٹ،رباطہین رسام ٹیک ٹوقانینٹ ٹنشیےک  ذنیہ ٹےیٹوہج ےس  یکٹ ٹےک اسھت اسھت کلم ےک   ٹیڑب ٹولوگں 

ٹ۔ٹ اجےئ یگوہ لقتنم  ٹان اممکل ںیمٹ جیدتبر دعتاد یھب

ٹاک ہلئسم :ٹ ٹاور الاقونتینٹ ٹدباینمٹ۔ٹ5.1

ے دباینم ٹکلم یئک
س
ےہ ۔ ٹ ٹانصق اکررکدیگ ٹیک ٹوہج وپسیل ٹیڑبٹ ٹاک اکشر ےہ سج یک ٹاور ال اقونتین ٹرشعوں

 ٹ۔کلم ںیمٹ ٹاور ابتدےل ںیہ ٹایںرپ رقترٹ ٹدوںٹاینب ٹسٹاور یس ٹںرھبایت ٹسٹوہج یس ٹایںامنٹ ٹیک ٹزمکور اکررکدیگ ٹیکٹ ٹوپسیل

یکٹ وک رتہب انبےن  اامن  و   ںرحٹ ٹسوکیس ٹوپسیلٹ ٹاجبےئ وکحںیتم ٹانم 

ے

 
اور زحب االتخف ےک ٹ ٹی وک رہااسں رکےن 

اجےئ ،اس وک  ٹایدماتلخ ےس اپک رک د ٹسےک ےمکحم وک یس ٹ۔ ارگ وپسیل ٹںیہ ٹاامعتسل رکیت ٹاامتجعت روکاےن ےک ےیل

ادہاف ےک وصحل ےک ےیل دٹ ٹاےنپ  انب  اور اس ںیم ٹایوخداتخمر  اایتخ ٹاورابتدولں ٹویںرقتر ٹاجےئ  وک ٹےک  رات ےمکحم 

د ریم ٹاجںیئ ٹےیدے  ہشیپ ٹٹوج  یک ٹاور  دخامت  رتیق ٹداینبٹ ٹوراہن  وک  ارسفان  ںیم ٹرپ  وت کلم  یکٹ ٹدے  اامن  و   انم 

ٹےہ ۔ ٹ وصراحتل تہب رتہب وہ تکسٹ

ٹ:ٹ ٹتیٹرفہق وارٹ۔ٹ5.2

 ٹڑچھ یکچ ٹٹنیھب ٹالب وہج رفنت یک ٹاجںین ٹیتمیق ٹیہ ٹاکشر ےہ ۔ینتک ٹاک یھب ٹتیرشعوں ےس رفہق وارٹ ٹکلم یئک 

 ٹاسیجٹ ٹتہجکیٹ ٹ۔یلم ٹےیکٹ ٹادقاامت ںیہنٹ ٹرپ وکیئٹ ٹدوںٹاینب ٹےن رتحیجٹ ٹوکحوتمں ٹلح ےک ےیلٹ ٹاپدیئار ٹ ٹ۔ اس ےلئسم ےک ٹ ٹںیہ

 احصہب رکام ؓ ، الہ تیب ٹاکووشں ےس اکم رک راہ ےہ ۔ارگ کلم ںیم ٹاینپ ٹاملعء یک ٹامتم اکمبت رکف ےک یجٹ ٹومٴرث ادارہ یھب

ام ؓ اور ااہمت اوملنینم

ظ

 ٹیوکلسن اک اضہطب االخق انذف رکےک یفکتٹ تہجکی ٹیلم ایگٹ ایکٹ رٹرحتم ےک وحاےل ےس ایت یکٹ ؓع
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ارگ ٹ ٹاک علق عمق وہ اتکس ےہ۔ٹ ٹتٹتہب دح کت رفہق واراہن االتخاف ٹاجےئ وت کلم ںیمٹ ٹایٹانب د ٹینیقیٹروک اھتم وک ٹ ٹیکٹ ٹی ٹاتفو

ٹاجےئ وت اپاتسکن اک لبقتسم اتانبک وہ اتکس ےہ ۔ وک شش یکٹ رپ لح رکےن یکٹ ٹدوںٹاینب ٹذموکرہ اسمئ وک رتحیج

ٹوخد آزامیئٹ

ٹیسس اسمئ اک اینبدی وصتر ایک ےہ ؟ اجعم ونٹ ںیھکل۔ ٹٹ:ٹ1وسال بمنٹ

ٹ ٹ۔واحض ےیجیک یثیح ٹیک اریم اظنم ںیم سےک یس االسمٹ:ٹ2وسال بمنٹ

ٹ۔ ٹوصتر رپ روینش ڈاےیل ٹےک ودحتٹ یئاور رغجایفٹ  وقیمٹ اظنم ںیم سےک یس االسمٹ:ٹ3وسال بمنٹ

ٹ۔ ٹ یک واضتح ےیجیکداہلخ  اور اخرہج اپسیل  اظنم ںیم سےک یس االسمٹ:ٹ4وسال بمن

ٹ ٹااختنیب داھدنیلں اور اتنجئ وک وبقل ہن رکان اکی امہ یسس ہلئسم ےہ، واضتح رکی۔ ٹ:ٹ5وسال بمنٹ
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ٹ6بمنٹ ٹوینٹ
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ٹوین اک اعترفٹ

طقنٹ االسیم  رپ  نج  ںیہ  اسمئ  اقونین  اےسی  دعتمد  ںیم  احرض  اتہک  ٹرصع  ےہ  رضورت  ک  رکف  و  وغر  ےس  رظن 

ںیم  ان  ےہ۔  راہ  اج  الای  ثحب  زری  وک  اسمئ  دنچ  یہ  اےسی  ںیم  وین  رظن  زری  ےکس۔  اج  ک  رتمیم  و  االصح  ںیم  ان 

انبان  ینیقی  وک  ریس  داد  اطمقب  ےک  اقونن  ہک  ےہ  اک  لیکشت  ک  وقانین  ےیل  ےک  رفایمہ  ک  ااصنف  و  دعل  لئسم  رسرہفتس 

یضقٹ تمکح ٹیھب اقونین  ومرث  دلج اٹمنےن ےک ےیل  وک  اوتلا وسیکں  زری  دعاوتلں ےک ادنر  اس ےلسلس ںیم    یہ نب اجات ےہ۔ 

ٹولوگں وک دلج ااصنف لم ںیہن اپات۔ٹانبےن ک رضورت ےہ اور ان راکووٹں اک اخہمت یھب الزم ےہ نج ک انب رپ یلمع ٹ

ک وضاطب  ای  وقانین  اےسی  ضعب  لئسم  مہ  ا اکی  ںیم  اسمئ  ل اقونین  دع اظنم  االسیم  وج  ےہ  یھب  وموجدیگ   

رےتھک ںیہن  اطمتقب  نمض ےس  اس  ۔  اج ےکس اھال  اطمقب ڈ تنس ےک  و  ب  اتک اںیھن  اتہک  ےہ  رضوری  االصح  ک  ن  ا ؛ 

ےہ  اج یکچ  ک  رتمیم  وقانین ںیم  دعتمد  روینش ںیم  ک  نج  ک ںیہ  اکوںیش  لب دقر  اق ےن  االسیم رظناییت اکؤلسن  ںیم 

ک رضورت ےہ۔ ٹ اتمہ اس ںیم  ھچک رکےن  ٹایھب تہب 

ےیل  ےک  اس  ےکس۔  اج  الئ  ی  رتہب زمدی  ںیم   ن  ا اتہک  ںیہ  اتحمج  ک  اثین  رظن  یھب  ںیقش  ضعب  ک  آنیئ 

دنسپ ٹ ااہتن  ضعب  وہےئ  رکےت  ادتسالل  طلغ  ےس  یہ  اومر  ےک  رطح  اس  ںیہ۔  یئگ  ک  اشلم  یھب  راشرت  افس ضعب 

ارتعاضٹ رپ  روں  دا ا ےک  اس  ور  ا رایتس  ری  وپ اک ٹ ٹولگ  اسمئ  نیگنس  ےیل  ےک  اامن  و  انم  ےک  کلم  ور  ا رکےت 

ٹابثع نب اجےت ںیہ۔  ٹ

ٹوین ےک اقمدصٹ

ےگ ہکاُدیم ےہ ہک اس  ٹوین ےک اطمےعل ےس آپ اس اقلب وہ ںیکس 

ابسب ایبن رک ںیکس۔ٹ دعایتل .1  اظنم ںیم تسس روی ےک ا

دیہ رک ںیکس۔ٹ .2  االصح بلط وقانین ک اشنن 

۔ٹدوتسر اپاتسکن ںیم رتہبی ےک  .3 اجتوزی رمبت رک ںیکس ٹےیل 
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ٹدعایتل اظنم  ںیم اتریخی رحوبں ک روایٹ ۔ٹ1

لچ ٹ رچ  

س

ٹ

س

رسون ںیہن۔  اک  ملظ  نکیل  ےہ  اتکس  لچ  وت  اظنم  اک  رفک  ہک  ےہ  رفامن  اک  یلعؓ  رضحت  اہچرم  ہفیلخ 

وک وت  ںیہ  ریہ  رک رفامہ  ااصنف  دعاںیتل  وک  ولوگں  ےک  رباطہین  ارگ  ہک  اھت  اہک  ن  دورا ےک  دوم  میظع  گنج  ںیمہ ٹےن  ئ 

ے اتکس۔ٹ ٹتسکش ںیہن د

رقتًابی ٹ اطمقب  ےک  اپاتسکن  آف  نشیمک  سٹسج  اڈنی  1ال  ےک ٹ ٹ9 ولصیفں  ںیم  دعاوتلں  فلتخم  دقمےم  ھک  ال

رقتًابی ٹ وج  ںیہ  ےسی  ا دقمامت  یئک  ںیم  ن  ا ںیہ۔  اہئ ٹ ٹ25رظتنم  اپچن  رطح  ایس  ںیہ۔  رےہ  رک  ااظتنر  اک  ولصیفں  ےس  اسل 

ںیم ٹ 2وکرسٹ  9394 رپسمی ٹ7 ور  ا ںیم ٹ ٹدقمامت  رقتًابی ٹ ٹ38539وکرٹ  ںیم  دعاوتلں  یلچن  1ہکبج  زایدہ ٹ ٹ6 ےس  ھک  ال

۔ٹ  دقمےم اسولں ےس ولصیفں ےک رظتنم ںیہ

رپاےن ٹ اسل  وس  ںیم  یہ  ونجری ٹاکی ٹاحل  ہلصیف  اک  20دقمےم  ہی  ٹ18 انسای۔  ےن  رٹ  وک رپسمی  ری  امہ ںیم 

ںیم ٹ وکرٹ  رپسمی  وہا  زگرات  ےس  رمالح  فلتخم  20دقمہم  ور ٹ ٹ05 ا اچنہپ  اسںیم  رپ ٹٹرھپ  انتزےع  ےک  نیم  ز ومعمیل 

۔ٹ 13ٹرقتًابی ٹااصنف ایہم رکےن ںیم رپسمی وکرٹ وک ٹاسل ےگل

ںیہ۔ ٹ والک  ور  ا دعہیل  کت  دح  زایدہ  ور  ا م  وعا کت  دح  یسک  ببس  اک  اتریخ  اس  ںیم  رفایمہ  ک  ااصنف 

وٹ ا ےہ  وہات  ااضہف  ںیم  وبھج  دعایتل  ےس  وہج  ک  رھبامر  ک  ت  دقمام ریغرضوری  ور  ا ولصیفں ٹریغدیجنسہ  رصف  ہن  ر 

ےہ۔ ںیم یھب دری وہ اجیت  ت ک ونسائ  ہکلب امہ دقمام  ںیم اتریخ وہیت ےہ 

وہات  ایضع  یھب  اک  واسئ  امیل  ےک  وتمں  وکح وصابئ  ور  ا وافق  رپ  دقمامت  ریغرضوری  ن  ا العوہ  ےک  اس 

ریغرضوری ٹ ن  ا ابووجد  ےک  اس  نکیل  ںیہ  ااھٹےئ  ادقاامت  ںیم  ےلسلس  اس  ےن  وکحوتمں  فلتخم  ریغدیجنسہ ٹےہ۔  ور  ا

ںیہن آئ امنایں  ٹدقمامت ںیم ٹ۔ٹ ٹیمک دےنھکی ںیم 

وججں وہج  ڑبی  تہب  اکی  ک  اتریخ  ک  ولصیفں  ےک  ور ٹ ٹاک ٹ ٹدقمامت  ا اتریخ  ںیم  ےن  رک رحتری  ہلصیف 

وک ٹ ت  دقمام رپ  وطر  اکی ٹ ٹوطل ٹ ٹریغرضوری  ک  وطاتل  اس  یھب  دعتاد  مک  ک  وججں  کت  دح  ھچک  ےہ۔  اشلم  یھب  دانی 

نکیل ےہ  وہج  ایس  ٹڑبی  ےہ۔  وطلی  تہب  ںیم  اپاتسکن  دوراہین  اک  ےن  رک ہلصیف  ور  ا ےننس  دقمامت  ےک  وججں  وًاطس  ا

ںیم ٹ ٰیمظع  دعاتل  وہےئ  ےتیل  ونسٹ  ےن  وھکہس  آفص  سٹسج  فیچ  قب  اس ےک  وکرٹ  رپسمی  اک  اسل ٹ ٹ25وطاتل 

اٹ ک  اوتلا  ںیم  ولصیفں  ےک  ت  دقمام ہک  ےہ  اظرہ  اصف  ےس  سج  رکواای  ہلصیف  اک  دقمامت  انلمکم  ی ٹےک  ڑب تہب  کی 

۔ٹ  وہج دعہیل ک اینپ تسس روی ےہ
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دروخاتس ٹ ںیم  دقمامت  ریغدیجنسہ  ور  ا ریغرضوری  جج  ںیم  دعاوتلں  یلچن  ہک  ےہ  ایگ  داھکی  یھب  ہی  ومعًام 

وہیت۔ ںیہن  دقمہم ابزی ک وحہلص ینکش  ںیہن رکےت سج ےس اس مسق ک  ر ےک الخف وکئ اکرروائ  ٹزگا

یھب لیطعت  وطلی  ںیم  رگام  وممس  ک  ونی وججں  رباط لیطعت  ہی  ےہ۔  ببس  ڑبا  اکی  اک  اتریخ  ںیم  دقمامت   

اںیہن ٹ ہک  یھت  اجیت  دی  ےیل  اس  یٹھچ  ک  ونیہمں  دو  وک  وججں  ںیم  راج  رباطونی  ےہ۔  روای  ونآابداییت  اکی  ک  راج 

اس ےک ٹ ےھت۔  اجےت  دن گل  دنپرہ  ےس  دس  ںیم  ور رفس  ا یھت  وہیت  ااجزت  ک  ےن  اج رمہبت  اکی  اسل ںیم  ااتسلگنن 

ری رانھک اکیف لکشم وہات اھت۔ٹالع دشدی رگم وممس ںیم دعایتل اکم اج اتسن ےک  ن ےک ےیل دنہو ٹوہ ا

ڑپی ٹ دنب  ابثع  ےک  ویٹھچں  ک  رگویمں  دعاںیتل  امتم  ڑبی  وھچیٹ  کت  ےنیہم  ڈاھئ  گھب  گل  ںیم  اپاتسکن 

اداٹ دورسے  یسک  ںیم  کلم  تل  وہس ہی  لص  اح وک  نیم  المز رساکری  کلسنم  ےس  دعاوتلں  ںیہ۔  احلص ٹریتہ  وک  ے  ر

دعتاد  ک  ت  دقمام امستع  زری  رکےک  متخ  وک  روای  ونآابداییت  اس  ابثع  ےک  ں  آاسوین ک  دور  دہ  وموج ےہ۔  ںیہن 

۔ یتکس ےہ دح کت یمک ک اج ٹںیم تہب 

ںیم ٹ سج  ےہ۔  رضورت  ک  جیکیپ  وجڈلشی  اکی  وک  اثہین  اشنۃ  ک  ر  دقا ا اقونین  رظن  شیپ  ےک  اقحقئ  ن  ا

وتق ٹ ور  ا االصاحت  ںیہن ٹاقونین  اطمتقب  ےس  دور  وموجدہ  وج  وقانین  اےسی   ، اسزی اقونن  اسھت  اسھت  ےک  ےن  زگر

یکٹ متخ  اجںیئرےتھک  امہ ٹ  ک  وتق  یھب  رتتیب  ک  وججں  ہک  بج  ںیئہ  اچ وہین  انیعتایتں  دلج  رپ  ااسویمں  اخیل  ک  زجج  ،

۔ دقمامت ک رھبامر اث انکیٹولیج اک اامعتسل یھب انزگری ےہ ےعی مک وہیتکس ٹرضورت ےہ، رتتیب ںیم دجدی  ےک ذر یثل 

رپٹ آر(  ڈی  ے  )ا ہیفصت  ےک  امت  دقم ابرہ  ےس  دعاتل  راہ ٹ ٹیھب ٹ ٹےہ،  وہ  اس رپاکم  اب  ںیم  اجنپب  یئگ،  دی  ںیہن  وتہج 

ے ڈی آر مٹسس ےس رتہبی آیتکس ےہ۔ٹ  ےہ، ا

ا  اوتل زری  ںیم  دعتاد  ک  الوھکں  ور  ا الکشمت  ںیم  وصحل  ےک  ااصنف  اہجں  م  وعا ہک  ےہ  ہی  تقیقح 

رمثات، ٹ ری  وہمج ف،  ااصن تقیقح  در  وہ  وت  ںیہ  رکےت  ذرک  اک  اذوتیں  رکانبک  ک  ااظتنر  ےک  ولصیفں  ےک  دقمامت 

ک ٹ چنب  ور  ابرا رفایمہ  ک  ااصنف  وفری  ںیہ۔  روےت  روان  اک  ن  دقفا ےک  دعل  یش  اعم و  امسیج  ور  ا وقحق  ااسنین  اینبدی 

ںیم رصف دعہیل ذےم د رفایمہ  ری ےہ، اتریخ ےس ااصنف ک  ن رکان وہاگ۔ٹذےم دا ر ںیہن ابروک یھب چنب ےس اعتو ٹا



 

110 

ریت انثتسٹ ۔ٹ2 ٹوصخیص دصا

دہعف ٹ  ک  اپاتسکن  دوتسرِ  اقونن  اک  انثتس  یت  ر دصا ںیم  ہی  ٹ248اپاتسکن  ےہسج ںیم  وموجد  دوم ںیم  قش  ک 

وکئ ٹ ںیم  دعاتل  یسک  دوران  ےک  اعیمد  ک  دہعے  ےک  اُس  ررنرپ  وگ ای  دصر  ےک  اتسکن  اپ ہک  ےہ  وموجد  ابت 

ٹری دقمہم اقمئ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔ٹوفدجا

ٰینثتسم ٹ  یھبک  وک  ذات  اینپ  ےن   
ؐ

آپ ںیم  افنذ  ےک  اقونن  ہک  ےہ  اتلچ  ہتپ  ںیمہ  ےس  ریست  ک  آپملسو هيلع هللا ىلص 

اسےنم ٹ ےک  م  رکا احصہب  ابر  اکی  ےن  ملسو هيلع هللا ىلص  رکمی  یبن  ایک۔  ارگ ٹ ٹوخد ٹ ٹںیہن  قح  وکئ  اک  صخش  رفامای:یسک  ور  ا ایک  شیپ  وک 

اُاھٹ اہییت  د اکی  انیم  وہں۔ادیُس  ےیل آامدہ  دےنی ےک  وت ںیم  ےہ  ذےّم  آپ ٹریمے  اہلل! ےھجم  روسل  اگلہک ای  ےنہک  ور  ا  

نکیل ٹ اگ؟  ےل  دبہل  صخش  ہی  ےس  ملسو هيلع هللا ىلص  نیلس  ارمل دیس  ےئگہک  رہ  دششر  م  رکا ہب  احص امتم  ےہ،  انیل  دبہل  ےس  ملسو هيلع هللا ىلص 

یبنؐ!بج ٹ ےک  اہلل  ے  :ا اگل  دبوےنہک  وہ  ۔  ایک  شیپ  اسےنم  ےک  اس  ےیل  ےک  دبہل  وک  ذات  اینپ  ےن  ملسو هيلع هللا ىلص  رکمی  یبن 

وتق ٹملسو هيلع هللا ىلصآپٹ وتاس  یھت  ک  رسزشن  ،آپ ٹےنےھجم  دےئجی  اُاتر  ےس  دنکےھ  اچدر  اینپ  یھب  آپ   ، اھت  اگنن  مسج  ریما   

وراہکہک ٹ ا ایل  وچم  وک  ابمرک  مسج  ےک  آپملسو هيلع هللا ىلص  رک  ڑبھ  آےگ  ےن  داہییت  وتاس  دی۔  اُاتر  ابمرک  ملسو هيلع هللا ىلصےناچدرِ 

یبن ٹ ہک  وہا  ولعمم  ےس  واہعق  اھت۔اس  اچاتہ  وھچان  وک  ارہَط  مسج  ےک  آپملسو هيلع هللا ىلص  درالص  وت  ںیم  اھت،  اہبہن  وت  انیل  دبہل 

ےن یھب آرخ ربارب ںیہ۔ٹ اینپ ذات  ازلامنملسو هيلع هللا ىلص  ک رظن ںیم بس  ہتپ الچ ہک اقونن  ور  ٹوک دبہل ےک ےئل شیپ رکدای ا

رشع ٹ یھب  اثمل  ہی  ںیمہ  وت  ےہ  قلعت  اک  ےن  رک اعمف  وک  رجمم  یسک  ےط  ان ےک  وہےن  وتق  احمک  کت  اہجں 

آپ ہک  اھت  ںیہن  احلص  اایتخر  ہی  وک  آپملسو هيلع هللا ىلص  ہک  ےہ  یتلم  ںیم  زسا ٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصاالسیم  ک  سج ٹیسک  ںیکس،  رک  اعمف 

رقشی ٹ شیپ ایکایگ۔  واہعق  اکی  اسےنم  ملسو هيلع هللا ىلص ےک  رکمی یبن  ابر  اکی  ےہ۔  اایتخر احلص  ہی  وک  دصر  اہں  امہرے  رطح 

اکٹ اس  ور  ا یھت  ک  وچری  ےن  رت  وع ۔اس  اھت  ہمط  اف انم  اک  سج  یھت  وعرت  اکی  ک  ونبزخموم  ےلیبق  یبن ٹ ٹدقمہم ٹ ٹےک 

ابرے ٹ اس ےک  ےن  آپملسو هيلع هللا ىلص  ۔  ایکایگ  شیپ  اسےنم  ےک  دای ٹرکمیملسو هيلع هللا ىلص  ھت اکٹ  اہ وعرت اک  اس  ہک  ہلصیف ایک  ہی  ںیم 

اکی  ک  ےلیبق  ےک  رقشی  ہک  ےہ  وہاتکس  ےسیک  ہی  اہک:  ےن  ورُاوہنں  ا یگل  اھبری  تہب  ابت  ہی  وک  ولوگں  رقیشی  اجےئ۔ 

ٹک  انک  ک  اُن  ںیم  رعب  ور  ا یگ  اجےئ  وہرکرہ  متخ  وتلیضف  ایسدت  ک  رقشی  ےس  اس  اجےئ،  اکاٹ  اہھت  اک  وعرت 
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اُوہن ۔  یگ وت ٹاجےئ  ک  رش  افس ےن  اُاسہم  ےئجیک۔رضحت  افسرش  امہری  آپ  ہک  اہک  ےس  زدی  نب  ااسہم  ےن  ں 

ٹ:آپملسو هيلع هللا ىلص ےن انرایض ےس رفامای

 أتشفع في حد من حدود هللا؟

افسرش رکےت وہ؟ٹ ک دح ںیم  ے اُاسہم! ایک مت اہلل  ٹا

آپملسو هيلع هللا ىلصےن ربنم وبنی رپ ہبطخ دای ۔ رفامای ور  ڑھکے وہےئگ ا ٹ:رھپ آپملسو هيلع هللا ىلص 

َما   ِفيِهْم  ِإنَّ ا َسَرَق 
َ
وُه َوِإذ

ُ
َرك

َ
 ت

ُ
ِريف ا َسَرَق ِفيِهْم الشَّ

َ
وا ِإذ

ُ
ان

َ
ك ُهْم  نَّ

َ
أ ْم 

ُ
ك

َ
ْبل

َ
ِذيَن ق

َّ
َك ال

َ
ْهل

َ
أ

ْعُت 
َ
َقط

َ
ل ْت 

َ
َسَرق ٍد  ُمَحمَّ َت 

ْ
ِبن  

َ
اِطَمة

َ
ف نَّ 

َ
أ ْو 

َ
ل  ِ

َّ
َواْيُم َّللا َحدَّ 

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل اُموا 

َ
ق

َ
أ  

ُ
ِعيف الضَّ

 1َيَدَها

آدیم ٹ'' زعمز  وکئ  ےس  ںیم  اُن  بج  ہک  وہےئگ  الہک  ےس  وہج  ایس   ، ےھت  ےلہپ  ےس  مت  وج  ولگ  وہ 

ک ٹ اہلل  رپ  اُس  وت  رکات  وچری  آدیم  اعم  زمکورای  وکئ  بج  ور  ےھت۔ا دےتی  وھچڑ  وک  اُس  وت  رکات  ایک  وچری 

ری رکیت وت ںیم اُس اک یھب ٹدح  رگ ریمی یٹیب دیسہ افۃمط ازلرہاؓ یھب وچ مسق ! ا وک اقمئ رکےت ےھت۔ اہلل ک 

ٹ''اہھت اکٹ داتی۔

وہ ٹ یہ  ہن  ور  ا ےہ  ٰینثتسم  ےس  اقونن  صخش  ڑبا  ےس  ڑبے  وکئ  وت  ہن  ےس  رو  ک  السم  ا وہاہک  ولعمم  ےس  اس 

وبحم ارگ  ہک  ےہ۔ٰیتح  رکاتکس  ٰینثتسم  ےس  زسا  وک  رجمم  اعمف ٹیسک  وک  زسا  ک  یسک  وت  اچںیہ  یھب  رکمیملسو هيلع هللا ىلص  یبن  رابین   
ِ

ب

لص ٹ اٰینثتس اح ور یسک وک  ںیہ ا ںیم امتم ااسنن ربارب  ک رظن  ےس ہتپ اتلچ ےہ ہک اقونن  ںیمہ ریسِت ہبیط  ںیہن رکےتکس۔ 

ٹںیہن ےہ۔ٹ

ٹوقانین ک االصح اک لئسمٹ ۔ٹ3

22آنیئ ک قش بمن  اپاتسکن ںیم ٹ7 تنس  ےک اطمقب  انبای ٹرقآن و ےس اصتمدم وکئ یھب اقونن ںیہن  ہبیط 

بمن ٹ دہعف  ک  آنیئ  ےس  رغض  درآدمک  لمع  رپ  اقونن  اس  ۔  اگ 22اجےئ  2، ٹ8 ور ٹ ٹ29 2ا رظناییت ٹ ٹ30 السیم  ا ںیم 

ےس ٹ انم  ےک  ک ٹ ٹ20وکلسن  ایلبمس  ای  وگررن  دصر،  دصقم  اک  سج  ایگ  دای  لیکشت  یھب  رہ  ادا ینیئ  آ اکی  لمتشم  رپ  رانیک  ا

ےن اج ےجیھب  ےس  ںیمٹ ٹرطف  روینش  ک  ہبیط  دحثی  و  رقآن  اک  اعمےلم  رک ٹ ٹواےل  ےل  ادنراینپ ٹ ٹ15اجزئہ  ےک  دونں 

https://magazine.mohaddis.com/mar2012/954-sadarti-istasna-or-islam.html#a1
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ہک اہلل اعتٰیل وپری اکانئت ٹ دتبا ںیم ہی اہک ایگ ےہ  ک ا ت واحض ےہ ہک آنیئ اپاتسکن  افسراشت شیپ رکان وہات ےہ۔اب

امتم تحت  ےک  آنیئ  ۔  ےہ ذمبہ  اک  رایتس  االسم  ےہ۔  قلطم  احمک  ریغے  رشتک  الب  االسیم ٹ ٹاک  وک  نین  وقا رموہج 

ہکبج ٹ یگ  اجےئ  ک  ںیہن  زی  اس اقونن  وکئ  اصتمدم  ےس  اس  ور  ا اگ  اجےئ  انبای  اطمقب  ےک  ہبیط  تنس  و  آن  رق ور  ا روح 

یہنجٹ اگ  اجےئ  ایک  لمع  اطمقب  ےک  الز  رپلنس  ےک  ن  ا ےئل  ےک  وملسمں  اجےئ ٹ ٹریغ  ایک  ںیہن  اتمرث  وطر  یسک 

دمد ک  نج  یگ  رکے  ادقاامت  اےسی  ر  ٹاگ۔رایتس  زگا اطمقب  ےک  اوصولں  االسیم  زدنایگں  اینپ  املسمن  ےس 

ںیم ٹ آنیئ  ےئل  ےک  دصقم  اس  وہاگ۔  ااصنف  امسیج  ور  ا ربداتش  اسموات،  آزادی،  وہمجری،  ںیم  کلم  ںیکس۔ 

ہک ٹ شیپ رکے  افسراشت  ایسی  وہ  ہک  ےہ  لم  اش ںیم  رفاضئ  سج ےک  الای ایگ  ںیم  لمع  ایقم  اک  وکلسن  االسیم رظناییت 

املسمان ےس  رہنسی ٹنج  ےک  م  االس زدنایگں  اامتجیع  ور  ا رفنادی  ا اینپ  وہ  ہک  ےکس  لم  رامنہئ  یسی  ا وک  اپاتسکن  ن 

ےک ٹ سج  رکے  رمبت  لمع  الہحئ  ور  ا ےط  افسراشت  ایسی  وکلسن  ںیکس۔  رک  رسب  تحت  ےک  وصتر  ور  ا اوصولں 

یہنجٹ رکے  شیپ  افسراشت  ایسی  ینعی  اجےکس  ڈاھال  اطمقب  روح ےک  االسیم  وک  وقانین  رموہج  ور ٹاطمقب  ا اپرٹنمیل   

ںیکس۔ٹ ے  د ٹوصابئ اایلبمسں اقونین لکش 

وج ٹ ےہ  رہ  ادا آینیئ  اکی  وکلسن  رظناییت  ۱االسیم  وکلسن ٹ۹۷۳ اس  اھت۔  ایگ  ایک  اقمئ  تحت  ےک  دوتسر  ےک  ء 

ن ٹ رموہج وقانین اک اجزئہ ےل رک ا کلم ےک امتم  ت اسل ک رقمرہ دمت ےک ادنر  ےک ذہم ہی اکم اگلای ایگ اھت ہک وہ اس

اب دہعف ٹےک  وکئ  ک  اقونن  یسک  ای  اقونن  وکئ  ارگ  ہک  ات رکے  شیپ  روپرٹ  ںیم  روینش  ک  تنس  و  رقآن  ںیم  رے 

رطح ٹ س  ا ور  ا ۔  ےکس اج  انبای  اطمقب  ےک  تنس  و  رقآن  اےس  ےک  رک  رتمیم  ںیم  س  ا وت  ےہ  دم  اصتم ےس  تنس  و  رقآن 

امت راجئ  ںیم  کلم  ہک  آےئ  اسےنم  وصرت  یلمع  ک  امضتن  اس  دہ  رک رفامہ  ک  ےک ٹدوتسر  تنس  و  آن  رق وک  وقانین  م 

اگ۔ٹ الخف ںیہن انبای اج ےکس  تنس ےک  رقآن و  دنئہ وکئ اقونن  ور آ ٹاسےچن ںیم ڈاھل دای اجےئ اگ ا

کلم ٹ ہک  ےہ  ے یکچ  د ر  رقا ابر  یئک  وکلسن  رظناییت  االسیم  ک  وقانینٹاپاتسکن  ےس  تہب  تنس ٹ ٹےک  و  رقآن 

انمیف، ےک  اقتوضں  ےک  وااصنف  دعل  ےئگ  یک  یک  وعض  گمٹ ٹںیم  ںیہ  رشیع  ریغ  رپ  وطر  ںیم ٹ ٹلمکم  ابب  اس  ایھب 

ہک وقانین وک االسیم اوصولں ےک ےہ ات ک رضورت  ٹاطمقب ڈاھال اج ےکس۔ٹ ٹتہب ھچک رکےن 
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ٹاالصِح دوتسر ےک ےیل ادقاامتٹ ۔ٹ4

یھب ےہ۔ اہیں   نیئ اپاتسکن ںیم ضعب االصاحت اک  مہ لئسم آ ھت ٹاقونین اسمئ ںیم اکی ا ااصتخر ےک اس

1دوتسر ٹ ک973 دیہ  اشنن  ک  امت  اقم ن  ا ںیم  ےہٹء  ریہ  اج  ک ٹ  رکےن  آگنہ  مہ  ےس  تنس  و  رقآن  یہنج 

لی ںیہ ٹ:ٹرضورت ےہ۔ ہی اقمامت درج ذ

اعمف ٹٹ۔ٹ1 زساںیئ  دعایتل  دحتدی  الب  ےس  رطف  ک  ےک ٹدصر  دی  و  اصقص  د  دحو  رپ،  ایتخر  ا ک  ےن  رک

اکی ٹ ںیم  دوتسر  ذٰہلا  ےہ۔  رضورت  ک  اسھت، دحتدی  اٰینثتس ےک  ں ےک  ؤ زسا وایل  اجےن  دی  دقمامت ںیم 

وک  ں  ؤ زسا دعایتل  دقمامت   ےک  ی  د و  اصقص  ور  ا د  دحو دصر  دعب  ےک  سج  ےہ  دراکر  ک  رتمیم  ایسی 

ٹاعمف ہن رک ےکس۔ ٹ

قیٹٹ۔2 رط ےک  دنبی  رظن  دعل ٹاانتمیع  ارسف  یعلض  اےس  ےک  رک  متخ  وک  دلخ  لمع  ےک  ہیم  ااظتن ںیم  ۔ اکر   ۔۔۔

ٹڈرٹسٹک اڈنی نشیس جج۔۔۔ ک وصاب ددی رپ وھچڑ دای اجےئ۔ ٹ

دی  ٹ۔3 ااقتع اک  اس   مہ  ا زایدہ  ےس  ولہپؤں  ونین  واق  ایسیس  ےک  اس  ےہ۔  اعمہلم  اسحس  ااہتنئ  اینتب  ک  دصر 

دو  واےل  رکےن  اینتب  ک  دصر  ےیل  اس  ےہ۔  وہات  املسمن  ںیم  ل  اح رہ  اریم  اک  املسمونں  ےہ۔  ولہپ 

اکم اس  وکحتم  اہؤس  اچںیئہ۔اپٹنمیل  وہان  املسمن  نیم۔۔  رئیچ ور  ا ارکیپس  ۔۔  ر دا راےتس ٹ ٹدہعے  ےک 

یھب قیلخت ے وت اگل ےس انبئ دصر اک دہعہ  س رک ٹ ایک اج اتکس ےہ۔ٹںیم وکئ ایسیس راکوٹ وسحم

اظبرہ  ٹ۔4 ابرے  اس  دوتسر  وتق  اس  یتکس۔  اج  دی  ںیہن  ااجزت  ک  ذمبہ  غیلبت  وک  آابدی  ملسم  ریغ  ںیم  کلم 

وم دحتدی  اکی  ادنر  ےک  دوتسر  نکیل  ےہ  وہات  م  ولعم امئ  رطف  ک  دےنی  ہک ااجزت  ےہ  ایگ  اہک  ےہ  وجد 

رضورت  ک  رتمیم  دوتسری  یسک  ابتب  اس  ےیل  اس  ےہ۔  رشموط  ےس  ااجزت  ک  اقونن  ذمبہ،  غیلبت 

دویں  ن ک اینپ آاب غیلبت ذمبہ اپٹنمیل ےک اکی اٹکی ےک ذرےعی وخد ا وملسمں اک قح  ںیہن ےہ ہکلب ریغ 

ٹکت دحمود ایک اج اتکس ےہ۔ ٹ
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ٹٹ۔ ٹ5 وتق  وافداس  امظع،  وزری  دصر،  ظفحت ٹوتسر  ہی  وک  اٰیلع  ء  وزرا وصابئ  ور  ا وگررنوں  ء،  وزرا یق 

(immunity)ہی  ٹ ٹ اتکس  وہ  ںیہن  اقمئ  دقمہم  وکئ  ںیم  دعاتل  یسک  الخف  ےک  ن  ا ہک  ےہ  رکات  رفامہ 

رصف ٹ ہکلب  وہ  ہن  رپ  اابعلد  وقحق  ق  االط اک  ظفحت  اس  ہک  ےہ  ہک  ابت  اس  رضورت  ےہ۔  دحتدی  الب  ظفحت 

دہعٹ ہی  ںیم  ےلسلس  ےک  اومر  ےک ٹراییتس  اابعلد  وقحق  وہں۔  ہن  وجادبہ  اسےنم  ےک  دعاتل  یسک  ر  دا ے 

رکںی۔ ٹ احرض وہا  دعاوتلں ںیم  ٹاعمےلم ںیم وہ اعم رہشی ک رطح 

 

ٹوخد آزامئٹ

ب رپ روینش ڈاےیل۔ٹٹ۔ٹ1 وہےئ ااصنف ںیم اتریخ ےک اابس رکےت  اشنن دیہ   دعایتل اسمئ ک 

ایصخشت وک ٹ۔2 ص  و ےس وصخم
ُ

یم امیلعتت ک ر ر دای اج اتکس ےہ؟ٹ ٹوقانین ےس ٰینثتسمٹایک االس  رقا

ثحب ٹٹ۔ٹ3 ےہ؟  رضورت  ک  ےن  رک آگنہ  مہ  ےس  تنس  و  آن  رق وک  اومر  نک  ںیم  اپاتسکن  آنیئ 

 ےیجیک۔

ٹ

ٹامذخو اصمدر/ زمدی اطمعلٹ

ٹ

آابد۔دحود وقانین اپاتسکن ںیمٹ۔1  ، زہشاد اابقل اشم، رشہعی اڈیکیم، االسم 

م آابد۔ٹداسریت اپاتسکن ک االسیم ٹ۔2 اڈیکیم، االس اشم، رشہعی  زہشاد اابقل   داعفت، 
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ٹ7بمنٹ ٹوینٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹ ٹاعیمل اسمئٹ

ٹ

ٹ

ٹ

ٹڈارٹک احظف اطرہ االسم ٹ ٹرحتری: 

ٹ: ڈارٹک راؤ رفاحن یلع ٹرظن اثین 
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ٹاک اعترفٹ ٹوینٹ

االسیم ٹ ےیل  رکےن ےک  التش  ح  اک  نج  ںیہ  درشیپ  اعیمل اسمئ  اےسی  ےس  دور ںیم تہب  وموجدہ 

آج الوھکں ولگ ٹ ٹجی اک لئسم رس رہفتس ہ۔ونط اور اہم ٹاترنیک ٹ ٹان ںیم ٹ۔امیلعتت وک دےنھکی یک رضورت ہٹ

ٹیک زدنیگ زگار رہ ںیہ۔ ٹ رپمسکیس  ٹاممکل ںیم  ےنلکن رپ وبجمر ںیہ اور درگی  ٹفلتخم ووجہ یک انب رپ اےنپ ونط ےس 

اوقام دحتمہ ٹ ٹ،دورسا لئسم وج اعیمل تیثیح اک احلم ہ اور املسمونں ےک ےک ےیل ڑبی اسحتیس راتھک ہ

اور ینیطسلف املسمن ٹلئسم ٹےن اس ٹ ان رپ لمع ںیہن وہ اکس  دادںی شیپ یک ںیہ نکیل دبیتمسق ےس  رپ تہب یس رقار 

ٹرک اکم رکےن یک رضورت ہ۔ٹ دحتم وہ  ہم وک ےیل ملسم اُ ےک ح ٹ ےکلئسم ٹ ٹلسلسم ملظ اک اکشر ںیہ۔ اس 

ٹےک اقمصٹ ٹنٹویٹ

ٹےگ ہک ٹاجںیئ ٹ اس وین ےکاطمےعل ےس آپ اس اقلب وہاُدیم ہ ہک 

 ںیکس۔ٹ ٹروینش ڈال ٹاہمجی اور اترنیک ونط ےک ےلئسم رپٹ۔ٹ1

 ںیکس۔نیطسلف ےک ےلئسم رپ ثحب رکٹ۔2

 ااجرگ رک ںیکس۔ٹ اعمل ریگ وابؤں ےک قلعتم االسیم امیلعتت وک ٹ۔ٹ3
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ٹاترنیک ونط اور اہمجی اک لئسمٹ ٹ ٹ -1

ہک وج وہسایلت ںیمہ ٹں ٹآاسن اکم ںیہن ہ ویک ٹےیلای رھگ ےس دور رانہ یسک یھب صخش ےک ٹ ٹونطاےنپ ٹ

ہلسلس روزاگر ٹ ٹوہج وبجمری ای بٹ ٹوہ دایر ریغ ںیم رسیم ںیہن آںیتکس۔اےسی ولگ وج بٹ ٹ،ٹاےنپ کلم ںیم  رسیم آیت ںیہ

اج ےسب ںیہ اور کلم ںیم  یسک  رک  ای اہمایھنٹ ٹ،اانپ کلم وھچڑ  ونط  اترنیک  مہ  ےن ٹ  جی ےتہک ںیہ۔اوقام دحتمہ 

اسل ٹ2000دربمس ٹ4 رہ  یک شیپ رظن  دعتاد  یک ڑبیتھ  دن ٹ18ء ںیم اہمجی  اک  االوقایم اہمجی  وک نیب  دربمس 

دربمس وک ٹ18انمےن اک االعن ایکسج ےک دعب ےس اپاتسکن تیمس وپری داین ںیم نیب االوقایم اہمجی اک اعیمل دن ٹ

الھک انپہ زگونیں اک قلعت نیت ٹ10رکوڑ ٹ2ادارہ رباے اہمجی ےک اطمقب داین ںیم ٹ ٹانمای اجات ہ۔اوقام دحتمہ ےک

ٹ ٹاممکل اشم، ااغفاتسنن اور وصامہیل ےس ہ۔

اوقام دحتمہ ح ںیہن رکایکساچسیل ٹااغفاتسنن ںیم ٹ ااغفاتسنن ںیم وطلی ٹ ٹ۔ٹاسل ےس اہمجی اک لئسم 

گنج ےک ےجیتن ںیم داین ںیم بس ےس زایدہ اہمجی اپاتسکن ںیم آےئ اور ان یک دو ںیلسن اب کت اہیں وجان وہ ٹ

احتمرب رگووپں یک آسپ یک اخہن یگنج ںیم ااغفن وعام اےنپ کلم ٹ ٹاہیں فلتخمےک اجےن ےک دعبٹیکچ ںیہ۔روس ٹ

ان یک ڑبی دعتاداریان ںیم ٹ اور  اج ےکس  ااغفن ٹںیہن  انپہ ےنیل رپ وبجمر وہیئ۔اریان ےن اپاتسکن ےک اقمےلب ںیم 

اریان ںیم ٹ وک  زادئ ااغفن اہمجی  اور ایگرہ الھک ےس  دور وپمیکں یک دح کت دحمود راھک  اہمجی وک رہشوں ےس 

 رمہبت ٹرکۂ ارض رپ اپاتسکن وہ وادح کلم ہ سج ےن ااسن ین اترخی ںیم یلہپ ٹاپاتسکن یک رطح آزادی ںیہن دی یئگ۔

داری رکےت وہےئ اںیہن ٹ ٹاہمجی یک ریثک دعتاد وک وطلی رعہص کت اےنپ دانم ںیم ہگج دی اینپ رواایت یک اپس

 ٹ؛ٹرتہبی انپہ اگںیہ رفامہ ںیکےیل ٹویمکزنم ےک وخین وجنپں ےس ظفحت ےکٹ ٹ۔ٹاکی زعزی امہمن یک رطح رپووٹوکل دای

ٹ ٹ۔ورایت یک لیمکت یکمیلعت وتحص یک وہسںیتل دںی اور ان ےک رہ مسق یک رض

الھک ےس زادئ ٹ10ڑبے اہمجی ےک اممکل ںیم اب وسڈان یھب اشلم وہ ایگ ہ۔اہجں ےس اب کت ٹ

اورٹ ٹہی اہمجی ٹ ٹ ڑلی اجےن وایل اخہن یگنج ےک بسٹادتقار ےک ےیل ٹ۔ارفاد رجہت رک ےکچ ںیہ  ٹدرگی ٹ ٹویڈنگا،اوھتیایپ 

احل اایتخر رک یل ٹ ٹاس گنج ےن اخہن یگنج یک وصرت ٹےیلار ےک ٹارفیقی کلم ںیم انپہ ےنیل رپ وبجمر وہےئگ ںیہ۔ادتق

اتبای ایگہ ہک رصف ٹ روپرٹ ںیم  اکی  یئگ  یک  یک اجبن ےس اشعئ  رباے اہمجی  ادارہ  ہ۔اوقام دحتمہ ےک 

رپٹذگ حطس  اعیمل  دوران  ےک  اسل  رھگ وہےئ،نج ںیم ےسٹ10.3ہتش  ےب  ولگ  نیب ٹ34نیلم  ےن  ااسنونں  الھک 

رکےک دورسے اممکل ںیم اہمجت اایتخر یک۔ان یک ادعاد وامشر اک بلطم ہی ہ ہک داین ٹ ٹاالوقایم رسدحںی وبعرٹ
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راہ ہ۔ وہ  وبجمر  رپ  رکےن  اایتخر  ااسنن اہمجت  اکی  دعب  رہ نیت ڈنکیس  رپ ٹ72ںیم  العوقں  ربس لبق ینیطسلف 

ج رےنہ رپ وبجمر ٹنیلم ینیطسلف یھب دورسے اممکل ںیم وطبر اہم5.3ارسایلیئ ےضبق ےک دعب ےس ےل رک اب کت ٹ

ہک ارمیکی کنھت کنیٹ ویپر ررسیچ رٹنیس ےن اینپ روپرٹ ںیم اہک ہک ارمہکی ےس یھب زایدہ اترنیک ونط ٹ ٹںیہ جٹ

الھک ٹ5الھک ہلگنب دیشی ٹ32الھک ےک رقبی اپاتسکین،ٹ11اھبرت ںیم وموجد ںیہ۔روپرٹ ےک اطمقب اھبرت ںیم ٹ

 وموجد ںیہ۔ان ےک اطمقب اھبریت اترنیک ونط یک زیمابین زہار رسی نکنل یھب60زہار اپینیل ہکبج اکی الھک ٹ40

الھک اھبریت میقم ںیہ،اھبریت اترنیک ونط اک دورسا بس ٹ35رکےن واال کلم دحتمہ رعب اامرات ہ اہجں اسڑےھ ٹ

رقتًابی ٹ اہجں  ہ  اپاتسکن  کلم  زیمابن  ڑبا  اطمقب ٹ20ےس  ےک  ںیہ۔روپرٹ  وموجد  ونط  اترنیک  اھبریت  الھک 

الھک ےک گل گھب اھبریت اترنیک ونط وموجد ںیہ۔روپرٹ ےک اطمقب داین رھب ںیم ےنتج یھب ٹ20ارمہکی ںیم یھب

رہٹ ان ںیم  ونط ںیہ  داین رھب ںیم ٹ ٹوسیباں ٹاترنیک  وت  اھبریت ہ۔داھکیاجےئ  ااسنن ٹ6.5صخش  زادئ  رکوڑ ےس 

ٹرجہت رپ وبجمر ںیہ۔ٹ

دصیف ےس زادئ اترنیک ونط 85ربس ےس یھب مک ہ۔18رہ دورسے اترک ونط یک رمع ٹآج ٹداین ںیم ٹ

ویرپ ےس ابرہ درگی اممکل ںیم رہ رہ ںیہ۔زہاراہ اشیم،رعایق،ااغفن اور اپاتسکین اہمجی فلتخم ویریپ وطخں ٹ

 اممکل ٹںیم دیپل ےتلچ،رسدحی ابڑںی الھپےتگن،ےلھک آامسن ےلت بش رسبی رکےت رظن آےت ںیہ۔داین ےک فلتخم

ےک ونط  اترنیک  ب ا ت،ذمیبہ ٹ9ںیم 
عص

 

ت
گنج،یلسن  ںیم  اممکل  اےنپ  وج  ںیہ  ولگ  وہ  ہی  ںیہ  پمیک  وساہمج 

دیشکیگ،ایسیس انتؤ اور اایتمزی ولسک اک اکشر وہےئ اور لقن اکمین رپ وبجمر وہےئ ںیہ۔اترنیک ونط اور آیئ ڈی ٹ

ںیم تحص یک وہسںیتل انزگری ںیہ۔امں اور ےچب یک ٹ ٹاہمجی ےک وپمیکںٹ ٹاورٹ ٹرفایمہ اکاظنمیک ٹوخراک ٹ ٹےیلزیپ ےک ٹ

ی نشین اک وقعمل ااظتنم  ےیلتحص،فلتخم امیبرویں ےس اچبؤ ےک 

ی کس

اسمئ اور الکشمت ربداتش رکےن اک اموحل ٹ،و

۔رتک ونط رجہت ےک اابسب متخ رکان رضوری ہ۔داین ںیم انم،میلعت،اعمیش وقحق اک ظفحت ٹ اجان اچیہٹدیپا ایک

ی اڈنجیا ہ۔ااسنونں ےک وقحق آزادی،ااسنین وقحق، اعمیش اور امسیج ااصنف یک اینبدںی میلست یک ٹوتق اک امہ رتٹ

  ٹاجںیئ۔اترنیک ونط یک افکتل اور احالت یک رتہبی رپ اےنپ ونط وایسپ اک رتہب اظنم انبای اجےئ۔ٹ
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ٹاور اس اک حٹلئسم نیطسلف ٹ ٹٹ-ٹ2

یک ٹ اعم وطر رپ لئسم نیطسلف  رایتس ٹ1948ادتباء ٹاترخی ںیم  یک اجیت ہ ج اغبص ویہصین  ء ےس 

ارسالیئ اک اناپک ووجد ایقم لمع ںیم آای اھت اتمہ ارگ دقیق اگنہ ےس ا س لئسم اک اشمدہہ ایک اجےئ وت اس یک ادتباء وت 

  ابوفلر ےن اکی االعن انہم ےک ذرہعی

 

ز
 م
ج ی

 نیطسلف ٹایس دن وہ یئگ یھت ج وبڑےھ اامعتسر رباطہین ےک اٰیلع دہعدیار

یک میسقت ویہصوینں ےک قح ںیم رکےن ےک ےئل وکحتم رباطہین وک طخ اھکل اھت۔ اس االعن وک االعن ابوفلر ےک انم ٹ

ہی ٹ اور  ہ  اجات  ایک  اید  دعب ٹ1917ونربمہنس2ےس  وفری  ےک  اخہمت  ےک  ہک ج یلہپ گنج میظع  ہ  ابت  یک  ء 

ٹویہصوینں ےن نیطسلف رپ ہضبق یک اھٹن یل یھت۔ٹ

وت اوقام دحتم انم ےس اکم رک ریہ یھت،نیطسلف اک دقمہم شیپ ایک ایگ  اس وتق گیل آف نشین ےک  ہ وج 

ء ےک ٹ1922اعیمل اطوتقں یک اامیء رپ اس دقمہم وک ویہصوینں ےک اقمہلب ںیم زایدہ ذپریایئ احلص ہن وہ اپیئ۔ہنس

ںیم ٹ زئ میسقت اک االعن رک ڈاال۔ےجیتنےک ذرہعی نیطسلف یک اناج181ء ںیم یئن اوقام دحتمہ ےن رقار داد بمن 1947دعب 

ء ںیم ایقم لمع ںیم آ ٹ1948داین رھب ےس ال رک اسبےئ اجےن واےل ویہصوینں ےک ےئل یلعج رایتس ارسالیئ ہنس

یئگ۔ وتق زگرےن ےک اسھت اسھت اوقام دحتمہ ںیم لئسم نیطسلف ہشیمہ اینبدی اسمئ یک رہفتس ںیم اٹپ رپ راہ ٹ

اوقا اس ونعان ےس  اور  ازاں ویہصوینں یک یلعج ٹہ  وک دعب  دادںی وظنمر یک ںیہ نج  رقار  اکی  م دحتمہ ےن یئک 

ٹرایتس ارسالیئ یک اجبن ےس ردی یک وٹرکی ںیم ڈال دای اجات راہ ہ۔

 دحتمہ ےک وینیطسلفں ےک قح ںیم ادقاامتٹ  ٹ-ٹ2.1
ِ
 اوقام

د یک ٹس ٹاوقام دحتمہ ےن زگہتش رقتابی  دوران وینیطسلفں  ادقاام ٹامحتی ںیمٹداہویئں ےک  ےیک ٹت ٹدعتمد 

ان ںیم ٹ یک ٹ1970ںیہ۔  آزبرور  اوقام دحتمہ رنجل ایلبمس ںیم  وک  او  الی  یپ  آزادی نیطسلف  داہیئ ںیم میظنت  یک  ء 

ارسالیئ  ، دانی  ااجزت  یک  اور ٹتیثیح ےس رشتک  دانی  رقار  رایتس  اکی لسن رپتس  وک  ء ںیم میسقت ٹ1948 

واےل وینیطسلفں اک واسپ اےنپ رھگوں وک ولٹ اجےن ےک قح وک میلست ٹ ٹنیطسلف ےک ےجیتن ںیم الوھکں ےبرھگ وہےن
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اوقام دحتمہ ےک ٹیلپ افرم ےس دعتمد رقاردادوں ےک ذرےعی ارسالیئ ےس ٹ اس ےک العوہ  رکان یھب اشلم ہ۔ 

 وبقمہض العےق نج ںیم تیب ادقملس یھب اشلم ہ ، اخیل رکےن اک اطمہبل یھب ایک اجاکچ ہ۔ٹ

و ر یک اجےن وایل السیتم وکلسن یک وہ رقارداد  ٹء ٹ1967بس ےس امہ ونربم ٹان رقاردادوں ںیم ٹ

 

مظ
ںیم 

ہ سج ںیم وینیطسلفں اور رعوبں یک رطف ےس ارسالیئ وک میلست رکےن ےک دبےل ںیم ارسالیئ ےس ان امتم 

اھت۔ ارگہچ ٹ ٹء یک گنج ےک دوران ہضبق رکایل1967العوقں وک اخیل رکےن اک اطمہبل ایک ایگ نج رپ ارسالیئ ےن وجن ٹ

اور االعن ایک اھت ہک ارسالیئ وجن ٹ ء ےس لبق یک رسدحوں رپ ٹ1967ارسالیئ ےن ہی رقارداد رتسمد رکدی یھت 

 ٹےکےیلٹ ٹیھبک واسپ ںیہن اجےئ اگ اتمہ رشمق وٰیطس ںیم رعب ارسالیئ انتزع اور لئسم نیطسلف ےک لقتسم ح

۔ ویکہکن اس ںیم زنیم رباےئ انم اک اوصل شیپ ایک ٹاب یھب ہی رقارداد اکی امہ رفمی ورک یک تیثیح ریتھک ہ

ہ۔ ٹ ٹاحلص ٹ ٹویریپ اممکل یک امحتی یھب ٹ ٹایگ اھت۔ اس رقارداد وک ہن رصف رعب اممکل ہکلب رغمیب وقلحں وصخًاص

اب کت وج یھب اجتوزی شیپ یک اج یکچ ںیہ ٹ ےک ےیل  ٹرشمق وٰیطس ےک اس دریہنی اور ااہتنیئ دیچیپہ ےلئسم وک ح رکےن

ء ںیم وعسدی رعب ےک رفامرنوا رموحم اشہ اخدل ےن ارسالیئ اور نیطسلف یک ٹ2002یک اینبد یہی رقارداد ہ۔ ٹان ٹ

 یک اینبد یھب ایس رقارداد رپ ریھک یئگ یھت۔ٹ اس اسھت اسھت دو آزاد رایوتسں ےک ایقم یک وج وجتزی شیپ یک یئگ یھت، 

اچ درایمن  ےک  ارسالیئ  اور  رعوبں  وٰیطس ںیم  ےک ٹارگہچ رشمق  ابووجد لئسم نیطسلف  ےک  ر وگنجں 

لقتسم ح یک رطف وکیئ امہ شیپ رتف ںیہن وہیئ ہکلب وینیطسلفں رپ ارسایلیئ ملظ و متس ںیم ااضہف وہا ہ۔ اتمہ ٹ

وینیطسلفں یک امحتی اور ارسالیئ یک ذمتم ںیم اوقام دحتمہ ےک ٹیلپ افرم ےس وج رقاردادںی وظنمر یک اجیت ریہ ٹ

  وج اطمابلت ےیک اجےت رہ ںیہ، اوہنں ےن ہن رصف لئسم نیطسلف وک زدنہ راھک ہ ہکلب انںیہ اور ارسالیئ ےس

 یک وہج ےس اعیمل ربادری ںیم وینیطسلفں ےک وقحق ےک ابرے ںیم رتہب آاگیہ اور امحتی ںیم ااضہف وہا ہ۔ٹ

ٹاوقام دحتمہ وینیطسلفں یک الکشمت اور اسمئ اک ذہم دارٹ ٹ -ٹ2.2

دپسچل ابت ہی ہ ہک وینیطسلفں یک وموجدہ الکشمت اور اسمئ اک ذہم دار یھب اوقام دحتمہ اک ادارہ ہ 

ء ںیم نیب االوقایم اقونن ےک امتم اوصولں وک ابالےئ اطق رےتھک وہےئ ٹ1947ویکہکن ایس رنجل ایلبمس ےن ونربم ٹ
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ر ارسالیئ یک وہیدی  رپ  اور اکی ڑکٹے  دو ڑکٹے ےیک ےھت  رقارداد نیطسلف ےک  ایتس ےک ایقم ےک قح ںیم 

وظنمر یک یھت۔ احالہکن نیطسلف ںیم اس وتق یھب وہیدی آابدی اتیلق ںیم یھت اور نیطسلف ریتہ وس ربوسں ےس ٹ

 اس وتق یک ڑبی اطوتقں ےن نج ںیم ارمہکی روس رباطہین اور رفاسن اشلم ٹاعمل رعب اک ہصح الچ آ راہ اھت۔ نکیل

دو اہتیئ ربممان یک امحتی احلص رک ےک ارسالیئ ٹ یلبمس ںیم میسقت نیطسلف ےک قح ںیمٹےھت، اوقام دحتمہ یک رنجل ا

 یھت۔ٹ ےک ایقم یک راہ ومہار یک

ارسالیئ ےک ایقم ےک ٹ اور  دو اہتیئ ربممان یک امحتی ےسیک ٹقحنیطسلف یک میسقت   ںیم رنجل ایلبمس ےک 

ں اور الچل ےک اامعتسل یک ہی اکی درخلاش دااتسن ٹویکمھدابؤ ، د ٹ االوقایم ایستس ںیم وجڑ وتڑ ، ٹنیباحلص یک یئگ، ٹ

ادا ایک۔ اس وتق ینعی ٹ ء ںیم اوقام دحتمہ ےک ربممان یک ٹ1947ہ سج ںیم بس ےس امنایں رکدار ارمہکی ےن 

ارثکتی اک قلعت ویرپ اور الینیط ارمہکی ےس اھت۔ ارمہکی ےن اینپ اطتق وک اامعتسل رکےت وہےئ اوقام دحتمہ یک ٹ

ےک دو اہتیئ ربممان وک اس رقارداد ےک قح ںیم ووٹ ڈاےنل رپ وبجمر ایک۔ اپاتسکن ےک ےلہپ وزری اخرہج ٹرنجل ایلبمس 

یک امحتی رکےن رپ رعب ومفق  امظع دمحم یلع انجح ےن ینیطسلف ےلئسم  اقدئ  اہلل ےن ںیہنج   ٹےک ےیل  ٹرس رفظ 

انمک وجڑ وتڑ اور ذمومم رہشی دواوینں وک وصخیص وطر رپ اوقام دحتمہ اجیھب اھت، اینپ اتکب دحتثی تمعن ںیم اس رش

 ڑبی لیصفت ےس ایبن ایک ہ۔ٹ

اس رقارداد ےک ےجیتن ںیم یئم ٹ1947ونربم ٹ ٹ27 وایل رنجل ایلبمس یک  ء ںیم ٹ1948ء وک وظنمر یک اجےن 

اور رفنت یک ایسی اضف اقمئ وہیئ وج ایھب کت ٹ ارسایلیئ رایتس اقمئ وہیئگ نکیل اس ےس رشمق وٰیطس ںیم گنج 

 ہ۔ رعوبں یک رطف ےس میسقت نیطسلف یک تخس اخمتفل یک یئگ اور ج ارسالیئ ےک ایقم اک االعن ایک ایگ وت ٹاقمئ

ء ٹ1973ء ، ٹ1967ء ، ٹ1956ےک دعب ٹ ٹےک اسھت یہ رعوبں اور ارسالیئ ےک درایمن یلہپ گنج ڑھچ یئگ۔ اس ٹاس

ےسج اوقام دحتمہ یک اکی رقارداد ےن دیپا ایک ٹںیم نیت اور ںیگنج وہںیئ۔ ان بس وگنجں یک وہج لئسم نیطسلف ہ ٹ

اتنجئ ٹ اس ےلصیف ےک  اوقام دحتمہ ےک  اتمرث وہےئ۔  وعام  زایدہ ینیطسلف  وہج ےس بس ےس  یک  اس ےلئسم  اور  اھت۔ 

ٹینیطسلف اب کت تگھب رہ ںیہ۔ٹ
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ٹلئسم نیطسلف ےک ح ےک ےیل اجتوزیٹ ٹٹ-ٹ2.3

ےک درایمن رباپ ہ ہی ضحم زنیم اک ڑگھجا  ٹرسزنیِم رعب رپ اس وتق وج رعمہک رعوبں اور وہیدویں

ںیہن ہکلب رفک و اامین، قح و ابلط اور االسم اور وہیدتی ےک درایمن یلھک گنج ہ، اس ںیم حتف ایب وہےن ےک ٹ

:ٹ
 
 
ی

ٹےیل املسمونں وک درج ذلی واسئ اایتخر رکےن اچہ

ٹدینی امیلعتت رپ لمع ٹٹ۔ ٹ1

املسمونں یک دمد رکےن اور اکرفوں وک الہک رکےن اک ودعہ ایک، اور ٹ ٹاہلل اعتٰیل ےن دعتمد رقآین آایت ںیم

ٹوں ںیم وس دصیف اچس ہ، رفامِن ایہٰل ہ:ٹودعاہلل اےنپ 

ن  َداَمكُّ تن َاقن ن َويَُّثّبِ ُّ
ُك ن ُصُّ وا الّلـَٰه يَنن ُّ ُصُّ ـٓوا ِانن َتنن َ ٰاَمنُّ ـِذْين

َ
 َاّيُّـَها اّل

ٓ
 1يَآ

دمد ٹ” یک  اہلل  مت  ارگ  واول!  اامین  دقم اے  اثتب  اہلل ںیہمت  اور  اگ،  دمد رکے  اہلل اہمتری  وت  ےگ  رکو 

ٹ“ٹرےھک۔

ٹزین رفامای:ٹ

 َ ِمِنين ؤن مُّ ُّ الن َنا نَُصن ا َعلَين
ًّ

 2َوََكَن َحّق

 “مہ رپ ومونمں یک دمد رکان الزم ہ”

ٹاور رفامای:ٹ

ا ۗ ئًّ ـمن َشين هُّ دُّ ن َكين ُّ
ُك ُّّ ا ََل يَضُّ ون قُّ ا َوَتّتَ ون ِبـرُّ  3َوِانن َتصن

 “ٹارگ ربص رکو اور رپزیہاگر نب اجؤ وت ان یک اسزش ںیھمت وکیئ اصقنن ہن دے یگ۔مت ”

 

 ۷:۴۷دمحموسرۃ  ٹ۔۱

 ۴۷:۳۰ارلومٹ ٹ۔۲

ٹ۱۲۰:۳آل رمعانٹٹ۔۳
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ان آایت ںیم اہلل اعتٰیل ےن اےنپ ومنم دنبوں یک دمد رکےن اک ودعہ ایک ہ، اچہ ان ےک دنمش ےنتک ٹ

 اغبل ںیہن آ ٹاطوتقر اور دعتاد ںیم ےنتک زایدہ ویکں ہن وہں، ویکہکن اہلل بس ےس اطوتقر ہ اور اس رپوکیئ اطتقٹ

ارگ ٹ ٹیتکس اور رپزیہاگری ہ،  رپ ااقتستم، ربصولمحت  دی   ، اامین  اچس  و رصنت ےک ےیل اینبدی رشط  حتف  نکیل 

املسمن اس رشط یک اپدنبی رک ںیل اور صلخم وہ رک دِی االسم وک اھتم ںیل وت وکیئ وہج ںیہن ہک اہلل اعتٰیل حتف و رصنت ٹ

ٹاک اانپ ودعہ وپرا ہن رکے۔ٹ

ٹر آتی ںیم اہلل رب ازعلت ےن املسمونں ےک ےبلغ ےک ےیل ھچک رشاطئ ویں ایبن یک ںیہ:ٹاکی اوٹ

مت ںیم ےس وہ ولگ وج اامین الےئ ںیہ، اور کین اامعل رکےت ںیہ، اہلل اعتٰیل ان ےس ودعہ رک ”ٹ

 اکچ ہ ہک ایھن رضور زنیم رپ ہفیلخ انبےئ اگ اسیج ہک ان ولوگں وک ہفیلخ انبای اھت وج ان ےس ےلہپ

ےھت، اور ًانیقی ان ےک ےیل ان ےک اس دی وک وبضمیط ےک اسھت مکحتسم رک ےک امج دے اگ ےسج 

ان ےک ےیل وہ دنسپ رفام اکچ ہ، اور ان ےک اس وخف و رطخہ وک انم و اامن ےس دبل دے اگ۔ 

ٹ“وہ ریمی ابعدت رکےت ںیہ، اور ریمے اسھت یسک وک یھب رشکی ںیہن رہھٹاےت ںیہ۔

ہلل اعتٰیل ےن اےنپ ومنم دنبوں یک دمد رکےن اک ودعہ ایک ہ، اچہ ان ےک دنمش ےنتک ٹان آایت ںیم ا

اطوتقر اور دعتاد ںیم ےنتک زایدہ ویکں ہن وہں،ویکہکن اہلل بس ےس اطوتقر ہ اور اس رپ وکیئ اطتق اغبل ںیہن آ ٹ

، ربصولمحت رپ ااقتستم  اامین، دی  و رصنت ےک ےیل اینبدی رشط اچس  ارگ ٹیتکس، نکیل حتف  اور رپزیہاگری ہ،   

اور صلخم وہ رک دِی االسم وک اھتم ںیل وت وکیئ وہج ںیہن ہک اہلل اعتٰیل حتف ورصنت  املسمن اس رشط یک اپدنبی رک ںیلٹ

ٹاک اانپ ودعہ وپراہن رکے۔ٹ

ٹاکی اور آتی ںیم اہلل رب ازعلت ےن املسمونں ےک ےبلغ ےک ےیل رشاطئ ویں ایبن یک ںیہ:ٹ

لَ  َتخن ِض َكَما اسن َرن ـمن ِِف اَلن ـهُّ ِلَفّنَ َتخن اِِلَاِت َلَيسن ن َوََعِلُّوا الّصَ كُّ ا ِمنن ـون َ ٰاَمنُّ ـِذْين
َ
َف َوَعَد الّلـٰهُّ اّل

ن  ِّمِ ـمن  ـهُّ َلـّنَ ـَبّدِ َوَليُّ ـمن  َلـهُّ َتٰٰض  ارن ـِذى 
َ
اّل ََنُّـمُّ  ِدين ـمن  َلـهُّ  َ َنّ ِ

ّ
َمك َوَليُّ  ْۖ ِلِهـمن َقبن ِِمن   َ ـِذْين

َ
ِد  بَ   اّل عن

ا ۚ   ئًّ َن ِِبن َشين ـون كُّ ِ ُّْشن نَِِنن ََل ي ون دُّ بُّ ا ۚ يَعن نًّ ِفِهـمن َامن  4َخون

 

 ۵۵:۲۴ونلراٹ۔۴
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ہک اںیہن رضور ٹ رکے اہلل ٹ اہلل ےن ان ولوگں ےس ودعہ ایک ہ وج مت ںیم ےس اامین الےئ اور کین لمع ”

کلم یک وکحتم اطع رکے اگ اسیج ہک ان ےس ولہپں وک اطع یک یھت، اور ان ےک ےیل سج دی وک دنسپ ایک ٹ

اگ، رشبہکیط ریمی ٹ دے  دبل  انم ےس  وک  وخف  ان ےک  اہتبل  اور  اگ  دے  رک  رضور مکحتسم  اےس  ہ 

  ٹ“۔ابعدت رکےت رںیہ اور ریمے اسھت یسک وک رشکی ہن رکںیٹ

اہلل اک ومعق اطع ٹاس آتی ںیم  وہ ایھن زنیم یک الختف  ہک  رفامای ہ  ودعہ   اعتٰیل ےن املسمونں ےس 

رفامےئ اگ، ان ےک دی وک وقت و ہبلغ بیصن رکے اگ اور ان ےک وخف و رطخ وک انم و السیتم ںیم دبل دے اگ، ٹ

اور تقیقح ٹ اور وتدیح۔  اامین، لمعِ اصحل  ہی ہ ہک ج ٹنکیل ہی بس ھچک نیت رشاطئ ےک اسھت رشموط ہ۔ 

راہ، انچہچن صویں کت زنیم یک الختف ان ےک ٹ ان یک دمد رکات  املسمن ان رشاطئ رپ وپرا ارتے بت اہلل اعتٰیل 

اپس ریہ، دِی االسم اک وبل ابال راہ اور املسمن لمکم وطر رپ رپانم اور الستم رہ، نکیل وجیہن املسمونں ےن ٹ

اک وسدا رک ایل، اہلل اعتٰیل یکٹ اور وتدیح وک وھچڑ رک رشک ےسیج ومذی  ٹاےنپ اامین  اانپ دانم ایسہ رک ایل  انرفامین رک ےک 

رمض ںیم التبم وہ ےئگ، اہلل اعتٰیل ےن اتدیئ و رصنت واسپ ےل یل اور ان رپ روسایئ اور ذتل ےک ابدل اھچ ےئگ۔ اور ٹ

را رک دںی وت ینیقی وطر رپ ٹاب یھب املسمن اےنپ اشدنار امیض یک رطف ولٹ آںیئ اور آتی ںیم ذموکرہ رشوطں وک وپ

 یک وہ یگ۔ اور اس آتی یک روینش ںیم املسمونں وک ہی ابت ہشیمہ اید رینھک اچیہ ہک افکر رپ ےبلغ اک راہتس ویہ ٹحتف ایہن

وت  راےتس ےس حتف احلص رکےن یک وکشش یک یئگ  اور  ارگ یسک  دای ہ، اےس وھچڑ رک  اہلل اعتٰیل ےن ایبن رک  ہ وج 

ٹ وسا ھچک اہھت ہن آےئ اگ۔ٹذتل و روسایئ ےک

ٹرباویئں ےس رپزیہ ٹٹ۔ ٹ2

اور ان اک ااجنم ہشیمہ ربا وہات ہ، اس ےیل دنمش ےک الخف گنج ٹ رباایئں بس یک بس تبیصم ںیہ 

رکےن ےس ےلہپ ان رباویئں ےک الخف اہجد رکان رضوری ہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اینپ وفج ےک اکی ہپس ٹ

ٹواقص ریض اہلل ہنع وک اکی طخ ںیم اھکل اھت:ٹاسالررضحت دعس نب ایب 

دعب۔۔۔۔۔ ںیم آپ وک اور آپ ےک اسویھتں وک رہ احل ںیم اہلل ےس ڈرےت رےنہ اک مکح داتی وہں، اام”

ویکہکن اہلل اک دنمش ےک الخف بس ےس ڑبا ایھتہراور گنج ںیم بس ےس ڑبی اچل ہ۔ اور ںیم آپ وک اور آپ ٹ
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اک اجمدہ وک مکح اکی  ڈرےت رںیہ، ویکہکن انگہ ٹ ٹیک وفج ےک  زایدہ  اےنپ دنمش ےس یھب  داتی وہں ہک رباویئں ےس 

دنمش ےس زایدہ رطخانک اثتب وہےت ںیہ، اور ہی ابت اید رںیھک ہک املسمن ہشیمہ اس ےیل حتف ایب وہےت رہ ٹ

، اور ارگ ہی ابت ہن وہیت وت مہ ان اک اقمہلب رکےن ےک  اقلب ہن وہےت، ویکہکن ںیہ ہک ان اک دنمش اہلل اک انرفامن اھت، 

امہری دعتاد ان ےس ںیہک مک اور امہری وفیج اطتق ان یک تبسن ںیہک زمکور یھت، وت ارگ آج مہ یھب ایھن یک رطح ٹ

 “رباایئں رکےن گل اجںیئ وت مہ ںیم اور ان ںیم رفق ںیہن رہ اگ، اور ویں وہ مہ رپ حتف احلص رک ںیل ےگ۔

5

ٹ

یئ االخص ےک اسھت اہجد رکںی اور دنمش رپ حتف احلص رکےن یک رغض ٹوت اجمدہی رپ الزم ہ ہک وہ ااہتن

ےس اہلل رب ازعلت ےس دمد بلط رکںی، اور اس ابت وک ہشیمہ ّدمرظن رںیھک ہک اںیہن دو ںیم ےس اکی یکین رہ ٹ

ں ےک ٹاحل ںیم احلص رکین ہ، ای دنمش رپ حتف احلص رک ےک ملعِ االسم دنلب رکان ہ ای اہشدت اپ رک تنج یک وتمعن

ٹزمے ولےنٹ ںیہ۔ٹ

ر وہان ڑپا ٹاچاور ہی ابت یھب اید رںیھک ہک گنجِ ادح ںیم ج املسمونں وک اکی تہب ڑبی آزامشئ ےس دو

اھت وت اس اک بس ان ںیم ےس ضعب یک اجبن ےس روسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص یک انرفامین اک اراکتب رکان اھت، اور ج اوہنں 

ٹاہلل ےن اںیہن ہی وجاب دای اھت: ےن اس آزامشئ رپ ریحت اک ااہظر ایک اھت وت

ن  ِسكُّ ِد َاننفُّ َو ِِمن ِعنن ـمن َانّـٰى ٰهَذا ْۖ قُّلن هُّ تُّ ـَها قُّلن لَين ثن ـمن ّمِ تُّ َبٌة َقدن َاَصبن ِصين ن ّمُّ كُّ  َاَصاَبتن
ٓ
آ  6 َۗاَوَلّمَ

ہی اہکں ےس  وت مت ےنہک ےگل: ےکچٹج ںیھمت اکی ایسی فیلکت یچنہپ ہک مت )افکر وک( اس یسیج دو دنچ اچنہپ ”

ھا ری رطف ےس ہ۔

م

 

ت

ٹ“ٹآ یئگ؟ آپ ہہک دےیجی: ہی وخد 

اور ہی یھب اید رانھک اچیہ ہک گنجِ نینح ںیم ج املسمن اینپ رثکت رپ انزاں وہےئ وت اںیہن تسکش اک ٹ

ٹہنم دانھکی ڑپا، رھپ ج اوہنں ےن اہلل ےس دمد بلط یک وت اںیہن دنمشِ االسم رپ حتف بیصن وہیئ۔ٹ

 

 ،اامتم اولافء یف ریسۃ اافلخلء ٹ۔۵

 

 

 

 ر ی، ہبتکم ااقثلف
ی

 

ض

 

خ
ل

ٹ۱۱۹ء،ریبوت، ص ۱۹۸۲، اخیشل دمحم ا

 ۱۶۵:۳آل رمعانٹٹ۔ ۶
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 اور رباویئں ےس اانتجب رکان اچیہ، زین ابیمہ االتخف اور ہپس اسالر وفج یک انرفامین ےس اجمدہی وک ربکت

ٹیھب انچب اچیہ ج کت وہ اہلل یک انرفامین اک مکح ہن دے، رفامِن ایہٰل ہ: 

الّلـٰهَ  وا  رُّ كُّ َواذن ا  ـون ـتُّ بُّ َفاثن ِفَئةًّ  ـمن  تُّ َلِقين ِاَذا  ـٓوا  ٰاَمنُّ  َ ـِذْين
َ
اّل َاّيُّـَها   

ٓ
َن يَآ ون ِلحُّ تُّفن ن  كُّ

َ
َعّل

َ
ّل ا  ـرًّ َكِثين   )( 

َلـه ون َوَرسُّ الّلـَٰه  وا  عُّ َمَع    ٝ  َوَاِطين الّلـَٰه  ِاّنَ  ا ۚ  ون ِبـرُّ َواصن ن ْۖ  ُّكُّ ِرْين َهَب  َوَتذن ا  َشلُّون َفَتفن ا  َتَناَزعُّون َوََل 
َبَطرًّ  ِدََيِرِهـمن  ِِمن  ا  ون َخَرجُّ  َ ـِذْين

َ
ََكّل ا  ون نُـّ ـون

ُّ
َتك َوََل   )( َ اِبـِرْين ََعن الّصَ َن  ون

ُّ
ّد َويَصُّ اِس  الّنَ َء 

ٓ
ِرَئـآ َوّ ا 

ِل الّلـِٰه    7َسِبين

اے اامین واول!ج مت یسک اخمفل وفج ےس ڑھب اجؤ وت اثتب دقم روہ، اور رثکبت اہلل وک اید رکو، اتہک ”

ںیم ٹ آسپ  اور  روہ،  رکےت  رفامربنداری  یک  روسل  ےک  اس  اور  یک  اہلل  اور  وہ،  احلص  اکایمیب  ںیھمت 

اہلل اعتٰیل ربص ٹاالتخف ہن ٹ اور ربص رکو، ًانیقی  اڑھک اجےئ یگ،  وہا  ھا ری 

م

 

ت

اور  اجؤ ےگ  وہ  ورہن زبدل  رکو 

رکےن واولں ےک اسھت ہ۔ اور ان ولوگں ےسیج ہن ونبوج ارتاےت وہےئ اور ولوگں ںیم وخدامنیئ رکےت 

ٹ“وہےئ اےنپ رھگوں ےس ےلچ اور اہلل یک راہ ےس روےتک ےھت۔

ٹیٹایتر یک ٹوقت ٹٹ۔ ٹ3

ٹاملسمونں وک دونمشں ےک الخف اطتق ایتر رکےن اک مکح دای ایگ ہ، رفامِن ایہٰل ہ:ٹ

ّوَ  ّوَ الّلـِٰه َوَعدُّ َن ِبٖه َعدُّ ون ِهبُّ ن ِل ُتُّ َين
ن

ََبِط اْل ِِمن ّرِ ٍة َوّ ّوَ ن قُّ ـمن ِّمِ تُّ َتَطعن ا اسن ـمن ّمَ ا َلـهُّ ون
ُّ

ن َوَاِعّد ُّ
 8 ُك

اور وھگڑوں وک ایتر ےنھک یک ایتری رکو، سج ٹمت ان ےک اقمےلب ےک ےیل اینپ اطتق ےک ٹ” اطمقب وقت 

ٹ“ٹےس مت اہلل ےک دونمشں اور اےنپ دونمشں وک وخزفدہ رھک وکس۔

اور وفیج ایتری بس اشلم  اطتق ےک اطمقب وقت یک ایتری ںیم ومرث وصنمب دنبی، ونعمی ادعتساد 

ںیہ، ویکہکن دونمشں اک اقمہلب رکےن ےک ےیل بس ےس ےلہپ اینپ وفج وک ایسفنیت اابتعر ےس ایتر رکان رضوری ہ، اور ٹ

 

 ۴۷-۴۵:۸االافنل ٹ۔۷

 ۶۰:۸االافنل ٹ۔۸
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اگ، اور االعےئ ۃملک اہلل اس اک دصقمِ ایحت وہ ٹہی اس وتق وہ اگ ج وفج اک اکی اکی رفد اہلل اک رفامربنداردنبہ وہ ٹ

اگ۔ اترخیِ االسم اےسی وااعقت ےس رھبی ڑپی ہ وج اس ابت یک دلیل ںیہ ہک املسمن ہشیمہ ایس ایسفنیت ادعتساد ٹ

اور دی رپ ااقتستم یک دبوتل حتف ایب وہےت رہ ںیہ، ورہن ان ےک اپس اےنت وفیج واسئ ہن ےھت ےنتج آج ٹ

س وموجد ںیہ، اس ےیل اس دور یک بس ےس امہ رضورت ہی ہ ہک املسمن وفج یک دینی رتتیب اک ٹاملسمونں ےک اپ

ٹاامتہم ایک اجےئ اور اس ےک اسھت اسھت وموجدہ دور ےک اقتوضں ےک اطمقب وفیج ادعتساد یھب احلص یک اجےئ۔ٹ

ٹں ےس رگزیٹاسہقب یطلغٹ ٹٹ۔ٹ4

 رشوع ےس ےل رک اب کت یئک یطلغں اک ٹلئسم نیطسلف ےک افصنمہن ح ےک ےلسلس ںیم املسمونں ےن

اور ااضہف وہا ٹ اور رطخات ںیم  اراکتب ایک ہ نج یک وہج ےس ہی لئسم وجں اک وتں اکٹل وہا ہ ہکلب اس یک ینیگنس 

ہ۔ اب اس ےس ےلہپ ہک وکیئ ڑبی تبیصم واعق وہ املسمونں رپ الزم ہ ہک وہ اسہقب ایطلغں درہاےن ےس رپزیہ ٹ

ٹرکںی۔ٹ

ںیم ےس اکی یطلغ ہی ہ ہک اس رعمےک ںیم املسمونں وک االخص، رقابین اور ذجب اہشدت ٹان یطلغں 

اک رعنہ اگل رک وہیدویں ےس گنج ےک ےیل ااسکای ایگ، ابافلظ درگی ہی گنج االسم یک ٹ ادناز رک ےک ضحم وقتیم  رظن 

اری اور تسکش یک وصرت ںیم اخرط ںیہن ہکلب وقتیم ےک دافع ںیم ڑلی یئگ۔ اس اک ہجیتن املسمونں یک ذتل و وخ

اور ضحم االعےئ ۃملک اہلل یک ٹ اور ذجب اہشدت ےس رساشر وہ رک  اسےنم آای، ورہن ارگ ہی گنج االخص ےک اسھت 

ٹ اس اک ہجیتن ھچک اور وہات۔ٹًانیقیاخرط ڑلی اجیت وت 

رعوبں اور  ایگ  دای  رقار  اک لئسم  رعوبں  ہک لئسم نیطسلف رصف  یئگ  یک  ہی  دورسی یطلغ  وسا ٹ ٹاور  ےک 

دورسے املسمونں وک اس ےس دور راھک ایگ، احالہکن رسزنیِم نیطسلف اسرے املسمونں یک رتشمہک رسزنیم ہ، ٹ

اور دجسمِ اٰیصق داین رھب ےک املسمونں ےک ےیل اسکیں وطر رپ القئِ ارتحام ہ، اور اہیں نج احصب رکام ریض اہلل ٹ

اور اجمدہی اک وخن اہب ہ ان ےک وراثء ضحم ٹ ذا رعوبں وک ہنع 

 

ی رعب ںیہن، ہکلب بس ےک بس املسمن ںیہ، ل 

اچیہ ہک وہ اس ےلئسم ےک  ح ےک ےیل وپرے اعملِ االسم وک اسھت ےل رک ںیلچ، اور اعملِ االسم رپ یھب الزم ہ ہک ٹ

ان ولظم اور  ادا رکے  رکدار  وپر  وک اچبےن ےک ےیل رھب  اول  اےنپ ہلبق  وج ٹوہ  وہ  اھٹ ڑھکا  دمد ےک ےیل  یک  ومں 
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ِ رہ ںیہ
ِ

ٹ۔ٹوہیدویں ےک اظممل یک یکچ ےلت پ

ٹرفامِن ایہٰل ہ:ٹ

َوا  َثاٌق ۗ  ين ّمِ ـمن  َنـهُّ َوَبين ن  ُّ
َنك َبين ٍم  َقون لََعٰ   

َ
ِاَّل  ُّ ُصن الّنَ  ُّ ُّ

ك َفَعلَين  ِ ْين الـّدِ ِِف  ن  ُّ
ُك ون َُصُّ َتنن اسن ـٰهُّ  َوِاِن  لّل

ـٌر  َن َبِصين َملُّون   9ِِبَا َتعن

اعمےلم ںیم دمد بلط رکںی وت مت رپ دمد رکان رضوری ہ وساےئ ان ولوگں ےک ٹاور ارگ وہ مت ےس دینی ٹ”

ٹ“ٹہک مت ںیم اور ان ںیم دہع و امیپن وہ اور اہلل اہمترے بس اکومں وک دھکی راہ ہ۔

ویرنیپ اممکل ےک ٹ اور  ارمہکی  راہ ہ ہک رعب ہشیمہ  اجات  درہاای  ابر  ابر  اب کت  اور یطلغ ےسج  اکی 

زاید ارسایلیئ  روک رک ٹاسےنم  وک ملظ ےس  وہ امگن رکےت ںیہ ہک ہی اممکل اظمل  اور اشدی  روےت ںیہ،  روان  اک  ویتں 

ولعمم ہ ہک صویں ےس ہی اممکل ےبانگہ ولوگں اک ٹ ٹوخبیب ٹ ٹولظمومں اک اسھت دںی ےگ احالہکن رعوبں وک ہی ابت ٹ

اور ا اور اوہنں ےن زمکوروں اک انیج رحام رک راھک ہ،  س یک بس ےس ڑبی دلیل وباینس، ٹلتقِ اعم رک رہ ںیہ، 

اور ااسنتین وسز ولسک یک دبرتی اثمںیل ٹ اور اینچیچ وریغہ ںیہ اہجں الوھکں املسمونں یک لسن یشک یک یئگ  وکوسوا 

اقمئ یک ںیئگ، اس بس ےک ابووجد ان اممکل ےس نیطسلف ےک قح ںیم اتدیئ ورصنت یک ادیم رانھک ینیقی وطر رپ ٹ

ارمہکی اہبدر اک قلعت ہ وت ہی ابت وپری داین اجیتن ہ ہک ارسالیئ یک تشپ انپیہ ٹ ٹابثعِ ریحت ہ! اوراہجں کتٹ

رکےن اور اےس رطخانک اہحلس اور رھب وپر امیل ادماد ایہم رکےن ںیم ارمہکی بس ےس آےگ ہ، ارسالیئ وک ووجد ٹ

یس اور وفیج دمد رکےن واال ٹںیم الےن واال ارمہکی، رھپ اس یک رپورش رکےن واال ارمہکی، رھپ اس یک ااصتقدی، ایس

ارمہکی!  ایک اس ےس ہی وتعق ریھک اج یتکس ہ ہک وہ اس ےلئسم ںیم ااصنف دنسپی ےس اکم ےل اگ؟ اور رعوبں وک ان 

اک قح دالےن ںیم ان اک اسھت دے اگ؟ اس ےیل افکر ےک اسھت دویتس ڑباھےن یک اجبےئ االسیم اممکل ےک اسھت ٹ

ن یک ےبانپہ امیل و ارفادی اطتق ےس افدئہ ااھٹےت وہےئ وہیدویں ےک الخف اےسی ٹاقلعتت رتہب انبےئ اجںیئ اور ا

ٹومرث ادقاامت ےیک اجںیئ ہک وہ ےنٹھگ ےنکیٹ رپ وبجمر وہ اجںیئ۔ٹ

 

ٹ۷۲:۸االافنلٹ۔۹
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اکی اور یطلغ ہی یک یئگ ہک ارسالیئ ےک اسھت انم ذمارکات اک ڈول ڈاال ایگ اور دعتمد ابر اعیمل اطوتقں 

دہوں رپ دطختس یھب وہےئ، نکیل ارسالیئ ےن ہشیمہ دغاری یک اور ان اعمدہوں اک ہنم ٹیک وموجدیگ ںیم یئک انم اعم

ٹڑچاای۔

اور رھپ اکی ولہپ ہی یھب وغر بلط ہ ہک ذمارکات ںیم ہشیمہ ارسالیئ اک ہی اطمہبل راہ ہ ہک ینیطسلف ٹ

اظ اور  وخد اغبص  ارسایلیئ  دںی، ہکبج  رک  دنب  اکرواایئں"  اجراحہن  اور  اک ٹ"دشت دنسپاہن  اور وینیطسلفں  ںیہ،  مل 

ارسالیئ ٹ آات ہ، نکیل   ادقاامت ےک ےجیتن ںیم اسےنم  ایہن ےک افساکہن  اور ٹ ٹوخد ٹ ٹااجتحج  رک ےک  اظرہ  وک ولظمم 

ٹ۔ٹذمارکات اک ڈوھگن راچ رک ہشیمہ داین یک آوھکنں ںیم دوھل وھجےنکن ںیم اکایمب وہ اجات ہ

ارسالیئ ےک اسھت ذمارکات رک ےک وگای مہ ےن ابولاہطس وطر رپ ٹاکی ولہپ ہی یھب ہ ہک اظمل اور اغبص 

زسنیِم نیطسلف رپ وہیدویں اک قح میلست رک ایل ہ، احالہکن وہ وت ابرہ ےس آ رک اور رعوبں ےس ان یک زںینیم نیھچ رک ٹ

ٹاہیں آابد وہےئ ںیہ، وت ان ےس ذمارکات سک انب رپ ےیک اجںیئ۔ٹ

ذا انم ذمارکات یک اجبےئ ارسالیئ

 

ی  بیہہتن  اور اس یک تشپ انپیہ رکےن واولں وک اصف وظفلں ںیم ل 

رک دینی اچیہ ہک رسزنیم نیطسلف یک اکی ابتشل رپ یھب ان اک وکیئ قح ںیہن ہ، اور ج کت وہ وبقمہض العوقں ٹ

 وک اخیل ںیہن رکےت اور ریمعت دشہ وہیدی ویتسبں وک متخ ںیہن رکےت، اور ج کت وپرے تیب ادقملس ےس وہیدی

ٹلکن ںیہن اجےتبت کت ان ےس ذمارکات اننکمم ںیہ۔ٹ

اہیں ومالان دیس اوب االٰیلع ومدودی رموحم یک اکی تہب امہ رحتریاک اابتقس شیپ رکان ومزوں ولعمم وہات 

ٹہ سج ںیم اوہنں ےن لئسم نیطسلف اک وادح نکمم ح وجتزی ایک اھت۔ ومالان رموحم ےتھکل ںیہ:ٹ

یک افحتظ اک ںیہن ہ۔ دجسمِ اٰیصق وفحمظ ںیہن وہ یتکس ج کت تیب  ٹاٰیصقٹ ٹالص لئسم ضحم دجسمِ ٹ

ادقملس وہیدویں ےک ےضبق ںیم ہ اور وخد تیب ادقملس یھب وفحمظ ںیہن وہ اتکس ج کت نیطسلف رپ وہیدی اقضب ٹ

ےن اک ہ اور اس اک دیساھ اور اصف ٹےس نیطسلف وک آزاد رکا ٹطلست ٹ ٹںیہ۔ اس ےیل الص لئسم وہیدویں ےک اغابصہن

ح ہی ہ ہک االعن ابوفلر ےس ےلہپ وج وہیدی نیطسلف ںیم آابد ےھت رصف ویہ واہں رےنہ اک قح رےتھک ںیہ، ابیق ٹ

اور الےئ ےئگ ںیہ، ایھن واسپ اجان اچیہ۔ ان 1917ےنتج وہیدی ٹ ء ےک دعب ےس اب کت واہں ابرہ ےس آےئ 
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ےک ذرےعی ےس اکی دورسی وقم ےک ونط وک زربدیتس اانپ وقیم ونط انبای، رھپ اےس  ٹولوگں ےن اسزش اور ربج و ملظ

وقیم رایتس ںیم دبتلی ایک اور اس ےک دعب وتعیس ےک اجراحہن وصنمےب انب رک آس اپس ےک العوقں رپ ہضبق رکےن ٹ

 رپالعہین ہی ھکل دای ہک سک سک ٹاک ہن رصف ًالمع اکی ہن متخ وہےن واال ہلسلس رشوع رک دای ہکلب اینپ اپرٹنمیل یک اشیپین

کلم وک وہ اینپ اس اجرتیح اک اشنہن انبان اچےتہ ںیہ۔ ایسی اکی یلھک یلھک اجرح رایتس اک ووجد اجبےئ وخد اکی جم ٹ

اور نیب االوقایم انم ےک ےیل رطخہ ہ، اور اعمل االسیم ےک ےیل اس ےس یھب ڑبھ رک وہ اس انب رپ رطخہ ہ ہک اس 

اداروں اک دہف املسمونں ےک اقمامِت دقمہس ںیہ۔ اب اس رایتس اک ووجد ربداتش ںیہن ایک اج ٹےک ان اجراحہن ٹ

اتکس۔ اس وک متخ وہان اچیہ۔ نیطسلف ےک الص ابدنشوں یک اکی وہمجری رایتس یننب اچیہ سج ںیم کلم ےک ٹ

ں اور ابرہ ےس آےئ ٹرپاےن وہیدی ابدنشوں وک یھب رعب املسمونں اور اسیعویئں یک رطح رہشی وقحق احلص وہ

وہےئ ان اغوبصں وک لکن اجان اچیہ وج زربدیتس اس کلم وکاانپ وقیم ونط اوررھپ وقیم رایتس انبےن ےک رمبکت ٹ

ٹوہےئ ںیہ۔ٹ

اس ےک وسا نیطسلف ےک ےلئسم اک وکیئ ح ںیہن ہ۔ راہ ارمہکی وج اانپ ریمض وہیدویں ےک اہھت رنہ رھک ٹ

 اطق رھک رک ان اغوبصں یک امحتی رک راہ ہ وت اب وتق آ ایگ ہ ہک امتم داین ٹرک اور امتم االخیق اوصولں وک ابالےئ

ےک املسمن اس وک اصف اصف ربخدار رک دںی ہک ارگ اس یک ہی روش ایس رطح اجری ریہ وت روےئ زنیم رپ اکی ٹ

اےس وہیدویں یک ٹ ٹاملسمن یھب وہ ااسی ہن اپےئ اگ سج ےک دل ںیم ریخ اگسیل ابیق رہ اجےئ۔ اب وہ ہلصیف رک ےل ہکٹ

امحتی ںیم اہکں کت اجان ہ۔ٹ

10

 

  

 

ٹ۳۰۶وہیدتی رقآن یک روینش ںیم، دیس اوب االٰیلع ومدودؒی ،رتامجن ارقلآن،الوہر۔ص  ٹ۔ٹ۱۰
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ٹاعمل ریگ وابیئ ارماض اک لئسمٹٹ ٹ-ٹ3

دعتمی ارماض ںیم اعریگمل وابںیئ بس ےس ربی وصرت احل دیپا رکیت ںیہ۔ ج اکی واب یسک کلم یک 

دای اجات ہ۔ دعتمی ٹ واب رقار دے  اےس ریمس وطر رپ اعریگمل  وت  اپر رکیت ہ  وک  دونں ےس رسدحوں  ان  ارماض 

اھت نکیل ٹ رکات  ایک  زگارا  رپ  اکشر  وہ  ایسی ٹ ٹ10ااسنن ےک اسھت ںیہ ج  اانپےن ےس  زدنیگ  زریع  ربس لبق  زہار 

آابدایں ووجد ںیم آںیئ نج ںیم وابؤں اک ااکمن ڑبھ ایگ۔ ریلمای، ویٹربولکسس )یٹ یب(، ذجام، اولفنزنئا، کچیچ اور ٹ

اور دورسے رہشوں ےک اسھت اجتریت ٹدرگی یلہپ ابر اس دور ںیم ںیلیھپ ۔ااسنن انتج دمتین وہات ایگ، رہش ریمعت رکات 

 راےتس انبات، اور ان ےس ںیگنج رکات ایگ، اعریگمل وابؤں ےک ااکمانت اےنت ڑبےتھ ےئگ۔ٹ

واب وکوڈ ٹ2019 وایل  اوارخ ںیم رظنم اعم رپ آےن  ےس اس ےلئسم یک ینیگنس اور دشت رھپ ےس اسےنم  ٹ19-ء ےک 

ٹہ۔ رکفِ االسیم ےک امرہی ےک ےیل ہی لئسم یئک اابتعرات ےس وغر و رکف اک اقتمیض ہ۔ ٹآیئ  

اکی وت اس یک روک اھتم ےک ےیل دحتمہ نیب االوقایم اکووشں یک رضورت ہ سج ےک ےیل امتم اممکل وک لم 

ٹیئ ےنیل یک رضورت ہ۔ٹےیل االسیم امیلعتت اور وصخًاص ریست ہبیط ےس رہ امنرک اکم رکےن یک رضورت ہ۔ اس ےک 

ااجرگ رکےن یک رضورتٹ وک  ااکحم   واب ےک وحاےل ےس اخص رشیع  ہک  ہی  اس ےک العج  ٹہ سج ںیمٹ ٹدورسے 

ٹ  ٹمنج ےنیل واےل اسمئ اور یہقف وصروتں یک واضتح اشلم ہ۔ٹاعمےجل ےس ےل رک درگی اایتحیط دتاریب اور ان ےک ےجیتن ںیم ٹ

ٹ

ٹوخد آزامیئٹ

ٹ۔دےئجی  ٹاترنیک ونط ےک ےلئسم رپ روینش ڈاےیل اور اس ےک ح ےک ےیل اجتوزی  .1

 لئسم نیطسلف ےک ح ےک ےیل اوقام دحتمہ ےک رکدار رپ روینش ڈاےیل۔ٹ .2

ٹاعمل ریگ وابؤں ےس ےنٹمن ےک ےیل االسیم امیلعتت یک روینش ںیم الہحئ لمع شیپ ےیجیک۔ .3
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 وین اک اعترفٹ

وج ٹ ٹآافقٹدرتقیقح ٹدقار ٹاٹاالخق ٹ ًالثم:  ٹیہٹوہےتٹرتشمہک ٹ ٹیمٹاور ذمابہ ٹامتم اقثوتفں ٹاوصل وہےت یہ 

نکیل  ضعب اعمرشوں یم رکفی االتخف ےک ابثع  ۔ٹوریغہٹ یٹ، وافدارٹ ٹیٹدتنارٹیٹ، دٹ یٹ، ارتحام ، ذہم دارٹ ٹیٹآزادٹااصنف ، 

اور  داری رکان  اپس  ک  ادقار  االخق  پ  االتخف واضتد یھب وہات ےہ۔ ومجمیع وطر  ادقار ک ضعب زجایئت یم  االخق 

ٹاعمرشے وک ان االخق اوصولں ک روینش یم الچان وموجدہ دور ےک امہ اسمئ یم ےس اکی امہ  ہلئسم ےہ۔ 

وکٹ داین  امہ جنلیچ ےہ۔    ملسم  اکی  وک القح اسمئ ےس انٹمن   ادقار  االخق  ان یم  ےہ  اک اسانم   نج زجنلیچ 

االسم ک اوصیل  دافع  امتم ولہپؤں ےک ےیل  ی  ، یستس  وہ اعمرشت وہ، اجترت  وخاہ   اعمرشت زدنیگ ےک امتم  ولہپ 

این دقری، یسس اور رگوہ دقری تہب زیدہ  اتمرث دہایت وموجد یہ ۔   اعیمل احالت ےک دبےنل ےس ملسم داین ک اخدنٹ

اس وین یمٹ اجراہ ےہ۔  ہی جنلیچ زمدی ڑباتھ  دن دبن  اور  و  ٹآپ ٹ ٹوہئ یہ   ادقاراور یسس  االخق  زدنیگ ک  اخدناین 

ٹےگ۔ٹ ٹاطمہعل رکیٹرگوہ ادقار زین یمی ک آزادی ک وہج ےس اتمرثہ ادقار  ےس قلعتم  ٹ

ٹوین ےکاقمصٹ

ٹادیم ےہ ہک اس وین ےک اطمہعل ےک دعب آپ اس اقلب وہ اجںیئ ےگ ہکٹ ٹیمہٹ

ٹاالسم ک االخق ادقار ےک وصترےس وافق وہںیکس۔ٹ .1

ٹاعمرشت اور االخق ادقار ےس اعتمرف وہںیکس۔ٹ .2

ٹاالسم یستس ک االخق دقروں ےس وافق وہںیکس۔ٹ .3

 اعمش اور اجترت ادقار ےس واتیفق احلص رکںیکس۔ٹ .4
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ٹار اک ینبدی وصترٹاالخق ادقٹٹ۔ٹ1

اور قلخ اس تلصخ ٹ ٹقلخ کٹ ااہظر رکےت ٹ ٹیمٹ ٹاک انم ےہ سج اک مہ روز رمہ زدنیگٹ ٹیٹروٹ ٹیٹعمج االخق ےہ 

دقر ےس رماد میپہن وہات ےہ ینعی وہ االخق میپن  وج یسک اعمرشے یم ہقفتم وطر پ میلست رکےیل اجےتیہ وہ  ٹ ٹ۔ٹیہٹ

 اور اعمرشتٹ ٹیٹارفنادٹیہ وج ٹ ٹ میپنٹاالخقٹاالخق ادقار ےس رماد وہ ٹ ٹوگیٹ ٹاس اعمرشے ےک االخق ادقار الہکےت یہ۔ٹ

ٹ۔ٹےت یہٹحطس پ الوگ وہٹ

ٹرہ اعمرشے یم الوگ وہےت یہ؟ٹ ٹیک االخق ادقارٹٹ۔ٹ1.1

وج ٹ ٹآافقٹدرتقیقح ٹدقار ٹاٹاالخق ٹ ًالثم:  ٹیہٹوہےتٹرتشمہک ٹ ٹیمٹاور ذمابہ ٹامتم اقثوتفں ٹاوصل وہےت یہ 

وریغہ نکیل  ضعب اعمرشوں یم رکفی االتخف   یٹدتنارٹیٹ، دٹ یٹ، وافدارٹ یٹدتنارٹیٹ، دٹ ٹیٹ، ارتحام ، ذہم دارٹ یٹااصنف ، آزادٹ

امتم  ااھٹان  ظح  داینوی وتمعنں ےس  واضتد یھب وہات ےہ۔ ًالثم  االتخف  ادقار ک ضعب زجایئت یم  االخق  ےک ابثع 

اعمرشوں یم میلست یک اجات ےہ ہک اس داین ک وتمعنں ےس ااسنن وک دیفتسم وہان اچےیہ نکیل االسم یم ان وتمعنں ےک 

دی ایگ ےہ انچہچن االسم ن الحل و رحام اک وصتر دے دی اتب ٹ ٹےل ےس اکی دح رقمر ک یئگ ےہ اور اخص رطہقی اکر ٹوحاٹ

ٹےہ سج ک رو ےس الحل زیچوں ےس افدئہ ااھٹی اجاتکس ےہ اور رحام زیچوں وک وھچڑان رضوری ےہ۔ٹ

و وعرت ےک اسموی وقحق ک ےہ۔ رمدو وعرت ےک اسمٹ ٹ ویہن وقحق ےس رماد اس ک دورسی اثمل رمد 

الدی اعمرشوں یم رہ رطح ک رباربی ےہ بج ہک االسم یم اس ےس رماد ”رمد اور وعرت ےک االسم یم ےط 

دشہ وقحق“  یہ اہتبل رمدووعرت وک ان ےک ےط دشہ وقحق ک رفامہ اسمویہن وہیگ۔ رمد و وعرت وک ان ےک ےط 

اگ۔  اس رطح ااسنن ک آزادی  اک رظنہی یھب اکی آافق دقر ےہ نکیل اک ظفحت اسمویہن وطر پ احلص وہٹوقحق ٹ ٹدشہ ٹ

ٹفلتخم اعمرشوں یم اس ک ریبعت یم ی زجایئت یم االتخف وہاتکس ےہ۔ٹ
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اس ےس ہی ولعمم وہا ہک رہ اعمرشے یم ھچک ہن ھچک االخق دقری وموجد وہت یہ سج ک اپدنبی رہ احل 

دوں پ ان ک دحود و ویقد ی رشائ اورزجایئت یم االتخف وہاجات ےہسج ک وہج یم رضوری وہت ےہ اہتبل رکفی ینبٹ

ٹےس اعمرشوں ک اقثتف یم االتخف یمہ رظن آات ےہ۔ٹ

ٹیٹدقرٹ ٹاالخقٹ ٹقلطمٹ۔ٹ1.2

یہٹ ٹیٹدقرٹ ٹاالخقٹضعب ٹ وہت  یھب  دشہ  میلست  یم  اعمرشے  رہ  پ  وطر  وقم  ٹقلطم  یتہجکی،  یلم  ًالثم 

ظفحت،ااھچئ اور ربائ اک رظنہی وریغہ۔ ہی ادقار امتم اعمرشوں یم میلست ک اجت یہ، وگی ہی آافق دقری یہ۔ االسم 

اعمل ریگ ولہپ راتھک ےہ نکیل اس ےک ابووجد ہی آافق دقری   اک وصتر وقتیم وچہکن رغجاایفئ دحود اک اقئ ںیہن ےہ ہکلب وہٹ

ٹم یم یھب میلست دشہ یہ۔ٹاالسٹ

ٹاالسم ک االخق ادقارٹٹ۔ٹ2

االسم ک االخق ادقار اک اطمہعل اکی وطلی وموضع ایخل یکاجات ےہ سج ک وہج ہی ےہ ہک االسم ینبدی 

وطر پ االخق ک یلعت پ زور داتی ےہ اور امتم ابعدات ےک لمکم اظنم وک یھب وطبر اکی یقلخ تفص ےک میلست رکات ےہ 

ٹ وقتی اہکاجات ےہ۔ سجٹ

وت ٹ اجےئ  یک  اطمہعل  اک  وک  رفانیم  ےک  ملسو هيلع هللا ىلص  آپ  زابن ٹاک ٹدل ٹانچہچن  رہچے ٹک ٹولخص،  ک اھٹمس، 

و وتلک، وخش یقلخٹ ٹ،ٹاچسئٹ،ٹرکسماہٹ و لمحت، انقتع  درزگر، ربص  و  ونازٹ ٹربداتش، وفع   یٹو ااسکنرٹ ٹیٹاعزجٹ ٹ،ٹیٹو امہمن 

ٹہ ک یلعت ےہ۔ٹاالخق ٹک یلعت  درالص ٹ اواصف ٹ سیجٹ

 قآن و تنس یم یبن دشہ االخق دقریٹٹ۔ٹ2.1

ِِلُتَِمَم  ’’ ٹ: ٹہکٹ یٹن رفامٹروسل اہللملسو هيلع هللا ىلص  ٹکت ہک ٹ ںٹہیٹ یٹاقمم اطع رفامٹ یٹاالسم ن االخِق ہنسح وکدنلب تٹ بُِعْثُت 
اَِلَْخاَلقِ  االسم ےس ےلہپ االخق ۔ ٹوںٹدٹرکٹ ٹیمکتٹ ٹاتہک االخق ہنسح کٹ ٹوہ ںٹ ٹایگٹ ٹاس ےئل وعبمث یکٹ ٹیمٹ ٹینعیٹ‘‘ ٹَمَکارَِم 
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ادقار ک  ٹےک اطمقب االخقٹ ٹزدنیگٹ دحمود اعم رشتٹاینپ ٹہکلب رہ وقم  ھتٹ ٹوہئٹ ٹںیہنٹ ٹیمکتٹ ٹکٹےھت نکیل ان وت وموجد ٹ ہنسح 

اوروج اخیمں االخق ےک دقمی وصتر ایگٹ ٹجیھبٹک یمکت ےک ےیل ٹاالخق ٹاےھچٹوک ٹ ٹملسو هيلع هللا ىلص ٹپٹاپس داری رکت ھت۔ نکیل آٹ

ٹن متخ رکدی۔ٹ ملسو هيلع هللا ىلصٹآپٹیم وموجد ںیھت ان وک 

ٹاالسم ک االخق ادقار اک اطمہعل رکن ےک ےیل مہ قآن و تنس ک امیلعتت اک رصتخم اجزئہ ےتیل یہ:ٹ

یم االخق ٹ ااسنن وہ ےہ وجٹ یٹےس تہبٹ ٹہک مت یمٹ ٹیٹوہے رفامٹ تیٹن االخق پ زور دٹروسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص ٹ •

ٹ۔ٹےہٹااھچٹبس ےس ٹ

قآن رکمی یم  ٹاشلم ےہ سیجٹ ٹف رکان االخق یمٹوک اعمٹ ٹںٹیطلغٹ ٹربداتش رکان اور دورسوں کٹ ٹصغٹ •

۔ٹ ٹاہلل اعتیلٹ اراشد ےہ  پ( درزگر  ٹںٹیطلغٹ ٹاور ولوگں ےس )ان کٹ ٹصغ طبض رکن واےل یہٹ ٹ”اورٹاک 

ٹ۔“ٹرکن واےل یہٹ

 ؟ بنٹ ٹیہٹ ٹاالخق ےک اابتعر ےس تہب ےہ“ االخق یکٹ ٹتہب وہ ےہ وج مت یمٹ ٹابمرہک ےہ ”مت یمٹ ٹیٹدحٹ •

 اگیلٹ ٹیہمتٹ ٹےہ ہک وکئٹ ٹہیٹ ٹ“االخقٹیٹوہےئ رفامٹ ٹتیٹدٹ ٹتیبٹ ٹواہل وملس ن االخق کٹ ٹاہلل یلعٹ ٹلصٹ ٹمیٹرکٹ

وت مت وجاب یمٹ دو ٹ ٹدے  داع  دو وج  ٹہکلب داعٹ ٹےس ںیہنٹ ٹاک وجاب اگیلٹ ٹاگیلٹ ٹینعیٹاس وک  اور اےھچ اافلظ ےس 

رکو وج مت  ٹنٹیبٹ ٹاور ااھچئٹ ٹیٹعتٹ ٹرکے مت اس کٹ ٹدب وخئٹ ٹیٹاس وک ااھچ وہک وج اہمترٹربا ےہک مت ٹ ٹیہمتٹ

 رکے مت اےس اعمف رک دو۔ٹ دتٹیٹےس زٹ

ٹیٹدقرٹ ٹاالخقٹ ٹکٹ ٹتسٹیسٹ ٹاالسمٹٹ۔ٹ3

کٹ ٹتسٹیسٹ ٹاالسمٹ کٹ ٹووکحتم  اس  اک رس ہمشچ  ک وقومں ٹ ٹیٹدورسٹ ٹکٹ ٹداینٹ، ٹیہٹ ٹادقارٹ ٹاالخقٹ ٹامتم اطوتقں 

وقت  ٹعیٹےک ذرٹ ٹاالسم االخق ادقار ٹ۔ ٹ ٹؤ ںیہن ےہٹلیھپٹاکٹ ٹہیٹاور رسامٹ ٹیسٹک وتٹاطتق ٹ ٹپٹ ٹدٹینبٹ ٹووکحتم کٹ ٹتسٹیسٹ ٹرطح ٹ

 کٹ ٹتسٹیٹرکات ےہ رٹ ٹوہفمم یپٹ ٹادتقار اک یحصٹ ٹ۔ٹراہتس پ اگل ات ےہ اور ان ےک طلغ اامعتسل ےس رواتک ےہٹ ٹوک یحصٹ ٹہیٹاور رسامٹ

دوتسر ےہ ہک اطتق ےک احلص وہن ےس ےلہپ وعام  ٹہیٹاک ٹ ٹتسٹیسٹ ٹیٹوٹ ٹداینٹ۔ ٹوکروانش س رکاات ےہٹ ٹےس داینٹ ٹریٹوصتٹ ٹقیقحٹ
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رہ وخاشہ اک ارتحام  ٹیٹاجات ےہ ہک مہ اہمترٹ ٹیٹدالٹ ٹیقیٹ ٹہیٹ ٹاںیہنٹ ٹرٹاجات ےہ اوٹ ٹودعہ رکیلٹ ٹےس رہ مسق اک االخقٹ ٹیٹاانلس او راعٹ

لص وہاجن ےک دعب ااسنن رہ وہ اکم رکات ےہ وج وہ اچاتہ ےگ اور وج ھچک مت اچوہےگ وہ وہاگ رگم اطتق و وقت احٹ ٹیٹرکٹ

 رکات ےہ۔ ’’ّیسدٹ ٹیپٹ ٹمٹوہفمٹ ٹاک یحصٹ ٹتسٹےہ رگم االسم یسٹ ٹےب سب ولھکان نب رک رہ اجتٹ ٹاس ےک اہھت یمٹ ٹیٹےہ اور راعٹ

م‘‘ٹ

ھ
م

 اخد
ِ
ےہ وہ وقم اک احمظف و اپابسن اور  ٹابگ ڈور سج ےک اہھت یمٹ ٹوقم کٹ ٹینعیٹوقم اک رسدار وقم اک اخدم ےہ ٹ ٹینعیٹاوقلم

۔ ان اک اامعتسل وہ اطع رفامےئ یہٹ ٹراتٹن اس وک ایتخٹ ٹرکےکس۔ اہلل اعتیلٹ ٹےہ ہن ہک امکل ہک وہ وج اچےہ نم امینٹ ٹانیمٹ

ٹ ٹی ٹرکاتکس۔ ’’وارممھ وشرٹ ٹںیہنٹ ٹوشمرے ےک یغبٹ ٹےکٹوقم ٹ

ب 

ٹ

ی 

م‘‘ٹ

ھ

 

ن

اک رہ ے ٹرشٹاعمٹاالسم ٹ ٹینعیٹاس رطح ےس رہ ااسنن ٹ ٹ

ن وقم ؓ  یٹصٹرضحت اوبرکب ٹرکےکس۔  ٹپاس وک ہیبنتٹ ٹدب ونعاینٹ ٹراتھک ےہ ہک وہ وقم ےک رسدار کٹ ٹرٹرجٔات و ایتخٹ ٹہیٹرفد ٹ

اراشد رفامٹ ٹےتیلٹ ٹےس عیبٹ اپٹ ٹ:ارگ مت ےھجم رصاِط یقتسمٹہکٹ ٹیٹوتق  ڑیٹاھ راہتس ایتخر  ٹارگ یمٹ ٹاور ٹ ٹاابتع رکوٹ ٹیٹوت یمٹ ٹؤٹپ 

ٹرکدو۔ٹ اھٹوت ےھجم یسٹرکوں ٹ

ےہ بج  ٹاتیٹےہ، اہجد اک مکح اس وتق دٹرکاتٹ ٹدئٹاعٹ ٹںٹیٹاپدنبٹتخس ٹاالسم ٹ ٹاطتق ےک اامعتسل پ یھبٹاس رطح ٹ

کٹ ٹ،ٹٹم اجںیئٹ ٹیٹدقرٹ ٹاالخقٹاور ٹ ٹاجن ےگل ٹ ٹکٹ ٹےب رحتمٹ ٹکٹ ٹاحمرم رشیعٹ و ابعدت  ٹرمکحاینٹ ٹملظ  وہ اجےئ، اسمدج 

 اتیٹااجزت دٹ وقت ےک اامعتسل کٹےک افنذ ےک ےیل اور دعل و ااصنف ٹاخےمت االسم ملظ ےک ٹ۔  ن ےگلٹاجٹ یٹاگوہں وک ڈاھٹ

ن رضحت ۔ روسل رکمی ملسو هيلع هللا ىلصٹاچرہ ںیہنٹ ےک اسھت اسھت نج پ لمع ےک یغبٹرشائ اور اپدنبویں ان  ےہ رگم وہ یھبٹ

وک تہب  ٹولوگںٹ: مت ٹدیٹ ٹتٹیٹدہاٹ ٹلیٹوت ان وک دنمرہج ذٹ ٹیٹمہم پ رواہن رفامٹ ٹرکشل رصبہ کٹ ٹکیٹاٹ ٹیمٹ ٹامتحتٹ ٹکٹ ٹ ٹنب احرؓثٹ ٹدیٹزٹ

اٹ اور اعمدب یمٹؤٹےگ وج رگاجٹ ٹیلمٹ ٹسیٹےس ولگ  اور  ٹوہں ےگ۔ربخدار ان وک ہن یھچٹ ٹوگہش یشنٹ ٹں  ان، وعروتں وچبں 

ں اطتق ےک اامعتسل پ ینتج ۔ ہیٹوبڑوھں وک لتق ہن رکان، وج ولتار ڈال دے اس پاہھت ہن ااھٹ ان، دروتخں وک تم اک نٹٹ

ادقار یہ نج ک ےب رحتم رکن ک االسم  ٹاپدنبیں آپ ملسو هيلع هللا ىلص ن اعدئ رفامئ یہ  ہی احتل گنج وانم ک االخقٹ

ٹااجزت ںیہن داتی۔ 
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اطتق  یٹن اسرٹ اجراہ ےہ اور ااسنن اک اظمرہہ یکٹ اور یمیہبٹ ٹدردنیگٹ اطتق ےک اامعتسل یمٹدور یم  ٹوموجدہ  ٹ

 رےتھک اور وج ولظمم اور اظمل اک رفق ںیہنٹ ٹںیہنٹ ٹیمتٹ ٹاقملت کٹ ٹےہ وج اقملت اور ریغٹ ٹیٹےک رپسد رکدٹ ٹروںٹیھتہٹ ٹمٹیٹان اٹ

 گنج ےک اطمقب اخمفل   ٹہیٹرظنٹ ٹدیٹہکلب دجٹ ٹاجےت یہٹومت ےک اھگٹ ات ٹ ٹآرک وبڑےھ،ےچب،ھبسٹ ٹزد یمٹ ٹےتھجمس، نج کٹ

 یٹنج پ وہ ابمبرٹ ٹیہٹ ٹاس ےک رہش رمازک اابسب شیعمٹ ٹںٹیٹآابدٹ ٹہکلب اس کٹ ٹںیہنٹ ٹگنج یمٹ ٹانٹالص اطتق دیمٹ ٹکٹ

ٹڈاےنل پ وبجمر وہاجات ےہ۔ٹ رپسٹےہ اور وہ  ٹاتیٹگنت رکدٹ تٹےک ےئل رعہص  یحٹ رکےک ینغٹ

ٹاالخقٹ ٹاور اجترتٹ ٹاعمشٹ۔ٹ3.1

اعمش، ٹ ٹہی اکرظنٹ ٹوموجدہ ٹ ٹاورٹےہ ٹاھجمس اجات ٹااسس ٹ ٹاظنم کٹ ٹسٹاعمش وک اےنپ لک ےک یسٹ ٹوصتِرٹیم ٹ ٹدور احرض ٹ ٹ

وہ ٹ ٹہیٹےہ ٹ ٹیٹےک امتم وبعشں پ احوٹ ٹااسنینٹ ٹتٹیحٹ ٹاابسبِ وہج ےہ ہک 

 

ش
مع

ٹی ٹ

 

 رٹایتخٹ ٹہقیٹےئل رہ نکمم رطٹ ٹےکٹہضبق ٹپ ٹ ٹت

وہ اجزئ وہ ٹ ٹرکےت یہٹ و ااصنف پ، وخاہ اس ےک ےئل قح فلتٹ ٹیٹملظ پ وہٹ ٹدٹینبٹ ٹاناجزئ، اس کٹ ٹیٹوخاہ   یٹڑپے ٹ ٹرکینٹ ٹدعل 

 لیھپٹ ٹیمٹ ٹ۔ داینٹوکشش رکےت یہٹ ٹنکمم ٹرہ ٹ ٹاجےئ، رہب وصرت وہ اےس احلص رکن کٹ ٹیکٹاحلص ٹ ٹعیٹبصغ ےک ذرٹ

وار  ٹاٹیپٹ ٹاعمش کٹ ٹہی رظنٹطلغ ٹ ٹبس اسٹ،ٹشکمشک ٹ ٹاابسب ِ شیعم پ ےضبق ک ٹاور ٹگنج ٹ ٹرسامےئ کٹاعمش دعم وتازن، ٹ ٹوہئٹ

دردٹ ٹااسنینٹرہ ومڑ پ ٹقار دے رک ٹوک ابلط ٹ ٹہیٹرگم االسم ن اعمش ےک اس طلغ رظنٹ ٹیہٹ
م
ےک اور ااسنن ٹاک قبس دی ٹ ٹیٹہ

ادقار ےس مہ آگنہ اور ااسنین ووجد ےک ےیل رتمح اک ببس  ٹاالخقٹ ٹ اکی ااسی وصتر دی وج رہ رطح ےس ایلعٹاعمش اکٹےیل ٹ

ٹےہ۔ 

نج ےس  ٹیٹوک اناجزئ قار دٹ ٹںٹقیٹوصحل ےس رواک اور ان امتم رطٹ ٹہقی ن ااسنن وک رسامےئ ےک طلغ رطٹ ٹاالسمٹ

کٹ ٹکیٹاٹ ٹیسکٹہی ٹرسامٹ دورسوں  اور  ےہ  اجات  ن ٹ ٹ۔ٹےہٹ ٹوہتٹ ٹقح فلتٹ ٹاقمم پرک  و صاقت ےک اصمرف اس  زوکۃ 

اور ٹ وک ٹاعتمرف رکواےئ  پ ٹدوتل  وطر  قاردٹریغ رشموط  وسدٹ ٹم ٹاالسٹ ٹ۔ ٹیٹعمج رکان ونممع  وک  ٹن  ااسنن  ےس عنم رکےک 

رطف اومر  ٹیٹوصحل ےس رواک اور دورسٹ ٹہقی رسامےئ ےک طلغ اامعتسل اور طلغ رطٹ ٹ ٹرطف ٹ ٹکیٹاٹ۔ ٹراٹولخص وتبحم پ اھبٹ

دٹ ٹیٹاممتعن رفامدٹ ٹکٹ ٹںٹقیٹن امتم رطٹاٹ ٹ،ٹیٹدٹ ٹتیغٹ ٹکٹ ٹڑبھ ڑچھ رک ہصح نیلٹ ٹیمٹ ٹیخٹ ےس  ٹرطےقی ٹ ٹوک اناجزئ ٹ ٹوتلٹوج 
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 سیجٹ ٹہٹوریغٹ ٹدہٹ ٹیٹرفٹ ٹ،ٹیٹگنت رظنٹ ٹ،ٹدگنسیلٹ،ٹ ٹسفن پتسٹ ٹ،ٹاور نج ےس لخب، وخدرغضٹ ٹامکن ےک رحمک وہےت یہٹ

ٹ۔ٹیہٹ منج تیلٹ ںٹرخایبٹ االخقٹ

اک نسپٹ ٹاجترتٹ االسمٹ ٹاعمش ےہ نکیلٹ ٹعی ذرٹ ٹہٹدیٹاالسم  رفامںیئٹ ٹارگ اجترت ےک  وغر  پ  ووضاطب  وت ٹ ٹاوصل 

 وک اپھچان اور ہلغ وک اگنہمئٹ ںٹرخایبٹ ٹامل کٹ ،اجترتٹینٹطلغ یبٹ  ےہ،  یئگٹ دقروں پ رھکٹ االسمٹ یھبٹ دٹینبٹ ٹولعمم وہاگ ہک اس کٹ

سح  ٹاالخقٹ ٹنج ےس ااسنن کٹ ٹیہٹ ٹںٹوہ امتم رخایبٹ ٹ؛ہیٹ ٹوشیبٹ ٹمکٹ ٹانپ وتل یمٹ ٹرگاں رفوشٹ ٹ،ٹدمت کت روےک رنھکٹ ٹکٹ

 ڈیھٹ ٹاکی  دنگم ےکٹاکی رمہبت ٹ   ٹل رکمی ملسو هيلع هللا ىلص ٹوسٹعنم یک ۔رٹےس  ٹےس تخسٹ اکومںٹےہ۔ االسم ن ان امتم  رمدہ وہاجتٹ

اپس ٹ زگرےٹےک  اینپٹملسو هيلع هللا ىلصٹآپ ٹ ٹ،ٹےس  ادنر  ےک  اس  ےک ٹ ٹوتٹ ٹڈایلٹ ٹںٹایلگنٹ ٹن  وہئ، ٹادنر ٹان  آپ یمن وسحمس 

ن ملسو هيلع هللا ىلصٹآپ ٹ ٹ،ٹےئگ یہٹ ٹابرش ےس یھبٹ ٹ! ٹ ٹاہللٹ ٹروسلٹیٹ ٹےہ ؟اس ن رعض یکٹ ٹیکٹ ٹہیٹواےل ےس وپاھچ ٹ ٹن نچیبٹملسو هيلع هللا ىلصٹ

ٹےہ۔ٹ ےس ںیہنٹ ٹواال مہ یمٹ ٹنیٹروھکدوھاک دٹ دٹاور یٹ ٹیھکیٹاوپ روھک اتہک ولگ دٹ )یمن واےل اانج وک(ٹہک ٹ یٹاراشد رفامٹ

ٹ یم عیب ک رشائٹعیب ہبقعٹ ۔ٹ3.2

 االخقٹاامین  اور وتدیح ک رشائ ےک العوہ ٹ ٹاورااطتع اک اقار رکاےت وتٹ ٹنیلٹ ٹوقم ےس عیبٹ ٹیسکٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصٹآپٹ

 لیٹدرج ذٹیم ےہ سج  ہبقع اویلٹ ، عیبٹ ٹعیبٹ اامتجیعٹ بس ےس لہپٹ انچہچن االسم کٹ تیٹاک مکح دٹ یٹاپدنبٹ ٹکٹ دقروں ہٹ

ٹ:ٹ ٹںیھتٹےک وطر پ اشلم رشائ  ٹیٹدقرٹ االخقٹ

ٹےگ ۔ٹ ٹیٹےگ اور رشک ہن رکٹ یٹابعدت رکٹ کٹرصف اہلل مہ ٹ۔ٹ۱

ٹےگ۔ٹ یٹہن رکٹ یٹاور زان اکرٹ ٹیٹمہ وچرٹٹ۔ٹ۲

ٹےگ ۔ٹ ٹیٹاوالد وک لتق ہن رکٹ مہ اینپٹٹ۔ٹ۳

ٹ۔ٹےگٹ یٹرکٹوجئ  یعٹہ ٹہن اور ےگ ٹ ٹپ تمہت ہن اگلںیئٹ مہ یسکٹٹ۔ٹ۴

ٹےگ۔ٹ ٹیٹااطتع رکٹ ٹکٹ مہ اےنپ بنٹٹ۔ٹ۵
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ٹاور ابعدات اک وصتر اور االخق دقریٹامنز ٹ ۔ٹ3.3

 ابعدٹےکٹ ٹاالسمٹ
ِ
اہجں وثاب و ذعاب اور رفاضئ و واابجت ک ثحب ک اجت ےہ واہں ہی ولہپ یھب ٹ ٹت پٹاٹاظنم

االخق ہنسح ےس ااسنن وکٹ ٹاہٰلٹتِ اٹابعدٹاقلب وغر ےہ ہک االسم یم ابعدات اک دصقم االخق رباویئں ےس اچبان یھب ےہ۔ ٹ

ٹزمٹ

 

ٹ ٹۃٹانچب ےہ: ’’ان  الصلٹ ٹےس ہٹ ٹیٹےب راہ روٹ وہ االخقٹ ٹےہٹایگ  ٹاتبیٹامنز اک وج افدئہ ٹیم ٹ ٹرکمیٹقآ ن ٹ یہ ۔ٹ ٹرکتٹیھب  ٹی  

ھ

 

ن

 

ت

 ی ٹ

ٹ ٹ؍ٹ۲۴ااسنن ٹ ٹےہ ، امنز یمٹ ٹتیٹامنز شحف اامعل و ونمماعت ےس روک دٹ ٹنع ااشحفلء وارکنمل‘‘شیبٹ

م

ٹوٹنھگں
 
ی

اپچن وتق  ٹںٹ

 ہیٹےس ےنچب اک  ںٹرباویئٹ ٹ۔ ٹااستحب رکات ےہٹاک ٹسفن اےنپ ےہ اس رطح ےس وہ ٹوک دخا ےک وضحر احرض اتھجمس  وخد ٹ ڑھکا وہ رک ٹ

ان   ٹمٹایصلٹ ٹ’’ یلٹ ٹ ٹ:ٹےہٹاراشد ٹروسل اہلل ملسو هيلع هللا ىلص اکٹقلعتم ٹےےس ٹروزٹ۔  ٹےہٹ ٹہقیٹرطٹ ٹتٹیسفنٹ ٹکیٹاٹ و ارشلب  نم االلک 

ارلثف‘‘ ٹ ٹمٹایصلٹ و  و  
ھ
لل

ا اک انم ںیہنٹ ٹروزہ اھکن نیپٹ ٹینعیٹنم  روزہ رباویئٹ ٹےس رک اجن  انم  ٹںٹہکلب  اک  ےس رک اجن 

ا ء ےس رسزد وہن وایلٹ ٹ۔ ٹےہٹ

 

ض
ع
رحوتکں  ٹاالخقٹ ٹریغٹ ٹاس ےئل اہھت ،انک،اکن،زابن ،آھکن بس اک روزہ وہات ےہ ہک ا

 ںٹبیٹرغٹ،ٹےب وسکں ٹااسنن ٹےہ سج ےس ٹ ٹاتٹوہاجٹاٹیپٹ ٹدایعٹ ٹاسیٹاٹ ٹکیٹاٹ ٹےک دل یمٹےس روزہ دار ٹاجےئ وخد روزہ ٹ ٹآٹےس ابز ٹ

اک ےہ وج االسم ن  ٹۃٹزوکٹہی احل ٹ ٹپ آامدہ وہات ےہ۔ٹدرد وک وسحمس رکات ےہ اور ان ےک اسھت الھبئ ٹےک ٹاور وسلفمں ٹ

ک جح ٹ۔ اس رطح  ٹےہٹک ٹےک ےئل رّقمر ٹدمد ٹ ٹکٹومیتیں اور اسمنیک ٹ ٹ ٹ،ٹںٹبیٹرغٹ ٹک رغض ےسٹالفح و وبہبدٹ ٹاعمرشے کٹ

وصتراک احلم وہ  ٹااسنن اعملٹابعدت یم ااسنن وک اامتجیع ہطقن  رظن اک وصتر اور ینب آدم ک اسموات اک رظنہی دیایگ ےہ اتہک 

ٹوطر پ وپرے رکٹ ٹیعٹاور اامتجٹ
 
واولںٹ ٹہ اک ملع ربدار نب اجےئ۔اس ےس ولعمم وہا ہک ٹ ٹارض پےنسب   االسمٹ ٹک یخوخاہ 

اکی لمکم ٹابعدت ٹ االخق ولہپ  اوراٹاضہطب ےہ ٹاک  ابعدات ےس وصقمد ےہ  اک رمث احلص ںیہن  ٹتٹاٹابعدٹ ٹےک یغبٹس ٹوج 

ٹوہاتکس۔ٹ

ٹؤمنم اور انمقف، اےھچ اور ربے اک رفق االخق میپن پٹ۔ٹ3.4

اور  ٹاامین اک دوعی ٹ اور انمقف ےک ہشیمہ ےس وموجد رےہ یہ۔ ؤمنم  واولں یم دو اقبطت ؤمنم  رکن 

اور ربے ٹ اور یمنہج وہن اک االعن ےہ۔ دوونں اقبطت اک رفق رکن ےک ےیل روسل انمقف اک وصتر وگی اےھچ  ، یتنج 
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ومنم اور دباالخق ایعمرات ہپ وپرا  اتن واےل وک ٹ ٹن االخقٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصٹپٹاہللملسو هيلع هللا ىلص ن ھچک  اشناینں یبن رفامںیئ  وت آٹ

اراشد رفامٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصٹانچہچن آپٹ ٹ۔ ٹقار دیٹوکانمقف ٹ وت ٹبج ٹانمقف ک نیت اشناینں یہ: ٹ ٹہکٹیٹن  زابن ےس  ٹاس کٹوبےل 

ایختن رکے۔   اکی رواتی یم اجےئ وت  ٹیٹاامتن دار نبٹ ٹبج اےسٹوت ودعہ الخیف رکے، اور ٹ ٹوجودعہ رکےٹ ےلکن،ٹوھجٹ 

وت دباالخق  اثتب وہ۔ وگی ہی امتم العںیتم وج اعم ااسنن یھب رطفی وطر پ دباالخٹ ق ااضہف ےہ ہک بج ڑگھجا رکے 

ٹہی ربی اعدںیت میلست دشہ یہ۔ٹ پ ٹ وصتر رکات ےہ ، االسم یم یھب ااھچئ اور ربائ ےک میپن ےک وطرٹ

ٹاالخق ادقار وک القح اسمئٹٹ۔ٹ4

اور اعدات و اوطار وہےت ٹ ٹیٹدقرٹ ٹاالخقٹ ان کٹ ہنٹاچہپن اور دقر و زنمتل اک میپٹ ٹےنسب واےل ااسنونں کٹ ٹیمٹ ٹداینٹ

و ہجہل ےس ہٹ ٹکٹ ٹ۔ ااسنن ٹیہٹ اور بل  اک قیقح ولہپ اسےنم آاتےہ۔ اینپ االخق ادقار ک اپدنبی  ٹیصخشٹ ٹاس کٹ ٹوگتفگ 

رکن واےل اعمرشے ک اچہپن  ہشیمہ تبثم وہیگ اور االخق ادقار ےس یہت دانم اعمرشوں ک اچہپن یفنم وہیگ۔ ہی 

اکی رطفی تقیقح ےہ  ًالثم  دورسے اممکل ےس آن واےل ولگ اینپ آپ یتیب انسےت یہ وت واہں ےک ولوگں ن 

اور اامہنک ےس اینپ ٹاٹ وت ااسنن ڑبی وتہج  اور دورسے ولگ ےتنس رسزگتش ٹ ٹرگ وخش االخق اک اعمہلم یک وہ  انسات ےہ 

یہ۔ ریسو یستح ےک ےیل ولگ اجےت یہ وت واہں ک امہمن ونازی، زیمابونں ک رطف ےس ےنلم وایل اانپتیئ درالص 

 اقثتف االخقٹی ٹاعمرشت وہ  ٹتس،ٹیسٹی ذمبہ وہ ٹوہت یہ۔ رغض  ٹ ان ک دمعہ االخق ادقار ک اپدنبی ک  اکعس رکرہٹ

 یئگٹ یٹدٹ ٹادقار وک تہب ایمہٹ ٹاالخقٹ وہج ےہ ہک االسم یمٹ ٹہیٹ۔ٹیہٹ ٹرتھکٹ رہہگج اانپ اخص ارث و روسخ اور ایمہٹ ٹیٹدقرٹ

ٹ۔ ہصح یہٹ یٹدٹاک امہ اور ینبٹ یٹامہرے دٹ یھبٹ تٹابعدات اور اعمالمت ےک اسھت اسھت االخیقٹ ت،ٹاینٹامیٹےہ۔ اٹ

ٹوالی اور اوالد اک ابمہ قلعت اوراالخق دقریٹٹ۔ٹ4.1

اور وبضمط اعمرشے ٹ ٹکیٹاٹہک ٹےہ ٹہی ٹاک بلطم ٹوچبں ک تیب ٹ ٹ،ٹیہٹالہکےت ٹےچب لبقتسم ےک امعمر ٹ اےھچ 

رھتپ  ٹتیبٹ ٹکٹ ٹنپچبٹاکآاغز رھگ ےس اور نپچب ےسوہات ےہ۔ٹ ٹتیبٹ ٹاھچٹ ٹوچبں کٹ ٹ۔ٹےہ ٹ ٹیئگٹ ٹیٹڈال دٹ ٹدٹینبٹ ٹیحصٹ ٹےک ےیلٹ
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ومت کت االصح ٹدے دی اجےئ وت ہی ٹ ٹتیبٹ ٹواالخقٹ ٹنیٹدٹ ٹیحصٹ وک ٹےچبٹنپچب یم ٹارگ ٹ۔ ٹےہٹ ٹرطح وہتٹ ٹکٹپ تبث اشنن ٹ

وموجدہ زامن اک اکی ہلئسم ہی ےہ ہک امدتی پتس ک وہج ےس رھگوں اک اموحل ربابد وہایگ ےہ  ۔ٹاس ےک اسھت ریتہ ےہٹ

ٹہ اہکاجات  اھت۔ٹاور رھگ اک وہ اموحل متخ وہایگ ےہ سج درس اگٹ

والی اور اوالد ےک ابمہ قلعت  ےک زمکور وہن ک اکی وہج والی ک رصموایفت یہ۔ والی یمی ی 

وسلش یمی وک زیدہ اٹمئ دتی یہ اور وچبں پ وتہج ںیہن دی اجت سج ک وہج ےس اوالد اےنپ امں ابپ ےس ےنھکیس ےک 

اس ک ووجاہت یم ےس دورسی   ٹپ رہگا ارث رمبت رکات ےہ۔ٹ ٹزدنیگٹ ٹاموحل ےچب کٹرھگ اک ٹ ٹ۔ٹوماعق ےس رحموم وہرہ ےہٹ

ےہ وج ےچب امں ابپ ک ےب وتیہج ےک ابثع ھکیس ےتیل یہ سج ک وہج ےس وچبں یم االخق   ٹےب ادب ٹ ٹوہج امں ابپ ک ٹ

 اعترف اک وادح ذرعی اس ےک ےسٹ ٹزدنیگٹ ٹاینپٹ ٹ اک ٹےچبٹ ٹاگبڑ آاجات ےہ اور رھپ اسرے اعمرشے یم اسفد لیھپ اجاتےہ۔ ٹ

ےچب پ وتہج ہن دی وت  ارگ والی ٹ ٹ۔ٹرکدار ادا رکےت یہٹ ٹاکٹرول امڈل  ےک ےیلٹ سٹاور اٹیہ۔ وہ ےچب ےک ےلہپ ااتسد  یٹوالٹ

وچبں یم آےگ ڑبےنھ ک الصتیح یم مک آت ےہ اور ےچب اسفنت اعروضں  ٹےچب ےک ذنہ ک ایھتگں ںیہن ںیتھجلس۔ٹ

ٹ۔ٹ ےت یہٹیم التبم وہاجٹ

ٹیمں یبی اک ابمہ قلعت اوراالخق دقریٹٹ۔ٹ4.2

 یمں یبی ےک ابمہ اقلعتت تہب دیچیپہ اور اسحس ونتیع ےک وہےت یہ۔ ارگ ہی اقلعتت کیھٹ وہں وت ٹ

اور  اجات ےہ۔ اعمرشے یم رھگوں  نب  وت  رھگ منہج  آاجےئ  دراڑ  یم    ان اقلعتت  ارگ  اور  ےہ  اجات  نب  رھگ تنج 

ضعب یم وھبک اور ےک احالت فلتخم وہےت یہ ، ضعب رھگوں یم وخش احیل اور ضعب یم گنت دتس  اور ٹاخدناونں ٹ

االخق ادقار یم ےس اکی دقر ہی ےہ ہک یمں یبی رہ رطح ےک احالت وک ربداتش  االفس وہات ےہ۔ امہرے دی کٹ

اور ٹ اور رھگولی ذہم  ٹ۔ٹیم اکی دورسے اک اسھت دتی یہٹ ٹگنت دتس ووخش احیلٹرکےت یہ  ارتحام  اک  اکی دقر وشرہ 

وشرہوں یم ااسحِس ذہم داری  ٹدارویں ک میسقت ھت ہک یبی ک بس ےس امہ ذہم داری وچبں ک پورش رکانھت۔ٹ

ان ےک وقحق ک لمکم رفامہ یھب اعمرشت  ٹ دوڑ دوھپ رکان  ادقار یم اشلم اور یبی وچبں ےک انن ہقفن ےکےیل 
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رگم وموجدہ زامن یم یٹ وی ڈراومں اور انوولں ک وصترات داین ن تہب ھچک دبل رکرھک دی ےہ سج ک وہج ےس ھت۔ ٹ

دقری  ربی رطح اتمرث وہئ یہ۔ احالت ےک دبےنل ےس رمدوں یم ااسحس ِ ذہم االخق ٹاقلعتت ک ٹیمں یبی ےک ٹ

الطق ک رشح ڑبانھ اور اتہ یھب اعم روش نب یئگ ےہ۔ رھگولی ڑگھجوں ک نب پ ٹداری اور یبی وچبں ےک وقحق یم وکٹ

 یلمیف وکرسٹ وریغہ اس ابت اک واحض وبثت یہ ہک امہری  االخق دقروں وک تہب الکشمت اک اسانم ےہ۔ 

 رگوہ اور یسس االتخافت اور االخق دقریٹٹ۔ٹ4.3

اکی ٹ اور یستس یم رگوہ دنبی   االتخف  ٹاعمل ریگٹیستس 
ِ
اور زحب ادتقار   

ِ
رہ ہگج زحب ۔  تقیقح ےہ  

 االتخف ٹ
ِ
اور زحب ادتقار   

ِ
اور وموجد وہےت یہ۔ وہمجری اظنم یم بختنم امندنئوں یم زحب اک قلعت یھب رحافیہن 

دواتسہن دوونں رطح اکوہات ےہ اور ابمہ االتخافت یھب اس ونتیع ےک وہےت یہ۔ اکی اثمیل اعمرشے یم وت دینمش 

  ٹوموجدہ  ٹ ٹوہین اچےیہ رگم ٹ ٹاپدنبی ٹ ٹیھب اوصل اور ادقار ک ٹ ٹ ٹےکٹ
ِ
ااطحنط ویں ےہ ہک اکی وصخمص وتق ےک ےیل زحب

ٹاالتخف و ادتقار  یم میسقت وہن واےل یھب االخیقت اور اوصولں وک سپِ تشپ ڈال دتی یہ۔ 

دٹ ٹتٹاالخیقٹ ٹاالسمٹ ٹرچلک یمٹ ٹسٹیسٹ رفوغ  امہ رضورت ٹ ٹنیٹوک  ہی ٹوتق ک  وت  مہ ٹ اھت ٹاچےیہٹےہ۔وہان   کیٹاٹہک 

رکی اور روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص ےک رفامن ےک اطمقب دورسوں ک دعم وموجدیگ  یم افحتظ ٹ ٹزعت و آربو کٹ ٹدورسے کٹ

یھب مہ ان ک االخق امحتی رکی رگم تقیقح یم مہ اس ےک ربسکع اجرےہ یہ۔ یسس افمدات ےک یپ رظن رفِی 

اخص و اعم ن ایتخر رکیل ےہ۔ اس نمض یم یمی ن  ٹرہ  ٹنب یکچ ےہ اور اس  روش وکٹوریتہ  ٹ اخمفل ک رکدار یشک  امہرا 

بس ےس زیدہ یفنم رکدار ادا یک ےہ اور رسامےئ ےک وصحل ےک ےیل اعمرشے ک ادقار وک ابتہ ےک داہن پ الڑھکا 

ٹیک ےہ۔ 

و ہجہل ٹ ٹیمٹ ٹتسٹیسٹ ٹ  اس ک اکی ڑبی  وہج ہی یھب ےہ ہک امہری اور یحطس زابن اامعتسل ک اجرہ ےہٹوج بل 

اور ٹ ٹسٹیسٹ امجتع  ٹربرس ادتقار ٹاس اک قلعت ٹوخاہ ٹےہ ٹ ٹھچک ںیہنٹ ٹےک ےیلٹ ٹنیٹےک اپس وعام وک دٹ ٹدتٹیقٹ ٹسٹیسٹامجوتعں 

ےس ٹ ٹیٹوہ ٹےس ٹ االتخف  یسس ٹزحب  وہج  دورسی  انالہٹ ٹیٹزمکورٹ ٹاینپٹ ٹکٹ ٹدتٹیقٹ۔  ،  ٹاور  دبونعاین  امیل  وہج  ےہ، رسیتی 
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اور  ایتخرات اک اناجزئ اامعتسل اور اامتجیع واسئ یم وخردربد ےہ سج پ پدہ ڈاےنل ےک ےیل وبجمراً دوھسن داھدنیل 

اک دارئہ اکر ٹ۔ وچھت وہج یسس اور ااظتنم اموحل اک ٹک اجت ےہ ٹ ٹوک ااستحب  ےس اچبن ک وکشش ٹ ٹوخد ٹ ٹدبزابین ےک ذرعی ٹ

ک وہج ےس کین تین ولوگں وک یھب اکم رکن ک وپری آزادی ںیہن دی اجت اور ارگ وہ وکئ تبثم سج ٹوہان ےہٹدحمود ٹ

 اکم رکان اچیہ وت ان ےک راےتس یم راکوںیٹ ڑھکی ک اجت یہ۔ 

 یمی یم زری ثحب احداثت ، رجامئ اوراالخق اسمئٹٹ۔ٹ4.4

ن اڈنرٹسی ےہ اہجں اوصل اضوطبں پ وکئ دقنغ الوگ ںیہن یمی اڈنرٹسی  اس دور ک بس ےس دبونعاٹ

وہیتکس۔  رہ یفنم ربخ وک داین ےک وکن وکن کت اچنہپان االسم ہطقن رظن ےس ونممع ےہ وساےئ اس وصرت یم ہک بج 

 نکیٹربٹہ ہن رہ اپےئ۔ یمی اڈنرٹسی ک ینبد ہ اس ابت پ ےہ ہک وکئ ربخ وپیشٹوموجدہ ٹ یسک ملظ اک دماوا ہن وہراہ وہ۔  رگم 

ادقار   ٹروپرٹ رکن ک روش ن االسم  ٹوصراحتلٹ ٹربخ، رہ ربخ پ رظن، ہحمل ہب ہحمل کٹ یٹبس ےس ےلہپ، بس ےس ڑبٹ   ٹ،ٹزٹینٹ

ٹ۔ٹوک ربی رطح اتمرث یک ےہٹ

اجت ٹروپررٹز ٹ ٹڑباھن ےک ےیلٹ ٹنٹیٹرٹ ٹکٹ ٹنیچٹ ک  وخد ےس یھبٹک وصخیص تیب  وہ  اور  ےئن ےئن  ٹےہ 

یہٹ ٹدٹجیٹاٹ ٹےقیٹرطٹ ےئگ ٹ ٹ۔ ٹرکےت  رات  اور  اشم  وشز ٹواےل ٹکت نلچٹحبص،  یھب ٹاٹک  پوڈویرسز  اور  ٹںٹویٹجتٹاےنپٹےک 

اور  ٹےک ےیل رطح رطح ےک رحےب آزامےت یہ۔ روپررٹزٹاور رسامہی عمج رکنٹوصخمص اموحل نبن ٹرصبتوں ےس ٹ

زور اگلٹ اانپ  ارفاد یٹسلبپ اٹنٹس رکن یم  واےل  وتات ےس درہائ اٹک وشز الچن  اینت  اور ہی امتم اعدںیت  دتی یہ 

رکن ےک  ٹیپٹ ٹوک رفنمد ادناز یمٹ ٹوااعقتٹیٹسلبپ اٹنٹس رفتحی اک ذرعی نب ایگ ےہ۔  ٹ ٹیم ٹ ٹاجرہ یہ ہک وموجدہ دورٹ

وساالت رکےک  یہ، اعم ارفاد ےس وصخمص ٹتیٹرشوع رک دٹ ٹزٹویٹےک ارٹنوٹاعم ارفادی راہ ریگوں ٹروپررٹ ٹنیچ ےکٹ ٹےیلٹ

وخانیت ےس انزابی اور ذوینعم وساالت  اور اسدہ و  ٹدنت و خلت وجاابت اولگاےئ اجےت یہ اتہک ان اک پلک وارئل وہاجےئ،ٹ

ٹانوافق ولوگں ےس فلتخم وسال رکےک ان ک زعِت سفن وک رجموح رکان اکی اعم ومعمل نب اکچ ےہ۔ٹ
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رکن، ولوگں وک اےنپ زلنیچ ک رطف وتمہج رےنھک  ٹریغرضوری وااعقت وک ڑباھ ڑچاھ رکیپٹیمی اڈنرٹسی ٹ

اور زلمامن ک لبق وبثِت رجم رکدار یشک  ک اعدی وہیکچ ےہ اور اس نمض یم  ےلیح ایتخر رکن رہ اجزئ و اناجزئ ٹ ےک ےیلٹ

ن ہی وہا یسک مسق ک دقنغ وک اینپ آزادی  پ ہلمح وصتر رکت ےہ۔ یمی اڈنرٹسی ک قلطم آزادی اک اکی اور ڑبا صقنٹ

ےہ ہک وسلش یمی وج پن اور ارٹکیلاکن یمی ےس یھب زیدہ اتسس اور آزاد ےہ واہں یھب یمی زلنیچ ک رھبامر وہیئگ 

ےہ اور ان زلنیچ ن یمی اڈنرٹسی ک آزادی ےس افدئہ ااھٹےت وہےئ االخق ادقار وک وج صقنن اچنہپی ےہ اس اک دماوا 

ٹ ےہ۔ رکان یسک وصرت نکمم ںیہنٹ

ٹڑلےک اور ڑلیکں ک ولخمط یلعت اور اسمئٹٹ۔ٹ4.5

 وک کلم ےک اظنم یلعتٹ ٹابر ولخمط یلعتٹ ٹلہپٹ ٹدور ےہ سج یمٹ ٹدیٹاک دور وہ دجٹ ٹیٹہتٹ ٹرغمبٹ ٹیمٹ ٹااسنینٹ ٹیٹرٹ”اتٹ

اقئ  ٹیھبٹآزادئ وسناں ےک ٹ،ٹےھت ٹ ٹتفٹیٹ ٹتہب تقٹ ٹانینٹویٹےہ، ٹ ٹایگٹ ٹیکٹ ٹرٹےس ایتخٹ ٹیثیحٹ ٹاور لقتسم زج کٹ ٹالزمٹ ٹکیٹےک اٹ

اک  ٹولخمط یلعتٹ ٹنکیلٹ ٹراہٹ ٹتفٹیٹ ٹتقٹ ٹرہ دور یمٹ ٹاک اظنم یلعتٹ ٹیچٹ۔ٹاھتٹ ٹوصتر ںیہنٹ ٹاک وکئٹ ٹان ےک اپس ولخمط یلعتٹ ٹےھت، نکیلٹ

 لقتسم ووجد ںیہنٹ ٹاس اک وکئٹ ٹیھبٹ ٹدور یمٹ ٹےک اویلٹ ٹیٹہتٹ ٹہک رغمبٹ ٹاتلم یتحٹ ٹںیہنٹ ٹیھبٹ ٹیمٹ ٹیٹاترٹ ٹرساغ ان کٹ ٹوکئٹ

اٹ ٹکٹ ٹولخمط یلعتٹ۔ٹاھتٹ اوارخ ٹ ٹیٹصٹ ٹیٹےس ااھٹروہٹ ٹیثیحٹ ٹلقتسم اظنم کٹ ٹکیٹادتبا  ےہ ہک  ٹاتبتٹ ٹیٹاترٹ ٹ،ٹوہئٹ ٹیمٹےک 

ےک  ٹیٹصٹ ٹیٹااھٹروہٹ ٹاو روخد رغمب یمٹ ٹیمٹ ٹںٹبیٹہتٹ ٹوروم کٹاٹ ٹ ٹاننٹویٹ ٹادواریمٹ ٹبس ہٹ ًٹابیٹےک قتٹ ٹااسنینٹ ٹیٹہتٹ

رمدوں اک اکم  ٹرامنہئٹ ٹیمٹ ٹاونںٹدیمٹ یٹاور رکفٹ سٹیسٹ ٹ،ٹےہ، اعمشٹ اکر وموجد رہٹ ٹمیسقتٹ ٹاوارخ کت وعروتں اور رمدوں کٹ

ٹپوش وعروتں اک اکم‘‘۔ٹ اور وچبں کٹ ٹیٹرھگ دارٹ ،ٹاھتٹ

وطر پ وعروتں اور  ٹن قیلختٹ ٹرعنے ےس وہا، اہلل اعتیلٹ ٹیٹاک آاغز اسموات رمد وزن ےک پ رفٹ ٹیلعتٹ ٹولخمطٹ

  ہک دوونں اک دارئہ اکر ا گل اگل وہنکیلٹےہٹ ہیٹےک اابتعر ےس رفق راھک ےہ سج اک اقتہض  ںٹالصتیحٹ نٹرمدوں ےک دریمٹ

مک اعموہض ےس ٹ ٹوت مک ٹ ٹوہئٹ ٹوسحمس ٹ ٹرضورتٹ ٹہلمع کٹ ٹدہٹیٹےس زٹ ٹدہٹیٹزٹ ٹداروں ےک ےیلٹ ٹہیٹاالقنب ےک دعب بج رسامٹ ٹتعنصٹ

رمدوں ےک اشہن اشبہن ال  ٹاھپسن رک ایھنٹ دام یمٹ یٹوک آزادئ وسناں ےک پ رفٹ وخانیتٹ ٹاکم رکوان ےک ےیلٹ دہٹیٹزٹ ٹیمٹ
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 ںٹیٹارٹذہم دٹ ٹاک دارئہ اکر اگل اگل ےہ اور دوونں کٹ کیٹےس رہ اٹ ٹیمٹ بج رمدووخانیتٹ اعمرشے یمٹ ،ااسنینٹایگٹ ڑھکا یکٹ

 ۔ٹوہان اچےیہٹ ہٹحیلعٹ ٹیھبٹ وت دوونں اک اظنم یلعتٹ ٹفلتخم یہٹ یھبٹ

اور وسناں ٹ ِٹیلعتٹنٹ ٹاالسمٹ اول ےس ہ اصنب رفامہ رکدیاھت۔ قآن رکمی یم وسرۃ ااسنلء  ےک ےیل روزِ 

واحض اثمل یہ نکیل ٹ ک  اس   ٹاالسمٹدرگی وسروتں ےک وصخمص ےصح 
ِ
اظنم اور  وطر  ٹیلعتٹ ٹ اصنب  ی  اسی انعرص  یم 

اس کٹرطقیں ک اجنگشئ ابلکل وموجدںیہن ٹ وک  انزک  یحٹ ٹوسناتینٹ ٹےہ وج فنص  آوارہ  ٹےس رحموم رکےک  اور  ابہتخ 

متخ  ٹ ٹءٹےہ، اس ےس رشم ویحٹ ٹاتیٹابتہ نک قار دٹ ٹاعمرشہ ےک ےیلٹ ٹاالسم رمد وزن ےک ےب اجحابہن االتخط وک ااسنینٹ ٹ۔  ٹنبدےٹ

 اگنوہں کٹ ٹرکات ےہ ہک وہ اینپٹ ٹوک اتیکٹ ٹاالسم رمدووخانیتٹ ٹ۔ٹےہٹ ٹراہ ومہار وہتٹ ٹکٹ ٹئٹاور ےب یحٹ ٹیٹدباکرٹ ٹوہ اجت ےہ اور ٹ

 اتیکٹ ٹرےنھک کٹ ٹچینٹ ٹوک اگل اگل اطخب رکےک اگنیہٹ ٹکیٹےس رہ اٹ ٹیمٹ ٹرمدو وخانیتٹ ٹ وسرہ ونر یمٹانچہچنٹ ٹیٹافحتظ رکٹ

 ےہ ۔ٹ ٹایگٹ ٹاور ےب پدہ نب ونسر رک ابرہ ےنلکن ےس عنم یکٹ ٹیئگٹ ٹکٹ ٹاتیکٹ ٹکٹ ٹاجحبٹوک ٹ ٹوخانیتٹ ٹاالزحاب یمٹ ٹۃٹوسرٹ ٹزینٹ ٹیئگٹ ٹکٹ

واپدکانمٹ ینبٹ ٹاالسم تفع  وک  ااسنینٹ ٹاتیٹدٹ ٹایمہٹ ٹیٹدٹےک ظفحت  اگلات ےہ سج ےس  روک  پ  رطز لمع  اس  رہ  اور   ےہ 

 اعمرشہ ےک ےیلٹ ٹاےس ااسنینٹ ٹےہ ہکلبٹ ٹاک اقئ ںیہنٹ ٹاالسم ولخمط اظنم یلعتٹ ٹوہ، اس ےیلٹ ٹدر آتٹ ٹئٹےب یحٹ ٹاعمرشے یمٹ

ٹےہ۔ٹ اتیٹمس اقلت قار دٹ

ارفاد، اعمرشے  اور االخق ادقار وک ربی رطح اتمرث یک ےہ ۔ ولخمط یلعت ک وہج ےس لسن ن یئن ٹ ٹیلعتٹ ولخمطٹ

اور رمد و وعرت ےک ابمہ اقلعتت  ٹءٹرشم ویحٹ ٹبس اتمرث وہےئ یہ اور ان ےک صقنانت ک رہفتس تہب وطلی ےہ۔ٹ

و غ ٹ ٹیٹقٹاک رفق متخ وہایگ ےہٹ
ب ل
ل
دور ٹ ٹا اور  ٹونیخٹ ٹرعہص یمٹرطفی ارم ےہ رگم اس ٹ ٹنٹجیہٹاکٹذجابت ٹیم ٹوشنو امن ےک 

 یمٹ ٹیفیکٹ ٹینٹذجابت وک ڑھباکرک جیہٹ ٹوجل وہشاینٹ ٹاور ےب اجحابہن یمٹ ٹاسھت لم نھٹیبٹ ٹکیٹاک اٹ ٹںٹڑلوکں اور ڑلیکٹ ٹانٹونوجٹ

، ، ای یج اوز ک رطف ےس وصخیص تیب ےک شیسٹ ٹیٹےب راہ روٹ ٹسنجٹ ٹیمٹ ٹںٹریٹسٹینٹویٹےہ،  اکوجلں اور ٹ ٹاتیٹالتبم رکدٹ

اموحل یمٹ ٹیٹنسپٹ ٹاابتیحٹ ٹرغمبٹ اور ڑلیکٹ ٹےک  اناجزئاقلعتت االسم ہطقن  رظن  ےس وکئ اجنگشئ ےک ابمہ ٹ ٹںٹڑلےک 

ٹںیہن رےتھک۔ٹ
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ولخمط یلعت ےک اعمرشے  پ ربے ارثات ےس قلعتم راکیرڈ پ وموجد ادعاد و امشر ک روینش یم داھکی اجےئ 

اطابلت اک  ٹوخد واہں کٹ ٹاوکسل ےک ابرے یمٹوھچےٹ ےس ٹ ٹکیٹاٹےک ٹ ٹںٹےک ڑلیکٹ ٹورینیجٹ ٹوت ااسنن ریحان وہاجات ےہ۔ٹ

دنہل ےلہپ ےس  ٹکیٹےس اٹ ٹرہ ھچ یمٹ ٹ ٹ،ٹیہٹ ٹوہتٹ ٹاقلعتت اقمئ رکیکچٹ ٹسنجٹ ٹںٹڑلیکٹ ٹکت کٹ ٹصیفٹ ٹ85 ٹےسٹ ٹ75انہک ےہ ہک ٹ

اٹ ٹاحہلم وہتٹ رساوکز ٹ ٹکیٹےہ،  وہتٹ ٹ400اواطس ٹ ٹزہار اطابلت یمٹ ٹ6 ٹکٹ ٹرٹسٹینٹویٹادنازے ےک اطمقب   اسالہن احہلم 

یھب رگزی ںیہن دشتد ےس ٹ ٹاطابلت ےک اسھت سنجٹ ٹاسھتٹ ٹےہ وت وہ اینپٹ ٹااہتن وک چنہپ اجتٹ ٹوہس پتسٹ ٹہبلط کٹ ٹبجٹ۔ٹیہٹ

ےس  ٹرہ اچر یمٹ ٹینعیٹ)ٹ ٹوچاھتئٹ ٹکیٹاٹ ٹیمٹ ٹکیٹارمٹےک اطمقب ٹن رسوے ٹ ٹریٹسٹینٹویٹ ٹکیٹآف ارمٹ ٹشیٹاٹ ٹسٹسیٹاٹ ٹرکےت،ٹ

او رطلغ رطز لمع اک اکشر وہتٹ ٹسنجٹ ٹیمٹ ٹپمیکٹ ٹرٹسٹینٹویٹاطہبل( اطابلت ٹ ٹکیٹاٹ  27 ٹکٹ ٹکیٹرسوے ارمٹ ٹہیٹ ٹ،ٹیہٹ ٹولمحں 

اہرورڈ ٹ ٹںٹریٹسٹینٹویٹ ٹایلعٹ زٹ ٹالھک اطابلت ےس سنجٹ ٹھٹیٹڈٹ ًٹابیٹقتٹ ٹسج یمٹ ٹایگٹ ٹیٹرکواٹ ٹیمٹ ٹرٹسٹینٹویٹومشبل  اور   دتٹیٹےلمح 

ابرے یمٹ ان ےک رجتابت ےک  پ ٹ ٹومجمیعٹ ٹ،ٹوپاھچ ایگٹ ٹےک قلعتم  پ  ٹیٹبجٹ ٹہک ایھنٹ ٹیٹاطابلت ن اتبٹ7,11وطر  وطر 

 اقلعتت رےنھک وک اقونینٹ ٹےک سنجٹ ٹیٹاشدٹ ٹاحتل ےہ اہجں یغبٹ ٹاس اعمرشہ کٹ ٹہیٹران ڑپا، ٹےلمح ےک رجتےب ےس زگٹ ٹسنجٹ

ٹ۔ٹاحلص ےہٹ یثیحٹ وک اقونینٹ ےہ، اہجں مسج رفوشٹ اتٹاجان اجٹ ٹوطر پ ربا ںیہنٹ ٹاور االخقٹ

ٹرطفت االسم ےک دٹ ٹیٹوچہکن دٹ ٹاور وصخًاص ولخمط اظنم یلعتٹ ٹاظنم یلعتٹ ٹرغمبٹ

ئ

 یلعتٹ ٹےئگ اوصل و وقاینٹ ٹی 

 ایگٹ ٹانذف یکٹ اظنم یلعتٹ ٹہیٹ یھبٹ ٹےہ، ذٰہلا اہجں یہکٹ ٹایگٹ ٹیٹدٹ ٹوک رظن ادناز رکےک ہکلب اس وک متخ رکن ےک دصقم ےس تیتٹ

 و سنجٹ ٹاور وہشت راینٹ ٹیٹو ادقار ےس دتس ربدارٹ ٹیٹ، ہتٹ ٹیٹارٹو کلہم ارثات و اتنجئ ذمبہ یبٹ ٹواہں اس ےک یگنسٹ

 ولخمط اظنم یلعتٹ ٹیمٹ ٹتٹامیلعتٹ ٹوہج ےس االسمٹ ٹنج کٹ ٹوہ ووجاہت یہٹ ٹہیٹاور ٹ ٹ،ٹومندار وہےئ یہٹ ٹلکش یمٹ ٹکٹ ٹہٹ ٹاانرکٹ

 رمد اور ابنجٹ ٹوسناں اک اخمفل ےہ، ہکلب وہ ابنجٹ ٹاالسم یلعتٹ ٹیٹےہ ہک دٹ ٹابت ںیہنٹ ٹسیٹےہ۔ اٹ ٹہگج ںیہنٹ ٹےک ےئل وکئٹ

وہ ولخمط اعمرشے وک ہن ابعدات یمٹ  ، اور ہن ہٹ ٹوعروتں وک ولخمط اعمرشت ےس عنم رکات ےہ  اعمالمت  ٹنسپ رکات ےہ 

ن  ملسو هيلع هللا ىلصٹاجاتکس ےہ ہک وخد راستل آمب  ٹیٹےہ اس اک ادنازہ اس ابت ےس اگلٹ اتیٹدٹ ایمہٹ ٹوسناں وک نتکٹ یلعتٹ ،االسمٹیمٹ

دن رقمٹ ٹکیٹاٹ ٹےک ےئلٹ ٹو تیبٹ ٹیلعتٹ ٹکٹ ٹوخانیتٹ و حیصنٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصٹآپٹ ٹسج یمٹ ٹاھتٹیٹر رفامٹوصخمص  وظع  وک   یٹرفامٹ ٹان 
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 وک ان کٹ ٹےس یسکٹ ٹہن ےل اج ےتکس وت آپ احصہب  رکام یمٹ ٹیٹشتٹ ٹملسو هيلع هللا ىلصٹوہج ےس آپٹ ٹذعر کٹ ٹرکےت ےھت، اور ارگ یسکٹ

رمدوں ےک اسھت دعم االتخط اور پدے ےک وپرے  ٹرکےت ےھت۔ االسم وعرت وک ابنجٹ ٹیٹےک ےئل رواہن رفامدٹ ٹیلعتٹ

دٹ ٹکٹ ٹاامتہم ےک اسھت یلعتٹ ، نکیلٹ ٹاتیٹااجزت  کٹ ٹوہ یلعتٹ ٹےہ  انزک  کٹ ٹوسناتینٹ ٹےک اسھت اسھت فنص   ےک دقتس 

رکات ےہ ہکلب وصحل  ٹےس عنم ںیہنٹ ٹےہ، وہ وعروتں وک وصحل یلعتٹ ٹاتیٹدٹ ٹایمہٹ ٹدہٹیٹانگ زٹ ٹےس ئکٹ ٹیلعتٹ ٹکٹ ٹافحتظ وک اسٹ

تمصع ےک  ٹاس کٹ ٹیٹاک دقتس اپامل وہات وہ ٹ ٹوسناتینٹ ٹ اس کٹعیٹےس عنم رکات ےہ نج ےک ذرٹ ٹںٹقیٹان رطٹ ٹےکٹ ٹیلعتٹ

اظنم ےہ وج ابلطء  ٹاسیٹاٹ کیٹاٹ ےہ ہک وموجدہ ولخمط اظنم یلعتٹ ںٹرطح یعٹ ابت روز رونش کٹ ہیٹاورٹدخہش وہ  دادغار وہن اک 

رہفتس ےہ  ٹبملٹ ٹکیٹاٹ ٹاور رضم ارثات کٹ ٹںٹویٹابتہ اکرٹ ٹےہ، سج کٹ ٹپ اھبرات راتہٹ ٹو آواریگٹ ٹو اطابلت وک ہمہ وتق رمگاہٹ

وہ امہرٹ ٹہیٹرسرہفتس ٹ ٹسج یمٹ اور لبقتسم ےک امعمروں ےس بس ےس ےلہپ یحٹ ٹونیخٹ ٹیٹابت ےہ ہک   یٹآرخٹ ٹکٹ ٹلسن 

ٹےہ۔ٹ ٹتیلٹ یھچٹ رقم یھبٹ

 ت ےک دیتسب اور اامعتسل  اور ونوجاونں ک ےب راہ رویٹیشنمٹٹ۔ٹ4.6

وپرٹ رسامٹ ٹیٹونوجان  اک  یہٹ ٹہیٹوقم  ےک ٹ ٹوہےت  وقومں  پ  ۔ٹنج  وہاتےہ  اکدارودمار  یشنمت رونش لبقتسم 

اعمرشے یم ےب امشر اسمئ وک منج دتی یہ اس وہج ےس رشاب وک ام اابخلثئ ینعی اسمئ ک ڑج اہک اجات ےہ۔ ارگہچ 

رساکری حطس پاس ک روک اھتم ےک ےیل تہب ےس اقونن اور ھچک ادارے وموجد یہ وج اینپ اسبط ک دح کت وکشش 

بج ہک ضعب ادارے یشنمت ک تل یم التبم ارفاد اک العج  یہ ٹ ٹ  ٹرکےت یہ اور اس یم ولمث ارفاد وک زساںیئ دتیٹ

رکےت یہ ؛ہی ومجمیع وصرت احل وحہلص ازفا اور اقلب ص نیسحت ےہ رگم ہی ہلئسم اےنت ڑبے میپن پ لیھپ اکچ ےہ 

اعمرشے ک تیب  ہک ہی امتم اکوںیش لم رک یھب اس ےلئسم وک متخ رکن یم اناکم رظن آرہ یہ۔ اس دصقم ےک ےیل 

ٹتہب رضوری ےہ اور  یشنمت ےک اخےمت ےک ےلسلس یم وج افٹل الزنئ وموجد یہ ان ک االصح ک رضورت ےہ۔ٹ

ےک  ٹتٹ۔یشنمٹزیدہ راکیرڈ ک یئگ ےہٹبس ےس ٹک اعدت ٹ ٹتٹیشنمٹزرِی یلعت ہبلط یم ٹ ٹاداروں یمٹ ٹےگنہم میلعتٹ

 ریٹوزٹ ٹ۔ رمکحان امجتع ےک وافقٹیہٹ ٹنٹےک دریمٹ ٹاور ااھٹیئٹ ٹیبٹ ٹیٹمعٹ ٹنج کٹ ٹوہ یہٹ ٹصیفٹتسٹ ٹونوجاونں یمٹ ٹیٹاعدٹ
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ہک اس رہش ےک ڑبے  ٹاھتٹےس اطخب ےک دوران ااشکنف یکٹ ٹیٹقتٹ ٹکیٹاٹ ٹانروکسکٹ ن االسم آابد یمٹ ٹٹنیٹاٹ ٹ

ینعی ومجمیع دعتاد  ٹڑلےک آسئ رکلٹس اک ہشن اامعتسل رکےت یہٹ ٹصیفٹ ٹیلٹاور تنیپٹ ٹںٹڑلیکٹ ٹصیفٹ75اداروں یمٹ ٹمیلعتٹ

اس انوسر کٹ ٹےس نیتٹ ٹرہاچر یمٹےک احلظ ےس ٹ وک  دوابلطء  اور   ڑپیئگٹ ٹاطابلت 

 

َ
 کٹ ٹتٹاداروں ےس یشنمٹ ٹےہ ۔ میلعتٹ ٹل

ونسارنٹ االخق  ےک  اورابلطء  اکاخہمت  ادقاامت ٹ ٹےکےیل ٹ ٹتنعل  وکاتہٹوھٹس  ک  اور یسک یھب مسق  یہ  ک رضوری   

 اتکسےہ۔ٹگل  داؤپ ٹ رونش لبقتسمٹوصرت یم  کلم و تلم اک 

  ربے ارثات اور امہری االخق ادقار ٹوسلش یمی ےکٹٹ۔ٹ4.7

یہ واہں تہب س رخایبں اک امعتسل ٹ ٹاہجں تہب ےس تبثم اٹےک ٹاور ومابئ ٹ ٹیٹیمٹ ٹوسلشٹوموجدہ دور یم ٹ

قیقح وہا رکات اھت ، وخش یمغ یم رشتک، ابمہ ایپر اور تبحم، قیقح ابثع یھب نب رےہ یہ۔  ولوگں اک ابمہ راہطب ےلہپ ٹ

رفتحی رسیم وہت ھت رگم اب وسلش یمی اور ومابئ ےس مہ قیقح زدنیگ ےس دور وہرک ڈلٹیجی اموحل یم آےئگ یہ 

ر پ مہ یھب پلکیٹکی ک اجبےئ ےک وطٹ ٹاور ااسنین زدنیگ ک تہب س ںیتقیقح اب وصترات داین یم لقتنم وہیئگ  یہ۔ جیتنٹ

ہک ٹ ےہ  وسار  رطح  اس  پ  رس  امہرے  داین  ڈلٹیجی  اور  یہ  وہےئگ  درتف ٹڈلٹیجی  اٹ ٹوعامٹ ٹیٹرھگ،  ولگ  پ   کیٹوہگجں 

وہےت یہ۔ وسلش یمی اور ومابئ ک  ٹمگ ٹ ٹومابئ یمٹ ٹزٹےس ےب اینٹ ٹرگدویپ ٹ ٹک اجبےئ ٹدورسے ےس ابت رکن ٹ

 زمکور ٹااصعب ٹ، ٹاداس ٹرہچے ٹےس ٹ ٹ الفئ یھب تہب دحمود وہیئگ ےہ سج ک وہج ٹرصموایفت  ک وہج ےس امہری وسلشٹ

ٹاور ذینہ انتؤ اک اکشر وہان ومعمیل ابت ےہ۔ٹ

اور رہ ےچب ک  اب رہ صخش  داین ک ربی وسلجمں کت راسئ  وسلش یمی ک ریغ قیقح زدنیگ یم ڈلٹیجی 

ک اچہپن یھب ےنھٹیب واےل واےل ارفاد ٹیم ربی سلجم یم ٹدتسس یم ےہ اور قیقح زدنیگ ےک ربسکع ڈلٹیجی زدنیگ  ٹ

ےہ ۔ اس ک وہج ےس اہجں رفد ک االصح اک دروازہ دنب وہایگ ےہ واہں سنج  ارث ڑپا ٹ نکمم ںیہن رہ ےہ۔ اس اک تہب یفنم ٹ

سج ک وہج ےس آےئ روز  ٹجیہن اور سنج دشتد اک اسفنت اعرہض رےنھک واےل ارفاد ک انشتخ یھب اننکمم وہیئگ ےہ۔  ٹ

 االخق رباویئں یم التبم ایھبکن اساحنت یپ آےت یہ۔ وگی اسرا  اعمرشہ ابتہ ےک داہن پ ڑھکا ےہ ہک ےلہپ نجٹ
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احل اہنتی  ہی وصرت  راسئ احلص رکاتکس ےہ   واہئ کت  رہ صخش  اب  اھت  آات  وک رسیم  ارفاد  اک ومعق ضعب  وہن 

پاشین نک ےہ۔ اس ےلسلس یم اظرہ ےہہک ومابئ اور وسلش یمی  پ اپدنبی اگلان وت نکمم ںیہن ےہ اتمہ اس ےلسلس 

اور ہقلعتم یم وھٹس ادقاامت ےیک اجےتکسٹ  یہ۔ ونط ِ زعزی یم رساکری حطس پ تہب ےس ادقاامت ےیک اجرےہ یہ 

ٹاداروں ربے وماد ک روک اھتم پ لقتسم وتہج دے رےہ یہ نکیل رہباحل   ہی ہلئسم  زمدی وتہج اک اطبل ےہ۔ٹ

ٹ

ٹوخد آزامئٹ

ٹوکن وکن ےس یہ؟ ٹ ادقار وک القح اسمئٹ االخقٹ:ٹ1وسال بمنٹ

ٹاالسم ک االخق ادقار ےک وصتر پ ونٹ ےیھکل۔ٹٹ:ٹ2وسال بمنٹ

ٹثحب ےیجیک۔ٹ ؟الوگ وہےت یہ ٹادقار رہ اعمرشے یمٹ االخقٹ یکٹ:ٹ3وسال بمنٹ

ٹاالسم یستس ک االخق ادقار پ لصفم ونٹ رحتری ےیجیک۔ٹٹ:ٹ4وسال بمن

ٹاعمش اور اجترت ےس قلعتم  االخق ادقار ک واضتح ےیجیک۔ٹٹ:ٹ5وسال بمنٹ
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 وین اک اعترفٹ

اسسنئٹوموجدہ ٹ کٹ ٹدور  ہٹرتق ٹ ٹولعم  دور  امیپےن  ٹاک  ڑبے  زدنیگ  امہری  ےس   وہج  ک  رتق  ک  اور اسسنئ 

رپدبتیلی ےس اتمرث وہئ ہ۔ االسیم ہطقن رظن ےس اسسنئ ک  رتق  ااسنن  وک اخقل  ےس اعتمرف کوات ہ سج ےس 

اوصولں رپ انلچ مٹ اور اس ےک ےیل اخقِل اکانئت ےک اتبےئ وہےئ  آت ہ  اور نیقی یم یگتخپ  اامین  ی ااسنن ےک 

ای  ااکنر یھب کےتھٹیب ںیہ  اک  واہعق  ہی ہ ہک اسسنئ رتق  ےس ضعب ولگ    اخقل اکانئت  ارِم  آاسن وہاجات ہ۔ نکیل 

یکشت اک اکشر وہاجےت ںیہ۔ وموجدہ دور یم اسسنئ ک یلعت وچں ہک الزیم تیثیح اایتخر کیکچ ہ اس ےیل  ملسم 

اسسنئ رتق ےک اسھت اسھت کفی  گنج یم اینپ تیثیح وک ربرقار رےتھک داین ےک ےیل اکی ڑبا نلیچ ہی یھب ہ ہک ٹ

اس وین یم  اسسنئ رتق ےک ابثع  یپا وہےن  وہےئ ملسم اعمرشے  وک کفی تسکش ےس وفحمظ راھک اجےئ۔ 

ں  ےک اامعتسل اور رقان و واےل زجنلیچ اک اطمہعل ایک اجےئ اگ اور ااحلد و یکشت ، اعمل اموحیلت دبتایلیں ،یمیکئ یھتہروٹ

ٹاسسنئ ےک اقتلب  ےسیج اسمئ اشلم ےیک ےئگ ںیہ۔ٹ

 وین ےک اقمدصٹ

ٹ ادیم ہ ہک اس وین ےک اطمہعل ےک دعب آپ اس اقلب وہ اجںیئ ےگ ہکٹیمہٹ

ٹجی اسسنئ ک کفی ینبدوں اک اعترف کوا ںیکس۔ٹ .1

ٹکوا ںیکس۔ٹاسسنئ ک  رتق ےک ابثع یپا وہےن واےل زجنلیچ اک اعترف  .2

ٹرقآن کی یم یبن کدہ اسسنئ اقحئ رپ ثحب کںیکس۔ٹ .3

ٹاسسنئ ک رتق ےک ابثع ااحلد و یکشت ےک نلیچ رپ ثحب کںیکس۔ٹ .4

ٹرقآن اور اسسنئ ےک ابیمہ قلعت رپ وگتفگ کںیکس۔ٹ .5
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ٹجی اسسنئ ک کفی ینبدوں اک اعترفٹٹ۔ٹ1

اس ت ےن داینوک اس دح کت  دبل کرھک دای ہ ہک ٹوس اسل یم اسسنئ ینبدوں رپ وہےن وال قیقحتٹزگہتش ٹ ٹ

آاجںیئ وت وہ اےس مسلط دکہ ںیھجمس ےگ۔ اس یقیقحت دور اک آاغز ویرپ  ےک  یمٹ ٹداینٹ ٹوموجدہ  ارگ ارفاد  نیٹرتٹ ذیہٹدور ےک 

اس ہمّلسم وطر رپ یم  تٹقیقحتٹ ٹرغمبٹجی آزادی ےک دعب رشوع وہا اور ڑبے امیپےن رپ اتلیھپ الچ ایگ۔ اسیلکئ اظنم ےس 

ہ ٹ اجاکچ  ایک  ارقار  اک  جٹابت  کٹ ٹیٹہک  رتقٹ ٹامتمٹ ٹاسسنئ  ویطسٹ ٹرت  کٹ ٹرقون  کدہ  ٹےک املسمن اسدسنئاونں  رفامہ 

ک ٹ اےنپ رجتابت ٹاسدسنئاونں ٹوج املسمن ٹ ٹرپ ہٹدٹینبٹقیقحتت  ااقلونن،  ٹکٹ ٹانب نیسٹےک دعب شیپ ںیک۔ ٹےن  اتکب 

ارصتلفی  ویرپ ےک اصنب یم اشلم یھب رںیہ اور ہی ہلسلس آےگ ڑبھ ک  ٹاور اوبااقلمس کٹ ٹانٹاتکب ایحلٹ ٹکٹ ٹیٹصبٹ

ٹوموجد قیقحتت کت اچنہپ۔ 

رہ دور یم املسمونں اک اسسنئ قیقحتت یم وقعمل ہصح وموجد راہ ہ اور جی یقیقحت اداروں یم ملسم   ٹ

اداروں یم وموجد  ادارے اس وتق جی اسسنئ  داونں ک ڑبی دعتاد ہشیمہ ےس وموجد ریہ ہ۔ ضعب  اسسنئ 

اور اس ک دجتی کےت ٹ ادارے   اسسنئ ٹاملسمن اسسنئ داونں ک رہفتس یھب ایتر کےت  اور درگی  ںیہ۔او آئ یس 

ٹیلعت و قیقحت ےک ےیل ڈنفز رفامہ کےت ںیہ  اور یقیقحت دیمان یم اانپ رھبوپر کدار ادا کرہ ںیہ۔ٹ

، ومرویث وصخایصت ک ایلگ لسن یم ٹ یلقتنم ےسیک وہت ٹ ٹزگہتش دصی یم ریحان نک قیقحتت اسےنم آںیئ 

ےن اور درگی اجیدات ٹ ٹ“ اھت اس ک ادنروین استخ اور وصحں ک درایفٹ یسقتٹاناقلبٹیہ ”ٹبلطم ٹسج اک ٹ ٹٹیٹاٹ ٹہ؟ٹ

 ٹئکٹ ٹاسسنئ یمٹ ٹوس اسولں یمٹ ٹانٹہ۔ٹ ٹایٹدبل ک رھک دٹ ٹات وک ٹوصترٹ ٹاکانئت ےک ابرے یمٹاور ٹ ٹروزرمہ زدنیگٹامہری ٹ

اور نیمٹ ٹیھبٹ ٹفٹایٹدرٹ ٹہیٹوخد ٹ ٹنکیلٹ ٹفٹایٹدرٹ ٹاستخ کٹ ٹاے کٹ ٹنیٹاٹ ٹیٹڈٹ ٹڑبے ےحمل آےئ۔ ےسیجٹ وہج ےس  ٹکٹ ٹلٹڈارون 

اے )ےسج  ٹنیٹاٹ ٹیٹ۔ آج مہ ااسنن ےک لمکم ڈٹیٹےک دروازے وھکل دٹ ٹولجٹنکیٹٹ ٹابیئٹ ٹاور اس ےن دعب یمٹ ٹنکمم وہ کسٹ

اک آاسینٹ' ےتہک ںیہٹمٹ'نیجٹ  ےسیکٹ ٹںٹایٹرٹمیبٹ ٹتٹہ ہک ینیجٹ ٹدمد لمٹ ٹےنھجمس یمٹ ٹہیٹ ٹےس یمہٹ ٹاسٹ۔ٹاجزئہ ےل ےتکس ںیہٹ ٹےسٹ ٹ( 

ال ک  ٹیلیٹدبتٹ ٹیمٹ ٹےک نیجٹ ٹچبٹ ٹکیٹاسسنئ داونں ےن اٹ ٹیمٹ ٹاج اتکس ہ۔ احل یہٹ ٹایکٹ ٹیھٹٹ ٹےسیکٹ ٹاور ایھنٹ ٹںیہٹ ٹالقح وہتٹ

ٹ۔ٹایٹاک رمض دور ک دٹ اےس القح سنیکٹ
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دو اگل دیمان ںیہ۔ٹ اور ذمبہ  )ٹ ٹذمبہٹاسسنئ  اہلل Creator’اخقل‘  اور اسسنئ  ( ےس ثحب کات ہ 

)ٹ ٹاٹیپٹ ٹکٹ ٹاعتلٹ اور ذمبہ اک وموضع  ٹ( ےس۔ دورسے وظفلں یمٹcreationکدہ ’قلَخ‘  اسسنئ اک وموضع ’قلَخ‘ 

تبثم ادناز ےس وغر وکف ایک اجےئ وت ااسنن اےنپ اخقل ک رعمف اور ہک ارگ ولخمق رپ ٹولعمم ہجیتن ہ ٹ ٹہیٹ’اخقل‘ ہ۔ ٹ

وہ ولخمق رپ  واولں  یم اکی ڑبی رخاب   ہی ہ ہک  اچہپن احلص کاتکس ہ۔  وموجدہ اسسنئ ک کفی گنج ڑلےن 

ےک ےیل رہ راکوٹ وبعر کےتیل ںیہ اور اسسنئ درایف ےک ےیل رہ رطح ےک رجتابت وک اجزئ ےتھجمسںیہ نکیل  ٹقیقحتٹ

 اکی دخا زیبار اور اسسنئ وکٹاس ےقبط ےن ٹاخقل ک رعمف اک وصتر ان ےک ےیل اقلب وبقل ںیہن ہ سج ک وہج ےس ٹ

اہجں ےب امشر تبثم ولہپ اور ضعب یفنم ولہپؤں اک احلم  اسسنئ ملعٹوموجدہ دور یم دنی دنمش ملع اک رگن دے دای ہ۔  ٹ

اسسنئ املسمونں ےک اہں ہ  واہں اس اک دنی ےس زیبار ولوگں ےک اہھت یم ےلچ اجان یھب اکی احدےث ےس مک ںیہن۔ ٹ

الہ ذمبہ وک    نکیل وموجدہ دور یم اسسنئ رپ ااحلد و یکشت ےک ےبلغ ےنٹیھبک یھب رجش ونممہع ای ریغ رتق ایہتف  ںیہن ریہٹ

اور یلمع دیمان یم تہب ےس زجنلیچ یھب  ٹ ٹاسٹ وحاےل ےس تہب اتحمط کدای ہ  سج ک وہج ےس املسمونں وک کفی  

ٹدرشیپ ںیہ۔ٹ

ٹ

ٹاالسم اور جی اسسنئٹٹ۔ٹ2

طٹ ٹکیٹاالِسم اٹ

 

اور  ااسِنن اور اکانئت ےک ابنطٹہ سج ےن اقعدئ و ابعدات ےک اسھت اسھت  ٹتٹیحٹ ٹلمکم اضب 

وجد ٹ ٹاخرجٹ
ُ
ےن ہگج ہگج اےنپ امےنن واولں  ٹرقآِن یجمٹامتم وتقیقحں وک اجےنن اور ریخست کےناک مکح دای ہ۔ٹےس قلعتم ٹو

۔ دترب و رکفت ےس اکم ےل ٹرکفت ٹ ٹرٹاوٹوک ہی نیقلت ک ہ ہک وہ اینپ رگدوشیپ ک داین یم وموجد  اقحئ یم وغروکف کے ٹ

ٹ یمٹ یلختٹ کٹ آامسونں اور زیمٹ یمٹ یجمٹ ٹرقآِنٹ
ل

 

خ

 

ت

 ٹرکفت )ملعِ 
ی
ٹےس قلعتم اراشد ہ:ٹ( Cosmology)ٹ اطتٹی ٹقٹ

ْلَباِب 
إْلأَ ْوِِل 

ُ أ ِلَّ َلآََيٍت  اِر  َ َوإلََنَّ إلَلَّْيِل  َوإْخِتالَِف  ْرِض 
َوإْلأَ َماَوإِت  إلَسَّ َخْلِق  ِِف  َنَّ  إَلَِّذنَي      إ ِ

َنا َما   ْرِض َرَبَّ
َماَوإِت َوإلأَ ُروَن ِِف َخْلِق إلَسَّ

ََّ
ْم َوَيَتَفك  ُجُنوِِبِ

يَْذُكُروَن هللَا ِقَياًما َوُقُعوًدإ َولََعَ
اِر  َانََك َفِقَنا َعَذإَب إلَنَّ    َخَلْقَت َهَذإ ََبِطاًل بُُسْ
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و روز ک رگِدش یمٹ اور بش  اور زیم ک یلخت یم   ےک ےیل ٹ ٹ لقِع میلس واولںٹکشیب آامسونں 

ہی وہ ولگ ںیہ وج )رسااپ اینز نب ک( ڑھکے اور )رسااپ ادب  ٹ)اہلل ک دقرت ک( اشناینں ںیہٹ

اور  اید کےت رےتہ ںیہ  وک  اہلل  اینپ کووٹں رپ )یھب(  اور )رجہ یم ڑتےتپ وہےئ(  نب ک( ےھٹیب 

ک ٹ ُاس  اکررفام  اور زیم ک یلخت )یم  اور نسح ےک ولجؤں( یم کف کےت آامسونں  تمظع 

رےتہ ںیہ۔ )رھپ ُاس ک رعمف ےس ّذلت آانش وہک اکپر ُاےتھٹ ںیہ( اے امہرے رب! وت ےن ہی 

)بس ھچک( ےب تمکح اور ےب دتریب ںیہن انبای۔ وت )بس وکاتویہں اور وبجمرویں ےس( اپک ہ، 

ٹ۔ٹ یمہ دوزخ ےک ذعاب ےس اچبےلٹ

ٹ:ٹہٹاراشد ٹرقآن کی  یم ٹ ےک نمض یمٹ رتیغٹ کٹ ٹولعمٹ وک اسسنئٹاملسمونں 

 . َُقَّ
ْ
َنَُّه إْل

َ َ َلُهْم آأ نُفِسِهْم تََحََّ َيَتَبََيَّ
َفاِق َوِِف آأَ هِيْم آآََيِتَنا ِِف إْلآ  َسُُنِ

)رتہمج:(مہ رقنعبی اںیہن اکانئت یم اور ان ےک اےنپ )ووجد ےک( ادنر اینپ اشناینں داھکںیئ 

ٹےگ ہک قح یہی ہ۔ٹےگ، اہیں کت ہک وہ اجن ںیل 

وہئ  ٹیٹاجاجب ھکبٹ ( اور اکانئت یمٹinternal signs)ٹ ںٹاشناینٹ ااسنن وک اس ےک ووجد دالخٹ یمٹ یٹآٹ اسٹ

اور االِسم  ٹداھکےن ک ریسفت اسسنئ قیقحت ےک وسا ھچک ںیہن وہیتکس۔ٹ ٹ( ٹexternal signs)ٹ ٹںٹاشناینٹ ٹاخرجٹ اسسنئ 

ارگ ےک درایمن ٹذمبہ اور اسسنئ ٹ ٹ۔ ٹہٹدوعت داتی ٹ ٹکٹقیقحت و وجتسج ٹاالسم وخد ٹویکہکن ٹہ ٹیہ ںیہن  ٹاضتد نکمم ٹ ٹیمٹ

 یھبٹ ٹہیٹ ملع دحمود وہ۔ ٹاسسنئٹاک ٹس ٹرطح ےس وافق ہن وہ ای رھپ اٹ ٹیحصٹ ٹہ وہ ذمبہ کٹنکمم ٹہ وت ٹاتھجمس ٹاضتد ٹصخش ٹ ٹوکئٹ

ٹوہ۔  ٹکسٹواحض ہن وہٹرطح  س رپ یحصٹےک ابثع وہ ہتکن اٹ مکٹ ٹنکمم ہ ہک سج ےتکن رپ اےس اضتد رظن آراہ وہ اطمہعل یمٹ

ٹیم یبن کدہ اسسنئ  اقحئٹ ٹکیٹرقآن ٹٹ۔ٹ2.1

  ہ ہک ذمبہ اور اسسنئ دوونں کٹہی ٹ ٹ ٹہرگم ایملٹوموجد ٹذمبہ اور اسسنئ اک ذک ٹاجاجب ٹیم ٹ ٹکی ٹ  ٹرقآنٹ

ورسے ےس ٹ ٹکیٹاٹ ٹرسربایہٹ
ُ
اانپ اخمفل اور اضتمد وک ٹدوونں رگوہ اےنپ دماقملب ٹ ٹاورٹہٹ ٹَارفاد ےک اہوھتں یمٹانوافق ٹد

ذلی یم دنچ آایت  شیپ ک اجریہ ںیہ سج ےسہی ولعمم وہےکس اگ  ہک رقآن ااسنین دہای ےک  ۔ وصتر کےن ےگل ںیہٹ

ٹےیل وج ومضمن یبن کات ہ اس ےک نمض یم سک رطح اسسنئ اقحئ آاجےت ںیہ۔ٹ
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اپک یمٹٹ٭ٹ ابری ہ: ٹ ٹقلعتمٹےسٹاکانئت ٹ ٹء ٹادتباٹ ٹرقآن  السََّماَواِت  ”ٹرفامن ِ  َأنَّ  الَِّذيَن َكَفُروا  يَ َر  َأَوََلْ 
ْقَناُُهَا  فَ َفت َ ًقا  رَت ْ  کیٹاٹ ٹاور زیمٹ آامسنٹامتم ٹہک  ھکیٹدٹ اکرف ولوگں ےن ںیہنٹ ٹ: ’’اور ایکٹرتہمجٹ“ )ٹَواْْلَْرَض َكانَ َتا 

ٹ۔ٹ(ٹ‘‘ٹایٹڑجے وہےئ ےھت سپ مہ ےن ان وک اھپڑ ک جا ک دٹ ٹلکش یمٹ کٹ ااکئٹ

ذک ہ۔  ٹرقآنٹ اک  جا وہےن  ک  رھپ ٹھپ  آامسن ےک ڑجےوہےناور  و  زیم  آی یم  اس  ک  کی 

وموجد ہ۔ ارگہچ مہ دص یف دص اممتلث ٹ ٹایگنٹ تٹریحٹ نٹدرایمٹوصتر اور اس آی ےک ےک ٹ ٹگب نیبٹ ٹوموجدہ دور یم 

 رماد ںیہن ےل ےتکس رگم رقآین اجعابئت اےسی یہ ںیہ ہک وج قیقحت تہب یس درایوتفں ےک ینیقی وطر رپ اس ےس گب نیبٹ

ٹدعب  ووجد یم آئ اور اس اک انھجمس نکمم وہا ، رقآن کی یم وہ ابت ےلہپ ےس وموجد یھت۔ٹ

َوالسََّماَء  ”ٹہ: ٹ ٹرقآن کی ک اکی آی یم اکانئت ک وتعیس اک ذک ینمض وطر رپ وہا اھت۔ اراشد ابری اعتلٹٹ٭ٹ
َلُموِسُعونَ  َوِإَّنَّ  ِِبَْيٍد  َناَها  ي ْ  ٹانیقیٹاور  ٹایٹےس انبٹ عیٹوقت ےک ذرٹ یٹاکانئت وک مہ ےن ڑبٹ رتہمج: ’’اور آامسینٹ“)ٹبَ ن َ

ٹ(۔ٹ‘‘ٹاج رہ ںیہٹ ٹتیٹدٹ ٹؤٹمہ )اس اکانئت وک( وتعس اور لیھپٹ

’’مہ ٹاہیںٹ اک رتہمج  اور ٹ ٹ‘‘ٹاج رہ ںیہٹ ٹتیٹدٹوتعیس ٹ’’وموعسن‘‘  ااشرہ  ٹاکانئت کٹ ٹسیٹاٹ ٹکیٹاٹ ٹہیٹاتنب ہ  رطف 

ریہٹ ٹلسلسم تلیھپٹ ٹویتعسٹ ٹکات ہ سج کٹ )ٹ ٹونٹیٹاٹ ٹتٹامرہ یعیبطٹ ٹکیٹارمٹ ٹء یمٹ1925 ٹوہں۔ٹ ٹاج   Edwinلبہ 

Hubbleارم اک اشمدہاتٹ دور ٹہ ریہٹ ٹکیٹاٹ ٹہک امتم اشکہکںیئٹ ٹوبثت رفامہ ایکٹ ٹ( ےن اس  اک  ٹ،ٹںیہٹ ٹدورسے ےس  سج 

 کلفٹ ٹنیٹرصع احرض اک وہشمر رتٹ ٹاشلم ہ۔ٹ ٹاقحئ یمٹ ٹآج ہملسم اسسنئٹ ٹہیٹہ۔ ٹ ٹریہٹ ٹیھپٹ ٹہک اکانئتٹ ٹاٹوہٹ ٹہیٹبلطم ٹ

ٹ ٹتٹیعیبطٹ

 

سٹ

ٹدان ا
ی 

ٹ

 

ن

ف

 ہیٹاتھکل ہ۔ ٹ آف اٹمئ یمٹ ٹیٹٹسہٹ فیٹاے ربٹ ینصتٹ ( اینپٹStephen Hawkingاہگنک )ٹ ٹ

ٹہ۔ٹ ٹکیٹےس اٹ ٹاالقنابت یمٹ ٹیٹو کفٹ ٹملعٹ ےک یظعٹ یٹدصٹ یٹہ، سیبٹ ریہٹ ہک اکانئت یھپٹ ٹفٹایٹدرٹ

ذِ   ی َر بَُّک ِا لَ   ی َو َاْو ح  دہش  ک یھکم ےس قلعتم اہلل  اعتل ےن رقآن  اپک یم ذک رفامای: ”ٹ ٹٹ٭ٹ   یْ النَّْحِل َاِن ا َّتَِّ
ُسُبَل َر    یْ ِمْن ُکلِّ الثََّمر  ِت فَا ْسُلکِ   ُکِلیْ   ثَّ ُشْو َن    ْعرِ ي َ ًًت وَّ ِمَن الشََّجِر َو ِمَّا    وْ ي ُ ِمَن اْْلَِبا ِل ب ُ 

ُلًل  ُذ  اور  ٹہک اہپڑوں یمٹ ٹیٹک دٹ ٹابت وحٹ ٹہیٹرپ ٹ ٹیھکمٹ ٹرب ےن دہش کٹ ٹاہمترے ٹ ٹ ٹھکیٹاور دٹ”ٹ:ٹرتہمجٹ“ )ٹ ٹبِِّک 

 رپ اےنپ ےتھچ ّ انب ےت اور رہ رطح ےک وھپولں اک رس وچےتس اور اےنپ رب کٹ ٹںٹویٹتھچٹ ٹاور ُاوچنٹ ٹدروتخں یمٹ

ٹ۔ٹ“(ٹرہٹ راوہں رپ تلچٹ ٹوہئٹ ومہار کٹ

ٹوانٹ )ٹ  کٹVon Frischرفش  دہش  ےن  ٹ(  ٹںٹیھکمٹ  یمٹ  ان  اور  لمع  رطز  ٹےک  االبغ   و  راہطب 

ایکٹ ٹء یمٹ1973رپ ٹ ٹقیقحتٹ ٹ( کٹCommunication)ٹ ااعنم احلص   ایٹابغ ٹ ٹاینٹ ٹوک بج وکئٹ ٹیھکمٹ ٹسکٹ ٹ۔ دہش کٹونلب 

تمس  ٹیھٹٹ ٹاقمم اک یھٹٹ ٹُاسٹوک ٹ ٹںٹیھکمٹ ٹدہش کٹ ٹاسیھتٹ ٹہ اور اینپٹ ٹواسپ اجتٹ ٹہ وت وہ اےنپ ےتھچ یمٹ ٹاتیٹدٹ ٹوھپل داھکئٹ
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آاگہ کتٹ راےتس ےک لّصفم ےشقن ےس  واےل  واہں ےنچنہپ  کٹ ٹاور  کٹ ٹہیٹاک ٹ ٹراسینٹ ٹمٹغیپٹ ٹ،ٹیھکمٹ ٹہ۔ دہش   اکم اخص رطح 

ونعمں واال  ٹاعمٹ ٹہیٹ( اہک اجات ہ اظرہ ہ ہک ٹBee danceاک رصق )ٹ ٹیھکمٹ ٹدہش کٹ ٹہ یہنجٹ ٹرحاکت ےس تیلٹ ٹامسجینٹ

اھجمسان وہات ہ ہک وھپل سک تمس  ٹہیٹ( وک ٹWorker bee)ٹ ٹںٹاکرنک یھکمٹ ٹوہات ہکلب اس اک دصقم دہش کٹ ٹرصق ںیہنٹ

واہں کت ےنچنہپ ےک ےیلٹ ٹںیہٹ ادناز ےس رپواز کان وہ یگٹ ٹاںیہنٹ ٹاور  ات مہ دہش کٹسک   یٹاسرٹ ٹہیٹ ٹےک ابرے یمٹ ٹیھکمٹ ٹ۔ 

دٹphotography)ٹ ٹوفوٹ رگایفٹ ٹیٹولعمامت مہ ےن جٹ  ۔ نکیلٹںیہٹ ٹےس احلص کٹ ٹذراعئ یہٹ ٹاشمدہاتٹ ٹہٹیچیپٹ ٹرگیٹ(اور 

 یھکمٹ ٹےن دہش کٹ ٹہ ہک اہلل اعتیلٹ ٹاتبدایٹ ٹہیٹرصاتح ےک اسھت ٹ ٹواشن ےن نتکٹ ٹرقآن یظعٹ ٹابمرہک یمٹ ٹتٹایٹذموکرہ ابال آٹ

ہ۔  ٹوہ ک وہ اےنپ رب ےک اتبےئ وہےئ راےتس التش ک تیلٹ ٹہ سج ےس یلٹ ٹاہمرت اطع رفامئٹ ٹوک اخص رطح کٹ

ےس قلعتم وہ اافلظ اامعتسل وہےئ وج ؤمثن  ٹیھکمٹ دہش کٹ ابمرہک یمٹ تٹایٹہ ہک ذموکرہ ابال آٹ ٹہیٹبلط ہتکن  ہجٹاور وتٹ کیٹاٹ

 ےنلکن والٹ ٹالتش یمٹ ٹاظرہ وہات ہ ہک ذغا کٹ ہیٹ ےس ےک ےیل اامعتسل وہےت ںیہ ینعی امدہ یھکم وک اخمبط ایک ایگ ہ۔ سجٹ

دٹ ٹامدہ وہتٹ ٹیھکمٹ ٹدہش کٹ ابافلظ  کٹ ٹایٹ ٹاپسیہٹ ٹرگیٹہ۔  اینت  ٹہ۔ٹ ٹوہتٹ ٹامدہ یہٹ ٹیھبٹ ٹیھکمٹ ٹاکرنک دہش  اب رقآن کی  ےن 

الیصفتت اس زامےن یم یبن ک ںیہ بج ہک وکئ اسی اسسنئ وموجد ںیہن یھت ہک وج اینت الیصفتت درایف کاپت۔ 

ٹت درایف کںیل وت رقآن ک آایت اک یحص وہفمم اسےنم آایگ۔ رھپ بج اسسنئ ےن ہی بس قیقحتٹ

ای االتخف ںیہن ہ۔ نکیل  اور االسم یم وکئ اضتد  ان امتم الیصفتت ےس ہی ولعمم وہات ہ ہک اسسنئ 

اورردلمع یم  اکایمب ںیہن وہےئ  وہ  اچاہسج یم  روانک  وک  اطوتقں ےن اسسنئ ےک رفس  احلظ ےس اسیلکئ  اتریخی 

ئ ادتقار ک اسبط ٹیپل دی یئگ ۔ اسسنئ وک ےنلھپ وھپےنل اک ومعق الم وت ذمبہ ےک الخف رسد گنج رشوع وہیئگ اور اسیلکٹ

ہی اترث وخد وخبد نب ایگ ہک ذمبہ اسسنئ ےک الخف ہاحالہکن االسم اسسنئ اور اسسنئ قیقحتت ک وحہلص ازفائ 

اور اےنپ  امےننواولں وک رتیغ داتی ہٹ اور اےنپ اخقل ک رعمف کات ہ  ارسار ک قیقحت کی  وہ اکانئت ےک   ہک 

ٹاحلص کی۔ 
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 جی اسسنئ اور اعمرصکفی اسمئٹٹ۔ٹ3

ٹاسسنئ ک یلعت یم رتق ک رضورتٹٹ۔ٹ3.1

ور اسسنئٹ ٹوموجدہٹ
َ
د کٹ ٹاک  وک اجب وطر رپ رصعٹ ٹولعم  ور ہ۔ اسسنئ 

َ
د اک  )ٹ ٹیٹرعماج   contemporaryملع 

knowledgeوِراحرض یمٹ ٹایکٹ ٹےس یبعتٹ ٹ( ٹ
َ
د جٹ ٹیخٹ ٹاور ہجیتنٹ ٹیحصٹ ٹکٹ ٹنیٹدِٹ ٹاجات ہ۔ ذٰہلا  اکم  اک   اسسنئٹ ٹیٹااِشتع 

ور یمٹ ٹسٹاِٹ ٹیٹاجاتکس ہ۔ انبء ربٹ ٹایٹرتہب وطر رپ رسَااجنم دِٹ ٹرپ یہٹ ٹدوںٹینبٹ
َ
 ےس یہکٹ ٹںٹویٹرضورت زگہتش دصٹ ٹاِس َارم کٹ ٹد

 اعمرشوں یمٹ ٹدہٹایٹزٹ
ُ

ےس رموبط  ٹیلعتٹ ٹوک اسسنئٹ ٹیلعتٹ ٹنیٹاجےئ اور دِٹ ٹایٹولعم وک رفوغ دٹ ٹاسسنئٹ ٹیٹجٹ ٹڑبھ ک ہ ہک لسُم

ملسم اممکل یم ومجمیع تیثیح ےس وج زنتل آریہ ہ اس اک ارث اسسنئ اجےئ۔ ٹ ایکٹاعترف شیپ ٹم اک ٹاالسٹکےت وہےئ 

نکیل یمہ اسسنئ یلعت اور قیقحت وک رتیحیج ینبدوں رپ اعم کان اچےیہ ویکہکن یلعت وقیقحت یہ ےس  ٹ رپ یھب ڑپا ہٹیلعتٹ

ٹامہرا وھکای وہا رعوج واسپ آاتکس ہ۔ 

 اسسنئ رتق ےک ابثع ااحلد اور یکشت  اک لئسمٹٹ۔ٹ3.2

وموجد راہ ہ ہک جی اسسنئ یلعت  ےک دوران دنی و االسم دنمش انعرص ک رطف ےس ہی اطمہبل ہشیمہ ےس ٹ

اک اسانم کان ڑپات ہ۔  ٹذمبہ اک رصنع اشلم ہن وہ۔ یہی وہج ہ ہک وکحوتمں اور اصنب اسز ویٹیمکں وک ہشیمہ اس کشمٹ

دانی ہ۔ٹ ک یلعت  اور یکشت  ااحلد  واحض بلطم  اک  کےن  ہن  اشلم  ذمیبہ رصنع  دترسی    دبیتمسق ےس ضعبٹدوراِن 

ادارے اےسی وموجد ںیہ اہجں  اسسنئ ک دترسی ذمبہ ےس جا کےک دی اجریہ ہ اور اس اک الزیم ہجیتن ااحلد اور 

اس ےلسلس یم رضورت ہ ہک مہ اسسنئ اور ذمبہ وک جا کےن ک وکوششں ک وحہلص ینکش  ٹیکشت اک رفوغ ہ۔ ٹ

ٹںیئ۔ٹلسِن ون وک ااحلد ویکشت یم التبم وہےن ےس اچبٹکی اور 
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ٹرقآن یم یبن کدہ اقحئ  اور ان ےک اعمرض اسسنئ قیقحتتٹٹ۔ٹ4

رقآن اسسنئ اقحئ ک اتکب ںیہن اور ہن یہ اس اک دصقم اسسنئ اقحئ اک یبن ہ ہکلب ہی وت اتکب دہای 

 سج اک دصقم ہی ہ ولگ اس ےس دہای احلص کی۔ دہای احلص کےن ےک ااسنن وک وج راہ امنئ اس ہ 
ِ
اتکب

یبن  ینمض وطر رپ  دہای یم یبن ک یئگ ہ اس یم اسسنئ اقحئ  یھب ینمض وطر رپ یبن وہےئگ ںیہ۔رقآن کی یمٹ

اور ہشیمہ ےس میلست دشہ ںیہ۔ٹ ٹاسسنئ اقحئٹدشہ ٹ   مہ اجےتن ںیہ ہکٹ ٹاسسنئ ےک اطبل ملع ےک وطر رپ ہی ابت ٹ ٹآافق 

 ان یمٹاور رجتابت ےک ذرعیٹےک اسھت ٹ ٹرتقٹ ٹوہےت ہکلب ملع کٹ ٹںیہنٹ ٹ ےک رفمواضت متحٹسجٹ ٹملع ہٹ ٹاسسنئ نظٹ

اور ضعب اواقت ان ک لمکم وطر رپ یفن یھب وہاجت ہ۔ذہلا سک یھب زامےن یم سک یھب و ااضہف ٹ ٹرتیمٹ وہاتکس ہ 

اور اس یم اب اسسنئ دان ےک ےیل ہی دوعی کان اننکمم وہات ہ ہک اس ک قیقحت و درایف وس یف دص درتس ہ ٹ

ں ےک دعب رظنہی   دبل اجات ہ نکیل رقآن ےک یبن کدہ اسسنئ دبتیلی وہان اننکمم ہ۔ اشمدہہ و قیقحت اور درایوتفٹ

یم درایف وہےن اقونن وک دعب ٹاسسنئ ےک میلست دشہ ہک ٹ ٹںیہٹ ٹسیٹاٹ ٹاثمںیلٹ تہب یسٹاقحئ یھبک دبتلی ںیہن وہےت۔  ٹ

اس ابت ےس وشتشی یم التبم وہاجات ہ ہک اکی میلست دشہ اسسنئ وصتر اکی  ٹجی ذہٹےن دبل ڈاال۔ ٹوال قیقحت ٹ

زامےن یم رقآن ےک اطمقب رقار دے دای اجات ہ اور رھپ بج وہ رظنہی قیقحت ےک دعب دبتلی وہاجات ہ وت ولعمم 

وہ یھب رقآن ےک اطمقب ہ۔ ٹ اٹ  ٹوہات ہ ہک  اور اس اک ریحان نک  ولسب ہ نکیل ہی رقآن ک اایتمزی وصختیص 

وک وخد اسسنئ  ااسنن  ہی  ابرایکیں ںیہن اتبات ویکہکن ہی اسسنئ ک اتکب ںیہن ہکلب  رقآن واضتح ےک اسھت اسسنئ 

ٹقیقحت اک راہتس داھکات ہ۔ 
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ٹنیشمں ک اجید ےس یپا وہےن وال اعمل اموحیلت اسمئٹٹ۔ٹ5

ساطئ اک یمہ اسانم کانٹ
م

 

ج ن
رِس ٹ ٹولدیگ ٹ ٹ ڑپا ہ ان یم اعمل اموحیلت آٹنیشمں ک اجید ک وہج ےس  اک لئسم 

اکرفنوسنں  ٹاعملٹ ٹوہےن والٹ ٹاور اس نمض یمٹ ٹقیقحتٹ ٹاجےن والٹ ٹکٹ ٹربوسں یمٹ ٹےک یبٹ ٹیٹدصٹ ٹیٹاسیکٹ ٹرہفتس ہ۔ٹ

وھںیئٹ ٹےک ڑبےتھ وہےئ اامعتسل، رضم سیگٹ ٹہ ہک وکےلئ اور یتٹ اثتب ایکٹ ہیٹےن 
ُ
 اور آولدیگٹ ےک زربدتس ارخاج، د

ٹاتمرث وہ راہ ہ۔  یٹاموحل دشٹ ےس اضفئٹ

وس اسھٹ یمٹ ٹالہپ تعنصٹ ااھٹرہ  اور تعنصٹ ٹیمٹ ٹرباطینٹ ٹاالقِنب  وہا  وامن 
ُ
وتق  ٹاک یہپٹ ٹرتّقٹ ٹر اس  اگل۔  وھگےنم 

زٹ ٹوتدقرتٹ ورسے تعنصٹ ٹارثات اظرہ ںیہنٹ ٹدہٹایٹاموحل رپ 
ُ
د  کیٹارمٹ ٹیمٹ ٹوس یبٹ ٹاالقنب ےک دعب، وج اینٹ ٹوہےئ۔اتمہ 

وامن وہا، وممسٹ ٹیمٹ
ُ
 رڈٹکیٹاک ااضہف رٹ ٹیٹرفص اپچن ڈرگٹ ٹہیٹااشعرٹ درۂج رحارت یمٹ اعملٹ ٹاورٹایگٹ ٹوک ھچک ھچک وسحمس ایکٹ ٹیلیٹدبتٹ ر

ورسے تعنصٹ ٹےکٹکیٹارمٹ ٹوس اچپس یمٹ ٹ۔ اینٹایگٹ ٹایکٹ
ُ
،ھبٹ ٹلجبٹ ٹں،ٹویٹبج واہں ومرٹاگڑٹ ٹاالقنب یمٹ ٹد  یٹرٹےک آالت 

اس رطح ےک  ٹیھبٹاممکل ےن ٹ رپٹویٹکےن ےک اکراخےن اگلےئ ےئگ وتاس ےکاسھت  رٹایتٹ ٹءٹایشٹ ٹلیٹاور رفتمق ھگٹ ٹینیشمٹ

دٹ ک  اور یتٹ ٹ۔ٹیٹاکراخےن اگلےن رشوع  اامعتسل یمٹ ٹبج وکےلئ  اور رّتسےک رشعوں یمٹ ٹےک   ااضہف وہاوتاسھٹ 

ٹ۔ ااضہف وہات ایگٹ ٹیٹہب دترٹ یمٹ آولدیگٹ اور اضفئٹ ٹیٹدنمسرٹ ،ٹزنیمٹ

آولدیگ ک وہج ےس  ٹ وابئٹاموحیلت  ڑپاٹ ٹےئن ےئن  واہطس  اور زیم رپ ےنسب ٹ ٹَارماض ےس  ہ۔دنمسری یحت 

ٹکٹواےل ااسنن اس آولدیگ ےس دشی اتمرث وہےئ ںیہ۔ ٹ
ٔ
  ٹاور آدنئہ ولسنں ےک رتہب لبقتسم ےک ےیلٹ ٹالستمٹ ٹَارض کٹ ٹہ

ٹ۔ٹش کان وہاگٹاس ےلئسم اک لح التٹ ٹوک ٹ ٹلسنٹ کٹ ٹدور احرض ٹ

ٹوجرہی یھتہروں ےک لیھپؤ ک روک اھتمٹٹ۔ٹ5.1

اور اناگاسک یم گنج ٹیھتہروں ک ٹ ٹیٹوجرہٹ ےن لسن ااسنین وک ابتیہ ےک داہےن رپ الڑھکا ایک ہ۔ ریہوامیش 

وال ابتیہ ےکدعب وجرہی یھتہروں  ٹ الخف وج رحتکی رشوع وہئ اس ےس وجرہی یھتہروں ےک روک ےک ٹوہےن 

یم ںیہن آئ۔ ویکسریٹ   ٹوجرہی یھتہروں ک ایتری یم ااضہف یہ وہا ہ ، مک دنھکیٹاھتم ک وکںیشش وت ک ںیئگ نکیل ٹ

ےک اسمئ ےک ابثع اپاتسکن یھب اکی ڑبی ایمٹی اطتق ہ وج یکلم الستم ےک ےیل ینبدی اتیمہ اک احلم ہ اتمہ 
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وجرہی یھتہروں ےک اامعتسل ےس قلعتم وعشری وطر رپ وکںیشش کان رضوری ںیہ اتہک اسی ایھبکن وصرت احل 

ٹروں ےک اامعتسل ک ونتب آےئ۔ٹیپا ہن وہ سج ک وہج ےس وجرہی یھتہٹ

ٹیمیکئ یھتہروں  ک اجید اور ان اک اامعتسلٹٹ۔ٹ5.2

وجرہی یھتہروں ک روک اھتم  ےک وحاےل ےس اعمل اعمدہات وموجد ںیہ رگم ایمل ہی ہ ہک اس اعمدہے 

روں رپ اپدنبی یم بس وک ڑکجےن واےل وخد وجرہی یھتہروں ےس یل ںیہ۔ اعمل اعمدہات ک روےس وجرہی یھتہٹ

ےک ابثع ان وخن آاشم رایوتسں  ےن یمیکئ یھتہروں اک اامعتسل ایک ہ۔  رواں دصی یم االسیم داین یم وہےن 

وال وگنجں یم ڑبے امیپےن رپ املسمونں ک لسن یشک ک یئگ، رہشوں ےک رہش ڈنھکرات یم دبتلی  وہےئگ اور  یمیکئ 

ک وطلی رہفتس ےس ہی واحض وہاجاتہ ہک وجرہی و یمیکئ  السیم اممکل یم یگنج رجامئ یھتہروں اک اامعتسل ایک ایگ۔ اٹ

زرِی زیم اےسی کلہم یھتہروں ک ایتری لسلسم اجری ہ۔  یھتہروں ک روک اھتم ضحم اکی ایسیس یبن ہ۔ 

 رضورت ہ۔ٹجی دور اک اکی ڑبا نلیچ ان کلہم یھتہروں ےس آزادی ہ سج ےس انٹمن وتق ک امہ ٹ

 

ٹوخد آزامئٹ
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ٹ۔ ٹرپ اجعم ونٹ ےیھکل ٹاسمئ ٹیاسسنئ اور اعمرصکف یجٹ:ٹ3وسال بمنٹ

ٹااحلد و یکشت ےک نلیچ رپ ثحب کی۔ٹاسسنئ ک رتق ےک ابثع ٹ:ٹ4وسال بمن
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