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  بسم �هللا �لرJن �لرحيم

  

حاجت ����� ���مصيبت سے �ھٹ��� �انے كيلئے سو�ہ يس � حاجت ����� ���مصيبت سے �ھٹ��� �انے كيلئے سو�ہ يس � حاجت ����� ���مصيبت سے �ھٹ��� �انے كيلئے سو�ہ يس � حاجت ����� ���مصيبت سے �ھٹ��� �انے كيلئے سو�ہ يس � 

        تال�� كرناتال�� كرناتال�� كرناتال�� كرنا

Uسو� Uسو� Uسو� Uر�ہم :::: سو�Wا� فWہم] �يسے طريقہ كے متعلق معلوم Eبر�ئے مہربا 

ہم م] ���ثتا �ال c �ہا ہے ���ہم نے يہ بہت سا�ے مشائخ كريں جو
ً

م] يقيh طو��ر�سكے صحيح ���fعلما* سے سو�يا م] سيكھا ہے 

حاجا� ����� �و�k كر�نے ���ہمWا�ے fہونے j علم نہ] �iھتا

 l� ےWكر�نے ك kخو�ہشا� ��غبا � �و� kے م] بہت سا�oمعا

: لوt م] �يs يہ بھى ہے كہ طريقہ j �لp�q كيا جاتا ہے �سكے �س

�نفWWر�k6 يWWا �جتمWWاv طو��رتقWWسيم  �كتWWاليس مرتبWWہ سWWو�ہ يWWس

 wWھ معWا تWے سiيا� تكر��c ےتال�� � جا} ہے يا �ھر بعضiكر

تعد�6 م] �ڑھى جا} ہے ���بعد م] �يs معwW 6| بھWى � جWا} 

 )l6 ہز��بWا�(يا �ھرن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم �رمعf 6��6 w ہے

�نفر��6 يا �جتماv طو��ر�cس مW] تقWسيم كWرiے �Wڑھتے ہW] كWہ 
ً

  .ہر�يs �سم] سے ك�ھ حصہ �ڑھتا ہے

�ك�لو�وں سے م] نے كہا كہ يہ صحيح نہ] يا �ھريہ ن� كريم ص� 

�هللا عليہ �سلم سے ثابت شدہ سنت نہ] ہے تو�ہ بہWت شWد� كWے 

�ئWد ہW] ساتھ �س� 6فا� كرتے ہوئے كہتے ہ] كWہ �سWكے بہWت فو

  .���يہ �ربہ شدہ ہے



 ٤

        : : : : �(مد هللا�(مد هللا�(مد هللا�(مد هللا

 يس �غ�ہ � تال�� يا  يس �غ�ہ � تال�� يا  يس �غ�ہ � تال�� يا  يس �غ�ہ � تال�� يا ةcپ نے بيا� كيا ہے كہ معw تعد�6 م] سو�cپ نے بيا� كيا ہے كہ معw تعد�6 م] سو�cپ نے بيا� كيا ہے كہ معw تعد�6 م] سو�cپ نے بيا� كيا ہے كہ معw تعد�6 م] سو�

�ھر ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم �ر معw تعد�6 م] �نفر��6 يا �ھر ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم �ر معw تعد�6 م] �نفر��6 يا �ھر ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم �ر معw تعد�6 م] �نفر��6 يا �ھر ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم �ر معw تعد�6 م] �نفر��6 يا 

�جتماv 6��6 �ڑھنا تا كہ مش�� حل ہوں ��� ���يا� �و�� � �جتماv 6��6 �ڑھنا تا كہ مش�� حل ہوں ��� ���يا� �و�� � �جتماv 6��6 �ڑھنا تا كہ مش�� حل ہوں ��� ���يا� �و�� � �جتماv 6��6 �ڑھنا تا كہ مش�� حل ہوں ��� ���يا� �و�� � 

o [جا سكo [جا سكo [جا سكo [كوي �6ل يعتيعتيعتيعتجا سك � l� [كوي �6ل  م � l� [كوي �6ل  م � l� [كوي �6ل  م � l� [يہ بد|�  م ��� fيہ بد|� نہ] مل� ��� fيہ بد|� نہ] مل� ��� fيہ بد|� نہ] مل� ��� fنہ] مل�

        . . . . م] شامل ہو� ہےم] شامل ہو� ہےم] شامل ہو� ہےم] شامل ہو� ہے

        : : : : ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم j فرما� ہےن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم j فرما� ہےن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم j فرما� ہےن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم j فرما� ہے

جس ك� نے بھى ہما�ے �l 6ين م] كوي نيا pj نكاال جو جس ك� نے بھى ہما�ے �l 6ين م] كوي نيا pj نكاال جو جس ك� نے بھى ہما�ے �l 6ين م] كوي نيا pj نكاال جو جس ك� نے بھى ہما�ے �l 6ين م] كوي نيا pj نكاال جو " " " " 

        " " " " �l م] سے نہ] تو �ہ مر6�6 ہے �l م] سے نہ] تو �ہ مر6�6 ہے �l م] سے نہ] تو �ہ مر6�6 ہے �l م] سے نہ] تو �ہ مر6�6 ہے 

( ( ( ( صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم�  )  )  )  ) ����������������( ( ( ( صحيح �ا�� حديث نم� صحيح �ا�� حديث نم� صحيح �ا�� حديث نم� صحيح �ا�� حديث نم� 

���������������� .(  .(  .(  .(         
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 طے شدہ ہے كہ عبا�6 �صال ��� �صفا ���  طے شدہ ہے كہ عبا�6 �صال ��� �صفا ���  طے شدہ ہے كہ عبا�6 �صال ��� �صفا ���  طے شدہ ہے كہ عبا�6 �صال ��� �صفا ��� �ہل علم كے ہاں يہ با��ہل علم كے ہاں يہ با��ہل علم كے ہاں يہ با��ہل علم كے ہاں يہ با�    

ج¢ہ � �قت م] م¡�� ہو  �اہيےf ��� جس عد6 � كيفيت ��� ج¢ہ � �قت م] م¡�� ہو  �اہيےf ��� جس عد6 � كيفيت ��� ج¢ہ � �قت م] م¡�� ہو  �اہيےf ��� جس عد6 � كيفيت ��� ج¢ہ � �قت م] م¡�� ہو  �اہيےf ��� جس عد6 � كيفيت ��� 

ہيئت � vo �6ل ثابت نہ ہو �j l �لp�q كرنا بدعت شما� ہو ہيئت � vo �6ل ثابت نہ ہو �j l �لp�q كرنا بدعت شما� ہو ہيئت � vo �6ل ثابت نہ ہو �j l �لp�q كرنا بدعت شما� ہو ہيئت � vo �6ل ثابت نہ ہو �j l �لp�q كرنا بدعت شما� ہو 

££££ . . . .        

        : : : : شاط� �Jہ �هللا كہتے ہ]شاط� �Jہ �هللا كہتے ہ]شاط� �Jہ �هللا كہتے ہ]شاط� �Jہ �هللا كہتے ہ]

    جوجوجوجو طريقہ  طريقہ  طريقہ  طريقہ �¥ا6 كر6ہ نيا�¥ا6 كر6ہ نيا�¥ا6 كر6ہ نيا�¥ا6 كر6ہ نيا     م] م] م] م] 6ين 6ين 6ين 6ين : : : :تو �ھر بدعت � تعريف يہ ہويتو �ھر بدعت � تعريف يہ ہويتو �ھر بدعت � تعريف يہ ہويتو �ھر بدعت � تعريف يہ ہوي

l� f �ر �لنے سے �هللا � عبا�6 م] مبالغہ l� f �ر �لنے سے �هللا � عبا�6 م] مبالغہ l� f �ر �لنے سے �هللا � عبا�6 م] مبالغہ l� f �ر �لنے سے �هللا � عبا�6 م] مبالغہ  مشابہ ہو مشابہ ہو مشابہ ہو مشابہ ہوكےكےكےكےoيعت oيعت oيعت oيعت 

        ... ... ... ... كرنا مقصو6 ہوfتو يہ بدعت كہالتا ہےكرنا مقصو6 ہوfتو يہ بدعت كہالتا ہےكرنا مقصو6 ہوfتو يہ بدعت كہالتا ہےكرنا مقصو6 ہوfتو يہ بدعت كہالتا ہے

         م] سے معw كيفيت �ہيئت j �لp�q كرنا ہے م] سے معw كيفيت �ہيئت j �لp�q كرنا ہے م] سے معw كيفيت �ہيئت j �لp�q كرنا ہے م] سے معw كيفيت �ہيئت j �لp�q كرنا ہے¦¦¦¦��� ���� ���� ���� �

f مثال �يك ہى ��c¨ م] �جتماv §كر كرناf ��� �سوU كريم ص� �هللا f مثال �يك ہى ��c¨ م] �جتماv §كر كرناf ��� �سوU كريم ص� �هللا f مثال �يك ہى ��c¨ م] �جتماv §كر كرناf ��� �سوU كريم ص� �هللا f مثال �يك ہى ��c¨ م] �جتماv §كر كرناf ��� �سوU كريم ص� �هللا 

 عيد  عيد  عيد  عيد عليہ �سلم � �ال�6 باسعا�6 كے �6 كو جشن منانا ��� �سےعليہ �سلم � �ال�6 باسعا�6 كے �6 كو جشن منانا ��� �سےعليہ �سلم � �ال�6 باسعا�6 كے �6 كو جشن منانا ��� �سےعليہ �سلم � �ال�6 باسعا�6 كے �6 كو جشن منانا ��� �سے

        . . . . ماننا ��� �l طر¬ كے �6»ے �مو�ماننا ��� �l طر¬ كے �6»ے �مو�ماننا ��� �l طر¬ كے �6»ے �مو�ماننا ��� �l طر¬ كے �6»ے �مو�



 ٦

 ب  ب  ب  ب معw عباj ��6 معw ��قا� م] �لp�q كرنامعw عباj ��6 معw ��قا� م] �لp�q كرنامعw عباj ��6 معw ��قا� م] �لp�q كرنامعw عباj ��6 معw ��قا� م] �لp�q كرنا م] سے  م] سے  م] سے  م] سے ¦¦¦¦��� ���� ���� ���� �

 مل� f مثال �ند�ہ شعبا� كو  مل� f مثال �ند�ہ شعبا� كو  مل� f مثال �ند�ہ شعبا� كو  مل� f مثال �ند�ہ شعبا� كو ]]]] جن � تعيo wيعت م] نہ جن � تعيo wيعت م] نہ جن � تعيo wيعت م] نہ جن � تعيo wيعت م] نہہےہےہےہے

        �نتہى �نتہى �نتہى �نتہى " " " " نصف شعبا� j ��¨ہ �iھناl� ��� f ��� قياp كرنا نصف شعبا� j ��¨ہ �iھناl� ��� f ��� قياp كرنا نصف شعبا� j ��¨ہ �iھناl� ��� f ��� قياp كرنا نصف شعبا� j ��¨ہ �iھناl� ��� f ��� قياp كرنا 

         ).  ).  ).  ). �¯�¯�¯�¯    ----    �¯�¯�¯�¯ /  /  /  / ����( ( ( ( �العتصاp �العتصاp �العتصاp �العتصاp : : : : 6يكھ]6يكھ]6يكھ]6يكھ]

��� ���ثت م] مال ��� ���ثت م] مال ��� ���ثت م] مال ��� ���ثت م] مال      لو�وں كے طريقہ م] شامل ہے لو�وں كے طريقہ م] شامل ہے لو�وں كے طريقہ م] شامل ہے لو�وں كے طريقہ م] شامل ہے))))للللعمعمعمعم ( ( ( (��� يہ��� يہ��� يہ��� يہ

 l� يا �ھر fہے l� يا �ھر fہے l� يا �ھر fہے l� يا �ھر fم¡�عيت �ر �ر�ر�ر�رہے � l� [م¡�عيت �ر  بعض نتائج مرتب ہوتے ہ � l� [م¡�عيت �ر  بعض نتائج مرتب ہوتے ہ � l� [م¡�عيت �ر  بعض نتائج مرتب ہوتے ہ � l� [بعض نتائج مرتب ہوتے ہ 

6اللت نہ] كرتاf بلكہ �قو�U � �عماj U معيا� � م±�� تو ن� كريم 6اللت نہ] كرتاf بلكہ �قو�U � �عماj U معيا� � م±�� تو ن� كريم 6اللت نہ] كرتاf بلكہ �قو�U � �عماj U معيا� � م±�� تو ن� كريم 6اللت نہ] كرتاf بلكہ �قو�U � �عماj U معيا� � م±�� تو ن� كريم 

ص� �هللا عليہ �سلم كے �عماU � �قو�U ہ] �l �ے جو ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم كے �عماU � �قو�U ہ] �l �ے جو ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم كے �عماU � �قو�U ہ] �l �ے جو ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم كے �عماU � �قو�U ہ] �l �ے جو ن� كريم 

U � �عماU كے مو�فق ہو �سے قبوU كيا U � �عماU كے مو�فق ہو �سے قبوU كيا U � �عماU كے مو�فق ہو �سے قبوU كيا U � �عماU كے مو�فق ہو �سے قبوU كيا ص� �هللا عليہ �سلم كے �قو�ص� �هللا عليہ �سلم كے �قو�ص� �هللا عليہ �سلم كے �قو�ص� �هللا عليہ �سلم كے �قو�

جائيf³ ��� جو ²الف ہو �ہ مر6�6 ہے �اہے �j l قائل � |مل جائيf³ ��� جو ²الف ہو �ہ مر6�6 ہے �اہے �j l قائل � |مل جائيf³ ��� جو ²الف ہو �ہ مر6�6 ہے �اہے �j l قائل � |مل جائيf³ ��� جو ²الف ہو �ہ مر6�6 ہے �اہے �j l قائل � |مل 

        . . . . كوي بھى ہوكوي بھى ہوكوي بھى ہوكوي بھى ہو

        : : : : يہاں يہ كہا جائي³ كہيہاں يہ كہا جائي³ كہيہاں يہ كہا جائي³ كہيہاں يہ كہا جائي³ كہ



 ٧

��ر يہ كوي خ� � بھال´ ہو� تو ہم سے �pj l م] ن� كريم ص� ��ر يہ كوي خ� � بھال´ ہو� تو ہم سے �pj l م] ن� كريم ص� ��ر يہ كوي خ� � بھال´ ہو� تو ہم سے �pj l م] ن� كريم ص� ��ر يہ كوي خ� � بھال´ ہو� تو ہم سے �pj l م] ن� كريم ص� 

�هللا عليہ �سلم ��� �� كے صحابہ كر�p سبقت لے جاتے خاµ كر �هللا عليہ �سلم ��� �� كے صحابہ كر�p سبقت لے جاتے خاµ كر �هللا عليہ �سلم ��� �� كے صحابہ كر�p سبقت لے جاتے خاµ كر �هللا عليہ �سلم ��� �� كے صحابہ كر�p سبقت لے جاتے خاµ كر 

جبكہ �j l مقت¶ �ايا جاتا تھاf كيونكہ بہت سا�ے صحابہ جبكہ �j l مقت¶ �ايا جاتا تھاf كيونكہ بہت سا�ے صحابہ جبكہ �j l مقت¶ �ايا جاتا تھاf كيونكہ بہت سا�ے صحابہ جبكہ �j l مقت¶ �ايا جاتا تھاf كيونكہ بہت سا�ے صحابہ 

كر�p �§يت � ظلم j ش�� ہوئےf �كن �l كے با�جو6 ك� سے كر�p �§يت � ظلم j ش�� ہوئےf �كن �l كے با�جو6 ك� سے كر�p �§يت � ظلم j ش�� ہوئےf �كن �l كے با�جو6 ك� سے كر�p �§يت � ظلم j ش�� ہوئےf �كن �l كے با�جو6 ك� سے 

ے �يسا كيا ہوf ��� نہ ہى ن� كريم ے �يسا كيا ہوf ��� نہ ہى ن� كريم ے �يسا كيا ہوf ��� نہ ہى ن� كريم ے �يسا كيا ہوf ��� نہ ہى ن� كريم ثابت نہ] كہ ك� �يك صحاب نثابت نہ] كہ ك� �يك صحاب نثابت نہ] كہ ك� �يك صحاب نثابت نہ] كہ ك� �يك صحاب ن

        . . . . ص� �هللا عليہ �سلم نے �� � �l طر¹ ��ہنما´ فرما´ص� �هللا عليہ �سلم نے �� � �l طر¹ ��ہنما´ فرما´ص� �هللا عليہ �سلم نے �� � �l طر¹ ��ہنما´ فرما´ص� �هللا عليہ �سلم نے �� � �l طر¹ ��ہنما´ فرما´

 fہ �هللا � �تبا� � ���� م] ہےJ� ¹ سلفº خ� � بھال´ تو ��� fہ �هللا � �تبا� � ���� م] ہےJ� ¹ سلفº خ� � بھال´ تو ��� fہ �هللا � �تبا� � ���� م] ہےJ� ¹ سلفº خ� � بھال´ تو ��� fہ �هللا � �تبا� � ���� م] ہےJ� ¹ سلفº خ� � بھال´ تو ���

        . . . . ��� ہر قسم o j � بر�´ بعد م] cنے ��لوں � بد|� م] ہے��� ہر قسم o j � بر�´ بعد م] cنے ��لوں � بد|� م] ہے��� ہر قسم o j � بر�´ بعد م] cنے ��لوں � بد|� م] ہے��� ہر قسم o j � بر�´ بعد م] cنے ��لوں � بد|� م] ہے

� �ہنا متعw ہو � �ہنا متعw ہو � �ہنا متعw ہو � �ہنا متعw ہو حاصل يہ ہو� كہ �� بد|� سے �جتناt كرنا ��� �6حاصل يہ ہو� كہ �� بد|� سے �جتناt كرنا ��� �6حاصل يہ ہو� كہ �� بد|� سے �جتناt كرنا ��� �6حاصل يہ ہو� كہ �� بد|� سے �جتناt كرنا ��� �6

) ) ) ) ہوجاتا ہےہوجاتا ہےہوجاتا ہےہوجاتا ہے������������((((جاتا ہےf ��� م¡�� �§�j � 6|«ں j �لp�q كرنا جاتا ہےf ��� م¡�� �§�j � 6|«ں j �لp�q كرنا جاتا ہےf ��� م¡�� �§�j � 6|«ں j �لp�q كرنا جاتا ہےf ��� م¡�� �§�j � 6|«ں j �لp�q كرنا 

 j Uجنہ] �هللا تعا¼ نے حاجا� �و�� كرنے ��� �غبا� كے حصو j Uجنہ] �هللا تعا¼ نے حاجا� �و�� كرنے ��� �غبا� كے حصو j Uجنہ] �هللا تعا¼ نے حاجا� �و�� كرنے ��� �غبا� كے حصو j Uجنہ] �هللا تعا¼ نے حاجا� �و�� كرنے ��� �غبا� كے حصو

        . . . . سبب بنايا ہےسبب بنايا ہےسبب بنايا ہےسبب بنايا ہے
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p7ُُ من ¥يب �لمضطر ¾§� p7 ½|6 من ¥يب �لمضطر ¾§� p7 ½|6 من ¥يب �لمضطر ¾§� p7 ½|6 من ¥يب �لمضطر ¾§� 6|½ : ( : ( : ( : ( �هللا سبحانہ � تعا¼ j فرما� ہے�هللا سبحانہ � تعا¼ j فرما� ہے�هللا سبحانہ � تعا¼ j فرما� ہے�هللا سبحانہ � تعا¼ j فرما� ہے ُُ َ ََ ََ ََ َََ ََ
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ُُ ُُ
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         Ë�////�������� f  f  f  fمل�Ëمل�Ëمل�Ëمل) ) ) ) 

 بے كس � ال�ا� � �كا� كو جب �ہ �كا�ے تو كو� قبوU كر  بے كس � ال�ا� � �كا� كو جب �ہ �كا�ے تو كو� قبوU كر  بے كس � ال�ا� � �كا� كو جب �ہ �كا�ے تو كو� قبوU كر  بے كس � ال�ا� � �كا� كو جب �ہ �كا�ے تو كو� قبوU كر """"

كے �l � سخ� كو ��6 كرتا 6يتا ہے Ì ��� تمہ] ¨مj w خليفہ كے �l � سخ� كو ��6 كرتا 6يتا ہے Ì ��� تمہ] ¨مj w خليفہ كے �l � سخ� كو ��6 كرتا 6يتا ہے Ì ��� تمہ] ¨مj w خليفہ كے �l � سخ� كو ��6 كرتا 6يتا ہے Ì ��� تمہ] ¨مj w خليفہ 

Ì كيا �هللا تعا¼ كے ساتھ كوي ��� معبو6 ہے fبنتا ہےÌ كيا �هللا تعا¼ كے ساتھ كوي ��� معبو6 ہے fبنتا ہےÌ كيا �هللا تعا¼ كے ساتھ كوي ��� معبو6 ہے fبنتا ہےÌ كيا �هللا تعا¼ كے ساتھ كوي ��� معبو6 ہے fتم بہت كم  تم بہت كم  تم بہت كم  تم بہت كم بنتا ہے 

                 ) ) ) )��������    ::::�Ëمل �Ëمل �Ëمل �Ëمل ((((    ----""""نصيحت � ع�� حاصل كرتے ہونصيحت � ع�� حاصل كرتے ہونصيحت � ع�� حاصل كرتے ہونصيحت � ع�� حاصل كرتے ہو

        ::::��� �يك مقاp �ر �هللا �t �لعز� j فرما� �l طر¬ ہے��� �يك مقاp �ر �هللا �t �لعز� j فرما� �l طر¬ ہے��� �يك مقاp �ر �هللا �t �لعز� j فرما� �l طر¬ ہے��� �يك مقاp �ر �هللا �t �لعز� j فرما� �l طر¬ ہے

 )  )  )  )  �|6 �§¾ ��Ð� 2قريب 7جيب 6عو Qفإ Òق Ô6سألك عبا �§Ö� �|6 �§¾ ��Ð� 2قريب 7جيب 6عو Qفإ Òق Ô6سألك عبا �§Ö� �|6 �§¾ ��Ð� 2قريب 7جيب 6عو Qفإ Òق Ô6سألك عبا �§Ö� �|6 �§¾ ��Ð� 2قريب 7جيب 6عو Qفإ Òق Ô6سألك عبا �§Ö�
ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ
َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ÃÃ ÃÃ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِ ِِ

ُُ ُُ

ٌ ×ٌ ×ٌ ×ٌ ×

ِ ِِ ِِ ِِ ِ

َ ََ ََ ََ َ
×× ××

ِِ ِِ

ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َ

ِِ ِِ

ََ ََ
ََ ََ

ََ ََ

ََ ََ

ُُفليستجيبو� Û ��ؤمنو� Ù لعلهم يرشفليستجيبو� Û ��ؤمنو� Ù لعلهم يرشفليستجيبو� Û ��ؤمنو� Ù لعلهم يرشفليستجيبو� Û ��ؤمنو� Ù لعلهم يرش ُُ
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                ������������////�ÜقرÜ�2قرÜ�2قرÜ�2قر2) ) ) ) 

جب م�ے بندے م�ے با�ے م] cپ سے �6يافت كريں تو cپ جب م�ے بندے م�ے با�ے م] cپ سے �6يافت كريں تو cپ جب م�ے بندے م�ے با�ے م] cپ سے �6يافت كريں تو cپ جب م�ے بندے م�ے با�ے م] cپ سے �6يافت كريں تو cپ """"

كہہ 6يں كہ م] بہت ہى قريب ہوں ہر �كا�نے ��لے � �كا� كو كہہ 6يں كہ م] بہت ہى قريب ہوں ہر �كا�نے ��لے � �كا� كو كہہ 6يں كہ م] بہت ہى قريب ہوں ہر �كا�نے ��لے � �كا� كو كہہ 6يں كہ م] بہت ہى قريب ہوں ہر �كا�نے ��لے � �كا� كو 



 ٩

جب كبھى �ہ Ýھے �كا�ے قبوU كرتا ہوںl� f �ے لو�وں كو جب كبھى �ہ Ýھے �كا�ے قبوU كرتا ہوںl� f �ے لو�وں كو جب كبھى �ہ Ýھے �كا�ے قبوU كرتا ہوںl� f �ے لو�وں كو جب كبھى �ہ Ýھے �كا�ے قبوU كرتا ہوںl� f �ے لو�وں كو 

 f[ھi� ھ �ر �يما�Ý ��� اہيے كہ �ہ م�� با� ما� �ا كريں�بھى  f[ھi� ھ �ر �يما�Ý ��� اہيے كہ �ہ م�� با� ما� �ا كريں�بھى  f[ھi� ھ �ر �يما�Ý ��� اہيے كہ �ہ م�� با� ما� �ا كريں�بھى  f[ھi� ھ �ر �يما�Ý ��� اہيے كہ �ہ م�� با� ما� �ا كريں�بھى 

         ).  ).  ).  ). ������������::::    ة�Üقر�Üقر�Üقر�Üقر((((    """"بھال´ j باعث ہےبھال´ j باعث ہےبھال´ j باعث ہےبھال´ j باعث ہےيہى �� � يہى �� � يہى �� � يہى �� � 

��� ترمذ� � �بو 6��6 نے بريدہ �سلÞ� ß �هللا تعا¼ عنہ سے ���يت ��� ترمذ� � �بو 6��6 نے بريدہ �سلÞ� ß �هللا تعا¼ عنہ سے ���يت ��� ترمذ� � �بو 6��6 نے بريدہ �سلÞ� ß �هللا تعا¼ عنہ سے ���يت ��� ترمذ� � �بو 6��6 نے بريدہ �سلÞ� ß �هللا تعا¼ عنہ سے ���يت 

كيا ہے �ہ بيا� كرتے ہ] كہ ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم نے �يك كيا ہے �ہ بيا� كرتے ہ] كہ ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم نے �يك كيا ہے �ہ بيا� كرتے ہ] كہ ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم نے �يك كيا ہے �ہ بيا� كرتے ہ] كہ ن� كريم ص� �هللا عليہ �سلم نے �يك 

        : : : : شخص كو 6| كرتے ہوئے سنا �ہ 6| م] كہہ �ہا تھاشخص كو 6| كرتے ہوئے سنا �ہ 6| م] كہہ �ہا تھاشخص كو 6| كرتے ہوئے سنا �ہ 6| م] كہہ �ہا تھاشخص كو 6| كرتے ہوئے سنا �ہ 6| م] كہہ �ہا تھا

ْْ �للهم ¾Q 7سألك بكQ 7ش �للهم ¾Q 7سألك بكQ 7ش �للهم ¾Q 7سألك بكQ 7ش �للهم ¾Q 7سألك بكQ 7ش(((( ْْ
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Ôä�ٌٌ لم يت �لم يوÐ �لم يكن Ç كفو� 7حد �Ôä لم يت �لم يوÐ �لم يكن Ç كفو� 7حد �Ôä لم يت �لم يوÐ �لم يكن Ç كفو� 7حد �Ôä لم يت �لم يوÐ �لم يكن Ç كفو� 7حد  ٌٌ ََ ََ
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 م] �ھ سے سو�U كرتا ہوں ��� يقينا م] �و�ہى 6يتا ہوں  م] �ھ سے سو�U كرتا ہوں ��� يقينا م] �و�ہى 6يتا ہوں  م] �ھ سے سو�U كرتا ہوں ��� يقينا م] �و�ہى 6يتا ہوں  م] �ھ سے سو�U كرتا ہوں ��� يقينا م] �و�ہى 6يتا ہوں !!!!�ے �هللا�ے �هللا�ے �هللا�ے �هللا""""

و6 نہ]f تو و6 نہ]f تو و6 نہ]f تو و6 نہ]f تو كہ يقينا تو ہى معبو6 برحق ہے ت�ے عال�ہ كوي ��� معبكہ يقينا تو ہى معبو6 برحق ہے ت�ے عال�ہ كوي ��� معبكہ يقينا تو ہى معبو6 برحق ہے ت�ے عال�ہ كوي ��� معبكہ يقينا تو ہى معبو6 برحق ہے ت�ے عال�ہ كوي ��� معب

�حد � صمد �كيال � يكتا ��� بے نيا¨ ہے جو نہ ك� سے جنا �يا �حد � صمد �كيال � يكتا ��� بے نيا¨ ہے جو نہ ك� سے جنا �يا �حد � صمد �كيال � يكتا ��� بے نيا¨ ہے جو نہ ك� سے جنا �يا �حد � صمد �كيال � يكتا ��� بے نيا¨ ہے جو نہ ك� سے جنا �يا 



 ١٠

" " " " ہے ��� نہ ہى �l نے ك� كو جنا ہے ��� �j l كوي ہمæ نہ] ہے ��� نہ ہى �l نے ك� كو جنا ہے ��� �j l كوي ہمæ نہ] ہے ��� نہ ہى �l نے ك� كو جنا ہے ��� �j l كوي ہمæ نہ] ہے ��� نہ ہى �l نے ك� كو جنا ہے ��� �j l كوي ہمæ نہ] 
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