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 کرے کامعاملہ طرح کس سے سہيليوں عمل بے اپنی وہ
 

 ، ہے پختہ بہت وتعلق معرفت ميری ساته کے جن ہيں سہيلياں کچه ميری
 ہزياد بہت ساته کے ان ميں حکم کے دوستی اورميں ، ہيں پرد بے وہ ليکن
 ہيں ديتی پرترجيح کوکرنے باتوں ان اپنی ساته ميرے بهی ،اوروہ ہوں رہتی

 ۔ ہوسکتيں نہيں جواجتماعی
 ہيں کرتی ضائع ميں اورسمندرپرجانے پهرنے گهومنے وقت اپنا اوروہ
 نہيں وقت ئ کو ليے کے وسلم عليہ اهللا صلی اوررسول اهللا پاس کے اوران

 ميں اورجب ، ذکرنہيں جوقابل ہيں ديتی وقت اتنا صرف وہ کےليے اس
 مجهے تووہ ہوں سناتی فرامين کے وسلم عليہ اهللا صلی اوررسول اهللا انہيں
 کرنے بات سے ان پرميرا بنا کی جس ہيں ديتی نام کا اورسردارنی عالمہ
 ؟ پرہوں غلطی ميں معاملہ اس ميں توکيا ، کرتا نہيں کودل
 پرالنےميں راہ اورسليم صحيح انہيں ميں سے جس ہے طريقہ سا کون اوروہ

 انہيں ميں کہ چاہيے ہونا ميں کےعلم آپ کرسکوں اورتعاون مساعدہ کا ان
 ؟ سکتی نہيں چهوڑ

 

 هللا الحمد
 کچه ساته کے آپ حالت کی اوران ساته کے سہيليوں اپنی حالت کی اگرتوآپ

 صلی رسول سنت اور اهللا کتاب توپهرآپ ہے کی بيان نے جوآپ طرح اسی
 اچهے اورانہيں رہيں پيرا اورعمل قائم سے پرمضبوطی وسلم عليہ اهللا

 ۔ رہيں کرتی کوشش کی کرنے نصيحت ميں انداز اوراحسن
 

 رہيں ديتی اورحکم رہيں دالتی ترغيب کی کاموں اچهے انہيں طرح اوراسی
 کی ان بهی جوکچه ميں کام اوراس ، رہيں ڻوکتی روکتی سے کام اورہربرے

 اس ہوۓ کرتے برداشت اسے ہو محسوس اورتکليف کوتنگی آپ سے طرف
 کو آپ وہ آۓ اورمشقت جوتکليف سے طرف کی ان ، کريں پرصبر

 پرآپ واجب اس بلکہ دے نہ روک المنکرسے عن اورنہی امربالمعروف
 ۔ رہيں روکتی سے اوربرائ حکم کا کام اچهے انہيں ہوۓ کرتے عمل

 



 

3 

 سبحانہ اهللا جسے ہے طريقہ يہی کا تعالی اهللا ليے کے اوراورمدعوين دعاة
 : ہے کيا بيان طرح اس کچه کو قول کے اهللا رحمہ لقمان نے وتعالی

 
 کی کاموں اوراچهے رہنا کرتے نمازقائم!  بيڻے پيارے ميرے اے{ 

 اس آجاۓ پرجومصيبت اورتم رہنا سےروکتے کاموں اوربرے نصيحت
۔ )  ١٧(  لقمان}  ہے سے ميں تاکيدکاموں بڑے يہ کہ جانو يقين پرصبرکرنا

 ۔ بهی آيات بعدوالی
 

 باوجود کے اس اوروہ باردهرائيں ايک کوکئ نصيحت کردہ واجب آپ توجب
 سے ان توپهرآپ جائيں بڑه اورآگے ميں پهرباطل يا آئيں نہ طرف اس

 کمزورہوجائيں ميں معامالت دينی بهی آپ ہوکہ نہ يہ کرليں اختيار عليحدگی
 ۔ ارہوجائيںشک کا ضعف طورپربهی اوراخالقی

 
 نہ اچها انجام کا جس کريں کام ايسا کوئ وہ خالف کے آپ ہوکہ نہ پهريہ يا
 گا کرے وتعاون مدد کی آپ وہ رکهيں سچائ ساته کے تعالی اهللا ّآپ ، ہو

 دوستوں برے کہ ليے اس کهائيں نہ وحشت سے جدائ کی ان اورپهرآپ
 ۔ ہے اچهی ہی عليحدگی سے

 
 : ہے انکافرم وتعالی سبحانہ اهللا

 
 شکل کی چڻکارے ليے کے اس تعالی اهللا ہے ڈرتا سے تعالی اورجواهللا{ 

 کا اس سے جہاں ہے ديتا ورزي سے جگہ ايسی اوراسے ، ہے ديتا نکال
 کافی اسے تعالی اهللا گا کرے پرتوکل تعالی اورجواهللا ، ہوتا نہيں بهی گمان
 ايک ہرچيزکا نے تعالی اهللا ، گا رہے ہی کرکے پورا کام اپنا تعالی اهللا ، ہوگا

 .۔ )  ٣ - ٢(  الطالق}  ہے مقررکررکها اندازہ
 

 ) ٣٦٦ -٣٦٥/  ١٢(  الدائمۃ اللجنۃ فتاوی ديکهيں
 


