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 تهی کون عدويہ رابعہ
 

 اورکچه زندگی مختصرحاالت کے عدويہ رابعہ آپ کہ ہے ممکن يہ کيا
 ؟ بتائيں ميں بارہ کا معجزات

 ؟ بنی کيوں خاتون زاهدہ اوريہ ؟ تهی مسلمان ہی سے شروع يہ کيا
 

 هللا الحمد
 اهللا حمہر ذهبی امام تهی عورت اورخاشعہ زاهدہ عابدہ ايک عدويہ رابعہ
 نقل قول کا االعرابی بن ابوسعيد ميں)  ٢٤١/  ٨(  النبالء سيراعالم نے تعالی

 : ہے کہا طرح اس بهی ہوۓ کرتے
 

 جويہ متلعق کے رابعہ ، ليں باتيں کی حکمت نے لوگوں سے عدويہ رابعہ
 اس تهی ديتی دعوت کی اوراباحيۃ رکهتی اعتقاد کا حلول وہ کہ ہے جاتا کہا
 دعوی جواس ہے کيا بيان کچه وہ نے تعالی اهللا رحمہ ورشعبہا سفيان ميں

 ۔ تها عقيدہ يہ کا رابعہ ہے ديتا قرار کوباطل
 

 ہے اورہوسکتا ، ہے غلواورجہالت يہ:  ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ ذهبی امام
 اس وہ ہوتاکہ اوراباحی حلولی واال کرنے منسوب يہ طرف کی رابعہ کہ

 حديث اس نے انہوں کہ طرح جس ، سکے بنا کفرپردليل کے اس سے کالم
 ۔)  ہے سنتا وہ سے جس ہوں جاتا بن کان کے اس ميں(  ہے لی دليل سے

 
 اتنی سواۓ نہيں معروف کرامات يا معجزات بهی کوئ سے عدويہ رابعہ
 ثوری سفيان نے اس مثال ، ہے منقول کالم کی اورحکمت جوزهدو کے اشياء
 : کہ تها کوکہا تعالی اهللا رحمہ

 
 توجب ، گيا چال حصہ کاکچه توآپ ہوجاۓ ختم دن ايک جب ہو ايام توکچه تم

 بهی کوعلم آپ کا اوراس ہے جاسکتا بهی سب کا توسب ہوگيا ختم حصہ کچه
 ۔ کريں عمل آپ کہ يہ تو چاہيے اب ، ہے
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 اهللا سے صدق قلت ميں استغفراهللا قول اپنے ميں:  ہے قول بهی يہ کا رابعہ
 ۔ طلبگارہوں کی یمعاف سے تعالی

 
 بندی کی تعالی اهللا اچهی ہی بہت جوکہ ہے کہتی شوال ابی بنت عبدہ

 : کہ ہے کہنا کا اس تهی گزار خدمت کی اوررابعہ
 

 نمازوالی تواپنی فجرہوتی طلوع اورجب رہتی پڑهتی نماز رات ساری رابعہ
 پيدا سفيدی کی فجر کہ حتی لگاتی آنکه ليے کے دير تهوڑی پرہی جگہ

 ہوئ گهبرائ سے جگہ والی سونے اپنی وہ کہ ہوتی رہی سن توميں جاتیہو
 کتنی ؟ گی رہوں ديرسوتی کتنا جان ميری:  اڻهتی ئ ہو کہتی کريہ ہڑبڑا
 نہ ہی نصيب اڻهنا اورپهر توسوجاۓ کہ ہوسکتا ، رہوگی کرتی قيلولہ ديرتم

 ۔ اڻهے ہی ليے کے جانے محشرميں اورميدان ہو
 

 ۔ آليا نے موت انہيں کہ حتی رہی عادت يہی کی رابعہ کہ ہيں کہتی عبدہ
 

)  ١٨٠(  اورباآلخر رہيں زندہ تک عمر کی برس اسی وہ کہ ہے جاتا کہا
 ۔ کرگئيں کوچ سے دارفانی اس ميں هجهری

 
 ۔)  ٢٧/  ٤(  الصفوة اورصفۃ)  ١٩٣/  ١(  الذهب شزرات ديکهيں

 
 . اعلم واهللا


