,
راضمنوکرس()۱
وچبں ایک ٓپ نا ےت  ںی  ہ رامآپ مسج یھب ٓپیک رہش ےہ! ٓپرگ ہچ وھچیاپ ےہ نکیل تہب بڑٓپ ےہ۔
ایک ٓپ نا ےت  ںی  ہ ٓپس رہش ںیم ٓپ وک یاپاامیلں(سلجم) ،واری ٓپمظع (اسیئ وہمجا) ،دعٓپلت (دٓپداگہ) ،وٓپادٓپ  ،اصدآپ ،
دھکی اھبل اک یاپوا (بڑج رمٓپتبق) ،میڈیاپ ،یاپوایچ اخہن(ٓپشپزاخہن) ،وفج ٓپوا تہب یس دورسی زیچںی یھب یتلم ےہ؟!
نکیل ٓپرگ ٓپ ےن ٓپں اک ایخل ںیہن ایک وت ہی اکم ںیہن رک یاپںیئ ےگ ٓپوا رھپ ٓپ لکشم ںیم ڑپھ ناںیئ ےگ۔
ٓپں ںیم ےس ٓپیک ٓپمہ رمکڑ یاپواایچ اخہن(ٓپشپز اخہن) ےہ۔
ٓپس ںیم تہب ےس ٓپفرٓپد اکم رکےت  ںی وج ٓپرگ رمضی وہناںیئ وت ٓپ ےک دبں ےک دورسی وہگجں وک حیحص ےس اھکیاپ ںیہن ےلم اگ سج
یک وہج ےس ٓپ اک دبں زمکوا ٓپوا ٓپ رمضی وہناںیئ ےگ۔
ایک ٓپ نا ےت  ںی  ہ ٓپں اک سک رطج ایخل رک شکتے  ںی؟
 .1وھچیاپ وھچیاپ ونٓپال انبےن ےس۔
 .2ابچ ابچ رک اھکےن ےس۔
 .3ایاپدہ رگم ٓپوا ڈنھٹٓپ ہن اھکےن ےس۔
 .4اہوھتں وک اھکےن ےس ےلہپ دوھےن ےس۔
 .5اھکےن ےس ےلہپ کمن ےنھکچ ےس۔
 .6وکسں ےک شاپھت اھکیاپ اھکےن ےس۔
 .7اھکےن ےک چیب یاپ ہن رکےن ےس۔
ٓ .8پیھچ زیچںی اھکےن ےس ٓپوا ایاپدہ یاپہز یک زیچںی ہن اھکےنےس۔
ٓپس رہش ںیم ٓپیک ٓپوا ہگج ےہ ےس وج سب ےس ایاپدہ ٓپتیمہ ایتھک ےہ اہیں یک  ہ ٓپرگ سب وہ ٓپوا ہی ہن وہ وت وکیئ افدئہ ںیہن۔
ٓپس ہگج اک یاپم ےہ دنہ)(brain۔ ٓپس ںیم تہب ےس ٓپفرٓپد ،تہب ےس مسق ےک اکم رکےت  ںی۔
ٓپں ںیم ےس ضعب اک اکم اقونں انبیاپ ےہ،ضعب اک اکم وصتریوں وک وفحمظ رکیاپ ےہ،ضعب اک اکم یئن یئن وصتریںی انبیاپ ےہ ،ضعب اک اکم مکح دانی
ےہ ٓپوا تہب ےس دورسے اکم۔
نکیل وسٓپل ہی ےہ  ہ ویکں ضعب ٓپفرٓپد اک دنہ دورسوں ےس ایاپدہ زیت وہیاپ ےہ؟
ٓپرگ ٓپ اچ ںی  ہ پٓ اک دبں وبضمظ وہناےئ وت یقییاپ ٓپ ہز اوا وااس رکین وہیگ۔ ٓپوا ہن رصف یہی ہکلب وکشش رکین وہیگ  ہ تخس
ےس تخس وااس رکںی یاپ ہ ٓپ اک دبں سب ےس ایاپدہ مکحم وہناےئ۔
ٓپیس رطج ٓپرگ ٓپ اچےتہ  ںی  ہ ٓپ اک دنہ یھب وقی وہناےئ وت ٓپ وک اچےیہ  ہ ٓپس وک یھب وااس دںی۔ سج اک دامغ ایاپدہ زیت ٓپوا
وقی وہاگ وہ ٓپشاپین ےس مشکال وک لح رکےکس اگٓ ،پشاپین ےس زیچوں وک یاپد رکےکس اگ ٓپوا بڑے بڑے اکم رکےکس اگ۔
مہ سک رطج ٓپےنپ دامغ وک وااس دںی؟

ٓپس اک آپہتس تہب ٓپشاپں ےہ۔وکشش رکںی ےک
 .1وکیئ یھب اکم رکےن ےس ےلہپ وسںیچ۔
 .2ہشیمہ ٓپیھچ زیچںی وسںیچ۔
 .3وکشش رکںی ےک ٓپرطٓپف ںیم وموجد ہز زیچ ےس وکیئ ہن وکیئ زیچ ںیھکیس۔
ٓ .4پےنپ لبقتسم ےک یاپاے ںیم وسںیچ  ہ وکں وکں ےس بڑے اکم رکںی ےگ۔
 .5ہز اوا حبص ٓپےنپ وپاے دں ےک یاپاے ںیم وسںیچ  ہ ایک ایک رکںی ےگ۔
 .6ہز اوا حبص ٓپےنپ ےلھچپ دں ےک یاپاے ںیم وسںیچ  ہ اسیک زگآپ؟ٓپاھچ یاپ بڑٓپ۔
ٓپرگ ٓپ ٓپں اکم وک ہشیمہ ٓپاجنم دںی ےگ وت دںیھکی ےگ ھچک یہ دونں ںیم ٓپ اک دنہ تہب وقی وہناےئ اگ۔
ٓپہتبل ہی یاپد اےہ  ہ دقادنمت ٓپیساپں وہ ےہ وج ٓپےنپ سفن وک تسکش دے۔
ٓپ وت نا ےت یہ وہں ےگ  ہ ٓپ ںیم ہشیمہ جیگ وہ ایہ وہیت ےہ سج ںیمیاپ لقع یاپسفن اکایم وہیت ےہ۔ ٓپوآپ وک ہی یھبولعمم
ےہ  ہ لقع ٓپہلل یک رطف ےس ےہ ٓپوا سفن اطیشں یک رطف ےس ذہلٓپ وج یھب اکایم وہیاپ ےہ وت ٓپ ٓپس ےک دنبہ وہناےت  ںی۔ ٓپ سک اک
دنبہ چ ان اچےتہ  ںی؟اطیشں یاپ اڈٓپ!
یقییاپ ٓپ اطیشں ےس رفن رکےت  ںی ،وترھپ ربخدٓپآپےنپسفن وک اکایم ہنوہےن دےی اگ۔ جبیھب ٓپ ےس اڈٓپ یاپوخٓپہتس وکیئ بڑٓپاکم
وہیاپ ےہ وت ٓپ یک لقع زمکوا ٓپوا سفن دقادنمت وہنایاپ ےہ ہکبج ٓپرگ ٓپاھچ اکم رکںی ےگ وت سفن زمکوا ٓپوا لقع دقادنمت وہنایت ےہ۔ وت س ٓپرگ
ٓپ ےس یطلغ ےس وکیئ بڑٓپ اکم وہناےئ وت ٓپےھچ اکم ےک داےعی ٓپس وک یاپوبد رکدںی ویکہکن اڈٓپودن اعتمل فرامیاپ ےہ:

إلس ِّي َئ ِ
إِ َّن إلْ َح َس َن ِ
ات
ات ُي ْذ ِه ْب َن َّ

کشیب ایکینں بڑٓپویئں وک متخ رکدیتی ےہ۔
ایک ٓپ نا ےت  ںی  ہ دنملقع یک ایک یساپاینں ےہ؟
 .1وج یاپ ٓپد وہ۔
 .2وج ٓپفرٓپظ (ایاپدہ اوی) ٓپوارفتطی (مک اوی) ہن رکے۔
 .3وج ایاپدہ یاپ ہن رکے۔
 .4ویتخسں رپ ربص رکے۔

ایک ٓپ نا ےت ںی  ہ ایتخسں ٓپوا مشکال ٓپہلل یک رطف ےس ٓپیک تہب بڑی تمعن ےہ!
ٓپرگ یسک وک ٓپےنپ دبں وک وبضمظ رکیاپ وہ وت ٓپاتسد ٓپس وک اوا اوا ےس امایاپ ےہ۔ ایک ٓپاتسد ٓپس اک دنمش ےہ؟ یج ںیہن ہکلب اماےن ےک
داےعی ٓپس اک دبں وبضمظ وہنایاپ ےہ۔ ٓپیس رطج جب ٓپیساپںےک شاپےنم وکیئ لکشم ٓپیت ےہ وت یئن یئن زیچںی انبیاپےہ۔ میال جب ٓپیساپں وک یاپایکی
اک شاپمیہ وہٓپ ٓپوا ٓپس وک لکشم وہیئ وت ٓپس ےن البت ٓپرتخٓپغ یک۔ جب ٓپیساپں وک ٓپیک رہش ےس دورسے رہش ناےن ںیم لکشم وہیئ وت اگای ٓپوا
وہٓپیئ اہجا ٓپرتخٓپغ ایک۔

ذہلٓپ یتخس بڑی زیچ ںیہن ہکلب ٓپیساپں یک رشیپتف ےک ےئل رضوای ےہ۔ ٓپیس ےیل جب دنملقع رپ ٓپیک لکشم ٓپوا یتخس ٓپیت ےہ وت وہ اوےن
ےک اجبےئ ربص رکیاپ ےہ ٓپوا ٓپس لکشم ےس اجن ےک یاپاے ںیم وساتچ ےہ۔
نکیل ہی یاپد اےہ  ہ ٓپں مشکال ےس ٓپےلیک اقمہلب رکیاپ تہب تخس ےہ ذہلٓپ یساپں وک اچےیہ ٓپےنپ ےیل ٓپیک ٓپےھچ دوسب اک ٓپاختن
رکںی۔ویکہکن بڑٓپ دوسب شاپبت یک امدنن وہیاپ ےہ۔ ٓپس ےک عالوہ سج رطج ٓپاھچ شیب ٓپرگ بڑے وبیسں ےک داایمں ھچک دری اےہ وت رخٓپ
وہنایاپ ےہٓ ،پیساپں یھب ٓپرگ بڑے دووتسں ےک شاپھت دوسب ےنب وت بڑٓپ نب ناےئ اگ۔نکیل ٓپاھچ دوسب رطع یک امدنن ےہ،وخد یھب ٓپیھچ وخو
اکھیاپ ےہ ٓپوا یاپس اےنہ وٓپےل وک یھب ٓپیھچ وخو داتی ےہ۔
ٓپاھچ دوسب وکں وہیاپ ےہ؟
 .1دورسوں یک دمد رکیاپ وہ۔
ٓ .2پےنپ دووتسں ےک بیع یالس ںیہن رکیاپ وہ۔
 .3گیاپہ ںیہن رکیاپ وہ۔
 .4وخس ٓپاالق وہ۔
 .5دسح ںیہن رکیاپ وہ۔
 .6چس وب ات وہ۔
 .7وجنکس ہن وہ۔
 .8دورسوں اک ذمٓپق ںیہن ٓپآپیاپ وہ۔
 .9بڑدل(رتوس) ہن وہ۔
 .11آپادٓپا وہ۔
 .11ڑپاھیئ اھکلیئ رپ وتہج داتی وہ۔
 .12اکم رکےن ےس ےلہپ وساتچ وہ۔

خدایک تبحامزیوگتفگ
اڈٓپٓ ’’:پے فروتشں! ںیم اچاتہ وہں ےک مت ولوگں ےک شاپےنم ٓپےنپ ٓپیک تہب ایپاے دوسب اک اعتاف رکوٓپوں۔‘‘
فرہتش ٓپہلل ےک مکح ےس انیم رپ ٓپےت  ںی ٓپوا دےتھکی  ںی  ہ ٓپیک رھگ ںیم نشج انبیاپ ناااہ ےہ۔ ٓپےگ نارک جب دےتھکی  ںی وت اتپ اتلچ ےہ  ہ ٓپیک ےچب یک
والد وہیئ ےہ۔ ٓپیک اچدن شاپ ،وخوصبا شاپٓ ،پوا ایپآپ شاپ ڑلاک سج اک یاپم دہمی ےہ۔
فروتشں ےن جب د اھک  ہدہمی وخد ےس وکیئ اکم ںیہنرک اتک وت ٓپہلل ےس  ےنہ ےگٓ’’:پےاڈٓپ! ٓپس یک وکں دھکی اھبل رکے اگ؟ وکں ٓپس وک اھکیاپ
کھالےئ اگ؟ وکں ٓپس یک افحتظ رکے اگ؟‘‘
اڈٓپ ’’:ںیم ےن مت ولوگں ےس ےلہپ ٓپس ےک یاپاے ںیم وسج ایل اھت۔ ںیم ےن ٓپےنپ دو دورسے دووتسں ےک دل ںیم ٓپس ےچب یک ٓپ یس تبح دٓپیل
ےہ  ہ وہ وخد ںیہن اھکںیئ ےگ نکیل ٓپس وک کھالںیئ ےگ۔ وہ وخد ںیہن وسںیئ ےگ نکیل ٓپس وک رنم رتسب رپ شالںیئ ےگ۔ وہ وخد یتخس ٓپاھٹںیئ ےگ
نکیل ٓپس وک وکسں ٓپوا ٓپآپشم دںی ےگ۔ ٓپس ےک عالوہ ںیم ےن ھچک فروتشں وک رقما ایک ےہ وج حبص ےس شاپم یک ٓپس یک دھکیاھبل رکںی ےگ۔‘‘
فرےتش ’’:اڈٓپیاپ! ہی ہچب وبل ںیہن  اتک ٓپوا رصف اویاپ ےہ۔ ہی ٓپینپ وخٓپوشہں وک سک رطج اتبےئ اگ؟‘‘
اڈٓپ ’’:ںیم ےن ٓپس یک امں ںیم ٓپیک ٓپ یس دقا دٓپیل ےہ سج یک وہج ےس وہ ٓپےنپ ےچب ےک اوےن ےس ھجمس ناےئ یگ  ہ ٓپس وک ایک اچےیہ۔‘‘
************
گ
ھچک دں دعب دہمی ھیتوں ےک یل ےنلچ اگل۔ وہ اچوق یک رطف ٓپےگ بڑھ ااہ اھت۔ دورسی رطف ٓپس یک ٓپیم اکم ںیم وغشمل  یھ ٓپوا دہمی یک
رطف دایھں ںیہن اھت۔
اڈٓپٓ’’ :پے فروتشں! ناو ٓپس یک ٓپیم ےک دل ںیم دٓپولں ےک وہ ٓپےنپ ےچب وک دےھکی۔ ویکہکن ٓپرگ ہی ٓپےگ ایگ وت یقییاپ ٓپےنپ ٓپ وک اصں اچےئ اگ ٓپوا
ںیم ںیہن اچاتہ  ہ دہمی وک وکیئ اصں ںیچنہپ۔‘‘
فروتشں ےن ومعق رپ ٓپس یک امں وک ٓپطالغ دی ٓپوا ویں دہمی ٓپیک جطرے ےس دوا وہایگ۔
************
ھچک یہ ونیہمں ںیم دہمی انلچ ےنھکیس اگل۔
اڈٓپٓ’’ :پے فروتشں! دوھکی ریمے دوسب وک  ہ ےنتک ایپاے ٓپدنٓپا ےس لچ ااہ ےہ۔ وہ ٓپ یہ یاپوں ےس ھچک یہ دونں ںیم ریمے شاپھت یاپ
رکےن ٓپےئ اگ۔ ناو ٓپس ےک اہھت وک ڑکپو یاپ ہ وہ انیم رپ ہن رگے۔‘‘
************
ٓپیک یاپا دہمی رھگ ےک دورسے وکےن رپ ےتلیھک ےتلیھک انیم رپ رگیاپ ےہ ٓپوا اوےن اتگل ےہ نکیل ٓپس ےک ٓپوب اک دایھں ںیہن وہیاپ۔
اڈٓپٓ :پے فروتشں! ناو ٓپس ےک ٓپوب ےک دل ںیم دہمی یک یاپد دٓپول یاپ ہ وہ ٓپےئ ٓپوا ٓپس وک ایپا رکے۔ ےھجم دنسپ ںیہن  ہ دہمی اوےئ۔ ںیم اچاتہ
وہں  ہ ہشیمہ وہ اتسنہ اےہ۔‘‘
************
ٓپج دہمی  5شاپل اک وہایگ ےہ ٓپوا وہ ٓپےنپ ٓپوب ےک شاپھت ڑھکے وہ رک امنا ےک ٓپگنٹکی ()Actingرکااہ ےہ۔
اڈٓپٓ’’ :پے فروتشں! دوھکیدہمی ےھجم انتک دوسب اکھیاپ ےہ۔وہ امنا ڑپانھ ںیہن نااتن ےہنکیلاچاتہ ےہ  ہ ھجم ےس یاپ رکے۔ ناو ٓپج ےکدں
ٓپس ےک ٓپوب ےک دل ںیم دٓپول ےک ٓپس ےک ےئل ٓپیک ٓپیھچ زیچ رخیڈ رک الےئ۔‘‘

ٓپج ٓپوب ٓپس ےک ےئل ٓپس یک دنسپ یک اگای رخیڈ رک الںیئ سج یک وہج ےس وہ تہب وخس وہایگ۔ ٓپس ےن لک یہ اھکیس اھت  ہ جب وکیئ ٓپیھچ زیچ ےلم وت
(ٓپدمحل ہلل) ےہک۔ ٓپس ےن جب ٓپس ظفل وک اہک اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک ’’:ناو ٓپس یک امں ےک دل ںیم دٓپول ےک ٓپج ٓپس ےک دنسپ اک اھکیاپ انبںیئ۔‘‘
جب اھکےن اک یاپمئ وہٓپ وت ٓپس ےن د اھک ٓپج ٓپیم ےن ٓپس ےک ےئل اموکاوین انبیئ ےہ۔ ٓپس یاپا یھب ٓپس ےن ٓپہلل اک رکشہی ٓپدٓپ ایک۔
اڈٓپ’’ :ناو ٓپس ےک امومں ےک دل ںیم دٓپول ےک ٓپج ٓپں ےک رھگ ٓپےئ ٓپوا ٓپس یک دنسپ یک میگ ٓپس ےک ےئل رخیڈ ےک الےئ۔‘‘
نکیل ٓپس یاپا وہ رکشہی ٓپدٓپ رکیاپ وھبل ایگ۔
اڈٓپٓ’’ :پرگ ٓپس یاپا یھب ریمٓپ وہ رکشہی ٓپدٓپ رکیاپوت ںیم ٓپس وک ٓپیک ٓپوا تمعن داتی ،نکیل ٓپوسفس ےک وہ ےھجم وھبل ایگ۔‘‘
************
ٓپیک یاپا اڈٓپ ٓپےنپ فروتشں ےس اتہک ےہ ’’:ںیہن ولعممٓ ،پےنت دں وہےئگ ےہنکیل دہمی ھجم ےس یاپ رکےن ںیہن ٓپیاپ ےہ۔ ناو ٓپوا ؤمدں وک وہ
ےک ٓپدٓپں دے شاپیڈ وہ ٓپناےئ۔‘‘
ؤمدں ٓپدٓپں داتی ےہ نکیلدہمی TVںیم اکاوٹں دےنھکی ںیم رصموف ےہ۔
فرےتش ’’:اڈٓپیاپ! د اھک سج دنبے ےس وت ٓپینت تبح رکیاپ ےہ وہ ھجت وھبل ایگ۔‘‘
اڈٓپٓ ’’:پاسی ںیہن ےہ! ناو ٓپوا  TVرخٓپ رکدو۔ ٓپدیم ےہ  ہ وہ ھجم ےس یاپ رکےن ٓپےئ۔‘‘
جب  TVرخٓپ وہٓپ وت دہمی وک یاپد ٓپیاپ  ہ امنا اک یاپمئ وہایگ ےہ۔ وہ امنا ےک ےئل ٓپیاپ نکیل تہب زیت ڑپیھ۔ ٓپس ےک یاپووجد اڈٓپ ےن فروتشں وک مکح دیاپ
 ہ ناو ٓپوا ٓپج وک ٓپس ےک ےیل ٓپیک ٓپاھچ دں قرٓپا دو۔
************
ٓپیک یاپا دہمی ےن یطلغ ےس ٓپےنپ دوسب ےک اکاد رچٓپ ایل۔ فرےتش ٓپس ےک ٓپس بڑے اکم وک  ھک یہ اےہ  ےھ  ہ ٓپہلل ےن اہک’’ :اک ناو ! ٓپسےن
گ
ہی اکم یطلغ ےس ایک ےہ۔ وہ ٓپیھب امیشپں وہناےئ اگ۔‘‘ ٓپیک ھییاپ زگا ایگ نکیل وہ امیشپں ںیہن وہٓپ۔ فرےتش ےنھکل ےگ  ہ رھپ اڈٓپ ےن ٓپں وک عنم
رکدیاپ۔ ٓپیس رطج ٓپھٹ ےٹنھگ زگا ےئگ نکیل وہ ٓپےنپاکم ےس امیشپں ںیہن وہٓپ۔ فروتشں ےن  ھک وت ایل نکیل اڈٓپ ٓپیھب یھب  رظتن اھت  ہ دہمی وتہ
رکےل۔ اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک’’ :ناو ٓپج ٓپس ےک ملعم ےک دنہ ںیم دٓپول ےک ٓپج وچای یک بڑٓپیئ ےک یاپاے ںیم یاپ رکے شاپیڈ وہ وتہ
رکےل۔‘‘ ٓپافتاقدہمیےنجب ٓپاتسد  ہہی یاپ ینسوت وٓپس رکےن اک ٓپادٓپہ رکایل۔ ٓپیھب وت ٓپآپدہ یہ ایکاھت  ہ ٓپہلل ےن فروتشں ےس اہک’’ :ایتا وہناو
ٓپس ےک گیاپہ وک اٹمےن ےک ےئل۔‘‘ جب ٓپس ےن وہ زیچ وٓپس رکدی اڈٓپ ےن مکح دیاپ  ہ ہنرصفٓپس ےک گیاپہ وک ٓپیھچ رطس ےےس اٹم دو ہکلب ٓپس ےک
یاپہم ٓپامعل ںیم وثٓپ یھب وھکل۔
************
ٓپج دہمی ےناھکیس اھت  ہ وباوھں یک دمد رکین اچےیہ۔ اڈٓپےن اچاہ  ہدہمی وک ٓپجتہب شاپآپوثٓپ ےلم ٓپیس ےیل ٓپس ےک آپہتسںیم ٓپیک وباےھ
صخش وک قرٓپا دیاپ۔ ےسیج یہ دہمی ےن ٓپس صخش وک د اھک وت ٓپاتسد یک یاپ یاپد ٓپگا ٓپوا ٓپس یک دمد ےک ےئل دوآپ۔ اڈٓپ ےن اھکٓ’’:پے فروتشں! دوھکی
ریمے ایپاے دنبے وک ،سک رطج ےھجم وخس رکےن ےک ےئل اھبگ ااہ ےہ۔ ٓپس ےک ہز دقم رپ ٓپس ےک ےیل وثٓپ وھکل۔‘‘
جب دہمی ےن ٓپس صخش یک دمد رکیل وت فرےتش ٓپس ےک ےئل وثٓپ ےنھکل ےگ۔اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہکٓ’’ :پس ےک ےئل ےنتک وثٓپ ےھکل؟‘‘
فروتشں ےن وجٓپ دیاپٓ ’’:پس ےن ٓپیک اکم ایک سج رپ مہ ےن ٓپیک وثٓپ اھکل۔‘‘ اڈٓپ ےن ٓپں ےس اہک ’’ :یج ںیہن! ٓپس ےک ہز ٓپےھچ اکم رپ ٓپس
ےک ےئل دس گیاپ ایاپدہ وثٓپ وھکل۔ ںیم اچاتہ وہں  ہ جتب ںیم وہ سب ےس ٓپورپ وہ۔‘‘

************

جب وہ  7شاپل اک وہٓپ وت ٓپس ےکوٓپدلنی ےن ٓپس وک ملع دنیاحلص رکےن ےک ےئل دماےس ںیم دٓپال۔ جب وہ دماےس یک رطف بڑ ھتے اگل اڈٓپ ےن
فروتشں وک مکح دیاپ’’ :ناو ٓپوا ٓپےنپ رپوں وک ٓپس ےک یاپوں ےکےچین اھچبو۔ ہی اچاتہ ےہ  ہ ملعدنی ےک داےعی ھجم ےس ایاپدہےس ایاپدہ بڑدیک وہ۔
سج ےک اقمہلب ںیم ،ںیم ٓپس یک ہز ٓپیک وخٓپشہ وک وپآپ رکوں اگ۔‘‘
************
ٓپج دہمی ا پٓ وک دری یک نااگ اھت۔ جب حبص اک یاپمئ وہٓپ وت اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک’’ :ناو دہمی ےک ٓپاھٹوں یاپ ہ وہ ھجم ےس یاپ رکےن ٓپےئ۔ ٓپج
وہ تہب اھکت وہٓپ ےہ۔‘‘
فروتشں ےن ٓپس اک ٓپاھٹیاپنکیل وہ ںیہن ٓپاھٹ۔ اڈٓپےن دویاپاہ فروتشں ےس اہک ’’ :ایک متولگںیہن نا ےت ہ ٓپرگوہھجم ےس یاپ ںیہن رکے اگوت ٓپس
یک اوج یک رٹیبی ( )Batteryاچاج ( )Chargeںیہن وہیگ ٓپوا ٓپس اک وپآپ دں رخٓپ وہناےئ اگ۔ ناو ٓپوا ٓپس وک دویاپاہ ٓپاھٹو۔‘‘ ٓپس یاپا یھب
دہمی ںیہن ٓپاھٹ۔
ٓپج ٓپس یک امنا اضق وہیئگ۔ جب حبص وک وہ ٓپاھٹ وت تہب یاپآپض اھت ٓپوا ہصغ ںیم اھت۔ وہ وخد ںیہن نااتن اھت  ہ ویکں ٓپےسی وہایگ ےہ۔ اڈٓپ ےن فروتشں
ےس اہک’’ :د اھک! ویکہکن ٓپج ٓپس یک رٹیبی ( )Batteryاچاج ( )Chargeںیہن ےہ وہ ٓپس رطج وہایگ ےہ۔ ناو ؤمدں وک وہ  ہ ٓپدٓپں دے
یاپ ہ وہ ھجم ےس یاپ رکےن ٓپےئ ٓپوا ٓپس یک رٹیبی ( )Batteryاچاج ()Chargeوہناےئ۔‘‘ جب دہمی ےن امنا ڑپیھ وت وٓپس ٓپینپ ٓپیلص
احلت ںیم ٓپایگ ٓپوا وخیش وخیش ٓپانپ وپآپ دں زگٓپآپ۔
************
ٓپیک یاپا دہمی ےن ٓپےنپ ٓپوب ےس وخٓپشہ یک ٓپےس ٓپےنپ دوسب ےک رھگ ناےن دے نکیل ٓپوب ےن ٓپس ےک یاپ ںیہن امین ویکہکن وہ دوسب ٓپاھچ ںیہن
اھت۔ دہمی ےن اچاہ  ہ ےکپھچ ےکپھچ وہ ٓپےنپ دوسب ےک رھگ ناےئ۔ اڈٓپ ےن اچاہ  ہ ٓپس وک ٓپس اکم ےس عنم رکے نکیل جب وہ شیتے ےک ےیل ایتا
ںیہن وہٓپ وت اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک ’’ :ےسیج یہ دہمی رھگ ےس یاپوں یاپہز اکنےنل ےگ ٓپس وک انیم رپ رگٓپدو یاپ ہ وچ ےنگل رپ وہ ٓپس اکم ےس
رصنمف وہناےئ۔‘‘ ٓپوا ٓپس رطج اڈٓپ ےن ٓپس وک ٓپیک بڑے جطر ےس دوا رکدیاپ۔
************
ٓپج دہمی ٓپوکسل ںیم دووتسں ےک شاپھت یاپ رکااہ اھت۔ ٓپس ےن اچاہ  ہ ٓپےنپ ٓپیک دوسب اک ذمٓپق ٓپآپےئ۔ اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک ’’ :ںیم
ںیہن اچاتہ دہمی وکیئ بڑٓپ اکم رکے۔ ناو ٓپس ےک دورسے دوسب وک وہ ےک یاپ رکےن ےگ۔‘‘ ٓپیھب دہمی وبانل یہ اچہ ااہاھت  ہ ٓپس ےک
دوسبیلعےن ٓپاحتمں یک یاپ ڑیھچ دٓپیل۔ یاپ ےکمتخ وہےن رپدہمیےنرھپ ومعق د اھک  ہوہ ٓپےنپ دوسباک ذمٓپق ٓپآپےئنکیل ٓپسیاپا اڈٓپےن
فروتشں ےس اہک  ہ ٓپس ےک دورسے دوسب ےس وہ  ہ ٓپس وک ذمٓپق ںیم اماے۔ ٓپیھب وت وہ  ےنہ یہ ناااہاھت  ہ ٓپاچیک ٓپس وک ٓپساسس وہٓپ ےک
ٓپس ےک رگدں رپ یسک ےن امآپ۔ جب مر رک د اھک وت نیسح ٓپس اک دوسب اھت۔ ٓپس ےن اچاہ  ہ دبہل ٓپیاپاے نکیل وہ اھبگ یکال۔ دہمی نارک ٓپیک ز
ےک ےھچیپ پھچ ایگ یاپ ہ جب نیسح ٓپےئ وت ٓپس وک اماےکس۔ اڈٓپ ےن فروتشں ےس اہک ’’:ںیم ںیہن اچاتہ  ہ دہمی ےس وکیئ  طل اکم وہناےئ۔ ناو
ٓپج ٓپاتسد ےس وہ  ہ دلجی ٓپناےئ۔‘‘ ٓپیھب وہ اماےن یہ ناااہاھت  ہ ٓپاتسد دلجی االس ںیم ٓپےئگ ٓپوا وہ ٓپس اکم ںیم یھب یاپاکم اہ ایگ۔ اڈٓپ ےن
فروتشں ےس اہک ’’:ہی ٓپانپ دبہل اہ ےک یہ اےہ اگ۔ ناو ٓپاتسد ےک دنھ ںیم دٓپول ےک ٓپج فاعف رکےن ےک یاپاے ںیم اتبےئ۔‘‘ ایاپیض ےک ملعم

ےن ٓپانپ داس رشوغ ایک نکیل ٓپاچیک ےس ٓپں اک وموضغ فاعف رکےن ےک یاپاے ںیم دبل ایگ۔ وہ وخد ںیہن نا ےت  ےھ  ہ ہی ےس وہٓپنکیل دہمی
ےن ٓپاتسد یک یاپ یک وہج ےس نیسح وک فاعف رکدیاپ۔
************

ٓپیک رمہبت اڈٓپ ےنفروتشں ےس اہک ’’:ںیم اچاتہ وہں دہمی ٓپوا ٓپس ےسیج ٓپےنپ ٓپےھچ دووتسں وک ٓپیک بڑی دوع دوں۔ ذہلٓپ ٓپیک دوعانتہم
ایتا رکو۔‘‘

خدایکرطفےساسےکاےھچدووتسںےکےیلدوعتناہم
اخدنیم :امتم فرےتش
یاپین سلجم :اڈٓپ
اامں :ااضمں اک ہنیہم

اکمں :ہزہگج

اخض یڈریٓپیی:

حبص ےس رغم یک اواہ اےنھک اک ومعق دیاپ ناےئ اگ۔ سج ےس وہ ےھجم ےس تہب بڑدیک وہناںیئ ٓپوا

ںیم ٓپں ےک ےئل رتہبنی ھڈٓپیاپ وھکلں اگ۔
ومعیم یڈریٓپیی:

ٓ .1پیک ٓپبت ڑپ ھتے رپ وپاے قرٓپں اک وثٓپ ۔
 .2شاپسن ےنیل رپ حیبست اک وثٓپ ۔
 .3وسےن رپ ابعد اک وثٓپ ۔
 .4ہز ٓپےھچ اکم ےک دو گیاپ وث ۔
ٓ .5پں ےک گیاپوہں وک فاعف رکدوں اگ۔
 .6منہج ےس ٓپں وک دوا رکدوں اگ۔
ٓ .7پں ےک ےئل جتب اک ٓپیک اخض داوٓپاہ وھکولں اگ۔

ٓپیڈوٓپسن ()Advance
 .1اطیشں وک دیق اخہن ںیم دٓپل دواگ یاپ ہ وکیئ ٓپں وک ٓپدبت ہن رکےکس۔
ٓ .2پں ےک ےئل پٓیک سب (سب دقا) ٓپ یس قرٓپا دوں اگ سج ںیم وہ وج ٓپےنپ ٓپےلگ شاپل ےک ےئل وج یھب
اچ ںی ےگ ٓپں وک دوں اگ۔

ٓ .3پرخ ںیم ٓپں وک منہج ےس  چ ناےن ٓپوا جتب ںیم ناےن اک رسبتییکب ( )certificateدوں اگ۔

وادلنی
اوہنںےنامہرےےیلایکایک؟
 .1آپوتں وک راماے یاپس ناگ رک ںیمہ شالےت ںیھت۔

ٓ .6پرگ راماے یاپوں داد وہےت وت وہ ںیمہ ٓپاھٹےتںیھت۔

ٓ .2پرگ مہ امیبا وہےت ںیھت وت وہ ےب نیچ وہناےت ںیھت۔
 .3رامای وخیش ےک ےیل ہز اکم رکےت ںیھت۔

 .7رسدی ےک ومعق رپ ٓپےنپ رگم ڑپکے ںیمہ انہپےت  ںی۔
 .8جب ڑپکے رخٓپ رکےت وت وہ راماے ڑپکے دوھےت۔

 .4وخد وھبےک اےتہ ںیھت نکیل ںیمہ ٓپےھچ ےس ٓپاھچ اھکیاپ
ک
ھالےت ںیھت۔

 .9ںیمہ ٓپیھچ یس ٓپیھچ ٓپوکسل ںیم ےتجیھب۔
 .11ںیمہ شاپلکی االیاپ اھکسیئ۔

 .5وخد تخس انیم رپ وسےت  ںی ٓپوا ںیمہ رنم رتسب رپ شالےت

 .11ںیمہ انلچ رھپیاپ اھکسیاپ۔

 ںی۔
ںیمہانےکیک ایک اناےی؟؟
ٓ .5پں اک ہشیمہ رکشہی ٓپدٓپ رکیاپ
ٓ .6پں یک اڈمب رکیاپ

ٓ .1پں یک یاپ امانن
ٓ .2پں اک ٓپرتحٓپم رکیاپ
ٓ .3پں ےس ٓپد ےک شاپھت یاپ رکیاپ
 .4جب وہ یاپہز ےس ٓپںیئ وت ٓپں وک یاپین دانی

ٓ .7پں ےک ےئل اڈٓپ ےس داع رکیاپ

ںیمہانےکاسھتایکںیہن اناےی؟؟
ٓ .2پں ےس دب ایاپین ہن رکے

ٓ .5پں ےک ٓپورپ اہھت ہن ٓپاھٹےئ
ٓ .6پں یک یاپفرامین ہن رکے

ٓ .1پں وک ہصغ ہن دالےئ
ٓ .3پں وک ہصغ ےس ہن دےھکی

ٓ .7پں ےک ٓپےگ یاپےلچ

ٓ .4پں رپ ٓپٓپینپ ٓپوٓپا دنلب ہن رکے

اطیشناوراسیکںیتحیصن
جب اطیشں ےن ٓپہلل اعتیلٰ اک مکح امےنن ےس ٓپاکنا ایک ٓپوا رضح پٓدم ؑ وک دجسہ ںیہن ایک وت ٓپہلل ےن ٓپےس رغوا ٓپوا ربکت یک وہج ےس ٓپےنپ فروتشں ےک داایمں ےس
اکنل دیاپٓپس وقت ٓپُس ےن ٓپہلل ےس وپاھچ ۔
( )1پٓ ںیم اہک اوہں اگ
(ٓ)2پ ںیم اہک وسیو اگ
(ٓ)3پوا اہکاھکیوں اگ
ٓپہلل اعتیلٰ ےن اطیشں وک وجٓپ دیاپ:
()1مت ٓپس ےک شاپھت اوہں ےگ
سج ےن رھگ ںیم دٓپلخ وہےن ےس ےلہپ مسب ٓپہلل ہن ڑپیھ وہ
()2مت ٓپس ےک شاپھت وسیو ےگ
سج ےن وسےن ےس ےلہپ مسب ٓپہلل ہن ڑپیھ وہ
(ٓ)3پوا مت ٓپس ےک شاپھت اھکیو ےگ
سج ےن اھکےن ےس ےلہپ مسب ٓپہلل ہن ڑپیھ وہ
ٓپس ےئل وچب!ںیمہ ہز اکم ےس ےلہپ مسب ٓپہلل رضوا ڑپانھ اچےیہ،ویکہکن اہجں یھب ٓپہلل اک یاپم ٓپی پا ےہ واہں ےس
اطیشں اھبگ نایاپ ےہ۔

روسلﷺےسالماقت
ٓپیک دں اوسل ٓپرکم ﷺ ےن اطیشں وک د اھک وج تہب ایاپدہ فیعض ٓپوا زمکوا وہایگ اھت ٓ،پ ےن وہج وپیھچ وت اطیشں ےن اہک :پٓ یک پٓمب یک وہج
ےس ٓپس رطج وہایگ وہں۔رضح ےن فرامیاپ :رگم ریمی ٓپمب ےن اہمتاے شاپھت ایک ایک ےہ؟
اطیشں ےن اہک ٓ:پے اوسل اڈٓپ پُٓں ےک ٓپدنا ھچک ٓپیھچ ںیتلصخ  ںی  ہ ںیم ینتج یھب وکشش رکوں  ہ ہی ںیتلصخ ٓپُں ےس اڈٓپ وہ ناںیئ نکیل ںیہن رک یاپااہ
وہں۔
وضحا ﷺےن فرامیاپ :وہ ںیتلصخ وکں یس  ںی ۔اطیشں ےن اہک:
()1جب پٓیک دورسے ےس  ےتل  ںی وت شالم رکےت  ںی۔
()2جب پٓیک دورسے ےس  ےتل  ںی وت اہھت مالےت  ںی (اصمہحف )رکےت  ںی۔
()3جب اھکیاپ رشوغ رکےت  ںی یاپوکیئ اکم رشوغ رکےت  ںی وت ’’مسب ٓپہلل ٓپرلنمح ٓپرلم‘‘ ڑپےتھ  ںی۔
()4جب یھب یاپ رکےت  ںی وت ٓپں شاپ ٓپہلل ‘ےتہک  ںی۔
()5حبص ےس شاپم یک وکشش رکیاپوہں  ہ وہ گیاپہ رکے ٓپوا وہ گیاپہ یک وصا ںیم شاپم ےک وقت وتہ رکےتیل  ںی ۔
()6سب ےس ایاپدہ ٓپمہ ہی ےہ  ہ جب ٓپ اک یاپم شیتے  ںی وت دنلب پٓوٓپا ںیم تاوٓپ ڑپےتھ  ںی۔

