 ‐ 12295ﺷﺮوط ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ
ﺳﻮال
آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐ ﺷﺮوط )ﻋﻠﻢ اور ﯾﻘﯿﻦ ۔ ۔ ۔ ۔ اور ﺑﺎﻗ ﺷﺮﻃﻮں( ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎدﯾﮟ۔
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻤ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻧﻈﻢ ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ:
ﻋﻠﻢ اور ﯾﻘﯿﻦ اور ﻗﺒﻮل اور اﻧﻘﯿﺎد ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﮧ رﺎ ﮨﻮں،
ﺻﺪق اور اﺧﻼص اور ﻣﺤﺒﺖ اﻟﮧ ﺗﺠﮭﮯ اس ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺟﺴﮯ وہ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﭘﻠ ﺷﺮط) :ﻋﻠﻢ( اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﻧﻔ اور اﺛﺒﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﮨﮯ،
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﺗﻮ آپ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ"
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"ﻣﺮ وہ ﺟﻮ ﺣﻖ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﯾﮟ اور اﻧﯿﮟ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ ﮨﻮ"
ﯾﻌﻨ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﺳﺎ ﻣﻌﻨ ﺑﮭ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں ﺟﻮ اﻧ زﺑﺎن ﮐﮧ رﮨ ﮨﮯ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ ﻋﺜﻤﺎن رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺮا ﮐﮧ اﺳﮯ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﺎ(۔
دوﺳﺮی ﺷﺮط) :ﯾﻘﯿﻦ( ﯾﮧ اس ﮐﮯ ﮐﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﯾﮧ ﮐﻠﻤﮧ دﻻﻟﺖ ﮐﺮرﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﭘﺨﺘﮧ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ
اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻇﻨ ﮨﻮ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﯾﺴﺎ اﯾﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﯾﻘﯿﻨ ﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ
ﺷ ﯾﻌﻨ ﻇﻦ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ؟
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ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻮ وہ ﯿﮟ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اﺳﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ )ﭘﺨﺘﮧ( اﯾﻤﺎن ﻻﺋﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﺷ وﺷﺒﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﻮں اور اﭘﻨ
ﺟﺎﻧﻮں ﺳﮯ اﻟﮧ ﮐ راہ ﻣﯿﮟ ﺟﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﯿﮟ ﺗﻮ ﯾ ﭘﮯ اور ﺳﭽﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﯿﮟ"
ﺗﻮ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اﺳﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ ﺻﺪق اﯾﻤﺎن ﮐ ﺷﺮط ﯾﮧ ﻟﺎﺋ ﮐﮧ وہ ﺷ وﺷﺒﮧ ﮐ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮧ رﮐﮭﯿﮟ،
ﺟﺴﮯ ﺷ وﺷﺒﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮨﮯ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ اﺑﻮﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﺟﺲ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺷﺎدت دی ﮐﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ رﺳﻮل ﮨﻮں ،ﺗﻮ اﮔﺮ وہ
ﺑﻨﺪہ اس ﻣﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ ﺷ ﮐﯿﮯ اﭘﻨﮯ رب ﺳﮯ ﺟﺎﻣﻠﮯ ﺗﻮ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﺎ(۔
اور دوﺳﺮی رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ) :ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺷ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺟﺎﻣﻠﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﭼﮭﭙﺎﺋ ﻧﯿﮟ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔ(۔
اور اﯾ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﺟﻮﺗﮯ دﯾﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ اور ﮐﺎ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺑﮭ اس ﺑﺎغ ﮐﮯ ﺑﺎﺮ
ﻣﻠﮯ اور وہ ﻻ اﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐ ﮔﻮاﮨ اﭘﻨﮯ دل ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﺘﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دےدو( ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﻮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺷﺮط ﯾﮧ ﻟﺎﺋ ﮐﮧ ﺟﻮ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ دل ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﮍﮬﺘﺎ ﮨﻮ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﺷ وﺷﺒﮧ ﻧﮧ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﺟﺐ ﺷﺮط ﻧﮧ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﺗﯿﺴﺮی ﺷﺮط) :ﻗﺒﻮل( ﯾﮧ ﮐﻠﻤﮧ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ دل اور زﺑﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ،اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﮯ ﺳﺎﺑﻘﮧ
اﻣﺘﻮں ﮐﮯ ﻗﺼﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﻧﺠﺎت ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل اور ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ رد اور
اﺳﺎ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ اﻧ ﺳﺰا ﮐﺎ ﺑﮭ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﯿﺎ اور اﻧﮯ ﮨﻤﺮاﮨﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ اور ان ﮐﻮ ﺑﮭ ﺟﻦ ﺟﻦ ﮐ ﯾﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮ ﮐﮯ اﻧﯿﮟ دوزخ ﮐ راہ دﮐﮭﺎ دو اور اﻧﯿﮟ ﭨﮭﺮا ﻟﻮ )اس ﻟﺌﮯ ﮐﮧ( ان ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ
واﻟﮯ ﯿﮟ( اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﺗ" ﯾﮧ وہ ﻟﻮگ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺮﮐﺸ اور ﺗﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﮐﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﻢ اﯾ دﯾﻮاﻧﮯ ﺷﺎﻋﺮ ﮐ ﺑﺎت ﭘﺮ اﭘﻨﮯ
ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﮟ؟"۔
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ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﮯ ﻋﺬاب ﮐ ﻋﻠﺖ اور اﺳﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮐﮧ وہ ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﺳﮯ ﺗﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ اور اﺳﮯ ﺟﻮ ﯾﮧ ﮐﻠﻤﮧ
ﻟﮯ ﮐﺮ آﯾﺎ ﺟﮭﭩﻼﺗﮯ اور اس ﭼﯿﺰ ﮐ ﻧﻔ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺲ ﮐ اس ﮐﻠﻤﮯ ﻧﮯ ﻧﻔ ﮐ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮﺗﮯ
ﺟﺲ ﮐ ﯾﮧ ﮐﻠﻤﮧ اﺛﺒﺎت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﺳﮯ اﻧﺎر اور ﺗﺒﺮ وﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﮧ:
"ﮐﯿﺎ اس ﻧﮯ اﺗﻨﮯ ﺳﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﺎ اﯾ ﮨ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎدﯾﺎ واﻗﻌ ﯾﮧ ﺑﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎت ﮨﮯ ،ان ﮐﮯ ﺳﺮدار ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﭼﻞ دﯾﮯ ﮐﮧ ﭼﻠﻮ ﺟ اور اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﭘﺮ ﺟﻤﮯ اور ڈﭨﮯ رﮨﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻏﺮض ﮨﮯ ،ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺑﺎت
ﭘﮭﭽﻠﮯ دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺳﻨ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺻﺮف ﮔﮭﮍی ﮨﻮﺋ ﺑﺎت ﮨﮯ"۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﺟﮭﭩﻼﺗﮯ اور ان ﮐﺎ رد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﮐ زﺑﺎن ﺳﮯ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
")ﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ( ﺑﻠﮧ )ﻧﺒ (ﺗﻮ ﺣﻖ )ﺳﭽﺎ دﯾﻦ( ﻻﺋﮯ ﯿﮟ اور ﺳﺐ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﭽﺎ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ"
ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐ ﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻠﻤﮯ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ:
"ﻣﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﺺ اور ﺑﺮﮔﺰﯾﺪہ ﺑﻨﺪے اﻧﯿﮟ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدہ رزق ﮨﮯ ﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﯿﻮے اور وہ ﺑﺎﻋﺰت
ﮨﻮﻧﮯ ﻧﻌﻤﺘﻮں واﻟ ﺟﻨﺘﻮں ﻣﯿﮟ"۔
اور ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ اﺑﻮ ﻣﻮﺳ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :اس
ﺪاﯾﺖ اور ﻋﻠﻢ ﮐ ﻣﺜﺎل ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ دﯾﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل اس ﻣﻮﺳﻼ دﮬﺎر ﺑﺎرش ﮐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
اﯾﺴ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺎف ﮨﻮ اور ﭘﺎﻧ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﮔﮭﺎس اور ﺳﺒﺰہ اﮔﺎﺋﮯ ،اور دوﺳﺮی
زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﭨﮍا اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺎں ﺑﺎرش ﮨﻮ ﺗﻮ وہ ﻧﮧ ﺗﻮ ﭘﺎﻧ ﮨ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﮔﮭﺎس اور ﺳﺒﺰا اﮔﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﯾ
ﻣﺜﺎل اس ﮐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﮐﮯ دﯾﻦ ﮐ ﺳﻤﺠﮫ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ وہ ﭼﯿﺰ ﻧﻔﻊ دﯾﺘ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ دﯾﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
ﻣﺠﮭﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ وہ ﺧﻮد ﺑﮭ ﺳﯿﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭ ﺳﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور وہ ﺟﻮ اس ﮐ ﻃﺮف ﺳﺮاﭨﮭﺎ ﮐﺮ
دﯾﮭﺘﺎ اور دﮬﯿﺎن ﺑﮭ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ اور ﻧﮧ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اس ﺪاﯾﺖ ﮐﻮ ﺟﺴﮯ ﻣﯿﮟ دﯾﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮں ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔(
ﭼﻮﺗﮭ ﺷﺮط) :اﻧﻘﯿﺎد( ﻣﻄﯿﻊ ﮨﻮﻧﺎ :ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮے اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮدے اور ﭘﮭﺮ وہ ﮨﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﯾﻘﯿﻨﺎ اس ﻧﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﻨﮉے ﮐﻮ
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ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ اور ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐ ﻃﺮف ﮨﮯ"۔
ﯾﻌﻨ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻨﮉے ﮐﻮ ﭘﮍﻟﯿﺎ۔ اور اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ :اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :وہ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻣﻄﯿﻊ
اور اﺳﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮ اور ﭘﮭﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﮭ ﮨﻮ۔
اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻣﻄﯿﻊ اور ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮧ ﮐﺮے اس ﻧﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﻨﮉے ﮐﻮ ﺎﺗﮫ ﻧﯿﮟ ڈاﻻ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس
ﻗﻮل ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﺑﮭ ﯾ ﮨﮯ:
"آپ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﺳﮯ رﻧﺠﯿﺪہ ﻧﮧ ﮨﻮں آﺧﺮ ان ﺳﺐ ﻧﮯ ﮨﻤﺎری ﻃﺮف ﮨ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﮨﻢ اﻧﻮ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ اﻧﻮں
ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ"۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :آپ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ اس وﻗﺖ ﺗ ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ وہ اﭘﻨ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮧ ﮐﺮدے ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻻﯾﺎ ﮨﻮں(۔
ﺗﻮ ﯾ ﻣﻤﻞ اور اﻧﺘﺎﺋ اﺗﺒﺎع اور ﭘﯿﺮوی ﮨﮯ۔
ﭘﺎﻧﭽﻮﯾﮟ ﺷﺮط) :ﺻﺪﻖ( ﺟﻮ ﮐﮧ ﮐﺬب اور ﺟﮭﻮٹ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓ ﮨﮯ وہ اس ﻃﺮح ﮐﮧ اﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﻠﻤﮧ ﺻﺪق دل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻨﺎ
ﭼﺎﮨﯿﮯ اور اﺳﺎ دل اﺳ زﺑﺎن ﺳﮯ ﺟﻮ ﻧﻞ رﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ اﺳ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮے۔ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اﻟﻢ ،ﮐﯿﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ اس ﮐﻨﮯ ﭘﺮ ﮐﮧ ﮨﻢ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﯿﮟ ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ آزﻣﺎﺋﮯ ﮨ ﭼﮭﻮڑ
دﯾﻨﮯ ان ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ ﮨﻢ ﻧﮯ آزﻣﺎﯾﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ان ﮐﻮ ﺑﮭ ﺟﺎن ﻟﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺳﭻ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ اور اﻧﯿﮟ ﺑﮭ
ﺟﻮ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﯿﮟ"
اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں اور ﺟﮭﻮﭨﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ،ﻟﯿﻦ درﺣﻘﯿﻘﺖ وہ اﯾﻤﺎن واﻟﮯ
ﻧﯿﮟ ﯿﮟ ،وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐﺎ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ دراﺻﻞ وہ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ دﮬﻮﮐﺎ دے رﮨﮯ ﻴﮟ ﻣﺮ
ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﻧﯿﮟ ،ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ان ﮐ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﮍﮬﺎدﯾﺎ اور اﻧﮯ ﺟﮭﻮٹ ﮐ وﺟﮧ
ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دردﻧﺎک ﻋﺬاب ﮨﮯ"۔
ﺑﺨﺎری اور ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﺟﻮ ﺑﮭ
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ﺻﺪق دل ﺳﮯ ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﭘﮍﮬﮯ اور اﺳ ﮔﻮاﮨ دے ﮐﮧ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﺳﮯ ﺑﻨﺪے اور رﺳﻮل ﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ اس ﭘﺮ آگ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ(‐
ﭼﮭﭩ ﺷﺮط) :اﺧﻼص( اﺧﻼص ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺷﺮک ﮐ آﻻﺋﺸﻮں ﺳﮯ ﭘﺎک ﺻﺎف رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﺧﺒﺮدار! اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ"
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"ﮐﮧ دﯾﺠﺌﮯ! ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ رب ﮨ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں"۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﻣﯿﺮی ﺷﻔﺎرش ﮐﺎ وہ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺤﻖ اور ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﺻﺪق دل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﭘﮍﮬﺎ(
ﺳﺎﺗﻮﯾﮟ ﺷﺮط) :ﻣﺤﺒﺖ( اس ﮐﻠﻤﮧ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ اور ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﯾﮧ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﻧﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﺳ ﻃﺮح اس ﭘﺮ اور اس ﮐ ﺷﺮوط ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ اور اﺳﮯ ﻧﻮاﻗﺾ ﺳﮯ ﺑﻐﺾ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺷﺮﯾ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ان ﺳﮯ اﯾﺴ ﻣﺤﺒﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺳﮯ ﮨﻮﻧ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﯾﻤﺎن واﻟﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ"۔
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور اﺳﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ
ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ اﺳ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﮐﻮ ﺷﺮﯾ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ان ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻧﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮﯾ ﭨﮭﺮا ﮐﺮ ان ﺳﮯ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﯿﺴ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری اور ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯿﮟ اﻧﺲ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐﮧ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺗﻢ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ وہ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﮯ ﺑﯿﭩﮯ اور ﺑﺎپ اور ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں
ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮧ رﮐﮭﮯ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ۔

6/5

اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﭘﺎس زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ۔
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