 ‐ 21371ﺣﺪ&;1740#ث ﻗﺪس& ;1740#م&;1740#ں اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ
ﻣﻌﻦ& ) ;1740#ﮐﻨﺖ ﺳﻤﻌﮧ اﻟﺬ&;1740#& ;1740#ﺳﻤﻊ ﺑﮧ ( ﮐﺎ ﻣﻌﻦ&;1740#
ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐ ﺷﺮح ﮐﺮ دﯾﮟ ؟
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﯿﺮے ﻟﮱ وﻟ ﮐﻮ ﺗﻠﯿﻒ دی ﻣﯿﺮا اس ﮐﮯ ﺧﻼف اﻋﻼن ﺟﻨ ﮨﮯ اور ﻣﯿﺮا ﺑﻨﺪہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا
ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯ وہ اس ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ  ،ﻣﯿﺮا
ﺑﻨﺪہ ﺟﺐ ﻧﻮاﻓﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﺐ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﻮں ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﺎن ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺳﻨﺘﺎ اور ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ آﻧﮫ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ دﯾﮭﺘﺎ
ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺎﺗﮫ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻗﺪم ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ وہ
ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺑﺨﺶ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﺐ ﻣﯿﺮی
ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﭘﻨﺎہ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں (
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (6502اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اور اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اور ﺑﯿﻘ رﺣﻤﻢ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
اس ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻣﯿﮟ ﺷﺮح ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں وہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :
) اس ﮐﺎ ﮐﺎن ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺳﻨﺘﺎ اور ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ آﻧﮫ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ دﯾﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺎﺗﮫ
ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ ﻗﺪم ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ (
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ اس ﺟﺰء ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻨﺪہ ﺟﺐ ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻮاﻓﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭ ﻗﺮب ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ اﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﻘﺮب ﺑﻨﺎ ﮐﺮ اﺳﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ درﺟﮧ
ﺳﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﮯ درﺟﮧ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻨﺪہ اس ﻃﺮح ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ دﯾﮫ رﺎ ﮨﻮ ۔
ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﮐﺎ دل اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ  ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ۔ اس ﮐﮯ ﺧﻮف وڈر اور ﻋﻈﻤﺖ وﺟﻼل ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﺟﺎﺗﺎ

3/1

ﮨﮯ ۔
ﺣﺐ دل اس ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ اور ﺑﻨﺪے ﮐﺎ اس ﮐ ﺧﻮاﮨﺸﺎت
ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗ ﻧﯿﮟ رﮨﺘﺎ اور ﻧﮧ ﮨ وہ اﭘﻨﮯ ارادے ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻻ اور رب ﮐ ﭼﺎﮨﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﮐ زﺑﺎن ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ذﮐﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ ﻧﻠﺘﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ اس ﮐ ﺣﺮﮐﺎت وﺳﻨﺎت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﺣﻢ ﺳﮯ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ اور اس ﮐﺎ ﺑﻮﻟﻨﺎ اور ﺳﻨﻨﺎ اور ﻧﻈﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ دﯾﮭﻨﺎ ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﻨﺪہ وہ ﮐﭽﮫ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﮯ رب اور ﻣﻮﻻ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ اور دﯾﮭﺘﺎ وہ اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﻮ اﻟﮧ ﮐﻮ راﺿ
ﮐﺮے اور ﺎﺗﮫ ﺳﮯ وہ ﭘﮍﺗﺎ اور ﭘﺎؤں ﺳﮯ اس ﻃﺮف ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ رب اور ﻣﻮﻻ ﮐ رﺿﺎ ﭘﻨﺎں ﮨﻮﺗ ﮨﻮ ۔
اور اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ اس ﮐﺎ ﺎﺗﮫ اور ﭘﺎؤں اور اس ﮐ آﻧﮫ و ﮐﺎن ﮨﮯ ‐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻠﻨﺪ اﻟﮧ
ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی اور اﭘﻨ ﺳﺎری ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ دﯾﮭﻨﮯ وﺳﻨﻨﮯ اور ﭘﮍﻧﮯ اور ﭼﻠﻨﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﯾﮧ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﮐﺎﻣﻮں
ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
اﺳ ﻟﮱ دوﺳﺮی رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺗﻮ وہ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻨﺘﺎ اور دﯾﮭﺘﺎ اور ﭘﮍﺗﺎ اور ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ( ﯾﻌﻨ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﮯ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل واﻗﻮال اور ﺳﻤﻊ
وﺑﺼﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ اﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺎں ﯾ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ﺑﺎﻻ ﺳﻄﻮر ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐ دﻋﺎ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ اور اﮔﺮ وہ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ اور ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اس ﮐ
ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ اور ﺟﺐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﻨﺎہ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا ﮬـ
) اس ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﮱ (
دﯾﮭﮱ ﮐﺘﺎب :
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻢ )(347 / 2
اور ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ) ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب ( ﮐﯿﺴﭧ ﻧﻤﺒﺮ 10
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ﺟﻮ ﺑﮭ اس ﻣﻌﻨ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﻋﺮب ﮐ ﺑﮭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐ اور اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻋﺒﺎرات ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐ
ﺑﮭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
) آپ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺑﻨﺪے اور ﻣﻌﺒﻮد اور ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ رﺎ
ﮨﮯ ﻣﺤﺐ اور ﻣﺤﺒﻮب اور اﺳ ﻃﺮح ﺳﺎﺋﻞ اور ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻨﺪ اور ﺣﺎﺟﺖ ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
اور ﭘﻨﺎہ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ اور ﺟﺪا ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ اﯾﺴﺎ ﮨ ﮨﮯ
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮧ ) ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﺎن اور آﻧﮫ ﭘﺎؤں ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮں ( ﮐﺎ ﻇﺎﺮ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ﺟﺰء ﯾﺎ
وﺻﻒ ﮨﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﮨﮯ ۔
ﺑﻠﮧ اس ﮐﺎ ﻇﺎﺮ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺑﻨﺪے ﮐ ﺳﻤﻊ وﺑﺼﺮ اور ﭘﮍ درﺳﺖ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐ ﺳﻤﻊ
ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻟﮱ اﺧﻼص ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳ ﺳﮯ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳ ﮐ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﻃﺮح اس ﮐ ﺑﺼﺮ اور ﭘﮍ اور ﭼﺎل ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﺧﻼص ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ( اﮬـ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ(145 /1 ) 
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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