 ‐ 4983ک&;1740#ا ﺻﻮف&;1740#وں ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎل& ;1740#ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ راﺑﻄﮧ ﮨﮯ
ﺳﻮال
اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ درﺟﮧ اور ﻣﺎن ﮨﮯ ؟
اور ﯾﮧ ﻗﻮل ﮐﺎں ﺗ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار اور اوﻟﯿﺎء اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ راﺑﻄﮧ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اس
ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮧ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮧ اور ادﯾﺎن ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺻﻮﻓ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ان ﮐ رؤﯾﺖ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ؟
اور ﮐﯿﺎ ﻧﻤﺎز اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ راﺑﻄﮧ ﮐ اﯾ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﻧﺒ اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم رﺣﻤﻢ اﻟﮧ ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﺻﻮﻓﯿﺖ
ﻧﺎم ﮐ ﮐﻮئ ﭼﻴﺰ ﻧﯿﮟ ﭘﺎئ ﺟﺎﺗ ﺗﮭ ، ﺣﺘ ﮐﮧ زاﮬﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﯾ ﮔﺮوہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﺟﻮ ﮐﮧ اون ﮐﮯ ﻣﻮﭨﮯ ﮐﭙﮍے ﭘﻨﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺻﻮﻓ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﭘﺎرا ﺟﺎﻧﮯ ﻟﺎ۔
اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ )ﺻﻮﻓ ( ﺻﻮﻓﯿﺎ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﮯ اور ﯾﻮﻧﺎﻧ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ " ﺣﻤﺖ " ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ ﯾﮧ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ اﻟﺼﻔﺎء ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ اﮔﺮ اﻟﺼﻔﺎء ﮐ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﮐ ﺟﺎۓ ﺗﻮ
ﺻﻔﺎئ ﮐﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺻﻮﻓ ۔
اس ﻧﮱ ﻧﺎم اور اس ﻓﺮﻗﮧ ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﻗﮧ اور زﯾﺎد ہ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور اس ﻓﺮﻗﮧ ﮐﮯ ﭘﻠﮯ ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات ﺑﻌﺪ
ﻣﯿﮟ آﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ آﻧﮯواﻟﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﺪﻋﺎت ﮐﺎ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ
ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اور ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺑﮭ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﭼﺎ ﮨﮯ  ،ان ﮐ ﺑﺪﻋﺎت اﯾﺴ ﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ و ﺳﻠﻢ
ﻧﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺗﻢ ﻧﮱ ﻧﮱ ﮐﺎ ﻣﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺮ ﻧﯿﺎ ﮐﺎم ﺑﺪﻋﺖ اور ﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﻤﺮاﮨ ﮨﮯ ( ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی  ،اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ اﺳﮯ
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ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎﮨﮯ۔
ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﮯ اﻋﺘﻘﺎدات اور ان ﮐﮯ دﯾﻨ ﻃﺮﯾﻘﻮں اور ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨ اﺳﻼ م ﮐﺎ ﻣﻘﺎرﻧﮧ اور ﻣﻮازﻧﮧ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ :
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﮯ اور ﺳﻠﺴﻠﮯ ﯿﮟ  ،ﻣﺜﻼ ﺗﯿﺠﺎﻧﯿﮧ  ،ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﮧ  ،ﺷﺎذﻟﯿﮧ  ،ﻗﺎدرﯾﮧ  ،رﻓﺎﻋﯿﮧ ،اور اس ﮐﮯ
ﻋﻼوہ دوﺳﺮے ﺳﻠﺴﻠﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﯾﮧ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨ ﺣﻖ ﭘﺮ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮئ اور ﺣﻖ ﭘﺮ ﻧﯿﮟ ،
ﺣﺎﻻﻧﮧ اﺳﻼم ﺗﻔﺮﻗﮧ ﺑﺎزی ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اﺳ ﮐ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
اور ﺗﻢ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮧ ﺑﻨﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﯾﻦ ﮐﻮ ﭨﮍے ﭨﮍے ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﺧﻮد ﺑﮭ ﮔﺮوہ ﮔﺮوہ
ﮨﻮ ﮔﮱ  ،ﺮ ﮔﺮوہ اس ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ وہ اس ﻣﯿﮟ ﻣﻦ اور اس ﭘﺮ ﺧﻮش ﮨﮯ اﻟﺮوم ) ( 32 -31
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ اﻧﺒﯿﺎء اور اوﻟﯿﺎء زﻧﺪہ اور ﻣﺮدہ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧ ﺷﺮوع ﮐﺮدی  ،اور وہ اﻧﯿﮟ
ﭘﺎرﺗﮯ ﮨﻮۓ اس ﻃﺮح ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ) ﯾﺎ ﺟﯿﻼﻧ ، ﯾﺎ رﻓﺎﻋ ، ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﮧ ﻣﺪد  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ  ،ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﮧ آپ ﭘﺮ
ﮨ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮨﮯ ( ۔
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐﻮ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﭘﺎرا ﺟﺎۓ ﺟﺲ ﭘﺮ وہ ﻗﺎدر
ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﯾﮧ اﺳﮯ ﺷﺮک ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﻣﺖ ﮐﺮو ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﮐﻮئ ﻧﻔﻊ ﻧﮧ دے ﺳﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﮐﻮئ ﻧﻘﺼﺎن اور
ﺿﺮر ﭘﻨﭽﺎ ﺳﮯ  ،ﭘﮭﺮ اﮔﺮ آپ ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﯾﻮﻧﺲ ) ( 106
اور ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﮐﺎ ﯾﮧ اﻋﺘﻘﺎد ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﻗﻄﺐ اور اﺑﺪال اور اوﻟﯿﺎء ﯿﮟ ﺟﻨﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت اور ﮐﭽﮫ
اﻣﻮر ﺳﭙﺮد ﮐﮱ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ وہ ﺗﺼﺮف ﮐﺮ ﺗﮯ ﻴﮟ ۔
اوراﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯﺗﻮ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐﻮﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﮨﮯ :
اور ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻮن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ وہ ﺿﺮور ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﻮﻧﺲ ) ( 31
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ﺗﻮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻋﺮب ﮐﻮ ان ﺻﻮﻓﯿﻮں ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ زﯾﺎدہ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﮭ ۔
اورﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮاﻟﮧ ﮐ ﻃﺮف ﺟﺎﺗﮯ اور ان ﺳﮯ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اوراﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﺠﮭﮯ ﮐﻮئ ﺗﻠﯿﻒ ﭘﻨﭽﺎۓ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮئ ﺑﮭ اﺳﮯدور ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﯿﮟ  ،اور اﮔﺮﺗﺠﮭﮯ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮئ ﻧﻔﻊ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ اﻻﻧﻌﺎم ) ( 17
ﺑﻌﺾ ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات وﺣﺪۃ اﻟﻮﺟﻮد ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺎن ﺧﺎﻟﻖ اور ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮق اور
ﺳﺐ اﻟﮧ ﯿﮟ ۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :زﻧﺪﮔ ﻣﯿﮟ زﮬﺪ اور اﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺟﮭﺎد ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐ دﻋﻮت دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔
ﻟﯿﻦ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ﺟﻮﮐﭽﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ آپ ﮐﻮدے رﮐﮭﺎﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ آﺧﺮت ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐ ﺑﮭ ﺗﻼش رﮐﮫ  ،اور اﭘﻨﮯ دﻧﯿﻮی ﺣﺼﮯ ﮐﻮ
ﻧﮧ ﺑﮭﻮل اﻟﻘﺼﺺ ) ( 77اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  :اور ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ اﭘﻨ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮت
ﺗﯿﺎر ﮐﺮو اﻻﻧﻔﺎل ) ( 60
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :اﭘﻨﮯ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﮯ درﺟﮧ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺮﯾﺪوں ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ
وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ اﭘﻨﮯ ﺷﯿﺦ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺷﯿﺦ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ  ،ﺣﺘ ﮐﮧ ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﻧﻤﺎ ز ﭘﮍﮨﺘﮯ وﻗﺖ ﺷﯿﺦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﭘﻨﮯ آﮔﮯ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ ۔
ﺣﺎﻻﻧﮧ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  ) :اﺣﺴﺎن ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺒﺎدت اﯾﺴﮯ ﮐﺮو ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ دﯾﮫ
رﮨﮯ ﮨﻮ ،اﮔﺮ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮﻧﯿﮟ دﯾﮫ رﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻤﯿﮟ دﯾﮫ رﺎ ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :رﻗﺺ وﺳﺮور اور ﮔﺎﻧﮯ ﺑﺠﺎﻧﮯ اور ﻣﻮﺳﯿﻘ اور اوﻧﭽ آواز ﺳﮯ ذﮐﺮﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اﯾﻤﺎن واﻟﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ دل دﮬﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اﻻﻧﻔﺎل ) ( 3
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ﭘﮭﺮ آپ ان ﮐﻮ دﯾﮭﯿﮟ ﮔﮯ وہ ﺻﺮف ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﮧ ) اﻟﮧ اﻟﮧ اﻟﮧ ( ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﺪﻋﺖ اور اﯾﺴ ﮐﻼم ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
ﺷﺮﻋ ﻣﻌﻨ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ وہ ﺗﻮ اس ﺣﺪ ﺗ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺻﺮف ) اھ  ،اھ ( اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ) ﮨﻮ ،
ﮨﻮ  ،ﮨﻮ ( ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور اﺳﻼم ﻣﺼﺎدر ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﻨﺪہ رب اﯾﺴﮯ ﮐﻼم ﺳﮯ ﯾﺎد اور اس ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮے ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﯿﺢ اور
ﻣﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ اﺳﮯ اﺟﺮوﺛﻮاب ﺳﮯ ﻧﻮازا ﺟﺎۓ  ،ﻣﺜﻼ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﮧ  ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ  ،ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ  ،اﻟﮧ اﮐﺒﺮ  ،اوراس ﻃﺮح
ﮐﮯ دوﺳﺮے اذﮐﺎر ۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں اور ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻏﺰﻟﯿﮟ اور اﺷﻌﺎر ﮔﺎﺗﮯ اور ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ
ﺑﺎرﺑﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اور ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐ ﺑﺎﺗﯿﮟ اﯾﺴﮯ دﺮاﺗﮯ ﯿﮟ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ وہ رﻗﺺ وﺳﺮور ﮐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں  ،اور ﭘﮭﺮ
وہ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺗﺎﻟﯿﻮں اور ﭼﯿﺨﻮں ﮐ ﮔﻮﻧﺞ ﻣﯿﮟ ﺷﺮاب ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐ ﻋﺎدات
وﻋﺒﺎدات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ان ﮐ ﻧﻤﺎز ﮐﻌﺒﮧ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺻﺮف ﯾﮧ ﺗﮭ ﮐﮧ ﺳﯿﭩﯿﺎں ﺑﺠﺎﻧﺎ اور ﺗﺎﻟﯿﺎں ﺑﺠﺎﻧﺎ اﻻﻧﻔﺎل ) ( 35
ﻣﺎء ﺳﯿﭩ ﺑﺠﺎﻧﺎ اور ﺗﺼﺪﯾ ﺗﺎﻟ ﺑﺠﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور ﺑﻌﺾ ﺻﻮﻓ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻟﻮﮨﮯ ﮐ ﺳﯿﺦ ﻣﺎرﺗﮯ اور ﯾﮧ ﭘﺎرﺗﮯ ﻴﮟ )ﯾﺎﺟﺪاہ( ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﺷﯿﻄﺎن آﮐﺮ اس ﮐ ﻣﺪد
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﻧﮯ ﻏﯿﺮاﻟﮧ ﮐﻮ ﭘﺎرا  ،اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ رﺣﻤﻦ ﮐ ﯾﺎد ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮ ﺟﺎۓ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﯾ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ وﮨ اس ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮭ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ
اﻟﺰﺧﺮف ) ( 36
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﮐﺸﻒ اور ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ان ﮐﮯ اس دﻋﻮی ﮐ ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮئ ﺑﮭ ﻏﯿﺐ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اﻟﻨﻤﻞ ) ( 65
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ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐ ﮨﮯ  ،اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ان
ﮐ ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ :
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺻﺮف اﭘﻨ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻟﮱ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﻟﺬارﯾﺎت ) ( 56
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :
آپ اس وﻗﺖ ﺗ اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ رﻴﮟ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ ﻣﻮت آﺟﺎۓ اﻟﺤﺠﺮ ) ( 99
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ دﯾﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ان ﮐ ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ
ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐ زﺑﺎن ﺳﮯ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ اےﻣﯿﺮے رب ! ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨﺎ دﯾﺪار ﮐﺮدﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اﯾ ﻧﻈﺮ دﯾﮫ ﻟﻮں
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻢ ﻣﺠﮫ ﮐﻮ ﺮ ﮔﺰ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﮯ اﻻﻋﺮاف ) ( 143
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﯿﺪاری ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ واﺳﻄﮧ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ
ڈارﯾﭧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وہ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﺳﮯ ﺑﮭ اﻓﻀﻞ ﯿﮟ ؟۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :اس ﺑﺎت ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ واﺳﻄﮧ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮڈارﯾﭧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﮐﺘﮯ ﯿﮟ  :ﻣﯿﺮے دل ﻧﮯ ﻣﯿﺮے رب ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﻣﯿﻼد ﻣﻨﺎﺗﮯ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ درود وﺳﻼم ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺠﻠﺴﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور ان
ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺷﺮﮐﯿﮧ ذﮐﺮ اور ﻗﺼﯿﺪے اور اﺷﻌﺎر ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻦ
ﻣﯿﮟ ﺻﺮﯾﺢ ﺷﺮک ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور اﺑﻮﺑﺮ  ،ﻋﻤﺮ اور ﻋﺜﻤﺎن اور ﻋﻠ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ اور آﺋﻤﮧ ارﺑﻌﮧ وﻏﯿﺮہ ﻧﮯ ﻣﯿﻼد
ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺗﻮ ان ﮐﯿﺎ ان ﮐ ﻋﺒﺎدت اور ﻋﻠﻢ زﯾﺎدہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﺎ ؟
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :ﻗﺒﺮوں ﮐﺎ ﻃﻮاف ﯾﺎ ان ﮐﺎ ﺗﺒﺮک ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ اور ان ﭘﺮ ﺟﺎﻧﻮر ذﺑﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮﮐﮧ
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮨﮯ ۔ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﮨﮯ :
) ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪوں ﮐ ﻃﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام  ،اور ﻣﯿﺮی ﯾﮧ ﻣﺴﺠﺪ  ،اور ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼ ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ۔
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ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :اﭘﻨﮯ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﮨ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮧ ﮨﮯ  :اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ ! اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ آﮔﮯ
ﻧﮧ ﺑﮍﮬﻮ اﻟﺤﺠﺮات ) ( 2
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :اﺳﺘﺨﺎرہ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻃﻠﺴﻢ اور ﺣﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ اور ﺗﻌﻮﯾﺬ ﮔﻨﮉا وﻏﯿﺮہ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﺻﻮﻓ ﺣﻀﺮات  :وہ درود ﺟﻮ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﭘﮍﮬﺘﮯ ﺑﻠﮧ اﯾﺴﮯ ﺑﻨﺎوﭨ درود ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ
ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺒﺮک اور ﺷﺮک ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ۔
اوررﺎ ﯾﮧ ﺳﻮال ﮐﮧ ﮐﯿﺎ ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﺎ راﺑﻄﮧ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ان ﮐﺎ راﺑﻄﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺳﮯ ۔
ﺗﻮ وہ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﭼﻨ ﭼﭙﮍی ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وﺳﻮﺳﮧ ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﺎﮐﮧ اﻧﯿﮟ دﮬﻮﮐﮧ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﯿﮟ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ
ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور اﺳ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺮ ﻧﺒ ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﺑﺖ ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﮱ ﺗﮭﮯ ﮐﭽﮫ آدﻣ اور ﮐﭽﮫ ﺟﻦ  ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ
ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﭼﻨ ﭼﭙﮍي ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وﺳﻮﺳﮧ ڈاﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﻮ دﮬﻮﮐﮧ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮟ اوراﮔﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ
اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﺮﺗﮯ اﻻﻧﻌﺎم ) ( 112
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ﺑﯿﺸ ﺷﯿﻄﺎن اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ اﻻﻧﻌﺎم )(121
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ ﺑﺘﺎؤں ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺲ ﭘﺮ اﺗﺮ ﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﺮ اﯾ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﮔﻨﺎر ﭘﺮ اﺗﺮﺗﮯ ﯿﮟ اﻟﺸﻌﺮاء ) ( 222 ‐ 221
ﺗﻮ ﯾﮧ وہ ﺣﻘﯿﻘ راﺑﻄﮧ ﺟﻮ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎ ن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ وہ راﺑﻄﮧ ﺟﻮ وہ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ راﺑﻄﮧ ﺟﻮ
ﮐﮧ ﺑﺘﺎن اور ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﻣﻨﺰہ اور ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ﮨﮯ ۔ دﯾﮭﯿﮟ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﺪع ) ( 359 ‐ 346
اور ﺻﻮﻓﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﺮﯾﺪوں ﮐ ﻧﻈﺮوں ﺳﮯ اوﺟﮭﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭ اﺳ راﺑﻄﮧ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن

7/6

ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺣﺘ ﮐﮧ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﯿﮟ دور دراز ﺟﮧ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ اﺳ دن ﯾﺎ رات ﮐﻮ
واﭘﺲ ﻟﮯ آﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﻣﺮﯾﺪوں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮯ ۔
ﺗﻮاﺳ ﻟﮱ ﯾﮧ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪہ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺧﺎرق ﻋﺎدات ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ اﺷﺨﺎص ﮐﺎ وزن ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮧ ان ﮐﺎ وزن ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ
ﮐﮯ ﻗﺮب اور اس ﭘﺮ اﻟﺘﺰام ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﮔﺎ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اوﻟﯿﺎء ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﺷﺮط ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﮬﺎﺗﮫ ﭘﺮ
ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﮐﺎم ﮨﻮ ﺑﻠﮧ وہ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻋﺒﺎدت اس ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺸﺮوع ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺑﺪﻋﺎت ﮐﻮ رواج
دے ﮐﺮ ۔
اوﻟﯿﺎء اﻟﮧ ﺗﻮ وہ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ ﺟﺴﮯ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑﻮ ﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮨﮯ  ) :ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﯿﺮے وﻟ ﺳﮯ دﺷﻤﻨ ﮐ ﻣﯿﺮی اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻣﯿﺮا ﺑﻨﺪا ﮐﺴ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا
ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻣﺠﮭﮯ اس ﭼﻴﺰﺳﮯ زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺑﻨﺪہ ﻧﻮاﻓﻞ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺮا ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﺐ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﻮ
ں ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﺎن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﺳﻨﺘﺎ اور اس ﮐ ﺑﺼﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ دﯾﮭﺘﺎ اور اس ﮐﺎ ﮬﺎﺗﮫ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮں
ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭘﮍﺗﺎ اور اس ﮐ ﭨﺎﻧ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﺳﮯ وہ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ  ،اﮔﺮ وہ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور اﮔﺮ ﻣﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﭘﻨﺎہ دﯾﺘﺎﮨﻮں ( ۔
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﺻﺤﯿﺢ راہ ﭘﺮ ﭼﻼﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .

7/7

