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 آنیئ‘ ایسیس’ہن ہک ضحم ‘‘ اامیین’’

ْوِم اْْلِخِر  ِ َوالْيَ ْم تُْؤِمنُوَن بِاّلّلَ ‘‘ارگ مت وہ اہلل اور ویل آرخ رپ اامیم رےتھک’’إْن كُنْتُ

2 

ینعی ہی ضحم اکی مکح ںیہن ےہ، وگ ہی مکح یھب وہ وت اہنتی میظع ابت وہیگ۔ ہی ضحم وکیئ 

دہاتی اور اراشد ںیہن ےہ، وگ ہی ارگ دخا یک اجبن ےس اکی اعل دہاتی اور اراشد وہات وت یھب 

ْنُتْم تُْؤِمنُوَن بِا۔ رگم اہیں وت تہب ڑبی ابت رکدی یئگ ےہ: یھتوکیئ وھچیٹ ابت ہن  ِ إْن كُ ّلّلَ
امجتعِ ’’۔ اہیں وت ‘‘وہ اہلل اور ایقتم ےک دم رپ اامیم رےنھک واےلارگ مت ’’  َوالَْيْوِم اْْلِخرِ 

دخا رپ اامیم الےن اور روزِایقتم اُس ’’ےک ووجد یہ وک اصف جنلیچ رکڈاال ایگ ےہ وج ‘‘ ہملسم

وہےن اور ‘‘ املسمم’’منج اپات ےہ۔ سپ ہی وت امہرے ےس ‘‘ ےک آےگ وجادبیہ  اک وصتر رےنھک

رےنہ یک رشط وہیئ۔ اہیں وت ملسم امجتع )ملسم اعمرشہ و رایتس( ےک اُس ‘‘ املسمم’’

الص اپےئ رپ ایلگن درھ دی یئگ ےہ سج وک رگادےنی ےس امجتع اک ووجد یہ دڑھال ےس رگ اجات 

ویتسہں یک اور رنا وغل اور اکدعلل وہرک رہ اجات ےہ۔ ذٰہلا دخاےئ امکل اکلمل ےک آےگ ام بس 

وہ تیثیح متخ رکاان وج ویھترککٹی ای ڈومیرککٹی ایعمرات ےک دل ےس ام ویتسہں وک احلص 

ریہ ےہ، اور نج یک درآدم یک امہرے اہیں یھب رسوتڑ وکشش وہیت ریہ ےہ... ام بس 

وک اےنپ اہیں ےس ےبدلخ ‘ دویِ ادبتساِد وہمجری’اس امتل رت ‘ ریپاِم اسیلک وک اسیلک ےس ااھٹان’

یک وصرت دخاےئ ذواالجلك ےک آےگ دجسہ ‘‘ م  تُ ن  ا آمَ مَ  ثِل مِ بِ ’’واان؛ اور انب آدل وک ایُس رک

رکواان... ہی امہرے دوتسر اک، اور امہرے اامیم اور دنبیگ اور امہرے وتدیح و میظعتِ دخاودنی اک 

 ب ےہ سج رمزکی رتنی ہطقن وہاگ؛ اور ہی وہ دنیشنل تقیقح، اور یف زامہن وتدیح اک وہ رہنسی اب

                                                           
1
انب ہیمیت ےک نتم ںیم دےئھکی   

لصف
 8اوك، احہیش  
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ُسوِل فَِإْن  آتی ںیم وپرا ہلمج اس رطح ےہ:  ِ َوالّرَ ِ  َتَناَزْعُتْم ِِف َشْيٍء فَُردُّوهُ إََل اّلّلَ ُتْم تُْؤِمنُوَن بِاّلّلَ إْن كُنْ

الَْيْوِم اْْلِخرِ  ارگ مت وہ اہلل اور ویل  اےُس اہلل اور روسؐك یک رطف وت ولاٹؤ زیچ ںیم االتخف رکو یسکرھپ ارگ ’’ وَ

 ‘‘آرخ رپ اامیم رےتھک



آنیئ‘ ایسیس’ہن ہک ضحم ‘‘ امیینا’’ :8قیلعت    79 

رہا رک یھب امہرا یج ںیہن رھبے اگ۔ ہی وموضاعت وس رگن ںیم امہرے 
ُ
وک زہاراہ ادناز ںیم د

وعال ’اور ‘ وعال’اعمرشے ےک ادنر اانپ ااہظر رکںی وت یھب مہ اےس مک اجںین ےگ۔ سج رطح 

وتق وبر  یسک‘ وہمجری اعمرشہ’یک رگدام ےس اکی ‘ وعال یک رتیق ووخاحشیل’اور ‘ ےک وقحق

 ’، ‘دصقمایِحت’ںیہن وہات ایس رطح 
ِ
َ يَأُْمرُ  ’، ‘ارخوی اسح ب ْحَساِن  إِّنَ اّلّلَ لَْعْدِل َواْْلِ بِا

ِر َوالْبَْغِي  ْنكَ يَنََْه َعِن الَْفْحَشاِء َوالْمُ اِء ِذي الُْقْرََب َو اور ‘ رپزیہاگری و دخاوخیف‘ ’ َوإِيتَ

آامسین اعمرشہ )امجتعِ ہملسم( ےک وہ ‘ اس ےک رشوکیں اک ااکنر’اور ‘ دخا یک وتدیح و میظعت’

ِ َوالَْيْوِم اْْلِخرِ رپاےن ہن وہں ےگ۔  یھبکوموضاعت وہں ےگ وج   !إْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاّلّلَ
 ریثک ےتہک ںیہ:  آتی ںیم ذموکر اِم املکت یک ریسفت ںیم اامل انب
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ِ َوالَْيْوِم اْْلِخرِ إْن ُكْنُتْم ہی وہج ےہ وج رفامای:  ۔  ینعی بس زنااعت اور ُتْؤِمُنوَن بِاّلّلَ

ی ا ں اتک ب اہلل اور تنسِ روسك اہلل یک رطف ولاٹ دو، اور وج ھچک اہمترے امنیب 
م
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ہیفصت بلط وہ، اس اک ہلصیف واہں ےس رکواؤ ارگ مت اہلل اور ویل آرخت رپ اامیم رےتھک 

ہیفصت بلط اعمہلم ںیم اتک ب اور تنس ےک اپس اانپ  یسک صخشوہ۔ انچہچن ولعمل وہا وج 

ہلصیف ےل رک ںیہن اجات، اور اتک ب وتنس ےس روجع ںیہن رکات وہ اہلل اور ویل آرخت 

 ےک اسھت اامیم رےنھک واال ںیہن ےہ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 دایتس ب ےہ: ویڈیو 

نتراسہل   
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 اصــوِل س
رپ اپےئ اجےن واےل وتمم ںیم اکی‘‘ اوصِك تنس’’رصتخم راسہل  کی اہنتیاامل ادمح اک ہی ا

 ۔ وڈیوی ‘‘ مبادیاِت دین کورس’’ امہ نتم ےہ۔
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ںیم دمری ااقیظ ےک دو 

 راکیرڈگن۔  عم رحتریی وماد۔ اکی یس ڈی ںیم احلص رکںی۔

 وبطماعِت ااقیظ ےس بلط رفامںیئ
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