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ش ُّهد ىكاہاوضفضيلت
تَ َ

اْلمد لله رب العالمي ،له التحيات والطيبات والصلوات ،وأشهد
أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،النب األمي ،المبـعوث رْحة للعالمي ،فاللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى عبادك الصاْلي،
وكل من تبعه بإحسان َِل يـوم الدين.

أَما بَـعد :فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرْحن الرحيم:
ِ ِ
صبَـروا
ين إِ َماما* أولَئِ َ
ك يج َزو َن الغرفَةَ بِ َما َ
( َواج َعلنَا للمتق َ
()1
َويـلَقو َن فِ َيها تَ ِحية َو َسالما)
ضاقیفن تلم االسہیم  :ریمے زعيز اھبویئاوضدووتس! اهلل اعتىل ےن
يعن
ش ُّهد وك ےبامشض فضيلتاوضڑبیوصخصاتےسونازاےہ
الت ِحيات :ى تَ َ
ي ااہتن ىئ كربت اوض يظ اناشن د ا ےہ ن ركي  اس ىك لعت اك وصخىص
( )1الفرقان . 75 – 74 :

شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

اامتہرف م يا اكا رك ے سدان دبع اهلل انب وعسمد� يا اے ہ  ہ ن ركي 

ےناساحتلم ہ مزا اہھآپ ىكدوونں اہوھ ںےكدضمانتاجم
دہشت ىك لعت يا ا ىئ سج رطح آپ  رقآن مجيدد ىك وسضت سكهااے ت «:
ك أَيُّـ َها النبِ ُّي
الت ِحيات لِل ِه َوالصلَ َوات َوالطيِّبَات ،الس َالم َعلَي َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين،
َوَرح َمة الله َوبَـ َرَكاته ،الس َالم َعلَيـنَا َو َعلَى عبَاد الله الصالح َ
أَش َهد أَن َل إِلَهَ إِل اللهَ ،وأَش َهد أَن م َحمدا َعبده َوَرسوله»(.)1
يع ن
ادب و ظ م ےك اسضے املكت اهلل ىہ ي ہ اوض امترف م ابعدات اوض
دصاقتاهللىہےكواےطس ہ اےىبنآپ رپالسرف موہ اوض اهللىكض تماوض
اىكسربك وہں السرف موہمہرپ اوضاهللےك امترف م ندنبوںرپ موگاىہ د يا
وہں ہ اهللےك وساوك ىئابعدتےك القئن،اوضاسابتىك وگاىہ ديا وہں
 ہ دمحم  اهلل ےك دنبے اوض اس ےك ضوسل ہ ارغلض دہشت ىك تمظع
وفضيلتىكانب رپ نا ركرف م احصۂبركارف موكاسىكلعتيا اےسجرطحآپ
 رقآن مجيدد ىك وسضوتں ىك لعت اك اامتہرف م يا ا كا ركے ت( .)2ابضی اعتىل اك
( )1متفق عليه .
( )2مسلم . 403 :
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

ِ
ِِ
اب
يا ان ےہ  (:يَـتـلو َعلَي ِهم آيَاته َويـ َزِّك ِيهم َويـ َعلِّمهم الكتَ َ
َوال ِحك َمةَ)(( .)1ضوسل اهلل  )اوكن اهلل ىك آ ي ڑپهكرز انسے ہ اوض
ك
اوكن اتكباوضتمكح( ىكابت)س هلاے ہ
دہشتاكىنعمووہفمرف م
دہشتاكاامتہرف م ركےنواول! ايامنزی دعقه م اهللےكاسےنم  ازجی اوض
ِ ِ يعظن
وتاعض ےك اسھ اس رطح دہشت رشوع ركات ےہ « الت ِحيات لله» .م
قس
مي
وربككا ىئ ےك اسضے املكت اوضاسضی ں وج ضب ذواالجلل واالركارف م ےك
اشكان اشن ہ بس اس ي اثتب ہ ( )2سپ تمظع و دوارف م ہ ىك
( )3يعظن
ابداشىہ اوض ربككا ىئ اىس اپ ذات ي وصخمص ےہ اوض م اوض الجتل
اشنےكاسضے ااسقرف ماىسيںیہ( )4اسىكاشن ي ےہ ( َو ِس َع كر ِسيُّه
( )1آل عمران . 164 :
( )2فتح الباري لبن حجر (. )312/2
( )3رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام ()476/2
( )4فتح الباري لبن حجر ()313/2
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

السمو ِ
ض َوَل يَـئوده ِحفظه َما َوه َو ال َعلِ ُّي ال َع ِظيم)
ات َواْلَر َ
ََ

()1

اسىكركىسىكوتعسےن آامسنوزموكهگزض اےہ اوضاس وكاندوونںىك
يع ن
افحتظ ھچك رگاں ن ذگضى وه تہب  دنل وربر ےہ.وچہكن اهلل ىك ظ م اوض
ي تاات ےہ اس ےئل دہشت ىك ادتباء هب
تجيہ ےس رہ ن لمع اك آزاز ا
«الت ِحيات» ےس وہ ىئ ےہ ،دہشت ڑپه واال اسےك دعب ابضی اعتىل ىك اس
رطح رعتي بان ركات ےہ «الصلَو ِ
ات» يعنى رہ  مس ىك ابعد ت اهلل ىہ
َ
كيلنىےہاوضوىہاساكقحتسےہ( )2سپيااض،ونالف ،اىل،دبىن،وقىلاوضىلعف
رہ  مس ىك ابع دت رصف اوض رصف اىس ذات ي ںیہ اوض دنبے ي
ًاعطقتازئن  ہوهابعدتماهللےكاسھىسكاوضوكرشيركےرقآنركي
ِ
ِ
اي
اىس ح اك االعن يا ا ضاہ ےہ (:قل إِن َ
ص َالتي َونسكي َوَمحيَ َ

( )1البقرة . 255 :
( )2فتح الباري لبن حجر (. )313/2
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

ت
ل
ِ
ين)( .)1آپيا اد جئے ہاب ئقيں مزیامنزمزی
َوَم َماتِي لِل ِه َر ِّ
ب ال َعالَم َ
اسضی ابعدات اوض مزا جا رمان بس اخصل اهلل ىہ يےہ  ،دہشت اك االگ ڑكٹا
ےہ «الطيِّب ِ
ات» يعنى رہ  مس ےك اپكزه اوقال والاعل اىس ىك اشن ےك القئ
َ

ہ ( )2اضاشد رقآىن ےہ (:إِلَي ِه يَص َعد ال َكلِم الطيِّب َوال َع َمل الصالِح
يَـرفَـعه)( )3ا چا  مارف م اىس

وہپاتچن ےہ اوض ن لمع اىس ىك رطف  دنل وہات

ےہ ،اوض ضب ازعلت لج اشہن طقف اپكزه اامعل والاع ل ىہ لوبل يا اات ےہ
يا انوبنیےہ «:إِن اللهَ طَيِّب َل يَـقبَل إِل طَيِّبا»( .)4البہبشاهللاعتىل
اپ ےہاپكزه چزىہلوبليا ااتےہ
دہشت رہچزورب ت اوضالس ىتوكتاعےہ

( )1األنعام . 162 :
( )2فتح الباري لبن حجر (.)313/2
( )3فاطر . 10 :
( )4مسلم .1015 :
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

للعل
مي
دہشتاكاامتہرف مركےنواول! اس ےك دعب امنزی نضۃمح ں ﷺ وك
اخمبط ركے وہےئ اوضآپ ىك ذات ابرباكت تمكح بزی يعلنماات اوض
اپ كزه وتنسں اك ااضحتسض اوض وصتض ركے وہےئ آپ ىك ابضاگه م السرف م پ
ش
ركاتےہاوض ض تم ورب ت ىك د ا ركات ےہ البہبش آپ  ىك جضئت ض تم
اكلماوضانموالس ىتاك رمزك هب،امہضے ےئل اعسدت ىكابت ہيكہ مہآپ
رپ السرف م پ رك اوض آپ ي ض تم ورب ت ىك د ا رك ےك اےنپ ےئل
ك أَيُّـ َها النبِ ُّي
چزورب ت اوض ارج ووثاب اك ذچزه عمج رك «:الس َالم َعلَي َ
َوَرح َمة الل ِه َوبَـ َرَكاته» .اے ىبن آپ رپ السرف م وہ اوض اهلل ىك ض تم اوض اىكس

ربك وہں ،اس ےك دعب دہشت م مہ اےنپ اورپ اوض اهلل ےك ن دنبوں رپ
ِ ِ ِ ِِ
ين».
اسرطحالسرف مرك  «:الس َالم َعلَيـنَا َو َعلَى عبَاد الله الصالح َ
السرف موہمہرپاوضاهللاعتىلےكامترف م ندنبوںرپ،امنزی بيد اڑپهيااےہ
وت وهزموآامسن مضےنہواےلامترف مدنباگن دخا السرف ماوضچزوہپاچنديا
اب -باْلي -كل َعبد فِي الس َم ِاء ،أَو
ےہ يا ان وبنی ےہ  «:أ َ
َص َ
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

بَـي َن الس َم ِاء َواْلَر ِ
ض»( .)1ايدورسیضوايمےہ  «:فَِإنكم إِ َذا
ِِ
صالِح فِي الس َم ِاء
فَـ َعلتم َذلِ َ
ك فَـ َقد َسلمتم َعلَى ك ِّل َعبد لله َ
َواْلَر ِ
ض»( .)2بمتےنيد اڑپهىلوتيقيياا متےنئالہك اوضااسنن وانجت
م ےس ( )3زم وآامسن ےك امترف م ن دنبوں رپ السرف م پ ركدكا ،سپ سج

ےك دل م ي وخاشہ وہ  ہ وه امنزوىں ےك السرف م اك ادقاض وہ اوض اس يظ
اعسدت ےس  اال ال وہ وت اس وك اهلل اك ن اوض لا ح دنبه ےنن ىك وكشش ركىن
اچےئہاوضاامعللاہحل اكاامتہرف مركاناچےئہ

()4

دہشت مد ااكرطيقہ اتبكاگاےہ
اسعم ذی واقض! دہشت ےس ہ د اركےن اك اوض اهلل ےس  اےنگن اك رطيقہ
ولعمرف م وہات ےہ يعنى د ا ےس لبق مہ اهلل ىك دمح وانث رك اىكس اپىك اوض ربك كا ىئ
بان رك اوض ن ض تم  رپ دضودوالسرف م پ رك اس ےك دعب اےنپ ےئل
( )1متفق عليه .
( )2البخاري . 1202 :
( )3ينظر  :املسالك يف شرح موطأ مالك ()160/3
( )4فتح الباري لبن حجر ()314/2
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

اےنپازعاءوااقضباوضامترف م املسمونںيد ارك انچہچنسدانونح

ےن

ب
اےنپ ےئل اےنپوادل اوض امترف م املسمونں ي اس رطح د ا ىك هب َ (:ر ِّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ين
اغفر لي َول َوال َدي َول َمن َد َخ َل بَـيت َي مؤمنا َوللمؤمن َ
والمؤِمنَ ِ
ات)( .)1اے مزےضب مزیمزےوادل ىك اوضوجامانىك
َ

احتل م مزے گز م دال ہ ان ىك اوض امترف م ومنم رمدوں اوض ومنم

وعضوتںىك رفغمتيا ادے ،د اےئدہشت ےس ہيهبولعمرف موہاتےہ ہ
مہ رہامنز م اىنپ اوضوپضیا ت ہملس ىك  افئت اوضالس ىتيد ارك اوض
ولوگں ےك دضمان السرف م وك  ارف م رك ينہكن السرف م ىك رب ت ےس اعمرشے م
چزورب تاوض اتفلوتبحم ارف موہىےہضوسلاركرف م اكيا ان اليشاانےہ
 «:أ ََوَل أَدلُّكم َعلَى َشيء إِ َذا فَـ َعلتموه تَ َحابَـبتم؟ أَفشوا الس َال َم
تم
ہ
ي
بَـيـنَكم»( .)2يا م ں وه لمع ہن اتبؤں سج ےكركےن ےس اہمتضے

( )1نوح . 28 :
( )2مسلم . 93 :
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

دضمان تبحم اوض قلعت پدا وہتاےئ؟ (وه لمع ي ہيكہ ) السرف م وك آسپ م
وخب هپاؤ،

دہشت ےك دوضانساہبيعنىاہشدتىك اىلگناكاتاانبحتسمےہ

ضفئقاان رگا ى ردض! دہشت ےك دوضان سا ہب يعنى اہشدت ىك اىلگن اك اتاان
بحتسم ےہ سدان دبعاهلل انب رمع � دعقه م اےنپ دوونں اہتنں وك اےنپ
هگنں رپ ضه اہشدت ىك اىلگن ےس ااشضه يا اے اوض اس رپ اىنپ ج ر ئاےئ
ضه اوض اس ےلسلس م ضوسل اركرف م اك ي اضاشد لقن يا اے «:لَ ِه َي أَ َش ُّد
ان ِمن الح ِد ِ
ِ
يد».اتشگن اہشدت اك ي ااشضه سيطاان ي
َعلَى الشيطَ َ َ
ولےہ (ےك ہاض)ےسزكادهتخساوض يكلئف ده وہاتےہ ،دہشت ىكادتبااي
اپكزه اوضيظہمليعنىالنجياات ےس وہ ىئےہہكبجاساكااتتخرف م دويظاملكت
يعنىاہشدترپوہاےہالبہبش وتحدوضاستلىكوگاىہ ارج ووثاب تنج م
داےلخ اوض منہج ےس چهئكااضے اك ببس ےہ ضوسل اركرف م  اك اضاشد رگا ى
ےہَ «:من َش ِه َد أَن َل إِلَهَ إِل الله َوأَن م َحمدا َرسول الل ِه َحرَم
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

ِ
ار»( .)1وج صخش اس ابت ىك وگاىہ ديا ےہ  ہ اهلل ےك وسا وك ىئ
الله َعلَيه الن َ

ابعدت ےك القئن اوضي  ہدمحم  اهلل ےك ضوسلہ وت ابضیاعتىل اس رپ
منہجىكآگرحارف ميا ا د ياےہ
ِدہشت ےكدعبدضودضرشياوضد ا

ہن
رضحاترتحمرف م ! دہشت ڑپھ ل ےك امنزی دضود اربا مى ڑپاتھ ےہ اس
رطح وك زميد ارج ووثاب اوض چز ورب ت احل وہى ےہ اس ىك دعب اےنپ ےئل
ت
اوض اىنپ آل واوالد اوضوپضی ا ت ہملس ىك هلا ىئ اوض  افئت ىك د ا ركات ےہ اوض
د ودباىك اكماىب اك وسال ركات ےہ اوض اىنپ تازئ رمادوں مےس وجاچاتہ ےہ
اهللاعتىل ےس ااتگنےہ جا ہ دحي اپ ميا اكاگا ےہ  «:ثم يَـتَ َخيـر
ِم َن ال َمسأَلَ ِة َما َشاءَ»( .)2اہتبلاند اوںاكڑپهيااالضفاوضاوىلےہوج ن
ركي ےس وقنمل ںیہ اس ےلسلس م فلتخم د ات دحي ىك اتكوبں م
ذموكض ہ انچہچن رضحت دبع اهلل انب ابعس � ےس رموی ہيكہ ضوسل
( )1مسلم . 47 :
( )2مسلم . 55 :
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شهُّد ىكتمظعوفضيلت
تَ َ

ك
ض تم دہشت ےك دعب ي د ا ڑپها رك ے ت  «:اللهم إِنِّي أَعوذ بِ َ
ك ِمن َع َذ ِ
ِمن َع َذ ِ
ك ِمن
اب ال َقب ِرَ ،وأَعوذ بِ َ
اب َج َهن َمَ ،وأَعوذ بِ َ
ك ِمن فِتـنَ ِة المحيا والمم ِ
فِتـنَ ِة الدج ِ
ات» .كا اهلل م
الَ ،وأَعوذ بِ َ
َ َ َ ََ

تزی انپه  ااتگن وہں منہج ےك ذعاب ےساوض تزی انپه  ااتگن وہں ربق ےك ذعاب

ےساوضتزیانپه  ااتگن وہں دجالےكذعابےساوضتزیانپه  ااتگن وہںزدنىگ
اوض ومت ےك ےنتف ےس ،اےكس دعب :الس َالم َعلَي َكم َوَرح َمة الل ِه :ےك
ذضي اىنپ امنز ك لم ركے اب ذضا مہ اےنپ آپ ےس ؤسال رك  ہ يا مہ
دہشتےكوہفمرف م موغضوركف ركےك وپضے ااضحتسضاوضوشخع ےك اسھامنز
اداركےنىك ىعس رك ےگ ؟ اوضاےنپ وچبں ي اوسهاوضومنہنركنباوكن هباس
ىك رغئت د ےگ؟ آرخ م ابضاگه ضب ازعلت م اصلخمہن د ا ےہ  ہ اہل
لعل
تهئ بين
مي
ه
ئ
ا ں :ہ اىنپ تمظع وربك كا ىئ اك وعشض اطع يا ا ا ے ے ےتلچ بزے
ولختوولجتم ربصوركشىكوتفاطعيا ااےنپااكحرف ماوضنركيىلصاهللعليہ
وملسىكوتنسںےسقحتبحميضئتيا ااوضانرپلمعآاسنيا ا،امہضیزابونں
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وك اےنپذرك ےس رَت امہضےاغضااووجاضح وكاےنپ ااكحرف ماكاپدنب اوضامہضے ولقب
وكاىنپتبحمےسومعمضيا ا امترف ماظرہیوابىنانگوہںاوضرہ مسىك رخاافتےس
ت
امہضی افحتظ يا ا ہ اوض امہضی اوالدوك م م علاہ اوض جقئق اكوخرگ انبدے،
ہ اےنپ آابء وادجاد اوض وادل اك اوض امہضے وچبں وك امہضا يا اادرداض اوض
بك
ت
آ هونںىك هيدد انب ،مہرپابضانض تمانزليا ا تز وتمعنںىكيااواىناوضان
م دوارف م اطع يا ا،امہضے وادل ازعاء وااقضب اوضوپضی ا ت ہملس ىك
رفغمت يا ا ،دحتمه رعب ا اضات وك م م واقثتف زعت وارتحارف م عتز ورىق افص ىئ
واپزیك ىگ اوض نسح وئال اك ونط انب اس ونط زعيز ےك ابىن ش زايد اوض ديز
رموحم شنخ رپ ض تم انزل يا ا،ش خلئفہ وك تحص و افئت ےس ونازدے ،
دحتمهرعبا اضاتاوض املاالسرف ممسوپضی دباوكانموا اناكاوہاضهانب،اس
مقن
مي
كلمےكرمكحاںوعارف ماوض ںوكرہ مسےكرشوضونتفےسوفحمظيا ا
وفقين اهلل واياكم لصاحل العمال
وصلي اهلل علي سيدنا ونبينا وحبيبنا ُممد وعلي آله وصحبه امجعي وعلي من تبعهم بإحسان ايل يوم الدين
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