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 عالمہ اقبال اور عشق رسول

ػالهہ الجبل ٕوف ّبػو ًہیں رھے، ػظین الوورجذ هفکو اوه ثلٌل پبیہ فلَفی ثھی رھے۔ ّبػو 

ثھی ایَے ًہیں، عي کے ہبں هوهبى پووهی اوه ًبم ًہبك ػْك وػبّمی کب ػٌٖو اً كهعہ 

غبلت ہو کہ ا ى کب مہي ىهیٌی ؽمبئك اوه ٌٍگالؿ ٍچبئیوں ٍے هٌھ هوڑ لے ، اًھوں ًے رو فکو 

و في کی كوئی کوایک ًب لبثل رمَین اکبئی هیں رجل یل کوكیب رھباوه اكة ثوائے اكة کی رقیالری 

كًیب کو فیو ثبك کہہ كیب رھب۔ ػالهہ الجبل ایَے ّبػو رھے عي کے ہبں اكة وٍیغ رو اٍالهی اوه 

ٍوبعی همبٕل کی رکویل کب هَزؾکن مهیؼہ رھب اوه وٍ اكة ٕوف اًَبى کی عوبلیبری ؽٌ کو 

ہی ًہیں هؾظوظ کورب رھب،ثلکہ اً کے ػمل ووعلاى، اً کی فکو و فیبل اوه اً کے ٍوبعی 

اوه هؼبّوری رٖوهاد پو ثھی ہوہ گیو اوه ثھوپوه ٛوه پو اصو اًلاى ہورب رھب۔ الجبل عہبں ثڑے 

ّبػو رھے، وہیں اٍالهی وهلی كهكهکھٌے والے اوه لوهی غیود وؽویذ ٍے ٍوّبه ٍچے 

او هپکے هَلوبى ثھی رھے۔ اًھوں ًے اهذ هَلوہ کے اعزوبػی ّؼوه کو ثیلاه کوًے، اًھیں 

فواهوُ هبٙی کی یبك كہبًی کواًے اوه اًھیں فیو اهن کے هطلوثہ هٌٖت پو ال کھڑ اکوًے 

کے لیے پیوجواًہ همبٕل کے رؾذ ّبػوی کے ہزھیبه ٍے کبم لیب۔ًبللیي اپٌے هفووٙبد کی 

ثٌیبك پوفواٍ کچھ ثھی هائے لبئن کویں، ؽمیمذ یہ ہے کہ یہی رنکیوی كوه اى کی ّبػوی کب 

 ًمطئہ ػووط صبثذ ہوا۔



ػالهہ الجبل کی رؼلین و روثیذ ایَے اٍالهی اوه كیٌی هبؽول هیں ہوئی رھی کہ اٍالم، اًجیبء ، ٕلؾبء، 

ٕوفیبء اوه ػلوبئے کوام ٍے هؾجذ ایبم ٛفولذ هیں ہی اى کے فویو هیں هچ ثٌ گئی رھی۔ ؽت 

هٍول اوه ػْك ًجوی رو اى کے ّویبًوں هیں فوى ثي کو گوكُ کورب رھب۔ ثقبهی اوه هَلن کی ایک 

ًے یہ اهّبك فوهبیب کہ روھبها ایوبى اً ولذ رک هکول ًہیں ہو ٍکزب، ملسو هيلع هللا ىلص ؽلیش کب هفہوم ہے کہ آپ 

عت رک کہ هیوی هؾجذ روھبهے كل هیں اوالك، واللیي اوه پوهے اًَبًی کٌجے کی هؾجذ ٍے ثڑھ 

کو ًہ ہو۔ اً ؽلیش کے واٙؼ هفہوم پو ایوبى هکھزے ہوئے ػالهہ الجبل ؽت ًجوی اوه ػْك هٍول 

کبًبم ملسو هيلع هللا ىلص کب ًبم ىثبى هجبهک پو آرے ہی یب آپملسو هيلع هللا ىلص کو ایوبى کی ثٌیبك واٍبً رٖوه کورے رھے ۔ آپ 

کبًوں هیں پڑرے ہی اؽَبً وّؼوه هیں ٍوى وگلاى کی ثولی لہو كوڑ عبری اوهرفکواد کی ال هؾلوك 

كًیب هیں کھو عبرے رھے اوه پو ًن آًکھوں ٍے آًَووں کی عھڑی لگ عبری رھی۔ مکو ًجوی کیب چھڑ 

رب کہ اى کے عنثبد پو هلذ کی کیفیذ ٛبهی ہوئی اوه وٍ چٌل صبًیوں هیں ثے لبثو اوه ثے ربة ہو 

گئے۔ ػْك هٍول ، ٕؾبثئہ کوام ٍے هؾجذ اى کی ّبػوی کب عيو اػظن رھب۔ اوه ػْك ًجوی کی 

 آگ ًے غیو هؾجوة کے ٍبهے رٖوهاد کو عال کو فبکَزو کوكیب رھب۔



ٍے والہبًہ ػمیلد اوه هؾجذ ارٌی كو آرْہ رھی کہ پٌغبة کے ملسو هيلع هللا ىلص ػالهہ الجبل کی ؽٚوه پوًوه 

ایک ٕبؽت صوود کی ّبى كاه کوٹھوی کے هقولی اوه ًوم ثَزوے پو اً لیے هاد ًہیں 

”  گياهی اوه پوهی هاد ایک کوٍی پو ثیٹھ کو هورے اوه ٍَکزے ہوئے یہ کہہ کو گياهكی کہ 

عٌ هٍول پبک کی عوریوں کے ٕللے هیں آط ہن کو یہ هورجے ؽبٕل ہوئے ہیں، اً ًے 

اگو چہ اًھیں هلیٌہ هٌوهٍ اوه هوٙئہ هطہوٍ کی “ ثوهیے پو ٍو کو ىًلگی گياهكی رھی۔ 

ىیبهد ًٖیت ًہ ہوٍکی، اوه هملهاد فلاوًلی کے رؾذ فویٚئہ ؽظ کی اكائیگی کی ٍجیل هود 

رک ًہ ًکل ٍکی،لیکي ٍو ىهیي ؽغبى اوههلیٌہ هٌوهٍ کی ىیبهد کی روٌب كل کے هیْے هیں 

اً للهپیوٍذ ہو گئی رھی کہ گھٌٹوں هوٙئہ ًجوی کی ٌٍہوی عبلیوں کے رٖوه اوه هکہ و 

هلیٌہ کی ٌٍگویيو ں والی واكیوں کے رقیل هیں گياهكیزے رھے۔ افیو ػوو هیں عت کہ ّلیل 

ثیوبهی کے ٍجت اػٚبئے عَوبًی کويوه ہو گئے رھے، یہ ایوبًی آهىو اوه ىیبكٍ ثڑھ گئی 

رھی۔ ٍیل ػجل الوّیل فبٙل ػالهہ الجبل کے ؽت ًجوی اوه رٖوه هؾجوة کے اٍزغواق اوه 

 هؾویذ کی کیفیذ ثیبى کورے ہوئے لکھزے ہیں 



کہ ماد للٍی ٕفبد ٍے ػالهہ کب رؼلك ارٌب هٚجوٛ رھب کہ رٖوه کورے ہی ػالهہ کی ؽبلذ كگو گوں ہو 

هیں ًے فبٓ لوگوں ٍے ثطوه هاى ٙووه کہب کہ یہ اگو ؽٚوه کے هولل هجبهک پو ”عبری رھی اوه

الجبل اوه هؾجذ هٍول، ) “ؽبٙو ہوں گے رو ىًلٍ واپٌ ًہیں آئیں گے۔ وہیں عبں ثؾك ہوعبئیں گے۔

الجبل کی ّبػوی کو الىوال وعوك ثقٌْے کے لیے ػْك اوه هؾجذ پو هجٌی ػٌٖو ػالهہ )۱۴۷:ٓ

ٙووهی ثھی رھب کہ ػْك و هؾجذ ٍے ہی کَی فکو اوه کَی فلَفے کو آًچ هلزی ہے۔ػْك اوه هؾجذ کی 

للووو کی کوئی اًزہب ًہیں۔ كًیبئے آة وگل کب وعوك هؾجذ کب ہی هہیي هٌذ ہے۔ اگو فلا کو اپٌب علوئہ عہبں 

آهاء كیکھٌب هٌظوه ًہ ہورب رو یہ ؽَیي اوه هًگ ثوًگی كًیب ػلم ٍے وعوك هیں ًہ آری۔ کیب اًَبى اوه کیب 

ؽیواى ٍجھی هؾجذ اوه ػْك کی هملً ىًغیووں هیں عکڑے ہوئے ہیں۔ هوئے اهٙی کب مهٍ مهٍ ػْك 

وهؾجذ کب هٌجغ اوه هوکي ہے۔ اگو ػْك وهؾجذ کے پبکیيٍ ػٌبٕو ٍے هوئے اهٙی فبلی ہوعبئے رو 

كًیبربهیکی اوه ظلوبد کی گہواهٍ ثي عبئے۔ اوه ٍطؼ اهٙی ؽیواًیذ اوه كهًلگی کی آهبعگبٍ ثي عبئے۔ یہ 

الگ ثبد ہے کہ ػْك کے کئی هلاهط ہیں اوه افزالف هلاهط ہی هؾجذ اوه ػْك کے رٖوهاد کے ؽَي 

 ولجؼ کب رؼیي کورب ہے۔ 



لبٙی دمحم ٍلیوبى هٌٖوه “ؽوخ للؼبلویي ”هؾجذ کی فَوں ٍبىی اوه اً کی ہوہ گیوی کب مکو کورے ہوئے ٕبؽت ه

هؾجذ ہی لود للت ہے۔ هؾجذ ہی غنائے هوػ ہے۔ هؾجذ ہی لوح ػیي ہے۔ هؾجذ ہی ؽیبد االثلاى ”:پوهی لکھزے ہیں۔

الجبل ػالهہ “ ہے، كل کی ىًلگی، ىًلگی کی کبهیبثی، کبهیبثی کو كوام و ثمبثقٌْے والی، غوٗ هؾجذ ہی ٍت کچھ ہے۔

ثھی کبهىاه ؽیبد هیں ػْك او ه هؾجذ کی ربصیوکے لبئل رھے۔ ػْك ہی آكاة فوك آگب ہی ٍکھبرب ہے۔ اٍی ٍے فوكی کو 

اٍزؾکبم هلزب ہے۔ اوه ہو ػول کو ػْك ہی كوام وفلوكػطبکورب ہے۔ ػْك ٍے ہی ىًلگی کو آة وربة هلزی ہے اوه اٍی 

ٍے ىًلگی کی ربهیک هاہیں هوّي ہوری ہیں۔هَغل ٛولجہ اوه ربط هؾل کو ػْك وهؾجذ کی ٛلَوی ربصیو ًے ہی كوام 

 ثقْب۔ ػالهہ الجبل ػْك کی ربصیو اوه اً کے رملً و پبکیيگی کے ؽوالے ٍے کہزے ہیں۔

 ػْك كم عجوئیل ػْك كل هٖطفی

 ػْك فلا کب هٍول ػْك فلا کب کالم

 ػْك کے هٚواة ٍے ًغوئہ ربه ؽیبد

 ػْك ٍے ًوه ؽیبد ػْك ٍے ًبه ؽیبد

اوه لوآى کوین کے ػویك هطبلؼے کے ثؼل عو ًزیغہ افن کیب رھب وٍ یہ رھب کہ ملسو هيلع هللا ىلص ػالهہ الجبل ًے ٍیود ٍووه كو ػبلن

کی ماد ثب ثوکذ روبم ظبہوی اوه ثبٌٛی کوبالد کب هقيى اوه هٌجغ ہے۔ ایوبًی رکویل کے لیے آپ کی ماد ملسو هيلع هللا ىلص ؽٚوه اکوم 

 رک هٍبئی ًبگيیو ہے۔ 



اگو کوئی ٕبؽت ایوبى ماد اللً رک هٍبئی کی كولذ ٍے هؾووم هہب رو وٍ ثو لہجیذ هیں اٍیو اوه عبہلیذ کب گوفزبه 

 ہے۔

ؽت ”اوه “ هؾجذ”لوآى کوین اوه اؽبكیش ًجوی هیں ػْك کب لفع رو اٍزؼوبل ًہیں ہوا ہے، ثلکہ اً هفہوم کے لیے 

کے الفبظ اٍزؼوبل ہوئے ہیں۔ ػوثی ىثبى کی هو ٍے كًیوی هزؼلمبد کے ٍجت ػْك کے هؼٌی هیں مها ٍی کواہیذ “

کب پہلوكه آرب ہے۔ لیکي آگے چل کو ػْك اوه هؾجذ هزواكفبد کے ٛوه پو اٍزؼوبل ہوًے لگے۔ اؽزیبٛ کے پہلو پو 

ػول کورے ہوئے ثؼ٘ هٌٖفیي ػْك کے پہلو ثہ پہلو هؾجذ کب لفع ثھی اٍزؼوبل کورے ہیں۔ هؾجذ کیب ہے۔ ٍیل دمحم 

 “ هؾجذ ایک کِْ همٌبٛیَی ہے۔ عو کَی کو کَی کی عبًت کھیٌچزی ہے۔” مولی ّبٍ لکھزے ہیں۔ 

ػالهہ الجبل کب كل ػْك هٍول ٍے هؼووه رھب۔ ػْك ًجوی کی هوٌّی ٍے اى کے كل کی پوهی کبئٌبد هٌوه رھی۔ كل 

هیں ارٌب ٍوى وگلاى رھب کہ ٍوکبه كوػبلن کب ًبم لجوں پوآرے ہی ثے ربة ہوعبرے ، هبہی ثے آة کی ٛوػ رڑپزے اوه 

اًلهوں هیں ىیو وىثو ہوًے والے عنثبد کب ػبلن كیلًی ہورب رھب۔ الجبل ّبى ًجوی هیں ىثبى كهاىی اوه كٌّبم ٛواىی رو 

كوه کی ثبد ہے، اكًی گَزبفی کو ثھی ثوكاّذ ًہ کورے رھے۔ الجبل ؽت ًجوی ٍے اً لله ٍو ّبه رھے کہ اگو 

ّبى هیں گَزبفی کب هورکت ہورب رو ثوہوی کب وٍ اظہبه کورے کہ ایَبهؼلوم ہورب کہ غٖے اوه روزوبہٹ کی ملسو هيلع هللا ىلص کوئی آپ

 وعہہ ٍے پھٹ پڑیں گے ۔ 



ػالهہ الجبل ػْك هٍول کی كولذ کو ٍّو كیي اوه ػمجی کی کبهیبثی کب هلاه ثھی کہزے رھے۔ ایک ثبه کَی ًے 

آپ کی هؾفل هیں ّبى اللً هیں گَزبفبًہ الفبظ اكا کیے رو ًہ ٕوف اً کو اٍی هولغ پوٍقذ ٍَذ کہب ثلکہ 

رٌجیہب اً کو اپٌی هؾفل ٍے ثھی ًکلوا كیب کہ ؽت ًجوی کب رمبٙب یہی رھب۔اگو آط ػالهہ الجبل ثب ؽیبد ہورے اوه 

ٍلوبى هّلی اوه رَلیوہ ًَویي عیَے ثل ًبم ىهبًہ هٌٖفیي کی گَزبفیوں کب اًھیں ػلن ہورب رو اى کے هلذ آهیي 

 للت و كهبؽ پو کیَی لیبهذ گيهری اوه وٍ اً کب کزٌب ٍقذ ًوٹٌ لیزے ، اً کب هؾ٘ اًلاىٍ کیب عبٍکزب ہے۔

کی ّبى هیں ًب ملسو هيلع هللا ىلص ًزھو هام ًبهی ّقٔ ًے اًگویيی ىثبى هیں ربهیـ اٍالم ًبهی کزبة لکھی اوه اً هیں ؽٚوه 

ىیجب رجٖوٍ کیب۔هَلوبًوں ًے اً ّبرن هٍول کے فالف لبًوًی چبهٍ عوئی کیب، هگو ًزیغہ ٕفو هہب۔ ہياهٍ کے 

ایک ًوعواى ػجل المیوم کو اً گَزبفبًہ هنثوؽی ؽوکذ کی فجو هلی، اً کی ایوبًی غیود وؽویذ کے ٍوٌله 

هیں وٍ عوُ آیب کہ اً ًے ػلالذ هیں هملهے کی ٍوبػذ کے كوهاى ہی كھبهكاه چبلوٍے اً گَزبؿ هٍول پو 

 ؽولہ کوكیب اوه هولغ پو ہی اً کب لٖہ روبم کوكیب۔



ػجل المیوم کو ٍيائے هود ہو گئی، هَلوبًوں کے ایک وفل ًے اى کی ٍيائے 

هود کو ػوو لیل هیں رجلیل کواًے کے لیے ػالهہ الجبل ٍے كه فواٍذ کی 

اگو وٍ اپٌے اصو وهٍوؿ کب اٍزؼوبل کویں رو وائَوائے ٍے هل کواى کی 

ٍيائے هود کو ػوو لیل هیں رجلیل کواٍکزے ہیں۔ ػالهہ ًے وفل کی ثبریں 

ٍي کو یہ كهیبفذ کیب کہ کیب ػجل المیوم کويوه پڑ گیب ہے؟۔ وفل کے اهکبى ًے 

کہب کہ ػجل المیوم کويوه کیوں پڑرب، اً ًے رو ػلالذ هیں ہو ثبه اپٌے عوم 

کب اػزواف کیب ہے اوه وٍ ػلی االػالى یہ کہزب ہے کہ هیں ًے ّہبكد اپٌی 

ىًلگی کی لیوذ پو فویلی ہے۔ یہ ٍي کو ػالهہ کب چہوٍ ٍوؿ ہو گیب اوه 

کہہ هہب ہے کہ هیں ًے ّہبكد فویلی ہے ( ػجل المیوم) عت وٍ ” :کہٌے لگے

رو هیں اً کے اعو وصواة کی هاٍ هیں کیَے ؽبئل ہو ٍکزب ہوں ؟ کیب رن یہ 

چبہزے ہوکہ هیں ایَے هَلوبى کے لیے وائَوائے کی فوّبهل کووں عو ىًلٍ 

 “هہب رو غبىی ہے اوه هو گیب رو ّہیل ہے۔



کی ّبى اٛہو ملسو هيلع هللا ىلص اٍی ٛوػ کب ایک اوه والؼہ ہے۔ هاط پبل ًبهی ّقٔ ًے الہوه هیں آپ 

هیں ثل ىثبًی کی۔ اًگویيوں کی ػلالذ ًے اً کو ثھی لواه والؼی ٍياکب هَزؾك ًہیں 

گوكاًب۔ آفو غبىی ػلین اللیي کی غیود ایوبًی ًے عوُ هبها اوه اً گَزبؿ هٍول کو 

عہٌن هٍیل کوكیب۔ اًھیں ثھی ػلالذ ًے ٍيائے هود كی۔ هؾجذ هٍول کی هاٍ هیں پوواًہ 

واه اپٌی لیوزی عبى کب ًنهاًہ پیِ کوًے والے اى ّہیلوں کی لوثبًی ًے ػالهہ کو ثہذ 

کے ػٌواى ٍے ریي اّؼبه پو هْزول لطؼہ کہہ کو اى “ الہوه اوه کواچی ”هزأصو کیب اوه 

 :ّہیلوں کو فواط ػمیلد پیِ کیب

 اى ّہیلوں کی كیذ اہل کلیَب ٍے ًہ هبًگ

 لله ولیوذ هیں ہے فوى عي کب ؽوم ٍے ثڑھ کو



ء هیں ٍفو یوهپ ٍے لجل ػالهہ الجبل ثھی غيل کے پیوبًے هیں هوایزی لَن کی ًؼذ لکھب کورے رھے، لیکي ۱۹۰۵

عت یوهپ کے ٍفو ًے اًھیں هَلوبى کوكیب اوه اى کی فکو اوه رقیل ًے ایک ہی عَذ هیں ٍبهے فبٕلے ػجوه 

کولیے رو اًھوں ًے ؽت ًجوی ٍے لجویي وٍ ًؼزیہ هٚبهیي هلن کیے کہ اً کی ہو ٍطو کیب ہو لفع ٍے هؾجذ، ػْك، 

ػمیلد، ّیفزگی وواهفزگی اوه موق وّوق کے ّواهے پھوٹزے ہیں۔ ٍفو یوهپ کے ثؼل اًھوں ًے عو ًؼزیہ ّبػوی 

کی اً کب اٍلوة اوه لہغہ پہلے ٍے یکَو هقزلف رھب۔ ایَی ّبػوی کو ہی عيو پیغوجوی ٍے رؼجیو کیب گیب 

کے ػٌواى ٍے عو ًظن لکھی، اً هیں هَلوبًوں کے عبٍ “ ثالك ااٍالهیہ” ہے۔یوهپ ٍے واپٌ لوٹٌے کے ثؼل 

وعالل، اى کی ػظوذ هفزہ اوه هوبلک اٍالهیہ کے هوکيی همبهبد كلی، ثغلاك، لوٛجہ اوه لَطٌطیٌیہ کو روبم رو ػلوم 

ؽغبى “ فواة گبٍ هٖطفی ” وفٌوى اوه رہنیت وصمبفذ کب هوکي اوه ٍو چْوہ لواه كیٌے کے ثبوعوك اى ٍت کو 

اوههلیٌہ هٌوهٍ کے رملً اوه ػظوذ و عالل کے ٍبهٌے ہیچ اوه کوزو رٖوه کورے ہیں اوه اً کو فبرن ہَزی هیں 

ًگیٌے ٍے رْجیہ كیزے ہیں، کیوں کہ اً کی آغوُ هیں ّہٌْہبٍ هؼظن اوه الوام ػبلن کب هبوا وهلغب اوه هہجو اًَبًیذ 

 آٍوكٍ فواة ہے۔



 وٍ ىهیں ہے رو ، هگو اے فواة گبٍ هٖطفی

 كیل ہے کؼجے کو ریوی ؽظ اکجو ٍے ٍوا

 فبرن ہَزی هیں رو ربثبں ہے هبًٌل ًگیں

 اپٌی ػظوذ کی والكد گبٍ رھی ریوی ىهیں

وٍ اگو چہ اپٌے عَن وعضے کے ٍبرھ ؽغبى هملً هیں فووکِ ًہ ہو ٍکے، لیکي اى کے رقیالد کب ٛبئو ہویْہ هکہ او 

وں هیں ہی هؾو پوواى هہزب رھب۔ ػْك ًجوی کب عنثہ ارٌب ّلیل رھب کہ ؽغبى اللً کی ىیبهد اوه هوٙئہ  ههلیٌہ کی فٚبوٴ

اٛہو کی ىیبهد کب کلوہ ہو ولذ اى کے وهك ىثبى هہزب رھب۔الجبل کَی ایَی ہوا کے اًزظبه هیں رھے عو اًھیں هکہ او ههلیٌہ 

کی هملً واكیوں کی غجبه رک پہٌچبكے اهوٍ وہیں کی کٌکویلی اوه پزھویلی فبک کب پیوًل ثي عبئیں کہ ایک ٍچے ػبّك 

 کے لیے غن كوهاں ٍے ًغبد اوه وٕل هؾجوة کب یہی ایک هاٍزہ ہوٍکزب ہے۔

 ہوا ہو ایَی کہ ہٌلوٍزبں ٍے اے الجبل

 اڑا کے هغھ کو غجبه هٍ ؽغبىکوے

 اوهوں کو كیں ؽٚوه یہ پیغبم ىًلگی

 هیں هود ڈھوًڈربہوں ىهیي ؽغبى هیں

ثبل عجویل کے ایک لٖیلے کے كهط میل ّؼوهیں لفظوں کے اًزقبة اوهعولوں کی هزٌبٍت ًَْذ ًے وٍ عبهؼیذ پیلا 

 کوكی ہے کہ اً پو ٛویل رؾمیمی همبلے لوثبى کیے عبٍکزے ہیں۔



 ًگبٍ ػْك وهَزی هیں وہی اول وہی آفو

 وہی لوآں وہی فولبں وہی یَیں وہی ٛبہب

الجبل کے پیغبم کب ًچوڑ او ههبؽٖل ًظویہ فوكی هیں ٍوب گیب ہے۔ فوكیبیک ٍبكٍ لفع ہے، 

هگو اً کی گہوائیوں هیں ارویے رو وٍ ایک ثؾو ًبپیلا کٌبه ہے۔فوكی کے روکیجی ػٌبٕو 

کیب ہیں۔ فوكی کی روثیذ کے کزٌے هواؽل ہیں، هوك کبهل اوه هوك هوهي کو کي ٕفبد کب 

هوکي وهؾوه ہوًب چبہیے۔ الجبل ًے فوكی کے فلَفے کی ٛوالًی ثؾضوں کو روبم هبلہ 

 اوههبػلیہ کے ٍبرھ اى كو ّؼووں کے لبلت هیں ڈھبل كیب ہے۔

 فوكی کی علوروں هیں هٖطفبئی

 فوكی کی فلوروں هیں کجویبئی

 ىهیي وآ ٍوبى و کوٍی وػوُ

 فوكی کی ىك هیں ہے ٍبهی فلائی



هیں هؼواط ًجوی کی عو اہویذ ہے وٍ کَی ٍے هقفی ًہیں۔ یہ ٕو ف ایک ًجی کی عَوبًی ملسو هيلع هللا ىلص ؽیبد ًجوی 

هؼواط ہی ًہیں رھی، ثلکہ اً کے كهوں هیں اًَبى کی ػظوذ اوه اً کی ثلٌلی کب پیغبم ثھی پوّیلٍ ہے۔ کیب 

ىهیي وآٍوبى، کیب ثوگ وّغو،اوه چبًل ٍزبهے، ٍبهے عي و هالئکہ اًَبى کی ػظوذ وهفؼذ کے ٍبهٌے ہیچ 

 ہیں۔

 ٍجك هال ہے یہ هؼواط هٖطفی ٍے هغھے

 کہ ػبلن ثْویذ کی ىك هیں ہے گوكوں

ػالهہ الجبل هاٍ ًجوی هیں ػْبق کے لبفلے کو هہيًوں کے مهیؼے لوٹ لیے عبًے کو ثھی ثبػش ٕل افزقبه 

رٖوه کورے ہیں۔ اة رو ٍؼوكی ؽکوهذ کی ىثوكٍذ ؽفبظزی فلهبد کی وعہہ ٍے ؽغبى هملً کب هاٍزہ پو 

اهي ہو گیب ہے،هگو آط ٍے چوكٍ ٍو ٍبل کب ٍفو هکہ کَی ٌٍل ثبك کے پو فطو ٍفو ٍے کن ًہ رھب۔ یہی وعہہ 

کی هؼیذ هیں ٍفو کوًے کو روعیؼ كیزے رھے ، لیکي ػالهہ الجبل فوف „ هؾول ّبهی‟ رھی کہ ثہذ ٍے لوگ 

اوه ّوق کی کْبکِ کو ثیبى کورے ہوئے ا ً ٍفو کے فطواد کو ثھی ثقوّی اًگیي کوًے کب كه ً كیزے ہیں 

اوه اً ٍفو هیں اگو اپٌی ؽمیو ٍی هزبع ؽیبد ثھی لوثبى ہوعبئے رو کوئی پووا ًہیں کوًب چبہیے کہ اً کب 

 إلی ًْیوي رو هاٍ ّوق هیں لوثبى ہوعبًب ہے۔ 



ایک ؽبعی هلیٌے کے هاٍزے ” ػْك ًجی ٍے ٍو ّبه للت هیں اٍی لَن کے رٖوهاد عبگيیں ہو ٍکزے رھے۔ 

 :یہی کچھ کہزے ہیں“ هیں 

 “یضوة کی ٛوف رٌہب ًہ چل” فوف کہزب ہے کہ 

 “رو هَلن ہے ثیجبکبًہ چل” ّوق کہزب ہے کہ 

ػالهہ الجبل هْہوه ػْك کی لند هگو فطووں کی عبں کبہی هیں ہے گو ٍالهذ هؾول ّبهی کی ہوواہی هیں ہے

رک پہٌچبًب ملسو هيلع هللا ىلص غيلیہ اٍزؼبهٍ ثبك ٕجب کے مهیؼے ثھی اپٌب پیغبم او هاپٌے كل کب ؽبل اپٌے هؾجوة ٍووه کبئٌبد 

چبہزے ہیں کہ هٖیجذ کے ولذ اوه هبیوٍی کے ػبلن هیں یہی ایک للهری ٍہبها اًَبى کے پبً ثبلی هٍ عبرب 

 :ہے۔ثبًگ كاه کی ایک غيل هیں کہزے ہیں

 ٍے اهذ ثیچبهی کے كیں ثھی گیب كًیب ثھی گئیلجٚے  اے ثبك ٕجب کولی والے ٍے عبکہیو پیغبم هوا

اوه کجھی کجھی اپٌے هؾجوة ٍے ّکوٍ ٌٍغی ثھی کورے ہیں کہ هؾجذ کب اوًچب اوه اػلی رویي همبم یہی ہے۔ اے 

 :کب یہ اّؼبه كیکھیےملسو هيلع هللا ىلص هوػ دمحم 

 ّیواىٍ ہوا هلذ هوؽوم کب اثزو

 اة روہی ثزب ریوا هَلوبى کلھو عبئے

 اً هاى کو اة فبُ کو اے هوػ دمحم

 آیبد الہی کب ًگہجبى کلھو عبئے



الجبل اپٌے ػویك هطبلؼے اوه هجٌی ثو رغيیہ هْبہلے کی ثٌیبك پو اً ًزیغے رک پہٌچے 

رھے کہ اهذ هَلوہ کی ىثوں ؽبلی اوه اى کی هنہجی وٍوبعی هْکالد کے ؽل کی کلیل 

ماد ًجوی اوه اٍوئہ هٍول هیں پوّیلٍ ہے۔ صویب ٍے ىهیں پو آٍوبں ًے ہویں اً لیے كے 

هبها کہ ہن ًے اپٌے اٍالف کی هیواس گٌواكی ۔ ػالهہ الجبل ہو هٖیجذ اوه پویْبًی کے 

ولذ كه ًجوی پو اپٌی عجیي ًیبى فن کورے ہیں۔ اى کے رٖوه ٍے اپٌے هْبم عبى کو هؼطو 

کورے ہیں اوه اًھیں کے پوًوه هولل ٍے كٍزگیوی کی الزغب کورے ہیں۔ ػالهہ الجبل 

ؽٚوه هٍبلذ هآة کے كه كولذ پو ہی اپٌب كکھڑا ٌٍبرے اوه اپٌی ثے کلی اوه ثے چیٌی 

هیں اًھوں ًے “ فطبة ثہ ًوعواًبى اٍالم”کب ٍبهبى رالُ کورے ہیں۔ ثبًگ كاه کی ًظن

هَلن ًوعواًوں کو اًھی اٍالهی فطوٛ پو غوه وفکو کوًے اوه اًھیں ا پٌے ثھولے ہوئے 

هبٙی کو یبك کوًے کی رلمیي کی ہے کہ اٍی هاٍ ٍے اهذ هَلوہ کے كهك کب هلاوا کیب 

 عبٍکزب ہے اوه اً کو ىًلگبًی کی پوفبه واكیوں ٍے ثآٍبًی ًکبال عبٍکزب ہے۔ 



ػالهہ الجبل ػظوذ هفزہ کی ثبىیبثی اوه كًیب کے هٌظوًبهے پو اپٌی 

کے هٌہبط وهياط کی ملسو هيلع هللا ىلص هوعوكگی كهط کواًے کے لیے ؽٚوه هٍبلذ هآة 

پیووی اوه اى کے اٍوئہ ؽٌَہ کی ارجبع کو الىهی لله لواه كیزے ہیں، کیوں 

کہ اٍوئہ ؽٌَہ کی هکول ارجبع اوه آپ کے ًمِ للم کی پیووی هیں ہی كًیب 

اوه آفود کی یمیٌی کبهیبثی اوه ٍو فووئی کب هاى هٚوو ہے، عواة ّکوٍ 

 :هیں فلائی وػلے کی یبك كہبًی کوارے ہوئے یوں ًغوہ ٍو ا ہیں

  ہیںکی دمحم سے وفا تو نے تو ہم تیرے 

 جہاں کیا چیز ہے لوح وقلم تیرے ہیںیہ 

 

 


