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ۡحٰمِن الَِّذۡیَن یَۡمُشۡوَن َعلَی اۡۡلَۡرِض ہَۡونًا وَّ اِذَا َخاطَ و ًدا وَّ ۡیَن یَ بَُہُم اۡلٰجِہلُۡوَن قَالُۡوا َسٰلًما ۔َو الَّذِ ِعبَاُد الرَّ بِۡیتُۡوَن ِلَرب ِِہۡم ُسجَّ

ا وَّ ُمقَاًما۔َو الَِّذۡیَن ۡت ُمۡستَ  اِنَّ َعذَابََہا َکاَن َغَراًما۔اِنََّہا َسآءَ قِیَاًما۔َو الَِّذۡیَن یَقُۡولُۡوَن َربَّنَا اۡصِرۡف َعنَّا َعذَاَب َجَہنََّم ٭ۖ قَرًّ
ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ َحسُ ۔۔۔اِذَۤا اَۡنفَقُۡوا لَۡم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نَۡت ُمۡستَقَرًّ

وَّ ُمقَاًما

((77-73الفرقان

ترجمہ۔ 
۔ اور  رحٰمن  ےک بندے  وہ ہیں جو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ کیا یہ اچھااور مستقل  ٹھکانہ ہے



:عبادالرحٰمن یک خصوصیات
ن پر عاجزی اور وقار ےک ساتھ چلتے ہیں • وہ زمیں

 ہیں •
 ہیں توسالم کرتے

جاہلوں ےک پاس ےس گزرتے

 ہیں •
اپنن راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے

 رہتے ہیں •
جہنم ےس دوری یک دعائیں کرتے

ارساف نہیں کرتے •

بخل اور کنجویس نہیں کرتے •

ک نہیں کرتے • رسر

کیس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے •

زنا نہیں کرتے •

جھوٹ نہیں بولتے •

دنیاوی لذت ےس متاثر نہیں ہوتے •

یات کو غور ےس سنتے ہیں •
ٓ
خدا یک ا

 ہیں •
 بیویوں اور اوالدوں ےک لتں دعا کرتے

اپنن



پہیل خصوصیت

یَْمُشْوَن َعلَی اْۡلَْرِض َھْونًا

یعنی زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں

؛  ہیں
ت خلیفہ المسیح الخامس بیان فرماتے جیسا کہ حضن

اور بالوجہ یک سخنے اور غصہ ان میں نہیں ہوتا، جو کہ پھر بعض اوقات ت کّبر تک ےل جاتا یعنن ان میں عجز و انکسار پایا جاتا ہے
 
 

۔ اور بالوجہ کا ٹھہراؤ بیھ ان یک طبیعت میں نہیں ہوتا۔ بلکہ تمہیں عاجزی، انکسار اور حقوق یک ادائیگ کا خیال رکھتن واال ہونا ہے
۔ چاہتے

دورسی خصوصیت
َخاَطبَُھُم اْلٰجِھلُْوَن قَالُْوا َسٰلًما

جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سالم کہہ کرجاتے ہیں

 ہیں 
ت مسیح الموعوؑد فرماتے ؛حضن

ن پر ُبردباری ےس چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان ےس سخت ک’  پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمیں
الیم ےس پیش آئیں تو رحمن ےک حقیقے

 ہیں 
لتے اپتن جذبات کو ۔ ہمارا واسطہ انتہائے جاہل لوگوں ےس ہے اور اس ےک‘‘سالمنے اور رحمت ےک لفظوں ےس ان کا معاوضہ کرتے

۔ ول کرتے ہوتے سالمنے اور رحمت کا طریق اختیار کرتن کا اظہار کرنا ہے بہت زیادہ کنبر



تیرسی خصوصیت

قِیَاًما ًد اوَّ یَبِْیتُْوَن ِلَربِ ِھْم ُسجَّ
اپنے رّب کے لئے راتیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔

ت جاتا ہے کہ َمیں اس کا کان تن یہ بیھ فرمایا ہے کہ ہللا تعایٰل تن فرمایا کہ انسان نوافل ےک ذریعہ مجھ ےس اتنا قریب ہو ملسو هيلع هللا ىلص آنحضن
، اس ےک ہاتھ ہو جاتا ہوں جس ےس ، اس یک آنکھ ہو جاتا ہوں جس ےس وہ دیکھتا ہے  وہ پکڑتا ہو جاتا ہوں جس ےس وہ سنتا ہے

۔ ، اس ےک پاؤں ہو جاتا ہوں جس ےس وہ چلتا ہے ےک اتنا قریب آ جاتا پس ہللا تعایٰل نوافل ادا کرتن والوں اور تہجد ادا کرتن والوںہے
۔ ہے

چوتیھ خصوصیت

َو الَِّذۡیَن یَقُۡولُۡوَن َربَّنَا اۡصِرۡف َعنَّا َعذَاَب َجَہنَّمَ 
عباد الرحمن خداتعالٰی سے جہنم سے دوری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں

۔ ہللا تعایٰل یک پناہ میں رہتن یک کوشش ک  رہیں
ریں۔ ہللا تعایٰل ےس یہ دعا عبادالرحمن کا کام ہے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے

۔ ۔ ہر قسم یک دنیاوی مشکالت یک جہنم ےس بچاتے کریں کہ ہللا تعایٰل دنیا و آخرت یک ذلتوں ےس بچاتے



پانچویں خصوصیت

لَْم یُْسِرفُْوا۔

اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے

۔  پاٗوں پھیالئیں ورسے نیگ ےک کاموں میں بہت ساری رقوم یتیموں کو پالتن ےک کام آ سکنے ہیں اور دجتنن چادر ہو اتتن
۔ بیھ خرچ ہو سکتا ہے

چھٹی خصوصیت
لَْم یَْقتُُرْوا

بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتے

شاہ خرچی ہو اور نہ پس خداتعایٰل فرماتا ہے کہ عبادالرحمن میں نہ حد ےس زیادہ شاہ خرچی ہو اور دنیا دکھاوے ےک لتے 
ن رہنا چاہتے او  ن بیں ورت پر بیھ خرچ نہ کریں۔ بلکہ اس ےک بیں ر عبادالرحمن کا خرچ یہ اتنن زیادہ کنجویس کہ جائز ضن

کرنا بیھ اور خرچ ےس ُرکنا بیھ خداتعایٰل یک رضا یک خاطر ہو۔



ساتویں خصوصیت

ِ اِٰلـًہا ٰاَخرَ  َو الَِّذۡیَن َۡل یَۡدُعۡوَن َمَع ّٰللاہ

عبادالرحمن شرک کے قریب بھی نہیں جاتے۔ 

۔ ہللا تعایٰل فرماتا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو سک ک خداتعایٰل ےک نزدیک سب ےس بڑا ظلم ہے ۔رسر ک نہیں تے ہیں لیکن رسر

آٹھویں خصوصیت 
 ِ ُ اَِلَّ بِاۡلَحق  َم ّٰللاہ َو ََل یَۡقتُلُۡوَن النَّۡفَس الَّتِۡی َحرَّ

اوریہ کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔

ت ، خلفاء راشدین تن بیھ اور بعد میں مملسو هيلع هللا ىلص آنحضن  تن یا خلفاء تن
ؓ
 اگر جنگیں لڑیں اور صحابہ

سلمانوں تن بیھ تو تن
جنگیں لڑیں۔اور کیس جان کو ناحق قتل نہیں کیا۔ہمیشہ تقوٰی پر قائم رہتے ہوتے 



نویں خصوصیت

یَۡزنُۡونَ ۡلَ وَ 
۔وہ زنا نہیں کرتے

 ہیں 
ت خلیفہ المسیح الخامس زنا یک مزید اقسام  بیان فرماتے حضن

۔ اس میں عمیل زنا بیھ شامل ہے اورنظری زنا بیھ شامل ہے

دسویں خصوصیت

اَثَاًمایَۡلقَ ٰذِلکَ یَّۡفعَلۡ َمنۡ وَ 

عبادالرحمن نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔

۔کیونکہ جھوٹ یہ تمام برائیوں ل اور تبایہ میں بڑا کردار ادا کرتا ہے ن ۔یہ جھوٹ بیھ قوموں ےک تبن یک جڑ ہے



گیارہویں عالمت
ْوا ِکَراًماا ْوا بِاللَّْغِو َمرُّ َمرُّ

یعنی دنیوی لذات سے متاثر ہو کر اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔

ت مسیح موعود علیہ الصلٰوۃوالسالم فرماتے ہیں کہ :حضر

ْوا ِکَراًما۔ ’’ ِو َمرُّ
ْ
غ
َّ
ْوا ِبالل ا َمرُّ

َ
و جنگ کا مقدمہ اور لڑائے یک ایک تمہید ہو اگر کوئے لغوبات کیس ےس سنیں ج…َوِاذ

وع نہیں ک ٰ بات پر لڑنا رسر ٰ ادئن  ہیں اور ادئن
َرح دے کر چےل جاتے

َ
۔ یعنن جب تک کوئے تو بزرگانہ طور پر ط ر دیتے

 محل شنایس کا زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے اور صلح کاری ےک
ٰ باتوں کو خیال میں نہ الویں اور معاف فرماویں۔ اور لغو کا لفظ ج

ٰ ادئن و اس آیت میں ییہ اصول ہے کہ ادئن
ا  ایک شخص رسر

ً
رت ےس اییس آیا ہے سو واضح ہو کہ عرّئ زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثال

قصان نہیں بکواس کرے یا بہ نیِت ایذا ایسا فعل اس ےس صادر ہو کہ دراصل اس ےس کچھ ایسا حرج اور ن
ت عمل پہنچتا۔ سو صلح کاری یک یہ عالمت ہے کہ اییس بیہودہ ایذاےس چشم پویسر فرماویں اور ب زرگانہ سبں

۔‘‘میں الویں



بارہویں خصوصیت

ۡوا َعلَۡیہَ  ا وَّ ُعۡمیَانًا۔َو الَِّذۡیَن اِذَا ذُِک ُرۡوا بِٰاٰیِت َرب ِِہۡم لَۡم یَِخرُّ ا ُصمًّ

ن ےک سامتن خداتعایٰل یک آیات یک تالوت یک جائے ہے تو بہرے اور اندےھ ہو کر نہیں گرتے بلکہ
ُ
۔ جب ا کان کھول کر توجہ ےس سنتے ہیں

۔ اپنن روحانیت کو ب  ہیں
۔ پس قرآن کریم ےک حواےل ےس جو نصائح یک جائیں ان پر عمل کرتن یک کوشش کرتے  ہیں

ڑھاتن یک کوشش کرتے
۔ وری ہے کہ ہر قسم یک نیک نصیحت پر عمل کرتن یک کوشش یک جاتے عبادالرحمن بنتن ےک لتے یہ ضن

ہویں خصوصیت تیں

یہ  ۃَ اَۡعیٍُن وَّ اۡجعَۡلنَا ِلۡلُمتَِّقیۡ و الَِّذۡیَن یَقُۡولُۡوَن َربَّنَا ہَۡب لَنَا ِمۡن اَۡزَواِجنَا َو ذُر ِ اَِماًمانَ تِنَا قُرَّ

۔یہ کہ وہ اپنی بیویوں اور اوالدوں کے لئے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہللا تعالٰی ان میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے

ت مسیح موعود علیہ الصل ط ہے جیسا کہ حضن ٰوۃوالسالم تن فرمایا بچوں یک تربیت ےک لتے جو متقے ہونا اور عبادالرحمن ہونا رسر
 
 
 تو ان خصوصیات ےک کہ اپتن متقے ہوتن ےک لتے بیھ دعا اور کوشش کرئن چاہتے اور جب ہم خود متقے ہوتن یک کوشش کریں ےک

 ہیں اور ییہ باتیں ہللا تعایٰل کا قرب دال
 جو ہللا تعایٰل تن عباد الرحمن یک بیان فرمائے

 
۔بیھ حامل ہوں ےک

 
تن وایل ہوں یک



حوالہ جات

(11بقیہ حاشیہ 449صفحہ1براہین احمدیہ۔ روحانی خزائن جلد )•

(6502صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب التواضع حدیث )•

(جدید ایڈیشن مطبوعہ ربوہ431ملفوظات جلد سوم صفحہ )•

(349صفحہ 10اسالمی اصول کی فالسفی، روحانی خزائن جلد )•

(جدید ایڈیشن مطبوعہ ربوہ305ملفوظات جلد دوم صفحہ )•

(8تا صفحہ 5ء صفحہ 2009اکتوبر 22اکتوبر تا 16مورخہ 42شمارہ 16الفضل انٹرنیشنل جلد )•

(جدید ایڈیشن مطبوعہ ربوہ563-562ملفوظات جلد اول صفحہ )•

خطبہ جمعہ سیدنا امیرالمومنین حضرت مرزا مسرور احمد، خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ ہللا تعالٰی بنصرہ •
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