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	الرحیم الرحمن هللا بسم

 الطاھر محمد سیدنا على والسالم والصالة العلمین رب الحمد-

	االمین

	بعد اما

 خالد بن یوسف لتلمیذه علیھ هللا رحمة حنیفھ ابي االمام وصیة ھذه

	البصرى السمتى

	

 بن یوسف امام شاگرد اپنے کی علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام یہ

۔ ہے نصیحت گئ کی کو علیھ هللا رحمة البصری السمتی خالد

 رحمة حنیفہ ابو امام علیھ هللا رحمة السمتی خالد بن یوسف امام

 ھکچ۔ تھے پڑھتے اسباق سے ان اور تھے شاگرد کے علیھ هللا

 سے حنیفہ ابو امام نے علیھ هللا رحمة یوسف امام بعد عرصے

 پر درخواست اس۔ چاہی اجازت کی جانے بصرة وطن، اپنے

 ۔فرمایا سے ان نے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام

	

 کو آپ میں تاکہ جائیں رک لئے کے دن کچھ آپ۔ نہیں ابھی"

 کے علم اہل اور لوگوں بھر زندگی  جو کروں، نصیحتیں کچھ

 میں۔ گی آئیں کام کے آپ میں کرنے برتاؤ اور معامالت  ساتھ



 کاعادی ضبط و نظم اور رکھنے میں قابو کو نفس کو آپ

 تربیت کی خاص و عام  دکھانے، راستہ سیدھا کو عوام بنانے،

 کی کرنے نگرانی کی معامالت کے لوگوں اور کرنے

 کے بصرة ساتھ کے علم اپنے آپ جب تاکہ گا، کروں نصیحتیں

 اصالح کی آپ جو ہوگا اوزار ایک  ساتھ کے آپ تو نکلیں لئے

 کا بدنامی لئے کے آپ اور گا ئے بنا نظر جاذب کو آپ کے کر

 ۔گا بنے نہیں باعث

	

 خراب معامالت اپنے سے لوگوں آپ اگر کہ لیجئے جان یہ

 آپ وه اگرچہ گے، جائیں بن دشمن کے آپ وه تو گے کریں

 آپ اگر برعکس کے اس۔ ہوں نہ کیوں ہی باپ ماں کے

 تو گے آئیں پیش سے طریقے احسن سے لوگوں میں معامالت

 قریبی کے آپ ہوں، رکھتے نہ رشتہ کوئ سے آپ وه چاہے

 "۔گے جائیں ہو طرح کی خاندان

	

 حنیفہ ابو امام بعد کے اس کہ ہیں کہتے خالد بن یوسف امام

	۔کہا سے مجھ نے علیھ هللا رحمة



 اور اوقات اپنے میں کہ تک جب کریں صبر اور دن ایک"

 توجہ اپنی کر نکال وقت کچھ لئے کے آپ سے میں معموالت

 ایسے میں بارے کے معامالت کو آپ کرکے مرکوز پر آپ

 میرے آپ دن ایک  بعد کے ہونے علم کا جن بتاؤں، اصول

 مطابق کے اصولوں ان زندگی اپنی اور گے ہوں شکرگزار

 دے نہیں توفیق کوئ ہمیں كے تعالى هللا سوائے۔ گے گزاریں

 ".سکتا

	

 مقرر کا کرنے نصیحتیں کا علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام جب

 سے علیھ هللا رحمة یوسف امام نے انہوں تو آگیا وقت کرده

 ۔فرمایا

 

 نے آپ پر جن ہوں کرتا پیش باتیں وه سامنے کے آپ میں"

 جیسے ہے رہا لگ یہ مجھے۔ ہے لی ٹھان کی گزرنے کر عمل

۔ ہوں ساتھ کے آپ میں اور ہیں رہے ہو داخل میں بصرة آپ

 ھالج میں تنازعات ساتھ کے مخالفین اپنے آپ ہی پہنچتے بصرة

 وجہ کی علم اپنے اور گے کریں بلند کو آواز اپنی گے، جائیں

 آپ بعد کے اس۔ گے آئیں پیش سے گستاخی  ساتھ کے ان سے



 کی ان آپ کہ ہوگا یہ پھر۔ گے دیں کر ترک جلنا ملنا سے ان

 اب۔ گے کریں عزتی بے کی آپ وه اور گے کریں عزتی بے

۔ گے دیں قرار گمراه کو آپ وه اور گے کہیں گمراه انہیں آپ

 بدعتی کو آپ وه اور گے کہیں بدعتی انہیں آپ میں آخر پھر

 بدنمائ ساری یہ کہ ہوگا یہ انجام کا بدمزگی تمام اس۔ گے کہیں

 کی پھرآپ  اور طرف، ہماری سے وجہ کی ہونے استاد کا آپ

 اور جانے نکل سے وہاں آپ اب۔ گی جائے کی منسوب طرف

 کوئ یہ مگر۔ گے سوچیں کا ہونے پزیر رہائش اور کہیں

 نہ خوش اسے جو نہیں عقلمند شخص وه۔ ہوگی نہیں دانشمندی

 اس تعالى هللا کہ تک یہاں۔ چاہیئے کرنا خوش جسے ے کر

 ". دے نکال نہ راستہ کوئ لئے کے

	

 ہوئے رکھتے جاری بات اپنی نے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام

	۔فرمایا

	

	: آداب لئے کے ذات اپنی کے عالم ایک
 استعمال سے کثرت کا خوشبو اور پہنیں کڑے نئے ہمیشہ*

	۔کریں



 لوگ میں بارے کے جن کیں منعقد میں اوقات ان مجلس اپنی*

	۔ہیں جانتے

 وقت ایک کا تنہائ لئے کے تکمیل کی ضرورتوں ذاتی اپنی*

	۔کریں مقرر

	۔کریں حفاظت کی نمازوں اپنی*

) صدقہ بطور(میں مقدار وافر سامنے کے لوگوں کھانا اپنا*

 نہیں رہنما کامیاب ایک کنجوس کوئ کبھی کیونکہ کریں، پیش

 ۔بنا

 عن نہی اور امربالمعروف اور کریں، کیا معاف اور درگزر* 

	۔کریں) روکنا سے برائ اور بالنا طرف کی نیکی( المنکر

	۔کردیں نظرانداز اسے ہو نہ تعلق کا آپ سے بات جس* 

 چھوڑ اسے پہنچائے ئنقصان کو آپ بات جو یا شخص جو* 

	۔دیں

	

	:ساتھ کے لوگوں تعلقات کے عالم ایک
 وه اور ملیں سے لوگوں اور ہوں داخل میں بصرة آپ جب* 

 شخص ہر تو لیں جان حقوق کے آپ اور آئیں ملنے سے آپ

	۔کریں برتاؤ مطابق کے حیثیت کی اس سے



	۔کریں اکرام کا اشراف* 

	۔کریں اکرام کا بزرگوں اور کریں عزت کی علم اہل* 

	۔کریں برتاؤ کا شفقت سے چھوٹوں* 

 ۔آئیں پیش طرح اچھی ساتھ کے فجار* 

 

 کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے تشریح کی اس حذیفة مفتی مترجم( 

 هللا رحمة حنیفہ ابو امام سے" آنے پیش طرح اچھی سے فجار"

 آئے ملنے سے آپ مسلمان کوئ اگر کہ ہے یہ مطلب کا علیھ

 ایک اگر۔ کریں برتاؤ اچھا سے اس تو ہو بھی فاجر وه اور

 کی ان وه تو گا دے کر الگ سے اپنے کو لوگوں ایسے عالم

 چاہئے رکھنا میں ذہن نکتہ اھم یہ یہاں۔ سکتا کر نہیں اصالح

 ہے سے مسلمانوں ان مراد كى علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام کہ

 ان آپ کہ رہے کہہ نہیں یہ وه۔ ہیں بیٹھتے کر گناه کبیره جو

 پر اسالم جو کریں خوش انہیں اور کریں اکرام کا زندیقوں

 ابو امام۔ ہیں کرتے بات خالف کے اسالم اور ہیں کرتے حملے

 ہیں، رہے دال توجہ طرف كى بات جس علیھ هللا رحمة حنیفہ

 میں البخاری صحیح جو ہے ملتی سے حدیث اس مثال کی اس



 عاشہ حضرت۔ ہے مروی سے عنہا هللا رضی عائشہ حضرت

 ۔ہیں فرماتی عنہا هللا رضی

	

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول نے شخص ایک مرتبہ ایک"

 علیھ هللا صلى هللا رسول جب۔ چاہی اجازت کی مالقات سے

 ۔فرمایا تو دیکھا اسے نے وسلم

	

 بیٹا خراب انتہائ اور بھائ خراب انتہائ کا قبیلے اپنے یہ"

 ".ہے

	

 آپ تو بیٹھا آکر پاس کے وسلم علیھ هللا صلی آپ شخص وه جب

 سے اخالق بہت سے اس اور ئے مسکرا وسلم علیھ هللا صلی

 دضی عائشہ حضرت تو ہوا رخصت شخص وه جب۔ آئے پیش

 ۔کیا عرض سے وسلم علیھ هللا صلی آپ نے عنہا هللا

 

 کو شخص اس نے آپ جب)! وسلم علیھ هللا صلى( هللا رسول یا"

 سے اس آپ مگر کہا، یہ یہ لئے کے اس نے آپ تو دیکھا

	". آئے پیش سے پیشانی خنده بڑی اور ملے کر مسکرا



	۔فرمایا نے وسلم علیھ هللا صلی هللا رسول

 ہے؟ پایا)  بدکردار( فحاش مجھے کبھی نے تم کیا عائشہ اے"

 وه لوگ برے سے سب یقینا دن کے قیامت نزدیک کے هللا

 انہیں لئے کے بچنے سے برائ کی ان لوگ جنہیں ہونگے

 کا مترجم) (سے وجہ کی برای کی زبان"۔ (گے دیں چھوڑ

	)اختتام

	۔رکھیں جول میل سے لوگوں متقی* 

	)کی حکمران مسلمان. (کریں نہ تحقیر کی سلطان اپنے* 

 ابو امام سے سلطان یہاں کہ ہیں لکھتے حذیفة مفتی مترجم(

 سے خلیفہ حقیقی کے مسلمانوں مراد کی علیھ هللا رحمة حنیفہ

 کہتے جو ہے نہیں سے حکمرانوں طاغوتی کے کل آج ہے،

 مناسبت کوئ سے اسالم انہیں مگر ہیں مسلمان کو آپ اپنے

  کرنے، تشدد پر ان کرنے، قید کو مسلمانوں حکمران یہ۔ نہیں

 میں دینے مٹا کو دین اور بدلنے کو مجید قران خاطر کی کفار

 ۔ ہچکچاتے نہیں ذرا

	



 حکمران ہر علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام كہ ثبوت كا بات اس

 ہیں، رہے کر منع سے کرنے اکرام کا اس اور ماننے حکم کا

	حقارت کی ھبیره بن عمر بن یزید حکمران اموی کی ان

 حنیفہ ابو امام وه اور تھا حکمران ظالم ایک ھبیره ابن۔ ہے کرنا

 تھا، چاہتا لگوانا مہر میں تائید کی ظلم اپنے سے علیھ هللا رحمة

 سوء علماء حکمران، طاغوتی کے آج جیسے طرح اسی بالکل

 برائ اور کفر ہر اپنے کرکے استعمال طرح کی پتلیوں کٹھ کو

 ۔ ہیں لیتے لگوا مہر پر

	

 پاس کے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام نے ھبیره ابن غرض

 قاضی کو امام وه کہ بھیجے آدمی کچھ ساتھ کے پیغام اپنے

 میں جواب نے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام۔ ہے چاہتا بنانا

 ۔فرمایا

	

 گنوں، دروازے کے مسجد کی واسط میں کہ کہتا یہ وه اگر"

 کہ ہوں سکتا کر طرح کس یہ میں پھر تو کرتا، نہ بھی وه میں

 دستخط پر پروانے کے اڑانے گردن کی بےگناه ایک مجھے وه

 یہ مىں قسم كى هللا کردوں؟ میں اور کہے کو لگانے مہر کرکے



 خالفت کی عباسیوں جب بعد عرصے کچھ"۔ گا کروں نہ کبھی

 کے ظالم اس۔ بنا خلیفہ منصور جعفر ابو ظالم اور ایک تو آئ

 هللا رحمة مرضیہ نفس اور علیھ هللا رحمة ذکیہ نفس خالف

 علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام۔ کردی بغاوت نے دونوں علیھ،

 هللا رحمة حنیفہ ابو امام۔ دیا ساتھ کا دونوں ان کھال کھلم نے

 ظالم ایک بلکہ کہا برا کو منصور ابو صرف نہ نے علیھ

 ۔دئے فتاوی میں تائید کی کرنے ختم حکومت کی حکمران

 

 حنیفہ ابو امام نے منصور ابو بعد کے گزرنے عرصہ تھوڑا

 مگر کہا لئے کے کرنے قبول عہده كا قاضى كو علیھ هللا رحمة

 منع کو منصور ابو وقت اسی نے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام

 کر بنا" مفتی درباری"  کو امام کہ تھا چاہتا منصور ابو۔ کردیا

 هللا رحمة حنیفہ ابو امام۔ لے لگوا" مہر دینی" پر حکم ہر اپنے

 نے اس اور آگیا میں طیش منصور ابو پر جسارت اس کی علیہ

 دلوا زہر انہیں وہاں کر ڈال میں خانے قید کو علیھ هللا رحمة امام

	).اختتام کا مترجم۔ گئ ہو واقع موت کی ان سے وجہ کی جس

 اسے تو آئے سے ضرورت کسی اپنی کوئ پاس کے آپ اگر* 

	۔دیکھیں نہ سے نظر بری



	۔ہچکچائیں مت میں کرنے اظہار کا محبت اپنی ساتھ کے ان* 

	۔بتائیں نہ کو کسی راز اپنے* 

	۔کریں نہ بھروسہ ہرگز پر اس لیں نہ جانچ کو کسی تک جب* 

	۔بنائیں نہ خادم اپنا کو شخص حقیر ، تر کم کسی* 

 کرنے اعتراض پر آپ کو لوگوں جو کہیں نہ بات کوئ ایسی* 

	۔دے موقع کا

 کوئ کہ ہے یہ مطلب کا اس کہ ہیں کہتے حذیفہ مفتی مترجم(

 آپ لوگ سے وجہ اس اور ہو نہ واضح  جو کہیں نہ جملہ ایسا

	). دیں قرار گمراه کو

	۔کریں نہ قبول تحفہ یا نامہ دعوت کوئ* 

 کی نکتے اس نے علماء کہ ہیں کہتے حذیفہ مفتی مترجم(

 اور کرنا نہ قبول دعوت کہ ہے کہا ہوئے کرتے وضاحت

 کہ ہے یہ وجہ کی اس۔ ہے لئے کے قاضی خاص لینا نہ تحفے

 اس" ہوشیار" کے معاشرے تو ہے بنتا قاضی شخص کوئ جب

 تاکہ ہیں چاہتے دینا تحفے اور رقمیں پر طور کے رشوت کو

 بطور تو پہنچیں میں عدالت شرعی اور کریں غلط کچھ وه اگر

 اس لئے اس۔ گا کرے فیصلہ میں حق کے ان شخص وه قاضی



 سے لوگوں کو قاضی ایک لئے کے بچنے سے صورتحال

	).چاہئے بچنا سے کرنے قبول دعوتیں کی ان اور لینے تحفے

 اخالق، بہترین برداشت، صبر، میں برتاؤ ساتھ کے لوگوں* 

 ۔کریں مظاہره کا دل وسیع اور کھلے

 رکھیں نظر پر ان کریں، کیری گیری خبر کی خادموں اپنے* 

	۔بنائیں عادی کا ضبط و نظم کو ان اور

 نظروں کی لوگوں ورنہ اکثر، ہی نہ کریں نہ تنقید زیاده بہت* 

	۔گی رہے نہیں اہمیت کوئ کی اس گی جائے ہو ہلکی تنقید میں

 گا بچائے عزت کی آپ طریقہ یہ۔ کریں نہ خود تربیت کی ان* 

	۔گا کرے زیاده وقعت کی آپ اور

 کے لوگوں کو آپ جو رکھیں لوگ اعتبار قابل ایسے کچھ* 

 کی بدعنوانی کسی کو آپ جب۔  کریں کیا اطالع کی معامالت

 آپ جب اور کریں، جلدی میں کرنے سدباب کا اس تو ملے خبر

 کی بڑھانے اسے تو ہو معلوم کا اچھائ کسی کی لوگوں کو

	۔کریں فکر

 ملے نہ سے آپ جو ملیں، سے اس بھی آپ ملے سے آپ جو* 

 بھی آپ کرے، اچھائ ساتھ کے آپ جو۔ ملیں بھی سے اس آپ



 کرے، نہ اچھائ ساتھ کے آپ جو کریں، اچھائ ساتھ کے اس

	۔کریں اچھائ بھی ساتھ کے اس آپ

	۔کریں جلدی میں کرنے ادا حقوق کے لوگوں اور تعالى هللا* 

 اور کریں عیادت کی اس تو جائے ہو بیمار مسلمان کوئ اگر* 

 آپ اسے جو بھیجیں، لوگ لئے کے کرنے گیری خبر کی اس

	۔پوچھیں سے طرف کی

 معلوم میں بارے کے حاالت کے اس ہو حاضر غیر کوئ اگر* 

	۔رکیں مت سے اس آپ تو رکے سے آپ کوئ اگر کریں،

 سے آپ نے جنہوں رکھیں جوڑے رشتہ بھی سے لوگوں ان* 

	۔ہے لیا توڑ

	۔کریں اکرام کا اس آئے پاس کے آپ بھی جو* 

 کچھ کے لوگوں ذمہ کے اس اور جائے ہو انتقال کا کسی اگر* 

 ادائیگی کی حقوق ان تو تھا علم کا ان کو آپ اور تھے حقوق

 ۔دیں کر

	۔ دیں مبارکباد اسے تو ملے خوشی کوئ کو کسی جب* 

 دلجوئ کی اس تو کرے سامنا کا مشکل کسی کوئ جب* 

	۔کریں



 اس تو جائے ہو مبتال میں فکر اور تکلیف کسی کوئ اگر* 

	۔دیں ساتھ کا اس میں درد اس کے

 تو چاہے مدد میں مسئلے کسی اپنے سے آپ کوئ اگر* 

	۔کریں خیال کا اس اور ہے مسئلہ کا آپ یہ جیسے سمجھیں

	۔کریں مدد کی اس تو چاہے مدد سے آپ کوئ اگر* 

 پیش سے الفت اور محبت ساتھ کے لوگوں سکے ہو جتنا* 

	۔آئیں

 کو لوگوں ان۔ کریں سالم بھی کو جاہلوں پھیالئیں، کو سالم* 

	۔ہیں نہیں متقی جو بھی کو ان اور ہیں متقی جو کریں سالم بھی

 اور ہوں ساتھ کے لوگوں میں مسجد یا مجلس کسی آپ جب* 

 آپ نظریات وه اگر تو ہو، جارہی ڈالی روشنی پر مسائل دینی

 اختالف اپنا سامنے کے ان تو ہوں برعکس کے نظریئے کے

 کر دے جواب مطابق کے معلومات کی لوگوں۔ کریں پیش نہ

	۔کہیں

 ہے ایسے ایسے قول اور ایک میں بارے کے مسئلے اس" 

	".ہے یہ یہ ثبوت کا اس اور

 کی آپ میں نظروں کی ان تو گے سنیں یہ سے آپ لوگ جب

 قول یہ کہ پوچھیں سے آپ وه اگر اب۔ گی جائے بڑھ وقعت



 کا فالں سے میں فقہاء قول یہ کہ بتایئں انہیں تو ہے کا کس

 ".ہے

	

 سمجھا نہ یہ سے نصیحت اس کہ ہیں کہتے حذیفہ مفتی مترجم(

 تھے، رہے چھپا حق علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام کہ جائے

 بصرة اب السمتی خالد بن یوسف امام کہ تھا یہ مطلب کا امام

 كا علیھ هللا رحمة بصرى حسن امام بصرة اور ہیں رہے جا

 هللا رحمة بصری حسن امام لوگ کے بصرة وقت اس۔ ہے وطن

 حسن امام میں دلوں کے لوگوں۔ تھے مقلد کے مذہب كے علیھ

 کا ان۔ تھی وعظمت عزت بہت لئے كے علیھ هللا رحمة بصری

 رضی عمر حضرت کہ تک یہاں۔ تھا مقام بلند بہت میں تابعین

 گھر کے علیھ هللا رحمة بصری حسن امام ہی نے  عنھ هللا

 لئے اس۔ رکھیں حسن نام کا بچے اس وه کہ تھا کہا سے والوں

 یوسف امام جب کہ تھا یہ مطلب کا علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام

 ہو بات پر دین وہاں اور ہونگے بیٹھے میں مجلس کسی خالد بن

 بیان اقوال کے علماء اکابر کے وقت اس لوگ تو ہوگی رہی

 گے۔ کریں



 ثورى سفیان امام علیھ، هللا رحمة بصری حسن امام جیسے

 رحمة الشعبى امام علیھ، هللا رحمة اوزاعی امام علیھ، هللا رحمة

 مخالفف کی باتوں ہوئ کہی کی لوگوں ان آپ لئے اس. علیھ هللا

 ۔کہ گے کہیں یہ وه ورنہ گا کرئے مت

	

 کبار فائز پر مقام بلند سے سب سے میں تابعین شخص، یہ"

 حسن امام کہ ہے رہا کہہ یہ۔ ہے رہا بول خالف کے فقہاء

 بات بھی کسی ایسی کی آپ۔ ھىں غلط علیھ هللا رحمة بصری

 ".گے لگیں کرنے نفرت سے آپ وه سے

	

 میں مجلس جس خالد بن یوسف ابو امام کہ ہوگا لئے اس یہ

 جا کئے پیش اقوال ہی کے فقہاء کبار وہاں گے ہوں بیٹھے

 جس ہوگی نہیں مجلس کی طرح اس کوئ یہ۔ گے ہوں رہے

 پرست جنس ہم و زندیق منافقین، مرتد، موڈرن، گمراه، میں

 حق عالم صحیح ایک۔ ہو تذکره کا نظریات کے وغیره وغیره

 ابو امام۔ گا بیٹھے نہیں میں مجلس کسی کی طرح اس بھی کبھی

 رحمة بصری حسن امام جیسے فقہاء کبار علیھ هللا رحمة حنیفہ

 دینی سے وغیره علیھ هللا رحمة ثورى سفیان امام علیھ، هللا



 سے خالد بن یوسف امام وه مگر تھے رکھتے ضرور اختالف

 ادب انتہائ دالئل سامنے کے فقہاء کبار ان وه کہ تھے چاہتے

 سے حیثیت کی ہونے علماء لوگ وه تاکہ کریں، پیش ساتھ کے

	) اختتام کا مترجم۔ کریں غور خود پر دالئل کرده پیش کے ان

 سے آپ بھی بعد کے اس لوگ وه کہ ہوگا یہ نتیجہ کا اس* 

 لگیں، کرنے محبت سے آپ اور گے رہیں پوچھتے مسائل دینی

 پھر گے، کریں عزت کی آپ اور گے پہچانیں کو مقام کے آپ

 وه پر جس گا دیجئے دے حصہ اتنا سے میں علم اپنے انہیں

 کے کر قبول  کچھ سے میں حصے اس اور کریں فکر و غور

	۔لیں کر الگو پر زندگی اپنی اسے

 ہی بعد کے اس بتائیں باتیں آسان کی دین پہلے کو لوگوں* 

	۔سکھائیں باریکیاں

	۔کریں مزاق ہنسی اور جلیں ملیں سے لوگوں* 

 محبت میں آپس طرح اس کیونکہ کریں چیت بات سے لوگوں* 

	۔ہے بنتی ذریعہ کا کرنے حاصل علم جو ہے ہوتی پیدا

	۔کریں کھالیا کھانا انہیں کبھار کبھی* 

 ۔کریں پورا کو ضروریات کی ان* 

	۔پہچانیں وقعت کی لوگوں* 



	۔کریں انداز نظر کو کوتاہیوں کی ان* 

	۔لیں کام سے تحمل  اور کریں برتاؤ کا نرمی ساتھ کے ان* 

 بے طرح کی ان ہی نہ اور کریں نہ تنگ دل سامنے کے ان* 

	۔ بنیں صبر

 لئے اپنے آپ پر باتوں جن ہوں خوش پر باتوں ان کی ان* 

	۔ہوتے خوش

 چاہیں آپ طرح جس کریں برتاؤ کا طرح اسی سے لوگوں* 

	۔ہو برتاؤ ساتھ کے آپ کہ گے

 اور کریں حفاظت کی اس لئے کے پانے قابو پر نفس اپنے* 

 اخالق  اور رذیلہ اخالق یعنی( رکھیں، نظر پر حالت اپنی

	)۔پر حمیده

 بے ساتھ کے آپ جو کریں مت پن صبرا بے ساتھ کے اس* 

	۔نہیں صبرا

 میں لوگوں ان یعنی۔ (دیں چھوڑ کو ہنگاموں اور جھگڑوں* 

 ہیں کرتے پسند کو الجھنے میں" تنازعات" جو ہوں مت سے

 محبوب پھیالنا  ہنگامے  اور فتنے میں معاشرے جو اور

	)۔ہیں رکھتے

	۔سنیں بات کی اس آپ سنے بات کی آپ جو* 



	۔ڈالیں نہ بوجھ پر ان بھی آپ تو ڈالیں نہ بوجھ پر آپ لوگ اگر* 

 ان پر باتوں ان بھی آپ ہیں ہوتے خوش لوگ سے باتوں جن* 

	۔ہوں خوش لئے کے

	۔رکھیں اچھی نیت اپنی* 

	۔رہیں ایماندار اور بولیں سچ* 

 دھوکا کو آپ وه اگرچہ رہیں باز سے دینے دھوکا کو کسی* 

 ۔دے

 آپ تک آپ وه اگرچہ پہنچائیں تک داروں امانت کو امانتوں* 

	۔کریں ورزی خالف میں پہنچانے امانت کی

	۔لیں کام سے وفا آپ* 

	۔رہیں پکڑے کو تقوی* 

 کریں معاملہ طرح اسی سے لوگوں کے مذاہب دوسرے* 

 ۔ہیں کرتے ساتھ کے آپ وه جیسے

	

 کی نکتے اس نے علماء کہ ہیں کہتے حذیفة مفتی مترجم(

 لوگوں کے مذاہب دوسرے کہ ہے لکھا ہوئے کرتے تشریح

 فائده کوئ میں اس کہ ہیں سکتے کر معاملہ پر شرط اس سے

 کفار ان یہاں علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام۔ ہو نہ نقصان اور ہو



 جنگ ساتھ کے اسالم جو ہیں رہے کر نہیں بات میں بارے کے

 ۔)ہیں میں

	

 کو آپ ہے، رہا کر اداس مجھے ہونا رخصت سے یہاں  کا آپ

 خطوط سے مجھ آپ لئے اس۔ ملی خوشی مجھے سے جاننے

 ضروریات اپنی مجھے اور گا رہئے میں رابطے ذریعے کے

 طرح کی والد کے آپ لئے کے آپ منی۔ گا کرئے مطلع سے

 کا نصیحت۔ (رہیں طرح کی بیٹے ایک ساتھ میرے آپ اور ہوں

 )اختتام

	

	۔ہیں کہتے علیھ هللا رحمة السمتی خالد بن یوسف امام

 جوڑا نیا کا کپڑوں دئے، دینار مجھے نے انہوں بعد کے اس"

 میرے اور دیں اشیاء کی پینے کھانے کچھ لئے کے سفر دیا،

 سامان میرا کو قلی ایک نے انہوں جہاں گئے، تک باہر ساتھ

 کو شاگردوں اپنے نے انہوں بعد کے اس۔ دیا لئے کے اٹھانے

 ایک نے انہوں اب۔ کریں رخصت مجھے وه تاکہ کیا جمع

 دجلہ دریائے مجھے سب کر ہو سوار پر اس اور کی سواری



 الوداع مجھے نے انہوں یہاں۔ آئے کر چھوڑ تک کنارے کے

 ۔ انہیں نے میں اور کہا

	

 میرے کے کر نصیحتیں یہ نے علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام

 پیش سے مہربانی جس ساتھ میرے اور کیا احسان جو ساتھ

 لئے کے بصرة میں۔ تھا کر بڑھ سے نیکی بھی کسی وه آئے،

 نصیحتوں ہوئ کی کی ان نے میں تو پہنچا وہاں جب کر نکل

 میرے لوگ کے وہاں کہ تھے گزرے دن ہی چند۔ کیا عمل پر

 دی اہمیت میں مجلسوں کی وہاں مجھے اور گئے بن دوست

 ہر مذہب کا علیھ هللا رحمة حنیفہ ابو امام میں بصرة۔ لگی جانے

 پھیال میں کوفہ وه جیسے طرح اسی بالکل لگا پھیلنے طرف

	۔تھا

	

 رحمة سیرین ابن امام اور علیھ هللا علیھ رحمة بصری حسن امام

 حنیفہ ابو امام۔ گیا ہو رخصت سے یہاں مذہب کا  علیھ هللا

 ان کہ یہانتک تھے، رہتے لکھتے خطوط مجھے علیھ هللا رحمة

	۔ گیا ہو انتقال کا

	



	۔کرے رحم پر ان تعالی هللا

	۔تھے رہنما اچھے ہی کیا اور استاد اچھے ہی کیا

	۔ہو راضی سے ان هللا۔ گا ملے نہیں کبھی پھر جیسا ان ہمیں
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