
 

 

 

 

   

 
 

 

                       

                         
 

            

 

      

           

           RESOLUTION NO.462 

 

رضالت کے ضاتھ آپ کو   کیًثی کرین دمحم رضول ہللا ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص کی رضالت پر جہاں ایواى الًا جسِو ایواى ہے وہیں رضول ہللا ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص

"خاتن الٌثییي" هاًٌا اور اش پر ایواى رکھٌا اضالم کے تٌیادی عقائذ هیں ضے ہے۔ جص پر کوئی تھی شثہ ًہیں اور قرآى 

اضی پر اصذاب رضول ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص ضے لے کر آج تک   هجیذ اور ادادیث هثارکہ کے ًصوص اش چیس پر واضخ ہیں اور

تالکل غیر هتسلسل قائن و دائن ہے۔ اُّهت کا اجواع  

 

آئیي پاکطتاى هیں اش عقیذٍ کی واضع تعریف هوجود ہے اور اش عقیذٍ هیں ررا تراتر تھی شک اور تاویل کرًے والے 

 کو دائرٍ اضالم ضے خارج قرار دیا گیا ہے۔

 

کی ختن ًثوت کا عالى اى آیات کریوہ کے ضاتھ فرهایا۔ ضثذاًہ وتعالٰی ًے قرآى هجیذ فرقاى دویذ هیں رضول ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص  ہللا  

04ضورٍ االدساب آیت ًوثر    

ذٌ اَتَا   ِ َو َخاتَنَ   َها َکاَى ُهَذوَّ ُضۡوَل ّٰللاہ َجاِلُکۡن َو ٰلِکۡي رَّ ۡي ّرِ َيؕ  وَ   اََدٍذ ّهِ ُ   الٌَِّثیّّٖ ﴾۰۴تُِکّلِ َشۡیٍء َعِلۡیًوا ﴿٪  َکاَى ّٰللاہ  

  :ترجوہ

( دمحم )ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص( تن هردوں هیں ضے کطی کے تاپ ًہیں ہیں، لیکي وٍ ہللا کے رضول ہیں، اور توام ًثیوں هیں ضة  هطلواًو ! (

 ضے آخری ًثی ہیں، اور ہللا ہر تات کو خوب جاًٌے واال ہے۔

  

تی ہے تلکہ اش چیس کی طرف تھی رہٌوائی یہ آیت کریوہ عقیذٍ ختن ًثوت ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص کا ًہ صرف واضع طور پر اعالى کر

ی فرهاتی ہے کہ رضول ہللا ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص کے ًام هثارکہ کے ضاتھ "خاتن الٌثییي" کا اپٌے توام اوصاف کے ضاتھ اضتعوال عیي اض

 طرح هطلن ہے جیطے اش عقیذٍ پر ایواى رکھٌا۔

 

جودٍ دور هیں اضالم اور اضالهی عقائذ کو ہر جگہ پر ًقصاى یہ عقیذٍ اضالم کے تٌیادی عقائذ هیں ضے ہے، جہاں هو

کی هطلطل کوشش ہو رہی ہے وہیں پر عقیذٍ ختن ًثوت ملسو ہیلع ہللا یلص کو تھی اضتعواری طاقتوں اور اُى کے گواشتوں   پہٌچا ًے

 ًے تختہ هشق تٌایا ہوا۔

 

پاکطتاى ًہ صرف یہ کہ عقیذٍ ختن ًثوت ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص کو  اش تٌاظر هیں ضیٌیٹ کا یہ هعسز ایواى هطالثہ کرتا ہے کہ دکوهت

جہاں کہیں تھی تعلیوی ًصاب اور ضرکاری ضطخ پر رضول ہللا ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص کا اضن هثارک   تعلیوی ًصاب هیں شاهل کرے تلکہ

 آئے وہاں "خاتن الٌثییي" لکھا اور پڑھا جائے۔

Moved by Senator  Mushtaq Ahmed and on 

Behalf of the House. 

 

Unanimously Passed by the Senate of 

Pakistan on Wednesday, the 24
th
 June, 2020. 

 

 
 


