
 

ت  رھبی   اہبش اک کح   ےس  وک ڑپےنھ  اتکوبں   

یگا اہلل ےس وپاھچ  اوفلزان ہظفح  حل  اص :خیش   

ایک ےہ   ملع ےن  لہ  ا رد  نج اک  ت وہں  ںیم اہبش نج  انھ  وک ڑپ ان رپ  ایک ان اتکوبں  اتکوبں وک   ان  ںیم  زئ ےہ، ہکبج   اج

ےئگ ا وہں؟  اےئک   اتھ  ےس ےلہپ ڑپ رد ود ڑپےنھ   

ب وک ڑپوھ   اس اتک ف  رص ہک مت  ےہ  ہی حیحص ںیہن   ! ب:  ںیہن ا ( ا  وج ت وہں ںیم اہبش نج  اس )    مت  ےہ ہک  ری  رضو ہکلب 

وہ  ڑپھ ےتیل  ب وک  اس اتک ف  ارگ مت رص ر  او ۔  ڑپوھ رد  ںیم ھٹیب   ااک  ذنہ  رے  ( اہمت ت ) ضعب اہبش ہک  ےہ   وت وہ اتکس 

اںیہن ر مت  او ےئ  ۔ اج ایدہ رتہب ےہ ہی ز وت  ےت وہ  ر رک ایتخ ا ری  لمکم دو یسی اتکوبں ےس  ا ارگ مت  ر  او ۔ ےنھجمس وگل قح   

ہلل     ہمح ا ر ریقلواین  نب ایب زدی  ا م ا ام ز ا ا فلسل   :  دیقعۃ ا ر  رشح دصم ہلل ؛ ہظفح ا حل اوفلزان  اص ز خیش  ا  

ااجعز امح  وب رممی  : ا ہمج   رت

___ _____ _____ _____ ______ _____ _____ ___________________________  

: مج رتم از  ےک ونٹ   ےک ابب ںیم دنی  ے  دیقع رماد   م رپ  اہبشت ےس  ر  ان ےک ادن یسک صخش  وک اشلم رکان وج   ےک   ان زیچوں  اس 

ںیم  ے  دنی  دیپا رک د افکہہبش  اتکںیب دحلمنی  ہ  ےہ و اچ یھب ،  اتکوبں ےس  ر یک  افک ۔دحلم نی   وہں اتکںیب  تع  یک  لہ دب ای ا وہں    ر یک 

ہ  اید اعز لہ دب اتکںیب ںیہ وج ا ہ  ک و یھکلرطخان ےن  رحتفی  ںیہت  ر ااحدثی ںیم ونعمی  ایت او م رپ ٓا ےک ان ہکن ٓارخ اذلرک  دنی    ویک

ےک اھک اجےت ںیہ  رک وھاک  گ د نج ےس ول ر اشلم رکےت ںیہ  بج ہک ہی  اےنپ ااکف ےتھٹیب ںیہ  ر اےس یہ دنی ھجمس  ںیت  او ر اب اہلل او

یت وہ الخف  ےک  رماد  ۔ںیہ روسل ملسو هيلع هللا ىلص یک   

ان ےس  ور  ا ےہ  ایک  عنم  ڑپےنھ ےس  وک  یک اتکوبں  الہِ دبتع   الہ تنس  ےن  کت املعےئ  فلخ  رک  ےس ےل  ایک افلس  اگہ  م  ٓا وعا ص رک  اخ ےہ  

وک ںیہن ملع اانلس  ا ور  ا ںیہ  ہبتشم وہ اجےت  اسملئ  ور ںیہنایھب  انج رپ   ا اایہں  تہب اسری رمگ ہکلب  ۔  ںیکس  زیمت رک  ور طلغ ںیم  ا وہ حیحص   ہک   وہات 

ضعب  ںیہ۔   یت  اج دالخ وہ  ان ںیم   ذرےعی  ےک  ان اتکوبں  اکفر    قح اا ہک وج  ںیہ  اجےت  ےک ںیم ٓا  دوھ اس  ےک  اگاولگ اطیشن  ےل ںیل اوہ اےس 

اگا لط وہ اب ور وج  ا ےگ  ےگ  دںی  رتک رک دوھاک! اےس  ین  رصف اطیش درایمن رگم ہی  ےک  لط  اب ور  ا قح  ےک اپس  ٓاپ  ےئل  ےک  اس  ویکہکن   ےہ 

یک اتکوب الہ دبتع  ےئہ ہک ٓاپ  اچ اانت ملع وہان  ور  ا ےئہ   اچ ین  الصتیح وہ رکےن یک  ق  لط  اںرف اب ور  ا قح  وتں ںیم ےس  ان یک ابعر ور  ا ںیم ےس  



 

ںیہنا یہ  م  وعا رصف  ور  ا ۔  ابرہ ےہ یک الصتیح  ےس  م  وعا !  وج ہک  ںیکس  رک  یھب وک  دحیلعہ   ملع 
ِ

ب ےک الط ور  د یت  اع و رش ص رک   ملع  اخ
ِ

ب ہکلب الط  

ںیھ ڑپ وک ہن  یک اتکوبں  ںیہا الہ دبتع  ء ےتہک  وہ  ااسیج ہک املع ںیہ اتہک   وبضمط  ور  ا راخس  وج ملع ںیم  ںیہ  ےتھ  ء ڑپ وہ املع وک   ان اتکوبں  ہکلب  ان   ۔ 

وک  تم  ا ان ےس  ور   ا رکںی  ایطلغں ایبن  الہ دبتع  یک  ور  ا اہ رفوقں  ور سیبلت ےس ارمگ ا ےک  دوھ ےک  ان  ور  ا ان ےس   ولگ  رکںی اتہک   اگہ  ٓا

الیجن دشہ  یک رحتفی  ںیب ےسیج ٓاج  اتک ب یک  الہ اتک ںیم  ںیہن  ا ۔  ںیہن ا ںیچب ںیہن   ا ۔  لم ےہ  اعمل   یھب اش وہ  رصف  ںیہن  ا ہکلب  ےئہ  اچ انھ   ڑپ

ت شیپ ٓا ور رض ہعل یک  ےک اطم ان  رگ  ا ور  ا ۔ ور راخس وہ ا وبضمط  ے ںیم  دیقع الہ ڑپےھ وج  الہ ملع ےن   ںیھ ںیہنج  وک ڑپ ان اتکوبں  وت  اجےئ 

اہلل یک  ہمح  ہیمیت ر نب  ا ںیہ  ےسیج  یھکل  د ںیم  ےک ر اویہں  ب یک رمگ دل دین املس یح اتک لصحیح  ملن ب واب ا جل میق یک  ا نب  ا ور  ۃ احلیاری یف   ا ھدای

لنصاری۔ ود  و ا لیہ وبۃ ا ج ا  

 


