
 الرحیم الرحٰمن اللہ بسم
 

 زیایبن رفومدہ رضحت ۃفیلخ احیسمل ااخلسم ادیہ اہلل اعتیل رصنبہ ازعل ء2052 ربمتس52الخہص ہبطخ ہعمج 

 دہشت و وعتذ اور وسرۃ اافلہحت یک التوت ےک دعب وضحر اونر ادیہ اہلل اعتٰیل رصنبہ ازعلزی ےن رفامای : 

  ںی  ھج ےس ہک مت تّنج ےن رضحت البؓل ےس وپاھچ ہک ایک وہج ےہملسو هيلع هللا ىلص رضحت البؓل اک ذرک لچ راہ اھت اکی رمہبت روسِل دخا  

 ےن اےنپ آےگ اہمترے دقومں یک اچپ ینس۔ رضحت البؓل ےن
ں ی
 تّنج  ںی دالخ وہا وت َم

ں ی
 آےگ رےتہ وہ۔ لک اشم بج َم

 ووض رک
ں ی
 بج یھب اذان داتی وہں وت دو رتعک لفن امنز ڑپاتھ وہں۔ بج یھب ریما ووض وٹٹ اجات ےہ وت َم

ں ی
 اتیل وہں۔ رعض ایک ہک َم

 
ں ی
 ےن ووض ایک اےنپ زندکی وت َم

ں ی
 ےن ا س ےن اس ےس زایدہ ادیم واال لمع اور وکیئ ںیہن ایک ہک رات اور دن  ںی بج یھب َم

ں ی
 وت َم

 ووض ےک اسھت امنز رضور ڑپیھ ےہ۔

 وک ہی
ؓ
  ماقم دای ہک تّنجوضحِراونر ےن رفامای ہک اس اک رصف ہی بلطم ےہ ہک اپزیکیگ اور یفخم ابعدت یک وہج ےس اہلل اعتٰیل ےن آپ

 روسِل دخا
ؓ
ےک آےگ ےتلچ  ملسو هيلع هللا ىلصےک ابلکل ایس رطح اسھت اسھت ںیہ ےسیج دیع ےک روز زینہ ڑکپ رک آرضحنتملسو هيلع هللا ىلص  ںی یھب آپ

 ےھت۔

ےن رفامای ہک ملسو هيلع هللا ىلص رضحنتاکی رواتی  ںی ےہ ہک آ البؓل ےس وچاسیل ااحدثی رموی ںیہ۔ نیحیحص  ںی اچر رواایت آیئ ںیہ۔

ن رکہ  وہ  تّنج نیت ولوگں یلع،امعر اورالبل ےس ےنلم یک تہب اتشمق ےہ۔ اکی رمہبت رمعؓ ےن رضحت اوبرکبؓ ےک اضفلئ ایب

 ےن   البؓل یک رطف ااشرہ ایک اور رفامای ہک ہی البل وج امہرے رسدار ںیہ ہی رضحت اوبرکبؓ یک ویکینں  ںی ےس اکی یکین
ؓ
 ںیہ کنوآ ہ آپ

 البؓل وک آزاد رکاای اھت۔

ابقنء  ںی امشر رفامای۔ ایس 41ےنپ ت البؓل وک ااہلل ہیلع وملس ےن رضح رضحت یلؓع ےس رموی رواتی ےک اطمقب روسِل دخا یلص

 ےن رفامای ہک البل دہشاء اور ؤمذونں اک رسدار،ایک   ااھچ ااسنن ےہ۔ ایقتم ےکدن بس ےسیبمل
ؐ
رگدن  رطح اکی ومےعق رپ آپ

ےن ملسو هيلع هللا ىلص ِل دخاواےل رضحت البؓل وہں ےگ۔ رفامای البل وک تّنج  ںی اکی اوینٹن دی اج  یگ اور وہ اس رپ وسار وہں ےگ۔ روس

 ارراض ہ  وہار ورہ  اہمترا اس البؓل یک اہیلہ ےس رفامای ہک البل  ھج ےس وسنمب وج ابت مت کت اچنہپںیئ وہ ًانیقی یچس وہیگ ۔مت البل رپ یھبک

 وتق کت وکیئ لمع وبقل ہ  وہاگ بج کت مت ےن البل وک ارراض راھک۔



ہ  وہیگ۔ ینعی یسک اسلئ ار اوراریمی  ںی ہ  رمار ورہ  آ  اکھےن البؓل ےس رفامای ہک البل! رغیبی  ںی رمملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

و ریمی  وکداکتھرار ںیہن اور ہی ںیہن ہک رصف وجڑہ  روہ اور رخچ ہ  رکو۔ البؓل بج رتسب رپ ےتٹیل وت ہی داع ڑپاھ رکہ  اے
 

 

اہلل!ت

 اطخؤں وکاعمف رفام اور ریمی وکاتویہں ےک قلعتم ےھجم ذعمور ھجمس۔

 یک رمع اسھٹ اسل ےس زادئ یھت رضحت البؓل یک
ؓ
 ۔وافت سیب رجہی  ںی دقشم ایبلح  ںی وہیئ۔ وبتقِ وافت آپ

 احیسمل ااثلینؓدعب ازاں وضحر اونر ادیہ اہلل ےن 

 

ںفة ی
ل

 

 ہک ہی ایبن رفامای اور رھپ رفامای   اک ماقم و رمہبترضحت البلؓ  ےک اافلظ  ںی  رضحت خ

ےن اوررھپ اس ےک ظا ی ارر  و اطم  ےس  قش و واف اور اہلل اعتٰیل یک وت دی وک دل  ںی اھٹےھت امہرے دّیسار البؓل وہنجں ےن اےنپ آاق

ےک وہ ومنےن اقمئ ےیک وج امہرے ےیل اوسہ اور ومنہ  ںیہ۔آج امہری اجنت ایس  ںی ےہہک وت دی ےک ایقم اور  قِش روسِل 

  ذرک آج ںاہں  مت وہات ےہ۔اطع رفام ۔ رضحت البؓل اک ےک ان ومنونں رپ اقمئ وہں اہلل اعتٰیل ںیمہ اس یک وتقیفملسو هيلع هللا ىلص رعیب

 بئ ڑپاھےن اک انالن ےبطخ ےک دورسے ےّصح  ںی وضحِراونرادّیہ اہلل اعتٰیل رصنبہ ازعلزی ےناپچن رموحنیم اک ذرِک ریخ اور امنِز انجزہ اغ

 ۔رفامای

 


