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ٔصاست ألبف
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

انذًذ هلل سة انؼبنًئٍ ،أَشٓذ ْ
َشيه نَّٔ ،أَشٓذ ا
أٌ عيذََب َٔجياُب
أٌ الَ إنَّ ِإالا للا ٔدذَِ ال ش َ
ٔثبس ْن ػ َهي ِّ ٔػ َهى آ ِن ِّ ٔطذ ِج ِّ أجًؼيٍ.
ط ِّم ِ
ي َذ ًّذًا َ
ػجذِ َٔ َسعٕنّ  ،انهآ اى َ
ٔعهّ ْى ِ
ثبہّی کبَ کب جزثہ اٚس اس کے لٛاعذ ٚضٛاثط
ثيشک لٕييں ثبتٕں أس َؼشٔں عے َہيں ثُتيں ثهکہ لٕييں ػهى ،کبسکشدگی أس لشثبَی عے
ثُتی ہيں ،لٕيٕں کی تؼًيش ٔتشلی کی عت عے اہى ساِ عُجيذِ أس پختہ کبو ہے ،اسشبد
ست ُ َشد َ
سَٚ ٌُُٗٛا ٌْ ُّ ْؤ ُِِٕ َ
ُِّ ْٚإٌَ ٝعَب ٌِ ُِ
َّللاُ َ
َ َٚ ْٛ
{ٚلُ ًِ ا ْع ٍَُّٛا فَ َ
ع َّ ٍَ ُى ُْ ََ ٚس ُ
سَ َ١ش ٜه
خذأَذی ہے َ :
ش َٙب َد ِح فَِ َُٕ١جّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕت ُ ُْ ت َ ْع ٍَُّ َ
 " }ْٛأس تًہبسا ػًم للا ديکٓے گب أس اط کب سعٕل
ت َٚاٌ ه
ا ٌْؽَ ِْ ١
ثٓی پٓش تى ہش پٕشيذِ أس ظبہش کٕ جبَُے ٔانے سة کی ؽشف نٕٹبئے جبؤ گے تٕ ِٔ تًہيں
اٌ تًبو اػًبل عے خجشداس فشيب دے گب جٕ تى کيب کشتے تٓے " ۔
أس َجی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص َے فشيبيب  " :للا تؼبنی اط ثبت کٕ پغُذ کشتب ہے کہ جت تى عے کٕئی
شخض کٕئی کبو کشے تٕ اعے پختہ کشے " ،ديٍ أس ٔؽٍ ہى عے يذُت ،کٕشش ،کبو
أس پيذأاس کب تمبػہ کشتب ہے أس ثبنخظٕص جت کہ ہًبسا ديٍ ہی کبو کٕ پختگی عے
کشَے کب ديٍ ہے ۔
جت ايک فشد يؼبششے کی تؼًيش ييں ثُيبدی ػُظش کی ديثيت سکٓتب ہے تٕ اط تؼًيش
ٔتشلی ييں اط کب کشداس يؼبششے کے دٔعشے افشاد کے عبتٓ يم کش کبو کشَے کے
رسيؼے ہی يکًم ہٕ گب ،ايک اَغبٌ تُہب ثؼغ کبو تٕ عشاَجبو دے عکتب ہے نيکٍ جت اط
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کی فکش کٕ دٔعشے شخض کی فکش أس اط کی يذُت ٔکٕشش کٕ دٔعشے شخض کی
يذُت ٔکٕشش کے عبتٓ يال ديب جبئے گب تٕ يميٍ ثڑی ػظيى أس َفغ ثخش کبييبثی دبطم
ہٕ گی ،اعی نئے اعالو َے ثبہًی کبو کی لذس ٔيُضنت کٕ ثيبٌ کيب ہے أس اعے يهکٕں أس
تہزيجٕں کی تؼًيش کی اہى ثُيبد لشاس ديب ہے کيَٕکہ اط ييں اٌ يشتشکہ يمبطذ کے دظٕل
کے نئے طالديتٕں کٕ ثشٔئےکبس الَب ،اسادٔں کٕ يتذذ کشَب أس ثبہًی تؼبٌٔ کشَب ہے جٕ
عٍَ ٝا ٌْجِ ِ ّش
بُٛٔٚا َ
تًبو نٕگٕں کے نئے ثٓالئی کب ثبػث ثُتے ہيں ،اسشبد خذأَذی ہے َٚ { :تَعَ َ
اْ} " َيکی أس تمٕی پش ايک دٔعشے کے عبتٓ
بُٛٔٚا َ
َٚاٌت ه ْم َََ َٚ ٜٛل ت َ َع َ
اْلثْ ُِ َٚا ٌْعُذ َِْ ٚ
عٍَِ ْ ٝ
تؼبٌٔ کشٔ أس ثشائی أس ظهى پش ايک دٔعشے کے عبتٓ تؼبٌٔ يت کشٔ" ۔
لشآٌ کشيى ييں غٕس ٔفکش کشَے ٔاال شخض يالدظہ کشتب ہے کہ ايک گشِٔ کی ديثيت
عے ريہ داسيٕں کٕ ادا کشَے أس ثبہًی کبو کشَے کی تشغيت ديُے ٔانی آيبت ثہت صيبدِ
بس
ہے ،دك عجذبَہ ٔتؼبنی َے اپُی ػجبدت کب دکى ديُے کے ثبسے ييں فشيبيب َ٠{ :ب أََٙ ُّ٠ب إٌه ُ
ِ ْٓ ِِ ٓ٠لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَ َعٍه ُى ُْ تَتهمُ َ
ا ْعجُذُٚا َسثه ُى ُُ اٌهزَِ ٞخ ٍَمَ ُى ُْ َٚاٌهز َ
 " }ْٛاے نٕگٕ! اپُے سة کی ػجبدت
کشٔ جظ َے تًہيں پيذا کيب أس اٌ نٕگٕں کٕ ثٓی جٕ تى عے پہهے تٓے تبکہ تى پشہيضگبس
ثٍ جبؤ " ۔
ًَبص جٕ کہ ديٍ کے ػظيى تشيٍ شؼبئش ييں شًبس ہٕتی ہے اط کے ثبسے ييں فشيبيب :
"أس ًَبص لبئى کشٔ" ۔ اٌ آيبت ييں للا َے اپُے ثُذٔں کٕ جًغ کے طيغے کے عبتٓ خطبة
س ُجذُٚا َٚا ْعجُذُٚا َسثه ُى ُْ َْ ٚ
اف َعٍُٛا ا ٌْ َخ َْ ١ش ٌَ َعٍه ُى ُْ ت ُ ْف ٍِ ُح َ
کيب ہے ۔ { َ٠ب أََٙ ُّ٠ب اٌهز َ
" }ْٛ
اس َوعُٛا َٚا ْ
ِ ٓ٠آ َُِٕٛا ْ
اے ايًبٌ ٔانٕ! سکٕع کشٔ ،أس عجٕد کشٔ أس اپُے سة کی ػجبدت کشٔ أس َيکی کشٔ
تبکہ تى فالح پب جبؤ " ۔
ِْ َ٠ ٓ٠ذع َ
سهَ َِ َع اٌهز َ
ُْٛ
للا کشيى َے اپُے َجی کٕ يخبؽت کشتے ہٕئے فشيبيب َٚ { :ا ْ
صجِ ْش َٔ ْف َ
ِِ ُ٠ ِ ٟش٠ذ َ
ع ْٕ ُ ُْ ٙت ُ ِشُ ٠ذ ِصَٕ ٠خَ ا ٌْ َح َ١ب ِح اٌ ُّذ َْٔ١ب َََ ٚل ت ُ ِط ْع َِ ْٓ
ع َْٕ ١بنَ َ
َُٚ ْٚجْ َََ َٚ ُٗٙل ت َ ْع ُذ َ
َسثه ُ ُْ ٙثِب ٌْؽَذَا ِح َٚا ٌْعَش ّ
َبْ أ َ ِْ ُشُٖ فُ ُش ً
أ َ ْؼفَ ٍَْٕب لَ ٍْجَُٗ ع َْٓ ِرو ِْشَٔب َٚاتهجَ َع َ٘ َٛاُٖ َٚو َ
طب} " أس آپ اپُے آپ کٕ اٌ نٕگٕں کے
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عبتٓ سہُے سٔکے سکٓيے جٕ طجخ ٔشبو اپُے سة کٕ يبد کشتے ہيں اط کی سػب کے
ؽهت گبس سہتے ہيں أس آپ کی َگبہيں اٌ عے َہ ہٹيں ،کيب آپ دَيٕی صَذگی کی آسائش
چبہتے ہيں أس آپ اط شخض کی اؽبػت َہ کشيں جظ کے دل کٕ ہى َے اپُے رکش عے
غبفم کش ديب ہے أس اپُی ہٕائے َفظ کی پيشٔی کشتب ہے أس اط کب دبل دذ عے گضس گيب
ہے " ۔
سََ َٚ ٌَُٗٛل ت َ َٕ َ
بصعُٛا
َّللا ََ ٚس ُ
أس ہًيں فشلہ ٔاسيت عے يتُجہ کشتے ہٕئے فشيبيب َٚ { :أ َ ِط١عُٛا ه َ
صب ِث ِش "}ََ ٓ٠أس للا أس اط کے سعٕل کی
فَت َ ْف َ
ت ِسُ ٠ح ُى ُْ َٚا ْ
َّللاَ َِ َع اٌ ه
ص ِج ُشٚا إِ هْ ه
شٍُٛا َٚت َ ْز َ٘ َ
اؽبػت کشٔ أس آپظ ييں جٓگڑا يت کشٔ ٔسَہ ثضدل ہٕ جبؤ گے أس تًہبسی ہٕا اکٓڑ
جبئے گی أس طجش کشٔ ،ثيشک للا طجش کشَے ٔانٕں کے عبتٓ ہے " ۔
ثيشک اط ثبہًی جزثے کے عبتٓ ريہ داسيبں أس کبو عش اَجبو ديُب ايک يؼبششے کے افشاد
کےدسييبٌ ثبہًی انفت ٔيذجت ،يٕدت أس ثٓبئی چبسے کے سشتے کٕ يؼجٕؽ کشتب ہے
اح َذحً} "
أس اٌ کے ثبسے ييں للا تؼبنی کب يہ فشيبٌ طبدق آتب ہےَٚ { :إِ هْ َ٘ ِز ِٖ أ ُ هِت ُ ُى ُْ أ ُ هِخً َِ ٚ
ثيشک تًہبسی يہ ايت ايک ايت ہے " ۔
أس اٌ پش َجی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص کب يہ فشيبٌ طبدق آتب ہے  " :يٕيُيٍ ثبہًی يذجت ٔيٕدت ،سدى دنی
أس شفمت ييں ايک جغى کی يبَُذ ہيں جت اط کب ايک دظہ تکهيف کی شکبيت کشتب ہے
تٕ عبسا جغى ثے خٕاثی أس ثيًبسی ييں يجتال ہٕ جبتب ہے " ۔
جت ايک داَب ثضسگ َے اپُے ثيٹٕں کٕ اتذبد کی اہًيت أس اط کب لٕت کب عجت ہَٕے أس
گشِٔ ثبصی أس اط کب پٕٓٹ أس تجبہی کب عجت ہَٕے کے ثبسے ييں ثتبَے کب اسادِ کيب تٕ
ِٔ نکڑيٕں کی ايک گٹٓڑی نے کش آيب أس کہب  :تى ييں عے کٌٕ اط گٹٓڑی کٕ ايک يب دٔ
جٓٹکٕں عے تٕڑ عکتب ہے ،اٌ ييں عے ہش ايک َے کٕشش کی يگش کٕئی ثٓی کبييبة َہ
ہٕ عکب ،اط َے نکڑيٕں کی گٹٓڑی کٕ کٕٓال أس اَہيں اپُے ثيٹٕں پش تمغيى کيب أس ہش
ايک کٕ ايک نکڑی دی جٕ اط َے ايک ہی جٓٹکے ييں تٕڑ دی تٕ اط َے کہب  :نکڑيبں
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جت اکٹٓی ہٕں تٕ ِٔ ٹٕٹُے عے اَکبس کشتی ہيں أس جت ِٔ ثکٓش جبئيں تٕ ايک ايک کش
کے ٹٕٹ جبتی ہے ۔
لشآٌ کشيى َے ہًبسے نئے ثہت ػًذِ يثبنيں ثيبٌ کی ہيں جٕ ثبہًی کبو کی تشغيت ديتی ہيں،
اط پش اثٓبستی ہے أس يہ ٔاػخ کشتی ہيں کہ ثڑے ثڑے يمبطذ کٕ دبطم کشَے ييں اط
کب کيب کشداس تٓب ،عيذَب اثشاہيى ػهيہ انغالو کٕ جت للا تؼبنی َے خبَہء کؼجہ کی تؼًيش کب
دکى ديب تٕ ِٔ اپُے ثيٹے اعًبػيم ػهيہ انغالو کے پبط گئے أس اعے کہب " :ثيشک للا َے
يجٓے ايک کبو کب دکى ديب ہے ،اط َے کہب  :تيشے سة َے تجٓے جٕ دکى ديب ہے اعے
پٕسا کشيں ،اَہٕں َے کہب  :أس تى ييشی يذد کشٔ گے ،اط َے کہب  :ييں آپ کی يذد کشٔں
گب ،آپ َے کہب  :للا َے يجٓے اط جگہ پش ايک گٓش تؼًيش کشَے کب دکى ديب ہے تٕ اط
ٔلت دَٕٔں َے يم کش اط گٓش کی ثُيبديں اٹٓبئيں ،اعًبػيم ػهيہ انغالو پتٓش نے کش آتے
تٓے أس اثشاہيى ػهيہ انغالو تؼًيش کشتے تٓے ،پظ دَٕٔں َے يم کش نٕگٕں کی ػجبدت
کے نئے عت عے پہهے ثُبئے گئے گٓش کی تؼًيش کيب ۔
لشآٌ کشيى َے اط ػظيى يُظش کٕ اط فشيبٌ انہی ييں ہًيشہ ہًيشہ کے نئے يذفٕظ کش ديب
س ُِّ ١ع ا ٌْ َع ٍِ" }ُُ ١
ہےَٚ { :إِ ْر ْ َ٠شفَ ُع إِ ْث َشا ِ٘ ُُ ١ا ٌْمَ َٛا ِع َذ ِِ َٓ ا ٌْ َج ِْ ١
ت َٚإِ ْ
س َّب ِعَ ًُ ١سثهَٕب تَمَجه ًْ ِِٕهب ِإٔههَ أ َ ْٔتَ اٌ ه
أس جت اثشاہيى أس اعًبػيم ػهيہًب انغالو خبَہء کؼجہ کی ثُيبديں اٹٓب سہے تٓے (تٕ دَٕٔں
دػب کش سہے تٓے) کہ اے ہًبسے سة ! تٕ ہى عے يہ لجٕل فشيب نے ،ثيشک تٕ خٕة عُُے
ٔاال خٕة جبَُے ٔاال ہے " ۔
عٕست انکہف کے اَذس رٔ انمشَيٍ کے ٔالؼہ ييں ہًبسا سة ہًبسے نئے ثبہًی جزثے کے
عبتٓ يم جم کش کبو کشَے أس ثبہًی تؼبٌٔ کی اػهی تشيٍ يثبل ثيبٌ کشتب ہے ،جت يہ ػبدل
ثبدشبِ ايک ايغی لٕو کے پبط پہُچب جغے ِٔ َہيں جبَتب أس َہ ہی ِٔ اعے جبَتے ہيں تٕ
اَہٕں َے آپ عے يذد ؽهت کی ،اط َے اط کی دسخٕاعت پش نجيک کہب أس أس اٌ پش يہ
الصو لشاس ديب کہ ِٔ اط کے عبتٓ تؼبٌٔ کشيں گے ،اط َے اَہيں کبو ييں ششيک کيب أس اٌ
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کی طالديتٕں کٕ ثشٔئے کبس اليب ِٔ ،عت اط ػظيى تؼًيش تک يتذذ تٓے جٕ اَہيں يبجٕج
ٔيبجٕج کی اريت عے يذفٕظ سکُٓے کب عجت تٓی ،اط ثبسے ييں للا کشيى اسشبد فشيبتب
ُْ َ٠ ْٚفمَ َُ ٙ
س هذ َْ َٚ ِٓ ٠ج َذ ِِ ْٓ دَُّ ِٙ ِٔٚب لَ ًِْ ٛب ََل َ٠ىَبد َ
 ْٛلَ ًَْ ٛل * لَبٌُٛا َ٠ب رَا
ہے َ { :حته ٝإِرَا ثَ ٍَ َػ َث ْ َٓ ١اٌ ه
سذ َ
عٍَ ٝأ َ ْْ تَجْ عَ ًَ ثَ ََْٕٕ ١ب
ض فَ ََٔ ًْ ٙجْ عَ ًُ ٌَهَ َخ ْش ًجب َ
ا ٌْمَ ْشَٔ ْ ِٓ ١إِ هْ َ٠أ ْ ُجَ ٛج ََِ ٚأ ْ ُجَ ٛج ُِ ْف ِ
ُ ْٚفِْ ٟاْل َ ْس ِ
سذًّا * لب َي َِب َِ هى ِّٕ ٟفَِ ِٗ ١س ِثَّ ٟخ ْ١ش فَأ َ ِع ُِٟٕٔٛ١ثِمُ هٛح أَجْ عَ ًْ ثَ ُْ َٕ١ى ُْ َٚثَ َْ ُْ ُٙ َٕ ١س ْد ًِب * آتُُ ِٟٔٛصثَ َش
َٚثَ َْ ُْ ُٙ َٕ١
عٍَ ْ ِٗ ١لِ ْط ًشا
بسا لَب َي آتُ ِٟٔٛأ ُ ْف ِش ْغ َ
ب ٜٚثَ ْ َٓ ١اٌ ه
ا ٌْ َحذِِ ٠ذ َحته ٝإِرَا َ
س َ
ص َذفَ ْ ِٓ ١لَب َي ا ْٔفُ ُخٛا َحته ٝإِرَا َجعٍََُٗ َٔ ً
س َ
ست َ َطبعُٛا ٌَُٗ َٔ ْمجًب} " اَہٕں َے کہب  :اے رٔانمشَيٍ ! ثيشک
طبعُٛا أ َ ْْ ْ َ٠ظ َُ ٙشَِ َٚ ُٖٚب ا ْ
* فَ َّب ا ْ
يبجٕج أس يبجٕج صييٍ ييں فغبد ثشپب کشتے ہيں تٕ کيب ہى آپ کے نئے اط ششؽ پش کچٓ
خشاج يمشس کش ديں کہ آپ ہًبسے أس اٌ کے دسييبٌ ايک ثهُذ ديٕاس ثُب ديں ۔ اط َے کہب :
يجٓے ييشے سة َے اط ثبسے ييں جٕ اختيبس ديب ہے ِٔ ثہتش ہے ،تى اپُی لٕت ٔؽبلت
عے ييشے يذد کشٔ ،ييں تًہبسے أس اٌ کے دسييبٌ ايک يؼجٕؽ ديٕاس ثُب دٔں گب ۔ تى
يجٓے نٕہے کے ثڑے ثڑے ٹکڑے ال دٔ ،يہبں تک کہ جت اط َے دَٕٔں چٕٹيٕں کے
دسييبٌ ثشاثش کش دی تٕ اط َے کہب  :اة پَٕٓکٕ ،يہبں تک کہ جت اط َے اط نٕہے کٕ
آگ ثُب ڈاال تٕ اط َے کہب  :ييشے پبط الؤ ييں اط پش پگٓال ہٕا تبَجب ڈانٕں گب ۔ پٓش اٌ (
يبجٕج أس يبجٕج ) ييں َہ اتُی ؽبلت تٓی کہ ِٔ اط پش چڑْ عکيں أس َہ اتُی لذست پب
عکے کہ اط ييں عٕسار کش ديں " ۔
کهيى للا يٕعی ػهيہ انغالو للا عے عٕال کشتے ہيں کہ ِٔ اط کے ثٓبئی ْبسٌٔ ػهيہ انغالو
کے رسيؼے اَہيں تمٕيت دے تبکہ ِٔ للا کی ؽشف عے عَٕپی جبَے ٔانی ريہ داسی ييں اٌ
کے يذدگبس ثبثت ہٕں ،اط ثبسے ييں للا کشيى عيذَب يٕعی ػهيہ انغالو کی صثبٌ پش اسشبد
سبِْٔ َ٠ * ٟفمَ ُٛٙا
س ِْش ٌِ ٟأ َ ِْ ِشَٚ * ٞاحْ ٍُ ًْ ُ
ة اش َْشحْ ٌَِ ٟ
ع ْم َذحً ِِ ْٓ ٌِ َ
صذ ِْسّ َ٠َٚ * ٞ
فشيبتب ہے { :لَب َي َس ّ ِ
بس َ
 ْٚأَ ِخ * ٟا ْ
ش ُذ ْد ثِ ِٗ أ َ ْص ِسَٚ * ٞأَش ِْش ْوُٗ فِ ٟأ َ ِْ ِش* ٞ
٠شا ِِ ْٓ أ َ ْ٘ ٍُِ َ٘ * ٟ
لَ َْٚ * ٌِٟ ٛاجْ عَ ًْ ٌِِ َٚ ٟص ً
١شا} " ( يٕعی ػهيہ انغالو َے ) ػشع
و ََْ ُٔ ٟ
١شا*إِٔههَ ُو ْٕتَ ثَِٕب ثَ ِص ً
١شا * َْ َٔٚزو َُشنَ َوثِ ً
س ِجّ َحهَ َوثِ ً
کی  :اے ييشے سة ييشے نئے ييشا عيُہ کشبدِ فشيب دے ۔ أس ييشے نئے ييشا کبو آعبٌ
5

فشيب دے ۔ أس ييشی صثبٌ کی گشِ کٕٓل دے ۔ کہ نٕگ ييشی ثبت عًجٓ عکيں ۔ أس ييشے
گٓش ٔانٕں ييں عے ييشا ايک ٔصيش ثُب دے ۔ ِٔ ييشا ثٓبئی ہبسٌٔ ہٕ ۔ اط کے رسيؼے
کًش ہًت يؼجٕؽ فشيب دے ۔ أس اعے ييشے کبو ييں ششيک ثُب دے تبکہ ہى کثشت
ييشے ِ
عے تيشی تغجيخ کيب کشيں ۔ أس ہى کثشت عے تيشا رکش کيب کشيں " ۔
ت ؽجيہ ييں غٕس ٔفکش کشتب ہے ِٔ َجی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص کی صَذگی ييں
اعی ؽشح جٕ شخض عيش ِ
اپُے طذبثہ کشاو کے عبتٓ ششکت ،ثبہًی کبو أس ثبہًی تؼبٌٔ کی سٔشٍ يثبنيں يالدظہ
کشتب ہے ،عيذَب ػثًبٌ ثٍ ػفبٌ سػی للا ػُہ فشيبتے ہيں  " :للا کی لغى ہى عفش ٔليبو ييں
سعٕل للا ملسو ہیلع ہللا یلص کے عبتٓ سہے ،آپ ػهيہ انظالح ٔانغالو کى أس صيبدِ چيض کے عبتٓ ہًبسے
ت خٕد اٌ
عبتٓ ہًذسدی کيب کشتے تٓے ،اعی ؽشح َجی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص تؼًيشی کبو ييں ثٓی ثزا ِ
کے عبتٓ ششکت کشتے تٓے ،أس اَہيں اجتًبػيت کٕ لبئى سکُٓے أس فشلہ ٔاسيت عے
يٕو خُذق کے ثبسے ييں ثشاء ثٍ ػبصة سػی للا ػُہ فشيبتے
ثچُے کی تؼهيى ديتے تٓےِ ،
ہيں کہ ييں َے غضِٔ ادضاة کے دَٕں ييں سعٕل للا ملسو ہیلع ہللا یلص کٕ اط دبل ييں يٹی اٹٓبتے ہٕئے
ديکٓب کہ يٹی َے آپ ػهيہ انظالح ٔانغالو کے پيٹ کی عفيذی کٕ چٓپب سکٓب ہے أس آپ
ػهيہ انظالح ٔانغالو فشيب سہے ہيں  " :اے للا ! اگش تٕ َہ ہٕتب تى ہى َہ ہذايت پبتےَ ،ہ
طذلہ کشتے أس َہ ًَبص پڑْتے ،اے للا ! ہًبسے عکٌٕ ٔاؽًيُبٌ ػطب فشيبيب أس اگش
ہًبسا دشًٍ عے يمبثهہ ہٕ تٕ ہًيں ثبثت لذو سکٓ ،ثيشک اَہٕں َے ہًبسے خالف ثغبٔت کی
ہے أس اَہٕں َے فتُہ پيذا کشَب چبہب ہے جظ کب ہى َے اَکبس کش ديب ہے " ۔
أس جت عيذَب عهًبٌ فبسعی سػی للا ػُہ َے تيٍ عٕ کٓجٕس کے پٕدے نگبَے کب اسادِ
کيب تبکہ ِٔ اٌ کے رسيؼے اپُے آپ کٕ غاليی عے آصاد کشائے تٕ سعٕل للا ملسو ہیلع ہللا یلص َے اپُے
طذبثہ کٕ فشيبيب  ( :اپُے ثٓبئی کی يذد کشٔ) ۔ عهًبٌ فبسعی فشيبتے ہيں  :اَہٕں َے
کٓجٕس کے پٕدٔں کے رسيؼے ييشی يذد کی ،ايک آديی تيظ کٓجٕس کے پٕدے نے کش آ
سہب ہے ،ايک ثيظ پٕدے نے کش آ سہب ہے ،ايک پُذسِ نے کش آ سہب ہے أس ايک اپُے
اعتطبػت کے يطبثك نے کش آ سہب ہے يہبں تک کے ييشے پبط تيٍ عٕ پٕدے جًغ ہٕ
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گئےَ ،جی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص َے يجٓے اٌ کے نئے صييٍ کٕٓدَے کب دکى ديب أس فشيبيب  " :جت اط
عے فبسؽ ہٕ جبؤ تٕ ييشے پبط آَب ،ييں اَہيں اپُے ہبتٕٓں عے سکٕٓں گب " ،اَہٕں َے
کہب  :ييں َے اٌ کے نئے صييٍ کٕٓدی أس ييشے عبتٓيٕں َے ييشی يذد کی يہبں تک کہ
جت ييں اط عے فبسؽ ہٕا تٕ ييں َے آ کش آپ ػهيہ انظالح ٔانغالو کٕ ثتبيب ،آپ ػهيہ
انظالح ٔانغالو ييشے عبتٓ اط ؽشف گئے ،أس ہى کٓجٕس کے پٕدے آپ ػهيہ انظالح
ت الذط عے اعے صييں ييں سکٓتے تٓے
ٔانغالو کے لشيت کشتے تٓے أس آپ اپُے دع ِ
"۔
َجی کشيى ملسو ہیلع ہللا یلص َے جت اشؼشی لجيهہ کے نٕگٕں کٕ ديکٓب کہ يشکم تشيٍ دبالت ييں ثٓی اٌ
کے تظشفبت أس أس اٌ کے کبيٕں ييں ثبہًی کبو کی سٔح اٌ پش غبنت ہے تٕ آپ ػهيہ
انظالح ٔانغالو َے اٌ کی تؼشيف کشتے ہٕئے فشيبيب  " :اشؼشی لجيهہ کے نٕگٕں کب جت
کغی جُگ ييں صا ِد ساِ ختى ہٕ جبئے يب شہش ييں اٌ کے اہ ِم خبَہ کب کٓبَب کى پڑ جبئے تٕ
عبيبٌ خٕسد َٕٔشت کٕ ايک کپڑے ييں جًغ کشيں گے أس پٓش اعے آپظ
ِٔ اپُے پبط
ِ
ييں ايک ثشتٍ کے رسيؼے ثشاثش ثشاثش تمغيى کش نيں گے ،پظ ِٔ يجٓ عے ہيں أس ييں اٌ
عے ہٕں " ۔
ثشادساْ اسالَ!
ِ
جظ ثبہًی کبو کے نئے ہى جذ ٔجہذ کش سہے ہيں اط عے يشاد ِٔ کبو ہے جٕ يهکی تؼًيش
کب عجت ثُتب ہے ،تخشيت کبسی َہيں کشتب ،نٕگٕں کٕ يتذذ کشتب ہے ،اَہيں فشلہ ٔاسيت ييں
تمغيى کشتب ہے ،أس ِٔ يب تٕ يؼبششے کے افشاد کے دسييبٌ ثبہًی کفبنت جيغی ششػی
ثُيبدٔں پش لبئى ہٕتب ہے يہبں اٌ ييں کٕئی ثٕٓکب أس ػشٔست يُذ شخض َظش َہيں آتب ،يب
ِٔ ػهًبء کی ػهًی تذميمبت ييں اٌ کے ثبہًی تؼبٌٔ أس ؽبنجؼهًٕں کی تؼهيًی أس ػًهی
دسيبفتٕں ييں اٌ کے ثبہًی تؼبٌٔ پش لبئى ہٕتب ہے يب پٓش ِٔ تًبو شؼجٕں ييں يهکی تؼًيش
ٔتشلی کے نئے لٕيی ثُيبدٔں پش لبئى ہٕتب ہے ۔
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اط عے يشاد ِٔ کبو َہيں ہے جٕ ايغے تخشيت کبسی کی دػٕت پش لبئى ہٕ جٕ نٕگٕں کٕ
لتم ،تخشيت کبسی ،خٌٕ ثہبَے پش جًغ کشتی ہے أس ٔؽُٕں کٕ تجبِ کشَے أس اٌ کٕ
کًضٔس کشَے کی کٕشش کشتی ہے ۔
جظ ثبہًی کبو کی ہى دػٕت دے سہے ہيں اط عےيشاد ِٔ تؼًيشی کبو ہے جٕ ديٍ يب ٔؽٍ
يب اَغبَيت کی ثہتشی کے نئے ہٕ کيَٕکہ يہ چيضيں الصو ٔيهضٔو ہيں جٕ ايک دٔعشے عے
جذا َہيں ہٕتيں ،آج ہى کظ لذس ػشٔست ہے کہ ہى اط جزثہ کٕ اپُے أالد کے دنٕں ييں
ؽشص ديبت ييں تجذيم کشيں جظ کے يطبثك ِٔ صَذگی گضاسيں
پختہ کشيں أس اعے ايک
ِ
أس ايک ہی يؼبششے کے افشاد کے دسييبٌ ثبہًی يذجت ٔيٕدت کی فؼب لبئى ہٕ أس ہى ہش
شبيبٌ شبٌ ہٕ ۔
شؼجے ييں اپُی ايت کٕ اط يمبو تک نے کش جبئيں جٕ اط کے
ِ
ػبنى اعاليى کے دسييبٌ ثبہًی کبو کی
أس ہى اط ثبت کی يميٍ دہبَی کشاتے ہيں کہ جت
ِ
سٔح غبنت ہٕ گی تٕ ِٔ ايغے ايغے کبو عشاَجبو دے گی جغے دٔعشے نٕگ َب يًكٍ
دٔس دبػش ييں ٔالغ دبل ،تجشثہ أس يشبہذِ اط کی
عًجٓتے سہے ہَٕگے ،يبػی أس ِ
ثہتشيٍ دنيم ہے ۔
اے ہللا ! ہّ١ں اعٍ ٝاخالق اٚس ثبہًی کبَ کشٔے و ٝتٛف١ك عطب فشِبئے۔ آِٓ١
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