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ہیبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ رھگ اور اینپ زدنیگ ںیم امتم ولوگں ےک ےئل رتہبنی ومنہن ہ

آپ وک رشح ہ ہق رپ زبریگ اور ربرتی اطع یک ،ےنپ یبن دمحم یلص اہلل  ہیلع وملس وک اسری ولخماہلل اعتیل ےن ا

دصر اطع ایک ، آپ یک اشن اورآپ ےک ذرک وک دنلب ایک اور آپ یک رشبی امکل یک امتم رت افصت ےس ونازا ، آپ اک ہ

دنلب اور آپ اک ہ ہزایدہ ہ ہاالخق بس ےس زایدہ اکلم ، آپ اک دل واجن  بس ےس زایدہ اپزیکہ ، آپ یک رکف بس ےسہ

: ہااھچ اھت ، قح ابترک و اعتزایدہ ہ ہاعمہلم بس ےس ہ اور کشیب آپ ہ" ہ{َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ }یل ےن اراشد رفامای 

ہ۔ "میظع ااشلن قلخ ےک امکل ںیہ

رکےن واال صخش داتھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہاور دترب ہیبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک زدنیگ ںیم وغرورکف ہ

، اراشد ابری ہ ہےئلہ ہہیلع وملس تقیقح ںیم  اسری ااسنتین ےکہ : ہرتہبنی ومنہن ںیہ   َرُسولِ   ِفي   َلُكم    َكانَ   َلَقد  } ہےہ 

َوة    ّللاَِّ  ُجو  َكانَ   ِلَمن    َحَسَنة    ُأس  مَ   ّللاََّ   َير  ِخرَ   َوال َيو  یک  ہ"ہ ہ{ہَكِثيًرا  ّللاََّ   َوَذَكرَ   اْل   ( ا ہلل  کشیب اہمترے ےئل روسل 

ہن اس ےک ےئل وج اہلل  ےسےنلم اور روز آرخت ےک آےن یک ادیم راتھک ےہ ہزدنیگ ( ںیم رتہبنی ومنہن ےہ  ۔ ہی ومن

مت آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک رتہبنی وشرہ ، رتہبنی ابپ اور رتہبنی انان اپؤ ۔ ہ ہ"اور رثکت ےس اہلل وک اید رکات ےہ

 ہےگ ، ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک یہ رفامن ےہ ہک : " مت ںیم ےس رتہب وہ ےہ وج اےنپ رھگ واولں ےک ےئل رتہب 

ہ، اور ںیم اےنپ رھگ واولں ےک ےئل مت بس ےس رتہب وہں "۔ ہےہ 

ہک درج ذلی وطسر ںیم مہ رھگ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک االخق اور اےنپ الہ ہینتک ایپری ابت ےہ ہ

، دیسہ دخہجی ریض اہلل اہنع آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہ اخہن ےک اسھت آپ  ےک نسح ولسک ےس آاگہ وہں ےگ 

، ہ و اواصف ایبن رکےت وہےئ رفامیت ںیہ ہک " آپ ہلص ریمح رکےت ںیہ  اک وبھج ہےک االخق  ااھٹےت ہزمکوروں  



اور راہ قح ںیم شیپ آےن وایل الکشمت ںیم دمد ہںیہ  ، ، انداروں ےک ےئل امکےت ںیہ ، امہمن ونازی رکےت ںیہ 

اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس یھب دیسہ دخہجی ےک واصل ےک دعب یھب ان ےک اسھت واف رکےت ںیہ ، ۔ ہ"رکےت ںیہ ہ

آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس ڑھکے وہ رک اس ہ ہاکی وبڑیھ وعرت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک زایرت ےک ےئلہ

یک زعت و رکتمی رکےت ، اور بج دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اس زعت و رکتمی  اک ببس وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہ

امےن ںیم امہرے اپس آای رکیت یھت ، اور رپاےن دور ےک اقلعتت وک وحلمظ ہیلع وملس ےن رفامای : " ہی دخہجی ےک ز

، اور آپ  یلص ہاخرط رانھک نینم دیسہ دخہجی ریض اہلل اہنع ےک ابرے ہاہلل ہیلع وملس ام املہ اامین اک ہصح ےہ " 

وہ اس وتق ھجم رپ اامین الںیئ ہ  ، " اہلل اعتیل ےن ےھجم اس ےس رتہب ویبی اطع ںیہن یک  ںیم رفامای رکےت ےھت ہک 

ولوگں ےن ےھجم الٹھجای ، اور اس وتق اےنپ بج ولوگں ےن ریما ااکنر ایک ، اور اس وتق ریمی دصتقی یک بج ہ

امل ےس ریمی دوجلیئ یک بج  ولوگں ےن ےھجم رہ زیچ ےس رحموم رک دای ، اوراہلل اعتیل ےن ےھجم اس ےس اوالد اطع ہ

ہرفامیئ "۔ ہ

ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع وملس رھگولی اعمالمت ںیم اےنپ رھگ واولں یک دمد رکےت  ، اور ان ےک اسھت ہ

ےت ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک " آپ یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ ڑپکوں وک وخد ویپدن اگلےت ، ہاعتون رکہ

، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع ہ"ںیم رکےت ںیہ ہ ہوںہاینپ وجیت وک وخد ویپدن اگلےت اور رہ وہ اکم رکےت وج رمد اےنپ رھگ

: ہ ہوت ہ ایک رکےت ںیہ ؟ےس وپاھچ ایگ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس رھگ ںیمہ اےنپ الہ اخہن یک ہاوہنں ےن وجاب دای 

دختم ںیم صموف رےتہ ںیہ ، اور بج امنز اک وتق وہات ےہ وت ووض رفام رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل اجےت ہ

ںیہ ، ہکلب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اےنپ الہ اخہن ےک ےئل اکی وتق نیعتم رکےک ہشیمہ ان وک وخش رےنھک 

اشہ دنم رےتہ ، اس یک اکی اثمل ہی ےہ ہک بج رات وہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع وملس یھبک یھبک دیسہ ہےک وخ

ہاعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اسھت ریس رپ لکن اجےت اور ان ےک اسھت ابںیت ۔ہ



و رکتمی  ہ اور زعت  آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک ویٹیبں وک یھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک نسح ولسک 

ےس ظح وارف بیصن اھت ،  آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک یٹیب افہمط بج آپ ےک اپس رشتفی الںیت وت آپ یلص اہلل ہ

اور اںیہن اینپ ہگج رپ اھٹبےت ، اور بج ہ ہہیلع وملس ان ےک ےئل ڑھکے وہ اجےت ، ان ےک اہھت وک ڑکپ رک  وبہس ےتیل 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ان ےک اہں رشتفی ےل اجےت وت وہ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےک ےئل ڑھکی وہ اجںیت ،   ہ

دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع آپ ےک اہھت وک ڑکپ رک وبہس ںیتیل ، اور  آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک اینپ ہگج رپ اھٹبںیت ، ہ

اہلل اہنع ہرفامیت ہ اہلل ہیلع وملس ےک اپس یھٹیب وہیئ ںیھت ہک افہمط ریض  ازواج رہطمات آپ یلص  ںیہ ہک مہ 

سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع ہرشتفی الںیئ ، ان یک اچل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس یک اچل ےک ابلکل اشمہب یھت ، 

، ہ ہوملس ےن ان وک آےت وہےئ داھکی وت ان اک اابقتسل رکےت وہےئ رفامایہ : ریمی ایپری یٹیب ! آپ وک وخش آدمدی 

ہاور رھپ ان وک اےنپ ولہپ ںیم اھٹب ایل ۔ ہ

ہربادران االسم !ہ

یبن رکمی یلص اہلل  ہیلع وملس اےنپ وناوسں ےک ےئل رتہبنی انان ےھت ، آپ ان ےک زعت و رکتمی رکےت ، ہ 

 وملس  ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلعےت ، ان رپ تقفش رکےت ، اکی دہعف ہان ےک اسھت دل یگل رکہ

اور  ہ ہک آپ ےن نسح و نیسح ریض اہلل امہنع وک رسخ وجڑوں ںیم وبلمس آےت وہےئ داھکی وہ یھبک رگےت ںیہ 

یھبک ڑھکے وہےت ںیہ ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ربنم ےس ارت رک ان ےک اپس آےئ ، ان وک اینپ وگد ںیم ایل اور 

رشتفی الےئ ، اکی دہعف  یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن داھکی ہک دیسان نیسح ریض  ہان وک ااھٹ رک ربنم رپ دوابرہ

 ہ

ے

دوونں ابزو الیھپ دی  ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اےنپ  اہلل ہنع راےتس ںیم وچبں ےک اسھت لیھک رےہ ںیہ 

اسھت دل یگل رکےت ہ ہنکیل دیسان نیسح ریض اہلل ہنع ادرھ ادرھ دوڑےن ےگل ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ان ےک

وبہس ایل ، اور رفامای : " نیسح ھجم ےس ےہ اور ںیم نیسح ےس وہں ،  ہکت ہک آپ ےن ان وک ڑکپ  رک ان اک ںیہ اہیں

ہسج ےن نیسح ےس تبحم یک اہلل اس ےس تبحم رکے اگ "۔ ہ



ہم ریض اہلل ہاکی دن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت ہک آپ یک ونایس دیسہ اام

اےنپ ہ وک  ان  وت  امنز ںیم ایقم ےک ےئل ڑھکے وہےت  وملس بج  اہلل ہیلع  ، آپ یلص  آںیئ  اپس  آپ ےک  اہنع 

آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہ ہاہوھتں ںیم ااھٹ ےتیل ، اور بج دجسے ںیم اجےت وت ان وک زنیم رپ اھٹب دےتی ، ایس رطح ہ

دل یگل ایک رکےت ےھت اور اںیہن   ابر ابر اکپرےت ےھت ہک اے ہاینپ زوہج دیسہ ام ہملس ریض اہلل اہنع یک یٹیب ےس ہ

ہزبنی ! اے زبنی !۔ ہ

آج ںیمہ ینتک ادش رضورت ےہ ہک مہ اینپ زدنیگ ےک امتم رت اعمالمت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع وملس یک ہ

ہ رکمی ، ہادتقاء اور ریپوی رکںی ، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ولوگں ےک اسھت بس ےس زایدہ رمیح ، بس ےس زاید

بس ےس زایدہ ےچس اور بس ےس زایدہ دعل رکےن واےل ےھت ، اور ہی ادتقاء اور ریپوی آپ یلص اہلل ہیلع وملس ہ

اراشد ابری ہ : ہےس تبحم یک دلیل ےہ ویکہکن  ُتم    ِإن    ُقل  }ےہ  ُكمُ   َفاتَِّبُعوِني  ّللاََّ   ُتِحبُّونَ   ُكن  ِبب   َلُكم    َوَيغ ِفر    ّللاَُّ   ُيح 

) اے بیبح !( آپ رفامےیئ ہک ارگ مت اہلل ےس تبحم رکےت وہ وت ریمی ریپوی رکو ہ" {ہَرِحيم    َغُفور    َوّللاَُّ   ُذُنوَبُكم  

اہلل مت ےس تبحم رکےن ےگل اگ اور اہمترے ےئل اہمترے انگہ شخب دے اگ اور اہلل ڑبا ےنشخب واال رمح رکےن واال ہ

ہ۔ ہ"ےہ 

ہ ہ اہلل ہیلع وملس یک اےھچ رطےقی ےس ریپوی رکےن یک وتقیف اطع رفام ۔ہاے اہلل ! ںیمہ اےنپ یبن یلصہ
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ہآم

ہ

ہ


