
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولوگں یک  "اےھچ  رضحت یلعؑ رفامےت ںیہ: 

اںیھن اید  ےہ ہک  انھک راکی وخیب ہی یھب وہیت 

ںیہ۔"ںیہن ڑپات یہ رےتہ  ( وہ اید   )ہکلب

ؑایھچ ابںیت

ؑ

مشش یب ردشہنہعلیدیسہ  ؑ،امجتع 

 ۔ ان رک اکم اےھچ ںیمہ  اچےیہ

 دب ےس دورسوں ںیمہ   اچےیہ۔ آان شیپ ےس ا

 ۔ اچےیہ ین رک ابعدت یک دخا ںیمہ 

  اطتع یک دخا ںیمہ ےہ ڑبا ےس بس دخا ےیہ ین رک ا  ۔اچ

  ۔امن دن رہ ںیمہ  ز  ڑپانھ اچےیہ

  ۔  ںیمہ  روز رقآن ڑپانھ اچےیہ 

 ۔ دمد رک ین اچےیہ   ںیمہ رغوبیں یک 

  ۔  دخا یہ ےہ وج بس ھچک رک اتکس ےہ 

  ۔ ایدخا ےن مہ بس وک انب  ےہ 

  ۔ ایدخا ےن مہ بس وک املسمن انب  ےہ 

  ور ںیمہ ایک ادیپ  اےھچ رھگ ںیمںیمہ پ ام اےھچ ےہ ا ں اب

۔  اطع رف امےئ 

 ن وتمعنں رپ  ںیمہ دا رک ان اچ ا ؑےئ۔دخا اک رکش ا

 

ؑدخا یک اشن

ؑ

مشش یب،افہمط موثلک ؑامجتع 

ےن ؑ ۔اس اسیج رمح رک دخا تہب رمح رکےن واال ےہ

وکیئ ںیہن ںیمہ ںیتمعن اطع یک ںیہ۔ واال  ۔ دخا ےن  ےن ےہ اس 

انب ور رات  اس ےن وجیھبےئدن ا ہ ۔  و زیچ انبیئ ےہ   یکاکم  

اان وپ انھچ اچیتہ وہں ایک  آپ اکی  ل  کی وسا ےک ےہ۔ںیم ا ر 

دںی ےگ ب  آپ وجا ڑ ےتکس ںیہ؟ وک وج یئ:داےن داےن   ںیہن۔وک

ہ  اینت ےہ ہک و دخا یک اشن و دقرت  ں وحملںیہن وجڑ اتکس ےہ۔

رت میظع ےہ۔دخ دق م رک اتکس ےہ اس یک اشن و  یک  ںیم رہ اک ا 

مہ رک ےتکس ںیہن اسح بںیتمعن اینت زایدہ ںیہ ہک سج اک مہ  ۔ےسج 

یھب امشر  وتمعنں اک ںیہن ےتکس۔ایس رطح مہ  دخا یکاتروں وک نگ 

۔ ےتکس ؑںیہن رک 

ؑہبلط واطابلت ےک رصتخم اضمنیم

ردو  اتکتب اک اکم  اامسرٹ وفن ےک ذرےعی ؑیہ ااجنم دای ےن ومضمن اگنر ابلطا

ردوےک یمیلعتا ت یک  دیگ شیپ رتف ہبلط و اطابل ور اکررک سا    اکاکع
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 اچھی بات

ےن  ؑکش یک دکمی دصویں رپا

ےہ۔  قلعت وکیھب وھکالھک رکدیتی 

ور ابپ یک ؑاتیمہ امں ا

 

ؑیب، امجتع مشش اسرا ادمح 

 ابپ یک ںیمہ ےیہ امں   ۔دمد رکان اچ

 ہ تہب ذ ےیل اقلب انبےن ےک ںیمہ رکےت تنحم ہدایو  

ؑ۔ںیہ

 دبزیمت ںیمہ ابپ ےس  ےیہ رکین ابلکل ںیہن یامں   اچ

ؑ۔ایآپ وک ابت رکان اھکس اوہنں ےن یہ تم وھبںیل

 ےیل رکےن ےک نایب فیرعت امں ابپ یک امہرے 

روں اافلظ یھب ۔ زہا ےہ ؑمک 

 پ امہرا اہسرا ںیہ امں وکیئ اب ر  ںیم تبیصم بج مہ  رگاتف

ہ  وہےت ںیہ ںیہ یرامہوت و ؑ۔دمد رک ےت 

 ںیہ ضعب ے وہ اجےت  اےنپ وادل ےچب بج ڑب ہ  وک  نیو

ور اںیھن ںیہ وبھج ھجمس ےت وڈل ا ا ل وہم ںیم جیا  ڈا

۔ ۔وج ہکںیہدےتی  ےہ ؑتہب طلغ 

 ف وہاجےت ںیہاےنت رصم مہ ہی مہ  یک اےنپ اکم ںیم و

ےہ  ل اجےت ںیہوھب وبڑے وہں ر ابپ  ہک امہرے امں 

ؑ۔ںیہ

 ابپ ےس ز یھب وکیئ لکل  رایپ دہایآپ وک آپ ےک امں  اب

۔ ںیہن ے اتکس   د

ؑاثمیل اطبل ملع

ؑ

تع مشش ،افہمطزرہا ؑیبامج

 ملع ےننب ےک ےیل کیا اطبل  رک  زبروگں یک ااھچ  زعت 

ؑ ۔ےیہ اچین

 اچےیہ ؑ۔ اانپ اکم وتق رپ رک ان 

 ور اس یک ااتسد یک ؑ۔ اچےیہ رکین یوریپ زعت ا

 ؑ۔ اچےیہ دمد رک ین بس یک

 وچ ےک ابرے ںیم یسک ؑ۔ربا تم وس 

  اچےیہ ایھچہشیمہ ؑ۔ وسچ رانھک 

 ر صخش اننب اچےیہذ ںیمہ ؑ۔ ہم دا

 ؑ۔ اہبدر اننب اچےیہ ںیمہ

 وخش رک ان اچےیہ ہشیمہ ؑ ۔بس وک 

 ۔اچےیہ ابت رک ین بس ےس ایھچ 

ؑ

ےچس دوتسامں ابپ   

 

ے ہجیدخ ،امجتع متفہ ا افہمط   

اےھچ ںیہ ےریمؑ پ تہب  ریمامں اب ں  ے۔ ام

رکےت ںیہ تبحم  ھجم ےس  ںیم ےاباب ریم ے۔ریمابپ   اکم 

اسھت د ابپ امہرے ںیہ ےتیتہب  دوتس وہےت اےھچ ۔امں 

 نی۔وادلےیہےس بس ھچک اتبان اچ نیاےنپ وادل ۔ںیمہںیہ

ںیہ ںیم شرپور یامہر یئ نی۔وادلزتمح ااھٹ ےت   وک وک

ن اچےیہ ینید ںیہن فیلکت ور ا ؑ۔اچےیہ ینس ابترہ  یک ا

ؑےک افدئے لیھک

ؑ

دلنی اعمذ،امجتع متفہ  دمحم رفظم ا

ن  لیھک۔امہ ہصح ےہ کیاک ا زدنیگ لیھکؑ ےس ااسن

اس وت ےہبج ااسنن حبص ااتھٹ  ےک ےیل ےنلیھک ۔تحص دنم راتہ ےہ

ےہ   اتلیھکوج ااسنن تہب۔ےہ ادا وہ اجیت امنز رجف یھب اہبےن ےس یک

ہاےس ور  یرضور  اچےیہ ہک و لک  ےئ۔ا اھکانمبس ذغ ا آج 

ور اس  ےنلیھک ولوگں ںیم ےہ  وہج یکاک وشق تہب مک رظن آراہ ےہ ا

 ۔ٹ وفن ےہ راامس

ؑوفسک اہیئ اوکسل

ؑ

ےامجتع ،محؑمد رفاحن رفعج ا  متفہ 

 ۔اوکسل ےہیئ اوکسل اک انم وفسک اہ ریمےؑ

ارگ مہ ںیہن ڑپ ںیھ وک ڑپانھ تہب رضوری ےہ،  ےگ وت مہ 

 ارگ مہ ںیہن ڑپںیھ ےگ وت مہ ۔اجب ںیہن ےلم یگ ایھچ

ںیہنرت زدنیگ ںیم رک ےتکسیق  اتسد یک ّزع۔  وک  ؑا  ینمہ   ت رک 

ےیہ اےھچ ںیمہ ۔ےیہاچ  مہ تہب  وخش ۔دوتس انبان اچ 

ڑپانھ بیصن یئوفسک اہ تمسق ںیہ ہک ںیمہ  ۔وہا اوکسل ںیم 

۔ ےیہ دا رکان اچ  ؑمہ وک اہلل اک رکش ا

 

اوکسل ےک ونسٹ اس اک اشمدہہ  ور وشتقی ےک ےئل ںیہ۔ابلطء  اضےف ا اطابلت یک ولعمامت ںیم ا ےک ہبلط و  وفسک اہیئ اوکسل  الطاعت   ۔ ہی ا ےگ  وبرڈ ای رھپ اوکسل یک وبی اسٹیئ  رپ رکںیکس 

ہبنش اکی ء2018ڈربمس 19ؑ ن " ربوز اہچر ردو،دنہ تسشن ونعبا وفن ےک ذرےعی مہ ےسیک ا ور وگلت زابن اک اامسرٹ  ی ا

ور رتوجی  ظفحت  ےتکس ںیہ ؟ا رپوتسں ےن رشتک رف وہیئ سج ںیم ہبلط و اطابلت ا"دقعنمرک ن ےک رس یئ۔ور ا وایلےئ ابلط ام اچںیہ ارگ ا

۔ آاتکس ےہ ؑوتدوابرہ اس  تسشن اک   ااقعند لمع ںیم 

راافشلء ںیم ؑوفسک اہیئ اوکسل دا

ور وگلت زابن"  ردو،دنہی ا ور  اک ظفحت  اامسرٹ وفن ےک ذرےعی مہ ےسیک ا ا

ن رکےتکس ںیہ ؟رتوجی  ؑاکی تسشن اک ااقعند" ےک زری ونعا


