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راکن  اامین ےک ا

ور وبضمط وہات ےہ ۔دیقعہ ايك     ا اینبدی رحمک وہات ےہ سج   درالص وہ ےچس املسمن اک دیقعہ اہن تی ہتخپ 

اک  ہش أتمرث وہات ےہ۔ ےس زدنیگ  تک ولمع رپ ااھبریت رہ وگ ن وک رح وج ااسن یت ےہ  ور اےس   ہی دیقعہ یک اط تق وہ ا

ےہ ۔ ں ریتھک  ں دوا دیقع رہ دم روا  وراب ایس حیحص  ا ا  ا ءایو و را   ت ہ یلان ٰ  ےک ا ے ا ور تفرک   ا ا میل  ہ یک 

رگوہ ںیہ۔ ےک دو  ن  ےک وحاہل ےس ااسن اقمئ رفامای۔دیقعہ  یح اک ہلسلس  وج  وو  ےک وکسن الہپ وہ  حیحص دیقعہ اایتخر رک

ور ادبی وتمعنں ےک دقح ا ورآرخت ںیم یھب ات ہ یک  رےت ںیہ ا ر وہےت ںیہ۔اانیمطن یک زدنیگ اس داین ںیم زگا  ا

ور آ ا د وہےت ںیہ  ںیم یھب اناکم و انرما ےک داین  طلغ دیقعہ اایتخر رک ہ وج  ا و ںیم یھب ذعاب ایہٰل ےک دورس رخت 

دیقعہ اک  قحتسم یک ذات ابمرک ےہ سج ےس  ی یلص ات ہ ہیلع وملس 

ٰ مصطف

رہھٹےت ںیہ۔ہی رصف روسل ارکم دمحم 

یتکس ےہ ۔آپ یلص  ور تفرک  احلص وہ  ا ےک ہلمج حیحص مہف  ےنم حیحص دیقعہ  ں ےک اس ا  ااسنون یہ  ت ہ ہیلع وملس  ا

ںیہ  ہ ہی  ور و ےہ ا رگ رفامای  وک ااج ن ابت ہ ۔ :وگوشں  ن ۔ اامی ےک رفوتشں رپ اامی ت ہ  ن ۔ ا ں رپ اامی ت ہ یک اوب   ات ہ ا

ن ۔  رپ ےک روسولں  ن ۔آرخت رپ اامی ن ۔ اامی یط  دقتری رپ اامی وج وبضم ن اینبدوں رپ  مج ایگ،اامین یک ا  ےس 

ور ہمہ دم اس یک تحص یک  ایئ کت ااتر ایل،زدنیگ رھباس ےک اقتوضں رپ لمع ریپا راہ ا تقیقح وک دل ںیم رہگ ایکس 

ا  رشک یک ای اس  ںیم یھب اکلہم رگناین رکات راہ وت وگ ورںیم ٰ  ند ۔داین ںیم یھب ماداکم راہ ا ت احلص رک ت ےس اح 

ر رہھٹے اگ۔رہ احل وا ںیم حیحص دیقعہ رپ ابثت دقیم ایک رکہمش داھک یت یھت آےیئ اس واہعق  ات ہ یک وتمعنں اک زسا

اےلگ زاما  ںیم اکی اجرب و اظمل ابدماہ اھت۔اس ےک ربکت اک ہی اعمل اھت ہک اس ا   :ںیم الم ہظح رف امےیئ ےتہک ںیہ 

رگ واہتسب اھت۔ اجدو اکی وبڑاھ  ےس  ےک در ابر  اھک اھت۔اس  ا یئ اک دوعٰی رک ر ابد ما ہ ےس دن اجد  اکی دخ رگ ا   و 

رنہ وضحر ! اہجں انپہ :اہک ہی  اک  اج دو  ں ہک  ا اچاتہ ےہ ۔ںیم اچاتہ وہ لگ وہ غ  یگ اک رچا وہ اکچ وہں اب زدن ںیم وبڑاھ 

اھکس وکسں ۔  ےک درابر ںیم ریمے دعب یھب ابیق رےہ۔ےھجم وکیئ وہ اہنر ڑلاک رفامہ رک دںی ات ہک ںیم اےس اانپ رنہ 

رگ ےک رھگ یک  ابدماہ وک ہی راےئ دنسپ رگ ےک اسھت رک دای۔اجدو ےک وک اجدو  ور وہ اہنر ڑل ا اکی ذنیہ  آیئ۔اس ا  

ر وبڑاھ اکی ابعدت زگا اس ںیم  اج رھگ ڑپات اھت ۔ ںیم اکی رگ درھ ےس   راہ  اھت ۔اکی دن ڑلاک ا رابہ راتہ 
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یھچ ںیگل۔اب ڑلاک روز اج اھٹیب ۔اس یک ابںیت ںینس ڑبی ا ےک اپس  ےک اپس ےنھٹیب  رابہ  زگرےت وہےئ رابہ 

۔ریخو رش یک  اھکس ات اس ےس قلعتم ابںیت  ور  ا درھ رابہ اےس وتدیح،اامین  اجدو اھکساتا اےس  اگل۔ادرھ اجدو رگ 

ںیم رباپ ےک دل  ںیم اکی وخانفک دردنہ وہ یئگ۔  شکمشک ڑلےک  ےک اگؤں  آ اسھگ ۔اگؤں واےل    اکی دن ڑلےک 

ےک ےک دل ںیم ںیم دنب وہ ےئگ ۔ڑل ےک امرے رھگوں  ےہ ای ڈر  اک ہک رابہ حیحص  ا اھ قو ع ےہ ہی اج ےن   آای ہک 

رگ ؟ اکی رھتپ ااھٹ اجدو  ے ات ہ  ایاس ا   اع یک ہک ا ہی د ور ات ہ یلان ٰ ےس  رھتپ ےس اس   ا رگ رابہ اچس ےہ وت اس  ا

ا  آ رک ےک  ک وہ ایگ ۔ڑل ان دردنہ الہ اک رک وک امرا ۔ات ہ  ےس دردنہ  رھتپ  ے ۔ہی ہہک رک  دنہ وک الہک رکد  رابہ وک در

عض ےک دعب   اسرا ھ ایگ ۔اخرط وتا ہبت اس یک اگنہ ںیم ڑب اک اقمم و رم ور ڑلےک  ا امرجاانسای۔رابہ ڑبا وخش وہا 

ے رمے ےٹیب :رابہ وگای وہا  وھتں ےس ڑبی ڑبی اشناینں اظرہ رف امےئ اگ ! ا الضف ےہ ۔ات ہ رتے اہ وت ھجم ےس 

اک ااحتمن یھب ےل اگ ۔ ور ریتے اامین    تحیص رکےت وہےئ اہک ہک  یس رپ رہ زگ اظرہ  ہ رکان ہک رابہ ا  اےس ا

اگ ۔ ے  ا د ابدماہ ڑبی زس وہ ایگ وت  وک ولعمم  رگ  یس  ا میل دی ےہ ۔ا ن یک  ور اامی ا دیح  ا  ےھجت وت اک ات ہ  ںیم  اب ڑل

اگل ۔ وک ا اھ رکا   ں  مکح ےس رموضی ں رپ اہھت ریھپات   ےک  ۔دیپایشئ ےگنچ   ےلھب  وہ  وک ڑویھ اس  وہ اجےت  انانیب 

رکا تم  ےک ذرہعی آھکن واےل وہ اجےت ۔ابد ماہ ےک درابر ںیم اکی درابری انانیب اھت بج اس ا  ڑلےک یک ہی 

ور اہک ہک ہی اسری دوتل ںیم ھجت وک داتی  احتفئ ےل رک ڑلےک ےک اپس اح رض وہا ا ور  ا ینس وت ےب امشر یتمیق دہےیئ 

ںیم انیبیئ  افش ںیہن داتی وہں رشبط ہی ہک وت ریمی آوھکنں  ای ہک ںیم  ا  اس درابری وک وجاب د ۔ڑلےک  ولاٹ دے 

ؤ وت ںیم اس ےس داع رکات وہں ًانیقیوہ افش دے اگ ۔   ابد ماہ وہں اہں ات ہ افش داتی ےہ ۔ارگ مت اس رپاامی ن ےل آ

ر  درابری ا   ےک ہ ا اھ وہ ایگ۔دورسے دن بج  ایک ۔ڑلےک ا  ات ہ رپ اامین اک ارقا ور و ماہ داع یک ا درابری ابد

ابدماہ وک ڑبا ربو وہاوت  ر :وپ  اھ   ااھبنچ وہا  ےک رو  ن اک ارقا ہکن اامی ںیم روینش ےسیک آیئگ؟دراب ری وچ ں  ی آوھکن ریت

ای  ا ے وجاب د اھت اس  ہ یھب :رک اکچ  اہک ہک ریمے العو ا   انب دای۔ابدماہ  ا  ےھجم انیب  ا رب ریمے رب  وکیئ ریت

ور آپ اکرب ات ہ یلان ٰ ےہ ۔وجاب نس رک ابدماہ ڑبا انبضغک  ا اانیمطن ےس اہک ہک ریما  ےہ؟درابری ا  اہنتی 

ا  ںیگل ںیتی دی اج ذ دیق رکایل ایگ ۔ڑبی ا وک  مکح ےس درابری  ابدماہ ےک  اک ہ وہا ۔ ےک  ا  ڑل  ابرخرخ اس 

جاتب ا  وف ےک وک رگاتفر رکا  ےک ا ے ابدماہ  ی زساںیئ  روا ہ دای۔ڑل رکدی۔ڑلاک رگاتفر رک ایل ایگ اےس یھب ڑب
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رابہ یھب درابر ںیم احرض ایک ایگ ۔ابد ماہ ا  رابہ ےس اہک ہک  دی ںیئگ ۔ٰیتح ہک اس ا  رابہ اک ہ اتب دای 

ؤ نکیل رابہ ا  ااکنر رک دای ۔ابدماہ ا  ےڑکے اےنپ دنی ےس رھپ اج اےس آرے ےس  ری رک دو   

ا ماہ ےک دےیئ۔درابری رک یھب ابد ای ۔اےس  ا  یھب ااکنر رک د ای ایگ ۔اس  مکح د ا  اک  وک یھب اےنپ دنی ےس رھپ اج

اک مکح دای  رھپ اجا   ور اےس یھب دنی ےس  ا ای ایگ  ےک وک الب یھب ااکنر  ایگ ۔ مکح ےس  ری ڈاال ایگ ۔آرخ ںیم ڑل ڑلےک ا  

اےس ں وکمکح دای ہک  اےنپ وف ویج بضغ ںیم  ای ۔ابدماہ ا  وجش  ور اہپڑ یک رک د ا ؤ  چنہپ رک اس ےس   ےل اج وچ یٹ رپ 

ؤ  ہچن وفیج اہپڑ یک وچیٹ  ور ہ وںیہ ےس دلیکھ دو ۔ وہک ہک اےنپ دنی ےس ابز آاجےئ ارگ اہں ےہک وت واسپ ےل آ انچ

زگ اکایمب  ںیھن رہ  اس ںیم ا ےتہ ںیہ  وج ھچک اچ گ  ت ہ ہی ول ے ا ا  ات ہ یلان ٰ ےس داع یک ہک ا ےک  ےئگ ۔ڑل رپ ےل 

ور  ہ رک دمد رفام ۔ڑلےک اک داع امانگن اھت ہک اہپڑ ےنلہ اگل ۔اسرے اپسیہ رگ ےئگ ۔ڑلاک افحتظ ےک اسھت اہپڑ  ریمی   ا

ےئگ ؟ ا  وپ  اھ ہک امہرے وف یج اہکں  ےک اسےنم احرض وہا ۔ابدماہ  ور ابدماہ  ا ےچین ارتا  ا  اہک ہک ات ہ  ےک  ڑلےک 

دمد رفامیئ۔ ےک الخف امہری  ن  ا  دورسے وفویجں ڑلےک  یلان ٰ ا  ا ماہ تہب افخ وہا ۔اس  نس رک ابد یک ابںیت 

ےہ ارگ  یھب اےنپ دنی رپ اقمئ  ہی ا وھچ ایک  اج رک وپ  ںیم ےل  ر  چیب دجنماھ ور  ا اھٹب ؤ  ںیم  ؤ ،یتشک  اہک اےس ےل اج ور  ا وک البای 

ںیم چنہپ رک ڑلےک ا   اہں ےہک وت یتشک اٹل دانی ۔ابدماہ ےک مکح یک لیمعت ںیم وفویجں ا  ااسی یہ ایک ۔چیب دنمسر

ور ات ہ ےک مکح ےس ڑلاک چب ایگ ۔ ا  رھپ ویہ داع یک ۔ات ہ ا  داع وبقل رفامیئ ۔یتشک اٹل یئگ ،اسرے وفیج ڈوب ےئگ 

اصبح اامین ںیم یہ اچب وہں ۔ رض رپ آرخی  احدہث ےک دعب ڑلےک ا  وساچ ہک اس روےئ ا ور  اس  رابہ ا

ںیہ ۔ وہ ےکچ  یہ دیہش  تن ےہ ریمے اپسدرابری ےلہپ  ن یک اام ان ریمی  اامی ری  ذہم اےس دورسوں کت اچنہپ دا

اہک ہک ےہ ۔ ور  ا ماہ ےک اپس ایگ  ہ ابد ںیم آیئ ۔و ےک ذنہ  اس  ری ےس دہعہ ربآ وہا  یک اکی رتبیک  ذہم دا اس 

ماہ آپ ےھجم اےسی ںیہن لتق رکےتکس ۔ارگ لتق یہ رکان اچےتہ ںیہ وت ںیم آپ وک اکی رتبیک اتبات وہں ۔ ے ابد  ا

ےک ہ ایک ڑل ابدماہ ا  وپ اھ و  یک ابںیت نس رک ابدما ہ وکڑبا  بجع وہاہک وخد یہ قوت ےک  ھن ںیم اجا  وک رایر ےہ ۔

ن ںیم اسرے رہش ےک ولوگں وک عمج ےئجیک رتبیک ےہ ؟ ا اکی ڑبے دیم ےک ا  اہک ہک وہ رتبیک ہی ےہ ہک    ڑل

س رطح ابدنھ دےئجی ہک بس ولگ ےھجم دھکی ور ےھجم اکی بیلص رپ ا ریتوں وک ےئجیل ،امکن  ںیکس ۔ ا ن  رھپ ریمی ا

ز دنلب ہی ےئہک  ور آبوا ا ح ارگ رکںی  :نیم ڑچاھےیئ  اس رط ےک اک رب ےہ رھپ ریت امرےیئ۔ ات ہ ےک انم ےس وج اس ڑل
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ےہ ۔ وہ یتکس  ا  اس رتبیک وک  وت ریمی قوت  اھت ۔اس  ےپ  ا  ےک در  ینپ راہ ےس اٹہ وک  یس رطح ا ماہ ڑلےک  ابد

ریت امرا وظنمری دے دی ۔ڑب رپ ابدناھ ایگ ۔ بس رتبیک  بیلص  وک  ےک  گ عمج وہےئ ،ڑل ںیم ول ن  ے ےس دیما

اےھٹ  اک رمایگ ۔ڑلےک ےک رمےت یہ اسرے ولگ اکپر  ور ڑل ےک وک اگل ا مہ اس ڑلےک ےک رب رپ اامین :ایگ وج ڑل

رپ اامین الےئ ۔ابدماہ سج ےس ڈرات اھت ویہ ابرخرخ وہ رک راہ ۔   (ملسم)الےئ ،مہ اس ڑلےک ےک رب 

 :ات ہ یلان ٰ رپ اامین 

ت ہ ےہ ہک روسل ا ح یک یئگ  ںیم اس یک رشتحی اس رط ثی ربج لیئ  ےہ ۔دح الہپ رنک  ن اک  ت ہ ہیلع ہی اامی  یلص ا

ای ملسو هيلع هللا ىلص ا  اامین ےک ابرے ںیم درایک  ایک وت آپ ہیلع االسلم  وملس ےس ربج لیئ ب د َأْن تُ ْؤِمَن »: ا  وجا
ےک ات ہ رپ اس «ُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اْْلِخِر، َوتُ ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرِّهِ بِاللَِّه، َوَمََلِئَكِتِه، وَ 

ں رپ  ت رپ اس ےک روسولں رپ رفوتشں رپ اس یک اوب وم آرخ ور   يك یھچ ربی دقتری رپ ا  (ملسم)اامین الؤ ۔ ا

یم دیقعہ اک اینبدی ور االس ا االسم یک روح ےہ  یہ  ن ابت ہ  ہی ےہ ہک اکی  اامی ےک ٰینعم  ت ہ  ےہ ۔اامین اب رنک 

ںیہن ۔ ہ وکیئ رب  ےک العو ےہ اس  اک رب  رہ زیچ  یہ  ںیم ات ہ  اس اکانئت  دیقعہ رےھک ہک  ن ہی  یہ رہ زیچ  املسم و

ور وکیئ اخقل ںیہن ۔ ا العوہ  ور قوت دےنی واال ےہ ۔عفن اصقنن اچنہپا  واند  اک اخقل ےہ اس ےک  ویہ زدنیگ ا

اس ذات رصف ایس یک  یھب رضوری ےہ ہک  ور ابعدت اک قحتسم ےہ ۔ہی دیقعہ  یہ االیک بس یک دنبیگ ا ےہ ۔و

ور رہ بیع ےس اپک ےہ۔ ا   یک ذات رہ ایھچ تفص ےس فصتم 


