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ن   :زیما

راشد ےہ  ےگ ۔اہلل اک ا ن ںیم وتےل اجںیئ  ل زیما ےک دن دنبوں ےک اامع ڤ  ڤ      چ : ایقتم 

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   

رںیھک ےگ کیھٹ کیھٹ وتےنل   ایقتم ےک دن مہ درایمن ںیم ال:رتہمج (74: األنبياء) چڇ   ڇ  

اےس  ور ارگ اکی رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب لمع وہ اگ مہ  ا اجےئ اگ  زو وک رھپ یسک رپ ھچک یھب ملظ ہن ایک  واےل رتا

ںیہ اسحب رکےن ور مہ اکیف  ا ںی ےگ  رض رک راشد رفامای   الاح ی ہگج ا ڦ   ڄ  ڄ  چ : واےل ۔دورس

ڇ   ڍ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ےک ڑلپے اھبری  :رتہمج (11 - ٦: القارعة) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    رھپ سج 

ور سج ےک ڑلپے ےکلہ وہ ں ےگ اس اک اکھٹ ہن اھوہی ےہ ےھجت  ا م یک زدنیگ ںیم وہ اگ  وہں ےگ وہ وت دل دنسپ آرا

گ ےہ ۔رضحت اعہشئ  اید رکےک ےس رموی ےہ ہک منہج وک ریض اہلل اہنع  ایک ولعمم ہک وہ ایک ےہ وہ دنت وزیت آ

ہ رو ڑپںی وت روسل  ےئل رو  اعہشئ۔ ےن وپاھچ ویکں رو ریہ وہملسو هيلع هللا ىلص و اس  رضحت اعہشئ ےن اہک ہک منہج اید آیئگ 

اےنپ رھگ واولں وک ایقتم ےک دن اید رںیھک ےگ ۔ نیت وماعق ملسو هيلع هللا ىلص روسل ڑپی ۔ایک آپ ولگ  ےن رفامای ہک 

ن ےک وتق ،بج کت  وکیئ یسک وک اید ںیہن رکے اگ ۔اکی زیما اامعل ےکلہ رپ  اجن ہن ےل ہک اس ےک کین 

اامعل داےنہ  ن ہن ےل ہک اس اک انہم  رےہ ای اھبری ،دورسے اامعل انہم دےیئ اجےن ےک ومعق رپ بج کت اج

ورپ  ا اجےئ اگ ۔رسیتے بج لپ رصاط وک منہج ےک  ےس دای  ںیم ےہ ای ابںیئ اہھت ںیم ،ای اس یک ھٹیپ ےک ےھچیپ  اہھت 

۔ اجےئ اگ  ؤد)راھک   (اوب دا

وکرث ہلل  :وحض  ںیم روسل ا ےک ابرے  َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر، َماُؤُه أَبْ َيُض »: ےن رفامای ملسو هيلع هللا ىلص وحض وکرث 
َها َفاَل َيْظَمأُ  َماِء، َمْن َشِرَب ِمن ْ ِمَن اللََّبِن، َورِيُحُه َأْطَيُب ِمَن الِمْسِك، وَِكيَزانُُه َكُنُجوِم السَّ

اک وطل «أََبًدا امہ یک   ریمے وحض  ےک ربارباکی  اگ ۔کشم   اسمتف  وہ  دیفس  ین دودھ ےس زایدہ  اک اپ اگ ۔اس  وہ 

ےگ ۔اکی ابر وج اس اک اپین یپ  ر وہ اگ ۔اس ےک وکزے آامسن ےک اتس روں ےک امدنن وہں  ےس زایدہ وخوبش دا

وک یھبک ایپس ہن ےگل یگ ۔ رھپ اس  رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ  ریض اہلل ہنع رضحت اسن (قفتم ہیلع) ےل اگ 
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وہےئ اانپ ملسو هيلع هللا ىلص ےک اپس ےھت ہک آپملسو هيلع هللا ىلص  اکی ابر روسل اہلل وھگن اطری وہیئ رھپ آپ ےن رکسماےت  ا رپ 

اکی وسرت  یھب ایھب  ں رےہ ںیہ ؟ آپ ےن رفامای ا ا ویک ای روسل اہلل آپ رکسم ایک  ےن درایتف  اھٹ ای ۔مہ  رس ا

التوت رفامیئ ۔ رھپ آپ ےن وسرہ وکرث  ایک ےہ ؟ انزل وہیئ ےہ ۔ وہ وکرث  مہ ےن اہک ہک  رھپ آپ ےن وپاھچ اجےتن 

یہ رتہب اجےتن ےک روسل  ور اس  ہلل ا ۔آپ    ا ہلل اعتٰیل ملسو هيلع هللا ىلص ںیہ  سج اک ودعہ ا ےہ ۔ اکی رہن  ےن رفامای ہک ہی 

ےک دن آےئ یگ ۔ تم  تم ایق سج رپ ریمی ا اگ  وحض وہ  اکی  اگ ۔ہی  ا ریخ وہ  ںیم ڑب ےہ اس   ےن ھجم ےس ایک 

رب وہں ےگ ۔اکی رفد اس ےس( وکزے )اس ےک ربنت اگ ہک ہی  اتسروں ےک ربا ای اجےئ اگ ںیم وہکں  دور اٹہ 

ںیم ایک ریما  ےن دنی  ےک دعب اس  اجےتن ہک آپ   اعاعت وفاا تت ااد ایتم ےہ ۔اہک اجےئ اگ ہک آپ ںیہن 

 (ملسم) ۔ںیک ںیھت

رہ اکی لپ رصاط ےس زگرے اگ ۔ہی لپ  :لپ رصاط تم ےک دن  اکی املسمن اس رپ اامین راتھک ےہ ہک ایق

اجےئ زیت وہاگ ۔اس ےک ےچین  منہج رپ راھک  ای دہ  ر ےس ز ر یک داھ ور ولتا ا ہی ابل ےس زایدہ ابرکی  اگ ۔اکرف ےک ےئل 

ےگ ۔اس لپ ےس رہ  ٹیسھگ ےل اجںیئ  ںیم  وک منہج یک ہہت  ور ہنگ اگروں  ا وج اکرفوں  اےنکچ واےل وہں ےگ 

ن ٰیتح ہک اایبنء ، ور ااسن ا اگ  نج اک اسحب وہ  یھب  ہ  ور و ا اگ ، دصنیقی ،ومنینم،اکرفنی   نج اک اسحب ںیہن وہ

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  چ  :بس ےک بس زگرںی ےگ ۔اہلل اعتٰیل اک راشد ےہ 

ںیم ےس رہ :رتہمج (47 - 41: مريم) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ   مت 

رد وہ ےن واال ےہ رضور وا مہ رپزیہ اگروں ہی ریتے رپورداگر ےک ذہم یعطق لصیف  اکی واہں  دشہ ارم ےہ رھپ 

ےک لب رگا وہ ا وھچڑ دںی ےگ ۔ ور انرفامونں وک ایس ںیم ونٹھگں  ا ںیل ےگ   وک وت اچب 

ےک اسھت  زیت راتفری  ح  یک رط یلجب  اگ ۔ھچک  وہ  رصحنم  ل رپ  ےک اامع ن  ان درالص ااسن م ےس زگر لپ رصاط ےس آرا

۔ھچک ٹسھگ ٹسھگ رک اپر ارت ےن یک وکشش  ھچک وہا ےک وھجےکن یک رطح ےس زگرںی ےگ زگر اجںیئ ےگ ۔

رت اجںیئ ےگ ں کت ہک اپر ا ںیم ےس لکن آںیئ ےگ اہی یھبک اس  اج رگںی ےگ  ںیم  ےگ یھبک منہج  ںی  ور ںیہک   رک ا

اامعل اک  ہک آج  ےگ ہک اہلل اک الھک الھک رکش   وپ را  چب ےئگ ۔ایقتم اک دن اعہل اک دن وہ اگ ۔رہ اکی وک اس ےک 

ای اجےئ اگ۔ولظم ومں یک داد ریس یک اجےئ یگ ۔درمہ واعہل  وپرا  ےک اجبےئ ویکینں د  ۔اک ہکس ےلچ اگ  دانیر 
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ں رپ ملظ ایک ےن ولوگ ےک وقحق دابےئ وہں   اکی صخش سج یک ایکینں زایدہ وہں یگ نکیل اس  اگ ۔ولوگں  وہ 

میسقت رکدی اجںیئ یگ رھپ ےگ ۔  یھب اسحب ربارب ہن ااصنف ےک اقتےض ےک تحت الہ وقحق وک اس یک ایکینں 

اب آل فا منہج ںیم الچ اجےئ اگ ۔وہ ل دےیئ اجںیئ ےگ وہ  اس ےک رس ڈا  اگ وت دورسوں ےک انگہ 

ن وک اب لکل اپک واصف رک دای  ا اس دن ومنینم ےک دولں ےس ابیمہ رشجن و دکورت متخ رکدی اجےئ یگ ۔ 

ےک ےب اپایں  اجےئ اگ ۔ ور اس  بس ھچک رسارس اہلل یک رتمح ا یہ نکمم وہ ےکس ہی    ۔اگلضف و رکم ےس 
 


