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  رفوتشں رپ اامین

ےئگ ےھت ؟ ںیم رظن مت وت دمحم وک لتق رکےن  روں ےن  ںیمہ اہمتری ریختی رطخہ  آریہ ےہ ۔ہکم ےک رسدا

ں ےہ ہک روسل اہلل اوب ایک رکےت  اخہنملسو هيلع هللا ىلص لہج وک رساہمیس دھکی رک وپاھچ ۔وپرا واہعق وی ز ادا  ںیم امن ہبعک 

گ وگبہل وہایگ  ۔ےھت وت آ ےن داھکی  یکمھ دی ہک الت و زعی یک  ۔اکی رمہبت اوبلہج  ںیم د ہصغ یک احتل 

اےس لتق رکےک یہ  مسق ،اب ارگ دمحم وک اخہن ہبعک ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی وت اےس یٹم ںیم الم دوں اگ ۔

اگ ۔ اوب لہج یک دیکمھ یک یعطق رپواہملسو هيلع هللا ىلص آپ دم ولں  ز ڑپےتھ   اہن یک  ےن  ور بسح اسقب امن

ہک اس ےن دھکی ایل۔لتق یک تین ےس آپ یک رطف ڑباھ،ولعمم رےہ۔اکی دن آپ امنز ڑپھ رےہ ےھت 

اھکی ہک سج زیتی ےس ڑباھ اھت ایک د نیک  ںیہن  ہکم دھکی رےہ  ایس زیتی ےس واسپ وہایگ۔ہی رظنم رشم

وب ں ےن ا تل ریغوہےت ےھت۔ اوھن وپاھچ لہج یک اح ےن ےئگ ےھت،!اوبامکحل :دیھکی وت  لتق رک  مت وت دمحم وک 

ں آےئگ؟ وب واسپ ویک ں ےک ااسفتسر رپ  ا ۔اسویھت پن راہ اھت ف ےس اک ےگ ڑباھ  ںیم   ہک  اتبای لہج وخ  آ

لئ ےہ ۔ںیم ےن تہب اسری رپوں وایل   ہک داھکی  اھت یہ گ یک دنخق اح ایم ن آ ےک در ور دمحم  ا ہک ریمے 

ور یھکی ا ق د ؤ ےن انمرظ یھب دےھکی  ولخم ہلل  ۔دورسے ڈرا ور آےگ ملسو هيلع هللا ىلص روسل ا ہ ا رگ و رف امےت ںیہ ہک ا

 رفےتش اہلل یک میظع ولخمق (قفتم ہیلع ) اکچ ےل اجےت ۔  اتھ وت اہلل ےک رفےتش اس اک اکی اکی وجڑڑب

ںیہ ۔ ںیہ ۔ اگلےئ  اکم  ذہم تہب ےس  ن ےک  ا ےن  ںیہ ۔ اہلل  اتبیئ  ںیم تہب اسری الیصفتت  ہلسلس  ےک  ن   ا

ن رپ امہرا  ا ن ےہ ۔ کشیب  ن امہرے دیقع اامی ن اک اید رانھک اچےئہ ہک رفوتشں رپ اامی ےہ ۔ا ہ ہ  اک اکی  ہ 

رہ ےتکس۔ ن ںیہن  مہ اصبح اامی  ااکنر رک ےک 

 


