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 ھہ1443رفص  ہ17             ہہصمہ ري ہوہمجرعب 

ہءہ2021ربمتس  24                         ہہوزارت اواقفہ     

دردی رقآن رکمی یک روینش ںیم ہ
م
ہہ

دردی اک امشر  ان ایلع االسیم ادقار اور دنلب ااسنین االخق ںیم ےس وہات ےہ سج ےک ذرےعی اکی  ااسنن ہ
م
ہ

رقآن رکمی ںیم دترب رکےن واال صخش  ہ مغ رپ اقوب اپ ےکس ، ہرکات ےہ اتہک وہ اینپ فیلکت اور دورسے ااسنن یک دمد ہ

دردی سیجہ
م
االخیق دقر وک تہب زایدہ اتیمہ دی ےہ ، ہکلب اہلل اعتیل ےن وخد اےنپ ہ ہایلعہ ہداتھکی ےہ ہک رقآن ےن ہ

دردی یک ےہ ، وضحر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس وک بج آپ یک ربہویبنں ، اور کین اور ہ
م
زگدیہ دنبوں ےک اسھت ہ

اچنہپیئ اور آپ  وک ان یک رطف ےس راکووٹں اور رورگداین اک اسانم رکان ڑپا وت آپ ےک رب ےن ہوقم ےن ںیفیلکت ہ

دردی رکےت وہےئ اور آپ وک ہ
م
:  }آپ ےس ہ  ہ{ َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا یلست دےتی وہےئ اراشد رفامای 

ینعی آپ ےک رب ےن آپ وک ہ۔ ہ"وں ںیم ںیہ اور آپ اےنپ  رب ےک مکح ےس ربص ےئجیک کشیب آپ امہری رظن"

 ابرے ہراستل یک وج ذہم داری وسیپن ےہ اور آپ یک وقم یک رطف ےس سج آزامشئ ںیم التبم ایک ےہ اس ےک

ںیم ںیہ مہ آپ وک دھکی رےہ ںیہ اور آپ ہ ہربص ےئجیک ، کشیب آپ امہری رظنوں ہ ہںیم آپ اےنپ رب ےک مکح رپ

ہ انپہ ںیم رںیھک ےگ ۔ ہرکںی ےگ اور آپ وک اینپیک افحتظ 

ےس ارعاض  رکےن رپ دیل ہ ہ وقم ےک قح یک آواز وک وبقل رکےن ہاور بج آپ یلص اہلل ہیلع وملس وک  اینپہ

َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا } ہدھک وہا وت  اہلل اعتیل ےن آپ وک یلست دےتی وہےئ رفامای : ہ

اشدی آپ  ان ےک ےھچیپ  اوسفس رکےت وہےئ اےنپ آپ وک الہک  رک دںی ارگ وہ اس رقآن رپ ہ ہ"{ ہاْلَحِديِث َأَسًفا

:ہرپ ہاور دورسی ہگج ہ ہ۔ہ"اامین ہن الےئ ہ اشدی آپ اےنپ ہ" ہ{ہَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأال َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ } ہاراشد رفامای 

و دںی ےگ ہک  رک  اس مغ ںیم الہک  وک  رےہ ہآپ  ال  اامین ںیہن  ان ولوگں ےک قح ےس ہ۔ ہ"ہ  ینعی اشدی آپ 
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اور اس سیج ہ ، ہی  ارعاض رکےن اور ہنم ومڑےن یک وہج ےس مغ رکےت وہےئ اےنپ آپ وک الہک رک دںی ےگ 

ہآایت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےک دل وک یلست اور دالہس دےنی ےک ےئل انزل وہیئ ںیہ ۔ ہ

دردی  رکےت وہےئ رفامای ہک  آپ اےنپ سفن رپ اس یک اطتق ہ ہایس رطح آپ ےک رب ےن آپ ےسہ
م
ہ

{  : ، اراشد ابری ےہ  سپ آپ ےک ذہم رصف ہ"{ِإنََّما َعَلْيَك البالغ َوَعَلْيَنا الحساب فَ ےس زایدہ وبھج ہن ڈاںیل 

 {ِبُمَصْيِطر    َعَلْيِهم  لَّْستَ اراشد ابری ےہ :  }رپاور دورسی ہگج ہ ہاغیپم اچنہپان ےہ اور  اسحب انیل امہرے ذہم ےہ ۔ ہ

ینعی آپ  وخد وک یسک ااہتنیئ تقشم بلط اکم اک اپدنب ہن انبںیئ ، آپ ےک ہآپ ان رپ ربج رکےن واےل ںیہن ںیہ ۔ "

ں کت دہاتی یک وتقیف اطع رفامےن اک قلعت ےہ وت وہ اہلل ےک ذہم اہجاغیپم اچنہپان اور ایبن رکان ےہ  اور ہرصف ہذہم ہ

{ ےہ:   رفامن  اک  اعتیل  اہلل  ویکہکن  َوَلِكنَّ ِإنَّ ےہ  َأْحَبْبَت  َمْن  َتْهِدي  اَل  وَ   َك  َيَشاء  َمن  َيْهِدي   َ  مُ لَ عْ أَ   وَ هُ َّللاَّ

ںیہن دے ےتکس سج وک آپ دنسپ رکںی ، اہتبل اہلل سج وک اچاتہ ےہ دہاتی داتی کشیب آپ دہاتی ہ"{ ہينَ دِ تَ هْ المُ بِ 

ہ۔ ہ"ےہ اور وہ دہاتی ایہتف ولوگں وک وخب اجاتن ےہ 

 ہایس رطح وج صخش رقآن رکمی ںیم دترب رکات ےہ وہ داتھکی ےہ ہک  بج ومیس ہیلع االسلم یک وادلہ وک مکحہ

وخف یک وہج ےس ان وک دیل دھک اچنہپ وت اہلل اعتیل ےن ہ ہاس ےک قلعتمںیم ڈال دںی وت ہ ہدای ایگ ہک وہ اےنپ ےچب وک درایہ

دردی رکےت وہےئ اور ان ےک دل وک یلست دےتی  وہےئ اراشد رفامای : ہ
م
َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِ  ُموَسى } ہان ےک اسھت ہ

وَ  اْلَيمِ   ِفي  َفَأْلِقيِه  َعَلْيِه  ِخْفِت  َفِإَذا  َأْرِضِعيِه  ِمَن  َأْن  َوَجاِعُلوُه  ِإَلْيِك  وُه  َرادُّ ِإنَّا  َتْحَزِني  َواَل  َتَخاِفي  اَل 

وادلہ یک رطف"{اْلُمْرَسِلينَ  دودھ الپیت روہہ ہاور مہ ےن ومیس یک  ،  رھپ بج ںیہمت اس ےک ااہلم ایک ہک اےس 

انیقی مہ اےس ریتی رطف ہ  ہقلعتم ادنہشی القح وہ وت اےس درای ںیم ڈال دانی اور وخف ہن رانھک اور ہن نیگمغ وہان ،

اور بج ان ےک ےچب وک   ڑبے انسح رطےقی ہ۔ ہ ہ"ہولاٹےن واےل ںیہ اور اےس روسولں ںیم ےس انبےن واےل ںیہ

دردی رکےت وہےئ رفامای :  }
م
ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َواَل َتْحَزَن  ےس ان یک رطف واسپ ولاٹای وت رھپ ہ َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِ 
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سپ مہ ےن اےس اس یک امں یک رطف ولاٹ دای اتہک اس یک "ہ{ ہَأنَّ َوْعَد َّللاَِّ َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُمون َوِلَتْعَلَم  

آھکن ڈنھٹی وہ اور زمغدہ ہن وہ اور اتہک وہ ہی یھب اجن ےل ہک  کشیب اہلل اک ودعہ اچس ےہ نکیل ارثک اس تقیقح وک ہ

ہ۔ ہ "ہںیہن اجےتن

دردی اک یھب ذرک ےہ ہک بج اوہنں ےن ہ ہایس رطح رقآن رکمیہ
م
ںیم دیسہ رممی اہیلع االسلم ےک اسھت ہ

اکش ! ںیم اس ےس ےلہپ رم ہ"ہ { ہاي  ِس نْ ا مَّ يً سْ نَ   تُ نْ كُ ا وَ ذَ هَ   لَ بْ قَ   تُّ ي مِ نِ تَ يْ لَ   ايَ اعمہلم یک زناتک  وک وسحمس ایک وت اہک : }

سپ اہلل اعتیل ےن ان ےک دل وک یلست دےنی ےک ےئل ان وک دنا ہ۔ "یئگ وہیت اور ںیم ابلکل رفاومش رک دی یئگ وہیت ہ

: } ہرفےتش ہ ہدےنی واےل * َفَناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِري ا  وک مکح دای ، اراشد ابری ےہ 

سپ اکی رفےتش ےن اےس ہ"{انً يْ ي عَ ر ِ قَ ي وَ بِ رَ اشْ ي وَ لِ كُ فَ *    َوُهزِ ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِني ا

ہن وہ ریتے رب ےن ریتے ےچین اکی دنی اجری رک دی ےہ ، اور مت ہ ہاس ےک ےچین ےس اکپرا )  اے رممی !( زمغدہہ

ؤ اور  آںیھکن ڈنھٹی 

ی

 
 
وجھکر ےک ےنت وک اینپ رطف الہؤ  یکپ وہیئ وجھکرںی مت رپ رگےن ںیگل یگ ، سپ مت اھکؤ اور پ

ہرکو ۔ 

ہربادران االسم !ہ

دردی رکان ، ہ
م
دردی یک تہب یس وصرںیت ںیہ ، اسیجہک امل ےک اسھت ہ

م
دردی رکان ، ہہ

م
تحیصن ےک اسھت ہ

دردی رکان ،رقآن رکمی ںیم ذموکر ےہ ہک بج ومیس ہ
م
اور داع ےک اسھت ہ  ، دردی رکان 

م
ااسحاست ےک اسھت ہ

رکہ وہ  وخزفدہ  ےس  وقم  اینپ  االسلم  ےس ہ ہہیلع  یک ہ ہصم  رفوعن  اںیہن  رک   آ  اپس  ےک  آدیم  کین  اکی  اور  ےلکن 

دردی رکےت وہےئ اور آپ وک یلست دےتی ہاالسلم ہ ہیس ہیلعوصراحتل ےس آاگہ ایک وت اس کین آدیم ےن وم
م
ےس ہ

ایس رطح ہ۔ ہ"ڈرو ںیہن ، آپ اظمل ولوگں ےس چب ےئگ ںیہ ہ ہ"{ال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن الَقْوِم الظَّاِلِمينَ وہےئ اہک : }

آپ ےس ہ وت رفوتشں ےن  وہےئ  وخزفدہ  وقم ےس  اینپ  االسلم  ولط ہیلع  ہک بج  ایک ےہ  ذرک  رکمی ےن  رقآن 
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د
م
وَك َوَأْهَلكَ ردی رکےت وہےئ اور آپ وک یلست دےتی وہےئ اہک : }ہ ہن وخزفدہ وہ ہ ہ"ہ{اَل َتَخْف َواَل َتْحَزْن ِإنَّا ُمَنجُّ

ہ"ہاور ہن نیگمغ ، مہ ےھجت اور ریتے رھگ واولں وک اجنت دےنی واےل ںیہ 

 نیقلت رکےت وہےئ ہاور یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن یھب اس ایلع االخیق دقر ےس فصتم وہےن یکہ

صخش وک دے دے سج ےک اپس وسار ںیہن ہ ہ اساراشد رفامای : " سج صخش ےک اپس زادئ وساری ےہ وہ اےس

صخش وک دے دے سج ےک اپس زاد راہ ںیہن ےہ " ، ہ  اسےہ ، اور سج صخش ےک اپس زاد راہ زایدہ ےہ وہ اےسہ

اور آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای : " سج صخش وک ہی ابت وخش رکیت ےہ ہک اہلل اعتیل اےس ایقتم ےک دن ہ

یک یتخس ےس وفحمظ رےھک وت وہ گنت دتس صخش وک تلہم دے ای اس ےس رقض وک اعمف رکدے  " ، اور آپ ہ

بج کت دنبہ اےنپ اھبیئ یک رضورت وپری رکےن ںیم اگل راتہ ےہ اہلل اعتیل اس ہامای : " ہیلص اہلل ہیلع وملس ےن رف

ہدنبے یک رضورت وپری رکات راتہ ےہ "۔ ہ

اور بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع و ملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم وکستن اایتخر رفامیئ وت اہمرجنی ےن آپ یلص ہ

: ای روسل اہلل ! مہ ےن نج ولوگں ےک درایمن آ رک ایقم ایک ےہ مہ ےن ہاہلل ہیلع وملس یک ابراگہ ںیم احرض وہ رک اہک ہ

دردی رکےن واال داھکی ےہ ، اور اس ےس ان ہ
م
ہن وت ان ےس زایدہ یسک وک رفادخل داھکی ےہ اور ہن  یہ ان ےس رتہب ہ

دقر ےس فصتم االخیق  ایلع  اس  ولوگں ےک  ارعشی ہلیبق ےک  ایس رطح  ۔  رکام ےھت  ااصنر احصہب  رماد   ہیک 

ن یک رعتفی رکےت وہےئ رفامای : " ارعشی ہلیبق ےک ولوگں ہوہےن یک وہج ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہ

اک بج یسک زغوہ ںیم اھکان متخ وہ اجات ےہ ای دمہنی ںیم ان ےک الہ و ایعل اک اھکان مک  وہ اجات ےہ وت وہ  اےنپ اپس ابیق ہ

 اور رھپ اکی ربنت ےک ذرےعی اےس آسپ ںیم ربارب میسقت رکےتیل ہامدنہ اھکےن وک اکی ڑپکے ںیم عمج رکےت ںیہہ

ہںیہ ، وہ ھجم ںیم ےس ںیہ اور ںیم ان ںیم ےس وہں "۔ ہ
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آج ںیمہ سک دقر رضورت ےہ ہک مہ اس ایلع االخیق دقر ےس فصتم وہں اتہک اھبیئ اچرے یک اضف اقمئ وہ ، 

ہآسپ ںیم تبحم واتفل اک دور دورہ وہ ۔  ہاعمرشے ںیم اکی دورسے ےک اسھت اقلعتت وبضمط وہں اور  

ہامہرے دولں ںیم اتفل دیپا رکدے اور امہری اکی دورسے ےس حلص رکا دے ہ ہ! ہاے اہللہ

ي
 
ہ۔ آم


