
 

 

 السالم  علیکم
 ورۃمح اہلل و رباکہت

رتحمم اقرنیئ  
ںیم وپرے  یعس اہلل یک ونں ںیم رقتب ایلادیم ےہ ہک آپ اسل ےک رتہبنی د

االسلم وک   ے سو ی ہیل لج الجہلرشعہ ذواہجحل یہ ےک اایم ںیم اہلل  ۔اامتہم ےس رصموف وہےگن

 دونں ںیم تدادک اک ا  اس دنی یک لیمکت وہیئ ، ایہنالکمہیم اک رش ف اشخب، ایہن اایم ابمرہک ںیم 

 ۔ اس رشعے ںیم یہ ر روزہ رانھک ںیہمیظع رتنی رقار دای ایگ اور رتہبنی تداداک ریبکتاک او

ا ی ںیم ویم رعہف ےہ وج اسل اک  یھب، ء، رقابین یک تنس اربایمیہ اک اایحانمکس جح اک آاغز وہات ےہ

اس انمدی  و ش وااوامواک یک آ نان دپ ا آ  آہ  وہہ  ےہبس ےس ابمرک دن ہک اس دن رب ارعل

 ناےگن واںوں یک لوھیل ےس زخہنی ءرتمح ےےک اسھت ہک ےہ وکیئ رفغمک اک بلط اگر ہک آج ریم

م الیل ےہ یگ۔وخو ش تخب ےہ وہ سج  ےکراضمن اک آرخی رشعہ انہلء مین بش و ایقیہت دانم ہن ر

انماجک و اور اےکس وضحر  دیمحت آہ رحس اگیہ اور رب یک ریبکت حیبست ںیم رسب وہا  اور ذواہجحل اک الہپ رشعہ

ور جح رگہی و زاری ںیم رصف وہا۔ امہری داع ےہ ہک ںیہنج اہلل  ے جح یک اعسدک اطع رفنایئ وہ ربم

 اےنپ اکھٹونں وک واسپ ںیچنہپ اور وج ہن اج ےکس وہ ان اایم ابم

 

ن
 
می

 

ن

رہک ےک ضوی  و ےیک اسنیمل اغ

 رہجء امت اافتسدہ ااھٹ اپںیئ۔رباکک ےس دب

اک انوقر  نوہیین شامںوتں  زگہتش ےتفہ ربعاین اسل ون ےک سوعق آ آ ہلبق اول ااسمل ایہن اایم ںیم  

 ںاہں  ک آن اجبےت دالخ وہان ڈڑیھ ارب یک اتم وک وھجنھجڑ دےنی ےئلیک اشدی اک یف ہن اھت، ونتب

اونں ںیم وگےنجن یگل ےہ ۔ اور ہشیمہ یک ز تش دوہدی اوییچنہپ ےہ  ہک ایصق یک زناین و اکمین میسقت یک اب

واقک ااسی وسحمس وہات ےہ ...ضعب ارطح ادقلس ےک دافع اک رفہضی دقم ی وعروتں  ے اھبنسال

ل اک ب ہ   ےسیج سیف کب اور وٹرٹی آ  رمااطبک اور نوہیین وبٹ ربداروں یک ڑھجںیپ دانھکی ومعم

گن رایلں رس آ  وکیئ ردلمع اظرہ رک ے ےس اعری ...اایگ وہ اور امہرے نس وہےئ ااصعب 

وک اانپ ذمیبہ اعشر ےتھجمس رظن آےت  دبزیمتی رک ے انمےت دوہدی رابط ےیک ےھٹیب امنزویں ےک اسھت

ہ ریشمش و ںیہ۔ اوسفانسک ابک ہی ےہ ہک دپ ا یک بس ےس زبدل وقم وج اطوس و رابب یک اجپری ےہ و

وگجن ںیمہ الہ ے ںیم وت  امنزویں یک ریبکتاک یک!انسں یک احلم اتم وک ولغمب ےیک وہےئ ےہ

تلفغ یک   رےہ ۔ود رک ےک ڈڑیھ ارب اتم اک ہنم ڑچاےتاناکم ریہ اہتبل نوہیین اس آ  رصق و رس



 

 

ں، ونہبں، ویٹیبں ؤیک نا ذہم اتمارلاجل یک یمک وپری رک ے اک تلقدنین ںیم ہ وہو ش اتم یک 

ہلبق اول یک رایھک ںیم زگر   ی  رمد، م  ںیم ےس ضعب یک یرںےہ ۔ ےتہن دقم  ے اےنپ رس ےل ایل

ں اک اقمہلب رک ے ےئلیک آ زعم یلیئ وفویجں ےک دجدی ایھتہرورھتپوں ےک ڈریھ عمج ےیک  ارسا ںیئگ ،

اتم دمحم ےک ،  رظن آےئ ویکہکن وہ ہی وعشر رےتھک ںیہ ہک ایصق ضحم اکی دجسم ای ہعطق ارایض اک ںیہن

 !دیقعہ اور اناتن اک ابر ےہ سج اک قح ادا رک ان وابج ےہ 

ابر اک ہک وہ اس  آ  رف  ےہ امہرے ونوجان ںیہ م  انیملسمل وصخًاص امہرے اخمبط اعۃم

ں۔ یرٹ رچ میسقت رکں، ںیم اس ہلئسم ےئلیک اےنپ رفاضئ ےس ربندآزنا وہ اسبطدراک رکں اور اینپ ا

ادقملس ےک ابویسں ےئلیک  رمانیطب اور اانکف تیب زایدہ ےس زایدہ آ یہ ئالیھںیئ، وسلش ڈیمای آ 

اتیمہ اک وعشر دں ، ہ یک یصق وطبر دیقعاہعمج ےک ابطخک ںیم وعام اانلس وک ڈنف رزیگن رکں ،

 آےئ اتہک دن وہرک اےنپ ینیطسلف نہب اھبویئں ےک اشہن اشبہن رظن نڈڑیھ ارب یک اتم اجکی

 اءک ہن  رحنیم رشنیفی ےک دعب امہرے رسیتے اقمم دقمہس یک اجبن یلیم آھکن ااھٹ ے یک

 رکے ہی اجےتن وہےئ ہک اتم ےک ونوجان ایسی رہ آھکن وھپڑ ڈاںیل ےگ !

 اسدےھ پچ آ  وخن ےک وچبں اشیم واےل وہ ے دیہش ںیم اجرتیح ریصنی اجری ےس۲۰۱۱ 

 ڈڑیھ دروازے اےنپ رک نار الک آ  ربق یک اطیئ احمت آ  وصتری یک رکدی االین رغمب واالاعمل رےنھک

 آ  ڈیمای وسلش ےئلیک  ے اھٹب داھک یک 'دیل درای' رکاینپ وھکل'  وچٹپ' ےئلیک زگونیں انپہ اشیم الھک

 یک وکشش وپری یک رےنھک وپو شرو وک تقیقح اس ہکبج ، ےہ رباسات ڈورگنے ےک اہلل احبسن واہ واہ

 اسھت ےک ارتحام و زعک وپرے ںاہ وکاےنپ اشویمں زادئ ےس نیلم ڈڑیھ   ے رتیک اہنت ہک ےہ اجہ 

 وہ ے رموعب ےس رغمب ! ںیہ العوہ اےکس رعاق اردن، انبلن، !ےہ وہا راھک التجےئ ااسحن الب

 وہ! اثتب وسددنم اشدی رکان اطمہعل اک اقحقئ ابر اکی ےلہپ ےس

ای اھت،اکی دور ںیم اتم یک ڈویتب یتشک وک اطرق   زاید اور الصح ادلنی اوییب  ے اہسرا د
آج  

  اورےسیج ہی اعسدک اتم ےک ااحلج اوب انمی یلع، دخہجی وخصی، ہفیطل دبع افیطلل اور آہیس ادنرایب

 ...ایلع وفنس اور اپزیکہ ارواح ےک ےصح ںیم آیئ ےہ 
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