
 

 

  ویم والدت العہم دمحم اابقلؒ 

 ہک وخدی ےک اعروفں اک ےہ اقمم اپداشیہ ؒؒؒ ہی اغیپم دے یئگ ےہ ےھجم ابد حبص اگیہ

وج ریہ وخدی وت اشیہ ہن ریہ وت رو ایسیہؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒریتی زدنیگ ایس ےس ریتی آربو ایس ےس  

 دصراعیل اقمم،

آج ںیم ۔ رگدش رکےن واےل وہل یک دصا نب رکآج ںیم وتق ےک اویاونں ںیم ڑھکا وہں ارگ وخدی وک اکی مسج وصتر رک ایل اجےئاور اس مسج ےک ادنر

ویقد اک اجعم انہپہ  اجےئوت آج اک وموضع اابقل اک رعش۔ وکں دصاےئ وتق ک دن رکےن آہ  وہں اور ارگ اےس ااظ اہی  

   یئ حبص واشم  ادا رک ام ا اقمم  ادا رک            ،                       ز ا زنہندہ ر قشع ںیم

وخدی ہن چیب، رغیبی ںیم انم  ادا رکؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒؒریما رطقی اریمی ںیہن ریقفی ےہ   

 

وبےنل واولں ےن  وک تہب ھچک ےننس وک الم وہ اگدصر ذی واقر، وخدی اک وسےنچ واولں ےنتہب ھچک وساچ وہ اگ،ےنھکل واولں ےن تہب ھچک اھکل وہ اگ، ےننس واولں 

، ارگ وخدی ےک وموضع وک اجانن ےہ  ابت وت ہی ےہ ہک وخدی وک آج  ک ہن وک ی اپ  اک اور ہن وک ی آراکر رک  اکنکیل یچس ،اس ہپ تہب ےس داللئ دےی وہں ےگ

وت ریمے اپس  ،  اور ارگ ںیہک ےس وجاب ہن ےلمدہشاء رکالب ےس وپوھچ، اقمس یک رکتار ےس وپوھچ، زغونی یک اغلیر ےس وپوھچ، دیحر یک ولتار ےس وپوھچ وت اجؤ

، اور وخدی رب وک اپےنیل اک انم ےہآؤ ریمے ہجہل  اکراتر ےس وپوھچ وت اتپ ےلچ اگ وخدی زعت ےہ، وخدی ریغت ےہ، وخدی اتیمہ ےہ،  وخدی وخد یک یفن ےہ،

وت ایک دےتھکی ںیہ ہک  اےنپ نیض ںیم اھجےتکن ںیہ اترخی یک ایلگن وک رکپ ےک ےہ تق ےہ۔ ذرا ریمے  ھئآ آمہ    ہکلب اکی ہملسم ہی ابت بجعتم دلیل ںیہن

اور رب اعتٰیل اکاغیپم دز ا ںیم اعم رک  یہ ےلچ ےئگڑبےتھ وت بج ڑبےھ وت یک یلمع وصتری ےنب  وتدیح اک رپمچ ااھٹےئ لیبس اہللبج املسمن وخدی ےس رھبوپر

، یج اہں ایگ ا  ںیم ہرفہک رقہبط ےک بتک اخےن ےلج، دغباد اک  ھرا ملع  ی  یھ  رھ وتق ےن  ںیم دیاھہ ۔ رگم ونگا دی   ےن وجاالسف ےس ریماث اپ ےئگ

 زدہ تیصخش، اتر اتر اتیمہ اوراس وتق ےک  دصر اعیل اقمم

ت ک
ک

املسمونں اک اک فیعض  ھ وگاہ اھتہی ویہ رفا  اھت وج ش  

ںیم داتھکی وہں اابقل وک،ان ےک وخدی ےک ونوجان لسن وک، دصر اعیل اقمم آپ ریحان وہں ےگ،دصر اعیل واقر، سب داتھکی وہں اےنپ آپ وک، آج یک 

، نکیل ادیم ربآیت ےہ ںیم رپاشین وہات وہںا اک ااجنم ارسفدیگ ےک وسا ھچک ںیہن وہات۔ درس وک اور وساتچ وہں اور  رھ اعمل لیخت ںیم ڈوب اجات وہں۔

-نکیل ایکرکںی اور اجمہ  وت اجمہ  اہکں  



 

 

ےک  ںں اک  لت اعم ریمی آوھکوک بج وصعموم ونربماک دن وت ویشخں اک دن اھت نکیل دصر اعیل واقر،آپ اتبمہ  ہک ںیم وخایشں سک رطح انمؤں90ؒ

 ے ے اکونں ںیم وگ یتج ںیہ ۔ دصر اعیلرکچ اکاتٹ ےہ، وت آپ اتبمہ  ہک ںیم وخایشں سک رطح انمؤں  ھےنم
یر
وت آپ  اقمم، ہک بج وصعمومں یک ںایکسں

وتآپ اتبمہ  ہک ںیم وخایشں  ےھجم اعم ڑسوکں ہپ یھب ےنلچ ےس ڈرایت ںیہ ل یک ڑسںیکوک۔ بج وخن ےس رھبی اتر ہک ںیم وخایشں سک رطح انمؤں اتبمہ 

، اانت ہک اے اابقل آپ ےن  ںیم اانت اقمم ویکں دہ  ۔ ہکلب دصر اعیل واقر آج آپ ںیہن، ںیم ڈارٹک اابقل  یک روح ےس وسال رکات وہںسک رطح انمؤں

، یکنج تبیہ ےس رحصاء وہ درہ  وہ ربش اتشر ینب اکپن اےتھٹ ںیہ اذاونں ےس  ہ  ک  یکااسی رمد اجمدہ دہکدہکہ ، نمہ ، رمد وماشنیہ دہکرمہبت ےسیک دے دہ ،

 ہک   اس اقمم ےک ۔ رگماابقل ںیم آوکپ ہی اتبان اچاتہ وہںاو ر نج یک تبیہ ےس اہپڑ را ی وہ اجےئ وہ اجےئدرہ  ؒوہ  ؒارحص، یکنج وھٹرک ےس دو لین اجےئ

،   ےن اینپ نؤں ونہبں یک زعںیت الینم ۔ دصر اعیل اقمم،   ےن اینپ زعوتں ےک وسدے رک ےیل  ےن اشںیہ اک بلطم یہ ںیہن اجاناقلب رہزگ ہن ےھت۔

اپاتسکن اابقل اک اپاتسکن ںیہن ےہ۔، دصر اعیل اقمم، ہی رکا دںی  

ں وت رم گ پ ایگ اب سک وک اؤںداکہ  اابقل ریتے دسی اک ایک احل اتبؤں  

اس تیھک ےک رہوخہش دنگم وک الجؤں ک  تیھک ےس داکہں وکرسیم ںیہن روزی  

اب اتنب ےہ ان اچر انعرص ےس املسمن و دغاری و ےہ اجن اکمریایعری و   

ابت ےہہ رو اس ےن وت یھبک وھب ل ےک داھکی ںیہن رقآنےس انہک وت ڑبی ومونمں   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اابقل ریتے دسی اک ایک احل انسؤں  

، اہجں ےچب اور وبڑےھ یھب آوہں ےس اپےل آوارہ  رھات وہ، وج درھیت وھبک ایتلگ وہ، دھک درد کلف ےس رگات وہس االف  ک  دسی ےک وکےچ وکےچ ںیم

ے ےک اتب ہپ انیتچ وہدنان ںیم ڈاےل اجےت وہںز ، اہجں اچس ی ےک رجمم یھباجےت وہں
ل
 
ب

ت

ت

لت ڈنغوں ، ک  دسی ںیم اق، اہجں تنب وحا رساعم 

ک   رجمم ےس وپھچ ےکاتھکل وہ،ؒک  دسی اک یشنم و اقیض یھب ااصنف وکٹں ںیم اتکب وہ، ، ک  دسی ےک وکرٹ رہچکی ںیموکارشاف ڑھچا رک ےل اجمہ 

وخد اجںین  ، ک  دسی ںیم اجں ےک روھکاےلرہ روز دامھےک وہےت وہں ک  دسی ےک دنمرو دجسم ںیم، دسی ےک ےپچ ےپچ رپ وپسیل ےک انےک وہں

آںیہ ہن ےنس وبجمروں یک،  ک  دسی ےکےپچ ےپچ رپ رہ  رہبا وہ،دل ، ک  دسی اک اعیکسس ہن ےنس ولظمومں یکک  دسی اک احمک اظمل وہ ںیل وصعمومں یک،

، ک  دشی ریم روز اہجزوں دو اچر اکھبری  رھےت وہں ک  دسی ںیم رہ وچراےہ رپک  دسی ںیم تنب وحا  یک اچدر داغ یس یلیم وہ، تمس احفیش یلیھپ وہ،

اور ک   ک  دسی ںیم  ھدہ ولہ ااسنں ودعوں ہپ اٹےل اجےت وہں ، ک  دسی ںیم رغتب نؤں ےس ےچب الینم رکایت وہ،ےس ادمادی ےلیھت رگےت وہں

ک  دسی ےک وکےچ وکےچ ںیم  اقونن یک دایجھں اڑیت وہں، ، ک  دسی ےک وکےچ وکےچ ںیموچبں وک دایکمھں دےتی وہں ہ یھبدسی ںیم اب ا ھذت

یآ ۔۔۔ واالسلم، اس دشی ےک رےنہواولں رپ آواز ااھٹان وابج ےہ،وبایلں یتگل وہں زعت ک    

 

 

 


