
 "ىفعَدَ وذا وا املؤمن"

مؤمن وعده كرس، تو اهنس وفاء كرس

بسم اهللا الرمحن الرحيم



ايك روز، ايك اعرايب رسول اهللا نا پاسس آيا انس كهيوں ك ميط 

انس مارو اكهو قبيلة اسالم الؤسوں تو آپ منس سو  (١٠٠) الل اونتهـ 

اهنا زمام انس جالل  (reins and saddles)نا ساس آپسو؟ 

رسول اهللا ي فرمايو "خري"، آپيس. 



رسول اهللا وفات ئي گيا. ي اعرايب مدينة اْيا رسول اهللا نس 

ملوانس، تو  اهنس كوئي ي كهيوں ك رسول اهللا تو وفات ئي 

گيا ؛. اعرايب ي پوچهوں ك رسول اهللا نا بعد آپنا وارث 

كون ؛؟ وه شخص ي اعرايب نس ابوبكر ين طرف موكال.



اعرايب ابوبكر پاسس آوينس كهيوں ك رسول اهللا ي منس آم 

وعده(promise) كيدو و ك ميط انس مارو قبيلة اسالم  

الؤسوں تو منس سو (١٠٠) اونتهـ  اْپسس. ابو بكر ي وه اعرايب نس 

كهيوں ك منس اْ وات ين كئي خرب نتهي ، انس رسول اهللا تو ايك 

دينار يا درهم نتهي موكي گيا.



اعرايب اداس ئي نس وهاں سي نكال. رستا ما اهنس رسول اهللا نا 

صحايب فضل بن عباس مال، اس ي پوچهوں تو اعرايب ي اهنس 

بتايوں ك سوں يوں تو.  فضل ي  اهنس كهيوں ك  موالنا علي 

رسول اهللا نا وصي ؛. اهنس موالنا علي نا گهر ين طرف موكال، 

انس كهيوں ك جئي نس دستك دجيو انس اواز دجيو، يا حسن!



اعرايب امري املؤمنني نا گهر نا دروازا پر جئي نس  دستك ديدهي 

انس اواز ديدو، حسن امام ي دروازو كهولو، انس پوچهوں، 

كون چهو، سوں كام  سي آيا چهو؟  اعرايب ي كهيوں ك ميط 

رسول اهللا نا وصي نس دهوندي رهيو چهوں. حسن امام ي 

جئي نس امري املؤمنني نس عرض كيدي،انس امري املؤمنني دروازا 

پر پدهارا.



اعرايب نس جوئي نس امري املؤمنني ي فورا فرمايو، متيط وه اعرايب 

چهو جهنس رسول اهللا ي سو اونتهـ  نو وعده كيدو  و؟ اْ سين نس 

اعرايب گهنا خوش ئي گيا، انس عرض كيدي ك هاں، ميط 

وه } شخص چهوں.



امري املؤمنني ي حسن امام نس فرمايو ك اعرايب نس لئي نس بقيع ما 

جاؤ،  وهاں ايك سفيد چتان جيوو پتهر ؛ وهاں جئي نس چار 

ركعة مناز پرهجو انس اْ مثل دعاء پرهجو. ايك وهاں اونتهـ  نوں 

ماوں رسو  نا ساس نكلسس، متيط اعرايب نس كهجو ك رسو 

كهينچس، تو سو اونتهـ  نكلسس.



حسن امام اعرايب نس لئي نس وهاں گيا،مناز  انس دعاء پرهي، انس 

رسو ساس الل اونتهـ نوں ماوں نكلوں . حسن امام ي اعرايب نس 

فرمايو ك اْ رسا نس متيط كهينچو. اعرايب يس كهيوں ك منس رسول 

اهللا ي فرماويو و ك منس اونتهـ  اْپسس، اْپ كهينچينس منس اونتهـ  

اْپو. 



حسن امام ي رسو كهينچوں. ايك اونتهـ نكلو، بس اونتهـ  نكال، 

ايك پچهي ايك اونتهـ  نكلتاج گيا، تاك سو اونتهـ  نكلي گيا، زمام 

انس جالل ساس، ي اعرايب نس آپي ديدا.  اعرايب گهنا خوش 

ئي گيا، انس ي انس اهنو پورو قبيلة امري املؤمنني نا هاـ  پر اسالم 

اليا. 



اپنا هداة كرام ي فرمايو ؛ "املؤمن اذا وعَدَ وىف" - يعين ك 

مؤمن وعده (promise) كرس تو وفاء كرس. اْ مثل سي رسول 

اهللا نا وعده نس موالنا علي ي وفاء كيدو. 


