
 

 

 

 



 ڈراہم :

 اک رظنم ،جج دقمےم اک ہلصیف رکےن آےکچ ںیہ ( 

ت

 رظنم )دعال

 رشوع یک اجےئ 

ت

 جج: دقمےم یک امسع

 ولیک : وضحر آپ یک ااجزت وہ وت زلمم وک شیپ ایک اجےئ ۔

 جج: ااجزت ےہ ۔ 

 شیپ اکر : زلمم "پ ااتسکن " وک احرض ایک اجےئ ۔

  : وضحر ااجزت وہ وت اوانان وک احرض ایک اجےئ ۔ولیک

 جج: ااجزت ےہ 

روش ، ڈارٹک ،اخوتن اخہن اور اطلب ملع آےت ںیہ ۔

 

 زبسی ف

 ساایھک ےک اہسرے لچ رنا ےہ ۔
ا وہا آرک رہٹکے  ںیم ڑھکا وہایگ ۔وپرا مسج زیمخ ےہ ببی

ت

 پ ااتسکن ڑل ڑھکاپ

روش احرض وہ ۔

 

 شیپ اکر : زبسی ف

روش : وضحر 

 

 وج ھچک وہکں اگ چس وہکں اگ چس ےک وسا ھچک ہن وہکں اگ ۔زبسی ف

ا ےہ الیھٹ ااتٹل ےہ  4وضحر تقیقح ںیم ریما زلمم ہی پ ااتسکن ےہ ۔ ںیم حبص 

ت

ا وہں ۔ یھبک ای  آدیم پباکیئ رپ آپ

ت

ا وہں  واسپ آرک الیھٹ اگلپ

ت

ےجب اھٹ رک ڈنمی اجپ

ال ےہ زبسی ںیہن ےکب یگ ،یھبک وکیئ 

ت

رپ

 

 
 انیج  احمل رکدپ ا ےہ ،اس کلم ےک  2اور اتہک ےہ آج ہ

ے

آےت ںیہ ہتھب ووصل رکےت ںیہ اور ےلچ اجےت ںیہ ۔اتبی 

ا وہاگ ۔

ت

 وسا ہی ںیہک ںیہن وہپ

 ولیک : وضحر ااجزت وہ وت ڈارٹک وک احرض ایک اجےئ ۔

 وج ھچک وہکں اگ چس وہکں اگ چس ےک وسا ھچک ہن وہکں اگ ۔ ڈارٹک : وضحر

ا وہں وناں رصف  وضحر دن رات یک تنحم یھب اتگل 

ت

 کنیلک الچپ

 

 
ام وک ای  رپاویئی

 

ا وہں  ش

ت

ال ںیم ونرکی رکپ

ت

 
ےہ اضعئ اجریہ ےہ ۔ حبص اورٹنمن اس

ال ںیہ اگنہمیئ ےہ ریمے ایخل ںیم وت اس پ ااتسکن وک  099

ت

ر پ

 

 
روےپ سیف ےہ ۔ڈاوک آاجےت ںیہ سب ولٹ رک ےل اجےت ںیہ پ ااتسکن ںیم آےئ دن یک ہ

ے ریم

ے

ئ
 
ی
 
ہ
ا پ ااتسکن نانےن اک روشر   س ےن دپ ا   ںیم وت یدلی یہ اڈینیا  ٹف وہ رنا وہں  س اکاذات رایر وہاج ںی ۔رضور زسا ینلم اچ

ت

 ی  ھجم ںیم ںیہن آپ

 ولیک : وضحر ااجزت وہ وت اطلب ملع وک احرض ایک اجےئ ۔

 جج : ااجزت ےہ 

 شیپ اکر : اطلب ملع وحرض وہ 



 چس ےک وسا ھچک ہن وہکں اگ ۔ وج ھچک وہکں اگ چس وہکں اگ اطلب ملع :   وضحر

ات ےک دونں یلجب ںیہن وہیت اطلب ملع ڑپےھ  وت ےسیک ڑپےھ ۔اچر دہعف 

 

:۔  آپ وخد یہ ااصنف ےس ہلصیف رکںی اسرا اسرا دن  ااحتمپ وت ااحتمن  یک جج اصحب

راب وہاجےت ںیہ مب دامھےک اور وخد شک ےلمح وہ اجےت ںیہ

 

ارخی دبیل اجیکچ ےہ ۔ویک ہکن اح ال ت خ

ت

ار  پ

 

 ۔آپ اتب ںی اس  سب ںیم   )پ ااتسکن یک فرف اش

ر الچ اجؤ ں اگ اہیں وت لبقتسم  پبالکل متخ ےہ
 
  ۔رکےک (   وصقر   س اک ےہ   ںیم ان اح الت ےس گنت آاکچ وہں اینپ میلعت لمکم رکےت یہ پباہ

 ولیک : ااجزت وہ وت  اخوتن اخہن وک احرض ایک اجےئ ۔

 جج: ااجزت ےہ ۔

 ن اخہن احرض وہں ۔شیپ اکر : اخوت

 وج ھچک وہکں یگ  چس وہکں یگ  چس ےک وسا ھچک ہن وہکں یگ ۔ اخوتن اخہن : وضحر

ر زیچ رپ اچر سکیٹ 
 
دو وت ہتپ اتلچ ےہ ہک ہ ری 

 

 ادا رکو ،رھگ اک وسدا خ
ب
 ،سیگ اک ب

ب
 ،یلجب اک ب

ب
 یہ ںیہ  اگنہمیئ ںیم وت سب ےس زپ اد  ولظمم وہں ۔ پ این اک ب

ب ویٹھچں ںیم ویرپ  ےن زدنیگ اریجن رکےک
ب

ا پ ااتسکن نانپ ا  س ےن اور ویکں  ںیمہ وت رصف اس ےس دھک یہ دھک ےلم ںیہ ناں ح

ت

رھک دی ےہ  ھجم ںیہن آپ

ا ےہ ۔ ریمے ایخل ںیم اس وک رضور زسا ینلم اچےئہ ۔

ت

 وھگےنم یئگ وت ہتپ الچ ہک کلم ایک وہپ

 جج: زلمم اینپ افصیئ ںیم ھچک انہک اچےہ اگ ۔

 وج ھچک وہکں اگ چس وہکں اگ چس ےک وسا ھچک ہن وہکں اگ ۔ وضحر پ ااتسکن : یج 

 ںیم ان سب ازلامت یک افصیئ رضور شیپ رکوں اگ ےھجم اوسفس ےک اسھت انہک ڑپ رنا ےہ ہک ہی سب ریمے یہ ےچب ںیہ وج آج ےھجم وپری داین ںیم 

روش ےس وپانھچ اچوہں

 

 ےئگ ںیہ ۔سب ےس ےلہپ اس زبسی ف

ت

 مت ےب اامیین  روسا رکےن رپ ب

ت

اگ مت ےن اس پ ااتسکین رس زنیم ےک ےئل ایک ایک   سج دح ی

 ےلیھٹ یک افصیئ رکےک اسرا دنگ اصف رھتسی ہگج رپ 

ت
ت

 ےھت  مت ےن یک ، یلگ ڑسی زبسپ اں الم رک یچیب ،زپ اد  انمعف ایل ۔رات ےک وق

ت

ےتکنیھپ رےہ ،ریمی رکتکس

 ےہ ۔ اینبدوں وک وھکالھک رکےن ںیم اہمترا یھب  ناھت

ا

 

ال ںیم ھٹیب رک ےتہک ںیہ ہک ش

ت

 
رے دوعے ےھت ہک رغوبیں اک تفم العج رکوں اگ آج اورٹنمن اس

 

ب ہی ڑپھ رےہ ےھت وت بب
ب

م وک اور ہی ڈارٹک اصحب ح

ا اےنت وخد رغض ںیہ ہک یسک یک اجن یلچ اجےئ رگم اںیہن سیف لم اجےئ رمضی ڑتےتپ رےتہ ںیہ اور ہی اطمابلت

 

 کنیلک ںیم آپ

 

 
ونماےن ےک ےئل  رپاویئی

ر دور ےک ڈوھل اہسےن وخد یہ اینپ دقرو تمیق ہتپ لچ اجےئ یگ ۔
 
راضئ اد ا رکےت ےلچ اج ںی پباہ

 

ال رکےت ںیہ ف

ت

رپ

 

 
 ہ

گ ،لیھک وکد ےس ۔ہی آج ڑپاھیئ یک پباںیت ےسیک رک رےہ ںیہ ،

 

ی

 

ی ی   
چ
رتص لم یئگ ۔ومپبالیئ ،ویپمکرٹ ،اکروٹن ۔

 

اسرا  اسل ان اور ہی اطلب ملع اصحب ان وک ف

الھک رکےت اشملغ ںیم رصموف رےتہ ںیہ ااحتمن ےس دو دن ےلہپ رایری رشوع رکےت ںیہ وت وکرس لکشم اتگل ےہ رھپ لقن رکرکےک پ ااتسکن یک ڑجوں وک وھک 

 

ت

رکںی ےگ اور اینپ ںیہ ۔ ان ےک ارادے ہی ںیہ ہک میلعت احلص رکےن ےک دعب اینپ الصوتیحں  ےس کلم وک افدئ  اچنہپےن ےک اجبےئ ریبون کلم اجرک المزم



ر اجرک تمسق آزامںیل نکیل وناں ان وک و  زعت ہن لم ںیکس یگ وج پ ااتسکن 
 
ںیم ےہ وناں ہی الصوتیحں ےس ریغوں وک دیفتسم رکںی ےگ ۔ ناں رضور ہی یھب پباہ

 دورسے درےج ےک رہشی وہں ےگ ۔

ا ،سیگ اضعئ

 

ا ،پ این  وضفل اہبہن ہی سب رکےت وہےئ اںیہن یھبک یھب ااسحس وہا  ہک ہی  اور ہی اخوتن اخہن ان ےس وپںیھچ یلجب  ےک آالت ےتلچ وہےئ وھچڑپ

 

رکپ

ر ںیھت وت اضعئ ویکں ںیک   اہلل اک رکش ادا رکںیت اور اضعئ 

 

ب ہی سب زیچںی واف
ب

 اہلل ےن اںیہن دی ںیہ ۔ ح

ت

ہن رکںیت وت اہلل اںیہن ںیتمعن اس پ ااتسکن یک دبول

راھ رک دے  داتی ۔اوہنں ےن پ ااتسک

 
 
راھ خ

 

ہ ںیہ   ںوں وک یھب ریغ چ یک  ےڑے یتانیت ںیہ ، ریغ چ یک ےناےن الھکیت ںیہ اے بب

ت

ی 
ب ت

ن وک ایک دپ ا دن رات ریغ چ یک د زلن د

راایئں اور دورسوں یک رعتفی رکیت ںیہ دورسوں یک زیچوں رال اکپٹےن واےل  وک اینپ وکیئ زیچ ایھچ یہ یھب ےسیک یتکس ےہ     کلم یک بب

  یہ انہک  اھ ہلصیف آپ ےک ناھت ںیم ےہ ۔وضحر   س ےھجم ہی

اری آںیھکن  وھکل دںی اس ونط یک زعت یہ ںیم  ریمی زع
 
ا وہےئ اتہک ےہ ! آپ ےن ہ

ت

راتھ ےہ اور پ ااتسکن وک ےلگ اگل رک روپ

 

ت ےہ ںیم اطلب ملع آےگ بب

 اے ونط یک رسدنلبی ےک ےئل اکم رکوں اگ ۔

  وک ناصقن اچنہپےن واولں ںیم ریما  یھب  ہص ےہ ۔   ڈارٹک : ریم ا رس رشم ےس کھج ایگ ےہ اس کلم

روش : ںیم نج زیچوں وک ومعمیل  ھجم رک رک رنا  اھ و  ریمے ونط وک وھک الھک رکےن اک ذرہعی ںینب ! ناےئ اوسفس 

 

 زبسی ف

ر انیقیً ہی ریمی یہ ذہم داری ےہ ہک ںیم اے

 

 کلم ےک واسک  یک تظاک  رکوں وخد یھب اے اخوتن اخہن : ںیم اینپ ذہم داری وھبل یئگ ۔  اے ونط زعب 

ریق اور رسدنلبی اک ذرہعی ےہ 

ت

 ونط ےس تبحم رکوں اور اے اخدنان وک یھب اس تبحم اک اسحس دالؤ ں ۔ونط ےس تبحم یہ ونط یک ب

 سب لم رک : انیقیً مہ یطلغ رپ ںیہ مہ وت ای  رےتش ںیم رپوےئ ںیہ ۔ 

ا اہلل ء (  پ ااتسکن اک بلطم ایک   الاہل االا

 
 

 ہلل اس ےملک ےک ذرےعی مہ ںیہمت وبضمط نان رک دم ںیل ےگ )ان

 

 

 

 

 


