
 

 

 

 

 



 

 وخاب ےہ اابقل اک اور اقدئ یک اگنم

ر نگل
 
 ویجن گنس اگلےئ رانھک اس یک  ہ

ان ، مہ اس یک اج

 

 ن ںیمہ  آن ،مہ  ش

 !االسلم و مکیلع 

مہ ےس اینپ وخیش  ! آج آپ تہب وخش رظن آ رےہ ںی .اہوھتں ںیم ڈنھجی اں رہلا رےہ ںی .ایک آپ: ایپرے وچب1

erahs رکںی ےگ ؟ 

 وہیئ اور ںیمہ اینت ایپری داین ںیم رھگ لم ایگامؤں یک  داع  وپری 

ارا         ےہ                       ااسحن   اک                    اہلل
 
 ی ااتسکن  ہ

ان ،     ، مہ  آن 

 

 اجن ںی      مہ اس یک         مہ  ش

ولعمم ےہ ہک . ادمحلاہلل ،اهلل اک ااسحن ےہ ہک ںیمہ  ی ااتسکن لم ایگ نکیل وچبں ایک آپ وک ولعمم ےہ ،نکیل آپ وک  2 

دودہج ،ایک وکںیشش یک؟ روں ےن ایک ج 

 

ارے ب 
 
 ی ااتسکن یک آزادی ےک ےئل ہ

 ی اےسن یھبس ٹلپ  ےئگ دنمش یک اچل ےک

 ےلیھک ںی مہ ےن لیھک ھچک اےسی امکل ےک

ر  آیت  ہپ زنمل 
 
ال  وک الب     ہ

 

 ےک   ی

روسں ےک دعب رھپ اڑے رپمچ الہل ےک  ب 

 مہ الںیئ ںی وطافن ےس یتشک اکنل ےک

 اس کلم وک رانھک ریمے وچبں اھبنسل  ےک

 

 

 



 

 

 اتسگ ےہ  ی ااتسکن اک ویم آزادی،ااھچ ہی وت  اتبںیئ ی ااتسکن اک بلطم ایک ےہ ؟  14: یج وایعق آج وت 3

 ی ااتسکن اک بلطم ایک

 هلل   االا   اہل  ال 

ارے رامنہ
 
 وکن ہ

 دمحم روسل اہلل

دا

 

 مکح یبن  اشنمےئ ج

 ؟ال اہل االاهلل،.ااھچ ہی وت اتبںیئ ی ااتسکن ںیم ایک ایک ےہ  : ی ااتسکن اک بلطم ایک 4

 دنی ،زنیم ،دنمسر دری ا وکاتسہن

 اس ںیم س  ےک ےئل س  ھچک ےہ 

 ی ااتسکن             ےہ      ہی

 ی ااتسکن ہی ےہ    ہی ےہ  ی ااتسکن اانپ ،

اہلل! آ : واہ یئھب5

 

 ذرا  ہی یھب وت اتبےیئ ی ااتسکن ےک ی این وکن ںی . . پ وک وت ی ااتسکن ےک ی ارے ںیم تہب ھچک  ہتپ ےہامش

ارے اقدئ امظع،ایپرے اقدئ امظع
 
 ہ

 وھبل ںیکس مہ ایکن ی اںیت ہی ےسیک نکمم 

Fait Unity Decipline  

ام وت آپ وک ولعمم یہ وہاگ .6

 

 : اقدئامظع اک  اغیپم  وت آپ ےن اتبی ا ےہ ،اقدئ امظع اک الص ی

 حتلم اک ی اابسں ےہ دمحم یلع انج

 تلم ےہ مسج اجن ےہ دمحم یلع انجح

 دص رکش  رھپ ےس رگم رفس اانپ اکروں



 اور ریس اکرواں ےہ  دمحم یلع انجح

ےسجآپ زورزور ےس الہ : تلم اک ی اابسں ےہ دمحم یلع انجح ،تہب وخب ،ااھچ ذرا اےنپ رپمچ ےک ی ارے ںیم یھب اتبےیئ 7

 .رےہ ںی 

ارا رپمچ ہی ایپرا رپمچ
 
 ہ

 رپمچ اطعےئ رب رکمی

اری تمظع اک ی اابسں ےہ
 
 ہ

رامجن ےہ

 

اری تلم اک ب
 
 ہ

ارے ااسحس اک ایبن  ےہ
 
 ہ

اری رتعف اک آامسن ےہ
 
 ہ

 میظع تلم ،میظع رپمچ

 اطعےئ رب رکمی رپمچ

 اهلل اعتیلٰ ی ااتسکن اور ی ااتسکن ےک رپمچ وک  ہشیمہ رس دنلب رےھک .آنیم!

دا وہ ایگ ےہ . رے وچب!: ایپ8  ایک آپ ےک ملع ںیم ےہ ہک ی ااتسکن اک آداھ ہصح مہ ےس ج 

ا وہا

 

ا روی  ی ات ایسی ےہ ےنہک اک ی ارا ںیہن  ،وھپل ےل رک ایگ آی 

 ربق اابقل ےس آ ریہ یھت دصا، ہی نمچ ھجم وک آداھ وگارا ںیہن 

ر یھب آےئ وہےئرہش اممت اھت اابقل اک ربقمہ ،ےھت 

 

 دعم ےک اسمف

 یلع وخن ںیم:  9

 
 

 ڑھکے ےھت ایلق

 
 
 پ

 

 ل

 روح اقدئ یھب رس وک اکھجےئ وہےئ

ر ہہک رےہ ےھت یھبس ایک  بضغ  
 
ارا ںیہن وہ ایگ ،ہی وصتر وت ہ

 
  زگ ہ

ا 9

 

ریق اور اقب ی ااتسکوینں ےک ےئل تہب فیلکت دہ ےہ . ی ااتسکن اور : رشمیق ی ااتسکن اک مہ ےس اگل وہ اجی

 

اےنپ ی ااتسکن یک ب

 رےتھک ںی . ےک ےئل آپ ایک ارادے



رےھ ی ا آدنیھ آےئ 

 

 ومج ب 

 دی ا الجےئ رانھک ےہ 

ر اانپ ےہ .

 

 رھگ یک اخرط وس دھک ںیلیھج ،رھگ وت آخ

دی ات اور ارادے وت : ابش11

 

  ا ےھ ںی ھچک  ریمش ےک  ی ارے ںیم یھب آپ وک ولعمامت ںی ؟تہبش ! آپ ےک ج 

 ںیم آںیئ ےگ ای  دن

  

 
 ریمے ونط ریتی ج

 وک وھچڑاںیئ ےگ ای  دنھجت  متس اعشروں ےس 

 ریتی اہبروں ںیم رھپ رکسماںیئ ےگ ای  دن

  ںیم آںیئ ےگ ای  دن

  

 
 ریمے ونط ریتی ج

  ریمش ےنب اگ  ی ااتسکن 

ا

 
 

 ہلل ءان

 پ وکیئ اغیپم دانی اچںی ےگ.آں اور ی ااتسکن وک ویم آزادی ےک ومعق رپ ی ااتسکوین:  11

 ریمے ونط ہی دیقعںیت اور ایپر ھجت ہپ اثنر رک دوں  

 وتبحمں ےک ہی ےلسلس  ےب امشر ھجت رپ اثنر رک دوں 

 ریمے ونط ریمے سب ںیم وہ وت ،ریتی  افحتظ رکوں ںیم اےسی 

راں ےس ھجت

 
 

 رک دوں    اثنر اہبر ھجت ہپ  روھکں ،  وک ک ا ےک خ

 ریمے ونط                    ریمے ونط

 

  

 


