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 ابمرابکد

 

ے ربتک ںیہمتہلل ا ور د  ۔رےھک اھٹکا اسھت ےک ریخ وک دوونں مت اور رفامےئ تکرب ینپا رپ مت ا

 

ر وک زدنیگ دشہ اشدی دعب ےک حاکن ور انبےن وخوگشا  ہک ےہ رضوری ےئل ےک رےنھک انبےئ ا

ور ایمں ور رکںی دیپا ااسحس و ملع اک رفاضئ اےنپ دوونں ویبی ا  ےس تبحم و ولخص ا

ری ذہم یک ےصح  اےنپ  ۔دںی ااجنم دا
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 (91ااسنلء) 

ور ہ  ارگ رھپ رکو اعمہلم اک الھبیئ اسھت ےک وعروتں ا  بجع وتوہں   دنسپ ان ےس وہج یسک وک مت و

ور وہ اندنسپ ںیہمتزیچ  اکی ہک ںیہن ے رھک ربتک و ریخ ںیم اس اہلل ا  ۔د

 (ااسنلء) رہم:

ور دا ےس دیل وخش رہم ےک وعروتں ا  ۔رکو ا

ہ ومنم واےل اامین اکلم   ۔ںیہ اےھچ ےس بس ںیم قح  ےک ویبویں اینپ وج ںیہ و

ورؤ الھک اےس وت اھکؤ مت بج   ور انہپؤ اےس وتونہپ مت بج ا ۔ امرو ہن رپ رہچہ ےک اس ا

ور وہک ہن اافلظ ےک اع ددب وک اس  ۔رکو ںیم یہ رھگ وت رکو قلعت رتک ےس اس ارگ ا

ر  ور ےہ ہقفن اطمقب ےک ااطتستع یک اس ےئل ےک ویبی رپ وشرہ امدلا  اس رپ سلفم ا

 ۔ےہ ہقفن اطمقب ےک ااطتستع یک

ور دےنی زسا وک وعرت:  اانتجب ےس ملظ   زایدہ۔ رکے زیہرپ ےس اچنہپےن فیلکت ا

 انملظ وھچڑ رھک  قلعم وک دورسی رک وہ املئ رطف یک اکی یسک ںیم وصرت یک ویبویں

 ۔ےہ

ور االخق ولعم دینی وک ویبی   ۔ رکے آراہتس ےس ابعدات ا
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 ااطتع یک وشرہ 

 (43ااسنلء) 

ہ ںیہ وعرںیت کین وج  یک اس ےن ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل۔ ںیہ وہیت وایل رکےن ااطتع یک وشرہ و

 ۔ںیہ رفامںیئ ایبن ںیم زیچ ہی ںیم حیرشت

ن اہمترا   اندنسپ وک سج دںی آےن ہن وک صخش اےسی یسک رھگ اہمترے ہک ےہ ہی قحرپ ا

 ۔وہ رکےت

ہ   ااسی ارگ رکے ہن دصہق ریغب ےک ااجزت یک اس زیچ وکیئ ےس ںیم رھگ ےک اس و

ور اگ ےلم وک وشرہ ارج وت یگ رکے  ۔ وہاگ رپ وعرت انگہ ا

ہ   ۔ےلکن ہن ےس رھگ ریغب ےک ااجزت یک اس و

ہن  ریغب ےک ااجزت یک اس ے روز لفن  وسا ےک راضمن ںیم وموجدیگ یک وشرہ وعرت 

 ۔رےھک

ہ وعرت رتہبنی   اس بج ،اجےئ وہ وخش دل ریتا وت دےھکی وک اس وت بج ہک ےہ و

ے مکحوک ہ وت د  امل ریتے وت وہ ہن وموجد اپس ےک اس وت بج رکے، ااطتع یریت و

ور  ابت ہی ںیم اطتعا یکمکح   ماع اس۔ رکے افحتظ یک قح ریتے ںیم سفن اےنپ ا

ہ وت رکے اطمہبل اک انرفامین یک اہلل وشرہ ہک ےہ وحلمظ  وت  ۔ےہ رکیتکس رااکن و
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ہ وت البےئ ےئل ےک رکےن وپری وخاشہ اینپ رمد بج   ۔ےرک ہن ااکنر و

ور ہقیلس افصیئ، ےئل ےک وخیش یک وشرہ   ۔ےہ رضوری رکان ماامتہ اک راھگنس و آراشئ ا

 ۔اگ اجےئ ںیہن ںیم ریمح رکےن واال تنج عطق  

 ۔رکںی رپزیہ ےس اگبڑےن وک اقلعتت ےک رقاتب رہتش 

ور ےہ اک اخودن ےک اس قح  ہ د ای ز ےس بس رپ وعرت   ہ قح  زاید ےس بس رپ رمد ا

 ۔ےہ اک امں یک اس

ر  دایگیئ یک رفاضئ اےنپ ےئل ےک رکےن رسب زدنیگ وخوگشا  تہب ےس اہلل اسھت ےک ا

 ۔اچےیہ رکین داع زایدہ

 

ے   امہرے ا
 

ور وجڑوں امہرے وک مہ رب والد امہری ا  کڈنھٹ یک آوھکنں ےس رطف یک ا

 رفام اطع

ور  (43 ارفلاقن وسرة۔ ) انب اامم اک رپزیہاگروں ںیمہا

 اخدنان  ااختفر مکحتسم امہرا

ن رٹنسالفح   اخدنا
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