


یامیز دیع اک رطیق
یدیع یک امیز ابیامیت ی ڑپیی اج یتکس ےہ ایےل ںیہنی۔	 
ییل ریتع ںیم ریبکت رحتیہم  یایویر انث ےک دعب ایایم دنلب ٓایویایز ےس  یایت ریبکتیایت ےہکی۔ ایویر دتقمیی ایایم یک 	 

یرییویی ٓایہت ٓایویایز ںیم رکیںی۔
یایویں ریبکت ےک دعب اہیھ ابیدیھ ںیلی۔	 
یایس ےک دعب ایایم وسیریة افیہح ایویر رقیٓاین رکیم ےک یسک ہصح یک التیویت رکیےی۔ تنس ےک اطمیق  ییل ریتع 	 

یںیم وسیریة اییلٰ ییک التیویت  ییک اجیےی۔
یدیویریی ریتع ںیم ایےت ی اپیچ ریبکتیایت م�ہلے یک رطیح ےہک ایویر وسیریة افیہح ےک دعب  یرقیٓاین رکیم ےک یسک 	 

یہصح یک التیویت رکیےی۔ تنس ےک اطمیق  یدیویریی تع ںیم وسیریة ایاغیہی  ییک التیویت  ییک اجیےی۔ 
یایویر ریتع لمکم رک ےک امیز لمکم رک ےلی۔

یامیز ےک دعب امتیم ولیگ ذیریا یس دنلب ٓایویایز ںیم دیع یک ریبکتیایت نیت ابیر ڑپیںیی۔	 
• 	

ِہ•الَْحْمد	•
ٰ
ُہ•اَکْبَر•َولِّل

ٰ
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ٰ
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یایس ےک دعب ایایم ہبطخ ڑپیےی۔ ایس دیع اک ہبطخ ےچین دیا ایگ ےہی۔	 

یہبطخ ےک دعب ہعمج ےک ہبطخ یک رطیح ایایم ھٹیب اجیے ایویر رھپ ہبطخ اثیہی ڑپیے ۔	 

یٓایر رپ دیا ےک ایھ ایاتیم رکیےی۔	 

نہ وہیں و ویہ یھب امیز دیع اب امیت ایدیا رک یتکس ںیہی۔	  ج� یایر رھگ ںیم رصیف ل�
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َ ۙ﴿۶﴾•ِصَراَط•الّ ــَراَط•الُۡمۡســَتِقۡیَم• ِاۡہِدنـَـا•الّصِ
 

ویت ایس  ایویر وخیی  انیم ےہ  اک  ایل ںیم وخیی  ریان اچیےی ہک دیع  :یاید  رفیایے ںیہ  ایزعیز  ایہل اعتیٰی رصنبیہ  ایدیہ  ایویر   یوضیر 
 یوہیی ےہ بج ایاسین یسک اکیم ںیم اکیاییی احیل رکیےی۔ ایر اکیاییی ںیہن و وکین لقع دنم ےہ وج وخیش وہ اگ ہکلب ایاٹ انیاکیی
 یرپ ریویے اگی۔ سپ دیع وک یھب ںیمہ اییس رطیح دیانھ وہ اگی۔ بج وکیی دیع انمیا ےہ و ایل ںیم ویہ ایین اکیاییی اک دیویٰی رک ریاہ
 یوہیا ےہی۔ بج ہی اکیاییی اک دیویٰی ےہ و مہ ںیم ےس رہ ایک وک ایس ابیت رپ وغیر رکیان اچیےی ہک ایک تقیقح ںیم اکیاییی ےہ ایویر
 یایک ایس اکیاییی یک ویہ ےس ایےس قح احیل وہ ایگ ےہ ہک ویہ دیع انمیےی۔ وسیےن ویایی ابیت ہی ےہ ہک ایک دین مہ دیع اک رقمیر
ایس دین مہ ایےھ ڑپکیے نہپ ںیلی، اھکیان انیپ ایاھ رک ںیلی، اظیرہیی وطیر رپ ریویق اگلیںیلی، وشیریریایاب رک ںیلی، دیویںی  یرک ےک 
 یاھک ںیل ایویر الھک دیںی۔ این بس زیچیویں ںیم مہ ھچک ہن ھچک ریچ رکیے ںیہی۔ ہی ایریے اکیم تفم ںیہن وہیےی۔ و سج دیع

یرپ مہ رصیف ریچ رکیے ںیہ ایویر ویہ ںیمہ ھچک دیے رک ںیہن اجیی و رھپ ویہ دیع ںیہن وہ یتکسی۔
 یایس ےک العیویہ ھچک َایویر ولیگ ںیہی، ہی دیویویں ںیمسق وج ایبین یک ںیہ ایک ویہ ںیہ وج ےتھجمس ںیہ ہک مہ یھب دیع انم ریےہ ںیہ ینعی
 یدیا ریدییہ یھب یہی ےتھجمس ںیہ ہک دیع انم ریےہ ںیہ ایویر دیویریے کین ولیگ یھب وج وقحیق وکیایدیا رک ریےہ ںیہ ویہ یھب ےتھجمس ںیہ مہ
 یدیع انم ریےہ ںیہی۔ ایویر اییس رطیح دیویریی مسق یھب ےہ وج ںیم ےن ایبین یک ںیہنج یقیقح دیع بیصن ںیہن وہیی ایویر دیویےک ںیم
 یےتھجمس ںیہ ہک مہ دیع انم ریےہ ںیہ ۔ینک ایک رسیتیی مسق یھب ےہی۔ ہی رسیتیی مسق ےک ولیگ ویہ ںیہ وج این دیویویں ےس ابیلک
 یفلت ںیہی، ایگ مسق ےہی۔ ہی ویہ ولیگ ںیہ وج اجیےت ںیہ ہک مہ انگیہ اگیر ںیہی، این وک ایاسیس ےہی، وج دیل ںیم ایخیل رکیے ںیہ
دیل ایک ریدنمیی ےہی۔ وج امیزیں یھب ڑپیےت ںیہ نک  دیل ںیم  ایدیا ںیہن ایکی،  ریویزیویں اک قح  ریویزیے و ریےھ نک   یہک 
ایدیا رک ےکسی۔ ایےس ولیویں ںیم ےس رہ ایک ہی اتھجمس ایہل اعتیٰی یک اتبیی وہیی ریوطیں ےک اطمیق امیز ںیہن   یںیم ریدنمیہ ںیہ ہک 
 یےہیہک ٓایج یھب دیع رپ اشید ایک ریم ایویر ولیویں وک دیاھکیےن ےک ےیل دمعیہ ابلیس نہپ رک سلجم ںیم ٓایایگ وہیں ایویر دمعیہ اھکیان یھب
 یاھک ریاہ وہیں رگم ایس اک دیل ریو ریاہ وہیا ےہی، ایس اک دیایغ رپیاشین ےہی۔ ایس یک ایک رظن ایےن اھبیوییں رپ ڑپیی ےہ ایویر ایک
 یرظن ایےن ایریک دیل رپ ڈیایات ےہی۔ رہ رَت ہمقلی، رہ ویہ ہمقل سج وک ایےن زمیے ںیم اھکیےن ےک احلیظ ےس رھبیویر ہمقل ہہک ےتکس ںیہ
 یایےس وھجنھجیڑیا ےہ ایویر ایس ےک قلح ےس ےچین ںیہن ایریای۔ ایےھ دیفس ڑپکیے و ےنہپ وہیے ںیہ نک ایںیہن دیھک رک ایس اک دیل
 یریویا ےہ ہک اکیش ریمیا ایدیریویہن یھب ایاس ی اصیف وہیای۔ ایےن اھبیی رپ رظن ڑپیے و ایین زمکیویریایں َایویر ُایرھب رک ایےن ٓا اجیی
یںیہی، اخیص وطیر رپ این ولیویں وک دیھک رک نج اک ایہل اعتیٰی ےس اخیص رقیب ےہ ایویر اتھجمس ےہ ہک ریمیی احیت یک یویریی ڑکپیی یئگی۔



ایویر ایویر دیویوتیں   یاشید ریمیے انگیہ ایےس رظن ٓا ےئگ ںیہی، اشید ریمیے اقنیص ایےس رظن ٓا ےئگ ںیہی۔ رہ دیہع بج ایےن ویبیی وچبیں 
 یاسیویں رپ اگنیہ دیویڑیایا ےہ ایویر رھپ ایےن سفن رپ وغیر رکیا ےہ و ریدنمیہ وہ اجیا ےہ ایویر دیایت ےس ایان ر اکھج اتیل ےہی۔ اظیرہ ںیم
 یو سلجم ںیم اشیل وہیا ےہ نک دیل ایےن انگیوہیں یک ویہ ےس دیایت ایویر ریدنمیی ےس رُپ وہیا ےہی۔ ایخیل رکیا ےہ ہک اشید ایس
 یسلجم ںیم ںیَم ی ایاس وہیں وج یقیقح دیع ےس رحمیویم ےہ ایویر ریمض المیت رکیا ےہ ہک ہن ِایدیر ےک ریےہ ہن ُایدیر ےک ریےہی۔ ہن ُاین ںیم
 یاشیل وہیں وج تلفغ ایویر انیدیایی ےس دیع انم ریےہ ںیہ ایویر ہن این ںیم اشیل وہیں وج ویاصیِل اییہ یک وخیی ںیم دیع انم ریےہ ںیہی۔ رھپ
 یوسیات ےہ ہک دیا اعتیٰی ڑبیا اتسیر ےہ ایر ںیم اظیرہ ںیم دیع انم ولیں و ایک بجعت ہک دیا اعتیٰی ےھجم ابین ںیم یھب دیع انمیےن یک ویقی دیے
 یدیےی۔ سج رطیح دیا اعتیٰی ےن ریمیے اظیرہ یک اتسیریی یک ےہ ریمیے ابین یک یھب اتسیریی رک دیےی، ریمیی ایدیریویی احیت یک یھب
ایویر ےنشخب ویایا ےہ ایےن دنبیے وک ایویس ںیہن رکیای۔ بج دنبیہ وسیات  یاتسیریی رک دیےی۔ ایہل اعتیٰی وج دنبیویں رپ تہب ریم رکیےن ویایا 
 یےہ ہک ایل دیع و دیا اعتیٰی ےک ےنلم ےس ےہ ہی ےھجم رسیم ںیہن ٓا رییی۔ سفن ابیر ابیر ایےس المیت رکیا ےہ ہک ایک اہمتیریے لمع ںیہی۔
 یویہ رکیا ےہی، ایہل اعتیٰی یک رطیف اتکھج ےہی، دیایت وسحمیس رکیا ےہ ایویر رھپ بج امیشپیی ایس وک ےب نیچ رک دییت ےہ و دیا اعتیٰی اھبیگ
 یرک ایس ےک اپیس ٓایا ےہی۔ ٓایرضیت یلص ایہل ہیلع ویمل ےن رفیایا ہک ایہل اعتیٰی ایےن دنبیے یک ویہ ےس ایس ےس زیایدیہ وخیش وہیا
 یےہ انتج وکیی صخش رحصیا ںیم وہ ایویر ایس یک ایویین مگ وہ اجیے سج رپ ایس یک وخیریایک ایویر اپیی یھب وہ ایویر رھپ ایاچیک ویہ ایےس ل اجیے
 یایویر ایس ایویین وک دیھک رک ایس یک وخیی یک ایاہ ںیہن وہ یی۔ ایہل اعتیٰی ایےن دنبیے یک رسحیت ایویر دیایت وک ریایاگیں ںیہن اجیےن دیاتی۔
 یایہل اعتیٰی اجیات ےہ ہک سج ےک اپیؤیں ےھتی، وج کین لمع رکیےن ویایا اھت ویہ لچ ےک ریمیے اپیس ٓا ایگی، کین ولیگ ےھت این وک ایین ویقی
 یایہل اعتیٰی ےن دیی وہیی یھتی، این ےک اپیؤیں ےھت نج ےس لچ ےک ویہ ایہل اعتیٰی ےک اپیس ےلچ ےئگ ۔یایویر دیویریی مسق ےک ویہ ولیگ ںیہ
 یاین ےک یھب اپیؤیں ےھت ایویر این ےک لمع ےھت نک این ےک لمع دیاھکیویے ےک ےھتی۔ ویہ لچ رک اطیشین ےک اپیس الچ ایگ ۔یرگم ویہ دنبیہ
 یسج ےک اپیؤیں ںیہن ںیہ ،یوج ںیہک اجیےن یک اطیت ںیہن ریات ایہل اعتیٰی رفیایا ےہ ہک ولچ ںیم ایس ےک اپیس اجیا وہیں ویہ تہب زیایدیہ
یدیایت ایویر امیشپیی اک ایاہیر رک ریاہ ےہی، ویہ ایویر ایافغیر رک ریاہ ےہی۔ ہی ریا وہیا ےہ و ایےس ایاھیا وہیں ایےن اپیس ےل ٓایا وہیںی۔

 یسپ ںیمہ ہشیمہ ہی دیا ایویر وکیش رکیی اچیےی ہک ا یل مسق یک دیعیں ںیمہ ںیلم ا رسیتیی مسق یک دیع ںیمہ ےلم ایویر یہی دیع ےہ وج
 ییقیقح وخیاییں دیےن ویایی دیع ےہی۔ یہی دیع ےہ وج ریچ رکیویایےن ےک اجبیے ایاعیایت ےس ویایزیی ےہ ہکلب ںیمہ وکیش رکیی اچیےی
 یہک وج دیویریی مسق یک دیع وک دیع ےھجمس وہیے ںیہ ایںیہن یھب یقیقح دیع اک ایدیریایک دیولیایےن یک وکیش رکیںی۔ دیای وک ایس یقیقح اغیپیم ےک
 یاچنیےن یک وکیش رکیں وج ایس زیایےن ںیم ٓایرضیت یلص ایہل ہیلع ویمل ےک الغیم اصیدیق ےک ذیریہع ےس ںیمہ الم ےہی۔ ایاسین وک ایہل
 یاعتیٰی ےک وقحیق ایویر ایس ےک دنبیویں ےک وقحیق اک حیحص مہف و ایدیریایک دیولیایںی ا ہک دیای ےس ایرییک ےک ابیدیل ٹھچ اجیںیی۔ دہیایت
 یاک وسیریج دیای وک ایین ویریایی رکیویں ےس اگمگج دیےی۔ دیا یک یقیقح دنبیی دیای ںیم اقیم وہ اجیے یھبت امہیریی دیعیں یقیقح دیعیں وہیں

ییی۔ ایہل اعتیٰی ںیمہ ہی دیع دیےنھ یک یھب ویقی اطع رفیایےی۔ ٓاینی



یہبطخ اثیہی

یدیا


