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 ء 2021اسگ   28:اتری     ومضمن: اردو    و دہ   ہن امجتع:

----------------------------------------------------------------------

 دلی ملسم وک وہ زدنہ انمت دے  ربای

اع ) اعمین
ُ
 ےک اسھت(  ی و رشت د

 دلی ملسم وک وہ زدنہ انمت دے  ربای

 بلق وک رگام دے، وج روح وک ڑتاپ دے وج

رکان   اوجش و وولہل دیپ ٓارزو ۔ بلق وک رگام ان: دل ںیم :: داع: اہلل ےک وضحر ااجتل، دروخاتس ۔ زدنہ انمت: لمع رپ ٓاامدہ رےنھک وال اعمین

 ۔

   : اس مظن ںیمبلطم
ہ 
ل

رک   ادیپ  انمتںیئ  ار دیب یسیا اہجں ! املسمونں ےک دولں ںیم ہک اے امِکل داع وگ ںیہ  ںوی ںیم یاابقل ابراگہ ا

 روح وک ڑتاپ رک رھک دے ۔  بلق وک رطضمب رکدے اور ان یک وج رہ

 افراں ےک رہ ذرے وک اکمچ دے یی واد  رھپ

 وشقی امتاش دے، رھپ ذوقی اقتاض دے  رھپ

االسم   نعی نھکی اخہن ہبعک ۔ وشقی امتاش: د نعی   یاہپڑ  کیا اہجں ےس االسم اک ٓااغز وہا اھت، افراں ہکم یک یافراں : وہ واد  یی :: واد اعمین

  یک
ِل ج

 

ت

  
ی

  ےن دخا ےس اس اک اقتاض ایک  بلط، وخاشہ سج رطح رضحت ومٰیس ولجوں یک  وخاشہ ۔ ذوقی اقتاض: دخایئ  یک نھکیوک د و ں

 اھت ۔

رک دے   اوہ وشق دیپ ذرے وک ونمر رک دے اور املسمونں ےک دولں ںیم کی ا کیابر رھپ رحم ہبعک ےک ا  کی: اے ومال! ابلطم

  وک اےنپ ادنر ذجب رکےن اک ببس نب ےکس ۔ وج اس روینش

 
ی
 دیامتاش وک رھپ د رحموم

 
 دے  انیب ہ



 دالھک دے  ےن اوروں وک یھب ےہ وج ھچک ںیم  اھکید

 امتاش: داعمین
ی
 دی۔ د   یےس اعر تریصب ،ےس ےب بیصن نھکی:: رحموم

 
وقم   ۔ اوروں وک: دورسوں وک، تٓاھکن، ریصب وال نھکی: دانیب  ہ

 وک ۔

  ھکیوج ھچک د ٓاںیھکن یاطع رک ۔ اور ریم ےک اسھت اصبرت یھب  ت ریصب اںیہن ےس رحموم وہ ےکچ ںیہ  ت: وہ ولگ وج ریصببلطم

  داھک دے ۔ وہ دورسے املسمونں وک یھب ںیہ ریہ

 وہےئ ٓاوہ وک رھپ وسےئ رحم ےل چ  ےکٹھب

 رہش ےک وخرگ وک، رھپ وتعسی رحصا دے  اس

  االسم یک نعی رطف   ےہ ۔ وسےئ رحم: ہبعک یک راہ ےس ٹہ ایگ :: اکٹھب وہا ٓاوہ: راہتس وھبال وہا رہن، رماد املسمن وج االسم یکاعمین

 اک اس لیھپ   ناتسگی۔ وتعسی رحصا: ر   یدحمود رےنہ اک اعد دحوں ںیم یئرطف ۔ رہش اک وخرگ: رماد رغجایف 
 
 ۔  انلیھپ ںیم  داین یوپر ،و

  رکف وک رحصا یسیج رطف ولاٹ دے اور اس یک رطح ےہ اےس رھپ ےس رحم ہبعک یک مگ رکدہ راہ ی رہن یک کی: املسمن ٓاج ا بلطم

 وتعس اطع رک دے ۔ 

 رھپ وشرشی رشحم رک ںیم اں ریدلی و ادیپ

 دے  وک، رھپ اشدہی الیل لمحمی اخل اس

اک اس اگنہہم، رماد زربدتس وجش و وولہل ۔ لمحمی   تمدل ۔ وشرشی رشحم: یق   : قشع االسم ےک ذجوبں ےس اخل  اںری:: دلی واعمین

 تبحم ۔  وضحر ارکم یک نعی: دل ۔ اشدہی الیل : وضحر ارکم ےک قشع ےس اخلاخل

  رفام ۔ تیانع  وبحمب اسیج  اجکوے وک ٰیلیل  رھپ ےس رشح اپب رک دے اس ےک اخل : اس اڑجے وہےئ دل ںیمبلطم

 وک ںاشیرہ بلقی رپ  تملظ ںیم  دور یک اس

 داغی تبحم دے وج اچدن وک رشام دے وہ 

۔ وج اچدن وک رشام دے:    روینش تبحم یک  نعی : رکف دنم دل ۔ داغی تبحم:    ںاشی۔ بلقی رپ ں، رخاایب ںرباایئ ا،:: تملظ: ادنریھاعمین

 ڑپ اجےئ ۔   کیھپ  روینش  سج ےک ٓاےگ اچدن یک



۔ ان دولں وک   اک اکشر ںیہ   ی ببس املسمونں ےک دل ارتب وسھج راہ ۔ ایس  وک ھچک ںیہن یسک اک دور ےہ سج ںیم   یکیدور اتر   ہی: بلطم

 رشام دے ۔   داغ تبحم دے وج اچدن وک یھب سی ا

دوشی رث ںیم  رتعف
 
 رک  ای اقمدص وک ہ

 دے  ایدر  یی اسلح دے، ٓازاد  یی وخددار 

دوشی رث   ی:: رتعف: دنلباعمین
 
ہس    ےےک ڑیپھت  وج اپین تیغ   یس اسلح: انکرے یک یی ےک ربارب ۔ وخددار   یدنلب  : اتسروں یکای۔ ہ

 ےہ ۔  دجرھ اچاتہ ےہ رخ ومڑ اتیل دنمسر اک اپین ای  ای: سج رطح در ایدر یی ہگج ربرقار راتہ ےہ ۔ ٓازاد   اینپ رک یھب

شخب   یٓازاد  یسیج  رواین یک  ایاور در یوخددار  اطع رک ۔ ان وک اسلح یسیج یدنلب  یس یک  ایان وک رث : ان ےک وج اقمدص ںیہ بلطم

 دے ۔ 

 دصاتق وہ کولث تبحم وہ، ابیب ےب

 دے  ااجال رک، دل وصرت انیم ںیم  ںونیس

:  ۔ وصرت : امدنن، رطح ۔ انیم دصاتق: رہ رطح ےک وخف ےس اپک اچسیئ  کےس اپک ۔ ابیب  ہ:: ےب ولث: رحص ویغ اعمین

 ۔  رصایح رشاب یک

  دی الچل اور وہ س اک اشہبئ کت ہن وہ ۔ زم تبحم ومزجن وہ وج ابلکل ےب ولث وہ سج ںیم   یسیا : ان املسمونں ےک دولں ںیمبلطم

دے وج   رک دے اور دولں وک وہ الصتیح  اااجال دیپ ں ںیماطع رفام ۔ ان ےک دول  وتیف  ےب وخف و رطخ چس وبےنل یک ہک اںیہن ہی

 اچنہپ ےکس ۔  دورسوں وک ضیف

 اک   رک ٓااثری تبیصم تیانع ااسحس

 رفدا دے ہشی ادن  وشرش ںیم   یک ارموز 

 رکف ۔  رفدا: ٓاےن واےل لک یک ہشی ۔ ارموز: ٓاج ۔ وشرش: اگنہہم ۔ ادن  :: ٓااثر: عمج ارث ، العںیتماعمین

اصمبئ ےس ہبنتم رک اور احل   اںیہن ای۔ دخا  اک اکشر ںیہ   ےب یسح نکیل رھگے وہےئ ںیہ   : املسمن ٓاج اصمبئ و ٓاالم ںیمبلطم

 رکف اطع رک ۔   لبقتسم یک  ےک اگنہومں ےک سپ رظنم ںیم



 لبلب انالں وہں اک اڑجے اتسلگں اک  ںیم

 ج وک داات دےاک اسلئ وہں ، اتحم اتریث

اک اکشر اھت ۔ داات:   الغیم یک  ون زیالعہم اابقل ۔ اڑجا اتسلگں : رماد دنہواتسن وج ارگن نعیلبلب  وہیئ رکیت  دای:: لبلبی انالں : رف اعمین

 اطع رکےن واال ۔  ،یخس

  ںیم  یو زار  ہیرگ رطح وہں سج یک  رکےن واےل لبلب یک دایانہل و رف  ابغ ںیم ان ریو کیوت ا اے ٓااق! ںیم : اابقل ےتہک ںیہ بلطم

 اک اگبلطر وہں ۔ اتریث  ھجت ےس اینپ رکےن واےل ںیم احتج روایئ انچہچن اے رہ رفد یک  ریہ ںیہن  ابیق اتریث


