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Lesson #1:  Day 12 وسرۃ افہحت یک ریسفت                                                                   

 

ِعۡيُ   رھپ دنبہ اتہک ےہ۔ ۡستا
ا

كا ن ِاَّيا اۡعُبُد وا كا ن  ںیم ایک وہں؟   ؕ   ِاَّيا

اواقت لھُک رک اسےنم رصف ریتی یہ مہ دنبیگ رکےت ںیہ اور ھجت ےس یہ دمد امےتگن ںیہ۔امہری وپری 

 آ اجیت ےہ۔  ہنم ےس وکیئ اور ابت یہ ںیہن یتلکن۔ سب ریتی دنبی وہں اور ریتی یہ دمد اچےئہ۔

 ریمی وکیئ دنسپ ںیہن۔ وج وت ےہک اگ ںیم رکوں یگ۔ ریتی الغم وہں۔ وج مت دو ےگ ریتا رکُش۔ 

 ن ےک وقانین ےک اپدنب ںیہ۔بج یسک ہگج ونرکی رکےت ںیہ وت مہ اُن  ےک المزم نب اجےت ںیہ۔مہ اُ 

مہ ِدن رات یہی ابت ےتہک ںیہ۔ ایک امہری وکیئ رمیض رہ اجیت ےہ؟ مہ ملسم وہےن اک دوعٰی رکےت ںیہ وت 

 ایک    بج مہ انرفامین رکںی ےگ وت  اہلل وک ہّصغ  ںیہن آےئ اگ؟ اہلل یک دقر رکان مہ رپ رفض ےہ۔ 

  مہ ےن ا ےن آ  وک اہلل یک الغ ی ںیم د ا ےہ۔ اکرف وت اماتن یہ ںیہن۔ وہ وج رمیض رکے، نکیل

رھپ   ۔اہلل رپ اامین ےل رک آںیئ، اُس ےس تبحم رکںی۔  ۔ اہلل یک دمح و انث رکںیرکُش ےک نیت درےج ںیہ

 ےک 
ُ
زارےن یک وکشش رکےت ںیہاہلل  یک دنبیگ ںیم آ رک  اہلل ےک کُح

ُ

ُ
 ۔اطمقب زدنیگ گ

 نکیل رھپ رمیض ا ےن رکےت ںیہ۔ وت ایک اظرہ وہات ےہ؟ ےتہک ںیہ  اہلل اربکیئک ابر  بج مہ ِدن ںیم

 مہ ا ےن اموتحتں ےس اسیک ولسک رکےت ںیہ؟ ےّچب امہری انرفامین رکںی وت اسیک وسحمس وہ اگ؟

اۡعُبُد   كا ن ِعۡيُ ) اہلل وت تہب ڑبا ےہ(     ِاَّيا ۡستا
ا

كا ن ِاَّيا   ) اور ںیم تہب وھچیٹ وہں(وا
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ِقۡيما   ےہ۔ایک اماتگن  رھپ دنبہ اطا اۡلُمۡستا ا ۔  وج امےتگن ںیہ وہ ضعب اواقت آزامشئ نب اجیت  ِاۡهِدَنا الَّصِ

ایِس ےئل دنبہ رصاِط میقتسم اماتگن ےہ۔ اہلل ےن راےتس انب  ےہ۔  ا رھپ زیچ اک حیحص اامعتسل یہ ںیہن رکان آات۔

 یک وتقیف ےس مہ یکین ےک راےتس رپ ںیلچ ےگ۔ دےئ۔ نکیل اانپ اانپ راہتس مہ وخد ےط رک رےہ ںیہ۔  اہلل

ۡم   دنبہ اتہک ےہ۔ایِس ےئل رھپ ۡۡيِ
ا

ل ۡمتا عا ِذۡۡيا ااۡنعا
ا

اطا اَل زیلپ اہلل یج ےھجم وہ راہتس ِداھک دںی نج رپ    ِِصا

 ریتی  ںیتمعن احلص وہیگن۔ اُن ولوگں واال راہتس نج رپ وت ےن ااعنم ےئک ںیہ۔

ۡۡيِ  رھپ دنبہ اتہک ےہ۔ لَِۡيا غا
ٓ

ا
ا

َلا الَض ۡم وا ۡۡيِ
ا

ل ۡغُضۡوِب عا  راےتس ےس اچب انیل  س ےھجم اُ  اہلل یج   اۡلما

ؤا اھت اور وج رمگاہ  وہ ےئگ ےھت۔

 

 
زیلپ اہلل یج  ےھجم بضغ  واےل اور رمگایہ  نج ولوگں رپ ریتا بضغ  ہ

ور  رک دانی۔ 
ُ
 واےل راوتسں ےس د

 اور کین ولوگں  واےل راےتس رپ الچ۔  ء، احصہب رکام  ایبنا   ںیمہ

اع رکںی۔
ُ
 آج ےس بج ہی آ ات ڑپںیھ وت ینعم وک وسچ رک ِدل ےس ڑت  رک د

 رصاط: رصاِط میقتسم اک راہتس لُپ رصاط رپ اج رک متخ وہ اگ۔

اع رکےت ںیہ ہک ہی امہرے ِدل رپ 
ُ
اہلل ےک ااسحن  وک وسحمس رکںی ہک مہ رقآن وک ھجمس رےہ ںیہ۔ مہ د

زار دنبے نب اجںیئ۔ارَث

ُ

ُ
  رکے اور مہ رکُش گ

                                                    


