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15پارہ 
 ےك ک ے م ھ لکشم ںی واہعق رعماج ۔اظرہی اابسب ےنتک یہ لکشم ویکں ہن  وہ ں نکیل اہلل❖

ھت داعںیئ امینگن ںیہ۔❖ اہلل ےس وپرے نیقی ےك اس

اجراہ ےہ۔اےنپ اامعل رپ رظن رینھک ےہ ❖ ااسنن اک رہ لمع اھکل 

ےس انچب ےہ۔❖ اہلل یک ااطتع اایتخر رکین ےہ ۔انرفامین 

ن ےك ک ے رثکت ےس❖ داعںیئ امینگن ںیہ ۔امں ابپ ےك اسھت نسح ولسک رکان ےہ ۔ا



2019

15پارہ 
ک ے م ھ لکشم ںی ۔واہعق رعماج ۔اظرہی اابسب ےنتک یہ لکشم ویکں ہن  وہ ں نکیل اہلل ےك❖

داعںیئ امینگن ںیہ۔❖ نیقی ےك اسھت  اہلل ےس وپرے 

اسنن اک رہ لمع اھکل اجراہ ےہ۔اےنپ اامعل رپ رظن رینھک ےہ ❖ ا

اہلل یک ااطتع اایتخر رکین ےہ ۔انرفامین ےس انچب ےہ۔❖

ن ےك ک ے رثکت ےس داعںیئ❖  امینگن ںیہ ۔امں ابپ ےك اسھت نسح ولسک رکان ےہ ۔ا



2019

15پارہ 
 رک ر ان ےہ ۔اہلل وک اعزجی دنسپ ےہ ۔زنیم رپ اڑک ان ںی۔ اعزج نب❖

 دکوےك  ںی ںی نان ۔اطیشن طلغ اکم وک وخوصبرت رک ےك داھکات ےہ ۔اس ےك❖

وفراً امانن❖  ےہ۔اہلل ےك ومکحں وک نس رک الٹھجان ںی ۔۔۔

یھب وقم اک رسامہی وہےت ںیہ ۔۔اینپ  ونوج❖ ن یسک  ینیونوجا ن لسن وک دنی یک میلعت د ا

۔ےہ



2019

15پارہ 
رکےن  وک اہلل اعتیل نپ ےك ک ے داعںیئلک:(نج دورسوں ےك ک ے صلخم وہ رک ریخ یک داعںیئ امانگن رشوع رک دںی 

ےك ک ے رات ےك ادنریھے  ںی اہکرثک یہ نپ وت وسےئ وہےت ںیہ نکیل نپ:(واولں وک رخسم رک دںی ےگ 

ورت وپری رک اس ک ے ہک نپ ےن یسک دن اکی رضورت دنم یک رضداعؤں ےك ک ے اہھت اھٹ رےہ وہےت ںیہ

اھت...دی یھت اھتیسک نیکسم میتی ےك رس...یسک ریقف وک اھکان الھک دای   دل وجیئ یسک دیھک ااسنن یک... رپ اہھت ریھپ دای 

یھت یھت...رک دی  روہ وخاہ یکین رکےت... وک یھبک ریقح ہن اجونذہلا یکین...یسک رگےت ااسنن وک ادیم یک رکن داھک دی 

ہ ینتک یہ وھچیٹ ویکں ہن وہ ویکہکن وھچیٹ یکین وک ایھچ تین ےس رہ وت ڑبا رکان اےس اس لمع ےس رتہب انب داتی ےہ وج اظبو

نکیل اس ےك اسھت تین ہن وہ  ناللھم اجعلنا من املقربنی و السابقون االولو:( وہ 


