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Successful Life 

(a guide for teenagers) 

 دنیگزِ اکایمب 

 ون ولبتغ ےک وساالتِ( )دورِ 

ِاہنمنیجااتسلر  دبع :فینصت

 

 

   سکب

 

 سلیپ رشلبپز

 ا ز ، الوہز  

 

 ا ُز د و  ب ا ز

 



 وفحمظ ںیہِ۔قحب فنصم ہلمج وقحق 

 

ِدبعااتسلر اہنمنیج ِ:ِِفینصِت

 ، اُردو ابزار الوہرِ سلیپ رشلبپز سکبِ:ِِِرشلبپ

ِز، الوہرِ اہنمج ارقلآن رپرٹنِ:ِ  عبطم

 ء ِوری رف ِ:ِااشتع ربمن

 ِ:  ِدعتاد

ِروےپِ:  ِتمیق

 )یمیلعت ا داروں ےئلیک وصخیص راعتی(

 

ِےنلم ےک ےتپ

-     اُردو ابزار الوہرِ  ، سلیپ رشلبپزسکب.    

-ِامڈل اٹؤن الوہرِ  میا رٹنس اہنمج ارقلآن،  لیس یرمزک.    

-    آابد وچک لصیف رٹنس یمیلس ہنیاطرہ وفوٹز، دم.   ِ

 ِ



ِ

ِ

ِاوباِب

ِ

 ور ومِتا زدنیگِِ :ِِربمنابب 

 امسجین اپزیکیگِ ِِ:ِِربمنابب 

ِِِ:ِِربمنابب 
ُ
 واحین اپزیکیگِ ر

 اور ا اصحتسل رشم و ایحءِِ: ِربمنابب 

ِقبس آومز وااعقتِِ: ِربمنابب 

ِ

ِ

ِ

ِ



 

 

 ےک وسا الب

 

ت

 

 دنیگ . . . د و ز ِ ونولبغ

 

 اکایمب  ز

 

ِ

ِرہفِس

ِِِ ِِِِِِِِِِرعض  فنصِم

ِِ ِِِِِِِِِِِدصقم  اتکِب

ِِِِِِِِِِِ ِا ےس ےسیک ڑپاھ اجےئِ؟

ِاور ومتِ زدنیگِ  ِِ:ربمناببِ 

ِِِِ ِِِِِِِِِا دتباہیئ. 1

ِِِِِ ِِِِےہِ؟ وایعق انیلیاسنن ا ِایک . 

 ارض. 
ٔ
ِِِِِِ ِِِےک ا دتبایئ ااسنن رکہ

 ِِِِِ ِِِِاک دصقم ایک ےہِ؟ زدنیگ. 

 ِِِِِِِ ِِل اسیک اھت؟ِ تنج اک اموح. 

 .ِ
ُ
ِِ ِِِِِِِاسیک ےہ؟ ِلاک اموحاین امدی د

 .ِ
ُ
ِِِ ِِِِِےہِ۔رظن بی رفاین اکی ہی امدی د

 electromagnetic wavesِِ اناقلب ددی ربیق انقمیسیط رہلںی ( 

ِ  the world of visible colors  روگنں یک داینِ اقِلب ددی ( 

 )ِ
ُ
  beyond three-dimensional worldِ این ےس اموراءِ ہس یتہج د
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 ِِِِِِِِا اضیف ےہ۔ِ  وتق قلطم ںیہن( 

 ِِِِِِِِِِِِامصِح( 

ِِِِِِِِِِِِایک ےہ؟  ومت. 

 ِِِِِِےہ۔ِ  ومت... زدنیگ یک بس ےس ڑبی تقیقح( 

 ِِِِِِےہ۔ِ  ومت... زدنیگ یک بس ےس ڑبی تمعن( 

 ِِِِِِِِےس وخف؟...ای... ایتری؟ ومت( 

 ِِِِِِِِِِِربق ںیم وساالت( 

 )ِ
ُ
 ِِِِِِِِوح اک قلعتومت ےک دعب مسج و ر

 )ِ
ُ
 ِِِِِِِِِِنہل یسیج دنینِ ربق ںیم د

 ِِِِِِِِِِومت اور العہم اابقؒل ( 

ِِِِِِِِِِِِاہلل... رنٰمح و ریِح. 

 ِِِِِِِومت اک رظنم ... رمےن ےک دعب ایک وہاگ؟( 

 ِِِِِِِِِِےہِ۔اتسر اویعلب دخا ( 

 ِِِِِِ۔ِ اہلل رپ اامین الےن واولں ہپ ذعاب ہن وہاگ( 

 ِِِِِِِامہرے وصتر ےس زایدہ وعیس ےہِ۔تنج ( 

 ِِِِِِِِِےسیک امںیگن؟ِ اہلل ےس اعمیفِ ( 

ِِِِِِِِِِِایک ےہ؟ِ  ایمیب اک راِزاک. 

 ِِِِِِِِِوکن اس ملع احلص رکںیِ؟( 

 ِِِِِِِِِِوکن اس ہشیپ اانپںیئِ؟( 

 ِِِِِِِِِِوتق یک دقر و تمیق( 
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 ِِِِِِِِِاکایمیب اک زہنی ےہِ۔ حبص زیخی( 

 ِِِِِِِِِِےہ؟ِ ویکںِ انگہ  اموییس( 

 ِِِِِِِا اسنن اینپ تنحم اک لھپ رضور اپات ےہ۔ِ ( 

 ِِِِِِِِا اسنن اےنپ لمع اک دیقی ےہ۔ِ ( 

 ِِِِِِ وگایہ دںی ےگ؟ِ ھت اپؤں ےسیکاہروز  ایقتم ( 

 ِِِِِِاجنوتسں ےس اجنت ویکں اور ےسیک؟ِ  زینیم. 

 ِِِِِِِِِِامسجین آالںیشئ ( 

 ِِِِِِِِِِِرواحین آالںیشئِ ( 

 ِِِِِِِِِِِِوساالِت. 

ِِ امسجین اپزیکیِگ ِ:ربمناببِ 

 ِِِِِِِِِِِاجنیتِسامسجین . 

 ِِِِِِِِِِِِا اجنتسء ( 

 ِِِِِِِِِِِوعارض  وسناینِ ( 

 ِِِِِِِِِِِِضیح ( 

 ِِِِِِِِِِِِ افنس( 

 ِِِِِِِِِِِِ ا احتسہض( 

ِِِِِِِِِِِ ِامسجین اپزیکیگ اک وصحل. 

 ِِِِِِِِِِِِووضاسملئ . 



 

 

 ےک وسا الب

 

ت
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 ِِِِِِِِ ِِووض یک تین( 

 ِِِِِِِِِ ِووض اک رطہقی( 

 ِِِِِِِِ ِووض ےک رفاِئ( 

 ِِِِِِِِِ ِووض یک ںیتنس( 

 ِِِِِِِِ ِووض ےک ابحتسمِت( 

 ِِِِِِِِ ِ ےک رکمواہتوضو( 

 ِِِِِِِ ِووض وتڑےن واےل اُومر( 

 ِِِِِِ ِ؟ِ نک زیچوں ےس ووض ںیہن وٹاتٹ( 

 ِِِِِ ِووض ےک وحاےل ےس درگی اسملئ( 

 ِِِِِِِ ِِِِسِغاسملئ . 

 ِِِِِِِ ِسغ اک ونسمن رطہقِی( 

 ِِِِِِِِ ِرفاِئسغ ےک ( 

 ِِِِِِ ِبک وہات ےہ؟ِ  سغ رفض( 

 ِِِِِِ ِِ بک وہات ےہ؟ سغ ونسمن( 

 ِِِِِِ ِبک وہات ےہ؟ِ  سغ بحتسم( 

 ِِِِِِِ ِسغ ےک درگی اسملِئ( 

 ِِِِِِِِِ ِِمیِتاسملئ . 

 ِِِِِِِِِ ِمیت اک رطہقِی( 

 ِِِِِِِِ ِمیت ےک رفاِئ( 

 ِِِِِِِِ ِِمیت یک ںیتنسِ( 

ِِِِِِِِ ِمیت ےک درگی اسملِئ( 

 ِِِِِِِِِ ِِ. وساالِت



 

 

 ےک وسا الب

 

ت

 

 دنیگ . . . د و ز ِ ونولبغ

 

 اکایمب  ز

 

ِ ِِ:ربمناببِ 
ُ
 واحین اپزیکیگِ ر

ِِِِِِِِِ ِاامین، آداب، االخِق

 ِِِِِِِِِِِ ِاامین. 

 ِِِِِِِِِ ِاامین ابہللِ ( 

 ِِِِِِِِ ِاامین ابالملہکئِ ( 

 ِِِِِِِِ ِابرلاستلِ اامین ( 

 ِِِِِِِِِ ِاامین اببتکلِ ( 

 ِِِِِِِِ ِاامین ابآلرختِ ( 

 ِِِ... رطفت ےک وقانین رپ لمع ریپا وہےن اک انم ےہِ۔ اامین ابدقلر( 

 ِِِِِِِِ ِقبس آومز واہعق( 

 ِِِِِِ ِمتخ وبنت ےک دعب رامنہیئ ےسیک؟( 

 .ِ
 
ِِِِِِِِِِِ ِ زدنیگآداب

 ِِِِِِِِ ِوتمعنں ےک آدابِ ( 

 ِِِِِِِ ِےک آداب ےنیپ اھکےن ( 

 ِِِِِِِ ِاھکےن ےس لہِپ •

 ِِِِِِِ ِاھکےن ےک دوراِن •

 ِِِِِِِِ ِاھکےن ےک دعب •

 ِِِِِِِِِےنیپ ےک آداِب •

 ِِِِِ ِِِِےک آداب  ابلس( 

 ِِِِِِِِ ِےک آداب ِ وسےن( 

 ِِِِِِِ ِوسےن ےس لہپ •



 

 

 ےک وسا الب

 

ت

 

 دنیگ . . . د و ز ِ ونولبغ

 

 اکایمب  ز

 

 ِِِِِِِ ِوسےن ےک دوران •

 ِِِِِِِ ِےک دعِب دیبارِی •

 ِِِِِِِ ِواش روم ےک آداب ِ( 

 ِِِِِِِ ِواش روم ےس لہِپ •

 ِِِِِِِ ِواش روم ےک دوران •

 ِِِِِِِ ِواش روم ےک دعب •

 ِِِِِِِِ ِےک آداب  وادلنی( 

 ِِِِِِِ ِےک آداب نہب اھبویئں( 

 ِِِِ ِِاھبویئں ےک آدابوھچےٹ نہب  •

 ِِِِ ِِڑبے نہب اھبویئں ےک آداب •

 ِِِِِِِ ِزکونں ےک آداب •

 ِِِِِِِِ ِراےتس ےک آدابِ ( 

 ِِِِِِِ ِاممتعنِ  اڑک رک ےنلچ یک •

 ِِِِِِ ِہن رکانِ  دباالخیق ںیم راےتس •

 ِِِِِ ِِ ےس انچب دیگوہیب ںیم راےتس •

 ِِِِِ ِِاٹہانِ  ےس راکوںیٹ راےتس •

 ِِِِِِِ ِاشکدیگ یک راوتسں •

 ِِِِِِ ِہن رکانِ ِ قح یفلت یِک راےتس •

 ِِِِِِِ ِدمد رکانِ  یک اسمرفوِں •

 ِِِِ ِےس افدئہ ہن اُاھٹان  ِیوبجمِر یک اسمرفوِں •

 ِِِِِِ ِہپ دلمعرآدمِ  وقانین کفیرٹ •

ِِِِِِِِ ِومعیم اعمرشیت آداب( 

ِ. ا ِ ِِِِِِِِِِِِِہنسح الخق 
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 ِِِِرکان ِ ا اسحن( 

 ِِِِاسحن ہن التجان ِا ِ( 

 ِِِِاسحن دنم وہان ِا ِ( 

 ِِِِِاوخت ِ( 

 ِِِِاقتستم ِا ِ( 

 ِِِ ِیرِو ہندتعال / ایِما ِ( 

 ِِِِانم ہن رانھک ِ ےنٹلاُ( 

 ِِِہن رکان ِ ِرتایش زلاما ِ( 

 ِِِِ ِیدار اامتن( 

 ِِِاہلل  لیبس یف افنقا ِ( 

 ِِِِِ ِراثیا ِ( 

 ِِِِدہع ِ ےئفِیا ِ( 

 ِِِِےس انچب  لخب( 

 ِِِِہن رکان ِ ضغب( 

 ِِِِ یفلکت ےب( 

 ِِِِ ِولیث ےب( 

 ِِِِ ِزمایج لمحِت( 

 ِِِِ ِابیمہ اعتون( 

 ِِِ ِیاگِرو رپزیہ ِیِ وقت( 

 ِِِِِ وتاعض( 

 ِِِِرکان ِ وتہب( 

 ِِِِِ ِوتلک( 

 ِِا انتجِب ےس یابِز دلج( 

 ِِِِہن رکان ِ دسح( 

 ِِِِنظ ِ نسح( 

 ِِِِلمِع نسح( 

 ِِِِ تیِن نسح( 

 ِِِِِ ءایح( 

 ِِِِ ِاخومیش( 

 ِِِِ ِوخیف دخا( 

 ِِا انتجِبےس  یدنسپ وخد( 

 ِِِِ ِیوخددار( 

 ِِا انتجِبےس ِ رغیض وخد( 

 ِِِِ یناشیپ دنخہ( 

 ِِِِ یقلُِخ وخش( 

 ِِِِ ِزمایج وخش( 

 ِِِِ ِوخایہ ریخ( 

 ِِِِہن اپانل  دنمِش( 

 ِِِ ےس ےب رتبِغ داین( 

 ِِِاک وخف ہن رانھک ِ داین( 

 ِِِِ ِیدتناِراید( 

 ِِِ اور رہمابیِن رمِح( 

 ِِِِِ راض( 

 ِِےس ا انتجِب وگیئ زور( 
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 ِِِِو انقتع ِ ِزدہ( 

 ِِِِ ِاخسوت( 

 ِِا انتجِبےس  و اکیلہ یتسس( 

 ِِِِ یِگدیجنس( 

 ِِِِ ِاجشتع( 

 ِِِِ تقفِش( 

 ِِِِ ِیزگار رکش( 

 ِِِِیخیش ہن اھگبران ِ( 

 ِِِِ ِزابین ںیریش( 

 ِِِِو لمحت ِ ربِص( 

 ِِِِ ِدصاتق( 

 ِِِِِ ِافصیئ( 

 ِِِِ ِوجیئ حلص( 

 ِِِِ ِریمح ہلص( 

 ِِا انتجِبےس  زین ہنعط( 

 ِِِےس انچب اور اچبان ِ ملظ( 

 ِِِِِ ِیاعزج( 

 ِِِو ااصنف ِ ِدعل( 

 ِِِِ ِو میظعت زعت( 

 ِِِو تمصع ِ تفع( 

 ِِِِو درزگر ِ وفع( 

 ِِِِ ِوپیش بیع( 

 ِِِہن رکان ِ وجیئ بیع( 

 ِِِِاغلف ہن وہان ِ( 

 ِِِِو ربکت ِ رغور( 

 ِِِِطبض رکان ِ ہصِغ( 

 ِِِِ ِیوخار مغ( 

 ِِِا انتجِبےس  تبیغ( 

 ِِِ ِیاعشر تیافک( 

 ِِِِہن اپھچان ِ ِوگایہ( 

 ِِِِہن رکان ِ الچل( 

 ِِِانتجب ِےس ا ِ تایوغل( 

 ِِابوتں ےس ا انتجِب الینعی( 

 ِِِِِ ِاتمتن( 

 ِِِِاہلل ِ یف تبحم( 

 ِِِِہن اڑاان ِ ذماق( 

 ِِِِ انِیرک ِد اعمف( 

 ِِِہن رکان ِ ِیابز اقمہلب( 

 ِِا انتجِبےس  انمتقف( 

 ِِِِہن رکان ِ ِانرفامین( 

 ِِ ےس نسح ولسِک نیوادل( 

 ِِِا انتجِب ےس  الہتک( 

درد( 
م
ِِِِِیہ
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ت
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 ِِِِِِِِِِِِوساالِت. 

 رشم و ایحِء ِِ:ربمناببِ 

 ِِِِِِِِِِِِ رتس وپیش. 

 ِِِِِِِِِِِِِرپدہِ . 

 ِِِِِِِِِِِِیدبرظن. 

 ِِِِِِِِِِِرمد و زن ا التخطِ . 

 ِِِِِِِِِِِالماقیِت ںیم اہنتیئ. 

 ِِِِِِِِِِِِسنج رپتِس مہ. 

 ِِِِِِِِِِِِِِ ّذلیت وخد. 

 ِِِِِِِِِاک وخد اسہتخ وصتر ءو ایح رشم. 

 ِِِِِِِِِِِِآاثر  ولبتغِ . 

 ِِِِِِِِدوِر یناک درایم ِیاور اشد ولبتغ. 

 ِِِِِِِِِِاک اقتاض ... دکتس  ءایح. 

 ِِِِِِِِِِاجےئ؟  یک ںویک ِیاشد. 

 ِِِِِِِِِِاشدی بک یک اجےئ؟ . 

 ِِِِِِِِ ےک اسھت یک اجےئ؟ سکاشدی . 

 ِِِِِِِِِِ؟ےسیک ِیاشد یک دنسپ. 
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 ِِِِِِِِِےب ایحیئ اور رغمیب ذہتبی. 

 ِِِِِِِِِولڑمی اور دگےھ یک اثمل  ▪

ِِِِِِِِِطلغ ایمہفں ابرے دنچوقحق وسناں . 

 ِِِِِِِِِیسکیٹ ڈراویئر ےس اکمہملِ  ▪

ِِِِِِِِِاالسم ںیم اچر اشدایں ویکں؟ . 

 ِِِِِِِِِاکی ونملسم ےس اکمہمل ▪

 ِِِِِِِِرحمم اور انرحمم رتِشاہلل ےک اہں . 

ِِِِِِِِِ بسن یک اتیمہاہلل اعتٰیل ےک زندکیِ . 

 ِِِِِِِِِِِِاکنح( 

 ِِِِِِِِِِِِلمح( 

 ِِِِِِِِِِِِوالدت( 

 ِِِِِِِِِِِِراضتعِ( 

 ِِِِِِِِِِِِدعتِ ( 

ِِِِِِِِِِِفحِتاصحتسل ےس ا ِ. 

 ِِِِِِِِرطخانک احالت ںیم اانپ دافِع( 

 ِِِِِِِِِریغوتمعق احالت اک اقمہلِب( 

 ِِِِِِِِِِِامتعدی وخد ا ِ( 

 ِِِِِِِِِِِاسملئ رپ اقوبِ ( 

 ِِِِِِِِِِِ ہپ اقوبرتمکی  اسحسِ ا ِ( 

 ِِِِِِِِِِےس راہطبِ دورسوں ( 

 ِِِِِِِِِِ احرض دامیغ اور دیبار زغمی( 
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 ِِِِِِِِِِیِ داِروبضمط وقت  ا ِ( 

 ِِِِِِِِِِِدیم رانہِ رپ اُ( 

 راز انبںیِئ. 
 
ِِِِِِِِِِوادلنی وک اانپ رحمم

ِِِِِِِِِِایتحںیطوسلش ڈیمای رپ ا ِ. 

 ِِِِِِِِِِِِوساالِت. 

ِوااعقتِ قبس آومزِ  ِِ:ربمناببِ 

 ِِِِِِِِِِِو وحاِ  آدم ِدیسان ہصق . 

 ِِِِِِِِِِاک ااکنر  دجسہ ا سیلب( 

 ِِِِِِِِِ االسلم تنج ںیم ہیلع آدِم( 

 ِِِِِِِِِرِپ رعش  یّلعم  ملسو هيلع هللا ىلصدمحم امس ( 

 ِِِِِِِِِِِاریض الختف ( 

 ِِِِِِِِِرِپ االسلم زنیم ہیلع آدِم( 

 ِِِِِِِِِِاک ّصِق و اقلیب اہلیب( 

 ِِِِِِِگنج و دجل اقمبہلب انم و رجہت ہلسلسٔ( 

 ِِِِِِِِِِو زاخیل ِ  ویفس دیسان ہصق . 

 ِِِِِِِِِِِسپ رظنمِ اخدناین( 

 ِِِِِِِِِِِاک وخاب  نپچب( 

 ِِِِِِِِِِِاک دسحِ  ںاھبویئ( 

 ِِِِِِِِِِِت ےس ونکںیئ رھگ( 

 ِِِِِِِِِِےس رصم تِ  ونکںیئ( 
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 ِِِِِِِِِِِ رصم ںیم ابزار ِ( 

ر ےک لحم ںیم زیزع( 

 

 ِِِِِِِِِِ ِم

 ِِِِِِِِِِِاسزِش یک زاخیل( 

 ِِِِِِِِِِِدیق ںیم لیج( 

 ِِِِِِِِِِاک وخاب  ابداشہ( 

 ِِِِِِِِِِِےس راہیئ دیق( 

 ِِِِِِِِِاک آاغز فسوی ا دتقار ِ( 

 )ِ
 
 ِِِِِِِِِِِرصم  ا القنب

 ِِِِِِِِِ رصم ںیم فسوی ربادران ِ( 

ِوقعی رضحت( 
 
ر ںیم ب

 

 ِِِِِِِِِ ِم

  ریبعت ( 
 
 ِِِِِِِِِِ فس ویوخاب

 ِِِِِِِِِِِِواصِل( 

 ازعلت یک فس وی ہصق( 
ّ
 ِِِِِِںیتمکح اور اہلل رب

 ِِِِِِِِِِِِ قبِس( 

 ِِِِِِِِِِِرممی  ِدیسہ ہصق . 

 ِِِِِِِِِِادقملس آدِم تیبُ( 

 ِِِِِِِِِِِآدم یک ربجالیئ ( 

 لمع وقم( 
ّ
 ِِِِِِِِِِِاک رد

 )ِ  ِِِِِِِِِِرضحت یسیع  والدت 

 )ِ
 
 ِِِِِِِِِِرضحت یسیع  الکم

 ِِِِِِِِِِِتایروا ا رسایلیئ( 

 ولط ہصٔق. 
 
 ِِِِِِِِِِِِوقم
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 ِِِِِِِِِِاحتل  زاِر یک وقم( 

 ِِِِِِِِِِاک ذعاب امنگِن وقم( 

 ِِِِِِِِِآدِم رفوتشں یک ےئلیک ذعاب( 

 ِِِِِِِِِِرواگِن ولط  یک رضحت( 

 )ِ  ِِِِِِِِِِِذعاب زنول 

ِریحب( 
ٔ
 ِِِِِِِِِِِرُمدار ہ

 ِِِِِِمسج ... ربعت دکِہ واہلہ )زوہج ولط( اک نیکمن( 

 ِِِِِِِِِِزسِا یک سنج رپتس مہ( 

 ِِِِِِِِاصقننِ  یاک ا رفناِد سنج رپتس مہ( 

 ِِِِِِِِابتیِہِ ےس اعمرشیت سنج رپتس مہ( 

 ِِِِِِِِِِِِ وساالت. 

 ِِِِِِِِل وصرامنہ اُِوادلنی ےئلیک  ... ہمیمض •

 ِِِِِِِِ ِاسل ےس وھچےٹ وچبں ےئلیک دو( 

 ِِِِِِِِ ےس ھچ اسل ےک وچبں ےئلیک دو( 

 ِِِِِِِِےئلیک ِںڑلویک ےس دس اسل یک است( 

 ِِِِِِِےس دس اسل ےک ڑلوکں ےئلیک است( 

 ِِِِِِِےئلیک ِںڑلویک ےس دنپرہ اسل یکایگرہ ( 

 ِِِِِِِےس دنپرہ اسل ےک ڑلوکں ےئلیک ایگرہ( 

 ِِِِِِِِِِِہتکن یآرخ( 

ِِِِِِِِِِِِاصمدر و رماعج •
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 فنصمِ رعضِ 

انہتخپ ےک  وپےتھچِ ِ وچبں  ںیہ، ںیہنج  وہےت  وساالت  امشر  ےب  اےسی  ںیم  ذونہں 

وہ ےتکجھج ںیہ اُ ِ،وہےئ  ااسذتہ یک رطف ےس یلست شخبِ ای  اور  وادلنی  اےنپ  ںیہن 

ا ِ اسب  وہ  ےس  سج  اتلم،  ںیہن  ا ِوجاب  دنی  اینبدیِ واقت  ےک  وِ السم  وصترات 

ِ۔ِ ےک وحاےل ےس کیکشت اک اکشر وہ اجےت ںیہا اقتعدات 

ہتخپ رمع ںیم وچبں ےک ذونہں ںیم دیپا وہےن واےل اینبدی ونتیعِ س اتکب ںیم انا ِ

ےک وجاابت شیپ ےئک اج رےہ ںیہ، ںیہنج ےنھجمس ےک دعب وہ رہِ ںِ ےک اےسی وساول

ا ِ اامین  اکلم احلص رک ںیکس ےگ۔  رک  چب  ووسوسں ےس  س اتکب ےسِ مسق ےک 

ِ۔ ن ےئلیک ِلعشم راہ اثتب وہاگااسی نیقی احلص وہاگ وج زدنیگ رھب اُ ںیہناُ
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ت
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ا ِ اور اسیسنئ  ا ِدیچیپہ یملع ابمثح  زی رکےت وہےئِ رگامعتسل ےسِ الطصاحت ےک 

اخًاتصل یملع اور ایفسلفہن وموضاعت وک وعایم ادناز ںیم وچبں یک حطس رپ آ رک اھکل ایگِ 

ےک اسھت اسھت زدنیگ اک اینبدی دصقمِ ِ ےہ اتہک یئن لسن وک اےنپ اامین ںیم یگتخپ

اُ اور وہ ںیہی ےک وہ رےنہ یک اجبےئںیمِ ِ ہقیلس جمِسےس زگارےن اکِ اور   اہلل آ ےکس 

ِ
ّ
ِ۔ِ وایسپ ےک رفس وک ہشیمہ اید رںیھک ازعلت ےک وضحر رب

وک ِ اشمدہات و رجتابتزدنیگ رھب ےکِ آپ فنصم ےکِ ِ وراق ںیمس اتکب ےک ا ِا ِ

اُِ ےگ۔ اتکب اِکِ وسحمس رک ںیکسِ ن وساولں ےک وجاب اےنپِ الہپ ابب ابوصخلص 

اینِپِ ےس رتشیبِ ادنر ومسےئ وہےئ ےہ نج ںیِم وک   ںیِِم ِیرمِعِ والئاِ ےس فنصم 

ںیم وجاب نپچب  ھچک ےک  اھت۔  ڑپا  ےکِ ِ اسہقب  وساولں  ارثک  اپےئ ےھت، ہکبج  لم 

ِ۔ِ اچسیل اسل یک رمع ےک دعب لم ےکس وجاب

ن ِےئن وساالت اسےنم آںیئ وت اُولہپ ےس یگنشت وسحمس وہ ای وکیئِ یسکِ دوران  اطمہعلِ 

آاگہ ایک اجےئ اتہک اےلگِ رضورِ فنصم وک ا س ای لیم اڈیرسی رپِ ِ ابرے ںیم ےِک

 ۔ِ ےکسِ اشلم ایک اجاُںیہن یھب اڈینشی ںیم 

 

 ِ اےنپ وادلنی یک ا اجزت ےس یسک س اتکب وک ڑپھ ےنیل ےک دعِبا ِ

 دوس وک ہفحت دے دںی۔ ہی یھب دصہق اجرہی اک اکی ادناز ےہِ۔
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 اتکب دصقم 

 وحاےل ےسِ زدنیگ اور ومت ےکےک دولں ںیمِ س اتکب اک اینبدی دصقم وچبںِ ا ِ

ایسی زدنیگ زگارےن رپ آامدہ رکانِ اکی اُںیہن  وک راخس رکےت وہےئاینبدی وصترات 

ِِ  ےک دعب وِہےہ سِج
ُ
امسجینِ اینپِ وہِ  ینعِیِ وہ ںیکس،اکایمبِ  ںیِماین و آرخت دوونںِ د

ا ِ دنی  اور  رںیھک  رپ  رتحیج  یلہپ  اینپ  ہشیمہ  وک  اپزیکیگ  رواحین  یِکو  رکدہِ ِ السم  اطع 

ِ۔ِ زدنیگ زگارںِیاکایمب ےک اطمقب امیلعتت 

و ایحء‘‘ ےکِ ا ِ ’’رشم   ںیمِ م ےس اکی ابب اشلم ایک ایگ ےہ، سجانس اتکب ںیم 

ِ راہ ِِ ےئلیکِ ےنچبِ ےِسِ اصحتسلا ِِ ہنکممِ ےکِ وچبںِ العوِہِ ےکِ ایقمِ ےکِ اعمرشےِ داِر ِءایح

ِ  ِِ۔ےہ یئگ یکِ وجتزی یھب لمع



ت ےک وسا الب 
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اجےئِ؟ ڑپاھ ےسیک ےسا ِ

ِ امتِمِ وموجِدِ ںیِمِ سا ِِ اورِ اجےِئِ اِھڑپِ اقبِس وِکِ لمِجِ رہِ ےئلیِکِ ا افتسدِہِ رتہبِ ےسِ اتکِبِ سا ِ

ِِ۔اجےئ ایِک اجزگںی ںیم دولِں ےکِ وچبں وِک اتداقتعا ِ اور وصترات

ِ اےنپِ وِہ ہِِکِ اجےئِ دایِ امتعدا ِ ہِِیِ ںیہناُِ اورِ اجےِئ ایِِکِ اکمہملِ اسھِتِ ےکِ وچبِںِ دترسِیِ دوران ِ

ِ یقطنمِ ےِکِ وساولِںِ امتمِ ےِکِ وچبں ِ۔ںیکسِِ وپھِچِ وسالِ البجھجِِ ےِسِ ااسذتِہِ اورِ وادلنی

ِ وجاابت

ئ

ِاجںیئِ۔ دی 

 ِوِ آایتِ اشلمِ ںیمِ اتکبِ ےہ۔ِ دیفمِ یھبِ ےئلیکِ ڑبوِںِ اسھتِ اسھتِ ےکِ وچبںِ اتکبِ ہی

ِ وہ۔ ہِنِ لکشمِ ںیمِ اطمہعلِ ےئلیکِ وچبںِ وھچےٹِ اتہک ےِہ ایِگِ راھکِ ںیمِ ونٹِ ِف وِکِ ااحدثی

 ھچِِک وِکِ وچبںِ ڑبے ِ۔اگِ وہےکسِ آاسنِ اھجمسان وِکِ وچبںِ ےسِ دمد یِکِ ونٹِ فِ ےئلیکِ ااسذتہ

ِِ ںیہِ۔ یتکس اِج رکوایِئِ ایدِ زابین ااحدثی و آایت

د ےِک ِسا ِِ اسھت ےِکِ ڑپےنھِ ا ےس وِجِ وہاگِ احلص وِکِ اُیسِ افدئہِ یقیقحِ ےسِ ا س

ن

 رِپِ راجتُم

ِاگِ۔ دے رِک رشوع انرک لمع



ت ےک وسا الب 

 

 دنیگ . . . د و ز ِ ونولبغ

 

اکایمب  ز

ِ ومت اوِر زدنیگ :ربمن ابب

ِ زدنیگِ دایمئ رِپِ زدنیگِ اعریضِ اینپ ےچِبِ امہرے ہِک ےِہ ہِیِ دصقمِ اینبدی اِکِ ابب ِسا ِ

 دیِماُِ وہںِ۔ِ املئِ رطف یِکِ ایترِیِ ےئلیکِ ومت یِہِ ےِسِ نپچبِ اورِ ںیھجمس وِکِ رتحیِج یِک

ِ اجبےئ یِکِ داینِ دِل اِکِ وچبںِ دعبِ ےکِ ےنیلِ جمسِ ےسِ وتہج وِکِ ابِب ِسا ِ ہِکِ ےہِ اجیت یِک

وخاشہ ےکِ ِ وہ اےنپ رب ےک رُقب یِکِ اورِ وہاگِ املِئِ رطِف یِِکِ ےِلِاوِ انبےِنِ ےساُ

اینِ رظن اینپِ ِشیپ
ُ
ا دتعال ںیم ِیوامتم د ِ ہجیتنِ ےکِ سج ِ۔ےگِ ال ںیکسِِ وخااشہت وک 

ِِ یگ۔ رےہِ اپک ےس دیِہ دوھہک اوِر وخدرغیض وھجٹ،ِ زدنیگ اسری یک اُن ںیم

ِ
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