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(دمرۃس ادملہنی)اباغلت  

ا بَْعُد فَاَُعْوذُ بِاللِّّٰ   ّٰی َسِیِِّد الُْمْرَسلِیَْن اَمَِّ لَاُم عَل ّٰوۃُ َوالسَِّ ل لَِمیَْن َوالصَِّ َلَْحْمُد لِلِِّّٰہ َرِبِّ الْعّٰ ِیْمِ  ب سِْسِ  اللِِّّٰہ ا ِن الرَِّ ْطنّٰ ََِّ ِحْم  بِہ ِمَن ال ْحمِّٰن الرَِّ  الرَِّ

  ے نکاتلی کے مفتشہ 
َد ی  ڈی و  مل ر اھ ئاےاےنپ شیتفتدوراِن  ﴾1﴿ د

اُ  وک  کا ہ ،یمیلع  اقال ی اور  یمیظن اوا ے  ے وزموری  رظ ئے  سا َ 

 ۔ئا ےکسیھب ایک  لحا ے رحتری ایک ئا ےکس اور 

ہس یک وزموری ڑپےنھ وایل االسیم ونہبں ےک اسےنم ہن  ﴾2﴿
ِّ
 ۔اتبیئ ئاےدُمدِر

 وتق اینپ ئواز ابلکل اصف اور واحض رےنھک یک وکشش یک ئاے۔شیتفت رکےت  ﴾3﴿

 ۔ریغ ئادبناری  ے ایل ئاے شیتفت ﴾4﴿

 ۔اسکیں وتق دای ئاے شیتفتامتم ڑپےنھ وایل االسیم ونہبں وک دوراِن  ﴾5﴿

ہ م  ﴾6﴿
 

ش

 

فت
 ۔ہجہل اایتِخر ایک ئاےےک تخس ےجہل یک وہج  ے ڑپےنھ وایل االسیم ںینہب ربھگا یتکس ںیہ  ذٰہلا رنم 

ڑپےنھ وایل االسیم نہب  ے وج الہپ وُسال وپ اھچ ئاے وہ ئاسن وپاھچ ئاے کا ہ ڑپےنھ وایل االسیم نہب اک اامتعد احبل  ﴾7﴿

  وہ

ن
ن

اور وہ اب ئاس ی وجاب دے ںیکس۔ ارگ اِ  ےک ابووجد یھب وکیئ االسیم نہب ربھگاے وت رھپ دنچ االسیم ونہبں اک ُُس

 ۔ےک دعب اُن  ے انُس ئاے

 یک ئاےیسک یھب االسیم نہب  ﴾8﴿

ن

ِ

 

 ۔وک ہن وٹںیک ہن ڈاٹن رک اُ  یک ِدل ِش

 اوہلص ازفایئ یک ئاے۔ہہک رک "اہلل ُسبْحان"وج االسیم نہب حیحص وجاب دے وت  ﴾9﴿

 رپ ریھک ئاے شیتفتدوراِن  ﴾10﴿

ن
ن

ُ ُُس
ِّ
 ۔لمکم وتّج

ی ہ اور ریفصہی اور دحر رپ اخص ایخل ر اھ ئاے۔وشیتفت ےک وتق  رح ﴾11﴿
عل

 

شت
م

 ف رقبی اوصلت  رحوف 

ئاے  ہ وہ اینپ  یطلغ وخد  وتہج دالیئارگ ںیہک وزموری ئے وت وفرا یطلغ اتبےن  ےک اجبے اںیھن دوران شیتفت   ﴾12﴿

 درتس رکے ارگ وہ درتس ہن رک یکس وت ا  یطلغ رپ االصح رکدی ئاے۔

االسیم  دعب ںیم ان  ک ط وک ف یشیت مررم رپ الزیم   رر رپرحتری ایک ئاے کا  ہ دمرہس شیتفت ےک دوران ئےن وایل االغ ﴾13﴿

 ا   یک زمدی قشم رکواںیئ۔وک  نہب  

ہ االسیم ﴾14﴿

 

ش

 

مفت
ونہبں وک ہتفہ وار راسلئ ڑپےنھ اور وتنسں رھبے اامتجاعت ںیم رشتک یک رتبیغ   شیتفت ےک دعب 

 دالے۔

 ڑپاھےن اک یھب ذنہ دںی۔اباغلت  اکایمب اطابلت وک رھگ دمرہس  ﴾15﴿

ہ االسیم نہب شیتفت رکےن  ے ےلہپ االسیم ونہب ﴾16﴿

 

ش

 

مفت
ں وک شیتفت یک ا  تی  اور امردس   ے  رو سا  رکے کا  ہ 

 ا وہ۔ا  ںیم زمدی وشق دیپ




