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اننب وژن رہ  دا ر اک اعیمل حطس اک اکی اتممز ا وا وزلکیمیک یک دیپا ور رٹیپ یئ ےک اموحل دوتس واسلئ ا  اٰیلع ایعمر، وتاان

ٰیلع  نشم دی وقت ، ا دیگ یک احلم ارفا ٰیلع اکررک ولیج ، ا اعقت ےس ڑبھ رک دجدی رتنی انکیٹ یک وت رفنیقی  مہ امتم 

اکر الںیئ ےگاکروابری رطہقی اکر  ک لمع ےک رچلک وک ربوےئ  ور ارتشا  ا

نج  اینبدی ادقار ےتھک ںیہ  ےس نیقی ر ر رپ دصق دل  واصف و ادقا ہج ذلی اٰیلع ا ہکلب مہ دنمر اکایمیب اافتیق ںیہن  امہری 

ےئل یلمع  ور اس ےک  ےن ےک ےئل وسےتچ ا اموحل انب وصحل اک  ےک ذرےعی مہ ایسی ےب اثمل اکایمیب ےک 

ےت  امت رک ۔ادقا  ںیہ

اسھک و االخیق 

 ادقار

یتظ ایعمرات امہرے اکروابری اعمالمت  ور افح ین ا ر، اقون یق ادقا ری، اٰیلع االخ دا اکروابری اسھک، دایتن 

۔ ےتھک ںیہ  ںیم اینبدی اتیمہ ر

ور  ایعمر ز وہات ےہ ا مہ مہ ایعمر وک زدنیگ اک الص دصقم ےتھجمس ںیہ ہی اکی ااسی روہی ےہ وج امتم اومر رپ ارث ادنا

۔ کھتن تنحم رکےت ںیہ ر اکایمیب ےک ےئل ا اےل ےس اینپ اشدنا  ایس وح

امسیج ذہم 

 داری

ےنپ  ور ا ںیہ ا رےتھک  نیقی  ےن رپ  ےس اچب ایلیت آولدیگ  ں وک اموح یل ولسن ینپ آےن وا ور ا م اعمرشہ ا مہ ارتحا

یم اسرے اامعل  ۔ںیم  وق م رےتھک ںیہ  افمدات وک دقم

ع وک ملع و ارتخاع و ارتخا لسلسم رتہبی رپ  مہ ملع  ںیہ ۔ مہ  ےتھجمس  رصنع  ےئل اکی وصخیص  ینپ اکایمیب ےک  لبقتسم ںیم ا

ےت ںیہ۔ د وماعق ےس افدئہ ااھٹ ےک لمع ںیم وموج رتہب لبقتسم ےک ےئل دبتیلی  ور  ےتھک ںیہ ا  نیقی ر

ںیہ میٹ ورک وہےت  ور روح  وابزو ا دل، دتس  اک  گ یہ ینپمک  نئمطم ول ور  الصتیح ا ہک اب ےہ  نیقی  ۔ مہ ابی امہرا   

ےنپ  ا ے رک  ہل ےک روےی وک رفوغ د ور ملع ےک ابتد د رپ میٹ ورک ا یک اینب وتعس یبلق  ور  زعت، اامتعد  ا

ےت ںیہ۔ یک اہمروتں وک ربوےئ اکر ال نیہ ارفاد  رے ںیم ذ دا  ا

اایتخرات یک 

 وفتضی

د دی ااہظر ےک رظنہی یک اینب ور آزا ایتخرات یک وفتضی، ااستحب ا ی رپ اقمئ رکدہ اب مہ امتم وحطسں رپ ا

۔ااہفم و میہفت   ےک اکی اظنم ےک تحت اکم رکےت ںیہ

 


