
 

ِ         رصاِط میقتسم اور     ِ ایشنیطراہ

ہ اہلل 

 

فظ
ح
 از خیش اصحل اوفلزان  

اہلل   یک راہ ےس رمگاہ رک دے۔ اہلل زع و لج ےن  اےس    تمکح     اطیشن ینب آدم ےک ےئل اچل اتلچ ےہ ۔ وہ  اچاتہ ےہ ہک  وہ اںیہن                                                                

اہک )اس ےک

 

 ذرےعی(  اامین ںیم ےچس اور زمکور ت ا انمقف  یک وہج ےس دیپا ایک ےہ، اور   اینپ تمکح ےس اےس نیکمت دی ےہ ت

ان وک 

س

وج اطیشن ےک ووسےس  ےس دوھہک  اھک اجےت ںیہ ، ان ےک ام نیب  زیمت وہ ےکس۔    اس ےک ےھچیپ اہلل یک تمکح ےہ۔ ان

ڑی زیچ )دنی ںیم (  ولغ ےہ۔ 

 

ڑامن ےہ:  ارحناف ںیم ڈاےنل وایل سب ےس  بب

س

اہلل  اعتیلٰ   اک ف  

 ُقلْ  ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا ِف  ِديِنُكْم َغْْيَ اْْلَق

اقح ولغ  اور زت ادیت ہن رکو   )ااملدئۃ : ۷۷([ 

س

ے : اےئ الِہ اتکب ! اےنپ دنی ںیم  ت

 

ئ
 
ی
 
ج
ی 

 )ینعی(]ہہک د

رطف رتبغ داتھکی ےہ  ولغ یہ دشتد ےہ ، ویکہکن اطیشن  آدم یک اوالد وک داتھکی ےہ  اور اےس اجاتچن ےہ  ۔  ارگ وہ ان ںیم ریخ یک

اہک اےس دیسےھ راےتس ےس اخرج رک دے۔ اور ارگ ان ںیم   وہشِت 

 

ا ےہ  ت

 

ڑبیغ دالت

 

وت  اںیہن ولغ اور زت ادیت  یک  رطف ب

ا ےہ۔   ویکہکن اس ےک ےئل امہ زیچ ہی ےہ 

 

)سفن(  اور ارحناف  یک رطف رتبغ داتھکی ےہ وت  اںیہن  ان ےک ذرےعی  رمگاہ  رکت

)دیسےھ ( ادتعال ےک راےتس  ےس اکنل دے  وج  راہتس  اغیل ) ولغ رکےن واےل( اور اجیف )افج اور الرپوایہ(  ےک ہک وہ اںیہن  

ا ےہ۔  اطیشن رپ وکیئ زیچ اینت تخس ںیہن انتج ای  

 

راوتسں ےک چیب ںیم ےہ۔ اغیل اےنپ دنی ںیم  دشتمد اور  اجیف استملہ وہت

ا ےہ۔  ہی اطیشن رپ سب ےس 

 

ا ےہدتعمل صخش وہت

 

د وہت وج اغیل    )دشتد دنسپ( اور اجیف  )استملہ(ےک چیب ںیم  زت ادہ دشی 

ےہ۔ املسمن وک اچےئہ ہک وہ   اس دتعمل راےتس  یک رطف رحصی وہ ۔ اور وہ اس )دتعمل( راےتس یک رطف ںیہن چنہپ اتکس 

اعف احلص رکےن یک رط

س

  وہ اہلل احبسہن و اعتیلٰ ےس دمد ہن بلط رکے  اور ملعِ ت

 

ب ی
ب

اعف یہ ج

س

ڑےھ۔  ویکہکن ہی ملعِ ت

 

ف ہن بب

اعف ںیم 

س

ا ےہ   ےہ وج اےس ادتعال )ایمہن روی( یک رطف  راامنہیئ رکے اگ۔  ملعِ ت

س

ےس اس زیچ یک  یھب رعمتف احلص رکت



 

انیعب  اور اہمئ دنی  )ںیم ےس(  نج یک ادتقا

 

 ہک مت ان ےک   ءسج رپ فلس )اصنیحل( ےھت، احصہب ، ت

 

یک اجیت ےہ اہیں ی

ڑامن ےہ :

س

 رطےقی اور جہنم رپ ولچ۔ اہلل زع و لج اک ف

ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه  ۖ  َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذََٰ َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ    َوَأنَّ  هََٰ
 َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

 ولچ ہک وہ  راںیہ  مت وک اہلل یک 

 

)ینعی( ]اور ہی ہک  ہی )دنی( ریما دیساھ راہتس ےہ ، وس اس راہ رپ ولچ  اور دورسی راوہں رپ م

اہک مت رپزیہاگری اایتخر رکو  ) وسرۃ االاعنم : 

 

ادیکی مکح دت ا ےہ ت

 

دا رک دںی یگ۔ اس اک مت وک اہلل ےن ت [(۱۵۳راہ ےس جب   

ڑ اطیشن اچےہ وہ ینب آدم  ںیم اہلل اک راہتس ای  ےہ  وج دتعم
 
ل ےہ میقتسم ےہ۔ رےہ دورسے اسرےت وت وہ  تہب ںیہ۔  ہ

ےس وہ  ت ا ونجں ںیم ےس ،  اس ےک راےتس وہےت ںیہ ۔ اور اس ےئل وج اس رصاِط میقتسم ےس اخرج وہاگ وہ ان راوتسں ںیم 

ا ان ےک ام نیب ریحان و رپاشین  رےہ اگ ۔  سب اےس اےنپ راےتس یک رطف البےت رںیہ ےگ  اور ےس یسک راےتس رپ اج ےچنہپ اگ، ت 

ایشنیطِ اسن و نج ںیم ےس  وج رمگایہ یک رطف البےن واےل   دایع ںیہ وہ سب  اےس رصاِط میقتسم ےس ومڑےت رںیہ ےگ۔ 

ڑتباد وہاےس  ا )اینپ رطف( البںیئ ےگ ہک وہ اس یک اابتع  )ریپوی( رکںی  سج ےک ےجیتن ںیم  وہ ان راوتسں ےک چیب  بب

 

 اجت

  چنہپ اجےئ۔ 

 

 ہک  وہ اہلل احبسہن و اعتیلٰ ی

 

 ےہ۔ نکیل وج  رصاِط میقتسم رپ وہاگ  وہ رمگاہ ںیہن وہاگ  اہیں  ی

ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه  ۖ  َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذََٰ َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ   َوَأنَّ  هََٰ
 َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

 ولچ ہک وہ  راںیہ  مت وک اہلل یک 

 

)ینعی( ]اور ہی ہک  ہی )دنی( ریما دیساھ راہتس ےہ ، وس اس راہ رپ ولچ  اور دورسی راوہں رپ م

اہک مت رپزیہاگری اایتخر رکو  ) وسرۃ االاعنم : 

 

ادیکی مکح دت ا ےہ ت

 

دا رک دںی یگ۔ اس اک مت وک اہلل ےن ت [(۱۵۳راہ ےس جب  

ڑامن ےہ( )   رصاِط میقتسم رپ سب ےس رتہبنی ولخمق ںیہ ۔

س

نج ےک تبارے ںیم اہلل  اک ف  

 



 

يِقنَي  ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِِّنَي َوالصِّدِِّ َ َوالرَُّسولَ  فَأُولََِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَّ  َوَمنْ  ُيِطِع اَّللَّ

 َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِْلِنَي ۚ َوَحُسَن ُأولََِٰئَك رَِفيًقا 

ڑامربنداری  رکے ، وہ ان ولوگں ےک اسھت وہاگ نج رپ اہلل ےن ااعنم ایک ےہ ےسیج یبن 

س

)ینعی( ]اور وج یھب اہلل اور روسل یک ف

[ (۶۹: ء ۔ )وسرۃ ااسنلاور اصنیحل )کین ولگ( ، ہی رتہبنی رقیف ںیہ ء اور دصقی اور دہشا  

ڑ ںیم ایک ےہ اور ںیمہ ہی مکح دت ا ےہ ہک مہ اس ےس ہی ویہ رصاط ِ میقتسم ےہ سج اک ذرک 

س

اہلل  اعتیٰل ےن  وسرۃ اافلہحت ےک آخ

 دقم رےھک۔

 

ب
ای

 

 اور راامنہیئ اک وسال رکںی، ہک وہ ںیمہ اس راےتس وک داھکےئ  اور ںیمہ اس رپ ت

 

 
 اس یک رطف دہای

 اْهِدََن الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ   )ینعی(]ںیمہ دیسیھ راہ     داھک )وسرۃ اافلہحت : ۵([

ا  ےہ ہک وہ ہی ںیہ :   ہی سک اک راہتس ےہ؟  اہلل ےن ان اک راہتس اےنپ  اس وقل ےس ایبن رک دت 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِْلِنَي ۚ َوَحُسَن ُأولََِٰئَك رَِفيًقا     ِمَن النَِّبيِِّنَي َوالصِّدِِّ

  )ینعی( ]یبن اور دصقی اور دہشاء  اور اصنیحل )کین ولگ( ، ہی رتہبنی رقیف ںیہ۔ )وسرۃ ااسنلء : ۶۹([ 

  ء ہی اہمترے راقف 

  

ڑ زگ                                                     وح
 
وسحمس ںیہن رکو۔ )اسیھت(  ںیہ  اس راےتس رپ۔ وت ہ  

ڑتباد وہ اجےت ںیہ رےہ وہ وج  اس رصاِط میقتسم ےس یجک اایتخر  رکےت ںیہ وت اںیہن  ایشنیطِ اسن و نج اچک ےتیل ںیہ  اور وہ بب

 چنہپ وال حول وال قوة إال ابهلل اور ان اک ااجنم اسخرہ ےہ۔

 

 ںیہن ےتچنہپ ہکلب اصقنن اور اسخرے  ی

 

اور وہ ےجیتن  ی

ڑض رک دت ا ےہ

س

ڑ امنز ںیم (  ف
 
ۃ  وک )ہ

ٔ
ڑا

 

ارے ےئل وسرۃ اافلہحت یک  ف
 
ےہ۔  ء ، اور ہی )وت( داعاجےت ںیہ۔ایس ےئل اہلل ےن ہ

  

 

ڑ ی

س

ڑ ںیم داعےئ داعےہ۔  اس ےک رشوع ںیم  ءداعوسرۃ اافلہحت وپری یک وپری  رشوع ےس آخ

س

ےئ  ابعدت ےہ اور آخ

رکےت وہ  ہک وہ اہمتری رصاِط میقتسم یک رطف راامنہیئ   ءداعےہ، سج ںیم مت اہلل ےس ( ءداع ہلئسم  )وسال ےک ےئل

 وہ 

 
ک

ڑھ ےکچ ںیہ  اور رمگایہ یک رطف البےن واےل ح

 

ب ےنتف بب
ب

ڑ زامےن ںیم  ج

س

رکے۔ ہی تہب امہ تبات ےہ اخص رک آخ



 

د وہ یکچ ےہ تباری   اوغا رکےن ےک ےئل فلتخمےس(  )حیحص راےتس ےئگ ںیہ اور  واےل( دنھپے                                                                                                                       ۔ )اکشر          واسلئ یک دجتی 

ان یئن اکنیل زیچوں ےک ذرےعی )الثم( وٹرٹئ  وریغہ   ےگل وہےئ ںیہ نج ںیم تہب اسرے ولگ ڑپ رک الہک وہ رےہ ںیہ

ڑنی    ااکفر  رختیبی  (                        اخمفل   اےسی)  ،ان زیچوں رپ رظنِم اعم آیت ںیہ۔ ےک ذرےعی وج مت اجےتن وہ

س

ںیہنج ایشنیِط اسن و نج م

ا ےہ  رصاِط میقتسم وک ۔ وہ اتکب اہلل اور  رکےت ںیہ۔

 

ا ہکلب وہ الزم ڑکپت

 

وت املسمن ان زیچوں یک رطف اافتلت ںیہن رکت

ِ روسل اہلل 

 
س

اہک یھبک ادرھ یھبک ادرھ ، فلسملسو هيلع هللا ىلص  س

 

ا ےہ۔ وہ شکمشک اک اکشر ںیہن وہت

 

 اصحل اور اصنیحل ےک اسھت وہت

ب ان 
ب

د وہ یئگ ےہ تہب ںیہ نج  واسلئرمگاہ رکےن  ےک ےئل   رکے، اخص وطر رپ آج لک ج مت ےس ہی تبات یپھچ یک دجتی 

۔ ان رپ ےنتف شیپ وہےت ںیہ نج ےس وہ رمگاہ ہی ولوگں اک اکشر رکےت ںیہ  اخص وطر ےس ون وجان ولوگں اکوہیئ ںیہن ےہ۔ 

وہےت ںیہ۔ان ےک ذرےعی تہب اسرے ولگ رمگاہ وہےئ وساےئ اس ےک سج رپ اہلل رمح رکے۔ وت اجنت اک وکیئ راہتس 

ڑامن ےہ :

س

 ںیہن ےہ وساےئ رصاِط میقتسم ےکسج یک تبسن اہلل اعتیلٰ ےن وخد اینپ رطف یک ےہ۔ اہلل اعتیلٰ اک ف

ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه  ۖ  َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذََٰ َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ   َوَأنَّ  هََٰ
 َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

 ولچ ہک وہ  راںیہ  مت وک اہلل یک راہ ےس 

 

)ینعی( ]اور ہی ہک  ہی  ریما دیساھ راہتس ےہ ، وس اس راہ رپ ولچ  اور دورسی راوہں رپ م

اہک مت رپزیہاگری اایتخر رکو  ) وسرۃ االاعنم : 

 

ادیکی مکح دت ا ےہ ت

 

دا رک دںی یگ۔ اس اک مت وک اہلل ےن ت .([۱۵۳جب  

 ںیم(    اہلل ےک یبن 

 

 
ےن اےس ایبن رک دت ا ےہملسو هيلع هللا ىلص اور )دحی  

ُ عليِه وعلى آِلِه وسلََّم خطًّا مثَّ قالَ  خطَّ    خطوطًا هذا سبيُل اَّللَِّ مثَّ خطَّ  لنا رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَّ

َوَأنَّ َهَذا  )وعن مشاِلِه مثَّ قاَل هذِه ُسُبٌل  على كلِّ سبيٍل منها شيطاٌن يدعو  إليِه مثَّ قرَأ  مييِنهِ  عن
(َسِبيِلهِ  َعنْ  ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكمْ    

 



 

ا : ہی اہلل اک راہتس ےہ  رھپ  ےن زنیم رپ ای  دیسیھ ریکل یچنیھک  اور ملسو هيلع هللا ىلص آپ    ڑامت 

س

ب  اور ریکلںی ںیچنیھک۔  ف

س

 اس یک دوونں اجی

ڑ راےتس رپ اطیشن   ےہ وج اینپ رطف الب راہ ےہ۔(راوتسں  رھپ ان )
 
ڑامت ا ہک  ہی وہ راےتس ںیہ نج   ںیم  ہ

س

رھپ  ےک تبارے ںیم ف

ۖ  َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ  َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ   وَ َأنَّ  هََٰ آپ ےن ہی آی   ڑپیھ : 
ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ   ذََٰ

ڑ  ،اامم اولادیع اےس  نسح ۸۴۸احیحصل ادنسمل  وللادیع : دںیھکی : )

 

اس  یک دنس وک نسح اتبےت  اامم اابلین  یھب وکشمٰۃ ااصملحیب  ںیم  ار دت ا ےہ۔ف

ڑار دت ا ےہ۔ دےئھکی : دنسم ادمح ج 

 

ارک ےن دنسم ادمح ںیم اس یک دنس وک  حیحص ف

 

(۸۹ص  ۶ںیہ اور ادمح ش  

اعف ہن احلص رک ول  اور الہِ

س

 مت ملعِ ت

 

ب ی
ب

  ج

 

 ملع وک الزم ہن ڑکپ ول! اور وت مت اس ےس اآگہ روہ  اور اس ےس مت اجنت ںیہن تکا تکس

ےگ 
ٔ
ڑے  ارگ مت دورسے ااکفر یک رطف اجو

 

ا  وج ان واسلئ ےک ذرےعی رظنمِ اعم رپ ٓایت ںیہ وت مت تہب بب ت ا وٹرٹیئ وریغہ ت 

اک اعمہلم ےہ۔اور اس ےس اجنت اک ذرہعی رصف 

س

رطخے ںیم وہ ارگ اےنپ آپ یک االصح ںیہن رکےت۔ ایھب تہب رطخت

اعف ےہ ویکہکن

س

ڑنی رک دےتی ںیہ  اور اس ےک ذرےعی دوھہک  دےتی ںیہ ۔ وت اس ےس اجنت ملِع ملعِ ت

س

 ہی ولگ ان زیچوں وک م

ِ روسل اہلل 

 
س

اعف ےہوج ومروث ےہ اتکب اہلل ےس  اور س

س

ےس اور فلس اصحل ےک رطےقی ےس  اور سج رپ الہِ ملسو هيلع هللا ىلص ت

اہوھتں رپ وج رعموف ںیہ ۔ اعتمنیمل )ملع ےک دوعے ملع ںیہ۔ وت مت الِہ ملع وک الزم ڑکپو ۔  ملع احلص رکو الہِ ملع ےک 

اک ےہ! ءداروں(  ےس ںیہن  اور ہن یہ رمگاہ نک  املع

س

ےس۔ ہی زیچ تہب  رطخت  

ہ اہلل ہی  راسہل  

 

ےک آوڈوی  ےک ای   ثة اللهفان من مصائد الشيطان إغا  رشح ےک درس    خیش اصحل اوفلزان  حفظ

ڑہمج ےہ  ےسج خیش ےن ےصح 

 

ھ وک  دت ا اھت۔۱۴۳۶وشال  ۱۷رت اض ںیم  اک  ارد و ب  

  خیش اصحل اوفلزان ، 

 

 

 

ب اسئ
 
۳۵  آوڈوی افلئ دصمر :  وی  

ڑہمج : 

 

می ااجعز ادمح اردو ب اوب رم  

 



 

 

  


