
 

 

  ۲رمضان ڈے  

 اسالم وعليمك ورمحة هللا وبراكته

 امحلد هللا رب العاملنی

 ايك ابر پھر ھم رمضان مںی داخل ہوچکے۔۔ 

ايك ابر پھر ھمںی هللا ےن موقع دای کہ ھم اےس رایض کرلںی۔ 

ايك ابر پھر اےنپ گناہوں کو معاف کروا لںی آ ئندہ نہ کرےن ےک ےیل۔۔ 

 تعلق اےنپ رب ےس مظبوط کرلںی۔۔۔ايك ابر پھر اپنا   

 ايك ابر پھر حصت اور تندرس یت ےک ساتھ اسکی خوب خوب

 عبادات کریں

 توبہ و اس تغفار کرلںی۔

عزیز  بہنوں! آ ئیے عہد کریں کہ يہ رمضان املبارک ھامری زندگی اك سب  ےسبہرتین 

 رمضان ھو۔ ان شاءهللا

گٹس ھوں۔ھمیشہ یک طرح اس سال بھیی روزانہ ےک کچھہ ٹار   

  ان شاءهللا



 

 

آ ج كيا كرئںی 

 لهم صيل وسمل عىل نبینا دمحمال : "ذکر " 

   پر۔دمحم لع ملسولص ھو ھامرے نیب اے هللا سالمیت :ترمجہ

 اس تغفر هللا :دعا   

 هللا مریے گناہ معاف کردے ےریاے م :ترمجه  

کہ هللا سب  ںیرکھ دارياحساس ب  ي،يهںیهللا اکرب پڑھ ییجب بھ  ںیآ ج مناز م:مناز  

ھر خواھش ےسي،مجھے رصف اسکو خوش رکھنا ےھ۔ یریم عینيےس بڑا ےھ   

 ان شاءهللا

ےہ ي، جتاي مرتبہ درود بھ  کیجو خشص مھج پر ا:ثيحد  

انزل فرماات ےہ ي، اس ےک دس  ںیاس پر دس رمحت هللا تعالی   

۔ےہ تاي ےہ اور اس ےک دس درجات بلند کرد تاي مٹا د گناہ  

 ےن ےہ کہ رسول هللا لع ملسولص تيهللا عنہ ےس روا هللا بن عباس ریضحرضت عبد 

کرات ( خبشش ےک لئے دعا هللا ےس گناہوں یک)اس تغفار  شہی جو خشص ہم :"ایفرما

راہ اس پر کھول دے گا اور ہر مغ و  ےس نلکنے یک یتنگ رےہ ۔هللا ہر قسم یک



 

 

فرمائے گا جس  تيجگہ ےس رزق عنا یسیفکر ےس اےس جنات خبشے گا اور اےس ا

ابو داؤ د" نہ ہو گا۔ ییاك اےس وہم و گامن بھ   

اس ےک ےیل دومجعوں ےک .جس خشص ےن مجعہ ےک دن سورۃ الکھف پڑھی:حديث

 . درمیان نور روشن ہوجاات ےہ

 رواه البهيقي

 آ ج اس سنت پر معل کرئںی۔

۔دورسا خمت کریں لک يقینا اےنپ ایک جز پڑھ ليا ھوگا۔ان شاءهللا آ ج:قرآ ن  

ھر مناز ےک بعد کچھہ صفات پڑھہ لںی تو آ  ساین ھوگی:شورہم   

آ ج تراوحی پر جاےن ےس پےلہ آ ج ےک س پارے یک ويڈيو رضور دیکھںی:تراوحی  

اتکہ آ پ کو کچھہ نہ کچھہ رضور معلوم ہو کہ کيا پڑھاای جارہا ےہ کہ۔   

Visit  and subscribe our Youtube channel 

http:/www.youtube.com/channel/UCd-7ylWZdgnLnGNqg9XuJuQ 

اس لنک پر  جاکر اس جز یک خمترص تفسری قرآ ن س نںی جو آ پ 

 رات کو تراوحی مںی پڑےنھ وال ھںی

منیآ  .ربنا تقبل منا انک انت السميع العلمی  



 

 

   what app گروپس مںی لينک ش ئری کرئںی اےنپ صدقہ جاری یک نیت ےس

 

https://chat.whatsapp.com/4vDLfuhhuqH7M2rLg0lwEU 

Visit our Facebook page 

https://www.facebook.com/qurannation/ 

 website :qurannation.com 

 


