
 

 

 زج# 92 ربتک اذلی

 وسرہ اکلمل

 آزامےئ ںیہمت ہک ایک دیپا ےیل اس وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےن سج۔ 9 آتی۔1

۔ ےہ رکات وکن اکم اےھچ ںیم مت ہک  

( ایحت۔  وہیبیش(   )دنین۔  ومت  ) 

ےہ؟ رماد ایک ےس آزامےئ وک مت۔    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اںیہن اور ایک آراہتس ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وک داین آامسن ےن مہ ےبکش۔ 5 آتی۔9

انبای ذرہعی اک امرےن وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     

( اتسروں۔  ونگجؤں )  

( اطیشونں۔  ایسروں  ) 

ےہ؟ راہ وہ ذرک اک سک اہیں۔ ےہ وہےئ اھتےم یہ رامحن اںیہن۔12 آتی۔3   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلغ/ حیحص۔  ےلچ رک وہ اودناھ لب ےک ہنم اےنپ وج ےہ واال دہاتی زایدہ صخش وہ۔ 99 آتی۔ 4   

طلغ/ حیحص۔  ےہ  رمگاہ وہ ےلچ رپ راتس راہ دیساھ  وج۔  



 

 

 ںیم زنیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اک ےنیپ اہمترے ارگ اتبؤ وت ہی ااھچ ہک دےئجی ہک اپ۔ 33 آتی۔5

الےئ اپین وہا۔۔۔۔۔۔۔۔  ےیل اہمترے وج ےہ وکن وت اجےئ ارت   

( اپین۔  رشموب )  

 ( رھتسا۔  دگال  ) 

 وسرہ املقل

ےہ رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑبے تہب وت ےبکش اور 4 آتی۔6   

( آامسن۔  االخق۔  ادناز  ) 

۔ ےلچ وہےئ رکےت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی ےکپچ ےکپچ بس ہی رھپ۔ 93 آتی۔7  

( ارتعاض۔  ابںیت۔  اکم  ) 

ھا رے۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وکیئ دن ےک آج۔ 94آتی۔8

م

 

ت

۔ اپےئ آےن ہن اپس   

زمدور۔  نیکسم۔  اعمل )  ) 

 یہ مہ ےبکش اور ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رب امہرا ےگل ےنہک بس وت۔92آتی۔2

۔ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

( اعلق۔ اظمل(     )ڑبا۔  اپک  )  

اگ؟ دے وھکل ڈنپیل اینپ دن ےک آرخت وکن اطمقب ےک آتی اس۔ 49آتی۔13    



 

 

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ےگ اجںیئ البےئ ےیل ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔  

 وہں ولگ وکن وہ ےگ ںیکس رک ہن دجسہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےگ؟    

 یھب ولعمم اںیہن ہک ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آہتسہ آہتسہ رطح اس اںیہن مہ۔44 آتی۔11

۔ اگ وہ ںیہن  

( السںیئ۔  ںیچنیھک۔  اھٹبںیئ ) 

ےہ؟ ریہ وہ ابت ایک ںیم آتی اس۔   

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وبضمط ڑبی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی ےبکش اگ دوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اںیہن ںیم اور۔45 آتی۔19

  ےہ

( ریس۔  دتریب(  )ڈلیھ۔  رزق ) 

۔ےہ۔۔۔۔۔۔۔     رسارس ےیل ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔   امتم وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی درالص۔ 59 آتی۔13  

( رقآن۔  الیجن۔  وترات ) 

( اجونروں۔  واولں اہجں )  



 

 

( تحیصن۔  رمگایہ  ) 

 

 وسرہ ااحلقه

ایگ؟ ایک الہک رطح سک وک ومثد وقم۔5 آتی۔14   

• ےس ابرش یک رھتپوں۔   

• ےس آواز اویچن اور وخانفک ااہتنیئ۔   

• ےس آےن ےک الیسب۔    

۔ ےئگ دےی رک اغرت ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےبدح اعد وقم۔ 6 آتی۔15  

( وہا زیت و دنت۔  خیچ وزیت دنت ) 

۔ ایگ راھک طلسم دن ےنتک ذعاب رپ اعد وقم۔ 7 آتی۔16  

• رات 5 دن5۔  

• رات8 دن 7۔   

• رات 4 دن3۔   



 

 

 ںیئگ دی اٹل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یکنج ولگ ےک ےلہپ ےس اس اور۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2 آتی۔17

ںیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یھب ےن اوہنں  

( اسرمی۔  رفوعن۔  اھامن ) 

( اکمانت۔  ایتسبں۔  ایتشکں )  

( زساںیئ۔  اطخںیئ۔ وساالت  ) 

 اجےئ دای وک سک مکح 33۔33 آتی۔ 18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگ؟   

۔دو انہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اےس رھپ ول ڑکپ اےس۔  

( وطق۔  اہر۔  وھپل ) 

دو ڈال ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اےس رھپ۔   

( دنخق۔  دوزخ۔  تنج  ) 

* ۔یگ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےگ اجںیئ ڑکجے دوزیخ ںیم سج امیپشئ یک زریجنوں۔  

• اہھت 53۔   

• اہھت 73۔   

• اہھت 63۔   



 

 

۔ ںیہن وقل اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یسک ہی۔ 41 آتی۔12  

( اشرع۔  اسرح۔  اعلق  ) 

۔ ےہ تحیصن ےیل ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رقآن ہی ےبکش۔48 آتی۔ 93  

( انموقفں۔اگروں رپزیہ۔ اکرفوں ) 

رک ایبن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یک رب اےنپ وت سپ۔59 آتی۔91  

( وخیش۔  یطلغ۔  اپیک  ) 

ااعملرج وسرہ  

رماد؟ ےس روح۔  ںیہ ڑچےتھ روح اور رفےتش رطف یکسج۔ 4آتی۔99  

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دقمار یکسج *  

• اسل زہار 93۔   

• اسل زہار 33۔   

• اسل زہار 53۔   

ےہ؟ ریہ اج یک  ایبن دقمار یک سک اہیں۔    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

۔ ےگ وہں ےک۔۔۔۔۔۔۔    لثم۔۔۔۔۔۔۔۔  دن سج۔8آتی۔93  

( آامسن۔  وسرج )  

( ٹھچلت یک لیت۔  افشف اصف ) 

15۔17 آتی۔94  

 ایگ اہک آگ وایل ہلعش وک زیچ سک ںیم 15 آتی۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟   

۔ یگ دے رھک رک الج وک اھکل اور وگتش آگ یک دوزخ ںیم 16 آتی۔  

طلغ/  حیحص   

 و   اکپرے وک صخش سس رہ وہ 17 آتی۔
 ج
گی

 

• ےہ دوھات ہنم اور وسات۔   

• ےہ ومڑات ہنم اور اتٹہ۔  

• ےہ اجات اھبگ اور ڑمات۔    

ےگ؟ وہں واےل زعت ںیم تنج ولگ وکن ںیم 34۔35آتی۔95   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



 

 

 وہں وہیئ یکھج آںیھکن یک نک۔ 44 آتی۔96

--ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیگ؟  

یگ وہ ریہ اھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رپ ان۔   

( تنیکس۔  وخیش۔  ذتل )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ راہ اجات ایک ودعہ۔اک۔دن سک۔  

 

 وسرہ ونح

اھت؟ اہک ایک ےس وقم اینپ ےن االسلم ہیلع ونح رضحت۔ 4آتی۔97   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ البای۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آبواز اےس ےن ںیم رھپ۔ 8 آتی۔98   

( رنم۔  دنلب۔  تسپ ) 

ےیھکل؟ انم ےک وبعمدوں ےک ونح وقم۔ 93 آتی۔ 92   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اہلل ےن االسلم ہیلع ونح۔ 98 آتی۔33
ٰ
امیگن؟ داع ایک ےس اعتل   

 



 

 

 وسرہ انجل

انس رقآن ےن امجتع یک۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 1 آتی۔31  

( ااسنونں۔  ونجں۔  رفوتشں  ) 

 رماد ایک ےس انس رقآن بجع۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟   

 

 ہللا وت اگ ےل ریھپ ہنم ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےک رپورداگر اےنپ وکیئ وج اور۔17آتی۔39

 
ٰ
۔ اگ دے رک التبم ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  تخس اےس اعتل  

( مکح۔  ذرک )   

( ذعاب وخربخشی )  

۔ ےہ وصخمص یہ ےیل ےک اہلل رصف۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔18 آتی۔   

( رھگ۔  دجسمںی۔  ربقمے  ) 

 وسرہ ازمللم

۔ واےل۔۔۔۔۔۔۔۔    ںیم ڑپکے اے 1۔5 آتی۔34  

( ےنٹیپل۔  وسےن۔  ےنلچ  ) 



 

 

ںیہ؟ رماد وکن اہیں۔    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ؟ رماد امنز یس وکن اہیں اجؤ وہ ڑھکے ےیل ےک امنز وک رات۔   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ رکو ڑپاھ رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وک رقآن۔  

( زیت زیت۔  رھٹ رھٹ  ) 

ےہ؟ رماد ایک دے ےگ رکںی انزل ابت اھبری۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وسرہ ادملرث

8۔13 آتی35  

یگ اجےئ امری۔۔۔۔۔۔۔  ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔  ہک بج سپ۔   

( ڈڈنی۔  وھپکن(  )وصر۔  اکن ) 

اگ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑبا دن وہ   

( آداھ۔  تخس۔  ابمل  ) 

۔ اگ وہ آاسن رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وج۔  



 

 

( ویقتمں۔  اکرفوں ) 

38۔43 آتی۔  

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیم دبےل ےک اامعل اےنپ صخش رہ۔  

( وخش۔  ےبوکسن۔  رگوی ) 

ےگ؟ رکںی وسال ےس اگروں انگہ ولگ وکن۔  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ڈاال ےن زیچ سک ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیہمت۔  

( تنج۔  دوزخ۔  وخاوبں ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےگ؟ دںی وجاب ایک یمنہج۔   

 وسرہ اایقلہم

۔ یک دن ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہں اھکات مسق ںیم۔ 1 آتی۔ 36  

( آتف۔  ایقتم ) 

۔ یگ وہ ںیہن اگہ انپہ وکیئ دن ےک ایقتم۔ 11 آتی۔37  

طلغ/  حیحص   

ےہ؟ ریہ اج دی دہاتی ایک وک ملس و آہل و ہیلع اہلل لص رکمی یبن۔ 16 آتی۔38   



 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ اگ اجےئ دای وھچڑ اکیبر وک ااسنن۔ 36 آتی۔32  

طلغ/  حیحص   

۔ اھت ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وج اھت ہن۔۔۔۔۔۔۔۔  اک اپین اگڑےھ وہ ایک۔ 37۔38 آتی۔43  

( ہصح۔  رطقہ )  

( اکپٹای۔  الہنای ) 

 وسرہ ادلرھ

ےہ؟ ریہ وہ ابت یک زامےن سک ںیم آتی اس۔ 1 آتی۔41   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ اھت ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وکیئ ہی ہک بج۔  

رخسمت اقلب۔  ذرک اقلب )  ) 

۔ ےگ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رپ ان اسےئ ےک وتنجں ان۔14۔18 آتی۔49  

( دنب۔  ےلھک۔  ےکھج ) 

طلغ/  حیحص۔  ےگ وہں وہےئ ےکٹل  ےچین ویمے ےک ان۔   

۔ ےگ رھپںی درایمن ےک ویتنجں اخدم رک ےل اجم ںیم ربونتں ےک اچدنی۔  



 

 

طلغ/  حیحص   

ل۔
 ی 
ج ب

 

ت

ےہ؟ زیچ ایک ز   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  انم اکسج ےہ رہن اکی یک تنج۔  

ںیھکل وخد وجاب   

۔رکو ایک ذرک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اک انم ےک رب اےنپ۔ 95 آتی۔43  

اشم و حبص۔  رات آدیھ )  ) 

ےہ؟ رماد ایک ےس دجسہ وک رات۔ 96 آتی۔44   

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ؟ رماد ایک ےس حیبست۔   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسرہ ارملتلس

  اھکیئ مسق یک زیچ سک ںیم 1 آتی۔1۔5 آتی۔45

 

ےہ؟ گ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ مسق یک واویلں دےنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس زور رھپ۔  



 

 

وھجاکن۔  وھجال )  ) 

۔ ںیہ وہیت وایل رکےن رشتنم وک ابدولں وہاںیئ ضعب۔  

طلغ/  حیحص   

ںیہ؟ وکن واےل رکےن دجا دجا وک ابلط اور قح۔   

۔ رکںی ایبن وہفمم اسرے  

---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اتکس اچب ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہن اور ےہ واال دےنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہن درالص وج۔ 31 آتی۔46

۔ ےہ  

( ذعاب۔  ےلعش( )اسہی۔  تھچ ) 

ےگ؟ وہں اہکں اگر رپزیہ۔ 41 آتی۔47   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ےگ الںیئ اامین رپ ابت یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اس اب۔ 53 آتی۔48  

( ذرک۔ رقآن۔  تمکح ) 


