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 زج72 اقل امف 

 وسرہ اذلاري ات

 

1 83۔04 آتی۔   

اجیھب رک دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وک االسلم ہیلع ومیس ےن مہ اور۔ ا  

( رفوعن۔  اھامن )  

( دلیل یلھک۔  دلیل یپھچ ) 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہک اہک ےس االسلم ہیلع ومیس ےن رفوعن۔ب  

• ےہ افلض و اعمل۔   

• ےہ دویاہن و اجدورگ۔   

• ےہ اسرح و ونجمں۔   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ڑکپا ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   اےنپ وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اےکس اور اےس ےن مہ۔ ج

۔ اقلب ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یہ اھت وہ دای ڈال ںیم  

( ذرک۔  المتم(  )درای۔  آامسن(  )تبحم ذعاب(  )رکشلوں۔رہشوں ) 



 

 

 

۔رکو احلص تحیصن مت اتہک ایک دیپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےن وکمہ زیچ رہ۔04 آتی۔ 7  

وجڑا وجڑا۔  ےبوجڑ )  ) 

  اہلل۔ 65آتی۔8
ٰ
ایک؟ دیپا ویکں وک ااسنونں اور ونجں ےن اعتل   

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وسرہ اوطلر

4 1۔3 آتی۔  

یک۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ مسق۔   

رصع۔  وطر۔  ونر )  ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ رماد ایک ےس اتکب وہیئ یھکل۔     

ےہ ںیم۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ ےلھک ےک یلھج وج۔  

( ورق۔  ربق )  

 اہکں وہ اور ےہ رھگ اس وکن رماد ےس رھگ آابد۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟   



 

 

 رماد تھچ وکیسن ےس" تھچ اویچن۔"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ زیچ ایک دنمسر وہےئ ڑھباکےئ۔   

  و احبسن اہلل۔
ٰ
۔ےہ واال رےنہ رک وہ ذعاب اک اعتل   

طلغ/  حیحص  

ےگ وہں وہےئ اگلےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رپ وتختں اشدنار ےھچب رپ تنج۔ 74 آتی۔6   

اچدرںی۔  ہیکت۔  رتسب )  ) 

  رک ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وایل آوھکنں ڑبی ڑبی اکنح اےکن ےن مہ۔

ئ

۔ ںیہ دی   

وحروں۔  رپویں )  ) 

رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اجم ںیم اس ےگ رکںی یٹپھچ انیھچ ےس دورسے اکی وہ۔ 78 آتی۔ 5  

رشاب۔ آب )  ) 

۔ابت یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وکیئ ہن اور یگ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وکیئ ہن ںیم تنج۔  

( وگیئ وہیبدہ۔ ابت ادیارزم  ) 

انگہ۔  وثاب ) ) 



 

 

۔ےیھکل ینعم ےک وحادث۔ 84 آتی۔2   

  زدنیگ

  دنین

 ومت

ےھت؟ ںیم ااظتنر سک ہکم رقشی۔    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ےہ؟ رماد ایک ےس" رک ایبن دمح اور اپیک رک اھٹ وک حبص۔"03 آتی۔3   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ؟ رماد ایک" ےس ڑپھ حیبست وک رات۔ "04 آتی۔4  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسرہ امجنل

 رصتخم ےہ ریہ وہ ابت ایک ںیم اس ایگ رہ افہلص درایمن ےک امکونں دو سپ۔4 آتی۔14

  اتبںیئ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

11 10۔16 آتی۔  

اپس ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    



 

 

( ایہتنمل دسرہت۔  آامسونں است  ) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ زیچ ایک ایہتنمل دسرہت۔     

ہ۔ 

 

ب

 

ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ ایک ااملوی ج    

طلغ/  حیحص۔     اہجں وہ اور اہجن ہی ےہ ںیم اہھت ےک یہ اہلل۔ 76 آتی۔17   

 وک واولں رکےن اامعل اےھچ اور اگ ےلم ااھچ دبہل اک واولں رکےن اامعل ربے۔81 آتی۔18

۔ اگ ےلم ربا دبہل  

طلغ/  حیحص   

۔یک وخد ےن اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہیکسج ویہ ےیل ےک ااسنن رہ۔ 84 آتی۔10  

تنحم۔  وکشش۔  وخاشہ )  ) 

 ںیم ابرے ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سک سک یک رب اےنپ وت ااسنن اے سپ۔ 66 تیآ۔16

۔ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

تنحم۔  تمہ )  )   

( ڑگھجے۔  ریحان  ) 

 وسرہ ارمقل

۔ ںیہ ولہپ ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےیل ےک اوتمں آدنئہ ںیم الہتک یک اوتمں زگہتش 0 آتی۔15  



 

 

( تحیصن و ربعت۔ رشعت و شیع )  

ےگ؟ ںیلکن رطح سک ولگ ےس ربقوں ایقتم روز 2 آتی۔12   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ؟ ریہ وہ ابت یک رکےن احلص تحیصن ےس زیچ سک۔ 16 آتی۔13   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راہ وہ ذرک اک ذعاب ےک وقم سک اہیں 74 آتی۔14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآای؟ ذعاب ایک رپ ان۔  

 یئگ دی ہیبشت ےس زیچ سک وک الوشں یک اعد وقم۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟    

۔ واال ڑکپےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ وکیئ ایک سپ۔ 04 آتی۔74  

( اتکب۔  تحیصن۔  ریس  ) 

۔ ےہ زیچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑبی ایقتم۔ 05آتی۔71   

( ڑکوی۔ یھٹیم( )تخس۔  رنم ) 

 وسرہ ارلنمح



 

 

2 ۔6 آتی۔  

۔ اھکسای۔۔۔۔۔۔۔  ےن رامحن۔  

رقآن۔  وبانل )  )  

۔ ےیھکل ےہ وجاب اک ارتعاض ےک سک ںیم آتی اس۔  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ےہ؟ ریہ وہ ابت ایک ںیم 8۔6آتی۔   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ایک دیپا ےس یٹم وایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وک ااسنن ےن اس۔10 آتی۔78  

اگےن۔  ےنجب۔  رگم )  ) 

۔ ںیہ وہےت ربآدم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس دوونں۔ 77 آتی۔70  

( اکےٹن۔ ومےگن(  )ومیت۔  ومم  ) 

۔ ےیھکل انم ےہ ریہ وہ ابت یک رگووہں دو نک ںیم اس۔   81آتی۔ 76  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےگ اجںیئ ےیل ڑکپ۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ےکابل۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایکن۔ 01آتی۔75   

( اشیپوینں۔  اکونں )  



 

 

( دقم۔  اہھت  ) 

۔ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ ےتہب دو ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔   دوونں ان۔ 64 آتی۔72  

( وتنجں۔  دوزوخں )  

( ےمشچ۔  ونکںی ) 

 

 وسرہ اولاہعق

 رماد ولگ وکن ےس واولں اہھت داےنہ۔ 3 آتی۔73

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــںیہ؟   

 وہں ولگ وکن واےل اہھت ابںیئ۔ 4 آتی۔74

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےگ؟   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــںیہ؟ رماد وکن ےس ولگ واےل آےگ۔ 14تیآ۔84   

ہت ہب ہت ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔74آتی۔81  

( ولیکں۔ اوگنروں۔  وجھکروں  )  

رکںی؟ درج اوحال ےک واولں اہھت ابںیئ۔01۔05آتی۔87   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



 

 

یگ وہ درتخ اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ذغا یک واولں اہھت ابںیئ۔ 67۔65آتی۔88  

وھترہ۔  ریبی )  ) 

* ۔اگ ےلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےیل ےک ےنیپ وک ویمنہجں۔  

( رشموابت۔ اپین رگم۔  ڈنھٹااپین  ) 

* ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایپےس یھب اپین وھکاتل  یمنہج۔  

ےگ ںیئپ رطح یک    

ے )
س

 

ن

 

ب
 ھ
ب

ریش۔ اوٹن۔    ) 

۔ ںیہ رکےت۔۔۔۔۔۔۔۔۔   یہ مہ اےس وہ وبےت جیب وج ںیم زنیم۔ 50آتی۔80  

اھگس۔  ابسن۔  درتخ )  ) 

ےہ؟ اجات رباسی ےس ابدولں ےسک۔54آتی۔86   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسرہ ادحلادی

  و احبسن اہلل۔ 8 آتی۔85
ٰ
یھب آرخ اور ےہ یھب اول اعتل  

طلغ/  حیحص   

* ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ویہ اور ےہ اظرہ ویہ۔   



 

 

واال آےن رظن۔  یفخم )  ) 

 ڑبا تہب ایہن رکںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور الںیئ اامین وج ےس ںیم مت سپ۔ 2آتی۔82

۔ اگ ےلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

( انگہ۔  وثاب(  )ریخات۔  ذرک  ) 

  اہلل وج ےہ وکن۔11 آتی۔83
ٰ
۔ دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رطح ایھچ وک اعتل  

( ارجت۔  رقض۔  انمعف ) 

 دل اےکن ہک آای ںیہن وتق وہ ےیل ےک واولں اامین کت اب ایک۔ 15 آتی۔84

اجےت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس اس ےہ قح وج اور ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

ایہٰل ذرک۔ انگوہں )  ) 

رنم۔  تخس )  ) 

 ےس تہب ںیم ان اور وہےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔   دل اےکن ایگ زگر ذامہن اکی رپ ان بج۔

ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

( افقس۔  اعلم( )تخس۔  اکےل ) 

 ںیم آسپ اور زتنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رصف زدنیگ یک داین ہک روھک اجن وخب۔ 74 آتی۔04

۔ےہ التبان زایدہ ےس دورسے اکی ںیم اوالد و امل اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   



 

 

( اقحقئ و داللئ۔ امتہش لیھک ) 

( رغور و رخف۔ ارتحام و زعت ) 

* ۔ یئگ ید ہیبشت ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس وحاےل ےک اسحب وک زدنیگ یک داین ںیم آتی اس۔  

یتیھک۔  ومیشی )  ) 

 ہیلع اہلل لص اہلل روسل اور روہ ڈرےت ےس اہلل وہ الےئ اامین وج ولوگں اے۔ 73 آتی۔01

اک رتمح اینپ ںیہمت اہلل الؤ اامین رپ ملس و   

• اگ دے انگ اچر۔   

• اگ دے انگ دس۔  

• اگ دے دوانگ۔   

ےگ رھپو ولچ مت ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یکسج اگ دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیہمت اور۔  

( ونر۔  دوھاں ) 

( روینش۔  ادنریھے ) 

 ےلم ےسک ارج دوانگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگ؟  


