
 

 

 زُج82#

عَ  اهلل

ِ م َ
س

 دَقْ 

 "وسرہ ااجملدله"

 

  ابت یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےناُس اعتیل اهلل ًانیقی(۔ 1آتی)1س

ن

 ےس ھجت وج ُس

ںیم ابرے ےک۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ  

۔یھت رکریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     

( اکشتی۔ امحتی(۔)الغم۔  وشرہ(۔)وعرت۔  وحر ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ےہ ااشرہ رطف یک وعرت سک ںیم اس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔اھت ایک انم اک وشرہ ےک ان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےیھکل؟ رظنم سپ اک آتی اس    

ےیھکل؟ ینعم ےک"اہظر(۔ "8آتی)8س    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےہ اجیت نب رطح یک امں ویبی ایک ےس دےنی ہہک امں وک ویبی ںیم اعمےلم ےک  اہظر  

ح 

صہ ی 

۔طلغ/     



 

 

افکرہ ہمذ ےک ان وت رکںیل ارگروجع رھپ رکںی اہظر ےس ویبویں اینپ ولگ وج(۔  3آتی)3س   

۔رکاانےہ اذاد الغم دو    

۔ےہ رکاان آذاد الغم اکی   

۔رکاانےہ آذاد الغم نیت    

 

ےہ اجراہ اہک ایک ںیم آتی اِس ےیل ےک رتتیب یک اامِین الہِ(۔  9آتی)4س  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔رکو رسوگیش رپ ابوتں یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکلب   

(۔اکری دب۔ رپزیہاگری(۔  ) یکین۔  انگہ)   

 دیپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ذرا ںیم وسلجمں ہک اجے اہک ےس مت بج۔ املسمون اے(۔  11آتی)5س

۔رکدو اشکدہ ہگج مت وت رکو   

(۔اشکدیگ۔  دیئاری اپ)   

 "وسرہ ارشعل "

 

ےہ ےیل ےک سک امل وہ ےہاور ااشرہ رطف یک امل سک ںیم آتی اس(۔  2آتی)6س  



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ےس سک ںیم آتی اس وک انمنیقف(۔  16آتی)7س

ب 

 

ش

 

ت

ےہ دی   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ہ"

ن

ِن
ح

 

مہ ی
ل

 "وسرۃ ا

 

اگ؟ آے ںیہن اکم وکن ےک ااسنن ےکدن ایقتم(۔ 3آتی)2س    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ھا رے بج واولں اامین اے(۔ 11آتی)9س

م

 

ت

 ومنم اپس 

۔۔۔۔اک ان مت رکےکآںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وعرںیت  

ول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( انہم دہع۔ ااحتمن(۔ )رجہت۔ اغبوت ) 

 ۔  رکدو وحاےل ےک اکرفوں وک ان مت اب وت ےکآںیئ رک رجہت بج واایلں اامین

صہ ی 

۔طلغ/ ح    

 مت ںیم رکےنیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دےرکاُےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ان وک وعروتں ان

۔ںیہن انگہ وکیئ رپ  



 

 

(۔اکنح۔ اعمدہہ(۔ ) رہم۔  ہفحت )    

۔ےہ اجزئ رانھک ںیم اکنح اےنپ وک وعروتں رشمک ایسی وت اکرف ویبی اور وہ املسمن اخودن ارگ۔     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ےہ؟ اجریہ یک تحیصن ایک وکں  املسمون ںیم آتی اس(۔  13آتی)11س    

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َف"
 "وسرہ الص

 

اہک؟ ایک ےس وقم اینپ ےن االسم ہیلع ٰیسیع رضحت ےٹیب ےک رممی یب یب(۔ 6آتی)11س    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجؤ نب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک اهلل بس مت واولں اامین اے(۔ 14آتی)18س  

(۔دمداگر۔ رفہتش۔ ےٹیب)   

ےہ؟ وہریہ ابت ایک ںیم آتی اس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" اہعمجل وسرہ " 

 



 

 

ےہ؟ اجریہ وبیل ابت ایک وک وہیدویں اہیں(۔ 6آتی)13س    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ویکں؟۔ ےگ رکںی ںیہن انمت یک ومت یھبک وہیدی(۔7آتی)14س    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک امنز یک دن ےک۔۔۔۔۔۔الےوہ اامین وج ولگ وہ اے(۔ 9آتی)15س

ےک اهلل مت اجےوت  

۔ڑپو دوڑ رطف یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

(۔ذرک۔  رھگ()ربخ۔ اذان()ےعمج۔ ےتفہ)   

ےہ؟ اجراہ دای مکح اک دےنی وھچڑ ایک وتق ےک اذان وک املسمونں  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اک اهلل اور اجؤ لیھپ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔وت وہےکچ امنز بج رھپ(۔ 11آتی)16س

رکو التش۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ( لضف۔  رزق(۔  ) زنیم۔  داکن )  

۔ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہجیتن اک ایہل ذرکِ رثکبت   

( ۔ااعنم۔ الفح۔  لضف  )  



 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ رُماد ایک ےس رکےن التش لضف    

 "وسرۃاانملنیقف"

ںیہ؟ ولگ وکن ہی اور ےہ رُماد ایک وہےگےس اکرف رک ال اامین ہی(۔ 3آتی)17س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔یئگ رکدی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ دولں اےکن   

(۔رضب۔ رہم۔ لفق)    

ھا رے آؤ ہک ےہ اجات اہک بج ےس انمنیقف(۔ 5آتی)12س

م

 

ت

 ےک اهلل ےیل 

۔ےھت رکےت ایک وہ وت رکںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روسل   

( ذکتبی۔  اافغتسر )  

رکےتیلےھت وتمہج وک اپ اےنپ  

ےھت ےتیل ومڑ وک رسوں اےنپ  

۔ےھت اجےت ڑم رک ریھپ ھٹیپ    

۔ںیہ اجےت رک وہے رکےت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ےک ےگ دںیھکی آپ(۔  9آتی)19س   

(۔ااہظر۔ ربکت۔  ااکنر)    

ےہ؟ اجریہ یک ہیبنت یک زیچوں نک وک املسمونں   



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

ا   ُبْ "
َ
 

ن

غ

ن

 "وسرہ ا لن

 

ایک دیپا ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک زںیم اور وک ےناامسونں اعتیل احبسن اهلل(۔  3آتی)81س  

ےھجمس وسےچ ریغب  

۔تمکح و دعل   

۔وتاانیئ و دعل   

ھا ری ےن اس

م

 

ت

انبیئ ایھچ تہب اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

(۔ دقتریںی۔ وصرںیت۔  آوازںی)  

وہ ےک اھت ایخل اک اکرفوں(۔ 7آتی)81س  

ےگ ےیکاجںیئ زدنہ دوابرہ  

ےگ اجںیئ ےیک ہن دوابرہ  

۔ےگ اجںیئ ےیک ہن زدنہ ابر نیت دوابر،   

-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟ ایگ دای اکمکح ےنہک ایک وک آپ    



 

 

 ویہ اگ رکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دن ےک وہےن عمج اُس وک بس مت دن سج(۔  9آتی)88س

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ دن  

(۔ونر۔ وخیش۔ تیج۔  اہر(۔ )اگل۔ عمج۔   )اک   

ےگ؟ رکںی دالخ ںیم تنج اعتیل احبسن اهلل ےسک   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔   یتکس چنہپ ریغبںیہن ےک ااجزات یک اهلل تبیصم یھب وکیئ(۔ 11آتی)83س

ص

ح

ہ ی 

۔طلغ/    

(B) ۔۔۔۔۔۔۔وک دل ےک اس الےئاهلل اامین رپ اهلل وج۔   

(۔ونر۔ دہاتی۔  رقار۔  )ےہ داتی   

ھا ری! واول اامین اے(۔ 14آتی)84س

م

 

ت

ھا رے ےچب ضعب اور ویبایں ضعب 

م

 

ت

 ےس ںیہ دنمش 

 رُماد ایک

-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےہ؟  

رانہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس اُن سپ   

 ( زماج رنم۔  وہایشر۔  دور ) 

اجؤ رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکدواور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ارگ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔واال ےنشخب اعتیل اهلل وت دو شخب اور  



 

 

۔ےہ    

( رہمابن۔ اہقر(۔)ازاکر۔ درزگر(۔)اعمف۔  رکدو راہ ) 

ھا رے وہ ےگوت دو۔۔۔۔۔۔۔۔ااھچ وک اهلل مت ارگ(۔ 17آتی)85س

م

 

ت

 

ھا رے اور اگ ۓاج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےیل

م

 

ت

اگ دے رفام اعمف یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( الغم۔ انگہ( )ڑباھان۔ اٹھگان( )رقض۔ ااعنم ) 

 "وسرۃ االطل ق"

 یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےس اک سج ےہ داتی۔۔۔۔۔۔۔۔ےس ہگج ایسی اےس اور(۔ 3آتی)86س

(۔امگن۔  رکف(۔  )روزی۔ ادیم۔      )وہ ہن   

ح۔   اگ وہ اکیف اےُس یہ اهلل وت ایک وتلک رپ اهلل ےن سج

صہ ی 

۔طلغ/   

ح۔        اگ رےہ یہ رکےک وپرا اکم اانپ اهلل

صہ ی 

۔طلغ/   

۔ےہ راھک رک رقمر۔۔۔۔۔۔۔اکی اک زیچ رہ ےن اعتیل اهلل    

(۔ادنازہ۔ زاوہی)   

ھا ری ےن اهلل ًانیقی واولں اامین دنم لقع واےل ڈر ےس اهلل سپ(۔ 11آتی)87س

م

 

ت

 

۔ےہ دی اُاتر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رطف  

(۔تحیصن۔ تقیقح)       



 

 

 " وسرۃ ارحتل می"

ےہ؟ وہا ذرک اک ازواج دو نک یک وملس اهلل یلص وضحر ںیم آتی اس(۔ 4آتی)82س  

-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےھت؟ رےتک ےنیل دہش رھگ ےک زوہج سک ےن وملس ہیلع اهلل یلص وضحر    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ہ رضحت اور ہنع اهلل ریض ہشئ اع رضحت۔ 

ن

ض
حف

 وہ ےک وسیچ ابت ہی رک ےنلم ہنع اهلل ریض 

ےہ آریہ وُب یک ریف اغم ےس ہنم ےک ان ےک یگ ںیہک وک وملس ہیلع اهلل یلص وضحر   

ح

صہ ی 

۔طلغ/   

 

ہ رضحت ےن وملس ہیلع اهلل یلص وضحر

ن

ض
حف

 امرہی رضحت ےیل رکےنےک رایض وک ہنع اهلل ریض 

۔رکایل رحام اورپ اےنپ وک اهلل ریض     

ح

صہ ی 

۔طلغ/     

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وک واولں رھگ اےنپ اور وک اپ اےنپ مت! واول اامین اے(۔ 6آتی)89س

(۔ااجنم۔ آگ۔ ہصغ۔   )اچبؤ ےس   

۔ رھتپ() ذغا۔ رٹیپول۔ ادنینھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔) اور ےگ وہں ااسنن۔۔۔۔۔۔۔اک آگ یک منہج

(اہپڑ  



 

 

۔رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یچس اسےنم ےک اهلل مت! واول اامین اے(۔  2آتی)31س    

( ۔ازاکر اخصل۔  وتہب اخصل  ) 

اعںیئ
ُ
ےگ؟ رکںی بک راو وکن د    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذرک رک دے اثمل وک ویتسہں دو نک اثمل یک اکرفوں ےن اعتیل احبسن اهلل(۔ 11آتی)31س

ںیم؟ آتی اس۔ ےہ رفامیئ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ںیم؟ آتی اس ےہ رُماد ایک ےس ایختن   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ےھت وکن وہ ےکس روک ہن ذعاب اک اهلل ےس ان دنبے کین دوونں وہ   

--ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(D)  یلچ یھب دوونں مت اسھت ےک اجےنواولں ںیم!  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وعروتں اے دای دے مکح۔ 

۔اجؤ   

(۔ربق۔ دوزخ۔ تنج)           

ےہ؟ یئگ دی اثمل یک سک ںیم آتی اِس(۔ 18آتی)38س    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 وھپکن۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس رطف ےناینپ مہ رھپ یک افحتظ یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اینپ ےن سج اور

۔دی    

(۔زرہ۔ رگن۔ اجن(۔  )اواز۔ انومس)  


