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 وسرہ ال

ںیہ؟ ولگ وکن" ولگ ہی۔ "1آتی۔ 1   

• رشمنیک افکرو۔   

• املسمن۔   

• ی و وہید۔
ٰ
اصنر   

۔ انبےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وبضمط۔۔۔۔۔۔۔۔  اورپ اہمترے ےن مہ اور۔ 12 آتی۔2  

( است۔  اپچن۔  ھچ ) 

ایسرے۔  آامسن۔  اسےئ )  ) 

ےگ؟ وہں ڑھکے ابدنےھ ںیفص وکن۔ 03 آتی۔0   

• نج اور اجونر۔  

• رفےتش اور روح۔   

• اایبنء امتم۔   



 

 

* طلغ/  حیحص۔  اگ ےکس رک ںیہن الکم وکیئ دن اس۔    

یگ؟ اجےئ دی ےسک ااجزت ہی۔   

--ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ےگ؟  ںیہک ابںیت یسیک بس ہی۔   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ دای رک وچانک اور ڈراای ےس۔۔۔۔۔۔۔۔  واےل آےن رقنعبی ںیہمت ےن مہ اور۔  43 آتی۔4  

وثاب۔  ذعاب۔  دن )  ) 

۔ اگ ےل دھکی وک امکیئ یک اہوھتں اےنپ ااسنن دن اس۔  

طلغ/  حیحص   

اگ؟ ےہک ایک دب اس اکرف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وسرہ ازنلااعت

1۔5 آتی۔ 5  

ںیہ؟ اکنےتل ےسیک اجن یک اکرف رفےتش ےہ؟ ذرک اک رفےتش سک اہیں   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

رطح؟ سک اور ےہ ذرک اک اکنےنل اجن یک سک اہیں۔   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلغ/  حیحص۔  ںیہ رھپےت ریتےت اک اکنےنل روح ےس دبن ےک ااسنن رفےتش۔   

ےہ؟ آیت ھجمس ابت ایک ےس مسق یک واولں ڑبےنھ آےگ رک دوڑ۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ مسق یک واولں رکےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یک اکم رھپ۔   

اگبڑ۔  دتریب۔  دقتری )  ) 

 ریہ اج یک وقنمل رطف یک سک  ابت ہی۔  وہں یہ ںیم رب اک بس مت۔  24۔26 آتی۔ 6

  ےہ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و احبسن اہلل وک رفوعن۔
ٰ
۔ ایل رک رگاتفر ںیم ذعاب ےک داین اور آرخت ےن اعتل   

طلغ/  حیحص   

طلغ/  حیحص۔  ےیل ےک واولں ڈرےن ےپ ربعت ںیم واہعق ےک رفوعن ےبکش۔   

ےگ؟ وسںیچ ایک وت ےگ ںیل دھکی وک منہج اکرف بج۔ 46 آتی۔7   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وسرہ سبع



 

 

ایل؟ ومڑ ہنم ےن سک اور ےہ ذرک اک واہعق سک اہیں 1۔2 آتی۔3   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ےہ؟ رماد ایک ےس ےس" ںیہن کیھٹ ہی" 11۔12 آتی۔9   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلغ/  حیحص۔ ےل تحیصن ےس اس اچےہ وج ےہ زیچ یک تحیصن رقآن۔   

۔ یگ اجےئ آ ایقتم وایل دےنی رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہک بج سپ  00۔06 آتی۔13  

رہبے اکن۔  ادنیھ آھکن )  )  

وہاگ؟ احل ایک اک ااسنن دن ےک ایقتم۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وسرہ اوکتلری

1۔12 آتی۔11  

ےہ؟ ریہ اج یک یشک رظنم یک دن سک ںیم آایت ادتبایئ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ۔ اگ اجےئ دای ٹیپل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بج۔  

زنیم۔  وسرج۔  اچدن )  ) 



 

 

* ۔ اگ اجےئ وہ ےبونر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بج۔  

اچدن۔  اتسرے۔  ایسرے )  ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــےگ؟ اجںیئ ےک الچ ایک۔   

۔ یگ اجےئ دی وھچڑ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  احہلم یک امہ دس بج۔   

( اواینٹنں۔  رکبایں ) 

طلغ/  حیحص۔   اگ اجےئ ایک ااھٹک دن ےک ایقتم یھب وک اجونروں ویشح۔   

ےگ اجںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دنمسر۔   

ڑھباکےئ۔  اھکسے )  ) 

یگ؟ اجںیئ دی الم ےسیک ےس ومسجں اجںین۔   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگ؟ اجےئ ایک وسال ےس سک۔   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ےگ اجںیئ دےیئ وھکل۔۔۔۔۔۔۔۔  بج اور۔  

اامعل انہم۔  دروازے ) ) 

 



 

 

۔ یگ اجےئ یل ااتر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یک آامسونں بج اور۔  

یتخس۔  اھکل۔  ہہت )  ) 

۔ اگ اجےئ ڑھباکای وک منہج۔  

طلغ/  حیحص   

ااطفنر  وسرہ  

۔ یگ اجےئ یل ااھکڑ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بج۔ 4 آتی۔12  

ربقمے۔  ربقںی۔  رھگ )  ) 

ںیم وتمعنں اور آرام و شیع ےک تنج۔ 10آتی۔ 10   

• ےگ وہں رشمنیک و افکر۔   

• ےگ وہں ولگ کین۔   

• ی و وہید۔
ٰ
ےگ وہں اصنر   

ےگ وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔  ولگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  انیقی اور۔14   

( دباکر۔  اکر وکین ) 

دنخق۔  دوذخ )  ) 



 

 

  وسرہ

 

ن
 
ففی
مط
ل

ا  

ےھت؟ دےتی ااجنم لعف ایک ولگ وہ اور ےہ ذرک اک ولوگں نک اہیں 1۔0 آتی۔ 15   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ اھت ںیہن ایخل اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دعب ےک رمےن اےنپ اںیہن ایک۔ 4 آتی۔16  

( اےنھٹ ہن یھبک۔  اےنھٹ یج  ) 

اگ؟ وہ اہکں انہم اامعل اک دباکروں۔ 7 آتی۔17   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ےہ ایگ ڑچھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس وہج یک اامعل اےکن رپ دولں اےکن۔ 14 آتی۔13  

لیم۔ زگن۔  رگن ) ) 

ےہ؟ زیچ ایک نییلع۔ 19 آتی۔19   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ےگ اجںیئ الپےئ۔۔۔۔۔۔۔۔   اخصل ولگ ہی۔ 25 آتی۔23  

رشتب۔  رشاب۔  دودھ )  ) 

ااقشنق وسرہ  

۔ ںیہ افکر اور املسمن دوونں اخمنیبط اہیں۔  6 آتی۔21  



 

 

طلغ/  حیحص   

طلغ/  حیحص۔  ےہ رکات ںیم اکومں دوونں رش اور ریخ تنحم تخس ااسنن۔   

/  حیحص۔  یگ ےلم زجا ربی ای ایھچ اطمقب ےک اامعل ربے  ای اےھچ اےکس وک ااسنن ںیم آرخت۔

  طلغ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ وک اامعل کین اور واولں اامین۔ 25 اتی۔ 22  

• اگ ےلم ارج  واال وہےن متخ نکیل ےبامشر۔   

• یگ ےلم ارج اک رعےص ھچک نکیل ےبامشر۔  

• یگ ےلم ارج واال وہےن متخ ہن نکیل ےبامشر۔  

اربلوج  وسرہ  

 وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  املسمن ےن ولوگں نج ےبکش۔ 13 آتی۔20

 اک ےنلج اور ذعاب اک۔۔۔۔۔۔۔۔  ےیل ےک ان وت یک ہن یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےہ ذعاب   

( ااسکای۔  اتسای( ) ایٹیبں اور ےٹیب/وعرںیت اور رمد  )  

( داین۔  منہج( )وخیش۔  وتہب  ) 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑبی۔۔۔۔۔۔۔۔  یک رب ریتے انیقی۔ 12 آتی۔ 24   



 

 

( تخس۔  یکلہ( ) ڑکپ۔  ڈاٹن  ) 

 

ےہ واال۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑبی رقآن ہی ہکلب۔ 21 آتی۔25   

اشنین۔  اشنن۔  وظع ) ) 

ےہ وہا اھکل ںیم۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22 آتی۔26   

( وتختں۔  وفحمظ ولح۔  اتک  ) 

ااطلرق وسرہ  

۔ ےہ الکم واال رکےن ہلصیف۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہتبل رقآن ہی ےبکش۔10 آتی۔27  

آداھ آداھ۔  دووٹک )  ) 

۔ ںیہن دصقم ےب رطح یک بعل و وہل اپک رقآن۔14 آتی۔23  

طلغ/  حیحص   

۔ںیہن ابت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی۔ *  

( ڈراےن۔  یسنہ )   

( اکیبر۔  ےبافدئة ) 



 

 

االیلع وسرہ  

؟ےہ رماد ایک ےس وہےن اپک۔  ایگ وہ اپک وج یل اپ الفح ےن اس ےبکش 14۔17 آتی۔29   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ایگ اپ الفح وہ راہ ڑپاتھ امنز اور راہ رکات ذرک اک اہلل وج۔   

طلغ/  حیحص   

۔وہ دےتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وک زدنیگ یک داین وت مت نکیل۔   

( روک۔ رتحیج۔  رخاج ) 

طلغ/  حیحص۔  ںیہن وایل اقب تہب اور رتہب تہب آرخت۔   

ںیہ یھب ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یلہپ ابںیت ہی۔ 13 آتی۔ 03   

اشنوینں۔  اتکوبں۔  آوتیں )  ) 

۔ ںیم اتکوبں یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور۔۔۔۔۔۔۔۔  رضحت۔ 19 آتی۔01  

• ۔االسلم ہیلع اامسلیع اور االسلم ہیلع اربامیہ۔  


