
 

 افی افی یس امڈل اوکسل وگھٹ امیھچ

۲۰۲۲اڈنی رٹم ااحتمن    

)ہملعم:وفزہی ومحمد (اُردو                      ورک ٹیش                  رباےئ امجتع    اہچرم  

و اک دلگہتس(                قبس ربمن ۱                          ےس                 ۱۱               کت             ) رڈیگن اور ںیقشم(                                                                                               وقادع                             و                        ااشِنرپدازی 
ُ
  اتکب :                      رنسگ              ) اُرد

اافلظ ےک ینعم ںیھکل۔ل ۔                          اِن وسا  

۲۰                                                                                                       اافلظ ینعم  اافلظ ینعم  

 ملعمِ امظع بس ےس میظع اُاتسد رخف انز رکان

لمکم رھبوہس رکاناہلل رپ  ل 
ّ
 یلع ومنہن لمع رک ےک داھکان وتک

 قح چس                 ،              اچسیئ الکم ابت تیچ

ل رضحت دمحمنؐج رپ وبنت متخ وہیئ اقثتف  رطےقیوقم ےک رےنہ ےنہس ےکیسک 

 

ن
 
ب
ّ
 ن 
ب

 

ن
ل

 اخمت ا

ڈارٹک میکح           ،               طخِ قیلعتسن اُردو ےنھکل اک اکی رطہقی  بیبط 

 رگنان رگناین رکےن واال تمکح لقع  و داشن

 ددیہ زبی وخب وصرت رنہ وخیب

 رہبق زنیم                اِن اش اہلل ارگ اہلل ےن اچاہ 

 رپورگام اکم رکےن اک اظنم دخِتم قلخ ولوگں ےک اکم ٓاان

 اَرَج ااعنم وَطر رطہقی

 ڑپاھیئ )رڈیگن(                                                                                   ۱۔      اُف ریمےداتن                                                                                                                ۲۔                دخِتم قلخ                                                                                                                                                 ۳               ۔          امہری وقیم ُزابن ُاردو             

۔         اپاتسکن اک وقیم رتاہن  درتس ظفلت ےک اسھت انسان  اور انھکل۶                                                                  امظع                                     ۔ملعمِل۵                                                                                                                                                                            ویپمکرٹ اور اُردو یک دویتس ۔       ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



۳۰:االم ےک اافلظ  

اع السم
ُ
 ااگنرے رپ اامتعد اقدئامظع تمکح د

 اخسوت ذہتبی وبقمل رفاید امعمر

 وقیم ورہث وعشر راض رازق ملعم ِامظع

ل رضحت راہعب رصبی
ّ
 زری رگناین تسپ داںیئ وتک

 ومعمیل بیج رخچ اواسن اقثتف رہلگی

 ڑگڑگاان ےب اقوب دحثی دختم قلخ یلمع ومنہن

۲۰ےلمج انبںیئ۔  

 تمعن ملع نت دریتس دختم احرض لہچ دقیم

 ریحان دل یپسچ رطہقی رصموف دحتم ُزابن

واک گنت ،                           ودعہ اپدنبی

ِ

 رتیق احدہث ارج دقم،              ِم

 ذمرک ےس ومثن انبےیئ۔

 اٹیب  وھگڑا 

 دادا  اچچ 

 رُماغ  اھباجن 

 زہشادہ  رکبا 

 انان  ڑلاک 

 



 اخیل ہگج رُپ رکںی۔

ھا را ویپمک۸

م

 

ت

اتکس ےہ۔ رٹ یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھکل۔ ۔یھٹیم زیچںی اھکےن ےس یھب داتن۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اجےت ںیہ۔۱   

رمع اور امہ اںیھن دھکی رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس الھُچ ڑپے۔۔۹ ات ےہ اور  رب  یھب ۔وسماک رکےن ےس ھنُم یھب اصف   وہ۲ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اجات ےہ۔

رک  ٹف اپھت رپ ڑچھ یئگ۔سب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ۔۳  وج اھکسےت وخد اس اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت۔۔۱۰  

ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔الیھپےن ےک راےتس ںیم ےب دح ۔رضحت دمحمؐل۱۱

 ںیفیلکت اُاھٹںیئ۔

۔ اہلل ںیھمت اےھچ اکومں اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دںی ےگ۔۴  

امہمونں ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھب رک اھکان اھکای۔۔۱۲ ۔اُردو اک امشر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زابونں ںیم وہات ےہ۔۵   

یہ مہ بس اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔اہلل اعتیل ۔۱۳ ۔وقیم زابن وہےن یک وہج ےس اس یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور یھب ۶ 

 ڑبھ یئگ ےہ۔

۔املس اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انین ےک اپس اج رک ڑھکے وہ ےئگ۔۱۴ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔متخ وہےن یک وہج ےس دیپل ٓاان ڑپا۔۷   

 وادح اافلظ ےک عمج انبںیئ۔

 وادح عمج وادح عمج

 اسعم  وقم 

 انرظ  وتق 

 اصرب  احل 

 انمظ  رنک 

 اظمل  مسق 

 امرہ  وقل 

 



 

 دنمرہج  ذلی وساالت ےک وجاابت ںیھکل۔

۔ڈارٹک ےن داتن رخاب وہےن اور ڑیکا ےنگل یک ایک وہج اتبیئ؟ ۱س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رمع ےن دل یہ دل ںیم ایم ےس ایک ودعہ ایک؟۔۲س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ایم سک اک ااظتنر رک ریہ ںیھت؟۔۳س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ولوگں یک دمد ویکں یک؟ ٓاپ ےک ایخل ںیم رپونی اخہل ےن۔۴س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔رپونی اخہل ےن دری ےس ٓاےن یک ایک وہج اتبیئ؟۵س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 



 

مظن اہپڑ اور رہلگی ےک اشرع اک انم ایک ےہ؟۔۶س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

مظن اہپڑ اور رہلگی اک رمزکی ایخل سج رعش ںیم ےہ وہ رعش ںیھکل؟۔۷س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

؟ںیہ۔ُزابںین سک ےیل ینب ۸س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔وقیم ُزابن ںیمہ سک زیچ ےس اچبیت ےہ؟۹س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔ںیمہ داین ںیم ایک زیچ زعت دولا یتکس ےہ؟۱۰س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

  ایک ینعم ںیہ؟یک عمج ےہاور اس ےک ۔                                                                                             اوایل                    سک ظفل۱۱س

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  



 

اور اس ےک ایک ینعم ںیہ؟سک ُزابن اک ظفل ےہ         ۔                                             ارعب                         ۱۲س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

زگاری؟رضحت راہعب رصبؒی ےن اینپ رمع سک اکم ںیم ۔۱۳س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

اتکس ےہ؟وہ وکن اس                                      اسٹف ورئی  ےہ وج ویپمکرٹ رپ اردو ھکل ۔۱۴س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

واےل ےھت؟ یٹھچ ےک دن رمع               ےک اوّب ُاںیھن ایک اتبےن ۔                            ۱۵س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

                  اپاتسکن ےک سک رہش ںیم ےہ؟       ویمزمی ؤس اہ ۔اقدئ امظع۱۶س

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 



 

ما ر وکن ےہ؟ ۱۷س
مِع
                                                              ۔                            اس امعرت اک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

وپاھچ؟۔رضحت دمحم ؐ  ےن احصہبؓ  ےس ایک ۱۸س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔رضحت دمحمؐ ےن ولوگں ےک امیبر ہن وہےن یک ایک وہج اتبیئ؟ ۱۹س   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔               دمح اک رمزکی ایخل ایک ےہ؟۲۰س  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دےی ےئگ اافلظ ےک رتمادف اافلظ ےیھکل۔

 دریل  اتریکی  ٓااسن 

 بش  اُاجال    

 

 



 

ےیھکل۔ےئگ عمج اافلظ ےک وادح  دےی           وسال۔                                                                                                        

 الکشمت  ٓاافت  احفصت 

 اسنیعم  انرظنی  ٓاالت 

 احداثت  ُم  دہنی  اتمرثنی 

وں وک رضورت ےک اطمقب  دبتلی ےیجیک۔ ل۔                  دےی ےئگوسا
ُ 
ُج  

۔۱ ) یفنم  ہلمج                   (                                                                                                                                                                              ۔ ڑلےک وک ملع احلص رکےن اک وشق  ےہ۔                                                                                          ۱   

۔۲ ) یفنم ہلمج (                                                                                        ۔لک رکایچ ںیم ابرش                  وہ ریہ یھت۔                                                                              ۲   

۔۳ ) وساہیل ہلمج(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٓاج اوتار ےہ۔                                                                                                                ۔                      ۳   

۔۴ ) وساہیل ہلمج    (                                                                                                                      ۔             اک  رےنہ واال ےہ                                ۔ وہ  ربیخ وتخپوخنا               ۴   

۔۵ )    یفنم ہلمج  (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 دسرہ یک رمع دس اسل ےہ۔ ۔                            ۵   

۔۶ داین ںیم ےب                  امشر ُزابںین وبیل اجیت ںیہ۔                           ) وساہیل ہلمج (۔۶   

 

 وسال۔              درتس وجاب التش رک ےک اخیل ہگج ںیم ںیھکل۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک وہج ےس ومابلئ وفزنز                     اور             ویپمکرٹ رپ اُردو              اٹگنپی ٓااسن وہ یئگ ےہ۔دجدی مسق ےک ۔۱  

۔ امرٹینز                                                     ۴                                                                                                                                                                                                                                                        اسٹف وریئ           ز  ۔       ۳                                                                                                                                              ۔           اہرڈوریئ                                                                                            ۲                                                                                                                                               ۔رپرٹن                                                                                                      ۱                                                                                                                                                     

 

)        ابر ابر ڑپانھ ےہ ات ہک ذنہ نیشن وہ اجےئ۔(                     رکین ےہ۔دھکی رک ڑپھ رک اس وسال یک ایتری اتکب ےس  

 



 

 

) وقادع (                        وسال۔لعف ارم              اور لعف یہن یک رعتفی         اور اثمںیل ںیھکل۔                                                       

:                                                                                              ااسی لعف سج ںیم اکم رکےن اک مکح اپای اجےئ۔                                                                                                                    ) ارم ےک ینعم مکح ےک ںیہ (  لعفِ             ارم          

۔     اھکان ھٹیب رک اھک ؤ۔۱ًالثم            :                                                                                                                                                                                                                                                                                 

۔اہیں ھٹیب اجؤ۔۳                                                                                                                                                                                             اپدنبی رکو۔۔ امنز یک۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  لعفِ یہن :                      ااسی لعف سج ںیم اکم رکےن ےس عنم ایک اجےئ۔                                                                                 ) یہن ےک ینعم  روانک      ایعنم رکان ںیہ (                                                                                                                                                                                                                                

۔        دویار رپ ںیہن وھکل۔۱ًالثم                        :                                                                                               

۔          اجونر وک گنت ہن رکو۔۳                                                                                                                                     ۔ ٓاسپ ںیم ڑلایئ تم رکو۔                                       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

،                                           احل                                              ،                              لبقتسم     وقادع:                                                                                                                                                          زامہن                                                                                            امیض                                                           

 لعفِ امیض:                                                                                                                                                                                                وہ اکم وج رک ایل ایگ وہ             ۔                                                                 الثم :                                         ۱۔  مہ ےن ولیھکں ےک اقمےلب ںیم ہّصح ایل۔۲               ۔ مہ انین اجن ےک رھگ ےئگ ےھت۔

 لعفِ احل                    :                                      وہ اکم وج ایک اج راہ وہ۔                                                                                              الثم           :                                                                                                                                                                                                 ۱۔ااّب اجن ابزار ںیم وَسدا رخدی رےہ ںیہ۔                                                 ۲۔           ںیم اوکسل اج راہ وہں۔

 لعفِ لبقتسم       :                                              وہ اکم وج ایھب وہا ہن وہ        ۔                الثم    :                                                                                                                      ۱۔ اوتار وک مہ انین ےک رھگ اجںیئ ےگ۔                                                                                                                                                 ۲۔           ںیم اہکین وھکلں اگ۔

 

 



 دروخاتس  ومشتیلِ اشدی:

 دخبتم انجب  دصِر دمِر س افی افی یس امڈل اوکسل وگھٹ امیھچ 

 اعیل! 
ِ
 انجب

۔یک وہج ےس ںیم اوکسل احرض ںیہن وہ اتکس       زگارش ےہہک  ریمے ڑبے اھبیئ یک اشدی  اےلگ ےتفہ وک وہان رقار اپیئ ےہ۔سج    

نیت دن یک رتصخ انعتی رفامںیئ۔رہمابین رفام رک ےھجم               

رکشہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ردروخاتس زگا   

 انم۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                         :                 اہچرم                                                                                                      امجتع  

۲۰۲۲                   اوتکرب                                                 ۱۴        اترخی                 :    

 

اصبح افی افی یس امڈل اوکسل وگھٹ امیھچدصِر دمرس  دخبتم انجب    

 اعیل! 
ِ
 انجب

اتکس۔،ےس ںیم وکسل احرضںیہن وہیتکس    زگارش ےہہک ےھجمرھگ ںیم رضوری اکم ےہ۔سج یک وہج    

رہمابین رفام رک ےھجم اکی دن یک رتصخ انعتی رفامںیئ۔              

                                                                                                      

دروخاتس زگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                رکشہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 انم                          ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اہچرم                                                                                                                                              امجتع                       :   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۲۰۲۲اوتکرب                                                                                                                      ۱۸اترخی                                  :                                              



  

ومضمن                                                                                                                                                                                                                                                                      ںیم اور ریمی امجتع  

ریما انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ ںیم اکی ڑلاک                          ڑلیک وہں۔ںیم اپاتسکین وہں۔ریمے وادل اک انم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ریمی وادلہ اک انم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔ںیم ون اسل اک               یک وہں۔ںیم امجتع اہچرم  ںیم ڑپاتھ           

ل اک انم افی افی یس امڈل اوکسل ےہ۔ ڑپیتھ وہں۔ریمے اوکس  

ںیم یئن امجتع ںیم ٓارک تہب وخش وہں۔ریمی امجتع ںیم  اپچن ڑھکایکں  ںیہ           ،        دو             دروازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ےھکنپ  اور اکی           اے یس ےہ۔ریمی امجتع ںیم ریتہ ڈکسی  اور سیبھچ رکایسں ںیہ۔اس  ںیم ھچ ویٹ                  ںیہ۔ریمی امجتع ںیم  اپچن  

                         ب السٹئ  ںیہ۔اکی ااملری ےہ۔ ااسذتہ ےک ےیل  اکی زیم اور رکیس ےہ۔ریمی امجتع ںیم اکی وکڑا                 دان یھب ےہ۔  مہ وکڑا  

 وکڑا              دان ںیم ڈاےتل ںیہ۔ںیم اینپ امجتع وک اصف راتھک                           ریتھک وہں۔

و یک             ہملعم      ںیہ۔امہرے بس ااسذتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ُ
تہب القئ           وفزہی ومحمد اصہبح امہری اُرد

رکیت وہں۔ںیم ڑپاھیئ ےک وتق        ںیم اینپ ااسذتہ یک ابںیت تہب  وغر ےس یتنس وہں اور ان رپ لمع یھب                 رکات                                         ۔اوریتنحم ںیہ

ںیم اینپ امجتع وک اصف راتھک                           ریتھک وہں۔        یتلیھک وہں۔                            ڑپاتھ                               ڑپیتھ وہں۔اور لیھک ےک وتق  اتلیھک   

 

 

 

 

 



 

 

 ومضمن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تحص                          و                             افصیئ

گ یھب اےُس دنترتس اور                   تحص دنم رےنہ ےک ےیل افصیئ تہب رضوری ےہ۔ افصیئ دنسپ ااسنن               تحص دنم یھب راتہ ےہ اور ول

دنیِ االسم یھب ںیمہ اصف رھتسا رےنہ یک میلعت داتی ےہ۔ دقریت وطر رپ رہ ا              رزعت یک رظن ےس دےتھکی ںیہ۔امہ دنسپ رکےت ںیہ ،            

 صخش افصیئ وک دنسپ رکات ےہ۔

اےنپ اکن      ،         ابل           ،                      اننخ                ،    ھنم           ، داتن                    اور         ذایت افصیئ اک بلطم ےہ  اےنپ وپرے مسج وک اصف رانھک                  ینعی         انک          ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

وو اصف  رانھک ےہ۔              رہ روز       اہن ےن           ےس امہرا وپرا مسج  اصف وہ اجات ےہ
ک
۔ رہ ےعمج وک اننخ رتاانش                       تنس    روسل ےہ۔    امنز ڑپکو                   ں

اصف            اہھت                 ،                    ابزو                               اور اپ                 ؤں                                                     ،                 ھنم                     ،                ڑپےنھ یک وہج ےس دن ںیم                 اپچن ابر  ووض رکان ڑپاتےہ۔سج ےس   اپچن رمہبت                  انک  ،      اکن         

 وہ اجےت ںیہ۔

اخہن  ،رھگ  ےک اِرد   رگد ےک اموحل وک  اصف رانھک  یھب رضوری ےہ۔رھگ یک افصیئ ںیم  ابوریچ اےنپ رھگ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

۔انکنیھپ               اچےیہ   یلگ ںیم ںیہن                                        لسغ اخہن ،                      رفش                   دویاروں                 اور تھچ یک افص یئ اشلم ےہ۔ رھگ اک وکڑا           

د              ےن    رفامای ےہ
ؐ
                 افصیئ فصن اامین ےہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                     ہک:                                                                                                                   رضحت  محم

 

 

 



 

 اہکین :                                           دوتس وہ وج تبیصم ںیم اکم ٓاےئ

ں ےن ٓاسپ ںیم ودعہ ایک وہا اھت ہک لکشم ںیم وہ اکی دورسے یک اوھناکی اگؤں ںیم      دو دوتس          رےتہ ےھت۔ان یک ٓاسپ ںیم یکپ دویتس یھت ۔         

ور ےس اںیھن اکی ر
ُ
ھچی ٓاات داھکیئ دای ۔دمد رکںی ےگ۔اکی دن               وہ                 دوونں لگنج ںیم ےس زگر رےہ ےھت ہک ااچکن د  

وہ اھبگ رک درتخ رپ ڑچھ ایگ  دورسے ےن اہک ےھجم یھب ڑچاھؤ رگم                             ان ںیم ےس اکی دوتس وک درتخ رپ ڑچانھ ٓاات اھت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

اےس وساھگن  اور وھچڑ رک الچ ایگ۔دورسا                     اس ےن اکی ہن ینس۔دورسا دوتس دلجی ےس زنیم رپ ٹیل ایگ  اور اانپ   اسسن روک ایل ۔رھچی رقبی ٓاای  

اور  اےنپ دوتس ےس اہک ولچ ٓاؤ رفس رپ ںیلچ  دورسے دوتس ےن اہک  رھچی ریمے اکن ںیم ہک رک ایگ ےہ ہک دوتس                    دوتس درتخ ےس ےچین ارُتا 

 ںیم دورسے  دوتس ےک اکم ٓاےئ ۔مت ریمے 

 

 ب ت
ُصب
م
دوتس ںیہن وہ ہی ہہک رک وہ ا ےس وھچڑ رک ٓاےگ ڑبھ ایگ ۔ویہ ےہ وج   

ےئ۔دوتس وہ وج لکشم ںیم اکم ٓاہجیتن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 اہکین :                                                                                                                                                                                                                                         الچل رُبی الب ےہ۔

  وھباک اھت  ۔وہ وخراک یک التش ںیم اِدرھ اُدرھ  رھپ

 

ُ
راہ اھت ۔ ےتلچ ےتلچ   اُےس اکی  اصقب یک داکن ےک اسےنم ےس  اکی وگتش  اکی دہعف اک ذرک ےہ ہک اکی ک

ہ  داھکی     ۔             اپین ںیم اےسپ اانپ  سکع رظن ٓاای ۔ واک ڑکٹا الم                ۔              وگتش اک ڑکٹا ھنم ںیم ےل رک وہ اکی  لُپ ےک اُورپ ےس زگرا  ۔ ااچکن اس ےن  ےچین اپین ںیم

  ےہ۔

 

ُ
 اھجمس ہک ہی وکیئ اور ک

 ےس وگتش اک ڑکٹا  احلص رکےن ےک ےیل اُس ےن ھنم ےس ٓاواز اکنیل  اور اپین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ُ
 دورسے ُک

۔ںیم الھچگن اگل دی ۔  اُس اک اانپ ڑکٹا  یھب اپین           ںیم رگ ایگ  ۔ اُےس تہب اوسفس وہا           

ہجیتن :                      چس ےہ ہک          الچل  رُبی  الب ےہ        ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 




