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ان احفصت ےك دعب ورك يك دي يئگ ےه سج ےك دو ےصح ںيه .ےلهپےصح ںيم قسا ين وسروتن اور امنر ےك اداكر ےس قلعتم وساالت
ںيه اور دورسا رگارم ىك رپسٹكي ےك ےيل ےه .ورك يك ےك احفصت  WB-1ےس رشوع وهےت ںيه۔

اہهہدايات
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وكرس ےنھكيس ىك رشط :ا ت وك رعىب قسا ن اور اردو ڑپانھ ا يا اچےیہ۔
اس وكرس وك اىھچ رطح ےنھكيس ےك ےيل دنمرہج دلي ياںيت ياد رےيھك:

 ہي وپري رطح اعتىلم ( )interactiveوكرس ےه اس ےيل وغر ےس سنیے اور لسلسم ىلمع رشتك ركےت رےیہ۔
 رپسٹكي ركےت وهےئ ارگ ىطلغ وه وت وكىئ يات ںيہن۔
 وج رياده رپسٹكي رك ے  ا وه ا ان  ى رياده  ےھكي  ا ہي رہنسي اقدعه ياد رےيھك:
I listen, I forget. I see, I remember. I practice, I learn. I teach, I master.

دنمرہج دلي سات وهخ ورسک وك ركيا ہشزگ هن وھبےيل:
دو يالوت ےك
 .1مک ار مک  5ٹنم فحصم (قسا ن) دھکی رك يالوت ركيا ۔
 .2مک ار مک  5ٹنم ریغب دےھکی اےنپ احہظف ےس (وج یھب ياد وه) يالوت ركيا ۔
دو ڑپاھىئ ( )studyےك
.3مک ار مک 5ٹنم ےلھچپ اور اےلگ قبس اك اس اتکت ےس اطمہعل ،اعمين وك اور رگارم ےك وغيصن وك ےتھكل وهےئ  .انھكل ااهتنىئ رضوري
پ
ےه ويكن هك اهلل اعتيٰل ےن هلي ويح ںيم فساميا" :سج ےن ملق ےك درهعي اھكسيا"۔
.4مک ار مک  5يار (وه ےکس وت  5امنرون ےس ےلهپ يا دعب ںيم يا اسیج یھب ومعق ےلم) رصف  30ڈنکس ینعی رصف ا دےھ ٹنم ےك
ےيل اافلط و اعمين ےك ورق ےس (وج اس وكرس ےك ساھت ديا ايگ ےه) اطمہعل ركيا۔
دو سنیے اور انسےن ےك
 .5پیٹ راکیرد يا  CDےس ان ا يات و اداكر ےك یظفل رتہمج وك سننا۔
 .6دن ںيم مک ار مک ايك ٹنم اےنپ اس کالس ےك دووتسن ےس قبس ےك قلعت ےس يات ركيا۔
اور ايك اامعتسل ركےن اك:
 .7وج وسرںيت ا ت وك ياد وهن ،ان وك امنرون ںيم ڑپ ےھ ران۔
دو رسيد وهخ ورسک یھب ياد رےيھك )1( :وخد ےك ےيل داع (رَ ِ ّ
ب ز ِ ْدنِي ِعلْمًا) اور ( )2اےنپ اور اےنپ ساويھتن ےك ےيل داع هك اهلل
ںيمہ قسا ن ےك وقحق ادا ركےن ىك وتقيف د ے اور امہر ے ساويھتن وك یھب۔
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اكيڈمي كے مقاظد :قسا ن ےس دوري وك دور ايك اجۓ اور ايسي لسن ىك ايتري ںيم دمد ىك اجۓ وج قسا ن وك
ڑپےھ،ےھجمس لمع رك ے اور دورسون يك اس ےك اغيپخ وك اچنهپۓ .اوكسولن ،دمروسن ،اكمنب اور اعخ ولوگن يك رضوري زيچںي
(اتکںيب ،يس دي ،وپرٹس وريغه) اچنهپىئ اجںیئ وج اس ميلعت ںيم اكخ ا ںيكس ۔
ا اكس دصقم قسا ين علوخ ےك امہشني وك ايتر ركيا ںيہن ےه .ہي اكخ امساء اهلل درگي دمارس اور ادار ے ركرےه ںيه .ا اكس دصقم ہي ےه هك
اعخ املسمن قسا ن ےك اينبدي اغيپخ وك ھجمس ےکس ،إن سا ءاهلل اينبدي ااحدنب ىك ميلعت یھب دي اجۓ يگ .اس رطہقي ميلعت ںيم ےئن
رطوقين وك اامعتسل ركےن ىك وپري وكيك ىك يئگ ےه ۔
مصً :قسا ين رعىب وك ا سان رتني ادنار ںيم اھكسيا اجۓ ،ےچب ،ونوجا ن اور نز ے ولوگن ےك ےيل نيت فلتخم ادنار ميلعت ايتر ےيك
اجںیئ .قسا ن وك صب ےس دپسچل ،ؤمرث ،اور روراهن ىك ردنيگ ںيم صب ےس رياده اكخ ا ےن وايل اور داين اور ا رخت ىك اكايمىب اك
راهتس داھكےن وايل اتکت ےك وطر رپ شيپ ايك اجۓ ۔

يه كاو كيَُ؟  99دصيف ريغ رعت املسمن قسا ن اك ايك دصيف یھب ںيہن ےتھجمس ،هكلب ايك النئ یھب نزانز ںيہن ےتھجمس .ا ح
ىك لسن ےك ےيل قسا ن ےس اعترف ااهتنىئ رضوري ےه ويكن هك ايك رطف وت ےب ايحىئ اك وطافن ےه سج ںيم يسك ىك يات اك ارث
ا ان ںيہن وهاتكس انتج اهلل ےك کالخ اك وه ا ،اور دورسي رطف رقتابيً ہش رطف ےس دني اسالخ ،دمحم ﷺ ىك دات ادقس اور قسا ن
ركمي رپ ولمحن اك هلسلس اجري ےه،ان ىك وپري وكيك ےه هك املسمونن اك اامين قسا ن ےس متخ وهاجۓ يا زمكور وهاجۓ .امہر ے

ےيل رضوري ےه هك مه  يئ لسن وك قسا ن ئاھجمںیئ اور ا يوو اينبدي اارتاتات اك باق هل ركےن ےك اقي یھب ئانںیئ ،إن ساء اهلل
خب وه قسا ن ںيھجمس ےگ وت اينپ داين وا رخت ںيم اكايمت وهن ےگ اور دورسون وك یھب اس ىك دوعت شيپ ركںيكس ےگ۔
پالٌ :داين ےك  100ركور ريغ رعت املسمونن يك انچنهپ اور رھپ ان ےك درهعي ساري انساتين يك قسا ن اك اغيپخ اچنهپےن ںيم دمد

ركيا ،يفاولقب ہييالن ےه هكداين ےك املسمونن ىك  10امهرياونن ںيما اكسرتہمجوهاجۓ ،اوكسسل،دمارس ،وميظنتن اور ادارون
ےكدرهعياساكخوكااجنخداني ۔
اس طريقه تعليه کےخاص پهلُ )1(:يسك یھب ومضمن ىك ميلعت ےك دو امه ولهپ وهےت ںيه  :وشق داليا
اور اس وك ؤمرث رطےقي ےس اھكسيا وشق دالےن ےك ےيل ا يات ،ااحدنب ،وااعقت ،زناںيل اور اس ےك دعب وموجده ےئن رطوقين اك

(زن ًال  )NLPاامعتسل ركيا )2( .قسا ن ےك اغيپخ اور رعىب ريان ےك وقادع وك اھكسےن ےك ےيل وموجده اقيقحتت وك اامعتسل ركےت
وهےئ ؤمرث رطےقي رتبيت داني ( )3وه سار ے وسالئ اك اامعتسل ركيا وج اس اكخ ںيم افدئه دنم وهن ،زن ًال ا دوي ،ويدوي ،اكردس،
وپرٹسس ،سماقبيت ليھك وريغه )4( ،رچيٹ رٹگنني رپورگاخ ركيا۔
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قرآٌفهنيكےليے  2قدو

كُزس  :1-سج ںيم اداكر امنر ےك درهعي 125اےسي اافلط اھكسےئ اجےت ںيه وج قسا ن ںيم  40,000يار ا ےت ںيه!
كُزس  : 2-سج ںيم رسيد ا يات و اداكر ےك درهعي  125اےسي اافلط اھكسےئ اجےت ںيه وج قسا ن ںيم  15,000يار
ا ےت ںيه!
اس ےك دعب قسا ن اك انھجمس ااهتنىئ ا سان  ،اس ےيل هك اس ےك دعب ہش رطس ےك اواطسً  9ںيم ےس ےئن اافلط رصف 2ےس  3ره
اجےت ںيه۔

كاوكاافتتاح

 1998ںيم ( 12سال ےلهپ) ارٹننیب رپ وبي سانب www.understandquran.com :

 :2000قسا ن ديجم ےك  80دصيف اافلط (اتکهچب) :2000 ،قسا ن ديجم ےك ضعب امه ااعفل (اتکهچب)
صنك
 :2004قسا نوك ھیے –ا سانرطےقيےس ( 60اابسقرپ لمتشماتکتاكارجاء) اور  2005ںيم وكرسساكهلسلس رشوع ۔
ابي ہش نز ے رهش ںيم شيپ ايك اج اكچ ےه زن ًال
كُزسس كي مدتعر زِداد  :دنهواتسن ںيم ہي وكرس رقت ً

ديحرا ياد ،دمراس،يئبمم ،ولگنبر ،ديل ،ےك عالوه درگي رهشون زن ًال اوريگ ا ياد ،وپيا ،امظع گزھ ،نزيلي ،ديبر ،وريغه ںيم .اعيمل حطس
ل
رپ سار ے رهشون ىك امن (اخ ارقلي) ینعی ذ ّكه ا موزهم ںيم دو يار ،وعسدي رعت ےك ہش نز ے رهش ںيم (دمهني ،جده ،رياص ،دامخ،
خف
ربخ ،جي ،ااھب) ںيم يار يار ،درگي  يجيل رما ك ںيم (رحبني ،ديئب ،رطق ،طقسم ،اور وكنب ) ،اڈنيلگن ںيم (دنلن ،ريديگ ،امرٹسچن،
پ
نزمھگنم ،ايدن نزا) ساوھت افسہقي ںيم (خيش ادمح ديدات ےك رهش درنب ںيم اور دصر باقخ رپوٹيريا ںيم) ،يا جيشيا ںيم ،اور رسي
لیكا ںيم شيپ ايك ايگ ےه ۔
اس اكخ وكوخد ےس ھكيس رك فلتخم وكلمن ںيم ایھب یھب ولگ ڑپاھ رےه ںيه ،ےسيج ڈينكا اور ارمهكي ےك فلتخم رهشون ںيم فلتخم
رچيٹس ےك درهعي ،وسيدن  ،اويري وكصب۔
امزيليا  ،ايدوايشين  ،رجينم  ،فساسن  ،وريغه ںيم ۔
هيدِستاىيزباىَُميٍتراجه :دنهي ،ايلممل ،لمت اور وگل۔
ص
عالنيزباىَُميٍ تراجه :ارگننزي ،اگنبيل ،رتىك  ،فسايسيسن ،ا ننني ،ايدويشين ،ينيچ ،وبينس وريغه ںيم ۔
ٹي ِي پر  :اعيمل اردو سيپ يٹ وي رپ وكرس 1 -اور ( 2هتفه ںيم  6رپورگازم) اور ديحرا ياد ےك جنن  4-يٹ وي رپ
جن
راضمن ںيم  .درگي يٹ وي نلس رپ شيپ ركےن ےك ےيل رسيد وكںيشش اجري ںيه ۔
انٹر نيٹ 2004 :اور  2005ںيم وكرس رشوع ايك ايگ ےكسج درهعي ےس  50رما ك ےك  4000افساد اس ےس
ديفتسم وهۓ .ا ح قسا ن ےنھجمس ےك ےيل اعيمل حطس رپ صب ےس الهپ وبي سانب يهي ےه  .ارگ ا ت وگلگ رپ quranic
 arabicيا  learn quranيا  understand quranيالس ركںي وت رقتن ًنا الهپ باقخ
 www.understandquran.comوك اتلم ےه سج ںيم ہي وكرسس شيپ ےيك ےئگ ںيه۔
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گزازط :اهلل ےك روسل ﷺ ےن فساميا" :بلّغوا عنّي وَلَو آية "(اچنهپدو ريمي رطف ےس ارگا  ايك  ى ا نب وه)،
وت ا نیے مه صب لم رك اس اكخ وك ا ےگ نزاھںیئ ۔
اهلل ےس داع ےه هك وه امہر ے ان وھچےٹ ومےٹ اكومن وك وج اس ىك ميظع ااشلن اتکت ىك جدزب ںيم ےيك ےئگ ںيه ،وبقل
رك ے اور ںيمہ ريا اكري اور دورس ے گناوهن ےس اچبۓ ،اور  ںويطن ےس  ظوفط رے ،مه ےس وج یھب ىطلغ وه ،اس ىك حيحصت ںيم
امہري دمد ےيجيك ۔

ربّنا تقبل منّا إنّك أنت السميع العليم ، ،وتب علينا إنّك أنت التّواب الرّحيم،
واغفر لنا ،إنّك أنت الغفور الرّحيم ۔
وجزاكم اهلل خي ًرا ۔
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پيضلفظ
ُ
ّ
والصلوه ّ
والسالمُ علي رسول اهلل .أما بعد!
الحمد هلل
اﷲ ےك روسل یلص اﷲ ہیلع وملس ےن فساميا" :مت ںيم رتہب وه صخش ےه وج قسا ن  ےھكي اور اھكسےئ"۔
ايك رطف قسا ن ےنھكيس اور اھكسےن ىك ہي فضنلب اور دورسي رطف مه ريغ رعوبن اك ہي ُنزا احل هك سايد  80 ،70دصيف ولگ اےسي

ںيه ںيهنج وپري امنر  ى ھجمس ںيم ںيہن ا يت اور هن  ى وه قسا ين ا يات يا اعخ وسرںيت وج وه روراهن امنرون ںيم ڑپ ےھ ںيه .ان ساء اهلل ہي
وكرس وج امنر وك ا سان رطےقي ےس ئاھجمےن اور ساھت  ى ساھت قسا ين رعىب اھكسےن ےك ےيل ئانيا ايگ ےهاںيہن ہي صب ھچک اھكسد ے  ا۔

ادمحلهلل اس وكرس وك رتبيت د نیے وهےئ رصف  4سال وهےئ ںيه رگم اس ليلق دمّت ںيم ہي وكرس داين ےك فلتخم وكلمن ںيم
نن
زن ًال دنه و ياك ،هلگنب دشي ،ايدوايشين ،اگنسوپر،ا ڑسايلي ،ارمهكي  ،اڈنيلگن ،ساوھت ا فسہقي ،يا جيشيا ،رسي لیكا  ،يجيل رما ك وريغه ںيم
ص
ڑپاھيا اجراه ےه اور ادمحل هلل ہشارون ولگ اس ےس ديفتسم وهرےه ںيه .امه اعيمل رياونن ںيم زن ًال ارگننزي ،فسايسيسن ،ا ننني ،رتىك،
اگنبيل ،وبينس ،ےلم ،ايدويشين ،ينيچ ،رپاگتيل  ،دنهي ،ايلممل ،لمت ،وريغه ںيم اس اك رتہمج یھب وهاكچ ےه۔
اس وكرس ىك اہننب  ى امه اور اونیھک وصختیص ہي ےه هك اس اك ايك نزا ہصح ان قسا ين ا يات اور اداكر اور داعون رپ لمتشم ےه
نج ىك يالوت ہش املسمن اکيش ركيا راتہ ےه .ايك املسمن رقتابيً ايك ہٹنھگ (ہلمج ياچن امنرون ںيم) اےنپ اخقل وام ك ،اهلل ےس
رعىب ںيم وگتفگ ركےن ںيم رصف ركيا ےه ،اس ےيل امہري ہي وكيك ر ى ےه هك ايك املسمن رعىب ميلعت ىك ادتباء یھب ايس ہصح ےس
رك ے۔ اس رطہقي وك اانپےن ےك يئک وفادئ ںيه ،زن ًال:۔
 .1ايك  يئ ريان وك ےنھكيس اور ےنھجمس ےك ےيل قشم ( )Practiceاك تہب نزا رول ےه .روراهن امنرون اور داعون ےك دوران مه
ابي  150يا  200رعىب اافلط يا رقتابيً  50ےلمج دہشاےت ںيه .ان ولمجن وك ےنھجمس ےس ںيمہ رعىب ريان ےك داھہچن اور رطہقي وك
رقت ً
ےنھجمسںيمدمدےلميگ۔
پ
 .2هلي کالس ےس  ى اس وكرس اك افدئه وسحمس وه ا ،ويكهکن امنر ھجمس ںيم ا ےن ےگل يگ۔
 .3امنرون ےك دوران اےنپ جدہب ،راجحن اور وتہج ںيم فسق اك وفري ااسحس وه ا ،وريغه ۔
ان وفادئ اك ااسحس يسك اور وكرس ىك ميلعت ےس ںيہن وه اتكس ۔
ِ وملعن وك قسا ن ركمي ےك
اس وكرس ىك دورسي وصختیص اس اك رعىب رگارم اھكسےن اك ادنار ےه .وچهکن اس وكرس اك دصقم طالب
وموجده رتامج ےك درےعی قسا ن وك ےنھجمس ںيم دمد داني ےه ،اس وہج ےس اس وكرس ںيم "صشف" رپ رياده وتہج رموكر ىك يئگ ےه.
"صشف" ىك ميلعت ےك ےيل ايك اہننب  ى اعخ مہف اور ىلمع رتیتیب کینکیٹ ( )TPI: Total Physical Interactionاك
ااختنتايكايگےه .واحضرےه هك ہييالکلادتباىئوكرسےه،ہي ڑپ ھیےےك دعبا ت رضور رعىب ىكدرگياتکںيب ڑپےیھ۔
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ابي  125امه اافلط ںيھكيس ےگوج قسا ن ںيم  40,000ےس رياده
اس وكرس ےك ااتتخخ رپ إن ساء اﷲ ا ت قسا ن ديجم ےك رقت ً
يارا ےئںيه(ہلمجرقتابيً  78,000ںيمےس ،ینعیايكرطحےس  50%اافلط ےكینعموبلطم ےسوافقوه اجںیئ ےگ) ۔
إن ساء اهلل ا ت اس وكرس وك ا سان ،دپسچل ،اور ےنھكيس ےك ےيل تہب ؤمرث اولست واال ياںیئ ےگ ،اهلل ےس داع ےه هك وه امہري ان
ريقح وكوششن وك وبقل رك ے .ا ت ےس ہي زگارس ےه هك اهجن اهجن وهےکس ،اوكسل ،دمرهس ،دجسم ،ےلحم اور اخدناونن ںيم اس اك
اعترف ركاںیئ ياهك اس ازب ںيم امنر وك ھجمس رك ڑپ ھیے اك هلسلس ےلچ اور ساھت  ى ساھت قسا ن وك ےنھجمس اك یھب۔
قسا ين ا يات ےك رتےمج ےك ےيل اکيش وہگجن رپ احظف يدر ادمح اصخب ےك رتہمج ےس اافتسده ايك ايگ ےه ،ہي رتہمج نزولیي،
دويدنبي،الہ دحنب اور الہ سنب واامجلعب ےك املعےئ ركاخ اك رظن ياين دشه اور قفتم ہیلع ےه ،اﷲ ےس داع ےه هك ںيمہ  ںويطن ےس
 ظوفط رے اور ارگ وهيئگ وهن وت اعمف فسامےئ،ارگ ا ت اس ںيم وكىئ ىطلغ دںیھکی وت نزاه ركخ رضور علطم فسامںیئ ياهك اےلگ ايدنش
ںيم ایکس حيحصت وهےکس ۔
دبعازعلنز دبعارلمیح abdulazeez@understandquran.com
 23وجن 2010
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سبق  :1-تعازف

قبس ربمن1ےك متخ يك ا ت6ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ
وج قسا ن ںيم  1295يار ا ےئ ںيه!

كُزسكےمقاظد:

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

 امنر وك ؤمرث رطح ےس ڑپ ھیے ىك اعدت وه،امنر ںيم وخت دل ےگل  ،وشخع اور وضخع احلص وه اور

امنر ےك ارثات امہري ردنيگ ںيم ا ںیئ ۔
 قسا ن وك انھجمس ا سان وهاج ےئ ۔
 قسا ن ھجمس رك يار يار يالوت ركےناك وشق ديپا وه۔
 قسا نےساعتلم( )Interactionینعیدتنّزاوريد ّكزھجمسںيما ےئ،قسا نوكردنيگںيمالےناك
رطہقيھجمسںيماےئ۔
 ميٹ ورك يا اامتجتيع ىك ارپست ديپا وه ۔
رعىب ريان ےنھكيس اور قسا ن يمهف ےك اس وكرس ںيم اينبدي فسق :
 فسق ربمن  : 1 -امنر ےس ادتباء ،اس ےيل هك مه روراهن رقتابيً ايك ہٹنھگ امنر اور داعون ےك رعىب اموحل ںيم رےته ںيه۔
 فسق ربمن  : 2 -سنیے اور ڑپ ھیے رپ رياده وتہج  ،اس ےيل هك مه رورا هن قسا ن سنیے اور ڑپ ےھ رےته ںيه۔
 فسق ربمن  : 3 -اافلط اعمين رپ رياده وتہج ،اس ےيلهك يهي رطفي رطہقي ےه،وھچےٹ ےچب اينپ ريان ايس رطح ه ےتھك ںيه۔
َ
َُ ُ ْ َْ َ َ
ت ،أنْتُمْ ،أنَا ،ن َ ْح ُن ہي ھچ اافلط قسا ن ركمي ںيم  1295يار
گرامر:اس قبس ںيم مه ھچ اافلط ںيھكيس ےگ :هو ،هم ،أن
ا ےئ ںيه ،ان ىك  TPIےك رطےقي ےس اىھچ رطح رپسٹكي ركےيجيل(  TPI : Total Physical Interactionینعی اكلم
امسجين اعتلم) ،بلطم ہي ےه هك ا ت اےنپ وپر ے ووجد اك اامعتسل ركںي ،ا وھكنن ےس دںیھکی ،اكونن ےس ںينس ،زنه ےس وبںيل ،اهھت
ےس اساره ركںي اور ساھت  ى ساھت دامع ےس ںيھجمس اور دل ےس ینعی وشق ےس ڑپ ،،ہي ساري زيچںي ركںي ےگ وت ا ت ان ساء اهلل
تہبدلج ںيھكيس ےگ ،اهھت ےس اسار ےركےناك رطہقيےچين اتبيا اجراهےه۔

 -1خب ا ت هُ َو (وه) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس داںیئ اجنب اساره ركںي ،وگيا "وه صخش" ا ت ےك داںیئ
اجنب اھٹیب وها ےه۔ رھپ خب ا ت هُمْ (وه صب) ںیہک وت اچرون اویلگنن ےس داںیئ اجنب اساره ركںي-
 - 2خبا ت أ َن ْ َ
ت (ا ت)ںیہکوتدیسےھاهھتىكدهشتىكایلگنےسساےنمىكاجنبےھٹیبوهےئصخشىكرطفاسارهركںي-رھپخب
َ
ا ت أنْتُمْ (ا تصب) ںیہکوتاچروناویلگننےسساےنمىكاجنباسارهركںي،ارگکالسلچر ىوهوتااتسدطالبملعىكرطفاور
طالبملعااتسدىكرطفاسارهرك ے)۔
َ
 -3خب ا ت أنَا (ںيم) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس وخد ىك اجنب اساره ركںي ،اور ن َ ْح ُن (مه) ںیہک وت
اچرون اویلگنن ےس وخد ىك اجنب اساره ركںي-
8
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 Personعدد  Numberضنیریٍ Detached / Personal Pr onouns
3rd

وادح sr.

اغنب

عمج pl.

2nd

وادح sr.

احرض

عمج pl.

1st

وادح sr.

ز یك ل ّ
ن
ذن
د
ي  dl.عمج pl.

 481هُ َو
 444هُمْ
 81أن ْ َ
ت
 135أَنْتُمْ
َ
 68أنَا
 86ن َ ْح ُن

9

وه
وه ص ب
ات
ا ت صب
ںيم
مه
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق : 1-تعازف

سُال  :1-اس وكرس ےك ايك باقدص ںيه؟
جُاب:

سُال :2-امنر ےس اس وكرس وك رشوع ركےن ںيم ايك افدئ ے ںيه؟
جُاب:

سُال :3-رعىب وقادع ےس رياده اافلط اعمين رپ رور ويكن ےه؟
جُاب:

سُال :4-اس وكرس ںيم قسا ن سنیے اور ڑپ ھیے رپ رياده رور ےه يا ےنھكل اور رعىب ريان وبےنل رپ؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق(-1:تعازف)

لك
َُ ُ ْ َْ َ َ
ت ،أنْتُم  ...ھیے۔
سُال:1-اخيل اخونن ںيم نيت يار هو ،هم ،أن
Person

دعد Number

3rd
اغنب

وادح sr.

وه

عمج pl.

وه ص ب

وادح sr.

ات

عمج pl.

ا ت صب

وادح sr.

ںيم

2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د

ذنني dl.

رتہمج

عمج  Pl.مه

سُال :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك
اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيكَ ( .ف :سپَ ،و :اور)

فَهُ َو = َف +هُ َو

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔
سپ وه صب

سپ وه

فَأَن ْ َ
ت

اور ا ت صب

وَهُمْ

سپ مه

َ
فَأنَا

اور وه

وَن َ ْح ُن

سپ ا ت
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غيلبت
قبس ربمن 2ےك متخ يك ا ت 14ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
سبق  :2-سُزۃالفاتحة(آيات )1-3 :ںيل ےگ وج قسا ن ںيم  4511يار ا ےئ ںيه!

پ
ےچين هلي النئ ںيم رعىب ابعرت ،دورسي ںيم یظفل رتہمج ،رسيي ںيم اافلط ىك رشتحي اور ا رخ ںيم روان رتہمج اور اس ےك ےچين
پ
ھچک اابسق دےي ےئگ ںيه ،اابسق وك ڑپھ ےنيل ےك دعب یظفل رتہمج ےك ساھت رپسٹكي ےيجيك،ینعی هلي يار رعىب ابعرت ڑپےیھ اور اس ےك
دعب ايك ايك رعىب ظفل اور ساھت  ى ساھت ا اكس رتہمج ڑپےیھ اور ا رخںيم رصف روان رتہمج ڑپےیھ۔
سورة الفاتحة رشوع ركےن ےس ےلهپ اور قسا ن رشوع ركےن ےس ےلهپ مه وك أعوذ ُ ب ِاهلل ِ ِم َن الشي ْطان الرجيم ڑپانھ اچےیہ،
اس ےيل ےلهپ مه ا اكس رتہمج ںيھكيس ےگ۔

أَعُوذ ُ

بِاهلل ِ

مِ َن الشي ْ َطا ِن

الرجِي ِم 

ںيم انپه ںيم ا يا وهن

اﷲىك

اطیشن ےس

وج رمدود ےه

2702

88



ِب اهلل ِ
ِم ْن :ےس
ےه؟ وه وت رمدود ےه.اس ےيل
اهلل ىك انپه ںيم ینعی اهلل ىك افحتظ
ق
ْ
ن
ِ
( سا ن ںيم من رقت ًنا  3000يار ا يا ےه!)
رميج اك بلطم ےه :رمدود،
ىك اهلل
ںيم
شيطان جمع شياطين
دھیكارا وها

ايك اطیشن اهلل ىك رحمب ےك قسبي

رتہمج :ںيم انپه ںيم ا يا وهن اﷲىك اطیشن رمدود ےس

 صب ےس ےلهپ اےنپ ا ت وك ريغ  ظوفط وسحمس ےيجيك هك ا ت اطیشن ےك ولمحن ںيم رھگ ے وهےئ ںيه ،اور اس اك ايك  ى عالح ےه:
اعوذ باهلل۔
 ہشاكخ ےس ےلهپ افحتط اك ايخل رےنھك ىك ميلعت(Safety first! Buckle up!) .

 خبیھباهللاكدركوهوتاهللےكقستوكوسحمس ےيجيكاوراسىكرحمبرپنيقيےكساھتساھتاےنپگناوهنىكوہجےساهللىكڑكپاكدریھب
وه۔
 مهںيمےسہشايكےكساھتاطیشناگلوهاےه،اسدبرتنيدنمشوكوسحمسركںي،اسےكعالوهدوفسوتشنىكوموجديگوكیھب۔
 رميج اك درك ويكن ؟ ياهك مه اس ىك دلب وك ہشیمہ دنه ںيم رںیھک هك وه اچاتہ ےه هك مه یھب ايس ىك رطح وه اجںیئ۔
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***** ***** ***** ***** وسره اافلہحت ا يات 1- 3
39

ِب

***** ***** ***** *****

ب ِ ْس ِم

اهلل ِ

الر ْحم ِن

182

الر ِحي ْ ِم ﴿٪﴾1٪

ياخ ےس

اﷲےك

وج تہب رہميان

رمح ركےن واال ےه

ا ِ ْسم

57

اسرطحےكرعىباافلطںيملسلستاكاسارهوهيا

اهلل  :اهلل اك دايت ياخ ےه ،

اس رطح ےك رعىب اافلط ںيم وجس اك
ےه،ےسيجليمجینعیوخوصبرت (اسوك
ےس ياخ يایق ياخ اهلل ىك افصت
ااهظر وهيا ےه ،ےسيج عطشان :ےب
وخوصبرتںيہنههك سویےوجلكدبوصرتاھت!)،
واےل ںيه
دح ايپسا  ،جوعان :ےب دح وھباك.
كريم ینعی اےھچ اجالق واال .
اسم جمع اسماء ےسيج  :الرّحيم،
رحمن  :رپ وجس رمح ركےن واال
الكريم ،الغفور
رحيم :لسلسم رمح ركےن واال
رتہمج :اﷲےك ياخ ےس وج تہب رہميان ،رمح ركےن واال ےه
 اهلل ىك رہمياوینن وك وصتر ںيم الےيئ ،رھپ اهلل ىك رحمب وك وسحمس ےيجيك ۔
 مسب اهلل ڑپ ےھ وقب اےنپ ادنر اامتعد اور نيقي رےيھك هك رنمح ورمیح ا ت ےك ساھت ےه ۔

اَل ْ َحمْ ُد

ِهلل ِ

رَ ِ ّ
ب

الْعل َ ِمي ْ َن ﴿٪﴾﴾ 2٪

امتخ رعتںیفی اور ركش

اﷲےك ےيل

رت ےه

امتخ اهجونن اك

َحمْد ےك دو ینعم  :رعتفي  ،ركش

ِل :ےيل

رپورس ركےن واال

43

73

عَالَم  :اهجن  ،عَالَم ىك عمج عَالَمُون ،عَالَ ِمين
عَالِم :اجےنن واال

رتہمج :امتخ رعتںیفی اﷲ ےك ےيل ںيه وج امتخ اهجونن اك رت ےه
 دل ےس اس ىك رعتفي ےيجيك ،اهلل ےك ااسحيات وك ياد ركےت وهےئ اس اك ركش ےيجيك۔
 ااستحت :ںيم ینتک دہعف داين ىك روینیگنن ےس  ،ولوگن اور وتیصخشن ےس اتمرث وهيا وهن اور ادمحل هلل انہک وھبل اجيا وهن؟ ینتک
دہعف ياد ركےك اهلل اك ركش ادا ركيا وهن ؟
ت ےه ینعی ہش ہش رضورت وك وپري ركےت وهےئ امہري رپورس ركےنواال،وصتر ںيم الےيئ هك سک رطح وه ہش ي ركورون
 وه ر ّ
ولخماقت ںيم ےس ہش ايك ىك رپورس اك ساامن ايهم ركيا راتہ ےه!

الر ْحم ِن

الر ِحي ْ ِم ﴿٪﴾﴾ 3٪

تہب رہميان

رمح ركےن واال ےه
رتہمج :تہب رہميان ،رمح ركےن واال ےه
13
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 ان اافلط ىك رشتحي اورپ مسب اهلل ںيم زگر يكچ ےه۔
 اس ىك رحمب وك وسحمس ےيجيك  ،اےنپ اورپ لسلسم ااعنامت ىك وصرت ںيم،اور وه یھب امہري لسلسم يافساموینن ےك ياووجد!
 دورسون رپ رمح ےيجيك  ،ان ےك دمہرد ينیے ياهك اهلل ا ت رپ رمح رك ے  ،فساميا روسل اهلل ﷺ ےن هك :وج رمح ںيہن ركيا  ،اس رپ رمح
ںيہنايكاجيا۔
 اهللرپوجسرحمبواالےهاورلسلسمرمحركےنواالےه،اوردووننايكساھتںيهینعیرحمبىكلسلسمومسالداھريارسركےنواال۔
گرامر :ہش ريان ںيم عمج ئانےن ےك ھچک وقادع وهےت ںيه ےسيج اشلگن ںيم ايك اقدعه ہي ےه هك يسك ظفل رپ رحف " "sاگلےن
ےسوه وادح ےسعمج وهاجيا ےه زن ًال  Muslimىك عمج  , Muslimsاس رطح رعىب ںيم عمج ئانےن اك ايك اقدعه ہي ےه هك اافلط
ےكا ےگ "ون" يا "ين" اگلدےتي ںيه،رعىب ےك رقتابيً  60%اافلط ىك عمج ايس رطح ئانىئ اجيت ےه .ياد رےيھك رگارم ےك ہش قبس ىك
 TPIےك رطہقي ےس رپسٹكي ےيجيك ياهك دلج ےس دلج اور ا ساين ےس ا ت ان اافلط وك ھكيس ںيل۔
ِاحد

مُ ْسلِمْ
مُ ْؤمِن

َ
صالِح





ِاحد

جنع

ََكفِر
مُ ْشرِك
 32مُنَافِق

مُ ْسلِمُون ،مُ ْسلِ ِمين
مُؤ ِمنُون ،مُؤ ِمنِين
صال ِ ُحون َ ،
َ
صال ِ ِ
حين





جنع

ََكف ِ ُرون َ
َ،كف ِ ِرين
مُ ْش ِركُون ،مُ ْش ِركِين
مُنَافِقُون ،مُنَافِقِين

وت ات ان اافلط وك هُ َو ،هُمْ ےك ساھت ذال رك رپسٹكي ےيجيك اسیج هك ےچين ديا ايگ ےه  TPI ،ےك رطےقي وك اامعتسل ركےت وهےئ:
No.
Person
) Personal Pronouns (Masculineریمض (زناولن ےك ساھت)
3rd

اغنب
2nd

احرض
1st

وادح sr.
عمج pl.
وادح sr.
عمج pl.
وادح sr.

ز یك ل ّ
ن
د
ذن
ي  dl.عمج pl.

هُ َو مُ ْسلِم
هُمْ مُ ْسلِمُون
أَن ْ َ
ت مُ ْسلِم
َ
أنْتُمْ مُ ْسلِ ُمون
َ
أنَا مُ ْسلِم
ن َ ْح ُن مُ ْسلِمُون

وه ايك املسمن ےه
وه صب املسمن ںيه
ا ت ايك املسمن ںيه
ا ت صب املسمن ںيه
ںيم ايك املسمن وهن
مه املسمن ںيه

ات ا ت ریغب رتہمج ےيك رپسٹكي ركےت ر ہنیے .اهھت اك اساره وخد اتب د ے  ا هك ا ت ىك رماد ايك ےه ،اسارون وك اامعتسل ركےن ےك يئک
افدئون ںيم ےس ہي الهپ امه افدئه ےه  ،اس رطح ےس هن رصف انھكيس ا سان وه ا هكلب دپسچل یھب،سات ٹنم ىك رپسٹكي ںيم ا ت ہي ھچ
پ
اافلط وج قسا ن ركمي ںيم  1295يار ا ےئ ںيه ،اىھچ رطح ھكيس ںيل ےگ إن ساء اهلل! وه اتكس ےه هك ا ت وك هلي يار اسار ے ركےن
ںيم کجھج وه رگم قسا ن ےك اافلط  ،ااعفل ےك فلتخم  ےغی اور ا ےک فلتخم اوبات ےنھكيس ںيم ہي رطہقي تہب اكر ا دم يانب وه ا ،إن ساء اﷲ
ہي اہکاجاتكس ےه هك ان اسارون ىك دمد ےس اھكسےئ اجےن واےل،رصف اس وكرس ےك اافلط قسا ن اك رقتابيً  25%ےتنب ںيه۔
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لك
سبق :2-سُزۃالفاتحه : 3-1اخيل اخونن ںيم رعىب اافلط اك رتہمج ھیے.

أَعُوذ ُ

ب ِ ْس ِم
اَل ْ َحمْ ُد

مِ َن الشي ْ َطا ِن

بِاهلل ِ

اهلل ِ
ِهلل ِ

الرجِي ِم 



الر ْحم ِن
رَ ِ ّ
ب

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

الر ِحي ْ ِم ﴿٪﴾1٪

الْعل َ ِمي ْ َن ﴿ ٪﴾﴾2٪الر ْحم ِن الر ِحي ْ ِم ﴿٪﴾﴾3٪

سُال :1-مه وك أعوذ باهلل نک ااسحسات ےك ساھت ڑپانھ اچےیہ؟

جُاب:

سُال :2-دنچ زناولن ىك دمد ےس اهلل ىك رعتفي ايبن ےيجيك؟
جُاب:

سُال :3-ارلنمح اور ارلمیح ےك ونعمن ںيم ايك فسق ےه؟
جُاب:

سُال :4 -اهللاعتيٰلامتخاهجونناكرتےه۔نيتاهجوننىكزنالدےيجي؟
جُاب:

15
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عربيقُاعدکے سُاالتبرائےسبق(:2-سُزةالفاتحة)3-1

سُال :1-سج رطح ظفل مُ ْسلِم وك اامعتسل ركےك ےلمج ئانۓ ےئگ ںيه ،ايس رطح اخيل اخونن ںيم مُؤ ِم ْنَ ،
صالِح اور عَاب ِد اك
اامعتسل ركےت وهۓ ےلمج ئانےيئ۔
Person

دعد Number

3rd

وادح sr.

اغنب

هُمْ مُ ْسلِمُون
أَن ْ َ
ت مُ ْسلِم
َ
أنْتُمْ مُ ْسلِمُون
َ
أنَا مُ ْسلِم

عمج pl.
وادح sr.

2nd

احرض

عمج pl.
وادح sr.

1st

ز یك ل ّ
د

هُ َو مُ ْسلِم

ذنني dl.

عمج Pl.

ن َ ْح ُن مُ ْسلِمُون

سُال :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك
اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيكَ ( .ف :سپَ ،و :اور)
مِ َن الل ِ= مِ َن +اهلل ِ

اهلل ےس

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

سپ وه صب ملسم ںيه

هُ َورَب

اور مه اامين الےن واےل ںيه

فَهُ َو مُ ْومِ ٌن

اور ںيم انپه ںيم ا يا وهن

فَاهلل ُ

ا ت صب ننك ولگ ںيه

فَلِله ِ

وه رشك ركےن واال ا ديم ےه
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غيلبت
قبس ربمن 3ےك متخ يك ا ت 18ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
سبق :3 -سُزۃالفاتحة (آيات)5-4 :
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  5990يار ا ےئ ںيه!
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل ِ مِ َن الشي ْ َطا ِن الر ِجي ْ ِم ب ِْس ِم اهلل ِ الرحم ِن الر ِحي ْ ِم

ملِ ِ
ك

ي َ ْوم ِ

ِّ
الدي ْ ِن ﴿٪﴾﴾ 4٪

ام ك ےه

دن

دبہل

مل ِ ِ
ك  :ام ك
(مَل َ َ
ك :فسهتش ےسيج كلم اوملت)

يوم الجمعة ،يوم القيامة
َ
ي َ ْوم ىك عمج أيام

دني ےك دو بلطم ںيه:

92

393

 .1دبہل  .2ردنيگ اك اظنخ (دني اسالخ)

رتہمج  :ام ك ےه دبہل ےكدن اك
 اس دن يسك ےك ياس وكىئ وقّت ںيہن وهيگ  .رصف و ى ام ك اور و ى احمک ،نکیل صب ےس رتہبني اعدل و احمک.
 وكىئ اس وقب افسرس ںيہن ركےکس  ا ،وساےئ اس ےك سج وك اهلل ےن ااجرت دي وه .
 اس دن ىك وهانلىك وك وصتر ںيم الےيئ  .اس دن ىك افسارفتي وك ےنھجمس ىك وكيك ےيجيك ،سج دن ا ديم اےنپ اھبىئ اور اينپ امن اور
اےنپ يات اور اينپ ویبي اور اےنپ ےٹیب ےس دور اھبےگ  ا  .اس دن ہش ايك اديم وك رصف اينپ ركف وهيگ.

 اس ا نب رپ اديم یھب وه اور در یھب  .اهلل ےن ریغب وپےھچ ںيمہ املسمن ئانيا ،رصف اينپ رحمب ےس .وت ات مه اس ےس اعميف اك
اور خیب اك وسال ركےت ںيه اديم هك وه رضور وبقل رك ے  ا .ساھت  ى گناوهن ےك ااجنخ ےس در یھب وه هك اس دن ںیہک زسا هن
ےلم اور رھپ ےس ننك ےننب اك اراده وه.

اِياكَ

نَعْب ُ ُد

رصف ریتي  ى

مه ابعدت ركےت ںيه

24

إِيا
ریتي

ن َ ْستَعِي ْ ُن ﴿٪﴾﴾ 5٪

وَاِياكَ

اور رصف ھجت  ى ےس مه دمد اچےته ںيه

اِيا
َو
َك
َك اردو ےك اافلط :ااعتسنب،
ِعبَادَة  :ابعدت
ااعنب ،وعن،اعتون،
 ى عَاب ِد :ابعدتركےنواال مَعْبُود :سجىكابعدتىكاجےئ اور رصف   ،ى ریتي
اعمون...
رتہمج :مه رصف ریتي  ى ابعدت ركےت ںيه اور رصف ھجت  ى ےس دمد اچےته ںيه

 دصقم ردنيگ ریتي ابعدت ےه .ہي املسمن ىك ردنيگ اك  mission statementےه .اهلل ےن فساميا :اور ںيم ےن
ونجن اور انساونن وك اس ےيل ديپا ايك ےه هك ريمي ابعدت ركںي (سورة الذاريات)
 ابعدت ايك ےه؟ امنر ،روره ،روكه ،جح ،دوعت ،تحيصن ،اهجد،ملع احلص ركيا ،امکيا ،دورسون ىك جدزب ركيا ،وريغه .رگم صب
ےس ےلهپ امنر ےه اس ےيل هك سج ےن امنر وھچري ،اس ےن دني وك داھ ديا۔
17
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 مه اےنت زمكور ںيه هك اهلل ىك دمد ےك ریغب وخد اينپ ايپس یھب ںيہن اھجب سویے وت ابعدت ےسيك رك سویے ںيه  .اس ےيل ریتي ابعدت ےك
يل
ےيل یھب ریتي دمد اچےیہ ،اخص رك ايسي ابعدت وج ےھجت دنسپ وه  .دل ىك رہگاویئن ےس اهلل ىك دمد ےكےيل داع ےيجيك هك اهلل اعت ي
مه وك رتہبني ابعدت ركےن ىك وتقيف د ے (ا نیم)
ايكاههمصُزه:وسرهافہحتڑپ ےھوهےئاسدحنبوكيادرےيھك!دحنب ىكاتکتحيحصملسم ںيماوبہشريهريضاهللعنهےس
روانبےههكروسلاهللﷺےنفساميا :اهللاعتيٰلفسامياےه،ںيمےنامنراےنپاوراےنپدنب ےےكدرايمن ميسقركيلےه .ا ديھ
ريمي ےه اور ا ديھ ريم ے دنب ےىك او رريم ے دنب ے وك ںيم وه داتي وهن وج وه ھجم ےس امےگن .خب دنبه اتهك ےه ال ْ َح ْم ُد ِهلل ِ رَ ِ ّ
ب

الْعَالَ ِمي َن وت اهللاعتيٰل فساميا ےه "حمدني عبدي" ینعی ريم ےدنب ے ےن ريمي رعتفي ىك  ،خب اتهك ےه الر ْحم ِن الر ِحي ِم وت
ك ي َ ْوم ِ ِّ
اهللاعتيليفسامياےه"اثني عل ّي عبدي" ینعی ريم ےدنب ےےنريميانثءىك ،خباتهكےه مَال ِ ِ
الدي ِن ،وتاهللاعتيٰلفساميا
اك نَعْب ُ ُد َوإِي َ
جدني عبدي" ینعیريم ےدنب ےےنريمينزريگايبنىك  .اورخباتهكےه :إِي َ
ےه"م ّ
اك ن َ ْستَعِي ُن ،وتاهللاعتيٰل

الص َر َ
فسامياےهہيريم ےاورريم ےدنب ےےكدرايمنےهاوروهوجھچکھجمےسامےگنںيماےسدواگن .اورخباتهكےه :اهْ ِدنَا ِّ
اط
ت عَلَي ْ ِهمْ غَي ْ ِر الْ َمغ ْ ُ
ص َر َ
اط ال ِذي َن أَنْع َ ْم َ
الْ ُم ْستَقِيمَ ِ .
وب عَلَي ْ ِهمْ وَال الضالِّي َن .وتاهللاعتيٰلاتهكےه :ہيريم ےدنب ے
ض ِ

ےكےيلےه،وهوجھچکامےگن اصبھچکاےسےلم ا۔
گرامر  :مه ےن اس ےس ےلهپ ےك قبس ںيم "وه ،وه صب ،ا ت ،ا ت صب ،مه اور مه صب " ےك ےيل رعىب اافلط  ےھكي ےھت .ات مه
" اس اك ،ان اك ،ا ت اك ،ا ت صب اك ،ريما اور امہرا " ےك ےيل رعىب اافلط ںيھكيس ےگ .ہي امضنز (--ه،ا  -- ،هُمَْ -- ،ك،
-كُمْ-- ،ي-- ،نَا)ںيه  .وچهکن ہي ہشیمہ يسك ظفل ےك ساھت ڑج رك ا ےت ںيه اس ےيل ان اك اننگ لکشم ےه .ہي قسا ن ديجم ىكصنك
رقتابي ًہش النئ ںيم ياےئ اجےت ںيه  ،ینعی رقتابيً  11ہشار يار  .ان وك  TPIےك رطےقي ےس وپر ے وشق ےك ساھت ھیے۔
Person
3 rd

No.
sr.
pl.
sr.

2 nd
pl.
sr.
1st

dl.,
pl.

ضمائر متصلة

ـه ـه
ـهُمْ ـ ِهم
ــ َ
ك
ُ
ـكمْ
ــ ِي
ـنَا

اس اك
ان اك
ا ت اك
ا ت صب اك
ريما
امہرا
18

 970رَ ّ
ب ... +

رَبُّه
رَبُّهُمْ (رَب ِّ ِهمْ) ان اك رت
رَب ُّ َ
ا ت اك رت
ك
رَب ُّ ُ
كمْ
ا ت صب اك رت
(رَب ِّه)

رَب ِّي
رَب ُّنَا

اس اك رت

ريما رت
امہرا رت
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

لك
سبق :3-سُزۃالفاتحة  : 4-5اخيل اخونن ںيم رعىب اافلط اك رتہمج ھیے.

ي َ ْوم ِ

ملِ ِ
ك
اِياكَ

ِّ
الدي ْ ِن ﴿٪﴾﴾ 4٪
وَاِياكَ

نَعْب ُ ُد

ن َ ْستَعِي ْ ُن ﴿٪﴾﴾ 5٪

سُال :1-مه ويخ ادلني ىك ايتري سک رطح ركںي؟
جُاب:

سُال :2-دني اك بلطم ايك ےه؟
جُاب:

سُال :3-امہري ردنيگ اك دصقم ايك ےه؟
جُاب:

سُال :4 -مه نک ياوتن ىك اهلل ےس دمد امےتگنںيه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق(:3-سُزةالفاتحة)4-5

سُال:1-سج رطح ظفل رب وكامضنز ےس ذالرك ےلمج ئانۓ ےئگ ںيه ،ايس رطح اخيل اخونن ںيم کتاب ،دين اور ٓايات اك
اامعتسل ركےت وهۓ ےلمج ئانےيئ۔
Person

دعد Number

رَ ّ
ب

وادح sr.

ـه  ،رَبُّه

عمج pl.

ـهُمْ  ،رَبُّهُمْ

وادح sr.

ك ،رَب ُّ َ
ــ َ
ك

عمج pl.

ـكمْ ،رَب ُّ ُ
ُ
كمْ

وادح sr.

ــ ِي ،رَب ِّي

3rd
اغنب
2nd
احرض
1st
زیكل ّ
د

ذنني dl.

کتاب

آيات

دين

عمج  pl.ــنَا ،رَبُّنَا

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

رھپاناكرتہمجےيجيك:

ا ِ ْسمُه ُ

اور ان اك دني

اهلل ُ رَبُّنَا َورَب ُّ ُ
كمْ

اور وه امہرا رت ےه

ي َ ْومهُمْ

وت ريما رت ےه

ف َ َرب ُّ َ
ك

ا ت اك رت رمح ركےن واال ےه

مِ ْن رب ِّ ِهمْ

مه دمد امےتگن ںيه
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سبق :4-سُزۃالفاتحة (آيات)7-6 :

قبس ربمن4ےك متخ يك ا ت 24ےئن اافلط ڑپانھ
ھكيسںيل ےگ وج قسا ن ںيم  9118يار ا ےئ ںيه!

َ
أعُ ْوذْب ِاهلل ِ مِ َن الشي ْ َطا ِن الر ِجي ْ ِم ب ِْس ِم اهلل ِ الرحم ِن الر ِحي ْ ِم

اهْ ِدنَا

الص َر َ
ِّ
اط

ںيمہ دهانب د ے

راےتس ىك

الْمُ ْستَقِيْمَ ﴿٪﴾﴾ 6٪

46

اِهْ ِد

نَا

دهانب د ے

ںيمہ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
37

دیسےھ

الْ  :وه اخصthe ،
ِّ
الصراط :وه اخص راهتس

دیساھ
طخ میقتسم  :دیسيھ النئ

رتہمج :ںيمہ دیسےھ راےتس ىك دهانب د ے
 ايك املسمن وهيا دهانب رپ وهيا ےه؟ رصف يهي بلطم وهيا وت ہي داع ريغ ملسم ےك ےيل وهيت .درالص املسمن وهيا دهانب اك الهپ
دقخ ےه۔
 دهانب اك ینعم "راهتس داھك" یھب ايك ايگ ےه اور" راهتس جال " یھب .ان دوونن ںيم تہب نزا فسق ےه .مه وك دقخ دقخ رپ اهلل ىك
دهانب اچےیہ۔
ً
ً
 دهانب اہکن ےس يتلم ےه؟ قسا ن اور سنب ےس ،قسا ن هُدى للمُتقِين اور هُدى للناس ےه! ارگ قسا ن  ى ےنھجمس ىك
وكيك هن وه يا ااحدنب ڑپ ھیے ىك ركف هن وه وت ايك ہي داع اكيف ےه؟ ااستحت ےيجيكاور يالن ئانےيئ۔
 ياد رےيھك ہش امنر ياد داهين ےه هك قسا ن انھجمس رضوري هكلب ارميیسنج ےه۔
 اس اك ہي یھب ینعم ےه هك اس امنر ےك دعب  ،ا ح ،اس ےتفہ ںيم  . . ،وج یھب ںيم ركون  ،ا ے اهلل  ،اس ںيم دهانب د ے ۔

ص َر َ
ِ
اط

ال ِذي َن

أَنْعَمْ َ
ت

عَلَي ْ ِهمْ۟ال٪

راهتس

ان ولوگن اك

وت ےن ااعنخ ايك

ان رپ

ال ِذي َن قسا ن ںيم  1080يار

ااعنخ ،تمعن

ص َراط :راهتس
ِ
يلھچپ ا نب  ى ںيم ہي ظفل ا يا ےه

1080

عَلَى
ان

هِمْ
رپ

رتہمج :ان ولوگن اك راهتس نج رپ وت ےن ااعنخ ايك
 اهللےننکرپااعنخايك؟ اينناء،دصّنيقي،دهشاءاوراصنيحلرپ .ويكنهكاپهونےنوهراهتساایتخرايكسج اكاهللاعتيٰلےن مکديا۔
 ان اك راهتس ايك اھت )1( :لمع اك راهتس  ،دل ےك اامعل اك ےسيج اامين ،اجالص ،تبحم ،وتکّ  ،اور دورس ے اامعل اك ےسيج امنر ،روره روكيه
وريغه)2( ،دوعت واصالح اك راهتس ( )3زتہيك و رتتيب اك راهتس ( )4نیفند ینعی اعالےئ ةملك اهلل ،اهشدت يلع النّاس ،اهجد يف
ل
ليبس اهلل ،ارم يارعملوف ويهن نع ا منوز اك راهتس۔
 داع ےك دعب ااستحت هك مه سک ےك راےتس رپ لچ رےه ںيه؟ اور يالن ےيجيك حيحص راےتس رپ ےنلچ اك۔
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غَي ْ ِر

الْمَغ ْ ُ
وب
ض ِ

هن

بضغ ايك ايگ

147

عَلَي ْ ِهمْ وَال َ الضٓال ِّي ْ َن ﴿٪﴾﴾ 7٪
1732

ان رپ

عَلَى هِمْ

اس ظفل ىك رتبيك "مظلوم "يسيج ےه۔
ںيہن  ،اس ےك عالوه
ُ
ْ
َ
مظلوم  :سج رپ ملظ ايك ايگ
(غَي ْ ِر قسا ن ںيم  147يار)
ان رپ
ْ
ُ
مَغضوب :سج رپ بضغ ايك ايگ

اور هن

وج رمگاه وهےئ

َو

ال َ

َ
ضالّ :رمگاه وهےن واال
ضالّ ىك عمج َ
َ
ضالِّين

اور

هن

امده اك اردو ظفل :
ايس ّ
صاللب

رتہمج :هن ان اك نج رپ بضغ ايك ايگ ،اور هن ان اك وج رمگاه وهےئ
 وضغمت وكن ںيه؟ نج وك ولعمخ ےه رگم ركےتںيہن .امہرا ايك احل ےه؟ ارگ مه اجےتن وهن وت لمع ركںي اور ارگ ںيہن اجےتن
وت ملع احلص ركںي۔
 وصتر ںيم الںیئ هك نج ےس اهلل ياراص وه ،ان اك اس داين اور ا رخت ںيم اسیک ااجنخ وه ا؟
 مه ںيهنج  ورو يا  رڈر ےتھجمس ںيه اور ان ىك ا عاع ركےت ںيه ،ايك وه اهلل ےك ااعنخ ياهتف رگوت ںيم ےس ںيه؟ يا دورس ے رگوسپ
ںيم ےس؟
پ
 تال ّنن :ےك ینعم وهےت ںيه وج اجےتن  ى ںيہن( .امہرا ايك احل ےه؟) ااسي هن وه هك قسا ن رھگ ںيم وه رگم مه ھنویے رںيه! ايك مه
قسا ن ےس رصف اس ےيل دور ںيه هك مه وك رعىب ريان ںيہن ا يت؟ ا ح  ى زعخ ےيجيك هك مه قسا ين رعىب انھكيس ینعی ان اابسق وك انھكيس
يھبك هن وھچرںي ےگ .اهلل امہر ے ےيل اس اك انھكيس ا سان رك ے۔
 داع ےك ساھت ااستحت  ،يالن اور غيلبت یھب وه ۔

22

www.understandquran.com

گرامر :مه ےن زگهتش قبس ںيم "اس اك ،ان اك ،ا ت اك ،ا ت صب اك ،ريما اور امہرا " ےك رعىب اافلط  ےھكي  .اس قبس ںيم مه اس اك
ااعده ھچک اور اافلط وك رکیل ركےگنی  .ؤمنب اك ہغیص اور ذمرك ےس ؤمنب ئانےن اك رطہقي یھب ںيھكيس ےگ  .ان صب وك  TPIےك رطےقي
صنك
ےس ھیے۔
Pers
on
3 rd

2 nd

َ
ضمَائ ِر مُت ِ
صل َة

No.
sr.
pl.
sr.
pl.

ـه ـه
ـهُمْ ـ ِهم ان اك
ــ َ
ك ا ت اك
ُ
ـكمْ ا ت صب اك

sr.
1 st

dl.,
pl.

اس اك

ــ ِي
ــنَا

ريما
امہرا

دِين ُه
دِينُهُمْ
دِين ُ َ
ك
دِين ُ ُ
كمْ
دِينِي
دِينُنَا

كِتَاب

دِين

كِتَابُه
كِتَابُهُمْ
كِتَاب ُ َ
ك
كِتَاب ُ ُ
كمْ

اس اك ذمہب /رطہقئ ردنيگ
ان اك ذمہب /رطہقئ ردنيگ
ا ت اك ذمہب /رطہقئ ردنيگ
ا ت صب اك ذمہب /رطہقئ ردنيگ

كِتَابِي
كِتَابُنَا

ريما ذمہب /رطہقئ ردنيگ
امہرا ذمہب /رطہقئ ردنيگ

اس ىك اتکت
ان ىك اتکت
ا ت ىك اتکت
ا ت صب ىك اتکت
ريمي اتکت
امہري اتکت

خب ا ت هِ َي (وه وعرت)يا هَا(اس وعرت اك) ںیہک وت ياںیئ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس ياںیئ اجنب اساره ركںي ،وگيا "وه وعرت"
ا ت ىك ياںیئ اجنب ےه-

هِ َي

وه وعرت

ـهَا

اس وعرت اك

دِينُهَا

ہقي ردنيگ
اس وعرت اك ذمہب /رط ٔ

كِتَاب ُهَا

اس وعرت ىك اتکت

مذكر سے مّىث اِز اس كی جنع :رعىب ريان ںيم ذمرك ےس ؤمنب ئانےن ےك ےيل اعخ وطر رپ ذمركظفل ےك ا ےگ
وگل ياء "ه" اك اتاہف ركدےتي ںيه .ےسيج مسلم ےس مسلمةَ ،كفر ےس َكفرة ،صالح ےس صالحة ،وريغه .اور يسك ؤمنب ىك
يك
عمج ئانيا وه وت ظفل ےك ا رخاك وگل ياء"ه"رگا رك "ا ت" اك اتاہف ركدےتي ںيه .دلي ںيم زناںيل د ھیے:
وادح ؤمنّب عمج ؤمنّب
وادح ذم ّكز
وادح ؤمنّب عمج ؤمنّب
وادح ذم ّكز

ََكف ِ َرات
ََكف ِ َرة
ََكفِر
مُ ْسلِمْ  مُ ْسلِمَة مُ ْسلِمَات
مُ ْؤمِن
َ
صالِح




مُ ْؤمِن َة
َ
صال ِ َحة

مُ ْشرِك
مُنَافِق

مُ ْؤمِن َات
َ
صال ِ َحات
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مُ ْش ِركَة
مُنَافِقَة

مُ ْش ِر َكت
مُنَافِقَات
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سبق :4 -سُزۃالفاتحة 6-7

اهْ ِدنَا

ص َر َ
ِ
اط
غَي ْ ِر

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

الْمُ ْستَقِيْمَ ﴿٪﴾﴾ 6٪

الص َر َ
ِّ
اط
ال ِذي َن

الْمَغ ْ ُ
وب
ض ِ

عَلَي ْ ِهمْ

أَنْعَمْ َ
ت

عَلَي ْ ِهمْ۟ال٪

وَال َ

الضٓال ِّي ْ َن ﴿٪﴾﴾ 7٪

سُال :1-دهانب داني سک ےك اهھت ںيم ےه؟
جُاب:

سُال :2-اهلل ےن نک رپ ااعنخ ايك؟
جُاب:

سُال :3-وضغمت اور تال ّنن ںيم فسق ايك ےه؟اهلل اك هصغ نک رپ وهيا ےه؟
جُاب:

سُال :4 -اِهْ ِدنَا ںيم نَا اك بلطم ايك ےه؟

جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق(-4:سُزةالفاتحةآيات)6-7

لك
سُال:1-ان اافلط وك ؤمنب ےك ہغیص ےس وجر نیے  :ان اافلط ىك ؤمنب ھیے ،رھپ ان ىك عمج ئانےيئ:

الفاظ

+ها

مذکر

رَب

ربها

مُ ْسلِمٌ

دِي ْ ٌن

ََكف ِ ٌر

کِت َ ٌ
اب

مُ ْشرِ ٌك

آيَات

عَاب ٌِد

ا ِ ْسمٌ

َ
صال ِ ٌح

ص َر ٌ
ِ
اط

مُنَاف ِ ٌق

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،

جمع

مؤنث

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

رھپاناكرتہمجےيجيك۔

َ
الّ
ض ٍ

امہرا دني اور امہري اتکت

وَال ِذي ْ َن

ا ت اك رت اور اس ىك اتکت

فَعَلَي ْ ِهمْ

قسا ن امہري اتکت ےه

كمْ َو دِيْن ُ ُ
رَب ُّ ُ
كمْ

ان ىك اتکت اور ان اك دني

وَدِيْنُنَا

ريما رت اور ريمي اتکت
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سبق :5-

غيلبت
قبس ربمن5ےك متخ يك ا ت 32ےئن اافلط ڑپانھ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ىزِل قرآٌ كا مقعد (ص )29 -ھكيسںيلےگوجقسا نںيم  16296يارا ےئ ںيه! ااستحت

َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

كِتبٌ

اَنْزَلْنه ُ

اِلَي ْ َ
ك

(ہي) اتکت

مه ےن ايارا ےهاس وك

ا ت ىك رطف

261

كِتَاب ىك عمج كُتُب
قسا ن ںيم  263يار

َ
أنْزَلْنَا

هُ

ايارا مه ےن

اس وك

مُب َر ٌك

نزتك وايل ےه

إِلَى

َك

اردو ےك اافلط :عند زُنارك،

رطف

ا ت ےك

سادي ابمرك ،اكايمىب ابمرك

رتہمج :مه ےن ا ت ىك رطف ايك ابمرك اتکت يارل ىك
 اهلل اعتيلي ےن ےلهپ  ى ههك ديا هك ہي اتکت ابمرك ےه ،ینعی نزتك وايل ےه ،رگم سک ےيل ايارا ہي يات ا ےگ ا ر ى ےه .ینعی
ارگ اس اتکت ىك نزتك وك وپري رطح احلص ركيا ےه وت وه اكخ ركيا ےه سج ےك ےيل اس وك ايارا ايگ ےه۔

لِّيَدب ُروْۤا

ٰايتِه

وَلِيَت َ َذك َر

اب
اُولُوا ْاالَلْب َ ِ

ياهك وه وغر ركںي

اس ىك ا يات رپ

اور ياهك تحيصن ڑكپںي

لقع واےل (ص)29 :

ِل
ياهك

يَدب ُروا

آيَات

382

َو

ه
اس ىك

ا ي ات
وه وغر ركںي
آيَة :ا نب  ،نساين .آيَة ىك عمج آيَات

ِل

يَت َ َذكر

43

ُ
ُ
أوْلُوا  ،أولِي

اور ياهك تحيصن ڑكپںي

َ
ألْبَاب
لقع

واےل
َ
لُبّ عمج ألْبَاب :لقع

رتہمج :ياهك وه اس ىك ا يات رپ وغر ركںي اور ياهك لقع واےل تحيصن ڑكپںي
اس ےك يارل ركےن ےك دو دصقم ںيه )1( :دتنّز ركيا اور ( )2يد ّكز ركيا۔

 دتنزینعی وغر ركيا  .اابخر ڑپ ھیے ےك ےيلوكىئ دتنّز ىك رضورت ںيہن  ،ايك  ى يار ا ت ڑپھ رك ومضمن وك ھجمس سویے ںيه .رگم ايك ا ت
ساسنئ يا اسحت يا اكرمس ىك اتکت ايس رطح ڑپھ سویے ںيه سج رطح اابخر ڑپ ےھ ںيه؟ ںيہن! ا ت وك ر ك رك رك وسانچ وه ا،

وغر ركيا وه ا .ہي دتنّز ىك ايك زنال ےه۔
 وكىئیھبوغراوردتنّزايسوقبركےکس اخبوهاسوكےھجمس .ايسےيلقسا نںيمدتنزركےنےكےيلاسوكانھجمسرضوريےه۔
ُ
 يد ّكز :تحيصن احلص ركيا  ...ینعی اينپ ردنيگ ںيم اس ىك ياوتن رپ لمع ركيا  .مه تحيصن یھب ايس وقب احلص رك سویے ںيه خب مه
اس وك ںيھجمس!
 خبمهہيدووننزيچںيركںيےگوتإنساءاهللاساتکتےكدرهعيےسمهدايناورا رختىكسارينزںيتكاحلصرك سویےںيه۔
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دت ُنّز ىك يات ركےن ےس ےلهپ قسا ن ےس امہر ےقلعت وك ھجمس ےيجيل :

-2شدعي -3 Personalطےشده -4 Plannedمتعلق Relevant

 -1زاست Direct

مهقسا نڑپ ےھںيهيا سنیےںيهوت

وج ا نب یھب مه ڑپ ،يا ںينس ،داےن داےن هپ اھكل ےه اھكےن قسا ن يدريك ےه  ،ياد داهين ےه.
اس ااسحس ےك ساھت هك ہي واےل اك ياخ! مه اجےتن ںيه هك خب یھب قسا ن ڑپاھ اجيا ےه يا
ريم ے ےيل ےه .اس رطح داين ىك ہش زيچ دقتري ےك تحت انس اجيا ےه وت امہر ے ےيل وكىئ
ںيہن هك فالن ا نب اكفسون ےك ےه وت مه ںیہک ےگ:ا نب اغيپخ داتي ےه ويكهکن اهلل ىك
ےيل ،فالن رشموكن ےك ےيل ا نب رپ اھكل ےه سنیے واےل يدريك ريغ قلعتم ےسيك وه يتكس

مه ےتهك ںيه هك ہي اهلل ىك اتکت
ےه يا اهلل اك کالخ ےه .اس اك
بلطم ہي ےههك اهلل اعتيٰل مه
ےس راصب اخمبط وهيا ےه.

خب ہي ےط وهايگ هك اهلل اعتيٰل فالنانموقفنےكےيل،اورفالن اك ياخ ،ڑپ ھیے واےل اك ياخ۔
مه ےس راصب اخمبط ےه وت دمےني ےك املسمونن ےك ےيل.

رھپًانیقیوهدھکییھبراهوهياےههك ںيہن هكلب مه وكہشیمہ ہي دانھكي
اس اك دنبه اس ےك کالخ وك نس اچےیہ هك اس ںيم امہر ے ےيل
ركايكركياےه ؟

ےه؟ ںيمہ ہي وسانچ اچےیہ هك
ا ے اهلل ا ت ےنںيمہ ہي
ا يات ا ح ويكن انسىئ؟

ايكاغيپخاورراامنهىئےه۔

خب قلعت ولعمخ وه ايگ ...وت دتنّز و يد ّكز ےك ےيل دنچ امه ياوتن وك ياد رےيھك.
ّ
-1تُجه

ّ
-3تعُز

-2فهه

 -4احساس

وپري ا نب ھجمس ںيم هن ا ےئ هن ھجمس ںيم ا ےئ وت اهلل ےس خب يھبك اهلل ىك نساوینن اك درك وتمعنن اور ااسحيات اك درك وه وت
نب یھب وپري وتہج ےس سنیے اعميف ام يگیے اور ايس وقب دهع وه  ،يارخي اك درك وه وت ان اك وپري رطح ااسحس ےس
ڑپےیھ ،خیب اك درك وه وت وشق
اور وج یھب ظفل ھجمس ںيم ا ےئ ےيجيك هك "ا ح ےس قسا ن وك ےنھجمس وخت وصتّر ےيجيك .
اس وك ڑكپےن ىك وكيك ىك لسلسم وكيك ركون  ا"

اور اديم وه ،منهج اك درك وه وت

ےيجيك.

وخف اور در وه.

تدبُّر اور تذكُّر اك ايك رطہقي :
-1دعا

-3پالٌ

-2احتساب

-4تبليغ

اس ےيل هك قسا ن ىك ہش ا نب ُداع ىك روینش ںيم زگر ے دن يا اےلگ دن يا هتفه اك يالن ئانےيئ .اهللےكروسل ﷺ ےنفساميا
مه ےس ھچک اطمہبل ركيت ےه ،هتفه اك ااستحت ےيجيك.
(:بَلِ ّغُوا عَن ِّي وَل َ ْو آي َة ) غيلبت
اس وك وپرا ركےن ےك ےيل
ركو ینعی اچنهپ دو وخاهوه ايكا نب
داع ےس رشوع ےيجيك.

 ىويكنهنوه!

اورپ ىك  12زيچون ںيم وصتّر ،ااسحس اور داع صب ےس امه ںيه .اس افرومےل وك مه ات ا ےگ ےك اابسق ںيم اتبےت اجںیئ ےگ هك
سک رطح اس افرومےل وك اامعتسل ايك اجاتكس ےه.
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گرامر :مه وج اافلط ےتھكل ڑپ ےھ اور ےتهك سنیے ںيه ،اس ىك نيت ااسقخ ںيه )1( :امس ( )2لعف ( )3رحف۔
اسه :يسك زيچ ،ہگج يا ا ديم اك ياخ يا تفص وه .زن ًال رَ ُجل ٌ (رمد)' زَي ْ ٌد (اخص ياخ)'مُ ْسلِمٌ(املسمن) وريغه۔
فعل  :سج ےس يسك اكخ اك ركيا يا وهيا طاہش وه .زن ًال فَت َ َح (اس ےن وھكال)' ذَهَبَ (وه ايگ)' ي َ ْش َر ُ
ب (وه اتیپ ےه يا ےئپ  ا) وريغه۔
حرف  :وج امس يا لعف وك ذالےئ زن ًال لَ ’ ِم ْن’ عَ ْن اور مَ َع وريغه۔
اس قبس ںيم مه اچر رحوف ںيھكيس ےگ۔
 1367لَ :ےئلfor... ،

 3026مِ ْن  :ےس ،ساھت 404 ،عَ ْن :ےس  ،يار ے

لَه
َ
مِنْهُمْ
لهُمْ ان ےك ےيل
مِن ْ َ
لَ َ
ك
ك ا ت ےك ےيل
كمْ ا ت صب ےك ےيل مِن ْ ُ
لَ ُ
كمْ
مِنِّي
لِي ريم ے ےيل
َ
مِنا
لنَا امہر ے ےيل
اس ےكےيل

مِنْه ُ

لَهَا اس وعرت ےك ےيل مِنْهَا

from...

اس ےس

ںيمin, with..،

عَنْه ُ

عَنْهُمْ
ان ےس
عَن ْ َ
ك
ا ت ےس
ا ت صب ےس عَن ْ ُ
كمْ
عَنِّي
ھجم ےس
عَنا
مه ےس
اس وعرت ےس عَنْهَا

اس ےس
ان ےس
ا ت ےس
ا ت صب ےس
ھجم ےس
مه ےس

 163مَ َ
ع :ساھتwith... ،

مَعَه
مَعَهُمْ
مَع َ َ
ك
مَع َ ُ
كمْ
مَعِي
مَعَنَا

اس ےك ساھت
ان ےك ساھت
ا ت ےك ساھت
ا ت صب ےك ساھت
ريم ے ساھت
امہر ے ساھت

اس وعرت ےس مَعَهَا

اس وعرت ےك ساھت

قسا ن ںيم ہي  4960يار ا ےئ ںيه ،ان اچر رحوف ےك اعمين ياد رےنھك ےك ےئل ان ىك زناولن وك یھب اىھچ رطح ياد رےيھك:
َ
لَ :ل َ ُكم دِيْن ُ ُ
كمْ وَل ِ َي ديْن ،مِ ْن :أعُ ْوذُب ِا هلل ِ مِ َن الشي ْ َطا ِن الر ِجيْم،
عَن :رَ ِ
ض َي الل ُ عَنهُ ،عَ ِن النعِيم ،مَ َع :إن اهلل َ مَ َع الصاب ِ ِرين
ہي ياد رےه هك خب ہي رحوف لعف ،امس افلع يا امس وعفمل ےك ساھت ا ےئ وت اس ےك ینعم دبل سویے ںيه ،ان ںيم رشوع ےك نيت
رحوف رج ںيه اور ا رخي رظف اكمن.

كِتبٌ اَنْزَلْنه ُ اِلَي ْ َ
ك مُب َر ٌك
اب (ص)۹۲:
لِّيَدب ُروْۤا ٰايتِه وَلِيَت َ َذك َر اُولُوا ْاالَلْب َ ِ
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سبق  :5-ىزِلقرآٌكامقعد (ص)29 -

كِتبٌ

اَنْزَلْنه ُ

اِلَي ْ َ
ك

لِّيَدب ُروْۤا

ٰايتِه

وَلِيَت َ َذك َر

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

مُب َر ٌك
اب
اُولُوا ْاالَلْب َ ِ

﴿٭﴾22٭

سُال :1-دتنّز اك بلطم ايك ےه؟ايك زنال دےيجي؟

جُاب:

سُال :2-يد ّكز اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:

سُال :3-قسا ن ےس امہر ے قلعت ےك اچر ولهپ وكن ےس ںيه؟
جُاب:

سُال :4 -دتنّز اور يد ّكز ىك اچر رشاطئ وك ايبن ےيجيك؟

جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق(: 5-ىزِلقرآٌکامقعد ص)29-

سُال:1-سج رطح رحف رج "لَ"وك امضنز ےس ذالرك ےلمج ئانۓ ےئگ ںيه ،ايس رطح اخيل اخونن ںيم ِم ْن،عَ ْن اور مَ َع اك اامعتسل
ركےت وهۓ ےلمج ئانےيئ۔
Person

دعد Number

3rd
اغنب

وادح sr.

2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د
غائب

ل
لَه

عمج pl.

لَهُمْ

وادح sr.

لَ َ
ك

عمج pl.

لَ ُ
كمْ

وادح sr.

لِي

ذنني dl.

عمج pl.

وادح ؤمنبsr.

من

مع

عن

لَنَا
لَهَا
سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،
رھپاناكرتہمجےيجيك۔

اهلل ُ مَعَنَا

اهلل ا ت ےس رايض وه

فَلَهُمْ

ا ت اك ياخ

وَلَنَا

اور مت ںيم ےس

ف َ ِمن ْ ُ
كمْ

اور ان ےك ےيل

فَلَهَا

قسا ن ريم ے ساھت ےه
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سبق  :6-قرآٌآساٌاِزبہتريًكاو
اسكاسيكھيا
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل ِم َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قبس ربمن6ےك متخ يك ا ت 44ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس
ںيل ےگ وج قسا نںيم  23151يار ا ےئ ںيه!

وَلَقَ ْد

يَسرْنَا

الْقُ ْرٰانَ

اور اہتبل قیقحت

مه ےن ا سان ايك

قسا ن وك

409

َو

لَ

اور

اہتبل

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ل ِ ِّ
لذكْ ِر

70

درك ےك ےيل

ق َ ْد

ِل

ال ِّذكْر

قیقحت

ےيل

درك

لَ :اہتبل ،نقن ًنا ،ياديك ےك ےيل indeed
ق َ ْد  :قیقحت ،وه اكچ،already ،

ق َ ْد قَامَ ِ
ت الصلوة :امنر ڑھکي وهيكچ

ي ُ ْسر  :ا ساين
عُ ْسر  :لکشم

لَ  :اہتبل ( indeedولقد يسرنا القرآن)
ِل  :يا هك ( so thatلِي َدب ُروا  ..لِي َت َ َذك َر)...

قُسا ن  :تہب ڑپاھ
اجےن واال،
يار يار ڑپاھ اجےن واال

(رمق40 ،32 ،22 ،11 :
)

رتہمج:اور قیقحت مه ےن تحيصن ےك ےيل قسا ن وك ا سان ركديا
 درك ےك دو ینعم ںيه )1( :ياد ركيا ( )2انھجمس اور تحيصن احلص ركيا .وتفي يدےني اور ااكحخ اكنےنل ےك ےيل رسيد يئک علوخ ےنھكيس ىك
رضورت ڑپ ے يگ ،رگم تحيصن احلص ركےن ےك ےيل تہب ا سان ےه۔
 لمع ےس ركش ادا ےيجيك هك اهلل ےن اس وك ا سان ايك ،اس تين اور يالن ےك ساھت هك مه دلج ےس دلج وپرا قسا ن ںيھكيس ےگ۔
 وكىئ ہي ےہك هك قسا ن لکشم ےه وت ےيہك هك ہي اهلل ےك اعالن ےك جالف يات ےه  .ا دنئه ےس ہش زگ ريان ےس ہي يات هن ےلكن هك
قسا ن لکشم ےه ۔
 قسا ن ا سان ےه  ،نکیل وخد وخبد ںيہن ا ےئ  ا .اس ےك ےيل وكيك ركين وهيگ .ايك دحنب دقيس ںيم اهلل اعتيٰل فساميا ےه "
وج لچ ركريمي رطف ا يا ےهںيم اس ىك رطف دور رك ا يا وهن" اس ےك دعب یھب ايك مه اهلل ىك رطف ںيہن گ ںی ےگ؟
صنك
 قسا ن وخد ےك ےيل ا سان ےه اور دورسون وك تحيصن ركےن ےك ےيل یھب ا سان ےه .اس وك اىھچ رطح ھیے ،ياهك اس ےك
ادنار ايبن ،اس ىك دںيليل صب اىھچ رطح ياد وه اجںیئ۔
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َخي ْ ُركُمْ

823

م ْن

تَعَلمَ الْقُ ْرآنَ

مت ںيم ےس رتہبني وهےه

وج

 ےھكي قسا ن وك

186

َخي ْ ُر

كُمْ

ااھچ،رتہبني

مت ںيم

مَ ْن :وج ( َخيركُمْ م ْن تَعَلمَ القرآن
وعلّمه)

تَعَلمَ  :اھکیس

عَلمَ :

اھكسيا

وَعَلمَه
َو

(اخبري)

اور اھكسےئ اس وك
عَلمَ

اور اھكسےئ

،

ه

اس وك

مَ ْن :وكن (مَ ْن رَب ُّ َ
ك؟ ربق اك الهپ وسال)
رتہمج:مت ںيم ےس رتہبني وه ےه وج قسا ن  ےھكي اور اھكسےئ
 اس دحنب وك اامخ اخبري ےن روانب ايك ےه .اس دحنب ےسوج يات صب ےس ےلهپ ایعن وهيت ےه وه ہي ےههك قسا ن اك انھكيس اور
اھكسيا صب ےس رتہبني اكخ ےه ۔
ِ ملع اك درك ےه ،رھپ ااتسد اك  ،ہي طالب ملع اك اركاخ ےه .اس اك ہي بلطم یھب ےه هك رتہبني صخش وه ےه
 اس دحنب ںيم ےلهپ طالب
وج ہي دوونن اكخ رك ے ینعی  ےھكي یھب اور اھكسےئ یھب .ايك اور بلطم ہي یھب وهاتكس ےه هك اهلل ىك اتکت اك ملع متخ ںيہن وهاتكس،
اس ےيل رمےت دخ يك ہش ايك وك اےس ه ےتھك ران اچےیہ۔
 اهلل دھکی راه ےه ،اس ےيل اس دحنب رپ لمع ركےن ىك ايس وقب تين ےيجيك هك اس هلسلس وك وھچرںي ےگ ںيہن ،وپري قسا ن ںيھكيس
ےگ اور رھپ دورسون وك اھكسںیئ ےگ  .رصف يارظهٔ قسا ن  ى ںيہن هكلب مہف قسا ن اور دتنّز قسا ن یھب ںيھكيس ےگ .ہي اكخ اامتجيع
پ
حطس رپ ركںي ےگ ياهك قسا ن ےك اغيپخ وك وخت ھناليا اجےکس۔

إِنمَا ْاْلَعْمَالُ
146

41

بِالنِّي ِ
ات

(اخبري)

اامعل وت سب

وتینن رپ ںيه .

إ ِنمَا  :سب ،رصف ،ضحم (ياد رےيھك ا ّن :ےب كش)
َ
عَمَل ىك عمج أعْ َمال

ِب  +النيات

نِية ىك عمج نِيات

رتہمج:اامعل اك دارودمار (اور ان ىك وبقتيل اك ااصحنر)وتینن رپ ےه
 ايقزب ےك دن الهپ ہلصيف نيت ولوگن اك ،اس ںيم ےس ايك قسا ن اك اقري اور رچيٹ یھب وج داھكو ے ےك ےيل قسا ن ڑپاتھ اھت اور
ڑپاھيا اھت .اس وك تين ىك رخاىب ىك وہج ےس منهج ںيم دال ديا اجےئ  ا .ويكن هك اےسي لمع وك اهلل وبقل ںيہن ركياوج اس ےك ساھت
ساھت يسك اور وك یھب داھكےن ےك ےيلايك ايگ وه۔
 إن ساء اهلل مه رصف اور رصف اهلل وك وخس ركےن ےك ےيل قسا ن ںيھكيس ےگ ياهك اس وك ھكيس اورھجمس رك اس رپ لمع ركںي.
 اس وك اس ےيل ںيھكيس هك اهلل ىك اخرط دورسون وك اھكسيا ےه ويكهکن  99%ولگ قسا ن ےس دور ںيه .اس ےئل ںيھكيس هك
قسا ن وسنب ىك اينبد رپ ازب وك وجرںيكس۔
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امهونت :ےچينےكنيتاافلطقسا نںيم 2071يارا  ےںيه .انوكيادرےنھكےكےيلےچينايهناافلطىكوهشمرزناںيلیھبدييئگںيه۔
إنمَا :سب ' رصف ' ضحم
إن :ےبكش
إنْ :ارگ
إِنمَا ْاْلَعْمَالُ ب ِالنِّي ِ
ات
إِن اهلل َ مَ َع الصاب ِرين
إِنْ َشاء َ الل
رگارم :اس قبس ںيم یھب مه ھچک اور رحوف رج ےك ینعم ںيھكيس ےگ۔
رحف  :وه ظفل يا ہملک ےه وج امس يا لعف وك ذالےئ  .زن ًال ِب ’فِي’ عَلَى اوراِلَى وريغه۔
ِ 510ب :ےس ،ساھت  1658فِي  :ںيم
with, in

 1423عَلَى :رپ

In

ب ِه اس ےس فِيه ِ اس ںيم عَلَيْه ِ
ب ِ ِهمْ ان ےس فِي ِهمْ ان ںيم عَلَي ْ ِهمْ
يك ا ت ںيم عَلَي ْ َ
ك ا ت ےس ف ِ َ
بِ َ
ك
يكمْ اتصبںيم عَلَي ْ ُ
كمْ ا تصب ےسف ِ ُ
بِ ُ
كمْ
بِي
بِنَا

ھجم ےس
مه ےس

فِي
فِينَا

بِهَا اسوعرتےس فِيهَا

ھجم ںيم عَلَي
مه ںيم عَلَيْنَا
اسوعرتںيم عَلَيْهَا

on

 736إِلَى :رطف
to, toward

اس رپ إِلَيْه ِ
َ
إِلي ْ ِهمْ ان ىك رطف
ان رپ
ا ت رپ إِلَي ْ َ
ك ا ت ىك رطف
َ ُ
ا تصبرپ إِليْكمْ ا ت صب ىك رطف
َ
إِلي ريمي رطف
ھجم رپ
اس ىك رطف

إِلَيْنَا
مه رپ
َ
اس وعرت رپ إِليْهَا اس وعرت ىك رطف
امہري رطف

ےچيند نیےےئگاچررحوفرجےكاعمين
ياد رےنھك ےك ےيل ان ىك زناولن وك
یھباىھچرطحيادرےيھك:
ِب :ب ِْس ِم اهلل
فِي :فِي َسبِي ِل اهلل
عَلَى :السالم ُ عَلَي ْ ُ
كمْ
إِلَى :إنا ِهلل ِ َوإِنا إِلَيْه ِ
رَا ِجعُون

ہي ياد رےه هك خب ہي رحف رج،
لعف ،امس افلع يا امس وعفمل ےك
ساھت ا ےئ وت اس ےك ینعم دبل
سویے ںيه.

وَلَقَ ْديَسرْنَا الْقُ ْرآنَ لِل ِّذک ِر

(رمق)۷۱،۲۹،۹۹،۰۴:

َخي ْ ُرکمْ م ْن تَعَلمَ الْقُ ْرآنَ وَعَلمَه ُ
اِنمَا ْاالَعْمَالُ بِالنِّي ِ
ات (اخبري)

(اخبري)
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق  :6-قرآٌآساٌاِزاسكاسيكھيابہتريًكاو

وَلَقَ ْد

َخي ْ ُركُمْ

يَسرْنَا

الْقُ ْرٰانَ
تَعَلمَ الْقُ ْرآنَ

م ْن

إِنمَا ْاْلَعْمَالُ

بِالنِّي ِ
ات

ل ِ ِّ
لذكْ ِر

وَعَلمَه

(بخارى)

(بخارى)

سُال :1-قسا ن ےنھكيس ےك وقب امہري تين ايك وه؟
جُاب:

سُال :2-ايك قسا ن لکشم ےه؟دليل دےيجي؟
جُاب:

سُال :3-مه قسا ن ےنھكيس ےك ےيل ايك ايك رك سویے ںيه اتبےيئ؟
جُاب:

سُال :4 -اِنْ،اِن اور اِن َما اك فسق اتبےيئ؟

جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق( :6-قرآٌآساٌاِزاسكاسيكھيابہتريًكاو)

سُال:1-سج رطح رحف رج " ِب"وك امضنز ےس ذالرك ےلمج ئانۓ ےئگ ںيه ،ايس رطح اخيل اخونن ںيم ف ِ ْي،عَل اور اِل اك اامعتسل
ركےت وهۓ ےلمج ئانےيئ۔
Person

دعد Number

3rd
اغنب

وادح sr.
عمج pl.
وادح sr.

2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د

عمج pl.
وادح sr.
ذنني dl.

اغنب

عمج pl.

وادح ؤمنبsr.

فِي

ِب
ب ِه

عَلَى

اِلَى

ب ِ ِهمْ
ب َ
ِك
ب ُِكمْ
ب ِي
ب ِنَا
ب ِهَا

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

سُال :2-رعىباافلطےكےڑك ے يكليسالنئامررك اتبےيئ،
رھپاناكرتہمجےيجيك.

وَفِي ْ ُ
كمْ

اس رپ اور ا ت رپ

فَعَلَي

قسا ن ىك رطف

وَاِلَي ْ َ
ك

سالخ وه ا ت صب رپ

ف ِ ْي كِتَا ب ُِكمْ

قسا ن ںيم

اَنْزَلْنَا عَلَي ْ َ
ك الْ ِكت َ َ
اب

ا ت رپ اور اس رپ
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غيلبت
سبق  :7-سيكھيےكیدعااِز قبس ربمن7ےك متخ يك ا ت 52ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
سيكھيےكاطريقہ
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  24446يار ا ےئ ںيه!

 .1يار يار داع ےيجيك!

زِدْن ِ ْى

ِعلْمًا

رياده رك ےھجم

ملع ںيم

رَ ِ ّ
ب

ا ے ريم ے رت
رَ ّ
ب:ہش زيچ اك ايخل رےتھک وهےئ

زِدْ

رپورس ركےن واال

رياده رك

ن ِ ْى

وسره طه 114 --

ےھجم ،ھجم وك

رتہمج :ا ے ريم ے رت ےھجم رياده رك ملع ںيم (ريم ے ملع ںيم اتاہف فسام)
يل ےن یبن یلص اهلل ہیلع وملس وك اھكسىئ  ،ياوصخلص قسا ن وك ياد ركےن اور ےنھكيس ےك
 اس داع اك درك وسره ط يه يںيم ےه  ،ہي داع اهلل اعت ي
ےيل .ذہلا مه وك اچ ہنیے هك مه ہي داع کيشت ےس ڑپ ، ،دل ےس ڑپ . ،اس تين ےس ڑپ ،هك اهلل مه وك یھب قسا ن ىك ھجمس
اطع رك ے اور اس رپ لمع ركيا بیصن رك ے ۔
 داع ےك ساھت ںيمہ اچ ہنیے هك مه قسا ن وك ےنھجمس ىك وكيك ںيم وقب اگلںیئ  .ورهن رصف داع ركيا اور وكيك ىك يالکل رپوا هن
ِ ملع وك ياد ےيجيك وج اهلل ىك يار اه ںيم رويا ےه اےنپ اناحتن ىك اكايمىب ےك ےيل رگم هن وت اوكسل
ركيا داع ےك ساھت ذماق ےه .اس طالب
اجيا ےه اور هن  ى وكىئ اتکت ڑپاتھ ےه .ايك وه اينپ داع ںيم دیجنسه ےه؟

پ
 ملع اك وصحل سک ےيل؟ ملع اك وصحل اس ےيل،هك اس رپ لمع وه (ارفنادي یھب اور اامتجيع یھب) اور اس وك ھناليا اجےئ۔
 ايك صخش وج يئک دن اك وھباك وه  ،ےسيك امےگن  ا؟ يا سج صخش اكاےلگ دن ايك نزاا رپنش وهےن واال وه،وه اهلل اعتيٰل ےس ےسيك امےگن
 ا؟ ڑتت ےس  ،دشت ےس  ،دل ےس اور يار يار  . .ايس ادنار ںيم اهلل اعتيٰل ےس ام يگیے هك ا ے اهلل اهجلب ىك امیبري ےس اجنت
د ے (هك قسا ن  ى ھجمس ںيم ںيہن ا يا) اور ملع اطع فسام (صب ےس امه ملع وت قسا ن اك ملع ےه)۔
 .2ملق (اور سار ے وسالئ) اك اامعتسل ےيجيك
304

ال ِذ ْ
ى

عَلمَ

سج ےن

اھكسيا

ال ِذ ْ
ى  :وه وج  ،سج  304يار
ال ِذي  :ال ِذين(عمج)

عَلِمَ :اجيا،
عَلمَ :اھكسيا

بِالْقَل َ ِم

ملق ےس (العلق)4 :
ِب

الْقَلَم

ےس

ملق

رتہمج :سج ےن ملق ےس اھكسيا
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 ذہلا وفرا ًملق ااھٹ ےيجيل! اس ےس ےلهپ یھب ا ت ےن الوھكن/ركورون اافلط ےھکل وهےگن ،ات ا ت قسا ن اور رعىب ےنھكيس ےك ےيلملق
اامعتسل ركںي  .اور اےس ايك اعدت ئانںيل  .ارگ ا ت ےنھكل وك ومعمل ئانںیئ ےگ وت ا ت وك وتہج دپ ی ڑپ ے يگ سنیے رپ  ،ےنھجمس رپ ۔
 ا ح ےس دهع ےيجيك هك قسا ن ےنھكيسےك ےيل ررواهن مک ار مک ياچن ےس دس ٹنم اافلط ےك اعمين اور رگارم ےك  ےغی ںيھكل ےگ ،يتسس
اور الرپوا ى ےس ںيہن هكلب وپر ے وشق اور اجالص ےك ساھت۔
 اہکن ںيھكل ےگ؟ ونت يك رپ ،وت اےس ےل ا نیے  .وج ھچک ا ت ھكيس رےه ںيه اس اك راکیرد رںیھک  .اينپ دايت الربئريي ئانيا
رشوع ركںي اےنپ ےھکل وهےئ اافلط ىك۔
 اس ازب ںيم صب ےس مک ملع ےه وت وه قسا ن اك ،سج ىك پهلي ويح ڑپ ھیے ےك  مک ےس رشوع وهيت ےه! " إق ْ َرأ ْ ب ِا ْس ِم رَب ّ َ
ِك
ال ِذي َخل َ َق (ا ے دمحمﷺ) اےنپ رپورد ار اك ياخ ےل رك ڑپوھ سج ےن ديپا ايك۔
سمتقب اك جدہب رےيھك!!!

اَي ُّ ُ
كمْ

ا َ ْح َس ُن

عَمَ ًالط٪

وكن مت ںيم ےس

رتہب وه ا

لمع ںيم

43

46

ا َ ُّ
ي

كُمْ

وكن

مت ںيم ےس

َح َسن  :ااھچ

ْ
أح َسن  :رياده ااھچ
رتہمج :وكن مت ںيم ےس لمع ںيم رتہب وه ا

 امنرڑپ ےھوهےئ  ...وكنااھچ؟ رھگونںيم ...وكنااھچ؟ ا سفںيم ...وكنااھچ؟ ارفنادياكومن(امنر،روره،درك ) .،ںيم
ل
وكنااھچ؟ اوراامتجيعاكومن(ازبىكاصالح،دوعت،ارميارعملوفويهننعا منوز )،ںيموكنااھچ؟
 اور اہين اس کالس ںيم قسا ن وك ےنھكيس ںيم وكن ااھچ ےه؟ اهلل اعتيٰل دھکی راه ےه!! اس وك اتبےن ےك ےيل صب ےس ااھچ ےنھكيس ىك
وكيك ےيجيك۔
 اطیشن ااگنرون رپ ولت راه وه ا  .ويكن ؟ اس ےيل هك ا ت ےن قسا ن انھكيس رشوع ركديا ےه  .اور وه اينپ وپري وكيك رك ے  ا هك
ا ت وك روےك  .ياد رےيھك اطیشن تہب رجتہب اك ر ےه نکیل ا ت وك اهلل ىك دمد احلص ےه  .فسےتش یھب ايتر ںيه ،ان ےك ملق یھب ايتر
ںيه ،ا ت ےك اامعل وك ےنھكل ےك ےيل  .ايك ا ت یھب ايتر ںيه؟
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گرامر :ذگهتش اابسق ںيم وج مه ےن 7رحوف رج ڑپےھ ےھت .اس ےك نمض ںيم دنچ يادرےنھك وايل ياںيت ۔
 .1رحف رج اك رتہمج وج لعف ےك ساھت ا ےئ ،الص ريان اور رتہمج ىك ريان رپ رصحنم وهيا ےه .اس ےك ےيل ہش ريان اك اانپ اقدعه
وهيا ےه .زن ًال :

آمَن ْ ُ
ت ب ِاهلل ِ  :ںيم اﷲ رپ اامين اليا  . I believed in Allah :ہي ينیون ےلمج نيت رياونن ںيم ايك  ى
يات وك ايبن رك رےه ںيه رگم ہش ريان ںيم ايك فلتخم رحف رج اامعتسل وها ےه ۔
 .2يھبك رحف رج ىك رضورت رعىب ںيم ڑپيت ےه رگم دورسي ريان ںيم ںيہن! ےسيج اِغْف ِ ْر لِي ( forgive me :اس
ںيم" ل" اك رتہمج ںيہن ےه!)
ي َ ْد ُخلُونَ فِي دِي ِن اهلل ِ اك ارگننزي ںيم رتہمج ركےت وقب "ںيم" اك ظفل ںيہن وه ا ینعی ( entering the

)religion of Allah

وَارْ َحمْنِي :اور ھجم رپ رمح فسام (اس ںيم ظفل "رپ" وك نزاھيا ڑپ ے  ا)
قِنِي عَ َذاب َ َ
ك :ریت ے ذعات ےس اچب (ظفل "ےس" وك نزاھيا ڑپ ے  ا)

 .3رحف رج ےك دبےنل ےس ینعم دبل اجےت ںيه :ےسيج ڑكلي ےس امرا يا ڑكلي وك امرا ( get, get in, get out,
)get on, get off

اب ،إِلَى بَي ْ ٍ
ت
 .4رحف رج خب امس ےك ساھت ا ےئ وت امس رپ دو رري ےتگل ںيه ،ےسيج فِي كِت َ ٍ
اب ،إِلَى ال ْبَي ْ ِ
ت ،ب ِاهلل ِ ِ ،هلل ِ  ،مِ ْن
اور ارگامس ےك ساھت ال (وه اخص) وه وت ايك رري اتگل ےه ،ےسيج فِي ال ْ ِكت َ ِ
الشي ْ َطا ِن

وكن سا رحف رج اہکن ا يا ےه ،سک اك رتہمج ايك ےه؟ ہي صب رتومجن ںيم وموجد ےه .قسا ن ےس رياده ےس رياده امونس وهےن ىك ركف
ےيجيك ،إن ساء اهلل وكىئ ہلئسم ںيہن وه ا۔
اامسےئ اساره ) :(Demonstrative Pronounsہشريان ںيم يسك زيچ ىك رطف اساره ركےن ےك ےيل ھچک اافلط وهےتںيه
ےسيجاردوںيم"ہي" " ہيصب" "وهصب"

ه َذا

ہي

ه ُؤآلءِ

ہي صب

ذل ِ َ
ك

وه

أُولـ َ
ِئك

وه ص ب

ہي اچر اافلط قسا ن ياك ںيم  902يار ا ےئ ںيه  .ان اچر اافلط وك ےتھجمس وهےئ TPI

ےك درےعی اس رطح رپسٹكي ےيجيك :ه َذا ،ه ُؤآلءِ ےتهك وقب ايك ایلگن اور اچرون اویلگنن
ك ،أ ُ ْو َ
ےس ےچين اتکوبن ىك رطف اساره ےيجيك .ذل ِ َ
ٰلِئك ےتهك وقب ايك ایلگن اور اچرون

اویلگنن ےس  ،رگم هن داںیئ اجنب ىك رطف وج هك هُ َو ،هَمْ اك ےه اور هن ساےنم ىك رطف وج
َْ َ َ
ت ،أنْتُمْ اك ےه هكلب دوونن ےك چیب ںيم اساره ےيجيك5 .ٹنم ىك ہي رپسٹكي ا ت وك
هك  ،أن
 902يار ا ےن واےل اافلط وك اىھچ رطح ياد ركواد ے يگ .إن ساء اهلل!
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق  :7-سيكھيےكیدعااِزسيكھيےكاطريقہ

.1يار يار داع ےيجيك۔

رَ ِ ّ
ب

.2ملق (اور سار ے وسالئ) اك اامعتسل ےيجيك ۔

ال ِذ ْ
ى

ِعلْمًا ﴿﴾114

زِدْن ِ ْى

بِالْقَل َ ِم

عَلمَ

.3سمتقب اك جدہب رےيھك!!!

اَي ُّ ُ
كمْ

عَمَ ًالط٪

ا َ ْح َس ُن

(طه )114 :

(العلق)4 :

(الملك)2 :

سُال :1-اهلل اعتيلي ےن ملع ىك رياديت وايل داعء سک وك اھكسىئ؟
جُاب:

سُال :2-ملع ںيم رياديت ىك داعء ڑپھ رك ےھجم ايك ايك وكيك ركين اچےیہ؟
جُاب:

سُال :3-رحف رج ےك دبےنل ےس ینعم دبل اجےت ںيه،ايك زنال دےيجي۔
جُاب:

سُال:4 -ايك رحف رج اك وجات دباتل راتہ ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق:7-

(سيكھيےكیدعااِزسيكھيےكاطريقہ)

سُال:1-

ےچين دےيئ ےئگ اامسےئ اساره اك اردو ںيم رتہمج ےيجيك:

اامسےئ اساره وك انمصب اامسء ےس وجرےي،اسیج هك زنال دي يئگ ،ايس رطح
دوونناخےنرپےيجيك:

ه ُؤآلءِ

ه َذا

ذل ِ َ
ك

ه ُؤآلءِ

ه َذا
أُولـ َ
ِئك

ذل ِ َ
ك
أُولـ َ
ِئك

سُال :2-رعىباافلطےكےڑك ے يكل يسالنئامررك اتبےيئ،

ه َذا کتاب
ه ُؤآلءِ مسلمون

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

رھپاناكرتہمجےيجيك۔

اِغْفِرْل ِ ْي

اھکیس اور اھكسيا

وَارْ َحمْن ِ ْي

ملق ےس اھکیس

اَلر ْحم ُن عَلمَ الْقُ ْرآنَ

رياده رك ھجم وك ملع ںيم

وَمِن ْ َ
ك

سپ مت صب

وَعَلَي ْ ُ
كمْ

اور ان ںيم ےس
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سبق :8 -سُزۃالععر

غيلبت
قبس ربمن8ےك متخ يك ا ت 44ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  23,151يار ا ےئ ںيه!

تعازف :اسوھچيٹوسرتںيمانسانوكاسخر ےےسےنچباكینعیاسىكاجنتاكافرومالدياايگےه۔
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

وَالْع َ ْ
ص ِر ﴿٪﴾﴾ 1٪
مسق ےه رامےنىك

و ےك دو ینعم ںيه )1( :اور ( )2مسق ےه .عصر :رامهن (اردو ىك زنال :رصع احرض)
جر ،وَ ُّ
الض َحى ،وَالليْل وَالن ْ
 قسا ن ىك يئک وسرںيت مسق ےس رشوع وهيت ںيه ےسيج وَالْفَ ْ
جم ،وَالس َماء ،وريغه ۔
 رامےن ىك مسق  ،اس ےيل هك رامهن وگاه ےه اس يات رپ وج ا ےگ یہک اجر ى ےه ۔

لَف ِ ْى ُخ ْس ٍر ﴿٪﴾﴾ 2٪

اِن

االن ْ َسانَ
ِْ

51

ےب كش

انسان

اسخر ے ںيم (ےه)

65

اِن قسا ن ںيم  1297يار !!!
ا سان زنال :إن اهلل َمَ َع الصاب ِ ِرين
ا ِن ْ َسان ىك عمج ن َاس
اہتبل indeed
ےب كش اهلل ربص ركےن واولن ےك ساھت ےه
رتہمج:کشیب انسان اسخر ے ںيم ےه
لَ

ُخ ْسر

فِي

ںيم

خساره ،اھگيا

 اہين نيت يار ياديك ىك يئگ ےهَ )1( :و :مسق ےه ( )2إن ( )3لَ
 ا ےگ وچيھت ياديك یھب ےه إال ّ ىك وصرت ںيم .ارگ  100طالب ملع ںيم ےس  95ليف وهاجںیئ وت مه ہي ںيہن ںیہک ےگ هك
سار ے اكايمت وهےئگ وساےئ  95ےك! اهلل اعتيٰل ےن خب ہي اہک هك انسان اسخر ے ںيم ےه وت رھپ اس ا نب وك سنیے وهےئ
ںيمہ وپري رطح وكيك ركين اچےیہ هك وه اكخ ركںي وج ںيمہ اچبںیئ۔
666

اِال

ال ِذي ْ َن

ٰامَن ُ ْوا

وساےئ

(اُن ےك) وج

اامين الےئ

ال َ إِله َ إِال اهلل

ص َر َ
اط ال ِذي َن أَنْع َ ْم َ
ِ
ت
عَلَي ْ ِهمْ

امَنُوا اامين الےئ

ںيہن وكىئ وبعمد

وساےئ اهلل ےك راهتس ان ولوگن اك ااعنخ ايك ...

اردو :اامين ،ؤمنم

وَعَ ِملُوا

اور اپهون ےن لمع ےيك

ننك
وكن سا لمع اهلل وبقل ركيا
ےه ننك يا نزا ؟

عَ ِملُوا لمع ےيك

رتہمج :وساےئ ان ولوگن ےك وج اامين الےئ اور اپهون ےن ننك لمع ےيك
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 ا ے اهلل ںيمہ ہتخپ اور حيحص اامين اور حيحص ديقعه اطع فسام ! امہرا اامين وت ےه رگم اسیک ےه؟ دن ںيم اكومن ےك درايمن اهلل انتك
يادر اتہ ےه؟
 ا رخت رپ ،بيغ رپ (اخص رك ساھت رےنه واےل دو فسوتشن اور اطیشن نج ّرپ) ،اامين اسیک ےه؟ دقتري رپ اور اتکت رپ اامين اسیک
ےه؟ اتکت رپ رصف اامين ىك يات ےه يا اس ےس قلعت یھب؟
 قسا ن ںيم اامياينت ىك ليصفت ےه ،اور وه اامين وك وبضمط یھب ركيا ےه ،دحنب یھب دمد ركيت ےه ۔
ل
 ااميناكيفںيہن،اےکسساھتلمعیھباچےیہ .لمعںيمامنر،روره،روكه،اجالق،دوعت،ارميارعملوفويهننعا منوزاكايكاحلےه؟

وَت َ َوا َ
ص ْوا
اور ايك دورس ے وك وتیص ىك
َو

ت َ َوا َ
ص ْوا

اور ايك دورس ے وك وتیص ىك

بِال ْ َح ّ ِق۟ال٪

وَت َ َوا َ
ص ْوا

247

قح ىك
َح ّق  :چس

بِالصب ْ ِر ﴿٪﴾﴾ 3٪

اور ايك دورس ے وك وتیص (نیقلت) ىك
ت َ َدارَ ُسوا  :ايك دورس ے وكڑپاھيا
ت َ َوا َ
ص ْوا  :ايك دورس ے وك وتیص ىك

ربص ىك
َ
صبْر :يانب دقيم ،لقتسم
رسایج ،دےٹ ران

رتہمج :اور اپهون ےن ايك دورس ے وك قح ىك وص ّیب ىك اور ربص ىك وصیّب (نیقلت) ىك
 رصف إامين اليا اور لمع اصحل ركيا اكيف ںيہن ےه هكلب اس ےك ساھت ساھت وتایص ياقحل اور وتایص يالصيش یھب رضوري ےه ہي وصتّر
طلغ ےه هك اهلل اك ويل وه ےه وج يسك ےك ےنيل ںيم ےه هن دےني ںيم .ےنيل دےني ںيم هن وه وت وتایص اك اكخ ےسيك وه ا؟ قسا ن ںيم
ساري ليصفت هك اينناء ےن سک رطح وتایص ياقحل اور وتایص يالصيش ايك ،وگيا رٹگنني ےه اس اكخ ىك ۔
 قح اہکن ےلم  ا؟ قسا ن وسنب ںيم .قسا ن  ى ھجمس ںيم هن ا ےئ وت ےسيك دنه ںيم ےھٹیب  ا؟ اور دورسون وك ايك اتبںیئ ےگ؟ قح
ولعمخ وهاجےئ وت انسان اس رپ لمع رك ے اور قح اك ساھت د ے اور قح اك اكخ ركےن واولن اك یھب۔
 مه خب ےٹیب وك ےتهك ںيه "ميلعت احلص ركو"وت امہر ے ياس وپرا يالن وهيا ےه هك اوكسل اجو ،اےکس دعب اك ج وريغه .ايك امہر ے ياس
وتایص ياقحل اك ااسي يليصفت يالن ےه؟
 اہين عمج اك ہغیص ا يا ےه هك 'وه ولگ وج ہي اكخ ركںي' ہي ںيمہ اامتجتيع اك وصتّر داتي ےه ،اسالخ ںيم ميٹ ورك اچےیہ ،اےليك ےس
وتایص اك اكخ ؤمرث ںيہن وه ا ۔
 ارفنادي دصقمايك وه؟ اصالح اور دوعت وه  ،اامتجيع دصقمايك وه ؟ دوعت ايل اهلل ،اهشدت يلع النّاس ،اعالےئ کلمنه اهلل۔
 ايك امه وصرت وتایص ياقحل ىك :اےنپ سايھت وك نچ ےيجيل اور لسلسم اس کالس ےك ےيل (ايك دورس ے وك) ياد دالےيئ ،تمه
نزاھ نیے ،ربص ىك فضنلب اتبےيئ۔
 ربص ىك نيت ںيمسق :یکین رپ ربص ركيا ،گناوهن ےس ےنچب رپ ربص ركيا ،زشكالت اك ساانم ركےن رپ ربص ركيا۔

گرامر :ذگهتش اابسق ںيم مه ےن رحف رج ےك قلعتم ڑپاھ ،اس قبس ںيم مه لعف ےك قلعتم ڑپ ،ےگ .لعف وه ہملک ےه سج ےس
يسك اكخ اك ركيا يا وهيا طاہش وه  .زن ًال فَت َ َح (اس ےن وھكال)' ذَهَبَ (وه ايگ)' ي َ ْش َر ُ
ب (وه اتیپ ےه يا ےئپ  ا) وريغه ۔
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رعىب ريان ںيم رقتابيً امتخ املکت (امس وهن يا لعف) نيت رحوف ےس ےتنب ںيه  .ےسيج  :ف ع ل  ،ن ص ر  ،ض ر ب وريغه
رعىب ريان ںيم اينبدي وطر رپ دو رامےن وهےت ںيه .اميض اور اضمرع  .اس قبس ںيم مه لعف اميض (وج اكخ وه اكچ) ےك دےي ےئگ ھچ
وغيصن ىك  TPIےك درهعي رپسٹكي ركںي ےگ .ہي رطہقي دلي ںيم ديا اج راه ےه ۔
 خب ا ت فَعَل َ (اس ےن ايك) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس داںیئ اجنب اساره ركںي ،وگيا "وه صخش" ا ت ىك داںیئ
اجنباھٹیبوهاےه .رھپخبا ت فَعَلُوا (اوھننےنايك) ںیہکوتدیسےھاهھتىكاچروناویلگننےسداںیئاجنباسارهركںي۔
 خب ا ت فَعَل ْ َ
ت (ا ت ےن ايك) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس ساےنم ىك اجنب ےھٹیب وهےئ صخش ىك رطف اساره
ركںي .رھپ خب ا ت فَعَلْتُمْ (ا ت صب ےن ايك) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك اچرون اویلگنن ےس ساےنم اساره ركںي .ارگ کالس
لچ ر ى وه وت ااتسد طالب ملع ىك رطف اور طالب ملع ااتسد ىك رطف اساره رك ے ۔
 خب ا ت فَعَل ْ ُ
ت (ںيم ےن ايك) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك دهشت ىك ایلگن ےس وخد ىك اجنب اساره ركںي .رھپ خب ا ت فَعَلْنَا (مه
ےن ايك) ںیہک وت دیسےھ اهھت ىك اچرون اویلگنن ےس وخد ىك اجنب اساره ركںي۔
ضي  Past Tenseلعف اميض ےك وغيصن ےك  fontsوك  italicsئان ديا ايگ ےه – اكخ وهايگ
 No. Personفِعْل مَا ِ
اس ےيلاس ےك اافلط اکھج دےئ ےئگ
َ sr.ف َ
َ
اس ےن ايك
ل
ع
لعف اميض (اغنب ،احرض ،يا ملکتم كنلے وادح ،ذُن ّني ،عمج) ےك  ےغی اينپ فلتخم
3rd
ُ
َ
َ
 pl.فعلوا ان صب ےن ايك احوتلن ںيم اےنپ ا رخي رحوف وك دبےتل رےته ںيه -ان رحوف ىك دبتيلي ےس
sr.
2nd
pl.
sr.
1st

dl.,
pl.

َف َع ْل َت
َف َع ْل ُت ْم
َف َع ْل ُت
َف َع ْل َنا

ا ت ےن ايك
ا ت صب ےن ايك
ںيم ےن ايك
مه ےن ايك

ت تُمْ ُ
 وْا َت نَا

.

ہي ہتپ اتلچ ےه هك ہي لعف وادح ےه يا عمج ،احرض ےه يا ملکتم وريغه -ايس يات وك
ن
ا ساين ےس دنه سنن ركاےن ےك ےيلوصتريون ےس ئاھجمےن ىك وكيك ىك
يئگ ےه – ارگ ا ت يسك رود رپ ڑھک ے وهن وت ا وکپ اجےن وايل اكر ،رٹك ،يا
پج
خیب اك رصف ھال ہصح رظن ا يا ےه -ےلھچپ ہصح وك دھکی رك ا ت ههك سویے ںيه
هك ہي وكیسن زيچ يھت وج یلچ گئ -ارگ ا ت رن و ے رپ ڑھک ے وه ے وهن وت
پج
ارےت وه ۓ (وج جال ايگ يا وگيا اميض وهايگ) وهاىئ اهجر اك رصف ھال ہصح رظن
ت ،تُمُْ ،
ا ےئ  ا سج ىك دخ رپ ہي دبتايلين ( ،-واَ ،
ت ،نَا) اتبىئ يئگ ںيه-
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ايك اور زنال ےس یھب ا ت اس وك ياد رھك سویے ںيه .فسص ےيجيك يسك ےن لھپ واےل درخب اگلےن اك اكخ ايك .ات وه درخب (وج
ااكس لعف ےه )،وخت اواچن وه اكچ ےه ركےن واال درخب ےك ساےئ ںيم ےچين ڑھکا ےه .وت ےلهپ نزي زيچ رظن ا ےئ يگ (ف َع َل َ) اور دعب ںيم
وه سج ےن ايك  ،اس اك درك .يئک ولگ ركںي وت ےلهپ ان اك اكخ (ف َع َل َ) اور دعب ںيم ان ىك نساين "وا" ینعی فَعَلُوا .ايس رطح ارگ ا ت ےن

َ
ت اك " َ
ت" ینعی فَعَل ْ َ
ت  ،ےلهپ فعل اور اس ےك دعب اَن ْ َ
ہي اكخ ايك وت فَعَل ْ َ
ت  .ا ت صب ركںي وت ےلهپ فعل اور اس ےك دعب أنْتُم اك
"تُم" ،ینعی فَعَلْتُم .ايس رطح ارگ ںيم ےن ايك وت ےلهپ ف َع َل َاور دعب ںيم ُ
ت ینعی فَعَل ْ ُ
ت .اور ا رخي ںيم "مه ےن ايك" اك فعل اور
ن َ ْح ُن اك نون ،ینعی فَعَلْنَا۔
ارگ يات ىك يفن ركين وه (زن ًال ںيم ےن ںيہن ايك ،مه ےن ںيہن ايك... ،مَا  :ںيہن ) وت مه ںیہک ےگ :مَا فَعَلَ ،مَا فَعَلُوا ،مَا
ت ،مَا فَعَلْت ُمْ ،مَا فَعَل ْ ُ
فَعَل ْ َ
ت ،مَا فَعَلْنَا۔

44

www.understandquran.com

سبق :8 -سُزۃالععر

وَالْع َ ْ
ص ِر ﴿٪﴾﴾ 1٪
اِال

ْاالِن ْ َسانَ

اِن
ال ِذي ْ َن

وَت َ َوا َ
ص ْوا

ٰامَن ُ ْوا

بِال ْ َح ّ ِق۟ال٪

وَعَ ِملُوا
وَت َ َوا َ
ص ْوا

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

لَف ِ ْى ُخ ْس ٍر ﴿٪﴾﴾ 2٪
الصلِح ِ
ت

بِالصب ْ ِر ﴿٪﴾﴾ 3٪

سُال :1-رامےن ىك مسق ايك اتب يت ےه؟
جُاب:

سُال :2-اجنت ىك رشاطئ ايك ںيه؟
جُاب:

سُال :3-قح اہک ن رپ ےلم  ا؟
جُاب:

سُال :4 -ربص ىك ینتک ںيمسق ںيه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق( :8-سُزۃالععر)

لك
سُال:1-لعف اميض ےك اخےن ںيم فَعَل َ ےك ھچ  ےغی نيت يار ھیے ،رھپ اس اك رتہمج ےيجيك۔
Person

دعد Number

3rd
اغنب

وادح sr.

لعف اميض

عمج pl.
وادح sr.

2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د

لعف اميض

لعف اميض

رتہمج

عمج pl.
وادح sr.
ذنني dl.

عمج pl.

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،
رھپاناكرتہمجےيجيك۔

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

مَ ْن فَعَل َ َ
هذا

ںيم ےن ہي ايك

وَفَعَل ْ َ
ت

اسخر ے ںيم

مِ ْن رَب ّ َ
ِك

اامين الےئ اور لمع ےيك

ف ِ ْي دِيْن ِ ِهمْ

ا ت اك دني اور ريما دني

اِل رَب ّ َ
ِك

ريما ياخ اور ا ت اك ياخ
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غيلبت
قبس ربمن9ےك متخ يك ا ت 59ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  26,410يار ا ےئ ںيه!

سبق :9 -سُزۃاليعر

زسل
تعازف :رضحت دبع اهلل نب ع ّناس ريض اهلل عنه ےس روانب ےه هك ہي قسا ن ديجم ىك ا رخي وسرت ےه ( ُ د ،نساىئ) .ینعی اس ےك
ذك
دعب وكىئ م ّ وسرت روسل اهلل ﷺ رپ يارل ںيہن وهىئ۔
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

اِذَا

َجٓاء َ

نَ ْ
ص ُر اهلل ِ

خب

ا اجےئ

اﷲ ىك

454

إِذ ْ  ،إِذَا  :خب

دمد

َجاء َ :ا يا إِذَا َجاء َ  :خب ا ےئ

وَالْفَت ْ ُح ﴿٪﴾﴾ 1٪
اور حتف

َو

نَ ْ
صر  :دمد ،رصنت

ال ْفَت ْ ُح

خیب ،اكايمىب اور وھكانل

إذا ےك دعب اميض ا ےئ وت وه اضمرع وهاجيا ےه
رتہمج  :خب اﷲ ىك دمد ا اجےئ اور حتف (وهاجےئ)
 رصنت ےس رماد قح اك ہبلغ وهيا ےه اور حتف ےس رماد حتف ذ ّكه ےه .نص ُرالل اہک ايگ ینعی رصف اهلل  ى ىك دمد ےس اكخ وهيا ےه .خب
ومنينم اهلل ىك راه ںيم اانپ صب ھچک وار دےتي ںيه نب اهلل ىك دمد یھب ارت ا يت ےه۔
اور

 داع :ا ے اهلل ںيمہ یھب رصنت اور حتف بیصن رك۔
 ااستحت ےيجيك هك مه ےن دني ىك رصنت ےك ےيل ايك ايك ےه؟ یبن یلص اهلل ہیلع وملس ےن وت اينپ ردنيگ اگل دي ،نب  23سال ےك دعب
ہي ا يات يارل وهںیئ!!!
 ا ح ،اس هتفه  ،اس باقخ رپ ايك ركاتكس وهن؟اس اك ارفنادي اور اامتجيع يالن ئانےيئ ياهك رصنت وحتف بیصن وه  .دني ےك اكخ ےك ےيل
وقب ،هسيپ ،اور صالخیب اگلےيئ۔

َورَاَي ْ َ
ت

الن َ
اس

ي َ ْد ُخل ُ ْونَ

ف ِ ْى دِي ْ ِن اهلل ِ

اَف ْ َوا ًجا ﴿٪﴾﴾ 2٪

اور ا ت دںیھکی

ولگ

دالخ وه رےهںيه

اﷲ ےك دني ںيم

وفح در وفح

اور ا ت دںیھکی

إِن ْ َسان ىك عمج
نَاس

دُ ُخول :ادنر ا يا
ُخ ُروج :ياہش اجيا

َو

َ
رَأيْت

اور ا ت دںیھکی

242

ف ِ ْى

دِي ْ ِن

اهلل ِ

ںيم

دني

اﷲ ےك

َ
فَوْج ىك عمج أف ْ َواج

دني  :ردنيگ زگارےن اك رطہقي

رتہمج  :اور ا ت ﷺ دںیھکی ولگ دالخ وه رےه ںيه اﷲ ےك دني ںيم وفح در وفح
 دني ےك دو ینعم ںيه )1( :دبہل اور ( )2ردنيگ زگارےن اك رطہقي يا اظنخ
 حتف ورصنت اك ايك ہجيتن اتبيا ايگ؟ ولوگن اك دني ںيم داهلخ .ايك مه ايس تين ےس حتف اچےته ںيه هك ولوگن ىك دهانب ےك ےيل راےتس
ںيلھك؟ ايك مه وموجده احالت ںيم ولوگن ىك دهانب كنلیے دوعت اور اصالح اك اكخ ركرےه ںيه؟
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ف َ َسبِّ ْح

ب ِ َحمْ ِد

رَب ِّ َ
ك

وَا ْستَغْفِرْهُؕيبن٪

سپ ياىك ايبن ركںي

رعتفي ےك ساھت

اےنپ رت ىك

اور اس ےس ششخب بلط ركںي

َف

َسبِّ ْح

ِب

َحمْ ِد

سپ

ياىك ايبن ےيجيك

ساھت

رعتفي ےك

تسبيح  :اقنصئ ىك يفن

رَ ِ ّ
ب

َك

َو

رت ىك ا ت ےك اور
اےنپ رت ىك

دمح  :وخویبن اك ايبن

ا ِ ْستَغْف ِ ْر

هُ

ششخب بلط ےيجيك

اس ےس

اردو اافلط :اافغتسر ،رفغمت ،وفغر  ،وفغمر

رتہمج  :سپ اےنپ رت ىك رعتفي ےك ساھت ياىك ايبن ركںي اور اس ےس ششخب بلط ركںي
 احبسن اهلل ینعی اهلل ياك ےه ،امتخ ویعت ےس ياك ےه .ینعی اس ںيم وكىئ صقن ںيہن ،زمكوري ںيہن.اس وك يسك ىك دمد ىك
رضورت ںيہن ،اور وه يسك ےك دياو ںيم ںيہن .اس اك هن اٹيب ےه هن وه يسك ىك اوالد .وه اكنال ےه دات ںيم ،افصت ںيم ،وقحق
ںيم اور اایتخرات ںيم۔
 ارگ مه احبسن اهلل ےتهك ںيه وت اس اك بلطم ہي یھب ےه سج احل ںيم اس ےن مه وك راھك ےه ینعی وج یھب ردنيگ ےك اناحتن اك رپا 
ںيمہ ذال ےه ،وه يالکل حيحص ےه .ںيمہ اهلل ےس وكىئ اكشنب ںيہن وهين اچےیہ .رصف ہي داع ركےت ران اچےیہ هك اهلل امہري
ردنيگ ىك ا راموشئن وك ا سان رك ے ۔
 ارگ اهلل ےس اكشنب (احبسن اهلل ىك يفن) وه وت یچس رعتفي وركش (دمح) وه  ى ںيہن اتكس .اس ےيل اکيش دمح اك ہملک حيبست ےك دعب ا يا
ےه ،اسیج هك اہين رپ ےه۔
 امہري حيبست اور امہري دمح دوونن ياصق ںيه ،اس رپ یھب اافغتسر وهيا اچےیہ .ںيمہ خب یھب وكىئ ننك اكخ ىك وتقيف ےلم وت حيبست ،دمح
اور اافغتسر ركيا اچےیہ۔

ََكنَ تَوابًا ﴿٪﴾﴾ 3٪

اِنه

اِن

ےبكش وه
ه

وه
ےبكش
إِن ےك ینعم ياد رےنھك إِن اهلل َ مَ َع
الصاب ِرين

ََكنَ
ےه

ََكنَ  :اھت

نزا وتہب وبقل ركےن واالےه

تَوابًا

نزا وتہب وبقل ركےن واال
اهلل ےك ےيل اہين ََكنَ اك بلطم  :ےه

تَ َ
اب  :ٹاپ تَائِب :ںےنپ واال
رتہمج  :کشیب وه نزا وتہب وبقل ركےن واال ےه

تَواب :يار يار ںےنپ واال

 ہي ميظع ااشلن وخري ےه مه اگہنگرون ےك ےيل .اهلل ىك رحمب ےس يھبك یھب ہشزگ امويس ںيہن وهيا اچےیہ .یچس وتہب ےيجيك (ینعی
گناه اك اارتاف ،اس رپ رشدنميگ اور دوياره هن ركےن اك اكپ اراده ركيا) اور وبقتيل رپ نيقي رےيھك۔
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ك
 زنال :ارگ ںيم تہب وھباك وهن اور وكىئ ےہك هك ںيم ڑكنيسون وك اھكيا ھاليا وهن وت ايك ںيم وفري ںيہن وپوھچن  ا هك نزاےئ
رہمياين ےھجم یھب اھكياد ے دےيجي! اہين وتہب ىك وبقتيل اك درك ےه وت وفري وتہب ےيجيك!
گرامر :لعف اضمرع ںيم احل اور لبقتسم دوونن رامےن سالم وهےت ںيه۔
اس قبس ںيم مه لعف اضمرع ےك دےي ےئگ ھچ وغيصن ىك  TPIےك درهعي رپسٹكي ركںي ےگ۔
No. Perso
n
sr.

يَفْعَل ُ

pl.

يَفْعَلُونَ

sr.

تَفْعَل ُ

3rd

2nd

pl.

sr.
1st
dl.,
pl.

ضارِع
فِ ْعل ُم َ
Imperfect
tense

وه ركيا ےه

لعف اضمرع ىك  TPIےك ساھت رپسٹكي ےيجيك اسیج ا ت ےن لعف اميض ےك
وقب ايك اھت .اہتبل ہي فسق وحلمط راھك اجےئ هك لعف اضمرع ىك رپسٹكي ركےت

وه ركےت ںيه

وقب اهھت ےك اسار ے ا ھكن ىك حطس رپ وهن اور ا وار اویچن وه( .لعف اميض ىك
رپسٹكي ركےت وقب اهھت ےك اسار ے سنیے ىك حطس رپ وهن اور ا وار دیمیھ

وه ركںي ےگ

وه)۔

وه رك ے  ا

ا ت ركےت ںيه
ا ت ركںي ےگ

لعف اميض ےك ےکھج وهےئ  fontsےك نز جالف لعف اضمرع ےك وغيصن

وكدیساھ ( )uprightراھكايگےه،وگياہياكخوهراهےهياوهےنواالےه۔
لعفاضمرعےكوغيصنىكاختیص :لعفاميضےكنزجالفلعفاضمرعےك

َ ْ ُ َ ات صب ركےت ںيه
تفع َ
ون
ل
وغيصنںيمامهدبتيليساےنمےك اافلطںيموهيتےه(وساےئااتتخيماملکت –
ص
ا ت ب ركںي ےگ

أَفْعَل ُ

نَفْعَل ُ

ںيم ركيا وهن
ںيم ركون  ا
مه ركےت ںيه

ون-- ،ان-- ،ني ےك) -ان دبتيلیون (ي ،ت ،ا ،ن) وك ارتےت وهےئ (وگيا

احرض يا لبقتسم) اهجر ىك ونك رپ اتبيا ايگ ےه -ہي دوونن وصتريںي ےئن ےنھكيس
واولن ےك دنه ںيم اس يات وك ناھٹےن ےك ےيل داھكىئ يئگ ںيه هك لعف اميض
ےكوغيصنىكدخدبیتلریتہےهاورلعفاضمرعےكوغيصناكزنه-

مه ركںي ےگ

ت أ َ نَ
ي َ
َ
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لعف اضمرع وك ياد رےنھك ےك ےيل ايك اور رطہقي یھب ياد راھك اجاتكس ےه .اس ےك ےيل ايك صخش يارس وك اےنپ دنه ںيم اےنپ
داںیئ اجنب ناھٹےيئ وج ايك اھنن سا وپدا اگل راه ےه( .ياد رےيھك لعف اميض ےك ےيل مه ےن درخب اامعتسل ايك اھت ،وچهکن واهن اكخ وهاكچ
ْ
اھت) .وھچےٹ ےس وپد ے ےك باق ےل ںيم يارس وت وخت نزا رظن ا ےئ  ا .اس ےيل يارس ىك ياء وك ياد رےيھك ینعی يارس يَفعَل ُ .يئک يارس خب
ْ ُ
ايك ہگج اكخ ركںي وتا وارںي ا ںیئ يگ . .وون ،وون ىك! اس ےيل اس ےك ےيل ہغیص وه ا :يَفعَلون۔
ايس رطح ساےنم وتقيف اصخب وك رےيھك وج اكخ رك رےه ںيه ینعی ایھب وپدا اگل رےه ںيه .وتقيف ےك وپد ے ےك ساےنم وتقيف نزا
َْ ُ
َْ
رظنا ےئ  ا ،اس ےيل وتقيف ےك ياء ےس تفعَل ُ  .يئک وتقيف وهن وت تفعَلون۔
َ
ںيم ايا وهن ،اس ےيل أنا ےك أ ےس أفْعَل ُ ،اور ن َ ْح ُن ےك ونن ےس نَفْعَل ُ .ياد رےيھك هك ہي نفعلون ںيہن ،ونن ےلهپ  ى ا اكچ ےه .
ہي رصف نَفْعَل ُےه۔
َ
ارگ يات ىك يفن ركين وه وت مه ںیہک ےگ :ال َ يَفْعَل ،ال َ يَفْعَلُونَ ،ال َ تَفْعَل ،ال َ ت َفْعَلُونَ ،ال َ أفعَلُ ،ال َ نَفْعَل ُ .يھبك يھبك مَا
اك ظفل یھب اامعتسل ايك اجيا ےه۔
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سبق :9-سُزۃاليعر

اِذَا

َورَاَي ْ َ
ت

نَ ْ
ص ُر

َجٓاء َ
الن َ
اس

ف َ َسبِّ ْح

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

اهلل ِ

ي َ ْد ُخل ُ ْونَ

ف ِ ْى دِي ْ ِن اهلل ِ

ب ِ َحمْ ِد

رَب ِّ َ
ك

وَالْفَت ْ ُح ﴿٪﴾﴾ 1٪

اَف ْ َوا ًجا ﴿٪﴾﴾ 2٪
وَا ْستَغْفِرْهُؕيبن٪

ََكنَ تَوابًا ﴿٪﴾﴾ 3٪

اِنه
سُال :1-وسره رصن بک يارل وهىئ؟
جُاب:

سُال :2-حيبست اور دمح ںيم ايك فسق ےه؟
جُاب:

سُال :3-رصنت اك ايك بلطم ےه اور حتف ےس رماد وكن يس حتف ےه؟
جُاب:

سُال :4 -وسره رصن ےس مه وك ايك قبس اتلم ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق :9-سُزۃاليعر

لك
سُال:1-لعف اضمرع ےك اخےن ںيم يَفْعَل ُ ےك ھچ  ےغی نيت يار ھیے ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك:
Person

دعد Number

3rd
اغنب

وادح sr.

لعف اضمرع

عمج pl.
وادح sr.

2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د

لعف اضمرع

لعف اضمرع

رتہمج

عمج pl.
وادح sr.
ذنني dl.

عمج pl.

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،
رھپاناكرتہمجےيجيك۔

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

مَ ْن يَفْعَل ُ ذل ِ َ
ك

اس ےن ايك اور ںيم ےن ايك

إ ِن اهلل َ يَفْعَل ُ

اپهون ےن ايك اورا ت ےن ايك

اِلَى ي َ ْوم ِ ِّ
الدي ْ ِن

وه ركراه ےه اور ںيم ركراه وهن

مَ َع کِتَاب ِهَا

اور مه ركرےه ںيه

وَعَلَى اهلل ِ

ںيم ہي ركراه وهن

52

www.understandquran.com

ا
سبق :10 -سُزۃ االخالص

غيلبت
قبس ربمن10ےك متخ يك ا ت 61ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  26,842يار ا ےئ ںيه!

تعازف  :ہي تہب وھچيٹ رگم تہب امه وسرت ےه  .امنر ںيم اس وك رصف اس تين ےس زب ڑپےیھ هك ہي وھچيٹ وسرت ےه هكلب اس
ىك اتيمه وك ساےنم رےتھک وهےئ ڑپےیھ:
(.)1ہي وسره ايكاہتىئقسا نےكنزانزےه)2(،مهوكسکىكابعدتركيناچےیہياوبعمدوكنوهاتكسےه،ااكس رتہبنيوجاتےه) 3(،اس
وسرتوكا رخيدووسروتنےكساھتہشفسصامنرےكدعبايكياراوررغمتاوررجفدعبنيتيارڑپانھروسلاهللﷺ ىكسنبےه۔
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قُل ْ

هُ َو

اهلل ُ

ههك دےيجي

وه

اﷲ

قُل ْ  :قسا ن ںيم ڑكنيسون يار ا يا ےه

ا َ َح ٌد ﴿٪﴾﴾ 1٪
85

ايك ےه

َ
أ َح ٌد  :ايك ،اكنال

رتہمج  :كهدےيجي :وه اﷲ ايك ےه
 اهلل ىك دات ںيم وكىئ رشيك ںيہن ،اس ىك يسك ےس رهتش داري ںيہن.
 اهلل ىك افصت ںيم وكىئ رشيك ںيہن  ،زن ًال وكىئ بيغ وك ںيہن اجاتن ،وكىئ اس ےك اسیج نس ںيہن اتكس ،دھکی ںيہن اتكس ،دمد ںيہن
ركاتكس ،وريغه۔

 اهلل ےك وقحق ںيم وكىئ رشيك ںيہن  ،زن ًال ايس ىك ابعدت وه ،ايس ےك ساےنم رس ےکھج ،وريغه۔
 اهللےكاایتخراتںيموكىئرشيكںيہن،زن ًالايساكاقوننےلچ,ايساكاایتخرےههكوهاقوننئانےئجاللورحاخاكاوراجنزاوريااجنزاك۔
 داع :ا ے اهلل ےھجم رصف ریتي ابعدت ىك وتقيف د ے۔
َ
 ااستحت :ینتک يار سفن ىك يات امين (أ َف َ َرأ َي ْ َ
ت مَ ِن ات َخ َذ إ ِٰل َهه هَ َواه) ینتک يار اطیشن ىك امين (أال ت َع ْب ُ ُدوْا الشي ْ َطانَ)
ويكن امين؟ رخات دوصب ،رخات زيچںي (ارٹننب ،يٹ وي) . . . ،؟ وت رھپ ان رخاویبن وك اكنےنل اك يالن وه اور ان ىك ہگج ويكن
وك ركےن اك اامتهخ وه۔
 لق :ینعی غيلبت ےيجيك (ںيمہ یھب غيلبت ركيا ےه ،تمكح ےس ،رتہبني ادنار ےس ركيا ےه اسیج هك دمحم ﷺ ےن ايك)۔

اَلل ُ

الصمَ ُد ﴿٪﴾﴾ 2٪

اﷲ

ےب اينر

اهلل اك دايت ياخ اهلل ےه ،يایق صب اس ےك افصت واےل ياخ ںيه،
ُ
َ
الصمد  :ےب اينر صب اس ےك اتحمح ںيه اور وه يسك اك اتحمح ںيہن
ےسيج الرّحيم ،الكريم.

رتہمج :اﷲ ےب اينر ےه
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 وصتّرےيجيك هك اس وقب ركورون انسان اور ےب امشر ولخماقت ايس ےك ركخ ےس ردنه ںيه اور ايس ےس كيھب اميگ رےه ںيه.اس
رطح اهلل ىك تمظع وك دنه ںيم رےتھک وهےئ اس ا نب وك ڑپےیھ۔
 ہي داع یھب رك سویے ںيه هك ا ے اهلل  ،وت ريمي رضوروتن وك وپرا ركيا راه ےه ،ا ےگ یھب رك ! ا ے اهلل ےھجم وت رصف اانپ اتحمح ئان ،يسك
اك اتحمح هن رھك ۔

لَمْ يَلِ ْد۟ال٪

وَلَمْ ي ُ ْول َ ْد ﴿٪﴾﴾ 3٪

هن اس ےن (يسك وك) انج

اور هن وه انج ايگ

347

لَمْ

يَلِ ْد

ںيہن

اس ےن انج

َو

هن  ى

اور
يُولَد  :وه انج ايگ )(passive voice

يَلِد  :اس ےن انج )(active voice
لَمْ  Did not:ل َ ْن Will not :

لَمْ

يُولَد
وه انج ايگ

امده ےس ےلكن اافلط :وادل ،وادله ،وادلني،اوالد ،والدت
ايس ّ

رتہمج  :هن اس ےن (يسك وك )انج اور هن وه انج ايگ (هن اس ىك وكىئ اوالد ےه اور هن وه يسك ىك اوالد)
 اس ا نب وك ڑپ ےھ وهےئ اس اغيپخ وك  150ركور اسيعویئن يك اچنهپےن ىك دهم داري وك وسحمس ےيجيك وج ہي طلغ ديقعه رےتھک ںيه
هك عنس يي ہیلع السالخ اهلل ےك ےٹیب ںيه۔
 اوالد سک ےيل؟ انسان كھت اجيا ےه يا اكنالنپ وسحمس ركيا ےه وت ےچب اس وك پهالےت ںيه .انسان وبراھ وهاجيا ےه وت ےچب اس اك اهسرا
وهےت ںيه .انسان رماجيا ےه وت اوالد اس اك ورهث اور اس اك اكخ وياخ اجري ريتھك ےه .اهلل اعتيٰل ان ساري زمكوروين ےس ياك ےه.
وه ہشیمہ ےس ےه اور ہشیمہ رےه  ا ،اس ےيل اس وك اوالد ىك ايك رضورت؟

وَلَمْ ي َ ُ
ك ْن

له

كُفُ ًوا

85

اورںيہن ےه

اس اك

رسمہ

وكىئ

َو

لَمْ

اور

ںيہن

يَ ُ
كن

ل

ےه

اك  ،ےكےيل

ا َ َح ٌد ﴿٪﴾﴾ 4٪

َ
ه
قُل ْ هُ َو الل ُ أ َح ٌد ايك (رصف اهلل ےك ےيل)
ُ
ُ
كفو  :رسمہ،
َ
وَلَمْ ي َ ُكن له ،كُفُ ًوا أ َح ٌد وكىئ (یفنم ونعمن
وه ،اس نزانزي اك
ںيم)

رتہمج :اور اس اك وكىئ رسمہںيہن ےه
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وسره اال جالص ےك اابسق:
ايك احصىب امنر ىك ہش رتعك ںيم وسره االجالص ڑپ ےھ رھپ وكىئ اور وسرت  .روسل اهلل ﷺےن ان ےس وسال ايك هك وه ااسي ويكن
ركےت ںيه وت اپهون ےن اہک" :ےھجم اس ےس تہب تبحم ےه" روسل اهلل ﷺےن فساميا هك " اس وسرت ےس اہمتري تبحم
ےنںیہمت خیب ںيم دالخ ركديا"
محبت سے باز باز پسھيے :زنال :ہش انسان اےنپ ان رهتش دارون اك وجاخص سان ےك وهن يسك اہبےن رضور درك
رك ے  ا ،اور وه یھب وخیش ےس  .اهلل وت ريما اخقل ،رارق ،رت ،اور صب ےس نزھ رك نسحم ےه ،وه مه ےس  70اموون ےس رياده تبحم

ركيا ےه !!! .رھپ ويكن هن مه اس اك درك يار يار ركںي  .امہرا رت وت ااسي ےه هك اس ےك اسیج اخقل ،احمک ،وبعمد ،دقرت واال ،تبحم
واال ،اعمف ركےن واال ،اور سار ے رتہبني اكخ ركےن واال وكىئ ںيہن! هن اھت ،هن ےه ،اور هن وه ا .وكيك ےيجيك هك ڑپ ےھ وقب دل تبحم
پ
اور تمظع ےس رھبا رےه .اس ےك ساھت وتديح ےك اغيپخ وك ھنالےن ےك يالن یھب ئانےيئ۔
گرامر  :ارم و يهن ىك  TPIےك ساھت رپسٹكي ےيجيك .ہي رطہقي یھب ےچين  لبي ںيم ديا ايگ ےه۔
َ
أمْر  Imperativeنَهْي   Prohibitiveاِفْعَل ْ ےتهك وقب دهشت ىك ایلگن ےس ساےنم ىك اجنب اس رطح (اه ھت وك وھترا اورپ

اِفْعَل ْ

رك

ال َ تَفْعَل ْ

زب رك

اِفْعَلُوا

ركو

ال َ تَفْعَلُوا

زب ركو



ےس ےچين ىك رطف الےت وهےئ) اساره ركںي وگيا ا ت ساےنم واےل وك  مک
د ےرےهوهن .اِفعَلُواےكےئليهياسارهاچروناویلگننےسايكاجےئ۔
ال َ تَفْعَل ْ ےتهك وقب دهشت ىك ایلگن ےس ساےنم ىك اجنب اس رطح (اه ھت وك ياںیئ
ےس داںیئ اجنب الےت وهےئ) اساره ركںي وگيا ا ت ساےنم واےل وك عنم رك
رےهوهن .ال َ تَفعَلُوا ےكےئليهياسارهاچروناویلگننےسايكاجےئ۔

يك
خب لعف ےك ساھت امضنز ا ےت ںيه وت وعفمل ہب ) (objectsنب اجےت ںيه .ايك لعف ےك ساھت زنال د ھیے:
َ
Number Person
ضمَائِر مُت ِ
َخ َل َق  ... +اس (اهلل) ےن ديپا ايك
صلَة (لعف ےك ساھت)
3rd

sr.

ـه
ـهُمْ
ــ َ
ك
ُ
ـكمْ

ا ت صب وك

sr.

ن ِي

ھجم وك

dl.,
pl.

ــنَا

مه وك

pl.
sr.

2nd

1st

pl.

اس وك
ان وك
ا ت وك
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َخلَقَـه
َخلَقَـهُمْ
َخلَقَــ َ
ك
َخلَقَ ُ
ـكمْ
َخلَقَن ِي
َخلَقَــنَا

ديپا ايك اس وك
ديپا ايك ان وك
ديپا ايك ا ت وك
ديپا ايك ا ت صب وك
ديپا ايك ھجم وك
ديپا ايك مه وك
www.understandquran.com

سبق :10-سُزۃ اإلخالص

قُل ْ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

هُ َو

ا َ َح ٌد ﴿٪﴾﴾ 1٪

اهلل ُ

الصمَ ُد ﴿٪﴾﴾ 2٪

اَلل ُ

وَلَمْ ي ُ ْول َ ْد ﴿٪﴾﴾ 3٪

لَمْ يَلِ ْد۟ال٪
وَلَمْ ي َ ُ
ك ْن

كُفُ ًوا

له

ا َ َح ٌد ﴿٪﴾﴾ 4٪

سُال :1-وسره اجالص ىك فضنلب ايبن ےيجيك؟
جُاب:

سُال :2-اهلل اعتيلي ےك يار ے ںيم اچر ياںيت اتبےيئ وج اس وسرت ںيم ا ىئ ںيه؟
جُاب:

سُال :3-وسره اجالص ےس تبحم سک رطح ديپا ىك اجيتكس ےه؟
جُاب:

سُال :4 -احصىب اك واهعق ايبن ےيجيك نج وك وسره اجالص ےس تبحم يھت۔
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق( :10-سُزۃ اإلخالص)

سُال:1-امضنز وك فلتخم ااعفل ےس وجرےيئ،رھپ اس اك رتہمج ےيجيك،ےسيج ايك زنال دي يئگ ےه:
َخل َ َق
امضنز
Person
دعد Number

ـه ـه

وادح sr.

3rd
اغنب

عمج pl.
وادح sr.

2nd
احرض

ـهُمْ ـ ِهم
ــ َ
ك
ن ِي

وادح sr.
ذنني dl.

ديپاايكاس وكdس

ُ
ـكمْ

عمج pl.

1st
ز یك ل ّ
د

َخلَقَـه

رتہمج

ــنَا

عمج pl.

لك
لعف ارم اور لعف يهن ےك  ےغی دو يار ھیےاور رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔
امر ونهي

ال َ تَفْعَل ْ
اِفْعَلُوا

امر ونهي

امر ونهي

رتہمج

ال َ تَفْعَلُوا
اِفْعَل ْ
سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ ،رھپ

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

اناكرتہمجےيجيك۔

ف َ َخل َ َق
َالتَفْعَل ْ َ
هذا
فَعَلَه ُ

اس ےن ديپا ايك ھجم وك
وه ںيہن ركيا
اور ںيہن ايك مه ےن

وَافْعَلُواالْ َخي ْ َر
وَمَافَعَلْتُه ُ

سپ زب رك ہي
سج ےن ديپا ايك مت وك
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غيلبت
قبس ربمن11ےك متخ يك ا ت 64ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  29,131يار ا ےئ ںيه!

سبق :11 -سُزۃ الفلق
تعازف  :وسره الفلق اور وسره اانلس وك مُع َ ّوِذ َت َي ْن (انپه امےنگن وايل دو وسرںيت) اہک اجيا ےه .ہش امنر ےكدعب وسره االجالص اور
زعودينن وك ايك دہعف اور رجف اور رغمت ےك دعب  3،3دہعف ڑپانھ روسل اهلل ﷺ ىك سنّب ےه  .رضحت اعہشئ ريض اهلل اهنع ےس
روانب ےه ،روسل اهلل ﷺ خب اےنپ رتسب رپ ا راخ فسام وهےت وت اےنپ اهوھتن ںيم وھپےتکن اور زعودات ڑپ ےھ اور ان وك اےنپ مسج رپ
ریھپےتیل (اخبري و ملسم) .ہش مسق ےك رش ،دسح اور اج دو ےس ےنچب ىك ہي رتہبني وسرت ےه وج وخد اهلل اعتيٰل ےن مه وك اھكسىئ ےه .مه
ںيمےس وكن ےهوج رشورےس انچبںيہن اچاتہ؟ وترھپمه صبوك انوسروتن ےك ڑپ ھیےاك ،ھجمسرك ڑپ ھیےاكاامتهخركيااچےیہ۔
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قُل ْ

اَعُ ْوذ ُ

كهدےيجي

ب ِ َر ِ ّ
ب

الْفَل َ ِق ﴿٪﴾﴾ 1٪

ںيم انپه ںيم ا يا وهن

رت ىك

حبص ےك

ِب
ىك

رَ ِ ّ
ب
رت

رتہمج  :كهدےيجي ںيم انپه ںيم ايا وهن حبص ےك رت ىك
 ياد رےه هك انسان ،ونتفن ےك ولمحن ںيم ،دن اورات ىك ا افت ںيم ،ضعب رش دنسپ انساونن ںيم ،احدسون ںيم ،وانزوسن ںيم،
رھگا وها ےه ۔
 اهلل ىك تمظع وك وسحمس ركےت وهےئ ،اس ىك روبتيب وك ،سج ےن ا ح يك افحتظ دي ےه ،ايس ےس دروخاصب رك ے هك ا ح
یھب وه امہري افحتظ رك ے ۔
 لق :ینعی غيلبت ےيجيك (ںيمہ یھب غيلبت ركيا ےه ،تمكح ےس ،رتہبني ادنار ےس ركيا ےه اسیج هك دمحم ﷺ ےن ايك) ۔
 رت الفلق ےك اافلط رپ وغرےيجيك ،وصتّر اك وپرا اامعتسل ےيجيك .سک رطح وه حبص وك ےل ركا يا ےه؟ وسرح ،روینش اك دنزانئ ،اس ىك
دوري رنیم ےس ،رنیم ىك اخص اسحت ےس رگدس ،رنیم ےك ارطاف اخص عالف وج رضم اعشوعن وك اھچن رك ديفم اعشوعن وك
اجےن د ے ،اور درگي ےب امشر ااظتنامت...

مِن

َش ِّر

2155

مَا

َخل َ َق ﴿٪﴾﴾ 2٪

ےس

رش

(اس ےك) وج

اس ےن ديپا ايك

رش

ےس

مِن

29

َش ِّر

مَا ےك دو ینعم :ںيہن اور ايك ،وج ()what
مَا فِيه :ںيہن اس ںيم (رعىب وبل اچل ںيم)
مَا دِين ُ َ
ك؟  :ايك ےه اہمترا دني؟

َخلَق  :ديپا ايك
اخقل ،ولخمق  ،قلخ جدا

رتہمج  :اس ےك رش ےس وج اس ےن ديپا ايك
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 رشےكدوینعمںيهُ :نزاىئاورفيلكت .ضعب ُنزاايئندےنھكيںيماىھچيتگلںيهرگماناكااجنختہب ُنزاےهاسےيلوهیھبرشںيه۔
 ياد رےيھك :رش ےس (ان زيچون ےك) وج اس ےن ديپا ںيك ،ینعی ولخمق ےك رش ےس مه اهلل ىك انپه ںيم ا ےت ںيه.
پ
 زن ًالاهللےنانساوننوكاےھچاكومنےكےيلديپاايكرگمضعبانسانرش ھنالےتںيه،انےكرشےسمهاهللىكانپهںيما ےتںيه ۔
 ايس رطح ساري اجدنار اور ےب اجن زيچون ےك رش ےس مه اهلل ىك انپه ںيم ا ےت ںيه ۔

وَمِن َش ِّر
اور رش ےس

َو

مِن

َش ِر

اور

ےس

رش

غَا ِس ٍق

ادنھيش ے ےك
إِذ ْ

عاضق  :ادنھيشا

إِذَا

وَقَبَ ﴿٪﴾﴾ 3٪

خب

اھچ اجےئ

إِذَا  :خب

وقب  :اھچايگ

إِذَا وَقَبَ  :خب اھچاجےئ

إذا ےك دعب اميض ا ےئ وت وه اضمرع وهاجيا ےه .

رتہمج  :اور ادنھيش ےےك رش ےس ،خب وه اھچ اجےئ
 روراهن ہش  12ےٹنھگ ےك دعب رات ا يت ےه  ،رات ںيم امکےن اك وقب متخ وهاجيا ےه ،انسان نسننًا افرع وهيا ےه .اخيل دامع ،اطیشن
اك اكراخهن نب اتكس ےه ۔
 رات ےك وقب اکيش طلغ زيچںي اور رشور ےسيج رخات يٹ وي رپورگاخ  ،امنيس ،بلك ،دباكريان ،وريغه رياده وهيت ںيه ۔
 دنمش ےك ےلمح رات ںيم ا سان وهےت ںيه ۔

وَمِن َش ِّر

النفث ِ
ت

فِى الْعُقَ ِد ﴿٪﴾﴾ 4٪

اور رش ےس

وھپںیکن امرےن واویلن ےك

رگوهن ںيم

َو مِن َش ِر

نَفاثَة ِ  :وھپيك امرےن وايل اجدورگ ين ،سفن اجدورگ

اور ےس رش
نَفاث َ ِ
ات (عمج)  :وھپںیکنامرےنواایلن اجدورگاينن،وفنساجدورگ
اور رش ےس

فِى
ںيم

الْعُقَ ِد
رگوهن

عَقْد  :ساديىكرگه؛عُقْ َدة  :رگهعُقَد  :رگوهن

رتہمج  :اور رگوهن ںيم وھپںیکن امرےن واویلن ےك رش ےس
 امہر ے ضعب اخدناونن ںيم ہي ايك نزا ہلئسم ےه  .وچبن ےس ےتهك ںيه :اہين زب اھكو ،واهن زب ويپ ،ھچک یھب وهاجےئ  ا .ہي
وسرت اس اك رتہبني عالح ےه ۔
 اجدوايكتخسا رامشئےه،اےھچاخےصولوگناكديقعهداگمگےناتگلےهاوروهاسےكعالحىكاخرططلغاكخركےنےتگلںيه۔
 ايك اور یھب مسق ےك وھپےنكن واےل ںيه وج روراهن مه ںيم ےس ہش ايك ےك رس رپ رات ںيم   3اھٹن يادنھ رك وھپےتکن ںيه!!! ینعی
اطیشن!
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وَمِن َش ِّر

َحا ِس ٍد

اِذَا َح َس َد ﴿٪﴾﴾ 5٪

اور رش ےس

دسح ركےن واےل ےك

خب وه دسح رك ے

رتہمج  :اور رش ےس دسح ركےن واےل ےك خب وه دسح رك ے
 دسح ركےن واال دسح ركےت وقب يا وت ا ت اك ياخ رخات رك ے  ا يا اصقنن اچنهپےن ىك وكيك رك ے  ا .داعےيجيك هك اهلل ںيمہ دسح
ركےن ےس اچبےئ اور احدس ےك رش ےس یھب۔
رگارم :ايك رامےن ںيم املسمن ساري داين وك ملع ،رنہ ,اور انكٹولیج دےني واےل وهےت ےھت ،ركےن واےل وهےت ےھت ،افلع
(ركےن واال) ےتهك وقب دیسےھ اهھت ےس دےني اك اساره ےيجيك  ،ےنيل واال اهھت وه ےه سج ىك دمد ىك يئگ ،اس رپ ارث ڑپا  ،وعفمل (سج رپ
ارث ڑپا) ےتهك وهےئ ےنيل واےل اهھت اك اساره ےيجيك ،اور ا رخ ںيم لعف (اكخ اك ياخ ،اكخ ركيا) ےتهك وقب اهھت ىك ب ىھ ئان رك وقت اك اساره ےيجيك،
ہي سار ے اسار ے ايك ےئن ا ديم ےك ےيل ھچک بيجع ےس ےتگل ںيه رگم ياد رےنھك ىك اخرط ان اسارون ےس اكخ ےيجيل ،ريان ےنھكيس ےك ےيل
اےنپ سار ے ووجد وك ) (Total Physical Interactionانتج اامعتسل ركںي ےگ  ،ا ان  ى افدئه وه ا .إن ساءاهلل ا ت وخد
دںیھکی ےگ هك اس رطےقي ےس سک رطح ا ساين ےس ہي سار ے اافلط ياد وه اجےت ںيه۔
مَفْعُول وه سج رپ ارث ڑپا (جمع :مَفْعُولُون ،مَفْعُولِين)
فَا ِعل ركےن واال (جمع :فَا ِعلُون ،فَا ِعلِين)
 Verbal noun (vn).فِعْل ركيا ،اكخ اك ياخ
فَعَل َ  105ےك ان 21وغيصن ىك (ا رخي دو  ےغی وادح ؤمنب ےك ںيه) ،رپسٹكي ےيجيك وج ےچين دےي ےئگ ںيه .ان ںيم دو اامسء
(افلع اور وعفمل) اور دصمر ینعی اكخ اك ياخ (لعف) یھب ديا ايگ ےه 105 .اك دعد ہي اتبےن ےك ےيل ےه هك قسا ن ديجم ںيم ہي لعف اينپ
فلتخم وصروتن ںيم  105يار ا يا ےه ۔
ؤمن ب ےك وغيصن ےك ےيل اس اره ےك وطر رپ ي اںیئ اهھت اك اامعتسل ےيجيك .ي اد رےيھك هك داںیئ اهھت اك اامعتسل مه ےن ذمرك ےك اس ارون
ےك ےيلايك اھت .دصقم رصف اھكسي ا ےه هن هك ؤمن ب ےك ساھت وكىئ اذنن اري ولسك .ہي یھب ي اد رےه هك قسا ن ںيم وادح ؤمن ب اك ہغیص
دورس ے ؤمنب ےك وغيصن ےك باق ےل ںيم رياده اامعتسل وها ےه۔
(هِ َي وه  ، sheرَب ُّ َها اس اك رت  ، her Lordفَعَل َ ْ
ت اس ےن ايك  ، she didتَفْعَل ُ وه ركيت ےه she
) does
اضمرع ىك رپسٹكي ےك وقب ساديگ ىك اخرط ارگ ا ت اس اك رتہمج رصف "وه ركيا ےه ،وه ركےت ںيه ،ا ت ركےت ںيه "... ،وريغه
ركںي وت ا سان رےه  ا .اہتبل ڑپاھےت وقب ا ت ہي يات رضور اتبںیئ هك ان اك رتہمج "وه رك ے  ا ،وه ركںي ےگ ،ا ت ركںي ےگ"...
یھب وهيا ےه۔
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َف َعلَ
َف َع ُلوا
َف َع ْل َت
َف َع ْل ُت ْم

 105ف َعَل َ

فِعْل مَا ِ
ضي
اس ےن ايك
ا ن صب ےن ايك
ا ت ےن ايك

َف َع ْل ُت
َف َع ْل َنا
ِه َي َف َع َل ْت

ا ت صب ےن ايك
ںيم ےن ايك
مه ےن ايك
اسوعرتےنايك

ي َفْعَل ُ
ي َفْعَلُونَ
تَفْعَل ُ
تَفْعَلُونَ
أ َف ْعَل ُ
نَفْعَل ُ

(ف)

هِ َي تَفْعَل

فِعْل مُ َ
ضارِع

ف َعَل َ :اس ےن ايك
اس لبيےكامه ےغی:

وه ركيا ےه يا رك ے  ا
وه ركےت ںيه يا ركےگنی
ا ت ركےت ںيه يا ركےگنی
ا ت صب ركےت ںيهياركےگنی

أمْر

اِف ْعَل ْ
اِف ْعَلُوا

ںيم ركيا وهن يا ركواگن

َف َعلَ  ،ي َفْعَل ُ  ،اِف ْعَل ْ

نَهْي

رك
ركو

َ

ال َ تَفْعَل ْ
ال َ تَفْعَلُوا

زب رك
زب ركو

فا ِعل :ركےن واال

ْ

مه ركےت ںيه يا ركےگنی

مَفعُول :سج رپ ارث ڑپا

وه وعرت ركيت ےه يا رك ےيگ

فِعْل

 :ركيا ،اكخ اك ياخ

ب ِ ْس ِم ّ
اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

ب الْفَل َ ِق ﴿ِ ٪﴾﴾ 1٪م ْن َش ِّر مَا َخلَقَ
قُل ْ اَعُ ْوذ ُ ب ِ َر ِ ّ
﴿٪﴾﴾ 2٪
وَمِ ْن َش ِّر غَا ِس ٍق اِذَا وَقَبَ ﴿٪﴾﴾ 3٪
ت فِى الْعُقَ ِد ﴿﴾٪﴾4٪
وَمِ ْن َش ِّر النفث ِ
وَ ِم ْن َش ِّر َحا ِس ٍد اِذَا َح َس َد ﴿٪﴾﴾ 5٪
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سبق :11-سُزۃ الفلق

قُل ْ

اَعُ ْوذ ُ

مِن َش ِّر
وَمِن َش ِّر

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ب ِ َر ِ ّ
ب

َخل َ َق ﴿٪﴾﴾ 2٪

مَا
إِذَا

غَا ِس ٍق

الْفَل َ ِق ﴿٪﴾﴾ 1٪

وَقَبَ ﴿٪﴾﴾ 3٪

وَمِن َش ِّر

النفث ِ
ت

فِى الْعُقَ ِد ﴿٪﴾﴾ 4٪

وَمِن َش ِّر

َحا ِس ٍد

اِذَا َح َس َد ﴿٪﴾﴾ 5٪

سُال :1-فسص امنر ےك دعب وكیسن وسرںيت دمحم ﷺ ڑپ ےھ ےھت؟
جُاب:
سُال :2-وسےت وقب ا ت ﷺ ہي وسرںيت ڑپھ رك ايك ركےت ےھت؟
جُاب:

سُال :3-روراهن رات ںيم وكن امہر ے رسرپ اھٹن يادنھ رك وھپاتکن ےه؟
جُاب:

سُال :4 -دسح اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :11-سُزۃ الفلق)

سُال:1-لعف اك رتہمج ديا ايگ ےه ان ىك رعىب ئانےيئ:
Person

دعد Number

3rd
اغنب
2nd
احرض
1st
ز یك ل ّ
د

ترجمه

رتہمج

وادح sr.

اس ےن ايك

وه ركيا ےه/ركاگي

عمج pl.

ا ن صب ےن ايك

وه ركےت ںيه/ركےگنی

وادح sr.

ا ت ےن ايك

ا ت ركےت ںيه/ركےگنی

عمج pl.

ا ت صب ےن ايك

ا ت صب ركےت ںيه /ركےگنی

وادح sr.

ںيم ےن ايك

ںيم ركيا وهن/ركواگن

ذنني dl.

اغنب

فعل ماضي

فعل مضارع

عمج  pl.مه ےن ايك

وادح ؤمنبsr.

مه ركےت ںيه/ركےگنی
وه وعرت ركيت ےه/ركيگي

اس وعرت ےن ايك

سُال:2-ےچين دےيئ ےئگ فع ےك  لبي وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت ُنز ےيجيك:
فِعْل مَا ِ
ضي

َف َعلَ

 105فَعَل َ

رتہمج
اس ےن ايك

فَعَل َ :اس ےن ايك

(ف)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغی:

َف َعلَ  ،ي َفْعَل ُ  ،اِف ْعَل ْ

ي َفْعَل ُ وه ركيا ےه يا رك ے  ا
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :ركےن واال
 :سج رپ ارث ڑپا
 :ركيا
63

www.understandquran.com

وسال  :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

وسال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،
رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

وَمَافَعَل ُ ْوه ُ

ںيہن ايك ںيم ےن

َال يَفْعَل ُ ْون

سپ ںيہن ںيم ركيا

مَافَعَلْتُمْ

ا ت ںيہن ركےت

فَافْعَل ُ ْوا

مه ےن ںيہن ايك

وَا ْستَغْفِرْه ُ

ا ت صب ےن ںيہن ايك

رَ ِ ّ
ب زِدْن ِ ْي ِعلْمًا
ََْ
اَل ِذ ْ
ي عَلمَ بِالقل ِم (العلق)۷:
ُ
ً
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ايُّكم احسن عمال (اکلمل)۹:
(وسره ٰهط)۰۰۷:
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قبس ربمن12ےك متخ يك ا ت 70ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيلےگ
وج قسا ن ںيم  29718يار ا ےئ ںيه!

ّ
سبق  :12 -سُزۃالياس
تعازف:ےلھچپ قبس ىك وسره الفلق ےك اعترف ںيم اس اك اعترف یھب سالم ےه۔
َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قُل ْ

اَعُ ْوذ ُ

كهدےيجي

ںيم انپه ںيم ا يا وهن

لق :ینعی غيلبت ےيجيك

َ
َ
أعُوذ ُ  :أفْعَل ُےك ورن رپ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ب الن ِ
ب ِ َر ِ ّ
اس ﴿٪﴾﴾ 1٪
ب ِ َر ِ ّ
ب

ولوگن ےك رت ىك

رت ىك

الن ِ
اس

ولوگن ےك

رتہمج :كهدےيجي ںيم انپه ںيم ايا وهن ولوگن ےك رت ىك
 لق :ینعی غيلبت ےيجيك (ںيمہ یھب غيلبت ركيا ےه ،تمكح ےس ،رتہبني ادنار ےس ركيا ےه اسیج هك دمحم ﷺ ےن ايك)۔
 ےلهپ اےنپ ا ت وك ريغ  ظوفط وسحمس ےيجيك ،ونتفن ےك ولمحن ںيم ،دن اور رات ىك ا افت ںيم ،ضعب رش دنسپ انساونن ںيم،
احدسون ںيم ،وانزوسن ںيم... ،
 رھپ اس رت ىك تمظع وك وسحمس ركےت وهےئ ،سج ےن ا ح يك افحتظ دي ےه ،دروخاصب ركںي هك ا ح یھب ...
 ولوگن اك رت:اس رنیم رپ وموجد ا يادي اك وصتّرےيجيك ،رقتن ًنا  700ركور !! ان صب وك رپورس ركےن واال اور ان اك ايخل رےنھك
واال! ساھت  ى ساھت ا دخ ہیلع السالخ ےس ا ح يك ےك ولگ ،اور ايقزب يك ا ےن واےل ولوگن اك رت۔
 ولوگن ےك ےيل يارس نزسايا ،ايتيھكن ا ايا ،وسرح اور رنیم ىك رگدس اك ،ومومسن اك ااظتنخ ،صب ھچک ركویناال۔
 صب اك ايخل رےنھك واال ،ہش ايك ےك مسج ےك در ے در ے ىك رپورس ركےن واال۔

ك الن ِ
مَلِ ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 2٪

هلِا ِ الن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 3٪

ولوگن ےك يادساه ىك

ولوگن ےك وبعمد

34

14

مَلِك  :يادساه  ،مَل َ َ
ك  :فسهتش ،مَالِك  :ام ك

إِلــه (عمج) آلِهَة ٌ :

وبعمد

رتہمج :ولوگن ےك يادساه ىك ،ولوگن ےك وبعمد ىك
 وصتّر  ...هك اچس يادساه و ى (سج ےك اایتخر ںيم صب ھچک ےه)۔
 ا ے اهلل ھجم وك ےھجت اچس يادساه امےنن ىك وتقيف د ے .ینعی ریت ے  ى اقونن وك امےنن ىك وتقيف د ے۔
 اچس وبعمد یھب و ى ےه ،تبيصم ےك وقب ولگ ايس وك اكپرےت ںيه،اچےه اس اك انتك  ى ااكنر ركںي ۔
 ھجم وك اس يات ىك وتقيف د ے هك یھجت وك اچس وبعمد امونن  ،ریتي  ى رپشتس اور اطاعب ركون (اطیشن اور اےنپ سفن ىك يات
امےنن ےس یھب وچبن)۔
 “ ايك مت ےن اس صخش وك داھكي سج ےن اےنپ سفن وك إہل ئان ایل وه؟”
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مِن َش ِّر

ال ْ َو ْس َو ِ
اس۟ال٪

ال ْ َخن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 4٪

رش ےس

ووسهس داےنل واےل

پھچ پھچ رك ہلمح ركےن واےل ےك

ال ْ َو ْس َو ِ
اس :يار يار ووسهس داےنل واال
ْ
َ
الخن ِ
اس
َش ّر ےك دو ینعم = نزاىئ ،وَ ْس َو َ
ںيم
ل
د
ےك
يسك
ےس
رطےقي
ےسي
ا
ےپ
ر
د
ےپ
:
ه
س
ح
 .1طاہش وهےن ےك دعب ھنیے واال
فيلكت
وكىئ ُنزي يات دال دي اجےئ هك اس وك وسحمس یھب هن وه .
 .2ےھچیپ ہب اجےن واال
و س و س :امده ےك  4رحوف
رتہمج  :ووسهس داےنل واےل ،پھچ پھچ رك ہلمح ركےن واےل ےك رشےس
 اطیشن ےك ولمحن اك ااسحس ےيجيك ،اور دل ےس انپه ام يگیے۔
 اهلل ےك درك ىك اتيمه وك وسحمس ےيجيك ،هك اس ےس اطیشن روسا وه اجيا ےه اور دور ہب وهاجيا ےه ۔

ال ِذي

ي ُ َو ْسوِ ُس

فِي ُ
ص ُدور ِ

وج

ووسهس دااتل ےه

دولن ںيم

ال ِذي قسا ن ںيم  304يار،
ال ِذي َن  1080يار

44

َ
ص ْدر  :هنیس ،دل
ُ
ص ُدور (عمج)

ولوگن ےك

ُ
ص ُدور ِ

فِي

ںيم

الن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 5٪
انسان ىك عمج ناس

دولن

رتہمج  :وج ووسهس دااتل ےه ولوگن ےك دولن ںيم

 اطیشن وكيك ركيا ےه سنیے ںيم ووسهس داےنل ىك ۔

 هنیس دل اك ا نگن ،وچر (اطیشن) اك ہلمح ا نگن (هنیس) ےس رشوع .ارگ دل اهلل ےك درك ےس ردنه اور وبضمط وه وت اطیشن ےھچیپ ہب
اجيا ےه .ورهن انسان اس ےك ےلمح ىك رد ںيم ا رك گناه ركيا ےه اور اس اك دل ايسه وهےن اتگل ےه ۔
 اهلل اعتيٰل ےن قُسا ن ےك يار ے ںيم وسره ويسن ںيم فسامياِ :شفَاء ٌ لِّمَا فِي ُّ
الص ُدور ِ (افشء ےه اس ےك ےيلوج ونيسن ںيم
ےه) ۔

مِ َن الْجِنة ِ

وَالن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 6٪

ونجن ےس

اور انسان

32

مِ َن
ےس

الْجِنة ِ

َو

اور
ونجن
رتہمج  :ونجن ںيم ےس اورانساونن ںيم ےس
66

الن ِ
اس
انسان
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 ہش ايك ےك ساھت ايك نج (اطیشن) ےه ،وه ايك دبرتني ،دباعمس دنمش ىك رطح لسلسم ےلمح ركےن ىك وكيك ںيم ےه-اےنپ
نج ىك وموجديگ اك ااسحس رےيھك۔
 انساين ايشنيط وكن؟ ہش وه دوصب يا رگوت اهجن اسالخ ےك يار ے ںيم وكشك وايل يا گناوهن رپ ااسكےن ىك يات وهيت وه ،وه
اطیشونن ىك سلجم ےه .ايك امہرا زنديا ،يٹ وي ،ارٹننب ،اابخرات ،رساےل ان ےس رھب ے وهےئ ںيہن؟ اےسي انساونن ےس یھب
اهلل ىك انپه امينگن اچےیہ .ان ےس وهايشر ران اچےیہ۔
 داع ركےن ےك ساھت ساھت اےسي اموحل وك اصف ركےن ىك ارفنادي اور اامتجيع وكيك یھب ركين اچےیہ۔
گرامر :ےچين دےي ےئگ  21امه وغيصن ىك رپسٹكي ےيجيك  .ا رخي دو  ےغی وادح ؤمنب ےك ںيه 29 .اك دعد ہي اتبےن ےك ےيل ےه هك
قسا ن ديجم ںيم ہي لعف اينپ فلتخم وصروتن ںيم  29يار ا يا ےه .وق نس اك ف لعف ىك مسق (يات حتف) وك اتبيا ےه۔

فِعْل مَا ِ
ضي

َف َت َح
َف َت ُ
حوا اپهون ےن وھكال
َف َت ْح َ
ت ا ت ےن وھكال
َف َت ْ
ح ُت ْم ا ت صب ےن وھكال
َف َت ْح ُ
ت ںيم ےن وھكال
َف َت ْ
ح َنا مه ےن وھكال
َف َت َح ْ
ت اس وعرت ےن وھكال
اس ےن وھكال

فِعْل مَا ِ
ضي

َج َعلَ
َج َع ُلوا
َج َع ْل َت
َج َع ْل ُت ْم
َج َع ْل ُت
َج َع ْل َنا
َج َع َل ْت

اس ےن ئانيا
اپهون ےن ئانيا
ا ت ےن ئانيا
ا ت صب ےن ئانيا
ںيم ےن ئانيا
مه ےن ئانيا
اس وعرتےنئانيا

ِ :اس ےن وھكال
فَتَح

 29فَت َ َح
فِعْل مُ َ
ضارِع
(ف)

يَفْت َ ُح
يَفْت َ ُحونَ
تَفْت َ ُح
تَفْت َ ُحونَ
َ
أفْت َ ُح
ن َفْت َ ُح
ت َفْت َ ُح

وه وھكاتل ےه /وھكےل  ا
وه صب وھكےتل ںيه/وھكےگنيل
ا ت وھكےتل ںيه /وھكےگنيل
ا ت صب وھكےتل ںيه /وھكےگنيل

اِفْت َ ْح
اِفْت َ ُحوا

وھكل!
وھكول!

َ

(ف)

فِعْل مُ َ
ضارِع

وه ئانيا ےه /ئانےئ  ا
وه صب ئانےت ںيه /ئانےگنيئ
ا ت ئانےت ںيه /ئانےگنيئ
ا ت صب ئانےت ںيه /ئانےگنيئ

ال َ تَفْت َ ْح
ال َ تَفْت َ ُحوا

ْ

َ

فتْح :وھكانل

َجعَل َ :اس ےن ئانيا

اس لبيےكامه ےغی َ :جعَلَ ،ي َ ْ
جعَل ُ ،ا ِ ْجعَل ْ
أمْر
ا ِ ْجعَل ْ ئان!
ا ِ ْجعَلُوا ئانو!

ال َ ت َ ْ
جعَل ْ
ال َ ت َ ْ
جعَلُوا

نَهْي

مه ئانےت ںيه /ئانےگنيئ
وه ئانيت ےه /ئانيگيئ

َجعْل :ئانيا
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زب وھكول!

مَفتُوح :سج وكوھكال ايگ

َجا ِعل :ئانےن واال
مَ ْ
جعُول :سج وك ئانيا ايگ

ںيم ئانيا وهن /ئانواگن

زب وھكل!

فاتِح :وھكےنل واال

مه وھكےتل ںيه /وھكےگنيل
وه وھكیتل ےه /وھكےليگ

نَهْي

أمْر

ںيموھكاتل وهن  /وھكولاگن

َ 346جعَل َ

يَ ْ
جعَل ُ
جعَلُونَ
يَ ْ
تَ ْ
جعَل ُ
جعَلُونَ
تَ ْ
أ َ ْجعَل ُ
نَ ْ
جعَل ُ
تَ ْ
جعَل ُ

اس لبيےكامه ےغی  :فَت َ َح  ،يَفْت َ ُح  ،اِفْت َ ْح

زب ئان!
زب ئانو!
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ّ
سبق :12-سُزۃالياس

قُل ْ اَعُ ْوذ ُ

اس ﴿ ٪﴾﴾ 2٪هلِا ِ الن ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
اس ﴿ ٪﴾﴾ 1٪مَلِ ِ
ب ِ َر ِ ّ
اس ﴿٪﴾﴾ 3٪
ال ْ َخن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 4٪

ال ْ َو ْس َو ِ
اس۟ال٪

مِن َش ِّر

فِي ُ
ص ُدور ِ

ي ُ َو ْسوِ ُس

ال ِذي

الن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 5٪

وَالن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 6٪

مِ َن الْجِنة ِ
سُال :1-رت ےك ینعم وك زناولن ےس ئاھجمےيئ۔
جُاب:

سُال :2-رش ّ ےك ايك ینعم ںيه؟
جُاب:

سُال :3-اطیشن بک ووسهس دااتل ےه؟
جُاب:

سُال :4 -انساين اطیشن سک رطح ىك ياںيت ركےت ںيه؟
جُاب:
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ّ
عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق( :12-سُزۃالياس)

ين
سُال 1:ےچين دےيئ ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت ُنز ےيجيك:
فِعْل مَا ِ
ضي

َف َت َح

 29فَت َ َح

رتہمج
اس ےن وھكال

فِعْل مُ َ
ضارِع

يَفْت َ ُح

ِ :اس ےن وھكال
فَتَح

(ف)

رتہمج

وه وھكاتل ےه /وھكےل  ا

اس لبيےكامه ےغیَ :ف َت َح  ،يَفْت َ ُح  ،اِفْت َ ْح
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :وھكےنل واال
 :سج وكوھكال ايگ
 :وھكانل
فِعْل مَا ِ
ضي

َج َعلَ

َ 346جعَل َ
رتہمج
اس ےن ئانيا

َجعَل َ :اس ےن ئانيا

(ف)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

يَ ْ
جعَل ُ وه ئانيا ےه /ئانےئ  ا

اس لبيےكامه ےغیَ :ج َعلَ  ،ي َ ْ
جعَل ُ  ،ا ِ ْجعَل ْ
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

:ئانےن واال
 :سج وك ئانيا ايگ
 :ئانيا
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سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك اتبےيئ،

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

رھپ ان اك رتہمج ےيجيك.

َجعَلْنَاكُمْ
َجعَلْنَا

مه ےن ئانيا اس وك
سپ ئانديا ان وك

اجعَلْه ُ
وَ ْ
تَفْت َ ُح ْونَ

وه ئانيا ےه مت وك
مت ئانےت وه اس وك

يَفْت َ ُح

مه ےن وھكال

ب ِ ْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

ك الن ِ
ب الن ِ
اس ﴿ ٪﴾﴾ 1٪مَلِ ِ
قُل ْ اَعُ ْوذُ ب ِ َر ِ ّ
اس ﴿٪﴾﴾ 2٪
اس۟ال ٪الْ َخن ِ
اس ﴿ِ ٪﴾﴾ 3٪م ْن َش ِّر الْ َو ْس َو ِ
هلِا ِ الن ِ
اس
﴿٪﴾﴾ 4٪
ال ِذ ْ
ى ي ُ َو ْسوِ ُس ف ِ ْى ُ
ص ُد ْور ِ الن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 5٪
مِ َن الْجِنة ِ وَالن ِ
اس ﴿٪﴾﴾ 6٪
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سبق :13 -سُزةالكافرٌِ

غيلبت
قبس ربمن13ےك متخ يك ا ت 76ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  30,854يار ا ےئ ںيه!

پ
تعازف :ہي وسرت ذ ّكه ںيم اس وقب يارل وهىئ خب ذ ّكه ےك رشمنيك ےن ہي داھكي هك اسالخ ھنلنا اجراه ےه اور ان اك دني زمكور
پ
وهيا اجراه ےه .اوھنن ےن اس ھنالو وك روےنك ےك ےيل ا ت ﷺ وك ہي شيپ شك ىك هك ايك سال رشمنيك رصف ايك جدا ىك ابعدت
ركںي ےگ اور دورس ے سال ا ت ﷺ وتبن ىك یھب ابعدت ركںي .اهلل اعتيٰل ےن اہين اس اك يالکل اصف وجات د ے ديا۔
 رجف اور رغمت ىك وتنسن ںيم روسل اهلل ﷺ وسره ااكلفسون اور وسره االجالص ڑپاھ ركےت ےھت (دنسم ادمح ،رتذمي ،نساىئ،
انب امہج وريغه)

 اهلل ےك روسلﷺ ےن ضعب احصہب وك فساميا " :رات وك وسےت وقب ہي وسرت ڑپھ رك وسوےگ وت رشك ےس نزي قسار
ياوےگ " .اوب داود دحنب ربمن 5050 :

َ
أعُ ْوذْب ِاهلل مِ َن الشي ْ َطان الر ِجيْم ب ِْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قُل ْ

ٰۤياَيُّهَا

الْكف ِ ُروْنَ ﴿٪﴾﴾ 1٪

كهدےيجي

ا ے

اكفسو!

150

لق :ینعی غيلبت ےيجيك :رتہبني
َ
يَا ،أيُّهَا  ،يَا أيُّهَا  :ا ے
ادنار ےس

فَعَل َ ےس فا ِعل ،كَفَ َر ےس ََكفِر
ََكفِر  :ااكنر ركےن واال ََكف ِ ُرونََ ،كف ِ ِرين :ااكنر
ركویناےل

رتہمج  :كهدےيجي ،ا ے اكفسو!

 ہش ريغ ملسم اكفس ںيہن وهيا! رصف و ى وج يات ےنچنهپ ےك دعب ھجمس رك ااكنر رك ے .قسا ن ےن اعخ ريغ وملسمن وك یھب ياايُّهَا
النّاس ههك رك اكپرا ےه ۔
 خب ات وھچےٹ ےھت اور ات ےك وادل ات ےك يسك نہب يا اھبىئ رپ هصغ وهےت ےھت  ،وت ات صب يایق نہب اھبىئ وچسک وه اجےت
ےھت هكلب وكيك ركےت ےھت اےنپ وادل وك وخس ركںي .اہين اهلل اكفسون ےس تخس ياراص ےه ،ںيمہ وفرا ًوچسک وهاجيا اچےئہ
اور ہي دانھكي اچےیہ هك امہري يسك يات ےس اهلل ياراص هن وه۔
 اكفسوناكالصہلئسمايكاھت؟وهاےنپسفن،اينپايا،امل،رہبت،روانبوريغهىكوہجےسچسوكاجےتنوهےئیھبااكنرركےتےھت۔
 داعءركںي هك ا ے اهلل ںيم اينپ ايا ىك وہج ےس چس وك رتسمد هن ركدون  .اينپ ايا ،وخاشه اور ربك وك يھبك چیب ںيم هن ا ےن دون۔
 ااستحت :ینتک دہعف ںيم چس وك ركھٹايا وهن؟ يا وفري وبقل ںيہن ركيا؟
 يالن ئانےيئ  :اافغتسر ،اهلل ىك رعتفي اور نزاىئ وك ايبن ركےن اك ،وخد ىك رتتيب ركےن اك۔
 غيلبت ےيجيك :ولوگن وك اتبےيئ ،ايا اور روايات وك امےنن ےك اصقنيات ۔
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َال ۤ اَعْب ُ ُد

مَا

تَعْب ُ ُدوْنَ ﴿٪﴾﴾ 2٪

ںيہن ںيم ابعدت ركيا

سج ىك

مت ابعدت ركےت وه

َال ۤ
اَعْب ُ ُد
ذا ےك دو ینعم  :ںيہن اور ايك ()What
ںيم ابعدت ركيا مَا فِيه :ںيہن اس ںيم( ،رعىب وبل اچل اك وهشمر ہلمج) تَعْب ُ ُدوْنَ ( :تَفْع َلُونَ ےكورنرپ)
ںيہن
َ
مَا دِينُك؟  :ايك ےه اہمترا دني؟
ںيہن ںيم ابعدت ركيا
رتہمج :ںيم ابعدت ںيہن ركيا نج ىك مت ابعدت ركےت وه

 ديقعه ےك اعمےلم ںيم وكىئ اصمتحل ںيہن .ابعدت ےك نيت ینعم ںيه )1 :وپاج و رپشتس )2 .اطاعب و فسامربنداري)3 .
عاليم .ينیون اعمين ںيم رصف اهلل  ى ىك ابعدت وهين اچےیہ۔
 ا ح ےك اكفس :اسالخ وك وخت دبياخ ركےن ىك وكيك ركرےه ںيه وت ا ح یھب ملسم رپاشين ںيه ! اےسي اموحل ںيم وپر ے اامين
ونيقي ےك ساھت اور اس دني رپ اهلل اك ركش ادا ركےت وهےئ ،دره نزانز یھب ااسحس رتمكي ےك ریغباسالخ رپ لمع ےيجيك۔ اخمنيفل وك
يك
اس رطح د ھیے ےسيج ا ت ادنےھ يا رہش اھكویناےل وك دےتھكي ںيه۔

وَ َال ۤ اَنْتُمْ

عبِ ُدوْنَ

مَۤا

اَعْب ُ ُد ﴿٪﴾﴾ 3٪

اور هن مت

ابعدت ركےن واےل وه

سج ىك

ںيم ابعدت ركيا وهن

َو َال ۤ اَنْتُمْ عَاب ِد  :ابعدت ركےن واال
َ
مَا ےكدوینعم :ںيہن اورايك )(what
اَعْب ُ ُد ( :أفْع َل ُےك ورن
عَاب ُِدون ،عَاب ِ ِدين :
اور هن مت
مَا فِيه :ںيہناسںيم( ،رعىبوبلاچلاكوهشمرہلمج)
ابعدت ركےن واےل
مَا دِين ُ َ
رپ)
ك؟  :ايكےهاہمترادني؟ (ربقاكدورساوسال)
عبد  :عالخ (دبع اور اعدب اگل)
رتہمج  :اور هن مت ابعدت ركےن واےل وه اس ىك سج ىك ںيم ابعدت ركيا وهن
ینعی ہي طلغ يمهف ںيم ںيہن ران هك مت اهلل ىك ابعدت ركےن واےل وه .رشك ےك ساھت اهلل ىك ابعدت وبقمل  ى ںيہن ۔
سار ے ذماہب ايك ںيہن وه سویے .وه ابعدت سج ںيم رشك ىك ذالوت وه ،اهلل وك ہشزگ وبقل ںيہن ۔

وَ َال ۤ اَنَا

عَاب ِ ٌد

ما

عَب َ ْدتُّمْ ﴿٪﴾﴾ 4٪

اور هن ںيم

ابعدت ركےن واال

سج ىك

مت ےن ابعدت ىك

َو

َال ۤ

اور

هن

اَنَا
ںيم

عَب َ ْدتُّمْ( :فَعَلْتُمْ ےك ورن رپ)

عَاب ٌِد( :فَا ِعل ےك ورن رپ)

رتہمج  :اور هن ںيم ابعدت ركےن واال وهن سج ىك مت ےن ابعدت ىك
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دشّت ےس ااكنر هك اہمتر ے وبعمدون ىك ابعدت:
 هن ات ركيا وهن (ال أعبد) اور هن لبقتسم ںيم ركون  ا (وال أنا عابد)

 هن اہمتر ے وموجده وبعمدون ىك ابعدت ركون  ا (ما تعبدون) اور هن اميض ےك وبعمدون ىك (ما عبدتّم)

وَ َال ۤ اَنْتُمْ

عبِ ُدوْنَ

مَۤا

اَعْب ُ ُد ﴿٪﴾5٪

اور هن مت

ابعدت ركےن واےل

سج ىك

ںيم ابعدت ركيا وهن

رتہمج  :اور هن مت ابعدت ركےن واےل وه سج ىك ںيم ابعدت ركيا وهن
 داللئ ا اجےن ےك ياووجد ،اہمتري ہب درھيم ىك ئان رپ مت ےس ہي اديم ںيہن هك مت رصف ايك اهلل ىك ابعدت ركو ےگ۔

لَ ُ
كم ْ

دِين ُ ُ
كمْ

وَل ِ َي

دِي ْ ِن ﴿٪﴾﴾ 6٪

اہمتر ے ےئل

اہمترا دني

اور ريم ے ےئل

ريما دني

رتہمج :اہمتر ے ےئل اہمترا دني اور ريم ے ےيل ريما دني
 بلطم ہي ںيہن هك سار ے ذماہب نزانز ںيه۔
 اس اك بلطم ہي یھب ںيہن ےه هك ںيمہ غيلبت روك دپ ی اچےیہ  .ايك دمحم ﷺ ےن ويح اےن ےك دعب غيلبت وھچر دي؟ يالکل ںيہن.
ين
اہين يات رصف اصمتحل ) (Compromiseىك سوس ےك وجات ںيم یہک اجر ى ےه.۔
 ايك ںيم وايعق اس دني ىك دقر ركيا وهن؟ ايك ںيم اس رپ لمع ركےن اور اس وك اچنهپےن ىك وكيك ركيا وهن؟
 اس وسرت وك ردنيگ ںيم الےيئ ،ینعی اس ےك اغيپخ رپ لمع ےيجيك۔

ب ِ ْس ِم اهلل الرحم ِن الر ِحيْم

قُل ْ ٰۤياَيُّهَا الْكفِ ُروْنَ ﴿َ ٪﴾﴾ 1٪ال ۤ اَعْب ُ ُد مَا تَعْب ُ ُدوْنَ ﴿٪﴾﴾ 2٪
وَ َال ۤ اَنْتُمْ عبِ ُدوْنَ مَۤا اَعْب ُ ُد ﴿ ٪﴾﴾ 3٪وَ َال ۤ اَنَا عَاب ِ ٌد ما
عَب َ ْدتُّمْ ﴿ ٪﴾﴾ 4٪وَ َال ۤ اَنْتُمْ عبِ ُدوْنَ مَۤا اَعْب ُ ُد ﴿ ٪﴾﴾ 5٪ل َ ُكمْ
دِيْن ُ ُ
كمْ وَل ِ َى دِي ْ ِن ﴿٪﴾﴾ 6٪
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گرامر :ےچين دےيےئگ  21امه وغيصن ىك رپسٹكي ےيجيك  .اس ےس ےلهپ ا ت ےن فَت َ َح ،يَفْت َ ُح ،اِفْت َ ْح (ینعی يات فَت َ َح ف)
ص َر (ن) ےه .اينبدي رگدان و ى فَعَل َ ىك ےه ،فسق رصف رنز ،رري ،شيپ اك ےه .اہين ن َ َ
ےك ااعفل  ےھكي .ہي يات ن َ َ
ص َر،
ص ُر ،اُن ْ ُ
ص َر ،يَن ْ ُ
صر ےك اجبےئ ن َ َ
ص ُر ،اِن ْ َ
يَن ْ َ
صر ےه  ،ینعی ص رپ رنز ےك اجبےئ شيپ ےه  .رعىب ريان ںيم ااعفل رياده رت ايس
ورن رپ ا ےت ںيه۔

فِعْل مَا ِ
ضي

َن َص َر
َن َ
ص ُروا ان صب ےن دمد ىك
َن َ َ
ص ْرت ا ت ےن دمد ىك
اس ےن دمد ىك

َ

ُ

ن َ
ص ْرت ْم ا ت صب ےن دمد ىك

 92ن َ َ
ص َر
ي َن ْ ُ
ص ُر
ص ُرونَ
ي َن ْ ُ
تَن ْ ُ
ص ُر
ص ُرونَ
تَن ْ ُ

أ َن ْ ُ
ص ُر
نَن ْ ُ
ص ُر

َن َص ْر ُت
َن َ
ص ْر َنا مه ےن دمد ىك
َن َص َر ْت اس وعرت ےن دمد ىك تَن ْ ُ
ص ُر
ںيم ےن دمد ىك

فِعْل مَا ِ
ضي

َخ َل َق
َخ َل ُقوا
َخ َل ْق َت
َخ َل ْق ُت ْم
َخ َل ْق ُت
َخ َل ْق َنا

َخ َل َق ْت

اس ےن ديپا ايك
ان صب ےن ديپا ايك
ا ت ےن ديپا ايك
ا ت صب ےن ديپا ايك
ںيم ےن ديپا ايك
مه ےن ديپا ايك
اس وعرت ےن ديپا ايك

َ 248خل َ َق
ي َ ْخل ُ ُق
ي َ ْخلُقُونَ
ت َ ْخل ُ ُق
ت َ ْخلُقُونَ

َ
أ ْخل ُ ُق
ن َ ْخل ُ ُق
ت َ ْخل ُ ُق

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

نَ َ
صر :اس ےن دمد ىك
ص ُر ،اُن ْ ُ
ص َر ،يَن ْ ُ
اس لبيےكامه ےغی  :ن َ َ
ص ْر

وه دمد ركياےه /رك ے  ا
وه صب دمد ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت دمد ركےتںيه /ركےگنی
ات صب دمد ركےتںيه /ركےگنی

اُن ْ ُ
صرْ

أمْر
دمد رك!

اُن ْ ُ
ص ُروا

دمد ركو!

نَ ْ
صر  :دمد ركيا

وه دمد ركيت ےه /ركيگي

َخل َ َق :اس ےن ديپا ايك

وه ديپا ركياےه /ركاگي
وه صب ديپا ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت ديپا ركےتںيه /ركےگنی
ات صب ديپا ركےتںيه /ركےگنی
ںيم ديپا ركياوهن /ركواگن
مه ديپا ركےتںيه /ركےگنی
وه وعرت ديپا ركيت ےه /ركيگي
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ال َ تَن ْ ُ
ص ُروا

زبدمد ركو!

مَن ْ ُ
صور:یکسج دمد ىك يئگ

مه دمد ركےتںيه /ركےگنی

فِعْل مُ َ
ضارِع

زبدمد رك!

نَا ِ
صر:دمد ركےن واال

ںيم دمد ركياوهن /ركواگن

(ن)

ال َ تَن ْ ُ
صر

نَهْي

اس  لبي ےك امه  ےغی َ :خل َ َق ،ي َ ْخل ُ ُق ،ا ُ ْخل ُ ْق

ا ُ ْخل ُ ْق
ا ُ ْخلُقُوا

أمْر

نَهْي

ديپا رك! َال ت َ ْخل ُ ْق
ديپا ركو! َال ت َ ْ ُ ُ
خلقوا زب ديپا ركو!
زب ديپا رك!

َ
خالِق:ديپا ركےن واال
ُ

مَ ْ
خلوق:سج وك ديپا ايكايگ
ْ

َ
خلق :ديپا ركيا
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فِعْل مَا ِ
ضي

َذ َك َر
ََ
ذك ُروا ان صب ےن ياد ايك
َذ َك ْر َ
ت ا ت ےن ياد ايك
ََ
ذك ْر ُت ْم ا ت صب ےنياد ايك
ذ َك ْر ُ
ت ںيم ےن ياد ايك
ََ
ذك ْر َنا مه ےن ياد ايك
اس ےن يادايك

ََ

ذك َر ْ
ت اس وعرت ےنياد ايك

 163ذَكَ َر
فِعْل مُ َ
ضارِع
وه ياد ركياےه /ركاگي
ي َ ْذكُ ُر
(ن)

ي َ ْذكُ ُرونَ

ت َ ْذكُ ُر
ت َ ْذكُ ُرونَ
َ
أذْكُ ُر
ن َ ْذكُ ُر
ت َ ْذكُ ُر

122

َر َز َق
َر َز ُقوا
َر َز ْق َت
َر َز ْق ُت ْم
َر َز ْق ُت
َر َز ْق َنا
َر َز َق ْت

ذَك َ َر :اس ےن ياد ايك

فِعْل مَا ِ
ضي
اس ےن ررق ديا
ان صب ےنررق ديا
ا ت ےن ررق ديا
ا ت صب ےنررق ديا
ںيم ےن ررق ديا
مه ےن ررق ديا
اس وعرت ےنررق ديا

اس  لبي ےك امه  ےغی  :ذَكَ َر ،ي َ ْذكُ ُر ،اُذْكُ ْر

وه صب ياد ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت ياد ركےتںيه /ركےگنی
ا ت صب ياد ركےتںيه /ركےگنی

اُذْكُ ْر
اُذْكُ ُروا

نَهْي

أمْر
ياد رك!
ياد ركو!

َ

ال َ ت َ ْذكُ ْر
ال َ ت َ ْذكُ ُروا

زب ياد رك!
زب ياد ركو!

ذاكِر :ياد ركےن واال

ںيم ياد ركياوهن /ركواگن

ْ ُ

مه ياد ركےتںيه /ركےگنی

مَذكور :سج وك ياد ايكايگ

وه وعرت ياد ركيت ےه /ركيگي

ذِكر :ياد ركيا

رَز َ َق (ن)
فِعْل مُ َ
ضارِع

ي َ ْرز ُ ُق
ي َ ْرزُقُونَ
ت َ ْرز ُ ُق

ت َ ْرزُقُونَ
َ
أرْز ُ ُق
ن َ ْرز ُ ُق
ت َ ْرز ُ ُق

ْ

رَز َ َق :اس ےن ررق ديا

وه ررق داتيےه /داگي
وه صب ررق دےتي ںيه /دےگنی
ا ت ررق دےتيںيه /دےگنی
ات صب ررق دےتيںيه /دےگنی
ںيم ررق داتيوهن /دواگن
مه ررق دےتيںيه /دےگنی
وه وعرت ررق ديتی ےه /ديگي
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اس  لبي ےك امه  ےغی  :رَز َ َق ،ي َ ْرز ُ ُق ،اُرْز ُ ْق
اُرْز ُ ْق
اُرْزُقُوا

أمْر
ررق د ے!
ررق دو!

ال َ ت َ ْرز ُ ْق
ال َ ت َ ْرزُقُوا

نَهْي
زب ررق د ے!
زب ررق دو!

رَازِق :ررق دےني واال

مَ ْرزُوق :سج وك ررق ديا ايگ

رِزْق :ررق
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق :13-سُزۃالكافرٌِ

قُل ْ

ٰۤياَيُّهَا

َال ۤ اَعْب ُ ُد

تَعْب ُ ُدوْنَ ﴿٪﴾﴾ 2٪

مَا

وَ َال ۤ اَنْتُمْ

عبِ ُدوْنَ

وَ َال ۤ اَنَا

عَاب ِ ٌد

وَ َال ۤ اَنْتُمْ

عبِ ُدوْنَ

لَ ُ
كم ْ

الْكف ِ ُروْنَ ﴿٪﴾﴾ 1٪

مَۤا
ما
مَۤا

دِين ُ ُ
كمْ

وَل ِ َي

اَعْب ُ ُد ﴿٪﴾﴾ 3٪
عَب َ ْدتُّمْ ﴿٪﴾﴾ 4٪
اَعْب ُ ُد ﴿٪﴾5٪
دِي ْ ِن ﴿٪﴾﴾ 6٪

سُال :1-ايك ہش ريغ ملسم اكفس ےه؟رھپ اكفس وكن ےه؟
جُاب:

سُال :2-ايك لکم دينکم اك بلطم غيلبت وھچرداني ےه؟

جُاب:

سُال :3-ا تﷺ اس وسرت وك وكیسن امنر ںيم ڑپ ےھ ےھت؟
جُاب:

سُال :4-رات وك ہي وسره ڑپ ھیے ےك يار ے ںيم ا تﷺ ےن ايك فساميا؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :13-سُزۃالكافرٌِ)

ين
وسال :1-ےچين دےيئ ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت ُنز ےيجيك:

 92ن َ َ
ص َر

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

نَ َ
صر :اس ےن دمد ىك

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

صر ،اُن ْ ُ
اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ن َص َر،ي َن ْ ُ
ص ْر
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

:دمد ركےن واال
:یکسج دمد ىك يئگ
:دمد ركيا

َ 248خلَق

َخل َ َق :اس ےن ديپا ايك

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس لبيےكامه ےغیَ :خ َل َق ،ي َ ْخل ُ ُق ،ا ُ ْخل ُ ْق
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

:ديپا ركےن واال
:سج وك ديپا ايك ايگ
 :ديپا ركيا
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163ذَكَ َر

ذَك َ َر :اس ےن ياد ايك

(ن)

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

فِعْل مُ َ
ضارِع

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

رَز َ َق (ن)
فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ذکَ َر ،ي َ ْذكُ ُر ،اُذْكُ ْر
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :ياد ركےن واال
 :سج وك ياد ايك ايگ
رَز َ َق :اس ےن ررق ديا

122

رتہمج

 :ياد ركيا

اس  لبي ےك امه  ےغی َر َز َق ،ي َ ْرز ُ ُق ،اُرْز ُ ْق
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :ررق دےني واال
 :سج وك ررق ديا ايگ
 :ررق داني
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سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

كمْ َو رَزَق َ ُ
َخلَقَ ُ
كمْ

ا ت ےن دمد ىك ريمي

وَلَقَ ْد ن َ َ
ص َر كُمُ الل ُ

ںيم ےن دمد ىك ا ت ىك

مَ ْن يَن ْ ُ
ص ُرن ِ ْي

اس ےن ياد ايك ھجم وك

فَاذْكُ ُروْن ِ ْي

ںيم ےن ياد ايك اس وك

اَذْكُ ُركُمْ

سپ دمد رك امہري

ب ِ ْس ِم اهلل ِ الر ْحم ِن الر ِحي ْ ِم

ب ِ ْس ِم اهلل ِ الر ْحم ِن الر ِحي ْ ِم

وَالْع َ ْ
ص ِر ﴿٪﴾﴾ ۱٪
اِن ْ ِ
االن ْ َسانَ لَفِ ْى ُخ ْس ٍر ﴿٪﴾﴾ ۲٪
اِال ال ِذي ْ َن ٰامَن ُ ْوا
وَعَ ِملُوا الصلِح ِ
ت
وَت َ َوا َ
ص ْوا بِالْ َح ّ ِق۟ال٪
وَت َ َوا َ
ص ْوا بِالصب ْ ِر ﴿٪﴾﴾ ۳٪

قُل ْ هُ َوالل ُ ا َ َح ٌد ﴿﴾٪﴾۱٪
اَلل ُ الصمَ ُد ﴿٪﴾﴾ ۲٪
لَمْ يَلِ ْد۟ال ٪وَلَمْ ي ُ ْول َ ْد ﴿٪﴾﴾ ۳٪
وَلَمْ ي َ ُك ْن له
كُفُ ًوا ا َ َح ٌد ﴿﴾٪﴾۴٪
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سبق : 14 -اذاٌ كےكلنات
اِز ِضُکیدعاء

غيلبت
قبس ربمن14ےك متخ يك ا ت 87ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  33,079يار ا ےئ ںيه!

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 
23

اﷲ صب ےس نزا ےه ،اﷲ صب ےس نزا ےه

اﷲ صب ےس نزا ےه ،اﷲ صب ےس نزا ےه

 اهلل اعتيٰل وقت ،سان ووشتك ،زعت اور ہش اىھچ تفص ںيم صب ےس نزا ےه۔
ُ داع :اےئ اهلل ھجم وك ےھجت اينپ ردنيگ ںيم نزا امےنن ىك وتقيف د ے ،ینعی سفن  ،اخدنان يا ولوگن ےك اجبےئ ریتي ياوتن وك امےنن اور
لمع ركےن ىك وتقيف د ے۔

َ
أ ْشهَ ُد

أَنْ

ال

إِلــه َ

إِال

هك

ںيہن ےه

وكىئ

وساےئ

576

ںيم وگا ى داتي وهن
َ
أ َ ْشهَ ُد( :أفْعَل ُےك ورن رپ)
شھادت ،يديش ،ش ین ساده

ال َ = ںيہن
لَمْ :ںيہنdid not ،
ل َ ْن :ہش زگ ںيہن will not ،

مَا :ںيہن ،ايك ،وج

وبعمد

اهلل ُ

( 2يار)

اﷲ ےك

إال :وساےئ ،رگم

رتہمج:ںيم وگا ى داتي وهن هك ںيہن ےه وكىئ وبعمد نزقح وساےئ اهلل ےك
إٰله ےك نيت امه ینعم ہي ںيه )1 :سج ىك وپاج ورپشتس ىك اجےئ  )2رضوروتن وك وپرا ركےن واال  )3سج اك  مک اميا اجےئ اور
اطاعب ىك اجےئ .ان ينیون ینعم ںيم اهلل ےك وسا وكىئ اہل ںيہن .ںيم اهشدت داتي وهن ینعی ريمي ياںيت اور ريما لمع (رھگ ںيم يا
ياہش ،ا سف ںيم يا يارار ںيم) ہي اتب راه ےه هك ںيم:
 اهلل ےس صب ےس رياده تبحم ركيا وهن۔
 اهلل وك اخقل ،ام ك ،رت اماتن وهن ،ساري اكانئت اك احمک اماتن وهن ،ايس ىك ابعدت اور اطاعب ركيا وهن  ،ايس ےس دمد اماتگن
وهن  ،ايس رپ رھبوهس ركيا وهن۔

َ
أ ْشهَ ُد

ںيم وگا ى داتي وهن

َ
أ َ ْشهَ ُد( :أفْعَل ُےك ورن رپ)،
شھادت ،يديش ،ش ین ساده

َ
أن

مُ َحم ًدا

ر ُسولُ

هك

دمحمﷺ

اﷲ ےك روسل (ںيه)

363

332

اهلل ِ( 2يار)

رَ ُسول ىك عمج :رُ ُسل
رتہمج:ںيم وگا ى داتي وهن هك دمحم ﷺ اهلل ےك روسل ںيه
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ريمي ريان ینعی ريمي ياںيت اور ريما لمع (رھگ ںيم يا ياہش ،ا سف ںيم يا يارار ںيم) ہي اتب راه ےه هك ںيم:
 اهلل اور اےکس روسل ﷺ ےس صب ےس رياده تبحم ركيا وهن۔
 ا تﷺ ىكالىئوهىئاميلعتتوكيالوچنورچااماتنوهن،قسا ناورا تﷺ ىكسنبوكقحويالطىككشويٹاماتنوهن۔
 ا تﷺ ىكاطاعبكنلیےےھجمدورسيوكىئدليلىكرضورتںيہن ،ريميدنسپاوريادنسپا تﷺ ىكدنسپےكياعب ےه۔

َحي عَلَى

83

الصلَوة ِ

ا و رطف

امنر ےك

 2(يار)

الْفَال َ ِح 

َحي عَلَى
ا و رطف

( 2يار)

اكايمىب ىك

ا و اكايمىب ىك رطف
ا و امنر ىك رطف
َحي عَلَى :آؤ رطف
َحي :ا و
" امنر ىك رطف ا و " اہک ايگ ،هن هك "امنر ڑپوھ" اينپ اينپ ہگج يا رھگ ںيم .ینعی دجسم ںيم ڑپ ھیے ا و ،وگيا امنر وك اقمئ ركو .اهلل ےن
امنر ڑپ ھیے اك  مک ںيہن ديا هكلب اس وك اقمئ ركےن اك  مک ديا ےه .امنر وك ا و ےگ وت ہش مسق ىك فالح ےلم يگ اور فالح اك راهتس
یھب .امنر اكلم درك ےه  .اهلل ےك درك ےس ايسفنيت وطر رپ وكسن اور لقع وك جال ےلم يگ  .امنر ےك يئک امسجين افدئ ے یھب ںيه ،حيحص
وقب رپ وسيا اور اانھٹ وريغه .وقب ىك يادنبي ىك اعدت ےنب يگ .اامتجيع افدئ ے یھب ںيه زن ًال امسیج رےتش وبضمط وهن ےگ .صب
ےس امه ہي هك ا رخت ںيم ہشیمہ ہشیمہ ےك ےيل فالح بیصن وهيگ۔
ہي فالح ىك يدريك اس ےيل یھب هك انسان امنر وك ںيہن ا يا ہي ھجمس رك هك ريمي فالح اك اكخ رك اجےئ  ا ...اس يادان صخش ىك رطح وج
يسك زيچ ىك يالس ںيم ايٹل تمس اھبےگ۔

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 

ال َ إِلــه َ إِال اهلل ُ 

ںيہن ےه وكىئ وبعمدنزقح وساےئ اﷲ ےك

اﷲ صب ےس نزا ےه ،اﷲ صب ےس نزا ےه

 ا رخ ںيم و ى املکت سج ےس ادان رشوع وهىئ .رگم اہين وگيااس يات اك اعالن ےه هك اس ىك نزاىئ وك امےتن وهےئ ا اجو ارگ هن
امون وت یھب وه اينپ ہگج نزا ےه  ،ا ےن يا هن ا ےن ےس اس ىك نزاىئ رپ وكىئ ارث ںيہن ڑپيا .هن ا رك مت اانپ  ى اصقنن ركوھٹيب ےگ .هکبج اس
ىك اكپررپ کيبل ےنهک ےس مت داين اور ا رخت ىك فالح يا اجو ےگ۔

ِضُكےاذكاز :
َ
أ ْشهَ ُد

ووض رشوع ركےن ىك داع ب ِْس ِم اهلل ِ ےه اور ووض ےك دعب ىك داع ےچين دي اجر ى ےه۔

ںيم وگا ى داتي وهن

أَنْ

ال

هك

ںيہن ےه

إِلــه َ

وكىئ وبعمد وساےئ اﷲ ےك

َ
أ َ ْشهَ ُد( :أفْعَل ُےك ورن رپ)
ال َ = ںيہن مَا :ںيہن ،ايك ،وج
شھادت ،يديش ،ش ین ساده
لَمْ :ںيہن، did not ،ل َ ْ
ن :ںيہن will not،
رتہمج:ںيم وگا ى داتي وهن هك ںيہن ےه وكىئ وبعمد نزقح وساےئ اهلل ےك
81
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إال :وساےئ،
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ريمي ريان ینعی ريمي ياںيت اور ريما لمع (رھگ ںيم يا ياہش ،ا سف ںيم يا يارار ںيم) ہي اهشدت د ے راه ےه ینعی ہي اتب راه ےه هك
ںيم اهلل وك:
 اخقل،ام ك،رتاماتنوهن،سارياكانئتاكاحمکاماتنوهن،ايسىكابعدتاوراطاعبركياوهن،ايسےسدمداماتگنوهن۔
 صب ےس رياده ايس ےس تبحم ركيا وهن۔

و َ ْح َده

وَا ِحد

ںيہن وكىئ رشيك

اس اك

،

وه اكنال ےه
َ
أ َحد

ال َ َش ِر َ
يك

لَه

َش ِر َ
يكُ ،ش َر َكءِ ،ش ْرك  ،مُ ْشرِك
تَوْ ِحيْد
رتہمج :وه اكنال ےه ااكس وكىئ رشيك ںيہن

،

لَه : ،اس اك،اس ےكےيل

 اہين اهلل ىك ودحاتين اك رھپ ےس دورس ے اافلط ںيم اقسار اور رشك ےس لمكم زیباري اك اعالن ورهن اجنت  ى لکشم ،ويكهکن
اهلل اعتيٰل رشك وك ہشزگ اعمف ںيہن رك ے  ا اس ےيل رشك ىك خطسياىك وك دنه ںيم رےتھک وهےئ ڑپےیھ۔

َ
وَأ ْشهَ ُد

َ
أن

مُ َحم ًدا

اور ںيم وگا ى داتي وهن

هك

دمحمﷺ

عَب ْ ُده
126

َورَ ُسولُه
236

،

،

اس ےك دنب ے اور اس ےك روسل ںيه

أ َ ْشهَ ُد( :أَفْعَل ُےك ورن رپ) أَنْ أَن  :مُ َحمد :وخت رعتفي ايك عَبْد
دنب ے اس ےك
وها
شھادت ،يديش ،ش ین ساده هك ےب كش
،

ه

َو

رَ ُسولُ

،

ه

اور

ربمغپ

اس ےك

رتہمج:اور ںيم وگا ى داتي وهن هك دمحمﷺ اس ےك دنب ے اور اس ےك روسل ںيه
 اورپ ادان ےك املکت ںيم اس ىك رشتحي زگر يكچ .اہين رپ دبع (دنب ے) اك ظفل رياد ه ےه .يلھچپ ازّیون ےن ننك ولوگن وك ان ےك
رنزدصب اكرياومن ىك وہج ےس ان وك جدا اك اٹيب يا جداىئ ںيم رشيك ئانديا .اهلل اعتيٰل ےن دمحم ﷺ ےك يقيقح رمےبت وك ايبن فسام
رك اور اس رپ ہش ومنم ےس اهشدت دولا رك اس ازّب ںيم رشك ےك دروار ے وك دنب ايك ےه۔
 مه صب وك اهلل ےن ئانيا ےه اور اس داين ىك ہش زيچ وك یھب .اس ےيلمه وك اس اك اچس دنبه نب رك ران اچےیہ .دمحم ﷺ اهلل ےك صب
ےس رتہبني دنب ے ںيه اور امہر ے ےيلاوسه (ومنهن) ںيه۔
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اَللهُم

ْ
اجعَلْنِي

مِ َن التوابِي َن

ا ے اﷲ

ئان د ے ےھجم

وخت وتہب ركےن واولن

وَ ْ
اجعَلْنِي

مِ َن الْمُت َ َط ِهّ ِري َن

اور ئاند ے ےھجم ياك اصف رےنه واولن
(ںيم) ےس

(ںيم)ےس

نِي:
مُت َ َط ِهّر :مُت َ َط ِهّ ُرون
اب  :انٹلپ تَائِب :ںےنپ واال َو ا ِ ْجعَل ْ نِي
تَ َ
ا ِ ْجعَل ْ :ئان د ے
َ
ّ
َ
ُ
َ
متط ِه ِرين(جمع)
ےھجم
تَ
ال
ا
و
ںےنپ
ر
ا
ي
ر
ا
ي
:
اب
و
َطهُور َط َهارَة
اور ئان د ے ےھجم َطاهِر
ا ِ ْجعَل :اِفْعَل ےك ورن رپ
رتہمج :ا ے اﷲ ئان د ے ےھجم وخت وتہب ركےن واولن ںيم ےس ،اور ئاند ے ےھجم ياك اصف رےنه واولن ںيم ےس
 انسان يار يار ايطلغن ركيا ےه ،ںيہن ركےن ےك اكخ ركيا ےه  ،يا ركےن ےك اكخ حيحص وطر ےس ںيہن ركيا ،اس ےيلدشيد رضورت
ےه هك وه يار يار وتہب رك ے۔
 ياىك ےس رماد ابلس اور اكمن ىك ياىك ،ديقعه اور ايخالت ىك ياىك ،هكلب ہش مسق ىك ياىك بیصن رك۔
گرامر :ےچين دےي ےئگ  21امه وغيصن ىك رپسٹكي ےيجيك .ا رخي دو  ےغی وادح ؤمنب ےك ںيه۔

فِعْل مَا ِ
ضي

َك َف َر
َ
َكف ُروا ان صب ےن رفک ايك
َك َف ْر َ
ت ا ت ےن رفک ايك
ََ
كف ْر ُت ْم ات صب ےن رفک ايك
َك َف ْر ُ
ت ںيم ےن رفک ايك
َ
َكف ْر َنا مه ےن رفک ايك
اس ےن رفک ايك

َك َف َر ْت

اس وعرتےنرفکايك

 461كَفَ َر (ن)

يَ ْ
كفُ ُر
يَ ْ
كفُ ُرونَ

تَ ْ
كفُ ُر
تَ ْ
كفُ ُرونَ
َ
أكْفُ ُر
نَ ْ
كفُ ُر
تَ ْ
كفُ ُر

كَفَ َر :اس ےن ااكنر ايك ،ياركشي ىك

فِعْل مُ َ
ضارِع

وه رفک ركياےه /ركاگي
وه صب رفک ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت رفک ركےتںيه /ركےگنی
ا ت صب رفک ركےتںيه /ركےگنی
ںيم رفک ركياوهن /ركواگن
مه رفک ركےتںيه /ركےگنی
وه رفک ركيت ےه /ركيگي
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اس  لبي ےك امه  ےغی  :كَفَ َر ،ي َ ْ
كفُ ُر ،اُكْفُ ْر
اُكْفُ ْر
اُكْفُ ُروا

نَهْي

أمْر
رفک رك!
رفک ركو!

ال َ ت َ ْ
كفُر
ُْ
ال َ تَكف ُروا زب رفک ركو!
زب رفک رك!

ََكفِر :رفک ركےن واال
مَ ْ
كفُ ْور :سج اك رفک ايك ايگ
كُفْر :رفک ركيا
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فِعْل مَا ِ
ضي

دَ َخل َ :وه دالخ وها

 78دَ َخل َ
فِعْل مُ َ
ضارِع

(ن)

اس  لبي ےك امه  ےغی  :دَ َخلَ ،ي َ ْد ُخلُ ،اُدْ ُخل ْ

َد َخلَ وه دالخ وها ي َ ْد ُخل ُ
ُ
ُ
نَهْي
أمْر
َد َخلوا وهصبدالخوهےئ ي َ ْد ُخلونَ وه صب دالخ وهےتںيه /وهےگن
َد َخ ْل َت ا ت دالخ وهےئ ت َ ْد ُخل ُ ا ت دالخ وهےتںيه /وهےگن اُدْ ُخل ْ دالخ وه! ال َ ت َ ْد ُ
خل ْ زب دالخ وه!
َد َخ ْل ُت ْم اتصب دالخ وهےئ ت َ ْد ُخلُونَا ت صب دالخ وهےتںيه /وهےگن اُدْ ُخلُوا مت صب دالخ وه ال َ ت َ ْد ُ ُ
خلوا مت صب زب دالخ وه
َ
َد َخ ْل ُ
دَا ِ
خل:دالخ وهےن واال
ت ںيم دالخ وها أدْ ُخل ُ ںيم دالخ وهياوهن /وهاگن
وه دالخ وهياےه /وه ا

َد َخ ْل َنا مه دالخ وهےئ ن َ ْد ُخل ُ
دَ َخل َ ْ
ت وه وعرتدالخ وهىئ ت َ ْد ُخل ُ وه دالخ وهيت ےه /وهيگ

مَ ْد ُ
خول:سج ںيم داهلخ وها

مه دالخ وهےتںيه /وهےگن

فِعْل مَا ِ
ضي

َعبَ َد
َعبَ ُدوا انصبےنابعدتىك
َعبَ ْدت ا ت ےن ابعدت ىك
َعبَ ْد ُّت ْ
م ا تصبےنابعدتىك
َعبَ ْد ُّ
ت ںيم ےن ابعدت ىك
َعبَ ْد َنا مه ےن ابعدت ىك
اس ےنابعدت ىك

عَب َ َد ْ
ت

اسوعرتےنابعدتىك

 143عَب َ َد

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

دُ ُ
خ ْول :دالخ وهيا
عَب َ َد :اس ےن ابعدت ىك

ي َع ْب ُ ُد
ي َع ْب ُ ُدونَ وه صب ابعدت ركےتںيه /ركےگنی
وه ابعدت ركياےه /ركاگي

تَع ْب ُ ُد
تَع ْب ُ ُدونَ ا ت صب ابعدت ركےتںيه /ركےگنی
َ
أعْب ُ ُد ںيم ابعدت ركياوهن /ركواگن
نَع ْب ُ ُد مه ابعدت ركےتںيه /ركےگنی
ا ت ابعدت ركےتںيه /ركےگنی

تَع ْب ُ ُد

وه وعرت ابعدت ركيت ےه /ركيگي
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اس  لبي ےك امه  ےغی  :عَب َ َد ،يَعْب ُ ُد ،اُعْب ُ ْد
أمْر

نَهْي

ابعدت رك!

زب ابعدت رك

ال َ تَع ْب ُ ْد
ال َ تَع ْب ُ ُدوا زب ابعدت رك

اُعْب ُ ْد
اُعْب ُ ُدواابعدت ركو!
عَاب ِد:ابعدت ركےن واال

مَعْبُود:سج ىك ابعدت ىك يئگ

ِعبَادَة :ابعدت  ،ابعدت ركيا
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق :14-اذاٌ كےكلناتاِز ِضُکیدعاء

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 
أَنْ

َ
أ ْشهَ ُد

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 
ال

َ
أن

َ
أ ْشهَ ُد
َحي عَلَى

إِلــه َ

الصلَوة ِ 

مُ َحم ًدا

ر ُسولُ اهلل ِ

َحي عَلَى

( 2يار)

َ
َ
اَلل ُ أكْب َ ُر اَلل ُ أكْب َ ُر 

إِال اهلل ُ

( 2يار)

( 2يار)

الْفَال َ ِح 

( 2يار)

ال َ إِلــه َ إِال اهلل ُ 

ِضُكےاذكاز ووض رشوع ركےن ىك داع ب ِْس ِم اهلل ِ ےه اور ووض ےك دعب ىك داع ےچين دي اجر ى ےه۔

َ
أ ْشهَ ُد

و َ ْح َده

أَنْ

اَللهُم

ال

َ
أن
ا ْجعَلْنِي

مُ َحم ًدا
مِ َن التوابِي َن
85

عَب ْ ُده

إِال
لَه

ال َ َش ِر َ
يك

،

َ
وَأ ْشهَ ُد

إِلــه َ

اهلل ُ

،

وَا ْجعَلْنِي

،

َورَ ُسولُه

،

مِ َن الْمُت َ َط ِهّ ِري َن
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سُال" :1-اهلل اکبر" وك مه اينپ ردنيگ ںيم سک رطح ال سویے ںيه؟

جُاب:

سُال :2-اهشدت دےني اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:

سُال :3-امنر وك ا ےن ےك داين اور ا رخت ےك افدئ ے اتبےيئ؟
جُاب:

سُال :4 -ووض ےك دعب ىك داع ڑپ ھیے ىك ايك فضنلب ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :14-اذاٌ كےكلناتاِز ِضُکیدعاء)

ين
وسال:1-ےچين دےيئ ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت رپ ےيجيك:

 461كَفَ َر

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

كَفَ َر :اس ےن ااكنر ايك ،ياركشي ىك

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ك َف َر ،ي َ ْ
كفُ ُر ،اُكْفُ ْر
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :رفک ركےن واال
 :سج اك رفک ايك ايگ
 :رفک ركيا

 78دَ َخل َ
وه دالخ وها

دَ َخل َ :وه دالخ وها

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

وه دالخ وهياےه/وه ا

اس لبيےكامه ےغیَ :د َخلَ  ،ي َ ْد ُخل ُ ،اُدْ ُخل ْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

:دالخ وهےن واال
:سج ںيم داهلخ وها
 :دالخ وهيا
87
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فِعْل مَا ِ
ضي

 143عَب َ َد
رتہمج

عَب َ َد :اس ےن ابعدت ىك

(ن)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :عبَد ،ي َع ْب ُ ُد ،اُعْب ُ ْد
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

:ابعدت ركےن واال
:سج ىك ابعدت ىك يئگ
 :ابعدت  ،ابعدت ركيا

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر

وسال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

رك اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

فَاعْب ُ ُدوْه ُ

مه ابعدت ركےت ںيه ریتي

فَاعْب ُ ْده ُ

ا ت دالخ وهےئ اور ںيم دالخ وها

وَ َالت َ ْ
كفُ ُروْا

ںيم ےن ابعدت ىك اور رفک ںيہن ايك

وَق َ ْد كَفَ ْرتُمْ

اس ےن رفک ايك اور ابعدت ںيہن ىك

وَمَ ْن كَفَ َر

ںيم دالخ وهيا وهن
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قبس ربمن15ےك متخ يك ا ت 95ےئن اافلط ڑپانھ
ھكيس ںيل ےگ وج قسا نںيم  33812يار ا ےئ ںيه!

سبق :15 -ثياء ،زكُع،سجدۃ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

******************** انثء ********************

ُسب ْ َحان َ َ
ك
41

اللهُم

َوب ِ َحمْ ِد َك

ا ْسمُ َ
ك

وَتَبَارَ َك

ا ے اﷲ اور رعتفي ےه ریت ے ےيل اور نزتك واال ےه
ياك ےه وت
ُسب ْ َحانَ َ
تَبَارَ َك ا ْسمُ َك
َك َو
َحمْ ِد
َو ِب
ك
( ُسب ْ َحانَ اهلل) اللهُم :ا ے اﷲ
( ب ِْس ِم اهلل ِ)
ن
اور ساھت رعتفي ریتي اور زتك واال ےه ياخ ریتا
ياك ےه وت
رتہمج :ا ے اﷲ وت ياك ےه اور ریت ے  ى ےيلرعتفي ےه اور ریتا ياخ نزتك واال ےه
ریتا ياخ

ُ سب ْ َحان َ َ
ك الل ُهم  :اهلل زمكور ںيہن ،طامل ںيہن ،اس وك يسك ىك دمد ىك رضورت ںيہن ،اس ںيم وكىئ صقن ںيہن ،اس ےن ےھجم
وج یھب ردنيگ اك اناحتن ديا ےه وه يالکل حيحص ےه .ےھجم وكىئ اكشنب ںيہن( .ہي تبثم روہي ىك اينبد ےه ینعی positive
(attitude

َ وب ِ َحمْ ِد َك :رعتفياورركشیھبدنيىكايكامهاينبد .خبيكیچسحيبستهنوه،یچسرعتفياورركشںيہنوهاتكس .اكايمتتيصخشاكرار
 :تبثمروہيرانھكاورركشركيا۔
 وَت َب َارك ا ْس ُم َ
ك :ارگ ا ت رصف "اكخ ااھچ وه" ےتهك رںيه وت اكخ ااھچ ںيہن وهاجيا .رگم اهلل ےك ياخ ےس اكخ رشوع وه وت اس ىك
دمد لم اجيت ےه ،نزتك لم اجيت ےه .اور ا رخت ںيم وت اس اك ياخ ےنيل واےل اور اس اك اكخ ركےن واےل ہشیمہ ہشیمہ ىك نز ن
ےس رسفسار وهن ےگ۔

وَتَعَال
اور دنلب و ياال ےه
َو

تَعَالَى

اور

دنلب و ياال ےه
اعيل سان

وَال َ إِلــه َ

غَي ْ ُر َك

اور ںيہن وكىئ وبعمد

وسا ےئ ریت ے

َج ُّد َك

23

َج ُّد

نزريگ

ریتي نزريگ

َك

َو

ریتي

اور

ال َ

إِلــه َ

غَي ْ ُر

ںيہن وكىئ وبعمد وسا ےئ

َك

ریت ے

اردو ےك اافلط ج ّد ادجم،ا ياء واجداد
اور ریتي نزريگ دنلب و ياال ےه .اور ریت ے وسا وكىئ (اچس) وبعمد ںيہن

 وتعال ّ
جدك :ریتي نزريگ يا ریتي  Majestyصب ےس دنلب ےه وكىئ داين اك انتك  ى طاوتق ر رمكحان وه يا يادساه ،ریت ے
ساےنم ھچک یھب ںيہن۔
 وَال إله غيرك :اس ىك ودحاتين اك اقسار اور رشك ےس لمكم زیباري اك اعالن،ورهن اجنت  ى لکشم ےه .اهلل اعتيٰل رشك وك
ہش زگ اعمف ںيہن رك ے  ا اس ےيلرشك ىك خطسياىك وك دنه ںيم رےتھک وهےئ ڑپےیھ۔
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***** ***** ***** ***** روكع ےك اداكر ***** ***** ***** *****

ُسب ْ َحانَ

رَ ب ِّ َي

الْع َ ِظيم 

ياك ےه

ريما رت

تمظع واال

107

ہش بیع اور نزاىئ ےس ياك ريم ے مسج ےك ايك ايك در ے وك ياےنل واال الْع َ ِظيم  :تمظعواال' نزاىئواال،سجوكاع زهنايكاجےکس
رتہمج :ريما رت ياك ےه،تہب تمظع واال ےه
اچر ياوتن وك وصتّر اور ااسحس ےك ساھت ڑپےیھ )1( :اس ىك ياىك )2( ،اس ىك روبتيب )3( ،اانپتيئ ےس هك وه ريما رت ےه )4( ،اس
ىك تمظع ۔
وه ياك ےه:
 ريما رت طامل ںيہن ،يا ااصنيف ركےن واال ںيہن ،ےب دصقم زيچون وك ديپا ركےن واال ںيہن ،اس وك هن نكھت ا يت ےه هن دنين ،وه زمكور
ںيہن ،اس وك يسك اك وخف ںيہن۔
 ريم ے رت ںيم وكىئ صقن ںيہن ،وج ردنيگ ےك اناحتن واےل احالت ںيه ،ان رپ ھجم وك وكىئ اكشنب ںيہن ،ريم ے در ے در ے ىك
رپورس ركےنواال ےه ،وه ميظع ےه۔

َس ِم َع الل ُ

لِمَ ْن

َح ِم َده 

نس يل اﷲ ےن

اس ىك سج ےن

رعتفي ىك اس ىك

رتہمج :نس يل اﷲ ےن سج ےن اس ىك رعتفي ىك
 اهلل صب ىك سننا ےه رگم اہين دمح ركےن واےل ےك ےيل سنیے اك اخص درك ےه ،اس ےيل مه وك وپر ے وشق ےس اس ىك دمح ركيا
اچےیہ (ربنا ولك الحمد)۔
 اهلل اعتيل وك امہر ے دمح ركےن ىك وكىئ رضورت ںيہن ،دمح ركےن ےس اس وك وكىئ افدئه ںيہن اتچنهپ اور ںيہن ركےن ےس اس اك وكىئ
اصقنن ںيہن وهيا .اس اك وپرا اك وپرا افدئه مه  ى وك اتلم ےه۔

رَ بنَا

وَلَ َ
ك

ا ے امہر ے رت

ریت ے  ى ےيل

الْ َحمْ ُد 
ہش مسق ىك رعتفي ےه

رتہمج :ا ے امہر ے رت ریت ے  ى ےيل ہش مسق ىك رعتفي ےه
 دمح ےك دو ینعم ياد رےيھك :رعتفي ركيا اور ركش ركيا .وپر ے دل ےس ،وشق ےك ساھت اور رعتفي ےك جديات ےس (ینعی ا ے
اهلل وت تہب ميظع ےه ،ركمي ےه ،رمیح ےه ،وريغه) اس ىك رعتفي ےيجيك ینعی ہي ےيہك :ربّنا ولك الحمد۔
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***** ***** ***** ***** ***** دجسه ےك اداكر ****** ***** ***** *****

ُسب ْ َحانَ

رَ ب ِّ َي

َ
ْاْلعْلَى 

ياك ےه

ريما رت

صب ےس دنلب

عَلِ ّي
دنلب

َ
أعْلَى

رياده دنلب

*****

َ
ْاْلعْلَى
صب ےسدنلب

رتہمج :ريما رت ياك ےه وج صب ےس دنلب ےه
دجس ے ىك احلب :لمكم رپسديگ ىك ےه ،اس ںيم یھب اچر ياوتن وك وصتّر اور ااسحس ےك ساھت ڑپےیھ )1( :اس ىك ياىك )2( ،اس ىك
روبتيب )3( ،اانپتيئ ےس هك وه ريما رت ےه )4( ،اس ىك دنلبي وك۔
 ںيم اچين رنیم رپ  ....اور اهلل رعس رپ صب ےس اورپ ...ہي دنب ے ىك یچس وپرنش ےه .اس ےيلیھب دنبه اهلل ےك صب ےس قسبي
دجس ے ںيم وهيا ےه.۔
سبحاٌ ّ
زبي االعلي کُ اپيیزىدگیمیٍالئیٍ

دعاء :ا ے اهلل! دمد رك ريمي هك ںيم ردنيگ ےك اناحتن ىك ہش زيچ وك وبقل ركون اور ھجت ےس وكىئ اكشنب هن ركون (هك ريم ے
ساھت ااسي ويكن ےه؟ وريغه)۔

احتساب :ںيم ینتک دہعف اكشنب ركيا وهن اےنپ ريگ ،جدواخل ،اخدنان ،وممس ،وموجده احالت وريغه ىك؟
پالٌ :اس يات رپ دایھن دںي هك اهلل وج یھب ركيا ےه لمكم ركيا ےه .احالت امہرا اناحتن وهےت ںيه اور ھچک انساين  ںويطن اك ہجيتن۔
پ
تبلیغ :اس اغيپخ وك ھنالںیئ هك اهلل ہش بیع ےس ياك ےه۔
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َ 58
ض َر َ
ب
فِعْل مَا ِ
ضي

َض َر َب
َض َر ُب ْوا

(ض)

اس ےن امرا
اپهون ےن امرا

َض َر ْب َت
َض َر ْب ُت ْم
َض َر ْب ُت
َض َر ْب َنا
َض َر َب ْت

ا ت ےن امرا

َظ َل ْم ُت ْم
َظ َل ْم ُت
َظ َل ْم َنا
َظ َل َم ْت

فِعْل مُ َ
ضارِع

يَ ْ
ض ِر ُ
ب
يَ ْ
ض ِرب ُ ْونَ وه صب امرےتںيه /امرےگنی

ب ،ي َ ْ
ب ،ا ِ ْ
اس لبيےكامه ےغی َ :
ضرِ ْ
ضرِ ُ
ض َر َ
ب

وه امرياےه/امراگي

تا ْ
ضر ُ
ب

ا ت امرےتںيه /امرےگنی

ا ْ
ضر ْ
ب

اس ےن ملظ ايك
اپهون ےن ملظايك
ا ت ےن ملظ ايك
اتصب ےنملظايك
ںيم ےن ملظايك
مه ےن ملظ ايك
اسوعرت ےنملظايك

َ 266ظلَمَ
ي َ ْظلِمُ
ي َ ْظلِ ُم ْونَ
ت ا ْظلمُ

ت ا ْظلمُ ْونا
أ َ ْظلِمُ
ن َ ْظلِمُ
ت َ ْظلِمُ

(ض)

فِعْل مُ َ
ضارِع

نَهْي

أمْر

ا ت صب ےن امرا ت ا ْ
ضرب ُ ْونا ا تصبامرےتںيه/امرےگنی إ ْ
ضرب ُ ْوا
أَ ْ
ضرِ ُ
ب ںيم امرياوهن /امرواگن
ںيم ےن امرا
نَ ْ
ضرِ ُ
ب مه امرےتںيه /امرےگنی
مه ےن امرا
اسوعرت ےنامرا ت َ ْ
ض ِر ُ
ب وه وعرت امريت ےه /امريگي

فِعْل مَا ِ
ضي

َظ َل َم
َظ َل ُم ْوا
َظ َل ْم َت

ب :اس ےن امراَ ،
َ
ض َر َ
ض َر َ
ب مَثَال ً :اس ےن زنال دي

اَل ت ا ْ
ضر ْ
ب
اَل ت ا ْ
ضرب ُ ْوا زب امرو!
زب امر!

امر!
امرو!

َ
ضارِب :امرےن واال

مَ ْ
ض ُروب :سج وك امرا ايگ

َ
ض ْرب :امر ،امريا

َظلَمَ :اس ےن ملظ ايك

وه ملظ ركيا ےه /ركاگي
وه صب ملظ ركےتںيه /ركےگنی
ا ت ملظ ركےتںيه /ركےگنی
اتصبملظركےتںيه/ركےگنی
ںيم ملظ ركياوهن /ركواگن

اس  لبي ےك امه  ےغی َ :ظلَمَ ،ي َ ْظلِمُ ،ا ِ ْظلِمْ
ا ْظلمْ

ا ِ ْظلِمُ ْوا

أمْر
ملظ رك!
ملظ ركو!

َ

اَل تاظلمْ

نَهْي

اَل تاظلمُ ْوا

زب ملظ رك!
زب ملظ ركو!

ظالِم :ملظ ركےن واال

ْ ُ

مه ملظ ركےتںيه /ركےگنی

مَظلوم :سج رپ ملظ ايكايگ

وه وعرت ملظ ركيت ےه /ركيگي

ظلم :ملظ
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فِعْل ما ِ
ضي

َصبَ َر
َ
صبَ ُر ْوا اپهون ےنربص ايك
َصبَ ْر َ
ت ا ت ےن ربصايك
اس ےن ربص ايك

َ
صبَ ْر ُت ْم ا ت صب ےن ربصايك

َصبَ ْر ُ
ت ںيم ےن ربصايك

َصبَ ْر َنا
َصبَ َر ْ
ت اسوعرت ےنربصايك
مه ےن ربصايك

َغ َف َر
َغ َف ُر ْوا
َغ َف ْر َت

فِعْل ما ِ
ضي
اس ےن اعمف ايك
اپهون ےن اعمفايك
ا ت ےن اعمفايك

ََ

غف ْر ُت ْم ا تصب ےناعمفايك

َغ َف ْر ُت
َغ َف ْر َنا
َغ َف َر ْت

ںيم ےن اعمفايك
مه ےن اعمف ايك
اسوعرت ےناعمفايك

َ
صب َ َر :اس ےن ربص ايك

َ 94
صب َ َر
فِعْل مُ َ
ضارِع
(ض)

يَ ْ
صبِ ُر
صبِ ُروْنَ
يَ ْ
تا ْ
صبرُ

صب ُر ْونا
تا ْ
أَ ْ
صبِ ُر
نَ ْ
صبِ ُر
تَ ْ
صبِ ُر
 95غَفَ َر

وه ربص ركيا ےه/ركاگي
وهصبربصركےتںيه/ركےگنی
ا ت ربصركےتںيه /ركےگنی
اتصبربصركےتںيه/ركےگنی

مه ربصركےتںيه /ركےگنی
وه ربصركيت ےه /ركيگي

(ض )

َ
أغْفِ ُر
نَغْفِ ُر
تَغْفِ ُر

ربصرك!

ا ْ
صب ُر ْوا

ربصركو!

اَل ت ا ْ
صبرْ
اَل

نَهْي
زب ربصرك!

تا ْ
صب ُر ْوا زب ربصركو!

َ
صاب ِ ْر :ربصركےن واال

سج لعف اك ارث دورس ے رپ هن-ڑپ ےرصف ركےن واےل
رپ وه وت اےسي ااعفل اك امس وعفمل ںيہن يننا۔

َ
صبر :ربص

ََ

غف َر :اس ےن اعمفايك

فِعْل مُ َ
ضارِع

يَغْفِ ُر
يَغْف ِ ُروْنَ وهصباعمفركےتںيه/ركےگنی
تاغْف ُر ْونا

ا ْ
صبرْ

أمر

ںيم ربصركياوهن /ركواگن

وه اعمف ركيا ےه/ركاگي

تاغْف ُر

صب َ َر ،ي َ ْ
صبِ ُر ،ا ِ ْ
اس لبيےكامه ےغی َ :
صبِ ْر

اتاعمفركےتںيه/ركےگنی
اتصباعمفركےتںيه/ركےگنی

اس  لبي ےك امه  ےغی  :غَفَ َر ،يَغْفِ ُر ،اِغْفِ ْر
اغْف ْر
اغْف ُر ْوا

أمْر
اعمف رك!
اعمف ركو!

ںيم اعمفركياوهن/ركواگن

اَل تاغْفرْ

اَل تاغْف ُر ْوا

نَهْي
زب اعمف رك!
زب اعمف ركو!

غَافِر :اعمف ركےن واال

مه اعمف ركےتںيه /ركےگنی

مَغْفُور :سج وك اعمف ايك ايگ

وه اعمف ركيت ےه /ركيگي

مَغْفِرة :اعمف ركيا

اس قبس ںيم يات رضت ےك اچر ااعفل ايبن ےيك ےئگ .اچرون زناولن وك ايك ےلمج ںيم ا ت اس رطح ياد رھك سویے ںيه:




ارگ يسك ےن دورس ے وك رنزديتس امرا ( َ
ض َر َ
ب) وت ملظ رك ے  ا ( َظل َمَ)
سج رپ ملظ وها ،ارگ وه زمكور وه وت اخومس اھٹیب رےه  ا ( َ
صبَر)

اور سج ےن ملظ ايك ینعی امرا وت اس وك اعميف امانگن اچےیہ ياهك اهلل اس وك شخب د ے (غَفَ َر)
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غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

سبق :15-ثياء ،زكُع،سجدۃ

***** ***** ***** ***** ثياء ***** ***** ***** *****

ُسب ْ َحان َ َ
ك

اللهُم

وَتَعَال

َوب ِ َحمْ ِد َك

وَتَبَارَ َك

وَال َ إِلــه َ

َج ُّد َك

ا ْسمُ َ
ك

غَي ْ ُر َك

***** ***** ***** ***** زکُعکے اذکاز ***** ***** ***** *****

ُسب ْ َحانَ

الْع َ ِظيم 

رَ ب ِّ َي

***** ***** ***** ***** سجدہکے اذکاز ****** ***** ***** *****

ُسب ْ َحانَ

َ
ْاْلعْلَى 

رَ ب ِّ َي

سُال" :1-اهلل اك ياخ نزتك واال ےه" اس اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:

سُال :2-روكع ںيم مه ینتک ياںيت اهلل ےس ےتهك ںيه؟
جُاب:

سُال :3-دجسه ںيم مه ینتک ياںيت اهلل ےس ےتهك ںيه؟
جُاب:

سُال" :4 -سبحان" اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :15-ثياء ،زكُع،سجدۃ)

ين
سُال :1-ےچين دےيئ ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت رپ ےيجيك:
58

فِعْل مَا ِ
ضي

َ
ض َر َ
ب

رتہمج

( ض)

فِعْل مُ َ
ضارِع

ب :امراَ ،
َ
ض َر َ
ض َر َ
ب مَثَال ً :زنال دي
رتہمج

ب ،ي َ ْ
ب ،ا ْ
ضر ْ
ض ِر ُ
اس لبيےكامه ےغیَ :ض َر َ
ب
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :امرےن واال
 :سج وك امرا ايگ
 :امر ،امريا
فِعْل مَا ِ
ضي

َ 266ظلَمَ
رتہمج

َظلَمَ :اس ےن ملظ ايك

(ض)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ظ َل َم ،ي َ ْظلِمُ ،ا ْظلمْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :ملظ ركےن واال
 :سج رپ ملظ ايك ايگ
 :ملظ ركيا
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فِعْل مَا ِ
ضي

َ 53
صب َ َر (ض)
رتہمج

فِعْل مُ َ
ضارِع

َ
صب َ َر :اس ےن ربص ايك
رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :صبَ َر ،ي َ ْ
صبِ ُر ،ا ْ
صبرْ
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

:ربصركےن واال
 :ربص ركيا

 95غَفَ َر

غَفَ َر :اس ےن اعمف ايك

(ض)

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :غ َف َر ،ي َغْفِ ُر ،اغْف ْر

أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :اعمف ركےن واال
 :سج وك اعمف ايك ايگ
 :اعمف ركيا
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سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك
اتبےيئ،رھپاناكرتہمجےيجيك.

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

فَ ْ
اض ِرب ُ ْوا

زب ملظ ركو

َ
صب َ ْرتُمْ

اس ےن امرا سپ ملظ ايك

فَغَفَ ْرنَا

مت صب ربص ركو

وَمَ َ
اظلَمْنَاهُمْ

اپهون ےن ملظ ايك

وَمَ َ
اظلَمُ ْونَا

ربص رك!

ك الل ُهم َوب ِ َحمْ ِد َك وَتَبَارَ َك ا ْسمُ َ
ُسب ْ َحان َ َ
ك
وَتَعَالَي َج ُّد َك وَال َ هلِا َ غَي ْ ُر َك

ُسب ْ َحانَ رَب ِّ َي الْع َ ِظيْم
رَبنَا وَل َ َ
ك ال ْ َحمْد

َس ِم َع الل ُ لِمَ ْن َح ِم َده
ُسب ْ َحانَ رَب ِّ َي ْاالَعْلى
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قبس ربمن16ےك متخ يك ا ت 103ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل
ےگ وج قسا ن ںيم  35,199يار ا ےئ ںيه!

ّ
سبق :16 -تصھد

حي ُ
اَلت ِ
ات

وَالصل َ َو ُ
ات

ِهلل ِ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
46

وَالطيِّب َ ُ
ات

یھبس وقيل ابعدںيت اﷲ  ى ےك ےيلںيه اوریھبس دبين ابعدںيت اور یھبس اميل ابعدںيت (یھب ايس ےك ےيل ںيه)
صلَوة ِ (جمع) َ
َ
حية (جمع) ت َ ِ
تَ ِ
اهلل
ِل
َطيِّبَة (جمع) َطيِّبَات
صل َ َوات
حيات
یھبس وقيل ابعدںيت

ےكےيل

یھبس دبين ابعدںيت

اﷲ

یھبس اميل ابعدںيت

رتہمج:یھبس وقيل ،دبين اور اميل ابعدںيت اهلل  ى ےك ےيل ںيه
 اخبري وملسم ىك دحنب ںيم ےه هك ايك يار ا ت ﷺےن فساميا :سيّش ہشار اےسي ا ديم ںيه وج خیب ںيم ریغب اسحت اور اتکت ےك
دالخ وهن ےگ .اور ا ت ﷺےن ہي یھب فساميا " :ہي وه ولگ وهن ےگ وج هن وخد اھجر وھپيك ركےت ںيه اور هن يسك اور ےس
رح
ركاےت ںيه اور هن دبوگشين ےتیل ںيه اور رصف اےنپ رت رپ رھبوهس ركےت ںيه ".ہي نس رك اكعہش نب ضن ريض اهلل عنه
ڑھک ے وهےئ اور اہک ،اهلل ےك روسل ،ريم ے ےيل داع فسامںیئ هك اهلل ےھجم ان ںيم ےس ركد ے .ا ت ﷺےن فساميا " :وت ان
ںيم ےس ےه ".رھپ ايك اور احصىب اھٹ ڑھک ے وهےئ اور اوھنن ےن اہک ،ريم ے ےيل یھب داع فسامںیئ ،اهلل ےھجم یھب ان ںيم ےس
ركد ے .ا ت ےن فساميا  :اكعہش اس ںيم مت ےس تقبس ےل ايگ".
 اس دحنب ےس مه ہي يات ھكيس سویے ںيه هك مه وك اىھچ يات سنیے  ى دلج  ى داع ركين اچےیہ هك اهلل ںيمہ اس وك ركےن ىك وتقيف
د ے ،ورهن وكىئ اور تقبس ےل اجےئ  ا!
 ا ے اهلل ےھجم ان ينیون زيچون ںيم ہصح ےنيل ىك وتقيف د ے.
 ااستحت هك .1 :ريمي ريان اك ايك احل ےه .2 ،وقںيت (اخص رك دنه ىك) اہکن رصف وهر ى ںيه .3 ،هسيپ دكرھ
رخح؟

اَلسالَم ُ عَلَي ْ َ
ك
42

سالخ وه

ا ت رپ

َ
أيُّهَاالنبِ ُّي
75

ا ے یبن

وَب َ َر َكت ُه

َورَ ْحمَ ُ
ت اهلل ِ

اور اﷲ ىك رحمب وه اور نزںيتك وهن اس ىك (ا ت رپ)

َو رَ ْحمَت اهلل
عَلَى َك
َ
يَا ،أي ُّ َها ،يَا أيُّهَا :ا ے
السالَمُ  :سالخ وه
ح
اور ر مب اﷲ ىك
َ ُ رپ ا ت
الس َالمُ عَليْكمْ
ي
ن
یبن عمج ا ناء
ا ت رپ

ب َ َر َك ُ
ت

َو

ه

اور نزںيتك وهن اس ىك
ب َ َركَة ب َ َر َكت(جمع)= نزںيتك

رتہمج:ساليتم وه ا ے یبن ؐ ا ت رپ اور اهلل ىك رںيتمح اور اس ىك نزںيتك وهن

 يلھچپ نيت زيچون وك سج ےن رتہبني وطر رپ ااجنخ ديا اور مه وك اھكسيا یھب هك وه ايك ںيه اور ان وك ےسيك ايك اجےئ ؟ ا ُس
یتسہ رپ  :سالخ ،رحمب ،نزںيتك۔ (نيت زيچںي)
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اَلسالَم ُ

عَلَيْنَا

وَعَلَى

ِعبَادِ اهلل ِ

الصال ِ ِ
حي َن

سالخ وه

مه رپ

اور او رپ

اﷲےك دنبون

ننك

42

السالَمُ  :سالخ وه عَلَى
ُ
الس َالمُ عَلَيْكمْ رپ

140

ِعب َ ُ
نَا
اد اهلل (جمع)
َو عَلَى عَب ْ ُد اهلل
مه اور او رپ عَاب ِد عَاب ُِدون ،عَاب ِ ِدين (جمع)
رتہمج :سالخ وه مه رپ اور اهلل ےك ننك دنبون رپ

صالِح َ :
َ
صال ِ ُحون،
َ
صال ِ ِ
حين(جمع)

 اهلل اك ااعنخ نک رپ :اينناء ،دصنيقي ،دهشاء ،اصنيحل رپ .اہين ےلهپ یبن ﷺ رپ سالخ رھپ مه رپ اور اصنيحل رپ .
 دوونن (یبن ﷺ اور اصنيحل) ےك ےيل داعء إن ساء اهلل وبقل وهيگ .اس داع ںيم' مه رپ' (علينا) چیب ںيم ےه ،خب
پج
اگال ھال وبقمل وت اهلل ىك رحمب ےس اديم هك چیب واےل یھب وبقمل وهن ےگ .ياد رےيھك هك اهلل ىك رحمب اس وك ےلم يگ وج لمع
ےس اس وك احلص ركےن ىك وكيك یھب رك ے  ا ،اسیج هك اصنيحل ےن ايك۔
 اس ںيم امہر ے ےيل ہي اغيپخ یھب ےه هك مه داع ےك ساھت ساھت اصنيحل ےننب ىك وپري وكيك ركںي اس ےيل هك قسا ن ںيم
ااعنخ ےنلم واولن ےك اچر رگوسپ ںيم ےلهپ اينناء اك درك ےه اور ا رخ ںيم اصنيحل اك۔

َ
أ ْشهَ ُد

أَنْ

ال إِلــه َ

إِال اهلل ُ

ںيم وگا ى داتي وهن

هك

ںيہن وكىئ وبعمد

وساےئ اﷲےك

أ َ ْشهَ ُد( :أَفْع َ
ُ
)
رپ
ن
ر
و
ےك
ل
َ َ
أنْ أن  :هك ےب كش
شھادت ،يديش ،ش ین ساده

ال َ = ںيہن

مَا :ںيہن ،ايك ،وج

إال:وساےئ ،رگم

إِلــه آلِهَة ٌ(جمع) :وبعمد
رتہمج:ںيم وگا ى داتي وهن هك ںيہن ےه وكىئ وبعمد نزقح وساےئ اهلل ےك

ادان ےك قبس ںيم اس ىك رشتحي زگر يكچ ےه۔

َو

َ
َ
وَأ ْشهَ ُد أن

مُ َحم ًدا

عَب ْ ُده

اور ںيم وگا ى داتي وهن هك

َ
أن

دمحم ﷺ

اس ےك دنب ے

دمحمﷺ

هك

وخت رعتفي ايك وها

َ
أ ْشهَ ُد

اور ںيم وگا ى داتي وهن

َورَ ُسولُه

،

،

اور اس ےك روسل (ںيه)

عَبْد

،

ه

َو

رَ ُسولُ

،

ه

دنب ے

اس ےك

اور

ربمغپ

اس ےك

رتہمج:اور ںيم وگا ى داتي وهن هك دمحمؐ اس ےك دنب ے اور اس ےك روسل ںيه
ادان ےك قبس ںيم اس ىك رشتحي زگر يكچ ےه .اہين رپ دبع (دنب ے) اك ظفل رياد ه ےه .مه صب وك اهلل ےن ئانيا ےه اور اس داين ىك
ہش زيچ وك یھب .اس ےيل مه وك اس اك اچس دنبه نب رك ران اچےیہ .دمحم ﷺ اهلل ےك صب ےس رتہبني دنب ے ںيه اور امہر ے ےيل اوسه
(ومنهن) ںيه۔
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گرامر :ےچين دےي ےئگ  21امه وغيصن ىك رپسٹكي ےيجيك ۔

فعْل ما ِ
ضي

َس ِم َع
َ
س ِم ُع ْوا اپهون ےنانس
َس ِم ْع َ
ت ا ت ےن انس
اس ےن انس

َ
س ِم ْع ُت ْم ا ت صب ےن انس
َس ِم ْع ُ
ت ںيم ےن انس

َ 100س ِم َع
فعْل مُ َ
ضارِع
ي َ ْسمَ ُ
ع وه سننا ےه/ےنس  ا
يَ ْ
سمَع ُ ْونَ وه صب سنیےںيه /ںينس ےگ
(س)

ت ا ْسما ُع

ت ا ْسماع ُ ْونا

َ
أ ْسمَ ُع
ن َ ْسمَ ُع

َس ِم ْع َنا
َس ِم َع ْت اسوعرت ےنانس ت َ ْسمَ ُع
مه ےن انس

فعْل ما ِ
ضي

َع ِل َم
َع ِل ُموا اپهون ےن اجيا
َع ِل ْم َ
ت ا ت ےن اجيا
َع ِل ْم ُت ْم اتصب ےناجيا
اس ےن اجيا

َع ِل ْم ُ
ت ںيم ےن اجيا

َع ِل ْم َنا
َع ِل َم ْ
ت اسوعرت ےناجيا
مه ےن اجيا

ا ت سنیےںيه /ںينس ےگ
ا ت صب سنیےںيه /ںينسےگ

اس  لبي ےك امه  ےغی َ :س ِم َع ،ي َ ْسمَ ُع ،ا ِ ْسمَ ْع
ا ْسما ْع

ا ْسماع ُ ْوا

أمْر

اَل ت ا ْسما ْع
اَل ت ا ْسماع ُ ْوا

نس!
ونس!

مه صب سنیےںيه /ںينس ےگ

مَ ْ
سمُوع :سج وك انس ايگ

وه وعرت یتنس ےه/ےنسيگ

َ
سمْع :سننا

 518عَلِمَ
فعْل مُ َ
ضارِع

نَهْي
زب نس!
زب ونس!

َ
سامِع :سنیے واال

ںيم سنناوهن /ونساگن

عَلِمَ :اس ےن اجيا

(س)

يَعْلَمُ
َ َ
يَعْلمُون وه صب اجےتن ںيه /اجںین ےگ
َ
تَعْلمُ ا ت اجےتن ںيه/اجںین ےگ
َ
تَعْلمُونَ ا ت صب اجےتنںيه/اجںین ےگ
وه اجاتن ےه /اجےن  ا

أَعْلَمُ
نَعْلَمُ
تَعْلَمُ

َس ِم َ
ع :اس ےن انس

ںيم اجاتن وهن/اجوناگن

اس  لبي ےك امه  ےغی  :عَلِمَ ،يَعْلَمُ ،اِعْلَمْ
نَهْي

أمْر

اِعْلَمْ
اِعْلَمُوا

اجن ےل!
اجن ول!

ال َ تَعْلَمْ
ال َ تَعْلَمُوا

عَالِم  :اجےنن واال

زب اجون!

ُ

مه صب اجےتن ںيه/اجںین ےگ

مَعْلوم :سج وك اجيا ايگ

وه وعرت اجيتن ےه  /اجےن يگ

ِعلم :اجانن

100
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318

فعل ما ِ
ضي

َع ِملَ
ُ
َع ِملوا اوھنن ےن لمعايك
َع ِم ْل َ
ت ا ت ےن لمع ايك
ْ
َع ِمل ُت ْم اتصبےنلمعايك
اس ےن لمعايك

َر ِح َم
َر ِح ُموا

اس ےن رمحايك
اپهون ےن رمحايك

َر ِح ْم َ
ت ا ت ےن رمحايك

َر ِ
ح ْم ُت ْم ا ت صب ےن رمح ايك
َر ِح ْم ُ
ت ںيم ےن رمحايك

َر ِح ْم َنا
َر ِح َم ْ
ت اسوعرت ےنرمحايك
مه ےن رمح ايك

اس لبيےكامه ےغی  :عَ ِملَ ،يَعْمَلُ ،اِعْمَل ْ

يَع ْمَل ُ
ُ
يَع ْمَلونَ وه صب لمع ركےت ںيه  /ركےگنی
تَع ْمَل ُ ا ت لمع ركےت ںيه/ركےگنی
ُ
تَع ْمَلونَ اتصبلمعركےتںيه/لمعركےگنی
َ
أعْمَل ُ ںيم لمع ركيا وهن  /ركواگن
نَع ْمَل ُ مه صب لمع ركےت ںيه /ركےگنی
وه لمع ركيا ےه  /ركاگي

148

فعل ما ِ
ضي

عَ ِمل َ (س)

فعل مُ َ
ضارِع

َع ِم ْل ُت
ْ
َع ِمل َنا مه ےن لمعايك
َع ِم َل ْ
ےنلمعايك تَع ْمَل ُ
ت اسوعرت 
ںيم ےن لمع ايك

عَ ِمل َ :اس ےن لمع ايك

نَهْي

أمْر
اِعْمَل ْ لمع رك! ال َ تَع ْمَل ْ زب لمع رك!
ُ
ُ
اِعْمَلوا لمع ركو! ال َ تَع ْمَلوا زب لمع ركو!
عَامِل :لمع ركےن واال
مَعْمُول :سج رپلمع ايك ايگ
عمل :لمع ركيا

وه لمع ركيت ےه  /رك ےيگ

رَ ِحمَ

ي َ ْر َحمُ
ي َ ْر َح ُمونَ
ت َ ْر َحمُ

ت َ ْر َحمُونَ
أَرْ َحمُ
ن َ ْر َحمُ
ت َ ْر َحمُ

(س)

فعل مُ َ
ضارِع

رَ ِ
حمَ :اس ےن رمح ايك

وه رمح ركيا ےه/ركاگي

اس لبيےكامه ےغی  :رَ ِحمَ ،ي َ ْر َحمْ ،اِر ْ َحمْ

وه صب رمح ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت رمح ركےت ںيه/ركےگنی
ا ت صب رمح ركےت ںيه /ركےگنی
ںيم رمح ركيا وهن /ركواگن

اِر ْ َحمْ
اِر ْ َحمُوا

أمْر
رمح رك!
رمح ركو!

نَهْي

ال َ ت َ ْر َحمْ
ال َ ت َ ْر َ
حمُوا زب رمح ركو!
زب رمح رك!

رَا ِ
حم :رمح ركےن واال

مه صب رمح ركےت ںيه/ركےگنی

مَ ْر ُ
حوم :سج رپ رمح ايكايگ

وه رمح ركيت ےه  /ركيگي

رحم :رمح ركيا
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ّ
سبق :16-تصھد

حي ُ
اَلت ِ
ات

ِهلل ِ

َ َُ َ َ ْ َ َ
ك أيُّهَاالنبِ ُّي
السالم علي
اَلسالَم ُ

عَلَيْنَا

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

وَالصل َ َو ُ
ات

وَالطيِّب َ ُ
ات

َورَ ْحمَ ُ
ت اهلل ِ

وَب َ َر َكتُه،

ِعبَادِ اهلل ِ

الصال ِ ِ
حي َن

وَعَلَى

َ
أ ْشهَ ُد

أَنْ

ال إِلــه َ

إِال اهلل ُ

َ
َ
وَأ ْشهَ ُد أن

مُ َحم ًدا

عَب ْ ُده

،

َورَ ُسولُه

،

سُال :1-وقيل ،دبين ،اور اميل ابعدوتن اك درك نس رك مه وك ايكركيا اچےئہ؟
جُاب:

سُال :2-وقيل اور دبين ابعدوتن ىك  2,2زناںيل دےيجي۔
جُاب:

سُال:3-یبنﷺ ےك ےيل اہين ینتک زيچون ىك داع ىك اجر ى ےه؟
جُاب:

سُال :4 -دمحم ﷺ روسل ںيه اوردبع یھب ،وت اہين دبع اك درك ويكن ےه؟
جُاب:

102

www.understandquran.com

عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :16-تصهد)

ين
وسال  :1-ےچين دےي ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت ُنز ےيجيك:

َ 100س ِم َع

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

َس ِم َ
ع :اس ےن انس

(س)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس لبيےكامه ےغیَ :س ِم َع ،ي َ ْسمَ ُع ،ا ْسما ْع
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :سنیے واال
 :سج وك انس ايگ
 :سننا
518

عَلِمَ

عَلِمَ :اس ےن اجيا

(س)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ع ِل َم  ،يَعْلَمُ ،اِعْلَمْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :اجےنن واال
 :سج وك اجيا ايگ
 :اجانن
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318

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

عَ ِمل َ

عَ ِمل َ :اس ےن لمع ايك

(س )

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ع ِملَ  ،يَع ْمَل ُ،اِعمَل ْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :لمع ركےن واال
 :سج رپ لمع ايك ايگ
 :لمع ركيا
148

رَ ِحمَ

رَ ِ
حمَ :اس ےن رمح ايك

(س)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ر ِح َم  ،ي َ ْر َحمُ ،ا ِر ْ َحمْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :رمح ركےن واال
 :سج رپ رمح ايك ايگ
 :رمح ركيا
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سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك

سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

اتبےيئ،رھپاناكرتہمجےيجيك۔

َس ِمعْتُمْ

ںيم ےن انس وت ںيم ےن اجيا

َستَعْلَمُ ْونَ

ںيم ےن اجيا وت ںيم ےن لمع ايك

يَعْلَمُهُمْ

سپ مت صب ونس

ي َ ْسمَع ُ ْون َ ُ
كمْ

مت صب اجن ول اور لمع ركو

ت َ ْسمَع ُ ْونَهُمْ

مت صب رمح ركو

تشهد

ات وَالطيِّب َ ُ
ات ِهلل ِ وَالصل َ َو ُ
حي ُ
اَلت ِ
ات
اَلس َالمُ عَلَي ْ َ
ك اَيُّهَاالنبِ ُّي َورَ ْحمَ ُ
ت الل ِ
وَب َ َر َكتُه اَلسالَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى ِعبَادِاهلل ِ
الصال ِ ِ
حي ْ َن ا َ ْشهَ ُد اَنْ ال هلِا َ اِال اهلل ُ وَا َ ْشهَ ُداَن
مُ َحم ًدا عَب ْ ُده َورَ ُس ْولُه
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غيلبت
قبس ربمن17ےك متخ يك ا ت 110ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيلےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  35,656يار ا ےئ ںيه!

سبق :17 -دزِد

تعازف :روسل ﷺ ےك ےيل داع ركےت وقب ان ىك قسياوینن وك ياد ےيجيك .ا ح مه رقتابيً  1500سال دعب ،ہشارون ليم
دور املسمن ںيه وت اهلل ےك لضف ےك دعب ا ت ىك قسياوینن ےك ےجيتن ںيم۔
دن رھب ىك نكھت ےك ياووجد ا ت ﷺ ےن يسك هليبق وك دوعت دي يھت وت وهاتكس ےه هك ھجم يك دوعت اس ےليبق ےس يچنهپ .اس
رطح وسےتچ وهےئ اس يات وك وسحمس ركںي هك ا ت ﷺ ىك ہش قسياين اك ھجم رپ ااسحن ےه۔
ات مه اس ےك دبےل ان ےك ےيل ايك رك سویے ںيه؟ ايك ان وك اھكےن رپ يال سویے ںيه يا وكىئ ہفحت جیھب سویے ںيه؟ ھچک ںيہن! رصف ان
ےك ےيل داع رك سویے ںيه۔

دمحم ﷺ وك وت ارج ےنلم واال ےه  ى  .اچےه مه داع ركںي يا هن ركںي.امہرا ان ےك ےيل داع ركيا درالص امہر ے ےيل ازعار ےه .داع ركےن
رپ ااٹل ںيمہ اس اك وثات یھب اتلم ےه۔

اَللهُم

ا ے اﷲ

درود (رحمب) جیھب

عَلَى مُ َحم ٍد

وعَلَى ٰا ِل

مُ َحم ٍد

دمحم ﷺ رپ

اور ا ل رپ

دمحم ﷺ ىك

َ
ص ِل ّ  :امنر ڑپھ،
َ
ص ِل ّ عَلَى :رحمب جیھب

عَلَى :رپ

ا ل:ا ت ىك اوالد و ارواح ،تبحم اور ا عاع

َ
ص ِل ّ

ركےن واےل  ،رطےقي رپ ےنلچ واےل
رتہمج :ا ے اﷲ دمحم ﷺ رپ اور دمحم ﷺىك ا ل رپ درود (رحمب) جیھب

داعء ركںي هك ا ے اهلل وضحر ﷺ رپ
 روتمحن ىك يارس فسام ،رہميان وهاج ،ياخ اور دراجت دنلب رك۔
 ریت ے یبن یلص اهلل ہیلع وملس ےن مه رپ ےب امشر ااسحيات ےيك ،ات امہر ے سب ىك يات ںيہن هك مه اس اك دبہل دںي،مه ايكدبہل
د ے سویے ںيه؟ وت  ى د ے۔

كَمَا
ےسيج

صلي ْ َ
َ
ت

یجیھب رحمب وت ےن

ص لي ْ َ
َ
ت  :وت ےن امنر ڑپيھ
ص لي ْ َ
َ
َك  ,كَمَا  :ےسيج
ت عَلَى :رپ وت ےن
رحمب یجیھب

عَلَى إِب ْ َراهِيمَ
انزامیہؑ رپ

وَعَلَى ٰا ِل
26

اور اورپ ا ل

70

إِب ْ َراهِيمَ
انزامیہؑ ىك

ا ل:ا ت ىك اوالد و ارواح ،تبحم
اور ا عاع ركےن واےل  ،رطےقي
رپ ےنلچ واےل

ےسيج وت ےن انزامیہؑ رپ اور انزامیہؑ ىك ا ل رپ رحمب یجیھب
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 انزامیہ ہیلع السالخ وك اهلل ےن ايسي اامزب دي ،ااسي باقخ ديا هك داين ےك صب املسمن ،اسيعىئ اور وهيدي اںيہن یبن امےتن ںيه .وت ا ے
اهلل !دمحم ﷺ وك یھب ايسي وبقتيل اطع فسام هك اس رنیم رپ رےنه وايل اکيشنب ا ت ىك وبنت وك امن ےل۔

إِن َ
ك

مج ٌ
ِيد

َح ِم ٌ
يد
17

نزريگ واال

رعتفي ےك اقي

ےب كش وت ےه
إِن  :ےب كش = َك :وت

َح ِميد  :اقي رعتفي َ ،حمْد :

سج وك جالل ،تمظع اور نزاىئ امکل )(perfection

رعتفي

ےك درہج رپ احلص وه

ےب كش وت رعتفي ےك اقي ےه ،نزريگ واال ےه
 ریتا تہب نزا ااسحن هك وت ےن اےسي ربمغپ وك اجيھب ،وت وخت اقي رعتفي ےه .وت ديجم ےهینعی جالل و تمظع اور نزاىئ ںيم اكلم
ےه ،رپفوب ےه۔
زع ل ّ
خب ات روسل اهلل ﷺ رپ درود ںيجیھب ،ان ىك قسياوینن وك ياد ےيجيك اور رھپ ياد ےيجيك هك ا ت ﷺ قسا ن ےك د ئان رك ےجيھب ےئگ
ےھت .داعےيجيك :ا ے اهلل! ريمي دمد رك هك ان اك سارگد ونبن! ینعی قسا ن وك وھكيسن .ااستحت ےيجيك  :ںيم انتك وقب رصف ركيا
وهن قسان اور دحنب ڑپ ھیے ںيم ؟ يا ںيم رصف ہي اتهك وهن هك "ںيم رصموف وهن" .يالن ئانےيئ :ايك وصخمص وقب قسان اور
دحنب ڑپ ھیے ےك ےيل ،کالس رشوع ےيجيك .ہش نکمم دح يك ان ىك ميلعت وك داين ےك امتخ ولوگن يك اچنهپےن ىك وكيك ےيجيك۔

اَللهُم

ا ے اﷲ

بَارِكْ

نز تك اطع فسام
ِعيد مُبَارك :

عَلَى مُ َحم ٍد

وعَلَى ٰا ِل

مُ َحم ٍد

دمحمﷺرپ

اور ا لرپ

دمحم ﷺ ىك

ا ل:ا ت ىك اوالد و ارواح ،تبحم اور ا عاع

ركےن واےل  ،رطےقي رپ ےنلچ واےل
نزتك وايل ديع وه
رتہمج :ا ے اﷲ دمحمﷺرپ اور دمحم ﷺ ىك ا ل رپ نزتك اطع فسام
ا تﷺىكےبامشر قسياوینناكمهرپااسحنےهاور وچهکنمها ت ﷺےكےيلھچکركںيہن سویے،اسےيلمهههكرےهںيههكا ے
اهللا ت ى ارجدےيجيانوك .درودےك ےلهپخضّےںيمولصهىكداعوهىئ (اللهم صل ّ على محمد) .ولصهںيمنزتكسالمےه .ولصه
ىكداعركےنےكدعباہيننزتكىكداعےه .ہياسوہجےسهكداعںيمياريارفلتخماافلطاورابعراتںيمياتوكشيپايكاجياےه۔
روسل اهلل ﷺ ىك قسياوینن وك ياد ےيجيك اور دل ےس داعےيجيك ان ےك ےيل نزتك ىك۔
پ
نزتك اك ینعم ےه وخىب ،ھالىئ اور وتمعنن اك اطع وهيا ،ہشیمہ ران ،اور اس ںيم نزانز اتاہف اور رتیق وهيا .اامعل ںيم نزتك اك بلطم
پ
ان ىك وبقتيل اور ان اك رتہبني دبہل انلم ےه .اوالد ںيم نزتك ینعی اوالد اك يئک ولسنن يك يایق ران اور ھنلنا ،نزانھ ےه .ا ل دمحم ﷺ وك
نزتك د ے ینعی ا ت ﷺ ىك اوالد وك اور ا ت ےك رطےقي رپ ےنلچ واولن وك ۔
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كَمَا
ےسيج

بَارَكْ َ
ت

وت ےن نز تك اطع ىك

عَلَى إِب ْ َراهِيمَ
انزامیہؑ رپ

وَعَلَى ٰا ِل

إِب ْ َراهِيمَ
انزامیہؑ ىك

اور ا لرپ

ےسيج وت ےن انزامیہؑ رپ اور انزامیہؑ ىك ا ل رپ نزتك اطع ىك

 انزامیہ ہیلع السالخ وك اهلل ےن ايسي اامزب دي ،ااسي باقخ ديا هك داين ےك صب املسمن ،اسيعىئ اور وهيدي اںيہن یبن امےتن ںيه .وت ا ے
اهلل دمحم ﷺ وك یھب ايسي وبقتيل اطع فسام هك اس رنیم رپ رےنه وايل اکيشنب ا ت ىك وبنت وك امن ےل۔

إِن َ
ك

ےبكش وت

مج ٌ
ِيد

َح ِم ٌ
يد

نزريگ واالےه

رعتفي ےك اقي

إِن  :ےب كشَ ،ك :وت َح ِميد  :اقي رعتفي (دمح،رعتفي)

سج وك جالل ،تمظع اور نزاىئ امکل ) (perfectionےك
درہج رپ احلص وه

ےبكش وت رعتفي ےك اقي نزريگ واال ےه
ا ے اهللوتوختاقي رعتفيےههكوتےنرتہبنيربمغپوكامہر ےےيل اجيھب .وتديجمےهینعیجاللوتمظعاورنزاىئںيماكلمےه۔
روسل اهلل ﷺ ےك ےيل داع ركےت وقب ان ىك وتحیصنن وك یھب ياد ركںي .زن ًال ا ت ﷺ ےن فساميا :اچنهپ دو ريمي رطف ےس
اچےه وه ايك  ى انب ويكن هن وه.۔
پ
مه سک رطح ھنال سویے ںيه ارگ مه وخد  ى هن ںيھجمس .اس ےيل دلج ےس دلج ےنھجمس اك يالن ئانےيئ ینعی اس وكرس وك دلج ےس دلج
متخ ےيجيك .فسص ےيجيك ات ايك رحصا ںيم سنھپ ےئگ ںيه اور رمےن واےل ںيه .ايك اديم ايا ےه اور ات وك ھچک اھكےن وك اور ےنیپ وك داتي
ےه .اور رھپ وه اتهك ےه :ہي ياين ان ولوگن ےك ياس ےل اجو وج وھبك اور ايپس ےس رم رےه ںيه .اور ات ےہك اج رےه وهن (اور
اجےت ںيہن) اهلل ات رپ رمح رك ے ،اهلل ات رپ رمح رك ے ...وت ہي ینتک طلغ يات وهيگ!
اس زنال وك اےنپ اور روسل اهلل ﷺ ےك درايمن قلعت رپ الوگ ےيجيك اور ا ت ىك تحيصن رپ (بلغوا عني ولو آية)
ساھت  ى ساھت دل ںيم روسل اهلل ﷺ ىك تبحم اور اطاعب وك نزاھےن ىك ىلمع وكيك ےيجيك ینعی ريست وك ڑپےیھ اور ا ت ىك ياوتن
رپ لمع ےيجيك۔
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گرامر :ےچين دےي ےئگ  21امه وغيصن ىك رپسٹكي ےيجيك .ا رخي دو  ےغی وادح ؤمنب ےك ںيه .اينبدي رگدان و ى فَعَل َ ىك ےه،
فسق رصف رنز ،رري يا شيپ اك ےه .ياد رےه هك ہي يات َ
ض َر َ
بےك ومنےن رپ ا ےن واےل ااعفل ںيه۔

فعل ما ِ
ضي

َو َع َد
َو َع ُد ْوا اپهون ےن ودعه ايك
َْ
َوعدت ا ت ےن ودعهايك
اس ےن ودعه ايك

َ ْ ُّ

َوعدت ْ
م ا ت صب ےن ودعه ايك
ُ

او اع ْدت ںيم ےن ودعه ايك

او اع ْد انا

مه ےن ودعهايك

او اع اد ْ
ت اس وعرت ےن ودعه ايك

َ 124و َع َد

يَعِ ُد
يَعِ ُدوْنَ
تَعِ ُد

فعل مُ َ
ضارِع

وه صب ودعه ركےت ںيه/ركےگنی
ا ت ودعه ركےت ںيه /ركےگنی
ا ت صب ودعه ركےت ںيه/ركےگنی

َو َج َد
َو َج ُد ْوا

َو َج ْدت
َو َج ْد ُّت ْم
او اج ْد ُت

ناع ُد

او اج ْد انا

تاع ُد

او اج اد ْت

َو َج َد (و)

فعل مُ َ
ضارِع

ا ت ےن يايا
ا ت صب ےن يايا

تَج ُِدوْنَ

ا ت صب ياےتںيه /ياےگنيئ

ناج ُد

تاج ُد

وه ياياےه /ياےئ  ا

زب ودعهركو!

 :سج اك ودعه ايكايگ

 :ودعه ركيا

اس  لبي ےك امه  ےغی  :و َ َج َد ،يَج ُِد ،ج ِْد
نَهْي

أمْر

ج ْد

ج ُد ْوا

َل ا ت اج ْد

يا!
ياو!

اَل تاج ُد ْوا

ںيم ياياوهن /ياواگن

و َاجِد :ياےن واال

مه ياےتںيه /ياےگنيئ

مَوْ ُجود

وه وعرت يايت ےه /ياےئ يگ

وُ ُ
جود :يايا
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زب ودعه رك!

َو َج َد :اس ےن يايا

تَج ُِد
ا
أج ُد

نَهْي

و َا ِعد :ودعه ركےن واال

وه ودعه ركيت ےه  /رك ے يگ

ا ت ياےتںيه /ياےگنيئ

اس وعرت ےن يايا

ودعه ركو!

وَعْد

اپهون ےن يايا

مه ےنيايا

ودعه رك!

مه صب ودعه ركےت ںيه /ركےگنی

وه صب ياےتںيه /ياےگنيئ

ںيم ےن يايا

ع ُد ْوا

َل ا ت اع ْد
اَل تاع ُد ْوا

مَ ْوعُود

يَج ُِد
يَج ُِدوْنَ

اس ےن يايا

ع ْد

أمْر

ںيم ودعه ركيا وهن /ركواگن
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فعل ما ِ
ضي

اس  لبي ےك امه  ےغی  :وَعَ َد ،يَعِ ُدِ ،ع ْد

وه ودعه ركيا ےه/ركاگي

تَعِ ُدوْنَ
ا
أع ُد

(و)

َو َع َد :اس ےن ودعه ايك

زب يا!
زب ياو!

 :سج وكياياايگ
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َو َل َد
َو َل ُد ْوا
َو َل ْدت

َو َل ْد ُّت ْم

او ال ْد ُت
او ال ْد انا
او ال اد ْت

فعل ما ِ
ضي
اس ےن منج ديا
اپهون ےن منج ديا
ا ت ےن منج ديا
ا ت صب ےن منج ديا
ںيم ےن منج ديا
مه ےن منج ديا
اس وعرت ےن منج ديا

 54وَلَ َد

(و)

فعل مُ َ
ضارِع

ِ :اس ےن منج ديا
وَلَد

يَلِ ُد
يَلِ ُدوْنَ وه صب منج دےتيںيه /دےگنی
وه منج داتيےه /داگي

تَلِ ُد
تَلِ ُدوْنَ
ا
أل ُد

نال ُد

تال ُد

ا ت منج دےتيںيه /دےگنی
ا ت صب منج دےتيںيه /دےگنی
ںيم منج داتيوهن /دواگن
مه منج دےتيںيه/دےگنی
وه وعرت منج ديتی ےه /ديگي

110

اس  لبي ےك امه  ےغی  :وَلَ َد ،يَلِ ُد ،ل ِ ْد
ل ْد

ل ُد ْوا

أمْر

َل ا ت ال ْد
اَل تال ُد ْوا

منج د ے!
منج دو!

نَهْي
زب منج د ے!
زب منج دو!

و َالِد :منج دےني واال

مَ ْولُود

 :سج وك منج ديا ايگ

وِالَدَة :منج داني
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سبق :17-دزِد

اَللهُم

كَمَا

َ
ص ِل ّ

كَمَا
إِن َ
ك

عَلَى إِب ْ َراهِيمَ

صلي ْ َ
َ
ت

إِن َ
ك
اَللهُم

عَلَى مُ َحم ٍد

َح ِم ٌ
يد
بَارِكْ
بَارَكْ َ
ت

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

وعَلَى ٰا ِل

مُ َحم ٍد

وَعَلَى ٰا ِل

إِب ْ َراهِيمَ

مج ٌ
ِيد

عَلَى مُ َحم ٍد
عَلَى إِب ْ َراهِيمَ
َح ِم ٌ
يد

وعَلَى ٰا ِل

مُ َحم ٍد

وَعَلَى ٰا ِل

إِب ْ َراهِيمَ

مج ٌ
ِيد

سُال :1-تبحم ےسدرود ڑپ ھیے ےك ےيل مه نک زيچون وك ياد رںیھک؟
جُاب:

سُال :2-رحمب ےنجيھب اور نزتك اطع ركےن ےك ايك ینعم ںيه؟
جُاب:

سُال :3-انزامیہ ہیلع السالخ رپ اهلل اعتيلي ےن وه وكنسا ااعنخ ايك سج اك اس درود ںيم اساره ےه؟
جُاب:

سُال :4-درودےك ا رخ ںيم اهلل وك ديمح اہک ايگ ،اس وك مه ےسيك ھجمس سویے ںيه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ( :17-دزِد)

ين
سُال:1-ےچين دےيئ ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت رپ ےيجيك:
فِعْل مَا ِ
ضي

َ 124و َع َد

رتہمج

فِعْل
مُ َ
ضارِع

َو َع َد :اس ےن ودعه ايك

(و)

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :و َع َد  ،ي َعِ ُدِ ،ع ْد
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :ودعه ركےن واال
:سج اك ودعه ايك ايگ
 :ودعه ركيا

فِعْل مَا ِ
ضي

َ 107و َج َد (و)

رتہمج

فِعْل مُ َ
ضارِع رتہمج

َو َج َد :اس ےن يايا
اس  لبي ےك امه  ےغیَ :و َج َد ،يَج ُِد ،ج ْد
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :ياےن واال
 :سج وكيايا ايگ
 :يايا
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فِعْل مَا ِ
ضي

 54وَلَ َد
رتہمج

ِ :اس ےن منج ديا
وَلَد

(و)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :و َل َد ،يَلِ ُد ،ل ِ ْد
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

 :منج دےني واال
:سج وك منج ديا ايگ
 :منج داني

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك

سُال : 3 -اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك.

اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

وَعَ َدكُمُ الل ُ

ںيم ےن يايا اس وك

وَعَ ْدته ُ

اس ےن يايا ھجم وك

وَعَ َدكَ

وه ياےئ  ا ا ت وك

لَمْ يَلِ ْد

اپهون ےن ودعه ايك اس ےس

وَعَ ْدت ُّ ُ
كمْ

ا ت ياںیئ ےگ ان وك
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سبق :18 -دزِدكےبعد

غيلبت
قبس ربمن18ےك متخ يك ا ت 117ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيلےگ داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت
وج قسا ن ںيم  38122يار ا ےئ ںيه!

امنر متخ ركےن رپ رفغمت بلط ےيجيك .اور امنر ےك دعب دیسےھ راےتس رپ اقمئ رےنه اك  مکحتس اراده ےيجيك " .امنر ےس امنر" يك
يالن ئان رك ردنيگ زگارےترےیہ .ایلگ امنر ںيم رھپ احرض وهيا ےه ،اس وقب رھپ وسال ركںي ےگ .ہي داع روسل اهلل ﷺ ےن
يك
رضحت اوب رکب ؓ وك ،وج ازب ےك رتہبني صخش ںيه ،اھكسىئ يھت .اغيپخ وك د ھیے! رھپ ہي وس خیے هك سک ڑتت ےس مه وك داع ركين اچےیہ۔

اَللهُم

إِنِّي

َظل َ ْم ُ
ت

293

نَفْ ِسي

ُظلْمًا كَثِي ًرا

ا ے اﷲ

ےب كش ںيم

( ںيم ےن) ملظ ايك

اينپ اجن رپ

ملظ تہب رياده

اَللهُم  :ا ے اﷲ إِن ِّ ْي  :ےب كش ںيم َظلَمْ ُ
ت َ :ف َع ْل ُت ےك ورن رپ

74

َ
نَفْس  :نُفُوس ،أنْفُس
(جمع)

رتہمج :ا ے اﷲ ےب كش ںيم ےن اينپ اجن رپ تہب رياده ملظ ايك ےه
 ا ے اهلل ،ںيم ےن ملظ ايك ،ا س اك وكىئ اور وصقر وار ںيہن ،ریت ے ااكحخ ںيم وكىئ رياديت ںيہن ےه  .رصف ںيم دهم دار وهن اےنپ
گناوهن اك .ریت ے ااسحيات اور ركخ ےك ياووجد ںيم ےن ملظ ےيك۔

َو :اور

وال َ يَغْف ِ ُر

ُّ
الذن ُ َ
وب

إِال

أَن ْ َ
ت

اور ںيہن شخب اتكس

گناوهن وك

وساےئ

ریت ے

ال َ  :ںيہن

يَغْف ِ ُر :شخب اتكس

37

ذَنْبٌ  :گناه ُّ ،
الذن ُ َ
وب (جمع)

اور ریت ے وسا (وكىئ یھب) گناوهن وك ںيہن شخب اتكس
 ات وكىئ واصطه اكخ اك ںيہن ،وكىئ دمد ںيہن ركاتكس  .رصف وت  ى رفغمت ركاتكس ےه ريم ے گناوهن ىك۔

فَاغْف ِ ْر لِي

مَغْف ِ َرة ً مِّ ْن ِعن ْ ِدكَ

وَارْ َحمْنِي

سب شخب د ے ھجم وك

اينپ اخص ششخب ےس

اور ھجم رپ رمح فسام

َو  :ارْ َحمْ :رمح ن ِ ْي :ھجم
مَغْف ِ َرة ً :
اغْف ِ ْر :شخب
َ
مِّ ْن :ےس ِعن ْ ِدك :اےنپ ياس
ل ِ ْي :ھجم وك
َف :سپ
اور
رپ
فسام
ششخب
د ے
سب ھجم وك شخب د ے اينپ اخص ششخب ےس اور ھجم رپ رمح فسام
 رفغمتاكبلطمےهداھيكداني،گناوهنوكاپھچداني .اسےكدعبا ےگریتيرحمباچےیہورهنمهايھبيكاصقننںيمرںيهےگ۔
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إِن َ
ك أَن ْ َ
ت

الْغَفُورُ

الر ِحيمُ

ےبكش وت  ى

ےنشخب واال

ےب دح رمح واالےه

رفغمت ،اافغتسر

الر ِحيمُ :لسلسم رمح ركےنواال

إِن َ
ك :ےبكش وت

91

أَن ْ َ
ت :وت

ےبكش وت  ى ےنشخب واال ،ےب دح رمح واال ےه
 گناوهن ےك ياووجد وت ےن ےھجم وفري زسا ںيہن دي ،ےب كش وترمح ركےن واال ےه۔
گرامر :دنع  ،قال ،اورقاخ ىك رپسٹكي ےيجيك.

ِعن ْ َده
ِعن ْ َدهُمْ
ِعن ْ َدكَ
ِعن ْ َدكُمْ
ِعن ْ ِدي
ِعن ْ َدن َا

ِعن ْ َدهَا

َقا َل
َقا ُلوا
ُق ْل َت
ُق ْل ُت ْم

اس ےكياس
ان ےك ياس
ا ت ےك ياس
ا ت صب ےك ياس

 TPIےك درےعی دیسےھ اجنب دےي ےئگ سات اافلط ىك رپسٹكي ےيجيك۔

ريم ے ياس
امہر ے ياس
اس وعرت ےك ياس

فعل ما ِ
ضي

ُق ْل ُت
ُق ْل َنا
َقا َل ْت

اورپ قبس ںيم ظفل ِعن ْ َد ا يا ےه .وبل اچل ىك ايك زنال ےس اس ےك ینعم وك وك يا درےيھك:
كَمْ رِيَال ِعن ْ ِد َك ؟ےنتك ريال ںيه ا ت ےك ياس؟

اس ےن اہک
اپهون ےناہک
ا ت ےن اہک
ا ت صب ےناہک
ںيم ےناہک
مه ےناہک
اس وعرت ےناہک

َ 1719قا َل
يَقُولُ
يَقُولُونَ

تَقُولُ
تَقُولُونَ
أَقُولُ
نَقُولُ
تَقُولُ

قَالَ :اس ےن اہک

(ق)

فعل مُ َ
ضارِع

اس  لبي ےك امه  ےغی  :قَالَ ،يَقُولُ ،قُل ْ

وه اتهك ےه/ےہك  ا
وه ےتهك ںيه /ںیہکےگ
ا ت ےتهك ںيه/ںیہک ےگ
ا ت صب ےتهك ںيه/ںیہک ےگ
ںيم اتهك وهن/وہکاگن

ق ُل ْ
قُولُوا

نَهْي

أمْر
ههك!
وہک!

ال َ تقُل ْ
ال َ تَقُولُوا

زب ههك!
زب وہک!

قَائ ِل
ُ
مَقول  :سج وك يات یہک يئگ
َ
ق ْول :انہک
:ےنهک واال

مه ےتهك ںيه/ںیہک ےگ
وه یتہک ےه/ےہك يگ
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55

َقا َم
َقا ُموا
ُق ْم َت
ُق ْم ُت ْم
ُق ْم ُت
ُق ْم َنا

َقا َم ْت

فعل ما ِ
ضي

يَقُومُ
يَقُومُونَ

وه ڑھکا وها
وه ڑھک ے وهےئ
ا ت ڑھک ے وهےئ
ا ت صب ڑھک ے وهےئ
ںيم ڑھکا وها
مه ڑھک ے وهےئ
وه ڑھکي وهىئ

تَقُومُ
تَقُومُونَ
أَقُومُ
نَقُومُ
تَقُومُ

قَام َ :وه ڑھکا وها

َ

قام َ (ق)

فعل مُ َ
ضارِع

وه ڑھکا وهيا ےه/وه ا
وه ڑھک ے وهےت ںيه/وهےگن
ا ت ڑھک ے وهےت ںيه/وهےگن
ات صبڑھک ےوهےتںيه/وهےگن
ںيم ڑھکاوهيا وهن /وهاگن
مه ڑھک ے وهےت ںيه/وهےگن
وه ڑھکي وهيت ےه /وهيگ

اس  لبي ےك امه  ےغی  :قَامَ ،يَقُومُ ،قُمْ
ق ُمْ
قُومُوا

أمْر
ڑھکا وه!
ڑھک ےوه!

َ

ال َ تقُمْ
ال َ تَقُومُوا

نَهْي
زب ڑھکا وه!
زب ڑھک ےوه!

قائ ِم :ڑھکا وهےن واال

سج لعف اك ارث دورس ے رپ هن ڑپ ےرصف ركےن واےل رپ وه
وت اےسي ااعفل اك امس وعفمل ںيہن يننا۔

قِيَام:ڑھکا وهيا

ہي داعء روسل اهلل ﷺ ےن
رضحت اوبرکبريض اهلل عنه
وك وج ازب ےك رتہبني صخش ںيه،اھكسىئ يھت

ت نَفْ ِسي ُظلْمًا كَثِيْرا ً
اَللهُم اِنِّي َظل َ ْم ُ
و الَيَغْف ِ ُر ُّ
ب اِال اَن ْ َ
الذن ُ ْو َ
ت فَاغْفِرْل ِ ْي
مَغْف ِ َرة ً مِّ ْن ِعن ْ ِد َك وَارْ َحمْن ِ ْي
اِن َ
ك اَن ْ َ
ت الْغَفُ ْورُ الر ِحيْمُ
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سبق :18-دزِد كےبعد

اَللهُم

إِنِّي

َظلَمْ ُ
ت

وال َ يَغْف ِ ُر
فَاغْف ِ ْر لِي
إِن َ
ك أَن ْ َ
ت

نَفْ ِسي
ُّ
الذن ُ َ
وب
مَغْف ِ َرة ً مِّ ْن ِعن ْ ِدكَ
الْغَفُورُ

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ُظلْمًا كَثِي ًرا

إِال

أَن ْ َ
ت

وَارْ َحمْنِي
الر ِحيمُ

سُال :1-ہي داع ء سک ےن سک وك اھكسىئ؟
جُاب:

سُال :2-رفغمت اك ايك بلطم ےه؟
جُاب:

سُال :3-اےنپ سفن رپ ملظ ركےن اك ايك بلطم؟
جُاب:

سُال :4 -گناوهن ىك ششخب اور رحمب ىك ايجنکن سک ےك اهھت ںيم ےه؟
جُاب:
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عربيقُاعدکےسُاالتبرائےسبق ) :18-دزِد كےبعد(

ين
وسال:1-ےچين دےي ےئگ نلس وك "قال" ےك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت رپ ےيجيك:

َ 1719قا َل

قَالَ :اس ےن اہک

(ق)

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :قا َل ،يَقُولُ ،ق ُل ْ

أمْر

نَهْي رتہمج

رتہمج

:ےنهک واال
 :سج وك يات یہک يئگ
 :انہک

 55قَامَ
وه ڑھکا وها

قَام َ :وه ڑھکا وها

(ق)

وه ڑھکا وهيا ےه/وه ا

اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ق َ
ام ،يَقُومُ ،ق ُمْ

أمْر

نَهْي رتہمج

رتہمج

 :ڑھک ے وهےن واال
 :ڑھکا وهيا
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سُال :3 -اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

سُال  :2-رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك
اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

فَقَالَ لَه ُ

سپ ںيم اتهك وهن ا ت وك

وَقُلْتُمْ ل ِ ْي

اور ا ت ےتهك ںيه ھجم وك

فَيَقُ ْولُ ْونَ لَ ُ
كمْ

اور ا ت صب ےتهك ںيه ان ےس

قُل ْ َ
ت لَه ْ

ا ت صب ڑھک ے وهاجو اور وہک

ت لَ َ
قُل ْ ُ
ك

وه صب ڑھک ے وهےئ اور اہک

َ ُ َ َُْ َ ُ َ
ْ
َ
ُ
الل أكبر الل أكبر 
َ ُ َ َُْ َ ُ َ
ْ
َ
ُ
الل أكبر الل أكبر 
َْ َُ َ
ْ
َ
ُ
أشهد أن ال إِلــه إِالاهلل (2يار)
َْ َُ َ
ً
ُ
َ
ُ
ِ
ُ
أشهد أن محمدارسول اهلل ( 2يار)
َ
َ
َ
حي عَلى الصلوة ِ  2( يار)
َ َْ َ
َ
حي عَلى الفال ِح  2( يار)
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
اَلل ُ أكب َ ُر الل أكب َ ُر 
ال َ إِلــه َ إِال اهلل ُ 
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سبق :19 -دعائيٍ

رَبنَۤا

َنۤا

ا ے رت امہر ے

َح َسنَة ً

فِي ُّ
الدنْيَا
115

ٰاتِنَا

ا ے امہر ے رت
رَب

قبس ربمن19ےك متخ يك ا ت 125ےئن اافلط ڑپانھ ھكيس ںيل ےگ
وج قسا ن ںيم  40347يار ا ےئ ںيه!

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

ںيمہ د ے

ٰا ِ
ت

نَا

فِي

د ے

ںيمہ

ںيم

داين ںيم

31

پ
ھالىئ

ُّ
الدنْيَا
داين

پ
رتہمج :ا ے امہر ے رت! ںيمہ د ے داين ںيم ھالىئ
ت ىك رشتحي ياد رےيھك  ،ینعی ہش ہش رضورت وك وپري ركےت وهےئ امہري رپورس ركویناال۔
اکيش داعںیئ ربّنا ےس رشوع وهيت ںيه .ر ّ
داين ىك خشنۃ ںيم ےچين ىك زيچںي سالم ںيه:
 .1رضوريات ردنيگ :تحص ،اخدنان ىك فالح ،زعت ،واقر  ،امل ،دولب ،ونركي ،اجترت ،اخدنان ،ےچب  ،دوصب  ،وريغه۔
 .2انم ووكسن سج ںيم اسالخ ےك ااكحخ رپ لمع ايك اجےکس۔
 .3وه زيچںي وج ارخت ےك ےيل وسددنم ںيه ےسيج هك افدئه دنم ملع،حيحص ديقعه ،اےھچ اامعل ،اجالص ،اےھچ اجالق ،رتتيب وريغه ۔
رگم وكىئ یھب زيچ (امل ،دولب ،ونركي اجترت ،ےچب دوصب وريغه) خشنۃ ںيہن ےه ،ارگ وه ارخت وك نزياد ركںي۔
احتساب :ايك ںيم ےن وساچ ےه هك ںيم داين ںيم سج زيچ ےك ےھچیپ دور راه وهن وه کیھٹ ےه؟ اور اےس امےنگن ےك دعب ارگ ےھجم وه
”کیھٹ“ زيچ ںيہن ىلم (اكيف وكيك ركےن ےك دعب یھب) وت ايك ںيم نئمطم راتہ وهن ۔
پالٌ  :اس داع وك ہشیمہ ڑپ ےھ رےنه اك يالن وه۔
پ
تبلیغ :اےنپ اخدنان اور دووتسن ںيم ہي اغيپخ ھنالےيئ :ںيمہ نيقي وهيا اچےیہهك ہي "ہنسح :ےه۔

وفِي

ْاال ِخ َرة ِ

اور ںيم

ا رخت

پ
اور ا رخت ںيم ھالىئ

َح َسنَة ً
پ
ھالىئ

پ
يل ےك ديدار اك ومعق ،وريغه
ارخت ىك ہنسح ( ھالىئ) ںيم سالم ےه :اهلل ىك وخونشدي ،خیب ،روسل اهلل ﷺ ىك قسنب ،اهلل اعت ي

وقِنَا

322

عَ َذ َ
اب

145
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اور ںيمہ اچب

ذعات ےس

ا گ ےك

َو

قِ

اور

اچب

نَا

يار منهج  :دورح ىك ا گ

ںيمہ
اور دورح ىك ا گ ےس اچبےل
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املعء ركاخ فسامےت ںيه هك ارگ يسك ؤمنم ےك گناه رياده وهن وت ےلهپ اس وك ا گ ںيم انلج وه ا ياهك اس ىك افصىئ وه .اهلل امہر ے گناه
اعمف رك ے اور ںيمہ رياده ےس رياده ننك اكخ ركےن ىك وتقيف د ے ،اور ںيمہ ا گ ےك ذعات ےس اچب۔
امنر ےكدعبڑپ ھیےىكايكامهداع :اعمدريضاهللعنهےسروانبےه،اپهونےنفساميا روسلاهلل ﷺےنريمااهھتڑكپا اورفساميا" :ا ے
اعمد،اهللىكمسقںيممتےستبحمركياوهن ".رھپفساميا :ںيممتوكوتیصركياوهنا ے اعمد! امنرےكدعبہيڑپانھيھبكهنوھبانل:

اَللهُم

َ
أ ِعن ِّي

ا ے اﷲ

دمد فسامريمي

وَ ُش ْ
كرِ َك

عَل َى ذِكْرِ َك

و َ ُح ْسن ِعبَادَت ِ َ
ك
ِ

63

ریتي ياد ركےن رپ اور ریتا ركش ركےن رپ اور ریتي اىھچ ابعدت ركےن رپ

امنر ےك دعب اس داع وك مه فلتخم ااسحسا ت ےك ساھت ڑپھ سویے ںيه زن ًال ا ے اهلل! ارگ ا  هك ںيم ےن ایھب امنر ڑپيھ ےه رگم ںيم
اس رطح هن ڑپھ اكس اسیج هك ڑپانھ اچےیہ اس ےيل ريمي دم د ركهك ایلگ يار ںيم ریتي اىھچ ابعدت ركوكسن .ا ے اهلل ! ات امنر ےك
دعب ںيم داين ےك اكومن ںيم ےھجت وھبل هن اجون ،ریتي ياد ركےن اور ریتا ركش ركےن ںيم ريمي دمد رك! ساري ردنيگ ںيم اس رطح
زگارون هك وه ریتي رتہبني ابعدت وهاجےئ۔
گرامر :ےچيندےيےئگ 21امه وغيصنىكرپسٹكي ےيجيك  .ہيوهااعفل ںيهنجےكامدهاك دورسا رحف،رحفتلع weak letter

ےهینعیواو،ياء،افلںيمےسوكىئايكرحف.
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فعل ما ِ
ضي

ََك َن
ََك ُنوا
ُك ْن َت
ُك ْن ُت ْم
ُك ْن ُت
ُكنا

ََك َن ْت

وه اھت
وه ےھت
ا ت ےھت
ا ت صب ےھت
ںيم اھت
مه ےھت
وه يھت

يَ ُ
كونُ
يَ ُ
كونُونَ
تَ ُ
كونُ
تَ ُ
كونُونَ

أَكُونُ
نَ ُ
كونُ
تَ ُ
كونُ

َ
َكنَ  :وه اھت

َ َ

َكن (ق)

فعل مُ َ
ضارِع

اس  لبي ےك امه  ےغی ََ :كنَ ،ي َ ُ
كونُ ،كُ ْن

وه وهياےه /وه ا
وه وهےتںيه /وهےگن
ا ت وهےت/وهےگن
ا ت صب وهےتںيه /وهےگن
ںيم وهيا وهن/وهاگن

كُ ْن
كُونُوا

أمْر
وهاج!
وهاجو!

ََكئِن

ال َ ُ
تك ْن
ال َ ت َ ُ
كونُوا

نَهْي
زب وهاج!
زب وهاج و!

 :وهےن واال

سج لعف اك ارث دورس ے رپ هن ڑپ ےرصف ركےن واےل رپ وه
وت اےسي ااعفل اك امس وعفمل ںيہن يننا۔

مه ںيه/وهےگن
وه وعرت وهيت ےه/وهيگ
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-

ك ْون :وهيا
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َتا َب
َتا ُبوا
ُتبْ َت
ُتبْ ُت ْم
ُتبْ ُت
ُتبْ َنا

َتا َب ْت

فعل ما ِ
ضي
اس ےنوتہبىك
اپهون ےن وتہبىك
ا ت ےن وتہبىك
ا ت صب ےن وتہب ىك
ںيم ےنوتہبىك
مه ےنوتہبىك
اسوعرتےنوتہبىك

 73تَا َ
ب

(ق)

فعل مُ َ
ضارِع

تَا َ
ب :اس ےنوتہب ىك

يَتُو ُ
ب
يَتُوب ُونَ وه وتہب ركےتںيه /ركےگنی
تَتُو ُ
ب ا ت وتہب ركےت ںيه /ركےگنی
تَتُوب ُونَ ا ت صب وتہب ركےت ںيه/ركےگنی
أَتُو ُ
ب ںيم وتہب ركيا وهن /ركواگن
نَتُو ُ
ب مه وتہب ركےت ںيه /ركےگنی
وه وتہب ركيا ےه/ركاگي

تَتُو ُ
ب

وه وتہب ركيت ےه/ركيگي

اب ،يَت ُ ُ
اس لبيےكامه ےغی  :ت َ َ
وب ،تُبْ
ت ُبْ
تُوب ُوا

نَهْي

أمْر
وتہب رك!
وتہب ركو!

ال َ ت َت ُبْ
ال َ تَتُوب ُوا

زب وتہب رك!
زب وتہب ركو!

تَائ ِب :وتہب ركےن واال

سج لعف اك ارث دورس ے رپ هن ڑپ ےرصف ركےن واےل رپ وه
وت اےسي ااعفل اك امس وعفمل ںيہن يننا۔

-

ت َ ْوبَة:وتہب ركيا

الدنْيَا َح َسنَة ً
رَبنَا ٰاتِنَا فِي ُّ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
وفِي االخرة حسنة وقناعذاب النار ِ
(ارقبله)۹۱۰:
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سبق :19-دعائيٍ

رَبنَۤا

غيلبت
داع
وصتّر،ااسحس
يالن
ااستحت

َح َسنَة ً

فِي ُّ
الدنْيَا

ٰاتِنَا

وفِي ْاال ِخ َرة ِ

َح َسنَة ً
عَ َذ َ
اب

وقِنَا

النار ِ ﴿﴾211

ىنازكےبعدپسھيےكيدعا:

اَللهُم

َ
أ ِعن ِّي

عَل َى ذِكْرِكَ

وَ ُش ْ
كرِكَ

و َ ُح ْسن ِعبَادَت ِ َ
ك
ِ



سُال :1-داين ىك انسحت ايك ںيه؟
جُاب:

سُال :2-ا رخت ىك انسحت ايك ںيه؟
جُاب:

سُال :3-اس داع ںيم ینتک ياوتن اك وسال ےه؟
جُاب:

َ
سُال :4 -امنر ےك دعب الل ُهم أ ِعن ِّي عَل ذِكْ ِر َك  ...ڑپ ھیے ىك وتیص سک ےن سک وك ىك يھت؟

جُاب:
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سُاالتبرائےسبق:19-دعائيٍ

ين
سُال:1-ےچين دےي ےئگ نلس وك وغيصن ےس رتہمج ےك ساھت رپ ےيجيك:
1361

فِعْل مَا ِ
ضي

رتہمج

َ َ

َكن (ق)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

َ
َكنَ  :وه اھت
اس  لبي ےك امه  ےغیََ :ك َن ،ي َ ُ
كونُ ،كُ ْن
أمْر

نَهْي

رتہمج

رتہمج

 :وهےن واال

:وهيا

فِعْل مَا ِ
ضي

 73تَا َ
ب
رتہمج

تَا َ
ب :اس ےنوتہب ىك

(ق)

فِعْل مُ َ
ضارِع

رتہمج

اب ،يَتُو ُ
اس  لبي ےك امه  ےغیَ :ت َ
ب ،ت ُبْ
أمْر

رتہمج

نَهْي

رتہمج

:وتہب ركےن واال

 :وتہب ركيا
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سُال :3-اردو ےس رعىب ںيم رتہمج ےيجيك۔

سُال  :2 -رعىب اافلط ےك ےڑك ے  يكل يس النئ امر رك
اتبےيئ ،رھپ ان اك رتہمج ےيجيك۔

اِغْفِ ْر يَا غَفُ ْورُ

اور زب وهاج

اَل ِذي ْ َن تَاب ُ ْوا

دلج وه وهاجےئ  ا

وَمَ َ
اَكن ُ ْوا

سپ وه وهايگ

فَي َ ُ
ك ْونُ

مت صب وتہب ركو

َوكُ ْون ُ ْوا

وتہب ركےن واےل

امنرےك دعبڑپ ھیے ىك ايك امه داع

اَللهُم ا َ ِعنِّي عَلَى ذِكْ ِركَ
وَ ُش ْ
ك ِر َك و َ ُح ْسن ِعبَادَتِكَ
ِ
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