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ا کلبپ

ک
ن

  اوکسل               یج۔ڈی وگئ

:اوھٓٹںی                                                   

ت

    امجع

 رکےن یک وکیئ رضورت ںیہن(

ٹ
ک

 رضوری االطع:)اس یپ۔ڈی افی وک رپن

)اتکیب اکم اتکب رپ یہ ایک اجےئ(ایک اجےئہی اکم اکیپ رپ (۱  

 ۲(رطہقی دترسی:اتکب ےس وچبں وک قبس ڑپاھی ا اجےئ اگ، اور امہ اافلوظں ےک اآسن بلطم اھجمسی ا اجےئ اگ۔ 

 وہاجےئ  ےگ۔
ل
 ۲( دصقم: اس ےس وچبں ےک ذونہں ںیم قبس ہگج رک دے یگ اور وہ اتکب ےک وساولں وک وخد ےس رکےن ےک اقب

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

 

 قبس ربمن۹:                    رحوف اور ایکن ںیمسق)ہحفص ربمن ۳۲۔۳۶(

 

 ،

ت

ل یہ ہلمج وپرا ینعم داتی ےہ۔ ےسیج ںیم، رپ، ی

ت

ا ےہ اور ن

ت

ا امس اور لعف وک المی  رحف:  رحوف وہ ہملک ےہ وج ای  ہلمج ںیم دو اومسں ی 

 ےن وریغہ۔

 رحوف یک ںیمسق:

 رحف یک اچر ںیمسق ںیہ۔ 

  رکںی۔ ےسیج اتک ںی زی رپ رھک دو۔ اس 
 
رحوف اجر:  رحوف اجر وہ رحوف ںیہ وج اومسں ےک اس ھ لم رک اُاکن  قلع لعف ےک اس ھ ہار

 ےلمج ںیم رپ رحوف اجر ےہ۔

ا ےہ۔ اتک ںی زی رپ رھک دو۔ اس ےلمج ںیم 

ت

ا ےہ۔ اور اوکس لعف ےک اس ھ وجڑی

ت

رجمور:  رجمور اس امس وک ےتہک ںیہ سج ےک دعب رحف اجر آی

 زی رجمور ےہ۔

رحوف ااصتل:  رحوف ااصتل وہ رحف ںیہ وج وملکں اور ولمجں وک آسپ ںیم المےت ںیہ۔ ےسیج ںیم واہں اچنہپ اور آپ ےلچ ےئگ۔ اس ےلمج 

 ںیم اور رحوف ااصتل ےہ۔
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رحوف اجفہیئ: وہ رحوف ںیہ وج یسک وک اکپرےن ےک ےئل ی ا  وجاب دےنی ےک ےئل وخیش ےک ااہظر ےک ےئل ی ا  

 اچا ےس نیلا ز ےئل ےک ےن رک راہظا اک یناریح

ک

ا  ےسیج ۔ںیئاج لکن یہ دوخ ی

 

۔ہریغو ،ہاو ہاو ،ابحرم ،شیلاش  

رحوف ااصتخص و رشتک: ہی وہ رحوف ںیہ وج صیصخت ےک ینعم دیپا رکےن ےک ےئل اامعتسل ایک اجےئ۔ ےسیج 

۔ہریغو یہ ،سب  

  

ل ایک ایگ اکم۔

ت

 ا یک رطف ےس رمن

ت

ق
ِ
 اُاتسین دیس ا

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


