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هتكن وشق 25 -
 اهللےك روسل ﷺ ےن فراميا :وج قرا ن وك ايھچ ا وار
ےس هن ڑپےه وه مه ںيم ےس ںيهن (اوب داود)
 وجتيد مه وك حيحص اور ااھچ ڑپ ھنے ںيم دمد ركيت ےه۔
 ادمحل هلل! مه ےن وجتيد اكاينبدي اور امه وقادع واال وكرسمتخ
ركايل۔
 اب ان وقادع يكرپسٹكي ركےت رےيه،يسكاےھچرچيٹوك اينپ
يالوب انس ےيئ اور ايطلغن وهن وت ان يك الال رك ےيجي۔
 قرا ن وكوجتيد ےك ساھت ڑپانھ قرا ناك اي  ق ےه
 دورسے وقحق ںيه :اس وكانھجمس ،اس ںيم وغر ركيا ،اس رپ
پ
لمع ركيا ،اس وك ھياليا اور اس اك ھچك هصح ياد ركيا
 ےنھجمس ےك ےيل ا ب امهراوكرس "ا و قرا ن اورامنر ںيھجمس
– ا سان رطےقي ےس" رك سكنے ںيه
گ
 رصف 20ھننون ںيم ا ب ان ساء اهلل 50دصيف قرا ىن
اافلظ وك ھكيس ںيل ےگ
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اقري اصحبےك ساھت ڑپ ھنے ےك افدئے
 ا ب اےنپ دم حيحص رك سكنے ںيهاخص رك نيت وهگجن رپ
• افل دم ،ياء دم ،واو دم (ـ َا ،ـِىْ ،ـ ُ ْو)
• هنغ
• ےبمل دم

 حبا ب اي اےھچ اقري ےسںينس ےگ وت اخمر ،
افصوب ووقادع ےسا ب اك دامغايھچ رط امونس وهيا
اجےئاگ ارطس ےسا ب وك دهراےن ںيم يھبا ساىن
وهيگ۔
 ا ب وكيبمل ساسنيك رپاسٹكياك يھب قو ع ےل اگ۔
 اور دورسون ےك ساےنم ڑپ ھنےيك كجھج يھب دور
وهاجےئ يگ۔
 ا ب وكاينپ يالوب رپاامتعد ديپا وهاگ۔ان ساءاهلل
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