
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السایمت امجتع   IIا

امششیہ ورکدورسی   ٹیش 

 

:  انل اطملعبل

: سپمیک

: ہملعم رامیرسک/ملعم

 

 

ے ویک اخم وکسك مٹسس  ا ڈارٹک 

وٹکیج آف ے رپ ے ویک اخم اوجینشیک مٹسس رپاویئٹی ڈٹیمل دی ا   ڈارٹک ا

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       01ورک  

 

ل ا رتح ا  امں ابپ اک 

ںی۔ رُپ رک  اخیل ہگج 

 

 

  ںیہ۔ وادلنیامہرے ےیل اہلل اعتٰیل یک بس ےس ڑبی تمعن امہرے   .1

   اکپیت ںیہ۔اھکےنامہری ایّم امہرے ےیل اےھچ اےھچ   .2

   امکےت ںیہ۔ ےسیپاوب دم رات تنحم رک ےک امہرے ےیل   .3

   ےک ربارب وثاب ےلم اگ۔جحوج اےنپ امں ابپ وک اکی ابر ایپر ےس دےھکی اگ اےُس اکی   .4

   رکںی۔ایپرںیمہ اچےیہ ہک مہ اےنپ ایم اوب ےس تہب   .5

   ےل رک اینپ ایم ےک اپس ڑھکا راہ۔اپیناکی ہچب اسری رات   .6

اعںیئایم ےن وخش وہ رک ےچب وک تہب   .7
ُ

   دںی۔ د

ہ ہچب ڑبے وہ رک وہشمر   .8    ےنب۔اعملو

ور اںیہن تہب  لکشموج ےچب اےنپ ایم اوب وک وخش رےتھک ںیہ اہلل اُم  یک رہ   .9    داتی ےہ۔ زعت  آاسم رکات ا

ہ ہشیمہ   .10   ںیم رےتہ ںیہ۔ لکشموج اےنپ ایم اوب وک رپاشیم رکےت ںیہ و

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       02ورک  

 

وبانل  چس 

ب اختن ا ب اک  ا تس وج  در

 

    ۔ االسل ںیمہ مکح داتی ےہ۔1

 دوھےک اک (ج) وھجیٹ ابت رکےن اک (ب) چس وبےنل اک  (افل) 

    :۔ چس وبےنل واےل یک بس2

 ڈاےتٹن ںیہ  (ج) امرےت ںیہ (ب) زعت رکےت ںیہ  (افل) 

  :ےک اپس اانپ یتمیق اسامم روھکاےت ےھتآپ یکملسو هيلع هللا ىلص ۔ دنمش یھب آپ 3

ری یک وہج ےس (ب) اچسیئ یک وہج ےس  (افل)  ور ب دوونں   (ج) اامیم دا  افل ا

   :۔ وھجٹ وبےنل واےل وک اہلل اعتٰیل4

 ابلکل دنسپ ںیہن رکات  (ج) دنسپ ںیہن رکات (ب) دنسپ رکات ےہ (افل) 

    :۔ اصدق اک بلطم ےہ5

ر  (ب) چس وبےنل واال   (افل)  ر (ج) اامتن دا  دنی دا

   ۔ چس وبےنل واےل ےس اہلل اعتٰیل وہات ےہ۔6

 ان وخش (ج) انراض (ب) وخش  (افل) 

    ۔ چس وبانل ےہ۔7

ری (ب) یکین  (افل)   دبی  (ج) اامیم دا

    ۔ یکین ےل اجیت ےہ۔8

 داین یک رطف (ج) دوزخ یک رطف  (ب) تنج یک رطف  (افل) 

 

 

  



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       03ورک  

 

آداب اھکےن ےک   اھکان 

 

تس   طلغ/ در

 

  اھکےن ےس ےلہپ ایھچ رطح اہھت دوھےن اچںیئہ۔ .1

  اھکان ہشیمہ دیسےھ اہھت ےس ںیہن اھکان اچےیہ۔ .2

ز آین اچےیہ۔ .3   اھکان اھکےن وتق ہنم ےس آوا

  داتن اصف رکےن  ےس داوتنں ںیم ڑیکا گل اجات ےہ۔  .4

ور نیت اسوسنں ںیم ںیئپ۔ .5   اپین دیسےھ اہھت ےس رہھٹ رہھٹ رک ا

ز تخس ان دنسپ یھت۔ملسو هيلع هللا ىلصایپرے یبن  .6    وک ڈاکر یک آوا

  اھکےن ےک دعب ادمحل ہلل ںیہن انہک اچےیہ۔  .7

  وج صخش اھکےن ےک ربنت وک ایھچ رطح اصف رکات ےہ وت ربنت داع داتی ےہ۔ .8

  اپین ھٹیب رک ںیہن انیپ اچےیہ۔  .9

  اھکان ڑھکے وہ رکاھکان اچےیہ۔ .10

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       04ورک  

 

آم دیجم  رق

 

 اخیل ہگج

 

 ےتہک ںیہ۔  آامسین اتکںیب  اہلل ےن وج اتکںیب انزك ںیک اںیہن .1

   ںیہ۔اچرآامسین اتکںیب   .2

    ےتہک ںیہ۔التوترقآم دیجم ےک ڑپےنھ وک   .3

   رپ انزك وہیئ۔ومیسٰؑوترتی رضحت   .4

   رپ انزك وہا۔ملسو هيلع هللا ىلصدمحمرقآم دیجم رضحت   .5

   ےن ایک ےہ۔اہللرقآم دیجم یک افحتظ اک دوعٰی وخد   .6

ور  آرخیرقآم دیجم اہلل یک   .7    اتکب ےہ۔لمکم  ا

   زابم ںیم انزك ایک۔رعیبرقآم دیجم   .8

   ےک ےنیہم ںیم انزك ایک۔راضممرقآم دیجم وک اہلل اعتٰیل ےن   .9

   اسك ےک رعےص ںیم لمکم وہا۔ ۲۳رقآم دیجم   .10

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       05ورک  

 

 رضحت ونح ٰؑ

 

تس   طلغ/ در

 

  اہلل اعتٰیل ےن رضحت ونح ٰؑ وک ربمغیپ انب رک اجیھب۔ .1

  ولوگں ےن رضحت ونحٰؑ یک ابت امےنن ےس ااکنر رک دای۔  .2

  رضحت ونحٰؑ ےن اسڑےھ ون وس اسك کت ولوگں وک اہلل اعتٰیل اک اغیپل انسےت رےہ۔ .3

 ونح ٰؑ ےن تہب وھچیٹ یتشک انبیئ۔رضحت  .4

ر یھت۔رضحت  .5  ونحٰؑ یک وقل تہب رفامربندا

 

ڑاای۔ .6 ق ا   ولوگں ےن یتشک دھکی رک ام اک ذما

  اھت۔ " اعنکم"ونحٰؑ ےک ےٹیب اک انل رضحت  .7

  ونحٰؑ یک وقل ےک ولگ ڈوب رک رم ےئگ۔ رضحت  .8

  سج اہپڑ رپ یتشک ریک اس اہپڑ اک انل وجدی اھت۔  .9

ہ رتیک ںیم ےہ۔  .10   سج اہپڑ رپ یتشک و

 

 

 

 



م وکسك مٹسس  اخ ۔  ۔ ویک ے ڈارٹک ا

ے ویک اخم ) ے رپوٹکیج آف دی ڈارٹک ا نشیکا وجی  ( مٹسس رپاویئٹی ڈٹیملا

 اترخی 

 

 

ٹیش       06ورک  

 

رھگ ٰیل اک  ہلل اعت  ا

 

 اخیل ہگج

 

   اک رھگ ےہ۔اہللدجسم   .1

   رھگ ےہ۔ڑبا داین ںیم اہلل اعتٰیل اک بس ےس   اخہن ہبعک .2

   ےن انبای۔رضحت آدلٰؑ بس ےس ےلہپ اخہن ہبعک   .3

   یھب ےتہک ںیہ۔ہلبقاخہن ہبعک وک   .4

  الہکات ےہ۔جحاخہن ہبعک یک زایرت رکان   .5

   اترخی وک ایک اجات ےہ۔9جح االسیم ےنیہم ذی اجحل یک   .6

   ذواجحل اک انمیئ اجیت ےہ۔ 10رقبہ دیع   .7

   رکےن اک مکح دای ےہ۔جحاہلل اعتٰیل رہ املسمم رمد و وعرت وک زدنیگ ںیم اکی ابر   .8

   ےہ۔ ابعدت اگہاخہن ہبعک داین یک بس ےس ڑبی   .9

   ےہ۔ اامسلیعٰؑرضحت اربامیہٰؑ ےک ےٹیب اک انل رضحت   .10

 

 

 

 


