


وراشکپ





ے اس کا جن لوگوں کو توراۃ کا حامل بنایا گیا تھا مگر انھوں ن
پر بار نہ اُٹھایا ، اُن کی مثال اُس گدھے کی سی ہےجس

کتابیں لدی ہوئی ہوں ۔
ں نے اللہ اس سے بھی زیادہ بُری مثال ہے اُن لوگوں کی جنھو 

ت نہیں کی آیات کو جھٹال دیا ہے ۔ایسےظاملوں کو اللہ ہدای
دیا کرتا۔۔ 

سورہ جمعہ



ل یک وہج ینب ارسالیئ ےک نک اامع

ےس ان وک ہی اہک ایگ۔۔۔؟



ہی آتی ایک آج اتم ہملسم رپ

وپری ارتیت ےہ؟



مہ ایک رک رےہ ںیہ ؟

ںیہ؟ایک مہ یھب دگےھ رپ اتکںیب الد رےہ



وراشکپ ےک اقمدص

اس وراشکپ ےک ااتتخم رپ املعمت 

o رقآن یک ذہم داری وک وسحمس رکںی

oںی ۔م یک یلقتنم  ا قر  ھجمےب روح ملع یک یلقتنم اور رقآن ےک اغیپ  

oںی دورسے اضمنیم وک رقآن ےس وجڑ رک ڑپاھان ھکیس  

o۔رسی اصنب ںیم رقآن ےسیک اشلم وہ؟ اجن  ںی



ون ، اقروں یک ابت رہ زگ ہن امملسو هيلع هللا ىلص سپ اے یبن 

د رکو۔اور اس رقآن وک رکیل ان ےک اسھت زربدتس اہج

(                                        52:وسرہ قراقن )



اجمدہ رباہن واین



مجا ہد کیسا ہوتا ہے؟

اجمدہ یک وسچ ۔ رظنہی➢

اجمدہ یک ںیتبحم ، رکفںی اور رتاحیجت ➢

اجمدہ  ا الفئ ااٹسلئ ➢

اجمدہ  ا دنمش ےس قلعت ➢

اجمدہ  ا اےنپ ایھتہر ےس قلعت➢



ایک مہ اجمدہ ںیہ ؟

امہرا ایھتہر؟



۔:الہحئ لمع ےک نیت اکنت

رقآن ےسیک ڑپاھںیئ ؟

دورسے اضمنیم اور رقآن 

رسی اصنب اور رقآن 



رقآن یک دترسی



o آپ رقآن یک ہملعم وک وشمرہ دںی

oلایل رےھوہ رقآن یک دترسی ںیم نک ابوتں  ا 



رقآن یک دترسی ںیم 

وہ بس ےس امہ  ام وکاسن ےہ ؟

؟ وج وہایگ وت اقمدص احلص وہاجںیئ ےگ



رقآن ےک اغیپم  ا االبغ

اے رسول جو کچھ متہارے رب کی طرف سے تم
پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیجیئے



ےک رقآن یک رشتحی اور رقآن

االبغ  ا قر 



ان آایت  ا اینبدی اغیپم ایک ےہ؟

وسرہ ارصعل

وسرہ  ااکتلرث

وسرہ ابہل                         

وسرہ ارقلشی 

وسرہ  ااکلقرون

وسرہ الیفل 



ےقرآن کا پیغام کیا ہ



(56:الٰذریٰت)

ہمج :رت

ہک  ےئل دیپا ںیہن ایک ےہںیم ےن نج اور ااسنونں وک اس ےک وسا یسک  ام ےک

وہ ریمی دنبیگ رکںی

(21:البقرہ)

:رتہمج 

اے ااسنونں ابعدت رکو اےنپ رب یک سج ےن مت وک دیپا ایک ۔ 



(102: ال عمران )

ہمج رکںی  اھت ہک اہلل یک دنبیگاور ان وک اس ےک وسا وکیئ مکح ںیہن دای ایگ۔ :رت

وک اس ےک ےیئلاخصل رک ےک۔،اےنپ دنی

ہمج اے اامین واولںا ہلل ےس ڈرو اسیج ہک اس ےس ڈرےن  ا قح ےہ۔:رت

اور ومت ہن آےئ مت وک بج ہک مت ملسم وہ۔ 



108:الشعراء 

۔:رتہمج 

سپ مت اہلل ےس ڈرواور ریمی ااطتع رکو

۔:رتہمج

اہلل ےک روسل ںیہملسو هيلع هللا ىلص اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ، دمحم 



۔:رتہمج

وج ولگ اہلل ےک انزل رکدہ اقونن ےک اطمقب ہلصیف ہن رکںی ویہ  اقر ںیہ۔



۔ :رتہمج

، دہاایت ےک اسھت اجیھبمہ ےن اےنپ روسولں وک اصف اصف اشنوینں اور

گ ااصنف رپ اقمئ اور ان ےک اسھت اتکب اور زیمان انزل یک اتہک ول

 انمعف ںیہ ،ہی وہں، اور ولاہ اُاترا سج ںیم زور ےہاور ولوگں ےک ےئل

اس ہک وکن اس وک دےھکی ریغباس ےئل ایک ایگ ےہ ہک اہلل وک ولعمم وہ اجےئ

یک اور اس ےک روسولں یک دمد رکات ےہ

25: الحدید 



(
(13: اوشلرٰی )



(9:  صف )

۔:رتہمج

 ےک اسھت اجیھب ےہویہ وت ےہ سج ےن اےنپ روسل وک دہاتی اور دنی قح

وخاہ رشمنیک وک ہی انتکاتہک اےس وپرے ےک وپرےدنی رپ اغبل رکدے

یہ انوگار وہ۔



(143: البقرہ )

ہمج طس انبای ےہ،اتہک مت دایناور ایس رطح وت مہ ےن مت املسمونں وک اکی اتم و۔:رت

ےک ولوگں رپ وگاہ روہ اور روسل مت رپ وگاہ وہ۔۔

مت اتم یک الھبیئ ےک ےئل اکنےل ےئگ وہ،مت البیئ  ا مکح دےتی وہ اور۔ :رتہمج

(110: ال عمران )ربایئ ےس روےتک وہاور اہلل ومنینم ےک اسھت ےہ۔





۔:رتہمج

وج اامین الےئ اور وھنجں ےن اس یک راہ ںیم رھگ ابر وھچڑے اور اجن و امل ےس

(20: توبہ )اہجد ایک ویہ  اایمب ںیہ ۔



۔:رتہمج

تقیقح ںیم وت ومنم وہ ںیہ وج اہلل اور اس ےک روسل رپ اامین الےئ رھپ اوھنں ےن

وکیئ کش ہن ایک  اور اینپ اجونں اور امولں ےس اہلل یک راہ ںیم اہجد ایک ،

ویہ ےچس ولگ ںیہ ۔



(11-10: صف )

ہمج   وہ اجترت وج ںیہمت وج اامین الےئ وہ ، ںیم اتبؤں مت وک! اے ولوگ۔:رت

 اور اہجد رکو اہلل یک راہ ےس اچبدے             اامین الؤ اہلل اور اس ےک روسل رپذعاب میلع

  رتہ ےہ ا ر مت اجون۔۔ےس اور اینپ اجونں ےس ،            یہی اہمترے ےئلںیم اےنپ امولں



رصف اہلل یہ یک ابعدت رکو۔۔۔۔اامین

اہلل  ا دنی اقمئ رکو۔۔۔۔اہجد



درگی اضمنیم اور رقآن 



رس ریم  ۔ روپ ںیم ابتدہل لایل 

۔ ریمے ملع  اور  مہف رقآن ڑبےنھ ےسریمے ومضمن یک دترسی رپ1

ایک    تبثم ارث ڑپے اگ؟

۔ںیم اےنپ ومضمن وک رقآن ےس وجڑ رک ےسیک ڑپاھؤں یگ؟2





وہ اصنب وج ررٹسج ںیم  اھکل وہات ےہ اطابلت الکس روم 

ںیم اےس ڑپیتھ اور یتھکیس ںیہ۔ 



رے  ےسیسکادارے ںیم دالخ وہےن ےک دعب اطہبل ادا

۔یھب ذرہعی ےس  وج ھچک یتھکیس ےہ



رسگرمی

وصتر رکںی آپ یسک اےسی ایٹسن ویٹٹ  ںیم ھچک  رعہص زگاریت ںیہ 

اہجں رقآن رسی اصنب ںیم اشلم ےہ۔آپ ےن واہں ایک ایک داھکی؟؟



وک  رتہ رکےن ےک ےئل رس ی اصنب آپ اےنپ ادارے ےک 

ایک ادقاامت رکںی یگ۔۔۔؟؟



وتق یک اپدنبی  ا اموحل انبان۔ 

افصیئ  ا ایعمر  رتہ رکان ۔

 ماظم انبان۔ دتریسی و ریغ دتریسی ہلمع یک رتتیب  ا

وتنسں رپ لمع وک رواج دانی ۔

 انبان ۔ادارے ےک وقادعو وضاطب وک االسم ےک اطمقب



ہی وکن رکے اگ۔۔۔۔؟

رپلپسن

امتم املعمت 




