
Books have always been an essential part of our lives. They can teach us many lessons, provide 

us with knowledge and entertainment, and even help us broaden our minds. In Urdu, we are 

fortunate to have a wide variety of books to choose from. This essay will discuss one of my 

favorite books in Urdu: Meri Pasandeeda Kitab. 
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 میری پسندیدہ کتاب: قرآن پاک

میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک نبی محمد کی کتاب 'ہولی قرآن' ہے۔ یہ کتاب میرے لیے روحانی رہنمائی اور اخالقی 

تعلیمات کا ذریعہ ہے۔ اسے خالص ترین زبان میں لکھا گیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی جن کو اسالمی تعلیمات کا علم نہیں وہ 

کون حاصل کریں۔ مجھے اپنے فارغ وقت میں اس کتاب کو پڑھنا اچھا بھی اس کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس میں س

لگتا ہے کیونکہ اس سے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہمارے درمیان اختالفات کے باوجود ہم سب کتنے 

 جڑے ہوئے ہیں۔

را ہوا ہے۔ کتاب اپنے مجھے یہ پڑھنا بہت متاثر کن اور حوصلہ افزا لگتا ہے، کیونکہ یہ حکمت اور گہرے علم سے بھ

قارئین کو اپنے تمام اعمال میں عاجز، سچے اور مہربان رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل ذکر کام ہے جس 

 سے مجھے امید ہے کہ ہر کسی کو تجربہ کرنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔

یہ اسالم کا مرکزی مذہبی متن ہے، جسے قرآن پاک مسلمانوں، اسالم کے پیروکاروں کے لیے ایک مقدس متن ہے۔ 

مسلمان خدا )ہللا( کی طرف سے وحی مانتے ہیں۔ قرآن کو ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں سورتیں کہتے ہیں، اور ہر 

سورت کو آیات میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے آیات کہتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں لکھا گیا ہے اور مسلمان اسے خدا کا 

سمجھتے ہیں۔لفظ   

میری پسندیدہ کتاب قرآن پاک ہے کیونکہ یہ میری روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے۔ یہ مجھے اسالم 

کے اصولوں اور اچھی اور بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ قرآن میں علم و حکمت کا خزانہ ہے جو 

دا پر یقین کی اہمیت، دعا کی اہمیت، اور دوسروں کے ساتھ مہربانی اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ یہ مجھے خ

 شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔

مجھے قرآن کے بارے میں جو چیز پسند ہے ان میں سے ایک اس کا انصاف پر زور دینا ہے۔ یہ مجھے سکھاتا ہے کہ 

ہر ایک کو حق ہے کہ انصاف اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ قرآن  خدا کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں اور

مجھے صدقہ کی اہمیت اور ضرورت مندوں کی مدد کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ یہ مجھے یاد دالتا ہے کہ میں نے 

 جو نعمتیں حاصل کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔

ایک اور پہلو جس کی میں تعریف کرتا ہوں وہ ہے ذاتی ذمہ داری پر زور دینا۔ یہ مجھے سکھاتا ہے کہ میں قرآن کا 

اپنے اعمال کے لیے جوابدہ ہوں اور یہ کہ میں اپنے انتخاب کے لیے خود ذمہ دار ہوں۔ قرآن مجھے تنقیدی انداز میں 

فیصلے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوچنے اور آسان یا مقبول ہونے کی بجائے صحیح کی بنیاد پر  

قرآن کریم اپنی اخالقی تعلیمات کے عالوہ سائنسی علم کا بھی خزانہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور بہت سی سائنسی 

سچائیاں کتاب کے نازل ہونے کے صدیوں بعد تک پوری طرح سے سمجھی یا ثابت نہیں ہوئیں۔ مثال کے طور پر، قرآن 

ندگی کے لیے پانی کی اہمیت، اور رحم میں انسانی نشوونما کے مراحل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کائنات کی توسیع، ز

 یہ سائنسی دریافتیں حال ہی میں ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر صدیوں پہلے ہوچکا ہے۔

ور امید فراہم کرتی ہیں، اور مشکل وقت میں قرآن میرے لیے تسلی اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کی آیات تسلی ا

مجھے یاد دالتی ہیں کہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے، یہاں تک کہ میرے تاریک ترین لمحات میں بھی۔ قرآن مجھے آگے 



بڑھنے کی طاقت اور تحریک دیتا ہے، اور مجھے بڑی تصویر دیکھنے اور زندگی میں معنی تالش کرنے میں مدد کرتا 

 ہے۔

ک میری پسندیدہ کتاب ہے کیونکہ یہ میرے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ ہے۔ یہ مجھے مجموعی طور پر قرآن پا

اسالم کے اصولوں کے بارے میں سکھاتا ہے اور اچھی اور بامقصد زندگی گزارنے میں میری مدد کرتا ہے۔ اس میں علم 

ال ہی میں ثابت ہوئی ہیں۔ قرآن و حکمت کا خزانہ بھی ہے جو زمانوں سے گزرا ہے، اور اس کی سائنسی سچائیاں ح

 میرے لیے سکون اور طاقت کا ذریعہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا۔
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ملسو هيلع هللا ىلصمیری پسندیدہ کتاب: سیرِت نبی  

ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جب بھی بات کی جائے، تو یہ میرے دل کو بہت خوشی ملسو هيلع هللا ىلص میری پسندیدہ کتاب سیرِت نبی

کی زندگی کے حقائق اور واقعات بیان کیے گئے ملسو هيلع هللا ىلص دیتی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت محمد

کی شخصیت کے بارے ملسو هيلع هللا ىلص ں کی دنیا بھر میں پسندیدہ ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں حضرت محمدہیں۔ یہ کتاب مسلمانو

 میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

کی زندگی کے مختلف حصوں ملسو هيلع هللا ىلص کتاب، بہت سادہ لفظوں میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص سیرِت نبی

پیدائش، بچپن، جوانی، ان کی شخصیت، معاشرتی حاالت، ان کی کی ملسو هيلع هللا ىلص کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت محمد

کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ملسو هيلع هللا ىلص زندگی کے حوادث، مختلف جنگوں، حضرت محمد  

یہ کتاب عام زبان میں لکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھنا بہت آسان ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو حضرت 

کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ملسو هيلع هللا ىلص محمد  

کی عدالت اور انصاف کی بات۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملسو هيلع هللا ىلص اس میں سے ایک ہے حضرت محمد

اپنے دور کے سب سے بڑے انصافیں تھے۔ وہ ملسو هيلع هللا ىلص کی عدالت اور انصاف کیا چیز تھی۔ حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد

ر اور عادالنہ تعامل کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا اور ہمیشہ سب کے لئے براب

 دوسروں کے حقوق کو بھی اپنے حقوق کے ساتھ برابری کے ساتھ رکھا۔

کے انصاف، عدالت اور خدمت ملسو هيلع هللا ىلص یہ کتاب مسلمانوں کے لئے بہت اہم ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں حضرت محمد

ں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ایک انسانی زندگی کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کے بارے می

کے ساتھ جڑی بہت سی واقعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ملسو هيلع هللا ىلص کے ذریعے ہم حضرت محمد  

ہو جائیں گی۔ اس کی شخصیت کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو حضرت محمد

کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں، ان کی محبت، رحمت، کرم، علم، عدل، ملسو هيلع هللا ىلص کتاب کے ذریعے آپ کو حضرت محمد

 انصاف، شفقت، مہربانی، صبر، اجتماعیت اور خدمت کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔

کتاب کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔  ملسو هيلع هللا ىلصکے ساتھ جڑی بہت سی واقعات کے بارے میں سیرِت نبیملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد

کی زندگی کے مختلف حصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عام زبان میں لکھی گئی ہے، ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب میں حضرت محمد

 جس کی وجہ سے اسے پڑھنا بہت آسان ہے۔

ہو جائیں گی۔ کی زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ملسو هيلع هللا ىلص کتاب کو پڑھ کر آپ کو حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص سیرِت نبی

کے علم، فضیلت، حکمت، حکومت، دعوِت اسالم، تربیت، تعلیم، تعاون، ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو حضرت محمد
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سلوک، اخالق، معاشرتی حاالت، مختلف جنگوں، ان کی شخصیت، معاشرتی حاالت، ان کی زندگی کے حوادث، حضرت 

مات حاصل ہو جائیں گی۔کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بہت سی معلوملسو هيلع هللا ىلص محمد  

کتاب آپ کے لئے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کو ملسو هيلع هللا ىلص اگر آپ کو تاریخ اور مذہبی معلومات کے شوق ہیں تو سیرِت نبی

کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ منظر ہو ملسو هيلع هللا ىلص پڑھ کر آپ کو حضرت محمد

 سکتی ہیں۔

یں بات کرتے ہوئے یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے کتاب کے بارے مملسو هيلع هللا ىلص سیرِت نبی

کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ملسو هيلع هللا ىلص لئے نہیں ہے۔ ہر شخص اس کتاب کو پڑھ کر حضرت محمد  

اور  اس کتاب کی زبان اردو ہے جو کہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پاکستانیوں کو اپنے مذہبی

 تاریخی معلومات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا بہتر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔

ملسو هيلع هللا ىلص کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت محمدملسو هيلع هللا ىلص اختتامی طور پر، سیرِت نبی

یں لکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھنا کی زندگی کے مختلف حصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عام زبان م

کی شخصیت کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو ملسو هيلع هللا ىلص بہت آسان ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو حضرت محمد

 جائیں گی۔

کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ اس کتاب ملسو هيلع هللا ىلص اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھے تو آپ کو حضرت محمد

کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ منظر ملسو هيلع هللا ىلص کو حضرت محمدکو پڑھ کر آپ 

 ہوں گی۔

کے ساتھ جڑے بہت سے معاشرتی، تاریخی، فلسفی اور علمی ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حضرت محمد

بصورت زندگی کی موضوعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ اس کتاب کے ذریعے آپ ایک نہایت خو

 تاریخ سے واقف ہو سکتے ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی تحفہ ہے۔

کی شخصیت کے بارے میں ایک بہترین سمجھ پائیں گے اور ان کے ساتھ جڑی ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھ کر آپ حضرت محمد

 بہت سے واقعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔

کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب کو ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کے ذریعے ہمیں حضرت محمد

 پڑھنے سے ہماری تعلیمی، تاریخی، اجتماعی، دینی، فکری، اور زندگی کے بہترین پہلوؤں کی شناخت ہوتی ہے۔

ے سے پاکستانیوں کو اپنے مذہبی اور کتاب کی زبان اردو ہے جو کہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اس کتاب کو پڑھن

کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل ملسو هيلع هللا ىلص تاریخی معلومات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا بت محمد

 ہوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ منظر ہوں گی۔

علمی  کے ساتھ جڑے بہت سے معاشرتی، تاریخی، فلسفی اورملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حضرت محمد

موضوعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ اس کتاب کے ذریعے آپ ایک نہایت خوبصورت زندگی کی 

 تاریخ سے واقف ہو سکتے ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی تحفہ ہے۔

ر ان کے ساتھ جڑی کی شخصیت کے بارے میں ایک بہترین سمجھ پائیں گے اوملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کو پڑھ کر آپ حضرت محمد

 بہت سے واقعات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔

کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب کو ملسو هيلع هللا ىلص اس کتاب کے ذریعے ہمیں حضرت محمد

۔پڑھنے سے ہماری تعلیمی، تاریخی، اجتماعی، دینی، فکری، اور زندگی کے بہترین پہلوؤں کی شناخت ہوتی ہے  



Related: Shajar Kari Essay 

 

https://pronouncegrammar.com/shajar-kari-essay-in-urdu/

