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رسول ہللا ﷺ ےک انسان کامل ز
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سال دوئم

لیکچر
نمب
ی

ایمانیات

1

ی
زندیک یک مثال اور آخرت می ایمان والوں کو ہللا تعایل کا دیدار اور ر
مش ز
کی کا حال
دنیا یک

2

توحید یک مثالی

3
4

کی ےک ی
رسول ہللا ﷺ یک رسالت پر ر
مش ز
اعیازات اور ان ےک جوابات
ز
بھیجن کا مقصد
تمام انبیا علیہم السالم ےک

5

رشک یک مثال

6

ہللا تعایل یک وحدانیت اور رسول ﷺ یک رسالت ےک دالئل

روز قیامت ےک بعد احوال

عبادات
7
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8

امربالمعروف ونیہ عن المنکر،دعوت ایل ہللا

9

ہجرت و نضت،استقامت

10

اعالئ كلمة ہللا (ہللا ےک کلےم کو شبلند کرنا) جہاد

اخالقیات
11

سچائ و راست بازی
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بیائ

13

سخاوت و بخل
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ٓاداب رسولﷺ،افواہوں ےس ز
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ز
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ِ
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تواضع و انکساری

11

علم /

12

جہالت

13

ظلم

14

عدل و انصاف
ی
امانت یک ادائیگ
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9
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ر
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11

وراثت

12

اصالح ز
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13

سالم ۔محبتوں کا شچشمہ

14

احکام نکاح

15

محرمات [وہ عورتی جن ےس نکاح ہمیشہ ےک لئ حرام ےہ]

معامالت

16

ز
پاکدامت
عفت و

17

عورتوں ےک ساتھ حسن سلوک

ر
معاشت

سال پنجم

لیکچر
نمب
ی
1
2

ایمانیات

قدرت الیہ ےک کچھ مناظر
ی
ی
لکھن ہی
فرشئ انسانوں ےک محافظ اور ان ےک اعمال

عبادات
3

توبہ و استغفار

4

انابت(رجوع ایل ہللا)

5

طعنع اور تمسخر

6

کینہ و حسد

7

غیبت و بہتان

8

طت اخالقیات
ر

9

ٰ
اعالن جنگ
تعایل ےس
سود۔ہللا
ِ

10

ناپ تول می کیم

11

رشوت اور سفارش

12

اتحاد و اتفاق

13

احکام رضاعت

14

احکام طالق

15

مسجد ےک احکام

16

سفر ےک احکام

اخالقیات

معامالت

ر
معاشت

پیش لفظ
ٰ
ٰ
الحمد ہلل رب ٰ
وعیل کل من تبعھم باحسان ٰ
ٰ
والصلوۃ والسالم ٰ
ز
ز
الع ز
ایل یوم الدین اما بعد
اجمعی
النبیی دمحم والہ واصحابہ
عیل خاتم
لمی
ی
ٓ
ٓ
ندیک کا دستور حیات ہ ،دنیا می کامیابیوں یک طرف رہنمائ ز
کرن وایل کتاب اور اخرت می ذریعہء نجات
قرا ِن حکیم مسلمان یک ز
ِ
ے
ٰ
لمی ز
تعایل کا پیغام ہ جو اس ےک بندوں ےک نام ہ۔ہللا رب ٰ
االمی ز
ٰ
ز
الع ز
جبییل علیہ الصلوۃ والسالم ےک ذریےع
ئ روح
ےہ۔یہ ہللا
یعت ر
ٓے
ے
ٓ
رحمة ٰ
ٰ
ز
تعلیم
کریں۔تالوت ایات اور
اللعلمی ﷺ ےک مبارک دل پر اےس نازل فرمایا تاکہ اپ ﷺ تمام عالم تک ہللا تعایل ےک احکام یک تبلیغ
ِ
ِ
ی
ٓ
ٓ
کتاب و حکمت کو اپ ﷺ کا فرض منصت قرار دیا گیا۔اس مقصد یک خاطر اپ ﷺ ز
ئ ز
اپت نبوی زندیک ےک تیئیس۳۲سال مسلسل
ر
ِ
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
ی
محنت فرمائ۔سیت طیبہ کا مطالعہ ز
سنائ ہون دیکھتا ےہ
کرن واال کبیھ اپﷺ کو انفرادی طور پر ایک ادیم کو قرا ِن کریم یک ایات
ِ
ٓ
ٓ
ی
ز
دعوت قرا ن دین ہون پاتا ےہ۔کبیھ نماز می اس ذوق و شوق ےس قرا ِن حکیم یک
اور کبیھ مجمعوں ےک سامئ عزم و حوصےل ےک ساتھ
ِ
ی
تالوت ی
اپن یہ تربیت یافتہ صحائ ےس ق ٓران پسھئز
جائ ہی اور کبیھ ز
کرن ہون دیکھتا ےہ کہ طویل قیام یک وجہ ےس پاؤں مبارک سوج
ر
ٓ
ٓ
ی
ی
ٰ
تعایل کا کالم ےہ اور اس کالم کو باق تمام کالموں
ہون ہون دیکھتا ےہ۔اور یہ کیو ں نہ ہوتا کہ قران حکیم ہللا
یک فرمائش کرےک ابدیدہ
ٰ
تعایل کو تمام مخلوق پر۔
پر اییس یہ فضیلت ےہ جییس خود ہللا
اتت عظیم نعمت یک صحیح قدر ز
ی
دیکھن یہ کہ ٓاج امت کا ایک بسا طبقہ ز
دائ ےس محروم ےہ۔ایک وقت تھا جب
دوشی طرف ہم یہ
ی
ی
ٓ
ٓ
ی
ز
مسلمان یک زندیک کا محور قران ِحکیم تھا۔روزانہ یک تالوت ےک عالوہ قرا ِن کریم کو سمجھ کر اس ےک مطابق اپت زندیک بش کرن ہون
ی
ٓ
اورق ٓرا زئ تعلیم کو عام ز
کرن می مسلما ن یک زندیک کا ایک حصہ رصف ہوتا تھا۔اج بیھ اگرچہ ایےس مبارک افراد موجود ہی لیکن کم ہی
ٓ
سمجھن ،نہ یہ انہوں ز
ئ ز
ی
اپن شب وروز کا کوئ
اور ایک کثی تعداد ان لوگوں یک ےہ جو قرا ِن حکیم ےک پیغام کو پورے طور پر نہی
ز
زیرتعلیم ےہ،اس ےک
حصہ اس ےک لئ مختص کیا ےہ۔خاص طور پر وہ نوجوان اور باصالحیت طبقہ جو جامعات(یونیورسٹی) می ِ
اپت نصائ کتب کا بوجھ اس قدر ہ جو اےس دوشی طرف توجہ ز
ی
نزدیک ز
دیکھن ہی کہ ایس
کرن کا موقع نہی دے پاتا۔حاالنکہ ہم
ر
ے
ی
پسھائ ےک ساتھ ہم دوشے بہت ےس ایےس کام کر ی
ہون ہی۔اس صورتحال کا نتیجہ ےہ
لین یہ جو ہمارے زدیک کیس درجہ می بیھ اہم
دیت معلومات ےس بیھ نا ٓاشنائ ی
فت رگریا ں حاصل ز
کرن ےک باوجود بسا اوقات بنیادی ز
اعیل ز
کہ ٰ ٰ
شاعر اسالم عالمہ
ہوئ ےہ،درحقیقت
ِ
دمحم اقبال رحمہ ہللا ز
ئ ایس یک طرف توجہ دالئ تیھ:

درس ق ٓراں نہ اگر تم ز
ئبھالیا ہوتا
ِ
زمائ ز
ز
ئ دکھایا ہوتا
یہ زمانہ نہ
چاٹ لی تم ز
ئ کتب فلسفہ و منطق یک
ٓ
کاش بھوےل ےسبیھ ہاتھ قراں کو لگایا ہوتا
کرن ہون گورنر پنجاب جناب چوہدری دمحم شور صاحب ز
ق ٓرا زئ تعلیمات یک اہمیت و زرصورت کو بجا طور پر محسوس ی
ئ ز
اپن
ِ
ٓ
خصویص حکم ناےم ےک ذریےع صوبہ پنجاب یک تمام جامعات می قران ِحکیم ےک ترجمہ یک تعلیم کو الزم قرار دیا۔ بالشبہ یہ ایک مبارک
ی
ی
ز
پونیورست
روشت می راولپنری میریکل
قدم ےہ جس ےک مثبت اثرات ملک و ملت ےک مستقبل پر اثر انداز ہوں ےک۔ اس حکم ناےم یک
راکی دمحم عمر صاحب ز
ےک متحرک وائس چانسلر پروفیش ی
ی
کمیت تشکیل دی جن می مستند علمائ کرام کو
ئ پانچ افراد پر مشتمل
ٓ
کمیت ز
ئ قران حکیم یک اس خدمت کو ز
بیھ شامل کیا گیا۔وائس چانسلر صاحب یک خصویص توجہ پر ی
اپت سعادت سمجھ کر باہیم
ِ
ٓ
ٓ
ٓ
یات قرانیہ کو مختلف مقامات ےس باحوالہ یکجا کیا۔یہ پانچ
مشاورت ےس کام کا اغاز کیا اور ہدایات ےک مطابق پانچ عنوانات ےک تحت ا ِ
عنوانات مندرجہ ذیل ہی:
ر
احکام(معاشت)
ایمانیات ،عبادات ،معامالت ،اخالقیات،
ٓ
ابتدا می ایک باب قرا ِن مجید ےک تعارف ،فضائل اور تاری خ ےک متعلق رکھا گیا ےہ جب کہ دوشا باب میریکل سائنس
ٓ
ٓ
ز
پیش نظر قرا ِن حکیم یک طب ےس متعلق بعض ایات کا موجودہ سائنیس تناظر می مطالےع ےس متعلق ےہ۔
پسھئ والوں یک
ی
دلچست ےک ِ

ٓ
اس سلسےل می طلباء یک استعداد اور نصائ مشغولیات کو پیش نظر ر ی
کھن ہون ایسا نصاب ترتیب دیا گیا ےہ جو قرا ِن حکیم ےک ساتھ
ر
ِ
ز
ی
کمیت یک وقتا فوقتا میننگ کرےک کام کا جائزہ لیا
تعلق می اضاف کا باعث ہو اور پسھ زئواےل اےس شوق ےس بیھ پس سکی۔اس کام ےک لئ
ٓ
ی
ٰ
ٰ
یونیورست ےک عزیز
تعایل نہ رصف راولپری میریکل
تعایل ےک فضل وکرم ےس ایک ایسا نصاب تیار ہوا ےہ جو انشاءہللا
جاتا رہا۔ اخر ہللا
ی
سکئ
طلباو طالبات یک اس زرصورت کو ایک حد تک پورا کر زن می معاون ثابت ہوگا بلکہ دیگر تعلییم ادارے بیھ اس ےس فائدہ اٹھا

ر
پتھالوج) یک مخلصانہ کاوشوں کا خصویص دخل ےہ ۔نصاب یک اس
ہی۔کمپوزنگ اور ترتیب می جناب انعام الحق صاحب (شعبہ
ز ٓ
ی
تیاری می اگرچہ طلبا و طالبات کو کیس ایک ترجمہ کا پابند نہی بنایا گیا ۔البتہ سہولت ےک لئ ہم ئ ایات کاترجمہ کرن ہونتوضیح
ٓ
ز
یعت ٓاسان ترجمہء ق ٓران از موالنا ی
ز
عثمائ صاحب کا انتخاب کیا ےہ۔اس ےک عالوہ عزیز طلباء و طالبات مندرجہ
مفت دمحم یتق
القران
ٓ
ی
کرسکئ ہی:
ذیل قرا زئ تراجم ےس بیھ استفادہ
ز
عثمائ1
تفسی
۔موضع الفرقان ترجمہ از شیخ الہند موالنا محمود حسن مع
ِ
ٓ
۔ترجمہءقران از موالنا فتح دمحم جالندھری2
ٓ
۔ضیاء القران از پی دمحم کرم شاہ االزہری3
ٓ
ز
۔معائ القران از موالنا دمحم جونا گسیھ4
ٓ
ٰ
االعیل مودودی5
۔تفہیم القران از موالنا سید ابو
6.The Noble Quran by Dr Mohsin Khan and Muhammad Taqi ud Din al Hilali
7.The Meaning of Noble Quran with explanatory notes by Mufti Muhammad Taqi Usmani

ٓ
ٓ
کوئ بیھ کام ر
حرف اخر کہنا ناممکن ےہ۔اس کام می کوشش
بشی لغزشوں ےس پاک نہی ہوتا۔بالخصوص قرا زئ خدمت ےک بارے می
ِ
شکرن ےک ساتھ غلیط کو دور کر دیا
ملحوظ خاطر رکھا جائ تاہم پھر بیھ اگر نشاندیہ یک گت تو
یک گت ےہ کہ احتیاط اور ادب کو
ِ
ے
ز
ز
ٰ
اجرعظیم اور نجات کا
جائ گا۔ہللا ٓ تعایل پسھئ والوں ےک لئ نافع بنائ اور جو کیس بیھ حواےل ےس اس خدمت کا ذریعہ بن،ان ےک لئ ِ
ذریعہ بنائ۔ا ز
می
ٓ
ی
کمیت بران نصاب قرا زئ تعلیم
راکی نعیم ی
پروفیش ی
می ی
اخی(چیی ز
کمیت)
موالنا ی
ممی)
مفت نعیم شاہ شیازی ( ر
ممی)
موالنا عبدالواحد عبایس ( ر
ی
راکی ی
ممی)
مفت فہد انوار( ر
ز
اسسننٹ پروفیش ی
ٰ
ن(کنویی)
الرحم
راکی عبید

قرآن کریم
ِ

)تعارف،فضائل،تاری خ اور ترجمہ ك یضورت(
قرآن کریم انسانوں ےک لئ آخری ہدایت  ،مکمل ضابطہ ءحیات ،اسالیم رشیعت کا ماخذ  ،دین یک اساس اور شچشمہ ےہ۔اس مبارک
ُ
ز
اولی فریضہ ےہ ۔ قرآن مجید ہماری فالح اور اخروی نجات کا ضامن ےہ۔
کتاب کا پسھنا  ،سیکھنا  ،سمجھنا  ،عمل کرنا ہر مسلمان کا
ی
ز
النبییﷺ کا ارشاد پاک ےہ ”تم می ےس بہی وہ ےہ جو قرآن کریم سیکھے اور دوشوں کو سکھائ “قرآن پاک ہر دور
جیسا کہ حضور خاتم
می قابل عمل ےہ اور ہر دور ےک انسانوں ےک لئ دستور حیات ےہ ۔جس طر ح یہ پاک کالم نزول ےک زمانہ می نافذ العمل تھا ایس طرح
آج بیھ ہ ۔ زما ز
ئ می چاہ ز
کتت جدت آجائ یہ کتاب ِہدایت ہر جدید ےس بیھ جدید ےہ ۔
ے
ے
ز
ز
ؑ
ز
فرقان حمید
سابقی ےک جائ ےس چیل گئی جبکہ قرآن کریم
انبیاء
بہت ساری آسمائ کتابی اور صحائف نازل ہون۔ لیکن وہ تمام کتابی
ِ
ز
نت آخر الزماں ﷺ ےک جا ز
آسمائ کتابوں
رہ گا۔ سابقہ
ئ ےک بعد بیھ جوں کا توں نہ رصف موجود بلکہ قیامت یک صبح تک نافذ العمل
ر
ے
اپت اصیل شکل می موجود نہی ہ لیکن قرآن کریم ےک نزول ےک وقت یہ حق سبحانہ و تقدس ز
می ےس کوئ کتاب آج ز
ئ اسگ
ے
ٰ
آن کریم ہمارے پاس
حفاظت کا ذمہ خود لیا ۔ لہذا قرآن مجید تحریف و ترمیم اور تبدییل ےس محفوظ ےہ ۔ ییہ وجہ ےہ کہ آج جو قر ِ
ٰ
ارشاد باری
تعایل کا مفہوم ےہ :یقینا یہ قرآن رب
موجود ےہ یہ لفظ بہ لفظ ویہ ےہ جیسا کہ سورة الشعرا یک آیات  ۱۹۲تا  ۱۹۲می
ِ
ز
جیائیل ز
ز
خیدار کرن والوں
امی ےل کر آئ ہی۔ آپ ﷺ ےک قلب پر تاکہ ہو جائی آپ ر
العالمی کا نازل کردہ ےہ اےس امانت دار ( روح) ر
عرئ زبان می۔
می ےس۔ (اترا ےہ یہ )صاف واضح ر

فضائل قرآن

ِ
بہیین شخص وہ ہ جس ز
سیدناعثمان ؓ نت اکرمﷺ کا ارشاد نقل ی
کرن ہی کہ تم می ےس ی
ئ قرآن سیکھا اور دوشوں کو سکھایا(صحیح
ر
ے
حضت ابو امامہ باہیل ؓ راوی ہی کہ نت اکرم ﷺ ز
بخاری،حدیث  )۵۱۲۱ز
اپن ز
ئ فرمایا کہ قرآن پسھا کرو اس لئ کہ وہ قیامت ےک دن ز
پسھئ
ر
واےل ےک لئ سفارش کرے گا(صحیح مسلم ،حدیث (۸۲۴
مقصد قرآن
ِ

ُ ً
َّ
آن کریم کا مقصد و موضوع کائنات ےک سائنیس اور طبییع حقائق بیان کرنا
ھدی ِللناس):انسانوں ےک لئ ھدایت کا سامان مہیا کرنا) قر ِ
آن کریم کائنات اور ز
زمی و آسمان می پھییل ہوئ اشیاءمی
نہی ےہ بلکہ انسان یک ہدایت اور رہنمائ اس کا اصل موضوع ےہ۔ البتہ قر ِ
ز
ٰ
تعایل یک عظمت دل می پیدا کرن یک ترغیب دیتا ےہ۔
غور و فکر یک دعوت دیتا ےہ اور پھر اس ےک ذریےع ہللا

ی
مضامی
قرآن کریم ےک بنیادی
ِ

ز
ر
معاشت و اخالقیات  ،عبادات
(تاریخ واقعات) ،معامالت و احکامات،
توحید ،رسالت  ،آخرت اور اسےک عالوہ مثالی ،قصص

قرآن کریم ےک حقوق :
ِ

۲۔
۱۔
۳۔
۸۔
۱۔

ٰ
تعایل کا کالم ماننا(
ایمان بالقرآن (قرآ ن کو دل ےس ہللا
تالوت قرآن
تعلیم قرآن (قرآن کو سیکھنا اور سکھانا(
عمل بالقرآن (اس یک تعلیمات پر عمل کرنا(
اشاعت قرآن (قرآن کو پھیالنا(

قرآن کریم ےک چارچیلنج
ِ

اس قرآن جییس کتاب ےل آو
۲۔
دس سورتی ےل آو
۱۔
ایک سورة ےل آو
۳۔
ایک یہ آیت اس جییس ےل آو
۸۔
ز
ز
ز
لیکن عرب ہون ےک باوجود اس جییس ایک آیت بیھ نہ ال سےک۔ کتاب ہللا ےس مراد ہللا یک کتاب یعت قرآن کریم ےہ ۔ اسمی ہر چی کو
بیان کیا گیا ہ ۔ ہر چ زی کا مطلب ز
خییں جن کا علم زرصوری اور مفید ےہ ۔ ایس طرح حالل اور حرام یک
مایص  ،حال  ،مستقبل یک وہ ر
ے
تفصیالت  ،اور وہ باتی جن یک دین و دنیااور معاش و معاد ےک معامالت می انسان محتاج ہی ۔ طب (میریکل سائنس) فلکیات،
ّ
رہ قرآن می
ارضیات  ،برو بحر ،شجر و حجر جن و انس جمادات و نباتات ،الغرض سب کچھ قرآن می بیان فرمایا گیا ےہ ۔ یاد ے
سائنس ےہ لیکن قرآن سائنس یک کتاب نہی ےہ اس کا موضوع انسان ےہ ۔ انسانیت یک ہدایت اور رہنمائ ےہ اور انسان کو مالک کائنات
ےس جوسنا۔

تدوین قرآن

ز
قرآن و احادیث ےس معلوم ہوتا ہ کہ قرآن ےک جمع اور تدوین (اکٹھا ز
ز
الصدور(یعت سینوں می
کرن )یک دو قسمی ہی ایک جمع ق
ے
ز
ز
السطور(یعت لکھ کر محفوظ کرنا(
بطور حفظ محفوظ کرنا) اور دوشی قسم جمع ق
سورة شعرا می ہ کہ "اتارا ہ اس کو جیائیل ز
ئ آپ ﷺ ےک دل پر تاکہ آپ رر زان والوں می شامل ہو جائی ۔"
ر
ے
ے
سورة قیامہ می ےہ کہ "بیشک ہمارے ذمہ ےہ اس قرآن کو آپ ﷺ ےک دل می جمع اور محفوظ کرنا اور آپ ﷺ یک زبان ےس پسھوانا۔"
حارص ی
ملئ ز
امی ؑ رمضان رشیف یک ہر رات کو رنت پاک ﷺ ےس ز
جیائیل ز
ہون تھے اور آپ ﷺ کو قرآن کا
اور بخاری یک حدیث ےک مطابق ر
ی
جیائیل ےس آپ ﷺ گویا سب ےس پہےل قرآن کریم ےک حافظ بن گئ۔ ابتدائ دور می قرآن کریم یک
دور کران تھے ۔اس وعدہ الیہ اور آمد ر
حفاظت کا قابل اعتماد ذریعہ دلوں می محفوظ کرنا تھا۔حقیقت یہ ےہ کہ قرآن کریم اگرچہ مصاحف یک سطور می بیھ لکھا ہوا
سین ہی جن می محفوظ لکھے ہون قرآن کو نہ ز
گنجین حفاظ و قراءےک ز
ز
پائ ےس دھویا جا سکتا ےہ اور نہ
محفوظ ےہ لیکن اسےک اصل
ؓ
ی
آگ ےس جالیا جا سکتا ےہ اور نہ یہ دنیا یک کوئ طاقت سینوں ےس مٹا سکت ےہ۔ چنانچہ کثی تعداد می صحابہ کرام بیھ حافظ بن گئ
تھے۔

تدوین قرآن عہد نبوی ﷺ می

ز
قلم یک اس اہمیت یک بنا پر رسول کریم ﷺ ز
کاتبان
لکھوان کا بیھ خصویص اہتمام فرمایا تھا ،اور
ئ قرآن ےاد کر زان ےک ساتھ ساتھ اےس
ِ
وج اس عظیم خدمت پر مامور تھے۔

ی
صدیق می
عہد
تدوین قرآن ِ

عہد نبوی ﷺ می اگرچہ پورا قرآن کریم متفرق اشیاءپر لکھا جا چکا تھا اور لکھا ہوا محفوظ بیھ تھا مگر ایک جگہ ایک مصحف می
ز
کتائ شکل نہی دہ گت تیھ۔مگر جب رنت پاک ﷺ ےک وصال پر وج کا سلسلہ بند ہو گیا اور دین اسالم
مرتب نہی ہوا تھا ،یعت باقاعدہ ر
ی
ز
تعایل ئ ز
ٰ
حضت عمر فاروق ؓ کو الہام فرمایا کہ قرآن ےک حفاظ ہمیشہ زندہ نہی رہی ےک اسلئ
اور قرآن کریم یک تکمیل ہو گت تو ہللا
ز
ز
ز
ز
ز
قرآن کہ ایک مصحف می مرتب کیا جائ۔ انہوں ئ خلیفہ رسول حضت ابو بکر ؓ کو مشورہ دیا اور حضت ابو بکر ؓ ئ حضت زید بن
کتائ شکل دیکر محفوظ کردیا۔
ثابت ؓ ےک ذریعہ قرآن کریم کو مرتب کروا کر ر
اب ایک شکاری نسخہ تیار ہو گیا۔
ی
صدیق می جمع قرآن یک تفصیل صحیح بخاری می موجود ہ۔ یہ جمع کردہ صحیفہ ز
حض ت ابو بکر ؓ ےک پاس محفوظ تھا ان یک
عہد
ے
ز
ز
ز
وفات ےک بعد حضت عمر ؓ یک تحویل می تھا اور ان یک شہادت ےک بعد ام المو ئمنی حضت حضصہ ؓ بنت عمر ےک پاس رکھ دیا تھا۔
(بخاری (
حدیث پاک ےک مطابق جنگ یمامہ جو کہ مسیلمہ کذاب ےک خالف لسی گت تیھ اس می اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئ تیھ
لیکن سینکسوں یک تعداد می صحابہ اکر ؓام شہید ہون تھے۔ مشہور قول ےک مطابق شہداءمی 07حفاظ و قراءشامل تھے۔ مگر ابن کثی ؒ
ز
ئ لکھا ہ کہ اس می 077ےک قریب حفاظ شہید ہون تھے077 ،کا بیھ ذکر ہ۔ابتدا می ز
حضت ابو بکر ؓ جمع قرآن اور کتابت پر
ے
ے
آمادہ نہ تھے لیکن حفاظ یک کثی تعداد می شہادت یک بنا پر ز
حضت عمر ےک مشورہ پر رضامند ہو گئ تھے۔

ی
تدوین قرآن کریم عہد عثماب می

ی
صدیق  21می جنگ یمامہ ےک بعد تیار ہوا تھا ،اور نسخہ کو دارالخالفہ می رکھ دیا گیا تھا۔ یہ نسخہ بہت ےس صحیفوں پر
مصحف
ز
عثمائ کا سبب اختالفات و
مشتمل تھا اور اسگ علت اور وجہ حفاظ یک شہادت اور کثی تعداد می دنیا ےس اٹھ جانا تھا۔ مگر جمع
ی
ی
صدیق ےک صحائف کو ایک مصحف می جمع کر دیا گیا تھا سورتوں کو بیھ ترتیب دی
اخیاق کا خطرہ تھا جس ےک سد باب ےکلئ عہد
ؓ
ز
ز
ز
لہج ےک مطابق ایک نسخہ
عرئ ر
گت حضت حضصہ ےس تمام جمع شدہ صحائف جو یکجا تھے حضت عثمان ئ منگوان اور قریش ےک ر
تیار کر دیاگیا۔
چونکہ ز
ز
حضت عثمان غت ؓ ےک دور می اسالیم سلطنت بہت وسیع ہو چگ تیھ ،بہت ےس غی عرب قبائل اور دوشی قومی اسالم می
رہ
داخل ہو چگ تھی  ،اسالم ایران  ،ز خراسان ،روم و شام ےک دور دراز ےک عالقوں تک پھیل چکا تھا۔نئ نئ لوگ اسالم می داخل ہو ے
ز
ز
قریش(عرئ کا وہ لہجہ جو
آن کریم کو رصف لغت ِ
تھے ،چنانچہ حضت عثمان غت ؓ ئ کبائر صحابہ ؓ ےک مشورہ ےس فیصےل ےک مطابق قر ِ
ر
نسج تیار کروان اور عالقائ مراکز می رکھوا دئئ۔سیدنا عثمان ز
قریش می بوال جاتا تھا) ےک مطابق مرتب کروایا اور اس ےک متعدد ز
ریص
ہللا عنہ ایس وجہ ےس جامع القرآن کہا جاتا ہ کہ انہوں ز
ز
ئ امت کو مکہ مکرمہ می رائج آنحضت ﷺ ےک قبیلہ یک بویل پر جمع کردیا۔یہ
ے
ز
حضت عثمان ؓ کا امت مسلمہ پر بہت بسا احسان ےہ۔

ٓ
ٓ
قرا ِن کریم ك طب ےس متعلق ایات کا عرصی تناظر می مطالعہ
ر
ڈاکب حافظ فہد انوار
فاضل جامعہ دارالعلوم کراچ
ی
ٓ
متخصص ف االفتاء جامعہ دمحمیہ اسالم اباد
ٓ
ر
یونیورسٹ اسالم اباد)
ب ایچ ڈی علوم اسالمیہ (عالمہ اقبال اوپن
ر
ایم یب یب ایس ،یس ایچ ب ای (راولپنری میریکل یویورسٹ)
ٓ
ر
ی
فزیالوچ وترجمہء قرا ن راولپنری میریکل یویورسٹ
استاد شعبہ

{ونُنَ ِّز ُل ِمن الْ ُقر ِ
آن َما ُه َو ِش َفآءٌ ورحمة للمؤمنين}بنی اسرآءیل۲۸:
َ ْ
َ

ٓ
رہ ہی جو جو مومنوں کیلن شفا اور رحمت کا سامان ےہ
اور ہم وہ قران نازل کر ے

ٓ
قایص ثناءہللا ز
ز
اس ٓایت یک تفسی می ز
ی
لکھن ہی کہ قران کریم کفر اورجہالت یک بیماریوں کیلن شفا دلوں
پائ یپت رحمہ ہللا
حضت
ٓ
مٹائ واالاور بری خصلتوں کو دور ز
ز
ز
کرن واال ےہ۔یہ بیھ کہا گیا ےہ کہ ایت می من تبعیض
نفسائ میل کچیل کو
جالء،قلت اور
کیلن
ر
ٓ
پھرعرئ گرائمر ےک قواعد ےس) شفا ظاھری بیماریوں ےس ےہ۔اور قرا ِن کریم ےک بعض حےص ےس مراد وہ حصہ ےہ جو بیمار کو
کیلن ےہ (تو
ر
ٓ
ز
ی
تندرست کر دیتا ےہ جیےس سورہءفاتحہ اور اس یک مثل۔یہ یہ اپ ﷺ ےک اس ارشاد گرایم کا مطلب ہو گا کہ تم پر دو تندرست دین وایل
ٓ
ز
ن(تفسی مظہری،صفحہ ۵۸۴جلد،۴رشدیہ)
چییں الزم ہی :شہد اورقرا
ِ

ٓ
قرا ن ِکریم می شہد ك افادیت کا بیان:

۱۔ ﴝﴠﹱ اڽ ﳍ ﵨ ﴒ ٺﴧ ﴀ ﶏﱈ  ؊ٙﴤﴀ ﶴ ﴝﳽ ﭣؔﴔﮓﺫ ۏ ﵎ ﴂ ﰽ ﶈؐ ﯳﱨ ﰖ اﲩ ءﹻﺚ ځ ۱ﴃ ﭕﮃ

ﱵ ،ﺹ ﳊﭼ ﯼ ﻬﴬ ﺃﮗﺚ ﴘ ﰦ آﲤ ﱐۮ ﲢﳕ ڝﴠﴔﮔ)انُؾم)68,69:

ئ شہد یک مکیھ کو حکم دیا کہ پہاسوں می اور درختوں می اور ان چھتوں می گھر بنائ جو اس ےک لئ بنا ی
اور تیے رب ز
ئ ہی۔پھر ہر
پین یک ز
اپن رب یک تجویز کردہ آسان راہوں پر چل ،ان ےک پیٹ ےس ز
قسم ےک میوں ےس کھا پھر ز
چی ی
نکلت ےہ جس ےک رنگ مختلف ہی اس
ز
ی
می لوگوں ےک لئ شفا ےہ ،رئ شک اس می ان لوگوں ےک لئ نشائ ےہ جو سوچن ہی۔
ٓ
محدثی ز
ز
ئ یہ بحث فرمائ ےہ کہ ایا شہد می ہر بیماری ےس شفا ےہ یا مخصوص امراض کیلن:
یہاں مفشین اور
۔بعض ز
شفاہ چنانچہ بعض امراض می شہد کا استعمال
باعث
حضات ےک نزدیک شفا کا ہونا عام نہی ےہ بلکہ بعض امراض کیلن
ِ
ے
نقصان دہ ہو سکتا ےہ۔ایس وجہ ےس بعض لوگوں کیلن شہد شفا ےہ اور بعض کیلن نہی۔

ٓ
باعث شفا ےہ تاہم کیس عارض یک وجہ ےس اگر
۔دوشا قول یہ ےہ کہ ایت ےک الفاظ عام ہی اور واقعتا شہد اصال تمام امراض کیلن
ِ
ز
المعائ)
شہد نقصا ن دہ ثابت ہو تو اس کا اعتبار نہی(کشف الباری جلد۵ص ۴۵۵بحوالہ فتح الباری،عمدۃ القاری و روح
ز
نحضت ﷺ ز
ملت ہی جن می ٓا ز
کتب احادیث می اییس احادیث ی
جسمائ امراض کیلن شہد تجویز فرمایا۔ان ےس معلوم ہوتا ےہ کہ
ئ
ِ
ئ شہد کو عجیب و غریب صفات ےس نوازا ہ اور معلم انسانیتﷺےک ذریےع اس ےس استفادہ ز
تعایل ز
ٰ
کرن یک طرف متوجہ کیا
ہللا
ِ
ے
ےہ۔مندرجہ ذیل احادیث مالحظہ فرمائی:
ِ
َ
َ ن لَ ل ْ َ
نَ ٍ َشھ ْ ٍ یُْص َ ْ ْ ِ ِ ن
م ال ْ َبلاءِ﴾․ ز ز
(سی ابن ماجہ بسند
َع
ہ
ِب
َل
ر
غ َوات ک
اث َ د
م ع ِ َق ا ع ََس َل َث َ
َ
عن رائ ھریرة قال:قال رسول ہللا صیل ہللا علیہ وسلم ْ ﴿ :
ْ
َ
ُّ
َْ
ٌ
نمی ،۳۸۱۲:دارالجیل ،بیوت)
ضعیف ،۲۱۸/۸ ،حدیث ر
تی دن تک صبح می شہد چائی
حضت ابو ہریرہ ےس روایت ہے کہ رسول ہللا اﷺ ز
ئ ارشاد فرمایا:جو شخص ہر ز
مہین ز
ترجمہ :ز ِ
ی
پہنج یک۔
،تو اس کو کوئ بسی مصیبت نہی ے
َ
َ
ل
ع
ْ
ک
ُ
ل
َ
ب
ن
ع
ز
َ
ز
 -۱عن عبدہللا قال :قال رسول ہللاﷺ ْ ﴿ :مْبال ّشِفا ْ ْ
نمی،۳۸۱۱:دارالجیل،بیوت)
ائِ:ا َ َس ِل َوال ْ ُقرْآنِ ﴾۔ (سی ابن ماجہ،۲۱۸/۸،حدیث ر
ی
ترجمہ :ز
باعث شفاء ز
چیوں کو الزم پکس لو  :۲شہداور ۱۔قرآن۔
حضت عبد ہللا رنت کریم اﷺکا فرمان نقل فر مائ ہی :دو
ِ
ز
طب روحا زئ دونوں کو جمع کیا گیا
جسمائ اور
طب
ِ
رسول اکرم اﷺیک یہ حدیث ِمبارک بسی جامعیت یک حامل ہے۔اس می ِ
ِ ٓ
ز
ہے۔جسمائ امراض کیلن شہد کو تجویز فرمایا گیا ،جبکہ روح یک بیماریوں حسد،کینہ،نفاق وغیہ کیلن قرا ِن حکیم کو تجویز فرمایا گیا۔

ال :اِسقه عسالً ،ثُ َّم اٴتاہ الثَّانِيةَ ،فَ َق َ ِ
ِ
ِ
ِ
 عن ابی سعيد أ َّسالً ،ثُ َّم اٴتَاہ
َ
ْ
ال :ا ْسقهَ ،ع َ
َن َر ُجالً أَ تَی النَّب َّی ﷺفقال :اٴخ ْی یَ ْشتَکی بَطْنه فَ َق َ ْ َ َ
ال﴿ :صد َق اهلل وَک َذب بطْن اٴ ِخي َ ِ
س َقاہ فَ بَ ِراٴ (صحیح
الثَّالِثَةَ ،فَ َق َ
ْت فَ َق َ
سالً ،ثُ َّم اٴتَاہ ،فَ َق َ
ََ
ال :قَ ْد فَ َعل ُ
ُ َ َ َ ُ ْ
ال :اسقه َع َ
سالً﴾ ،فَ َ
ک ،ا ْسقه َع َ
ّ
البخاری ،کتاب:
الطب ،باب :الدواء بالعسل)

ی
ترجمہ :ز
خدمت اقدس می ز
حارص ہوا اور کہا :میا بھائ پیٹ ےک مرض
کار دو عالم ﷺیک
حض ِت ابو
ِ
سعید فرمائ ہی:ایک آدیم ش ِ
ز
ز
ز
می مبتال ہو گیا ہے ،آپ ئ فرمایا :اس کو شہد پالوٴ،وہ دوشی بار آیا تو پھر آ پ ائ اس کو شہد پالئ یک تاکید یک ایس طرح تیشی
ئ شکایت یک تو رسول ہللا ﷺ ز
مرتبہ بیھ ،جب چوتیھ بار بیھ آ کر اس ز
ئ ارشاد فرمایا  :تمہارے بھائ کا پیٹ تو جھوٹا ہوسکتا ہے؛
لیکن ہللا کا کالم تو سچایہ ہے ،اس کو پھر شہد پالوٴ ،اس ز
ئ اس مرتبہ جا کر جب شہد پالیا تو اس کو شفا نصیب ہو گت۔
ز
افادیت شہد کا علم ہون ےک ساتھ ساتھ طب ےک ایک بنیادی اور اہم ترین اصول یک طرف رہنمائ
اض بطن می
ِ
اس حدیث ےس امر ِ
بیھ ی
ملت ہے کہ کیس بیھ مرض ےک عالج ےک لئ دوا یک مقدار ،اس یک کیفیت اور مریض یک قوت یک رعایت اور لحاظ رکھنا دوا ےک مفید
ہون ےک لئ انتہائ زرصوری ہے ،جیسا کہ مذکورہ باال حدیث می چوتیھ بارشہد ےک استعمال ز
ز
کرن پر مرض ےس افاقہ حاصل ہوا۔
ی
ز
ٗ
تعایل ےک فضل
رنتءاکرم ﷺ یک ایک عادت رِشیفہ صبح شہد ےک رشبت کا پیالہ نوش فرمائ یک تیھ۔کبیھ عض ےک بعد نوش فرمائ۔ہللا
ٓ
ز
رہ اور موذی مرض می مبتال نہ ہون۔اس می ہم امتیوں کیلن سبق ےہ اور شہد استعمال کرن یک ترغیب
ےس اپ ﷺ تمام عمر چست ے
ز
ز
ہون می مدد ی
بیھ۔خصوصا ان وقتوں ز
ملت ےہ۔
ہون یک وجہ ےس شہد جذب
می پیٹ خایل
اپت معروف کتاب طب نبوی اور جدید سائنس می استاذ دمحم فراز الدقر مضی ےک تجربات بیان ی
ی
ز
کرن زہی زیتون کا
راکی خالد غزنوی
ِ ِ
می بہت مفید ہ۔شدید زکام می نیم گرم ز
تیل اور شہد مال کر لیموں ےک عرق می گھول کر پالنا گردے یک پتھری ز
پائ می لیموں نچوس کر
ے
پالنا مفید ہ۔طب نبوی ےک مشہور مرتب عیل عالءالدین الکحال ز
ئ شہد کو اسہال می مفید قرار دیا ےہ۔مضی طبیب دکتور عزہ
ے
ِ
ز
کرن وایل قرار دیا ہ۔استاذ دمحم فراز الدقر ز
می لطافت پیدا ز
مریدن ز
ئ ز
ئ شہد کو عمدہ دوااور طبیعت ز
اپن مقالہ االستشفا بالعسل ق
ے
۔(طب نبوی اور جدید سائنس جلد ۱صفحہ )۱۸۱
اض بطن کیلن اکسی قرار دیا ےہ
ِ
امراض جھاز الھضم می اےس امر ِ

کرن ،بعض لوگوں ز
عمرےک بارے می آ تا ہے کہ ُان ےک بدن پر اگر پھوسا بیھ نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کرےک عالج ی
ز
حض ِت ؓ
ئ
ِن َ ن ن
تعایل ز
ٰ
فِشٓ ِاء ل ّل ِ َّبااس․ (النحل )۹۹:ترجمہ :اس(شہد)می لوگوں (یک بہت
ئ اس ےک متعلق یہ نہی فرمایا ْ :
وجہ دریافت یک تو فرمایاکہ ہللا

ٌ

یس بیماریوں)ےک لئ شفا ہے ۔(معارف القرآن()۱:۳۱۳
ق ٓران حکیم شہد یک جن صفات کا پتہ بتال رہا ہ اور حدیث پاک ےس جس کا ثبوت ہ اس یک تائید طب قدیم و جدید ےس بیھ ہوئی
ِ
ِ
ے
ے
ِ
ی
ز
ےہ۔ذیل می ہم رنتء اکرم ﷺےک تجویز کردہ نسخہء شفا یعت شہد ےک متعلق کچھ سائنیس تحقیقات و تجربات ذکر کرن ہی:
ز
ز
کھائ ےس قوت یادداشت پر اچھا اثر پستا ےہ۔شہد دماغ قوت کیلن مفید ےہ ۔اس یک وجہ
جدید سائنیس تحقیقات ےک مطابق شہد
ز
کھائ کو درست ر ی
کھت ےہ
شہد یک وہ خاصیت ےہ جو

ی
ی
لکھن ہی کہ امتحان ےک دنوں می دو طالبعلموں کو شہد پالیا گیا ۔اس ےس وہ زیادہ دیر تک پس سےک اور ان یک یادداشت
راکیخالد غزنوی
اعتدال ےس ی
ریہ۔(طب نبوی اور جدید سائنس ص ۱۸۱ج )۱
بہی
ِ
پیٹ ےک امراض می شہد یک افادیت عوام و خواص می مسلم ہ۔نت ءاکرم ﷺیک حدیث پیچھے گزر چگ ہ جس می ٓاپ ﷺ ز
ئ پیٹ
ے ر
ے
یک تکلیف کیلن شہد تجویز فرمایا اور باربار پلوایا۔

ز
معدہ یک ت زیاببیت اور زخم (الش) ٓاج یک ر
جائ وایل بیماریوں می ےس ایک ہی۔ان یک عالمات می ےس معدہ اور سینہ یک جگہ پر
بکیت پان
جلن،منہ یم کسوا ز
پائ ی
،کھن رکار شامل ہی۔اس کیلن کت قسم ےک سیپ،اور دوائیان وغیہ دستیابب ز
ہی۔اور مزید تحقیقات بیھ جاری
ہی۔تحقیق ےس ثایت ہو چکا ےہ کہ شہد معدہ ےک الش کیلن مفید ےہ۔

ٓ
ز
مارن کیلن بیھ شہد مفید ےہ۔ایس لئ شہد مندرجہ ذیل مقاصد می کار امد ےہ:
بیکٹییا کو
ز
ہون می
زخم ےک مندمل
جیل ہوئ جلد کو ٹھیک ز
کرن می

(Comparative gastroprotective effects of atural honey Nigella Sativa ad Cimetidine. ,Journal
)of CPSP,Vol 21(3),P:154

ز
انسولی یک مقدار کا کم ہونا ےہ جس یک وجہ ےس خون
ذیا بیطس(شوگر) کا مرض اب کت امراض کا مجموعہ ےہ۔اس یک وجہ جسم می
ز
ی
می شکر یک مقدار حد ےس زیادہ ہو ی
جائ جو نقصان ی
دیت ےہ۔شہد کو جب تجربائ طور پر شوگر کم کرن ویل ادویہ ےک ساتھ مالکر دیا
ٗ
دواں ےک ساتھ ز
انسولی یک مقدار بس گت جس ےک نتیج ز
ز
دین ےس ذیا بیطس پر قابو
می شوگر کم ہوگت۔لہذا شہد دیگر
گیا تو خو ن می
ر
ز
ی
پان می بسی مدد ملت ےہ

(Omotayo O Erejuwa,Effects of Honey in Diaetes Mellitus,Joural of Diabetes ad Metabolic
)Disorders 2014,13:23,
ٓ
اسہال یک وجہ ےس جسم می نمکیات یک کیم ہو ی
ز
(چیت)
جائ ےہ جس ےک تدارک کیلن نمکول یااو۔ار۔ایس دیا جاتا ےہجس می شوگر
ی
ہوئ ہ۔تجربہ ےس معلوم ہوا کہ شہہد شوگر یک جگہ ی
اینت بیکٹییل ز
بہی متبادل ثابت ہوا۔اس یک وجہ شہد یک ی
یعت
بیھ شامل
ے
ز
بیکٹییا کو مار دین وایل خاصیت ےہ۔

J Med Food,2010,Iun,13(3):605-9
راکی میکلیرن ز
ز
ہون ےس بچاتا ہ۔امریکہ ےک ی
ئ چائ می شہد
شہد ےک اجزا می فلورائیر بیھ شامل ےہ جو دانتوں کو خرا ب
ے
ٰ
مال کر پینا تجویز کیا ہ تاکہ دانتوں یک حفاظت کو ز
یقیت بنایا جا سےک۔چونکہ شہد جراثیم کش ےہ لہذا شہد ےک استعمال ےس منہ یک
ے
صفائ بیھ حاصل ی
ہوئ ےہ۔
ز
ز
ز
ہون واےل انیمیا (خون یک
نتیج می واقع
خون یک کیم دور کرن می شہد کا خاص عمل ےہ ۔حاملہ خواتی می ہیمو گلوبن یک کیم ےک ر
کرن کیلن فولک ایسر دی ی
کیم)کو دفع ز
جائ ےہ۔شہد ےک ذریےع خون یک کیم یک مختلف قسموں پر قابو پایا جا سکتا ےہ۔تجربات ےس
ثابت ہوا ےہ کہ شہد خون می ہیموگلوبن یک مقدار بسھا کر خون یک کیم دور کرتا ےہ۔

)(Neutraceutical values of natural honey,J of Nutririon & Metabolism,2012,9:61
درد ےک ٓاخذوں ےک مقام کا ی
تعیPain Receptors:
۲۔ﴘ ﲅۖ ﰼﴠ ضِ ﲐﯬ ڶ ؽثﺚ ﵢ ڬ ﷁؙﮒ کﴶ ﷁ؛ ﮊ ﴻﴠﴹ ﲗ؋ﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ  ﰝﮇ(النساء)۴۱:
ی
ی
ٓ
ٓ
ئ شک جن لوگوں ز
ئ ہماری ایتوں ےس انکار کیا ےہ ہم انہی اگ می داخل کریں ےک۔جب بیھ ان یک کھالی جل جل کر پک جائی یک
ر
ی
،صاحب حکمت
ہ
بیھ
اقتدار
صاحب
ہللا
شک
۔ئ
چکھی
مزہ
کا
عذاب
وہ
تاکہ
ےک
ےدیں
د
کھالی
دوشی
ےل
د
ب
ےک
ان
انہی
ہم
،تو
ر
ے
ِ
ِ
بیھ۔
ٓ
ز
چکھائ کا ذکر ےہ۔ہللا تعایل حکیم مطلق ہی اور حکیم کا فعل
اس ایت ِکریمہ می دوزخیوں یک جلد بدل بدل کر انہی عذاب
ز
حکمت ےس خایل نہی ہوتا۔غور ز
ز
سمجھن کیلن ہم
چکھائ کیلن جلد کا ذکر کیوں کیا گیا۔اس بات کو
کرن یک بات ےہ کہ عذاب کا مزا
ہی تو معلوم ہوتا ہ کہ ق ٓران کریم ز
درد یک تاری خ پر نظر دوس یان ز
ئ اس جگہ ایک اہم سائنیس ھقیقت کو بیان کردیا ےہ۔وہ اس طرح کہ
ِ
ے
ز
ز
ز
ز
یونائ حکمت کا نمائندہ تصور کیا جاتا ےہ،اس
روحائ یا دماغ کیفیت سمجھا جاتا تھا۔چنانچہ ارسطو جےس
مایص می درد کو ایک
ز
ئ حواس خمسہ یک تعریف ی
ز
روحائ جذ رئ ہی
کرن ہون درد اور اس ےک متضاد راحت کو شامل نہی کیا۔ارسطو ےک خیال می یہ دونوں
ِ
ی
ہون ہی۔اس طرح درد ےک اخذ و قبول کا تعلق دماغ ےس یہ قرار دیا
حواس خمسہ یک مناسب یا غی مناسب تحریک ےس پیدا
جو
ِ
ی
گیا،جلد ےس نہی ۔ارسطو کایہ نظریہ درد یک پیین تھیوری یک صورت می اب ےس کچھ عرےص پہےل تک الگو رہا جس ےک مطابق درد و
اٹھن وایل لہروں کا نتیجہ ہوتا ہ۔تاہم مسلم مفکر بو عیل سینا ز
الم کا تجربہ دماغ ےک مختلف نظاموں می ز
ئ اس رجحان کو تبدیل
ے
ی
ی
می ہونی
کیا اور یہ ثابت کیا کہ درد درحقیقت ایک مخصوص حس ہوئ کس جگہ ہون ہی تو وہ تحقیق ےس ثابت ہو چکا ہ کہ جلد ز
ے
ٓ
ی
ز
ز
طت تحقیقات ےس معلوم ہوا
ہی جنھی نہے۔اب رہا یہ سوال ےک اس حس ےک اخذ کرن واےل اخذے جسم ےک کس حصہ می ہون ہی تو ر
ٓ
ٓ
ئ جس حقیقت یک طرف اشارہ کیا سائنیس تحقیقات ز
ہون ہی۔قران عظیم الشان ز
ی
ئ اےس تسلیم کر لیا ۔یہ قرا ِن کریم
کہ وہ جلد می
ِ
ز
ےک ز ز
میل من ہللا ہون یک ایک دلیل ےہ۔
)(A history of the Pain Research,Cervero & Wood .The Oxford Handbook of Neurobiology of Pain Page 2

انگلیو ں ےک پورو ں ےک نشانات ےکمتعلق انکشاف

 ٚﱔڝﴖ ﺠ ٷ ڭﻂﭒﺚ ﮫ ﯺؕإۖ ﯢ ﴗ ڴﴦ ٲﭓ ٰ
(القیمة.3)۳،۸:
ی
کیا انسان یہ سمجھ رہا ےہ کہ ہم اس یک ہریوں کو اکٹھا نہی کر سکی ےک؟۔کیوں نہی ؟جبکہ ہمی اس پر بیھ قدرت ےہ کہ اس یک
انگلیوں ےک پوروں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔
ٓ
ز
انسائ جسم یک
یت کریمہ می یہ بتالنا مقصود ےہ کہ ہللا تعایل کیلن موت ےک بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہی بالخصوص جبکہ
ا ِ
مشکوں کیلن یہ ایک اییس بات تیھ جےس ان ےک ذہن تسلیم نہی ی
مت می مل چگ ہوں ییک۔عرب ےک ر
ہریاں تک ریزہ ریزہ ہو کر ی
کرن تھے
ی
ی
اپت حیت کا اظہار کبیھ تو یوں ی
کرن کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہریاں ہوچکی ےک تو پھر رج اٹھی ےک اور کبیھ ی
لہذا وہ ز
کہن کہ جب ہم
ی
ی
ٓ
مت می رل مل چےک ہوں ےک تو پھر ہمارے لئ ایک نت تخلیق ہو یک۔ان کو سمجھا ز
ی
اندازبیان
ئ کیلن قرا ِن حکیم می مختلف اسالیب و
ِ
کرن یک بات ی
ئ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو ہریاں جمع ز
تعایل ز
ےک ذریےع موت ےک بعد رج ز
ٰ
کرن ہی۔انہوں
اٹھن کا عقیدہ بیان کیا گیا۔یہاں ہللا
ئ ہماری عظمت و قدرت کو پہچانا نہی۔ہم تو انگلیوں ےک پورے دوبارہ ٹھیک ایس طرح بنا ز
ز
ئ پرب یھ قادر ہی۔
ٓ
ی
ی
۔عدالت کاغذات ز
می دستخطوں ےک ساتھ
شناخت عالمت تصور کیا جاتا ےہ
اج انگوٹھوں ےک پوروں ےک نشانات کو ایک اہم
کرن می تاکید ہو ی
انگوٹھے کا نشان بنوانا زرصوری ہ اور اس ےس کاغذات یک نسبت اس ٓادیم یک طرف ز
جائ ےہ۔اس یک وجہ یہ ےہ کہ ہللا
ے
ز
تعایل ز
ٰ
ئ ہر شخص ےک پوروں ےک نشانات دوشے ےس مختلف بنائ ہی لہذا کیس فرد یک شناخت مثال مجرم کو پکسن می ان نشانات
قدرت کاملہ یک نشانیا ں ہی کہ دو جسواں بھائیوں می بیھ ایک جیےس نہی ہو ین۔ایک
کو خصویص دخل ےہ۔یہ نشانات ہللا تعایل یک
ِ
ز
ی
ذرا یس جگہ پر ز
ز
اتت باریک لکیوں کا اختالف اول بار می رکھنا اور پھر دوبارہ ایس طریق پر اےس وجود دینا ایک اییس عظیم نشائ ےہ
ٓز
ز
رہ ہی وہ یہ ےہ کہ انگلیوں
رہ ہی
سامئ پیش فرما
جےس ہللا تعایل منکرین ےک
۔یہاں ہم جس قرائ صداقت یک طرف متوجہ کرنا چاہ ے
ے
ٓ
ز
خی تھے۔
ےک پوروں یک اس خصویص حیییت کو سبب ےس پہےل قرا ِن کریم ئ بیان کیا ےہ۔وگرنہ لوگ اس ےس رئ ر
۔گالی ز
پہال شخص جس ز
گالی ہ ی ز
ئ ان نشانات کو سائنیس انداز می پیش کیا،برطانوی سائنسدان ی ز
ثبوت
ئ ان نشانات کو
ِ
ے
جرائم می استعمال ز
ز
برطانوی ہند می پوروں ےک نشانات
زمیت مواد فراہم کیا۔اگرچہ اس مقصد کیلن
کرن کیلن
ی
گالی ز
ےکاستعمال کا تجربہ کیا جاچکا تھا لیکن ی ز
ہون ہی۔اس یک بیا ن کردہ
ئ تجربات ےس یہ ثابت کیا کہ یہ نشانات مختلف طرز ےک
ٓ
اپنایا۔گالی ز
تقسیم کو بعد می ای ٓار زہیی ز
ر
یز
ئ تقریبا اٹھ ہزار نشانات ےک لیبارٹری
تفتییس محکمہ جات کیلن
ئ پولیس اور دیگر
ٹیسٹ کران جس ےک بعد وہ یہ ثبوت پیش کرسکا کہ یہ نشانات ز
اپت مخصوص نوعیت ےک حامل ہی اور ہر فرد یک انگلیوں ےک پوروں ےک
ی
ہون ہی ی ز
۔گالی ےکاس موضوع پر مستقل رسائل اور تصانیف ہی۔جنھی اس موضوع پر مرجع سمجھا جاتا
نشان دوشوں ےس مختلف
ٓ
ےہ لیکن درحقیقت یہ سب تجربات و تحقیقات قرا ِن حکیم یک حقانیت کا بیان ہی۔

ٓ
ی
حسن اعتدال ےک متعلق ایات:
انساب جسم ےک
ِ

۔۔كٹ ﱔڝﴖ ﳙ ﳖﰨ ڍڻ ﵆ﳪﭕﺫ ﲅﴧ ﰌ ﮕﮒ ﴿ﲥﭖﺫ ﰧ ﻶ ﲩاﴱ ﳞ ﮞﴫ اﵩ(االنفطار۹:تا)۴
اپن اس پروردگار ےک معامےل می دھوکا لگا دیا ہ جو بسا کرم واال ہ۔جس ز
چی ز
اے انسان تجھے کس ز
ئ ز
ئ تجھے پیدا کیا ،پھر تجھے
ے
ے
می چاہا ،اس ز
ٹھیک ٹھیک بنایا،پھر تیے اندر اعتدال پیدا کیا۔جس صورت ز
ئتجھے جوس کر تیار کیا۔
اپن مالک وخالق اور ترببیت ز
ز
اس ٓایت کریمہ می ہللا تعایل ز
جسمائ ساخت می غور کرےک ز
ئ انسان کو ز
کرن واےل یک
اپت پیدائش اور
ِ
ی
ز
ز
ز
ز
ز
فرمانیداری ببجا الئ یک تلقی یک ےہ۔یہ ہللا تعایل کا فضل ےہ کہ جہاں وہ اپن بندوں کو اپت پہچان کران ہی وہاں انکیلن اییس
اطاعت و
ر
ٓ
ی
مثالی بیان فرما دین ہی جن کا سمجھنا اور سمجھ کر ننیجہ حاصل کرنا اسان ہوتا ےہ۔انسان یک پیدائش ےک مختلف مراحل اور پھر
ٓ
تمام پیچیدگیوں ےس گزر کر متوازن بدن ےک ساتھ تخلیق،پھر متنوع شکلوں کا پیدا کرنا کہ کروسں لوگوں ز
می بیھ ایک ادیم دوشے ےس
ز
ٰ
تعایل یک قدرت ِکاملہ یک نشائ ےہ۔
رنگ اور چہرے یک بناوٹ می ایسا مختلف کہ دیکھ کر فرق کرنا مشکل نہ ہو،ہللا

ٓ ی
ی
ز
ز
خوبصورئ اور ہم اہنگ ےہ۔دائی اور بائی
انسائ بناوٹ می
انسائ پر غور کیا جائ تو تمام اعضا می اعتدال ےہ۔ایس اعتدال ےس
جسم
ِ
ی
ز
طرف ےک اعضاء تقریبا ایک جیےس ہون ہی۔دایاں اور بایاںہاتھ بازو،پی اور ٹانگ،کان،ناک یک دونوں اطراف ایک یہ جتئ ہی۔اگر ایک
ی
طرف بسا اور دوشی طرف چھوٹا ہو جائ تو معذوری تصور یک ی
چھوئ اور دوشی بسی ےہ انھی مسائل
جائ ےہ۔جن لوگوں یک ایک ٹانگ
ز
سامئ ےہ پیچھے نہی۔اگر ناک پیچھے ہوتا توکتنا مسئلہ
کا سمنا ہوتا ےہ۔پھر جس عضو یک جہاں زرصورت ےہ وہی لگایا گیا ےہمثال ناک
ز
َ
انسائ ےک اندر قسم ہا قسم یک
جسم
ہو جاتا،کان بغل می نہی لگائ بلکہ مناسب جگہ پر لگائ گئ۔ایےس یہ ظاہری اعضاء یک طرح
معدنیات اور دیگر اجزاء رکھے گئ مثال ہریوں می کیلشیم،فاسفورس وغیہ ہی۔ اس س بکو ذہن می رکھ کر

ٰ
ٓ
ٰ
ٰ
تعایل
حسن تخلیق یک تصدیق کئ بغی رہا نہی جاتا۔خود ہللا
تعایل یک
ارشاد الیہ پر غور کریں تو ْقرا زئ صداقتوں کا قائل ہوکر دل ےس ہللا
ِ
ز
ئ ایک ےس زائد جگہ ز
صفت تخلیق ےک حسن کو بیان کیا ےہ:
اپت
ِ

ﳾﰨ ﲲ ﰔ ﷵ(المومنون)۲۸:
غرض بسی شان ےہ ہللا یک جو سارے کاریگروں ےس بس کر کار یگر ےہ۔

ٓ
ی
جنی
ك ارتقا ےک متعلق ایاتEmbryo:

ز
انسائ تخلیق ایےس بہت ےس کارناموں پر مشتمل ہ۔ جنہی بال شبہ محی العقول کہا جا سکتا ہ ،لیکن فطرت انسان ہ کہ جو ز
چی عام
ے
ے
ے
ہوئ ہ اس یک طرف توجہ کم ی
ی
ہوئ ہ۔ قرآن کریم می انسان یک غفلت ےس ز
نکالئ ےک لئ خود اس ےک پیدائش اور وجود کو پیش کیا گیا
ے
ے
ےہ۔

ز
جنی یک ارتقا ےک تمام عمل کو مرحلہ وار بیان کرتا ےہ:
قرآن حکیم فرقان حمید کت صدیاں پہےل

ِ
ب ِّمن الْب ْع ِ
ث فَِإنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن تُر ٍ
ََْ ٍة ُّم ََلَّ َق ٍة َوََْي ِر ُم ََلَّ َق ٍة لِّنُبَ يِّ َن لَ ُك ْم ۚ َونُِق ُّر
اب ثُ َّم ِمن نُّطْ َف ٍة ثُ َّم ِم ْن َعلَ َق ٍة ثُ َّم ِمن ُّم ْ
َّاس إِن ُكنتُ ْم في َریْ ٍ َ َ
َ
یَا أَیُّ َها الن ُ
س ِّمى ۔۔۔ الخ۔(الحج)۱:
فِي ْاْل َْر َح ِام َما نَ َ
شاءُ إِل ٰ
َى أ َ
َج ٍل ُّم َ

اٹھن می دھوکا ہ تو ہم ز
ترجمہ :اے لوگو! اگر تم کو رج ز
ئ تمہی ی
مت ےس بنایا ،پھر قطرے ےس ،پھر جےم ہون خون ےس ،پھر ایک گوشت
ے
ےک لوتھسے ےس جوکبیھ پورا جاتا ےہ اور کبیھ پورا نہی بنتااس لئ کہ تمہی کھول کر سنا دیں ۔ اور ہم (تمہی) ماوں ےک پیٹ می جب
ی
متعی مدت تک ٹھہران ر ی
ز
کھن ہی۔
چاہن ہی ایک
تک

ز
انسائ ےک مختلف مراحل کا بیان ہ ،جس می قطرہ ز
ءمت ےس ےل کر اعضاء ےک ظہور اور باآلخر
آیت مبارکہ می تشکیل وتخلیق
اس ِ
ے
ز
جسم انسائ یک تشکیل کا بیان ےہ۔
انسائ ےک جس پہلو پر جس زما ز
ز
قرآن کریم ز
ز
ز
سامئ رکھ کر اس کالم یک عظمت کا دل ےس قائل ہونا پستا
روشت رایل ےہ اےس
ئ می
ئ تخلیق
ہ۔ اس عظمت کا ی
اعیاف واضح یا غی واضح لفظوں می غی مسلموں کو بیھ کرنا پستا ہ ۔ چنانچہ کیتھ مور اور پرساد ز
اپت کتاب
ے
ے
می رقم طراز ہی:
ز
جنی یک تحقیقات می ےس چند یہ اہم باتی ہمی معلوم
"قرون وسیط می سائنس یک پروان سست تیھ اور اس دور می یک گت علم
ز
ہی۔ البتہ مسلمانوں یک مقدس کتاب قرآن (ساتوں صدی عیسوی) می درج ےہ کہ انسان مردو عورت یک خارج ہون وایل رطوبت یک
ز
ز
ہون ےک متعلق بہت ےس حواےل دئ گئ ہی۔ یہ کتاب بیھ ییہ ی
کہت
آمیش ےس پیدا ہوتا ےہ۔ انسان ےک نطفہ (چھوٹا ساقطرہ) ےس تخلیق
ے
ہ کہ نتیج می ز
بنن واال جاندارحم می بیج یک طرح جگہ پکستا ہ ،ز
ز
جنی یک جونک جییس ہیئت ےک
اپت ابتدا ےک چھ دن بعد ابتدائ
ر
ے
ے
جنی بعض مراحل می اییس ز
ز
متعلق بیھ حوالہ دیا گیا ےہ۔ یہ بیھ کہا گیا ےہ کہ
چی ےک مشابہ ہوجاتا ےہ جےس چبایا گیا ہو۔
The Developing Human,Pagelo W.B, Saunders Company

ٓی ٓ
ے
ے
صفاب ستھراب ےس متعلق قراب ایات

ب الت َّ ِ
ْمتَطَ ِّه ِرین(البقرۃ)۳۲۳:
ين َویُ ِح ُّ
إِ َّن اللَّهَ یُ ِح ُّ
ب ال ُ
َّواب َ
ئ شک ہللا ان لوگوں ےس محبت کرتا ہ جو اس یک طرف ر
کیت ےس رجوع کریں ،اور ان ےس محبت کرتا ےہ جو خوب پاک صاف رہی،
ر
ے
ْمطَّ ِّه ِرین (التوبة)۱۲۸:
َواللَّهُ یُ ِح ُّ
ب ال ُ

ہللا پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ےہ
ٓ
اس ٓایت ےک شان نزول می حافظ ابن کثی رحمہ ہللا ز
ئ متعدد روایات نقل یک ہی جن ےس معلوم ہوتا ےہ اس ایت می جن لوگوں یک
ِ
ِ
تعایل ز
کرن تھے ،چنانچہ نت ء اکرم ﷺ ز
پائ ےس استنجا کا اہتمام ی
تعریف بیان یک گت ہ وہ ز
ٰ
ئ تمہاری تعریف
اہل قبا ےس فرمایا کہ ہللا
ئ
ر
ے
ِ
پائ ےس استنجا ی
ئ عرض یک کہ ہم ز
کرن ہو؟ انہوں ز
فرمائ ہ،تم لوگ کیا ی
ابن کثی ص ۲۹۲ج
(تفسی
ہی
کرن
ے
ِ

ز
ی
ز
ہون ےک لئ وضو الزیم کیا
اصغر(چھوئ ناپایک) ےس پاک
حدث
ہون ےک لئ غسل الزیم قرار دیا گیا جبکہ
اکی(بسی ناپایک )ےس پاک
حدث ر
ِ
ِ
ز
گیا۔ایےس یہ بول و براز ےک بعد پائ ےس استنجا مقرر کیا گیا ۔یہ تمام اقدامات جسم یک صفائ و ستھرائ اور بیماریوں یک روک تھام می
ٓ
دھون یک تاکید یک ی
ز
اہم کردار ادا ی
ٗ
جائ ےہ۔قران و
پھیالو یک احتیایط تدابی می ہاتھوں کو بار بار
کرن ہی۔موجودہ عالمگی وبا کورونا ےک
کھن اور نماز پنجگانہ کیلن وضو ز
سنت یک تعلیمات ےک مطابق طہارت ےک اصولوں کا خیال ر ز
ی
حفاظت تدبی خودبخود ادا ہو
کرن ےس یہ
ِ
ی
جائ ےہ۔

غذا ےس متعلق ہدایات
كٹ ﳅﮙ ﱁ ﳽ ﰥ ﱕجﮬ ﷀ ﲲﺘ ﴤﱎ ؽ ﶀؐ ﶰﺚ ٳ ﲬ ﻲ ﳣ(انجموح)۱۶۱:
یت کریمہ می غذا ےس متعلق دو معیار ذکر کئ گئ ہی:
آ ِ
اول  :حالل ہو
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ہوئ یہ ےہ جس یک وجہ ےس وہ وایہ تایہ بیھ بکتا ےہ لیک
ے
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ے
جس ےک نتیج می پورا بدن متاثر ہوتا ہ۔یورپ اور امریکا می ٹریفک ایکسیرنٹ یک ایک اہم وجہ رشا ب وغیہ ےک ر
نےس می ررائیونگ
ر
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ٓ
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کرنا بیھ ےہ۔قرا ِن کریم شاب کو گندیک اور شیطائ عمل قرار دیتا ےہ۔

ٓ
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زز
ٰ
سج رسولﷺ کا ارشادیہ کاق
قران،حکیم می خییر ےک گوشت کو بیھ حرام قرار دیا گیا ےہ۔ایک مسلمان ےک لئ تو ہللا تعایل اور اس ےک ے
ہ لیکن ہم جدید سائنیس تحقیقات ےس بیھ شہادتی پیش ی
ی
۔راکی حکیم سید قدرت ہللا قادری سابق پرنسپل نظامیہ میریکل
کرن ہی
ے
ٓ
ی
ز
کالگ حیدر اباد اپت وقیع تصنیف اسالم اور جدید میریکل سائنس می لکھن ہی:

جدید تحقیقات(پریونٹو اینر سوشل میریسن) ز
ئ ثابت کر دیا کہ اس ےک اندر ے حد نقصانات ہی۔اس ےک خون ز
می عام خون یک طرح
یورک ایسر ےہ جو ہر جاندار ےک خون می ہوتا ےہ۔اور ذببیحہ یک صورت می خون ےس خارج ہوجاتا ےہ مگر سور ےک اندر اس ےک
خون ےس اس کا اخراگ نہی ہو پاتا اس لئ کہ سور کےک عضالت اور ان یک ساختی کچھ اس قسم یک واقع ہوئ یک اس ےک خون ےس اس کا
ز
اخراج نہی ہو پاتا۔اس لئ کہ سور ےک عضالت اور ان یک ساختی کچھ اس قسم یک واقع ہوئ یک اس ےک خون ےس یورک ایسر دو ق
ی
باق حصہ اس ےک جسم کا جزو بنا رہتا ہ۔چنننانچہ سور خود بیھ ہمیشہ جوسوں ےک درد ز ز
میی مبتال رہتا ےہ
صد خارج ہوتا ےہ اور
ے
ز
ز
ز
میی مبتال ی
ز
وجع مفاصل
رہن ہی)اور اس کا گوشت کھائ واےل بیھ شدید
(اور اس کا گوشت کھائ واےل بیھ شدید جوسوں ےک درد
ِ
ز
قابل قدر کتب فراررک یک پرائس اور بیومانٹ
طب جدید یک ِ
( )Arthritisاور زہرییل پیچش اور دیگر بیماریوںں می جن یک تفصیل ہم ِ
می بسی تفصیل ےس سور ےک جراثیم یک نوعیتوں اور اس ےک ز
ی
لکھن ہی ایس ےک
مض اثرات پر کت صفحات لکھے ہون ہی،ہم مختضا ً
چند مشہور امراض یک فہرست درج ذیل ےہ:
ی
ٓ
دردشدید ورم،خون یک شدید کیم وغیہ۔
جراثییم پیچش،انتوں یک
ر
دق،اعصائ کمزوری،مریک،مالیخولیا،طویل بخار،جوسوں می ِ

مزید ی
لکھن ہی:
ز
بسھئ ہی جس ےس رشیانی تنگ ہو ی
ی
جائ ہی ر
ی
اندروئ نالیوں می
۔شیا نوں یک
کولیسیال
چرئ ےک استعمال ےس خو ن می
اس یک ر
ز
ز
رکاوٹ ےس دور ِان خوں ز
مقدار خون ےک نہ
می کیم واقع ہون اور دماغ می مطلوبہ مقدار خون می کیم واقع ہون اور دماغ می مطلوبہ
ِ
ز
ز
ز
پہونچن ےس دماغ فالج ParalysisیاIschemic Heart Diseasesمیتوتة القلب ،دل کو خون سپالئ کرن وایل رشیانی coronary
ً
ٓ
arteriesتنگ ہو کر مکمل یا نا مکمل طور پر قلب کو نسبتاکم خون یک سپالئ ی
کرئ ہی جس ےک خطرناک نتائج برامد ہو ی
سکئ ہی۔

عبل اول

ایوبًیبت
ٍٕهح انفبرؾخ

لوآٌ يغیل کب فالٕہ

لیکچش ۱

ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ
ﱳ ﲳ ا؎ ﲜﭐﺫ ﲇﰬ ﲇﴯﭑﺫﻂ ۟ﳔ ﱿەﭒﺚ مﰨ ﱃ ﴝمﰨ ڹﭓﺚ ﺃؽ ﳢﲭ ﵶﭔﺫ ﮳ﲭ ﲅۖ ﱭ ﯚﺃ ﳇ
ﹷ ؉ﯚ ﴝﱎ ﶶﶉﭖﺟ
ّؤع هللا کب َبو نے کو عٕ ثڑا يہوثبٌ َہبیذ هؽى ٔاال ہے
رًبو رؼویفیں هللا کی ہیں عٕ رًبو عہبَٕں کب پؤهكگبه ہےعٕ ٍت پو يہوثبٌ ہے ،ثہذ يہوثبٌ ہےعٕ هٔى عياء کب يبنک ہے(اے هللا) ہى ریوی ہی
ػجبكد کورے ہیں أه رغٓی ٍے يلك يبَگزے ہیُہًیں ٍیلْے هاٍزے کی ہلایذ ػطب فويباٌ نٕگٕں کے هاٍزے کی عٍ پو رٕ َے اَؼبو کیب َہ کہ اٌ
نٕگٕں کے هاٍزے کی عٍ پو غٚت َبىل ہٕا ہے أه َہ اٌ کے هاٍزے کی عٕ ثٓٹکے ہٕئے ہیں۔ ؏

ٍٕهح اإلفالٓ

يَئهہ رٕؽیل کی ٔٙبؽذ
ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ

ﰘ ﮓ ﲲ ﯾﭐﺆ ﲲ ﺃﭑﺆ ﲷ ﮌﺃ ﴝﲷ ۠﷾ﭒﺫ ﴝﲷ ﮡ ﱸ ﵸ ﯾﭓﺟ
ّؤع هللا کب َبو نے کو عٕ ثڑا يہوثبٌ َہبیذ هؽى ٔاال ہے
کہہ كٔ  :ثبد یہ ہے کہ هللا ہو نؾبظ ٍے ایک ہے۔هللا ہی ایَب ہے کہ ٍت اً کے يؾزبط ہیں ِٔ ،کَی کب يؾزبط َہیں۔َہ اً کی کٕئی أالك ہے ،أه
َہ ِٔ کَی کی أالك ہے۔أه اً کے عٕڑ کب کٕئی َہیں۔ ؏

ٍٕهح انجموح

پوہیي گب هٔں کی ٕفبد

لیکچش ۲

ﵜﭐﺆ آﲤ ﷼ ﱎ اؐﹴ ﯼﹱ ﮌﴥ ﹿﭑﺫ ﲅۖ ۡﳬﴔ سﲖ ﴝﭹﴔ ﵀ﴲ ﴝﳽ اذﳽَﴔﭒﺫ ﴝﲅۖ ۡﳬﴔ ۑ ڔﱊ ﱤ ﴝﳛ
ڔﱊ ﴂ ﰄﺆ ﴝسﱗﭯﴰ ﮒ ۠ﴍﴔﭓﺚ ﴛﳒ ﯡ ﮌﴥ ﴈ خٿﺠ ﴝﴛﳒ ﮑ ﺗﴔﭔ

انى
یہ کزبة ایَی ہے کہ اً يیں کٕئی ّک َہیُیہ ہلایذ ہے اٌ ڈه هکُٓے ٔانٕں کے نئےعٕ ثےكیکٓی چیئں پو ایًبٌ الرے ہیں أه ًَبى لبئى کورے
ہیں أه عٕ کچٓ ہى َے اَہیں كیب اً يیں ٍے (هللا کی فُّٕٕكی کے کبيٕں يیں) فوچ کورے ہیں۔أه عٕ اً (ٔؽی) پو ثٓی ایًبٌ الرے ہیں عٕ آپ
پو اربهی گئی أه اً پو ثٓی عٕ آپ ٍے پہهے اربهی گئی أه آفود پو ِٔ يکًم یمیٍ هکٓزے ہیُیہ ہیں ِٔ نٕگ عٕ اپُے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے
ٕؾیؼ هاٍزے پو ہیں أه یہی ِٔ نٕگ ہیں عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

هللا رؼبنی کی ٕفبد ػظیًہ

ٍٕهح انجموح

ﲲ ﱑ ﱷ ﱘ ﮓﺆ ﶙ ﶾﳗﹰ ﱎ ػﭩﮆ ﰷ ﴤﱎ ﯔﳖﺚ ﱵ ﳙ ﰥ ﲐؐ ﴝﳙ ﰥ ﱕجﮬﺚ ﴆ ؠ ﲅﴧ ۂ ﮇ ﱘ شؤٱﺚ ڭ ﳙ ٘ ڋڄ ﴝﳙ
ﰥﺆ ﴝﱎ ۛﴔ ۧﴪ ﴈ ﲻ ﱘ ې ﮞﴫﺆ ﴝﻤﵐﰫ ﲐؐ ﴝﱕجﮭﺆ ﴝﱎ ﯜؙﮆ ﰌﺆ ﴝﮓ ﴖ ﷃﱎ

هللا ِٔ ہے عٌ کے ٍٕا کٕئی يؼجٕك َہیں عٕ ٍلا ىَلِ ہے عٕ پٕهی کبئُبد ٍُجٓبنے ہٕئے ہے عٌ کٕ َہ کجٓی أَگٓ نگزی ہےَ ،ہ َیُل۔ آًٍبَٕں
يیں عٕ کچٓ ہے (ِٔ ثٓی) أه ىيیٍ يیں عٕ کچٓ ہے (ِٔ ثٓی) ٍت اٍی کب ہے۔ کٌٕ ہے عٕ اً کے ؽٕٚه اً کی اعبىد کے ثغیو کَی کی
ٍفبهُ کوٍکے ؟ ِٔ ٍبهے ثُلٔں کے رًبو آگے پیچٓے کے ؽبالد کٕ فٕة عبَزب ہے ،أه ِٔ نٕگ اً کے ػهى کی کٕئی ثبد اپُے ػهى کے
كائوے يیں َہیں الٍکزےٍٕ ،ائے اً ثبد کے عَے ِٔ فٕك چبہے ،اً کی کوٍی َے ٍبهے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ گٓیوا ہٕا ہے ،أه اٌ كَٕٔں
کی َگہجبَی ٍے اٍے مها ثٓی ثٕعٓ َہیں ہٕرب ،أه ِٔ ثڑا ػبنی يمبوٕ ،بؽت ػظًذ ہے۔

عُذ أه عہُى کے کچٓ يُبظو أه عُزی أه عہًُیٕں کی ثبہى گفزگٕ

لیکچش ۳

ٍٕهح األػواف

ﴘ ﲅۖ ﰶۗ ضِ ﴝﱣﴠ  ﱎ ۩ ﱼ ؍ ﲎﴩ ﴝﱎ ڊﭽﴔ ﱮ ﭠ ﭯ ﵃ ﰦ ﰧ ﴰ﮷ﺚ ﴝﰵﲤ پﴥ ﲻﳫﭷ ﱼ ﴈ
ﭢ ﷷؘ ﴤﴂ ﰡﴏﱽﯫﺚ ﴝﰵﲤ پﴥ ﲔﭸ ﴝﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﱎ ﭣﭿ ﱘ ﴞﰕﺑ ﴛﳒ ﮰ ﱭﺆ ﮒ ﯽ
ﭻﴠﴔﭹ ﴝۇ﯁ ﳙ ﰦ ﲢﴠإﮐ ﴈ ﱰ ٝﴧ ﴂ ۙ ﱕٻﺆ ﴝﯺﳇ ﱳ ﲳ ﲅﴧ ﱄج﵈ﺤ ﴝﳙ ﱆ ﳹﴦ ﳆﱑ ﴗ ﱄج ﲲﺆ ﲞ ﭖﴷؔ
ةﱿ اؖ سﱯﺚ ﴝؙﴡ ﴗ ﭹ ﱽ ﴠإـﮊ ې ﰯ ڰﴔﭺ ﴝؽﴥ ﮰ ﱭ ﲞ ﳅإ ﴗ ﰋ ﴝﭣؽ ﳙ ﴝؽ اؗﰜﴎ ﴝﭣﮬ ﳞ
ﴝ اۃ ﰜﺚ ﯺﳈ ﱫﺆ ﯵ؉ﴔ ﷽؈ﻑ ّ ﴗ ﵡ ﲰ ﯠ ﲔﭻﺫ ﲅۖ ۮﴠﴔ ﯧ ﮟ ﲰ ﴝٌٷ ﳬﭗﺆ ﴝﮒ سﱗﭯﴰ ﵝﴠﴔﭼﺭ
ﴝْ ﯵ،ﺆ ﴝﯠ ﱕﯪ إﭕﱋ ۔ﰢﴔ ﳟﯨﺆ ﴝؽؗﴠ ﲞ ﱭ ﴗ ﮦ ﯜﺤ ﲷ ڊﭽﮊ ﴝﮒ ۉﴔﭽ ﴝؠ ﰻﲅ ڢةﮒ
ﳣﴫ ﲝ ﳅإﺫ ﯺﳈ اٌ ﱎ ﭞ ﳻ ﲡﳔ ﲔﭾﺟ ﴝؽﴥ ﮰ ﱕﯪ إﭕﱓ ۔ﰢڂ ﯨ ﯺﳈ ﳛ ﳋ   ﴝﳙ ﰯ
ﯧﴠﴔﭿ ﮕﱒﴩ ﲅۖ ﲬ ﱎ ؟﵋ ﲲ ڍﰰﺚ ﰩ ﱮ ﱎ ﮂﯭ ﯜ ﴝﱑ ٖ ٻﴔﮀ ﴝؽﴥ ﮰ ﳅإ ﲞ ﱭ ﴗ ﳤ
ﯖ ﴀ ﺆﴩ ﴠ ﳽ اذﴨ ﲲﺚ ﯺﳉ ﴘ ﲱ ﰆﹰ ﯠ ﲨۖﮁﺫ ﲅۖ ٜﴠ ؕٚﲭ ﴤﳻ ﴤﳖڠ ﴿ﴴ ﲁَﺆ ﯳﱪﳕ ب ﱅ ۦ
ﴫ ۟ﻄ ﮎﺫ ﴝﳙ ﰩ ضِ ۣﴠﴔﮂ

)نٕگٕ) یمیٍ هکٕٓ کہ عٍ نٕگٕں َے ہًبهی آیزٕں کٕ عٓٹالیب ہے ،أه رکجو کے ٍبرٓ اٌ ٍے يُہ يٕڑا ہے ،اٌ کے نیے آًٍبٌ کے كهٔاىے َہیں
کٕٓنے عبئیں گے ،أه ِٔ عُذ يیں اً ٔلذ رک كافم َہیں ہٕں گے عت رک کٕئی أَٹ ایک ٍٕئی کے َبکے يیں كافم َہیں ہٕعبرب أه اٍی
ٛوػ ہى يغويٕں کٕ اٌ کے کیے کب ثلنہ كیب کورے ہیں۔ اٌ کے نیے رٕ كٔىؿ ہی کب ثچَٕٓب ہے ،أه أپو ٍے اٍی کب أڑُْب۔ أه اٍی ٛوػ ہى
ظبنًٕں کٕ اٌ کے کیے کب ثلنہ كیب کورے ہیں۔ أه عٕ نٕگ ایًبٌ الئے ہیں أه اَہٕں َے َیک ػًم کیے ہیں (یبك هہے کہ) ہى کَی ثٓی ّقٔ کٕ
اً کی ٛبلذ ٍے ىیبكِ کی رکهیف َہیں كیزے۔ رٕ ایَے نٕگ عُذ کے ثبٍی ہیں۔ ِٔ ہًیْہ اً يیں هہیں گے۔ أه اٌ کے ٍیُٕں يیں (ایک
كٍٔوے ٍے كَیب يیں) عٕ کٕئی هَغِ هہی ہٕگی ،اٍے ہى َکبل ثبہو کویں گے ،اٌ کے َیچے ٍے َہویں ثہزی ہٕں گی ،أه ِٔ کہیں گے  :رًبو
رو ّکو هللا کب ہے ،عٌ َے ہًیں اً يُيل رک پہُچبیب ،اگو هللا ہًیں َہ پہُچبرب رٕ ہى کجٓی يُيل رک َہ پہُچزے۔ ہًبهے پؤهكگبه کے پیغًجو ٔالؼی
ہًبهے پبً ثبنکم ٍچی ثبد نے کو آئے رٓے۔ أه اٌ ٍے پکبه کو کہب عبئے گب کہ  :نٕگٕ ! یہ ہے عُذ ! رى عٕ ػًم کورے هہے ہٕ اٌ کی ثُب پو
رًہیں اً کب ٔاهس ثُبكیب گیب ہے۔ أه عُذ کے نٕگ كٔىؿ ٔانٕں ٍے پکبه کو کہیں گے کہ  :ہًبهے پؤهكگبه َے ہى ٍے عٕ ٔػلِ کیب رٓب ،ہى َے
اٍے ثبنکم ٍچب پبیب ہے۔ اة رى ثزبؤ کہ رًہبهے پؤهكگبه َے عٕ ػلِ کیب رٓب ،کیب رى َے ثٓی اٍے ٍچب پبیب ؟ ِٔ عٕاة يیں کہیں گے کہ  :ہبں ارُے
يیں ایک يُبكی اٌ کے كهيیبٌ پکبهے گب کہ  :هللا کی نؼُذ ہے اٌ ظبنًٕں پو۔ عٕ هللا کے هاٍزے ٍے نٕگٕں کٕ هٔکزے رٓے ،أه اً يیں ٹیڑْ
َکبنُب چبہزے رٓے ،أه عٕ آفود کب ثبنکم اَکبه کیب کورے رٓے۔ أه اٌ كَٕٔں گؤہٕں (یؼُی عُزیٕں أه كٔىفیٕں) کے كهيیبٌ ایک آڑ ہٕگی أه
اػواف پو (یؼُی اً آڑ کی ثهُلیٕں پو) کچٓ نٕگ ہٕں گے عٕ ہو گؤِ کے نٕگٕں کٕ اٌ کی ػاليزٕں ٍے پہچبَزے ہٕں گے۔ أه ِٔ عُذ ٔانٕں
کٕ آٔاى كے کو کہیں گے کہ ٍ :الو ہٕ رى پو۔ ِٔ (اػواف ٔانے) فٕك رٕ اً يیں كافم َہیں ہٕئے ہٕں گے ،انجزہ اّزیبق کے ٍبرٓ ايیل نگبئے ہٕئے
ہٕں گے۔ أه عت اٌ کی َگبہٕں کٕ كٔىؿ ٔانٕں کی ًٍذ يٕڑا عبئے گب رٕ ِٔ کہیں گے  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں اٌ ظبنى نٕگٕں کے ٍبرٓ َہ
هکُٓب؏ أه اػواف ٔانے اٌ نٕگٕں کٕ آٔاى كیں گے عٍ کٕ ِٔ اٌ کی ػاليزٕں ٍے پہچبَزے ہٕں گے۔ کہیں گے کہ َ :ہ رًہبهی عًغ پَٕغی
رًہبهے کچٓ کبو آئی ،أه َہ ِٔ عُہیں رى ثڑا ًٍغٓے ثیٹٓے رٓے۔ (پٓو عُزیٕں کی ٛوف اّبهِ کو کے کہیں گے کہ) کیب یہی ِٔ نٕگ ہیں عٍ کے
ثبهے يیں رى َے لًَیں کٓبئی رٓیں کہ هللا اٌ کٕ اپُی هؽًذ کب کٕئی ؽٖہ َہیں كے گب ؟ (اٌ ٍے رٕ کہہ كیب گیب ہے کہ) عُذ يیں كافم ہٕعبؤَ ،ہ
رى کٕ کَی چیي کب ڈه ہٕگب أه َہ رًہیں کجٓی کٕئی غى پیِ آئے گب۔ أه كٔىؿ ٔانے عُذ ٔانٕں ٍے کہیں گے کہ  :ہى پو رٕٓڑا ٍب پبَی ہی ڈال كٔ
 ،یب هللا َے رًہیں عٕ َؼًزیں كی ہیں ،اٌ کب کٕئی ؽٖہ (ہى رک ثٓی پہُچب كٔ) ِٔ عٕاة كیں گے کہ  :هللا َے یہ كَٕٔں چیيیں اٌ کبفؤں پو ؽواو
کوكی ہیں۔ عُہٕں َے اپُے كیٍ کٕ کٓیم رًبّب ثُب هکٓب رٓب ،أه عٍ کٕ كَیٕی ىَلگی َے كْٕکے يیں ڈال كیب رٓب۔ چُبَچہ آط ہى ثٓی اٌ کٕ اٍی ٛوػ
ثٓال كیں گے عیَے ِٔ اً ثبد کٕ ثٓالئے ثیٹٓے رٓے کہ اَہیں اً كٌ کب ٍبيُب کوَب ہے أه عیَے ِٔ ہًبهی آیزٕں کب کٓهى کٓال اَکبه کیب کورے
رٓے۔

لیکچش ۴
ؽٚود ػيیو أه ؽٚود اثواہیى ػهیہ ٍالو کب يوكٔں کے كٔثبهِ ىَلِ ہَٕے کب يْبہلِ

ٍٕهح انجموح

ﴠ ﰩﲅﴧ ﻈ ﯡ ﰑ۬ ﴤﮖ ﭚﴜۭ ﯡ ڡﴠﱬﺆ ﯺﱊ ﴚ ڊ ﮍﮄ ﲲ ک ﴌڕﺆ ﯵﳙڙ ﲲ ﶗﻓ ﮽ﳕ ۏ ۪ﺚ ﯺﱊ ﱂ ﵘﺚ ﯺﱊ ﵙ ۟ﳝ ﴠ
ﭤ ۟ﳕﺚ ﯺﱊ ۋ ﵚﶗﻓ ﮽ﳕ ﯳڤ ﳏ ﲸﻛ ﴝﱵﮏ ﲷ كﺆ ﴝڤ ﳏ ﰙإﰨ ﴝﵥ ۮ ﺃﮗ ﴝڤ ﳍ ﶴﳔ ﰲ نﮊ ۏ
ﮜﮊ ﲑﺚ ﰜ ث ﱵﺫ ﯺﱊ ﯟ ﴘ ﲱ ﯡ ﰽ ﮫ ﴪ ﰊښﱒ ﴝؤ ﯺﱊ ڎٿ ا؎ إ۩ ﰲ ڕ ﳂۨﺚ ﯺﱊ ﴝ ﲷ ۜﴂﺚ ﯺﱊ ﮫ ﴝﲮ
ﵲﴪﺚ ﯺﱊ ﭳ جﭩ ﴇ ﳯﴓﱐ ﱤ ۏ ﰗ ﯡ ﰽ ﴬﶪﵖﻵ ۏ ﲟ قؤﱇﺚ ﴝۆ ﴘ ﲱ ڛ ﭸﱓﺟ

یب (رى َے) اً عیَے ّقٔ (کے ٔالؼے) پو (غٕه کیب) عٌ کب ایک ثَزی پو ایَے ٔلذ گيه ہٕا عت ِٔ چٓزٕں کے ثم گوی پڑی رٓی ؟ اً َے
کہب کہ  :هللا اً ثَزی کٕ اً کے يوَے کے ثؼل کیَے ىَلِ کوے گب ؟ پٓو هللا َے اً ّقٔ کٕ ٍٕ ٍبل رک کے نیے يٕد كی ،أه اً کے ثؼل
ىَلِ کوكیب۔ (أه پٓو) پٕچٓب کہ رى کزُے ػوٕے رک (اً ؽبنذ يیں) هہے ہٕ ؟ اً َے کہب  :ایک كٌ یب ایک كٌ کب کچٓ ؽٖہ۔ هللا َے کہب َ :ہیں
ثهکہ رى ٍٕ ٍبل اٍی ٛوػ هہے ہٕ۔ اة اپُے کٓبَے پیُے کی چیئں کٕ كیکٕٓ کہ ِٔ مها َہیں ٍڑیں۔ أه (كٍٔوی ٛوف) اپُے گلْے کٕ كیکٕٓ
(کہ گم ٍڑ کو اً کب کیب ؽبل ہٕگیب ہے) أه یہ ہى َے اً نیے کیب ربکہ ہى رًہیں نٕگٕں کے نیے (اپُی للهد کب) ایک َْبٌ ثُبكیں ،أه (اة اپُے
گلْے کی) ہڈیٕں کٕ كیکٕٓ کہ ہى کٌ ٛوػ اَہیں اٹٓبرے ہیں ،پٓو اٌ کٕ گّٕذ کب نجبً پہُبرے ہیں۔ چُبَچہ عت ؽمیمذ کٓم کو اً کے ٍبيُے
آگئی رٕ ِٔ ثٕل اٹٓب کہ  :يغٓے یمیٍ ہے هللا ہو چیي پو للهد هکٓزب ہے۔أه (اً ٔلذ کب رنکوِ ٍُٕ) عت اثواہیى َے کہب رٓب کہ يیوے پؤهكگبه
يغٓے كکٓبیے کہ آپ يوكٔں کٕ کیَے ىَلِ کورے ہیں ؟ هللا َے کہب  :کیب رًہیُیمیٍ َہیں ؟ کہُے نگے  :یمیٍ کیٕں َہ ہٕرب ؟ يگو (یہ فٕاہِ اً
نیےکی ہے) ربکہ يیوے كل کٕ پٕها اًٛیُبٌ ؽبٕم ہٕعبئے۔ هللا َے کہب  :اچٓب رٕ چبه پوَلے نٕ ،أه اَہیں اپُے ٍے يبًَٕ کونٕ ،پٓو (اٌ کٕ مثؼ
کو کے) اٌ کب ایک ایک ؽٖہ ہو پہبڑ پو هکٓ كٔ  ،پٓو اٌ کٕ ثالؤ ِٔ ،چبهٔں رًہبهے پبً كٔڑے چهے آئیں گے۔ أه عبٌ هکٕٓ کہ هللا پٕهی
ٛوػ ٕبؽت الزلاه ثٓی ہے ،اػهی كهعے کی ؽکًذ ٔاال ثٓی۔ ؏

لیکچش ۵
ؽٚود اثواہیى ػهیہ ٍالو کب اپُی لٕو کٕ رٕؽیل کی كػٕد كیُے کب فٕثٖٕهد اَلاى
ٍٕهح األَؼبو

ﴝؤ ﯺﱊ ڎﰿ ﱍس ذا ر ؠﳝ ﶥﺆ ۫ تﮒ ﴝﰣﺭ ﰦ ﮵ ﳢﮙ ﴝﰵﲤ ۈﴨ ڎﮋ ﺽؒ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﴝﱦﴔ ﴀ ﶇﭒﮚ
ﰜ ﯔ ﯗ ﱨ ا ﰐﳓﺆ ﯺﱊ ﮎ اۦﺆ ﴲ ﳃ ﯺﱊ ﱑ ﮏ ﱗﳊﮛ ﰜ ا � طدﱟ ﯺﱊ ﮎ اۦﺆ ﴲ ﳃ ﯺﱊ ﳓ ﲸ ٺ۩ اۦ
ﱏﱇ﮼ ﴀ ﲡﳔ ﶶﶉﮜ ﰜ ا ﶳ طدﱾ ﯺﱊ ﮎ اۦ ﮎ ؆﵊ﺆ ﴲ ﳄ ﯺﱊ ڹﳔ ۪ ڽﻴﴬ ﳾ ۢﱇﴔﮝ ۪ ﴝﮨ ﴝﯵ ﲴﴧ ﴠ
ﲐؐ ﴝﱕجﮭ ﯫ ﴤﳛ ؽ ﴀ ﲽﰳﮞﺆ ﴝﴜﮦ ﰣﷵﺚ ﯺﱊ ۋﯖ۪ ﰥ ﲰ ﴝﰋ ﱄﮊﺚ ﴝﱑ ﭚﯮ ﳙ ۢﱇﴔ ٯ ﱙ ﴗ ڟﴫ اۦ ﮠﺚ ﴝﻤ
اۦ ﰾ ﮫﴪ ﳤﺚ ﰙ ٟﰻﴠﴔﮟ ﴝﰲ ﭚﯮ ﳛ ﮤﳾ ﴝﱎ ٮﰢﴔ ۆ ﮤﳾ سﲰ ﳙ ﲷ ؿﵨ ٮ ﯜ ﲉﺚ ﯵﻛ ﴯﲂ ﰛ سﱕﺖﺆ
ﴗ ﰯ ڮﴔﮠﺭ ﲅۖ ﳮ ﴝﲷ ﭮ ۔ڂ ﰷ ﴛﳒ ﱻ ﱕ﷼ ﴝﮒ ﷼ﴠﴔﮡﺟ

أه (اً ٔلذ کب مکو ٍُٕ) عت اثواہیى َے اپُے ثبپ آىه ٍے کہب رٓب کہ  :کیب آپ ثزٕں کٕ فلا ثُبئے ثیٹٓے ہیں ؟ يیں كیکٓ هہب ہٕں کہ آپ أه آپ
کی لٕو کٓهی گًواہی يیں يجزال ہیں۔أه اٍی ٛوػ ہى اثواہیى کٕ آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی ٍهطُذ کب َظبهِ کوارے رٓے ،أه يمٖل یہ رٓب کہ ِٔ يکًم
یمیٍ هکُٓے ٔانٕں يیں ّبيم ہٕں۔چُبَچہ عت اٌ پو هاد چٓبئی رٕ اَہٕں َے ایک ٍزبها كیکٓب۔ کہُے نگے  :یہ يیوا هة ہے پٓو عت ِٔ ڈٔة گیب
رٕ اَہٕں َے کہب  :يیں ڈٔثُے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔پٓو عت اَہٕں َے چبَل کٕ چًکزے كیکٓب رٕ کہب کہ  :یہ يیوا هة ہے۔ نیکٍ عت ِٔ ثٓی ڈٔة
گیب رٕ کہُے نگے  :اگو يیوا هة يغٓے ہلایذ َہ كیزب رٕ يیُیمیُب گًواِ نٕگٕں يیں ّبيم ہٕعبؤں۔پٓو عت اَہٕں َے ٍٕهط کٕ چًکزے كیکٓب رٕ کہب :
یہ يیوا هة ہے۔ یہ ىیبكِ ثڑا ہے۔ پٓو عت ِٔ غؤة ہٕا رٕ اَہٕں َے کہب  :اے يیوی لٕو ! عٍ عٍ چیئں کٕ رى هللا کی فلائی يیں ّویک لواه
كیزے ہٕ ،يیں اٌ ٍت ٍے ثیياه ہٕں۔يیں َے رٕ پٕهی ٛوػ یکَٕ ہٕ کو اپُب هؿ اً ماد کی ٛوف کونیب ہے عٌ َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ پیلا کیب
ہے ،أه يیں ّوک کوَے ٔانٕں يیں ٍے َہیں ہٕں۔أه (پٓو یہ ہٕا کہ) اٌ کی لٕو َے اٌ ٍے ؽغذ ّؤع کوكی۔ اثواہیى َے (اٌ ٍے) کہب  :کیب رى
يغٓ ٍے هللا کے ثبهے يیں ؽغذ کورے ہٕ عجکہ اً َے يغٓے ہلایذ كے كی ہے ؟ أه عٍ چیئں کٕ رى هللا کے ٍبرٓ ّویک يبَزے ہٕ ،يیں اٌ
ٍے َہیں ڈهرب (کہ ِٔ يغٓے کٕئی َمٖبٌ پہُچب كیں گی) اال یہ کہ يیوا پؤهكگبه (يغٓے) کچٓ (َمٖبٌ پہُچبَب) چبہے (رٕ ِٔ ہو ؽبل يیں پہُچے گب)
يیوے پؤهكگبه کب ػهى ہو چیي کب اؽبٛہ کیے ہٕئے ہے۔ کیب رى پٓو ثٓی کٕئی َٖیؾذ َہیں يبَزے ؟أه عٍ چیئں کٕ رى َے هللا کب ّویک ثُب هکٓب
ہے ،يیں اٌ ٍے کیَے ڈه ٍکزب ہٕں عجکہ رى اٌ چیئں کٕ هللا کب ّویک يبَُے ٍے َہیں ڈهرے عٍ کے ثبهے يیں اً َے رى پو کٕئی كنیم َبىل
َہیں کی ہے ؟ اة اگو رًہبهے پبً کٕئی ػهى ہے رٕ ثزبؤ کہ ہى كٔ فویمٕں يیں ٍے کٌٕ ثےفٕف هہُے کب ىیبكِ يَزؾك ہے ؟(ؽمیمذ رٕ یہ ہے کہ)
عٕ نٕگ ایًبٌ نے آئے ہیں أه اَہٕں َے اپُے ایًبٌ کے ٍبرٓ کَی ظهى کب ّبئجہ ثٓی آَے َہیں كیب ايٍ أه چیٍ رٕ ثٌ اَہی کب ؽك ہے ،أه ٔہی
ہیں عٕ ٕؾیؼ هاٍزے پو پہُچ چکے ہیں۔ ؏

هٍٕل هللا کے اََبٌ کبيم ہَٕے کی كنیم أه لیبيذ کے کچٓ اؽٕال
أه هللا رؼب نی کی للهد کے كالئم

لیکچش۶

ٍٕهح األَؼبو

ﴝﳙ ﴔةﴛ ﲱ ﰙ ﰋإﮉ ؤ ﯺﳈ ﳛ ڕﱊ ﲲ ﯡ ژ ﴈ ﮫﴪﺚ ﰘ ﴆ ڕﱊ ﲧ ﲅﴧ ﭖﴫ ٮ ﴍﮪ ث ﴤﮌﴥ ﺃﮗ چٲ
ﴚﱎؼﴠٷ ﴝﭢﴔ ﰮﺆ ﴝﱵ ﳞ ﲷ ﱨ ٖ ﴝﱑ ظﴢﱄﺚ ﰗ ﲲﺫ ۏ ؠجﮒ ﰦ ﮂﰹﳡﴔﮪ ﴝﮎ ﰬ ڕﵽﺹ﴾ﺏﯲ ﲅﴧ
٘ ډٴ ﴝﰮا ﶖ �ﴥ ﴝﴆ ﰲﱹﺚ ﴝﲅۖ ۡﳬﴔ سﱗﭯﴰ ۡﳬﴔ ٮ ﴝﮒ ﯡ ؼڀ ٱﮟﴔﮫ ﴝﴆ ﲻﻣ ﯿﴥ ﯠ ﲰ ﰴع ﴠ
ﯺﱊ ﴠﰳ ﳎ ﴝﲷ ۠ﭓ ﱠ ﮫﴬ ﴤﴆ ﯺﱊ ﺛڔﱌ ﺺ ﳛ ڕﱊ ﲲﺚ ﴝﳆ ﮴ﴥ ؟ ﲕﴔ ﰦ ﱹؐ ﳂؐ ﴝﲿ طﰓ ڋڄﺆ ﰍﷺ
ﮂﺚ ﱪﳕ ٽﴠﴔ  ؋ﲯﴒ ې ﰯ ڵﳈﴔ ﯠ ﲰ  ﱯ ﴝﰯ ﯧ  ٔﯧﴠﴔﮬ ﴝﲞ ﯚؽ ﮄؚﴥ ﱅ ﰤ ﴤﱊ ﻈﴱ ﴤڏﳾ
ﳞ ﷼ﴠ ﴝا؇ﴫ ﲷإﱄﺆ ﴝﳙ ۆﴥ ﳼ ﻯﴷﱃ ﲅۖ ذې ڃ ﴂ ﮣﳦﺚ ﲞ ﭔ ٓ ﴝ﮴  ﳞ ﰯ ﮵ۖﴔﮭﺟ

أه اٌ (کبفو) نٕگٕں َے عت یہ کہب کہ هللا َے کَی اََبٌ پو کچٓ َبىل َہیں کیب رٕ اَہٕں َے هللا کی ٕؾیؼ لله َہیں پہچبَی۔ (اٌ ٍے) کہٕ کہ ِٔ :
کزبة کٌ َے َبىل کی رٓی عٕ يٍٕی نے کو آئے رٓے ،عٕ نٕگٕں کے نیے هُّٔی أه ہلایذ رٓی ،أه عٌ کٕ رى َے يزفوق کبغنٔں کی ّکم
يیں هکٓب ہٕا ہے۔ عٍ (يیں ٍے کچٓ) کٕ رى ظبہو کورے ہٕ ،أه ثہذ ٍے ؽٖے چٓپبنیزے ہٕ ،أه (عٌ کے مهیؼے) رى کٕ اٌ ثبرٕں کی رؼهیى كی
گئی رٓی عٕ َہ رى عبَزے رٓےَ ،ہ رًہبهے ثبپ كاكا ؟ (اے پیغًجو ! رى فٕك ہی اً ٍٕال کے عٕاة يیں) ارُب کہہ كٔ کہ  ِٔ :کزبة هللا َے َبىل کی
رٓی۔ پٓو اٌ کٕ اٌ کے ؽبل پو چٕٓڑ كٔ کہ یہ اپُی ثےہٕكِ گفزگٕ يیں يْغٕل هِ کو كل نگی کورے هہیں۔أه (اٍی ٛوػ) یہ ثڑی ثوکذ ٔانی کزبة
ہے عٕ ہى َے اربهی ہے ،پچٓهی آًٍبَی ہلایبد کی رٖلیك کوَے ٔانی ہے ،ربکہ رى اً کے مهیؼے ثَزیٕں کے يوکي (یؼُی يکہ) أه اً کے
اهكگوك کے نٕگٕں کٕ فجوكاه کؤ۔ أه عٕ نٕگ آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہیں ِٔ اً پو ثٓی ایًبٌ هکٓزے ہیں ،أه ِٔ اپُی ًَبى کی پٕهی پٕهی
َگہلاّذ کورے ہیں۔أه اً ّقٔ ٍے ثڑا ظبنى کٌٕ ہٕگب عٕ هللا پو عٕٓٹ ثبَلْے ،یبیہ کہے کہ يغٓ پو ٔؽی َبىل کی گئی ہے ،ؽبالَکہ اً پو
کٕئی ٔؽی َبىل َہ کی گئی ہٕ ،أه اٍی ٛوػ ِٔ عٕ یہ کہے کہ يیں ثٓی ٔیَب ہی کالو َبىل کوكٔں گب عیَب هللا َے َبىل کیب ہے ؟ أه اگو رى ِٔ
ٔلذ كیکٕٓ (رٕ ثڑا ہٕنُبک يُظو َظو آئے) عت ظبنى نٕگ يٕد کی ٍقزیٕں يیں گوفزبه ہٕں گے ،أه فوّزے اپُے ہبرٓ پٓیالئے ہٕئے (کہہ هہے
ہٕں گے کہ) اپُی عبَیں َکبنٕ ،آط رًہیں منذ کب ػناة كیب عبئے گب ،اً نیے کہ رى عٕٓٹی ثبریں هللا کے ميے نگبرے رٓے ،أه اً نئے کہ رى اً کی
َْبَیٕں کے فالف رکجوکب هٔیہ افزیبه کورے رٓے۔(پٓو لیبيذ کے كٌ هللا رؼبنی اٌ ٍے کہے گب کہ) رى ہًبهے پبً اٍی ٛوػ رٍ رُہب آگئے ہٕ
عیَے ہى َے رًہیں پہهی ثبه پیلا کیب رٓب ،أه عٕ کچٓ ہى َے رًہیں ثقْب رٓب ِٔ ٍت اپُے پیچٓے چٕٓڑ آئے ہٕ ،أه ہًیں رٕ رًہبهے ِٔ ٍفبهّی
کہیں َظو َہیں آهہے عٍ کے ثبهے يیں رًہبها كػٕی رٓب کہ ِٔ رًہبهے يؼبيالد ٛے کوَے يیں (ہًبهے ٍبرٓ) ّویک ہیں۔ ؽمیمزیہ ہے کہ اٌ کے
ٍبرٓ رًہبهے ٍبهے رؼهمبد ٹٕٹ چکے ہیں أه عٍ (كیٕربؤں) کے ثبهے يیں رًہیں ثڑا ىػى رٓب ِٔ ٍت رى ٍے گى ہٕ کو هِ گئے ہیں۔ ؏

عجبدات
عجذیت

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

كٹ ﳅﮙ ﴠ اﳅ ﲅﴧ ﰦ ﴝﲅۖ ﴂ ﴉ ﲛ ٕﴔﭤﺫ

اے نٕگٕ اپُے اً پؤهكگبه کی ػجبكد کؤ عٌ َے رًہیں أه اٌ نٕگٕں کٕ پیلا کیب عٕ رى ٍے پہهے گيهے ہیں ربکہ رى يزمی ثٍ عبؤ۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﰘ كﱊ ﲦ ﭘﳆ ﳏ ﵑ ﮧ؇ﻜإ ﴝٓ ﱘ ۫ ﱘ ﲱ ﴝﱎ ڿﰨ ٮ ﮠ ﴤﱎ ٍﱙﭥ جطع ﴈ ؙﴠﴒ ﲰﺚ ﯴﴗ ۘﳋ ﴣﳇ ﻐﴠ
صﴙ ﺋﴔﮏ

(يَهًبَٕ ! یہٕك ٔ َٖبهی ٍے) کہہ كٔ کہ  :اے اہم کزبة ! ایک ایَی ثبد کی ٛوف آعبؤ عٕ ہى رى يیں يْزوک ہٕ( ،أه ِٔ یہ) کہ ہى هللا کے ٍٕا
کَی کی ػجبكد َہ کویں ،أه اً کے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہوائیں ،أه هللا کٕ چٕٓڑ کو ہى ایک كٍٔوے کٕ هة َہ ثُبئیں۔ پٓو ثٓی اگو ِٔ يُہ
يٕڑیں رٕ کہہ كٔ  :گٕاِ هہُب کہ ہى يَهًبٌ ہیں۔

ٍٕهح انَُبء

ﳄ ڎ ﵵ ﴗ ﮢﴔ ڂ ﹹ ﴝﱎ ﲿ ﺕۗﴔﺚ ﴝﴆ ڏ ﯧ ﯀ؗڍ ﴝښﲻﮒ ﱠ ﭾﯻ

يَیؼ کجٓی اً ثبد کٕ ػبه َہیں ًٍغٓ ٍکزے کہ ِٔ هللا کے ثُلے ہٕں ،أه َہ يموة فوّزے (اً يیں کٕئی ػبه ًٍغٓزے ہیں) أه عٕ ّقٔ
اپُے پؤهكگبه کی ثُلگی يیں ػبه ًٍغٓے ،أه رکجو کب يظبہوِ کوے رٕ (ِٔ اچٓی ٛوػ ًٍغٓ نے کہ) هللا اٌ ٍت کٕ اپُے پبً عًغ کوے گب۔

ٍٕهح األػواف

ﲞ جﮥ ﭙ ﳏ ﰣﳰ ﰕﱊ ڹﳔ ﴛ ﲱ ﳙ ﲬ ﴈ ﶟ ﮆﺚ ۫ ﭚﯮ ﯜ ۟ ؋ﳕ ﯓﮊ

ہى َے َٕػ کٕ اٌ کی لٕو کے پبً ثٓیغب چُبَچہ اَہٕں َے کہب  :اے يیوی لٕو کے نٕگٕ ! هللا کی ػجبكد کؤ ،اً کے ٍٕا رًہبها کٕئی يؼجٕك َہیں
ہے۔ یمیٍ عبَٕ يغٓے ٍقذ اَلیْہ ہے کہ رى پو ایک ىثوكٍذ كٌ کب ػناة َہ آکٓڑا ہٕ۔

ٍٕهح یٌَٕ

ﰘ كٹ ﳅﮙ ﴗ ﰯ ﰦ ﱻ ﴈ ؕٮﴬ  ﲅۖ ڦﴠﴔ ﴂ ؙﴠﴒ ﲰ ﴝﲮ  ﲱ ﲅﴧ ٚﭝﺊ ﴝﻇؓ ﴗ ﱇﴔ ﴀ ﳃﳡ﮷ﺫ

(اے پیغًجو) اٌ ٍے کہٕ کہ  :اے نٕگٕ اگو رى يیوے كیٍ کے ثبهے يیں کَی ّک يیں يجزال ہٕ رٕ (ٍٍ نٕ کہ) رى هللا کے ٍٕا عٍ عٍ کی ػجبكد
کورے ہٕ يیں اٌ کی ػجبكد َہیں کورب ،ثهکہ يیں اً هللا کی ػجبكد کورب ہٕں عٕ رًہبهی هٔػ لج٘ کورب ہے۔ أه يغٓے یہ ؽکى كیب گیب ہے کہ يیں
يٕيُٕں يیں ّبيم هہٕں۔

ٍٕهح انوػل

ﴝﲅۖ ب ﲧ ﭖﮁﴔ ۑ ڔﱊ ﱤ ﴝﴀ ﱕﰈ ؉ﴆ ُﱚﺚ ﰘ ۓ ﻇؓ ﴗ ڄ ﲱ ﴝﱑ ﱷﰨ ٮﺚ ﱠ ﯩ ﴝﱠ ﶘ؉ﭳ

أه (اے پیغًجو) عٍ نٕگٕں کٕ ہى َے کزبة كی ہے ِٔ ،اً کالو ٍے فُٕ ہٕرے ہیں عٕ رى پو َبىل کیب گیب ہے ،أه اَہی گؤہٕں يیں ِٔ ثٓی ہیں
عٕ اً کی ثؼ٘ ثبرٕں کب يبَُے ٍے اَکبه کورے ہیں۔ کہہ كٔ کہ  :يغٓے رٕ یہ ؽکى كیب گیب ہے کہ يیں هللا کی ػجبكد کؤں ،أه اً کے ٍبرٓ
کَی کٕ فلائی يیں ّویک َہ يبَٕں ،اٍی ثبد کی يیں كػٕد كیزب ہٕں ،أه اٍی (هللا) کی ٛوف يغٓے نٕٹ کو عبَب ہے ،۔

ٍٕهح انؾغو

ﴝڅ اڼ ﭠ قً ﮲ﺟ

أه اپُے پؤهكگبه کی ػجبكد کورے هہٕ ،یہبں رک کہ رى پو ِٔ چیي آعبئے عٌ کب آَب یمیُی ہے۔ ؏

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﴝﮛ اڽ ﱘ ڦﴡ ﱙ مﮅ ﴝسﳊﲃە ﰑؿﺚ ﳞ ٖ ﰨ  ﯿﺖ ﴠ ﵉ ﰙ ﭽﶪ ۠ ﴤﱎ ئﱏ ﴝﰘ ﲩ ﰣﱓ ﰷﳭﭦ

أه رًہبهے پؤهكگبه َے یہ ؽکى كیب ہے کہ اً کے ٍٕا کَی کی ػجبكد َہ کؤ ،أه ٔانلیٍ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ۔ اگو ٔانلیٍ يیں ٍے کٕئی
ایک یب كَٕٔں رًہبهے پبً ثڑْبپے کٕ پہُچ عبئیں رٕ اَہیں اف رک َہ کہٕ ،أه َہ اَہیں عٓڑکٕ۔ ثهکہ اٌ ٍے ػيد کے ٍبرٓ ثبد کیب کؤ۔

طہبست اوس صفبئی

لیکچش ۲

ٍٕهح انًبئلح

كٹ ﲅۖ ﳯ ؠ ﳴ ﳍ ﵀ﴰ ﯳﱯ ﴞﮀﺇ ﴝڋﮟ ﳍ ﶲﳗ ﴝﺃ ڼﴸﴠﻲ ﴝجﶿ ﳍ ﶗﺚ ﴝﴗ ﰯ ﮶ ﯳﱘﴠﺚ ﴝﴗ
ﰯ ﻌﱔ ﴠ ﯡ ﻮ ﴠ ﭖﴫ ﯾ ﳪ ﴇ ﳸﺞ ﴠ ﶵ ﵾﴫ ﰛ ٶﴠ ﳜﴮ ﲑ ط ﲲ ﯳﺃ ﮥﮀﺆ ﴝڋۇ ﳥﺚ ﳙ ژڌ
ﲲ ﴰ ﯜ ﴈ ﭭۯ ﴤﲮ ۑڌ ﵇ﱄ ﴝﴭﱮ ﯜ ﲛ ڡﴠﴔﭕ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! عت رى ًَبى کے نیے اٹٕٓ رٕ اپُے چہوے ،أه کہُیٕں رک اپُے ہبرٓ كْٕ نٕ ،أه اپُے ٍؤں کب يَؼ کؤ ،أه اپُے پبؤں (ثٓی)
ٹقُٕں رک (كْٕ نیب کؤ) أه اگو رى عُبثذ کی ؽبنذ يیں ہٕ رٕ ٍبهے عَى کٕ (غَم کے مهیؼے) فٕة اچٓی ٛوػ پبک کؤ۔ أه اگو رى ثیًبه ہٕ
یب ٍفو پو ہٕ یب رى يیں ٍے کٕئی لٚبئے ؽبعذ کو کے آیب ہٕ یب رى َے ػٕهرٕں ٍے عًَبَی يالپ کیب ہٕ أه رًہیں پبَی َہ يهے رٕ پبک يٹی ٍے
ریًى کؤ أه اپُے چہؤں أه ہبرٕٓں کب اً (يٹی) ٍے يَؼ کونٕ۔ هللا رى پو کٕئی رُگی يَه ٜکوَب َہیں چبہزب ،نیکٍ یہ چبہزب ہے کہ رى کٕ پبک
ٕبف کوے ،أه یہ کہ رى پو اپُی َؼًذ رًبو کوكے ،ربکہ رى ّکو گياه ثُٕ۔

ٍٕهحانًلصو

ﴝآﲨﴶﭓﺗ

أه اپُے کپڑٔں کٕ پبک هکٕٓ

ٍٕهح انزٕثخ

ﱎ ﮕ ﯼ چﺚ ﷇ ﱊ ﯠ ﶃﴥ ﴂ ﴤﱈ ۟ﳕ ﰛ ﴗ ڵﳕ ﯼﺚ ﯼ إﭕﱋ ٿﴔ ﴗ ڀﴠﺚ ﴝﲲ  ٚۖ﮻

(اے پیغًجو) رى اً (َبو َہبك يَغل) يیں کجٓی (ًَبى کے نیے) کٓڑے يذ ہَٕب۔ انجزہ ِٔ يَغل عٌ کی ثُیبك پہهے كٌ ٍے رمٕی پو هکٓی گئی ہے ِٔ
اً ثبد کی ىیبكِ ؽك كاه ہے کہ رى اً يیں کٓڑے ہٕ۔ اً يیں ایَے نٕگ ہیں عٕ پبک ٕبف ہَٕے کٕ پَُل کورے ہیں ،أه هللا پبک ٕبف نٕگٕں
کٕ پَُل کورب ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﯴؠ ﳃ ﵀ﴲ ﯳؤﰸﴛ ﲱ ﭪ ﴤﮮ؛ ﴤﯡ ﯴہﺆ ﯴؠ ﱣؚ ﯵﴊ ﵀ﴲﺆ ﴘ ﵀ﴲ ﰩه ﯠ ﳃﳡ ﵄ﻪﰤ؊﮶

پٓو عت رى ًَبى پٕهی کوچکٕ رٕ هللا کٕ (ہو ؽبنذ يیں) یبك کورے هہٕ ،کٓڑے ثٓی ثیٹٓے ثٓی ،أه نیٹے ہٕئے ثٓی۔ پٓو عت رًہیں (كًٍّ کی
ٛوف ٍے) اًٛیُبٌ ؽبٕم ہٕعبئے رٕ ًَبى لبػلے کے يطبثك پڑْٕ۔ ثیْک ًَبى يَهًبَٕں کے ميے ایک ایَب فویٚہ ہے عٕ ٔلذ کب پبثُل ہے۔ ؏

ٍٕهح انجموح

ﴝﴂ ﯦ ﭰﯢ ﰠﰗ ﴝ﵁ﱄ ﺐ ﶔﳔﺚ ﴝٳ  ﴂ خڻﺚ ﴝﳙ ﲲ ﭗﴫ ﯣ ڰﴔﯤ

أه رى عہبں ٍے ثٓی (ٍفو کے نیے) َکهٕ ،اپُب يُہ (ًَبى کے ٔلذ) يَغل ؽواو کی ٛوف کؤ ،أه یمیُب یہی ثبد ہے عٕ رًہبهے پؤهكگبه کی
ٛوف ٍے آئی ہے أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ هللا اً ٍے ثیقجو َہیں ہے۔

ٍٕهح انؾظ

ﴝؤ ﴆؽ ﰘڎﮋ ﻜﴔ ﵵ ﴗ ﱘ ۢ﴿ ۤ ﮠ ﴤﲻيﺋﻐ ﴝﺩﶄ ﴝﲈ﵈ ﳊؕﭩ

أه یبك کؤ ِٔ ٔلذ عت ہى َے اثواہیى کٕ اً گٓو (یؼُی فبَہ کؼجہ) کی عگہ ثزبكی رٓی۔ (أه یہ ہلایذ كی رٓی کہ) يیوے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ
ٹٓہواَب ،أه يیوے گٓو کٕ اٌ نٕگٕں کے نیے پبک هکُٓب عٕ (یہبں) ٕٛاف کویں ،أه ػجبكد کے نیے کٓڑے ہٕں ،أه هکٕع ٍغلے ثغب الئیں۔

ٍٕهح انجموح

ﴝﺴ سﳞ ﴝ﵀ﴰﺚ ﴝٸ ﷇﴳ ﱘ ﯠ ﶓﭼﺫ

ًوبص

لیکچش ۳

أه ٕجو أه ًَبى ٍے يلك ؽبٕم کؤ ًَبى ثٓبهی ٙؤه يؼهٕو ہٕری ہے يگو اٌ نٕگٕں کٕ َہیں عٕ فْٕع (یؼُی كْیبٌ أه ػبعيی) ٍے
پڑْزے ہیں

ﴘ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﴝﯺﻩ ﵀ﴲ ﴝﴇ ﲉﴽﴲ ﱼ ﰄﮒ  اٿﺆ ﴝﱎ ﮂﯭ ﯚ ﴝﱎ ﮒ ٿﴔﱤ

(ہبں) ِٔ نٕگ عٕ ایًبٌ الئیںَ ،یک ػًم کویںًَ ،بى لبئى کویں أه ىکٕح اكا کویں ِٔ اپُے هة کے پبً اپُے اعو کے يَزؾك ہٕں گےَ ،ہ اَہیں
کٕئی فٕف الؽك ہٕگب َہ کٕئی غى پہُچے گب۔

ٍٕهح انَُبء

ﯴؠ ﳃ ﵀ﴲ ﯳؤﰸﴛ ﲱ ﭪ ﴤﮮ؛ ﴤﯡ ﯴہﺆ ﯴؠ ﱣؚ ﯵﴊ ﵀ﴲﺆ ﴘ ﵀ﴲ ﰩه ﯠ ﳃﳡ ﵄ﻪﰤ؊﮶

پٓو عت رى ًَبى پٕهی کوچکٕ رٕ هللا کٕ (ہو ؽبنذ يیں) یبك کورے هہٕ ،کٓڑے ثٓی ثیٹٓے ثٓی ،أه نیٹے ہٕئے ثٓی۔ پٓو عت رًہیں (كًٍّ کی
ٛوف ٍے) اًٛیُبٌ ؽبٕم ہٕعبئے رٕ ًَبى لبػلے کے يطبثك پڑْٕ۔ ثیْک ًَبى يَهًبَٕں کے ميے ایک ایَب فویٚہ ہے عٕ ٔلذ کب پبثُل ہے۔ ؏

ٍٕهح ْٕك

ﴝ﯂ ﵀ﴲ ٘ﴗ ﱡإ ﴝرﶢ ﴇ ﱦﺚ ﴘ ﴺڵﰏ ﶮؐﺚ آﲤ ؟ﵒﴥ ﶻﴩۖ﯁ﺆ

أه (اے پیغًجو) كٌ کے كَٕٔں ٍؤں پو أه هاد کے کچٓ ؽٖٕں يیں ًَبى لبئى کؤ۔ یمیُب َیکیبں ثوائیٕں کٕ يٹب كیزی ہیں ،یہ ایک َٖیؾذ ہے
اٌ نٕگٕں کے نیے عٕ َٖیؾذ يبَیں۔

ٍٕهح إثواْیى

ﰘ ؕﴦ ﲅۖ ﳮ ﭧ ﵀ﴲ ﴝَ ﳽ اذﳽﻚ ﴤڹۃ ﴈ ﰁ ﴗ لۧ ۟ﳖ ﱘ چ ﯼ ﴝﱎ ﰐﭮ

يیوے عٕ ثُلے ایًبٌ الئے ہیں ،اٌ ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ ًَبى لبئى کویں ،أه ہى َے اٌ کٕ عٕ هىق كیب ہے اً يیں ٍے پّٕیلِ ٕٛه پو ثٓی أه
ػالَیہ ثٓی (َیکی کے کبيٕں يیں) فوچ کویں (أه یہ کبو) اً كٌ کے آَے ٍے پہهے پہهے (کونیں) عٌ يیں َہ کٕئی فویلٔ فؤفذ ہٕگیَ ،ہ
کٕئی كٍٔزی آئے گی۔

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

﯂ ﵀ﴲ ﶀﳈﴽ ﳘ ﳏ ﲴ ﱦ ﴝﰒﴔ ﴫﺚ ﴘ ﰒﴔ ﴫ ﰩﴔ ﻒ؛ﮝ

(اے پیغًجو) ٍٕهط ڈْهُے کے ٔلذ ٍے نے کو هاد کے اَلْیوے رک ًَبى لبئى کؤ۔ أه فغو کے ٔلذ لوآٌ پڑُْے کب اہزًبو کؤ۔ یبك هکٕٓ کہ
فغو کی رالٔد يیں يغًغ ؽبٙو ہٕرب ہے۔

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

ﰋ ﮽ ﳃﳬﴔﭐﺫﲅۖ ﮒ ﰦ ؼڀ ﰄﴔﭑﺫ

اٌ ایًبٌ ٔانٕں َے یمیُب فالػ پبنی ہے۔عٕ اپُی ًَبى يیں كل ٍے عٓکُے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح انؼُكجٕد

ﮤ ﳛ ﴠﰳ ﱤ ﴀ ﲦ ﴝ﯂ ﵀ﴲﺚ ﴘ ﵀ﴲ ؤ ﯦ ﴩ ﴝﺋﺚ ﴝﲵﯵ ﲰ ﵊ﺚ ﴝﲲ ڭ ﳙ ڡﴔﭼ

(اے پیغًجو) عٕ کزبة رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے ثٓیغی گئی ہے اً کی رالٔد کؤ ،أه ًَبى لبئى کؤ۔ ثیْک ًَبى ثےؽیبئی أه ثوے کبيٕں
ٍے هٔکزی ہے۔ أه هللا کب مکو ٍت ٍے ثڑی چیي ہے۔ أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ ،هللا اً ٍت کٕ عبَزب ہے۔

ٍٕهحانًبػٌٕ

اﴷؒ ﲅﴧ ﲸ؍ سﱿەﭐﺚﮃﲤ ﲅﴧ ﮤﲼ ﶃﭑﺫ ﴝﱎ  ٝﯡ ﲸﳔ ﻔﭒﺚ ﰠﮥﺽﭓﺫ ﲅۖ ﮒ ﯧ ؼڀ ﮚﮔﴔﭔﺫ ﲅۖ
ﮒ ۊ؇ﴸﴠﴔﭕﺫ ﴝﮖﴔ ﵞﯩﴔﭖﺟ

کیب رى َے اٍے كیکٓب عٕ عياء ٔ ٍيا کٕ عٓٹالرب ہے ؟ٔہی رٕ ہے عٕ یزیى کٕ كْکے كیزب ہے۔أه يَکیٍ کٕ کٓبَب كیُے کی روغیت َہیں كیزب۔پٓو
ثڑی فواثی ہے اٌ ًَبى پڑُْے ٔانٕں کیغٕ اپُی ًَبى ٍے غفهذ ثورزے ہیں۔عٕ كکٓبٔا کورے ہیں۔أه كٍٔؤں کٕ يؼًٕنی چیي كیُے ٍے ثٓی اَکبه
کورے ہیں۔ ؏

ٍٕهحانكٕصو
ـ ﳡ ﺯڢﭐﺚﴰ ﲊڻ ﴝٗﭑﺚ ﴘ ﮝﮣ ﮓ ﱕبﭒﺟ
(اے پیغًجو) یمیٍ عبَٕ ہى َے رًہیں کٕصو ػطب کوكی ہے۔نہنا رى اپُے پؤهكگبه (کی فُّٕٕكی) کے نیے ًَبى پڑْٕ ،أه لوثبَی کؤ۔یمیٍ عبَٕ
رًہبها كًٍّ ہی ِٔ ہے عٌ کی عڑ کٹی ہٕئی ہے۔ ؏

سوصٍ

لیکچش ۴

ٍٕهح انجموح

كٹ ﲅۖ ﳮ ﯚﳟ ﶤﳗ ﱅ ﯚ ﯠ ﲅۖ ﴂ ﴉ ﲛ ٕﴔﰆﺫمﳝ ﺟﴠؚؑﺚ ﰟ ﰩﴔ ﳩ ﹽې ﴠ ﯡ ﻮﴘﴳ ﴈ مﳕ
ﭰﺚ ﴝﯠ ﲅۖ ٲ ﴄۭ ﲸﳗ ﺱﺚ ﰟ ۤ﮻ ﭝ ﰉ ﭜ ﱸﺚ ﴝﴗ ۛﴍ ﭜ ﲭ ﴗ ﰯ ڮﴔﰇﰾ اﺷﴔ ﲅﴨ ڔﱊ ﯼ
ﲟﴖ ﮌﴥ ﺃﮗ ﴝؤ ﴇ ﱺﴥ ﴝﯺﴒﺆ ﰟ ﱯﺕ ﳍﴤﺚ ﴝﴆ ﰩﴔ ﺨې ﴠ ﯡ ﻮﴘﴳ ﴈ مﳕ ﭰﺚ ژڌ ﲲ ﳂ
ﵮ ﴝﱎ ژڌ ﳂ ﶳﺑ ﴝﵽ ﶲﴲ ﴝﵻﴛ ﲱ ﯡ ﳙ ﱄﮠ ﴝﲛ ڡﴠﴔﰈ
اے ایًبٌ ٔانٕ ! رى پو هٔىے فوٗ کوكیئے گئے ہیں عٌ ٛوػ رى ٍے پہهے نٕگٕں پو فوٗ کئے گئے رٓے ،ربکہ رًہبهے اَله رمٕی پیلا ہٕگُزی
کے چُل كٌ هٔىے هکُٓے ہیں ،پٓو ثٓی اگو رى يیں ٍے کٕئی ّقٔ ثیًبه ہٕ یب ٍفو پو ہٕ رٕ ِٔ كٍٔوے كَٕں يیں ارُی ہی رؼلاك پٕهی کونے۔
أه عٕ نٕگ اً کی ٛبلذ هکٓزے ہٕں ِٔ ایک يَکیٍ کٕ کٓبَب کٓال کو (هٔىے کب) فلیہ اكا کوكیں اً کے ػالِٔ اگو کٕئی ّقٔ اپُی فّٕی
ٍے کٕئی َیکی کوے رٕ یہ اً کے ؽك يیں ثہزو ہے ،أه اگو رى کٕ ًٍغٓ ہٕ رٕ هٔىے هکُٓے يیں رًہبهے نیے ىیبكِ ثہزوی ہےهيٚبٌ کب يہیُہ
ِٔ ہے عٌ يیں لوآٌ َبىل کیب گیب عٕ نٕگٕں کے نئے ٍواپب ہلایذ ،أه ایَی هٍّٔ َْبَیٕں کب ؽبيم ہے عٕ ٕؾیؼ هاٍزہ كکٓبری أه ؽك ٔ ثبٛم
کے كهيیبٌ كٔ ٹٕک فیٖهہ کوكیزی ہیں ،نہنا رى يیں ٍے عٕ ّقٔ ثٓی یہ يہیُہ پبئے ِٔ اً يیں ٙؤه هٔىِ هکٓے ،أه اگو کٕئی ّقٔ ثیًبه
ہٕ یب ٍفو پو ہٕ رٕ ِٔ كٍٔوے كَٕں يیں ارُی ہی رؼلاك پٕهی کونے ،هللا رًہبهے ٍبرٓ آٍبَی کب يؼبيهہ کوَب چبہزب ہے أه رًہبهے نئے يْکم پیلا
کوَب َہیں چبہزب ،ربکہ (رى هٔىٔں کی) گُزی پٕهی کونٕ ،أه هللا َے رًہیں عٕ هاِ كکٓبئی اً پو هللا کی رکجیو کہٕ أه ربکہ رى ّکو گياه ثُٕ۔

ٍٕهح انَُبء

ﴝﳙ ﰩﴔ ﶾﻆ ﴗ ۮ ﴎﺭ ﱘ ﯔﺆ ﴝﴆ ﭞ ﴎﺭﯔﲓۍ اﭯ ﴐ﷾ ﴤۭؕ ﺇ ﳐ ﺋ ﱙ ﴗ گﰤﺚ ﯴﴗ ﰩﴔ ﴂ ﰣﳕ ﺚ
ﲭ ﴝﮓ ﴎﻥﲓۍ اﭯ ﴐ﷾ﺚ ﴝﴗ ﰩﴔ ﴂ ﰣﶕ ٓ ﴝّ ﺳﳴﲶۭ ﺇ ﳐ ﱌ ﴝ۩ۍ اﭯ ﴐ﷾ﺆ ﰟ ﲸ ٺﮗﳗ ﰠە
ﷇۏﺑ ۙﴕ ﴇ ﲰﺚ ﴝﰩﴔ ﲲ ﳠﰝﮫ

کَی يَهًبٌ کب یہ کبو َہیں ہے کہ ِٔ کَی كٍوے يَهًبٌ کٕ لزم کوے ،اال یہ کہ غهطی ٍے ایَب ہٕعبئے۔ أه عٕ ّقٔ کَی يَهًبٌ کٕ غهطی
ٍے لزم کو ثیٹٓے رٕ اً پو فوٗ ہے کہ ِٔ ایک يَهًبٌ غالو آىاك کوے أه كیذ (یؼُی فٌٕ ثہب) يمزٕل کے ٔاهصٕں کٕ پہُچبئے ،اال یہ کہ ِٔ
يؼبف کوكیں۔ أه اگو يمزٕل کَی ایَی لٕو ٍے رؼهك هکٓزب ہٕ عٕ رًہبهی كًٍّ ہے ،يگو ِٔ فٕك يَهًبٌ ہٕ رٕ ثٌ ایک يَهًبٌ غالو کٕ آىاك کوَب
فوٗ ہے( ،فٌٕ ثہب كیُب ٔاعت َہیں) ۔ أه اگو يمزٕل اٌ نٕگٕں يیں ٍے ہٕ عٕ (يَهًبٌ َہیں ،يگو) اٌ کے أه رًہبهے كهيیبٌ کٕئی يؼبہلِ ہے
رٕ ثٓی یہ فوٗ ہے کہ فٕں ثہب اً کے ٔاهصٕں رک پہُچبیب عبئے ،أه ایک يَهًبٌ غالو کٕ آىاك کیب عبئے۔ ہبں اگو کَی کے پبً غالو َہ ہٕ رٕ
اً پو فوٗ ہے کہ كٔ يہیُے رک يَهَم هٔىے هکٓے۔ یہ رٕثہ کب ٛویمہ ہے عٕ هللا َے يموه کیب ہے ،أه هللا ػهیى ٔ ؽکیى ہے۔

صکوح – صذقبت
ىکٕح

لیکچش ۵

ٍٕهح انزٕثخ

كٹ ﲅۖ ﳯ ﴘ ﰮ ﴇ ﱕ﮴إ ﴝﲈﹺﴒ ﰢﱁﴔ ﴏﱊ ﳅﮗ سﱝﲺ ﴝۮﴠﴔ ﯧ ﮟ ﲰﺚ ﴝﲅۖ ﮛﴠﴔ ﶦﰻ ﴝﶭ ﴝﱎ
َٷ ﰦ ﮟ ﲰﺫ ﴀﮒ ﭟ ؊ﶆﭱﺫ
ے ﳠﳁﵘ؇ﴩ ﴝﵺ ﴝﴚ ﯘ ﴝﷱﶱ ﰝپ ﴝﰥ ﲆﯺ ؉ﴝﶜﳫ ﴝﰦ ﮟ ﲰ ﴝ﮹ ﲌﺚ ﰎﰪ ﴇ ﲰﺚ ﴝﲲ ﯝ
ﭸﮋ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! (یہٕكی) اؽجبه أه (ػیَبئی) هاہجٕں يیں ٍے ثہذ ٍے ایَے ہیں کہ نٕگٕں کب يبل َبؽك ٛویمے ٍے کٓبرے ہیں ،أه كٍٔؤں کٕ
هللا کے هاٍزے ٍے هٔکزے ہیں۔ أه عٕ نٕگ ٍَٕے چبَلی کٕ عًغ کو کو کے هکٓزے ہیں ،أه اً کٕ هللا کے هاٍزے يیں فوچ َہیں کورے ،اٌ
کٕ ایک كهكَبک ػناة کی فّٕقجوی ٍُب كٔ ۔
ٕللبد رٕ كهإم ؽك ہے فمیؤں کب ،يَکیُٕں کب أه اٌ اہهکبهٔں کب عٕ ٕللبد کی ٕٕٔنی پو يموه ہٕرے ہیں۔ أه اٌ کب عٍ کی كنلاهی
يمٖٕك ہے۔ َیي اَہیں غاليٕں کٕ آىاك کوَے يیں أه لوٗ كاهٔں کے لوٙے اكا کوَے يیں أه هللا کے هاٍزے يیں أه يَبفؤں کی يلك يیں
فوچ کیب عبئے۔ یہ ایک فویٚہ ہے هللا کی ٛوف ٍے أه هللا ػهى کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﴝﳃﳬﴔ ﴝﳃﶞ ګ ﴠﱛﴭ ڪﺭ قﳳﴠﴔ سﺓﴠﯪ ﴝٝﴔ ﯦ ﺋ ﴝﭹﴔ ﵀ﴲ ﴝۡۛﴔ ﲉﴽﴲ ﴝۙﴔ ﲱ ﴝاﮨﱵﺚ ﴛﳒ
ﰯﰂ ﲲﺚ ﴘ ﲱ ڛ ﭸﮖ

أه يٕيٍ يوك أه يٕيٍ ػٕهریں آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے يلكگبه ہیں۔ ِٔ َیکی کی رهمیٍ کورے ہیں أه ثوائی ٍے هٔکزے ہیں ،أه ًَبى لبئى
کورے ہیں أه ىکٕح اكا کورے ہیں ،أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کورے ہیں۔ یہ ایَے نٕگ ہیں عٍ کٕ هللا اپُی هؽًذ ٍے َٕاىے گب۔
یمیُب هللا الزلاه کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔

ٍٕهح انجموح

ﴝﴊ ﵀ﴲ ﴝۚ ﲉﴽﴲﺚ ﴝﳙ ﲆﴍ ﱍڴ ﴈ ﯭٶﴠﮅ  ﲰﺚ ﴘ ﲱ ې ڰﴔ ڣ﮽

أه ًَبى لبئى کؤ أه ىکٕح اكا کؤ ،أه (یبك هکٕٓ کہ) عٕ ثٓالئی کب ػًم ثٓی رى فٕك اپُے فبئلے کے نیے آگے ثٓیظ كٔ گے اً کٕ هللا کے پبً
پبؤ گے ثیْک عٕ ػًم ثٓی رى کورے ہٕ هللا اٍے كیکٓ هہب ہے۔

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ً ﮱﳮ سﺁ ﴝﱕآﴥﺫ ﰩﲅﴧ ڙ ﳙﱵ إﻝﴫ ﳅﮗ ﴝﱎ ۡﴁ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺚ ﴯﵥﱻﴓ ﯗ ڑ،
ﯵﮯﭶ ﴝﮪﳿ﴿ﱽﺚ ﱎ ﭻةﴠﴔ ﯡ ﮫ ﴪ ﳾ ﵖﺚ ﴝﲲ ﱎ ٺﴥ ﲡﳕ ﲨۖﱗ

اے ایًبٌ ٔانٕ اپُے ٕللبد کٕ اؽَبٌ عزال کو أه رکهیف پہُچب کو اً ّقٔ کی ٛوػ ٙبئغ يذ کؤ عٕ اپُب يبل نٕگٕں کٕ كکٓبَے کے نیے
فوچ کورب ہے أه هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ َہیں هکٓزب۔ چُبَچہ اً کی يضبل ایَی ہے عیَے ایک چکُی چٹبٌ پو يٹی عًی ہٕ ،پٓو اً پو ىٔه
کی ثبهُ پڑے أه اً (يٹی کٕ ثہب کو چٹبٌ) کٕ (كٔثبهِ) چکُی ثُب چٕٓڑے۔ ایَے نٕگٕں َے عٕ کًبئی کی ہٕری ہے ِٔ مها ثٓی اٌ کے ہبرٓ َہیں
نگزی ،أه هللا (ایَے) کبفؤں کٕ ہلایذ رک َہیں پہُچبرب۔

صذقبت
ٍٕهحانًُبفمٌٕ

ﴝﮈ ﳽ اذﴃ ﴈ ﰁ ﴗ لۧ ﯽﱃ ﳂؓ ﴁﱊ ا؎ ﳆﱑ ﵤ٘ ﳐ ﭹ ﰐ؏ﺫ ﯵﲐﯱ ﴝﵧ ﴇ ﲓﭙ

أه ہى َے رًہیں عٕ هىق كیب ہے اً يیں ٍے (هللا کے ؽکى کے يطبثك) فوچ کونٕ ،لجم اً کے کہ رى يیں ٍے کَی کے پبً يٕد آعبئے رٕ ِٔ
یہ کہے کہ  :اے يیوے پؤهكگبه ! رٕ َے يغٓے رٕٓڑی كیو کے نیے أه يہهذ کیٕں َہ كے كی کہ يیں فٕة ٕللہ کورب ،أه َیک نٕگٕں يیں
ّبيم ہٕعبرب۔

ٍٕهح انجموح

ﺻ ﲅۖ َﴔ ﴏﱼ ﰦ ﮟ ﲰ ﵥﴷ ؒﱟﺞﮩ ﰦ ﰽ ﰪﺆﻔﴷﺚ ﴝﲲ ە ﳀ ڟﴭﺚ ﴝﲲ ﴝﻥ ﯝﱔ

عٕ نٕگ هللا کے هاٍزے يیں اپُے يبل فوچ کورے ہیں اٌ کی يضبل ایَی ہے عیَے ایک كاَہ ٍبد ثبنیں اگبئے (أه) ہو ثبنی يیں ٍٕ كاَے ہٕں أه
هللا عٌ کے نیے چبہزب ہے (صٕاة يیں) کئی گُب اٙبفہ کوكیزب ہے ،هللا ثہذ ٍٔؼذ ٔاال (أه) ثڑے ػهى ٔاال ہے۔

ﲅۖ َﴔ ﴏﱼ سﱦ ﴝﱡإ ﻚ ﴤڹۃ﮿ ﰄﮒ  اٿﺆ ﴝﱎ ﮂﯭ ﯚ ﴝﱎ ﮒ ٿﴔﱡﺓ

عٕ نٕگ اپُے يبل كٌ هاد فبيّٕی ٍے ثٓی أه ػالَیہ ثٓی فوچ کورے ہیں ِٔ اپُے پؤهكگبه کے پبً اپُب صٕاة پبئیں گے ،أه َہ اَہیں کٕئی
فٕف الؽك ہٕگبَ ،ہ کٕئی غى پہُچے گب۔

ٍٕهحانًُبفمٌٕ

ﴝﮈ ﳽ اذﴃ ﴈ ﰁ ﴗ لۧ ﯽﱃ ﳂؓ ﴁﱊ ا؎ ﳆﱑ ﵤ٘ ﳐ ﭹ ﰐ؏ﺫ ﯵﲐﯱ ﴝﵧ ﴇ ﲓﭙ

أه ہى َے رًہیں عٕ هىق كیب ہے اً يیں ٍے (هللا کے ؽکى کے يطبثك) فوچ کونٕ ،لجم اً کے کہ رى يیں ٍے کَی کے پبً يٕد آعبئے رٕ ِٔ
یہ کہے کہ  :اے يیوے پؤهكگبه ! رٕ َے يغٓے رٕٓڑی كیو کے نیے أه يہهذ کیٕں َہ كے كی کہ يیں فٕة ٕللہ کورب ،أه َیک نٕگٕں يیں
ّبيم ہٕعبرب۔

اخالقیبت
اخالق حغٌہ کے فوائذ و فضبئل

لیکچش ۱

ٍٕهح انؾغو

ﱎ ﮦﴘ ﲞ ﳏ ﳙ ﶳ ٯ زﴝﭗ ﳨ ﴝﱎ ٻﴗ ﯚ ﴝﶓ ﴟﶘ ﺁﳡﮧ

أه رى اٌ چیئں کی ٛوف ہوگي آَکٓ اٹٓب کو ثٓی َہ كیکٕٓ عٕ ہى َے اٌ (کبفؤں) يیں ٍے يقزهف نٕگٕں کٕ ييے اڑاَے کے نیے كے هکٓی
ہیں ،أه َہ اٌ نٕگٕں پو اپُب كل کڑْبؤ ،أه عٕ نٕگ ایًبٌ نے آئے ہیں ،اٌ کے نیے اپُی ّفمذ کب ثبىٔ پٓیال كٔ۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴝﮚإﳭ ﳏ ﻕﴱ ﴈ خۂ ﴝﴵ ﳔﱁ ﲐؓ ﴝﱕجﮮﺫ ﳎؔ ﹾﯔﺫ ﲅۖ َﴔ ﰥ ﵯ؇ﴩ ﴝﳣ؇ﴩ ﴝﶕﱤ ﶁ ﴝﶾﴋ ﯦ
ﳅﮗﺚ ﴝﲲ  ٚﲼﯕﺆ

اور اپيے رة کی طرف شے هغفرت اور وِ جٌت حبصل کرىے کے لیے ایک دوضرے شے ةڑْ کر تیسی دکْاؤ جص کی چوڑائی اتٌی
ہے کِ اش هیں توبم آضوبى اور زهیي ضوب جبئیں۔ وِ اى پرِیسگبروں کے لیے تیبر کی گئی ہے۔
جو خوشحبلی هیں ةْی اور ثذحبلی هیں ةْی (اللِ کے لیے) هبل خرچ کرتے ِیں ،اور جو غصے کو پی جبىے اور لوگوں کو هعبف
کردیيے کے عبدی ِیں۔ اللِ ایصے ًیک لوگوں شے هحجت کرتب ہے۔

ٍٕهح انفولبٌ

ﴝ﯀ؙ ﲇﰬ ﲅۖ ﳸﴔ ﯠ ﱕجﮬ ﰂؿ ﴤؠ ﭚﰍ ﳐﴔ ﯺﳈ ﲋﮎ

اور رحوي کے ثٌذے وِ ِیں جو زهیي پر عبجسی شے چلتے ِیں اور جت جبِل لوگ اى شے (جبِالىِ) خطبة کرتے ِیں تو وِ ضالهتی
کی ثبت کِتے ِیں۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﴝﲅۖ ّﴔ ﲷ ﱔﮭ ﴝﴹﵨ ﴝؠ ﳙ ﰽ ﮒ ﭩﴠﴔﭴﺆ

اور جو ةڑے ةڑے گٌبِوں اور ةےحیبئی کے کبهوں شے پرِیس کرتے ِیں اور جت اى کو غصِ آتب ہے تو وِ درگسر شے کبم لیتے
ِیں۔

ﴝﮟﴢ ﰜ ﻀ ﵰﺆ ﰟ ڴ ﴝﲧ ﯵﰄﮆ ﯠ ﲰﺚ ٳ ﱎ  ٚﲔﭷ

اور کطی ثرائی کب ثذلِ اضی جیطی ثرائی ہے۔ پْر ةْی جو کوئی هعبف کردے ،اور اصالح شے کبم لے تو اش کب ثواة اللِ ىے رمے لیب
ہے۔ یقیٌب وِ ظبلووں کو پطٌذ ىِیں کرتب۔

ﴝﶃ ﰋ ﴝﰟ ﴘ آﲤ ﵑ ڞﳔ ﱖﴍإﭺﺟ

اور یِ حقیقت ہے کِ جو کوئی صجر شے کبم لے ،اور درگسر کر جبئے تو یِ ةڑی ِهت کی ثبت ہے۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴛﳒ ﭪ؇ﴢﮒ ﻖﴳ ﴈ خٿ ﴝﯤ ٝﴧ ﴂ  ٛﱕٻ ﭺۖ ﯽﺚ ﴝﭰ ﰄ ﴚﯗﺚ

یِ ِیں وِ لوگ جي کب صلِ اى کے پروردگبر کی طرف شے هغفرت ہے ،اور وِ ثبغبت ِیں جي کے ًیچے دریب ةِتے ِوں گے ،جي
هیں اىِیي دائوی زًذگی حبصل ِوگی ،کتٌب ةِتریي ثذلِ ہے جو کبم کرىے والوں کو هلٌب ہے۔

ٍٕهح األػواف

ﮪ ﶵ ﴝﻉ سﴊﯪ ﴝﳕﲖ ﯦ ﲂﰖ

(اے پیغوجر) درگسر کب رویِ اپٌبؤ ،اور (لوگوں کو) ًیکی کب حکن دو  ،اور جبِلوں کی طرف دْیبى ىِ دو۔

ٍٕهح انمهى

ﴝڿ ﴕ ﯴ ﯓﭓ

اور یقیٌب تن اخالق کے اعلی درجے پر ِو۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴝﲳ ﳙ ﰥ ﲐؐ ﴝﳙ ﰥ ﱕجﮬﺚ ﴝﳍ ﲰ ڒﰕ ﱖﴍة﮼ﺟ

آضوبى اور زهیي هیں جو کچْ ہے ،اللِ ِی کب ہے اور اضی کی طرف توبم هعبهالت لوٹائے جبئیں گے۔

اوالد کی تشثیت و اصالح
لقوبى حکین کی اپٌے ثیٹے کو ًصیحتیں قشآى کی صثبًی
جضشت
ِ

لیکچش ۲

ٍٕهح نمًبٌ

ﴝؤ ﯺﱊ ﴃ ﴵ؞ ﴝﮓ ۇ ً ﱎ ۢ﴿ سﲰﺛ ﴘ ﳠﰨ ﳫ ﯔﭜ ﴝﴝء ﱔڝﴔ ﯀ﲃٴﺆ ﮼ ﷶ ﴝ﮿ ﯡ ﴝ ﴤﱫ ﰦ ﮽ﷅ
ﴒ ﯭ ﳌ ﴝﺡﲃﲰﺚ ﳎ ﲾﭝ ﴝﴗ ﭕﱄﰨ ﯢ ﴗ ۢﰨ ۤ ﳙ ﱣ ﲥ ٮ ﳢﺫ ﰙ ڶ ﴝﮯﮈ ﰥ ﲁَ ﺠﴠﯹﺑ ﴤڈ ﺤ ﴆ
ؽ ؋ﳎﺆ ۏ ﳎ ﳲﰖ ﯶ ٞې ﰯ ڰﴔﭞ ً ٵ ﴗ ﮐ ﶵﱊ ﴷ ﴈ ﵟؗﱉ ﱏ ﰦ ﯾﴱ ﴠ ﰥ ﲐؐ ﴠ ﰥ ﱕجﮬ قؐ ٶ ﲲﺚ
ﴘ ﲱ ﳲ ﯨﭟ ً ﯂ ﵀ﴲ ﴝﻉ سﺓﴠﯪ ﴝٮ ﯦ ﺋ ﴝﲜ ﯡ ﳛ ﮯﲨﺚ ﴘ آﲤ ﴂ ڞﳔ ﱖﴍإﭠﺆ ﴝﱎ ګ ﮕﰨ ﲶﮗ ﴝﱎ
ﮪ ﰥ ﱕجﮬ ﳱﭙﺚ ﴘ ﲱ ﱎ  ٚﰾ ﱉ ﭹئﭡﺆ ﴝﱩ ﰦ ﵓ ﴝﰧ ﴂ لﲪﺚ ﴘ ۮ ﱕهؐ ﳦؓ ﳔﭢﺟ

اور وِ وقت یبد کرو جت لقوبى ىے اپيے ثیٹے کو ًصیحت کرتے ِوئے کِا تْا کِ  :هیرے ثیٹے ! اللِ کے ضبتْ شرک ىِ کرًب،
یقیي جبًو شرک ةڑا ةْاری ظلن ہے ،اور ِم ىے اًطبى کو اپيے والذیي کے ثبرے هیں یِ تبکیذ کی ہے۔ (کیوًکِ) اش کی هبں ىے
اشے کوسوری پر کوسوری ثرداشت کر کے پیٹ هیں رکْا ،اور دو ضبل هیں اش کب دودْ چْوٹتب ہے۔ کِ تن هیرا شکر ادا کرو ،اور
اپيے هبں ثبپ کب هیرے پبش ِی (تنِیں) لوٹ کر آًب ہے۔ اور اگر وِ تن پر یِ زور ڈالیں کِ تن هیرے ضبتْ کطی کو (خذائی هیں) شریک
قرار دو جص کی تنِارے پبش کوئی دلیل ىِیں تو اى کی ثبت هت هبًو ،اور دًیب هیں اى کے ضبتْ ةْالئی شے رِو ،اور ایصے شخص
کب راضتِ اپٌبؤ جص ىے هجْ شے لو لگب رکْی ِو۔ پْر تن ضت کو هیرے پبش لوٹ کر آًب ہے ،اش وقت هیں تنِیں ثتبؤں گب کِ تن کیب
کرتے رہے ِو۔ (لقوبى ىے یِ ةْی کِا) ثیٹا ! اگر کوئی چیس رائی کے داىے کے ثراثر ةْی ِو ،اور وِ کطی چٹاى هیں ِو ،یب
آضوبًوں هیں یب زهیي هیں ،تت ةْی اللِ اشے حبضر کردے گب۔ یقیي جبًو اللِ ةڑا ثبریک ثیں ،ةِت ثبخجر ہے۔ ثیٹا ! ًوبز قبئن
کرو ،اور لوگوں کو ًیکی کی تلقیي کرو ،اور ثرائی شے روکو ،اور تنِیں جو تکلیف پیش آئے ،اش پر صجر کرو۔ ثیشک یِ ةڑی ِهت
کب کبم ہے۔ اور لوگوں کے ضبهيے (غرور شے) اپيے گبل هت پْالؤ ،اور زهیي پر اتراتے ِوئے هت چلو۔ یقیي جبًو اللِ کطی اتراىے
والے شیخی ثبز کو پطٌذ ىِیں کرتب۔ اور اپٌی چبل هیں اعتذال اختیبر کرو اور اپٌی آواز آِضتِ رکْو ثیشک ضت شے ثری آواز گذْوں
کی آواز ہے۔

هعبهالت
والذیي کے حقوق

لیکچش ۱

ٍٕهح انَُبء

ﴝﴛ ﲱ ﴝﱎ ۢﱇ ٮ ﮠ ﴤسﳊﲃە ﰑؿ ﴤﮜﴥ ﲟۥ ﴝﵸ ﴛﵺ ﴝﶎإ ؟ﴥ ﲟۥ ﴝﶎإ ﵟ ﴝﳛﮰ سﵞ ﴝ﮹ ﲌﺫ ﴝﳙ
ﻠ ۔ﮞﺚ ﴘ ﲱ ﱎ  ٚﴆ ﰩﴔ ﱓ ﭹاﭳﺫ

أه هللا کی ػجبكد کؤ ،أه اً کے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہواؤ ،أه ٔانلیٍ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤَ ،یي هّزہ كاهٔں ،یزیًٕں ،يَکیُٕں،
لویت ٔانے پڑٍٔی ،كٔه ٔانے پڑٍٔیٍ ،برٓ ثیٹٓے (یب ٍبرٓ کٓڑے) ہٕئے ّقٔ أه هاِ گیو کے ٍبرٓ أه اپُے غالو ثبَلیٕں کے ٍبرٓ ثٓی (اچٓب
ثوربؤ هکٕٓ) ثیْک هللا کَی ارواَے ٔانے ّیقی ثبى کٕ پَُل َہیں کورب۔

ٍٕهح األَؼبو

ﰘ ﭘﳆ ﮤ ﳙ ﰆﳕ اۃ ﯜ ﱘ ۢﱇ ٮ ﮠ ﴤسﳊﲃە ﰑؿﺆ ﴝﱎ ﱿ ﴠﱎؗﱄ ﴈ ﷰﯰﺚ  ٟ﮺ر﮵ ﴝمﮒﺆ ﴝﱎ ﭼ﯁ ﴹﵨ ﳙ
ٔ ﳦ ﴝﳙ ۋﺆ ﴝﱎ ﱾ ﶂ ﱫ ﰆﳕ ﲲ ﱘ سﱯﺚ آﲪ ﴝﰳ ٮ ﲛ ڬﴔﯦ

(اٌ ٍے) کہٕ کہ  :آؤ ،يیں رًہیں پڑْ کو ٍُبؤں کہ رًہبهے پؤهكگبه َے (كهؽمیمذ) رى پو کََٕی ثبریں ؽواو کی ہیں۔ ِٔ یہ ہیں کہ اً کے ٍبرٓ
کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہواؤ ،أه يبں ثبپ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ ،أه غوثذ کی ٔعہ ٍے اپُے ثچٕں کٕ لزم َہ کؤ۔ ہى رًہیں ثٓی هىق كیں گے
أه اٌ کٕ ثٓی۔ أه ثےؽیبئی کے کبيٕں کے پبً ثٓی َہ پٓٹکٕ ،چبہے ِٔ ثےؽیبئی کٓهی ہٕئی ہٕ یب چٓپی ہٕئی ،أه عٌ عبٌ کٕ هللا َے ؽويذ
ػطب کی ہے اٍے کَی ثوؽك ٔعہ کے ثغیو لزم َہ کؤ۔ نٕگٕ ! یہ ہیں ِٔ ثبریں عٍ کی هللا َے ربکیل کی ہے ربکہ رًہیں کچٓ ًٍغٓ آئے۔

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﴝﮛ اڽ ﱘ ڦﴡ ﱙ مﮅ ﴝسﳊﲃە ﰑؿﺚ ﳞ ٖ ﰨ  ﯿﺖ ﴠ ﵉ ﰙ ﭽﶪ ۠ ﴤﱎ ئﱏ ﴝﰘ ﲩ ﰣﱓ ﰷﳭﭦ

أه رًہبهے پؤهكگبه َے یہ ؽکى كیب ہے کہ اً کے ٍٕا کَی کی ػجبكد َہ کؤ ،أه ٔانلیٍ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ۔ اگو ٔانلیٍ يیں ٍے کٕئی
ایکیب كَٕٔں رًہبهے پبً ثڑْبپے کٕ پہُچ عبئیں رٕ اَہیں اف رک َہ کہٕ ،أه َہ اَہیں عٓڑکٕ۔ ثهکہ اٌ ٍے ػيد کے ٍبرٓ ثبد کیب کؤ۔

ٍٕهح نمًبٌ

ﴝﴝء ﱔڝﴔ ﯀ﲃٴﺆ ﮼ ﷶ ﴝ﮿ ﯡ ﴝ ﴤﱫ ﰦ ﮽ﷅ ﴒ ﯭ ﳌ ﴝﺡﲃﲰﺚ ﳎ ﲾﭝ
ﴝﴗ ﭕﱄﰨ ﯢ ﴗ ۢﰨ ۤ ﳙ ﱣ ﲥ ٮ ﳢﺫ ﰙ ڶ ﴝﮯﮈ ﰥ ﲁَ ﺠﴠﯹﺑ ﴤڈﺤ ﴆ ؽ ؋ﳎﺆ ۏ ﳎ ﳲﰖ ﯶ ٞې
ﰯ ڰﴔﭞ

أه ہى َے اََبٌ کٕ اپُے ٔانلیٍ کے ثبهے يیں یہ ربکیل کی ہے۔ (کیَٕکہ) اً کی يبں َے اٍے کًئهی پو کًئهی ثوكاّذ کو کے پیٹ يیں
هکٓب ،أه كٔ ٍبل يیں اً کب كٔكْ چٕٓٹزب ہے۔ کہ رى يیوا ّکو اكا کؤ ،أه اپُے يبں ثبپ کب يیوے پبً ہی (رًہیں) نٕٹ کو آَب ہے۔
أه اگو ِٔ رى پو یہ ىٔه ڈانیں کہ رى يیوے ٍبرٓ کَی کٕ (فلائی يیں) ّویک لواه كٔ عٌ کی رًہبهے پبً کٕئی كنیم َہیں رٕ اٌ کی ثبد يذ يبَٕ،
أه كَیب يیں اٌ کے ٍبرٓ ثٓالئی ٍے هہٕ ،أه ایَے ّقٔ کب هاٍزہ اپُبؤ عٌ َے يغٓ ٍے نٕ نگب هکٓی ہٕ۔ پٓو رى ٍت کٕ يیوے پبً نٕٹ کو
آَب ہے ،اً ٔلذ يیں رًہیں ثزبؤں گب کہ رى کیب کورے هہے ہٕ۔

سشتہ داسوں کے حقوق
ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﴝ ؐؠ ﲟۥ ﶒ ﴝﵹ ﴝ﮺ ﲌ ﴝﱎ حج ثێﭩ

أه هّزہ كاه کٕ اً کب ؽك كٔ  ،أه يَکیٍ أه يَبفو کٕ (اٌ کب ؽك) أه اپُے يبل کٕ ثےہٕكِ کبيٕں يیں َہ اڑاؤ

لیکچش ۲

ٍٕهح انُؾم

ﴘ ﲱ قﳳ سﴇﱈ ﴝﱔﰑﴒ ﴝبﻘ ؟ﴥ ﲟۥ ﴝت ﯦ ﴩ ﴝﺋ ﴝﶊﺆ ﱛ ﲛ ګﰻﴠﴔﮩ

ثیْک هللا اَٖبف کب ،اؽَبٌ کب ،أه هّزہ كاهٔں کٕ (اٌ کے ؽمٕق) كیُے کب ؽکى كیزب ہے ،أه ثےؽیبئی ،ثلی أه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہیں
َٖیؾذ کورب ہے ربکہ رى َٖیؾذ لجٕل کؤ۔

ٍٕهح انزؾویى

كٹ ﲅۖ ﳮ ﲬ ﮂ ﴝﯢ ؽث ﴤﰤؙﮊ ﳅﮙ ﴝﱿاﴴ ﯘ ﻺﳨﰙﻖؘ ﱘ ۨﴔ ﲱ ﳛ ﳱﮒ ﴝﮆﴔ ﳙ ۡﹺﴠﴔﭕ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! اپُے آپ کٕ أه اپُے گٓو ٔانٕں کٕ اً آگ ٍے ثچبؤ عٌ کب ایُلٍْ اََبٌ أه پزٓو ہٕں گے اً پو ٍقذ کڑے يياط کے فوّزے
يموه ہیں عٕ هللا کے کَی ؽکى يیں اً کی َبفويبَی َہیں کورے ،أه ٔہی کورے ہیں عٌ کب اَہیں ؽکى كیب عبرب ہے۔

عبم هغلوبًوں کے حقوق
ٍٕهح انُٕه

ﴝﱎ ق﮷ ﴛﳇ � ﳩ ﴝﺄ ﴗ ۣﮋ ﴛﺥ ﲟۥ ﴝﹲ ﴝﵲۖ ﰦ ﮟ ﲰﺖ ﴝﶸ ﴝﶲﺚ ﱎ ٵﴔ ﴗ ﱝ ﲲ ﲬﺚ ﴝﲲ ﯕب
خﭞﭥ

أه رى يیں ٍے عٕ نٕگ اہم فیو ہیں أه يبنی ٍٔؼذ هکٓزے ہیں ِٔ ،ایَی لَى َہ کٓبئیں کہ ِٔ هّزہ كاهٔں ،يَکیُٕں أه هللا کے هاٍزے يیں
ہغود کوَے ٔانٕں کٕ کچٓ َہیں كیں گے ،أه اَہیں چبہیے کہ يؼبفی أه كهگيه ٍے کبو نیں۔ کیب رًہیُیہ پَُل َہیں ہے کہ هللا رًہبهی فطبئیں ثقِ
كے ؟ أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انؾْو

ﳛ ۤﴫ ﲲ ﯡ اﮨﶝ ﴂ ﱉ �ﴥ ﯀ ﴝﵒﮨﱈ ﴝﲲﴥ ﲟۥ ﴝﵸ ﴝﵺ ﴝ﮹ ﲌﺫ ﰓ ﱎ ۊﴔ ؙﴠﻥ ٘ ﱕٹﴩ ﳩﺚ ﴝﳛ ػ
ﲇﮨﱌ ﭲﴠﮅﺠ ﴝﳛ ٻ ﯂ ﯳئﺆ ﴝڶ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﮡڌ ﷄ؉ﭖﺭ
ﵘ؇ﴩ ﵲۖ ﲅۖ ﰍﮀ ﴂ ؕفإﮐ ﴝﴏﶣتﴔ ﴝ ﴇ ﲰ ﴝإﲫؿ ﴤقﴠﴔ ﲱ ﴝاﮨﱵﺚ ﴛﳒ ﮑ ﶸﰤﴔﭗﺆ

هللا اپُے هٍٕل کٕ (كٍٔوی) ثَزیٕں ٍے عٕ يبل ثٓی فیئ کے ٕٛه پو كنٕا كے ،رٕ ِٔ هللا کب ؽك ہے أه اً کے هٍٕل کب ،أه لواثذ كاهٔں کب،
أه یزیًٕں ،يَکیُٕں أه يَبفؤں کب ،ربکہ ِٔ يبل ٕوف اَہی کے كهيیبٌ گوكُ کورب َہ هِ عبئے عٕ رى يیں كٔنذ يُل نٕگ ہیں۔ أه هٍٕل
رًہیں عٕ کچٓ كیں ِٔ ،نے نٕ ،أه عٌ چیي ٍے يُغ کویں اً ٍے هک عبؤ ،أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ۔ ثیْک هللا ٍقذ ٍيا كیُے ٔ اال ہے۔
(َیيیہ يبل فیئ) اٌ ؽبعذ يُل يہبعویٍ کب ؽك ہے عُہیں اپُے گٓؤں أه اپُے يبنٕں ٍے ثےكفم کیب گیب ہے۔ ِٔ هللا کی ٛوف ٍے فٚم أه اً
کی فُّٕٕكی کے ٛهت گبه ہیں ،أه هللا أه اً کے هٍٕل کی يلك کورے ہیں۔ یہی نٕگ ہیں عٕ هاٍذ ثبى ہیں۔

ٍٕهح انًبػٌٕ
ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ
اﴷؒ ﲅﴧ ﲸ؍ سﱿەﭐﺚﮃﲤ ﲅﴧ ﮤﲼ ﶃﭑﺫ ﴝﱎ  ٝﯡ ﲸﳔ ﻔﭒﺚ ﰠﮥﺽﭓﺫ ﲅۖ ﮒ ﯧ ؼڀ ﮚﮔﴔﭔﺫ ﲅۖ
ﮒ ۊ؇ﴸﴠﴔﭕﺫ ﴝﮖﴔ ﵞﯩﴔﭖﺟ
کیب رى َے اٍے كیکٓب عٕ عياء ٔ ٍيا کٕ عٓٹالرب ہے ؟
ٔہی رٕ ہے عٕ یزیى کٕ كْکے كیزب ہے۔
أه يَکیٍ کٕ کٓبَب كیُے کی روغیت َہیں كیزب۔
پٓو ثڑی فواثی ہے اٌ ًَبى پڑُْے ٔانٕں کی
عٕ اپُی ًَبى ٍے غفهذ ثورزے ہیں۔
عٕ كکٓبٔا کورے ہیں۔
أه كٍٔؤں کٕ يؼًٕنی چیي كیُے ٍے ثٓی اَکبه کورے ہیں۔

هعبششت
پشدٍ

لیکچش ۱

ٍٕهح انُٕه

ﴝﰘ ﺂﺱﭿ ﴂ ڢإﺘ ﴝڒﮅﴠﯴ ﴝﱎ ٮۖ دؒ ﱘ ﳙ ٔ ﳦ ﴝﶱ﮺ښﺘ ﯡ ﯲﮕﺕ ﴝﱎ ٮۖ دؒ ﱘ
ﶻﶟ ﴠ ظﵾ ﴠ ظﴩ ﭧﶟ ﴠ ًﵾ ﴠ ًﴩ ﭧﶟ ﴠ ﮃﮗ ﴠ  ٙﮃﮗ ﴠ  ٙﯷﮖ ﴠ ۓﵾ ﴠ ﳙ ﻠ ۔ګ ﴜ
ﶏﳇ ﴛﺥ ﱔجﯜ ﴀ ﲆﭕﱈ ﴜ ﺎ ﲅۖ ﲷ ﭡﴠ ﯡ ﯨتؐ ﵾﴩﺕ ﴝﱎ ﰜ﮺ صجﰠﶹ ﳙ ڑ ﴂ دؑﺚ ﴝۛ﯂ ﳍ ﲰ
ﭾ ﭾ ﳃﳬﴔ ﲛ ﮋﴔﭮ

أه يٕيٍ ػٕهرٕں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی َگبہیں َیچی هکٓیں ،أه اپُی ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کویں ،أه اپُی ٍغبٔٹ کٕ کَی پو ظبہو َہ کویں،
ٍٕائے اً کے عٕ فٕك ہی ظبہو ہٕعبئے۔ أه اپُی أڑُْیٕں کے آَچم اپُے گویجبَٕں پو ڈال نیب کویں ،أه اپُی ٍغبٔٹ أه کَی پو ظبہو َہ
کویںٍٕ ،ائے اپُے ّٕہؤں کے ،یب اپُے ثبپ ،یب اپُے ّٕہؤں کے ثبپ کے ،یب اپُے ثیٹٕں یب اپُے ّٕہؤں کے ثیٹٕں کے ،یب اپُے ثٓبئیٕں یب
اپُے ثٓبئیٕں کے ثیٹٕں ،یب اپُی ثہُٕں کے ثیٹٕں کے ،یب اپُی ػٕهرٕں کے ،یب اٌ کے عٕ اپُے ہبرٕٓں کی يهکیذ يیں ہیں یب اٌ فليذ گياهٔں کے
عٍ کے كل يیں کٕئی (عَُی) رمبٙب َہیں ہٕرب یب اٌ ثچٕں کے عٕ اثٓی ػٕهرٕں کے چٓپے ہٕئے ؽٖٕں ٍے آُّب َہیں ہٕئے أه يَهًبٌ ػٕهرٕں
کٕ چبہیے کہ ِٔ اپُے پبؤں ىيیٍ پو اً ٛوػ َہ يبهیں کہ اَہٕں َے عٕ ىیُذ چٓپب هکٓی ہے ِٔ يؼهٕو ہٕعبئے۔ أه اے يٕيُٕ ! رى ٍت هللا کے
ٍبيُے رٕثہ کؤ ،ربکہ رًہیں فالػ َٖیت ہٕ۔

ٍٕهح األؽياة

ﴝﰑﴔ ﰦ  ۫ٙﴝﱎ ٲﷶٳ ۰ﶎﺊ ﱖﴠﳏ ﴝﱲ ﵀ﴲ ﴝڰ ﲉﴽﴲ ﴝﰀ ﲱ ﴝاﮨﱵﺚ ے ژڌ ﲲ ﲔﯜﰐ ﲆﵦ ﱊ ﵵ
ﴝڪﱄ کﭰﺆ
كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ڇﭽ  ؒٙﰷ ﱙ ﴗ ۣؠﴔ ﲬ ﳏ ﲸﳕ  ڭۖ ءﺫ ﴝﲮ ؠ ؙﰋ ﯳﭽ ﯴؠ ﯾ ﯳخﴠ ﴝﱎ
ﵔډﲰؘﺚ ﴘ آﲪ ﰩﴔ ۡ؟ﴥ ﰸﰹ ﳩﺑ ﴝﲲ ﱎ ڄ ﴀ ﱯﺚ ﴝؠ ﮛﱰﱐ ﳠ﮿ ﴾ﱐ ﴂ ﴤا؇ﴩ ﯵ؊ﺚ آﲪ
ٓﴃہ ﴝﰝﮕﺚ ﴝﳙ ﰩﴔ ﲬ ﴗ ۜءﴠ اﮨﱊ ﲰ ﴝﱑ ﴗ ؾ زﴝﯷ ﴃ ڨﮉ چﺚ ﴘ آﲪ ﰩﴔ  ﲰ ﳜﮄ
كٹ ﰹ ﰘ ﵭزﴝﶗ ﴝؚ ﴝۓﴩ ﳃﳡ ڴ٘ﳞ ﴂ ﮔؖﺚ آﲤ ﻔ ﴗ ڼﱳ ﰙ ۡؠۖﺚ ﴝﰩﴔ ﲲ ﯕث خﯱﮊ

أه اپُے گٓؤں يیں لواه کے ٍبرٓ هہٕ أه (غیو يوكٔں کٕ) ثُبؤ ٍُگٓبه كکٓبری َہ پٓؤ ،عیَب کہ پہهی ثبه عبہهیذ يیں كکٓبیب عبرب رٓب أه ًَبى
لبئى کؤ ،أه ىکٕح اكا کؤ ،أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کؤ۔ اے َجی کے اہم ثیذ ! (گٓو ٔانٕ) هللا رٕ یہ چبہزب ہے کہ رى ٍے گُلگی
کٕ كٔه هکٓے ،أه رًہیں ایَی پبکیيگی ػطب کوے عٕ ہو ٛوػ يکًم ہٕ۔
اے ایًبٌ ٔانٕ ! َجی کے گٓؤں يیں (ثال اعبىد) كافم َہ ہٕ ،اال یہ کہ رًہیں کٓبَے پو آَے کی اعبىد كے كی عبئے ِٔ ،ثٓی اً ٛوػ کہ رى اً
کٓبَے کی ریبهی کے اَزظبه يیں َہ ثیٹٓے هہٕ ،نیکٍ عت رًہیں كػٕد كی عبئے رٕ عبؤ ،پٓو عت کٓبَب کٓب چکٕ رٕ اپُی اپُی هاِ نٕ ،أه ثبرٕں يیں
عی نگب کو َہ ثیٹٕٓ۔ ؽمیمذ یہ ہے کہ اً ثبد ٍے َجی کٕ رکهیف پہُچزی ہے أه ِٔ رى ٍے (کہزے ہٕئے) ّويبرے ہیں ،أه هللا ؽك ثبد يیں کَی
ٍے َہیں ّويبرب أه عت رًہیں َجی کی ثیٕیٕں ٍے کچٓ يبَگُب ہٕ رٕ پوكے کے پیچٓے ٍے يبَگٕ۔ یہ ٛویمہ رًہبهے كنٕں کٕ ثٓی أه اٌ کے
كنٕں کٕ ثٓی ىیبكِ پبکیيِ هکُٓے کب مهیؼہ ہٕگب۔ أه رًہبهے نیے عبئي َہیں ہے کہ رى هللا کے هٍٕل کٕ رکهیف پہُچبؤ ،أه َہ یہ عبئي ہے کہ اٌ
کے ثؼل اٌ کی ثیٕیٕں ٍے کجٓی ثٓی َکبػ کؤ۔ یہ هللا کے َيكیک ثڑی ٍُگیٍ ثبد ہے۔
اے َجی ! رى اپُی ثیٕیٕں ،اپُی ثیٹیٕں أه يَهًبَٕں کی ػٕهرٕں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی چبكهیں اپُے (يُہ کے) أپو عٓکب نیب کویں۔ اً ٛویمے يیں
اً ثبد کی ىیبكِ رٕلغ ہے کہ ِٔ پہچبٌ نی عبئیں گی ،رٕ اٌ کٕ ٍزبیب َہیں عبئے گب۔ أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ثذکبسی اوس ثذکبسی کب الضام

لیکچش ۲

ٍٕهح انُٕه

ﲉ ٟﴝﲉ۩ ﯳﰢﴠ ﰾ ﴝ﵈ﶨﶗﻓﰡﴱﺕ ﴤﱎ ػﵑﱄ ﮒ اﵩ ﰦ ؕە ﲰ ﴗ ﰯ ۜﳬﴔ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺆ ﴝﶪ ڧﲰﻼ
ﴇ ﳃﳡﭑ ﲉ۩ ﱎ ى ﱘ ذۃ ﴠ ﺄﶅﺑ ﴤﲉ ٟﱎ ي ﱘ ذﴓ ﴠ ﺄ﴾ﺆ ﴝﰇﳕ آﲤ ﯠ ﳃﳡﭒ

ىَب کوَے ٔانی ػٕهد أه ىَب کوَے ٔانے يوك كَٕٔں کٕ ٍٕ ٍٕ کٕڑے نگبئے ،أه اگو رى هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕ ،رٕ هللا کے كیٍ
کے يؼبيهے يیں اٌ پو روً کٓبَے کب کٕئی عنثہ رى پو غبنت َہ آئے۔ أه یہ ثٓی چبہیے کہ يٕيُٕں کب ایک يغًغ اٌ کی ٍيا کٕ کٓهی آَکٕٓں
كیکٓے۔ىاَی يوك َکبػ کورب ہے رٕ ىَب کب هیب يْوک ػٕهد ہی ٍے َکبػ کورب ہے ،أه ىَب کبه ػٕهد ٍے َکبػ کورب ہے رٕ ٔہی يوك عٕ فٕك
ىاَی ہٕ ،یب يْوک ہٕ أه یہ ثبد يٕيُٕں کے نیے ؽواو کوكی گئی ہے

ٍٕهح انًًزؾُخ

كٹ ﰹ ؠ ﭖﴷﰨ ﳃﶞ۞ ﯢ ﴗ ﱘ ۣﴛ سﲰ ﮠ ﴤﱎ ڡﵘ ﴝﱎ ٘ ﴝﱎ ﭗ ﴠﱎؗﱐ ﴝﱎ قڰأﴓ ﭔء ٘ ڋٽ
ﴝجﰠ ﴝﱎ ۦ ﰦ ﺠﴠﯫ ﳾۢ ﴝﱡﲪ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﯕب خﭞﭛ

اے َجی ! عت رًہبهے پبً يَهًبٌ ػٕهریں اً ثبد پو ثیؼذ کوَے کے نیے آئیں کہ ِٔ هللا کے ٍبرٓ کَی ثٓی چیي کٕ ّویک َہیں يبَیں گی ،أه
چٕهی َہیں کویں گی ،أه ىَب َہیں کویں گی ،أه اپُی أالك کٕ لزم َہیں کویں گی ،أه َہ کٕئی ایَب ثہزبٌ ثبَلْیں گی عٕ اَہٕں َے اپُے ہبرٕٓں
أه پبؤں کے كهيیبٌ گٓڑ نیب ہٕ ،أه َہ کَی ثٓهے کبو يیں رًہبهی َبفويبَی کویں گی ،رٕ رى اٌ کٕ ثیؼذ کونیب کؤ ،أه اٌ کے ؽك يیں هللا ٍے
يغفود کی كػب کیب کؤ ،یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انُٕه

ﳆﱎ ﭖﴸﴠ ﯗ صجﱵﱰ؇ﴫﺆ ﯴؤ ﲷ قۛ سﳋ؇ﴩ ﯶﴛﳒ  ﲰ ﮑ ﷿ۗﴔﭜ

ِٔ (ثہزبٌ نگبَے ٔانے) اً ثبد پو چبه گٕاِ کیٕں َہیں نے آئے ؟ اة عجکہ ِٔ گٕاِ َہیں الئے رٕ هللا کے َيكیک ٔہی عٕٓٹے ہیں۔

عبل دوئن

ایوبًیبت
ٍٕهح یٌَٕ

كَیب کی ىَلگی کی يضبل أه آفود يیں ایًبٌ ٔانٕں کٕ
هللا رؼبنی کب كیلاه أه يْوکیٍ کب ؽبل

لیکچش ۱

ے ﺻ ﴿ﴰ ﲁَ ﴱﴪ ڕﵽ ﴀ ﲎﴩ ﯳﴭ ٮ ؚؓ ﱕجﮬ ﳽ قﯿ ﳅﮙ ﴝﱕڥﳗﺚ ﭡ ؠ ؆ﭧؐ ﱕجﮮ رﰎﳦ ﴝ ؎؋ﴝﲿ
ﰗ ڃ ﳩةﴠﴔ ڼﺫ ج ﳶؽ ﱩ ﴠ ٷث ﴀﯩ ﰪﴗ ﲸ ﭮ سﱕﹾﺚ ﰵﲤ ﲙ ﱗى ﲠﳕ ڝﴠﴔﭧ ﴝﲲ ڊﳭ ﳏ ؗإ
ﳕﺚ ﴝٺﴧ ﴆ ڟﴭ ﳏ ﮳﮸ ﳹﭨ ﲴۖ ﯤ ﶗ ﴝدفؗﴳﺚ ﴝﱎ ڗﰕ ﴞﮀﹿﳏ ﴤﱎ ؟ﶔﺚ ﴛﳒ ﮰ ﱭﺆ ﮒ ﯽ
ﭻﴠﴔﭩ ﴝﲅۖ ﴫ ﶮؐ ﭪ؇ﴭ ﱀ﮳ﺫ ﴝڐﰖ ؟ﶔﺚ ﳙ ﱼ ﴇ ﲰ ﴂ ﮽ﱹﺆ ﰪۓ ﲧ ﴞﮀﱂﳹ ﴇ ﱦ ﺍﺚ ﴛﳒ
ﮰ ﳅإﺆ ﮒ ﯽ ﭻﴠﴔﭪ ﴝ۟ﳕ ﭖﮒ ﭾ ۏ ﮍﱌ ﲴۖ ﮤﱇ ﻜۅ ٖ ﴝﮣﰫﴢﱄﺆ ﴙﮥ ّ ﴝﯺﱊ ﮣﴚﴢﮒ ﳞ ﰯ مؽ
ڦﴠﴔﭫﴆ سﲰ ﱮإ ﴝٓ ﴗ ﱆ ﯧ ﯀ؗۄ ﵥﭬﰽﲤ ٕ ﱀ ﭽ ﳟ ﱜ ﴝة؞ﴡ ﳍ ﲰ ﴌﳻ ﱯ ﴝ﮴  ﳞ
ﰩ ﭷﴠﴔﭭﺟ

كَیٕی ىَلگی کی يضبل رٕ کچٓ ایَی ہے عیَے ہى َے آًٍبٌ ٍے پبَی ثوٍبیب عٌ کی ٔعہ ٍے ىيیٍ ٍے اگُے ٔانی ِٔ چیيیں فٕة گُٓی ہٕگئیں
عٕ اََبٌ أه يٕیْی کٓبرے ہیں یہبں رک کہ عت ىيیٍ َے اپُب یہ ىیٕه پہٍ نیب ،أه ٍُگٓبه کو کے فًُّٕب ہٕگئی أه اً کے يبنک ًٍغُٓے
نگے کہ ثٌ اة یہ پٕهی ٛوػ اٌ کے لبثٕ يیں ہے ،رٕ کَی هاد یب كٌ کے ٔلذ ہًبها ؽکى آگیب (کہ اً پو کٕئی آفذ آعبئے) أه ہى َے اً کٕ
کٹی ہٕئی کٓیزی کی ٍپبٹ ىيیٍ يیں اً ٛوػ رجلیم کوكیب عیَے کم ِٔ رٓی ہی َہیں۔ اٍی ٛوػ ہى َْبَیٕں کٕ اٌ نٕگٕں کے نیے کٕٓل کٕٓل کو
ثیبٌ کورے ہیں عٕ غٕه ٔ فکو ٍے کبو نیزے ہیں۔أه هللا نٕگٕں کٕ ٍاليزی کے گٓو کی ٛوف كػٕد كیزب ہے ،أه عٌ کٕ چبہزب ہے ٍیلْے
هاٍزے رک پہُچب كیزب ہے ۔عٍ نٕگٕں َے ثہزو کبو کیے ہیں ،ثہزویٍ ؽبنذ اَہی کے نیے ہے أه اً ٍے ثڑْ کو کچٓ أه ثٓی َیي اٌ کے چہؤں
پو َہ کجٓی ٍیبہی چٓبئے گیَ ،ہ منذ۔ ِٔ عُذ کے ثبٍی ہیں ِٔ ،اً يیں ہًیْہ هہیں گے۔هہے ِٔ نٕگ عُہٕں َے ثوائیبں کًبئی ہیں رٕ (اٌ کی)
ثوائی کب ثلنہ اٍی عیَب ثوا ہٕگب أه اٌ پو منذ چٓبئی ہٕئی ہٕگی ،هللا (کے ػناة) ٍے اَہیں کٕئی ثچبَے ٔاال َہیں ہٕگب۔ ایَب نگے گب عیَے اٌ
کے چہؤں پو اَلْیوی هاد کی رہیں چڑْبكی گئی ہیں۔ ِٔ كٔىؿ کے ثبٍی ہیں ِٔ ،اً يیں ہًیْہ هہیں گے۔أه (یبك هکٕٓ) ِٔ كٌ عت ہى اٌ ٍت
کٕ اکٹٓب کویں گے پٓو عٍ نٕگٕں َے ّوک کیب رٓب ،اٌ ٍے کہیں گے کہ  “:مها اپُی عگہ ٹٓہؤ ،رى ثٓی أه ِٔ ثٓی عٍ کٕ رى َے هللا کب ّویک
يبَب رٓب۔” پٓو اٌ کے كهيیبٌ (ػبثل أه يؼجٕك کب) عٕ هّزہ رٓب ،ہى ِٔ فزى کوكیں گے ،أه اٌ کے ِٔ ّویک کہیں گے کہ  “:رى ہًبهی ػجبكد رٕ َہیں
کورے رٓے ۔ہًبهے أه رًہبهے كهيیبٌ هللا گٕاِ ثُُے کے نیے کبفی ہے (کہ) ہى رًہبهی ػجبكد ٍے ثبنکم ثیقجو رٓے۔”ہو ّقٔ َے يبٙی يیں
عٕ کچٓ کیب ہٕگب ،اً يٕلغ پو ِٔ فٕك اً کٕ پوکٓ نے گب أه ٍت کٕ هللا کی ٛوف نٕٹب كیب عبئے گب عٕ اٌ کب يبنک ؽمیمی ہے ،أه عٕ عٕٓٹ
اَہٕں َے رواُ هکٓے رٓے ،اٌ کب کٕئی ٍواؽ اَہیں َہیں يهے گب۔ ؏

ٍٕهح انُؾم

رٕؽیل کی يضبنیں

لیکچش ۲

ﴝﲲ ﳆﭧ ﯡ ڪ ﰥ ﲆزﯯﺆ ﰞ ﲅۖ ﴉ ڍ؇ﴧ إزﴏ ﯡ ﳙ ﻠ ۔ڢ ﰈ ﯼ ﮧ؇ﴬﺚ ﳎ ﲰ ۣﴠﴔﮖ ﴝﲲ ﭴ ﲬ
ﴈ ڴ زﴝﭗ ﴤﭴ ﲬ ﴈ زﴝﶚى ﴝﯷﴵ ﴤاذﴩ ﴇ ﶻﺚ ﳌﱝﲺ ۡﳬﴔ ﴝڏ ﲰ ﮒ ﮘﴠﴔﮗﺫ ﴝﭚﴠﴔ ﴂ ؙﴠﴒ ﲰ
ﳙ ﱎ ﳼ ﱼ إزﯻ ﴇ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﮠ ﴤﱎ ۘﴔﮘﺆ ﰙ ۙۗ ﲳ ﱕﺯﱊﺚ ﴘ ﲱ ڭ ﴝٖ ﱎ ڮﴔﮙﲣ ؋ﲲ ﺽڂ ﻼ﵀ ﱘ
ﭻة ﯡ ﮫﴪ ﴤﴆ خذﭕﻦ إزﯻ ﭲ ﰉ ڙ ﳤ ﻚ ﴤﯖﺚ ﮏ ﯪﴔﺚ ﱳ ﲳﺚ ۋ ﰱﮒ ﱎ گﴔﮚ ﴝﲣ ؋ﲲ ﺽ خﶬ
ﯿﺖ ﮋ ﱎ ﭻة ﯡ ﮫﴪ ﴤﮓ ﵁ ﯡ ﴌﵬﺫ ٖﯔ ﱎ قؐ ٲﺚ ﮏ ۛﴧ ﮓﺫ ﴝﴆ لﳳ سﴇﱈﺫ ﴝﮓ ﯡ ﮳﮸ ﳹﮛﺟ

أه هللا َے رى يیں ٍے کچٓ نٕگٕں کٕ هىق کے يؼبيهے يیں كٍٔؤں پو ثوروی كے هکٓی ہے۔ اة عٍ نٕگٕں کٕ ثوروی كی گئی ہے ِٔ اپُب هىق
اپُے غاليٕں کٕ اً ٛوػ َہیں نٕٹب كیزے کہ ِٔ ٍت ثواثو ہٕعبئیں۔ رٕ کیب یہ نٕگ هللا کی َؼًذ کب اَکبه کورے ہیں ؟أه هللا َے رى ہی يیں ٍے
رًہبهے نیے ثیٕیبں ثُبئی ہیں ،أه رًہبهی ثیٕیٕں ٍے رًہبهے نیے ثیٹے أه پٕرے پیلا کیے ہیں ،أه رًہیں اچٓی اچٓی چیئں يیں ٍے هىق
فواہى کیب ہے۔ کیب پٓو ثٓی یہ نٕگ ثےثُیبك ثبرٕں پو ایًبٌ الرے أه هللا کی َؼًزٕں کی َبّکوی کورے ہیں ؟أه یہ هللا کٕ چٕٓڑ کو اٌ چیئں کی
ػجبكد کورے ہیں عٕ اٌ کٕ آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں ٍے کَی ٛوػ کب هىق كیُے کب َہ کٕئی افزیبه هکٓزی ہیں َہ هکٓ ٍکزی ہیں۔نہنا رى هللا کے نیے

يضبنیں َہ گٓڑٔ۔ ثیْک هللا عبَزب ہے أه رى َہیں عبَزے۔هللا ایک يضبل كیزب ہے کہ ایک ٛوف ایک غالو ہے عٕ کَی کی يهکیذ يیں ہے ،اً کٕ کَی
چیي پو کٕئی افزیبه َہیں ،أه كٍٔوی ٛوف ِٔ ّقٔ ہے عٌ کٕ ہى َے اپُے پبً ٍے ػًلِ هىق ػطب کیب ہے ،أه ِٔ اً يیں ٍے پّٕیلِ ٕٛه
پو ثٓی أه کٓهے ثُلٔں ثٓی فٕة فوچ کورب ہے۔ کیب یہ كَٕٔں ثواثو ہٍٕکزے ہیں ؟ ٍبهی رؼویفیں هللا کی ہیں ،نیکٍ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ (ایَی
ٕبف ثبد ثٓی) َہیں عبَزے۔أه هللا ایک أه يضبل كیزب ہے کہ كٔ آكيی ہیں اٌ يیں ٍے ایک گَٕگب ہے عٕ کٕئی کبو َہیں کوٍکزب ،أه اپُے آلب پو
ثٕعٓ ثُب ہٕا ہے ِٔ ،اٍے عہبں کہیں ثٓیغزب ہے ِٔ ،کٕئی ڈُْگ کب کبو کو کے َہیں الرب ،کیب ایَب ّقٔ اً كٍٔوے آكيی کے ثواثو ہٍٕکزب ہے
عٕ كٍٔؤں کٕ ثٓی اػزلال کب ؽکى كیزب ہے أه فٕك ثٓی ٍیلْے هاٍزے پو لبئى ہے ؟ ؏

هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی هٍبنذ پو يْوکیٍ کے اػزواىاد أه اٌ کے عٕاثبد

لیکچش ۳

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﰘ ﺠ  ﱔڧ ﴝﲗ ﯢ ﴗ لۛ ﳳ ﮎ ﲟﴒ ﱎ قۛﴔ ﮣ ﴝﳆ ﰩﴔ ګ ﶀْﮧ ﴝﲞ ج۫ ﲶﮗ ﰦ ﮎ ﲟﴒ ﴂ ﰽ
ﶼﺑ ﯵﴐ ﰱ ﳅﮗ ﱘ ﵀ثﮨ ﴝﯺﳈ ﳄ ﴀ ﲥ ﭠ ﭫ ﱜ ﴀ ﱕجﮬ ؘ﮿ﮩﺫ ﴠ ۉﴔ ﲥ ﴶ ﴈ ۞ ﴤﲜﳣ ﱕﮌﰑﭪﮪﺫ
ﴠ ۈ ﲎﴫ ﱅ ذﳆ ﯖ ﯺ ﴠ ػۧ سﲰ ﴝﺛﳏﮫﺫ ﴠ ۊﴔ ﲥ  ؊ﴈ رﰎﯫ ﴠ ڐﴨ ﰥ ﲎﴩﺚ ﴝﳄ ﴀ ﶬﳥ ﭠ تﱊ ﯖ
﵄ﭯﴢﮆﺚ ﰘ ﱞ اۦ ﮏ ﵃ ﱘ ۟ خﮨﱓﮬﺟ ﴝﳙ ﺯ ﳅﮘ ﴗ ۣﷆ ؤ ﭖﴷﮑ ﲦﴥ ﱙ ﴗ ﯺﳉ ﰺ ﲲ ۟ خﮨﱓﮭ ﰘ ﳋ ﰩﴔ ﰥ
ﱕجﮬ ﻺﮄﴔ ﻣﵷﱞ ﯚ ﴇ ﲎﴩ ﷳ خﮨﱓﮮ

کہہ كٔ کہ  :اگو رًبو اََبٌ أه عُبد اً کبو پو اکٹٓے ثٓی ہٕعبئیں کہ اً لوآٌ عیَب کالو ثُب کونے آئیں ،رت ثٓی ِٔ اً عیَب َہیں الٍکیں گے،
چبہے ِٔ ایک كٍٔوے کی کزُی يلك کونیں۔أه ہى َے اََبَٕں کی ثٓالئی کے نیے اً لوآٌ يیں ہو لَى کی ؽکًذ کی ثبریں ٛوػ ٛوػ ٍے ثیبٌ
کی ہیں ،پٓو ثٓی اکضو نٕگ اَکبه کے ٍٕا کَی أه ثبد پو هاٙی َہیں ہیں۔أه کہزے ہیں کہ  :ہى رى پو اً ٔلذ رک ایًبٌ َہیں الئیں گے عت رک
رى ىيیٍ کٕ پٓبڑ کو ہًبهے نیے ایک چًْہ َہ َکبل كٔ ۔یب پٓو رًہبهے نیے کٓغٕهٔں أه اَگٕهٔں کب ایک ثبؽ پیلا ہٕعبئے ،أه رى اً کے ثیچ
ثیچ يیں ىيیٍ کٕ پٓبڑ کو َہویں عبهی کوكٔ۔یب عیَے رى كػٕے کورے ہٕ ،آًٍبٌ کے ٹکڑے ٹکڑے کو کے اٍے ہى پو گوا كٔ  ،یب پٓو هللا کٕ أه
فوّزٕں کٕ ہًبهے آيُے ٍبيُے نے آؤ۔یب پٓو رًہبهے نیے ایک ٍَٕے کب گٓو پیلا ہٕعبئے ،یب رى آًٍبٌ پو چڑْ عبؤ ،أه ہى رًہبهے چڑُْے کٕ
ثٓی اً ٔلذ رک َہیں يبَیں گے عت رک رى ہى پو ایَی کزبة َبىل َہ کوكٔ عَے ہى پڑْ ٍکیں۔ (اے پیغًجو) کہہ كٔ کہ ٍ :جؾبٌ هللا ! يیں رٕ ایک
ثْو ہٕں عَے پیغًجو ثُب کو ثٓیغب گیب ہے ،اً ٍے ىیبكِ کچٓ َہیں۔ ؏
أه عت اٌ نٕگٕں کے پبً ہلایذ کب پیغبو آیب رٕ اٌ کٕ ایًبٌ الَے ٍے اٍی ثبد َے رٕ هٔکب کہ ِٔ کہزے رٓے  :کیب هللا َے ایک ثْو کٕ هٍٕل ثُب
کو ثٓیغب ہے ؟کہہ كٔ کہ  :اگو ىيیٍ يیں فوّزے ہی اًٛیُبٌ ٍے چم پٓو هہے ہٕرے رٕ ثیْک ہى آًٍبٌ ٍے کَی فوّزے کٕ هٍٕل ثُب کو اٌ پو
اربه كیزے۔

ٍٕهح األَجیبء

رًبو اَجیب ػهیہ ٍالو کے ثٓیغُے کب يمٖل ایک ہی رٓب

لیکچش ۴

ﳔ ٜﴠ ﴂ ؙﴠڐ ﶥﺚ ﰘ ﮊۛ ۀﮊۅﺆ ﮎ ؟ﯵ ﴆ ﺦ ﴝ؟ﯵ ﴆ ﭧﺚ ۋ ﰱﮒ ﱎ گﴔﺫ ﱰ ﰈ ﻔ﮶ﴔﭧ ﴝﳛ جﮥ ﴂ ﰄ
ﴂ خﮨﱉ ﱘ ﹰ ﱠ ٳ ﱑ ﱷ ﱙ ؽ ﯳﴠﴒﭨ ﴝﯺﳇ ٷ ﲇﰭ ﴝﶨ ﱜﺚ ۋ ﯀ؘ ﺳﴍﴔﭩﺫ ﱎ ۑٲ سﲡﱈ ﴝﮒ صﳴﮈ ڱﴔﭪ
ڭ ﳙ ٘ ڋڄ ﴝﳙ ﰥ ﴝﱎ ﴔﺫ ﱘ ﶂ جﰩ ﴝﮒ ﴈ ﯿﶗﴔﭫ ﴝﴆ ﮤ ﳧ ۫ ﶠ ﴈ ؙﴠٱ ﮃﲤ پٴ ﭢﺚ
ﰵﲤ پﴥ ﲔﭬﺟ

ثٓال کیب اٍے چٕٓڑ کو اَہٕں َے كٍٔوے فلا ثُب هکٓے ہیں ؟ (اے پیغًجو) اٌ ٍے کہٕ کہ  :الؤ اپُی كنیم ! یہ (لوآٌ) ثٓی يٕعٕك ہے عٌ يیں
يیوے ٍبرٓ ٔانٕں کے نیے َٖیؾذ ہے ،أه ِٔ (کزبثیں) ثٓی يٕعٕك ہیں عٍ يیں يغٓ ٍے پہهے نٕگٕں کے نیے َٖیؾذ رٓی۔ نیکٍ ٔالؼہ یہ ہے
کہ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ ؽك ثبد کب یمیٍ َہیں کورے ،اً نیے يُہ يٕڑے ہٕئے ہیں۔أه رى ٍے پہهے ہى َے کٕئی ایَب هٍٕل َہیں ثٓیغب عٌ پو ہى
َے یہ ٔؽی َبىل َہ کی ہٕ کہ  :يیوے ٍٕا کٕئی فلا َہیں ہے ،نہنا يیوی ػجبكد کؤ۔یہ نٕگ کہزے ہیں کہ  :فلائے هؽًٍ (فوّزٕں کی ّکم يیں)
أالك هکٓزب ہے۔ ٍجؾبٌ هللا ! ثهکہ (فوّزے رٕ هللا کے) ثُلے ہیں عُہیں ػيد ثقْی گئی ہے۔ِٔ اً ٍے آگے ثڑْ کو کٕئی ثبد َہیں کورے ،أه ِٔ
اٍی کے ؽکى پو ػًم کورے ہیں۔ِٔ اٌ کی رًبو اگهی پچٓهی ثبرٕں کٕ عبَزب ہے أه ِٔ کَی کی ٍفبهُ َہیں کوٍکزےٍٕ ،ائے اً کے عٌ کے
نیے هللا کی يوٙی ہٕ ،أه ِٔ اً کے فٕف ٍے ٍہًے هہزے ہیں۔أه اگو اٌ يیں ٍے کٕئی (ثبنفوٗ) یہ کہے کہ  :هللا کے ػالِٔ يیں ثٓی يؼجٕك
ہٕں۔ رٕ اً کٕ ہى عہُى کی ٍيا كیں گے۔ ایَے ظبنًٕں کٕ ہى ایَی ہی ٍيا كیزے ہیں۔ ؏

ّوک کی يضبل

لیکچش ۵

ٍٕهح انؾظ

كٹ ﳅﮙ ذ ؋ﻫ ﯳﰆ ﱵﺚ ﴘ ﲅۖ ڇﯩﴔ ﴂ ؙﴠﴒ ﲰ ﳄ ژ ءطع ﴤﶈ ﯱ ﱵﺚ ﴝﴗ ۠ ﶧط؍ ﮠ ﱘ ۇﴠﮅ ﳤﺚ
ﲩ ﶺﶆ ﴝﻕ؍ﮘ ﳙ ﴔةﴛ ﲱ ﰙ ﰋإﮈﺚ ﴘ ﲱ ﺵﻸ ڛﮙ

نٕگٕ ! ایک يضبل ثیبٌ کی عبهہی ہے اة اٍے کبٌ نگب کو ٍُٕ ! رى نٕگ هللا کٕ چٕٓڑ کو عٍ عٍ کٕ كػب کے نیے پکبهرے ہٕ ِٔ ایک يکٓی ثٓی پیلا
َہیں کوٍکزے ،چبہے اً کبو کے نیے ٍت کے ٍت اکٹٓے ہٕعبئیں ،أه اگو يکٓی اٌ ٍے کٕئی چیي چٓیٍ کونے عبئے رٕ ِٔ اً ٍے چٓڑا ثٓی
َہیں ٍکزے۔ ایَب كػب يبَگُے ٔاال ثٓی ثٕكا أه عٌ ٍے كػب يبَگی عبهہی ہے ِٔ ثٓی۔اٌ نٕگٕں َے هللا کی ٹٓیک ٹٓیک لله ہی َہیں پہچبَی۔
ؽمیمذ یہ ہے کہ هللا لٕد کب ثٓی يبنک ہے ،الزلاه کب ثٓی يبنک۔

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

هٔى لیبيذ کے ثؼل اؽٕال

ﯴؠ ﲃ ﰥ ﶹإ ﴬ ڝ۟ ّ ؋ﴑ ﴤﱎ ٺﴷﳈﴔ﮴ ﰟ ﲡﻨدٕ ﯶﴛﳒ ﮑ ﺗﴔ﮵ ﴝﴆ ﶎﻨدٕ ﯶﴛﳒ ﲅۖ ﵵﴡ ڳ
ﰦ ﭢ ﭻﴠﴔ﮶ﺆ﮿ ﴞﮀﰧ ﳅة ﴝﮒ ﯽ ﰩﷹﴔ﮷ ﲷ ۈ  ٓٝﯜ ﵙ ٶ ﮕۗﴔ﮸ ﯺﳈ اٌ ﲵ ﯖ ﲈء ﴝﱆ ﰣﳝ
؝ﶉ﮹ اٍ ﰍﯡ ﳦ ﯴﴗ ﳐؽ ﯴﴙ ٯﴔ﮺ ﯺﱊ ﰆ ﯽ ﴝﱎ ﮳ﴒ﮻ ٳ ﰩﴔ ﰎﭳ ﴈ ﯀ؕﴧ ڸﳈﴔ اٍ ﴋ ﯳﳝ ﱜ ﴝجﷆ ﴝو
ﯮ ﶪ﷏﮼ﺊ ﯳٸﳿﮒ ﱼ ،ﭡ ۤﱄ ؟ﰹﴧ ﴝﰯ ﳨ ﭒﴔ﮽ ۪ ﭪة ﱪﳕ ې ﲚﴡﺫ ڃ ﮑ ﴠﻦﴠﴔ﮾

پٓو عت ٕٕه پَٕٓکب عبئے گب رٕ اً كٌ َہ اٌ کے كهيیبٌ هّزے َبرے ثبلی هہیں گے ،أه َہ کٕئی کَی کٕ پٕچٓے گب۔اً ٔلذ عٍ کے پهڑے
ثٓبهی َکهے رٕ ٔہی ہٕں گے عٕ فالػ پبئیں گے۔أه عٍ کے پهڑے ہهکے پڑگئے ،رٕ یہ ِٔ نٕگ ہٕں گے عُہٕں َے اپُے نیے گٓبٹے کب ٍٕكا کیب
رٓب ِٔ ،كٔىؿ يیں ہًیْہ ہًیْہ هہیں گے۔آگ اٌ کے چہؤں کٕ عٓهٌ ڈانے گی ،أه اً يیں اٌ کی ٕٕهریں ثگڑ عبئیں گی۔(اٌ ٍے کہب عبئے گب
کہ) کیب يیوی آیزیں رًہیں پڑْ کو ٍُبئی َہیں عبری رٓیں ؟ أه رى اٌ کٕ عٓٹالیب کورے رٓے۔ِٔ کہیں گے کہ  :ہًبهے پؤهكگبه ! ہى پو ہًبهی ثلثقزی
چٓب گئی رٓی ،أه ہى گًواِ نٕگ رٓے۔ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں یہبں ٍے ثبہو َکبل كیغیے ،پٓو اگو ہى كٔثبهِ ٔہی کبو کویں رٕ ثیْک ہى ظبنى ہٕں
گے۔هللا فويبئے گب۔ اٍی (كٔىؿ) يیں منیم ہٕ کو پڑے هہٕ ،أه يغٓ ٍے ثبد ثٓی َہ کؤ۔يیوے ثُلٔں يیں ٍے ایک عًبػذ یہ كػب کوری رٓی کہ :
اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہى ایًبٌ نے آئے ہیں ،پٌ ہًیں ثقِ كیغیے ،أه ہى پو هؽى فويبیے ،أه آپ ٍت هؽى کوَے ٔانٕں ٍے ثڑْ کو هؽى
فويبَے ٔانے ہیں۔رٕ رى َے اٌ نٕگٕں کب يناق ثُبیب رٓب۔ یہبں رک کہ اٌ ہی (کے ٍبرٓ چٓیڑ چٓبڑ) َے رًہیں يیوی یبك رک ٍے غبفم کوكیب ،أه رى اٌ
کی ہَُی اڑارے هہے۔اَہٕں َے عٌ ٛوػ ٕجو ٍے کبو نیب رٓب ،آط يیں َے اَہیں اً کب یہ ثلنہ كیب ہے کہ اَہٕں َے اپُی يواك پبنی ہے۔

هللا رؼبنی کی ٔؽلاَیذ أه هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی هٍبنذ کے كالئم

لیکچش ۶

ٍٕهح انفولبٌ

ٴﰨ ﲅﴧ ړﱊ ﯺﴔ ﯡ ڀﮈ ﱦﴔ ﵖ ڈﭐﺫ ؈ﲅﴧ ﱵ ﻟ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﴝﲷ ؞ ﴝﶨ ﴤﲷ ﮡ ﱸ ﻢﮅ ﰥ ﺙ ﴝﭼ ﰾ
ﮫﴪ ﵒاﮆ ﭺێﭑ ﴝٜﴠ ﴂ ؙﴠڐ ﶥ ﱘ ڊﴔ ﮠ ﴤﮒ ﭫﴔ ﴝﱎ ﮴ﴔ ﱍڲ ﲤ ﴤﱎ ﮄ ﴤﱎ ﮴ﴔ ﴌ ؊ﴤﱎ ﴺﴵ ﴤﱎ ﯿثﭒ ﴝﯺﱊ
ﲅۖ ﰼﴡ ﴗ ﮎ ؆ﱙ ﵗ ؈ﯿٵ ﴝ﮽ٲ ﯗ ﰣﳖ ﰋﴠﴔﹱ ﰖ ﭖﴸﴠ ﲼ ﴤرﴠثﭓﹱ ﴝﯺﳉ ﮚﲵ ﱕﴤﱩ ﵬﮂ ﯗ ﲺﴵ ﴤئﭔ
ﰘ ڕﱴ ﲅﴧ ڭ ﺂ ﰥ ﲐؐ ﴝﱕجﮬﺚ ٳ ﰩﴔ ﯕث خﯱﭕ ﴝﯺﳈ ﳙﱈ ﮎ ﲇﮨﱈ قﯿ ﳴﳕ ﴝ ﰥ ﱕﲑﯯﺚ ﳆﱑ ڔﱊ ﱠ
ﺻﴅﴔ ﻑ ڈێﭖﺫ ﴠ  ﱠ ﯥ ﴠ ۉﴖ ﱵ ﴶ لﯿ ﳦﺚ ﴝﯺﱊ ﲕﴔ ﴗ ؽﴔ ﱘ اﶥﺂثﭗ ڤ ﰲ ﲣۗ ﲥ ﱕﺯﱊ ﴈ
ﰙ ۘﴔ ﱘﭘﺟٴﰨ ﲅﴨ ﴗ ﮞﴫ ﭴ ﲥ ﭝ ﴈ آﲤ ﭛ ٝﴧ ﴂ  ٛﱕٻﺫ ﴝڅﷻﲳثﭙ

ثڑی ّبٌ ہے اً ماد کی عٌ َے اپُے ثُلے پو ؽك ٔ ثبٛم کب فیٖهہ کوكیُے ٔانی یہ کزبة َبىل کی ،ربکہ ِٔ كَیب عہبٌ کے نٕگٕں کٕ فجوكاه
کوكے۔ِٔ ماد عٕ آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی ثبكّبہذ کی رُہب يبنک ہے أه عٌ َے َہ رٕ کٕئی ثیٹب ثُبیب ہے ،أه َہ اً کی ثبكّبہذ يیں کٕئی ّویک
ہے ،أه عٌ َے ہو چیي کٕ پیلا کو کے اً کٕ ایک َپب رال اَلاى ػطب کیب ہے۔أه نٕگٕں َے اٍے چٕٓڑ کو ایَے فلا ثُب هکٓے ہیں عٕ کچٓ پیلا
َہیں کورے ،ثهکہ فٕك پیلا کیے عبرے ہیں ،أه عٍ کب فٕك اپُے َمٖبٌ یب فبئلے پو ثٓی کٕئی ثٌ َہیں چهزب ،أه َہ کَی کب يوَب یب عیُب اٌ کے
افزیبه يیں ہےَ ،ہ کَی کٕ كٔثبهِ ىَلِ کوَب۔أه عٍ نٕگٕں َے کفو اپُب نیب ہے ِٔ ،کہزے ہیں کہ  :یہ (لوآٌ) رٕ کچٓ ثٓی َہیں ،ثٌ ایک يٍ گٓڑد
چیي ہے عٕ اً ّقٔ َے گٓڑ نی ہے ،أه اً کبو يیں کچٓ أه نٕگ ثٓی اً کے يلكگبه ثُے ہیں۔ اً ٛوػ (یہ ثبد کہہ کو) یہ نٕگ ثڑے ظهى
أه کٓهے عٕٓٹ پو ارو آئے ہیں۔أه کہزے ہیں کہ  :یہ رٕ پچٓهے نٕگٕں کی نکٓی ہٕئی کہبَیبں ہیں عٕ اً ّقٔ َے نکٕٓانی ہیں ،أه ٕجؼ ٔ
ّبو ٔہی اً کے ٍبيُے پڑْ کو ٍُبئی عبری ہیں۔کہہ كٔ کہ  :یہ کالو رٕ اً (هللا) َے َبىل کیب ہے عٕ ہو ثٓیل کٕ پٕهی ٛوػ عبَزب ہے ،آًٍبَٕں يیں
ثٓی ،ىيیٍ يیں ثٓی۔ ثیْک ِٔ ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔أه یہ کہزے ہیں کہ یہ کیَب هٍٕل ہے عٕ کٓبَب ثٓی کٓبرب ہے ،أه ثبىاهٔں يیں
ثٓی چهزب پٓورب ہے ؟ اً کے پبً کٕئی فوّزہ کیٕں َہیں ثٓیغب گیب عٕ اً کے ٍبرٓ هِ کو نٕگٕں کٕ ڈهارب ؟یب اً کے أپو کٕئی فياَہ ہی آپڑرب ،یب
اً کے پبً کٕئی ثبؽ ہٕرب عٌ يیں ٍے یہ کٓبیب کورب۔ أه یہ ظبنى (يَهًبَٕں ٍے) کہزے ہیں کہ  :رى عٌ کے پیچٓے چم هہے ہٕ ِٔ ،أه کچٓ
َہیں ،ثٌ ایک ّقٔ ہے عٌ پو عبكٔ ہٕگیب ہے۔(اے پیغًجو) كیکٕٓ اٌ نٕگٕں َے رًہبهے ثبهے يیں کیَی کیَی ثبریں ثُبئی ہیں۔ چُبَچہ ایَے
ثٓٹکے ہیں کہ هاٍزے پو آَب اٌ کے ثٌ ٍے ثبہو ہے۔ ؏
ثڑی ّبٌ ہے اً (هللا) کی عٕ اگو چبہے رٕ رًہیں اٌ ٍت ٍے کہیں ثہزو چیي( ،ایک ثبؽ کے ثغبئے) ثہذ ٍے ثبغبد كیلے عٍ کے َیچے َہویں
ثہزی ہٕں ،أه رًہیں ثہذ ٍے يؾالد کب يبنک ثُب كے۔

عجبدات
الحج

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﴝ ﶍ ﴝﶷﴲ ﲳﺚ ﯴﴗ ﰂێ ﰞ ﰧ ﴀ ﲥﻖﺆ ﴝﱎ ڏ ةﴸﴠﻳ ﭠ ڨ ﲥﻎﺥﺚ ﰟ ﰩﴔ ﳩ ﹽې ﴠ ٯ أﴥ ﴈ
خﻋﴜۭ ﴈ ﱟﳕ ﴠ ﮱﴼ ﴠ ۇﺆ ﯴؠ ؆ﶤﺅ ﰟ ﯀ سﶷﴰ ﳍ ﱾ ﰞ ﰧ ﴀ ﲥﻖﺆ ﰟ ﲸ ٺﮗﳗ ﮱ مﳕ ﰥ ﱾ
ﴝﰳ ؠ اﰊﺚ ۍ ﳙﴳ ﰩﻇﺚ آﲤ ﳀ ﲸ ﮡ ﰤ ﭘﱪﴥ ﺐ ﶔﳔﺚ ﴝڶ ﲱ ﴝﳥ ﴘ ﲱ ﮡڌ ﷄ؉ﰓﺟﶎ
ﰿﻘﺇﺆ ﰟ ﰏﮭ ﳾ ﶍ ﰙ اﳇ ﴝﱎ ﴍﯱﺫ ﴝﱎ ﯺﱊ ﰥ ﱾﺚ ﴝﳙ ﮅ ﴂ ﯭﭜ ﲲﺛ ﴝۄﴤؙﴠ ﯴﴘ ﴩ ﲉؕ ﶃﴥﺑ ﴝڷﴒ
ؑﴛﺥ ﱕﱝ؉ﰔ

أه ؽظ أه ػًوِ هللا کے نیے پٕها پٕها اكا کؤ ،ہبں اگو رًہیں هٔک كیب عبئے رٕ عٕ لوثبَی يیَو ہٕ (هللا کے ؽٕٚه پیِ کوكٔ) ) أه اپُے ٍو
اً ٔلذ رک َہ يُڈاؤ عت رک لوثبَی اپُی عگہ َہ پہُچ عبئے۔ ہبں اگو رى يیں ٍے کٕئی ّقٔ ثیًبه ہٕ یب اً کے ٍو يیں کٕئی رکهیف ہٕ رٕ
هٔىٔں یب ٕللے یب لوثبَی کب فلیہ كے۔ پٓو عت رى ايٍ ؽبٕم کونٕ عٕ ّقٔ ؽظ کے ٍبرٓ ػًوے کب فبئلِ ثٓی اٹٓبئے ِٔ عٕ لوثبَی يیَو ہٕ
(هللا کے ؽٕٚه پیِ کوے) ہبں اگو کَی کے پبً اً کی ٛبلذ َہ ہٕ رٕ ِٔ ؽظ کے كَٕں يیں ریٍ هٔىے هکٓے أه ٍبد (هٔىے) اً ٔلذ عت
رى (گٓؤں کٕ) نٕٹ عبؤ۔ اً ٛوػ یہ کم كً هٔىے ہٕں گے یہ ؽکى اٌ نٕگٕں کے نیے ہے عٍ کے گٓو ٔانے يَغل ؽواو کے پبً َہ هہزے
ہٕں أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ ،أه عبٌ هکٕٓ کہ هللا کب ػناة ثڑا ٍقذ ہے۔ ؏ؽظ کے چُل يزؼیٍ يہیُے ہیں۔ چُبَچہ عٕ ّقٔ اٌ يہیُٕں يیں (اؽواو
ثبَلْ کو) اپُے أپو ؽظ الىو کونے رٕ ؽظ کے كٔهاٌ َہ ِٔ کٕئی فؾِ ثبد کوے َہ کٕئی گُبِ َہ کٕئی عٓگڑا۔ أه رى عٕ کٕئی َیک کبو کؤ گے
هللا اٍے عبٌ نے گب ،أه (ؽظ کے ٍفو يیں) ىاك هاِ ٍبرٓ نے عبیب کؤ ،کیَٕکہ ثہزویٍ ىاك هاِ رمٕی ہے أه اے ػمم ٔانٕ ! يیوی َبفويبَی ٍے
ڈهرے هہٕ

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﯼ ؋ﻚﳗ ڎﮋﹰ ﴝﴆ ؗﯪ ﰩﴔ ﺭﺚ ﴝﲳ ﯠ ﳅﮗ ﮽ ﵵ ﴄ ﺰ﮻ ﱠ ﱘﺚ ﴝﴆ ﵙ ﯴﴘ ﲱ ﳊ ﯦ ﲜﮰ

اً يیں هٍّٔ َْبَیبں ہیں ،يمبو اثواہیى ہے ،أه عٕ اً يیں كافم ہٕرب ہے ايٍ پب عبرب ہے۔ أه نٕگٕں يیں ٍے عٕ نٕگ اً رک پہُچُے کی
اٍزطبػذ هکٓزے ہٕں اٌ پو هللا کے نیے اً گٓو کب ؽظ کوَب فوٗ ہے ،أه اگو کٕئی اَکبه کوے رٕ هللا كَیب عہبٌ کے رًبو نٕگٕں ٍے ثےَیبى
ہے۔

ٍٕهح انؾظ

ﴝ؈ﴗ ﰥ ﳅﮗ سﱾ قۛﰨ إﭕﱓ ﴤﯡ ﰽ ﲗو لڰ ﴂ ﰽ ﴦﳱﭪﺫ ﶫﴠ ﺮ﵅ ﱼ ﴝڲﰸﴛ  ؉ﲰ ﰧ مﳕ ﻘﻜ ﯡ ﳙ اذﴐ ﴉ
ڤ ﱕڥﳔﺆ ﴧ ﳦ ﴝﲽ ﶇٸ ﺳﭫﺑ ۏ ﶾ ﮍ ﴝﰢ ڱﴠاﮒ ﴝﶴﰢ سﵵ ﺑﭬ

أه نٕگٕں يیں ؽظ کب اػالٌ کوكٔ ،کہ ِٔ رًہبهے پبً پیلل آئیں ،أه كٔه كهاى کے هاٍزٕں ٍے ٍفو کوَے ٔانی اٌ أَٹُیٕں پو ٍٕاه ہٕ کو آئیں
عٕ (نًجے ٍفو ٍے) كثهی ہٕگئی ہٕں۔
ربکہ ِٔ اٌ فٕائل کٕ آَکٕٓں ٍے كیکٓیں عٕ اٌ کے نیے هکٓے گئے ہیں ،أه يزؼیٍ كَٕں يیں اٌ چٕپبیٕں پو هللا کب َبو نیں عٕ هللا َے اَہیں ػطب
کیے ہیں۔ چُبَچہ (يَهًبَٕ) اٌ عبَٕهٔں يیں ٍے فٕك ثٓی کٓبؤ أه رُگ كٍذ يؾزبط کٕ ثٓی کٓالؤ۔
پٓو (ؽظ کوَے ٔانے) نٕگٕں کٕ چبہیے کہ ِٔ اپُب يیم کچیم كٔه کویں ،أه اپُی يُزیں پٕهی کویں ،أه اً ثیذ ػزیك کب ٕٛاف کویں۔

ﴝﶣﴔ ﶄ ﲬ ﴈ ﻦﻏ ﲰ ﲬ ﯽ ﭜﺣ ﯳؤﰸﴛ  ؉ﲰ ﯘ ﲶۡ؇ﺆ ﯴؠ ﴝﯦﯴﮁﴧ ﳦ ﴝﲽ ﴡﭮ ﴝﻖﺚ ﰵﲤ ﱽږ
ﲬ ﲛ ڡﴠﴔﭳﳄ ؊ﱊ ﲱ ﷺﷹ ﴝﱎ ؕﳜﴢﮊ ﴝﲮ ؊﵅ ﶃﴥ ﳩﺚ ﰵﲤ ﱩﮊ ﲬ ﵻﴛ ﲱ ﯡ ﳙ ﱄﮠﺚ ﴝ۠ ﲼﭴ

أه لوثبَی کے أَٹ أه گبئے کٕ ہى َے رًہبهے نیے هللا کے ّؼبئو يیں ّبيم کیب ہے ،رًہبهے نیے اٌ يیں ثٓالئی ہے۔ چُبَچہ عت ِٔ ایک لطبه
يیں کٓڑے ہٕں ،اٌ پو هللا کب َبو نٕ ،پٓو عت (مثؼ ہٕکو) اٌ کے پہهٕ ىيیٍ پو گوعبئیں رٕ اٌ (کے گّٕذ) يیں ٍے فٕك ثٓی کٓبؤ ،أه اٌ يؾزبعٕں
کٕ ثٓی کٓالؤ عٕ ٕجو ٍے ثیٹٓے ہٕں ،أه اٌ کٕ ثٓی عٕ اپُی ؽبعذ ظبہو کویں۔ أه اٌ عبَٕهٔں کٕ ہى َے اٍی ٛوػ ربثغ ثُبكیب ہے ربکہ رى
ّکو گياه ثُٕ۔هللا کٕ َہ اٌ کب گّٕذ پہُچزب ہے َہ اٌ کب فٌٕ ،نیکٍ اً کے پبً رًہبها رمٕی پہُچزب ہے ،اً َے یہ عبَٕه اٍی ٛوػ رًہبهے ربثغ

ثُب كئیے ہیں ربکہ رى اً ثبد پو هللا کی رکجیو کؤ کہ اً َے رًہیں ہلایذ ػطب فويبئی ،أه عٕ نٕگ فُٕ اٍهٕثی ٍے َیک ػًم کورے ہیں ،اَہیں
فّٕقجوی ٍُب كٔ ۔

اهش ثبلوعشوف و ًہی عي الوٌکش

لیکچش ۲

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴝﵑ ﳪ ﻮںﯩﴔ ﳍ  ﴝقﳳﴠﴔ سﺓﴠﯪ ﴝٝﴔ ﯦ ﺋﺚ ﴝﴛﳒ ﮑ ﺗﴔ﮷

أه رًہبهے كهيیبٌ ایک عًبػذ ایَی ہَٕی چبہیے عٌ کے افواك (نٕگٕں کٕ) ثٓالئی کی ٛوف ثالئیںَ ،یکی کی رهمیٍ کویں ،أه ثوائی ٍے
هٔکیں۔ ایَے ہی نٕگ ہیں عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

ﰯ ﴩ ﻭ ﰍﴝ ﲶﮗ ػﳳﴠﴔ سﺓﴠﯪ ﴝؤﴔ ﯦ ﺋ ﴝۜﳬﴔ سﲰﺚ ﴝﳆ ﴅ ﱋ ﲦ ﵁ﴔ ﭝ ﱾﺚ ﺷ ﳃﳬﴔ ﴝﰱﮑ
�ﴔ﮽

(يَهًبَٕ) رى ِٔ ثہزویٍ ايذ ہٕ عٕ نٕگٕں کے فبئلے کے نیے ٔعٕك يیں الئی گئی ہے ،رى َیکی کی رهمیٍ کورے ہٕ ،ثوائی ٍے هٔکزے ہٕ أه هللا پو
ایًبٌ هکٓزے ہٕ۔ اگو اہم کزبة ایًبٌ نے آرے رٕ یہ اٌ کے ؽك يیں کہیں ثہزو ہٕرب ،اٌ يیں ٍے کچٓ رٕ يٕيٍ ہیں ،يگو اٌ کی اکضویذ َبفويبٌ ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﱎ ﴩ ﰦ ﵇ ﴈ ټڅ ﱘ ﴆ ﳱ ڭﴼ ﴠ ﺠﴠﯫ ﴠ ؽﮮ ٘ ﳅﮗﺚ ﴝﴆ ﲞ آﲤ وﴫ ﳲﲗؐ ﲰ ﰔﯬ ش ﭬ ﳜ﯁

نٕگٕں کی ثہذ ٍی ففیہ ٍوگّٕیٕں يیں کٕئی فیو َہیں ہٕری ،اال یہ کہ کٕئی ّقٔ ٕللے کب یب کَی َیکی کب یب نٕگٕں کے كهيیبٌ إالػ کب
ؽکى كے۔ أه عٕ ّقٔ هللا کی فُّٕٕكی ؽبٕم کے کوَے کے نیے ایَب کوے گب ،ہى اً کٕ ىثوكٍذ صٕاة ػطب کویں گے۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﴝﳃﳬﴔ ﴝﳃﶞ ګ ﴠﱛﴭ ڪﺭ قﳳﴠﴔ سﺓﴠﯪ ﴝٝﴔ ﯦ ﺋ ﴝﭹﴔ ﵀ﴲ ﴝۡۛﴔ ﲉﴽﴲ ﴝۙﴔ ﲱ ﴝاﮨﱵﺚ ﴛﳒ
ﰯﰂ ﲲﺚ ﴘ ﲱ ڛ ﭸﮖ

أه يٕيٍ يوك أه يٕيٍ ػٕهریں آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے يلكگبه ہیں۔ ِٔ َیکی کی رهمیٍ کورے ہیں أه ثوائی ٍے هٔکزے ہیں ،أه ًَبى لبئى
کورے ہیں أه ىکٕح اكا کورے ہیں ،أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کورے ہیں۔ یہ ایَے نٕگ ہیں عٍ کٕ هللا اپُی هؽًذ ٍے َٕاىے گب۔
یمیُب هللا الزلاه کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔

ٍٕهحانؼٖو
ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ
ﴝﺎﭐﺫ ﴘ ﱔڝﴔ ﲣ ﭑﺫ ﱘ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﴝۘل سﱯﺃ ﴝۘل سﳞﭒﺟ

ىيبَے کی لَى۔اََبٌ كهؽمیمذ ثڑے گٓبٹے يیں ہے۔ٍٕائے اٌ نٕگٕں کے عٕ ایًبٌ الئیں أه َیک ػًم کویں أه ایک كٍٔوے کٕ ؽك ثبد کی
َٖیؾذ کویں ،أه ایک كٍٔوے کٕ ٕجو کی َٖیؾذ کویں۔ ؏

دعوت الی ہللا
ٍٕهح یٍٕف

ﰘ ﮍﮈ ﰳ ﳭ ﳍ ﲰﺦ ﯡ ەﴱ ؽ ﴝﴄ ؿﺚ ﴝﱞ ﲰ ﴝﳛ ؽ ﴀ ﲽﰳ﮻

(اے پیغًجو) کہہ كٔ کہ  :یہ يیوا هاٍزہ ہے ،يیں ثٓی پٕهی ثٖیود کے ٍبرٓ هللا کی ٛوف ثالرب ہٕں ،أه عُہٕں َے يیوی پیؤی کی ہے ِٔ ثٓی،
أه هللا (ہو لَى کے ّو ٍے) پبک ہے ،أه يیں اٌ نٕگٕں يیں ٍے َہیں ہٕں عٕ هللا کے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک ٹٓہوارے ہیں۔

ٍٕهح األؽياة

كٹ ﰹ ـ جﲄ ﮝﺂ ﴤﶱ ﴤڈێﭼﺫﴤؗﰈ ﳍ ﲰ شؤٱ ﴝﻘﭗ ﴱﭽ

اے َجی ! ثیْک ہى َے رًہیں ایَب ثُب کو ثٓیغب ہے کہ رى گٕاہی كیُے ٔانے ،فّٕقجوی ٍُبَے ٔانے أه فجوكاه کوَے ٔانے ہٕ۔أه هللا کے ؽکى
ٍے نٕگٕں کٕ هللا کی ٛوف ثالَے ٔانے ،أه هُّٔی پٓیالَے ٔانے چواؽ ہٕ۔

ٍٕهح انُؾم

﮼ ﳏ ﮟ اڻ سﲌ ﴝﳂﲸ ﲅ ﴝﭕؕﶩ سﱫ ﮖ ﰔﺚ ﴘ اڼ ﮓ ﯟ ﳾ ﮴ ﯧ ﱙ ﴝﮓ ﯟ سﺌۖ

اپُے هة کے هاٍزے کی ٛوف نٕگٕں کٕ ؽکًذ کے ٍبرٓ أه فُٕ اٍهٕثی ٍے َٖیؾذ کو کے كػٕد كٔ  ،أه (اگو ثؾش کی َٕثذ آئے رٕ) اٌ
ٍے ثؾش ثٓی ایَے ٛویمے ٍے کؤ عٕ ثہزویٍ ہٕ۔ یمیُب رًہبها پؤهكگبه اٌ نٕگٕں کٕ ثٓی فٕة عبَزب ہے عٕ اً کے هاٍزے ٍے ثٓٹک گئے
ہیں ،أه اٌ ٍے ثٓی فٕة ٔالف ہے عٕ هاِ هاٍذ پو لبئى ہیں۔

ہجشت و ًصشت اعتقبهت

لیکچش ۳

ٍٕهح انَُبء

ﴝﴆ ٹﵓ ﰦ ﮟ ﲰ ٺ ﰥ ﱕجﮬ ﹿﱿ ﰮ ﴤﱈﺚ ﴝﴆ ڂﯚ ﴃ ؍ﷹ ﳍ ﲰ ﴝاﮨﶝ ۏ ڴإﯪ ﳂؓ ﰖ ﴝﮣ ﰄﮆ ﯠ ﲰﺚ
ﴝﰩﴔ ﲲ ﯕث خﯱ﮳ﺟ

أه عٕ ّقٔ هللا کے هاٍزے يیں ہغود کوے گب ِٔ ىيیٍ يیں ثہذ عگہ أه ثڑی گُغبئِ پبئے گب۔ أه عٕ ّقٔ اپُے گٓو ٍے هللا أه اً کے
هٍٕل کی ٛوف ہغود کوَے کے نیے َکهے ،پٓو اٍے يٕد آپکڑے رت ثٓی اً کب صٕاة هللا کے پبً ٛے ہٕچکب ،أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا
يہوثبٌ ہے۔ ؏

ٍٕهح انزٕثخ

ﴝﲅۖ ﳮ ﴝﮊﵔﴠ ﴝ﴿ﴠ ﰦ ﮟ ﲰ ﴝﲅۖ ﴝﴠ ﴤڭﴡ ﴛﳒ ﮑ ﳃﳬﴔ ﰜﺚ ﱼ ﻖﴳ ﴤإزﳴ ﰷﮰﮙ

أه عٕ نٕگ ایًبٌ نے آئے ،أه اَہٕں َے ہغود کی ،أه هللا کے هاٍزے يیں عہبك کیب ِٔ ،أه عُہٕں َے اَہیں آثبك کیب أه اٌ کی يلك کی ِٔ ٍت
ٕؾیؼ يؼُٕں يیں يٕيٍ ہیں۔ ایَے نٕگ يغفود أه ثبػيد هىق کے يَزؾك ہیں۔

اعتقبهت
ٍٕهح ْٕك

ﯳﰻﵤ ﻇؒ ﴝﴆ غ ؋ﻗ ﴝﱎ ﰵﺚ ٳ ې ڰﴔ ڣ﮿ ﴝﱎ ڐﴧ ﳍ ﲅۖ ﮺ ﳞ ﳅةﺫ ﴝﳙ ﲬ ﴈ ؙﴠﴒ ﲰ ﴂ ﴠﱛﴫ ۏ ﱎ
پﴠﴔ﯀ ﴝ﯂ ﵀ﴲ ٘ﴗ ﱡإ ﴝرﶢ ﴇ ﱦﺚ ﴘ ﴺڵﰏ ﶮؐﺚ آﲤ ؟ﵒﴥ ﶻﴩۖ﯁ﺆ ﴝﲜ ﯴﴘ ﲱ ﱎ ﰌ ﭫ ﲼ﯂

نہنا (اے پیغًجو) عٌ ٛوػ رًہیں ؽکى كیب گیب ہے اً کے يطبثك رى ثٓی ٍیلْے هاٍزے پو صبثذ للو هہٕ ،أه ِٔ نٕگ ثٓی عٕ رٕثہ کو کے رًہبهے
ٍبرٓ ہیں ،أه ؽل ٍے آگے َہ َکهٕ۔ یمیٍ هکٕٓ کہ عٕ ػًم ثٓی رى کورے ہٕ ِٔ اٍے پٕهی ٛوػ كیکٓزب ہے۔أه (يَهًبَٕ) اٌ ظبنى نٕگٕں کی ٛوف
مها ثٓی َہ عٓکُب ،کجٓی كٔىؿ کی آگ رًہیں ثٓی آپکڑے أه رًہیں هللا کٕ چٕٓڑ کو کَی لَى کے كٍٔذ يیَو َہ آئیں ،پٓو رًہبهی کٕئی يلك ثٓی
َہ کوے۔أه (اے پیغًجو) كٌ کے كَٕٔں ٍؤں پو أه هاد کے کچٓ ؽٖٕں يیں ًَبى لبئى کؤ۔ یمیُب َیکیبں ثوائیٕں کٕ يٹب كیزی ہیں ،یہ ایک
َٖیؾذ ہے اٌ نٕگٕں کے نیے عٕ َٖیؾذ يبَیں۔أه ٕجو ٍے کبو نٕ ،اً نیے کہ هللا َیکی کوَے ٔانٕں کب اعو ٙبئغ َہیں کورب۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﲩﲤ ﯳ﮼ﺆ ﴝﰻﵤ ﻇؒﺆ ﴝﱎ ػ ﱑ؇ﴷﮒﺆ ﴝﰘ ﶠ ۑ ڕﱊ ﲲ ﴂ ﵂ﺆ ﴝﻇؓ ﱍڙﱊ ٓﺚ ﲲ اؗ ﴝاۃﺚ ﵰ ﯤﵱ ﴝﲬ
ﯤﹶﺚ ﱎ ﮜإ ﴝٓﺚ ﲲ ﭭإﺆ ﴝﱠ ﲾﭞﺚ

نہنا (اے پیغًجو) رى اٍی ثبد کی ٛوف نٕگٕں کٕ كػٕد كیزے هہٕ أه عٌ ٛوػ رًہیں ؽکى كیب گیب ہے( ،اٍی كیٍ پو) عًے هہٕ ،أه اٌ نٕگٕں
کی فٕاہْبد کے پیچٓے َہ چهٕ ،أه کہہ كٔ کہ  :يیں رٕ اً کزبة پو ایًبٌ الیب ہٕں عٕ هللا َے َبىل کی ہے ،أه يغٓے ؽکى كیب گیب ہے کہ يیں
رًہبهے كهيیبٌ اَٖبف کؤں۔ هللا ہًبها ثٓی هة ہے أه رًہبها ثٓی هة۔ ہًبهے اػًبل ہًبهے نیے ہیں أه رًہبهے اػًبل رًہبهے نیے۔ ہًبهے
أه رًہبهے كهيیبٌ (اة) کٕئی ثؾش َہیں۔ هللا ہى ٍت کٕ عًغ کوے گب ،أه اٍی کے پبً آفو ٍت کٕ نٕٹُب ہے۔

ٍٕهح فٖهذ  /ؽى انَغلح

ﰘ ۓ ؽ ۞ﷃ ۠ﰴ ﳎ ۓ ﶢ ﶠ ﴤﯼ ﯳ﮽ ﱠ ﴝﱠﴠﮅﺚ ﴝﴝﮥﴖﰳﭕﺫ

(اے پیغًجو) کہہ كٔ کہ يیں رٕ رى ہی عیَب ایک اََبٌ ہٕں۔ (انجزہ) يغٓ پو یہ ٔؽی َبىل ہٕری ہے کہ رًہبها فلا ثٌ ایک ہی فلا ہے۔ نہنا رى اپُب هؿ
ٍیلْب اٍی کی ٛوف هکٕٓ ،أه اٍی ٍے يغفود يبَگٕ۔ أه ثڑی رجبہی ہے اٌ يْوکٕں کے نیے۔

ﴘ ﲅۖ ﯺﳈ اؗ ﲲ ۏ ﺷﴍ ؘﱌ ﯙ ﲿ ﱘ ٮﰢ ﴝﱎ ٻ ﴝڏﴠ سﱭ ﱫ ﰯ ۛﴠﴔﭭ  ٟﴠﴩﱄ ﰥ ﴿ﴰ ﲁَ ﴝﰥ
ﱗﭯﴰﺆ ﴝﲬ ﯽ ﳙ څ ﲖ ﴝﲬ ﯽ ﳙ ڪﯩﴔﭮﺚ﮽ﱓ ﴈ ﯕئ خﭻﭯﺟ

(كٍٔوی ٛوف) عٍ نٕگٕں َے کہب ہے کہ ہًبها هة هللا ہے ،أه پٓو ِٔ اً پو صبثذ للو هہے رٕ اٌ پو ثیْک فوّزے (یہ کہزے ہٕئے) ارویں گے
کہ َ :ہ کٕئی فٕف كل يیں الؤَ ،ہ کَی ثبد کب غى کؤ ،أه اً عُذ ٍے فُٕ ہٕعبؤ عٌ کب رى ٍے ٔػلِ کیب عبرب رٓبہى كَیب ٔانی ىَلگی يیں ثٓی

رًہبهے ٍبرٓی رٓے ،أه آفود يیں ثٓی هہیں گے۔ أه اً عُذ يیں ہو ِٔ چیي رًہبهے ہی نیے ہے عٌ کٕ رًہبها كل چبہے ،أه اً يیں ہو ِٔ
چیي رًہبهے ہی نیے عٕ رى يُگٕاَب چبہٕیہ ٍت کچٓ اً ماد کی ٛوف ٍے پہهی پہم يیيثبَی ہے عٌ کی ثقِْ ثٓی ثہذ ہے عٌ کی هؽًذ ثٓی
کبيم ؏

اعال ے
ئ کلمہ ہللا )ہللا ےک کلےم کو شبلند کرنا(  /جہاد

لیکچش ۴

ٍٕهح آل ػًواٌ

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ۉ ﰩﲅۖ ﰼﴠ ﴝﯺﳈ ﰘﮃځ ؠ ﲣۗ ﰥ ﱕجﮬ ﴠ ﰩ ﱮﴥ ﳋ ﰩ ؽ ﳙ ﳙۛ ﴝﳙ ﲯﺆ ﴰ ﲲ آﲤ ﴵ ﰦ
ﰝټﺚ ﴝﲲ ڊ ﴝ﮲ﺚ ﴝﲲ ې ڰﴔ ڣﯫ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! اٌ نٕگٕں کی ٛوػ َہ ہٕعبَب عُہٕں َے کفو افزیبه کونیب ہے ،أه عت اٌ کے ثٓبئی کَی ٍوىيیٍ يیں ٍفو کورے ہیں یب عُگ يیں
ّبيم ہٕرے ہیں رٕ یہ اٌ کے ثبهے يیں کہزے ہیں کہ  :اگو ِٔ ہًبهے پبً ہٕرے رٕ َہ يورے ،أه َہ يبهے عبرے۔ (اٌ کی اً ثبد کب) َزیغہ رٕ
(ٕوف) یہ ہے کہ هللا ایَی ثبرٕں کٕ اٌ کے كنٕں يیں ؽَود کب ٍجت ثُب كیزب ہۓ( ،هَہ) ىَلگی أه يٕد رٕ هللا كیزب ہے۔ أه عٕ ػًم ثٓی رى
کورے ہٕ هللا اٍے كیکٓ هہب ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﱎ ۛﴥ ﴠﴔ ﴀ ﳃﳡ  ﴛﺥ ﵷإ ﴝﶯﴠﴔ ﰦ ﮟ ﲰ صﴏﶣ ﴝڲﺚ ﳆ ﲲ ﶮۖ صﴏﶣ ﴝڲ ﯠ
ﶏۖ ؗاﰶﺚ ﴝﵡ ﴤ ﲲ ﶗﺚ ﴝﳆ ﲲ ﶮۖ ﯠ ﶏۖ ﭬ ﳜﮮﺫ

عٍ يَهًبَٕں کٕ کٕئی يؼنٔهی الؽك َہ ہٕ أه ِٔ (عہبك يیں عبَے کے ثغبئے گٓو يیں) ثیٹٓ هہیں ِٔ هللا کے هاٍزے يیں اپُے يبل ٔ عبٌ ٍے
عہبك کوَے ٔانٕں کے ثواثو َہیں ہیں۔ عٕ نٕگ اپُے يبل ٔ عبٌ ٍے عہبك کورے ہیں اٌ کٕ هللا َے ثیٹٓ هہُے ٔانٕں پو كهعے يیں فٚیهذ كی ہے۔
أه هللا َے ٍت ٍے اچٓبئی کب ٔػلِ کو هکٓب ہے۔ أه هللا َے يغبہلیٍ کٕ ثیٹٓ هہُے ٔانٕں پو فٚیهذ كے کو ثڑا صٕاة ثقْب ہے۔

ٍٕهح األَفبل

ﴝﲡﴠ ﱼ ﳞ ﺱ ﴈ ﴺﴱ ﴤﴂ حط﮷ ﶋ ڒﰐﴔ ٮ ﴤ ﲰ ﴝﴤﱄ ﴝﰊۖ ﴂ ؙﴠځﺆ ﱎ ڮڂﺆ ﲲ ﱦﺚ ﴝﳙ ښ ﴂ ﮫﴪ
ﰦ ﮟ ﲰ ۡ ﱥ ﴝٖ ﱎ ﰹﴔﮋ

أه (يَهًبَٕ) عٌ لله ٛبلذ أه گٕٓڑٔں کی عزُی چٓبؤَیبں رى ٍے ثٍ پڑیں اٌ ٍے يمبثهے کے نیے ریبه کؤ عٍ کے مهیؼے رى هللا کے كًٍّ
أه اپُے (يٕعٕكِ) كًٍّ پو ثٓی ہیجذ ٛبهی کوٍکٕ ،أه اٌ کے ػالِٔ كٍٔؤں پو ثٓی عُہیں اثٓی رى َہیں عبَزے( ،يگو) هللا اَہیں عبَزب ہے۔ أه
هللا کے هاٍزے يیں رى عٕ کچٓ فوچ کؤ گے ِٔ ،رًہیں پٕها پٕها كے كیب عبئے گب ،أه رًہبهے نیے کٕئی کًی َہیں کی عبئے گی۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﰘ ﴗ ﰩﴔ ظﴢﱄ ﴝًﴢﱄ ﴝﮃﮞ ﴝزﴝﰞ ﴝڤﳈ ﴝﴏﱌ ؈ﭙﳟﮊ ﴝ٭اﴳ ﭚﴔ ﴪؗﮊ ﴝﺆ ڐﲪﮄ ﯁ ﱥ ﴇ ﲰ ﴝاﮨﶝ
ﴝﴻؖ ﰦ ﱙﳿﰨ ﭠ قۧ ﲲ صﳴﮈﺚ ﴝﲲ ﱎ ٺﴥ ﲡﳕ �ﭧﺟ

(اے پیغًجو ! يَهًبَٕں ٍے) کہہ كٔ کہ  :اگو رًہبهے ثبپ ،رًہبهے ثیٹے ،رًہبهے ثٓبئی ،رًہبهی ثیٕیبں ،أه رًہبها فبَلاٌ ،أه ِٔ يبل ٔ كٔنذ عٕ
رى َے کًبیب ہے أه ِٔ کبهٔثبه عٌ کے يُلا ہَٕے کب رًہیں اَلیْہ ہے ،أه ِٔ هہبئْی يکبٌ عٕ رًہیں پَُل ہیں ،رًہیں هللا أه اً کے هٍٕل
ٍے ،أه اً کے هاٍزے يیں عہبك کوَے ٍے ىیبكِ يؾجٕة ہیں۔ رٕ اَزظبه کؤ ،یہبں رک کہ هللا اپُب فیٖهہ ٕبكه فويب كے۔ أه هللا َبفويبٌ نٕگٕں
کٕ يُيل رک َہیں پہُچبرب۔

اخالقیبت
عچبئی و ساعت ثبصی

لیکچش ۱

ٍٕهح األؽياة

كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝﰤﳈ ﰣﱓ ﰡڹﮕﺫڣ ﲬ ﯤﲬ ﴝﭪ ﲬ ءﮚﺚ ﴝﴆ ﰴ ﲱ ﴝاﮨﱵ ﰖ ﯳذ ﰡ؈ ﳜﮖ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا ٍے ڈهٔ ،أه ٍیلْی ٍچی ثبد کہب کؤ۔هللا رًہبهے فبئلے کے نیے رًہبهے کبو ٍُٕاه كے گب ،أه رًہبهے گُبہٕں کی يغفود
کوكے گب۔ أه عٕ ّقٔ هللا أه اً کے هٍٕل کی اٛبػذ کوے ،اً َے ِٔ کبيیبثی ؽبٕم کونی عٕ ىثوكٍذ کبيیبثی ہے۔

ٍٕهح انًبئلح

ﴗ ېټ ﯴڃ ﯀ؙﰨﺆ ﴝﴗ ﱜ ﱼ ﯴڿ و ﲘڜ ﱲﯺﱊ ﲲ ﮎ ۟ﳗ ٍ ﶸﰆ ﲟﮁﺚ ﱼ ﯤ ٝﴧ ﴂ  ٛﱕٻ
ﭺۖ ﯾ چﺚ اى ﲲ  ﴝا﮶ ﯂ﺚ آﲤ �ر ﷃﲳ ﻟ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﴝﳙ ﳾﺚ ﴝﮓ ﯡ ﰽ ﮫﴪ ﰊښﺟ

اگو آپ اٌ کٕ ٍيا كیں رٕ یہ آپ کے ثُلے ہیں ہی ،أه اگو آپ اَہیں يؼبف فويبكیں رٕ یمیُب آپ کب الزلاه ثٓی کبيم ہے ،ؽکًذ ثٓی کبيم۔هللا کہے گب
کہ  :یہ ِٔ كٌ ہے عٌ يیں ٍچے نٕگٕں کٕ اٌ کب ٍچ فبئلِ پہُچبئے گب۔ اٌ کے نیے ِٔ ثبغبد ہیں عٍ کے َیچے َہویں ثہہ هہی ہیں ،عٍ يیں یہ
نٕگ ہًیْہ ہًیْہ هہیں گے۔ هللا اٌ ٍے فُٕ ہے أه یہ اً ٍے فُٕ ہیں۔ یہی ثڑی ىثوكٍذ کبيیبثی ہے۔رًبو آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں أه اٌ يیں
عٕ کچٓ ہے اً ٍت کی ثبكّبہی هللا ہی کے نیے ہے ،أه ِٔ ہو چیي پو پٕهی للهد هکٓزب ہے۔

ٍٕهح األؽياة

ﲞ ﰩﴔ ﲬ ﰦ اﮨﱈ ﲰ ﲑﴳ ﰒﺝ ﰩﴔ ڗﷹ ﲱ ﴝﱪﳕ ﱗﭯ ﴝؠ﵍ ﲱ ﰮﭤﺚ ﴝﲹ ا ﳃﳬﴔ ﱕﰈ؋ﺫ ﯺﳈ ﮎ ﳙ ﴝؽ ﲲ ﴝاﮨﶞ
ﴝﮱﯱ ﲲ ﴝاﮨﶞﺑ ﴝﳙ ذؗﮒ ﱙ ۔ؿ ﴤﯴﭥﺚﴀ ﳃﳡ إﭕﱋ ﮱﰤ ﳙ ﮽ﴛ ﲱ ﯗﺆ ﴶ ﴊ ﮛه ﴝﳧ ﴊ ؑﺘ ﴝﳙ
کﳈ ٞﮧﭦﺫﵹﴦ ﲲ ﶸﰆ ڢﴏ ﴝﭢ ؋ﺉ ﴗ ﮞﴫ ﴠ  ؋ٛﯚﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﯕث خﯱﭧﺆ

ؽمیمذ یہ ہے کہ رًہبهے نیے هٍٕل هللا کی ماد يیں ایک ثہزویٍ ًََٕہ ہے ہو اً ّقٔ کے نیے عٕ هللا ٍے أه یٕو آفود ٍے ايیل هکٓزب ہٕ،
أه کضود ٍے هللا کب مکو کورب ہٕ۔أه عٕ نٕگ ایًبٌ هکٓزے ہیں ،عت اَہٕں َے (كًٍّ کے) نْکؤں کٕ كیکٓب رٓب رٕ اَہٕں َے یہ کہب رٓب کہ  :یہ
ٔہی ثبد ہے عٌ کب ٔػلِ هللا أه اً کے هٍٕل َے ہى ٍے کیب رٓب ،أه هللا أه اً کے هٍٕل َے ٍچ کہب رٓب۔ أه اً ٔالؼے َے اٌ کے ایًبٌ
أه ربثغ كاهی کے عنثے يیں أه اٙبفہ کوكیب رٓب۔اَہی ایًبٌ ٔانٕں يیں ِٔ نٕگ ثٓی ہیں عُہٕں َے هللا ٍے عٕ ػہل کیب رٓب اٍے ٍچب کو كکٓبیب۔
پٓو اٌ يیں ٍے کچٓ ِٔ ہیں عُہٕں َے اپُب َنهاَہ پٕها کوكیب ،أه کچٓ ِٔ ہیں عٕ اثٓی اَزظبه يیں ہیں۔ أه اَہٕں َے (اپُے اهاكٔں يیں) مها ٍی
یہ ٔالؼہ اً نیے ہٕا) ربکہ هللا ٍچٕں کٕ اٌ کی ٍچبئی کب اَؼبو كے ،أه يُبفمٕں کٕ اگو چبہے رٕ ػناة كے ،یب اٌ کی رٕثہ لجٕل (ثٓی رجلیهی َہیں کی۔
کونے۔ هللا یمیُب ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ﴘ ﺒ ﴝﴧ ﴝﳃﳡ ﴝﳃﺱ ﴝﴤ ﴝﳾ ﴝﶸﰆ ﴝﶸﳶ ﴝﶷۖ ﴝﳟؐ ﴝﶓ ﴝﲴ ﴝﺇﰆ
ﴝﺇﳶ ﴝﳜﶄ ﴝﳥ ﴝﲻﮅﴠ﵂ ﴝﲺ ﴝﳅﴩۖ ﲱ ﰮ ﴤﳅﱼؐﺫ ﳏ ﲲ ﱼ ﻖﴵ ﴤﭬ ﳜﭲ

ثیْک فويبَجوكاه يوك ہٕں یب فويبَجوكاه ػٕهریں يٕيٍ يوك ہٕں یب يٕيٍ ػٕهریں ،ػجبكد گياه يوك ہٕں یب ػجبكد گياه ػٕهریںٍ ،چے يوك ہٕں یب
ٍچی ػٕهریںٕ ،بثو يوك ہٕں یب ٕبثو ػٕهریں ،كل ٍے عٓکُے ٔانے يوك ہٕں یب كل ٍے عٓکُے ٔانی ػٕهریں ٕللہ کوَے ٔانے يوك ہٕں یب
ٕللہ کوَے ٔانی ػٕهریں ،هٔىِ كاه يوك ہٕں یب هٔىِ كاه ػٕهریں ،اپُی ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کوَے ٔانے يوك ہٕں یب ؽفبظذ کوَے ٔانی
ػٕهریں ،أه هللا کب کضود ٍے مکو کوَے ٔانے يوك ہٕں یب مکو کوَے ٔانی ػٕهریں ،اٌ ٍت کے نیے هللا َے يغفود أه ّبَلاه اعو ریبه کو هکٓب
ہے۔

جھوٹ اوس غلظ ثیبًی

لیکچش ۲

ٍٕهح انزٕثخ

ۥةﴠﴔ ﱥ ؠ اﰊ ﱢﺚ ﰘ ﱘ ﱂةﴠ ﳄ ﴀ ﲬ ﰋ ؋ؽ ﲲ ﴂ ﴤإﱄﺚ ﴝﰮﴥ ﲲ ﲻ ﴝاﮨﶞ ۏ ڑ؞ﴠﴔ ﳏ ۄ ﲖ
ﴝﶲؗﴰ ﳹ ې ﰯ ڰﴔﮭﰦﴔ سﲰ ﲬ ؠ ﭨ ﱢ ﵗ﮶ ﺚ ﯵﳕ﮶ ﺚ ڃ إﵧﺑ ﴤﳚﴟڅ ﯷﺆ ﭪ؇ﻹ ې ﰩ
ﮖﴔﮮﭪﴔ ﲬ ﱉﲪ ﺆ ﯴﴗ ڐﲪ  ﯴﴘ ﲱ ﱎ ڗﲬ ﯦ ﲡﳔ �ﮯ

(يَهًبَٕ) عت رى نٕگ (رجٕک ٍے) ٔاپٌ اٌ (يُبفمٕں) کے پبً عبؤ گے ،رٕ یہ رًہبهے ٍبيُے (ٛوػ ٛوػ کے) ػنه پیِ کویں گے۔ (اے پیغًجو)
اٌ ٍے کہہ كیُب کہ  :رى ػنه پیِ َہ کؤ ہى ہوگي رًہبهی ثبد کب یمیٍ َہیں کویں گے۔ هللا َے ہًیں رًہبهے ؽبالد ٍے اچٓی ٛوػ ثبفجو کوكیب ہے۔
أه آئُلِ هللا ثٓی رًہبها ٛوى ػًم كیکٓے گب ،أه اً کب هٍٕل ثٓی ،پٓو رًہیں نٕٹب کو اً ماد کے ٍبيُے پیِ کیب عبئے گب عٌ کٕ چٓپی أه
کٓهی رًبو ثبرٕں کب پٕها ػهى ہے ،پٓو ِٔ رًہیں ثزبئے گب کہ رى کیب کچٓ کورے هہے ہٕ۔عت رى اٌ کے پبً ٔاپٌ عبؤ گے رٕ یہ نٕگ رًہبهے ٍبيُے
هللا کی لًَیں کٓبئیں گے ،ربکہ رى اٌ ٍے كهگيه کؤ۔ نہنا رى ثٓی اٌ ٍے كهگيه کونیُب۔ یمیٍ عبَٕ یہ ٍواپب گُلگی ہیں ،أه عٕ کًبئی یہ کورے
هہے ہیں ،اً کے َزیغے يیں اٌ کب ٹٓکبَب عہُى ہے۔یہ رًہبهے ٍبيُے اً نیے لًَیں کٓبئیں گے ربکہ رى اٌ ٍے هاٙی ہٕعبؤ ،ؽبالَکہ اگو رى اٌ
ٍے هاٙی ہٕ ثٓی گئے رٕ هللا رٕ ایَے َبفويبٌ نٕگٕں ٍے هاٙی َہیں ہٕرب۔

ٍٕهح انكٓف

ﴤٯا ﲅۖ ﯺﳇ ٷ ﲲ ﴝﶨﭓﺠ ﳙ ﱼ ٮ ﴂ ﳡ ﴤﱎ ﵫظﴯﺚ ﯤؔ ﵌ټ ۱ﴂ ﴸﱁﺚ ﴗ ںﳈﴔ ﱘ ﰴعﭔﴍ طﯭﭲ ﯢ
ؼإﮐ ﴗ ﲸ ۡﳬ ڙ ﶓؓ ﱗﭕ

أه ربکہ اٌ نٕگٕں کٕ يزُجہ کوے عٕ یہ کہزے ہیں کہ هللا َے کٕئی ثیٹب ثُب هکٓب ہے۔اً ثبد کب کٕئی ػهًی صجٕد َہ فٕك اٌ کے پبً ہےَ ،ہ اٌ کے
ثبپ كاكٔں کے پبً رٓب۔ ثڑی ٍُگیٍ ثبد ہے عٕ اٌ کے يُہ ٍے َکم هہی ہے۔ عٕ کچٓ ِٔ کہہ هہے ہیں ِٔ ،عٕٓٹ کے ٍٕا کچٓ َہیں۔اة (اے
پیغًجو) اگو نٕگ (لوآٌ کی) اً ثبد پو ایًبٌ َہ الئیں رٕ ایَب نگزب ہے عیَے رى افًَٕ کو کو کے اٌ کے پیچٓے اپُی عبٌ کٕ گٓال ثیٹٕٓ گے۔

ٍٕهح انؾظ

آﲤﺠ ﴝﴆ ﮃﵝﻛ ﲰ ﰉ ﭜ ﱸ  اٰﺚ ﴝﯤ ﲫ ﱕڥﳗ ﱘ ﳙ ٔ ﯜ ﯳ﯁ ﲆﵦ ﴀ ﱕﴠؼﴒ ﴝﴦ ﰣﱊ ﶫﴠإﭭﺫ

یہ ٍبهی ثبریں یبك هکٕٓ ،أه عٕ ّقٔ اٌ چیئں کی رؼظیى کوے گب عٍ کٕ هللا َے ؽويذ كی ہے رٕ اً کے ؽك يیں یہ ػًم اً کے پؤهكگبه
کے َيكیک ثہذ ثہزو ہے۔ ٍبهے يٕیْی رًہبهے نیے ؽالل کوكیے گئے ہیںٍٕ ،ائے اٌ عبَٕهٔں کے عٍ کی رفٖیم رًہیں پڑْ کو ٍُب كی گئی
ہے۔ نہنا ثزٕں کی گُلگی أه عٕٓٹ ثبد ٍے اً ٛوػ ثچ کو هہٕ۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﰟ ﴜﰎ ﯼ ﴃ ڨ ﳙ ﭖﴷﰨ ﴀ ﷇﴢﭘﳆ ڮ﮼ ًﴷؽ ﴝًﴷﱄ ﴝۓﴷؽ ﴝۓﴷﱄ ﴝﮄ ﴝﮂﺤ ۏ ؚﳛﶱ ﲰ ﯠ
﷿ٗﮌ

رًہبهے پبً (ؽٚود ػیَی ؑ کے ٔالؼے کب) عٕ ٕؾیؼ ػهى آگیب ہے اً کے ثؼل ثٓی عٕ نٕگ اً يؼبيهے يیں رى ٍے ثؾش کویں رٕ اٌ ٍے کہہ
كٔ کہ  “:آؤ ہى اپُے ثیٹٕں کٕ ثالئیں أه رى اپُے ثیٹٕں کٕ ،أه ہى اپُی ػٕهرٕں کٕ أه رى اپُی ػٕهرٕں کٕ ،أه ہى اپُے نٕگٕں کٕ أه رى اپُے
نٕگٕں کٕ ،پٓو ہى ٍت يهکو هللا کے ٍبيُے گڑ گڑائیں ،أه عٕ عٕٓٹے ہٕں اٌ پو هللا کی نؼُذ ثٓیغیں۔

عخبوت و ثخل

لیکچش ۳

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﴝﱎ ځ ډﰨ ﺤﶓ ﳏ ﲧ ﴝﱎ س ﰾ ﵻﳤﺾﳝ ﺾثﭬﴘ اڼ ـ ﲆزﯱ ﳀ ڟﴭ ﴝﭻةﺚ ٳ ﰩﴔ ﰼؕﮈ ﯪ۬ﭭﺟ

أه َہ رٕ (ایَے کُغًٕ ثُٕ کہ) اپُے ہبرٓ کٕ گوكٌ ٍے ثبَلْ کو هکٕٓ ،أه َہ (ایَے فٕٚل فوچ کہ) ہبرٓ کٕ ثبنکم ہی کٓال چٕٓڑ كٔ عٌ کے
َزیغے يیں رًہیں لبثم ياليذ أه لالُ ہٕ کو ثیٹُٓب پڑے۔ؽمیمذ یہ ہے کہ رًہبها هة عٌ کے نیے چبہزب ہے هىق يیں ٍٔؼذ ػطب فويب كیزب ہے،
أه (عٌ کے نیے چبہزب ہے) رُگی پیلا کوكیزب ہے۔ یمیٍ هکٕٓ کہ ِٔ اپُے ثُلٔں کے ؽبالد ٍے اچٓی ٛوػ ثبفجو ہے ،اَہیں پٕهی ٛوػ كیکٓ هہب
ہے۔

ٍٕهح انمٖٔ

ﴝض ﰅ ڟ ﲲ ﲀا ﱗﭯﴲ ﴝﱎ ةڟ ﴀ ﲁَ ﴝﮟﵤ ﭳ ﲲ ﱤ ﴝﱎ ذ �ؗ ﰥ ﱕجﮬﺚ ﴘ ﲱ ﱎ  ٚﺖۖﮜ

أه هللا َے رًہیں عٕ کچٓ كے هکٓب ہے اً کے مهیؼے آفود ٔاال گٓو ثُبَے کی کِّٕ کؤ۔ أه كَیب يیں ٍے ثٓی اپُے ؽٖے کٕ َظو اَلاى َہ
کؤ۔ أه عٌ ٛوػ هللا َے رى پو اؽَبٌ کیب ہے رى ثٓی (كٍٔؤں پو) اؽَبٌ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك يچبَے کی کِّٕ َہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ هللا فَبك
يچبَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔

ٍٕهح انهیم

ﯵﳞ ﴆ گ ﴝﮎﭔﺫ ﴝﲡﯱ سﶗﭕﺫﴥﮆ ﺲﴥﭖﺚ ﴝﳞ ﻇٰ ﴝﰵﭗﺫ ﴝﰶ ؋سﶗﭘﺫﴥﮆ ﺼﴥﭙﺚ ﴝﳙ ﭜ ﯂ ﳙﲟ ؠ
ڏ؆ﴥﭚﺚ

اة عٌ کَی َے (هللا کے هاٍزے يیں يبل) كیب ،أه رمٕی افزیبه کیب۔أه ٍت ٍے اچٓی ثبد کٕ كل ٍے يبَب۔رٕ ہى اً کٕ آهاو کی يُيل رک
پہُچُے کی ریبهی کوا كیں گے۔هہب ِٔ ّقٔ عٌ َے ثقم ٍے کبو نیب ،أه (هللا ٍے) ثےَیبىی افزیبه کی۔أه ٍت ٍے اچٓی ثبد کٕ عٓٹالیب۔رٕ ہى
اً کٕ رکهیف کی يُيل رک پہُچُے کی ریبهی کوا كیں گے۔أه عت ایَب ّقٔ رجبہی کے گڑْے يیں گوے گب رٕ اً کب يبل اً کے کچٓ کبو َہیں
آئے گب۔

ثخل
ٍٕهح انفولبٌ

ﴝﲅۖ ؠ ؆ﮉ ﲷ ہﰢ ﴝﲷ ۘﴠ ﴝﰩﴔ ٘ آﲤ ﲉﳝﮒ

أه عٕ فوچ کورے ہیں رٕ َہ فٕٚل فوچی کورے ہیںَ ،ہ رُگی کورے ہیں ،ثهکہ اٌ کب ٛویمہ اً (افوأ ٛرفوی )ٜکے كهيیبٌ اػزلال کب ٛویمہ ہے۔

ٍٕهح انؾْو

ﴝﲅۖ ٚﴢ ﲀا ﴝﱔ۔ﴔ ﴂ ﰃ ۠ﴔ ﴆ ﮊﰂ ﱢ ﴝﱎ ٹﴠﴔ ﰦ ﲢﴠإﮐ ﭘﰶﻄ ﴠۛ ﴝۡڃﴠﴔ ﯢ ڲ ﴝﳆ ﰩﴔ ټ ﲡﺨ
ﴝﴆ ﯱ ﱀﮀ ﯶﴛﳒ ﮑ ﺗﴔﭘﺆ

أه یہ يبل فیئ) اٌ نٕگٕں کب ؽك ہے عٕ پہهے ہی ٍے اً عگہ (یؼُی يلیُہ يیں) ایًبٌ کے ٍبرٓ يمیى ہیں۔ عٕ کٕئی اٌ کے پبً ہغود کے آرب ہے (
یہ اً ٍے يؾجذ کورے ہیں ،أه عٕ کچٓ اٌ (يہبعویٍ) کٕ كیب عبرب ہے ،یہ اپُے ٍیُٕں يیں اً کی کٕئی فٕاہِ ثٓی يؾًَٕ َہیں کورے ،أه اٌ
کٕ اپُے آپ پو روعیؼ كیزے ہیں ،چبہے اٌ پو رُگ كٍزی کی ؽبنذ گيه هہی ہٕ۔ أه عٕ نٕگ اپُی ٛجیؼذ کے ثقم ٍے يؾفٕظ ہٕعبئیںٔ ،ہی ہیں
عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح انَُبء

؈ﲅۖ ّﴔ ﴝقﳳﴠﴔ ﳅﮘ سﴳ ﴝﲷﴔ ﳛ ظ ﲲ ﴂ ﴞﺚ ﴝﳆؽ ﹼۖ ع ﷺﭴﺆﴝﲅۖ َﴔ ﴏﱼ إﻝﴫ ﳅﮗ ﴝﱎ
ۡﳬﴔ سﲰ ﴝﱎ سﱪﳔ ﱗﭮﺚ ﴝﴆ ﭺ ﲍ ﱵ ﰐثﮌﴫ ﰐثﭵ

ایَے نٕگ عٕ فٕك ثٓی کُغٍٕی کورے ہیں أه كٍٔؤں کٕ ثٓی کُغٍٕی کی رهمیٍ کورے ہیں ،أه هللا َے اٌ کٕ اپُے فٚم ٍے عٕ کچٓ كے
هکٓب ہے اٍے چٓپبرے ہیں ،أه ہى َے ایَے َبّکؤں کے نیے ىنیم کوكیُے ٔاال ػناة ریبه هکٓب ہے۔أه ِٔ نٕگ عٕ اپُے يبل نٕگٕں کٕ كکٓبَے
کے نیے فوچ کورے ہیں ،أه َہ هللا پو ایًبٌ هکٓزے ہیںَ ،ہ هٔى آفود پو ،أه ّیطبٌ عٌ کب ٍبرٓی ثٍ عبئے رٕ ِٔ ثلرویٍ ٍبرٓی ہٕرب ہے۔

هعبهالت
لیکچز ۱
آدابِ رسول ﷺ ،افواہوں سے پزہیز
ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ
كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ﲆﴍ ٘ ډﻖ ﲰ ﴝاﮨﶝ ﴝڶ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﲍ ﯝﭐ كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ڐﳖ هﳇ ﰡﯱ لؐ ﰷ ﴝﱎ ٙﴠ ﱵ
سﲡﱈ ﲸﮀﶀ ﴗ ٖ ﯤﹶ ﴝٖ ﱎ ﯲﴠﴔﭑ ﴘ ﲅۖ ﮁﴔ هڞ  اﮨﱈ ﲰ ﴛﳒ ﲅۖ ﵣ ﲲ ﰝٽ
﵎ﴥﺚ ﱼ ﻖﴳ ﴤﰃ ﯔﭒ ﴘ ﲅۖ اؙﴠھ ﴂ ﴤا؇ﴩ ﳴؐ ﰱﮒ ﱎ ﭫﴔﭓ ﴝﳆ ڃ ﲚﴠ ﭠ ټ ۰ﱢ ﵁ﴔ ﭝ ﱾﺚ ﴝﲲ
ﯕب خﭞﭔ كٹ ﲅۖ ﳯ ﴗ ﭖﴷﱄ ﯳﯵ؇ﱓ ﴗ ڲ ﰣﶙۤﱠ ﯡ ﳙ ﴕﮡﳫﭕ ﴝﳥ ﴘ ﴂ اﮨﱊ ﲰﺚ ﳆ
ۃ ﰦ ﵇ ﴇ ﱕﳴ ﴗ ﴝﲯ ﲱ ﮍ ﱣ ﱔ۔ﴔ ﴝذؘ ﰦ ﰝہ ﴝ﵏ﰷ ﱣ ﹱ ﴝﴪﯱ ﴝﴜﴔﺚ ﴛﳒ ﮑ ﶪﯩﴠﴔﭖﺫﴝ
ﴇ ﲰ ﴝﱲﺚ ﴝﲲ ﯝ ﭸﭗ ﴝﴗ ﲰﺟ ﴀ ﳃﳡ ﳖ ﯵﱆ ْﺆ ﯴﻒی ﵌ﮔ ﯠ ﱖﰏﴥ ﰕﳦ ﱫ ز ﭠ ﭙ ﴫ ﳐ
ﳴ ﲰﺆ ﯴﴗ ۤﴷؔ ﯵﱆ ْ سﴇﱈ ﴝﲀﺚ ﴘ ﲱ  ٚﵾﭘ ے ﳃﳬﴔ ﮃﴳ ﯵﱆ ٘ ﮩۇ ﴝڶ ﲱ ﲛ ڒﰮﴔﭙﺟ
اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا أه اً کے هٍٕل کے آگے َہ ثڑْب کؤ۔ أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ۔ هللا یمیُب ٍت کچٓ ٍُزبٍ ،ت کچٓ عبَزب ہے۔
اے ایًبٌ ٔانٕ ! اپُی آٔاىیں َجی کی آٔاى ٍے ثهُل يذ کیب کؤ ،أه َہ اٌ ٍے ثبد کورے ہٕئے اً ٛوػ ىٔه ٍے ثٕال کؤ عیَے رى ایک
كٍٔوے ٍے ىٔه ٍے ثٕنزے ہٕ ،کہیں ایَب َہ ہٕ کہ رًہبهے اػًبل ثوثبك ہٕعبئیں ،أه رًہیں پزہ ثٓی َہ چهے۔یمیٍ عبَٕ عٕ نٕگ هللا کے هٍٕل ﷺ
کے پبً اپُی آٔاىیں َیچی هکٓزے ہیں،یہ ٔہی نٕگ ہیں عٍ کے كنٕں کٕ هللا َے فٕة عبَچ کو رمٕی کے نیے يُزقت کونیب ہے ،اٌ کٕ يغفود ثٓی
ؽبٕم ہے أه ىثوكٍذ اعو ثٓی۔(اے پیغًجو) عٕ نٕگ رًہیں ؽغؤں کے پیچٓے ٍے آٔاى كیزے ہیں اٌ يیں ٍے اکضو کٕ ػمم َہیں ہے۔أه اگو یہ
نٕگ اً ٔلذ رک ٕجو کورے عت رک رى فٕك ثبہو َکم کو اٌ کے پبً آعبرے ،رٕ اٌ کے نیے ثہزو ہٕا أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ
ہے۔اے ایًبٌ ٔانٕ ! اگو کٕئی فبٍك رًہبهے پبً کٕئی فجو نے کو آئے ،رٕ اچٓی ٛوػ رؾمیك کونیب کؤ ،کہیں ایَب َہ ہٕ کہ رى َبكاَی ٍے کچٓ
نٕگٕں کٕ َمٖبٌ پہُچب ثیٹٕٓ ،أه پٓو اپُے کیے پو پچٓزبؤ۔أه یہ ثبد اچٓی ٛوػ ًٍغٓ نٕ کہ رًہبهے كهيیبٌ هللا کے هٍٕل يٕعٕك ہیں۔ ثہذ ٍی
ثبریں ہیں عٍ يیں ِٔ اگو رًہبهی ثبد يبٌ نیں رٕ فٕك رى يْکم يیں پڑعبؤ۔ نیکٍ هللا َے رًہبهے كل يیں ایًبٌ کی يؾجذ ڈال كی ہے ،أه اٍے
رًہبهے كنٕں يیں پوکِْ ثُبكیب ہے ،أه رًہبهے اَله کفو کی أه گُبہٕں أه َبفويبَی کی َفود ثٹٓب كی ہے۔ ایَے ہی نٕگ ہیں عٕ ٹٓیک ٹٓیک
هاٍزے پو آچکے ہیں۔عٕ هللا کی ٛوف ٍے فٚم أه َؼًذ کب َزیغہ ہے ،أه هللا ػهى کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔أه اگو يَهًبَٕں کے
كٔ گؤِ آپٌ يیں نڑ پڑیں رٕ اٌ کے كهيیبٌ ٕهؼ کواؤ۔ پٓو اگو اٌ يیں ٍے ایک گؤِ كٍٔوے کے ٍبرٓ ىیبكری کوے رٕ اً گؤِ ٍے نڑٔ عٕ
ىیبكری کو هہب ہٕ ،یہبں رک کہ ِٔ هللا کے ؽکى کی ٛوف نٕٹ آئے۔ چُبَچہ اگو ِٔ نٕٹ آئے ،رٕ اٌ کے كهيیبٌ اَٖبف کے ٍبرٓ ٕهؼ کواكٔ ،أه
(ہو يؼبيهے يیں) اَٖبف ٍے کبو نیب کؤ ،ثیْک هللا اَٖبف کوَے ٔانٕں ٍے يؾجذ کورب ہے۔ؽمیمذ رٕ یہ ہے کہ رًبو يَهًبٌ ثٓبئی ثٓبئی ہیں ،اً
نیے اپُے كٔ ثٓبئیٕں کے كهيیبٌ رؼهمبد اچٓے ثُبؤ ،أه هللا ٍے ڈهٔ ربکہ رًہبهے ٍبرٓ هؽًذ کب يؼبيهہ کیب عبئے۔

لیکچز ۲
توسخز،ایذا رسانی ،بذگوئی،غیببت سے اجتناب

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ڟ ﰣﳖ ﴈ ﰣﳕ ﳚ ﴗ ﮢ ﭝ ﳨ ﴝﱎ ۓﴬ ﴈ ﴪ ﳚ ﴗ ﭤ ﭝ ﶪﺆ ﴝﱎ ﭯﴡ ﮂ ﴝﱎ ؙڊﴠ
سﱕﴡ؉ﺚ ﯔ ﱔ ؊ﴪﯲ ک ﱔ۔ﴒﺆ ﴝﴆ ﲸ  ؆ﯶﴛﳒ ﮑ ﲕﴔﭚ كٹ ﲅۖ ﳭ ﴦ ﰮ ﴇ ﵺﺑ ﴘ ﭤ ﵺ ﮾ ﴤ ﱎ
ٱ ﴝﱎ ۍۛﭥﺚ  ٚﯿﱄ ﴗ لﳞﲐ ﯬﶘﲦﯹﮅﺚ ﴝڶ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﴈ ،خﭞﭛ كٹ ﳅﮙ ﴙ ﰤ ﴈ ؠﯲ
ﴤ ٜﴝﶇﯴع ﴤﱑﶾﳡاﰢﺚ ﴘ ﰺﺵ  ﲰ ۪ﺚ ﴘ ﲱ ﯝ ﯨﭜ ﯺﵮ ﱕ؍ ﴋﺚ ﰘ ﲸ ۜﳬ ﴝﲮ ﰤﳉ ﰁ ﴝﲹ
ڊﮓ ﱔ۔ﴖ ﰦ ﰝہﺚ ﴝﴗ ۀ ﲱ ﴝاﮨﱵ ﱎ ﭨ ﴈ ﯤﲪ ﮠﺚ ﴘ ﲱ ﯕب خﭞﭝ ے ﳃﳬﴔ ﲅۖ ﳮ سﲰ ﴝاﮨﶝ ۏ ﲷ
ڗغۗ ﴝ﴿ﴠ صﴏﶣ ﴝڲ ﰦ ﮟ ﲰﺚ ﴛﳒ ﮑ ﶸﰤﴔﭞ ﰘ ﱩﴔ ﲱ ڥڦﺚ ﴝﲲ ڭ ﳙ ﰥ ﲐؐ ﴝﳙ ﰥ ﱕجﮬﺚ ﴝﲲ
ۀ ﮫﴪ ﯝﭟﭹﴔ ﯛ ﴗ ﺚ ﰘ ﱘ ﭷ ﳦ ﲁﺵﺆ ﮣ ﲲ ﮰ ﯜ ﴗ ﱄﮠﹸ۔ﴒ ﴗ ﰯ ﮲ﰆﭠ ﴘ ﲱ ڭ ﲓ
ﲐؐ ﴝﱕجﮬﺚ ﴝﲲ ۫ ې ڰﴔﭡﺟ
اے ایًبٌ ٔانٕ ! َہ رٕ يوك كٍٔوے يوكٔں کب يناق اڑائیں ،ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ (عٍ کب يناق اڑا هہے ہیں) فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں ،أه َہ كٍٔوی
ػٕهریں كٍٔوی ػٕهرٕں کب يناق اڑائیں ،ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ (عٍ کب يناق اڑا هہی ہیں) فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں۔ أه رى ایک كٍٔوے کٕ ٛؼُہ َہ كیب
کؤ ،أه َہ ایک كٍٔوے کٕ ثوے انمبة ٍے پکبهٔ۔ ایًبٌ الَے کے ثؼل گُبِ کب َبو نگُب ثہذ ثوی ثبد ہے۔ أه عٕ نٕگ اٌ ثبرٕں ٍے ثبى َہ آئیں
رٕ ِٔ ظبنى نٕگ ہیں۔اے ایًبٌ ٔانٕ ! ثہذ ٍے گًبَٕں ٍے ثچٕ ،ثؼ٘ گًبٌ گُبِ ہٕرے ہیں ،أه کَی کی ٹِٕ يیں َہ نگٕ أه ایک كٍٔوے کی غیجذ
َہ کؤ۔ کیب رى يیں ٍے کٕئییہ پَُل کوے گب کہ ِٔ اپُے يوكے ثٓبئی کب گّٕذ کٓبئے ؟ اً ٍے رٕ فٕك رى َفود کورے ہٕ ،أه هللا ٍے ڈهٔ،
ثیْک هللا ثڑا رٕثہ لجٕل کوَے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔اے نٕگٕ ! ؽمیمزیہ ہے کہ ہى َے رى ٍت کٕ ایک يوك أه ایک ػٕهد ٍے پیلا کیب ہے ،أه
رًہیں يقزهف لٕيٕں أه فبَلإَں يیں اً نیے رمَیى کیب ہے ربکہ رى ایک كٍٔوے کی پہچبٌ کوٍکٕ ،كهؽمیمذ هللا کے َيكیک رى يیں ٍت ٍے
ىیبكِ ػيد ٔاال ِٔ ہے عٕ رى يیں ٍت ٍے ىیبكِ يزمی ہٕ۔ یمیٍ هکٕٓ کہ هللا ٍت کچٓ عبَُے ٔاال ،ہو چیي ٍے ثبفجو ہے۔یہ كیہبری کہزے ہیں کہ  :ہى
ایًبٌ نے آئے ہیں۔ اٌ ٍے کہٕ کہ  :رى ایًبٌ رٕ َہیں الئے ،انجزہ یہ کہٕ کہ ہى َے ہزٓیبه ڈال كیے ہیں ،أه ایًبٌ اثٓی رًہبهے كنٕں يیں كافم َہیں
ہٕا۔ أه اگو رى ٔالؼی هللا أه اً کے هٍٕل کی اٛبػذ کؤ گے رٕ هللا رًہبهے اػًبل (کے صٕاة) يیں مها ثٓی کًی َہیں کوے گب۔ یمیُب هللا ثہذ
ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔ایًبٌ الَے ٔانے رٕ ِٔ ہیں عُہٕں َے هللا أه اً کے هٍٕل کٕ كل ٍے يبَب ہے ،پٓو کَی ّک يیں َہیں پڑے ،أه
عُہٕں َے اپُے يبل ٔ كٔنذ أه اپُی عبَٕں ٍے هللا کے هاٍزے يیں عہبك کیب ہے۔ ٔہی نٕگ ہیں عٕ ٍچے ہیں۔(اے پیغًجو ! اٌ كیہبریٕں ٍے) کہٕ
کہ  :کیب رى هللا کٕ اپُے كیٍ کی اٛالع كے هہے ہٕ ؟ ؽبالَکہ هللا اٌ رًبو چیئں کٕ فٕة عبَزب ہے عٕ آًٍبَٕں يیں ہیں أه عٕ ىيیٍ يیں ہیں ،أه
هللا ہو چیي کب پٕها پٕها ػهى هکٓزب ہے۔یہ نٕگ رى پو اؽَبٌ هکٓزے ہیں کہ یہ اٍالو نے آئے ہیں۔ اٌ ٍے کہٕ کہ  :يغٓ پو اپُے اٍالو الَے کب اؽَبٌ
َہ عزالؤ۔ ثهکہ اگو رى ٔالؼی (اپُے كػٕے يیں) ٍچے ہٕ رٕ یہ هللا کب رى پو اؽَبٌ ہے کہ اً َے رًہیں ایًبٌ کی ہلایذ كی۔ٔالؼہ یہ ہے کہ هللا
آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی ہو پّٕیلِ ثبد کٕ فٕة عبَزب ہے ،أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ هللا اٍے اچٓی ٛوػ كیکٓ هہب ہے۔

هعبششت
کھبًے پیٌے کے احکبم

لیکچش ۱

ٍٕهح انُؾم

ﴝﮓ ﲅﴧ ﱩ ﵻﰝﱁ ﳤ ﲑٗ ،ﴤڰﮀ ﳤ ﰅﮑٷﺆ ﴝڏﴥ �ﻨﭯ ﯼ ﴝﰨ ﴂ ﴞ ﴝﲛ ڡﴠﴔﭝ

أه ٔہی ہے عٌ َے ًٍُله کٕ کبو پو نگبیب ،ربکہ رى اً ٍے ربىِ گّٕذ کٓبؤ أه اً ٍے ِٔ ىیٕهاد َکبنٕ عٕ رى پہُزے ہٕ۔ أه رى كیکٓزے ہٕ کہ
اً يیں کْزیبں پبَی کٕ چیوری ہٕئی چهزی ہیں ،ربکہ رى هللا کب فٚم رالُ کؤ ،أه ربکہ ّکو گياه ثُٕ۔

ٍٕهح ّٛ

ﱁ ﴂ ﲳ ﳙ اذﴃ ﴝﱎ ﰵ ﯼ ﴆ ﯜ ﳣﺆ ﴝﴆ ڙ ﯗ ﳣ ﰖ ﺙﴥﮠ

عٕ پبکیيِ هىق ہى َے رًہیں ػطب کیب ہے اً يیں ٍے کٓبؤ ،أه اً يیں ٍوکْی َہ کؤ عٌ کے َزیغے يیں رى پو يیوا غٚت َبىل ہٕعبئے۔ أه
عٌ کَی پو يیوا غٚت َبىل ہٕعبرب ہے ِٔ رجبہی يیں گو کو هہزب ہے۔

ٍٕهح انُؾم

ﴧ ﳽ اذﴨ ﲲ ﷀﲲﺕ ﴤﻱﴠ ﭗ ﲰ ﴗ ﰯ مﮅ ڦﴠﴔ﯁

نہنا هللا َے عٕ ؽالل پبکیيِ چیيیں رًہیں هىق کے ٕٛه پو كی ہیں ،اَہیں کٓبؤ ،أه هللا کی َؼًزٕں کب ّکو اكا کؤ ،اگو رى ٔالؼی اٍی کی ػجبكد
کورے ہٕ۔

ششاة اوس جوا کی حشهت

لیکچش ۲

ٍٕهح انجموح

ۨھ ﯦ ﶗ ﴝﷶﺚ ﰘ ﳞ ﮾﵅ ﴤﺮﴡ ﲶﮗﺑ ﴝ ﵊ ﴂ ﮌﺚ ﴝۨھ ﳙؠ َﴔﹽ ﰗ ﶵﺚ ﰵﲤ ح ﲲ ﲫ
ﱗى ﲛ ڛﴠﴔﰪﺫ

نٕگ آپ ٍے ّواة أه عٕے کے ثبهے يیں پٕچٓزے ہیں۔ آپ کہہ كیغیے کہ اٌ كَٕٔں يیں ثڑا گُبِ ثٓی ہے ،أه نٕگٕں کے نیے کچٓ فبئلے ثٓی
ہیں ،أه اٌ كَٕٔں کب گُبِ اٌ کے فبئلے ٍے ىیبكِ ثڑْب ہٕا ہے۔
أه نٕگ آپ ٍے پٕچٓزے ہیں کہ ِٔ (هللا کی فُّٕٕكی کے نیے) کیب فوچ کویں ؟ آپ کہہ كیغیے کہ“ عٕ رًہبهی ٙؤهد ٍے ىائل ہٕ ” هللا اٍی
ٛوػ اپُے اؽکبو رًہبهے نیے ٕبف ٕبف ثیبٌ کورب ہے ربکہ رى غٕهٔ فکو ٍے کبو نٕ۔

ٍٕهح انًبئلح

كٹ ﲅۖ ﳯ ے ﵁ ﴝﶈ ﴝﱕ۩؍ ﴝﱕزﱎﳗ إﵧ ﴈ ﱺ ﶰ ﯳﴦﮅ ﲛ ﮋﴔﮩ
ے ژڌ ﲍ ﴗ ﲸك ﴆﴝﴲ ﴝﱙﴫ ﰥ ﶗ ﴝﷶ ﴝﰑﱄ ﯧ ؟ﰹ ﲰ ﴝﯦ ﵀ﴰﺆ ﴎ ٖ ﶙﴔﮪ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! ّواة ،عٕا ،ثزٕں کے رٓبٌ أه عٕے کے ریوے یہ ٍت َبپبک ّیطبَی کبو ہیں ،نہنا اٌ ٍے ثچٕ ،ربکہ رًہیں فالػ ؽبٕم ہٕ۔
ّیطبٌ رٕ یہی چبہزب ہے کہ ّواة أه عٕے کے مهیؼے رًہبهے كهيیبٌ كًُّی أه ثغ٘ کے ثیظ ڈال كے ،أه رًہیں هللا کی یبك أه ًَبى ٍے
هٔک كے۔ اة ثزبؤ کہ کیب رى (اٌ چیئں ٍے) ثبى آعبؤ گے ؟

ٍٕهح انَُبء

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ﭼ﯁ ﵀ﴲ ﴝٖ ﰨﴥ ﭠ ڮ ﳙ ڵﳈﴔ ﴝﱎ ﮶ ﱘ ﮽ڻﴧ ﺣ ﭠ ۋﺚ ﴝﴗ ﰯ ﻌﱔ ﴠ ﯡ ﻮ ﴠ ﭖﴫ
ﯾ ﳪ ﴇ ﳸﺞ ﴠ ﶵ ﵾﴫ ﰛ ٶﴠ ﳜﴮ ﲑ ط ﲲ ﯳﺃ ﮥﮀﺆ ﴝڋۇﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﱶ ﯕثﭺ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! عت رى َْے کی ؽبنذ يیں ہٕ رٕ اً ٔلذ رک ًَبى کے لویت ثٓی َہ عبَب عت رک رى عٕ کچٓ کہہ هہے ہٕ اٍے ًٍغُٓے َہ نگٕ۔
أه عُبثذ کی ؽبنذ يیں ثٓی عت رک غَم َہ کونًَٕ( ،بى عبئي َہیں) اال یہ کہ رى يَبفو ہٕ (أه پبَی َہ يهے رٕ ریًى کو کے ًَبى پڑْ ٍکزے ہٕ)
أه اگو رى ثیًبه ہٕ یب ٍفو پو ہٕ یب رى يیں ٍے کٕئی لٚبئے ؽبعذ کی عگہ ٍے آیب ہٕ یب رى َے ػٕهرٕں کٕ چٕٓا ہٕ ،پٓو رى کٕ پبَی َہ يهے رٕ
پبک يٹی ٍے ریًى کونٕ ،أه اپُے چہؤں أه ہبرٕٓں کب (اً يٹی ٍے) يَؼ کونٕ۔ ثیْک هللا ثڑا يؼبف کوَے ٔاال ثڑا ثقُْے ٔاال ہے۔

عبل عوئن

ایوبًیبت
ٍٕهح انفولبٌ

للهد انہی کب کوًّہ

لیکچش ۱

ﴝﮓ ﲅﴧ ﳱ ۰ﵻە ﮎ ﰢ ،ﮄ ﴤﮎ ﵩ ﭕﯙﺆ ﴝﭴ ْ ڿذﭿ ﴤﮎ ﵅ثﮄ ﴝﮓ ﲅﴧ ﭼ ﴀ ﺆﴩ ۟ ﭷڀ ﴤﰀﺚ ﴝﰩﴔ
اڽ ﰊێﮅ ﴝﭚﴠﴔ ﴂ ؙﴠﴒ ﲰ ﳙ ﱎ ژ ﴝﱎ ۯﮒﺚ ﴝﰩﴔ ﶕﱞ ﯡ اٰ ْﮆ ﴝﳛ جﲄ ﱘ ﶱ ﴤڈێﮇ ﰘ ﳛ ؘ ﯗ ﴂ
ﵘ ﱘ ﴆ ﮞﴫ ﴗ ُ ﳏ اٰ ﱘﮈ ﴝۘﵠ ﯠ ﲝ ﲅﴧ ﱎ ﴀؓ ﴝﱚډﮈﺚ ﴝﵟ ٮ ڧ ؉﯀ؕﮈ ﮃﮉﹹ ؈ﲅﴧ ﭼ ﲐؐ ﴝﱕجﮭ ﴝﳙ
ْ ﰦ ﱥ مﳕ ۏ ﱤﴥ ﯠ ﷁﱔﹱ ﲇﰭﳿ ٮ ﯪﮊ
أه ٔہی ہے عٌ َے كهیبؤں کٕ اً ٛوػ يال کو چالیب ہے کہ ایک يیٹٓب ہے عٌ ٍے رَکیٍ يهزی ہے ،أه ایک ًَکیٍ ہےٍ ،قذ کڑٔا۔ أه اٌ
كَٕٔں کے كهيیبٌ ایک آڑ أه ایَی هکبٔٹ ؽبئم کوكی ہے عٌ کٕ (كَٕٔں يیں ٍے) کٕئی ػجٕه َہیں کوٍکزب۔أه ٔہی ہے عٌ َے پبَی ٍے
اََبٌ کٕ پیلا کیب ،پٓو اً کٕ ََجی أه ٍَوانی هّزے ػطب کیے ،أه رًہبها پؤهكگبه ثڑی للهد ٔاال ہے۔أه یہ نٕگ ہیں کہ هللا کٕ چٕٓڑ کو
ایَی چیئں کی ػجبكد کو هہے ہیں عٕ َہ اٌ کٕ کٕئی فبئلِ پہُچبری ہیںَ ،ہ َمٖبٌ ،أه کبفو اََبٌ َے اپُے پؤهكگبه ہی کی يقبنفذ پو کًو
ثبَلْ هکٓی ہے۔أه (اے پیغًجو) ہى َے رًہیں کَی أه کبو کے نیے َہیں ،ثهکہ اً نیے ثٓیغب ہے کہ رى نٕگٕں کٕ فّٕقجوی كٔ  ،أه فجوكاه
کؤ۔کہہ كٔ کہ  :يیں اً کبو پو رى ٍے کٕئی اعود َہیں يبَگزب ہبں عٕ ّقٔ یہ چبہے کہ اپُے هة رک پہُچُے کب هاٍزہ افزیبه کونے (رٕ یہی
يیوی اعود ہے)أه رى اً ماد پو ثٓؤٍہ هکٕٓ عٕ ىَلِ ہے ،عَے کجٓی يٕد َہیں آئے گی ،أه اٍی کی ؽًل کے ٍبرٓ رَجیؼ کورے هہٕ ،أه
ِٔ اپُے ثُلٔں کے گُبہٕں کی فجو هکُٓے کے نیے کبفی ہے۔ِٔ ماد عٌ َے چٓ كٌ يیں ٍبهے آًٍبٌ أه ىيیٍ أه اٌ کے كهيیبٌ کی چیيیں پیلا
کیں ،پٓو اً َے ػوُ پو اٍزٕاء فويبیب ِٔ هؽًٍ ہے ،اً نیے اً کی ّبٌ کَی عبَُے ٔانے ٍے پٕچٕٓ۔

ٍٕهح انًُم

يَئهہ رٕؽیل پو ایک يکًم فطجہ

لیکچش ۲

ﰗ ﱳ ﲳ ﴝﮦ ﯡ ﯀ؕﮄ ﲅۖ شﺚ ﲲ ﭜ ﳞ ۣﱇﴔﮊﺚ ﴊ ﭼ ﲐؐ ﴝﱕجﮭ ﴝڕﱊ ﲬ ﴇ ﲎﴩ ﳜﴮﺆ ﯵئ ٮ ﯽ؇ﻧ ؠؒ
ٴﺆ ﳙ ﰩﴔ ﲬ ﴗ ؊ ﱪﮊﺚ ﴷﶠﺔ ﲰﺚ ۋ ﮒ ﰣﳖ ڿﳈﴔﮋﺚ ﴊ ﭴ ﱕجﮭ ﴚث ﴤﭴ ﮸ ﮍ ﴤﭴ ﱹ اﴝﲒ ﴝﭴ ٘
ﵻە ﭘﮘﺚ ﴷﶠﺔ ﲰﺚ ۋ ﰱﮒ ﱎ گﴔﮌﺚ ﴊ ل ﴟ ؠ ؗ﮽ﮅ ﴝۯ ﶵﴫ ﴝ٘ﴫ ﱕجﮬﺚ ﴷﶠﺔ ﲰﺚ ﰚ ﳞ
ګﰻﴠﴔﮍﺚ ﴊ ښۇ ﰦ ﱖ ﱍ ﴝﵺ ﴝﴆ ﱽ ﲆۆﯬ ٘ ډﴧ اﰪﺚ ﴷﶠﺔ ﲰﺚ ۍ ﲲ ﯣ ۣﱇﴔﮎﺚ ﴊ طﴢ ﲏ ۏ
ﭛﮆ ﴝﴆ ېر﮵ ﴇ ﲎﴩ ﴝﱕجﮬﺚ ﴷﶠﺔ ﲰﺚ ﰘ ﮊۛ ٹﮊۅ ﴗ ﰯ ﮲ﰆﮏ ﰘ ﱘ ڭ ﴆ ﰥ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﳽ ﱘ ﲲﺚ
ﴝﳙ ڠﴠﴔ مﴔ ڋﴔﮐﮣ ؆اﰨ ﰯ ﰥ ﱗﭯﴰﺤ ۋ ﮒ ﰦ ﱻﺶﺤ ۋ ﮒ ﺶﲄﴔﮑﺟ

اے پیغًجو) کہٕ  :رًبو رؼویفیں هللا کے نیے ہیں أه ٍالو ہٕ اً کے اٌ ثُلٔں پو عٍ کٕ اً َے يُزقت فويبیب ہے ثزبؤ کیب هللا ثہزو ہے یب ِٔ عٍ (
کٕ اٌ نٕگٕں َے هللا کی فلائی يیں ّویک ثُب هکٓب ہے ؟ ؏
ثٓال ِٔ کٌٕ ہے عٌ َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ پیلا کیب ،أه رًہبهے نیے آًٍبٌ ٍے پبَی اربها ؟ پٓو ہى َے اً پبَی ٍے ثبهَٔك ثبؽ اگبئے،
رًہبهے ثٌ يیں َہیں رٓب کہ رى اٌ کے كهفزٕں کٕ اگب ٍکزے۔ کیب (پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ) هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟ َہیں ! ثهکہ اٌ نٕگٕں
َے هاٍزے ٍے يُہ يٕڑ هکٓب ہے۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے عٌ َے ىيیٍ کٕ لواه کی عگہ ثُبیب ،أه اً کے ثیچ ثیچ يیں كهیب پیلا کیے ،أه اً (کٕ
ٹٓہواَے) کے نیے (پہبڑٔں کی) يیقیں گبڑ كیں ،أه كٔ ًٍُلهٔں کے كهيیبٌ ایک آڑ هکٓ كی ؟ کیب (پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ) هللا کے ٍبرٓ کٕئی
أه فلا ہے ؟ َہیں ! ثهکہ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ ؽمیمذ ٍے َبٔالف ہیں۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے کہ عت کٕئی ثےلواه اٍے پکبهرب ہے رٕ ِٔ اً کی كػب
لجٕل کورب ہے ،أه رکهیف كٔه کوكیزب ہے أه عٕ رًہیں ىيیٍ کب فهیفہ ثُبرب ہے ؟ کیب (پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ) هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟ َہیں
! ثهکہ رى ثہذ کى َٖیؾذ لجٕل کورے ہٕ۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے عٕ فْکی أه ًٍُله کے اَلْیؤں يیں رًہیں هاٍزہ كکٓبرب ہے أه عٕ اپُی هؽًذ (کی
ثبهُ) ٍے پہهے ہٕائیں ثٓیغزب ہے عٕ رًہیں (ثبهُ کی) فّٕقجوی كیزی ہیں ؟ کیب (پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ) هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟ (َہیں
! ثهکہ) هللا اً ّوک ٍے ثہذ ثبال ٔ ثورو ہے عٌ کب اهرکبة یہ نٕگ کو هہے ہیں۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے عٌ َے ٍبهی يقهٕق کٕ پہهی ثبه پیلا کیب ،پٓو
ِٔ اً کٕ كٔثبهِ پیلا کوے گب ،أه عٕ رًہیں آًٍبٌ أه ىيیٍ ٍے هىق فواہى کورب ہے ؟ کیب (پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ) هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا
ہے ؟ کہٕ  :الؤ اپُی کٕئی كنیم ،اگو رى ٍچے ہٕ۔کہہ كٔ کہ  :هللا کے ٍٕا آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں کَی کٕ ثٓی غیت کب ػهى َہیں ہے۔ أه نٕگٕں کٕ
یہ ثٓی پزہ َہیں ہے کہ اَہیں کت كٔثبهِ ىَلِ کیب عبئے گب۔ثهکہ آفود کے ثبهے يیں اٌ (کبفؤں) کب ػهى ثےثٌ ہٕ کو هِ گیب ہے ،ثهکہ ِٔ اً کے
ثبهے يیں ّک يیں يجزال ہیں ،ثهکہ اً ٍے اَلْے ہٕچکے ہیں۔ ؏

ٍٕهح نمًبٌ

ّوک ٍت ٍے ثڑا ظهى ہے

لیکچش ۳

ﴝﲞ  ُﴂﴔ ﶛ ﴒ ﯭ ﲳﺚ ﴝﴆ ژ ﯴے ۤﱝﺆ ﴝﴆ ﵙ ﯴﴘ ﲱ ﳊﭛ ﴝؤ ﯺﱊ ﴃﴵ؞ ﴝﮓ ۇً ﱎ ۢ﴿ سﲰﺛ
ﴘ ﳠﰨ ﳫ ﯔﭜ

أه ہى َے نمًبٌ کٕ كاَبئی ػطب کی رٓی( ،أه اٌ ٍے کہب رٓب) کہ هللا کب ّکو کورے هہٕ۔ أه عٕ کٕئی هللا کب ّکو اكا کورب ہے ِٔ فٕك اپُے فبئلے
کے نیے ّکو کورب ہے أه اگو کٕئی َبّکوی کوے رٕ هللا ثڑا ثےَیبى ہے ،ثناد فٕك لبثم رؼویف۔أه ِٔ ٔلذ یبك کؤ عت نمًبٌ َے اپُے ثیٹے کٕ
َٖیؾذ کورے ہٕئے کہب رٓب کہ  :يیوے ثیٹے ! هللا کے ٍبرٓ ّوک َہ کوَب ،یمیٍ عبَٕ ّوک ثڑا ثٓبهی ظهى ہے،

ٍٕهح األؽياة

هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص فبرى انُجیٍ

ﳙ ﰩﴔ ﷳ  ،ﭦ ﴈ حﭕﲪ ﴝﲮ خﮨﱊ ﲰ ﴝﭚﭖ ﵶﺚ ﴝﰩﴔ ﲲ ۀ ﮫﴪ ﳠﭷﺟ كٹ ﲅۖ ﳭ ؤﰸﴛ ﲱ ؟ﵓ ﰮﭸﺫ ﴤﱪﮅ ﲺﴵ
ﴤئﭹ ﮓ ﲅﴧ ڥ ﯜ ﴝﵶﵦﶛ ﴇ ﶼ ﳍ ﶋإﺚ ﴝﰩﴔ سﳃﳡ اﯱﭺۖ ۟ﳕ ﳤٲ ﮦﺊ ﴝﳏ ﱼ ﭬ ﰷﳭﭻ
كٹ ﰹ ـ جﲄ ﮝﺂ ﴤﶱ ﴤڈێﭼﺫ ﴤؗﰈ ﳍ ﲰ شؤٱ ﴝﻘﭗ ﴱﭽ

يَهًبَٕ !) دمحم (ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص) رى يوكٔں يیں ٍے کَی کے ثبپ َہیں ہیں ،نیکٍ ِٔ هللا کے هٍٕل ہیں ،أه رًبو َجیٕں يیں ٍت ٍے آفوی َجی ہیں ،أه هللا (
ہو ثبد کٕ فٕة عبَُے ٔاال ہے۔ ؏
اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا کٕ فٕة کضود ٍے یبك کیب کؤ۔أه ٕجؼ ٔ ّبو اً کی رَجیؼ کؤ۔ٔہی ہے عٕ فٕك ثٓی رى پو هؽًذ ثٓیغزب ہے أه اً کے
فوّزے ثٓی ،ربکہ ِٔ رًہیں اَلْیؤں ٍے َکبل کو هُّٔی يیں نے آئے ،أه ِٔ يٕيُٕں پو ثہذ يہوثبٌ ہے۔عٌ كٌ يٕيٍ نٕگ هللا ٍے يهیں گے
اً كٌ اٌ کب اٍزمجبل ٍالو ٍے ہٕگب ،أه هللا َے اٌ کے نیے ثبػيد اَؼبو ریبه کو هکٓب ہے۔اے َجی ! ثیْک ہى َے رًہیں ایَب ثُب کو ثٓیغب ہے کہ رى
گٕاہی كیُے ٔانے ،فّٕقجوی ٍُبَے ٔانے أه فجوكاه کوَے ٔانے ہٕ۔أه هللا کے ؽکى ٍے نٕگٕں کٕ هللا کی ٛوف ثالَے ٔانے ،أه هُّٔی
پٓیالَے ٔانے چواؽ ہٕ۔

ٍٕهح یٌ

كٔثبهِ ىَلِ ہَٕے کی ػمهی كنیم

لیکچش ۴

ﴝ ﲷ ږ ﱔڝﴖ ﴙ ﶹ ﴂ ﭒ ﯴؠ ﮓ ﯦ ﳣﮜ ﴝﲣ ؋ﱜ ﺽ ﴤۏﰨﺚ ﯺﱊ ﴆ ٷ ﶴﳕ ﴝﮖ ا﵅ﮝ ﰘ ٌ ﲅﴨ ەﰹ
ﴤﱊ ﻈﴱﺚ ﴝﮓ ۀ ﶳﰡﮞﺫ ؈ﲅﴧ ﭴ ﲬ ﴇ ﶴ ﱕﮋ ؽث ﯴؠ ؆ٖ ﳥ ۛﳼﴠﴔﮟ ﴝ ﱣ ﲅﴧ ﭼ ﲐؐ ﴝﱕجﮭ ﲅئ ﯢ ﴗ
ڈﷂﺛ ﮫﺠ ﴝﮓ ﶥ ﲙﮠ ۓ ﳶﮇ ؠ ؆اؗ ﮠ ﴗ ںﱊ ﱵ ﵧﴅﴖﮡﮎ ﲅﴧ ػﮈ ﺽؓ ﰽ ﮫﴪ ﴤﱠ ڒﭷﴔﮢﺟ

أه کیب اََبٌ َے یہ َہیں كیکٓب کہ ہى َے اٍے َطفے ٍے پیلا کیب رٓب ؟ پٓو اچبَک ِٔ کٓهى کٓال عٓگڑا کوَے ٔاال ثٍ گیب۔ہًبهے ثبهے يیں رٕ ِٔ
ثبریں ثُبرب ہے ،أه فٕك اپُی پیلائِ کٕ ثٓال ثیٹٓب ہے ،کہزب ہے کہ  :اٌ ہڈیٕں کٕ کٌٕ ىَلگی كے گب عجکہ ِٔ گم چکی ہٕں گی ؟کہہ كٔ کہ  :اٌ کٕ
ٔہی ىَلگی كے گب عٌ َے اَہیں پہهی ثبه پیلا کیب رٓب ،أه ِٔ پیلا کوَے کب ہو کبو عبَزب ہے۔ٔہی ہے عٌ َے رًہبهے نیے ٍوٍجي كهفذ ٍے آگ
پیلا کوكی ہے۔ پٓو رى مها ٍی كیو يیں اً ٍے ٍهگبَے کب کبو نیزے ہٕ۔ثٓال عٌ ماد َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ پیلا کیب ہے ،کیب ِٔ اً ثبد پو لبكه
َہیں ہے کہ اٌ عیَٕں کٕ (كٔثبهِ) پیلا کوٍکے ؟ کیٕں َہیں ؟ عجکہ ِٔ ٍت کچٓ پیلا کوَے کی پٕهی يہبهد هکٓزب ہے۔اً کب يؼبيهہ رٕ یہ ہے کہ
عت ِٔ کَی چیي کب اهاكِ کونے رٕ ٕوف ارُب کہزب ہے کہ  :ہٕعب۔ ثٌ ِٔ ہٕعبری ہے۔غوٗ پبک ہے ِٔ ماد عٌ کے ہبرٓ يیں ہو چیي کی ؽکٕيذ
ہے أه اٍی کی ٛوف رى ٍت کٕ آفو کبه نے عبیب عبئے گب۔ ؏

عجبدات
ٍٕهح انجموح

رکشو فکش

لیکچش ۱

ﯳؤﰸﴠ ؤﵐﱄ ﴝﻱﴠ ﳌ ﴝﱎ ﮗﴠﴒﯧﺟ

نہنا يغٓے یبك کؤ ،يیں رًہیں یبك هکٕٓں گب۔ أه يیوا ّکو اكا کؤ أه يیوی َبّکوی َہ کؤ۔ ؏

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴘ ﰦ ﶲ ﲐؐ ﴝﱕجﮬ ﴝﯯﯪ ﱦ ﴝﱡإ ﱐي ﰚﴛﺥ ﱕﱝ؉ﰍﺐﲅۖ ڲﰸﴠﴔ ﲱ ﭪ ﴤﮮ؛ ﴤﯡ ﯴټ ﴝڜﴠﴔ ﰦ ﶲ ﲐؐ
ﴝﱕجﮬﺆ اٌ ﳙ ﯯ ﮎ طﱜﺆ ﱝﳚ  ؋ﳅإﰎ

ثیْک آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی رقهیك يیں أه هاد كٌ کے ثبهی ثبهی آَے عبَے يیں اٌ ػمم ٔانٕں کے نیے ثڑی َْبَیبں ہیں۔عٕ اٹٓزے ثیٹٓزے أه
نیٹے ہٕئے (ہو ؽبل يیں) هللا کٕ یبك کورے ہیں ،أه آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی رقهیك پو غٕه کورے ہیں( ،أه اَہیں كیکٓ کو ثٕل اٹٓزے ہیں کہ) اے
ہًبهے پؤهكگبه ! آپ َے یہ ٍت کچٓ ثےيمٖل پیلا َہیں کیب۔ آپ (ایَے فٕٚل کبو ٍے) پبک ہیں ،پٌ ہًیں كٔىؿ کے ػناة ٍے ثچب نیغیے۔

ٍٕهح انَُبء

ﴘ ﺉڃﯩﴔ ﲱ ﴝﮓ ﭚؕﱭﺆ ﴝؠ ﯺﻉ ﳍ ﵀ﴰ ﯺﴍ ﴀﳏﺫ ۊ؇ﴸﴠﴔ ﳅﮘ ﴝﱎ ڲﰸﴠﴔ ﲱ ﱘ ﰚﯝﺬ

یہ يُبفك هللا کے ٍبرٓ كْٕکب ثبىی کورے ہیں ،ؽبالَکہ هللا َے اَہیں كْٕکے يیں ڈال هکٓب ہے۔ أه عت یہ نٕگ ًَبى کے نیے کٓڑے ہٕرے ہیں رٕ
کًََبرے ہٕئے کٓڑے ہٕرے ہیں ،نٕگٕں کے ٍبيُے كکٓب ٔا کورے ہیں ،أه هللا کٕ رٕٓڑا ہییبك کورے ہیں

ٍٕهح األػواف

ﴝؤﵐ خڼ ﰦ ﲕﰕ﮿ ﴤﴫ ﴤؙﴠﴔ ﴸ ﴀ ﲡﱈ سﴉﴣ ﴝﱗﮯﱈ ﴝﱎ ۈ ﴇ ﵦﰜ

أه اپُے هة کب ٕجؼ ٔ ّبو مکو کیب کؤ ،اپُے كل يیں ثٓی ،ػبعيی أه فٕف کے (عنثبد کے) ٍبرٓ أه ىثبٌ ٍے ثٓی ،آٔاى ثہذ ثهُل کیے ثغیو
! أه اٌ نٕگٕں يیں ّبيم َہ ہٕعبَب عٕ غفهذ يیں پڑے ہٕئے ہیں۔

ٍٕهح األَفبل

ے ﳃﳬﴔ ﲅۖ ؠ ء﵌ ﲲ ﴝ﯀ ﰝپ ﴝؠ ﭩ ﯚ  ٓذؗڡ ۔ؿ ﴤﯡ اٿ ٚﰎﴔﭑﺊ
ﲅۖ ﭹﴔ ﵀ﴲ ﴝﳽ اذﳽَﴔﭒﺚ
ﴛﳒ ﮑ ﳃﳬﴔ ﰜﺚ ﱼ ؗاﴞ  اٿ ﴝﻕﴳ ﴤإزﳴ ﰷﮰﭓﺆ

يٕيٍ رٕ ِٔ نٕگ ہیں کہ عت اٌ کے ٍبيُے هللا کب مکو ہٕرب ہے رٕ اٌ کے كل ڈه عبرے ہیں أه عت اٌ کے ٍبيُے اً کی آیزیں پڑْی عبری ہیں رٕ
ِٔ آیزیں اٌ کے ایًبٌ کٕ أه رولی كیزی ہیں أه ِٔ اپُے پؤهكگبه پو ثٓؤٍہ کورے ہیں۔عٕ ًَبى لبئى کورے ہیں ،أه ہى َے اٌ کٕ عٕ هىق كیب ہے
اً يیں ٍے (فی ٍجیم هللا) فوچ کورے ہیں۔یہی نٕگ ہیں عٕ ؽمیمذ يیں يٕيٍ ہیں۔ اٌ کے نیے اٌ کے هة کے پبً ثڑے كهعے ہیں ،يغفود ہے
أه ثبػيد هىق ہے۔

ٍٕهح انؤو

ﴝ ﲷ ڜﴠ ﰧ ڲﺤ ﳙ ﭼ ﲲ ﲐؐ ﴝﱕجﮭ ﴝﳙ غ ﱘ سﱯ ﴝﭹ ﳺﺚ ﴝﴘ ﰮ ﴇ ﳅﮗ ﳢﻘ اٿ ﴈﴠﴔﭗ

ثٓال کیب اَہٕں َے اپُے كنٕں يیں غٕه َہیں کیب ؟ هللا َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ أه اٌ کے كهيیبٌ پبئی عبَے ٔانی چیئں کٕ ثغیو کَی ثوؽك
يمٖل کے أه کٕئی يیؼبك يموه کیے ثغیو پیلا َہیں کوكیب۔ أه ثہذ ٍے نٕگ ہیں کہ اپُے پؤهكگبه ٍے عب يهُے کے يُکو ہیں۔

ٍٕهح انييو

ﲲ ړﱊ ﭳ ﶓؓ﵄﴿ﭿﴳﴓﺣ ۖ ﳤ ﷁؙ ﲅۖ ڄﴔ اڜﺆ ۏ ﭐﷁؙﮒ ﴝﰝپ ﳏ ؟ﰹ ﲰﺚ آﲤ ﱅﴥ ﲰ ٺﴧ ٮ
ﴆ ڟﴭﺚ ﴝﴆ  ۰ﲲ ﰞ ﱵ ﴂ ﮊؖﭦ

هللا َے ثہزویٍ کالو َبىل فويبیب ہے ،ایک ایَی کزبة عٌ کے يٚبيیٍ ایک كٍٔوے ٍے يهزے عهزے ہیں ،عٌ کی ثبریں ثبه ثبه كہوائی گئی ہیں۔ ِٔ
نٕگ عٍ کے كنٕں يیں اپُے پؤهكگبه کب هػت ہے اٌ کی کٓبنیں اً ٍے کبَپ اٹٓزی ہیں ،پٓو اٌ کے عَى أه اٌ کے كل َوو ہٕ کو هللا کی یبك
کی ٛوف يزٕعہ ہٕعبرے ہیں۔ یہ هللا کی ہلایذ ہے عٌ کے مهیؼے ِٔ عٌ کٕ چبہزب ہے هاِ هاٍذ پو نے آرب ہے ،أه عَے هللا هاٍزے ٍے ثٓٹکب
كے ،اٍے کٕئی هاٍزے پو الَے ٔاال َہیں۔

تالوت قشآى

لیکچش ۲

ٍٕهح آل ػًواٌ

﵀ ﮧ؇ﴮﺚ ﴂ ﱉ ﲦ ﻮﳵﺣګﴔ ى ﲰ ؋ﴫ ﱦ ﴝﮒ ۜﴠﴔ﯀ ۡﳬﴔ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮ ﴝقﳳﴠﴔ سﺓﴠﯪ ﴝٝﴔ ﯦ ﺋ
ﴝإﯩﴔ ﰥ ؐﺚ ﴝﴛﳒ ﴀ ﲓ﯁

(نیکٍ) ٍبهے اہم کزبة ایک عیَے َہیں ہیں ،اہم کزبة ہی يیں ِٔ نٕگ ثٓی ہیں عٕ (هاِ هاٍذ پو) لبئى ہیں ،عٕ هاد کے ألبد يیں هللا کی آیزٕں
کی رالٔد کورے ہیں أه عٕ (هللا کے آگے) ٍغلِ هیي ہٕرے ہیں۔یہ نٕگ هللا پو أه آفود کے كٌ پو ایًبٌ هکٓزے ہیں ،اچٓبئی کی رهمیٍ کورے أه
ثوائی ٍے هٔکزے ہیں ،أه َیک کبيٕں کی ٛوف نپکزے ہیں۔ یہ ِٔ نٕگ ہیں عٍ کب ًّبه ٕبنؾیٍ يیں ہے۔

ٍٕهح یٌَٕ

ﴝؠ ٓ ﯚ أؤﺫ ﯺﱊ ﲅۖ ﱎ ڗﮀﴔ ﴷؽ ﺣﭔﴓ ﳇ ﮎ ؆ﴠ ڠﵽﺚ ﰘ ﳙ ۊﴖ ﶍ ﴗ ڠﱵ ﴂ ﳣﴩ ﮃﺆ ﴗ ڇ ﱘ ﳙ ۠ﰴ
ﳎﺆ ۫ ﭚﯮ ﴗ ڬ اۦ ۟ ؋ﳕ ﯓﭞ ﰘ ﳋ ﮞﴫ ﲲ ﳙ ﮯﭺ ﯜ ﴝﱑ تﮠ ٮﺘ ﰖ ﵙﴂﲷ ﴈ ﴇﺚ ﰙ ڬﴔﭟ

أه ِٔ نٕگ عٕ (آفود يیں) ہى ٍے آيهُے کی رٕلغ َہیں هکٓزے عت اٌ کے ٍبيُے ہًبهی آیزیں پڑْی عبری ہیں ،عجکہ ِٔ ثبنکم ٔاٙؼ ہٕری ہیں،
رٕ ِٔ یہ کہزے ہیں کہ  “:یہ َہیں ،کٕئی أه لوآٌ نے کو آؤ ،یب اً يیں رجلیهی کؤ ”۔ (اے پیغًجو) اٌ ٍے کہہ كٔ کہ  “:يغٓے یہ ؽك َہیں پہُچزب کہ
يیں اً يیں اپُی ٛوف ٍے کٕئی رجلیهی کؤں۔ يیں رٕ کَی أه چیي کی َہیںٕ ،وف اً ٔؽی کی پیؤی کورب ہٕں عٕ يغٓ پو َبىل کی عبری
ہے۔ اگو کجٓی يیں اپُے هة کی َبفويبَی کو ثیٹٕٓں رٕ يغٓے ایک ىثوكٍذ كٌ کے ػناة کب فٕف ہے۔کہہ كٔ کہ  “:اگو هللا چبہزب رٕ يیں اً لوآٌ
کٕ رًہبهے ٍبيُے َہ پڑْزب ،أه َہ هللا رًہیں اً ٍے ٔالف کوارب ۔ آفو اً ٍے پہهے ثٓی رٕ يیں ایک ػًو رًہبهے كهيیبٌ ثَو کوچکب ہٕں۔ کیب
پٓو ثٓی رى ػمم ٍے کبو َہیں نیزے ؟ ۔

ٍٕهح انكٓف

ﴝﮤ ﳛ ﴠﰳ ﱤ ﴂ ﯗ اڻﺋ ﱎ ﶫﱊ ﶀﺏ ﴝﳄ ۦ ﴂ ؙﴠٱ ﻸﭪ

أه (اے پیغًجو) رى پو رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے ٔؽی کے مهیؼے عٕ کزبة ثٓیغی گئی ہے ،اٍے پڑْ کو ٍُبكٔ۔ کٕئی َہیں ہے عٕ اً کی
ثبرٕں کٕ ثلل ٍکے ،أه اٍے چٕٓڑ کو رًہیں ہوگي پُبِ کی عگہ َہیں يم ٍکزی۔

ٍٕهح انًُم

ۓ ﻇؓ ﴗ ڄ ا ﮍﮄ ﳂﴰ ﲅﴧ ﰆﷸ ﴝﱵ ﱀ ﮫﴪﺑ ﴤﻇؓ ﴗ ﱇﴔ ﴀ ﺒﮪﺫ ﴝﴗ ﭟ ﲟﴔﺆ ﴷ ﹼﴥ ﯴے ﮈﴧ
ﱝﺆ ﴝﴆ ﮴ ﴢ ۓ ؽ ﴀ ﴓإۖﮫ ﴝﰗ ﱳ ﲳ ﯕۇ  ٔﱍﰢٷﺚ ﴝﳙ اڽ ﭗﴫ ﯣ ڰﴔﮬﺟ

(اے پیغًجو ! اٌ ٍے کہہ كٔ کہ  ):يغٓے رٕ یہی ؽکى يال ہے کہ يیں اً ّہو کے هة کی ػجبكد کؤں عٌ َے اً ّہو کٕ ؽويذ ثقْی ہے،
أه ہو چیي کب يبنک ٔہی ہے ،أه يغٓے یہ ؽکى يال ہے کہ يیں فويبَجوكاهٔں يیں ّبيم هہٕں۔أه یہ کہ يیں لوآٌ کی رالٔد کؤں۔ اة عٕ
ّقٔ ہلایذ کے هاٍزے پو آئے ِٔ ،اپُے ہی فبئلے کے نیے هاٍزے پو آئے گب ،أه عٕ گًواہی افزیبه کوے ،رٕ کہہ كیُب کہ  :يیں رٕ ثٌ اٌ
نٕگٕں يیں ٍے ہٕں عٕ فجوكاه کورے ہیں۔أه کہہ كٔ کہ  :رًبو رؼویفیں هللا کی ہیں ِٔ ،رًہیں اپُی َْبَیبں كکٓبئے گب ،پٓو رى اَہیں پہچبٌ ثٓی نٕ
گے۔ أه رًہبها پؤهكگبه رًہبهے کبيٕں ٍے ثیقجو َہیں ہے۔ ؏

ٍٕهح فبٛو

ﴘ ﲅۖ ْﴔ ﯘ ﲰ ﴝﯺﻩ ﵀ﴲ ﴝﮉ ﳽ اذﳽﻚ ﴤڹۃېﮀﴔ ٭اﴵ ﺠكاﭬﺫﲫﰶ ﮀاﮒ ﴝۉڷﮒ ﴈ ﴞﺚ ٳ ﯕب
ﻴبﭭ

عٕ نٕگ هللا کی کزبة کی رالٔد کورے ہیں ،أه عُہٕں َے ًَبى کی پبثُلی کو هکٓی ہے ،أه ہى َے اَہیں عٕ هىق كیب ہے اً يیں ٍے ِٔ (َیک
کبيٕں يیں) ففیہ أه ػالَیہ فوچ کورے ہیں ِٔ ،ایَی رغبهد کے ايیلٔاه ہیں عٕ کجٓی َمٖبٌ َہیں اٹٓبئے گی۔ربکہ هللا اٌ کے پٕهے اعو اٌ کٕ
كیلے ،أه اپُے فٚم ٍے أه ىیبكِ ثٓی كے۔ یمیُب ِٔ ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا لله كاٌ ہے۔

ٍٕهحانًييم

كٹ ﻍبﭐﺫﵓ ﱧ ﱘ ﰚﭑﺫۃ ﴜ ﭦ ﳤ ﰚﭒﺫ ﴠ د ﯗ ﴝاﮁ ﲟﴔ ڐؼﭓﺚ

اے چبكه يیں نپٹُے ٔانے۔هاد کب رٕٓڑا ؽٖہ چٕٓڑ کو ثبلی هاد يیں (ػجبكد کے نیے) کٓڑے ہٕعبیب کؤ۔هاد کب آكْب ؽٖہ ،یب آكْے ٍے کچٓ
کى کونٕ۔یب اً ٍے کچٓ ىیبكِ کونٕ ،أه لوآٌ کی رالٔد اًٛیُبٌ ٍے ٕبف ٕبف کیب کؤ۔

تقوی

لیکچش ۳

ٍٕهح انَُبء

كٹ ﳅﮙ ڷ اﳅ ﲅﴧ ﰦ ﴈ ﲏ ﴤﭤﴱ ﴤﭼ ﳦ ذﴠﯶ ﴝؕﶧ إﭕﱓ ﰮ ﴤۓﴮﺆ ﴝڶ ﲱ ﲅﴧ ڊﴷﳈﴔ ٮ ﴝﱕجﭘﳕﺚ ﴘ ﲱ
ﰩﴔ ﯜ اﲈﭐ

اے نٕگٕ ! اپُے پؤهكگبه ٍے ڈهٔ عٌ َے رًہیں ایک عبٌ ٍے پیلا کیب ،أه اٍی ٍے اً کی ثیٕی پیلا کی ،أه اٌ كَٕٔں ٍے ثہذ ٍے يوك
أه ػٕهریں (كَیب يیں) پٓیال كیئے۔ أه هللا ٍے ڈهٔ عٌ کب ٔاٍطہ كے کو رى ایک كٍٔوے ٍے اپُے ؽمٕق يبَگزے ہٕ ،أه هّزہ كاهیٕں (کی ؽك
رهفی ٍے) ڈهٔ۔ یمیٍ هکٕٓ کہ هللا رًہبهی َگواَی کوهہب ہے۔

ٍٕهح انجموح

ر﮾ ﲴۖ ﰼﴛ ﴿ﴴ ﲁَ ﴝڻﴠﴔ ﴀ ﲅۖ ﳮﺭ ﴝﲅۖ ﮌ ﰡﴐ ۟ﳕ ﲝﺚ ﴝﲲ ڗرﯲ ﴆ ڟﴭ ڧ ﰐ؊ﰣ

عٍ نٕگٕں َے کفو اپُب نیب ہے ،اٌ کے نیے كَیٕی ىَلگی ثڑی كنکِ ثُبكی گئی ہے ،أه ِٔ اہم ایًبٌ کب يناق اڑارے ہیں ،ؽبالَکہ عُہٕں َے رمٕی
افزیبه کیب ہے ِٔ لیبيذ کے كٌ اٌ ٍے کہیں ثهُل ہٕں گے ،أه هللا عٌ کٕ چبہزب ہے ثےؽَبة هىق كیزب ہے

ٍٕهح انًبئلح

كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝش ﱠ ﳊﰘ ﴝﭕﺁﴠ ﰦ ﱙ ﲛ ﮋﴔﭲ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا ٍے ڈهٔ أه اً رک پہُچُے کے نیے ٍٔیهہ رالُ کؤ أه اً کے هاٍزے يیں عہبك کؤ ايیل ہے کہ رًہیں فالػ ؽبٕم
ہٕگی۔

ٍٕهح یٌَٕ

ﱑ ﴘ ﴠﱛﴫ ﲰ ﱎ ﮂﯭ ﯚ ﴝﱎ ﮒ ٿﴔﮍﺊﲅۖ ﳮ ﴝﰩ ُﴔﮎﺚ

یب كهکٕٓ کہ عٕ هللا کے كٍٔذ ہیں اٌ کٕ َہ کٕئی فٕف ہٕگب َہ ِٔ غًگیٍ ہٕں۔یہ ِٔ نٕگ ہیں عٕ ایًبٌ الئے ،أه رمٕی افزیبه کیے هہے۔

ٍٕهحانًوٍالد

ﴘ ﲺ ﰦ ﲵ ﴤڎﴓﭸﺫ ﴤﰠﵫ ﳽ ﯛﴔﭹﺚ ﱁ ﴝﮤۗ  ې ﰯ ڰﴔﭺ ﴙ ﰵﲤ پﴥ ﲼﭻ ﴝﮥ ۢﴑ ﵚٗﭼ

عٍ نٕگٕں َے رمٕی افزیبه کیب ِٔ ،ثیْک ٍبیٕں أه چًْٕں کے كهيیبٌ ہٕں گے۔أه اپُے يٍ پَُل يیٕٔں کے كهيیبٌ(اٌ ٍے کہب عبئے گب کہ)
ييے ٍے کٓبؤ ،أه پیٕ اٌ اػًبل کی ثلٔنذ عٕ رى کیب کورے رٓے۔ہى َیک نٕگٕں کٕ ایَب ہی ٕهہ كیزے ہیں۔ثڑی فواثی ہٕگی اً كٌ ایَے نٕگٕں
کی عٕ ؽك کٕ عٓٹالرے ہیں۔

ٍٕهحانلفبٌ

ﴘ ﲺ ﰦ ﻙﳕ ﵳﮂﺫ ﰦ ﭛ ﴤڎﴓﮃﺐﭦﴔ ﴂ ﺫﱒ ﴤﺢﯰ ﶷﮄﺐ ﰵﲤﺤ ﴝذﴤﴧٹئ ﰳﮅﺚ ڊﯩﴔ ﯽ ۀ ﯳﯫ
ﳡﮆﺫ ﱎ ﮧﴠﰤﴔ ﯽ ﳂؒ ﱘ ﳂﮈ ﱖﴠﳏﺆ ﴝﴝﱛ  ؋ﶒﮇﺫﴝ ﴈ خڻﺚ آﲤ ﮓ �ر ﷃﮈ

(كٍٔوی ٛوف) پوہیيگبه نٕگ یمیُب ايٍ ٔايبٌ ٔانی عگہ يیں ہٕں گے۔ثبغبد يیں أه چًْٕں يیں۔ِٔ آيُے ٍبيُے ثیٹٓے ہٕئے ٍُلً أه اٍزجوق
کب نجبً پہُے ہٕں گے۔اٌ کے ٍبرٓ یہی يؼبيهہ ہٕگب أه ہى ثڑی ثڑی آَکٕٓں ٔانی ؽٕهٔں کب اٌ ٍے ثیبِ کوكیں گے۔ِٔ ٔہبں ثڑے اًٛیُبٌ ٍے ہو
لَى کے يیٕے يُگٕارے ہٕں گے۔عٕ يٕد اٌ کٕ پہهی آچکی رٓی ،اً کے ػالِٔ ٔہبں ِٔ کَی أه يٕد کب ييِ َہیں چکٓیں گے ،أه هللا اَہیں
كٔىؿ کے ػناة ٍے يؾفٕظ هکٓے گب۔یہ ٍت رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے فٚم ہٕگب۔ (اََبٌ کے نیے) ىثوكٍذ کبيیبثی یہی ہے۔

ٍٕهح األؽياة

كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝﰤﳈ ﰣﱓ ﰡڹﮕﺫڣ ﲬ ﯤﲬ ﴝﭪ ﲬ ءﮚﺚ ﴝﴆ ﰴ ﲱ ﴝاﮨﱵ ﰖ ﯳذ ﰡ؈ ﳜﮖ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا ٍے ڈهٔ ،أه ٍیلْی ٍچی ثبد کہب کؤ۔هللا رًہبهے فبئلے کے نیے رًہبهے کبو ٍُٕاه كے گب ،أه رًہبهے گُبہٕں کی يغفود
کوكے گب۔ أه عٕ ّقٔ هللا أه اً کے هٍٕل کی اٛبػذ کوے ،اً َے ِٔ کبيیبثی ؽبٕم کونی عٕ ىثوكٍذ کبيیبثی ہے۔

ٍٕهح انزٕثخ

كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝﱇ ﳻ ﶸﰆ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا ٍے ڈهٔ ،أه ٍچے نٕگٕں کے ٍبرٓ هہب کؤ۔

ہللا اوس سعولﷺ کی هحجت

لیکچش ۴

ٍٕهح انجموح

ﴝﴀ ﳅﮗ ﴆ ز ﴂ ؙﴠﴒ ﲰ گ؛ ٿڂ ﴾ ﲰﺚ ﴝﲅۖ ﳯ ﱲﴢﹹﺚ ﴝﳆ ږﴥ ﲅۖ ﲾ ؤ ږﴠﴔ ﲗ؋ﺫ ﴘ ﴼﴲ ﲳ ﭾﺫ
ﴤﴘ ﲱ ﮡڌ ﲗ؉ﯴ
أه (اً کے ثبٔعٕك) نٕگٕں يیں کچٓ ِٔ ثٓی ہیں عٕ هللا کے ػالِٔ كٍٔؤں کٕ اً کی فلائی يیں اً ٛوػ ّویک لواه كیزے ہیں کہ اٌ ٍے
ایَی يؾجذ هکٓزے ہیں عیَے هللا کی يؾجذ (هکُٓی چبہیے) أه عٕ نٕگ ایًبٌ الچکے ہیں ِٔ هللا ہی ٍے ٍت ٍے ىیبكِ يؾجذ هکٓزے ہیں ،أه
کبُ کہ یہ ظبنى عت (كَیب يیں) کٕئی رکهیف كیکٓزے ہیں اٍی ٔلذ یہ ًٍغٓب نیب کویں کہ رًبو رو ٛبلذ هللا ہی کٕ ؽبٕم ہے أه یہ کہ هللا کب ػناة
(آفود يیں) اً ٔلذ ثڑا ٍقذ ہٕگب۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﰘ ﴗ ﰯ ٵﴔ ﲱ ﯳي۩ ٻ ﲲ ﴝﭪ ﲬ ءﮚﺚ ﴝﲲ ﯕب خﭞﭮ

(اے پیغًجو ! نٕگٕں ٍے) کہہ كٔ کہ اگو رى هللا ٍے يؾجذ هکٓزے ہٕ رٕ يیوی ارجبع کؤ ،هللا رى ٍے يؾجذ کوے گب أه رًہبهی فبٛو رًہبهے گُبِ
يؼبف کوكے گب۔ أه هللا ثہذ يؼبف کوَے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انًبئلح

كٹ ﲅۖ ﳮ ﴆ ېڪ ﳩ ﯧ ؕص ﰔﯬ ق ﲲ ﲣﳕ ِ ﴝ۠ﭻﺫ ؟ﷄ ﯠ ﳃﳡ ڛﴱ ﯠ ﲨۖﺑ ٰﺁﴠﴔ ﰦ ﮟ ﲰ ﴝﱎ
ٯﰢﴔ ﳆﻎ ﱒﺢﺚ آﲤ ﴜ ﲰ ۡش ﴆ ڟﴭﺚ ﴝﲲ ﴝﻥ ﯝﮅ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! اگو رى يیں ٍے کٕئی اپُے كیٍ ٍے پٓوعبئے گب رٕ هللا ایَے نٕگ پیلا کوكے گب عٍ ٍے ِٔ يؾجذ کورب ہٕگب ،أه ِٔ اً ٍے
يؾجذ کورے ہٕں گے عٕ يٕيُٕں کے نیے َوو أه کبفؤں کے نیے ٍقذ ہٕں گے۔ هللا کے هاٍزے يیں عہبك کویں گے ،أه کَی ياليذ کوَے
ٔانے کی ياليذ ٍے َہیں ڈهیں گے ،یہ هللا کب فٚم ہے عٕ ِٔ عٌ کٕ چبہزب ہے ػطب فويبرب ہے ،أه هللا ثڑی ٍٔؼذ ٔاال ،ثڑے ػهى ٔاال ہے۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﰘ ﴗ ﰩﴔ ظﴢﱄ ﴝًﴢﱄ ﴝﮃﮞ ﴝزﴝﰞ ﴝڤﳈ ﴝﴏﱌ ؈ﭙﳟﮊ ﴝ٭اﴳ ﭚﴔ ﴪؗﮊ ﴝﺆ ڐﲪﮄ ﯁ ﱥ ﴇ ﲰ ﴝاﮨﶝ
ﴝﴻؖ ﰦ ﱙﳿﰨ ﭠ قۧ ﲲ صﳴﮈﺚ ﴝﲲ ﱎ ٺﴥ ﲡﳕ �ﭧﺟ

(اے پیغًجو ! يَهًبَٕں ٍے) کہہ كٔ کہ  :اگو رًہبهے ثبپ ،رًہبهے ثیٹے ،رًہبهے ثٓبئی ،رًہبهی ثیٕیبں ،أه رًہبها فبَلاٌ ،أه ِٔ يبل ٔ كٔنذ
عٕ رى َے کًبیب ہے أه ِٔ کبهٔثبه عٌ کے يُلا ہَٕے کب رًہیں اَلیْہ ہے ،أه ِٔ هہبئْی يکبٌ عٕ رًہیں پَُل ہیں ،رًہیں هللا أه اً کے هٍٕل
ٍے ،أه اً کے هاٍزے يیں عہبك کوَے ٍے ىیبكِ يؾجٕة ہیں۔ رٕ اَزظبه کؤ ،یہبں رک کہ هللا اپُب فیٖهہ ٕبكه فويب كے۔ أه هللا َبفويبٌ نٕگٕں
کٕ يُيل رک َہیں پہُچبرب۔ ؏

ٍٕهح األؽياة

ﰹ ﴠﳏ سﳃﳡ ﴂ ڲ ﴝزﴝﮏ ﵉ﺚ ﴝﴛﳇ ﱕجﭘﳔ ګ ﴠﳏ ى ﰦ ﯗ ﲰ ﴀ ﳃﳡ ﴝﵲۖ ﱙ ﴗ ۢ ﳐ
ﴠﳈﻓﴠﯹﺚ ﰩﴔ آﲤ ﰥ ﲦ ﻓثﭕ

ایًبٌ ٔانٕں کے نیے یہ َجی اٌ کی اپُی عبَٕں ٍے ثٓی ىیبكِ لویت رو ہیں ،أه اٌ کی ثیٕیبں اٌ کی يبئیں ہیں۔ اً کے ثبٔعٕك هللا کی کزبة کے
يطبثك پیٹ کے هّزہ كاه كٍٔوے يٕيُٕں أه يہبعویٍ کے يمبثهے يیں ایک كٍٔوے پو (يیواس کے يؼبيهے يیں) ىیبكِ ؽك هکٓزے ہیں اال یہ کہ
رى اپُے كٍٔزٕں (کے ؽك يیں کٕئی ٕٔیذ کو کے اٌ) کے ٍبرٓ کٕئی َیکی کونٕ۔ یہ ثبد کزبة يیں نکٓی ہٕئی ہے۔

اخالقیبت
تکجش و غشوس

لیکچش ۱

ٍٕهح األػواف

ﴝﲅۖ ﰶۗ ضِ ﴝﱣﴠ ﱡ ﴛﳒ ﮰ ﳅإﺆ ﮒ ﯽ ﭻﴠﴔﭳ
ﴘ ﲅۖ ﰶۗ ضِ ﴝﱣﴠ  ﱎ ۩ ﱼ ؍ ﲎﴩ ﴝﱎ ڊﭽﴔ ﱮ ﭠ ﭯ ﵃ ﰦ ﰧ ﴰ﮷ﺚ ﴝﰵﲤ پﴥ ﲻﳫﭷ

أه عُہٕں َے ہًبهی آیزٕں کٕ عٓٹالیب ہے ،أه رکجو کے ٍبرٓ اٌ ٍے يُہ يٕڑا ہے ِٔ ،نٕگ كٔىؿ کے ثبٍی ہیں۔ ِٔ اً يیں ہًیْہ هہیں گے۔
نٕگٕ) یمیٍ هکٕٓ کہ عٍ نٕگٕں َے ہًبهی آیزٕں کٕ عٓٹالیب ہے ،أه رکجو کے ٍبرٓ اٌ ٍے يُہ يٕڑا ہے ،اٌ کے نیے آًٍبٌ کے كهٔاىے َہیں (
کٕٓنے عبئیں گے ،أه ِٔ عُذ يیں اً ٔلذ رک كافم َہیں ہٕں گے عت رک کٕئی أَٹ ایک ٍٕئی کے َبکے يیں كافم َہیں ہٕعبرب أه اٍی
ٛوػ ہى يغويٕں کٕ اٌ کے کیے کب ثلنہ كیب کورے ہیں۔

ٍٕهح نمًبٌ

ﴝﱎ ګﮕﰨ ﲶﮗ ﴝﱎ ﮪ ﰥ ﱕجﮬ ﳱﭙﺚ ﴘ ﲱ ﱎ  ٚﰾ ﱉ ﭹئﭡﺆﴝﱩ ﰦ ﵓ ﴝﰧ ﴂ لﲪﺚ ﴘ ۮ ﱕهؐ ﳦؓ
ﳔﭢﺟ
أه نٕگٕں کے ٍبيُے (غؤه ٍے) اپُے گبل يذ پٓالؤ ،أه ىيیٍ پو اروارے ہٕئے يذ چهٕ۔ یمیٍ عبَٕ هللا کَی ارواَے ٔانے ّیقی ثبى کٕ پَُل
َہیں کورب۔أه اپُی چبل يیں اػزلال افزیبه کؤ أه اپُی آٔاى آہَزہ هکٕٓ ثیْک ٍت ٍے ثوی آٔاى گلْٕں کی آٔاى ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﯵﳞ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﳾﳝ ﮀاﮒ ﴝۉڌﮒ ﴈ ﴞﺆ ﴝﳞ ﲅۖ ﰅ ﴝﱣﴠ ﭚپ ع ﶇﺃ ﴤﱎ ٹﴠﴔ ﱼ ﴈ
ؙﴠﴒ ﲰ ﴝﺩ ﴤﱎ ۭﯼ
پٓو عٕ نٕگ ایًبٌ الئے ہٕں گے أه اَہٕں َے َیک ػًم کیے ہٕں گے اٌ کٕ اٌ کب پٕها پٕها صٕاة كے گب ،أه اپُے فٚم ٍے اً ٍے ىیبكِ
ثٓی كے گب۔ هہے ِٔ نٕگ عُہٕں َے (ثُلگی کٕ) ػبه ًٍغٓب ہٕگب أه رکجو کب يظبہوِ کیب ہٕگب ،رٕ اٌ کٕ كهكَبک ػناة كے گب ،أه اٌ کٕ هللا کے
ٍٕا اپُب کٕئی هکٕٓاال أه يلكگبه َہیں يهے گب۔

ٍٕهح انمٖٔ

ﴘ ﯺةﴠﴔ ﰩﴔ ﴂ ﰣﳔ ﴍﮪ ﱎ ﯚﺕ ﴝا ﴀ ﴇد ﳛ ﴘ ﺧَﲣﴸ سﳳ ﴛﺥ ﴼﴰﺠ ؤ ﯺﱊ ﱵ ﰣﷵ ﱎ ﲈﴚ ﴘ ﲱ ﱎ ٚ
ﴯﯳﮛﴝض ﰅ ڟ ﲲ ﲀا ﱗﭯﴲ ﴝﱎ ةڟ ﴀ ﲁَ ﴝﮟﵤ ﭳ ﲲ ﱤ ﴝﱎ ذ �ؗ ﰥ ﱕجﮬﺚ ﴘ ﲱ ﱎ ٚ
ﺖۖﮜ ﯺﱊ ۓ ﴠ ،ﯡ ﳡ ﴧﺚ ﴝ ﲷ ۊ ﴘ ﲱ ﰋ ﺓ ﴂ ﴇ ﴀ ﷏ﴠﴒ ﴆ ﮓ ﱲ ﳤ ﴺﴵ ﴤﰱ ﷰﺚ ﴝﱎ ﰁ ﯧ
ءڛ ﲻﴍﴔﮝﭵ ۰ﯡ ﰣﳰ ﰦ د؍ﺚ ﯺﱊ ﲅۖ ژڌﴠﴔ ﴿ﴲ ﲁَ ﳗ ﱜ ﺺ ﳛ ﴠۧ ﯺةﴠﴖﺫ ٳ ﲶﴠ ﮡ ﯓﮞ ﴝﯺﱊ ﲅۖ ﴠۚ
 ﴝﴊ؍ ﲰ ﭜ ﺝ ﴅ ﴝﳧ ﮯﱬﺆ ﴝﱎ ﭛ ﱘ ﳤﴠﴔﮟﱗ ٮ ﴝﮛإﮄ ﱕجﮭﺤ ﰞ ﰩﴔ ﱵ ﴂ ٿﴠٲ ﴂ ؙﴠﴒ ﲰﺠ ﴝﳙ
ﰩﴔ ﴀ ﴒۖﮠ ﴝآ ﲅۖ ﮗ ﻜٲ سﱕﹾ ڸﳈﴔ ﴝ۪ﴘ ﲱ ـ ﲆزﯱ ﳀ ڟﴭ ﴂ ﯀ؕﮈ ﴝﭻةﺆ ﳆﱑ ﴗ ﵮ ﲲ ﯖ
ﳑؔﺚ ﴝ۪ٳ ﱎ ﮊ ﲩﴠﴔﮡﺟ ۍ ﲀة ﱗﭯﴴ ٕ ﲴۖ ﱎ ژڌﴠﴔ ۍ ﰥ ﱕجﮬ ﴝﱎ ﮋ؛ﺚ ﴝﶾﰇ ﹾﮢ ﴆ ﭖﴫ سﲅﴱ
ﭜ ﺶﺆ ﴝﴆ ﭖﴫ سﳂ ﰙ ۯﴥ ﲅۖ ﯥ ﶮؐ ﱘ ﳙ ﰩ ڱﴔﮣ

لبهٌٔ يٍٕی کی لٕو کب ایک ّقٔ رٓب ،پٓو اً َے اَہی پو ىیبكری کی ۔ أه ہى َے اٍے ارُے فياَے كیے رٓے کہ اً کی چبثیبں ٛبلزٕه نٕگٕں
کی ایک عًبػذ ٍے ثٓی يْکم ٍے اٹٓزی رٓیں۔ ایک ٔلذ رٓب عت اً کی لٕو َے اً ٍے کہب کہ  :ارواؤ َہیں ،هللا ارواَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں
کورب۔أه هللا َے رًہیں عٕ کچٓ كے هکٓب ہے اً کے مهیؼے آفود ٔاال گٓو ثُبَے کی کِّٕ کؤ۔ أه كَیب يیں ٍے ثٓی اپُے ؽٖے کٕ َظو
اَلاى َہ کؤ۔ أه عٌ ٛوػ هللا َے رى پو اؽَبٌ کیب ہے رى ثٓی (كٍٔؤں پو) اؽَبٌ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك يچبَے کی کِّٕ َہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ
هللا فَبك يچبَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔کہُے نگب  :یہ ٍت کچٓ رٕ يغٓے فٕك اپُے ػهى کی ٔعہ ٍے يال ہے۔ ثٓال کیب اٍے ارُب ثٓی ػهى َہیں رٓب
کہ هللا َے اً ٍے پہهی ََهٕں کے ایَے ایَے نٕگٕں کٕ ہالک کو ڈاال رٓب عٕ ٛبلذ يیں ثٓی اً ٍے ىیبكِ يٚجٕ ٛرٓے أه عٍ کی عًؼیذ ثٓی
ىیبكِ رٓی۔ أه يغويٕں ٍے اٌ کے گُبہٕں کے ثبهے يیں پٕچٓب ثٓی َہیں عبرب۔پٓو (ایک كٌ) ِٔ اپُی لٕو کے ٍبيُے آٌ ثبٌ کے ٍبرٓ َکال۔ عٕ

نٕگ كَیٕی ىَلگی کے ٛهت گبه رٓے ِٔ ،کہُے نگے  :اے کبُ ! ہًبهے پبً ثٓی ِٔ چیيیں ہٕریں عٕ لبهٌٔ کٕ ػطب کی گئی ہیں۔ یمیُب ِٔ ثڑے
َٖیجٕں ٔاال ہے۔
أه عٍ نٕگٕں کٕ (هللا کی ٛوف ٍے) ػهى ػطب ہٕا رٓب۔ اَہٕں َے کہب  :رى پو افًَٕ ہے (کہ رى ایَب کہہ هہے ہٕ) هللا کب كیب ہٕا صٕاة اً ّقٔ کے
نیے کہیں ىیبكِ ثہزو ہے عٕ ایًبٌ الئے أه َیک ػًم کوے ،أه ِٔ اَہی کٕ يهزب ہے عٕ ٕجو ٍے کبو نیزے ہیں۔
پٓو ہٕا یہ کہ ہى َے اٍے أه اً کے گٓو کٕ ىيیٍ يیں كَُْب كیب ،پٓو اٍے کٕئی ایَب گؤِ يیَو َہ آیب عٕ هللا کے يمبثهے يیں اً کی يلك کورب
أه َہ ِٔ فٕك اپُب ثچبؤ کوٍکب۔أه کم عٕ نٕگ اً عیَب ہَٕے کی رًُب کو هہے رٓے ،کہُے نگے  :أہٕ ! پزہ چم گیب کہ هللا اپُے ثُلٔں يیں ٍے
عٌ کے نیے چبہزب ہے هىق يیں ٍٔؼذ کوكیزب ہے ،أه (عٌ کے نیے چبہزب ہے) رُگی کوكیزب ہے۔ اگو هللا َے ہى پو اؽَبٌ َہ کیب ہٕرب رٕ ِٔ ہًیں
ثٓی ىيیٍ يیں كَُْب كیزب۔ أہٕ ! پزہ چال گیب کہ کبفو نٕگ فالػ َہیں پبرے۔ِٔ آفود ٔاال گٓو رٕ ہى اٌ نٕگٕں کے نیے يقٖٕٓ کوكیں گے عٕ
ىيیٍ يیں َہ رٕ ثڑائی چبہزے ہیں ،أه َہ فَبك ،أه آفود اَغبو پوہیيگبهٔں کے ؽك يیں ہٕگب۔عٕ ّقٔ کٕئی َیکی نے کو آئے گب رٕ اً کٕ اً
ٍے ثہزو چیي يهے گی ،أه عٕ کٕئی ثلی نے کو آئے گب رٕ عُہٕں َے ثوے کبو کیے ہیں ،اٌ کٕ کَی أه چیي کی َہیں ،اٌ کے کیے ہٕئے کبيٕں
ہی کی ٍيا كی عبئے گی۔

تواضع و اًکغبسی

لیکچش ۲

ٍٕهح انمٖٔ

ﴝﲹ ﴝاؗ ﳜﴫ ﹴﴁ ﴝﯻ ﯗ ﻯ ﴇ ﳅﮗ ڕﴔﹺ ﴝﴝﯻ ﴂ ؙﴠٷ ﳵڱڞﴠؚﴒﺆ ﯺﱊ ﳙ ﮥﺚ ﯺﲚ ﱎ ږ ﭠ ڣا ﲆ﮾ﴭﺒ ﴝۗؽ
﵅ﭦﱣﲨ ۏ ۘﴩ ﳍ ﳨ ﰕﱊ ا؎ ۪ ﶨ ڕﰛ ﳎ ﴂ ﯭﳛﭧﭰﴷڏ ﵌ﮔﭮ ﯠ ﯓﴪﺑ ﯺﱚ ﴘ ۤ ڊﯩﰨ ﵹﲮ
ﭫ ﳙ ﯧ ﱜﺚ ﰜ ﭖﴷﮆ ﴝﱤ ﯗ ﵱﺫ ﯺﱊ ﱎ ﭠﺤ  ؒٞﴀ ﲡﳔ ﲔﭨ ﯺﱚ ﵌ﮔ كؔ ﺠﵓﮅﺑ ﴘ ﴩ ﴄ ﺠﮙؒ
ﴺﻛ ﱕ﵃ﭩ ﯺﱊ ۫ إڌ ﴗ ۬ ﰁﴥ ؖ﯀ ﯢ ﴗ ػﮚ۩ ﭨﮍﺆ ﯴﴗ ﭲڥ  ﰨﺆ ﴝﳛ إڌ ﴗ ﯥ ﯛﺚ
ﺧ ﴗ ﮞﴫ ﲲ ﴀ ﲓﭪ ﯺﱊ آﲤ خ ﴝفﺚ ﭡ ﱕ﮳ﱥ ﰙ ﳐﴝﴔ ﳦﺚ ﴝﲲ ﯡ ﳙ ﮍﱌ ﴝﯨﭫﺟ

أه عت ِٔ يلیٍ کے کُٕیں پو پہُچے رٕ كیکٓب کہ اً پو ایَے نٕگٕں کب ایک يغًغ ہے عٕ اپُے عبَٕهٔں کٕ پبَی پال هہے ہیں ،أه كیکٓب کہ اٌ
ٍے پہهے كٔ ػٕهریں ہیں عٕ اپُے عبَٕهٔں کٕ هٔکے کٓڑی ہیں۔ يٍٕی َے اٌ ٍے کہب  :رى کیب چبہزی ہٕ ؟ اٌ كَٕٔں َے کہب  :ہى اپُے عبَٕهٔں
کٕ اً ٔلذ رک پبَی َہیں پال ٍکزیں عت رک ٍبهے چؤاہے پبَی پال کو َکم َہیں عبرے ،أه ہًبهے ٔانل ثہذ ثٕڑْے آكيی ہیں۔اً پو يٍٕی َے
اٌ کی فبٛو اٌ کے عبَٕهٔں کٕ پبَی پال كیب ،پٓو يڑ کو ایک ٍبئے کی عگہ چهے گئے ،أه کہُے نگے  :يیوے پؤهكگبه ! عٕ کٕئی ثہزوی رٕ
يغٓ پو أپو ٍے َبىل کوكے ،يیں اً کب يؾزبط ہٕں۔رٕٓڑی كیو ثؼل اٌ كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک اٌ کے پبً ّوو ٔ ؽیب کے ٍبرٓ چهزی ہٕئی
آئی ،کہُے نگی  :يیوے ٔانل آپ کٕ ثال هہے ہیں ،ربکہ آپ کٕ اً ثبد کب اَؼبو كیں کہ آپ َے ہًبهی فبٛو عبَٕهٔں کٕ پبَی پالیب ہے ،چُبَچہ عت
ِٔ ػٕهرٕں کے ٔانل کے پبً پہُچے أه اٌ کٕ ٍبهی ٍوگيّذ ٍُبئی ،رٕ اَہٕں َے کہب  :کٕئی اَلیْہ َہ کؤ ،رى ظبنى نٕگٕں ٍے ثچ آئے ہٕ۔اٌ
كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک َے کہب  :اثب عبٌ ! آپ اٌ کٕ اعود پو کٕئی کبو كے كیغیے۔ آپ کَی ٍے اعود پو کبو نیں رٕ اً کے نیے ثہزویٍ
ّقٔ ِٔ ہے عٕ ٛبلزٕه ثٓی ہٕ ،ايبَذ كاه ثٓی۔اٌ کے ثبپ َے کہب  :يیں چبہزب ہٕں کہ اپُی اٌ كٔ نڑکیٕں يیں ٍے ایک ٍے رًہبها َکبػ کوكٔں۔
ثْوٛیکہ رى آٹٓ ٍبل رک اعود پو يیوے پبً کبو کؤ ،پٓو اگو رى كً ٍبل پٕهے کوكٔ رٕ یہ رًہبها اپُب فیٖهہ ہٕگب ،أه يیوا کٕئی اهاكِ َہیں ہے
کہ رى پو يْمذ ڈانٕں ،اَْبء هللا رى يغٓے اٌ نٕگٕں يیں ٍے پبؤ گے عٕ ثٓالئی کب يؼبيهہ کورے ہیں۔يٍٕی َے کہب  :یہ ثبد يیوے أه آپ کے
كهيیبٌ ٛے ہٕگئی۔ كَٕٔں يلرٕں يیں ٍے عٕ ثٓی يیں پٕهی کوكٔں ،رٕ يغٓ پو کٕئی ىیبكری َہ ہٕگی ،أه عٕ ثبد ہى کو هہے ہیں ،هللا اً کب
هکٕٓاال ہے۔

ٍٕهح انفولبٌ

ﴝ﯀ؙ ﲇﰬ ﲅۖ ﳸﴔ ﯠ ﱕجﮬ ﰂؿ ﴤؠ ﭚﰍ ﳐﴔ ﯺﳈ ﲋﮎﴝﲅۖ ؋ﴔ ﲊٿ ﱦ ﴤ۬ﳝﮏ ﴝﲅۖ ڸﳈﴔ اٌ ح۟ﳫ
 ؋ﭢﺣ ﴘ ﮀ ﰩﴔ ڢﳝﮐﺣ ٸ ﮜﴷؔ ﵑ ﴤﵡﳝﮑ

أه هؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہیں عٕ ىيیٍ پو ػبعيی ٍے چهزے ہیں أه عت عبہم نٕگ اٌ ٍے (عبہالَہ) فطبة کورے ہیں رٕ ِٔ ٍاليزی کی ثبد کہزے
ہیں۔أه عٕ هاریں اً ٛوػ گياهرے ہیں کہ اپُے پؤهكگبه کے آگے (کجٓی) ٍغلے يیں ہٕرے ہیں ،أه (کجٓی) لیبو يیں۔أه عٕ یہ کہزے ہیں کہ :
ہًبهے پؤهكگبه ! عہُى کے ػناة کٕ ہى ٍے كٔه هکٓیے۔ ؽمیمذ یہ ہے کہ اً کب ػناة ِٔ رجبہی ہے عٕ چًٹ کو هِ عبری ہےیمیُب ِٔ کَی کب
يَزمو أه لیبو گبِ ثُُے کے نیے ثلرویٍ عگہ ہے
اے پیغًجو ! نٕگٕں ٍے) کہہ كٔ کہ  :يیوے پؤهكگبه کٕ رًہبهی مها ثٓی پؤاِ َہ ہٕری ،اگو رى اً کٕ َہ پکبهے اة عجکہ(
(اے کبفؤ) رى َے ؽك کٕ عٓٹال كیب ہے رٕ یہ عٓٹالَب رًہبهے گهے پڑ کو هہے گب۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﲅۖ ڸﳈﴔ اٍ  ؋ﴋ ﯳﳝ ﱜ ء ﴝﳍ  ؋ﳅإﭟﺆﶷۖ ﴝﶸﰆ ﴝﴤ ﴝﷸ ﴝ﷾ۖ سﱕﰹإﭠ

یہ ِٔ نٕگ ہیں عٕ کہزے ہیں کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ہى آپ پو ایًبٌ نے آئے ہیں ،اة ہًبهے گُبہٕں کٕ ثقِ كیغیے ،أه ہًیں كٔىؿ کے ػناة
ٍے ثچب نیغیے۔یہ نٕگ ثڑے ٕجو کوَے ٔانے ہیںٍ ،چبئی کے فٕگو ہیں ،ػجبكد گياه ہیں (هللا کی فُّٕٕكی کے نیے) فوچ کوَے ٔانے ہیں،
أه ٍؾوی کے ألبد يیں اٍزغفبه کورے هہزے ہیں۔

ٍٕهح األػواف

ﴝؠ ﲨﻚ ﲟﴖ ﯳﰆ ﱵ ﴝڧ ﲛ ڒﰮﴔﰛ ﴝؤﵐ خڼ ﰦ ﲕﰕ﮿ ﴤﴫ ﴤؙﴠﴔ ﴸ ﴀ ﲡﱈ سﴉﴣ ﴝﱗﮯﱈ ﴝﱎ ۈ ﴇ
ذ ٍغلِ
ﵦﰜ ﴘ ﲅۖ  اڻ ﱎ ۚﴠﴔ ﯧ ﯀ؗڍ ﴝﯚٲ ﴝﱵ ۜﴠﴔﰝﺟ آی ِ

أه عت لوآٌ پڑْب عبئے رٕ اً کٕ کبٌ نگب کو ٍُٕ ،أه فبيُٕ هہٕ ربکہ رى پو هؽًذ ہٕ۔أه اپُے هة کب ٕجؼ ٔ ّبو مکو کیب کؤ ،اپُے كل يیں
ثٓی ،ػبعيی أه فٕف کے (عنثبد کے) ٍبرٓ أه ىثبٌ ٍے ثٓی ،آٔاى ثہذ ثهُل کیے ثغیو ! أه اٌ نٕگٕں يیں ّبيم َہ ہٕعبَب عٕ غفهذ يیں پڑے
ہٕئے ہیں۔یبك هکٕٓ کہ عٕ (فوّزے) رًہبهے هة کے پبً ہیں ِٔ اً کی ػجبكد ٍے رکجو کو کے يُہ َہیں يٕڑرے ،أه اً کی رَجیؼ کورے ہیں،
أه اٍی کے آگے ٍغلِ هیي ہٕرے ہیں۔

تعلین و تعلن

لیکچش ۳

ٍٕهح انجموح

ۣ ﶛ ﴆ ڟﴭﺆ ﴝﴆ ۣؒ ﶛ ﰖ ﴠۧ ﭝ ﰮﺚ ﴝﳙ ڳﰻ ﱙ ﴛﳇ ﱕﱝ؉ﱜ

ِٔ عٌ کٕ چبہزب ہے كاَبئی ػطب کوكیزب ہے ،أه عَے كاَبئی ػطب ہٕگئی اٍے ٔافو يملاه يیں ثٓالئی يم گئی۔ أه َٖیؾذ ٔہی نٕگ ؽبٕم کورے
ہیں عٕ ًٍغٓ کے يبنک ہیں۔

ٍٕهح انَُبء

ﴝﳆﱎ ﴜ ﲰ ﯛ ﴝاﵦًﻼ ﳨ ﴗ ھﰨﺚ ﴝﳙ ﰧﴔ ﱙ ڳ ﴝﳙ ۯﴠھ ﴂ ﮫﴪﺚ ﴝڕﱊ ﲲ ﯛ ﲧ ﴝﶛ
ﴝﱼ ﳙ ﲷ ۈ ﱡﺚ ﴝﰩﴔ ﴜ ﲰ ﯛ ﳜ﯀

أه (اے پیغًجو) اگو هللا کب فٚم أه هؽًذ رًہبهے ّبيم ؽبل َہ ہٕری رٕ اٌ يیں ٍے ایک گؤِ َے رٕ رى کٕ ٍیلْی هاِ ٍے ثٓٹکبَے کب اهاكِ کو
ہی نیب رٓب۔ أه (كهؽمیمذ) یہ اپُے ٍٕا کَی کٕ َہیں ثٓٹکب هہے ہیں ،أه یہ رى کٕ مها ثٓی َمٖبٌ َہیں پہُچبئیں گے۔ هللا َے رى پو کزبة أه ؽکًذ
َبىل کی ہے أه رى کٕ اٌ ثبرٕں کب ػهى كیب ہے عٕ رى َہیں عبَزے رٓے ،أه رى پو هللا کب فٚم ہًیْہ ثہذ ىیبكِ هہب ہے۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﴝﳙ ﰩﴔ ﳃﳬﴔ ﴾ﴠ ﰫﺚ ﴴﱎ ﮂ ﴂ ﰽ ﰍﴼ ﳨ ﲰﻼ﴿ ﰥ ﱿە ﴝﰯةﴠ ﰣﻅ ؠ اﶋ ﱢ ﲚ ۨةﴠﴔﺟ

أه يَهًبَٕں کے نیے یہ ثٓی يُبٍت َہیں ہے کہ ِٔ (ہًیْہ) ٍت کے ٍت (عہبك کے نیے) َکم کٓڑے ہٕں۔ نہنا ایَب کیٕں َہ ہٕ کہ اٌ کی ہو ثڑی
عًبػذ يیں ٍے ایک گؤِ (عہبك کے نیے) َکال کوے ،ربکہ (عٕ نٕگ عہبك يیں َہ گئے ہٕں ِٔ كیٍ کی ًٍغٓ ثٕعٓ ؽبٕم کوَے کے نیے يؾُذ
کویں ،أه عت اٌ کی لٕو کے نٕگ (عٕ عہبك يیں گئے ہیں) اٌ کے پبً ٔاپٌ آئیں رٕ یہ اٌ کٕ يزُجہ کویں ،ربکہ ِٔ (گُبہٕں ٍے) ثچ کو هہیں۔

ٍٕهح فبٛو

ﴝﴀ ﳅﮗ ﴝﲀﴝ ؎؇ﴝﱕڥﳔ ﵉ ﳊﭼ ﰵﲤﺚ ے  ٚﲱ ﴂ ﯀ؕﮄ ﳳﺚ ﴘ ﲱ ڛ ﯕبﭫ

أه اََبَٕں أه عبَٕهٔں أه چٕپبیٕں يیں ثٓی ایَے ہیں عٍ کے هَگ يقزهف ہیں۔ هللا ٍے اً کے ثُلٔں يیں ٍے ٔہی ڈهرے ہیں عٕ ػهى
هکُٓے ٔانے ہیں۔ یمیُب هللا ٕبؽت الزلاه ثٓی ہے ،ثہذ ثقُْے ٔاال ثٓی۔

ٍٕهح انًغبكنخ

كٹ ﲅۖ ﳯ ؠ ﰀ ﲬ ﭣ ﰥ ﻇ ﯳﴩ ﭢ ﲲ ﲬﺆ ﴝؠ ﰀ ڠﴠ ﯳڠﴠ ڗﴼ ﲲ ﲅۖ ﳮ ﳩﺫ ﴝﲅۖ ﴠۚ 
ؗاﯞﺚ ﴝﲲ ې ڰﴔ ﯨﭚكٹ ﲅۖ ﳯ ؠ ؽﮨ ﲇﮨﱊ ﵆ﴍ ٘ ډﴧ ﭲﮠ ﮱﴙﺚ آﲤ ﭜ ﲭ ﴝٓﺚ ﯴﴗ ﲸ ٶﴠ ﯴﴘ
ﲱ ﯕب خﭞﭛ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! عت رى ٍے کہب عبئے کہ يغهَٕں يیں كٍٔؤں کے نیے گُغبئِ پیل کؤ ،رٕ گُغبئِ پیلا کوكیب کؤ ،هللا رًہبهے نیے ٍٔؼذ پیلا
کوے گب ،أه عت کہب عبئے کہ اٹٓ عبؤ ،رٕ اٹٓ عبؤ ،رى يیں ٍے عٕ نٕگ ایًبٌ الئے ہیں أه عٍ کٕ ػهى ػطب کیب گیب ہے هللا اٌ کٕ كهعٕں يیں ثهُل
کوے گب ،أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ هللا اً ٍے پٕهی ٛوػ ثبفجو ہے۔اے ایًبٌ ٔانٕ ! عت رى هٍٕل ٍے رُہبئی يیں کٕئی ثبد کوَب چبہٕ رٕ اپُی اً
رُہبئی کی ثبد ٍے پہهے کچٓ ٕللہ کوكیب کؤ۔ یہ ٛویمہ رًہبهے ؽك يیں ثہزو أه ىیبكِ ٍزٓوا ٛویمہ ہے۔ ہبں اگو رًہبهے پبً (ٕللہ کوَے کے
نیے) کچٓ َہ ہٕ رٕ هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انييو

ﳘ ﴊ ﮔ ﯺ؋ ؉ﴫ ﱦ ﮚﭿ ﴤﳵﻯْة ﱗﭯﴲ ﴝڗﮀ اﷴ اٰﺚ ﰘ ﮏ ۛﴥ ﲅۖ گﴔ ﴝﲅۖ ﱎ گﴔﺚ ے ؽﰻ ﴛﳇ ﱕﱝ؉ﭘﺟ

ثٓال (کیب ایَب ّقٔ اً کے ثواثو ہٍٕکزب ہے) عٕ هاد کی گٓڑیٕں يیں ػجبكد کورب ہے ،کجٓی ٍغلے يیں ،کجٓی لیبو يیں ،آفود ٍے ڈهرب ہے،
أه اپُے پؤهكگبه کی هؽًذ کب ايیلٔاه ہے ؟ کہٕ کہ  :کیب ِٔ عٕ عبَزے ہیں أه عٕ َہیں عبَزے ٍت ثواثو ہیں ؟ (يگو) َٖیؾذ رٕ ٔہی نٕگ
لجٕل کورے ہیں عٕ ػمم ٔانے ہیں۔

جہبلت

لیکچش ۴

ٍٕهح انًبئلح

ﴝؠ ﰀ ﱼ ﭘﳆ ﳏ ﳛ ڕﱊ ﲲ ﴝﳍ ﲇﮨﱈ ﯺﳈ ﵭ ﳙ ﴝﭣؽ ﯗ ظﴷؽﺚ ﴝﳆ ﰩﴔ ظﴢﮒ ﱎ گﴔ ﮠ ﴤﱎ ژﴠﴔ﮷ كٹ

أه عت اٌ ٍے کہب عبرب ہے کہ هللا َے عٕ کالو َبىل کیب ہے ،اً کی ٛوف أه هٍٕل کی ٛوف آؤ ،رٕ ِٔ کہزے ہیں کہ  :ہى َے عٌ (كیٍ پو)
اپُے ثبپ كاكٔں کٕ پبیب ہے ،ہًبهے نیے ٔہی کبفی ہے۔ ثٓال اگو اٌ کے ثبپ كاكے ایَے ہٕں کہ َہ اٌ کے پبً کٕئی ػهى ہٕ ،أه َہ کٕئی ہلایذ رٕ
)کیب پٓو ثٓی (یہ اَہی کے پیچٓے چهزے هہیں گے ؟

ٍٕهح انجموح

ﴝؤ ﯺﱊ ﴍﮪ ﲠﻁ ﴘ ﲱ قﳳﱄ ﴗ ڬړ ﭿﴵﺚ ﯺﳉ رؽ ﱇﻱﺚ ﯺﱊ ﯩء سﲰ ﴗ ﱇﴔ ﴀ ﲂﮒ

أه (ٔلذ یبك کؤ) عت يٍٕی َے اپُی لٕو ٍے کہب رٓب کہ هللا رًہیں ؽکى كیزب ہے کہ رى ایک گبئے مثؼ کؤ۔ ِٔ کہُے نگے کہ کیب آپ ہًبها يناق
)ثُبرے ہیں يٍٕی َے کہب  :يیں اً ثبد ٍے هللا کی پُبِ يبَگزب ہٕں کہ يیں (ایَے) َبكإَں يیں ّبيم ہٕں (عٕ يناق يیں عٕٓٹ ثٕنیں

ٍٕهح األَؼبو

ﴝﴗ ﰩﴔ ﯤ ﯛ ﰺ ﯴﴒ ﯾ ﴗ ؒﭗ ﰥ ﱕجﮬ ﴠ ﰥ ﰥ ﲎﴩ ۩ض ض۬ﺚ ﴝﳆ ﮞﴫ ﲲ ﵂ ﯠ ﱺﴥ ﰙ ۉ﮼ ﴀ
ﲂﭲ
أه اگو اٌ نٕگٕں کب يُہ يٕڑے هہُب رًہیں ثہذ ثٓبهی يؼهٕو ہٕهہب ہے رٕ اگو رى ىيیٍ کے اَله (عبَے کے نیے) کٕئی ٍوَگ یب آًٍبٌ يیں
(چڑُْے کے نیے) کٕئی ٍیڑْی ڈَْٕڈ ٍکزے ہٕ رٕ اٌ کے پبً (اٌ کب يُہ يبَگب یہ) يؼغيِ نے آؤ۔ أه اگو هللا چبہزب رٕ اٌ ٍت کٕ ہلایذ پو عًغ
کوكیزب۔ نہنا رى َبكإَں يیں ہوگي ّبيم َہ ہَٕب۔

ٍٕهح انفولبٌ

ﴝ﯀ؙ ﲇﰬ ﲅۖ ﳸﴔ ﯠ ﱕجﮬ ﰂؿ ﴤؠ ﭚﰍ ﳐﴔ ﯺﳈ ﲋﮎ

أه هؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہیں عٕ ىيیٍ پو ػبعيی ٍے چهزے ہیں أه عت عبہم نٕگ اٌ ٍے (عبہالَہ) فطبة کورے ہیں رٕ ِٔ ٍاليزی کی ثبد کہزے
ہیں۔

ٍٕهح انغبصیخ

ۏ ﶆ ﯡ ﻢۡ ﴇ ﱕﳴ ﯳر ﴝﱎ ػ ﱑ؇ﴫ ﲅۖ ﱎ گﴔﭡ

پٓو (اے پیغًجو) ہى َے رًہیں كیٍ کی ایک فبٓ ّویؼذ پو هکٓب ہے ،نہنا رى اٍی کی پیؤی کؤ ،أه اٌ نٕگٕں کی فٕاہْبد کے پیچٓے َہ چهُب
عٕ ؽمیمذ کب ػهى َہیں هکٓزے۔

ٍٕهح انؾغواد

كٹ ﲅۖ ﳯ ﴗ ﭖﴷﱄ ﯳﯵ؇ﱓ ﴗ ڲ ﰣﶙۤﱠ ﯡ ﳙ ﴕﮡﳫﭕ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! اگو کٕئی فبٍك رًہبهے پبً کٕئی فجو نے کو آئے ،رٕ اچٓی ٛوػ رؾمیك کونیب کؤ ،کہیں ایَب َہ ہٕ کہ رى َبكاَی ٍے کچٓ نٕگٕں
کٕ َمٖبٌ پہُچب ثیٹٕٓ ،أه پٓو اپُے کیے پو پچٓزبؤ۔

هعبهالت
ظلن

لیکچش ۱

ٍٕهح یٌَٕ

ﴘ ﲱ ﱎ ﰸ ﳅﮘ ﮠ ﴤﲯ ﳅﮘ ڳ ﭓﴔﭻ

ؽمیمزیہ ہے کہ هللا نٕگٕں پو مها ثٓی ظهى َہیں کورب ،نیکٍ اََبٌ ہیں عٕ فٕك اپُی عبَٕں پو ظهى کورے ہیں۔

ٍٕهح ْٕك

ﴝﱎ ڐﴧ ﳍ ﲅۖ ﮺ ﳞ ﳅةﺫ ﴝﳙ ﲬ ﴈ ؙﴠﴒ ﲰ ﴂ ﴠﱛﴫ ۏ ﱎ پﴠﴔ﯀

أه (يَهًبَٕ) اٌ ظبنى نٕگٕں کی ٛوف مها ثٓی َہ عٓکُب ،کجٓی كٔىؿ کی آگ رًہیں ثٓی آپکڑے أه رًہیں هللا کٕ چٕٓڑ کو کَی لَى کے كٍٔذ
يیَو َہ آئیں ،پٓو رًہبهی کٕئی يلك ثٓی َہ کوے۔

ٍٕهح انؾظ

؟ﴔ ﲴۖ ﮓﴔ صڃ ٮﺚ ﴝﴘ ﲱ ﯡ ﭗﮐ ۍﭶﺫ

عٍ نٕگٕں ٍے عُگ کی عبهہی ہے ،اَہیں اعبىد كی عبری ہے (کہ ِٔ اپُے كفبع يیں نڑیں) کیَٕکہ اٌ پو ظهى کیب گیب ہے ،أه یمیٍ هکٕٓ کہ هللا اٌ
کٕ فزؼ كالَے پو پٕهی ٛوػ لبكه ہے۔

ٍٕهح انٖف

ﴝﴆ ﲻﻣ ﯿﴥ ﯠ ﲰ ﷾ ؋ﴝﮓ ڴﱌ ﳍ ﱔﲁﳔﺚ ﴝﲲ ﱎ ٺﴥ ﲡﳕ ﲔﭖ

أه اً ّقٔ ٍے ثڑا ظبنى کٌٕ ہٕگب عٕ هللا پو عٕٓٹ ثبَلْے ،عجکہ اٍے اٍالو کی ٛوف ثالیب عبهہب ہٕ ؟ أه هللا ایَے ظبنى نٕگٕں کٕ ہلایذ
رک َہیں پہُچبرب۔

ٍٕهح انَُبء

ﴝﳙ ﲬ ﱎ ﱺﮪﴔ ﰦ ﮟ ﲰ ﴝﶴ ﴀ ﲆﭕﱈ ﴝﵾﴩ ﴝﶋﲷﴒ ﲅۖ ڸﳈﴔ اٍ ﰍﯡ ﴂ ﮍﮄ ﯖ ﳬﶧ ﺐﺆ ﴝﰗﵳ
ﴂ ﶩﮑ ﴝﺩﺐ ﴤﰗﵳ ﴂ ﶩﮑۭﮚﺚ

أه (اے يَهًبَٕ) رًہبهے پبً کیب عٕاى ہے کہ هللا کے هاٍزے يیں أه اٌ ثےثٌ يوكٔں ،ػٕهرٕں أه ثچٕں کی فبٛو َہ نڑٔ عٕ یہ كػب کو هہے
ہیں کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں اً ثَزی ٍے َکبل الیئے عٌ کے ثبُّلے ظهى رٕڑ هہے ہیں ،أه ہًبهے نیے اپُی ٛوف ٍے کٕئی ؽبيی
پیلا کوكیغیے ،أه ہًبه نیے اپُی ٛوف ٍے کٕئی يلكگبه کٓڑا کوكیغیے۔

عذل واًصبف

لیکچش ۲

ٍٕهح انُؾم

ﴘ ﲱ قﳳ سﴇﱈ ﴝﱔﰑﴒ ﴝبﻘ ؟ﴥ ﲟۥ ﴝت ﯦ ﴩ ﴝﺋ ﴝﶊﺆ ﱛ ﲛ ګﰻﴠﴔﮩ

ثیْک هللا اَٖبف کب ،اؽَبٌ کب ،أه هّزہ كاهٔں کٕ (اٌ کے ؽمٕق) كیُے کب ؽکى كیزب ہے ،أه ثےؽیبئی ،ثلی أه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہیں
َٖیؾذ کورب ہے ربکہ رى َٖیؾذ لجٕل کؤ۔

ٍٕهح األَجیبء

ﴝﭛ ﶆدۖ ﺲﶌﳔ ﲝ ﰙ ﭦﭾ ﮠﺚ ﴝﴗ ﰩﴔ ﶵﱊ ﴷ ﴈ ﵟؗﱉ ُ ٶﺚ ﴝﵟؔﰀﭾ

أه ہى لیبيذ کے كٌ ایَی رواىٔیں ال هکٓیں گے عٕ ٍواپب اَٖبف ہٕں گی ،چُبَچہ کَی پو کٕئی ظهى َہیں ہٕگب۔ أه اگو کٕئی ػًم هائی کے
كاَے کے ثواثو ثٓی ہٕگب ،رٕ ہى اٍے ٍبيُے نے آئیں گے ،أه ؽَبة نیُے کے نیے ہى کبفی ہیں۔

ٍٕهح ٓ

ټﻰؙ ﴙ ﶆﰒ ﰥ ﱕجﮬ ﯳﶜ ٘ ﳅﮗ سﱯ ﴝﱎ ؙ ﲮﴥ ﰼ ﯧ ﮟ ﲰﺚ ﴘ ﲅۖ ڤﴔ ﯧ ﮟ ﲰ ﱼ ،
ﮡڃ ې ۦ ۟ﳕ ﶖ؉ﭩﺟ

اے كاؤك ! ہى َے رًہیں ىيیٍ يیں فهیفہ ثُبیب ہے ،نہنا رى نٕگٕں کے كهيیبٌ ثوؽك فیٖهے کؤ ،أه َفَبَی فٕاہِ کے پیچٓے َہ چهٕٔ ،هَہ ِٔ
رًہیں هللا کے هاٍزے ٍے ثٓٹکب كے گی۔ یمیٍ هکٕٓ کہ عٕ نٕگ هللا کے هاٍزے ٍے ثٓٹک عبرے ہیں ،اٌ کے نیے ٍقذ ػناة ہے ،کیَٕکہ اَہٕں
َے ؽَبة کے كٌ کٕ ثٓال كیب رٓب۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﲩﲤ ﯳ﮼ﺆ ﴝﰻﵤ ﻇؒﺆ ﴝﱎ ػ ﱑ؇ﴷﮒﺆ ﴝﰘ ﶠ ۑ ڕﱊ ﲲ ﴂ ﵂ﺆ ﴝﻇؓ ﱍڙﱊ ٓﺚ ﲲ اؗ ﴝاۃﺚ ﵰ ﯤﵱ ﴝﲬ
ﯤﹶﺚ ﱎ ﮜإ ﴝٓﺚ ﲲ ﭭإﺆ ﴝﱠ ﲾﭞﺚ

نہنا (اے پیغًجو) رى اٍی ثبد کی ٛوف نٕگٕں کٕ كػٕد كیزے هہٕ أه عٌ ٛوػ رًہیں ؽکى كیب گیب ہے( ،اٍی كیٍ پو) عًے هہٕ ،أه اٌ نٕگٕں
کی فٕاہْبد کے پیچٓے َہ چهٕ ،أه کہہ كٔ کہ  :يیں رٕ اً کزبة پو ایًبٌ الیب ہٕں عٕ هللا َے َبىل کی ہے ،أه يغٓے ؽکى كیب گیب ہے کہ يیں
رًہبهے كهيیبٌ اَٖبف کؤں۔ هللا ہًبها ثٓی هة ہے أه رًہبها ثٓی هة۔ ہًبهے اػًبل ہًبهے نیے ہیں أه رًہبهے اػًبل رًہبهے نیے۔ ہًبهے
أه رًہبهے كهيیبٌ (اة) کٕئی ثؾش َہیں۔ هللا ہى ٍت کٕ عًغ کوے گب ،أه اٍی کے پبً آفو ٍت کٕ نٕٹُب ہے۔

ٍٕهح انؾلیل

ﲞ جﮥ ة سﱟ ﴝڕﱞ ﺼ ﲧ ﴝﵥﴔ ﱠﳕ ﳅﮙ س�ﺆ ﴝڕﱞ ﶓڷ ﯼ ؉ﱓ ﮡڸ ﴤﺮﴡ ﲶﮗ ﴝﶁ ﲲ ﴆ
ٿﮆ ﴝة سﲖﺚ ﴘ ﲱ ﻸ ڛﭨﺟ

ؽمیمزیہ ہے کہ ہى َے اپُے پیغًجؤں کٕ کٓهی ہٕئی َْبَیبں كے کو ثٓیغب ،أه اٌ کے ٍبرٓ کزبة ثٓی اربهی ،أه رواىٔ ثٓی ،ربکہ نٕگ اَٖبف پو
لبئى هہیں ،أه ہى َے نٕہب اربها عٌ يیں عُگی ٛبلذ ثٓی ہے أه نٕگٕں کے نیے كٍٔوے فبئلے ثٓی ،أه یہ اً نیے ربکہ هللا عبٌ نے کہ کٌٕ ہے
عٕ اً کٕ كیکٓے ثغیو اً (کے كیٍ) کی أه اً کے پیغًجؤں کی يلك کورب ہے۔ یمیٍ هکٕٓ کہ هللا ثڑی لٕد کب ،ثڑے الزلاه کب يبنک ہے۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴘ ﲅۖ ﮘﴠﴔ ضى ﲰ ﴝﲀﴔ ﵶ ڧ ﶌﺫ ﴤﲀﴔ ﲅۖ قﳳﴠﴔ س� ﴀ ﳅﮗﺫ ﴀﮒ ﭟ ؊ﶆﭤ

عٕ نٕگ هللا کی آیزٕں کٕ عٓٹالرے ہیں أه َجیٕں کٕ َبؽك لزم کورے ہیں أه اَٖبف کی رهمیٍ کوَے ٔانے نٕگٕں کٕ ثٓی لزم کورے ہیں ،اٌ کٕ
كهكَبک ػناة کی“ فّٕقجوی ”ٍُب كٔ۔

اهبًت کی ادائیگی

لیکچش ۳

ٍٕهح انَُبء

ﴘ ﲱ قﳳﱄ ﴗ ﴉ؞ﴛ ﱕﷆ ﳐ ﺎﺫ ﴝؠ ﯝ ٘ ﳅﮗ ﴗ ﭥ سﴇﱈﺚ ﴘ ﲱ ۠ﱛ ٮﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﰰ۬ﮉ

(يَهًبَٕ) یمیُب هللا رًہیں ؽکى كیزب ہے کہ رى ايبَزیں اٌ کے ؽك كاهٔں رک پہُچبؤ ،أه عت نٕگٕں کے كهيیبٌ فیٖهہ کؤ رٕ اَٖبف کے ٍبرٓ
فیٖهہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ هللا رى کٕ عٌ ثبد کی َٖیؾذ کورب ہے ِٔ ثہذ اچٓی ہٕری ہے۔ ثیْک هللا ہو ثبد کٕ ٍُزب أه ہو چیي کٕ كیکٓزب ہے۔

ـ ڕﵲ ﱤ ﲧ سﱯ ﴱ ٘ ﳅﮗ ۑ تﮒ ﲲﺚ ﴝﱎ ۈ ﶟﻡ﮸

ثیْک ہى َے ؽك پو يْزًم کزبة رى پو اً نیے اربهی ہے ربکہ رى نٕگٕں کے كهيیبٌ اً ٛویمے کے يطبثك فیٖهہ کؤ عٕ هللا َے رى کٕ ًٍغٓب كیب
ہے ،أه رى فیبَذ کوَے ٔانٕں کے ٛوف كاه َہ ثُٕ۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴝﳙ ﰩﴔ ﰺ ﴗ ۙﺚ ﴝﴆ ۜ قؐ ې ﱷ ۟ﳕ ﲝﺆ ۏ  ﱀ ﭽ ﳞ ﵕ ﴝﮒ ﱎ ﭔﴔﯰ

أه کَی َجی ٍے یہ َہیں ہٍٕکزب کہ ِٔ يبل غُیًذ يیں فیبَذ کوے۔ أه عٕ کٕئی فیبَذ کوے گب ِٔ لیبيذ کے كٌ ِٔ چیي نے کو آئے گب عٕ اً
َے فیبَذ کو کے نی ہٕگی ،پٓو ہو ّقٔ کٕ اً کے کئے کب پٕها پٕها ثلنہ كیب عبئے گب ،أه کَی پو کٕئی ظهى َہیں ہٕگب۔

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

ﴝﲅۖ ﮒ ﱍﻡ ﴝړﮐ تﯩﴔﭗﺫ ﴝﲅۖ ﮒ ﯡ كڀ ٱﮟﴔﭘﺭ ﴛﳒ ﮑ ﶌإﴔﭙﺫ ﲅۖ ﮿ﴔ ﺯؗﴠﮘﺚ ﮒ ﯽ ﭻﴠﴔﭚ
أه ِٔ عٕ اپُی ايبَزٕں أه اپُے ػہل کب پبً هکُٓے ٔانے ہیں۔أه عٕ اپُی ًَبىٔں کی پٕهی َگواَی هکٓزے ہیں۔یہ ہیں ِٔ ٔاهس۔ عُہیں عُذ
انفوكًٔ کی يیواس يهے گی۔ یہ اً يیں ہًیْہ ہًیْہ هہیں گے۔

هعاشزت
چوسی اوس ڈکیتی

لیکچش ۱

ٍٕهح انًبئلح

ﴝﲋإﯲ ﴝﲋإ ﯳﳉ ڋڄ ﭪ؇ﻹ ې ﴁﲳﱓ ﴇ ﲰﺚ ﴝﲲ ڛ ﭸﭵ

أه عٕ يوك چٕهی کوے أه عٕ ػٕهد چٕهی کوے ،كَٕٔں کے ہبرٓ کبٹ كٔ  ،ربکہ اٌ کٕ اپُے کیے کب ثلنہ يهے ،أه هللا کی ٛوف ٍے ػجود
َبک ٍيا ہٕ۔ أه هللا ٕبؽت الزلاه ثٓی ہےٕ ،بؽت ؽکًذ ثٓی

ٍٕهح انًًزؾُخ

كٹ ﰹ ؠ ﭖﴷﰨ ﳃﶞ۞ ﯢ ﴗ ﱘ ۣﴛ سﲰ ﮠ ﴤﱎ ڡﵘ ﴝﱎ ٘ ﴝﱎ ﭗ ﴠﱎؗﱐ ﴝﱎ قڰأﴓ ﭔء ٘ ڋٽ
ﴝجﰠ ﴝﱎ ۦ ﰦ ﺠﴠﯫ ﳾۢ ﴝﱡﲪ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﯕب خﭞﭛ

اے َجی ! عت رًہبهے پبً يَهًبٌ ػٕهریں اً ثبد پو ثیؼذ کوَے کے نیے آئیں کہ ِٔ هللا کے ٍبرٓ کَی ثٓی چیي کٕ ّویک َہیں يبَیں گی ،أه
چٕهی َہیں کویں گی ،أه ىَب َہیں کویں گی ،أه اپُی أالك کٕ لزم َہیں کویں گی ،أه َہ کٕئی ایَب ثہزبٌ ثبَلْیں گی عٕ اَہٕں َے اپُے ہبرٕٓں
أه پبؤں کے كهيیبٌ گٓڑ نیب ہٕ ،أه َہ کَی ثٓهے کبو يیں رًہبهی َبفويبَی کویں گی ،رٕ رى اٌ کٕ ثیؼذ کونیب کؤ ،أه اٌ کے ؽك يیں هللا ٍے
يغفود کی كػب کیب کؤ ،یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انؼُكجٕد

ﴝﳈ﮹ ؤ ﯺﱊ ﲠﻁ ۆ ﰠۛﴔ ﵽﺑ ﳙ ﰃ ٶ ﴂ ﭦ ﴇ ﲜﭫ ﻢﰠۛﴔ ﲆﭕﱊ ﴝۡﴔ ﶯﺃ ﴝػۛﴔ ﰦ ؽؕﳍ ﻊﺚ
ﰞ ﰩﴔ ﷷ ؋ﰣﻁ ﱙ ﴗ ﯺﳇ ﻟﭟ ؉ﲰ ﴗ ﰭ ﴀ ﶸﰆﭬ

أه ہى َے نٕ  ٛکٕ ثٓیغب عجکہ اً َے اپُی لٕو ٍے کہب  :ؽمیمذ یہ ہے کہ رى ایَی ثےؽیبئی کب کبو کورے ہٕ عٕ رى ٍے پہهے كَیب عہبٌ ٔانٕں يیں
ٍے کَی َے َہیں کیب۔
کیب رى يوكٔں کے پبً عبرے ہٕ أه هاٍزٕں يیں ڈاکے ڈانزے ہٕ ،أه اپُی ثٓوی يغهٌ يیں ثلی کب اهرکبة کورے ہٕ ؟ پٓو اٌ کی لٕو کے نٕگٕں
کے پبً اً کے ٍٕا کٕئی عٕاة َہیں رٓب کہ اَہٕں َے کہب  :نے آؤ ہى پو هللا کب ػناة اگو رى ٍچے ہٕ۔

قغن اوس کفبسٍ قغن

لیکچش ۲

ٍٕهح انجموح

ﴝﱎ ڊ ﲱ ﲡﲁ ﵭ۔ﮝ ﴗ ٳﴠ ﴝٕ ﴝۗ ٘ ﳅﮗﺚ ﴝﲲ ﲍ ﯝﰯ ﱎ ﵎ﱃ ﲲ سﵗ ﰧ ۔ﮝ ﴝﲮ ﵎ﱄ ې ﵕ
ﰝﮛﺚ ﴝﲲ ﯕب ﰢﰰ ﲴۖ ۡﳈﴔ ﴂ ﴯ ڏی جﱵ ﻒﺆ ﯴﴗ ۤﴸﴠ ﯴﴘ ﲱ ﯕب خﭞﰱ

أه هللا (کے َبو) کٕ اپُی لًَٕں يیں اً غوٗ ٍے اٍزؼًبل َہ کؤ کہ اً کے مهیؼے َیکی أه رمٕی کے کبيٕں أه نٕگٕں کے كهيیبٌ ٕهؼ
ٕفبئی کواَے ٍے ثچ ٍکٕ أه هللا ٍت کچٓ ٍُزب عبَزب ہے۔ أه هللا رًہبهی نغٕ لًَٕں پو رًہبهی گوفذ َہیں کوے گب انجزہ عٕ لًَیں رى َے اپُے
كنٕں کے اهاكے ٍے کٓبئی ہٕں گی اٌ پو گوفذ کوے گب۔ أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا ثوكثبه ہے۔ عٕ نٕگ اپُی ثیٕیٕں ٍے ایالء کورے ہیں
(یؼُی اٌ کے پبً َہ عبَے کی لَى کٓبنیزے ہیں) اٌ کے نیے چبه يہیُے کی يہهذ ہے چُبَچہ اگو ِٔ (لَى رٕڑ کو) هعٕع کونیں رٕ ثیْک هللا ثہذ
ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انًبئلح

ﱎ ﵎ﱃ ﲲ سﵗ ﰧ ۔ﮝ ﴝﲮ ﵎ﱄ ې ﱮﮏ ﱕ۔ﴔﺆ ﳀاٳ ﱏﳗ ﳙﴰ ﷁ ﴂ ﴠﰒ ﳙ ۄﴔ ﯢ ﴠ ﵆ڟ ﴠ ۩ۍ
اﭯﺚ ﰟ ﲸ ٺﮗﳗ ﮱ مﳕﺚ آﲤ ﵗاﴴ ۔ﮝ ؠ ﺚ ﴝ﮻ ۔ۅﺚ ﰵﲤ ح ﲲ ﲬ  ٔﲛ ڡﴠﴔﮨ

هللا رًہبهی نغٕ لًَٕں پو رًہبهی پکڑ َہیں کوے گب نیکٍ عٕ لًَیں رى َے پقزگی کے ٍبرٓ کٓبئی ہٕں ،اٌ پو رًہبهی پکڑ کوے گب۔ چُبَچہ اً کب
کفبهِ یہ ہے کہ كً يَکیُٕں کٕ ِٔ أٍ ٜكهعے کب کٓبَب کٓالؤ عٕ رى اپُے گٓو ٔانٕں کٕ کٓالیب کورے ہٕ ،یب اٌ کٕ کپڑے كٔ  ،یب ایک غالو آىاك
کؤ۔ ہبں اگو کَی کے پبً (اٌ چیئں يیں ٍے) کچٓ َہ ہٕ رٕ ِٔ ریٍ كٌ هٔىے هکٓے۔ یہ رًہبهی لًَٕں کب کفبهِ ہے عت رى َے کٕئی لَى کٓبنی
ہٕ (أه اٍے رٕڑ كیب ہٕ) أه اپُی لًَٕں کی ؽفبظذ کیب کؤ۔ اٍی ٛوػ هللا اپُی آیزیں کٕٓل کٕٓل کو رًہبهے ٍبيُے ٔاٙؼ کورب ہے ،ربکہ رى ّکو
اكا کؤ۔

عبل چہبسم

ایوبًیبت
ٍٕهح انفزؼ

هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی روثیذ کب اصو

لیکچش ۱

ﮓ ﲅﴨ جﻶ اﮨﱵ سﱺﴥ ﴝؕە ﱯ ﱕﮆ ﯠ ﱿە ﰆﺚ ﴝﵟ سﲰ ﱮﭫﺚﷳ خﮨﱌ ﲰﺚ ﴝﲅۖ ﺚ ﯪ؇ﴭ ﯠ ﹰإ ة﮸ﴭ ّ
ۂڅ ةﲿﱦ ؎ﴔ ﴝ ﴇ ﲰ ﴝإﲫؿﺑ ﯡﮒ ﰦ ﴞﮀﱁ ﴈ ڼ ﳊؕﺚ آﲤ ﺚ ﰥ ﶊتﯘﹴ ﴝﺚ ﰥ ﱔۜﹷ ﲔجﳂ ﭱ۰
ﯮ ﯷذاﮆ ﯳﯝ ﯳﱤﴥ ﯡ ﮨﭺۑ ﶫخ﮻ ﳢڛ ﹰاﺚ ﴝ ﲲ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﳧ ﻖﴵ ﴤﭬ ﳜﭬﺟ

ٔہی ہے عٌ َے اپُے هٍٕل کٕ ہلایذ أه ٍچب كیٍ كے کو ثٓیغب ہے ،ربکہ اٍے ہو كٍٔوے كیٍ پو غبنت کوكے۔ أه (اً کی) گٕاہی كیُے کے
نیے هللا کبفی ہے۔دمحم (ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص) هللا کے هٍٕل ہیں۔ أه عٕ نٕگ اٌ کے ٍبرٓ ہیں ِٔ ،کبفؤں کے يمبثهے يیں ٍقذ ہیں (أه) آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے
نیے هؽى كل ہیں۔ رى اَہیں كیکٕٓ گے کہ کجٓی هکٕع يیں ہیں ،کجٓی ٍغلے يیں( ،غوٗ) هللا کے فٚم أه فُّٕٕكی کی رالُ يیں نگے ہٕئے
ہیں۔ اٌ کی ػاليزیں ٍغلے کے اصو ٍے اٌ کے چہؤں پو ًَبیبں ہیں۔ یہ ہیں اٌ کے ِٔ إٔبف عٕ رٕهاد يیں ينکٕه ہیں۔ أه اَغیم يیں اٌ کی
يضبل یہ ہے کہ عیَے ایک کٓیزی ہٕ عٌ َے اپُی کَٕپم َکبنی ،پٓو اً کٕ يٚجٕ ٛکیب ،پٓو ِٔ يٕٹی ہٕگئی ،پٓو اپُے رُے پو اً ٛوػ ٍیلْی
کٓڑی ہٕگئی کہ کبّزکبه اً ٍے فُٕ ہٕرے ہیں۔ ربکہ هللا اٌ (کی اً رولی) ٍے کبفؤں کب كل عالئے۔ یہ نٕگ عٕ ایًبٌ الئے ہیں أه اَہٕں َے
َیک ػًم کیے ہیں ،هللا َے اٌ ٍے يغفود أه ىثوكٍذ صٕاة کب ٔػلِ کونیب ہے۔ ؏

ٍٕهح انؾلیل

يَئهہ رملیو أه اً کے فٕائل

ﳛ ﮯ ؋ﴂ ﺌ ﰥ ﱕجﮬ ﴝﱎ ﰧ ڴ ﱘ ﰦ ﵂ ﴈ ﰁ ﴗ خﮊﺚ ﴘ آﲤ ﯠ ﲰ ﯟﭥﺊﶖ ػﲐ ﯡ ﳙ ﯳﳇ ﴝﱎ ﲈﮁ ۑ ّﺚ
ﴝﲲ ﱎ  ٚﰾ ﱉ ﭹإﭦﺫ ؈ﲅۖ ّﴔ ﴝقﳳﴠﴔ ﳅﮘ سﴳﺚ ﴝﴆ ںﵩ ﯴﴘ ﲱ ﮓ ﶿ ﲓﭧ

کٕئی يٖیجذ ایَی َہیں ہے عٕ ىيیٍ يیں َبىل ہٕری یب رًہبهی عبَٕں کٕ الؽك ہٕری ہٕ ،يگو ِٔ ایک کزبة يیں اً ٔلذ ٍے كهط ہے عت ہى َے
اٌ عبَٕں کٕ پیلا ثٓی َہیں کیب رٓب ،یمیٍ عبَٕ یہ ثبد هللا کے نیے ثہذ آٍبٌ ہے۔یہ اً نیے ربکہ عٕ چیي رى ٍے عبری هہے ،اً پو رى غى يیں َہ
پڑٔ ،أه عٕ چیي هللا رًہیں ػطب فويبكے ،اً پو رى ارواؤ َہیں ،أه هللا کَی ایَے ّقٔ کٕ پَُل َہیں کورب عٕ ارواہٹ يیں يجزال ہّٕ ،یقی
ثگٓبهَے ٔاال ہٕ۔ِٔ ایَے نٕگ ہیں عٕ کُغٍٕی کورے ہیں ،أه كٍٔوے نٕگٕں کٕ ثٓی کُغٍٕی کی رهمیٍ کورے ہیں۔ أه عٕ ّقٔ يُہ يٕڑ نے
رٕ یبك هکٕٓ کہ هللا ہی ہے عٕ ٍت ٍے ثےَیبى ہے ،ثناد فٕك لبثم رؼویف۔

ٍٕهح انؾْو

ذ لوآٌ کویى کی يضبل أه ٕفبد ثبهی رؼبنی
ػظً ِ

لیکچش ۲

ﱎ ۛﴨ ﮰ ﳅإ ﴝﮰ ﱭﺚ ﮰ ﱭ ﮑ ﴠﻦﴠﴔﭣ ﳆ ڕﱞ ﮎ ﲟﴔ ﯡ ﴬﹰآ ﭚﱑﻱ﮿ ﴈ ﵱ ﲰﺚ ﴝۍ
ﱕﺯﱌ ڧﮁ ﲶﮗ ﲚ ڜﴠﴔﭤ ﮓ ﲲ ﲅﴧ ﱑ ﱷ ﱘ ﮓﺆ ۅ ﲖ ﴝﶲؗﴰﺆ ﮓ ﲇﰭ ﲇﭟﭥ ﮓ ﲲ ﲅﴧ ﱑ ﱷ ﱘ ﮓﺆ ﶀ
ﺜﴠﮙ ﺆ ﳃﴁ ﻈ ﲘڜ ﷅة ﻄﺚ ﱞ ﲰ ﯣ ۣﱇﴔﭦ ﮓ ﲲ ﱷﴜ ﱝإﻵ ﻗة ﱴ ﱕﲌﴭ ﶗﺚ ﯖ ﱵ ﳙ ﰥ ﲐؐ
ﴝﱕجﮬﺆ ﴝﮓ ﲘڜ ﱲﭧﺟ

عُذ ٔانے أه كٔىؿ ٔانے ثواثو َہیں ہٍٕکزے۔ عُذ ٔانے ہی ِٔ ہیں عٕ کبيیبة ہیں۔اگو ہى َے یہ لوآٌ کَی پہبڑ پو اربها ہٕرب رٕ رى اٍے كیکٓزے
کہ ِٔ هللا کے هػت ٍے عٓکب عبهہب ہے ،أه پٓٹب پڑرب ہے۔ أه ہى یہ يضبنیں نٕگٕں کے ٍبيُے اً نیے ثیبٌ کورے ہیں ربکہ ِٔ غٕه ٔ فکو ٍے کبو
نیں۔ِٔ هللا ٔہی ہے عٌ کے ٍٕا کٕئی يؼجٕك َہیں۔ ِٔ چٓپی أه کٓهی ہو ثبد کٕ عبَُے ٔاال ہے۔ ٔہی ہے عٕ ٍت پو يہوثبٌ ہے ،ثہذ يہوثبٌ
ہے۔ِٔ هللا ٔہی ہے عٌ کے ٍٕا کٕئی يؼجٕك َہیں ہے ،عٕ ثبكّبِ ہے ،رملً کب يبنک ہےٍ ،اليزی كیُے ٔاال ہے ،ايٍ ثقُْے ٔاال ہےٍ ،ت کب
َگہجبٌ ہے ،ثڑے الزلاه ٔاال ہے ،ہو فواثی کی إالػ کوَے ٔاال ہے ،ثڑائی کب يبنک ہے۔ پبک ہے هللا اً ّوک ٍے عٕ یہ نٕگ کورے ہیں۔ِٔ هللا
ٔہی ہے عٕ پیلا کوَے ٔاال ہۓ ،عٕك يیں الَے ٔاال ہے ٕٕهد ثُبَے ٔاال ہے ،اٍی کے ٍت ٍے اچٓے َبو ہیں۔ آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں عزُی
چیيیں ہیں ِٔ اً کی رَجیؼ کوری ہیں ،أه ٔہی ہے عٕ الزلاه کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔ ؏

لیکچش ۳

ٍٕهح انغًؼخ

هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی ثؼضذ کے يمبٕل

ﮓ ﲅﴧ ﰺ ﰥ ﱖﺜ اﮨﱓ ﳨ ْ ﯚ  ٔﴝۋ﵉ ﴝﱧ ﲧ ﴝﶛﺠ ﴝﴗ ﰩ ﴂ ﰂ ﲣ ﮵ ﳢﭑﺫ ﴤﰊۖ ﳧ ﲹ
ﮃ ټﺚ ﴝﮓ ﲘڜ ﱲﭒ آﲤ ﴜ ﲰ ۡش ﴆ ڟﴭﺚ ﴝﲲ ءﴛ � ﷂﭓ

ٔہی ہے عٌ َے ايی نٕگٕں يیں اَہی يیں ٍے ایک هٍٕل کٕ ثٓیغب عٕ اٌ کے ٍبيُے اً کی آیزٕں کی رالٔد کویں أه اٌ کٕ پبکیيِ ثُبئیں أه
اَہیں کزبة أه ؽکًذ کی رؼهیى كیں ،عجکہ ِٔ اً ٍے پہهے کٓهی گًواہی يیں پڑے ہٕئے رٓے۔أه (یہ هٍٕل عٍ کی ٛوف ثٓیغے گئے ہیں) اٌ
يیں کچٓ أه ثٓی ہیں عٕ اثٓی اٌ کے ٍبرٓ آکو َہیں يهے۔ أه ِٔ ثڑے الزلاه ٔاال ،ثڑی ؽکًذ ٔاال ہے۔یہ هللا کب فٚم ہے ِٔ عَے چبہزب ہے كیزب
ہے ،أه هللا ثڑے فٚم ٔاال ہے۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﲞ ﻈ ﲲ ﯠ ﳃﳡ ؤ ﰺ ﳼ اﮨﱓ ﴈ ڲ ْ ﯚ  ٔﴝۋ﵉ ﴝﱧ ﲧ ﴝﶛﺆ ﴝﴗ ﰩ ﴂ ﰂ ﲣ ﮵ ﳢﯳ

حقیقت یِ ہے کِ اللِ ىے هوهٌوں پر ةڑا احطبى کیب کِ اى کے درهیبى اىِی هیں شے ایک رضول ةْیجب جو اى کے ضبهيے اللِ
کی آیتوں کی تالوت کرے ،اىِیں پبک صبف ثٌبئے اور اىِیں کتبة اور حکوت کی تعلین دے ،ججکِ یِ لوگ اش شے پِلے یقیٌب
کْلی گوراِی هیں هجتال تْے۔

ٍٕهح انغًؼخ

ﮓ ﲅﴧ ﰺ ﰥ ﱖﺜ اﮨﱓ ﳨ ْ ﯚ  ٔﴝۋ﵉ ﴝﱧ ﲧ ﴝﶛﺠ ﴝﴗ ﰩ ﴂ ﰂ ﲣ ﮵ ﳢﭑﺫ

وِی ہے جص ىے اهی لوگوں هیں اىِی هیں شے ایک رضول کو ةْیجب جو اى کے ضبهيے اش کی آیتوں کی تالوت کریں اور اى کو
پبکیسِ ثٌبئیں اور اىِیں کتبة اور حکوت کی تعلین دیں ،ججکِ وِ اش شے پِلے کْلی گوراِی هیں پڑے ِوئے تْے۔

عجبدات
دعب کی اہویت اوس آداة

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﴝؠ ﮛﲥ ﯀ؕﴧ ڏ ﯴ۪ ﰐؑﺚ ﯤ ؗۙﴲ ﲀﳁ ؠ ؗ﮽ﴒﺫ ﴣ ﳌ ﴝﶄﳬ ۤ ﲚ ڗﱁﴠﴔﰉ

أه (اے پیغًجو) عت يیوے ثُلے آپ ٍے يیوے ثبهے يیں پٕچٓیں رٕ (آپ اٌ ٍے کہہ كیغیے کہ) يیں ارُب لویت ہٕں کہ عت کٕئی يغٓے پکبهرب
ہے رٕ يیں پکبهَے ٔانے کی پکبه ٍُزب ہٕں نہنا ِٔ ثٓی يیوی ثبد كل ٍے لجٕل کویں ،أه يغٓ پو ایًبٌ الئیں ،ربکہ ِٔ هاِ هاٍذ پو آعبئیں۔

ٍٕهح غبفو  /انًؤيٍ

ﴝﯺﱊ اﳆ ﯩ ﮴ ﲬﺚ ﴘ ﲅۖ ۚﴠﴔ ﯧ ﯀ؗ﮷ﭽﴔ ﭢ ؚﭮۖﮋﺟ

أه رًہبهے پؤهكگبه َے کہب ہے کہ يغٓے پکبهٔ ،يیں رًہبهی كػبئیں لجٕل کؤں گب ثیْک عٕ نٕگ رکجو کی ثُب پو يیوی ػجبكد ٍے يُہ
يٕڑرے ہیں ِٔ ،منیم ہٕ کو عہُى يیں كافم ہٕں گے۔ ؏

ٍٕهح فٖهذ  /ؽى انَغلح

ﴝؠ ؆ﭘ ﯠ ﱔڝﴒ ﮭ ﴝۉءﺆ ﴝؠ ﺃ ﳏﴓﴠ ؙ﮾ﴪ ﰷگﮂ

أه عت ہى اََبٌ پو کٕئی اَؼبو کورے ہیں رٕ ِٔ يُہ يٕڑ نیزب أه پہهٕ ثلل کو كٔه چال عبرب ہے ،أه عت اٍے کٕئی ثوائی چٕٓ عبری ہے رٕ ِٔ
نًجی چٕڑی كػبئیں کوَے نگزب ہے۔

قشآًی دعبئیں
اہل ایوبى کی دعب
ٍٕهح انفبرؾخ

ﺃؽ ﳢﲭ ﵶﭔﺫ

(اے هللا) ہى ریوی ہی ػجبكد کورے ہیں أه رغٓی ٍے يلك يبَگزے ہیں

ٍٕهح انجموح

اٌ ﱎ ﴉﯹؾ ﴗ ڲ ﴠ ﰄؽﺆ اٌ ﴝﱎ ڐڻ ﱩ ﱅ ﰛ ﯠ ﲅۖ ﴂ ﳰﺆ اٌ ﴝﱎ ڑ ﳙ ﱎ ﲯ ﱜ ٮﺆ ﴝڲﳫﺅ ﴝﳝ ﱜﺅ
ﴝجﷆﺅ و ﴌﵗ ﯳﰚؽ ﯠ ﲡﳔ ﲨۖﱭﺟ
(يَهًبَٕ هللا ٍے یہ كػب کیب کؤ کہ) اے ہًبهے پؤهكگبه اگو ہى ٍے کٕئی ثٕٓل چٕک ہٕعبئے رٕ ہًبهی گوفذ َہ فويبیئے۔ أه اے ہًبهے
پؤهكگبه ہى پو اً ٛوػ کب ثٕعٓ َہ ڈانیے عیَب آپ َے ہى ٍے پہهے نٕگٕں پو ڈاال رٓب۔ أه اے ہًبهے پؤهكگبه ہى پو ایَب ثٕعٓ َہ ڈانیے عَے
اٹٓبَے کی ہى يیں ٛبلذ َہ ہٕ ،أه ہًبهی فطبؤں ٍے كهگيه فويبیئے ،ہًیں ثقِ كیغیے أه ہى پو هؽى فويبیئے۔ آپ ہی ہًبهے ؽبيی ٔ َبٕو
ہیں ،اً نیے کبفو نٕگٕں کے يمبثهے يیں ہًیں َٖود ػطب فويبیئے۔ ؏

ٍٕهح آل ػًواٌ

اٍ  ؋ﴋ ﯳﳝ ﱜ ء ﴝﳍ  ؋ﳅإﭟﺆ

یہ ِٔ نٕگ ہیں عٕ کہزے ہیں کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ہى آپ پو ایًبٌ نے آئے ہیں ،اة ہًبهے گُبہٕں کٕ ثقِ كیغیے ،أه ہًیں كٔىؿ کے ػناة
ٍے ثچب نیغیے۔

اٌ ﳝ ﱜ ء ﴝﮢﳷ ﰧ ﳴؽ ﴝ ،ﴕﺮ ﴝﰚؽ ﯠ ﲡﳔ ﲨۖﯢ

اٌ کے يُہ ٍے عٕ ثبد َکهی ِٔ اً کے ٍٕا َہیں رٓی کہ ِٔ کہہ هہے رٓے  :ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهے گُبہٕں کٕ ثٓی أه ہى ٍے اپُے کبيٕں
يیں عٕ ىیبكری ہٕئی ہٕ اً کٕ ثٓی يؼبف فويبكے ،ہًیں صبثذ لليی ثقِ كے ،أه کبفو نٕگٕں کے يمبثهے يیں ہًیں فزؼ ػطب فويبكے۔

اٌ ﴝؘ ﳙ ﴝ ﯡ ةﰮ ﴝﱎ ٗؽ ۟ﳕ ﲝﺚ ڿ ﱎ ٵ ﵩؗﰑ

أه اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں ِٔ کچٓ ثٓی ػطب فويبیئے عٌ کب ٔػلِ آپ َے اپُے پیغًجؤں کے مهیؼے ہى ٍے کیب ہے ،أه ہًیں لیبيذ کے كٌ
هٍٕا َہ کیغئے۔ یمیُب آپ ٔػلے کی کجٓی فالف ٔهىی َہیں کیب کورے۔

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

اٍ ﴋ ﯳﳝ ﱜ ﴝجﷆ ﴝو ﯮ ﶪ﷏﮼ﺊ

يیوے ثُلٔں يیں ٍے ایک عًبػذ یہ كػب کوری رٓی کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہى ایًبٌ نے آئے ہیں ،پٌ ہًیں ثقِ كیغیے ،أه ہى پو هؽى
فويبیے ،أه آپ ٍت هؽى کوَے ٔانٕں ٍے ثڑْ کو هؽى فويبَے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح انفولبٌ

اٌ ح۟ﳫ  ؋ﭢﺣ ﴘ ﮀ ﰩﴔ ڢﳝﮐﺣ

أه عٕ یہ کہزے ہیں کہ  :ہًبهے پؤهكگبه ! عہُى کے ػناة کٕ ہى ٍے كٔه هکٓیے۔ ؽمیمذ یہ ہے کہ اً کب ػناة ِٔ رجبہی ہے عٕ چًٹ کو هِ
عبری ہے

اٌ ﰼ ﱜ ﴂ زﴝﮐ ﴝءح؉ﮉﴲ ﰝ ﴤﰋﹾ ﳙﳝﮙ

أه عٕ (كػب کورے ہٕئے) کہزے ہیں کہ  :ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں اپُی ثیٕی ثچٕں ٍے آَکٕٓں کی ٹُٓڈک ػطب فويب ،أه ہًیں پوہیيگبهٔں کب
ٍوثواِ ثُب كے۔

ٍٕهحاألؽمبف

ا؎ ﴠدﰟ ﴗ ﯬێ ﶍ ﱭﳦ ﴝﯡ ﴝﲃﻷ ﴝﴗ ﰶ ﮯﱬ ڐﯺ ﴝﱅ ﳌ ﰦ ءحۀﺋ ۪ د ﱤ ﴝ۪ ﴀ ﺒﭞ

یبه هة ! يغٓے رٕفیك كیغیے کہ يیں آپ کی اً َؼًذ کب ّکو اكا کؤں عٕ آپ َے يغٓے أه يیوے يبں ثبپ کٕ ػطب فويبئی ،أه ایَے َیک
ػًم کؤں عٍ ٍے آپ هاٙی ہٕعبئیں ،أه يیوے نیے يیوی أالك کٕ ثٓی ٕالؽیذ كے كیغیے ،يیں آپ کے ؽٕٚه رٕثہ کورب ہٕں أه يیں
فويبَجوكاهٔں يیں ّبيم ہٕں۔

ٍٕهحانؾْو

اٌ ﳝ ﱜ ﴝﰘﮃؤ ﲅۖ ﺸؽ سﱔ۔ﴒ ﴝﱎ ځ ﰦ ﰝؔﳩ ﲵۖ ﳮ اٍ ڿ اﴸﴠﯭ خﭞﭙﺟ

اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهی ثٓی يغفود فويبیئے ،أه ہًبهے اٌ ثٓبئیٕں کی ثٓی عٕ ہى ٍے پہهے ایًبٌ الچکے ہیں ،أه ہًبهے كنٕں يیں ایًبٌ
الَے ٔانٕں کے نیے کٕئی ثغ٘ َہ هکٓیے۔ اے ہًبهے پؤهكگبه ! آپ ثہذ ّفیك ،ثہذ يہوثبٌ ہیں۔ ؏

لیکچز ۲
انببیاء کزام علیہن السالم کی دعائیں
حضشت اثشاہین کی دعبئیں
ٍٕهح انجموح

ا؎ ﰗ ﮎ ﮴ ﺭ ﴤجرۣ ﺌ ﴀ ﶈؐ ﴆ ﴅ ﳧ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺚ ﯺﱊ ﴝﴆ ﵙ ﯶﺒ ﰚ ۏ ﱬﮇ ﳏ  ؉ﳅإﺚ ﴝﯔ
ﲾ

أه (ِٔ ٔلذ ثٓی یبك کؤ) عت اثواہیى َے کہب رٓب کہ  :اے يیوے پؤهكگبه ! اً کٕ ایک پو ايٍ ّہو ثُب كیغیے أه اً کے ثبُّلٔں يیں ٍے عٕ
هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ الئیں اَہیں لَى لَى کے پٓهٕں ٍے هىق ػطب فويبیے۔ هللا َے کہب  :أه عٕ کفو افزیبه کوے گب اً کٕ ثٓی يیں کچٓ
ػوٕے کے نیے نطف اٹٓبَے کب يٕلغ كٔں گب( ،يگو) پٓو اٍے كٔىؿ کے ػناة کی ٛوف کٓیُچ نے عبؤں گب۔ أه ِٔ ثلرویٍ ٹٓکبَب ہے۔

ٍٕهح إثواْیى

ا؎ ﰗ ﮎ ﶗ ﺭ ﴤ﯂ ﴝ٭ ﴗ ۤ ﱕؠﳕﭲﺚ

أه یبك کؤ ِٔ ٔلذ عت اثواہیى َے (هللا رؼبنی ٍے كػب کورے ہٕئے) کہب رٓب کہ  :یب هة ! اً ّہو کٕ پو ايٍ ثُب كیغیے أه يغٓے أه يیوے
ثیٹٕں کٕ اً ثبد ٍے ثچبیے کہ ہى ثزٕں کی پوٍزِ کویں۔

حضشت هوعی کی دعبئیں

ٍٕهح یٌَٕ

ﰕﳈ ﯠ ﲰ ۘﰅﺆ اٌ ﱎ ﭞﳻﵙﳔ ﲔﮤﺫ ﴝٵ ڍ ﴀ ﲡﳔ ﲨۖﮥ

اً پو اَہٕں َے کہب  :هللا ہی پو ہى َے ثٓؤٍہ کونیب ہے ،اے ہًبهے پؤهكگبه ہًیں اٌ ظبنى نٕگٕں کے ہبرٕٓں آىيبئِ يیں َہ ڈانیے۔أه اپُی
هؽًذ ٍے ہًیں کبفو لٕو ٍے َغبد كے كیغیے۔

اٍ ڿ خ ﰍﯨﴔ ﴝﺛﮆ دۅ ﴤﴏﱓ ﰥ ﴿ﴰ ﲁَﺫ اٌ ﵖ ﯧ ﰤﺆ اٌ ﲅ ﯢ ﴏﶣ ﴝﻗ ﯡ ﰝټ ﰙ ۡﳬ ﭠ ږﴞ
ﲗ ؋ﱕﱫﮧ

أه يٍٕی َے کہب  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! آپ َے فوػٌٕ أه اً کے ٍوكاهٔں کٕ كَیٕی ىَلگی يیں ثڑی ٍظ كْظ أه يبل ٔ كٔنذ ثقْی ہے،
اے ہًبهے پؤهكگبه ! اٌ کے يبل ٔ كٔنذ کٕ رہٌ َہٌ کوكیغیے ،أه اٌ کے كنٕں کٕ ارُب ٍقذ کوكیغیے کہ ِٔ اً ٔلذ رک ایًبٌ َہ الئیں عت
رک كهكَبک ػناة آَکٕٓں ٍے َہ كیکٓ نیں۔

حضشت عیغی کی دعبئیں

ٍٕهح انًبئلح

اٍ ڔﵨ ﯖ ﳜﺝﴵ ﴇ ﲎﴩ ۉﴖ ﱜ ﱢ ﵭﴤﰞ ﴝﭮؽ ﴝۮ ﶧﺆ ﴝجرﳸ ﴝو ﯮ ﶪدﰆ﯁

(چُبَچہ) ػیَی اثٍ يویى َے كهفٕاٍذ کی کہ  :یب هللا ! ہى پو آًٍبٌ ٍے ایک فٕاٌ اربه كیغیے عٕ ہًبهے نیے أه ہًبهے اگهٕں أه پچٓهٕں کے
نیے ایک فّٕی کب يٕلغ ثٍ عبئے ،أه آپ کی ٛوف ٍے ایک َْبَی ہٕ۔ أه ہًیں یہ َؼًذ ػطب فويب ہی كیغیے ،أه آپ ٍت ٍے ثہزو ػطب
فويبَے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح األػواف

آدم و حوا علیہوب الغالم کی دعب

اٌ ﱗ ﮄﺒ ﴝﴗ ﲸ ﱜ ﱜ ﴝڐﷆﱧ﮼ ﴀ ﶘۖﭦ

كَٕٔں ثٕل اٹٓے کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہى اپُی عبَٕں پو ظهى کو گيهے ہیں ،أه اگو آپ َے ہًیں يؼبف َہ فويبیب أه ہى پو هؽى َہ کیب رٕ
یمیُب ہى َبيواك نٕگٕں يیں ّبيم ہٕعبئیں گے۔

حضشت ًوح کی دعبئیں
ٍٕهحَٕػ

ا؎ ﳝ ﳌ ﴝﺡﲃﻷ ﴝﳀ ؗﶣي ﴎﺭ ﴤﺁﳡ ﴝﳃﺱﺚ ﴝﱎ ۃؕ ﲔ ﱘ ؠثﭫﺟ

يیوے پؤهكگبه ! يیوی ثٓی ثقِْ فويب كیغیے ،يیوے ٔانلیٍ کی ثٓی ،ہو اً ّقٔ کی ثٓی عٕ يیوے گٓو يیں ایًبٌ کی ؽبنذ يیں كافم ہٕا
ہے۔ أه رًبو يٕيٍ يوكٔں أه يٕيٍ ػٕهرٕں کی ثٓی۔ أه عٕ نٕگ ظبنى ہیں اٌ کٕ رجبہی کے ٍٕا کٕئی أه چیي ػطب َہ فويبیے۔

حضشت یوعف کی دعبئیں
ٍٕهح یٍٕف

ا؎ ﰋ  ؑﴀ ﺙ ﴝﳃ ﴂ ػﴜﳔ ﱕﭘؕؓﺆ ﯳﲊ ﲐؐ ﴝﱕجﮬﺤ و ﴝﺟ ﰥ ﲁَ ﴝﱗﭯﴰﺆ ۘﳵﻘ ﴤﶣ سﲓ﮴

يیوے پؤهكگبه ! رٕ َے يغٓے ؽکٕيذ ٍے ثٓی ؽٖہ ػطب فويبیب ،أه يغٓے رؼجیو فٕاة کے ػهى ٍے ثٓی َٕاىا۔ آًٍبَٕں أه ىيیٍ کے پیلا
کوَے ٔانے ! رٕ ہی كَیب أه آفود يیں يیوا هکٕٓاال ہے۔ يغٓے اً ؽبنذ يیں كَیب ٍے اٹٓبَب کہ يیں ریوا فويبَجوكاه ہٕں ،أه يغٓے َیک نٕگٕں
يیں ّبيم کوَب۔

ًجی اکشم ملسو ہیلع ہللا یلص کی دعبئیں
ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

خ؎ ﰃﻆﶣﲟﯰ ﴤﰍﺼ ۰ﲟﯰ ﴤﰗﺨ ﴂ ﶩﮑﲉۖﮟ

أه یہ كػب کؤ کہ  :یب هة ! يغٓے عہبں كافم فويب اچٓبئی کے ٍبرٓ كافم فويب ،أه عہبں ٍے َکبل اچٓبئی کے ٍبرٓ َکبل ،أه يغٓے فبٓ
اپُے پبً ٍے ایَب الزلاه ػطب فويب عٌ کے ٍبرٓ (ریوی) يلك ہٕ۔

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

ا؎ ﰙ  ٙﰥ ﲡﳔ ﲔﮭ

رٕ اے يیوے پؤهكگبه ! يغٓے اٌ ظبنى نٕگٕں کے ٍبرٓ ّبيم َہ کیغیے گب۔

خ؎ ﯩء ﮏ ﴂ ﱞؐ ﲿﮰﺫ

أه كػب کؤ کہ  :يیوے پؤهكگبه ! يیں ّیطبٌ کے نگبئے ہٕئے چوکٕں ٍے آپ کی پُبِ يبَگزب ہٕں۔

ﴝﯩء ﮏ ا؎ ﴗ ڊﴠﴒﮱ

أه يیوے پؤهكگبه ! يیں اٌ کے اپُے لویت آَے ٍے ثٓی آپ کی پُبِ يبَگزب ہٕں۔

ٍٕهح ّٛ

خ؎ د۩ ﳤ﯁

يیوے پؤهكگبه ! يغٓے ػهى يیں أه رولی ػطب فويب۔

اصحبة کھف کی دعب
ٍٕهح انكٓف

اٍ ؘ ﴂ ﶩﮑ اﭿ ﴤﰦ ﱜ ﴂ ﳴؽ اﱌﭙ

اے ہًبهے پؤهكگبه ہى پو فبٓ اپُے پبً ٍے هؽًذ َبىل فويبیے ،أه ہًبهی اً ٕٕهد ؽبل يیں ہًبهے نیے ثٓالئی کب هاٍزہ يہیب فويب
كیغیے۔

حضشت یوًظ کی دعب
ٍٕهح األَجیبء

ﱙ ﱷ ﱙ و ﱝﺣ ۪ ﵃ ﴀ ﲔﮦﺊ

یب هللا ! ریوے ٍٕا کٕئی يؼجٕك َہیں ،رٕ ہو ػیت ٍے پبک ہے ،ثیْک يیں لٖٕه ٔاه ہٕں۔

اہل ایوبى کی دعب
ٍٕهحانًًزؾُخ

اٌ ﯛ ۘﰅ ﴝﱤ  ؈ﴝﱤ ﲾﭓ اٌ ﱎ ﭞﳻ ﲵۖ ﰼﴠ ﴝﳝ ﱜ اٌﺆ ڿ و ﲘڜ ﱲﭔ

اے ہًبهے پؤهكگبه آپ ہی پو ہى َے ثٓؤٍہ کیب ہے ،أه آپ ہی کی ٛوف ہى هعٕع ہٕئے ہیں ،أه آپ ہی کی ٛوف ٍت کٕ نٕٹ کو عبَب ہے۔اے
ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں کبفؤں کب رقزہ يْك َہ ثُبئیے أه ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهی يغفود فويب كیغیے۔ یمیُب آپ ،أه ٕوف آپ کی ماد ِٔ ہے
عٌ کب الزلاه ثٓی کبيم ہے ،عٌ کی ؽکًذ ثٓی کبيم۔

ٍٕهح انجموح

اٍ ؘ ﰥ ﲁَ ﵰ ﴤﰥ ﱗﭯﴰ ﵰ ﴤﳍ  ؋ﳅإﰘ

اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًیں كَیب يیں ثٓی ثٓالئی ػطب فويب أه آفود يیں ثٓی ثٓالئی ،أه ہًیں كٔىؿ کے ػناة ٍے ثچب نے

اخالقیبت
حیب

لیکچش ۱

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

ﴝﲅۖ ﮒ ﺮﴠﯸﶕﴔﭔﺫ ﱘ ﯢ زﴝﯸ ﴠ ﳙ ﻠ ۔ڢ ﯴڃ  ﺾﳫﭕﺆﴷ ـ ﴝا؇ﴫ آﲤ ﯶﴛﳒ ﮑ ﺔﴠﴔﭖﺆ

أه عٕ اپُی ّويگبہٕں کی (أه ٍت ٍے) ؽفبظذ کورے ہیں۔ٍٕائے اپُی ثیٕیٕں أه اٌ کُیئں کے عٕ اٌ کی يهکیذ يیں آچکی ہٕں۔ کیَٕکہ
ایَے نٕگ لبثم ياليذ َہیں ہیں۔ہبں عٕ اً کے ػالِٔ کٕئی أه ٛویمہ افزیبه کوَب چبہیں رٕ ایَے نٕگ ؽل ٍے گيهے ہٕئے ہیں۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﴝﲅۖ ّﴔ ﲷ ﱔﮭ ﴝﴹﵨ ﴝؠ ﳙ ﰽ ﮒ ﭩﴠﴔﭴﺆ

أه عٕ ثڑے ثڑے گُبہٕں أه ثےؽیبئی کے کبيٕں ٍے پوہیي کورے ہیں أه عت اٌ کٕ غٖہ آرب ہے رٕ ِٔ كهگيه ٍے کبو نیزے ہیں۔

ثے حیبئی
ٍٕهح األػواف

ﴝؠ ﮭ ﯳﵾ ﯺﳈ ﴝﭣؽ ڼ ظﴷؽ ﴝﲲ ﳱؽ ٶﺚ ﰘ ﴘ ﲱ ﱎ قﳳ سﴩﺚ ڵﳈﴔ ﯠ ﲰ ﳙ ﱎ ڮﴔﭫ
ﰘ ے ﰆﳕ اﴑ ﴹﵨ ﳙ ٔ ﳦ ﴝﳙ ۋ ﴝﱔﳩ ﴝﴙ ڧ ﱯ ﴝﴗ ۢﱇ سﲰ ﳙ ﲷ ؿﵨ ٮ ﲉ ﴤﴗ ڵﳈ ﯠ ﲰ ﳙ ﱎ ڮﴔﭰ

أه عت یہ (کبفو) نٕگ کٕئی ثےؽیبئی کب کبو کورے ہیں رٕ کہزے ہیں کہ ہى َے اپُے ثبپ كاكٔں کٕ اٍی ٛویمے پو ػًم کورے پبیب ہے ،أه هللا َے
ہًیں ایَب ہی ؽکى كیب ہے۔ رى (اٌ ٍے) کہٕ کہ  :هللا ثےؽیبئی کب ؽکى َہیں كیب کورب۔ کیب رى ِٔ ثبریں هللا کے َبو نگبرے ہٕ عٍ کب رًہیں مها ػهى َہیں ؟
کہہ كٔ کہ  :يیوے پؤهكگبه َے رٕ ثےؽیبئی کے کبيٕں کٕ ؽواو لواه كیب ہے ،چبہے ِٔ ثےؽیبئی کٓهی ہٕئی ہٕ یب چٓپی ہٕئی۔ َیي ہو لَى کے گُبِ
کٕ أه َبؽك کَی ٍے ىیبكری کوَے کٕ ،أه اً ثبد کٕ کہ رى هللا کے ٍبرٓ کَی ایَی چیي کٕ ّویک يبَٕ عٌ کے ثبهے يیں هللا َے کٕئی كنیم
َبىل َہیں کی ہےَ ،یي اً ثبد کٕ کہ رى هللا کے ميے ِٔ ثبریں نگبؤ عٍ کی ؽمیمذ کب رًہیں مها ثٓی ػهى َہیں ہے۔

ٍٕهح األَؼبو

ﰘ ﭘﳆ ﮤ ﳙ ﰆﳕ اۃ ﯜ ﱘ ۢﱇ ٮ ﮠ ﴤسﳊﲃە ﰑؿﺆ ﴝﱎ ﱿ ﴠﱎؗﱄ ﴈ ﷰﯰﺚ  ٟ﮺ر﮵ ﴝمﮒﺆ ﴝﱎ ﭼ﯁ ﴹﵨ ﳙ
ٔ ﳦ ﴝﳙ ۋﺆ ﴝﱎ ﱾ ﶂ ﱫ ﰆﳕ ﲲ ﱘ سﱯﺚ آﲪ ﴝﰳ ٮ ﲛ ڬﴔﯦ

اٌ ٍے) کہٕ کہ  :آؤ ،يیں رًہیں پڑْ کو ٍُبؤں کہ رًہبهے پؤهكگبه َے (كهؽمیمذ) رى پو کََٕی ثبریں ؽواو کی ہیں۔ ِٔ یہ ہیں کہ اً کے ٍبرٓ (
کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہواؤ ،أه يبں ثبپ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ ،أه غوثذ کی ٔعہ ٍے اپُے ثچٕں کٕ لزم َہ کؤ۔ ہى رًہیں ثٓی هىق كیں گے
أه اٌ کٕ ثٓی۔ أه ثےؽیبئی کے کبيٕں کے پبً ثٓی َہ پٓٹکٕ ،چبہے ِٔ ثےؽیبئی کٓهی ہٕئی ہٕ یب چٓپی ہٕئی ،أه عٌ عبٌ کٕ هللا َے ؽويذ
ػطب کی ہے اٍے کَی ثوؽك ٔعہ کے ثغیو لزم َہ کؤ۔ نٕگٕ ! یہ ہیں ِٔ ثبریں عٍ کی هللا َے ربکیل کی ہے ربکہ رًہیں کچٓ ًٍغٓ آئے۔

ٍٕهح انُؾم

ﴘ ﲱ قﳳ سﴇﱈ ﴝﱔﰑﴒ ﴝبﻘ ؟ﴥ ﲟۥ ﴝت ﯦ ﴩ ﴝﺋ ﴝﶊﺆ ﱛ ﲛ ګﰻﴠﴔﮩ

ثیْک هللا اَٖبف کب ،اؽَبٌ کب ،أه هّزہ كاهٔں کٕ (اٌ کے ؽمٕق) كیُے کب ؽکى كیزب ہے ،أه ثےؽیبئی ،ثلی أه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہیں
َٖیؾذ کورب ہے ربکہ رى َٖیؾذ لجٕل کؤ۔

ٍٕهح اإلٍواء  /ثُي إٍوائیم

ﴝﱎ ﭼ﯁ ﶫﻔ ٳ ﰩﴔ ﯳﵾﺚ ﴝﮜﴫ ﱘﭯ

أه ىَب کے پبً ثٓی َہ پٓٹکٕ ِٔ ،یمیُی ٕٛه پو ثڑی ثےؽیبئی أه ثےهاِ هٔی ہے۔

ٍٕهح انُٕه

ﴘ ﲅۖ ۠ﴔ ﴗ ۏ ﰇ ﰥ ﲅۖ ﳮ ﱼ  ،ﱨﺫ ﰥ ﲁَ ﴝﱗﭯﴰﺚ ﴝﲲ ڭ ﴝٖ ﱎ ڮﴔﭢ

یبك هکٕٓ کہ عٕ نٕگ یہ چبہزے ہیں کہ ایًبٌ ٔانٕں يیں ثےؽیبئی پٓیهے ،اٌ کے نیے كَیب أه آفود يیں كهكَبک ػناة ہے۔ أه هللا عبَزب ہے أه رى
َہیں عبَزے۔

ٍٕهح انؼُكجٕد

ﮤ ﳛ ﴠﰳ ﱤ ﴀ ﲦ ﴝ﯂ ﵀ﴲﺚ ﴘ ﵀ﴲ ؤ ﯦ ﴩ ﴝﺋﺚ ﴝﲵﯵ ﲰ ﵊ﺚ ﴝﲲ ڭ ﳙ ڡﴔﭼ

اے پیغًجو) عٕ کزبة رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے ثٓیغی گئی ہے اً کی رالٔد کؤ ،أه ًَبى لبئى کؤ۔ ثیْک ًَبى ثےؽیبئی أه ثوے کبيٕں (
ٍے هٔکزی ہے۔ أه هللا کب مکو ٍت ٍے ثڑی چیي ہے۔ أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ ،هللا اً ٍت کٕ عبَزب ہے۔

ٍٕهح انُٕه

ﲉ ٟﴝﲉ۩ ﯳﰢﴠ ﰾ ﴝ﵈ﶨﶗﻓﰡﴱﺕ ﴤﱎ ػﵑﱄ ﮒ اﵩ ﰦ ؕە ﲰ ﴗ ﰯ ۜﳬﴔ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺆ ﴝﶪ ڧﲰﻼ
ﴇ ﳃﳡﭑ

ىَب کوَے ٔانی ػٕهد أه ىَب کوَے ٔانے يوك كَٕٔں کٕ ٍٕ ٍٕ کٕڑے نگبئے ،أه اگو رى هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕ ،رٕ هللا کے كیٍ
کے يؼبيهے يیں اٌ پو روً کٓبَے کب کٕئی عنثہ رى پو غبنت َہ آئے۔ أه یہ ثٓی چبہیے کہ يٕيُٕں کب ایک يغًغ اٌ کی ٍيا کٕ کٓهی آَکٕٓں
كیکٓے۔
يٕيٍ يوكٔں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی َگبہیں َیچی هکٓیں ،أه اپُی ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کویں۔ یہی اٌ کے نیے پبکیيِ رویٍ ٛویمہ ہے۔ ِٔ عٕ
کبهٔائیبں کورے ہیں هللا اٌ ٍت ٍے پٕهی ٛوػ ثبفجو ہے۔

سورۃ الووهنوى

ثے حیبئی۲
\حلن ثشدثبسی

لیکچش ۲

ﰘ ﺂﳡ ﮁ ﴂ ڢإﮐ ﴝڄ ﮅﴠ﵂ﺚ آﲤ زﰔ ﱼﺚ ﴘ ﲱ ﯩ ې ﰍﴔﭭ
ﴝﰘ ﺂﺱﭿ ﴂ ڢإﺘ ﴝڒﮅﴠﯴ ﴝﱎ ٮۖ دؒ ﱘ ﳙ ٔ ﳦ ﴝﶱ﮺ښﺘ ﯡ ﯲﮕﺕ ﴝﱎ ٮۖ دؒ ﱘ
ﶻﶟ ﴠ ظﵾ ﴠ ظﴩ ﭧﶟ ﴠ ًﵾ ﴠ ًﴩ ﭧﶟ ﴠ ﮃﮗ ﴠ  ٙﮃﮗ ﴠ  ٙﯷﮖ ﴠ ۓﵾ ﴠ ﳙ ﻠ ۔ګ ﴜ
ﶏﳇ ﴛﺥ ﱔجﯜ ﴀ ﲆﭕﱈ ﴜ ﺎ ﲅۖ ﲷ ﭡﴠ ﯡ ﯨتؐ ﵾﴩﺕ ﴝﱎ ﰜ﮺ صجﰠﶹ ﳙ ڑ ﴂ دؑﺚ ﴝۛ﯂ ﳍ ﲰ
ﭾ ﭾ ﳃﳬﴔ ﲛ ﮋﴔﭮ

أه يٕيٍ ػٕهرٕں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی َگبہیں َیچی هکٓیں ،أه اپُی ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کویں ،أه اپُی ٍغبٔٹ کٕ کَی پو ظبہو َہ کویں،
ٍٕائے اً کے عٕ فٕك ہی ظبہو ہٕعبئے۔ أه اپُی أڑُْیٕں کے آَچم اپُے گویجبَٕں پو ڈال نیب کویں ،أه اپُی ٍغبٔٹ أه کَی پو ظبہو َہ
کویںٍٕ ،ائے اپُے ّٕہؤں کے ،یب اپُے ثبپ ،یب اپُے ّٕہؤں کے ثبپ کے ،یب اپُے ثیٹٕں یب اپُے ّٕہؤں کے ثیٹٕں کے ،یب اپُے ثٓبئیٕں یب
اپُے ثٓبئیٕں کے ثیٹٕں ،یب اپُی ثہُٕں کے ثیٹٕں کے ،یب اپُی ػٕهرٕں کے ،یب اٌ کے عٕ اپُے ہبرٕٓں کی يهکیذ يیں ہیں یب اٌ فليذ گياهٔں کے
عٍ کے كل يیں کٕئی (عَُی) رمبٙب َہیں ہٕرب یب اٌ ثچٕں کے عٕ اثٓی ػٕهرٕں کے چٓپے ہٕئے ؽٖٕں ٍے آُّب َہیں ہٕئے أه يَهًبٌ ػٕهرٕں
کٕ چبہیے کہ ِٔ اپُے پبؤں ىيیٍ پو اً ٛوػ َہ يبهیں کہ اَہٕں َے عٕ ىیُذ چٓپب هکٓی ہے ِٔ يؼهٕو ہٕعبئے۔ أه اے يٕيُٕ ! رى ٍت هللا کے
ٍبيُے رٕثہ کؤ ،ربکہ رًہیں فالػ َٖیت ہٕ۔

ٍٕهح ْٕك

ﴘ ڎﮋ ﵷ ﴤﰸﷵﮚ

ؽمیمذ یہ ہے کہ اثواہیى ثڑے ثوكثبه( ،هللا کی یبك يیں) ثڑی آہیں ثٓوَے ٔانے (أه) ہو ٔلذ ہى ٍے نٕ نگبئے ہٕئے رٓے۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﴝﲅۖ ّﴔ ﲷ ﱔﮭ ﴝﴹﵨ ﴝؠ ﳙ ﰽ ﮒ ﭩﴠﴔﭴﺆ

أه عٕ ثڑے ثڑے گُبہٕں أه ثےؽیبئی کے کبيٕں ٍے پوہیي کورے ہیں أه عت اٌ کٕ غٖہ آرب ہے رٕ ِٔ كهگيه ٍے کبو نیزے ہیں۔

لیکچش ۳

ہوذسدی و خیش خواہی
ٍٕهح انؾْو

ﴝﲅۖ ٚﴢ ﲀا ﴝﱔ۔ﴔ ﴂ ﰃ ۠ﴔ ﴆ ﮊﰂ ﱢ ﴝﱎ ٹﴠﴔ ﰦ ﲢﴠإﮐ ﭘﰶﻄ ﴠۛ ﴝۡڃﴠﴔ ﯢ ڲ ﴝﳆ ﰩﴔ ټ ﲡﺨ
ﴝﴆ ﯱ ﱀﮀ ﯶﴛﳒ ﮑ ﺗﴔﭘﺆ

أه یہ يبل فیئ) اٌ نٕگٕں کب ؽك ہے عٕ پہهے ہی ٍے اً عگہ (یؼُی يلیُہ يیں) ایًبٌ کے ٍبرٓ يمیى ہیں۔ عٕ کٕئی اٌ کے پبً ہغود کے آرب ہے (
یہ اً ٍے يؾجذ کورے ہیں ،أه عٕ کچٓ اٌ (يہبعویٍ) کٕ كیب عبرب ہے ،یہ اپُے ٍیُٕں يیں اً کی کٕئی فٕاہِ ثٓی يؾًَٕ َہیں کورے ،أه اٌ
کٕ اپُے آپ پو روعیؼ كیزے ہیں ،چبہے اٌ پو رُگ كٍزی کی ؽبنذ گيه هہی ہٕ۔ أه عٕ نٕگ اپُی ٛجیؼذ کے ثقم ٍے يؾفٕظ ہٕعبئیںٔ ،ہی ہیں
عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح ْٕك

ﴝﳏ ﹴﴁ ﭚﮒ ﻧﺚ ﯺﱊ ڹﳔ ﴛ ﲱ ﳙ ﲬ ﴈ ﶟ ﮆﺚ ﴝﱎ و ﱊ ﴝﵥﴔ ۫ تﮠٲ ﴤ۫ ﭚﯮ ﯜ ۟ ؋ﳕ ﮣ
ﴝڹﳔ ﴠ ﱊ ﴝﵥﴔ س� ﴝﱎ ِ ﳅﮘ ﺡﴷﮒ ﴝﱎ ﱇ ﰥ ﱕجﮬ ﺫۖﮤﭴ ﲰ ﭜ ﲭ ﴗ ﰯ ﴐﳡﹰ ﴝﳛ ؽ ﯜ
ٝﮥ
أه يلیٍ کی ٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئی ّؼیت کٕ پیغًجو ثُب کو ثٓیغب اَہٕں َے (اٌ ٍے) کہب کہ  :اے يیوی لٕو ! هللا کی ػجبكد کؤ ،اً کے ٍٕا
رًہبها کٕئی يؼجٕك َہیں ہے۔ أه َبپ رٕل يیں کًی يذ کیب کؤ۔ يیں كیکٓ هہب ہٕں کہ رى نٕگ فّٕؾبل ہٕ۔ أه يغٓے رى پو ایک ایَے كٌ کے
ػناة کب فٕف ہے عٕ رًہیں چبهٔں ٛوف ٍے گٓیو نے گب۔
أه اے يیوی لٕو کے نٕگٕ ! َبپ رٕل پٕهاپٕها کیب کؤ ،أه نٕگٕں کٕ اٌ کی چیيیں گٓٹب کو َہ كیب کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك پٓیالرے يذ پٓؤ۔
اگو رى يیوی ثبد يبَٕ رٕ (نٕگٕں کب ؽك اٌ کٕ كیُے کے ثؼل) عٕ کچٓ هللا کب كیب ثچ هہے ِٔ ،رًہبهے ؽك يیں کہیں ثہزو ہے ،أه (اگو َہ يبَٕ رٕ)
يیں رى پو پہوِ كاه يموه َہیں ہٕا ہٕں۔

ٍٕهح يویى

ﴝؤﵐ ﰥ ﲦ ڎﮋﹽ ٳ ﰩﴔ ﱂﭶٜﭸ ؤ ﯺﱊ ﱍس كؔﺄ ڦ ﳙ ﱎ ﯸ ﴝﱎ ك ﴝﱎ ﭜﳉ ﮠﭹ كؔ ۪ ﰋ ﭖﴷ۩ ﴀ ﷇ ﳙ ﲷ
قﲪ ﯳؿ ﺃﰨ ﮳﮹ ﲘ،ﭺ كؔ ﱎ ﭳ ﶱﺚ ﴘ ﶱ ﰩﴔ ﵒﰬﳥﭻ كؔ ۫ ﭚﯮ ﴗ   ،ﴇ ﲇﰬﴄﴔ
ﻂ ﴝﺩﭼ ﯺﱊ اﳆ و ﯧ ﹰؐڎﰿﺆ ﳓ ﲸ ؏ ﱏجﰱ ﴝﱎ۩ ٷﭽ ﯺﱊ ﮦ ﯛﺆ ﮛﱠ ﲥ اۦﺚ ٳ ﰩﴔ ۤ ﰖﭾ

أه اً کزبة يیں اثواہیى کب ثٓی رنکوِ کؤ۔ ثیْک ِٔ ٍچبئی کے فٕگو َجی رٓے۔یبك کؤ عت اَہٕں َے اپُے ثبپ ٍے کہب رٓب کہ  :اثب عبٌ ! آپ
ایَی چیئں کی کیٕں ػجبكد کورے ہیں عٕ َہ ٍُزی ہیںَ ،ہ كیکٓزی ہیں ،أه َہ آپ کب کٕئی کبو کوٍکزی ہیں ؟اثب عبٌ ! يیوے پبً ایک ایَب ػهى آیب
ہے عٕ آپ کے پبً َہیں آیب ،اً نیے يیوی ثبد يبٌ نیغیے ،يیں آپ کٕ ٍیلْب هاٍزہ ثزال كٔں گب۔
اثب عبٌ ! ّیطبٌ کی ػجبكد َہ کیغیے یمیٍ عبَیے کہ ّیطبٌ فلائے هؽًٍ کب َبفويبٌ ہے۔اثب عبٌ ! يغٓے اَلیْہ ہے کہ فلائے هؽًٍ کی ٛوف
ٍے آپ کٕ کٕئی ػناة َہ آپکڑے ،عٌ کے َزیغے يیں آپ ّیطبٌ کے ٍبرٓی ثٍ کو هِ عبئیں۔اٌ کے ثبپ َے کہب  :اثواہیى ! کیب رى يیوے فلاؤں
ٍے ثیياه ہٕ ؟ یبك هکٕٓ ،اگو رى ثبى َہ آئے رٕ يیں رى پو پزٓو ثوٍبؤں گب ،أه اة رى ہًیْہ کے نیے يغٓ ٍے كٔه ہٕعبؤ۔اثواہیى َے کہب  :يیں آپ
کٕ (هفٖذ کب) ٍالو کورب ہٕں۔ يیں اپُے پؤهكگبه ٍے آپ کی ثقِْ کی كػب کؤں گب۔ ثیْک ِٔ يغٓ پو ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح غبفو  /انًؤيٍ

ﴝﯺﱊ اﰠ ﴐﻥﺣ ﴈ ﱈ ﰍﯨﴔ ۦ ۔ﭻ ﭸﴔ اﶥ ﴗ ںﱊ اﴑ ﲲ ﴝﰋ ﭖﴷﱄ سﱟ ﴂ خۂﺚ ﴝﴗ ۡ ﰩ؟ع ﮪ ﰴﭷﺆ ﴝﴗ ۡ
ﮯؕﯻ ڞﱕ ﲅﴧ ﭡﱄﺚ ﴘ ﲱ ﱎ ٺﴧ ﴆ ﮓ ﵘﯭ ﰶ،ﭫ

أه فوػٌٕ کے فبَلاٌ يیں ٍے ایک يٕيٍ ّقٔ عٕ اثٓی رک اپُب ایًبٌ چٓپبئے ہٕئے رٓب ثٕل اٹٓب کہ کیب رى ایک ّقٔ کٕ ٕوف اً نیے لزم
کو هہے ہٕ کہ ِٔ کہزب ہے يیوا پؤهكگبه هللا ہے ؟ ؽبالَکہ ِٔ رًہبهے پبً رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے هٍّٔ كنیهیں نے کو آیب ہے۔ أه اگو
ِٔ عٕٓٹب ہی ہٕ رٕ اً کب عٕٓٹ اٍی پو پڑے گب أه اگو ٍچب ہٕ رٕ عٌ چیي ٍے ِٔ رًہیں ڈها هہب ہے اً يیں کچٓ رٕ رى پو آ ہی پڑے گی هللا کَی
ایَے ّقٔ کٕ ہلایذ َہیں كیزب عٕ ؽل ٍے گنه عبَے ٔاال (أه) عٕٓٹ ثٕنُے کب ػبكی ہٕ۔

صجش و شکش
صجش
ٍٕهح انجموح

لیکچش ۴

كٹ ﲅۖ ﳭ ﺴ سﳞ ﴝ﵀ﴰﺚ ﴘ ﲱ ﳻ ﶷۖﯨ ﴝﱎ ڵﳈ ﳀ ﭳ ﰦ ﮟ ﲰ ﴏﺚ ۋ ﴣﴬ ﴤﲮ ﱘ ﯲﴠﴔﯩ

ﴝﺴ سﳞ ﴝ﵀ﴰﺚ ﴝٸ ﷇﴳ ﱘ ﯠ ﶓﭼﺫ ﲅۖ ﰯﴔ ڃ ﺺ اٿ ﴝڃ ﱠ تﭶﴔﭽﺟ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! ٕجو أه ًَبى ٍے يلك ؽبٕم کؤ ثیْک هللا ٕجو کوَے ٔانٕں کے ٍبرٓ ہےأه عٕ نٕگ هللا کے هاٍزے يیں لزم ہٕں اٌ کٕ يوكِ
َہ کہٕ ،كهإم ِٔ ىَلِ ہیں يگو رى کٕ (اٌ کی ىَلگی کب) اؽَبً َہیں ہٕرب
أه ٕجو أه ًَبى ٍے يلك ؽبٕم کؤ ًَبى ثٓبهی ٙؤه يؼهٕو ہٕری ہے يگو اٌ نٕگٕں کٕ َہیں عٕ فْٕع (یؼُی كْیبٌ أهػبعيی) ٍے پڑْزے
ہیں
عٕ اً ثبد کب فیبل هکٓزے ہیں کہ ِٔ اپُے پؤهكگبه ٍے يهُے ٔانے ہیں أه اٌ کٕ اٍی کی ٛوف نٕٹ کو عبَب ہے

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴝﰪ﮿ ﴈ ھﲤﺫ ﻑ إهﴔ ﯟﺆ ﰞ ﴝﯺ ﶨ ﮯٽ ﰦ ﮟ ﲰ ﴝﳙ ﱊ ﴝﳙ ﰔﺚ ﴝﲲ  ٚﶷۖﯡ
ﴝﳙ ﰩﴔ ﰣﱼ ﱙ ﴗ ﯺﳈ اٌ ﳝ ﱜ ء ﴝﮢﳷ ﰧ ﳴؽ ﴝ ،ﴕﺮ ﴝﰚؽ ﯠ ﲡﳔ ﲨۖﯢ
ﯷظ ﲲ ﴊ ؋ﲁَ ﴝﴊ ؉ﱗﭯﴰﺚ ﴝﲲ  ٚﲼﯣﺟ

أه کزُے ٍبهے پیغًجو ہیں عٍ کے ٍبرٓ يهکو ثہذ ٍے هللا ٔانٕں َے عُگ کی ! َزیغزب اَہیں هللا کے هاٍزے يیں عٕ رکهیفیں پہُچیں اٌ کی ٔعہ
ٍے َہ اَہٕں َے ہًذ ہبهیَ ،ہ ِٔ کًئه پڑے أه َہ اَہٕں َے اپُے آپ کٕ عٓکبیب ،هللا ایَے صبثذ للو نٕگٕں ٍے يؾجذ کورب ہے۔
اٌ کے يُہ ٍے عٕ ثبد َکهی ِٔ اً کے ٍٕا َہیں رٓی کہ ِٔ کہہ هہے رٓے  :ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهے گُبہٕں کٕ ثٓی أه ہى ٍے اپُے کبيٕں
يیں عٕ ىیبكری ہٕئی ہٕ اً کٕ ثٓی يؼبف فويبكے ،ہًیں صبثذ لليی ثقِ كے ،أه کبفو نٕگٕں کے يمبثهے يیں ہًیں فزؼ ػطب فويبكے۔
چُبَچہ هللا َے اَہیں كَیب کب اَؼبو ثٓی كیب أه آفود کب ثہزویٍ صٕاة ثٓی ،أه هللا ایَے َیک نٕگٕں ٍے يؾجذ کورب ہے۔

ٍٕهح ْٕك

ﴝ﯂ ﵀ﴲ ٘ﴗ ﱡإ ﴝرﶢ ﴇ ﱦﺚ ﴘ ﴺڵﰏ ﶮؐﺚ آﲤ ؟ﵒﴥ ﶻﴩۖ﯁ﺆ ﴝﲜ ﯴﴘ ﲱ ﱎ ﰌ ﭫ ﲼ﯂

أه (اے پیغًجو) كٌ کے كَٕٔں ٍؤں پو أه هاد کے کچٓ ؽٖٕں يیں ًَبى لبئى کؤ۔ یمیُب َیکیبں ثوائیٕں کٕ يٹب كیزی ہیں ،یہ ایک َٖیؾذ ہے اٌ
نٕگٕں کے نیے عٕ َٖیؾذ يبَیں۔أه ٕجو ٍے کبو نٕ ،اً نیے کہ هللا َیکی کوَے ٔانٕں کب اعو ٙبئغ َہیں کورب۔

ٍٕهح انجموح

شکش

ﯳؤﰸﴠ ؤﵐﱄ ﴝﻱﴠ ﳌ ﴝﱎ ﮗﴠﴒﯧﺟ

أه رًہیں ِٔ ثبریں ٍکٓبرب ہے عٕ رى َہیں عبَزے رٓے۔ نہنا يغٓے یبك کؤ ،يیں رًہیں یبك هکٕٓں گب۔ أه يیوا ّکو اكا کؤ أه يیوی َبّکوی َہ
کؤ۔

ٍٕهح إثواْیى

ﴝؤ ؍؉ﴔ اۃ ﳓ ﰩێ ﱏدڷۆ ﴝﳓ ﵚێ ﴘ ۤ ﶵڸﭖ

أه ِٔ ٔلذ ثٓی عت رًہبهے پؤهكگبه َے اػالٌ فويب كیب رٓب کہ اگو رى َے ٔالؼی ّکو اكا کیب رٕ يیں رًہیں أه ىیبكِ كٔں گب ،أه اگو رى َے
َبّکوی کی رٕ یمیٍ عبَٕ ،يیوا ػناة ثڑا ٍقذ ہے۔

ٍٕهح نمًبٌ

ﴝﴝء ﱔڝﴔ ﯀ﲃٴﺆ ﮼ ﷶ ﴝ﮿ ﯡ ﴝ ﴤﱫ ﰦ ﮽ﷅ ﴒ ﯭ ﳌ ﴝﺡﲃﲰﺚ ﳎ ﲾﭝ

أه ہى َے اََبٌ کٕ اپُے ٔانلیٍ کے ثبهے يیں یہ ربکیل کی ہے۔ (کیَٕکہ) اً کی يبں َے اٍے کًئهی پو کًئهی ثوكاّذ کو کے پیٹ يیں
هکٓب ،أه كٔ ٍبل يیں اً کب كٔكْ چٕٓٹزب ہے۔ کہ رى يیوا ّکو اكا کؤ ،أه اپُے يبں ثبپ کب يیوے پبً ہی (رًہیں) نٕٹ کو آَب ہے۔

هعبهالت
گواہی

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﴝﴗ ﰯ ﯡ ﻮ ﴤﲷ ٶﴠ ﰩ ؇ﰎﰦﺽﲀﺚ ﯴﴗ ﴀ ﭨﭥﴩ ﲅﴥ ﻍ ﳙش ﴝﵟ ﲱ اڋﺚ ﴝﱎ ﮘ ﶲؗﴲﺚ ﴝﴆ ﮖ
ﯴړ ﮽ﴢﺚ ﴝﲲ ې ڰﴔ ﯝﱪﺟ

أه اگو رى ٍفو پو ہٕ أه رًہیں کٕئی نکُٓے ٔاال َہ يهے رٕ (اكائیگی کی ًٙبَذ کے ٕٛه پو) هہٍ لجٚے يیں هکٓ نیے عبئیں۔ ہبں اگو رى ایک
كٍٔوے پو ثٓؤٍہ کؤ رٕ عٌ پو ثٓؤٍہ کیب گیب ہے ِٔ اپُی ايبَذ ٹٓیک ٹٓیک اكا کوے أه هللا ٍے ڈهے عٕ اً کب پؤهكگبه ہے۔ أه گٕاہیکٕ
َہ چٓپبؤ ،أه عٕ گٕاہی کٕ چٓپبئے ِٔ گُہگبه كل کب ؽبيم ہے ،أه عٕ ػًم ثٓی رى کورے ہٕ هللا اً ٍے فٕة ٔالف ہے۔

ٍٕهح انُٕه

ﴝﲅۖ ڗﴍﴔ ﶰ ۏ ﲷ قۛ صجﱵﱰ؇ﴫ ﯳﰢﴠﮒ ﰡﴵ ﴤﱎ ﮒ ﱼ ﻌؗﴵ چﺆ ﴝﴛﳒ ﮑ �ﴔﭓﺫ
ﳆﱎ ﭖﴸﴠ ﯗ صجﱵﱰ؇ﴫﺆ ﯴؤ ﲷ قۛ سﳋ؇ﴩ ﯶﴛﳒ  ﲰ ﮑ ﷿ۗﴔﭜ

أه عٕ نٕگ پبک كايٍ ػٕهرٕں پو رہًذ نگبئیں ،پٓو چبه گٕاِ نے کو َہ آئیں ،رٕ اٌ کٕ اٍی کٕڑے نگبؤ أه اٌ کی گٕاہی کجٓی لجٕل َہ کؤ ،أه
ِٔ فٕك فبٍك ہیں۔
ِٔ (ثہزبٌ نگبَے ٔانے) اً ثبد پو چبه گٕاِ کیٕں َہیں نے آئے ؟ اة عجکہ ِٔ گٕاِ َہیں الئے رٕ هللا کے َيكیک ٔہی عٕٓٹے ہیں۔

ٍٕهح انفولبٌ

ﴝﲅۖ ﱎ ﴠﴔ ﶫﴠاﺫ ﴝؠ ﹻﴠ سﵗﹻﴠ ﵌ﳝﮗ

أه (هؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہیں) عٕ َبؽك کبيٕں يیں ّبيم َہیں ہٕرے أه عت کَی نغٕ چیي کے پبً ٍے گيهرے ہیں رٕ ٔلبه کے ٍبرٓ گيه عبرے
ہیں۔

ٍٕهح انًؼبهط

ﴝﲅۖ ﮒ ږڀ ﳵﹷﴔﭰﺗ

أه عٕ اپُی گٕاہیبں ٹٓیک ٹٓیک كیُے ٔانے ہیں۔

وساثت

لیکچش ۲

ٍٕهح انَُبء

۠ﰼ ﲲ ﰧ ﴠﱎؕﱄﺠ ﶡﰷ ﶻ ﱖضﺆ ﯴﴗ ﰏۓﴮ ﰡﯱ صﳭﭽ ﳙ ڏﰨﺆ ﴝﴗ ﰩه ﴝﭤﴵ ﮾ ﵄ﺚ ﴝﱍﴅٴ ﹲ
ﴝ﵈ﶨ ﵮﮙ ﳽ ڏﰨ ﴗ ﰩﴔ ﱵ ﴝﲴﺆ ﯴﴗ ﲸ ﮡ ﱸ ﴝﲴ ﴤﴝإٽ ﮦٵ ﳣﹸ ﵓﺆ ﯴﴗ ﰩﴔ ﱶ ﮃﴳ ﳣﹸ ﵮﮙ ﴃ ڨ
ﴝﱀﱒڔ ﴠ ؗﺚ ظﴢﱄ ﴝًﴢﱄ ﱎ ڇةﴠﴔ ﮑ ﰓ؍ ﲬ ﮄﺚ ﰎﰪ ﴇ ﲰﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﳠﰝﭚ ﴝﲬ ﰠ ﳙ ڏﰨ زﴝﰞ
ﴗ ﲸ ﮡﲫ ﴝﲴﺆ ﯴﴗ ﰩﴔ ﲪ ﴝﲴﳰ ﲈۇ ﳽ ڏﴛ ﴃ ڨ ﴝﱀﰿڔ ﴠ ؗﺚ ﴝﲪ ﲈۇ ﳽ ڏﳾ ﴗ ﲸ ﮡ ﲭ ﴝﲴﺆ ﯴﴗ
ﰩﴔ ﲬ ﴝﲴﳭ ﵘ ﳽ ڏﳾ ﴉ ڨ ﴝﱀ ۛﲩﴔ ڔ ﴠ ؗﺚ ﴝﴗ ﰩﴔ اﰠا؆ﴑ ﴜ ﳵﴳ ﴤﱶ ﴛ ﴠ ﮲ﳯ ﴝ﵈ﶨ
ﵮﮙﺆ ﯴﴗ ﰩ۞ ﰰ ﴂ آﲤ ﰈ ﮣﰫﴭ ﰥ ﵒ ﴃ ڨ ﴝﱀﱓڔ ﴠ ؗﺫ  ﺊﺆ ﴝﱥ ﴇ ﲰﺚ ﴝﲲ ﯝ ﰢﭛﺚ

ﵑﭕﱈ ﰇ ﳾ ڏﰨ ﳊﲱﴒ ﴝﱕﰓۗﴔﺕ ﴝﶞﴩ ﰇ ﳾ ڏﰨ ﳊﲱﴒ ﴝﱕﰓ﯁ﴔ ﳽ ﳢ ﳤ ﴠ ﳺﺚ ۪ﺐﴠﲘﭖ

هللا رًہبهی أالك کے ثبهے يیں رى کٕ ؽکى كیزب ہے کہ  :يوك کب ؽٖہ كٔ ػٕهرٕں کے ثواثو ہے۔ أه اگو (ٕوف) ػٕهریں ہی ہٕں ،كٔ یب كٔ ٍے
ىیبكِ ،رٕ يوَے ٔانے َے عٕ کچٓ چٕٓڑا ہٕ ،اَہیں اً کب كٔ رہبئی ؽٖہ يهے گب۔ أه اگو ٕوف ایک ػٕهد ہٕ رٕ اٍے (روکے کب) آكْب ؽٖہ
يهے گب۔ أه يوَے ٔانے کے ٔانلیٍ يیں ٍے ہو ایک کٕ روکے کب چٓٹب ؽٖہ يهے گب ،ثْوٛیکہ يوَے ٔانے کی کٕئی أالك ہٕ ،أه اگو اً کی
کٕئی أالك َہ ہٕ أه اً کے ٔانلیٍ ہی اً کے ٔاهس ہٕں رٕ اً کی يبں رہبئی ؽٖے کی ؽك كاه ہے۔ ہبں اگو اً کے کئی ثٓبئی ہٕں رٕ اً کی
يبں کٕ چٓٹب ؽٖہ كیب عبئے گب (أه یہ ٍبهی رمَیى) اً ٕٔیذ پو ػًم کوَے کے ثؼل ہٕگی عٕ يوَے ٔانے َے کی ہٕ ،یب اگو اً کے ميے کٕئی
لوٗ ہے رٕ اً کی اكائیگی کے ثؼل رًہیں اً ثبد کب ٹٓیک ٹٓیک ػهى َہیں ہے کہ رًہبهے ثبپ ثیٹٕں يیں ٍے کٌٕ فبئلِ پہُچبَے کے نؾبظ ٍے
رى ٍے ىیبكِ لویجہے ؟ یہ رٕ هللا کے يموه کیے ہٕئے ؽٖے ہیں،یمیٍ هکٕٓ کہ هللا ػهى کب ثٓی يبنک ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔
أه رًہبهی ثیٕیبں عٕ کچٓ چٕٓڑ کو عبئیں ،اً کب آكْب ؽٖہ رًہبها ہے ،ثْوٛیکہ اٌ کی کٕئی أالك (ىَلِ) َہ ہٕ۔ أه اگو اٌ کی کٕئی أالك ہٕ رٕ
اً ٕٔیذ پو ػًم کوَے کے ثؼل عٕ اَہٕں َے کی ہٕ ،أه اٌ کے لوٗ کی اكائیگی کے ثؼل رًہیں اٌ کے روکے کب چٕرٓبئی ؽٖہ يهے گب۔ أه
رى عٕ کچٓ چٕٓڑ کو عبؤ اً کب ایک چٕرٓبئی اٌ (ثیٕیٕں) کب ہے ،ثْوٛیکہ رًہبهی کٕئی أالك (ىَلِ) َہ ہٕ۔ أه اگو رًہبهی کٕئی أالك ہٕ رٕ اً
ٕٔیذ پو ػًم کوَے کے ثؼل عٕ رى َے کی ہٕ ،أه رًہبهے لوٗ کی اكائیگی کے ثؼل اٌ کٕ رًہبهے روکے کب آٹٕٓاں ؽٖہ يهے گب۔ أه اگو ِٔ
يوك یب ػٕهد عٌ کی يیواس رمَیى ہَٕی ہے ،ایَب ہٕ کہ َہ اً کے ٔانلیٍ ىَلِ ہٕںَ ،ہ أالك ،أه اً کب ایک ثٓبئییب ایک ثہٍ ىَلِ ہٕ رٕ اٌ يیں
ٍے ہو ایک چٓٹے ؽٖے کب ؽك كاه ہے۔ أه اگو ِٔ اً ٍے ىیبكِ ہٕں رٕ ِٔ ٍت ایک رہبئی يیں ّویک ہٕں گے( ،يگو) عٕ ٕٔیذ کی گئیہٕ
اً پو ػًم کوَے کے ثؼل أه يوَے ٔانے کے ميے عٕ لوٗ ہٕ اً کی اكائیگی کے ثؼل ،ثْوٛیکہ (ٕٔیزیب لوٗ کے الواه کوَے ٍے) اً
َے کَی کٕ َمٖبٌ َہ پہُچبیب ہٕ۔ یہ ٍت کچٓ هللا کب ؽکى ہے ،أه هللا ہو ثبد کب ػهى هکُٓے ٔاال ،ثوكثبه ہے۔
يوكٔں کے نیے ثٓی اً يبل يیں ؽٖہ ہے عٕ ٔانلیٍ أه لویت رویٍ هّزہ كاهٔں َے چٕٓڑا ہٕ ،أه ػٕهرٕں کے نیے ثٓی اً يبل يیں ؽٖہ
ہے عٕ ٔانلیٍ أه لویت رویٍ هّزہ كاهٔں َے چٕٓڑا ہٕ ،چبہے ِٔ (روکہ) رٕٓڑا ہٕ یب ىیبكِ،یہ ؽٖہ (هللا کی ٛوف ٍے) يموه ہے۔

اصالح ثیي الٌبط کی تشغیت اوس فغبد کی هزهت

لیکچش ۳

ٍٕهح انَُبء

ﱎ ﴩ ﰦ ﵇ ﴈ ټڅ ﱘ ﴆ ﳱ ڭﴼ ﴠ ﺠﴠﯫ ﴠ ؽﮮ ٘ ﳅﮗﺚ ﴝﴆ ﲞ آﲤ وﴫ ﳲﲗؐ ﲰ ﰔﯬ ش ﭬ ﳜ﯁

نٕگٕں کی ثہذ ٍی ففیہ ٍوگّٕیٕں يیں کٕئی فیو َہیں ہٕری ،اال یہ کہ کٕئی ّقٔ ٕللے کب یب کَی َیکی کب یب نٕگٕں کے كهيیبٌ إالػ کب
ؽکى كے۔ أه عٕ ّقٔ هللا کی فُّٕٕكی ؽبٕم کے کوَے کے نیے ایَب کوے گب ،ہى اً کٕ ىثوكٍذ صٕاة ػطب کویں گے۔

ٍٕهح انًبئلح

ے ﵕﴢ ﲅۖ ٱإۗﴔ ﲱ ﴝاﮨﱵ ﴝڢﴔ ﰥ ﱕجﮬ ﮋ؛ ﴗ ﭐ ﴠ ڷ ﴠ ﭢ ڋڄ ﴝجﶯ ﴈ ﶧﯫ ﴠ غ ﴀ ﱕجﮬﺚ آﲤ
ﱼ ﵞﻗ ﰥ ﲁَ ﴝﱼ ﰥ ﱗﭯﴰ  ،ﯔﭰﺫ

عٕ نٕگ هللا أه اً کے هٍٕل ٍے نڑائی کورے أه ىيیٍ يیں فَبك يچبرے پٓورے ہیں ،اٌ کی ٍيا یہی ہے کہ اَہیں لزم کوكیب عبئے ،یب ٍٕنی پو
چڑْب كیب عبئے ،یب اٌ کے ہبرٓ پبؤں يقبنف ًٍزٕں ٍے کبٹ ڈانے عبئیں،یب اَہیں ىيیٍ ٍے كٔه کوكیب عبئے یہ رٕ كَیب يیں اٌ کی هٍٕائی ہے ،أه
آفود يیں اٌ کے نیے ىثوكٍذ ػناة ہے۔

ٍٕهح األػواف

ﴝﳏ ﹴﴁ ﭚﮒ ﻧﺚ ﯺﱊ ڹﳔ ﴛ ﲱ ﳙ ﲬ ﴈ ﶟ ﮆﺚ ﰋ ﭖﴷﳊ؛ ﴈ خۂ ﯵﴠ ﵄ ﴝﵥﴔ ﴝﱎ ِ ﳅﮘ ﺡﴷﮒ ﴝﱎ
ﲒﴠ ﰥ ﱕجﮬ ک ؽﮧﺚ آﲪ ﭜ ﲭ ﴗ ﰯ ﴐﳡﮤﺆ

أه يلیٍ کی ٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئی ّؼیت کٕ ثٓیغب۔ اَہٕں َے کہب  :اے يیوی لٕو کے نٕگٕ ! هللا کی ػجبكد کؤ۔ اً کے ٍٕا رًہبها کٕئی
يؼجٕك َہیں ہے۔ رًہبهے پبً رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے ایک هٍّٔ كنیم آچکی ہے۔ نہنا َبپ رٕل پٕها پٕها کیب کؤ۔ أه عٕ چیيیں نٕگٕں
کیًهکیذ يیں ہیُبٌ يیں اٌ کی ؽك رهفی َہ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں اً کی إالػ کے ثؼل فَبك ثوپب َہ کؤ۔ نٕگٕ ! یہی ٛویمہ رًہبهے نیے ثٓالئی کب
ہے ،اگو رى يیوی ثبد يبٌ نٕ۔

ٍٕهح ْٕك

ﴴﱎ ﰩﴔ ﴀ ﷏ﴠﴒ ﴂ ﴉ ﴛﳈ ﭽسﴔ ﯦ �ؕ ﰥ ﱕجﮬ ﱘ ﰚ ﻤ ۔ ﳧﺆ ﴝه ﲅۖ ﮺ ﳛ ﮷ﰢ ﯼ ﴝﰩ ﳫ

رى ٍے پہهے عٕ ايزیں گيهی ہیں ،ثٓال اٌ يیں ایَے نٕگ کیٕں َہ ہٕئے عٍ کے پبً ارُی ثچی کٓچی ًٍغٓ رٕ ہٕری کہ ِٔ نٕگٕں کٕ ىيیٍ يیں
فَبك يچبَے ٍے هٔکزے ؟ ہبں رٕٓڑے ٍے نٕگ رٓے عٍ کٕ ہى َے (ػناة ٍے) َغبد كی رٓی۔ أه عٕ نٕگ ظبنى رٓے ِٔ ،عٌ ػیِ ٔ ػْود
يیں رٓے ،اٍی کے پیچٓے نگے هہے ،أه عوائى کب اهرکبة کورے هہے۔

ٍٕهح انوػل

ﴝﲅۖ ږﴔ ڔ ﲰ ﴃ ڨ ﺲﭺ ﴝﲜﴔ ﳛ ﳱ ﲲ ٯ ﴗ ﱼ ﴝﲓﴠﴔ ﰥ ﱕجﮬﺫ ﴛﳒ ﱻ ﺀ ﴝﱼ ﮩﴭ ﲀإﭨ

أه (كٍٔوی ٛوف) عٕ نٕگ هللا ٍے کیے ہٕئے ػہل کٕ يٚجٕٛی ٍے ثبَلُْے کے ثؼل رٕڑرے ہیں أه عٍ هّزٕں کٕ هللا َے عٕڑے هکُٓے کب
ؽکى كیب ہے ،اَہیں کبٹ ڈانزے ہیں ،أه ىيیٍ يیں فَبك يچبرے ہیں ،رٕ ایَے نٕگٕں کے ؽٖے يیں نؼُذ آری ہے ،أه إهی ٔ ٍٛيیں ثوا اَغبو
اَہی کب ہے۔

ٍٕهح انمٖٔ

ۍ ﲀة ﱗﭯﴴ ٕ ﲴۖ ﱎ ژڌﴠﴔ ۍ ﰥ ﱕجﮬ ﴝﱎ ﮋ؛ﺚ ﴝﶾﰇ ﹾﮢ

ِٔ آفود ٔاال گٓو رٕ ہى اٌ نٕگٕں کے نیے يقٖٕٓ کوكیں گے عٕ ىيیٍ يیں َہ رٕ ثڑائی چبہزے ہیں ،أه َہ فَبك ،أه آفود اَغبو پوہیيگبهٔں
کے ؽك يیں ہٕگب۔

عالم ۔هحجتوں کب عشچشوہ

لیکچش ۴

ٍٕهح انَُبء

ﴝؠ ﮷ؠﲲ صﭳ ﶥ ﴠ ة؞ﴠﮊﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﯡ ﰽ ﮫﴪ ﵬﮥ

أه عت رًہیں کٕئی ّقٔ ٍالو کوے رٕ رى اٍے اً ٍے ثٓی ثہزو ٛویمے پو ٍالو کؤ ،یب (کى اى کى) اَہی انفبظ يیں اً کب عٕاة كے كٔ۔ ثیْک
هللا ہو چیي کب ؽَبة هکُٓے ٔاال ہے۔

ٍٕهح یٌَٕ

ؗۚڅ ﯽ ﱝ ﵐ ﴝۖ ﯽ ﮦﺆ ﴝﰉ ؗۚڅ ﴒ ﱳ ﲳ ا؎ ﲜﭙﺟ

اً يیں (كافهے کے ٔلذ) اٌ کی پکبه یہ ہٕگی کہ  “:یب هللا ! ریوی ماد ہو ػیت ٍے پبک ہے ”أه ایک كٍٔوے کے فیو يملو کے نیے عٕ نفع ِٔ
ثٕنیں گےٍ ِٔ ،الو ہٕگب ،أه اٌ کی آفوی پکبه یہ ہٕگی  “:رًبو رؼویفیں هللا کی ہیں عٕ ٍبهے عہبَٕں کب پؤهكگبه ہے ”۔

ٍٕهح انوػل

ﮦ ﯜ ې أێ ﭜﲻ ﲀإﭧﺚ

کہ رى َے (كَیب يیں) عٕ ٕجو ٍے کبو نیب رٓب ،اً کی ثلٔنذ اة رى پو ٍاليزی ہی ٍاليزی َبىل ہٕگی ،أه (رًہبهے) إهی ٔ ٍٛيیُیہ رًہبها ثہزویٍ
اَغبو ہے۔

ٍٕهح انُٕه

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ڇﭽ  ؊ٙ ٙۄ ﭠ ۃۣ ﴝۡ ﯢ ﺎﺚ آﲪ ﭜ ﲭ ﲛ ګﰻﴠﴔﭪ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! اپُے گٓؤں کے ٍٕا كٍٔوے گٓؤں يیں اً ٔلذ رک كافم َہ ہٕ عت رک اعبىد َہ نے نٕ ،أه اٌ يیں ثَُے ٔانٕں کٕ ٍالو َہ
کونٕ۔ یہی ٛویمہ رًہبهے نیے ثہزو ہے ،ايیل ہے کہ رى فیبل هکٕٓ گے۔

ٍٕهح األؽياة

ﴘ ﲱ ﴝﵵڽﴔ ﯠ ﰷﺚ كٹ ﲅۖ ﳮ ﯱ ﯗ ﴝﯔ ﯴﮇ

ثیْک هللا أه اً کے فوّزے َجی پو كهٔك ثٓیغزے ہیں۔ اے ایًبٌ ٔانٕ ! رى ثٓی اٌ پو كهٔك ثٓیغٕ ،أه فٕة ٍالو ثٓیغب کؤ۔

ٍٕهح إثواْیى

ﴝﶡ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﭛ ٝﴧ ﴂ  ٛﱕٻ ﭺۖ ﯽ شؤﴒ اٿﺚ ۖ ﯽ ﮦﭦ

أه عٕ نٕگ ایًبٌ الئے رٓے ،أه اَہٕں َے َیک ػًم کیے رٓے ،اَہیں ایَے ثبغبد يیں كافم کیب عبئے گب عٍ کے َیچے َہویں ثہزی ہٕں گی،
اپُے پؤهكگبه کے ؽکى ٍے ِٔ اٌ (ثبغٕں) يیں ہًیْہ هہیں گے۔ ِٔ آپٌ يیں ایک كٍٔوے کب اٍزمجبل ٍالو ٍے کویں گے۔

هعبششت
احکبم ًکبح

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﴝﱎ ٛ ﲽﯖ ﭠ ۡﻉﺚ ﴝﱏﻏ ﴐﺡ ﭜ ﴈ ﺆﰖ ﴤﳆ ﲚﺆ ﴝﱎ ٜ ﲽﰳ ﭠ ۡﳬﺚ ﴝﶫ ﴐﻥ ﭜ ﴈ ﺆﯓ ﴤﳆ
ﲛﺚ ﴛﳒ ڊﯩﴔ ﳍ ﳅإﺊ ﴝﲲ ڊﳭ ﳍ ﱭ ﴝﵼﴰ شؤٱﺆ ﴝح  ٔﲶﮗ ﲚ ؽﰻﴠﴔﰬﺟ
ﯴﴗ ﲉ ﰙ ڍ ﱵ ﴃ ﭠ ﭠ  ٙذﴠﭗ ﮆﺚ ﯴﴗ ﲉ ﰙ ﯠﭓ ﲶ ﴗ فﰉ ﴗ ﲃ ﴗ ﭷ﵋ﴠؗ ﲰﺚ ﴝۍ ﵋ﴠؙ ﲰ ؔ
ﲠﳕ ﭮﴔﰵ
ﴝﱎ ﯠﭓ ﯜ ﰅ ڜﱣ ٮ ﴂ ﰇ ﵾﴩ ﴠ ﴹ ﰧ ڴﺚ ﳣ ﲲ ۆ ﰬﰸﴠﮘ ﴝﲮ ﱘ ﳍﴠﱐﻚ ﱙ ﴗ ڵﳈ ﰣﱓ
ﻓﴠﯹﹽ ﴝﱎ ﭑﴍ ﲬﴲ ﵹﯛ ﭠ ڨ ﷼ ﰔﺚ ﴝﳥ ﴘ ﲱ ڭ ﳙ ﰧ ڴ ﯳ﵍ةﴠﮅﺆ ﴝﳥ ﴘ ﲱ ﯕب ﰢﰺﺟ

أه يْوک ػٕهرٕں ٍے اً ٔلذ رک َکبػ َہ کؤ عت رک ِٔ ایًبٌ َہ نے آئیں۔ یمیُب ایک يٕيٍ ثبَلی کَی ثٓی يْوک ػٕهد ٍے ثہزو ہے،
فٕاِ ِٔ يْوک ػٕهد رًہیں پَُل آهہی ہٕ ،أه اپُی ػٕهرٕں کب َکبػ يْوک يوكٔں ٍے َہ کواؤ عت رک ِٔ ایًبٌ َہ نے آئیں۔ أه یمیُب ایک
يٕيٍ غالو کَی ثٓی يْوک يوك ٍے ثہزو ہے فٕاِ ِٔ يْوک يوك رًہیں پَُل آهہب ہٕ۔ یہ ٍت كٔىؿ کی ٛوف ثالرے ہیں عجکہ هللا اپُے ؽکى ٍے
عُذ أه يغفود کی ٛوف ثالرب ہے ،أه اپُے اؽکبو نٕگٕں کے ٍبيُے ٕبف ٕبف ثیبٌ کورب ہے ربکہ ِٔ َٖیؾذ ؽبٕم کویں۔
پٓو اگو ّٕہو (ریَوی) ٛالق كیلے رٕ ِٔ (يطهمہ ػٕهد) اً کے نیے اً ٔلذ رک ؽالل َہیں ہٕگی عت رک ِٔ کَی أه ّٕہو ٍے َکبػ َہ
کوے ،ہبں اگو ِٔ (كٍٔوا ّٕہو ثٓی) اٍے ٛالق كیلے رٕ اٌ كَٕٔں پو کٕئی گُبِ َہیں کہ ِٔ ایک كٍٔوے کے پبً (َیب َکبػ کو کے) كٔثبهِ ٔاپٌ
آعبئیں ،ثْوٛیکہ اَہیں یہ غبنت گًبٌ ہٕ کہ اة ِٔ هللا کی ؽلٔك لبئى هکٓیں گے ،أه یہ ٍت هللا کی ؽلٔك ہیں عٕ ِٔ اٌ نٕگٕں کے نیے ٔاٙؼ کو
هہب ہے عٕ ًٍغٓ هکٓزے ہٕں۔
أه (ػلد کے كٔهاٌ) اگو رى اٌ ػٕهرٕں کٕ اّبهے کُبئے يیں َکبػ کب پیغبو كٔ یب (اٌ ٍے َکبػ کب اهاكِ) كل يیں چٓپبئے هکٕٓ رٕ رى پو کٕئی گُبِ
َہیں ہے ،هللا عبَزب ہے کہ رى اٌ (ٍے َکبػ) کب فیبل رٕ كل يیں الؤ گے ،نیکٍ اٌ ٍے َکبػ کب كٔ ٛوفہ ٔػلِ يذ کوَب ،اال یہ کہ يُبٍت ٛویمے ٍے
کٕئی ثبد کہہ كٔ أه َکبػ کب ػمل پکب کوَے کب اً ٔلذ رک اهاكِ ثٓی يذ کوَب عت رک ػلد کی يموهِ يلد اپُی يیؼبك کٕ َہ پہُچ عبئے ،أه یبك
هکٕٓ کہ عٕ کچٓ رًہبهے كنٕں يیں ہے هللا اٍے فٕة عبَزب ہے ،نہنا اً ٍے ڈهرے هہٕ ،أه یبك کٕٓ کہ هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ثڑا ثوكثبه ہے۔

هحشهبت وٍ عوستیں جي عے ًکبح ہویشہ کے لئے حشام ہے

لیکچش ۲

ٍٕهح انَُبء

ﴝﴗ  ﱘ ﭚ ﰥ ﵸ ﯳﭮ ﳙ ﲯ ؋ﲬ ﴇ ﵾﴩ  ﴝﭼ ﴝةۈﺆ ﯴﴗ  ﱘ ﱋﳈ ﰠﭤﴵ ﴠ ﳙ ﻠ ۔ﮞﺚ آﲤ ﻔ ﱘ
ﱴﳈﭒﺚ
ﰇﺬ ﯜ ﹼ ﴝؘ ﴝﯷﳈ ﴝﲁ ﴝﯧ ﴝ ؇ﱕﮯ ﴝ ؇ﱖﮱ ﴝﹻ ﵛ جﱇ ﴝﯷﳈ ﴇ ﲇﲗﳯ ﴝﹺۓ
ﴝاظﺛ ﱳ ﰦ ﮾إﱄ ﴈ ﻪ ﱳ ؗﯨﮕﺑ ﯴﴗ ﲸ ۉ ؗﯨﮕ ﰙ ﯠﭓ ﯜﺑ ﴝﯣﺡ ًﻪ ﲅۖ ﴂ ؽہﺫ ﴝﴗ ٻ
٘ ﱖﴹ ﱘ ﳙ ﰋ ﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﯕث خﯱﭦﺫ
ﴤﶱ ﴀ ﵾﴩ ﱘ ﳙ ﻠ ۔ﮞﺆ ﯘ ﲰ ﯜﺆ ﴝﶟ ﲬ ﳞ ﴝا؇ﴫ آﲪ ﴗ آ صﴏﲪ   ﺅﺚ ﰞ ﺽ ٮ
ﶩ ﯷۛﱐ ﮀاﱐ ﰎﰪﺚ ﴝﱎ ﯠﭓ ﯜ ﰅ ۂﰹ ٮ ﴃ ڨ ﴯڿﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﳠﰝﭧ

أه اگو رًہیں یہ اَلیْہ ہٕ کہ رى یزیًٕں کے ثبهے يیں اَٖبف ٍے کبو َہیں نے ٍکٕ گے رٕ (اٌ ٍے َکبػ کوَے کے ثغبئے) كٍٔوی ػٕهرٕں
يیں ٍے کَی ٍے َکبػ کونٕ عٕ رًہیں پَُل آئیں كٔ كٔ ٍے ،ریٍ ریٍ ٍے ،أه چبه چبه ٍے ،ہبں ! اگو رًہیں یہ فطوِ ہٕ کہ رى (اٌ ثیٕیٕں) کے
كهيیبٌ اَٖبف َہ کوٍکٕ گے رٕ پٓو ایک ہی ثیٕی پو اکزفب کؤ ،یب اٌ کُیئں پو عٕ رًہبهی يهکیذ يیں ہیں۔ اً ٛویمے يیں اً ثبد کب ىیبكِ
ايکبٌ ہے کہ رى ثےاَٖبفی يیں يجزال َہیں ہٕگے۔
رى پو ؽواو کوكی گئی ہیں رًہبهی يبئیں ،رًہبهی ثیٹیبں ،رًہبهی ثہُیں ،رًہبهی پٕٓپٓیبں ،رًہبهی فبالئیں ،أه ثٓزیغیبں أه ثٓبَغیبں ،أه رًہبهی
ِٔ يبئیں عُہٕں َے رًہیں كٔكْ پالیب ہے ،أه رًہبهی كٔكْ ّویک ثہُیں ،أه رًہبهی ثیٕیٕں کی يبئیں ،أه رًہبهے ىیو پؤهُ رًہبهی ٍٕریهی

ثیٹیبں عٕ رًہبهی اٌ ثیٕیٕں (کے پیٹ) ٍے ہٕں عٍ کے ٍبرٓ رى َے فهٕد کی ہٕ۔ ہبں اگو رى َے اٌ کے ٍبرٓ فهٕد َہ کی ہٕ (أه اَہیں ٛالق كے
كی ہٕ یب اٌ کب اَزمبل ہٕگیب ہٕ) رٕ رى پو (اٌ کی نڑکیٕں ٍے َکبػ کوَے يیں) کٕئی گُبِ َہیں ہےَ ،یي رًہبهے ٕهجی ثیٹٕں کی ثیٕیبں ثٓی رى پو ؽواو
ہیں ،أه یہ ثبد ثٓی ؽواو ہے کہ رى كٔ ثہُٕں کٕ ایک ٍبرٓ َکبػ يیں عًغ کؤ ،انجزہ عٕ کچٓ پہهے ہٕچکب ِٔ ہٕچکب۔ ثیْک هللا ثہذ يؼبف کوَے
ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔
َیي ِٔ ػٕهریں (رى پو ؽواو ہیں) عٕ كٍٔوے ّٕہؤں کے َکبػ يیں ہٕں ،انجزہ عٕ کُیيیں رًہبهی يهکیذ يیں آعبئیں (ِٔ يَزضُی ہیں) هللا َے یہ
اؽکبو رى پو فوٗ کوكیئے ہیں۔ اٌ ػٕهرٕں کٕ چٕٓڑ کو رًبو ػٕهرٕں کے ثبهے يیں یہ ؽالل کوكیب گیب ہے کہ رى اپُب يبل (ثطٕه يہو) فوچ کو کے
اَہیں (اپُے َکبػ يیں الَب) چبہٕ ،ثْوٛیکہ رى اٌ ٍے ثبلبػلِ َکبػ کب هّزہ لبئى کو کے ػفذ ؽبٕم کؤٕ ،وف ّہٕد َکبنُب يمٖٕك َہ ہٕ۔ چُبَچہ
عٍ ػٕهرٕں ٍے (َکبػ کو کے) رى َے نطف اٹٓبیب ہٕ ،اٌ کٕ اٌ کب ِٔ يہو اكا کؤ عٕ يموه کیب گیب ہٕ۔ انجزہ يہو يموه کوَے کے ثؼل ثٓی عٌ
(کًی ثیْی) پو رى آپٌ يیں هاٙی ہٕعبؤ ،اً يیں رى پو کٕئی گُبِ َہیں۔ یمیٍ هکٕٓ کہ هللا ہو ثبد کب ػهى ثٓی هکٓزب ہے ،ؽکًذ کب ثٓی يبنک ہے۔

عفت و پبکذاهٌی

لیکچش ۳

ٍٕهح انُٕه

ﺾ ﴝﴔ ﺽﺆ ﴝﵹﻄ ﴝﺌﴔ ﻃﺆ ﴛﳒ ﻥﴸﴠﴔ ﳽ ڸﳈﴔﺚ ﱼ ﻖﴳ ﴤإزﳴ ﰷﮰﭩﺟ
ﴝﮬ ﱕف﷾ ﳩ ﴝﲓ ﴂ ﯀ؕﱄ ﴝﳜﺚ ﴗ ﮢ ﵔ؇ﴫ ﭱ ﲲ ﴂ ﴞﺚ ﴝﲲ ﴝﻥ ﯝﭯ
ﲉ۩ ﱎ ى ﱘ ذۃ ﴠ ﺄﶅﺑ ﴤﲉ ٟﱎ ي ﱘ ذﴓ ﴠ ﺄ﴾ﺆ ﴝﰇﳕ آﲤ ﯠ ﳃﳡﭒ
ﴝﶩ ﲅۖ ﱎ ٹﴠﴔ ﮪﭙ ﭠ ﭰ ﲲ ﴂ ﴞﺚ ﴝﲅۖ تﴔ ﲧ ﳽ ﻠ ۔ﮞﴤٖﮒ ﴗ ﳄﳼ ﭝﺣ ﴤۛﮒ
ﴈ ﳞﱈ ﲰ ﲅﴨ ّﺚ ﴝﱎ ﲻﮔ ﳻ ﯠ ﶵﴩ ﴗ اﴔ ډﵘ ﮭ ﴿ﴰ ﲁَﺚ ﴝﴆ ﮮﱑ ﯴﴘ ﲱ ﴃ ڨ ﰺﱐ ﯕب
خﭞﭰ

گُلی ػٕهریں گُلے يوكٔں کے الئك ہیں ،أه گُلے يوك گُلی ػٕهرٕں کے الئك۔ أه پبکجبى ػٕهریں پبکجبى يوكٔں کے الئك ہیں ،أه پبکجبى يوك
پبکجبى ػٕهرٕں کے الئك ۔ یہ (پبکجبى يوك أه ػٕهریں) اٌ ثبرٕں ٍے ثبنکم يجوا ہیں عٕ یہ نٕگ ثُب هہے ہیں۔ اٌ (پبکجبىٔں) کے ؽٖے يیں رٕ
يغفود ہے أه ثبػيد هىق۔
رى يیں ٍے عٍ (يوكٔں یب ػٕهرٕں) کب اً ٔلذ َکبػ َہ ہٕ ،اٌ کب ثٓی َکبػ کواؤ ،أه رًہبهے غاليٕں أه ثبَلیٕں يیں ٍے عٕ َکبػ کے لبثم
ہٕں ،اٌ کب ثٓی۔ اگو ِٔ رُگ كٍذ ہٕں رٕ هللا اپُے فٚم ٍے اَہیں ثےَیبى کوكے گب۔ أه هللا ثہذ ٍٔؼذ ٔاال ہےٍ ،ت کچٓ عبَزب ہے۔
ىاَی يوك َکبػ کورب ہے رٕ ىَب کب هیب يْوک ػٕهد ہی ٍے َکبػ کورب ہے ،أه ىَب کبه ػٕهد ٍے َکبػ کورب ہے رٕ ٔہی يوك عٕ فٕك ىاَی ہٕ،
یب يْوک ہٕ أه یہ ثبد يٕيُٕں کے نیے ؽواو کوكی گئی ہے
أه عٍ نٕگٕں کٕ َکبػ کے يٕالغ يیَو َہ ہٕں ِٔ ،پبک كايُی کے ٍبرٓ هہیں ،یہبں رک کہ هللا اپُے فٚم ٍے اَہیں ثےَیبى کوكے۔ أه رًہبهی
يهکیذ کے غالو ثبَلیٕں يیں ٍے عٕ يکبرجذ کب يؼبہلِ کوَب چبہیں ،اگو اٌ يیں ثٓالئی كیکٕٓ رٕ اٌ ٍے يکبرجذ کب يؼبہلِ کونیب کؤ أه (يَهًبَٕ)
هللا َے رًہیں عٕ يبل كے هکٓب ہے اً يیں ٍے ایَے غالو ثبَلیٕں کٕ ثٓی كیب کؤ ،أه اپُی ثبَلیٕں کٕ كَیٕی ىَلگی کب ٍبىٍٔبيبٌ ؽبٕم کوَے
کے نیے ثلکبهی پو يغجٕه َہ کؤ عجکہ ِٔ پبک كايُی چبہزی ہٕں ،أه عٕ کٕئی اَہیں يغجٕه کوے گب رٕ اٌ کٕ يغجٕه کوَے کے ثؼل هللا (اٌ
ثبَلیٕں کٕ) ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ػٕهرٕں کے ٍبرٓ ؽٍَ ٍهٕک

نیکچو ۴

ٍٕهح انَُبء

ﴝژھ ﰥ ﵾﴩﺚ ﰗ ﲲ ۨﳾﺫ ﴝﳙ ٔ ﯜ ﰥ ﲦ ﰦ ل ﵾﴩ ﱳ ﱎ ۜۛﮘ ﳙ ﯚﲪ ﴝڐﱪﴔ ﴗ ڢﱐ
ﴝﶴ ﴀ ﶋﲷﴒﺫ ﴝﴗ ڵﴍ ﶝ س�ﺚ ﴝﳙ ﮅ ﴂ ﯭ ﯴﴘ ﲱ ﰩﴔ ٮ ﳠ

أه (اے پیغًجو) نٕگ رى ٍے ػٕهرٕں کے ثبهے يیں ّویؼذ کب ؽکى پٕچٓزے ہیں۔ کہہ كٔ کہ هللا رى کٕ اٌ کے ثبهے يیں ؽکى ثزبرب ہے ،أه اً
کزبة (یؼُی لوآٌ) کی عٕ آیزیں عٕ رى کٕ پڑْ کو ٍُبئی عبری ہیں ِٔ ثٓی اٌ یزیى ػٕهرٕں کے ثبهے يیں (ّوػی ؽکى ثزبری ہیں) عٍ کٕ رى اٌ کب
يموه ّلِ ؽك َہیں كیزے ،أه اٌ ٍے َکبػ کوَب ثٓی چبہزے ہٕ َیي کًئه ثچٕں کے ثبهے يیں ثٓی (ؽکى ثزبری ہیں) أه یہ ربکیل کوری ہیں کہ رى
یزیًٕں کی فبٛو اَٖبف لبئى کؤ۔ أه رى عٕ ثٓالئی کب کبو کؤ گے ،هللا کٕ اً کب پٕها پٕها ػهى ہے۔

ٍٕهح انُٕه

ﴝﴻﳍ ﴀ ﵾﴩ ﱳ ﱎ ڗﮀﴔ ﮪﭙ ﴮﳞﯠﭔ ﴗ ﭜآڪ  ﻢﯠڸ٭ﺚ ﴝﴗ ې ﭜ ﲫﺚ ﴝﲲ ﲍ ﯝﮋ

أه عٍ ثڑی ثٕڑْی ػٕهرٕں کٕ َکبػ کی کٕئی رٕلغ َہ هہی ہٕ ،اٌ کے نیے اً يیں کٕئی گُبِ َہیں ہے کہ ِٔ اپُے (ىائل) کپڑے( ،يضال چبكهیں،
َبيؾويٕں کے ٍبيُے) اربه کو هکٓ كیں ،ثْوٛیکہ ىیُذ کی ًَبئِ َہ کویں أه اگو ِٔ اؽزیب ٛہی هکٓیں رٕ اٌ کے نیے أه ىیبكِ ثہزو ہے۔ أه هللا
ٍت کچٓ ٍُزب ،ہو ثبد عبَزب ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﴝۚ ﵾﴫ ﱃﲗٸﺚ ﯴﴗ ﱖ ﲬ ﯧ ﮫﴪ ﳥ ﭿﴧﮅ ﯸﹽﮩﭓ

أه ػٕهرٕں کٕ اٌ کے يہو فّٕی ٍے ك یب کؤ۔ ہبں ! اگو ِٔ فٕك اً کب کچٓ ؽٖہ فُٕ كنی ٍے چٕٓڑ كیں رٕ اٍے فّٕگٕاهی أه ييے ٍے
کٓبنٕ۔

ٍٕهح انًبئلح

ﱪﳕ ﶟ ﲫ ﵹﺚ ﴝﲸﳗ ﲅۖ ﴠۚ ﲧ ﯟ ﲭﺕ ﴝﲸﺶﯟ ﱾﺑ ﴝﶱ ﴀ ﳃﺱ ﴝﶱ ﴀ ﲅۖ ﴠۚ ﲧ ﴂ
ﴉ ؠ ؆وﱐ ﮀاﱐﹴ  ﺅ ﴝﱎ ﴨ ﯁ﴓﺚ ﴝﴆ ﮙ سﱔ۔ﴒ ﰖ ﮹ﲃﺑ ﴝﮓ ﰥ ﱗﭯﴰ ﴀ ﶘۖﭔﺟ

آط رًہبهے نئے پبکیيِ چیيیں ؽالل کوكی گئی ہیں ،أه عٍ نٕگٕں کٕ (رى ٍے پہهے) کزبة كی گئی رٓی ،اٌ کب کٓبَب ثٓی رًہبهے نیے ؽالل ہے أه
رًہبها کٓبَب اٌ کے نیے ؽالل ہے َیي يٕيُٕں يیں ٍے پبک كايٍ ػٕهریں ثٓی أه اٌ نٕگٕں يیں ٍے پبک كايٍ ػٕهریں ثٓی رًہبهے نیے ؽالل ہیں
عٍ کٕ رى ٍے پہهے کزبة كی گئی رٓی عجکہ رى َے اٌ کٕ َکبػ کی ؽفبظذ يیں الَے کے نیے اٌ کے يہو كے كیے ہٕںَ ،ہ رٕ (ثغیو َکبػ کے)
ٕوف ہًٕ َکبنُب يمٖٕك ہٕ أه َہ ففیہ آُّبئی پیلا کوَب۔ أه عٕ ّقٔ ایًبٌ ٍے اَکبه کوے اً کب ٍبها کیب كْواغبهد ہٕعبئے گب أه آفود
يیں اً کب ًّبه فَبهِ اٹٓبَے ٔانٕں يیں ہٕگب۔

عبل پٌجن

ایوبًیبت
للهد انہی کے کچٓ يُبظو

ٍٕهح ػجٌ

لیکچش ۱

ﭟ ﱔڝﴖ ﳛ ﵶﮆﭠﺚ ﴂ ﻶ ﮫﴪ ﶺﭡﺚ ﴂ ﭒﺚ ﶺﵒاﮆﭢﺫ ۏ ﶯڢﮆﭣﺫ ۏ ﳙڎ ﯵﴋﮆﭤﺫ ۏ ؠ ﮞﴫ ڟﮆﭥﺚﰃ ﲹ ﭧ ﳛ
ﳱﮆﭦﺚ﵎ ﱔڝﴖ ﳏ ﲸﻁﭧﺫ ﴙ ﲀ ﺆﴫ ﱿﭨﺫ ۏ ﱦ ﱕجﮭ ﱛﭩﺫ ﯵئ ﯽ ﴠﭪﺫ ﴤﳂ ﴤﴭﭫﺫ ﴤذڹؿ ﴤٱﭬﺫ ﴤﯽ؇ﻧﳪﭭﺫ
ﴤﯳﵬ ﴤﭮﺫﶝ﮿ ﲭ ﴝﱍڥﺴﭯﺚ ﯴؠ ﭖﴷؐ ﳜﰎﭰﺑ ۟ﳕ ﭡ ﺎﴭ ﴂ ﯬﭱﺫ ﴝ﵇ ﴝسﭲﺫ ﴝﮯﮧ ﴝؕﭳﺚﹲ ﳴﻙ ﳨ ۟ﴑ ﺜﴕ
ۚﭴﺚ ﴞﮀﰸ ۢﴑ ؗﴳﭵﺫﲗﯩؐﴳﭶﺆ ﴝﴞﮀﰸ ۢﴑ ﯘ ﳊﴳﭷﺫ ڐﰚﴊﴳﭸﺚ ﴛﳒ ﮑ ﺮﴴ ﺙﴴﭹﺟ
فلا کی يبه ہٕ ایَے اََبٌ پو ِٔ ،کزُب َبّکوا ہے۔(ِٔ مها ٍٕچے کہ) هللا َے اٍے کٌ چیي ٍے پیلا کیب ؟َطفے کی ایک ثَٕل ٍے ،اٍے پیلا ثٓی
کیب ،پٓو اً کٕ ایک فبٓ اَلاى ثٓی كیب۔پٓو اً کے نیے هاٍزہ ثٓی آٍبٌ ثُبكیب۔پٓو اٍے يٕد كی ،أه لجو يیں پہُچب كیب۔پٓو عت چبہے گب اٍے
كٔهثبهِ اٹٓب کو کٓڑا کوكے گب۔ہوگي َہیں ! عٌ ثبد کب هللا َے اٍے ؽکى كیب رٓب ،اثٓی رک اً َے ِٔ پٕهی َہیں کی۔پٓو مها اََبٌ اپُے کٓبَے ہی
کٕ كیکٓ نے۔کہ ہى َے أپو ٍے فٕة پبَی ثوٍبیب۔پٓو ہى َے ىيیٍ کٕ ػغیت ٛوػ پٓبڑا۔پٓو ہى َے اً يیں غهے اگبئے۔أه اَگٕه أه
روکبهیبں۔أه ىیزٌٕ أه کٓغٕه۔أه گُٓے گُٓے ثبغبد۔أه يیٕے أه چبهِ۔ٍت کچٓ رًہبهے أه رًہبهے يٕیْیٕں کے فبئلے کی فبٛو۔آفو عت
ِٔ کبٌ پٓبڑَے ٔانی آٔاى آ ہی عبئے گی۔ (اً ٔلذ اً َبّکوی کی ؽمیمذ پزہ چم عبئے گی)یہ اً كٌ ہٕگب عت اََبٌ اپُے ثٓبئی ٍے ثٓی ثٓبگے
گب۔أه اپُے يبں ثبپ ٍے ثٓی۔أه اپُے ثیٕی ثچٕں ٍے ثٓی۔(کیَٕکہ) اٌ يیں ٍے ہو ایک کٕ اً كٌ اپُی ایَی فکو پڑی ہٕگی کہ اٍے كٍٔؤں
کب ہُٕ َہیں ہٕگب۔اً هٔى کزُے چہوے رٕ چًکزے كيکزے ہٕں گے۔ہَُزے ،فّٕی يُبرے ہٕئے۔أه کزُے چہوے اً كٌ ایَے ہٕں گے کہ اٌ پو
فبک پڑی ہٕگی۔ٍیبہی َے اَہیں ڈْبَپ هکٓب ہٕگب۔یہ ٔہی نٕگ ہٕں گے عٕ کبفو رٓے ،ثلکبه رٓے۔ ؏

فوّزے اََبَٕں کے يؾبفع أه اٌ کے اػًبل نکٓزے ہیں

لیکچش ۲

ٍٕهح اإلَفطبه

ڹ ﲰ ﲇﰬﲇﴯ

ؠ ﲎﴭ ﭩؔﭐﺫ ﴝؠ ﵋ﵛ ؐؔﭑﺫ ﴝؠ ﶏة ﴗؔﭒﺫ ﴝؠ ﴪة ؔﭓﺫﳲﭾ ﳞ ﰌﺬ ﴝﵣؔﭔﺚ كٹ ﱔڝﴖ ﳙ ﳖﰨ ڍڻ
﵆ﳪﭕﺫ ﲅﴧ ﰌﮕﮒ﴿ﲥﭖﺫ ﰧ ﻶﲩاﴱ ﳞ ﮞﴫ اﵩﭗﺚﰃ ۋ ﮕۗﴔ سﱿەﭘﺫ ﴝﴘ ﯜ ﷱﭙﺫ﵌ﳝ ﰩؚﭚﺫ گﴔ ﳙ
ﮅﴔﭛ ﴘ ﱕہا ﲣ ﱅﭜﺆ ﴝﴘ ﴀا ﲣ ﮛﭝﺊۆٷ ۟ﳕ ﱿەﭞ ﴝﳙ ﮒ  ۘﻠﭟﺚ ﴝﳛ تﮒ ﳙ ۟ﳗ ﱿەﭠﺫ ۏ ﳛ تﮒ ﳙ ۟ﳗ
ﱿەﭡﺚ ۟ﳕ ﱎ ﮜﭾﶺ ﮠﺚ ﴝﱕﳶ ۟ﴑ ﹹﭢﺟ
جت آضوبى چر جبئے گب۔اور جت ضتبرے جْڑ پڑیں گے۔اور جت ضوٌذروں کو اثبل دیب جبئے گب۔اور جت قجریں اکْاڑ دی جبئیں گی۔اش
وقت ِر شخص کو پتِ چل جبئے گب کِ اش ىے کیب آگے ةْیجب اور کیب پیچْے چْوڑا۔اے اًطبى ! تجْے کص چیس ىے اپيے اش
پروردگبر کے هعبهلے هیں دْوکب لگب دیب ہے جو ةڑا کرم واال ہے۔جص ىے تجْے پیذا کیب پْر تجْے ٹٓیک ٹٓیک ثٌبیب ،پْر
تیرے اًذر اعتذال پیذا کیب ؟جص صورت هیں چبِا ،اش ىے تجْے جوڑ کر تیبر کیب۔ِرگس ایطب ىِیں ِوًب چبِیے۔ لیکي تن جساء و ضسا
کو جْٹالتے ِو۔حبالًکِ تن پر کچْ ًگراى (فرشتے) هقرر ِیں۔وِ هعسز لکْىے والے۔جو تنِارے ضبرے کبهوں کو جبًتے ِیں۔یقیي
رکْو کِ ًیک لوگ یقیٌب ةڑی ًعوتوں هیں ِوں گے۔اور ثذکبر لوگ ضرور دوزخ هیں ِوں گے۔وِ اش هیں جساء و ضسا کے دى داخل
ِوں گے۔اور وِ اش شے غبئت ىِیں ِوضکتے۔اور تنِیں کیب پتِ کِ جساء و ضسا کب دى کیب چیس ہے ؟ِاں تنِیں کیب پتِ کِ جساء و
ضسا کب دى کیب چیس ہے ؟یِ وِ دى ِوگب جص هیں کطی دوضرے کے لیے کچْ کرًب کطی کے ثص هیں ىِیں ِوگب ،اور توبم تر حکن اش دى
اللِ ِی کب چلے گب۔

عجبدات
توثہ واعتغفبس

لیکچش ۱

ٍٕهح انًبئلح

ﰟ غ ؋ﴃ ڨ ﱠ ﴝﲧ ﯴﴘ ﲱ ٛ؍ ﯗﺚ ﴘ ﲱ ﯕب خﭞﭶ

پٓو عٕ ّقٔ اپُی ظبنًبَہ کبهٔائی ٍے رٕثہ کونے ،أه يؼبيالد كهٍذ کونے ،رٕ هللا اً کی رٕثہ لجٕل کونے گب ثیْک هللا رؼبنی ثہذ ثقُْے
ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انزٕثخ

ﯴﴗ غۗ ﴝﯺﻩ ﵀ﴲ ﴝﴇ ﲉﴽﴲ ﯴﮃﮞ ﰥ ﱿەﺚ ﴝﲙ ﱗى ﲠﳕ ﭮﴔﭚ

نہنا اگو یہ رٕثہ کونیں ،أه ًَبى لبئى کویں أه ىکٕح اكا کویں رٕ یہ رًہبهے كیُی ثٓبئی ثٍ عبئیں گے۔ أه ہى اؽکبو کی یہ رفٖیم اٌ نٕگٕں کے نیے
ثیبٌ کو هہے ہیں عٕ عبَُب چبہیں۔

ﴝ ﱎ ږﴠﴔ ڃ ﱼﴔ ﰦ ﰽ ﮽ﳕ ﹽﴵ ﴠ ﻈڱ ۏ ﱎ ۗٛﴔ ﴝﱎ ﮒ ڳﰻﴠﴔ

کیب یہ نٕگ كیکٓزے َہیں کہ ِٔ ہو ٍبل ایک كٔ يورجہ کَی آىيبئِ يیں يجزال ہٕرے ہیں ،پٓو ثٓی َہ ِٔ رٕثہ کورے ہیں ،أه َہ کٕئی ٍجك ؽبٕم
کورے ہیں ؟

ٍٕهح ْٕك

ﴝڹﳔ ﱠﴠ اﮜ ۏ ۛ﯂ ﱠ ڙﱗ ﲎﴫ ﯜ ﹷاث ﴤۉﱄ ﴺﴵ ﳏ ﴺۄ ﴝﱎ ڵﳋ ﳫﮃ

اے يیوی لٕو ! اپُے پؤهكگبه ٍے گُبہٕں کی يؼبفی يبَگٕ ،پٓو اً کی ٛوف هعٕع کؤ ِٔ ،رى پو آًٍبٌ ٍے يٍٕال كْبه ثبهّیں ثوٍبئے گب،
أه رًہبهی يٕعٕكِ لٕد يیں ييیل لٕد کب اٙبفہ کوے گب ،أه يغوو ثٍ کو يُہ َہ يٕڑٔ۔

ٍٕهحانزؾویى

كٹ ﲅۖ ﳮ ۛ﯂ ﳍ ﲰ ۙﴕۊﭙﺚ ڧ اۃ ﴗ ﭻ  ﱖۄ ﴝڴﯶ ﭛ ٝﴧ ﴂ  ٛﱕٻﺫ ۟ﳕ ﱎ ﭑﴥ ﲲ ﰸ ﴝﲅۖ
ﳮ ﻑﺆ ةﮒ ﯳ ٘ ڋڄ ﴝص۔ځ ڸﳈﴔ اٍ ﮝ ﱜ اؽ ﴝﳝ ﱜﺆ ڿ ﯡ ﰽ ﮫﴪ ﰊښﭗ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا کے ؽٕٚه ٍچی رٕثہ کؤ ،کچٓ ثؼیل َہیں کہ رًہبها پؤهكگبه رًہبهی ثوائیبں رى ٍے عٓبڑ كے ،أه رًہیں ایَے ثبغبد يیں
كافم کوكے عٍ کے َیچے َہویں ثہزی ہیں ،اً كٌ عت هللا َجی کٕ أه عٕ نٕگ اٌ کے ٍبرٓ ایًبٌ الئے ہیں اٌ کٕ هٍٕا َہیں کوے گب۔ اٌ کب َٕه اٌ
کے آگے أه اٌ کی كائیں ٛوف كٔڑ هہب ہٕگب۔ ِٔ کہہ هہے ہٕں گے کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهے نیے اً َٕه کٕ يکًم کوكیغیے أه
ہًبهی يغفود فويب كیغیے۔ یمیُب آپ ہو چیي پو پٕهی للهد هکُٓے ٔانے ہیں۔

ٍٕهحَٕػ

﵇ ﱠﴠ اﮜﺚ ٳ ﰩﴔ ﳥثﭙﺫ
چُبَچہ يیں َے کہب کہ  :اپُے پؤهكگبه ٍے يغفود يبَگٕ ،یمیٍ عبَٕ ِٔ ثہذ ثقُْے ٔاال ہے۔

ٍٕهحانُٖو

ؠ ﭖﴫ ﰘ ﲰ ﴝﴧﭐﺫ

ﴝاؒ ﳅﮘ ڊﭽﴔ ﰦ ؕە ﲰ ﴸﭗﭑﺫ
ﮍډ اڻ ﴝﱡﮅﺛ ٳ ﰩﴔ ﴈعﭒﺟ

عت هللا کی يلك أه فزؼ آعبئے۔
أه رى نٕگٕں کٕ كیکٓ نٕ کہ ِٔ فٕط كه فٕط هللا کے كیٍ يیں كافم ہٕهہے ہیں۔
رٕ اپُے پؤهكگبه کی ؽًل کے ٍبرٓ اً کی رَجیؼ کؤ ،أه اً ٍے يغفود يبَگٕ۔ یمیٍ عبَٕ ِٔ ثہذ يؼبف کوَے ٔاال ہے۔

اًبثت الی ہللا
ہللا تعبلی کی طشف سجوع کشًب

لیکچش ۲

ٍٕهح ٓ

ﲜ ﯡ ﳙ ڸﳈﴔ ﴝؤﵐځؽ ؗﻰؗ ؠ ﱕڋﺆ ړ ﴤ،ﭠ

(اے پیغًجو) یہ عٕ کچٓ کہزے ہیں اً پو ٕجو کؤ ،أه ہًبهے ثُلے كاؤك ؑ کٕ یبك کؤ عٕ ثڑے ٛبلزٕه رٓے۔ ِٔ ثیْک هللا ٍے ثہذ نٕ نگبئے
ہٕئے رٓے۔

ٍٕهح انييو

ﴝﲅۖ ﭱ ﶺﳮؒ ﴗ ﭶﴠﮊ ﴝؽ﯂ ﳍ ﲰ ﱻ ﱏﴥﺆ ﴀ ﯀ؕﭠﺫ

أه عٍ نٕگٕں َے اً ثبد ٍے پوہیي کیب ہے کہ ِٔ ٛبغٕد کی ػجبكد کوَے نگیں أه اَہٕں َے هللا ٍے نٕگ نگبئی ہے فّٕی کی فجو اَہی کے
نیے ،نہنا يیوے اٌ ثُلٔں کٕ فّٕی کی فجو ٍُب كٔ۔

ﴝؚ ﳏ اۂ ﴝﲑ ﱵ ﴂ ﰁ ﴗ ل ٝﲗ؍ ۏ ﱎ پﴠﴔﮅ

أه رى اپُے پؤهكگبه ٍے نٕ نگبؤ ،أه اً کے فويبں ثوكاه ثٍ عبؤ لجم اً کے کہ رًہبهے پبً ػناة آپہُچے ،پٓو رًہبهی يلك َہیں کی عبئے
گی۔

ٍٕهح غبفو  /انًؤيٍ

ﮓ ﲅﴧ ژۇ  ٔﴝؿﱌ ﲬ ﴇ ﲎﴩ إزﯻﺚ ﴝﳙ ؽﰻ ﱘ ﴆ ؒﭜ

ٔہی ہے عٕ رًہیں اپُی َْبَیبں كکٓبرب أه رًہبهے نیے آًٍبٌ ٍے هىق اربهرب ہے۔ أه َٖیؾذ رٕ ٔہی يبَب کورب ہے عٕ (ہلایذ کے نیے كل ٍے
هعٕع ہٕ۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﱵ﮻ ﲬ ﴇ ﱿە ﳙ ﴝﱿ ٮ ﭙ ﴤﲅﴨ ﴠﯧ ﱤ ﴝﳙ ﴝء ٯ ڎﮋ ﴝﴍﮪ ﴝﰰ ﴗ ﴊ ﱿۖ ﴝﱎ صﰤ ﯼﺚ ﯤ ﯠ ﲽﰳ
ﳙ ڇﯩﮒ ﱠﺚ ﲲ ٓ ﱠ ﴆ ڟﴭ ﴝٺﴨ ﱠ ﴆ ؒﭜ

اً َے رًہبهے نیے كیٍ کب ٔہی ٛویمہ ٛے کیب ہے عٌ کب ؽکى اً َے َٕػ کٕ كیب رٓب ،أه عٕ (اے پیغًجو) ہى َے رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے
ثٓیغب ہے أه عٌ کب ؽکى ہى َے اثواہیى ،يٍٕی أه ػیَی کٕ كیب رٓب کہ رى كیٍ کٕ لبئى کؤ ،أه اً يیں رفولہ َہ ڈانُب۔ (پٓو ثٓی) يْوکیٍ کٕ ِٔ
ثبد ثہذ گواں گيهری ہے عٌ کی ٛوف رى اَہیں كػٕد كے هہے ہٕ۔ هللا عٌ کٕ چبہزب ہے چٍ کو اپُی ٛوف کٓیُچ نیزب ہے أه عٕ کٕئی اً ٍے
نٕ نگبرب ہے اٍے اپُے پبً پہُچب كیزب ہے۔

اخالقیبت
طعٌہ اوس توغخش

لیکچش ۱

ٍٕهح انزٕثخ

ﲅۖ ﮭﴠﴔ ﲙ ﴀ ﳃﳡ ﰥ ﳠﳶ ﴝﲅۖ ﱎ ٹﴠﴔ ﱘ ﯘﮒ ﳑﴠﴔ ﳧﺚ ﱁ ﲲ ﳧﺑ ﴝﱼ  ،ﱨﮞ

یہ يُبفك ٔہی ہیں) عٕ فّٕی ٍے ٕللہ کوَے ٔانے يٕيُٕں کٕ ثٓی ٛؼُے كیزے ہیں ،أه اٌ نٕگٕں کٕ ثٓی عُہیں اپُی يؾُذ (کی آيلَی) کے (
ٍٕا کچٓ يیَو َہیں ہے اً نیے ِٔ اٌ کب يناق اڑارے ہیں ،هللا اٌ کب يناق اڑارب ہے ،أه اٌ کے نیے كهكَبک ػناة ریبه ہے۔

ٍٕهح األؽياة

ﯟ ﯜﺊ ﯴؠ ﭖﴫ ﲜﯮ اٙمﴠﴔ ﱤ ٸﴠة ٻ ﰩﲅﴧ ۄ ﯗ ﴀ ﳂؐﺆ ﯴؠ ؠﰻ ﲜﯮ ﯱﱄ صﳟ ﭤؖ ﯟ ﯠ
ﺚ ﴛﳒ ﲷ ۡﳬ ﯵﮉ ﲲ ﯤﱼﺚ ﴝﰩﴔ آﲤ ﯠ ﲰ ﯡﭢ
أه ِٔ ثٓی) رًہبهے ٍبرٓ النچ هکٓزے ہٕئے چُبَچہ عت فطوے کب يٕلغ آعبرب ہے رٕ ِٔ رًہبهی ٛوف چکوائی ہٕئی آَکٕٓں ٍے اً ٛوػ (
كیکٓزے ہیں عیَے کَی پو يٕد کی غْی ٛبهی ہٕهہی ہٕ۔ پٓو عت فطوِ كٔه ہٕعبرب ہے رٕ رًہبهے ٍبيُے يبل کی ؽوٓ يیں ریي ریي ىثبَیں
چالرے ہیں۔ یہ نٕگ ہوگي ایًبٌ َہیں الئے ہیں ،اً نیے هللا َے اٌ کے اػًبل ٙبئغ کوكیے ہیں ،أه یہ ثبد هللا کے نیے ثہذ آٍبٌ ہے۔

ٍٕهح انؾغواد

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ڟ ﰣﳖ ﴈ ﰣﳕ ﳚ ﴗ ﮢ ﭝ ﳨ ﴝﱎ ۓﴬ ﴈ ﴪ ﳚ ﴗ ﭤ ﭝ ﶪﺆ ﴝﱎ ﭯﴡ ﮂ ﴝﱎ ؙڊﴠ
سﱕﴡ؉ﺚ ﯔ ﱔ ؊ﴪﯲ ک ﱔ۔ﴒﺆ ﴝﴆ ﲸ  ؆ﯶﴛﳒ ﮑ ﲕﴔﭚ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! َہ رٕ يوك كٍٔوے يوكٔں کب يناق اڑائیں ،ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ (عٍ کب يناق اڑا هہے ہیں) فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں ،أه َہ كٍٔوی
ػٕهریں كٍٔوی ػٕهرٕں کب يناق اڑائیں ،ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ (عٍ کب يناق اڑا هہی ہیں) فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں۔ أه رى ایک كٍٔوے کٕ ٛؼُہ َہ كیب
کؤ ،أه َہ ایک كٍٔوے کٕ ثوے انمبة ٍے پکبهٔ۔ ایًبٌ الَے کے ثؼل گُبِ کب َبو نگُب ثہذ ثوی ثبد ہے۔ أه عٕ نٕگ اٌ ثبرٕں ٍے ثبى َہ آئیں
رٕ ِٔ ظبنى نٕگ ہیں۔

ٍٕهح انَُبء

ﴝﰋ ړﱊ ﯜ ﰥ ﲦ ﴗ ؠ ﰳ ى ﲰ ﭵ ٶ ﴝړ ٶ ﰙ ﭣﴠ ﺜ ﭠ ﭳ﮶ ﰦ ﭥؘﳇﮉﺘ ۆ أ ﷷﺚ ﴘ ﲱ ﭕﺓ
ﺉ ﴝﲨۖ ﰦ ﭢ ﯵﯛﺫ

أه اً َے کزبة يیں رى پو یہ ؽکى َبىل کیب ہے کہ عت رى هللا کی آیزٕں کٕ ٍُٕ کہ اٌ کب اَکبه کیب عبهہب ہے أه اٌ کب يناق اڑایب عبهہب ہے رٕ
ایَے نٕگٕں کے ٍبرٓ اً ٔلذ رک يذ ثیٹٕٓ عت رک ِٔ کَی أه ثبد يیں يْغٕل َہ ہٕعبئیںٔ ،هَہ رى ثٓی اَہی عیَے ہٕعبؤ گے۔ یمیٍ هکٕٓ کہ
هللا رًبو يُبفمٕں أه کبفؤں کٕ عہُى يیں اکٹٓب کوَے ٔاال ہے۔

ٍٕهح انؤو

ۏ ﰩﴔ ﮽ﳣ ﲅۖ ﮜﴸﴛ ﶵﴥ ﴗ ﰶۗ ضى ﲰ ﴝﰩ ٶ ۗﴸﴠﴔﭙﺟ

پٓو عٍ نٕگٕں َے ثوائی کی رٓی اٌ کب اَغبو ثٓی ثوا ہی ہٕا ،کیَٕکہ اَہٕں َے هللا کی آیزٕں کٕ عٓٹالیب رٓب ،أه ِٔ اٌ کب يناق اڑایب کورے رٓے۔

ٍٕهح انًٓيح

ﴝﮥﹴﰡﴱ ﻎﴰﭐﺫ

ثڑی فواثی ہے اً ّقٔ کی عٕ پیٹٓ پیچٓے كٍٔؤں پو ػیت نگبَے ٔاال (أه) يُہ پو ٛؼُے كیُے کب ػبكی ہٕ۔

کیٌہ و حغذ

لیکچش ۲

کیٌہ
ٍٕهح انؾغو

ﴝۇ﯁ ﳙ ﰦ ﲢﴠإﮐ ﴈ ﱰ ﮃؿ ﯡ ﻞئ ﶷﭾ

اٌ کے ٍیُٕں يیں عٕ کچٓ هَغِ ہٕگی ،اٍے ہى َکبل پٓیُکیں گے ِٔ ،ثٓبئی ثٓبئی ثٍ کو آيُے ٍبيُے أَچی ََْزٕں پو ثیٹٓے ہٕں گے۔

ٍٕهح انؾْو

ﴝﲅۖ ﭖﴸﴠ ﴃ ڨﮐ ڸﳈﴔ اٌ ﳝ ﱜ ﴝﰘﮃؤ ﲅۖ ﺸؽ سﱔ۔ﴒ ﴝﱎ ځ ﰦ ﰝؔﳩ ﲵۖ ﳮ اٍ ڿ اﴸﴠﯭ خﭞﭙﺟ

أه (یہ يبل فیئ) اٌ نٕگٕں کب ثٓی ؽك ہے عٕ اٌ (يہبعویٍ أه اَٖبه) کے ثؼل آئے۔ ِٔ یہ کہزے ہیں کہ  :اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهی ثٓی
يغفود فويبیئے ،أه ہًبهے اٌ ثٓبئیٕں کی ثٓی عٕ ہى ٍے پہهے ایًبٌ الچکے ہیں ،أه ہًبهے كنٕں يیں ایًبٌ الَے ٔانٕں کے نیے کٕئی ثغ٘ َہ
هکٓیے۔ اے ہًبهے پؤهكگبه ! آپ ثہذ ّفیك ،ثہذ يہوثبٌ ہیں۔

حغذ
ٍٕهح انجموح

ﴝ؝ ﯟ ﴈ ﱉ ﲦ ﳆ ﯀؞ﴠۅ ﴉ ڨ ۔ﮝﵘثﺊ ﯾ ﴈ  ڲ ﴉ ڨ ﳙ ث ﱻ ﱱﺆ ﯳﲰ ﴝﱹ ﭠ قۧ ﲲ صﳴﮈﺚ
ﴘ ﲱ ﯡ ﰽ ﮫ ﴪ ﰊښ﮼
يَهًبَٕ) ثہذ ٍے اہم کزبة اپُے كنٕں کے ؽَل کی ثُب پو یہ چبہزے ہیں کہ رًہبهے ایًبٌ الَے کے ثؼل رًہیں پهٹب کو پٓو کبفو ثُبكیں ،ثبٔعٕكیکہ (
ؽك اٌ پو ٔاٙؼ ہٕچکب ہے۔ چُبَچہ رى يؼبف کؤ أه كهگيه ٍے کبو نٕ یہبں رک کہ هللا فٕك اپُب فیٖهہ ثٓیظ كے۔ ثیْک هللا ہو چیي پو لبكه ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﳘ ٝﴠﴔ ﳅﮘ ﯡ ﳛ ظ ﲲ ﴂ ﴞﺆ ﰖ  ؊ﱊ ڎﮋ ﲧ ﴝﶛ ﴝةﺔﳜﮅ

یب یہ نٕگٕں ٍے اً ثُب پو ؽَل کورے ہیں کہ هللا َے اٌ کٕ اپُب فٚم (کیٕں) ػطب فويبیب ہے ؟ ٍٕ ہى َے رٕ اثواہیى کے فبَلاٌ کٕ کزبة أه ؽکًذ
ػطب کی رٓی أه اَہیں ثڑی ٍهطُذ كی رٓی ؟

ٍٕهح األػواف

ۏ ﱐع ﴉ ٗ ڋڄ ﴝﴂ ﶽ ﴝﯧ ۔ځ ﴝﯧ ﰨﺚ ﴝﱎ ٶ ﰰﮒ ﰡۖﭠ

پٓو يیں اٌ پو (چبهٔں ٛوف ٍے) ؽًهے کؤں گب ،اٌ کے ٍبيُے ٍے ثٓی أه اٌ کے پیچٓے ٍے ثٓی ،أه اٌ کی كائیں ٛوف ٍے ثٓی ،أه
اٌ کی ثبئیں ٛوف ٍے ثٓی۔ أه رٕ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگٕں کٕ ّکو گياه َہیں پبئے گب۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴗ ﮜﰒﯽﮒﺑ ﴝﴗ ګﻀﲌﮁ ٶﺚ ﴝﴗ ﰉﴠ ﴝٕ ﱎ ۯﱄ ﯢﮒ ﮠﺚ ﴘ ﲱ ې ڱﴔ ﺟ

اگو رًہیں کٕئی ثٓالئی يم عبئے رٕ اٌ کٕ ثوا نگزب ہے ،أه اگو رًہیں کٕئی گيَل پہُچے رٕ یہ اً ٍے فُٕ ہٕرے ہیں ،اگو رى ٕجو أه رمٕی ٍے
کبو نٕ رٕ اٌ کی چبنیں رًہیں کٕئی َمٖبٌ َہیں پہُچبئیں گی۔ عٕ کچٓ یہ کو هہے ہیں ِٔ ٍت هللا کے (ػهى أه للهد کے) اؽبٛے يیں ہے۔

غیجت و ثہتبى
ٍٕهح انؾغواد

لیکچش ۳

كٹ ﲅۖ ﳭ ﴦ ﰮ ﴇ ﵺﺑ ﴘ ﭤ ﵺ ﮾ ﴤ ﱎ ٱ ﴝﱎ ۍۛﭥﺚ  ٚﯿﱄ ﴗ لﳞﲐ ﯬﶘﲦﯹﮅﺚ
ﴝڶ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﴈ ،خﭞﭛ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! ثہذ ٍے گًبَٕں ٍے ثچٕ ،ثؼ٘ گًبٌ گُبِ ہٕرے ہیں ،أه کَی کی ٹِٕ يیں َہ نگٕ أه ایک كٍٔوے کی غیجذ َہ کؤ۔ کیب رى يیں
ٍے کٕئی یہ پَُل کوے گب کہ ِٔ اپُے يوكے ثٓبئی کب گّٕذ کٓبئے ؟ اً ٍے رٕ فٕك رى َفود کورے ہٕ ،أه هللا ٍے ڈهٔ ،ثیْک هللا ثڑا رٕثہ
لجٕل کوَے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﱎ  ٚﲲ ﲁ سﶵﴩ ﴀ ﲡﱈ ﱘ ﴆ ﱟﺚ ﴝﰩﴔ ﲲ ﰯﳠﯣ

هللا اً ثبد کٕ پَُل َہیں کورب کہ کَی کی ثوائی ػالَیہ ىثبٌ پو الئی عبئے ،اال یہ کہ کَی پو ظهى ہٕا ہٕ۔ أه هللا ٍت کچٓ ٍُزب ،ہو ثبد عبَزب ہے۔
پبهِ 6

ﴝﴗ اﮏ ﰄﱊ ذﴠۯ ﻝﴔ ذﴠۯﺫ ﴤه ﵌ڢﲞث ﰙ ػﭩﴠ ﳤ ﮠﺚ ػﭩﴠٲ ﮇؿ ﴤﳬﺴﭣ
ﴝﰲ ػﭩﴠٲ ﴝﰋ ﳇﭨ ﳏ ڪ ﴤﭨﴔ ﳩ ﺳﯻ ڿﭤ

أه اگو رى ایک ثیٕی کے ثلنے كٍٔوی ثیٕی ٍے َکبػ کوَب چبہزے ہٕ أه اٌ يیں ٍے ایک کٕ ڈْیو ٍبها يہو كے چکے ہٕ ،رٕ اً يیں ٍے کچٓ
ٔاپٌ َہ نٕ۔ کیب رى ثہزبٌ نگب کو أه کٓال گُبِ کو کے (يہو) ٔانٌ نٕ گے ؟
أه آفو رى کیَے (ِٔ يہو) ٔاپٌ نے ٍکزے ہٕ عجکہ رى ایک كٍٔوے کے ارُے لویت ہٕچکے رٓے أه اَہٕں َے رى ٍے ثڑا ثٓبهی ػہل نیب رٓب ؟
پبهِ 4

ﭩﭞﺳﴐ ﴝﴇﮐ ضى ﲰ ﴝﲫ ﱕزﴫ ڧ ﶌ ﴤﰣﶣ ﰝ؞ﲷﺚ ۋ َ ﲲ ﯘ ﲿﮐ ﰙ ۡﳬﴔ ﱘ ﰚﯪﺕ
ﴤﲿﮐ ﴝﰣﶣ ﯡ ﳲﮮﮇؿ ﳜﯫﺫ

پٓو اٌ کے ٍبرٓ عٕ کچٓ ہٕا ِٔ ،اً نیے کہ اَہٕں َے اپُب ػہل رٕڑا ،هللا کی آیزٕں کب اَکبه کیب ،اَجیبء کٕ َبؽك لزم کیب ،أه یہ کہب کہ ہًبهے كنٕں
پو غالف چڑْب ہٕا ہے۔ ؽبالَکہ ؽمیمذ یہ ہے کہ اٌ کے کفو کی ٔعہ ٍے هللا َے اٌ کے كنٕں پو يہو نگب كی ہے ،اً نیے ِٔ رٕٓڑی ٍی ثبرٕں
کے ٍٕا کَی ثبد پو ایًبٌ َہیں الرے۔
أه اً نیے کہ اَہٕں َے کفو کب هاٍزہ افزیبه کیب ،أه يویى پو ثڑے ثٓبهی ثہزبٌ کی ثبد کہی۔ پبهِ 6

ٍٕهح انًًزؾُخ

كٹ ﰹ ؠ ﭖﴷﰨ ﳃﶞ۞ ﯢ ﴗ ﱘ ۣﴛ سﲰ ﮠ ﴤﱎ ڡﵘ ﴝﱎ ٘ ﴝﱎ ﭗ ﴠﱎؗﱐ ﴝﱎ قڰأﴓ ﭔء ٘ ڋٽ
ﴝجﰠ ﴝﱎ ۦ ﰦ ﺠﴠﯫ ﳾۢ ﴝﱡﲪ ﲱﺚ ﴘ ﲱ ﯕب خﭞﭛ

اے َجی ! عت رًہبهے پبً يَهًبٌ ػٕهریں اً ثبد پو ثیؼذ کوَے کے نیے آئیں کہ ِٔ هللا کے ٍبرٓ کَی ثٓی چیي کٕ ّویک َہیں يبَیں گی ،أه
چٕهی َہیں کویں گی ،أه ىَب َہیں کویں گی ،أه اپُی أالك کٕ لزم َہیں کویں گی ،أه َہ کٕئی ایَب ثہزبٌ ثبَلْیں گی عٕ اَہٕں َے اپُے ہبرٕٓں
أه پبؤں کے كهيیبٌ گٓڑ نیب ہٕ ،أه َہ کَی ثٓهے کبو يیں رًہبهی َبفويبَی کویں گی ،رٕ رى اٌ کٕ ثیؼذ کونیب کؤ ،أه اٌ کے ؽك يیں هللا ٍے
يغفود کی كػب کیب کؤ ،یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال ،ثہذ يہوثبٌ ہے۔

طجی اخالقیبت

لیکچش ۴

ٍٕهح انًؤيٌُٕ

ﴷ ـ ﴝا؇ﴫ آﲤ ﯶﴛﳒ ﮑ ﺔﴠﴔﭖﺆ ﴝﲅۖ ﮒ ﱍﻡ ﴝړﮐ تﯩﴔﭗﺫ

ہبں عٕ اً کے ػالِٔ کٕئی أه ٛویمہ افزیبه کوَب چبہیں رٕ ایَے نٕگ ؽل ٍے گيهے ہٕئے ہیں۔
أه ِٔ عٕ اپُی ايبَزٕں أه اپُے ػہل کب پبً هکُٓے ٔانے ہیں۔

ٍٕهح یٍٕف

ﯺﱊ ﯱ ﯡ ﰌ؇ﻲ ﱕجﮬﺆ ۪ ﶏ ﯝﮆ

یٍٕف َے کہب کہ  :آپ يغٓے يهک کے فيإَں (کے اَزظبو) پو يموه کوكیغیے۔ یمیٍ هکٓیے کہ يغٓے ؽفبظذ کوَب فٕة آرب ہے (أه) يیں (اً
کبو کب) پٕها ػهى هکٓزب ہٕں۔

ٍٕهح انمٖٔ

ﭰﴷڏ ﵌ﮔﭮ ﯠ ﯓﴪﺑ ﯺﱚ ﴘ ۤ ڊﯩﰨ ﵹﲮ ﭫ ﳙ ﯧ ﱜﺚ ﰜ ﭖﴷﮆ ﴝﱤ ﯗ ﵱﺫ ﯺﱊ ﱎ ﭠﺤ  ؒٞﴀ ﲡﳔ
ﲔﭨ ﯺﱚ ﵌ﮔ كؔ ﺠﵓﮅﺑ ﴘ ﴩ ﴄ ﺠﮙؒ ﴺﻛ ﱕ﵃ﭩ

رٕٓڑی كیو ثؼل اٌ كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک اٌ کے پبً ّوو ٔ ؽیب کے ٍبرٓ چهزی ہٕئی آئی ،کہُے نگی  :يیوے ٔانل آپ کٕ ثال هہے ہیں ،ربکہ
آپ کٕ اً ثبد کب اَؼبو كیں کہ آپ َے ہًبهی فبٛو عبَٕهٔں کٕ پبَی پالیب ہے ،چُبَچہ عت ِٔ ػٕهرٕں کے ٔانل کے پبً پہُچے أه اٌ کٕ ٍبهی
ٍوگيّذ ٍُبئی ،رٕ اَہٕں َے کہب  :کٕئی اَلیْہ َہ کؤ ،رى ظبنى نٕگٕں ٍے ثچ آئے ہٕ۔

اٌ كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک َے کہب  :اثب عبٌ ! آپ اٌ کٕ اعود پو کٕئی کبو كے كیغیے۔ آپ کَی ٍے اعود پو کبو نیں رٕ اً کے نیے
ثہزویٍ ّقٔ ِٔ ہے عٕ ٛبلزٕه ثٓی ہٕ ،ايبَذ كاه ثٓی۔

ٍٕهح األؽياة

كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝﰤﳈ ﰣﱓ ﰡڹﮕﺫ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا ٍے ڈهٔ ،أه ٍیلْی ٍچی ثبد کہب کؤ۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

ﴘ ﲱ ﱰ ؗﳕ ﴝﭙ ﴤﱊ ڎﮋ ﴝﱊ ﳀﴔ ﯠ ﲜﭰﺫ ءحﯟﭓ ﴃ ڪﺚ ﴝﲲ ﲍ ﯝﭱﺆ 

هللا َے آكوَٕ ،ػ ،اثواہیى کے فبَلاٌ ،أه ػًواٌ کے فبَلاٌ کٕ چٍ کو رًبو عہبَٕں پو فٚیهذ كی رٓی۔
یہ ایَی ََم رٓی عٌ کے افواك (َیکی أه افالٓ يیں) ایک كٍٔوے ٍے يهزے عهزے رٓے ،أه هللا (ہو ایک کی ثبد) ٍُُے ٔاال ہے ،ہو چیي کب
ػهى هکٓزب ہے۔

ٍٕهح انوػل

ﴝﲅۖ ﲚﴛ وﴫ ﴝﴹ اٿ ﴝﯺﻩ ﵀ﴲ ﴝﮉ ﳽ اذﳽﻚ ﴤڹۃ ﴤڊاﴸﴠﴔ سﲅ ﳃ ﴛﳒ ﱼ ﲻ ﲀإﭥﺫﯥ ﴓ
ںﭽٷ ﴝﴆ ﱽ ﴂ ظﴯ ﴝزﴝﯸ ﴝءح ٜﴝﲿ ڊﭽﴔ ﯚ ﴈ ﰽ ط؊ﭦﺆ ﮦ ﯜ ې أێ ﭜﲻ ﲀإﭧﺚ

أه یہ ِٔ نٕگ ہیں عُہٕں َے اپُے هة کی فُّٕٕكی کی فبٛو ٕجو ٍے کبو نیب ہے ،أه ًَبى لبئى کی ہے أه ہى َے اَہیں عٕ هىق ػطب فويبیب
ہے ،اً يیں ٍے ففیہ ثٓی أه ػالَیہ ثٓی فوچ کیب ہے ،أه ِٔ ثلٍهٕکی کب كفبع ؽٍَ ٍهٕک ٍے کورے ہیں ٍٛٔ ،إهی يیں ثہزویٍ اَغبو اٌ کب
ؽٖہ ،۔
یؼُی ہًیْہ هہُے کے نیے ِٔ ثبغبد عٍ يیں ِٔ فٕك ثٓی كافم ہٕں گے ،أه اٌ کے ثبپ كاكٔں ،ثیٕیٕں أه أالك يیں ٍے عٕ َیک ہٕں گے ِٔ
ثٓی ،أه (اٌ کے اٍزمجبل کے نیے) فوّزے اٌ کے پبً ہو كهٔاىے ٍے (یہ کہزے ہٕئے) كافم ہٕں گے۔
کہ رى َے (كَیب يیں) عٕ ٕجو ٍے کبو نیب رٓب ،اً کی ثلٔنذ اة رى پو ٍاليزی ہی ٍاليزی َبىل ہٕگی ،أه (رًہبهے) إهی ٔ ٍٛيیں یہ رًہبها
ثہزویٍ اَغبو ہے۔

هعبهالت
عود– ہللا تعبلی عے اعالى جٌگ

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﲅۖ قﱁﴔ ﲆ ﱎ ڸﴍﴔ ﱘ ﱅ ڸﳗ ﲅﴧ د ﲍ ﴀ ﷽ﺚ آﲤ صڃ ﯺﳉ ے ﵞﶻ ﲆﺭ ﴝﶠ ﲲ ﵝ ﴝﰆﳕ ﲆﺚ
ﰟ ﭖﴷﮆ ﴌڰ ﴈ خٰ ﯳؽﴱ ﳙ ﺚ ﴝﳶﮇ ﳍ ﲰﺚ ﴝﴆ ﮽ؗ ﯶﴛﳒ ﮰ ﳅإﺆ ﮒ ﯽ ﭻﴠﴔﱢ﯁ ﲲ ﲆ ﴝڙﯖ ﳠﳶﺚ
ﴝﲲ ﱎ  ٚﰾ ﵗئ ڭﱣ ﴘ ﲅۖ ﳮ ﴝﯥ ﲒ ﴝﯺﻩ ﵀ﴲ ﴝﴇ ﲉﴽﴲ ﱼ ﰄﮒ  اٿﺆ ﴝﱎ ﮂﯭ ﯚ ﴝﱎ ﮒ ٿﴔﱤ
كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﴝؠةﴠ ﳙ ﮒ ﴀ ﲆﯓ ﴗ ﰯ ﴐﳡﱥ ﯴﴗ ﲸ ﮅ ﯸؠ ڄ ؊ﴇ ﲰ ﴝاﮨﶝﺆ ﴝﴗ بﴭ ةﴸﴠﮙ ﴏﲪﺆ ﱎ
ۣﴔ ﴝﱎ ﰹﴔﱦ
عٕ نٕگ ٍٕك کٓبرے ہیں ِٔ (لیبيذ يیں) اٹٓیں گے رٕ اً ّقٔ کی ٛوػ اٹٓیں گے عَے ّیطبٌ َے چٕٓکو پبگم ثُبكیب ہٕ ،یہ اً نیے ہٕگب کہ
اَہٕں َے کہب رٓب کہ  :ثیغ ثٓی رٕ ٍٕك ہی کی ٛوػ ہٕری ہے۔ ؽبالَکہ هللا َے ثیغ کٕ ؽالل کیب ہے أه ٍٕك کٕ ؽواو لواه كیب ہے۔ نہنا عٌ ّقٔ
کے پبً اً کے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے َٖیؾذ آگئی أه ِٔ (ٍٕكی يؼبيالد ٍے) ثبى آگیب رٕ يبٙی يیں عٕ کچٓ ہٕا ِٔ اٍی کب ہے۔ أه اً
(کی ثبُٛی کیفیذ) کب يؼبيهہ هللا کے ؽٕانے ہے۔ أه عٌ ّقٔ َے نٕٹ کو پٓو ٔہی کبو کیب رٕ ایَے نٕگ كٔىفی ہیں ِٔ ،ہًیْہ اٍی يیں هہیں
گے۔
هللا ٍٕك کٕ يٹبرب ہے أه ٕللبد کٕ ثڑْبرب ہے ،أه هللا ہو اً ّقٔ کٕ َبپَُل کورب ہے عٕ َبّکوا گُہگبه ہٕ۔
(ہبں) ِٔ نٕگ عٕ ایًبٌ الئیںَ ،یک ػًم کویںًَ ،بى لبئى کویں أه ىکٕح اكا کویں ِٔ اپُے هة کے پبً اپُے اعو کے يَزؾك ہٕں گےَ ،ہ اَہیں
کٕئی فٕف الؽك ہٕگب َہ کٕئی غى پہُچے گب۔
اے ایًبٌ ٔانٕ هللا ٍے ڈهٔ أه اگو رى ٔالؼی يٕيٍ ہٕ رٕ ٍٕك کب عٕ ؽٖہ ثٓی (کَی کے ميے) ثبلی هِ گیب ہٕ اٍے چٕٓڑ كٔ۔
پٓو ثٓی اگو رى ایَب َہ کؤ گے رٕ هللا أه اً کے هٍٕل کی ٛوف ٍے اػالٌ عُگ ٍٍ نٕ۔ أه اگو رى (ٍٕك ٍے) رٕثہ کؤ رٕ رًہبها إم
ٍويبیہ رًہبها ؽك ہےَ ،ہ رى کَی پو ظهى کؤ َہ رى پو ظهى کیب عبئے۔

ٍٕهح آل ػًواٌ

كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ػﴕ ﲆﯓ ﱱﯹ ﺌﺕ ﴝڶ ﲱ ﲛ ﮋﴔﺆ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! کئی گُب ثڑْب چڑْب کو ٍٕك يذ کٓبؤ ،أه هللا ٍے ڈهٔ ربکہ رًہیں فالػ ؽبٕم ہٕ

ًبپ تول هیں کوی

لیکچش ۲

ٍٕهح ْٕك

ﴝﳏ ﹴﴁ ﭚﮒ ﻧﺚ ﯺﱊ ڹﳔ ﴛ ﲱ ﳙ ﲬ ﴈ ﶟ ﮆﺚ ﴝﱎ و ﱊ ﴝﵥﴔ ۫ تﮠٲ ﴤ۫ ﭚﯮ ﯜ ۟ ؋ﳕ ﮣ

أه يلیٍ کی ٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئی ّؼیت کٕ پیغًجو ثُب کو ثٓیغب اَہٕں َے (اٌ ٍے) کہب کہ  :اے يیوی لٕو ! هللا کی ػجبكد کؤ ،اً کے ٍٕا
رًہبها کٕئی يؼجٕك َہیں ہے۔ أه َبپ رٕل يیں کًی يذ کیب کؤ۔ يیں كیکٓ هہب ہٕں کہ رى نٕگ فّٕؾبل ہٕ۔ أه يغٓے رى پو ایک ایَے كٌ کے
ػناة کب فٕف ہے عٕ رًہیں چبهٔں ٛوف ٍے گٓیو نے گب۔

ٍٕهح األَؼبو

ﴝﱎ ﭼۗ ﳙﱊ ﳭ ﱘ سﱫ ﮖ ﰔ ﭠ ڨ ﱳﮆﺆ ﴝﴠ ﵄ ﴝﵥﴔ س�ﺆ ﱎ ﭣﭿ ﱘ ﴞﻨﺆ ﴝؠ ﴰ ﯳڙﳈ ﴝﳆ ﰩﴔ ؠ
ﰒۥﺆ ﴝﭞ ﲰ ﴠﰢﺚ آﲪ ﴝﰳ ٮ ﲛ ګﰻﴠﴔﯧﺫ

أه یزیى عت رک پقزگی کی ػًو کٕ َہ پہُچ عبئے ،اً ٔلذ رک اً کے يبل کے لویت ثٓی َہ عبؤ ،يگو ایَے ٛویمے ٍے عٕ (اً کے ؽك
يیں) ثہزویٍ ہٕ ،أه َبپ رٕل اَٖبف کے ٍبرٓ ٔپوا پٕها کیب کؤ( ،انجزہ) هللا کَی ثٓی ّقٔ کٕ اً کی ٛبلذ ٍے ىیبكِ کی رکهیف َہیں كیزب۔ أه
عت کٕئی ثبد کہٕ رٕ اَٖبف ٍے کبو نٕ ،چبہے يؼبيهہ اپُے لویجی هّزہ كاه ہی کب ہٕ ،أه هللا کے ػہل کٕ پٕها کؤ۔ نٕگٕ ! یہ ثبریں ہیں عٍ کی هللا
َے ربکیل کی ہے ،ربکہ رى َٖیؾذ لجٕل کؤ۔

ٍٕهح انًطففیٍ

ﴝﮥﺾﭐﺫ ﲅۖ ؠ ﵞﳈ ﯠ ﳅﮗ ڕﰢﴔﭑﺘ

ثڑی فواثی ہے َبپ رٕل يیں کًی کوَے ٔانٕں کی۔
عٍ کب ؽبل یہ ہے کہ عت ِٔ نٕگٕں ٍے فٕك کٕئی چیي َبپ کونیزے ہیں رٕ پٕهی پٕهی نیزے ہیں۔

ٍٕهح األػواف

ﴝﳏ ﹴﴁ ﭚﮒ ﻧﺚ ﯺﱊ ڹﳔ ﴛ ﲱ ﳙ ﲬ ﴈ ﶟ ﮆﺚ ﰋ ﭖﴷﳊ؛ ﴈ خۂ ﯵﴠ ﵄ ﴝﵥﴔ ﴝﱎ ِ ﳅﮘ ﺡﴷﮒ ﴝﱎ
ﲒﴠ ﰥ ﱕجﮬ ک ؽﮧﺚ آﲪ ﭜ ﲭ ﴗ ﰯ ﴐﳡﮤ

أه يلیٍ کی ٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئی ّؼیت کٕ ثٓیغب۔ اَہٕں َے کہب  :اے يیوی لٕو کے نٕگٕ ! هللا کی ػجبكد کؤ۔ اً کے ٍٕا رًہبها کٕئی
يؼجٕك َہیں ہے۔ رًہبهے پبً رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے ایک هٍّٔ كنیم آچکی ہے۔ نہنا َبپ رٕل پٕها پٕها کیب کؤ۔ أه عٕ چیيیں نٕگٕں
کیًهکیذ يیں ہیں اٌ يیں اٌ کی ؽك رهفی َہ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں اً کی إالػ کے ثؼل فَبك ثوپب َہ کؤ۔ نٕگٕ ! یہی ٛویمہ رًہبهے نیے ثٓالئی کب
ہے ،اگو رى يیوی ثبد يبٌ نٕ۔

سشوت اوس عفبسػ

لیکچش ۳

ٍٕهح انجموح

ﴝﱎ ػﰍ ﴏﲬ ٓ سﱝﲺ ﴝڭﳈ ڔ ﳍ ﶖﳔ ﰝﱁ ﰎﭶ ﴈ ﴏﱈ ﳅﮗ سﱔﮭ ﴝٖ ڮﴔﰋﺟ

أه آپٌ يیں ایک كٍٔوے کب يبل َبؽك ٛویمٕں ٍے َہ کٓبؤ ،أه َہ اٌ کب يمليہ ؽبکًٕں کے پبً اً ٍے غوٗ ٍے نے عبؤ کہ نٕگٕں کے يبل
کب کٕئی ؽٖہ عبَزے ثٕعٓزے ہڑپ کوَے کب گُبِ کؤ۔

ٍٕهح انَُبء

ﴤ﯂ﯿ ﲆ ﴝﰋ ﮚ ﯂ ﴝﴐ ﴏﱊ ﳅﮗ سﱝﲺﺚ ﴝﳆؽ ﹼۖ ﳧ ع ﶇﯰ
كٹ ﲅۖ ﳮ ﱎ ػﰍ ﴏﲬ ٓ سﱝﲺ ﱙ ﴗ ۉﴔ ٭اﴵ ﯧ ڏ ﳪﺤ ﴝﱎ ﱿ ﮂﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ہ اﯱﭬ

أه ٍٕك نیب کورے رٓے ،ؽبالَکہ اَہیں اً ٍے يُغ کیب گیب رٓب أه نٕگٕں کے يبل َبؽك ٛویمے ٍے کٓبرے رٓے۔ أه اٌ يیں ٍے عٕ نٕگ کبفو
ہیں ،اٌ کے نیے ہى َے ایک كهكَبک ػناة ریبه کو هکٓب ہے۔
اے ایًبٌ ٔانٕ ! آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے يبل َبؽك ٛویمے ٍے َہ کٓبؤ ،اال یہ کہ کٕئی رغبهد ثبہًی هٙب يُلی ٍے ٔعٕك يیں آئی ہٕ (رٕ ِٔ
عبئي ہے) أه اپُے آپ کٕ لزم َہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ هللا رى پو ثہذ يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح انًبئلح

ﳆﱎ أ ﲇﴔ ﴝﱕ﮴ة ﯧ ﰣﵥ ﱔﳩ ﴝﴏ ﵭﺚ ﱴ ﳙ ﰩ ﰍﴔﮎ

اٌ کے يْبئـ أه ػهًبء اٌ کٕ گُبِ کی ثبریں کہُے أه ؽواو کٓبَے ٍے آفو کیٕں يُغ َہیں کورے ؟ ؽمیمزیہ ہے کہ اٌ کب یہ ٛوى ػًم َہبیذ ثوا
ہے

ٍٕهح انَُبء

ﴆ ڣﱺﳳﵰﳒ ﱸ ﰇﺶﺆ ﴝﴆ ڣﱺﳳﻁﳒ ﱸ ﴈﺶﺚ ﴝﰩﴔ ﲲ ﯡ ﰽ ﮫﴪ ﺎﮤ

عٕ ّقٔ کٕئی اچٓی ٍفبهُ کورب ہے ،اً کٕ اً يیں ٍے ؽٖہ يهزب ہے ،أه عٕ کٕئی ثوی ٍفبهُ کورب ہے اٍے اً ثوائی يیں ٍے ؽٖہ
يهزب ہے ،أه هللا ہو چیي پو َظو هکُٓے ٔاال ہے۔

اتحبد و اتفبق

لیکچش۴

ٍٕهح آل ػًواٌ

كٹ ﲅۖ ﳯ ﴗ ﰮ ﰎﭶ ﴇ ﲅۖ ﴠۚ ﲧ ﯀؞ﴠﱄ ک ۔ﮝﵜۖ﮳ ﴝﰲ ﮗﴠﴔ ﴝٖ ٓ ﯜ  ؎ﲰ ﴝﴂ اﮨﶞﺚ ﴝﴆ
ۍ سﲰ ﰖ ﯼﴦ ﳏ ﮳﮸ ﳹ﮴ﺟ كٹ ﲅۖ ﳭ ڶ ﲱ ﰙ۫ ﴝﱎ ﮶ ﱘ ﴝٖ ﻎﴔ﮵ ﴝﱨ ّ ﲰ ﭾ ﴤﱎ ﲇﰤﺕ
ﴝؤﰸﴠ ﭲ ﲰ ﯜ ؤ ﰯ ؇ﴮ ﯵﶉ ٘ ﰝہ ﯵﰺز ﮃؿﺆ ﴝﰯ ﯡ ﱺﯗﴱ ﴇ ﳅإ ﯵﭓﱄ ﺶﺚ ﰵﲤ ح ﲲ ﲬ
 ٔﲛ ڗﴠﴔ﮶
اے ایًبٌ ٔانٕ ! اگو رى اہم کزبة کے ایک گؤِ کی ثبد يبٌ نٕ گے رٕ ِٔ رًہبهے ایًبٌ الَے کے ثؼل رى کٕ كٔثبهِ کبفو ثبٌ کو چٕٓڑیں گے۔
أه رى کیَے کفو اپُبؤ گے عجکہ هللا کی آیزیں رًہبهے ٍبيُے رالٔد کی عبری ہیں أه اً کب هٍٕل رًہبهے كهيیبٌ يٕعٕك ہے ؟ أه (هللا کی ٍُذ
یہ ہے کہ) عٕ ّقٔ هللا کب ٍہبها يٚجٕٛی ٍے رٓبو نےٍ ِٔ ،یلْے هاٍزے رک پہُچب كیب عبرب ہے۔
اے ایًبٌ ٔانٕ ! كل يیں هللا کب ٔیَب ہی فٕف هکٕٓ عیَب فٕف هکُٓب اً کب ؽك ہے ،أه فجوكاه ! رًہیں کَی أه ؽبنذ يیں يٕد َہ آئے ،ثهکہ
اٍی ؽبنذ يیں آئے کہ رى يَهًبٌ ہٕ۔
أه هللا کی هٍی کٕ ٍت يهکو يٚجٕٛی ٍے رٓبيے هکٕٓ ،أه آپٌ يیں پٕٓٹ َہ ڈانٕ ،أه هللا َے رى پو عٕ اَؼبو کیب ہے اٍے یبك هکٕٓ کہ ایک
ٔلذ رٓب عت رى ایک كٍٔوے کے كًٍّ رٓے ،پٓو هللا َے رًہبهے كنٕں کٕ عٕڑ كیب أه رى هللا کے فٚم ٍے ثٓبئی ثٓبئی ثٍ گئے ،أه رى آگ کے
گڑْے کے کُبهے پو رٓے ،هللا َے رًہیں اً ٍے َغبد ػطب فويبئی۔ اٍی ٛوػ هللا رًہبهے نیے اپُی َْبَیبں کٕٓل کٕٓل کو ٔاٙؼ کورب ہے ،ربکہ
رى هاِ هاٍذ پو آعبؤ۔

ٍٕهح انْٕهٖ

ﱵ﮻ ﲬ ﴇ ﱿە ﳙ ﴝﱿ ٮ ﭙ ﴤﲅﴨ ﴠﯧ ﱤ ﴝﳙ ﴝء ٯ ڎﮋ ﴝﴍﮪ ﴝﰰ ﴗ ﴊ ﱿۖ ﴝﱎ صﰤ ﯼﺚ ﯤ ﯠ ﲽﰳ
ﳙ ڇﯩﮒ ﱠﺚ ﲲ ٓ ﱠ ﴆ ڟﴭ ﴝٺﴨ ﱠ ﴆ ؒﭜ

اً َے رًہبهے نیے كیٍ کب ٔہی ٛویمہ ٛے کیب ہے عٌ کب ؽکى اً َے َٕػ کٕ كیب رٓب ،أه عٕ (اے پیغًجو) ہى َے رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے
ثٓیغب ہے أه عٌ کب ؽکى ہى َے اثواہیى ،يٍٕی أه ػیَی کٕ كیب رٓب کہ رى كیٍ کٕ لبئى کؤ ،أه اً يیں رفولہ َہ ڈانُب۔ (پٓو ثٓی) يْوکیٍ کٕ ِٔ
ثبد ثہذ گواں گيهری ہے عٌ کی ٛوف رى اَہیں كػٕد كے هہے ہٕ۔ هللا عٌ کٕ چبہزب ہے چٍ کو اپُی ٛوف کٓیُچ نیزب ہے أه عٕ کٕئی اً ٍے
نٕ نگبرب ہے اٍے اپُے پبً پہُچب كیزب ہے۔

ٍٕهح انَُبء

كٹ ﲅۖ ﳯ ﲶ ﲱ ﴝﲶ ﲇﮨﱊ ﴝﴛﺥ ﱕﳴ ﳩﺆ ﯴﴗ ؙذڋ ﰦ ﮫﴪ ﲸ؞ﴠﮅ ﳍ ﲰ ﴝﲇﮨﱈ ﴗ ﰯ ۜﳬﴔ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺚ
آﲤ ﭜ ﴤﰔ ػﴜﮧﮊﺟ

اے ایًبٌ ٔانٕ ! هللا کی اٛبػذ کؤ أه اً کے هٍٕل کی ثٓی اٛبػذ کؤ أه رى يیں ٍے عٕ نٕگ ٕبؽت افزیبه ہٕں اٌ کی ثٓی۔ پٓو اگو
رًہبهے كهيیبٌ کَی چیي يیں افزالف ہٕعبئے رٕ اگو ٔالؼی رى هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕ رٕ اٍے هللا أه هٍٕل کے ؽٕانے کوكٔ۔ یہی
ٛویمہ ثہزویٍ ہے أه اً کب اَغبو ثٓی ٍت ٍے ثہزو ہے۔

هعبششت
احکبم سضبعت

لیکچش ۱

ٍٕهح انجموح

ﴝﳊﲱؓ ڙﱷ ﴠﱎؗﱐﰲﶂ ﰩﺿ ﳀ اؗ ﴗ ٭ ﲇﲗﳰﺚ ﴝﯠ ﳂﳈؕ ﱵ إزﴃ ﴝ﵆ڡ سﺓﴠﯪﺚ ﱎ ﮠﭾ ﱘ ﴞﻨﺆ ﱎ
ێخ ﴝﲃﻴ﯀ﶜﮊ ﴝﱎ ﴌﳈؘ ﱸ ﯀ﶜﮈﺠ ﴝﯠ ﳊإﶻ آﲤﺆ ﯴﴗ اؗ ﴏﱓ ﯧ ڏﶨ ﴝﴞئ ﰙ ﯠﭓ ڽﺚ ﴝﴗ اﮬ ﴗ
ڷﱸ ﴠﱎؗﱄ ﰙ ﯠﭓ ﯜ ؠ ﱒ ﳟ ه سﺓﴠﯪﺚ ﴝڶ ﲱ ﴝﳥ ﴘ ﲱ ې ڰﴔ ڣﰸ

أه يبئیں اپُے ثچٕں کٕ پٕهے كٔ ٍبل رک كٔكْ پالئیں ،یہ يلد اٌ کے نیے ہے عٕ كٔكْ پالَے کی يلد پٕهی کوَب چبہیں ،أه عٌ ثبپ کب ِٔ
ثچہ ہے اً پو ٔاعت ہے کہ ِٔ يؼؤف ٛویمے پو اٌ يبؤں کے کٓبَے أه نجبً کب فوچ اٹٓبئے ،۔ (ہبں) کَی ّقٔ کٕ اً کی ٍٔؼذ ٍے ىیبكِ
رکهیف َہیں كی عبریَ ،ہ رٕ يبں کٕ اپُے ثچے کی ٔعہ ٍے ٍزبیب عبئے ،أه َہ ثبپ کٕ اپُے ثچے کی ٔعہ ٍے أه اٍی ٛوػ کی ميہ كاهی
ٔاهس پو ثٓی ہے پٓو اگو ِٔ كَٕٔں (یؼُی ٔانلیٍ) آپٌ کی هٙب يُلی أه ثبہًی يْٕهے ٍے (كٔ ٍبل گيهَے ٍے پہهے ہی) كٔكْ چٓڑاَب چبہیں
رٕ اً يیں ثٓی اٌ پو کٕئی گُبِ َہیں ہے ،أه اگو رى یہ چبہٕ کہ اپُے ثچٕں کٕ کَی اَب ٍے كٔكْ پهٕاؤ رٕ ثٓی رى پو کٕئی گُبِ َہیں ،عجکہ رى َے
عٕ اعود ٹٓہوائی رٓی ِٔ (كٔكْ پالَے ٔانی اَب کٕ) ثٓهے ٛویمے ٍے كے كٔ  ،أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ ،أه عبٌ هکٕٓ کہ هللا رًہبهے ٍبهے
کبيٕں کٕ اچٓی ٛوػ كیکٓ هہب ہے۔

ٍٕهح انَُبء

ﰇﺬ ﯜ ﹼ ﴝؘ ﴝﯷﳈ ﴝﲁ ﴝﯧ ﴝ ؇ﱕﮯ ﴝ ؇ﱖﮱ ﴝﹻ ﵛ جﱇ ﴝﯷﳈ ﴇ ﲇﲗﳯ ﴝﹺۓ
ﴝاظﺛ ﱳ ﰦ ﮾إﱄ ﴈ ﻪ ﱳ ؗﯨﮕﺑ ﯴﴗ ﲸ ۉ ؗﯨﮕ ﰙ ﯠﭓ ﯜﺑ ﴝﯣﺡ ًﻪ ﲅۖ ﴂ ؽہﺫ ﴝﴗ ٻ
٘ ﱖﴹ ﱘ ﳙ ﰋ ﺚ ﴘ ﲱ ﰩﴔ ﯕث خﯱﭦﺫ

رى پو ؽواو کوكی گئی ہیں رًہبهی يبئیں ،رًہبهی ثیٹیبں ،رًہبهی ثہُیں ،رًہبهی پٕٓپٓیبں ،رًہبهی فبالئیں ،أه ثٓزیغیبں أه ثٓبَغیبں ،أه رًہبهی
ِٔ يبئیں عُہٕں َے رًہیں كٔكْ پالیب ہے ،أه رًہبهی كٔكْ ّویک ثہُیں ،أه رًہبهی ثیٕیٕں کی يبئیں ،أه رًہبهے ىیو پؤهُ رًہبهی ٍٕریهی
ثیٹیبں عٕ رًہبهی اٌ ثیٕیٕں (کے پیٹ) ٍے ہٕں عٍ کے ٍبرٓ رى َے فهٕد کی ہٕ۔ ہبں اگو رى َے اٌ کے ٍبرٓ فهٕد َہ کی ہٕ (أه اَہیں ٛالق كے
كی ہٕ یب اٌ کب اَزمبل ہٕگیب ہٕ) رٕ رى پو (اٌ کی نڑکیٕں ٍے َکبػ کوَے يیں) کٕئی گُبِ َہیں ہےَ ،یي رًہبهے ٕهجی ثیٹٕں کی ثیٕیبں ثٓی رى پو ؽواو
ہیں ،أه یہ ثبد ثٓی ؽواو ہے کہ رى كٔ ثہُٕں کٕ ایک ٍبرٓ َکبػ يیں عًغ کؤ ،انجزہ عٕ کچٓ پہهے ہٕچکب ِٔ ہٕچکب۔ ثیْک هللا ثہذ يؼبف کوَے
ٔاال ،ثڑا يہوثبٌ ہے۔

ٍٕهح األؽمبف

ﴝﴝء ﱔڝﴔ ﯀ﲃٴ ﰑؿﺚ ﮼ ﷶﵐﰺ ﴤﴝﰓﵐﰺﺚ ﴝ﮾ ﴝﱫﭩﴔ ﱆﺚ ﭡ ؠ ﮩ ﱳﮆ ﴝﮩ جﱆﰝﺫ ﯺﱊ ا؎ ﴠدﰟ
ﴗ ﯬێ ﶍ ﱭﳦ ﴝﯡ ﴝﲃﻷ ﴝﴗ ﰶ ﮯﱬ ڐﯺ ﴝﱅ ﳌ ﰦ ءحۀﺋ ۪ د ﱤ ﴝ۪ ﴀ ﺒﭞ

أه ہى َے اََبٌ کٕ اپُے ٔانلیٍ ٍے اچٓب ثوربؤ کوَے کب ؽکى كیب ہے۔ اً کی يبں َے ثڑی يْمذ ٍے اٍے (پیٹ يیں) اٹٓبئے هکٓب ،أه ثڑی
يْمذ ٍے اً کٕ عُب ،أه اً کٕ اٹٓبئے هکُٓے أه اً کے كٔكْ چٓڑاَے کی يلد ریٌ يہیُے ہٕری ہے یہبں رک کہ عت ِٔ اپُی پٕهی رٕاَبئی
کٕ پہُچ گیب ،أه چبنیٌ ٍبل کی ػًو رک پہُچب رٕ ِٔ کہزب ہے کہ یب هة ! يغٓے رٕفیك كیغیے کہ يیں آپ کی اً َؼًذ کب ّکو اكا کؤں عٕ آپ
َے يغٓے أه يیوے يبں ثبپ کٕ ػطب فويبئی ،أه ایَے َیک ػًم کؤں عٍ ٍے آپ هاٙی ہٕعبئیں ،أه يیوے نیے يیوی أالك کٕ ثٓی
ٕالؽیذ كے كیغیے ،يیں آپ کے ؽٕٚه رٕثہ کورب ہٕں أه يیں فويبَجوكاهٔں يیں ّبيم ہٕں۔

لیکچش ۲

احکبم طالق
ٍٕهح انجموح

ﴝﹶٶۚ صﮆﳛﮈﻌﴪﺚ ﴝﱎ ﭨﲪ ﴗ ﮗ ﳙ ﭼ ﲲ ﰧ جﭘﺧ ﴗ ﰏ ۡﻉ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺚ ﴝﭧﵩ ﰛ ڍﺘ ﰦ
آﲤ ﴗ اؙﴡ ؽﭙﺚ ﴝﲪﶻ ﲅﴧ ﳞ سﺓﴠﯪﺕ ﴝﵑﭕﱈ ﳞ ؗاﰞﺚ ﴝﲲ ڛ ﭸﰳﺟ ﶨﯲ ﻈﺕ ﯴﺫﴵﴠﯫ ﴠ ھٵ
شﰑﴓﺚ ﴝﱎ ﭨ ﲬ ﴗ ػﭩﴠ ﻢ وﱐ ﮠ ﱙ ﴗ ۏﳅ ﱘ ﭶ﵋ﴠؗ ﲰﺚ ﯴﴗ  ﱘ ﭶ﵋ﴠؗ ﲰﺫ ﰙ ﯠﭓ ڽ ﰅ ﭗؔ
ٮﺚ ۍ ﵋ﴠؙ ﲰ ﰙ ﱁﴠﮊﺆ ﴝﴆ َ﵋ﴠؗ ﲰ ﯶﴛﳒ ﮑ ﲕﴔﰴ ﯴﴗ ﲉ ﰙ ڍ ﱵ ﴃ ﭠ ﭠ  ٙذﴠﭗ ﮆﺚ ﯴﴗ ﲉ ﰙ
ﯠﭓ ﲶ ﴗ فﰉ ﴗ ﲃ ﴗ ﭷ﵋ﴠؗ ﲰﺚ ﴝۍ ﵋ﴠؙ ﲰ ؔ ﲠﳕ ﭮﴔﰵ ﴝؠ ﲇ ﵾﴫ ﳵ ﰕ ﯵﺉﱐﴠﯫ ﴠ
ﻜﮁﱐﴠﯫﺕ ﴤﱎ ﱐخث ﵳﴠﺆ ﴝﴆ ﲞ آﲤ ﰖ ٟﲐﺚ ﴝﱎ رﴡ ى ﲰ ﱇﻱﺑ ﴤؤﰸﴠ ﭲ ﲰ ﯜ ﴝﳛ ڕﱊ ﯜ
ﴇ ﲦ ﴝﲌﱛ ٮﺚ ﴝڶ ﲱ ﴝﳥ ﴘ ﲱ ۀ ﮫﴪ ﯝﰶﺟ ﴝؠ ﲇ ﵾﴫ ﳵ ﰕ ﰙ ﭔﱐ ﴗ  ٚزﴝﯴ ؠ
ڏﲪ ّ سﺓﴠﯪﺚ آﲤ ۠ﲪ ٮ ﴆ ﰩﴔ ﳩ ۡﴁ سﲰ ﴝﱪﳔ ﱗﭮﺚ آﲪ زﰔ ﲬ ﴝٓﺚ ﴝﲲ ڭ ﴝٖ ﱎ ڮﴔﰷ ﴝﴗ ﲈﱐ
ﴂ ﰁ ﴗ ﳷﱐ ﴝﰋ ﰏﱣﲪ ﰎﰪﳣ ﳙ ﰏﱣ ﱙ ﴗ ﭘﴔ ﴠ ﭗ ﲅﴧ ػﮈ ﲬﴴ ﵹﯛﺚ ﴝﴗ ﭖ ﰓ؍ ﵎ﴥﺚ ﴝﱎ
ه ﴳ ٓﺚ ﴘ ﲱ ې ڰﴔ ڣﰼﴝﷰ ﳠﲐ سﺓﴠﯪﺚ ﰜ ﯠ ﲺﱀ

أه عٍ ػٕهرٕں کٕ ٛالق كے كی گئی ہٕ ِٔ ریٍ يورجہ ؽی٘ آَے رک اپُے آپ کٕ اَزظبه يیں هکٓیں أه اگو ِٔ هللا پو أه آفود کے كٌ پو ایًبٌ
هکٓزی ہٕں رٕ اٌ کے نیے ؽالل َہیں ہے کہ هللا َے اٌ کے هؽى يیں عٕ کچٓ (ؽًم یب ؽی٘) پیلا کیب ہے اٍے چٓپبئیں ،أه اً يلد يیں اگو اٌ
کے ّٕہو ؽبالد ثہزو ثُبَب چبہیں رٕ اٌ کٕ ؽك ہے کہ ِٔ اٌ ػٕهرٕں کٕ (اپُی ىٔعیذ) يیں ٔاپٌ نے نیں۔ أه اٌ ػٕهرٕں کٕ يؼؤف ٛویمے کے
يطبثك ٔیَے ہی ؽمٕق ؽبٕم ہیں عیَے (يوكٔں کٕ) اٌ پو ؽبٕم ہیں۔ ہبں يوكٔں کٕ اٌ پو ایک كهعہ فٕلیذ ہے أه هللا غبنت أه ؽکًذ ٔاال
ہے ،۔ٛالق (ىیبكِ ٍے ىیبكِ) كٔ ثبه ہَٕی چبہیے ،اً کے ثؼل (ّٕہو کے نیے كٔ ہی هاٍزے ہیں) یب رٕ لبػلے کے يطبثك (ثیٕی کٕ) هٔک هکٓے
(یؼُی ٛالق ٍے هعٕع کونے) یب فُٕ اٍهٕثی ٍے چٕٓڑ كے (یؼُی هعٕع کے ثغیو ػلد گيه عبَے كے) أه (اے ّٕہؤ) رًہبهے نیے ؽالل
َہیں ہے کہ رى َے اٌ (ثیٕیٕں) کٕ عٕ کچٓ كیب ہٕ ِٔ (ٛالق کے ثلنے) اٌ ٍے ٔاپٌ نٕ ،اال یہ کہ كَٕٔں کٕ اً ثبد کب اَلیْہ ہٕ کہ (َکبػ ثبلی
هہُے کی ٕٕهد يیں) هللا کی يموه کی ہٕئی ؽلٔك کٕ لبئى َہیں هکٓ ٍکیں گے ۔ چُبَچہ اگو رًہیں اً ثبد کب اَلیْہ ہٕ کہ ِٔ كَٕٔں هللا کی ؽلٔك
کٕ لبئى َہ هکٓ ٍکیں گے رٕ اٌ كَٕٔں کے نیے اً يیں کٕئی گُبِ َہیں ہے کہ ػٕهد يبنی يؼبٔٙہ كے کو ػهیؾلگی ؽبٕم کونے۔ یہ هللا کی يموه
کی ہٕئی ؽلٔك ہیں ،نہنا اٌ ٍے رغبٔى َہ کؤ۔ أه عٕ نٕگ هللا کی ؽلٔك ٍے رغبٔى کورے ہیں ِٔ ثڑے ظبنى نٕگ ہیں۔پٓو اگو ّٕہو (ریَوی) ٛالق
كیلے رٕ ِٔ (يطهمہ ػٕهد) اً کے نیے اً ٔلذ رک ؽالل َہیں ہٕگی عت رک ِٔ کَی أه ّٕہو ٍے َکبػ َہ کوے ،ہبں اگو ِٔ (كٍٔوا ّٕہو
ثٓی) اٍے ٛالق كیلے رٕ اٌ كَٕٔں پو کٕئی گُبِ َہیں کہ ِٔ ایک كٍٔوے کے پبً (َیب َکبػ کو کے) كٔثبهِ ٔاپٌ آعبئیں ،ثْوٛیکہ اَہیں یہ غبنت
گًبٌ ہٕ کہ اة ِٔ هللا کی ؽلٔك لبئى هکٓیں گے ،أه یہ ٍت هللا کی ؽلٔك ہیں عٕ ِٔ اٌ نٕگٕں کے نیے ٔاٙؼ کو هہب ہے عٕ ًٍغٓ هکٓزے ہٕں۔أه
عت رى َے ػٕهرٕں کٕ ٛالق كے كی ہٕ أه ِٔ اپُی ػلد کے لویت پہُچ عبئیں ،رٕ یب رٕ اٌ کٕ ثٓالئی کے ٍبرٓ (اپُی ىٔعیذ يیں) هٔک هکٕٓ ،یب
اَہیں ثٓالئی کے ٍبرٓ چٕٓڑ كٔ  ،أه اَہیں ٍزبَے کی فبٛو اً نیے هٔک کو َہ هکٕٓ کہ اٌ پو ظهى کوٍکٕ أه عٕ ّقٔ ایَب کوے گب ِٔ فٕك
اپُی عبٌ پو ظهى کوے گب ،أه هللا کی آیزٕں کٕ يناق يذ ثُبؤ أه هللا َے رى پو عٕ اَؼبو فويبیب ہے اٍے أه رى پو عٕ کزبة أه ؽکًذ کی ثبریں
رًہیں َٖیؾذ کوَے کے نیے َبىل کی ہیں اَہیں یبك هکٕٓ ،أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ ،أه عبٌ هکٕٓ کہ هللا ہو چیي کٕ فٕة عبَزب ہے۔أه عت رى َے
ػٕههرٕں کٕ ٛالق كے كی ہٕ أه ِٔ اپُی ػلد کٕ پہُچ عبئیں رٕ (اے يیکے ٔانٕ) اَہیں اً ثبد ٍے يُغ َہ کؤ کہ ِٔ اپُے (پہهے) ّٕہؤں ٍے
(كٔثبهِ) َکبػ کویں ،ثْوٛیکہ ِٔ ثٓالئی کے ٍبرٓ ایک كٍٔوے ٍے هاٙی ہٕگئے ہٕں۔ اٌ ثبرٕں کی َٖیؾذ رى يیں ٍے اٌ نٕگٕں کٕ کی عبهہی
ہے عٕ هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕں۔ یہی رًہبهے نیے ىیبكِ ٍزٓوا أه پبکیيِ ٛویمہ ہے ،هللا عبَزب ہے أه رى َہیں عبَزے۔أه اگو رى َے
اَہیں چَٕٓے ٍے پہهے ہی اً ؽبنذ يیں ٛالق كی ہٕ عجکہ اٌ کے نیے (َکبػ کے ٔلذ) کٕئی يہو يموه کونیب رٓب رٕ عزُب يہو رى َے يموه کیب رٓب
اً کب آكْب كیُب (ٔاعت ہے) اال یہ کہ ِٔ ػٕهریں هػبیذ کوكیں (أه آكْے يہو کب ثٓی يطبنجہ َہ کویں) یب ِٔ (ّٕہو) عٌ کے ہبرٓ يیں َکبػ کی گوِ
ہے ،هػبیذ کوے ا (أه پٕها يہو كیلے) أه اگو رى هػبیذ کؤ رٕ یہ رمٕی کے ىیبكِ لویت ہے ،أه آپٌ يیں فواؿ كنی کب ثوربؤ کوَب يذ ثٕٓنٕ۔
عٕ ػًم ثٓی رى کورے ہٕ ،هللا یمیُب اٍے كیکٓ هہب ہے۔أه يطهمہ ػٕهرٕں کٕ لبػلے کے يطبثك فبئلِ پہُچبَب يزمیٕں پو اٌ کب ؽك ہے۔ (ٍ)

هغجذ کے احکبم
ٍٕهح انجموح

لیکچش ۳

ﴝﴆ ﲻ ﳿ ﺑﺯ ﲰ ﴗ ڮ﵍ ﯽ ؍ ﴝﻩ ﰦ ﭰٶﺚ ﴛﳒ ﳙ ﰩﴔ ﱼ ﴗ ںﭽﰹ ﱘ ﯝﻐﹽ ﱼ ﰥ ﲁَ ﵞﻗ ﴤﱼ ﰥ ﱗﭯﴰ
 ،ﯔ﯁
ﴝؤ ﭵ ﰦﺉﴕﺃﮗ ﴝﺊﺚ ﴝۧﴠ ﴂ ﻚﳔ ڎپﺺﺚ ﴝﲜؾ ﳐ ڎپ ﴝﲏ ﴗ ﲅ يﻐ ﴝﶶ ﴝﲈ﵈ ﳊؕ
ﴝﭥﮒ ﯦﮎﮒ ﴝﰍﮀﮒ ﴈ ﯦ ﭱﮀﱄ ﴝﶻ ﱲ ﴀ ﴨﺆ ﴝﱎ ﭴﮒ  ﺐ ﶔﳔ ﭠ ﭵﱄ ﯼﺆ ﯴﴗ ﭤﱄ
ﯳﭥﮒﺚ ﰵﲤ ﭪ؇ﴭ ﲨۖﰎ

أه اً ّقٔ ٍے ثڑا ظبنى کٌٕ ہٕگب عٕ هللا کی يَغلٔں پو اً ثبد کی ثُلُ نگب كے کہ اٌ يیں هللا کب َبو نیب عبئے ،أه اٌ کٕ ٔیواٌ کوَے کی
کِّٕ کوے۔ ایَے نٕگٕں کٕ یہ ؽك َہیں پہُچزب کہ ِٔ اٌ (يَغلٔں) يیں كافم ہٕں يگو ڈهرے ہٕئے۔ ایَے نٕگٕں کے نیے كَیب يیں هٍٕائی ہے
أه اَہی کٕ آفود يیں ىثوكٍذ ػناة ہٕگب۔
أه ِٔ ٔلذ یبك کؤ عت ہى َے ثیذ هللا کٕ نٕگٕں کے نیے ایَی عگہ ثُبیب عٌ کی ٛوف ِٔ نٕٹ نٕٹ کو عبئیں أه عٕ ٍواپب ايٍ ہٕ۔ أه رى يمبو
اثواہیى کٕ ًَبى پڑُْے کی عگہ ثُب نٕ۔ أه ہى َے اثواہیى أه اًٍبػیم کٕ یہ ربکیل کی کہ  :رى كَٕٔں يیوے گٓو کٕ اٌ نٕگٕں کے نیے پبک کؤ عٕ
(یہبں) ٕٛاف کویں أه اػزکبف يیں ثیٹٓیں أه هکٕع أه ٍغلِ ثغب الئیں۔
أه رى اٌ نٕگٕں کٕ عہبں پبؤ لزم کؤ ،أه اَہیں اً عگہ ٍے َکبل ثبہو کؤ عہبں ٍے اَہٕں َے رًہیں َکبال رٓب ،أه فزُہ لزم ٍے ىیبكِ ٍُگیٍ
ثوائی ہے ،أه رى اٌ ٍے يَغل ؽواو کے پبً اً ٔلذ رک نڑائی َہ کؤ عت رک ِٔ فٕك اً يیں رى ٍے نڑائی ّؤع َہ کویں ،ہبں اگو ِٔ رى
ٍے اً يیں نڑائی ّؤع کوكیں رٕ رى اٌ کٕ لزم کوٍکزے ہٕ ،ایَے کبفؤں کی ٍيا یہی ہے ،

ٍٕهح األػواف

د ؗﳕ ﭩﴠ دؕ  ﰽ ﶽ ﴤﱁ ﴝﮤۗ ﴝﱎ ڙﰢﺆ ٳ ﱎ  ٚﵸﴋﭮﺟ

اے آكو کے ثیٹٕ أه ثیٹیٕ ! عت کجٓی يَغل يیں آؤ رٕ اپُی فًُّٕبئی کب ٍبيبٌ (یؼُی نجبً عَى پو) نے کو آؤ ،أه کٓبؤ أه پیٕ ،أه فٕٚل فوچی
يذ کؤ۔ یبك هکٕٓ کہ هللا فٕٚل فوچ نٕگٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔

ٍٕهح انغٍ

ﴤﴘ ﻒ ﲳ ﰙ ڇﯩ ﳻ ﲰ ﰀﭡﺫ

أه یہ کہ ٍ :غلے رٕ رًبو رو هللا ہی کب ؽك ہیں۔ اً نیے هللا کے ٍبرٓ کَی أه کی ػجبكد يذ کؤ۔

عفش کے احکبم

لیکچش ۴

ٍٕهح انَُبء
ﴝﴛ ﲱ ﴝﱎ ۢﱇ ٮ ﮠ ﴤسﳊﲃە ﰑؿ ﴤﮜﴥ ﲟۥ ﴝﵸ ﴛﵺ ﴝﶎإ ؟ﴥ ﲟۥ ﴝﶎإ ﵟ ﴝﳛﮰ
سﵞ ﴝ﮹ ﲌﺫ ﴝﳙ ﻠ ۔ﮞﺚ ﴘ ﲱ ﱎ  ٚﴆ ﰩﴔ ﱓ ﭹاﭳﺫ
أه هللا کی ػجبكد کؤ ،أه اً کے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہواؤ ،أه ٔانلیٍ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤَ ،یي هّزہ كاهٔں ،یزیًٕں ،يَکیُٕں،
لویت ٔانے پڑٍٔی ،كٔه ٔانے پڑٍٔیٍ ،برٓ ثیٹٓے (یب ٍبرٓ کٓڑے) ہٕئے ّقٔ أه هاِ گیو کے ٍبرٓ أه اپُے غالو ثبَلیٕں کے ٍبرٓ ثٓی (اچٓب
ثوربؤ هکٕٓ) ثیْک هللا کَی ارواَے ٔانے ّیقی ثبى کٕ پَُل َہیں کورب۔

ﴝؠ ﲣڬ ﰥ ﱕجﮬ ﴮ ﯜ ﯠﭔ ﴗ ﭟﴠ ﴀ ﵀ﴰﺣ ﴗ  ﴗ ۩ ﲅۖ ﰼﴠﺚ ﴘ ﲨۖ ﰩ ﲬ ﻳ ﺴ﮴

أه عت رى ىيیٍ يیں ٍفو کؤ أه رًہیں اً ثبد کب فٕف ہٕ کہ کبفو نٕگ رًہیں پویْبٌ کویں گے ،رٕ رى پو اً ثبد يیں کٕئی گُبِ َہیں ہے کہ رى
ًَبى يیں لٖو کونٕ۔ یمیُب کبفو نٕگ رًہبهے کٓهے كًٍّ ہیں۔

ٍٕهح انيفوف

ﴝﲅﴧ ﭼ ﱕزﴝ ۰ﰈ ﴝﭴ ﲬ ﴇ � ﴝﱕڥﳔ ﳙڐﯩﴔﭛﺫ ﳜ ﯡ ﲷإﮈ ۏ ڬﰸﴠ ﭲ اۂ ؠ ﺾٕ ﯗ ﴝڵﳈ ﱞ ﲅﴧ
ﱩ ﱜ ﮎ ﴝﳙ ﱆ ﱵ ﶦ٘ﭜﺫ ﴝـ ﳏ اؖ ﴽﴔﭝ

أه عٌ َے ہو ٛوػ کے عٕڑے پیلا کیے أه رًہبهی ِٔ کْزیبں أه چٕپبئے ثُبئے عٍ پو رى ٍٕاهی کورے ہٕ۔ ربکہ رى اٌ کی پْذ پو چڑْٕ ،پٓو
عت اٌ پو چڑْ کو ثیٹٓ عبؤ رٕ اپُے پؤهكگبه کی َؼًذ کٕ یبك کؤ ،أه یہ کہٕ کہ  :پبک ہے ِٔ ماد عٌ َے اً ٍٕاهی کٕ ہًبهے ثٌ يیں كے
كیبٔ ،هَہ ہى يیں ٍے یہ ٛبلذ َہیں رٓی کہ اً کٕ لبثٕ يیں الٍکزے۔ أه ثیْک ہى اپُے پؤهكگبه کی ٛوف نٕٹ کو عبَے ٔانے ہیں۔

Teaching Stratgy
1. LGIS MS Power Point Presentations
2. Lectures to be present on RMU Website in advance for students convenience

Assessment Stratgy
1.
2.
3.
4.

There will be 05 SEQs with 02 compunents each question for each year
Total marks 50
Examination will be for 01 hour duration
Ayat will be in Arabic and answers will be in urdu

