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 پیش  لفظ

ز  ز دمحم وٰالہ واصحابہ اجمعی  وۃ والسالم عیٰل خاتم النبیی 
ٰ
ز والصل  وعیٰل کل من تبعھم باحسان ایٰل یوم الدین اما بعدالحمد ہلل رب الٰعلمی 

 کا دستوِر حیات ہے ،دنیا می  کامیابیوں یک طرف رہنمائ  کرنز وایل کتاب اور ٓاخرت می  ذریعہء نجات           
ی

قرٓاِن حکیم مسلمان یک زندیک
ز ئز  ۔ہللا رب الٰعلمی  ۔یہ ہللا تعایٰل کا پیغام ہے جو اس ےک بندوں  ےک نام ہے وۃ والسالم  ےک ذریےع ہے

ٰ
یل علیہ الصل ز یعتز جبیر روح االمی 

ز  تمام عالم تک ہللا تعایٰل  ےک احکام یک تبلیغ کریں۔تالوِت ٓایات اور تعلیِم  ملسو هيلع هللا ىلص ےک مبارک دل پر اےس نازل فرمایا تاکہ ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص رحمة اللٰعلمی 
 ےک تیئیس ملسو هيلع هللا ىلصکا فرِض منصتر قرار دیا گیا۔اس مقصد یک خاطر ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کتاب و حکمت  کو ٓاپ 

ی
سال مسلسل ۳۲ئز اپتز نبوی زندیک

ِت طیبہ کا مطالعہ کرنز واال  کبیھ ٓاپ ۔سی  کو انفرادی  طور پر ایک ٓادیم کو قرٓاِن کریم یک ٓایات سنائی ہون  دیکھتا ہے ملسو هيلع هللا ىلص محنت فرمائ 
۔کبیھ  نماز م ی  اس ذوق و شوق ےس قرٓاِن حکیم یک اور کبیھ مجمعوں ےک سامئز عزم و حوصےل ےک ساتھ دعوِت قرٓا ن دینی ہون  پاتا ہے

یت یافتہ صحائر ےس قرٓان پسھئز  بمبارک سوج جائی ہی   اور کبیھ اپنز یہ تر  تالوت کرنی ہون  دیکھتا ہے کہ طویل قیام یک وجہ ےس پاؤں
۔اور یہ کیو ں نہ ہوتا کہ قرٓان حکیم ہللا تعایٰل کا کالم  ہے اور اس کالم کو باقی تمام کالموں  یک فرمائش کرےک ٓابدیدہ ہونی ہون  دیکھتا ہے

 پر اییس یہ فضیلت ہے جییس خود ہللا تعایٰل کو تمام مخلوق پر۔

۔ایک وقت تھا جب        دوشی طرف ہم یہ دیکھنی یہ کہ ٓاج امت کا ایک بسا طبقہ  اتتز عظیم نعمت یک صحیح قدر دائز ےس محروم ہے
 کا محور قرٓان ِحکیم تھا۔رو 

ی
 بش کرنی ہون  مسلمان یک زندیک

ی
زانہ یک تالوت ےک عالوہ قرٓاِن کریم کو سمجھ کر اس ےک مطابق اپتز زندیک

 کا ایک حصہ رصف ہوتا تھا۔ٓاج  بیھ اگرچہ ایےس مبارک افراد موجود ہی  لیکن  کم 
ی

ہی  اورقرٓائز  تعلیم کو عام کرنز می  مسلما ن یک زندیک
حکیم ےک پیغام کو پورے طور پر نہی  سمجھنی ،نہ یہ انہوں ئز اپنز شب وروز کا کوئ  اور ایک کثی  تعداد ان لوگوں یک ہے جو قرٓاِن 

،اس  ےک  ( می  زیِرتعلیم ہے ز ۔خاص طور پر وہ نوجوان اور باصالحیت طبقہ جو جامعات)یونیورسٹی  حصہ اس ےک لئ  مختص کیا ہے
ایس  ہکا موقع نہی  دے پاتا۔حاالنکہ ہم دیکھنی ہی  کنزدیک اپتز  نصائر کتب کا بوجھ اس قدر ہے جو اےس دوشی طرف توجہ کرنز  

۔اس صورتحال کا نتیجہ ہے   پسھائ  ےک ساتھ ہم دوشے بہت ےس ایےس کام کرلینی یہ جو ہمارے زدیک کیس درجہ می  بیھ اہم ہونی ہی 
ٰ فتز رگریا ں حاصل کرنز ےک باوجود بسا اوقات بنیادی دیتز معلومات ےس بیھ نا ٓاشنائ   ٰ

،درحقیقت   شاعِر اسالم عالمہ  کہ اعیل ہوئی ہے
 دمحم اقبال رحمہ ہللا ئز ایس یک  طرف توجہ دالئ  تیھ: 

بھالیا ہوتا  درِس قرٓاں نہ اگر تم ئز

 یہ زمانہ نہ زمائز ئز دکھایا ہوتا

 چاٹ لی  تم ئز کتب فلسفہ و منطق یک

 کاش بھوےل ےسبیھ ہاتھ قرٓاں کو لگایا ہوتا

ورت کو بجا طور پر محسوس کرنی ہون  گورنر پنجاب جناب چوہدری دمحم شور صاحب  ئز اپنز قرٓاِ ئز تعلی            مات یک اہمیت و رصز
خصویص حکم ناےم ےک ذریےع صوبہ پنجاب یک تمام جامعات می  قرٓان ِحکیم ےک ترجمہ یک تعلیم کو الزم قرار دیا۔ بالشبہ یہ ایک مبارک 

۔ اس حکم ناےم یک روشتز می  راولپنری میریکل پونیورستی   قدم ہے  جس ےک مثبت اثرات  ملک و ملت
ی

ےک مستقبل پر اثر انداز ہوں ےک
ےک متحرک وائس چانسلر پروفیش راکیی دمحم عمر صاحب  ئز پانچ افراد پر مشتمل کمیتی تشکیل دی جن می  مستند علمائ  کرام کو 

حکیم یک اس خدمت کو اپتز سعادت سمجھ کر باہیم  ئز قرٓاِن  ر صاحب یک خصویص توجہ پر کمیتی لبیھ شامل کیا گیا۔وائس چانس
پانچ مشاورت ےس کام کا ٓاغاز کیا اور ہدایات ےک مطابق   پانچ عنوانات ےک تحت ٓایاِت قرٓانیہ  کو  مختلف مقامات ےس باحوالہ یکجا کیا۔یہ 

 :  عنوانات مندرجہ ذیل ہی 

ت( اخالقیات،  معامالت،  عبادات،   ایمانیات،  احکام)معاشر

ابتدا می  ایک باب قرٓاِن مجید ےک تعارف ،فضائل اور تاری    خ ےک متعلق رکھا گیا ہے  جب کہ دوشا باب میریکل سائنس           
۔  پسھئز والوں یک دلچستی ےک پیِش نظر  قرٓاِن حکیم یک طب ےس متعلق بعض ٓایات  کا موجودہ سائنیس تناظر می   مطالےع ےس متعلق ہے

ےک ساتھ  یم حک لسےل می  طلباء یک استعداد اور   نصائر مشغولیات کو پیِش نظر رکھنی ہون  ایسا نصاب ترتیب دیا گیا ہے  جو قرٓاِن اس س
۔اس کام ےک لئ  کمیتی یک وقتا فوقتا میننگ کرےک کام کا جائزہ لیا ئز تعلق می  اضافز کا باعث ہو اور پسھ واےل اےس شوق ےس بیھ پس  سکی 

۔ ٓاخر ہللا تعایٰل ےک فضل وکرم ےس ایک ایسا نصاب تیار ہوا ہے جو انشاءہللا تعایٰل  نہ رصف راولپری میریکل یونیورستی ےک عزیز جاتا رہا 
ورت کو ایک حد تک پورا کر می  معاون ثابت ہوگا  بلکہ دیگر تعلییم ادارے بیھ اس ےس فائدہ اٹھا سکئی  نز طلباو طالبات یک اس رصز



۔کمپوزنگ اور ت (   یک مخلصانہ کاوشوں  کا خصویص دخل ہے ۔نصاب یک اس ہی  رتیب  می   جناب  انعام الحق صاحب )شعبہ پتھالوجر
تو  ضیح تیاری می  اگرچہ طلبا و طالبات کو کیس ایک ترجمہ کا پابند نہی   بنایا گیا ۔البتہ سہولت ےک لئ   ہم ئز ٓایات کاترجمہ  کرنی ہون 

۔اس ےک عالوہ عزیز طلباء القرٓان    یعتز ٓاسان ترجمہء  مندرجہ و طالبات قرٓان از موالنا مفتی دمحم تقی عثمائز صاحب کا انتخاب کیا ہے
 :  ذیل قرٓائز تراجم ےس بیھ استفادہ کرسکئی ہی 

عثمائز ع ال۔موض ِ  1فرقان ترجمہ   از شیخ الہند موالنا محمود حسن مع تفسی 

 2۔ترجمہءقرٓان از موالنا فتح دمحم جالندھری

 3اء القرٓان از پی  دمحم کرم شاہ االزہری۔ضی

 4۔معائز القرٓان از موالنا دمحم جونا گسیھ

 5۔تفہیم القرٓان از موالنا سید ابو االعیٰل مودودی

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 

 

۔اس کام می  کوشش   ی لغزشوں ےس پاک نہی  ہوتا۔بالخصوص قرٓائز خدمت ےک بارے می  حرِف ٓاخر کہنا ناممکن ہے کوئ  بیھ کام بشر
دور کر دیا یک گت  ہے کہ احتیاط اور ادب کو ملحوِظ خاطر رکھا جائ  تاہم پھر بیھ اگر نشاندیہ یک گت  تو شکرنے ےک ساتھ غلیط کو 

،ان ےک لئ  اجِرعظیم اور نجات کا   جائ  گا۔ہللا تعایٰل پسھئز والوں ےک لئ  نافع بنائ  اور جو کیس بیھ حواےل ےس اس خدمت کا ذریعہ بنز
ز  ۔ٓامی   ذریعہ بنائ 

   کمیتی بران  نصاب قرٓائز تعلیم

) ز کمیتی )چیی  می   پروفیش راکیی  نعیم اخیی

ازی   (ممیر )موالنا مفتی نعیم شاہ شی 

 (ممیر موالنا عبدالواحد عبایس )

 (ممیر راکیی مفتی فہد انوار)

)  اسسننٹ پروفیش راکیی عبید الرحٰمن)کنوییز

 

  



 قرآِن کریم
ورت(  )تعارف،فضائل،تاری    خ اور ترجمہ ك ضی

 

یعت کا ماخذ ، دین یک اساس اور  انسانوں  کریم قرآن ۔اس مبارک  ےک لئ  آخری ہدایت ، مکمل ضابطہ ءحیات، اسالیم شر شچشمہ ہے
۔  ز فریضہ ہے ۔ قرآن مجید ہماری فالح اور ُاخروی نجات کا ضامن ہے کتاب کا پسھنا ، سیکھنا ، سمجھنا ، عمل کرنا ہر مسلمان کا اولی 

ز  ہر دور قرآن پاک “تم می  ےس بہیی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوشوں کو سکھائ  ”کا ارشاد پاک ہے ملسو هيلع هللا ىلص جیسا کہ حضور خاتم النبیی 
می  قابل عمل ہے اور ہر دور ےک انسانوں ےک لئ  دستور حیات ہے ۔جس طر ح یہ پاک کالم نزول ےک زمانہ می  نافذ العمل تھا ایس طرح 

  آج بیھ ہے ۔ زمائز می  چاہے کتتز جدت آجائ  یہ کتاب ِہدایت ہر جدید ےس بیھ جدید ہے ۔

ز ےک جائز ےس چیل گئی  جبکہ قرآن کریم فرقاِن ۔ لبہت ساری آسمائز کتابی  اور صحائف نازل ہون   حمید  یکن وہ تمام کتابی  انبیاؑء سابقی 
۔ سابقہ آسمائز کتابوں ا توں نہ رصف موجود بلکہ قیامت یک صبح تک نافذ العمل رہے گ ا ےک جائز ےک بعد بیھ جوں کملسو هيلع هللا ىلص نتر آخر الزماں 

ن قرآن کریم ےک نزول ےک وقت یہ حق سبحانہ و تقدس ئز اسگ می  ےس کوئ  کتاب آج اپتز اصیل شکل می  موجود نہی  ہے لیک
حفاظت کا ذمہ خود لیا ۔ لٰہذا قرآن مجید تحریف و ترمیم اور تبدییل ےس محفوظ ہے ۔ ییہ وجہ ہے کہ آج جو قرآِن کریم ہمارے پاس 

: یقینا یہ قرآن رب ارشاِد با می   ۱۹۲تا  ۱۹۲سورة الشعرا یک آیات یسا کہ موجود ہے یہ لفظ بہ لفظ ویہ ہے ج ری تعایٰل کا مفہوم ہے
ز کا نازل کردہ ہے اےس امانت دار  ۔ آپ      العالمی  ز ےل کر آئ  ہی  ائیل امی  دار کرنز والوں ملسو هيلع هللا ىلص ) روح( جیر ےک قلب پر تاکہ ہو جائی  آپ خیر

۔  می  ےس۔ )اترا ہے یہ (صاف واضح عرئر زبان می 

 

 قرآن فضائِل 
ین شخص وہ ہے جس ئز قرآن سیکھا اور دوشوں کو سکھایا)صحیح ملسو هيلع هللا ىلص سیدناعثمان ؓ نتر اکرم کا ارشاد نقل کرنی ہی  کہ تم می  ےس بہیی

ت ابو امامہ باہیل ؓ راوی ہی  کہ نتر اکرم (۵۱۲۱بخاری،حدیث  ئز فرمایا کہ قرآن پسھا کرو اس لئ  کہ وہ قیامت ےک دن اپنز پسھئز ملسو هيلع هللا ىلص حضز
 )۸۲۴فارش کرے گا)صحیح مسلم ،حدیث واےل ےک لئ  س

 

 مقصِد قرآن 
اس  کریم کا مقصد و موضوع کائنات ےک سائنیس اور طبییع حقائق بیان کرنا  انسانوں ےک لئ  ھدایت کا سامان مہیا کرنا( قرآِن :(ُھًدی لِلنَّ

۔ البتہ قرآِن  ز و آسمان می  پھییل ہوئ  اشیاءمی   اور  تکریم کائنا  نہی  ہے بلکہ انسان یک ہدایت اور رہنمائ  اس کا اصل موضوع ہے زمی 
۔ یک  غور و فکر   دعوت دیتا ہے اور پھر اس ےک ذریےع ہللا تعایٰل یک عظمت دل می  پیدا کرنز یک ترغیب دیتا ہے

  

ی   قرآِن   کریم ےک بنیادی مضامی 
، قصص )تاریخز واقعات(، معامالت و احکامات، ت و اخالقیات ، عبادات توحید، رسالت ، آخرت اور اسےک عالوہ مثالی   معاشر

 

  :قرآِن کریم ےک حقوق
 )ایمان بالقرآن )قرآ ن کو دل ےس ہللا تعایٰل کا کالم ماننا ۔۲ 

  تالوت قرآن  ۔۱

 )تعلیم قرآن )قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ۔۳

 )کرنا  عمل بالقرآن )اس یک تعلیمات پر عمل  ۔۸

 )اشاعت قرآن )قرآن کو پھیالنا ۔۱

 

 چیلنجچار کریم ےک  قرآِن 
  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 کو لیکن عرب ہونز ےک باوجود اس جییس ایک آیت بیھ نہ ال سےک ۔ کتاب ہللا ےس مراد ہللا یک کتاب یعتز قرآن کریم ہے ۔ اسمی  ہر چی 
وری اور مفید ہے ۔ ایس طرح حالل اور حرام یک بیان کیا گیا ہے ۔ ہر چ یں جن کا علم رصز ز کا مطلب مایصز ، حال ، مستقبل یک وہ خیر ی 

تفصیالت ، اور وہ باتی  جن یک دین و دنیااور معاش و معاد ےک معامالت می  انسان محتاج ہی  ۔ طب )میریکل سائنس( فلکیات، 
و نباتات، الغرض سب کچھ قرآن می  بیان فرمایا گیا ہے ۔ یاد رہے قرآن می   ارضیات ، بّرو بحر، شجر و حجر جن و انس جمادات

سائنس ہے لیکن قرآن سائنس یک کتاب نہی  ہے اس کا موضوع انسان ہے ۔ انسانیت یک ہدایت اور رہنمائ  ہے اور انسان کو مالک کائنات 
 ےس جوسنا۔

 

 تدوین قرآن



جمع اور تدوین )اکٹھا کرنز (یک دو قسمی  ہی  ایک جمع قز الصدور)یعتز سینوں می  قرآن و احادیث ےس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ےک 
 )بطور حفظ محفوظ کرنا( اور دوشی قسم جمع قز السطور)یعتز لکھ کر محفوظ کرنا

ائیل ئز آپ   "ےک دل پر تاکہ آپ ررانز والوں می  شامل ہو جائی  ۔ملسو هيلع هللا ىلص سورة شعرا می  ہے کہ "اتارا ہے اس کو جیر

 "یک زبان ےس پسھوانا۔ملسو هيلع هللا ىلص ےک دل می  جمع اور محفوظ کرنا اور آپ ملسو هيلع هللا ىلص قیامہ می  ہے کہ "بیشک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ سورة 

یف یک ہر رات کو نتر پاک  ز ؑ رمضان شر ائیل امی  کو قرآن کا ملسو هيلع هللا ىلص ےس ملئز حارصز ہونی تھے اور آپ ملسو هيلع هللا ىلص اور بخاری یک حدیث ےک مطابق جیر
ائیل ےس آپ دور کرانی تھے ۔اس وعدہ الیہ  ۔ ابتدائ  دور می  قرآن کریم یک ملسو هيلع هللا ىلص اور آمد جیر گویا سب ےس پہےل قرآن کریم ےک حافظ بن گئ 

حفاظت کا قابل اعتماد ذریعہ دلوں می  محفوظ کرنا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اگرچہ مصاحف یک سطور می  بیھ لکھا ہوا 
محفوظ لکھے ہون  قرآن کو نہ پائز ےس دھویا جا سکتا ہے اور نہ  ہی  جن می   محفوظ ہے لیکن اسےک اصل گنجینز حفاظ و قراءےک سینز 

۔ چنانچہ کثی  تعداد می  صحابہ کراؓم بیھ حافظ بن گئ   آگ ےس جالیا جا سکتا ہے اور نہ یہ دنیا یک کوئ  طاقت سینوں ےس مٹا سکتی ہے
 تھے۔

 

 می  ملسو هيلع هللا ىلص تدوین قرآن عہد نبوی 
 ئز قرآن ےاد کرانز ےک ساتھ ساتھ اےس لکھوانز کا بیھ خصویص اہتمام فرمایا تھا، اور کاتباِن ملسو هيلع هللا ىلص کریم   قلم یک اس اہمیت یک بنا پر رسول

 وج اس عظیم خدمت پر مامور تھے۔

 

 تدوین قرآن عہِد صدیقی می  

ہ ایک مصحف می  می  اگرچہ پورا قرآن کریم متفرق اشیاءپر لکھا جا چکا تھا اور لکھا ہوا محفوظ بیھ تھا مگر ایک جگملسو هيلع هللا ىلص عہد نبوی 
ےک وصال پر وج کا سلسلہ بند ہو گیا اور دین اسالم ملسو هيلع هللا ىلص مرتب نہی  ہوا تھا، یعتز باقاعدہ کتائر شکل نہی  دہ گت  تیھ۔مگر جب نتر پاک 

ت عمر فاروق ؓ کو الہام فرمایا کہ قرآن ےک حفاظ ہمیشہ زندہ نہی  رہی    اسلئ   اور قرآن کریم یک تکمیل ہو گت  تو ہللا تعایٰل ئز حضز
ی

ےک
ت زید بن  ت ابو بکر ؓ ئز حضز ت ابو بکر ؓ کو مشورہ دیا اور حضز ۔ انہوں ئز خلیفہ رسول حضز قرآن کہ ایک مصحف می  مرتب کیا جائ 

 ثابت ؓ ےک ذریعہ قرآن کریم کو مرتب کروا کر کتائر شکل دیکر محفوظ کردیا۔

 اب ایک شکاری نسخہ تیار ہو گیا۔

۔ یہ جمع کردہ صحیفہ حضز ت ابو بکر ؓ ےک پاس محفوظ تھا ان یک عہد صدیقی می  جمع قرآن یک  تفصیل صحیح بخاری می  موجود ہے
ت حضصہ ؓ بنت عمر ےک پاس رکھ دیا تھا۔  ز حضز ت عمر ؓ یک تحویل می  تھا اور ان یک شہادت ےک بعد ام المو ئمنی  وفات ےک بعد حضز

  ))بخاری

ذاب ےک خالف لسی گت  تیھ اس می  اگرچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئ  تیھ حدیث پاک ےک مطابق جنگ یمامہ جو کہ مسیلمہ ک
حفاظ و قراءشامل تھے۔ مگر ابن کثی  ؒ 07لیکن سینکسوں یک تعداد می  صحابہ اکراؓم شہید ہون  تھے۔ مشہور قول ےک مطابق شہداءمی  

۔077ےک قریب حفاظ شہید ہون  تھے، 077ئز لکھا ہے کہ اس می   ت ابو بکر ؓ جمع قرآن اور کتابت پر کا بیھ ذکر ہے ابتدا می  حضز
ت عمر ےک مشورہ پر رضامند ہو گئ  تھے۔  آمادہ نہ تھے لیکن حفاظ یک کثی  تعداد می  شہادت یک بنا پر حضز

 

 تدوین قرآن کریم عہد عثمابی می  
دیا گیا تھا۔ یہ نسخہ بہت ےس صحیفوں پر    می  جنگ یمامہ ےک بعد تیار ہوا تھا، اور نسخہ کو دارالخالفہ می  رکھ21مصحف صدیقی 

مشتمل تھا اور اسگ علت اور وجہ حفاظ یک شہادت اور کثی  تعداد می  دنیا ےس اٹھ جانا تھا۔ مگر جمع عثمائز کا سبب اختالفات و 
اق کا خطرہ تھا جس ےک سد باب ےکلئ  عہد صدیقی ےک صحائف کو ایک مصحف می  جمع کر دیا گیا تھا سورتوں کو بیھ ترتیب دی    اخیی

ت عثمان ئز منگوان  اور قریش ےک عرئر لہجر ےک مطابق ایک نسخہ  ت حضصؓہ ےس تمام جمع شدہ صحائف جو یکجا تھے حضز گت  حضز
 تیار کر دیاگیا۔

ت عثمان غتز ؓ ےک دور می  اسالیم سلطنت بہت وسیع ہو چگ تیھ ،بہت ےس غی  عرب قبائل اور دوشی قومی  اسالم م ی  چونکہ حضز
داخل ہو چگ تھی  ، اسالم ایران ، خراسان، روم و شام ےک دور دراز ےک عالقوں تک پھیل چکا تھا۔نئ  نئ  لوگ اسالم می  داخل ہو رہے 
ت عثمان غتز ؓ ئز کبائر صحابہ ؓ ےک مشورہ ےس فیصےل ےک مطابق قرآِن کریم کو رصف لغت ِ قریش)عرئر کا وہ لہجہ جو  تھے، چنانچہ حضز

۔سیدنا عثمان ریصز قریش می   بوال جاتا تھا( ےک مطابق مرتب کروایا اور اس ےک متعدد نسجز تیار کروان  اور عالقائ  مراکز می  رکھوا دئئ 
ت  جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں ئز امت کو مکہ مکرمہ می   ایس وجہ ےسہللا عنہ  ےک قبیلہ یک بویل پر جمع کردیا۔یہ ملسو هيلع هللا ىلص رائج آنحضز

ت عثمان ؓ ک ۔حضز  ا امت مسلمہ پر بہت بسا احسان ہے

 

  



 قرٓاِن کریم ك طب ےس متعلق ٓایات کا عرصی تناظر می  مطالعہ

 

 ڈاکبر حافظ فہد انوار
 فاضل جامعہ دارالعلوم کراچ  

 متخصص فی االفتاء جامعہ دمحمیہ اسالم آباد 
 ب  ایچ ڈی علوم اسالمیہ )عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹر اسالم ٓاباد(

( ایم بی   بی ایس ،یس ایچ ب  ای )راولپنری میریکل یویورسٹر
 استاد شعبہ فزیالوچی وترجمہء قرٓا ن راولپنری میریکل یویورسٹر 

 

 ۲۸ءیل:ٓ  بنی اسرا}َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفآٌء ورحمة للمؤمنين{
 امان ہے اور ہم وہ قرٓان نازل کر رہے ہی  جو جو مومنوں کیلن  شفا اور رحمت  کا س

ت   قایصز ثناءہللا پائز پتی رحمہ ہللا لکھنی ہی  کہ قرٓان کریم  کفر اورجہالت یک بیماریوں کیلن  شفا  دلو  ں  اس ٓایت یک تفسی  می  حضز
۔یہ بیھ کہا گیا ہے کہ ٓایت می  من   تبعیض  کیلن  جالء،قلتر اور نفسائز میل کچیل کو مٹائز واالاور  بری خصلتوں کو دور کرنز واال ہے

۔اور قرٓاِن کریم ےک بعض حےص ےس مراد وہ حصہ ہے جو بیمار کو  کیلن  ہے )تو پھرعرئر گرائمر ےک قواعد ےس( شفا ظاھری بیماریوں  ےس ہے
ےک اس ارشاد گرایم کا مطلب ہو گا  کہ تم پر دو تندرستی دینز وایل ملسو هيلع هللا ىلص تندرست کر دیتا ہے جیےس سورہءفاتحہ اور اس یک مثل۔یہ یہ ٓاپ 

ز  ِ مظہری،صفحہ چی   ،رشدیہ(۴جلد۵۸۴یں الزم ہی   :شہد اورقرٓان)تفسی 
 قرٓا نِ کریم می  شہد ك افادیت کا بیان: 

 ڍٻ۱ ىخ ځث ِـء جحا مج ىئۆئؐ حمليج ىك  ۏ  گذيعؔٿىجىش  حمقيضيح  ٙ؊مم مخمخش يح ٺيط  محشهل اڽ  ًـيخىج ۔۱
 (68,69انُؾم:(گيخيعڝحتمن ۮ مت ينآيس حط ڳث أرض هی  چحل ص، يت

ے رب ئز شہد یک  ۔پھر ہر اور تی  مکیھ کو حکم دیا کہ پہاسوں می  اور درختوں می  اور ان چھتوں می  گھر بنائ  جو اس ےک لئ  بنائی ہی 
ز نکلتی ہے جس ےک رنگ مختلف ہی  اس  قسم ےک میوں ےس کھا پھر اپنز رب یک تجویز کردہ آسان راہوں پر چل، ان ےک پیٹ ےس پینز یک چی 

، ئر شک اس  ۔می  لوگوں ےک لئ  شفا ہے  می  ان لوگوں ےک لئ  نشائز ہے جو سوچنی ہی 

 

  : ز ئز یہ بحث فرمائ  ہے کہ ٓایا شہد می  ہر بیماری ےس شفا ہے یا مخصوص امراض کیلن   یہاں  مفشین اور محدثی 

ات ےک نزدیک شفا کا ہونا  عام نہی  ہے بلکہ  بعض امراض کیلن  باعِث شفاہے  چنانچہ بعض امراض  می  شہد کا  استعمال ۔بعض حضز
۔ ۔ایس وجہ ےس بعض لوگوں کیلن  شہد شفا ہے اور بعض کیلن   نہی   نقصان دہ ہو سکتا ہے

۔دوشا قول یہ ہے کہ  ٓایت ےک الفاظ عام ہی  اور واقعتا شہد اصال تمام امراض کیلن  باعِث شفا ہے تاہم کیس  عارض یک وجہ ےس اگر 
)کشف (۴۵۵ص  ۵الباری  جلد شہد نقصا ن دہ ثابت ہو تو  اس کا اعتبار نہی   بحوالہ فتح الباری،عمدۃ القاری و روح المعائز

ت  جسمائز  امراض کیلن  شہد تجویز فرمایا۔ان ےس معلوم ہوتا ہے کہ ملسو هيلع هللا ىلصکتِب احادیث می  اییس    احادیث ملتی ہی  جن می  ٓانحضز ئز
یےع اس ےس استفادہ کرنز یک طرف متوجہ کیا ےک ذر ملسو هيلع هللا ىلصہللا تعایٰل ئز شہد کو عجیب و غریب صفات ےس نوازا ہے اور معلِم انسانیت

 : ۔مندرجہ ذیل احادیث مالحظہ فرمائی   ہے

َ الْب َلاءِ ﴿ عن ائر ھریرة قال:قال رسول ہللا صیل ہللا علیہ وسلم :   ٌ ِمن ْ ِْ ِ
ْ یُِْصب ْہ ََع َ ٍ َل ھْر  َّ َشَ دََواٍت کُ َ اَث غن ْ لَعَِق الْعََسَل َثَ ز ابن ماجہ بسند  ․﴾َمن )سیز

: ، ۸/۲۱۸ضعیف،  وت(۳۸۱۲حدیث نمیر  ، دارالجیل، بی 

ِت ابو ہریرہ ےس روایت ہے کہ رسول ہللا ا  ز دن تک صبح می  شہد چائی ملسو هيلع هللا ىلصترجمہ:حضز ئز ارشاد فرمایا:جو شخص ہر مہینز تی 
۔

ی
 ،تو اس کو کوئ  بسی مصیبت نہی  پہنجے یک

ِ:العََسِل َوا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:عن عبدہللا قال: قال رسول ہللا -۱ ن ْ ْ َ
 

ز ابن ماجہ، ﴾۔لْقُر ْآنِ عَلَبُْْکمْ ب الَشِّفاائ : ۸/۲۱۸)سیز وت(۳۸۱۱،حدیث نمیر  ،دارالجیل،بی 
ت عبد ہللا نتر کریم ا وں کو الزم پکس لو ملسو هيلع هللا ىلصترجمہ:حضز ز  ۔قرآن۔۱: شہداور ۲کا فرمان نقل فر مائی ہی  :دو باعِث شفاء چی 

ئز دونوں کو جمع کیا گیا یک یہ حدیث ِمبارک بسی جامعیت یک حامل ہے۔اس می  طِب جسمائز اور طِب روحاملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اکرم ا
ہ کیلن  قرٓاِن حکیم کو تجویز فرمایا گیا   ۔ہے۔جسمائز امراض کیلن  شہد کو تجویز فرمایا گیا ،جبکہ روح یک بیماریوں حسد،کینہ،نفاق وغی 



 ہ، َعَساًل، ثُمَّ اٴتَاهالثَّانِْيَة، فَ َقاَل: ِاْسق ہَعَسالً، ثُمَّ اٴتَا هفَ َقاَل: ِاْسق نهفقال: اٴِخْی َیْشَتِکی بَطْ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ رَُجاًل َأ َتی النَِّبیَّ   عن ابی سعيد  -
)صحیح فَ َبرِاٴ  ہَعَساًل﴾، َفَسَقاه ، فَ َقاَل: َقْد فَ َعْلُت فَ َقاَل: ﴿َصَدَق اهلُل وََکَذَب َبْطُن اٴِخْيَک، ِاْسقہَعَساًل، ثُمَّ اٴتَا اسقهالثَّالِثََة، فَ َقاَل: 
 اب: الطّب، باب: الدواء بالعسل(البخاری، کت

:ایک آدیم شکاِر دو عالم  ِت ابو سعید فرمائی ہی  ا بھائ  پیٹ ےک مرض ملسو هيلع هللا ىلصترجمہ:حضز یک خدمِت اقدس می  حارصز ہوا اور کہا :می 
ایس طرح تیشی  می  مبتال ہو گیا ہے ،آپ ئز فرمایا :اس کو شہد پالوٴ،وہ دوشی بار آیا تو پھر آ پ ائز اس کو شہد پالئز یک تاکید یک

ئز ارشاد فرمایا : تمہارے بھائ  کا پیٹ تو جھوٹا ہوسکتا ہے؛ ملسو هيلع هللا ىلصمرتبہ بیھ، جب چوتیھ بار بیھ آ کر اس ئز شکایت یک تو رسول ہللا 
۔  لیکن ہللا کا کالم تو سچایہ ہے ،اس کو پھر شہد پالوٴ، اس ئز اس مرتبہ جا کر جب شہد پالیا تو اس کو شفا نصیب ہو گت 

 امراِض بطن می  افادیِت شہد کا علم ہونز ےک ساتھ ساتھ طب ےک ایک بنیادی اور اہم ترین اصول یک طرف رہنمائ  اس حدیث ےس
بیھ ملتی 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 

وری ہے، جی  سا کہ مذکورہ باال حدیث می  چوتیھ بارشہد ےک استعمال کرنز پر مرض ےس افاقہ حاصل ہوا۔ہونز ےک لئ  انتہائ  رصز
ءاکرم  ۔ہللا تعایٗل ےک فضل ملسو هيلع هللا ىلص نتر بت کا پیالہ نوش فرمائز یک تیھ۔کبیھ عض ےک بعد نوش فرمائی یفہ صبح شہد  ےک شر یک ایک عادت ِشر

۔اس می  ہم امتیوں کیلن  سبق ہے اور شہد استعمال کرنز یک ترغیب تمام عمر چست رہے اور موذی مرض می  مبتال نہ ہوملسو هيلع هللا ىلص ےس ٓاپ  ن 
۔  ز پیٹ خایل ہونز یک وجہ ےس   شہد جذب ہونز می  مدد ملتی ہے  بیھ۔خصوصا ان وقتوں می 

 ہیز زیتون کا راکیی خالد غزنوی    اپتز   معروف کتاب ِطِب نبوی اور جدید سائنس می  استاذ دمحم فراز الدقر مضی  ےک تجربات بیان کرنی 
۔شدید زکام می  نیم گرم پائز می  لیموں نچوس کر  ز بہت مفید ہے تیل اور شہد مال کر لیموں ےک عرق می  گھول کر پالنا گردے یک پتھری می 
۔مضی طبیب دکتور عزہ  ۔طِب نبوی ےک مشہور مرتب عیل عالءالدین الکحال ئز شہد کو اسہال  می  مفید قرار دیا ہے پالنا مفید ہے
۔استاذ دمحم فراز الدقر ئز اپنز مقالہ االستشفا بالعسل قز  ز لطافت پیدا کرنز وایل قرار دیا ہے  مریدن ئز شہد کو  عمدہ دوااور طبیعت می 

۔)طِب نبوی اور جدید سائنس جلد   (۱۸۱صفحہ  ۱امراض جھاز الھضم می  اےس امراِض بطن کیلن  اکسی  قرار دیا ہے

ِت عمؓرےک بارے می  آ تا ہ ے کہ ُان ےک بدن پر اگر پھوسا بیھ نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کرےک عالج کرنی ،بعض لوگوں ئز حضز

ِلبنَّااس : وجہ دریافت یک تو فرمایاکہ ہللا تعایٰل ئز اس ےک متعلق یہ نہی  فرمایا ّ ٓاءٌ ل ِن ِ َش ْ ( ترجمہ: اس)شہد(می  لوگوں )یک بہت ۹۹)النحل:  ․فنِ
 (۱:۳۱۳عارف القرآن)یس بیماریوں(ےک لئ  شفا ہے ۔)م

قرٓاِن حکیم  شہد یک   جن صفات کا پتہ بتال رہا ہے اور حدیِث  پاک ےس  جس کا ثبوت ہے اس یک تائید طِب قدیم و جدید ےس بیھ ہوئی 
ء اکرم  ۔ذیل می  ہم  نتر : ملسو هيلع هللا ىلصہے  ےک تجویز کردہ نسخہء شفا یعتز شہد  ےک متعلق  کچھ سائنیس تحقیقات و تجربات ذکر کرنی ہی 

۔شہد دماغز قوت کیلن  مفید ہے ۔اس یک وجہ جد  ید سائنیس تحقیقات ےک مطابق شہد  کھائز ےس قوت  یادداشت پر اچھا اثر پستا ہے
 شہد یک وہ خاصیت ہے جو کھائز کو درست رکھتی ہے 

خالد غزنوی لکھنی ہی  کہ امتحان ےک دنوں می  دو طالبعلموں کو شہد پالیا گیا ۔اس ےس وہ زیادہ دیر  تک پس  سےک اور ان یک یادداشت راکیی
 (۱ج ۱۸۱اعتدال ےس بہیی ریہ۔)طِب نبوی اور جدید سائنس ص 

۔نتر ءاکرم  ئز پیٹ  ملسو هيلع هللا ىلصیک حدیث پیچھے گزر چگ ہے جس می  ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلصپیٹ ےک امراض می  شہد یک افادیت    عوام و خواص می  مسلم ہے
 یک تکلیف کیلن  شہد تجویز فرمایا اور باربار پلوایا۔

۔ان یک عالمات می  ےس معدہ اور سینہ یک جگہ پر معدہ یک ت ت پان  جائز وایل بیماریوں می  ےس ایک ہی  اببیت اور زخم )الش( ٓاج یک بکیر ز ی 
۔اور مزید تحقیقات بیھ جاری  ز ہ دستیابب ہی  پ،اور دوائیان وغی  ۔اس کیلن  کت  قسم ےک سی  ،کھنی رکار شامل ہی  جلن،منہ یم کسوا پائز

۔تحقیق ےس ثای ۔ہی   ت ہو چکا ہے کہ شہد معدہ ےک الش کیلن  مفید ہے

 : ۔ایس لئ  شہد مندرجہ ذیل مقاصد می  کار ٓامد ہے یا کو مارنز کیلن   بیھ شہد مفید ہے  بیکٹی 

 زخم ےک مندمل ہونز می  

 جیل ہوئ  جلد کو ٹھیک کرنز می  

(Comparative gastroprotective effects of atural honey Nigella Sativa ad Cimetidine. ,Journal 

of CPSP,Vol 21(3),P:154)      



ز یک مقدار کا کم ہونا ہے جس یک وجہ ےس خون  ۔اس یک وجہ جسم می  انسولی  ذیا بیطس)شوگر( کا  مرض اب کت  امراض کا مجموعہ ہے
۔شہد کو جب تجربائی طور پر شوگر کم کرنز ویل ادویہ ےک ساتھ مالکر دیا  می  شکر یک مقدار ح د ےس زیادہ ہو جائی جو نقصان دیتی ہے

۔لہذا شہد دیگر دوٗاں ےک ساتھ دینز ےس ذیا بیطس پر قابو  ز شوگر کم ہوگت  ز یک مقدار بس  گت  جس ےک نتیجر می  گیا تو خو ن می  انسولی 
 پانز می  بسی مدد ملتی ہے 

(Omotayo O Erejuwa,Effects of Honey in Diaetes Mellitus,Joural of Diabetes ad Metabolic 

Disorders 2014,13:23,) 

 ) جس می   شوگر )چیتز اسہال یک وجہ ےس جسم می  نمکیات یک کیم ہو جائی ہے جس ےک تدارک کیلن   نمکول یااو۔ٓار۔ایس  دیا جاتا ہے
۔تجربہ ےس معلوم یل یعتز ہوا کہ   شہہد شوگر یک جگہ  بیھ شامل ہوئی ہے بہیی متبادل ثابت ہوا۔اس یک وجہ  شہد یک اینتی بیکٹی 
۔  یا کو مار دینز وایل خاصیت ہے  بیکٹی 

J Med Food,2010,Iun,13(3):605-9 

۔امریکہ ےک   چائ  می  شہد  راکیی میکلیرن  ئز شہد ےک اجزا می  فلورائیر بیھ شامل ہے جو دانتوں کو خرا ب ہونز ےس بچاتا ہے
مال کر پینا تجویز کیا ہے تاکہ دانتوں  یک حفاظت کو یقیتز بنایا جا سےک۔چونکہ شہد جراثیم کش ہے لٰہذا شہد ےک استعمال ےس منہ یک 

۔  صفائ  بیھ حاصل ہوئی ہے

ز می    ہیمو گلوبن یک کیم ےک نتیجر می  و  اقع ہونز واےل انیمیا  )خون یک  خون  یک کیم دور کرنز می  شہد کا خاص عمل ہے ۔حاملہ خواتی 
۔تجربات ےس  ۔شہد ےک ذریےع خون یک کیم یک مختلف  قسموں پر قابو پایا جا سکتا ہے کیم(کو دفع کرنز کیلن  فولک ایسر دی جائی ہے

۔  ثابت ہوا ہے کہ شہد خون می  ہیموگلوبن یک مقدار بسھا کر  خون یک کیم دور کرتا ہے

(Neutraceutical values of natural  honey,J of Nutririon & Metabolism,2012,9:61) 

 : ی   Pain Receptorsدرد ےک ٓاخذوں ےک مقام کا تعی 

 (۴۱)النساء: ڎحس حص جعيع يس ث ؋جئ خشيخمظژ ؛ يمف خسکگ ؙيمف ڬ ممسث ثؽ ڶەئ ٰى ضِ ملۖ مكيخيس ۔۲

 ئر شک جن لوگوں ئز ہماری ٓایتوں  ےس انکار کیا ہے ہم انہی  ٓاگ می  داخل کریں 
ی

۔جب بیھ ان یک کھالی  جل جل کر پک جائی  یک
ی

ےک
۔ئر شک ہللا صاحِب اقتدار بیھ ہے ،صاحِب حکمت   تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھی 

ی
،تو ہم انہی  ان ےک بدےل دوشی کھالی  دےدیں ےک

 بیھ۔

۔ہللا تعایل حکی     م مطلق ہی  اور حکیم کا  فعل اس ٓایت ِکریمہ می   دوزخیوں یک جلد بدل بدل کر انہی  عذاب چکھائز کا ذکر ہے
حکمت ےس خایل نہی  ہوتا۔غور کرنز یک بات ہے کہ عذاب کا مزا چکھائز کیلن  جلد کا ذکر کیوں کیا گیا۔اس بات کو سمجھنز کیلن  ہم  

ز تو معلوم ہوتا ہے  کہ  قرٓاِن کریم ئز اس جگہ ایک اہم سائنیس ھقیقت کو بیان کرد ۔وہ اس طرح کہ درد یک تاری    خ پر نظر دوسانی ہی  یا ہے
،اس  مایصز می  درد کو  ایک روحائز  یا  دماغز کیفیت سمجھا جاتا تھا۔چنانچہ ارسطو جےس یونائز حکمت  کا  نمائندہ تصور کیا جاتا ہے

 ہی  ئز حواِس خمسہ یک تعریف کرنی ہون  درد اور اس ےک متضاد راحت کو شامل نہی  کیا۔ارسطو ےک خیال می   یہ دونوں  روحائز  جذئر 
۔اس طرح  درد ےک اخذ و قبول کا تعلق دماغ ےس یہ قرار دیا   جو حواِس خمسہ یک مناسب یا غی  مناسب  تحریک ےس پیدا ہونی ہی 
ن  تھیوری یک صورت می   اب ےس کچھ عرےص پہےل تک الگو رہا جس ےک مطابق درد و  گیا،جلد ےس نہی  ۔ارسطو کایہ نظریہ   درد یک پییی

۔تاہم مسلم مفکر بو عیل سینا  ئز اس رجحان کو تبدیل  الم کا تجربہ دما  غ ےک مختلف  نظاموں  می  اٹھنز  وایل لہروں کا نتیجہ ہوتا ہے
ز ہونی  کیا اور یہ ثابت کیا کہ  درد درحقیقت ایک مخصوص حس ہوئی کس جگہ ہونی ہی  تو وہ تحقیق ےس ثابت ہو چکا ہے کہ جلد می 

ز جنھی  نہے۔اب رہا یہ سوال ےک  اس حس ےک اخذ کرنز واےل ٓاخذے جسم ےک کس حصہ می  ہونی ہی  تو طتر تحقیقات ےس معلوم ہوا  ہی 
۔قرٓاِن عظیم الشان ئز جس حقیقت یک طرف اشارہ کیا سائنیس تحقیقات  ئز اےس تسلیم کر لیا ۔یہ قرٓاِن کریم  کہ وہ جلد می  ہونی ہی 

۔ ل من ہللا ہونز یک ایک دلیل ہے ز  ےک میز

 f the Pain Research,Cervero & Wood .The Oxford Handbook of Neurobiology of Pain Page 2)(A history o 

 انگلیو ں ےک پورو ں ےک نشانات  ےکمتعلق انکشاف



 3.(۳،۸)القٰیمة: ٻٲحش ڴىس ۉ إۖ ىئؕ ھ ٻثطڭ ٷ جيغ ڝيه ٚ

؟۔کیوں نہی  ؟جبکہ ہمی  اس پر بیھ قدرت ہے کہ اس یک کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس یک ہریوں کو اکٹھا نہی  کر سکی  
ی

ےک
 انگلیوں ےک پوروں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔

ٓایِت کریمہ می  یہ بتالنا مقصود ہے کہ ہللا تعایل کیلن  موت ےک بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہی  بالخصوص جبکہ انسائز جسم یک 
کوں کیلن  یہ ایک اییس بات تیھ جےس ان ےک ذہن تسلیم نہی  کرنی تھے  ہریاں تک ریزہ ریزہ ہو کر متی می  مل چگ ہ ۔عرب ےک مشر

ی
وں یک

 اور کبیھ کہنی کہ جب ہم 
ی

 تو پھر جر اٹھی  ےک
ی

ت کا اظہار کبیھ تو یوں کرنی کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہریاں ہوچکی  ےک لہذا وہ اپتز حی 
 تو پھر ہمارے لئ  ایک نت  تخل

ی
۔ان کو سمجھائز کیلن  قرٓاِن حکیم می  مختلف اسالیب و انداِزبیان متی می  رل مل چےک ہوں ےک

ی
یق ہو یک

۔انہوں ےک ذریےع موت ےک بعد جر اٹھنز کا عقیدہ بیان کیا گیا۔یہاں ہللا تعایٰل ئز ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو ہریاں جمع کرنز یک بات کرنی ہ ی 
۔ہم تو انگلیوں  ۔ئز ہماری  عظمت و قدرت کو پہچانا نہی   ےک پورے دوبارہ ٹھیک ایس طرح بنائز پرب  یھ قادر ہی 

ز دستخطوں ےک ساتھ   ۔عدالتی کاغذات می  ٓاج  انگوٹھوں ےک پوروں ےک نشانات کو ایک اہم شناختی عالمت تصور کیا جاتا ہے
وری  ہے اور اس ےس کاغذات یک نسبت اس ٓادیم یک طرف کرنز می  تاکید ہو جائی  ۔اس یک وجہ یہ ہے کہ ہللا انگوٹھے کا نشان بنوانا رصز ہے

تعایل ئز ہر شخص ےک پوروں ےک نشانات دوشے ےس مختلف بنائ  ہی  لٰہذا کیس فرد یک شناخت مثال مجرم کو پکسنز می  ان نشانات  
۔یہ نشانات ہللا تعایل یک قدرِت کاملہ یک نشانیا ں ہی  کہ  دو جسواں بھائیوں می  بیھ ایک جیےس نہی  ہو ۔ایک کو خصویص دخل ہے نی

ز رکھنا اور پھر  دوبارہ ایس طریقی پر اےس وجود دینا ایک اییس عظیم نشائز ہے  وں کا اختالف اول بار می   ذرا یس جگہ پر اتتز باریک لکی 
۔یہاں ہم جس قرٓائز صداقت یک طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہی  وہ یہ ہے کہ انگلیوں  جےس ہللا تعایل منکرین ےک سامئز پیش فرما رہے ہی 

۔وگرنہ لوگ اس ےس ئر خیر تھے۔ےک   پوروں یک اس خصویص حیییت کو سبب ےس پہےل قرٓاِن کریم ئز بیان کیا ہے

ز ئز ان نشانات کو ثبوِت   ۔گالیی ز ہے پہال شخص جس ئز ان نشانات کو سائنیس انداز می  پیش کیا،برطانوی سائنسدان گالیی
رچہ اس مقصد کیلن                    برطانوی ہند می      پوروں ےک نشانات  جرائم می  استعمال کرنز کیلن  زمیتز مواد فراہم کیا۔اگ

۔اس یک بیا ن کردہ  ز  ئز   تجربات ےس یہ ثابت کیا کہ یہ نشانات مختلف طرز ےک ہونی ہی  ےکاستعمال کا تجربہ کیا جاچکا تھا لیکن گالیی
ی ئز  پولیس اور دیگر تفتییسر محک ز  ئز تقریبا ٓاٹھ ہزار  نشانات  ےک لیبارٹری تقسیم کو بعد می   ای ٓار ہیز مہ جات کیلن   اپنایا۔گالیی

ٹیسٹ کران  جس ےک بعد وہ یہ ثبوت پیش کرسکا کہ یہ نشانات اپتز مخصوص نوعیت ےک حامل ہی  اور ہر فرد یک انگلیوں ےک پوروں ےک 
ز  ےکاس  موضوع پر  ۔گالیی ۔جنھی  اس موضوع پر  مرجع سمجھا جاتا مستقل رسائل اور تنشان دوشوں ےس مختلف ہونی ہی  صانیف ہی 

۔  ہے لیکن درحقیقت یہ سب تجربات و تحقیقات  قرٓاِن حکیم یک حقانیت کا بیان ہی 

 انسابی جسم ےک حسِن اعتدال ےک متعلق ٓایات: 

 (۴تا۹)االنفطار: يجشاهس هي ںرص اجح آلمط  پذهت﴿ گگ حتملخش  ٻذهشڍڻ مظ هنيغ ٰه ڝيهكٹ ۔۔

۔جس ئز تجھے پیدا کیا ،پھر تجھے  ز ئز اپنز  اس پروردگار ےک معامےل می  دھوکا لگا دیا ہے جو بسا کرم واال ہے اے انسان تجھے کس چی 
تجھے جوس کر تیار کیا۔   ز چاہا ،اس   ئز ے اندر اعتدال پیدا کیا۔جس صورت می   ٹھیک ٹھیک بنایا،پھر تی 

کو اپتز پیدائش اور جسمائز ساخت می  غور کرےک اپنز مالک وخالق اور ترببیت کرنز واےل یک   اس ٓایِت کریمہ می  ہللا تعایل ئز انسان  
ز وہاں انکیل ۔یہ ہللا تعایل کا فضل ہے کہ جہاں وہ اپنز بندوں کو اپتز پہچان کرانی ہی  ز یک ہے داری ببجا الئز یک تلقی  ن  اییس اطاعت و فرمانیر

۔انسان یک پیدائش ےک مختلف مراحل اور پھر مثالی  بیان فرما دینی ہی  جن کا سمجھن ا اور سمجھ کر ننیجہ حاصل کرنا ٓاسان ہوتا ہے
ز  بیھ ایک ٓادیم دوشے ےس  تمام پیچیدگیوں ےس گزر کر متوازن بدن ےک ساتھ تخلیق،پھر متنوع شکلوں کا پیدا کرنا کہ کروسں لوگوں می 

۔  رنگ اور چہرے یک بناوٹ می  ایسا مختلف کہ دیکھ کر فرق  کرنا مشکل نہ ہو،ہللا تعایٰل یک قدرتِ کاملہ یک نشائز ہے

۔دائی  اور بائ  ہے
ی

۔ایس اعتدال ےس انسائز بناوٹ می  خوبصورئی اور ہم ٓاہنگ ی  جسِم انسائز پر غور کیا جائ  تو تمام اعضا می  اعتدال ہے
۔دایاں اور بایاںہاتھ بازو،پی  اور  ۔اگر ایک طرف ےک اعضاء تقریبا ایک جیےس ہونی ہی  ٹانگ،کان،ناک یک دونوں اطراف ایک یہ جتئز ہی 

۔جن لوگوں یک ایک ٹانگ چھوئی اور دوشی بسی ہے انھی  مسائل   طرف بسا اور دوشی طرف چھوٹا ہو جائ  تو معذوری تصور یک جائی ہے
مثال ناک سامئز ہے پیچھے ن ورت ہے وہی  لگایا گیا ہے ۔پھر جس عضو یک جہاں رصز ۔اگر ناک پیچھے ہوتا توکتنا مسئلہ  کا سمنا ہوتا ہے ہی 

۔ایےس یہ ظاہری اعضاء یک طرح  جسَم انسائز ےک اندر قسم ہا قسم یک  ہو جاتا،کان بغل می  نہی  لگائ  بلکہ مناسب جگہ پر لگائ  گئ 
۔ ہ ہی   ر اس س  بکو ذہن می  رکھ ک معدنیات  اور  دیگر اجزاء رکھے گئ  مثال ہریوں می  کیلشیم،فاسفورس وغی 



یہ پر غور کریں تو ْقرٓائز صداقتوں کا قائل ہوکر دل ےس ہللا تعایٰل یک حسِن تخلیق یک تصدیق کئ  بغی  رہا نہی  جاتا۔خود ہللا
ٰ
 تعایٰل ارشاد ال

 :  ئز ایک ےس زائد جگہ  اپتز صفِت تخلیق ےک حسن کو بیان کیا ہے

 (۲۸)المومنون: معلص يثخص مظ يش

۔غرض بسی شان ہے ہللا یک جو سارے    کاریگروں ےس  بس  کر کار یگر ہے

ی Embryoك ارتقا ےک متعلق ٓایات:   جنی 

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

۔   ہے

 

: قرآن ح ز یک ارتقا ےک تمام عمل کو مرحلہ وار بیان کرتا ہے  کیم فرقان حمید کت  صدیاں پہےل جنی 

ََ یَا أَی َُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي رَْیٍب مَِّن اْلبَ ْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن تُ َراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمنْ  لََّقٍة َو ََ ٍََة مُّ ْْ لََّقٍة لُِّنبَ يَِّن َلُكْم  َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّ ََ َونُِقرُّ  ْۚيِر ُم
ى   (۱)الحج: ۔الخ ۔۔۔ِفي اْْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسمِّ

ترجمہ: اے لوگو! اگر تم کو جر اٹھنز می  دھوکا ہے تو ہم ئز تمہی  متی ےس بنایا، پھر قطرے ےس، پھر جےم ہون  خون ےس، پھر ایک گوشت 
( ماوں ےک پیٹ می  جب ےک لوتھسے ےس  جوکبیھ پورا  جاتا ہے اور کبیھ پورا نہی  بنتااس لئ  کہ تمہی  کھول کر سنا دیں ۔ اور ہم )تمہی 

۔ ز مدت تک ٹھہران  رکھنی ہی   تک  چاہنی ہی  ایک متعی 

، جس می  قطرہ ءمتز ےس ےل کر اع ضاء ےک ظہور اور باآلخر اس آیِت مبارکہ می  تشکیل وتخلیق انسائز ےک مختلف مراحل کا بیان ہے
۔   جسم انسائز یک تشکیل کا بیان ہے

قرآن کریم ئز تخلیق انسائز ےک جس پہلو پر جس زمائز می  روشتز رایل ہے اےس سامئز رکھ کر اس کالم یک عظمت کا دل ےس قائل ہونا پستا 
اف واضح یا غی  واضح لفظوں می  غی  مسلموں کو بیھ کرنا پستا ہے ۔ چنانچہ کیتھ مور اور پرساد اپتز کتاب   ۔ اس عظمت کا اعیی ہے

: می  رقم طراز   ہی 

ز 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 جنی 
۔ البتہ مسلمانوں یک مقدس کتاب قرآن )ساتوں صدی عیسوی( می  درج ہے کہ انسان مردو عورت یک خارج ہونز وایل رطوبت یک  ہی 

ش ےس پیدا ہوتا ہے  ز ۔ یہ کتاب بیھ ییہ کہتی آمی  ۔ انسان ےک نطفہ )چھوٹا ساقطرہ( ےس تخلیق ہونز ےک متعلق بہت ےس حواےل دئے گئ  ہی 
ز یک جونک جییس ہیئت ےک  ، اپتز ابتدا ےک چھ دن بعد ابتدائ  جنی  ہے کہ نتیجر می  بننز واال جاندارحم می  بیج یک طرح جگہ پکستا ہے

۔ یہ بیھ ز ےک مشابہ ہوجاتا ہے جےس چبایا گیا ہو۔ متعلق بیھ حوالہ دیا گیا ہے ز بعض مراحل می  اییس چی    کہا گیا ہے کہ جنی 

The Developing Human,Pagelo W.B, Saunders Company 

 صفابے ستھرابے ےس متعلق قرٓابی ٓایات

رِین ابِيَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ  (۳۲۳)البقرۃ: ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ الت َّ
،ئر شک ہللا ا ت ےس رجوع کریں ،اور ان ےس محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہی   ن لوگوں ےس محبت کرتا ہے جو اس یک طرف کیر

رِین  (۱۲۸)التوبة:  َواللَُّه ُیِحبُّ اْلُمطَّهِّ
 ہللا پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے 

اس ٓایت ےک شاِن نزول می    حافظ ابِن کثی  رحمہ ہللا ئز متعدد روایات نقل یک ہی  جن ےس معلوم ہوتا ہے  اس ٓایت می  جن لوگوں یک 
ئز اہِل قبا ےس فرمایا کہ ہللا تعایٰل ئز تمہاری تعریف ملسو هيلع هللا ىلص تعریف بیان یک گت  ہے وہ پائز ےس استنجا کا اہتمام کرنی تھے ،چنانچہ نتر ء اکرم 

،تم لوگ کیا کرنی ہو؟ انہوں ئز عرض یک کہ ہم پائز ےس استنجا کرنی ہی  )تفسی  ابِن کثی  ص     ج ۲۹۲فرمائ  ہے



)بسی ناپایک (ےس پاک ہونز ےک لئ  غسل الزیم قرار دیا گیا جبکہ حدِث اصغر)چھوئی ناپایک( ےس پاک ہونز ےک لئ  وضو الزیم کیا    حدِث اکیر
عد پائز ےس استنجا مقرر کیا گیا  ۔یہ تمام اقدامات جسم یک صفائ  و ستھرائ  اور بیماریوں یک روک تھام می  گیا۔ایےس یہ بول و براز ےک ب

۔موجودہ عالمگی  وبا کورونا ےک پھیالٗو یک احتیایط تدابی  می  ہاتھوں کو بار بار دھونز یک تاکید یک جائی ہے  ۔قرٓان و اہم کردار ادا کرنی ہی 
بق طہارت ےک اصولوں کا خیال رکھنز اور نماِز پنجگانہ کیلن  وضو کرنز ےس  یہ حفاظتی تدبی  خودبخود ادا ہو سنت یک تعلیمات ےک مطا

۔  جائی ہے

 غذا ےس متعلق ہدایات

 (۱۶۱:)انجموحمت يمخ ٳ ث يميؐ محل ؽت يضمن خص يجمھ ججيىش مض  حكڳ خلكٹ 

: آ  یِت کریمہ می  غذا ےس متعلق دو معیار ذکر کئ  گئ  ہی 

 ہواول : حالل  

ہ ہو ز  دوم: پاکی 

،وہ اشیاء ایک  نفیس ذوق اور سلیم طبیعت رکھنز واےل شخص ےک نزدیک    بیھ  یعت ئز جن اشیاء کا کھانا پینا حرام کیا ہے چنانچہ شر
ات االرض،درندے ، مردار اور نجاست کھا ئز واےل پرندوں ےس ایک عام ٓادیم بیھ گھن محسوس کرتا ہے اور صحت ےک ۔حشر   ناپسندیدہ ہی 
اب ےک برے اور تباہ کن اثرات کا مشاہدہ مغرئر دنیا اور ان ےک ہمنواوں می  بخوئر  یر اور شر ز ۔خیز لئ  ان کا مضز ہونا بیھ واضح ہے
ا ب پینز ےس ٓادیم یک عقل تو متاثر ہوئی یہ ہے جس یک وجہ ےس وہ وایہ تایہ بیھ بکتا ہے لیک جسمائز  ۔شر مشاھدہ کیا جا سکتا ہے

،معدہ اور جگر کو شدید متاثر کرئی ہے صحت پر بیھ اس ےک  اب دل ےک دورے ےک امکانات بسھائی ہے ۔شر برے اثرات مرتب ہونی ہی 
ہ ےک نےسر می  ررائیونگ   ا ب وغی  ۔یورپ اور امریکا می  ٹریفک ایکسیرنٹ یک ایک اہم وجہ شر جس ےک نتیجر می  پورا بدن متاثر ہوتا ہے

 
ی

اب کو گندیک ۔قرٓاِن کریم  شر ۔کرنا بیھ ہے  اور شیطائز عمل قرار دیتا ہے

۔ایک مسلمان ےک لئ  تو ہللا تعایٰل اور اس ےک سجے رسول یر ےک گوشت کو بیھ حرام قرار دیا گیا ہے ز کا ارشادیہ کاقز ملسو هيلع هللا ىلص قرٓان،حکیم می  خیز
۔راکیی حکیم سید قدرت ہللا قادری سابق  پرنسپل نظامیہ میریکل  ہے  لیکن  ہم جدید سائنیس تحقیقات ےس بیھ شہادتی  پیش کرنی ہی 

 :  کالگ حیدر ٓاباد اپتز وقیع تصنیف  اسالم اور جدید میریکل سائنس می  لکھنی ہی 

ز عام خون یک طرح  ۔اس ےک خون می  جدید تحقیقات)پریونٹو اینر سوشل میریسن( ئز ثابت کر دیا کہ اس ےک اندر ے حد نقصانات ہی 
۔اور ذببیحہ یک صورت می  خون ےس خارج  ہوجاتا ہے مگر  سور ےک اندر اس ےک یورک ایسر  ہے جو ہر  جاندار ےک خون می  ہوتا ہے 

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 
س قسم یک واقع ہوئ  یک اس ےک خون ےس یورک  ایسر دو قز اخراج نہی  ہو پاتا۔اس لئ  کہ سور ےک عضالت اور ان  یک ساختی  کچھ ا

ز مبتال رہتا ہے  ۔چنننانچہ سور خود بیھ ہمیشہ جوسوں ےک درد مییز صد خارج ہوتا ہے اور باقی حصہ اس ےک جسم کا جزو بنا رہتا ہے
(اور اس کا گوشت کھا ز مبتال رہنی ہی  ئز واےل بیھ شدید وجِع مفاصل )اور اس کا گوشت کھائز واےل بیھ شدید جوسوں ےک درد مییز

(Arthritis ز جن یک تفصیل ہم طِب جدید یک قابِل قدر کتب فراررک یک پرائس اور بیومانٹ ( اور زہرییل پیچش اور دیگر بیماریوںں می 
،ہم مختضا ً لکھنی  ہی  ایس ےک می   بسی تفصیل ےس سور ےک جراثیم یک نوعیتوں اور اس ےک مضز اثرات پر کت  صفحات لکھے ہون  ہی 

 :  چند مشہور امراض یک فہرست درج ذیل ہے

ہ۔            ،مالیخولیا،طویل بخار،جوسوں می  درِدشدید ورم،خون یک شدید کیم وغی 
ی

 جراثییم پیچش،ٓانتوں یک دق،اعصائر کمزوری،مریک

 :  مزید لکھنی ہی 

ال بسھئی ہی  جس ےس شر          یا نوں یک اندروئز نالیوں می  اس یک چرئر ےک استعمال ےس خو ن می  کولیسیی ۔شر یانی  تنگ ہو جائی ہی 
ز کیم واقع ہونز اور دماغ می  مطلوبہ مقدار خون می  کیم واقع ہونز اور دماغ می   مطلوبہ مقداِر خون ےک نہ  رکاوٹ ےس دوراِن خوں  می 

یانی  میتوتة القلب ،دل کو خو Ischemic Heart DiseasesیاParalysisپہونچنز ےس دماغز فالج   coronaryن سپالئ  کرنز وایل شر

arteries۔  تنگ ہو کر مکمل یا نا مکمل طور پر قلب کو نسبتًاکم خون یک سپالئ   کرئی ہی  جس ےک خطرناک نتائج برٓامد ہو سکئی ہی 

 



  



 

 

 

 عبل اول

 

  



 ایوبًیبت
 

۱لیکچش   

 لوآٌ يغیل کب فالٕہ
 ٍٕهح انفبرؾخ

 خشيلمغيلمس  ڹ

 لكۆأ  نبملۖ  جس﮳ ٻذممع جسهبؽ أ ٻثڹمظ مىج ىلمظ م ٻثەيقخن ۟ طٱذخشيل مغيل ٱذجبا؎ نت مص 
 پجيمعجحمۆ ىجمن ؉ َـ

 هؽى ٔاال ہے ذیهللا کب َبو نے کو عٕ ثڑا يہوثبٌ َہب ّؤع

 یہ یویہى ر( اے هللا)عٕ رًبو عہبَٕں کب پؤهكگبه ہےعٕ ٍت پو يہوثبٌ ہے، ثہذ يہوثبٌ ہےعٕ هٔى عياء کب يبنک ہے ںیہ یهللا ک ںیفیرًبو رؼو
َہ کہ اٌ  بیعٍ پو رٕ َے اَؼبو ک ینٕگٕں کے هاٍزے ک يباٌػطب فو ذیہلا یهاٍزے ک لْےیٍ ںیُہًیٍے يلك يبَگزے ہ یأه رغٓ ںیػجبكد کورے ہ

 ۔ ؏ںیعٕ ثٓٹکے ہٕئے ہ یعٍ پو غٚت َبىل ہٕا ہے أه َہ اٌ کے هاٍزے ک ینٕگٕں کے هاٍزے ک

 

 يَئهہ رٕؽیل کی ٔٙبؽذ

 ٍٕهح اإلفالٓ

 خشيلمغيلمس  ڹ

 ٻجی ىمعمث  ڻىجمض  ٻذأ ىجمض ۠ڑمض  ٱؤأخص  ٱؤیخص مح گ 

 هؽى ٔاال ہے ذیهللا کب َبو نے کو عٕ ثڑا يہوثبٌ َہب ّؤع

أالك ہے، أه  یکٕئ ی۔َہ اً کںیکب يؾزبط َہ یِٔ کَ ں،یہے کہ ٍت اً کے يؾزبط ہ َبیا یہے۔هللا ہ کیہے کہ هللا ہو نؾبظ ٍے ا ہیثبد :  كٔ  کہہ
 ۔ ؏ںیَہ یأالك ہے۔أه اً کے عٕڑ کب کٕئ یک یَہ ِٔ کَ

 

۲لیکچش   

کی ٕفبدپوہیي گب هٔں   

 ٍٕهح انجموح

رئ ىجحي يم ۑ ڔملۖ ۡمكيع ىج ٻذيعىشَاذهش ىجىش يع ڃيي ىجسملۖ ۡمكيع  ٱذْـٍ یًـ ڑجش ؐامن  لایرمت آ ٱؤجحس
ٻيعتىحجن ک ج ىجخٿىحجن ۅ ڑجش يض  ٻثيعرشخيڦمش گ ۠سيم يج يئؤ ىجڔ  
 انى
أه ًَبى لبئى کورے   ںیالرے ہ ًبٌیپو ا ئںیچ یکٓیہے اٌ ڈه هکُٓے ٔانٕں کے نئےعٕ ثےك ذیہلا ہیُیّک َہ یکٕئ ںیہے کہ اً ي یَیکزبة ا ہی
عٕ آپ  ںیالرے ہ ًبٌیا یپو ثٓ( یٔؽ)۔أه عٕ اً ںیفوچ کورے ہ( ںیکے کبيٕں ي یفُّٕٕك یهللا ک)ٍے  ںیاً ي بیك ںیأه عٕ کچٓ ہى َے اَہ ںیہ

ٛوف ٍے  یِٔ نٕگ عٕ اپُے پؤهكگبه ک ںیہ ہیُیهکٓزے ہ ٍیمیأه آفود پو ِٔ يکًم   یگئ یهے اربهعٕ آپ ٍے پہ یأه اً پو ثٓ یگئ یپو اربه
۔ںیعٕ فالػ پبَے ٔانے ہ ںیِٔ نٕگ ہ یہیأه  ںیهاٍزے پو ہ ؼیٕؾ  

 

ػظیًہهللا رؼبنی کی ٕفبد   



 ٍٕهح انجموح

ىجٰه ڋڄ ٰه ٘ ڭ ث شؤٱمي ڎ  ۂملخش  ؠھث يص ججيٰىؐ ىجٰه مض هنث يت ٰه مض ڭيضمن  اكٹڎ ػجهً من يحج ىجنمي گؤ زث خص جه 
منممك يغؤ ىجگ حتڎ ؙۈھؤ ىجمن ججيٰىؐ ىج جغمجتمںرصؤ ىجې مي  معرس يض ۧيع ۛؤ ىجمن مض  

۔ آًٍبَٕں ُلیہے، َہ َ یأَگٓ نگز یکبئُبد ٍُجٓبنے ہٕئے ہے عٌ کٕ َہ کجٓ یعٕ ٍلا ىَلِ ہے عٕ پٕه ںیيؼجٕك َہ یِٔ ہے عٌ کے ٍٕا کٕئ هللا
 یک یکَ ویاعبىد کے ثغ یکب ہے۔ کٌٕ ہے عٕ اً کے ؽٕٚه اً ک یٍت اٍ( یِٔ ثٓ)عٕ کچٓ ہے  ںیي ٍیأه ىي( یِٔ ثٓ)عٕ کچٓ ہے  ںیي

ثبد اپُے ػهى کے  یکٕئ یکے ؽبالد کٕ فٕة عبَزب ہے، أه ِٔ نٕگ اً کے ػهى ک چٓےی؟ ِٔ ٍبهے ثُلٔں کے رًبو آگے پ ےٍفبهُ کوٍک
ہٕا ہے، أه اٌ كَٕٔں  وایکٕ گٓ ٍیَے ٍبهے آًٍبَٕں أه ىي یکوٍ یً کالٍکزے، ٍٕائے اً ثبد کے عَے ِٔ فٕك چبہے، ا ںیَہ ںیكائوے ي

يمبو، ٕبؽت ػظًذ ہے۔ یہٕرب، أه ِٔ ثڑا ػبن ںیَہ ٕعٓث یٍے اٍے مها ثٓ یَگہجبَ یک  

 
 

۳لیکچش   

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

 ٍٕهح األػواف

ىف يض  ڃمعلكجش پث ىجىقمت ﮷مش مطحط   ڦىب ٺ چيع ڊىنرش ىجمن ؍ ىف  ۩من   يخّٰىج ضِ ملۖ يقۗيس 
نبؤ گ ی ۓ ىحجن ب حجمي يج ڇٿزي من  ىجې منملۖ ىج ڃنيجش پث ىجىقمت ائيفرصيضيج مصؘ هيلعٿ 

خصؤ خب پجشؔ  جيلىس حش خكجه ىغح ىجٰه حم جيلملخش نت مص  ؤ ىجىئلكٻجي ۙخش يج ٝ رتک يض إيخحتٰه حط ﯁ ۇىج ڃچيخيع
هي  ھىجٿ جسرسؗؽ اٰه ىجؽ ىس جت ىجٿإ حك خبنب ۓ جش ؽىج چيعڰخف ې ژ ـإيخ يف ڃىس  ىصؙيبث ىجس ؖا يقة
 چريخيعحجسخيڦمش سپؤ ىجگ مكٷ ٌمس ىجيخيع ې ں ۮملۖ  چذنيمس ۅ  جمسىس ّ  ف؈﷽يع ؉ؤ ۈئزب ث ىئمكجساۃ  ىج

گ ڢة مللك ؠىج چيعۉچژ ىجگ ڊىس ہ ۈح مض نب  خب يخؽؗؤ ىجىمئجضيع ۔ٻجن إائ جيؤ ىجۅ ،ۈئىجْ 
ىجٰه خف    خلحي  ىئمك ىڂ جض۔ٻىه إائ جيۓ جش ؽىج ڇجنيجتخن ىس  ٺمن  اٌ ذ ىئمكإحك حبرص مت

 هتىس نب  خبإ حكۓ جش ؽىج ڇيعٻٖ ىب من ڍەئ ۈ ىججه  جعث مفڍخص  ؟من  مخملۖ گمهرش  ڇيخيعې
 ۦجم  بلكَؤ ۆئربمن جس ﴿ ڠهنيض ىسيض جسٚ ؕيخٜملۖ  ڇذمجۖۅ  ًحبحص يس  خصث ىئجل مشاذيخ ىش رش ؤڭ يح 

  ڍيخيعۣ ضِ ذ ىجٰه جعک طرص ۟
 ںیآًٍبٌ کے كهٔاىے َہ ےیہے، أه رکجو کے ٍبرٓ اٌ ٍے يُہ يٕڑا ہے، اٌ کے ن بیکٕ عٓٹال زٕںیآ یهکٕٓ کہ عٍ نٕگٕں َے ہًبه ٍیمینٕگٕ( (

 یہٕعبرب  أه اٍ ںیكافم َہ ںیکے َبکے ي یٍٕئ کیأَٹ ا یہٕں گے عت رک کٕئ ںیاً ٔلذ رک كافم َہ ںیگے، أه ِٔ عُذ ي ںیکٕٓنے عبئ
ٛوػ ہى  یکب أڑُْب۔ أه اٍ یکب ثچَٕٓب ہے، أه أپو ٍے اٍ یٔىؿ ہرٕ ك ےی۔ اٌ کے نںیکورے ہ بیکب ثلنہ ك ےیکٕ اٌ کے ک ويٕںٛوػ ہى يغ

ّقٔ کٕ  یثٓ یهہے کہ( ہى کَ بكی) ںیہ ےیػًم ک کیأه اَہٕں َے َ ںیالئے ہ ًبٌی۔ أه عٕ نٕگ اںیکورے ہ بیکب ثلنہ ك ےیظبنًٕں کٕ اٌ کے ک
 کی)ا ںیي ُٕںیگے۔ أه اٌ کے ٍ ںیهہ ںیاً ي ْہی۔ ِٔ ہًںیہ ینٕگ عُذ کے ثبٍ َےی۔  رٕ ازےیك ںیَہ فیرکه یک بكِیٍے ى بلذٛ یاً ک

گے : رًبو  ںیأه ِٔ کہ ،یہٕں گ یثہز ںیٍے َہو چےیگے،  اٌ کے َ ںیاٍے ہى َکبل ثبہو کو ،یہٕگ یهَغِ هہ ی( عٕ کٕئںیي بیكٍٔوے ٍے كَ
 یٔالؼ غًجویيُيل رک َہ پہُچزے۔ ہًبهے پؤهكگبه کے پ یَہ پہُچبرب رٕ ہى کجٓ ںیاگو هللا ہً ب،یاً يُيل رک پہُچب ںیعٌ َے ہً ،رو ّکو هللا کب ہے

ثُب پو  یہے عُذ ! رى عٕ ػًم کورے هہے ہٕ اٌ ک ہیثبد نے کو آئے رٓے۔ أه اٌ ٍے پکبه کو کہب عبئے گب کہ : نٕگٕ !  یہًبهے پبً ثبنکم ٍچ
رٓب، ہى َے  بیگے کہ : ہًبهے پؤهكگبه َے ہى ٍے عٕ ٔػلِ ک ںیٕں ٍے پکبه کو کہہے۔ أه عُذ کے نٕگ كٔىؿ ٔان بیگ بیٔاهس ثُبك کباً  ںیرًہ

گے کہ : ہبں ارُے  ںیکہ ںی؟ ِٔ عٕاة ي بیاٍے ٍچب پب یرى َے ثٓ بیرٓب، ک بیہے۔ اة رى ثزبؤ کہ رًہبهے پؤهكگبه َے عٕ ػلِ ک بیاٍے ثبنکم ٍچب پب
 ڑْیٹ ںینؼُذ ہے اٌ ظبنًٕں پو۔ عٕ هللا کے هاٍزے ٍے نٕگٕں کٕ هٔکزے رٓے، أه اً ي یپکبهے گب کہ : هللا ک بٌیاٌ کے كهي یيُبك کیا ںیي

أه  یگآڑ ہٕ کیا بٌی( کے كهيٕںیأه كٔىف ٕںیعُز یؼُیکورے رٓے۔ أه اٌ كَٕٔں گؤہٕں ) بیَکبنُب چبہزے رٓے، أه عٕ آفود کب ثبنکم اَکبه ک
ػاليزٕں ٍے پہچبَزے ہٕں گے۔  أه ِٔ عُذ ٔانٕں  یپو( کچٓ نٕگ ہٕں گے عٕ ہو گؤِ کے نٕگٕں کٕ اٌ ک ٕںیثهُل یاً آڑ ک یؼُیاػواف پو )

ہٕئے  ئےنگب لیکے ٍبرٓ اي بقیہٕئے ہٕں گے، انجزہ اّز ںیكافم َہ ںیگے کہ : ٍالو ہٕ رى پو۔ ِٔ )اػواف ٔانے( فٕك رٕ اً ي ںیکٕ آٔاى كے کو کہ
اٌ ظبنى نٕگٕں کے ٍبرٓ َہ  ںیگے : اے ہًبهے پؤهكگبه ! ہً ںیًٍذ يٕڑا عبئے گب رٕ ِٔ کہ یكٔىؿ ٔانٕں ک َگبہٕں کٕ یہٕں گے۔ أه عت اٌ ک

 یپَٕغعًغ  یگے کہ : َہ رًہبه ںیػاليزٕں ٍے پہچبَزے ہٕں گے۔ کہ یگے عٍ کٕ ِٔ اٌ ک ںیهکُٓب؏ أه اػواف ٔانے اٌ نٕگٕں کٕ آٔاى ك
عٍ کے  ںیِٔ نٕگ ہ یہی بیگے کہ( ک ںیٛوف اّبهِ کو کے کہ یک ٕںیرٓے۔ )پٓو عُز ٹٓےیى ثڑا ًٍغٓے ثر ںیأه َہ ِٔ عُہ ،یرًہبهے کچٓ کبو آئ

ہٕعبؤ، َہ  فمكا ںیہے کہ( عُذ ي بیگ بیكے گب ؟ )اٌ ٍے رٕ کہہ ك ںیؽٖہ َہ یهؽًذ کب کٕئ یکہ هللا اٌ کٕ اپُ ںیرٓ یکٓبئ ںیرى َے لًَ ںیثبهے ي
ڈال كٔ  یہ یگے کہ : ہى پو رٕٓڑا ٍب پبَ ںیآئے گب۔ أه كٔىؿ ٔانے عُذ ٔانٕں ٍے کہ ِیغى پ یکٕئ یکجٓ ںیکب ڈه ہٕگب أه َہ رًہ يیچ یرى کٕ کَ

اٌ کبفؤں پو ؽواو  ںیيیچ ںكَٕٔ ہیگے کہ : هللا َے  ںیپہُچب كٔ( ِٔ عٕاة ك یؽٖہ )ہى رک ثٓ یاٌ کب کٕئ ں،یہ یك ںیعٕ َؼًز ںیهللا َے رًہ بی، 
ٛوػ  یاٌ کٕ اٍ یرٓب۔ چُبَچہ آط ہى ثٓ بیڈال ك ںیَے كْٕکے ي یىَلگ یٕیرًبّب ثُب هکٓب رٓب، أه عٍ کٕ كَ میکٕ کٓ ٍی۔ عُہٕں َے اپُے كںیہ یكکو

کورے  بیکب کٓهى کٓال اَکبه ک زٕںیآ یبهِٔ ہً َےیاً كٌ کب ٍبيُب کوَب ہے أه ع ںیرٓے کہ اَہ ٹٓےیِٔ اً ثبد کٕ ثٓالئے ث َےیگے ع ںیثٓال ك
 رٓے۔ 

 

۴لیکچش   

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



 ٍٕهح انجموح

يخ مي ۟ حمجث ىئيم حمجث ىئيم مل ۪ۏ من ﮽ فمجنخص  ڙؤ ۈئٰهڕمشک خص ڑڌ  ڊيش ؤ ىئيم مبيخڡۅ جث۬ يضڳ ڀيحۭ ۅ  ظيخ جعملخش 
ۏ ژ نخن يف حمقهل  ڤڳ ىجأۮ  ححصمظ ىجإجخحم ڤ ؤ ىجكمض  کيتىج حطكحم ڤ من ۆئ﮽ فمجنيمحۋ منث ىئيم ۟ ٿ
ىجحس  ھىج مض ۜيجث ىئيم حقۨث ىئيم  ڕيف ا؎ إ۩  ٿڎىئيم ؤ ىج مهښحص ۅ ىك ھ رس يبيس ۋ يتذ ىئيم  ثث جس ريژ ڱ

ىهجڃڛ حص يس  ۆث ىجخمؤق مب ۏ آلحمتيحشرضۅ ىك  جحۏ رئ  ينىعهنىض  ٹج ڄث ىئيم حمطرس  
؟  اً َے  یرٓ یپڑ یٔلذ گيه ہٕا عت ِٔ چٓزٕں کے ثم گو َےیپو ا یثَز کیعٌ کب ا( بیغٕه ک)پو ( کے ٔالؼے)ّقٔ  َےیاً ع( رى َے) بی

أه اً کے ثؼل  ،یيٕد ك ےیىَلِ کوے گب ؟ پٓو هللا َے اً ّقٔ کٕ ٍٕ ٍبل رک کے ن َےیکٕ اً کے يوَے کے ثؼل ک یهللا اً ثَز: کہب کہ 
 ںیَہ: كٌ کب کچٓ ؽٖہ۔ هللا َے کہب  کیا بیكٌ  کیا: هہے ہٕ ؟ اً َے کہب ( ںیاً ؽبنذ ي)پٕچٓب کہ رى کزُے ػوٕے رک ( أه پٓو)۔ بیىَلِ کوك

 کٕٓیاپُے گلْے کٕ ك( ٛوف یكٍٔو)۔ أه ںیٍڑ ںیکہ ِٔ مها َہ کٕٓیکٕ ك ئںیچ یک ُےیٛوػ هہے ہٕ۔ اة اپُے کٓبَے پ یثهکہ رى ٍٕ ٍبل اٍ
اة اپُے )أه  ں،یَْبٌ ثُبك کیا( للهد کب یاپُ) ےینٕگٕں کے ن ںیربکہ ہى رًہ بیک ےیہى َے اً ن ہیأه ( ہے بیؽبل ہٕگ بیکب ک ًکہ گم ٍڑ کو ا)

کٓم کو اً کے ٍبيُے  مذی۔ چُبَچہ عت ؽمںیپٓو اٌ کٕ گّٕذ کب نجبً پہُبرے ہ ں،یاٹٓبرے ہ ںیکہ ہى کٌ ٛوػ اَہ کٕٓیکٕ ك ٕںیہڈ( یگلْے ک
پؤهكگبه  وےیَے کہب رٓب کہ ي ىیعت اثواہ( اً ٔلذ کب رنکوِ ٍُٕ)پو للهد هکٓزب ہے۔أه  يیہے هللا ہو چ ٍیمیيغٓے : اٹٓب کہ  ٕلرٕ ِٔ ث یآگئ

فٕاہِ اً  ہی)َہ ہٕرب ؟ يگو  ٕںیک ٍیمی: ؟ کہُے نگے  ںیَہ ٍیمیُیرًہ بیک: ؟ هللا َے کہب  ںیىَلِ کورے ہ َےیکہ آپ يوكٔں کٕ ک ےیيغٓے كکٓب
اٌ کٕ مثؼ )اپُے ٍے يبًَٕ کونٕ، پٓو  ںیاچٓب رٕ چبه پوَلے نٕ، أه اَہ: ؽبٕم ہٕعبئے۔  هللا َے کہب  ُبٌیكل کٕ پٕها اًٛ وےیربکہ ي( ہے یےکین

 یگے۔  أه عبٌ هکٕٓ کہ هللا پٕه ںیؽٖہ ہو پہبڑ پو هکٓ كٔ ، پٓو اٌ کٕ ثالؤ، ِٔ چبهٔں رًہبهے پبً كٔڑے چهے آئ کیا کیاٌ کب ا( کو کے
۔ ؏یؽکًذ ٔاال ثٓ یكهعے ک یہے، اػه یٛوػ ٕبؽت الزلاه ثٓ  

 

۵لیکچش   

 ؽٚود اثواہیى ػهیہ ٍالو کب اپُی لٕو کٕ رٕؽیل کی كػٕد كیُے کب فٕثٖٕهد اَلاى

 ٍٕهح األَؼبو

ڱحملٻيع يح مئھ ىجججيٰىؐ ىجؒ ضژ ڎمش ۈىجىقمت  ڳهب﮵ حط  رىجحض گ۫ تؤ يمجمي ؠ رذا  سخن جلڎىئيم ؤ ىج  
ٺ۩ اۦ ىئيم حن حط  مق هشؤ  اۦىئيم ک ٍّطد ا جس  ڱحلخي کىئيم جه  مق هشؤ  اۦؤ ىئيم کحنيت ا ىئۇ  ڭجس 
 يخجضخش  ۈئىج ہىج۪  ڱخميعۢرض يش يڽ۪ خن ڹىئيم  جك هشؤ ؆ ک اۦ ىئيم ک ىقطد يحنا جس  ڱيمعجحمجتخن يح  ﮼ىنخم

 مڻث ىجاۦ رص ڟىس ىي ٯ خميع ۢڀوئ ٰه ث ىججه ژيلمس ىججت مض ۪ ڭۋث ىئيم معلصحض ہيحىج ںؤمغحقيح ؽ يضحي  ائھ ججيٰىؐ ىج
ؤ تجيس مخ مكخش كث ۈئممۈ ٮ  محشؿمس ٰه مض س يشۀۆ جضيع ٮىجمن  يشۀڀوئ حي ىجيف  ںلكيخيعٟجخ ث هتيك ھرس اۦ 

ڻجيخيعلایرىجگ  لایرجيىحجن يث  اك ۔ڂ ڦىجمض  منملۖ  ڻريعڮىس خف   
هہب ہٕں کہ آپ أه آپ  کٓیك ںی؟ ي ںیہ ٹٓےیآپ ثزٕں کٕ فلا ثُبئے ث بیک: َے اپُے ثبپ آىه ٍے کہب رٓب کہ  ىیعت اثواہ( اً ٔلذ کب مکو ٍُٕ) أه

ِٔ يکًم  ہرٓب ک ہیٍهطُذ کب َظبهِ کوارے رٓے، أه يمٖل  یک ٍیکٕ آًٍبَٕں أه ىي ىیٛوػ ہى اثواہ ی۔أه اٍںیيجزال ہ ںیي یگًواہ یلٕو کٓه یک
 بیهة ہے  پٓو عت ِٔ ڈٔة گ وایي ہی: ۔ کہُے نگے کٓبیٍزبها ك کیرٕ اَہٕں َے ا یّبيم ہٕں۔چُبَچہ عت اٌ پو هاد چٓبئ ںیهکُٓے ٔانٕں ي ٍیمی

ڈٔة  یکٍ عت ِٔ ثٓیهة ہے۔ ن وایي ہی: رٕ کہب کہ  کٓبیکورب۔پٓو عت اَہٕں َے چبَل کٕ چًکزے ك ںیڈٔثُے ٔانٕں کٕ پَُل َہ ںیي: رٕ اَہٕں َے کہب 
: رٕ کہب  کٓبیّبيم ہٕعبؤں۔پٓو عت اَہٕں َے ٍٕهط کٕ چًکزے ك ںیگًواِ نٕگٕں ي ُبیمیُیرٕ ي زبیَہ ك ذیهة يغٓے ہلا وایاگو ي: رٕ کہُے نگے  بیگ
لواه  کیّو ںیي یفلائ یک کٕ رى هللا ئںیعٍ عٍ چ! لٕو  یویاے ي: و عت ِٔ غؤة ہٕا رٕ اَہٕں َے کہب ثڑا ہے۔ پٓ بكِیى ہیهة ہے۔  وایي ہی
 بیک لایکٕ پ ٍیہے عٌ َے آًٍبَٕں أه ىي بیٛوف کون یہٕ کو اپُب هؿ اً ماد ک کَٕیٛوػ  یَے رٕ پٕه ںیہٕں۔ي ياهیاٌ ٍت ٍے ث ںیہٕ، ي زےیك

رى  بیک: کہب ( اٌ ٍے)َے  ىی۔  اثواہیلٕو َے اٌ ٍے ؽغذ ّؤع کوك یاٌ ک( ہٕا کہ ہیپٓو )ہٕں۔أه  ںیٍے َہ ںیّوک کوَے ٔانٕں ي ںیہے، أه ي
اٌ  ںیيبَزے ہٕ، ي کیکٕ رى هللا کے ٍبرٓ ّو ئںیہے ؟ أه عٍ چ یكے ك ذیؽغذ کورے ہٕ عجکہ اً َے يغٓے ہلا ںیيغٓ ٍے هللا کے ثبهے ي

( پہُچے گب ںیرٕ ِٔ ہو ؽبل ي)چبہے ( َمٖبٌ پہُچبَب)کچٓ ( يغٓے)پؤهكگبه  وایکہ ي ہیاال ( یگ ںیبٌ پہُچب كَمٖ یکہ ِٔ يغٓے کٕئ)ڈهرب  ںیٍے َہ
ثُب هکٓب  کیکٕ رى َے هللا کب ّو ئںیيبَزے ؟أه عٍ چ ںیَہ ؾذیَٖ یکٕئ یرى پٓو ثٓ بیہٕئے ہے۔ ک ےیکب اؽبٛہ ک يیپؤهكگبه کب ػهى ہو چ وےیي

َبىل  میكن یں اً َے رى پو کٕئیڈهرے عٍ کے ثبهے ي ںیيبَُے ٍے َہ کیکٕ هللا کب ّو ئںیڈه ٍکزب ہٕں عجکہ رى اٌ چ َےیاٌ ٍے ک ںیہے، ي
( ہے کہ ہیرٕ  مذیؽم)يَزؾك ہے ؟ بكِیٍے کٌٕ ثےفٕف هہُے کب ى ںیي مٕںیػهى ہے رٕ ثزبؤ کہ ہى كٔ فو یہے ؟ اة اگو رًہبهے پبً کٕئ یک ںیَہ

 یکب ؽك ہے، أه ٔہ یرٕ ثٌ اَہ ٍیچايٍ أه   بیك ںیآَے َہ یظهى کب ّبئجہ ثٓ یکے ٍبرٓ کَ ًبٌیأه اَہٕں َے اپُے ا ںینے آئے ہ ًبٌیعٕ نٕگ ا
۔ ؏ںیهاٍزے پو پہُچ چکے ہ ؼیعٕ ٕؾ ںیہ  

 

  ۶لیکچش

 هٍٕل هللا  کے اََبٌ کبيم ہَٕے کی كنیم أه لیبيذ کے کچٓ اؽٕال

أه هللا رؼب نی کی للهد کے كالئم   



 األَؼبو ٍٕهح

ٲ چڳ أيضڑجش ث رشھ ٮ ملخش پرص حج يم ڕيض ھرسث مح يص  ژخص ۅ يم ڕحي  ىئمكؤ ڈ إجت جخحص  ىحةيعىجٰه 
ملخش ۆئ ب﴾مخفصڕمغ  ىجک ھيعمبحكگ حط ڍجؠۏ خصذ يصيلث جح ظىججه  ٖ ىئهي مض  يتؤ ىجيع حفٿىجٷ يخؼمنيش

يخ ع مس مقیجش ۅ  معمىجيص  ھيعںٱڀ ؼىجگ ۅ ٮ خيڦمش ۡمكيع سملۖ ۡمكيع نثث ىجيفجش ىجيص  ىحنا حفىج٘ ډٴ 
 ملسو هيلع هللا ىلصختؤ  ڋڄىثطحف حقؐ ىجؐ نثىييع حط ؟ جش ﮴خصث ىجخك يم ڕحي  صحن ڔثَّ ھرض يضيص ىئيم جم ىجمض ۠ٻ  حقيخىئيم 

 يشڏهس يضظيضيم  خضجش جم ؚڌؽ ۆىجخب  ھيخيعېٔ يب ىجخف ې  مس مكيع ۅ ڵخف ې يط خس؋ يخيع ٽربمن ث ڍ
ھجيعۖ﮵هي خف ﮴  ىجٓ  ٻث خب هثڻ يجڃ  ېذملۖ جشىل ىجش يس ۆيلؤ ىجٰه إمضرص ا؇ىج يخلایرهي   
ِٔ : کہٕ کہ ( اٌ ٍے)۔  یپہچبَ ںیلله َہ ؼیٕؾ یرٕ اَہٕں َے هللا ک بیک ںیاََبٌ پو کچٓ َبىل َہ یکہب کہ هللا َے کَ ہینٕگٕں َے عت ( کبفو)اٌ  أه

 مّک یأه عٌ کٕ رى َے يزفوق کبغنٔں ک ،یرٓ ذیأه ہلا یهُّٔ ےینے کو آئے رٓے، عٕ نٕگٕں کے ن ی  عٕ يٍٕ یرٓ یکزبة کٌ َے َبىل ک
 یك ىیرؼه یرى کٕ اٌ ثبرٕں ک( ؼےیعٌ کے مه)ہٕ، أه  زےیکٕ رى ظبہو کورے ہٕ، أه ثہذ ٍے ؽٖے چٓپبن( ٍے کچٓ ںیي)هکٓب ہٕا ہے۔  عٍ  ںیي
 یک بىلِٔ کزبة هللا َے َ: ارُب کہہ كٔ کہ ( ںیاً ٍٕال کے عٕاة ي یرى فٕك ہ!  غًجویاے پ)عٕ َہ رى عبَزے رٓے، َہ رًہبهے ثبپ كاكا ؟  یرٓ یگئ
کزبة  یثوکذ ٔان یثڑ ہی( ٛوػ یاٍ)۔أه ںیکورے هہ یيْغٕل هِ کو كل نگ ںیثےہٕكِ گفزگٕ ي یاپُ ہیؽبل پو چٕٓڑ كٔ کہ  ۔ پٓو اٌ کٕ اٌ کےیرٓ

أه اً کے ( يکہ یؼُی)کے يوکي  ٕںیثَز ؼےیہے، ربکہ رى اً کے مه یکوَے ٔان كیرٖل یک بدیہلا یآًٍبَ یہے، پچٓه یہے عٕ ہى َے اربه
 یپٕه یپٕه یًَبى ک یأه ِٔ اپُ ں،یهکٓزے ہ ًبٌیا یِٔ اً پو ثٓ ںیهکٓزے ہ ًبٌیکؤ۔ أه عٕ نٕگ آفود پو ااهكگوك کے نٕگٕں کٕ فجوكاه 

ہے، ؽبالَکہ اً پو  یگئ یَبىل ک یکہے کہ يغٓ پو ٔؽ ہیبی۔أه اً ّقٔ ٍے ثڑا ظبنى کٌٕ ہٕگب عٕ هللا پو عٕٓٹ ثبَلْے، ںیَگہلاّذ کورے ہ
ہے ؟ أه اگو رى ِٔ  بیهللا َے َبىل ک َبیکالو َبىل کوكٔں گب ع یہ َبیٔ یثٓ ںیکہے کہ ي ہیٛوػ ِٔ عٕ  یہٕ، أه اٍ یگئ یَبىل َہ ک یٔؽ یئکٕ

کہہ هہے )ہٕئے  الئےیگوفزبه ہٕں گے، أه فوّزے اپُے ہبرٓ پٓ ںیي ٕںیٍقز یعت ظبنى نٕگ يٕد ک( رٕ ثڑا ہٕنُبک يُظو َظو آئے) کٕٓیٔلذ ك
 یهللا کے ميے نگبرے رٓے، أه اً نئے کہ رى اً ک ںیثبر یکہ رى عٕٓٹ ےیعبئے گب، اً ن بیمنذ کب ػناة ك ںیَکبنٕ، آط رًہ ںیعبَ یاپُ( گے کہ ہٕں
ہٕ  ےٛوػ رٍ رُہب آگئ یرى ہًبهے پبً اٍ( اٌ ٍے کہے گب کہ ی  کے كٌ هللا رؼبن بيذیپٓو ل)کورے رٓے۔ بهیافز ہیکے فالف رکجوکب هٔ ٕںیَْبَ

 یرٕ رًہبهے ِٔ ٍفبهّ ںیچٕٓڑ آئے ہٕ، أه ہً چٓےیثقْب رٓب ِٔ ٍت اپُے پ ںیرٓب، أه عٕ کچٓ ہى َے رًہ بیک لایثبه پ یپہه ںیہى َے رًہ َےیع
ہے کہ اٌ کے  ہیمزی۔ ؽمںیہ کیّو( ہًبهے ٍبرٓ) ںیرٓب کہ ِٔ رًہبهے يؼبيالد ٛے کوَے ي یرًہبها كػٕ ںیآهہے عٍ کے ثبهے ي ںیَظو َہ ںیکہ

۔ ؏ںیثڑا ىػى رٓب ِٔ ٍت رى ٍے گى ہٕ کو هِ گئے ہ ںیرًہ ںیکے ثبهے ي( ٕربؤںیك)أه عٍ  ںیے رؼهمبد ٹٕٹ چکے ہٍبرٓ رًہبهے ٍبه  

 

  



 عجبدات

 
۱لیکچش   

 عجذیت

 ٍٕهح انجموح
ٿذهئ ٕيع جشملۖ يج ىج حطملخش  حك ايخحكڳ كٹ   

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

 ٍٕهح آل ػًواٌ
 يخغ لكىض مسث ۈئىس ۘخليض ؙيخيط جطع  ٿىيٍڻ يضمن ٮ مظ ڿحص ىجمن مي  ۫مي ىجٓ  إك؇ہ جحتحم  خكپمث  يمكمح 

کيعئىش ص  
کہ ہى هللا کے ٍٕا ( یہ أه ِٔ)ایک ایَی ثبد کی ٛوف آعبؤ عٕ ہى رى يیں يْزوک ہٕ، ! اے اہم کزبة : کہہ كٔ کہ ( یہٕك ٔ َٖبهی ٍے! يَهًبَٕ ) 

ِ يُہ 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 ٔ
گٕاِ هہُب کہ ہى يَهًبٌ ہیں۔ : يٕڑیں رٕ کہہ كٔ   

 ٍٕهح انَُبء
ىئَّ ڇگ معښىج ڍ﯀ؗې  ڏيعث ىجيص ۗتحف ىجمن  ُـ ڂيع ڻىس  مجع ڎجك   

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

 ٍٕهح األػواف
ژمن ڭ؋ ۟ڀوئ ۈ ۫ ڎث  يجتحص ٰه مخ يض  ىحخن ڹحم حضمي حجيم پ ۀ جخب   

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

 ٍٕهح یٌَٕ

﮷ذمقمبخميع يح ىس ؓ ظئ ىجڀٚملخش حص  مس ىجحس يخيع يج ؙيخيط ڦملۖ   رضٮيض ؕ يثىس خف حط حكڳ كٹ مح   
رى هللا کے ٍٕا عٍ عٍ کی ػجبكد ( ٍٍ نٕ کہ)اے نٕگٕ اگو رى يیوے كیٍ کے ثبهے يیں کَی ّک يیں يجزال ہٕ رٕ : اٌ ٍے کہٕ کہ ( اے پیغًجو) 

 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 يیںکورے 
 يٕيُٕں يیں ّبيم هہٕں۔

 ٍٕهح انوػل
ڄ؉مجنَّ ىج ىَّ ث ٮمظ زثحص ىججه  ڄىس ؓ ظۓ ث مح ييُيص ؉ مبجيرئ ىجيح يم ۑ ڔڇيع پحج  بملۖ ىج  

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 ( اے پیغًجو)أه 
يغٓے رٕ یہ ؽکى كیب گیب ہے کہ يیں هللا کی ػجبكد کؤں، أه اً کے ٍبرٓ : عٕ اً کی ثؼ٘ ثبرٕں کب يبَُے ٍے اَکبه کورے ہیں۔  کہہ كٔ کہ 

کی ٛوف يغٓے نٕٹ کو عبَب ہے،  ۔( هللا)يیں ّویک َہ يبَٕں، اٍی ثبد کی يیں كػٕد كیزب ہٕں، أه اٍی  کَی کٕ فلائی  

 ٍٕهح انؾغو

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



 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم
ٹملحضىه اك جحىجمح  ىنئيضمن  ۠ چيحشجخ  يخ  تی مظ  ٖهي ث ؿجثە ىكحلسڌ ىجمىي  ىصڦمي اڽ  ڱىج  

ئی 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 کٕ
اَہیں اف رک َہ کہٕ، أه َہ اَہیں عٓڑکٕ۔ ثهکہ اٌ ٍے ػيد کے ٍبرٓ ثبد کیب کؤ۔ایک یب كَٕٔں رًہبهے پبً ثڑْبپے کٕ پہُچ عبئیں رٕ   

 

۲لیکچش   

اوس صفبئی طہبست  

 ٍٕهح انًبئلح
ىس ث ىجيخميۆئ ﮶ىس خف ث ىجمجنهل  يجحجىج يحشيخڼ أىج جهيمقهل  ںڋىج إيجڇ يبمش ۆئهل  ِّـ ؠ هنملۖ كٹ 
ژڌ مثث ٰه ڋۇ ىج ؤڇۀ أۆئ خص ط ريخيحش  يخٶرص مخ حمق محليخ  جيعهش ىض  یيخ پرص  ويخ ۅ  يهعخف 

ٻيخيعڡۈ هئ  ىبجشيل ىجڌ ۑيضحس ۯ ۈ يض ڤ مشخص   
( ثٓی)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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

فٕة اچٓی ٛوػ پبک کؤ۔ أه اگو رى ثیًبه ہٕ ( غَم کے مهیؼے)أه اگو رى عُبثذ کی ؽبنذ يیں ہٕ رٕ ٍبهے عَى کٕ ( كْٕ نیب کؤ)ٹقُٕں رک 
ٍے  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

کٕئی رُگی يَهٜ کوَب َہیں چبہزب، نیکٍ یہ چبہزب ہے کہ رى کٕ پبک  ٍے يَؼ کونٕ۔ هللا رى پو( يٹی)ریًى کؤ  أه اپُے چہؤں أه ہبرٕٓں کب اً 
 ٕبف کوے، أه یہ کہ رى پو اپُی َؼًذ رًبو کوكے، ربکہ رى ّکو گياه ثُٕ۔

 ٍٕهحانًلصو
ٻتخسمجآىج  

 أه اپُے کپڑٔں کٕ پبک هکٕٓ

 ٍٕهح انزٕثخ
﮻ۖخص ٚ ث ىجيخڀىس يع ٿٻجن إمن یث ی ڵىس  مخيضمم ۟من جش يج ججلۅ  يم يجنث چی  گمن   

کٓڑے يذ ہَٕب۔ انجزہ ِٔ يَغل عٌ کی ثُیبك پہهے كٌ ٍے رمٕی پو هکٓی گئی ہے ِٔ ( ًَبى کے نیے)يیں کجٓی ( َبو َہبك يَغل)رى اً ( اے پیغًجو) 
نٕگٕں 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 

 کٕ پَُل کورب ہے۔

 ٍٕهح انَُبء
﮶؊خضهمقمب ۅ ه هش جعيس هشؤ  حشۈئ ؚّٰ ؠؤ ۈئہۈئيضۅ ؛ ےيض ڤحص  جكىحؤهش ۆئ مق ؠۈئ  

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

 ٍٕهح انجموح
ېيعڰۉ  پرصخص ث ىجٰه خڻيج  ٳ خنث ىجممه ب يلىج جححص ۉڦ ېىجيج   

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

 ٍٕهح انؾظ

ٹؕحل امىج ججلدىج غئيمعڻ يضۤ  ۢ﴿ىس مي  مجعيع كژ ڎمحؽ يصؤ ىج  
يیوے ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ ( ہلایذ كی رٓی کہأه یہ )کی عگہ ثزبكی رٓی۔  ( یؼُی فبَہ کؼجہ)أه یبك کؤ ِٔ ٔلذ عت ہى َے اثواہیى کٕ اً گٓو 

ٕٛاف کویں، أه ػجبكد کے نیے کٓڑے ہٕں، أه هکٕع ٍغلے ثغب الئیں۔( یہبں)ٹٓہواَب، أه يیوے گٓو کٕ اٌ نٕگٕں کے نیے پبک هکُٓب عٕ   

 

۳لیکچش   

 ًوبص
 ٍٕهح انجموح

چذجمهمي ۅ مط يجنٸ مشث ىجىج هي سسىج  



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

 
رئيعٿؤ ىجمن ڍەئ ۆ ىجمن گ اٿ گ يئممًاهش ىف  ىضهش ىج هىئزي ىج ىجې منملۖ يس   
ح اكا کویں ِٔ اپُے هة کے پبً اپُے اعو کے يَزؾك ہٕں گے، َہ اَہیں ِٔ نٕگ عٕ ایًبٌ الئیں، َیک ػًم کویں، ًَبى لبئى کویں ا( ہبں)  ٕ ٔه ىک

 کٕئی فٕف الؽك ہٕگب َہ کٕئی غى پہُچے گب۔

 ٍٕهح انَُبء
﮶؊خضهمقمب ۅ ه هش جعيس هشؤ  حشۈئ ؚّٰ ؠؤ ۈئہۈئيضۅ ؛ ےيض ڤحص  جكىحؤهش ۆئ مق ؠۈئ  

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

 ٍٕهح ْٕك

﯁ؤۖممكرشجش جحت؟مت آث ؐيحي ىتڵمطيس مئث ىض  ىخترىجإ ُّ ىس٘هش  ىج  
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 ( اے پیغًجو)أه 

 اٌ نٕگٕں کے نیے عٕ َٖیؾذ يبَیں۔

 ٍٕهح إثواْیى

ڦيتی ىجمن  چهن مي لۧ ۟ىس يض حئ  ۃڹيض كىشاذىش  َهش ىج ٹ منملۖ حش ؕمح   
 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

عٌ يیں َہ کٕئی فویلٔ فؤفذ ہٕگی، َہ ( کونیں)اً كٌ کے آَے ٍے پہهے پہهے ( أه یہ کبو)فوچ کویں ( َیکی کے کبيٕں يیں)ػالَیہ ثٓی 
كٍٔزی آئے گی۔کٕئی   

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم
ڱ؛فجعيع  رصيع يس مثث رصيع مئ ىجمث جضحم  مه ًامكمحلهش    
ٍٕ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 ( اے پیغًجو) 

 فغو کی رالٔد يیں يغًغ ؽبٙو ہٕرب ہے۔

 ٍٕهح انًؤيٌُٕ
ٱذيعيئڀ ؼملۖ گ حط ٱذمقمكيع ﮽جت   

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

 ٍٕهح انؼُكجٕد
چيعڡٰه ڭ خص ث ىجمس  حضۈئث ىجئرش ىجې  ؤهش يس هشث  مث ىجرئ يح  حقيخحي  ۀ  
ہے اً کی رالٔد کؤ، أه ًَبى لبئى کؤ۔ ثیْک ًَبى ثےؽیبئی أه ثوے کبيٕں عٕ کزبة رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے ثٓیغی گئی ( اے پیغًجو) 

 ٍ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
ملۖ  ٻذڱگيعڀ ؼملۖ گ ې  ٻذضۀحص ٻثفخن حطۅ  ٝىجمن  ٱذججل جغۀملخش مت ڍٱثەيق؍ سحطملخش  ؒجشا

پجىيعىجسيع ڳىج ٻذحشيخيع؇ۊگ   
۔پٓو 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

ي كیُے ٍے ثٓی اَکبه ثڑی فواثی ہے اٌ ًَبى پڑُْے ٔانٕں کیغٕ اپُی ًَبى ٍے غفهذ ثورزے ہیں۔عٕ كکٓبٔا کورے ہیں۔أه كٍٔؤں کٕ يؼًٕنی چی
 کورے ہیں۔ ؏

 ٍٕهحانكٕصو
 ٻجبجيگ  ڻيس ڱ ٱثٗىجڻ رن مشٱثڢز مبـ 

کے نیے ًَبى پڑْٕ، أه لوثبَی کؤ۔یمیٍ عبَٕ ( کی فُّٕٕكی)یمیٍ عبَٕ ہى َے رًہیں کٕصو ػطب کوكی ہے۔نہنا رى اپُے پؤهكگبه ( اے پیغًجو)
 رًہبها كًٍّ ہی ِٔ ہے عٌ کی عڑ کٹی ہٕئی ہے۔ ؏

 



۴لیکچش   

 سوصٍ

 ٍٕهح انجموح
من ممط يض يسويخ ۅ  ېّـيخؚؑث مس جعيع مش جمي محبذهئ ٕيع جشملۖ يج ۅ  ۆجه جم ىمت مئۆ منملۖ كٹ 

يم ی ڔملمش يع شا يكخبيعڮىس خف ڀ جس  رشۛىس ىب ڀ مثث ىج ڀ﮻ ۤث مس سجه حطۭ يخٲ ملۖ ڦث ىجۅ 
 حقخص ژڌ ڦث من ممط يض يسويخ ۅ  ېخث ىجيص جعيع يضهل تيبىئيطؤ مس ىثجش ىجىض  ؤڳ ىجأيغ ڑجش مب
مبيخيعڡىجهئ  يلڻحص ۅ ٰه  ىحىمغهش ىجيمق مخفب ىجيحن حقژڌ ىجمن  ىحض  

رى پو هٔىے فوٗ کوكیئے گئے ہیں عٌ ٛوػ رى ٍے پہهے نٕگٕں پو فوٗ کئے گئے رٓے، ربکہ رًہبهے اَله رمٕی پیلا ہٕگُزی ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
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۔ 

فلیہ اكا کوكیں  اً کے ػالِٔ اگو کٕئی ّقٔ اپُی فّٕی ( هٔىے کب)کٓزے ہٕں ِٔ ایک يَکیٍ کٕ کٓبَب کٓال کو أه عٕ نٕگ اً کی ٛبلذ ه
ٍ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 

عٕ نٕگٕں کے نئے ٍواپب ہلایذ، أه ایَی هٍّٔ َْبَیٕں کب ؽبيم ہے عٕ ٕؾیؼ هاٍزہ كکٓبری أه ؽك ٔ ثبٛم ِٔ ہے عٌ يیں لوآٌ َبىل کیب گیب 
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 

ں ارُی ہی رؼلاك پٕهی کونے، هللا رًہبهے ٍبرٓ آٍبَی کب يؼبيهہ کوَب چبہزب ہے أه رًہبهے نئے يْکم پیلا ہٕ یب ٍفو پو ہٕ رٕ ِٔ كٍٔوے كَٕں يی
گُزی پٕهی کونٕ، أه هللا َے رًہیں عٕ هاِ كکٓبئی اً پو هللا کی رکجیو کہٕ  أه ربکہ رى ّکو گياه ثُٕ۔( رى هٔىٔں کی)کوَب َہیں چبہزب، ربکہ   

 ٍٕهح انَُبء
 ثث ۈئىس جعيع يج حضمن خضگىس ىي  ئخم  إيضۭؕ  رض ڦا ۍڭميررس ٺؤ ىجيص ڭمي  ررس ۮىس  ظيحجىجٰه جعيع 

ە حصجه ڳٺؤ مس حط رض ڦا ۍ۩ىج حنخم  إۭ خضسِّـىجّ ٓ  محنىس جعيع يج حضث ىجرض ڦا ۍمينجس ىجگ رس
ھهئحسخص مسث ىججعيع ىض  ىغب ۙۏيجن  

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 
يمزٕل کے ٔاهصٕں کٕ پہُچبئے، اال یہ کہ ِٔ ( یؼُی فٌٕ ثہب)ٍے لزم کو ثیٹٓے رٕ اً پو فوٗ ہے کہ ِٔ ایک يَهًبٌ غالو آىاك کوے أه كیذ 

 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 يؼبف
 اٌ کے أه رًہبهے كهيیبٌ کٕئی يؼبہلِ ہے( يَهًبٌ َہیں، يگو)۔ أه اگو يمزٕل اٌ نٕگٕں يیں ٍے ہٕ عٕ (  فٌٕ ثہب كیُب ٔاعت َہیں)فوٗ ہے، 

ٕ رٕ 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 ہ
 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۔

 

 

 

 
 

۵لیکچش   

صذقبت –صکوح   

 حىکٕ

 ٍٕهح انزٕثخ
ىجمن  يملىج ىحجلكيخيع ڱملۖ مسث ىجيخيع ې ں ۮىج جعٰىسحكڳ يم رصخليع جضيط ِامىجإ ﮴جيىض  يس حف هنملۖ كٹ 
ڦذمخل؊ ٺگ يحمسذ حط ں ٷ َ  

خص ٴۇ مسث ىجىض  معمنث مت ﮹مس ىجلك ىجحط ں مميىج؉ ىلىئىجمض پ حس ےلقيممۇ ىج يشىج يمغرش ىج؇حمجمفهئے 
ژڃ  

هاہجٕں يیں ٍے ثہذ ٍے ایَے ہیں کہ نٕگٕں کب يبل َبؽك ٛویمے ٍے کٓبرے ہیں، أه كٍٔؤں کٕ ( ػیَبئی)اؽجبه أه ( یہٕكی! )اے ایًبٌ ٔانٕ 
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 ۔

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  ٕللبد رٕ
یں 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 ي

۔ یہ ایک فویٚہ ہے هللا کی ٛوف ٍے أه هللا ػهى کب ثٓی يبنک ہے، ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔فوچ کیب عبئے   



 ٍٕهح انزٕثخ
ىحجن ہيتث احص ىجيع ۙممًاهش ىجهش ىجۡۛيع يع ڃىج ئيع ې ٝيخائ ىجةسُّـيخيع قر ڪيخٰذجش ګ  يخبمقمقمكيع ىجىج

ڳڃڛ حص يس خصث  خفمئ  
کی رهمیٍ کورے ہیں أه ثوائی ٍے هٔکزے ہیں، أه ًَبى لبئى أه يٕيٍ يوك أه يٕيٍ ػٕهریں آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے يلكگبه ہیں۔ ِٔ َیکی 

ح اكا کورے ہیں، أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کورے ہیں۔ یہ ایَے نٕگ ہیں عٍ کٕ هللا اپُی هؽًذ ٍے َٕا  ٕ ىے گب۔ کورے ہیں أه ىک
 یمیُب هللا الزلاه کب ثٓی يبنک ہے، ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔

 ٍٕهح انجموح
﮽ڣيع ې ڰحص يس مسث  يخڌ ٶەئيض ڴ خن رشىلممًاهشث ىجٰه  ۚهش ىج حشىج  

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

ڑ، ىع ۇ يثححصخشخيڦث ربخن مس ىجسحكڳ ىجمن ۡىج رص لإٰهيت  ڙجشذ جعملخش آجيىج آس منۓ ًمن  منملۖ كٹ 
خيمجۖجتمن جش ٺخص من ث ىجحمتيخيع ۅ ھ رس يش ةچث من يف﴿ىحھىج ڃۈئے  

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 
ىٔه 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 

چکُی ثُب چٕٓڑے۔  ایَے نٕگٕں َے عٕ کًبئی کی ہٕری ہے ِٔ مها ثٓی اٌ کے ہبرٓ َہیں ( كٔثبهِ)کٕ ( يٹی کٕ ثہب کو چٹبٌ)هُ پڑے أه اً کی ثب
کبفؤں کٕ ہلایذ رک َہیں پہُچبرب۔( ایَے)نگزی، أه هللا   

 

 صذقبت

 ٍٕهحانًُبفمٌٕ
پميىض  محشىج ۇئٰىذ ۈئ؏ڃ يتخم  ٘ححصخكجه ا؎ يم ىجحقؓ ىل یلۧ ىس يض حئ  ىخاذىش  ڈىج  

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

 ّبيم ہٕعبرب۔

 ٍٕهح انجموح
يهٴۇ نخص ىججشث ىجڟخف  ەخص ث ىججشمعؤفحط ىك  ہجٍّؒ جشححصمس ىف حط ں رصيع َملۖ  ص  

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

ُّةيعٿؤ ىجمن ڍەئ ۆ ىجمن گ اٿ گ يئ ﮿ۃڹيض كإ ُّمئ ىجسىف رصيع َملۖ   
ی 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 کٕئ

ؽك ہٕگب، َہ کٕئی غى پہُچے گب۔فٕف ال  

 ٍٕهحانًُبفمٌٕ
پميىض  محشۇئ ىجٰىذ ۈئ؏ڃ يتخم  ٘ححصخكجه ا؎ يم ىجحقؓ ىل یلۧ ىس يض حئ  ىخاذىش  ڈىج  

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

 ّبيم ہٕعبرب۔

  



 اخالقیبت
 

 ۱لیکچش 

 اخالق حغٌہ کے فوائذ و فضبئل
 ٍٕهح انؾغو

 ہمبآ ىخمجن جمهىس ۆ ىجٻپ هس ىجمن ىجٯ ز يحنحم ٰه  خبيس ہمن 
آَکٓ اٹٓب کو ثٓی َہ كیکٕٓ عٕ ہى َے اٌ )کبفؤں( يیں ٍے يقزهف نٕگٕں کٕ ييے اڑاَے کے نیے كے هکٓی أه رى اٌ چیئں کی ٛوف ہوگي 

 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

ې  يحجخشىج يحل  محنرئرش ىج؇مترش ىج؇مخضيع مض َملۖ  ڭذْؔ جمےذ ججيٰىؓ ىج خلخن حسىجخۂ هس يض قحم  ملإىجڱ
 ڭؤجغخص ٚ حكڳث ىج

ائی اتٌی ڑاؤ جص کی چوْکر تیسی دک ڑْة ےش ےایک دوضر ےلی ےک ےجٌت حبصل کرى ِهغفرت اور و ےرة کی طرف ش ےاور اپي
 ہے۔تیبر کی گئی  ےلی ےک ںیسگبروِاى پر ِو ں۔توبم آضوبى اور زهیي ضوب جبئی ںاش هی ِک ہے

کو هعبف  ںاور لوگو ےکو پی جبى ے، اور جو غصںیِ ے( هبل خرچ کرتےلی ےک ِی )اللْة ںی اور ثذحبلی هیْة ںجو خوشحبلی هی
 ہے۔هحجت کرتب  ےش ںًیک لوگو ےایص ِالل ں۔یِعبدی  ےک ےکردیي

 ٍٕهح انفولبٌ

 کزن يع ىئمكخم ختڀ ؠيضؿ مئھ ججييع ۅ يعملۖ  مغيل﯀ؙ ىج
ضالهتی  ِتو و ںیِ ے( خطبة کرتِالىِ)جب ےل لوگ اى شِاور جت جب ںیِ ےچلت ےجو زهیي پر عبجسی ش ںیِ ِو ےثٌذ ےاور رحوي ک

 ں۔یِ ےتِکی ثبت ک

 ٍٕهح انْٕهٖ

 ڄؤيخيعٹگ  ىكٰه  ؠىج محشخشىج ھيه مضيع ّملۖ ىج
 ےکبم لیت ےدرگسر ش ِتو و ہےآتب  ِاور جت اى کو غص ںیِ ےیس کرتِپر ےش ںکبهو ےحیبئی کےاور ة ںوِگٌب ڑےة ڑےاور جو ة

 ں۔یِ

 
 ڃنيمن ٚ ٳ مسث ڎ ۅ يئۈئ حجىج ڴؤ مس مخض ض جس يصںىج

لیب  ےرم ےى ِتو اش کب ثواة الل ےکبم ل ے، اور اصالح شےی جو کوئی هعبف کردْر ةْپ ہے۔اضی جیطی ثرائی  ِاور کطی ثرائی کب ثذل
 ۔کرتب ںیِکو پطٌذ ى ںظبلوو ِیقیٌب و ہے۔

 
 چجإحيرشخن ڞ جحتمت آيس  مسىج جت ججلىج

 ہے۔هت کی ثبت ِی ڑة ِتو ی ے، اور درگسر کر جبئےل کبم ےجو کوئی صجر ش ِک ہےحقیقت  ِاور ی

 ٍٕهح آل ػًواٌ

 ۇثيش يئ ڦچۖ یث ىجٻ جيخش يج ٛ ٝ ېىجخٿ مط يض قيصگ ؇ىحجن ڤ
، جي ےگ ںوِ ےتِدریب ة ےًیچ ےجي ک ںیِثبغبت  ِ، اور وہےهغفرت  ےپروردگبر کی طرف ش ےاى ک ِلوگ جي کب صل ِو ںیِ ِی

 ہے۔کو هلٌب  ںوالو ےجو کبم کرى ہے ِتریي ثذلِةوگی، کتٌب ِیي دائوی زًذگی حبصل ِاى ںهی

 ٍٕهح األػواف

 مجمكې  منييائ ىجحشس عىج محل ھ
 ۔دو ِیبى ىْکی طرف د ںلوِکو( ًیکی کب حکن دو ، اور جب ںاپٌبؤ، اور )لوگو ِپیغوجر( درگسر کب روی ے)ا



 ٍٕهح انمهى

 ٻڭ ۈئ ىغڿ ىج
 ۔وِپر  ےاعلی درج ےاور یقیٌب تن اخالق ک

 ٍٕهح آل ػًواٌ

 ج﮼ةحيرش حجڒمس هل ھث ىجججيٰىؐ ىجٰه مض ٰه مض ىجمص 
 ے۔گ ںجبئی ےائٹاور اضی کی طرف توبم هعبهالت لو ہےی کب ِ ِ، اللہے ْجو کچ ںآضوبى اور زهیي هی

 

 
 ۲لیکچش 

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

 ٍٕهح نمًبٌ 

 ممص﮽حط  زبيض ۅ ىج ﮿ىج لوسر ﮼ؤ ٴىك﯀يع ڝيه ءىجىج ڀڭ لكمظ هئيس مسث س ۢ﴿من  ً ۇىجگ  ؞حس ىخىئيم ؤ ىج
يص  ح ڈيخىئب يضجلكَ مض  ڈىجے ڶذ جخ هبٮ مظ ۤ ٰه ّٰ هت ۢىس مظ ۉ يلىس ٻىج ڀجفجم ث مسىكحمل ىج ەئيط 

خصث قؐ ٶ ھ ججييخ مض ٰىؐ يخ مض هس یحط  ىنىم ؗحمسيض  جشيم محل کىس  ٵ ً ٺيعڰخف ې  ٞېئ مججم َّـۏ جمؤ ؽ؋ 
مظ خضڳ ىجمن گ ګىجمن  ٺؤإحيرشخن ڞمت يج آيس ث مجےۅ حي  جبىج ئې  ٮيخائ ىجةس عهش ىج  ً ٺى َّـحص يس 

 ٿجخنؓ هثؐ هجي ۮيس ث محليج  مطىج محتحط  يئىج ٺؤئڃىم حص من ٚ يك يس ھ هيپث ججيمض  ھ
کرًب،  ِشرک ى ْضبت ےک ِ! الل ٹےثی ے: هیر ِا کْا تِک ےوئِ ےکو ًصیحت کرت ٹےثی ےاپي ےوقت یبد کرو جت لقوبى ى ِاور و

 ےى ں( اش کی هبِ)کیوًک ہے۔تبکیذ کی  ِی ںهی ےثبر ےوالذیي ک ےاًطبى کو اپي ےم ىِاور ، ہےاری ظلن ْا ةڑیقیي جبًو شرک ة
تن هیرا شکر ادا کرو، اور  ِک ہے۔تب ٹوْچ ْاش کب دود ںا، اور دو ضبل هیْرک ںهی ٹپی ےکوسوری پر کوسوری ثرداشت کر ک ےاش
( شریک ںکطی کو )خذائی هی ْضبت ےتن هیر ِک ںالیڈزور  ِتن پر ی ِاور اگر و ہے۔کر آًب  ٹ( لوںیِی )تنِپبش  ےثبپ کب هیر ںهب ےاپي

شخص  ےو، اور ایصِر ےالئی شْة ْضبت ےاى ک ںتو اى کی ثبت هت هبًو، اور دًیب هی ںیِپبش کوئی دلیل ى ےارِقرار دو جص کی تن
تن کیب  ِگب ک ںثتبؤ ںیِتن ںوقت هی ، اشہےکر آًب  ٹپبش لو ےر تن ضت کو هیرْپ ۔وِی ْلو لگب رک ےش ْهج ےاپٌبؤ جص ى ِکب راضت

و، یب ِ ںاى هیٹکطی چ ِو، اور وِی ْثراثر ة ےک ےداى ےا ! اگر کوئی چیس رائی کٹا( ثیِی کْة ِی ے)لقوبى ى ۔وِ ہےر ےکرت
قبئن  ا ! ًوبزٹثی ہے۔ت ثبخجر ِ، ةںا ثبریک ثیڑة ِیقیي جبًو الل ۔گب ےحبضر کرد ےاش ِی اللْ، تت ةںیب زهیي هی ںهی ںآضوبًو

هت ِی ڑة ِثیشک ی ۔، اش پر صجر کروےجو تکلیف پیش آئ ںیِروکو، اور تن ےکو ًیکی کی تلقیي کرو، اور ثرائی ش ںکرو، اور لوگو
 ےکطی اتراى ِیقیي جبًو الل ۔هت چلو ےوئِ ےالؤ، اور زهیي پر اتراتْگبل هت پ ے( اپيے)غرور ش ےضبهي ےک ںاور لوگو ہے۔کب کبم 

 ںوْثری آواز گذ ےو ثیشک ضت شْرک ِضتِاعتذال اختیبر کرو اور اپٌی آواز آ ںاور اپٌی چبل هی ۔کرتب ںیِطٌذ ىشیخی ثبز کو پ ےوال
 ہے۔کی آواز 

 

 
 

  



 هعبهالت

 
۱لیکچش   

 والذیي کے حقوق

 ٍٕهح انَُبء

منذ ىجٰه  ﮹ىج ىجسس ۓحيىج حمسإ جخمىجۥ مبجش إ ؟جخمىج يمغىح ىمعىجۥ مبجش ڱيضؿ جثە ىكحلسڻ يض ٮ خمۢحص ىجمن  ىحىج
ڄذاڃىه حص من ٚ يص جعيع يس ث ں۔ ل  

 ُٕں،یيَک ًٕں،یزیهّزہ كاهٔں،  يیکے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ، َ ٍیَہ ٹٓہواؤ، أه ٔانل کیکٕ ّو یػجبكد کؤ، أه اً کے ٍبرٓ کَ یأه هللا ک
اچٓب ) یکے ٍبرٓ ثٓ ٕںیکے ٍبرٓ أه اپُے غالو ثبَل ویہٕئے ّقٔ أه هاِ گ( ٍبرٓ کٓڑے بی) ٹٓےیٍبرٓ ث ،یكٔه ٔانے پڑٍٔ ،یٔانے پڑٍٔ تیلو

 کورب۔ ںیثبى کٕ پَُل َہ یقیارواَے ٔانے ّ یهللا کَ ْکیث( هکٕٓ ثوربؤ

 ٍٕهح األَؼبو

ٰه  محشخش ﯁چگؤ ىجمن مىج ﮵ر﮺ٟ ۇئث ےلصيخمنؗيل يض  يقؤ ىجمن ؿجثە ىكحلسڻ يض ٮ خمۢمي ۈ اۃ من حبٰه  ۀ خكپمح 
ېيعڬهئ ٮ  حقمح ىجآيبث سمي خص من حبزب  ىحل ىقؤ ىجمن ۋهث ىجٰه  ٔ  

کہ اً کے ٍبرٓ  ںیہ ہی۔ ِٔ ںیہ یؽواو ک ںیثبر یرى پو کََٕ( مذیكهؽم)پڑْ کو ٍُبؤں کہ رًہبهے پؤهكگبه َے  ںیرًہ ںیآؤ، ي: کہٕ کہ ( اٌ ٍے)
گے  ںیهىق ك یثٓ ںیٔعہ ٍے اپُے ثچٕں کٕ لزم َہ کؤ۔ ہى رًہ یَہ ٹٓہواؤ، أه يبں ثبپ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ، أه غوثذ ک کیکٕ ّو یکَ

أه عٌ عبٌ کٕ هللا َے ؽويذ  ،یہٕئ یچٓپ بیہٕ  یہٕئ یکٓه یبئیَہ پٓٹکٕ، چبہے ِٔ ثےؽ یکے کبيٕں کے پبً ثٓ یبئی۔ أه ثےؽیأه اٌ کٕ ثٓ
 کچٓ ًٍغٓ آئے۔ ںیہے ربکہ رًہ یک لیهللا َے ربک یعٍ ک ںیِٔ ثبر ںیہ ہی! لزم َہ کؤ۔ نٕگٕ  ویثوؽك ٔعہ کے ثغ یہے اٍے کَ یػطب ک

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم

ٹملحضىه اك جحىجمح  ىنئيضمن  ۠ چيحشجخ  يخ  تی مظ  ٖهي ث ؿجثە ىكحلسڌ ىجمىي  ىصڦمي اڽ  ڱىج  
 یٍے کٕئ ںیي ٍیکے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ۔ اگو ٔانل ٍیػجبكد َہ کؤ، أه ٔانل یک یہے کہ اً کے ٍٕا کَ بیؽکى ك ہیأه رًہبهے پؤهكگبه َے 

 کؤ۔ بیعٓڑکٕ۔ ثهکہ اٌ ٍے ػيد کے ٍبرٓ ثبد ک ںیاف رک َہ کہٕ، أه َہ اَہ ںیرٕ اَہ ںیكَٕٔں رًہبهے پبً ثڑْبپے کٕ پہُچ عبئ بیکیا

 ٍٕهح نمًبٌ

ڀجفجم ث مسىكحمل ىج ەئيط  ممص﮽حط  زبيض ۅ ىج ﮿ىج لوسر ﮼ؤ ٴىك﯀يع ڝيه ءىجىج  

ې  ٞېئ مججم َّـۏ جمؤ ؽ؋ يص  حڈيخىئب يضجلكَ مض  ڈىجے ڶذ جخ هبٮ مظ ۤ ٰه ّٰ هت ۢىس مظ ۉ يلىس ٻىج
ٺيعڰخف   

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

ثبد يذ يبَٕ،  یرٕ اٌ ک ںیَہ میكن یرًہبهے پبً کٕئ یلواه كٔ عٌ ک کیّو( ںیي یفلائ)کٕ  یٍبرٓ کَ وےیکہ رى ي ںیىٔه ڈان ہیأه اگو ِٔ رى پو 
ٹ کو پبً نٕ وےیہٕ۔ پٓو رى ٍت کٕ ي یّقٔ کب هاٍزہ اپُبؤ عٌ َے يغٓ ٍے نٕ نگب هکٓ َےیٍے هہٕ، أه ا یاٌ کے ٍبرٓ ثٓالئ ںیي بیأه كَ

 کورے هہے ہٕ۔ بیثزبؤں گب کہ رى ک ںیرًہ ںیآَب ہے، اً ٔلذ ي

 

۲لیکچش   

 سشتہ داسوں کے حقوق

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم

ٹێثج حمن ىجمن  ﮺ىج ممغىج خجمۥ مب ؐ ؠىج  
 َہ اڑاؤ ںیأه اپُے يبل کٕ ثےہٕكِ کبيٕں ي( اٌ کب ؽك)أه يَبفو کٕ  ٍیأه هّزہ كاه کٕ اً کب ؽك كٔ ، أه يَک



 ٍٕهح انُؾم

ہلكيخيعګهئ  ٰذؤ محمىج ئرش ىجې  تىجۥ مبجش ؟ قبيط ىججثيهمم ىجىضسُّـ قحص يس   
 ںیأه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہ یثل ،یبئیہے، أه ثےؽ زبیکب ؽکى ك ُےیك( اٌ کے ؽمٕق)هللا اَٖبف کب، اؽَبٌ کب، أه هّزہ كاهٔں کٕ  ْکیث

 لجٕل کؤ۔ ؾذیکورب ہے ربکہ رى َٖ ؾذیَٖ

 ٍٕهح انزؾویى

ٻيخيعِيع ٰه ۡڎهيگ ىجحص حي يع ۨمي ؘ قجخهسإلجس ۇ ايقحكڳ ىجيضخضؙژ ؽث  ۉىج ڍ مخ منملۖ كٹ   
اََبٌ أه پزٓو ہٕں گے اً پو ٍقذ کڑے يياط کے فوّزے  ُلٍْیاپُے آپ کٕ أه اپُے گٓو ٔانٕں کٕ اً آگ ٍے ثچبؤ عٌ کب ا! ٔانٕ  ًبٌیاے ا

 عبرب ہے۔ بیؽکى ك ںیعٌ کب اَہ ںیکورے ہ یکورے، أه ٔہ ںیَہ یَبفويبَ یاً ک ںیؽکى ي یعٕ هللا کے کَ ںیيموه ہ

 

 عبم هغلوبًوں کے حقوق

 ٍٕهح انُٕه

ب خص ڭخص مخث ىج ٰىىس يع ٵمن ث يمقىج حجنمست ىجحط ں ۖ حمطىج ٌىجۥ مب خىح ژىس ۣ أمش ىج  ىحلك ﮷قىجمن 
ٿٺخ  

 ںیأه هللا کے هاٍزے ي ُٕںیکہ ِٔ هّزہ كاهٔں، يَک ںیلَى َہ کٓبئ یَیِٔ ا ں،یٍٔؼذ هکٓزے ہ یأه يبن ںیہ ویٍے عٕ نٕگ اہم ف ںیأه رى ي
ثقِ  ںیفطبئ یہے کہ هللا رًہبه ںیپَُل َہ ہیُیرًہ بی۔ کںیأه كهگيه ٍے کبو ن یکہ يؼبف ےیچبہ ںیگے، أه اَہ ںیك ںیہغود کوَے ٔانٕں کٕ کچٓ َہ

 كے ؟ أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح انؾْو

 ػرش مشث ىجحي ٹجي٘  نيع ؙيخۊمن  ىثمنذ  ﮹ىج يمغىج ىمعىجۥ مبجش خصہمم ىججحتىج ﯀جش  ىميج  مميہاخص ۅ رص ۤحي 
پر؉مجعڌ حص ڻيس حصث ڶ ؤ ىجئۆئ  ٻيخڌج ىجحي ڄيلہحن   

پؤخضيعحجنىحجن ک ہيتث احص ىجيخيع قيضؿ جخإمس ىجىض  ىجيع تيمترصک ىجفإيج ؕ ڇختملۖ ۖ حمطرش ؇حمج  
کے ٕٛه پو كنٕا كے، رٕ ِٔ هللا کب ؽك ہے أه اً کے هٍٕل کب، أه لواثذ كاهٔں کب،  ئیف یٍے عٕ يبل ثٓ ٕںیثَز( یكٍٔو)هللا اپُے هٍٕل کٕ 

۔ أه هٍٕل ںیكٔنذ يُل نٕگ ہ ںیگوكُ کورب َہ هِ عبئے عٕ رى ي بٌیکے كهي یأه يَبفؤں کب، ربکہ ِٔ يبل ٕوف اَہ ُٕںیيَک ًٕں،یزیأه 
 ٔ اال ہے۔ ُےیهللا ٍقذ ٍيا ك ْکیً ٍے هک عبؤ، أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ۔ ثا ںیٍے يُغ کو يیِٔ نے نٕ، أه عٌ چ ں،یعٕ کچٓ ك ںیہرً

ٛوف ٍے فٚم أه اً  یہے۔ ِٔ هللا ک بیگ بیاپُے گٓؤں أه اپُے يبنٕں ٍے ثےكفم ک ںیکب ؽك ہے عُہ ٍیاٌ ؽبعذ يُل يہبعو( ئیيبل ف ہیيیَ)
 ۔ںیعٕ هاٍذ ثبى ہ ںینٕگ ہ یہی۔ ںیيلك کورے ہ یأه هللا أه اً کے هٍٕل ک ں،یکے ٛهت گبه ہ یفُّٕٕك یک

 ٍٕهح انًبػٌٕ

 خشيلمغيلمس  ڹ

ملۖ  ٻذڱگيعڀ ؼملۖ گ ې  ٻذضۀحص ٻثفخن حطۅ  ٝىجمن  ٱذججل جغۀملخش مت ڍٱثەيق؍ سحطملخش  ؒجشا
 پجىيعىجسيع ڳىج ٻذحشيخيع؇ۊگ 

 کیب رى َے اٍے كیکٓب عٕ عياء ٔ ٍيا کٕ عٓٹالرب ہے ؟

 ٔہی رٕ ہے عٕ یزیى کٕ كْکے كیزب ہے۔

يَکیٍ کٕ کٓبَب كیُے کی روغیت َہیں كیزب۔أه   

 پٓو ثڑی فواثی ہے اٌ ًَبى پڑُْے ٔانٕں کی
 عٕ اپُی ًَبى ٍے غفهذ ثورزے ہیں۔

 عٕ كکٓبٔا کورے ہیں۔

 ۔ںیاَکبه کورے ہ یٍے ثٓ ُےیك يیچ یأه كٍٔؤں کٕ يؼًٕن

  



 هعبششت

 
۱لیکچش   

 پشدٍ
 ٍٕهح انُٕه

مي  ؒۖ دٮت ىجمن گۆئۅ  تښ﮺يممهث ىج ٔمي ٰه  ؒۖ دٮىجمن  ۈئيخڌڒىج تڢإيج  ڇآسىجمح 
يح  ګ۔ ليخ ٰه  حمقۓيخ  ڳېئيخ ٙ  ڳڍيخ ٙ  ڳڍيخ  يجتٹرش ًيخ  حمقًيخ  يجتٹرش ظيخ  حمقظيخ  ممكيجت

مس هل  ث ىجۛؑديج  ڑٰه  حصيخمصج ﮺جسرشت ىجمن حمقتؐ ۅ ى يخٺملۖ مض  ايح ىلٻمم يح  ۈجيه خىح لكمخم
ڦيعژمقمكيع هئ  ڇڇ   

ں، 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 کوی
 ٍٕ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

 یں، ٍٕ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 یبکو
 ٔں کےاپُے 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 گياه

رمبٙب َہیں ہٕرب یب اٌ ثچٕں کے عٕ اثٓی ػٕهرٕں کے چٓپے ہٕئے ؽٖٕں ٍے آُّب َہیں ہٕئے أه يَهًبٌ ػٕهرٕں ( عَُی)عٍ کے كل يیں کٕئی 
رى ٍت هللا کے ! کٕ چبہیے کہ ِٔ اپُے پبؤں ىيیٍ پو اً ٛوػ َہ يبهیں کہ اَہٕں َے عٕ ىیُذ چٓپب هکٓی ہے ِٔ يؼهٕو ہٕعبئے۔ أه اے يٕيُٕ 

 ٍبيُے رٕثہ کؤ، ربکہ رًہیں فالػ َٖیت ہٕ۔

 ٍٕهح األؽياة

 مجع يم ممصىل يتۈنيخص ے ژڌ ہيتث احص ىج جئممًاهش ىج ڰهش ىج متحييخحم ىج ئجخم۰ ٳلوسرٲىجمن  ۫ٙىججثيع حط 
ڦؤکيل ڪىج  

ىجمن  يخخۆئ ی ؠۈئ چۆئ جت ؙؠذ ىجحس ءۖ ڭ من حطحم يع مخ ؠىس ۣىي  اكؒ ٙ چڇمن  منملۖ كٹ 
مح آث ؊ۈئرش ا؇يج يض ين﴾﮿ هئ ينرتڱ ؠيبث ىجيح  ڄخص من مشب ىج حكجكجش ؟مح جعيع ۡآيس ث ؘمسډمخت

ڌخيمس  مح جعيع آيس ث چڈ ڨىخ  ېئىج زؾىس مس ىججه ہيم  ايخءىس ۜث ىجٰه جعيع مخ گىجحسہ ىخٓ  

ژۇئث خخص ڭث ىججعيع ؠۖجخ ۡ نتڼىس  فمت آث گؖيج  هيڴ٘مقمب رش ۓىج ؚىج مجنىجزممشمح  حككٹ   
ثُبؤ ٍُگٓبه كکٓبری َہ پٓؤ، عیَب کہ پہهی ثبه عبہهیذ يیں كکٓبیب عبرب رٓب أه ًَبى ( غیو يوكٔں کٕ)أه اپُے گٓؤں يیں لواه کے ٍبرٓ هہٕ أه 

ح اكا کؤ، أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کؤ۔ اے َجی کے اہم ثیذ   ٕ هللا رٕ یہ چبہزب ہے کہ رى ٍے گُلگی ( گٓو ٔانٕ! )لبئى کؤ، أه ىک
 ػطب کوے عٕ ہو ٛوػ يکًم ہٕ۔کٕ كٔه هکٓے، أه رًہیں ایَی پبکیيگی 

كافم َہ ہٕ، اال یہ کہ رًہیں کٓبَے پو آَے کی اعبىد كے كی عبئے، ِٔ ثٓی اً ٛوػ کہ رى اً ( ثال اعبىد)َجی کے گٓؤں يیں ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
رٕ اپُی اپُی هاِ نٕ، أه ثبرٕں يیں کٓبَے کی ریبهی کے اَزظبه يیں َہ ثیٹٓے هہٕ، نیکٍ عت رًہیں كػٕد كی عبئے رٕ عبؤ، پٓو عت کٓبَب کٓب چکٕ 

ّويبرے ہیں، أه هللا ؽك ثبد يیں کَی ( کہزے ہٕئے)عی نگب کو َہ ثیٹٕٓ۔ ؽمیمذ یہ ہے کہ اً ثبد ٍے َجی کٕ رکهیف پہُچزی ہے أه ِٔ رى ٍے 
مہ رًہبهے كنٕں کٕ ثٓی أه اٌ کے ٍے َہیں ّويبرب أه عت رًہیں َجی کی ثیٕیٕں ٍے کچٓ يبَگُب ہٕ رٕ پوكے کے پیچٓے ٍے يبَگٕ۔ یہ ٛوی

ہے کہ اٌ 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 
 کے ثؼل اٌ کی ثیٕیٕں ٍے کجٓی ثٓی َکبػ کؤ۔ یہ هللا کے َيكیک ثڑی ٍُگیٍ ثبد ہے۔

أپو عٓکب نیب کویں۔ اً ٛویمے يیں ( يُہ کے)پُی ثیٕیٕں، اپُی ثیٹیٕں أه يَهًبَٕں کی ػٕهرٕں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی چبكهیں اپُے رى ا! اے َجی 
 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۔

 

۲لیکچش   

اوس ثذکبسی کب الضامثذکبسی   



 ٍٕهح انُٕه

 مسالڧ يحشخيڦؤ ىجربخن مس ىجسىس خف ۜمكيع مس ە حط ؕ يجشا گيل جحتػهست يضمن مصفىخسمجنيك ىج يخجضۆئ۩ ممىج ٟمم
ٻمقمبمت ۅ آمن خبؤ ىج﴾أيخ ىع ذمي  يمن  ٟممب يضمخلأيخ  ۃذمي  ىمن ۩ مم ٱمقمبىض   

رى هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕ، رٕ هللا کے كیٍ ىَب کوَے ٔانی ػٕهد أه ىَب کوَے ٔانے يوك كَٕٔں کٕ ٍٕ ٍٕ کٕڑے نگبئے، أه اگو 
 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

ىَب کبه ػٕهد ٍے َکبػ کورب ہے رٕ ٔہی يوك عٕ فٕك  كیکٓے۔ىاَی يوك َکبػ کورب ہے رٕ ىَب کب هیب يْوک ػٕهد ہی ٍے َکبػ کورب ہے، أه
 ىاَی ہٕ، یب يْوک ہٕ أه یہ ثبد يٕيُٕں کے نیے ؽواو کوكی گئی ہے

 ٍٕهح انًًزؾُخ

 ٽ٘ ڋ ءٻىع أڰقىجمن  ينيخمنؗ پىجمن  ٘ىجمن  حمجڡمس ڻ يضمن س ىحۣىس مي ۉ  ۞يخبمقپجشمظ  ؠ حككٹ 
ڀٺب خحص ڭيس حصث  محُّىج يشۢيخائ جحط  ۦىجمن  حصجىج  

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 عت ! اے َجی 
ُے ہبرٕٓں 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 اپ

ے ؤں 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 ٍأه پب
 يغفود کی كػب کیب کؤ، یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح انُٕه

ڀيعۗمس ک  رش ېئىحجن ؇خلقۛ سمض ؤ رصؤ ۈئ؇رتيتصجخكمن پحشيخ ۇ   
 اً ثبد پو چبه گٕاِ کیٕں َہیں نے آئے ؟ اة عجکہ ِٔ گٕاِ َہیں الئے رٕ هللا کے َيكیک ٔہی عٕٓٹے ہیں۔( ثہزبٌ نگبَے ٔانے)ِٔ 

 
  



 

 

 

دوئنعبل   

 

  



 ایوبًیبت
 

۱لیکچش   

 كَیب کی ىَلگی کی يضبل أه آفود يیں ایًبٌ ٔانٕں کٕ

هللا رؼبنی کب كیلاه أه يْوکیٍ کب ؽبل   

 ٍٕهح یٌَٕ
 حفىج ؎؋ىج هثمترے ججيٹؐ ؆ ؠجهث ٺ ڥجيحكڳ ىج یقھ ىش ججيؓ ؚٮ  جشىنرش ۆئيح  مخفڕرس هسلكَ مش ﴿ صے 

إ حم ؗ ملڊخص ىج ٹيخيعڝهبمن ى خي خئث ىقمت ْجيس ڦمعىس حط  ىيحٷث يخ  يئؽ يط جذ ڼيخيع ةمشڃ  جح
نبؤ گ ی ۓ ىحجن ث ممه؟يضمن  حمْـيجڇ حجڗمطث ىجمن دفؗىج مجن ېجضۖ  ٹىغ﮸ ﮳حم جش ڟخش يص ٺث ىجمن

ىحجن ث امئ ىض  ىغمليجڇ حجۓ ؤ معنث﮽مس يج ث ٰه ىف ىض ممه؟ مجڐذ ىج﮳حلجش ؇ڤؐ يحي رصملۖ ىج ٹچيخيع
مؽ يصگ هي خف يشىجىئيم ڻّ  ۀىشىجڻجغيصيلؤ ۅ ٖ ك ۀخمحن جضۖ ڑۏ گ ڇ پىج۟من  ڤؤ گ ی چيخيعإحكۓ 

هي ﮴  يب ىج ىسمس مشهل  ىصة؞ىج ٰرمئ  چحل  ٕمت ىكڤححصۄ ﯀ؗىس حم ې ىجٓ  إىبمس س يصڤيخيعڦ
ڤجيخيعڃ جع  

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 

أه ہى َے اً کٕ ( کہ اً پو کٕئی آفذ آعبئے)ٌ اة یہ پٕهی ٛوػ اٌ کے لبثٕ يیں ہے، رٕ کَی هاد یب كٌ کے ٔلذ ہًبها ؽکى آگیب نگے کہ ث
و 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 ک

ں 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 ثیبٌ کورے ہی
ٔں 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 چہو

( اٌ کی)بئے گی، َہ منذ۔ ِٔ عُذ کے ثبٍی ہیں، ِٔ اً يیں ہًیْہ هہیں گے۔هہے ِٔ نٕگ عُہٕں َے ثوائیبں کًبئی ہیں رٕ پو َہ کجٓی ٍیبہی چٓ
ٍے اَہیں کٕئی ثچبَے ٔاال َہیں ہٕگب۔ ایَب نگے گب عیَے اٌ ( کے ػناة) ثوائی کب ثلنہ اٍی عیَب ثوا ہٕگب  أه اٌ پو منذ چٓبئی ہٕئی ہٕگی، هللا

ِٔ كٌ عت ہى اٌ ٍت ( یبك هکٕٓ)اَلْیوی هاد کی رہیں چڑْبكی گئی ہیں۔ ِٔ كٔىؿ کے ثبٍی ہیں، ِٔ اً يیں ہًیْہ هہیں گے۔أه کے چہؤں پو 
مها اپُی عگہ ٹٓہؤ، رى ثٓی أه ِٔ ثٓی عٍ کٕ رى َے هللا کب ّویک :“ کٕ اکٹٓب کویں گے پٓو عٍ نٕگٕں َے ّوک کیب رٓب، اٌ ٍے کہیں گے کہ 

رى ہًبهی ػجبكد رٕ َہیں :“ عٕ هّزہ رٓب، ہى ِٔ فزى کوكیں گے، أه اٌ کے ِٔ ّویک کہیں گے کہ ( ػبثل أه يؼجٕك کب)و اٌ کے كهيیبٌ پٓ” يبَب رٓب۔
ہو ّقٔ َے يبٙی يیں ”ہى رًہبهی ػجبكد ٍے ثبنکم ثیقجو رٓے۔( کہ)کورے رٓے  ۔ہًبهے أه رًہبهے كهيیبٌ هللا گٕاِ ثُُے کے نیے کبفی ہے 

یب 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 عٕ کچٓ ک
 اَہٕں َے رواُ هکٓے رٓے، اٌ کب کٕئی ٍواؽ اَہیں َہیں يهے گب۔ ؏

 

۲لیکچش   

 رٕؽیل کی يضبنیں
 ٍٕهح انُؾم

خص ڄ مخ ىج ڳيخيعۣمس  جمرضث ؇مب ی ہ ڢ۔ لۅ ٰه  رصإزخش  ڍ؇جشملۖ وئؤ خس زىلمض ڪ ۅ  ٹخكخص ىج
مس يخيع يج ؙيخيط ڀىج ڳذيخيعڳمس گ  ڏمكيع ىجۡ جعٰىملث ممكىض  رشاذحس يضېئىج ىيمنىجزپ يضڄ مخ يض ىجڴ زيض 

مي  ال ڂضخص ؋ ختڳيعڮمن ٖ ىجڭ حص يس يمث زجيمص ۗ ۙجخ  ڳؤيعۘھ ڻ يضمن ججيٰىؐ ىجىئ ىض إزىف  يسٰه من 
 يجلخ ضخص ؋ ختىج ڱيعگىفگ من ۋ نت مصث يعث ائث ک ڭيض كهت  ڙىئ ڄ ىب إز نٻخذۅ ھرس يضيص ة چ

ڱجىغ﮸ ﮳ممذ ىجگ ۅ ىضسُّـ لخش گذ ىجيص ۛث ک ٲقؐ من  ڭٖذ ممشۅ مش ۅ ھرس يضگ ة چمن  ژ تی  
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 

ثواثو ہٕعبئیں۔  رٕ کیب یہ نٕگ هللا کی َؼًذ کب اَکبه کورے ہیں ؟أه هللا َے رى ہی يیں ٍے اپُے غاليٕں کٕ اً ٛوػ َہیں نٕٹب كیزے کہ ِٔ ٍت 
 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

رٕں پو ایًبٌ الرے أه هللا کی َؼًزٕں کی َبّکوی کورے ہیں ؟أه یہ هللا کٕ چٕٓڑ کو اٌ چیئں کی فواہى کیب ہے۔ کیب پٓو ثٓی یہ نٕگ ثےثُیبك ثب
کے نیے 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 



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  يضبنیں َہ گٓڑٔ۔  ثیْک هللا عبَزب
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 

ایَی )کورب ہے۔ کیب یہ كَٕٔں ثواثو ہٍٕکزے ہیں ؟ ٍبهی رؼویفیں هللا کی ہیں، نیکٍ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ  پو ثٓی أه کٓهے ثُلٔں ثٓی فٕة فوچ
َ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 ( ٕبف ثبد ثٓی

ہبں کہیں ثٓیغزب ہے، ِٔ کٕئی ڈُْگ کب کبو کو کے َہیں الرب، کیب ایَب ّقٔ اً كٍٔوے آكيی کے ثواثو ہٍٕکزب ہے ثٕعٓ ثُب ہٕا ہے، ِٔ اٍے ع
 عٕ كٍٔؤں کٕ ثٓی اػزلال کب ؽکى كیزب ہے أه فٕك ثٓی ٍیلْے هاٍزے پو لبئى ہے ؟ ؏

 

۳لیکچش   

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

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم
يط يج ىك مب خضڳ حط ک ج۫ىجخب  ہْمحلګ ىجخك جعيع  ڻيع قۛيط من مب ک ُّـلۛ ىس ۉ  جئىج ڧيه  جمح 
ھذجثڤڑجي جبمتيض ۞يض  خسيع هت ۉيخ  ہذ﮿ؘھ ججيٰر يح  ڤيح هت ٺ جك  ىجىئمك ہثمي حكڳ ىف  رضب ۈئمجل  

يم ڭ تٺ  يجلمثيح ىنرشث ىججك مض  مشڐيخ ائ متريض  ؊يع هت ۊيخ  ھذحمثمس ىجػۧ سيخ  ىئڭ  خكذىنرص جم  ۈيخ 
مح خل جعيع مض  ھہىه خ۟خص  خك ىس ىئجلىي جش مثپجشک  ؤ يخسىس ۣحكڳ  زىجٰه  ھجہىه خ۟مي  ک اۦ  ٌّيصڎث مح ڦ

ےہىهخ ربكاىنرش ٌّ ۆ ىض مممعيع ڌإلھ ججي  
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، : کہہ كٔ کہ 

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 
ہى رى پو اً ٔلذ رک ایًبٌ َہیں الئیں گے عت رک : ثٓی اکضو نٕگ اَکبه کے ٍٕا کَی أه ثبد پو هاٙی َہیں ہیں۔أه کہزے ہیں کہ  کی ہیں، پٓو

ثیچ 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 
ے کو کے اٍے ہى پو گوا كٔ ، یب پٓو هللا کٕ أه ثیچ يیں ىيیٍ کٕ پٓبڑ کو َہویں عبهی کوكٔ۔یب عیَے رى كػٕے کورے ہٕ، آًٍبٌ کے ٹکڑے ٹکڑ

ٕ 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 ک
يیں رٕ ایک ! ٍجؾبٌ هللا : کہہ كٔ کہ ( اے پیغًجو)ثٓی اً ٔلذ رک َہیں يبَیں گے عت رک رى ہى پو ایَی کزبة َبىل َہ کوكٔ عَے ہى پڑْ ٍکیں۔ 

 ثْو ہٕں عَے پیغًجو ثُب کو ثٓیغب گیب ہے، اً ٍے ىیبكِ کچٓ َہیں۔ ؏
کیب هللا َے ایک ثْو کٕ هٍٕل ثُب : أه عت اٌ نٕگٕں کے پبً ہلایذ کب پیغبو آیب رٕ اٌ کٕ ایًبٌ الَے ٍے اٍی ثبد َے رٕ هٔکب کہ ِٔ کہزے رٓے 

اگو ىيیٍ يیں فوّزے ہی اًٛیُبٌ ٍے چم پٓو هہے ہٕرے رٕ ثیْک ہى آًٍبٌ ٍے کَی فوّزے کٕ هٍٕل ثُب کو اٌ پو : ؟کہہ كٔ کہ  کو ثٓیغب ہے
 اربه كیزے۔

 

۴لیکچش   

 رًبو اَجیب ػهیہ ٍالو کے ثٓیغُے کب يمٖل ایک ہی رٓب
 ٍٕهح األَجیبء

ۀ يج يئ جىجحي  ٹيع﮶فرت مب يعذ گىفگ من ۋ ث ٹيص  ۈئ؟ىج خيص  ۈئ ؟ؤ کۅژۀ ث مح ژۛيمج ڐيج ؙيخ يخٜخن 
 ڤيعڱِّـڈ صجتمم ىجگ ٲ سۑمن  ٹذرشيعس﯀ؘ ۋ ث ٰر ىخسىج جفيل ٷ ىجىئلك ٹيخيطۆئؽ ىي زث جه ٳ َّ  ًمي ہىم خيج 

ٿث ٴ پمت ڍٱ يض ؙيخ ىجت۫ مس  ۀىجيص  ڤيعمجنیىجگ يض  جعج ىحلمي يعذ ىجمن  مضىجٰه ڋڄ ٰه ٘ ڭ 
ڤجنيجش پىقمت   

ثٓی يٕعٕك ہے عٌ يیں ( لوآٌ)یہ ! الؤ اپُی كنیم : اٌ ٍے کہٕ کہ ( اے پیغًجو)ثٓال کیب اٍے چٕٓڑ کو اَہٕں َے كٍٔوے فلا ثُب هکٓے ہیں ؟ 
ثٓی يٕعٕك ہیں عٍ يیں يغٓ ٍے پہهے نٕگٕں کے نیے َٖیؾذ رٓی۔  نیکٍ ٔالؼہ یہ ہے ( کزبثیں)يیوے ٍبرٓ ٔانٕں کے نیے َٖیؾذ ہے، أه ِٔ 

ٕڑے ہٕئے ہیں۔أه رى ٍے پہهے ہى َے کٕئی ایَب هٍٕل َہیں ثٓیغب عٌ پو ہى کہ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ ؽك ثبد کب یمیٍ َہیں کورے، اً نیے يُہ ي
( فوّزٕں کی ّکم يیں)فلائے هؽًٍ : يیوے ٍٕا کٕئی فلا َہیں ہے، نہنا يیوی ػجبكد کؤ۔یہ نٕگ کہزے ہیں کہ : َے یہ ٔؽی َبىل َہ کی ہٕ کہ 

ہیں عُہیں ػيد ثقْی گئی ہے۔ِٔ اً ٍے آگے ثڑْ کو کٕئی ثبد َہیں کورے، أه ِٔ ثُلے ( فوّزے رٕ هللا کے)ثهکہ ! أالك هکٓزب ہے۔  ٍجؾبٌ هللا 
اٍی کے ؽکى پو ػًم کورے ہیں۔ِٔ اٌ کی رًبو اگهی پچٓهی ثبرٕں کٕ عبَزب ہے أه ِٔ کَی کی ٍفبهُ َہیں کوٍکزے، ٍٕائے اً کے عٌ کے 

هللا کے ػالِٔ يیں ثٓی يؼجٕك : یہ کہے کہ ( ثبنفوٗ)اٌ يیں ٍے کٕئی  نیے هللا کی يوٙی ہٕ، أه ِٔ اً کے فٕف ٍے ٍہًے هہزے ہیں۔أه اگو
 ہٕں۔ رٕ اً کٕ ہى عہُى کی ٍيا كیں گے۔ ایَے ظبنًٕں کٕ ہى ایَی ہی ٍيا كیزے ہیں۔ ؏

 

۵لیکچش   

 ّوک کی يضبل



 ٍٕهح انؾظ
يخڌ هتث ۇڻ مي ط؍ ىمج ۠ىس يتث ىج ۇئ حمليض ءطع ژمس جك ىيع يج ؙيخيط ڇملۖ يس يتث  حبۆئ ه؋ ذحكڳ كٹ 

ڳڛ ألشحص يس ڈث إجت جخحص  ىحةيعٰه  ڳ؍قىج مخلمجل جح  
رى نٕگ هللا کٕ چٕٓڑ کو عٍ عٍ کٕ كػب کے نیے پکبهرے ہٕ ِٔ ایک يکٓی ثٓی پیلا ! ایک يضبل ثیبٌ کی عبهہی ہے اة اٍے کبٌ نگب کو ٍُٕ ! نٕگٕ 

چٓیٍ کونے عبئے رٕ ِٔ اً ٍے چٓڑا ثٓی َہیں کوٍکزے، چبہے اً کبو کے نیے ٍت کے ٍت اکٹٓے ہٕعبئیں، أه اگو يکٓی اٌ ٍے کٕئی چیي 
۔ َ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۔
 

 هٔى لیبيذ کے ثؼل اؽٕال

 يٌٍُٕٕهح انًؤ
 ڳ ىصمجعملۖ ېئىحجن  ٕدنجخمىجيص  ﮵يعتېئىحجن ک  ٕدنجتمس  ﮴جشمكيعٺىط يضمن ڝ؋ ّ ۟ رضإ يخممض  ىك ؠۈئ

ىجحم حضمي  ءامڭ  حض اٌ ىئمك ﮸يعۗگٶ  حمجۈ  ٓٝۈ مض  ﮷يعىلصىجگ ی جعة حك مطيجڇ ﮿﮶ؤحط ٿ چيخيع
و ىج يخسجٰر ىج ميخش ۆئاٍ مكيع ڸخش ﯀ؕيض  ڄجعيع متٳ  ﮻يط﮳ی ىجمن  حبىئيم  ﮺يعٯۈئىش ؽ خمهث ۈئىس  ختۅاٍ  ﮹جحم
﮾يخيعيخنک ڃ ذ ىصمئې ربمن  ةڤ۪  ﮽يعٻحكخش ىجخف هس ؟يل ۤٺ  ،ىفگ ىحٸۆئ ﮼ئيحش وئ  

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 
ہٕں َے اپُے نیے گٓبٹے کب ٍٕكا کیب ثٓبهی َکهے رٕ ٔہی ہٕں گے عٕ فالػ پبئیں گے۔أه عٍ کے پهڑے ہهکے پڑگئے، رٕ یہ ِٔ نٕگ ہٕں گے عُ

اٌ ٍے کہب عبئے گب )رٓب، ِٔ كٔىؿ يیں ہًیْہ ہًیْہ هہیں گے۔آگ اٌ کے چہؤں کٕ عٓهٌ ڈانے گی، أه اً يیں اٌ کی ٕٕهریں ثگڑ عبئیں گی۔
ہى پو ہًبهی ثلثقزی ! ہًبهے پؤهكگبه : کیب يیوی آیزیں رًہیں پڑْ کو ٍُبئی َہیں عبری رٓیں ؟ أه رى اٌ کٕ عٓٹالیب کورے رٓے۔ِٔ کہیں گے کہ ( کہ

ظبنى ہٕں ہًیں یہبں ٍے ثبہو َکبل كیغیے، پٓو اگو ہى كٔثبهِ ٔہی کبو کویں رٕ ثیْک ہى ! چٓب گئی رٓی، أه ہى گًواِ نٕگ رٓے۔ہًبهے پؤهكگبه 
: يیں منیم ہٕ کو پڑے هہٕ، أه يغٓ ٍے ثبد ثٓی َہ کؤ۔يیوے ثُلٔں يیں ٍے ایک عًبػذ یہ كػب کوری رٓی کہ ( كٔىؿ)گے۔هللا فويبئے گب۔ اٍی 

ؽى ہى ایًبٌ نے آئے ہیں، پٌ ہًیں ثقِ كیغیے، أه ہى پو هؽى فويبیے، أه آپ ٍت هؽى کوَے ٔانٕں ٍے ثڑْ کو ه! اے ہًبهے پؤهكگبه 
َے رًہیں يیوی یبك رک ٍے غبفم کوكیب، أه رى اٌ ( کے ٍبرٓ چٓیڑ چٓبڑ)فويبَے ٔانے ہیں۔رٕ رى َے اٌ نٕگٕں کب يناق ثُبیب رٓب۔ یہبں رک کہ اٌ ہی 

ہے۔ 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  
 

۶لیکچش   

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

 ٍٕهح انفولبٌ
ىجچ يك  ثمض  ڌممث  ڻيضمض  ىخسىج ؞ھ ىجمض ججيٰىؐ ىج لملخش يت ؈ ٱذڈ حمتيع مئڈ ڀىئيع ۅ يم ړملخش مظ ٴ

ىجىئيم  ٻثیيضمن مطحس يضمن  ؊يع مش﮴يضمن  ڌيضمن  متڲ يع خن﮴يع ىجمن ڤيع ڻ يضگ ڊمي  يمج ڐيج ؙيخ يخٜىج ٱێچڎ اجحتھرس 
 ٻئحس يضجعۇ  ڍممشجييضيئ  حضڱ ىجىئجل ٻًـثيخريض جغيخيعًـ مج پحشيخ جتۇ حضهن ٲ ﮽ىجٵ ی؈ خمتىي ؆ ىس ک ملۖ مكىص

َّ يم ڔوئث خكجه ريجيمض  من ىجِّـ یقيلہمم  ٰهمم ک ىجىئمك ٻۇئث خجعيع ڭٳ ھث ججيٰىؐ ىجمض  آڭ ملخش ىت ڕمح 
 يضيم زجيهت ۗ ختيف ڤ  پثآيمجامي يع ؽىس ىييع هثث ىجىئيم  یل خسيغ يت ۉيخ  ېَّ  يخ  پذێڈ فيع ىصص

پثمصهلالج لجڅذ ىجٻجيمت ڀ ٝخش يج ٛ آيض  ىس ںرص ڄ هت ڀملمش مظ ٴپجمييع ۘجخ   
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 

ّویک 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 
لا ے، 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 پیہ

کے  اٌ َ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
رٕ کچٓ ثٓی َہیں، ثٌ ایک يٍ گٓڑد ( لوآٌ)یہ : افزیبه يیں ہے، َہ کَی کٕ كٔثبهِ ىَلِ کوَب۔أه عٍ نٕگٕں َے کفو اپُب نیب ہے، ِٔ کہزے ہیں کہ 

ظهى  یہ نٕگ ثڑے( یہ ثبد کہہ کو)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 رٕ پچٓهے نٕگٕں کی نکٓی ہٕئی کہبَیبں ہیں عٕ اً ّقٔ َے نکٕٓانی ہیں، أه ٕجؼ ٔ : أه کٓهے عٕٓٹ پو ارو آئے ہیں۔أه کہزے ہیں کہ 

ًبَٕں يیں َے َبىل کیب ہے عٕ ہو ثٓیل کٕ پٕهی ٛوػ عبَزب ہے، آٍ( هللا)یہ کالو رٕ اً : ّبو ٔہی اً کے ٍبيُے پڑْ کو ٍُبئی عبری ہیں۔کہہ كٔ کہ 
ں 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 ثبىاهٔ

فياَہ ہی آپڑرب، یب  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
رى عٌ کے پیچٓے چم هہے ہٕ، ِٔ أه کچٓ : کہزے ہیں کہ ( يَهًبَٕں ٍے)اً کے پبً کٕئی ثبؽ ہٕرب عٌ يیں ٍے یہ کٓبیب کورب۔ أه یہ ظبنى 

ں۔ چُبَچہ ایَے كیکٕٓ اٌ نٕگٕں َے رًہبهے ثبهے يیں کیَی کیَی ثبریں ثُبئی ہی( اے پیغًجو)َہیں، ثٌ ایک ّقٔ ہے عٌ پو عبكٔ ہٕگیب ہے۔
 ثٓٹکے ہیں کہ هاٍزے پو آَب اٌ کے ثٌ ٍے ثبہو ہے۔ ؏

ثہذ ٍے ثبغبد كیلے عٍ کے َیچے َہویں ( ایک ثبؽ کے ثغبئے)کی عٕ اگو چبہے رٕ رًہیں اٌ ٍت ٍے کہیں ثہزو چیي، ( هللا)ثڑی ّبٌ ہے اً 
 ثہزی ہٕں، أه رًہیں ثہذ ٍے يؾالد کب يبنک ثُب كے۔

 

  



 عجبدات

 
۱لیکچش   

 الحج
 ٍٕهح انجموح

جش يض ٯ أيخ  ېّـث مس جعيع مش غخهت ڨٺ  يحشيخ ةڏؤ ىجمن هتقيح  مطخس ێ مئهش مصث ۈئىس يمكىج مجم ىج
 ىقمن مض م ۓجه ڳٺؤ مس حط هتقيح  مطخس  ىقهل مش يمكس ﯀ؤ مس ىمت؆ ؠؤ ۈئۇيخ  ًايخ ۓمن ٍّيض ۭ يحعخ
 جخمىثج؉مجعڌ حص ڻيس  مثحص ىجڶ خنث ىجممه بجش ربپ خض ڻمت خف حط آث ظمط جعٰهۍ ث يب اؠ حقىج
يط ڷجشب ىجججلؕ مم رشۈئيس  يضؙيخۄخصث ىج ڀەئيج  ڌث ىجٰه ىقيم مض ىئۇئذ ىجمن رشىجمن  لكاجخ  مجم يشؤ مس ىتھ إقجل
يث؉جيٰى خىحؑ  

أه اپُے ٍو ( ( هللا کے ؽٕٚه پیِ کوكٔ)أه ؽظ أه ػًوِ هللا کے نیے پٕها پٕها اكا کؤ، ہبں اگو رًہیں هٔک كیب عبئے رٕ عٕ لوثبَی يیَو ہٕ 
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 

و ہٕ 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 يیَ
اً ٔلذ عت ( ےهٔى)ہبں اگو کَی کے پبً اً کی ٛبلذ َہ ہٕ رٕ ِٔ ؽظ کے كَٕں يیں ریٍ هٔىے هکٓے أه ٍبد ( هللا کے ؽٕٚه پیِ کوے)

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 ( گٓؤں کٕ)رى 
اؽواو )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 

ظ 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 اپُے أپو ؽ( ثبَلْ کو
يیوی َبفويبَی ٍے ! ىاك هاِ ٍبرٓ نے عبیب کؤ، کیَٕکہ ثہزویٍ ىاك هاِ رمٕی ہے  أه اے ػمم ٔانٕ ( ؽظ کے ٍفو يیں)هللا اٍے عبٌ نے گب، أه 

 ڈهرے هہٕ

 ػًواٌ ٍٕهح آل
ۓجبې  حلحص ۈئيس  حمجث ىجيص ميَّ ﮻ زيخ  مجع ﮽حكڳ ث ىجمص ۅ رجعيع  ائژً ىجيص ؗڎجه ك؋ی   

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 
فوٗ ہے، أه اگو کٕئی اَکبه کوے رٕ هللا كَیب عہبٌ کے رًبو نٕگٕں ٍے ثےَیبى  اٍزطبػذ هکٓزے ہٕں اٌ پو هللا کے نیے اً گٓو کب ؽظ کوَب

 ہے۔

 ٍٕهح انؾظ
جش  رضاذۅ ٰه  كقمن ممس مط  ؉ جكىحڲىف ىج ر يخيحض ڤذحشهييج ىك  ڰل وجئٻىه يضۅ ىك إمظ قۛ ىقسحكڳ ىس مض ؈ىج

ڤب مجع سجضحمقگ ىجايخڱ جضىج ڑ يحجۏ  ڤبس ٸحمل مغهث ىج خشخنؤ ڥجي ڤ  

 

 
آئیں  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

كثهی ہٕگئی ہٕں۔( نًجے ٍفو ٍے)عٕ   

َہیں ػطب 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 ا
اٌ عبَٕهٔں يیں ٍے فٕك ثٓی کٓبؤ أه رُگ كٍذ يؾزبط کٕ ثٓی کٓالؤ۔( يَهًبَٕ)کیے ہیں۔  چُبَچہ   

ے کہ ِٔ اپُب يیم کچیم كٔه کویں، أه اپُی يُزیں پٕهی کویں، أه اً ثیذ ػزیك کب ٕٛاف کویں۔نٕگٕں کٕ چبہی( ؽظ کوَے ٔانے)پٓو   

 ږيفث ىقمت قىج ڦىص مغهث ىج خشڇۈئېىج ؠؤ ۈئۡ؇خضمس ۇ  ؉ جكىحؤمس مخ ی ڀح ۆئ غنمخ يض  ججليع يمتىج
ڄجغ ۠ث ىجيلڻحص ۅ ٰه  ىحىمغژ مخ يئجش مشث ىقمت ججل ؊ىجمن ؕخييصژ ىجحس  ىلصملسو هيلع هللا ىلصحص يم ؊جك ڄيخيعڡمخ هئ   

لطبه 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 
ؾزبعٕں يیں ٍے فٕك ثٓی کٓبؤ، أه اٌ ي( کے گّٕذ)اٌ کے پہهٕ ىيیٍ پو گوعبئیں رٕ اٌ ( مثؼ ہٕکو)يیں کٓڑے ہٕں، اٌ پو هللا کب َبو نٕ، پٓو عت 

رى 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 
ًہبهے ربثغ ّ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 ر



اَہیں 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، 
 فّٕقجوی ٍُب كٔ ۔

 

۲لیکچش   

 اهش ثبلوعشوف و ًہی عي الوٌکش
 ٍٕهح آل ػًواٌ

﮷يعتىحجن ک ث ىجئيع ې ٝيخائ ىجةسُّـيخيع قىج هل ىيع ںوهش  جحتىج  
ثٓالئی کی ٛوف ثالئیں، َیکی کی رهمیٍ کویں، أه ثوائی ٍے ( نٕگٕں کٕ)أه رًہبهے كهيیبٌ ایک عًبػذ ایَی ہَٕی چبہیے عٌ کے افواك 

 هٔکیں۔ ایَے ہی نٕگ ہیں عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

ىفک مقمكيع ىج شىقث  يع ڀمث  جنىص مسث ىجخك سىجۜمكيع  ئيع ې ؤيخائ ىجةسُّـيخيع ػخضڳ  ىجخت و رشخف 
﮽يع  
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 ( يَهًبَٕ)

ويبٌ ہے۔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 َبف  

 ٍٕهح انَُبء
﯁خي ڤ شمس يثەئ ؐ جئرص َّـومت آ خبحكڳث ىجيص ٘  ےؽيخ يخائ جيخ  ًاڭهي مي يص څ ټيض  حط  رشمن   

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 
ؽبٕم کے کوَے کے نیے ایَب کوے گب، ہى اً کٕ ىثوكٍذ صٕاة ػطب کویں گے۔ ؽکى كے۔ أه عٕ ّقٔ هللا کی فُّٕٕكی  

 ٍٕهح انزٕثخ
ىحجن ہيتث احص ىجيع ۙممًاهش ىجهش ىجۡۛيع يع ڃىج ئيع ې ٝيخائ ىجةسُّـيخيع قر ڪيخٰذجش ګ  يخبمقمقمكيع ىجىج

ڳڃڛ حص يس خصث  خفمئ  
کورے ہیں أه ثوائی ٍے هٔکزے ہیں، أه ًَبى لبئى أه يٕيٍ يوك أه يٕيٍ ػٕهریں آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے يلكگبه ہیں۔ ِٔ َیکی کی رهمیٍ 

ح اكا کورے ہیں، أه هللا أه اً کے هٍٕل کی فويبَجوكاهی کورے ہیں۔ یہ ایَے نٕگ ہیں عٍ کٕ هللا اپُی هؽًذ ٍے َٕا  ٕ ىے گب۔ کورے ہیں أه ىک
 یمیُب هللا الزلاه کب ثٓی يبنک ہے، ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔

 ٍٕهحانؼٖو
 خشيلمغيلمس  ڹ

ٻجهي سليبأ ىجۘ سلزي ىجۘ ىجې منملۖ مي  ٱذيع خت ڝيهيس  ٱذاىج  
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
﮻مغحقيح  ؽمس ىجحي  ٌّث ىجؿىجيخ  ؽهس ەمسخ ۅ هل  مل حقمح ڑڈ   

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

 ٍٕهح األؽياة
چهسپ قىجشؤٱ مس هل  مبيضؗچذێڈيض يمميض آڱ يكـ ج حككٹ   

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 ! اے َجی 
ثالَے ٔانے، أه هُّٔی پٓیالَے ٔانے چواؽ ہٕ۔ٍے نٕگٕں کٕ هللا کی ٛوف   



 ٍٕهح انُؾم

ۖئسۋ ىجگ  ىيې ﮴  يشۋ گ اڼ يس ث يثزب ڳ س يحصىجٻؕ مل حطحقىج مناڻ سحم ں ﮼   
اٌ ( اگو ثؾش کی َٕثذ آئے رٕ)اپُے هة کے هاٍزے کی ٛوف نٕگٕں کٕ ؽکًذ کے ٍبرٓ أه فُٕ اٍهٕثی ٍے َٖیؾذ کو کے كػٕد كٔ ، أه 

ٛویمے ٍے کؤ عٕ ثہزویٍ ہٕ۔ یمیُب رًہبها پؤهكگبه اٌ نٕگٕں کٕ ثٓی فٕة عبَزب ہے عٕ اً کے هاٍزے ٍے ثٓٹک گئے ٍے ثؾش ثٓی ایَے 
 ہیں، أه اٌ ٍے ثٓی فٕة ٔالف ہے عٕ هاِ هاٍذ پو لبئى ہیں۔

 
۳لیکچش   

 ہجشت و ًصشت اعتقبهت
 ٍٕهح انَُبء

مسث ڎ ۅ يئ ڻحقؓ مج ىج ائإڴۏ  مميہامس ىجهل  ىلص؍ىخ  ۆڂث ىجيص مميض حف ْـيقھ ججيمض  ٺمس حط ں  محتٹىجيص 
﮳جۇئث خخص ڭىججعيع   

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 
ب، أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا هٍٕل کی ٛوف ہغود کوَے کے نیے َکهے، پٓو اٍے يٕد آپکڑے رت ثٓی اً کب صٕاة هللا کے پبً ٛے ہٕچک

 يہوثبٌ ہے۔ ؏

 ٍٕهح انزٕثخ
ڳۓاك ِّـإزمط يضقث ىف جسمقمكيع ىحجن ک  ىصڭيض ىجيخملۖ مس ىجحط ں  يخ﴿ىج يخمختىجژ منملۖ ىج  

ٍت  ی ِٔ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 ک
 ٕؾیؼ يؼُٕں يیں يٕيٍ ہیں۔  ایَے نٕگ يغفود أه ثبػيد هىق کے يَزؾك ہیں۔

 
 اعتقبهت

 ٍٕهح ْٕك

من ۏ يخٰذرص مس يج ذ ىجٰه مخ يض ؙيخيط ةحك هي ﮺ملۖ هل  خشڐىجمن  ﮿ڣيع ٳ ې ڰث ىقىجمن  قغ؋ ىجيص ؒ ظ ححصلكۆئ
جغڤ  حتحص من ۈئيس  جبىج ﯁ؤۖممكرشجش جحت؟مت آث ؐيحي ىتڵمطيس مئث ىض  ىخترىجإ ُّ ىس٘هش  ىج ﯀يخيعپ  
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 ( اے پیغًجو)نہنا 

اٌ ظبنى نٕگٕں کی ٛوف ( يَهًبَٕ)ٍبرٓ ہیں، أه ؽل ٍے آگے َہ َکهٕ۔ یمیٍ هکٕٓ کہ عٕ ػًم ثٓی رى کورے ہٕ ِٔ اٍے پٕهی ٛوػ كیکٓزب ہے۔أه 
ثٓی  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

ٕ يٹب كیزی ہیں،  یہ ایک كٌ کے كَٕٔں ٍؤں پو أه هاد کے کچٓ ؽٖٕں يیں ًَبى لبئى کؤ۔  یمیُب َیکیبں ثوائیٕں ک( اے پیغًجو)َہ کوے۔أه 
 َٖ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

ىجمخ  حمطې مخضث اۃىج ؗاخص يم ٓث ڙخنؓ ظؤ ىجخص يج يم ۑ ڕ ىجتجشگؤ ىجمح ؇جه ػؤ ىجمن ؒظ ححصلكؤ ىج﮼مت ۆئجح
ٺثجفَّ ؤ ىجإڤخص ىجٓث  إڱث من َې  

عًے هہٕ، أه اٌ نٕگٕں ( اٍی كیٍ پو)رى اٍی ثبد کی ٛوف نٕگٕں کٕ كػٕد كیزے هہٕ أه عٌ ٛوػ رًہیں ؽکى كیب گیب ہے، ( اے پیغًجو)نہنا 
ہ يیں يیں رٕ اً کزبة پو ایًبٌ الیب ہٕں عٕ هللا َے َبىل کی ہے، أه يغٓے ؽکى كیب گیب ہے ک: کی فٕاہْبد کے پیچٓے َہ چهٕ، أه کہہ كٔ کہ 

ے رًہبهے كهيیبٌ اَٖبف کؤں۔ هللا ہًبها ثٓی هة ہے أه رًہبها ثٓی هة۔ ہًبهے اػًبل ہًبهے نیے ہیں أه رًہبهے اػًبل رًہبهے نیے۔ ہًبه
کٕئی ثؾش َہیں۔ هللا ہى ٍت کٕ عًغ کوے گب، أه اٍی کے پبً آفو ٍت کٕ نٕٹُب ہے۔( اة)أه رًہبهے كهيیبٌ   

 ٍٕهح فٖهذ /  ؽى انَغلح

ٻذحقيغۀيخڌث ىجىجََّّ ىج ﮽ۆئ یيض ىجت ىختۓ جم  مق۠ ممك۞ۓ ؽ  مح  
يغٓ پو یہ ٔؽی َبىل ہٕری ہے کہ رًہبها فلا ثٌ ایک ہی فلا ہے۔ نہنا رى اپُب هؿ ( انجزہ) کہہ كٔ کہ يیں رٕ رى ہی عیَب ایک اََبٌ ہٕں۔( اے پیغًجو)

يْوکٕں کے نیے۔ٍیلْب اٍی کی ٛوف هکٕٓ، أه اٍی ٍے يغفود يبَگٕ۔ أه ثڑی رجبہی ہے اٌ   

لكَ ىجمض مش ﴿يل مض رشيخٟ  ڤيخيعزب خف ۛنب  سيخڏىج ٻىجمن  جضٮمي حف حن ۆ ؘ رششۏ خص  ؗ املۖ ىئمكيس 
ڦجچئ خىه يض ڭ﮽ڦثىيعڪىجمخ ی ٰه  يي څخيڦمشؤ ىجمخ ی ٰه   
ارویں گے ( ہٕئےیہ کہزے )عٍ نٕگٕں َے کہب ہے کہ ہًبها هة هللا ہے، أه پٓو ِٔ اً پو صبثذ للو هہے رٕ اٌ پو ثیْک فوّزے ( كٍٔوی ٛوف) 

 َہ کٕئی فٕف كل يیں الؤ، َ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: کہ 



ه اً يیں ہو ِٔ رًہبهے ٍبرٓی رٓے، أه آفود يیں ثٓی هہیں گے۔ أه اً عُذ يیں ہو ِٔ چیي رًہبهے ہی نیے ہے عٌ کٕ رًہبها كل چبہے، أ
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 ؏

 

۴لیکچش   

 جہاد ) /ہللا ےک کلےم کو شبلند کرنا(اعالئے کلمہ ہللا 

 ٍٕهح آل ػًواٌ
حس حط مت آخص  مشؤ خسىجٰه  ٰه ٰهۛ ؽ جش خل جعىب يخ جعھ ججيمض ۗ خت ؠځ ڍمح ىجىئمك جعملۖ مكيخۉ من  منملۖ كٹ 

ائڣيع ې ڰخص ث ىج﮲ىج ڊخص ث ىجټحس  
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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

َزیغہ رٕ ( اٌ کی اً ثبد کب)اگو ِٔ ہًبهے پبً ہٕرے رٕ َہ يورے، أه َہ يبهے عبرے۔ : ّبيم ہٕرے ہیں رٕ یہ اٌ کے ثبهے يیں کہزے ہیں کہ 
ىَلگی أه يٕد رٕ هللا كیزب ہے۔ أه عٕ ػًم ثٓی رى ( ٔهَہ)هللا ایَی ثبرٕں کٕ اٌ کے كنٕں يیں ؽَود کب ٍجت ثُب كیزب ہے،  یہ ہے کہ( ٕوف)

 کورے ہٕ هللا اٍے كیکٓ هہب ہے۔

 ٍٕهح انَُبء
ۅ ڲ ىج يمترصۖ صيحيخص  خكث ڲىج يمترصصمس يخيع حط ں يجيىجإ ممع خىح مقمب يخيع يح جش ۛمن 

ےذخي ڤۖ مخمۅ ۖ يحيخص  خكث ىجمجنخص  يض جمسث ىجيقۖ ؗامخم  
ثیٹٓ هہیں ِٔ هللا کے هاٍزے يیں اپُے يبل ٔ عبٌ ٍے ( عہبك يیں عبَے کے ثغبئے گٓو يیں)عٍ يَهًبَٕں کٕ کٕئی يؼنٔهی الؽك َہ ہٕ أه ِٔ 

يیں فٚیهذ كی ہے۔ 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 
 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
يج ھرس  ښث ىجٰه مئخص ؤ ڮڂؤ من ځيج ؙيخۖ يبيضيل ىجمس ىجيض ٮ يع يتڒ يحم﮷ حطهس يضيج مطيض  سىف هي  يخجتىج

ژيعحكمن ٖ زئ ىج ۡمس حط ں   
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 ( يَهًبَٕ)أه 

هللا اَہیں عبَزب ہے۔ أه ( يگو)ُہیں اثٓی رى َہیں عبَزے، عكًٍّ پو ثٓی ہیجذ ٛبهی کوٍکٕ، أه اٌ کے ػالِٔ كٍٔؤں پو ثٓی ( يٕعٕكِ)أه اپُے 
  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۔هللا

 ٍٕهح انزٕثخ
 مميہامس ىجزئ ىض  ﯁ ڌمحڐ ؤژ ىجؗرسيع ڀمط ا٭ژ ىجمئپ؈حن رصىج مكڤىج خسىجزىج ںڍيصيل ىجًيصيل ىجظىس جعيع مح 

ٹججتمن جش ٺخص من ِّـڈث ىجصخص قۧ ٺ  مظىيىححط ؖ مظىج  
اگو رًہبهے ثبپ، رًہبهے ثیٹے، رًہبهے ثٓبئی، رًہبهی ثیٕیبں، أه رًہبها فبَلاٌ، أه ِٔ يبل ٔ كٔنذ عٕ : کہہ كٔ کہ ( يَهًبَٕں ٍے! اے پیغًجو )

کے هٍٕل  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
ٌ نٕگٕں ٍ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 َبفويب

 کٕ يُيل رک َہیں پہُچبرب۔

 

  



 اخالقیبت
 

۱لیکچش   

 عچبئی و ساعت ثبصی

 ٍٕهح األؽياة
ڳخي ؈مصذ ہيت مج ۆئاحص ىج مقث ىجيص ڱءمخ  ڤېمخ ىجمخ  ڣگذڹمصحضىه  حص ىجخضمك ڶ ململۖ كٹ   

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

 

 ٍٕهح انًبئلح

ٻ جيخش يج ٛ ٝ ېث ىف ڇمبحب حجن ٍجه  ۟خص کىئيم متڜ حئڿ و ىف ۈئ ٰرىس مظؤ ىج﯀ؙڃ ۈئ ېټىس 
جښث ىجگ ۅ ىك ھرس يبيشھ ىجٰه ججيٰىؐ ىج لمص ممكر مت آث  ﮶اىج خص  ىاث چچۖ ی   

هللا کہے گب 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۔
يیں یہ  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: کہ 

یں 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 ي
 عٕ کچٓ ہے اً ٍت کی ثبكّبہی هللا ہی کے نیے ہے، أه ِٔ ہو چیي پو پٕهی للهد هکٓزب ہے۔

 ٍٕهح األؽياة

 يخبہاخص ىجؽ ٰه ىج ک ذ ىئمك؋مبجيمقمكيع ا ىجمظ  ٿثحص حف ؠخيڦ ىجربمن حص ىج ىلصڗجعيع  مثجمط ريمس ہمم اخب جعيع مخ حط 
ت ىجٰه ؑىجمس حش  هڱحش  خسحص ۇؤ  ىح﮽ٰه  ٻجن ۓخضإمقمب يح ٿثۈئيض۔ؿ ىي گ ذؗب ىجٰه يخبہاخص ىجىجۓۇئ 

ٹؤۇئث خحص جعيع ڭيس ۆث ؋ ٛيخ ىس ںرص  ئ؋ ٿىج رصڢحب حجنخص حش ممغٹذہٞ مكک  
ایک ثہزویٍ ًََٕہ ہے ہو اً ّقٔ کے نیے عٕ هللا ٍے أه یٕو آفود ٍے ايیل هکٓزب ہٕ، ؽمیمذ یہ ہے کہ رًہبهے نیے هٍٕل هللا کی ماد يیں 

یہ : نْکؤں کٕ كیکٓب رٓب رٕ اَہٕں َے یہ کہب رٓب کہ ( كًٍّ کے)أه کضود ٍے هللا کب مکو کورب ہٕ۔أه عٕ نٕگ ایًبٌ هکٓزے ہیں، عت اَہٕں َے 
ٌ ٔ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 ایًب

کٓبیب۔ كأه 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 
مها ٍی ( اپُے اهاكٔں يیں)پٓو اٌ يیں ٍے کچٓ ِٔ ہیں عُہٕں َے اپُب َنهاَہ پٕها کوكیب، أه کچٓ ِٔ ہیں عٕ اثٓی اَزظبه يیں ہیں۔ أه اَہٕں َے 

)ثٓی رجلیهی َہیں کی۔ ة كے، یب اٌ کی رٕثہ لجٕل ربکہ هللا ٍچٕں کٕ اٌ کی ٍچبئی کب اَؼبو كے، أه يُبفمٕں کٕ اگو چبہے رٕ ػنا( یہ ٔالؼہ اً نیے ہٕا
 کونے۔ هللا یمیُب ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 

حب إىج جضىج جمهىجؐ مئىجۖ يمكىج حجنيطحب ىجحجنىج يشىج يضىج سمقمقمب ىجىج خشىج بيس 
ڄخي ڤحس يضقخص ىف  حمذ ؐحكىفيض حص حفۖ رشحكىج جعىج يخڌمعىج مثىج ججلخيىج يطإىج  

یب يٕيٍ ػٕهریں، ػجبكد گياه يوك ہٕں یب ػجبكد گياه ػٕهریں، ٍچے يوك ہٕں یب ثیْک فويبَجوكاه يوك ہٕں یب فويبَجوكاه ػٕهریں يٕيٍ يوك ہٕں 
ٍچی ػٕهریں، ٕبثو يوك ہٕں یب ٕبثو ػٕهریں، كل ٍے عٓکُے ٔانے يوك ہٕں یب كل ٍے عٓکُے ٔانی ػٕهریں ٕللہ کوَے ٔانے يوك ہٕں یب 

ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کوَے ٔانے يوك ہٕں یب ؽفبظذ کوَے ٔانی ٕللہ کوَے ٔانی ػٕهریں، هٔىِ كاه يوك ہٕں یب هٔىِ كاه ػٕهریں، اپُی 
هکٓب 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 

 ہے۔

 

۲لیکچش   

 جھوٹ اوس غلظ ثیبًی



 ٍٕهح انزٕثخ
يي  ۄحم يخيع ۏ ڑ؞ يخبہاىج معخص جش حفيلث ىجإيضخص يج ؽ ؋يح مخ جت جك  يخةملِّث مح مي  يب اؠزئ يخيع ةۥ

 جعې  إل؇ؤ ڤېئڅ ب يضجيىخمحشڃ إث  ﮶منث ۈئ ﮶خمتِّ  ٹ ؠمس مخ سيع حطھيعڰخف ې  ىغمش ؗيمقىج
ےجتخن ې  مخڗحص من ۈئيس   محڐؤ ۈئىس  محىميع مخ ڤےيعڳ  

( اے پیغًجو)ػنه پیِ کویں گے۔ ( ٛوػ ٛوػ کے)کے پبً عبؤ گے، رٕ یہ رًہبهے ٍبيُے ( يُبفمٕں)ٔاپٌ اٌ ( رجٕک ٍے)عت رى نٕگ ( يَهًبَٕ) 
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۔ : اٌ ٍے کہہ كیُب کہ 

اً کب هٍٕل ثٓی، پٓو رًہیں نٕٹب کو اً ماد کے ٍبيُے پیِ کیب عبئے گب عٌ کٕ چٓپی أه  أه آئُلِ هللا ثٓی رًہبها ٛوى ػًم كیکٓے گب، أه
ٍبيُے 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 

ه کؤ۔ نہنا رى ثٓی اٌ ٍے كهگيه کونیُب۔ یمیٍ عبَٕ یہ ٍواپب گُلگی ہیں، أه عٕ کًبئی یہ کورے هللا کی لًَیں کٓبئیں گے، ربکہ رى اٌ ٍے كهگي
اٌ  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

 فويبٌ نٕگٕں ٍے هاٙی َہیں ہٕرب۔ٍے هاٙی ہٕ ثٓی گئے رٕ هللا رٕ ایَے َب

 ٍٕهح انكٓف

ۉ  ەئڄط رشٻعمي مقمكيع ںىس ث خلحش۱ يج ټؔ ېخشث ظخمشيضمن  مبيج ٮ ٰه ىف  ٻجىخسخص ىج ٷ ملۖ ىئلكا ٯيض
ٻخي جمهؓ ڙ ىس حط ۡمكک ؼإ  

َہ اٌ کے 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 ہے، 
اے )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 

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۔( لوآٌ کی)اگو نٕگ ( یغًجوپ  

 ٍٕهح انؾظ

ڤذإيخيحضحضيم  حشيط ىجؼجييخيح  ممصىل ﯁ۈ ۆئ ٔمي ٰه جه ڥجيجخ  ېث ىجاٰ مس ىب ڀ مث  كحجسڍمتج ىجيص آ  
چیئں کی رؼظیى کوے گب عٍ کٕ هللا َے ؽويذ كی ہے رٕ اً کے ؽك يیں یہ ػًم اً کے پؤهكگبه یہ ٍبهی ثبریں یبك هکٕٓ، أه عٕ ّقٔ اٌ 

کے َيكیک ثہذ ثہزو ہے۔ ٍبهے يٕیْی رًہبهے نیے ؽالل کوكیے گئے ہیں، ٍٕائے اٌ عبَٕهٔں کے عٍ کی رفٖیم رًہیں پڑْ کو ٍُب كی گئی 
و هہٕ۔ہے۔ نہنا ثزٕں کی گُلگی أه عٕٓٹ  ثبد ٍے اً ٛوػ ثچ ک  

 ٍٕهح آل ػًواٌ

مس ۅ  حييممؚۏ ح ڍىج ڌجشيل ىجۓىجؽ جشۓجشيل ىجًىجؽ جشً﮼ ڮ خكيجنيصپٰه پجشمظ يح ڨ ی ىخ  متيحمس 
ڑٗ  

عٕ ٕؾیؼ ػهى آگیب ہے اً کے ثؼل ثٓی عٕ نٕگ اً يؼبيهے يیں رى ٍے ثؾش کویں رٕ اٌ ٍے کہہ ( ؽٚود ػیَی  ؑ کے ٔالؼے کب)رًہبهے پبً 
رى اپُے ثیٹٕں کٕ، أه ہى اپُی ػٕهرٕں کٕ أه رى اپُی ػٕهرٕں کٕ، أه ہى اپُے نٕگٕں کٕ أه رى اپُے  آؤ ہى اپُے ثیٹٕں کٕ ثالئیں أه:“ كٔ کہ 

 نٕگٕں کٕ، پٓو ہى ٍت يهکو هللا کے ٍبيُے گڑ گڑائیں، أه عٕ عٕٓٹے ہٕں اٌ پو هللا کی نؼُذ ثٓیغیں۔
 

۳لیکچش   

 عخبوت و ثخل

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم

ڤج۬ائڈ ؕمكجعيع ٳ ث ةچجش ىجڟۇئ خف زىل ـاڼ يس ڤثضمي ضىمغهتيك  سىجمن  حجحم  حجمهمظ ډ ځىجمن   
ہبرٓ کٕ ثبنکم ہی کٓال چٕٓڑ كٔ عٌ کے ( ایَے فٕٚل فوچ کہ)اپُے ہبرٓ کٕ گوكٌ ٍے ثبَلْ کو هکٕٓ، أه َہ ( ایَے کُغًٕ ثُٕ کہ)أه َہ رٕ 

ہبها هة عٌ کے نیے چبہزب ہے هىق يیں ٍٔؼذ ػطب فويب كیزب ہے، َزیغے يیں رًہیں لبثم ياليذ أه لالُ ہٕ کو ثیٹُٓب پڑے۔ؽمیمذ یہ ہے کہ رً
رُگی پیلا کوكیزب ہے۔ یمیٍ هکٕٓ کہ ِٔ اپُے ثُلٔں کے ؽبالد ٍے اچٓی ٛوػ ثبفجو ہے، اَہیں پٕهی ٛوػ كیکٓ هہب ( عٌ کے نیے چبہزب ہے)أه 
 ہے۔

 ٍٕهح انمٖٔ

ڱۖتحص من ٚ يس ھث ججيمض ؗ  ذرئ ىجمن خص ڄ  ححصںلكَ ىجيح  ةڟخيڦهش ىجمن ا اكخص  ڟجب  ضىج  
 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

َہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ هللا فَبك اؽَبٌ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك يچبَے کی کِّٕ ( كٍٔؤں پو)کؤ۔ أه عٌ ٛوػ هللا َے رى پو اؽَبٌ کیب ہے رى ثٓی 
 يچبَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔



 ٍٕهح انهیم

 ؠ مبٰه  ڀىجٰه  پثجشصڎ جشپذمجن؋ سىجيق پذىقىج ٰظهي ىج پثجشسڎ جشٻذمجنسۇئ جتىج ٻذکىج گۈئهي يص 
ڀثجش؆ڏ  

كیب، أه رمٕی افزیبه کیب۔أه ٍت ٍے اچٓی ثبد کٕ كل ٍے يبَب۔رٕ ہى اً کٕ آهاو کی يُيل رک ( هللا کے هاٍزے يیں يبل)اة عٌ کَی َے 
ثےَیبىی افزیبه کی۔أه ٍت ٍے اچٓی ثبد کٕ عٓٹالیب۔رٕ ہى ( هللا ٍے)پہُچُے کی ریبهی کوا كیں گے۔هہب ِٔ ّقٔ عٌ َے ثقم ٍے کبو نیب، أه 

كیں گے۔أه عت ایَب ّقٔ رجبہی کے گڑْے يیں گوے گب رٕ اً کب يبل اً کے کچٓ کبو َہیں  اً کٕ رکهیف کی يُيل رک پہُچُے کی ریبهی کوا
 آئے گب۔

 

 ثخل

 ٍٕهح انفولبٌ

گميمممت آىججعيع ٘  يخۘىجمض  جضہمض  ڈ؆ ؠملۖ ىج  
اػزلال کب ٛویمہ ہے۔کے كهيیبٌ ( افواٛ ٔرفویٜ)أه عٕ فوچ کورے ہیں رٕ َہ فٕٚل فوچی کورے ہیں، َہ رُگی کورے ہیں، ثهکہ اٌ کب ٛویمہ اً   

 ٍٕهح انؾْو

خ جتټ ىجخك جعيع ڲ يخيع ۉ ڃىجۡ يخۛ طيقک پإيخحتيخيع حط ٹِّ ىجمن  مئيع يص ژ۠يع يج ىئ ۔يهىجا اكيص ٚملۖ ىج
پؤيعتېئىحجن ک  ڇحلۇئ ىجيص   

( ایًبٌ کے ٍبرٓ يمیى ہیں۔ عٕ کٕئی اٌ کے پبً ہغود کے آرب ہے ( یؼُی يلیُہ يیں)اٌ نٕگٕں کب ؽك ہے عٕ پہهے ہی ٍے اً عگہ ( أه یہ يبل فیئ
کٕ كیب عبرب ہے، یہ اپُے ٍیُٕں يیں اً کی کٕئی فٕاہِ ثٓی يؾًَٕ َہیں کورے، أه اٌ ( يہبعویٍ)یہ اً ٍے يؾجذ کورے ہیں، أه عٕ کچٓ اٌ 

ه عٕ نٕگ اپُی ٛجیؼذ کے ثقم ٍے يؾفٕظ ہٕعبئیں، ٔہی ہیں کٕ اپُے آپ پو روعیؼ كیزے ہیں، چبہے اٌ پو رُگ كٍزی کی ؽبنذ گيه هہی ہٕ۔ أ
 عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

 ٍٕهح انَُبء 

حكڳ ىجمن رص لإىف رصيع َملۖ ىجڄؤملسو هيلع هللا ىلصع ۖ ّؽ خكث ىجيجخص يج  ظيع حي مضىج مطسحكڳ ُّـيخيع قيع ىجّملۖ ؈
ڄثرص يتڑثنن يت يت چخيڦث ىجيص ربخن سمس ىجمن سمكيع ۡ  

کُغٍٕی کی رهمیٍ کورے ہیں، أه هللا َے اٌ کٕ اپُے فٚم ٍے عٕ کچٓ كے  ایَے نٕگ عٕ فٕك ثٓی کُغٍٕی کورے ہیں أه كٍٔؤں کٕ ثٓی
َے 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 كکٓب

فود پو، أه ّیطبٌ عٌ کب ٍبرٓی ثٍ عبئے رٕ ِٔ ثلرویٍ ٍبرٓی ہٕرب ہے۔کے نیے فوچ کورے ہیں، أه َہ هللا پو ایًبٌ هکٓزے ہیں، َہ هٔى آ  

 

  



 هعبهالت

 
 ۱لیکچز 

 سے پزہیز،افواہوں ملسو هيلع هللا ىلص ٓاداِب رسول 
 

 خشيلمغيلمس  ڹ

يت  يخٙىجمن  اكؐ لمصۇئ  لكه هنڐمن  منملۖ كٹ  ٱٴۇ ننحص يس حصث ڶ ىج مميہامس ىج ق ٘ ډرشىلمن  منملۖ كٹ 
ٽ خص حس ممسملۖ ىحجن مس ہمم ا  ڞهيع ڇملۖ يس  ٱيخيعۆئمن ٖ ىج َې ٖىس  محلڇحطجتمم س
خص ىقث ىج يع ڀِّ ۰ ټٺ  يخمئڃ ىجخك  ٻيعڤىفگ من ؐ ِّـرش ا؇يج يضھ يخؙاملۖ يس  ٻڭ ىئمط يضقجشث ىف 

مسث خك ہيم ا يجيس  مثىج ٻلكڻىغۅ ٰه  َّۤىجنحض ڲىس  ىه؇ۈئىس پجشيل ۆئ هنملۖ كٹ  ٻٺب خڭ
 ىجپذيخيعىيحشىحجن ک يعث يحۇئ ىجرسىج ًـ ّٰ اكىجہ حط حس ؘذيع ىج۔يه ّٰ ڑحص ىجخس  ىسجيِّـ ىض  حط  ۃ

خم رص  پٺ  ززب  هثجش حجىتحيۅ  گ یفؤ ۈئ ْحمۈئ هنمقمب يح  جمسىس ىج پخص ٴۇ ڃث ىجمتمس ىجىض 
 پجيعحفڒحص هئ ڶ ىجۇ ہ ٘ حمڍمط ۈئمقمكيع ے  پحمقحص ٚ يس ث اكمم ىجىض ْ سحمجشؔ ۈئۤمسؤ ۈئىس ِّـ 

 ٍت کچٓ ٍُزب، ٍت کچٓ عبَزب ہے۔ ُبیمیهللا أه اً کے هٍٕل کے آگے َہ ثڑْب کؤ۔ أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ۔ هللا ! ٔانٕ  ًبٌیاے ا

 کیرى ا َےیکؤ، أه َہ اٌ ٍے ثبد کورے ہٕئے اً ٛوػ ىٔه ٍے ثٕال کؤ ع بیآٔاى ٍے ثهُل يذ ک یک یَج ںیآٔاى یاپُ! ٔانٕ  ًبٌیاے ا
 ملسو هيلع هللا ىلصعبَٕ عٕ نٕگ هللا کے هٍٕل  ٍیمیَہ چهے۔ یپزہ ثٓ ںیأه رًہ ں،یَہ ہٕ کہ رًہبهے اػًبل ثوثبك ہٕعبئ َبیا ںیكٍٔوے ٍے ىٔه ٍے ثٕنزے ہٕ، کہ

 یہے، اٌ کٕ يغفود ثٓ بیيُزقت کون ےیکے ن یعٍ کے كنٕں کٕ هللا َے فٕة عبَچ کو رمٕ ںینٕگ ہ یٔہ ہیں،یهکٓزے ہ یچیَ ںیآٔاى یکے پبً اپُ
 ہیہے۔أه اگو  ںیٍے اکضو کٕ ػمم َہ ںیاٌ ي ںیہ زےیٍے آٔاى ك چٓےیؽغؤں کے پ ںیعٕ نٕگ رًہ( غًجویاے پ)۔یؽبٕم ہے أه ىثوكٍذ اعو ثٓ

ثہزو ہٕا أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ  ےینٕگ اً ٔلذ رک ٕجو کورے عت رک رى فٕك ثبہو َکم کو اٌ کے پبً آعبرے، رٕ اٌ کے ن
ٍے کچٓ  یَہ ہٕ کہ رى َبكاَ َبیا ںیکؤ، کہ بیکون كیٛوػ رؾم یفجو نے کو آئے، رٕ اچٓ یفبٍك رًہبهے پبً کٕئ یاگو کٕئ! ٔانٕ  ًبٌیہے۔اے ا

 ی۔ ثہذ ٍںیهللا کے هٍٕل يٕعٕك ہ بٌیٛوػ ًٍغٓ نٕ کہ رًہبهے كهي یثبد اچٓ ہیپو پچٓزبؤ۔أه  ےیأه پٓو اپُے ک ٹٕٓ،ینٕگٕں کٕ َمٖبٌ پہُچب ث
ہے، أه اٍے  یيؾجذ ڈال ك یک ًبٌیا ںیهللا َے رًہبهے كل ي کٍیپڑعبؤ۔ ن ںیرٕ فٕك رى يْکم ي ںیثبد يبٌ ن یِٔ اگو رًہبه ںیعٍ ي ںیہ ںیثبر

 کیٹٓ کیعٕ ٹٓ ںینٕگ ہ یہ َےیہے۔ ا یَفود ثٹٓب ك یک یأه گُبہٕں أه َبفويبَ یک وہے، أه رًہبهے اَله کف بیپوکِْ ثُبك ںیرًہبهے كنٕں ي
يبنک۔أه اگو يَهًبَٕں کے  یکًذ کب ثٓيبنک ہے، ؽ یہے، أه هللا ػهى کب ثٓ غہیٛوف ٍے فٚم أه َؼًذ کب َز ی۔عٕ هللا کںیهاٍزے پو آچکے ہ

کوے رٕ اً گؤِ ٍے نڑٔ عٕ  یبكریگؤِ كٍٔوے کے ٍبرٓ ى کیٍے ا ںیٕهؼ کواؤ۔ پٓو اگو اٌ ي بٌیرٕ اٌ کے كهي ںینڑ پڑ ںیكٔ گؤِ آپٌ ي
کواكٔ، أه  ٕهؼاَٖبف کے ٍبرٓ  بٌیٛوف نٕٹ آئے۔ چُبَچہ اگو ِٔ نٕٹ آئے، رٕ اٌ کے كهي یرک کہ ِٔ هللا کے ؽکى ک ہبںیکو هہب ہٕ،  یبكریى
اً  ں،یہ یثٓبئ یہے کہ رًبو يَهًبٌ ثٓبئ ہیرٕ  مذیهللا اَٖبف کوَے ٔانٕں ٍے يؾجذ کورب ہے۔ؽم ْکیکؤ، ث بیاَٖبف ٍے کبو ن( ںیہو يؼبيهے ي)
 عبئے۔ بیهہ کرؼهمبد اچٓے ثُبؤ، أه هللا ٍے ڈهٔ ربکہ رًہبهے ٍبرٓ هؽًذ کب يؼبي بٌیکے كهي ٕںیاپُے كٔ ثٓبئ ےین

 

 ۲لیکچز 

 سے اجتناب ،غیببتوئیایذا رسانی، بذگتوسخز،

 



 يخڊؙىجمن  ڍ ىصڦؤ ىجمن يحش ڀ ٿىس  جيرس رض يض ۓهس ىجمن  ڀ ڻىس  جيحضهن يض حضمن  ڟمن  منملۖ كٹ 
يض من  ﮾ يمغ ٿيس ب يمغىض  حف حش ململۖ كٹ  ڀىييعېئىحجن ک  ؆يطؤ ىجيص حط ۔يهک ۆئ رس ؊يه ڭث ؉ىصجيس

 ۆئؠيض  خضىش حكڳ كٹ  ڀٺ، خيضحص يس حصث ڶ ڌث ىجىئمثمجنەئ ٰىهيلىس يل یٚ ث ٿۍۛىجمن  ٱ
ىجمظ  حئ ىجحس خضجل خشث مح حط ۜمك؍ جي ىحضىئ ڀىحص ٴۇ يس ث ۪مس   شخكيس ث جضاجهيحجمبيضع ۈئحملىج ٜيض

مض ۏ  مميہامس ىج سمنملۖ مقمكيع ے  ڀٺب خحص ڭيس ېمح ڻث يض  ٹہيت من احص ىج ۀىس ث ىجہيغ حط حس۔يه گڊ
خص ھث ىجججيٰىؐ ىجٰه مض ٰه مض ڭ خص ىج ثڦڥحص يع يئمح  ٺخضيعحجنىحجن ک مسث حط ں ڲ ىج يمترص صيخ﴿ىجڗغۗ 

 ميڭ حص يس  ٺحب﮲ىس خف يط ۔يلڻُىس ۈ  ۓخص  ڻؤ شلك هث ڃث مح مي ىس يع ۈ ڃٺھرس ٴۇۀ 
 ٺجيعې ڰ ۫خص ھث ىجججيٰىؐ ىج

 یفٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں، أه َہ كٍٔو( ںیعٍ کب يناق اڑا هہے ہ)ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ  ں،یَہ رٕ يوك كٍٔوے يوكٔں کب يناق اڑائ! ٔانٕ  ًبٌیاے ا
 بیكٍٔوے کٕ ٛؼُہ َہ ك کیفٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں۔ أه رى ا( ںیہ یعٍ کب يناق اڑا هہ)ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ  ں،یػٕهرٕں کب يناق اڑائ یكٍٔو ںیػٕهر

 ںیآئثبد ہے۔ أه عٕ نٕگ اٌ ثبرٕں ٍے ثبى َہ  یالَے کے ثؼل گُبِ کب َبو نگُب ثہذ ثو ًبٌیكٍٔوے کٕ ثوے انمبة ٍے پکبهٔ۔ ا کیکؤ، أه َہ ا
 جذیغ یكٍٔوے ک کیَہ نگٕ أه ا ںیٹِٕ ي یک یأه کَ ں،یثہذ ٍے گًبَٕں ٍے ثچٕ، ثؼ٘ گًبٌ گُبِ ہٕرے ہ! ٔانٕ  ًبٌی۔اے اںیرٕ ِٔ ظبنى نٕگ ہ

کب گّٕذ کٓبئے ؟ اً ٍے رٕ فٕك رى َفود کورے ہٕ، أه هللا ٍے ڈهٔ،  یپَُل کوے گب کہ ِٔ اپُے يوكے ثٓبئ ہییٍے کٕئ ںیرى ي بیَہ کؤ۔ ک
ہے، أه  بیک لایػٕهد ٍے پ کیيوك أه ا کیہے کہ ہى َے رى ٍت کٕ ا ہیمزیؽم! کوَے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔اے نٕگٕ  لجٕلهللا ثڑا رٕثہ  ْکیث

ٍت ٍے  ںیرى ي کیهللا کے َيك مذیپہچبٌ کوٍکٕ، كهؽم یكٍٔوے ک کیاہے ربکہ رى  بیک ىیرمَ ےیاً ن ںیيقزهف لٕيٕں أه فبَلإَں ي ںیرًہ
ہى : کہ  ںیکہزے ہ یہبریك ہیٍے ثبفجو ہے۔ يیهکٕٓ کہ هللا ٍت کچٓ عبَُے ٔاال، ہو چ ٍیمیہٕ۔  یيزم بكِیٍت ٍے ى ںیػيد ٔاال ِٔ ہے عٕ رى ي بكِیى
 ںیكافم َہ ںیرًہبهے كنٕں ي یاثٓ ًبٌیأه ا ں،یہ ےیڈال ك بهیکہٕ کہ ہى َے ہزٓ ہیالئے، انجزہ  ںیرٕ َہ ًبٌیرى ا: ۔ اٌ ٍے کہٕ کہ ںینے آئے ہ ًبٌیا

هللا ثہذ  ُبیمیکوے گب۔  ںیَہ یکً یمها ثٓ ںیي( کے صٕاة)اٛبػذ کؤ گے رٕ هللا رًہبهے اػًبل  یهللا أه اً کے هٍٕل ک یہٕا۔ أه اگو رى ٔالؼ
پڑے، أه  ںیَہ ںیّک ي یعُہٕں َے هللا أه اً کے هٍٕل کٕ كل ٍے يبَب ہے، پٓو کَ ںیالَے ٔانے رٕ ِٔ ہ ًبٌیثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔ا

کہٕ ( ٍے ٕںیہبریاٌ ك!  غًجویاے پ)۔ںیعٕ ٍچے ہ ںینٕگ ہ یہے۔ ٔہ بیعہبك ک ںیعبَٕں ٍے هللا کے هاٍزے ي یعُہٕں َے اپُے يبل ٔ كٔنذ أه اپُ
أه  ں،یہ ںیي ٍیأه عٕ ىي ںیہ ںیکٕ فٕة عبَزب ہے عٕ آًٍبَٕں ي ئںیاٛالع كے هہے ہٕ ؟ ؽبالَکہ هللا اٌ رًبو چ یک ٍیرى هللا کٕ اپُے ك بیک: کہ 

يغٓ پو اپُے اٍالو الَے کب اؽَبٌ : ۔ اٌ ٍے کہٕ کہ ںیاٍالو نے آئے ہ ہیکہ  ںینٕگ رى پو اؽَبٌ هکٓزے ہ ہیکب پٕها پٕها ػهى هکٓزب ہے۔ يیهللا ہو چ
ہے کہ هللا  ہی۔ٔالؼہ یك ذیہلا یک ًبٌیا ںیهللا کب رى پو اؽَبٌ ہے کہ اً َے رًہ ہیٍچے ہٕ رٕ ( ںیاپُے كػٕے ي) یثهکہ اگو رى ٔالؼَہ عزالؤ۔ 

 هہب ہے۔ کٓیٛوػ ك یثبد کٕ فٕة عبَزب ہے، أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ هللا اٍے اچٓ لِیہو پّٕ یک ٍیآًٍبَٕں أه ىي

 

  



 هعبششت

 
۱لیکچش   

کے احکبم کھبًے پیٌے  

 ٍٕهح انُؾم

ڀيخيعڡىجهئ  يجيج  مظڦ ی ىجنجش ڏؤ ىجٷجبکهت  ڇڰيض ،ريٗهت  خلحسىمغ يئملخش ىجگ   
ہٕ کہ 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 

 ربکہ رى هللا کب فٚم رالُ کؤ، أه ربکہ ّکو گياه ثُٕ۔اً يیں کْزیبں پبَی کٕ چیوری ہٕئی چهزی ہیں، 

 ٍٕهح ّٛ

ڻجشثمج  متۇ  ڙؤ ىجيص متۈ  يصی  ىقىجمن  ىخاذٰه  مصيج  خل  
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 

 ہٕعبرب ہے ِٔ رجبہی يیں گو کو هہزب ہے۔عٌ کَی پو يیوا غٚت َبىل 

 ٍٕهح انُؾم

﯁يخيعڦڌ مىس خف مس  پ يخيت يضخصيجمخص  مشاذىش  خش  
کی ػجبكد  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

 کورے ہٕ۔

 

۲لیکچش   

کی حشهتششاة اوس جوا   

 ٍٕهح انجموح
خص جخ  حث ىقمت محليعّـ جح َ ؠٰهھ ۨث ىجڑيج   خضڳب ىج رىصيض ﮾ هيث مح لوسرىج مجنې ھ ۨ

معذيخيعڛهئ ى خي  
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 

فبئلے ٍے ىیبكِ ثڑْب ہٕا ہے۔ ہیں، أه اٌ كَٕٔں کب گُبِ اٌ کے  

هللا اٍی ” عٕ رًہبهی ٙؤهد ٍے ىائل ہٕ “ کیب فوچ کویں ؟ آپ کہہ كیغیے کہ( هللا کی فُّٕٕكی کے نیے)أه نٕگ آپ ٍے پٕچٓزے ہیں کہ ِٔ  
 ٛوػ اپُے اؽکبو رًہبهے نیے ٕبف ٕبف ثیبٌ کورب ہے ربکہ رى غٕهٔ فکو ٍے کبو نٕ۔

 ٍٕهح انًبئلح

ہيعژڌ هئ حشۆئ يمي ىثيض  محشإمنجه زجيىج؍ ۩جيىج حملىج ے  هنملۖ كٹ   

ھيعىجنٖ  رسمشؤ مس ىجې حك ؟يل ې جثىج لوسرىج مجنرص مض ىيىجهش ىجيص كحطىس نن ے ژڌ   
 ّواة، عٕا، ثزٕں کے رٓبٌ أه عٕے کے ریوے یہ ٍت َبپبک ّیطبَی کبو ہیں، نہنا اٌ ٍے ثچٕ، ربکہ رًہیں فالػ ؽبٕم ہٕ۔! اے ایًبٌ ٔانٕ 

ّ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 
 ثبى آعبؤ گے ؟( اٌ چیئں ٍے)هٔک كے۔ اة ثزبؤ کہ کیب رى 

 ٍٕهح انَُبء 

يخ پرص  ويخ ۅ  يهعىس خف ث ىجۋٺ  حخش ڻ﮽مي  ﮶مكيع ىجمن ڵٰه ڮ جش ٺ مظٖ هش ىج ﯁چمن  منملۖ كٹ 
چثڭ رثحص جعيع يس ث ڋۇىج ؤڇۀ أۆئ خص ط ريخيحش  يخٶرص مخ حمق محليخ  جيعهش ىض  ی  



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۔ ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
( أه پبَی َہ يهے رٕ ریًى کو کے ًَبى پڑْ ٍکزے ہٕ)اال یہ کہ رى يَبفو ہٕ ( ًَبى عبئي َہیں)أه عُبثذ کی ؽبنذ يیں ثٓی عت رک غَم َہ کونٕ، 

يهے رٕ 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 
 يَؼ کونٕ۔ ثیْک هللا ثڑا يؼبف کوَے ٔاال ثڑا ثقُْے ٔاال ہے۔( اً يٹی ٍے)أه ہبرٕٓں کب پبک يٹی ٍے ریًى کونٕ، أه اپُے چہؤں 

 

 

  



 

 

 

عوئنعبل   

 

  



 ایوبًیبت
 

۱لیکچش   

 للهد انہی کب کوًّہ
 ٍٕهح انفولبٌ

ث ىججعيع جئيض ڀڃ ۟رش ؤملخش چ يح ىجگ  ڌث کيض ڇذڿؤ ىجڄ ْ ۆٻ يجش يضک ڌ، جض کە ىمغملخش هي۰ ىجگ 
ۇ يج  ؘمح حي  ڎێڈيض يمممي  يكجىجحي  ڎْاٰ ۅ  ٌّمحنگث ىججعيع ۯىجمن  ژمس ٰه من يخيع يج ؙيخيط ڀىج ڌێيباڽ 

ھ ىجٰه ججيٰىؐ ىجملخش چ ؈ ڈُـڍڈ ﯀ؕ؉ ڧٮ  حمسڈث ىجډييىجؓ يحملخش من  حبۅ  حمسىجۘ ڈمياٰ حم  ُىس مي يص ںرص  حمج
ژائٮ  ىحجفيلًـ يمفيهجش ۅ رئۏ من م زئحط ْ   

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 ہے، ٍقذ کڑٔا۔ أه اٌ 
کٕئی ػجٕه َہیں کوٍکزب۔أه ٔہی ہے عٌ َے پبَی ٍے ( كَٕٔں يیں ٍے)كَٕٔں کے كهيیبٌ ایک آڑ أه ایَی هکبٔٹ ؽبئم کوكی ہے عٌ کٕ 

یب، 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 اََبٌ کٕ پیلا ک
کًو ایَی چیئں کی ػجبكد کو هہے ہیں عٕ َہ اٌ کٕ کٕئی فبئلِ پہُچبری ہیں، َہ َمٖبٌ، أه کبفو اََبٌ َے اپُے پؤهكگبه ہی کی يقبنفذ پو 

ہى َے رًہیں کَی أه کبو کے نیے َہیں، ثهکہ اً نیے ثٓیغب ہے کہ رى نٕگٕں کٕ فّٕقجوی كٔ ، أه فجوكاه ( اے پیغًجو)ے۔أه ثبَلْ هکٓی ہ
رٕ یہی )يیں اً کبو پو رى ٍے کٕئی اعود َہیں يبَگزب ہبں عٕ ّقٔ یہ چبہے کہ اپُے هة رک پہُچُے کب هاٍزہ افزیبه کونے : کؤ۔کہہ كٔ کہ 

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 (يیوی اعود ہے
 ِٔ 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

و اٍزٕاء فويبیب  ِٔ هؽًٍ ہے، اً نیے اً کی ّبٌ کَی عبَُے ٔانے ٍے پٕچٕٓ۔کیں، پٓو اً َے ػوُ پ  

 

۲لیکچش   

 يَئهہ رٕؽیل پو ایک يکًم فطجہ

 ٍٕهح انًُم
ؒ ؠ ن؇یٮ  ئىنرش خيحشؤ ۈئيم مخ ىض ڕھ ىجججيٰىؐ ىجحش چ  ژثخميعۣهي خص ڀ ث شملۖ ڌ ﯀ؕنت مص ىجہ ۅ جح 
ىجڄ ٘  زيىجايضڄ نث  ڑ ﮸يضڄ ث يشھ ججيحش ڄ  ژثمكيعڿگ حضهن ۋ مسث  ةىجتژث جشرب ؊ىس ؤ ٰه جعيع مخ ٴ

مسث حخ هي  ةىجتھث جشججيرص ٘رص ىجمحل ۯڌ ىج﮽ ؗؠ ىخ لحش  ڑثيعگىفگ من ۋ مسث  ةىجتث جشڳپە ىمغ
ۏ  ين يصطحش  کثخميعۣخص ۉ  ۍمسث  ةىجتث جشمعاخش ٘ ډ ەئۆىل يفىجيص  يمغىج خن حيحط ۇ ښحش  ڑثلكيخيعګ

خصث مي  ىشھ ججيٰىؐ ىجيص مض ڭ مح مي  کحب﮲ىس خف ۅ ژٹ مسث مح ژۛ ةىجتھث جشججيىنرش ىجىض  ﮵رېڎ ىجيص ڀ
کجيعيكشگ ۋ ح يثشگ حط ۋ خيڦمشح مض  خفمظ ا؆ ڻکيعڋيع ميخيع ڠىجٰه   

 ( 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 : کہٕ ( اے پیغًجو
ّویک ثُب هکٓب ہے ؟ ؏کٕ اٌ نٕگٕں َے هللا کی فلائی يیں   

، 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
ثهکہ اٌ نٕگٕں ! هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟  َہیں ( پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ)رًہبهے ثٌ يیں َہیں رٓب کہ رى اٌ کے كهفزٕں کٕ اگب ٍکزے۔ کیب 

کٕ )َ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 
هللا کے ٍبرٓ کٕئی ( پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ)كی ؟  کیب يیقیں گبڑ كیں، أه كٔ ًٍُلهٔں کے كهيیبٌ ایک آڑ هکٓ ( پہبڑٔں کی)کے نیے ( ٹٓہواَے

ثهکہ اٌ يیں ٍے اکضو نٕگ ؽمیمذ ٍے َبٔالف ہیں۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے کہ عت کٕئی ثےلواه اٍے پکبهرب ہے رٕ ِٔ اً کی كػب ! أه فلا ہے ؟ َہیں 
هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟ َہیں ( پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ)لجٕل کورب ہے، أه رکهیف كٔه کوكیزب ہے أه عٕ رًہیں ىيیٍ کب فهیفہ ثُبرب ہے ؟ کیب 

کی )ثہذ کى َٖیؾذ لجٕل کورے ہٕ۔ثٓال ِٔ کٌٕ ہے عٕ فْکی أه ًٍُله کے اَلْیؤں يیں رًہیں هاٍزہ كکٓبرب ہے أه عٕ اپُی هؽًذ  ثهکہ رى! 
َہیں )هللا کے ٍبرٓ کٕئی أه فلا ہے ؟ ( پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ)فّٕقجوی كیزی ہیں ؟ کیب ( ثبهُ کی)ٍے پہهے ہٕائیں ثٓیغزب ہے عٕ رًہیں ( ثبهُ

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 ( هکہث! 
ه فلا هللا کے ٍبرٓ کٕئی أ( پٓو ثٓی رى کہزے ہٕ کہ)ِٔ اً کٕ كٔثبهِ پیلا کوے گب، أه عٕ رًہیں آًٍبٌ أه ىيیٍ ٍے هىق فواہى کورب ہے ؟ کیب 

هللا کے ٍٕا آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں کَی کٕ ثٓی غیت کب ػهى َہیں ہے۔  أه نٕگٕں کٕ : الؤ اپُی کٕئی كنیم، اگو رى ٍچے ہٕ۔کہہ كٔ کہ : ہے ؟ کہٕ 
ے، ثهکہ ِٔ اً کے کب ػهى ثےثٌ ہٕ کو هِ گیب ہ( کبفؤں)یہ ثٓی پزہ َہیں ہے کہ اَہیں کت كٔثبهِ ىَلِ کیب عبئے گب۔ثهکہ آفود کے ثبهے يیں اٌ 

 ثبهے يیں ّک يیں يجزال ہیں، ثهکہ اً ٍے اَلْے ہٕچکے ہیں۔ ؏



 

۳لیکچش   

 ّوک ٍت ٍے ثڑا ظهى ہے

 ٍٕهح نمًبٌ 
مسث س ۢ﴿من  ًۇىجگ  ؞حسىخىئيم ؤ ىج ڀحلحص ۈئيس  حمجؤ ىجيص ٰىۤے ۈئ ژمصث ىجيص  ەئيط  ىمنيع يجُ ىجخب 

ڀڭ لكمظ هئيس   
کہ هللا کب ّکو کورے هہٕ۔  أه عٕ کٕئی هللا کب ّکو اكا کورب ہے ِٔ فٕك اپُے فبئلے ( رٓبأه اٌ ٍے کہب )أه ہى َے نمًبٌ کٕ كاَبئی ػطب کی رٓی،  

ے کٕ 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 ثیٹ
هللا کے ٍبرٓ ّوک َہ کوَب، یمیٍ عبَٕ ّوک ثڑا ثٓبهی ظهى ہے،! يیوے ثیٹے : َٖیؾذ کورے ہٕئے کہب رٓب کہ   

 

 هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص فبرى انُجیٍ

 ٍٕهح األؽياة
حس جعڌ ربيض ڃذحف محت؟حص  جكىح ؤململۖ كٹ  ڃجهئھرس ۀ خص ث ىججعيع ممع پمس ىجڀہيم خٻمح ىجحس حٹ يض  ، ربكاٰه جعيع 

 چملاك ڤىف  حمىج ہئٲ هتمن ۟ ۖچۇئامقمب سث ىججعيع إيحمهل  مجلىض  ىمنممصممعۈ ىج ڥملخش گ  ڃئيض
چهسپ قىجشؤٱ مس هل  مبيضؗ چذێڈيض يمميض آڱ يكـ ج حككٹ   

 ( 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 ( ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص)دمحم !( يَهًبَٕ 
 ہو ثبد کٕ فٕة عبَُے ٔاال ہے۔ ؏

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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
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 

ثیْک ہى َے رًہیں ایَب ثُب کو ثٓیغب ہے کہ رى ! ٌ اٌ کب اٍزمجبل ٍالو ٍے ہٕگب، أه هللا َے اٌ کے نیے ثبػيد اَؼبو ریبه کو هکٓب ہے۔اے َجی اً ك
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 

ٓیالَے ٔانے چواؽ ہٕ۔پ  

 

۴لیکچش   

 كٔثبهِ ىَلِ ہَٕے کی ػمهی كنیم
 ٍٕهح یٌ

 حكەملمش  ٌمح  ڱامن ىجڳ حمق ٷث ىئيم يص مظۏيض ضٰر ؋ ختىج ڱمت ېگ  ؠۈئ ٻيج  يخمىش يغ ڝيهږ ىج مض 
ىس ۉ ئ ملھ ججيٰىؐ ىجملخش چ ىج ّٰ  ںيخيعيسمث ۛ؆ ٖ ؠۈئؽث  ژجي حمقملخش ڄ مخ ىض ؈ ںذمصيحنۀ هسث ىجگ ظيضيم 

ڻجڃيعڒَّ ىك ھرس يضؓ ضڈ ػملخش  کڻيغمحشىصيم يت ںىس ڻ ؆ اؗ ؠيطڎ ۓ  ڻخئ يمجج ىجگ ھث يحبڈ  
یں رٕ ِٔ 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 ي

اٌ کٕ : اٌ ہڈیٕں کٕ کٌٕ ىَلگی كے گب عجکہ ِٔ گم چکی ہٕں گی ؟کہہ كٔ کہ :  ثبریں ثُبرب ہے، أه فٕك اپُی پیلائِ کٕ ثٓال ثیٹٓب ہے، کہزب ہے کہ
آگ ٔ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 

نیزے ہٕ۔ثٓال عٌ ماد َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ پیلا کیب ہے، کیب ِٔ اً ثبد پو لبكه  پیلا کوكی ہے۔  پٓو رى مها ٍی كیو يیں اً ٍے ٍهگبَے کب کبو
پیلا کوٍکے ؟ کیٕں َہیں ؟ عجکہ ِٔ ٍت کچٓ پیلا کوَے کی پٕهی يہبهد هکٓزب ہے۔اً کب يؼبيهہ رٕ یہ ہے کہ ( كٔثبهِ)َہیں ہے کہ اٌ عیَٕں کٕ 

ہٕعب۔ ثٌ ِٔ ہٕعبری ہے۔غوٗ پبک ہے ِٔ ماد عٌ کے ہبرٓ يیں ہو چیي کی ؽکٕيذ : کہ  عت ِٔ کَی چیي کب اهاكِ کونے رٕ ٕوف ارُب کہزب ہے
 ہے أه اٍی کی ٛوف رى ٍت کٕ آفو کبه نے عبیب عبئے گب۔ ؏

 

  



 عجبدات

 
۱لیکچش   

 رکشو فکش
 ٍٕهح انجموح

ېجيخيطڳمل ىجمن  يخييل ىجمجتؤ جكيخؤۆئ  
اكا کؤ أه يیوی َبّکوی َہ کؤ۔ ؏نہنا يغٓے یبك کؤ، يیں رًہیں یبك هکٕٓں گب۔ أه يیوا ّکو   

 ٍٕهح آل ػًواٌ
ٰىؐ  يمقيخيع حط ڜىجټ ۈئيضۅ ؛ ےيض ڤحص جكيخيع ڲملۖ ختب؉جيٰى خىححخي ينإ ُّمئ ىجائ وئھ ىجججيٰىؐ ىج يمقيس حط 

متإحك؋  جيٰىؤ ٰر طک وئٰه اٌ ھؤ ججيىج  
آَے عبَے يیں اٌ ػمم ٔانٕں کے نیے ثڑی َْبَیبں ہیں۔عٕ اٹٓزے ثیٹٓزے أه  یثبه یکی رقهیك يیں أه هاد كٌ کے ثبه ثیْک آًٍبَٕں أه ىيیٍ

اے ( أه اَہیں كیکٓ کو ثٕل اٹٓزے ہیں کہ)هللا کٕ یبك کورے ہیں، أه آًٍبَٕں أه ىيیٍ کی رقهیك پو غٕه کورے ہیں، ( ہو ؽبل يیں)نیٹے ہٕئے 
پبک ہیں، پٌ ہًیں كٔىؿ کے ػناة ٍے ثچب نیغیے۔( ایَے فٕٚل کبو ٍے)آپ َے یہ ٍت کچٓ ثےيمٖل پیلا َہیں کیب۔ آپ ! ہًبهے پؤهكگبه   

 ٍٕهح انَُبء
ٴۇذمي حخحص جكيخيع ڲحكڳ ىجمن حشيخيع ؇ۊحمذ يح مش ىئرشهل  عىئ ؠؤ ىجنبحص ىجگ ڀؕىيع ڃئيس   
رٕ  ںیکٓڑے ہٕرے ہ ےینٕگ ًَبى کے ن ہیڈال هکٓب ہے۔ أه عت  ںیكْٕکے ي ںیؽبالَکہ هللا َے اَہ ں،یکورے ہ یيُبفك هللا کے ٍبرٓ كْٕکب ثبى ہی

ںیکورے ہ بكییأه هللا کٕ رٕٓڑا ہ ں،ینٕگٕں کے ٍبيُے كکٓب ٔا کورے ہ ں،یکًََبرے ہٕئے کٓڑے ہٕرے ہ  

 ٍٕهح األػواف
جسممصىض ۈ خيےمم ىجمن ىض ىججشسجتمم يح  حشيضؙيخيع  رصيض﮿ ىيحجحط خڼ  مجتؤىج  

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

 ٍٕهح األَفبل
ٱئيعمتٚاٿ يضۅ  ؿ۔ ڡذؗ ٓۆ  ٹ ؠىجپ حس ﯀خص ىج  ءؠملۖ مقمكيع ے   

ٻثيعىشَاذهش ىجىش يع ڃملۖ   
ٻؤۓاك ِّـإزمط يضقىجاٿ   يجاث ىف ؗجسمقمكيع ىحجن ک   

رٕ  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
كیب ہے  ىقِٔ 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 ه

فوچ کورے ہیں۔یہی نٕگ ہیں عٕ ؽمیمذ يیں يٕيٍ ہیں۔ اٌ کے نیے اٌ کے هة کے پبً ثڑے كهعے ہیں، يغفود ہے ( فی ٍجیم هللا)اً يیں ٍے 
 أه ثبػيد هىق ہے۔

 ٍٕهح انؤو

 پيخيعيضاٿ  قهبحكڳ ىض  يس حفڃ يغث ىجيب ىجسمي  غھ ىجٰه ججيٰىؐ ىجخص ح ٰه چ ڲمط  يخڜىج مض 
كنٕں يیں غٕه َہیں کیب ؟ هللا َے آًٍبَٕں أه ىيیٍ کٕ أه اٌ کے كهيیبٌ پبئی عبَے ٔانی چیئں کٕ ثغیو کَی ثوؽك ثٓال کیب اَہٕں َے اپُے 

 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
ٮ خش ٺمس جش جممت آمسث حك ؟حم پ گ ىجحسؙيمفٱۏ ؤ ڜايع ڄملۖ ؙ يمفهت  ۖح ىعمطڇ﴿جمهؓڄ يم ړخص 

ٹخص خس يت يج ژؖ ۰جشث ىجيص ڟيص   



۔ ِٔ 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
یں اً ٍے کبَپ اٹٓزی ہیں، پٓو اٌ کے عَى أه اٌ کے كل َوو ہٕ کو هللا کی یبك نٕگ عٍ کے كنٕں يیں اپُے پؤهكگبه کب هػت ہے اٌ کی کٓبن

 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۔

 
۲لیکچش   

قشآىتالوت   

 ٍٕهح آل ػًواٌ
 ئيع ې ٝيخائ ىجةسُّـيخيع قخيڦ ىجربخن مس ىجسمكيع ۡ ﯀يخيعۜمئ ىجگ رص ؋مس ى يع ګحوىطمث  ىمحشث يج ؇ہ 

﯁ميىحجن يح ث ىجؐىيع مض إىج  
لبئى ہیں، عٕ هاد کے ألبد يیں هللا کی آیزٕں ( هاِ هاٍذ پو)ٍبهے اہم کزبة ایک عیَے َہیں ہیں، اہم کزبة ہی يیں ِٔ نٕگ ثٓی ہیں عٕ ( نیکٍ) 

ٍغلِ هیي ہٕرے ہیں۔یہ نٕگ هللا پو أه آفود کے كٌ پو ایًبٌ هکٓزے ہیں، اچٓبئی کی رهمیٍ کورے أه ( هللا کے آگے)کی رالٔد کورے ہیں أه عٕ 
ؾیٍ يیں ہے۔ثوائی ٍے هٔکزے ہیں، أه َیک کبيٕں کی ٛوف نپکزے ہیں۔ یہ ِٔ نٕگ ہیں عٍ کب ًّبه ٕبن  

 ٍٕهح یٌَٕ

 مقمي ٰه ۠ ڇىس ؤ ڍرش متيت يج ڠىس  مجميغ ۊث مح ٰه مخفڠيخ ؆ ک لكىع ٻح ؽجشڇيع ڗملۖ من ذ ىئيم أؤۆ  ٓ ؠىج
ٺيعڬجخ ث ىضيض  مضيجحمجت مج ٮ ڻتۈ ىججه  چےخص ٰه مح خل ںرص  ٺمن ڭ؋ ۟اۦ  ڬىس ڀوئ ۫ جمؤ   

ہى ٍے آيهُے کی رٕلغ َہیں هکٓزے عت اٌ کے ٍبيُے ہًبهی آیزیں پڑْی عبری ہیں، عجکہ ِٔ ثبنکم ٔاٙؼ ہٕری ہیں، ( آفود يیں)أه ِٔ نٕگ عٕ 
يغٓے یہ ؽك َہیں پہُچزب کہ :“ اٌ ٍے کہہ كٔ کہ ( اے پیغًجو)۔ ”یہ َہیں، کٕئی أه لوآٌ نے کو آؤ، یب اً يیں رجلیهی کؤ :“ رٕ ِٔ یہ کہزے ہیں کہ 

ٛوف ٍے کٕئی رجلیهی کؤں۔ يیں رٕ کَی أه چیي کی َہیں، ٕوف اً ٔؽی کی پیؤی کورب ہٕں عٕ يغٓ پو َبىل کی عبری يیں اً يیں اپُی 
اگو هللا چبہزب رٕ يیں اً لوآٌ :“ ہے۔ اگو کجٓی يیں اپُے هة کی َبفويبَی کو ثیٹٕٓں رٕ يغٓے ایک ىثوكٍذ كٌ کے ػناة کب فٕف ہے۔کہہ كٔ کہ 

ْزب، أه َہ هللا رًہیں اً ٍے ٔالف کوارب  ۔ آفو اً ٍے پہهے ثٓی رٕ يیں ایک ػًو رًہبهے كهيیبٌ ثَو کوچکب ہٕں۔ کیب کٕ رًہبهے ٍبيُے َہ پڑ
 پٓو ثٓی رى ػمم ٍے کبو َہیں نیزے ؟  ۔

 ٍٕهح انكٓف
ڤألٱ يج ؙيخ ۦب ىججك محليم يحضئ من اڻ ۇرئ يج  حقيخحي  ۀىج  

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

 ٍٕهح انًُم
خش ڈے جش ۈئّ جشيعؤ مب ٺىس ىج ھذبخميع يح ىس ؓ ظىجيت حل ھرسب يض ملسوحبملخش مش حقڑڌ  ا ڄىس ؓ ظۓ 
ھجيعڰۉ  پرصاڽ ث ىجٰه ٷجضخنٔ ۇ ڭنت مص ىججح  ھإۖىعيح  ؽۓ  يص﮴ ؤ ىجيص ٰى  

يغٓے رٕ یہی ؽکى يال ہے کہ يیں اً ّہو کے هة کی ػجبكد کؤں عٌ َے اً ّہو کٕ ؽويذ ثقْی ہے، :( اٌ ٍے کہہ كٔ کہ ! اے پیغًجو ) 
لوآٌ کی رالٔد کؤں۔ اة عٕ  أه ہو چیي کب يبنک ٔہی ہے، أه يغٓے یہ ؽکى يال ہے کہ يیں فويبَجوكاهٔں يیں ّبيم هہٕں۔أه یہ کہ يیں

يیں رٕ ثٌ اٌ : ّقٔ ہلایذ کے هاٍزے پو آئے، ِٔ اپُے ہی فبئلے کے نیے هاٍزے پو آئے گب، أه عٕ گًواہی افزیبه کوے، رٕ کہہ كیُب کہ 
ے گب، پٓو رى اَہیں پہچبٌ ثٓی نٕ رًبو رؼویفیں هللا کی ہیں، ِٔ رًہیں اپُی َْبَیبں كکٓبئ: نٕگٕں يیں ٍے ہٕں عٕ فجوكاه کورے ہیں۔أه کہہ كٔ کہ 

 گے۔  أه رًہبها پؤهكگبه رًہبهے کبيٕں ٍے ثیقجو َہیں ہے۔ ؏

 ٍٕهح فبٛو
ب ڭٳ ث يجگ يض ۉڷگ ىجاڇ جخيقڤذاكجحس ا٭ڇيع ېۃڹيض كىشاذىش  ڈهش ىج هىئمس ىج ۇيع ْملۖ يس 

ڤبي  
َیک )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 ِٔ 

 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( کبيٕں يیں
 كیلے، أه اپُے فٚم ٍے أه ىیبكِ ثٓی كے۔ یمیُب ِٔ ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا لله كاٌ ہے۔

 ٍٕهحانًييم
ٻثؼڐيع مب ڇاۇ ىج ديخ  ٻذهت حخ ٹيح  ۃٱذمي حخنئ  محتٱذبغكٹ   

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



 
۳لیکچش   

 تقوی  

 ٍٕهح انَُبء
حص يس پمنث ججيىجٮ جشمكيع ڊملخش حص ڶ حشؤ ىجۓيض ٻىه حفإ ىمجؕىج ېئيخذٿهس يضچ هث يض ينيض  حطملخش  حكڷ احكڳ كٹ 

ٱاماجعيع ۈ   
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 ! اے نٕگٕ 

کی ؽك )پٓیال كیئے۔ أه هللا ٍے ڈهٔ عٌ کب ٔاٍطہ كے کو رى ایک كٍٔوے ٍے اپُے ؽمٕق يبَگزے ہٕ،  أه هّزہ كاهیٕں ( كَیب يیں)أه ػٕهریں 
میٍ هکٕٓ کہ هللا رًہبهی َگواَی کوهہب ہے۔ڈهٔ۔ ی( رهفی ٍے  

 ٍٕهح انجموح
 حض؊يتڧ جش ڟۆئ يص ڗرخص حبث ىجمن ۟ رضمص ڑملۖ ر ىجمنملۖ يخيع يح ڻلكَ ىججس  ﴿جضۖ مكىح ﮾ر

 ے رمٕیعٍ 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 َ
 افزیبه کیب ہے ِٔ لیبيذ کے كٌ اٌ ٍے کہیں ثهُل ہٕں گے، أه هللا عٌ کٕ چبہزب ہے ثےؽَبة هىق كیزب ہے

 ٍٕهح انًبئلح
ڄيعژهئ  ىيحط  يخآىجٻ مححلَّ  شحص ىج ڶ ململۖ كٹ   

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

 ٍٕهح یٌَٕ

کثيعُ ىججع منملۖ ڑئيعٿمس من ڍەئ ۆ ىجمن گ يخٰذرص يس جه   
هہے۔ ےیک بهیافز یالئے، أه رمٕ ًبٌیعٕ ا ںیِٔ نٕگ ہ ہییب كهکٕٓ کہ عٕ هللا کے كٍٔذ ہیں اٌ کٕ َہ کٕئی فٕف ہٕگب َہ ِٔ غًگیٍ ہٕں۔  

 

 ٍٕهحانًوٍالد
چٗيمحىط ۢ ۀىج چجغجش پىش ىقمت  چيعڰخف ې   ۀۗىج خل ڃثيعۈىش  خمشيضحص ڃذىعڎيض حضجع حط يس   

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

 کی عٕ ؽك کٕ عٓٹالرے ہیں۔

 ٍٕهحانلفبٌ
 ائۆئۀ ىيع ی ڊ ڌثحقئ ٹخشيضذىقمتح ىج ڌبيمكۇئ حيض مهذيع يج ٹڍبىعڎحط ڀ يض ڍذممطمن كجع حط يس 
ڈممكر مت گ آث خڻيض  ىجڎذخجم؋  ٰذحييخحمؤ ىجىج ڈحقمي حقؒ يخخضيع ی ہمن  ڎذمب  
پوہیيگبه نٕگ یمیُب ايٍ ٔايبٌ ٔانی عگہ يیں ہٕں گے۔ثبغبد يیں أه چًْٕں يیں۔ِٔ آيُے ٍبيُے ثیٹٓے ہٕئے ٍُلً أه اٍزجوق ( كٍٔوی ٛوف) 

ہو  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
ُگٕارے ہٕں گے۔عٕ يٕد اٌ کٕ پہهی آچکی رٓی، اً کے ػالِٔ ٔہبں ِٔ کَی أه يٕد کب ييِ َہیں چکٓیں گے، أه هللا اَہیں لَى کے يیٕے ي

ىثوكٍذ کبيیبثی یہی ہے۔( اََبٌ کے نیے)كٔىؿ کے ػناة ٍے يؾفٕظ هکٓے گب۔یہ ٍت رًہبهے پؤهكگبه کی ٛوف ٍے فٚم ہٕگب۔   

 ٍٕهح األؽياة
ڳخي ؈مصذ ہيت مج ۆئاحص ىج مقث ىجيص ڱءمخ  ڤېمخ ىجمخ  ڣگذڹمصحضىه  حص ىجخضمك ڶ ململۖ كٹ   

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

 ٍٕهح انزٕثخ
حبحجنىس  حص ىجخم ڶ ململۖ كٹ   

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



 

۴ لیکچش  

کی هحجت ملسو هيلع هللا ىلصہللا اوس سعول  

 ٍٕهح انجموح
هش مص ڇذ ًايس ذ ؋جئيخيع  ؤ ږجفملۖ جش ږث ىجخك ُـيصمت هنملۖ مسث ىج ﴾ڂ ٿ؛ گمس يج ؙيخيط  زحكڳ يص ىجيح 

ۈئ؉جئڌ حص ڻيس يض  
نٕگٕں يیں کچٓ ِٔ ثٓی ہیں عٕ هللا کے ػالِٔ كٍٔؤں کٕ اً کی فلائی يیں اً ٛوػ ّویک لواه كیزے ہیں کہ اٌ ٍے ( اً کے ثبٔعٕك)أه 

ِٔ هللا ہی ٍے ٍت ٍے ىیبكِ يؾجذ هکٓزے ہیں، أه  أه عٕ نٕگ ایًبٌ الچکے ہیں( هکُٓی چبہیے)ایَی يؾجذ هکٓزے ہیں عیَے هللا کی يؾجذ 
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 ( كَیب يیں)کبُ کہ یہ ظبنى عت 

اً ٔلذ ثڑا ٍقذ ہٕگب۔( آفود يیں)  

 ٍٕهح آل ػًواٌ
ڦٺب خخص ڭث ىجڱءمخ  ڤخص ىج ٻ۩ يحص ۆئيع ٵىس خف مح   

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 ( نٕگٕں ٍے! اے پیغًجو ) 
 يؼبف کوكے گب۔ أه هللا ثہذ يؼبف کوَے ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح انًبئلح
مس ىجمن يخيع حط ں آٰمجۖب هس ۅ ڛمقمب ۅ  مجع؟ذ چ۠ىج ِمن ختخص  قيثەئ  صمش ې ؕ ېڪيص  منملۖ كٹ 
ڌٴۇ نخص ىججشث ىجڟيص  شمس ۡ يحمت آث حمه غجضيع خكٯ  

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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
کبفؤں کے نیے ٍقذ ہٕں گے۔ هللا کے هاٍزے يیں عہبك کویں گے، أه کَی ياليذ کوَے يؾجذ کورے ہٕں گے عٕ يٕيُٕں کے نیے َوو أه 

 ٔ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
 مميہامس ىجزئ ىض  ﯁ ڌمحڐ ؤژ ىجؗرسيع ڀمط ا٭ژ ىجمئپ؈حن رصىج مكڤىج خسىجزىج ںڍيصيل ىجًيصيل ىجظىس جعيع مح 

ٹججتمن جش ٺخص من ِّـڈث ىجصخص قۧ ٺ  مظىيىححط ؖ مظىج  
اگو رًہبهے ثبپ، رًہبهے ثیٹے، رًہبهے ثٓبئی، رًہبهی ثیٕیبں، أه رًہبها فبَلاٌ، أه ِٔ يبل ٔ كٔنذ : کہہ كٔ کہ ( يَهًبَٕں ٍے! اے پیغًجو ) 

عٌ کے يُلا ہَٕے کب رًہیں اَلیْہ ہے، أه ِٔ هہبئْی يکبٌ عٕ رًہیں پَُل ہیں، رًہیں هللا أه اً کے هٍٕل عٕ رى َے کًبیب ہے أه ِٔ کبهٔثبه 
بٌ نٕگٕں ٍ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 َبفوي

ب۔ ؏کٕ يُيل رک َہیں پہُچبر  

 ٍٕهح األؽياة
خم  ۢىس ىي ۖ حمطمقمب ىجمس يح  ۇحط  ىيخحم ګ پخن ججي ىحلكث ىج کىجزىجڲ مقمب يج سيخحم  حك
ٻثفمث مت مض آيخىئث جعيع فمكيخ  

زبة کے 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 ک
ىیبكِ ؽك هکٓزے ہیں  اال یہ کہ ( يیواس کے يؼبيهے يیں)كٍٔوے يٕيُٕں أه يہبعویٍ کے يمبثهے يیں ایک كٍٔوے پو  پیٹ کے هّزہ كاه بثكيط

کے ٍبرٓ کٕئی َیکی کونٕ۔ یہ ثبد کزبة يیں نکٓی ہٕئی ہے۔( کے ؽك يیں کٕئی ٕٔیذ کو کے اٌ)رى اپُے كٍٔزٕں   

 

  



 اخالقیبت
 

۱لیکچش   

 تکجش و غشوس

 ٍٕهح األػواف

ڄؤ گ ی چيخيعإحكۓ ىحجن  ُّ يخّٰىج ضِ ملۖ يقۗىج  

ڃمعلكجش پث ىجىقمت ﮷مش مطحط   ڦىب ٺ چيع ڊىنرش ىجمن ؍ ىف  ۩من   يخّٰىج ضِ ملۖ يقۗيس   
 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۔

( 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 ( نٕگٕ
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 

ٕں کٕ اٌ کے کیے کب ثلنہ كیب کورے ہیں۔ٛوػ ہى يغوي  

 ٍٕهح نمًبٌ

ؓ هثؐ هجي ۮيس ث محليج  مطىج محتحط  يئىجٺؤئڃىم حص من ٚ يك يس ھ هيپث ججيمض  ھمظ خضڳ ىجمن گګىجمن 
ٿجخن  

پَُل اپُے گبل يذ پٓالؤ، أه ىيیٍ پو اروارے ہٕئے يذ چهٕ۔ یمیٍ عبَٕ هللا کَی ارواَے ٔانے ّیقی ثبى کٕ ( غؤه ٍے)أه نٕگٕں کے ٍبيُے 
 َ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 

يخيع ىف يض ٹأ يضمن حملع پ ڀ يخّٰىج جبملۖ هي ؤ ىجيجگ يض ڌۉگ ىجاڇ يشميزي  ىجې منملۖ ۈئهي 
یۭيضمن  دمس ىجيخيط ؙ  

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 
ػبه ًٍغٓب ہٕگب أه رکجو کب يظبہوِ کیب ہٕگب، رٕ اٌ کٕ كهكَبک ػناة كے گب، أه اٌ کٕ هللا کے ( ثُلگی کٕ)ثٓی كے گب۔ هہے ِٔ نٕگ عُہٕں َے 

ٕا اپُب کٕئی هکٕٓاال أه يلكگبه َہیں يهے گب۔ٍ  

 ٍٕهح انمٖٔ

حص من ٚ يس  اميشمن  معلصىئيم يت حضؤ مشج ًا خىح ُّـ سحشختَخيس حي د ىضيح  اۆت ىج منيخيع جعيع يج حضخن رشھ ةيس ىئ
حص من ٚ يس ھث ججيمض ؗ  ذرئ ىجمن خص ڄ  ححصںلكَ ىجيح  ةڟخيڦهش ىجمن ا اكخص  ڟجب  ضىجڱۆئخش
ې  حئث ىجمن ےلصىف حس يضمطهت  متيخيط يص گ يح  ىضيج  ةحص جت يس  ۊىج مض خشث  مبۅ  ،يخۓ ىئيم  ڱۖت

 يخۚملۖ ىجىئيم  ںڭ ڻيخ خضٳ يخيغذ ةيخۧ ىئحي  صٰر  جهلكَ هش ﴿يخيع ژڌملۖ ث ىئيم ؍د۰ ۅ حضمي حط ڄڱمعرشيع ڛء
مسج ىجٰه يج ؙيخيط ٲ يخٿھح خس جعيع يت يج ججيڌ إڱىجٮ  خيںيخيعهتمي  ڀےمبؤ ىجمن  مسىص ىج جمس ڀ ؍ حشىج 

خص ڭ  ىحضىس ؤ خكجه ةچڈ ىج﯀ؕجش يج ڟۇئ خف زىل ـحص يس ۪مكيع ىجڸ ْجيٲ سك ڳملۖ  آىج ڻۖيطجعيع يح 
 هسملسيص پرص  ڻْخب يحجث ىج؛ژھ ىجمن ججيمض  ۍيخيع ژڌجضۖ من  ٕخيڦجس ة اكۍ  ڻججحيخيع ژمن ٳ ۪ث ىجؔمم

ڻيع ڱمي ٰه جعؐ يحي ملۖ ېجش ۯجخ  حقسؤ ىجيص پرص شڀ   
ں 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 نٕگٕ

ارواؤ َہیں، هللا ارواَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں : کی ایک عًبػذ ٍے ثٓی يْکم ٍے اٹٓزی رٓیں۔ ایک ٔلذ رٓب عت اً کی لٕو َے اً ٍے کہب کہ 
ب۔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 کور

اؽَبٌ کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك يچبَے کی کِّٕ َہ کؤ۔ یمیٍ عبَٕ ( كٍٔؤں پو)اَلاى َہ کؤ۔ أه عٌ ٛوػ هللا َے رى پو اؽَبٌ کیب ہے رى ثٓی 
یہ ٍت کچٓ رٕ يغٓے فٕك اپُے ػهى کی ٔعہ ٍے يال ہے۔ ثٓال کیب اٍے ارُب ثٓی ػهى َہیں رٓب : فَبك يچبَے ٔانٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔کہُے نگب هللا 

کہ هللا َے اً ٍے پہهی ََهٕں کے ایَے ایَے نٕگٕں کٕ ہالک کو ڈاال رٓب عٕ ٛبلذ يیں ثٓی اً ٍے ىیبكِ يٚجٕٛ رٓے أه عٍ کی عًؼیذ ثٓی 
ِٔ اپُی لٕو کے ٍبيُے آٌ ثبٌ کے ٍبرٓ َکال۔ عٕ ( ایک كٌ)یبكِ رٓی۔ أه يغويٕں ٍے اٌ کے گُبہٕں کے ثبهے يیں پٕچٓب ثٓی َہیں عبرب۔پٓو ى



ہًبهے پبً ثٓی ِٔ چیيیں ہٕریں عٕ لبهٌٔ کٕ ػطب کی گئی ہیں۔ یمیُب ِٔ ثڑے ! اے کبُ : نٕگ كَیٕی ىَلگی کے ٛهت گبه رٓے، ِٔ کہُے نگے 
ٕں ٔاال ہے۔َٖیج  

هللا کب كیب ہٕا صٕاة اً ّقٔ کے ( کہ رى ایَب کہہ هہے ہٕ)رى پو افًَٕ ہے : ػهى ػطب ہٕا رٓب۔ اَہٕں َے کہب ( هللا کی ٛوف ٍے)أه عٍ نٕگٕں کٕ 
 نیے کہیں ىیبكِ ثہزو ہے عٕ ایًبٌ الئے أه َیک ػًم کوے، أه ِٔ اَہی کٕ يهزب ہے عٕ ٕجو ٍے کبو نیزے ہیں۔

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 پٓو ہٕا 
 پزہ چم گیب کہ هللا اپُے ثُلٔں يیں ٍے! أہٕ : أه َہ ِٔ فٕك اپُب ثچبؤ کوٍکب۔أه کم عٕ نٕگ اً عیَب ہَٕے کی رًُب کو هہے رٓے، کہُے نگے 

رُگی کوكیزب ہے۔ اگو هللا َے ہى پو اؽَبٌ َہ کیب ہٕرب رٕ ِٔ ہًیں ( عٌ کے نیے چبہزب ہے)عٌ کے نیے چبہزب ہے هىق يیں ٍٔؼذ کوكیزب ہے، أه 
عٕ  پزہ چال گیب کہ کبفو نٕگ فالػ َہیں پبرے۔ِٔ آفود ٔاال گٓو رٕ ہى اٌ نٕگٕں کے نیے يقٖٕٓ کوكیں گے! ثٓی ىيیٍ يیں كَُْب كیزب۔ أہٕ 

اً 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 
ں ٍ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 کبيٕ

 ہی کی ٍيا كی عبئے گی۔
 

۲لیکچش   

 تواضع و اًکغبسی
 ٍٕهح انمٖٔ

ۗؽ جشب ىج﮾ىلا ڣٺ  ږمن  مئث ىئۀيخؚيطؤ ىئيم ٰه ڞڱىط ٷيج ؙيخ ىئيعِ ىجىجڕحكڳ ىض  ىۇ  ىئىج ىجٍخيرص اؗ ىجمظ ىج
 حسممغىمظ ۤ ڊيس رسب ىئيي ڭۅ  ڦگ ڏجشڦٹحيەئجم يج  مخڕ ىخسا؎ ۪ حجيم  هسهل  رشۏ ۘ مجّٰٹ

ؒ ڳجيخ  رشيس ڌب جمحت ؔك گىئيي  ٹنيجتخن يح ؒ ٞح ٺذ ىئيم من حمطۇ  رئٰرث جس پجشڎ ىج ېڤ ٰه 
ۈث  ېىس إڌ مظؤ ىجحي   ڥڄؤ ۈئىس ٹڑ۩ ڱػىس ۉ  ﯀ؖجش حئ ۬ىس ۫ إڌ ىئيم  ٹجي مطك

ڤجىحن ىجڑخص ۅ ٰه ث ىجهثيع ىجخمجخ  زئ﮳جي ٺث فىج خمت آىئيم  ڤميخص يح ىس ںرص  خ  
ہ اٌ 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 ک

ٔں ہى اپُے عبَٕه: رى کیب چبہزی ہٕ ؟ اٌ كَٕٔں َے کہب : ٍے پہهے كٔ ػٕهریں ہیں عٕ اپُے عبَٕهٔں کٕ هٔکے کٓڑی ہیں۔ يٍٕی  َے اٌ ٍے کہب 
ے 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  َ

عٕ کٕئی ثہزوی رٕ ! يیوے پؤهكگبه : اٌ کی فبٛو اٌ کے عبَٕهٔں کٕ پبَی پال كیب، پٓو يڑ کو ایک ٍبئے کی عگہ چهے گئے، أه کہُے نگے 
غٓ 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 ي

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 : آئی، کہُے نگی 
کٕئی اَلیْہ َہ کؤ، رى ظبنى نٕگٕں ٍے ثچ آئے ہٕ۔اٌ : ِٔ ػٕهرٕں کے ٔانل کے پبً پہُچے أه اٌ کٕ ٍبهی ٍوگيّذ ٍُبئی، رٕ اَہٕں َے کہب 

آپ اٌ کٕ اعود پو کٕئی کبو كے كیغیے۔ آپ کَی ٍے اعود پو کبو نیں رٕ اً کے نیے ثہزویٍ ! اثب عبٌ : كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک َے کہب 
يیں چبہزب ہٕں کہ اپُی اٌ كٔ نڑکیٕں يیں ٍے ایک ٍے رًہبها َکبػ کوكٔں۔ : ِٔ ہے عٕ ٛبلزٕه ثٓی ہٕ، ايبَذ كاه ثٓی۔اٌ کے ثبپ َے کہب  ّقٔ

ہے  َہیں 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
یہ ثبد يیوے أه آپ کے : کہ رى پو يْمذ ڈانٕں، اَْبء هللا رى يغٓے اٌ نٕگٕں يیں ٍے پبؤ گے عٕ ثٓالئی کب يؼبيهہ کورے ہیں۔يٍٕی  َے کہب 

کب  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
 هکٕٓاال ہے۔

 ٍٕهح انفولبٌ

 لكح۟اٌ مكيع ڸملۖ ىج کمي۬يض مئٿ يع رن؋ملۖ ىجکزن يع ىئمكخم ختڀ ؠيضؿ مئھ ججييع ۅ يعملۖ  مغيل﯀ؙ ىج
  کميجمسيض جحتڱجشؔ ٸ  کحميڢجعيع  ڇيس ٿح ؋ 

فطبة کورے ہیں رٕ ِٔ ٍاليزی کی ثبد کہزے ( عبہالَہ)أه هؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہیں عٕ ىيیٍ پو ػبعيی ٍے چهزے ہیں أه عت عبہم نٕگ اٌ ٍے 
: لیبو يیں۔أه عٕ یہ کہزے ہیں کہ ( کجٓی) ٍغلے يیں ہٕرے ہیں، أه( کجٓی)ہیں۔أه عٕ هاریں اً ٛوػ گياهرے ہیں کہ اپُے پؤهكگبه کے آگے 

عٕ چًٹ کو هِ عبری ہےیمیُب ِٔ کَی کب عہُى کے ػناة کٕ ہى ٍے كٔه هکٓیے۔ ؽمیمذ یہ ہے کہ اً کب ػناة ِٔ رجبہی ہے ! ہًبهے پؤهكگبه 
 يَزمو أه لیبو گبِ ثُُے کے نیے ثلرویٍ عگہ ہے

( يیوے پؤهكگبه کٕ رًہبهی مها ثٓی پؤاِ َہ ہٕری، اگو رى اً کٕ َہ پکبهے اة عجکہ: کہہ كٔ کہ ( نٕگٕں ٍے! اے پیغًجو   

ڑ کو هہے گب۔رى َے ؽك کٕ عٓٹال كیب ہے رٕ یہ عٓٹالَب رًہبهے گهے پ( اے کبفؤ)   

 ٍٕهح آل ػًواٌ

ٺإحكجيۖ سىج ملسوىج يضحب ىجحجنىجۖ يمكٺؤإحك؋  هلىج ءٰر  ميخش ۆئ ؋اٍ مكيع ڸملۖ   
اے ہًبهے پؤهكگبه ہى آپ پو ایًبٌ نے آئے ہیں، اة ہًبهے گُبہٕں کٕ ثقِ كیغیے، أه ہًیں كٔىؿ کے ػناة : یہ ِٔ نٕگ ہیں عٕ کہزے ہیں کہ 

فوچ کوَے ٔانے ہیں، ( هللا کی فُّٕٕكی کے نیے)ٍے ثچب نیغیے۔یہ نٕگ ثڑے ٕجو کوَے ٔانے ہیں، ٍچبئی کے فٕگو ہیں، ػجبكد گياه ہیں 
ے ہیں۔أه ٍؾوی کے ألبد يیں اٍزغفبه کورے هہز  



 ٍٕهح األػواف

ىض ۈ خيےمم ىجمن ىض ىججشسجتمم يح  حشيضؙيخيع  رصيض﮿ ىيحجحط خڼ  مجتؤىج مخيعحفڒهئ  ڧيت ىج حبيغ ۆئمب كمج ؠىج
 آیِذ ٍغلِ  حسجيخيعۜىجيت ٲ ۆىج ڍ﯀ؗيخيع ې ۚمن اڻ  ملۖ يس  جسممص

يیں  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
پڑے أه اٌ نٕگٕں يیں ّبيم َہ ہٕعبَب عٕ غفهذ يیں ! ٍبرٓ أه ىثبٌ ٍے ثٓی، آٔاى ثہذ ثهُل کیے ثغیو ( عنثبد کے)ثٓی، ػبعيی أه فٕف کے 

رًہبهے هة کے پبً ہیں ِٔ اً کی ػجبكد ٍے رکجو کو کے يُہ َہیں يٕڑرے، أه اً کی رَجیؼ کورے ہیں، ( فوّزے)یبك هکٕٓ کہ عٕ ہٕئے ہیں۔
 أه اٍی کے آگے ٍغلِ هیي ہٕرے ہیں۔

 

۳لیکچش   

تعلین و تعلن          

 ٍٕهح انجموح

ٰر؉جيٰى ىحلكىي لك ڳث ىجٰه حف يخۧ ڀمج  ىمنجشؤ ىجيص ۣؒ ڟيص  ىمن ۣ  
ے ِٔ 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 کور

 ہیں عٕ ًٍغٓ کے يبنک ہیں۔

 ٍٕهح انَُبء 

 ىمنحج ىجخص ۈ يم ڕيج ھرسث ىجھ يخۯىجٰه ڳ ىي يع مطمظث ىجٰه ھىس هس  الًممصامس ۈ ىج يحىجخكمن 
﯀خيمس ۈ  يحث ىججعيع ُّۈ ٰه مض  ىفىج  

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 ( اے پیغًجو)أه 
َے رى پو کزبة أه ؽکًذ یہ اپُے ٍٕا کَی کٕ َہیں ثٓٹکب هہے ہیں، أه یہ رى کٕ مها ثٓی َمٖبٌ َہیں پہُچبئیں گے۔ هللا ( كهؽمیمذ)ہی نیب رٓب۔ أه 

 َ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

جيخيعةِّۨ مئ  يحم اؠ ظحض يخةخفىجە يقمض  ﴿مسالهس  ًايج ىك خت ڍمن جسث جغ يخ﴾مقمكيع ىجٰه جعيع   
َکم کٓڑے ہٕں۔ نہنا ایَب کیٕں َہ ہٕ کہ اٌ کی ہو ثڑی ( عہبك کے نیے)ٍت کے ٍت ( ہًیْہ)ں ہے کہ ِٔ أه يَهًبَٕں کے نیے یہ ثٓی يُبٍت َہی

عٕ نٕگ عہبك يیں َہ گئے ہٕں ِٔ كیٍ کی ًٍغٓ ثٕعٓ ؽبٕم کوَے کے نیے يؾُذ )َکال کوے، ربکہ ( عہبك کے نیے)عًبػذ يیں ٍے ایک گؤِ 
ثچ کو هہیں۔( گُبہٕں ٍے)اٌ کے پبً ٔاپٌ آئیں رٕ یہ اٌ کٕ يزُجہ کویں، ربکہ ِٔ ( گئے ہیں عٕ عہبك يیں)کویں، أه عت اٌ کی لٕو کے نٕگ   

 ٍٕهح فبٛو

ڤبڭڛ حص يس ث ُّـڌ ﯀ؕحص يج  ٚے ىقمتث  چحل خن ڥجيىج؇؎ اكىجحكڳ ىجىجيح   
ٍے ٔہی ڈهرے ہیں عٕ ػهى  أه اََبَٕں أه عبَٕهٔں أه چٕپبیٕں يیں ثٓی ایَے ہیں عٍ کے هَگ يقزهف ہیں۔ هللا ٍے اً کے ثُلٔں يیں

 هکُٓے ٔانے ہیں۔ یمیُب هللا ٕبؽت الزلاه ثٓی ہے، ثہذ ثقُْے ٔاال ثٓی۔

 ٍٕهح انًغبكنخ

  يخۚملۖ مشذ ىج منملۖ خص  ًا ڗيخڠۆئ يخڠجئ  ؠخص مخؤ ىج ٿ رشۆئ ظمض  ٿجئ مخ  ؠ هنملۖ كٹ 
ۈئيس  يخٶث ۈئىس حط ٓمت ڀ جس ىجآث ىشۓ ڻڄخش  ٘ ډرشيلہيم  ہ ؽؠ هنملۖ كٹ ڀىيع ې ڰخص ث ىجۋؗا

ڀٺب خحص ڭ  
عت رى ٍے کہب عبئے کہ يغهَٕں يیں كٍٔؤں کے نیے گُغبئِ پیل کؤ، رٕ گُغبئِ پیلا کوكیب کؤ، هللا رًہبهے نیے ٍٔؼذ پیلا ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

گیب ہے هللا اٌ کٕ كهعٕں يیں ثهُل 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 
عت رى هٍٕل ٍے رُہبئی يیں کٕئی ثبد کوَب چبہٕ رٕ اپُی اً ! کوے گب، أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ هللا اً ٍے پٕهی ٛوػ ثبفجو ہے۔اے ایًبٌ ٔانٕ 

ٕللہ کوَے کے )ے۔ ہبں اگو رًہبهے پبً رُہبئی کی ثبد ٍے پہهے کچٓ ٕللہ کوكیب کؤ۔ یہ ٛویمہ رًہبهے ؽك يیں ثہزو أه ىیبكِ ٍزٓوا ٛویمہ ہ
کچٓ َہ ہٕ رٕ هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔( نیے  

 ٍٕهح انييو

پج؉جيٰى ىحلكلك ؽے يعث گملۖ من يع ىجگملۖ جش ۛث مح ک اٰ دمحم اڇڗخيڦهش ىجة ْىىطيض ڇمئ ڱرص ؋ ؉مه حش گ ىئ  
عٕ هاد کی گٓڑیٕں يیں ػجبكد کورب ہے، کجٓی ٍغلے يیں، کجٓی لیبو يیں، آفود ٍے ڈهرب ہے، ( کیب ایَب ّقٔ اً کے ثواثو ہٍٕکزب ہے)ثٓال 

َٖیؾذ رٕ ٔہی نٕگ ( يگو)کیب ِٔ عٕ عبَزے ہیں أه عٕ َہیں عبَزے ٍت ثواثو ہیں ؟ : أه اپُے پؤهكگبه کی هؽًذ کب ايیلٔاه ہے ؟ کہٕ کہ 
 لجٕل کورے ہیں عٕ ػمم ٔانے ہیں۔



 

۴لیکچش   

 جہبلت 

 ٍٕهح انًبئلح

كٹ ﮷يخيعژيع ڻ يضمن گيصگ من ظىجخك جعيع ث ؽجشظۇ ؽ ٰه ىجٿ ممش يلہمم ىئمكهل خص ىجيم ڕحم حي  خكپجئ ىف  ؠىج  
( كیٍ پو)ہى َے عٌ : 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 

لایذ رٕ 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 ہ
یہ اَہی کے پیچٓے چهزے هہیں گے ؟)کیب پٓو ثٓی  ) 

 ٍٕهح انجموح

گمك خميع يحىس مس ء سىث ىئيم خميؽ ر حسث ىئجلڇ ړڬىس ُّـيل قحص يس  طىئيم رشھ هبؤ ىج  
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 ( ٔلذ یبك کؤ)أه 

ثٕنیںعٕ يناق يیں عٕٓٹ )َبكإَں يیں ّبيم ہٕں ( ایَے)يیں اً ثبد ٍے هللا کی پُبِ يبَگزب ہٕں کہ يیں : ثُبرے ہیں يٍٕی  َے کہب  ) 

 

 ٍٕهح األَؼبو

يح  ﮼ۉىثجش جخ ۅ  خص ث ىجخك ںرص ض۬ ض۩ىنرش مض  مضيخ ھ ججيمض  پؒىس  یۈئيط  خكۈ  ېىس جعيع ىج
ڄمك  

کٕئی ٍوَگ یب آًٍبٌ يیں ( عبَے کے نیے)أه اگو اٌ نٕگٕں کب يُہ يٕڑے هہُب رًہیں ثہذ ثٓبهی يؼهٕو ہٕهہب ہے رٕ اگو رى ىيیٍ کے اَله 
يؼغيِ نے آؤ۔ أه اگو هللا چبہزب رٕ اٌ ٍت کٕ ہلایذ پو عًغ ( اٌ کب يُہ يبَگب یہ)کٕئی ٍیڑْی ڈَْٕڈ ٍکزے ہٕ رٕ اٌ کے پبً ( چڑُْے کے نیے)

 کوكیزب۔ نہنا رى َبكإَں يیں ہوگي ّبيم َہ ہَٕب۔

 ٍٕهح انفولبٌ

کزن يع ىئمكخم ختڀ ؠيضؿ مئھ ججييع ۅ يعملۖ  مغيل﯀ؙ ىج  
فطبة کورے ہیں رٕ ِٔ ٍاليزی کی ثبد کہزے ( عبہالَہ)بعيی ٍے چهزے ہیں أه عت عبہم نٕگ اٌ ٍے أه هؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہیں عٕ ىيیٍ پو ػ

 ہیں۔

 ٍٕهح انغبصیخ

ٺيعگملۖ من رص ؇جه ػىجمن  رجيِّـ ۆئىض  ۡمۅ  مخلۏ   
کے پیچٓے َہ چهُب ہى َے رًہیں كیٍ کی ایک فبٓ ّویؼذ پو هکٓب ہے، نہنا رى اٍی کی پیؤی کؤ، أه اٌ نٕگٕں کی فٕاہْبد ( اے پیغًجو)پٓو 

 عٕ ؽمیمذ کب ػهى َہیں هکٓزے۔

 ٍٕهح انؾغواد

ٻلكڻىغۅ ٰه  َّۤىجنحض ڲىس  ىه؇ۈئىس پجشيل ۆئ هنملۖ كٹ   
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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

ثیٹٕٓ، أه پٓو اپُے کیے پو پچٓزبؤ۔کٕ َمٖبٌ پہُچب   

 

  



 هعبهالت

 
۱لیکچش   

 ظلن

 ٍٕهح یٌَٕ

چيعٻڳ حكڳ حكڳ ڻ يضخس  جكحص من يس   
 ۔ںیعبَٕں پو ظهى کورے ہ یعٕ فٕك اپُ ںیاََبٌ ہ کٍیکورب، ن ںیظهى َہ یہے کہ هللا نٕگٕں پو مها ثٓ ہیمزیؽم

 ٍٕهح ْٕك

﯀يخيعپمن ۏ يخٰذرص مس يج ذ ىجٰه مخ يض ؙيخيط ةحك هي ﮺ملۖ هل  خشڐىجمن   
لَى کے كٍٔذ  یهللا کٕ چٕٓڑ کو کَ ںیآپکڑے أه رًہ یثٓ ںیآگ رًہ یكٔىؿ ک یَہ عٓکُب، کجٓ یٛوف مها ثٓ یاٌ ظبنى نٕگٕں ک( يَهًبَٕ)أه 

 َہ کوے۔ یيلك ثٓ یکٕئ یپٓو رًہبه ں،یَہ آئ َویي

 ٍٕهح انؾظ

ڃذۍک پحص ۅ يس ث ىجٮصڃ يع گيع جضۖ ؟  
هکٕٓ کہ هللا اٌ  ٍیمیہے، أه  بیگ بیاٌ پو ظهى ک َٕکہیک( ںینڑ ںیکہ ِٔ اپُے كفبع ي)ہے  یعبر یاعبىد ك ںیہے، اَہ یعبهہ ینٕگٕں ٍے عُگ کعٍ 

 ٛوػ لبكه ہے۔ یکٕ فزؼ كالَے پو پٕه

 ٍٕهح انٖف

پنيجتمن جش ٺخص من خنث ىجلكيههل  حنڴىجگ ؋ مس یجش ۅ  معمىجيص   
 ذیظبنى نٕگٕں کٕ ہلا َےیعبهہب ہٕ ؟ أه هللا ا بیٛوف ثال یہٕگب عٕ هللا پو عٕٓٹ ثبَلْے، عجکہ اٍے اٍالو کأه اً ّقٔ ٍے ثڑا ظبنى کٌٕ 

 پہُچبرب۔ ںیرک َہ

 ٍٕهح انَُبء 

 جحممطؤ ىجب ىمجمك ڭيج ڑڌ  ختۅاٍ مكيع ڸملۖ يط يحممضرش ىجحمقىلٻمم ىجيح  حمقمس ىجيع حط ں ھىثىجٰه مخ من 
ڱثيحصکۭيج  جحممطب يضدىج يحصکيج   
كػب کو هہے  ہیفبٛو َہ نڑٔ عٕ  یأه اٌ ثےثٌ يوكٔں، ػٕهرٕں أه ثچٕں ک ںیعٕاى ہے کہ هللا کے هاٍزے ي بیپبً ک رًہبهے( اے يَهًبَٕ)أه 

 یؽبي یٛوف ٍے کٕئ یاپُ ےیأه ہًبهے ن ں،یعٌ کے ثبُّلے ظهى رٕڑ هہے ہ ئےیٍے َکبل ال یاً ثَز ںیہً! اے ہًبهے پؤهكگبه : کہ  ںیہ
 ۔ےیغیيلكگبه کٓڑا کوك یٛوف ٍے کٕئ یاپُ ےیأه ہًبه ن ے،یغیوكک لایپ

 

۲لیکچش   

 عذل واًصبف

 ٍٕهح انُؾم

ہلكيخيعګهئ  ٰذؤ محمىج ئرش ىجې  تىجۥ مبجش ؟ قبيط ىججثيهمم ىجىضسُّـ قحص يس   
 ںیأه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہ یثل ،یبئیہے، أه ثےؽ زبیکب ؽکى ك ُےیك( اٌ کے ؽمٕق)هللا اَٖبف کب، اؽَبٌ کب، أه هّزہ كاهٔں کٕ  ْکیث

 لجٕل کؤ۔ ؾذیکورب ہے ربکہ رى َٖ ؾذیَٖ

 ٍٕهح األَجیبء

ڇجئحمسؔث ىجُ ٶىم ؗحمسيض  جشيم محلىس جعيع ڻث ىج ڇٹحب جخ خن حجمسدۖ مخل ڀىج  



کے  یػًم هائ یہٕگب۔ أه اگو کٕئ ںیظهى َہ یپو کٕئ یچُبَچہ کَ ،یگے عٕ ٍواپب اَٖبف ہٕں گ ںیال هکٓ ںیرواىٔ یَیکے كٌ ا بيذیأه ہى ل
 ۔ںیہ یہى کبف ےیکے ن ُےیگے، أه ؽَبة ن ںیہٕگب، رٕ ہى اٍے ٍبيُے نے آئ یكاَے کے ثواثو ثٓ

 ٍٕهح ٓ

، مس ىف يع ې ں ڤملۖ يس مسث ې ں  مكجش حس ؙيب ىجمن سحكڳ ٘  مميھ ۆئججيمض  مثمخلىش ؙ ىټ
ٹج؉ىحنمن  ۟ۦې  ڃڻ  

َہ چهٕ، ٔهَہ ِٔ  چٓےیفٕاہِ کے پ یکؤ، أه َفَبَ ٖهےیثوؽك ف بٌیہے، نہنا رى نٕگٕں کے كهي بیثُب فہیفه ںیي ٍیىي ںیہى َے رًہ! اے كاؤك 
اَہٕں  َٕکہیٍقذ ػناة ہے، ک ےیاٌ کے ن ں،یهکٕٓ کہ عٕ نٕگ هللا کے هاٍزے ٍے ثٓٹک عبرے ہ ٍیمی۔ یهللا کے هاٍزے ٍے ثٓٹکب كے گ ںیرًہ

 رٓب۔ بیکے كٌ کٕ ثٓال ك ؽَبةَے 

 ٍٕهح انْٕهٖ

ىجمخ  حمطې مخضث اۃىج ؗاخص يم ٓث ڙخنؓ ظؤ ىجخص يج يم ۑ ڕ ىجتجشگؤ ىجمح ؇جه ػؤ ىجمن ؒظ ححصلكؤ ىج﮼مت ۆئجح
ٺثجفَّ ؤ ىجإڤخص ىجٓث  إڱث من َې  

عًے هہٕ، أه اٌ نٕگٕں ( پو ٍیك یاٍ)ہے،  بیگ بیؽکى ك ںیهہٕ أه عٌ ٛوػ رًہ زےیٛوف نٕگٕں کٕ كػٕد ك یثبد ک یرى اٍ( غًجویاے پ)نہنا 
 ںیہے کہ ي بیگ بیہے، أه يغٓے ؽکى ك یہٕں عٕ هللا َے َبىل ک بیال ًبٌیرٕ اً کزبة پو ا ںیي: َہ چهٕ، أه کہہ كٔ کہ  چٓےیفٕاہْبد کے پ یک

۔ ہًبهے ےیأه رًہبهے اػًبل رًہبهے ن ںیہ ےیهة۔ ہًبهے اػًبل ہًبهے ن یهة ہے أه رًہبها ثٓ یاَٖبف کؤں۔ هللا ہًبها ثٓ بٌیرًہبهے كهي
 کے پبً آفو ٍت کٕ نٕٹُب ہے۔ یٍت کٕ عًغ کوے گب، أه اٍ ۔ هللا ہىںیثؾش َہ یکٕئ( اة) بٌیأه رًہبهے كهي

 ٍٕهح انؾلیل

خص يص  يحلخضڳ ىج رىصيض ڸڻ ىه؉ی  ڷجمهٌّ ڕؤ ىجسحكڳ من َّيع ححصحج ىج صٌّ ڕٍّ ىجس ةۀ جخب 
ٹجڛ ألحص يس ييث س ةڎ ىجٿ  

ربکہ نٕگ اَٖبف پو  ،یأه رواىٔ ثٓ ،یاربه یأه اٌ کے ٍبرٓ کزبة ثٓ غب،یكے کو ثٓ بںیَْبَ یہٕئ یکٕ کٓه غًجؤںیہے کہ ہى َے اپُے پ ہیمزیؽم
ربکہ هللا عبٌ نے کہ کٌٕ ہے  ےیاً ن ہیأه  ،یكٍٔوے فبئلے ثٓ ےیہے أه نٕگٕں کے ن یٛبلذ ثٓ یعُگ ںیأه ہى َے نٕہب اربها عٌ ي ں،یلبئى هہ

 لٕد کب، ثڑے الزلاه کب يبنک ہے۔ یهکٕٓ کہ هللا ثڑ ٍیمیيلك کورب ہے۔  یک غًجؤںیأه اً کے پ یک( ٍیکے ك)اً  ویثغ کٓےیعٕ اً کٕ ك

 ٍٕهح آل ػًواٌ

ٿمخل؊ ٺگ يححكڳذ يح  سُّـيخيع قملۖ يع اكذ يضحجمڧ  ممعيع اكمس ىجضى يخيع ڳملۖ يس   
اٌ کٕ  ں،یلزم کورے ہ یکوَے ٔانے نٕگٕں کٕ ثٓ ٍیرهم یأه اَٖبف ک ںیکٕ َبؽك لزم کورے ہ ٕںیأه َج ںیکٕ عٓٹالرے ہ زٕںیآ یعٕ نٕگ هللا ک

 ٍُب كٔ۔” یفّٕقجو “یكهكَبک ػناة ک

 

۳لیکچش   

 اهبًت کی ادائیگی
 ٍٕهح انَُبء 

ڈ۬مفحص جعيع يس ث ٮ ٰذ۠حص يس ممث ىض سٿىس حكڳ ٘  ٴۇ ؠذ ىجاخم  يخسجي ىح؞جشىس ُّـيل قحص يس   
کؤ رٕ اَٖبف کے ٍبرٓ  ٖهہیف بٌیاٌ کے ؽك كاهٔں رک پہُچبؤ، أه عت نٕگٕں کے كهي ںیہے کہ رى ايبَز زبیؽکى ك ںیهللا رًہ ُبیمی( يَهًبَٕ)
 ہے۔ کٓزبیکٕ ك يیهللا ہو ثبد کٕ ٍُزب أه ہو چ ْکیہے۔ ث یہٕر یکورب ہے ِٔ ثہذ اچٓ ؾذیَٖ یعبَٕ هللا رى کٕ عٌ ثبد ک ٍیمیکؤ۔  ٖهہیف

 

﮸ميجتۈ خصث ىجمن  گۑ تحكڳ ٘  هسيب سحج رئ  حمطـ ڕ  
 بیکؤ عٕ هللا َے رى کٕ ًٍغٓب ك ٖهہیکے يطبثك ف مےیاً ٛو بٌیہے ربکہ رى نٕگٕں کے كهي یاربه ےیہى َے ؽك پو يْزًم کزبة رى پو اً ن ْکیث

 کوَے ٔانٕں کے ٛوف كاه َہ ثُٕ۔ بَذیہے، أه رى ف

 ٍٕهح آل ػًواٌ

ۇئيعٻىجگ من  جمتهي  چحل  ۏ حبؤ من ۟ زثقؐ ې  ۜث ىجيص ۙىس  خكىجٰه جعيع   
نے کو آئے گب عٕ اً  يیکے كٌ ِٔ چ بيذیکوے گب ِٔ ل بَذیف یکوے۔ أه عٕ کٕئ بَذیف ںیي ًذیہٍٕکزب کہ ِٔ يبل غُ ںیَہ ہیٍے  یَج یأه کَ
 ہٕگب۔ ںیظهى َہ یپو کٕئ یعبئے گب، أه کَ بیپٓو ہو ّقٔ کٕ اً کے کئے کب پٕها پٕها ثلنہ ك ،یہٕگ یکو کے ن بَذیَے ف



 ٍٕهح انًؤيٌُٕ

  ڀيخڳث گ ی چيخيعؗزيع ﮿ملۖ  پذيعإحجمىحجن ک  پريعںٱڀ كملۖ گ ۅ ىج پذىيعتک ړىج مملۖ گ خنىج

عُہیں عُذ  أه ِٔ عٕ اپُی ايبَزٕں أه اپُے ػہل کب پبً هکُٓے ٔانے ہیں۔أه عٕ اپُی ًَبىٔں کی پٕهی َگواَی هکٓزے ہیں۔یہ ہیں ِٔ ٔاهس۔
 انفوكًٔ کی يیواس يهے گی۔ یہ اً يیں ہًیْہ ہًیْہ هہیں گے۔

 

  



 هعاشزت

 
۱لیکچش   

 چوسی اوس ڈکیتی

 ٍٕهح انًبئلح

ڄڃڛ خص مسث ىجىه ىض مصىجې  إل؇ڤ ڄ ڋجلۆئ إزنىجۆئ إزنىج  
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 ہے، ٕبؽت ؽکًذ ثٓی

 ٍٕهح انًًزؾُخ

 ٽ٘ ڋ ءٻىع أڰقىجمن  ينيخمنؗ پىجمن  ٘ىجمن  حمجڡمس ڻ يضمن س ىحۣىس مي ۉ  ۞يخبمقپجشمظ  ؠ حككٹ 
ڀٺب خحص ڭيس حصث  محُّىج يشۢيخائ جحط  ۦىجمن  حصجىج  

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 ! اے َجی 
کویں گی، أه اپُی أالك کٕ لزم َہیں کویں گی، أه َہ کٕئی ایَب ثہزبٌ ثبَلْیں گی عٕ اَہٕں َے اپُے ہبرٕٓں چٕهی َہیں کویں گی، أه ىَب َہیں 

هللا ٍے 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 
 ، یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔يغفود کی كػب کیب کؤ

 ٍٕهح انؼُكجٕد

ث ع هلؽؕيع حط ػۛأ ىجيجييع ۡىلٻيم ىجيع ۛمحص ڤجبٹ ىض يج ٶ  ىئب ٰه مخفيع ۛحصۆ  طىئيم هبؤ ﮹ ىجمك
ڤحبحجنىس جف يح مس ؉ ٺل ىس ىئلكىي  طحض؋ هيلعخس جعيع   

ثےؽیبئی کب کبو کورے ہٕ عٕ رى ٍے پہهے كَیب عہبٌ ٔانٕں يیں ؽمیمذ یہ ہے کہ رى ایَی : أه ہى َے نٕ ٛ کٕ ثٓیغب عجکہ اً َے اپُی لٕو ٍے کہب 
 ٍے کَی َے َہیں کیب۔

ٕں 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 نٕگ
 نے آؤ ہى پو هللا کب ػناة اگو رى ٍچے ہٕ۔:  کے پبً اً کے ٍٕا کٕئی عٕاة َہیں رٓب کہ اَہٕں َے کہب

 

۲لیکچش   

 قغن اوس کفبسٍ قغن
 ٍٕهح انجموح

 جمتې يل ىجحس  ڱ۔مط  خمتسخص ىل من  خفٴۇ ننخص حكڳث ىج ٘ ۗىج ىجٕ يخٳىس  ڱ۔ممش جتلكحص  ڊىجمن 
ىفٺب خحص ڭحشيخ ۈئيس ۤؤ ۈئىس ف يتج یڏخش جضۖ ۡمكيع يج  مفجضب خص ڭث ىجڱحس  

غوٗ ٍے اٍزؼًبل َہ کؤ کہ اً کے مهیؼے َیکی أه رمٕی کے کبيٕں أه نٕگٕں کے كهيیبٌ ٕهؼ أه هللا )کے َبو( کٕ اپُی لًَٕں يیں اً 
أه هللا رًہبهی نغٕ لًَٕں پو رًہبهی گوفذ َہیں کوے گب انجزہ عٕ لًَیں رى َے اپُے  ٕفبئی کواَے ٍے ثچ ٍکٕ أه هللا ٍت کچٓ ٍُزب عبَزب ہے۔

عٕ نٕگ اپُی ثیٕیٕں ٍے ایالء کورے ہیں  کوے گب۔ أه هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا ثوكثبه ہے۔ كنٕں کے اهاكے ٍے کٓبئی ہٕں گی اٌ پو گوفذ
ثہذ  )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

 ثقُْے ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 



 ٍٕهح انًبئلح

 ۍ۩يخ  ڟيخ  ۉيع ۄٰه  مثيخيج  يمفمش ٰهجه ىن ٳاخفيعؤ ۔جي کىبې يل ىجحس  ڱ۔مط  خمتسخص ىل من 
ہيخيعڡهئ ٔ خص مخ  حث ىقمت  ۔ۅ﮻ث ىج ؠ ڱ۔جس اخمتمت آمنث م ۓجه ڳٺث مس حط ڦا  

اً کب 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 
و آىاك کفبهِ یہ ہے کہ كً يَکیُٕں کٕ ِٔ أٍٜ كهعے کب کٓبَب کٓالؤ عٕ رى اپُے گٓو ٔانٕں کٕ کٓالیب کورے ہٕ، یب اٌ کٕ کپڑے كٔ ، یب ایک غال

کچٓ َہ ہٕ رٕ ِٔ ریٍ كٌ هٔىے هکٓے۔ یہ رًہبهی لًَٕں کب کفبهِ ہے عت رى َے کٕئی لَى کٓبنی ( اٌ چیئں يیں ٍے)کؤ۔ ہبں اگو کَی کے پبً 
ربکہ رى ّکو  أه اپُی لًَٕں کی ؽفبظذ کیب کؤ۔ اٍی ٛوػ هللا اپُی آیزیں کٕٓل کٕٓل کو رًہبهے ٍبيُے ٔاٙؼ کورب ہے،( أه اٍے رٕڑ كیب ہٕ)ہٕ 

 اكا کؤ۔

 

 

  



 

 

 

چہبسمعبل   

 

  



 ایوبًیبت
 

۱لیکچش   

 هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی روثیذ کب اصو

 ٍٕهح انفزؼ
جش ّ ﮸إ ةًجش ۅ ؇ائ ثملۖ مسث ىجہحن خ ربكاڤثىبمس س حمسث ىجحبە يقڎ ۅ جييب ە ىثجش ىجؕسہيت ا آلجملمش گ 
ڦ۰  حقجنيَـ ۜيهمض  ثٍ ىجۇتمحممض  ثمت آث ؕحل ڼيض  خلگ حط يجڇۅب ؿجخإمس ىجىض  ىجيع ؎ مئحفڅ ةۂ

ڤجخي ڤحس يضقزي مس  ىجې منملۖ خص  ث ىجاً ڛهب﮻ خيحض ۑچجش ۅ ہرئۆئ ٴۇڎ ۆئذاېئ وئ  
گٕاہی كیُے کے ( اً کی)ٔہی ہے عٌ َے اپُے هٍٕل کٕ ہلایذ أه ٍچب كیٍ كے کو ثٓیغب ہے، ربکہ اٍے ہو كٍٔوے كیٍ پو غبنت کوكے۔ أه 

آپٌ يیں ایک كٍٔوے کے ( أه)هللا کے هٍٕل ہیں۔  أه عٕ نٕگ اٌ کے ٍبرٓ ہیں، ِٔ کبفؤں کے يمبثهے يیں ٍقذ ہیں ( ملسو ہلآو ہیلع ہللا یلص)نیے هللا کبفی ہے۔دمحم 
هللا کے فٚم أه فُّٕٕكی کی رالُ يیں نگے ہٕئے ( غوٗ)نیے هؽى كل ہیں۔ رى اَہیں كیکٕٓ گے کہ کجٓی هکٕع يیں ہیں، کجٓی ٍغلے يیں، 

و ٍے اٌ کے چہؤں پو ًَبیبں ہیں۔ یہ ہیں اٌ کے ِٔ إٔبف عٕ رٕهاد يیں ينکٕه ہیں۔  أه اَغیم يیں اٌ کی ہیں۔ اٌ کی ػاليزیں ٍغلے کے اص
يضبل یہ ہے کہ عیَے ایک کٓیزی ہٕ عٌ َے اپُی کَٕپم َکبنی، پٓو اً کٕ يٚجٕٛ کیب، پٓو ِٔ يٕٹی ہٕگئی، پٓو اپُے رُے پو اً ٛوػ ٍیلْی 

ٍے کبفؤں کب كل عالئے۔ یہ نٕگ عٕ ایًبٌ الئے ہیں أه اَہٕں َے ( کی اً رولی)ہٕرے ہیں۔  ربکہ هللا اٌ کٓڑی ہٕگئی کہ کبّزکبه اً ٍے فُٕ 
 َیک ػًم کیے ہیں، هللا َے اٌ ٍے يغفود أه ىثوكٍذ صٕاة کب ٔػلِ کونیب ہے۔ ؏

 

 يَئهہ رملیو أه اً کے فٕائل

 ٍٕهح انؾلیل
ث ّ ۑ ڇامىجمن  لكۅ ٰه ۆئ ٰىػ ىحنٿئۋمس مت ۅ آيس ژث خىس يض حئ  مي حط ڴ ھ ىجمن مط ججيمض  ئيج ؋ ےحي 

ٹمي يجححص گ ۈئيس  يجشںث ىجيص مطسحكڳ ُّـيخيع قيع ىجّملۖ ؈ ٹذإڃىم خص من ٚ يك ىج  
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 

یب 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 اٌ عبَٕں کٕ پیلا ثٓی َہیں ک
ّیقی 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 ہٕ، 

ایَے نٕگ ہیں عٕ کُغٍٕی کورے ہیں، أه كٍٔوے نٕگٕں کٕ ثٓی کُغٍٕی کی رهمیٍ کورے ہیں۔  أه عٕ ّقٔ يُہ يٕڑ نے ثگٓبهَے ٔاال ہٕ۔ِٔ 
 رٕ یبك هکٕٓ کہ هللا ہی ہے عٕ ٍت ٍے ثےَیبى ہے، ثناد فٕك لبثم رؼویف۔

 

۲لیکچش   

 ػظًِذ لوآٌ کویى کی يضبل أه ٕفبد ثبهی رؼبنی

 ٍٕهح انؾْو
ۍ مسث ىج حمطيض ﮿ جهيڀ آًرضيع ۅ مب ٌّ کڕخك  ٿيخيعيخننب ک ۓ نبث ۓ ىجإ حكۓ مش ۛمن 

 محلمي گؤ زث ملخش جه خص گ  ٿيلٺ جفيلمشؤ گ ؗيمقيي ىج ۅمي گؤ زث ملخش جه خص گ  ٿيخيعڜخضڳ مئ  ڇڧحن زجي
ٰىؐ يت ٰه مض  ڭث مجنجش منجيىت ة ق آلإٰى زثيحخص گ  ٹخميعۣمس ۉ  ٌّث طة ممصڜ حئ ظمقىج  ؤيخڳ ث

ٹجمتڜ حئھؤ ىجگ ججيىج  
ٔ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 عُذ ٔانے أه كٔىؿ 

ٍے کبو 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 
 ٔ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 نیں۔ِٔ هللا

ہے۔ِٔ هللا ٔہی ہے عٌ کے ٍٕا کٕئی يؼجٕك َہیں ہے، عٕ ثبكّبِ ہے، رملً کب يبنک ہے، ٍاليزی كیُے ٔاال ہے، ايٍ ثقُْے ٔاال ہے، ٍت کب 
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  َگہجبٌ ہے، ثڑے

ٔہی ہے عٕ پیلا کوَے ٔاال ہے، ٔعٕك يیں الَے ٔاال ہے ٕٕهد ثُبَے ٔاال ہے،  اٍی کے ٍت ٍے اچٓے َبو ہیں۔ آًٍبَٕں أه ىيیٍ يیں عزُی 
کی رَجیؼ کوری ہیں، أه ٔہی ہے عٕ الزلاه کب ثٓی يبنک ہے، ؽکًذ کب ثٓی يبنک۔ ؏ چیيیں ہیں ِٔ اً  

  

۳لیکچش   



 هٍٕل هللا ملسو ہیلع ہللا یلص کی ثؼضذ کے يمبٕل

 ٍٕهح انغًؼخ
مس مظ ۖ يبيض ٱذهب﮵ يج مئ خت  ىس جعج ىجىمنحج ىج نئىج ۋىجٔ ۆ  ْہىه هس ا ثحيمض  خكملخش گ 
ٻيحب ىح ءخص جشث ىجڟيص  شمس ۡ يحمت آ ٻمتڜ حئث ىجگ  ټڍ  

 ٔ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
اٌ ( ے گئے ہیںیہ هٍٕل عٍ کی ٛوف ثٓیغ)اَہیں کزبة أه ؽکًذ کی رؼهیى كیں، عجکہ ِٔ اً ٍے پہهے کٓهی گًواہی يیں پڑے ہٕئے رٓے۔أه 

ہے كیزب  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، أه هللا ثڑے فٚم ٔاال ہے۔

 ٍٕهح آل ػًواٌ

ۆئهب﮵ خت يج مئ  ىس جعؤ ىجىمنحج ىج نئىج ۋىجٔ ۆ  ْڲ ہىه يض ا يس خكؤ مقمب خص ۅ  ظخب   
 ِالل ےضبهي ےیجب جو اى کْایک رضول ة ےش ںی هیِدرهیبى اى ےاى ک ِا احطبى کیب کڑپر ة ںهوهٌو ےى ِالل ِک ہے ِحقیقت ی
یقیٌب  ےلِپ ےلوگ اش ش ِی ِ، ججکےکتبة اور حکوت کی تعلین د ںیِاور اى ےپبک صبف ثٌبئ ںیِ، اىےکی تالوت کر ںکی آیتو

 ْے۔هجتال ت ںی هیِلی گوراْک

 ٍٕهح انغًؼخ

ٱذهب﮵ يج مئ خت  ىس جعج ىجىمنحج ىج نئىج ۋىجٔ ۆ  ْہىه هس ا ثحيمض  خكملخش گ   
اور اى کو  ںکی تالوت کری ںاش کی آیتو ےضبهي ےیجب جو اى کْایک رضول کو ة ےش ںی هیِاى ںهی ںاهی لوگو ےجص ى ہےی ِو

 ْے۔ت ےوئِ ڑےپ ںی هیِلی گوراْک ےلِپ ےاش ش ِو ِ، ججکںکتبة اور حکوت کی تعلین دی ںیِاور اى ںثٌبئی ِپبکیس

 

 
 

 

  



 عجبدات

 
۱لیکچش   

 دعب کی اہویت اوس آداة

 ٍٕهح انجموح
ىبيخيعخلڗمئ  ۤ مكججلمل ىج ىضيطذ ﮽ ؗؠ مفاكهش ۙؗ ېث ؑۈئ۪ يت ڏخش ﯀ؕڱهت  ؠىج  

کٕئی يغٓے پکبهرب يیں ارُب لویت ہٕں کہ عت ( آپ اٌ ٍے کہہ كیغیے کہ)عت يیوے ثُلے آپ ٍے يیوے ثبهے يیں پٕچٓیں رٕ ( اے پیغًجو)أه 
ئیں۔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 آعب  

 ٍٕهح غبفو / انًؤيٍ
ژجچيع ٿ ؚڦۖ﮷﯀ؗيخيع ې ۚملۖ يس مخث  ﮴ ى خكاىجىئيم   

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

 ٍٕهح فٖهذ /  ؽى انَغلح
ڍگاكرس ﮾يخ ؙىعحم أ ؠؤ ىجءۉھ ىجيط ڝيهۅ  پ؆ ؠىج  

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

 

 قشآًی دعبئیں
 اہل ایوبى کی دعب

 ٍٕهح انفبرؾخ
ٻذممع جسهب ؽأ  
ہى ریوی ہی ػجبكد کورے ہیں أه رغٓی ٍے يلك يبَگزے ہیں( اے هللا)   

 ٍٕهح انجموح
ٰرؤ  ميؤ ىجلكڲؤ ىجٮٰر  خسٰه من  ڑىجمن اٌ ؤ ميملۖ يج ۅ  مخجم  يئ ڻڐىجمن اٌ ؤ ؽيئيخ  ڲىس  ؾىئجشمن اٌ 

نبجمجۖجتخن ۅ  ؽحخۆئ خمتمشو ؤ يخسجىج  
اے ہًبهے پؤهكگبه اگو ہى ٍے کٕئی ثٕٓل چٕک ہٕعبئے رٕ ہًبهی گوفذ َہ فويبیئے۔ أه اے ہًبهے ( يَهًبَٕ هللا ٍے یہ كػب کیب کؤ کہ) 

عیَب آپ َے ہى ٍے پہهے نٕگٕں پو ڈاال رٓب۔ أه اے ہًبهے پؤهكگبه ہى پو ایَب ثٕعٓ َہ ڈانیے عَے پؤهكگبه ہى پو اً ٛوػ کب ثٕعٓ َہ ڈانیے 
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 

یں َٖود ػطب فويبیئے۔ ؏ہیں، اً نیے کبفو نٕگٕں کے يمبثهے يیں ہً  

 ٍٕهح آل ػًواٌ
ٺؤإحك؋  هلىج ءٰر  ميخش ۆئ ؋اٍ   

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

ۉمجۖجتخن ۅ  ؽحخىج رىغ ،ىج ؽِّـمط  ىعڻىج ءٰر  مياٌ   
ہًبهے گُبہٕں کٕ ثٓی أه ہى ٍے اپُے کبيٕں ! ہًبهے پؤهكگبه : اٌ کے يُہ ٍے عٕ ثبد َکهی ِٔ اً کے ٍٕا َہیں رٓی کہ ِٔ کہہ هہے رٓے 

 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۔

جثؗيجش ٵمن ڿ حبث من ۟ ؽٗىجمن  حفةۅ  ٰه ىج ؘىجاٌ   



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

 ٍٕهح انًؤيٌُٕ
﮼ئيحش وئو ىج يخسجٰر ىج ميخش ۆئاٍ   

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

 ٍٕهح انفولبٌ
کحميڢجعيع  ڇيس ٿح ؋  لكح۟اٌ   

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

ڳٰهمي ْجتيض حسهش ڈ؉ءحىج کىجزٰر يج  مكاٌ   
ٹُٓڈک ػطب فويب، أه ہًیں پوہیيگبهٔں کب ہًیں اپُی ثیٕی ثچٕں ٍے آَکٕٓں کی ! ہًبهے پؤهكگبه : کہزے ہیں کہ ( كػب کورے ہٕئے)أه عٕ 

 ٍوثواِ ثُب كے۔

 ٍٕهحاألؽمبف
ٺبيح ۪ رئ ىج د۪ ئ ۀءحمل حط  جمىج ىئڐےمب  يقىس ىج ألىكىجۅ ىج هثنب مجم ێەئىس  مسديخا؎   

ایَے َیک 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 ! یبه هة 
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
پجٺخحشيخەئ  اٍ ڿ امنحضۖ  مشؔحط حس ځيط ىجمن ۔يهس ؽشملۖ  ؤڍمحٰر ىج مياٌ   

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

 
۲لیکچز   

 انببیاء کزام علیہن السالم کی دعائیں

کی دعبئیںحضشت اثشاہین   

 ٍٕهح انجموح
 ڭث ىجإحك؉ حم ڎ مبۏ حخ  بېئ حمجخيڦث ىئيم ىجيص ربخن مس ىجسىص مس يص ؐ حمليح  ئ ۣجريض ر ﮴ ک جحا؎ 

جف  
اً کٕ ایک پو ايٍ ّہو ثُب كیغیے أه اً کے ثبُّلٔں يیں ٍے عٕ ! اے يیوے پؤهكگبه : عت اثواہیى َے کہب رٓب کہ ( ِٔ ٔلذ ثٓی یبك کؤ)أه 

أه عٕ کفو افزیبه کوے گب اً کٕ ثٓی يیں کچٓ : هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ الئیں اَہیں لَى لَى کے پٓهٕں ٍے هىق ػطب فويبیے۔ هللا َے کہب 
کی ٛوف کٓیُچ نے عبؤں گب۔ أه ِٔ ثلرویٍ ٹٓکبَب ہے۔ پٓو اٍے كٔىؿ کے ػناة( يگو)ػوٕے کے نیے نطف اٹٓبَے کب يٕلغ كٔں گب،   

 ٍٕهح إثواْیى

ڄثمنؠجي ۤىس  ٭ىج يض ر مجن ک جحا؎   
اً ّہو کٕ پو ايٍ ثُب كیغیے  أه يغٓے أه يیوے ! یب هة : کہب رٓب کہ ( هللا رؼبنی  ٍے كػب کورے ہٕئے)أه یبك کؤ ِٔ ٔلذ عت اثواہیى َے 

ہى ثزٕں کی پوٍزِ کویں۔ ثیٹٕں کٕ اً ثبد ٍے ثچبیے کہ  

 
 حضشت هوعی کی دعبئیں



 ٍٕهح یٌَٕ

ۀمجۖجتخن يح  ڍ ٵىج ۀذنيخن حمجىسٺمن اٌ ؤ جبمس ۘۅ  حجمك  
 یهللا ہی پو ہى َے ثٓؤٍہ کونیب ہے، اے ہًبهے پؤهكگبه ہًیں اٌ ظبنى نٕگٕں کے ہبرٕٓں آىيبئِ يیں َہ ڈانیے۔أه اپُ: اً پو اَہٕں َے کہب 

۔ےیغیکبفو لٕو ٍے َغبد كے ك ںیهؽًذ ٍے ہً  
 يجږٺ  جخ ۡمكټ ۅ حس قىج يمترصۉ  ملاٌ ؤ خضې  حمتاٌ لكَذ مش ﴿ىه مض رصيض ۅدڎ ثختىيع ىج خاٍ ڿ 

ہزبجي؋ جئ  
آپ َے فوػٌٕ أه اً کے ٍوكاهٔں کٕ كَیٕی ىَلگی يیں ثڑی ٍظ كْظ أه يبل ٔ كٔنذ ثقْی ہے، ! اے ہًبهے پؤهكگبه : أه يٍٕی  َے کہب 

اٌ کے يبل ٔ كٔنذ کٕ رہٌ َہٌ کوكیغیے، أه اٌ کے كنٕں کٕ ارُب ٍقذ کوكیغیے کہ ِٔ اً ٔلذ رک ایًبٌ َہ الئیں عت ! اے ہًبهے پؤهكگبه 
 رک كهكَبک ػناة آَکٕٓں ٍے َہ كیکٓ نیں۔

 
غی کی دعبئیںحضشت عی  

 ٍٕهح انًبئلح
﯁حبديحش وئو ىج يعجرؤ ىجىمجۮ ىج ؽڦىج خسيضممش ِّيغ ٰر ۉىنرش حس ىض جڭ خي محشاٍ ڔ  

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

 فويبَے ٔانے ہیں۔

 
 آدم و حوا علیہوب الغالم کی دعب

 ٍٕهح األػواف
ٹۖمجنيح  ﮼نئيخسڐٰر ىج ٰرىس حط ب ىجڌ خياٌ   

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

 
 حضشت ًوح کی دعبئیں

 ٍٕهحَٕػ
ڤجثؠمي ني ؕ ۃث ىجمن سمقمب ىجآيض ررس ييمتىجخف ؗ ألىكحمل ىج ميا؎   

عٕ يیوے گٓو يیں ایًبٌ کی ؽبنذ يیں كافم ہٕا يیوی ثٓی ثقِْ فويب كیغیے، يیوے ٔانلیٍ کی ثٓی، ہو اً ّقٔ کی ثٓی ! يیوے پؤهكگبه 
 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
﮴ميس يمتيض ىطقخيڦمشؤ ۘلكَ ىجمض  جىجو ھح ججيٰىؐ ىج رنؤ ۆئؓجيپؕ خنيحػيج  مقىج ثيح  ؑجت ا؎   

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

 يیں ّبيم کوَب۔

 
 ًجی اکشم ملسو ہیلع ہللا یلص کی دعبئیں

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم
ںۖيحصکمميج  جحخۇئ يضمب۰ صختۇئ يضمبيمتظىئخ؎   

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



 ٍٕهح انًؤيٌُٕ
ھنيجتخن مض  ٙجخ ا؎   

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

ۓذحفؐ ٌّيج  کء ى خ؎  
يیں ّیطبٌ کے نگبئے ہٕئے چوکٕں ٍے آپ کی پُبِ يبَگزب ہٕں۔! يیوے پؤهكگبه : أه كػب کؤ کہ   

ۓيخيطڊىس ا؎  کء ىىج  
 يیں اٌ کے اپُے لویت آَے ٍے ثٓی آپ کی پُبِ يبَگزب ہٕں۔! أه يیوے پؤهكگبه 

 ٍٕهح ّٛ
﯁هت۩ خ؎ د  

 يیوے پؤهكگبه ! يغٓے ػهى يیں أه رولی ػطب فويب۔

 
 اصحبة کھف کی دعب

 ٍٕهح انكٓف
پحنا ؽِّـٰر يج  حطڇ يضا يحصکيج  ؘاٍ   

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
ہئنييح  ۪ ح ٰىو ىي زث ىي   

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

 
 اہل ایوبى کی دعب

 ٍٕهحانًًزؾُخ
ٻمتڜ حئڿ و ؤ اٌٰر  ميىج حضۖ مكيخ ىسٺمن اٌ  ٻجفرئ ىج ؈رئ ىج جبۈ ۘاٌ   

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 
ہًبهی يغفود فويب كیغیے۔ یمیُب آپ، أه ٕوف آپ کی ماد ِٔ ہے ! ہًیں کبفؤں کب رقزہ يْك َہ ثُبئیے أه ہًبهے پؤهكگبه ! ہًبهے پؤهكگبه 

 عٌ کب الزلاه ثٓی کبيم ہے، عٌ کی ؽکًذ ثٓی کبيم۔

 ٍٕهح انجموح
محإحك؋  هليض مخضخيڦمش يضمض  مخضلكَ مض  ؘاٍ   

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

  



 اخالقیبت
 

۱لیکچش   

 حیب 

 ٍٕهح انًؤيٌُٕ

پؤيخيعةمت ېئىحجن ک آرص ا؇ىج ـ جشٻؤلكض ڃ ۈئ ڢ۔ ليخ ٰه  ېئىجزمي ۉ  ٻذيعمحنېئيخرملۖ گ ىج  
ؽفبظذ کورے ہیں۔ٍٕائے اپُی ثیٕیٕں أه اٌ کُیئں کے عٕ اٌ کی يهکیذ يیں آچکی ہٕں۔ کیَٕکہ ( أه ٍت ٍے)أه عٕ اپُی ّويگبہٕں کی 

 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

ڄؤيخيعٹگ  ىكٰه  ؠىج محشخشىج ھيه مضيع ّملۖ ىج  
 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

ڤيعڮمس ٰه من مكيع ۅ ڵرشث سُّـ قحص من يس ث مح ؽ ٶهيخص ىجؽ جشظ ڼؽ ىجٿ ىئمك حمقۆئ ھ ؠىج  

ڦيعڮمس ٰه من ۅ  مكڵىس يض ممٮ  محشؿمس ٰه مض  سخمۢىس يب ىجڧ  ىشىج مشيهىج ۋهث ىجٰه  ٰٔه  محشخش ىطامن حبے مح   
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 ( کبفو)أه عت یہ 

ثےؽیبئی کب ؽکى َہیں كیب کورب۔ کیب رى ِٔ ثبریں هللا کے َبو نگبرے ہٕ عٍ کب رًہیں مها ػهى َہیں ؟هللا : کہٕ کہ ( اٌ ٍے)ہًیں ایَب ہی ؽکى كیب ہے۔ رى   

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 : کہہ كٔ کہ 
کٕ، أه اً ثبد کٕ کہ رى هللا کے ٍبرٓ کَی ایَی چیي کٕ ّویک يبَٕ عٌ کے ثبهے يیں هللا َے کٕئی كنیم  کٕ أه َبؽك کَی ٍے ىیبكری کوَے

 َبىل َہیں کی ہے، َیي اً ثبد کٕ کہ رى هللا کے ميے ِٔ ثبریں نگبؤ عٍ کی ؽمیمذ کب رًہیں مها ثٓی ػهى َہیں ہے۔

 ٍٕهح األَؼبو

ٰه  محشخش ﯁چگؤ ىجمن مىج ﮵ر﮺ٟ ۇئث ےلصيخمنؗيل يض  يقىجمن  ؤؿجثە ىكحلسڻ يض ٮ خمۢمي ۈ اۃ من حبٰه  ۀ خكپمح 
ېيعڬهئ ٮ  حقمح ىجآيبث سمي خص من حبزب  ىحل ىقؤ ىجمن ۋهث ىجٰه  ٔ  

( رى پو کََٕی ثبریں ؽواو کی ہیں۔ ِٔ یہ ہیں کہ اً کے ٍبرٓ ( كهؽمیمذ)آؤ، يیں رًہیں پڑْ کو ٍُبؤں کہ رًہبهے پؤهكگبه َے : کہٕ کہ ( اٌ ٍے
 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

هی ہٕئی ہٕ یب چٓپی ہٕئی، أه عٌ عبٌ کٕ هللا َے ؽويذ أه اٌ کٕ ثٓی۔ أه ثےؽیبئی کے کبيٕں کے پبً ثٓی َہ پٓٹکٕ، چبہے ِٔ ثےؽیبئی کٓ
یہ ہیں ِٔ ثبریں عٍ کی هللا َے ربکیل کی ہے ربکہ رًہیں کچٓ ًٍغٓ آئے۔! ػطب کی ہے اٍے کَی ثوؽك ٔعہ کے ثغیو لزم َہ کؤ۔ نٕگٕ   

 ٍٕهح انُؾم

ہلكيخيعګهئ  ٰذؤ محمىج ئرش ىجې  تىجۥ مبجش ؟ قبيط ىججثيهمم ىجىضسُّـ قحص يس   
كیُے کب ؽکى كیزب ہے، أه ثےؽیبئی، ثلی أه ظهى ٍے هٔکزب ہے۔ ِٔ رًہیں ( اٌ کے ؽمٕق)ثیْک هللا اَٖبف کب، اؽَبٌ کب، أه هّزہ كاهٔں کٕ 

 َٖیؾذ کورب ہے ربکہ رى َٖیؾذ لجٕل کؤ۔

 ٍٕهح اإلٍواء / ثُي إٍوائیم

ڦميث ىجڱرص حمقجعيع ۆئٳ  فيحض ﯁چىجمن   
یمیُی ٕٛه پو ثڑی ثےؽیبئی أه ثےهاِ هٔی ہے۔أه ىَب کے پبً ثٓی َہ پٓٹکٕ، ِٔ   



 ٍٕهح انُٕه

ٿيعڮمن ٖ ىجڭ خص خيڦمشث ىجلكَ ىجىئذ مض ، ىف  منملۖ مض  خب ۏىس يع ۠ملۖ يس   
 ہے أه رىیبك 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 

 َہیں عبَزے۔

 ٍٕهح انؼُكجٕد

چيعڡٰه ڭ خص ث ىجمس  حضۈئث ىجئرش ىجې  ؤهش يس هشث  مث ىجرئ يح  حقيخحي  ۀ  
( عٕ کزبة رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے ثٓیغی گئی ہے اً کی رالٔد کؤ، أه ًَبى لبئى کؤ۔ ثیْک ًَبى ثےؽیبئی أه ثوے کبيٕں ( اے پیغًجو

ثڑی چیي ہے۔ أه عٕ کچٓ رى کورے ہٕ، هللا اً ٍت کٕ عبَزب ہے۔ٍے هٔکزی ہے۔ أه هللا کب مکو ٍت ٍے   

 ٍٕهح انُٕه

 مسالڧ يحشخيڦؤ ىجربخن مس ىجسىس خف ۜمكيع مس ە حط ؕ يجشا گيل جحتػهست يضمن مصفىخسمجنيك ىج يخجضۆئ۩ ممىج ٟمم
ٱمقمبىض   

ایًبٌ هکٓزے ہٕ، رٕ هللا کے كیٍ  ىَب کوَے ٔانی ػٕهد أه ىَب کوَے ٔانے يوك كَٕٔں کٕ ٍٕ ٍٕ کٕڑے نگبئے، أه اگو رى هللا أه یٕو آفود پو
 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۔
کے نیے پبکیيِ رویٍ ٛویمہ ہے۔ ِٔ عٕ يٕيٍ يوكٔں ٍے کہہ كٔ کہ ِٔ اپُی َگبہیں َیچی هکٓیں، أه اپُی ّويگبہٕں کی ؽفبظذ کویں۔ یہی اٌ 

 کبهٔائیبں کورے ہیں هللا اٌ ٍت ٍے پٕهی ٛوػ ثبفجو ہے۔

 

۲لیکچش   
۲ثے حیبئی  

 \حلن ثشدثبسی
 سورۃ الووهنوى

  

ڤيعختې  ىحص يس ىفث  يثزمت آث يخڌ ڄک ىجڢإيج  ڇمب آمح   

مي  ؒۖ دٮت ىجمن گۆئۅ  تښ﮺يممهث ىج ٔمي ٰه  ؒۖ دٮىجمن  ۈئيخڌڒىج تڢإيج  ڇآسىجمح 
يح  ګ۔ ليخ ٰه  حمقۓيخ  ڳېئيخ ٙ  ڳڍيخ ٙ  ڳڍيخ  يجتٹرش ًيخ  حمقًيخ  يجتٹرش ظيخ  حمقظيخ  ممكيجت

مس هل  ث ىجۛؑديج  ڑٰه  حصيخمصج ﮺جسرشت ىجمن حمقتؐ ۅ ى يخٺملۖ مض  ايح ىلٻمم يح  ۈجيه خىح لكمخم
ڦيعژمقمكيع هئ  ڇڇ   

ں، 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 کوی
 ٍٕ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

 یں، ٍٕ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 یبکو
 ٔں کےاپُے 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 گياه

رمبٙب َہیں ہٕرب یب اٌ ثچٕں کے عٕ اثٓی ػٕهرٕں کے چٓپے ہٕئے ؽٖٕں ٍے آُّب َہیں ہٕئے أه يَهًبٌ ػٕهرٕں ( عَُی)عٍ کے كل يیں کٕئی 
رى ٍت هللا کے ! کٕ چبہیے کہ ِٔ اپُے پبؤں ىيیٍ پو اً ٛوػ َہ يبهیں کہ اَہٕں َے عٕ ىیُذ چٓپب هکٓی ہے ِٔ يؼهٕو ہٕعبئے۔ أه اے يٕيُٕ 

ُے رٕثہ کؤ، ربکہ رًہیں فالػ َٖیت ہٕ۔ٍبي  

 ٕهح ْٕكٍ

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

 ٍٕهح انْٕهٖ

ڄؤيخيعٹگ  ىكٰه  ؠىج محشخشىج ھيه مضيع ّملۖ ىج  
ثےؽیبئی کے کبيٕں ٍے پوہیي کورے ہیں أه عت اٌ کٕ غٖہ آرب ہے رٕ ِٔ كهگيه ٍے کبو نیزے ہیں۔أه عٕ ثڑے ثڑے گُبہٕں أه   

 

۳لیکچش   



 ہوذسدی و خیش خواہی
 ٍٕهح انؾْو

خ جتټ ىجخك جعيع ڲ يخيع ۉ ڃىجۡ يخۛ طيقک پإيخحتيخيع حط ٹِّ ىجمن  مئيع يص ژ۠يع يج ىئ ۔يهىجا اكيص ٚملۖ ىج
پؤيعتېئىحجن ک  ڇحلۇئ ىجيص   

( ایًبٌ کے ٍبرٓ يمیى ہیں۔ عٕ کٕئی اٌ کے پبً ہغود کے آرب ہے ( یؼُی يلیُہ يیں)اٌ نٕگٕں کب ؽك ہے عٕ پہهے ہی ٍے اً عگہ ( أه یہ يبل فیئ
کٕ كیب عبرب ہے، یہ اپُے ٍیُٕں يیں اً کی کٕئی فٕاہِ ثٓی يؾًَٕ َہیں کورے، أه اٌ ( يہبعویٍ)یہ اً ٍے يؾجذ کورے ہیں، أه عٕ کچٓ اٌ 

عیؼ كیزے ہیں، چبہے اٌ پو رُگ كٍزی کی ؽبنذ گيه هہی ہٕ۔ أه عٕ نٕگ اپُی ٛجیؼذ کے ثقم ٍے يؾفٕظ ہٕعبئیں، ٔہی ہیں کٕ اپُے آپ پو رو
 عٕ فالػ پبَے ٔانے ہیں۔

 ٍٕهح ْٕك

 ڻمن ؋ ۟ڀوئ ۈ ۫ يض ٲڻ۫ تيع ححصيم ىج وڎث ىجمن  يجتحص ٰه مخ يض  ىحخن ڹث ىئيم نڀگ  ىجٍحم ىج
ۈ ؽ ىس خف رضمبً ىجحي مس ڀ جس  ڄۀۖذھ ججيمض  خمجشگ ىجمن ححكڳ  ِىجمن  سيع ححصيم ىج يخخن ڹىج

ۀٝ  
هللا کی ػجبكد کؤ، اً کے ٍٕا ! اے يیوی لٕو : کہب کہ ( اٌ ٍے)أه يلیٍ کی ٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئی ّؼیت کٕ پیغًجو ثُب کو ثٓیغب اَہٕں َے 

ہٕں کہ رى نٕگ فّٕؾبل ہٕ۔ أه يغٓے رى پو ایک ایَے كٌ کے  رًہبها کٕئی يؼجٕك َہیں ہے۔ أه َبپ رٕل يیں کًی يذ کیب کؤ۔ يیں كیکٓ هہب
 ػناة کب فٕف ہے عٕ رًہیں چبهٔں ٛوف ٍے گٓیو نے گب۔

َبپ رٕل پٕهاپٕها کیب کؤ، أه نٕگٕں کٕ اٌ کی چیيیں گٓٹب کو َہ كیب کؤ۔ أه ىيیٍ يیں فَبك پٓیالرے يذ پٓؤ۔! أه اے يیوی لٕو کے نٕگٕ   

( اگو َہ يبَٕ رٕ)عٕ کچٓ هللا کب كیب ثچ هہے، ِٔ رًہبهے ؽك يیں کہیں ثہزو ہے، أه ( نٕگٕں کب ؽك اٌ کٕ كیُے کے ثؼل)ٕ رٕ اگو رى يیوی ثبد يبَ
 يیں رى پو پہوِ كاه يموه َہیں ہٕا ہٕں۔

 ٍٕهح يویى

ٰه مض  يجنيح ۩ جت پجش۪  ؔك ڃڻ ڀجلىجمن  كىجمن  ېئٰه من ڦ  أؔك سىئيم خنؤ  ڃٜڃملجعيع ٳ ژّـ ڎمث مض  مجتؤىج
يع مغيخيلىض ،  ىس ڀوئ ۫  ؔك چمثمغجحتجعيع  يمميس ث يمم ڄمن  ؔك چ،حئ﮹ ﮳مظ أ ؿۆئ محق

ڇمججعيع ۤ ٳ ث اۦهت  َّىئيم ہ ۈؤ ڱ چٷ۩ منىج ىفجىن ؏ؤ حن حط جلڎًؐې و  خكاىئيم  چدىج ط  
آپ ! اثب عبٌ : 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 

يیوے پبً ایک ایَب ػهى آیب ! ایَی چیئں کی کیٕں ػجبكد کورے ہیں عٕ َہ ٍُزی ہیں، َہ كیکٓزی ہیں، أه َہ آپ کب کٕئی کبو کوٍکزی ہیں ؟اثب عبٌ 
 ہے عٕ آپ کے پبً َہیں آیب، اً نیے يیوی ثبد يبٌ نیغیے، يیں آپ کٕ ٍیلْب هاٍزہ ثزال كٔں گب۔

يغٓے اَلیْہ ہے کہ فلائے هؽًٍ کی ٛوف ! جبكد َہ کیغیے یمیٍ عبَیے کہ ّیطبٌ فلائے هؽًٍ کب َبفويبٌ ہے۔اثب عبٌ ّیطبٌ کی ػ! اثب عبٌ 
کیب رى يیوے فلاؤں ! اثواہیى : ٍے آپ کٕ کٕئی ػناة َہ آپکڑے، عٌ کے َزیغے يیں آپ ّیطبٌ کے ٍبرٓی ثٍ کو هِ عبئیں۔اٌ کے ثبپ َے کہب 

يیں آپ :  ٍ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
ے۔ٍالو کورب ہٕں۔ يیں اپُے پؤهكگبه ٍے آپ کی ثقِْ کی كػب کؤں گب۔ ثیْک ِٔ يغٓ پو ثہذ يہوثبٌ ہ( هفٖذ کب)کٕ   

 ٍٕهح غبفو / انًؤيٍ

 ۡىس ؤ ىجڃمق ھ؟ع جع ۡىس ث ىجخۂٍّ يج سخص ىججت پجشيل  ىطايم ںىس  يمجايع ڃ چ۔ ۦمم ختىيع ح يض نرض حصاىجىئيم 
ڤ،ەئ يقحمجخش يص گ ٺحص من يس يلث ٺملخش  جيڞےؕىئ   

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 
اگو  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

کَی 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 ِٔ 
عٕٓٹ ثٕنُے کب ػبكی ہٕ۔( أه)ایَے ّقٔ کٕ ہلایذ َہیں كیزب عٕ ؽل ٍے گنه عبَے ٔاال   

 
 

۴لیکچش   

 صجش و شکش

 صجش

 ٍٕهح انجموح

ىيخيعۆئرض يضحس مي ىضۋ ث رصمس حط ں  ڄخف  مكڵىجمن  ىۖيمكحص ىس يس مشث ىج هي سس ململۖ كٹ   



چجڃيعتَّ ڃ ىج اٿ صڃ يع خفملۖ  چذجمهمي ۅ مط يجنٸ مشث ىجىج هي سسىج  
ٕ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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

اؽَبً َہیں ہٕرب( اٌ کی ىَلگی کب)َہ کہٕ، كهإم ِٔ ىَلِ ہیں يگو رى کٕ   

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

ۅۖيمكخص ٚ ث ىجيثىجٰه  يممس ىجٰه حط ں ٽ ے ىخس ىئؤ خس ىجۋيع هإ فذ متھيض  ﮿ىجمع  
ۉمجۖجتخن ۅ ؽ حخىج رىغ ،ىجؽ ِّـمط  ىعڻىج ءٰر  مي اٌ ىس ىئمكىي ىجٰه جعيع حضىف   

ۉججغخص ٚ خيڦمشث ىج؉ حشلكَ ىج؋ حشخص  ظېئ  
َزیغزب اَہیں هللا کے هاٍزے يیں عٕ رکهیفیں پہُچیں اٌ کی ٔعہ ! أه کزُے ٍبهے پیغًجو ہیں عٍ کے ٍبرٓ يهکو ثہذ ٍے هللا ٔانٕں َے عُگ کی 

َہ اَہٕں َے اپُے آپ کٕ عٓکبیب، هللا ایَے صبثذ للو نٕگٕں ٍے يؾجذ کورب ہے۔ٍے َہ اَہٕں َے ہًذ ہبهی، َہ ِٔ کًئه پڑے أه   

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

 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

جغڤ  حتحص من ۈئيس  جبىج ﯁ؤۖممكرشجش جحت؟مت آث ؐيحي ىتڵمطيس مئث ىض  ىخترىجإ ُّ ىس٘هش  ىج  

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 ( اے پیغًجو)أه 
 نٕگٕں کے نیے عٕ َٖیؾذ يبَیں۔أه ٕجو ٍے کبو نٕ، اً نیے کہ هللا َیکی کوَے ٔانٕں کب اعو ٙبئغ َہیں کورب۔

 

 شکش
 ٍٕهح انجموح

ېجيخيطڳمل ىجمن  يخييل ىجمجتؤ جكيخؤۆئ  
بّکوی َہ 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 َ

 کؤ۔

 ٍٕهح إثواْیى

پڸمحلۤ يس ێ يمحىجحن ۆ ڷدىنێ جعحن اۃ يع ؍؉ؤ ىج  
فويب كیب رٓب کہ اگو رى َے ٔالؼی ّکو اكا کیب رٕ يیں رًہیں أه ىیبكِ كٔں گب، أه اگو رى َے أه ِٔ ٔلذ ثٓی عت رًہبهے پؤهكگبه َے اػالٌ 
 َبّکوی کی رٕ یمیٍ عبَٕ، يیوا ػناة ثڑا ٍقذ ہے۔

 ٍٕهح نمًبٌ 

ڀجفجم ث مسىكحمل ىج ەئيط  ممص﮽حط  زبيض ۅ ىج ﮿ىج لوسر ﮼ؤ ٴىك﯀يع ڝيه ءىجىج  
اً کی يبں َے اٍے کًئهی پو کًئهی ثوكاّذ کو کے پیٹ يیں ( کیَٕکہ)أه ہى َے اََبٌ کٕ اپُے ٔانلیٍ کے ثبهے يیں یہ ربکیل کی ہے۔ 

نٕٹ کو آَب ہے۔( رًہیں)هکٓب، أه كٔ ٍبل يیں اً کب كٔكْ چٕٓٹزب ہے۔ کہ رى يیوا ّکو اكا کؤ، أه اپُے يبں ثبپ کب يیوے پبً ہی   

  



 هعبهالت

 
۱لیکچش   

 گواہی

 ٍٕهح انجموح

 ڳهشث ىجيص ؗيمق ڳث ىجمن ڋاحص  حمسىج شٰه غملجش  رشٹٿيح ث ۈئىس حطضاكمت ؇جع يخٶيضمض  وىس خف ۅ ىج
ربجيع ٴۇې ڰخص ث ىجيص﮽ ړۈئ  

 کی۔ ہبں اگو رى اںیعبئ ےیهکٓ ن ںیهہٍ لجٚے ي( ًٙبَذ کے ٕٛه پو یک یگیاكائ)نکُٓے ٔاال َہ يهے رٕ  یکٕئ ںیأه اگو رى ٍفو پو ہٕ أه رًہ
 کٕیاكا کوے أه هللا ٍے ڈهے عٕ اً کب پؤهكگبه ہے۔ أه گٕاہ کیٹٓ کیايبَذ ٹٓ یہے ِٔ اپُ بیگ بیكٍٔوے پو ثٓؤٍہ کؤ رٕ عٌ پو ثٓؤٍہ ک

 رى کورے ہٕ هللا اً ٍے فٕة ٔالف ہے۔ یکٕ چٓپبئے ِٔ گُہگبه كل کب ؽبيم ہے، أه عٕ ػًم ثٓ یَہ چٓپبؤ، أه عٕ گٕاہ

 ٍٕهح انُٕه

ٻذيعىحجن ک ؤ ىجچحس ؗعىف  گحس يضمن مصيخگ جضرص ۆئ؇رتيتقۛ صجمض ۏ  يميرشيع ڗملۖ ىج  

ڀيعۗمس ک  رش ېئىحجن ؇خلقۛ سمض ؤ رصؤ ۈئ؇رتيتصجخكمن پحشيخ ۇ   
لجٕل َہ کؤ، أه  یکجٓ یگٕاہ یکٕڑے نگبؤ أه اٌ ک یرٕ اٌ کٕ اٍ ں،یپٓو چبه گٕاِ نے کو َہ آئ ں،یأه عٕ نٕگ پبک كايٍ ػٕهرٕں پو رہًذ نگبئ

 ۔ںیِٔ فٕك فبٍك ہ

 ۔ںیعٕٓٹے ہ یٔہ کیالئے رٕ هللا کے َيك ںینے آئے ؟ اة عجکہ ِٔ گٕاِ َہ ںیَہ ٕںیاً ثبد پو چبه گٕاِ ک( ثہزبٌ نگبَے ٔانے)ِٔ 

 ٍٕهح انفولبٌ

ڳمي يخخمتِـ سيخِـ ؠذ ىجايخيحضيخيع ملۖ من ىج  
رٕ ٔلبه کے ٍبرٓ گيه عبرے  ںیکے پبً ٍے گيهرے ہ يینغٕ چ یہٕرے أه عت کَ ںیّبيم َہ ںیعٕ َبؽك کبيٕں ي( ںیهؽًٍ کے ثُلے ِٔ ہ)أه 

 ۔ںیہ

 ٍٕهح انًؼبهط

ڦتيعَـىطڀ ږملۖ گ ىج  
 ۔ںیٔانے ہ ُےیك کیٹٓ کیٹٓ بںیگٕاہ یأه عٕ اپُ

 

۲لیکچش   

 وساثت

 ٍٕهح انَُبء 
 ٌٴ ىصث ىجخن ﮾ٿحس ىجه ىس جعمظؤ ىجڏٰه  ملچصحش مصۇئ ۓىتؤ ۈئىس ضحي ممكاك يختيخمنؕيلج خص مط  مك۠
ڨ ڳ ىخ ىحض متُڍمط ؤ ۈئىس جعيع رث محت متُٵ ہ ٽإيضىج جضمث ىج ڻؤ ۈئىس حط جضىس جعيع يت ىجمظ ڏڳ ىش ىحض ىخسىج
 خسىجزمظ ڏٰه  حصىجمخ  ڀهئحسحص جعيع يس مسث ىض  معث متڌمخ ؍ ىث کيخيع ڇةيصيل من ًيصيل ىجظث يخ ؗ ڔمهحلىج
ؤ ۈئىس جضجس ىج ڻىس حط  يشڏىش  ۇام محث ىجيخ ؗ ڔجلحلىجڨ ىخ  ىحڏىش  ۇام ميجضىج محؤ ۈئىس جعيع جضىج جخڻىس حط 

 ىخسىج هن﮲يخ  ىحمط يضرث ىطيح  ىط؆احصاىس جعيع ث ىجيخ ؗ ڔيع جحۛ حلىجڨ جش  يشڏىش  حمج ملجضجعيع مخ ىج
 ڀثجضخص ٴۇ مسث ىجىض  زئؤ ىجئ ذ يخ ؗ ڔىهحلىجڨ ىخ  جحتمت مب ڻجغجش مض آمف يج  ڳؤ ۈئىس جع۞ىحض



پحئيخب۪ث يغيخ هت  هبيع ىش ﯁جيىثيط ىجحصحلمظ ڏيش  خبرش يخبجيىثۗيعت ىجيط ىجحصحلمظ ڏيش  خبٻمم جحت  
كٔ ٍے  بیہٕں، كٔ  یہ ںیػٕهر( ٕوف)يوك کب ؽٖہ كٔ ػٕهرٕں کے ثواثو ہے۔ أه اگو : ہے کہ  زبیرى کٕ ؽکى ك ںیأالك کے ثبهے ي یهللا رًہبه

آكْب ؽٖہ ( روکے کب)ػٕهد ہٕ رٕ اٍے  کیؽٖہ يهے گب۔ أه اگو ٕوف ا یاً کب كٔ رہبئ ںیرٕ يوَے ٔانے َے عٕ کچٓ چٕٓڑا ہٕ، اَہ بكِ،یى
 یأالك ہٕ، أه اگو اً ک یکٕئ یيوَے ٔانے ک کہیٓٹب ؽٖہ يهے گب، ثْوٛکٕ روکے کب چ کیٍے ہو ا ںیي ٍی۔ أه يوَے ٔانے کے ٔانلبيهے گ

 یہٕں رٕ اً ک یثٓبئ یؽك كاه ہے۔ ہبں اگو اً کے کئ یؽٖے ک یيبں رہبئ یاً کے ٔاهس ہٕں رٕ اً ک یہ ٍیأالك َہ ہٕ أه اً کے ٔانل یکٕئ
 یاگو اً کے ميے کٕئ بیہٕ،  یعٕ يوَے ٔانے َے ک یپو ػًم کوَے کے ثؼل ہٕگ ذیاً ٕٔ( ىیرمَ یٍبه ہیأه )عبئے گب  بیيبں کٕ چٓٹب ؽٖہ ك
ٍے کٌٕ فبئلِ پہُچبَے کے نؾبظ ٍے  ںیي ٹٕںیہے کہ رًہبهے ثبپ ث ںیػهى َہ کیٹٓ کیاً ثبد کب ٹٓ ںیکے ثؼل رًہ یگیاكائ یلوٗ ہے رٕ اً ک

 يبنک۔ یيبنک ہے، ؽکًذ کب ثٓ یهکٕٓ کہ هللا ػهى کب ثٓ ٍیمیں،یہٕئے ؽٖے ہ ےیرٕ هللا کے يموه ک ہی؟  جہےیلو بكِیرى ٍے ى

أالك ہٕ رٕ  یکٕئ یَہ ہٕ۔ أه اگو اٌ ک( ىَلِ)أالك  یکٕئ یاٌ ک کہیاً کب آكْب ؽٖہ رًہبها ہے، ثْوٛ ں،یعٕ کچٓ چٕٓڑ کو عبئ بںیٕیث یأه رًہبه
 هؽٖہ يهے گب۔ أ یاٌ کے روکے کب چٕرٓبئ ںیکے ثؼل رًہ یگیاكائ یہٕ، أه اٌ کے لوٗ ک یپو ػًم کوَے کے ثؼل عٕ اَہٕں َے ک ذیاً ٕٔ

أالك ہٕ رٕ اً  یکٕئ یَہ ہٕ۔ أه اگو رًہبه( ىَلِ)أالك  یکٕئ یرًہبه کہیکب ہے، ثْوٛ( ٕںیٕیث)اٌ  یچٕرٓبئ کیرى عٕ کچٓ چٕٓڑ کو عبؤ اً کب ا
ثؼل اٌ کٕ رًہبهے روکے کب آٹٕٓاں ؽٖہ يهے گب۔ أه اگو ِٔ  کے یگیاكائ یہٕ، أه رًہبهے لوٗ ک یپو ػًم کوَے کے ثؼل عٕ رى َے ک ذیٕٔ
 ںیثہٍ ىَلِ ہٕ رٕ اٌ ي کیا بییثٓبئ کیىَلِ ہٕں، َہ أالك، أه اً کب ا ٍیہٕ کہ َہ اً کے ٔانل َبیہے، ا یہَٕ ىیرمَ واسیي یػٕهد عٌ ک بیيوك 

 ہٕیگئ یک ذیعٕ ٕٔ( يگو)ہٕں گے،  کیّو ںیي یرہبئ کیہٕں رٕ ِٔ ٍت ا بكِیچٓٹے ؽٖے کب ؽك كاه ہے۔ أه اگو ِٔ اً ٍے ى کیٍے ہو ا
اً ( لوٗ کے الواه کوَے ٍے بیزیٕٔ) کہیکے ثؼل، ثْوٛ یگیاكائ یاً پو ػًم کوَے کے ثؼل أه يوَے ٔانے کے ميے عٕ لوٗ ہٕ اً ک

 ػهى هکُٓے ٔاال، ثوكثبه ہے۔ٍت کچٓ هللا کب ؽکى ہے، أه هللا ہو ثبد کب  ہیہٕ۔  بیکٕ َمٖبٌ َہ پہُچب یَے کَ

ؽٖہ  ںیاً يبل ي یثٓ ےیهّزہ كاهٔں َے چٕٓڑا ہٕ، أه ػٕهرٕں کے ن ٍیرو تیأه لو ٍیؽٖہ ہے عٕ ٔانل ںیاً يبل ي یثٓ ےیيوكٔں کے ن
 يموه ہے۔( ٛوف ٍے یهللا ک)ؽٖہ  ہیبكِ،یى بیرٕٓڑا ہٕ ( روکہ)هّزہ كاهٔں َے چٕٓڑا ہٕ، چبہے ِٔ  ٍیرو تیأه لو ٍیہے عٕ ٔانل

 

۳لیکچش   

 اصالح ثیي الٌبط کی تشغیت اوس فغبد کی هزهت
 ٍٕهح انَُبء 

﯁خي ڤ شمس يثەئ ؐ جئرص َّـومت آ خبحكڳث ىجيص ٘  ےؽيخ يخائ جيخ  ًاڭهي مي يص څ ټيض  حط  رشمن   
إالػ کب  بٌینٕگٕں کے كهي بیکب  یکیَ یکَ بیّقٔ ٕللے کب  یکہ کٕئ ہیاال  ،یہٕر ںیَہ ویف یکٕئ ںیي ٕںیٍوگّٕ ہیفف یثہذ ٍ ینٕگٕں ک

 گے۔ ںیکوے گب، ہى اً کٕ ىثوكٍذ صٕاة ػطب کو َبیا ےیؽبٕم کے کوَے کے ن یفُّٕٕك یؽکى كے۔ أه عٕ ّقٔ هللا ک

 ٍٕهح انًبئلح

مت آھث ججييح  غيخ ائ ىمجيض  يجيجىجڋڄ  ٿيخ  ڷيخ  ٱىس ؛ ژھ ججييع مض ڢہيت ىجاحص ىجيع إۗٱملۖ  يصجمتے 
ڦذڭ، خيڦمش لكَ ىجىف مض مض  قىجسىف   

پو  یٍٕن بیعبئے،  بیلزم کوك ںیہے کہ اَہ یہیٍيا  یاٌ ک ں،یفَبك يچبرے پٓورے ہ ںیي ٍیکورے أه ىي یعٕ نٕگ هللا أه اً کے هٍٕل ٍے نڑائ
أه  ،ہے یهٍٕائ یاٌ ک ںیي بیرٕ كَ ہیعبئے  بیٍے كٔه کوك ٍیىي ںیاَہ بیں،یاٌ کے ہبرٓ پبؤں يقبنف ًٍزٕں ٍے کبٹ ڈانے عبئ بیعبئے،  بیچڑْب ك

 ىثوكٍذ ػناة ہے۔ ےیاٌ کے ن ںیآفود ي

 ٍٕهح األػواف

جشگ ىجمن ححكڳ  ِيع ىجمن ححصىج  ۈئيخخۂ يض  ؛حلڎث جت پجش يجتحص ٰه مخ يض  ىحخن ڹث ىئيم نڀگ  ىجٍحم ىج
ۀؤىس خف رضمبمح ڀ جس آث ہؽک ھ ججيمض  يخزي  
 یػجبكد کؤ۔ اً کے ٍٕا رًہبها کٕئ یهللا ک! لٕو کے نٕگٕ  یویاے ي: ۔ اَہٕں َے کہب غبیکٕ ثٓ تیّؼ یٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئ یک ٍیأه يل

نٕگٕں  ںیيیکؤ۔ أه عٕ چ بیہے۔ نہنا َبپ رٕل پٕها پٕها ک یآچک میهٍّٔ كن کیٛوف ٍے ا یہے۔ رًہبهے پبً رًہبهے پؤهكگبه ک ںیيؼجٕك َہ
کب  یثٓالئ ےیرًہبهے ن مہیٛو یہی! ل فَبك ثوپب َہ کؤ۔ نٕگٕ إالػ کے ثؼ یاً ک ںیي ٍیَہ کؤ۔ أه ىي یؽك رهف یاٌ ک ںیبٌ يُیہ ںیي ذیًهکیک

 ثبد يبٌ نٕ۔ یویہے، اگو رى ي

 ٍٕهح ْٕك

لك ی ىججع جض﮷حي  ﮺ملۖ  همسؤ ىج ۔ ممي حخ ھ ججيمض ؕ يع ې سچ ىحمك جشيخيط يج من جعيع يح جس  
 ںیي ٍیکہ ِٔ نٕگٕں کٕ ىي یًٍغٓ رٕ ہٕر یکٓچ یثچ یَہ ہٕئے عٍ کے پبً ارُ ٕںینٕگ ک َےیا ںیثٓال اٌ ي ں،یہ یگيه ںیرى ٍے پہهے عٕ ايز

ٔ ػْود  ِی۔ أه عٕ نٕگ ظبنى رٓے، ِٔ عٌ ػیرٓ یَغبد ك( ػناة ٍے)فَبك يچبَے ٍے هٔکزے ؟ ہبں رٕٓڑے ٍے نٕگ رٓے عٍ کٕ ہى َے 
 نگے هہے، أه عوائى کب اهرکبة کورے هہے۔ چٓےیکے پ یرٓے، اٍ ںیي

 ٍٕهح انوػل

ٹإاكىجىف ہجش  ءىحجن يث ھذ ججييخيع مض ميىج ىفىس ٯ خص هي يع حي جبىج چسڨ مس ىخ  ڔيع ږملۖ ىج  



أه عٍ هّزٕں کٕ هللا َے عٕڑے هکُٓے کب  ںیٍے ثبَلُْے کے ثؼل رٕڑرے ہ یہٕئے ػہل کٕ يٚجٕٛ ےیعٕ نٕگ هللا ٍے ک( ٛوف یكٍٔو)أه 
ثوا اَغبو  ںیٍٔٛ ي یہے، أه إه ینؼُذ آر ںینٕگٕں کے ؽٖے ي َےیرٕ ا ں،یفَبك يچبرے ہ ںیي ٍیأه ىي ں،یکبٹ ڈانزے ہ ںیہے، اَہ بیؽکى ك

 ۔ےکب ہ یاَہ

 ٍٕهح انمٖٔ

ڻْخب يحجث ىج؛ژھ ىجمن ججيمض  ۍيخيع ژڌجضۖ من  ٕخيڦجس ة اكۍ   
 يگبهٔںیأه َہ فَبك، أه آفود اَغبو پوہ ں،یچبہزے ہ یَہ رٕ ثڑائ ںیي ٍیگے عٕ ىي ںیيقٖٕٓ کوك ےیِٔ آفود ٔاال گٓو رٕ ہى اٌ نٕگٕں کے ن

 ہٕگب۔ ںیکے ؽك ي

 

۴لیکچش   

 عالم ۔هحجتوں کب عشچشوہ

 ٍٕهح انَُبء 

ۀممشحص جعيع ۅ ىك ھرس يس يخژث ة؞يخ  يمجڄ  صخص﮷ؠ ؠىج  
 ْکیاً کب عٕاة كے كٔ۔ ث ںیانفبظ ي یاَہ( کى اى کى) بیپو ٍالو کؤ،  مےیثہزو ٛو یّقٔ ٍالو کوے رٕ رى اٍے اً ٍے ثٓ یکٕئ ںیأه عت رًہ

 کب ؽَبة هکُٓے ٔاال ہے۔ يیهللا ہو چ

 ٍٕهح یٌَٕ

پججبا؎ نت مص يط څ ۚؗ ىبی ہؤ ىج ۖىج مجت ٰىی څ ۚؗ  
عٕ نفع ِٔ  ےیيملو کے ن ویكٍٔوے کے ف کیأه ا”ٍے پبک ہے  تیماد ہو ػ یویر! هللا  بی:“ کہ  یہٕگ ہیپکبه  یاٌ ک( كافهے کے ٔلذ) ںیاً ي

 ۔”عٕ ٍبهے عہبَٕں کب پؤهكگبه ہے  ںیہ یهللا ک ںیفیرًبو رؼو:“  یہٕگ ہیپکبه  یآفو یگے، ِٔ ٍالو ہٕگب، أه اٌ ک ںیثٕن

 ٍٕهح انوػل

ٹثإاك معڀێ أې ہ ۈ   
 ٍیرًہبها ثہزو ہیُیٍٔٛ ي یإه( رًہبهے)أه  ،یَبىل ہٕگ یٍاليز یہ یثلٔنذ اة رى پو ٍاليز یرٓب، اً ک بیعٕ ٕجو ٍے کبو ن( ںیي بیكَ)کہ رى َے 
 اَغبو ہے۔

 ٍٕهح انُٕه

ڤلكيخيعګمح ڀ جس هئ آث اۉ  ۡىج ۃۣٺ ۄ ٙ  ٙ؊ چڇمن  منملۖ كٹ   
ثَُے ٔانٕں کٕ ٍالو َہ  ںیاً ٔلذ رک كافم َہ ہٕ عت رک اعبىد َہ نے نٕ، أه اٌ ي ںیاپُے گٓؤں کے ٍٕا كٍٔوے گٓؤں ي! ٔانٕ  ًبٌیاے ا

 هکٕٓ گے۔ بلیہے کہ رى ف لیثہزو ہے، اي ےیرًہبهے ن مہیٛو یہیکونٕ۔ 

 األؽياةٍٕهح 

ڎۈئ ڭۇ ىج ۇئ منملۖ كٹ ث اكيع ۅ ڽمجعحص ىجيس   
 کؤ۔ غبیأه فٕة ٍالو ثٓ غٕ،یاٌ پو كهٔك ثٓ یرى ثٓ! ٔانٕ  ًبٌی۔ اے اںیہ غزےیپو كهٔك ثٓ یهللا أه اً کے فوّزے َج ْکیث

 ٍٕهح إثواْیى

ٹی ہ ۖث اٿيط شؤچۖ ی ٻ جيزي ڀ ٝخش يج ٛ  ىجې منملۖ  يختىج  
 ،یہٕں گ یثہز ںیَہو چےیعبئے گب عٍ کے َ بیكافم ک ںیثبغبد ي َےیا ںیرٓے، اَہ ےیػًم ک کیالئے رٓے، أه اَہٕں َے َ ًبٌیأه عٕ نٕگ ا

 گے۔ ںیكٍٔوے کب اٍزمجبل ٍالو ٍے کو کیا ںیگے۔ ِٔ آپٌ ي ںیهہ ْہیہً ںیي( ثبغٕں)اپُے پؤهكگبه کے ؽکى ٍے ِٔ اٌ 
 

  



 هعبششت

 
۱لیکچش   

 احکبم ًکبح
 ٍٕهح انجموح

يضخك  ؤڭڀ يض  نرض يحضث ىجمغحق ٺ ۡمك ٜؤ ىجمن مئيضخك  ؤمجڀ يض  حرض غث ىجىنعٺ ۡ ڭمغ ٛىجمن 
مغجلكيخيعؽخضڳ مئ ٔ  حؤ ىجشؤٱمش مخفنب ىجهل  ملڊخص ئ ىجإحكهل ىيع ڊىحجن ث هئ  

 ؔمس يخؙ ۍ مسث ىجيخؗ ڃىس  ىكىس  ىبفىس  خضٻ ۅجخ  ممڎث ۈئىس يخپ ذ ٙٺ  ٺيت ىخ  ڍجخ  ممۈئىس 
ىقيعڦهبمن   

حضىه  مكڵىس ىي  كينيخهلىجحس مي  ڳجكيخمغۆ خص  متث ڴمط  خشيخ رش حمق خبيج ٮ  ّٰڜٻ ۈ جب ۅىجمن 
خكججضب حص ڭيس  مثيخڌؤ ىجةۆئڴ ٰه مط ڭ حص يس  مثث ىجيث لایر ڨٺ  ۈممغهش مخ رشٱيخىئّـ ىجمن ف  

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، 
پَُل آهہی ہٕ، أه اپُی ػٕهرٕں کب َکبػ يْوک يوكٔں ٍے َہ کواؤ عت رک ِٔ ایًبٌ َہ نے آئیں۔ أه یمیُب ایک فٕاِ ِٔ يْوک ػٕهد رًہیں 

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 
 أه اپُے اؽکبو نٕگٕں کے ٍبيُے ٕبف ٕبف ثیبٌ کورب ہے ربکہ ِٔ َٖیؾذ ؽبٕم کویں۔ عُذ أه يغفود کی ٛوف ثالرب ہے،

اً کے نیے اً ٔلذ رک ؽالل َہیں ہٕگی عت رک ِٔ کَی أه ّٕہو ٍے َکبػ َہ ( يطهمہ ػٕهد) ٛالق كیلے رٕ ِٔ( ریَوی)پٓو اگو ّٕہو 
كٔثبهِ ٔاپٌ ( َیب َکبػ کو کے)کٕئی گُبِ َہیں کہ ِٔ ایک كٍٔوے کے پبً  اٍے ٛالق كیلے رٕ اٌ كَٕٔں پو( كٍٔوا ّٕہو ثٓی)کوے، ہبں اگو ِٔ 

اٙؼ کو 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 ٔ
 هہب ہے عٕ ًٍغٓ هکٓزے ہٕں۔

كل يیں چٓپبئے هکٕٓ رٕ رى پو کٕئی گُبِ ( اٌ ٍے َکبػ کب اهاكِ)ٕهرٕں کٕ اّبهے کُبئے يیں َکبػ کب پیغبو كٔ یب اگو رى اٌ ػ( ػلد کے كٔهاٌ)أه 
کب فیبل رٕ كل يیں الؤ گے، نیکٍ اٌ ٍے َکبػ کب كٔ ٛوفہ ٔػلِ يذ کوَب، اال یہ کہ يُبٍت ٛویمے ٍے ( ٍے َکبػ)َہیں ہے، هللا عبَزب ہے کہ رى اٌ 

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 کٕئی ثبد کہہ كٔ 
 ے۔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 ہ

 

۲لیکچش   

بت   وٍ عوستیں جي عے ًکبح ہویشہ کے لئے حشام ہےهحشه  

 ٍٕهح انَُبء 

مي  فمت آث ں۔ ليخ ٰه ٿحس حص مكجنمي  ؤ ۈئىس ۈةىج چىج رش حمقمخ ىض ؋ خسٰه  ڦۆئ ىمعمض  ڀمي  ىس ىج
ٻثمكىت  

 ۓِىج جئهنيلىض  مكېئىج خمج ىمح ِـىج ۓحي ؇ىج ےجي ؇ىج ېىج لكىج مكېئىج ؘىج ّۈ  خبذ
 ٻىس ذ ىجہؽملۖ يج  هً ۉحٻ ۈب ىجۅجخ  گىۉ ؗب ۈئىس حط گىؗ نت هيل يض إ﮾حط  نت ثاظىج

ٹذۇئث خحص جعيع ڭيس ث مي ٰه جت حيخش ٘   

ٮ  ضث خس ؤ  مح رص صآىس مح آرص ا؇مخ هي ىج يجتمس ۈؤ ىج ۇؤ ں۔ لمي ٰه رش حمقيح  يمميض
ٹهئحسحص جعيع يس ث ڿخشڨ ىخ ٮ  حكۂٻ ۈ جب ۅث ىجمن معمت يناڇ ينېئۛ يحص  

كٍٔوی ػٕهرٕں ( اٌ ٍے َکبػ کوَے کے ثغبئے)أه اگو رًہیں یہ اَلیْہ ہٕ کہ رى یزیًٕں کے ثبهے يیں اَٖبف ٍے کبو َہیں نے ٍکٕ گے رٕ 
کے ( اٌ ثیٕیٕں)اگو رًہیں یہ فطوِ ہٕ کہ رى ! يیں ٍے کَی ٍے َکبػ کونٕ عٕ رًہیں پَُل آئیں كٔ كٔ ٍے، ریٍ ریٍ ٍے، أه چبه چبه ٍے، ہبں 

بٌ 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 كهيی
 ايکبٌ ہے کہ رى ثےاَٖبفی يیں يجزال َہیں ہٕگے۔

بهی فبالئیں، أه ثٓزیغیبں أه ثٓبَغیبں، أه رًہبهی رى پو ؽواو کوكی گئی ہیں رًہبهی يبئیں، رًہبهی ثیٹیبں، رًہبهی ثہُیں، رًہبهی پٕٓپٓیبں، رًہ
ریهی ِٔ يبئیں عُہٕں َے رًہیں كٔكْ پالیب ہے، أه رًہبهی كٔكْ ّویک ثہُیں، أه رًہبهی ثیٕیٕں کی يبئیں، أه رًہبهے ىیو پؤهُ رًہبهی ٍٕ



أه اَہیں ٛالق كے )اگو رى َے اٌ کے ٍبرٓ فهٕد َہ کی ہٕ  ٍے ہٕں عٍ کے ٍبرٓ رى َے فهٕد کی ہٕ۔ ہبں( کے پیٹ)ثیٹیبں عٕ رًہبهی اٌ ثیٕیٕں 
کٕئی گُبِ َہیں ہے، َیي رًہبهے ٕهجی ثیٹٕں کی ثیٕیبں ثٓی رى پو ؽواو ( اٌ کی نڑکیٕں ٍے َکبػ کوَے يیں)رٕ رى پو ( كی ہٕ یب اٌ کب اَزمبل ہٕگیب ہٕ

ں عًغ کؤ، انجزہ عٕ کچٓ پہهے ہٕچکب ِٔ ہٕچکب۔ ثیْک هللا ثہذ يؼبف کوَے ہیں، أه یہ ثبد ثٓی ؽواو ہے کہ رى كٔ ثہُٕں کٕ ایک ٍبرٓ َکبػ يی
 ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

هللا َے یہ ( ِٔ يَزضُی ہیں)عٕ كٍٔوے ّٕہؤں کے َکبػ يیں ہٕں، انجزہ عٕ کُیيیں رًہبهی يهکیذ يیں آعبئیں ( رى پو ؽواو ہیں)َیي ِٔ ػٕهریں 
فوچ کو کے ( ثطٕه يہو)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 

ٕك َہ ہٕ۔ چُبَچہ چبہٕ، ثْوٛیکہ رى اٌ ٍے ثبلبػلِ َکبػ کب هّزہ لبئى کو کے ػفذ ؽبٕم کؤ، ٕوف ّہٕد َکبنُب يمٖ( اپُے َکبػ يیں الَب)اَہیں 
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 ( َکبػ کو کے)عٍ ػٕهرٕں ٍے 

 ؽکًذ کب ثٓی يبنک ہے۔ پو رى آپٌ يیں هاٙی ہٕعبؤ، اً يیں رى پو کٕئی گُبِ َہیں۔ یمیٍ هکٕٓ کہ هللا ہو ثبد کب ػهى ثٓی هکٓزب ہے،( کًی ثیْی)

 

 ۳لیکچش 
 عفت و پبکذاهٌی

 ٍٕهح انُٕه
ٹجۓاك ِّـإزمط يضقمكيعث ىف ڸحشيخيع ىش نىحجن ؤ طيع ئىج طممغؤ ىجضيع ىج ض  

ڦٴۇ نخص ىجث ىجيجخص يج  ڦرص ؇مخت ڻىس ث خييل ىج﯀ؕمي يج مش ىج فجي ھىج  

ٻمقمبمت ۅ آمن خبؤ ىج﴾أيخ ىع ذمي  يمن  ٟممب يضمخلأيخ  ۃذمي  ىمن ۩ مم  

گ ۛح يضڀ يسجكىس گ ٖںيض۔ لحج ىش يع تملۖ ث ىجيجخص يج  ڦپ ٺ ھيخيع ٹملۖ من  يحصىج
ب ڭ ينخكڨ حص ىخ ۈئيس  ےجهلكَث ىجيص مش ﴿ھ  حمجډيع اىس رش محلۅ  ىس گمعث ىجمن ّملمش مس يض هيمم 

ڦٺخ  
يوك گُلی ػٕهریں گُلے يوكٔں کے الئك ہیں، أه گُلے يوك گُلی ػٕهرٕں کے الئك۔ أه پبکجبى ػٕهریں پبکجبى يوكٔں کے الئك ہیں، أه پبکجبى 

ٕ کے ؽٖے يیں ر( پبکجبىٔں)اٌ ثبرٕں ٍے ثبنکم يجوا ہیں عٕ یہ نٕگ ثُب هہے ہیں۔ اٌ ( پبکجبى يوك أه ػٕهریں)پبکجبى ػٕهرٕں کے الئك ۔ یہ 
 يغفود ہے أه ثبػيد هىق۔

کب اً ٔلذ َکبػ َہ ہٕ، اٌ کب ثٓی َکبػ کواؤ، أه رًہبهے غاليٕں أه ثبَلیٕں يیں ٍے عٕ َکبػ کے لبثم ( يوكٔں یب ػٕهرٕں)رى يیں ٍے عٍ 
 ٍت کچٓ عبَزب ہے۔ ہٕں، اٌ کب ثٓی۔ اگو ِٔ رُگ كٍذ ہٕں رٕ هللا اپُے فٚم ٍے اَہیں ثےَیبى کوكے گب۔ أه هللا ثہذ ٍٔؼذ ٔاال 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

هی 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 رًہب
( هًبَٕيَ)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 

کوَے  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
اٌ ) 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

 ثہذ ثقُْے ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔( ثبَلیٕں کٕ

 ۴نیکچو 

 ػٕهرٕں کے ٍبرٓ ؽٍَ ٍهٕک

 ٍٕهح انَُبء 
 ينڢىس يع ربڐىج ۆمحٰه  ڳمن ۜۛ نترش حمق لمث حط ۈ مض  ٔذ ىجٰه يشۨخص رشث جح حمقمض ھ ژىج
هئٮ حص جعيع ۈئيس  ەئيج  ڌث ىجٰه س ممي رشڵىس يطذ ىجيحممضيح  حمقىج  

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 ( اے پیغًجو)أه 
عٍ کٕ رى اٌ کب ( ّوػی ؽکى ثزبری ہیں)کی عٕ آیزیں عٕ رى کٕ پڑْ کو ٍُبئی عبری ہیں ِٔ ثٓی اٌ یزیى ػٕهرٕں کے ثبهے يیں ( یؼُی لوآٌ)کزبة 

أه یہ ربکیل کوری ہیں کہ رى ( ؽکى ثزبری ہیں)ں كیزے، أه اٌ ٍے َکبػ کوَب ثٓی چبہزے ہٕ َیي کًئه ثچٕں کے ثبهے يیں ثٓی يموه ّلِ ؽك َہی
 یزیًٕں کی فبٛو اَٖبف لبئى کؤ۔ أه رى عٕ ثٓالئی کب کبو کؤ گے، هللا کٕ اً کب پٕها پٕها ػهى ہے۔

 ٍٕهح انُٕه

ژٴۇ ننخص ث ىججخڀ  ېىس ث ىجڸ٭مۅ  ڪآڀىس ٻ حشهيۅپ ھڇيع ڗمن  نترش حمقيح  هلمظىج  
يضال چبكهیں، )کپڑے، ( ىائل)أه عٍ ثڑی ثٕڑْی ػٕهرٕں کٕ َکبػ کی کٕئی رٕلغ َہ هہی ہٕ، اٌ کے نیے اً يیں کٕئی گُبِ َہیں ہے کہ ِٔ اپُے 

اٌ کے نیے أه ىیبكِ ثہزو ہے۔ أه هللا اربه کو هکٓ كیں، ثْوٛیکہ ىیُذ کی ًَبئِ َہ کویں أه اگو ِٔ اؽزیبٛ ہی هکٓیں رٕ ( َبيؾويٕں کے ٍبيُے
 ٍت کچٓ ٍُزب، ہو ثبد عبَزب ہے۔



 ٍٕهح انَُبء 

ٻہّـېئڌ ڇخشمخ ې ھرس مث  حيث ۈئىس ٸىلجئرص حمق ۚىج  
اگو ِٔ فٕك اً کب کچٓ ؽٖہ فُٕ كنی ٍے چٕٓڑ كیں رٕ اٍے فّٕگٕاهی أه ييے ٍے ! أه ػٕهرٕں کٕ اٌ کے يہو فّٕی ٍے ك یب کؤ۔ ہبں 

 کٓبنٕ۔

 انًبئلحٍٕهح 

حج يج  يخۚملۖ يح  يممىج سمقيح  يممىقب ىج ۋشحطجست ىج ۋحج  يخۚملۖ جه حطث ىجممغجخ  يجتربمن 
ٻجۖمجنخيڦمش يح ب ىجگ مض ىك﮹يط مج ۔يهس ڳىعث ىجيص ﯁مش ىجمن  ؤ  ٍيناڇ ينو؆ ؠ جش  

کزبة كی گئی رٓی، اٌ کب کٓبَب ثٓی رًہبهے نیے ؽالل ہے أه ( رى ٍے پہهے)آط رًہبهے نئے پبکیيِ چیيیں ؽالل کوكی گئی ہیں، أه عٍ نٕگٕں کٕ 
ہیں 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 

( ثغیو َکبػ کے)ے کے نیے اٌ کے يہو كے كیے ہٕں، َہ رٕ عٍ کٕ رى ٍے پہهے کزبة كی گئی رٓی عجکہ رى َے اٌ کٕ َکبػ کی ؽفبظذ يیں الَ
د ٕ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 آفو

 يیں اً کب ًّبه فَبهِ اٹٓبَے ٔانٕں يیں ہٕگب۔
 
 

  



 

 

 

پٌجنعبل   

 

  



 ایوبًیبت
 

۱لیکچش   

 للهد انہی کے کچٓ يُبظو
 ٍٕهح ػجٌ

حي  ٹمظ  ىئٿثڎڟںرص  ؠۏ  ٿذڎخشۈئ ڎٰهۏ  ٿذڎڢيجيۏ  ٿذڎاجحتمجلث ٻيج  ٺثمجلھرس  آليج  ٺثڎممعيغ حي ڝيه ٺ
 ڤذهشن؇یيض ڤذٱيضؿ ڹذيض ڤذجشيض حقيض ڤذيخی  ئۈئ ٹذٰذھ ججي مئۏ  ٹذيقرص ؤ اكىش  ٹذحططحم يغ ڝيه ٹثهيڎ

ىغ ثهس ۟ىط  كِّـ ٌڄثؕىج ہىجے ڄذسىج ىج ڦذەئجش يج ا ٺمن ۟ ڦبمتخيپجشؐ  ؠۈئ ڦثسڥجس ىجخن﮿ مميڦذيض ممشيضۆئ
 ڃججسثجس رىحجن ک  ڃثمطحخحشڐ ڃذمطحلىط ۇ ۢ جكىجيجڇ ڃؤمطؐىجئڄذمطؗىط ۢ جكيجڇ ڄثۚ

هللا َے اٍے کٌ چیي ٍے پیلا کیب ؟َطفے کی ایک ثَٕل ٍے، اٍے پیلا ثٓی ( ِٔ مها ٍٕچے کہ)فلا کی يبه ہٕ ایَے اََبٌ پو، ِٔ کزُب َبّکوا ہے۔
اٍے  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

ٍے ؽکى كیب رٓب، اثٓی رک اً َے ِٔ پٕهی َہیں کی۔پٓو مها اََبٌ اپُے کٓبَے ہی عٌ ثبد کب هللا َے ا! كٔهثبهِ اٹٓب کو کٓڑا کوكے گب۔ہوگي َہیں 
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 

هِ۔ٍت کچٓ رًہبهے أه رًہبهے يٕیْیٕں کے فبئلے کی فبٛو۔آفو عت روکبهیبں۔أه ىیزٌٕ أه کٓغٕه۔أه گُٓے گُٓے ثبغبد۔أه يیٕے أه چب
یہ اً كٌ ہٕگب عت اََبٌ اپُے ثٓبئی ٍے ثٓی ثٓبگے (اً ٔلذ اً َبّکوی کی ؽمیمذ پزہ چم عبئے گی)ِٔ کبٌ پٓبڑَے ٔانی آٔاى آ ہی عبئے گی۔  

ٍے ہو ایک کٕ اً كٌ اپُی ایَی فکو پڑی ہٕگی کہ اٍے كٍٔؤں  اٌ يیں( کیَٕکہ)گب۔أه اپُے يبں ثبپ ٍے ثٓی۔أه اپُے ثیٕی ثچٕں ٍے ثٓی۔
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 

 ه رٓے۔ ؏فبک پڑی ہٕگی۔ٍیبہی َے اَہیں ڈْبَپ هکٓب ہٕگب۔یہ ٔہی نٕگ ہٕں گے عٕ کبفو رٓے، ثلکب

 
 

۲لیکچش   

 فوّزے اََبَٕں کے يؾبفع أه اٌ کے اػًبل نکٓزے ہیں
 ٍٕهح اإلَفطبه

 خشيلمغيلمس  ڹ

ڍڻ مظ هنيغ ٰه ڝيهكٹ  ٻثؔممسىج ذهي حت ڇَّـٻذؔة رس ؠىج ٻذؔىسة مخم ؠىج ٱذؐؔ ىمح ؠىج ٱذؔٹىنجش  ؠ
يع ٰه گ ڀذؚمي جعپذےلقيس ۈ ىج پذەيقسيع ۗگۋ  ىئپثيجشاهس هي ںرص اآلجحمط  پذهت﴿گگحتملخش  ٻذهش

ٰه ۟جه  گتحي ۏ  ٺذەيقٰه ۟جه  گتىجحي  ٺثلۘ ىجٰه گ  ٺەيقمن ٷ ۟ۆڀئڱخت ا يحيس ىج ڀؤجمخت ا ہجييس  ڀيعڌ
 ٿجُـجييط ۟ىط ڻث ىج مجلڇڱمن من ۟ ٺثەيق

اش ۔گی ںدی جبئی ڑاْاک ںاور جت قجری۔گب ےکو اثبل دیب جبئ ںاور جت ضوٌذروے۔گ ںیڑپ ْڑج ےاور جت ضتبر۔گب ےجت آضوبى چر جبئ
اش  ےاپي ےکص چیس ى ْےتج! اًطبى  ےا۔اڑوْچ ْےیجب اور کیب پیچْة ےکیب آگ ےاش ى ِگب ک ےچل جبئ ِر شخص کو پتِوقت 

ر ْیک ثٌبیب، پٹٓیک ٹٓ ْےر تجْپیذا کیب پ ْےتج ےجص ىہے۔ا کرم واال ڑجو ة ہے وکب لگب دیبْد ںهی ےهعبهل ےپروردگبر ک
لیکي تن جساء و ضسا   ے۔یِوًب چبِ ںیِرگس ایطب ى۔ِکر تیبر کیب ڑجو ْےتج ےا، اش ىِچب ںاًذر اعتذال پیذا کیب ؟جص صورت هی ےتیر

یقیي ں۔یِ ےکو جبًت ںکبهو ےضبر ےارِجو تنے۔وال ےىْکهعسز ل ِوں۔یِهقرر ( ےفرشت)ًگراى  ْتن پر کچ ِحبالًک۔وِ ےالتْٹکو ج
دى داخل  ےجساء و ضسا ک ںاش هی ِوے۔گ ںوِ ںاور ثذکبر لوگ ضرور دوزخ هیے۔گ ںوِ ںهی ںی ًعوتوڑًیک لوگ یقیٌب ة ِو کْرک

جساء و  ِک ِکیب پت ںیِتن ںاِ؟ ہےجساء و ضسا کب دى کیب چیس  ِک ِکیب پت ںیِاور تنے۔وضکتِ ںیِغبئت ى ےاش ش ِاور وے۔گ ںوِ
وگب، اور توبم تر حکن اش دى ِ ںیِى ںثص هی ےکرًب کطی ک ْکچ ےلی ےک ےکطی دوضر ںوگب جص هیِدى  ِو ِ؟ی ہےضسا کب دى کیب چیس 

  ۔گب ےی کب چلِ ِالل



 

  



 عجبدات

 
۱لیکچش   

 توثہ واعتغفبس
 ٍٕهح انًبئلح

ڃٺب خحص ڭيس ۇث ؍ ٛحص ۈئيس  حجىج َّڨ ىخ غ؋ مس   
ظبنًبَہ کبهٔائی ٍے رٕثہ کونے، أه يؼبيالد كهٍذ کونے، رٕ هللا اً کی رٕثہ لجٕل کونے گب ثیْک هللا رؼبنی  ثہذ ثقُْے  پٓو عٕ ّقٔ اپُی

 ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح انزٕثخ
ڀيعڦهبمن ى خي خئث ىجەيقمض  ںممًاهش ۈئڍ ىضهش ىج هىئىجغۗ ۈئىس   

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

لكيخيعڳيع ىجمن گ ۗٛمن ۏ  ڱظيخ حس ّـمن ﮽يع حط ىك ىفڃ يخيع ږىج من   
ِٔ رٕثہ کورے ہیں، أه َہ کٕئی ٍجك ؽبٕم کیب یہ نٕگ كیکٓزے َہیں کہ ِٔ ہو ٍبل ایک كٔ يورجہ کَی آىيبئِ يیں يجزال ہٕرے ہیں، پٓو ثٓی َہ 

 کورے ہیں ؟

 ٍٕهح ْٕك

ڍلك خلڵىجمن ۄ مطحم حس مطيل ۉيضاث َـىنرص ۈ  خيڙَّ  ۏ ۛ ڱ ايخَّخن ڹىج  
اپُے پؤهكگبه ٍے گُبہٕں کی يؼبفی يبَگٕ، پٓو اً کی ٛوف هعٕع کؤ، ِٔ رى پو آًٍبٌ ٍے يٍٕال كْبه ثبهّیں ثوٍبئے گب، ! اے يیوی لٕو 

 يٕعٕكِ لٕد يیں ييیل لٕد کب اٙبفہ کوے گب، أه يغوو ثٍ کو يُہ َہ يٕڑٔ۔أه رًہبهی 

 ٍٕهحانزؾویى
ملۖ ىج جكخص جش ٱذ ۟من من ٻجيڀ ٝخش يج ٛ  ېئڴىجۄ حي  چىس اۃ  ڧپث ۊىغمس ۙهل   ۛمنملۖ كٹ 

پښۅ ىك ھرس يبڿ ٰرؤ  ميىج ؽاٰر  ڱاٍ مكيع ص۔ځ ڸىج٘ ڋڄ  ۆئگ ةؤ ف من  
هللا کے ؽٕٚه ٍچی رٕثہ کؤ، کچٓ ثؼیل َہیں کہ رًہبها پؤهكگبه رًہبهی ثوائیبں رى ٍے عٓبڑ كے، أه رًہیں ایَے ثبغبد يیں ! اے ایًبٌ ٔانٕ 

َٕه اٌ 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 
ہًبهے نیے اً َٕه کٕ يکًم کوكیغیے أه ! اے ہًبهے پؤهكگبه : ه اٌ کی كائیں ٛوف كٔڑ هہب ہٕگب۔ ِٔ کہہ هہے ہٕں گے کہ کے آگے أ

 ہًبهی يغفود فويب كیغیے۔ یمیُب آپ ہو چیي پو پٕهی للهد هکُٓے ٔانے ہیں۔

 ٍٕهحَٕػ
 پذثمثجعيع ٳ ث ڱ ايخَّ 

 د يبَگٕ، یمیٍ عبَٕ ِٔ ثہذ ثقُْے ٔاال ہے۔اپُے پؤهكگبه ٍے يغفو: چُبَچہ يیں َے کہب کہ 

 ٍٕهحانُٖو
 ٱذخشمس ىج محپرص  ؠ

 ٱذپحشمس ە چيع حط ؕڊحكڳ  ؒاىج

 ٻجعيضجعيع ٳ ڌث ُّىجاڻ  ډڑ



 عت هللا کی يلك أه فزؼ آعبئے۔

 أه رى نٕگٕں کٕ كیکٓ نٕ کہ ِٔ فٕط كه فٕط هللا کے كیٍ يیں كافم ہٕهہے ہیں۔

 اً کی رَجیؼ کؤ، أه اً ٍے يغفود يبَگٕ۔ یمیٍ عبَٕ ِٔ ثہذ يؼبف کوَے ٔاال ہے۔رٕ اپُے پؤهكگبه کی ؽًل کے ٍبرٓ 

 
۲لیکچش   

 اًبثت الی ہللا
 ہللا تعبلی کی طشف سجوع کشًب

 ٍٕهح ٓ
ٺ،يض ړؤ ڋجي ؠؗ ىؗ ؽځمجتؤمكيع ىجڸۅ ٰه  جب  
ثڑے ٛبلزٕه رٓے۔ ِٔ ثیْک هللا ٍے ثہذ نٕ نگبئے  یہ عٕ کچٓ کہزے ہیں اً پو ٕجو کؤ، أه ہًبهے ثُلے كاؤك ؑ کٕ یبك کؤ عٕ( اے پیغًجو)

 ہٕئے رٓے۔

 ٍٕهح انييو
ٺذ﯀ؕ يحجشؤ ىنمس يث هل  ؽيخژ ىجڃىس ؒ مجلمن ڦملۖ ىج  

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 
ثُلٔں کٕ فّٕی کی فجو ٍُب كٔ۔نیے، نہنا يیوے اٌ   

ڌيخيعپمن ؍ ۏ جئ ٝلىس يت يج حئ  ريىجاۂ حم  ؚىج  
ے 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 عبئ

 گی۔

 ٍٕهح غبفو / انًؤيٍ
ڀؒمي يص لك ؽىئث ىجٰه إزىنرش حن مخ ىض ؿىجٔ ژۇ ملخش گ   

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

 ٍٕهح انْٕهٖ
مغحق ۅ  ېیث  خضصيقۖ ىجمن  حشىس  مفژ ىجرشھ ىجٯ ڎ ءرئ ىجٰه ىج ېيخملمش پ يضٮ  يقٰه ىجە يقمخ ىض ﮻ يت
ڀَّؒ يص مش ٺجش ىجڟَّ يص  ٓخص َّث ىگ ڇٰه   

ہى َے رًہبهے پبً ٔؽی کے مهیؼے ( اے پیغًجو)اً َے رًہبهے نیے كیٍ کب ٔہی ٛویمہ ٛے کیب ہے عٌ کب ؽکى اً َے َٕػ کٕ كیب رٓب، أه عٕ 
يْوکیٍ کٕ ِٔ ( پٓو ثٓی)نُب۔ 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 ڈا

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
 

۱لیکچش   

 طعٌہ اوس توغخش

 ٍٕهح انزٕثخ

ںىئ، خص مسب ىجىف  خليخيع مسث ممگ ۇمي يخيع ٹملۖ من ىج يطهئمقمب مض يح  خئيخيع ھملۖ   
( کے ( کی آيلَی)عٕ فّٕی ٍے ٕللہ کوَے ٔانے يٕيُٕں کٕ ثٓی ٛؼُے كیزے ہیں، أه اٌ نٕگٕں کٕ ثٓی عُہیں اپُی يؾُذ ( یہ يُبفك ٔہی ہیں

ہے، أه اٌ کے نیے كهكَبک ػناة ریبه ہے۔ٍٕا کچٓ يیَو َہیں ہے اً نیے ِٔ اٌ کب يناق اڑارے ہیں، هللا اٌ کب يناق اڑارب   

 ٍٕهح األؽياة

ۅ  ۋؖ ٿ مئصيل ۇئوئ جب لكؠ ؠحقؐؤ ۈئۇ يح  ۄجعملخش  ٻة يخٸرئ يخيع مٙاوئ جبپرص  ؠۈئ ۈئ ۋ
ٿۅمس مت ۅ آېىفث ىججعيع خص  ڈۈئ ىحجن مض ۡمكث   

( ٛوف چکوائی ہٕئی آَکٕٓں ٍے اً ٛوػ رًہبهے ٍبرٓ النچ هکٓزے ہٕئے چُبَچہ عت فطوے کب يٕلغ آعبرب ہے رٕ ِٔ رًہبهی ( أه ِٔ ثٓی
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 

کے نیے ثہذ آٍبٌ ہے۔ چالرے ہیں۔ یہ نٕگ ہوگي ایًبٌ َہیں الئے ہیں، اً نیے هللا َے اٌ کے اػًبل ٙبئغ کوكیے ہیں، أه یہ ثبد هللا  

 ٍٕهح انؾغواد

 يخڊؙىجمن  ڍ ىصڦؤ ىجمن يحش ڀ ٿىس  جيرس رض يض ۓهس ىجمن  ڀ ڻىس  جيحضهن يض حضمن  ڟمن  منملۖ كٹ 
ڀىييعېئىحجن ک  ؆يطؤ ىجيص حط ۔يهک ۆئ رس ؊يه ڭث ؉ىصجيس  

فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں، أه َہ كٍٔوی ( عٍ کب يناق اڑا هہے ہیں)َہ رٕ يوك كٍٔوے يوكٔں کب يناق اڑائیں، ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
فٕك اٌ ٍے ثہزو ہٕں۔ أه رى ایک كٍٔوے کٕ ٛؼُہ َہ كیب ( عٍ کب يناق اڑا هہی ہیں)ػٕهریں كٍٔوی ػٕهرٕں کب يناق اڑائیں، ہٍٕکزب ہے کہ ِٔ 

۔ أه عٕ نٕگ اٌ ثبرٕں ٍے ثبى َہ آئیں کؤ، أه َہ ایک كٍٔوے کٕ ثوے انمبة ٍے پکبهٔ۔ ایًبٌ الَے کے ثؼل گُبِ کب َبو نگُب ثہذ ثوی ثبد ہے
 رٕ ِٔ ظبنى نٕگ ہیں۔

 ٍٕهح انَُبء 

 ةحص ٻيس ث هيلعۆ أ ڈت لكؘحط ٿ ﮶ڄٺ  ث يخٿجخ  ٶ ړىجٶ  ڄمس ى  حق ؠىس مث يم ۈ مض ړىججت 
ۈذۈئمجۖ حط ٿ ىج ئ  

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

 هللا رًبو يُبفمٕں أه کبفؤں کٕ عہُى يیں اکٹٓب کوَے ٔاال ہے۔

 ٍٕهح انؤو

پجحشيخيعۗ ٶ مس ىججع ضى ىس يقۗجش محل ڱحشىحملۖ  مت﮽جعيع ۏ   
ب کورے رٓے۔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 اڑای  

 ٍٕهح انًٓيح

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

 

۲لیکچش   

 کیٌہ و حغذ



 کیٌہ
 ٍٕهح انؾغو

ڇيمكئ لۅ ؿ ڍ رتک يض إيخحتٰه حط ﯁ ۇىج  
أَچی ََْزٕں پو ثیٹٓے ہٕں گے۔اٌ کے ٍیُٕں يیں عٕ کچٓ هَغِ ہٕگی، اٍے ہى َکبل پٓیُکیں گے، ِٔ ثٓبئی ثٓبئی ثٍ کو آيُے ٍبيُے   

 ٍٕهح انؾْو

پجٺخحشيخەئ  اٍ ڿ امنحضۖ  مشؔحط حس ځيط ىجمن ۔يهؽ سشملۖ  ؤڍمحٰر ىج مياٌ مكيع ڸک ڨملۖ پحشيخ ىخ ىج  
ہًبهی ثٓی ! اے ہًبهے پؤهكگبه : کے ثؼل آئے۔ ِٔ یہ کہزے ہیں کہ ( يہبعویٍ أه اَٖبه)اٌ نٕگٕں کب ثٓی ؽك ہے عٕ اٌ ( یہ يبل فیئ)أه 

َہ  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
آپ ثہذ ّفیك، ثہذ يہوثبٌ ہیں۔! هکٓیے۔ اے ہًبهے پؤهكگبه   

 

 حغذ

 ٍٕهح انجموح

ِّـڈث صخص قۧ ٺ  نثىج مسزتؤ ۆئيث  ثٰه ڨ جش ڲ  يض  یئ ثڱحمجڨ ۔جش ۅ يخ؞﯀مث خك  ىميض  ۋ ىج
﮼ښحص ۅ ىك ھ رس يبيس   

( 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 ( يَهًبَٕ
رک کہ هللا فٕك اپُب فیٖهہ ثٓیظ كے۔ ثیْک هللا ہو چیي پو لبكه ہے۔ؽك اٌ پو ٔاٙؼ ہٕچکب ہے۔ چُبَچہ رى يؼبف کؤ أه كهگيه ٍے کبو نٕ یہبں   

 ٍٕهح انَُبء 

ڌخيةةىج ىمنحج ىجژ ڎيم  ؊ؤ مج يجخص يج  ظحكڳ ۅ حي يخيع ٝمه   
ه ؽکًذ ػطب فويبیب ہے ؟ ٍٕ ہى َے رٕ اثواہیى کے فبَلاٌ کٕ کزبة أ( کیٕں)یب یہ نٕگٕں ٍے اً ثُب پو ؽَل کورے ہیں کہ هللا َے اٌ کٕ اپُب فٚم 

 ػطب کی رٓی أه اَہیں ثڑی ٍهطُذ كی رٓی ؟

 ٍٕهح األػواف

ٺۖمصمفگ  ٶث ىجمن مظىجې ۔ځ ىجې  حجنىجيج ڋڄ  ٗجش  عينۏ   
ؽًهے کؤں گب، اٌ کے ٍبيُے ٍے ثٓی أه اٌ کے پیچٓے ٍے ثٓی، أه اٌ کی كائیں ٛوف ٍے ثٓی، أه ( چبهٔں ٛوف ٍے)پٓو يیں اٌ پو 

يیں ٍے اکضو نٕگٕں کٕ ّکو گياه َہیں پبئے گب۔ اٌ کی ثبئیں ٛوف ٍے ثٓی۔ أه رٕ اٌ  

 ٍٕهح آل ػًواٌ

جيع ې ڱحص يس گ ڻث ۉيل ۯمن  ىجٕ يخىبىس ث ىج ٶڇضمنګىس گب ىجیمثڱىس   
ٕی ٍے 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 رم

اؽبٛے يیں ہے۔( ػهى أه للهد کے)کبو نٕ رٕ اٌ کی چبنیں رًہیں کٕئی َمٖبٌ َہیں پہُچبئیں گی۔ عٕ کچٓ یہ کو هہے ہیں ِٔ ٍت هللا کے   

 
 
 
 
 

۳لیکچش   

 غیجت و ثہتبى

 ٍٕهح انؾغواد
ڌث ىئمثمجنەئ ٰىهيلىس يل یٚ ث ٿۍۛىجمن  ٱيض من  ﮾ يمغ ٿيس ب يمغىض  حف حش ململۖ كٹ 

ڀٺ، خيضحص يس حصث ڶ ىج  



رى يیں 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 ! اے ایًبٌ ٔانٕ 
ہ ٍ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 رٕث

 لجٕل کوَے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح انَُبء 

ۉ هئخفخص ث ىججعيع ٍّمي يص جتمم رش يح محلس لكخص من ٚ   
ی ثوائی ػالَیہ ىثبٌ پو الئی عبئے، اال یہ کہ کَی پو ظهى ہٕا ہٕ۔ أه هللا ٍت کچٓ ٍُزب، ہو ثبد عبَزب ہے۔ هللا اً ثبد کٕ پَُل َہیں کورب کہ کَی ک

6پبهِ   

ٿسمكيضؿ ڎٲ ٹيخػهت ڻث  ٹيخػجخ ث خبڢ هذ يضۯيخذيع لۯ يخذيم يئ کاىس ىج  
ٿڿىئ سٹيع مش يضڪ حم  ٹلكىججت ٲ ٹيخػىجيف   

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 
ٔانٌ نٕ گے ؟( يہو)ٔاپٌ َہ نٕ۔ کیب رى ثہزبٌ نگب کو أه کٓال گُبِ کو کے   

ٔاپٌ نے ٍکزے ہٕ عجکہ رى ایک كٍٔوے کے ارُے لویت ہٕچکے رٓے أه اَہٕں َے رى ٍے ثڑا ثٓبهی ػہل نیب رٓب ؟ ( ِٔ يہو)أه آفو رى کیَے 
4پبهِ   
ائتمي حخک جخ ۡمكيع حفخص ۇ  َۋ ث مض؞حس يمتيضحض حجمڧ رص زجي جخمس ىجضى ک ىضىج سرضٺٹ  

ائذخيؿ ڎےۅ َّـ يمتک ىجحضحفيض  
کی آیزٕں کب اَکبه کیب، اَجیبء کٕ َبؽك لزم کیب، أه یہ کہب کہ ہًبهے كنٕں پٓو اٌ کے ٍبرٓ عٕ کچٓ ہٕا، ِٔ اً نیے کہ اَہٕں َے اپُب ػہل رٕڑا، هللا 

 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۔

 6کفو کب هاٍزہ افزیبه کیب، أه يویى پو ثڑے ثٓبهی ثہزبٌ کی ثبد کہی۔ پبهِ أه اً نیے کہ اَہٕں َے 

 ٍٕهح انًًزؾُخ

 ٽ٘ ڋ ءٻىع أڰقىجمن  ينيخمنؗ پىجمن  ٘ىجمن  حمجڡمس ڻ يضمن س ىحۣىس مي ۉ  ۞يخبمقپجشمظ  ؠ حككٹ 
ڀٺب خحص ڭيس حصث  محُّىج يشۢيخائ جحط  ۦىجمن  حصجىج  

کوَے کے نیے آئیں کہ ِٔ هللا کے ٍبرٓ کَی ثٓی چیي کٕ ّویک َہیں يبَیں گی، أه عت رًہبهے پبً يَهًبٌ ػٕهریں اً ثبد پو ثیؼذ ! اے َجی 
ُے ہبرٕٓں 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 اپ

کبو يیں رًہبهی َبفويبَی کویں گی، رٕ رى اٌ کٕ ثیؼذ کونیب کؤ، أه اٌ کے ؽك يیں هللا ٍے  أه پبؤں کے كهيیبٌ گٓڑ نیب ہٕ، أه َہ کَی ثٓهے
 يغفود کی كػب کیب کؤ، یمیُب هللا ثہذ ثقُْے ٔاال، ثہذ يہوثبٌ ہے۔

 

۴لیکچش   

 طجی اخالقیبت

 ٍٕهح انًؤيٌُٕ
پذىيعتک ړىج مملۖ گ خنىج پؤيخيعةمت ېئىحجن ک آرص ا؇ىج ـ جش  

أه ٛویمہ افزیبه کوَب چبہیں رٕ ایَے نٕگ ؽل ٍے گيهے ہٕئے ہیں۔ ہبں عٕ اً کے ػالِٔ کٕئی  

 أه ِٔ عٕ اپُی ايبَزٕں أه اپُے ػہل کب پبً هکُٓے ٔانے ہیں۔

 ٍٕهح یٍٕف

ڎٴۇ مخم۪ ھؤ ججي ي؇حتۅ  ۇئىئيم   
اً )يیں ( أه)پو يموه کوكیغیے۔ یمیٍ هکٓیے کہ يغٓے ؽفبظذ کوَب فٕة آرب ہے ( کے اَزظبو)آپ يغٓے يهک کے فيإَں : یٍٕف َے کہب کہ 

پٕها ػهى هکٓزب ہٕں۔( کبو کب  

 ٍٕهح انمٖٔ

جتخن يح ؒ ٞح ٺذ ىئيم من حمطۇ  رئٰرث جس پجشڎ ىج ېڤ ٰه  حسممغىمظ ۤ ڊيس رسب ىئيي ڭۅ  ڦگ ڏجشڦ
ٹجي مطكؒ ڳجيخ  رشيس ڌب جمحت ؔك گىئيي  ٹني  

يیوے ٔانل آپ کٕ ثال هہے ہیں، ربکہ : رٕٓڑی كیو ثؼل اٌ كَٕٔں ػٕهرٕں يیں ٍے ایک اٌ کے پبً ّوو ٔ ؽیب کے ٍبرٓ چهزی ہٕئی آئی، کہُے نگی 
 هیآپ 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 ٍب

کٕئی اَلیْہ َہ کؤ، رى ظبنى نٕگٕں ٍے ثچ آئے ہٕ۔: ٍوگيّذ ٍُبئی، رٕ اَہٕں َے کہب   



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

 األؽياة ٍٕهح

گذڹمصحضىه  حص ىجخضمك ڶ ململۖ كٹ   
هللا ٍے ڈهٔ، أه ٍیلْی ٍچی ثبد کہب کؤ۔! اے ایًبٌ ٔانٕ   

 ٍٕهح آل ػًواٌ

 ڦؤٴۇ ننخص ث ىجڪىخ  ۋٻءح ڦذجبيع ۅ خفيم ژ ىجڎيم پ يضمن ىجؗ رتحص يس   
فٚیهذ كی رٓی۔هللا َے آكو، َٕػ، اثواہیى کے فبَلاٌ، أه ػًواٌ کے فبَلاٌ کٕ چٍ کو رًبو عہبَٕں پو   

ٍُُے ٔاال ہے، ہو چیي کب ( ہو ایک کی ثبد)ایک كٍٔوے ٍے يهزے عهزے رٓے، أه هللا ( َیکی أه افالٓ يیں)یہ ایَی ََم رٓی عٌ کے افواك 
 ػهى هکٓزب ہے۔

 ٍٕهح انوػل

ىع  ېٿذإاك معىحجن ىف  مق ملسحشيخيع ڊايض ۃڹيض كىشاذىش  ڈهش ىج هىئىجاٿ  خشرص ىجو ىحمئملۖ ىج
ٹثإاك معڀێ أې ہ ۈ  ٹؤط؊چيع ۆ يض ىك ڊحف ىج ٜءحىج ېئىجزخش ىجظيج  يفىجيص ٷ چں  

ب 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 فويبی
ؽٍَ ٍهٕک ٍے کورے ہیں، ٍٔٛ إهی يیں ثہزویٍ اَغبو اٌ کب  ہے، اً يیں ٍے ففیہ ثٓی أه ػالَیہ ثٓی فوچ کیب ہے، أه ِٔ ثلٍهٕکی کب كفبع

 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 ِٔ 
كافم ہٕں گے۔( ہٕئے یہ کہزے)فوّزے اٌ کے پبً ہو كهٔاىے ٍے ( اٌ کے اٍزمجبل کے نیے)ثٓی، أه   

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

 

  



 هعبهالت

 
۱لیکچش   

ہللا تعبلی عے اعالى جٌگ –عود  

 ٍٕهح انجموح

ث ىلمن حبىج حجسخص  ىجتر ىجىل ممكىجس ے ىئجلصڃ مت آث ﷽نن يح  دملخش جه ڸمي جم رشيع ڸمن  ىلخليع قملۖ 
ث يطهئ ڭڙىج ىلخص  ﯁ِّؤ گ ی چيخيعإحكۓ ېئىحجن ﮽ؗ مسث ىجيص هل يطڎ ث ىجٰه  هسؽۆئخٰ يض  ڰمس پجشڎ مش

 رئيعٿؤ ىجمن ڍەئ ۆ ىجمن گ اٿ گ يئممًاهش ىف  ىضهش ىج هىئزي ىج ىجې منملۖ يس  ّٰڭئ خمتخص من ٚ يك ىج
محؤ من رصحشيخڳ ة جشبىس ؤ ىجمميہامس ىجىض ؊ ڄ ؠېئ ڌۈئىس حط  زئىس خف رضمب ڭىليح  گٰه  يخةؠحص ىج ڶ ململۖ كٹ 
 مئيعحكيع ىجمن ۣ

ہٕگب کہ  ےیاً ن ہیہٕ،  بیَے چٕٓکو پبگم ثُبك طبٌیگے عَے ّ ںیٛوػ اٹٓ یگے رٕ اً ّقٔ ک ںیاٹٓ( ںیي بيذیل)ِٔ  ںیعٕ نٕگ ٍٕك کٓبرے ہ
ہے۔ نہنا عٌ ّقٔ  بیہے أه ٍٕك کٕ ؽواو لواه ك بیکٕ ؽالل ک غیہے۔ ؽبالَکہ هللا َے ث یٛوػ ہٕر یک یرٕ ٍٕك ہ یثٓ غیث: اَہٕں َے کہب رٓب کہ 

کب ہے۔ أه اً  یعٕ کچٓ ہٕا ِٔ اٍ ںیي یرٕ يبٙ بیثبى آگ( يؼبيالد ٍے یٍٕك)أه ِٔ  یآگئ ؾذیٛوف ٍے َٖ یپبً اً کے پؤهكگبه ک کے
 ںیهہ ںیي یاٍ ْہیِٔ ہً ں،یہ ینٕگ كٔىف َےیرٕ ا بیکبو ک یکے ؽٕانے ہے۔ أه عٌ ّقٔ َے نٕٹ کو پٓو ٔہکب يؼبيهہ هللا ( ذیفیک یثبُٛ یک)

 گے۔

 هللا ٍٕك کٕ يٹبرب ہے أه ٕللبد کٕ ثڑْبرب ہے، أه هللا ہو اً ّقٔ کٕ َبپَُل کورب ہے عٕ َبّکوا گُہگبه ہٕ۔

ٕ   ںیًَبى لبئى کو ں،یػًم کو کیَ ں،یالئ ًبٌیِٔ نٕگ عٕ ا( ہبں)  ںیِٔ اپُے هة کے پبً اپُے اعو کے يَزؾك ہٕں گے، َہ اَہ ںیاكا کو حأه ىک
 غى پہُچے گب۔ یفٕف الؽك ہٕگب َہ کٕئ یکٕئ

 ہٕ اٍے چٕٓڑ كٔ۔ بیهِ گ یثبل( کے ميے یکَ) یيٕيٍ ہٕ رٕ ٍٕك کب عٕ ؽٖہ ثٓ یٔانٕ هللا ٍے ڈهٔ أه اگو رى ٔالؼ ًبٌیاے ا

رٕثہ کؤ رٕ رًہبها إم ( ٍٕك ٍے)ٛوف ٍے اػالٌ عُگ ٍٍ نٕ۔ أه اگو رى  یَہ کؤ گے رٕ هللا أه اً کے هٍٕل ک َبیااگو رى  یپٓو ثٓ
 عبئے۔ بیپو ظهى کؤ َہ رى پو ظهى ک یرًہبها ؽك ہے، َہ رى کَ ہیٍويب

 ٍٕهح آل ػًواٌ

ؤيعژحص هئ ڶ ت ىجئىئ زت ڭىل ىغػمن  منملۖ كٹ   
 فالػ ؽبٕم ہٕ ںیگُب ثڑْب چڑْب کو ٍٕك يذ کٓبؤ، أه هللا ٍے ڈهٔ ربکہ رًہ یکئ! ٔانٕ  ًبٌیاے ا

 

 

۲لیکچش   

 ًبپ تول هیں کوی
 ٍٕهح ْٕك

ڻمن ؋ ۟ڀوئ ۈ ۫ يض ٲڻ۫ تيع ححصيم ىج وڎث ىجمن  يجتحص ٰه مخ يض  ىحخن ڹث ىئيم نڀگ  ىجٍحم ىج  
ػجبكد کؤ، اً کے ٍٕا  یهللا ک! لٕو  یویاے ي: کہب کہ ( اٌ ٍے)اَہٕں َے  غبیثُب کو ثٓ غًجویکٕ پ تیّؼ یٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئ یک ٍیأه يل

 ےكٌ ک َےیا کیهہب ہٕں کہ رى نٕگ فّٕؾبل ہٕ۔ أه يغٓے رى پو ا کٓیك ںیکؤ۔ ي بیيذ ک یکً ںیہے۔ أه َبپ رٕل ي ںیيؼجٕك َہ یرًہبها کٕئ
 نے گب۔ ویچبهٔں ٛوف ٍے گٓ ںیػناة کب فٕف ہے عٕ رًہ

 بوٍٕهح األَؼ

 ؠىجخك جعيع  مكڙۆئ مش ؠؤ ىجنمي يج ڇٿؤ من سيع ححصىج  يخڎؤ ىجنت ڨٺ  يثزب ڳ سمي  ملٰهيم ۗ چىجمن 
ېذلكيخيعګهئ ٮ  حقمح ىجآث يخجضمس  ٺؤ ىجۥمث  



اً کے ؽك )ٍے عٕ  مےیٛو َےیَہ عبؤ، يگو ا یثٓ تیػًو کٕ َہ پہُچ عبئے، اً ٔلذ رک اً کے يبل کے لو یک یعت رک پقزگ ىیزیأه 
۔ أه زبیك ںیَہ فیرکه یک بكِیٛبلذ ٍے ى یّقٔ کٕ اً ک یثٓ یهللا کَ( انجزہ)کؤ،  بیہٕ، أه َبپ رٕل اَٖبف کے ٍبرٓ ٔپوا پٕها ک ٍیثہزو( ںیي

 هللا یعٍ ک ںیہ ںیثبر ہی! کب ہٕ، أه هللا کے ػہل کٕ پٕها کؤ۔ نٕگٕ  یهّزہ كاه ہ یجیثبد کہٕ رٕ اَٖبف ٍے کبو نٕ، چبہے يؼبيهہ اپُے لو یعت کٕئ
 لجٕل کؤ۔ ؾذیہے، ربکہ رى َٖ یک لیَے ربک

 ٍٕهح انًطففیٍ

ٱتجضيعڕحكڳ ۅ  مكىجس ؠملۖ  ٱذضۀىج  
 ۔یکوَے ٔانٕں ک یکً ںیہے َبپ رٕل ي یفواث یثڑ

 ۔ںیہ زےین یپٕه یرٕ پٕه ںیہ زےیَبپ کون يیچ یہے کہ عت ِٔ نٕگٕں ٍے فٕك کٕئ ہیعٍ کب ؽبل 

 ٍٕهح األػواف

جشگ ىجمن ححكڳ  ِيع ىجمن ححصىج  ۈئيخخۂ يض  ؛حلڎث جت پجش يجتحص ٰه مخ يض  ىحخن ڹث ىئيم نڀگ  ىجٍحم ىج
ۀىس خف رضمبمح ڀ جس آث ہؽک ھ ججيمض  يخزي  
 یػجبكد کؤ۔ اً کے ٍٕا رًہبها کٕئ یهللا ک! لٕو کے نٕگٕ  یویاے ي: ۔ اَہٕں َے کہب غبیکٕ ثٓ تیّؼ یٛوف ہى َے اٌ کے ثٓبئ یک ٍیأه يل

نٕگٕں  ںیيیکؤ۔ أه عٕ چ بیہے۔ نہنا َبپ رٕل پٕها پٕها ک یآچک میهٍّٔ كن کیٛوف ٍے ا یہے۔ رًہبهے پبً رًہبهے پؤهكگبه ک ںیيؼجٕك َہ
کب  یثٓالئ ےیرًہبهے ن مہیٛو یہی! إالػ کے ثؼل فَبك ثوپب َہ کؤ۔ نٕگٕ  یاً ک ںیي ٍیَہ کؤ۔ أه ىي یؽك رهف یاٌ ک ںیاٌ ي ںیہ ںیي ذیًهکیک

 ثبد يبٌ نٕ۔ یویرى ي ہے، اگو

 

۳لیکچش   

 سشوت اوس عفبسػ

 ٍٕهح انجموح

جتجيعٖ ڮىج ھيهسحكڳ مم رصيض  ڃمت خلحسخن ىحنهل  ڔ مكڭىج جعٰىسمخ ٓ رص ختػىجمن   
ٍے َہ کٓبؤ، أه َہ اٌ کب يمليہ ؽبکًٕں کے پبً اً ٍے غوٗ ٍے نے عبؤ کہ نٕگٕں کے يبل  مٕںیكٍٔوے کب يبل َبؽك ٛو کیا ںیأه آپٌ ي

 ؽٖہ عبَزے ثٕعٓزے ہڑپ کوَے کب گُبِ کؤ۔ یکب کٕئ

 ٍٕهح انَُبء 

ۇئحملع مس ۖ ّؽ خكث ىججعٰىسحكڳ يم رص رضىج  ڱىججت  ىل یيض  

ڤۇئہ احص جعيع يس ث ڍ يقهشح ىجمن  ڏحس ې ا٭يع ۉىس ىي  جعٰىسمخ ٓ رص ختػمن  منملۖ كٹ   
ٍے عٕ نٕگ کبفو  ںیٍے کٓبرے رٓے۔ أه اٌ ي مےیرٓب أه نٕگٕں کے يبل َبؽك ٛو بیگ بیاً ٍے يُغ ک ںیکورے رٓے، ؽبالَکہ اَہ بیأه ٍٕك ن

 کو هکٓب ہے۔ بهیكهكَبک ػناة ر کیہى َے ا ےیاٌ کے ن ں،یہ

رٕ ِٔ )ہٕ  یآئ ںیٍے ٔعٕك ي یهٙب يُل یرغبهد ثبہً یکہ کٕئ ہیٍے َہ کٓبؤ، اال  مےیكٍٔوے کے يبل َبؽك ٛو کیا ںیآپٌ ي! ٔانٕ  ًبٌیاے ا
 عبَٕ هللا رى پو ثہذ يہوثبٌ ہے۔ ٍیمیأه اپُے آپ کٕ لزم َہ کؤ۔ ( ي ہےعبئ

 ٍٕهح انًبئلح

کيعخت ٰه جع ىتث ممش رصىج مشيه ححصې حضة ﮴جييع ىجيل أخكمن   
ثوا  ذیٛوى ػًم َہب ہیہے کہ اٌ کب  ہیمزیکورے ؟ ؽم ںیيُغ َہ ٕںیکہُے أه ؽواو کٓبَے ٍے آفو ک ںیثبر یاٌ کے يْبئـ أه ػهًبء اٌ کٕ گُبِ ک

 ہے

 ٍٕهح انَُبء 

 ۀاخص ۅ ىك ھرس ث ىججعيع شيضمث  طجنىثُّـڣؤ ىجيص شخبمث  مخضجنىثُّـڣيص 
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۔

 

۴لیکچش  

 اتحبد و اتفبق



 آل ػًوإٌٍهح 

ث ىجيص يخبہا يجمس ىج ؎ۈ  ٖٓ يخيع ىجڳىجيف  ﮳ۖڱجحسک ۔يخيل ؞﯀حج  يخۚملۖ ىض  ڃمت حفىس  هنملۖ كٹ 
ت خضيلمس ڇ يضمن  ّ ىئىج ﮵يعغٖ مي ىج ﮶ىجمن  ۫جخحص  ڶ ململۖ كٹ  ﮴جىغ﮸ ﮳حم حش یمس مج س ۍ

خص مخ  حث ىقمت شيل ٻۈئإ حكهس ىض ۇىثؤ ىجخف ۅ ؿڍ زخكۈئہ حس٘  جحمحش ۈئ؇خف ؤ مس ۈ  ڄ جكيخؤىج
 ﮶يخيعڗهئ ٔ 

 گے۔ ںیالَے کے ثؼل رى کٕ كٔثبهِ کبفو ثبٌ کو چٕٓڑ ًبٌیثبد يبٌ نٕ گے رٕ ِٔ رًہبهے ا یگؤِ ک کیاگو رى اہم کزبة کے ا! ٔانٕ  ًبٌیاے ا

ٍُذ  یهللا ک)يٕعٕك ہے ؟ أه  بٌیأه اً کب هٍٕل رًہبهے كهي ںیہ یعبر یرًہبهے ٍبيُے رالٔد ک ںیزیآ یکفو اپُبؤ گے عجکہ هللا ک َےیأه رى ک
 عبرب ہے۔ بیهاٍزے رک پہُچب ك لْےیٍے رٓبو نے، ِٔ ٍ یعٕ ّقٔ هللا کب ٍہبها يٚجٕٛ( ہے کہ ہی

يٕد َہ آئے، ثهکہ  ںیأه ؽبنذ ي یکَ ںیرًہ! فٕف هکُٓب اً کب ؽك ہے، أه فجوكاه  َبیفٕف هکٕٓ ع یہ َبیهللا کب ٔ ںیكل ي! ٔانٕ  ًبٌیاے ا
 آئے کہ رى يَهًبٌ ہٕ۔ ںیؽبنذ ي یاٍ

 کیهکٕٓ کہ ا بكیہے اٍے  بیپٕٓٹ َہ ڈانٕ، أه هللا َے رى پو عٕ اَؼبو ک ںیٍے رٓبيے هکٕٓ، أه آپٌ ي یکٕ ٍت يهکو يٚجٕٛ یهٍ ی کأه هللا
ثٍ گئے، أه رى آگ کے  یثٓبئ یأه رى هللا کے فٚم ٍے ثٓبئ بیكٍٔوے کے كًٍّ رٓے، پٓو هللا َے رًہبهے كنٕں کٕ عٕڑ ك کیٔلذ رٓب عت رى ا

کٕٓل کٕٓل کو ٔاٙؼ کورب ہے، ربکہ  بںیَْبَ یاپُ ےیٛوػ هللا رًہبهے ن ی۔ اٍیاً ٍے َغبد ػطب فويبئ ںیکے کُبهے پو رٓے، هللا َے رًہ گڑْے
 رى هاِ هاٍذ پو آعبؤ۔

 ٍٕهح انْٕهٖ

مغحق ۅ  ېیث  خضصيقۖ ىجمن  حشىس  مفژ ىجرشھ ىجٯ ڎ ءرئ ىجٰه ىج ېيخملمش پ يضٮ  يقٰه ىجە يقمخ ىض ﮻ يت
ڀَّؒ يص مش ٺجش ىجڟَّ يص  ٓخص َّث ىگ ڇٰه   

 ؼےیکے مه یہى َے رًہبهے پبً ٔؽ( غًجویاے پ)رٓب، أه عٕ  بیہے عٌ کب ؽکى اً َے َٕػ کٕ ك بیٛے ک مہیٛو یکب ٔہ ٍیك ےیاً َے رًہبهے ن
کٕ ِٔ  ٍیيْوک( یپٓو ثٓ)رفولہ َہ ڈانُب۔  ںیکٕ لبئى کؤ، أه اً ي ٍیرٓب کہ رى ك بیکٕ ك ی  َیأه ػ ی  يٍٕ ى،یہے أه عٌ کب ؽکى ہى َے اثواہ غبیثٓ

اً ٍے  یہے أه عٕ کٕئ زبین ُچیٛوف کٓ یكػٕد كے هہے ہٕ۔ هللا عٌ کٕ چبہزب ہے چٍ کو اپُ ںیٛوف رى اَہ یہے عٌ ک یثبد ثہذ گواں گيهر
 ہے۔ زبینٕ نگبرب ہے اٍے اپُے پبً پہُچب ك

 ٕهح انَُبء ٍ

خيڦث ربخن مس ىجسىس خف ۜمكيع يلہمم مس ىجهل يخڌ ؞حطحط ھرس  ڋذؙجيِّـ مشؤ ۈئىس  خىحيلہيم ىج خضحص ىج خض هنملۖ كٹ 
ژجہيحػ يثمت ڀ يضآ  

۔ پٓو اگو یثٓ یہٕں اٌ ک بهیٍے عٕ نٕگ ٕبؽت افز ںیاٛبػذ کؤ أه رى ي یثٓ یاٛبػذ کؤ أه اً کے هٍٕل ک یهللا ک! ٔانٕ  ًبٌیاے ا
 یہیهکٓزے ہٕ رٕ اٍے هللا أه هٍٕل کے ؽٕانے کوكٔ۔  ًبٌیآفود پو ا ٕویرى هللا أه  یافزالف ہٕعبئے رٕ اگو ٔالؼ ںیي يیچ یکَ بٌیرًہبهے كهي

 ٍت ٍے ثہزو ہے۔ یہے أه اً کب اَغبو ثٓ ٍیثہزو مہیٛو

 

  



 هعبششت

 
۱لیکچش   

 احکبم سضبعت
 ٍٕهح انجموح

ؤ من نمي يج ڇڻيخائث من ةس ڡىج ىخإزحقمكؕ يت ث ىجۅ جئمييل ٭ىس اؗ خف  ضجع ىحلينيفيخمنؗ زثؓ ڙحصحلىج
ىس  ھاىس ث ىجڽٻ ۅجخ ئ يجىج ىخسڏىه ې رصاؗ متؤ ۈئىس آ ممكإحلڈج ىجۅ ممي﯀ژ ىجمن مشمكؘ مث ممي﯀يىكىجخ ێ
جكڣيع ې ڰحص يس  مثحص ىجڶ يخائث ىجةس همئ  مه ؠٻ ۈ ۅيخمنؗيل جخ  مثڷ  

ثبپ کب ِٔ  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
کَی ّقٔ کٕ اً کی ٍٔؼذ ٍے ىیبكِ ( ہبں)ثچہ ہے اً پو ٔاعت ہے کہ ِٔ يؼؤف ٛویمے پو اٌ يبؤں کے کٓبَے أه نجبً کب فوچ اٹٓبئے، ۔ 

رکهیف َہیں كی عبری، َ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 
كٔكْ چٓڑاَب چبہیں ( كٔ ٍبل گيهَے ٍے پہهے ہی)آپٌ کی هٙب يُلی أه ثبہًی يْٕهے ٍے ( یؼُی ٔانلیٍ)هس پو ثٓی ہے پٓو اگو ِٔ كَٕٔں ٔا

عجکہ رى َے 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، 
ٕٓ کہ هللا رًہبهے ٍبهے ثٓهے ٛویمے ٍے كے كٔ ، أه هللا ٍے ڈهرے هہٕ، أه عبٌ هک( كٔكْ پالَے ٔانی اَب کٕ)عٕ اعود ٹٓہوائی رٓی ِٔ 

 کبيٕں کٕ اچٓی ٛوػ كیکٓ هہب ہے۔

 ٍٕهح انَُبء 

 ۓِىج جئهنيلىض  مكېئىج خمج ىمح ِـىج ۓحي ؇ىج ےجي ؇ىج ېىج لكىج مكېئىج ؘىج ّۈ  خبذ
 ٻىس ذ ىجہؽملۖ يج  هً ۉحٻ ۈب ىجۅجخ  گىۉ ؗب ۈئىس حط گىؗ نت هيل يض إ﮾حط  نت ثاظىج

ٹذۇئث خحص جعيع ڭيس ث مي ٰه جت حيخش ٘   
، أه رًہبهی رى پو ؽواو کوكی گئی ہیں رًہبهی يبئیں، رًہبهی ثیٹیبں، رًہبهی ثہُیں، رًہبهی پٕٓپٓیبں، رًہبهی فبالئیں، أه ثٓزیغیبں أه ثٓبَغیبں
ہبهی ٍٕریهی ِٔ يبئیں عُہٕں َے رًہیں كٔكْ پالیب ہے، أه رًہبهی كٔكْ ّویک ثہُیں، أه رًہبهی ثیٕیٕں کی يبئیں، أه رًہبهے ىیو پؤهُ رً

أه اَہیں ٛالق كے )ٍے ہٕں عٍ کے ٍبرٓ رى َے فهٕد کی ہٕ۔ ہبں اگو رى َے اٌ کے ٍبرٓ فهٕد َہ کی ہٕ ( کے پیٹ)ثیٹیبں عٕ رًہبهی اٌ ثیٕیٕں 
کی ثیٕیبں ثٓی رى پو ؽواو کٕئی گُبِ َہیں ہے، َیي رًہبهے ٕهجی ثیٹٕں ( اٌ کی نڑکیٕں ٍے َکبػ کوَے يیں)رٕ رى پو ( كی ہٕ یب اٌ کب اَزمبل ہٕگیب ہٕ

کوَے  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
 ٔاال، ثڑا يہوثبٌ ہے۔

 ٍٕهح األؽمبف

 مسديخا؎ ىئيم ذ حسحمج ہڎ ىجنت ہ ؠث ٺ حميع ٹزبىج ﮾ث ىجمجتخكىثيضىج مجتخكلوسر ﮼ث ؿجثٴ ىك﯀يع ڝيه ءىجىج
ٺبيح ۪ رئ ىج د۪ ئ ۀءحمل حط  جمىج ىئڐےمب  يقىس ىج ألىكىجۅ ىج هثنب مجم ێەئىس   

اٹٓبئے هکٓب، أه ثڑی ( پیٹ يیں)أه ہى َے اََبٌ کٕ اپُے ٔانلیٍ ٍے اچٓب ثوربؤ کوَے کب ؽکى كیب ہے۔ اً کی يبں َے ثڑی يْمذ ٍے اٍے 
كْ چٓڑاَے کی يلد ریٌ يہیُے ہٕری ہے یہبں رک کہ عت ِٔ اپُی پٕهی رٕاَبئی يْمذ ٍے اً کٕ عُب، أه اً کٕ اٹٓبئے هکُٓے أه اً کے كٔ

يغٓے رٕفیك كیغیے کہ يیں آپ کی اً َؼًذ کب ّکو اكا کؤں عٕ آپ ! کٕ پہُچ گیب، أه چبنیٌ ٍبل کی ػًو رک پہُچب رٕ ِٔ کہزب ہے کہ یب هة 
ؤں عٍ ٍے آپ هاٙی ہٕعبئیں، أه يیوے نیے يیوی أالك کٕ ثٓی َے يغٓے أه يیوے يبں ثبپ کٕ ػطب فويبئی، أه ایَے َیک ػًم ک

 ٕالؽیذ كے كیغیے، يیں آپ کے ؽٕٚه رٕثہ کورب ہٕں أه يیں فويبَجوكاهٔں يیں ّبيم ہٕں۔
 
 
 
 
 

 

۲لیکچش   



 احکبم طالق
 ٍٕهح انجموح

حط  تڍ مخ ٹيجشخيڦث ىجربخن مس ىجس عۡ ىتىس  خپجخص مط ٰه چ  ڳىس  محٹرسث ىجمن عڈحيڎص ۚٶَىج
 ھٵيخ يخائ ذحست ۈئظۆئ ىخس حقجڃڛ خص ث ىجخسؗا هيٻمم جحتيخائت ىجةس هيملخش  محممكپث ىجؽ ىصاؙىس مت آ

ؔ پجب  ڽٻ ۅمسذ جخ يخؗ ڃمي  مسث ۈئىس يخؗ ڃمي  حكۏىس ىي ڻ  ينو م ٹيخػىس مخ  ٹىعث ىجمن جثش
جخ  ممڎث ۈئىس يخپ ذ ٙٺ  ٺيت ىخ  ڍجخ  ممۈئىس  مقىييعمس ېئىحجن ک يخؗ َيخژؤ ىجيص خلمس جخ يخؙ ۍ ث ٮ
يخ يخائ ينئۈئ حج ىطرص حمق يل ؠىج ىقيعڦهبمن  ؔمس يخؙ ۍ مسث ىجيخؗ ڃىس  ىكىس  ىبفىس  خضٻ ۅ
يم ۈ ڕمس ۈ ىجحي  ڄ جكيخؤب يضخميمس ى  ىصرث ىجمن ٰىٟمت مج آ خبؤ ىجيص يخممطث خينيخائت يضمن ينڇك

 ؠ ۈئىجز ٚىس  ينٻجخ  حج ىطرص حمق يل ؠىج يقجھرس ٴۇۀ حص يس  مثحص ىجڶ ث ىجٮ ٰذمنمث ىجىض 
 ينامىس ىج اكيعڮمن ٖ ىجڭ خص ث ىجٓمخ ىج يثزمح آخيڦث ربخن مس ىجسيص جعيع مش ۡىج ٮ  محمت ۠آيخائث ة ّ سمحڏ

جشث ىجمن ؍ ىث پىس ث ىجۈممغجس مخڈ ػملخش  پيخ يع پىس ىي  ّٰٰه ىت متمعمت محّٰىججت ىت ينىعىس يج حئ 
حلجعۅ  جسيخائث ةس ٰىهئ ےلصىجمكڣيع ې ڰحص يس ث ٓ مط ه  

یًبٌ 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 ا
پیلا کیب ہے اٍے چٓپبئیں، أه اً يلد يیں اگو اٌ ( ؽًم یب ؽی٘)هکٓزی ہٕں رٕ اٌ کے نیے ؽالل َہیں ہے کہ هللا َے اٌ کے هؽى يیں عٕ کچٓ 

يیں ٔاپٌ نے نیں۔ أه اٌ ػٕهرٕں کٕ يؼؤف ٛویمے کے ( اپُی ىٔعیذ)کے ّٕہو ؽبالد ثہزو ثُبَب چبہیں رٕ اٌ کٕ ؽك ہے کہ ِٔ اٌ ػٕهرٕں کٕ 
كهعہ فٕلیذ ہے أه هللا غبنت أه ؽکًذ ٔاال  اٌ پو ؽبٕم ہیں۔ ہبں يوكٔں کٕ اٌ پو ایک( يوكٔں کٕ)يطبثك ٔیَے ہی ؽمٕق ؽبٕم ہیں عیَے 

هٔک هکٓے ( ثیٕی کٕ)یب رٕ لبػلے کے يطبثك ( ّٕہو کے نیے كٔ ہی هاٍزے ہیں)كٔ ثبه ہَٕی چبہیے، اً کے ثؼل ( ىیبكِ ٍے ىیبكِ)ہے ،۔ٛالق 
رًہبهے نیے ؽالل ( اے ّٕہؤ)ٔه ا( یؼُی هعٕع کے ثغیو ػلد گيه عبَے كے)یب فُٕ اٍهٕثی ٍے چٕٓڑ كے ( یؼُی ٛالق ٍے هعٕع کونے)

َکبػ ثبلی )اٌ ٍے ٔاپٌ نٕ، اال یہ کہ كَٕٔں کٕ اً ثبد کب اَلیْہ ہٕ کہ ( ٛالق کے ثلنے)کٕ عٕ کچٓ كیب ہٕ ِٔ ( ثیٕیٕں)َہیں ہے کہ رى َے اٌ 
کب اَلیْہ ہٕ کہ ِٔ كَٕٔں هللا کی ؽلٔك  هللا کی يموه کی ہٕئی ؽلٔك کٕ لبئى َہیں هکٓ ٍکیں گے ۔ چُبَچہ اگو رًہیں اً ثبد( هہُے کی ٕٕهد يیں

وه 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 يم
ٛالق ( ریَوی)ڑے ظبنى نٕگ ہیں۔پٓو اگو ّٕہو کی ہٕئی ؽلٔك ہیں، نہنا اٌ ٍے رغبٔى َہ کؤ۔ أه عٕ نٕگ هللا کی ؽلٔك ٍے رغبٔى کورے ہیں ِٔ ث

كٍٔوا ّٕہو )اً کے نیے اً ٔلذ رک ؽالل َہیں ہٕگی عت رک ِٔ کَی أه ّٕہو ٍے َکبػ َہ کوے، ہبں اگو ِٔ ( يطهمہ ػٕهد)كیلے رٕ ِٔ 
ِ ٔاپٌ آعبئیں، ثْوٛیکہ اَہیں یہ غبنت كٔثبه( َیب َکبػ کو کے)اٍے ٛالق كیلے رٕ اٌ كَٕٔں پو کٕئی گُبِ َہیں کہ ِٔ ایک كٍٔوے کے پبً ( ثٓی

ں۔أه 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 ہٕ
هٔک هکٕٓ، یب ( اپُی ىٔعیذ يیں)ئی کے ٍبرٓ عت رى َے ػٕهرٕں کٕ ٛالق كے كی ہٕ أه ِٔ اپُی ػلد کے لویت پہُچ عبئیں، رٕ یب رٕ اٌ کٕ ثٓال

 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
یب ہے اٍے أه رى پو عٕ کزبة أه ؽکًذ کی ثبریں اپُی عبٌ پو ظهى کوے گب، أه هللا کی آیزٕں کٕ يناق يذ ثُبؤ أه هللا َے رى پو عٕ اَؼبو فويب

رى َے 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 
ّٕہؤں ٍے ( پہهے)اً ثبد ٍے يُغ َہ کؤ کہ ِٔ اپُے اَہیں ( اے يیکے ٔانٕ)ػٕههرٕں کٕ ٛالق كے كی ہٕ أه ِٔ اپُی ػلد کٕ پہُچ عبئیں رٕ 

َکبػ کویں، ثْوٛیکہ ِٔ ثٓالئی کے ٍبرٓ ایک كٍٔوے ٍے هاٙی ہٕگئے ہٕں۔ اٌ ثبرٕں کی َٖیؾذ رى يیں ٍے اٌ نٕگٕں کٕ کی عبهہی ( كٔثبهِ)
ویمہ ہے، هللا عبَزب ہے أه رى َہیں عبَزے۔أه اگو رى َے ہے عٕ هللا أه یٕو آفود پو ایًبٌ هکٓزے ہٕں۔ یہی رًہبهے نیے ىیبكِ ٍزٓوا أه پبکیيِ ٛ

کٕئی يہو يموه کونیب رٓب رٕ عزُب يہو رى َے يموه کیب رٓب ( َکبػ کے ٔلذ)اَہیں چَٕٓے ٍے پہهے ہی اً ؽبنذ يیں ٛالق كی ہٕ عجکہ اٌ کے نیے 
عٌ کے ہبرٓ يیں َکبػ کی گوِ ( ّٕہو)یب ِٔ ( کب ثٓی يطبنجہ َہ کویں أه آكْے يہو)اال یہ کہ ِٔ ػٕهریں هػبیذ کوكیں ( ٔاعت ہے)اً کب آكْب كیُب 

أه اگو رى هػبیذ کؤ رٕ یہ رمٕی کے ىیبكِ لویت ہے، أه آپٌ يیں فواؿ كنی کب ثوربؤ کوَب يذ ثٕٓنٕ۔ ( أه پٕها يہو كیلے)ہے، هػبیذ کوے ا 
 )ٍ(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۔ 

 

۳لیکچش   

 هغجذ کے احکبم

 ٍٕهح انجموح

خيڦمش يضىف مض  قىجسلكَ ّـ ىف مض غٴۇمي  حكچںىس ىحجن ٰه جعيع ىف ث ٶحط ڦ هىج ؍ی  ڮىس مس  بزىح  معىجيص 
﯁ڭ،   

ؕحل امىج يمعىج غي ملىس  ينىج پڎخم ؾ جبث ىجصپڎخن كيج  يخۧث ىجئڳ ىجأىغئحطڄ ؤ ىج  

يل ٿيل یؤ ۈئىس ڄخن ٺ ممه ب گ ڄؤ ىجمن مشيح  مت ممكڦڇيل ىج ېڇگ يض ختگ ىجکېگ ٿىج
متمجۖجش ؇گث ىقمت ڤٿۆئ  



َے کی 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 کو
يیں كافم ہٕں يگو ڈهرے ہٕئے۔ ایَے نٕگٕں کے نیے كَیب يیں هٍٕائی ہے ( يَغلٔں)کِّٕ کوے۔ ایَے نٕگٕں کٕ یہ ؽك َہیں پہُچزب کہ ِٔ اٌ 

 أه اَہی کٕ آفود يیں ىثوكٍذ ػناة ہٕگب۔

يمبو  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
رى كَٕٔں يیوے گٓو کٕ اٌ نٕگٕں کے نیے پبک کؤ عٕ  :اثواہیى کٕ ًَبى پڑُْے کی عگہ ثُب نٕ۔ أه ہى َے اثواہیى أه اًٍبػیم کٕ یہ ربکیل کی کہ 

 ٕٛاف کویں أه اػزکبف يیں ثیٹٓیں أه هکٕع أه ٍغلِ ثغب الئیں۔( یہبں)

ِ ٍُگیٍ 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 ىیبك
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 ثوائی 

 ٍے اً يیں نڑائی ّؤع کوكیں رٕ رى اٌ کٕ لزم کوٍکزے ہٕ، ایَے کبفؤں کی ٍيا یہی ہے ،

 ٍٕهح األػواف

ڦجخشىمعمن ٚ ٳ ؤ جضڙىجمن  ۀۗىج يضخل حجنىك   ؕ دمن ٹيخؗ د  
نے کو آؤ، أه کٓبؤ أه پیٕ، أه فٕٚل فوچی ( یؼُی نجبً عَى پو)عت کجٓی يَغل يیں آؤ رٕ اپُی فًُّٕبئی کب ٍبيبٌ ! اے آكو کے ثیٹٕ أه ثیٹیٕ 

 يذ کؤ۔ یبك هکٕٓ کہ هللا فٕٚل فوچ نٕگٕں کٕ پَُل َہیں کورب۔

 ٍٕهح انغٍ

ٺذجئمس ىس  ىڇمص جخ  فيس يض  
رًبو رو هللا ہی کب ؽك ہیں۔ اً نیے هللا کے ٍبرٓ کَی أه کی ػجبكد يذ کؤ۔ٍغلے رٕ : أه یہ کہ   

 

۴لیکچش   

 عفش کے احکبم

 ٍٕهح انَُبء

 ۓحيىج حمسإ جخمىجۥ مبجش إ ؟جخمىج يمغىح ىمعىجۥ مبجش ڱيض ؿجثە ىكحلسڻ يض ٮ خمۢحص ىجمن  ىحىج 
 ڄذاڃىه حص من ٚ يص جعيع يس ث ں۔ لمنذ ىجٰه  ﮹ىج ىجسس

ٍبرٓ کَی کٕ ّویک َہ ٹٓہواؤ، أه ٔانلیٍ کے ٍبرٓ اچٓب ٍهٕک کؤ، َیي هّزہ كاهٔں، یزیًٕں، يَکیُٕں،  أه هللا کی ػجبكد کؤ، أه اً کے
ٓب لویت ٔانے پڑٍٔی، كٔه ٔانے پڑٍٔی، ٍبرٓ ثیٹٓے )یب ٍبرٓ کٓڑے( ہٕئے ّقٔ أه هاِ گیو کے ٍبرٓ أه اپُے غالو ثبَلیٕں کے ٍبرٓ ثٓی )اچ

 ٔانے ّیقی ثبى کٕ پَُل َہیں کورب۔ ثوربؤ هکٕٓ( ثیْک هللا کَی ارواَے

 

﮴س يمخ  مجۖ جعيس ث ملۖ مكيخ ۩ىس  ىس مشح يح  يخٺىس ٻ ۅۈ  حشھ ججيمض  ڬخت ؠىج  
کہ رى  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

 ونٕ۔ یمیُب کبفو نٕگ رًہبهے کٓهے كًٍّ ہیں۔ًَبى يیں لٖو ک

 ٍٕهح انيفوف

ملخش  ٌّ مكڵۇ ىج ٕض ؠاۂ  ڄ جكيخڬۏ ڈ إمضۅ  خي ڀذيعىڐخن ٰهڥجيىج ىجڄ مخ ىض  مب۰ ىجزجيملخش چ ىج
 ڀيعًا ؖاحم ـ ىج ڀذ٘ىحجىجٰه حم يت  ٰر ک يئ

ربکہ رى اٌ کی پْذ پو چڑْٕ، پٓو  کورے ہٕ۔أه عٌ َے ہو ٛوػ کے عٕڑے پیلا کیے أه رًہبهی ِٔ کْزیبں أه چٕپبئے ثُبئے عٍ پو رى ٍٕاهی 
 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

 کی ٛوف نٕٹ کو عبَے ٔانے ہیں۔أه ثیْک ہى اپُے پؤهكگبه  كیب، ٔهَہ ہى يیں ٍے یہ ٛبلذ َہیں رٓی کہ اً کٕ لبثٕ يیں الٍکزے۔

 
  



Teaching Stratgy  

1. LGIS MS Power Point Presentations  

2. Lectures to be present on RMU Website in advance for students convenience 

 

 

 

Assessment Stratgy  

1. There will be 05 SEQs with 02 compunents each question for each year 

2. Total marks 50 

3. Examination will be for 01 hour duration  

4. Ayat will be in Arabic and answers will be in urdu 


