
 وسرہ ویفس ےس رامنہ اوصل وچبں ےک  وحاےل ےس

  ےسرامنہ ی  انی ارر ویفس دصقم:وسرہ 

ئ

 .اوصولں وک اینپ زدنیگ ںیم اانپان ےئگ  دی 

 انسح اصصقل   -وسرہ ویفس   

ارر رامنہ ی ےس دمد ںیل .رہ دن   ںیم دی یئگ دہاایت وک دم رظن رںیھک .ذلی  وچبں ےک اسھت وسرہ ویفس اک اطمہعل رکںی

 ےک احلظ ےس ابتدہل ایخل رکںی . وچبں وک اتبںیئ ہک ہی بس وصقں ےس رتہبنی ہصق ےہ .

 الہپ دن

   (7  -  1)آتی  اکی ات است    

 الترت ،اکی آتی  اک رتہمج 

 رشرع اهلل ےک انم ےس وج ڑبا رہمابن اہنتی رمح راال ےہ   

را۔ ہی اتکب ررنش یک " 
ٓ
﴾ )اے ۲﴾ مہ ےن اس رقآن وک رعیب ںیم انزل ایک ےہ اتہک مت ھجمس وکس ﴿۱آںیتی ںیہ ﴿ال

ربمغیپ( مہ اس رقآن ےک ذرےعی ےس وج مہ ےن اہمتری رطف اجیھب ےہ ںیہمت اکی اہنتی ااھچ ہصق انسےت ںیہ ارر مت 

ایگرہ اتسررں ارر  ﴾ بج ویفس ےن اےنپ رادل ےس اہک ہک ااب ںیم ےن )وخاب ںیم(۳اس ےس ےلہپ ےبربخ ےھت ﴿

﴾ اوہنں ےن اہک ہک اٹیب اےنپ وخاب اک ۴وسرج ارر اچدن وک داھکی ےہ۔ داتھکی )ایک( وہں ہک رہ ےھجم دجسہ رک رےہ ںیہ ﴿

ذرک اےنپ اھبویئں ےس ہن رکان ںیہن وت رہ اہمترے قح ںیم وک ی رفبی یک اچل ںیلچ ےگ۔ ھچک کش ںیہن ہک اطیشن 

ایس رطح دخا ںیہمت ربزگدیہ )راتممز( رکے اگ ارر )وخاب یک( ابوتں یک ریبعت اک ملع  ﴾ ارر۵ااسنن اک الھک دنمش ےہ ﴿

اھکسےئ اگ۔ ارر سج رطح اس ےن اینپ تمعن ےلہپ اہمترے دادا، رپدادا اربامیہ ارر ااحسق رپ وپری یک یھت ایس رطح مت 

﴾ ۶راال )ارر( تمکح راال ےہ ﴿ رپ ارر ارالد وقعیب رپ وپری رکے اگ۔ ےبکش اہمترا رپررداگر )بس ھچک( اجےنن

 "﴾۷اہں ویفس ارر ان ےک اھبویئں )ےک ےصق( ںیم وپےنھچ راولں ےک ےیل )تہب یس( اشناینں ںیہ ﴿



 : رقآ ن  نیبم  ارر رعیب زابن  یک اتیمہ . وچبں ےس وپںیھچ رقآن یک زابن  رعیب ویکں ےہ ؟  2، 1آتی  ربمن 

 وچبں ےس وجاب ںیل ،

اب    (schedule)ڈیشرل   رہ زابن ھچک رعےص دعب دبل اجیت ےہ  ظفلت دبل اجات ےہ .الثم ًراضتح رکںی : داین یک 

 و لئ ڑپاھ اجات ےہ
 ج
سکی

ن انزل وہا اھت . ہن ینعم دبےل  . رعیب زابن اک  ازاجز ےہ  ہک  آج  ک ایس لا ت ںیم ےہ  بج رقآا

 ،ہن رگارم دبیل  ارر ہن یہ ظفلت .

  (5-3)۳نیت  ات اپچن  آتی   

 نیت ابوتں یک رطف وچبں وک وتمہج رکںی 

 رہ اکی وک ںیہن  اتبںیئ . (راہعق)وخاب ای وک ی یئن ابت  .1

 ہی ابت رصف ان وک اتبںیئ وج آپ ےس تبحم رکےت ںیہ .ارر زایدہ ملع رےتھک ںیہ الثم   ایم ، اوب ، دادی  رریغہ . .2

رکش ادا رکںی اس اک رچاچ ںیہن رکںی .اعزجی ےس  ںیمہ وک ی یھب  اکایمیب ، وخیش ،ای وک ی ایھچ زیچ ےلم وت اس اک .3

 .اتبںیئ اتہک ولوگں ےک دسح ےس چب ںیکس 

 اہلل یک انپہ  ںیم آںیئ ویکہکن اطیشن  اھبویئں ںیم اسفد  ڈولاےن یک وکشش رکات ےہ . .4

.حبص ر اشم ڑپھ رک اهلل یک انپہ  ںیم آاجےت ںیہ  اوعذ ابہلل نم ااطیشلن ارلمیج اطیشن اک اقمہلب ںیہن ایک اجات . .5

  ڑپںیھ اوعذ ابہلل نم ااطیشلن ارلمیجرمہبت  11

 

 



 ) ( 7 -6 آتی  

نیقی ہک  آدنئہ  زدنیگ  ںیم وج یھب الکشمت  ہ وک وخاب یک ریبعت وج اتب ی یئگ اس رپ نیقی ایک  اانت زاید رضحت ویفس ؑ

 ر ےھ راس ے ےس ن ے ںیہن .ڈےٹ  رےہدیس  شیپ  آںیئ  اس اک اقمہلب ایک 

ل حیحص وہےت ںیہ .امہری یطلغ ںیہن وہیت نکیل ںیمہ وک ی اصقنن ااھٹان  ڑپات ےہ . 
ب لک
وت مہ اوصل : ضعب اراقت مہ 

 .ہی ےتہک ںیہ ہک ایک افدئہ ااھچ ےننب اک 

  اک ؟رہ  وت لقن رک ےک اپس  وہ ایگ ،اس ےک ربمن زایدہ  آےئگ  ایک افدئہ تنحم رکےن 

  چس ےنہک اک ؟ رہ وھجٹ وبل رک چب ایگ ایک  افدئہ 

 ایک ااسی انہک حیحص ےہ ؟

 . اس ومعق رپ وچبں ےس اوصل ےط رکاںیئ 

 ےن رفامای ےہ ہک اس ےصق ںیم وپےنھچ راولں ےک ےئل اشناینں ںیہ . ویکہکن اہلل اعتٰیل

 زدنیگ ےسیک زگارںی  ےہ ہک ایک اشناینں .... اوصل رامنہ ی 

 

 

 

 

 



 دررسا    دن 

 18ےس  8آتی  

بج اوہنں ےن )آسپ ںیم( ذترکہ ایک ہک ویفس ارر اس اک اھب ی ااب وک مہ ےس زایدہ ایپرے ںیہ لاالہکن مہ امجتع "

﴾ وت ویفس وک )ای وت اجن ےس( امر ڈاول ای یسک کلم ںیم ۸)یک امجتع( ںیہ۔ ھچک کش ںیہن ہک ااب رصحی یطلغ رپ ںیہ ﴿

﴾ ان ۹وتہج رصف اہمتری رطف وہاجےئ یگ۔ ارر اس ےک دعب مت ایھچ لا ت ںیم وہاجؤ ےگ ﴿کنیھپ آؤ۔ رھپ ااب یک 

ںیم ےس اکی ےنہک راےل ےن اہک ہک ویفس وک اجن ےس ہن امرر یسک رہگے ونکںی ںیم ڈال در ہک وک ی راریگہ اکنل )رک ارر 

ےک رہ وقعیب ےس( ےنہک ےگل ہک ااباجن ہی وشمرہ رک )﴾ ۱۱﴿ (کلم ںیم( ےل اجےئ اگ۔ ارگ مت وک رکان ےہ )وت ویں رکر

﴾ لک اےس ۱۱ایک ببس ےہ ہک آپ ویفس ےک ابرے ںیم امہرا اابتعر ںیہن رکےت لاالہکن مہ اس ےک ریخوخاہ ںیہ ﴿

﴾ اوہنں ےن اہک ہک ہی ۱۲امہرے اسھت جیھب دےئیجی ہک وخب ویمے اھکےئ ارر ےلیھک وکدے۔ مہ اس ےک ابہگنن ںیہ ﴿

 ےہ ہک مت اےس ےل اجؤ ) ینع رہ  ھج ےس ادا وہاجےئ( ارر ےھجم ہی وخف یھب ےہ ہک مت )لیھ ارم ےھجم انمغک ےئک داتی

 "﴾۱۳ںیم( اس ےس اغلف وہاجؤ ارر اےس ڑیھبای اھک اجےئ ﴿

 .وپرا راہعق  آاسن اافلظ ںیم اتبںیئ رمیب ریسفت ےس ےلہپ اطمہعل رک ںیل 

 ابتدہل ایخل رکںی . ارر وچبں ےس وسال 

 ےس ویکں دسح رکےن ےگل ےھت ؟اھب ی ویفس ؑ  .1

 دسح رکےن ےس ایک اصقنن وہات ےہ ؟ .2

 ؟ایک ااسنن یسک وک اصقنن ای افدئہ اچنہپ اتکس ےہ  .3

 اجن وبھج رک انگہ رکےن ےک دعب کین نب اجان  ایک انگہ  وک اٹم اتکس  ےہ ؟ .4

 رضحت وقعیبؑ   اھبویئں ےک اسھت  رضحت ویفسؑ وک ویکں ںیہن انجیھب اچہ رےہ ےھت ؟ .5



 ےن ہی نس رک ہک ویفس وک ڑیھبےی ےن اھک ایل ایک  اہک ؟ رضحت وقعیب ؑ  .6

اوصل : تبیصم فیلکت دہ ابت رپ ربص  رکان ارر اہلل ےس امانگن  ،ربھگاےن ، ررےن ،وشر  اگنہہم رکےن ےس وک ی افدئہ ںیہن  

 وہات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رسیتا دن   

 اسھت ایک  وہا وہاگ ؟ ےک  ویفسرت رکےن ےس ےلہپ وچبں ےس ہی وپںیھچ ہک  رضحت الت

  آایت  الترت رکںی رتہمج ارر رصتخم ریسفت اتبںیئ .

  22ےس  18آتی  ربمن 

اگل الےئ۔ وقعیب ےن اہک )ہک تقیقح لال ویں ںیہن ےہ( ہکلب مت اےنپ ارر ان ےک رکےت رپ وھجٹ ومٹ اک وہل یھب "

دل ےس )ہی( ابت انب الےئ وہ۔ ااھچ ربص )ہک ریہ( وخب )ےہ( ارر وج مت ایبن رکےت وہ اس ےک ابرے ںیم دخا یہ ےس 

ےن )اپین اب دخا یک اشن دوھکی ہک اس ونکںی ےک رقبی( اکی اقہلف آرارد وہا ارر اوہنں )﴾ ۱۸دمد ولطمب ےہ ﴿

ےک ےیل( اانپ اقس اجیھب۔ اس ےن ونکںی ںیم ڈرل اکٹلای )وت ویفس اس ےس کٹل ےئگ( رہ وبال زےہ تمسق ہی وت )اہنتی 

﴾ ارر اس وک ۱۹نیسح( ڑلاک ےہ۔ ارر اس وک یتمیق رسامہی ھجمس رک اپھچ ایل ارر وج ھچک رہ رکےت ےھت دخا وک بس ولعمم اھت ﴿

﴾ ارر ۲۱ در ںوں رپ ڈ چ ڈاال۔ ارر اںیہن ان )ےک ابرے( ںیم ھچک الن  ہن اھت ﴿وھتڑی یس تمیق ) ینع( دعمردے دنچ

رصم ںیم سج صخش ےن اس وک رخدیا اس ےن اینپ ویبی ےس )سج اک انم زاخیل اھت( اہک ہک اس وک زعت رارکام ےس روھک 

 )رصم( ںیم  ہگ دی ارر بجع ںیہن ہک ہی ںیمہ افدئہ دے ای مہ اےس اٹیب انبںیل۔ اس رطح مہ ےن ویفس وک رسزنیم

رغض ہی یھت ہک مہ ان وک )وخاب یک( ابوتں یک ریبعت اھکسںیئ ارر دخا اےنپ اکم رپ اغبل ےہ نکیل ارثک ولگ ںیہن اجےتن 

﴾ ارر بج رہ اینپ وجاین وک ےچنہپ وت مہ ےن ان وک داان ی ارر ملع اشخب۔ ارر وکیناکررں وک مہ ایس رطح دبہل دای رکےت ںیہ ۲۱﴿

﴿۲۲﴾" 

.اس ےن اںیہن ےٹیب یک رطح راھک  اهلل اعتیل ےن رضحت ویفس یک رپررش اک اامتہم  رک دای .اکی آدیم ےن اںیہن رخدی ایل 

 الغم ںیہن انبای 
ٰ
الھب ی   وک ی  ہن وک ی  ریغ سوسحس رط ےق ےس  بد ری رکےت ںیہ .ربے ےس ربے لا ت ںیم یھب  .اهلل اعتل

 وموجد ریتہ ےہ  ارر اهلل اعتیل ےک کین  دنبے اس الھب ی رپ رظن رےتھک ںیہ .



 وچاھت  دن  

  36ےس  ۲23آتی  ربمن 

رطف املئ رکان اچاہ ارر دررازے دنب رکےک ےنہک یگل وت سج وعرت ےک رھگ ںیم رہ رےتہ ےھت اس ےن ان وک اینپ  "

)ویفس( دلجی آؤ۔ اوہنں ےن اہک ہک دخا انپہ ںیم رےھک )رہ  ینع اہمترے ایمں( وت ریمے آاق ںیہ اوہنں ےن ےھجم 

﴾ ارر اس وعرت ۲۳ایھچ رطح ےس راھک ےہ )ںیم ااسی ملظ ںیہن رکاتکس( ےبکش اظمل ولگ الفح ںیہن اپںیئ ےگ ﴿

دصق ایک ارر اوہنں ےن اس اک دصق ایک۔ ارگ رہ اےنپ رپررداگر یک اشنین ہن دےتھکی )وت وج وہات وہات( ویں اس ےیل ےن ان اک 

﴾ ارر ۲۴)ایک ایگ( ہک مہ ان ےس ربا ی ارر ےبایح ی وک ررک دںی۔ ےبکش رہ امہرے اخصل دنبرں ںیم ےس ےھت ﴿

رر وعرت ےن ان اک رکات ےھچیپ ےس )ڑکپ رک وج اچنیھک وت( درونں دررازے یک رطف اھبےگ )آےگ ویفس ارر ےھچیپ زاخیل( ا

اھپڑ ڈاال ارر درونں وک دررازے ےک اپس وعرت اک اخردن لم ایگ وت وعرت وبیل ہک وج صخش اہمتری ویبی ےک اسھت ربا ارادہ 

 ایس ےن  ھج وک ﴾ ویفس ےن اہک۲۵رکے اس یک اس ےک وسا ایک زسا ےہ ہک ای وت دیق ایک اجےئ ای دھک اک ذعاب دای اجےئ ﴿

اینپ رطف املئ رکان اچاہ اھت۔ اس ےک ےلیبق ںیم ےس اکی ہلصیف رکےن راےل ےن ہلصیف ایک ہک ارگ اس اک رکات آےگ ےس 

 "﴾۲۶اٹھپ وت ہی یچس ارر ویفس وھجاٹ ﴿

رمیب اس آتی  اک اطمہعل رکںی  اس اک  الترت ر رتہمج وچبں وک انسںیئ . لیصفت اتبےن یک رضررت ںیہن رقآن رکمی ےن 

وک اتبںیئ ہک اہنت ی ےب ایح ی  یک ابت ںیہن . وچبں   ہی راہعق ایبن ایک ےہ . ذہلا  اس ںیم وک ی احفیش ایااہتن ی ذہمب  اافلظ ںیم 

اس رتق زبنی ےسیج رااعقت ےس ےچب ہن اجےئ . ان رحمم  وکن ںیہ وچبں وک آاگیہ دںی .   اپس ےک ںیم وک ی ہچب یسک ان رحمم

 آاگہ  ںیہ .افحتظ یک داع اھکسںیئ .  

 وسال وپںیھچ  

 رضحت ویفس ےن  ویکں داع امیگن ہک ےھجم  دیق اخہن  دنسپ ےہ ؟

   وہات ےہ .ےس ےنچب ےک ےئل ضعب اراقت دیق اخہن رتہب راضتح رکںی : ربا ی  اگبڑ  



 اپوچناں   دن 

 ںیل .دیق اخہن اسیک وہات ےہ ؟ وچبں ےس  ابتدہل ایخل رکںی .  feedbackزگہتش الکس اک 

 ؟ایک مہ ںیم ےس وک ی دیق اخےن ،ںیم رانہ دنسپ رکے اگ 

 آایت  یک الترت ر رتہمج

  42ےس     36آتی 

ارر ان ےک اسھت در ارر وجان یھب دالخ زدنان وہےئ۔ اکی ےن ان ںیم ےس اہک ہک )ںیم ےن وخاب داھکی ےہ( "

داتھکی )ایک( وہں ہک رشاب )ےک ےیل اوگنر( وچنڑ راہ وہں۔ دررسے ےن اہک ہک )ںیم ےن یھب وخاب داھکی ےہ( ںیم ہی 

ان ںیم ےس اھک رےہ )ںیہ وت( ںیمہ ان یک ریبعت اتب دےئیجی  داتھکی وہں ہک اےنپ رس رپ ررایٹں ااھٹےئ وہےئ وہں ارر اجونر

﴾ ویفس ےن اہک ہک وج اھکان مت وک ےنلم راال ےہ رہ آےن ںیہن اپےئ اگ ہک ںیم اس ےس ۳۶ہک مہ ںیہمت وکیناکر دےتھکی ںیہ ﴿

 ںیہ وج ولگ دخا رپ ےلہپ مت وک اس یک ریبعت اتبدرں اگ۔ ہی ان )ابوتں( ںیم ےس ےہ وج ریمے رپررداگر ےن ےھجم اھکس ی

﴾ ارر اےنپ ابپ ۳۷اامین ںیہن الےت ارر ررز آرخت ےس ااکنر رکےت ںیہ ںیم ان اک ذمبہ وھچڑے وہےئ وہں ﴿

دادا اربامیہ ارر ااحسق ارر وقعیب ےک ذمبہ رپ اتلچ وہں۔ ںیمہ اشایں ںیہن ےہ ہک یسک زیچ وک دخا ےک اسھت رشکی 

﴾ ریمے لیج اخےن ۳۸ر ولوگں رپ یھب ےہ نکیل ارثک ولگ رکش ںیہن رکےت ﴿انبںیئ۔ ہی دخا اک لضف ےہ مہ رپ یھب ار

﴾ نج زیچرں یک مت دخا ےک وسا رپشتس رکےت ۳۹ےک روقیف! الھب یئک ادا ادا آاق اےھچ ای )اکی( دخاےئ اتکی راغبل؟ ﴿

  دن انزل ںیہن یک۔ وہ رہ رصف انم یہ انم ںیہ وج مت ےن ارر اہمترے ابپ دادا ےن رھک ےیل ںیہ۔ دخا ےن ان یک وک ی

)نس روھک ہک( دخا ےک وسا یسک یک وکحتم ںیہن ےہ۔ اس ےن اراشد رفامای ےہ ہک اس ےک وسا یسک یک ابعدت ہن رکر۔ 

﴾ ریمے لیج اخےن ےک روقیف! مت ںیم ےس اکی )وج الہپ وخاب ۴۱یہی دیساھ دنی ےہ نکیل ارثک ولگ ںیہن اجےتن ﴿

 رشاب یالای رکے اگ ارر وج دررسا ےہ رہ وسیل دای اجےئ اگ ارر اجونر اس اک رس اھک ایبن رکےن راال ےہ رہ( وت اےنپ آاق وک

﴾ ارر درونں وصخشں ںیم ےس سج یک تبسن )ویفس ۴۱اجںیئ ےگ۔ وج ارم مت  ھج ےس وپےتھچ ےھت رہ ہلصیف وہاکچ ےہ ﴿



ان نکیل اطیشن ےن ان اک اےنپ آاق ےس ےن( ایخل ایک ہک رہ راہ ی اپ اجےئ اگ اس ےس اہک ہک اےنپ آاق ےس ریما ذرک یھب رک

 "﴾۴۲ذرک رکان الھب دای ارر ویفس یئک ربس لیج اخےن ںیم رےہ ﴿

 وک اانپ وخاب ویکں اتبای ؟ دیق اخےن ںیم دررسے دیقویں ےن رضحت ویفس ؑ

 ای الخف ومعمل راہعق سک وک اتبان اچےئہ ؟ وچبں ےس وجاب ںیل . اوصل: وخاب  

 ویکں ںیہن اتب ی . ےن وخاب یک ریبعت وفرا ً رضحت ویفسؑ

یک ریبعت اک ملع ےھجم اهلل  اتبای ہک  وخاب  .  اںیہن ےن  ان ونوجاونں وک ےلہپ اانپ لمکم اعترف دای : رضحت ویفس ؑ راضتح 

زدنیگ  اطعایک ےہ . آرخت ایک ےہ ، ہی  کی ےہ .اس ےن اکی  دنی  ینع رطہقی ےن دای ےہ ، رھپ اهلل اک اعترف ہک اہلل ااعتیل ٰ

 .اک دنی ےہ ارر وقعیب ؑر ااحسق ؑ دنی رضحت اربمیہ ؑ 

ارر ان ےس وپاھچ  رشک رکےن راال آگ ںیم اجےئ اگ . ای  ویکہکن اهلل اک لضف اتبرشک ےس عنم رفامای ارر رشک ےس ےنچب وک 

 تہب ےس رب اےھچ ںیہ ای اکی اهلل؟  ہک  ایک

 رفدا ً  ایس وسال اک وجاب وچبں ےس ںیل رفدا ً

 رشک یک فلتخم ااسقم ، وصرںیت ،رط ےق .

 اهلل ےس رمادںی امانگن .  ءوتبں وک وپانج ، زمار ارر زدنہ  ای رمدہ  زبرگ ارایل

  وک ی تمعن ،  الھب ی  ای اکایمیب  ےنلم رپ اےس اینپ  اقتیلب انھجمس ارر ولوگں یک رطف ےس انھجمس .اےنپ افدئہ  ای اصقنن  اک ذہم دار

 ااسنونں ای یسک ولخمق وک  انھجمس .

ریبعت اتب ی  ارر اس ےن ان ونوجان دیقویں وک ان ےک وخاب یک   ویفسؑرضحت  ہی بس ابںیت ایبن رکےن ےک دعب 

 ہک سج ےک ابرے ںیم وتعق یھت ہک چب اجےئ اگ ہک مت اےنپ ابداشہ ےس اانپ ذرک رکان . ونوجان ےس اہک



 اوصل : وچبں ےس وسال رکںی ہک ان آایت ںیم ںیمہ   ایک رامنہ ی  یتلم ےہ.

 وچبں ےس وجاب ںیل 

 امہرے ےئل اوصل ںیہ  رامنہ ی ےہ ہک سج  ہگ یھب رںیہ ) رھگااوکسل ا دمر ہ الیھ اک راضتح رکںی ہک اس ںیم

 .رںیھک  ےک رھگ ( راہں اےنپ آپ وک رپ وکسندیمان ایسک دررسے 

 نج ولوگں ےک اسھت رںیہ اںیہن اانپ ااھچ اعترف دںی.ان ےس اعترف ںیل 

 ںیل . رکںی ای یسک ےک ذرہعی ےس دمد ای اعترنمسق یک دمد یک رضررت ےہ وت  دمد  ارگ یسک وک  یسک یھب 

 وک اہک ےہ . ےن ںیمہ ااسی رکےن رے اہلل اعتیل ٰامہ ان وک اتبںیئ ہک ہی بس مہ اس ےئل رک رےہ ںیہ  ہک

 یک تنس یھب ےہ .ملسو هيلع هللا ىلصروسل رکمی  

 اطیشن ےن الھب دای . رفامےت ںیہاک ذرک رکان وھبل  ایگ.اهلل اعتیل ٰ بج رہ صخش راہ وہ ایگ وت ابداشہ ےس رضحت ویفسؑ

 راضتح : اوعذ ابہلل نم ااطیشلن ارلمیج  ڑپھ ںیل .

 

 

 

 

 

 



 اھٹچ دن

 اخص ابںیت  دررہا ںیل .زگہشت الکس یک 

 آایت یک الترت ر رتہمج انسںیئ . وچبں ےس اوصل وپںیھچ 
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ارر ابداشہ ےن اہک ہک ںیم )ےن وخاب داھکی ےہ( داتھکی )ایک( وہں ہک است ومیٹ اگںیئ ںیہ نج وک است دیلب اگںیئ اھک "

رسدارر! ارگ مت وخاوبں یک ریبعت دے ےتکس وہ وت ےھجم ریمے ریہ ںیہ ارر است وخےش زبس ںیہ ارر )است( کشخ۔ اے 

﴾ اوہنں ےن اہک ہی وت رپاشین ےس وخاب ںیہ۔ ارر ںیمہ اےسی وخاوبں یک ریبعت ںیہن آیت ۴۳وخاب یک ریبعت اتبؤ ﴿

ہک ںیم ﴾ اب رہ صخش وج درونں دیقویں ںیم ےس راہ ی اپ ایگ اھت ارر ےسج دمت ےک دعب رہ ابت اید آیئگ وبل ااھٹ ۴۴﴿

رغض رہ ویفس ےک   )﴾۴۵آپ وک اس یک ریبعت )ال( اتبات وہں ےھجم )لیج اخےن( اجےن یک ااجزت دے دےئیجی ﴿

 ہک است ومیٹ اگویئں وک است 

ئ

اپس آای ارر ےنہک اگل( ویفس اے ڑبے ےچس )ویفس( ںیمہ اس وخاب یک ریبعت اتبی 

ےھک اتہک ںیم ولوگں ےک اپس راسپ اج )رک ریبعت دیلب اگںیئ اھک ریہ ںیہ۔ ارر است وخےش زبس ںیہ ارر است وس

﴾ اوہنں ےن اہک ہک مت ولگ است اسل وتمارت یتیھک رکےت ۴۶اتبؤں(۔ بجع ںیہن ہک رہ )اہمتری دقر( اجںین ﴿

﴾ رھپ اس ۴۷روہےگ وت وج )ہّلغ( اکوٹ وت وھتڑے ےس ےّلغ ےک وسا وج اھکےن ںیم آےئ اےس وخوشں ںیم یہ رےنہ دانی ﴿

اسیل ےک( است تخس )اسل( آںیئ ےگ ہک وج )ہّلغ( مت ےن عمج رک راھک وہاگ رہ اس بس وک اھک اجںیئ  ےک دعب )کشخ

﴾ رھپ اس ےک دعب اکی اسل آےئ اگ ہک ۴۸ےگ۔ رصف ریہ وھتڑا اس رہ اجےئ اگ وج مت اایتحط ےس رھک وھچڑر ےگ ﴿

 "﴾ ۴۹وخب ہنیم ربےس اگ ارر ولگ اس ںیم رس وچنڑںی ےگ ﴿

 ) ریسفت  اک اطمہعل رکںی ( وخاب اتبںیئ  

 .رپاشین  وخاب ایک وہےت ںیہ 



مہ  ای نج  ےک  ابرے ںیم وہےت ںیہ   وج مہ دن  رھب وسےتچ ںیہ  ہ ھچک وخاب رات  وہاضتح: رہ وخاب اقلب ذرک ںیہنر

 .ہی وخاب ںیمہ ایھچ رطح ےس اید یھب ںیہن  رےتہ ای رکف دنم رےتہ  ںیہ رپاشین 

 وھجاٹ وخاب انسان ارر  انس رک ریبعت وپانھچ  درونں طلغ ںیہ .

 ےن وھجاٹ وخاب  ایبن رکےن ےس عنم رفامای ےہ . ملسو هيلع هللا ىلصروسل رکمی  

رضحت .اطیشن ےن اےس الھب دای   اھت ہک رہ  ابداشہ ےس ارر ابداشہ ےک درابر ںیم اھت  ونوجان وج دعب ںیم راہ وہ ایگ اھت  رہ دیقی

. اےس اید آای ہک اکی اپک ریست ااسنن ےن ںیمہ وخاب یک یچس   ریبعت اتب ی یھت.ارر ان وک اهلل رب اک ذرک رکے  ویفسؑ

ےنلم یک ااعلنیمل یک رطف ےس ہی ملع الم ےہ . اس ےن ابداشہ ےس ااجزت امیگن ہک ےھجم دیق اخےن ںیم  ان اصبح ےس 

 ااجزت دی اجےئ . 

وک  ابداشہ اک وخاب انسای  اوہنں ےن اےس وخاب یک ریبعت اتب دی .اس ےن   اےس ااجزت دی یئگ  اس ےن رضحت ویفسؑ

 ابداشہ وک وخاب یک ریبعت اتب ی .

 

 

 

 

 

 

 



 اسوتاں دن 

 رہا ںیل . الترت ر رتہمج شیپ رکںی .ص  ابںیت وخاب ارر اس یک ریبعت دزگہتش الکس یک اخ
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اقدص ان ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن اہک ہک ہی ریبعت نس رک( ابداشہ ےن مکح دای ہک ویفس وک ریمے اپس ےل آؤ۔ بج )"

اےنپ آاق ےک اپس راسپ اجؤ ارر ان ےس وپوھچ ہک ان وعروتں اک ایک لال ےہ وہنجں ےن اےنپ اہھت اکٹ ےیل ےھت۔ 

﴾ ابداشہ ےن وعروتں ےس وپاھچ ہک الھب اس رتق ایک ۵۱ےبکش ریما رپررداگر ان ےک رکمرں ےس وخب رافق ےہ ﴿

وک اینپ رطف املئ رکان اچاہ۔ بس وبل اںیھٹ ہک لاش َهلل  مہ ےن اس ںیم وک ی ربا ی ولعمم وہا اھت بج مت ےن ویفس 

ںیہن یک۔ زعزی یک وعرت ےن اہک اب یچس ابت وت اظرہ وہ یہ یئگ ےہ۔ )الص ہی ےہ ہک( ںیم ےن اس وک اینپ رطف املئ 

اس ےیل )وپیھچ ےہ( ہک زعزی وک نیقی  ویفس ےن اہک ہک ںیم ےن( ہی ابت)﴾ ۵۱رکان اچاہ اھت ارر ےبکش رہ اچس ےہ ﴿

وہاجےئ ہک ںیم ےن اس یک ھٹیپ ےھچیپ اس یک )اامتن ںیم ایختن ںیہن یک( ارر دخا ایختن رکےن راولں ےک رکمرں وک 

﴾ ارر ںیم اےنپ ںیئت اپک اصف ںیہن اتہک ویکہکن سفن اامرہ )ااسنن وک( ربا ی اھکسات راتہ ےہ۔ ۵۲رررباہ ںیہن رکات ﴿

﴾ ابداشہ ےن مکح دای ہک اےس ۵۳ریما رپررداگر رمح رکے اگ۔ ےبکش ریما رپررداگر ےنشخب راال رہمابن ےہ ﴿رگم ہی ہک 

ریمے اپس الؤ ںیم اےس اانپ اصمبح اخص انبؤں اگ۔ رھپ بج ان ےس وگتفگ یک وت اہک ہک آج ےس مت امہرے اہں 

 ازاونں رپ ررقر رک دےئیجی ویکہکن ںیم ویفس ےن( اہک ےھجم اس کلم ےک)﴾ ۵۴اصبح زنم ت ارر اصِبح اابتعر وہ ﴿

﴾ اس رطح مہ ےن ویفس وک کلم )رصم( ںیم  ہگ دی ارر ۵۵افحتظ یھب رکاتکس وہں ارر اس اکم ےس رافق وہں ﴿

رہ اس کلم ںیم اہجں اچےتہ ےھت رےتہ ےھت۔ مہ اینپ رتمح سج رپ اچےتہ ںیہ رکےت ںیہ ارر وکیناکررں ےک ارج وک اضعئ 

 ﴾۵۷ر وج ولگ اامین الےئ ارر ڈرےت رےہ ان ےک ےیل آرخت اک ارج تہب رتہب ےہ ﴿﴾ ار۵۶ںیہن رکےت ﴿



وک ریمے اپس ےل آؤ . بج ایچلی ےنیل ےک ےئل ےئگ  وت   رضحت ویفس ؑ وت اہک ہک ابداشہ ےن بج اےنپ وخاب یک ریبعت ینس 

اےنپ ابداشہ ےک  اپس اجؤ  ارر  ابداشہ ےس وہک ہک  رہ ان روعروتں  ےس ریمے ابرے ںیم  ےن رفامای  ہکرضحت ویفس ؑ

 .ولعمم رکںی وہنجں ےن اےنپ اہھت اکےٹ ےھت 

 اھت .وتں ےک رکم ر رفبی وک اجاتن ان وعرویکہکن ااهلل اعتیل ٰ

 دیق اخہن ےس ابرہ  ویکں ںیہن ےلکن ؟ رضحت ویفس ؑ

 .ابداشہ ےک ذرےعی ےس ابرہ ےنلکن ےس ےلہپ اینپ ےب انگیہ  ارر اپزیکیگ وک بس ےک اسےنم الان اچےتہ ےھت رضحت ویفس  ؑ

 اکم نکمم  ےہ .

 
 
س
م
ل اصف ارر راحض ابت اوصل : امہرے ےئل  اوصل ےہ ہک وک ی رپاشیین ای 

ب لک
رکںی اتہک وک ی طلغ یمہف ہن لہ وہاجےئ  وت 

 رےہ .

ںیم یکلہ یس یھب وک ی  امتم رت اپیک اهلل ےک ےئل ےہ .مہ ےن ویفس ؑ ابداشہ ےن بج وعروتں ےس وپاھچ وت وعروتں ےن اہک ہک 

ویفس یھت . ربا ی ںیہن دیھکی . اس وعرت ےن یھب اینپ یطلغ میلست رک یل .ارر اہک ہک ںیم یہ طلغ اکم رکےن یک وکشش یک 

 ےچس ےھت .

وگایہ ںیم ےن اس ےئل دولا ی اتہک ریمے  نسحم زعزی  وک ولعمم وہ اجےئ   ےن رفامای  ہک ہی  ہی بس نس رک رضحت ویفسؑ

 ےنلچ ںیہن دےتی .. ارر ایختن رکمر رفبی وک اهلل اعتیل ٰہک  ںیم ےن  ایختن ںیہن یک 

وت اچب اج اتکس ےہ رگم اکی ہن اکی دن وت اچس ی اسےنم رضرر آ اجیت اوصل : طلغ رط ےق ےس  اچالیک  داھک  رک  اشدی ریتق  وطر رپ 

 ےہ .

رمح رفامےت ںیہ رہ  ےن ہی یھب رفامای ہک ااسنن اک سفن اےس ربا ی رکےن وک اتہک ےہ  نکیل نج رپ اهلل اعتیل ٰرضحت ویفس ؑ

 ربا ی ےس چب اجےت  ںیہ .



 ںیمہ رباویئں ےس اچب ےل .آنیم!  ےس داع رکان ہک اینپ اخص رتمح ےساوصل : اهلل اعتیل  ٰ

 ےن  اس ےک دعب اےنپ رب ےس اعمیف امیگن  بج ہک اوہنں ےن انگہ ںیہن ایک اھت .ویکں ؟  رضحت ویفسؑ

وتقیف ےس ربا ی  رکےن ےس چب ر اپزیکیگ رپ ارتاےئ ںیہن  ہکلب اهلل ےس رفغمت امےگن  ہک اس یک ایس ےئل ہک ااسنن اینپ  یکین   

ےن رضحت  اعتیل رطح اهلل  .اساےنپ ےئل نچ ایل ارر اںیہن زعت ر ارکام اشخب  وک ےن رضحت ویفس  ابداشہ. ےئگ 

ویفس ےن ابداشہ  .رضحتےک اسھت اقمم ر رمہبت اطع ایک  زعت دعب تہب  ےک الکشمت ار فیلکت اسری ویفس وک تہب 

امتم  ےھجم  .وتاسولں ںیم رپاشیین ےس چب اجںیئ  ےک اطمقب طحق  ےک اس وخاب یک ریبعت  ےتہ ںیہ ہکارگ اچ آپ ےس اہک

 .ایسملع یھب راتھک وہں  ارر راال وہں  رکےنآپ اجن ےکچ ںیہ ہک ںیم اامتن دار افحتظ  .ویکہکنکلم انب دںی  اکازاونں 

 ،ہی وت ان ےک ےئل داین ںیم راتس رگنان نب ےئگ رباہ میظع کلم ےک امتم ازاونں ےک   ےسیج  رصم ت ویفس رطح رضح

 .راال ےہ  ےنلمدبہل  رتہبےس  اس ںیم اھت ارر آرخت  ارج

 

 

 

 

 

  دن آوھٹاں

 . رہا ںیل یئگ ولعمامت ارر اوصل د دی
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ارر ویفس ےک اھب ی )اعنکن ےس رصم ںیم ہّلغ رخدیےن ےک ےیل( آےئ وت ویفس ےک اپس ےئگ وت ویفس ےن ان وک اچہپن 

﴾ بج ویفس ےن ان ےک ےیل ان اک اسامن ایتر رک دای وت اہک ہک )رھپ آان وت( وج ابپ یک ۸۵﴿ایل ارر رہ ان وک ہن اچہپن ےکس 

رطف ےس اہمترا اکی ارر اھب ی ےہ اےس یھب ریمے اپس ےتیل آان۔ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک ںیم انپ یھب وپری وپری داتی 

ؤ ےگ وت ہن ںیہمت ریمے اہں ےس ہّلغ ﴾ ارر ارگ مت اےس ریمے اپس ہن ال۹۵﴿وہں ارر امہمدناری یھب وخب رکات وہں 

﴾ اوہنں ےن اہک ہک مہ اس ےک ابرے ںیم اس ےک رادل ےس ذترکہ ۱۶﴿ےلم اگ ارر ہن مت ریمے اپس یہ آوکس ےگ 

﴾ )ارر ویفس ےن( اےنپ دخام ےس اہک ہک ان اک رسامہی ) ینع ےّلغ یک ۱۶﴿رکںی ےگ ارر مہ )ہی اکم( رکےک رںیہ ےگ 

و ں ںیم 

 

 ت
لی

 

س
رھک در بجع ںیہن ہک بج ہی اےنپ الہ رایعل ںیم اجںیئ وت اےس اچہپن ںیل )ارر( بجع ںیہن تمیق( ان ےک 

﴾ بج رہ اےنپ ابپ ےک اپس راسپ ےئگ وت ےنہک ےگل ہک ااّب )بج  ک مہ اینبنیم وک اسھت ہن ےل ۲۶﴿ہک رھپ اہیں آںیئ 

وک جیھب دے اتہک مہ رھپ ہّلغ الںیئ ارر مہ اجںیئ( امہرے ےیل ےّلغ یک دنبش رک دی یئگ ےہ وت امہرے اسھت امہرے اھب ی 

﴾ )وقعیب ےن( اہک ہک ںیم اس ےک ابرے ںیم اہمترا اابتعر ںیہن رکات رگم راسی یہ اسیج اس ےک ۳۶﴿اس ےک ابہگنن ںیہ 

﴾ ارر بج ۴۶﴿اھب ی ےک ابرے ںیم ایک اھت۔ وس دخا یہ رتہب ابہگنن ےہ۔ ارر رہ بس ےس زایدہ رمح رکےن راال ےہ 

اانپ اابسب وھکال وت داھکی ہک ان اک رسامہی راسپ رک دای ایگ ےہ۔ ےنہک ےگل ااّب ںیمہ )ارر( ایک اچےئیہ )دےیھکی( ہی  اوہنں ےن

امہری وپیجن یھب ںیمہ راسپ رک دی یئگ ےہ۔ اب مہ اےنپ الہ رایعل ےک ےیل رھپ ہّلغ الںیئ ےگ ارر اےنپ اھب ی یک ابہگنین 

﴾ )وقعیب ےن( اہک بج  ک مت ۵۶﴿ ےگ )ہک( ہی ہّلغ وج مہ الےئ ںیہ وھتڑا ےہ رکںی ےگ ارر اکی ابر رتش زایدہ الںیئ

دخا اک دہع ہن در ہک اس وک ریمے اپس )حیحص اسمل( ےل آؤ ےگ ںیم اےس رہزگ اہمترے اسھت ںیہن ےنجیھب اک۔ رگم ہی ہک مت 

)وقعیب ےن( اہک ہک وج وقل ررقار  ریھگ ےیل اجؤ ) ینع ےبسب وہاجؤ وت وبجمری ےہ( بج اوہنں ےن ان ےس دہع رکایل وت

 ﴾ ۶۶﴿مہ رک رےہ ںیہ اس اک دخا اضنم ےہ 

 .ر رتہمج ارر رصتخم ریسفت ایبن رکںی  الترت

وقعیب  .رضحتاک اابتعر ای رھبر ہ متخ وہ اجات ےہ وت درابرہ اس رپ اابتعر رکان لکشم وہات ےہ  یسک اکی ابر  بج  :اوصل 

 .ےن اےنپ وٹیبں رپ درابرہ اابتعر رکےن ےس ےلہپ ان ےس دہع ایل ارر اهلل اعتیل وک وگاہ انبای 



 .ر وک اقمئ رانھک ےہ ےہ ارر اابتعیھب اےنپ دہع وک وپرا رکان  ںیمہ

 دن  وناں

 . رہا ںیل یئگ ولعمامت ارر اوصل د دی

 66- 82ربمن  آتی

 ادا ادا دررازرں ےس دالخ وہان۔ ارر ںیم دخا یک یدق ر وک ارر دہاتی یک ہک اٹیب اکی یہ دررازے ےس دالخ ہن وہان ہکلب

مت ےس ںیہن ررک اتکس۔ ےبکش مکح ایس اک ےہ ںیم ایس رپ رھبر ہ راتھک وہں۔ ارر الہ  وتلک وک ایس رپ رھبر ہ رانھک 

﴾ ارر بج رہ ان ان اقمامت ےس دالخ وہےئ اہجں اہجں ےس )دالخ وہےن ےک ےیل( ابپ ےن ان ےس ۷۶﴿اچےئیہ 

وپری یک   اھت وت رہ بد ری دخا ےک مکح وک ذرا یھب ںیہن اٹل ت یت یھت اہں رہ وقعیب ےک دل یک وخات  یھت وج اوہنں ےناہک

﴾ ارر بج رہ ۸۶﴿یھت۔ ارر ےبکش رہ اصِبح ملع ےھت ویکہکن مہ ےن ان وک ملع اھکسای اھت نکیل ارثک ولگ ںیہن اجےتن 

 اھب ی وک اےنپ اپس  ہگ دی ارر اہک ہک ںیم اہمترا اھب ی وہں وت وج کک ولگ ویفس ےک اپس ےچنہپ وت ویفس ےن اےنپ یقیقح

ے ۹۶﴿ہی )امہرے اسھت( رکےت رےہ ںیہ اس رپ اوسفس ہن رکان 

 

ت
 
لی

 

س
﴾ بج ان اک اابسب ایتر رک دای وت اےنپ اھب ی ےک 

ز دی ہک اقےلف راول مت وت وچر ںیم الگس رھک دای ارر رھپ )بج رہ آابدی ےس ابرہ لکن ےئگ وت( اکی اکپرےن راےل ےن آرا

﴾ رہ وبےل ہک ابداشہ )ےک اپین ےنیپ( ۱۷﴿﴾ رہ ان یک رطف وتمہج وہ رک ےنہک ےگل اہمتری ایک زیچ وھک ی یئگ ےہ ۱۷﴿وہ 

﴾ ۲۷﴿اک الگس وھکای ایگ ےہ ارر وج صخش اس وک ےل آےئ اس ےک ےیل اکی ابر رتش )ااعنم( ارر ںیم اس اک اضنم وہں 

ا یک مسق مت وک ولعمم ےہ ہک مہ )اس( کلم ںیم اس ےیل ںیہن آےئ ہک رخایب رکںی ارر ہن مہ وچری ایک رہ ےنہک ےگل ہک دخ

﴾ اوہنں ےن اہک ہک ۴۷﴿﴾ وبےل ہک ارگ مت وھجےٹ ےلکن ) ینع وچری اثتب وہ ی( وت اس یک زسا ایک ۳۷﴿رکےت ںیہ 

ے ںیم رہ دایتسب وہ ریہ اس اک دبل رق

 

ت
 
لی

 

س
ار دای اجےئ مہ اظںومں وک یہی زسا دای رکےت ںیہ اس یک زسا ہی ےہ ہک سج ےک 

ے ںیم ۵۷﴿

 

ت
 
لی

 

س
و ں وک دانھکی رشرع ایک رھپ اےنپ اھب ی ےک 

 

 ت
لی

 

س
ے ےس ےلہپ ان ےک 

 

ت
 
لی

 

س
﴾ رھپ ویفس ےن اےنپ اھب ی ےک 

ےس اس وک اکنل ایل۔ اس رطح مہ ےن ویفس ےک ےیل بد ری یک )ررہن( ابداشہ ےک اقونن ےک اطمقب رہ تیشم  دخا ےک 



اےنپ اھب ی وک ےل ںیہن ےتکس ےھت۔ مہ سج ےک ےیل اچےتہ ںیہ درےج دنلب رکےت ںیہ۔ ارر رہ ملع راےل ےس دررسا  وسا

﴾ )ربادران ویفس ےن( اہک ہک ارگ اس ےن وچری یک وہ وت )ھچک بجع ںیہن ہک( اس ےک اکی ۶۷﴿ملع راال ڑبھ رک ےہ 

ل ںیم یفخم راھک ارر ان رپ اظرہ ہن وہےن دای )ارر( اہک ہک مت اھب ی ےن یھب ےلہپ وچری یک یھت ویفس ےن اس ابت وک اےنپ د

﴾ رہ ےنہک ےگل ہک اے زعزی اس ےک رادل ۷۷﴿ڑبے دبامقش وہ۔ ارر وج مت ایبن رکےت وہ دخا اےس وخب اجاتن ےہ 

 تہب وبڑر ےھ ںیہ )ارر اس ےس تہب تبحم رےتھک ںیہ( وت )اس وک وھچڑ دےیجیارر( اس یک  ہگ مہ ںیم ےس یسک وک رھک

﴾ )ویفس ےن( اہک ہک دخا انپہ ںیم رےھک ہک سج صخش ےک ۸۷﴿ےئیجیل۔ مہ دےتھکی ںیہ ہک آپ ااسحن رکےن راےل ںیہ 

﴾ بج رہ اس ۹۷﴿اپس مہ ےن اینپ زیچ اپ ی ےہ اس ےک وسا یسک ارر وک ڑکپ ںیل ااسی رکںی وت مہ )ڑبے( ےبااصنف ںیہ 

اجےتن ہک اہمترے رادل ےن مت  ڑبے ےن اہک ایک مت ںیہن ےس انادیم وہےئگ وت اگل وہ رک الصح رکےن ےگل۔ بس ےس

ےس دخا اک دہع ایل ےہ ارر اس ےس ےلہپ یھب مت ویفس ےک ابرے ںیم وصقر رک ےکچ وہ وت بج  ک رادل اصبح ےھجم مکح ہن 

راال ےہ دںی ںیم وت اس  ہگ ےس ےنلہ اک ںیہن ای دخا ریمے ےیل وک ی ارر بد ری رکے۔ ارر رہ بس ےس رتہب ہلصیف رکےن 

﴿۱۸﴾ 

 .ر رتہمج ارر ریسفت ایبن رکںی  الترت

 .ےک وچبں وک اوصل دںی  رک ریسفت اک اطمہعل یک رطح امتم آایت  ایس


