
اسراء اور معراج



 پاک   وە جو � گیا ا�ک رات ا� بندے �و مس�د حرام 	 دور ىك ُاس
مس�د 1ک جس / ماحول �و اس - ,ر�ت دی  ، )کہ ا	 اپىن کچھ 

ے وDEشانیوں اك مشاہدە �رائے حق=قت م; و:ی   سب کچھ س56ے اور د�ک2ن



اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا؟

))))زرقاىنزرقاىنزرقاىنزرقاىن((((بنوی �و پXش TٓVبنوی �و پXش TٓVبنوی �و پXش TٓVبنوی �و پXش TٓV    ۱۲۱۲۱۲۱۲رجب رجب رجب رجب     ۲۷۲۷۲۷۲۷ىك اکرثیت ىك رائے / مطابق یہ واقعہ ىك اکرثیت ىك رائے / مطابق یہ واقعہ ىك اکرثیت ىك رائے / مطابق یہ واقعہ ىك اکرثیت ىك رائے / مطابق یہ واقعہ Jلامء Jلامء Jلامء Jلامء * * * * 

ىك :;ىك :;ىك :;ىك :;))))بیہقیبیہقیبیہقیبیہقی((((نبوی نبوی نبوی نبوی     ۱۳۱۳۱۳۱۳رمضان رمضان رمضان رمضان     T T T T۱۷۱۷۱۷۱۷ ) ) ) ) ا,ن سعدا,ن سعدا,ن سعدا,ن سعد((((نبوینبوینبوینبوی    ۱۲۱۲۱۲۱۲رمضان رمضان رمضان رمضان     ۱۷۱۷۱۷۱۷، ، ، ، ))))طربیطربیطربیطربی((((نبوینبوینبوینبوی    ۱۲۱۲۱۲۱۲دورسی Vٓراء شوال دورسی Vٓراء شوال دورسی Vٓراء شوال دورسی Vٓراء شوال * * * * 

�وىئ nدیث اlىس نہ; جو ارساء و معراج ىك )رخي �و مhعني �رے�وىئ nدیث اlىس نہ; جو ارساء و معراج ىك )رخي �و مhعني �رے�وىئ nدیث اlىس نہ; جو ارساء و معراج ىك )رخي �و مhعني �رے�وىئ nدیث اlىس نہ; جو ارساء و معراج ىك )رخي �و مhعني �رے* * * * 

 * * * *;: pشاند:ی �رD اص )رخي ىكr نہ :ی �ىس حصاىب / اقوال �ىس;: pشاند:ی �رD اص )رخي ىكr نہ :ی �ىس حصاىب / اقوال �ىس;: pشاند:ی �رD اص )رخي ىكr نہ :ی �ىس حصاىب / اقوال �ىس;: pشاند:ی �رD اص )رخي ىكr نہ :ی �ىس حصاىب / اقوال �ىس

دTدTدTدTر ر ر ر قراقراقراقرادنخمصوصخمصوصخمصوصخمصوصاور نہ :ی �ىس حصابہ - اس واقعہ ىك Dسzت 	 �بھxی جشن م5اT T ا	 اور نہ :ی �ىس حصابہ - اس واقعہ ىك Dسzت 	 �بھxی جشن م5اT T ا	 اور نہ :ی �ىس حصابہ - اس واقعہ ىك Dسzت 	 �بھxی جشن م5اT T ا	 اور نہ :ی �ىس حصابہ - اس واقعہ ىك Dسzت 	 �بھxی جشن م5اT T ا	 ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص نىب �رمي نىب �رمي نىب �رمي نىب �رمي * * * * 



1233 km



• ساتواں Vٓسامن ا,را:مي ؑ

• چھٹا Vٓسامن   موىس ؑ

•  پا�واں Vٓسامن  ہارون ؑ

• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ
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تاريخی پس منظر

Jام احلزن ۔۔۔ چ�اابوطالب اور زوجہ rدجيہؓ ىك وفات* 

طائف اك سفر ۔۔۔۔ صدمات و مصائب ىك انتہا* 

دJائے طائف اور اہل طائف / لئ�ے معاىف و درگزر اك رویہ* 

اكفۃ الناس ۔۔۔۔ ج5وں اك اميان ال�* 

�را� �و اپىن عظمي Dشانیوں اك حق=قی مشاہدەملسو هيلع هللا ىلص اك ا� پیارے نىب هللا* 



واقعات کی مختصر ترتيب

�و بیدار �ر�ملسو هيلع هللا ىلص  ربائیل ؑ اك رات م; نىب �رمي * 

ر,راق ¤ر  ربائیل ؑ / ساتھ Vٓپ ؐ اك مکہ 	 بXت املقدس اك سف* 

انz=ائے �رام / ساتھ ¨جامعت دو ر§عت مناز* 

Vٓسامئے دنیا اك سفر اور ساتوں Vٓسامنوں ¤ر خمتلف انz=اء 	 مالقات* 

¨رگاِە الہxی م; nارضی* 

پا¬ منازوں ىك فرضXت* 

بXت املقدس واىس اور مکہ واىس اك سفر* 



?سفرجسمانی يا روحانی 

سفر حمض ا�ک روnاىن جتربہ نہ تھا بلکہ شعوری nالت م; ا�ک جسامىن سفرتھایہ * 

ٹا �ر �و ملکوِت ٰمسوات و ارض اك عیىن مشاہدە �راT اور مادی جحا¨ت : ملسو هيلع هللا ىلص- ا� پیارے نىب هللا * 

ے گئے ت·Vٓ¶کھوں 	 وە حق=قh; دکھائ; جن ¤ر اميان ¨لغیب ال- ىك دعوت د´نے ¤ر Vٓپ ؐ مامور کئ

 - انھ; ا�ملسو هيلع هللا ىلص کفار اك مذاق اڑا� اور اس واقعہ �و رد �ر� اس ¨ت ىك Dشاند:ی �ر)   کہ Vٓپ * 

تھااس جسامىن سفر ىك تفصیالت 	 Vٓگاە �یا 

حصابہ 	 روایت ىك گئ; :; n۲۵دیث اور سريت ىك کتابوں م; اس واقعہ ىك تفصیالت * 



,رس تھxی ۵۲نبوی �و پXش TٓV جب Vٓپ ؐ ىك معر م¼ارک  ۱۲یہ واقعہ * 

اپىن مع زاد ام ہاىن / ¿ر سو ر  ت· جو شعب اىب طالب م; واقع تھاملسو هيلع هللا ىلص Vٓپ * 

�و جگاTملسو هيلع هللا ىلص  ربائیل ؑ چھت /ذر´عے 	 ¿ر م; داrل :وئے اور Vٓپ * 

 �و حرم §عبہ � گئےملسو هيلع هللا ىلص  ربائیل ؑ Vٓپ * 

بھر �ر  اك س5Xہ Åاک �یا اور ا	 زمزم / پاىن 	 دھوT پھر ا	 اميان اور حمكت 	ملسو هيلع هللا ىلص  ربائیل ؑ - Vٓپ * 

 Tخباری، مسمل(بند �رد(

واقعہ اسراء و معراج کی تفصيالت

شِق صدر



  براق

�و ,راق پXش �یاملسو هيلع هللا ىلص  - سواری / لئے Vٓپ ربائیل ؑ* 

ھا ,راق خچر 	 چھوٹا اور گدÊ 	 ,ڑا سف=د ر¶گ اك  انور ت * 

تھاجو روشÎىن 	 زTدە تزيرفhار 

 *Tت املقدس پہنچ �ر ,راق �و مس�د / دروازے ¤ر ¨ندھ دXگیاب 



سفر اسراء کے دوران مشاہدات

- مڑ �ر نہ; د�کھا ،  ربائیل ؑ - بتاT یہ یہودیت ىك طرف دعوت تھxیملسو هيلع هللا ىلص �ىس - Vٓواز دی لیکن Vٓپ * 

دعوت تھxی - پھر مڑ �ر نہ; د�کھا ،  ربائیل ؑ - بتاT یہ XJسائXت ىك طرفملسو هيلع هللا ىلص �ىس اور خشص - Vٓواز دی لیکن Vٓپ * 

ا�ک مز�ن عورت - Vٓواز دی اور Vٓپ ؐ - اپنا م5ہ موڑ لیا۔  ربائیل ؑ - بتاT یہ مادە ¤رست دنیا تھxی* 

 * Tی  دنیا ا�ک بوڑھی عورت منودار :وىئ،  ربائیل ؑ - بتاÔىك قلیل معراتىن ب

- نظر انداز �یا ،  ربائیل ؑ - بتاT یہ شÎیطان تھاملسو هيلع هللا ىلص �ىس اور خشص - Vٓواز دی لیکن Vٓپ * 



) م;واىسT  اp :وئے (مناز ادا ىكدور§عت - انz=ائے �رام ىك جامعت ىك امامت �راىئ اور ملسو هيلع هللا ىلص Vٓپ * 

بيت المقدس ميں نماز



دوده کا پيالہ

ب 	 اور پXش کئے ، ا�ک رشا� اپی/ سام5ے دو ملسو هيلع هللا ىلص دو ر§عت مناز / بعد  ربائیل ؑ - Vٓپ * 

دورسا دودھ 	 بھرا :وا تھا

- دودھ اك پیالہ ق¼ول �یا اور رشاب اك واس �ردTملسو هيلع هللا ىلص Vٓپ * 

خhیار �یا- دودھ اك پیالہ ق¼ول �ر/ د�ن فطرت �و املسو هيلع هللا ىلص   ربائیل ؑ - یہ د�کھکر فرماV Tٓپ * 

)مسلم(



آسمان کا سفر

Vٓسامن اك سفر رشوع :وا ، پV Øٓسامن 1ک پہن× تو دروازە بند تھا* 

ا متہارے ساتھ  ربائیل ؑ - ¶گہبان فرشÎتے 	 دروازە کھولنے / Ú کہا اس - پوچھ* 

  ‘‘یہ محمد ؐ :;’’ کہا - �ون :; ؟  ربائیل ؑ 

‘‘الئے گئے :;ہاں ب’’ �یا یہ بالئے گئے :;؟  ربائیل ؑ - کہا ’’ فرشÎتے - پھر پوچھا * 

‘‘اlىس :سÎىت اك Vٓ� م¼ارک :و’’ یہ سÎنکر فرشÎتے - دروازە کھولتے :وئے کہا * 



• پہال Vٓسامن  Vٓدم ؑ

پہال Vٓسامن 

- ا�ک Vٓدمی �و بáâ· د�کھاملسو هيلع هللا ىلص اند ر داrل :وئے تو Vٓپ جب * 

 ربائیل ؑ - بتاT کہ یہ Vٓپ / واV äٓدمؑ  :;، انہ; سالم �یãئے ، Vٓپ ؐ - سالم �یا* 

‘‘خوش Vٓمدید ، اے صاحل بáâے اور اے صاحل نىب ’’ :و ئے فرماT د�� Vٓدم ؑ - سالم اك جواب * 

لوگوں �و  Vٓدم ؑ / دائ; طرف چ5د لوگ ت· وە ان ىك طرف د�ک2تے تو مسکراp مگر جب اپىن ¨ئ; طرف /* 

pد�ک2تے تو رو

 *èکہ ان ىك دائ; طرف ج5ىت :; اور ¨ئ; طرف دوز Tربائیل ؑ - بتا 



• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن  Vٓدم ؑ

دورسا Vٓسامن 
 اس / بعد دورسے Vٓسامن 1ک پہن× اور پV Øٓسامن ىك* 

 طرح جواب و سوال / بعد دروازە کھال

  وہاں حيی ٰ ؑ اور XJٰىس ؑ 	 مالقات :وىئ* 

ہا ربائیل ؑ - ان اك تعارف �راT اور سالم �ر- �و ک* 

خوش ’’:وئے دونوں - فرماT  د��Vٓپ ؐ / سالم اك جواب * 

‘‘Vٓمدید اے صاحل بھاىئ اوراے صاحل نىب 



• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

تXرسا Vٓسامن 
  تXرسے Vٓسامن یوسف ؑ 	 مالقات :وىئ* 

 ربائیل ؑ - ان اك تعارف �راT اور سالم �ر- �و کہا* 

ئ د��Vٓپ ؐ / سالم اك جواب *   خوش’’- فرماT انہوں  ے�و

‘‘Vٓمدید اے صاحل بھاىئ اوراے صاحل نىب 

 * Tٓپ ؐ - فرماV ’’ ؑ هللا یوسف	ىك متام خملوق م; سب  

ê    اند  حسني :; اور ان ىك خوبصورىت ىك فضیلت و:یÅ

‘‘�و سÎتاروں ¤ر   



• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

چوتھا Vٓسامن

ان اك  چوت· Vٓسامن ¤رادرlس ؑ 	 مالقات :وىئ ، ربائیلؑ  -* 

تعارف �راT اور سالم �ر- �و کہا

ئے د��Vٓپ ؐ / سالم اك جواب *   خوش’’- فرماT انہوں  �و

‘‘Vٓمدید اے صاحل بھاىئ اوراے صاحل نىب 



• پا�واں Vٓسامن   ہارون ؑ

• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

پا�واں Vٓسامن 

ل ؑ پا�و�ں Vٓسامن ¤رہارون ؑ 	 مالقات :وىئ ، ربائی* 

- ان اك تعارف �راT اور سالم �ر- �و کہا

ئے د��Vٓپ ؐ / سالم اك جواب *  ماT فر - انہوں  �و

‘‘خوش Vٓمدید اے صاحل بھاىئ اوراے صاحل نىب ’’



• چھٹا Vٓسامن   موىس ؑ

• پا�واں Vٓسامن   ہارون ؑ

• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

چھٹا Vٓسامن 
اك  چ2ٹے Vٓسامن ¤رموىس ؑ 	 مالقات :وىئ ، ربائیل ؑ - ان* 

تعارف �راT اور سالم �ر- �و کہا

ئے د��Vٓپ ؐ / سالم اك جواب *   خوش’’- فرماT انہوں  �و

‘‘Vٓمدید اے صاحل بھاىئ اوراے صاحل نىب 

ا وە جب Vٓپ ؐ Åلنے لگے تو موىس ؑ رو- لگے، جب پوچھا گی* 

 Tاو ’’�یوں روئے تو انہوں - جواب د TٓV ر ا�ک نىب مريے بعد

2ãے اس / پريواكر ج5ت م; مريے پريواكروں 	 زTدە :;۔ م

یا  ê ان ¤ر افسوس   �یو¶کہ انہوں - مريا اتباع وí نہ; � 

‘‘/ پريواكروں - �یا ملسو هيلع هللا ىلص محمد 



• ساتواں Vٓسامن ا,را:مي ؑ

• چھٹا Vٓسامن   موىس ؑ

• پا�واں Vٓسامن   ہارون ؑ

• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

ساتواں Vٓسامن 

م اك ساتو�ں Vٓسامن ¤را,را:مي ؑ 	 مالقات :وىئ اور Vٓپؐ  / سال* 

 خوش Vٓمدید اے صاحل بھاىئ’’:وئے انہوں - فرماT  د��جواب 

‘‘اوراے صاحل نىب 

ر انہ; T محمد ؐ اپىن امت �و مريا سالم پہن�ا� او ’’ ا,را:مي ؑ - کہا * 

‘‘rرب دینا کہ ï شک ج5ت ىك مr îالص اور پاىن م=ٹھا   

ا,را:مي ؑ :م; ج5ت ىك خوبصورىت 	 Vٓگاە �ر� Åاð ت·* 



• ساتواں Vٓسامن ا,را:مي ؑ

• چھٹا Vٓسامن   موىس ؑ

• پا�واں Vٓسامن   ہارون ؑ

• چوتھا Vٓسامن  ادرlس ؑ

• تXرسا Vٓسامن   یوسف ؑ

• دورسا Vٓسامن    XJؑىس ؑ اور حيیٰ 

• پہال Vٓسامن   Vٓدم ؑ

بXت املعمور 

بáâ· ت· ساتو�ں Vٓسامن ¤ر ا,را:مي ؑ بXت املعمور 	 ٹیک لگائے* 

 او¤ر زمني / §عبہ /) ,کرثت Vٓ¨د رò وE ¿ر(بXت املعمور * 

ساتو�ں Vٓسامن ¤ر فرشÎتوں اك مطاف  

ر بXت املعمور م; :ر روز سرت فرشÎتے طواف �رp :; ، مگ* 

جو Vٓج گئے ان ىك ¨ری ق=امت 1ک نہ; Vٓ- ىك

 *;: ôی کxت العزة بھXب 	ا



جبرائيل ؑ اپنی اصلی شکل ميں

کھا- یہاں  ربائیل ؑ �و ان ىك اپىن اصىل شلك م; د� ملسو هيلع هللا ىلص نىب �رمي * 

وە متام افق ¤ر چھا گئے، ان / چھ سو ¤ر ت·* 

ان / ¤روں 	 موىت اور مر ان ٹپک ر  ت·* 



داروغہ جہنم

	 ملنے Vٓئے اور Vٓپ ؐ �و سالم �یا جس اك Vٓپ ؐ - جواب دTملسو هيلع هللا ىلص ساتو�ں Vٓسامن ¤ر Vٓپ مالک * 

یکر Vٓج ان اك چہرە تیوری چڑھا D ïشاط چہرە تھا،  ربائیل ؑ - بتاT یہ ا� پیدا :و- 	 ل * 

1úک نہ; مسکرائے اور ق=امت 1ک نہ; :6س; 

)۳۰:سورە املدýر (اكر�ن فرشÎتے مقرر :; اور مالک ان / ا�ارج :; ۱۹جہمن ¤ر * 



سدرة المنتہیٰ 

 * * * *;: ôسدرە عرىب م; بريی / درخت �و ک;: ôسدرە عرىب م; بريی / درخت �و ک;: ôسدرە عرىب م; بريی / درخت �و ک;: ôسدرە عرىب م; بريی / درخت �و ک

املنتہxی / معىن :; انتہا، سب 	 زTدە دور جگہ V Tٓخری رسااملنتہxی / معىن :; انتہا، سب 	 زTدە دور جگہ V Tٓخری رسااملنتہxی / معىن :; انتہا، سب 	 زTدە دور جگہ V Tٓخری رسااملنتہxی / معىن :; انتہا، سب 	 زTدە دور جگہ V Tٓخری رسا* * * * 

) ) ) ) وە بريی اك درخت جو اكئنات / Vٓخری انتہاىئ رسے ¤ر واقع   ، جس ¤ر :ر Jاوە بريی اك درخت جو اكئنات / Vٓخری انتہاىئ رسے ¤ر واقع   ، جس ¤ر :ر Jاوە بريی اك درخت جو اكئنات / Vٓخری انتہاىئ رسے ¤ر واقع   ، جس ¤ر :ر Jاوە بريی اك درخت جو اكئنات / Vٓخری انتہاىئ رسے ¤ر واقع   ، جس ¤ر :ر Jاململململ اك Jمل خ اك Jمل خ اك Jمل خ اك Jمل خمتمتمتمت :و ا :و ا :و ا :و ا* * * * 

        / سوا �وىئ نہ;  انتا/ سوا �وىئ نہ;  انتا/ سوا �وىئ نہ;  انتا/ سوا �وىئ نہ;  انتاهللاهللاهللاهللا  ، úٓV جو کچھ بھxی   ا	   ، úٓV جو کچھ بھxی   ا	   ، úٓV جو کچھ بھxی   ا	   ، úٓV جو کچھ بھxی   ا	 

اس / اس / اس / اس / ����تے ہاتھxی / اكنوں / ,را,ر ت· اور پھل مáکے  ê ت·تے ہاتھxی / اكنوں / ,را,ر ت· اور پھل مáکے  ê ت·تے ہاتھxی / اكنوں / ,را,ر ت· اور پھل مáکے  ê ت·تے ہاتھxی / اكنوں / ,را,ر ت· اور پھل مáکے  ê ت·* * * * 



سدرة المنتہیٰ 

ا  ا  ا  ا  درخت سÎنہری تتلیوں 	 مز�ن   اور اس اك ر¶گ بیان نہ; �یا  ا سکhا �یو¶کہ تبدیل :و) ر:تدرخت سÎنہری تتلیوں 	 مز�ن   اور اس اك ر¶گ بیان نہ; �یا  ا سکhا �یو¶کہ تبدیل :و) ر:تدرخت سÎنہری تتلیوں 	 مز�ن   اور اس اك ر¶گ بیان نہ; �یا  ا سکhا �یو¶کہ تبدیل :و) ر:تدرخت سÎنہری تتلیوں 	 مز�ن   اور اس اك ر¶گ بیان نہ; �یا  ا سکhا �یو¶کہ تبدیل :و) ر:تیہ یہ یہ یہ * * * * 

::::م; فرماp :;م; فرماp :;م; فرماp :;م; فرماV۱۱۱۱۸۸۸۸    ;: pٓیت Vٓیت Vٓیت Vٓیت جنمجنمجنمجنم    تعاتعاتعاتعاىلىلىلىل سورة  سورة  سورة  سورة هللاهللاهللاهللا* * * * 

اور دو ج5ت م;اور دو ج5ت م;اور دو ج5ت م;اور دو ج5ت م;) ) ) ) نیل اور فراتنیل اور فراتنیل اور فراتنیل اور فرات( ( ( ( Åار درT اس ىك جڑ 	 ¶Åار درT اس ىك جڑ 	 ¶Åار درT اس ىك جڑ 	 ¶Åار درT اس ىك جڑ 	 ¶لكلكلكلكے :; ، دو دنیا م;ے :; ، دو دنیا م;ے :; ، دو دنیا م;ے :; ، دو دنیا م;* * * * 

:;:;:;:;تنا اور جڑ چ2ٹے Vٓسامن 	 رشوع :وp :; اور شاr; ساتو�ں Vٓسامن 1ک تنا اور جڑ چ2ٹے Vٓسامن 	 رشوع :وp :; اور شاr; ساتو�ں Vٓسامن 1ک تنا اور جڑ چ2ٹے Vٓسامن 	 رشوع :وp :; اور شاr; ساتو�ں Vٓسامن 1ک تنا اور جڑ چ2ٹے Vٓسامن 	 رشوع :وp :; اور شاr; ساتو�ں Vٓسامن 1ک * * * * 

 * * * *    



ررررمحمحمحمحتتتتنہر نہر نہر نہر �وýر اور �وýر اور �وýر اور �وýر اور نہر نہر نہر نہر اس م; ا�ک نہر  اری تھxی جس اك �م سلسz=ل   ، پھر اس 	 دو چشمے پھواس م; ا�ک نہر  اری تھxی جس اك �م سلسz=ل   ، پھر اس 	 دو چشمے پھواس م; ا�ک نہر  اری تھxی جس اك �م سلسz=ل   ، پھر اس 	 دو چشمے پھواس م; ا�ک نہر  اری تھxی جس اك �م سلسz=ل   ، پھر اس 	 دو چشمے پھو

َها ا ا ا عِ عِ عِ عِ ::::اس / پاس :ی ج5ت املاوی  اس / پاس :ی ج5ت املاوی  اس / پاس :ی ج5ت املاوی  اس / پاس :ی ج5ت املاوی  * * * *  َهَ َهَ ٰى ٰ ٰ ٰ ندندندنَدَهَ ىَ ىَ ��وووَوىَ َ�� َ�� �5555ة�ة�ة�ُة الُ الُ الُ الْْْْمممَم��َ ََ ))))۱۵۱۵۱۵۱۵::::سورة النسورة النسورة النسورة النجمجمجمجم    ((((جججَجَ

َلقَْد َرأَٰى ِمْن آيَاِت َرِبِّه اْلُكْبَرىٰ 



بارگاِه الہی ميں حاضری

ڑھ سکhےڑھ سکhےڑھ سکhےڑھ سکhےج5ت اور دوزج5ت اور دوزج5ت اور دوزج5ت اور دوزخخخخ / مشاہدوں / بعد ربائیل ؑ سدرة املنتہxی ¤ر رک گئے اور بتاT کہ وە úٓV نہ; , / مشاہدوں / بعد ربائیل ؑ سدرة املنتہxی ¤ر رک گئے اور بتاT کہ وە úٓV نہ; , / مشاہدوں / بعد ربائیل ؑ سدرة املنتہxی ¤ر رک گئے اور بتاT کہ وە úٓV نہ; , / مشاہدوں / بعد ربائیل ؑ سدرة املنتہxی ¤ر رک گئے اور بتاT کہ وە úٓV نہ; ,* * * * 

اااارب العزت 	 :رب العزت 	 :رب العزت 	 :رب العزت 	 :مممم    ����می اك رشف نصXب :و می اك رشف نصXب :و می اك رشف نصXب :و می اك رشف نصXب :و هللاهللاهللاهللا�و �و �و �و ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص خود خود خود خود �رش�رش�رش�رشیف � گئے پھرVٓپ یف � گئے پھرVٓپ یف � گئے پھرVٓپ یف � گئے پھرVٓپ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص úٓV نىب �رمي úٓV نىب �رمي úٓV نىب �رمي úٓV نىب �رمي * * * * 

        �و نہ; د�کھا �و نہ; د�کھا �و نہ; د�کھا �و نہ; د�کھا رصرصرصرصف ف ف ف ����م �یام �یام �یام �یاهللا هللا هللا هللا - - - - ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص نىب �رمي نىب �رمي نىب �رمي نىب �رمي * * * * 

سÎبسÎبسÎبسÎب����ان و تعاان و تعاان و تعاان و تعاىلىلىلىل ىك سب 	 پہىل  ىك سب 	 پہىل  ىك سب 	 پہىل  ىك سب 	 پہىل ختختختختلیق  لیق  لیق  لیق  هللاهللاهللاهللاVٓپ ؐ - قمل / لک2نے ىك Vٓواز سÎىن، قمل Vٓپ ؐ - قمل / لک2نے ىك Vٓواز سÎىن، قمل Vٓپ ؐ - قمل / لک2نے ىك Vٓواز سÎىن، قمل Vٓپ ؐ - قمل / لک2نے ىك Vٓواز سÎىن، قمل * * * * 



جنت ، دوزخ کے مشاہدات

کھ;نہ ,گڑ- وا� پاىن، مزە مhغري نہ :و- وا� دودھ، D ïشہ �یذ رشاب اورصاف سÎتھرے شہد ىك نہر�ں د� * 

ج5ت م; حور د�کھxی ، پوچ2نے ¤ر بتاT گیا یہ زید ,ن nارثہؓ ىك حور :;* 

ت·ا�ر ,ڑے ,رے ڈولوں / ,را,ر *  ¤رندے اونٹوں / ,را,ر ت·* 

اكن - سÎن;  تعاىل - ا� نیک بندوں / لئے وە نعمت; تیار ک; :; جو نہ �ىس Vٓ¶کھ - د�کھ;، نہ �ىسهللا * 

اور نہ �ىس اDسان / دل ¤ر ان اك خ=ال 1ک گزرا  

جہمن م; غضب الہxی، �راضگی الہxی تھxی، پتھر اور لوہا ڈE  ائے تو ا	 بھxی کھا  ائے* 



  :حرضت Jا شہؓ ىك رواTت
�یا محمد  اماں  ان،’’ خباری، کتاب التفسري م; حرضت َمْرسوق اك بیان   کہ م; - حرضت Jا شہؓ 	 عرض �یا، 

ھڑے :و متہاری اس ¨ت 	 مريے تو رو¶گáے ک ’’ انہوں - جواب دT ’’ صىل هللا Jلیہ و سمل - ا� رب �و د�کھا تھا؟

ان م; (‘‘  �رے گا۔ گئے۔ مت یہ کê بھول گئے کہ تني ¨ت; اlىس :; جن اك اگر �وىئ خشص دعوٰی �رے تو "وٹا دعوٰی 

ا� رب �و  جو خشص مت 	 یہ ک$ کہ محمد صىل هللا Jلیہ و سمل -’’ ) 	 پہىل ¨ت حرضت Jا شہؓ - یہ فرماىئ کہ 

بَْصا ُر : ۔ پھر حرضت Jا شہؓ - یہ Vٓیت; ¤ڑھ;‘‘د�کھا تھا وە "وٹ کہتا    ، )ا:; اس �و نہ; پاسکh;¶گ(ال تُْدِرکُْواْالَ

َراٍئ ِحَ�اٍب َاْو �ُ  َوْح=ًا َاْوِمْن و� َمہُ ُهللا ِاال� ْذنِ اور َما َاكَن لzَََرشٍ َاْن �*َلكِّ ِ َ̈  یہ مقام نہ;   �ىس -رش اك(ہٖ َما lَش�ُٓء ْرِسلََرُسْوًال فَُ=ْوِ+ْ 

 اور وە اس کہ هللا اس 	 �م �رے مگر T تو و+ / طور ¤ر، T ¤ردے / پی/ 	 ، T یہ کہ ا�ک فرشÎتہ بھی.

سمل  لیکن رسول هللا صىل هللا Jلیہ و’’ ۔ اس / بعد انہوں - فرماT)¤ر هللا / اذن 	 و+ �رے جو کچھ وە Åا  

‘‘-  ربیل Jلیہ السالم �و دو مرتبہ ان ىك اصىل صورت م; د�کھا تھا



معراج کے تحفے

  سورة البقرةىك Vٓخری دو TٓVت* 

 *Tٓپ �و 0اV ا� 	دە ان / ل�ئے ج5ہوں - :ر قسم / رشک Jمغفرت اك و

سÎب�ان و تعاىل - Vٓپ ؐ �و او¤ر بال �ر عطا فرماTهللا سب 	 بہرت�ن حتفہ مناز اك حتفہ مال جو * 

 جب پا¬ 	 ختف=ف ىك درخواست �رو ، دس دس مك �راpهللاپØ پ�اس منازوں ىك فرضXت :وىئ موىس ؑ - مشورە دT کہ 

1ک :وئ; تو رسول ا�رم ؐ - اس 	 مك ىك درخواست ¤ر رشم حمسوس ىك

  یہ پا¬ :; ¤ڑ3 / اعتبار 	 اور پ�اس :; ثواب / اعتبار 	 یعىن دس گنا* 

ٓ (�و مناز اك طریقہ تفصیل 	 دو دن 1ک سکھاىئملسو هيلع هللا ىلص واقعہ معراج / ا4 :ی دن  ربائیل - نىب �رمي *  V خر وقتاول اور(



نہر کوثر
))))ا�ک ما�ک ما�ک ما�ک م5555((((اتىن ,ڑی اور وسÎیع جhىن مدینہ اور صنعاء ىك دوری  اتىن ,ڑی اور وسÎیع جhىن مدینہ اور صنعاء ىك دوری  اتىن ,ڑی اور وسÎیع جhىن مدینہ اور صنعاء ىك دوری  اتىن ,ڑی اور وسÎیع جhىن مدینہ اور صنعاء ىك دوری  * * * * 

کنارے سو- / :; اور یہ لعل،زمرد، موىت مر ان،املاس ¤ر بہتا   کنارے سو- / :; اور یہ لعل،زمرد، موىت مر ان،املاس ¤ر بہتا   کنارے سو- / :; اور یہ لعل،زمرد، موىت مر ان،املاس ¤ر بہتا   کنارے سو- / :; اور یہ لعل،زمرد، موىت مر ان،املاس ¤ر بہتا   ////اس اك ساnلاس اك ساnلاس اك ساnلاس اك ساnل* * * * 

	 بہرت  	 بہرت  	 بہرت  	 بہرت  ) ) ) ) �سÎتوری�سÎتوری�سÎتوری�سÎتوری((((پاىن دودھ 	 زTدە سف=د، شہد 	 زTدە م=ٹھا اور خوشÎبو مشکپاىن دودھ 	 زTدە سف=د، شہد 	 زTدە م=ٹھا اور خوشÎبو مشکپاىن دودھ 	 زTدە سف=د، شہد 	 زTدە م=ٹھا اور خوشÎبو مشکپاىن دودھ 	 زTدە سف=د، شہد 	 زTدە م=ٹھا اور خوشÎبو مشک* * * * 

Vٓسامن / سÎتاروں ىك تعداد / ,را,ر :وں ú، خوش ر¶گ سVٓسامن / سÎتاروں ىك تعداد / ,را,ر :وں ú، خوش ر¶گ سVٓسامن / سÎتاروں ىك تعداد / ,را,ر :وں ú، خوش ر¶گ سVٓسامن / سÎتاروں ىك تعداد / ,را,ر :وں ú، خوش ر¶گ سزبزبزبزب ¤رندے  ¤رندے  ¤رندے  ¤رندے ) ) ) ) پیا�پیا�پیا�پیا�((((اس / �وزے اس / �وزے اس / �وزے اس / �وزے * * * * 

ق=امت / دن جو ا	 پxی � گا وە �بھxی پیاسا نہ :وگا اور جو اس 	 حمروم رہا وە �بھxی سرياب نہ :وگاق=امت / دن جو ا	 پxی � گا وە �بھxی پیاسا نہ :وگا اور جو اس 	 حمروم رہا وە �بھxی سرياب نہ :وگاق=امت / دن جو ا	 پxی � گا وە �بھxی پیاسا نہ :وگا اور جو اس 	 حمروم رہا وە �بھxی سرياب نہ :وگاق=امت / دن جو ا	 پxی � گا وە �بھxی پیاسا نہ :وگا اور جو اس 	 حمروم رہا وە �بھxی سرياب نہ :وگا* * * * 



جنتی محل کی خوشبو

 ؟  ربائیل ؑ 	 درTفت �یا کہ یہ خوشÎبو کXىس- - نہایت اJٰىل اور مست خوشÎبو ىك مہک حمسوس ىك ، Vٓپ ملسو هيلع هللا ىلص رسول * 

)فرعون ىك شہزادی ىك کن8ی �ر- واىل( جواب مال فرعون ىك لڑىك ىك مشاطہ اور اس / اوالد / حمل ىك* 

 *Tاتون تھ;، اسالم چھوڑ- اك مطالبہ �یا گیا جو انہوں - رد �ردr یہ ا�ک اميان واىل

فرعون - کھولتے )ن:ے م; ان / 0وں �و ان ىك Vٓ¶کھوں / سام5ے پھیناك* 

Vٓخر م; خود بھxی شہادت مىل، خوشÎبو ىك مہک; اىس / ج5ىت حمل 	 Vٓر:ی تھ; جو ان / بلند رت:ے اك اظہار  * 



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

وں - فرماT ا�ک قوم �و د�کھا، ادھرکھیىت اكٹىت ، ادھر ,ڑھ  اىت ۔  ربائیل ؑ 	 پوچھا یہ �ون لوگ :;؟ انہ* 

ىك راە / جماہد :; جن ىك نیک=اں سات سو 1ک ,ڑھىت :;، جو خرچ �ر�ں اس اك بدلہ پاp :;هللا یہ

Ôلے Vٓپ ؐ اك گزر اس قوم ¤ر :وا جن / رس پتھروں 	 کÔلے  ار  ت· :ر ¨ر ٹھیک :و  اp اور پھر ک* 

گ :; کہ  اp ، دم بھر ىك انہ; مہلت نہ ملىت، Vٓپ ؐ - پوچھا یہ �ون لوگ :;؟  ربائیل ؑ - فرماT یہ وە لو

)جفر ىك مناز 	 غفلت(فرض منازوں / وقت ان / رس بھاری :و  اT �رp ت·



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

 لوگوں �و Vٓپ ؐ - د�کھا ان / پی/ دھجیاں لٹک ر:ی :; اور اونٹ اور  انوروں ىك طرحکچھ * 

 اكنٹوں اور جہمنی درخت چر Åگ ر  اور جہمن / پتھر اور ا¶گارے کھا ر  :; ، Vٓپ ؐ - پوچھا یہ

وا�کê لوگ :;۔ فرماT ا� مال ىك ز�وة نہ د´نے 

 Vٓپ ؐ - ا�ک جامعت �و د�کھا جن ىك ز¨ن اور :ونٹ لو  ىك ق=نچیوں 	 اكنٹے  ا ر  :;۔* 

واب ادھرکٹے ادھر درست :وگئے پھر کٹ گئے ، یہxی nال ,را,ر  اری   ۔ پوچھا یہ �ون لوگ :; ؟ ج

:;اp مال یہ فhنے / واعظ اورخطیب :;، دورسوں �و نیکی ىك تلقني �ر- وا� اور خود �و بھول  



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

یث اí لوگوں �و د�کھا ان / سام5ے ا�ک :نڈT م; تو صاف سÎتھرا گوشت   اور دورسی م; خ¼ * 

ے سڑا -سا گندە گوشت   ، یہ اس اC گوشت 	 تو روک د´ئے گئے اور اس بدبو دار اور بد مزە سڑ

 گوشت �و کھا ر  :; Vٓپ ؐ - سوال �یا یہ �س گناە / مر1کب :; ؟ جواب مال یہ وە لوگ :; جو

)ز�اكر(nالل چھوڑ �ر حرام ىك رغبت �رp ت·



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

ر وە Vٓپ ؐ - د�کھا ا�ک چھو
 	 پتھر / سوراخ م; 	 ا�ک بھاری بیل ¶D رہا   ، پھ* 

  جو �وىئ  لوٹنا Åا:تا   لیکن نہ;  ا سکhا تھا  ربائیل ؑ 	 پوچھا یہ �یا  ؟ فرماT یہ وە خشص

  ,ڑا بول بولتا تھا تو اس ¤ر �دم تو :و) تھا لیکن لوٹا نہ; سکhا تھا

ا رہا  ۔ ا�ک خشص �و د�کھا ,ڑا ڈھري مجع کئے :وئے   جE اٹھا نہ; سکhا پھر بھxی وە اور ,ڑھ* 

 حقوق  ربائیل ؑ 	 پوچھا یہ �یا  ؟ فرماT یہ Vٓپ ىك امت اك وە خشص   جس / او¤ر لوگوں /

 اس قدر :; کہ وە :رگز ادا نہ; �رسکhا ):م وە اور حقوق چڑھا رہا   اور امانت; � رہا 



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

؟ فرماT یہ Vٓؐپ - د�کھا راسÎتے م; ا�ک لکڑی   کہ :ر کHڑے �و پھاڑ دیىت   اور :ر Åزي �و زمخی �ردیىت   پوچھا یہ �یا  * 

;: pھ  اáXتے روک �ر بÎال   جو راسIیوں ىك مhٓپ / ان امV

 ۔ Vٓپ ؐ - Vٓپ ؐ اك گزر اí لوگوں ¤ر :وا جن / )ن:ے / �خن ت· جن 	 وە ا� چہروں اور س5Xوں �و نوچ اور چھیل ر  ت·*

ا�درTفت �یا یہ �ون لوگ :;؟ جواب دT گیا وە :; جو لوگوں ىك عزت و Vٓ,رو / درJ رð :;، تہمت و بہتان لگا- و 

لقمے دے  Vٓپ ؐ - کچھ لوگوں �و د�کھا ان / :ونٹ اونٹ ىك طرح / :; ان / م5ہ پھاڑ پھاڑ �ر فرشÎتے انہ; اس گوشت /* 

/ سام5ے Jاجزی �ر  :; ۔ هللار  :; جو ان / دورسے راسÎتے 	 واس ¶لك  ا)   ، وە چ=خ Åال ر  :; اور 

  ربائیل 	 پوچھا یہ �ون لوگ :; ؟ فرماT یہ وە لوگ :; جو یMميوں اك مال �حق کھاT �رp ت·



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

:;ر Vٓؐپ - کچھ عورتوں �و د�کھا ا� س5Xوں / بل لٹکی :وىئ تھ; ، پوچ2نے ¤ر جوا ب مال یہ ز � اك* 

/ پáXوں  کچھ لوگوں �و د�کھا جن / پXٹ ,ڑے ,ڑے ¿ڑوں  ê :; جب وە اٹھنا Åاð گر ¤ڑp :; ، ان* 

;: pیہ وە لوگ :; جو سود کھا Tٓر  ت· ۔ ربائیل ؑ - بتاV واحض نظر 	م; سانپ :; جو ¨:ر   

 - فرماT یہ  ؑکچھ لوگوں �و د�کھا جن / پہلو 	 گوشت اكٹ اكٹ �ر فرشÎتے انہxی �و کھال ر  ت·  ربائیل* 

کچھ لوگوں �و د�کھا جو مردار کھا ر  ت· پوچ2نے ¤ر جوا ب مال یہ غیzت گو ت·* عیب جو :;     



تماثيل کا مشاہده/مختلف عذابوں 

�و دکھاىئ گئ; )کہ وە ملسو هيلع هللا ىلص یہ Jذاب و متاثیل Vٓپ 
ر/ �و rربدار �ر�ں کہ گناە و �فرماىن 1رک �نXت ااDس

اطاعت و rري اك راسÎتہ اخhیار �ر�ں



واپسی کا سفر

امامت بXت املقدس واىس اور انz=ائے �رام ىك جامعت / ساتھ جفر / مناز ىك* 

,راق ¤ر مکہ واىس* 

 *  Tائے ورنہ اپىن مع زاد ام ہاىن �و پورا واقعہ بتا� اور ان اك مشورە کہ لوگوں �و نہ بتا

ú ;اور "ٹالئ ú ;وە مذاق اڑائ

ر�ں úان / ¿ر 	 یہ کô :وئے ¶لكے کہ وە اس واقعہ 	 سب �و مطلع �ملسو هيلع هللا ىلص Vٓپ * 



قريش مکہ پر حجت

 * ٓ V اس - مجمع اکٹھا �یا تو ، Tعلق بتاhٓپ - ا� اس سفر / مV پ ؐ - حطمي ا4 دن §عبہ م; ابو جہل �و

م; کھڑے :و�ر قرlش / مجمع م; ارساء و معراج / واقعے ىك تفصیالت بیان فرمائ;

 *،Tٓپ ؐ �و "ٹالV - شl¨هللا قر 	اور ا Tٓپ ؐ ىك ¶گا:وں / سام5ے ال دV ت املقدسXللك ظا:ر تعاىل - ب

pا  pاور بتا pٓپ ؐ د�ک2تے  اV ، شانیاں وە پوچ2تےD ۔ اب جوTخباری(�رد(



قريش مکہ پر حجت

ب Vٓپ ؐ ب Vٓپ ؐ ب Vٓپ ؐ ب Vٓپ ؐ واىس / سفر م; Vٓپ ؐ - قرlش اك قافلہ د�کھا جو واىس / سفر م; Vٓپ ؐ - قرlش اك قافلہ د�کھا جو واىس / سفر م; Vٓپ ؐ - قرlش اك قافلہ د�کھا جو واىس / سفر م; Vٓپ ؐ - قرlش اك قافلہ د�کھا جو QQQQلہ الدے  ارہاتھا جس م; ا�ک اونلہ الدے  ارہاتھا جس م; ا�ک اونلہ الدے  ارہاتھا جس م; ا�ک اونلہ الدے  ارہاتھا جس م; ا�ک اونٹٹٹٹ ¤ر سف=د و سÎیاە بورا تھا ، ج ¤ر سف=د و سÎیاە بورا تھا ، ج ¤ر سف=د و سÎیاە بورا تھا ، ج ¤ر سف=د و سÎیاە بورا تھا ، ج* * * * 

ا�ر پوچ2نے ا�ر پوچ2نے ا�ر پوچ2نے ا�ر پوچ2نے - Jالمات اك مطالبہ �یا تو Vٓپ ؐ - قافلہ 	  - Jالمات اك مطالبہ �یا تو Vٓپ ؐ - قافلہ 	  - Jالمات اك مطالبہ �یا تو Vٓپ ؐ - قافلہ 	  - Jالمات اك مطالبہ �یا تو Vٓپ ؐ - قافلہ 	  گیاقرlش گیاقرlش گیاقرlش گیاقرlش اس / پاس 	 گزp تووە اس / پاس 	 گزp تووە اس / پاس 	 گزp تووە اس / پاس 	 گزp تووە RRRRک گیا، مڑا اور گر �ر لنگڑا :و ک گیا، مڑا اور گر �ر لنگڑا :و ک گیا، مڑا اور گر �ر لنگڑا :و ک گیا، مڑا اور گر �ر لنگڑا :و 

�و کہا انہوں - اون�و کہا انہوں - اون�و کہا انہوں - اون�و کہا انہوں - اونٹٹٹٹ / nاد / nاد / nاد / nادSSSS 	 مhعلق و:ی بتاT جو Vٓپ ؐ - د�کھا تھا 	 مhعلق و:ی بتاT جو Vٓپ ؐ - د�کھا تھا 	 مhعلق و:ی بتاT جو Vٓپ ؐ - د�کھا تھا 	 مhعلق و:ی بتاT جو Vٓپ ؐ - د�کھا تھا

خhہ خhہ خhہ خhہ ::::ججججری م; :رقل / در¨ر م; ابو سف=ان 	 سوال جواب ۔۔۔۔ واقعہ معراج اك حوالہ اور بXت املقدس / پادری ىك ï ساری م; :رقل / در¨ر م; ابو سف=ان 	 سوال جواب ۔۔۔۔ واقعہ معراج اك حوالہ اور بXت املقدس / پادری ىك ï ساری م; :رقل / در¨ر م; ابو سف=ان 	 سوال جواب ۔۔۔۔ واقعہ معراج اك حوالہ اور بXت املقدس / پادری ىك ï ساری م; :رقل / در¨ر م; ابو سف=ان 	 سوال جواب ۔۔۔۔ واقعہ معراج اك حوالہ اور بXت املقدس / پادری ىك ï سا    ۷۷۷۷* * * * 

)))),راق / ¨ند,راق / ¨ند,راق / ¨ند,راق / ¨ند3333 / اýر و Dشا�ت / اýر و Dشا�ت / اýر و Dشا�ت / اýر و Dشا�ت((((گوا:یگوا:یگوا:یگوا:ی



صديق ۔۔۔۔ ايمان کی مضبوطی

یغمرب صاحب مرشکني - جب یہ واقعہ سÎنا تو وە ابو ,کرصدیؓق / پاس پہن× اور ک5 لگے متہارے پ * 

یہ کô :; کہ وە Vٓج ىك ا�ک :ی رات م; مہینہ بھر مسافت / مقام 	 :و Vٓئے :; ۔

¨ت  Vٓؓپ - جواب دT اگر ىف الواقع Vٓپ ؐ - یہ فرماT :و تو Vٓپ س× :; ۔ :م تو اس 	 بھxی ,ری* 

م; Vٓپ �و سچ  اT :;۔ :م ماT :; کہ Vٓپ �و Vٓن ىك Vٓن م; Vٓسامن 	 rرب�ں پہنچىت :;

یہ و:ی موقع   جب ابو ,کؓر �و صدیق اك لقب مال* 

:امرا قرVٓن و س6ت ¤ر اميان کXسا   ؟* 



قرآن ميں اسراء و معراج کا ذکر اور مقاصد

سورة بىن ارسائیل اور سورة النجم* 

دتاسالم ىك Jالگريیت اك اJالن ۔۔۔۔ انz=اء ىك امامت، مس�د اقىص م; عبا* 

بىن ارسائیل ىك )رخي 	 سÎبق* کفار �و Jذاب اك انM¼اە * 

  :ر اDسان ا� معل اك خود ذمہ دار  * 

قوم / لیڈر ىك گمرا:ی قوم �و تبا:ی ىك طرف �  اىت  * 

اكم=اىب اك احنصار Vٓخرت �و 1رج=ح د´نے 	 وا-سÎتہ  * 



�ر�حقوق ادا /  وا�äن) ۲(      اجhناب¤رسÎىت ۔۔۔۔۔ رشک 	 توح=د ) ۱(

¤ر:زيفضول خرYی 	  )۴(   / حقوقمسافروں  مسک=نوں داروںرشÎتہ ) ۳(  

ز� ىك ممانعت )۶(       ممانعت مفلىس / ڈر 	 قhِل اوالدىك  )۵(  

¶گہداشت ىك یMمي  )۸(                           ىك ممانعت �حققhِل  )۷(

 �پ تول م; دTنت )۱۰(                               پابندیعہد ىك  )۹(  

مذمت 1کربىك  )۱۲(                        ¤ر:زيبد ظىن 	  )۱۱(

بنی اسرائيل کے باره احکامات



ہجرت کی دعا

ْدrِلِْين ُمْدrََل صِ  ]V ِّب ْخرِْجِين ُمخْ ر� ]Vَرَج ْدٍق َو
نكَ  ُ �ä ِصريً ِصْدٍق َواْجَعل ِيلّ ِمن�   ا ُسلَْطاً� ن

اكل ¤روردگار، مa �و جہاں بھxی تو �  ا س�اىئ / ساتھ �  ا اور جہاں 	 بھxی ¶
]17:80[س�اىئ / ساتھ ¶اكل اور اپىن طرف 	 ا�ک اقhدار �و مريا مددگار بنا دے



َ� Jََىل الَْقْوِم اْلَاكِفرِ�نَ  فَانُرصْ

]2:286[اكفروں / مقاiلے م; :امری مدد �ر

دعائے نصرت



اسراء و معراج کا جشن کيسے منائيں؟

ىك طرف 	 بہرت�ن حتفہهللا م; پا¬ منازوں / ق=ام / ذر´عے ۔۔۔ دن * 

nلوے / جبائے دودھ پئ; اور س6ت ¤ر معل �ر�ں * 

  ىك اطاعت �ر�ںهللا� اميان و �ردار ىك مضبوطی �یلئے * 

�و �سÎند  هللاگناە 	 اجhناب اور :ر وە Åزي چھوڑ د�ں جو * 

�hان  ا� Vٓپ �و مسلسل Tد دہاىن / دنیا دارEم * ا� حق=قی نصب العني ج5ت / ل�ئے  دوجہد �ر�ں * 

هللاىل  ىك س6ت / مطابق مشDت م; صرب اور ظامل 	 رمح د ىل اك ,ر)ؤ اور ساتھ تولكملسو هيلع هللا ىلص نىب �رمي * 

ارساء معراج اك حق=قی جشن شہادت حق ىك ذمہ داریوں �وادا �ر�  * 


