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سورة الملك کا تعارف اور فضیلت
• میک سورة
• ترتیب نزول ےک اعتبار ےس  67نمب پر ہ.
• ہللا تعایل یک ثناء ےک اسلوب ےس سورت کا آغاز ہوتا ہ.
سورة الملك ےک کئ نام ہی.
▪ الملک (ہللا تبارک و تعایل یک بادشاہت کا حال بیان کیا گیا ہ)
▪ تبارک(سورةکا آغاز اس لفظ ےس ہواہ)
▪ بیدہ الملک(نئ صیل ہللا علیہ وسلم ن یہ نام بیھ دیا ہ )
▪ المانعة(روکن وایل)
▪ المنجية(نجات دین وایل)
▪ الواقية (بچان وایل)
▪ المجادلة (اپن پڑھن واےل ےک لن جھگڑا کرن وایل)

فضیلت
• سورة الملك عذاب قب ےس روکن وایل ہ.
• قرآن مجید می تیس آیات پر مشتمل ایک سورة ہ جو اپن پڑھن واےل یک سفارش کرییک حئ کہ اےس بخش دیا جان اور
وہ سورة الملك ہ.
نئ کریم ﷺ رات کو سون ےس پہےل اس سورة کو ضور پڑھن تھے.
سورة کا موضوع
آخرت اور ہللا تعایل یک عظمت و قدرت کا پیغام ہ.
رمضان کا ٹارگٹ
روزانہ ایک آیت کو حفظ کرنا اور لفظ ترجمہ یاد کرنا.
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هوعیل کل َشء ق ِدی ُر
• ت ر َبک ال ِذی ِب َی ِد ِہ ال ُملک ۫ َو
تبارك ےک مختلف معن
ب ر ک اس ےک دو مصدر ہی
• برکة (فراوان ,ر
کبت اور اضافت کا مفہوم پایا جاتا ہ)
• بروک (ثبات ولزوم کا مفہوم ہ)

▪ کمال درج یک فراوان
▪ بھالن کا نازل ہونا اور اس یک خب کا ہمیشہ قائم رہنا
▪ بلندی
▪ عظمت و بزریک می بڑھنا
▪ تقدس و پاکبیک
ابن القیم رحمہ ہللا کا فرمان ہ:
جہاں تک تبارك کا تعلق ہ تو یہ لفظ ضف ہللا تعایل ےک ساتھ خاص ہ.
• ت -یک زیادن یک وجہ ےس اس می شدت آگئ ہ یعئ بہت زیادہ خب پہنچان وال.
• ہللا تعایل یک طرف منسوب ہر چب بابرکت ہون ہ جیےس بیت ہللا ,رسول ہللا ,دین ہللا ,وغبہ
• جس چب می ہللا تعایل برکت رکھی وہ بیھ بابرکت ہوجاتا ہ جیےس مکہ ,مسجد اقیص.
• صحابہ کرام نئ کریم صیل ہللا علیہ وسلم ےک وضو ےک پان ےس برکت حاصل کرن تھے لیکن ان ےک عالوہ کیس اور ےس
ایسا کرنا صحابہ ےک فعل ےس ثابت نہی ہ.
• حضت ابوبکر صدیق رض ہللا عنہ ےک گھران کو ہللا سبحان تعایل ن لوگوں ےک لن باعث برکت بنایا.
• برکت تمہارے بڑوں ےک ساتھ ہ(.مفہوم حدیث)
• جتنا تقوی ,اخالق ,اخالق اور لوگوں کو فائدہ پہنچان یک صالحیت ہویک اش اعتبار ےس برکت ہون ہ.
• مخلوق می برکت ےس مراد ان ےس خب پہنچنا ہ۔
• جگہ می برکت ےس مراد اس جگہ ےس لوگوں کو خب پہنچنا ہ.
• گناہوں یک زیادن اور ہللا ےک ذکر ےس غفلت نحوست کا باعث ہ.

الملك یک وضاحت
• حکومت کرنا ,اقتدار و اختیار ہونا
• وہ ذات جس ےک ہاتھ می آسمان وزمی پوری کائنات یک بادشاہت ہ.
• تقدیر,کون اور َشیع احکامات سب ہللا بزرگ و برتر ےک تابع ہ.
• نبوت یک بادشاہت بیھ اش ذات ےک ہاتھ می ہ جےس چاہ عطا فرمان.
• ہللا سب مالکوں کا مالک ہ.
• جب اپئ ملکیت کا زعم نہی رہتا تو انسان ہر چب احتیاط ےس استعمال کرتا ہ.
• ہللا یک ملکیت پر یقی انسان کو مطمی رکھتاہ کہ مجھ ےس کون نعمت چھی نہی سکتا اور نہ یہ اےس اپنا کمال
سمجھتا ہ.
• جب ہللا تعایل کو غالب سمجھی ےک تو دعاؤں می بیھ اخالص پیدا ہوگا.
• ہللا یک ذات پر یقی انسان کو مایوش ےک اندھبوں ےس نکالتا ہ.

• ہللا یک قدرت یک سب ےس بڑی دلیل
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احسن عمل کیا ہ
• تم می ےس کون سب ےس زیادہ عقل می ماہر ہ.
• تم می ےس کون دنیا ےس سب ےس زیادہ ن رغبت ہو ن وال ہ .
• تم می ےس کون ہللا یک اطاعت یک طرف سب ےس زیادہ جلدی کرن وال اور حرام ےس بچن وال ہ.
• کون سب ےس زیادہ موت کو یاد رکھن وال اور اس یک تیاری کرن وال ہ.
• تم می ےس کون سب ےس زیادہ اپئ ذات ےک عیببوں کوجانن وال ہ.
• کون اپن قضاء و قدر پر سب ےس زیادہ راض ہون وال ہ اوراس یک آزمائش پر صبکرن وال ہ.

احسن عمل یک رشائط
▪ اخالص
▪ طریقہ درست ہو َ ,شیعت ےک مطابق ہو.

احسان کیاہ
ہللا یک عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہ ہو ورنہ یہ یقی رکھو کہ وہ تمہی دیکھ رہا ہ(بخاری)
ۡ
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َو هو ال َع ِزی ُز الغفو ُر
العزیز وہ جو سب پر غالب ہو اور اےس کون مغلوب نہ کرسےک
الغفور گناہوں اور عیببوں پر پردہ ڈالن وال
کرن کا کام آج یک لیکچر کو کیس ےک ساتھ شئب کرنا ہ.
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