








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page.
Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) 
to contents.






























































	اِجمالی فہرست

	المدینۃ العلمیۃ

	باطنی گناہوں کی تباہ کارِیاں (پیش لفظ)

	47باطنی مُہْلِکَات کی تعریفات

	باطِنِی مُہْلِکَات

	سنتالیس 47باطنی مُہْلِکَات کے نام

	باطنی مُہْلِکَات سے بچاؤ کے جُمْلَہ علاج

	(1)… ریا کاری

	’’ رِیاکاری ‘‘کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، ریاء شرک اصغر ہے۔

	ریاکارحافظ،عالم،شہیداورصدقہ کرنے والے کا انجام

	رِیاکاری کا حکم

	حکایت، اے مالک! تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔

	ریاکاری کے دس علاج


	(2)…عُجُبْ یعنی خود پسندی

	عجب یعنی خود پسندی کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، خود پسندی کا نقصان

	عجب یعنی خود پسندی کا حکم

	خود پسندی کی اہم وضاحت

	حکایت، خود پسندی میں مبتلا مریدکی اصلاح

	خود پسندی کا ایک مجرب علاج

	خود پسندی کے آٹھ اسباب وعلاج


	(3)…حسد

	حسد کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، حسد نیکیوں کو کھاجاتا ہے۔

	حسد کا حکم

	حکایت، حاسد کا عبرتناک انجام

	حسد کے چودہ علاج


	(4)…بغض و کینہ 

	بغض وکینہ کی تعریف

	آیت مبارکہ

	 حدیث مبارکہ، بغض رکھنے والوں سے بچو۔

	بغض وکینہ کا حکم

	حکایت، قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔

	بغض وکینہ کے چھ علاج


	(5)…حُبِّ مَدَح

	حُبِّ مَدَح کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ،حُبِّ مَدَح بربادیٔ اعمال کا سبب

	حُبِّ مَدَح کا حکم

	حکایت، حُبِّ مَدَح سے بچاؤ کا انوکھا انداز

	حُبِّ مَدَح کے اسباب وعلاج


	(6)… حُبِّ جَاہ

	حُبِّ جاہ کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

	حُبِّ جاہ کا حکم

	حکایت، عجیب انداز میں نفس کی گرفت

	حُبِّ جاہ کی لذّت عبادت کی مَشَقَّت آسان کر دیتی ہے۔

	حُبِّ جاہ کے متعلق اہم ترین مَدَنی پھول


	(7)… محبتِ دنیا

	محبت دنیا کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، دنیاسےمحبت کرنے والوں کی مذمت

	محبت دنیا کے بارےمیںتنبیہ

	حکایت، دنیا سے محبت کا انجام

	دُنیا کا معنٰی

	دُنیا کیا ہے؟

	کون سی دُنیا اچھی،کون سی قابلِ مَذَمَّت؟

	دنیا کا کون سا کام اللہ تَعَالٰی کے لئے ہے اور کون سا نہیں؟

	دنیا دارکی تعریف

	دُنیاوی اشیاء کی لذَّتوں کی حیرت انگیز حقیقت

	ابلیس کی بیٹی

	نیلی آنکھوں والی بدصورت بڑھیا

	دنیا میٹھی سرسبز ہے۔

	دنیا کے تین بہترین کام

	چارچیزوں کے علاوہ دنیا ملعون ہے۔

	دُنیا مچھر کے پر سے بھی بڑھ کرذلیل ہے۔

	محبت دنیاکا علاج


	(8)…طلب شُہْرَت

	طلب شہرت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، طالب شہرت کے لیے رُسوائی

	طلب شہرت کا حکم

	شہرت وناموری کب قابل مذمت نہیں؟

	حکایت، شہرت کے لیے اَعمال کرنے کی آفتیں

	طلب شہرت کے چھ اَسباب و علاج 


	(9)…تعظیم اُمَرَاء 

	تعظیم اُمَرَاء کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ،جہنم کی خطرناک وادی سے پناہ

	تعظیم اُمراء کے بارےمیں تنبیہ

	حکایت، دنیا دار کی دعوت کیسے قبول کروں؟

	تعظیم اُمراء کے چار اسباب اور ان کا علاج


	(10)… تَحْقِیْرِمَسَاکین  

	تحقیر مساکین کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، مسلمان بھائی کو حقارت سے نہ دیکھو۔

	تحقیر مساکین کے بارے میں تنبیہ

	 حکایت، غریبوں سے محبت کا انعام

	تحقیر مساکین کے چار اسباب و علاج


	(11)…اِتِّبَاعِ شَہَوَات

	اتباعِ شہوات کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں

	اتباعِ شہوات کے بارے میں تنبیہ

	حکایت،جائزخواہش پوری کرنے پر انوکھی سزا

	اِتباعِ شہوات کے سات اسباب وعلاج


	(12)…مُدَاہَنَت

	مُدَاہَنَت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، مُدَاہَنَت کرنے والے کی مثال

	مُدَاہَنَت کا حکم

	حکایت، ایک عالم باپ کا عبرت ناک انجام

	مُدَاہَنَت کے تین اسباب وعلاج


	(13)…کُفرانِ نِعَم

	کفرانِ نعم کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔

	 کفرانِ نعم کے بارےمیں تنبیہ

	حکایت، تنگدستی میں بھی شکر

	کفرانِ نعم کے تین اسبا ب و علاج


	(14)…حرص

	حرص کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، ابن آدم کی حرص

	حرص کا حکم

	ہر حرص بری نہیں ہوتی۔

	(۱) کونسی حرص محمود ہے؟

	(۲)کن چیزوں کی حرص مذموم ہے؟

	(۳)کونسی حرص محض مباح ہے؟

	حرص مباح کب حرص محمود بنے گی اور کب مذموم؟

	مُباح حرص کے محمودیا مذموم بننے کی ایک مثال 

	حکایت، سونے کا انڈہ دینے والی ناگن

	نیکیوں کی حرص بڑھائیے۔

	گناہوں کی حرص مذموم ہے۔

	گناہوں کی حرص سے بچنے کےتین علاج


	(15)…بُخْل

	بخل کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، بخل ہلاکت کا سبب ہے۔

	بخل کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، بخیل یعنی کنجوس عورت کاانجام

	بخل کےپانچ اسبا ب اور ان کا علاج 


	(16)…طُوْلِ اَمَل

	طول اَمل کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ،لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب

	طول امل کا حکم

	حکایت، بادشاہ کی توبہ

	 طول امل کے اسباب وعلاج


	(17)…سوءِ ظن (بدگمانی)

	سوء ظن یعنی بدگمانی کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، مومن کی بدگمانی اللہ سے بدگمانی

	بدگمانی کا حکم

	بدگُمانی کے حرام ہونے کی دو صُورتیں

	بدگمانی کیوں حرام ہے؟

	حکایت، بدگمانی کرنے والے سوداگر کی توبہ

	بدگمانی کے سات علاج


	(18)…عِنَادِ ِ حق 

	عنادِ حق کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ،دو آنکھوں والی جہنمی گردن

	عناد حق کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، سب سے پہلے شیطان نے عناد حق کیا۔

	عناد حق کے پانچ اسبا ب و علاج


	(19)…اِصرارِ باطل

	اِصرارِ باطل کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ،گناہوں پر ڈٹے رہنے والے کی ہلاکت

	اِصرارِ باطل کے بارے میں تنبیہ 
	حکایت، بدبختی کی انوکھی مثال 

	اِصرارِ باطل کے سات اسباب وعلاج


	(20)…مکروفریب

	مکروفریب کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، مکروفریب کرنے والاملعون ہے۔

	مکروفریب کا حکم

	حکایت، بابا دل دل دیکھتا ہے۔

	مکریعنی فریب کے چاراسباب وعلاج


	بدعہدی کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، بدعہدی کرنے والاملعون ہے۔

	غدریعنی بدعہدی کاحکم

	حکایت، بدعہدی قتل و غارت کا سبب کیسے بنی؟

	غدر (بدعہدی) کے چار اسباب وعلاج


	(22)…خیانت

	خیانت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، خیانت منافقت کی علامت ہے۔

	خیانت کا حکم

	حکایت، خیانت کرنے والے کا عبرت ناک انجام

	خیانت کے چھ اسباب و علاج


	(23)…غفلت

	غفلت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، مجھے تم پر غفلت کا خوف ہے۔

	غفلت کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، غافل عابد کی غفلت سے توبہ کا انعام


	(24)…قَسْوَت

	قسوت یعنی دل کی سختی کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، دل کی سختی عمل کو ضائع کرنے کا سبب

	قسوت یعنی دل کی سختی کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، سخت دل ڈاکو کا عبرت ناک انجام

	قساوت قلبی کے تین اسباب و علاج


	(25)…طمع(لالچ)

	طمع (لالچ) کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، طمع یعنی لالچ سے بچتے رہو

	طمع (لالچ) کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، مال ودولت کی طمع کا عبرت ناک انجام


	تَمَلُّقْ (چاپلوسی) کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، چاپلوسی کے سبب غیرت اور دین جاتا رہا۔

	تملق (چاپلوسی) کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، میں مالداروںکی چاپلوسی کیوں کروں؟

	تملق (چاپلوسی )کے اسباب و علاج 


	(27)…اِعْتِمَادِ خَلْق

	اعتماد خلق کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، جس پر توکل اسی کی کفایت

	اعتماد خلق کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، مخلوق پر اعتماد نہ کرنے کا صلہ

	اعتمادِ خلق کاسبب و علاج


	(28)…نِسْیَانِ خَالِق

	نسیان خالق کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، خالق کو بھول جانا اس کی ناشکری ہے۔

	حقوق اللہ میں غفلت کرنے والے کی مثال

	سب سے بڑا سخی اور بخیل

	نسیان خالق کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، اعتماد خالق اور نسیان خلق کی تاریخی مثال

	 نسیان خالق کے سات اسباب و علاج


	(29)…نِسْیَانِ مَوت 

	نسیان موت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، سب سے عقل مند مومن

	نسیان موت کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، اے ویران محل!تیرے مکین کہاں ہیں؟

	نسیان موت کے نو علاج


	(30)…جرأت علی اللہ 

	جرأت علی اللہ کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، سرکش انسان کی ذلت وخواری 

	جرأت علی اللہ کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، سرکشی کا علاج،ولی اللہ کے ہاتھ

	جرأت علی اللہ کے اسبا ب و علاج


	(31)…نِفَاق(مُنَافَقَت)

	نفاق (منافقت) کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، منافق کی چار علامتیں 

	نفاق (منافقت)کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، نفاق سے بچنے کا مدنی انداز

	نفاق کے اسباب اور ان کا علاج

	نفاق اعتقادی کے دو اسباب اور ان کا علاج

	نفاق عملی کے تین اسباب اور ان کا علاج


	اتباع شیطان کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، شیطان کی اتباع نہ کرنے کا انعام

	اتباع شیطان کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، شیطان کی اتباع کرنے کا عبرت ناک انجام

	اتباع شیطان کے چار اسباب وعلاج


	بندگی نفس کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، سمجھدار کون۔۔۔؟

	بندگی نفس کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، بندگی نفس کاعبرتناک انجام

	بندگی نفس کے سات اسباب و علاج


	(34)…رغبت بطالت

	رغبت بطالت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، بدترین شخص

	رغبت بطالت کے بارے میں تنبیہ 
	حکایت، بے حیائی کی طرف میلان کا انجام

	رغبت بطالت کے چھ اسبا ب وعلاج 


	(35)…کراہت عمل

	کراہت عمل کی تعریف

	آیت مبارکہ

	کراہت عمل کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، مرنے سے قبل نوجوان کی داڑھی کاٹ ڈالی

	کراہت عمل کے اسبا ب و علاج


	(36)…قِلَّتِ  خَشِیَّت

	قلت خشیت کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، خوفِ خدا رزق اور عمرمیں اضافے کا سبب

	قلت خشیت کے بارے میں تنبیہ

	کاش ! خوفِ خدا نصیب ہو جائے۔

	خوف خدا سے کیا مراد ہے؟

	سات صحابہ کے رِقّت انگیز کلمات

	حکایت، خوف خدا کے سبب بے ہوش ہوگئے۔

	قلت خشیت کے چھ علاج


	(37)…جزع(واویلا کرنا)

	جزع کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، جزع کرنے کا وبال

	جزع کے بارےمیں تنبیہ

	حکایت، جزع سے بچنے کا انعام

	بے صبری کے 7 علاج


	عدم خشوع کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ

	عدم خشوع کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، عدم خشوع شیطان کا مہلک ہتھیار 

	عدم خشوع کے چار اسباب و علاج


	(39)…غَضَب لِلنَّفْس 

	غضب للنفس کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، غصہ نہ کیا کرو۔

	غضب للنفس کا حکم

	کیا غصہ مطلق حرام ہے؟

	حکایت، نفس کی خاطر غصہ کرنے کا انجام

	امیر اہلسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علاج


	تَسَاھُلْ فِی اللہ کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، اللہ کی طرف  سے ڈھیل 

	تَسَاھُلْ فِی اللہ کے بارے میں تنبیہ

	حکایت، بنی اسرائیل کا ایک گنہگار

	تَسَاھُلْ فِی اللہ کے چار اسباب و علاج


	(41)…تکبر

	تکبر کی تعریف

	آیت مبارکہ

	حدیث مبارکہ، متکبرین کے لیے بروزقیامت رسوائی

	تکبر کی تین قسمیں اور ان کا حکم

	حکایت، تکبر کے سبب تمام اعمال ضائع ہوگئے۔

	تکبر کے آٹھ اسباب وعلاج
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