
 
Aims 

 The basic aim of Islamic Studies is to enable a Muslim to have basic information 
that how to pray, fast, etc and what are the basic information in order to live an 
honorable life. 

 Islam wants a person should be mentally, physically, and socially sound one in 
order to live a healthy life. Islam wants spiritually a balanced Muslim who can 
maintain balance between religious and social activities. 

 Islam wants in a Muslim to have great love for Islam and be ready for all kind of 
sacrifices for Islam. 

 One of the aims of Islamic education is to develop in a person the spirit of Muslim 
brotherhood and tolerance so that he/she could live harmonious life in society 

Objectives 
Upon the successful completion of this course the students will be able to: 

 Understand and explain the foundations of Islam 
 Apply their knowledge in different situations  
 Explain the Quran o hadith 
 Describe the Toheed 

Develop a sense of understanding the trends and issues of Islam 
Syllabus 
 

                                                 ( ٓان و  (  موضوحات                                                              (ا)  
                                                                                 : 

ا۔ عقائد                                                                  
            (الف) توحید:                                                                  

٢١:٢٢۔ لوکان فیھاالھتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمایصفون۔                                   االنبیاء  ١  
  ١٦٣:٢۔ والھکم الہ واحد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الرحمن الرحیم۔                              البقره   ٢
١٦البقره                              ۔ ان فی خلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لقوم یعقلون۔          ٣ :٢  

( ب) رسالت:                                                                                           
  ١٩:٣۔ ماکان لبشر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کنتم تدرسون۔                                           آل عمران ١ 

      :٠٩ل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ العقاب۔                                             الحشر ۔ وما اتکم الرسو٢
٣:٠۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔دینا۔                                           المائدة ٣  

 (ج) آخرت:                                                                                         
      ٠:٢٢۔ یایھا الناس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کل زوج بھیج۔                                            الحج ١
٩ -٨: ٢البقره                          ۔ واتقوا یوما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ربکم عظیم۔                    ٢  

 احادیث:                                                                                              
۔ عن عمربن الخطاب قال قال رسول هللا حین مممئل عن االیمان ان تثومن با و مالئکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم وتومن  ١
ق علیہ) القدر خیره وشره۔                                                                                                         (متفب  
                     ۔                          ۔ عن العباس بن عبد العطلب قال قال رسول ذاق طعم من رضی با رہا وباال سالم دینا و بحمد رسوال٢  

 (مسلم) 
 ۔ عبادات:                                                                                  

                                                               ۔ سورة المومنون کی پہلی گیاره آیات     ١
)١-٢٣:١قد افلح المومنون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھم فیھا خلدون۔                                                       (المومنون                  
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Code Subject Title Cr. Hrs Semester 
EDE- 100 Islamic Studies 3 2 

Year Discipline 
1 Elementary Education 



 
 احادیث 

السالم علی خمس شھادة ان ال الہ اال هللا و ان محمدا عبده و  ۔ عن ابن عمر رضی هللا عنہ قال : قال رسول هللا بنی ا١
(متفق علیہ)                                   رسولہ واقا الصلوة وایتاء الزکوة والحج وصوم رمضان۔                                

ن محمدا رسول هللا و تقیم الصلوة و توتی الزکوة ۔ وفی حدیث جبریل قال رسول هللا : االسالم ان تشھد ان ال الہ اال هللا و ا٢
 و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیال۔                                                               (متفق علیہ)

 
       عن المنکر                                                           ہی۔ امربالمعروف و ن٣

 (الف)  دعوت دین کی ضرورت و اہمیت:                                                 
   ١١٠:  ٣۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الفسقون۔                                                            آل عمران ١ 

                                                        وت:                     ع(ب) طریق د
  ١٢٠:  ١٦۔ ادع الی سبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بالمفلحون۔                                                                           النحل ١ 

  ١٠۴:  ٣آل عمران                                            ۔ ولتکن منکم امۃ یدعون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المفلحون۔                        ٢
 احادیث 

۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول هللا قال من رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلھانہ فان لم یسطع فبقلبہ و  ١
(رواه مسلم)               ذلک اضعف االیمان                                                             

۔ عن عبدهللا بن عمر قال : قال رسول هللا اال کللم راع و کلکم ممئول عن رعیتہ فاال مام الذی علی الناس راع  وھو مسئول عن رعیتہ  2
اع و کلکلم  والمراة راعیۃ علی بیت زوجھا  و لده وھی مسئولۃ عمھم و عبد الر جل واع علی مال سیده وھو مسئول عنہ اال فکلکم ر

 علیہ) مسئول عن رعیتہ۔                                                                        (متفق
۔ اتحاد امت 4  
103:3۔  واعتصموا بحبل هللا جمیعا ۔۔۔۔۔ لعلکم تھتدون۔      آل عمران ١  
10:  49الحجرات ۔  انما المومنون اخوة ۔۔۔۔۔ ترحمون۔                  ٢  
64:3۔ قل یا اھل الکتاب ۔۔۔۔۔۔۔ مسلمون۔۔                   آل عمران ٣  

108: 6۔ وال تسبو الذین ۔۔۔۔۔۔ یعملون۔                        االنعام    
 

۔ عن انس قال قال رسول هللا والذی نفسی بیده ال یومن عبد حتی یحب ال خیہ ما یحب لنفسہ(متفق علیہ)١  
عن النعمان بن بشیر قال قال رسول هللا تری المومنین فی تراحمھم و توادھم وتعاطفھم کمثل الجسد اذا اشتکی عضو ۔ ٢

 تداعٰی لہ سائر الجسد بالسھر والحمی۔  (متفق علیہ)
 
 
 

5 کسب حالل -  
   81:20۔ کلوا من طیبت ۔۔۔۔۔ فقد ھوی۔       ٰطٰہ ١
   32:7۔ قل من حرم ۔۔۔۔۔۔۔۔ یعلمون۔         االعراف ٢
188:2۔ وال تا کلوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تعلمون۔         البقره  ٣  

 احادیث 
کثیرمن الناس فمن اتقی الشبھات  ۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول هللا الحالل بین والحرام بین و بینھما مشتبھات ال یعلمھن١

استبرالدینہ و عرضہ و من وقع فی الشبھات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یرتع فیہ اال وان لکل ملک حمی اال 
متفق علیہ)  و ان حمی هللا محارمہ اال و ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ اال وھی القلب۔ (  

 
ا من ۔ عن ابوھریره قال قال رسول هللا ان هللا طیب ال یقبل اال طیبا و ان هللا امر المو منین بما امر بہ المرسلین فقال یایھا الرسل کلو٢

الی السماء یا   الطیبت واعملوا صالحا وقال تعاٰلی یایھاالذین امنوا کلوا من طیبت ما رز قنکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یدیہ
 رب یا رب و مطعمہ حرام و مشربہ حرام غذی بالحرام فانی یستجاب لذلک ۔ (رواه مسلم) 

 ۔ حقوق العباد6
 الف۔  بنیادی انسانی حقوق  

 جان کا تحفظ 
 32:5  المائده            لمسرفون۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ـمن اجل ذللٗ         

 ب۔  ملکیت کا تحفظ  



 29:4رحیما۔                     النساء یا یھا الذین ۔۔۔۔۔ بکم 
 ج۔ عزت کا تحفظ 

 12:49یایھا الذین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تواب رحیم۔               الحجرات  
      256:2ال اکراه فی الدین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ علیم۔                البقره   

 د۔ حق مساوات  
 13:49یایھا الناس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خبیر۔                    الحجرات  

 ح۔ معاشی  تحفظ  
 25:70والذین فی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المحروم                  المعارج 

 خ۔ اھلیت کی بنیاد پر مواقع کے حصول کا حق  
 58:4ان هللا یامرکم ان۔۔۔۔۔۔۔۔ بصیرا                  النساء 

 ل۔  حصول انصاف کا حق

94:4نساء یایھا الذین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔خبیرا                      ال  
 
 

۔ حقوق نسواں  7  
97:16۔ من عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عملون                 النحل ١  
  35:33۔ ان المسلمین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عظیما           االحزاب ٢
7:4۔ للرجال نصیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مفروضا        النساء ٣  
۔ غیر مسلموں سے تعلقات 8  
  9ـ8الممتحنۃ :       ۔ ال ینھکم هللا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الظلمون        ١
   61:8۔ وان جنحو اللسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ العلیم         االنفال : ٢

 احادیث 
   الوداع حجۃ خطبہ ـ9

۔  ترجمہ اور اھم نکات  ١         
 نوٹ:  

ـ مذکوره باال تمام عنوانات کی قرآنی آیات کی تفسیر میں ہر عنوان کے تحت احادیث دے دی گئی ہیں    
حسنہ (سیرت طیبہ)  ۔ اسوه ٢        

 سیرت طیبہ کے موجود حصے کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے۔  
۔ والدت باسعادت ١  
۔ قبل از نبوت مکی زندگی ٢  
۔ بعثت نبوی  ٣  

۔ دعوت و تبلیغ اور اس کی مشکالت    
۔ ھجرت مدینہ  ۵  
۔ مُواخات اور میثاق مدینہ ٦  

۔ غزوات نبوی   
۔ حجۃ الوداع ٨  
۔ وصال٩  
اسالمی تہذیب  ۔     3     
۔ برصغیر پر اسالمی تہذیب کے اثرات  ١  

۔ تہذیب کی تعریف ١                
۔ اسالم سے پہلے برصغیر کی تہذیبی حالت ٢                
۔ اسالمی تہذیب کے عوامل و عناصر  ٣                
یاسی اثرات  ۔ برصغیر پر اسالمی تہذیب کے معاشرتی/سماجی، اخالقی اور س                

۔ اسالمی تہذیب کے عالمی اثرات ٢  

۔ اسالم کی علمی تحریک  ١  
۔ فکری اثرات  ٢                
۔ معاشرتی/ سماجی اثرات٣                

۔ عصری تہذیبی تصادم   
Text Books 



 
۔ سید ابواالعلی مودودی، سنت کی آئینی حیثیت  ، مطبوعہ اسالمک پبلیکیشنز     1  
‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘،       رسالہ دینیات  ،    ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’  ۔ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ 2  
۔ سید سلیمان ندوی ، سیرةالنبی جلد چہارم و ششم ، مطبوعہ دینی کتب خانہ الہور3  

۔ عبد الحمید صدیقی، انسانیت کی تعمیر نو، مطبوعہ اسالمک پبلیکیشنز    4  

مسائل، مطبوعہ اسالمک پبلیکیشنز     ۔ خلیل حامدی، عالم اسالم کے افکار و5  

۔ خالد علوی، انسان کامل، مطبوعہ یونیورسٹی بک ڈپو6  

۔ خالد علوی، حفاظت حدیث، مطبوعہ المکتبہ العلمیہ۔ الہور 7  
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