ۡ
َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ َ
ۡ
َ ّٰ َ
ن
ـیـ ِدُ ُالـم ۡـرُ َُسـلِـی َُ
الـحـمـدُ ُل ِلہُُِر ِبُُالـعـلـ ِمین ُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُُالـسـلامُُعـلی ُُس ِ
ّٰ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
ـمن ُ ُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
َ ۡ ّٰ
الـرحِ ۡـی ِمِؕ
اماُُبـعـد ُُفاعوذ ُ ُ ِباُلل ِہ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُ ِبـس ِم ُ ُالـلـ ِہ ُ ُالـرح ُ ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هيَء آهي:

ِْكام
اَللّٰ ُه َّم ا ْف َتحْ َع َليْ َنا حِكْ َم َتكَ َوانْ ُ ْ
ش َع َليْ َنا َر ْح َم َتكَ يَـا ذَاا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ

ترجمو :اي الل

ل
َعز ََو َج َ َّ

اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي

پنهنجي رحمت نازل فرماء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا ۔
(مستطرف ج  1ص 40دار الفڪربيروت)

( نوٽ :اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:

ڇاپيندڙ:

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

فيضان ُ
عيدالفِطر
ِ

رمضان المبارڪ 1441هه ،مئی 2020ع

مڪتبة المدينه ،عالمي مدني مرڪز فيضانه مدينهُ ،
باب المدينه ڪراچي

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
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موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي

العاليه
دَا َمت بَرکاتُهُ ُم َ

ترجمو پيشڪش
ِ
تراجم (دعوت اسالمي) هن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾
جملس ِ
ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي آهي .جيڪڏهن ترمجي يا
ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته ِ
جملس تراجم کي
آ گاھ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو۔

رابطي جي الء:

مڪتب مجلس تراجم (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
ُ
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فيضان عي ُدالفِطر
ِ
درود شريف جي فضيلت

هڪ ڀيري ڪنهن فقيرر ڪرافرن کران ڪجهرر گهريرو۔ انهرن مر ا
م
جي طور تري اميرر المريمنين ح ررت مروئن ڪا نرات علري المرت ري
َّ ـَكـَّ
اّٰلل َو ۡجهَ ـ ُه ال ۡ َي ـ مَّ ۡم وٽ مرروڪلي ڇررڏيو۔ جيڪرري سررامهون ت ررريف
شرري خ
ر خ ر ا َ َ ّٰ ُ
فرما هئا۔ ان (يعني فقير) حاضر ٿي ڪري (ڪجهرر گهررال ئن) هر گگهرو
كََّ
اّٰلل َو ۡجهَ ُه ال ۡ َي مَّ ۡم ڏهرر ڀيررا درود شرريف پڙهري ان جري هر ن جري
ڪيو۔ پاال َ َ ّٰ ُ
تخرريت ترري دي ڪررري ڇررڏيو ۽ فرمايررا ون مررد بنر ڪررري ڇررڏيو ۽ جررن
ماڻهن موڪليو آهي انهرن جري سرامهون وکري کوليرو۔ (ڪرافرکخلي رهيرا
هئررا تررر خررالي ڻررون هررٿي سرران ڇررا ٿين ر و آهرري!) پررر جررڏهن فقيررر انهررن جرري
سامهون وکري مرد کرولي ترر اهرا سرون جري دينرارن سران ڀريره هئري!
هيت ڪرامت ڏسي ڪيترا ي ڪافر مسلمان ٿي ويا۔ (راحت القلوب ص )72
َ ُّ ۡ َ َ
َ ى هُ َى َُ
لَع ۡ َ
اّٰلل لَع ُم ىمد
صَّل
اۡلبِيۡب
صلوا
مٺااا مٺااا اسااالمي ااائرو! الل جرري موبرروب دانرران ُيرروب عمنرز ع عر خن
م
العيرروب َص ـ َى ا ُلَلَه وـ مه َوا ٖ ملــه َو َ ـلَم جررن رم رران شررريف جرري مبررارن مهينرري جرري
متعلر ارشراد فرمرايو آهري ترر هررن مهينرري جرو پهريرون ڏهراڪو رحمررت
ٻيو مغفرت ۽ ٽيون ڏهاڪو جهنم کان آزادي جو آهي۔
(صويح ابن خزيمہ ج 3ص  191ح يث )1887

معلرروي ٿيررو تررر رم رران شررريف رحمررت و مغفرررت ۽ جهررنم کرران
آزاديت جررو مهينررو آهرري تررنهن ڪررري هررن برررڪتن واري مهينرري کرران
پون يڪ ي اسان کي عي خ سعي جي خوشي ملها ي جو موقعو فرراهم
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ڪيررو ويررو آهرري ۽ عيرر الفطر جرري ڏيررنهن خوشرريت جررو ا هررار ڪرررال
مسرتو آهرري تررنهن ڪررري اسرران کرري الل عَز ََو َج ـ َ َّل جرري ف رره ۽ رحمررت
تي ضرور خوشيت جو ا هرار ڪررال گهرجري جرو الل عَز ََو َجـ َ َّل جري ف ره
۽ رحمت تي خوشي ڪرال جي ترُي تر اسران کري پراال الل عَز ََو َجـ َ َّل جرو
سچو ڪالي بر ڏ ي رهيرو آهري۔ جيرئن ترر يرارهين سريااري سرور ن
ع
يونس جي آيت  58ارشاد ٿئي ٿو:
ّٰ
ۡ َ ۡ
َ ّٰ َ
قل ُِبفض ِلُالل ِہ َُُو ِب َر ۡح َم ِت ٖہُف ِبذلِکُ
َۡ ۡ
فل َیف َرح ۡواُُِؕ

ترجمو ڪنزائيمان :تون فرمان الل جي
ي ف ه ۽ سرن

رحمرت تري جيرا ي

تر خوشي ڪن۔

دل زنــدهه رهـنــدي
روب
نبيي جرري سررلطان رحمر خ
رت عالميرران سر خ
رردار دوجهرران موبر خ
ران برڪررت ن ران آهرري جررنهن عير ين جرري
رحمرنَّ َصـ َى ا ُلَلَه وـ مه َواٖل مـه َو َ ـلَم جررو فرمر خ
رات (يعنررري عيرر الفطر جررري رات ۽ عي ائضررروي جررري رات) ثرررواب حاصررره
ڪرررال ئن قيرراي ڪيررو ان ڏيررنهن ان جرري دل نررر مرنر ي جررنهن ڏيررنهن
(ماڻهن جون) دليون مري وين يون۔ (سن ن ابن ماجہ ج 2ص  365ح يث )1782
م
ع ع
ِض ا ُ عَـ وـن َُّه کران مرروي
هڪ ٻي جان تي ح رتخ سي نا معاذ بن جبره َر َ
آهرري فرمررا ن ٿررا جيڪررو پررنجن راتررين ش ر خ بي ر اري (يعنرري جررا ي
عبرررادت)ڪرررري ان جررري ئن جنررت واجرر ٿررري وينرر ي آهررري ذي الوجرررہ
شريف جي اٺين نا ين ۽ ڏهين رات (اهڙي طرح ٽي راتيون تر هري ٿيرون)
۽ چرروٿين عير الفطر جرري رات پنجررين شررعبان المعظررم جرري پنر رهين
رات۔ (يعني ش خ براتت) (الترُي والترهي ج 2ص  98ح يث )2
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معافيَء جو عام اعالن

م
ِض ا ُ عَنو ُه َمَّـا جرري روايررت ڪيرره
ح رررت سرري ع نا عبر الل ابر خرن عبررا
َر َ
يث پان هي م مون بر آهي تر ع د جري ڏيرنهن معمروي
گگهي ح خ
فرشرتا الل عَز ََو َجـ َ َّل جري عطرا ن ۽ بش رن جرو اعرالن ڪنر ا آهرن ۽ الل
عَز ََو َج ـ َ َّل پرراال بررر تمرراي گهٿررو ڪررري فرما ين ر و آهرري ۽ پنهنجرري عنايررت ۽
نماز عي جري ئن جمرٿ ٿريي وارن مسرلمانن جري مغفي
رحمت سان
خ
فرمررا ي ڇڏينر و آهرري۔ ويتررر الل عَز ََو َج ـ َ َّل جرري طرررف کرران هرري بررر فرمررايو
وين ر و آهرري تررر جررنهن کرري جيڪررا ڪجهررر دنيررا ۽ آخرررت جرري ڀال رري
گهرڻرري آهرري اهررو سرروال ڪررري ان ترري ضرررور ڪررري ڪيررو وين ر و۔
ڪاش! اهڙن گهرال جي موقعن تي اسان کي گهررال اچري ڇرو ترر عراي
طررور ترري مرراڻهو هررنن مرروقعن ترري عر ررو دنيررا جرري ڀال رري روزي ت
برڪت ۽ نر ڄاال ڇا ڇا دنيرا جري عمعرامالت تري سروال ڪنر ا آهرن۔ دنيرا
جي ڀال يت سان گڏوگڏ آخرت جي ڀال ي وڌيڪ گهررال کاري۔ ديرن تري
ررڪار م ينررہ
اسررتقامت ۽ خرراتمو بررالشير اهررو بررر م ر يني اهررو بررر سر
خ
صـ َى ا لَلَهـ مه ََّواٖل مـه َو َ ـلَم
راحرت قلر
خ
و سرينر فريگ گنجينرر صراح خ معطرر پسرينرَّ َ
ُ و
جي ق من اهو بر شهادت جي صورت ۽ مر فن جنرت البقيرٿ ۽
سررڪار م ينرہ
بنا حساب و ڪتاب جري مغفررت ۽ جنرت الفرردو
خ
َص َى ا ُ لَلَه و مه َواٖلمه َو َ لَم جو پاڙو بر گهري وٺي گهرجي۔

مٺااا مٺااا اسااالمي ااائرو! ُررور تررر فرمررايو! ع ييدفطف جررو ڏيررنهن
ڪيتريق ر اهم ترين ڏينهن آهي۔ هن ڏيرنهن الل عَز ََو َجـ َ َّل جري رحمرت
دربار عخ اون ي عَز ََو َجـ َ َّل مان ڪو سرا ه
نهايت ي جوش تي هون ي آهي۔
خ
مايو نر موٽايو وين و آهي۔ هڪ طرف الل عَز ََو َج َ َّل جرا نيرڪ ٻانهرا الل
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عَز ََو َجـ َ َّل جي بي مار رحمتن ۽ بش ن تي خوشيون ملها ي رهيا هونر ا
آهن تر ٻئي طرف مومنن تري الل عَز ََو َجـ َ َّل جرون ايرڏيون ڪرري نوازيرون
ڏسرري ڪررري انسرران جررو بر ترررين دشررمن شرريطان سرراڙ سررڙن و آهرري
جيئن تر:

شـيطان جـي بـــــدحـواســي

م
حض ي سري ع نا وهر م م ع
ِض ا ُ عَ ــنو َُّه فرمررا ن ٿررا جررڏهن بررر عير
بخرن منبرہ َر َ
اين ر ي آهرري شرريطان رڙيررون ڪررري رو ن ر و آهرري۔ ان جرري ب حواسرري
ڏسي تماي شيطان ان جي چوڌاري جمٿ ٿي ڪري عپڇن ا آهرن اي آقرا!
توهرران ڇررو ُ رربنان ۽ ادا آهيررود هررو چونر و آهرري هرران افسررو !
امرت مومر ( َصـ َى ا ُلَلَه وـ مه َواٖل مـه َو َ ـلَم) کري بش ري
الل عَز ََو َجـ َ َّل اڄوڪي ڏيرنهن تري
خ
ڇڏيو آهي۔ تنهن ڪري توهان انهن کري لر تن ۽ نفسراني خواه رن
م غول ڪري ڇڏيو۔ (مڪاشفة القلوب ص )308

ڇـا شيطـان ڪامـياب آهي؟

مٺااا مٺااا اسااالمي ااائرو! ڏٺرو اوهرراند شريطان ترري ع ييد جررو ڏيررنهن
ڪيتررري ق ر ر رررو گ رن ر و آهرري۔ تنهنڪررري هررو پنهنجرري چرريلن کرري
حڪررم جرراري ڪن ر و آهرري تررر توهرران مسررلمانن کرري نفسرراني ل ر تن
م غول ڪري ڇرڏيو۔ آهرر! هرن زمراني شريطان پنهنجري هرن وار
ڪامياب ٿين و نظر اچي رهيو آهي۔ افسو ! ع د جي آم تري هجري
تر هي گهرجري هرا جرو عبرادتن ۽ نيڪرين جري ڪيررت ڪرري الل رب
ڪا نات عَز ََو َج َ َّل جو وڌ وڌ شڪر ادا ڪيو وکري هرا پرر افسرو ! صر
ڪرروڙ افسررو ! هرراڻي مسررلمان ڀييي ع ع ييد جررو حقيقرري مقمر رري
هاء ففسوس! هاڻي ترر عير ملهرا ي جرو هري انر از
وساري ويٺا آهن۔ ِ
www.dawateislami.net
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ٿرري ويررو آهرري جررو واهيررات قسررم جرري ابترري سرربتي گيررزا ن وارا بلڪررر

بهرار
ََّمعاذا َّ جان ارن جي تمويرن وارا چمڪيال ڪاڙا پاترا وينر ا آهرن ( خ
شررريعت آهرري تررر جررانور يررا انسرران جرري تمرروير وارو لبررا پررا ي نمرراز پررڙهي
مڪروهرخ توريمي (يعني حراي جي قري ) آهي اهڙا ڪاڙا تب يه ڪري نماز ٻيهر
ادا ڪرال واج آهري نمراز کران عرالو برر جانر ار جري تمروير وارو ڪارڙو پرا ي

بهارشررريعت حمررو  3ص  141کرران  )142نررا۽ ۽ راج جررون
ناجررا ز آهرري۔ (خالصررہ از
خ
موفلون قا م ڪيون وکن ٿيون بي ڍنگن ميلن گنر ين رانر ين نرا۽
گانررن ۽ فرلمرن گرامن جو اهتماي ڪيو وين و آهي ۽ دل کرولي ڪرري
خالف شرريعت ڪمرن بربراد
خالف سنت ۽
وقت ۽ دولت ٻنهي کي
خ
خ
ڪيررو وينرر و آهرري۔ افسررو ! صرر هررزار افسررو ! اسررين هرراڻي هررن
مبارن ڏينهن کي ڪيتريق ر ُلط ڪمن گ ارال ليا آهيون۔

خرالف شررا رالهين جري سرب ٿري
منهنجا فسيمي ڀيياو و! هرنن
خ
”يروي وعير “ بٿجري
سگهي ٿو تر هي ع ِد سييد د ناشرڪرن جري ئن
خ
وکي خ ارا! پنهنجي حرال تري رحرم ڪيرو! في رن پرسرتي ۽ ف رول
خرچرريت کرران پرراال کررري بچررايو! ڏسرررو تررر سررهي!الل َعز ََو َج ـ َ َّل ف ررول خررر۽
ڪنر ڙن کرري قرررآن پرران شريطانن جررو ڀررا قر رار ڏنرو آهرري۔ جيررئن تررر
پنر رهين سرريااري سررور ن بنرري اسرررا يه جرري آيررت نمبررر  26۽ 27
ارشاد ٿئي ٿو:
َولَا ُت َب ِذ ۡ ُر ُت َ ۡب ِذیۡ ًرا﴿﴾۲۶ا َِن ُالۡم َب ِذر ۡی َ
نُ ترجمو ڪنزااليمان  :۽ اجايو خاار نااه
ِ
ڪ ا اار بيا ا ااچ اج ا ااايو خ ا اار ڪن ا اادڙ
َ
َ ۡ
َ
کَان ۡ ۤۡوا ُا ِۡخ َو َ
ان ُالش ّٰی ِطی ِنُِؕ َُ
ُو ُکانُ شيطان جا ائر آهن ۽ شيطان پنهنجااي
َ
َ ّٰ
رب جو وڏو ناشڪرو آهي۔
الش ۡیطنُ ُل َربہُکف ۡو ًراُ﴿ُ﴾۲۷
ِ ِٖ
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زنــــــــــــدگــــــــيَء جــو مقصد ڇا آهي؟

مٺااا مٺااا اسااالمي ااائرو! زن ر گيت جررو مقم ر عر ررو وڏيررون وڏيررون
گگريررون حاصرره ڪرررال کررا ي پيررئي ۽ مررزا مرراڻي نرراهي۔ الل عَز ََو َج ـ َ َّل آخررر
اسرران کرري زن ر گي ڇررو عطررا فرمررا يد اچررو قرررآن پرران جرري خ ر مت
عرررڪ ڪريررون تررر اي الل عَز ََو َج ـ َ َّل جررا سررچا ڪترراب! تررون رري اسرران جرري
رهنما ي فرمران ترر اسران جري جيرئي ۽ مررال جرو مقمر ڇرا آهريد قررآن
ران عالي رران
عظرريم کرران جررواب ملرري رهيررو آهرري تررر الل عَز ََو َج ـ َ َّل جررو فرمر خ
آهي:

َ ََ ۡ َ ۡ َ
خلق ُال َم ۡ ُوت َُو ُالحَ ّٰیوۃ ُل َِی ۡبل َوک ۡم ُ
َ ً
َ
َ
ایک ۡمُُا ۡح َسنُع َملاُُِؕ
(پ  29الملڪ )2

ترجمو ڪنزااليمان  :موت ۽ حياتي
ُ
پيدا ڪئي جيئن توهان جو امتحان
ٿئي (دنياوي زندگي ۾) توهان مان
ڪنهن جا ڪم وڌيچ چڱا آهن۔

يعني هرن مروت ۽ حيرات کري ان ئن تشلير ڪيرو ويرو ترر جيرئن
آزمايو وکي تر ڪير گهٿو عمطيٿ (فرمانبردار) ۽ عمشلص آهي۔

گهـر ۾ ئــي والدت ٿــي وئـي

مٺا مٺا اسالمي ائرو! شيطان جي وار کان بچي جي ڪوشر جري
رقان رسررول سرران گررڏ م ر ني
ضررمن عي ر جررون حسررين گهڙيررون عاشر خ
قافلي گ اريو توهان جي ترُي جي ئن هڪ سرچو واقعرو عررڪ
ڪريان ٿو :خج مهل مم (صوبي پنجاب) جي هڪ اسالمي ڀات ڪجهر هن طرح
عٻڌايو تر شاديت جي اٽڪره ڇهرن مهيرنن کران پرون گهرر ” امير “ جرا
آثار اهر ٿيا۔ گاڪٽر عٻڌايو تر توهران جرو ڪريس ڏکيرو آهري رت جري
بررر ڪررافي گهٽتررا ي آهرري ٿرري سررگهي ٿررو آپري ررن ڪرڻررو پرروي! مرران
www.dawateislami.net
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ِء مييدني ييافلي جرو مسرافر برٿجي جري
انهيت وقرت  30ڏ نه جييي ِ
نخيت ڪري ورتي ۽ ڪجهر ڏينهن کران پرون عاشيينا ِ سييو سران گرڏ
سفر تي روانو ٿي ويس۔ اََّلـو َح وَّمـ ُدلمَّـل ّٰـَّـه م ني قافلي جري برڪرت سران اهرڙو
ڪررري ٿرري ويررو جررو نررر اسرراتال وکرري جرري نوبررت آ رري ۽ نررر رري ڪررنهن
گاڪٽر کي ڏيکارڻو پيو گهر ي خيريت سان مدني مُني جي وئيرت
ٿي و ي۔
رھگںیم''ا ی
ُمد''وہ،اسیکدیہمتوہا دلجیہلچڑپںی،اق ِلفےںیمولچا
ّ
اُےئھٹہمّترکںی،اق ِلفےںیم ولچا
یکریخوہا
،ب ا
چا
زَ ّا
یکریخوہ چ ّ

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلبِيۡب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
صَّل
اّٰلل لَع ُم ىمد

حمل جي حـفاظت جا  2روحاني عالج
الل  11ڀيرررا ڪررنهن پلير (يررا ڪاُ ر ) ترري لکرري
 1
ڌو رري ڪررري عررورت کرري پيئرراري ڇررڏيو ام ون ََّشــ َٓاءالـلــّٰـه حمرره جرري حفا ررت
ٿينر ي۔ جررنهن عررورت کرري کيررر نررر اين ر و هجرري يررا گه ر اين ر و هجرري
ام ون ََّشــ َٓاءالـل ـّٰـ ـه ان جرري ئن بررر هرري عمرره فا يمن ر آهرري۔ چرراهيو تررر هررڪ رري
ڏيررنه ن پيئررراريو يرررا ڪيتررررن ررري ڏيرررنهن ترررا ين روزانرررو لکررري ڪرررري
پيئاريو هر طرح سان اختيار آهي۔
ُّوم  111ڀيرا ڪنهن ڪاُ تي لکي ڪرري حاملرہ
 2یا َ یُّ
ح یا قَیی ُّ
جي پي تي ٻڌي ڇڏيو ۽ وئدت جي وقت تا ين ٻرڌل رهري۔ (ضرررورت
موج ڪجهر دير جي ئن کولي حرج نرراهي) ام ون ََّشــ َٓاءالـلَّّٰــه حمي برر موفرو
رهن و ۽ ٻار بر صوت من پي ا ٿين و۔

www.dawateislami.net

فيضانِ عي ُدال ِفطر

8

عـــيــد يـا َوعـيـد

يروي عير “
عر اب جري ئ ر ڪرم ڪرري”
مٺاامٺمٺاامٺي اائموٺ اام
خ
”يوي وعي “ نر بٿايو ۽ ياد رکو!
کي پنهنجي ئن
خ

ید لِ َم ْن لیَ ِب َس ا ل َْج ِد ْید
لَ ْی َس ا لْ ِع ُّ

اف ا ل َْو ِع ْید
اِ َین َما الْ ِع ْی ُّد لِ َم ْن َخ َ

( يعني عي ان جي ناهي جنهن نوان ڪاڙا پا ي ورتا۔ عير ترر ان جري آهري

اب ائهيت کان گڄي ويو)
جيڪو ع خ

اولياِءڪرام َر م َِح ُه ُم الـلَّّٰـ ُهَّ به ته عــيــد مــلـهــائــيــنــدا رهـيا آهــن

پيارا پيااارا اسااالمي ااائرو! اڄڪلهرر ڄري مراڻهو ترر عر رو نروان ڪارڙا
پا ي ۽ عم ا کاڌا کا ي کي ي ع د سمجهي ويٺا آهرن۔ ٿرورو ُرور ترر
بزرگران ديرن َر م َِحهُـ ُم الـلَّّٰــهَّ برر ترر آخرر ع ييد ملها ينر ا رهيرا
ڪريرو! اسران جرا
خ
آهن۔ پر انهن جي ع ييد ملهرا ي جرو انر از ري نرالرو رهيرو آهري۔ اهري
دنيا جي ل تن کان تمراي پرري ڀدنر ا رهيرا آهرن ۽ هرر حرال پنهنجري
نفس جي مشالفت ڪن ا رهيا آهن۔ جيئن تر

عــيد جــو انوکو کاڌو

حض سري ع نا ذوالنرون ممرري َر وِحَـ ُ ا م لَلَه وـه ڏهي و هي ترا ين ڪرو
ل ي ر کرراڌو نررر کرراڌو نفررس چاهين ر و رهيررو۔ ۽ پرراال َر وِحَ ـ ُ ا م لَلَه وـه نفررس جرري
رات جرو
مشالفت فرما ين ا رهيا هڪ ڀيري ع د مبا ڪ جي مقر
دل م ورو ڏنو تر سڀاڻي جيڪڏهن ع ِد سد د جي ڏينهن ڪرو ل ير
کاڌو کاڌو وکي تر ڇا حرج آهيد هرن م روري تري پراال َر وِحَـ ُ ا م لَلَه وـه برر دل
مبتال ڪرال جي ُرڪ سان فرمايا ون ” آ اج ٻي
کي آزما
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ڪدتو نفه پورو قرآن پان ختم ڪن ۔اي منهنجري دل! ترون
جيڪڏهن هن الهر منهنجرو سراڏ ڏ رين ترر سرڀاڻي ل ير کراڌو ملري
وينرر و۔“ اهرررڙيت ريرررت پررراال َر و َِحــ ُ ا م لَل َ وهــه ٻرررر رڪعر ررتون ادا ڪرر رريون ۽ ان
پررورو قرررآن مجي ر خييت ڪيررا ون۔ پرراال َر وِحَ ـ ُ ا م لَلَه وـه جرري دل هررن عمرره
سن ن سراڏ ڏنرو۔ (يعنري ٻئر ري رڪرعتر رون اطمينران سر ران ادا ڪرير رون ويرر رون)
رپ راالَّ َر وِحَـ ُ ا م لَلَه وـه ع ييد جر ري ڏيررنهن ل ير کراڌو گهرايرو گرهرر کٿرري وات
وجهي ي چاهين پيا تر بيقرار ٿري وري رکري ڇرڏيا ون ۽ نرر کراڌا ون۔
ماڻهن ان جو سرب عپڇيرو ترر فرمايرا ون جرنهن وقرت مرون گرهرر وات
جي ويجهو آن و تر منهنجي نفس چيو ڏٺئيد مان آخرر پنهنجري ڏهرن
سالن جي عپراڻي خواه پوري ڪررال ڪاميراب ٿري ويرس نرر! مرون
انهرريت مهرره چيررو تررر جيڪررڏهن اهررا الهررر آهرري تررر مرران ترروکي هرگررز
۽ هرگز هرگز ل ي کاڌو نر کا ين ۔ جيئن ترر
ڪامياب ٿيي نر ڏين
پاال َر و َِح ُ ا م لَلَه وـه ل ي کاڌو کا ي جو ارادو ترن ڪرري ڇرڏيا ون۔ ايترري
هررڪ شررشص ل يرر کرراڌي جررو ٿالهررر کٿرري اچرري حاضررر ٿيررو ۽ عرررڪ
ڪيررا ين هرري کرراڌو مررون پنهنجرري ئن رات جررو تيررار ڪيررو هررو۔ رات
جرڏهن عسرتس ترر قسرمت نرراز منجهران جرا ي پيئري رات جرو خررواب
ع
رحف رحرريم َص ـ َى ا ُلَلَه وـ مه َواٖل مـه َو َ ـلَم جررن جرري زيررارت جررو
رول ڪررريم
مررون رسر خ
صـ َى ا لَلَهـ مه َواٖل مـه َو َ ـلَم
شرف حاصه ڪيو۔ منهنجي پي اري پياري مٺي مٺي آقا َ
ُ و
مون کي ارشاد فرمايو۔ جيڪڏهن توهان سڀاڻي قيامت جري ڏيرنهن برر
مون کي ڏسي ٿا چاهيو تر هي کاڌو ذوالنون ( َر وِحَـ ُ ا م لَلَه وـه) وٽ کٿري وکرو
الل برن عبر المطل
۽ ان کي وکي چئرو ترر  ”:ح ررت مومر برن
( ََّص َى ا ُلَلَه و مه َواٖلمه َو َ ـلَم) فرما ن ٿرا ترر جهر گهرڙيت جري ئن نفرس سران صرلح
ڪري وٺو ۽ ڪجهر گرهرر هرن ل ير کراڌي مران کرا ي و رٺ و۔“ح ررتخ
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راي رسررالتَّ َصـ َى ا ُلَلَه وـ مه َواٖل مـه َو َ ـلَم عٻ رڌي
سرري ع نا ذوالنررون ممررريَّ َر وِحَ ـ ُ ا م لَلَه وـه هرري پيغر خ
اچي ويا ۽ چوال ليا! ”مان فرمرانبردار آهيران۔ مران فرمرانبردار
وج
آهيان “۽ ل ي کاڌوکا ي ليا۔ (ت ڪرة ائولياء ص)117
اهلل َع َز َو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي۔
م
اقس ِرِزقاُساکےہھِکِاےتہیںیہا
ربےہ ُع ِطیہیںیہ ا
ّ
ڈنھٹاڈنھٹااھٹیماھٹیم ےتیپمہںیہ ِپاےتہیںیہ(دحاقئششخبرشفی) ا

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلبِيۡب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
صَّل
اّٰلل لَع ُم ىمد

سرڪار ﷺ کارائيندا آهن سرڪار ﷺ پيئاريندا آهن

ڏٺو اوهاند الل َع َز َو َج َ َّل جا نيڪ ٻانها
پيمريٺپيمريٺي ئموٺ م
عي خ سعي جي ڏينهن تي بر نفس جي پيروي کان ڪيتريق ر پري
رهن ا آهن بي ڪ الل َعز ََو َج َ َّل جا مقبول ٻانها نفساني خواه ن جي
ي
ڪا بر پرواهر ناهن ڪن ا ۽ هر گهڙي الل َع َز َو َج َ َّل جي راضاي
راضي رهن ا آهن ۽ انهن جو هي شان هون و آهي جو الل َع َز َو َج َ َّل ۽
رسول َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم جي خاطر اهي دنياوي ل تن کان پري رهن ا آهن۔
اهڙن خوش بشتن کي خموصيت سان الل َع َز َو َج َ َّل ۽ ان جا پيارا حبي
َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم کارا ين ا آهن ۽ هي بر معلوي ٿيو تر م يني جا تاجور
موبوب رب اڪبر َص َى ا ُ َللَهو مه َواٖلمه َو َ لَم پنهنجي امت جي حائت کان اڄ بر
خ
باخبر آهن پاال سيورا َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم پنهنجي موبوب ُالي ح رتخ
سي ع نا ذوالنون ممري َر و َِح ُ ا م لَلَهوه جي حائت کي مالحظر فرما ي رهيا
هئا۔ تڏهن تر پنهنجي هڪ ُالي کي حڪم فرما ي ح رت ڏانهن
پيغاي موڪليا ون ۽ پنهنجي ڪري سان کاڌو کارايا ون۔
www.dawateislami.net
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رساکرھِکِاےتںیہرساکرالپےتںیہا
ُلُسانودگا چ
سوکرساکراھبنےتںیہا

روح کـي بـه سـجـايـو

پيارا پيارا اسالمي ائرو! هن ڪو شڪ ناهي تر ع د جي ڏينهن
ُسه ڪرال نوان يا ڌوته ڪاڙا پا ي ۽ عطر ليا ي سنت آهي۔ هي
سنتون اسان جي اهري ب ن جي صفا يت جي ئن آهن پر اسان جي
هنن صاف چمڪن ڙ ۽ نون ڪاڙن ۽ وهنجاريه ۽ خوشبو ليايه
جسم سان گڏوگڏ اسان جو روح پي اسان تي اسان جي ما پي کان
سرڪار
بر وڌيڪ مهربان خ ان رحمن َع َز َو َج َ َّل جي موبررت ۽ اطاعت ۽
خ
ص َى ا لَل َه مه َواٖلمه َو َ لَم
سلطان باقرينہ فريگ گنجينر
م ينہ
خ
زول سڪينر َ
باعث عن خ
خ
ُ و
جن جي الفت ۽ سنت سان خوب خوب سجايه هجي گهرجي۔

نـــــجـــــــــــاســــــــــت تـــــــي چـانديَء جو ورق

سوچيو تر سهي! روزو هڪ بر نر رکيو
مٺمٺمٺمٺي ئموٺ م
هجي سدو رم ان جو مهينو الل َع َز َو َج َ َّل جي نافرمانين گ اريو
يا عبادتن گ ارال جي سڀئي راتيون شور
هجي بجان مسج
شرابي ران رون ڪرڪي کيڏال يا ان جو تماشو ڏسي ٽيبه
فٽبال ۽ وگيو گيم ز کيڏال يا آوار گردي ڪرال گ ريون هجن بجان
نعتون عٻڌال جي ٽيپ رڪارگر تي خوب فلمي گانا عٻڌا هجن ۽ ا ين
ملوث رکيو
ي پنهنجي جسم ۽ روح کي ڏينهن رات گناهن
هجي ۽ اڄ ع د جي ڏينهن يورپي طرز جا فرنگي في ن وارا بي
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ڍنگا ڪاڙا پا ي بر ڇڏيا تر ان کي هيئن سمجهو تر ڄي هڪ نجاست
هئي جنهن تي چان يت جو ور چنبڙا ي ان جي نما ڪئي و ي۔

عــيـد ڪـنـهـن جـي الِء آهـي؟

سرڪار َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم جي موبت سان سرشار ديواني! سچي
الهر تر اها ي آهي تر عي انهن خوش بشت مسلمانن جو حمو آهي
جن ماهرخ موتري رم ان المعظم کي روزن نمازن ۽ ٻين عبادتن
گ اريو تر هيت ع د انهن جي ئن الل َع َز َو َج َ َّل جي طرف کان
مزدوري ملي جو ڏينهن آهي۔ اسان کي تر الل َع َز َو َج َ َّل کان گڄن و رهي
گهرجي جو افسو ! موتري مهيني جو اسان ح ادا ي نر ڪري
سگهياسين۔

سيدنا عمر فاروق َر م َِض ّٰ َُّاّٰلل ََّعـ َّۡن ُهَّ جـي عــيد

درٻار خالفت تي حاضر ٿيا ڇا ٿا
ع د جي ڏينهن ڪجهر ماڻهو
خ
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه دروازو بن ڪري زارو زار رو ي رهيا آهن۔
ڏسن تر پاال َر َ
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه! اڄ تر
ماڻهن حيران ٿي ڪري عرڪ ڪيو يا اميرالميمنين َر َ
عي آهي جيڪو خوشي ملها ي جو ڏينهن آهي۔ خوشيت جي جان تي
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه وڙها اگهن ي فرمايا ون
هي رو ي ڇا جود پاال
َر َ

” ٰھذا َی ْو ُم ا ْل ِع ْی ِد َو ٰھذا َی ْوم ُ ا ل َْو ِع ْید “يعني اي انسانو! هي عي جو
ڏينهن بر آهي ۽ وعي جو ڏينهن بر۔ اڄ جنهن جون نمازون ۽ روزا
مقبول ٿي ويا۔ بنا ڪنهن شڪ شبهي جي ان ئن اڄ عي جو ڏينهن
آهي۔ پر اڄ جنهن جي نماز ۽ روزي کي رد ڪري ان جي منهن تي
هنيو ويو هجي ان جي ئن تر اڄ وعي جو ي ڏينهن آهي ۽ مان تر
هن خوف کان رو ي رهيو آهيان جو افسو !
www.dawateislami.net
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ِن ا ل َْم ْط ُّر ْو ِد ْی َن
ِْی ا َْم م َ
ی اَم َ
ِن ا ل َْمق ُّْب ْول ْ َ
ا َ َنا ََل ا َ ْد ِر ْ

يعني مون کي هي معلوي ناهي تر مان مقبول ٿيو آهيان يا رد ڪيو ويو آهيان۔

دیعےکدنرمعہیرورورکا
وبےلوکینںیکدیعوہیتےہا
اهلل َع َز َو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي۔

اسان جـي خوش فهمي

الل اڪبر! ( َع َز َو َج َ َّل) موبت وارح! ٿورو سوچيو! خوب ُور
م
ار رسالت
ِض ا ُ َع وـن َُّه جن کي
خ
مالڪ جنت تاج خ
فرمايو! اهو فارو خ اعظم َر َ
ي جنت جي ب ارت عنايت
َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم پنهنجي حياتخ اهري
خوف عخ اون ي َع َز َو َج َ َّل جو سن ن تي ڪيتريق ر
فرما ي ڇڏي هئي۔
خ
ُلبو هيو جو عر و هي سوچي سوچي ڏڪي رهيا هئا جو خبر ناهي
بحن ا !
منهنجون رم ان المبارن جون عبادتون قبول ٿيون يا نر۔ ُ ٖ
عي الفطر جي خوشي ملها ي جن جو حقيقي ح هيو انهن جي
خوف ۽ گپ جو تر هي عالم هجي ۽ اسان جهڙن بيڪار ۽ گهٿو
الها ين ڙ ماڻهن جي هيت حالت آهي جو نيڪيت جي ”ن“ جي نقطي
تا ين بر پهچي نر ٿا سگهون پر خوش فهميت جو حال هي آهي تر
اسان جهڙو نيڪ ۽ پرهيزگار شاي هاڻي ڪو رهيو ي نر هجي۔ هن
رقت انگيز حڪايت مان انهن نادانن کي خموصي طور تي در خ
عبرت حاصه ڪرال گهرجي جيڪي پنهنجي عبادتن تي ناز ڪن ي
ً
ميال نماز روزو حج
خوشيت نر ٿا ماپن ۽ پنهنجي نيڪ عملن
مسج ن جري خ مت خل خ خرر ا جري مرر د ۽ سماجري فالح ۽ بهبود
www.dawateislami.net
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وُير وُير ڪمن جو هر جان تي اعالن ڪن ا وتن ا آهن ۽ پڙها
ڏين ي ناهن ٿڪن ا بلڪر پنهنجي نيڪ ڪمن جون ََّمعاذا َّ اخبارن ۽
رسالن تمويرون ڇاا ي کان بر پاسو ناهن ڪن ا آهر! انهن جو
ذهن ڪهڙي طرح بٿايو وکي۔ انهن کي تعميري ۽ اخالقي سو۽
ڪهڙيت طرح فراهم ڪئي وکي! انهن کي ڪهڙي طرح موسو
ڪرايو وکي تر هن طرح بغير ضرورت جي پنهنجي نيڪين جو
اعالن ڪرال رياڪاري جي آفت پوال جو خ شو آهي۔ ا ين ڪرال
نر ر و اعمال برباد ٿين ا آهن بلڪر
سان ڪجهر صورتن
رياڪاريت سراسر جهنم جي حق اري آهي ۽ پنهنجو ڻوٽو
ڪڍرا يد توبهر! توبهر! رياڪاري تي سينر زوري! پنهنجي عملن
جو ايڏو شو جو فوٽو جهڙي حراي ذريعي کي بر نر
جي نما
ڇڏيو ويو۔ الل َع َز َو َج َ َّل رياڪاري جي تباهر ڪاري ”مان مان“ جي
مميبت ۽ تڪبر جي آفت کان اسان سڀني مسلمانن جي حفا ت

فرما ي۔ ٰامِين ب ِ َجاه ِالنبي اْلَمِين

َص َى ا ُ لَلَه و مه َواٖلمه َو َ ل َم

شـهـزادي جـي عـيد

ع
م
ِض ا ُ َع وـن َُّه هڪ
امير الميمنين ح رتخ سي نا عمر فارو خ اعظم َر َ
ڀيري ع د جي ڏينهن پنهنجي شهزفدع کي عپراڻي قميص پا ين ي
ڏٺو تر رو ي پيا پ عرڪ ڪيو پيارا بابا سا ين! ڇو رو ي رهيا
آهيود فرمايا ون منهنجا ِ ! مون کي ان ي و آهي تر اڄ ع د جي
ڏينهن جڏهن ڇوڪرا تو کي هن عپراڻي قميص ڏسن ا تر تنهنجي
دل عٽٽي پون ي۔ پ جواب عرڪ ڪيو دل تر ان جي عٽٽي جيڪو
رضان ائهي ََّع َز َو َج َ َّل جي ڪم ناڪاي رهيو هجي۔ يا جنهن ما يا پي
www.dawateislami.net
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جي نافرماني ڪئي هجي۔ مون کي امي آهي اوهان جي رضامن يت
جي ص قي الل َع َز َو َج َ َّل بر مون کان راضي ٿي وين و۔ اهو عٻڌي ح رت
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه شهزادي کي سيني ئتو ۽ ان ئن دعا فرما ي۔
عمر فارو
َر َ
(ملش ً
ما مڪاشفة القلوب ص )308

اهلل َعز ََو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي۔

شـهـزادين جـي عـيد

ع
م
ِض ا ُ َع وـن َُّه جي
امير الميمنين ح رتخ سي نا عمر بن عب العزيز َر َ
خ مت عي کان هڪ ڏينهن پهريان سن ن شهزاديون حاضر ٿيون
۽ چوال لييون ”بابا سا ين!سڀاڻي عي جي ڏينهن اسين ڪهڙا ڪاڙا
پا ين يون سيند“ فرمايا ون ”اهي ي ڪاڙا جيڪي توهان پهري
رکيا آهن۔ انهن کي ڌو ي وٺو۔ سڀاڻي پا ي ڇڏجو!“ ”نر! بابا
سا ين! توهان اسان کي نوان ڪاڙا سبرا ي ڏيو۔“ ٻارڙين ض
م
ِض ا ُ َع وـن َُّه فرمايا ون ”منهنجون پياريون شهزاديون!
ڪن ي چيو۔ پاال َر َ
عي جو ڏينهن الل رب العزت عَ َز َو َج َ َّل جي عبادت ڪرال ان جو شڪر
ادا ڪرال جو ڏينهن آهي۔ نوان ڪاڙا پا ي ضروري تر ناهن!“ ”بابا
سا ين! توهان جو فرما ي بي ڪ صويح آهي پر اسان جون
سهيليون اسان کي طعنا ڏين يون تر توهين اميرالميمنين جون
ڌيئرون آهيو ۽ اهي ي عپراڻا ڪاڙا پاتا اٿو!“۔ هي چون ي ٻارڙين
جي اکين مان لڙن لڙي پيا۔ ٻارڙين جون الهيون عٻڌي امير
م
م
ِض ا ُ عَـنو َُّه خزانچي (وزي خر
ِض ا ُ عَـنو َُّه جي دل بر ڀرجي آ ي۔ پاال َر َ
الميمنين َر َ
ماليات ) کي گهرا ي فرمايا ون”:مون کي منهنجي هڪ مهيني جي
پگهار ا واٽ آڻي ڏيو۔“ خزانچيت عرڪ ڪيو ”حضو ! ڇا توهان کي
ر م
َع وـن َُّه
ِض ا
يقين آهي تر توهان هڪ مهيني تا ين زن هر رهن حد“ پاال َ َ ُ
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فرمايو ” :جَـَزَ َاكََاللَ ہَ بي ڪ توهان عم ۽ صويح الهر چئي۔“ خزفنچي
م
ِض ا ُ َع وـن َُّه ٻارڙين کي فرمايو ”پياريون شهزاديون! الل
هليو ويو۔ پاال َر َ
۽ رسول َع َز َو َج َ َّل و َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم جي رضا تي پنهنجي خواه ن کي
قربان ڪري ڇڏيو۔ (مع ن اخال حمو اول ص  257کان )258
اهلل َع َز َو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي۔

عيد رڳو نئين لباس پــائــڻ جــــو نالو ناهي

مٺا مٺا اسالمي ائرو! ڏٺو توهاند گ ريه ٻنهي حڪايتن مان
اسان کي اهو ي در مليو تر نوان ڪاڙا پا ي ڇڏال جو نالو ي
ع د ناهي۔ انهن کان بغير بر ع د ملها ي سگهجي ٿي۔ الل اڪبرَّ
ع
م
ِض ا َّ َع وـن َُّه
َع َز َو َج َ َّ
ل
اميرالميمنين ح رتخ سي نا عمر بن عب العزيز َر َ
ُ
ڪيتريق ر ُري ۽ مسڪين خليفا هئا ايڏي وڏي سلطنت جا حاڪم
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه ڪا رقم جمٿ نر ڪئي هئا ون۔ سن ن
هئي جي باوجود پاال َر َ
خزانچي بر ڪيتريق ر ديانت ار هيو ۽ ان ڪيڏي خوبمورت ان از
ا واٽ پگهار ڏيي کان انڪار ڪري ڇڏيو۔ هن حڪا مان اسان
سڀني کي بر عبرت حاصه ڪرال گهرجي ۽ ا واٽ پگهار يا اجرت
وٺي کان پهريان خوب چڱيت طرح ُور ڪرال گهرجي تر اسان
جيتري عرصي جي ا واٽ پگهار وٺي رهيا آهيون ڇا اوتري
عررصرري تررا ريرن زن هر بر رهنر اسين يا نرر! جريڪڏهن زن هر رهجي
بر وياسين تر ڪم ڪار جي قابه بر رهن اسين يا نر! اهر آهي انسان
حادثي يا بيماريت جي سب ناڪار بر تر ٿي سگهي ٿو۔ احتياطن
سفر جي سعادت
ڀريو م ني ذهن بٿا ي جي ئن مدني افلي
حاصه ڪريو۔ م ني قافلي جي برڪتن جو ڇا چئجي! توهان جو
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ايمان تازو ڪرال جي ئن م ني قافلي جي هڪ خوشگوار ۽ عم ڪبار
مدني بها پي ڪريان ٿو۔ جيئن تر

مرحــوم پـيُء تي ڪـرم

نِشت بستي ( ع
باب الم ينہ ڪراچي) جي هڪ اسالمي ڀا جيڪو
ڪجهر بيان ڪيو اهو بخالتمرف عرڪ ڪريان ٿو :مان پنهنجي
مرحوي پي کي خواب انتها ي ڪمزوريت واري حالت اگهاڙو
ڪنهن جي ٽيڪ تي هلن ي ڏٺو۔ مون کي ٿتي ٿي مون ف صا ِ
ثوفب جي نيت سان هر مهيني ٽن ڏينهن جي م ني قافلي سفر
جي نخيت ڪري ورتي ۽ سفر شروا بر ڪري ڇڏيو۔ ٽئين مهيني
عستس تر مون خواب
مدني افلي مان واپسيت کان پون جڏهن گهر
هي دلڪ منظر ڏٺو تر مرحوي پي سبز سبز لبا پهريه ويٺا
عمسڪرا ي رهيا آهن ۽ انهن تي برسات جي هلڪي هلڪي بون

وسي رهي آهي۔ ا ََّلـو َح وَّمـ ُد لمَّـل َّّٰـه مدني افلي سفر جي اهميت مون تي
خوب اجاگر ٿي ۽ هاڻي پڪي نخيت آهي تر ام ون شََّــ َٓاءالـلّٰـه هر مهيني ٽن
عاشقان رسول سان گڏ سفر جاري رکن ۔
ڏينهن جي ئن
خ
پاؤےگ ُ َّ دماع،اق ِلفےںیمولچا
اموگنآرک ُداع،اقےلفںیمولچا
وخبوہاگوثاب،اورےلٹاگ ذعابا ازےئپمص َطفٰے،اقےلفںیمولچا
ُگ
امےنگنوکداع،اق لِفےںیمولچا
وفیگتوہیئگ ،مایگےہوکیئا

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلبِيۡب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
اّٰلل لَع ُم ىمد
صَّل
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حضور غوث اعظم َر م َِض ّٰ َُّاّٰلل ََّعـ َّۡن َُّه جــــي عــــــيــــد

الل عَ َز َو َج َ َّل جي مقبول ٻانهن جي هڪ هڪ ادا اسان جي ئن تماي
گهٿي در خ عبرت جو سب هون ي آهي۔ اََّلـو َح وَّمـ ُد لمَّـل َّّٰـه اسان جي ح ور
سي ع نا ُوثخ اعظم َر و َِح ُ ا م َللَهوه جو شان ڪيڏو بلن ۽ اعلى آهي۔ ان جي
م
ِض ا ُ َعـنو َُّه اسان جي ئن ڪهڙي شين پي فرما ن ٿا! عٻڌو ۽
باوجود پاال َر َ
عبرت حاصه ڪريو۔
ِ
َخلْقگ َ ی د
َسا
یا ْ ا
یِ ْ ی د
ہؤمم َ د
َسا ُخویش َدر ُروحِ ر
ع ِا ْ ا
ویہک َفرداروزِ یْ د
َ
َسا
ع ِا ْ ا
بَ ِما مِرا َدرلُم ُخودآں َروزِ یْ د
َدراں َروزےہکپچااِامیں چَ ی ْ ر
ُ

يعني”:ماڻهو چئي رهيا آهن ”سڀاڻي عي آهي! سڀاڻي عي آهي!“۽ سڀئي
خوش آهن۔ پر مان تر جنهن ڏينهن هن دنيا مان پنهنجو ايمان موفو کٿي

ويس منهنجي ئن تر اهو ي ڏينهن عي جو ڏينهن هون و۔

شان تقوى آهي! ايڏو
سبون الل! (عَز ََو َج َ َّل) سبون الل! (عَز ََو ََّج َ َّل) ڇا
خ
وڏو شان جو اوليان ڪراي َر م َِح ُه ُم الـ َّلّٰـ َُّه جا سردار!۽ ايتريق ر عاجزي ۽
انڪساري!! هن اسان جي ئن بر در خ عبرت آهي ۽ اسان کي
ئپرواهي نر
سمجهايو پيو وکي تر خبردار! ايمان جي عمعاملي
ڪجو هر وقت ايمان جي حفا ت جي فڪر ليا رهجو۔ ڪ ي
ا ين نر ٿئي جو توهان جي ُفلت ۽ گناهر جي سب ايمان جي دولت
توهان جي ه ن مان نڪري وکي۔
ِ ل
اخت ِاپچ ْخییرروہاگا
راضؔاک ا
ارگرتمح ِتریشاِم ِےہپیاوغث(دحاقئِششخب) ا
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هــڪ ولـيَء جـي عـيد

حض سي ع نا شيخ نجي ال ين َر و َِح ُ ا مَّ َللَهوه عمتوڪه ح رتخ سي ع نا
شيخ بابا فري ال ين گنج شڪر َر و َِح ُ ا م لَلَهوه جن جا ڀا ر ۽ خليفا آهن
سن ن لق عمتوڪه آهي۔ پاال َر و َِح ُ ا م لَلَهوه  70سال شهر رهيا پر ڪو
اهري روزيت جو ذريعو نر هئي جي باوجود سن ن اهه وعيال
نهايت اطمينان سان زن گي گ ارين و رهيو پاال َر و َِح ُ ا م لَلَهوه پنهنجي
ايتريق ر مستغر رهن ا هئا جو هي بر نر
مولى َع َز َو َج َ َّل جي ياد
ڄاڻن ا هئا تر اڄ ڪهڙو ڏينهن آهيد ۽ هي ڪهڙو مهينو آهيد ۽
ِح ُ ا م
سڪو ڪيتري ماليت جو آهيد هڪ ڀيري ع د جي ڏينهن پاال َر و َ
لَلَهوه جي گهر تماي گهٿا مهمان گڏ ٿي ويا۔ اتفا سان ان ڏينهن
ِح ُ ا م
پاال َر و َِح ُ ا م لَلَهوه جي گهر
کاڌي پيتي جو ڪو سامان نر هيو۔ پاال َر و َ
لَلَهوه جان جي م ين ڪمري وکي ِاد فِهي َع َز َو َج َ َّل م غول ٿي ويا
۽ دل ي دل هي چئي رهيا هئا۔ ” الل عَز ََو َج َ َّل اڄ عي جو ڏينهن
آهي ۽ منهنجي گهر مهما آيه آهن اوچتو هڪ ماڻهو ڇت تي
اهر ٿيو ان کاڌن سان ڀريه هڪ وڏو ٿالهر پي ڪيو ۽ چيو فع
مته آهي ۽
نج ب فطد ! توهان جي توڪه جي ڌوي فرشتن
توهان جو هي حال آهي جو توهين اهڙي خيال (يعني کاڌي جي طل )
م غول آهيود پاال َر و َِح ُ ا م لَلَهوه فرمايا ون ح تعالى َع َز َو َج َ َّل خوب ڄاڻي ٿو
تر مون پنهنجي ذات جي ئن هي خيال نر ڪيو بلڪر پنهنجي مهمانن
جي ڪري ان طرف متوجهر ٿي ويو هيس۔ ح رتخ سي ع نا نجي
ال ين عمتوڪه َر و َِح ُ ا م لَلَهوه صاح خ ڪرامت هئي جي باوجود انتها ري
منڪسرالمزاج (يعني عاجزي ڪن ڙ) هئا۔ سن ن جي انڪساريت جو
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هي عالم هيو جو هڪ ڏينهن هڪ فقير تماي پري کان پاال
جي مالقات جي ئن آيو ۽ کانئن عپڇيا ون تر ڇا نجي ال ين عمتوڪه
ِح ُ ا م َلل َهه
َر و َ
و

(يعني توڪه ڪرال وارا) توهان ي آهيود تر پاال َر و َِح ُ ا م لَلَهوه عاجزيت جي
طور تي فرمايا ون تر ڀا مان تر نجي ال ين عمتاڪه (يعني تماي
گهٿوکا ي وارو) آهيان۔ ( اخبار ائخيار ص )60
اهلل َع َز َو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بخشش ٿئي۔

ڪـرامت جـو هـڪ شـعـبو
مٺا مٺا اسالمي ائرو! ڏٺو اوهاند الل

َعز ََو َج َلَّ

جي نيڪ ٻانهن ۽

ولين جي عي ڪيتريق ر سادي هون ي آهي۔ هن حڪا
معلوي ٿيو تر الل

َع َز َو َج َلَّ

مان هي بر

پنهنجي دوستن جي ضرورتن جو ُي

مان

انتظاي فرما ي ڇڏين و آهي۔ هي سڀ ان جي ڪري جا ڪرشما آهن۔
ضرورت جي وقت کاڌو پاڻي وُير ضرورياتخ زن گي جو اوچتو
حاضر ٿي وکي بزرگن کان ڪ فم جي طور تي اهر ٿين و آهي۔
جيئن تر ”شرح عقا نسفيہ“

جتي ڪرامت جي ڪجهر ميالن جو

بيان آهي اتي هي بر ذڪر ٿيه آهي تر ضرورت جي وقت کاڌي پاڻيت
بزرگان دين
جو حاضر ٿي وکي بر ڪرامت جو ي هڪ عشعبو آهي۔”
خ
َر م ََِّح ُه ُم الـل َّّٰـ ُه ُاملبنی جي عخ اداد اختيارن ۽ ڪرامتن جو ڇا بيان ڪجيد هي
اهڙا تر بارگاهرخ عخ اون ي َع َزو َج َ َّل مقبول ٿيه هون ا آهن جو انهن جي
َ

زبان پان مان نڪته الهر ۽ دل

پي ا ٿيي واريون خواه ون

پوريون ٿي رهن يون آهن۔
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هڪ سخيَء جي عيد

م
سي ع نا عب الرحمن بن ع ممرو ائوزاعي َر و َِح ُ ا م َللَهوه بيان ڪن ٿا تر
ع دفطف جي رات دروازي تي سڏ ٿيو۔ ڏٺم تر منهنجو پاڙيسري
بيٺو هيو۔ مون چيو۔ چئو ڀات! ڪيئن اچي ٿيود ان چيو ”سڀاڻي
ع د آهي پر خر۽ جي ئن ڪجهر بر ناهي جيڪڏهن توهان ڪجهر
عنايت فرمايو تر عزت سان اسين عي جو ڏينهن گ اري وٺن اسين“۔
مون پنهنجي گهرواريت کي چيو اسان جو فالڻو پاڙيسري آيو آهي
ان وٽ عي جي ئن هڪ پيسو بر ناهي جيڪڏهن توهان جي ران
هجي تر جيڪي پنجو ه د ه اسان عي جي ئن رکي ڇڏيا آهن
اهي پاڙيسريت کي ڏيئي ڇڏيون۔ اسان کي الل تعالى ٻيا ڏين و۔ نيڪ
گهرواريت چيو ڏاڍو سٺو۔ اهڙيت طرح مون اهي سڀ درهم پنهنجي
پاڙيسريت جي حوالي ڪري ڇڏيا ۽ اهو دعا ون ڏين و هليو ويو۔
ٿورڙي دير کان پون وري ڪنهن دروازو کڙڪايو۔ مون جيئن ي
ڪري پيو ۽ رو ي
دروازو کوليو هڪ ششص منهنجي ق من تي خ
رو ي چوال ليو مان توهان جي وال جو ڀيه ُالي آهيان هاڻي
مون کي پنهنجي حرڪت تي شرمن گي ٿي تر حاضر ٿيو آهيان هي
پنجو ه د نا منهنجي ڪما يت جا آهن توهان جي خ مت پي
ڪريان ٿو قبول فرمايو۔ توهان منهنجا آقا آهيو ۽ مان توهان جو
ُالي۔ مون اهي دينار وٺي ڇڏيا ۽ ُالي کي آزاد ڪري ڇڏيو۔ پون
مون پنهنجي گهرواريت کي چيو خ ا َع َز َو َج َ َّل جو شان ڏ ! ان اسان
کي پنجويهر د هم جي ب لي پنجويهر د نا عطا فرمايا! (پهريان
درهم چان ي جا ۽ دينار سون جا هون ا هئا!)

اهلل َع َز َو َج َ َّل جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بخشش ٿئي۔
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سالم ان تي جنهن بيڪسن جـــــي دســـــــــتـــــگــــيـــــري ڪـــــــئــي

ڏٺو اوهاند الل َع َز َو َج َ َّل جو شان بر ڪيڏو
مٺمٺمٺمٺي ئموٺ م
نرالو آهي جو ان پنجويهر درهم (چان يت جا سڪا) ڏيي واري کي
هڪ ي پنجويهر دينار (سون جا سڪا) عطا فرما ي ڇڏيا۔ ۽ بزرگان دين
َر م َِح ُه َُّم الـل َّّٰـ ُه ُاملبنی جو اييار بر خوب هيو جو اهي پنهنجي تماي تر آسا ن
کي ٻين مسلمانن جي خاطر قربان ڪري ڇڏين ا هئا۔ انهن کي الل
َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم سان تماي گهٿي موبت
عَ َز َو َج َ َّل ۽ان جي پياري حبي
هئي۔ انهن کي ڄاال هئي تر اسالي اسان کي هم رديت جو پيغاي ڏ ي
ع
ص َى ا ل َل َه مه َوا ٖلمه َو َ لَم
ٿو۔ اسان جا ح ور سراپا نور فيگ گنجور شاهرخ ُيور َ
ُ و
رحمت عالم آهن پاال َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم جي رحمت کان ڪو موروي
جن
خ
ناهي رهيو۔ اسان جا پيارا سرڪار َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمهَّ َو َ لَم ُريبن مسڪينن ۽
يتيمن جي طرف خاص نظر رکن ا هئا۔ ۽ هر طرح سان انهن جي
دلجو ي فرما ين ا هئا۔
ََساماُسرپہک ِچجےنےبوسکںیکدریگتسییکا
السماُسرپہک ِچجےنپچادشایہںیمفَقییررییکا

حَّـ َن َّاَّلـلّٰــ َّه
ََُّّـ وب َّٖ

( َعز ََو َج َ َّل) ايڏو وڏو شان جو” بع از خ ا بزرگ تو ي قمہ

مشتمر“ ۽ ايتريق رانڪساري جو جنهن جو ڪو ناهي ان جا ح ور

َو َ لَم جن آهن۔ ڇا تر خوب فرمايو منهنجي آقا اعلى ح رت (

َص َى ا لَلَه مه َواٖلمهَّ
ُ و

ِح ُ ا
َر و َ

م لَلَهوه)

ْ
ہ َار ْ َ
فاطقہپالوھکںالسما
حزِ ر
ِر
کار ِہرسکیبوےب َ ونارپ ُد ُرودا
َ
ھجمےسےب َ چبیکوقّتہپالوھکںالسما
ھجمےسےبَکیکدولہپالوھکںالسما
َ
ْ
َخلقےک َداد َرس چ
سےک رفپیاد َرسا
َکہْفِاروزِامُصییب چتہپالوھکںالسما
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ٻـڌڻ جــي سگهه بــــحـال ٿـي وئـي

عظمت ممطفى
مٺا مٺا اسالمي ائرو! پنهنجي دل
خ
الفت ممطفى َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم ٻارال ۽ عي خ سعي
وڌا ي سيني شم خٿ
خ
جون حقيقي خوشيون ماڻي ئن ٿي سگهي تر عي جي رات جو ي
ه وه تبليغ قرآن وسنت جي عالمگير ُير سياسي توريڪ دعو ِ
عاشقان رسول سان گڏ سنتن ڀر ي سفر
فسيمي جي م ني قافلن
خ
جي سعادت حاصه ڪريو م ني قافلي جون برڪتون تر ڏسو! باب
الم ينہ ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀات جي بيان جو خالصو آهي
ٿيي واري تبليغ قرآن سنت جي عالمگير ُير سياسي
ڪو ٽر
دعوت اسالمي جي ٽن ڏينهن واري سنتن ڀر ي اجتماا
توريڪ
خ
شريڪ هڪ ٻوڙي اسالمي ڀات ه وه ٽن ڏينهن جي سنتن جي
عاشقان رسول سان گڏ سفر جي سعادت
تربيت جي م ني قافلي
خ
حاصه ڪئي۔ اََّلـو َح وَّمـ ُد لمَّـل َّّٰـه سفر جي دحران ي ان جي عٻڌال جي سگهر
بوال ٿي و ي ۽ اهو عاي ماڻهن جيان عٻڌال ليو۔
ص َى ا لَل َه مه َوا ٖلمه َو َ ل َم
َ
ُ و

ا

ا

ربرپرظنوہاگلُط ِ
فخدا،اق ِلفےںیمولچا
اکنرہبےںیہرگ،روھک ّ
ُدوینیآںیتف،اُحرویشاںیتم دوروہںیگذرا،اق ِلفےںیمولچا

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلبِيۡب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
اّٰلل لَع ُم ىمد
صَّل

صـدقهِء فطر واجـب آهي

سرڪار م ينہ َص َى ا ُ لَل َ َّهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم جن هڪ ششص کي حڪم ڏنو تر
خ
اعالن ڪري ڇڏ۔ ”ص قہن فطر
وکي مڪہن معظمہ جي گهٽين
واج آهي۔“ (جامٿ ترم ي ج  2ص  151ح يث )674
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صــــــدقـــــهِء فـــــــــطـــــر فـــــضــــــــ ـول ڳالهين جو ڪفارو آهي

م
ِض ا َُّ َع ون ُه ََّما فرما ن ٿا م ني سرڪار
ابن عبا
ح
خ
رت سي ع نا خ
َر َ
ُريبن جي ُمشوار َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم ص قہن فطر مقرر فرمايو تر جيئن
عف ع ول ۽ بيهود ڪالي کان روزن جي طهارت (يعني صفا ي) ٿي
وکي ۽ پي مسڪينن جي خُ ا (يعني خوران) بر ٿي وکي۔

(سنن ابي داود ج 2ص  158ح يث )1609

روزو لٽڪيل رهـندو آهي

ع
م
سرڪار نام ار
ِض ا ُ َع وـن َُّه چون ٿا
حض
خ
سي نا انس بن مالڪ َر َ
باذن پروردگار ٻنهي جهانن جي مالڪ و مشتار
م يني جي تاج ار
خ
شهن اهرخ ابرار َص َى ا ُ لَل َهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم فرما ن ٿا جيستا ين ص قہن فطر ادا ناهي
ڪيو وين و ماڻهوت جو روزو زمين ۽ آسمان جي و۽
آهي۔ (ڪنزالعمال ج 8ص  253ح يث )24124

لٽڪيه رهن و

”دیعیکوخیشںابمرک “ جي سورهن اکرن جي نسبت سان
فطري جا  16مــدني گل
م ينہ  :1ص قہن فطر انهن سڀني مسلمان مردن ۽ عورتن تي
واج آهرري۔ جيڪي ”صاح خ نماب “ هجن ۽ انهن جو نماب
”حاجات اصليہ“(يعني زن گيت جي ضرورتن کان) فارغ هجي۔
(عالمگيري ج  1ص)191

م ينہ  :2جنهن وٽ ساڍا ست توئ سون يا ساڍا ٻاونجاهر توئ
مال
چان ي يا ساڍا ٻاونجاهر توئ چان يت جي رقم يا ايتري ماليت جو خ
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تجارت هجي (۽ هي سڀ حاجاتخ اصليہ کان فارغ هجن) ان کي صاح خ
نماب چيو وين وآهي1۔
م ينہ  :3ص قہن فطر واج ٿيي جي ئن ” عاقه ۽ بالغ “ هجي
شرط ناهي۔ پر ٻار يا مجنون (يعني پا ه) بر جيڪڏهن صاح خ نماب
هجي تر ان جي مال مان ان جو ولي (يعني سرپرست) ادا ڪري۔

(ردالموتار ج  3ص” )312ص قہن فطر“ جي ئن نماب جو مق ار اهو ي
آهي جيڪو زڪيٰوة جو آهي جيئن ذڪر ٿيو پر فر هي آهي تر
ص قہن فطر جي ئن مال جي وڌال جي صالحيت جو هجي ۽ سال
گ رال جو شرط ناهي۔ اهڙيت طرح جيڪي شيون ضرورت کان
وڌيڪ آهن (ميال طور گهرو سامان جيڪو روزانو ڪم ناهي اين و)
۽ ان جي قيمت نماب کي پهچن ي هجي تر انهن شين جي
سب کان ص قہن فطر واج آهي۔ زڪيٰوة جي نماب هي فر
ڪيفيت جي اعتبار کان آهي۔ (وقار الفتاوى جل  2ص )385
مالڪ نماب مرد تي پنهنجي طرف کان ننڍن ٻارن
م ينہ :4
خ
جي طرف کان ۽ جيڪڏهن ڪو مجنون (يعني پا ه) اوئد آهي (چاهي
پون اهو پا ه اوئد بالغ ي ڇو نر هجي) تر ان جي طرف کان ص قہن فطر
واج آهي ها جيڪڏهن اهو ٻار يا مجنون جيڪڏهن پاال صاح خ
نماب آهي تر پون ان جي مال مان فطرو ادا ڪري۔ (عالمگيري ج 1ص )192

1

صاح خ نماب ”ُني “ ” فقير“ ”حاجاتخ اصليہ“ وُير اصطالحات جي تفميلي معلومات فقہ
”بهار شريعت “ جي حمي پنجين مالحظر فرمايو
حنفي جي م هور ڪتاب
خ
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م ينہ  : 5مرد صاح خ نماب تي پنهنجي گهر واريت يا ما
پي يا ننڍي ڀا ڀيي ۽ ٻين رشتي ارن جو فطرو واج ناهي۔

(عالمگيري ج 1ص )193

م ينہ  : 6وال نر هجي تر ڏاڏو وال صاح جي جان تي آهي ۔
يعني پنهنجي فقير ۽ يتيم پوٽي پوٽين جي طرف کان ان تي ص قہن
فطر ڏيي واج آهي۔ (در مشتار رد الموتار ج 2ص )315
م ينہ  :7ما تي پنهنجي ننڍن ٻارن جي طرف کان ص قہن فطر
ڏيي واج ناهي۔ (ردالموتار ج 3ص )315
م ينہ  :8پي تي پنهنجي عاقه بالغ اوئد جو فطرو واج

ناهي۔ (درمشتار مٿ ردالموتار ج 3ص )317

م ينہ  :9ڪنهن صويح شرعي مجبوريت هيد روزو نر رکي
ڪنهن ب نمي بغير مجبوريت جي رم ان
سگهيو يا
المبارن جا روزا نر رکيا ان تي بر صاح خ نماب هجي جي صورت
ص قہن فطر واج آهي۔ (رد الموتار ج 3ص )315
م ينہ  :10گهرواري يا بالغ اوئد جن جو ماني ڪاڙي وُير
جو خر۽ جنهن ششص جي ذمي آهي اهو جيڪڏهن انهن جي اجازت
جي بغير ي انهن جو فطرو ادا ڪري ڇڏي تر ادا ٿي وين و۔ ها
ً
ميال بالغ
جيڪڏهن ماني ڪاڙي وُير جو خر۽ ان جي ذمي ناهي
پ شادي ڪري گهر الڳ وسا ي ڇڏيو ۽ پنهنجو گ ارو پاال ي
ڪري ڇڏي ٿو تر هاڻي پنهنجي ماني ڪاڙي وُير جو پاال ي
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ذمي ار ٿي ويو آهري۔ تنهن ڪري اهرڙي اوئد جي طرف کان بغير
اجازت جي فطرو ڏ ي ڇڏيو تر ادا نر ٿين و۔
م ينہ  :11گهرواريت مڙ جي حڪم بغير جيڪڏهن مڙ
(بهار شريعت حمو پنجون ص)69
جو فطرو ادا ڪري ڇڏيو تر ادا نر ٿين و۔
خ
م ينہ  :12عي الفطر جي صبح صاد ٿيي وقت جيڪو صاح خ
نماب هيو انهيت تي ص قہن فطر واج آهي۔ جيڪڏهن صبح صاد
کان پون صاح خ نماب ٿيو تر هاڻي واج ناهي۔ (عالمگيري ج 1ص )192
م ينہ  :13ص قہن فطر ادا ڪرال جو اف ه وقت تر هي آهي جو
عي جو صبح صاد ٿيي کان پون عي جي نماز ادا ڪرال کان پهريان
پهريان ادا ڪيو وکي۔ جيڪڏهن عي رات يا رم ان المبارن جي
ڪنهن بر ڏينهن يا رم ان شريف کان پهريان بر جيڪڏهن ڪنهن ادا
ڪري ڇڏيو تڏهن بر فطرو ادا ٿي ويو ۽ ايئن ڪرال بلڪه جا ز آهي۔
(عالمگيري ج  1ص )192

م ينہ  :14جيڪڏهن عي جو ڏينهن گ ري ويو ۽ فطرو ادا نر
ڪيو هريرو ترڏهررن برر فطررو ساقرط نر ٿيو۔ بلڪر سردي عمر جڏهن
بر ادا ڪيو تر ادا ي آهي۔ (عالمگيري ج  1ص )192
م ينہ  :15ص قہن فطر جا حق ار اهي ي آهن جيڪي زڪيٰوة جا
آهن۔ يعني جن کي زڪيٰوة ڏ ي سگهو ٿا انهن کي فطرو بر ڏ ي سگهوٿا
۽ جن کي زڪيٰوة نر ٿا ڏ ي سگهو انهن کي فطرو بر ن ا ڏ ي سگهو۔
(عالمگيري ج 1ص)194
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صدقهِء فطر جو مقدار آسـان لـــفـظـــن ۾
سادات ڪراي کي ص قہن فطر ن ا ڏ ي سگهو۔
م ينہ :16
خ
هڪ سي پنجهتر روپيا اٺ آنا جيترو (يعني ٻه ڪلو مان 80
گرام گهٽ) وزن ڪٿڪ يا ان جو اٽو يا ايتري ڪٿڪ جي قيمت
هڪ ص قہن فطر جو مق ار آهي۔

قبـر ۾ هڪ هـزار انـوار داخـل ٿـين

منقول آهي تر جيڪو ششص عي جي ڏينهن ٽي سي ڀيرا

” ُّس ْب ٰح َن ال ٰلی ِہ َو ِب َح ْم ِدہ “ پڙهي ۽ فوت ٿي ويه مسلمانن جي روحن کي
ان جو ثواب ه يو ڪري تر هر مسلمان جي قبر هڪ هزار انوار
داخه ٿين ا آهن۔ ۽ جڏهن پڙهي وارو خود مرن و الل تعالى ان جي
قبر
سگجي

هڪ هزار انوار داخه فرما ين و۔ (هي ورد ٻنهي عي ن

ڪري

ٿو) (مڪاشفة القلوب ص )308

عـــــيــــــد جـــــــي نــــمــــاز کـــان پهريان جـي هڪ سنت

مٺا مٺا اسالمي ائرو! هاڻي انهن الهين جو بيان ڪيو وکي ٿو
جيڪي عي ين (يعني عي الفطر ۽ عي ائضوى ٻنهي) سنت آهن۔ جيئن
م
ار رسالت
تر ح رت سي ع نا عبري
ِض ا ُ عَـنو َُّه کان مروي آهي تر تاج خ
َر َ
موبوب رب
شهن اهر عن عبوت پيڪ خر جود و سشاوت سراپا رحمت
خ
العزت َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم عي الفطر جي ڏينهن ڪجهر کا ي ڪري نماز
جي ئن ت ريف کٿي وين ا هئا ۽ عي ائضوى جي ڏينهن ان وقت
تا ين نر کا ين ا هئا جيستا ين نماز مان فارغ نر ٿين ا هئا۔
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(جامٿ ترم ي ج 2ص  70ح يث )542۽ ”بشاري“ جي روايت ح رت سي ع نا انس
م
ِض ا ُ عَـنو َُّه کان آهي تر عي الفطر جي ڏينهن ت ريف نر کٿي وين ا هئا
َر َ
جيستا ين ڪجهر کارن نر کا ين ا هئا ۽ اهي اڪي هون يون هيون۔
(صويح البشاري ج 1ص  328ح يث )953

ع
م
ِض ا ُ َع وـن َُّه کان روايت آهي تر نبي رحمت
ح رت سي نا ابوهرير َر َ
ار رسالت َص َى ا ُ لَلَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم عي جو
شفيٿ امت شهن اهرخ عن عبوت تاج خ
(عي جي نماز ئن ) هڪ رستي کان ت ريف کٿي وين ا هئا ۽ ٻئي
رستي کان واپس ت ريف کٿي اين ا هئا۔ (جامٿ ترم ي ج 2ص 69ح يث )541

عيـد نماز جـو طريـقو (حنفي)

په ا هيئن نيت ڪريو ”:آ نيت ڪريان ٿو ٻر رڪعتون نماز
عي الفطر (يا عي ائضوى) جي ساال ڇهن زا تڪبيرن جي
واسطي الل َعز ََو َج َ َّل جي عپٺيان هن اماي جي پرون ڪنن تا ين ه کٿو
۽ الل اڪبر چرئي ڪري معمول جي مطاب عدن جي هيٺان ٻڌي ڇڏيو
۽ ثنا پڙهو پون ڪنن تا ين ه کٿو ۽ الل اڪبر چئي ه ڇڏي ڏيو۔
وري ه ڪنن تا ين کٿو ۽ الل اڪبر چئي ڇڏي ڏيو۔ پون ڪنن
تا ين ه کٿي ۽ الل اڪبر چئي ڪري ٻڌي ڇڏيو۔ يعني پهرين
تڪبير کان پون ه ٻڌو ان کان پون ٻئي ۽ ٽئين تڪبير ڇڏي
ڏيو ۽ چوٿين ه ٻڌي ڇڏيو۔ ان کي هيئن ياد رکو جو جتي قياي
تڪبير کان پون ڪجهر پڙهٿو آهي اتي ه ٻڌڻا آهن ۽ جتي ناهي
پڙهٿو اتي ه ڇڏي ڏيٿا آهن۔ (ماخوذ از درمشتار رد الموتار ج 3ص  )66پون
اماي تعوذ ۽ تسميہ آهستي پڙهي ڪري فطحمد ش ف ۽ ڪا سورة
جهر سان (يعني وڏي آواز سان) پڙهي پون رڪوا ڪري۔ ٻي رڪعت
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پهريان فطحمد ش ف ۽ سورة جهر سان پڙهي پون ٽي ڀيرا ڪنن
تا ين ه کٿي الل اڪبر چئو ۽ ه نر ٻڌو ۽ چوٿين ڀيري بنا ه

وکو ۽ قاع ي جي مطاب
کٿي جي الل اڪبر چون ي رڪوا
نماز مڪمه ڪريو۔ هر ٻن تڪبيرن جي و۽ ٽي ڀيرا ”سبون الل
“ چوال جيترو وقت ع
چپ بيهي رهٿو آهي۔ (فتاوى عالمگيري ج 1ص )150

عــــيـــد جــــــي اڌوري جماعت ملي ته..؟

اماي جي تڪبيرن چرروال کان پون مقت ي
رڪعت
په
شامه ٿيررو تر ان وقررت (تڪبي خر توريمہ کان عالو وڌيڪ) ٽي تڪبيرون
چوي جيتوڻيڪ اماي قخراتت شروا ڪري ڇڏي هجي ۽ ٽي
تڪبيرون چئي وٺي جيتوڻيڪ اماي ٽن کان وڌيڪ چيون هجن ۽
جيڪڏهن ان تڪبيرون نر چيون ۽ اماي رڪوا هليو ويو تر بيٺي
وکي ۽ رڪوا
بيٺي نر چوي بلڪر اماي سان گڏ رڪوا
مليو ۽ ُال
تڪبيرون چوي ۽ جيڪڏهن اماي کي رڪوا
گمان(پڪ) آهي تر تڪبيرون چ ئي اماي کي رڪوا ملي وين و تر
بيٺي بيٺي تڪبيرون چوي پون رڪوا وکي ٻي صورت الل
تڪبيرون چوي پون
وکي ۽ رڪوا
اڪبر چئي رڪوا
جيڪڏهن ان رڪوا تڪبيرون پوريون نر ڪيون هيون ۽ اماي
م و م ي کنيو تر باقي عمعاف ٿي ويون (يعني باقي تڪبيرون هاڻي نر
چوي) ۽ جيڪڏ هن اماي جي رڪوا کان اٿي کان پون شامه ٿيو تر
هاڻي تڪبيرون نر چوي بلڪر (اماي جي سالي ورا ي کان پون) جڏهن
جتي
پنهنجي رهيه رڪعت پڙهي ان وقت چوي ۽ رڪوا
تڪبير چوال عٻڌايو ويو ان ه نر کٿي ۽ جيڪڏهن ٻي رڪعت
شامه ٿيو تر پهرين رڪعت جون تڪبيرون هاڻي نر چوي بلڪر
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جڏهن پنهنجي رهيه (رڪعت) پرڙهي ئن بيهي ان وقرت چوي ٻري
رڪرعرت جرون تڪبيرون جيڪڏهن اماي سران ملي وکن ف خبها (يعني تر
بهتر) نر تر ان اهو ي تفميه آهي جيڪو پهرين رڪعت جي باري
ذڪر ٿيو۔ (ماخوذ از درمشتار مٿ رد الموتار ج 3ص )57 56 55

عيد جي جماعت نه مــــلـــي ته ڇـــا ڪري؟

اماي نماز پڙهي ورتي ۽ ڪو ششص پو تي رهجي ويو چاهي
اهو شامه ي نر ٿيو هو يا شامه تر ٿيو هو پر ان جي نماز فاس ٿي
و ي تر جيڪڏهن ٻي جيهر ملي وکي تر پڙهي وٺي نر تر (بغير جماعت
جي ) نر ٿو پڙهي سگهي ها بهتر هي آهي تر اهو ششص چار رڪعت
چاشت جي نماز پڙهي۔ (در مشتار ج  3ص )59 58

عيد جي خطبي جا احڪام

نماز کان پون اماي ٻر خطبا پڙهي ۽ جمعي جي خطبي جيڪي
شيون سنت آهن اهي ان بر سنت آهن ۽ جيڪي اتي مڪروهر
آهن اهي هتي بر مڪروهر آهن۔ صرف ٻن الهين فر آهي هڪ
هي تر جمعي جي پهرين خطبي کان اج خطي جو ويهي سنت
هيو ۽ هن نر ويهي سنت آهي۔ ٻيو هي تر هن پهرين خطبي کان
اج  9ڀيرا ۽ ٻئي کان اج  7ڀيرا ۽ منبر کان لهي کان اج
 14ڀيرا الل ن چوال سنت آهي ۽ جمعي سنت ناهي۔
(بهارشريعت حمو  4ص  109مطبوعہ م ينة المرش بريلي شريف)
(درمشتار ج 3ص 58 57
خ

عـيد جـا ايڪويهه مدني گل

 1حجامت ڪرا ي (پر زلف ٺهرايو انگريزي وار نر)  2ننهن
ڪٽي ُ 3سه ڪرال  4ڏن ال ڪرال (هي ان کان عالو آهي
www.dawateislami.net

فيضانِ عي ُدال ِفطر

32

جيڪو وضوت ڪيو وين و آهي)  5سٺا ڪاڙا پا ي نوان هجن تر
نوان نر تر ڌوته  6خوشبو ليا ي  7عمنڊي پا ي (اسالمي ڀا ر

جڏهن بر عمنڊي پا ن تر هن الهر جو خاص خيال رکن تر عر و ساڍن چئن
ماسن کان گه وزن چان ي جي هڪ ي منڊي پا ن۔ هڪ کان وڌيڪ نر
پا ين۔ ۽ ان هڪ منڊيت بر عٻڙو هڪ ي هجي۔ هڪ کان وڌيڪ ٻڙا نر
هجن ۽ بغير ٻڙي جي بر نر پايو۔ ٻڙي جي وزن جو ڪو قي ناهي۔ چان ي
يا ڪنهن ٻئي ڌاتوت جو ڇلو يا چان ي جي بيان ڪيه وزن وُير کان

عالو ڪنهن بر ڌاتوت جي منڊي يا ڇلو مرد نر ٿو پا ي سگهي)  8فجر
پڙهي۔  9عي الفطر جي نماز ئن
جي نماز مولي واري مسج
وکي کان پهريان ڪجهر کارڪون کا ي ڇڏال۔ ٽي پنج ست يا گه
وڌ پر اڪي هجن کارڪون نر هجن تر ڪا مٺي شين کا ي ڇڏيو۔
جيڪڏهن نماز کان پهريان ڪجهر بر نر کاڌح تر گناهر نر ٿيو۔ پر
سومهٿيت تا ين نر کاڌح تر مالمت ڪئي وين ي۔  10عي جي
ادا ڪرال  11عي گاهر پيادل وکي 12
نماز عي گاهر
سواريت تي بر وکي حرج ناهي پر جنهن کي پيادل وکي جي طاقت
هجي ان جي ئن پيادل وکي اف ه آهي ۽ واپرسي سرواريت تي
اچي حرج ناهي۔  13عي نماز جي ئن هڪ رستي سان وکي ۽
ٻئي رستي سان واپس اچي۔ 14عي جي نماز کان پهريان ص قہن
فطر ادا ڪرال (اف ه تر اهو ي آهي پر عي جي نماز کان پهريان نر ڏ ي
ڏ ي ڇڏيو)  15خوشي اهر ڪرال  16ڪيرت
سگهيي تر بع
سان ص قو ڏيي  17عي گاهر ڏانهن اطمينان ۽ وقار سان ۽
نگاهون جهڪا ي هلي  18پاال مبارڪباد ڏيي 19عي نماز
کان پون ه مال ي ۽ ڀاڪر پا ي۔ جيئن عاي طور تي مسلمانن
ار شريعت
را ج آهي بهتر آهي ڇو جو هن خوشي جو ا هار آهي۔ (به خ
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حمو  4ص  )71پر فم د يعني خوبمورت ڇوڪري سان لي ملي فتني
جي جان آهي۔  20ع دفِضحيٰ (قربانيت واري عي ) سڀني حڪمن
عي الفطر وانگر آهي۔ عر و ڪجهر الهين فر آهي۔ ميال طور
هن (يعني قربانيت واري عي ) مستو هي آهي تر نماز کان
پهريان ڪجهر نر کا و چاهي قرباني ڪريو يا نر ڪريو ۽ جيڪڏهن
کا ي ڇڏيو تر ڪراهت بر ناهي۔  21عي الفطر جي نماز ئن وين ي
رستي هوريان تڪبير چئو ۽ عي ائضوى جي نماز ئن وين ي
رستي وڏي آواز سان تڪبير چئو۔ تڪبير هي آهي:
کَْب ا َل ٰلی ُّہ ا َ ک ََْب َو ِل ٰلی ِہ ا ل َْح ْم ُّؕد
کَْب ََل اِل ٰ َہ اِ یََل ال ٰلی ُّہ َوال ٰلی ُّہ ا َ َ ؕ ُّ
کَْب ا َل ٰلی ُّہ ا َ َ ؕ ُّ
ا َل ٰلی ُّہ ا َ َ ؕ ُّ
ترجمو  :الل َع َز َو َج َ َّل سڀ کان وڏو آهي الل َع َز َو َج َ َّل سڀ کان وڏو آهي۔
الل َع َز َو َج َ َّل کانسوان ڪو عبادت جي ئ ناهي ۽ الل َع َز َو َج َ َّل سڀ کان وڏو آهي
الل َع َز َو َج َ َّل سڀ کان وڏو آهي ۽ الل َع َز َو َج َ َّل جي ئن ي سڀئي خوبيون آهن۔

مــان عــيـد جي نماز به نه پـڙهـندو هئس
مٺا مٺا اسالمي ائرو! هر سال رم ان المبارن

اعتڪاف جي

سعادت ۽ ماهرخ رم ان المبارن جون خوب برڪتون ماڻي وري عي
جون خوشيون ٻيٿيون ڪرال جي ئن ۽ عي جي ڏهاڙن

ََّمعاذا َّ

اڄڪلهر ٿين ڙ قسمين قسمين گناهن کان بچي جي ئن عي جي
ڏهاڙن عاشنا ِ
اختيار ڪيو۔ ترُي

سو سان گڏ م ني قافلن

سنتن ڀريو سفر

۽ توريص جي خاطر هڪ نهايت ي خوشگوار
مدني بها توهان کي عٻڌا ي رهيو آهيان۔ جيئن تر باب الم ينہ
ڪراچيت جي مين ڪورنگي روگ جي ويجهو جي رهواسي هڪ
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اسالمي ڀا (عمر تقري ًبا  25سال) جي بيان جو خالصو آهي :مان هڪ
گيراج ( )GARAGEتي ڪم ڪن و هئس۔ جيتوڻيڪ في نفسہ گيراج
يعني گاڏين جي مرمت جو ڪم ُلط ناهي پر اڄڪلهر گناهن ڀريا
حائت آهن۔ جن جو واسطو پون و رهن و آهي اهي ڄاڻين ا هون ا تر
اڪير گيراج جو ماحول ڪيتريق ر گن و هون و آهي في زمانر
گيراج

ڪم ڪرال وارن جي ئن حالل روزي ڪما ي

تماي

م ڪه ڪم آهي۔ گن ي ماحول ۽ گن ي روزيت جي نووست جو
نتيجو تر ڏسو جو مون ب نمي کي پنج وقت نماز تر ڇا جمعي
ً
تقريبا سدي رات ٽي۔
بلڪر ع د جي نمازن جي بر توفي نر هئي
م غول رهن و هئس بلڪر هر

وي تي مشتلف فلمون گراما ڏسي
قسم جون ننڍيون وڏيون عبرايون مون

موجود هيون۔ منهنجي

اصالح جو سب هيئن ٿيو جو مڪتبة الم ينہ تان جاري ٿيي واري
سنتن ڀري بيان ”اللَّ َع َز َو َج َ َّل جي ُخف تدب “ جي ڪيسي عٻڌي جنهن
مو ن کي م ي کان پيرن تا ين ڏڪا ي ڇڏيو۔ ان کاناون رم ان
عاشقان رسول
المبارن فعتڪاف جي سعادت حاصه ٿي هئي ۽
خ
د لمَّـل َّّٰـه
ح وَّ
سان گڏ ٽن ڏينهن جي م ني قافلي
مـ ُ
سفر جو شرف مليو۔ ا ََّلـو َ
دعو ِ فسيمي جي م ني ماحول سان وابستر ٿي عچڪو آهيان پنج
ي وقت نمازن جي پابن ي آهي الل

َع َز َو َج َلَّ

جا ڪروڙين احسان جو

مون جهڙو گناهگار بي نمازي انسان جيڪو ع د جي بهاني بر مسج
جو رخ نر ڪن و هو۔ هي بيان ڏيي وقت تبليغ قرآن سنت جي عالمگير
دعوت اسالمي جي تنظيمي ترڪي
ُير سياسي توريڪ
خ
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هڪ مسج جي ذيلي م اورت جي نگران جي حيييت سان بي نمازين
کي نمازي بٿا ي جي جستجو

رهن و آهي۔

،میناموحلںیمرکولمتااکتعفا
اھبیئرگاچےتہوہ َنازںیڑپوھںا َ َ د
ویکینںںیم ّ ا
تےہآےگ چتروھں،ا َ َ دمیناموحلںیمرکولمتااکتعفا

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
اّٰلل لَع ُم ىمد
صَّل

َّ

ي َص َى ا ُ َللَهو مه َوا ٖلمه َو َ لَم! اسان کي ع ِد سد د جون
ا ب مص ف ٰ
خوشيون سنت جي مطاب ملها ي جي توفي عطا فرمان ۽ اسان کي
ار م ينہ َص َى ا ُ لَلَهو مه َواٖلمه َو َ لَم جي دي ار جي
ديار م ينہ و تاج خ
حج شريف۽ خ
م ني عي هرهرنمي

فرمان۔ ٰامِين ب ِ َجاه ِالنبي اْلَمِين

َص َى ا ُ لَلَه و مه َواٖلمه َو َ ل َمَّ

آپ َ َ دمیندمےنیواےلا
ِتریہکبج ی د
ع ِوہیگمِرےوخابںیممت ا
دیوہیگیھبجریمی ی د

مـون گناهگار تـي به ڪــــــرم جـا ڇــنڊا پيا
ڪو نگي باب الم ينہ ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀا (عمر  22سال)
جي تورير جو خالصو آهي :افسو ! مان هڪ بي نمازي ۽ فلمن
گرامن جو شوقين بگڙيه نوجوان هئس عبرن دوستن سان في ن جي
اون اهين ڀٽڪي رهيو هئس عبري صوبت جي سب کان زن گي
جا ڏينهن ۽ راتيون گناهن گ ري رهيا هئا۔ رم ان المبارن جو
حمت خ اون ي عَ َز َو َج َ َّل جون
چنڊ (1426هر)
آسمان دنيا تي اهر ٿيو ر خ
خ
ڇماڇم بارشون وسي لييون مون پاپي ۽ ب ڪار تي بر ڪري جا
ع
باب
ڇنڊا پيا ۽ آ ڪريميہ قادريہ مسج ڪورنگي نمبر اڍا ي
رم ان
ٿيي واري فجتماعي فعتڪاف
الم ينہ ڪراچيت
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المبارن جي آخري ڏهاڪي معتڪف ٿي ويس۔ منهنجي بي رون
صبح بهاران جا م ني گه ٽڙال ليا مون
زن گيت جي ش اي
گناهگار کي توبهر جي توفي نمي ٿي۔ ا ََّلـو َح وَّمـ ُد لمَّـل َّّٰـه مان نمازي بٿجي
ويس ڏاڙهي ۽ عمامي شريف سجا ي جي سعادت ملي و ي تبليغ
دعوت اسالمي جي
قرآن وسنت جي عالمگير ُير سياسي توريڪ
خ
عاشقان رسول
سنتن جي تربيت جي  30ڏينهن جي م ني قافلي
خ
سران گرڏ سرنترن ڀريو سفر نمير ٿيو اََّلـو َح وَّمـ ُد لمَّـل َّّٰـه هي بيان ڏيي وقت
ذيلي قافلہ ذمي ار جي حيييت سان دعو ِ فسيمي جي
هڪ مسج
م ني ڪمن حمو وٺي جي سعادت حاصه آهي۔ الل َع َز َو َج َ َّل مون کي
آخري دي تا ين استقامت
منهنجي پياري پياري دعو ِ فسيمي
نمي

فرما ي۔ ٰامِين ب ِ َجاه ِالنبي اْلَمِين

َص َى ا ُ لَل َ وه مه َواٖلمه َو َ لَم
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