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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا 

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي  
 آهي: َءو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هيڇڏيو جيڪ
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َّ الل  يترجمو: ا  ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي  عَز َوََجل َ
 ۔  ! اي عظمت ۽ بزرگي وارا رحمت نازل فرماء پنهنجي
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 فيضاِن عيُدالفِطر 

  درود شريف جي فضيلت

هڪ ڀيري ڪنهن فقيرر ڪرافرن کران ڪجهرر گهريرو۔ انهرن مر ا  
لري  الممرت ري  جي طور تري اميرر المريمنين ح ررت مروئن ڪا نرات  ع

َّم ۡم َّشرريرخ خرر ا ــَ ُه الۡي ــَ ُ وَۡجه َ  اّٰللّٰ َ َّ ــَ وٽ مرروڪلي ڇررڏيو۔ جيڪرري سررامهون ت ررريف  ك
هر  گگهرو )ڪجهرر گهررال ئن( فرما هئا۔ ان )يعني فقير( حاضر ٿي ڪري 

ُ وَۡجهَُه الۡيََّم ۡمڪيو۔ پاال  َ  اّٰللّٰ ڏهرر ڀيررا درود شرريف پڙهري ان جري هر ن جري  كََّ َ
ريت ترري دي ڪررري ڇررڏ يو ۽ فرمايررا ون  مررد بنرر  ڪررري ڇررڏيو ۽ جررن تررخ

)ڪرافرکخلي رهيرا ماڻهن موڪليو آهي انهرن جري سرامهون وکري کوليرو۔ 
پررر جررڏهن فقيررر انهررن جرري هئررا تررر خررالي ڻررون هررٿي سرران ڇررا ٿينرر و آهرري!( 

سران ڀريره هئري!  سرون جري دينرارنسامهون وکري مرد کرولي ترر اهرا 
 (72ت القلوب ص )راح  ڏسي ڪيترا ي ڪافر مسلمان ٿي ويا۔  ڪرامت هيت 

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله
نخ  !مٺااا مٺااا اسااالمي  ااائرو ز  ع عرر  نرر  الل جرري موبرروب  دانرران ُيرروب مع

ل َمالمعيرروب  ــَ ه  وَ  هم َواٖلـــم ــو ى َ ا ُ لَلَه ــَ جررن رم رران شررريف جرري مبررارن مهينرري جرري  ص
  رحمررتجرو پهريرون ڏهراڪو  ينرريهررن مه ارشراد فرمرايو آهري ترر  متعلرر 
 کان آزادي جو آهي۔ جهنم۽ ٽيون ڏهاڪو  مغفرتٻيو 

 ( 1887ح يث  191ص    3)صويح ابن خزيمہ  ج  
ٿيررو تررر رم رران شررريف رحمررت و مغفرررت ۽ جهررن م کرران  معلرروي

آزاديت جررو مهينررو آهرري  تررنهن ڪررري هررن برررڪتن واري مهينرري کرران 
جو موقعو فرراهم پون يڪ ي اسان کي عي خ سعي  جي خوشي ملها ي 
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ڪيررو ويررو آهرري ۽ عيرر الفطر جرري ڏيررنهن خوشرريت جررو ا هررار ڪرررال 
َّ مسرتو  آهرري  تررنهن ڪررري اسرران کرري الل ل َ ــَ وَج جرري ف رره ۽ رحمررت  عَز َ

َّتي ضرور خوشيت جو ا هرار ڪررال گهرجري جرو الل  ل َ وَجــَ جري ف ره  عَز َ
َّ۽ رحمت تي خوشي ڪرال جي ترُي  تر اسران کري پراال الل  ل َ وَجــَ جرو  عَز َ

 نسرور سريااري    يرارهينڪالي بر ڏ ي رهيرو آهري۔ جيرئن ترر  سچو
 رشاد ٿئي ٿو:   ا 58جي آيت  سيونع 

ِہَُوُ
ّٰ 
ِلُالل

ۡ
ض
َ
ُبِف

ۡ
ل
 
ُ ق

َ
لِک

ّٰ
ِبذ

َ
بَِرۡحَمِتٖہُف

ۡواُِؕ َرح 
ۡ
َیف
ۡ
ل
َ
ُف

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

 تر خوشي ڪن۔

دل زنــدهه رهـنــدي
رحمررتخ عالميرران  سررردارخ دوجهرران  موبرروبخ   جرري سررلطان نبيي  

ن ل َم َّرحمر  ه  وَ ــَ ــم هم َواٖل ــو ى َ ا ُ لَلَه جررو فرمررانخ برڪررت ن ران آهرري جررنهن عيرر ين جرري  صــَ
ثرررواب  حاصررره   )يعنررري عيررر الفطر جررري رات ۽ عي ائضررروي  جررري رات(رات 

ڪرررال ئن قيرراي ڪيررو  ان ڏيررنهن ان جرري دل نررر مرنرر ي  جررنهن ڏيررنهن 
    (1782ح يث  365ص  2)سن ن ابن ماجہ جدليون مري وين يون۔ جون( )ماڻهن 

عاذ بن جبره  هڪ نا مع ـنوهَُّٻي جان تي ح رتخ سي  ع َ ا ُ عــَ کران مرروي  َرِضم
يعنرري جررا ي آهرري  فرمررا ن ٿررا  جيڪررو پررنجن  راتررين   شرر خ بيرر اري )

ت واجررر  ٿررري وينررر ي آهررري  ذي الوجرررہ  عبرررادت (ڪرررري ان جررري ئن جنررر 
 )اهڙي طرح ٽي راتيون تر هري ٿيرون(ن  نا ين ۽ ڏهين رات شريف جي اٺي

۽ چرروٿين عيرر الفطر جرري رات  پنجررين شررعبان المعظررم جرري پنرر رهين 
 ( 2ح يث  98ص  2)الترُي  والترهي  ج (يعني ش خ براتترات۔ )
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 معافيَء جو عام اعالن 
نا عبرر الل ابررنخ عبررا    َّح رررت سرري  ع ــَ َ ا ُ عَنوهُم جرري روايررت ڪيرره  اَرِضم
جري ڏيرنهن معمروي  ع دهي ح يثخ پان   هي م مون بر آهي تر گگ

َّفرشرتا الل  ل َ وَجــَ جري عطرا ن ۽ بش  رن جرو اعرالن ڪنر ا آهرن ۽ الل  عَز َ
َّ ل َ ــَ وَج پرراال بررر تمرراي گهٿررو ڪررري فرما ينرر و آهرري ۽ پنهنجرري عنايررت ۽  عَز َ

 مغفيي  رحمت سان نمازخ عي  جري ئن جمرٿ ٿريي  وارن مسرلمانن جري 
َّ آهرري۔ ويتررر اللفرمررا ي ڇڏينرر و  ل َ ــَ وَج جرري طرررف کرران هرري بررر فرمررايو  عَز َ

وينرر و آهرري  تررر جررنهن کرري جيڪررا ڪجهررر دنيررا ۽ آخرررت جرري ڀال رري 
گهرڻرري آهرري اهررو سرروال ڪررري  ان ترري ضرررور ڪررري ڪيررو وينرر و۔ 
ڪاش! اهڙن گهرال جي موقعن تي اسان کي گهررال اچري  ڇرو ترر عراي 

روزي ت   طررور ترري مرراڻهو هررنن مرروقعن ترري رع ررو دنيررا جرري ڀال رري  
عرامالت تري سروال ڪنر ا آهرن۔ دنيرا  برڪت ۽ نر ڄاال ڇا ڇا دنيرا جري مع
جي ڀال يت سان گڏوگڏ آخرت جي ڀال ي وڌيڪ گهررال کاري۔ ديرن تري 

اهررو بررر مرر يني   اهررو بررر سرررڪارخ م ينررہ   خرراتمو بررالشيراسررتقامت ۽ 
هم َوَّ َّسرينر  فريگ گنجينرر  صراح خ معطرر پسرينر راحرتخ قلر  و ــو ى َ ا ُ لَلَه ل َمصــَ ــَ ه  وَ  ــم  اٖل

ت البقيرٿ   ۽  جي ق من   اهو بر شهادت جي صورت   ۽ مر فن جنر 
ت الفرردو      سررڪارخ م ينرہبنا حساب و ڪتاب جري مغفررت ۽ جنر 

مه  وََ ل َم وهم َواٖل  جو پاڙو بر گهري وٺي گهرجي۔ َصى َ ا ُ لَلَه

جررو ڏيررنهن  ع ييدفطف  ُررور تررر فرمررايو!  مٺااا مٺااا اسااالمي  ااائرو!
َّالل ر اهم ترين ڏينهن آهي۔ هن ڏيرنهن   ڪيتريق ل َ وَجــَ جري رحمرت  عَز َ

َّخع اون ي  دربارخ نهايت  ي جوش تي هون ي آهي۔  ل َ وَجــَ مان ڪو سرا ه  عَز َ
َّمايو  نر موٽايو وين و آهي۔ هڪ طرف الل  وََجل َ  جرا نيرڪ ٻانهرا الل عَز َ
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َّ ل َ وَجــَ رهيا هونر ا جي بي مار رحمتن ۽ بش  ن تي خوشيون ملها ي  عَز َ
َّآهن  تر ٻئي طرف مومنن تري الل  ل َ وَجــَ جرون ايرڏيون ڪرري نوازيرون  عَز َ

ڏسرري ڪررري انسرران جررو برر  ترررين دشررمن شرريطان سرراڙ   سررڙن و آهرري 
 جيئن تر:

 يــدحـواســـــب يطان جـيـش
ہ  حضيي   ن برر  نم مع هرر  م بررخ نا و  ـنوهَُّسري  ع ــَ َ ا ُ ع عيرر   فرمررا ن ٿررا  جررڏهن بررر َرِضم

ان رڙيررون ڪررري رو نرر و آهرري۔ ان جرري ب حواسرري اينرر ي آهرري  شرريط
ڏسي تماي شيطان  ان جي چوڌاري جمٿ ٿي ڪري پعڇن ا آهرن اي آقرا! 
توهرران ڇررو ُ رربنان ۽ ادا  آهيررود هررو چونرر و آهرري  هرران افسررو ! 

َّالل ل َ وَجــَ ل َم) امرتخ مومر  اڄوڪي ڏيرنهن تري  عَز َ ه  وَ ــَ ــم هم َواٖل ــو ى َ ا ُ لَلَه کري بش ري  (صــَ
تنهن ڪري توهان انهن کري لر تن ۽ نفسراني خواه رن    ڇڏيو آهي۔

 (308)مڪاشفة القلوب ص  م غول ڪري ڇڏيو۔

 ڪامـياب آهي؟ ڇـا شيطـان
جررو ڏيررنهن  ع ييدڏٺرو اوهرراند شريطان ترري   مٺااا مٺااا اسااالمي  ااائرو!

چرريلن کرري  ڪيتررري قرر ر  رررو گ رنرر و آهرري۔ تنهنڪررري هررو پنهنجرري
فسرراني لرر تن   حڪررم جرراري ڪنرر و آهرري تررر توهرران مسررلمانن کرري ن

م غول ڪري ڇرڏيو۔ آهرر! هرن زمراني   شريطان پنهنجري هرن وار   
جي آم  تري هجري  ع دڪامياب ٿين و نظر اچي رهيو آهي۔ افسو ! 

 رب  اللتر هي گهرجري هرا جرو عبرادتن ۽ نيڪرين جري ڪيررت ڪرري 
َّ ڪا نات وََجل َ جو وڌ   وڌ شڪر ادا ڪيو وکري هرا پرر افسرو ! صر   عَز َ

جررو حقيقرري مقمرر   رري  ڀييي ع ع ييدمسررلمان  ڪرروڙ افسررو ! هرراڻي
ملهرا ي جرو هري انر از عير  هاڻي ترر هاِء ففسوس! وساري  ويٺا آهن۔ 
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ٿرري ويررو آهرري جررو واهيررات قسررم جرري ابترري سرربتي گيررزا ن وارا بلڪررر 
بهرارخ )جان ارن جي تمويرن وارا چمڪيال ڪاڙا پاترا وينر ا آهرن عاذا َّمََّ

وارو لبررا  پررا ي نمرراز پررڙهي شررريعت   آهرري تررر جررانور يررا انسرران جرري تمرروير 
( آهي اهڙا ڪاڙا تب يه ڪري نماز ٻيهر يعني حراي جي قري مڪروهرخ توريمي )

ادا ڪرال واج  آهري  نمراز کران عرالو  برر جانر ار جري تمروير وارو ڪارڙو پرا ي 
شررريعت حمررو ۔ ناجررا ز آهرري نررا۽ ۽ راج جررون   (142کرران  141ص  3)خالصررہ از بهارخ

ي ڍنگن ميلن  گنر ين رانر ين  نرا۽ موفلون قا م ڪيون وکن ٿيون ب
گانررن ۽ فرلمرن گرامن جو اهتماي ڪيو وين و آهي ۽ دل کرولي ڪرري 
وقت ۽ دولت ٻنهي کي خالفخ سن ت ۽ خالفخ شرريعت ڪمرن   بربراد 
ڪيررو وينرر و آهرري۔ افسررو ! صرر  هررزار افسررو ! اسررين هرراڻي هررن 

 مبارن ڏينهن کي ڪيتريق ر ُلط ڪمن   گ ارال ليا آهيون۔

هرنن خرالفخ شررا  رالهين جري سرب  ٿري  سيمي ڀيياو و! منهنجا ف
عير “ بٿجري  ع ِد سييد دسگهي ٿو تر هي  ناشرڪرن جري  ئن ”يرويخ و 

وکي  خ ارا! پنهنجي حرال تري رحرم ڪيرو! في رن پرسرتي ۽ ف رول 
َّ اللخرچرريت کرران پرراال کررري بچررايو! ڏسرررو تررر سررهي! ل َ ــَ وَج ف ررول خررر۽  عَز َ
جيررئن تررر  رار ڏنرو آهرري۔ڪنر ڙن کرري قرررآن پرران   شريطانن جررو ڀررا  قرر 

   27۽  26بنرري اسرررا يه جرري آيررت نمبررر   نسررور  سرريااري پنرر رهين 
 ارشاد ٿئي ٿو: 

ا
َ
ۡرَُُول ِ

 
َبذ

 
ۡبِذیًۡرا﴿ُت

َ
ِرۡیَن۲۶ُت ِ

 
َبذ م 

ۡ
ُال

﴾ِان َ

َُوُ ِنُِؕ
ۡ
ِطی یّٰ

َ 
ُالش َواَن

ۡ
ُِاخ ا

ۡۤ
ۡو
 
ان
َ
اَنُُک

َ
ک

ُ ن 
ّٰ
ۡیط

َ 
ۡوًراُ﴿ُُالش

 
ف
َ
ُ﴾۲۷لَِرب ِٖہُک

نااه  و خاار  ترجمو ڪنزااليمان : ۽ اجاي
ڪااااار بيااااااچ اجاااااايو خااااار  ڪنااااادڙ 
شيطان جا  ائر آهن ۽ شيطان پنهنجااي 

 ۔رب جو وڏو ناشڪرو آهي
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 ـيَء جــو مقصد ڇا آهي؟ــــــــدگـــــــــــزن
زنرر گيت جررو مقمرر  رع ررو وڏيررون وڏيررون  مٺااا مٺااا اسااالمي  ااائرو!

َّگگريررون حاصرره ڪرررال  کررا ي پيررئي ۽ مررزا مرراڻي نرراهي۔ الل  ل َ ــَ وَج آخررر  عَز َ
اسرران کرري زنرر گي ڇررو عطررا فرمررا يد اچررو قرررآن پرران جرري خرر مت   

َّعرررڪ ڪريررون تررر اي الل  ل َ ــَ وَج جررا سررچا ڪترراب! تررون  رري اسرران جرري  عَز َ
رهنما ي فرمران ترر اسران جري جيرئي ۽ مررال جرو مقمر  ڇرا آهريد قررآن 

َّعظرريم کرران جررواب ملرري رهيررو آهرري تررر الل  ل َ ــَ وَج جررو فرمررانخ عالي رران عَز َ
 آهي:

َمۡوُ
ۡ
ُال
َ
ق
َ
ل
َ
ۡمُُُخ

 
َوک
 
ُلَِیۡبل

َ
وۃ حَیّٰ

ۡ
َُوُال

َ
ت

اُُِؕ
ً
َمل
َ
ُع ۡحَسن 

َ
ۡمُُا

 
ک
ی  
َ
ُا

(2الملڪ    29)پ  

ُ
ترجمو ڪنزااليمان : موت ۽ حياتي 
پيدا ڪئي جيئن توهان جو امتحان 
ٿئي )دنياوي زندگي ۾( توهان مان 

 ۔ڪنهن جا ڪم وڌيچ چڱا آهن

هرن مروت ۽ حيرات کري ان ئن تشلير  ڪيرو ويرو ترر جيرئن  يعني 
طيٿ )آزماي شلص آهي۔فرمانبردارو وکي تر ڪير گهٿو مع  ( ۽ مع

  گهـر ۾ ئــي والدت ٿــي وئـي
شيطان جي وار کان بچي جي ڪوشر  جري  مٺا مٺا اسالمي  ائرو!

ضررمن   عيرر  جررون حسررين گهڙيررون عاشررقانخ رسررول سرران گررڏ مرر ني 
قافلي   گ اريو  توهان جي ترُي  جي ئن هڪ سرچو واقعرو عررڪ 

ل   هم ( جي هڪ اسالمي ڀات ڪجهر هن طرح صوبي پنجاب مم )ڪريان ٿو: جخ
ٻعڌايو تر شاديت جي اٽڪره ڇهرن مهيرنن کران پرون گهرر   ” امير  “ جرا 
آثار  اهر ٿيا۔ گاڪٽر ٻعڌايو تر توهران جرو ڪريس ڏکيرو آهري  رت جري 
بررر ڪررافي گهٽتررا ي آهرري  ٿرري سررگهي ٿررو آپري ررن ڪرڻررو پرروي! مرران 
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جرو مسرافر برٿجي جري  فليڏ نه  جييي ِِء مييدني  ييا 30انهيت وقرت 
سران گرڏ  عاشييناِ   سييو نخي ت ڪري ورتي ۽ ڪجهر ڏينهن کران پرون 

وَّسفر تي روانو ٿي ويس۔  ٰــَّّـمَُّد لـَحموَّـاَل م ني قافلي جري برڪرت سران اهرڙو  هـل
ڪررري ٿرري ويررو جررو نررر اسرراتال وکرري جرري نوبررت آ رري ۽ نررر  رري ڪررنهن 

وئيرت جي  مدني مُنيپيو گهر    ي خيريت سان  ڏيکارڻوکي  گاڪٽر
 ٿي و ي۔ 

د'' وہ،اس یک دیہمت وہ ی

ّ

ے ںیم ولچ    ارھگ ںیم'' اُم
فِل
ادلج یہ لچ ڑپںی،اق

ّا
ّ  وہ  ریخ  یکا  َزچ   

چ
ے ںیم ولچ  اےئھُٹ    اوہ  ریخ   یکا ،ب

فِل
 رکںی،اق

 

 مّت
ہ

ا

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

 جروحاني عال 2حمل جي حـفاظت جا 
1 ( ترري لکرري يررا ڪاُرر ڀيرررا ڪررنهن پليرر  ) 11 الل

ـٓاَءاــامنو شََّڌو رري ڪررري عررورت کرري پيئرراري ڇررڏيو  ٰــّ جرري حفا ررت  حمرره هلـل
     ٿينرر ي۔ جررنهن عررورت کرري کيررر نررر اينرر و هجرري يررا گهرر  اينرر و هجرري 

ـٓاَءاــامنو شََّ ــّٰ ان جرري ئن بررر هرري عمرره فا  يمنرر  آهرري۔ چرراهيو تررر هررڪ  رري  هلـل
ن پيئررراريو يرررا ڪيتررررن  ررري ڏيرررنهن ترررا ين روزانرررو لکررري ڪرررري ڏيررنه

 پيئاريو هر طرح سان اختيار آهي۔ 

2 ُّحاملرہ ڀيرا ڪنهن ڪاُ  تي لکي ڪرري  111 یا َحیُّ یا قَییُّوم
ڌل رهري ۔ )ضرررورت جي پي  تي ٻ ڌي ڇڏيو ۽ وئدت جي وقت تا ين ٻر 

ٰــَّّٓاَءاــامنو شََّموج  ڪجهر دير جي ئن کولي  حرج نرراهي(  برر موفرو   حميي  هـلـل
 رهن و ۽ ٻار بر صوت من  پي ا ٿين و۔ 
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 ـد يـا َوعـيـد ـــيـع
يرويخ عير “  عر اب جري ئ ر  ڪرم ڪرري” مٺاامٺمٺاامٺي اائموٺ اام    

عي  “ نر بٿايو ۽ ياد رکو!  کي پنهنجي ئن ”يويخ و 

َنیَما الِْعْیدُّ لَِمْن          لَْیَس الِْعیدُّ لَِمْن لیَِبَس الَْجِدیْد     َخاَف الَْوِعْید اِ
يعني عي  ان جي ناهي  جنهن نوان ڪاڙا پا ي ورتا۔ عير  ترر ان جري آهري )

 (جيڪو ع ابخ ائهيت کان گڄي ويو

ُهُم الاولياِءڪرام  َ َّّٰـَرِحم   نــيا آهـدا رهــنــيــائــهـلــد مــيــع به ته  َّهَُّـل
اڄڪلهرر ڄري مراڻهو ترر رع رو نروان ڪارڙا  پيارا پيااارا اسااالمي  ااائرو!
سمجهي ويٺا آهرن۔ ٿرورو ُرور ترر  ع دپا ي ۽ عم ا کاڌا کا ي کي  ي 
ُم الڪريرو! اسران جرا بزرگرانخ ديرن  َهــُ ٰــَّّـَرِحم ملها ينر ا رهيرا  ع ييدبرر ترر آخرر ه َّـل

ملهرا ي جرو انر از  ري نرالرو رهيرو آهري۔ اهري  ع ييدآهن۔ پر انهن جي 
دنيا جي ل تن کان تمراي پرري ڀدنر ا رهيرا آهرن ۽ هرر حرال   پنهنجري 

 س جي مشالفت ڪن ا رهيا آهن۔ جيئن ترنف

 انوکو کاڌو  عــيد جــو 
نا ذوالنرون ممرري  حض   هسري  ع ــو ُ  ا م لَلَه َ ترا ين ڪرو  و هيي  ڏهيي   َرِحــو

هل يرر  کرراڌو نررر کرراڌو  نفررس چاهينرر و رهيررو۔ ۽ پرراال  ــو ُ  ا م لَلَه َ ــو نفررس جرري  َرِح
جي مقر   رات جرو ع د مبا ڪ مشالفت فرما ين ا رهيا  هڪ ڀيري 
جي ڏينهن ڪرو ل ير   ع ِد سد ددل م ورو ڏنو تر سڀاڻي جيڪڏهن 

هکاڌو کاڌو وکي تر ڇا حرج آهيد هرن م روري تري پراال  ــو ُ  ا م لَلَه َ دل برر  َرِحــو
ٻيي  کي آزما     مبتال ڪرال جي ُرڪ سان فرمايا ون ” آ  اج   
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نفه   پورو قرآن پان ختم ڪن  ۔اي منهنجري دل! ترون   ڪدتو 
  منهنجرو سراڏ ڏ رين ترر سرڀاڻي ل ير  کراڌو ملري  جيڪڏهن هن  الهر

هاهرررڙيت ريرررت پررراال وينرر و۔“  ُ  ا م لَلَهـــو َ رريون ۽ ان ٻرررر  َرِحـــو ررتون ادا ڪررر   رڪعرر
ه ڪيررا ون۔ پرراال خييت پررورو قرررآن مجيرر   ــو ُ  ا م لَلَه َ ــو جرري دل هررن عمرره    َرِح
روسن ن  سراڏ ڏنرو۔  رون ويررر ران ادا ڪريرر رون اطمينران سرر ري رڪرعتر  ن()يعنري ٻئرر

راال ه َّپر ــو ُ  ا م لَلَه َ ري ڏيررنهن ل ير  کراڌو گهرايرو  گرهرر کٿرري وات    ع ييد َرِحــو جرر
وجهي  ي چاهين پيا تر بيقرار ٿري وري رکري ڇرڏيا ون ۽ نرر کراڌا ون۔ 
ماڻهن ان جو سرب  پعڇيرو ترر فرمايرا ون  جرنهن وقرت مرون گرهرر وات 
جي ويجهو آن و تر منهنجي نفس چيو  ڏٺئيد مان آخرر پنهنجري ڏهرن 
سالن جي پعراڻي خواه  پوري ڪررال   ڪاميراب ٿري ويرس نرر! مرون 
انهرريت مهرره چيررو تررر جيڪررڏهن اهررا  الهررر آهرري تررر مرران ترروکي هرگررز 
ڪامياب ٿيي نر ڏين   ۽ هرگز هرگز ل ي  کاڌو نر کا ين  ۔ جيئن ترر 

هپاال  ــو َُ  ا م لَلَه ل ي  کاڌو کا ي جو ارادو ترن ڪرري ڇرڏيا ون۔ ايترري    َرِحو
 يرر  کرراڌي جررو ٿالهررر کٿرري اچرري حاضررر ٿيررو ۽ عرررڪ هررڪ شررشص ل

ڪيررا ين  هرري کرراڌو مررون پنهنجرري ئن رات جررو تيررار ڪيررو هررو۔ رات 
تس ترر قسرمت نرراز منجهران جرا ي پيئري  رات جرو خررواب    جرڏهن سرع

حرريم  ل َممررون رسررولخ ڪررريم رحفع ر  ــَ ه  وَ  ــم هم َواٖل ــو ى َ ا ُ لَلَه ــَ جررن جرري زيررارت جررو  ص
ل َماري پياري مٺي مٺي آقا شرف حاصه ڪيو۔ منهنجي پي ه  وَ ــَ ــم هم َواٖل ــو ى َ ا ُ لَلَه  صــَ

مون کي ارشاد فرمايو۔ جيڪڏهن توهان سڀاڻي قيامت جري ڏيرنهن برر 
ه)مون کي ڏسي ٿا چاهيو تر هي کاڌو ذوالنون  ــو ُ  ا م لَلَه َ وٽ کٿري وکرو  (َرِحــو

     برن عبر المطل الل ح ررت مومر  برن۽ ان کي وکي چئرو ترر :”
ل َمصََّ) مه  وَ ــَ وهم َواٖل گهرڙيت جري ئن نفرس سران صرلح  ٿرا  ترر ج هر  فرما ن (ى َ ا ُ لَلَه

ح ررتخ و۔“وٺر ڪجهر گرهرر هرن ل ير  کراڌي مران کرا ي  ۽و وٺڪري 
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نا ذوالنررون ممررري ه َّسرري  ع ــو ُ  ا م لَلَه َ ــو ل َم َّهرري پيغررايخ رسررالت َرِح ــَ ه  وَ  ــم هم َواٖل ــو ى َ ا ُ لَلَه ڌي  صــَ ٻررع
۽ چوال ليا! ”مان فرمرانبردار آهيران۔ مران فرمرانبردار  وج    اچي ويا

  (117)ت ڪرة ائولياء ص  ۔آهيان “۽ ل ي  کاڌوکا ي ليا

َّاهلل  َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي َعز َ

ا
ِ
ی ہی ںیہ اقس

ِ
ُعط
م

 ےہ 
ّ
اےت  ہی  ںیہ      رب

ِ
ارِزق  اُس  اک  ےہ  ھِک

اےت ہی ںیہ   ںیہ  مہ    ےتیپ                                 اھٹیم     اھٹیم     ڈنھٹا    ڈنھٹا                     
ِ
ا)دحاقئ ششخب رشفی(  پ 

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

  پيئاريندا آهن ملسو هيلع هللا ىلصسرڪار  کارائيندا آهن ملسو هيلع هللا ىلصسرڪار 
ٺي ئموٺ  ٺپيمري َّاللڏٺو اوهاند  م    پيمري َوَجل َ جا نيڪ ٻانها   َعز َ

عي خ سعي  جي ڏينهن تي بر نفس جي پيروي کان ڪيتريق ر پري 
َّاللرهن ا آهن  بي ڪ  ل َ َوَج جا مقبول ٻانها نفساني خواه ن جي َعز َ

َّاللڪا بر پرواهر ناهن ڪن ا ۽ هر گهڙي  َوَجل َ جي راضاي    ي  َعز َ
َّ اللجو هي شان هون و آهي جو راضي رهن ا آهن ۽ انهن  ل َ َوَج ۽   َعز َ

ل َمرسول  َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ى َ ا جي خاطر اهي دنياوي ل تن کان پري رهن ا آهن۔  َص
َّاللاهڙن خوش بشتن کي خموصي ت سان  َوَجل َ ۽ ان جا پيارا حبي   َعز َ

ل َم َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ر   کارا ين ا آهن ۽ هي َصى َ  بر معلوي ٿيو تر م يني جا تاجو 
ل َم موبوبخ رب  اڪبر َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ا پنهنجي امت جي حائت کان اڄ بر  َصى َ 

ل َم پاال سيورا باخبر آهن َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ى َ  پنهنجي موبوب ُالي ح رتخ  َص
نا ذوالنون ممري  َهوهسي  ع ا م لَل   ُ َ کي مالحظر فرما ي رهيا  جي حائت َرِحو

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



 

 

 

 
 فيضاِن عيُدالِفطر  11

 

اےت ںیہ
ِ
ارساکرالپےت ںیہ  رساکر ھِک

ارساکر اھبنےت ںیہ  وک  سچ    ودگا لُُسان  

 روح کـي بـه سـجـايـو

جي ڏينهن  ع دشڪ ناهي تر  هن   ڪو پيارا پيارا اسالمي  ائرو!
ُسه ڪرال  نوان يا ڌوته ڪاڙا پا ي ۽ عطر ليا ي سن ت آهي۔ هي 
سن تون اسان جي  اهري ب ن جي صفا يت جي ئن آهن  پر اسان جي 
ن ڪاڙن ۽ وهنجاريه ۽ خوشبو ليايه  هنن صاف  چمڪن ڙ ۽ ن و 
جسم سان گڏوگڏ اسان جو روح پي اسان تي اسان جي ما  پي  کان 

ن ب َّر وڌيڪ مهربان خ ان رحم  َوَجل َ موبررت ۽ اطاعت ۽ سرڪارخ  جي  َعز َ
ل َمم ينہ  سلطانخ باقرينہ  فريگ گنجينر  باعثخ نعزولخ سڪينر  مه  وََ  َهوهم َواٖل  َصى َ ا ُ لَل

 ب سجايه هجي گهرجي۔جن جي الفت ۽ سن ت سان خوب خو
 
 

 ديَء جو ورقنـي چـاــــــت تــــــــــاســـــــــــجــــنـ
سوچيو تر سهي! روزو هڪ بر نر رکيو  مٺمٺمٺمٺي ئموٺ م    

َّاللهجي  سدو رم ان جو مهينو  َوَجل َ جي نافرمانين   گ اريو  َعز َ
هجي  بجان مسج    يا عبادتن   گ ارال جي سڀئي راتيون شور 
شرابي  ران  رون   ڪرڪي  کيڏال يا ان جو تماشو ڏسي  ٽيبه 

ز کيڏال يا آوار  گردي ڪرال   گ ريون هجن  بجان فٽبال ۽ وگيو گيم
نعتون ٻعڌال جي ٽيپ رڪارگر تي خوب فلمي گانا ٻعڌا هجن ۽ ا ين 
 ي پنهنجي جسم ۽ روح کي ڏينهن رات گناهن   ملوث رکيو 

جي ڏينهن يورپي طرز جا فرنگي في ن وارا بي  ع دهجي ۽ اڄ 
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هڪ نجاست  ڍنگا ڪاڙا پا ي بر ڇڏيا تر ان کي هيئن سمجهو تر ڄي
 هئي جنهن تي چان يت جو ور  چنبڙا ي ان جي نما   ڪئي و ي۔ 

 يـد ڪـنـهـن جـي الِء آهـي؟ــع
ل َم سرڪار َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ا جي موبت سان سرشار ديواني! سچي  َصى َ 

 الهر تر اها  ي آهي تر عي  انهن خوش بشت مسلمانن جو حمو آهي  
المعظم کي روزن نمازن ۽ ٻين عبادتن جن ماهرخ  موتري  رم ان 

َّاللانهن جي ئن  ع د   گ اريو تر هيت  َوَجل َ جي طرف کان   َعز َ
َّالل اسان کي ترمزدوري ملي جو ڏينهن آهي۔  َوَجل َ کان گڄن و رهي   َعز َ

گهرجي جو افسو ! موتري مهيني جو اسان ح  ادا  ي نر ڪري  
 سگهياسين۔ 

َُّ ا عمر فاروقنسيد َ اّٰللّٰ  يدــي عـج  َّهَُّنَّۡـ عَََّرِضم
جي ڏينهن ڪجهر ماڻهو درٻارخ خالفت تي حاضر ٿيا ڇا ٿا   ع د  

ا ُ عَـنوهَُّڏسن تر پاال   َ دروازو بن  ڪري زارو زار رو ي رهيا آهن۔   َرِضم
ا ُ عَـنوهَُّماڻهن حيران ٿي ڪري عرڪ ڪيو  يا اميرالميمنين   َ ! اڄ تر َرِضم

آهي۔ خوشيت جي جان تي آهي جيڪو خوشي ملها ي جو ڏينهن  عي 
َعـنوهَُّهي رو ي ڇا جود پاال    ُ ا  َ ِضم                 وڙها اگهن ي فرمايا ون  َر

“يعني اي انسانو! هي عي  جو  ٰھذا یَْوُم اْلِعْیِد َو ٰھذا َیْوم ُ الَْوِعْید  ”
عي  جو ڏينهن بر۔ اڄ جنهن جون نمازون ۽ روزا  ڏينهن بر آهي ۽ و 

ڪنهن شڪ شبهي جي ان ئن اڄ عي  جو ڏينهن  مقبول ٿي ويا۔ بنا 
آهي۔ پر اڄ جنهن جي نماز ۽ روزي کي رد ڪري ان جي منهن تي 
عي  جو  ي ڏينهن آهي  ۽ مان تر  هنيو ويو هجي  ان جي ئن تر اڄ و 

 هن خوف کان رو ي رهيو آهيان جو افسو ! 
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َنا ََل اَدِْرْی اَ ِمَن الَْمْقبُّْولِْْیَ اَْم ِمَن الْمَ  َ ْودِیَْن ا  ْطرُّ
 مون کي هي معلوي ناهي تر مان مقبول ٿيو آهيان يا رد ڪيو ويو آهيان۔   يعني

ادیع ےک دن رمع ہی رو رو رک

اوبےل وکینں یک دیع وہیت ےہ

َّ اهلل َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي َعز َ

 اسان جـي خوش فهمي
َّ) الل اڪبر! َوَجل َ ت وارح! ٿورو سوچيو! خوب ُور ( موبعَز َ

ا ُ عَـنوهَُّفرمايو! اهو فارو خ اعظم  َ جن کي مالڪخ جن ت  تاج ارخ رسالت  َرِضم
ل َم َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ى َ  پنهنجي حياتخ  اهري    ي جن ت جي ب ارت عنايت  َص

َّفرما ي ڇڏي هئي۔ خوفخ خع اون ي  ل َ َوَج جو سن ن تي ڪيتريق ر  عَز َ
هيو جو رع و هي سوچي سوچي ڏڪي رهيا هئا جو خبر ناهي ُلبو 

! ُ بٖحن 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 

ڪيت جي ”ن“ جي نقطي  الها ين ڙ ماڻهن جي هيت حالت آهي جو ني
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 

ن ۽ پنهنجي نيڪ عملن مياًل نماز  روزو  حج  خوشيت   نر ٿا ماپ
مسج ن جري خ مت  خل خ خرر ا جري مرر د ۽ سماجري فالح ۽ بهبود 
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وُير  وُير  ڪمن جو هر جان تي اعالن ڪن ا وتن ا آهن  ۽ پڙها 
اخبارن ۽  عاذا َّمََّڏين ي ناهن ٿ ڪن ا  بلڪر پنهنجي نيڪ ڪمن جون 

! انهن جو آهرناهن ڪن ا  رسالن   تمويرون ڇاا ي کان بر پاسو 
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 

مال برباد ٿين ا آهن بلڪر سان ڪجهر صورتن   نر ر و اع
 سراسر جهن م جي حق اري آهي ۽ پنهنجو ڻوٽو رياڪاريت 

ڪڍرا يد توبهر! توبهر! رياڪاري تي سينر زوري! پنهنجي عملن 
جي نما   جو ايڏو شو  جو فوٽو جهڙي حراي ذريعي کي بر نر 

َّاللڇڏيو ويو۔  َوَجل َ ”مان مان“ جي  رياڪاري جي تباهر ڪاري   َعز َ
۽ تڪبر جي آفت کان اسان سڀني مسلمانن جي حفا ت مميبت 
مه  وََ ل َماَْلمِين  بي  مِين بَِجاهِ الن  ٰا فرما ي۔ وهم وَاٖل اُ  لَلَه  َصى َ 

 شـهـزادي جـي عـيد

نا عمر فارو خ اعظم  امير الميمنين َعـنوهَُّح رتخ سي  ع َ ا ُ  ِضم هڪ  َر
يص پا ين ي کي پعراڻي قم شهزفدعجي ڏينهن پنهنجي  ع د ڀيري

ڇو رو ي رهيا پيارا بابا سا ين! ڏٺو تر رو ي پيا  پ  عرڪ ڪيو  
جي  ع دان ي و آهي تر اڄ  کي مون منهنجا ِ ! آهيود فرمايا ون  

ڏينهن جڏهن ڇوڪرا تو کي هن پعراڻي قميص   ڏسن ا تر تنهنجي 
دل ٽعٽي پون ي۔ پ  جواب   عرڪ ڪيو  دل تر ان جي ٽعٽي جيڪو 

َّعََّرضان ائهي  ل َ َوَج جي ڪم   ناڪاي رهيو هجي۔ يا جنهن ما  يا پي   ز َ
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جي نافرماني ڪئي هجي۔ مون کي امي  آهي اوهان جي رضامن يت 
َّاللجي ص قي  َوَجل َ بر مون کان راضي ٿي وين و۔ اهو ٻعڌي ح رت  َعز َ

َعـنوهَُّفارو   عمر ا ُ   َ ِضم شهزادي کي سيني ئتو ۽ ان ئن دعا فرما ي۔  َر
 ( 308ًما مڪاشفة القلوب ص  )ملش 

َّاهلل  َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي عَز َ

 جـي عـيد نشـهـزادي

نا عمر بن عب العزيز  امير الميمنين َعـنوهَُّح رتخ سي  ع   ُ ا  َ ِضم جي  َر
خ مت   عي  کان هڪ ڏينهن پهريان سن ن شهزاديون حاضر ٿيون 

سڀاڻي عي  جي ڏينهن اسين ڪهڙا ڪاڙا ا سا ين!باب ۽ چوال لييون ”
پا ين يون سيند“ فرمايا ون ”اهي  ي ڪاڙا جيڪي توهان پهري 

بابا  ”نر!  رکيا آهن۔ انهن کي ڌو ي وٺو۔ سڀاڻي پا ي ڇڏجو!“  
ٻارڙين ض   توهان اسان کي نوان ڪاڙا سبرا ي ڏيو۔“ سا ين!

ا ُ عَـنوهَُّڪن ي چيو۔ پاال   َ نهنجون پياريون شهزاديون! فرمايا ون  ”م َرِضم
َّالل رب العزتعي  جو ڏينهن  َوَجل َ جي عبادت ڪرال  ان جو شڪر  عَز َ

بابا  ادا ڪرال جو ڏينهن آهي۔ نوان ڪاڙا پا ي ضروري تر ناهن!“ ”
توهان جو فرما ي بي ڪ صويح آهي پر اسان جون  سا ين!

جون  اميرالميمنين سهيليون اسان کي طعنا ڏين يون تر توهين 
!“۔ هي چون ي ٻارڙين ڌيئر راڻا ڪاڙا پاتا اٿو  ون آهيو ۽ اهي  ي پع

  امير جي اکين مان لڙن لڙي پيا۔ ٻارڙين جون  الهيون ٻعڌي 
َ ا ُ عَـنوهَُّالميمنين  ا ُ عَـنوهَُّجي دل بر ڀرجي آ ي۔ پاال  َرِضم  َ وزيرخ  ) خزانچي َرِضم

( کي گهرا ي فرمايا ون:”مون کي منهنجي هڪ مهيني جي ماليات
! ڇا توهان کي حضو گهار ا واٽ آڻي ڏيو۔“ خزانچيت عرڪ ڪيو ”پ

ا ُ عَـنوهَُّپاال  يقين آهي تر توهان هڪ مهيني تا ين زن هر رهن حد“  َ  َرِضم
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 خزفنچيعم   ۽ صويح  الهر چئي۔“ توهان بي ڪ  ہَ َالل  َكَ َازَ ـَجَ ” : وفرماي
ا ُ عَـنوهَُّ هليو ويو۔ پاال  َ  اللشهزاديون! ”پياريون  ٻارڙين کي فرمايو   َرِضم

َّ رسول ۽ َوَجل َ ل َمو  عَز َ َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل جي رضا تي پنهنجي خواه ن کي  َصى َ 
 ( 258کان    257ص      )مع ن اخال  حمو اول  ۔قربان ڪري ڇڏيو

َّاهلل  َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي مغفرت ٿئي َعز َ

 و نالو ناهيــــڻ جــائــپ  اسبنئين ل رڳوعيد 
ڏٺو توهاند گ ريه ٻنهي حڪايتن مان  مٺا مٺا اسالمي  ائرو!

اسان کي اهو  ي در  مليو تر نوان ڪاڙا پا ي ڇڏال جو نالو  ي 
 َّاڪبراللملها ي سگهجي ٿي۔  ع د ناهي۔ انهن کان بغير بر  ع د

َّ ل َ َوَج نا عمر بن عب العزيز  اميرالميمنين عَز َ ا َُّح رتخ سي  ع  َ ِضم هَُّ َر نو  عَـ
ڪيتريق ر ُري  ۽ مسڪين خليفا هئا ايڏي وڏي سلطنت جا حاڪم 

ا ُ عَـنوهَُّهئي جي باوجود پاال   َ ِضم ڪا رقم جمٿ نر ڪئي هئا ون۔ سن ن  َر
بر ڪيتريق ر ديانت ار هيو ۽ ان ڪيڏي خوبمورت ان از   خزانچي 

مان اسان  حڪا  ا واٽ پگهار ڏيي کان انڪار ڪري ڇڏيو۔ هن 
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 رهن اسين يا نر!  اهر آهي انسان بر وياسين تر ڪم ڪار جي قابه 
حادثي يا بيماريت جي سب  ناڪار  بر تر ٿي سگهي ٿو۔ احتياطن 

  سفر جي سعادت  مدني  افليڀريو م ني ذهن بٿا ي جي ئن 
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 ۽ مع ڪبار 
 پي  ڪريان ٿو۔ جيئن تر  مدني بها 

 تي ڪـرم ُءمرحــوم پـي

( جي هڪ اسالمي  ڀا  جيڪو بابع الم ينہ ڪراچي) نِشت  بستي
ف عرڪ ڪريان ٿو: مان پنهنجي  ر  ڪجهر بيان ڪيو اهو بخالت م 
مرحوي پي  کي خواب   انتها ي ڪمزوريت واري حالت   اگهاڙو 

ف صاِ  ي  ٿتي ٿي  مون ڪنهن جي ٽيڪ تي هلن ي ڏٺو۔ مون ک
جي ني ت سان هر مهيني ٽن ڏينهن جي م ني قافلي   سفر  ثوفب

جي نخي ت ڪري ورتي ۽ سفر شروا بر ڪري ڇڏيو۔ ٽئين مهيني 
تس تر مون خواب  مدني  افلي مان واپسيت کان پون جڏهن گهر   سع

  هي دلڪ  منظر ڏٺو تر مرحوي پي  سبز سبز لبا  پهريه ويٺا 
رهيا آهن ۽ انهن تي برسات جي هلڪي هلڪي بون   معسڪرا ي

وَّوسي رهي آهي۔  َّّٰـمَُّد لـَحموَّـاَل   سفر جي اهميت مون تي  مدني  افلي هـل
ٰـّٓاَءاــامنو شََّ خوب اجاگر ٿي ۽ هاڻي پڪي نخي ت آهي تر هر مهيني ٽن   هلـل

 سان گڏ سفر جاري رکن  ۔  ڏينهن جي ئن عاشقانخ رسول
اع،  رک آ   اموگن

ُ
اع، پ اؤ     اولچ   ںیم  ےلفاق د دَّ

ُ
ے ےگ م

فِل
اںیم ولچ  اق

ے ، اقےلف ںیم    اذعاب   وخب وہ اگ وثاب، اور ےلٹ اگ 
ٰ ف َ
صط
م

اولچ  از ےئپ 

م   وہ یئگ ،   وفیگت

ُ
گ

ے ںیم ولچ داع،  وک امےنگن     اوکیئ ےہ  ایگ   
فِل
ااق

 (  100ص    5ش   ج ) 

د  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى  ُ لََعى ُُمَمى اّٰلله
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َُّ حضور غوث اعظم َ اّٰللّٰ ِضم  دــــيــــــي عــــج هَُّنَّۡـ عَََّر

َّالل َوَجل َ جي مقبول ٻانهن جي هڪ هڪ ادا اسان جي ئن تماي  عَز َ
وَّ گهٿي در خ عبرت جو سب  هون ي آهي۔ َّّٰـمَُّد لـَحموَّـاَل اسان جي ح ور  هـل

نا ُوثخ اعظم  َهوهسي  ع ا م لَل   ُ َ و شان ڪيڏو بلن  ۽ اعلى آهي۔ ان جي ج َرِحو
َعـنوهَُّباوجود پاال  ا ُ   َ اسان جي ئن ڪهڙي شين پي  فرما ن ٿا! ٻعڌو ۽   َرِضم

 عبرت حاصه ڪريو۔ 

ا

 

د اَْس ْ ی
ِ
ر د ا روزِ ع

َ

 

د ہک ف
َ
ویی

َ

ق گ

ْ ل َ

 

خ

اا

 

د اَْس
ْ
دِیی
َ
 ی 

 ِ

ر ؤمم
 
وِح ہ

ُ
ر ر
َ
ویش د

ُ

 

اخ

م
َ
ر ْ
ِی َ
چ

وزے ہک پچااامِیں ب
َ
راں ر

َ
 اد

ُ

ر لُم
َ
را د
ِ
ام

 

د اَْس ْ ی
ِ
وزِ ع

َ
ودآں ر

ُ

 

اخ

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

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

ن الل!  َّ) سبو  َوَجل َ ن الل! ( عَز َ َوجََّ) سبو  َّعَز َ ڇا شانخ تقوى آهي! ايڏو  (ل َ
الوڏو شان جو اوليان ڪراي  ُهُم  َ جا سردار!۽ ايتريق ر عاجزي ۽   هَُّـلَّّٰـَرِحم

انڪساري!! هن  اسان جي ئن بر در خ عبرت آهي ۽ اسان کي 
عاملي   ئپرواهي نر  سمجهايو پيو وکي تر خبردار! ايمان جي مع

جو۔ ڪ ي ڪجو  هر وقت ايمان جي حفا ت جي فڪر   ليا ره
ا ين نر ٿئي جو توهان جي ُفلت ۽ گناهر جي سب  ايمان جي دولت 

 توهان جي ه ن مان نڪري وکي۔

ا   اک    راضؔ ِ

 

یرر   اخت
ی

 

خ
ْ ل

ِا
اوہاگ   پچ

 ےہ پیا وغث                
ِ
اِم

 

ری ش ِ

 

ا)دحاقئِ ششخب(  ارگ رتمح ت
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 هــڪ ولـيَء جـي عـيد
نا شيخ ن جي  ال ين  حض   ا مَّسي  ع   ُ َ َهوه َرِحو نا  لَل ه  ح رتخ سي  ع ڪ  ت و  مع

َهوه شيخ بابا فري  ال ين گنج شڪر ا م لَل   َُ جن جا ڀا ر ۽ خليفا آهن   َرِحو
هسن ن لق   ڪ  و  ت  َهوه آهي۔ پاال  مع ا م لَل   ُ َ سال شهر   رهيا پر ڪو  70 َرِحو

 اهري روزيت جو ذريعو نر هئي جي باوجود سن ن اهه وعيال 
َهوهزن گي گ ارين و رهيو پاال  نهايت اطمينان سان ا م لَل   ُ َ ِحو پنهنجي  َر

َّمولى  ل َ َوَج جي ياد   ايتريق ر مستغر  رهن ا هئا جو هي بر نر  َعز َ
ڄاڻن ا هئا تر اڄ ڪهڙو ڏينهن آهيد ۽ هي ڪهڙو مهينو آهيد ۽ 

ا م   جي ڏينهن پاال ع د سڪو ڪيتري مالي ت جو آهيد هڪ ڀيري   َُ َرِحو

َهوه جي گهر   تماي گهٿا مهمان گڏ  ٿي ويا۔ اتفا  سان ان ڏينهن  لَل
َهوه پاال ا م لَل   ُ َ ا م  جي گهر   کاڌي پيتي جو ڪو سامان نر هيو۔ پاال َرِحو   ُ َ َرِحو

َهوه َّ  اِد فِهيجان جي م ين ڪمري   وکي  لَل َوَجل َ   م غول ٿي ويا    َعز َ
َّالل۽ دل  ي دل   هي چئي رهيا هئا۔ ” َوَجل َ اڄ عي  جو ڏينهن  عَز َ

آيه آهن اوچتو هڪ ماڻهو ڇت تي  مهما آهي ۽ منهنجي گهر   
فع  اهر ٿيو  ان کاڌن سان ڀريه هڪ وڏو ٿالهر پي  ڪيو ۽ چيو  

ته آهي ۽  نج ب فطد  !  ڪ ه جي ڌوي فرشتن   م  توهان جي ت و 
  ( )يعني کاڌي جي طل توهان جو هي حال آهي جو توهين اهڙي خيال 

َهوهم غول آهيود پاال  ُ  ا م لَل َ َّفرمايا ون  ح  تعالى  َرِحو َوَجل َ خوب ڄاڻي ٿو  َعز َ
تر مون پنهنجي ذات جي ئن هي خيال نر ڪيو  بلڪر پنهنجي مهمانن 
نا ن جي   جي ڪري ان طرف متوجهر ٿي ويو هيس۔ ح رتخ سي  ع

ه ڪ  ت و  َهوه ال ين مع ا م لَل   ُ َ جي باوجود انتها ري  صاح خ ڪرامت هئي َرِحو
جي انڪساريت جو  سن ن هئا۔ منڪسرالمزاج )يعني عاجزي ڪن ڙ(
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َهوههي  عال م هيو جو هڪ ڏينهن هڪ فقير تماي پري کان پاال  ا م لَل   ُ َ  َرِحو
ه  ت وڪ  جي مالقات جي ئن آيو ۽ کانئن پعڇيا ون تر ڇا ن جي  ال ين مع

َهوهپاال توهان  ي آهيود تر ( يعني توڪه ڪرال وارا) ا م لَل   ُ َ عاجزيت جي  َرِحو
ه طور تي فرمايا ون تر ڀا  مان تر ن جي  ال ين  ا ڪ  ت  )يعني تماي مع

 ( 60اخبار ائخيار ص  )(  آهيان۔   گهٿوکا ي وارو

َّاهلل  َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بخشش ٿئي َعز َ

 ڪـرامت جـو هـڪ شـعـبو
َّاللڏٺو اوهاند   ائرو! مٺا مٺا اسالمي ل َ َوَج جي نيڪ ٻانهن ۽  َعز َ

مان هي بر  حڪا  ڪيتريق ر سادي هون ي آهي۔ هن  عي ولين جي 
َّ اللمعلوي ٿيو تر  َوَجل َ پنهنجي دوستن جي ضرورتن جو ُي  مان  َعز َ

انتظاي فرما ي ڇڏين و آهي۔ هي سڀ ان جي ڪري جا ڪرشما آهن۔ 
ر  ضرورياتخ زن گي جو اوچتو ضرورت جي وقت کاڌو  پاڻي وُي

جي طور تي  اهر ٿين و آهي۔   ڪ فم حاضر ٿي وکي بزرگن کان 
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  
عبو آهي۔” بزرگانخ دين  جو حاضر ٿي وکي بر ڪرامت جو  ي هڪ شع

ََّ الَرِحم َّّٰـُهُم  جي خع اداد اختيارن ۽ ڪرامتن جو ڇا بيان ڪجيد هي  امُلبنیُه ـل
َّاهڙا تر بارگاهرخ خع اون ي  ل َ َوَج   مقبول ٿيه هون ا آهن جو انهن جي  َعز َ

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
نا عب الرحم   وزاعيسي  ع رو ائم مم َهوه ن بن ع  ا م لَل   ُ َ بيان ڪن ٿا تر  َرِحو

جي رات دروازي تي سڏ ٿيو۔ ڏٺم تر منهنجو پاڙيسري  ع دفطف  
”سڀاڻي  بيٺو هيو۔ مون چيو۔ چئو ڀات! ڪيئن اچي ٿيود ان چيو  

آهي پر خر۽ جي ئن ڪجهر بر ناهي  جيڪڏهن توهان ڪجهر  ع د
ت سان اس ين عي  جو ڏينهن گ اري وٺن اسين“۔ عنايت فرمايو تر عز 

مون پنهنجي گهرواريت کي چيو  اسان جو فالڻو پاڙيسري آيو آهي 
ان وٽ عي  جي ئن هڪ پيسو بر ناهي  جيڪڏهن توهان جي ران 

اسان عي  جي ئن رکي ڇڏيا آهن  پنجو ه  د ه هجي تر جيڪي 
ين و۔ نيڪ  ڏ ٻيا  تعالى  اللکي اهي پاڙيسريت کي ڏيئي ڇڏيون۔ اسان 

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 
ري پيو ۽ رو ي  دروازو کوليو  هڪ ششص منهنجي ق من تي ڪخ

جي وال  جو ڀيه ُالي آهيان  هاڻي  رو ي چوال ليو  مان توهان 
مون کي پنهنجي حرڪت تي شرمن گي ٿي تر حاضر ٿيو آهيان  هي 

منهنجي ڪما يت جا آهن توهان جي خ مت   پي   پنجو ه  د نا 
ڪريان ٿو قبول فرمايو۔ توهان منهنجا آقا آهيو ۽ مان توهان جو 
پون ُالي۔ مون اهي دينار وٺي ڇڏيا ۽ ُالي کي آزاد ڪري ڇڏيو۔ 

َّمون پنهنجي گهرواريت کي چيو  خ ا  َوَجل َ جو شان ڏ ! ان اسان  َعز َ
)پهريان  عطا فرمايا!  د نا جي ب لي پنجويهر  د هم کي پنجويهر 

 درهم چان ي جا ۽ دينار سون جا هون ا هئا!(  

َّ اهلل  َوَجل َ  ۔جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بخشش ٿئي عَز َ
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ـــ ي دســـــج هن بيڪسن سالم ان تي جن  ـــ يــــ گ ـــــتــــــ  ي ــئـــــــري ڪ ــ
َّاللڏٺو اوهاند  مٺمٺمٺمٺي ئموٺ م     َوَجل َ جو شان بر ڪيڏو  َعز َ

( ڏيي واري کي چان يت جا سڪا) پنجويهر درهمنرالو آهي جو ان 
( عطا فرما ي ڇڏيا۔ ۽ بزرگان دين سون جا سڪا) هڪ ي پنجويهر دينار

ُهُمَّ َ َّّٰـ الَرِحم نیُه ـل جو اييار بر خوب هيو جو اهي پنهنجي تماي تر آسا  ن  امُلب
اللکي ٻين مسلمانن جي خاطر قربان ڪري ڇڏين ا هئا۔ انهن کي 

َّ َوَجل َ ل َم۽ان جي پياري حبي    عَز َ َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل سان تماي گهٿي موبت  َصى َ 
هم رديت جو پيغاي ڏ ي هئي۔ انهن کي ڄاال هئي تر اسالي اسان کي 

ل َم ٿو۔ اسان جا ح ور سراپا نعور  فيگ گنجور  شاهرخ ُيور َهوهم َواٖلمه  َوَ  ى َ ا ُ لَل  َص
ل َمجن رحمتخ عالم آهن پاال  َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل جي رحمت کان ڪو موروي  َصى َ 

َهوهم َواٖلمه َّ ناهي رهيو۔ اسان جا پيارا سرڪار ُ  لَل ا ى َ  ل َمَص ُريبن  مسڪينن ۽   َوَ 
يتيمن جي طرف خاص نظر رکن ا هئا۔ ۽ هر طرح سان انهن جي 

 دلجو ي فرما ين ا هئا۔ 
 ےن ےب وسکں یک دریگتسی یک

ِ
چ

اََسام اُس رپ ہک ج

یرری یک  رپ اُس  السم 
فَقی
ایہ ںیم 

 

 ےن پچادش
ِ
چ

اہک ج

َّ) هَّلّٰـــلََّن اََّـّبوحََّٖـُّ َّ َوَجل َ قمہ  ا بزرگ تو ي بع  از خ  جو” ايڏو وڏو شان ( عَز َ
َصى َ اُ  لَلَهوهم َواٖلمه  َّ ان جا ح ور  ايتريق رانڪساري جو جنهن جو ڪو ناهي ۽  “ مشتمر 

وه)آقا اعلى ح رت  منهنجي آهن۔ ڇا تر خوب فرمايو جن   َوَ ل َم َُ  ا م لَلَه  (َرِحو
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ِ
ر

 

ْ

 

َ

ر     ک
 
و ا       و   ےب     سکیب    ہ

َ

 

ود  ن
ُ
ر
ُ
ر    ارپ  د

ِ
ر  ح
 
ا  زِ ہ
َ
َ ر

 

ْ

 

   ف

 
 

االسم الوھکں    ہپ  اطق

 ہپ الوھکں 

 

 یک دول

َ

 یک وقّت ہپ الوھکں السم    االسمھجم ےس ےب َک
چَ

اھجم ےس ےب ب

س
َ
رپیاد ر

 

س سچ ےک ف
َ
اد ر
َ
ق ےک د

ْ ل َ

 

خ

ا

فِا
ْ
 ہپ الوھکں السم  روزِا  َکہ

 

چت یب
ُصی
م

ا

www.dawateislami.net



 

 

 

 
 فيضاِن عيُدالِفطر  23

 

 حـال ٿـي وئـيـــبـٻـڌڻ جــي سگهه 
ل َمممطفى پنهنجي دل   عظمتخ  مٺا مٺا اسالمي  ائرو! َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ا ى َ   َص

ل َمشمٿخ الفتخ ممطفى  وڌا ي  سيني   َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ٻارال ۽ عي خ سعي   َصى َ 
جون حقيقي خوشيون ماڻي ئن ٿي سگهي تر عي  جي رات جو  ي 

دعوِ  ه وه  تبليغ قرآن وسن ت جي عالمگير ُير سياسي توريڪ 
 ني قافلن   عاشقانخ رسول سان گڏ سن تن ڀر ي سفر جي م فسيمي

جي سعادت حاصه ڪريو  م ني قافلي جون برڪتون تر ڏسو! باب 
الم ينہ ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀات جي بيان جو خالصو آهي  
ڪو ٽر   ٿيي واري تبليغ قرآن سن ت جي عالمگير ُير سياسي 

اجتماا   جي ٽن ڏينهن واري سن تن ڀر ي  دعوتخ اسالميتوريڪ 
شريڪ هڪ ٻوڙي اسالمي ڀات ه وه  ٽن ڏينهن جي سن تن جي 

سان گڏ سفر جي سعادت  عاشقانخ رسول    م ني قافليتربيت جي 
وَّحاصه ڪئي۔  َّّٰـمَُّد لـَحموَّـاَل ٻعڌال جي سگهر  سفر جي دحران  ي ان جي  هـل

 بوال ٿي و ي ۽ اهو عاي ماڻهن جيان ٻعڌال ليو۔  
 رپ 
ّ
ے ںیم ولچ   رظن    اکن رہبے ںیہ رگ،روھک رب

فِل
دا،اق

 

ُطِف خ
ل
اوہ اگ 

وینی ا          ا
ُ
اںیتم                   د

 

روی ش

 

ے ںیم ولچ  وہں  دور      آںیتف،اُح
فِل
ایگ ذرا،اق

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

 فطر واجـب آهي هِءصـدق
وَّ  م ينہ سرڪارخ  َه ا ُ لَل ل َمَصى َ  جن هڪ ششص کي حڪم ڏنو تر  هم َواٖلمه  َوَ 

  ص قہن فطر وکي مڪہن معظمہ جي گهٽين   اعالن ڪري ڇڏ۔ ”
 (  674ح يث    151ص     2)جامٿ ترم ي ج       واج  آهي۔“
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ـــــــ ض ـــــ ر ف ـــــ ط ـــــــــ ف   ـــــهِءدق ــــــص   جو ڪفارو آهيول ڳالهين  ـــ
نا ابنخ عبا   ح رتخ  ا َُّسي  ع  َ مَََّرِضم فرما ن ٿا  م ني سرڪار   ا عَنوُه

ل َم ُريبن جي ُمشوار َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ى َ  ص قہن فطر مقرر فرمايو تر جيئن  َص
ول ۽ بيهود  ڪالي کان روزن جي طهارت ) ( ٿي  يعني صفا يفع ع

ُخ ا )    ( بر ٿي وکي۔ يعني خورانوکي ۽ پي مسڪينن جي 

 ( 1609  ح يث 158ص     2)سنن ابي داود ج   

 رهـندو آهي يلڪٽلروزو 
نا انس بن مالڪ  حض   ا ُ عَـنوهَُّسي  ع  َ چون ٿا  سرڪارخ نام ار   َرِضم

م يني جي تاج ار  باذنخ پروردگار  ٻنهي جهانن جي مالڪ و مشتار  
ل َم شهن اهرخ ابرار َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل ى َ  ادا ناهي   ص قہن فطرفرما ن ٿا  جيستا ين  َص

زمين ۽ آسمان جي و۽   لٽڪيه رهن و   روزو و وين و  ماڻهوت جو ڪي
 ( 24124ح يث    253ص    8)ڪنزالعمال ج  آهي۔

نسبت سان  جي سورهن اکرن جي“    دیع یک وخیشں ابمرک”
  دني گلــم 16فطري جا 

انهن سڀني مسلمان مردن ۽ عورتن تي  ص قہن فطر : 1 ہ م ين 
انهن جو نماب واج  آهرري۔ جيڪي ”صاح خ نماب “ هجن ۽ 

   ( فارغ  هجي۔يعني زن گيت جي ضرورتن کان”حاجات اصليہ“)
 ( 191ص   1)عالمگيري ج  

جنهن وٽ ساڍا ست توئ سون يا ساڍا ٻاونجاهر توئ  :2 ہ م ين 
چان ي يا ساڍا ٻاونجاهر توئ چان يت جي رقم يا ايتري ماليت جو مالخ  
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صاح خ  ن کي ا( ۽ هي سڀ حاجاتخ اصليہ کان فارغ هجن )تجارت هجي 
 ۔1چيو وين وآهي نماب

واج  ٿيي  جي ئن ” عاقه  ۽ بالغ “ هجي  ص قہن فطر  :3 ہ م ين 
  صاح خ نماب ( بر جيڪڏهن يعني پا ه) مجنونشرط ناهي۔ پر ٻار يا 

( ادا ڪري۔ يعني سرپرستهجي تر ان جي مال مان ان جو ولي )
ار اهو  ي جي ئن نماب جو مق ”ص قہن فطر“  (312ص  3)ردالموتار ج 

جو آهي جيئن ذڪر ٿيو پر فر  هي آهي تر   ةويٰزڪ آهي  جيڪو 
جي ئن مال جي وڌال جي صالحيت جو هجي ۽ سال   ص قہن فطر 

گ رال جو شرط ناهي۔ اهڙيت طرح جيڪي شيون ضرورت کان  
 )ميال طور گهرو سامان جيڪو روزانو ڪم   ناهي اين و(وڌيڪ آهن 

تر انهن شين جي  ۽ ان جي قيمت نماب کي پهچن ي هجي 
جي نماب   هي فر    ةويٰزڪ واج  آهي۔ ص قہن فطر سب  کان 

 ( 385ص    2)وقار الفتاوى جل   ڪيفيت جي اعتبار کان آهي۔  

نماب مرد تي پنهنجي طرف کان  ننڍن ٻارن  مالڪخ  : 4ہ م ين 
چاهي اوئد آهي )يعني پا ه( جي طرف کان ۽ جيڪڏهن ڪو مجنون )

  ص قہن فطر ( تر ان جي طرف کان  ي ڇو نر هجيپون اهو پا ه اوئد بالغ 
واج  آهي  ها جيڪڏهن اهو ٻار يا مجنون جيڪڏهن پاال صاح خ 

   (192ص    1)عالمگيري  ج نماب آهي تر پون ان جي مال مان فطرو ادا ڪري۔ 

 
صاح خ نماب ”ُني “   ” فقير“  ”حاجاتخ اصليہ“  وُير  اصطالحات  جي تفميلي معلومات فقہ    1

 حنفي جي م هور ڪتاب ”بهارخ شريعت “  جي حمي پنجين   مالحظر فرمايو 
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صاح خ نماب  تي پنهنجي گهر واريت  يا ما   مرد : 5 ہ م ين 
  واج  ناهي۔  فطروجو  پي  يا ننڍي ڀا  ڀيي  ۽ ٻين رشتي ارن

 ( 193ص    1)عالمگيري ج 

نر هجي تر ڏاڏو وال  صاح  جي جان تي آهي ۔ وال   : 6 ہ م ين 
ص قہن  يعني پنهنجي فقير ۽ يتيم پوٽي پوٽين جي طرف کان ان تي 

   (315ص    2)در مشتار  رد الموتار ج  ۔ ڏيي واج  آهي فطر

  ن فطر ص قہ تي پنهنجي ننڍن ٻارن جي طرف کان ما   :7 ہ م ين 
 ( 315ص    3)ردالموتار ج  ڏيي واج  ناهي۔

واج   فطروتي پنهنجي عاقه بالغ اوئد جو  پي  :8 ہ  ين م 
   (317ص    3)درمشتار مٿ ردالموتار ج   ناهي۔ 

صويح شرعي مجبوريت هيد روزو نر رکي  ڪنهن : 9 ہ م ين 
ڪنهن ب نمي  بغير مجبوريت جي رم ان   سگهيو يا

هجي جي صورت  صاح خ نمابرکيا  ان تي بر  المبارن جا روزا نر
   (315ص    3)رد الموتار ج واج  آهي۔  ص قہن فطر  

يا بالغ اوئد جن جو ماني ڪاڙي وُير   گهرواري : 10 ہ م ين 
جو خر۽ جنهن ششص جي ذمي آهي اهو جيڪڏهن انهن جي اجازت 

ادا ڪري ڇڏي تر ادا ٿي وين و۔ ها  فطرو جي بغير  ي انهن جو 
ني ڪاڙي  وُير  جو خر۽ ان جي ذمي ناهي مياًل بالغ جيڪڏهن ما

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 
 ڏ ي ڇڏيو تر ادا نر ٿين و۔فطرو  اجازت جي 

ت مڙ  جي حڪم بغير جيڪڏهن مڙ  يرگهروا : 11 ہ م ين 
 ( 69)بهارخ شريعت حمو پنجون ص  ادا ڪري ڇڏيو تر ادا نر ٿين و۔  فطروجو 

صاح خ  جي صبح صاد  ٿيي وقت جيڪو  عي الفطر :12 ہ م ين 
واج  آهي۔ جيڪڏهن صبح صاد   ص قہن فطرهيو انهيت تي  نماب 

   ( 192ص    1)عالمگيري ج   ٿيو تر هاڻي واج  ناهي۔  صاح خ نماب کان پون 

ادا ڪرال جو اف ه وقت تر هي آهي جو  ص قہن فطر :13 ہ م ين 
جي نماز ادا ڪرال کان پهريان  عي جو صبح صاد  ٿيي کان پون  عي 

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 

 ادا ٿي ويو ۽ ايئن ڪرال بلڪه جا ز آهي۔ فطرو و تڏهن بر ڪري ڇڏي
 ( 192ص    1)عالمگيري ج  

ادا نر  فطروعي  جو ڏينهن گ ري ويو ۽  جيڪڏهن :14 ہ م ين 
ساقرط نر ٿيو۔ بلڪر سردي عمر   جڏهن فطررو ڪيو هريرو ترڏهررن برر 

 ( 192ص    1)عالمگيري ج  بر ادا ڪيو تر ادا  ي آهي۔ 

جا  ةويٰزڪجا حق ار اهي  ي آهن جيڪي  ص قہن فطر  :15 ہ م ين 
بر ڏ ي سگهوٿا فطرو ڏ ي سگهو ٿا انهن کي  ةويٰزڪآهن۔ يعني جن کي 

 بر ن ا ڏ ي سگهو۔  فطرو نر ٿا ڏ ي سگهو انهن کي  ةويٰزڪ۽ جن کي 
 ( 194ص 1)عالمگيري ج 
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 ن ۾ـــظـفـــان لـفطر جو مقدار آس صدقهِء
 ا ڏ ي سگهو۔ن  فطرص قہن  ڪراي کي ساداتخ   : 16  ہ م ين

 80 مان ٻه ڪلوسي پنجهتر روپيا اٺ آنا جيترو )يعني  هڪ
( وزن ڪٿڪ يا ان جو اٽو يا ايتري ڪٿڪ جي قيمت گرام گهٽ

 جو مق ار آهي۔  ص قہن فطرهڪ 

 ينـانـوار داخـل ٿ قبـر ۾ هڪ هـزار
        آهي تر جيڪو ششص عي  جي ڏينهن ٽي سي ڀيرا منقول 

ْبٰحَن اللیٰ  ”  پڙهي ۽ فوت ٿي ويه مسلمانن جي روحن کي  “ َحْمِدہ  ِہ َوِب سُّ
  هڪ هزار انوار ان جو ثواب ه يو ڪري تر هر مسلمان جي قبر   

جي  انالل تعالى مرن و  داخه ٿين ا آهن۔ ۽ جڏهن پڙهي وارو خود 
ورد ٻنهي عي ن   ڪري هي )قبر   هڪ هزار انوار داخه فرما ين و۔ 

 ( 308)مڪاشفة القلوب ص  (  سگجي ٿو

 پهريان جـي هڪ سنت انـــاز کــــمــــي نـــــــد جــــــيـــــع
هاڻي انهن  الهين جو بيان ڪيو وکي ٿو   مٺا مٺا اسالمي  ائرو!

  سن ت آهن۔ جيئن  ٻنهي(يعني عي الفطر ۽ عي ائضوى جيڪي عي ين )
نا بعري    ُ  عَـنوهَُّتر ح رت سي  ع ا  َ ِضم   کان مروي آهي تر تاج ارخ رسالت َر

ت  پيڪرخ جود و سشاوت  سراپا رحمت  موبوبخ رب   و  شهن اهر نعبع
ت ل َم العز  َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل عي  الفطر جي ڏينهن ڪجهر کا ي ڪري نماز   َصى َ 

جي ئن ت ريف کٿي وين ا هئا  ۽ عي ائضوى جي ڏينهن ان وقت 
         هئا۔  تا ين نر کا ين ا هئا جيستا ين نماز مان فارغ نر ٿين ا
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نا انس ”۽  ( 542ح يث  70ص  2)جامٿ ترم ي ج  بشاري“ جي روايت ح رت سي  ع
ا ُ عَـنوهَُّ  َ کان آهي تر عي الفطر جي ڏينهن ت ريف نر کٿي وين ا هئا   َرِضم

 نر کا ين ا هئا ۽ اهي اڪي هون يون هيون۔  کارنجيستا ين ڪجهر 
   (953ح يث  328ص    1)صويح البشاري  ج 

ن َعـنوهَُّا ابوهرير  ح رت سي  ع   ُ ا  َ ِضم کان روايت آهي تر نبي رحمت   َر
ت  تاج ارخ رسالت و  ل َم  شفيٿ امت  شهن اهرخ نعبع َهوهم َواٖلمه  َوَ  ا ُ لَل عي  جو  َصى َ 

( هڪ رستي کان ت ريف کٿي وين ا هئا ۽ ٻئي عي  جي نماز ئن)
   ( 541ح يث    69ص   2)جامٿ ترم ي ج رستي کان واپس  ت ريف کٿي اين ا هئا۔  

 )حنفي( عيـد نماز جـو طريـقو
هيئن ني ت ڪريو:” آ  ني ت ڪريان ٿو ٻر رڪعتون نماز  په  ا 
جي  ساال ڇهن زا   تڪبيرن جي  )يا عي  ائضوى( عي الفطر 
َّاللواسطي  ل َ َوَج جي  پعٺيان هن اماي جي پرون ڪنن تا ين ه  کٿو  َعز َ

اب  دعن جي هيٺان ٻ ڌي ڇڏيو چرئي ڪري معمول جي مط  اڪبرالل۽ 
چئي ه  ڇڏي ڏيو۔  اڪبر  الل ۽۽ ثنا پڙهو  پون ڪنن تا ين ه  کٿو 

چئي ڇڏي ڏيو۔ پون ڪنن  اڪبر الل وري ه  ڪنن تا ين کٿو ۽
ڇڏيو۔ يعني پهرين  چئي ڪري ٻ ڌي اڪبر اللتا ين ه  کٿي ۽ 

 تڪبير کان پون ه  ٻ ڌو ان کان پون ٻئي ۽ ٽئين تڪبير   ڇڏي
جتي قياي  ڏيو ۽ چوٿين   ه  ٻ ڌي ڇڏيو۔ ان کي هيئن ياد رکو جو 

  تڪبير کان پون ڪجهر پڙهٿو آهي اتي ه  ٻ ڌڻا آهن ۽ جتي ناهي  
پون   (66ص  3)ماخوذ از درمشتار  رد الموتار ج ۔ پڙهٿو اتي ه  ڇڏي ڏيٿا آهن 

۽ ڪا سورة  فطحمد ش  فاماي تعوذ ۽ تسميہ آهستي پڙهي ڪري 
( پڙهي پون رڪوا ڪري۔ ٻي رڪعت  عني وڏي آواز سانيجهر سان )
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۽ سورة جهر سان پڙهي  پون ٽي ڀيرا ڪنن  فطحمد ش  ف  پهريان 
چئو ۽ ه  نر ٻ ڌو ۽ چوٿين ڀيري بنا ه   اڪبرالل تا ين ه  کٿي 

ون ي رڪوا   وکو ۽ قاع ي جي مطاب  چ اڪبر الل کٿي جي 
ن الل ” يرانماز مڪمه ڪريو۔ هر ٻن تڪبيرن جي و۽   ٽي ڀ   سبو 

   ( 150ص    1)فتاوى عالمگيري ج چوال جيترو وقت چعپ بيهي رهٿو آهي۔ “ 

 جماعت ملي ته..؟ ي اڌوريـــــد جــــيــــع
رڪعت   اماي جي تڪبيرن چرروال کان پون مقت ي  په   

( ٽي تڪبيرون تڪبيرخ توريمہ کان عالو  وڌيڪشامه ٿيررو تر ان وقررت )
ت شروا ڪري ڇڏي هجي ۽ ٽي چوي جيتوڻيڪ اماي قخرات

تڪبيرون چئي وٺي جيتوڻيڪ اماي ٽن کان وڌيڪ چيون هجن ۽ 
جيڪڏهن ان تڪبيرون نر چيون ۽ اماي رڪوا   هليو ويو تر بيٺي 
بيٺي نر چوي بلڪر اماي سان گڏ رڪوا   وکي ۽ رڪوا   
تڪبيرون چوي ۽ جيڪڏهن اماي کي رڪوا   مليو ۽ ُال  

ئي اماي کي رڪوا   ملي وين و تر گمان)پڪ( آهي تر تڪبيرون چ
اللبيٺي بيٺي تڪبيرون چوي پون رڪوا   وکي  ٻي صورت   

چئي رڪوا   وکي ۽ رڪوا   تڪبيرون چوي پون  اڪبر
جيڪڏهن ان رڪوا   تڪبيرون پوريون نر ڪيون هيون ۽ اماي 

عاف ٿي ويون ) يعني باقي تڪبيرون هاڻي نر  م و م ي کنيو تر باقي مع
هن اماي جي رڪوا کان اٿي کان پون شامه ٿيو تر ( ۽ جيڪڏچوي

( جڏهن اماي جي سالي ورا ي کان پونهاڻي تڪبيرون نر چوي بلڪر  )
پنهنجي رهيه رڪعت پڙهي ان وقت چوي ۽ رڪوا   جتي 
تڪبير چوال ٻعڌايو ويو  ان   ه  نر کٿي ۽ جيڪڏهن ٻي رڪعت   

لڪر شامه ٿيو تر پهرين رڪعت جون تڪبيرون هاڻي نر چوي ب
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پرڙهي ئن بيهي ان وقرت چوي  ٻري )رڪعت( جڏهن پنهنجي رهيه 
)يعني تر رڪرعرت جرون تڪبيرون جيڪڏهن اماي سران ملي وکن ف بخها 

نر تر ان   اهو  ي تفميه آهي جيڪو پهرين رڪعت جي باري بهتر( 
 ( 57    56     55ص    3)ماخوذ از درمشتار مٿ رد الموتار ج    ذڪر ٿيو۔

ا ڪري؟ـــي ته ڇـــلــــم عيد جي جماعت نه  
نماز پڙهي ورتي ۽ ڪو ششص پو تي رهجي ويو چاهي  اماي

اهو شامه  ي نر ٿيو هو يا شامه تر ٿيو هو پر ان جي نماز فاس  ٿي 
بغير جماعت  و ي تر جيڪڏهن ٻي جيهر ملي وکي تر پڙهي وٺي نر تر )

( نر ٿو پڙهي سگهي  ها بهتر هي آهي تر اهو ششص چار رڪعت جي
 ( 58 59ص    3)در مشتار ج  ت جي نماز پڙهي۔ چاش

جا احڪام عيد جي خطبي  
کان پون اماي ٻر خطبا پڙهي ۽ جمعي جي خطبي   جيڪي  نماز

شيون سن ت آهن  اهي ان   بر سن ت آهن ۽ جيڪي اتي مڪروهر 
آهن اهي هتي بر مڪروهر آهن۔ صرف ٻن  الهين   فر  آهي هڪ 

خطي  جو ويهي سن ت هي تر جمعي جي پهرين خطبي کان اج   
هيو ۽ هن   نر ويهي سن ت آهي۔ ٻيو هي تر هن   پهرين خطبي کان 

ڀيرا ۽ منبر کان لهي کان اج    7ڀيرا ۽ ٻئي کان اج    9اج   
 چوال سن ت آهي ۽ جمعي   سن ت ناهي۔  ناللڀيرا  14

شريعت حمو  58   57ص    3)درمشتار ج   لي شريف( مطبوعہ م ينة المرش  بري   109ص    4   )بهارخ

 مدني گلايڪويهه  ـايد جـع
1  پر زلف ٺهرايو انگريزي وار نر حجامت ڪرا ي( )2  ن نهن
)هي ان کان عالو  آهي  ڏن ال ڪرال  4ُسه ڪرال  3ڪٽي 
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سٺا ڪاڙا پا ي  نوان هجن تر  5 جيڪو وضوت   ڪيو وين و آهي(
نڊي پا ي   7خوشبو ليا ي  6نوان نر تر ڌوته  ڀا ر )اسالمي مع

نڊي پا ن  تر هن  الهر جو خاص خيال رکن تر رع و ساڍن چئن   جڏهن بر مع
ماسن کان گه  وزن چان ي جي هڪ  ي منڊي پا ن۔ هڪ کان وڌيڪ نر 
پا ين۔ ۽ ان هڪ منڊيت   بر ٻعڙو هڪ  ي هجي۔ هڪ کان وڌيڪ ٻڙا نر 
هجن  ۽ بغير ٻڙي جي بر نر پايو۔ ٻڙي جي وزن جو ڪو قي  ناهي۔ چان ي  

ڪنهن ٻئي ڌاتوت جو ڇلو يا چان ي جي بيان ڪيه وزن وُير  کان   يا
فجر  8 عالو  ڪنهن بر ڌاتوت جي منڊي يا ڇلو مرد نر ٿو پا ي سگهي(

عي الفطر جي نماز ئن  9 جي نماز مولي واري مسج    پڙهي۔
وکي کان پهريان ڪجهر کارڪون کا ي ڇڏال۔ ٽي  پنج ست يا گه  

ن نر هجن تر ڪا مٺي شين کا ي ڇڏيو۔ وڌ پر اڪي هجن  کارڪو
جيڪڏهن نماز کان پهريان ڪجهر بر نر کاڌح تر گناهر  نر ٿيو۔ پر 

عي  جي  10سومهٿيت تا ين نر کاڌح تر مالمت ڪئي وين ي۔ 
  12عي  گاهر پيادل وکي   11نماز  عي گاهر   ادا ڪرال 
طاقت  ناهي پر جنهن کي پيادل وکي جي سواريت تي بر وکي   حرج

هجي ان جي ئن پيادل وکي اف ه آهي ۽ واپرسي   سرواريت تي 
عي  نماز جي ئن هڪ رستي سان وکي ۽  13اچي   حرج ناهي۔ 

عي  جي نماز کان پهريان ص قہن 14۔ ٻئي رستي سان واپس اچي
)اف ه تر اهو  ي آهي پر عي  جي نماز کان پهريان نر ڏ ي  فطر ادا ڪرال 
ڪيرت  16خوشي  اهر ڪرال  15 ڏ ي ڇڏيو(سگهيي تر بع    

عي گاهر ڏانهن اطمينان ۽ وقار سان ۽  17سان ص قو ڏيي 
عي  نماز  19پاال   مبارڪباد ڏيي  18نگاهون جهڪا ي  هلي 

کان پون ه  مال ي ۽ ڀاڪر پا ي۔ جيئن عاي طور تي مسلمانن   
شريعت   ارخ )به را ج آهي  بهتر آهي ڇو جو هن  خوشي جو ا هار آهي۔ 
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يعني خوبمورت ڇوڪري سان  لي ملي فتني   فم دپر  (71ص  4حمو 
سڀني حڪمن ( قربانيت واري عي ) ع دفِضحيٰ 20جي جان آهي۔ 

  عي الفطر وانگر آهي۔ رع و ڪجهر  الهين   فر  آهي۔ ميال طور  
مستو  هي آهي تر نماز کان )يعني قربانيت واري عي   ( هن   

کا و چاهي قرباني ڪريو يا نر ڪريو ۽ جيڪڏهن  پهريان ڪجهر نر
عي الفطر جي نماز ئن وين ي  21کا ي ڇڏيو تر ڪراهت بر ناهي۔ 

رستي   هوريان تڪبير چئو ۽ عي ائضوى جي نماز ئن وين ي 
رستي   وڏي آواز سان تڪبير چئو۔ تڪبير هي آهي:

للیٰ  َ للیٰ ا َ ْکََبُّ ؕ ا َ ْکََبُّ ؕ ََل اِلٰہَ ہُّ  ا َ للیٰ ہُّ َواللیٰ  اَِلیَ اللیٰ ہُّ  ا َ ْکََبُّ ؕ ا َ ِللیِٰہ الَْحْمدُّ ؕ ہُّ ا ْکََب َو َ  ہُّ  ا
َّاللترجمو :  َوَجل َ َّاللسڀ کان وڏو آهي  َعز َ َوَجل َ سڀ کان وڏو آهي۔  َعز َ

َّالل َوَجل َ َّاللکانسوان ڪو عبادت جي ئ   ناهي ۽ َعز َ َوَجل َ سڀ کان وڏو آهي َعز َ
َّالل  َوَجل َ َّالل سڀ کان وڏو آهي ۽  َعز َ َوَجل َ  جي ئن  ي سڀئي خوبيون آهن۔   َعز َ

 پـڙهـندو هئس به نه جي نمازد ـيــان عــم
هر سال رم ان المبارن   اعتڪاف جي  مٺا مٺا اسالمي  ائرو! 

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

اڄڪلهر ٿين ڙ قسمين قسمين گناهن کان بچي جي ئن عي  جي 
سان گڏ م ني قافلن   سن تن ڀريو سفر  عاشناِ   سو ڏهاڙن   

اختيار ڪيو۔ ترُي  ۽ توريص جي خاطر هڪ نهايت  ي خوشگوار 
توهان کي ٻعڌا ي رهيو آهيان۔ جيئن تر باب الم ينہ  مدني بها 

نگي روگ جي ويجهو جي رهواسي هڪ ڪراچيت جي مين ڪور
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( جي بيان جو خالصو آهي: مان هڪ سال 25عمر تقريًبا اسالمي ڀا  )
تي ڪم ڪن و هئس۔ جيتوڻيڪ في نفسہ گيراج  (GARAGE) گيراج 

يعني گاڏين جي مرمت جو ڪم ُلط ناهي  پر اڄڪلهر گناهن ڀريا 
ا تر حائت آهن۔ جن جو واسطو پون و رهن و آهي اهي ڄاڻين ا هون 

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 ن ووست جو 
نتيجو  تر ڏسو جو مون ب نمي  کي پنج وقت نماز تر ڇا جمعي 

تقريًبا سدي رات ٽي۔ جي نمازن جي بر توفي  نر هئي     ع د  بلڪر 
وي تي مشتلف فلمون گراما ڏسي   م غول رهن و هئس بلڪر هر 
قسم جون ننڍيون وڏيون بعرايون مون   موجود هيون۔ منهنجي 

تان جاري ٿيي واري  مڪتبة الم ينہاصالح جو سب  هيئن ٿيو جو 
َّ َّسن تن ڀري بيان ”الل ل َ َوَج “ جي ڪيسي  ٻعڌي جنهن جي ُخف   تدب   َعز َ

ن کي م ي کان پيرن تا ين ڏڪا ي ڇڏيو۔ ان کاناون رم ان مو
جي سعادت حاصه ٿي هئي ۽ عاشقانخ رسول  فعتڪافالمبارن   

وَّسان گڏ ٽن ڏينهن جي م ني قافلي   سفر جو شرف مليو۔  موَّـاَل َّّٰـمَُّد لـَح هـل

جي م ني ماحول سان وابستر ٿي چعڪو آهيان   پنج  دعوِ  فسيمي
َّاللي آهي   ي وقت نمازن جي پابن  َوَجل َ جا ڪروڙين احسان جو َعز َ

جي بهاني بر مسج   ع د مون جهڙو گناهگار بي نمازي انسان جيڪو
جو رخ نر ڪن و هو۔ هي بيان ڏيي وقت تبليغ قرآن سن ت جي عالمگير 

جي تنظيمي ترڪي  جي مطاب   دعوتخ اسالميُير سياسي توريڪ  
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يت سان بي نمازين هڪ مسج  جي ذيلي م اورت جي نگران جي حيي
 کي  نمازي بٿا ي جي جستجو   رهن و آهي۔

ازںی ڑپوھں
َ

 

ین اموحل ںیم رک ول مت ااکتعفااھبیئ رگ اچےتہ وہ ن
َ
د
َ
ا،م

روھں،

 

ا ےہ آےگ تچ ّ

 
 

ین اموحل ںیم رک ول مت ااکتعفاویکینں ںیم ت
َ
د
َ
ام

د  ُ لََعى ُُمَمى ََّصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب           َصَّلى اّٰلله

ل َم  مص فيٰ   ا  ب َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ا ى َ  جون  ع ِد سد داسان کي  !َص
خوشيون سن ت جي مطاب  ملها ي جي توفي  عطا فرمان ۽ اسان کي 

ل َمحج شريف۽ ديارخ م ينہ و تاج ارخ م ينہ  َهوهم َواٖلمه  َوَ  ُ  لَل ا ى َ  دي ار جي  جي  َص
مه  وََ ل َماْلَمِين  بي  اهِ الن  مِين بِجَ ٰاهرهرنمي  فرمان۔    م ني عي  وهم وَاٖل اُ  لَلَه ََّصى َ 

ری ِ

 

د وہیگ  ہکبج  ت ی
ِ
د وہیگ یھبج ریمی ع رے    دیی

ِ
ا  مت  ںیم  وخاب  م

 

ین  آپ
َ
د
َ
اواےل دمےنی  م

 نڊا پيا ـــرم جـا ڇـــــمـون گناهگار تـي به ڪ
(  سال 22عمر باب الم ينہ ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀا  ) ڪو نگي

تورير جو خالصو آهي: افسو ! مان هڪ بي نمازي ۽ فلمن  جي
گرامن جو شوقين بگڙيه نوجوان هئس بعرن دوستن سان في ن جي 
اون اهين   ڀٽڪي رهيو هئس  بعري صوبت جي سب  کان زن گي 
جا ڏينهن ۽ راتيون گناهن   گ ري رهيا هئا۔ رم ان المبارن جو 

َّحمتخ خ اون ي هر( آسمانخ دنيا تي  اهر ٿيو  ر1426چنڊ ) َوَجل َ جون  عَز َ
مون پاپي ۽ ب ڪار تي بر ڪري جا  ڇماڇم بارشون وسي لييون  

۽ آ  ڪريميہ قادريہ مسج  ڪورنگي نمبر اڍا ي بابع  ڇنڊا پيا 
  رم ان  فجتماعي فعتڪافالم ينہ ڪراچيت   ٿيي واري 
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المبارن جي آخري ڏهاڪي   معتڪف ٿي ويس۔ منهنجي بي رون  
اي   صبح بهاران جا م ني گه ٽڙال ليا  مون زن گيت جي ش

وَّ گناهگار کي توبهر جي توفي  نمي  ٿي۔ موَّـاَل َّّٰـمَُّد لـَح مان نمازي بٿجي هـل
ويس  ڏاڙهي ۽ عمامي شريف سجا ي جي سعادت ملي و ي  تبليغ 

جي   دعوتخ اسالميقرآن وسن ت جي عالمگير ُير سياسي توريڪ 
  عاشقانخ رسول   افليم ني ق ڏينهن جي  30سن تن جي تربيت جي 

وَّسران گرڏ سرن ترن ڀريو سفر نمير  ٿيو   موَّـاَل َّّٰـمَُّد لـَح هي بيان ڏيي وقت  هـل
جي  دعوِ  فسيميهڪ مسج    ذيلي قافلہ ذمي ار جي حيييت سان 
َّ اللم ني ڪمن   حمو وٺي جي سعادت حاصه آهي۔  َوَجل َ مون کي َعز َ

تا ين استقامت   آخري دي  دعوِ  فسيميمنهنجي پياري پياري 
مه  وََ ل َماْلَمِين  بي  مِين بَِجاهِ الن  ٰا نمي  فرما ي۔ َهوهم وَاٖل   َصى َ اُ  لَل
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