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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا 

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي  
َّاِْن َشٓاَءاهلل ڏيوڇ َوَجل َ  آهي:ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي جي عَز َ

ام  اَللُّٰهمَّ اْفَتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا ذَااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي   اسان تي  عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا  ! اي فرماء   نازل پنهنجي رحمت  

 بيروت(دار الفڪر  40ص   1 )مستطرف ج           
 

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

 
 
 

  

 جنت جون نعمتون رسالي جو نالو:  
    ع2020 مئيهه، 1441 شوال المڪرم ڇاپو پهريون:  

   تعداد: 
 فيضاِن مدينه باُب المدينه ڪراچي مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز    ڇاپيندڙ:  

 

 مدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي 

ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ 
 ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه   

 بقيع 
 و 

 مغفرت 
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 ت، بانيِء دعوت اسالمي، حضرت عالمهاهلسنّ طريقت، امير   شيخ  
 

  موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي

 رسالوجو اُردو زبان ۾                     

                                                                                                            

نعمتونجون  جنت  
 

 
 

 

 

 

 ترجمو پيشڪش
         

 

 

هن رسايل جو آسان سنڌي  )دعوت اسالمي(  منٽٽرانسليشن ڊپارٽ
ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي آهي۔ جيڪڏهن   يزبان ۾ ترمج

ٽرانسليشن  ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته 
گا ٽمنڊپارٽ  ۔ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو  ھکي آ

 
 
 

   :رابطي جي الء 
عالمي مدني مرڪز فيضان  (دعوت اسالمي) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽمڪتب 

 پراڻي سبزي منڊي  باب المدينه  ڪراچي  مدينه محله سوداگران

  

 ُُ

ِ ـَع ـُم الْ ـهُ ـ اتُ َرَكَـْت بَ ـَداَم   ه ـيَ ـال
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 جنت جون نعمتون

 

   جنت جون نعمتون

 دُُرود شريف جي فضيلت 
ِٖه  ر پسينهط  ع  م   ب  اح  ص   ه،ن  ي  و س   ب  ل  سرڪار مدينه، راحت ق   َيِْه َواٰل اهللُ عَل َصّل َ 

ل َم جي  بيشڪ قيامت اي ماڻهون! فرمان عافيت نشان آهي.جو  َوَس
جات پائڻ وارو ان جي دهشتن ۽ حساب ڪتاب کان جلدي ن   ڏينهن

جي اندر ڪثرت  اجنهن توهان مان مون تي دني اهو شخص هوندو
  .اهوند ارود پاڪ پڙهيسان د  

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ              الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ  مُّـَحـم َد   ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ

 سـچو نٿو ٿي سگهي چغل خور ڪڏهن به

يري ان  غيبيتبه اوهان وٽ ڪير اچيي ڪيري ڪينهن جيي  جڏهن   ڪي
ڪرڻ جي سيبب اهيو فاسي   غيبتتي بالڪل اعتماد نه ڪريو ڇو جو 

ر نه هوندي آهي، حضرت  ب  عت  دنا ٿي ويندو آهي ۽ فاس  جي خبر م  سييد
هري  هابن ش  د ب  امام محمد  ن يمان بي  ل  سي  هڪ ڀيري بادشاهه     َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهز 

هڪڙو ماڻهو آيو ته بادشياهه ناپسيند  ۔وٽ تشريف فرما هئا ڪل  الم  بد  ع  
انيداز سييان انچيي چيييو تيه مييونچي خبيير مليي آهييي تيو منهنجييي خيي ف 

هن جواب ڏنيو ميان تيه اهيڙو ڪجهيه بيه  ۔ف ڻي ف ڻي ڳالهه ڪئي آهي
نه چيو آهي، بادشاهه ا صرار ڪنيدي چييو تيه جينهن ميونچي  يهايو آهيي 

هيري  ََّاهو سيوو مياڻهو آهيي تيه حضيرت سييددنا اميام ز  بادشياهه  ُة اهلِل عَلَي ْ هَرْح  ْ
خبر ڏني اهو ته چغلي اها کي جنهن   اوهان ) وکي مخاطب ٿي ڪري فرماي

مـدينه 
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 جنت جون نعمتون

هييي  ييهي  “چغللخورللڏهو لل سچو للووٿللسڏوي!للڏو لل وٿلل    و”( ٿيييو ۽ وارو هيڻڻ
ڪري بادشاهه سنڀلجي ويو ۽ چوڻ لڳو! حضيور اوهيان بالڪيل  ييڪ 

يعني  ب ب سي م  يي تيون سي متي فرمايو پوِء ان شخص کي چيائين ا ذهي 
  .سان واپس وڃ

 سيدناعمر بن عبدالعزيز جو طرِز عمل 

مير بين عبيدالع ي  ؤم ن ين حضرت سييددنا ع  الم  ُة اهلِل عَلَي ْ ه ا م ير  َ جيي خيدمت   َرْح  ْ
ري  با برڪت ۾ هڪ شخص حاضر ٿيو ان ڪنهن جيي بياري ۾ ڪيا بي 

نف ي  ُة اهلِل عَلَي ْ ه( ڳالهه ڪئي پياڻ GATIVEEN)م  َ جيڪيڏهن تيون  .فرميايو َرْح  ْ
چاهين ته اسيان تنهنجيي معياملي جيي تحڪيي  ڪييون، جيڪيڏهن تيون 

 :ديڪوڙو نڪرندين ته هن آيت  مبارڪه جو م صداق ٿين

ا
ۡۤ
ۡو ن 

َتَبی َ
َ
ُبَِنَبٍاُف

ٌۢ اِسق 
َ
ۡمُف

 
 ِاۡنَُجٓاَءک

. جيڪڏهن ڪو فاسق توهان وٽ ڪا خبر آڻي ته پوِء  تحقيق ڪري وٺو ترجمو :    

 : تو تي صادق ايندي    ه ڪريم   چو هوندين ته هيَء آيت  ــ س تون   گر  ا

ٓاءٍُُۭبَِنِمۡیٍمُ﴿ ُ
َ 
ش
اٍزُم َ

م َ
َ
 ﴾۱۱ہ

  گهڻو طعنا هڻندڙ وڏو چغلخور.   :   ڪن االيمان   و ترجم 
 

ا  .تون چاهين ته اسان توکي معاف ڪيون جيڪڏهن عرض ڪيو ي 
ؤم ن ين! معاف فرمائي ڇڏيو الم  غيبتون ۽ چغل آئينده مان ائين ) .ا م ير 

  .( نه ڪندسخوريون
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 جنت جون نعمتون

َّ هللا َوَجل َ رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسانجي جي انهن تي  َعز َ

ِ    ٰامِيْن . مغفرت ٿئي َّى  اهّٰللُ  َعَليْهِ َوٰالِٖه َوَسلَّم   النَِّبيِّ  اْْلَِميْن   بَِجاه  َصل

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ              الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ  مُّـَحـم َد   ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ

  تـون مـون وٽ ٽـي برائيون کڻي آئين

َيْهڪنهن ب رگ  شخصهڪ  اهلِل عَل جي بارگاهه ۾ حاضر  ٿي ان کي  َرْْحَُة 
نف ي ڳالهيون  هايون، ان تي  (NEGATIVE) ان جي دوست جون ڪجهه م 

َيْه ب رگ هن ) اهلِل عَل افسوس! تون مون وٽ ٽي  .ارشاد فرمايو (َرْْحَُة 
کان نيفرت  اء ي اس مي ڀمونچي منهنجي  ( 1)برائيون کڻي آئين 

  ( ۾ )تشويش ۽ وسوسن ان جي ڪري منهنجي دل کي  ( 2)ڏيارئيي 
( نفس تي تهمت لڳائي امانتدار۽ پنهنجي امين ) ( 3)مشغول ڪئي ۽ 

هلڪو  دار سمجهندو هيس پر تون ته پيٽ جوتمانان ته تو کي ا  ييييعني م)
  .(نڪتين!

 محبت جي چورن کان بچو

َيْه ب رگان  دين  اهلِل عَل فرمائن ٿا عڪل جي دشمنن  ۽ محبتن جي   َرْْحَُة 
( ڪرڻ وارا ۽ چغلي ن و ي خراب ڳاله چورن کان بوو اهي چور بدگوئي )

غيبتون  هڻڻ وارا آهن ۽ چور ته مال چورائيندا آهن جڏهن ته هي )
  . محبتون چورائيندا آهن (  ماڻهو   ڪرڻ ۽ چغليون هڻڻ وارا 

 جدا ٿيڻ تائين حالت جـهاد ۾
دنا  اذ ان  حضرت سيد ور ب ن ز  نص  َّ الل  :فرمائن ٿا  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهَّم  َوَجل َ  جو قسم! عَز َ

آهي اهو جيستائين هليو نه  مون وٽ عموًما جيڪو به اچي ويهندو
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 جنت جون نعمتون

ان جي ڪري ته  . وڃي مان ڄڻ ته ان سان حالت  جهاد ۾ هوندو آهيان 
ر ڪرڻ )  ن ف د ت  (  يعني نفرت ڏيارڻ کان اهو مونچي منهنجي دوستن سان م 

  غيبتون ڪرڻ وارن جون  غيبت ( يا منهجي نه بوندو آهي )  . مڙندو ناهي 
مون وٽ پهوائي مونچي تشويش ۾ وجهندو ۽ آزمائش ۾ مبت   

  .ڪندو آهي

َّ الل    ل َ َوَج جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي  عَز َ

ِ    ٰامِيْن . مغفرت ٿئي َّى  اهّٰللُ  َعَليْهِ َوٰالِٖه    النَِّبيِّ  اْْلَِميْن   بَِجاه  َوَسلَّمَصل

ی ی ا  اچب  ےس  وتبیغں   ےھجم

ٰہ ل

ی ی ا  دسا  ےس  ویلغچں  وچبں   ا

ٰہ ل

 ا

ی ی ا  واف  و  دصق  وتقیف  دے   رپ یسک  تمہت  ہن  اگلؤں  یھب  یھبک 

ٰہ ل

 ا

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ              الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ  مُّـَحـم َد   ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ

 مدني چـينل جـي بـدولت مـرڻ کان 

 ڏينهن پـهريـان ايـمان ملي ويو17

جي هڪ اس ميي ڀيياء جييييي بييان جو    (يـباب المدينه ڪراچ)  صدي  آباد 
سومر جي ڏينهن باب المدينه ڪراچي  2009اپريل  20خ صو آهي ته 

سالن کان رهائشي هڪ غير مسلم مدني چينل تي  50جي تڪريًبا 
جڏهن اس م جي حڪيڪي تعليم کي  هو ته متاثر ٿي اس م قبول 
ڪيائين، ان جو اس مي نالو محمد صدي  رکيو ويو، هو خميس تي  

جي ٿيڻ واري  ه ن ي فيضان مد مرڪ   عالمي مدنيجي  اس مي دعوت  
َّْ۾ شريڪ ٿيو ۽  جتماعي ا  ين ڀر سندت هفتي وار  هٿوهٿ  ه ل َّ َُِّد ل َحمَّْ اَل

ندتن جي تربيت جي   12عاشڪان  رسول سان گڏ دعوت  اس مي جي س 
ني قافلي جو مسافر بڻجي ويو،  کان واپس  مدني قافليڏينهن جي مد 
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 جنت جون نعمتون

  ه ي ني دي ي مي اب ال ي باچڻ جي  ئي يا ٽئين ڏينهن ڪيڪري گيراؤنيڊ 
حادثو  ڪييراچييي جيي وييجهيو هيڪ گياڏيَء ان کيي چيڀاٽي ڇڏيو اهو

هن طرح هو اس م جي انمول دولت سان  ۔حياتي و ندڙ ثابت ٿيو
ڏينهن کان بعد هن دنيا کان رخصت  18يا  17ماالمال ٿيڻ جي تڪريًبا 

  .تعالٰي ان جي مغفرت فرمائي الل ٿي ويو، 

ِ    ٰامِيْن لِٖه    النَِّبيِّ  اْْلَمِيْن   بَِجاه َّى  اهّٰللُ  َعلَيْهِ َوٰا  َوَسلَّمَصل

ل  یک  مہم  ےہ  سفن  و  اطیشں  ےک  الخف 

 

 ن
ی چ 

 اہلل   ارتِعاف  دمین  
َ
اء

 

 وج   یھب   دےھکی   اگ   رکاگی   ان ش

     ہک سفنِ   اّمارہ   ہپ   رضب   ایسی   ےگل   یگ   زور دار

ت

ب     ےک دنام ار اگہنگر     وہاگ سب ب

 

 اش

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 اَۡسَتۡغِفرُّ اهلل          اهلل ! تُّوبُّوا  اَِل 
ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ                    الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 

 

 

 مرڻ کان پهريائين ڪــو سڌري

 پـونـدو آهـي تــه ڪــو خراب 

َّْ ڏينهن پهريان  18يا  17خوش نصيب  انهي کي موت کان صرف  هَّ َّل َّ َُِّد لَّ ََّحمَّْ َّاَل
َّ قدير الل  اس م جيي دوليت نصيب ٿيي وئي،  َوَجل َ فيه ت دب ير َعز َ  جي خ 

َّ الل  ڪنهن جي باري ۾ ڇا آهي اهو ڪنهن کي معلوم ناهي،  ل َ َج َو  عَز َ
فر ۾گذاري پر مرڻ جي  بي نياز آهي ڪير ته پنهنجي پوري عمر ڪ 
وقت ايمان جي دولت سان سرفراز ٿي وڃي، جييڏهن ته ڪيو سڄي 
عمر نيڪين ۾ گذارڻ جي باوجود مرڻ جي وقت بري خاتمي سان  

والج   َّ  ل مرندو آهي، اسان ربد ذ  َوَجل َ   ۔ کان ڀ ئي جو سوال ٿا ڪيون  َعز َ
ؤم ن ين  :هڪ عبرت ڀري حديث پاڪ م حظه فرمايو  م  الم  حضرت   ا 
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 جنت جون نعمتون

ت نا عائشه صديڪه  ي دد  تعالٰي ڪنهن  الل کان مروي آهي ته جڏهن  َرِِضَ اهلُل َعنْهَاَّس 
 انهي سان ڀ ئيَء جو ارادو فرمائيندو آهي ته ان جي مرڻ کان هڪ سال  
پهريان ئي هڪ فرشتو مڪرر فرمائيندو آهي جيڪو ان کي سهي راهه  

( تي مري ويندو  ڀ ئيَء تي لڳائيندو رهندو آهي ايستائين جو هو خير ) 
آهي ۽ ماڻهو چوندا آهن ف ڻو شخص سٺي حالت ۾ فوت ٿيو  
آهي،جڏهن اهڙو خوش نصيب ۽ نيييڪ شيخيص ميرڻ ليڳيندو آهيي ته ان 

َّ الل  ڪينيدو آهيي ان وقيت هييو جيو روح نيڪيرڻ ۾ جيلدي  َوَجل َ سان  عَز َ
َّ الل ۽  . م قات کي پسند ڪندو آهي  َوَجل َ ان جي م قات کي، جڏهن   عَز َ

َّ الل  َوَجل َ ڪنهن سان برائيَء جو ارادو ڪندو آهي ته مرڻ کان هڪ سال   عَز َ
پهريان هڪ شيطان ان تي مسلدط ڪندو آهي جيڪو ان کي دوکو ڏيندو  

يستائين جو هو پنهنجي بدترين وقت ۾ مري ويندو آهي،ان رهندو آهي ا 
وٽ جڏهن موت ايندي آهي ته ان جي جان ڦاسڻ لڳندي آهي ان وقت هي 

َّ الل  َوَجل َ َّالل سان ملڻ کي پسند نه ڪندو آهي ۽  عَز َ َوَجل َ  .ان سان ملڻ کي  عَز َ

 دمےنی  یک  یلگ  ںیماامین  ہپ  دے  ومت  

                                                                                                        دمنف  رما  وبحمب  ےک  دقومں  ںیم  انب  دے

 

 فــيضـان مدينه ۾  ايمان جي بهار آئي 

بيان جو خ صو  ( جي اس مي ڀاَء جي باب المدينه ڪراچي سلطان آباد ) 
سلم )  پنهنجي  ( سال  30عمر تڪريًبا آهي ته اسان جي ع ئڪي ۾ هڪ غ ير م 

دوستن سان رهندو هو جنهن ۾ ڪجهه مسلمان به هئا، اڄڪلهه جي 
جڏهن   ۔ اڪثر نوجوانن وانگر هو به ڪيبل تي فلمون ۽ ڊراما ڏسندا هئا 

تي ان جو آغاز ٿيو ته ڪيبل  ميدني چيينيل هه ۾  1429رمضان المبارڪ 
جا مدني سلس  جاري ٿيا، ان غير مسلم جڏهن اهي سلس  ڏ ا ته ان 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
7  

 جنت جون نعمتون

کي ڏاڍا سٺا لڳا، هاڻي هو اڪثر مدني چينل ئي ڏسندو هو، مدني 
فر جي اونداهي کان نجات و ڻ ۽  چينل جي برڪت سان آخر ڪار ڪ 

جي  دعوت  اس ميء اس م جي نور سان پنهنجي دل کي چمڪائڻ الِء 
۾ حاضر ٿيو ۽ ڪلمو پڙهي ڪري  فيضان مدينه  عالمي مدني مرڪ  

پوِء هي اس مي ڀاء هفتيوار سندتن ڀ ري ي اجتماع ۾  ۔ مسلمان ٿي ويو 
رڪار   ه ارين اس مي ڀائرن ۽ مدني چينل جي ناظرين جي سامهون س 

جو مريد ٿي قادري رضوي به ٿي ويو، باجماعيت  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهغوث  اعظم 
چيهيري تيي ڏاڙهيي شريف به سجائي،   . پابندي شيروع ڪيييائيين نماز جي 

ڪڏهن ڪڏهن سب  سب  عمامو شريف پائي ڪري ان جو فيض به 
( ۾ قيييرآن بالغان )  مدرسة المدينه حاصل ڪرڻ لڳوي دعوت  اس مي  جي 

صحيراِء ميدينه مدينة  مجيد پيييڙهڻ جيو سلسيييلو بيييه شييروع ڪييائين ۽ 
جي ٽن ڏينهن واري  دعوت  اس مي شريف ۾ ٿيڻ واري  ملتان االولياء 

امي سندتن ڀ ري ي ا جتماع ۾ شريڪ به ٿيو  تعالٰي ان کي ۽ الل ب ين  اال قو 
 ۔ثابت قدم رکي اسان سڀنن کي ايمان تي 

اچ  

 

ل ہی     ےس وملفں   اور     اگونں ی

 

 ن
ی چ 

ل   قح   ایبں   رکےن   ںیم         ےہ   ی اک   

 

 ن
ی چ 

 یھب   ےب  یباک   ےہدمین   

ل دمین  

 

 ن
ی چ 

ں  اطیشِن     اور   ےہ   دوھم   یک   وتنسں   یک   یبن ںیم     
 
لعی

 ےہ  ومغمم      ےہ  روجنر      
 

 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 دعا  غــيبت ڪـرڻ واري جـي  
 ٿينديقبول ناهي 

ند ي  دنا حضرت سيد  ميرق  َيْهفڪيه ا ب والل يث س  اهلِل عَل فرمائن ٿا ٽن ماڻهن   َرْْحَُة 
(  2)جيڪو حرام مال کائيندو هجي  ( 1)  جي دعا قبول ناهي ٿيندي 
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د  ( 3)ڪندو هجي  غيبتجيڪو گهڻي  سد جيڪو مسلمانن سان ح 
  .ڪندو هجي

 جنت جي ضمانت 

يد   ان يين ب  لط  حيمان ، ن جي س  حيييبوب   ر  يان، م  ال م  ت  ع  حييم  َيِْه َواٰلِهَّٖر  اهللُ عَل ل َمَصّل َ    َوَس
جو فرمان  برڪت نشان آهي: جيڪو شخص پنهنجي گهر ۾ ويٺو  

  جندت تعالٰي ان الِء ) اللنه ڪري ته  غيبت۽ ڪنهن مسلمان جي  .هجي
  .( ضامن آهيجو

 يپاڙيسر جو َّ َّملسو هيلع هللا ىلصجنت ۾ آقا

نا  د  يد يد خدري  حضرت س  ع  هلُل  َرُسوُل الل بيان ڪن ٿا ته  نْهَُّ َرِِضَ اهللُ عََّا ب وس  ا َصّل َ 

َيِْه َواٰلِهَّٖ ل َمعَل يح طرح ن ماز پڙهندوهجي، ان   َوَس ح  فرمايو: جيڪو شخص ص 
( گيهڻا ۽ ميال ٿيورو هجيي ۽ اهيو شيخيص يعني گهرڀاتيجا عيال )

جندت ۾ هن ( شخص)نه ڪندو هجي ته مان ۽ اهو  غيبتمسلمانن جي 
َيِْه َواٰلِهَّٖ يعني پاڻ ڪريم) . ن وانگر هونداسين هلُل عَل ل َمَصّل َ ا وچ   ۽ شهادت جي آڱر  َوَس
  (.واري آڱر م ئي ڏيچاري

 

 ”يارب اسان کي جنت نصيب فرماِء“ 

ان ــت ســبســي نــج ٻاويهن اکرن 22ي ــج
 جهلڪيون 22جنّت جون 

ـ َّلَن ا َّبْٰحَّ َّسَُّ مٺا مٺا اس مي ڀائرو! ت جيي   هل    ذڪر ڪيل حيديث  پياڪ ۾ جنيد
ر  ّل َ اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰل ِ هَّٖانيدر ميديني جيي تياجو  ل َمص  َ يو ڪهييڙو   وَس  َ جيي پاڙيسيري ٿييڻ جيي

بَحاَن الل ڪيو ويو  آهي  خيييوب ميدني نسخو بيان )نه( بَحاَن الل  ، سـُ  ، سـُ
 اسي مي دعيوت   ۔جندت جي عظمت جيي بيه ڇيا ڳالهيه ڪجيي ُسبَحاَن الل 
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د ينيه جيي شيايل  ٿييل  صيفحن تيي   1250جي ا شياعتي ا داري م ڪتبية  الم 
ل صفحي  شت مل ڪتاب بهار  شريعت جلد اود تيي لچييل  162کان  152م 

” 

 

ّت

 

ن   ےکج 

 

 مينهن ۾        َّهَّل    َّ َّلَّٓاءَاََّـِّاْن َشَّمان ڪجهه جهلڪييون م حظيه فرميايو،  “ايبن
ت  الل۔ پيياڻي اچييي وينييدو َّربُّ العيي  د ل َ وَج  َ ت جييي عَز َ  جييي رحمييت ڀييري جنييد

چاهيت ۾ بيڪييرار ٿيي وڃييو ۽ ان کييي حاصيل ڪييرڻ جيي ڪوشييش کييي 
جيڪڏهن جندت جي ڪا ننهن برابر  Cتي  ڪيو جيئن ته لچيل آهي ته 

شيييء دنيييا ۾ظيياهر ٿئييي تييه تمييام آسييمان ۽ زمييين ان سييان سييينگارجي 
( ظاهر ٿئي ته آفتاب هڪ زيورجيڪڏهن جندتيَء جو ڪنگڻ ) Cوڃن ۽ 

( جي روشني ختم ڪري ڇيڏي، جييئن آفتياب تيارن جيي روشينيَء سج)
ڪ  Cکييي خييتم ڪنييدو آهييي ۽  بيي  ت جييي ايتييري جڳهييه جيينهن ۾ چ ه  جنييد

(ان يعني دنيا ۽ان جي اندر جيڪو ڪجهه آهي) دنيا وَما ف يهاسگهون  رکي
جندت جون ڀ ت يون سون ۽ چانديء جي سرن ۽ مشڪ  Cکان بهتر آهي 

جندتين کي جندت ۾ هر قسم جيا ذائڪييدار  C ۔ جي گاري مان  هيل آهن
جيڪو چاهيندا فوًرا انهن جي سامهون موجيود  C۽ م يدار کاڌا ملندا 

جيڪڏهن ڪنهن پيچيَء کي ڏسي ان جيي گوشيت کيائڻ جيي     C ۔ٿيندو
ل پچييي انهيين وٽ اينييدو  ييهيَء وقييت ڀ ڳيي  جيڪييڏهن   Cدل چونييدي تييه اني

( جو هيڪ قسيم ؤٿان جي  ڪرپاڻي وغيره جي خواهش ٿئي ته ڪوزا )
پاڻ ئي هٿ ۾ اچي ويندا انهن ۾  يڪ اندازي جي مطاب  پياڻي،کير، 
شراب ۽ ماکي هوندي جيڪا انهن جي خواهشن کان هڪ قطرو بيه نيه 

اتي  C پيئڻ کان پوِء پاڻ ئي جتان آيا هئا اتي هليا وينداC  گهٽ نه وڌ
جيو شيراب دنييا جهيڙو نيياهي جينهن ۾ بيدبو ۽ ڪيوڙاڻ ۽ نشيو هونييدو 

هوش پيئڻ وارا بي عڪل ٿي ويندا آهن ۽ بيحد غصي ۾ اچي )آهي ۽ 
( خييراب ڳالهائينييدا آهيين، اهييو پيياڪ شييراب انهيين سييڀني مييان نڪييري

نييي د ه آهيييي اتيييي نجاسيييت، گنيييدگي، پاخييياني،  C ڳيييالهين کيييان پييياڪ ۽ م 
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بييدن جييو مييير ۽   C پيشيياب، ٿييڪ، نييڪ جييي غ  ظييت، ڪيين جييي مييير
ت بخييش اوڳرائييي  Cهونييدو نييه( بلڪييل)ا حييت م  هييڪ خوشييبودار ف رحيي 

سييڄو کيياڌو هضييم  Cاينييدي، خوشييبودار فرحييت بخييش پگويير نڪرنييدو 
شيڪ جيي خوشيبو نڪرنيدي هير  C ٿي وينيدو اوڳرائيي ۽ پگهير ميان م 

بغييير )( ۽ بيي  قصييد اراديوقييت زبييان مييان ت سييبيح ۽ تڪبييير قصييد )
گهييٽ ۾ گهييٽ هيير شييخص جييي   C سيياهه وانگيير جيياري هونييدي( ارادي

خيادمن ۾  Cسيرانديَء واري پاسي ڏانهن ڏهه ه ار خادم بيٺيل هونيدا 
هيير هييڪ خييادم جييي هييٿ ۾ چانييديَء جييو پيييالو هونييدو ۽  ئييي هييٿ ۾ 

  C ۔سييون جييو، ۽ هيير پيييالي ۾ نئييين نئييين رنييي جييي نعمييت هونييدي
جيترو کائيندو ذائڪي ۾ گهٽتائي نه ايندي پر زيادتي ٿيندي هر لڪمي 

ا  70۾  )گرهييه( ميي ا هونييدا هيير ميي و  ئييي کييان جييدا هونييدو اهييي ميي ا معييً
( محسوس ٿيندا هڪ جو احسياس  ئيي کيان روڪيڻ هڪ ئي وقتيعني)

( خييتمجندتيين جيا نيه ڪ يڙا پراڻييا ٿينيدا نيه جيواني فنيا ) ۔وارو نيه هونيدو
جيڪڏهن جندت جو ڪ ڙو دنيا ۾ پياتو وڃيي تيه جيڪيو ڏسيي،  ۔ٿيندي

بيهييوش ٿييي وڃييي ۽ ميياڻهن جييو نظييرون ان کييي برداشييت ڪييري نييه 
ڪ اڇ ئييي تييه ان جييي ٿييڪ  C۔ سييگهن جيڪييڏهن ڪييا حييور سييمنڊ ۾ ٿيي 

جييي مٺيياڻ جييي ڪييري سييمنڊ مٺييا  ٿييي وڃيين، ۽ هييڪ روايييت ۾ آهييي 
 جيڪڏهن جندت جي عورت ست سمنڊن ۾ ٿڪ اڇ ئي ته اهي مياکيَء

ن کييان  Cکييان بييه وڌيييڪ مٺييا ٿييي وينييدا  ر  مٿييي جييي وارن ۽ پنبييڻن ۽ ڀيي 
سييب بييي ريييش     C ۔ڪٿييي بييه وار نييه هونيييدا سييواِء جندتييي جييي بييدن تييي

کيان  سالن جا لڳنيدا ڪيڏهن ان30( هوندا سرمو پاتل اکيون ۽ نوجوان)
َّ الل پوِء ماڻهو   C ۔وڌيڪ نه لڳييندا ل َ وَج  َ جي حڪم سان هڪ بيازار ۾  عَز َ

وينييدا جييينهن ۾ چييوڌاري م ئيييڪ هونيييدا ان ۾اهييي شييييون هونيييديون 
جنهن جي مثل نه اکين ڏ و نه ڪينن  يهو ۽ نيه دلين ۾ انهين جيو خييال 
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گييذريو هونييدو، انهيين مييان جيڪييي شيييء چاهينييدا انهيين کييي ملنييدي ۽ 
ي نني ي  خريد وڪرو نه هونيدو جندتيي ان بيازار ۾ هيڪ  ئيي سيان ملنداي

ارو وڏي مرتبي واري کي ڏسندو ان جيو لبياس پسيند ڪنيدو مرتبي و
۽ اڃا گفتگو ختم ئي نه ٿينيدي تيه هيو خييال ڪنيدو تيه منهنجيو لبياس 
ت ۾ ڪينهن جيي الِء بيه ڏ   ان کان سٺو آهي ۽ هيي ان الِء آهيي تيه جنيد

جندتييي پياڻ ۾ ملييڻ چاهينيدا تييه هيڪ جييو تخيت  ئييي وٽ هليييو   C ۔نياهي
وَجََّ الل۽ انهن ۾  ۔ويندو َّعَز َ ز اهو هوندو ل َ ع     جيڪيو    C ۔وٽ سب کان م 
ه ڪييريم جييي ديييدار سييان هيير صييبح ۽ شييام جييو  الل تعييالٰي جييي وجهيي 

ف ٿينيييدو ر  شييي  ت ۾ وينيييدا  C ۔م  َّ َّاللجيييڏهن جندتيييي جنيييد ل َ وَج   َ انهييين کيييي  عَز َ
 يو گهرو ٿا جيڪيو توهيانچي ڏييانر عيرض ڪنيدا..   ڪجهه فرمائيندو

ت ۾ داخييل ڪيئييي، جهييندم کييان تييو اسييان  جييا ميينهن روشيين ڪيييا،  جنييد
ان وقت پيردو جيڪيو مخليوق تيي هييو هٽيي وينيدو تيه   C ۔نجات ڏنئي

  ۔ديدار  ا اله يَء کان وڌيڪ انهن کا ڪابه شيء نه ملندي
ْسلِْيُم، ٰا َاللُّٰھمَّ  ََلۃُ َوالتَّ يِْم بَِجاھِ حِبِيْبَِک الرَّ ُؤو ِف الرَّحِْيِم َعَلْيِھ الصَّ  مين!اْرُزْقنَا زَِياَرَۃ َوْجھَِک اْلََکِ

َّ يا الل ترجمو:  َوَجل َ يمپنهنجي حبيب رؤف  عَز َ ِل س ت َ لٰوة َوال جي صدقي پنهنجو ديدار   عَليِه الص

   نصيب فرما )آمين(

راماہلل رکم اانت 

 

رے  ٓااق  اک  انب  دے   ہنگ اگر ہپ ف
ِ
  ںیم  ڑپویس  م

ت  

ب
 ج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 اَۡسَتۡغِفرُّ اهلل          اهلل ! تُّوبُّوا  اَِل 
ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ                    الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ
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 جنت جون نعمتون

 حاصل ڪرڻ جو عَمل ورونح  

۽ گيناهين ڀرين ڳالهين مان جان ڇڏايو  غيبيتن  مٺا مٺا اس مي ڀائرو! 
َاْسَتْغِِفُ اهّٰلَل اْلَعِظْيِم  ٿوري زبان لوڏيو“ ۔ ۽ پاڻ کي جندت جو حڪدار بڻايو 

 جيئن ته هڪ ب رگ ۔ ڪيو ”زبان تي آڻيو ۽ جندت جون حورون حاصل 
َّ الل چ ال يهن سالن تائين  عَلَيْهََّرْْحَُة اهلِل  َوَجل َ جي عبادت ڪئي هڪ ڀيري دعا  عَز َ

َّ ياالل ڪيائون،  َوَجل َ تنهنجي رحمت سان مونچي جيڪو ڪجهه جندت  عَز َ
۾ ملڻ وارو آهي ان جي ڪا ج هلڪ دنيا ۾ به ڏيچار اڃا دعا جاري هئي 

ور  ته محراب هڪ دم ڦاٽي پ  م يل ح  ين و ج  يو ۽ ان مان هڪ ح س 
ون  ۔ نڪتي  ور  ڪيون  عطا ان چيو ته توکي جندت ۾ مون جهڙيون سؤ ح 
سؤ   جن مان هر هڪ کي سؤ سؤ خادمائون ۽ هر خادمه کي سؤ  ۔ وينديون 

ؤ  ؤ   انهيون هونديون ۽ هر  انهي تي س  انتظام ڪرڻ  ن اظمائون ) س 
خوش ٿيو ۽ سوال هونديون اهو  هي ڪري اهو ب رگ  (واريون

جواب  ۔ڇا ڪنهن کي جندت ۾ مونچان وڌيڪ به ملنديون ۔ڪيائين
بح ۽ شام                          مليو ايترو ته هر ان عام جنتيَء کي ملنديون جيڪو ص 

  .پڙهندو آهي َاْسَتْغِِفُ اهّٰللَ اْلَعِظْيِم 
ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 

 مسلـمـانن جي ِعـزت وغـيره 
  ٻئي مسلـمان تـي حَـرام آهي

الميان، محبوب  رحٰمن لطانس  بين جي ن   حمت  ع  َيِْه َواٰلِهَّٖ، ر  اهللُ عَل ل َمَصّل َ  جو   َوَس
ت سلمان جون سب  فرمان  ع بر  شيون مسلمان تي حرام ن شان آهي م 

۽ ان جو خون ڪنهن ماڻهوَء جي  ع  ت۽ ان جي  ان جو مال آهن
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 جنت جون نعمتون

ب ري هجڻ جي الِء ايترو ئي ڪافي آهي جو اهو پنهنجي مسلمان ڀاء 
 .کي حڪير سمجهي

                             

 تڪبر ڇا کي چوندا آهن

پياڻ کيان ڪينهن کيي گهيٽ سيمجهڻ ان کيي  اس مي ڀيائرو!مٺا مٺا  
ر  ر هييڪ تييه خييود تڪبييُّ آهييي ۽ وڌيييڪ ان جييي  حييرامچئبييو آهييي، تڪبييُّ
 حڪييرمغيرور مياڻهو جينهن کيي  ۔جو گناهه بيه ٿينيدو آهيي غيبتسبب 

   ۔به ڪندو آهي  ٺول( آهي، ان تي يعني گوٽ سمجهندو)

   َّ وََجل َ  :۾ فرمائي ٿو 11ات آيت نمبر رَ جُ حُ ال س يپاري ُسورةُ  26 عَز َ

ۡمَُوُ
 
ۡنہ ًراُم ِ

ۡ
ی
َ
ۡواُخ

 
ۡون
 
ک
ۡنُی َ

َ
یُا سٰۤ

َ
ۡوٍمُع

َ
ۡنُق ُم ِ ۡوم 

َ
ۡرُق

َ
اُیَۡسخ

َ
ۡواُل
 
َمن

ّٰ
ِذیَۡنُا

َ  
َہاُُال

ی  
َ
ٓاء ُُُیٰۤا اُنِســَ

َ
ل

ُۚ
َ ن  ۡنہ  ًراُم ِ

ۡ
ی
َ
ُخ
َ ن 
 
ک
ۡنُی َ

َ
یُا سٰۤ

َ
َِسٓاٍءُُع

 
ۡنُُن  م ِ

اي ايمان وارؤ!  مرد، مردن تي ٺٺول نه ڪن عجب نه آهي جو   :ن ترجموڪنزااليما 
هي ٺٺول ڪندڙن کان بهتر هجن ۽ نه عورتون عورتن سان،

ُ
ٿي سگهي ٿو جو اهي  ا

  مسخري ڪندڙين کان بهتر هجن.

 ڪنهن کي حقارت سان نه ڏسو 

ر مڪي شاف ع ي  حضرت سيددنا  هن آيت جي  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهَّا مام احمد بن ح ج 
يه ” تحت فرمائن ٿا  يييخيير   مان مراد هي آهي جنهن کي ٽوڪيو وڃي،  “ س 

َّڏانهن حڪارت سان ڏسڻ، هن حڪم  خداوندي ان  َوَجل َ جو ميڪصيد هي  َعز َ
َّ الل آهي تيه ڪنهن کي حڪير نه سمجهو، ٿي سگهي ٿو ته هو  َوَجل َ وٽ   عَز َ

ب هجي  ر  ڪ   جيئن ته سرڪار  ابد قرار،  ۔ توهان کان بهتر ا فضل ۽ زياده م 
مار،  نهي جهانن جي مالڪ ۽ مختار َيِْه َواٰلِهَّٖ شافل  روز  ش  اهللُ عَل ّل َ  ل َمَص جو   َوَس

ڪيترائي پريشان حال، ۽ پراڻن ڪ ڙڻ وارا ” .فرمان  خوشبودار آهي
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 جنت جون نعمتون

َّ لل اهڙا آهن جنهن جي ڪو پرواهه نٿو ڪري پر جيڪڏهن هو ا ل َ َج َو  عَز َ
َّ الل تي ڪنهن ڳالهه جيو قيسم کڻن ته اهو  َوَجل َ ضرور ان کي پورو  عَز َ

نا ابليس   .“ فرمائيندو آهي ي دد  ين حضرت س   ل ع 
م َصف ي اللآدم  ََل س َ لٰوةُ  َوال  َيْ ِه ال ص َ َع ل ّٰل نَِب يِ  نَا َو  َّ اللکي حڪير سمجهيو ته  عَ  َوَجل َ ان  عَز َ

اري ) بت    ڪري ڇڏيويعني نڪصانکي هميشه هميشه الِء خ س  ۽  ۔( ۾ م 
نا آدم ي دد  ََلمعَ ّٰل  ي الل ف  صَ  حضرت س  س َ لٰوةُ  َوال  ال ص َ لَيْ ِه  ِي  نَا َو عَ  هميشه جي ع ت سان  نَِب 

گڏ ڪامياب ٿي ويا، انهن  نهي ۾ وڏو فرق آهي، هتي ان معنٰي جو 
ال  ڪ ير نه سمجهه ان الِء جو ( امڪان آهي ) به ا حت م  ته ڪنهن  ئي کي ح 

ذليل ٿي وڃين پوِء  ممڪن آهي ته هو ع ت وارو ٿي وڃي، ۽ تون
 .وکان بدلو و يهو ت

ھْرُ  َقْد  َرَفَعہْ   َْل  تُھِيَْن  اْلَفقِيَْر  َعلََّک  َاْن  َترَْکَع  َيْوًما  وَّ  الدَّ

جي توهين نه ڪر شايد تون ڪنهن ڏينهن فڪير )يعني  )غريب ماڻهوَء( فڪير  :يعني
َّغريب( ٿي وڃي، ۽ زماني جو مالڪ  َوَجل َ  ۔ان کي امير ڪري ڇڏي عَز َ

  

 م سلمان ڪــير؟ م ـهـاجـر ڪــير؟ 
                  

! مسلمانن الِء ضروري آهي ته ان جي ذات کان مٺا مٺا اس مي ڀائرو
ڪنهن مسلمان کي ڪنهن به طرح جي ناح  تڪليف نه پهوي ي نه ان 
جو مال ڦري، نه ع ت خراب ڪري، نه ان کي دڙڪا ڏئي، نه ان کي 

سان ڪهڙو واسطو!  (وڙهڻ)ماري ۽ پڻ مسلمانن کي پاڻ ۾ جهڳڙڻ 
حاف ظ هوندا آهن، جيئن  َّ الل هي ته هڪ  ئي جا م  َوَجل َ جي م حبوب   عَز َ

ي وب ه عن  الع  ن    وب م  ي  جو فرمان  هدايت نشان آهي   َوَسل َمََّصّل َ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِهَّٖ د اناِءغ 
اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان  ئي مسلمان کي  مسلمان ( ڪامل ) 
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 جنت جون نعمتون

هاجر ( ڪامل تڪليف نه پهوي ۽ )  کي ڇڏي  اهو آهي جيڪو ان شيء  م 
  .تعالٰي منل فرمايو آهي اللڏئي جنهن کان 

ر  حديث  پاڪ جي تحت  نيي ه  فس د يم  اال م ت حضرت  م  ير ح ڪ  ه  ش 
د يار فت ي ا حم  َيْهخان  م  هلِل عَل ا ُة  فرمائن ٿا ڪامل مسلمان اهو آهي  َرْْحَ

ةً جيڪو  غ  به هر طرح مسلمان هجي  ۽ شرعاً  )يعني لغوي اعتبار سان( ل 
نه ڪري  غيبت)۽( مومن اهو آهي جيڪو ڪنهن مسلمان جي 

طعنا ۽ چغلي وغيره نه هڻي نه ڪنهن کي ماري نه  ۔گاريون نه ڏئي
ان جي خ ف ڪجهه لچي، وڌيڪ فرمائن ٿا ڪامل مهاجر اهو 
مسلمان آهي، جيڪو وطن ڇڏڻ سان گڏ گناهه به ترڪ ڪري يا گناهه  

ييةً ل  ڇڏڻ به    ۔هجرت آهي جيڪا هميشه رهندي ييغ 

  ڏيڻ به جَائِز نه آهي ِاشاري سـان تَڪـليف

َيِْه َواٰلِهَّٖ منوره سردار  مڪه مڪرمه مدينه سرڪار   هلُل عَل ا ّل َ  ل َمَص   :ارشاد فرمايو  َوَس
ڪنهن مسلمان کي جائ  ناهي ته هو ڪنهن مسلمان کي خوف ده  

  :هڪ  ئي مڪام تي ارشاد فرمايائون ۔ ڪري 
الِء جائ  نه آهي ته ڪنهن مسلمان ڏانهن ا  سان اهڙيَء  مسلمان

 .طرح اشارو ڪري جنهن سان ان کي تڪليف پهوي
   

 َخوفناڪ َخارش 

مسلمان کي تڪليف ۽ ايذاء ڏيڻ ته گهڻو آسان  مٺا مٺا اس مي ڀائرو! 
تي ڪري   لڳندو آهي، ڪنهن کي دڙڪا ڏنائين، ڪنهن جي بي ع  د

بد ! ڪيائين  غيبت ڇڏيائين، ڪنهن جي  ڪنهن تي ت همت هيائين، پر ر 
ت  َّ الع  د َوَجل َ جي ناراضگي جي صورت ۾آخرت ۾ هي سب ڏاڍو  َعز َ
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 جي ا شاعت ي اداري جيئن ته دعوت  ا س ميَء ۔پئجي ويندو مهانگو 
  :تي آهي 21( صفحي ) رساليمڪتبة المدينه جي شايل ٿيل 

ره  ج  َيْهحضرت سيددنا ي يد بن ش  اهلِل عَل فرمائن ٿا جيئين سمنڊ جا  َرْْحَُة 
ينارا هوندا آهن اهڙي طرح ج هندم جا به ڪنارا آهن جن ۾ ب ختي  ڪ 

ڇون رهندا آهنن ا   ن ڊگه تي  ۽ا  ن )  ۔( جهڙا ن اني ۽ خ ورن جهڙا و 
جهندم وارا جڏهن عذاب جي گهٽتائيِء الِء فرياد ڪندا ته حڪم ٿيندو 

نارن کان  اهر نڪرو، اهي جيئن ئي  اهر  نڪرندا ته اهي ناني ته ڪ 
  ۔انهن کي چ ن ۽ چهرن کا پڪڙي و ندا ۽ انهن جي کل به الهيندا

اهي ماڻهون اتان کان بوڻ الِء باهه جي طرف ڀڄندا پوِء انهن تي 
ل ط ڪئي ويندي اهي ايتري ته خارش ڪندا جو انهن جو  س  خارش م 
سڄو گوشت ڳري ويندو ۽ صرف هڏيون باقي رهنديون، پ ڪار 

ڇا توکي تڪليف ٿي رهي آهير هو چوندو ها.. ته  !  ڻاف  اي ٿيندي، 
وم نن کي  انچي چيو ويندو هي ان ايذاَء جو بدلو آهي جيڪا تون م 

 ۔ڏيندو هئين
ِ  داع  ےہ

ت
ت

  وق
ُ

ُس
ُ
  ڑپا  ےہ    اے  اخہص  اخاصِن  ر

ت
ت

ری  ٓا ےک  بجع  وق

ت

  ہپ  ت

ت

  ام

ارے  ںیہن  وکیئ
م
دا  ےہ  دتریب  ےنلھبنس  یک  ہ

 

 اہں  ای   داع  ریتی  ہک  وبقمِل  خ

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 جشِن والدت جي برڪت  
 سان قسمت کلـي وئـي 

ندتن تي عمل   غيبت ڪرڻ    ن ۽ س  ۽  هڻ جي عادت ختم ڪرڻ ۽ ن ماز 
سان هميشه   مدني ماحول جي دعوت  ا س مي ڪرڻ جي عادت وجهڻ الِء 
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ندتن جي تربيت الِء  . وابسته رهو  اف لن س  دن ي ق  سول سان گڏ   م  ڪان  ر  ۾ ع اش 
نوارڻ الِء    . سندتن ڀريو سفر ڪيو  مدني   ڪامياب زندگي گذارڻ ۽ آخرت س 

جي مطاب  عمل ڪري روزانو فڪر  مدينه جي ذريعي رسالو   ا نعامات 
دن ي مهيني جي  اندر اندر پنهنجي ذميدار تاريخ جي  10ڀريو ۽ هر م 

سان گڏ ملي ڪري ج شن  والدت  سولر  عاشڪان  وٽ جمل ڪرايو ۽ 
هن جي برڪت جي به ڇا ڳالهه ڪجي!  ۔جون خوب ڌومون موايو

هن وتي ) شهر تَراڙ ( جي هڪ اس مي ڀاء جي ڪشميرکي ل ضلعي س 
ريف  ب يل  الندور ش  جي  هه جي  ارهينَء1430بيان جو خ صو آهي ته ر 

يد ۾  سج  ب  ج هنڊن ۽  شن  والدتي جرات اسييانيجيي م  جي خوشيَء ۾ س 
انهيَء حالت ۾ چار شخص  ۔مسجد کي سينگاريو ويو هو ب ت ي ن سان

ي امام صاحب جي خدمت ۾ حاضر ٿي جيڪي ن شئي هئا مسجد ج
ڪري عرض ڪرڻ لڳا، اسان نشي ڪرڻ جي تياري ڪري رهيا  

َيِْه َواٰلِهَّٖ هئاسين ته خيال آيو ڇا اسان اڄ عيد  م ي د  الندب ي ل َمَصّل َ اهللُ عَل جي   َوَس
رات به ن شي جو گناهه ڪنداسين! ڇونه اسان توبه ڪيون انهيء الِء 
اوهان وٽ حاضر ٿيا آهيون! اهڙي طرح انهن توبه ڪئي ۽ مسجد ۾ 

 ۔جون بهارون ل ٽڻ ۾ شريڪ ٿي ويا جشن  والدت اجتماع()ٿيڻ واري 
جي ذميداران سان رابطو ڪيو اس مي  دعوت  اس مي ا مام صاحب 

د ۾ پهت ا ۽ انهن هنن سان سٺي طريڪي سان م قات ڪئي ڀاء م سج 
جي جدول جي مطاب  انهن جي تربيت شروع  يي قافل  مدن  ۽ فوًرا 

 انهن جو سچڻ ۽ سيچارڻ جو شوق ڏسڻ جهڙو هو، ۔ڪري ڇڏي
َّْ ل َحمَّْ اَل جشن  والدت جي ب رڪت سان انهن چئني نماز جي پابندي  ه ل َّ َُِّد 

جائ ڻ،  ندتن ڀريي تربيتي  63ن ڀائڻ، ڏاڙهي مبارڪ س  ڏينهن جي س 
عادت پ ائ ڻ، ۽ مسجدن کي آباد ڪرڻ وغيره نيڪيون  ڪورس جي س 
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يون ڪييون ۽ پڻ گهروارن سميت  ڪيرڻ جون سٺيون سٺييون ن ي ت 
اليه سلسله  هي   ۔ٿي ويا يار  ط  ع  ل ٿي ڪري ۾ داخضويه ادريه ر  ، ق  ع 

جي مدني ماحول سان وابسته ٿيندي  دعوت اس مي بيان ڏيڻ وقت 
انهن کي ڪجهه ئي ڏينهن ٿيا آهن ۽ اهي هن وقت سندتن جي تربيت 

ندتن ڀ ريي  لياف  ي ق  دن  م   ڏينهن جي 12جي  ۾ عاشڪان  رسول سان گڏ س 
فر ۾ آهن  ۔س 

ی   الیمد    ِ دیع اسامں   اک     ششخب   ایگ   وہ  ےہ   دیع   اہمتری اگہنگرو   اے     وھجوم وخب   ب
ب
َ
ّ

 

لی

 ا

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 چَراغان بَِتين جي جُهرمُر ڏســي 

 ڪـري ڪـافِر جـو قـبول ِاسالم

ڏ و اوهان جشن  والدت جون به ڇا خوب مدني ! مٺا مٺا اس مي ڀائرو
جشن  والدت ميليهائيييندا آهن ان جي عاشڪان  رسول بهارون آهن، 

ڪري ئي ته انهن نشي ڪندڙن کي هن رحمتن ڀري رات جي خبر 
پئي ۽ انهن جي دل ۾ احترام پيدا ٿيو ۽ سها اچي ان مسجد پهتا 

ب   ٿي رهيو هيو ۽  (الئٽني) چراغان  والدت جو جشن جنهن ۾  سب  س 
جشن  والدت جي چ راغان جي ته ڪهڙي ڳالهه  ۔لوڏي رهيا هئا مرچ  پ  

جي   جشن  والدتآهي، هڪ اس مي ڀاء مونچي  هايو ته.. هڪ ڀيري 
بڻايو ويو هو هڪ غير  نوار()ڪ  موقعي تي مسجد کي سجائي 

ينگار جي باري ۾ معلومات ڪئي،  مسلم ويجهي کان گذريو، ان س 
َّ جڏهن انچي  هايو ويو ته اسان پنهنجي پياري نبي ّل َ َيِْه َواٰلِهََّٖص اهللُ عَل ل َم  جي   َوَس

چراغان ڪيو آهي ته ان جو  انالش   يم  ظ  ع  والدت جي خوشيَء ۾هي 
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مان ر ال   د آخ  َيِْه َواٰلِهَّٖ دل نبي  هلُل عَل ا ّل َ  ل َمَص ت سان ڀيرجيييي ويو ته اڄ   َوَس جي ع ظم 
سيال گذري ويا آهن ان جي باوجود مسلمان پنهنجي  1500 والدت کيي

َيِْه َواٰلِهَّٖ بين ّل َ اهللُ عَل ل َمَص جو ايتري قدر ا نتظام ۽ شان و شوڪت سان ج شن    َوَس
والدت ملهائنيدا ۽ پنهنجي مسجدن ۽ گهرن کي هيئن سجائيندا آهن 

َّْ ۔بس اهو ئي دين سوو آهي( )ته  مَّْ اَل هن ڪفر کان ت وبهه ڪئي ۽   ه َّل َّ َُِّد ل ََّح
      ۔ڪلمو پڙهيو ۽ مسلمان ٿي ويو

 جشِن والدت جي چراغان جي روشني 

 ال ـ ب ـ ت ـ ڪ ـ مَ ا شيياعيتيي اداري  دعوت اس ميييَء جييي 
ُ
شياييل  جيييه ـ ن ـ دي ــ مَ ــ ة

شتمل ڪتاب   561ٿيييل   فحن تي م  وظات  اعلٰي حضرت ” ص  لف    )مڪمل(   “ م 
   :تي آهي 174  صفحي 

هڪ  ( ف ان وس )پنجن شاخن جو مشعلم ي د شريف ۾ ڄهاڙ )  :رضــــع
قسم جي بتي، جنهن تي پنڃري جي شڪل وانگر سنهڙو ڪ ڙو يا ڪاغذ  
  ( چڙهيل هوندو آهي جيڪو گهمائڻ يا هوا جي هلڻ جي ڪري ڦرندو آهي

ينت ا سراف آهي يا  ( هي فرش جو جمل آهيوش )ر  ف   يب وز  وغيره سان ز 
ــ ارشنهر    لماَء فرمائن ٿا  : ادـ اَف فِی الَْخيْر  َْل َخيْرَ ع  اِف َوَْل اِْْسَ )يعني الفِی اْْلِْْسَ

ا سراف ۾ ڪا ڀ ئي ناهي ۽ ڀ ئيَء جي ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ  ڪو ا سراف  
ود هجي هرگ   (ناهي ريف جي ت عظ يم م ڪص  جنهن شيء سان ذ ڪر ش 

 منع نٿي ٿي سگهي
 هـڪ هـزار ِڏيئَـا

ي  لوما حياَء الع   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهغ  الي  ماما     وذبيار  لي ر  شريف ۾ سيدد ا بو ع 
ُة اهلِل عَلَي ْ ه َ کييان نڪييل ڪيييو آهييي تييه هييڪ نيييڪ  ييانهي ذڪيير شييريف جييي  َرْح  ْ

ياڻهو يڪ مي يئيا روشين ڪييا هيي  مجلس قائم ڪئي ۽ ان ۾ هيڪ هي ار ڏ 
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يف ييت ڏسيي  جيڪو رڳو ظاهر ئي ڏسندو هو اتان کان لنگهيو، اهيا ڪ 
ان جيو هيٿ  س(جلي  يء م  ان  )بي  رڻ واري واپس وڃڻ لڳو م جل س قائم ڪ

پڪڙيو ۽ اندر و ي ويو، ۽ ان کي چيائين جيڪو ڏيئو مان غيير  خيدا 
الِء روشيين ڪييييو آهيييي ان کيييي وسييائي ڇيييڏ، هييين ڏاڍييييون ڪوششيييون 

يئو ٿهو نه ٿيو  ۔)يعني نه وساميو( ڪيون پر ڪوبه ڏ 

 ٓا ےئگ رساکر   ہک   رچااغں     رکو رھگ   رھگ    !  اھبویئں االسیم  اے  رپمچ   زبس   رہلاؤ  

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ               الْـَحِبْيـب!    ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ

 اَۡسَتۡغِفرُّ اهلل          اهلل ! تُّوبُّوا  اَِل 
ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ                    الْـَحِبْيـب!   ی َعـلَ ـَحـم َد    ی اهللُّ   عَلـ   ی َصـل َ  مُّ
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