ۡ
َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ َ
ۡ
َ ّٰ َ
ن
ـیـ ِدُ ُالـم ۡـرُ َُسـلِـی َُ
الـحـمـدُ ُل ِلہُُِر ِبُُالـعـلـ ِمین ُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُُالـسـلامُُعـلی ُُس ِ
ّٰ َ َ ّٰ
َ ۡ
ـسم ُ ُالـلّٰـ ِہ ُ ُ َ
الـر ۡح ّٰـمن ُ ُ َ
ََ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـرحِ ۡـی ِمِؕ
اماُُبَـعـد ُُفاعوذ ُ ُبِاُللہِ ُ ِمن ُُالش ۡیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ
ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن شَٓا َءاهللعَ َز َو َج َ َّل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي 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 اهلل عَز ََو َج َ َّل 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

جنت جون نعمتون
شوال المڪرم 1441هه ،مئي 2020ع
فيضان مدينه ُ
باب المدينه ڪراچي
مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

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.
www.dawateislami.net

شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه
ت بَـرََكَاتُـ ُهـ ُم الْـ َعـال ِـ َيـه
َدا َمـ ْ

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي
جو اُردو زبان ۾ رسالو

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

رابطي جي الء:
مڪتب ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان
مدينه محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
ُ
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جنت جون نعمتون
ُد ُرود شريف جي فضيلت

سرڪار مدينه ،راحت قلب و سينه ،صاحب معطر پسينه
َو َس لَم

ص َّل اهلل ع َل َي ِه َواٰل ِ ٖه
َ
ُ ْ

جو فرمان عافيت نشان آهي .اي ماڻهون! بيشڪ قيامت جي

ڏينهن ان جي دهشتن ۽ حساب ڪتاب کان جلدي نجات پائڻ وارو
اهو شخص هوندو جنهن توهان مان مون تي دنيا جي اندر ڪثرت
سان درود پاڪ پڙهيا هوندا.
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

چغل خور ڪڏهن به سـچو نٿو ٿي سگهي

جڏهن به اوهان وٽ ڪير اچيي ڪيري ڪينهن جيي غيبيت ڪي يري ان
تي بالڪل اعتماد نه ڪريو ڇو جو غيبت ڪرڻ جي سيبب اهيو فاسي
ٿي ويندو آهي ۽ فاس جي خبر معتبر نه هوندي آهي ،حضرت سي ديدنا
ْح ُة ِ
د
اهللعَلَيْه هڪ ڀيري بادشاهه سيليمان بين
امام
محمد بن ش هاب زهري َر ْ َ
عبدالملڪ وٽ تشريف فرما هئا۔ هڪڙو ماڻهو آيو ته بادشياهه ناپسيند
انيداز سييان انچيي چيييو تيه مييونچي خبيير مليي آهييي تيو منهنجييي خي ف
ف ڻي ف ڻي ڳالهه ڪئي آهي۔ هن جواب ڏنيو ميان تيه اهيڙو ڪجهيه بيه
نه چيو آهي ،بادشاهه اصرار ڪنيدي چييو تيه جينهن ميونچي يهايو آهيي
يدنا اميام زهيري ر ْْحََّ ُة ِ
اهو سيوو مياڻهو آهيي تيه حضيرت سي د
اهللعَلَي ْه بادشياهه
َ
کي مخاطب ٿي ڪري فرمايو ( اوهان کي جنهن اها خبر ڏني اهو ته چغلي
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و“ هييي ييهي
هيڻڻ وارو ٿيييو ۽) ”چغللخورللڏهو ل سچو للووٿللسڏوي!للڏو ل وٿل
ڪري بادشاهه سنڀلجي ويو ۽ چوڻ لڳو! حضيور اوهيان بالڪيل ييڪ
فرمايو پوِء ان شخص کي چيائين اذهيب بسي م يي يعني تيون سي متي
سان واپس وڃ.

طرز عمل
سيدناعمر بن عبدالعزيز جو ِ

يدنا عمير بين عبيدالع ي ر ْْحَ ُة ِ
اميرالمؤمنين حضرت سي د
اهللعَلَي ْه جيي خيدمت
َ
با برڪت ۾ هڪ شخص حاضر ٿيو ان ڪنهن جيي بياري ۾ ڪيا بيري

(منفي  )NEGATIVEڳالهه ڪئي پياڻ ر ْْحَ ُة ِ
اهللعَلَي ْه فرميايو .جيڪيڏهن تيون
َ
چاهين ته اسيان تنهنجيي معياملي جيي تحڪيي ڪييون ،جيڪيڏهن تيون
ڪوڙو نڪرندين ته هن آيت مبارڪه جو مصداق ٿيندي:

َ ٌۢ
َ َ ۤۡ
ا ِۡن َُج َ
ٓاءک ۡمُفا ِسق ُِب َن َباٍُف َت َبین ۡوا

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

اگر تون ســچو هوندين ته هيَء آيت ڪريمه تو تي صادق ايندي :
ََ َ َ
ہما ٍزُمشٓا ٍۭءُ ُِب َن ِم ۡی ٍم ُُ﴿﴾۱۱

ترجمو ڪن االيمان  :گهڻو طعنا هڻندڙ وڏو چغلخور.

جيڪڏهن تون چاهين ته اسان توکي معاف ڪيون .عرض ڪيو يا
اميرالمؤمنين! معاف فرمائي ڇڏيو .آئينده مان ائين (غيبتون ۽ چغل
خوريون) نه ڪندس.
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جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسانجي

مغفرت ٿئيٰ .امِيْن ب ِ َجاه ِ النَّ ِب ِّي ْاْلَ ِمي ْن
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َصلَّى اهّٰللُ َع َل ْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

تـون مـون وٽ ٽـي برائيون کڻي آئين

ْح ُة ِ
اهلل عَلَيْه جي بارگاهه ۾ حاضر ٿي ان کي
هڪ شخص ڪنهن ب رگ َر ْ َ
ان جي دوست جون ڪجهه منفي ( )NEGATIVEڳالهيون هايون ،ان تي
ْح ُة ِ
اهلل عَلَيْه) ارشاد فرمايو .افسوس! تون مون وٽ ٽي
هن ( ب رگ َر ْ َ
برائيون کڻي آئين ( )1مونچي منهنجي اس مي ڀياء کان نيفرت
ڏيارئيي ( )2ان جي ڪري منهنجي دل کي (تشويش ۽ وسوسن ۾)
مشغول ڪئي ۽ ( )3۽ پنهنجي امين (امانتدار) نفس تي تهمت لڳائي
(يعني ميييان ته تو کي امانتدار سمجهندو هيس پر تون ته پيٽ جو هلڪو

نڪتين!).

محبت جي چورن کان بچو

ْح ُة ِ
اهلل عَلَيْه فرمائن ٿا عڪل جي دشمنن ۽ محبتن جي
ب رگان دين َر ْ َ
چورن کان بوو اهي چور بدگوئي (خراب ڳالهيون) ڪرڻ وارا ۽ چغلي
هڻڻ وارا آهن ۽ چور ته مال چورائيندا آهن جڏهن ته هي (غيبتون
ڪرڻ ۽ چغليون هڻڻ وارا ماڻهو) محبتون چورائيندا آهن.

جدا ٿيڻ تائين حالت جـهاد ۾

ْح ُة ِ
حضرت س د
اهلل عَلَيْ َّه فرمائن ٿا :الل َع َز َو َج َ َّل جو قسم!
يدنا منصور بن زاذان َر ْ َ
ً
عموما جيڪو به اچي ويهندو آهي اهو جيستائين هليو نه
مون وٽ
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وڃي مان ڄڻ ته ان سان حالت جهاد ۾ هوندو آهيان .ان جي ڪري ته
اهو مونچي منهنجي دوستن سان متن دفر ڪرڻ (يعني نفرت ڏيارڻ کان)
مڙندو ناهي( .نه بوندو آهي) يا منهجي غيبت ڪرڻ وارن جون غيبتون
مون وٽ پهوائي مونچي تشويش ۾ وجهندو ۽ آزمائش ۾ مبت
ڪندو آهي.
الل

عَز ََو َج َلَّ

جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي

مغفرت ٿئيٰ .امِيْن ب ِ َجاه ِ النَّ ِب ِّي ْاْلَ ِمي ْن
ےھجموتبیغںےساچب ایالہٰی

َصلَّى اهّٰللُ عَ َليْهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم

وچبںویلغچںےسدسایاالہٰی

دےوتقیفدصقووافیاالہٰی

یھبکیھباگلؤںہنتمہتیسکرپ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

مدني چـينل جـي بـدولت مـرڻ کان
17ڏينهن پـهريـان ايـمان ملي ويو

صدي آباد (باب المدينه ڪراچـي) جي هڪ اس ميي ڀيياء جييييي بييان جو
خ صو آهي ته  20اپريل  2009سومر جي ڏينهن باب المدينه ڪراچي
ً
تڪريبا  50سالن کان رهائشي هڪ غير مسلم مدني چينل تي
جي
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
دعوت اس مي جي عالمي مدني مرڪ فيضان مدينه جي ٿيڻ واري
هفتي وار سندتن ڀريي اجتماع ۾ شريڪ ٿيو ۽ اََّل ْ َح َّْم ُد لَِّلَّ ه هٿوهٿ
عاشڪان رسول سان گڏ دعوت اس مي جي سندتن جي تربيت جي 12
ڏينهن جي مدني قافلي جو مسافر بڻجي ويو ،مدني قافلي کان واپس
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اچڻ جي ئي يا ٽئين ڏينهن ڪيڪري گيراؤنيڊ بياب اليميديينيه
ڪييراچييي جيي وييجهيو هيڪ گياڏيَء ان کيي چيڀاٽي ڇڏيو اهو حادثو
حياتي و ندڙ ثابت ٿيو۔ هن طرح هو اس م جي انمول دولت سان
ً
تڪريبا  17يا  18ڏينهن کان بعد هن دنيا کان رخصت
ماالمال ٿيڻ جي
تعالي ان جي مغفرت فرمائي.
ٿي ويو ،الل
ٰ
اْلمِي ْن
ٰامِي ْن ب ِ َجاه ِ النَّ ِب ِّي ْ َ

َصلَّى اهّٰللُ عَ َليْهِ َوٰا ل ِ ٖه َو َس َّلم

وجیھبدےھکیاگرکاگیانشا َءاہللاِرتعاف
دمینچینلیکمہمےہسفنواطیشںےکالخف
ت
سفنِا ّمارہہپرضبایسیےگلیگزوردار ہکدنامےک ب ب
اشار
سوہاگاگہنگر ب

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

تُّو ُّبوا اِ َل اهلل !

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

ا َۡس َت ۡغ ِف ُّر اهلل
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

مرڻ کان پهريائين ڪــو سڌري
پـونـدو آهـي تــه ڪــو خراب

اََّلَّْ َح َّْمَّ ُد َِّلَّلََّّ َّه خوش نصيب انهي کي موت کان صرف  17يا  18ڏينهن پهريان
اس م جيي دوليت نصيب ٿيي وئي ،الل قدير َع َز َو َج َ َّل جي خفيه تدبير
ڪنهن جي باري ۾ ڇا آهي اهو ڪنهن کي معلوم ناهي ،الل َعز ََو َج َ َّ
ل
بي نياز آهي ڪير ته پنهنجي پوري عمر ڪفر ۾گذاري پر مرڻ جي
وقت ايمان جي دولت سان سرفراز ٿي وڃي ،جييڏهن ته ڪيو سڄي
عمر نيڪين ۾ گذارڻ جي باوجود مرڻ جي وقت بري خاتمي سان
مرندو آهي ،اسان د
رب ذوالج ل َع َز َو َج َ َّل کان ڀ ئي جو سوال ٿا ڪيون۔
هڪ عبرت ڀري حديث پاڪ م حظه فرمايو :ام المؤمنين حضرت
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د
ر ِِض
تعالي ڪنهن
اهلل َع ْن َه َّا کان مروي آهي ته جڏهن الل
ٰ
سيدتنا عائشه صديڪه َ َ ُ
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 لڳائيندو رهندو آهي ايستائين جو هو خير (ڀ ئيَء) تي مري ويندو
آهي ۽ ماڻهو چوندا آهن ف ڻو شخص سٺي حالت ۾ فوت ٿيو
آهي،جڏهن اهڙو خوش نصيب ۽ نيييڪ شيخيص ميرڻ ليڳيندو آهيي ته ان
جيو روح نيڪيرڻ ۾ جيلدي ڪينيدو آهيي ان وقيت هييو الل َع َز َو َج َ َّل سان
م قات کي پسند ڪندو آهي .۽ الل َعز ََو َج َ َّل ان جي م قات کي ،جڏهن
الل َعز ََو َج َ َّل ڪنهن سان برائيَء جو ارادو ڪندو آهي ته مرڻ کان هڪ سال
د
مسلط ڪندو آهي جيڪو ان کي دوکو ڏيندو
پهريان هڪ شيطان ان تي
رهندو آهي ايستائين جو هو پنهنجي بدترين وقت ۾ مري ويندو آهي،ان
وٽ جڏهن موت ايندي آهي ته ان جي جان ڦاسڻ لڳندي آهي ان وقت هي
الل َعز ََو َج َ َّل سان ملڻ کي پسند نه ڪندو آهي ۽ الل َعز ََو َج َ َّل ان سان ملڻ کي.
اامینہپدےومتدمےنییکیلگںیم
دمنفرماوبحمبےکدقومںںیمانبدے

ايمان جي بهار آئي فــيضـان مدينه ۾

سلطان آباد (باب المدينه ڪراچي) جي اس مي ڀاَء جي بيان جو خ صو
ً
تڪريبا  30سال) پنهنجي
آهي ته اسان جي ع ئڪي ۾ هڪ غير مسلم (عمر
دوستن سان رهندو هو جنهن ۾ ڪجهه مسلمان به هئا ،اڄڪلهه جي

اڪثر نوجوانن وانگر هو به ڪيبل تي فلمون ۽ ڊراما ڏسندا هئا۔ جڏهن
رمضان المبارڪ  1429هه ۾ ميدني چيينيل جو آغاز ٿيو ته ڪيبل تي ان
جا مدني سلس جاري ٿيا ،ان غير مسلم جڏهن اهي سلس ڏ ا ته ان
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کي ڏاڍا سٺا لڳا ،هاڻي هو اڪثر مدني چينل ئي ڏسندو هو ،مدني
چينل جي برڪت سان آخر ڪار ڪفر جي اونداهي کان نجات و ڻ ۽
اس م جي نور سان پنهنجي دل کي چمڪائڻ الِء دعوت اس ميء جي
عالمي مدني مرڪ فيضان مدينه ۾ حاضر ٿيو ۽ ڪلمو پڙهي ڪري
مسلمان ٿي ويو۔ پوِء هي اس مي ڀاء هفتيوار د
سنتن ڀريي اجتماع ۾
ه ارين اس مي ڀائرن ۽ مدني چينل جي ناظرين جي سامهون سرڪار
ْح ُة ِ
اهلل َعلَيْه جو مريد ٿي قادري رضوي به ٿي ويو ،باجماعيت
غوث اعظم َر ْ َ
نماز جي پابندي شيروع ڪيييائيين .چيهيري تيي ڏاڙهيي شريف به سجائي،

ڪڏهن ڪڏهن سب سب عمامو شريف پائي ڪري ان جو فيض به
حاصل ڪرڻ لڳوي دعوت اس مي جي مدرسة المدينه (بالغان) ۾ قيييرآن
مجيد پيييڙهڻ جيو سلسيييلو بيييه شييروع ڪييائين ۽ صحيراِء ميدينه مدينة
االولياء ملتان شريف ۾ ٿيڻ واري دعوت اس مي جي ٽن ڏينهن واري
بين االقوامي د
تعالي ان کي ۽
سنتن ڀريي اجتماع ۾ شريڪ به ٿيو الل
ٰ

اسان سڀنن کي ايمان تي ثابت قدم رکي۔

یاچاگونںاوروملفںےسہیچینلیاکےہدمینچینلقحایبںرکےنںیمیھبےبیباکےہ
اوراطیشنِ لعیںروجنرےہومغممےہ
دمینچینلںیمیبنیکوتنسںیکدوھمےہ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

غــيبت ڪـرڻ واري جـي دعا
قبول ناهي ٿيندي

ْح ُة ِ
حضرت س د
اهلل عَلَيْه فرمائن ٿا ٽن ماڻهن
يدنا فڪيه ابوالليث سميرقندي َر ْ َ
جي دعا قبول ناهي ٿيندي ( )1جيڪو حرام مال کائيندو هجي ()2
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جيڪو گهڻي غيبت ڪندو هجي ( )3جيڪو مسلمانن سان ح د
سد
ڪندو هجي.

جنت جي ضمانت

نب دييين جي سلطان ،رحييمت عالميان ،محيييبوب رحيمان
جو فرمان برڪت نشان آهي :جيڪو شخص پنهنجي گهر ۾ ويٺو
تعالي ان الِء (جندت
هجي .۽ ڪنهن مسلمان جي غيبت نه ڪري ته الل
ٰ
جو) ضامن آهي.
ص َّل اهلل ع َل َي ِه َواٰل ِ َّٖه َو َس لَم
َ
ُ ْ

جنت ۾ آقاﷺ جو پاڙيسري
َّ

َ ُ ُ
ر ِ
د
ص َّل اهلل
ِض
اهلل ََّع نْ َُّه بيان ڪن ٿا ته رسول الل َ
ُ
حضرت سيدنا ابوسعيد خدري َ َ ُ
عَلَيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَم فرمايو :جيڪو شخص صحيح طرح نماز پڙهندوهجي ،ان
جا عيال (يعني گهرڀاتي) گيهڻا ۽ ميال ٿيورو هجيي ۽ اهيو شيخيص
مسلمانن جي غيبت نه ڪندو هجي ته مان ۽ اهو (شخص) جندت ۾ هن
ص َّل
اهلل َعل َيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَم شهادت جي آڱر ۽ وچ
ن وانگر هونداسين( .يعني پاڻ ڪريم َ
ُ
واري آڱر م ئي ڏيچاري).

فرماء“
”يارب اسان کي جنت نصيب
ِ
جــي  22ٻاويهن اکرن جــي نــســبت ســان
جنّت جون  22جهلڪيون

مٺا مٺا اس مي ڀائرو! َُّسَّبْ َّٰحَّ َنالَّل ـه ذڪر ڪيل حيديث پياڪ ۾ د
جنيت جيي
ص َّل
اهللعَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َس لَم جيي پاڙيسيري ٿييڻ جي يو ڪهييڙو
انيدر ميديني جيي تياجور َ
ُ
ُ َ َ
ُ َ َ
(نه) خيييوب ميدني نسخو بيان ڪيو ويو آهي سـبحان الل ،سـبحان الل،
َ َ
ُسبحان الل جندت جي عظمت جيي بيه ڇيا ڳالهيه ڪجيي۔ دعيوت اسي مي
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جي اشياعتي اداري مڪتبية المدينيه جيي شيايل ٿييل  1250صيفحن تيي
مشتمل ڪتاب بهار شريعت جلد د
اول صفحي  152کان  162تيي لچييل

”جنّت ےک ايبن“ مان ڪجهه جهلڪييون م حظيه فرميايوِ ،ا ْن ََّش َّـ َٓاء َّاَّلَّل َّ َّه َّمينهن ۾
پيياڻي اچييي وينييدو۔ الل ُّ
رب الع ي د ت عَز ََو َج َ َّل جييي رحمييت ڀييري جند يت جييي
چاهيت ۾ بيڪييرار ٿيي وڃييو ۽ ان کييي حاصيل ڪييرڻ جيي ڪوشييش کييي
تي ڪيو جيئن ته لچيل آهي ته  Cجيڪڏهن جندت جي ڪا ننهن برابر
شيييء دنيييا ۾ظيياهر ٿئييي تييه تمييام آسييمان ۽ زمييين ان سييان سييينگارجي
وڃن ۽  Cجيڪڏهن جندتيَء جو ڪنگڻ (هڪ زيور) ظاهر ٿئي ته آفتاب
(سج) جي روشني ختم ڪري ڇيڏي ،جييئن آفتياب تيارن جيي روشينيَء
کييي خييتم ڪنييدو آهييي ۽  Cجند يت جييي ايتييري جڳهييه جيينهن ۾ چهب يڪ
رکي سگهون دنيا َ
وما فيها ( يعني دنيا ۽ان جي اندر جيڪو ڪجهه آهي)ان
کان بهتر آهي  Cجندت جون ڀتيون سون ۽ چانديء جي سرن ۽ مشڪ
جي گاري مان هيل آهن۔  Cجندتين کي جندت ۾ هر قسم جيا ذائڪييدار
۽ م يدار کاڌا ملندا  Cجيڪو چاهيندا ً
فورا انهن جي سامهون موجيود
ٿيندو۔  Cجيڪڏهن ڪنهن پيچيَء کي ڏسي ان جيي گوشيت کيائڻ جيي
دل چونييدي تييه انيييهيَء وقييت ڀڳ يل پچييي انهيين وٽ اينييدو  Cجيڪييڏهن
پاڻي وغيره جي خواهش ٿئي ته ڪوزا ( ڪر جي ٿانؤ جو هيڪ قسيم)
پاڻ ئي هٿ ۾ اچي ويندا انهن ۾ يڪ اندازي جي مطاب پياڻي،کير،
شراب ۽ ماکي هوندي جيڪا انهن جي خواهشن کان هڪ قطرو بيه نيه
گهٽ نه وڌ  Cپيئڻ کان پوِء پاڻ ئي جتان آيا هئا اتي هليا ويندا  Cاتي
جيو شيراب دنييا جهيڙو نيياهي جينهن ۾ بيدبو ۽ ڪيوڙاڻ ۽ نشيو هونييدو
آهي ۽ پيئڻ وارا بي عڪل ٿي ويندا آهن ۽ بيحد غصي ۾ اچي (هوش
مييان نڪييري) خييراب ڳالهائينييدا آهيين ،اهييو پيياڪ شييراب انهيين سييڀني
ڳيييالهين کيييان پييياڪ ۽ م دني ي ه آهيييي  Cاتيييي نجاسيييت ،گنيييدگي ،پاخييياني،
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پيشيياب ،ٿييڪ ،نييڪ جييي غ ظييت ،ڪيين جييي مييير  Cبييدن جييو مييير ۽
احييت م (بلڪييل) نييه هونييدو Cهييڪ خوشييبودار فرحييت بخييش اوڳرائييي
اينييدي ،خوشييبودار فرحييت بخييش پگويير نڪرنييدو  Cسييڄو کيياڌو هضييم
ٿي وينيدو  Cاوڳرائيي ۽ پگهير ميان مشيڪ جيي خوشيبو نڪرنيدي هير
وقييت زبييان مييان تسييبيح ۽ تڪبييير قصييد (ارادي) ۽ بيي قصييد (بغييير
ارادي) سيياهه وانگيير جيياري هونييدي  Cگهييٽ ۾ گهييٽ هيير شييخص جييي
سيرانديَء واري پاسي ڏانهن ڏهه ه ار خادم بيٺيل هونيدا  Cخيادمن ۾
هيير هييڪ خييادم جييي هييٿ ۾ چانييديَء جييو پيييالو هونييدو ۽ ئييي هييٿ ۾
سييون جييو ،۽ هيير پيييالي ۾ نئييين نئييين رنييي جييي نعمييت هونييدي۔ C
جيترو کائيندو ذائڪي ۾ گهٽتائي نه ايندي پر زيادتي ٿيندي هر لڪمي
(گرهييه) ۾  70مي ا هونييدا هيير مي و ئييي کييان جييدا هونييدو اهييي مي ا ً
مع يا
(يعنيهڪ ئي وقت) محسوس ٿيندا هڪ جو احسياس ئيي کيان روڪيڻ
وارو نيه هونيدو۔ جندتيين جيا نيه ڪ يڙا پراڻييا ٿينيدا نيه جيواني فنيا (خييتم)
ٿيندي۔ جيڪڏهن جندت جو ڪ ڙو دنيا ۾ پياتو وڃيي تيه جيڪيو ڏسيي،
بيهييوش ٿييي وڃييي ۽ ميياڻهن جييو نظييرون ان کييي برداشييت ڪييري نييه
سييگهن۔  Cجيڪييڏهن ڪييا حييور سييمنڊ ۾ ٿيڪ اڇ ئييي تييه ان جييي ٿييڪ
جييي مٺيياڻ جييي ڪييري سييمنڊ مٺييا ٿييي وڃيين ،۽ هييڪ روايييت ۾ آهييي
جيڪڏهن جندت جي عورت ست سمنڊن ۾ ٿڪ اڇ ئي ته اهي مياکيَء
کييان بييه وڌيييڪ مٺييا ٿييي وينييدا  Cمٿييي جييي وارن ۽ پنبييڻن ۽ ڀيرن کييان
سييواِء جندتييي جييي بييدن تييي ڪٿييي بييه وار نييه هونيييدا۔  Cسييب بييي ريييش
(نوجوان) هوندا سرمو پاتل اکيون ۽ 30سالن جا لڳنيدا ڪيڏهن ان کيان
وڌيڪ نه لڳييندا۔  Cپوِء ماڻهو الل َعز ََو َج َ َّل جي حڪم سان هڪ بيازار ۾
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 ۽
خريد وڪرو نه هونيدو جندتيي ان بيازار ۾ هيڪ ئيي سيان ملند يا ي نني ي
مرتبي وارو وڏي مرتبي واري کي ڏسندو ان جيو لبياس پسيند ڪنيدو
۽ اڃا گفتگو ختم ئي نه ٿينيدي تيه هيو خييال ڪنيدو تيه منهنجيو لبياس
ان کان سٺو آهي ۽ هيي ان الِء آهيي تيه د
جنيت ۾ ڪينهن جيي الِء بيه ڏ
نياهي۔  Cجندتييي پياڻ ۾ ملييڻ چاهينيدا تييه هيڪ جييو تخيت ئييي وٽ هليييو
ويندو۔ ۽ انهن ۾ الل َعز ََو ََّج َ َّل وٽ سب کان مع ز اهو هوندو۔  Cجيڪيو
يالي جييي وجه يه ڪييريم جييي ديييدار سييان هيير صييبح ۽ شييام جييو
الل تعي ٰ
مشييرف ٿينيييدو۔  Cجيييڏهن جندتيييي د
جنييت ۾ وينيييدا اللَّعَز ََو َج َ َّل انهييين کيييي
فرمائيندو ڪجهه يو گهرو ٿا جيڪيو توهيانچي ڏييانر عيرض ڪنيدا..
تييو اسييان جييا ميينهن روشيين ڪيييا ،جنديت ۾ داخييل ڪيئييي ،جهييندم کييان
نجات ڏنئي۔  Cان وقت پيردو جيڪيو مخليوق تيي هييو هٽيي وينيدو تيه
ديدار االهيَء کان وڌيڪ انهن کا ڪابه شيء نه ملندي۔
ک الرَّ ؤُو فِ الرَّح ِ ْي ِم َع َل ْي ِھ الصَّ ََلۃُ َوال َّت ْسل ِ ْي ُمٰ ،امين!
ک ال َ ِ
َْکيْ ِم ب ِ َجاھ ِحِبِيْب ِ َ
اَللّٰ ُھ َّم ْارزُ ْقنَا زِيَ َار َۃ َو ْجھِ َ

ترجمو :يا الل

عَز ََو َج َلَّ

ليه الص ل ٰوة والت ِ
پنهنجي حبيب رؤف ع ِ
َسل يم جي صدقي پنهنجو ديدار
َ
َ

نصيب فرما (آمين)
ت
بجںیمڑپویسمِرےآاقاکانبدے

اہللرکماانتہنگاگرہپفرام

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

تُّو ُّبوا اِ َل اهلل !

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

ا َۡس َت ۡغ ِف ُّر اهلل
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
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حورون حاصل ڪرڻ جو عَمل

مٺا مٺا اس مي ڀائرو! غيبيتن ۽ گيناهين ڀرين ڳالهين مان جان ڇڏايو
۽ پاڻ کي د
هّٰلل ال َْع ِظ ْي ِم
ِف ا َ
جنت جو حڪدار بڻايو۔ ٿوري زبان لوڏيو“ ا َْس َت ْغ ِ ُ
”زبان تي آڻيو ۽ د
جنت جون حورون حاصل ڪيو۔ جيئن ته هڪ ب رگ
ْح ُة ِ
اهلل َعلَيْ َّه چاليهن سالن تائين الل َع َز َو َج َ َّل جي عبادت ڪئي هڪ ڀيري دعا
َر ْ َ
ڪيائون ،ياالل َع َز َو َج َ َّل تنهنجي رحمت سان مونچي جيڪو ڪجهه د
جنت
۾ ملڻ وارو آهي ان جي ڪا جهلڪ دنيا ۾ به ڏيچار اڃا دعا جاري هئي
ته محراب هڪ دم ڦاٽي پيو ۽ ان مان هڪ حسين و جميل حور
نڪتي۔ ان چيو ته توکي د
جنت ۾ مون جهڙيون سؤ حورون عطا ڪيون
وينديون۔ جن مان هر هڪ کي سؤ سؤ خادمائون ۽ هر خادمه کي سؤ سؤ
انهيون هونديون ۽ هر انهي تي سؤ سؤ ناظمائون ( انتظام ڪرڻ
واريون) هونديون اهو هي ڪري اهو ب رگ خوش ٿيو ۽ سوال
ڪيائين۔ ڇا ڪنهن کي جندت ۾ مونچان وڌيڪ به ملنديون۔ جواب
مليو ايترو ته هر ان عام جنتيَء کي ملنديون جيڪو صبح ۽ شام
هّٰللال َْع ِظ ْي ِم پڙهندو آهي.
ِف ا َ
ا َْس َت ْغ ِ ُ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

مسلـمـانن جي ِعـزت وغـيره
ٻئي مسلـمان تـي حَـرام آهي

ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ َّٖه َو َسلَم جو
نبين جي سلطان ،رحمت عالميان ،محبوب رحمٰ ن َ
ُ
فرمان عبرت نشان آهي مسلمان جون سب شيون مسلمان تي حرام
آهن ان جو مال ۽ ان جي ع ت ۽ ان جو خون ڪنهن ماڻهوَء جي
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بري هجڻ جي الِء ايترو ئي ڪافي آهي جو اهو پنهنجي مسلمان ڀاء
کي حڪير سمجهي.

تڪبر ڇا کي چوندا آهن
مٺا مٺا اس مي ڀيائرو! پياڻ کيان ڪينهن کيي گهيٽ سيمجهڻ ان کيي
ُّ
ُّ
تڪبير هييڪ تييه خييود حييرام آهييي ۽ وڌيييڪ ان جييي
تڪبير چئبييو آهييي،
سبب غيبت جو گناهه بيه ٿينيدو آهيي۔ مغيرور مياڻهو جينهن کيي حڪيير
(يعني گوٽ سمجهندو) آهي ،ان تي ٺول به ڪندو آهي۔

ُ ُ ُ
َ عز ََو َج َ َّل  26سيپاري ُسورة الحج َر ات آيت نمبر  11۾ فرمائي ٿو:

َ
َ
ّٰ
َ
َ َ
َ
َ
َ ۡ
َ َ َ
ٰۤیای َہاُُال ِذیۡ َنُا َمن ۡواُلاُی َ ۡسخ ۡرُق ۡومُ ِم ۡنُق ۡو ٍمُع ٰۤسیُا ۡنُیک ۡون ۡواُخی ًرا ُِم ۡنہ ۡم َُوُلاُن َِسـٓاء ُ

َ َ َ َ َ ۡ
َ
ِم ۡنُُن َِسٓا ٍءُُع ٰۤسیُا ۡنُیکنُخی ًرا ُِم ۡنہنُۚ

ترجموڪنزااليمان :اي ايمان وارؤ! مرد ،مردن تي ٺٺول نه ڪن عجب نه آهي جو
ُ
اهي ٺٺول ڪندڙن کان بهتر هجن ۽ نه عورتون عورتن سان ،ٿي سگهي ٿو جو اهي
مسخري ڪندڙين کان بهتر هجن.

ڪنهن کي حقارت سان نه ڏسو

ْح ُة ِ
حضرت س د
اهلل َعلَيْ َّه هن آيت جي
يدنا امام احمد بن حجر مڪي شافعي َر ْ َ
تحت فرمائن ٿا ”سيييخييريه“ مان مراد هي آهي جنهن کي ٽوڪيو وڃي،
ان ڏانهن حڪارت سان ڏسڻ ،هن حڪم خداوندي َع َز َو َج َ َّل جو ميڪصيد هي
آهي تيه ڪنهن کي حڪير نه سمجهو ،ٿي سگهي ٿو ته هو الل َع َز َو َج َ َّل وٽ
توهان کان بهتر افضل ۽ زياده مڪرب هجي۔ جيئن ته سرڪار ابد قرار،
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ َّٖه َو َسلَم جو
شافل روز شمار ،نهي جهانن جي مالڪ ۽ مختار َ
ُ
فرمان خوشبودار آهي” .ڪيترائي پريشان حال ،۽ پراڻن ڪ ڙڻ وارا
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اهڙا آهن جنهن جي ڪو پرواهه نٿو ڪري پر جيڪڏهن هو الل
تي ڪنهن ڳالهه جيو قيسم کڻن ته اهو الل عَز ََو َج َ َّل ضرور ان کي پورو
ابليس لعين حضرت س ديدنا
فرمائيندو آهي“.
آدم َ
صفي الل عَ ّٰل ن َ ِب يِ نَا َو َع لَيْ ِه ال َصل ٰوة ُ َوال َس ََلم کي حڪير سمجهيو ته الل عَ َز َو َج َ َّل ان
کي هميشه هميشه الِء خساري (يعني نڪصان) ۾ مبت ڪري ڇڏيو۔ ۽
حضرت س ديدنا آدم َ
صفي الل عَ ّلٰ ن َ ِب ِي َنا َو َع لَي ْ ِه ال َصل ٰوة ُ َوال َس ََلم هميشه جي ع ت سان
معني جو
گڏ ڪامياب ٿي ويا ،انهن نهي ۾ وڏو فرق آهي ،هتي ان
ٰ
به احتمال (امڪان آهي) ته ڪنهن ئي کي حڪير نه سمجهه ان الِء جو
ممڪن آهي ته هو ع ت وارو ٿي وڃي ،۽ تون ذليل ٿي وڃين پوِء
هو توکان بدلو و ي.
عَز ََو َج َلَّ

ک اَ ْن َت ْر َک َع َي ْو ًما َّو ال َّدھْرُ َق ْد َرف ََع ْہ
ْلَ تُھِي ْ َن ا ْل َفقِي ْ َر َع َّل َ

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

مسلمان ڪــير؟ مـهـاجـر ڪــير؟
مٺا مٺا اس مي ڀائرو! مسلمانن الِء ضروري آهي ته ان جي ذات کان
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
ماري ۽ پڻ مسلمانن کي پاڻ ۾ جهڳڙڻ (وڙهڻ) سان ڪهڙو واسطو!
هي ته هڪ ئي جا محافظ هوندا آهن ،جيئن الل َع َز َو َج َ َّل جي محبوب
داناِءغيوب من ه عن العيوب َص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَ َّم جو فرمان هدايت نشان آهي
ُ
(ڪامل) مسلمان اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان ئي مسلمان کي
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تڪليف نه پهوي ۽ (ڪامل) مهاجر اهو آهي جيڪو ان شيء کي ڇڏي
تعالي منل فرمايو آهي.
ڏئي جنهن کان الل
ٰ
هيين حديث پاڪ جي تحت م د
فسر شهير حڪيم االمت حضرت
ْح ُة ِ
اهلل عَلَيْه فرمائن ٿا ڪامل مسلمان اهو آهي
مفتي احمد يار خان َر ْ َ
جيڪو لغ ًة (يعني لغوي اعتبار سان) ۽ شرعاً به هر طرح مسلمان هجي
(۽) مومن اهو آهي جيڪو ڪنهن مسلمان جي غيبت نه ڪري
گاريون نه ڏئي۔ طعنا ۽ چغلي وغيره نه هڻي نه ڪنهن کي ماري نه
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
ڇڏڻ به لييغ ً
يية هجرت آهي جيڪا هميشه رهندي۔

َ
ِاشاري سـان تڪـليف ڏيڻ به جَا ِئز نه آهي

ص َّل
اهلل َعلَيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَم ارشاد فرمايو:
سرڪار مدينه منوره سردار مڪه مڪرمه َ
ُ
ڪنهن مسلمان کي جائ ناهي ته هو ڪنهن مسلمان کي خوف ده
هڪ ئي مڪام تي ارشاد فرمايائون:
ڪري۔
مسلمان الِء جائ نه آهي ته ڪنهن مسلمان ڏانهن ا سان اهڙيَء
طرح اشارو ڪري جنهن سان ان کي تڪليف پهوي.

َ
َ
خوفناڪ خارش

مٺا مٺا اس مي ڀائرو! مسلمان کي تڪليف ۽ ايذاء ڏيڻ ته گهڻو آسان
لڳندو آهي ،ڪنهن کي دڙڪا ڏنائين ،ڪنهن جي بي ع د تي ڪري
ڇڏيائين ،ڪنهن جي غيبت ڪيائين! ڪنهن تي تهمت هيائين ،پر ر د
ب
الع د ت َعز ََو َج َ َّل جي ناراضگي جي صورت ۾آخرت ۾ هي سب ڏاڍو
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مهانگو پئجي ويندو۔ جيئن ته دعوت اس ميَء جي اشاعتي اداري
) صفحي  21تي آهي:
مڪتبة المدينه جي شايل ٿيل رسالي (
ْح ُة ِ
حضرت س د
اهلل عَلَيْه فرمائن ٿا جيئين سمنڊ جا
يدنا ي يد بن شج ره َر ْ َ
ڪينارا هوندا آهن اهڙي طرح جهندم جا به ڪنارا آهن جن ۾ بختي
ا ن (تي ۽ ڊگهن ا ن) جهڙا ناني ۽ خورن جهڙا وڇون رهندا آهن۔
جهندم وارا جڏهن عذاب جي گهٽتائيِء الِء فرياد ڪندا ته حڪم ٿيندو
ته ڪنارن کان اهر نڪرو ،اهي جيئن ئي اهر نڪرندا ته اهي ناني
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
خارش مسلط ڪئي ويندي اهي ايتري ته خارش ڪندا جو انهن جو
سڄو گوشت ڳري ويندو ۽ صرف هڏيون باقي رهنديون ،پڪار
ٿيندي ،اي ف ڻا! ڇا توکي تڪليف ٿي رهي آهير هو چوندو ها ..ته
انچي چيو ويندو هي ان ايذاَء جو بدلو آهي جيڪا تون مومنن کي
ڏيندو هئين۔
ت ت
ت ت
امہپتری ٓاےکبجعوقڑپاےہ

ُ ت ت
اےاخہصاخاصنِ ُرُس ِ
وقداعےہ
دتریبےنلھبنسیک مہارےںیہنوکیئ

اہںایداعریتیہک ِ
وبقملخداےہ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

جشن والدت جي برڪت
ِ
سان قسمت کلـي وئـي

غيبت ڪرڻ ۽ هڻ جي عادت ختم ڪرڻ ۽ نمازن ۽ س دنتن تي عمل
ڪرڻ جي عادت وجهڻ الِء دعوت اس مي جي مدني ماحول سان هميشه
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وابسته رهو .س دنتن جي تربيت الِء مدني قافلن ۾ عاشڪان رسول سان گڏ
د
سنتن ڀريو سفر ڪيو .ڪامياب زندگي گذارڻ ۽ آخرت سنوارڻ الِء مدني
انعامات جي مطاب عمل ڪري روزانو فڪر مدينه جي ذريعي رسالو
ڀريو ۽ هر مدني مهيني جي  10تاريخ جي اندر اندر پنهنجي ذميدار
وٽ جمل ڪرايو ۽ عاشڪان رسول سان گڏ ملي ڪري جشن والدت
جون خوب ڌومون موايو۔ هن جي برڪت جي به ڇا ڳالهه ڪجي!
َ
شهر تراڙ کيل ضلعي سهنوتي (ڪشمير) جي هڪ اس مي ڀاء جي
بيان جو خ صو آهي ته ربيل الندور شريف 1430هه جي ارهينَء جي
رات اسييانيجيي مسجيد ۾ جيشن والدت جي خوشيَء ۾ سب جهنڊن ۽
بتين سان مسجد کي سينگاريو ويو هو۔ انهيَء حالت ۾ چار شخص
جيڪي نشئي هئا مسجد ج ي امام صاحب جي خدمت ۾ حاضر ٿي
ڪري عرض ڪرڻ لڳا ،اسان نشي ڪرڻ جي تياري ڪري رهيا
د
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَم جي
هئاسين ته خيال آيو ڇا اسان اڄ عيد مي د النبي َ
ُ
رات به نشي جو گناهه ڪنداسين! ڇونه اسان توبه ڪيون انهيء الِء
اوهان وٽ حاضر ٿيا آهيون! اهڙي طرح انهن توبه ڪئي ۽ مسجد ۾
ٿيڻ واري (اجتماع) جشن والدت جون بهارون لٽڻ ۾ شريڪ ٿي ويا۔
امام صاحب دعوت اس مي جي ذميداران سان رابطو ڪيو اس مي
ڀاء مسجد ۾ پهت ا ۽ انهن هنن سان سٺي طريڪي سان م قات ڪئي
۽ ً
فورا مدني قافلي جي جدول جي مطاب انهن جي تربيت شروع
ڪري ڇڏي۔ انهن جو سچڻ ۽ سيچارڻ جو شوق ڏسڻ جهڙو هو،
اََّل ْ َح َّْم ُد ِلَّلَّ ه جشن والدت جي برڪت سان انهن چئني نماز جي پابندي
نڀائڻ ،ڏاڙهي مبارڪ سجائڻ 63 ،ڏينهن جي سندتن ڀريي تربيتي
ڪورس جي سعادت پائڻ ،۽ مسجدن کي آباد ڪرڻ وغيره نيڪيون
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ڪيرڻ جون سٺيون سٺييون نيتيون ڪييون ۽ پڻ گهروارن سميت
سلسله عاليه ،قادريه رضويه ۾ داخل ٿي ڪري عطاري ٿي ويا۔ هي
بيان ڏيڻ وقت دعوت اس مي جي مدني ماحول سان وابسته ٿيندي
انهن کي ڪجهه ئي ڏينهن ٿيا آهن ۽ اهي هن وقت سندتن جي تربيت
جي  12ڏينهن جي مدني قافلي ۾ عاشڪان رسول سان گڏ سندتن ڀريي
سفر ۾ آهن۔
وخبوھجوماےاگہنگرواہمتریدیعےہ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
دیعالیمدالیّ ببی
وہایگششخباکاسامں ِ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

چَراغان بَ ِتين جي جُهرمُر ڏســي
ڪـري ڪـا ِفر جـو قـبول ِاسالم

مٺا مٺا اس مي ڀائرو!ڏ و اوهان جشن والدت جون به ڇا خوب مدني
بهارون آهن ،عاشڪان رسول جشن والدت ميليهائيييندا آهن ان جي
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
جنهن ۾ جشن والدت جو چراغان (الئٽني) ٿي رهيو هيو ۽ سب سب
پرچم لوڏي رهيا هئا۔ جشن والدت جي چراغان جي ته ڪهڙي ڳالهه
آهي ،هڪ اس مي ڀاء مونچي هايو ته ..هڪ ڀيري جشن والدت جي
موقعي تي مسجد کي سجائي (ڪنوار) بڻايو ويو هو هڪ غير
مسلم ويجهي کان گذريو ،ان سينگار جي باري ۾ معلومات ڪئي،
ّل
ص َ َّ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِ َّٖه َو َسلَم جي
جڏهن انچي هايو ويو ته اسان پنهنجي پياري نبي َ
ُ
والدت جي خوشيَء ۾هي عظيم الشان چراغان ڪيو آهي ته ان جو
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ص َّل
دل د
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ َّٖه َو َسلَم جي عظمت سان ڀيرجيييي ويو ته اڄ
نبي آخر ال مان َ
ُ
والدت کيي  1500سيال گذري ويا آهن ان جي باوجود مسلمان پنهنجي

نبي

ص َّل اهلل َعل َي ِه َواٰل ِ َّٖه َو َس لَم
َ
ُ ْ

جو ايتري قدر انتظام ۽ شان و شوڪت سان جشن

والدت ملهائنيدا ۽ پنهنجي مسجدن ۽ گهرن کي هيئن سجائيندا آهن
(ته) بس اهو ئي دين سوو آهي۔ اََّل ْ َح َّْمَّ ُد ِلَّلََّّه هن ڪفر کان توبهه ڪئي ۽
ڪلمو پڙهيو ۽ مسلمان ٿي ويو۔

جشن والدت جي چراغان جي روشني
ِ
ُ
َ
َ

دعوت اس ميييَء جييي اشيياعيتيي اداري مـڪـتـبـة الــمــديـنـهجييي شياييل
اعلي حضرت“ (مڪمل)
ٿيييل  561صفحن تي مشتمل ڪتاب ”ملفوظات
ٰ
صفحي  174تي آهي:
عــــرض :مي د شريف ۾ ڄهاڙ (پنجن شاخن جو مشعل) فانوس (هڪ
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)

فروش (هي فرش جو جمل آهي) وغيره سان زيب وزينت اسراف آهي يا

اف فِی الْ َخي ْرال(يعني
ْس َ
ِْسافِ َوْلَ ا ِ ْ َ
نهر ارشـــاد :علماَء فرمائن ٿا ْلَ َخي ْ َر فِی ْاْل ْ َ
اسراف ۾ ڪا ڀ ئي ناهي ۽ ڀ ئيَء جي ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ ڪو اسراف

ناهي) جنهن شيء سان ذڪر شريف جي تعظيم مڪصود هجي هرگ
منع نٿي ٿي سگهي

َ
هـڪ هـزار ِڏيئـا

ْح ُة ِ
اهللعَلَيْه احياَء العلوم شريف ۾ س ديد ابو علي روذبياري
ا مام غ الي َر ْ َ
ر ْْحَ ُة ِ
اهللعَلَي ْ ه کييان نڪييل ڪيييو آهييي تييه هييڪ نيييڪ ييانهي ذڪيير شييريف جييي
َ
مجلس قائم ڪئي ۽ ان ۾ هيڪ هي ار ڏيئيا روشين ڪييا هي يڪ يم ياڻهو
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جيڪو رڳو ظاهر ئي ڏسندو هو اتان کان لنگهيو ،اهيا ڪيفييت ڏسيي
واپس وڃڻ لڳو مجلس قائم ڪرڻ واري (بيانيء مجليس) ان جيو هيٿ
پڪڙيو ۽ اندر و ي ويو ،۽ ان کي چيائين جيڪو ڏيئو مان غيير خيدا
الِء روشيين ڪييييو آهيييي ان کيييي وسييائي ڇيييڏ ،هييين ڏاڍييييون ڪوششيييون
ڪيون پر ڪوبه ڏيئو ٿهو نه ٿيو (يعني نه وساميو)۔
رہلاؤزبسرپمچاےاالسیماھبویئں!

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

تُّو ُّبوا اِ َل اهلل !

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

رھگرھگرکورچااغںہکرساکر ٓاےئگ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

ا َۡس َت ۡغ ِف ُّر اهلل
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
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