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ديني كتاب يا اسالمي سبق پڑهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڑهي 

 كو كجهه پڑهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشحبَٓءاهللا ڎيوڇ

ام اْفَتْح َعَلْ�َنا حِكَْمَتَك َواْ�ُ�ْ اَلل�ُ�م�    َعَلْ�َنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجَالِل َواْالِْ�َ

َوَجّلَ ا  اي  ترجمو: علم ۽ حكمت جا دروازا کولي ڇڎ ۽ اسان تي  اسان تي عَّزَ

   ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرما نازلپنهنجي رحمت 

 بيروت)دار الفكر 40ص 1 (مستطرف ج              
 

) اول آخر هك هك ڀيرو درود شريف پڑهي ڇڎيو    نوٽ:(  
 

  
  

  

  

  غسل جا ضروري مسائل رسالي جو نالو: 

   ع2020 آگسٹهه، 1442ٓ محرم الحرام ڇاپو پهريون: 

   تعداد: 

 المدينه كراچيمكتبة المدينه عالمي مدني مركز فيضاِن مدينه باُب   ڇاپيندڙ: 

 

 مدني التجا: كنهن کي به هي كتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي

كتاب جي ڇپائي ۾ كا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٹ هجن يا بائنڈنگ 

 ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مكتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 كتاب خريد كندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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هن رسا� جو آسان سنڌي (دعوت اسالمي)  منٹٹرانسليشن ڊپارٹ

كرڻ جي وس آهر كوشش كئي آهي۔ جيكڎهن  يزبان ۾ تر�

ٹرانسليشن تر�ي يا كمپوزنگ ۾ كٿي كا كمي بيشي نظر اچي ته 

گا ٹمنڊپارٹ  ۔كري ثواب جا حقدار بڻجو ھکي آ
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 ��ئ� ��� �ئ ��وري

  دعاِء عطار

پڑهي “غسل جا ضروري مسئال” صفحن جو رسالو 17يا ا! جيكو:

  .ظاهري و باطني تمام گندگين کان پاڪ فرما ن کيا وٺي يا ٻڌي

ِ    �مِ�ْ� م   الن�ِ���  اْالَمِ�ْ�   بَِجاه ��  اهللاُ  َعَلْي�ِ َو�لِٖ� َوَسل�   َص�

   درود شريف جي فضيلت

 �َلَيِْه َواٰلِهٖ  ا جي محبوب، دانا ُغيوب  اهللاُ ِن تقرب نشان فرماجو  َوَسلَّم َصّ�َ

بيشك بروِز قيامت ماڻهن مان منهنجي قريب تر اهو شخص : آهي

  .پڑهي شريف درود وڌيكهوندو جيكو مون تي سڀ کان 

  )484حديث:27ص 2جلدترمذی،(

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ

اسالمي ڀاء مدني قافلي  سالن جو 70هك  مٺا مٺا اسالمي ڀائرو!

فرضن  يوارن جي مدني حلقي ۾ شريك ٿيو ته ان کي غسل ج

، اهڑي طرح خبر ناهي كيترا جي پهريون ڀيرو خبر پئي

مسلمان اهڑا هوندا جيكي اهي احكام نه ڄاڻندا هوندا، 

نيكي جي دعوت جو ثواب حاصل كرڻ جي نيت تنهنكري 

دعوت اسالمي جي  پيش كيان ٿو؛(حنفي) سان غسل جو طريقو 
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صفحن تي  496اشاعتي اداري مكتبة المدينه جي شايع ٿيل 

کان شروع ٿيندڙ  100صفحي  “نماز جا احكام”مشتمل كتاب 

؛ عرض كجي ٿومضمون ضرورت مطابق كجھ تبديلن سان 

كري  ٿي ويندو پر ثواب نه ملندو، انهينيت جي بغير به غسل 

پاكائي  مانبنا زبان چورڻ جي دل ۾ هيئن نّيت كريو ته 

ين ئن ٻئي هٿ كرااحاصل كرڻ ال ُغسل كريان ٿو، پهري

 تائين ٹي ٹي ڀيرا ڌوئو، پو پيشاب واري جڳهه ڌوئو چاهي

 نجاستكا كٿي  تي جيكڎهن جسم پو ۽ نه، يا نجاست هجي

وضو كريو پر پير نه  نماز جهڑو كيو، پو دور کي ان ته هجي

لي وغيره تي غسل كري رهيا آهيو ته دڌوئو، ها جيكڎهن َصن

خاص  ،پير به ڌوئي ڇڎيو، پو جسم تي تيل وانگر پاڻي مکيو

پو ٹي ڀيرا  )ان دؤران صابڻ به هڻي سگهو ٿا( كري سياري ۾

، پو کاٻي ُكلهي تي ٹي ڀيراساڄي ُكلهي تي پاڻي وهايو ۽ 

مٿي تي ۽ سڄي جسم تي ٹي ڀيرا، پو غسل جي جا کان جدا 

ٿي وڃو، جيكڎهن وضو كرڻ ۾ پير نه ڌوتا هئا ته هاڻي ڌوئي 

قبلي ڏانهن ُرخ نه كيو، سڄي جسم تي  مهلڇڎيو، وهنجڻ 

هٿ ڦيري ۽ َمهٹي وهنجو، اهڑي جڳهه تي وهنجو جو كنهن 

 پنهنجي مردته  هجي نه ممكن اهو جيكڎهن جي نظر نه پوي،

ُٿلهي كپڑي سان  كنهن) ُدَن کان وٺي ٻنهي گوڏن سميت( اوگهڑ

ڍكي، ٿلهو كپڑو نه هجي ته ضرورت مطابق ٻه يا ٹي كپڑا 

ويڑهي ڇڎي ڇوته سنهو كپڑو هوندو ته پاڻي سان جسم تي 

 چنبڑي پوندو ۽ 
َ
َوَجّلَ  ا� َمَعاذ وغيره جي رنگت  گوڏن يا رانن عَّزَ
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اِحِتياط جي ضرورت  وڌيك نته اڃا ظاهر ٿيندي، عورت کي

جي گفتگو نه كريو ۽  كنهن به قسم ُغسل جي دؤران. آهي

گهڻ ۾ حرج پو ٹوال سان بدن اُ  نه پڑهو، وهنجڻ کان كا ُدعا به

ناهي، وهنجڻ کان پو جلدي كپڑا پائي ڇڎيو ۽ جيكڎهن 

 ُمۡسَتَحبمكروهه وقت نه هجي ته ٻه ركعتون نفل ادا كرڻ 

 وغ�ه)  319ص  1ماخوذ از بهار رشيعت ج  14ص  �1ي ج (عاملگ .آهي

 
ُ
 ضسل جا �ي فرغ

1  ُگرڙي كرڻ2  نك ۾ پاڻي چاڙهڻ3  سڄي    

  )13ص  1(فتاوٰي عاملگ�ي ج  .ظاهري جسم تي پاڻي وهائڻ

1   
ُ
  رڙي �رڻـگ

رڙي ناهي وات ۾ ٿورو پاڻي کڻي ُپچ كري ُاڇلڻ جو نالو گُ 

وات جي هر حصي، پاسي، چپن کان نِڑي جي پاڙ تائين  بلك

 لنڳجي ُپٺيان  هوڙنطرح هر جڳهه تي پاڻي وهي وڃي. اهڑي 

۽ پاڙن ۽ زبان جي هر پاسي تي  جي تهه ۾، ڏندن جي ِوٿين

نه  روزو. وڃي وهي پاڻي تائين حصي آخري جي نِڑي بلك

جا داڻا يا كريو جو سنّت آهي، ڏندن ۾ سوپاري  هجي ته ُگرڙا به

هجن ته انهن کي كڍڻ ضروري آهي، ها  وغيرهگوشت جا ذرڙا 

جيكڎهن كڍڻ ۾ كو نقصان جو انديشو هجي ته معاف آهي. 

۾ اهي ذرڙا وغيره محسوس نه ٿيا ۽ ڏندن غسل کان اڳ 

 ڇڎائيرهجي ويا پو نماز به پڑهي ڇڎي ۽ پو خبر پوڻ تي 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
4  

  ��� �ئ ��وري ��ئ�

هئي اها ٿي پاڻي وهائڻ فرض آهي اڳ ۾ جيكا نماز پڑهي 

ڄمايو ويو هجي يا تار سان  جيكو ُلڎندڙ ڏند َمسالي سان ۔وئي

َٻڌو ويو هجي ۽ تار يا مسالي جي هيٺان پاڻي نه پهچندو هجي 

جيئن هك  )439، 440ص  1، فتاوٰي رضويہ ج 316ص  1(بهار رشيعت ج ته معاف آهي. 

رڙيون وضو جي ال ُگرڙي غسل جي ال فرض آهي تيئن ٹي گُ 

  . ت آهنسنّ 

2   چاڙهڻن� ۾ پاڻي  

جلدي جلدي نك جي چوٹي تي پاڻي لڳائڻ سان كم نه 

 هڎي جي سخت يعني نرم جڳهه آهي جيستائينبلك هلندو 

جو پاڻي  سگهندو شروع تائين ڌوئڻ الزمي آهي، ۽ اهو ائين ٿي

ڇكيو ۽ اهو خيال كريو ته وار برابر به جڳهه  نگهي مٿيسِ 

جي اندر ي نه وڃي نه ته غسل نه ٿيندو، نك ڌوئڻ کان رهج

ته ان کي صاف كرڻ فرض آهي ۽ نك  هجي نگهه ڄمي وئيسِ 

   )442، 443(ايضاً، ص ي. جي وارن جو ڌوئڻ به فرض آه

3 سڄي ظاهري جسم تي پاڻي وهائڻ  
مٿي جي وارن کان وٺي پيرن جي تِرين تائين جسم جي هر   

وهي وڃڻ فرض آهي،  پاڻيٻه ٻه قطرا  حصي ۽ هر هر وار تي

جسم جون كجهه جڳهون اهڑيون آهن جو جيكڎهن اِحِتياط نه 

(بهار . كيو وڃي ته اهي ُخشك رهجي وينديون ۽ ُغسل نه ٿيندو

وضو ۽ غسل ۽ نماز، جمعي جي نماز، قضا نماز،  )317ص  1رشيعت  ج 

سفر جي نماز، جنازي نماز، وغيره جي باري ۾ ضروري احكام 
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 جي  م�تبة املدينهجي اشاعتي اداري  اسالمي دعوتڄاڻڻ جي ال

جو  “نماز جا احكام”صفحن تي مشتمل كتاب  496 شايع ٿيل

 مطالعو فرمايو)

 َء وهندڙ پاڻي
ُ
  طريقو جو سل۾ غ

ؤ ته ٿوري دريا يا واهه ۾ وهجند مثالً وهندڙ پاڻي  جيكڎهن

سان ٹي ڀيرا ڌوئڻ، ترتيب ۽ وضو اهي سڀ دير ان ۾ رهڻ 

يڻ جي به کي ٹي ڀيرا حركت ڏ ويون ۽ ُعضونسنّتون ادا ٿي 

ضرورت ناهي. جيكڎهن تال وغيره بيٺل پاڻي ۾ وهنجو ته 

ُعضون کي ٹي ڀيرا حركت ڏيڻ يا جڳهه بدالئڻ سان ٹي ڀيرا 

نلكي يا ڦوهاري جي يا ( ويندي، برسات ۾ سنّت ادا ٿي جي ڌوئڻ

بيهڻ وهندڙ پاڻي جي ُحكم ۾ آهي، وهندڙ پاڻي ۾ ) هيٺان

ُعضوي کي پاڻي ۾ رکي ڇڎڻ  وضو كيو ته اهو ئي ٿوري دير

 حركت ڏيڻ ٹي ڀيرا ڌوئڻ جي قائم مقام آهي. ۽ بيٺل پاڻي ۾

ُوُضو ۽ غسل جي انهن سڀني صورتن ۾  )320ص  1(بهاِر رشيعت ج 

  .ُگرڙي ۽ نك ۾ پاڻي چاڙهڻو پوندو

 يـم ۾ آهـي ح�ـج ڦوهارو وهندڙ پاڻي
جي  يا نلكيڦوهاري ( :۾ آهي) مطبوعه غيرِ (َفَتاوٰي اهلسنّت 

هي غسل كرڻ وهندڙ پاڻي جي حكم ۾ آهي، ان هيٺان) هكوَ 

 كرڻ جيتري ۽ ُغسل وضو ،ُغسل كندي جي هيٺان ان كري

ادا ٿي ٹي ڀيرا ڌوئڻ واري سنّت  ته بيٺو تائينجي مدت  وقت

وڏي  يا جيكڎهن وهندڙ پاڻي” :ويندي جيئن ُدّرُمختار ۾ آهي
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غسل كرڻ جي وقت جي مدت  ۽ برسات ۾ وضوحوض يا 

اهو ياد  )320ص  1(درمختار ج  “تائين بيٺو ته ان پوري سنّت ادا كئي.

وضو ۾ ُگرڙي كرڻ ۽ نك ۾ پاڻي چاڙهڻو  غسل يا !رهي

   .آهي

  ڦوهاري جا احتياط
هجي   (SHOWER)جيكڎهن توهان جي غسل خاني ۾ ڦوهارو   

ته ان کي چڱي ريت ڏسي وٺو ته كٿي ان ڏانهن منهن كري 

بغير كپڑن جي وهنجڻ سان منهن يا ُپٺ قبلي ڏانهن ته نه ٿي 

۾ به اهڑي طرح احتياط ) يعني ليٹرين( استنجا خانيرهي آهي، 

 45 كريو. قبلي ڏانهن منهن يا ُپٺ هجڻ جي معنٰي اها آهي ته

هجي، تنهنكري اهو احتياط به  اندر اندر كنڈ جي جي ڊگري

کان ٻاهر هجي، هن ) Angle(ڊگري جي كنڈ  45ضروري آهي ته 

  .واقف آهن مسئلي کان كافي ماڻهو نا

W.C رخ صحيح �ريو جو:  
۽  )W.C( سي -ڊبليومهرباني كري پنهنجي گهر وغيره جي  

ڦوهاري جو رخ جيكڎهن غلط هجي ته ان کي صحيح كري 

درجن  90قبلي کان  W.Cته وڌيك احتياط انهي ۾ آهي  .ڇڎيو

 .نماز پڑهڻ ۾ سالم ڦيرڻ جي رخ ڏانهن كري ڇڎيويعني تي 

ورتي جو كاريگر عام طور تي تعميراتي سهولت ۽ خوبص

جي آداب جي پرواهه ناهن كندا، لحاظ رکندا آهن ۽ قبلي 
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آخرت جي  بجا بهتري يرضروريغ جي گهرن کي مسلمان

  بهتري تي نظر رکڻ گهرجي. يحقيق

�� 
�
��� ٓ� � �� �� �  

�� � ������ � ��  ���
�
�  �  

  )185(وسائل بخشش ص 
  

  ت آهينس غسل �رڻ�هڙي وقت ۾ 
(يعني  جي ڏينهن َرَفهـحى، عَ باَرڪ، ِعيُد الفطر، ِعيُد االضُجمعُة المُ  

(فتاوٰي . سنّت آهي وهنجڻ۽ اِحرام َٻڌڻ وقت الَحرام)  نائين ذوالِحجَّةِ 

  )16ص  1عاملگ�ي ج 

 بارش ۾ غسل
ص  3(فتاوٰي رضويه ج ماڻهن جي سامهون ستر کولي وهنجڻ حرام آهي. 

بارش وغيره ۾ وهنجو ته پاجامي يا شلوار تي وڌيك رنگين  )306

به  موٹي چادر ويڑهيو ته جيئن پاجامو پاڻي لڳڻ سان چپكي 

  بدن جي رنگت ظاهر نه ٿئي. ه وڃي ت

  آهي؟ �يئن سوڙهي لباس واري ڏانهن ڏسڻ
جي كناري يا واهه  يا برسات يا سمنڈ ڻ سببزور سان هوا هل 

كپڑو اهڑي  ۽ يسان ِوهنج كپڑي ٿلهي ڀليكوئي  ۾ وغيره

 ران مثالً  طرح چنبڑي وڃي جو كنهن پوري ُعضوي جي اوگهڑ

 (مخصوص)صورت ۾ ان  اهڑي وڃي، ظاهر ٿي مكمل گوالئي جي
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ڏانهن ٻئي کي ڏسڻ جائز ناهي، اهو ئي حكم سوڙهي ُعضوي 

ُعضوي ڏانهن ڏسڻ جو  پوريڀريل لباس واري جـي اوگهڑ جي اُ 

  .آهي
  

  بنا �پڙن جي وهنجڻ وقت خوب احتياط
وهنجو يا اهڑو پاجامو كپڑن جي  بغير۾ اكيال  خاني ُغسل

جي رنگت  وغيرهجو ان جي چنبڑي وڃڻ سان رانن  پائي وهنجو

ظاهر ٿيندي هجي ته اهڑي صورت ۾ قبلي ڏانهن منهن يا ُپٺ نه 

  .كيو

 سان وهنجدي وقت احتياطَء ال�يبَ 

ان  كنديل كريو ته احتياط جي ذريعي غسبالٹي  جيكڎهن

وغيره تي رکي ڇڎيو ته جيئن بالٹي ۾  (Stool) کي اسٹول

نه غسل ۾ استعمال كرڻ جو مگو به فرش تي پون، ۽ نه ڇنڈا 

    .رکو

 
َ
  ســڄـو  ڳــوٺ ئي ڏاڙهي �وڙ

(باب ڏينهن جو قافلو سفر كندي  30سنتن جي تربيت جو 

ضلع دادو جي كنهن ڳوٺ جي هك مسجد ۾ پهتو، سالم سنڌ) الا

پاڻ ئي قافلي وارن ، تنهنكري واتي مؤذن صاحب موجود نه ه

اذان ڏني، جڎهن جماعت جو وقت ٿيو ته كجھ نمازي مسجد ۾ 

آيا ۽ مدني قافلي وارن کي چيو ته نماز اوهان ئي پڑهايو، هتي 
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مسجد ۾ جماعت ناهي ٿيندي، سڀ ماڻهو پنهنجي پنهنجي نماز 

پڑهندا آهن ڇو ته سڄي ڳوٺ ۾ هك به اهڑو شخص ناهي 

  جيكو ڏاڙهي وارو هجي ۽ امام ٿي سگھي۔
   

  سجد کي آباد رکڻ واجب آهيم
واقعي عبرت جو مقام آهي، دنيا جي  اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا

محبت ۾ وڏي نحوست آهي جو ان جي مصروفيت مذكوره 

َوَجّلَ  ڳوٺ جي ڳوٺاڻن کي ا جي عبادت کان محروم كري  عَّزَ

َوَجّلَ  ڇڎيو، ۽ ا جو گھر يعني مسجد ويران ٿي وئي! ياد رکو!  عَّزَ

مسجد کي آباد رکڻ پاڙي وارن مسلمانن تي واجب آهي جيئن 

جي بڻايل  وكڻندڙن شراب ڻڳوڻافتاوٰي رضويه شريف ۾ 

ان ممسجد جي باري ۾ سوال ٿيو جن توبه کان پو حالل مال 

منهنجا آقا اعلٰي هئي. ان جو جواب ڏيندي  ٺهرائيمسجد 
 اِهللا  اهلسنت، موالنا شاهه امام احمد رضا خان حضرت، امام َرْمحَُة

تي فرمائن ٿا؛ اها مسجد  125صفحي  8جلد  “فتاوٰي رضويه” �َلَيْه

آهي  ٺهرائيجيكا انهن ماڻهن توبه کان پو حالل مال مان 

بيشك شرعي مسجد آهي ۽ ان ۾ نه فقط نماز ٿي سگھي ٿي 

ڻ به واجب آهي، بلك ان جي آس پاس وارن تي ان کي آباد رک

اذان ۽ اقامت جماعت ۽ امامت كرڻ وقت)  ئي(پنجهن ۾ 

ضروري آهي، جيكڎهن ائين نه كندا ته گنهگار ٿيندا ۽ جيكو 

۾ نماز کان روكيندو اهو ان سخت ظالمن ۾ داخل ٿيندو  نا

َوَجّلَ  جنهن جي باري ۾ ا   فرمائي ٿو؛ عَّزَ
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َ

 َمٰسِجد
َ

َن�
َ

ۡن ّ�
َ ّ ُم  ِ��

َ
ل

ۡ
ظ

َ
ِ� َو َمۡن ا

ّٰ
ا��

 َو َسٰ�� �ِۡ� 
ٗ

ُ�ه
ۡ

َر ِفۡيَها ا�
َ
�

ۡ
ذ

ۡن يُّ
َ
ا

َرابَِها
َ

  )114 :البقرة 1(پ    � خ

۽ كير ان  :����� ���ا���ئن  
کان وڌيك ظالم آهي جيكو ا 
جي مسجدن کي منجهن خدا جي 
نالي وٺڻ کان روكي ۽ انهن جي 

   ويران كرڻ ۾ كوشش وٺي.
  )125ص  8(فتاٰوي رضويہ ج

  جهنگ ۾ مسجد

ضمناً عرض كندو هالن ته جيئن جتي  اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا

مسلمان رهندا ئي نه هجن اهڑي ويران ۽ غير آباد جڳهه تي 

جي حكم ۾ ئي ناهي،  مسجد حقيقت ۾ مسجدبڻائي ويندڙ 

منهنجا آقا اعلٰي حضرت، امام جيئن هك سوال جي جواب ۾ 

فتاوٰي رضويه جلد    اِهللا �َلَيْه َرْمحَةُ  اهلسنت، موالنا شاهه امام احمد رضا خان

ته اها جڳهه هجي  قيني واهجڎهن ؛ تي فرمائن ٿا 505صفحي  16

سگهي ۽ اها مسجد كم ۾ به نه ايندي ته اها مسجد  آباد نٿي ٿي

 (يعني استعمال)روپين کي ٻي مسجد ۾ صرف  نه ٿي، ُان سرن ۽

كنهن شخص جھنگ ”۾ آهي؛  “عالمگيري”كري سگھون ٿا۔ 

 ويراني ۾ مسجد بڻائي جتي كنهن جي رهائش نه هجي ۽ يا

اها مسجد نه ٿيندي ڇو ته ان ماڻهن جو گذر به گھٹ ٿئي ته  اتان

  )320ص  5(فتاٰوي عاملگ�ي ج  “۔ياهتي مسجد بڻائڻ جي حاجت ن جڳهه

 ��ٰ آ���د � � �� �ے

� ُ
�
�د � �ن ُاس ر� �

�
�  ٰ��  

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ
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  غير مسلمن جو اسالم  قبول �رڻ 9

اچو ۽ سڄي دنيا ۾ نيكي جي دعوت  مٺا مٺا اسالمي ڀائرو!

عاشقاِن يعني  “مدني تحريك”عام كرڻ جو درد رکڻ واري 

جي مدني ماحول سان  دعوت اسالميتحريك  رسول جي مدني

سڄي دنيا جي ماڻهن جي اصالح جي  ۽وابسته ٿي پنهنجي 

 كوشش ۾ لڳي وڃو. پنهنجي اصالح جي كوشش جي ال

تي عمل ۽ سڄي دنيا جي اصالح جي كوشش جي  مدني انعامات

۾ سفر کي پنهنجو معمول  مدني قافلنال عاشقان رسول جي 

اوهان  “مدني بهار”بڻايو. اوهان جي ترغيب جي ال هك مشكبار 

سنڌ جي جي سامهون پيش كئي وڃي ٿي جيئن باب االسالم 

ٹندو ”ڏينهن جو مدني قافلو  3مشهور شهر حيدرآباد کان هك 

نالي شهر پهتو، ٹئين ڏينهن هك شخص مسجد جي ٻاهر  “آدم

ڻ جي خواهش ظاهر كئي، مالقات ٿيڻ بيهي امير قافله سان مل

 تي ان شخص بطور غير مسلم پنهنجو تعارف كرائڻ کان پو

اسالم جي تمام گھڻي تعريف كئي. امير قافله ان کي اسالم 

ڏانهن مائل ڏسي ان تي انفرادي كوشش كئي جنهن جي 

ْ بركت سان كجھ ئي دير ۾   لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد ان اسالم قبول كيو ۽  هـل

ه هلي منهنجي گھر وارن کي به اسالم جي دعوت چوڻ لڳو ت

مدني قافلي وارا ان جي گھر ويا ۽ انهن کي اسالم پيش كيو، 

ْ جي دعوت پيش كئي، جنهن جي بركت سان   لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد ڀاتين  9 هـل
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 امير قافله ان نئينتي مشتمل سڄو گھر مسلمان ٿي ويو۔ 

کان پڇيو ته جڎهن اوهان پهريان اسالم سان محبت  انمسلم

مسلمان ٿيڻ ۾ ايتري دير ڇو لڳائي؟ ان جواب ڏنو كندا هئا ته 

ته جنهن اسالم سان متاثر ٿيو هئس اهو كتابن ۾ ته لکيل آهي 

پر موجوده مسلمانن ۾ نظر نه اچي رهيو هو. جڎهن عاشقان 

اوهان دل ته منهنجي  مرسول جي سنتن ڀري مدني قافلي کي ڏٺ

۽ مون اوهان جي حال احوال جو جائزو وٺڻ  ڏانهن مائل ٿي

شروع كيو، مان ٹن ڏينهن کان اوهان جا معامالت ۽ معموالت 

ڏسي رهيو آهيان، ايندي ويندي نظرون جھكائي رکڻ، 

مسكرائي كري مالقات كرڻ، پو اوهان جو سفيد لباس، مٿي 

مون کي ي تي عمامي شريف جو تاج، چهري تي نور وغيره ڏس

، كتابن وارو حقيقي اسالم اوهان جي كردار ۾ نظر اچي ويو

جي هٿن تي  اوهان ئيكري مون ذهن بڻايو ته هاڻي  انهي

ْ مسلمان ٿيڻ گهرجي،   لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد و هي بيان ڏيڻ وقت اڄكلهه اه هـل

۽ مسلمانن ي هك مسجد ۾ مؤذن آه اسالمي ڀا انمسلم نئون

دعوت  ٻارکي نيكي ۽ نماز جي دعوت ڏيندا آهن ۽ ان جا 

۾ قرآن شريف جي تعليم حاصل  املدينه مدرسةُ اسالمي جي 

  كري رهيا آهن.

�ٓ��  �ِ
�
�� � �،� ِ� � � ���      � � �����ِ���، � ��ِ � � � 

��ِ�� �� ٓ�� ���� ِ�� � ،� اِن شحبَء  اللّٰ�           � �، �����ِ � � � � � 

����ُ   � �� ،� ��   � ��
�
�  � 
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ِ�� � ،� اِن شحبَء  اللّٰ� � � �  

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ

  بر�ت مرحبا! مدني قافلي جي

 اـ بْحٰ ـ ُس  ��ـلَن ! مدني قافلي جي بركت صد كروڙ مرحبا! سڀئي هل

اسالمي ڀائر پابندي سان هر مهيني گھٹ ۾ گھٹ ٹي ڏينهن ۽ 

۾ عاشقان رسول  مدني قافليڏينهن جي  30 ڀيريك هساالنه 

سان گڎ سنتن ڀري سفر جي سعادت ضرور حاصل كندا رهن، 

 9 اهللاءَ آاشَ مَ ۾  “مدني بهار”بيان كيل خوشگوار ۽ خوشبودار 

غير مسلمن جو هدايت حاصل كرڻ ۽ دامن اسالم ۾ اچڻ جو 

ايمان افروز بيان آهي، واقعي وڏا سعادت مند آهن اهي اسالمي 

ڀائر جن جي كوشش سان كو غير مسلم كفر جي اونداهي 

کان ايمان جي روشني ڏانهن اچي وڃي يا كو مسلمان گناهن 

و ڀري زندگي کان توبه كري سنتن ڀري زندگي گذارڻ جو پك

 پهه كري۔

َوَجّلَ  �ئ رِبّ �����ٰ        حساب بخشش فرما، اسان کي ي اسان جي ب !عَّزَ

سنتن جو مخلص مبلغ بڻا، پابندي سان مدني قافلن ۾ سفر جي 

سعادت عطا فرما ۽ مدني انعامات جو عامل بڻائي ٻين کي به 

.مدني انعامات تي عمل كرائڻ وارو بڻائڻ جي توفيق عطا فرما  

� � � � � � 
�
���� � �  �    ���

�
�  ��   ��� �   �� �     

  )85(وسائل بخشش ص 
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ِ النّ �  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم االَِم�� ��� ِم�� بَِجاه   َصّ�َ

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ

  
َالم الياس ۽خضر  لٰوة َوالـسَّ   باري ۾ دلچسپ معلومات جي عليه� الـصَّ

َالم(   حضرت ِخَضر ؛عرض  لٰوة ُ َوالـّسَ   نبي آهن يا نه؟) عَـلَيْـِه الـّصَ

جو مذهب هي آهي ته اهي نبي آهن (يعني اكثر) جمهور  ؛ارشاد

  ۽ هي صحيح به آهي ته اهي نبي آهن ۽ زنده آهن۔

  )85، 84ص  2(عمدة القاري ج  
  

نبياِء �رام
َ
َالم ُم عَـلَيْـهِ  ا لٰوة ُ َوالـّسَ   زنده آهن الـّصَ

 �َلَيْه  (اعلي حضرت چار نبي زنده آهن جو انهن کي  )وپو فرماي َرْمحَُة اِهللا 

َوَجّلَ   (وفات جي صورت ۾) رب جو واعدو اڃا آيو ئي ناهي، ائين ته  َعّزَ

َم َ�َ�  اِّنَ اللّٰ�َ ؛ (جيئن حديث پاڪ ۾ ارشاد آهي)هر نبي زنده آهي  َحّرَ

َوَجّلَ  يعني بيشك ا فََ�ِىبُّ اللِّٰ� َ�ٌّ يُّْرَزُق  ءِ اْالَْرِض اَْن َتأْ�َُل اَْجَسحبَد اْالَنِ�َيا زمين  عَّزَ

َالم ُم عَـلَيْـهِ  انبيا كرام هاتي حرام كيو آهي جو ا  َوالـّسَ لٰوةُ  جي  الـّصَ

َوَجّلَ  جسمن کي خراب كري، ا انهن کي جا نبي زنده آهن،  عَّزَ

لٰوة ُ  ُم عَـلَيْـهِ   انبيا )1637حديث  291ص  2(اِبن ماجہ ج . آهيڏني ويندي روزي  الـّصَ

َالم َوَجّلَ   ي جي ال صرف ربّ تي هك گھڑ َوالـّسَ جي واعدي جي  عَّزَ

تصديق جي ال موت ايندو آهي، ان کان پو وري انهن کي 

ندي عطا ٿيدنياوي زندگي جيان) يعني (سي دنيوي حياِت حقيقي حِ 

، خير انهن چئني مان ٻه آسمان تي آهن ۽ ٻه زمين تي، آهي
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َ  ِخَضر ۽ الياس ْ �َل  مَ هِ ي لٰوةـ ال ا َالمـَوال ّصَ زمين تي آهن ۽ ادريس ۽ عيسٰي  ّسَ

 َ ْ �َل لٰوةـ ال ا مَ هِ ي َالمـَوال ّصَ   )432ص  5(تفس� ُدر منثور ج  آسمان تي.  ّسَ

  سڀني کي موت جو ذائـقـو  چکـڻو  آهـي

  تي موت طاري ٿيندو؟نبين)  ينئ(چحضور انهن  ؛عرض

 ۾ آهي) 185عمران جي آيت نمبر  لِ اٰ  4(سيپاري ضرور ٿيندو  ارشاد؛

 
َ
ٍس ذ

ۡ
ف

َ
 ن

ُ ّ
ل

ُ
َمۡوِت آ�

ۡ
 ال

ُ
ة

َ
 آهي) کي موت چکڻو ساهه واريهر  :(ترجمو كنزااليمان �ىفِق

) 26(نمبر  آيتن جي) رحمٰ  ةسور 27پاري ي(يعني سجڎهن هي پو فرمايائون) (

 نازل ٿي 
ُ ّ

ل
ُ
اٍن  َمۡن  �

َ
ۡيَها  ف

َ
�َ�ل تي جيترا  به آهن  زمين: (ترجمو كنزااليمان ﴾۲۶﴿

فرشتا خوش ٿيا اسان بچي وياسين جو اسان  آهي)سمورن کي فنا

نمبر ( آيت ل عمران جي)اٰ  4(يعني سيپاري زمين تي نه آهيون، جڎهن ٻي 

  نازل ٿي؛) 185
َ
ٍس ذ

ۡ
ف

َ
 ن

ُ ّ
ل

ُ
َمۡوِت �آ�

ۡ
 ال

ُ
ة

َ
 کي ساهه واريهر  :كنزااليمان(ترجمو  ىفِق

(يعني اسان چيو؛ هاڻي اسان به وياسين۔  فرشتن موت چکڻو آهي)

  )485-483، ملفوظات اعٰيل حرضت ص 298، 297ص  9(ُروح البيان ج  ايندو)کي به موت 

 � � �
�

 آ� � ا� � �َ�َ�   �  � آ�    اَ��َ   � �  ا�

 ُو� ��   � ا� آن � � ان � �ت 
�
ِ��� ِ� � 

 � � ز�ہ ُان �  ُروح � ��

��ر �                           (حدائِق بخشش           ُرو�� � �ِ ��ُ

 رشیف)

 �َلَيْه سركار اعلٰي حضرت ؛رشحِ �الم رضا     اِهللا جي شعرن جو  َرْمحَُة

 ۾ ا 185عمران آيت نمبر  لِ اٰ  هءسور 4خالصو هي آهي ته سيپاري 

َوَجّلَ    ؛جو ارشاد پاڪ عَّزَ
َ
ٍس ذ

ۡ
ف

َ
 ن

ُ ّ
ل

ُ
َمۡوِت آ�

ۡ
 ال

ُ
ة

َ
 ساهه واريهر   :ترجمو كنزااليمان(  ىفِق
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َالم ُم عَـلَيْـهِ  كرام جي مطابق انبيا )آهي کي موت چکڻو  َوالـّسَ لٰوة ُ تي موت   الـّصَ

وري پهريان  ،جي ال(يعني گھڑي کن) طاري ٿيندو پر صرف هك آن 

ٹايو ويندو آهي، هر انسان جو روح زنده رهندو آهي پر موجيان روح 

َالم ُم عَـلَيْـهِ  كرام انبيا  َوالـّسَ لٰوة ُ  جا مبارڪ جسم به سالمت رهندا آهن؛  الـّصَ

َ  حديث پاڪ ۾ آهي؛ ْ قُُبْوِرِهْم ُيَصلُّْوَن  ءٌ اَحَيا ءُ ْالَْنِ�َياا  يعني انبيا كرام ِىف

َالم ُم عَـلَيْـهِ   َوالـّسَ لٰوة ُ (ابويعٰيل پنهنجي قبرن ۾ زنده آهن ۽ نماز به پڑهندا آهن.   الـّصَ

َوَجّلَ  بيشك ا هك ٻي حديث پاڪ ۾ آهي؛  )3412حديث  216ص  3ج   عَّزَ

َ ( كرام انبيا ازمين تي حرام كيو آهي جو اه ْ �َل  مَ هِ ي لٰوةـ ال ا َالمـَوال ّصَ ) جي ّسَ

َوَجّلَ  جسمن کي کائي، ا ڏني روزي کي  انهن هن ۽آ هجا نبي زند عَّزَ

هر نبي زنده آهي ته پو منهنجا  )1637حديث  291ص  2ابن ماجہ ج (۔ ويندي آهي

 َوَسلَّم پيارا پيارا آقا مكي مدني مصطفيٰ   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ ڇو نه زنده هوندا!  َصّ�َ

 �َلَيْه حضرت رسول اعليٰ  ۽ عاشقِ   اِهللا بارگاهه رسالت ۾ جهومي  َرْمحَُة

  جهومي ڇو نه عرض كن؛ 

 � ُ
�
 َوا�     � ز�ہ �وا�  ز�ہ � �

 �� وا� �ے ���ُ �� � �� �           
  رشیف) (حدائِق بخشش

  

ويندڙ  لكيدنياوي ۽ ظاهري اکين سان اي منهنجا  ؛رشح �الم رضا

۽ مون کي بظاهر نظر نه اچڻ وارا! خدا جو قسم! اوهان زنده آهيو، 

  .ا پاڪ جو قسم اوهان زنده آهيو

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ

  واري جي تعريف ني�ي جي دعوت ڏيڻ

َوَجّلَ  ا   جو قرآن مجيد ۾ فرمان عاليشان آهي؛ عَّزَ
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�
ً
ۡو�

َ
ۡحَسُن  ق

َ
   َو َمۡن ا

ۤ
ۡن َدَ�ا

َ ّ � ِ
ّ

�ِ ِا   �
ّٰ
� ا��

َ
َو   �

ِ�ۡ� ِمَن 
َ ّ
  ِان

َ
ال

َ
 ق

َ
  َصاِ��ًا ّو

َ
ِمل

َ
ع

﴿ �َ
ۡ
ُمۡسلِِم�

ۡ
  )33م السجده؛ ، حٰ 24(پ   ﴾۳۳ال

۽ ان کان : ����� ���ا���ئن  
وڌيك كنهن جي ڳالهه چڱي 
ٿي سگهي ٿي جيكو ا جي 
طرف سڎي ۽ نيكي كري ۽ 

   چوي ته مان مسلمان آهيان.

سِيّد  ل حضرت عالمه موالنافاضِ راالَ دۡ َص  هن آيت مبارڪ جي تحت

 حضرت عائشه صديقهلکن ٿا؛  َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه محمد نعيُم الّدين مراد آبادي

نن جي حق ۾ ذِّ ؤَ منهنجي ويجھو اها آيت مُ  ؛فرمائن ٿيون اعَنْهَ  اهللاُ  َرِ�َ 

نازل ٿي ۽ هك قول هي به آهي جيكو كنهن به طريقي سان 

نيكي جي دعوت  هر (يعنيدعوت ڏي اهو  جي طرفا تعالٰي 

  هن ۾ داخل آهي.  ڏيڻ وارو)

 �� � د�ت � د�� ��

                 ُاس � د�� �� د� �ں� 
  )152وسائل بخشش ص (   

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ    ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ

  جون خصوصيتون بهترين شخص
 �َلَيِْه   و امينقرآن مبين، محبوب رب الٰعلمين، جناب صادق  صاحِب   اهللاُ َصّ�َ

    هك ڀيري منبر شريف تي جلوه فرما هئا ته هك صحابي َوَسلَّمَواٰلِٖه َرِ�َ

 عَنْهُ   َوَسلَّم يا رسول اعرض كيو؛  اهللاُ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ ماڻهن مان سڀ کان  َصّ�َ

 سڀ کان سٺو اهو شخص مانسٺو كير آهي؟ فرمايائون؛ ماڻهن 

 گهڻوآهي جيكو كثرت سان قرآن كريم جي تالوت كري، 

سڀني کان وڌيك نيكي جو حكم ڏيڻ وارو ۽ هجي،  متقي
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رحمي  ۽ سڀ کان وڌيك صله برائي کان منع كرڻ وارو هجي

ص  10(ُمسند امام احمد ج وارو هجي. يعني رشتيدارن سان سٺو برتا كرڻ) (

  )27504حديث  402
  

  رحمي ءِ جي دعـوت ۽ صله تالوت،پرهيزگاري، ني�ي

وڌيك ثواب حاصل كرڻ جي نيت  اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا

نيكي جي ”سان بيان كيل حديث شريف جي روشني ۾ كجھ 

پيش كرڻ جي سعادت حاصل كيان ٿو. هن روايت ۾  “دعوت

سڀني کان سٺي شخص جون چار خاصيتون بيان كيون ويون 

) 3) خوب پرهيزگاري (2) كثرت سان تالوت كرڻ (1آهن؛ (

ي کان منع كرڻ سڀني کان وڌيك نيكي جي دعوت ڏيڻ ۽ برائ

) رشتيدارن سان سٺو سلوڪ كرڻ. واقعي اهي چار ئي 4۽ (

َوَجّلَ  عمده صفتون آهن ا نصيب كري ٰامين. ان چئني جا  عَّزَ

 عَنْهُ   حضرت سيدنا ابوهريره 1فضائل مالحظه فرمايو؛   اهللاُ کان  َرِ�َ

 ُمۡحَتَشمم، شاِھ بني آدم، رسوِل سَّ ُنوِر ُمجَ  نبي مكرم،مروي آهي ته 

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ جو فرمان عاليشان آهي؛ قيامت جي ڏينهن قرآن  َصّ�َ

َوَجّلَ   پڑهڻ وارو ايندو ته قرآن عرض كندو؛ يا ربّ   و! هن کي ُحلّ عَّزَ

(يعني بزرگي  ، ته هن کي كرامت جو ُحّلوپارا(يعني جنتي لباس) 

 قرآن عرض كندو؛ يا ربّ پارايو ويندو، وري وارو جنتي لباس) 

َوَجّلَ  ان ۾ اضافو فرما، ته ان کي كرامت جو تاج پارايو  عَّزَ

َوَجّلَ  ويندو، وري قرآن عرض كندو؛ يا رب  ان سان راضي ٿي  عَّزَ

َوَجّلَ  وڃ، ته ا قرآن پڑهڻ  هن ان سان راضي ٿي ويندو، وري عَّزَ
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طئي واري کي چيو ويندو؛ قرآن پڑهندو وڃ ۽ جنت جا درجا 

 4(ترمذي ج  كندو وڃ ۽ هر آيت تي ان کي هك نعمت ڏني ويندي.

پرهيزگارن کي آخرت ۾ كاميابي جي  2 )2924حديث  419ص 

آيت  رفخُ سورة الُز  25جيئن سيپاري ئي آهي خوشخبري ٻڌائي و

  َو ۾ ارشاد ٿئي ٿو؛  35نمبر 
َ

 ِعۡند
ُ
ِخَرة

ٰ
�

ۡ
  ا�

َ
َ�  َربِّك

ۡ
ِق�

َ
ُمّت

ۡ
٪  لِل  :���ا���ئن����� ( ﴾۳۵﴿

 3 )35الزخرف  25(پ  هنجي رب وٽ پرهيزگارن جي ال آهي)ن۽ آخرت ت

 عَنْهُ  حضرت سيدنا َكعُب االحبار  اهللاُ جو ارشاد آهي؛ جنّت  َرِ�َ

لْمْعُرْوف َوَنْ�ٌى َعِن الِفردوس خاص ان شخص جي ال آهي جيكو  اَْمٌر بِا

(تنبيُہ املغرتين ص  منع كري)(يعني نيكي جو حكم ڏي ۽ برائي کان  الُْمْنَحلر

236( 4  اهللاُ �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  �����ٰ ���ئِن  ؛ جنهن کي اهو پسند هجي ته َصّ�َ

ان جي عمر ۾ اضافو كيو وڃي ته ان کي گھرجي ته پنهنجي 

تا كري ۽ پنهنجي رشتيدارن سان صله وروالدين سان سٺو 

  )16حديث  217 ص 3(الرتغيب والرتهيب ج رحمي كري . 

  جي معنيٰ اضافي  عمر ۽ رزق ۾

جي شايع ٿيل مكتبة المدينه جي اشاعتي اداري  دعوت اسالمي

صفحي  3جلد ” بهار شريعت“ كتابمشتمل ي تصفحن  1197

حضرت عالمه موالنا مفتي امجد  ريقهالطَّ  ريعه، بدُر الشَّ صدُر تي  560

رحمي  حديث ۾ آيو آهي؛ صلهفرمائن ٿا ته   َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه علي اعظمي

زيادتي) يعني (سان عمر ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ رزق ۾ وسعت 

ٿيندي آهي. كجھ عالمن هن حديث کي ظاهر تي محمول كيو 
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يعني هتي قضا ئي مراد آهي)  (يعني حديث جي ظاهري معنيٰ آهي 

  1ٹرندي. ناهي برمآهي ڇو ته قضا مُ ُمَعلَّق مراد 

اِا 
َ
ِخُرۡوَن   ذ

ۡ
� �َۡسَتا

َ
�

َ
ۡ� ف

ُ
�

ُ
َجل

َ
َجآَء ا

 
َ

 ّو
ً

ة
َ

� َساع
َ
ِدُمۡوَن ﴿  �

ۡ
               ﴾�۴۹َۡسَتق

  )49يونس  11(پ 

جڎهن انهن : ���ا���ئن�����   
جو واعدو ايندو ته هكڑي گهڑي 

   نه پٺتي رهي سگهن نه اڳتي وڌن.

  

فرمايو آهي ته زيادتي عمر جو هي (عالمن سڳورن) ۽ كجھ    

مطلب آهي جو مرڻ کان پو به ان جو ثواب لکيو ويندو آهي 

جو مرڻ کان پو به ان يا مراد هي آهي ڄڻ هو هاڻي به زنده آهي 

  )678ص  9حتار ج املُ (َردُّ جو ذكر خير ماڻهن ۾ باقي رهندو آهي. 

  سان صلح �ئي هـٿو هـٿ پڦـي

مٹي اڄكلهه ڳالهه ڳالهه تي ماڻهو  اسالمي ڀائرو! پياراپيارا

ڇڎيندا آهن، تنهنكري پاڻ ۾ محبت جي فضا قائم  ٹوڙيمائٹي 

رکڻ جي خواهش جي سٺي نيت سان وڌيك ثواب كمائڻ جي 

ال رشتيدارن سان ُحسِن سلوڪ جي باري ۾ نيكي جي دعوت 

پيش كرڻ جي كوشش كيان  مدني گلپيش كندي وڌيك 

 عَنْهُ  ٿو؛ حضرت سيدنا ابوهريره  اهللاُ  اهللاُ  هك ڀيري سركار مدينه َرِ�َ َصّ�َ

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه جون حديثون بيان كري رهيا هئا انهي دوران  �َلَيِْه

                                                 
۽ ان جي باري ۾ تفصيل ڄاڻڻ جي الِء  سمَ قِ  اکان مراد هتي قسمت آهي قضا ج قضا   1

جو مطالعو  17کان  14م�تبة املدينه جي شايع ٿيل بهار رشيعت جلد پهريون صفحي 
۽ �ئي  آهي خاص �ري مجلس املدينة العلميه جي طرفان ڏنل حاشيو بيمثال ،فرمايو

  وسوسن جو عالج آهي)
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اسان جي (يعني رشتيداري ٹوڙڻ وارو) فرمايائون؛ هر قاطِع رحم 

 محفل مان هليو وڃي، هك نوجوان ُاٿي كري پنهنجي پڦي

جو پراڻو جڳهڑو هو،  ي سالنئيك ان سان وٽ ويو جنهن جو

ٻئي سان راضي ٿي ويا ته ان نوجوان کي پڦي جڎهن ٻئي هك

(يعني چيو؛ تون وڃي ان جو سبب پڇا كر ته آخر ائين ڇو ٿيو؟ 

 عَنْهُ   سيدنا ابوهريره  اهللاُ نوجوان جي اعالن جي حكمت ڇا هئي؟)  َرِ�َ

 ا حاضر ٿي جڎهن پڇا كئي ته حضرت سيدنا ابوهريره  عَنْهُ َرِ�َ  هللاُ

 َوَسلَّم حضور انورفرمايائون ته مون   َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ کان هي ٻڌو آهي؛    َصّ�َ

هجي ان  ٹوڙڻ وارو) ي(يعني رشتيدارجنهن قوم ۾ قاطع رحم 

َوَجّلَ  تي ا(قوم)  (اَلّزواِجُر عن اقرتاف جي رحمت نازل ناهي ٿيندي۔  عَّزَ

  )153ص  2ال�بائر ج 
  

  
 سس ۽ 

ُ
  و رازـح جـلـص ۾ نهنن

وهان! پهريان جا مسلمان كيڎو اڏٺو  اسالمي ڀائرو! پيارا  پيارا

َوَجّلَ  هئا! خوش نصيب نوجوان انه خدا جو خوف رکندا  جي  عَّزَ

وٽ پاڻ حاضر ٿي صلح جي  كدم پنهنجي پڦييسبب  خوف

تركيب بڻائي، اسان سڀني کي گهرجي ته غور كيون ته خاندان 

۾ كنهن كنهن سان ٺاهه ناهي جڎهن خبر پئجي وڃي ته هاڻي 

” صفائي ۽صلح “كدم رشتيدارن سان يشرعي عذر نه هجي ته 

كڎهن جھكڻو پوي ته بيشك ، جينجي تركيب شروع كيو

 شَ جي ال جهكي وڃو،  هيرضا الـٰ ـ�ـلآءَا�اِْن حاصل  سربلندي هل

 َوَسلَّم ���ئن �����ٰ، ٿيندي  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ يعني  َمْن تََواَضَع لِلِّٰ� َرفََعُ� اللّٰ� ؛َصّ�َ
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َوَجّلَ  جيكو ا جي ال عاجزي كندو آهي ا تعالٰي ان کي  عَّزَ

پنهنجي  )8140 حديث 276ص  6(شعب اال�ان ج  بلندي عطا فرمائيندو آهي.

گھرن ۽ معاشري کي امن امان وارو بڻائڻ جي ال دعوت 

ماحول سان وابسته ٿي وڃو، ۽ هر  اسالمي جي مشكبار مدني

قافلي ۾ سنتن  مهيني گھٹ ۾ گھٹ ٹن ڏينهن جي ال مدني

 ،ڀريو سفر كيو، ۽ مدني انعامات جي مطابق زندگي گذاريو

 بابيش كيان ٿو؛ بهار پ اوهان جي ترغيب جي ال هك مدني

جو خالصو آهي  جي هك اسالمي ڀا جي بيان(كراچي) المدينه 

۽ امڑ يعني َسُس ۽  ه گهڻي عرصي کان منهنجي گهرواريت

تيجو اهو نكتو ُننهن جو پاڻ ۾ جهيڑو رهندو هو. آخركار ن

. هلي وئي مائٹن ۾ ُرسي وڃي پنهنجي جو منهنجي گهرواري

مسئلـي کي  ته ان آيو ئيپ مان ڏاڍو پريشان هئس. سمجهه ۾ نه

جي جاري  املدينه م�تبةن دوران كيئن حل كيان؟ ا

منهنجي هٿ  “!� �����  هار�� ا� �  ” VCD جي “مدني مذاكري”كيل 

اچي وئي. موضوع ڏٺو ته وڏي اميد سان اها وي سي ڊي مون 

پاڻ به ڏٺي ۽ پنهنجي امڑ سائڻ کي به ڏيکاري ۽ هك وي سي 

  VCDاها جي امڑ کينبه موكلي. منه ڏانهن ڊي پنهنجي ساهرن

ٻيو ڀيرو به ڏٺي ۽ ايترو ته  VCDايڎي ته پسند آئي جو انهن اها 

اڄ تنهنجي ساُهرن  !پٹ“متاثر ٿي جو مون کي فرمايائون؛ 

گهڻي مان مان ڏاڍو خوش ٿيس ته جيكو كم  ”.هلون ٿاڏانهن 

 VCDن هانفرادي كوشش جي باوجود نه كري سگهيس اهو 

ساهرن وٽ پهچي كري امڑ وڏي محبت  منهنجيكري ڇڎيو. 
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۽ ان کي واپس گهر وٺي  پرچايوسان منهنجي گهرواري کي 

محبت ۽ خوشي منجهان آئي. ٻئي پاسي منهنجي گهرواري به 

(يعني مڃي ۽ گهر پهچڻ کان پو ٻئي ڏينهن پنهنجي َسُس  ڳالهه

 كشادو آهيمنهنجو كمرو  کي چوڻ لڳي؛ امان!منهنجي امڑ) 

گهروارا جنهن كمري ۾ رهن ٿا اهو هن كمري  جڎهن ته ٻيا

 کان كجهه ننڍو آهي، توهان منهنجي كمري ۾ رهو ۽ آ ان

ْ ننڍي كمري ۾ رهان ٿي.   لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد اسان جو گهر جيكو فتني ۽  هـل

امان امن جي َبَركت سان  VCDفساد جو شكار هو، اهو هِن 

 ” VCD . (مدني مذاكري جي ذكر ٿيل ويو وارو ٿي  �����  هار�� ا� �

مكتبةالمدينه تان هديًة وٺي سگھو ٿا، دعوت اسالمي جي ويب  “�

  تي ڏسي ۽ ٻڌي سگھجي ٿي) www.dawateislami.netسائيٹ 

  

ـ   َصــلُّـْوا ـ         الْـَحِ�ْيـب!   ىَعـلَ َ   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا   �َلـٰ  ىَصـلّ
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