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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:(  
 

  
  

  

  

    حبتصچڱي بري  رسالي جو نالو: 

   ع2020 آگسٹهه، 1442ٓ محرم الحرام ڇاپو پهريون: 

   تعداد: 

 كراچيمكتبة المدينه عالمي مدني مركز فيضاِن مدينه باُب المدينه   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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كرڻ جي وس آهر كوشش كئي آهي۔ جيكڎهن  يزبان ۾ تر�

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

  

  

  ُ��ب� �ڱ� ب�ي 

  دعاِء عطار

صفحا پڑهي يا  17جا  “چڱي بري ُصحبت” يا ا! جيكو رسالي:

۽ ان  صيب فرمانپنهنجي پسنديده ٻانهن جي صحبت ٻڌي ان کي 

جي بي حساب مغفرت فرما.  

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

   فضيلت درود شريف جي

 َواٰلِهٖ  ا پاڪ جي آخري نبي  �َلَيِْه  اهللاُ جن جو فرماِن عاليشان  َوَسلَّم َصّ�َ

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

 2جلدترمذی،( .هوندو جيكو مون تي سڀ کان وڌيك درود پڑهي

  )� دارالف�ر ب�وت484حديث:27ص

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

  مثـال اثـر جـا فوري جي صحبت

 نديهر صحبت پنهنجو اثر ضرور رک اسالمي ڀائرو! پياراپيارا         

ي، مثًال جيكڎهن كنهن اهڑي اسالمي ڀا سان مالقات ٿئي آه

جنهن جي اکين ۾ پنهنجي كنهن مائٹ جي موت جي كري 

ڳوڙها هجن، چهري تي غم جا آثار خوب ظاهر هجن ۽ لهجي 
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 �ڱ� ب�ي ُ��ب�

مان ُاداسي ظاهر ٿي رهي هجي ته ان جي اها حالت ڏسي كجھ 

 کي اوهان جيكڎهن ، ۽ؤجي ال اوهان به غمگين ٿي ويند دير

كنهن اهڑي اسالمي ڀا سان ويهڻ جو اتفاق ٿئي جنهن جو 

چهرو كنهن كاميابي جي كري خوشي سان روشن هجي، 

چپن تي مسكراهٹ هجي ۽ ان جي ڳالهين مان خوشي جو 

كجھ دير جي ال ان اوه به چاهينديه ناظهار ٿي رهيو هجي ته 

  .جي خوشي ۾ شريك ٿي ويندؤ ان سان ان

  اثر سٺي ۽ ُبري صحبت جا

اهڑي طرح جيكڎهن كو شخص اهڑن ماڻهن جي صحبت 

اختيار كندو جيكي فكِر آخرت کان بلكل غافل هجن ۽ گناهه 

كرڻ ۾ كنهن قسم جو شرم محسوس نه كندا هجن ته غالب 

گمان آهي ته جلد ئي هي به انهن وانگر ٿي ويندو ۽ جيكڎهن كو 

جون دليون  جن عاشقاِن رسول جي صحبت اختيار كريشخص 

ِر مدينه سان َمعمور هجن ۽ اهي ڏينهن رات آخرت جي فالح فك

جي ال پنهنجي اصالح جي كوشش ۾ مصروف (يعني كاميابي) 

نديون کيون ا تعالٰي جي خوف سان روئرهندا هجن، انهن جون ا

هجن ته وڏي اميد آهي ته اها ئي كيفيت ان شخص جي دل ۾ به 

   اهللا ءَ حبٓ َش  ْن اِ كري ويندي. (يعني اثر) سرايت 

�ى ٰ�� ��� � �ں � ��ُ  ا�

 �  �   � � ٰ�� �  ���  ا��ّ   ا�

ـ   َصــلُّـْوا ـ                الْـَحِ�ْيـب!              ىَعـلَ َ ّ ٰ  ىَصـل  ُمـَحـّمَد   ىاُهللا �َلـ
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 �ڱ� ب�ي ُ��ب�

 جو مدني ماحول اسـالمـي دعـوت

 جي حاصل كرڻمدني صحبت  چڱياهڑي  مٺا مٺا اسالمي ڀائرو!

عاشقاِن رسول ال اوهان کي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي، 

تحريك دعوت اسالمي جي مدني ماحول سان وابسته  جي مدني

بهترين اخالقي وصف  َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ ٿي وڃو، ان جي بركت سان 

کي  و حصو بڻجي ويندا، هر اسالمي ڀااوهان جي كردار ج

ي اجتماع ۾ ڀرنجي شهر ۾ ٿيندڙ هفتيوار سنتن گهرجي ته پنه

شركت كري ۽ سنتن جي تربيت جي ال عاشقاِن رسول سان 

گڎ مدني قافلن ۾ سنتن ڀريو سفر كري. انهن مدني قافلن ۾ 

پنهنجي گذريل زندگي جي طور  َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ سفر جي بركت سان 

طريقي تي غور ۽ فكر جو موقعو ملندو ۽ دل آخرت جي بهتري 

ال بي چين ٿي ويندي، جنهن جي نتيجي ۾ گناهن جي كثرت 

تي ندامت ٿيندي ۽ توبه جي سعادت ملندي، عاشقاِن رسول سان 

گڎ مدني قافلن ۾ مسلسل سفر كرڻ جي نتيجي ۾ فحش 

بدران لبن تي درود پاڪ جو ِورد كالمي ۽ فضول ڳالهائڻ جي 

هوندو ۽ زبان تالوت قرآن ۽ ذكر و نعت جي عادي بڻجي 

ويندي، كاوڙ جي بدران نرمي، بي صبري جي بدران صبر ۽ 

َتَحمُّل، تَكبُّر جي بدران عاجزي ۽ احتراِم مسلم جو جذبو ملندو۔ 

دنياوي مال ۽ دولت جي اللچ کان جان ڇٹي ويندي ۽ نيكين جو 

بار بار راهِه خدا ۾ سفر كرڻ واري  مطلب تهٿيندو، حرص پيدا 

. اسالمي ڀينرن َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ زندگي ۾ مدني انقالب برپا ٿي ويندو، 
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 �ڱ� ب�ي ُ��ب�

اسالمي ڀينرن جي کي به گھرجي ته پنهنجي شهر ۾ ٿيندڙ 

  كن. ي اجتماع ۾ پابندي سان شركتهفتيوار سنتن ڀر

 جي مرض کان نجات دل ۽ ن�

اوهان جي ترغيب جي ال عاشقاِن رسول جي صحبت جي 

بركت سان ڀرپور هك مدني بهار پيش كيان ٿو جيئن ته مراد 

 :جي تحرير جو خالصو آهي جي هك اسالمي ڀاهند)  ،(يو پيآباد 

تحريك دعوت اسالمي جي مشكبار  عاشقاِن رسول جي مدني

۾ مدني ماحول سان وابستگي کان پهريان گناهن جي سمنڈ 

غرق هئس، نمازن کان پري، فيشن پرستي ۽ بي حيائي جي 

منهنجي زندگي جا ڏينهن جي كري نحوستن ۾ جكڑيل هجڻ 

جيكي يقيناً انمول هيري جيان آهن غفلت ۾ پئي گذريا، 

روحاني بيمارين کان عالوه مان جسماني بيمارين ۾ به گرفتار 

هئس، منهنجي نك جي هڎي وڌڻ سان گڎوگڎ دل جي بيماري 

هئي، جنهن جي كري مان كافي تكليف ۾ هئس، آخركار  هب

گناهن جي كاري رات جا كارا ككر ختم ٿيا، ٿيو ائين جو 

مون کي دعوت اسالمي جي تحت سنتن جي تربيت جي مدني 

قافلي ۾ سفر جي سعادت نصيب ٿي، عاشقان رسول جي 

صحبت سان منهنجي زندگي ۾ انقالب اچي ويو ۽ مون سڀني 

توبه كري پنهنجو پاڻ کي سنتن جي راهه تي  سابقه گناهن کان

ْ آڻي ڇڎيو،  � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل هي بركت به نصيب ٿي جو مدني قافلي سان   هـل
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واپسي تي منهنجي نك جي وڌيل هڎي به ٺيك ٿي چكي هئي 

  ۽ كجھ ڏينهن کان پو منهنجي دل جو مرض به ختم ٿي ويو.

�� � ���ؤ           � َزرد ُرخ � ڈر � َدرد � � دل �
�
��� َ

�
� �� � � 

ِ�� �، د� �د آ�     !��! �� �، � � � � � � � 
 )۶۱۲ ص بخشش وسائل( 

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

وهان معاشري جي بگڑيل فرد ڏٺو ا  اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا

کي جڎهن مدني قافلي ۾ سفر جي سعادت ۽ انهي دوران 

عاشقاِن رسول جي صحبت ملي ته ان جي اصالح جو ذريعو به 

ٿيو ۽ ا تعالٰي جي فضل ۽ كرم سان اهو جسماني بيمارين 

ْ مان به صحت ياب ٿيو.  � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل نك جي وڌيل هڎي به درست ٿي   هـل

خطرناڪ مرض مان به ان کي نجات ملي، ضمناً ثواب  ۽ دل جي

كمائڻ جي نيت سان دل جي عالج جو هك مدني نسخو حاضر 

 خدمت آهي جيئن

  عجوه کجور جي ککڙي سـان دل جـو عالج

ف۾ ڏنل هك  “كالم”هك مقامي اخبار جي   واقعي کي تصرُّ

سالن جي هك فوجي آفيسر جو بيان  84سان عرض كيان ٿو؛ 

لن جي عمر ۾ مون کي دل جو عارضو ٿيو، مون سا 56آهي ته 

پنهنجي مرض کي ُخفيه رکڻ چاهيو پئي ڇو ته ان جي ظاهر 
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ر کي نقصان ٿئي ها يئكرڻ سان منهنجي فوجي كير

رهيس، انهي دوران  بچندوتنهنكري مان ڊاكٹري عالج کان 

 ه مون کي كنهن شخص ٻڌايو ته مديني منور ً  وتَعِۡظيۡما ً  َشَرفا  اهللاُ جي  زادَها

كري ان جو پائوڊر  ککڑيون پيهيجون  “عجوه”مشهور کجور 

پاڻي سان کائي وٺو، مون ان  وروزانو اڌ چمچ(يعني سفوف) 

ْ مدني نسخي تي عمل كيو،   لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد حيرت انگيز طور تي  هـل

 23-12- 2010( نسخو اهي هيمنهنجي صحت ۾ بهتري اچي وئي، 

اڄ به استعمال كري رهيا آهن ۽ شايد انهي جي اخبار مطابق) 

سالن جي عمر ۾ به نه صرف صحت  84جي بركت جي كري 

آهن بلك انهن  (Active)مند ۽ روزمره جي كمن ۾ ُمَتحرڪ 

جي دل به جوانن جيان مضبوط آهي. ان اخباري كالم ۾ هي به 

۾ پاكستان جي مشهور ترين شخصيت کي  1995آهي ته 

ڊاكٹرن ٻڌايو ته اوهان جي دل جون ٹي ناليون بند ٿي چكيون 

كرائڻ جي ال  (Angioplasty) انِجيو َپالسٹيآهن، تنهن كري ان 

  )آهي ته جو چوڻ فوجي آفيسر انهي(ن وڃڻ جو فيصلو كيو. ڈنلَ 

انهن کي به هي مدني نسخو ٻڌايو ۽ مشورو ڏنو ته اوهان  مون

ڏينهن تائين هي عالج كيو، جيكڎهن فائدو نه ٿئي ته  30

كرائي وٺجو، پو انهن هي مدني نسخو  پالسٹي انجيوبيشك 

ن ڈنال شروع كيو، هك مهيني بعد هو لَ ورتو ۽ ان جو استعم

 مراِض (يعني ماهر اَ  �ارڊيالوجس�ويو، اتي انهن دنيا جي مشهور 

سان رابطو كيو، ان ٹيسٹ كرايا ۽ ٹيسٹ جا نتيجا ڏسي قلب) 

ان کي ٻڌايو ويو اوهان جي دل مكمل طور تي ٺيك آهي، 
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کي كنهن عالج جي ضرورت ناهي، ان پنهنجي پراڻي اوهان 

رپورٹون ان جي سامهون رکيون، ان ٻئي ٹيسٹ  ٹيسٹ جون

پاڻ ۾ ماليا ۽ هي مڃڻ کان انكار كيو ته ٻئي ٹيسٹون هك 

ئي شخص جون آهن، قصو مختصر اهي واپس پاكستان آيا ۽ 

۾ انهن  2009انهن ان مدني نسخي کي پنهنجو معمول بڻايو، 

ن ٹيسٹن جون رپورٹون مالئي ڏٺيون يكرايا، پراڻ ٻيهر ٹيسٹ

 2009کان  1995۽ ان کان پو هي ٻڌائي حيران كري ڇڎيو ته 

تائين ان جي دل ۾ كنهن قسم جو فرق نه آيو، ان جي دل 

مكمل طور تي صحت مند آهي، هي مدني نسخو اڄ به 

استعمال كري رهيا آهن ۽ پنهنجي بي شمار دوستن کي به 

  آهن.كرائي رهيا 

 � ز��  �رے  �  �ر  � آرام �   �

  � آ�� � ُان �ك �ڑى �� ُا��
  (ذوق نعت)

 مدني انعامات

يعني ” نيك بڻجڻ جو نسخو“هن ُپر فتن دور ۾  دعوت اسالمي

جي صورت ۾ عنايت فرمايا  جيكي سوالن ”مدني انعامات“

 72آهن، اسالمي ڀائرن جي ال 63، اسالمي ڀينرن جي ال ،

 92علم دين جي طالب علم جي ال 83، ديني طالبات جي ال 

(يعني ۽ خصوصي اسالمي ڀائرن  40جي ال  نيٻارڙ۽  ٻارن۽ 

مدني انعامات آهن، بيشمار اسالمي  27جي ال گونگن ٻوڙن) 
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ڀائر، اسالمي ڀينرون ۽ طالب علم وغيره مدني انعامات جي 

(يا كنهن مناسب مطابق عمل كري روزانو سمهڻ کان پهريان 

يعني پنهنجي عمل جو جائزو وٺي مدني  “فكر مدينه”وقت ۾) 

انعامات جي رسالي ۾ ڏنل خانه ُپر كندا آهن، ان مدني انعامات 

بچڻ جي راهه ۾ کي اپنائڻ کان پو نيك بڻجڻ ۽ گناهن کان 

َوَجّلَ  ايندڙ ركاوٹون ا جي فضل ۽ كرم سان پري ٿي  عَّزَ

سان سنتن جو پابند بڻجڻ،  وينديون آهن، ۽ ان جي بركت

ان نفرت كرڻ ۽ ايمان جي حفاظت جي سوچ جو ذهن گناهن ک

بڻجندو آهي. باكردار مسلمان بڻجڻ جي ال مكتبة المدينه جي 

تان مدني انعامات جو رسالو حاصل كيو ۽  شاخكنهن به 

كندي ان ۾ ڏنل خانا (يعني پنهنجو محاسبو) روزانو فكر مدينه 

۽ هجري سن جي مطابق هر مدني مهيني جي ابتدائي ڏهن  ريوڀ

ڏينهن جي اندر اندر پنهنجي عالئقي جي مدني انعامات جي 

  ذميدار کي جمع كرائڻ جو معمول بڻايو.

  املين جي الِء بشارِت ُعظميٰع مدني انعامات جي

وارا كيڎا  ڀرڻمدني انعامات جو رسالو   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا

ان من مدني بهار هنه خوش قسمت هوندا آهن، ان جو اندازو 

جي هك ) پاكستان (باب االسالم سنڌحيدرآباد جيئن ته لڳايو، 

بيان آهي (يعني قسم کڻي) َحلِفيَّه  ن طرحهاسالمي ڀا جو كجھ 

مصطفٰي هه جي هك رات مون کي خواب ۾  1426 َرَجُب املُرَجَّبته 

 َوَسلَّم جاِن رحمت  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ جي زيارت جي عظيم سعادت ملي،  َصّ�َ

www.dawateislami.net
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۽ الفاظ  ڻ لڳاٹڑمبارڪ چپن کي ُجنبش ٿي ۽ رحمت جا گل 

جيكو هن مهيني روزانو پابندي سان ترتيب ۾ آيا؛  هيئنكجھ 

َوَجّلَ  انعامات جي باري ۾ فكِر مدينه كندو ا مدني ان جي  عَّزَ

  مغفرت فرمائي ڇڎيندو.  

 �  � ���ت   �  �� � � اِ��ت  َ��َ

�بِ  ُ
�

  � ��ت وا� � ��ں � � �

ـ   َصــلُّـْوا ـ      الْـَحِ�ْيـب!             ىَعـلَ َ ّ ٰ  ىَصـل    ُمـَحـّمَد   ىاُهللا �َلـ

  

ڏهون عالج ِورد وظيفن جو معمول بڻايو  
رياكاري کان بچڻ جي ال بيان كيل  اسالمي ڀائرو! پيارا 

عالجن سان گڎوگڎ حسب توفيق اول آخر هك ڀيرو درود شريف 

روحاني عالج به كندا رهو، ان سان  8پڑهڻ سان گڎ هي 

  رياكاري جا وسوسا ختم ٿي ويندا.
  

1  َوَجّلَ  ا وٺوروزانو ٹي ڀيرا هي دعا پڑهي ننڍي وڏي هر  عَّزَ

َ  طرح جي ڏيکا کي پري رکندو، دعا هي آهي؛ َ اِّىن  ُهّمَ للّٰ ا ُعْوذُ بَِك اَْن ا

 ُ َ  بَِك  ْشِرَك ا ََنا ا َ   وَ  �ْلَُم َو ا َ ْسَتْغِفُرَك لَِما َال ا �ْلَُم ا
  )1(  

  

َوَجّلَ  اي اترجمو:  کان مان ڄاڻي واڻي كنهن کي تنهنجو شريك بڻائڻ  !عَّزَ
تنهنجي پناهه گهران ٿو، ۽ العلمي ۾ اهڑو عمل كرڻ کان تنهنجي مغفرت 

  جو سوال كيان ٿو.
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2 اَُعْوذُ بِاللِّٰ� ِمَن  جڎهن به دل ۾ رياكاري جو خيال اچي ته

ِجْيم ْيٰطِن الّرَ پڑهڻ کان پو کاٻي كلهي جي طرف  وهك ڀير الّشَ

  ڇڎيو. كريُٿو ُٿو ٹي ٹي ڀيرا 

3  ِجْيم ڀيراروزانو ڏهه ْيٰطِن الّرَ پڑهڻ واري تي  اَُعْوذُ بِاللِّٰ� ِمَن الّشَ

َوَجّلَ  حفاظت جي ال اکان شيطان  هك فرشتو مقرر كري   عَّزَ

  .ڇڎيندو آهي

4 اڌ رات ٿيڻ کان وٺي سج صبح ، يارهن ڀيرا، سورة االخالص)

پڑهڻ واري تي  آهي) “صبح”جي پهرين ِكرڻي چمكڻ تائين 

جيكڎهن شيطان پنهنجي سڄي لشكر سميت به هن کان گناهه 

كرائڻ جي كوشش كري تڎهن به نه كرائي سگهندو، 

  )21الوظيفة الكريمہ ص ( .پاڻ نه كري(پڑهڻ وارو)  هي نيائتسجي

5 پڑهڻ سان به وسوسا ختم ٿيندا آهن۔  ُسوَرة الّنَاس  

6 ر شهير  �َلَيْه حكيم االمت مفتي احمد يار خان ُمَفِسّ  اِهللا  َرْمحَُة

الم◌ُ  َرِمحَهُُم اهللا  صوفيا كرام :فرمائن ٿا جيكو صبح ۽  ته :فرمائن ٿا الّسَ

پاڻي تي دم كري  “الحول شريف”شام ايكويهه ايكويهه ڀيرا 

امن گھڻي حد تائين شيطاني وسوسن کان  َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ ته  يپي وٺ

  )87ص  1(مرٰاة المناجيح ج . رهندو۾ 

7  
ُ

 َو ه
ۡ
 ا�

َ
�  

َ
 ّو

ُ
  َو  ل

ۡ
ِخ ا�

ٰ
 َو    ُر �

َ ّ
 َو   ُر اِه الظ

ۡ
 َو   ج  ُن اِط َب ال

ُ
 بِ َو  ه

ّ
ِل

ُ
�  

َ
  )3الحديد  27(پ        َ�لِۡ��ٌ  ٍء يـۡ ش

   ۔وسوسو دفع ٿي ويندو آهي ي طوران فورس ڻچو
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8  ِ ِت ،قِ الخال�  ِ� ُسبٰحَن الَمل
ۡ
ۡم َويَا

ُ
ِهۡبك

ۡ
 يُذ

ۡ
ا

َ
ش

َّ ٍق َجِديٍۡد ِاۡن �
ۡ
ل

َ
��ِ ۙ ﴿۱۹﴾ �

َ
��َ 

َ
لِك

ٰ
 َما ذ

َ
ّو

ِ�يٍۡز 
َ
ِ� بِ�

ّٰ
جي كثرت ان کي يعني وسوسي    )20، 19ابراهيم آيت  13(پ  ﴾۲۰﴿ا��

(هن دعا ) 770ص  1(ملخصاً فتاوٰي رضويه ج . پٹي ڇڎيندي آهي کي ي پاڙج

۾ آيت واري حصي کي اوهان جي معلومات جي ال بريكٹ ۾ ۽ رسم 

  تبديلي سان واضح كيو آهي)الخط جي 

�َدم � ِر����رى ��  � ُ
�
�  �

�
�� 

�ا
�

�ِ� �ۂ   ��� �
�
�ُ�   �

�
��  

ـ   َصــلُّـْوا َـ    ىَعـلَ ّ ٰ  ىالْـَحِ�ْيـب!             َصـل  ُمـَحـّمَد   ىاُهللا �َلـ

  عالج جي باجود ِافاقو نه ٿيو ته ؟

جيكڎهن ڀرپور عالج جي باجود افاقو نه اسالمي ڀائرو!  پيارا  پيارا

دل کي آرام ملي ئي ”ٿئي ته گھٻرايو نه بلك عالج جاري رکو جو 

جيكڎهن اسان عالج کي ڇڎي ڏنو ته ڄڻ پاڻ کي  ڇوته “ويندو

مكمل طور تي شيطان جي حوالي كري ڇڎيو ۽ ائين هو اسان 

کي كٿي جو نه ڇڎيندو، تنهنكري اسان کي گهرجي ته 

دعوت جان ڇڎائڻ جي كوشش جاري رکون،  رياكاري کان

جي شايع ٿيل مكتبة المدينه جي اشاعتي اداري  اسالمي

ُدنا امام ابو حامد ۾  “ِمنهاُج العاِبدين”كتاب  ُحجَُّة اِالسالم حضرت سِيّ

 �َلَيْهمحّمد بن محّمد غزالي   اِهللا جيكو كجھ فرمايو آهي ان جو   َرْمحَُة
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َوَجّلَ  محسوس كيو ته ا خالصو هي آهي؛ جيكڎهن اوهان هي  عَّزَ

کان پناهه گھرڻ جي باوجود شيطان پيڇو نٿو ڇڎي ۽ غالب اچڻ جي 

َوَجّلَ  كوشش ۾ آهي ته هن جو مطلب هي آهي ته ا اوهان جي  عَّزَ

َوَجّلَ  مجاهدي، قوت ۽ صبر جو امتحان وٺڻ چاهي ٿو، يعني ا  عَّزَ

كيو (يعني جنگ)  آزمائي رهيو آهي ته شيطان سان مقابلو ۽ ُمحاربو

  )46(منهاج العابدين ص ويندا آهيو. هاري)  يعني( ٿي ٿا يا ان کان مغلوب

��ٰ  ِر����ر�ں �  �  ���ا�

 َ ��  ��ٰ � ا�   �ر�ں � � ��

ِ النّ �  اُهللا �َلَيِْه َواٰلِٖه االَِم��  ��� ِم�� بَِجاه    َوَسلَّمَصّ�َ

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

  ّ�ٰ ُراـ فِ ـ غْ ـ تَ ـ اَْس                        !ّ�ٰ ى اـ اِلَ  واـوبُ ـتُ 

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

  جي تعريفعبادت 

هاڻي رياكاري جو بيان كيو ويو ۽ هي  اسالمي ڀائرو!پياراپيارا  

به خبر پئي ته رياكاري عبادت ۾ كئي ويندي آهي تنهنكري 

به عرض كيان ٿو، پو وڌيك  )(يعني وصفجي تعريف عبادت 

قسم ۽ كجھ عبادت جا  َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ نيكي جي دعوت پيش كندي 

ت جي باري ۾ به عرض كرڻ جي نيت آهي، عبادت جي نيّ 

  بيان كندي علما كرام(يعني وصف) تعريف  ُ  ا�� المَرِمحَُهُم فرمائن  الّسَ
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ٿا؛ كنهن کي عبادت جي الئق سمجھندي ان جي كنهن قسم 

ن عبادت جي الئق نه آهي ۽ جيكڎه “عبادت”جي تعظيم كرڻ 

صرف تعظيم آهي، عبادت نه چئبي، جيئن نماز  سمجھيو ته اها

جو اهو ئي عمل عبادت آهي پر هٿ ٻڌڻ ۾ هٿ ٻڌي بيهڻ 

رسالت ۾ سونهري ڄارين جي روبرو هجي، يا صلٰوة و  بارگاههِ 

كنهن بزرگ جي اچڻ جي كري هجي،  دوران سالم پڑهڻ

ا  جي زيارت كرڻ وقت هجي، كنهن وليُّ  كاترُّ ـبَ ـتَ هجي، 

 سامهون هجي، پنهنجي پير صاحب، استاد يا ماجي مزار جي 

  پي جي ال هجي ته هي عبادت ناهي فقط تعظيم آهي.
  

  هر �م عبادت آهي رضاِء ربُّ االنام وارو
َوَجّلَ عبادت جو مفهوم تمام وسيع آهي ۽ رضا ربُّ االَنام  جي  عَّزَ

آهي جيئن (يعني گهيريل) ويندڙ هر كم کي محيط  ال كئي

جي حوالي سان  حتاردالمُ َر ۽  ونيُ العُ مُز غَ ۾  29فتاوٰي رضويه جلد 

عبادت اها آهي جنهن جي كرڻ تي ثواب ڏنو “لکيل آهي؛ 

 تاُج ” آهي. ينّيت تي موقوف هوندجي ثواب  اويندو آهي ۽ اه

عبادت اهو فعل آهي جنهن جي “۾ نقل كيل آهي؛  وسُر ـالعَ 

َوَجّلَ كرڻ تي رب    )648،647ص  29(فتاٰوي رضويہ ج ”  ٿيندو آهي۔راضي  عَّزَ

 اِهللا �َلَيْه ُمفّسرشهير، حكيُم اُالّمت، حضرت مفتي احمد يار خان  جي  َرْمحَُة

َوَجّلَ تحرير جو خالصو آهي؛ جيكو به كم رب  کي راضي  عَّزَ

  )77ص  1(ملخص از تفسير نعيمي ج  . كرڻ جي ال كيو وڃي عبادت آهي
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 شرطعمل قبول ٿيڻ جا 

ياد رکو! عمل جي قبوليت جي ال اسالمي ڀائرو!  پياراپيارا

آخرت جي ثواب جي نّيت ضروري آهي جيئن دعوت اسالمي جي 

اشاعتي اداري مكتبة المدينه جي شايع ٿيل ترجمي واري 

 15تي سيپاري  529صفحي جي  “رفانالعِ  اال�ان مع خزائنُ �نُز ” قرآن

۾ ا تبارڪ و تعالٰي  19سورة بني اسرائيل جي آيت نمبر 

  ارشاد فرمائي ٿو؛ 

ا 
َ

�
َ
 َوَسٰ�� �

َ
ِخَرة

ٰ
�

ۡ
َراَد  ا�

َ
َو َمۡن ا

 
َ

ِ�ك
�
ول

ُ
ا

َ
ِمٌن ف ۡ

َسۡعَيَها َو ُهَو ُمؤ

اَن َسۡعُي 
َ
� 

ُ
ۡ�ًرا �

ُ
�

ۡ
ش

َ
  ﴾۱۹﴿ۡ� ّم

۽ جيكو ؛ ����� ���ا���ئن  
الئق آخرت گهري ۽ ان جي 

كوشش كري ۽ هجي ايمان 
وارو پو انهن جي كوشش 

   كارگر ٿي.

د  ل حضرت عالمه موالنافاضِ راالَ دۡ َص  حوالي سانهن آيت جي    سِيّ

 اِهللا �َلَيْه محمد نعيُم الّدين مراد آبادي عمل جي قبوليت  فرمائن ٿا؛ َرْمحَُة

طالِب آخرت يعني نيك نّيت  1آهن؛  دركارجي ال ٹي شيون 

يعني عمل کي اهتمام سان، ۽ ان جي (كوشش)  سعي 2 هجڻ

ايمان جيكو سڀ کان وڌيك ضروري  3حقوق سان ادا كرڻ 

  )529(خزائن العرفان ص آهي۔ 

دعوت اسالمي جي سنتن جي تربيت جي  مٺا مٺا اسالمي ڀائرو!   

مدني قافلن ۾ سفر ۽ روزانو فكر مدينه جي ذريعي مدني 

هر مدني مهيني جي ڏهن ڏينهن اندر  ڀريانعامات جو رسالو 
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اندر پنهنجي عالئقي جي ذميدار کي جمع كرائڻ جو معمول 

  بطفيل مصطفيٰ  َء اهللاحبٓ َش  ْن اِ بڻايو   اهللاُ  وَ  َصّ�َ  َواٰلِٖه ُبرين نيتن کان   َسلَّم�َلَيِْه

  نجات ۽ سٺيون سٺيون نيتون كرڻ جي عادت نصيب ٿيندي.

ـ   َصــلُّـْوا َـ   الْـَحِ�ْيـب!       ىَعـلَ ّ ٰ  ىَصـل   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا َ�لـ

 آهي نيّت تي هر عمل جو  دارو  مدار
قرآن كريم کان پو سڀ کان وڌيك ُمعتبر كتاب بخاري  

ا مَ نَّ اِ ”شريف آهي، هن جي سڀ کان پهرين حديث پاڪ ۾ آهي؛ 

 َ ص  1(بخاري ج يعني عملن جو دارومدار نيتن تي آهي.  “اتيَّ ال�ِّ بِ  الُ ْعمَ اْال

 جي باري ۾ شارِح بخاري حضرت مفتيهن حديث پاڪ  )1حديث  6

فرمائن ٿا؛ هن حديث جو مطلب هي   َرْمحَُة اِهللا �َلَيْهشريف الحق امجدي 

ٿيو ته عمل جو ثواب نيت تي ئي آهي، بنا نّيت كنهن ثواب 

  )172ص  1(نزهة القاري ج ناهي. حقدار جو 

  ملسو هيلع هللا ىلص يسٺين نيّتن جي باري ۾ ٻه فرمان مصطفٰ

 853جي شايع ٿيل مكتبة المدينه جي اشاعتي اداري  دعوت اسالمي

 173صفحي  “ا�ل وا� �� �  �� �” كتابمشتمل ي تصفحن 

  ���ئن �����ٰ تي سٺين نيتن جي فضيلتن تي ٻه  174کان 

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ سٺي نيت سڀ کان افضل  1مالحظه فرمايو؛  َصّ�َ

سٺي نّيت ٻانهي کي  2 )1284حديث  81(الجامع الصغير ص عمل آهي. 

  )9326حديث  557(الجامع الصغير ص جنت ۾ داخل كندي ۔ 
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 چوندا آهن نيّت ڇا کي
 چاهي اهو كنهن آهن دانيت دل جي پكي ارادي کي چون    

عبادت جي اِرادي کي (نيت) هجي، ۽  شريعت ۾  شيء جو به

  )169ص  1(نزهة القاري ج  .آهن داچون

  ويندو آهي ٿي ُمباح �م سٺي نيّت سان عبادت
(يعني كم) كيئي كم ُمباح آهن، مباح ان جائز عمل يا فعل 

کي چيو ويندو آهي جنهن جو كرڻ نه كرڻ برابر هجي يعني 

اهڑو كم كرڻ سان نه ثواب ملي نه گناهه، مثًال کائڻ پيئڻ، هلڻ 

ڦرڻ، دولت جمع كرڻ، تحفو ڏيڻ، عمده يا وڌيك لباس پائڻ 

وڃي ته مباح  ٿوري توجھ ڏني. جيكڎهن وغيره مباح كم آهن

كم کي عبادت بڻائي ان تي ثواب كمائي سگھجي ٿو، هن جو 

منهنجا آقا اعلٰي حضرت، امام اهلسنت، ُمَجّدد طريقو بيان كندي 

فرمائن ٿا؛ هر ُمباح   َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه دين و ملت موالنا شاهه امام احمد رضا خان

ُحسِن نّيت (يعني اهڑو جائز عمل جنهن جو كرڻ نه كرڻ برابر هجي) 

ص  8(فتاٰوي رضويہ مخرجہ ج ٿي ويندو آهي۔  ُمسَتَحبسان (يعني سٺي نيت) 

 ُفقها كرام  )452 ُ  ا�� الم َرِمحَهُُم (يعني اهڑا جائز كم فرمائن ٿا؛ ُمباحات   الّسَ

الڳ نّيتن جي اعتبار جو حكم الڳ جنهن تي نه ثواب ملي نه گناهه) 

يعني  جڎهن ان سان كري سان مختلف ٿي ويندو آهي، انهي)

تي قوت حاصل كرڻ يا (يعني عبادت) طاعات كنهن مباح سان) 

 يعني (مباحات تائين پهچڻ مقصد هجي ته هي(يعني عبادت) طاعات 
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مثًال کائڻ پيئڻ سمهڻ يا مال  ٿي وينديون عبادت جائز شيون به)

  )75ص  4، ردالمحتار ج 189، ص 7(ايضاً ج   )1( 1.وطي كرڻحاصل كرڻ ۽ 

 آهن ۾ سٺيون نيتون نه �رڻ وارا نقصان ُمباح �م ۾

جيكڎهن كو ُمباح كم ُبري نيت سان كيو وڃي ته ُبرو 

ٿيندو ۽ سٺي نيت سان كيو وڃي ته سٺو ۽ كجھ به نيت نه 

هجي ته مباح رهندو ۽ قيامت جي حساب ۾ دشواري پيش 

ايندي. تنهنكري عقلمند اهو آهي جيكو هر مباح كم ۾ گھٹ 

۾ گھٹ هك اڌ سٺي نيت كري ئي وٺي، ٿي سگھي ته وڌيك 

جو جيتريون سٺيون نيتون وڌيك هونديون اوترو نيتون كري 

ثواب به وڌيك ملندو، نيت جو هي فائدو به آهي ته نيت كرڻ 

کان پو جيكڎهن اهو كم كنهن سبب جي كري نه كري 

���ئِن سگھيو تڎهن به نيت جو ثواب ملي ئي ويندو جيئن ته 

 َوَسلَّم �����ٰ  َواٰلِٖه  �َلَيِْه  اهللاُ ِمِن خَ  ّيَةُ نِ ”؛ َصّ�َ ْن َعَملِٖ�  ْريٌ الُْمٔوْ يعني مسلمان جي  “ِمّ

              .    نيت ان جي عمل کان بهتر آهي
  )5942حديث  185ص  6(المعجم الكبير للطبراني ج 

  نيت نه �رڻ جي نقصان ۽ �رڻ جي فائدي جي روايت
حضرت عالمه شيخ عبدالحق  ينثِ دِّ حَ م المُ طالق، خاتِ ي اِال لَ ق عَ قّ حَ مُ 

ث دهلوي  �َلَيْه ُمَحِدّ  اِهللا فرمائن ٿا؛ روايت ۾ آهي، جڎهن فِرشتا   َرْمحَُة

ويندا آهن ۽  ڏانهن کڻيٻانهن جي اعمال نامن کي آسمانن 

                                                 
  “يالپم”زال مڑس جو پاڻ ۾   1
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َوَجّلَ  دربار الـٰهي ۾ پيش كندا آهن ته ا تعالٰي فرمائيندو  عَّزَ

َلِْق تِلْ ”آهي؛  حِ ـ ا َلِْق تِلْ   ةَ فَ يْ َک الّصَ حِ ـ ا يعني هن اعمال نامي کي  “ةَ فَ يْ َک الّصَ

. فرشتا هي ٻڌي اعمال نامي کي اڇالئي ڇڎيو اڇالئي ڇڎيو، هن

َوَجّلَ  عرض كندا آهن؛ ياا ! تنهنجي هن ٻانهي جيكي نيك عَّزَ

عمل كيا آهن انهن کي اسان ڏسي ۽ ُٻڌي كري لکيو آهي. 

يعني ان ٻانهي  ”َوْجِ�ْ  ِردْ يُ لَْم ”ا تعالٰي ارشاد فرمائيندو آهي ته 

. انهي كري انهن عملن سان منهنجي رضا جي نيت نه كئي هئي

هي منهنجي دربار ۾ مقبول ناهن، پو هك ٻئي فرشتي کي 

ْکُتْب لُِفَالٍن َکَذا َوَکَذا تها تعالٰي هي حكم فرمائيندو آهي  ُ  يعني  ا

فرشتو ، ڇڎفالن فالن عمل لکي  ۾ فالن ٻانهي جي اعمال نامي

َوَجّلَ  عرض كندو آهي؛ ياا ئي و! هي عمل ته ٻانهي كيعَّزَ

! ا تعالٰي ارشاد فرمائيندو آهي؛ جيتوڻيك هن هي عمل اهين

 جي هئي انهي پر هن جي نيت ته هن عملن کي كرڻ ونه كي

 كري مان هن جي نيت تي هن کي هن عمل جو اجر ڏيندس.

ث  وغيره) 2548رقم  356ص  2ج (حليةاالولياء حضرت عالمه شيخ عبدالحق ُمَحِدّ

 �َلَيْه دهلوي  اِهللا وڌيك فرمائن ٿا؛ حديث مبارڪ ۾ هي به آيو  َرْمحَُة

ِمِن خَ  ّيَةُ نِ ”آهي  ْن َعَملِٖ�  ْريٌ الُْمٔوْ يعني مومن جي نيت ان جي عمل کان  “ِمّ

ظاهر آهي نيك عمل تي  )5942حديث  185ص  6(المعجم الكبير ج . بهتر آهي

انهي وقت ثواب ملندو جڎهن نيت سٺي هجي ۽ جيكڎهن 

بري نيت هجي ته نيك عمل تي كو ثواب ناهي، پر سٺي نيت 
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 تي ته بهرحال ثواب ملندو چاهي عمل كري يا نه كري، انهي

كري مومن جي نيت ان جي عمل کان بهتر آهي، انهي كري 

ُ  كجھ بزرگان دين   فرمايو آهي؛ املُبِني َرِمحَهُُم ا��

�   اِ�ص � ا�ر �ا ��
� � َ

�
� 

  �ص ��نِ  از �ں در
� � َ

�
� 

َوَجّلَ  يعني جنهن جي عمل ۾ اخالص ناهي اهو دنيا ۾ ا     جي  عَّزَ

  خاص ٻانهن مان ناهي .

� �ا� از �ر �ا �� د � �� َ� ُ�� 

َ   ُاو  �رِ 
�
�َ� � د ��� َرو�  ��َ َ� ُ�� 

 هوندو آهي هميشه َزل ـيَ  رِبّ  َلۡم يعني جنهن جو عمل رضا جي ال

  )39ص  1(اشعة اللمعات ج  ۔ان جو عمل بارونق رهندو آهي

ي ۽ بري نيت بري ڦل جو چڱنيت  چڱي مٺا مٺا اسالمي ڀائرو!

سبب ٿيندي آهي، بلك كڎهن كڎهن ته بري نيت جو برو ثمر 

ضمن ۾ ٻه حكايتون پيش  هٿو هٿ ظاهر ٿي ويندو آهي. انهي

  خدمت آهن جيئن 

1 ڳئون ِنرالي 

فرمائن ٿا؛ هك بادشاهه  عَنْهَُما اهللاُ  َرِ�َ  حضرت سيدنا عبدا بن عباس

هك ڀيري پنهنجي سلطنت جي دوري تي نكتو، ان دوران هك 
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 ڃاڻندو نه هو)سُ  کي (ميزبان بادشاههشخص وٽ ان جو قيام ٿيو، 

ته بادشاهه هي ڏسي  وڌمان کير ڏميزبان شام جو پنهنجي ڳئون 

برابر کير ڏنو! ان دل ئي  نئڳئو  30ونحيران ٿي ويو ته ان ڳئ

کسڻ جي ُبري نيت كئي، ٻي  ڳئون (نرالي)اها انوکي دل ۾

ڏينهن ان ڳئون مان اڌ کير نكتو، بادشاهه جڎهن تعجب جو 

اظهار كيو ته ميزبان چوڻ لڳو؛ بادشاهه پنهنجي رعايا کان ظلم 

جي نيت كئي آهي جنهن جي نحوست جي كري اڄ کير اڌ ٿي 

بركت ختم ٿي  جڎهن بادشاهه ظالم هجي تهڇوته ويو آهي، 

بادشاهه انوکي  ڌيٻُ يز انكشاف انگ هي حيرت .ويندي آهي

جي نيت ختم كري ڇڎي، پو ٻي ڏينهن  ڳئون ظلماً کسڻ

وري اوترو ئي کير ڏنو جيترو پهرين ڏيندي هئي، انهي  ڳئون

واقعي سان بادشاهه کي تمام گھڻي عبرت حاصل ٿي ۽ ان 

(ملخص از شعب االيمان ج پنهنجي رعايا تي ظلم كرڻ بند كري ڇڎيو۔ 

    )7475رقم  53ص  6
  

2 رس �مند جو ٿڌو مٺو  

هوندو هو جيئن ” ِكسريٰ “ايران جي بادشاهن جو لقب پهريان 

سڎرائيندا هئا. هك ڀيري هك ” فرعون“مصر جا سڀئي بادشاهه 

بادشاهه ِكسرٰي! پنهنجي لشكر کان وڇڑي كنهن باغ جي 

 ال پاڻي گھريو ته ننڍي ڇوكري دروازي تي پهتو، ان پيئڻ جي

كمند جو ٿڌو مٺو رس کڻي آئي، بادشاهه ان کي پيتو ته  تمام 

؟ ان آهين كيئن بڻائينديلذيذ هو، ان ڇوكري کان پڇيو ته 
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جو كمند ٿيندو آهي، اسان  قِسمٻڌايو ته هن باغ ۾ تمام اعلٰي 

پنهنجي هٿن سان كمند نپوڙي رس كڍندا آهيون! بادشاهه 

 ان مهل تهوئي، کڻڻ هك ٻي گالس جي فرمائش كئي ته اهو 

نيت خراب ٿي وئي ۽ ان طئي كيو ته مان هي باغ  بادشاهه جي

و باغ ڏيندس. ايتري ۾ اها ي انهن کي ٻيکسزبردستي 

روئيندي آئي ۽ چوڻ لڳي؛ اسان جي بادشاهه جي نيت  ڇوكري

؛ تون کي ان جي خبر كيئن وخراب ٿي وئي آهي، بادشاهه چي

هو پر هينئر  كرندوته پهرين آساني سان رس نپئي؟ چوڻ لڳي 

ته خوب زور لڳائڻ جي باوجود به رس نه كڍي سگھيس. 

بادشاهه فورًا باغ کسڻ جي نيت ترڪ كئي ۽ چيو؛ هك ڀيرو 

وري وڃي كوشش كر، پو هو وئي ۽ آساني سان رس كڍڻ 

، المنتظم في تاريخ الملوڪ 216ص  1(حياة الحيوان الكبرٰي ج  ۾ كامياب ٿي وئي.

  ) 310ص  16وزي ج واالمم البن الج

جڎهن به كنهن سنت تي عمل كرڻ جو مٺا مٺا اسالمي ڀائرو! 

ضروري آهي، مثًال هئڻ موقعو ملي انهي وقت دل ۾ نيت حاضر 

، يا الهڻ كرڻكپڑا پائڻ وقت پهريان ساڄي آستين ۾ هٿ داخل 

، اهڑي طرح جوتا پائڻ الهڻ ۾ كرڻ وقت کاٻي آستين کان ابتداء

عادت مطابق اها تركيب ٿئي ته هي سڀ سنتون آهن پر عمل 

سنت تي عمل جي نيت دل ۾ نه هئي ته هي عمل  وقتكرڻ 

  چيو ويندو، سنت جو ثواب به نه ملندو.” عادت“نه ” عبادت“
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  نيّت جي باري۾ه� معلـومـاتي فتـويٰ 

جو نيت جي  “اهلسنتداراالفتا ” هلندڙدعوت اسالمي تحت 

باري ۾ هك معلوماتي فتوٰي مالحظه فرمايو؛ بيشك بنا نيت 

ي عمل جو ثواب ناهي ملندو بلك اهڑي طرح چڱجي كنهن 

بڻجي وينديون  “عادتون”عبادتون ويندڙ)  يونت جي ك(بنا نيّ اهي 

۾ نيت جو مطلب ڀالئي جي كم) يعني (آهن، كنهن عمِل خير 

وڃي دل ان جي طرف متوجھ  هي آهي ته جيكو عمل كيو پيو

َوَجّلَ  ٿئي ۽ اهو عمل ا جي رضا جي ال كيو وڃي، انهي  عَّزَ

نيت سان عبادت ۽ عادت ۾ فرق كرڻ مقصد هوندو آهي، ان 

ان خبر پئي ته دل جو متوجھ ٿيڻ ۽ ا تعالٰي جي رضا پيِش م

سان عبادت ۽ عادت ۾ فرق  نظر هجڻ ئي نيت آهي ۽ انهي

تنهنكري جيكڎهن عبادت ۾ نيت كئي وڃي ته ٿيندو آهي، 

ثواب ملندو آهي ۽ جيكڎهن نيت نه كئي وڃي ته عمل عادت 

ٿي ويندو آهي ۽ انهي تي ثواب به ناهي ملندو جيئن عالمه 

 �َلَيْهعلي قاري   اِهللا َلَْقْصُد َوَشْر�اً  فرمائن ٿا؛ َرْمحَُة َلِ�ّّيَُة لَُغًة:ا ُ� الَْقلِْب   ا َتَوّجُ

ْبِتَغا ِ� اللِّٰ� َوالَْقْصُد بَِها َتْمِ�ْيُزالِْعَباَدِة َعِن الَْعاَدِة۔  ءً َنْحَوالِْفْعِل ا يعني نيت  لَِّوِجّ

۽ شرعي معنٰي آهي جيكو  “قصد ۽ ارادو”جي لغوي معنٰي آهي 

 پاسي متوجھ كرڻ ۽ اهو عمل ا دل کي انهي اعمل كرڻ لڳ

َوَجّلَ  ۽ نيت سان عبادت ۽ عادت  هجي ويندو جي رضا جي ال كيو عَّزَ

پر ان سان گڎ  )94ص  1(مرقاُة المفاتيح ج  ۔۾ فرق كرڻ مقصد هوندو آهي

ئي اهڑا عمل آهن جنهن کي اسان يهي به ياد رهي ته ك

محسوس كندا آهيون ته هي صرف عادت جي كري، كري 
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رهيا آهيون حاالنك ان ۾ عبادت جي نيت موجود هوندي آهي 

۽ ان جو احساس انهي كري گھٹ ٿيندو آهي جو شروع ۾ 

جيتري توجھ ڏني ويندي هئي اها كئي ڀيرا كرڻ جي كري 

ئي نيت كجھ  (يعني بلكل)برقرار ناهي هوندي، جيكڎهن اصًال 

َ ولُ ُس رَ  و  واهللا تعاٰيل به نه هجي ته ان تي واقعي ثواب ناهي۔    م�لَ ه ا

 اهللاُ �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم    َصّ�َ
  

 آهـي ملـندي سٺين نيتن جي توفيق �نهن کي

ُدنا  بن محمد محّمد بن محّمد ابوحامدامام  ُحجَُّة اِالسالم حضرت سِيّ

 �َلَيْه غزالي  اِهللا (يعني اهڑا جائز كم جنهن فرمائن ٿا؛ هر ُمباح كم  َرْمحَُة

 يعني(هك يا گھڻن نيتن جو اِۡحِتمال تي نه ثواب هجي نه گناهه) 

رکي ٿو جنهن جي ذريعي اهو مباح كم عمده عبادت ) امكان

مان ٿي ويندو آهي ۽ ان جي ذريعي بلند درجا حاصل ٿيندا آهن، 

نه نقصان ۾ آهي جيكو مباح كمن کي  واهو انسان كيڎ

ي ثواب وارو كم بڻائڻ بدران جانورن سٺين نيتن جي ذريع

جيان غفلت سان ادا كري ٿو ۽ پاڻ کي ثوابن کان محروم 

رکندو آهي، ٻانهي جي ال هي مناسب ناهي ته كنهن خطري 

۽ قدم کڻڻ کي حقير  (يعني گھڑي)لحظي (يعني ذهن ۾ ايندڙ خيال) 

ڇوته انهن سڀني كمن جي باري ۾ قيامت  ڄاڻي، نه اهميعني 

جي ڏينهن سوال ٿيندو ته ڇو كيو هو؟ ان مان مقصد ڇا هو؟ 

صرف (يعني مباح جو سٺي نيت جي ذريعي عبادت بڻجڻ) هي ڳالهه 

 ان ُمباح ُامور جي باري ۾ آهي جن ۾ كراهيت نه هجي انهي

 َواٰلِهٖ  كري نبي كريم  �َلَيِْه  اهللاُ َحاللَُها ِحَسحبٌب َوَحراُمَها ” فرمايو؛اد ارش َوَسلَّم َصّ�َ
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يعني ان جي حالل ۾ حساب آهي ۽ حرام ۾ عذاب.   “�ََذاٌب 

وڌيك فرمائن ٿا؛ جنهن جي  )8192حديث  283ص  5(الفردوس بماثورالخطاب ج 

دل ۾ آخرت جون ڀالئيون جمع كرڻ جو جذبو هوندو آهي ان 

جي ال اهڑيون نيتون كرڻ آسان هوندو آهي البت جنهن جي 

دل ۾ دنياوي نعمتن جو غلبو هجي ان جي دل ۾ اهڑيون 

نيتون نه اينديون آهن بلك كو ياد به ڏياري تڎهن به ان جي 

جو جذبو پيدا ناهي ٿيندو ۽ قسم جي نيتن  اندر انهي

جيكڎهن نيت هجي به ته صرف هك خيال جيان هوندي آهي 

ص  5(احيا العلوم ج حقيقي نيت سان ان جو كو تعلق ناهي هوندو! 

98( 

  به نيتون �رڻ گ�رجن جـون واش روم وڃـڻ

 �َلَيْه بيُت الخال وڃڻ ۾ به نيتون كرڻ گھرجن هك بزرگ  اِهللا  َرْمحَُة

فرمائن ٿا؛ مان هر كم ۾ نيت کي پسند كندو آهيان ايستائين 

۾ داخل ٿيڻ  (يعني ليٹرين)جو کائڻ، پيئڻ، سمهڻ ۽ بيُت الخال 

  )98ص  5(احيا العلوم ج  جي ال به۔

هك شخص ڇت تي وار ٺاهي رهيو هو، انهن پنهنجي زال کي  

ه آواز ڏنو ته منهنجي ڦڻي کڻي اچ، زال پڇا كئي؟ ڇا آئينو ب

 فرمايائون؛ ها، خاموش کڻي اچان؟ اهي ٿوري دير ال رهيا، پو

كنهن ُٻڌڻ واري فورًا جواب نه ڏيڻ جو سبب پڇيو ته 

فرمايائون؛ مون هك نيت سان پنهنجي زال کي ڦڻي کڻي اچڻ 

ال چيو هو، جڎهن انهن آئينو کڻي اچڻ جي پڇا كئي ته انهي 

وقت آئيني جي سلسلي ۾ منهنجي كا نيت نه هئي تنهنكري 
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و فكر كيو، ايستائين جو ا جي ال غور  كرڻمون نيت 

تعالٰي مون کي ان جي نيت عطا فرمائي ۽ مون چيو؛ ها، اهو به 

  )274ص  2(قوت القلوب ج کڻي اچ. 

  سکندا هئا علم نيت جو جا مسلمان باقاعده اڳي

 �َلَيْهحضرت سيدنا سفيان ثوري     اِهللا جيئن “ارشاد فرمائن ٿا؛  َرْمحَُة

علم حاصل كندا هئا ائين اهي عمل  مسلمان) اڳي جا(يعني سلف 

 حضرت سيدنا  )268(ايضاً ص  .“به سکندا هئا نيت جو علمجي ال

 �َلَيْهي سقطي رِ سَ   اِهللا خلوِص نيت سان ٻه ”فرمايو؛ ارشاد  َرْمحَُة

يا ” ركعتون پڑهڻ تنهنجي ال ستر حديثون لکڻ کان بهتر آهي.

(ايضاً ص “ آهي.ست سؤ حديثون لکڻ کان بهتر ”هي فرمايائون؛ 

ئي ننڍا يارشاد فرمايو؛ ك َرْمحَُة اِهللا �َلَيْه حضرت سيدنا ابن مبارڪ )276

عمل اهڑا آهن جنهن کي نيت وڏو عمل بڻائي ڇڎيندي آهي۔ 
  )275(ايضاً ص

  

 غار جو عابد

جي نيت سان كيا ويندڙ  ماڻهن کي ڏيکارڻ ۽ واهه واهه كرڻ

وڏا وڏا عمل به نامقبول ٿي ويندا آهن جيئن منقول  جبلن جيڎا

هك (يعني عبادت كرڻ واري) آهي؛ بني اسرائيل جي هك عابد 

غار ۾ چاليهه سالن تائين ا تعالٰي جي عبادت كئي، فرشتا 

ان جا عمل کڻي آسمانن تي ويندا ها ۽ اهي قبول نه كيا ويندا 

تنهنجي  َوَجّلَ عَزَّ  ها، فرشتن عرض كيو؛ اي اسان جا پروردگار

 کڻي آيا آهيون، ا(عمل) عزت جو قسم! اسان تو وٽ صحيح 
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َوَجّلَ  فرمائيندو آهي؛ اي منهنجا فرشتؤ! توهان سچ چيو پر  عَّزَ

اهو چاهيندو هو ته ان جو  (عبادت ۾ ان جي بري نيت هوندي آهي)

(يعني ريا ۽ شهرت جو طلبگار معلوم ٿي وڃي (سڀني کي) مقام 

  )264ص  (ايضاً  هو). 
  

ـ   َصــلُّـْوا َـ    ىَعـلَ ّ ٰ  ىالْـَحِ�ْيـب!             َصـل   ُمـَحـّمَد   ىاُهللا �َلـ
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