ّٰ
ۡ
َ َ
ۡ
ۡ َ ۡ
َ ّٰ
َ ّٰ
اَل ۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُلِل ِہُ َُر ِبُُال ّٰـعـل ِـمی َنُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُُعـلی ُ َُس ِـیـ ِ ُد ُ ُالـم ۡـرُ َُسـلِـی َنُ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
ـسم ُ ُالـلّٰـ ِہُ ُُُ َ
الـر ۡح ّٰـمنُ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـر ِح ۡـی ِمِؕ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُُُ بِاُلل ِہُ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ
ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن َشٓا َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َ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 فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 40دار الفڪربيروت)

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

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

ربيع االول جون خوبيون
صفر المظفر 1442هه ،آڪٽوبر 2020ع

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
فيضان مدينه ُ
باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :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.
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ربيع االول جون خوبيون
دعاء عطار
ِ

يااهلل! جيڪو 17:صفحن جو رسالو ”ربيع االول جون خوبيون“ پڙهي
يا ٻڌي وٺي ان کي هن بابرڪت مهيني جي برڪتن سان ماالمال
فرماِء ۽ ان جي بي حساب مغفرت فرماِء.

ٰا ِمي ۡن ب ِ َجاه ِ ال َّن ِب ِّي ۡاۡلَ ِ
مي ۡن َصلَّى اهّٰللُ َعل َۡيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم

درود شريف جي فضيلت

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم ارشاد فرمايو :جيڪو شخص
اهلل ڪريم جي آخري نبي َ ل ه

بروز قيامت
صبح و شام مون تي ڏھ ڏھ ڀيرا درود شريف پڙهندو،
ِ
منهنجي شفاعت ان تائين پهچندي.
ت
افشعرکےرشحںیموجراضیک
وساریتےسکوکہیدقرتیلمےہ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ربيعِاالولِجوِشان ِ

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ربيع االول اسالمي سال جو ٽيون مهينو
ذات
آهي .هي مهينو فضيلتن ۽ سعادتن جو مجموعو آهي ڇوته اها ِ
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پاڪ جن کي اهلل ڪريم تمام جهانن جي الِء رحمت بڻائي موڪليو
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم انهيء مبارڪ
اهي عظمتن وارا نبي ،خاتم النبيين َ ل ه
مهيني ۾ دنيا ۾ تشريف فرما ٿيا ۽ ائين هن مهيني کي تمام
صَ
الل عَلَيْه َواٰلَّهَّ َو َسلَم جي والدت جي
فضيلتون ۽ سعادتون حضور اڪرم َ ل ه
صدقي نصيب ٿيون.
حضرت سيدنا امام زڪريا بن محمد بن محمود ُقزويني
فرمائن ٿا :هيُء اهو مبارڪ مهينو آهي جنهن ۾ اهلل پاڪ پنهنجي
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي بابرڪت ذات جي صدقي دنيا وارن تي
آخري نبي َ ل ه
ڀالئين ۽ سعادتن جا دروازا ُکولي ڇڏيا آهن انهيء مهيني جي ٻارهين
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت ٿئي.
تاريخ تي رسول اهلل َ ل ه
ت
رعیبِپاکھجترپاتنسلہویکںہنقرپاںوہں
ت
ہکریتیپاروہںیپارخیوہاجنِ رمقا آپ

ْح هة الل عَلَيْه
َر ْ َ

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

”ربيعِاالول“ِچوڻِجوِسبب ِ

موسم بهار يعني سردي ۽ گرمي جي
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ”ربيع“
ِ
موسم بهار جي ابتدائي زماني
اهل عرب
ِ
وچين موسم کي چوندا آهنِ .
کي ”ربيع االول“ چوندا هئا هن ۾ ُکنڀي ( )Mushroom۽ گل پيدا ٿيندا
هئا ۽ جنهن وقت گلن جي پيداوار ٿيندي هئي ته انهن ڏينهن کي ربيع
اآلخر چوندا هئا .جڏهن مهينن جا ناال رکيا ويا ته صفر کان بعد وارن ٻن
مهينن کي هنن ئي ٻنهي موسمن جي نالن تي ربيع االول ۽ ربيع اآلخر
جو نالو ڏنو ويو.
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ربيعِاالولِجيِعظمتنِجوِسبب

ربيع االول جي عظمتن جي ڇا ڳالھ ڪجي! يقيناً حضور انور
َواٰلهَّ َو َسلَم دنيا ۾ تشريف نه آڻين ها ته ڪا عيد ،عيد نه هجي ها ،نه ڪا
شبِّ ،
شب برات هجي ها .بلڪ ڪون و مڪان جون تمام رونقون ۽
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي قدمن جي خاڪ
جان جهان،
ِ
محبوب رحمٰن َ ل ه
شان هن ِ
جو صدقو آهي .هن مبارڪ مهيني جي ٻارهين تاريخ نهايت ئي سعادتن
عاشقان رسول جي الِء عيدن جي به عيد
۽ عظمتن واري آهي اها تاريخ
ِ
آهي.
صَ
الل عَلَيْه
َل ه

ت
احسبرتمحپاریےہپاروہںیپارخی
ِ
ت
رکماکہمشچاجریےہپاروہںیپارخی
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

سومرِبابتِدلچسپِمعلومات

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي
پيارا ِپيارا ِاسالمي ڀائرو! اسان سڀني جي پياري نبي َ ل ه
والدت جو ڏينهن سومر شريف هئڻ سان گڏوگڏ اهو ڏينهن ٻين به
ڪيئي سببن جي ڪري اهم آهي .جيئن ته صحابي ابن صحابي
الل َّعَـنْ هَّه َما بيان فرمائن ٿا ته نبي ڪريم
حضرت سيدنا عبداهلل بن عباس َر َ
ِض ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم سومر جي ڀالري ڏهاڙي پيدا ٿيا ۽ سومر جي ئي ڏينهن
َل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم نبوت جو اعالن فرمايو ،مڪي مڪرمه مان
پاڻ ڪريم َ ل ه
سومر شريف تي هجرت ڪيائون ۽ سومر جي ئي ڏينهن مدينه منوره ۾
صَ
الل عَل َيْه َواٰلهَّ
داخل ٿيا ،سومر جي ڏينهن وصال شريف ٿيو ۽ پاڻ ڪريم َ ل ه
الل
َو َسلَم سومر جي ئي ڏينهن حج ِر اسود لڳرايو.
َر َ
ِض ه
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َّعَـن ْ هَّه َما
هڪ روايت جي مطابق غزوهِء بدر ۾
فتح به سومر جي ئي ڏهاڙي ملي.

وقتِوالدت ِ

ُ
ناصرالدين
ابن
مشهور مح ِدث حافظ محمد بن عبداهلل المعروف ِ
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ
دمشقي َر ْ َ
ْح هة الل عَل َيْه لکن ٿا :درست قول اهو آهي ته نبي ڪريم َ ل ه

َو َسلَمجي والدت صبح صادق جي وقت ٿي ۽ انهيء کي محدثن صحيح
قرار ڏنو آهي.
ت
شوالدت
قرپاناےدوہبنشھجترپہرارےعمج
وہلضفوتےنپاپاحبص ِ
شوالدت
ایپرےرعیباالولریتیکلھجےکدصےق اکمچدپانصیبااحبص ِ

شبِّقدرِکانِافضلِرات ِ

علماِء ڪرام هن ڳالھ کي واضح لفظن ۾ لکيو آهي ته جنهن رات،
ٰ صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي
اسان جي پياري پياري آقا ،مڪي مدني
مصطفي َ ل ه
شب قدر کان افضل آهي .جيئن حضرت
ِ
والدت باسعادت ٿي اها رات ِ
ِّ
صَ
الل عَلَيْه
سيدنا شيخ عبدالحق
محدث دِهلوي لکن ٿا :بيشڪ سرو ِ
ر عالم َ ل ه
َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت جي رات شب قدر کان به افضل آهي.
حضرت س ِّي ُدنا عالمه ابو عبداهلل بن احمد ُ
مرزوق تِلمساني
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت واري رات کي شب قدر کان
ٰ
مصطفي ڪريم َ ل ه
ف الليلتي ِن“ جي نالي سان
افضل قرار ڏيندي ”جني الجنتي ِن فِي شر ِ

ْح هة الل عَل َيْه
َر ْ َ
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هڪ ڪتاب لکيو آهي جنهن ۾ ٻنهي راتين جا فضائل ۽ ِّ
شب والدت
جي افضل هئڻ تي دالئل بيان فرمايا آهن.
وہوجہنےھتوتھچکہناھتوہوجہنوہںوتھچکہنوہ
اجنںیہوہاہجنیکاجنےہوتاہجنےہ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ربيعِاالولِڪيئنِگذارجي

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي محبت ايمان جو
ِپيارا پيارا اسالمي ڀائرو! نبي پاڪ َ ل ه
بنيادي حصو آهي ۽ محبت جي هڪ نشاني اها به آهي ته محبوب جو

ڪثرت سان ذڪر ڪيو وڃي .روايت ۾ آهيَ ” :م ْن اَ َحبَّ َشيئًا ا َ ْکث َ َر ِم ْن
ذ ْ ِِْكہ“ يعني جيڪو ڪنهن سان محبت ڪندو آهي ان جو ڪثرت سان

هونئن ته
ذڪر ڪندو آهي.
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جو ذڪ ِر خير ڪرڻ
سڄو سال ئي اسان کي نبي پاڪ َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم سان
۽ پنهنجي قول و فعل جي ذريعي پاڻ ڪريم َ ل ه
محبت جو اظهار ڪرڻ گهرجي پر خاص طور ربيع االول ۾ اهلل
ڪريم جي هن عظيم نعمت جي شڪراڻي ۾ ذڪ ِر حبيب جي
ً
مثال نبي
ڪثرت ڪرڻ گهرجي ۽ هن ذڪر جا ڪيئي طريقا آهن
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم تي درو ِد پاڪ پڙهڻ ،نعت شريف پڙهڻ ،پاڻ
پاڪ َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي شان و عظمت بيان ڪرڻ( ،محلي وارن ،واٽ
ڪريم َ ل ه
محفل
حقوق عامه جو خيال رکندي شريعت جي مطابق)
ويندڙن وغيره ۽
ِ
ِ
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ميالد ڪرڻ ۽ ان ۾ شريڪ ٿيڻ وغيره ذڪ ِر رسول آهنٰ ،
لهذا ربيع
االول ۾ اهي تمام شيون اسان جي معموالت ۾ شامل هئڻ گهرجن.

اعالنِڪرايو ِ

چنڊ واري رات جو هنن لفظن ۾ ٽي ڀيرا مسجدن ۾ اعالن
ڪرايو :تمام اسالمي ڀائرن ۽ ڀينرن کي مبارڪ هجي جو ربيع
النور شريف جو چنڊ نظر اچي ويو آهي.
رعیبُ ُ ّ
الور ُامدوںیکدایناسھتےلآپا
ت ّت
داعؤںیک َق َّولوکاہوھتںاہھتےلآپا
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

مڪتوباتِعطارِجونِجهلڪيون ِ

امير اهلسنت حضرت عالمه موالنا الياس عطار قادري ضيائي
بَـ َر َ
َكاتُـ ُهـ ُم ا ْلـ َعـال ِـ َيـه جي رسالي صب ِح بهاران مان ڪجھ مدني گل پڙهو:
جشن والدت جي خوشي ۾ مسجدن ،گهرن ،دڪانن ،۽ سوارين
()1
ِ
تي پڻ پنهنجي محلي ۾ به ساوا ساوا جهنڊا لهرايو ،خوب خوب
چراغان(الئٽنگ) ڪيو ،پنهنجي گهر ۾ گهٽ ۾ گهٽ  12بلب
جشن والدت جي خوشي ۾ ڪن جڳهن
ضرور روشن ڪريو)2( .
ِ
تي گانا وڄايا ويندا آهن ائين ڪرڻ شرعي طور گناھ آهي)3( .
نعت شريف بيشڪ هاليو پر آهسته آواز ۾ ۽ هن احتياط سان ته
ڪنهن عبادت ڪرڻ واري ،ستل يا مريض وغيره کي تڪليف نه
اوقات نماز جي به رعايت ڪيو( .عورت جي
ٿئي پڻ آذان ۽
ِ
ت
َدا َمـ ْ
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آواز ۾ نعت جي ڪيسٽ نه هاليو) ( )4گهٽي يا رستي وغيره تي
هن طرح سجاوٽ ڪرڻ ،پرچم لڳائڻ جنهن سان واٽ ويندڙ ۽
گاڏي هالئيندڙ مسلمانن کي تڪليف ٿئي ،ناجائز آهي)5( .
چراغان ڏسڻ جي الِء عورتن جو اجنبي مردن ۾ بي پرده نڪرڻ
حرام ۽ شرمناڪ ڪم آهي پڻ باپرده عورتن جو رائج انداز ۾
مردن ۾ اختالط (يعني ميل جول هئڻ) انتهائي افسوسناڪ
آهي )6( .پنهنجي رب کان اسان گنهگارن کي بخشرائڻ وارا
صَ
يوم
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم سومر شريف جو روزو رکي پنهنجو
پيارا آقا َ ل ه
ِ
ٰ صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم ۾ 12
والدت ملهائيندا رهيا .توهان به يا ِد
مصطفي َ ل ه
ربيع االول شريف تي روزو رکو )7( .يارهين جي شام جو نه ته
ٻارهين شريف جي رات جو غسل ڪيو .ٿي سگهي ته هن عيدن
جي عيد جي تعظيم جي نيت سان ضرورت جون تمام شيون
جشن والدت جي خوشي ۾ ڪوبه اهڙو ڪم
نيون خريد ڪيو)8(.
ِ
نه ڪيو جنهن سان حقوق العباد ضايع ٿين )9( .تمام اسالمي
جشن والدت جي خوشي ۾ سنتن جي
ڀائر ۽ اسالمي ڀينرون
ِ
جشن والدت جي
مطابق زندگي گذارڻ جي نيت ڪيو)10( .
ِ
خوشي ۾ الئٽنگ ڪيو پر بجلي فراهم ڪرڻ واري اداري سان
رابطو ڪري جائز ذريعي سان الئٽنگ ڪيو )11( .جلوس ۾
نماز باجماعت جي پابندي جو
ڪوشش ڪري باوضو رهو ۽
ِ
خيال رکو )12( .جلوس ۾ ”رساال ورهايو“ يعني مڪتبة المدينه
جا ڪتاب ۽ رساال پڻ مختلف ميموري ڪارڊز وغيره خوب
ورهايو .کائڻ واريون شيون ميوا وغيره ورهائڻ دوران اڇالئڻ
www.dawateislami.net
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ڪرڻ ۽ قدمن هيٺان
بدران ماڻهن جي هٿن ۾ ڏيو ،زمين تي ِ
لتاڙجڻ سان انهن جي بيحرمتي ٿيندي آهي .اشتعال انگيز
جلوس ميالد کي منتشر ڪري سگهي ٿي.
نعريبازي ُپر وقار
ِ
ُپرامن رهڻ ۾ توهان جي پنهنجي ڀالئي آهي .خدانخواسته
جيڪڏهن ڪٿي ٿورو گهڻو پٿرائو ٿي به وڃي تڏهن به جذبات
۾ اچي جوابي ڪاروائي نه ڪيو ڇوته هن طرح اوهان جو
جلوس ميالد ٽِڙي ويندو ۽ دشمن جي مراد پوري ٿي ويندي.
ِ
ےچنغےکٹچ،وھپلےکہمہررطفآیئاہبر
وہیئگحبصاہبراںدیعالیمدایبنل

وڌيڪ معلومات جي الِء رسالو ”صب ِح بهاران“ جو مطالعو
ڪيوwww.dawateislami.net .
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ربيعِاالولِجاِنفل

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! اهلل ڪريم جو قرب ماڻڻ ۽ ان جي رضا
ْح هة الل
حاصل ڪرڻ جو هڪ بهترين ذريعو نفل به آهن.
بزرگان دين َر ْ َ
ِ
عَلَيْهم فرائض و واجبات سان گڏوگڏ نفلن جي ڪثرت به ڪندا هئا.
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جنتِ۾ِآقاِڪريمِ

صَ
الل عَل َيْه َواٰلهَّ َو َسلَم
َل ه

جوِپاڙو ِ

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي روح پاڪ کي
ٻارهين ربيع االول تي نبي پاڪ َ ل ه
تحفو پهچائڻ جي نيت سان  20رڪعتون نفل پڙهو ۽ هر رڪعت ۾
سورة فاتحه کانپوِء  21ڀيرا سورہ اخالص (قل هواهلل احد) پڙهو .هڪ
صَ
الل
شخص هميشه اها نماز پڙهندو هو ان کي خواب ۾ نبي ڪريم َ ل ه
صَ
َ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم فرمائي رهيا
عَل َيْه َواٰلهَّ َو َسلم جي زيارت نصيب ٿي پاڻ ڪريم َ ل ه
هئا ته اسان توهان کي پاڻ سان گڏ جنت ۾ وٺي وينداسين.

ت
پاغِ جںیموجاراانپاطعقرامدو
دلخںیمہرڑھگیولجہںیماہمترادوھکیں
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ٻارهنِربيعِاالولِجوِروزو ِ

 12ربيع االول جي ڏينهن روزو رکو جو حضوراڪرم
َو َسلَم جي والدت جي ڏينهن روزو رکڻ اهلل پاڪ جي نعمت جو شڪر
بجا آڻڻ آهي ۽ ان ۾ تمام گهڻو اجر و ثواب به آهي .خود نبي
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم هرسومر شريف جو روزو رکي پنهنجي والدت
اڪرم َ ل ه
ُ
الل َّعَـنْ هَّه فرمائن
جو ڏينهن ملهائيندا هئا جيئن حضرت سيدنا ابو قتاده َر َ
ِض ه
ٿا :بارگا ِھ رسالت ۾ سومر شريف جي باري ۾ پڇيو ويو ته ارشاد
فرمايائون” :انهيء ڏينهن منهنجي والدت ٿي ۽ انهيء ڏينهن مون تي
وحي نازل ٿي“.

www.dawateislami.net
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نعمتِجيِشڪراڻيِ۾ِروزو

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي تشريف آوري جي نعمت
بيشڪ
ِ
رحمت عالم َ ل ه
سان دنيا وآخرت جا فائدا مڪمل ٿي ويا ۽ انهيء نعمت جي طفيل
اهلل پاڪ جو دين مڪمل ٿيو جنهن کي ان پنهنجي ٻانهن جي الِء
پسند فرمايو ۽ ان دين کي قبول ڪرڻ دنيا وآخرت ۾ ماڻهن جي
سعادتمندي جو سبب آهي .۽ اهڙي ڏينهن جو روزو رکڻ تمام سٺو
عمل آهي جنهن ۾ اهلل پاڪ جي ٻانهن تي ان جون نعمتون نازل
ٿينديون آهن.

هزارِ(ِ)1000سالِجيِعبادتِجوِثواب ِ

اهلل پاڪ جي عظيم نعمت جو شڪر ادا ڪرڻ جي الِء هن مبارڪ
مهيني ۾ وڌ ۾ وڌ نفلي عبادتون ڪيو” .جواه ِر غيبي“ ۾ لکيل
آهي ته  12ربيع االول جي ڏينهن روزو رکڻ واري کي هزار ()1000
سال جي عبادت جو ثواب ملندو آهي پڻ پنجين ،سورهين ۽ ڇويهين
ربيع االول تي روزو رکڻ جو به تمام گهڻو ثواب آهي.
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جاِوظيفا ِ
زيارتِرسول َ ل ه

( )1ربيع االول شريف ۾ درود شريف ڪثرت سان پڙهو .پهرين تاريخ
کان ٻارهين ( )12تاريخ تائين روزانو هڪ هزار ڀيرا هي درود شريف

پڙهڻ افضل آهي :اَل ّٰل ُہ َّم َصلِّ َعلٰی َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ِد ِن ال َّن ِب ِّی ْاْلُم ِّ ِی َو َعلٰی ٰال ِہ َوبَارِ ْک َو َسل ِم
جيڪو شخص هي درود شريف پڙهي باوضو سمهندو ا ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه
رسول
ِ
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جي زيارت نصيب ٿيندي.
ت
ت
ےھجمپایبن!تریدیدوہ،تریدیدوہرمیدیعوہ

ےھجتسجےنداھکیہرارپار! ُاےسرھپیھبہنشتیبلریہ
( )2جيڪو شخص هن مهيني جي تمام تاريخن ۾ عشاء جي نماز
کانپوِء هي درود شريف ” اَل ّٰل ُہ َّم َصلِّ َعلٰی َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َّو َعلٰٓی ٰا ِل ُم َح َّم ٍد َک َما َص َّل ْي َت َعلٰی
ک َحمِ ْي ٌد َمج ِ ْي ٌد “  1125ڀيرا پڙهي ته
اِبْ َراھ ِ ْي َم َو َعلٰی ٰا ِل اِبْ َراھ ِ ْي َم اِن َّ َ
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي زيارت ڪندو.
ضرور نبي ڪريم َ ل ه

ا ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه

خواب ۾

یبنیکدیدہاریےہدیع اپاہلل
اطعوہوخابںیمدیدا ِرمصطفٰےپارب!
( )3جيڪڏهن ڪو شخص هن مبارڪ مهيني ۾ هي درود
شريف ”اَلصَّ لٰو ُۃ َو َّ
ک َيا َر ُس ْو َل اھلل “ سؤ ( )100ڀيرا پڙهي ته حضور
الس ََل ُم َعل َْي َ
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي زيارت سان نوازيو ويندو.
پرنور َ ل ه
یھبکوتےھجموخابںیمریمے ٰ
ومل
وہدیدا ِرامہ ِرعبپاالہ ٰی
ُ
ِّ
رڪن الدين َر ْ َْح هة الل عَلَيْه لکن ٿا:
اعلي حضرت عالمه شاھ محمد
محب
()4
ٰ
جڏهن ربيع االول جو چنڊ نظر اچي ته ان رات ٻه .ٻه رڪعتون ڪري 16

ۡ
ّٰ َ
رڪعتون نفل پڙهو .هر رڪعت ۾ الحمد شريف کانپوِء”ُقلُہ َو ُاللہُُا َحدُ

ُ﴿ “ ﴾۱ٽي ٽي ڀيرا پڙهو .جڏهن سورهن رڪعتون پڙهي وٺو ته هيء
www.dawateislami.net
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ُد ُرود شريف هڪ هزار ( )1000ڀيرا پڙهو ” :اَل ّٰل ُہ َّم َصلِّ َعلٰی ُم َح َّم ِد ِن ال َّن ِب ِّی ْاْلُم ِّ ِی

َر ْح َم ُۃ اھللِ َو بَ َر کَاتُہ“ ۽ ٻارهن ( )12ڏينهن تائين هيء پڙهندا رهو ته حضور
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي خواب ۾ زيارت ٿيندي .پر عشاء جي
سراپا نور َ ل ه
نماز کانپوِء هن کي پڙهندا ڪيو ۽ پوِء باوضو سمهي رهو.

صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي طالب کي حالل کائڻ ،سچ
مدني گل:
ِ
زيارت رسول َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جو پابند رهڻ ضروري آهي
ت
ڳالهائڻ ۽ ُسن ِ
ِ
حبيب خدا َ ل ه
۽ باوضو سمهي

دیدارےکاقبوتںیہنمشچانمت
نکیلوہیھبکوخابںیمآںیئوتبجعایک
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

خوشِرهڻِجوِوظيفو

جيڪو ربيع االول جي ٻارهين تاريخ تي هي ڪلما پڙهي اهو پورو
سال خوش رهندو ۽ هي به منقول آهي ته اهو بي حساب جنت ۾

داخل ٿيندو .اهي ڪلما هي آهن :بِ ۡس ِم اهّٰللِ ال َّر ْح ٰم ِن ال َّرح ِْي ِم ( 7ڀيرا) يَااَھللُ (7
ڀيرا) يَ َار ْح ٰم ُن ( 7ڀيرا) َيا َغ ُف ْو ُر ( 7ڀيرا) يَ َارح ِ ْي ُم ( 7ڀيرا) يَا َح َّنا ُن ( 7ڀيرا)
يَا َم َّنا ُن ( 7ڀيرا) يَا َد َّيا ُن ( 7ڀيرا) يَا ُس ْب َحا ُن (7ڀيرا).
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم اهلل ڪريم
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! اسان جا پيارا آقا َ ل ه
رحمت ٰالهي ملڻ تي خوشي
جي عظيم نعمت ۽ رحمت آهن ۽
ِ
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نعمت خداوندي جو چرچو ڪرڻ جو حڪم ته پاڻ اهلل پاڪ
ملهائڻ ۽
ِ
تعالي آهي:
ارشاد فرمايو آهي جيئن ارشاد باري
ٰ
ۡ َ ۡ
َ ّٰ َ
ترجمو ڪنزااليمان“ :تون فرماِء ا هلل
قلُبِفض ِلُالل ِہ َُُو بِ َر ۡح َم ِت ٖہُف ِبذل ِکُ
عزّوجل جي فضل ۽ سندس رحمت تي
َۡ ۡ
َ ۡ َ َ
فل َیف َرح ۡواُُِؕہ َوُخیرُ ِمما ی ۡج َمع ۡو َنُ﴿﴾۵۸
جڳائي ته خوشي ڪن ،اهو انهن جي
(پ  11يونس )48

سموري ڌن دولت کان بهتر آهي”.

حڪم قرآني تي عمل ڪندي
الحمدهلل! سڄي دنيا ۾ مسلمان هن
ِ
ما ِھ ربيع االول ۾ ميالد جون محفلون سجائيندا آهن جنهن ۾ پياري
ٰصَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت جو ذڪر ۽ سندن شان و عظمت بيان
مصطفي َ ل ه
اعلي ترين ڪم
ڪئي ويندي آهي جيڪو هڪ مستحب (سٺو) ۽
ٰ
آهي.
والدتہشدںیہروخیشیکپاعےہ
ت
ہراردیعےساھبریےہپاروہںیپارخی
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ميالدِشريفِجوِمقصد ِ

مجلس ميالد پاڪ افضل ترين مستحبات ۽
عاشقان رسول!
اي
ِ
ِ
حضرت سيدنا
بهترين نيڪ ڪمن مان آهي.
عالمه عبدالرحمٰ ن بن جوزي َر ْ َْح هة الل عَلَيْه فرمائن ٿا :ميالد ملهائڻ سان
اهل ايمان جي تقويت (يعني
شيطان جي ذلت و رسوائي ۽
ِ
مضبوطي) آهي.
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حضرت سي ُدنا جالل الدين عبدالرحمٰ ن سيوطي شافعي
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت ملهائڻ واري کي ثواب
فرمائن ٿا :نبي پاڪ َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَمجي تعظيم ۽ پاڻ
ملندو آهي ڇوته ان ۾ حضوراڪرم َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت باسعادت تي خوشي جو اظهار آهي.
ڪريم َ ل ه
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت
اسان جي الِء مستحب آهي ته حضوراڪرم َ ل ه
تي شڪر جو اظهار ڪرڻ جي الِء اجتماع ڪيون ،کاڌو کارايون ۽
انهيء طرح ٻيون نيڪيون ڪيون پڻ خوشي ۽ مسرت جو اظهار
ڪيون.
ْح هة الل عَل َيْه
َر ْ َ

رےہاگویںیہاناکرچاچرےہاگ
ڑپےاخکوہاجںیئلجاجےنواےل
َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ

ميالدِشريفِجاِفائدا ِ

جشن والدت ملهائڻ وارن کي بيشمار ديني و
اهلل ڪريم جي طرفان
ِ
دنياوي رحمتون ملنديون آهن جيئن حضرت سيدنا عالمه عبد
جشن والدت تي خوشي و
الرحمٰ ن بن جوزي َر ْ َْح هة الل عَلَيْه فرمائن ٿا:
ِ
مسرت ڪرڻ واري جي الِء اها خوشي جهنم کان رڪاوٽ بڻجندي،
جشن والدت جي خوشي ۾ هڪ درهم خرچ ڪري ته نبي
جيڪو
ِ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم ان جي شفاعت ڪنداِّ ،
صَ
رب ڪريم ان کي هڪ
ڪريم َ ل ه
ت محبوب! توهان
درهم جي بدلي  10درهم عطا فرمائيندو .اي ام ِ
جي الِء خوشخبري هجي ،توهان دنيا ۽ آخرت ۾ خي ِر ڪثير جا
حقدار ٿيؤ.
www.dawateislami.net
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ٰ صَ
جشن والدت ملهائڻ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جو
حضرت سي ُدنا احمد
ِ
مجتبي َ ل ه
واري کي برڪت ،عزت ،ڀالئي ۽ فخر ملندو ،موتين جو عمامو ۽

سبز حلو (يعني لباس) پائي اهو جنت ۾ داخل ٿيندو.
حضرت سي ُدنا امام احمد بن محمد قسطالني

ْح هة الل عَل َيْه
َر ْ َ

فرمائن

محفل ميالد ڪرڻ جي فائدن مان
والدت باسعات جي ڏينهن ۾
ٿا” :
ِ
ِ
تجربو ڪيل فائدو آهي ته ان سال امن و امان رهندو آهي .اهلل پاڪ
ان شخص تي رحمت نازل فرمائي جنهن والدت واري مهيني جي
راتين کي عيد بڻايو“.

ِ ِ

شي ِخ محقق ،حضرت سي ُدنا شيخ عبدالحق ُم ِّ
حدث دهلوي

ْح هة الل عَل َيْه
َر ْ َ

فرمائن ٿا :مسلمان هميشه کان محفل ميالد منعقد ڪندا آيا آهن ۽
والدت جي خوشيَء ۾ دعوت ڏيندا ،کاڌا پچائيندا ۽ خوب صدقا
۽ خيراتون ڏيندا آيا آهن .خوب خوشيَء جو اظهار ڪندا آهن ۽
صَ
الل عَلَيْه َواٰلهَّ َو َسلَم جي والدت
دل کولي خرچ ڪندا آهن ۽ سرڪارمدينه َ ل ه

باسعادت جي ذڪر جو اهتمام ڪندا آهن ۽ پنهنجن گهرن کي
سينگاريندا آهن ۽ انهن تمام سٺن ڪمن جي برڪت سان انهن
ماڻهن تي اهلل تعالي جون برڪتون نازل ٿينديون آهن .هن
محفل ميالد جي خصوصيت مان هيُء آهي ته اهي سڄو سال
امن ۾ رهندا آهن ۽ ان ۾ مرادون پوريون ٿيڻ جي وڏي بشارت
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آهي .اهلل پاڪ ان شخص تي تمام وڌيڪ رحمتون نازل فرمائي
جنهن ميالد مبارڪ جي ڏينهن کي عيد بڻايو.
ونریکوھپاہرتریساچروسےہروینش
وہایگرھگرھگرچااغںدیعالیمدایبنل
اچراجندوھمےہرساکرےکالیمدیک
ہاملسمںدیعالیمدایبنل
وھجاتمےہ ر

دعوتِاسالميِ۽ِجشنِوالدت

مـ هد لـَّل َّّٰـه
ا ََّلـ ْ َح َّْ
عاشقان رسول جي مدني تحريڪ ،دعوت اسالمي جو
ِ
جشن والدت ملهائڻ جو پنهنجو هڪ منفرد انداز آهي ،دنيا جي

بيشمار ملڪن ۾ دعوت اسالمي جي زير اهتمام عيد ميالد النبي
صَ
ِ
اجتماع ميالد منعقد
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جي رات جو عظيم الشان
َل ه
ٿيندو آهي ۽ غالباً دنيا جو سڀ کان وڏو اجت ِ
ماع ميالد ڪراچي

فيضان مدينه ۾ ٿيندو آهي ان جي برڪتن
عالمي مدني مرڪز
ِ
جي ڇا ڳالهه ڪجي! هن ۾ شريڪ ٿيڻ وارن خبر ناهي ڪيترن
ئي خوشنصيبن جي زندگين ۾ مدني انقالب اچي ويندو آهي.
هڪ عاشق رسول جو ڪجهه هن طرح بيان آهي ته عيد ميالد
صَ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم واري رات جو ڪڪري گراؤنڊ باب المدينه
النبي َ ل ه

ڪراچي ۾ دعوت اسالمي جي طرفان منعقد ٿيڻ واري وڏي
www.dawateislami.net
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ِ
اجتماع ميالد ۾ اسان ڪجھ
رات جو غالباً دنيا جي سڀ کان وڏي
اسالمي ڀائر حاضر ٿياسين ،پاڻ ۾ ڳالهائيندي هڪ اسالمي ڀاُء
ِ
اجتماع ميالد ۾ اڳي ڪافي سوز
چوڻ لڳو دعوت اسالمي جي
۽ رقت هوندي هئي هاڻي اها ڳالهه ناهي رهي ،اهو ٻڌي ڪري
ِ
اجتماع ميالد جي
ٻئي چيو :يار! اها توهان جي ُڀل آهي،
ڪيفيت ته اها ئي آهي پر اسان جي دلين جي ڪيفيت پهرين
صَ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم ڀال ڪيئن بدلجي
ر رسول َ ل ه
واري ناهي رهي ،ذڪ ِ
سگهي ٿو! اسان جي ذهنيت تبديل ٿي وئي آهي! جيڪڏهن اڄ

به اسان تنقيد ڪرڻ بدران نهايت عقيدت سان تاجدار رسالت
ّ
تصور ۾ گم ٿي ڪري نعت شريف ٻڌون
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جي حسين
ه

ص َل
َ

ته ا ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه ڪرم باالِء ڪرم ٿيندو ،پهرين اسالمي ڀاُء جو شيطاني
وسوسن وارو غير ذميدارانه اعتراض جيتوڻيڪ قدمن کي لوڏي
۽ بوريت ڏياري اجتماع ميالد کان محروم ڪري واپس گهر
پهچائڻ وارو هو ،پر ٻئي اسالمي ڀاُء جو جواب صد ڪروڙ
نفس َل َّوامه کي جاڳائڻ وارو شيطان کي ڀڄائڻ
مرحبا! جو اهو
ِ
وارو هو ،پوِء اهو صحيح جواب تاثير جو تير بڻجي ڪري
ِ
اجتماع
منهنجي جگر ۾ لهي ويو ،مون هِمت ڪئي ،قدم کنيا ۽
ميالد جي وچ ۾ وڃي پهتس ۽ عاشقان رسول جي اندر وڃي
ويٺس ۽ نعتن جي ُپرڪيف نغمن ۾ گم ٿي ويس ،صبح صادق
جو وقت ويجهو آيو ته سڀئي اسالمي ڀائر صبح بهاران جي
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استقبال جي الِء بيهي رهيا ،اجتماع تي هڪ وجداني ڪيفيت
طاري هئي ،هر طرف مرحبا جون ڌومون متل هيون ،شاهِ
خيراالنام

صَ
الل عَل َيْه َواٰله َو َسلَم
َل ه

جي بارگا ِھ بيڪس پناهه ۾ درود وسالم

جا گلدستا پيش ڪيا پئي ويا ،عاشقان رسول جي اکين مان
ڳوڙها جاري هئا ،هر طرف کان ُ
آهن ۽ سڏڪن جا آواز اچي
رهيا هئا ،مون تي به عجيب ڪيفيت ۽ مستي ڇانيل هئي،
منهنجي گناهگار اکين هر طرف ننڍيون بارش جون ڪڻيون ۽
خوشگوار بوندا باندي ٿيندي ڏٺي ،ڄڻ سڄي جو سڄو اجتماع
َر ۡحمت جي برسات ۾ وهنجي رهيو آهي ،مان پنهنجون اکيون
صَ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جي حسين تصور ۾ گم
بند ڪري پياري پياري آقا َ ل ه

ٿي درود وسالم پڙهڻ ۾ مشغول هئس ،بس پوِء دل جون اکيون
جشن ِوالدت ملهايو پئي ويو،
کلي ويون سچ ٿو چوان ،جنهن جو
ِ
ُ
نور مجسم ،نبي محترم ،حبيب رب اڪرم،
انهي شهنشاهِه ا َممِ ،
صَ
الئق سزا شخص
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم مون سراپا گناهگار ۽ ِ
شاههِ بني آدم َ ل ه

تي ڪرم باالِء ڪرم فرمائي ڇڏيو ۽ مونکي پنهنجو جلوو

مبارڪ ڏيکاري ڇڏيو ،اََّلـْ َح َّْمـ هد لـَّل َّّٰـه ديدار مصطفي سان دل ٺري پئيـ
واقعي ان اسالمي ڀاَء بلڪل سچ چيو هو ته دعوت اسالمي جو
اجتماع ميالد ته اڳ جيان سوز ۽ رقت وارو ئي آهي ،پر اسان
جي پنهنجي ڪيفيت بدلجي وئي آهي ،جيڪڏهن اسان توجهه
رکون ته اڄ به سندن جلوا عام آهن.
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ت
آھکنواالترے َجونباکامتہشدےھکی
دیدہءِ َکوروکایکآےئرظنایکدےھکی
وکیئآپاپاےکالچایگ،وکیئرمعرھبیھبہنپااکس
ہیترےرکمےکںیہےلصیفہیترےبیصنیکپاتےہ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

جشنِميالدِالنبيِملهائڻِجونِِ13نيتون
َـحـ ِد ۡث
َوا ََما ِبـ ِنـ ۡع َـمـ ِة َر ِب َ
ڪف َ

(ترجمو ڪنز

 1قرآني حڪم
االيمان :۽ پنهنجي رب جي نعمت جو خوب چرچو ڪيو) تي عمل
ڪندي اهلل پاڪ جي سڀ کان وڏي نعمت جو چرچو ڪندس 2
رضاِء اِ ٰلهي حاصل ڪرڻ الِء جشن والدت جي خوشي ۾ الئيٽنگ
الـسـالَم والدت واري رات جيڪي ٽي
ڪندس  3جبريل امين عَـلَيْـه َ
جهنڊا لڳايا هئا ،ان جي پيروريَء ۾ جهنڊا لڳائيندس  4ڌوم
ڌام سان جشن والدت ملهائي ڪري غير مسلمن تي عظمت
صَ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جو ڌاڪو ويهاريندس (گهر گهر الئيٽنگ ۽
مصطفي َ ل ه

ساوا جهنڊا ڏسي ڪري غيرمسلم يقيناً حيران ٿيندا ته مسلمانن کي

پنهنجي نبي جي والدت سان والهانه پيار آهي)  5ظاهري سجاوٽ
سان گڏو گڏ توبه ۽ استغفار جي ذريعي پنهنجو باطن به
سينگاريندس  6ٻارهينَء جي رات جو اجتماع ميالد ۽  7عيد
صَ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جي ڏينهن نڪرڻ واري ميالد جي
ميالد النبي َ ل ه
صَ
جلوس ۾ شريڪ ٿي خدا عَز ََو َج َ َّ
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم جي ذڪر
ل ۽ مصطفي َ ل ه
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جون سعادتون ۽ ُ 8علماَء ۽  9نيڪ ماڻهن جون زيارتون ۽
 10عاشقان رسول جي صحبت جون برڪتون حاصل ڪندس
 11ميالد جي جلوس ۾ باعِمامه ۽ َّ
حتي االمڪان باوضو
رهندس ۽  12جلوس جي دوران به مسجد جي باجماعت نماز
نه ڇڏيندس  13توفيق آهر ”لنگ ِر رسائل“ جي ترڪيب
بڻائيندس( .يعني مڪتبة المدينه جا ڇپيل رساال وغيره ميالد جي جلوس
۾ ورهائيندس)

يارب ُمصطفيٰ! اسان کي خوش دليَء ۽ سٺين سٺين نيتن سان
ِّ
جشن والدت ملهائڻ جي توفيق عطا فرماِء ۽ جشن والدت جي
صدقي اسان کي جنت الفردوس ۾ بي حساب داخلو فرماِء.

ٰا ِمي ۡن ب ِ َجاه ِ ال َّن ِب ِّي ۡاۡلَ ِ
مي ۡن َصلَّى اهّٰللُ َعل َۡيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
َبدےمہوکالہٰی!رہبِ ِمیال ُدالنّیب

پاہماامعلعِصبااںےسمِرارھب ُپورےہ

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

طالب غم مدينه
بقيع ۽ مغفرت
۽ بـي حساب
جنت الفردوس
۾ آقا جو پاڙو

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ
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