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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

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

ام اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َواْنُشْ اَللُّٰهمَّ   َعَلْيَنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: َوَجل َ علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

 بيروت(دار الفڪر 04ص 1 )مستطرف ج           
 

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

 
 
 

  

  فيضاِن رجب              جو نالو:رسالي 
   ع2021 هه فيبروري 1442 خري  جمادي الا  ڇاپو پهريون: 

   تعداد: 
 بابا المدينه ڪراچيمڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه    ڇاپيندڙ: 

 

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

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

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  
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 و 
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 فيضاِن رجب
 

  عطاردعاِء
 پڙهي يا ٻڌي “فيضاِن رجب”صفحن جو رسالو  16 يڪوج !المصطفي   رب  يا 

ان جي بي  ماِھ رجب جي برڪتن سان ماالمال فرماِء ۽کي ُان  وٺي

ِ    ٰامِيْن .حساب مغفرت فرماِء َّى  اهّٰللُ  َعَلْيهِ َوٰالِٖه َوَسلَّم   اْْلَمِيْن  لنَِّبي  ا  بَِجاه  َصل
 درود شريف جي فضيلت
ڏٺي، گهٻرائجي پڇيو: تون “ خوفناڪ بال”هڪ نيڪ ماڻهوَء خواب ۾

مان تنهنجو برو عمل ”ڪير آهين؟ ان خوفناڪ بال جواب ڏنو:
جواب مليو: حضرت   پڇيو: توکان نجات جي ڇا صورت آهي؟“ آهيان.
ّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهَّٖ مصطفي  محمد  ۔ تي درود شريف جي ڪثرت َوَسل َم َص

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

 مظلوم جي بددعا

عبُداهلل بن سيُدنا حضرت  صحابي ابن صحابي، جنتي ابن جنتي 
سيُدنا المؤمنين حضرت  ارشاد فرمائن ٿا: مان اميرُ  َماَرِِضَ اهللُ عَنْهَُّعباس 

جي انهيء دوران سندن  .سيوٽ موجود ه َرِِضَ اهللُ عَنْهعمر فاروِق اعظم 
هو، ان  منڊواهڙو پوڙهو شخص گذريو جيڪو انڌو ۽  هڪ ڀرسان

 منڊي ۽ ان  جي اڳيان اڳيان هڪ ٻيو شخص هلي رهيو هو جيڪو
عمر  سيُدناوڃي رهيو هو۔ حضرت  ندوليانڌي کي سختي سان گھ
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: مون ايترو ُبرو منظر واهو منظر ڏسي ارشاد فرماي َرِِضَ اهللُ عَنْهفاروق 
 اڄ کان پهريان ڪڏهن نه ڏٺو۔

 “عياض” جي خدمت ۾َرِِضَ اهللُ عَنْهعمِر فاروقسيُدنا حضرت پوِء       
: وڪي واقعو ٻڌائيندي عرضنالي هڪ شخص ان جي متعلق پورو 

جو سوٽ  هنپٽ هئا ۽ مان ان اي اميرالمومنين! َصبغاء جا ڏھ 
۔ نه بچيو هوعالوه ڪو ٻيو باقي ون کان م ڀائرن مان ، منهنجيهيس

منهنجي سڄي قوم ۾  س،يجي پاڙي ۾ رهندو همان پنهنجي سوٽن 
 مون تي اهي۔ ئاسڀ کان وڌيڪ قريبي رشتيدار ها ئي منهنج ياه

، مان ئاه امال ناحق کسي وٺند ۽ منهنجو ئاها ظلم و ستم ڪند
 پاڙيسري هئڻس، رشتيداري ۽ يجو خوف ڏياريندو ه خدا کي هنان

اهي واسطا ڏيڻ به پر نه ڪيو  ظلم تي جا واسطا ڏيندو هئس ته مون
 هنمون انجيئن ته ، انه بچائي سگھي جي ُظلم کان هنمون کي ان

)يعني ستائين جو جڏهن ُحرمت حالت تي ڇڏي ڏنو، اي سندن کي
آيو ته مون آسمان ڏانهن هٿ )رجب(وارو مهينو پاڪيزگي(۽ عظمت 
 جي الِء بد ُدعا ڪئي: هنکڻي ان

 کانگھران ٿو ته تون هڪ  دل سان اها دعاسچي ! مان اهللاي ”    
کي هڪ  نهالڪ فرمائي ڇڏ ۽ ا عالوه صبغاء جي سڀني پٽن کي

اهڙو شخص هجي جيڪو ان کي ۽ ڪو  ۽ انڌو ڪري ڇڏ منڊو
 9انهن مان ٿي انهيء سال هڪ هڪ  ِءپو“ ي۔وتسان گھليندو  سختي

ڀاتي مري ويا ۽ اهو هڪ باقي بچيو هو جيڪو انڌو ٿي ويو، ان 
۽ ان ، جيئن اوهان ڏسي رهيا آهيو مفلوج ٿي ويون به ٽنگون ونج

وٺي  ۽ آڻيندو ليسختي سان ان کي گھ ۽ ويندڙ يندڙاکي کڻي 
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اوهان ڏسي ئي ورتو۔ حضرت سيُدنا فاروِق آهي اهو به ويندو 
 آهي۔ : بيشڪ اهو تمام ئي عجيب واقعووفرمايََّرِِضَ اهللُ عَنْهاعظم

 

! ڏٺو اوهان؟ ظلم جو انجام ڪيتري قدر اسالمي ڀائرو پيارا پيارا
ََّرْْحَُة اهلِل عَلَيْهآهي۔ حضرت شيخ محمد بن اسماعيل بخاري  خطرناڪ

کان  عَـنْهَُّ ََّرِِضَ اهللُ   ابو موسى اشعري ٿا؛ حضرت لکن۾  “صحيح بخاري”
عَلَيِْه َواٰلِٖه  ََّصّل َ اهللُ مڪهِء مڪرمه  روايت آهي ته سرڪار مدينهِء منوره، سردارِ 

 تائين ايتري ظالم کي مهلت ڏيندو آهي  پا اهللفرمايو؛ بيشڪ  َوَسل َم
کي ناهي  پوِء ان وٺندو آهي ان کي پنهنجي پڪڙ ۾ جڏهن جو

هين سيپاري 21 َصّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َمسرڪار نامدار  اهو فرمائيڇڏيندو۔ 
 تالوت فرمائي۔  201سورهِء هود جي آيت 
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 ﴾۲۰۱﴿ُد

۽ اهڙي ئي طرح پڪڙ ؛ ترجمو ڪنزااليمان
آهي تنهنجي رب جي جڏهن ڳوٺن کي 

بيشڪ ان  ،پڪڙي ٿو انهن جي ظلم تي
 .جي پڪڙ سخت درد ناڪ آهي

 

ا ملظ و متس ےس ےھجم دسا ن ارب  اہھت الھبیئ ےک واےطس اںیھٹہشیمہ 

 

 اچبن

اہ اگر اگبلطِر وفع و رتمح ےہ

 

  ذعاب ےنہس اک سک ںیم ےہ وحہلص ن ا رب         گ

اوہں ےن اب ںیہن وھچڑا

 

ار ےس اطعر وک اچب ن ارب       ںیہک اک آہ! گ

 

 ذعاِب ن

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ           الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل    مُّ
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 دعائون قبول ٿين ٿيون
علوم مهو به ابيان ڪيل واقعي مان  اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا

ب جي مهيني ۾ دعائون قبول ٿين ٿيون، تاريِخ ج  ر  مُ ال   بُ ج  ر   ٿيو ته
 جاهليت واري زماني ۾ابن عساڪر جي هڪ طويل روايت ۾ آهي: 

ڪو مظلوم شخص ماڻهو رجب جي مهيني جي تعظيم ڪندا هئا،  به
جيڪڏهن ظالم جي الِء بد ُدعا ڪرڻ چاهيندو هو ته پنهنجو ارادو 

۽ رجب جي اچڻ تي ظالم جي خالف  وه ورجب تائين مؤّخر ڪند
 ته اها ُدعا قبول ٿي ويندي هئي۔ وه ودعا ڪند

ه ڪثير حديث فرمائن ٿا ت َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡه ا َقزِوينيڪريّ حضرت امام زَ       
 ڪن ٿيونداللت رجب جي مهيني جي عظمت ۽ شان تي سڳوريون 

 ،ٿين ٿيون قبولان ۾ عبادتون ۽ ُدعائون 

اع ُدَّ

 

ر اےٓئ م ر اچےئہ           اہھت اےتھٹ یہ ب 

 

 اب
ی
 وہ داعؤں نیم ومٰل

ذن ہبیط اک ن اِر دِ                وہ رکم ن ار ن اراےنپ اطعر رپ 
ِ
رگ اچےئہا

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ          الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

 چار مهينا
المرّجب نهايت بابرڪت مهينو آهي۔ اهو ُحرمت  رَجبُ    

 شان ۽ عظمتمهينن مان هڪ آهي جن جو  4وارن انهن  
حضرت صحابي ابن صحابي قرآن و حديث ۾ بيان ڪيو ويو آهي۔ 

مهينن  21پاڪ انهن فرمائن ٿا ته اهللَََّّرِِضَ اهللُ عَنْهَما بِن عباس عبداهلل
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مهينن کي خصوصيت عطا فرمائي ۽ ان جي حرمت کي  4 مان
 ُگناھ قرار ڏنو۔وڏو عظمت بخشي ۽ انهن مهينن ۾ ُگناھ کي 

 

 ۾ ارشاد ٿئي ٿو: 63سورة التُّوبه آيت نمبر 01سيپاري 
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بيشڪ مهينن جي  :ترجمو ڪنزاليمان
 اهلل جي ويجهو ٻارهن مهينا آهنڳڻپ 

، جڏهن کان انهيَء اهلل جي ڪتاب ۾
انهن مان  آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو

وارا آهن، هي سڌو دين آهي  عزتچار 
  تي ظلم نه ڪريو پاڻن مهينن ۾ هنپوِء ا

الُِح َاْعَظُم اَْجًرا فِْی : فرمائن ٿا َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهتابعي بزرگ حضرت قتاده      اَْلَعَمُل الصَّ

 ِ مِ اْْلَْشُہر ۾ نيڪ عمل جو اجر وڌي ويندو  يعني حرمت وارن مهينناْلُُحُ
۽ حرمت وارن مهينن ۾ ظلم و گناھ باقي مهينن جي مقابلي ۾ آهي 
  .آهيگناھ هرحال ۾ وڏو  ۽ٿي ويندو آهي جيتوڻيڪ ظلم  گناھوڏو 

 رجب کي رجب ڇو ٿا چون؟
فرمائن  َرِِضَ اهللُ عَنْهَّصحابي، حضرت انس بن مالڪجنتي خادُم النبي، 

عرض ڪيو ويو ته )ماِھ رجب( ۾  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َمََّصّل َ اهللُ  ٿا: بارگاِھ رسالت
: ڇوته هن مهيني ائونو رجب ڇو رکيو ويو؟. ارشاد فرمايجو نال

۾ شعبان ۽ رمضان جي الِء خيِر ڪثير)يعني تمام گهڻي ڀالئي( 
   ويندي آهي.وڌائي 
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 رجب جو هڪ ٻيو نالو
يعني ٻوڙو “ شهر َاَصم”رجب جو هڪ نالو پيارا اسالمي ڀائرو!    

 َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهخان  اعلٰي حضرت امام احمد رضا ، جيئن تهبه آهي مهينو
فتاوي رضويه ۾ هن نالي جو سبب ڪجھ هيئن ارشاد فرمائن ٿا: هر 

جي شاهدي ڏيندو سواِء رجب جي جيڪو  نمهينو پنهنجي هر واقع
جي ذڪر تي چوندو ته (ن)برائيبيان ڪندو ۽ سيئات (چڱايون)َحَسنات 

“ شهر َاَصم”مان ٻوڙو هئس مون کي خبر ناهي، ان ڪري ان کي 
  چوندا آهن۔

 ابعدت ںیم، رن اتض ںیم، التوت ںیم اگل دے دل

 
ی
رام دے رکم ومٰل

 

  اک واہطس داتی وہں ف
 

 رج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ           الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

  زبان جي حفاظت ڪريو
لمن کان ابعض ع عَلَيۡهَرْْحَُة اهلِل ين عبُدالعزيز شيخ ضياُء الدّ هللعاِرف بِا

نيزا (ي ۾مهين جي)َرَجب نقل فرمائن ٿا: جڏهن دوِر جاهليت ۾ ماڻهو 
مسلمان  يهاڻ ندا هئا ۽ جنگ کان ُرڪجي ويندا هئا تهڇڏيلڪائي 

 حرمتيي بهن مهيني ۾ پنهنجي زبانن جي حفاظت ڇو نٿا ڪن ۽ 
تي زبان اگھاڙي تلوار ۽  موقعن جههکان ڇو نٿا رڪجن۔ بيشڪ ڪ

 هوندي آهي۔ ڏيندڙدار نيزي کان وڌيڪ نقصان تيز نوڪ
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 يوِم قفِل مدينه

جيڪڏهن اسان کي زبان جو قفِل  پيارا اسالمي ڀائرو! پيارا   
)يعني ضرورت موجب گفتگو ڪرڻ( نصيب ٿي وڃي ته  مدينه لڳائڻ

هتمام گهڻين آفتن کان نجات ملي سگهي ٿي،  ٰـّ ل ْـَحْمـُد لـِ ! عاشقاِن اَل
جي ديني ماحول سان “ دعوِت اسالمي”رسول جي مدني تحريڪ

زبان جو ” ڀائر ۽ اسالمي ڀينرون يوابسته ڪيئي خوشنصيب اسالم
ن. هونئن به ملهائيندا آه“ مدينه يوِم قفلِ ”لڳائيندا آهن ۽“ قفِل مدينه

ته اسان کي آخري ساھ تائين، زبان، اکين، ڪن ۽ پيٽ جي حفاظت 
ڪرڻي آهي، زبان ۽ ڪنن کي گناهن ڀري ۽ فضول گفتگو ڪرڻ 
ٻڌڻ سان، اکين کي گناهن ڀري منظرن ۽ فضول هيڏانهن هوڏانهن 

آهي، هر  وڏسڻ کان ۽ پيٽ کي حرام ۽ فضول کائڻ پيئڻ کان بچائڻ
تازو طور يني جي پهرين سومر شريف تي هن عهد کي نئين مه

ڪرڻ ۽ ُان تي استقامت حاصل ڪرڻ جي الِء هن جي ياد ۾ شيِخ 
طريقت امير اهلسنت حضرت عالمه موالنا محمد الياس عطار قادري 

آهي، ياد رکو! قفِل مدينه  وپڙهڻ“ خاموش شهزادو”رضوي جو رسالو
ھ نه ڪئي وڃي جيئن ڪنهن جو اِهو مطلب هرگز ناهي ته جائز ڳال

ه ”کان پوِء نڇسالم ڪيو يا  ٰـّ ل ْـَحْمـُد لـِ چيو يا آذان جو آواز ٻڌڻ ۾ “  اَل
آيو ته ان جو جواب ڏنو ويندو ايسيتائين جو جن شين جو جواب ڏيڻ 

ڪري گناھگار ٿيندا. زبان نه ڏيڻ جي واجب آهي ته انهن جو جواب 
ول ڳالهين کان مدينه جو مقصد پنهنجي زبان کي فض جي قفلِ 

روڪڻ آهي جو فضول گوئي کان خاموشي بهتر آهي ۽ نيڪي جي 
دعوت وغيره ڏيڻ خاموشي کان بهتر آهي. ڪاش! بخاري شريف جي 

، جنهن ۾ هيُء وڃيحديِث پاڪ اسان جي ذهن و دماغ ۾ ويهي  اها
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جيڪو اهلل ۽ قيامت ”اَْولَِيْصُمْت َمْن کَاَن يُْؤِمُن بِاهّٰللِ َو اْلَيْومِ اْْلِِٰخِ َفْلَيُقْل َخيًْرا  به آهي
الئي جي ڳالھ ڪري يا خاموش تي ايمان رکي ٿو ان کي گهرجي ته ڀ

 “رهي.

اار  راتفر اک

 

ت
ف
گ 

ُا لفقِ دمہنی  اک رکدار اک دے دے 

 

ر وضع اک دے ھجم وک خ
 
 ہ

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ          الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

 ڀالئيَء جي  ڪنجي
 فرمائن ٿا: َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهغزالي  محمد ابو حامد محمد بن محمد بن امام 

جو هن  ڪريبه چوندا آهن ان )يعني تيز وهڪرو(“َاالََصبّ ” رجب کي
مبارڪ مهيني ۾ توبه ڪرڻ وارن تي رحمت جو وهڪرو تيز ٿي 
ويندو آهي ۽ عبادت ڪرڻ وارن تي قبولّيت جي َانوار جو فيضان 

 ۔ٿيندو آهيجاري 

َرَجب ”فرمائن ٿا:  عَلَيۡهَرْْحَُة اهلِل حنبليھاديعبُدالحضرت عالمه يوسف بن 
  “ڪنجي آهي۔ڀالئي جي ۽ جو مهينو خير

 ڪرڻ وارو بزرگ رجب جي تمنا
هڪ نيڪ عالِم دين َرَجُب المرّجب کان پهريان بيمار ٿيو ته فرمائڻ   

لڳو: مون اهلل پاڪ کان ُدعا ڪئي آهي ته منهنجي وفات رَجُب 
المرّجب تائين مؤّخر فرمائي ڇوته مون کي اها خبر پهتي آهي ته 

آزاد فرمائيندو آهي۔ پوِء اهلل (کانکي )دوزخ رجب ۾ اهلل پاڪ ٻانهن 
َرَجُب المرّجب عطا فرمايو ۽ انهيء مهيني ۾ سندن پاڪ ُانهن کي 

 انتقال ٿيو۔
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رام    اعتبق  ومحمد اور   ومت اامیں ہپ دے دمےنی ںیم

 

 ف

و
 

 

ِ دبنگِ رضخا  ت ر رام   ھجم وک رمےن اک رمتمح         رشف زب 

 

 ف

  
ی
رو ومٰل

 

راز اور رس خ

 

رت   روِز  وت   وک  ھجم                       رسف

 

رام آخ

 

 ف

َ ص ْواـ ـ   ـل ُـّ ـ          الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

 نيڪ ڪم دوران موت 

اي عاشقاِن صحابه و اهلبيت! صحابه ڪرام هن ڳالھ کي پسند       
ته ُانهن جو انتقال ڪنهن چڱي ڪم مثاًل حج، عمري،  هئا داڪن

 غزوه)جهاد(، رمضان جي روزي وغيره جي دوران ٿئي.

 دعاِء مصطفي  
 َرِِضَ اهللُ عَنْهحضرت انس بن مالڪ خاِدُم الن بي، جنتي صحابي، 

رجب المرجّب جو مهينو ايندو هو ته حضور نبي پاڪ : جڏهن فرمائن ٿا
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََّ  :وترجمَرَمَضان َوبَل ْغَنا َشْعَباَن  وَّ  َرَجب   فِی َلَنا کاَللّٰهمَّ بَارِ ُدعا گھرندا هئا:  هي َصّل َ اّٰلله

ب يرمضان نص ۽ اسان کي ِءت فرماڪبر ۾شعبان  ۽رجب  ! اسان جي الِءااهللي
۔ِءفرما

 
هن حديِث  َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهمفتي احمد يار خان حڪيم ااُلمت، حضرت     

يعني رجب ۾ اسان جي عبادتن ۾  پاڪ جي شرح ۾ فرمائن ٿا:
۽ رمضان جو برڪت عطا ڪر ۽ شعبان ۾ خشوع و خضوع ڏي، 

 صوفي سڳورا ۾ روزا رکڻ ۽ قيام نصيب ڪر. مهينو ۽ ان
َّۡ پوکڻ جو مهينو آهي، شعبان پاڻي ڏيڻ  ٻجرجب  :فرمائن ٿاهمَرْْحَُة اهلِل عَلَي

 جي ن۾ نفل جي مهيني رجب ، تنهنڪريجو فصل ڪٽڻ۽ رمضان 
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ئو ۽ رمضان وخوب ڪوشش ڪريو، شعبان ۾ پنهنجي گناهن تي رُ 
 ۔ي ڪري هن فصل کي خيريت سان ُلڻو۾ َرّب تعالٰي کي راض

 
 ابعدت ںیم رن اتض ںیم، التوت ںیم اگل دے دل

 
ی
رام دے رکم ومٰل

 

  اک واہطس داتی وہں ف
 

 رج

ارِ منہج ےس

 

راءت دے ذعاِب ربق ےس ن  ب 

 ہمِ 
ی
 ابعشن ےک دصےق ںیم رک لضف و رکم ومٰل

 ، رفغمت دوزخ ےس آزادی اک اسلئ وہںںیم رتمح

 
ی
رام دے رکم ومٰل

 

 ہمِ راضمن ےک دصےق ںیم ف

َ ص  ْواـ ـ   ـل ُـّ ـ          الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ

 رجب اهلل پاڪ جو مهينو آهي
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََم عربياهلل پاڪ جي آخري نبي، محمد  جن ارشاد فرمايو: َصّل َ اّٰلله

تِي يعني رجب اهلل پاڪ جو  َرَجٌب َشهرُ اهّٰلل تعالٰی َوَشْعَباُن َشهرِي َوَرَمَضاُن َشهرُ اُمَّ
مهينو آهي، شعبان منهنجو مهينو آهي ۽ رمضان منهنجي ُاّمتين جو 

  مهينو آهي۔

 رجب المرجب جي پهرين رات
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََّنبي رحمت واري اهلل پاڪ جي   پنج  ارشاد فرمايو:َصّل َ اّٰلله

  جمعرات راتيون اهڙيون آهن جنهن ۾ ُدعا َرد ناهي ڪئي ويندي: 
شعبان جي رات  پندرهن رات (ڊ)يعني چنرَجب جي پهرين  
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)يعني عيُداالَضٰحي جي رات(ڊ)چنعيُدالفطر جي )يعني شِب براَءت(
 رات۔(ڏهيني جُذواْلِحّجه 

 جنت ۾ داخال
فرمائن ٿا: جيڪو رجب جي پهرين  َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهحضرت خالد بن ِمعدان 
ذاري گثواب جي ني ت سان ان کي عبادت ۾ رات جي تصديق ڪندي 
رکي ته اهلل پاڪ ان کي جنت ۾ داخل  و۽ ان جي ڏينهن ۾ روز

فرمائيندو

 استغفار جي ڪثرت

اِسِتْغفار جي جي مهيني ۾ َرَجب: َوَسل َم َصّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهَّٖ فرماِن مصطفي  
ڪيئي  ڪريم ۾ اهلل ڙيڪريو۔ بيشڪ ان جي هر هر گھ ڪثرت

.عطا فرمائيندو آهيباھ کان نجات ٻانهن کي

 ۽ارشاد فرمايو: جنهن رجب  َوَسل َم َصّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهَّٖمڪي مدني مصطفي  
 شعبان ۾ ست ڀيرا هيُء پڙهيو:

 ِ ْوَم، َو اَتُْوُب اَِلْيہ َتوبََۃ َعبْد  َظال  ھَُو اْلَحیَّ اْلَقيُّ
، َْل َيْملُِک لَِنْفِسٖہ َاْسَتْغِِفُ اهّٰلَل اْلَعِظْيَم الَِّذْي َْل اِلٰہ اِْلَّ م 

َْل نُُشْوًرا ان تي مقرر ٻنهي مالئڪن )يعني ، ته اهلل پاڪ َمْوًتا وَّ َحَياًۃ وَّ
 ڪراماً ڪاتبين( کي ارشاد فرمائيندو هن جي گناهن جو صحيفو

  )يعني اعمالنامو( مٽائي ڇڏيو.
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منائي جي ملفوظات ۾ آهي: ماِھ   َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهَّحضرت اشرف جهانگير س 
رجب ۾ استغفار ڪيو، جيڪو شخص ماِھ رجب ۾ ٽي هزار ڀيرا 

امِ  هن طرح استغفار پڙهي اهو بخشيو ويندو: َاْسَتْغِِفُ اهّٰلَل يَاَذاْلَجََلِل َو اْْلِْْكَ

نُْوِب َو اْْلٰ    اَثَام ِمْن َجمِْيِع الذُّ

تمام نهرون  ندنيا جوفرمائن ٿا: ََّرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهَوهب بن  َسيُدناحضرت 
رجب جي تعظيم خاطر زمزم جي زيارت ڪنديون آهن ۽ مون اهلل 

رَجب جي و  جيڪپاڪ جي ڪتابن مان ڪنهن ڪتاب ۾ پڙهيو آهي ته 
ڀيرا هن طرح مغفرت جي  مهيني ۾ صبح و شام هٿ کڻي سّتر

َ َاللّٰهمَّ ” ُدعا گھري: ترجمو: اي اهلل! منهنجي “ ي  اغِِْفْ لِی َو اْرَحْمنِي َو تُْب َعل
۔ ته ان ِء۽ منهنجي توبه قبول فرما ِء، مون تي رحم فرماِءمغفرت فرما

  ۔ُڇهنديجي جسم کي ڪڏهن به باھ نه 

رام

 

ُا ریمی رفغمت ف

 

رامن ا خ

 

ردوس رمتمح ف

 

 ف

َّ

 ن اغ

اوہں وک رک اعمف 

 

رام اہلل!وت گ

 

 ریمی وبقمل ذعمرت ف

رام وہ ہن اطعر رشح ںیم روسا

 

ےب اسحب اس یک رفغمت ف

ْوا ـ   َصــل ُـّ َـ    یَعـلَ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یالْـَحِبْيـب!             َصـل   مُّ
 نفل روزا 

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڪجھ نه ڪجھ روزا رکڻ جي به عادت 
بڻائڻ گهرجي هن جو وڏو اجر و ثواب آهي پڻ ماِھ رمضان المبارڪ 

روزا رکڻ جي سعادت ملي نفلي کان پهريان ئي ڪجھ نه ڪجھ 
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ڏينهن  اڃارو سڄو ويندي، رمضان المبارڪ ۾ فرض روزا رکڻ ۽ 
رکڻ جا جسماني طور به بکارو رهڻ جي عادت بڻجندي پڻ روزا 

 .کوڙ فائدا آهن
 سڄي سال جا روزا

يو: بيشڪ رجب وڏو رماـف َوَسل َم َصّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهَّٖ مصطفي  جان رحمت
عظمت وارو مهينو آهي جو هن ۾ نيڪين جو اجر وڌي ويندو آهي 
جنهن هن مهيني جي ڪنهن هڪ ڏينهن جو روزو رکيو اهو ائين 

  رکيا.روزا آهي جيئن سڄي سال جا 

َّمرصحابي ابن صحابي، جنتي ابن جنتي، حضرت عبداهلل بن ع 
رجب المرجب ۾  َوَسل َم َصّل َ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهََّّٖکان پڇيو ويو: ڇا نبي پاڪ ماَرِِضَ اهللُ عَنْه

روزا رکندا هئا؟ ارشاد فرمايائون: هائو! ۽ انهن کي اهمي ت به ڏيندا 
  هئا

 جنتي محل
 فرمائن ٿا:َّعَلَيۡه َرْْحَُة اهللَِّتابعي ُبزرگ حضرت سيُدنا ابو قاِلبه  مشهور

 جي روزي دارن جي الِء جنت ۾ هڪ محل آهي۔ َرَجب
 

فرمائن ٿا: مونکي ُحرمت وارن  َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهَّحضرت سفيان ثوري
 مهينن ۾ روزو رکڻ وڌيڪ پسند آهي ۽ روايت آهي ته جڏهن رجب 

هڪ ٽهائي رات گذرندي آهي ته ڪو مالئڪ  ي پهرين جمعي جيج
باقي ناهي رهندو پر سڀ رجب جي روزيدارن جي الِء بخشش جي 

 ۔دعا ڪندا آهن
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 جهنم جا دروازا بند
فرمائن ٿا: ََّرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهديريني  عبُدالعزيزالدينضياُءشيخبِاهللعاِرف

روزا رکيا ان جي الِء جهنم جا مروي آهي ته جنهن رجب جا ست 
دروازا بند ڪيا ويندا آهن ۽ جنهن ڏھ روزا رکيا اهو اهلل پاڪ کان 
جيڪو گھرندو آهي اهلل پاڪ ان کي عطا فرمائيندو آهي ۽ بيشڪ 

جي  َءجنت ۾ هڪ محل آهي جنهن جي سامهون دنيا هڪ پکي
آکيري جيان آهي ان محل ۾ صرف رجب جا روزا رکڻ وارا ئي 

   دا۔داخل ٿين

 رجب جي پهرين رات
 

 َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهعالمه ا ُبو الحسن علي بن احمد يزدي بغدادي شافعيحضرت 
وصيت ََّرْْحَُة اهلِل عَلَيۡههيو ته پاڻ رجب جا روزا رکندا هئا. پاڻ  جو معمول

پوِء دفن ڪجو ڪٿي کان ن ڏينهن ڪندا هئا ته مونکي وفات جي ٽ
۾ هجان پر هڪ ڀيرو رجب “ سڪرات”ائين نه ٿئي جو ان وقت مان

المرجب جي آمد کان ڪجھ ڏينهن پهريان فرمايو: پنهنجي وصيت کان 
رجوع ڪيان ٿو، مون کي وفات کان پوِء جلدي دفن ڪري ڇڏجو، ڇوته 

ّل َ اهللُ َّمون خواب ۾ اهلل پاڪ جي آخري نبي مڪي مدني، محمد عربي َص

ََّ َيِْه َواٰلِهََّّٖڪريم جي زيارت ڪئي آهي، پاڻ َوَسل َم لَيِْه َواٰلِهَّٖع مون کي  َوَسل َم َصّل َ اهللُ عَل
يعني اي علي! رجب جا روزا اسان سان گڏجي  يَا َعلیُّ ُصْم َرَجًبا عِْنَدنَا فرمايو:

رکجو. جيئن ته جڏهن رجب جي پهرين رات آئي ته سندس وصال ٿي 
جي  هناهلل پاڪ جي انهن تي رحمت هجي ان ويو. 

 .صدقي اسان جي مغفرت ٿئي
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ری ن اد ںیم داین ےس ایگ ےہ وکیئ

 

  ب
 

 ج

 اجن ےنیل وک دنہل نب ےک اضق آیئ ےہ

ْوا ـ   َصــل ُـّ َـ    یَعـلَ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یالْـَحِبْيـب!             َصـل   مُّ

 سفر  مديني جو 
َّمسلمانن جو ٻيو خليفو، حضرِت عمر فاروق اعظمجنتي صحابي، 

ج ب ۾ عمرو ڪرڻ پسند ح۽ ٻيا ص نْهَُّـَرِِضَ اهللُ عََّ ابه ڪرام رج ُب ال ُمر 
فرمائيندا هئا. صحابيه بنت صحابي، تمام مسلمانن جي امڙ سائڻ 

يقه  َرِِضَ اهللُ َّ۽ حضرت عبدهلل بن ُعمر  انْهـَرِِضَ اهللُ عََّحضرت بيبي عائشه صد 

به رجب المرجب ۾ عمرو ادا ڪندا هئا. مشهور تابعي بزرگ  مانْهَُّـعََّ
فرمائن ٿا ته اسان جا بزرگ)يعني صحابه   َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡهَّامام ابن سيرين

ڪرام( رجب المرجب ۾ عمرو ادا ڪندا هئا.

ذن لم اجےئ رگ دمےنی اک
ِ
 ےنیمک اکاکم نب اجےئ اگ   ا

ا ےہ

 

ر وہا دمےنی اک  ا س یک تمسق ہپ رکش آن

 

 وج اسمف

ر ہبیط!

 

ُا ےنیفس اک  ھجت ہپ رتمح وہ زاب

 

 اج، ابہگنن خ

 اذن لم اجےئ اگ دمےنی اک  مہ وک یھب وہ البںیئ ےگ اک دن

ْوا ـ   َصــل ُـّ َـ    یَعـلَ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یالْـَحِبْيـب!             َصـل   مُّ

 ڪونڊا رجب جا
 ا! مشههور تهابعي بهزرگ، اهلبيهت جهاي عاشقاِن صحابه و اهلبيت

ي اِيصاِل ثواب جي ج ََّرْْحَُة اهلِل عَلَيْـهامام جعفر صاِدق  حضرتِ چشم چراغ، 
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۽ ٽڪيههههون پچههههائي فاتحههههه ڏيههههاري وينههههدي آهههههي جههههن  کيرڻههههيالِء 
سڏيو وڃي ٿو. يقيناً انهن سڀني جي اصل ايصاِل ثهواب “ ڪونڊا”کي

سههف فيصههد جههائز آهههي جههڏهن تههه ڪههنهن بههه معههاملي ۾ آهههي جيڪههو 
شريعت جي خالف ورزي نه ٿيندي هجي. سڄي رجب جي مهينهي ۾ 
جڏهن چاهيو ايصاِل ثواب جي الِء ڪونڊن جي نياز ڪري سهگهو ٿها، 

ڪيها “ رجب جها ڪونهڊا”رجب المرجب تي 01البته مناسب اِهو آهي ته 
 2قيهه ملهت جلهدآههي جيهئن فتهاوي  ف“ يهوِم عهرس”وڃن ڇوته اِهو ئهي 

 01نيهاز  جهو َرْْحَـُة اهلِل عَلَيۡـهَّحضهرت امهام جعفهر صهادق”تي آههي 231صفحي
 .آهي ٿيو ئيتي شعبان  01وصال  ته سندنشعبان تي ڪيو ڇو

ُِق اصدق اک دصتق اصدِق االالسم رک
ِ
 ےب بضغ رایض وہ اکمظ اور راض ےک واےطس ص

ـــهاهلل! تهههوکي امهههام جعفهههر صهههادق  شهههعر جهههي وضهههاحت: يههها ۡ ـــُة اهلِل عَلَي  َرْْحَ
سههچي هجههڻ( جههو واسههطو مههون کههي ايمههان جههي يعنههي “ )صههدق”جههي

۽ امههام علههي  َرْْحَـُة اهلِل عَلَيـۡـهسهالمتي نصههيب فرمههاِء ۽ امههام موسههي  ڪههاظم 
جي صدقي مون سان بنا غضهب فرمائينهدي راضهي ٿهي   َرْْحَُة اهلِل عَلَيۡـهَّ رضا
  وڃ.

ْوا ـ   َصــل ُـّ َـ    یَعـلَ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یالْـَحِبْيـب!             َصـل   مُّ
 معراِج مصطفي    

۾ هههڪ رات اهههڙي آهههي  اي عاشههقاِن رسههول! رجههب جههي مهينههي
جيڪا بيشهمار بهرڪتن، عظمهتن ۽ فضهيلتن واري آههي، انههيَء رات 

ُه  َّاسان جي پياري پياري آقا، شب  اسري  جي گهوٽ ـه کهي   عَلَيْـِه َواٰلِـٖه َوَسـل َمَصّل َ الـل
جو عظيم الشهان معجهزو عطها ٿيهو. حضهرت عالمهه احمهد بهن  معراج 
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ۡـهمحمد قسطالني  َي ُة اهلِل عَل ْْحَ )يعنهي اهلل پهاڪ جهي پهچهان  ڪهن عهارفن َر
ۡهَّرکندڙ بزرگاِن ديهن ـي َ ْْحَـُة اهلِل عَل  ( جهو قهول نقهل فرمهائن ٿها: سهي د عهالممَر

ل َم  َسـ ِٖه َو َيه واٰل )۽  انيانههن مهان ههڪ جسهم وڀيرا معهراج ٿيه 63کي   َصل َي اّٰلله عَل
۽ باقي روحاني خوابن جي صورت ۾ ٿيا  ( انيروح

 ںیہ فص آرا س  وحر و کلم اور املغں دلخ اجسےت ںیہ

ُا ےک اےٓت ںیہ

 

 اک دوھم ےہ رعش امظع رپ امہمن خ

رن ان

 

ان و تمظع رپ وسےئ ںیہ نیچ ےس رتسب رپ ف

 

 ںیم ش

ردہ انسےت ںیہ

 

 ربجلی اںیم احرض وہ رک رعماج اک م

 ےس زںیم رپ آےچنہپ

  

 
راق ےئل ج  ربجلی انیم ب 

روتشں یک آیئ رعماج وک دواہل اجےت ںیہ

 

 ن ارات ف

 ؟معراج شريف جو انڪار ڪرڻ ڪيئن

 معراج شريف جو انڪار ڪرڻ واري جي الِء ڪهڙو حڪم آهي؟ سوال:

ا آهن ) جواب: ( 6( ِمعراج)2( اسري  )0معراج جي سفر جا ٽي حص 
 : جيئن تهنصِّ قرآني مان ثابت آهي اعراج يا عروج. پهريو حصو

 (آهن دابه چون ي اِْسرائيلبن)ان کي سوره  ه اسري  سور21سيپاري 
ٿوابتدائي آيت ۾ ارشاد ٿئي جي 
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ُ حّٰ
ۡ
ب ُس 

ۤ
ِذۡی

َ  
ُال َُُُن

َ
ُا ُۡسرّٰ ُُیُبَِعۡبِدہ 

َ
ال

ً
َنُُۡیل        م ِ

ُِاُ حََراِم
ۡ
ُال َمۡسِجِد

ۡ
َمۡسِجِدُال

ۡ
ُال ي

َ
ل

ُ
ۡ
ُال

َ
َصُا
ۡ
ِذۡیُُاق

َ  
ُبُُّٰال ہ 

َ
َُحۡول َنا

ۡ
ََُُُرک ِری

 
ُلِن

 
ُہ

ُ
ّٰ
ُا ُِاُُُِِؕؕتَنایُِّٰمۡن

 
ہ
َ 
ُُُن

 
ُہ ِمۡیَُُو

َ ُالس 
 
ُُع

ُ
ۡ
َبِصی

ۡ
 ﴾۲﴿ُرُ ال

ُ

  پاڪائِي آهي ُان :جمو ڪنزااليمانْْتَر 
کي جيڪو پنهنجي ٻانهي کي راتورات 

ى وٺِي ويو، مسجِد حرام کان مسجِد اقص
ت ي اسان برڪتائين، جنهن جي چوڌار

رکِي، ِجيئن اسان ُان کي پنهنجون وڏُيون 
ون، بيشڪ ُاهو ُٻڌندڙ نِشانُيون ڏيکاري

 ِڏسندڙ آهي.

ين ُمراد َصدُر االفاِضل حضرِت عاّلمه موالنا سيد محمد نعيم الدّ 
َّۡ اهللَِّ َرْْحَةََُّّديآبا رجب جو معراج ٿي۔ مڪي  فرمائن ٿا: ستاويهينهَِّعَلَي

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََُّپرنور  حضور شريف کان جو بيت المقدس تائين رات  َصّل َ اّٰلله
جي ٿوري حصي ۾ تشريف کڻي وڃڻ نصِّ قرآني مان ثابت آهي۔ ان 

قرب ڪافِر آهي ۽ آسمانن جي سير ۽  جو منڪر 
ثابِت  صحيح معتمد ۽ مشهور حديثن مان۾ پهچڻ  وارين منزلن

آهي جيڪي حدِّ َتَواُتر جي ويجھو پهتل آهن ان جو منڪر 
. معراج شريف بحالت بيداري جسم و روح گمراھ آهي 

ٻنهي سان ٿيو، اهو ئي جمهور اهِل اسالم جو عقيدو آهي ۽ 
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََّاصحاِب رسول  ُ عَلَيِۡه َّجون ڪثير جماعتون ۽ حضور َصّل َ اّٰلله َصّل َ اّٰلله

 جا جليل القدر صحابه انهيَء جا قائل آهن. واٰلِٖه َوَسل َمََّ
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََُّعروج يا اعراج يعني سرڪاِر نامدار    َصّل َ اّٰلله

الَعْرش  کين سان ديداِر اٰلهي ڪرڻ ۽ َفوُق ا پنهنجي مبارڪجو 
 خطاڪار آهي۔ وڃڻ جو منڪر  
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ہدُو ہک رساکھجےل امگں ےس زگرے زگرےن واےل
ک
رد ےس 

 

 خ

ے اتبےئ دکرھ ےئگ ےھت ڑپے
س
ک

 ںیہ ن اں وخد تہج وک الےل 

َّۡ اهللَِّ َرْْحَةََُّّسرڪاِر اعلٰي حضرت امام احمدرضا خان شرح ڪالِم رضا:     هَِّعَلَي
 اي ٿا:جي هن شعر ۾ فرمائن “ قصيدي معراجيه”پنهنجي مشهور

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمَََّّمصطفيٰ معراِج  جي سفر کي عقل جي تارازي ۾ تورڻ  َصّل َ اّٰلله
جي “ عظيم الشان معجزي”وارا! پنهنجي عقل کي چئو! ته اهو هن 

جهڪائي رکي ڇوته اهلل پاڪ جي پياري نبي، ڪنڌ سامهون پنهنجو 
ُ عَلَيِۡه واٰلِهََّّٖعربيمڪي مدني، محمد  جي رات پنهنجي  معراج َوَسل َمََّ َصّل َ اّٰلله

تشريف وٺي ويا جيڪو اسان جي گمان “ المڪان” خالق و مالڪ وٽ
۾ اچي ئي نٿو سگهي ڇوته اهو اهڙو مقام آهي جتي اڳيان، پويان، 
هيٺ، مٿي، ساڄي، کاٻي، سڀ طرف ختم ٿي ويا آهن بلڪ طرف 

ُ عَلَيۡهَِّ ته حضور پاڪ پاڻ حيران و پريشان آهن   واٰلِٖه َوَسل َمََّ َصّل َ اّٰلله
 ن شعر ۾ لکن ٿا:(يئتشريف وٺي ويا آهن.)جيئن اڳ“ ڪٿي”

 اہکں اھت
ی
ٰل
ِ
اِن فیک و ا

 
 

 اہکں اھت ن
ی

 

 رساغ انی و تم

 ہن وکیئ رایہ ہن وکیئ اس یھت ہن گنسِ زنمل ہن رمےلح ےھت
 رجب جي ٽن اکرن جي نسبت

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه  فراميِن مصطفي  3سان    َوَسل َمَََّصّل َ اّٰلله

رات آهي جيڪو ان ڏينهن روزو هڪ (. رجب ۾ هڪ ڏينهن ۽ 0)
رکندو ۽ رات جو قيام ڪندو)يعني عبادت( ڪندو ته ڄڻ ان سف 

سال جا روزا رکيا ۽ اها ستاويهين رجب آهي

www.dawateislami.net



       

 

 
 فيضاِن رجب

 

 
20 

تاريخ جو روزو رکندو ته اهلل پاڪ  ان  12(. جيڪو رجب جي 2)
  جي الِء سٺ مهينن جو ثواب لکندو.

جي  (. رجب ۾ هڪ رات آهي جو ان ۾ نيڪ عمل ڪرڻ واري6)
يو ويندو آهي ۽ اها رجب سال جي نيڪين جو ثواب لک 011 الِء

رڪعتون اهڙي طرح  02آهي. جيڪو ان ۾ رات  هينجي ستاوي
جو هر رڪعت ۾ سورة فاتحه ۽ ڪابه هڪ سورة ۽ هر ٻن  يپڙه

رڪعتون پوريون ٿيڻ تي  02رڪعتن تي الت حي ات پڙهي ۽ 
 ُسبْٰحَن اهّٰللِ َواْلَحْمُد ِہّٰلِل َو َْلٓاِلَٰہ اِْلَّ اهّٰللُ َو اهّٰللُ اَْکبَر ڀيرا 011سالم ڦيري، ان کان پوِء 

ڀيرا درود شريف پڙهي ۽ پنهنجي  011ڀيرا استغفار،  011پڙهي، 
رت جي متعلق جنهن شيِء جي چاهي دعا گهري ۽ صبح خدنيا و آ  

ئون قبول ي دعائڀسجو روزو رکي ته اهلل پاڪ ان جون 
 جي جيڪا گناھ جي الِء هجي. فرمائيندو سواِء ان دعا

وْ  ـ   اَصــل ُـّ ـ          الْـَحِبْيـب!           یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل    مُّ
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