َ َ
َ
َ ّٰ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـ ُد ُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُل ِ ّٰل ِہُ َُربُُال ۡ ّٰـعـلَـمیۡ َ
اَل ۡ َ
نُ
نُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُ
ِ
ِ ِ
ِ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
الـر ۡح ّٰـمنُ ُُُ َ
ـسم ُ ُالـلّٰـہُِ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
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 َشا ٓ َ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 َيـا ذَاا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل َعز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 04دار الفڪربيروت)

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

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
ا
فيضان مدينه باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ
فيضان رجب
ِ

جمادي ا
الخري  1442هه فيبروري 2021ع

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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شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه

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

فيضان رجب
ِ
پيشڪش
اسالمڪ ريسرچ سينٽر المدينة العلميه (دعوت اسالمي)

ترجمو
ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي)

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

رابطي جي الِء:

ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
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فيضا ِ
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فيضان رجب
ِ
دعاِءعطار

يارب المصطفي! جيڪو  16صفحن جو رسالو ”فيضانِ رجب“ پڙهي يا ٻڌي
وٺي ُان کي ما ِھ رجب جي برڪتن سان ماالمال فرماِء ۽ ان جي بي

حساب مغفرت فرماِءٰ .ا ِمي ْن ب ِ َجاه ِال َّن ِبي ْاْلَ ِ
مي ْن َصلَّى اهّٰللُ َعل َْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
درود شريف جي فضيلت

هڪ نيڪ ماڻهوَء خواب ۾”خوفناڪ بال“ ڏٺي ،گهٻرائجي پڇيو :تون
ڪير آهين؟ ان خوفناڪ بال جواب ڏنو”:مان تنهنجو برو عمل
آهيان “.پڇيو :توکان نجات جي ڇا صورت آهي؟ جواب مليو :حضرت
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم تي درود شريف جي ڪثرت۔
محمد مصطفي َ ّل ُ
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

مظلوم جي بددعا

سيدنا ُ
ُ
عبداهلل بن
صحابي ابن صحابي ،جنتي ابن جنتي حضرت
ُ
ِ
ُ
سيدنا
امير المؤمنين حضرت
اهلل َعنْ َُّه َما ارشاد فرمائن ٿا :مان
عباس َر َ
ِض ُ
ِ
اهلل َعنْه وٽ موجود هيس .انهيء دوران سندن جي
عمر
ِ
فاروق اعظم َر َ
ِض ُ
ڀرسان هڪ اهڙو پوڙهو شخص گذريو جيڪو انڌو ۽ منڊو هو ،ان
جي اڳيان اڳيان هڪ ٻيو شخص هلي رهيو هو جيڪو ان منڊي ۽
ُ
سيدنا عمر
انڌي کي سختي سان گھليندو وڃي رهيو هو۔ حضرت
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ِ
اهلل عَنْه اهو منظر ڏسي ارشاد فرمايو :مون ايترو ُبرو منظر
فاروق َر َ
ِض ُ
اڄ کان پهريان ڪڏهن نه ڏٺو۔

ُ
ِ
اهلل َعنْه جي خدمت ۾ ”عياض“
ر فاروق َر َ
پوِء حضرت سيدنا عم ِ
ِض ُ
نالي هڪ شخص ان جي متعلق پورو واقعو ٻڌائيندي عرض ڪيو:
اي اميرالمومنين! َ
پٽ هئا ۽ مان انهن جو سوٽ
صبغاء جا ڏھ
هيس ،منهنجي ڀائرن مان مون کان عالوه ڪو ٻيو باقي نه بچيو هو۔
مان پنهنجي سوٽن جي پاڙي ۾ رهندو هيس ،منهنجي سڄي قوم ۾
اهي ئي منهنجا سڀ کان وڌيڪ قريبي رشتيدار هئا۔ اهي مون تي
ظلم و ستم ڪندا هئا ۽ منهنجو مال ناحق کسي وٺندا هئا ،مان
انهن کي خدا جو خوف ڏياريندو هيس ،رشتيداري ۽ پاڙيسري هئڻ
جا واسطا ڏيندو هئس ته مون تي ظلم نه ڪيو پر اهي واسطا ڏيڻ به
مون کي انهن جي ُظلم کان نه بچائي سگھيا ،جيئن ته مون انهن
کي سندن حالت تي ڇڏي ڏنو ،ايستائين جو جڏهن ُحرمت (يعني
عظمت ۽ پاڪيزگي) وارو مهينو (رجب) آيو ته مون آسمان ڏانهن هٿ
کڻي انهن جي الِء بد ُدعا ڪئي:
”اي اهلل! مان سچي دل سان اها دعا گھران ٿو ته تون هڪ کان
عالوه صبغاء جي سڀني پٽن کي هالڪ فرمائي ڇڏ ۽ ان هڪ کي
منڊو ۽ انڌو ڪري ڇڏ ۽ ڪو اهڙو شخص هجي جيڪو ان کي
سختي سان گھليندو وتي۔“ پوِء انهيء سال هڪ هڪ ٿي انهن مان 9
ڀاتي مري ويا ۽ اهو هڪ باقي بچيو هو جيڪو انڌو ٿي ويو ،ان
جون ٽنگون به مفلوج ٿي ويون ،جيئن اوهان ڏسي رهيا آهيو ۽ ان
کي کڻي ايندڙ ۽ ويندڙ سختي سان ان کي گھلي آڻيندو ۽ وٺي
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ُ
فاروق
سيدنا
ويندو آهي اهو به اوهان ڏسي ئي ورتو۔ حضرت
ِ
ِ
اهلل عَنْهَّفرمايو :بيشڪ اهو تمام ئي عجيب واقعو آهي۔
اعظم َر َ
ِض ُ
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڏٺو اوهان؟ ظلم جو انجام ڪيتري قدر
خطرناڪ آهي۔ حضرت شيخ محمد بن اسماعيل بخاري
”صحيح بخاري“ ۾ لکن ٿا؛ حضرت ابو موسى اشعري

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيْه َّ
َر ْ َ

ِ
اهلل َّ َعـن ْ ُهَّ
َر َ
ِض ُ

کان

سردار مڪهِء مڪرمه
روايت آهي ته سرڪار مدينهِء منوره،
ِ
َو َسلَم فرمايو؛ بيشڪ اهلل پا ظالم کي مهلت ڏيندو آهي ايتري تائين
صَ
اهلل َّ عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه
َ ّل ُ

جو جڏهن ان کي پنهنجي پڪڙ ۾ وٺندو آهي پوِء ان کي ناهي
ڇڏيندو۔ اهو فرمائي سرڪار نامدار

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

21هين سيپاري

سورهِء هود جي آيت  201تالوت فرمائي۔

َ َََۤ َ ۡ
َ ّٰ َ َ ۡ
َوُ ُک ُذل ِک ُُاخذ َُربِکُ ُِاذا ُُاخذُالق ّٰ ُری َُوُہُِ َُی ُ
َ َۡ َ َۤ َ
َ
ظال َِمۃُُِؕؕ ُِان ُ ُاخذ ُہ ُ ُال ُِۡیمُش ِد ُیۡدُ﴿﴾۲۰۱

ہشیمہاہھتالھبیئےکواےطساںیھٹ
گاہاگراگبلط ِروفعورتمحےہ

ترجمو ڪنزااليمان؛ ۽ اهڙي ئي طرح پڪڙ
آهي تنهنجي رب جي جڏهن ڳوٺن کي
پڪڙي ٿو انهن جي ظلم تي ،بيشڪ ان
جي پڪڙ سخت درد ناڪ آهي.

اچبنملظومتسےسےھجمدسانارب
ا
ذعابےنہساکسکںیمےہوحہلصنارب

ںیہکاکآہ!گاوہںےنابںیہنوھچڑا
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ذعابنارےساطعروکاچبنارب
ِ
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
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دعائون قبول ٿين ٿيون

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! بيان ڪيل واقعي مان اهو به معلوم
ٿيو ته رج ُ
ب ال ُمرجب جي مهيني ۾ دعائون قبول ٿين ٿيون ،تاري ِخ
ابن عساڪر جي هڪ طويل روايت ۾ آهي :جاهليت واري زماني ۾

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

ّ
مؤخر ڪندو هو ۽ رجب جي اچڻ تي ظالم جي خالف
رجب تائين
دعا ڪندو هو ته اها ُدعا قبول ٿي ويندي هئي۔
َ
زويني
حضرت امام َزڪريّا ق ِ

ر ْْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
َ

فرمائن ٿا ته ڪثير حديث

سڳوريون رجب جي مهيني جي عظمت ۽ شان تي داللت ڪن ٿيون
ان ۾ عبادتون ۽ ُدعائون قبول ٿين ٿيون،
اہھتاےتھٹیہبرآےئ َّدمُاع

وہداعؤںنیم ی
اباچےئہ
ومٰل ر

اےنپاطعررپوہرکمنارنار

اِذنہبیطاکنا ِر ِدرگاچےئہ

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

چار مهينا

َ
رج ُ
ب المر ّجب نهايت بابرڪت مهينو آهي۔ اهو ُحرمت
وارن انهن  4مهينن مان هڪ آهي جن جو شان ۽ عظمت
قرآن و حديث ۾ بيان ڪيو ويو آهي۔ صحابي ابن صحابي حضرت
ِ
هما َّ َّفرمائن ٿا ته اهلل پاڪ انهن  21مهينن
عبداهلل ِ
ِض اهللُ عَن ْ َ
بن عباس َر َ
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مان  4مهينن کي خصوصيت عطا فرمائي ۽ ان جي حرمت کي
عظمت بخشي ۽ انهن مهينن ۾ ُگناھ کي وڏو ُگناھ قرار ڏنو۔
سيپاري  01سورة التُّوبه آيت نمبر 63۾ ارشاد ٿئي ٿو:
َ َ
َ ّٰ ۡ َ َ َ
اِن ُِعدۃُالشہ ۡو ِر ُِع ۡند ُالل ِہ ُاث َناُعش َر ُش ۡہ ًراُ
َۡ َ
ۡ ّٰ
ّٰ ۡ َ َ َ َ
ُیو َم ُخلق ُالس ّٰم ّٰو ِت َُُو ُالا ۡرضُ
ب ُالل ِہ
ف ِ ُي ُکِت ِ
َۡ
ّٰ َ
م ۡن َہا ۤ ُاَ ۡرب َ َ
ُؕ
ُالدیۡن ُالقیمُ۬
ِک
ل
ُذ
ُِؕ
م
ر
ُح
ۃ
ع
ِ
ِ
ََ َۡ
َ َۡ
ُ
فلاتظ ِلم ۡواُ ِف ۡی ِہنُانف َسک ۡمُ
تابعي بزرگ حضرت قتاده

ترجمو ڪنزاليمان :بيشڪ مهينن جي
ڳڻپ اهلل جي ويجهو ٻارهن مهينا آهن
اهلل جي ڪتاب ۾ ،جڏهن کان انهيَء
آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو انهن مان
چار عزت وارا آهن ،هي سڌو دين آهي
پوِء انهن مهينن ۾ پاڻ تي ظلم نه ڪريو

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
َر ْ َ

فرمائن ٿا :اَل َْع َم ُل الصَّ ال ِحُ اَ ْعظَ ُم اَ ْج ًرا ف ِ ْی

ُْحم ِ يعني حرمت وارن مهينن ۾ نيڪ عمل جو اجر وڌي ويندو
ْاْلَ ْش ُہر ِال ُ ُ
آهي ۽ حرمت وارن مهينن ۾ ظلم و گناھ باقي مهينن جي مقابلي ۾
وڏو گناھ ٿي ويندو آهي جيتوڻيڪ ظلم ۽ گناھ هرحال ۾ وڏو آهي.

رجب کي رجب ڇو ٿا چون؟

ُ
خادم النبي ،جنتي صحابي ،حضرت انس بن مالڪ

ِ
اهلل َعنْه
َّ َر َ
ِض ُ

فرمائن

ٿا :بارگا ِھ رسالت َص َّل اهللُ َّعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ۾ عرض ڪيو ويو ته (ما ِھ رجب)
جو نالو رجب ڇو رکيو ويو؟ .ارشاد فرمايائون :ڇوته هن مهيني
۾ شعبان ۽ رمضان جي الِء خي ِر ڪثير(يعني تمام گهڻي ڀالئي)
وڌائي ويندي آهي.
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رجب جو هڪ ٻيو نالو

پيارا اسالمي ڀائرو! رجب جو هڪ نالو ”شهر َا َ
صم“ يعني ٻوڙو
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
مهينو به آهي ،جيئن ته
ٰ
اعلي حضرت امام احمد رضا خان َر ْ َ
فتاوي رضويه ۾ هن نالي جو سبب ڪجھ هيئن ارشاد فرمائن ٿا :هر
مهينو پنهنجي هر واقعن جي شاهدي ڏيندو سواِء رجب جي جيڪو
َح َسنات (چڱايون) بيان ڪندو ۽ سيئات (برائين) جي ذڪر تي چوندو ته
مان ٻوڙو هئس مون کي خبر ناهي ،ان ڪري ان کي ”شهر َا َ
صم“
چوندا آهن۔
ابعدتںیم،رناتضںیم،التوتںیماگلدےدل
رجاکواہطسداتیوہںفرامدےرکم ی
ومٰل
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

زبان جي حفاظت ڪريو

الدين ُ
عارف بِاهلل شيخ ضياُء ّ
عبدالعزيز َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَلَيۡه بعض عالمن کان
ِ
دور جاهليت ۾ ماڻهو َ(ر َجب جي مهيني ۾) نيزا
نقل فرمائن ٿا :جڏهن ِ
لڪائي ڇڏيندا هئا ۽ جنگ کان ُرڪجي ويندا هئا ته هاڻي مسلمان
هن مهيني ۾ پنهنجي زبانن جي حفاظت ڇو نٿا ڪن ۽ بي حرمتي
کان ڇو نٿا رڪجن۔ بيشڪ ڪجهه موقعن تي زبان اگھاڙي تلوار ۽
تيز نوڪدار نيزي کان وڌيڪ نقصان ڏيندڙ هوندي آهي۔
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ِ
يوم ِ
قفل مدينه
قفل
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! جيڪڏهن اسان کي زبان جو
ِ
مدينه لڳائڻ (يعني ضرورت موجب گفتگو ڪرڻ) نصيب ٿي وڃي ته
عاشقان
ـح ْم ُـد ِلـلّٰـه!
ِ
تمام گهڻين آفتن کان نجات ملي سگهي ٿي ،ا َل ْ َ
دعوت اسالمي“ جي ديني ماحول سان
رسول جي مدني تحريڪ”
ِ
وابسته ڪيئي خوشنصيب اسالمي ڀائر ۽ اسالمي ڀينرون” زبان جو
قفل مدينه“ به ملهائيندا آهن .هونئن
يوم
ِ
قفل مدينه“ لڳائيندا آهن ۽” ِ
ِ
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
ڏسڻ کان ۽ پيٽ کي حرام ۽ فضول کائڻ پيئڻ کان بچائڻو آهي ،هر
مهيني جي پهرين سومر شريف تي هن عهد کي نئين طور تازو
ڪرڻ ۽ ُان تي استقامت حاصل ڪرڻ جي الِء هن جي ياد ۾ شي ِخ
طريقت امير اهلسنت حضرت عالمه موالنا محمد الياس عطار قادري
قفل مدينه
رضوي جو رسالو”خاموش شهزادو“ پڙهڻو آهي ،ياد رکو!
ِ
جو اِهو مطلب هرگز ناهي ته جائز ڳالھ نه ڪئي وڃي جيئن ڪنهن
ـح ْم ُـد ِلـلّٰـه “ چيو يا آذان جو آواز ٻڌڻ ۾
سالم ڪيو يا نڇ کان پوِء” ا َل ْ َ
آيو ته ان جو جواب ڏنو ويندو ايسيتائين جو جن شين جو جواب ڏيڻ
واجب آهي ته انهن جو جواب نه ڏيڻ جي ڪري گناھگار ٿيندا .زبان
قفل مدينه جو مقصد پنهنجي زبان کي فضول ڳالهين کان
جي
ِ
روڪڻ آهي جو فضول گوئي کان خاموشي بهتر آهي ۽ نيڪي جي
دعوت وغيره ڏيڻ خاموشي کان بهتر آهي .ڪاش! بخاري شريف جي
حديث پاڪ اسان جي ذهن و دماغ ۾ ويهي وڃي ،جنهن ۾ هيُء
اها
ِ
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ِخ َفل َْي ُق ْل َخي ْ ًرا اَ ْول ِ َي ْص ُم ْت”جيڪو اهلل ۽ قيامت
ان ي ُ ْؤ ِم ُن بِاهّٰللِ َو ال َْي ْوم ِ ْاْلٰ ِ ِ
به آهي َم ْن ک َ َ
تي ايمان رکي ٿو ان کي گهرجي ته ڀالئي جي ڳالھ ڪري يا خاموش
رهي“.
راتفراک گفتااراکرکداراکدےدے

ہوضعاکدےھجموکخُالفقِدمہنی
ر

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ڀالئيَء جي ڪنجي

امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالي َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَلَيۡه فرمائن ٿا:
رجب کي ” َاالَ َ
ص ّ
ب“(يعني تيز وهڪرو) به چوندا آهن انڪري جو هن
مبارڪ مهيني ۾ توبه ڪرڻ وارن تي رحمت جو وهڪرو تيز ٿي
ويندو آهي ۽ عبادت ڪرڻ وارن تي قبول ّيت جي َانوار جو فيضان
جاري ٿيندو آهي۔
حضرت عالمه يوسف بن ُ
عبدالھادي حنبلي
جو مهينو خير ۽ ڀالئي جي ڪنجي آهي۔“

رجب جي تمنا ڪرڻ وارو بزرگ

ر ْْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
َ

فرمائن ٿاَ ” :ر َجب

عالم دين َر َج ُ
ب المر ّجب کان پهريان بيمار ٿيو ته فرمائڻ
هڪ نيڪ
ِ
لڳو :مون اهلل پاڪ کان ُدعا ڪئي آهي ته منهنجي وفات َ
رج ُ
ب
ّ
مؤخر فرمائي ڇوته مون کي اها خبر پهتي آهي ته
المر ّجب تائين
رجب ۾ اهلل پاڪ ٻانهن کي (دوزخ کان) آزاد فرمائيندو آهي۔ پوِء اهلل
پاڪ ُانهن کي َر َج ُ
ب المر ّجب عطا فرمايو ۽ انهيء مهيني ۾ سندن
انتقال ٿيو۔
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ومتاامیںہپدےدمےنیںیم
تو رشفزبر ِدبنگِرضخا

اور ومحمد اعتبق فرام
ھجموکرمےناکرمتمح فرام

رسفرازاوررسخرو ی
ومٰل

ھجم وک وت رو ِز آخرت فرام

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
صـ َـل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

نيڪ ڪم دوران موت
عاشقان صحابه و اهلبيت! صحابه ڪرام هن ڳالھ کي پسند
اي
ِ
ً
مثال حج ،عمري،
ڪندا هئا ته ُانهن جو انتقال ڪنهن چڱي ڪم
غزوه(جهاد) ،رمضان جي روزي وغيره جي دوران ٿئي.

دعاِء مصطفي

خاد ُِم النبي ،جنتي صحابي ،حضرت انس بن مالڪ
فرمائن ٿا :جڏهن رجب المر ّجب جو مهينو ايندو هو ته حضور نبي پاڪ
ان َوبَل ْغ َنا َر َم َضان ترجمو:
َص َّل هاّٰللُ عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم هي ُدعا گھرندا هئا :اَللّٰه َّم بَارِک َل َنا فِی َر َجب َّو َش ْع َب َ
ِ
اهلل َعنْه
َر َ
ِض ُ

يااهلل! اسان جي الِء رجب ۽ شعبان ۾ برڪت فرماِء ۽ اسان کي رمضان نصيب
فرماِء۔

حڪيم ُ
حديث
االمت ،حضرت مفتي احمد يار خان َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه هن
ِ
پاڪ جي شرح ۾ فرمائن ٿا :يعني رجب ۾ اسان جي عبادتن ۾
برڪت عطا ڪر ۽ شعبان ۾ خشوع و خضوع ڏي ،۽ رمضان جو
مهينو ۽ ان ۾ روزا رکڻ ۽ قيام نصيب ڪر .صوفي سڳورا
َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡهم فرمائن ٿا :رجب ٻج پوکڻ جو مهينو آهي ،شعبان پاڻي ڏيڻ
۽ رمضان فصل ڪٽڻ جو ،تنهنڪري رجب جي مهيني ۾ نفلن جي
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خوب ڪوشش ڪريو ،شعبان ۾ پنهنجي گناهن تي ُروئو ۽ رمضان
۾ َر ّ
تعالي کي راضي ڪري هن فصل کي خيريت سان ُلڻو۔
ب
ٰ
ابعدتںیمرناتضںیم،التوتںیماگلدےدل
رجاکواہطسداتیوہںفرامدےرکم ی
ومٰل
ذعابربقےسنارِمنہجےس
براءتدے ِ

ہمِابعشنےکدصےقںیمرکلضفورکم ی
ومٰل
ںیمرتمح،رفغمتدوزخےسآزادیاکاسلئوہں
ہمِراضمنےکدصےقںیمفرامدےرکم ی
ومٰل
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
صـ َـل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

رجب اهلل پاڪ جو مهينو آهي

صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ َم جن ارشاد فرمايو:
اهلل پاڪ جي آخري نبي ،محمد عربي َ ّل ه ُ

َر َج ٌب َشهرُ اهّٰلل تعالٰی َو َش ْع َبا ُن َشهرِي َو َر َم َضا ُن َشهرُ اُ َّمتِي يعني رجب اهلل پاڪ جو
مهينو آهي ،شعبان منهنجو مهينو آهي ۽ رمضان منهنجي ُا ّمتين جو
مهينو آهي۔

رجب المرجب جي پهرين رات

صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ارشاد فرمايو :پنج
اهلل پاڪ جي رحمت واري نبي َ ّل ه ُ
راتيون اهڙيون آهن جنهن ۾ ُدعا َرد ناهي ڪئي ويندي :جمعرات
َ
شعبان جي رات
رجب جي پهرين (يعني چنڊ) رات پندرهن
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ُ
عيدالفطر جي (چنڊ) رات

شب براَءت)
(يعني ِ
ُذ ْ
وال ِح ّجه جي ڏهين) رات۔

جنت ۾ داخال

حضرت خالد بن مِعدان

ر ْْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
َ

َ

ُ
عيداالض ٰ
حي جي (يعني

فرمائن ٿا :جيڪو رجب جي پهرين

رات جي تصديق ڪندي ثواب جي نيت سان ان کي عبادت ۾ گذاري
۽ ان جي ڏينهن ۾ روزو رکي ته اهلل پاڪ ان کي جنت ۾ داخل
فرمائيندو

استغفار جي ڪثرت

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَمَ :ر َجب جي مهيني ۾ اِس ِت ْغفار جي
فرمان مصطفي َ ّل ُ
ِ
ڪثرت ڪريو۔ بيشڪ ان جي هر هر گھڙي ۾ اهلل ڪريم ڪيئي
ٻانهن کي باھ کان نجات عطا فرمائيندو آهي.

مڪي مدني مصطفي
شعبان ۾ ست ڀيرا هيُء پڙهيو:

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ارشاد فرمايو :جنهن رجب ۽

ک ل ِ َن ْف ِس ٖہ
هّٰلل ال َْعظ ِْي َم َّال ِذ ْي ْلَ اِلٰہ ا ِ َّْل ھُ َو ا ْل َح َّی ا ْل َق ُّي ْو َمَ ،و اَتُ ْو ُب اِل َْيہ َتوبَ َۃ َع ْبد ظَ ال ِمْ ،لَ َي ْمل ِ ُ
ِف ا َ
َا ْس َت ْغ ِ ُ
َم ْو ًتا َّو َح َيا ًۃ و ََّْل نُ ُش ْو ًرا ،ته اهلل پاڪ ان تي مقرر ٻنهي مالئڪن (يعني
ڪراماً ڪاتبين) کي ارشاد فرمائيندو هن جي گناهن جو صحيفو
(يعني اعمالنامو) مٽائي ڇڏيو.
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حضرت اشرف جهانگير سمنائيَّ َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَلَيۡه جي ملفوظات ۾ آهي :ما ِھ
رجب ۾ استغفار ڪيو ،جيڪو شخص ما ِھ رجب ۾ ٽي هزار ڀيرا

ِْكام ِ
ِف ا َ
هن طرح استغفار پڙهي اهو بخشيو ويندوَ :ا ْس َت ْغ ِ ُ
هّٰلل َياذَا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ

ِم ْن َجمِ ْي ِع الذُّ ن ُْو ِب َو ْاْلٰاَثَام

حضرت َس ُ
َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه َّفرمائن ٿا :دنيا جون تمام نهرون
يدنا َوهب بن
رجب جي تعظيم خاطر زمزم جي زيارت ڪنديون آهن ۽ مون اهلل
پاڪ جي ڪتابن مان ڪنهن ڪتاب ۾ پڙهيو آهي ته جيڪو َ
رجب جي
مهيني ۾ صبح و شام هٿ کڻي ّ
ڀيرا هن طرح مغفرت جي
ستر
ُ
ِْف لِی َو ْار َح ْمنِي َو تُ ْب َعل َي“ ترجمو :اي اهلل! منهنجي
دعا گھري” :اَل ّٰله َّم اغ ِ ْ
مغفرت فرماِء ،مون تي رحم فرماِء ۽ منهنجي توبه قبول فرماِء۔ ته ان
جي جسم کي ڪڏهن به باھ نه ُڇهندي۔
انخُاریمیرفغمتفرامن َّاغفردوسرمتمحفرام
وتگاوہںوکرکاعمفاہلل!

ریمیوبقملذعمرتفرام

وہہناطعررشحںیمروسا ےباسحباسیکرفغمتفرام
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

نفل روزا
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڪجھ نه ڪجھ روزا رکڻ جي به عادت
بڻائڻ گهرجي هن جو وڏو اجر و ثواب آهي پڻ ما ِھ رمضان المبارڪ
کان پهريان ئي ڪجھ نه ڪجھ نفلي روزا رکڻ جي سعادت ملي
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ويندي ،رمضان المبارڪ ۾ فرض روزا رکڻ ۽ سڄو ڏينهن اڃارو
بکارو رهڻ جي عادت بڻجندي پڻ روزا رکڻ جا جسماني طور به
کوڙ فائدا آهن.

سڄي سال جا روزا

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم فـرمايو :بيشڪ رجب وڏو
مصطفي جان رحمت َ ّل ُ
عظمت وارو مهينو آهي جو هن ۾ نيڪين جو اجر وڌي ويندو آهي
جنهن هن مهيني جي ڪنهن هڪ ڏينهن جو روزو رکيو اهو ائين
آهي جيئن سڄي سال جا روزا رکيا.

عمرَّ

صحابي ابن صحابي ،جنتي ابن جنتي ،حضرت عبداهلل بن
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم رجب المرجب ۾
َر َ
اهلل َعنْهما کان پڇيو ويو :ڇا نبي پاڪ َّ َ ّل ُ
ِض ُ
روزا رکندا هئا؟ ارشاد فرمايائون :هائو! ۽ انهن کي اهميت به ڏيندا
هئا

جنتي محل

ُ
سيدنا ابو قِالبه َر ْْحَ ُة ا َِّهلل عَلَيۡه َّفرمائن ٿا:
مشهور تابعي ُبزرگ حضرت
َر َجب جي روزي دارن جي الِء جنت ۾ هڪ محل آهي۔
حضرت سفيان ثوري َّ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه فرمائن ٿا :مونکي ُحرمت وارن
مهينن ۾ روزو رکڻ وڌيڪ پسند آهي ۽ روايت آهي ته جڏهن رجب
جي پهرين جمعي جي هڪ ٽهائي رات گذرندي آهي ته ڪو مالئڪ
باقي ناهي رهندو پر سڀ رجب جي روزيدارن جي الِء بخشش جي
دعا ڪندا آهن۔
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جهنم جا دروازا بند

عارف باهلل شيخ ضياُء الدين ُ
عبدالعزيز ديريني َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَلَيۡه َّفرمائن ٿا:
ِ ِ
مروي آهي ته جنهن رجب جا ست روزا رکيا ان جي الِء جهنم جا
دروازا بند ڪيا ويندا آهن ۽ جنهن ڏھ روزا رکيا اهو اهلل پاڪ کان
جيڪو گھرندو آهي اهلل پاڪ ان کي عطا فرمائيندو آهي ۽ بيشڪ
جنت ۾ هڪ محل آهي جنهن جي سامهون دنيا هڪ پکيَء جي
آکيري جيان آهي ان محل ۾ صرف رجب جا روزا رکڻ وارا ئي
داخل ٿيندا۔

رجب جي پهرين رات

حضرت عالمه ا ُبو الحسن علي بن احمد يزدي بغدادي شافعي
جو معمول هيو ته پاڻ رجب جا روزا رکندا هئا .پاڻ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه َّوصيت
ڪندا هئا ته مونکي وفات جي ٽن ڏينهن کان پوِء دفن ڪجو ڪٿي
ائين نه ٿئي جو ان وقت مان”سڪرات“ ۾ هجان پر هڪ ڀيرو رجب
المرجب جي آمد کان ڪجھ ڏينهن پهريان فرمايو :پنهنجي وصيت کان
رجوع ڪيان ٿو ،مون کي وفات کان پوِء جلدي دفن ڪري ڇڏجو ،ڇوته
صَ
اهلل
مون خواب ۾ اهلل پاڪ جي آخري نبي مڪي مدني ،محمد عربي َّ َ ّل ُ
صَ
ِ ِٖ
َ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم مون کي
َّع َلَيْه َواٰل َّه َو َسلم جي زيارت ڪئي آهي ،پاڻ ڪريم َّ َ ّل ُ
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
َر ْ َ

لی ُص ْم َر َج ًبا ع ِ ْن َدنَا يعني اي علي! رجب جا روزا اسان سان گڏجي
فرمايوَ :يا َع ُّ
رکجو .جيئن ته جڏهن رجب جي پهرين رات آئي ته سندس وصال ٿي
اهلل پاڪ جي انهن تي رحمت هجي انهن جي
ويو.
صدقي اسان جي مغفرت ٿئي.
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جبرینادںیمداینےسایگےہوکیئ
اجنےنیلوکدنہلنبےکاضقآیئےہ
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

مديني جو سفر

حضرت عمر فاروق اعظم
جنتي صحابي ،مسلمانن جو ٻيو خليفو،
ِ
ِض اهللُ عََّـن ْ َُّه ۽ ٻيا صحابه ڪرام رج ُ
ِ
ب ال ُمرجب ۾ عمرو ڪرڻ پسند
َر َ
فرمائيندا هئا .صحابيه بنت صحابي ،تمام مسلمانن جي امڙ سائڻ
ُ
ِ
ِ
اهلل عََّـنْها ۽ حضرت عبدهلل بن عمر َّ َر َ
حضرت بيبي عائشه صديقه َر َ
ِض اهللُ
ِض ُ
عََّـنْهَُّما به رجب المرجب ۾ عمرو ادا ڪندا هئا .مشهور تابعي بزرگ
امام ابن سيرين َّ َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَلَيۡه فرمائن ٿا ته اسان جا بزرگ(يعني صحابه
ڪرام) رجب المرجب ۾ عمرو ادا ڪندا هئا.

َّ

اِذنلماجےئرگدمےنیاک

اکمنباجےئاگےنیمکاک

اسیکتمسقہپرکشا آنےہ

اسمفوہادمےنیاک
وج ر

ھجتہپرتمحوہزابرہبیط!

اج،ابہگننخُاےنیفساک

مہوکیھبوہالبںیئےگاکدن

اذنلماجےئاگدمےنیاک

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

رجب جا ڪونڊا

عاشقان صحابه و اهلبيت! مشههور تهابعي بهزرگ ،اهلبيهت جها
اي
ِ
ِيصال ثواب جي
حضرت امام جعفر صادِق َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْـهَّ جي ا
چشم چراغ،
ِ
ِ
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الِء کيرڻههههي ۽ ٽڪيههههون پچههههائي فاتحههههه ڏيههههاري وينههههدي آهههههي جههههن
ايصال ثهواب
کي”ڪونڊا“ سڏيو وڃي ٿو .يقيناً انهن سڀني جي اصل
ِ
آهههي جيڪههو سههف فيصههد جههائز آهههي جههڏهن تههه ڪههنهن بههه معههاملي ۾
شريعت جي خالف ورزي نه ٿيندي هجي .سڄي رجب جي مهينهي ۾
ايصال ثواب جي الِء ڪونڊن جي نياز ڪري سهگهو ٿها،
جڏهن چاهيو
ِ
البته مناسب اِهو آهي ته  01رجب المرجب تي”رجب جها ڪونهڊا“ ڪيها
يهوم عهرس“ آههي جيهئن فتهاوي فقيهه ملهت جلهد2
وڃن ڇوته اِهو ئهي ” ِ
صفحي 231تي آههي”حضهرت امهام جعفهر صهادقَّ َر ْ َْحـ ُة ا ِهلل عَلَيۡـه جهو نيهاز 01
شعبان تي ڪيو ڇوته سندن وصال  01شعبان تي ئي ٿيو آهي.
ص ِ ُِقاصدقاکدصتق ِ
اصدقاالالسمرک

ےببضغرایضوہاکمظاورراضےکواےطس

شهههعر جهههي وضهههاحت :يههها اهلل! تهههوکي امهههام جعفهههر صهههادق
جههي”صههدق“ (يعنههي سههچي هجههڻ) جههو واسههطو مههون کههي ايمههان جههي
سهالمتي نصههيب فرمههاِء ۽ امههام موسههي ڪههاظم َر ْ َْحـ ُة ا ِهلل عَلَيۡــه ۽ امههام علههي
رضا َّ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡـه جي صدقي مون سان بنا غضهب فرمائينهدي راضهي ٿهي
وڃ.
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب!
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ
ْحـــ ُة ا ِ
هلل عَلَيۡـــه
َر ْ َ

ِ
معراج مصطفي

هقان رسههول! رجههب جههي مهينههي ۾ هههڪ رات اهههڙي آهههي
اي عاشه ِ
جيڪا بيشهمار بهرڪتن ،عظمهتن ۽ فضهيلتن واري آههي ،انههيَء رات
اسان جي پياري پياري آقا ،شب اسري جي گهوٽَّ َص َّل الـل ه ُـه عَلَيْـ ِه َواٰل ِ ٖـه َو َسـلَم کهي
معراج جو عظيم الشهان معجهزو عطها ٿيهو .حضهرت عالمهه احمهد بهن
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محمد قسطالني َر ْْحَ ُة ا ِهلل عَل َي ۡـه ڪهن عهارفن (يعنهي اهلل پهاڪ جهي پهچهان
بزرگان ديهنَّ َر ْْحَـ ُة ا ِهلل عَل َـيۡهم) جهو قهول نقهل فرمهائن ٿها :سهيد عهالم
رکندڙ
ِ
َصلَي هاّٰلل عَل َيه واٰل ِ ٖه َوسَـ لَم کي  63ڀيرا معهراج ٿيهو انههن مهان ههڪ جسهماني (۽
روحاني) ۽ باقي روحاني خوابن جي صورت ۾ ٿيا

ںیہفصآراسوحروکلماوراملغںدلخاجسےتںیہ
اکدوھمےہرعشامظعرپامہمنخُاےکآےتںیہ
فرنانںیمشانوتمظعرپوسےئںیہنیچےسرتسبرپ
ربجلیاںیماحرضوہرکرعماجاکمردہانسےتںیہ
ربجلیانیمبراقےئلجےسزںیمرپآےچنہپ
ناراتفروتشںیکآیئرعماجوکدواہلاجےتںیہ

معراج شريف جو انڪار ڪرڻ ڪيئن؟
سوال :معراج شريف جو انڪار ڪرڻ واري جي الِء ڪهڙو حڪم آهي؟
جواب :معراج جي سفر جا ٽي حصا آهن ( )0اسري ( )2مِعراج()6
اعراج يا عروج .پهريو حصو ِّ
نص قرآني مان ثابت آهي :جيئن ته
سيپاري 21سوره اسري (ان کي سوره بني ا ِْسرائيل به چوندا آهن)
جي ابتدائي آيت ۾ ارشاد ٿئي ٿو

www.dawateislami.net

ن رجب
فيضا ِ

18

َ ً
ۡ ّٰ َ َ ۡ ۤ َ
ی ُُ ُا ۡس ّٰ ُریُبِ َع ۡب ِدہُ ُ ُل ۡیلا ُ ِم َنُ
سب ُحن ُال ِذ ُ
ۡ
َ ۡ
ۡ
ُالحَ
َ
ام ُ ُِالي ُال َم ۡس ِج ِدُ
ر
ال َم ۡس ِج ِد
ِ
ۡ َۡ َ َ ۡ ۡ
َ
ی ُ ُّٰب َرک َنا َُح ۡولہُ ُ ُل ِن ِر ُی َہُ
صا ُال ِذ ُ
ُال ُاق ُ
ّٰ
َ
َ
ِم ۡن ُُا ُّٰی ِت َنا ُِؕؕ ُ ُِانہُ ُ ُہُ َو ُ ُالس ِم ۡ ُیعُ ُ
ۡ ۡ
ال َب ِص ُیرُ﴿﴾۲
ُ

تَرْْجمو ڪنزااليمان :پاڪائِي آهي ُان
کي جيڪو پنهنجي ٻانهي کي راتورات
وٺ ِي ويو ،مسج ِد حرام کان مسج ِد اقصى
تائين ،جنهن جي چوڌاري اسان برڪت
رکِيِ ،جيئن اسان ُان کي پنهنجون ُ
وڏيون
نِ ُ
شانيون ڏيکاريون ،بيشڪ ُاهو ُٻڌندڙ
ِڏسندڙ آهي.

حضرت ّ
عالمه موالنا سيد محمد نعيم ّ
َ
ص ُ
الدين ُمراد
االفاضل
در
ِ
ِ
رجب جو معراج ٿي۔ مڪي
آبادي َّ َر ْ َْح َُّة ا ِهللَّ عَلَيَّۡ ِهَّ فرمائن ٿا :ستاويهين
ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جو بيت المقدس تائين رات
شريف کان حضور پرنور َ ّل ه ُ
جي ٿوري حصي ۾ تشريف کڻي وڃڻ ِّ
نص قرآني مان ثابت آهي۔ ان
ڪافِر آهي ۽ آسمانن جي سير ۽ قرب
جو منڪر
وارين منزلن ۾ پهچڻ صحيح معتمد ۽ مشهور حديثن مان ثابِت
آهي جيڪي ِّ
حد َت َو ُاتر جي ويجھو پهتل آهن ان جو منڪر
گمراھ آهي .معراج شريف بحالت بيداري جسم و روح
اهل اسالم جو عقيدو آهي ۽
ٻنهي سان ٿيو ،اهو ئي جمهور
ِ
صَ
صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّ
ِ
م جون ڪثير جماعتون ۽ حضور َّ َ ّل ه ُ
اصحاب رسول َ ّل ه ُ
واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جا جليل القدر صحابه انهيَء جا قائل آهن.
صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّ
م
ُعروج يا اعراج يعني
ِ
سرڪار نامدار َ ّل ه ُ
ديدار ٰالهي ڪرڻ ۽ َف ُ
وق َ
العرْ ش
جو پنهنجي مبارڪ اکين سان
ِ
خطاڪار آهي۔
وڃڻ جو منڪر
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خردےسکہدُوہکرساکھجےلامگںےسزگرےزگرےنواےل
ڑپےںیہناںوخدتہجوکالےل کسےاتبےئدکرھےئگےھت
اعلي حضرت امام احمدرضا خان
سرڪار
ڪالم رضا:
شرح
ٰ
ِ
ِ
پنهنجي مشهور”قصيدي معراجيه“ جي هن شعر ۾ فرمائن ٿا :اي
ٰ صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي سفر کي عقل جي تارازي ۾ تورڻ
معراج
ِ
مصطفيَّ َ ّل ه ُ
وارا! پنهنجي عقل کي چئو! ته اهو هن ”عظيم الشان معجزي“ جي
سامهون پنهنجو ڪنڌ جهڪائي رکي ڇوته اهلل پاڪ جي پياري نبي،
صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ َّٖه َو َسل َ ََّم معراج جي رات پنهنجي
مڪي مدني ،محمد عربي َّ َ ّل ه ُ
خالق و مالڪ وٽ ”المڪان“ تشريف وٺي ويا جيڪو اسان جي گمان
۾ اچي ئي نٿو سگهي ڇوته اهو اهڙو مقام آهي جتي اڳيان ،پويان،
هيٺ ،مٿي ،ساڄي ،کاٻي ،سڀ طرف ختم ٿي ويا آهن بلڪ طرف
پاڻ حيران و پريشان آهن ته حضور پاڪ ص َ
اّٰلل عَلَي ۡ َِّه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّ
م
َ ّل ه ُ
”ڪٿي“ تشريف وٺي ويا آهن(.جيئن اڳئين شعر ۾ لکن ٿا):
هللعَل َ َّي ۡ ِهَّ
ْح َُّةا َِّ
َّ َر ْ َ

رساغانیو ی
تماہکںاھتنانِ فیکوا ِ یٰلاہکںاھت
ہنوکیئرایہہنوکیئاسیھتہنگنسِزنملہنرمےلحےھت

رجب جي ٽن اکرن جي نسبت
صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّ
م
ِ
سان 3
فرامين مصطفي َ ّل ه ُ
( .)0رجب ۾ هڪ ڏينهن ۽ هڪ رات آهي جيڪو ان ڏينهن روزو
رکندو ۽ رات جو قيام ڪندو(يعني عبادت) ڪندو ته ڄڻ ان سف
سال جا روزا رکيا ۽ اها ستاويهين رجب آهي
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فيضا ِ
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( .)2جيڪو رجب جي  12تاريخ جو روزو رکندو ته اهلل پاڪ ان
جي الِء سٺ مهينن جو ثواب لکندو.
( .)6رجب ۾ هڪ رات آهي جو ان ۾ نيڪ عمل ڪرڻ واري جي
الِء  011سال جي نيڪين جو ثواب لکيو ويندو آهي ۽ اها رجب
جي ستاويهين رات آهي .جيڪو ان ۾  02رڪعتون اهڙي طرح
پڙهي جو هر رڪعت ۾ سورة فاتحه ۽ ڪابه هڪ سورة ۽ هر ٻن
رڪعتن تي التحيات پڙهي ۽  02رڪعتون پوريون ٿيڻ تي

هّٰلل ا َ ْکبَر
هّٰلل َو ا ُ
سالم ڦيري ،ان کان پوِء  011ڀيرا ُس ْب ٰح َن اهّٰللِ َوا ْل َح ْم ُد ِہّٰلِل َو َ ْٓلاِل ٰ َہ ا ِ َّْل ا ُ

پڙهي 011 ،ڀيرا استغفار 011 ،ڀيرا درود شريف پڙهي ۽ پنهنجي
دنيا و آخرت جي متعلق جنهن شيِء جي چاهي دعا گهري ۽ صبح
جو روزو رکي ته اهلل پاڪ ان جون سڀئي دعائون قبول
فرمائيندو سواِء ان دعا جي جيڪا گناھ جي الِء هجي.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
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