َ َ
َ
َ ّٰ
ُ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 :هر صحابي نبي جنتي جنتي

رجب 1442فيبروري 2021ع

ڇاپو پهريون:
تعداد:
ُ
ڇاپيندڙ :مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه باب المدينه ڪراچي

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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هر صحابي نبي جنتي جنتي
دعاء عطار

يااهلل پاڪ! جيڪورسالو ”هر صحابي نبي جنتي جنتي“ پڙهي يا ٻڌي وٺي
ُ
ان کي ۽ سندس قيامت تائين اچڻ واري سڄي نسل کي صحابه ڪرامَّ
عَلَيۡهِم الر ِْض َوان جي سچي غالمي نصيب فرماِء ۽ ان جي بي حساب مغفرت

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

درود شريف پڙهڻ واري جي(...حڪايت)

َا ُبو علي ّ
قطان چون ٿا :مون خواب ۾ ڏٺو ته مان (عراق جي
شهر) ” َ
ڪ ۡرخ“ جي جامع مسجد َش ۡرقيه ۾ آهيانُ ،اتي مون محبوب
پروردگار ،مڪي مديني جي تاجدار َّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جو ديدار ڪيو ،پاڻ
ڪريم َّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم سان ٻه ماڻهو ٻيا به هئا جن کي مون ڪونه سڃاتو،
مصطفي جان رحمتَّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جي خدمت ۾ سالم عرض ڪيو
مون
ٰ
پر پاڻ ڪريم َّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم ڪو جواب نه ڏنو ،مون عرض ڪيو:
يارسول اهلل َّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َّ َو َسلَم! مان توهان تي ڏينهن رات ۾ هيترو درود و
سالم پڙهندو آهيان ۽ توهان مونکي پنهنجي جواب کان محروم
فرمايو؟ (اهلل پاڪ جي عطا سان غيب جون خبرون ڏيڻ واري) پياري آقاَّ
َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم فرمايو”:مون تي درود به پڙهين ٿو ۽ منهنجي اصحابن کي
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صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم!
گهٽ وڌ به ڳالهائين ٿو “.مون عرض ڪيو :يارسول اهلل َّ َ ّل ُ
مان توهان جي مبارڪ هٿ تي توبه ڪريان ٿو اڳتي جي الِء ائين ڪونه
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم (سالم
ڪندس .پوِء سرڪار نامدار ،ٻنهي جهانن جي سردار َ ّل ُ

ک َّ
الس ََل ُم َو َر ْح َم ُۃاهّٰللِ َوبَرکٰ ُت ٗہ۔
جي جواب ۾ ارشاد) فرمايوَ :و َعل َْي َ

ویکںہنوہ ُرہبتبرا،ااحصبوالہِتیباک
م
ےہخداےئ ص َطفٰی،ااحصبوالہتیباک
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

اهلل ڪريم سڀني صحابن سان جنت جو وعدو ڪيو آهي

ُ
سورة الۡ َ
حديۡد آيت نمبر  01۾ فرمائي ٿو:
اهلل پاڪ سيپاري 72

ً
َ
َ
ّٰ َ
ٰٓ َ َ ۡ َ
َ َۡ َ َ
َۡۡ
لا ُی َ ۡس َت ِو ۡی ُ ُِم ۡنک ۡم ُم ۡن ُ ُانفق ُ ِم ۡن ُق ۡب ِل ُالفت ِح َُو ُق َتلُِؕ ُاول ِئک ُ ُاعظم ُ َُد َر َجۃُ ُ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۢۡ َ ۡ َ ّٰ َ ۡ َ ً َ َ َ ّٰ ۡ ۡ ّٰ َ ّٰ
َ
ُُِؕو ُاللہ ُُبِ َماُت ۡع َمل ۡو َنُ
ِمن ُال ِذین ُانفقواُ ِمن ُُبعد ُو ُقتلواُُِؕو ُکلاُوعد ُاللہ ُُالحسنی
َ ۡ
خ ِبی ٌر ُُ﴿ ُ ﴾۰۱٪

ترجمو ڪنزااليمان :توهان ۾ برابر ناهن اهي جن فتح مڪه کان
اڳ ۾ خرچ ۽ جهاد ڪيو هي مرتبي ۾ انهن کان وڏا آهن ،جنهن
فتح کان پوِء خرچ ۽ جهاد ڪيو ۽ انهن سمورن سان اهلل جنت جو
واعدو فرمائي چڪو ۽ اهلل کي توهان جي ڪمن جي خبر آهي.

صحابه ڪرام جون ٻه قسمون

آيت مقدسه ۾ صحابه ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان جون ٻه قسمون بيان
هن ِ
ڪيون ويون آهن ۽ ان ۾سڀني جي الِء ” ُح ۡ
ني“ يعني جنّت جو
س ٰ
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ً َ

ّٰ

ۡ

ّٰ

وعدو ڪيو ويوَ ُ .و ُکلاُو َع َد ُاللہ ُُالح ۡسنیُِؕ ُ(ترجمو ڪنزااليمان :۽ انهن
سمورن سان اهلل جنت جو واعدو فرمائي چڪو) جي حوالي سان
معني اها آهي ته اهي
شيخ احمد صاوي مالڪيَّ َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه فرمائن ٿا:
ٰ
تمام صحابه ڪرام عَلَيۡهِم الر ِْض َوان جن مڪي جي فتح کان پهريان ايمان
آندو ۽ راھ خدا ۾ خرچ ڪيو ۽ جن ّ
مڪي جي فتح کان پوِء ايمان
آڻي راھ خدا ۾ خرچ ڪيو ،اهلل پاڪ انهن سڀني کان ُح ۡ
ني
س ٰ
يعني جنت جو وعدو فرمايو آهي.

ہاحصیبیبن!یتنجیتنج
ر
ساحصایبتیھب!یتنجیتنج
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

صحابي جي تعريف

حضرت عالمه حافظ ابن حجر عسقالني َّ َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه فرمائن ٿا :الصَّ َحاب ِ ّی
م
ات َعل َی ْاْل ِْس ََلم يعني جن خوش
َم ْن َّلق َِی ال َّن ِب َّي َصلَّی اهّٰللُ َعل َْيہ َو َس َّلم ُمؤ ِم ًنا ب ِ ٖہ ،ث ُ َّم َم َ

نصيبن ايمان جي حالت ۾ اهلل ڪريم جي پياري نبي
َو َسلَم سان مالقات ڪئي هجي ۽ ايمان ئي تي انهن جو وصال ٿيو
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ
َّ َ ّل ُ

هجي ،انهن خوش نصيبن کي”صحابي“ چوندا آهن.

صحابه ڪرام جو تعداد

ّ
محدثين جي مطابق صحابه ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان جو تعداد هڪ
اڪابر
لک کان سوا لک جي درميان هو .اعلي حضرتَّ َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه فرمائن
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ٿا :تمام صحابه ڪرامَّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان جي نالن جي خبر ناهي ،جن جي
نالن جي خبر آهي (انهن جو تعداد تقريباً) ست هزار آهي.

فضيلت جي اعتبار سان صحابه ڪرام جي ترتيب

حضرت مفتي محمد امجد علي اعظمي َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه فرمائن ٿا :نبين
۽ رسولن کان پوِء ،تمام مخلوق ٰالهي انسانن ،جنن ۽ مالئڪن
کان افضل صديق اڪبر آهن ،پوِء ُعمر فاروق اعظم ،پوِء عثمان
مولي علي پوِء باقي عشرهِء مبشره و حضرات حسنين
غني ،پوِء
ٰ
ۡ
ۡ
َُۡ
ِ
اهلل َعنْ َُّهم جن الِء افضليت
واصحاب بدر و اصحاب بيعة ال ّرضوان َّ َر َ
ِض ُ
آهي ۽ اهي سڀئي قطعي (يعني يقيني) جنّتي آهن.
عبارت ۾ مالئڪن مان مراد عام مالئڪ آهن ڇوته
صحابه ڪرام عَلَيۡهِم الر ِْض َوان تمام مالئڪن کان افضل ناهن بلڪه
اعلي مرتبي وارا مالئڪ جن کي ”مالئڪ
مالئڪن مان سڀ کان
ٰ
مقربين“ چيو وڃي ٿو ،جن ۾ عرش کڻڻ وارا ۽ ”رسول
لس ََلم
مالئڪ“ جيئن :جبريل و ميڪائيل ۽ اسرافيل و عزرائيل عَلَيهم َّا َ
داخل آهن ،هي مالئڪ تمام صحابه ڪرام کان افضل آهن.

احصہباکدگاوہںاورالہتیباکاخدم
ہیسآپیہیکوتانعییاروسلاہلل
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ
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چار ياران نبي

ۡ
ُس ۡو َر ُة البقره جي آيت نمبر  01۾ ارشاد ٿئي ٿو:
َ ۡ َ ّٰ
َ ّٰ
َ َ َ ّٰ
ََ َ
َ
َ
َ
ہٓاءُُِؕؕا ُلاُاِنہُ ۡمُ
َُو اِذاُ ِق ۡ ُیلُلہُ ۡمُ ُا ِمن ۡ ُواُک َماُ ُا َم َنُالناسُقال ۡ ُواُانؤ ِمنُک َماُ ُا َم َنُالسف َ ُ
َ َ
َ َ َ ّٰ
ک ۡنُ ُلاُ ُُی َ ۡعلم ۡ ُو َنُ﴿﴾۰۱
ہُم ُالسف ُ
ہٓاءُ ُو ُُل ِ

ترجمو ڪنزااليمان :جڏهن انهن کي چيو وڃي ٿو ته ايمان آڻيو
جيئن ٻين ماڻهن ايمان آندو آهي چون ٿا ڇا! اسان بيوقوفن
وانگر ايمان آڻيو؟ ٻڌين ٿو! اهي ئي بيوقوف آهن پر نٿا ڄاڻن.
ِ
اهلل عََّـنْ َُّه ََّما جن
صحابي ابن صحابي حضرت عبداهلل بن عباس َر َ
ِض ُ
ٰ صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم َّجي برڪت سان تفسير جو علم
کي دعاِء
مصطفي َّ َ ّل ُ
َ ّٰ
حاصل ٿيوُ ،س ۡو َر ُة الۡبقره جي َآيت نمبر  01جي هن ّ
حصي”ُک َماُ ُا َم َنُ

َ

الناسُ“ (ترجمو ڪنزااليمان :جيئن ٻين ماڻهن ايمان آندو آهي)
جي تفسير ۾ فرمائن ٿا ”:جيئن حضرت ابوبڪر صديق ،عمر
ِ
اهلل عََّـنْهَُّم ايمان آندو.
فاروق ،حضرت عثمان غني ۽ حضرت علي َّ َر َ
ِض ُ
انهن چار يارن کي خاص ڪرڻ جو سبب ُاهو
آهي ته هنن جي ايمان جو خلوص ُان وقت عوام ۽ خواص ۾
مشهور ٿي چڪو هو“.
امام اهلسنت َر ْ َْح ُةا َِّهلل عَلَيْه فرمائن ٿا:
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انجںےنبیگابحمناچریاریکربق
وجاےنپیسںیمہیاچریاغےلےکےلچ
معني :جنان :جنتونُ ،مح ّبان :محبت ڪرڻ
مشڪل لفظن جي
ٰ
وارا.
شرح ڪالم رضا :جيڪي پنهنجي دلين ۾ باغ رسالت
َو َسلَم جي هنن چئن مهڪندڙ گلن(يعني چئن يارن) جي محبت
قبرن ۾ ساڻ کڻي ويندا ،اهلل ُّ
رب العزت جي رحمت سان ُانهن
جون قبرون جنت جو باغ بڻجي وينديون.
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ َّه
َ ّل ُ

اہلل!ریمارشحوہوبرکباوررمع
امثعںینغورضحت ٰ
ومٰلیلعےکاسھت
ہاحصیبیبن!یتنجیتنج
ر

ساحصایبتیھب!یتنجیتنج

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

َ
ايمان افروز حڪايت

تابعي بزرگ حضرت عبداهلل بن وهبَّ َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه بيان ڪن ٿا :جڏهن
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جا پيارا پيارا صحابه ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان
نبيّ اڪرم َّ َ ّل ُ
ملڪ شام آيا ته هڪ راهب(يعني عيسائي عبادت گذار) رستي
۾ مليو ،راهب نبي پاڪ َّ َص َّل اهللُ عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَمکي ڏسي چيوُ :ان ذات جو
www.dawateislami.net
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عيسي
قسم جنهن جي قبضي ۾ منهنجي جان آهي! حضرت
ٰ
روح اهلل عَلَيه ا َلس ََلم جا ساٿي جن کي ڦاهي ڏني وئي ۽ آرن سان
چيريو ويو اهي به مجاهدي (يعني عبادت و رياضت) ۾ ايتري
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه
مقام تائين نه پهتا ،جنهن مقام تي حضرت محمد عربي َ ّل ُ
َواٰلِه َو َسلَم جا اصحاب سڳورا عَلَيۡهِم الر ِْض َوان پهتل آهن .حضرت عبداهلل بن
هلل عَلَيْه
ْح ُة ا َِّ
ْح ُة ا َِّ
هلل عَلَيْه فرمائن ٿا :مون حضرت س ّيدنا امام مالڪ َر ْ َ
وهب َر ْ َ
کي عرض ڪيو( :راهب جن جي تعريف ڪئي هئي) توهان
انهن جا ناال ٻڌائي سگهو ٿا؟ ته انهن حضرت ابوعبيده بن
ّ
جراح ،حضرت ُمعاذ بن جبل ،حضرت بالل ۽ حضرت َس ۡعد بن
اهلل ُّ
رب العزت
ُعباده َّ عَلَيۡهِم الر ِْض َوان جو نالو ورتو.

جي انهن تي رحمت هجي انهن جي صدقي اسان جي بي حساب
مغفرت ٿئي.

ااحصبیبنسیادشاہںیہیادشاہ
آلو ِ
ںیمطقف ٰ
ادندگاااحصبوالہتیباک
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

صحابي رسول جو مرتبو

”صحابي رسول“ هئڻ اهلل پاڪ جي تمام وڏي نعمت آهي،
وڏي کان وڏو ولي ،صحابي جي رتبي تائين نٿو پهچي سگهي،
هر صحابي عادل ۽ جنتي آهي .ڪوئي شخص ڀلي ڪيتري ئي
عبادت ڪري ڪڏهن به صحابي نٿو بڻجي سگهي ڇوته”صحابه
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ڪرام عَلَيهِم الر ِْض َوان حضور انور ( َص َّل َُّ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم) جي صحبت ماڻي،
ۡ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم) کان علم و عمل حاصل ڪيائون ،حضور
حضور ( َ ّل ُ
( َص َّل َُّ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم) کان تربيت ورتائون اهي ته انسان ڇا مالئڪن کان
مالئڪن کان افضليت ۾ اهائي تفصيل
به وڌي ويا“.
آهي جيڪا صفحي نمبر  4۾ گذري چڪي.

ہدندیعوہیتیھت
احصہبوہاحصہبنجیک ر
خدااکقرباحلصاھتیبنیکدیدوہیتیھت
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

صحابي کان ڪوبه وليء نٿو وڌي سگهي

”بهار شريعت“ ۾ آهي :تمام صحابه ڪرام (عَلَيۡهِم الر ِْض َوان) ڀالئي
وارا ۽ عادل آهن .هنن جو جڏهن ذڪر ڪيو وڃي ته ڀالئي ئي
سان ڪرڻ ”فرض“ آهي .ڪنهن صحابي بابت برو عقيدو رکڻ
بدمذهبي و گمراهي ۽ جهنم جو مستحق هئڻ آهي جو اها
(بداعتقادي) حضور اقدس َّ َص َّل َُّ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَمسان دشمني آهي،
ڪوئي ”ولي“ ڪيتري ئي وڏي مرتبي جو هجي .ڪنهن
صحابي جي رتبي کي نٿو پهچي سگهي.

ڪاڻو مردو

مڪتبة المدينه جي  44صفحن جي رسالي:
صفحي نمبر  72تي آهي :هڪ ُ
بزرگَّ َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيْه فرمائي ٿو:
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منهنجو هڪ پاڙيسري گمراهي جون ڳالهيون ڪندو هو ،ان جي
مرڻ کان پوِء مون ان کي خواب ۾ ڏٺو ته ڪاڻو آهي .مون
پڇيو :اهو ڇا معاملو آهي؟ جواب ڏنائين :مان صحابه (عَلَيۡهِم الر ِْض َوان )
جي مبارڪ شان مان ”عيب“ ڪڍندو هيس ،اهلل پاڪ مون
کي ”عيبدار“ بڻائي ڇڏيو! اهو چئي ان پنهنجي نڪتل اک تي
هٿ رکي ڇڏيو.

مالئڪ صحابه ڪرام جو استقبال ڪندا

ادني (۽ انهن مان ڪوبه
اعلي و
تمام صحابه ڪرام (عَلَيۡهِم الر ِْض َوان)
ٰ
ٰ
ادني ناهي) سڀئي صحابه جنتي آهن ،اهي جهنّم جو هلڪو آواز
ٰ
به نه ٻڌندا ،۽ هميشه پنهنجي من چاهيندڙ مرادن ۾ رهندا،
َمحشر جي اها وڏي گهٻراهٽ انهن کي غمگين ڪانه ڪندي،
مالئڪه انهن جو استقبال ڪندا ته هيُء آهي اهو ڏينهن جنهن
جو توهان سان وعدو ڪيو ويو هو .هيُء سڄو مضمون قرآن
اهلل پاڪ سيپاري 02
ڪريم جو ارشاد آهي.
ُ
سورة االَنۡبياء آيت نمبر  010کان  011۾ ارشاد فرمائي ٿو:

َ َ
َ
َ ۡ َ
َ ۡ ٰۤ
ٰٓ َ َ
اِن ُال ِذیۡ َن َُس َبقت ُلہ ُۡم ُ ِمنا ُالح ۡسنیُۙ ُاول ِئک ُع ۡن َہا ُم ۡب َعد ۡو َن ُ﴿ُ ﴾ُ ۰۱۰لا ُُی َ ۡس َمع ۡ ُو َنُ
َۡ ۡ َ ۡ َ
َ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َۡ
ّٰ
اُی ۡحزنہُم ُالف َزع ُال ُاکبر َُوُ
ن ُ﴿ ﴾ُ ۰۱۱ل ُ
ُُخلِد ۡ ُو َ ُ
ہت ُُُا ُنفسہُ ۡم ُ
ہا ُؕ ُ ُو ُہُم ُ ُف ِ ُی ُما ُاشت ُ
ح ِس ُیس ُ
َ
َ َ ّٰ ۡ ٰٓ َ ّٰ َ
َ
ی ُک ۡ ُنت ۡمُت ۡ ُوعد ۡ ُو َنُ﴿ُ ﴾۰۱۱
ت َتل ُقہُمُال َم ُل ِئکۃُُِؕؕ ُہذا ُُی َ ۡومکمُال ِذ ۡ ُ
ُ

ترجمو ڪنزااليمان :بيشڪ اهي جن جي واسطي اسان جو ڀالئي
جو واعدو ٿي چڪو آهي سي جهنم کان پري رکيا ويا آهن اهي
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ان جي ُڀڻڪ به نه ٻڌندا ۽ اهي پنهنجي دل پسند خواهشن ۾
سدائين رهندا .انهن کي غم ۾ نه وجهندي اها سڀ کان وڏي
گهٻراهٽ ۽ فرشتا انهن جي استقبال الِء ايندا جو هيء آهي
توهان جي واعدي جو ڏينهنُ .

”مان انهن مان آهيان“

مولي علي شير
حضرت
ٰ

ِ
اهلل عَنْه
خدا َّ َر َ
ِض ُ

ُ َ ۡ
ور ُة االَنۡبياء جي آيت نمبر
س

َ َ
َ ۡ َ
َ ۡ ٰۤ
ٰٓ َ َ
 010تالوت فرمائيُ :اِن ُال ِذیۡ َن ُ َس َبقت ُلہ ُۡم ُ ِمنا ُالح ۡسنیُۙ ُاول ِئک ُع ۡن َہاُ

م ۡب َعد ۡو َنُ﴿ ۰۱۰ترجمو ڪنزااليمان بيشڪ اهي جن جي واسطي اسان

جو ڀالئي جو واعدو ٿي چڪو آهي سي جهنم کان پري رکيا
ويا آهن) پوِء ارشاد فرمايو :مان انهن مان آهيان( ،حضرات)
ابوبڪر ،عمر ،عثمان ،۽ طلحهُ ،زبير ،سعد ،سعيد ،عبدالر ٰحمان بن
ِ
عوف ،ابو عبيده بن ّ
اهلل عَنْ َُّهم (به) انهن مان آهن.
جراح َر َ
ِض ُ
اهلل پاڪ سيپاري ُ 01س َ
ور ُة النّمل آيت  91۾ فرمائي ٿو:
ۡ

ّٰ

َ

َ ّٰ

ّٰ ّٰ
یۡ َن ۡ
ُاصطفیُِؕ ترجمو ڪنزااليمان :تون
ق ِل ُالحَ ۡمد ُلِل ِہ َُو َُسل ٌم َُعلی ُ ِع َبا ِد ِہ ُال ِذ

چئو سڀ تعريفون اهلل جي واسطي ۽ سالم سندس چونڊيل
ٻانهن تي.
ِ
اهلل عََّـنْهَُّما بيان ڪيل
صحابي ابن صحابي حضرت عبداهلل بن عباس َّ َر َ
ِض ُ

َ ۡ َ ۡ َ ّٰ
ّٰ
ّٰ
ّ
اصطفی“
ن ُ
حصيَ ” :و َسل ٌم َُعلی ُِع َبا ِد ِہ ُال ِذی ُ
آيت مبارڪ جي هن
(ترجمو ڪنزاليمان :۽ سالم سندس چونڊيل ٻانهن تي) جي
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تفسير ۾ فرمائن ٿا”:چونڊيل ٻانهن مان نبيّ اڪرم
جا صحابه مراد آهن“.

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َ ّل ُ

حرام ،حرام ،سخت حرام
ِ
اهلل ََّعـنْ َُّهم جا پاڻ ۾ لڙائي وغيره جا جيڪي واقعا
صحابه ڪرام َّ َر َ
ِض ُ
ٿيا ،انهن ۾ پوڻ حرام ،حرام ،سخت حرام آهي ،مسلمانن کي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جا
ته اهو ڏسڻ گهرجي ته اهي سڀئي آقا ڪريم َ ّل ُ
جانثار ۽ سچا غالم آهن.

ریمیوھجیلںیمہنویکںوہںدواہجںیکںیتمعن
ںیموہںاتگنمںیمدگا،ااحصبوالہتیباک
ویکںوہامویساےریقفو!آؤآرکولٹول
ےہخراہنیراہ،ااحصبوالہتیباک
یاالہ ٰی!رکشہیاطعروکوتےنایک
رعشوگم دمحرسا ااحصبوالہتیباک
ہراحصیبیبن!یتنجیتنج

ساحصایبتیھب!یتنجیتنج

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ
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 04حديثون پهچائڻ جي فضيلت
ٰ صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم آهي” :جيڪو شخص منهنجي ا ّمت
فرمان
مصطفي َ ّل ُ
تائين پهچائڻ جي الِء دين جي متعلق” 41حديثون“ ياد ڪندو ته
ان کي اهلل پاڪ قيامت جي ڏينهن عالم دين جي حيثيت سان
اٿاريندو ۽ قيامت جي ڏينهن مان ان جو شفيع ۽ گواھ
هن مان مراد چاليھ حديثن جو
هوندس“.
ماڻهن تائين پهچائڻ آهي جيتوڻيڪ اهي ياد نه هجن

الحمدهلل! حديث پاڪ ۾ بيان ڪيل فضيلت حاصل ڪرڻ جي
ٰ صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه
ن ّيت سان فضائل صحابه جي متعلق ” 41فرمان
مصطفي َ ّل ُ
َو َسلَم“ پيش ڪجن ٿا.

فضائل صحابه جي باري ۾  04حديثون

( )0بهترين ماڻهو منهنجي زماني جا آهن (يعني صحابه ڪرام)
پوِء جيڪي ماڻهو انهن جي قريب آهن(يعني تابعين) ،پوِء
جيڪي ماڻهو انهن جي قريب آهن(يعني تبع تابعين).
اصحابن جي دور جي مدت :شارح بخاري مفتي شريف الحق
امجدي َر مْحَ هة اهلل عَلَيمه فرمائن ٿا :مشهور قول مطابق صحابه ڪرامَّعَلَيۡهِم
الر ِْض َوان جو زمانو  001هجري ۾ سڀ کان آخري صحابي رسول
حضرت َا ُبو ُّ
الطفيل عمار بن واثله جي انتقال شريف تي ختم
ان کان پوِء ّ
سترّ ،
اسي ()21-41
ٿي ويو،
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سالن تائين تابعين جو دور رهيو پوِء پنجاھ سال تبع تابعين جو
رهيو ،تقريباً ٻه سؤ ويھ هجري (771ھ) ۾ تبع تابعين جو
مبارڪ دور ختم ٿي ويو.
(ُ )7ان مسلمان کي جهنَّم جي باھ ڪانه ساڙيندي جنهن مون کي
ڏٺو يا مونکي ڏسڻ وارن (يعني اصحابن َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان ) کي ڏٺو.
( )1منهنجي صحابن مان جيڪو صحابي جنهن سرزمين ۾ فوت
ٿيو هوندو ته قيامت جي ڏينهن (ان صحابي کي) ُان (يعني اتان
جي مسلمانن) جي الِء نور ۽ رهنما بڻائي اٿاريو ويندو.
( )4منهنجي اصحابن کي گهٽ وڌ نه ڳالهايو ،انڪري جو
جيڪڏهن توهان مان ڪو احد جبل جيترو به سون خرچ ڪري
ته ُاهو انهن جي هڪ ُمد (يعني هڪ ڪلو مان  41گرام گهٽ)
جي برابر به نٿو پهچي سگهي ۽ نه ئي ُمد جي اڌ تائين.
( )9انصار (يعني انصاري صحابن) سان محبت”ايمان“ جي عالمت ۽
انهن کان بغض ”نفاق“ جي عالمت آهي.
( )2توهان ان وقت تائين ڀالئي ۾ رهندؤ جيستائين توهان ۾
اهو شخص موجود آهي جنهن مون کي ڏٺو ۽ منهنجي صحبت
اختيار ڪئي (يعني صحابي) ،خدا جو قسم! توهان ان وقت
تائين ڀالئي ۾ رهندؤ جيستائين توهان ۾ اهو شخص موجود
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هجي جنهن مون کي ڏسڻ واري کي ڏٺو ۽ ان جي صحبت
اختيار ڪئي(يعني تابعي) ،خدا جو قسم! توهان ان وقت تائين
ڀالئي ۾ رهندؤ جيستائين توهان ۾ اهو شخص موجود آهي
جنهن مونکي ڏسڻ واري (يعني صحابي) کي ڏسڻ واري(تابعي
کي ڏٺو ۽ ان جي صحبت اختيار ڪئي۔ (يعني تبع تابعي)
( )2منهنجي اصحابن جي عزت ڪيو ڇوته اهي توهان ۾ بهترين
ماڻهو آهن.
( )4منهنجا اصحابي تارن جيان آهن ،انهن مان جنهن جي به اقتداء
(يعني پيروي) ڪندؤ هدايت ماڻيندؤ.
( )1انصار (يعني انصاري صحابن) سان مؤمن ئي محبت ڪندو
۽ انهن سان دشمني منافق ئي ڪندو ،ته جنهن انهن سان محبت
ڪئي اهلل پاڪ انهن سان محبت ڪري ٿو ۽ جنهن بغض رکيو
اهلل پاڪ انهن کان ناراض ٿئي ٿو.
( )01جيڪو اهلل پاڪ ۽ آخرت جي ڏينهن تي ايمان رکي ٿو اهو
انصار (يعني انصاري صحابين) سان بغض ناهي رکندو.
( )00جن ماڻهن وڻ جي هيٺان بيعت ڪئي هئي ،اِ ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه َّانهن
مان ڪوبه دوزخ ۾ داخل نه ٿيندو.
حديث جي شرح :هن مان مراد اهي اصحابي سڳورا َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان آهن
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جي بيعت ڪئي
جن وڻ جي هيٺان حضور اڪرم َّ َ ّل ّٰ ُ
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ان بيعت کي”بيعت ر ۡ
ضوان“ چوندا آهن ۽ ان
هئي
بيعت ۾ چوڏھ سؤ ( )0411صحابه ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان شامل هئا.
شارح مسلم شريف امام َن َوويَّ َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡه هن حديث پاڪ
جي حوالي سان فرمائن ٿا” :علماِء ڪرام فرمايو ته هن حديث
ۡ
پاڪ جو مطلب هي آهي ته ”بيعت رضوان“ ڪرڻ وارن صحابين َّ
عَلَيۡهِم الر ِْض َوان مان ڪو هڪ به دوزخ ۾ ڪونه ويندو ۽ حديث پاڪ ۾
جيڪو ”اِ ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه“ چيو ويو آهي اهو شڪ جي بنياد تي ناهي چيو
ويو بلڪ (اهلل پاڪ جي نالي مان) برڪت حاصل ڪرڻ جي الِء
چيو ويو آهي“.
( )07سڀ کان افضل مان ۽ منهنجا صحابه آهن .عرض ڪيو ويو:
پوِء ڪير افضل آهي؟ ارشاد فرمايائون :پوِء اهي ماڻهن آهن
جيڪي انهن جي نقش قدم تي هلن( .يعني انهن کي فالو ڪندا)
عرض ڪيو ويو :پوِء ڪير؟ ارشاد فرمايائون :پوِء اهي جيڪي
انهن (يعني تابعين) جي پيروي ڪندا.
( )01منهنجا اصحابي ا َّمت جي الِء امان آهن ،جڏهن دنيا مان
رخصت ٿي ويندا ته منهنجي ُا ّمت تي اهو وقت ايندو جنهن جو
انهن سان وعدو ڪيو ويو آهي.
ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان

حديث جي شرح” :مرآت شريف“ ۾ آهي :صحابه
جي زماني ۾ جيتوڻيڪ فتنا فساد ٿيا پر مسلمانن جو دين
ايترو ڪونه بگڙيو هو جيترو(صحابه جو دور ختم ٿيڻ) کان پوِء
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بگڙيو ۽ هاڻي ته هن دور ۾ فتنه عام ٿي ويا آهن! اهلل پاڪ
محفوظ رکي.
( )04اَل ّٰل ُھ َّم اغ ِ ِْْف ل ِلصَّ َحابَ ِۃَ ،ول ِ َم ْن َّرٰایَ ،ول ِ َم ْن َّرٰای يعني اي اهلل! (منهنجي)
صحابن جي مغفرت فرماِء ۽ جنهن انهن کي ڏٺو ۽ جنهن انهن
جي ڏسڻ واري کي ڏٺو انهن جي به مغفرت فرماِء.
( )09اهلل پاڪ جڏهن ڪنهن جي ڀالئي چاهيندو آهي ته ُان جي دل
ح ّب َ
۾ منهنجي (تمام) صحابه جي َم َ
ت پيدا فرمائي ڇڏيندو آهي.
ۡ
( )02سڀ کان پهريان منهنجي الِء ُپلصراط کي دوزخ تي رکيو
ۡ
ويندو ،مان ۽ منهنجا صحابه ُپلصراط تان گذري جنّت ۾ داخل
ٿيندا سون.
( )02اهلل پاڪ منهنجي اصحابن کي نبين ۽ رسولن کان عالوه
تمام جهانن تي فضليت عطا فرمائي آهي .۽ منهنجي تمام
صحابين ۾ خير (يعني ڀالئي) آهي.
( )04تارن بابت سوال نه ڪيو ،پنهنجي راِء سان قرآن پاڪ جي
تفسير نه ڪيو ۽ منهنجي صحابه مان ڪنهن کي به گهٽ وڌ نه
ڳالهايو ته اهو خالص ايمان آهي.
ح ّب َ
( )01منهنجي تمام اصحابن سان جيڪو م َ
ت ڪري ،انهن جي
مدد ڪري ۽ انهن جي الِء استغفار (يعني دعاِء مغفرت) ڪري ته
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اهلل پاڪ ان کي قيامت جي ڏينهن جنّت ۾ منهنجي صحابين
جو ساٿ نصيب فرمائيندو.
( )71منهنجي صحابين جي منهنجي ڪري جنهن حفاظت ۽ ّ
عزت
ڪئي ته مان بروز قيامت ان جو محافظ (حفاظت ڪرڻ وارو)
هوندس .۽ جنهن منهنجي صحابين کي گهٽ وڌ ڳالهايو ان تي
اهلل پاڪ جي لعنت
( )70جيڪو منهنجي صحابين کي گهٽ وڌ چئي ُان تي ”اهلل پاڪ
جي لعنت“ ۽ جيڪو انهن جي عزت جي حفاظت ڪري ،مان
قيامت جي ڏينهن ان جي حفاظت ڪندس (يعني ان کي جهنّم کان
محفوظ رکيو ويندو).
( )77جنهن منهنجي صحابين جي متعلق چڱي ڳالھ چئي ته اهو
نفاق کان بري (يعني آزاد) ٿي ويو ،جنهن منهنجي صحابين جي
باري ۾ گهٽ وڌ چيو ته اهو منهنجي طريقي کان هٽي ويو ۽
ُان جو ٺڪاڻو باھ آهي ۽ باھ ڪهڙي نه بري جاِء آهي موٽڻ جي.
( )71منهنجي صحابه جي متعلق اهلل کان ڊڄو! اهلل کان ڊڄو!
منهنجي صحابه جي باري ۾ اهلل کان ڊڄو! اهلل کان ڊڄو! مون
کان پوِء انهن کي نشانو نه بڻائجو ڇوته جنهن هنن سان محبت
ح ّب َ
ح ّب َ
ت جي ڪري انهن سان َم َ
ڪئي ته منهنجي َم َ
ت ڪئي ۽
جنهن هنن سان بغض رکيو ته منهنجي بغض جي ڪري انهن
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سان بغض رکيو ۽ جنهن انهن کي ستايو ان مون کي ستايو ۽
جنهن مون کي ستايو ان اهلل کي ايذايو ۽ جنهن اهلل کي ايذايو
ته قريب آهي ته اهلل ان کي پڪڙي.

اهلل ۽ رسول کي ايذائڻ وارن جي الء عذاب جي وعيد
اهلل ۽ رسول کي ايذائڻ وارن جي باري ۾ اهلل پاڪ سيپاري 77
ُ ۡ ُ ۡ
رة اال ۡح َزاب :آيت نمبر  92۾ ارشاد فرمائي ٿو:
سو

َ َ
ّٰ
ّٰ
َ َ َ َ َ َ
ۡ َ َ ۡ ّٰ
َ َ
ۡ
اُو ُالا ِخ َر ِۃ َُُو ُاعد ُلہ ۡم ُ ُعذابًاُ
اِن ُال ِذیۡ َن ُیؤذ ۡو َن ُالل َہ َُُو َُرس ۡول ٗہ ُُل َع َنہمُ ُُ اللہ ُُفِیُالدنی

م ِہ ۡی ًنا ُُ ﴿ ُ ﴾۷۵ترجمو ڪنزااليمان :۽ جيڪي تڪليف ڏين ٿا اهلل ۽ ان

جي رسول کي انهن تي اهلل جي لعنت آهي دنيا ۽ آخرت ۾ ۽
اهلل انهن جي واسطي ذلت جو عذاب تيار ڪري رکيو آهيُ .
( )74قيامت جي ڏينهن هر شخص کي نجات جي اميد هوندي سواِء
ان شخص جي جنهن منهنجي صحابه کي گهٽ وڌ ڳالهايو ،بيشڪ
اهل محشر انهن (يعني صحابه کي گهٽ وڌ ڳالهائڻ وارن) تي
لعنت ڪندا.
ُْك اَ ْص َحاب ِ ْی َف َا ْم ِسكُ ْوا يعني جڏهن منهنجي اصحابن جو ذڪر اچي
( )79اِذَا ذ ِ َ
ته ”رڪجي“ وڃو (يعني گهٽ وڌ ڳالهائڻ کان رڪجي وڃو)
حديث جي شرح :حضرت عالمه علي قاري َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡه فرمائن ٿا:
يعني صحابه ڪرامَّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان کي گهٽ وڌ ڳالهائڻ واري کان پري
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رهو .ڇوته قرآن ڪريم ۾ انهن (صحابن) جي الِء رضاِء ٰالهي
جي خوشخبري بيان ٿي چڪي آهي ،تنهنڪري انهن جو ٺڪاڻو
پرهيزگاري ۽ رضاِء ٰالهي سان جنت ۾ هوندو .۽ هي اهي حقوق
آهن جيڪي ُا ّمت جي ذمي باقي آهن تنهنڪري جڏهن به انهن
جو ذڪر ٿئي ته صرف و صرف ڀالئي ۽ انهن جي الِء نيڪ
دعائن سان ٿئي.
( )72بيشڪ قيامت جي ڏينهن ماڻهن ۾ سخت ترين عذاب ان
کي ٿيندو جنهن نبين سڳورن (عَلَيهم ا َلس ََلم) کي گهٽ وڌ ڳالهايو،
پوِء ان کي جنهن منهنجي صحابين کي گهٽ وڌ چيو ۽ پوِء ان
کي جنهن مسلمانن کي گهٽ وڌ چيو.
( )72اهلل پاڪ جي ان شخص تي لعنت ٿئي ،جنهن منهنجي
اصحابن کي گهٽ وڌ ڳالهايو.

اصحابن تي عيب لڳائڻ وارا
( )74بيشڪ اهلل پاڪ مونکي چونڊيو ۽ منهنجي الِء اصحابن کي
چونڊيو ،۽ عنقريب اهڙي قوم ايندي جيڪا انهن جو شان
گهٽائيندي ،انهن تي عيب لڳائيندي ۽ گهٽ وڌ ڳالهائيندي،
تنهنڪري توهان نه انهن سان ويهجو ،نه انهن سان گڏ کائجو ،نه
پئجو ،نه انهن سان گڏ نماز پڙهجو ۽ نه انهن جي نماز (جنازه)
پڙهجو.
( )71بيشڪ منهنجي امت جا بدترين ماڻهو اهي آهن جيڪي
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منهنجي صحابي تي جرئت ڪرڻ وارا آهن.
ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان

حديث جي شرح :يعني اهي ماڻهو جيڪي صحابه
کي گهٽ وڌ ڳالهائن ٿا ۽ انهن جي باري ۾ اهڙيون ڳالهيون
ڪن ٿا جيڪي انهن جي شان ۽ منصب جي الئق ناهين ،ائين
ڪرڻ سخت ترين حرام ڪم آهي ،صحابه ڪرام عَلَيۡهِم الر ِْض َوان کي
گهٽ وڌ ڳالهائڻ برائي تي جرئت ڪرڻ جي عالمت آهي ۽ انهن
جي عزت ۽ احترام ڪرڻ چڱي هئڻ جي عالمت آهي ۽ حق
(يعني صحيح) ڳالھ اها آهي ته تمام صحابه ڪرام َّ عَلَيۡهِم الر ِْض َوان جي
تعظيم ڪئي وڃي ۽ انهن کي گهٽ وڌ ڳالهائڻ کان زبان کي
روڪيو وڃي ،چاهي اهي صحابه ڪرام َّعَلَيۡهِم الر ِْض َوان مهاجرن مان
هجن يا انصار مان.
( )11جيڪو منهنجي صحابه کي گهٽ وڌ ڳالهائي ،ان تي اهلل
پاڪ ،مالئڪن ۽ تمام انسانن جي لعنت اهلل پاڪ ان جو نه
فرض قبول ڪندو نه نفل.
( )10جيڪو شخص منهنجي اصحابن ،گهر وارين ۽ اهلبيت سان
عقيدت رکندو آهي ۽ انهن مان ڪنهن کي گهٽ وڌ ناهي
ح ّب َ
ڳالهائيندو ايسيتائين جو انهن جي َم َ
ت تي دنيا مان انتقال
ڪري ويندو آهي اهو قيامت جي ڏينهن مون سان گڏ منهنجي
درجي ۾ هوندو.
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صالحين (يعني نيڪ ماڻهن) سان گڏ هئڻ مان اهو الزم نٿو
اچي ته ان جو درجو ۽ جزا هر اعتبار سان صالحن وانگر هوندي
بلڪ ڪنهن درجي ۾ ڪنهن خاص اعتبار سان شرڪت ٿيندي
جيتوڻيڪ مقام ۽ عزت ۽ معيار جي اعتبارسان لکين درجا
فرق هجي ،جيئن محل ۾ بادشاھ ۽ غالم(يا محل ۾ سيٺ ۽
مالزم) ٻئي هوندا آهن پر فرق واضح آهي.
( )17منهنجي صحابن جي معاملي ۾ منهنجو لحاظ ڪجو ڇوته
اهي منهنجي ُا َّمت جا بهترين ماڻهو آهن.
( )11مون کان پوِء منهنجي صحابن کان ڪجھ لغزش ٿيندي .اهلل
پاڪ انهن کي منهنجي صحبت جي سبب معاف ڪري ڇڏيندو
۽ انهن کان پوِء ڪجھ ماڻهو ايندا جن کي اهلل پاڪ منهن ڀر
دوزخ ۾ اڇالئي ڇڏيندو.
اعلي حضرت َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡه انهن بعد وارن جي متعلق فرمايو :هي اهي
ٰ
ماڻهو آهن جيڪي انهن خطائن جي باعث اصحابن کي گهٽ وڌ
ڳالهائيندا.
( )14منهنجي ُا ّمت ۾ منهنجي صحابه جو مثال کاڌي ۾ لوڻ
جيان آهي جو کاڌو بنا لوڻ جي درست ناهي هوندو.
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( )19جڏهن توهان ماڻهن کي ڏسو ته منهنجي اصحابن کي گهٽ
وڌ ڳالهائين ٿا ته چئو :اهلل پاڪ جي لعنت هجي توهان جي شر
تي.
حديث جي شرح :حضرت مفتي احمد يارخان َّ َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡه هن حديث
پاڪ جي حوالي سان فرمائن ٿا :يعني صحابه ڪرام ته خير ئي
خير آهن توهان انهن کي گهٽ وڌ ڳالهايو ٿا ته اها برائي خود
توهان ئي جي طرف موٽندي آهي ۽ ان جو وبال توهان ئي تي
پوندو آهي.
( )12مون کي ڪوئي صحابي ڪنهن جي طرفان ڪا ڳالھ نه
پهچائي ،مان چاهيان ٿو ته توهان وٽ صاف سيني سان ايندو
ڪريان.
حديث جي شرح” :مرآت شريف“ ۾ آهي :يعني ڪنهن جي
عداوت ،ڪنهن سان نفرت دل ۾ نه هجي .اهو به اسان جي الِء
بيان قانون آهي ته پنهنجون دليون مسلمانن جي بغض و عداوت
کان صاف رکون ته جيئن انهن ۾ مديني جا انوار ڏسون ،نه ته
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جو سينو ،نور ڪرامت سان ڀريل آهي
حضور پاڪ َ ّل ّٰ ُ
ُاتي بغض و ڪينو پهچي ئي نٿو سگهي.
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( )12مون کي ماڻهن مان سڀ کان وڌيڪ محبوب توهان(يعني
انصاري صحابه) آهيو ،مونکي ماڻهن ۾ سڀ کان وڌيڪ توهان
پيارا آهيو.
( )14مهاجرين ۽ انصار مديني شريف جي آسپاس خندق کوٽڻ ۾
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم َّهيَء دعا گهري :اي
مصروف هئا ،ته نبي ڪريم َ ّل ّٰ ُ
اهلل! ڀالئي ناهي پر آخرت جي ڀالئي ،بس انصارين ۽ مهاجرين
۾ برڪت فرماِء.
( )11جيڪڏهن ماڻهو جهنگل يا هڙي (وڻن جو جهڳو) مان هلن
ته مان انصار(يعني انصاري صحابه) جي جهنگل يا انهن جي
هڙي مان هالن ۽ انصار اندروني لباس (وانگر) آهن ۽ باقي
ماڻهو بيروني لباس (يعني ٻاهرين لباس وانگر) آهن.
حديث جي شرح” :مرآت شريف“ ۾ آهي :يعني جيڪڏهن تمام
جهانن جي راِء هڪ هجي ۽ انصار(يعني انصاري صحابه) جي
راِء ٻي هجي ،ته مان انصارين جي راِء جي مطابق راِء ڏيندس،
سڀني جي راِء تي انصارين جي راِء کي ترجيح ڏيندس ،هيُء
مطلب ناهي ته مان انصارين جي اتباع ڪندس ،سڄو جهان
صَ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم ڪنهن
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّ
م جو تابعدار آهي ،حضور َّ َ ّل ّٰ ُ
حضور َّ َ ّل ّٰ ُ
شخص يا ڪنهن قوم جا پيروڪار ناهن .النّاس(يعني باقي
ماڻهن) مان مراد عام مؤمن آهن ،حضرات خلفاِء راشدين يا
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ِ
اهلل عَنْ َُّهم) هن ۾ داخل نه آهن.
فاطمه زهرا و حسنين ڪريمين( َر َ
ِض ُ

دعاء مصطفيٰ

صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰلِه َو َسل َ َمَّ
ََّّ َ ّل ّٰ ُ

( )41اَل ّٰل ُھ َّم اغ ِ ِْْف ل ِ َْلَ ْن َصارَِ ،و ِْلَبْ َن ٓا ِء ْاْلَ ْن َصارَِ ،واَبْ َن ٓا ِء اَبْ َن ٓا ِء ْاْلَ ْن َصارِ يعني اي اهلل!
انصار (يعني انصاري صحابه) جي ۽ انهن جي پٽن پوٽن جي
مغفرت فرماِء.

ہراحصیبِیبن

یتنجیتنج!

ساحصایبتیھب!

یتنجیتنج!

اچ ِریارانِ یبن

یتنجیتنج!

رضحتدصقییھب

یتنجیتنج!

اوررمعافروقیھب

یتنجیتنج!

امثعنِ ینغ

یتنجیتنج!

افہمطاوریلع

یتنجیتنج!

ںیہنسحنیسحیھب

یتنجیتنج!

وادلنیِیبن

یتنجیتنج!

ہرزوہجیبن

یتنجیتنج!

اوراوبایفسنیھب

یتنجیتنج!

ںیہاعموہییھب

یتنجیتنج!

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

ویکںہنوہرہبتبراااحصبوالہتیباک
ویکںہنوہرہبتبراااحصبوالہتیباک
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م
ےہ خداےئ صطفٰی ،ااحصب و الہ تیب اک
آل و ااحصبِِیبن س یادہش ںیہ یادشاہ
ںیم طقف ٰ
ادن دگا اَاحصب و الہِ تیب اک
ریمی وھجیل ںیم ہن ویکں وہں دو اہجں یک ںیتمعن
ںیم وہں اتگنم ںیم دگا اَاحصب و الہِ تیب اک
ویکں وہ امویس اے ریقفو! آؤ آ رک ولٹ ول
ےہ خراہن ی راہ ااحصب و الہِ تیب اک
لضفِ رب ےس دو اہجں ںیم اکایمیب یاےئ اگ
دل ےس دیشا وہا ااحصب و الہِ تیب اک

م
اے خداےئ صطفٰی! اامین رپ وہ اخہمت

لہ تیب اک
رفغمت رک! واہطس ااحصب و ا ِ
رمی ُان یک اتفل ںیم وہ یارب! اور وہ
انیج ا
قرب ج ںیم اطع ااحصب و الہِِتیب اک
رشح ںیم ھجم وک افشع یک اطع ریخات وہ
م
واہطس ای صطفٰی! ااحصب و الہِ تیب اک
ونر واےل! ربق ریمی رشح ت رونش رےہ
واہطس مت وک اہش! ااحصب و الہِ تیب اک
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ہ برس ںیم جح رکوں ،اھٹیم دمہنی دھکی ولں
ر
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
برع ںیم نینسح ےک ی اای اک ولجہ وہ بیصن
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
دے گاوہں ےس اجنت اور یقتم ھجم وک انب
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
در ِد ایصعں یک دوا لم اجےئ ںیم نب اجؤں کین
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
دور وہ دانی ےس ٰ
وی
رکوی یک ا
ومٰل ہی ا
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
شاہ یک دایھکری ام ےک دوھکں وک دور رک
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
دگنتیتس دور وہ اور رزق ںیم برتک ےلم
یاالہ ٰی! واہطس ااحصب و الہِ تیب اک
یاالہ ٰی! رکشہی اطعر وک وت ےن ایک
رعشوگ ،دمح رسا ااحصب و الہِ تیب اک
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َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ
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