َ َ
َ
َ ّٰ
ُ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 :قرآني سورتن جون فضيلتون
َ
ڇاپو پهريون :رمضان المبارڪ 1442هه اپريل 2021ع
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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قرآني سورتن جو ن فضيلتون
پيشڪش
اسالمڪ ريسرچ سينٽر (دعوت اسالمي)

ترجمو
ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي)

هن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش
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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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قرآني سورتن جون فضيلتون
دعاِءعطار
يااهلل پاڪ! جيڪو  21صفحن جو رسالو ”قرآني سورتن جون فضيلتون“ پڙهي
قرآن ڪريم جي شفاعت نصيب فرماِء ۽
يا ٻڌي وٺيُ .ان کي قيامت ۾
ِ
ان کي بي حساب بخشي ڇڏ.

ٰالہ َّ
جاہ ِال َّن ِب ِّی ْاْلَ ِمی ْن صلَّیاہللعلیہو ٖ
وسلم
ٰا ِمی ْنب ِ َ

درود شريف جي فضيلت

حضرت ابوالمظفر محمد بن عبداهلل َخ ّيام سمرقندي َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا:
مان هڪ ڀيرو رستو ڀلجي ويس ،اوچتو هڪ صاحب نظر آيو ۽ ان
چيو” :مونسان گڏ هلو “.مان ان سان گڏ هلي پيس مونکي گمان ٿيو ته
هي حضرت خضر

آهن .منهنجي پڇڻ تي انهن پنهنجو نالو

ٻڌايو ،انهن سان هڪ ٻيو بزرگ به هيو ،مون ان جو نالو پڇيو ته
فرمايائون :هي الياس(

) آهن .مون عرض ڪيو :اهلل پاڪ اوهان تي

ٰ صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَمَّجي
رحمت فرمائي ،ڇا توهان ٻنهي حضرت محمد
مصطفي َ ّل ُ

زيارت ڪئي آهي؟ انهن فرمايو :هائو .مون عرض ڪيو :نبي پاڪ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم کان ٻڌل ارشاد پاڪ ٻڌايو ته جيئن مان توهان کان روايت
َ ّل ُ

رسول خدا
ڪري سگهان .انهن فرمايو ته اسان
ِ
فرمائيندي ٻڌو ته جيڪو شخص مون تي درو ِد پاڪ پڙهي ُان جي دل
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ ّل ُ

کي اهو

نفاق کان اهڙي طرح پاڪ ڪئي ويندي آهي جهڙي طرح پاڻي سان

اّلل ع هَّل ُم َح َمَد“ پڙهندو
ڪپڙو صاف ڪيو ويندو آهي .پڻ جيڪو شخص” َص ََّل هَ ُ
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آهي ته پنهنجي مٿان رحمت جا  07دروازا کولي ڇڏيندو آهي.
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

واهه ڇا ڳالهه ڪجي عا ِ
ش ِق قرآن جي

حضرت ثابِت ُبناني َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه روزانو هڪ ڀيرو قرآن پاڪ ختم
ِ
فرمائيندا هئا۔ پاڻ َّ َر مْحَ ُة ا َِّ
هلل عَلَيمه سدائين ڏينهن جو روزو رکندا ۽ سڄي
رات عبادت ڪندا هئا ،جنهن مسجد وٽان لنگهندا هئا ان ۾ ٻه
تحديث نعمت طور
المسجد“ ضرور پڙهندا هئا۔
ح َّي ُة
رڪعتون ” َت ِ
ِ
ِ
فرمائن ٿا؛ مون جامع مسجد جي هر ٿنڀي(پيلر) وٽ قرآن شريف جو
ختم ڪيو ۽ اهلل پاڪ جي بارگاهه ۾ گريه و زاري ڪئي آهي۔ نماز
۽ تِالوت سان کين خصوصي محبت هئي ،سندن تي اهڙو ته ڪرم
ٿيو جو رشڪ اچي ٿو ،جيئن ته وفات کان پوِء تدفين جي دوران
اچانڪ هڪ ِسر قبر اندر ڪري پئي ،ماڻهو ِسر کڻڻ جي الِء جڏهن
جهڪيا ته اهو ڏسي حيران ٿي ويا ته پاڻ قبر ۾ بيهي نماز پڙهي
ْح ُة ا َِّ
هلل عَلَيمه جي گهر وارن کان جڏهن پڇيو ويو ته
رهيا آهن! پاڻ َر م َ
شهزادي صاحبه ُٻڌايو ته بابا سائين روزانو دعا ڪندا هئا ته” :يااهلل!
جيڪڏهن تون ڪنهن کي وفات کان پوِء قبر ۾ نماز پڙهڻ جي
سعادت عطا فرمائين ته مونکي به ان سعادت سان نوازجانِء .منقول
مزار ُپر انوار جي ڀرسان گذرندا هئا ته
آهي؛ جڏهن به ماڻهو سندن
ِ
قبر مبارڪ مان تالوت جو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو هو۔
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اهلل پاڪ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بي
حساب مغفرت ٿئي.
َّ َّ
ٰا ِمی ْن بِجاہ ِال َّن ِب ِّی ْاْل َ ِ
می ْن صلَّی اہلل علیہ ٖ
وٰالہ وسلم

َ

وہتا ا
دنہالیمںیہنوہتادبنالیمںیہن ا

وہتا
خداےکاوایلاکوتنفکالیمںیہن ا

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

هڪ حرف جون ڏهه نيڪيون

فرقان حميد اهلل ُّ
رب االنام جو مبارڪ ڪالم آهي ،هن
قرآن مجيد،
ِ
ِ
قرآن پاڪ
جو پڙهڻ ،پڙهائڻ ۽ ُٻڌڻ ٻڌائڻ سڀ ثواب جو ڪم آهي.
ِ
جو هڪ حرف پڙهڻ تي  07نيڪين جو ثواب ملندو آهي ،جيئن ته
فرمان
اهلل پاڪ جي آخري نبي ،مڪي مدني ،محمد عربي جو
ِ
عاليشان آهي :جيڪو شخص ڪتاب اهلل جو هڪ حرف پڙهندو ،ان
کي هڪ نيڪي ملندي جيڪا ڏهن نيڪين جي برابر هوندي .مان

اهو نٿو چوان الٓ م

هڪ حرف آهي ،بلڪه الف هڪ حرف ،الم هڪ

حرف ۽ ميم هڪ حرف آهي.
التوت یک وتقیف دیدے الہ ٰی

گاوہںیکوہدوردلےسایسیہ

سورت الحشر جون آخري آيتون پڙهڻ جي فضيلت
حضررر

ِ
اهلل َعََََنم َُّه کلللان ملللروي آهلللي تللله نبلللي ڪلللريم
معقللل بلللن يسلللار َر َ
ِض ُ

صَ َ
اهللعَلَي مَ ِه َواٰلََِهَّ َو َسََلَم جللن ارشللاد فرمللايو جي للو شللوق صللب جللي وقللت ٽللي
َ ّل ُ
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السمِ ْی ِعال َْعل ِ ْی ِم ِم َن َّ
ڀيرا ”اَعُ ْوذُبِاہللِ َّ
الش ْی ٰط ِنال َّر ِج ْیم“ چلوي ۽ سلورت ح لر جلون آخلري
ٽللي آيتللون پڙهللي تلله اهلل پڪڪاڪ ان جللي س سللتر هللزار فرشللتا مقللرر ڪللري
ڇڏيندو آهي جي ي شام تائين ان جي س رحملت جلي دعلا ڪنلدا آهلن ۽
جي للڏهن انهللين ڏيللنهن تللي مللري و للي تلله شللهيد ٿينللدو ۽ شللام جللو
پڙهي ته صب تائين اها ئي فضيلت آهي

ُ

سورت الحشر جون آخري ٽي آيتون
َ ۤ ّٰ َ
ّٰ َ
َۡۡ َ َ
َ
ُالش َہ َ
ہ َو ُاللہ ُ ُال ِذ ۡی ُ ُلا ُ ُاِل َہ ُ ُاِلا ُہ َوُۚ ُّٰع ِلم ُالغی ِب ُو
اد ِۃُۚ ُہ َو ُ ُالر ۡح ّٰمنُ
ّٰ َ َ ۤ ّٰ َ
ۡ
َۡ
َ ّٰ ۡ ۡ
َ
الر ِح ۡیم ُ﴿ ﴾۲۲ہ َ ُو ُاللہ ُُال ِذ ۡی ُُلا ُُاِل َہ ُُاِلاُہ َوُُۚال َملِک ُالقد ۡوس ُالسلم ُُالمؤ ِمنُ
ۡ َ
ۡ
ّٰ َ َ ۡ
ۡ
ۡ َ
َۡ
الم َہ ۡی ِمن ُالع ِزیۡز ُ ُالجَبار ُ ُالم َتک ِبرُِؕ ُسب ّٰح َن ُالل ِہ ُعما ُ ُیش ِرک ۡو َن ُ﴿﴾۲۲
َ
ۡ
ۡ
ّٰ ۡ َ
ۡ ّٰ
َ َۡۡ
ہ َو ُاللہ ُ ُالخالِق ُال َبا ِرئ ُ ُالم َص ِور ُلہ ُالاس َمٓاء ُ ُالح ۡسنیُِؕ ُی َس ِبح ُل ٗہ ُ َُما ُفِی
َۡ َۡ
َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ک ۡیمُ﴿ ﴾۲۲٪
ضُۚ َُوُہ َوُالع ِزیۡزُالح ِ
السمو ِتُوُالار ِ
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ڪرم“ جي ٽن اکرن جي نسبت سان سوره ب َ َقره جي
” َ
آخري آيتن جا چار فَضائل

ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته شهن ا ِھ مدينه،
 1حضرت نعمان بن بشير َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن فرمايو اهلل پاڪ زمين ۽ آسمان
ُس ِ
رور قلب و سينه َ ّل ُ
کي پيدا ڪرڻ کان ٻه هزار سال پهريان هڪ ڪتاب لکيو پوس ان ۾
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سوره بقره جون آخري ٻه آيتون نازل فرمايون ،جنهن گهر ۾ ٽي راتيون
هن ٻن آيتن کي پڙهيو ويندو شيطان ان گهر جي ويجهو نه ايندو
ِ
سرور ڪائنات
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته
ِ
 2حضرت ابو ذر غفاري َّ َر َ
ِض ُ
عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن فرمايو ”بي ڪ اهلل پاڪ مونکي پنهنجي عرش جي
هيٺين خزانن مان اهڙيون ٻه آيتون عطا فرمايون آهن جنهن جي ذريعي
سوره بقره جو اختتام فرمايو ،هن کي سکو ۽ پنهنجي عورتن ۽ ٻارن
کي سيکاريو بيشڪ اها نماز ۽ قرآن ۽ دعا آهي

صَ
َ ّل اهللُ

ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته حضور پاڪ
 3حضرت ابومسعود َر َ
ِض ُ
َو َسلَم جن فرمايو ”جي و ماڻهو (سوره) بقره جون آخري ٻه آيتون رات ۾
پڙهندو ُاهي هن کي ڪفايت ڪنديون “
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ
َ ّل ُ

پيارا اسالمي ڀائرو! سوره بقره جون ٻه آيتون ڪفايت ڪرڻ مان
مراد اهو آهي ته اهي ٻه آيتون ان رات قيام (رات جي عبادت) جي
قائم مقام ٿي وينديون يا ُان رات هن کي شيطان کان محفوظ
رکنديون هڪ قول هي به آهي ته ان رات نازل ٿيڻ وارين بالئن کان
بچائينديون يا ان کي فضيلت ۽ ثواب جي س ڪافي ٿي وينديون

ٌّ ّٰ
ّٰ
ّٰ
ۤ ۡ َ َ
ۡ ۡ
َ
َ
ا َم َن ُالرس ۡول ُبِ َما ُ ُان ِزل ُاِل ۡی ِہ ُ ِم ۡن ُربِ ٖہ َُُو ُالمؤ ِمن ۡو َنُِؕ ُکل ُا َم َن ُبِالل ِہ َُوُ
ٰٓ َ
َ َ
ۡ َ
َ َ ۡ َ
اُس ِم ۡع َن َ
اُوُ
ُُ۟و ُقالو
َمل ِئک ِت ٖہ َُُو ُکت ِب ٖہ َُُو ُرس ِل ٖہُُ۟لاُنفرِق ُبَی َن ُُا َح ٍد ُ ِم ۡن ُرس ِل ٖہ ُ
ّٰ َ ۡ َ
َ َ
ََ
َ َ ۡ ۡ
ۡ َ َ َ
اط ۡع َنا ُ۫٭ُغف َرانک َُرب َنا َُوُاِل ۡیکُال َم ِصیر ُ﴿ُ ﴾۲۸۲لاُیک ِلفُاللہُنف ًساُاِلا ُو ۡس َع َہاُُِؕ
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ۤ
ۡ ََ َ ۡ َََ َ َ َۡۤ َ
ََ
َ َ َ ۡ
ت َُُو ُ َعل َ ۡی َ
َ
َ
ؤ
اخذنا ُُا ِۡن ُن ِس ۡی َنا ُ
ـ
اُت
ُ
اُل
ن
ب
ُُِؕر
ت
ب
س
ت
اُاک
اُم
ہ
ب
س
اُک
اُم
ہ
ل
ِ
َ
َۡ َۡ َ َۡ َ َ َ َ َ َۡ ۡ َ َۡ َ ۤ ۡ
اُک َم َ
اُح َمل ۡ َت ٗہ َُعلَیُالَذیۡ َن ُم ُۡ
ً
ن
ل ُعلینا ُُ ُِاصر
اُو ُلاُ ُتح ِم ُ
او ُاخطاناُُۚربن ُ
ِ ِ
ۡ
َ
ۡ َ
َ َ َ ََ
َ َ
ۡ َ َ
ق ۡبلِ َناُۚ َُرب َنا ُ َوُلا ُتحَ ِمل َنا َُما ُلاُطاقۃُل َناُبِ ٖہُۚ َُوُاعفُعناَُُ ٝوُاغفِ ۡرُل َناَُُ ٝوُ
ّٰ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
ىنا ُفانص ۡرنا َُعلیُالق ۡو ِمُالۡکفِرِیۡ َنُ﴿ ُ﴾۲۸۲٪
ارحمناُُٝانتُمول
َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

رحـمـت جي چئن اکرن جي نسبت
سان سورت فاتـحه جا  4فضـائل

صَ
ِ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َّ َو َسلَم جن ارشاد
صاحب لو ڪ،
 1حضو پاڪ
ِ
سياح افالڪ َ ّل ُ
فرمايو ته سورت فاتحه هر مرض جي دوا آهي هن سورت جو هڪ
نالو ”شافيه“ ۽ هڪ نالو ”سو الشفاء“ آهي ان ڪري جو هين هر
مرض جي س شفا آهي

 011 2ڀيرا سوره فاتحه پڙهي ڪري جي ا به دعا گهري و ي ان
کي اهلل پاڪ قبول فرمائيندو آهي
 3بز گن ف مايو آهي ته فجر جي سنّتن ۽ فرض جي وچ ۾  10ڀيرا
سورت فاتحه پڙهي ڪري مريض تي دم ڪرڻ سان آرام ملي ويندو آهي
۽ اک جو ُسور تمام جلدي صحي ٿي ويندو آهي ۽ جي ڏهن ايترو
پڙهي ڪري پنهنجي ُٿڪ اکين ۾ لڳائي ته تمام گهڻو مفيد آهي
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”رحمت“ جي چئن اکرن جي نسبت سان
سوره ڪـهـف جـا چـار فضـائــل
ِ
اهلل َّ ََّعَنم َُّه فرمائن ٿا ته هڪ شوق سورت
 1حضرت ب اء بن عازب َر َ
ِض ُ
ڪهف جي تالوت ڪري رهيو هو ،ان جي گهر ۾ هڪ جانور ٻڌل هو
ي دم اهو جانور ٽپ ڏيڻ لڳو ان ماڻهون ڏٺو ته هڪ ڪ ر ان کي
صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم سان ان واقعي
ڍڪي رکيو آهي ان شوق
ِ
حضور اڪرم َ ّل ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم فرمايو اي فالڻا! تالوت
جو ذڪر ڪيو ته پاڻ سڳورن َ ّل ُ
ڪندو ڪر ،جو اِهو س ينو (دل جي تسڪين) آهي جي و قرآن جي
تالوت ڪرڻ وقت نازل ٿيندو آهي

ُ
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته سول اهلل
 2حضرت معاذ بن انس جهني َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو جي و سورت ڪهف جي شروع ۽ آخر
َ ّل ُ
کان تالوت ڪندو ان جي مٿي کان پيرن تائين نور ئي نور هوندو ۽
جي و ان جي م م تالوت ڪندو ان جي س آسمان ۽ زمين جي
وچ ۾نور هوندو
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته مديني جي
 3حضرت ابو سعيد خدري َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو ”جي و ُجمعي جي ڏينهن
تاجدار َ ّل ُ
سورت ڪهف پڙهي ان جي س ٻن جمعن جي وچ ۾ هڪ نور روشن
ڪيو ويندو آهي “ هڪ روايت ۾ آهي ”جي و جمعي جي رات جو
ُ ۡ
َليللت ال َلعل ِتليلق (يعني ڪعبة اهلل ش يف) جللي وچ ۾
پڙهي ان جي ۽ بل
هڪ نور روشن ڪيو ويندو آهي “

 4حضرت ابو درداء

ِ
اهلل ََّعَن م ُهَّ
َر َ
ِض ُ

کان روايت آهي ته نبي ڪريم ،رؤف
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صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو جي و سورت ڪهف جون
رحيم َ ّل ُ
پهريون  01آيتون ياد ڪندو (اهو) دجال (جي فتني) کان محفوظ رهندو
۽ هڪ روايت ۾ آهي جي و سورت ڪهف جون آخ ي ڏهه آيتون ياد
ڪندو اهو دجال کان محفوظ رهندو

يٰسين شريف جا  61فضائل

ِ
اهلل عَََّنم َُّه کان روايت آهي ته اهلل پاڪ جي
 1حضرت معق
بن يسار َر َ
ِض ُ
صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو سو يسين قرآن شريف
پياري رسول َ ّل ُ
جي دل آهي جي و هن کي اهلل پاڪ جي رضا ۽ آخرت جي بهتري س
پڙهندو ان جي مغفرت ڪئي ويندي
ِ
رسول اڪرم
اهلل ََّعَن م َُّه کان روايت آهي ته
2
خادم نبي حضرت انس َر َ
ِ
ِض ُ
ِ
َص َّل اهللُ عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو بي ڪ هر شيء جي هڪ دل آهي ۽
قرآن شريف جي دل سو يسين آهي ۽ جي و هڪ ڀيرو سو
يسين پڙهندو ان جي س ڏهه ڀيرا قرآن شريف پڙهڻ جو ثواب لکيو
ويندو.
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه َما کان روايت آهي ته نبي ڪريم ،رؤف
 3حضرت ابن عباس َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو منهنجي خواهش آهي ته سو
رحيم َ ّل ُ
يسين منهنجي امت جي هر ماڻهون جي دل ۾ هجي
ِ
رسول
حضور اڪرم،
ِض اهللُ عَََّنم َُّه کان روايت آهي ته
ِ
 4حضرت انس َر َ
ِ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو جي و شوق
محت م ،شاههِ بني آدم َ ّل ُ
همي ه هر رات ٰيسين شريف جي تالوت ڪندو رهيو پوس مري ويو ته
اهو شهيد ٿي مرندو
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ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته
 5حضرت عطاء بن ابو رباح تابعي َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو جي و ماڻهو ڏينهن جي
شهن اه ِه مدينه َ ّل ُ
ابتدا ۾ سو يسين جي تالوت ڪندو ان جون سڀئي حاجتون
پوريون ڪيون وينديون
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه َما فرمائن ٿا جي و شوق صب جي
 6حضرت ابن عباس َر َ
ِض ُ
وقت سو يسين جي تالوت ڪري ان ڏينهن جي آساني ان کي شام
تائين عطا ڪئي وئي ۽ جنهن شوق رات جي ابتدا ۾ هن جي تالوت
ڪئي ان کي صب تائين ان رات جي آساني ڏني وئي
ِ
اهلل عَََّنم َُّه کان روايت آهي ته حضور
 7حضرت ابو درداء َر َ
ِض ُ
جن ارشاد فرمايو جنهن مرڻ واري جي ويجهو سو يسين جي
تالوت ڪئي ويندي آهي اهلل پاڪ ان تي (ان جي وح قبض ڪ ڻ ۾)
نرمي فرمائيندو آهي
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ ّل ُ

ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته جنهن سو يسين
 8حضرت ابو قالبه َر َ
ِض ُ
جي تالوت ڪئي ،ان جي بو ش ٿي ويندي ۽ جنهن کاڌي جللي وقلللت
ان جللي گهٽ هئڻ جي حالت ۾ تالوت ڪئي ته اهو کيس ڪافي ٿي
ويندو ۽ جنهن به ڪنهن مرڻ واري وٽ ان جي تالوت ڪئي ته اهلل
پاڪ (ان تي) موت جي وقت نرمي فرمائيندو ۽ جنهن ڪنهن عورت
وٽ ان جي ٻار جي و دت جي ت ليف تي سو يسين جي تالوت
ڪئي ان تي آساني ٿيندي ۽ جنهن هن جي تالوت ڪئي ڄڻ ته ان
يارهن ڀيرا قرآن شريف جي تالوت ڪئي ۽ هر شيء جي س دل آهي ۽
قرآن شريف جي دل سو يسين آهي
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ِ
اهللعَََّنم َُّه کان روايت آهي فرمائن ٿا
9
ِ
حضرت ابو جعفر محمد بن علي َر َ
ِض ُ
جي و ماڻهو پنهنجي دل ۾ سوتي محسوس ڪري ته هو هڪ پيالي
شــٓاءَالَلَّٰهَّ
۾ زعفران سان يٰسين والقرآن الحکيم لکي پوس ان کي پي ڇڏي اِ من ََّ
ان جي دل نرم ٿيندي.
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته
 10امير المؤمنين حضرت ابوبڪ صديق َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو جنهن هر جمعي تي
ِ
سرڪار مدينه َ ّل ُ
پنهنجي والدين ،ٻنهي يا هڪ جي قبر جي زيارت ڪئي ۽ ان وٽ
سو يسين جي تالوت ڪئي ته اهلل پاڪ هر اکر جي بدلي ان جي
بو ش ۽ مغفرت فرمائيندو آهي
ِ
اهلل عَََّنم َُّه فرمائن ٿا م ائ ِخ ڪرام
 11حضرت صفوان بن عم و َر َ
ِض ُ
عَنمهُم فرمائن ٿا ته جڏهن توهان س رات واري ماڻهون وٽ سو
يسين جي تالوت ڪندؤ ته ان تان موت جي سوتي کي هل و ڪيو
ويندو

اهللَّ
ِض َُّ
َر ِ ََّ

ِ
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته اهلل پاڪ جي
 12حضرت ابوه ي ه َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد
محبوب ،داناس غيوب ،منزه عن العيوب َ ّل ُ
فرمايو جنهن جمعي جي رات سو يسين جي تالوت ڪئي ان
جي مغفرت ڪئي ويندي
ِ
سرڪار مدينه،
اهلل عَنمهَا کان روايت آهي ته
ِ
 13حضرت عائ ه صديقه َر َ
ِض ُ
صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو قرآن شريف ۾ هڪ
ِ
راحت قلب و سينه َ ّل ُ
سورت آهي جنهن کي اهلل پاڪ وٽ عظيم چيو ويندو آهي ۽ ان جي
پڙهڻ واري کي اهلل پاڪ وٽ شريف چيو ويندو آهي ان کي پڙهڻ
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وارو قيامت جي ڏينهن بيعه ۽ مض قبيلن کان وڌيڪ ماڻهن جي
شفاعت ڪندو ،اها سو يسين آهي
 14شيخ الحديث حض

موالنا عبدالمصطفي اعظمي َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه ”جنتي

زيو “ ص  491تي سو

يسين پڙهڻ جون کوڙ ساريون برڪتون

شمار ڪيون آهن  0بکاي ماڻهو هن کي پڙهي ته خوشحال ڪيو
ويندو  2ا اي پڙهي ته سيراب ٿئي  3مرد بغير زال وارو پڙهي
ته جلدي ان جي شادي ٿي و ي  1بغير مڙس واري عورت پڙهي ته
جلدي شادي ٿي و ي  4بيمار پڙهي ته شفا ماڻي  6قيدي پڙهي
ته آزاد ٿي و ي  7مسافر پڙهي ته سفر ۾ اهلل پاڪ جي طرف کان
مدد ٿئي  8غم وارو پڙهي ته ان جا غم پري ٿي و ن  9جنهن
جي ڪا شيء و ائجي وئي هجي اهو پڙهي ته جي و و ائجي ويو
آهي اهللو ملللي و لي سو
َ

يرسين جي هلللڪ آيللللت

َ ّٰ ٌّ َ ۡ ً
ۡ َ
بُ
سلمُُ۟قولا ُ ِمنُُر ٍ

ر ِح ۡی ٍم ُ ُ ُ ُ﴿ ﴾۲۸کي هڪ هزار چار سؤ اڻهتر ڀيرا پڙهو ته اِ من ََّشــٓاءَالَلَّٰه َّجنهن
مقصد س پلڙهنلدؤ اهلو مقصلد پلورو ٿيندو خواجه ديربي لکن ٿا :هي
مجرب آهي ۽

َ
َ ّٰ ٌّ َ ۡ ً م ۡ َ
ح ۡی ٍمُ ُُ﴿﴾۲۸
نُُر ٍبُُر ِ
آيت سلمُُ۟قولا ُ ِ

کي پنج جڳهن تي هڪ

ڪاغذ تي لکي ڪري تعويذ َٻڌو ته حادثن ۽ چور وغيره کان حفاظت

رهندي جي و شوق صب جو سو

يسين پڙهندو ته ان جو پورو

ڏينهن ڀلو گذرندو ۽ جي و شوق رات جو پڙهندو ان جي پوري
رات ڀلي گذرندي حديث شريف ۾ آهي ته ٰيسين قرآن شريف جي دل
آهي
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”دعــــا“ جي ٽن اکرن جي نسبت
خــان جا  3فضائل
سان سورت د َ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسَلَم جن ارشلاد فرملايو ”جي لو ڪلنهن
 1س ڪا مدينه َ ّل ُ
رات ۾ سو دخان پڙهندو ته صب ٿليڻ تلائين سلتر هلزار فرشلتا ان
جي س مغفرت جي دعا ڪندا رهندا
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسَلَم جن ارشاد فرمايو ”جي لو جمعلي جلي
 2نبي اڪرم َ ّل ُ
رات ۾ سورت ُد َخان پڙهي ان جي مغفرت ڪئي وينلدي “
صَ
اهلل َّعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جلن ارشلاد فرملايو جي لو جمعلي جلي
 3سول اهلل َ ّل ُ
ڏيللنهن يللا رات ۾ سللورت ُد َخللان پڙهنللدو اهلل پڪڪاڪ ان س هللڪ گهللر
)
ٺاهيندو

”فتح“ جي ٽن اکرن جي نسبت
سان سورت فتح جا  3فضائل

 1حديبي ره کرران واپسرريء ۾ م للهس م رملله ۽ مدينللهس منللوره جللي
رستي ۾ هن سورت جو نزول ٿيلو .جلڏهن هلين سلورت نلازل ٿلي تله
صَ َّل َُّ
اهللَّ عَلَي مَ ِه َواٰلَِهَّ َو َسََلَم جللن ارشللاد فرمللايو ا رات
نبللي ڪللريم ،رؤف رحلليم َ
مون تي هڪ اهڙي سورت نازل ٿلي آهلي جي لا ملون کلي دنيلا جلي
هر شيء کان وڌيڪ پياري آهي “
 2جنهن وق

مضان ش يف جو چنڊ ڏٺو و ي ته سرو

فرت کلي

ٽي ڀيرا پڙهڻ سان سڄو سلال رز ۾ ڪ لادگي ٿينلدي آهلي ،ٻيلڙي
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۾ سوار ٿيڻ وقت پڙهڻ سان ُٻلڏڻ کلان املن ۾ رهنلدو آهلي لڙائلي ۽
قت ِ عام جي وقت لکي پاڻ وٽ رکڻ سان حفاظت ٿيندي آهي
 3دشررمنن ترري فررت حاصررل ڪللرڻ س هللن کللي  10ڀيللرا پڙهللو
جي ڏهن رمضان شريف جو چنڊ ڏسي ڪري ان جي آڏو پڙهي و ي
ته اِ من ََّشــٓاءَالَلَّٰهَّسڄو سال امن رهندو

”رحـمـٰـن“ جي چار اکرن جي نسبت
سان سورت رحمٰـن جا چار فضائل
 1حض

ِ
حضور اڪرم
اهلل ََّعَنم َُّه کان روايت آهي ته مون
ِ
علي َر َ
ِض ُ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ
َ ّل ُ

َو َسلَم جن کي اهو فرمائيندي ٻڌو ته ”هرشيء جي س زينت (سونهن) آهي ۽
قرآن پاڪ جي سونهن سورت رحمٰن آهي۔“
سرڪار دوجهان
2
ِ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ ّل ُ

جو ارشاد آهي :سو

حديد ،اذا وقع

الواقعه ۽ ال حمن جي پڙهڻ واري کي زمين ۽ آسمان جي فرشتن
۾ ”ساڪن الف دوس“ (جن الف دوس جو هڻ وا و) سڏيو ويندو آهي
ِ
رسول اڪرم،
ِض اهللُ عَََّن م َُّه کان روايت آهي ته
 3حضرت جابر بن عبداهلل َر َ
ِ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم صحابه ڪرام وٽ ت ريف فرما ٿيا ۽ سورت
رحمت عالم َ ّل ُ

رحمٰن شروع کان آخر تائين تالوت فرمايائون ،۽ سڀ خاموش رهيا پوس
صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو آئون توهان تي هي ڪهڙي خاموشي
پاڻ َ ّل ُ

www.dawateislami.net

قرآني سورتن جون فضيلتون

14

ڏسي رهيو آهيان ،مون اها سورت جنن جي مالقات جي رات انهن تي
تالوت ڪئي ته انهن توهان کان وڌيڪ خوبصورت ۽ حسين جواب ڏنو
َ َ

ّٰ َ

َ

مان جڏهن به هن آيت تي پهتس ف ِبا ِی ُُالٓا ِء َُُربِک َماُتک ِذ ّٰب ِن ُ﴿ ﴾۳۲ته انهن

َ
چيو َولاُ

ََ َ ۡ
َ
َ
َ َ
شیُی ٍء ُ ِم ۡن ُن ِ َع ِمک َُرب َنا ُنک ِذب ُفلک ُالحَ ۡمدُ يعني اي اسان جا ب اسين تنهنجي نعمتن مان
بِ ُ

ڪنهن به شيء کي نه ٿا جهٽاليون ،سڀ تع يفون تنهنجي الء آهن.

ُ 4ســورت َرحْ ٰـمن يارهن ڀيرا پڙهڻ سان هر مقصد پورو ٿيندو آهي پڻ
هن سورت کي لکي ڪري ۽ ڌوئي ڪري طحال (يعني تلي) جي
بيماري واري مريض کي پيارڻ گهڻو فائديمند آهي

سورت واقعه جـا فضائل

ِ
اهلل َعََنم َُّه کلان
 1هي سو
تمام گهڻي بابرڪت آهي حضلرت انلس َر َ
ِض ُ
صَ َ
اهلل عَلَي مَ ِه َواٰلََِهَّ َو َسََلَم جللن فرمللايو سللورت واقعلله
روايللت آهللي تلله رسللول اهلل َ ّل ُ
تونگري (يعني خوشرحالي) جلي سلورت آهلي هلن کلي پڙهلو ۽ پنهنجلي
او د کي سيکاريو
ِ
ِضاهللُعَََّنم َُّه م ض المو ۾ مبتال هئا حضلرت عثملان
 2حض
ابن مسعود َر َ
ِ
اهللعَََنم َُّه انهللن جللي عيللادت جللي س ت للريف وٺ ڪي ويللا ۽ انهللن کللي
غنللي َر َ
ِض ُ
فرمائڻ لڳلا تله جي لڏهن آئلون تلوکي خزانلي ملان ڪجهله عطلا ڪريلان تله
ڪيئن آهي؟ انهن فرمايو مون کلي ان جلي ڪلا ضلرورت نلاهي حضلرت
ِ
اهللعَََنم َُّه جن فرمايو بعد ۾ توهان جلي نيلاڻين کلي ڪلم ۾ اينلدو
عثمان َر َ
ِض ُ
ِ
اهللعَََنم َُّه چيو توهان منهنجي نيلاڻين جلي متعللق فقلر و فاقله
ابن مسعود َر َ
ِض ُ
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کللان وڄللو ٿللا مللون انهللن کللي ح للم ڏنللو آهللي تلله اهللي هللر رات سررو
صَ َ
اهللعَلَي مَ ِه َواٰلََِهَّ َو َسََلَم جللن کللي هللي
واقعرره پڙهنللديون رهللن مللون رسللول اهلل َ ّل ُ
فرمائيندي ٻڌو آهي ته جي و ماڻهو هلر رات سو واقعه پڙهنلدو اهلو
ڪڏهن تنگدستيء ۾ مبتال نه ٿيندو.

”مدني انعام“ جي ن َ َو اکرن جي نسبت سان
سورت ملڪ جا  9فضائل

ِ
اهلل َعََنم َُّه کان روايت آهي تله مڪڪي مڪديني جڪي
 1حضرت ابو هريره َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسَلَم جن ارشاد فرمايو ”بي لڪ قلرآن ۾  31آيلتن تلي
تاجدار َ ّل ُ

م للتم هللڪ سللورت آهللي جي للا پنهنجللي پللڙهڻ واري س شللفاعت
ڪندي رهندي ايستائين جو ان جلي مغفلرت ڪئلي وينلدي اهلا ” َتــبــ ٰ َر ََ

َّال ِذ ْي ب ِ َیدِ ه ِا ْل ُملْک“ آهي“
ِ
نور مجسم،
اهلل عَََّنم َُّه کان روايت آهي ته
رحمت عالمِ ،
ِ
 2حضرت انس َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو قرآن شريف ۾ هڪ
شاه ِه بني آدم َ ّل ُ
سورت آهي جي ا پنهنجي پڙهڻ واري جي باري ۾ جهڳڙو ڪندي

ايستائين جو ان کي جنت ۾ داخ ڪرائي ڇڏيندي ۽ اها هي ئي سورت

ُمــــلْـک آهي.
 3حض

عبداهلل بن مسعود

ِ
ِض اهللُ ََّعَن م ُهَّ
َر َ

فرمائن ٿا ته جڏهن ٻانهو قبر ۾

ويندو ته عذاب ان جي پيرن جي پاسي کان ايندو ته ان جا پير چوندا
تنهنجي س مون واري پاسي کان ڪو رستو نه آهي ڇوته هي رات ۾
سورت ُملڪ پڙهندو هو پوس وري عذاب ان جي سيني يا پيٽ ڏانهن
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ايندو ته اهو چوندو ته تنهنجي س مون واري پاسي کان ڪو رستو نه
آهي ڇو جو هي رات جو سورت ملڪ پڙهندو هو ،پوس وري ان جي مٿي
جي طرف کان ايندو ته مٿو چوندو ته تنهنجي س منهنجي پاسي کان ڪو
رستو نه آهي ڇو جو هي رات جو سورت ملڪ پڙهندو هو “ ته هي
ب قبر کان روڪيندي آهي تورات ۾ ان
سورت روڪڻ واري آهي ،عذا ِ
جو نالو ســ َورت ُمــــلْـک آهي جي و ان کي رات ۾ پڙهندو آهي ڏاڍو سٺو
۽ ڀلو عم ڪندو آهي “
 4حضرت ابن عباس
ِ
اهلل عَََّن م َُّه
َر َ
ِض ُ

ِ
اهلل ََّعَن م ُهَّ
ِض
َر َ
ُ

فرمائن ٿا ته هڪ صحابي

هڪ قبر تي پنهنجو خيمو لڳايو پر ان کي اها خبر نه هئي ته

هتي قبر آهي .اچانڪ ان کي خبر پئي ته هي هڪ قبر آهي جنهن ۾
هڪ ماڻهو سورت ملڪ پڙهي رهيو آهي ايسيتائين جو ان پوري
سورت ختم ڪئي( .جڏهن) اهو صحابي
َو َسلَم

ِ
اهلل ََّعَن م ُهَّ
َر َ
ِض ُ

نبي پاڪ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ
َ ّل ُ

جي بارگاهه ۾ حاضر ٿيو ۽ عرض ڪيائين يا سول اهلل

ص َّل اهللُ عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ

مون اڻ واقفي ۾ هڪ قبر تي خيمو کوڙيو اچانڪ

مون کي خبر پئي ته هي هڪ قبر آهي ۽ ان ۾ هڪ ماڻهو سورت
ملڪ پڙهي رهيو آهي ايستائين جو ان سورت ملڪ مڪمل ڪري
ورتي “.سول اهلل

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ ّل ُ

جن ارشاد فرمايو اها ئي روڪڻ

واري آهي ،اها ئي نجات ڏيارڻ واري آهي ،جنهن ان کي قبر جي
عذاب کان محفوظ رکيو
صَ
فرمان عالي ان آهي ته منهنجي
اهللعَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جن جو
 5حضور اڪرم َ ّل ُ
ِ
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ک هر مؤمن جي دل ۾ هجي.
خواهش آهي ته َتـــبـ ٰ َـر ََ َّال ِذ ْي ب ِ َی ِده ِا ْل ُم ْل ُ

 6چنڊ ڏسي هن کي پڙهيو و ي ته مهيني جي  31ڏينهن تائين هو
سوتين کان اِ من ََّشــٓاءَالَلَّٰه َّمحفوظ رهندو ڇاڪاڻ ته هي  31آيتون آهن ۽
 31ڏينهن س ڪافي آهن
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه فرمائن ٿا ته پياري پياري آقا ،م ي
 7حضرت ابن عباس َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهََّّ َو َسلَم جن ارشاد فرمايو بي ڪ مون قرآن شريف
مدني مصطفي َ ّل ُ
۾  31آيتن جي هڪ سورت ڏٺي آهي جي و سمهڻ وقت هن (سو ) جي
تالوت ڪري ان س  31ني يون لکيون وينديون ۽ ان جا  31گناهه مٽايا
َ ُّ ۡ
ب الع َِّزت پنهنجي فرشتن
ويندا ۽ ان جا  31درجا بلند ڪيا ويندا اهلل ر
مان هڪ فرشتي کي ان ڏانهن موڪليندو ته جيئن اهو ان تي پنهنجا پر
وڇائي ۽ ان جي هر شيء کان جاڳڻ تائين حفاظت ڪري ۽ هين مجادله
(يعني جهڳڙو) ڪرڻ واري آهي پنهنجي پڙهڻ واري جي مغفرت س قبر
۾ جهڳڙو ڪندي ۽ اها ” َتـــبـٰـرَ ََ الَّ ِذ ْي ب ِ َیدِه ِالْ ُملْ ُک“ آهي

رسول ڪريم َص َّل اهللُ عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم رات جو آرام فرمائڻ کان پهريان
8
ِ
سورت ملڪ ۽ الم تنزي  ،السجده تالوت فرمائيندا هئا
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه َما هڪ ماڻهو کي فرمايو ڇا مان توکي
 9حضرت ابن عباس َر َ
ِض ُ
هڪ حديث تحفي جي طور تي نه ڏيان جنهن سان تون خوش ٿي و ين،
ِ
اهلل ََّعَنم َُّه جن فرمايو ،هي سورت پڙهو،
ان عرض ڪيو بي ڪ! ته پاڻ َر َ
ِض ُ

َتـــبـ ٰ َـر ََ َّال ِذ ْي ب ِ َیدِه ِ ا ْل ُم ْل ُک ۽ هي سورت پنهنجي اه ۽ عيال پنهنجي سڀني
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ٻارن ،پنهنجي گهر جي ٻارن ۽ پنهنجي پاڙي وارن کي سيکاريو (انهن

کي هن جي تعليم ڏيو) ڇاڪاڻ ته هي نجات ڏيارڻ واري آهي ۽ قيامت
جي ڏينهن پنهنجي پڙهڻ واري جي س پنهنجي رب وٽ جهڳڙو ڪرڻ
واري آهي ۽ هين ان کي ڳوليندي ته جيئن ان کي جهنم جي عذاب
کان نجات ڏياري ۽ ان جي برڪت سان هن جي تالوت ڪندڙ عذاب
ُ
کان به نجات حاص ڪندو

رمضان ۾ گناهه ڪرڻ واري جي قبر جو ڀوائتو منظر

هڪ ڀيري امير المؤمنين حضرت مو س ڪائنات ،عليُّ

ۡ
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
اّٰلل َو ۡج َه ُه الك ِر ۡيم قبرن جي زيارت س ڪوفي جللي
مرتضي ،شي ِر خدا
ال
ٰ
قبرستان ت ريف وٺي ويا۔ اتي هڪ تازي قبر تي نظر َپين۔ کين ان
جا حا ت معلوم ڪرڻ جي خواهش ٿي۔ سو بارگاه ِه ُ
خداوندي عَزَوج َ َّ
ل
۾ عرض گذار ٿيا۔ يااهلل هن م ّيت جا حا ت مون تي من

َ َ

ف (يعني

ظاهر) فرماس۔ اهلل پاڪ جي بارگاهه ۾ سندن التجا ه دم ُٻڌي وئي ۽
ڏسندي ئي ڏسندي سندن ۽ ان ُمردي جي وچ ۾ جيترا پردا رڪاوٽ
بڻي هئا سڀئي هٽايا ويا هاڻي هڪ قبر جو ڀوائتو منظر سندن آڏو
هو ،ڇا ٿا ڏسن ته ُمردو باهه ۾ َوڪوڙي آهي ۽ روئي روئي کين
هيئن فرياد ڪري رهيو آهي

َلِی!ُُّّا َنَاُّغَر ْی ٌقُِّفُّال َِنار َُّو َحر ْی ٌ ُّ
قُِّفُّال َِنارُّ ُّ
َیاع ُّ
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
اّٰلل َو ۡج َه ُه الك ِر ۡيم ملان باھ ۾ ُٻڏل آهيان ۽ بلاھ ۾ سڙي
يعني ”يلا عللي!
رهيو آهيان۔“ قبر جي ده ت ناڪ منظر ۽ ُمردي جي دردناڪ دانهن
ۡ َ
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
َك َّر َم ه ُ
اّٰلل َو ۡج َه ُه الك ِر ۡيم
اّٰلل َو ۡج َه ُه الك ِر ۡيم کي بيقرار ڪري ڇڏيو۔ پاڻ
حيدر ڪرار
ِ
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پنهنجي رحمت واري پروردگار َّجي درٻار ۾ هٿ کنيائون ۽ نهايت ئي
عاجزي سان ان م ّيت جي بو ش جي س درخواست پيش ڪيائون۔ غيب
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
مان آواز آيو ۔”اي علي (
اّٰلل َو ۡج َه ُه الكرِ ۡيم) اوهان هن جي سفارش نه ئي
فرمايو ڇو ته روزا رکڻ جي باوجود هي شوق رمضان المبارڪ جي بي
حرمتي ڪندو هو۔ رمضان المبارڪ ۾ به گناهن کان ڪونه ُمڙندو هو۔
ڏينهن جو روزا ته رکندو هو پر راتين جو گناهن ۾ ُمبتال رهندو هو۔
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
مو س ڪائنات عليُّ
اّٰلل َو ۡج َه ُه الكرِ ۡيم اِهو ُٻڌي ڪري ويتر
المرتضي
ٰ
َّ
غمگين ٿي ويا ۽ سجدي ۾ و ي روئي روئي عرض ڪرڻ لڳا،
عَز ََو َج َ َّل منهنجي لڄ تنهنجي هٿ ۾ آهي۔ هن ٻانهي وڏي اميد سان مون
کي پ اريو آهي منهنجا مالڪ! تون مون کي هن جي آڏو رسوا نه
فرماس ،هن جي بيوسين تي رحم فرماس ۽ هن ويچاري جي بو ش فرماس۔
ۡ َ
َك َّر َم ه ُ
اّٰلل َو ۡج َه ُه الكرِ ۡيم روئي روئي ُمناجات ڪري رهيا هئا۔ اهلل
حضرت علي
َ َّ َ ُه
اّٰلل َو ۡج َههُ
جي رحمت جو درياُء جوش ۾ اچي ويو ۽ ندا آئي ،اي علي (كرم
ۡ َ
الكرِ ۡيم)! اسان تنهنجي ش سته دلين جي سبب هن کي بو ي ڇڏيو۔
اهڙين طرح ان ُمردي تان عذاب کنيو ويو۔
ِ ِ
ویکںہنشُم لکاوہکںمتوک!
ک ک

امتےنڑگبیملریانبیئےہ ا

جي ي ماڻهو روزو رکڻ جي باوجود گناهن جي صورتن تي
م تم شطرنج ،تاس ،لووو ،آئي پيڊ وغيره تي ويڊيو گيمز ،فلمون
عذر شرعي جي جماعت ترڪ
وراما ،گانا باجا ،ڏاڙهي ڪوڙائڻ بغير ِ
ڪري ڇڏڻ بلڪ معاذاهلل نماز قضا ڪري ڇڏڻ ،ڪوڙ ،غيبت،
چغلي ،بدگماني ،وعده خالفي ،گار گند ،بغير شرعي اجازت جي
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مسلمانن کي ڏکائڻ ،ماُء پيُء جي نافرماني ،وياج ۽ رشوت ڏيڻ وٺڻ،
ڪاروبار ۾ ڌوڪو ڏيڻ وغيره وغيره برائين کان رمضان المبارڪ
۾ به نٿا مڙن انهن جي س بيان ڪي ح ايت ۾ عبرت ئي عبرت
آهي رمضان شريف ۾ گناهن کان نه مڙڻ وارا وڌيڪ ٻه ح ايتون
مالحظه فرمائن ۽ پاڻ کي اهلل پاڪ جي ناراضي کان ويڄارين
( )0جنهن رمضان المبارڪ ۾ ڪو گناهه ڪيو ته اهلل پاڪ ان جي
هڪ سال جا اعمال برباد فرمائي ڇڏيندو
( )2منهنجي امت ذلي ۽ رسوا نه ٿيندي جيستائين اها ماه ِه رمضان
جو حق ادا ڪندي رهندي عرض ڪيو ويو يارسول اهلل
َو َسلَم

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ
َ ّل ُ

رمضان جي حق کي ضايع ڪرڻ ۾ انهن جو ذلي ۽ رسوا ٿيڻ

ڇا آهي؟ فرمايائون ”هن مهيني ۾ انهن جو حرام ڪمن کي ڪرڻ،
وري فرمايائون جنهن هن مهيني ۾ زنا ڪئي يا شراب پيتو ته اڳين
رمضان تائين اهلل پاڪ ۽ جيترا آسماني مالئڪ آهن سڀ ان تي
لعنت ڪندا آهن پوس جي ڏهن اهو شوق ايندڙ رمضان کي ماڻڻ
کان پهريان ئي مري ويو ته ان وٽ ڪا اهڙي ني ي نه هوندي جي ا
ان کي جهنم جي باهه کان بچائي سگهي بس توهان ماه ِه رمضان
جي معاملي ۾ وڄو ڇو ته جهڙي طرح هن مهيني ۾ ٻين مهينن جي
مقابلي ۾ ني يون وڌي وينديون آهن اهڙي طرح گناهن جو به
معاملو آهي
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! ڏڪي و و! ماههِ رمضان جي ناقدري کان
بچڻ جو خصوصيت سان اهتمام ڪيو اهلل پاڪ جي رحمت کان
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مايوس نه ٿيو ،رحمت جا دروازا کلي

آهن ،ٻاڏائي توبهه ڪري

گناهن کان مڙي و و ،نيڪ ۽ سنتن جو پابند بڻجڻ جي س دعوت
اسالمي جي سنتن ڀري اجتماعن ۾ شرڪت ۽ سنتن جي تربيت جي
شقان رسول سان گڏ سفر کي پنهنجو معمول
مدني قافلن ۾ عا
ِ
بڻايو ا
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