َ َ
َ
َ
ُعـلی ُ َُسـیـدُ ُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلـیۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُلُ ُلہُ َُربُُالۡـعـلَـمیۡ َ
اَل ۡ َ
نُ
نُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُ
ََ
َ
ََ
َ
الـر ۡحـمنُ ُُُ َ
ـسم ُ ُالـلـہُ ُُُ َ
ُالرج ۡیمُِؕ ُ ُب ۡ
الـرح ۡـیمِؕ
اماُُب َ ۡـعـد ُُفاع ۡوذُ ُُُ باُللُہُ ُم َن ُُالش ۡیطن ُ

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
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ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
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لکين نيڪيون ۽ لکين گناھ
دعاِءعطار:

يا ّ
رب المصطفي! جيڪو مڪمل رسالو ”لکين نيڪيون ۽ لکين گناھ“ پڙهي يا
ٻڌي وٺيُ ،ان کي علم ۽ تقوي جو پيڪر بڻاِء ۽ ُان کان هميشه هميشه
جي الِء راضي ٿئي وڃ.
هّٰلل َعل َْيهِوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
جاه ِ َخا َت ِم ال َّنبِيي ْن َصلَّىا ُ
ٰا ِمي ْن ب ِ َ

درود شريف جي فضيلت

صَ
فرمان بخشش نشان آهي :جنهن ڏينهن ۽
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسلَم جو
ِ
نبي ڪريمَّ َ ّل ه ُ
رات ۾ منهنجي طرف شوق ۽ محبت جي ڪري ٽي ٽي ڀيرا ُدرودِ
پاڪ پڙهيو اهلل پاڪ تي حق آهي ته ُهو ان جي ڏينهن ۽ ُان جي رات

جا گناھ بخشي ڇڏي.
لضفِدخاےسدوونںاہجںےکںینبےگاکم

ڑپےتھروہدرودوالسماھبویئ!دمام

ْـح ِب ْيـب
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

نيڪي جي دعوت مزي واري عبادت آهي
نيڪي جي دعوت ڏيڻ ۾ ڪڏهن به سستي نه ڪرڻ گهرجي،
جيڪڏهن هي مدني ڪم اخالص سان رضاِء الـٰهي جي الِء ڪيو
وڃي ته بيشڪ تمام مزي واري عبادت آهي ،جيئن
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ُ
اميرالمو ِمنِين حضرت سيدنا عثمان غني
مون عبادت جو مزو چار شين ۾ لڌو:

ِ
اهلل َعن ْ ُهَّ
َر َ
ِض ُ

1

جو ارشاد آهي؛

اهلل پاڪ جي فرضن

جي ادائيگي ۾  2اهلل پاڪ جي حرام ڪيل شين کان بچڻ ۾
 3

اهلل پاڪ جي رضا حاصل ڪرڻ جي ارادي سان نيڪي جو

حڪم ڏيڻ ۾

4

اهلل پاڪ جي غضب کان محفوظ رهڻ جي

الِء برائي کان منع ڪرڻ ۾.

نيڪي جي دعوت کان محرومي جـي صـورت۾مـوت
جي تمـنا

صحابيِء رسول حضرت سيدنا ابي َب َ
ڪره

ِ
ِض اهللُ عَن ْ ُهَّ
َّ َر َ

هڪ موقعي

تي فرمايو؛ ڪنهن جاندار جي موت بدران مون کي پنهنجو
موت پسند آهي ،هي ٻڌي حاضرين گھٻرائي ڪري عرض ڪيو؛
ائين ڇو؟ فرمايائون :مون کي ڊپ آهي ته ڪٿي حياتي ۾ اهڙو
زمانو نه ڏسان جنهن ۾ نيڪي جو حڪم نه ڏئي سگھان ۽
برائي کان روڪي نه سگھان ڇوته اهڙي زماني ۾ ڪا ڀالئي
ناهي.
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! اسان جي بزرگن جو به ڪهڙو نه خوب
جذبو هو! ڪهڙي نه مدني سوچ هوندي هئي ۽ نيڪي جي
دعوت کان ڪيترو نه دلي لڳاُء هو جو انهن وٽ نيڪي جي
دعوت کان بغير ڄڻ جيئڻ جو تصور ئي نه هو ۽ هڪ اسان جي
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حالت اها آهي جو نيڪي جي دعوت جا هزار موقعا ملن ٿا تڏهن
به پرواهه ناهي ڪئي ويندي ،حاالنڪ ڪيئي موقعا اهڙا به ايندا
آهن جنهن ۾

َنہ ٌْی َع ِن ال ُّْم ْن َ
کر

يعني برائي کان روڪڻ واجب ٿي

ويندو آهي پر افسوس ان ڏانهن به اسان جو ڪو ڌيان ناهي
هوندو۔

بدمذهبي کان توبه
نيڪي جي دعوت جو جذبو حاصل ڪرڻ ،مليل جذبي کي خوب
وڌائڻ ،بدعقيدگي مٽائڻ جي دل ۾ تڙپ جاڳائڻ ،۽ بگڙيل ماڻهن
جي اصالح جو سبب بڻجي پاڻ کي جنت جو حقدار بڻائڻ جي
عاشقان رسول جي ديني تحريڪ دعوت اسالمي جي ديني
الِء
ِ
ماحول سان هر دم وابسته رهو ،پنهنجي ايمان جي حفاظت جي
الِء ڪڙهندا رهو ،نمازن جي پابندي جاري رکو ،سنتن تي عمل
ڪندا رهو ،نيڪ اعمال جي مطابق زندگي گذاريو ۽ ان تي
اِس ِتقامت حاصل ڪرڻ جي الِء روزانو ”نيڪ اعمال“ جو جائزو
وٺي ڪري هن رسالي کي پر ڪندا رهو ۽ هر اسالمي مهيني
جي پهرين تاريخ تي پنهنجي هتان جي دعوت اسالمي جي
ذميدار کي جمع ڪرايو ،۽ پنهنجي هن مدني مقصد ”مون کي
پنهنجي ۽ سڄي دنيا جي ماڻهن جي اصالح جي ڪوشش ڪرڻي
آهي“ جي حصول خاطر پابندي سان گھٽ مان گھٽ ٽي ڏينهن
جي سنتن جي تربيت جي مدني قافلي ۾ عاشقان رسول سان
گڏ سنتن ڀريو سفر ڪيو ،اچو! اوهان جي ترغيب ۽ سمجھاڻي
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جي الِء هڪ مدني بهار ٻڌايان ٿو؛ پنجاب جي هڪ اسالمي ڀاَء
جي تحريري بيان جو خالصو آهي :دعوت اسالمي جي ديني
ماحول سان وابسته ٿيڻ کان پهريان منهنجو اٿڻ ويهڻ بدعقيده
ماڻهن سان هو ،تقريباً  31سال انهن جي گمراهي واري صحبت
۾ رهي منهنجا عقيدا به َم َعاذَاهلل انهن وانگر ٿي ويا هئا ،۽ عملي
حالت به ڪجھ چڱي نه هئي ،فلمن ڊرامن ۽ ڳائڻ وڄائڻ جو
شيدائي هئس ،۽ منهنجي چهري تي ڏاڙهي سنت مطابق نه بلڪ
ننڍي هئي ،منهنجي جنرل اسٽور جي ويجھو ئي موجود مسجد
۾ هڪ ديني طالب علم اسالمي ڀاَء فيضان سنت جو درس ڏيڻ
۽ ”وڏن جو مدرسة المدينه“ پڙهائڻ ايندو هو ،غالباً صفر ُ
المظفر
 3241بمطابق جون  3111جو واقعو آهي ته شهر سطح تي دعوت
اسالمي جي تحت ٿيڻ واري سنتن ڀري اجتماع جي اسان وٽ
ڌوم متل هئي ،انهن ڏينهن ۾ اهو طالب علم هڪ ٻئي اسالمي
ڀاُء سان گڏ منهنجي دڪان تي تشريف وٺي آيو ،انهن مون کي
سالم ڪيو مان جيئن ته دعوت اسالمي وارن کي گمراهه
سمجھڻ جي ڪري انهن کي نفرت سان ڏسندو هئس ،انهيَء
ڪري انهن جي سالم جو جواب نه ڏنو ۽  NO LIFTڪرائيندي
دڪان جي سامان جي صفائي ۾ مشغول ٿي ويس ،اهي ٿوري
دير رڪيا پوِء نهايت نرم انداز سان مسڪرائيندي شهر ۾
ٿيندڙ سنتن ڀري اجتماع جي دعوت پيش ڪئي ،جنهن کي
قبول ڪرڻ کان مون نه صرف انڪار ڪيو بلڪ انهن کي گھٽ
وڌ ڳالهائڻ شروع ڪيو ،منهنجي هن رويي جي ڪري انهن جي
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چهري تي اداسي ڇائنجي وئي پر انهن جي صبر ۽ برداشت تي
لکين سالم! ويچارن زبان سان ڪجھ نه ُ
ڪڇيو ،انهن جو اهو
انداز تمام گھڻو متاثر ڪرڻ وارو هو ،جڏهن شام جو دڪان بند
ڪري گھر ويس ،۽ رات جي کاڌي کان فارغ ٿيس ته مون کي
ان ٻنهي عاشقان رسول جي دعوت ڏيڻ ياد اچي وئي ،مون
سوچيو ته وڃي ڏسان ته سهي هي ماڻهو پنهنجي اجتماع ۾
ڪن ڇا ٿا! پوِء مان ائين ئي ڏسڻ جي الِء هليو ويس ،۽ مان
ڏسڻ ته ڇا ويس ،منهنجو ته ستل نصيب جاڳي پيو،
اجتماع جي دوران مون کي جاڳندي جي حالت ۾ اکين سان
ّ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جي روضي
مديني جي تاجور ،محبوب رب اڪبر َّ َ ّل ُ
انور جي روح پرور سونهري ڄارين جي زيارت ٿي! هن
اِج ِتماع ۾ فيصل آباد کان تشريف وٺي ايندڙ دعوت اسالمي جي
مبلغ سنتن ڀريو بيان فرمايو ،اجتماع کان پوِء انهن شفقت ڀري
انداز ۾ مون تي انفرادي ڪوشش ڪئي جنهن جي نتيجي ۾
مون مدني قافلي ۾ سفر جي نيت ڪري ورتي ۽ جلد ئي مون
عاشقان رسول سان گڏ  1ڏينهن جي الِء مدني قافلي ۾
کي
ِ
سنتن ڀريي سفر جي سعادت نصيب ٿي ،اسان جو مدني قافلو
پهرين رات ئي مون گنهگار تي
هڪ مسجد ۾ ترسيو،
ڪرم ٿي ويو ،ڇا ٿو ڏسان ته مسجد نبوي شريف َّجو صحن آهي
۽ مان ٻهارو ڏئي رهيو آهيان ،ايتري ۾ سونهري ڄاريون
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
کليون ۽ امت جا غمخوار ،مڪي مدني سرڪار َّ َ ّل ُ
ٻاهر تشريف وٺي آيا ۽ منهنجو نالو وٺي ارشاد فرمايائون؛
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پنهنجو اندر (باطن) به صاف ڪر ،هن خواب سبب منهنجي دل ۾
مدني انقالب برپا ٿي ويو ،جڏهن ته هن کان پهريان مان َم َعاذاهلل
ُ
حيات النبي جو منڪر هئس ،۽ منهنجو هي به عقيدو هو ته
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم اسان کي ڏسن ۽ ٻڌن نٿا ،۽ نه ئي
سرڪار مدينه َّ َ ّل ُ
! مون تي حق
اسان جي باطني حالت کان آگاهه آهن،
سرڪار نامدار ،مديني جا تاجدارَّ
آشڪار (يعني ظاهر) ٿي ويو ته
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم اسان جي نالن کان ته ڇا بلڪ دلين جي ڪيفيت
َ ّل ُ
مون خراب عقيدن کان سچي توبه
کان به خبردار آهن،
ڪئي ،۽ اهو ڏينهن ۽ اڄ جو ڏينهن منهنجي چهري تي هڪ
مٺ ڏاڙهي آهي ،مٿي تي عمامي جو تاج ۽ جسم تي سنت
مطابق مدني لباس رهندو آهي ۽ اسان جو سڄو گھر مدني رنگ
۾ رنڱجي چڪو آهي .اهلل پاڪ جو شان ڏسو جنهن عاشق
رسول مون کي دڪان تي اچي نيڪي جي دعوت ڏني هئي ۽
جنهن اجتماع کان پوِء مون تي انفرادي ڪوشش ڪئي هئي
اهي ترقي ڪندي دعوت اسالمي جي مرڪزي مجلس شوريٰ جا
رڪن بڻجي چڪا آهن! هي بيان ڏيڻ وقت مان تقريباً ڏهن
سالن کان ديني ماحول سان وابسته آهيان ۽ ٽن سالن کان
مسلسل مدني قافلن ۾ سفر جي سعادت ملي رهي آهي ،انهي
دوران تحصيل مشاورت جي نگراني جي ذميداري ۽ ٽي ڀيرا
بنگالديش ۾ عاشقان رسول سان گڏ مدني قافلن ۾ سفر ڪري
چڪو آهيان ،اهلل پاڪ مون کي دعوت اسالمي جي ديني ماحول
۾ استقامت عنايت فرمائي ،اخالص سان ديني ڪم ڪرڻ جي
www.dawateislami.net
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سعادت ۽ ايمان ۽ عافيت سان مديني جي گھٽي ۾ شهادت جو
موت نصيب فرمائي

هّٰلل َعل َْيهِوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
ٰ .ا ِمي ْن ب ِ َجاه ِ َخا َت ِم ال َّنبِيي ْن َصلَّىا ُ

سن ّ
ےنھکیس تنں،دجسما ٔٓوںیلچ

الےئںیہاقفِلہاعاقشنِ روسل
دانمِمص َطفٰےاعاقشنِ روسل

یادرانھکیھبسوھچڑیامیھبک

ب
اکش!داینںیممتدو َفَض ِلخدا

دںیاکڈاکن اجباعاقشنِ روسل

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

ڇا ته نرالو شان آهي!
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! ڏٺو توهان! خداِء رحمٰ نَّ جو به خوب نرالو
شان آهي! جڏهن ڪنهن تي مهربان ٿيندو آهي ته پنهنجي
رحمت سان ان جي بگڙيل قسمت سنواري ڇڏيندو آهي ،جيڪو
صَ
عظمت نشان کان بي
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جي شان
ِ
ان جي پياري حبيب َ ّل ُ

خبر هوندو آهي ان جي دل کي بدعقيدگين جي خرابين کان
پاڪ ڪري پنهنجي محبوب

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

جو شان بيان ڪرڻ

وارو بڻائي ڇڏيندو آهي جيئن اوهان هينئر مدني بهار ۾
مالحظه فرمايو ،اهلل پاڪ َّجي خفيه تدبير ڪنهن جي باري ۾ ڇا
آهي ڪنهن کي خبر ناهي ،بيشمار اهڙا ماڻهو جيڪي مڪي
مدني تاجدار

صَ
اهلل َّعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

هئا بلڪ پاڻ ڪريم

جي عظمت جو نه صرف انڪار ڪندا

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

سان نفرت ڪندا هئا ۽ بيزار
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ٿي جهڳڙو ڪرڻ الِء تيار رهندا هئا ،پاڪ پروردگار انهن کي
اسالم جي دولت سان نوازي پنهنجي پياري رسول

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

جو جان نثار بڻائي ڇڏيو! اچو! دعوت اسالمي جي اداري
مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل  472صفحن تي مشتمل
ڪتاب ”احصہب رکام اکقشعروسل“ صفحي  77کان  71تي ڪجھ اصحابن
جا جذبات ٻڌون ٿا؛

ايمان آڻڻ کان پوِء صحابه ڪرام جا جذبات

اهل َيمامه جا
 1حضرت سيدنا ُثمامه بن ُاثال يمامي جيڪي
ِ
سردار هئا ،ايمان آڻي فرمائڻ لڳا؛ ”خدا جو قسم! منهنجي

ويجھو زمين مٿان ڪو چهرو پاڻ ڪريم
چهري کان وڌيڪ م ُ
قابل نفرت) نه هو ،اڄ اهو ئي
بغوض (يعني
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

جي

چهرو مون کي سڀني چهرن کان وڌيڪ محبوب (يعني پيارو)

آهي .اهلل پاڪ جو قسم! منهنجي ويجھو ڪو دين پاڻ ڪريم
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

جي دين کان وڌيڪ برو نه هو ،هاڻي اهو ئي دين

مون وٽ سڀني دينن کان وڌيڪ محبوب آهي ،اهلل پاڪ جو
قسم! منهنجي ويجهو ڪو شهر اوهان
کان وڌيڪ م ُ
قابل نفرت) نه هو ،اهلل پاڪ جو قسم!
بغوض (يعني
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

جي شهر

هاڻي اهو ئي شهر منهنجي ويجھو سڀني کان وڌيڪ محبوب
 2حضرت سيدتنا هِند

(يعني پيارو) آهي.
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بنت ُع ۡتبه (ابوسفيان بن حرب جي گھرواريء) جنهن حضرت سيدنا
ِ
امير حمزه

ِ
اهلل عَن ْ ُهَّ
َّ َر َ
ِض ُ

جو جگر چٻاڙيو هو ،ايمان آڻڻ کان پوِء چوڻ

لڳيون؛ يا رسول اهلل

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

اهل خيمه
زمين مٿان ڪو ِ

اهل خيمه کان
(خيمي وارن مان) منهنجي نظرن ۾ اوهان جي ِ
وڌيڪ م ُ
بغوض (يعني قابل نفرت) نه هو ،پر اڄ منهنجي نظرن ۾
اهل خيمه کان وڌيڪ
اهل خيمه اوهان جي
زمين مٿان ڪو
ِ
ِ
 3حضرت سيدنا صفوان
محبوب ناهي.
بن ُاميه َّ ر ِِض اهلل عن َّه جو بيان آهي ته (غزوهِء) حنين جي ڏينهن رسول
َ

َ

ُ َُْ

صَ
اهلل َّ عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم مون کي مال عطا فرمايو ،جڏهن ته پاڻ
اهلل َ ّل ُ
َواٰل ِ ٖه َو َسلَم َّ َّمنهنجي نظر ۾ م ُ
بغوض ترين خلق (يعني سڄي مخلوق ۾
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه
َ ّل ُ

سڀ کان وڌيڪ برا) هئا ،پاڻ ڪريم
فرمائيندا رهيا ايستائين جو پاڻ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

مون کي عطا

منهنجي نظر ۾

محبوب ترين خلق (يعني سموري جهان ۾ سڀ کان پيارا) ٿي ويا.
رشابقشعِ ادمحںیمھچک ایسی فیک و یتسم ےہ
ِ
س
ٹ
وھگنلماجےئوت َ ستیےہ
ہکاجںدرکییھباِکدو

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل َعلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

مون کي ٽي ڏينهن ڌوٻي جو ڪم ڪرڻو پيو!
اسان جا اولياِء ڪرام َر ْ ََّح َُّة اهلل عَل َ َّي ْ َِّهم ظاهر سان گڏوگڏ باطني طور به
ُ
امام الطائ ِفه
نيڪي جي دعوت جي ترڪيب ڪندا هئا ،جيئن
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حضرت سيدنا جنيد بغدادي َّ َر ْ ََّح َُّة اهلل َّعَلَي َِّه َّجن جو هڪ مريد جيڪو
بصره شريف ۾ گوشه نشين هو ،ان جي دل ۾ هڪ ڏينهن
ڪنهن گناهه جو خيال آيو ،ان بري خيال جي نحوست سان ان
جو چهرو ڪارو ٿي ويو ،اهو گهڻو گھٻرائجي ويو ،ٽن ڏينهن
کان پوِء ان جي ڪاراڻ ختم ٿي وئي ،انهيَء ڏينهن سندس پير
و مرشد جي چٺي ملي ،ان ۾ لکيل هو پنهنجي دل کي قابو ۾
رکو ،چهري جي ڪاراڻ ڌوئڻ جي الِء مون کي ٽي ڏينهن تائين
اهللپ اڪ جي انهن تي رحمت
ڌوٻي جو ڪم ڪرڻو پيو.
هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بي حساب بخشش ٿئي.

هّٰلل َعل َْيهِوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
پ  ٰا ِمي ْن ب ِ َجاه ِ َخا َت ِم ال َّنبِيي ْن َصلَّىا ُ

ڪامل پير جون برڪتون
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! هن حڪايت مان خبر پئي ته سيدنا جنيد
بغدادي َّ َر ْ ََّح َُّة اهلل عَلَي َِّه َّ روشن ضمير پير هئا ،اهلل پاڪ سندن کي تمام
گهڻو پري جي نظر سان نوازيو هو ،تڏهن ته بصره شريف ۾
موجود مريد جي دل جي ڪيفيت مالحظه فرمائي ،ڪارو چهرو
به ڏسي ورتو ۽ پري کان ئي باطني َت َوجُّھ سان ان جي چهري
جي ڪاراڻ به ڌوئي ڇڏي! هن حڪايت مان هي درس پڻ مليو
ته ڪامل پير جي بدولت انسان گناهن کان بچندو رهي ٿو ۽
جيڪڏهن ڪا لغزش واقع ٿي به وڃي ته اهلل پاڪ جي حڪم
سان پير و مرشد جي َت َوجُّھ ذريعي ان جو َتدارڪ (يعني اصالح
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جو سبب) به ٿي ويندو آهي تنهنڪري ضرور ڪنهن ڪامل پير
جو مريد ٿيڻ گھرجي ۽ هي به خبر پئي ته خدا پاڪ جي ياد سان
چهري تي هڪ خاص نورانيت جو جلوو نظر ايندو آهي جڏهن ته
گناه ڪرڻ سان دل به ڪاري ٿي ويندي آهي ۽ چهري تي به
نحوست هوندي آهي.
دیےہ
ِترےاہھتںیماہھتںیمےن ا

ِترےاہھتےہالجیا ِ
وغثامظع

رمیدوںوکرطخہںیہنرحبِمغےس

ہکڑیبےےکیاخدا ِ
وغثامظع

وہوںوک
اکنالاھتےلہپوتڈوےب ٔ
اورابڈووتبںوکاچبوغثامظع

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

اٺ جڏهن ڪوئي جو ٿي ويو
ڪنهن جامع شرائط پير جي مريد ٿيڻ ۾ ۽ ڪنهن جو ٿي
الطال ،،خات ِ ُم
رهڻ ۾ فائدو ئي فائدو آهي جيئن ُمحقق علي ِ
ُ
المح ِدث ِين حضرت عالمه شيخ عبدالحق ُمح ِدث دهلوي َر ْ َّحَ َُّة اهلل عَلَي َِّه َّ َّ جي
اولياِء ڪرام َّر َّح َُّة اهلل عل َ َّي َِّهم جي سيرت تي مشتمل ڪتاب ”ا ۡ
خبار
َ َْ

َ ْ

ال ۡ
خيار“ ۾ حضرت سيدنا شيخ ح َسام الدين َر ْ ََّح َُّة اهلل عَلَي َِّهََّّ جي حاالت ۾

بيان ڪيل ٻن دلچسپ فرضي حڪايتن سان پير ڪامل جي
ذريعي مريد کي پهچڻ وارا فائدا سمجھي سگھجن ٿا ،جيئن
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فرمائن ٿا؛ هڪ اٺ کي ڪوئي جهنگ ۾ چرندي ڏسي چيو؛ اي
اٺ تون ڪنهن جو ٿي رھ ،اٺ جواب ڏنو ته ”مان تنهنجو ٿي
ويس“ هڪ ڏينهن اهو اٺ ڪنهن وڻ جا ساوا پن کائي رهيو هو
ته ان جي م َ
هار (يعني نڪ واري رسي) وڻ جي ٽاري ۾ بري نموني
ڦاسي پئي ۽ اٺ عاجز ٿي ويوُ ،ان هن بري وقت ۾ ڪوئي کي
پڪاريو! جيئن ته اهو ڪوئو پنهنجي ٻين ڪوئن سان گڏ آيو،
۽ سڀني ملي ڪري وڻ ۾ ڦاٿل رسي کي ڪتري ڇڏيو ،ائين
اٺ کي ڇوٽڪارو مليو.

ڏيڏر کي ڏسي وٺي ڀڳو
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! هن فرضي حڪايت ۾ نهايت سهڻي
انداز سان سمجھايو ويو آهي ته ”آزاد“ رهڻ بدران ”ڪنهن جا
ٿي رهو۔“ ته جيڪو شخص ڪنهن پير ڪامل جو ”ٿي رهي
ٿو“ ته مشڪل وقت ۾ ڪامل پير جي برڪت سان نجات جو
سامان ٿي ويندو آهي ،انهي باري ۾ هڪ ٻي دلچسپ حڪايت
ٻڌو؛ هڪ مجلس ۾ ڪجھ ماڻهو جمع هئا ،اوچتو هڪ ڏيڏر ٽپا
ڏيندي آيو ،هي ڏسي هڪ داناُء شخص ان مجلس مان وٺي ڀڳو،
ماڻهو (ان کي بزدل سمجھي) کلڻ لڳا ،جڏهن ان کان ڏيڏر کان
ڊڄڻ جو سبب پڇيو ويو ته ان داناَء چيو ته مان ڏيڏر کان ناهيان
ڊنو ،البت انهيَء ڳالهه کان ڊنو آهيان جو ان جي پويان ڪو
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نانگ نه اچي رهيو هجي! اهڙي طرح درويش جيتوڻيڪ
ڪمزور هجي پر ان جو سلسلو نهايت مضبوط هجي ته ان کان
ڊڄڻ گھرجي ڇو ته ان کي ناراض ڪرڻ سان ان جي سلسلي جي
سڀئي پيرن جي دل ڏکي پوندي.

مريد جي ”پٺ مضبوط“ هوندي آهي
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڏيڏر کي نانگ کائي ويندو آهي انهيَء
ڪري اهو داناُء شخص ڀڄڻ لڳو ته ڪٿي ائين نه ٿئي جو
شڪار ڪرڻ جي الِء پويان نانگ لڳل هجي جيڪو مون کي
ڏنگي وجهي ،هي مثال ڏئي حضرت سيدنا شيخ ح َسام الدين
َر ْ ََّح َُّة اهلل عَلَي َِّه َّ ڪمزور درويش ۽ ان جي مضبوط مرشدن جو مثال
ڏنو آهي ته واقعي جيڪو ڪنهن ڪامل پير جو مريد ٿي
ويندو آهي ان جي ”پٺ مضبوط“ ٿي ويندي آهي جو جيڪڏهن
ان جو پنهنجو پير ”ڪمزور“ آهي ته ڇا ٿيو! پنهنجي پير جو
پير يا وري ان جي پير جو پير ته مضبوط هوندو ۽ ائين دنيا
۽ آخرت جون ڀاليون هٿ اينديون .دعوت اسالمي جي اداري
مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل  513صفحن تي مشتمل ڪتاب
ملفوظات اعلي حضرت“ (صفحات  )161صفحي  411کان 411
”
ِ
تي ڪجھ دلچسپ ۽ معلوماتي عرض ۽ ارشاد پيش ڪيا وڃن
ٿا ٻڌو ۽ ايمان تازو ڪيو:
www.dawateislami.net
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بيعت جي معنيٰ
معني آهي؟
عرض؛ بيعت جي ڇا
ٰ
معني ”وڪامجي وڃڻ“
ارشاد؛ بيعت جي
ٰ

موت جي سزا جي موقعي تي هڪ مريد جي پنهنجي
پير سان عقيدت
(اعلي حضرت َّ َر ْ َح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمايو ته) سب ِع سنابِل شريف ۾ آهي؛ هڪ
ٰ
شخص کي بادشاهه موت جي سزا جو حڪم ڏنوّ ،
جالد تلوار
ڪڍي ورتي ،هي شخص پنهنجي شيخ جي مزار ڏانهن منهن
ڪري بيهي رهيوّ ،
جالد چيو؛ هن وقت قبلي ڏانهن ر ڪبو
آهي ،فرمايائون؛ ”تون پنهنجو ڪم ڪر! مون قبلي ڏانهن ر
ڪري ورتو آهي “.۽ آهي به ائين ته جسم جو قبلو ڪعبو آهي
جڏهن ته پير روح جو قبلو آهي ،ان جو نالو اِرادت (يعني مريدي)

آهي! جيڪڏهن انهيَء طرح سچي عقيدت سان هڪ دروازو
پڪڙي ته ُان کي ضرور فيض ملندو ،جيڪڏهن ڪنهن جو پير
خالي آهي ته پير جو پير ته خالي نه هوندو ۽ فرض ڪيو جيڪر
اهو به خالي هجي ته حضور غوث اعظم

ِ
اهلل ََّع َّن ْ ُهَّ
ِض َُّ
َّ ََّر َ

ته مع ِد ِن فيض

(يعني فيض جي کاڻ) ۽ منب ِع انوار (يعني انوار جو سرچشمو) آهن
صل (يعني
انهن وٽان ضرور فيض ايندو (بس) سلسلو صحيح ۽ ُمت ِ
مليل) هجڻ گھرجي۔
www.dawateislami.net
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دڪان اونڌو ڪري ڇڏيندس
اعلي حضرت
انهيء وچ ۾
ٰ
پنهنجي انداز ۾ عرض ڪيان ٿو ته هڪ فقير ڪنهن جي دڪان
ح ُة ا ِ
هلل عَلَيْه
َّ َر ْ َ

جي بيان ڪيل حڪايت

تي آيو ۽ چوڻ لڳو؛ هڪ روپيو ڏي! دڪاندار انڪار ڪيو،
فقير چيو :روپيو ڏين ٿو يا تنهنجو دڪان اونڌو ڪيان ،ماڻهو
جمع ٿي ويا ،اوچتو هڪ روشن ضمير بزرگ اچي پهتو ،ان
دڪاندار کي فرمايو؛ هن کي جلد روپيو ڏئي ڇڏيو نه ته دڪان
اونڌو ٿي ويندي ڇو ته مون هن فقير جي باطن تي (اِهو جانچڻ
الِء) نظر وڌي ته ڪجھ آهي به يا نه! ته خبر پئي ته
بلڪل ”خالي“ آهي پوِء مون ان جي پير کي ڏٺو ته ان کي به
خالي ڏٺم ،وري ان جي پير جي پير کي ڏٺو ته اهي اهلل وارا
آهن ۽ ڏٺم ته ُهو هن انتظار ۾ آهي ته ڪڏهن ٿو هن جي زبان
مان (لفظ) نڪري ۽ مان هي دڪان اونڌو ڪري ڇڏيان ،هي
اعلي حضرت
حڪايت بيان ڪري
ٰ

ح ُة ا ِ
هلل عَلَيْه
َّ َر ْ َ

فرمايو ته ان فقير

پنهنجي پير جو دامن مضبوطي سان پڪڙي رکيو هو۔

قيامت تائين اچڻ وارامريد
ِ
ِ
اهلل َع َّن ْ َُّه جي
ائ ِمه دين َّ( َر ْحَ ُة اهلل عَلَي ْ َِّهم ) َّفرمائن ٿا ته حضور غوث اعظم َر َ
ِض ُ
دفتر (يعني رجسٽر) ۾ قيامت تائين جي مريدن يعني جيڪي
غالمي ۾ آهن يا اچڻ وارا آهن انهن سڀني جا ناال لکيل آهن،

www.dawateislami.net
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ِ
ِض اهللُ عَنَّْ ُهَّ فرمائن ٿا؛ ّ
رب ڪريم مون
حضور پر نور (غوث اعظم) َر َ
کي دفتر عطا فرمايو جيڪو ح ِد نگاهه تائين (يعني جيستائين نظر
وڃي سگهي اوستائين) ويڪرو هو ۽ هن ۾ قيامت تائين جي

منهنجي مريدن جا ناال لکيل هئا ۽ مون کي فرمايو؛ ”ق َْد ُوھِبُ ْوا لَكَ

(يعني) هي سڀ توهان کي بخشي (يعني ڏئي) ڇڏيا آهن۔“

هڪ سوال ۽ ان جو جواب

عرض؛ حضور هي ته زبردستي روپيو وٺڻ ٿيو ،ان َولِيُّ اهلل
جيتوڻيڪ ان جي دڪان کي بچائڻ الِء ان کي ڏيڻ جي تاڪيد
ڪئي ،ممڪن هو جيئن ظلم کي پري ڪرڻ جي الِء رشوت ڏيڻ
پر ان فقير جي پير جا پير جيڪي اهلل وارا هئا ،ان ظلم جي

تائيد ڇو جائز رکي؟
ارشاد؛ شريعت پاڪ جا ٻه حڪم آهن؛ ظاهر ۽ باطن ،قاضي ۽
عام ماڻهن جي رسائي ظاهري احوالن ئي تائين آهي ،انهن تي
ان جي پابندي الزم آهي جيتوڻيڪ حاالت جي حقيقت کان
واقف جي ويجھو حڪم برعڪس (يعني ابتڙ) هجي.

قتل جو حيرت انگيز مقدّمو
(وڌيڪ فرمايائون) هن جو مثال حضرت سيدنا داؤد عَل َ َّي ْ َِّهَّا َلصلٰو ُۃ ََّوا َلس ََلمَّ جي
زماني ۾ واقع ٿي چڪو آهي ،هڪ فقير مف ِلس ،بيوس ،ماني
جي الِء محتاج ،رات جو دعا ڪندو هو ته الـٰهي حالل رزق عطا
www.dawateislami.net
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فرماِء .اتفاق سان ڪنهن رات هڪ ڳئون گھر ۾ گھڙي آئي ،هن
سمجھيو ته منهنجي دعا قبول ٿي وئي ۽ هي حالل رزق غيب
مان مونکي عطا ٿيو آهي ،ڳئون کي دسي ذبح ڪيائين ،ان جو
گوشت پچائي کاڌائين۔ صبح جو مالڪ کي خبر پئي ته اهو
لس ََلم) ۾ فريادي ٿيو ،سيدنا داؤدَّعَّلٰ ََبِ ِینَا وعَل َ َّي ْ َِّه
سرڪارنبوت (َّ َّع َّلَّٰ ََّ ََّبِ َِّی َّن َا وعَل َ َّي ْ َِّهَّا َ
لصلٰو ُۃ ََّوا َ
ِ
ا َلصلٰو ُۃ َوا َلس ََلم فرمايو ؛ ”ڇڏي ڏينس! تون مالدار آهين هن محتاج هڪ
ڳئون ذبح ڪئي ته ڇا ٿيو؟“ اهو ڪاوڙ ۾ اچي ويو ۽ چيائين؛
يا نبي اهلل! مان حق چاهيان ٿو ،فرمايائون؛ جيڪڏهن حق چاهيو
ٿا ته اها ڳئون انهيَء جي هئي ،اهو ويتر ڪاوڙ ۾ ڀرجي ويو،
فرمايائون؛ نه صرف ڳئون بلڪ جيترو مال تو وٽ آهي سڀ ان
جو آهي ،اهو وڌيڪ فريادي ٿيو ته فرمايائون؛ تون به انهيَء جي
مِلڪ آهين ۽ هن جو غالم آهين ،هاڻي ته ان جي بي صبري جي
حد نه هئي ،فرمايائون؛ جيڪڏهن تصديق چاهين ٿو ته هاڻي
اسان سان گڏ هل ،فقير ۽ ان ڳئون واري کي گڏ وٺي پاڻ
جھنگ ۾ تشريف وٺي ويا ،عجيب واقعو هو ،ماڻهن جو هجوم
به گڏ ٿي ويو ،هڪ وڻ جي هيٺان حڪم ڏنائون ته هتي کوٽيو،
کوٽڻ سان انسان جي ِسسي ۽ هڪ خنجر جنهن تي قتل ٿيل جو
نالو لکيل هو ،برآمد ٿيو ،اهلل َّجي نبي َّ(عَل َ َّي ْ َِّه َّا َلصلٰو ُۃ ََّوا َلس ََلم)ََّّهن وڻ کي
ارشاد فرمايو؛ شهادت (يعني گواهي) ادا ڪر تو ڇا ڏٺو؟ وڻ
عرض ڪيو؛ يا نبي اهلل (عَل َ َّي ْ َِّه َّا َلصلٰو ُۃ ََّوا َلس ََلم)! هي فقير جي پيُء جي
سسي آهي ،هي ڳئون وارو ان جو غالم هو ،ان (ڳئون واري)
ِ
موقعو ملڻ تي منهنجي هيٺان پنهنجي آقا (يعني فقير جي پيُء)
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کي انهيَء جي خنجر سان ذبح ڪيو ۽ زمين ۾ خنجر سان گڏ
پوري ڇڏيو ۽ هن جي سڄي مال تي قبضو ڪري ورتو ،ان جو
هي پٽ تمام ننڍو هو ،ان هوش سنڀاليو ته پاڻ کي بيڪس ،۽
بي زر (يعني مفلس ،تنگدست) ئي لڌائين ۽ اهو به نه ڄاتائين
ڪم
سندس پيُء ڪير هو ۽ سندس ڪجھ مال به هو يا نه؟ ح ِ
باطن سان ثابت ٿيو .غالم (يعني ڳئون وارو جيئن ته فقير جي پيُء
جو قاتل هو انهيء ڪري) قتل ڪيو ويو ۽ اهو سڀ مال (جيڪو
ڳئون واري جو هو) ورثي ۾ فقير کي مليو۔
(اعلي حضرت َر ْ َح ُة ا ِهلل عَلَي ْ َِّهَّهي حڪايت بيان ڪري فرمايو) اهوئي هتي
ٰ
ورث (يعني جنهن جو
به ممڪن آهي ته دڪاندار هن فقير جي م ِ
هي فقير وارث آهي) جو قرض دار هجي جيتوڻيڪ اهو فقير به ان
کان واقف نه هجي نه ئي دڪاندار ان کي سڃاڻندو هجي ته هي
دار رسانِيدن (يعني حق دار کي
زبردستي ڏيارڻ ناهي بلڪ حق بحق ِ
ان جو حق پهچائڻ آهي)۔
ہرطقہ
ذرہ ر
ہرہر ّ

شادہےہہرہرہحمل

اسیکدقرتوتعنصاک اتکییئوودحتاک
طآ
ولآاهلل
َآ
هلل آ آ ٰا َمآ َآناآبِ َر ُس ِ
لاِل ٰ َہآاِ ََّلآا ُ

ڪير نيڪي ڪرڻ واري جيان آهي؟
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَمَّ
َ ّل ُ

سرڪار نامدار ،ٻنهي جهانن جي مالڪ و مختار
ن َ
فرمايو؛ اِ َ
ي َک َفاعِلِہ يعني بيشڪ نيڪي جي واٽ
ال عَلَ ا لْ َ
الد َ
خ ِْ
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ڏيکارڻ وارو نيڪي ڪرڻ واري جيان آهي.
ُ ُ
ُ
ح ُة ا ِ
هلل عَل َ َّي ۡهَّ
مفسر شهير ،حڪيم المت ،حضرت مفتي احمد يار خان َر ۡ َ
فرمائن ٿا؛ يعني نيڪي ڪرڻ وارو ،ڪرائڻ وارو ،ٻڌائڻ
وارو (۽) مشورو ڏيڻ وارو سڀئي ثواب جا مستحق (يعني حقدار)
آهن۔
! نيڪي جي دعوت جي ديني

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!

ڪم ۾ سٺين سٺين نيتن سان جائز طريقي سان تعاون ڪرڻ
وارو به َاجر ۽ ثواب جو حقدار هوندو آهي ،هن ۾ حڪم قرآني
تي عمل جي نيت به ڪري سگھجي ٿي جيئن سيپاري 1
جي آيت نمبر  4۾ ارشاد آهي؛

َ ۡ
َ ۡ
َوُت َ َع َ
اون ۡوا َُعلیُالبر َُوُالتقویُ۪ َُوُ
َ ۡ ۡ
ۡ ۡ
لَاُت َ َع َ
اون ۡ ُوا َُعلیُالاثم َُوُالعد َوانُ۪

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

ترجموڪنزااليمان :۽ نيڪيَء ۽
پرهيزگاريَء تي هڪ ٻئي جي مدد
ڪريو ۽ گناهه ۽ زيادتي تي هڪ
ٻئي کي مدد نه ڏيو.

َ
هلل َعلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

تمام عمل ڪرڻ وارن جو ثواب
ُ
صَ
یين ،جناب َرحمة ٰ
فرمان
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم َّ َّجو
خاتم النَّب ّ
للعلمين َ ّل ُ
ِ
دلنشين آهي؛ جيڪو هدايت ڏانهن سڏ ڪري ان کي سڀني
عاملين (يعني عمل ڪرڻ وارن) وانگر ثواب ملندو ۽ انهي سان ان
(عمل ڪرڻ وارن) جي پنهنجي ثواب مان ڪجھ گھٽ نه ٿيندو ،۽
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جيڪو گمراهي ڏانهن سڏ ڪري ته ان تي سڀني پيروي ڪرڻ
وارن گمراهن جي برابر گناهه ٿيندو ۽ هي انهن جي گناهن مان
ڪجھ گھٽ نه ڪندو.

لکين نيڪيون ۽ لکين گناهه

حڪيم ُ
ُ
المت ،حضرت مفتي احمد يار خان
ُمفسر شهير،
صَ
اهلل َّ عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ۽ ان جي
فرمائن ٿا؛ هي حڪم (عام آهي يعني) نبي َ ّل ُ
صدقي سڀني صحابهَ ،ائ ِ ّمهِء م َ
جته ِدين ،علماِء م َت َق ّ ِدمين ۽
ً
مثال جيڪڏهن ڪنهن جي تبليغ
م َتا ِّخرين سڀني جي الِء آهي،
سان هڪ لک نمازي بڻجن ته ان مبلغ کي هر وقت هڪ لک
نمازن جو ثواب ٿيندو ۽ ان نمازين کي پنهنجي پنهنجي نمازن
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم) جو ثواب
جو ثواب ،هن مان خبر پئي ته حضور ( َ ّل ُ
ح ُة ا ِ
هلل عَل َ َّي ۡه
َر ۡ َ

َ
ب (ڪريم) فرمائي ٿو؛ َوُان ُ
مخلوق جي اندازي کان ٻاهر آهي .ر ِّ
َ َ ََ
َ ۡ َ
ُترجمو ڪنزااليمان؛ (۽ ضرور تنهنجي لِء
لکُلا ۡج ًراُغی َر ُممۡن ۡونُ ُۚ﴿﴾۳

بي انتھا ثواب آهي) ائين ئي اهي ُمصنِف جنهن جي ڪتابن مان
ماڻهو هدايت حاصل ڪري رهيا آهن قيامت تائين لکن جو
ثواب انهن کي پهچندو رهندو ،هي حديث ہن آيت جي خالف
ناهي.

َۡ

ۡ ۡ

َ

اُم َ
لی َس ُللان َسان ُُال َ
اُسعیُ ُ﴿﴾۳۳

(ترجمو ڪنزااليمان؛ انسان

نه لھندو پر پنهنجي ڪوشش) ڇوته هي ثوابن جي زيادتي ان جي
تبليغ جي عمل جو نتيجو آهي .وڌيڪ فرمائن ٿا؛ هن ۾
ّ
وجد ۽ م َب ِلغ (يعني گمراهي ايجاد ڪرڻ ۽ گمراهي ٻين
گمراهين جا م ِ
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تائين پهچائڻ وارا) سڀ شامل آهن ،قيامت تائين انهن کي لکين
گناهه پهچندا رهندا۔

”نيڪ“بڻائڻ واري مشين بڻجي وڃو
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! نيڪين جا حريص بڻجي وڃو ،ٻين کي
نمازي بڻائڻ جي مهم تيز کان تيز ڪيو ،جڏهن به نماز
باجماعت جي الِء مسجد ڏانهن وڃو ٻين کي ترغيب ڏئي گڏ
وٺي وڃو ،جنهن کي نماز ناهي ايندي انهن کي نماز سيکاريو.
جيڪڏهن اوهان جي ڪري هڪ به نمازي بڻجي ويو ته
جيستائين اهو نمازون پڙهندو رهندو ان جي هر هر نماز جو
ثواب اوهان کي به ملندو رهندو ،عام طور عشاء کان پوِء گھٽ
۾ گھٽ  21منٽن جي الِء دعوت اسالمي جي وڏن جي مدر ُ
سة
المدينه ۾ داخال وٺو ،ان ۾ پاڻ به قرآن شريف سکو ۽ ٻين کي به
سيکاريو ،اوهان کان سکندڙ جڏهن به تالوت ڪندو ته اوهان
کي به ان جي تالوت جو ثواب ملندو رهندو ،اوهان به سنتن تي
عمل ڪيو ۽ ٻين کي به عمل الِء تيار ڪيو ،جيڪڏهن اوهان
ڪنهن هڪ کي به سنت سيکاري ته هاڻي اهو جڏهن جڏهن ان
سنت تي عمل ڪندو ته اوهان کي به سنت تي عمل ڪرڻ واري
جيان ثواب ملندو رهندو ،عالقائي دورو براِء نيڪي جي دعوت
۽ مدني قافلن ۾ سنتن ڀريي سفر جي ذريعي پنهنجي ۽ ٻين
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جي اصالح جي زوردار مهم هالئي مسلمانن کي ”نيڪ بڻائڻ
جي مشين“ بڻجي وڃو

اِن شا َء اهلل

ثواب جو انبار لڳي ويندو ۽

ٻنهي جهانن ۾ ٻيڙو پار ٿي ويندو.
ریتےرکمےساےرکمی!ےھجموکنیسےشیلمںیہن
وھجیلیہریمیگنتےہریتےاہیںیمکںیہن

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

هر لفظ تي سڄي سال جي عبادت جو ثواب ۽....

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! جڏهن ڪو مسلمان نيڪي جي دعوت
ڏيندو آهي ته اهلل پاڪ جي رحمت جوش ۾ ايندي آهي جيئن
ُحج ُة ا ِلسالم حضرت س ِي ُدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد
موسي ڪليم
غزالي َر ۡ َح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡهَّفرمائن ٿا؛ هڪ ڀيري حضرت سيدنا
ٰ
اهلل عَّلٰ ََبِ ِینَا وعَ َّل َ َّي ْ َِّه ا َلصلٰوۃُ َوا َلس ََلم بارگاه ِه خداوندي ۾ عرض ڪيو؛ يااهلل
پاڪ! جيڪو پنهنجي ڀاُء کي نيڪي جو حڪم ڏئي ۽ برائي
کان منع ڪري ،ان جي جزا ڇا آهي؟ اهلل پاڪ ارشاد فرمايو؛
مان ان جي هر لفظ جي بدلي ۾ هڪ هڪ سال جي عبادت جو
ثواب لکندو آهيان ۽ ان کي جهنم جي سزا ڏيڻ ۾ مون کي
حياَء ايندو آهي.

نيڪين جو انبار
! جيڪڏهن اوهان ڪنهن کي نيڪي جي دعوت ڏيندؤ
ته هڪ هڪ ڪلمي (لفظ ،قول يا ڳالهه) جي بدلي هڪ هڪ سال
َّ

َّ
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جي عبادت جو ثواب ملندو .فرض ڪيو! اوهان ڪنهن ڏينهن
فيضان
مسجد ۾ صرف هڪ اسالمي ڀاُء جي سامهون ”
ِ
سنت“ مان درس ڏنو ۽ ان مان ٻه صفحا پڙهي ٻڌايا ،هاڻي ان ۾
ويهه ڳالهيون نيڪي ۽ ڀالئي جون بيان ٿيون ته درس ٻڌڻ
وارو اهو اسالمي ڀاُء ان تي عمل ڪري يا نه ڪري اوهان جي
اعمال نامي ۾ اِن شا َء اهلل ويهه سال جي عبادت جو ثواب لکيو
ويندو ۽ جيڪڏهن اوهان کان درس ٻڌي ان اسالمي ڀاُء عمل
ڪرڻ شروع ڪري ڏنو ته اهو جيستائين عمل ڪندو رهندو
اوهان کي به برابر ان عمل ڪرڻ واري جيترو ثواب ملندو
رهندو ۽ جيڪڏهن ان اوهان جي درس مان ِسکيل ڪا سنت
ڪنهن ٻئي تائين پهچائي ته ان جو ثواب پهچائڻ واري کي به
ملندو ۽ اوهان کي به ،ائين اِن شا َء اهلل اوهان جو ثواب به وڌندو
ويندو ،نيڪي جي دعوت جو آخرت ۾ ملڻ وارو ثواب ٻانهو
جيڪڏهن ڪو دنيا ۾ ڏسي وٺي ته ڪا گھڙي بيڪار نه وڃڻ
ڏي ،هر وقت نيڪي جي دعوت جون ڌومون مچائيندو رهي.
اچموں
ںیمیکینیکدوعتیک ُدوھںیم ٔ
وت رک ااسی خدہب اطع ایالہ ٰی
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

درس ڏيڻ جو ثواب
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! بيشڪ فيضان سنت مان درس ڏيڻ
به ”نيڪي جي دعوت“ جو هڪ اهم ذريعو آهي تنهنڪري همت
www.dawateislami.net

لکين نيڪيون ۽ لکين گناھ

26

ڪيو شيطان کان پيڇو ڇڏايو ،سستي ختم ڪيو ۽ روزانو
گھٽ ۾ گھٽ ”ٻه درس“ ضرور ڏيو .مسجد درس ،چوڪ درس،
بازار درس ،وغيره مان گھٽ ۾ گھٽ ڪنهن هڪ درس جي
ترڪيب بڻايو پڻ وقت مقرر ڪري روزانو ضرور بالضرور
گھر درس جي ذريعي به خوب سنتن جا مدني گل لٽايو ۽ گھڻو
ضمن ۾ ٻه حديثون ٻڌو ۽ جھومو؛ فرمان
ثواب ڪمايو ،انهيَء ِ
مصطفيٰ

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

آهي؛ جيڪو شخص منهنجي امت تائين

اسالمي ڳالهه پهچائي ته جيئن ان سان سنت قائم ٿئي يا ان سان
بد مذهبي پري ڪئي وڃي ته اهو ّ
جنتي آهي.
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم؛ ”اهلل پاڪ ان کي ترو تازه رکي
دعاِء مصطفيَّٰ َ ّل ُ

جنهن منهنجي حديث ٻڌي ،ياد رکي ۽ ٻين تائين پهچائي.

درس ڏيڻ جي برڪت

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! درس فيضان سنت جو جذبو وڌائڻ جي
الِء اچو! اوهان کي هڪ مدني بهار ٻڌايان ٿو :جيئن ته ڪراچي

جي مقيم اسالمي ڀاَء جي بيان جو خالصو آهي؛ 3231هه بمطابق
3111ع جي ڳالهه آهي ته مان الهور ۾ هڪ جڳهه مالزمت ڪندو
هئس ،انهيَء دوران دعوت اسالمي جي مدني ماحول سان
وابسته هڪ اسالمي ڀاَء به هتي مالزم ٿيو ،هڪ ڀيري مون
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چيو ته ڪنهن اهڙي ڪتاب ڏانهن منهنجي رهنمائي فرمايو،
جنهن کي پڙهي ڪري اسالمي طريقي مطابق زندگي گذاري
وڃي ،ان چيو ته دعوت اسالمي جي اداري مڪتبة المدينه جو
ڇاپيل ڪتاب ”فيضان سنت“ خريد ڪيو ،ڳالهه آئي وئي ٿي
وئي! ۽ زندگي جا ڏينهن تيز رفتاري سان گذرندا رهيا ،مان
معمول مطابق زندگي گذاريندو رهيس ،۽ دنياوي مصروفيت
جي ڪري اِهو ڪتاب خريد نه ڪري سگھيس ،ڪجھ عرصي
کان پوِء خدا جو شان جو مان مستقل طور تي ڪراچي منتقل ٿي
ويس ،هڪ ڏينهن مغرب جي نماز جي الِء هڪ مسجد ۾ ويس
ته نماز ادا ڪرڻ کان پوِء مون ڏٺو ته سفيد لباس پاتل مٿي تي
سبز سبز عمامو شريف جو تاج سجائي هڪ اسالمي ڀاَء ڪنهن
ڪتاب مان درس ڏئي رهيو آهي ۽ ڪيترائي اسالمي ڀائر درس
ٻڌڻ ۾ مصروف آهن مان به انهن سان گڏ درس ۾ ويهي رهيس،
جڏهن منهنجي نظر ان ڪتاب تي پئي جنهن مان اسالمي ڀاُء
درس ڏئي رهيو هو ته ان تي فيضان ّ
سنت لکيل هو جنهن کي
ڏسي منهنجو ذهن ماضي جي يادن ۾ هليو ويو ۽ منهنجي ذهن
جي پردي ۾ هي ڳالهه آئي ته هي ته اهو ئي ڪتاب آهي جنهن
کي خريد ڪرڻ جو مون کي الهور ۾ فالڻي اسالمي ڀاُء مشورو
ڏنو هو ،درس کان پوِء مون اسالمي ڀائرن سان مالقات ڪئي ۽
انهن کان ”فيضان سنت“ مطالعو ڪرڻ الِء گھريو ،انهن ڏئي
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ڇڏيو ،ان جو مطالعو ڪرڻ سان منهنجي اندر سنتن تي عمل
ڪرڻ جو جذبو جاڳيو ۽

آهسته آهسته دعوت اسالمي

جي مدني ماحول سان وابسته ٿي سنتن تي عمل ڪرڻ جي الِء
تيار ٿي ويس ،۽ مون سان گڏ منهنجا ٽي ڀائر به

دعوت

اسالمي جي مدني ماحول سان وابسته ٿي ويا.
س
ہنیکینیکدوعتںیم ُ ستیوہھجمےس
درس اضیفنِ َّ
اعسدت ےلم ِ
س

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

شقئِ اقفِلہ یاالہ ٰی
انب ا
یکروزاہندورمہبت یاالہ ٰی

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ
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