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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

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

ام اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ َاللُّٰهمَّ   َعَلْيَنا َرْحَمَتَك يَـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

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

 بيروت(دار الفڪر 04ص 1 )مستطرف ج           
 

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

 
 
 

  

 ان نماِز وتر جي باري ۾ سوال جوابکامير اهِل سنّت   سالي جو نالو:ر
   ع2021 َاپريلهه 1443رمضان المبارڪ    : ڇاپو پهريون

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

 

 ناهيمدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت 

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

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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 ت، بانيِء دعوت اسالمي، حضرت عالمهاهلسنّ طريقت، امير   شيخ  
 

 عطار قادري رضوي محمد الياس باللموالنا ابو 

نماِز وتر جي  کانامير اهِل سّنت 

  باري ۾ سوال جواب

 شپيشڪ
 )دعوت اسالمي(  اسالمڪ ريسرچ سينٽر

 

 

 

 

 ترجمو
        

 

 

 )دعوت اسالمي( ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ 
ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي 
گا ٽٽرانسليشن ڊپارٽمنبيشي نظر اچي ته  ڪري ثواب جا حقدار  ھکي آ

 ۔بڻجو
 

 :رابطي جي الِء
عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه  (اسالميدعوت ) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ

 پراڻي سبزي منڊي  باب المدينه  ڪراچي محله سوداگران
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مهَّڪدَاَمْت بََرَّ اميِر اهلسنّت ” نماز جو طريقو مان تابڪجي نئي َّالْعَالِيه اُته

َحرفن جي نسبت سان نماِز وتر جا  هنڏجي چو“ امام احمد رضا خان
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ان نماِز وتر جي باري ک امير اهِل سّنت

سوال جواب۾  

دعاِء جانشين اميِراهلسنّت 

ان نماِز کامير اهِل سنّت  ” ورسالمڪمل جيڪو به ربَّ المصطفٰي! يا
باجماعت کي ُان  ،وٺي پڙهي يا ٻڌي“ وتر جي باري ۾ سوال جواب

  .ِءفرمانماز جي پابندي نصيب 
َ 
ِم الن

َ
مین ِبجاِہ خات

ٰ
ینا ِ

ّل َ اهلله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم بی   َص

دعاِء قنوت کان پوِء درود شريف پڙهڻ بهتر آهي 

 ۾ اهلل پاڪ جي آخري نبي“ قنوت” )دعاِء( َرِِضَ اهلله عَنْهَّحضرِت ُمعاذ بن جبل

َيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم ّل َ اهلله عَل ا. ئپڙهندا ه: تي دروِد پاڪ َص
تي حضرِت عالمه موالنا مفتي  566صفحي اّول بهاِر شريعت جلد ”

مَّمحمد امجد علي اعظمي  َةه اهلِل عَلَي ين رڪعت ئ)نماِز وتر جي ٽ فرمائن ٿا:َّه َرۡحم
 ۾( دعاِء قنوت کان پوِء درود شريف پڙهڻ بهتر آهي.

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

نمازن ۾ وقت جي نيت ڪندا آهيون، مثاًل فجر ۾ فجر جي وقت  سوال:
جي، ظهر ۾ ظهر جي وقت جي ته نماِز وتر ادا ڪرڻ وقت ڪهڙي وقت 

 جي نيت ڪجي؟

چوڻ ء عشا وتر واجب جي ئي نيت ڪنداسين، وقتِ  ونتع: ٽي رڪجواب
۾ ئي هوندي آهي  ءشرط نه آهي ڇو ته يقيني ڳالهه آهي ته نماِز وتر عشا
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دل ۾ نيت جو هجڻ ئي ڪافي آهي، زبان سان چوڻ به ضروري رڳو 
 ناهي، البته! زبان سان چوڻ ُمسَتَحب آهي. 

ڇا وتر جي ٽين رڪعت جي تڪبير کان پهرين هٿ هيٺ لڙڪائڻ  سوال:
 ضروري آهن؟

وتر جي ٽين رڪعت جي تڪبير کي تڪبيِر قنوت چوندا آهن ۽ جواب: 
هٿ طور تي ۽ ان جي الِء خصوصي   هيَء واجب آهي

لڙڪائڻ جي ضرورت نه آهي بلڪه جيئن ئي سوره فاتحه ۽ ٻي ڪا 
  چئي وٺو ۽ پوِء هٿ ٻڌي وٺو. اہللُ اَْکبَرهٿ کڻي  يي وٺي ته هاڻسورت پڙه

 
قنوت جي الِء چئي  ِءجيڪڏهن وتر ۾ تڪبيِر قنوت )يعني دعا سوال:

 ته ڇا سهو جو سجدو الزم ٿيندو؟ ئيويندڙ تڪبير( چوڻ وسري و

رهجي  سانڻ تڪبير قنوت واجب آهي، جيڪڏهن واجب وسرجواب: 
جيڪڏهن ڄاڻي   ويو ته سهو جو سجدو الزم آهي.

  ي پڙهڻ واجب آهي.ائو ته نماز ورئواڻي تڪبير نه چئي يا مسئلو معلوم نه ه

 ڇا وتر واجب ۾ ُدعاِء قنوت جي جڳهه ڪجھ ٻيو پڙهي سگهون ٿا؟ سوال:

ِّ” جي ها! جيڪڏهن ُدعاِء قنوت نٿي اچي ته ان جي جڳهه تيجواب:  َِّرب  
ِّْ ِّْ” يا “اْغف ْرل  ِّاْغف ْرل  ھُمَّ

چئي وٺو ۽ جيڪڏهن اهو چوڻ به نٿو اچي ته  “اَللّٰ
”ِّْ  ٽي ڀيرا چئي وٺو.  “ یَاَرب  

نماِز وتر ۾ دعاِء قنوت پڙهڻ وسري وڃي ته ڇا ان  وجيڪڏهن ڪ سوال:
 جي نماز ٿي ويندي؟
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وسري ويس ته سهو جو  جيڪڏهن، ئيدعاِء قنوت پڙهڻ واجب هجواب: 
 سجدو ڪري، نماز ُدرست ٿي ويندي. 

و ڇا وقت هٿ کڻڻ جقنوت جي  ِوتر جي ٽين َرڪعت ۾ تڪبيرِ  سوال:
 ؟سبب آهي

)ڇوته( شريعت ۾ ان جو حڪم آهي. نماز شروع ڪرڻ وقت جواب: 
جيڪو تڪبيِر تحريمه ۾ به ته هٿ کڻندا آهيون، نماِز وتر جو طريقو 

 اها شريعت بيان ڪيو آهي ان جي ٽين رڪعت ۾ تڪبيِر قنوت آهي ۽ 
 هٿ کڻڻ سنّت آهي.  پر  چوڻ واجب آهي.

                 

ن سوره اٽين رڪعت ۾ دعاِء قنوت پڙهڻ کان پهري وتر جي اسان سوال:
کان عالوه  اخالص پڙهندا آهيون، اهو اِرشاد فرمائيندا ته ڇا سوره اخالص

 ڪا ٻي سورة به پڙهي سگھون ٿا؟

وتر جي ٽين رڪعت ۾ سوره فاتحه کان پوِء سوره اخالص پڙهڻ جواب: 
 ئي ضروري ناهي ٻي ڪا به سورت پڙهي سگھو ٿا. 

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

ي ۽ مقتدي ئجيڪڏهن امام وتر پڙهائيندي تڪبيِر قنوت چ سوال:
رڪوع ۾ هليا وڃن ته ڇا رڪوع مان واپس اچي ڪري دعاِء قنوت 

ي ته رڪوع ٿئوتر پڙهڻ ۾ ايئن تي پڙهي سگھن ٿا ڇو ته انفرادي طور 
يڪارڊ ر) مان واپس اچي ڪري قنوت پڙهڻ جي اجازت ناهي هوندي؟

 ٿيل ُسوال(
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جيڪي شيون فرض ۽ واجب آهن ”امام جي پيروي واجب آهي، جواب: 
“ مقتدي تي واجب آهي ته امام سان گڏ انهن کي ادا ڪري.

لهذا مقتدي رڪوع ۾ هليو وڃي ته واپس اچي وڃي ۽ امام سان  
 گڏ دعاِء قنوت پڙهي. 

ماڻهو وتر جي ٻي رڪعت ۾ شامل ٿيو ۽ ٽين رڪعت ۾  وڪ سوال:
امام سان گڏ دعاِء قنوت پڙهي ته ڇا هو پنهنجي ٽين رڪعت ۾ ٻيهر 

 دعاِء قنوت پڙهندو؟
ٻيهر  اِء قنوت پڙهي ڇڏي ته ٽين رڪعت ۾ٻي رڪعت ۾ دع جواب:

پڙهڻ جي حاجت ناهي، ٽين رڪعت ۾ سورة الفاتحه ۽ ٻي ڪا سورت 
  مالئي ڪري نماز مڪمل ڪري.

اَلتَّحيَّاُت  ڀل ۾دي ۾ عامام جي پويان جيڪڏهن وتر جي پهرين ق سوال:
 ؟وکان پوِء درود شريف پڙهي ورتو ته ڇا وتر ٻيهر پڙهڻو پوند

دي عمقتدي وتر جي نماز ۾ امام جي پويان ڄاڻي واڻي پهرين قجواب: 
 پڙهي ۾  بي خيالي۾ التحيات کان پوِء درود شريف نه پڙهي. جيڪڏهن 

 ته ان ۾ ڪو حرج ناهي.  ورتو

 ن نماِز وتر پڙهي سگھجي ٿي يا نه؟انماِز تراويح کان پهري سوال:
پڙهي ته سگھجي ٿي مگر بهتر اهو ئي آهي ته پهرين تراويح جواب: 

 پڙهجي. 

جا چار فرض، ٻه سنّتون، ٻه نفل ۽ ٽي وتر  ءڪجھ ماڻهو عشا سوال:
 پڙهندا آهن ۽ باقي ڇڏي ڏيندا آهن، ايئن ڪرڻ ڪيئن آهي؟
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عشاء جي نماز ۾ چار فرض آهن، ان کان پوِء جون ٻه سنّت  جواب:
ان کان عالوه فرض  موّڪده ۽ ٽي وتر پڙهڻ ضروري آهن. 

، ٻه سنّتن کان پوِء ٻه نفل ۽ سنِّت غير موّڪده ونن چار رڪعتاکان پهري
و ڪ جيڪڏهن، ثواب ملندو. البته ر کان پوِء ٻه نفل به پڙهڻ گھرجنوت

 نٿو پڙهي ته گنهگار نه ٿيندو. 

 )نگراِن شورٰي جو سوال(قضاِء عمري ڪهڙين نمازن جي هوندي آهي؟  سوال:

فرض ۽ وتر جي هوندي آهي هڪ ڏينهن  صرف عمري قضاِءجواب: 
رڪعتون بڻجن ٿيون: ٻه فرض نماِز فجر جا، چار فرض نماِز  02جون 
جا، چار فرض نماِز عصر جا، ٽي فرض نماِز مغرب جا، چار فرض  ظهر

سنّت   جا ۽ ٽي وتر. ءنماِز عشا
البته جيڪڏهن فجر جي   ۽ نفل جي قضاء ناهي.

ن ڪئي ته فجر جي اقضا انهيَء ڏينهن نصُف النهار شرعي کان پهري
 سنّت ادا ڪرڻ مستحب آهي نه ته صرف فرض ئي ادا ڪري.

  

 جي فرض ۽ وتر جي قضا الڳ الڳ ڪري سگھجي ٿي؟ ءڇا عشا سوال:

اهڙي  و۽ شام جو وتر پڙهي افرض پڙهي اج ءجيئن صبح جو عشا جواب:
گي ٿي ته ويندي پر ڪوشش اها ئي هجڻ گھرجي ته قضا نماز يطرح ادائ

صاحِب ترتيب آهي ته ان  وجلد از جلد ادا ڪري ڇڏجي. ها! جيڪڏهن ڪ
نماز پڙهڻ کان پهرين پوئين نماز پڙهڻي پوندي.  ينکي اڳ

قضا ٿي وئي ۽ ان تي  ءن جيڪڏهن ڪنهن جي نماِز عشائجي 
ڇهن نمازن کان گھٽ نمازون قضا آهن ته ان تي فرض آهي ته اهو فجر 

هي  جيڪڏهنجي نماز پڙهڻ کان پهرين قضا نمازون ادا ڪري وٺي 
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فجر جو وقت  البتهن فجر پڙهندو ته فجر نه ٿيندي. اکان پهري قضا پڙهڻ
ايترو تنگ رهجي ويو جو جيڪڏهن قضا پڙهڻ بيهندو ته وقت نڪري 

ته فجر ئي پڙهي جو هن  صورت ۾ فجر پڙهڻ ۾ ڪو حرج ناهي  وويند
مگر اهي قضائون اڃا   ان جي فجر ادا ٿي ويندي.

جي ذِّمي باقي رهنديون. جيڪڏهن ڪنهن جون ڇهه نمازن کان  به ان
وڌيڪ نمازون قضا آهن يعني ڇهين نماز جو وقت به نڪري چڪو آهي 

ان جي الِء اجازت آهي ته چاهي  يصاحِب ترتيب نه رهيو هاڻهينئر ته هي 
ن ان پڙهي يا زندگي جي ڪا به قضا نماز پهرياته ان وقت جي نماز پهري

نمازن جي قضا آهي اهي  گهڻينجن تي  پڙهي. 
Confused )ته اسان جي ڪا نماز ٿيندي ئي ناهي ايئن نه ين نه ٿ )ڪنفيوز

هي ته پنهنجي وقتي نمازن سان آهي. جيڪڏهن هو صاحِب ترتيب نا
قضا نمازن کي جلد از جلد ادا ڪرڻ  هنگڏ قضا به پڙهندو رهي ته انگڏو

هي لهذا کائڻ پيئڻ ۽ روزگار ڪمائڻ کان عالوه جيڪو وقت واجب آ
 (1)بچي ان ۾ تمام نمازون پڙهي. 

 

ڪو ماڻهو ناپاڪ هجي ۽ ان کي ياد نه رهي ته هو ناپاڪ آهي ۽  سوال:
 SMSانهيَء حالت ۾ نمازون پڙهي ته انهن نمازن جو ڇا حڪم آهي؟ )

 جي ذريعي ُسوال(

ناپاڪي يعني بي غسل هجڻ جي حالت ۾ پڙهيل نمازون ٿيون جواب: 
 انهن کي ٻيهر پڙهڻ ضروري آهي.  هئي ڪون

                                                 

1

گي جي باري ۾ معلومات جي الِء اميِر اهلسنّت جو رسالو قضا نمازن جو ينمازن جي آسان ادائقضا …
طريقو پڙهو يا دعوِت اسالمي جي ويب سائٽ تا فري ڊائون لوڊ ڪيو. ان شاء اهلل الڪريم معلومات ۾ 

 جا شرعي مسائلن جو علم حاصل ٿيندو.اضافو ٿيڻ سان گڏ قضا نمازن 
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جيڪڏهن وقت نڪري چڪو آهي ته فرضن جي قضا ڪري ۽ وتر ۾ 
 (1)ايئن ٿيو آهي ته ان جي به قضا ڪري.

مالڪ )يعني سيٺ( چوي ٿو ته صرف نماز جا فرض پڙهي ڪري  سوال:
ٻيهر ڪم شروع ڪر. جيڪڏهن مان ان جي ڳالهه نٿو مڃان ۽ پوري 

 نماز پڙهي ڪري ڪم شروع ڪيان ٿو ته ڇا منهنجي نماز ٿي ويندي؟
ده به  پرجڏهن فرض ادا ڪري ڇڏيو ته نماز ٿي ويندي جواب:  ُسنَِّت ُمؤڪَّ

ترڪ نه ڪيون وڃن انهن جي ادا ڪرڻ جي به تاڪيد آهي، وتر به ڇو ته 
وتر به پڙهيو ويندو. البته سيٺ نفل پڙهڻ کان منع تنهنڪري واجب آهي 

 ڪري ٿو ته پوِء نفل نه پڙهيا وڃن.
  

ته وتر کان پوِء پڙهي ي جيڪڏهن تراويح پڙهڻ وسري وڃ سوال:
 سگھجن ٿيون؟

 وتر کان پوِء تراويح پڙهڻ ۾ ڪو حرج ناهي.جواب: 
 

 عورتن جو تخت تي نماز پڙهڻ ڪيئن آهي؟سوال: 

پڙهڻ ۾ ڪو حرج ناهي عورت هجي يا مرد، تخت تي نماز جواب: 

                                                 
َةه اهلِل عَلَيمَّ، امام اهلسّنت موالنا شاهه امام احمد رضا خان اعلٰي حضرت…1 فرمائن ٿا )سّنت َّ هَرۡحم

جيڪڏهن فرض سان گڏ قضا ٿي هجي ته ضحوٰي ُڪبرٰي اچڻ تائين ان جي قضا فجر( 
جيڪڏهن فرض پڙهي ڇڏيو سّنتون رهجي ويون آهن ته سج آهي ان کان پوِء ناهي ۽ 

 .انهن جو پڙهڻ مستحب آهي قبل طلوِع َروا )يعني جائز( ناهي کان بعدچڙهڻ 
َّ 
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البته بعض عورتون  1جڏهن ته سجدو ُدُرست طريقي سان ڪيو وڃي.
جڏهن تخت تي نماز پڙهنديون آهن ته ويهي پڙهنديون آهن، ته جيڪڏهن 
فرض نماز آهي يا فجر جون سنّتون آهن يا وتر آهن ته انهن کي بغير 
 شرعي اجازت جي ويهي ڪري پڙهڻ جائز ناهي، ڇوته انهن نمازن ۾

ي ها! نفل ويهي ڪري پڙه  قيام فرض آهي.  
 ليڪن انهيَء صورت ۾ اڌ ثواب ملندو )جڏهن  سگھجن ٿا.

 ته بغيرعذر جي ويهي پڙهي( 

 جو بياندعاِء قنوت ۾ بري صحبت کان بچڻ 

 .ُبري صحبت کان ڪيئن بچي سگھجي ٿو؟ )حّسان نسيم عطاريسوال: 
Facebook )جي ذريعي ُسوال 

ڪنهن شيِء کي حاصل ڪرڻ الِء ڪجھ نه ڪجھ وڃائڻو پوندو جواب: 
آهي، ُبري صحبت ۾ جيتوڻيڪ لّذت گھڻي هوندي آهي، انهيَء ڪري 

تي غور  نان جي نقصان پران کي ڇڏڻ ۾ به ٿوري تڪليف ٿيندي، 
ڪرڻ گھرجي ته ُبري صحبت اهڙي خطرناڪ هوندي آهي جو ايمان به 

مََّّ . حضرِت موالنا جالل الدين روميي ٿيبرباد ڪري سگه َةه اهلِل عَلَي فرمائن ََََّّّّه َرۡحم
 ٿا:

   ت ا ر ِ  دب

 

و   ا َر

َ

 

ش
و ر    و ا ین  د ُ

ُ

 

ت
ا 

 

  ت
َد  

 

ت
َ 

 

ر  اجں  ر
ب 
 امر ِ دب  اہنت  ںیمہ  

   امر ِ دب

 

د   ا َر
َ
َو 
ت 
  ت ا ر ِ  دب  دبرت  

َد  

 

ت
َ 

 

َر  ا امیں  ر
ب 
َر  د نی  و   

ب 
 ت ا ر ِ  دب  

  
 

                                                 
ڪنهن نرم شيِء مثاًل گاھ، ڪپھ، ڪالين وغيره تي سجدو ڪيو ته جيڪڏهن پيشاني ڄمي وئي يعني  

 (3، ہصح:1/415)اہبر رشتعی، ايتري دٻجي جو هاڻي دٻائڻ سان نه دٻجي ته جائز آهي، نه ته نه.
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ي سگهي بري دوست کان پري رهو جو ُبرو دوست ئتائين ٿيعني جيس”
نانگ ته صرف ساهه  ن به وڌيڪ نقصان وارو هوندو آهي.نانگ کا

اڄڪلهه دوستن جي “ آهي. کسيندوڪڍندو آهي جڏهن ته ُبرو يار ايمان 
ڪفريات به  َنُعْوُذب اہللويهڪ ۾ غيبت چغليون ۽ ٻين گناهن سان گڏوگڏ 

هلي رهيا هوندا آهن، ايئن ُبري صحبتن ۾ ايمان ضايع ٿيڻ جو خطرو 
ڪافر عقبه بن ابي ُمَعيط جو واقعو آهي ته هن ايمان آهي. مڪي جي 

)يعني  Convine پوِء ان جي دوست ان کي طعنو ڏنو ۽ پر و، آندو ه
قرآن   ( ڪيو ته هو مرتد ٿي ويو،هآماد

اهو قيامت جي ڏينهن افسوس  تهقول نقل ڪيو آهي  هوا وڪريم ُان ج
 چوندو:  مان

اُ﴿
ً
لِۡیل

َ
اُخ

ً
ان
َ
ل
 
ُف
ۡ
ِخذ
َ  
ت
َ
ۡمُا

َ
ِنۡیُل

َ
ۡیت

َ
یُل
ّٰ
ت
َ
 ﴾۸۲یَّٰویۡل

 

وائي خرابي  ترجمو ڪنزااليمان:
منهنجي هاِء ڪهڙي طرح مان فالڻي 

 “کي دوست نه بڻايو هجي ها.

ن يکسي ته ُبرائ ه بهُبرو دوست اِيمان کسي سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن ايمان ن
ڪندو  گهٽ۾ ضرور وجھي ڇڏيندو آهي. اڪيلو ماڻهو عام طور گناهه 

جڏهن ُبرو دوست ملندو آهي ته غيبت ۾ مبتال ٿي ويندو آهي ۽  پرآهي، 
)منصوبه بندي( شروع ٿي ويندي آهي، انهيَء ڪري planing  گناهن جي

سٺو دوست اڪيالئپ کان بهتر آهي ۽ ُبري دوست کان اڪيالئپ چڱي 
ڻ گھرجي جنهن کي ڏسي خدا ياد اچي وڃي ان جي ئآهي. دوست اهڙو ه

ل ۾ اضافو ٿئي، ان جي گفتگو سان اهلل ڳالهين مان نيڪيون ۽ عم
ت جو شوق پيدا ٿئي ۽ اهو جھنّم پاڪ جو خوف، آخرت جو ڀَؤ ۽ جنّ 

جي عذاب کان ڊيڄاري انهيَء الِء دعوِت اسالمي جي ديني ماحول سان 
صحبت ۾ رهڻ گھرجي، ڇوته اها سٺي وابسته عاشقاِن رسول جي 
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ته ُان ۾ هي به صحبت آهي، جڏهن اسان وتر جي نماز پڙهندا آهيون 
َِّوَنْتُِّ”پڙهندا آهيون:  ِّیَّْفُجرُِِّّكَُِّوََنْلَُع اهلل! مان تنهنجي فاجر )يعني يا ‘‘كََِّمْن

نافرمان( ٻانهي کي ڇڏيان ٿو. ڄڻ ته اهلل پاڪ جي بارگاهه ۾ عهد ۽ 
 پر“ مان تنهنجي نافرمان ٻانهي کي ڇڏيان ٿو”واعدو ڪري رهيو آهي ته 

سالم ڦيريندي ئي نافرمان ماڻهو جي صحبت ۾ وڃي ڪري ويهي 
کي ُبري صحبت کان بچائي ۽ سٺي  يرهندو آهي. اهلل پاڪ اسان سڀن

جو ُمطالعو به سٺي جي ڪتابن   صحبت نصيب فرمائي. مڪتبة المدينه
ن ئي َمَدني چينل جي صحبت به مدينو مدينو آهي، ڇو صحبت آهي، ايئ

گناهن کان بچي  ٻانهو سکڻ الِء ملندو آهي ۽ گھڻو ڪجھ کانته ان 
 ويندو آهي.

سوشل ميڊيا جي صحبت خطرناڪ آهي. هي به ڪنهن وقت 
 ديپون نهبه ي خبر ۽ انهيَء ج هونديڪري ڇڏيندي  بربادايمان کي 

 Dialogues، ڇو ته سوشل ميڊيا تي به هڪ کان هڪ ڪفريا هوندي

جون واهيات ڳالهيون  )يعني جمال( ڳالهايا ويندا هوندا ۽ طرح طرح
)يعني استعمال ڪرڻ  Userندا هوندا. انهيَء ڪري سوشل ميڊيا جويبڪ

 ورهندو آهي، سوشل ميڊيا تي هر طرح ج وڪوڙيلوارو( خطري ۾ 
جيڪا چوڻي آهي  ڪ)يعني عام( ٿي رهيو هوندو آهي، ه Viralڪلپ 

ف آهي ۽ القرآن ۽ حديث جي خ اها “يڪيو پنهنج يج نيٻڌو سڀ”ته 
جي مثاًل بدمذهب جي ٻڌڻ کان منع ڪيو آهي،  نيهي. شريعت سڀغلط آ

ّل َ اهلله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َمکي سرڪار  َرِِضَ اهلله عَنْهَّحضرِت َسّيُدنا فاروِق اعظم تورات ” َص
به  عليه السالمو ته موسٰي فرمايو ه)ڪندي( پڙهڻ کان منع ا ورق ج“ شريف

نه ا راھ ڪ کان سواِءهن وقت هجن ها ته انهن کي به منهنجي پيروي 
بور شريف ۽ اِنجيل تورات شريف، ز هجي ها. 
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ناهي ٿي اهي بيشڪ اهلل پاڪ جو ڪالم آهن ۽ تحريف شريف جن ۾ 
انهيَء جي طرفان نازل ڪيل آهن، انهن جي هڪ هڪ حرف تي اسان 

جا  هنڇو ته ان يهاڻ پر ايمان آهي.جو   

آهن ۽ انهن ۾ تبديلي به ٿي چڪي آهي ٿي چڪا  منسوخ   احڪام
)يعني  Confuse ته انهن کي پڙهندو جيڪڏهن ڪوانهيَء ڪري هاڻي 

منجھي( پوندو، انهيَء ڪري انهن کي پڙهڻ جي اجازت ناهي. حضرِت 
ا جڏهن انهن کي منع ڪيو ويو ته ئتمام وڏا عالم ه َرِِضَ اهلله عَنْه فاروِق اعظم

مان ۽ توهان ڪير آهيون؟ اسان وٽ ڪيترو علم آهي؟ اسان سوچيندا 
جي  ُهن جو ڪتاب پڙهي وٺون، ُهن جي تقرير ٻڌي وٺون، ُهن”آهيون ته 

جو جائزو وٺي وٺون ته انهيَء ڇا  (Page)ڪلپ ڏسي وٺون، هن جي پيج 
به ڪري ڇڏيندا آهيون. اهلل  Viralان کي  جلدي مانپوِء “ ڇا ڳالهايو آهي.

نه ايئن لڳي ٿو ته  ،ته ڪير ڪجھ نٿو چوي يپاڪ کان ڊڄڻ گھرجي. هاڻ
  مرڻ جو وقت ايندو تڏهن خبر پوندي. پر ، ڪجھ ٿيو آهي

دور ۾ آهي ته  قت آيو، ان هڪ شخص جي موت جو و”َشرُح الصُّ
ي سگھيو ۽ چئي پر اهو پڙهي نه پئوئي  کي ڪلمي جي تلقين ڪئي

و هي ماڻهو مون کي نظر اچي رهيا آهن، هي چون ٿا ته توکي رهيو ه
نه پڙهڻ ڏينداسين، ڇوته تون انهن ماڻهن جي صحبت ۾ ڪوڪلمون 
۽ حضرِت َسّيُدنا  َرِِضَ اهلله عَنْهَّئين جيڪي حضرت ابوبڪر صديقرهندو هُ 

سوشل ميڊيا   .“اهئ اکي ُبرو ڀلو چوند َرِِضَ اهلله عَنْهَّفاروِق اعظم
جا هي غلط معامالت اِيمان جي بربادي ۽ ُبري خاتمي جو سبب بڻجي 
سگھن ٿا. اهلل پاڪ ۽ ان جا محبوب ناراض ٿي سگهن ٿا، انهيَء ڪري 

علماِء اهلسنّت جا ڪلپ ڏسو ۽ دعوِت اسالمي ۽ صرف مهرباني ڪري 
ڪيو، ان جي ذريعي گناهن کان به حفاظت ٿيندي ۽ Viral  انهن کي ئي
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مون دران ايمان به تازو ٿيندو. جيڪڏهن توهان منهنجي ڳالهه سمجھڻ ب
ته اڃان وڌيڪ توهان جي آخرت تباهه ٿيندي، ڇوته  ؤکي ُبرو ڀلو چوند

نهنجي ڳالهه مڃي مون ڪا غلط ڳالهه ناهي ڪئي، جيڪڏهن توهان م
ته مون کي ڪهڙي جائيداد يا رقم ملي پوندي. مان ته اهلل پاڪ ۽  ٺندؤو

ّل َ اهلله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم ان جي حبيب جي ِرضا چاهيان ٿو. جيڪڏهن اهي راضي   َص
ٻيو راضي ٿئي ٿو يا ناراض، مون کي ڪهڙي  وٿي وڃن ته پوِء ڪ

ته ٻنهي جھانن ۾  وڃنپرواهه!! بس رب ۽ ان جو محبوب راضي ٿي 
 ٻيڙو پار آهي. 

مه الْعَالِيهاميِر اهلسنّت ڪاُته َّدَامَْت بََر جي نئي ڪتاب نماز جو  

جي چوڏهن َحرفن “ امام احمد رضا خان” طريقو مان

نسبت سان نماِز وتر جا چوڏهن مََدني گُلجي  

جيڪڏهن رهجي وڃي ته هِن جي قضا  ﴾2﴿نماِز وتر واجب آهي. ﴾1﴿
جي فرضن کان پوِء ۽  ءوتر جي نماز عشا ﴾3﴿  الزم آهي.

۽ وتر جو وقت  ءهڻ ضروري آهي. عشاڙن پاصبِح صادق کان پهري
ن اکان پهري ءفرض آهي ته عشا پاڻ ۾ انهن ۾ ترتيبپر هڪڙو ئي آهي، 

وتر جي نماز پڙهي ته ٿيندي ئي نه، جيتوڻيڪ ڀلجي ڪري وتر پهريان 
جي نماز بي وضو پڙهي هئي ۽  ءپڙهي ڇڏيا يا بعد ۾ معلوم ٿيو ته عشا

جنهن  ﴾4﴿ .تر ٿي وياووتر وضو سان ته 
جاڳڻ تي اعتماد هجي ته بهتر اهو آهي ته پوئين آخر ۾ رات جي کي 

کان  ءرات )يعني رات جي آخري ڇهين حصي( ۾ وتر پڙهي، نه ته عشا
وتر جون ٽي رڪعتون آهن.  ﴾5﴿ . پوِء پڙهي

۾ قعده ُاوٰلي واجب آهي، صرف تشهد پڙهي ڪري اٿي  هن ﴾6﴿  
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( چوڻ َاهلُل َاۡڪَبرۡ ت کان پوِء تڪبيِر قنوت )ا  رڪعت ۾ قر نيئٽ ﴾7﴿ .وبيه
جهڙي طرح تڪبيِر تحريمه چوندا  ﴾8﴿ واجب آهي.

 ﴾9﴿. وچئَاهلُل َاۡڪَبۡر آهيون اهڙي طرح پهريان هٿ ڪنن تائين کڻجن پوِء 

 .وپوِء هٿ ٻڌي دعاِء قنوت پڙه

دعاِء قُنوت 

َُّل َعَلْیَك، َونُْثنِْی َعَلْیَك  َك، َو نُْؤِمُن بِك َو نََتَوک َّا َنْسَتِعْينَُك َو َنْسَتْغِِفُ َاللُّٰھمَّ اِن

ْفُجرَُك، اَللُّٰھمَّ اِيَّاَك  َك، َو نَْخَلُع َونَتْرُُك َمْن یَّ َنْعبُُد اْلَخیَْر، َوَنْشُُکَُك َوَْل نَكُِْفُ

ِّْی َوَنْسُجُد،   َو اَِلْیَك َنْسعٰی َونَْحِفُد، َونَرُْجْوا َرْحَمَتَك َونَْخٰشی َعَذابََك،َوَلَك نَُصل

ارِ ُمْلِحق    اِنَّ َعَذابََك بِاْلكُفَّ

کان بخشش گھرون ٿا ۽ ! اسان تو کان مدد گھرون ٿا ۽ تواي اهللترجمو:
توتي ايمان آڻيون ٿا ۽ توتي ڀروسو رکون ٿا ۽ تنهنجي تمام سٺي 

هنجو شڪر ڪيون ٿا ۽ تنهنجي ناشڪري ناهيون تعريف ڪيون ٿا ۽ تن
ڪندا ۽ الڳ ڪيون ٿا ۽ ڇڏيون ٿا ان شخص کي جيڪو تنهنجي 
نافرماني ڪري. اي اهلل! اسان تنهنجي ئي عبادت ڪندا آهيون ۽ 
تنهنجي الِء ئي نماز پڙهندا آهيون ۽ سجدو ڪندا آهيون ۽ تنهنجي 

۽ جلدي ڪندا آهيون ۽ تنهنجي رحمت جا ُاميدوار  ااطاعت ڏانهن ڊوڙند
عذاب کان ڊڄون ٿا بيشڪ تنهنجو عذاب ڪافرن کي آهيون ۽ تنهنجي 

 ُدعاِء قنوت کان پوِء درود شريف پڙهڻ بهتر آهي. ﴾11﴿. ملڻ وارو آهي
جيڪو دعاِء قنوت نه پڙهي سگهي اهو هي  ﴾11﴿  
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 پڙهي:

قَِنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنٓا ٰاتَِنافِی (َاللُّٰھمَّ ) ۃِ َحَسَنًۃ وَّ  َحَسَنًۃ وَّ فِی اْْلٰ ِِخَ

اي اهلل! اي رب اسان جا! اسان کي دنيا ۾ ڀالئي ڏي ۽ اسان کي آخرت 
 عذاب کان بچاِء. ۾ ڀالئي ڏي ۽ اسان کي دوزخ جي

ِّْاْغف رِِّّْاَللّٰھُمَِّّ“: ويا ٽي ڀيرا هي پڙه يعني اي اهلل منهنجي مغفرت فرماِء  ”ل 
جيڪڏهن دعاِء قنوت پڙهڻ وسري وئي ۽ رڪوع ۾  ﴾12﴿ڇڏ.   

 .يوڪري ڇڏ“ سهو جو سجدو”بلڪه  وته واپس نه موٽ اهليو وي
وتر جماعت سان پڙهي ويندي هجي )جيئن َرَمضاُن الُۡمباَرڪ  ﴾13﴿ 

و ته امام ُرڪوع ۾ قنوت کان فارغ  نه ٿيو ه۽ مقتدي ۾ پڙهندا آهن( 
َمۡسُبوق  ﴾14﴿  هليو ويو ته مقتدي به ُرڪوع ۾ هليو وڃي.

)جنهن کي پوري جماعت نه ملي اهو( امام سان گڏ قنوت پڙهي )ته( بعد ۾ 
نه پڙهي ۽ جيڪڏهن )ڪو ماڻهو( امام سان گڏ ٽي رڪعت جي رڪوع ۾ 

مليو آهي ته بعد ۾ جيڪو پڙهندو ان ۾ قنوت نه پڙهي. 

سنت   هڪ وتر جي سالم کان بعد جي 

ّل َ اهلله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم  سرڪار دو عالم   جڏهن وتر جو سالم ورائيندا ھئا ته ٽي َص
ِّالَْمل ِّ ڀيرا  چونداٽين چڪر وڏي آواز سان  چوندا ِّسوِّْالُْقد ِِّّك ُِّسْبٰحَن

 

وتر جي جماعت 

انهيَء  چاهيَرَمضان شريف ۾ وتر جماعت سان گڏ پڙهڻ افضل آهي 
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ي جي ئ۽ تراويحون پڙهيون يا ٻ ءامام جي پويان جنهن جي پويان عشا
 پويان.

گُل )واقعو(جنّتي  

مَّ نياحضرت ابوسليمان َدارَ  َةه اهلِل عَلَي مَّفرمائن ٿا: حضرت ابن ثوبان َّه َرۡحم َةه اهلِل عَلَي َّه َرۡحم
                                              پر  نداکائي پنهنجي هڪ ڀاُء سان واعدو ڪيو ته رات جو کاڌو ان وٽ

ئين صبح ٿي وئي. اڳڪنهن سبب سان نه اچي سگهيا ايسيتائين جو 
توهان مون سان واعدو ”ڏينهن جڏهن ان سان ُمالقات ٿي ته انهن چيو: 

و ته رات جو کاڌو مون وٽ کائيندا پوِء واعدي خالفي ڇو ڪئي؟ هڪيو 
مَّپاڻ  َةه اهلِل عَلَي جيڪڏهن منهنجو توسان واعدو نه هجي ها ته مان : ”وفرمايَّه َرۡحم

ڪهڙي اچڻ کان  مون کي توهان وٽ هتوهان کي ڪڏهن نه ٻڌايان ها ت
جي نماز پڙهي ته سوچو ته توهان وٽ  ءشيِء روڪيو! جڏهن مان عشا

موت اچي وڃي.  جون وتر پڙهي وٺان ڪٿي ايئن نه ٿئي ااچڻ کان پهري
جڏهن مان دعاِء قنوت پڙهڻ لڳس ته منهنجي سامهون هڪ سائو  ئن تهجي

ا، مان انهن کي ڏسندو ئو جنهن ۾ طرح طرح جا جنتي ُگَل هباغ آندو وي
 “ رهيس ايسيتائين جو صبح ٿي وئي.

 نماِز وتر جا فضائل 

ّل َ اهلله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم کان روايت آهي ته اهلل جي َمحبوب َرِِضَ اهلله عَنْهَّحضرِت جابر  َص
جاڳي نه ۾  جنهن کي اهو خوف هجي ته رات جي آخري َپَهر”فرمايو:

سگھندس، ان کي گھرجي ته اهو سمهڻ کان پهرين ئي وتر ادا ڪري 
ته رات  ڇڏيندو ڪري ۽ جنهن کي اهو خوف نه هجي ته ان کي گھرجي
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وتر ادا ڪندو ڪري ڇوته رات جي آخري پهر جي نماز  ۾ جي آخري پهر
 “ ۾ ڏينهن ۽ رات جا مالئڪ )يعني فرشتا( حاضر ٿيندا آهن.

 

  فرمائن ٿا ته هڪ ڀيري رسول پاڪ َرِِضَ اهلله عَنْهحضرِت خارجه بن ُحَذافه 
َيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم ّل َ اهلله عَل بيشڪ اهلل پاڪ ”اسان وٽ تشريف وٺي آيا ۽ فرمايو:  َص

توهان جي مدد هڪ اهڙي نماز جي ذريعي سان فرمائي آهي جيڪا 
ا نماِز وتر آهي ۽ ان توهان جي حق ۾ ڳاڙهي اٺن کان بهتر آهي ۽ اه

 “ کي توهان جي الِء عشا کان طلوِع فجر جي درميان رکيو آهي.
 

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

www.dawateislami.net






