َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
ُالـسـلَامُ َ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـدُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
نُ
الـحـمـد ُل ِل ِہُُر ِبُُالـعـل ِـمینُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُ
ِ ِ
ّٰ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
ـسمُ ُالـلـہُِ ُُُ َ ۡ ّٰـمنُ َ ۡ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـرحِ ـی ِمِؕ
الـرح ِ ُ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُبِاُلل ِہ ُ ِ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 افْ َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوانْ ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ َيـا ذَاال َْ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 الفڪر بيروت)

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

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

رسالي جو نالو :شب قدر جي باري ۾ معلومات
ڇاپو پهريون :رمضان المبارڪ 1443هه َاپريل 2022ع
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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شب قدر جي باري ۾ معلومات
فيضان رمضان“ صفحي  181کان  202مان ورتو ويو آهي)
(هي مضمون ڪتاب”
ِ

دعاِءعطار:

يااهلل َّ
رب المصطفي! جيڪو مڪمل رسالو ”شبّ قدر جي باري ۾ معلومات“

پڙهي يا ٻڌي وٺي ُان کي ّ
شب قدر جي برڪتن; سان ماالمال فرمائي
ڪري بي حساب مغفرت کان نواز .
َ
ْ
جاہ ِخات ِم انلَّبِییصلَّیاہللعلیہوٰال ٖہوسلَّم
ٰا ِمی ْنب ِ َ

درود شريف جي فضيلت

صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ” :جنهن مون تي ڏينهن ۾ هڪ هزار
ِ
فرمان آخري نبي َ ّل ه ُ
ڀيرا درود پاڪ پڙهيو ،اهو مرندو نه جيستائين جنت ۾ پنهنجو ٺڪاڻو نه
ڏسي وٺي.

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

چون
ليلة القدر کي ”ليلة القدر“ ڇو ٿا َ

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ليلة القدر انتهائي برڪت واري رات آهي
ان کي ”ليلة القدر“ انهيَء ڪري چوندا آهن جو انهيَء ۾ سڄي سال
جا احڪام نافذ ڪيا ويندا آهن ۽ مالئڪن کي سڄي سال جي ڪمن
۽ خدمتن تي مامور ڪيو ويندو آهي ۽ اهو به چيو ويو آهي ته هن
رات جي ٻين راتين تي شرافت ۽ قدر جي باعث ُان کي ليلة القدر
چئجي ٿو ۽ ِاهو به منقول آهي ته ڇوته هن رات ۾ نيڪ اعمال
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مقبول ٿيندا آهن ۽ بارگا ِھ الهي ۾ ان جي قدر ڪئي ويندي آهي ان
ٻيون به کوڙ
ڪري هن کي ليلة القدر چئجي ٿو.

عظتون هن مبارڪ رات کي حاصل آهن.

صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰل ِ ٖهوَ َسلَم” :جنهن ليلة القدر
بخاري شريف ۾ آهي،
ِ
فرمان مصطفيَّ َ ّل ُ
۾ ايمان ۽ اخالص سان قيام ڪيو(يعني نماز پڙهي) ته ان جا سڄي
عمر جا پويان (صغيره) گناهه معاف ڪيا ويندا۔“

 38سال 4مــهــينن کـان وڌيڪ عبادت جو ثواب
هن مقدس رات کي هرگز هرگز غفلت ۾ نه گذارڻ گھرجي۔ هن رات
۾ عبادت ڪرڻ واري کي هڪ هزار مهينن يعني ٽياسي ( )38سال چار
مهينن کان به وڌيڪ عبادت جو ثواب عطا ڪيو ويندو آهي .۽
هن ”وڌيڪ“ جو علم اهلل پاڪ ٿو ڄاڻي يا ان جي ٻڌائڻ سان ان جا
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
حبيب َ ّل ُ

پيارا
س ّيدنا جبريل

حضرت
ٿا ڄاڻن ته ڪيترو آهي۔ هن رات ۾
ِ

(عَـلَيمـ ِه ال َـس َـَلم) ۽ فرشتا نازل ٿيندا آهن ۽ پوِء عبادت ڪرڻ

وارن سان مصافحو ڪندا (يعني هٿ مالئيندا) آهن .هن مبارڪ رات
جي هر هڪ گھڙي سالمتي ئي سالمتي آهي ۽ هيَء سالمتي صبح
صادق تائين برقرار رهندي آهي۔ هي اهلل پاڪ جو خاص الخاص
ڪرم آهي ته هيَء عظيم رات رڳو پنهنجي پياري حبيب
َو َسلَم

کي ۽

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
سندن َّ َ ّل ُ

جي صدقي ۾ پاڻ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه
َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
سڳورن َ ّل ُ

جي امت کي عطا ڪئي وئي آهي .اهلل پاڪ قرآن پاڪ ۾ ارشاد
فرمائي ٿو:
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ۤ َ ّٰ َ
َ َ َۡ ۡ
َ ۤ َ ۡ ۡ ّٰ
اِناُان َزلنہُف ِ ۡیُل ۡیل ِۃُالقد ِرُۖ﴿َ ﴾ۚ ۱و َم ُا ُا ۡدرىکُ
َ َ َۡ ۡ َ ۡ
َ َ َۡ ۡ
َماُل ۡیلۃُُالقد ِرُۖ﴿ ﴾ؕ ۲ل ۡیلۃُُالقد ِرُُ۬ۙخی ٌرُ ِم ۡن ُ
َ َ َ ۡ ٰٓ َ
َۡ َ
ف ُش ۡہ ٍرُۖ﴿ُ ﴾ؕ ۳تنزلُ ُال َمل ِئکۃ َُو ُالر ۡوحُ
ال ِ
ۡ َ ۡ
َۡ
ّٰ
ُۙ
ن ُک ِل ُُام ٍرُۖ﴿َ ُ ﴾ۙ۴سل ٌمُ۟
اُباِذ ِن َُر ِبہِ ۡمُُۚ ِم ۡ ُ
ِفیہ ِ
ّٰ ۡ َ ۡ َ
ہِ َی َُحتی َُمطل ِعُُالف ۡج ِرُۖ﴿ُ ﴾٪۵
ِ
ّ
ْح ُه ُم الـل هَّـ َُّه َّ َّانهيَء سورهِء قدر جي ضمن ۾ فرمائن
مفسرين ڪرام َر َ
ترجمو ڪنزااليمان :بيشڪ اسان ان
شب قدر ۾ الٿو ۽ توکي ڪهڙي
کي ِ
شب قدر هزار
شب قدر ڇا آهي؟ ِ
خبر ِ
مهينن کان بهتر آهي ان ۾ مالئڪ ۽
جبريل لهندا آهن پنهنجي ّ
رب جي
حڪم سان ،هر ڪم جي واسطي ،اها
سالمتي آهي صبح چمڪڻ تائين .

آسمان
ٿا” ،هن رات ۾ اهلل پاڪ قرآن مجيد کي لوح محفوظ کان
ِ
ً
تقريبا ٽيويهه ورهين جي عرصي ۾
دنيا تي نازل فرمايو ۽ پوِء
پنهنجي پياري حبيب

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

تي ان کي وقفي وقفي سان نازل

صَ
اهلل
ڪريم َّ َ ّل ُ

عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَمارشاد فرمايو:

رسول
ڪيو ۔“
ِ
بيشڪ اهلل پاڪ منهنجي ُا ّمت کي ّ
شب قدر عطا ڪئي ۽ اها رات
توهان کان پهريان ڪنهن ُا ّمت کي عطا ناهي فرمائي.

هزار مهينن کان بهتر هڪ رات

ِ
ْح َُّه الـل هَّـ َُّه َّ َّفرمائن ٿا :بني اسرائيل جو هڪ شخص
حضرت امام مجاهد َّ َر َ

سڄي رات عبادت ڪندو ۽ سڄو ڏينهن جهاد ۾ مصروف رهندو هو ۽
ُ
آيت مبارڪه
اهڙي طرح ان هزار مهينا گذاريا هئا ،ته اهلل پاڪ هي ِ
نازل فرمائي:
ل َ ۡیلَۃُُال ۡ َق ۡدرُ۬ۙ َُخیۡ ٌر ُم ۡن ُُاَلۡ َ ۡ
شب قدر هزار مهينن
ِ
ِ
ِ
فُشہ ٍرُۖ﴿ ﴾ؕ ۳ترجمو ڪنزااليمانِ :
کان بهتر آهي.
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يعني ِّ
شب قدر جو قيام ان عابد (عبادت گذار) جي هڪ هزار مهينن
جي کان بهتر آهي.

اسان جون حياتيون ته تـــمـــام ٿوريون آهن
عَـلَيمه ُِم ال ِر مض َوان

حضرات صحابہِء ڪرام
۽ ”تفسي ِر عزيزي“ ۾ آهي:
ِ
حضرت شمعون َر م َْح ُةا ِهلل عَلَيمه جي عبادتن ۽ جهاد ۽ تڪليفن ۽ مصيبتن جو

تذڪرو ٻڌو ته انهن کي حضرت شمعون

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

جڏهن

تي وڏو رشڪ آيو ۽

صَ
خدمت بابرڪت ۾ عرض
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جي
ِ
مصطفي ِ
جان رحمت َ ّل ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم َّاسان کي ته تمام ٿوريون عمريون
ڪيو”،يارسول ا هلل َ ّل ُ

مليون آهن۔ ان مان به ڪجھ حصو ننڊ ۾ گذرندو آهي ۽ ڪجھ رزق

جي ڳوال ۾ ،ڪجھ کائڻ پچائڻ ۾ ۽ ٻين دنياوي ڪمن ۾ به ڪجهه
حضرت شمعون
وقت گذرندو آهي تنهن ڪري اسان ته
ِ

هلل عَلَيمه
َر مْحَ ُة ا َِّ

وانگر

عبادت ڪري ئي نه سگهنداسين۔ ايئن بني اسرائيل اسان کان عبادت ۾
وڌي ويندا۔ “

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جڏهن اهو ٻڌو ته غمگين ٿي ويا۔
امت جي غمخوار آقا َ ّل ُ

حضرت جبريل امين
انهيَء ئي وقت
ِ

ـس ََلم
عَـلَيمـ ِه ال َ

خدمت بابرڪت ۾
ِ

حاضر ٿيا ۽ کين اهلل پاڪ جي طرف کان سورهِء قدر پيش ڪئي ۽
تسلي ڏني وئي ته پيارا حبيب
غمگين نه ٿيو۔ توهان

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم)
اوهان ( َ ّل ُ

جي امت کي اسان هر سال ۾

هڪ اهڙي رات عطا فرمائي آهي جو جيڪڏهن اهي انهيَء رات ۾
حضرت شمعون
منهنجي عبادت ڪندا ته
ِ
عبادت کان وڌي ويندا ۔

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ
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باڪرامت شمعون جي ايمان اَفروز حڪايت

انهي حضرت شمعون َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جي باري ۾ ” ُمڪاشف ُة ال ُق ُلوب“ ۾
هڪ نهايت ايمان افروز واقعو بيان ڪيو ويو آهي ،هن جو مضمون
ڪجھ هن طرح آهي :بني اسرائيل جي هڪ بزرگ حضرت شمعون
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

هزار ( )1000مهينا اهڙي طرح عبادت ڪئي جو رات جو

قيام ۽ ڏينهن جو روزو رکڻ سان گڏوگڏ اهلل پاڪ جي راهه ۾ ڪافرن
سان جهاد به ڪندا هئا .اهي ايتريقدر طاقتور هئا جو لوهه جي وزني
۽ مضبوط زنجيرن کي پنهنجي هٿن سان ٽوڙي ڇڏيندا هئا۔
حضرت شمعون َر مْحَ ُة ا ِهللعَلَيمه تي ڪا به اٽڪل
ڪفار ناهنجار جڏهن ڏٺو ته
ِ
ِ

ڪارائتي نه ٿي ٿئي ته گڏيل مشوري کان پوِء گھڻي مال ۽ دولت جي
اللچ ڏيئي سندن گھرواريَء کي انهيَء ڳالهه تي راضي ڪري ورتو ته
اها ڪنهن رات ننڊ جي حالت ۾ ڏسي ته کين نهايت ئي مضبوط
رسين سان چڱيَء طرح ٻڌي اسان جي حوالي ڪري ڇڏي۔ پوِء بي وفا
گھرواريَء ائين ئي ڪيو۔ جڏهن پاڻ

ر مْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َ

سڄاڳ ٿيا ۽ پاڻ کي

رسين سان ٻڌل ڏٺائون ته جلـدي پنهنجــي عضون کي حرڪت

ڏنائون۔ ڏسندي ئــي ڏسندي رسيون ٽٽي پيون ۽ پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه آزاد ٿي
ويا۔ پوِء پنهنجي گھرواريَء کان پڇا ڪيائون ته ” ،مون کي ڪنهن

ٻڌي ڇڏيو هو؟ بي وفا گھرواريَء وفاداري جي نقلي ادائن سان ڪوڙ
هڻندي چئي ڏنو ،مان ته توهان جي طاقت جو اندازو ڪرڻ جي الِء
ايئن ڪيو هو .ڳالهه ٽري ويئي۔ بي وفا گھرواري انهيَء ڳالهه جي
تاڙ ۾ رهي .هڪ ڀيرو وري ننڊ جو غلبو ٿيو ته ان ظالمه نهايت ئي
www.dawateislami.net
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ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ
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کي لوهي زنجيرن ۾ چڱيَء طرح جڪڙي

ڇڏيو۔ جيئن ئي سندن اک کلي ته پاڻ

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

هڪ ئي جهٽڪي ۾

زنجير جي هڪ هڪ ڪڙي کي الڳ ڪري ڇڏيو ۽ آسانيَء سان آزاد
ٿي ويا۔ گھرواري اهو ڏسي حيران ٿي وئي پر وري دغابازيَء کان
ڪم وٺندي اها ئي ڳالهه دهرايائين مان ته توهان

(ر مْحَ ُة ا ِ
هلل
َ

عَلَيمه) کي

آزمائي رهي هيس۔ گفتگوَء جي دؤران (حضرت) شمعون ( َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه)

پنهنجي گھرواريَء جي آڏو پنهنجو راز ظاهر ڪندي فرمايو :مون
تي اهلل پاڪ جو وڏو ڪرم آهي ان مون کي پنهنجي واليت جو
شرف عنايت فرمايو آهي۔ مون تي دنيا جي ڪا شيِء اثر نٿي ڪري
سگهي پر ها” ،منهنجي مٿي جا وار“ چاالڪ عورت سڄي ڳالهه
سمجهي ويئي۔
افسوس! ان کي دنيا جي محبت انڌو ڪري ڇڏيو هو۔ آخرڪار
هڪ ڀيري موقعو ڏسي ان پاڻ (رْح ُة ا ِهلل علَيه) کي سندن ئي جي ُانهن اٺن
َمَ

َ م

زلفن سان ٻڌي ڇڏيو جن جي ڊيگھ زمين تائين هئي۔ (هي اڳئين امت جا

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جي زلفن جي سنّت وڌ کان وڌ ڪلهن
بزرگ هئا۔ اسان جي آقا َ ّل ُ

تائين آهي ،مردن کي ڪلهن کان هيٺ وار وڌائڻ حرام آهي) پاڻ اک کلڻ تي
وڏو زور لڳايائون پر آزاد نه ٿي سگهيا۔ دنيا جي دولت جي اللچ ۾
بدمست بي وفا عورت پنهنجي نيڪ ۽ پرهيزگار مڙس کي دشمنن

جي حوالي ڪري ڇڏيو۔
ار ب ِد اطوار حضرت شمعون ( َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه) کي هڪ ٿنڀي سان
ڪف ِ
ٻڌي ڇڏيو ۽ انتهائي بي درديَء ۽ بي رحميَء سان سندن نڪ ،ڪن
www.dawateislami.net

شب قدر جي باري ۾ معلومات

7

ڪٽي ڇڏيا ۽ اکيون به ڪڍي ڇڏيون۔ پنهنجي وليِء ڪامل جي
رب ال ّ
بيڪسيَء تي ُّ
غضب
عزت جي غيرت کي جوش آيو۔ قه ِر قهار و
ِ
جبار جل جاللہ ظالم ڪافرن کي زمين جي اندر دٻائي ڇڏيو ۽ دنيا
جي اللچ ۾ اچي بي وفائي ڪرڻ واري بدنصيب گھرواريَء تي قه ِر
ڪري ۽ اها به سڙي خاڪ ٿي ويئي۔
خداوندي جي کِنوڻ ِ

افسوس! اسان کي قدر ڪٿي آهي؟

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڏٺو توهان! اهلل پاڪ پنهنجي محبـوب

صـ َ
اهلل
َ ّل ُ

عَلَي مـ ِه َواٰلِــ ٖه َو َســلَم جـــي امـــت تـــي ڪيتـــري قـــدر مهربـــان آهـــي ۽ ان اســـان تـــي
ڪيتريقــدر عظــيم ّ
ـب قــدر ۾
الشـان احســان فرمــايو جــو جيڪــڏهن شـ ِ
عبـادت ڪريـون تـه هـڪ هـزار مهيــنن کـان بـه وڌيـڪ جـي عبـادت جــو
شـب قـدر جـو قـدر ڪٿـي! هـڪ
ثواب ماڻيون۔ پر افسوس! اسان کي
ِ

ڪ ـرام
صــحابہِء ِ

عَ ـلَيمه ُِمال ِر مض ـ َوان

بــه تــه هئــا جــو انهــن جــي حســرت تــي اســان

سڀني کي ايڏو وڏو انعام بغير ڪنهن خواهش جي ملي ويو .انهن ته
هن جو قدر به ڪيو پـر اسـان ناقـدرن کـي تـه عبـادت الِء وانـدڪائي بـه
ناهي ملندي۔ افسوس! هـر سـال ملـڻ واري هـــن عظـيم ّ
الشـان انعـام
کـي اسان غفلت جي نذر ڪري ڇڏيندا آهيون۔

نيڪ اعمال جي ڪـــارڊ جي برڪت
شب قدر جي دل ۾ عظمت وڌائڻ جي الِء
پياراپيارا اسالمي ڀائرو!
ِ
دعوت اسالمي جي ديني ماحول سان
عاشقان رسول جي مدني تحريڪ
ِ
ِ
هر دم وابسته رهو۔ ا ََّلـ م َح مَّمـ ُد لَِّـل هَّـه! سنّتن ڀريئي زندگي گذارڻ جي الِء
www.dawateislami.net
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عبادات ۽ اخالقيات جي متعلق اسالمي ڀائرن الِء  ،27اسالمي ڀينرن
علم دين جي شاگردن الِء  ،27ديني شاگردياڻين جي الِء
جي الِء  ،36۽ ِ
 ،36۽ مدني منّن ۽ مدني منّين جي الِء  ،04نيڪ اعمال سوالن جي
صورت ۾ مرتب ڪيا ويا آهن ،جائزو وٺڻ (يعني پنهنجي عملن جو

دعوت
محاسبو) ڪندي روزانو نيڪ اعمال جو ڪارڊ ڀري ڪري
ِ
اسالمي جي مقامي ذميدار وٽ هر مدني مهيني يعني اسالمي مهيني
جي شروعاتي  01تاريخ جي اندر اندر جمع ڪرائڻو هوندو آهي۔ نيڪ
اعمال نه ڄاڻ ڪيترن اسالمي ڀائرن ۽ اسالمي ڀينرن جي زندگين ۾
مدني انقالب برپا ڪري ڇڏيو آهي۔ ان جي هڪ جهلڪ مالحظه
فرمايو ،جيئن ته نيو ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀاَء جو ڪجھ هن
طرح جو بيان آهي :عالئقي جي مسجد جا امام صاحب جيڪي
دعوت اسالمي سان وابسته آهن انهن انفرادي ڪوشش ڪندي
ِ
منهنجي وڏي ڀاَء کي نيڪ اعمال جو هڪ ڪارڊ تحفي ۾ ڏنو هو
گھر کڻي آيا ۽ پڙهيائون ته حيران رهجي ويا ته هن مختصر ڪارڊ ۾
هڪ مسلمان کي اسالمي زندگي گذارڻ جو ايڏو زبردست فارمولو
ڏنو ويو آهي! نيڪ اعمال جو ڪارڊ ملڻ جي برڪت سان

ا ََّلـ م َح مَّ
مـ ُد لَِّـل هَّـه!

کين نماز جو جذبو مليو ۽ باجماعت نماز جي ادائيگيَء الِء مسجد ۾
حاضر ٿي ويا ۽ هينئر پنج وقته نمازي بڻجي چڪا آهن ،ڏاڙهي
مبارڪ به سجائي ورتائون ۽ نيڪ اعمال جو ڪارڊ به ڀريندا آهن۔
دمین ااعنامتےك ل
اعِم رپرہدمرہڑھگی
ایالہٰی!وُخبرباسروتمحںیك ُ وتڑھجی
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نيڪ اعمال تي عمل ڪرڻ وارن جي الِء بشارت عظمي
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! نيڪ اعمال جو رسالو ڀرڻ وارا ڪيتري قدر
خوش قسمت هوندا آهن ُان جو اندازو هن مدني بهار مان لڳائي
سگهجي ٿو ،جيئن ته حيدرآباد(سندھ ،پاڪستان) جي هڪ اسالمي ڀاء
جو ڪجھ هن طرح بيان آهي ته رجب المرجب  1221ھ جي هڪ رات
صَ
اهلل َّعَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه وَ َسلَم
َ ّل ُ

جان رحمت
مون کي خواب ۾ مصطفي ِ
عظيم سعادت ملي .مبارڪ لبن کي جنبش ٿئي ۽ رحمت جا گل ٽڙڻ
جي زيارت جي

لڳا ،الفاظ ڪجھ هن طرح مرتب ٿيا :جيڪو هن مهيني روزانو
پابندي سان مدني انعامات جي متعلق فڪر مدينه 1ڪندو ،اهلل پاڪ ُان
جي مغفرت فرمائيندو.
َمدین ااعنامت یك یھب رمابح ایک  تت

رقبقحےكاطوبلںےكواےطسوساغت
ل

پياريون پياريون اسالمي ڀائرو! هي رات هر طرح سان خيريت ۽
سالمتي جي ضامن آهي .هي رات ّاول کان آخر رحمت ئي رحمت آهي.
ُم ّ
فسرين ڪرام فرمائن ٿا” :هي رات نانگ وڇون ،آفتن ۽ مصيبتن ۽
شيطانن کان به محفوظ آهي ،هن رات ۾ سالمتي ئي سالمتي آهي.

تــــــمــــــــام ڀالئين کان محروم ڪير آهي؟
حضرت انس بن مالڪ
ِ

اهلل َعـنم ُهَّ
َر ِ ََّ
ض ُ

فرمائن ٿا ،هڪ ڀيري جڏهن ماه ِه

رحمت
سلطان دوجهان ،مديني جي سلطان،
رمضان تشريف فرما ٿيو ته
ِ
ِ
صَ
عالميان،
اهللعَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمايو” :توهان وٽ هڪ مهينو آيو
ِ
سرور ذيشان َ ّل ُ
 1هاڻي تنظيمي طور تي مدني انعامات کي”نيڪ اعمال“ ۽ فڪر مدينه کي”جائزو“ چيو ويندو آهي.
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آهي جنهن ۾ هڪ رات اهڙي به آهي جيڪا هزار مهينن کان افضل
آهي جيڪو شخص ان رات کان محروم رهجي ويو ،ڄڻ سڄي جي
سڄي ڀالئيَء کان محروم رهجي ويو ۽ ان جي ڀالئي کان محروم
ناهي رهندو پر اهو شخص جيڪو حقيقت ۾ محروم آهي۔

سائو َجهنڊو

صَ
شب قدر
هڪ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جو حصو آهي” :جڏهن ِ
ِ
فرمان مصطفي َ ّل ُ
الـس َـَلم هڪ
ايندي آهي ته اهلل پاڪ جي حڪم سان (حضرت) جبريل عَـلَيمـ ِه َ

سائو جهنڊو کڻي فرشتن جي تمام وڏي فوج سان گـڏ زمين تي نزول

فرمائيندا آهن (۽ هڪ روايت جي مطابق “):انهن مالئڪن جي تعداد
زمين جي ڪنڪرين کان به وڌيڪ هوندي آهي“ ۽ اهي سائو جهنڊو

الـس َـَلم جا سؤ پر
ڪعبہِء معظمہ تي ڦڙڪائيندا آهن۔ (
ِ
حضرت) جبريل عَـلَيمـ ِه َ
آهن جن مان ٻه پر صرف انهيَء رات کوليندا آهن اهي پر اوڀر ۽
حضرت) جبريل
اولهه ۾ ڦهلجي ويندا آهن پوِء (
ِ

ـس َـَلم
عَـلَيمـ ِه ال َ

مالئڪن

کي حڪم ڏيندا آهن ته جيڪو به مسلمان اڄ رات قيام ،نماز يا
ذڪرا هلل َّ ۾ مشغول آهي ان سان سالم ۽ مصافحو ڪريو ،۽ پڻ ان
جي دعائن تي آمين به چئو۔ اهڙيَء ريت صبح تائين اهو ئي سلسلو
حضرت) جبريل
رهندو آهي۔ صبح ٿيڻ تي (
ِ

الـس َـَلم
عَـلَيمـ ِه َ

مالئڪن کي

واپسيَء جو حڪم صادر فرمائيندا آهن۔ مالئڪ عرض ڪندا آهن اي
جبريل

الـس َـَلم
عَـلَيمـ ِه َ

صَ
امت
اهلل عَلَيم ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جي ِ
اهلل پاڪ پنهنجي پياري حبيب َ ّل ُ

حضرت) جبريل
محمديه جي حاجتن جي باري ۾ ڇا معاملو ڪيو؟ (
ِ
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فرمائيندا آهن ،اهلل پاڪ انهن ماڻهن تي خصوصي ڪرم جي

نظر فرمائي ۽ چئن قسمن جي ماڻهن کان سواِء سڀني ماڻهن کي
معاف فرمائي ڇڏيو۔ صحابہِء ڪرام
اهلل

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

َعـلَيمه ُِم ال ِر مض َوان

عرض ڪيو”،يارسول

اهي چئن قسمن جا ماڻهو ڪهڙا آهن؟ ارشاد

فرمايائون ( )0هڪ ته شراب جا عادي ( )2ٻيا ماُء پيُء جا نافرمان ( )8ٽيان
قطعِ ِرحمي ڪرڻ وارا۔ (يعني رشتيدارن کان تعلقات ٽوڙڻ وارا) ۽ ( )4چوٿان
ڪينو رکن ٿا ۽ پاڻ ۾ قطع تعلق
اهي ماڻهو جيڪي پاڻ ۾ وير ۽ ِ
ڪرڻ وارا۔“

جهيڙي جو جنجال
حضرت عباده بن صامِت
ِ
مڪي مدني مصطفى

ِ
اهلل عَـن م ُهَّ
َر َ
ض ُ

کان روايت آهي ته پياراپيارا آقا

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ٻاهر تشريف کڻي آيا ته جيئن

شب قدر جي باري ۾ ٻڌائين (ته ڪهڙي رات ۾ آهي) ٻه
اسان کي
ِ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد
مسلمان پاڻ ۾ جهيڙو ڪري رهيا هئا۔ پاڻ َ ّلَّ ُ

شب قدر ٻڌايان پر فالڻا
فرمايائون”:مان ان الِء آيو هئس ته توهان کي ِ
فالڻا شخص جهيڙو ڪري رهيا هئا ان ڪري هن جو تع ُّين کنيو ويو

۽ ممڪن آهي ته انهيَء ۾ توهان جي بهتري هجي۔ هاڻي ان کي

(آخري ڏهاڪي جي) نائين ،ستين ۽ پنجين راتين ۾ ڳوليو۔ “
حضرت مفتي احمد ”مراة“ جلد  3صفحہ
مشهور مفسر حڪيم االمت
ِ
حديث پاڪ جي حوالي سان فرمائن ٿا :يعني منهنجي
 210تي هن
ِ
علم سان ان جو تقرر پري ڪيو ويو ۽ مون کي وساري وئي ،اهو
مطلب ناهي ته پاڻ ّ
شب قدر ئي ختم ڪري ڇڏي هاڻي اها ٿيندي ئي
www.dawateislami.net
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ڪونه .معلوم ٿيو ته دنياوي جهڙا منحوس هوندا آهن انهن جو
جنجال تمام گهڻو آهي انهن جي ڪري اهلل پاڪ جي آندل رحمتون
رڪجي وينديون آهن.

اسين ته شريف سان شـريـف ۽....
پياراپيارااسالمي ڀائرو! مسلمانن جو پاڻ ۾ جهيڙو جهڳڙو ڪرڻ
رحمت کان ڪيتريقدر دوريَء جو سبب بڻجي ويندو آهي۔ پر
افسوس! هاڻي ڪير ڪنهن کي سمجهائي؟اڄ ته وڏي فخر سان چيو
پيو وڃي ته ” ميان هن دنيا ۾ شريف رهي ڪري ته گذارو ئي نٿو
ٿئي ،اسان ته شريف سان شريف ۽ بدمعاشن سان بدمعاش آهيون!
“ رڳو هن چوڻيَء تي ئي گذارو ناهي۔ هاڻي ته معمولي ڳالهه تي
پهريان زبان درازي (گارگند) پوِء دست اندازي (ويڙهه) ان کان پوِء
چاقو بازي بلڪه گوليون پڻ هلي وينديون آهن۔ افسوس! اڄڪلهه
مسلمان ڪڏهن پٺاڻ بڻجي ڪڏهن پنجابي سڏائي ،ڪڏهن مهاجر ٿي
ڪري ،ڪڏهن سنڌي ۽ بلوچ قوميت جو نعرو لڳائي ڪري هڪٻئي
کي قتل ڪري رهيا آهن۔ هڪٻئـي جي مال ۽ ملڪيت کي باهيون
لڳائي رهيا آهن۔ پاڻ ۾ هڪٻئي جي خالف رڳو نسلي ۽ لساني
(يعني ٻوليَء جي) فرق جي بنياد تي محاذ آرائي ٿي رهي آهي۔
مسلمانو! توهان ته هڪ ٻئي جا محافظ هئا۔ توهان کي ڇا ٿي ويو

صَ
فرمان عاليشان ته هي
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جو
ِ
آهي؟ اسان جي پياري آقا َ ّل ُ
آهي ته” مؤمنن جو مثال هڪ جسم جيان آهي جو جيڪڏهن هڪ

عضوي کي تڪليف پهچي ته سڄو جسم ان تڪليف کي محسوس

ڪندوآهي۔“
www.dawateislami.net
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هڪ شاعر ڪيڏي نه پياري انداز ۾ سمجهايو آهي۔
ُماےئ َد ترد وکیئ عُ تض وو وہ رویت
ُ تْ َ
ْجس
ل
ِکدَقَرہدرداسرے ل میكوہیت

آھکن
آھکن

پياراپيارا اسالمي ڀائرو! اسان کي پاڻ ۾ لڙائي جهيڙو ڪرڻ بدران
هڪٻئي جي همدردي ۽ غمگساري ڪرڻ گهرجي .مسلمان هڪٻئي
کي مارڻ ،ڪٽڻ ۽ لٽڻ وارو ناهي هوندو.

مـسلـمـان مـومـن ۽ مـهاجر جي تعريف

ِ
اهلل عَـنم َُّه کان روايت آهي ته اهلل پاڪ جي آخري
حضرت فضالہ بن عبيد َر َ
ض ُ

نبي

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

حجة الوداع جي موقعي تي ارشاد فرمايو” :ڇا توهان

کي مؤمن جي باري ۾ خبر نه ڏيان؟ پوِء ارشاد فرمايائون” :مؤمن اهو
آهي جنهن کان ٻيا مسلمان پنهنجي جان ۽ پنهنجي مال کان بي
خوف هجن ۽ مسلمان اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان ٻيا
مسلمان محفوظ رهن ۽ مجاهد اهو آهي جنهن اهلل پاڪ جي
فرمانبرداريَء جي معاملي ۾ پنهنجي نفس سان جهاد ڪيو ۽ مهاجر
اهو آهي جنهن خطا ۽ گناهن کان عليحدگي اختيار ڪئي۔
۽ ارشاد فرمايائون ڪنهن مسلمان جي الِء جائز ناهي ته
اهو ڪنهن ٻئي مسلمان جي طرف اک سان اهڙي طرح اشارو ڪري
هڪ مقام تي ارشاد
جنهن سان تڪليف پهچي.
فرمايائون :ڪنهن مسلمان کي جائز ناهي ته اهو ڪنهن ُمسلمان کي
خوفزده ڪري.

www.dawateislami.net
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رطقیل مض َطفٰےوکوھچڑان وہجلرب تدی
الیسےسوقمداینںیموہیئےبادتقاراینپ

ناقـابل برداشـت خـارش
حضرت مجاهد َر م َْح ُةا ِهلل عَلَيمه فـرمائن ٿا :اهلل پاڪ ڪجھ دوزخين کي اهڙي
ِ
خارش ۾ مبتال ڪري ڇڏيندو جو کنهي کنهي انهن جون کلون لهي
پونديون ايستائين جو انهن مان ڪنهن جون هڏيون ظاهر ٿي
وينديون۔ پوِء کين پڪار ٻڌڻ ۾ ايندي ته :اي فالڻا! ڇا هن سان
تڪليف ٿي رهي آهي؟ اهو چوندو :هائو .تڏهن کين ٻڌايو
ويندو” :دنيا ۾ جيڪو توهان مسلمانن کي ستائيندا هيؤ هي ان جي
سزا آهي“.

تــــڪـــلــــيف دورڪــرڻ جو ثواب
صـ َ
اهلل عَلَيمـ ِه َواٰلِـ ٖه َو َسـلَم جوو فرموان آهوي”:مـون هـڪ شـخص کــي
ِ
حضـور اڪـرم َ ّل ُ
جنّت ۾ گھمنـدي ڏٺـو جـو جيـڏانهن چـاهي هليـو پيـو وڃـي۔ رانڪوري

جووو ان هـــن دنيــا ۾ هـــڪ وڻ رســـتي تــان انهـــيَء ڪووري ڪٽيـــو هـــو

جيڪو مسلمانن کي واٽ ويندي تڪليف ڏيندو هو۔

وڙهــــڻـــو آهــي ته نفس سان وڙهو
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! هنن احاديـ ِ مبارڪـه مـان درس حاصـل ڪريـو ۽
پاڻ ۾ جهيڙو جهڳڙو ۽ ڦرمار کان پرهيز ڪريو۔ جيڪڏهن وڙهڻو آهي
نفـس امـاره سـان جهيـڙو ڪريـو۔ جهـاد جـي
ته مردود شيطان سان وڙهـو،
ِ
وقت دين جي دشمنن سان جنگ ڪريو۔ پر پاڻ ۾ ڀاُء ڀاُء بڻجي رهو۔
www.dawateislami.net
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رفداقمئ رطبل تلم ےس اہنتھچکںیہن

ریبوندرایھچکںیہن
ومج درایںیماور ل

مسڪرائيندا رهيا
پيارا آقا ُ

ا ََّلـم َح مَّ
دعوت اسالمي جي ديني ماحول ۾ ڪنهن به قسم جو
مـ ُد لَِّـ هَّلـه!
ِ
لساني ۽ قومي اختالف ناهي ،هر زبان ڳالهائڻ وارو ۽ هـر برادري
صَ
دامن ڪرم ۾ پناهه
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جـي
ِ
سـان تعلق رکـــڻ وارو عربي آقا َ ّل ُ
دعوت اسالمي جي ديني ماحول سان
ورتو ويٺو آهي۔ توهان به هر دم
ِ
عشق رسول َص َّل اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم سان معمور زندگي گذارڻ
وابسته رهو ۽
ِ
جي الِء پاڻ کي نيڪ اعمال جي ڏنل طريقي سان سنواري ڇڏيو۔
ترغيب جي الِء هڪ خوشگوار ۽ خوشبودار مدني بهار توهان کي
عاشقان رسول جي مدني
ٻڌايان ٿو .جيئن ته  5فيبروري 2115ء ۾
ِ
فيضان مدينہ باب
دعوت اسالمي جي عالمي مدني مرڪز
تحريڪ
ِ
ِ
المدينہ ڪراچي ۾ مدني قافلہ ڪورس ڪرڻ الِء آيل راولپنڊي جي هڪ
مبلغ جيڪو ڪجھ حلفيه لکي ڪري ڏنو ،ان جو خالصو آهي ته آُء
فيضان مدينہ ۾ ستو پيو هئس ،اکيون ته ڇا بند
عالمي مدني مرڪز
ِ
ٿيون ا ََّلـ م َح مَّمـ ُد لَِّـل هَّـه! َّ دل جون اکيون کلي ويون ،خواب جي عالم ۾ ڏٺم ته
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم هڪ بلند چبوتري تي جلوه افروز
ِ
سرڪار رسالت مآب َ ّل ُ
آهن ويجهو ئي نيڪ اعمال جي رسالن جون ٻوريون رکيل آهن،
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم نيڪ اعمال جي هڪ
سرو ِر ڪائنات ،شا ِ
ھ موجودات َ ّل ُ
هڪ ڪارڊ کي مرڪندي غور سان مالحظه فرمائي رهيا آهن۔ پوِء
منهنجي اک کلي ويئي۔

َ َ دمین ااعنامت ےساطعّرمہوکایپر

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

اناشءاہللدواہجںںیماانپڑیبارار

َ
هلل عَلـی ُّم َحمَد
َصـلـی ا ُّ
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جـــــادوگر جــو جـــادو نــاڪام

حضرت عالمه اسماعيل حقي َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه نقل فرمائن ٿا :هيَء رات آفتن
ِ
کان سالمتيَء واري رات آهي ڇوته هن ۾ رحمت ۽ ڀالئي ئي زمين
تي لهندي آهي .۽ نه هن ۾ شيطان ُبرائي ڪرائڻ جي طاقت رکي ٿو ۽
نه جادوگر جو جادو هن ۾ هلندو آهي

ِ
شب قدر جون عالمتون
ِ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ۾
اهلل َعـنم َُّه بارگا ِ
ِ
حضرت عباده بن صامِت َر َ
ھ رسالت َ ّل ُ
ض ُ
رور قلب و سينه
شب قدر جي باري ۾ سوال ڪيو ته
سرڪار مدينہ ،س ِ
ِ
ِ

صَ
شب قدر رمضان المبارڪ جي آخري
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد فرمايوِ ” :
َ ّل ُ
ڏهاڪي جي اڪي راتين يعني ايڪويهين ،ٽيويهين ،پنجويهين،

ستاويهين يا اڻٽيهين رات ۾ تالش ڪيو .ته جيڪو به ايمان سان ثواب
جي ن ّيت خاطر هن مبارڪ رات ۾ عبادت ڪري۔ ان جا سڀئي گذريل
گناهه بخشيا ويندا آهن۔ ان جي عالمتن مان هي به آهي ته اها مبارڪ
رات کليل ،روشن ۽ بلڪل صاف و شفاف هوندي آهي۔ هن ۾ نه
گهڻي گرمي ٿيندي آهي نه گهڻو سيُء بلڪه هيَء رات معت ِدل (وچٿري)

هوندي آهي۔ مطلب ته هن ۾ چنڊ کليل هوندو آهي۔ هن پوري رات ۾

شيطانن کي آسمان جا ستارا ناهن هنيا ويندا۔ وڌيڪ نشانين مان هي به
آهي ته هن رات جـي گـذرڻ کان پوِء جيڪو صبح ايندو آهي ان ۾ سج
بغير ڪرڻن جي اڀرندو آهي ۽ اهو ائين هوندو آهي ڄڻ چوڏهينَء جو
چنڊ۔ اهلل پاڪ هن ڏينهن سج اڀرڻ سان گڏ شيطان کي نڪرڻ کان
روڪي ڇڏيو آهي۔ (هن هڪ ڏينهن کان سواِء هر ڏينهن سج سان گڏ شيطان به
نڪرندو آهي)
www.dawateislami.net
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شبّ قدر جي پوشيدگي جي حڪمت
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! حدي ِ پاڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته رمضان
المبارڪ جي آخري ڏهاڪي جي اِڪي راتين مان يا آخري رات ۾
شب قدر آهي۔ هن رات
چاهي اها  81هين رات هجي ڪا هڪ رات
ِ
کي ڳجهي رکڻ ۾ هزارين حڪمتون آهن .جن ۾ يقينًا هڪ حڪمت
هيَء به آهي ته مسلمان هر رات انهيَء رات جي جستجو ۾ هر رات
اهلل پاڪ جي عبادت ۾ گذارڻ جي ڪوشش ڪن ته نه ڄاڻ ڪهڙي
شب قدر هجي۔
راتِ ،

سمنڊ جو پاڻي مٺو لڳو(حڪايت)
حضرت عثمان ابن ابي العاص

ِ
اهلل عَنمه
َر َ
ض ُ

جي غالم ُان کي عرض

ِ
اهلل عَنمه)! مون کي ٻيڙو هالئيندي هڪ عرصو ٿئي
ڪيو” :اي آقا( َر َ
ض ُ

چڪو آهي ،مون سمنڊ جي پاڻي ۾ هڪ اهڙي عجيب ڳالھ محسوس

ڪئي آهي“ پڇيائون” :اها عجيب ڳالھ ڪهڙي آهي؟ عرض

ِ
اهلل عَنمه )! هر سال هڪ اهڙي رات به ايندي
ڪيائين” :اي منهنجا آقا( َر َ
ض ُ

آ هي جو جنهن ۾ سمنڊ جو پاڻي مٺو ٿئي ويندو آهي“.

ِ
اهلل عَنمه
پاڻ َّ َر َ
ض ُ

غالم کي فرمايو :هن ڀيري خيال رکجو جيئن ئي رات ۾ پاڻي مٺو
ٿئي ته مون کي اطالع ڏجو “.جڏهن رمضان جي ستاويهين رات آئي
ته غالم آقا کي عرض ڪيو ته ”آقا! اڄ سمنڊ جو پاڻي مٺو ٿي ويو
آهي“.

اسان کي نشانيون ڇو نــظر ناهـن اينديون؟
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شب قدر جي ڪيئي نشانين جو ذڪر
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!
ِ
گذريو .اسان جي ذهن ۾ هي سوال اڀري سگهي ٿو ته اسان جي عمر
شب قدر ايندي رهندي آهي ته ڇا سبب
جا ڪافي سال گذريا هر سال ِ
آهي جو اسان کي ڪڏهن به ان جون عالمتون نظر نٿيون اچن؟ ان
جي جواب ۾ علماِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـل هَّـ َُّهَّ فرمائن ٿا :انهن ڳالهين جو علم هر
هڪ کي نه ٿو ٿي سگهي ڇو ته ان جو تعلق ڪشف (ڳجهي ڄاڻ) ۽
ڪرامت سان آهي ان کي ته اهو ئي ڏسي سگهي ٿو جنهن کي
بصيرت (يعني قلبي نظر) جي نعمت حاصل هجي .هر وقت گناهن جي
نحوست ۾ مشغول رهڻ وارو گناھ گار انسان هنن نظارن کي
ڪيئن ٿو ڏسي سگهي؟
آھکن واالرِتےوجنباکامتہشدےھکی
لددیہ وکر وک ایکآےئرظنایکدےھکی

ِاڪي راتين ۾ ڳــــولـــهــــيو

ِ
اهلل عَنمهَـ کــان روايــت آهــي تــه
ا ُّم المــؤمنين حضـ ِ
ـرت عائشــہ صــديقہ َر َ
ض ُ
صـ َ
شـب قـدر
اهللعَلَيمـ ِه َواٰلِـ ٖه َو َسـلَم ارشـاد فرمـايو:
منهنجي سرتاج،
ِ
ِ
صاحب معراج َ ّل ُ
کــي رمضــان المبــارڪ جــي آخــري ڏهــاڪي جــي اڪــي راتــين يعنــي
ايڪـــويهين ،ٽيـــويهين ،پنجـــويهين ،ســـتاويهين ۽ اڻٽيهـــين راتـــين ۾
ڳوليو.

آخري ستن راتين ۾ تــــــالش ڪــــــريـــــو

ابن عمر
ِ
حضرت س ّيدنا عبداهلل ِ

ِ
اهلل عَنمهُ َمَّ
َر َ
ض ُ

روايت ڪن ٿا :نبي ڪريم
َ

ۡ

َص َّل

اهلل عَلَي م ِه وَاٰل ِ ٖه َو َسلَمََّّ َّجي ڪجھ اصحابي سڳورن َعل ۡیہِ ۡمُ َرض َوانُ ُ کي خواب ۾ آخري
ُ
صَ
اهلل عَلَي م ِه وَاٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد
ستن راتين ۾ ِ
شب قدر ڏيکاري وئي۔ پياري آقا َ ّل ُ
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فرمايو” :مان ڏسان ٿو ته توهان جا خواب آخري ستن راتين ۾ متفق
ٿي ويا آهن .تنهنڪري ان جي تالش ڪرڻ وارو ان کي آخري ستن
راتين ۾ تالش ڪري۔ “

لــيــــــلة الـــقدر پوشيده ڇو؟
ت ڪريمہ آهي ته ان ڪجھ
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! اهلل پاڪ جي سنّ ِ
اهم ترين معاملن کي پنهنجي مش ّيت جي مطابق ٻانهن تي پوشيده
رکيو آهي جيئن ته منقول آهي ”.اهلل پاڪ پنهنجي راضپي کي
نيڪين ۾ ،پنهنجي ناراضگيَء کي گناهن ۾ ۽ پنهنجي اولياء
الـل هَّـ ُهَّ

کي پنهنجي ٻانهن ۾ پوشيده رکيو آهي۔“

َر ِْحَ ُه ُم

هن جو

خالصو اِ هو ئي آهي ته ٻانهو ڪنهن به نيڪيَء کي ننڍي سمجهي
ڪري ڇڏي نه ڏئي .ڇو ته اهو نٿو ڄاڻي ته اهلل پاڪ ڪهڙي نيڪي
تي راضي ٿيندو .ٿي سگهي ٿو ته جيڪا نيڪي ظاهر ۾ تمام ئي
ننڍي نظر ايندي هجي ان سان اهلل پاڪ راضي ٿي وڃي .مثال طور
قيامت جي ڏينهن هڪ گنهگار شخص رڳو ان نيڪي جي عيوض
بخشيو ويندو جو ان هڪ اڃاري ڪتي کي دنيا ۾ پاڻي پياريو هيو.
اهڙيَء طرح پنهنجي ناراضگيَء کي گناهن ۾ پوشيده رکڻ جي
حڪمت اهائي آهي ته ٻانهو ڪنهن گناهه کي ننڍو سمجهي ڪ ِري نه
ويهي۔ بلڪه هر گناهه کان بچندو ئي رهي۔ ڇو ته ٻانهو نه ٿو ڄاڻي ته

اهلل پاڪ ڪهڙي گناهه کان ناراض ٿي ويندو .تنهن ڪري هو هر
گناهه کان پرهيز ئي ڪري .اهڙيَء طرح اولياِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـل هَّـ َُّه َّ کي

ٻانهن ۾ انهيَء الِء پوشيده (ڳجهو) رکيو آهي جو انسان هر نيڪ مسلمان
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جي رعايت ۽ تعظيم ڪري ۽ سوچي ته ٿي سگهي ٿو جو ”هي“ وليُّ اهلل
هجي۔ جڏهن اسين نيڪ ماڻهن جو ادب ۽ تعظيم ڪرڻ سکي وٺنداسين.
بدگماني جي عادت ڪڍي ڇڏينداسين ۽ سڀني مسلمانن کي پاڻ کان سٺو
سمجهڻ لڳنداسين ته اسان جو معاشرو به صحيح ٿـي ويندو ۽

اسان جي آخرت به سنورجي ويندي۔

حڪمتن جا مدني گل
امام فخرالدين رازي َر م َْح ُة ا ِهللعَلَيمه ”تفسي ِر ڪبير“ ۾ فرمائن ٿا ،اهلل پاڪ
شب قدر کي ڪجھ سببن جي بنياد تي پوشيده رکيو آهي۔ پهريون
ِ
هي ته جيئن ٻين شين کي ڳجهو رکيائين ،مثال طور اهلل پاڪ
پنهنجي راضپي کي اطاعتن ۾ پوشيده فرمايو ته جيئن ٻانها هر
اطاعت ۾ رغبت حاصل ڪن .پنهنجي غضب(ناراضپي) کي گناهن
۾ پوشيده فرمايائين ته جيئن هر گناهه کان بچندا رهن۔ پنهنجي ولي
کي ماڻهن ۾ ڳجهو رکيائين ته جيئن ماڻهو سڀني جي تعظيم ڪن،
دعا جي قبوليت کي دعائن ۾ پوشيده رکيائين جيئن سڀني دعائن ۾
مبالغو (وڌاُء) ڪن ۽ اسمِ اعظم کي اسماء (يعني نالن) ۾ پوشيده
ٰ
صلوة وسطى ( ِوچين
رکيائين ته جيئن سڀني اسماء جي تعظيم ڪن ۽
نماز) کي نمازن ۾ پوشيده رکيائين (ته) جيئن تمام نمازن تي
محافظت ڪن ۽ توبهه جي قبول ّيت کي پوشيده رکيائين (ته) جيئن
مڪلف (ٻانهو) توبهه جي سڀني قسمن تي هميشگي اختيار ڪري ۽
موت جو وقت پوشيده رکيائين جيئن مڪلف (ٻانهو) خوف کائيندو
شب قدر کي به پوشيده رکيو جيئن رمضان جي
رهي۔ اهڙيَء طرح
ِ
سڀني راتين جي تعظيم ڪن۔ ٻيو هي ته ڄڻ اهلل پاڪ ارشاد فرمائي
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شب قدر کي مقرر ڪري ڇڏيان ها ۽ هي ته مان
ٿو”،جيڪڏهن مان ِ
گناهه تي تنهنجي جرات کي به ڄاڻان ٿو ته جيڪڏهن ڪڏهن به
شهوت توکي هن رات ۾ معص ّيت (يعني گناهن) جي ڪناري آڻي
ڇڏي ها ۽ تون گناهه ۾ مبتال ٿي وڃين ها ته تنهنجو هن رات کي
ڄاڻڻ جي باوجود گناهـه ڪرڻ العلمي سان گناهه ڪرڻ کان وڌيڪ
سخت هجي ها .سو انهيَء سبب جي ڪري مان هن کي پوشيده
رکيو .ٽيون هي ته مون هن رات کي پوشيده رکيو ته جيئن مڪلف
(ٻانهو) ان جي طلب ۾ محنت ڪري ۽ ان محنت جو ثواب ڪمائي۔
شب قدر جو يقين حاصل نه ٿيندو ته
چوٿون هي ته جڏهن ٻانهي کي ِ
رمضان المبارڪ جي هر رات ۾ اهلل پاڪ جي اطاعت ۾ ڪوشش
شب قدر هجي
ڪندو هن اميد تي ته ٿئي سگهي ٿو ته اها ئي رات ِ

سال ۾ ڪا به رات ِ
شب قــدر ٿـــئـي سـگـهـي ٿـي

شب قدر جي تعين (مقرر ٿيڻ) ۾ علماِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـل هَّـ َُّه َّ جو تمام گھڻو
شب قدر
اختالف ڏٺو ويو آهي .ڪجھ بزرگن َر ِ َْح ُه ُم الـل هَّـ َُّه َّ َّجي نزديڪ
ِ
ً
ِ
اهلل
سڄي سال ۾ ڦرندي رهي ٿئي مثال حضرت عبدا هلل ِ
ابن مسعود َر َ
ض ُ
شب قدر کي اهو ئي شخص ماڻي سگهي ٿو
عَـنم َُّه جو فرمان آهي
ِ
جيڪو سڄو سال ئي راتين ۾ متوجهه رهي .انهيَء قول جي تائيد
هلل عَلَيمه
ْح ُة ا َِّ
ابن عربي َر م َ
ڪندي امام العارفين حضرت شيخ محي الدين ِ
شب براَءت)
فرمائن ٿا ته مون شعبان المعظم جي پندرهين رات (يعني ِ
شب قدر کي
۽ هڪ ڀيرو شعبان المعظم جي ئي اڻويهين رات ۾
ِ
ماڻيو آهي ۽ پڻ رمضان المبارڪ جي تيرهين رات ۽ ارڙهين رات
۾ به ڏٺو ۽ مختلف سالن ۾ رمضان المبارڪ جي آخري ڏهاڪي جي
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هراڪي رات ۾ ان کي حاصل ڪيو آهي .وڌيڪ فرمائن ٿا ته
شب قدر رمضان شريف ۾ ئي ڏٺي ويندي آهي
جيتوڻيڪ گھڻو ڪري ِ
تنهن هوندي به منهنجو تجربو ته اهو ئي آهي ته هي سڄو سال ڦرندي
رهندي آهي يعني هر سال جي الِء ان جي ڪا هڪ ئي رات مخصوص
ناهي۔

رحــمــ ِ
ت ڪونين ﷺ جي شيخين سميت جلوه گري
مـ ُد لَِّـ هَّلـه
ا ََّلـم َح مَّ

دعوت اسالمي جي ديني ماحول ۾ رمضان المبارڪ جي
ِ

اعتڪاف جون خوب بهارون هونديون آهن ،دنيا جي مختلف جڳهن
تي اسالمي ڀائر مسجدن ۾ ۽ اسالمي ڀينرون ”مسج ِد بيت“ ۾
اعتڪاف جي سعادت حاصل ڪندا ۽ خوب جلوا ماڻيندا آهن ترغيب
جي الِء هڪ بهار توهان جي خدمت ۾ پيش ڪيان ٿو .جيئن ته
تحصيل لياقت پور ضلع رحيم يار خان (پنجاب) جي هڪ اسالمي ڀاُء
جي بيان جو خالصو آهي ته مان فلمن جو ايڏو شوقين هوندو هئس
جو پنهنجي ڳوٺ جي سي ڊيز جي دڪان جون تقريباً اڌ سي ڊيز
ڏسي چڪو هئس۔

اََّلـ م َح مَّ
مـ ُد لَِّـل هَّـه!

مون کي طلباني ڳوٺ جي مدني مسجد

۾ رمضان المبارڪ جي آخري ڏهاڪي (0422ھ2110 ،ء) جي اعتڪاف
دعوت اسالمي جي عاشقان رسول جي
جي سعادت نصيب ٿي وئي۔
ِ
صحبت جي برڪتن جو ڇا چئجي!  22رمضان المبارڪ جو اڻ
وسرندڙ ايمان افروز واقعو تحدي ِ نعمت جي الِء عرض ڪريان ٿو:
سرڪار نامدار
سڄي رات سجاڳ رهي ڪري مون خوب روئي روئي
ِ

صَ
اهلل ع َ َّل َي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

کان ديدار جي خيرات گھري۔ اََّلـ م َح مَّمـ ُد لَِّـل هَّـه ! صبح ٿيندي ئي

مون تي خصوصي ڪرم جو دروازو کلي ويو ،مون غنودگي جي
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عالم ۾ پاڻ کي ڪنهن مسجد جي اندر موجود ڏٺو ،ايتري ۾ ڪنهن
سرڪار مدينہ
اعالن ڪيو” :
ِ

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

تشريف کڻي ايندا ۽ نماز جي

سلطان دارين ،ناناِء
رحمت ڪونين،
امامت فرمائيندا۔“ ڪجھ ئي دير ۾
ِ
ِ
حسنين اسان ڏکايل دلين جي چين ۽ شيخين ڪريمين

عَـلَيمه ُِم ال ِر مض َوان

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم وَّ
َ ّل ُ

سميت جلوه نما ٿيا ۽ منهنجي اک کلي وئي .رڳو هڪ

جهلڪ نظر ايندي ئـي اهو حسين جلوو نگاهن کان غائب ٿي ويو ،ان
تي دل يڪدم ڀرجي آئي ۽ نيڻن منجهان نير جاري ٿي ويا .ايتري
تائين جو روئندي روئندي آُء سڏڪن ۾ پئجي ويس اي ڪاش!
اینتدریکتوہددیلمُصحَفاعرلضبیصن
ظفحرکولں ل
انظرہڑپھڑپھےكرقا لٰنامجل

عاشقان رسول جي مدني
ا ََّلـم َح مَّمـ ُد لَِّـ هَّلـه! ان کان پوِء منهنجي دل ۾
ِ
دعوت
دعوت اسالمي جي محبت ويتر وڌي وئي بلڪه مان
تحريڪ
ِ
ِ
اسالمي جو ئي ٿي ڪري رهجي ويس۔ گھر مان ترڪيب بڻائي ڪري
درس نظامي ڪرڻ جي الِء
مون باب المدينہ ڪراچي جو رخ ڪيو ۽
ِ

علم
جامعة المدينہ ۾ داخال ورتي۔ هي بيان ڏيڻ وقت درجه
اولي ۾ ِ
ٰ
دين حاصل ڪرڻ سان گڏوگڏ تنظيمي طور تي هڪ ذيلي حلقي جي

دعوت اسالمي جي ديني ڪمن جون
قافلہ ذميدار جي حيثيت سان
ِ
ڌومون مچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان۔
ولجہ ایر یك آرزو

ارگ،

ےھٹیمآاقرکںیےگرکمیكرظن،
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ َ دمیناموحلںیمرکولمتااکتعف
َ َ دمیناموحلںیمرکول ُتااکتعف
َ
اهلل َعلـی ُّم َحمَد
َصـلـی ُّ
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امام اعظم ،امام شافعي ۽ صاحبين َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جا قول
امام اعظم ابو حنيفہ
حضرت
ِ
ِ
منقول آهن۔

ِ
اهللعَـنم ُهَّ
َر َ
ض ُ

کان انهيَء جي باري ۾ ٻه قول

( )0ليلة القدر رمضان المبارڪ ۾ ئي آهي پر ڪا رات مقرر ناهي۔

امام اعظم ابوحنيفہ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جو هڪ مشهور قول هي آهي ته
()2
ِ
ليلة القدر پورو سال گهمندي رهندي آهي ڪڏهن ماههِ رمضان
المبارڪ ۾ هوندي آهي ۽ ڪڏهن ٻين مهينن ۾ اهو ئي قول
ابن مسعود
حضرت س ّيدنا عبداهلل ابن عباس،
ِ
ِ
حضرت س ّيدنا عبدا هلل ِ
ِ
اهللعَنمهمَّا َۡۡجعِ ۡ َّ
ی کان به منقول آهي.
۽ حضرت عڪرمہ َر َ
ض ُ
شب قدر“ رمضان
س ّيدنا امام شافعي َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جي ويجهو ” ِ
المبارڪ جي آخري ڏهاڪي ۾ آهي ۽ ان جو ڏينهن مقرر آهي ان ۾
قيامت تائين تبديلي نه ٿيندي.
(صاحبين يعني) امام ابو يوسف ۽ امام محمد َر م َْح ُة ا ِهلل عَل ََّي ۡ ُه َم جي ويجهو
ليلة القدر رمضان المبارڪ ئي ۾ آهي پر ڪا رات مقرر ناهي .۽
هنن جوهڪ قول هي آهي ته رمضان المبارڪ جي آخري پندرنهن
راتين ۾ ليلةالقدر هوندي آهي.

ِ
شب قدر بدلجندي رهـندي آهـي

شـب قدر رمضان المبارڪ جي آخري
امام مالڪ َّ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي ويجهو
ِ
ڏهاڪي جي اڪي راتين ۾ هوندي آهي پر ان جي الِء ڪا رات
مخصوص ناهي۔ هر سال انهن اڪي راتين ۾ ڦرندي رهندي آهي۔
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يعني ڪڏهن ايڪويهين رات ليلةالقدر ٿي ويندي آهي ته ڪڏهن
ٽيويهين ،ڪڏهن پنجويهين ،ته ڪڏهن ستاويهين ۽ ڪڏهن ڪڏهن
شب قدر ٿي ويندي آهي.
اڻٽيهين رات به ِ

شيخ ابوالحسن شازلي َر م َْح ُةا ِهللعَلَيمه ۽ ِ
شب قدر
سلسلي قادريه شازليه جا عظيم پيشوا حضرت شيخ ابوالحسن
شازلي َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ارشاد فرمائن ٿا” :جڏهن به آچر يا اربع جو پهريون
روزو ٿيو ته اڻٽيهين رات ،جيڪڏهن سومر جو پهريون روزو ٿيو ته
ايڪويهين رات ،جيڪڏهن پهريون روزو اڱاري يا جمعي جو ٿيو ته
ستاويهين رات جيڪڏهن پهريون روزو خميس جو ٿيو ته پنجويهين
رات ۽ جيڪڏهن پهريون روزو ڇنڇر جو ٿيو ته مون ٽيويهين رات ۾
شب قدر کي ماڻيو“.
ِ

ستاويهين رات ِ
شب قدر

ِ
ْح ُه ُم الـل هَّـ َُّه َّ َّا َۡۡج ِع ۡیَّ
َر َ

جو

بزرگان دين ۽ مفسرين و محدثين
جيتوڻيڪ
ِ
شب قدر جي تع ُّين ۾ اختالف آهي ،بهرحال اڪثريت جي راِء اها ئي
ِ
شب قدر ماههِ رمضان المبارڪ جي ستاويهين رات
آهي ته هر سال
ِ
جو ئي ٿيندي آهي۔
ِ
اهلل عَـنم َُّه جي
سيد االنصار ،س ّيدالقراء،
ِ
حضرت ابيّ ب ِ
ن ڪعب َر َ
ض ُ

شب قدر“ آهي۔
نزديڪ رمضان جي ستاويهين رات ئي ” ِ
حضرت شاهه عبدالعزيز مح ّدث ِدهلوي
ِ

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

به فرمائن ٿا ته

شب قدر رمضان شريف جي ستاويهين رات جو ئي ٿيندي آهي.
ِ
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پنهنجي بيان جي تائيد جي الِء انهن ٻه دليل بيان فرمايا آهن،
(” )1ليلة القدر“ لفظ ۾ نو اکر آهن ۽ هي ڪلمو سورة القدر ۾ ٽي
ڀيرا استعمال ڪيو ويو آهي .اهڙيَء ريت ٽن کي نون سان ضرب
ڏيڻ تي حاصل ضرب ”ستاويهه“ اچي ٿو .جيڪو هن ڳالهه جي طرف
شب قدر ستاويهين تي ٿيندي آهي )2( .هن سورهِء
اشارو ڪري ٿو ته ِ
مبارڪه ۾ ٽيهه ڪلمات (يعني ٽيهه لفظ) آهن .ستاويهون

ڪلمو ”هِ ىَ“ آهي جنهن جو مرڪز ”ليلة القدر“ آهي۔ ڄڻ ا هلل پاڪ
جي طرف کان نيڪ ماڻهن جي الِء هي اشارو آهي ته رمضان شريف
شب قدر ٿيندي آهي۔
جي ستاويهين جو ِ

ڄڻ شبّ قدر حاصل ڪري ورتي

صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ِهواٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم :جنهن
ِ
فرمان مصطفيَّ َ ّل ه ُ

الس ٰم ٰو ِت ا َآ
لس ْب ِع آو آر َِب ال آْع ْر ِش ال آْع ِظ ْیم
بح آن اللَٰہ ِ آر َِب َآ
آَل اِل ٰ آہ اِ َآّلاللَٰ ُہ ال آْحلِ ْی ُم الْکآ ِر ْی ُم ُ ،س ٰ

1

شب قدر حاصل ڪري ورتي.
ٽي ڀيرا پڙهيو ته ان ڄڻ ِ

رضاِء الهي جا خواهشمندؤ! ٿي سگهي ته سڄو سال ئي روزانو رات
۾ خاص اهتمام سان ڪجھ نه ڪجھ نيڪ عمل ضرور ڪري ڇڏڻ
شب قدر ٿي وڃي .هر رات ۾ ٻه فرض
گھرجي ،جو نه ڄاڻ ڪڏهن
ِ
نمازون اينديون آهن۔ ٻين نمازن سان گڏوگڏ سانجهي ۽ سومهڻيَء جي
نمازن جي جماعت جو به خوب اهتمام ڪرڻ گھرجي ،جو جيڪڏهن
خداِء حليم ۽ ڪريم کان سواِء ڪو به عبادت جي الئق ناهي اهلل تعالي پاڪ آهي جيڪو ستن آسمانن ۽
عرش عظيم جو پروردگار آهي.
ِ
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ٻيڙو

شب قدر ۾ انهن ٻنهي جي جماعت نصيب ٿي وئي ته
ِ

ئي پار آهي .بلڪه اهڙيَء طرح پنجن نمازن سان گڏوگڏ روزانو عشاء
فرمان
۽ فجر جي جماعت جي به خصوص ّيت سان عادت بڻائي ڇڏيو .ٻه
ِ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم مالحظه ڪيو )1( :جنهن عشاء جي نماز باجماعت
مصطفي َ ّل ُ

پڙهي .ان ڄڻ اڌ رات قيام ڪيو ۽ جنهن فجر جي نماز باجماعت ادا
(” )2جنهن

ڪئي ان ڄڻ پوري رات قيام ڪيو“.
ُ
عشاء جي نماز باجماعت پڙهي تحقيق ان ليلة القدر مان پنهنجو حصو
حاصل ڪيو“.

اهلل جي رحمت جي تالش ڪندڙئو! جيڪڏهن سڄو سال اهائي
شب قدر ۾ به هنن ٻنهي نمازن جي
جماعت جي عادت رهي ته
ِ
جماعت ان شاءاهلل نصيب ٿيندي ويندي سڄي رات سمهي رهڻ جي
باوجود روزاني جيان شب قدر ۾ به ڄڻ سڄي رات جي عبادت ڪرڻ
وارن شمار ٿيندؤ.

ِ
شب قدر جي دعا

حضرت س ّيدتنا عائشہ صديقہ
ا ُّم المؤمِنين
ِ
ٿيون :مون بارگا ِھ رسالت

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

ِ
اهلل عَنمهَ
َر َ
ض ُ

روايت فرمائن

۾ عرض ڪيو ”،يارسول ا هلل

صَ
شب قدر جو علم ٿي وڃي ته ڇا
اهلل تَعَ ٰٰل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم! جيڪڏهن مون کي ِ
َ ّل ُ
ب
ک آعف َُو ک ِآر ْیم تُ ِح َُ
پڙهان؟“ فرمايائون” :هن طرح دعا گھرو :ا آللٰ َ ُھ َآم اِ َآن آ

ف آع َِن يعني :اي اهلل پاڪ بيشڪ تون معاف فرمائڻ وارو آهين ۽
ال آْعف آْو فآا ْع ُ
معافي ڏيڻ کي پسند به ڪندو آهين تنهنڪري مون کي به معاف فرماِء.
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پيارا اسالمي ڀائرو! ڪاش! اسان روزانو رات جو اها دعا گهٽ ۾
گهٽ هڪ ڀيرو ئي پڙهي وٺو ته ڪڏهن ته شب قدر نصيب ٿي ويندي.
۽ ستاويهين جي رات ته اها دعا باربار پڙهڻ گهرجي.

ِ
شب قدر جا نوافل

حضرت اسماعيل حقي َّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه ”تفسي ِر روح البيان“ ۾ هي
ِ
شب قدر ۾ سچي ن ّيت سان نوافل پڙهندو۔
روايت نقل ڪن ٿا ،جيڪو ِ
ان جا اڳيان پويان گناهه معاف ٿي ويندا۔

صَ
اهللعَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جڏهن رمضان المبارڪ جا آخري ڏهه ڏينهن
ِ
سرڪار مدينہ َّ َ ّل ُ

ايندا هئا ته عبادت الِء تيار ٿي ويندا هئا انهن ۾راتين جو جاڳندا هئا ۽

پنهنجي اهل (يعني گهرڀاتين) کي جاڳائيندا هئا۔
ِ
ْح ُه ُم الـل هَّـه
َر َ

بزرگان دين
حضرت اسماعيل حقي َّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه نقل ڪن ٿا ته
ِ
ِ
شب قدر جي ن ّيت سان
هن ڏهاڪي جي هر رات ۾ ٻه رڪعتون نفل ِ

پڙهندا هئا پڻ ڪجھ بزرگن کان منقول آهي ته جيڪو هر رات ڏهه
آيتون ان نِيت سان پڙهي وٺي ته ان جي برڪت ۽ ثواب کان محروم نه
ٿيندو
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! يقيني طور تي هيَء رات برڪتن جو سرچشمو
ِ
اهلل عَنمه فرمائن ٿا :توهان وٽ هڪ
آهي جيئن ته حضرت انس بن مالڪ َر َ
ض ُ

اهڙو مهينو آيو آهي جنهن ۾ هڪ رات اهڙي آهي جيڪا هزار مهينن
کان بهتر آهي۔ جيڪو شخص هن رات کان محروم رهجي ويو ،اهو
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مڪمل ڀالئيَء کان محروم رهجي ويو ۽ پر اهو شخص ڀالئي کان
محروم ناهي رهندو پر اصلي محروم۔
اي اسان جا پيارا پيارا اهلل پاڪ پنهنجي پياري حبيب

صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

جي صدقي اسان گناهگارن کي ليلة القدر جي برڪتن سان ماال مال
ڪر ۽ وڌ کان وڌ پنهنجي عبادت جي توفيق عطا فرماِء.
ٰ
َ
امی ِِباہ ِ خاتمِ

َ لتف َ
ل َ تیلَ ُۃا ال ت َق تددر ںیم م َ تطل لع ا حْتررل قح
امگنیكاست لقااتمہپالوھکںالسم
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ْ

َّ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
انلبِیی َ ّل ُ

