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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 افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ اَللُّٰهمَّ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

ف ج            ڪر 04ص 1 )مستطر  بيروت(دار الف
 

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

 
 
 

  

 شب قدر جي باري  ۾  معلومات  رسالي جو نالو: 
   ع2022 َاپريلهه 1443 رمضان المبارڪ ڇاپو پهريون: 

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

 

 مدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي

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 موالنا ابو بالل

 رسالو جو اُردو زبان ۾                     

 ۾ معلومات  جي باري  شب قدر 

 پيشڪش
 )دعوت اسالمي( اسالمڪ ريسرچ سينٽر

 

 

 

 

 ترجمو
        

 

 

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

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

 ۔بڻجو
 

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

 پراڻي سبزي منڊي ڪراچي  محله سوداگران       
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 فهرست
 ۾ معلومات  جي باري شب قدر  1

ت 1 يل ي فض ج  درود شريف 

ڇو ٿا چَون“ ليلة القدر”ليلة القدر کي  1  

ال 38 2 ـهــم 4س و ثوابـينن کـ ادت ج ڪ عب ان وڌي  

ڪ رات 3 تر ه ن به ينن کا مه  هزار 

ن  4 جو ن  ناسا يو ت حيات ه   آهن ٿوريونام ـــمـــت

ايت 5 ز حڪ اَفرو ن  ي ايما ن ج معو مت ش ڪرا  با

 اسان کي قدر ڪٿي آهي؟ !افسوس 7

ل نيڪ 7 ما ي ڪ اع ي برڪتـــج ارڊ ج  

ل 9 ما ڪ اع ارت عظمي   ني ش ِء ب ي ال ن ج ڪرڻ وار ل  ي عم ت  

محرومــــــــمــــــت 9 ن  ين کا ي؟ ام ڀالئ ير آه ڪ  

َج  10 و  ڊوسائ هن  

ه 11 ي جو يج الڙ جنج  

ه شاس 12 ن شريين ت ....۽ فـريـف سا  

نـمـلسـم 13 ن ۽ـومـم ا يـم  عريف  هاجر ج ت  

ارش 14 ل برداشـت خـ اب اقـ  ن

ـيف دورڪــــلـــڪــــت 14 ثوابـ جو   رڻ 

ـڻــــوڙه 14 ـ ن وڙهوــو آهـ س سا ه نف ي ت  

ا  15 ا آق ار ي ياپ ا ره ند ئي مُسڪرا  
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جـــــج 16 جــادوگر  او  و نـــ امــد اڪ  

ِب قدر  16 المتونش ن ع جو  

مت 17 ي حڪ ي ج يدگ ي پوش بّ قدر ج  ش

 سمنڊ جو پاڻي مٺو  لڳو)حڪايت( 17

و ن 17 ن ڇ يو ان ن کي نش ـاسا اهـ ن؟ـظر ن ن اينديو  

يناِ    18 ي رات لــــ۾ ڳ ڪ  يوــــهـــو

ت   18 ين ۾  ت تن را ي س  وـــــريــــــالش ڪــــــآخر

ل لةــــــيــل 19 يده ڇو؟ـــا قدر پوش  

مدني گل 20 ا  ج تن   حڪم

ه رات شِب  21 ا ب ل ۾ ڪ سـئـــدر ٿــق سا يـي ٿـهـگـي   

ينــمــرح 22 ون ين  ملسو هيلع هللا ىلص ِت ڪ ي شيخ گريسميت ج جلوه  ` 

ام اعظم 24 ينام ي ۽ صاحب افع ام ش مه ، ام َي َُة اهلِل عَل ا  َرْحم  قولج

قدر بدلج 24 ه دينشِب  هـر يـندي آ  

يخ  25 يابوالحسن ش ازل مه ش َةُ اهللِ عَلَي ِب قدر َرْحم ۽ ش  

ن رات شِب قدر 25 يهي او  ست

ڪري ورتي 26 اصل  بّ قدر ح  ڄڻ ش

ِب قدر 27 ي دعا ش ج  

ا    28 ِب قدر ج وافل  ش ن  
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 ۾ معلومات  جي باري شب قدر 
 (مان ورتو ويو آهي 202کان  181صفحي “ فيضاِن رمضان”هي مضمون ڪتاب)

 :عطاردعاِء

 “شبّ قدر جي باري ۾ معلومات” رسالو مڪمل يڪوج! ربَّ المصطفي  اهلل يا 
سان ماالمال فرمائي  ; شّب قدر جي برڪتنکي ُان  وٺي پڙهي يا ٻڌي

    . ڪري بي حساب مغفرت کان نواز

 ِ َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم  ْی نلَّبِی  اخاتَِم ٰامِیْن بَِجاہ  صل

 درود شريف جي فضيلت

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه وََسل َمََّ نبي فرماِن آخري ّل َ اّٰلله جنهن مون تي ڏينهن ۾ هڪ هزار ” :  َص
ڀيرا درود پاڪ پڙهيو، اهو مرندو نه جيستائين جنت ۾ پنهنجو ٺڪاڻو نه 

  .ڏسي وٺي
 

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

 ڇو ٿا چَون“ ليلة القدر”ليلة القدر کي 
القدر انتهائي برڪت واري رات آهي  ة  ل  ي  ل   اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا 
سال سڄي جو انهيَء ۾  چوندا آهن ڪريانهيَء  “ليلة القدر”ان کي 

ن کي سڄي سال جي ڪمن ڪ۽ مالئ جا احڪام نافذ ڪيا ويندا آهن
۽ خدمتن تي مامور ڪيو ويندو آهي ۽ اهو به چيو ويو آهي ته هن 

تي شرافت ۽ قدر جي باعث ُان کي ليلة القدر  رات جي ٻين راتين
چئجي ٿو ۽ اِهو به منقول آهي ته ڇوته هن رات ۾ نيڪ اعمال 
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ان  ان جي قدر ڪئي ويندي آهي۾ مقبول ٿيندا آهن ۽ بارگاِھ ال هي 
ٻيون به کوڙ   ڪري هن کي ليلة القدر چئجي ٿو. 

    حاصل آهن.کي عظتون هن مبارڪ رات 
مِه َواٰلِٖه وََسل َمَّ، فرماِن مصطفي  شريف ۾ آهي خاريب    ّل َ اهلُل عَلَي  ليلة القدرجنهن : ”َص

سڄي ا ته ان ج )يعني نماز پڙهي(سان قيام ڪيو اخالص۾ ايمان ۽ 
 “۔عاف ڪيا وينداگناهه م   )صغيره(  عمر جا پويان

  

 ان وڌيڪ عبادت جو ثوابـينن کــهــم 4سال 38

هن رات  ۔هن مقدس رات کي هرگز هرگز غفلت ۾ نه گذارڻ گھرجي  
( سال چار 38۾ عبادت ڪرڻ واري کي هڪ هزار مهينن يعني ٽياسي )

۽  .وڌيڪ عبادت جو ثواب عطا ڪيو ويندو آهيمهينن کان به 
ڌائڻ سان ان جا ٿو   پاڪاهللجو علم “ وڌيڪ”هن   ڄاڻي يا ان جي ٻ 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َم پيارا حبيب هن رات ۾ حضرِت  ۔ڄاڻن ته ڪيترو آهيٿا  َصّل َ اهلُل عَلَي
نا جبر ـََلم)يل سّيد  ِه الـس َ ـم پوِء عبادت ڪرڻ ۽ فرشتا نازل ٿيندا آهن ۽ ( عَـلَي

هن مبارڪ رات  .آهن (يعني هٿ مالئيندا) وارن سان مصافحو ڪندا
جي هر هڪ گھڙي سالمتي ئي سالمتي آهي ۽ هيَء سالمتي صبح 

جو خاص الخاص  ي اهلل پاڪه ۔صادق تائين برقرار رهندي آهي
ڳوهيَء عظيم رات  تهڪرم آهي  مِه   َصّل َ اهلُل پنهنجي پياري حبيب  ر  وَاٰلِٖه عَلَي

مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل َّکي ۽ سندن وََسل َم ّل َ اهلُل  جي صدقي ۾ پاڻ سڳورن عَلَي مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َص  عَلَي
قرآن پاڪ ۾ ارشاد   پاڪاهلل  .ئي آهيجي امت کي عطا ڪئي و

 فرمائي ٿو:
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ترجمو ڪنزااليمان: بيشڪ اسان ان 
کي شِب قدر ۾ الٿو ۽ توکي ڪهڙي 
خبر شِب قدر ڇا آهي؟ شِب قدر هزار 
مهينن کان بهتر آهي ان ۾ مالئڪ ۽ 
جبريل  لهندا آهن پنهنجي رّب جي 
حڪم سان،  هر ڪم جي واسطي، اها 

 سالمتي آهي صبح چمڪڻ تائين . 

ُهُم المفّسرين ڪرام     هَّـَرِْحَ انهيَء سورهِء قدر جي ضمن ۾ فرمائن ََّّهَُّـل
قرآن مجيد کي لوح محفوظ کان آسماِن ۾ اهلل پاڪ هن رات ” ٿا،

دنيا تي نازل فرمايو ۽ پوِء تقريًبا ٽيويهه ورهين جي عرصي ۾ 
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل پنهنجي پياري حبيب  تي ان کي وقفي وقفي سان نازل  عَلَي

مِه وَاٰلِٖه َوَسل َم  َصّل َ اهلُل َّرسوِل ڪريم “ڪيو ۔ ارشاد فرمايو: عَلَي
بيشڪ اهلل پاڪ منهنجي ُاّمت کي شّب قدر عطا ڪئي ۽ اها رات 

  توهان کان پهريان ڪنهن ُاّمت کي عطا ناهي فرمائي.

                                                                    

 هزار مهينن کان بهتر هڪ رات

هَّـال  َرِْحَهََُّّحضرت امام مجاهد فرمائن ٿا:  بني اسرائيل جو هڪ شخص ََّّهَُّـل
سڄي رات عبادت ڪندو ۽ سڄو  ڏينهن جهاد ۾ مصروف رهندو هو ۽ 
اهڙي طرح ُان هزار مهينا گذاريا هئا، ته اهلل پاڪ هي آيِت مبارڪه 

  نازل فرمائي: 

ٌرُ
ۡ
ی
َ
رُُِ۬ۙخ

ۡ
د
َ
ق
ۡ
ُال ُ
 
ۃ
َ
ۡیل
َ
ؕۖ﴿ُل ۡہٍرُ

َ
ِفُش

ۡ
ل
َ
ُا ۡنُ مهينن  شِب قدر هزار و ڪنزااليمان:مترج ﴾۳م ِ

 .کان بهتر آهي
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ن )عبادت گذار( جي هڪ هزار مهينشبِّ قدر جو قيام ان عابد يعني 
  کان بهتر آهي.  جي

 آهن ٿوريونام ـــمـــته ت حياتيوناسان جون 

وَانحضراِت صحابہِء ڪرام ۾ آهي:  “ تفسيِر عزيزي”۽  ضم مِهُم الِر  جڏهن  عَـلَي
ونحضرت  ع  م  َُة اهلِل  ش  مه  َرْحم جو  يبتنمص ۽ ليفنجهاد ۽ تڪ تن ۽جي عباد عَلَي

ونتذڪرو ٻ ڌو ته انهن کي  م ع  َُة اهلِل  حضرت ش  مه  َرْحم تي وڏو رشڪ آيو ۽  عَلَي
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل  رحمتمصطفي  جاِن  عرض جي خدمِت بابرڪت ۾  عَلَي

هلليارسول ”،ڪيو مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل  ا ته تمام ٿوريون عمريون اسان کي َّ عَلَي
حصو ننڊ ۾ گذرندو آهي ۽ ڪجھ رزق  به ڪجھ مانن مليون آهن۔ ا

 جي ڳوال ۾، ڪجھ کائڻ پچائڻ ۾ ۽ ٻين دنياوي ڪمن ۾ به ڪجهه
ون وقت گذرندو آهي تنهن ڪري اسان ته  م ع  َُة اهللَِّحضرِت ش  مه رَْحم وانگر  عَلَي

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

ّل َ اهلُل غمخوار آقا  يج تم  ا    مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َص  ۔غمگين ٿي ويا و تهڌٻ   اهوجڏهن  عَلَي
ََلم يل امينجبر انهيَء ئي وقت حضرتِ  ِه الـس َ ـم خدمِت بابرڪت ۾  عَـلَي

پيش ڪئي ۽  قدر  سورهِءجي طرف کان  اهلل پاڪ کين ۽ حاضر ٿيا
مِه َواٰلِٖه وََسل َمَّ حبيب پياراتسلي ڏني وئي ته  مِه َواٰلِٖه وََسل َماوهان ) َصّل َ اهلُل عَلَي ( َصّل َ اهلُل عَلَي

مِه َواٰلِٖه وََسل َمتوهان  ۔نه ٿيو غمگين ّل َ اهلُل عَلَي جي امت کي اسان هر سال ۾  َص
جيڪڏهن اهي انهيَء رات ۾ هڪ اهڙي رات عطا فرمائي آهي جو 

مهون ع  م  ش   منهنجي عبادت ڪندا ته حضرتِ  َُة اهلِل عَلَي جي هزار مهينن جي  َرْحم
 ۔ عبادت کان وڌي ويندا 
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 باڪرامت شمعون جي ايمان اَفروز حڪايت

مه شمعونانهي حضرت   َُة اهلِل عَلَي ۾ “ وبلُ قُ ال   ةُ ف  اش  ڪ  مُ ”جي باري ۾  َرْحم
هن جو مضمون  ،آهي بيان ڪيو ويو واقعوفروز ايمان ا  هڪ نهايت 

ونزرگ بني اسرائيل جي هڪ ب :آهي طرح هن ڪجھ  ع  م   حضرت ش 
َُة اهلِل  مهَرْحم عبادت ڪئي جو رات جو  اهڙي طرحمهينا  (1000) هزار عَلَي

جي راهه ۾ ڪافرن  اهلل پاڪ گڏڏينهن جو روزو رکڻ سان گڏوام ۽ قي
هئا جو لوهه جي وزني  طاقتور اهي ايتريقدر .سان جهاد به ڪندا هئا

 کي پنهنجي هٿن سان ٽوڙي ڇڏيندا هئا۔ زنجيرن ۽ مضبوط 
ونجڏهن ڏٺو ته  ناهنجار ڪفارِ    م ع  مه حضرِت ش  َُة اهلِل عَلَي تي ڪا به اٽڪل  َرْحم

دولت جي ۽ ڪارائتي نه ٿي ٿئي ته گڏيل مشوري کان پوِء گھڻي مال 
اللچ ڏيئي سندن گھرواريَء کي انهيَء ڳالهه تي راضي ڪري ورتو ته 

مضبوط اها ڪنهن رات ننڊ جي حالت ۾ ڏسي ته کين نهايت ئي 
بي وفا اسان جي حوالي ڪري ڇڏي۔ پوِء  ٻ ڌيسان چڱيَء طرح  رسين

َُة اهلِل ائين ئي ڪيو۔ جڏهن پاڻ  گھرواريَء مه   َرْحم ڄاڳ ٿيا ۽ پاڻ کي  عَلَي س 
حرڪت  ته جلـدي پنهنجــي عضون کي ائونسان ٻ ڌل ڏٺ رسين

ٽي پيون ۽ پاڻڏنائون۔ ڏسندي ئ َُة اهلِل  ــي ڏسندي رسيون ٽ  مه  َرْحم آزاد ٿي  عَلَي
مون کي ڪنهن ”ويا۔ پوِء پنهنجي گھرواريَء کان پ ڇا ڪيائون ته، 

اري جي نقلي ادائن سان ڪوڙ وفاد بي وفا گھرواريَءٻڌي ڇڏيو هو؟ 
ڻ جي الِء چئي ڏنو، مان ته توهان جي طاقت جو اندازو ڪر هڻندي

انهيَء ڳالهه جي   بي وفا گھرواريڳالهه ٽري ويئي۔   ايئن ڪيو هو. 
ننڊ جو غلبو ٿيو ته ان ظالمه نهايت ئي  هڪ ڀيرو وري. رهيتاڙ ۾ 
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مهچاالڪيَء سان پاڻ  َُة اهلِل عَلَي ۾ چڱيَء طرح جڪڙي  لوهي زنجيرنکي  َرْحم
مهڇڏيو۔ جيئن ئي سندن اک کلي ته پاڻ  َُة اهلِل عَلَي هڪ ئي جهٽڪي ۾  َرْحم

۽ آسانيَء سان آزاد  وجي هڪ هڪ ڪڙي کي الڳ ڪري ڇڏي زنجير
ان کٿي ويا۔ گھرواري اهو ڏسي حيران ٿي وئي پر وري دغابازيَء 

مه)مان ته توهان  وٺندي اها ئي ڳالهه دهرايائين ڪم َُة اهلِل  عَلَي کي  (َرْحم
مه) شمعون آزمائي رهي هيس۔ گفتگوَء جي دؤران )حضرت( َُة اهلِل  عَلَي ( َرْحم

مون  ندي فرمايو:از ظاهر ڪپنهنجي گھرواريَء جي آڏو پنهنجو ر
جو وڏو ڪرم آهي ان مون کي پنهنجي واليت جو  اهلل پاڪتي 

شرف عنايت فرمايو آهي۔ مون تي دنيا جي ڪا شيِء اثر نٿي ڪري 
چاالڪ عورت سڄي ڳالهه “ منهنجي مٿي جا وار”سگهي پر ها، 
  سمجهي ويئي۔

آخرڪار  ۔ان کي دنيا جي محبت انڌو ڪري ڇڏيو هوافسوس! 
َُة اهلِل هڪ ڀيري موقعو ڏسي ان پاڻ ) مه  َرْحم اٺن  ئي جي  ُانهنکي سندن ( عَلَي

هي اڳئين امت جا ) ۔سان ٻ ڌي ڇڏيو جن جي ڊيگھ زمين تائين هئي زلفن
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل اسان جي آقا  ۔بزرگ هئا جي زلفن جي سنّت وڌ کان وڌ ڪلهن  عَلَي
لڻ تي ( ڪلهن کان هيٺ وار وڌائڻ حرام آهيمردن کي ، تائين آهي پاڻ اک ک 

۾  اللچدنيا جي دولت جي  ۔وڏو زور لڳايائون پر آزاد نه ٿي سگهيا
بدمست بي وفا عورت پنهنجي نيڪ ۽ پرهيزگار مڙس کي دشمنن 

  ۔جي حوالي ڪري ڇڏيو

ف ارِ  ونبِد اطوار  ڪ  م ع  َُة اهلِل ) حضرت ش  مه  َرْحم ٿنڀي سان ( کي هڪ عَلَي
۽ بي رحميَء سان سندن نڪ، ڪن  ٻ ڌي ڇڏيو ۽ انتهائي بي درديَء
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پنهنجي وليِء ڪامل جي  ڪٽي ڇڏيا ۽ اکيون به ڪڍي ڇڏيون۔
جي غيرت کي جوش آيو۔ قهِر قهار و غضِب ربُّ ال عّزت بيڪسيَء تي 

ظالم ڪافرن کي زمين جي اندر دٻائي ڇڏيو ۽ دنيا   جل جاللہجبار 
تي قهِر  بدنصيب گھرواريَءوفائي ڪرڻ واري  جي اللچ ۾ اچي بي

داوندي   جي کِنوڻ ِڪري ۽ اها به سڙي خاڪ ٿي ويئي۔ خ 

   اسان کي قدر ڪٿي آهي؟ !افسوس   
  َصـّل َ اهللُ  پنهنجي محبـوب  ڏٺو توهان! اهلل پاڪ ! اسالمي ڀائرو پيارا پيارا 

ـِه وَاٰلـِــٖه وََســـل َم ـم تـــي قـــدر مهربـــان آهـــي ۽ ان اســـان  تـــي ڪيتـــري جـــي امـــت عَلَي
۾  شــِب قــدران احســان فرمــايو جــو جيڪــڏهن ڪيتريقــدر عظــيم الّشــ

کـان بـه وڌيـڪ جـي عبـادت جــو  هـڪ هـزار مهيــننعبـادت ڪريـون تـه 
اسان کي شـِب قـدر جـو قـدر ڪٿـي! هـڪ  !افسوسپر  ۔ثواب ماڻيون

ــوَانرام ِڪــ صــحابہِء ضم مِهُم الِر  بــه تــه هئــا جــو انهــن جــي حســرت تــي اســان   عَـــلَي
انهن ته  .بغير ڪنهن خواهش جي ملي ويو انعامو وڏو کي ايڏسڀني 

 بـه الِء وانـدڪائيهن جو قدر به ڪيو پـر اسـان ناقـدرن کـي تـه عبـادت 
 انعـامان هـر سـال ملـڻ واري هـــن عظـيم الّشـ !افسوس ۔ناهي ملندي

  ۔جي نذر ڪري ڇڏيندا آهيون کـي اسان غفلت

 ارڊ جي برڪتـــجي ڪ اعمال نيڪ 

شِب قدر جي دل ۾ عظمت وڌائڻ جي الِء  اسالمي ڀائرو! پياراپيارا 
ماحول سان  دينيجي  دعوِت اسالميتحريڪ  عاشقاِن رسول جي مدني

مَّ ۔رهو  هر دم وابسته هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل ئي زندگي گذارڻ جي الِء ينّتن ڀرس !هـل
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، اسالمي ڀينرن 27اخالقيات جي متعلق اسالمي ڀائرن الِء  ۽عبادات 
، ديني شاگردياڻين جي الِء 27، ۽ علِم دين جي شاگردن الِء 36جي الِء 

سوالن جي  نيڪ اعمال ،04، ۽ مدني منّن ۽ مدني منّين جي الِء 36
)يعني پنهنجي عملن جو وٺڻ  جائزوصورت ۾ مرتب ڪيا ويا آهن، 

ڀري ڪري دعوِت  جو ڪارڊ نيڪ اعمالڪندي روزانو  محاسبو(
اسالمي جي مقامي ذميدار وٽ هر مدني مهيني يعني اسالمي مهيني 

نيڪ  ۔تاريخ جي اندر اندر جمع ڪرائڻو هوندو آهي 01جي شروعاتي 
نه ڄاڻ ڪيترن اسالمي ڀائرن ۽ اسالمي ڀينرن جي زندگين ۾  اعمال

حظه ان جي هڪ جهلڪ مال ۔برپا ڪري ڇڏيو آهي مدني انقالب
، جيئن ته نيو ڪراچي جي هڪ اسالمي ڀاَء جو ڪجھ هن فرمايو

 ئقي جي مسجد جا امام صاحب جيڪيطرح جو بيان آهي: عال
ڪندي  نفرادي ڪوششاهن انهن سان وابسته آ دعوِت اسالمي

۾ ڏنو هو جو هڪ ڪارڊ تحفي  نيڪ اعمالمنهنجي وڏي ڀاَء کي 
ته هن مختصر ڪارڊ ۾  پڙهيائون ته حيران رهجي ويا ۽گھر کڻي آيا 

 دگي گذارڻ جو ايڏو زبردست فارمولوهڪ مسلمان کي اسالمي زن
مَّ ملڻ جي برڪت سان جو ڪارڊ نيڪ اعمال ڏنو ويو آهي! هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل   !هـل

دائيگيَء الِء مسجد ۾ جو جذبو مليو ۽ باجماعت نماز جي ا نماز کين
ڏاڙهي ، بڻجي چ ڪا آهن نمازيپنج وقته  ينئر۽ ه حاضر ٿي ويا

  و ڪارڊ به ڀريندا آهن۔ج نيڪ اعمال ۽به سجائي ورتائون  مبارڪ
  رپ رہ دم رہ ڑھگی ااعنامت ےك دمین 

ل
 اعِم

و ڑھجی
ُ

 

ٰی!  وُخب رباس روتمحں یك ت
ہ 
ل

 ای ا
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 تي عمل ڪرڻ وارن جي الِء بشارت عظمي   نيڪ اعمال

نيڪ اعمال جو رسالو ڀرڻ وارا ڪيتري قدر  پياراپيارا اسالمي ڀائرو!
خوش قسمت هوندا آهن ُان جو اندازو هن مدني بهار مان لڳائي 

حيدرآباد)سندھ، پاڪستان( جي هڪ اسالمي ڀاء  ، جيئن تهسگهجي ٿو
ھ جي هڪ رات  1221جو ڪجھ هن طرح بيان آهي ته رجب المرجب 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َمعََّ  َصّل َ اهلُل مون کي خواب ۾ مصطفي  جاِن رحمت  جي زيارت جي  لَي
عظيم سعادت ملي. مبارڪ لبن کي جنبش ٿئي ۽ رحمت جا گل ٽڙڻ 
لڳا، الفاظ ڪجھ هن طرح مرتب ٿيا: جيڪو هن مهيني روزانو 

ڪندو، اهلل پاڪ ُان 1پابندي سان مدني انعامات جي متعلق فڪر مدينه 
 جي مغفرت فرمائيندو.

دین ااعنامت یك یھب رمابح ایک
َ
 قح ےك اطوبلں ےك واےطس وساغت      تت  م

ل
 رقب

سان خيريت ۽  حهي رات هر طر! ائروپياريون پياريون اسالمي ڀ
سالمتي جي ضامن آهي. هي رات اّول کان آخر رحمت ئي رحمت آهي. 

هي رات نانگ وڇون، آفتن ۽ مصيبتن ۽ ”ُمفّسرين ڪرام فرمائن ٿا: 
 شيطانن کان به محفوظ آهي، هن رات ۾ سالمتي ئي سالمتي آهي.

 ڪير آهي؟ ام ڀالئين کان محرومــــــــمــــــت

ـنمهَُّ َرِضََّمالڪ انس بن  حضرتِ  فرمائن ٿا، هڪ ڀيري جڏهن ماهِه  اهلُل عَ
رمضان تشريف فرما ٿيو ته سلطاِن دوجهان، مديني جي سلطان، رحمِت 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َمعالميان، سروِر ذيشان  توهان وٽ هڪ مهينو آيو ”فرمايو:  َصّل َ اهلُل عَلَي

                                                
 1 چيو ويندو آهي.“ جائزو”۽ فڪر مدينه کي“ نيڪ اعمال”هاڻي تنظيمي طور تي   مدني انعامات کي
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کان افضل  هزار مهيننآهي جنهن ۾ هڪ رات اهڙي به آهي جيڪا 
جيڪو شخص ان رات کان محروم رهجي ويو، ڄڻ سڄي جي  آهي

محروم ۽ ان جي ڀالئي کان  سڄي ڀالئيَء کان محروم رهجي ويو
   ۔ناهي رهندو پر اهو شخص جيڪو حقيقت ۾ محروم آهي

                                                                  
  

 

 هنڊوسائو َج  
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل  هڪ فرماِن مصطفي     شِب قدرجڏهن ”آهي: جو حصو  عَلَي

ـََلمجبريل  (حضرت)جي حڪم سان ه اهلل پاڪ ايندي آهي ت ـمِه الـس َ هڪ  عَـلَي
 کڻي فرشتن جي تمام وڏي فوج سان گـڏ زمين تي ن زول جهنڊوسائو 

انهن مالئڪن جي تعداد “ هڪ روايت جي مطابق:( ۽)آهن   فرمائيندا
 وجهنڊ وسائ يها۽  “زمين جي ڪنڪرين کان به وڌيڪ هوندي آهي

ـََلم جبريل (حضرتِ )ڪعبہِء معظمہ تي ڦڙڪائيندا آهن۔  ِه الـس َ جا سؤ پر  عَـلَيـم
صرف انهيَء رات کوليندا آهن اهي پ ر  اوڀر ۽  ٻه پرآهن جن مان 

ـََلم جبريل  (حضرتِ )اولهه ۾ ڦهلجي ويندا آهن پوِء  س َ ـمِه اـل  مالئڪن عَـلَي
کي حڪم ڏيندا آهن ته جيڪو به مسلمان اڄ رات قيام، نماز يا 

هللذڪر ڪريو، ۽ پڻ ان مصافحو ۽  سالم۾ مشغول آهي ان سان   َّا
جي دعائن تي آمين به چئو۔ اهڙيَء ريت صبح تائين اهو ئي سلسلو 

ـََلم جبريل (حضرتِ )رهندو آهي۔ صبح ٿيڻ تي  ـمِه الـس َ ن کي مالئڪ عَـلَي
عرض ڪندا آهن اي مالئڪ واپسيَء جو حڪم صادر فرمائيندا آهن۔ 

ـََلم جبريل ـمِه الـس َ  امتِ جي  عَلَيمِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل  پياري حبيبپنهنجي  اهلل پاڪ عَـلَي
ِه  جبريل (حضرتِ )ڪيو؟  معاملو جي حاجتن جي باري ۾ ڇا محمديه ـم عَـلَي
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ـََلم س َ انهن ماڻهن تي خصوصي ڪرم جي  اهلل پاڪ فرمائيندا آهن،  اـل
نظر فرمائي ۽ چئن قسمن جي ماڻهن کان سواِء سڀني ماڻهن کي 

وَانمعاف فرمائي ڇڏيو۔ صحابہِء ڪرام  ضم مِهُم الِر  رسول يا”عرض ڪيو، عَـلَي
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم اهلل اهي چئن قسمن جا ماڻهو ڪهڙا آهن؟ ارشاد  َصّل َ اهلُل  عَلَي

ٽيان  (8)ٻيا ماُء پيُء جا نافرمان  (2) عادي جا هڪ ته شراب (0)فرمايائون 
چوٿان  (4)۽ )يعني رشتيدارن کان تعلقات ٽوڙڻ وارا(  قطِع ِرحمي ڪرڻ وارا۔

اهي ماڻهو جيڪي پاڻ ۾ وير ۽ ِڪينو رکن ٿا ۽ پاڻ ۾ قطع تعلق 
 “ڪرڻ وارا۔

 جنجالڙي جو يجه

باده بن صاِمت  حضرتِ   مهَُّ  َرِضَ اهلُل ع  آقا  پياراپياراکان روايت آهي ته  عَـن
ّل َ اهلُل مڪي مدني مصطفى  مِه َواٰلِٖه وََسل َم  َص ٻاهر تشريف کڻي آيا ته جيئن  عَلَي

ڌائين ) ٻه  (ته ڪهڙي رات ۾ آهياسان کي شِب قدر جي باري ۾ ٻ 
َّ رهيا هئا۔ پاڻ جهيڙو ڪريمسلمان پاڻ ۾  مِه وَاٰلِٖه وََسل َم َصّل َ ارشاد  اهلُل عَلَي

ڌايان پر فالڻا ”فرمايائون: مان ان الِء آيو هئس ته توهان کي شِب قدر ٻ 
يُّن کنيو ويو هڪري رهيا هئا ان ڪري  جهيڙوفالڻا شخص  ن جو ت ع 

۽ ممڪن آهي ته انهيَء ۾ توهان جي بهتري هجي۔ هاڻي ان کي 
      “راتين ۾ ڳوليو۔  نپنجي۽  ستين، نائين (آخري ڏهاڪي جي)

ة” مشهور مفسر حڪيم االمت حضرِت مفتي احمد صفحہ  3جلد “ مرا 
تي هن حديِث پاڪ جي حوالي سان فرمائن ٿا: يعني منهنجي  210

علم سان ان جو تقرر پري ڪيو ويو ۽ مون کي وساري وئي، اهو 
شّب قدر ئي ختم ڪري ڇڏي هاڻي اها ٿيندي ئي  ڻمطلب ناهي ته پا
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ڪونه. معلوم ٿيو ته دنياوي جهڙا منحوس هوندا آهن انهن جو 
جي ڪري اهلل پاڪ جي آندل رحمتون  هنهڻو آهي انتمام گجنجال 

 رڪجي وينديون آهن.
 ....۽ فـريـف سان شريين ته شاس

مسلمانن جو پاڻ ۾  جهيڙو جهڳڙو ڪرڻ   !اسالمي ڀائروپياراپيارا 
 ۔ پررحمت کان ڪيتريقدر دوريَء جو سبب بڻجي ويندو آهي

! هاڻي ڪير ڪنهن کي سمجهائي؟اڄ ته وڏي فخر سان چيو افسوس
ميان هن دنيا ۾ شريف رهي ڪري ته گذارو ئي نٿو ”پيو وڃي ته 

 ٿئي، اسان ته شريف سان شريف ۽ بدمعاشن سان بدمعاش آهيون!
رڳو هن چوڻيَء تي ئي گذارو ناهي۔ هاڻي ته معمولي ڳالهه تي “

زي )ويڙهه( ان کان پوِء پهريان زبان درازي )گارگند( پوِء دست اندا
ڪلهه ! اڄافسوسچاقو بازي بلڪه گوليون پڻ هلي وينديون آهن۔ 

ٿي  مهاجرسڏائي، ڪڏهن پنجابي بڻجي ڪڏهن  پٺاڻمسلمان ڪڏهن 
ي هڪٻئي قوميت جو نعرو لڳائي ڪر بلوچ۽  سنڌيڪري، ڪڏهن 

ٻئـي جي مال ۽ ملڪيت کي باهيون کي قتل ڪري رهيا آهن۔ هڪ
ڳو نسلي ۽ لساني اڻ ۾ هڪرهيا آهن۔ پلڳائي  ٻئي جي خالف ر 

( فرق جي بنياد تي محاذ آرائي ٿي رهي آهي۔ يعني ٻوليَء جي)
مسلمانو! توهان ته هڪ ٻئي جا محافظ هئا۔ توهان کي ڇا ٿي ويو 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َمآهي؟ اسان جي پياري  آقا  جو فرماِن عاليشان ته هي  َصّل َ اهلُل عَلَي
مؤمنن جو مثال هڪ جسم جيان آهي جو جيڪڏهن هڪ ”آهي ته

عضوي کي تڪليف پهچي ته سڄو جسم ان تڪليف کي محسوس 
  “ڪندوآهي۔
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 يڏي نه پياري انداز ۾ سمجهايو آهي۔ هڪ شاعر ڪ
اےئ  َ

 

ْت
ُ
د ُم

ت
ر
َ
وو  وکیئ  د

ت

 

عُض
   آھکن  رویت  وہ  

م یك وہیت  

س ل
ْج

درد اسرے 
 
 دَقَر ہ

ل

 آھکن  ِک

پاڻ ۾ لڙائي جهيڙو ڪرڻ بدران  اسان کي اسالمي ڀائرو! پياراپيارا  
هڪٻئي  مسلمان .ٻئي جي همدردي ۽ غمگساري ڪرڻ گهرجيهڪ

ٽڻ ۽ ل ٽڻ  .وارو ناهي هوندو کي مارڻ، ڪ 
 تعريف  هاجر جيـم ن ۽ـومـم انـمـلسـم   

بيد حضرت اهلل پاڪ جي آخري روايت آهي ته  کان َرِضَ اهلُل عَـنمهَُّ ف ضالہ بن ع 
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهلُل  نبي ڇا توهان ”حجة الوداع جي موقعي تي ارشاد فرمايو:  عَلَي
ؤمن” جي باري ۾ خبر نه ڏيان؟ پوِء ارشاد فرمايائون: مؤمنکي  اهو  م 

آهي جنهن کان ٻيا مسلمان پنهنجي جان ۽ پنهنجي مال کان بي 
اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان ٻيا  مسلمانخوف هجن ۽ 

جي  پاڪ اهللاهو آهي جنهن  مجاهدمسلمان محفوظ رهن ۽ 
عاملي ۾ پنهنجي نفس سان   مهاجرڪيو ۽  جهادفرمانبرداريَء جي م 

 اهو آهي جنهن خطا ۽ گناهن کان عليحدگي اختيار ڪئي۔
ن جي الِء جائز ناهي ته ۽ ارشاد فرمايائون ڪنهن مسلما  

ڪري و اشار طرحاهڙي ف اک سان ٻئي مسلمان جي طر اهو ڪنهن
هڪ مقام تي ارشاد  جنهن سان تڪليف پهچي.

فرمايائون: ڪنهن مسلمان کي جائز ناهي ته اهو ڪنهن ُمسلمان کي 
  خوفزده ڪري.
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ے وک وھچڑان   وہجل رب تدی  رطقیل  
ٰ ف َ
ضط
م

 

 الیس ےس وقم داین ںیم وہیئ ےب ادتقار اینپ                    

  ناقـابل برداشـت خـارش

َُة اهلِل مجاهد  حضرتِ  مه َرْحم دوزخين کي اهڙي  ڪجھاهلل پاڪ : فـرمائن ٿا عَلَي
خارش ۾ مبتال ڪري ڇڏيندو جو کنهي کنهي انهن جون کلون لهي 

جون هڏيون ظاهر ٿي  مان ڪنهن  انهن ونديون ايستائين جوپ
ته: اي فالڻا! ڇا هن سان  کين پ ڪار ٻ ڌڻ ۾ اينديپوِء  ۔وينديون

ڌايو ٻ   کينتڏهن  هائو. و:چوند واه تڪليف ٿي رهي آهي؟
يؤ هي ان جي دنيا ۾ جيڪو توهان مسلمانن کي ستائيندا ه  ”: ويندو

    “.سزا آهي
 رڻ جو ثوابــيف دورڪــــلـــڪــــت 

ِه وَاٰلِـٖه وََسـل َم  َصـّل َ اهللُ   حضـوِر اڪـرم ـم مـون هـڪ شـخص کــي :”جوو فرموان آهوي عَلَي
انڪوري ر جـو جيـڏانهن چـاهي هليـو پيـو وڃـي۔ ۾ گھمنـدي ڏٺـو جنّت
  هـــو  وٽيـــڪ  ڪووري ان هـــن دنيــا ۾ هـــڪ وڻ رســـتي تــان انهـــيَء  جووو
 ۔ڏيندو هوتڪليف  واٽ وينديمسلمانن کي  يڪوج

                                                                              

 ي ته نفس سان وڙهوــو آهـــڻــــوڙه
مبارڪـه مـان درس حاصـل ڪريـو ۽  ن احاديـ ِ نه اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
جيڪڏهن وڙهڻو آهي  ۔۽ ڦرمار کان پرهيز ڪريو جهڳڙو جهيڙوپاڻ ۾ 

جهـاد جـي  ۔ڪريـو جهيـڙوسـان  نفـِس امـاره ،ته مردود شيطان سان وڙهـو
  ۾ ڀاُء ڀاُء بڻجي رهو۔  پر پاڻ ۔وقت دين جي دشمنن سان جنگ ڪريو
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 ومج   درای ںیم اور ریبونل درای ھچک ںیہن  ےس   اہنت ھچک ںیہن  تلم رطبل   رفد اقمئ
 مُسڪرائيندا رهياپيارا آقا 

مَّ هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل ڪنهن به قسم جو  ۾ ماحول دينيدعوِت اسالمي جي !هـل
هر زبان ڳالهائڻ وارو ۽ هـر برادري  لساني ۽ قومي اختالف ناهي،
ّل َ اهلُل  سـان تعلق رکـــڻ وارو عربي آقا مِه َواٰلِٖه وََسل َم  َص جـي دامِن ڪرم ۾ پناهه  عَلَي

ماحول سان  دينيجي  دعوِت اسالميتوهان به هر دم  ۔ويٺو آهي وورت
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َصّل َ اهللوابسته رهو ۽ عشِق رسول  سان معمور زندگي گذارڻ  عَلَي

 ۔جي ڏنل طريقي سان سنواري ڇڏيو نيڪ اعمالجي الِء پاڻ کي 
توهان کي  مدني بهارترغيب جي الِء هڪ خوشگوار ۽ خوشبودار 

 عاشقاِن رسول جي مدني۾  ء2115فيبروري  5ئن ته جي. ٻ ڌايان ٿو
جي عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينہ باب   دعوِت اسالميتحريڪ 

جي هڪ  راولپنڊيڪرڻ الِء آيل  مدني قافلہ ڪورسالمدينہ ڪراچي ۾ 
مبلغ جيڪو ڪجھ حلفيه لکي ڪري ڏنو، ان جو خالصو آهي ته آُء 

تو پيو هئس، اکيون ته ڇا بند  مدني مرڪز فيضاِن مدينہعالمي  ۾ س 
مَّٿيون  هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل دل جون اکيون ک لي ويون، خواب جي عالم ۾ ڏٺم ته  َّ  !هـل

ٰلِٖه وََسل َمسرڪاِر رسالت مآب  مِه وَا هڪ بلند چبوتري تي جلوه افروز  َصّل َ اهلُل عَلَي
جون ٻوريون رکيل آهن،  رسالنجي  نيڪ اعمال آهن ويجهو ئي

ِر ڪائنات، شاِھ موجودات  رو  مِه وَاٰلِٖه وََسل َمس  جي هڪ  نيڪ اعمال  َصّل َ اهلُل عَلَي
رڪندي غور سان مالحظه فرمائي رهيا آهن۔ پوِء  هڪ ڪارڊ کي م 

لي ويئي۔  منهنجي اک ک 
ین دَ َ
 ا رار  ان اشء اہلل دو اہجں ںیم اانپ ڑیب  ےس اطعّر مہ وک ایپر   ااعنامت   م

ْوا ـ   َصــل ُـّ َ ـ                           الْـَحِبْيـب!   یَعـل  مَُّحم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل َ
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 اڪامــدو نـــاو جــادوگر جـــــج
مهاسماعيل حقي عالمه  حضرتِ  َُة اهلِل عَلَي آفتن هيَء رات : نقل فرمائن ٿا َرْحم
ڇوته هن ۾ رحمت ۽ ڀالئي ئي زمين  سالمتيَء واري رات آهي کان 

تي لهندي آهي. ۽ نه هن ۾ شيطان ُبرائي ڪرائڻ جي طاقت رکي ٿو ۽ 
                                          هن ۾ هلندو آهي  جادوجو  نه جادوگر 

 جون عالمتون شِب قدر 

باده بن صاِمت  حضرتِ  ـنمهَُّع  ّل َ اهلُل  بارگاِھ رسالت َرِضَ اهلُل  عَ مِه وَاٰلِٖه وََسل َم  َص ۾  عَلَي
روِر قلب و سينه  شِب قدر جي باري ۾ سوال ڪيو ته سرڪاِر مدينہ، س 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َم رمضان المبارڪ جي آخري  شِب قدر”ارشاد فرمايو:  َصّل َ اهلُل عَلَي
، يعني ايڪويهين، ٽيويهين، پنجويهين اڪي راتينڏهاڪي جي 

ته جيڪو به ايمان سان ثواب ۾ تالش ڪيو.  ستاويهين يا اڻٽيهين رات
جي نّيت خاطر هن مبارڪ رات ۾ عبادت ڪري۔ ان جا سڀئي گذريل 

مان هي به آهي ته اها مبارڪ  عالمتنگناهه بخشيا ويندا آهن۔ ان جي 
ليل، روشن ۽ بلڪل صاف و شفاف هوندي آهي۔ هن ۾ نه  رات ک 

ِدل ) نه گهڻو سيُء بلڪه هيَءيندي آهي گهڻي گرمي ٿ عت   (وچٿريرات م 
هوندو آهي۔ هن پوري رات ۾ کليل هوندي آهي۔ مطلب ته هن ۾ چنڊ 

کي آسمان جا ستارا ناهن هنيا ويندا۔ وڌيڪ نشانين مان هي به  طاننشي
رات جـي گـذرڻ کان پوِء جيڪو صبح ايندو آهي ان ۾ سج  هن تهآهي 

بغير ڪرڻن جي اڀرندو آهي ۽ اهو ائين هوندو آهي ڄڻ چوڏهينَء جو 
ن ڏينهن سج اڀرڻ سان گڏ شيطان کي نڪرڻ کان اهلل پاڪ هچنڊ۔ 

سواِء هر ڏينهن سج سان گڏ شيطان به  )هن هڪ ڏينهن کان روڪي ڇڏيو آهي۔
     نڪرندو آهي(
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 شبّ قدر جي پوشيدگي جي حڪمت

حديِ  پاڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته رمضان  اسالمي ڀائرو! پياراپيارا 
مان يا آخري رات ۾  ڪي راتيناِ المبارڪ جي آخري ڏهاڪي جي 

هين رات هجي ڪا هڪ رات شِب قدر آهي۔ هن رات  81چاهي اها 
جن ۾ يقينًا هڪ حڪمت  .رکڻ ۾ هزارين حڪمتون آهن ڳجهيکي 

ستجو  هر رات ۾ هيَء به آهي ته مسلمان هر رات انهيَء رات جي ج 
نه ڄاڻ ڪهڙي ته جي عبادت ۾ گذارڻ جي ڪوشش ڪن  اهلل پاڪ

 شِب قدر هجي۔  ،رات

 سمنڊ جو پاڻي مٺو  لڳو)حڪايت( 

غالم ُان کي عرض جي  َرِضَ اهلُل عَنمهحضرت عثمان ابن ابي العاص 
(! مون کي ٻيڙو هالئيندي هڪ عرصو ٿئي َرِضَ اهلُل عَنمهاي آقا)”ڪيو: 

چڪو آهي، مون سمنڊ جي پاڻي ۾ هڪ اهڙي عجيب ڳالھ محسوس 
اها عجيب ڳالھ ڪهڙي آهي؟ عرض ”پڇيائون: “ ڪئي آهي
(! هر سال هڪ اهڙي رات به ايندي  َرِضَ اهلُل عَنمه)اي منهنجا آقا”ڪيائين: 

مهَّپاڻ“ هي جو جنهن ۾ سمنڊ جو پاڻي مٺو ٿئي ويندو آهي.آ  َرِضَ اهللُ عَن

غالم کي فرمايو: هن ڀيري خيال رکجو جيئن ئي رات ۾ پاڻي مٺو 
جڏهن رمضان جي ستاويهين رات آئي “ ٿئي ته مون کي اطالع ڏجو.

آقا! اڄ سمنڊ جو پاڻي مٺو ٿي ويو ”ته غالم آقا کي عرض ڪيو ته 
 “ آهي.

 ن اينديون؟ـظر ناهــاسان کي نشانيون ڇو ن
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نشانين جو ذڪر  يئيشِب قدر جي ڪ اسالمي ڀائرو! پيارا پيارا
 اسان جي ذهن ۾ هي سوال اڀري سگهي ٿو ته اسان جي عمر.گذريو

جا ڪافي سال گذريا هر سال شِب قدر ايندي رهندي آهي ته ڇا سبب 
؟ ان چنا ٿيوناسان کي ڪڏهن به ان جون عالمتون نظر نآهي جو 

هَّـَرِْحَهُُم الجي جواب ۾ علماِء ڪرام هن ڳالهين جو علم هر ان :فرمائن ٿا َّهَُّـل
۽  (ڳجهي ڄاڻ) ڪشفهڪ کي نه ٿو ٿي سگهي ڇو ته ان جو تعلق 

سان آهي ان کي ته اهو ئي ڏسي سگهي ٿو جنهن کي  ڪرامت
هر وقت گناهن جي  .نعمت حاصل هجيجي  (نظر يعني قلبي) بصيرت

گار انسان هنن نظارن کي  ھوست ۾ مشغول رهڻ وارو گناح  ن  
  ڪيئن ٿو ڏسي سگهي؟

 واال رِتے وجنب اک امتہش دےھکی  آھکن

 ایک آےئ رظن ایک دےھکی  وک  وکر دلدیہ 

 يوــــهـــولــــ۾ ڳ ڪي راتيناِ   
تــه  کــان روايــت آهــي اهلُل عَنمهَــ َرِضَ  عائشــہ صــديقہ مــؤمنين حضــرتِ ال   مُّ ا     

ِه وَاٰلِـٖه وََسـل َممنهنجي سرتاج، صاحِب معراج  ـم  شـِب قـدرارشـاد فرمـايو:  َصـّل َ اهللُ عَلَي
ــينکــي رمضــان المبــارڪ جــي آخــري ڏهــاڪي جــي  يعنــي  اڪــي رات

، ســـتاويهين ۽ اڻٽيهـــين راتـــين ۾ ايڪـــويهين، ٽيـــويهين، پنجـــويهين
   .ڳوليو

 وـــــريــــــالش ڪــــــآخري ستن راتين ۾ ت  
نا  حضرتِ  مهُمََّ ابِن عمر عبداهللسّيد  َصّل َ  نبي ڪريم :روايت ڪن ٿا  َرِضَ اهللُ عَن

مِه وَاٰلِٖه وََسل َم َّاهللُ عَلَي ۡیہِۡمُ ڪجھ اصحابي سڳورنجي ََّّ
َ
َوان   َعل

ۡ
کي خواب ۾ آخري   ُ َُرض

مِه وَاٰلِٖه وََسل َمآقا پياري ڏيکاري وئي۔  شِب قدرستن راتين ۾  ّل َ اهلُل عَلَي ارشاد  َص
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مان ڏسان ٿو ته توهان جا خواب آخري ستن راتين ۾ متفق ”فرمايو: 
 آخري ستنتالش ڪرڻ وارو ان کي  يان ج تنهنڪري .ٿي ويا آهن

 “۾ تالش ڪري۔  راتين

 قدر پوشيده ڇو؟ـــال لةــــــيــل

ان ڪجھ  تهسنِّت ڪريمہ آهي  اهلل پاڪ جي اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
عاملن کي پنهنجي مشّيت جي مطابق ٻانهن تي پوشيده  اهم ترين م 

کي  راضپيپنهنجي اهلل پاڪ .” منقول آهيته رکيو آهي جيئن 
َرِْحَُهُم َء کي گناهن ۾ ۽ پنهنجي اولياء ناراضگينيڪين ۾، پنهنجي 

هَّـال ن جو ه   “کي پنهنجي ٻانهن ۾ پوشيده رکيو آهي۔ هَُّـل
هو ئي آهي ته ٻانهو ڪنهن به نيڪيَء کي ننڍي سمجهي خالصو اِ 

 ڪهڙي نيڪياهلل پاڪ ڇو ته اهو نٿو ڄاڻي ته  . نه ڏئي ڪري ڇڏي
ٿي سگهي ٿو ته جيڪا نيڪي ظاهر ۾ تمام ئي  .ندوتي راضي ٿي

مثال طور  . راضي ٿي وڃياهلل پاڪ ننڍي نظر ايندي هجي ان سان 
ڳو ان نيڪي جي عيوض  شخص گنهگارقيامت جي ڏينهن هڪ  ر 

 .ڃاري ڪتي کي دنيا ۾ پاڻي پياريو هيوجو ان هڪ ا   وويند وبخشي
هن ۾ پوشيده رکڻ جي اهڙيَء طرح پنهنجي ناراضگيَء کي گنا

ِريحڪمت اهائي آهي ته ٻانهو ڪنهن گناهه کي ننڍو  نه  سمجهي ڪ 
ويهي۔ بلڪه هر گناهه کان بچندو ئي رهي۔ ڇو ته ٻانهو نه ٿو ڄاڻي ته 

و هر تنهن ڪري ه  . ڪهڙي گناهه کان ناراض ٿي ويندواهلل پاڪ 
هَّـالَرِْحَُهُم اولياِء ڪرام  طرحاهڙيَء  .ان پرهيز ئي ڪريکگناهه  کي  َّهَُّـل

ٻانهن ۾ انهيَء الِء پوشيده )ڳجهو( رکيو آهي جو انسان هر نيڪ مسلمان 
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اهلل  وليُّ “ هي”تعظيم ڪري ۽ سوچي ته ٿي سگهي ٿو جو  ۽  جي رعايت
. ادب ۽ تعظيم ڪرڻ سکي وٺنداسين جڏهن اسين نيڪ ماڻهن جو هجي۔

بدگماني جي عادت ڪڍي ڇڏينداسين ۽ سڀني مسلمانن کي پاڻ کان سٺو 
عاشرو به صحيح ٿـي ويندو ۽سمجه  ڻ لڳنداسين ته اسان جو م 

 اسان جي آخرت به سنورجي ويندي۔

 حڪمتن جا مدني گل 

مهرازي  امام فخرالدين َُة اهلِل عَلَي اهلل پاڪ ۾ فرمائن ٿا،  “تفسيِر ڪبير” َرْحم
 پهريونکي ڪجھ سببن جي بنياد تي پوشيده رکيو آهي۔  شِب قدر
اهلل پاڪ کي ڳجهو رکيائين، مثال طور  ٻين شينيئن هي ته ج
کي اطاعتن ۾ پوشيده فرمايو ته جيئن ٻانها هر  راضپيپنهنجي 

کي گناهن  غضب)ناراضپي(پنهنجي . اطاعت ۾ رغبت حاصل ڪن
 وليرهن۔ پنهنجي  بچندا ائين ته جيئن هر گناهه کان۾ پوشيده فرماي

کي ماڻهن ۾ ڳجهو رکيائين ته جيئن ماڻهو سڀني جي تعظيم ڪن، 
کي دعائن ۾ پوشيده رکيائين جيئن سڀني دعائن ۾  جي قبوليت دعا

۾ پوشيده  )يعني نالن(کي اسماء  اسِم اعظم)وڌاُء( ڪن ۽  مبالغو
ِوچين ) صلٰوة وسطىرکيائين ته جيئن سڀني اسماء جي تعظيم ڪن ۽ 

جيئن تمام نمازن تي )ته( ( کي نمازن ۾ پوشيده رکيائين نماز
جيئن )ته( کي پوشيده رکيائين قبولّيت جي  توبههمحافظت ڪن ۽ 

توبهه جي سڀني قسمن تي هميشگي اختيار ڪري ۽  )ٻانهو(مڪلف 
خوف کائيندو  (ٻانهو)مڪلف موت جو وقت پوشيده رکيائين جيئن 

شيده رکيو جيئن رمضان جي کي به پو شِب قدررهي۔ اهڙيَء طرح 
ارشاد فرمائي اهلل پاڪ هي ته ڄڻ  ٻيوسڀني راتين جي تعظيم ڪن۔ 
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جيڪڏهن مان شِب قدر کي مقرر ڪري ڇڏيان ها ۽ هي ته مان ”ٿو،
ت کي به ڄاڻان ٿو ته جيڪڏهن ڪڏهن به اگناهه تي تنهنجي جر

( جي ڪناري آڻي يعني گناهنشهوت توکي هن رات ۾ معصّيت )
ن گناهه ۾ مبتال ٿي وڃين ها ته تنهنجو هن رات کي ڇڏي ها ۽ تو

ڄاڻڻ جي باوجود گناهـه ڪرڻ العلمي سان گناهه ڪرڻ کان وڌيڪ 
سو انهيَء سبب جي ڪري مان هن کي پوشيده . سخت هجي ها

ٽيون هي ته مون هن رات کي پوشيده رکيو ته جيئن مڪلف . رکيو
ڪمائي۔ )ٻانهو( ان جي طلب ۾ محنت ڪري ۽ ان محنت جو ثواب 

هي ته جڏهن ٻانهي کي شِب قدر جو يقين حاصل نه ٿيندو ته  چوٿون
اطاعت ۾ ڪوشش جي پاڪ اهلل رمضان المبارڪ جي هر رات ۾ 

  ي سگهي ٿو ته اها ئي رات شِب قدر هجيئٿ ڪندو هن اميد تي ته

 يـي ٿـهـگـي سـئـــدر ٿــق سال ۾ ڪا به رات شِب 

هَّـَرِْحَُهُم ال( ۾ علماِء ڪرام مقرر ٿيڻجي تعين )شب قدر  جو تمام گھڻو  َّهَُّـل
هَّـَرِْحَُهُم البزرگن  ڪجھ .و آهياختالف ڏٺو وي جي نزديڪ شِب قدر ََّّهَُّـل

هللمثاًل حضرت  ي ٿئي سال ۾ ڦرندي رهسڄي  َرِضَ اهلُل ابِن مسعود  عبدا
جو فرمان آهي شِب قدر کي اهو ئي شخص ماڻي سگهي ٿو  عَـنمهَُّ

انهيَء قول جي تائيد . رهي متوجههجيڪو سڄو سال ئي راتين ۾ 
َُة اهللَِّشيخ محي الدين ابِن عربي حضرت ڪندي امام العارفين  مهَرْحم   عَلَي

 )يعني شِب براَءت( فرمائن ٿا ته مون شعبان المعظم جي پندرهين رات
۽ هڪ ڀيرو شعبان المعظم جي ئي اڻويهين رات ۾ شِب قدر کي 
ماڻيو آهي ۽ پڻ رمضان المبارڪ جي تيرهين رات ۽ ارڙهين رات 

جي آخري ڏهاڪي جي  به ڏٺو ۽ مختلف سالن ۾ رمضان المبارڪ ۾
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وڌيڪ فرمائن ٿا ته  .حاصل ڪيو آهيرات ۾ ان کي اڪي هر
رمضان شريف ۾ ئي ڏٺي ويندي آهي  شِب قدرجيتوڻيڪ گھڻو ڪري 

ندي ڦرسال  سڄوهي  تهتنهن هوندي به منهنجو تجربو ته اهو ئي آهي 
رهندي آهي يعني هر سال جي الِء ان جي ڪا هڪ ئي رات مخصوص 

  ناهي۔

 جلوه گريسميت جي شيخين  ملسو هيلع هللا ىلص ِت ڪونينــمــرح
مَّ هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل ماحول ۾ رمضان المبارڪ جي  دينيجي  دعوِت اسالمي هـل

اعتڪاف جون خوب بهارون هونديون آهن، دنيا جي مختلف جڳهن 
۾ “ مسجِد بيت”تي اسالمي ڀائر مسجدن ۾ ۽ اسالمي ڀينرون 

اعتڪاف جي سعادت حاصل ڪندا ۽ خوب جلوا ماڻيندا آهن ترغيب 
جيئن ته  .جي الِء هڪ بهار توهان جي خدمت ۾ پيش ڪيان ٿو

سالمي ڀاُء ا( جي هڪ پنجابضلع رحيم يار خان ) تحصيل لياقت پور
ايڏو شوقين هوندو هئس  يان جو خالصو آهي ته مان فلمن جوجي ب
ي ڳوٺ جي سي ڊيز جي دڪان جون تقريباً اڌ سي ڊيز پنهنججو 

مَّ ۔ڪو هئسڏسي چ   هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل  مدني مسجدمون کي طلباني ڳوٺ جي   !هـل
جي اعتڪاف  ء(2110ھ، 0422)۾ رمضان المبارڪ جي آخري ڏهاڪي 

جي  عاشقان رسولدعوِت اسالمي جي  ۔جي سعادت نصيب ٿي وئي
رمضان المبارڪ جو اڻ  22صحبت جي برڪتن جو ڇا چئجي! 

وسرندڙ ايمان افروز واقعو تحديِ  نعمت جي الِء عرض ڪريان ٿو: 
 سرڪاِر نامدارسڄي رات سجاڳ رهي ڪري مون خوب روئي روئي 

ََّ مِه وَاٰلِٖه وََسل َمَصّل َ اهلُل عَل مَّ۔ کان ديدار جي خيرات گھري ي هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل صبح ٿيندي ئي !  هـل
کلي ويو، مون غنودگي جي  جو دروازو مون تي خصوصي ڪرم
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عالم ۾ پاڻ کي ڪنهن مسجد جي اندر موجود ڏٺو، ايتري ۾ ڪنهن 
مِه وَاٰلِٖه سرڪاِر مدينہ ” اعالن ڪيو: تشريف کڻي ايندا ۽ نماز جي  وََسل َمَصّل َ اهلُل عَلَي

ڪجھ ئي دير ۾ رحمِت ڪونين، سلطاِن دارين، ناناِء “ ۔امامت فرمائيندا
مِه وَاٰلِٖه وََسل َمحسنين اسان ڏکايل دلين جي چين ۽ شيخين ڪريمين  َّو َصّل َ اهلُل عَلَي

وَان ضم مِهُم الِر  ڳو هڪ . يا ۽ منهنجي اک کلي وئيسميت جلوه نما ٿ عَـلَي ر 
نگاهن کان غائب ٿي ويو، ان  حسين جلووجهلڪ نظر ايندي ئـي اهو 

ايتري  .دم ڀرجي آئي ۽ نيڻن منجهان نير جاري ٿي وياڪيتي دل 
 تائين جو روئندي روئندي آُء سڏڪن ۾ پئجي ويس اي ڪاش!

حَف اعرلض بیصن
ص
ُ
م

 اینت دری کت وہ ددیل 

رہ ڑپھ ڑپھ ےك رقاٰنل امجل
ل

 

 ظفح رک ولں انظ

مَّ هَّـَُِّد لـَحممَّـاَل  عاشقاِن رسول جي مدنيان کان پوِء منهنجي دل ۾ ! هـل
دعوِت جي محبت ويتر وڌي وئي بلڪه مان  اسالميدعوِت تحريڪ 

جو ئي ٿي ڪري رهجي ويس۔ گھر مان ترڪيب بڻائي ڪري  اسالمي
ڪرڻ جي الِء  درِس نظاميمون باب  المدينہ ڪراچي جو رخ ڪيو ۽ 

علِم  جامعة المدينہ ۾ داخال ورتي۔ هي بيان ڏيڻ وقت درجه اولٰي ۾
ڪرڻ سان گڏوگڏ تنظيمي طور تي هڪ ذيلي حلقي جي دين حاصل 
ڪمن جون ديني جي  اسالميدعوِت جي حيثيت سان  قافلہ ذميدار

  ڌومون مچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان۔

ین ارگ،     آرزو یك  ایر  ولجہ  دَ َ
 اموحل ںیم رک ول مت ااکتعف م

 ااکتعف ےھٹیم آاق رکںی ےگ رکم یك رظن،

ُ

 

ین اموحل ںیم رک ول ت دَ َ
 م

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ                           الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َحم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل َ   مُّ
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َيمه ، امام شافعي ۽ صاحبينامام اعظم اهلِل عَل َُة   قولجا  َرْحم
 

ٻه قول  انهيَء جي باري ۾کان  َرِضَ اهلُل عَـنمهَُّ اماِم اعظم ابو حنيفہ حضرتِ 
 ۔منقول آهن

  ۔ليلة القدر رمضان المبارڪ ۾ ئي آهي پر ڪا رات مقرر ناهي (0)
مه ہحنيفابواعظم  امامِ  (2) َُة اهلِل عَلَي جو هڪ مشهور قول هي آهي ته   َرْحم

ڪڏهن ماههِ رمضان  سال گهمندي رهندي آهي ليلة القدر پورو
اهو ئي قول  المبارڪ ۾ هوندي آهي ۽ ڪڏهن ٻين مهينن ۾

هللنا سّيد   عباس، حضرتِ  عبداهلل ابننا سّيد   حضرتِ  ابِن مسعود  عبدا
مهمَرِضَ اهلُل  عڪرمہحضرت ۽   .کان به منقول آهي اَۡۡجعِۡیََّّعَن

                          
مهشافعي نا امام سّيد      َُة اهلِل عَلَي رمضان  “شِب قدر”جي ويجهو  َرْحم

المبارڪ جي آخري ڏهاڪي ۾ آهي ۽ ان جو ڏينهن مقرر آهي ان ۾ 
  .قيامت تائين تبديلي نه ٿيندي

َّۡامام ابو يوسف ۽ امام محمد )صاحبين يعني(  َُة اهلِل عَلَي  جي ويجهو ُهَم َرْحم
ليلة القدر رمضان المبارڪ ئي ۾ آهي پر ڪا رات مقرر ناهي. ۽ 

جي آخري پندرنهن  المبارڪ رمضان هنن جوهڪ قول هي آهي ته
   .هوندي آهي راتين ۾ ليلةالقدر

 يـندي آهـره دينشِب قدر بدلج
مهََّّامام مالڪ َُة اهلِل عَلَي رمضان المبارڪ جي آخري  شـِب قدرجي ويجهو  َرْحم

ڏهاڪي جي اڪي راتين ۾ هوندي آهي پر ان جي الِء ڪا رات 
۔ ندي رهندي آهيڦرهر سال انهن اڪي راتين ۾  ۔مخصوص ناهي
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القدر ٿي ويندي آهي ته ڪڏهن هين رات ليلةويايڪيعني ڪڏهن 
جويهين، ته ڪڏهن ستاويهين ۽ ڪڏهن ڪڏهن نٽيويهين، ڪڏهن پ

  .اڻٽيهين رات به شِب قدر ٿي ويندي آهي

مه شازليابوالحسن شيخ  َُة اهلِل عَلَي  ۽ شِب قدر َرْحم
شيخ ابوالحسن جا عظيم پيشوا حضرت شازليه قادريه  يسلسل 

مه شازلي َُة اهلِل عَلَي جڏهن به آچر يا اربع جو پهريون ”فرمائن ٿا: ارشاد  َرْحم
روزو ٿيو ته اڻٽيهين رات، جيڪڏهن سومر جو پهريون روزو ٿيو ته 
ايڪويهين رات، جيڪڏهن پهريون روزو اڱاري يا جمعي جو ٿيو ته 

پنجويهين ستاويهين رات جيڪڏهن پهريون روزو خميس جو ٿيو ته 
رات ۽ جيڪڏهن پهريون روزو ڇنڇر جو ٿيو ته مون ٽيويهين رات ۾ 

  “.شِب قدر کي ماڻيو
  ستاويهين رات شِب قدر

هَّـَرِْحَهُُم البزرگاِن دين ۽ مفسرين و محدثين  جيتوڻيڪ جو  اَۡۡجعِۡیَََّّّهَُّـل
بهرحال اڪثريت جي راِء اها ئي  ،ن ۾ اختالف آهيعيُّ شِب قدر جي ت  

 ستاويهين راتماههِ رمضان المبارڪ جي  شِب قدرآهي ته هر سال 
  ۔جو ئي ٿيندي آهي

جي  َرِضَ اهلُل عَـنمهَُّڪعب  نِ ب   يّ ب  ا   حضرتِ  سيد االنصار، سّيدالقراء،      
  ۔آهي “شِب قدر”ئي رات ستاويهين جي  رمضاننزديڪ 

  
 

مههلوي ث دِ دّ ح  شاهه عبدالعزيز م   حضرتِ         َُة اهلِل عَلَي فرمائن ٿا ته به  َرْحم
 .جو ئي ٿيندي آهي ستاويهين راترمضان شريف جي  شِب قدر
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 پنهنجي بيان جي تائيد جي الِء انهن ٻه دليل بيان فرمايا آهن،
۾ ٽي القدر  سورة  ۽ هي ڪلمو ن آه ن و  اکر۾ لفظ   “ليلة القدر”( 1)

ن سان ضرب  ريتاهڙيَء  .ڀيرا استعمال ڪيو ويو آهي ٽن کي ن و 
جيڪو هن ڳالهه جي طرف  .اچي ٿو“ ستاويهه”حاصل ضرب  تيڏيڻ 

 هن سورهِء ( 2) .ٿيندي آهي تي ستاويهيناشارو ڪري ٿو ته شِب قدر 
 نستاويهو .آهن )يعني ٽيهه لفظ(مبارڪه ۾ ٽيهه ڪلمات 

هلل ڄڻ ۔آهي “ليلة القدر”آهي جنهن جو مرڪز “ َىِه”  ڪلمو پاڪ  ا
جي طرف کان نيڪ ماڻهن جي الِء هي اشارو آهي ته رمضان شريف 

   ۔ ٿيندي آهي شِب قدرجو ستاويهين جي 

 ڄڻ شبّ قدر حاصل ڪري ورتي
ُ عَلَيِۡه َّفرماِن مصطفي   ّل َ اّٰلله : جنهنواٰلِٖه وََسل َمَََّص  

اللَٰ  لِْیُم الْکآِرْیُم ،ُسبٰحنآ اللَٰ َلآ اِلٰہآ اَِّلآ ِظْیمُہ الْحآ ْرِش الْعآ ِبَ الْعآ ْبِع وآرآ ٰمٰوِت الَسآ ِبَ الَسآ 1ہ ِ رآ  
 .ٽي ڀيرا پڙهيو ته ان ڄڻ شِب قدر حاصل ڪري ورتي    

   

رات  روزانوجا خواهشمندؤ! ٿي سگهي ته سڄو سال ئي  هيل  رضاِء ا
۾ خاص اهتمام سان ڪجھ نه ڪجھ نيڪ عمل ضرور ڪري ڇڏڻ 

هر رات ۾ ٻه فرض  .ٿي وڃي شِب قدرگھرجي، جو نه ڄاڻ ڪڏهن 
نمازون اينديون آهن۔ ٻين نمازن سان گڏوگڏ سانجهي ۽ سومهڻيَء جي 

جيڪڏهن  نمازن جي جماعت جو به خوب اهتمام ڪرڻ گھرجي، جو
                                                

آهي جيڪو ستن آسمانن ۽  اهلل تعالي  پاڪخداِء حليم ۽ ڪريم کان سواِء ڪو به عبادت جي الئق ناهي  
 .عرِش عظيم جو پروردگار آهي
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ٻيڙو جي جماعت نصيب ٿي وئي ته ٻنهي ۾ انهن  شِب قدر
طرح پنجن نمازن سان گڏوگڏ روزانو عشاء بلڪه اهڙيَء  .ئي پار آهي

ٻه فرماِن  .۽ فجر جي جماعت جي به خصوصّيت سان عادت بڻائي ڇڏيو
مِه وَاٰلِٖه وََسل َممصطفي    جنهن عشاء جي نماز باجماعت( 1مالحظه ڪيو: ) َصّل َ اهلُل عَلَي
ان ڄڻ اڌ رات قيام ڪيو ۽ جنهن فجر جي نماز باجماعت ادا  .پڙهي

جنهن ( ”2)    “.ڪئي ان ڄڻ پوري رات قيام ڪيو
عشاء جي نماز باجماعت پڙهي تحقيق ُان ليلة القدر مان پنهنجو حصو 

  “حاصل ڪيو.

سڄو سال اهائي اهلل جي رحمت جي تالش ڪندڙئو! جيڪڏهن  
جماعت جي عادت رهي ته شِب قدر ۾ به هنن ٻنهي نمازن جي 

نصيب ٿيندي ويندي سڄي رات سمهي رهڻ جي جماعت ان شاءاهلل 
روزاني جيان شب قدر ۾ به ڄڻ سڄي رات جي عبادت ڪرڻ باوجود 

 وارن شمار ٿيندؤ.

 جي دعا شِب قدر

فرمائن  روايت َرِضَ اهلُل عَنمهَ  ئشہ صديقہنا عادت  سيّ  حضرتِ نين ؤمِ م  ال   مُّ ا      
مِه وَاٰلِٖه وََسل َم بارگاِھ رسالتمون  :ٿيون ّل َ اهلُل عَلَي هلل يارسول” عرض ڪيو،۾  َص  ا

مِه وَاٰلِٖه وََسل َم علم ٿي وڃي ته ڇا جو قدر شِب جيڪڏهن مون کي  !َصّل َ اهلُل تَعَ ٰٰل عَلَي

ُفَو  هن طرح دعا گھرو: : ”ائونفرماي“ پڙهان؟ َنآکآ عآ َُٰھَمآ اِ آلل یْ  ا تُِحَبُ  م  کآِر
ِنَ  ْفوآ فآاْعُف عآ عاف فرمائڻ وارو آهين ۽  پاڪ اهللاي  :يعني الْعآ بيشڪ تون م 

عاف فرماِء عافي ڏيڻ کي پسند به ڪندو آهين تنهنڪري مون کي به م     .م 
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اها دعا گهٽ ۾ جو ڪاش! اسان روزانو رات پيارا اسالمي ڀائرو! 
گهٽ هڪ ڀيرو ئي پڙهي وٺو ته ڪڏهن ته شب قدر نصيب ٿي ويندي. 

 ته اها دعا باربار پڙهڻ گهرجي. جي رات ۽ ستاويهين 

 نوافل  شِب قدر جا   
مهَّاسماعيل حقيحضرِت  َُة اهلِل عَلَي و  ” َرْحم يانح  ال  تفسيِر ر  ۾ هي  “ب 

 ۔۾ سچي نّيت سان نوافل پڙهندو شِب قدرروايت نقل ڪن ٿا، جيڪو 
عاف ٿي ويندا    ۔ ان جا اڳيان پويان گناهه م 

مِه وَاٰلِٖه وََسل َمَّ مدينہ سرڪارِ   آخري ڏهه ڏينهنجڏهن رمضان المبارڪ جا  َصّل َ اهلُل عَلَي
ايندا هئا ته عبادت الِء تيار ٿي ويندا هئا انهن ۾راتين جو جاڳندا هئا ۽ 

 ۔کي جاڳائيندا هئا( يعني گهرڀاتين) پنهنجي اهل
 

مهَّاسماعيل حقي حضرتِ  َُة اهلِل عَلَي هَّـَرِْحَهُُم ال بزرگاِن ديننقل ڪن ٿا ته  َرْحم  هـل
ت سان جي نيّ  شِب قدرهن ڏهاڪي جي هر رات ۾ ٻه رڪعتون نفل 

 هر رات ڏههجيڪو کان منقول آهي ته  بزرگن پڻ ڪجھ  پڙهندا هئا
ان نِي ت سان پڙهي وٺي ته ان جي برڪت ۽ ثواب کان محروم نه  آيتون
 ٿيندو 

تي هيَء رات برڪتن جو سرچشمو  يقيني طور ڀائرو!اسالمي  پياراپيارا 
هڪ  وٽ : توهان ئن ٿافرما َرِضَ اهلُل عَنمه حضرت انس بن مالڪآهي جيئن ته 

اهڙي آهي جيڪا هزار مهينن  اهڙو مهينو آيو آهي جنهن ۾ هڪ رات
اهو  ،هن رات کان محروم رهجي ويوشخص کان بهتر آهي۔ جيڪو 
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ڀالئي کان پر اهو شخص مڪمل ڀالئيَء کان محروم رهجي ويو ۽ 
  محروم ناهي رهندو پر اصلي محروم۔

مِه َواٰلِٖه وََسل َمپنهنجي پياري حبيب   پاڪاهلل اي اسان جا پيارا پيارا  َصّل َ اهلُل عَلَي
اسان گناهگارن کي ليلة القدر جي برڪتن سان ماال مال  جي صدقي

 .عبادت جي توفيق عطا فرماِء۽ وڌ کان وڌ پنهنجي  ڪر
 ِ مِه َواٰلِٖه َوَسل َم  ْی نلَّبِی  اخاتَِم  اٰمی ِِباہ   َصّل َ اهلُل عَلَي
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