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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

 امَعَلْيَنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْكَ  اَللُّٰهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َواْنُشْ 

َّاي اهلل ترجمو:  ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! ۽ بزرگي وارا تفرماِء! اي عظم نازلپنهنجي رحمت 
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 ڇاپڻ جي اجازت ناهي مدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب

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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 جي فضيلتڻ خوف خدا ۾ روئ

خوِف خدا ۾ ” مڪمل رسالو به جيڪواربَّ المصطفٰي! ي دعا عطار:
پڙهي يا ُٻڌي وٺي، ُان کي پنهنجي خوف سان  “روئڻ جي فضيلت

 حساب بخشي ڇڏ. روئڻ جي توفيق عطا فرماِء ۽ ُان کي بي

 دُرود شريف جي فضيلت 

ّل َ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِه َّ سرڪاِر مدينه  نماز کان بعد حمد ۽ ثناء ۽ درود   وََسل َم َص
دعا گهر قبول ڪئي ويندي، سوال ”شريف پڙهڻ واري کي فرمايو: 

 .“ڪر، ڏنو ويندو
1221:حدیث ،222ص  ،ينسائ

عشق مصطفٰي ۾ روئڻ هڪ  خوِف خدا ۽ پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!
آهي، ان ڪري حصول ثواب جي نيت سان هن “ نيڪي”عظيم الشان

مبني نيڪي جي دعوت پيش ڪندي روئڻ تي نيڪي جي ترغيب 
ڪوشش ڪريون ٿا. ڪاش! اسان به جي جا فضائل بيان ڪرڻ 

ل َمََّ َّسنجيدگي اپنائڻ ۽ خوِف خدا ۽ عشق مصطفيٰ  اٰلِه  َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   ۾ َص
 ون.ي وڃوارا بڻج وهائڻڳوڙها 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 روئڻ وارن جي صدقي نه روئڻ وارن جي بخشش

اجتماعن، سکڻ سيکارڻ جي مدني حلقن ۽ اجتماع  يڀريسنّتن  
 الهه آهي! ڪوشش ڪري شروع کان آخرڇا ڳ نعت جي بهذڪر و 
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ڪڏهن ڪنهن جي دل  ي، نه ڄاڻيانهن ۾ شرڪت ڪرڻ گھرج تائين
چوٽ کائي وڃي، ان تي رقت طاري ٿي وڃي ۽ قلبي اخالص سان 
ان جي اکين مان ڳوڙها وهڻ لڳن ۽ ان کي رحمت پنهنجي آغوش 

جي برڪت سان اتي موجود اِخالص ۾ وٺي ۽ ان ُمخلِص ٻانهي جي 
ڪئي وڃي، اِجتماِع خير ۾ روئڻ واري جي َمغِفرت هر مسلمان جي 

حديث شريف  هنمغفرت وارن جي ڪثرت جو اندازو  برڪت سان
ل َم ناناِء َحسَنين سرَوِر ڪونينمان لڳايو. جيئن هڪ ڀيري  َيِْه َواٰلِه  َوَس اهلُل عَل  َصّل َ 

  و، هي ڏسي پاڻڏنخطبو ڏنو ته حاضرين مان هڪ شخص روئي 
ل َم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل  عَل ۾ اهي تمام  جيڪڏهن اڄ توهان جي وچ :فرمايو َصّل َ 

مومن موجود هجن ها جن جا گناهه جبلن جي برابر آهن ته هن هڪ 
به ان  مالئڪ ها ڇوته يشخص جي روئڻ جي ڪري انهن کي بخشيو وڃ

ْم يَبِْک  سان گڏ روئي رهيا هئا ۽ دعا ڪري رهيا هئا؛ َّائِیَْن فِْیَمْن لَّ ِع اْلَبک يعني  اللُّٰہمَّ َشفِّ
ي حق ۾ روئڻ وارن جي شفاعت ! نه روئڻ وارن ج پا اي اهلل

 .ِءقبول فرما
 

ََّّۡحضرت موالنا روم َي اهلِل عَل ُة   :فرمائن ٿا َّهَرۡۡحَ

ج ہ وُبَد

 

ُن

 

غ

واں  
َ
ُج ا   ٓاِب ر

ک

تمح وُبَد         رہ 
َ
واں ر
َ
ُج ا  اکشِ ر

ک

 رہ 

  (
) 

 مک جي مٿي برابر لڙڪ

ل َمَّ َيِْه َواٰلِه  َوَس اهلُل عَل  پا  جنهن مؤمن جي اکين مان اهلل :آهي َصّل َ 
آهن جيتوڻيڪ مک جي مٿي برابر  وهندا جي خوف سبب لڙڪ 
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ان جي چهري جي ظاهري حصي تائين پهچن ته  هجن پوِء اهي لڙڪ
 ان کي جھنم تي حرام ڪري ڇڏيندو آهي.   پا اهلل

                                       

َپ ا ں

 

ت
ر  مشچِ رت وسِز رگج ہنیس  َ

ط

 

ض
ُ

م

  بلِاط         بلقِ 
ہ
ا ں ِنِ  !ںاںع ؔرار

 

ُں
غ
  ٓاو و 

جو آواز ٻڌڻ ۾   ڙاهٽ ڙگُ گُ  هڪ ميل تائين سيني جي

 ايندو هو!

ُة اِْلسَلم ََّّۡحامد محّمد بن محّمد غزاليحضرت امام ابو حُجَّ َي اهلِل عَل ُة   نقل هَرۡۡحَ
َيه َّفرمائن ٿا؛ حضرت ابراهيم خليل اهلل ََلماعَل س َ جڏهن نماز جي الِء َّل

هئا جو هڪ ميل  روئينداته  ويترهئا ته خوف خدا جي سبب ابيهندا 
ٻڌڻ ۾ ايندو  جو آواز اهٽُگڙُگڙسيني ۾ ٿيندڙ کان سندن  جي فاصل

 هو.

وں رِتے ڈر ےس

 

 یج اچاتہ ےہ وھپٹ ےک روئ

ت
س
او
س

َ

اهلل! رگم   دل  ےس   ق

1

   ی ںیہن 

 سرڪار مدينه کان پوِء  ڪنهن جو رتبو آهي؟

جي بارگاهه ۾ جيترو وڏو  اهلل پا جنهن جو مرتبو  !ــهلّٰ ـُسـبْٰحـَن ال
هوندو آهي جيئن  رکڻ واروهوندو آهي، اهو ايترو ئي خوِف خدا 
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َيه َّاوهان حضرت ابراهيم خليل اهلل اڻيه ََلماعَل س َ جو حال  گريه زاريجي ل
َيه  َّپاڻ .ٻڌو ََلماعَل س َ  جي ها! الشان رتبي جي ڇا ڳالهه ڪجي! جي عظيمل

مٺي مٺي  ي مڪي مدني آقا،اسان ج
ل َمَّمصطفي   اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  َيه َّ کان پوِء سڄي مخلوق ۾ پاڻ َص ََلماعَل س َ ئي ل

حضرت عالمه موالنا مفتي جالل الدين  تَفِقيهِ مل  افضل آهن! جيئن 
ََّّۡامجدي َي اهلِل عَل ُة  اسالمي ”سوال جواب تي مشتمل پنهنجي ڪتاب  هَرۡۡحَ
ل َمَّحضور”تي فرمائن ٿا؛  491کان  491صفحي  “تعليم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل کان  َصّل َ 

َيه َّابراهيم خليل اهللحضرت  وپوِء سڀ کان وڏي رتبي وار ََلماعَل س َ ، يآهل
َيه َّموسٰي ڪليم اهللپوِء حضرت  ََلماعَل س َ َيه َّعيسٰي روح اهللپوِء ل ََلماعَل س َ ۽ ل

َيه  اهللنوح نجي  حضرت)پوِء(  ََلماعَل س َ  رسليِن مُ انهن حضرات کي ل
  “.چيو ويندو آهي والعزملُ واُ 

َّ

 وڻ ٽڻ به روئڻ لڳا

صفحن تي  461جي مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل  اسالمي دعوتِ 
َيه َّحضرت يحي   :تي آهي 11صفحي  “خوِف خدا”مشتمل ڪتاب  ماعَل ََل س َ ل

ايترو ته روئيندا هئا )خوِف خدا سبب( ِء بيهندا هئا ته جڏهن نماز جي ال
روئڻ لڳندا هئا، ايستائين جو سندن  ساڻجو وڻ ۽ مٽي جا ڀتر به 

َيه  َّڪريازوالد محترم حضرت  ََلماعَل س َ به ڏسي روئڻ لڳندا هئا ۽ ايتري ل
 َّسبب حضرت يحي   الڳيتو روئڻ  .قدر جو بيهوش ٿي ويندا هئا

َيه  ََلماعَل س َ پاڪ  سندن والده محترمهتي زخم ٿي ويا، مبارڪ ڳلن  يجل
هئي، جڏهن به پاڻ  ائينديڙچنبپٽيون جون(  )يعني ُانتي َپشمي  ڳلن

، جنهن جي ڪري اهي لڳندا هئانماز جي الِء بيهندا هئا ته روئڻ 
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آليون ٿي وينديون هيون، امڙ سائڻ انهن کي به َپشمي پٽيون 
َيه َّيون ۽ پاڻسڪائڻ جي الِء جڏهن نپوڙينديون ه ََلماعَل س َ هنجي اکين پنل

ا ته ئڏسندا ه يٻانهن تي ڪرند کيس امڙ جيپاڻي  ومان نڪرڻ وار
ـ هي ۾  ! هي منهنجا َّاهلل پا اي  :ن عرض ڪندا هاهينئبارگاههِ ال

ڳوڙها آهن، هي منهنجي ماُء آهي ۽ مان تنهنجو ٻانهو آهيان جڏهن 
 وڌيڪ رحم فرمائڻ وارو آهين. يعني سڀ کان احمنيالر    م  رح  ا  ته تون 

 
 
     رشاب

َ

س
ّ
ب ا د   یسیا ھچک   حمس

 
 ےِپ

 ایہٰل ای مک   ہن وہ   ہشن  یھب  یھبک

 

 جنّت ۽ جھنّم جي وچ  ۾ هڪ گهاٽي آهي

َيه َّنبي ابِن نبي حضرت يحي   ََلماعَل س َ هڪ ڀيرو ڪٿي گم ٿي ويا، سندن ل
َيه َّڪريازلد محترم حضرت وا ََلماعَل س َ رهيا،  ينداٽي ڏينهن تائين ڳولهل

 جو هڪ کوٽيل قبر ۾ مليا۾  تآخرڪار هڪ جڳهه تي هن حال
َيه َّروئي رهيا هئا، پاڻ بيهي ََلماعَل س َ ؛ اي منهنجا الل! مان ٽن وفرمايل

هتي قبر ۾  ن آهين جوڳولهي رهيو آهيان ۽ توتوکي ڏينهن کان 
بابا جان! ڇا اوهان  :ائين؟ عرض ڪيو آهينوهائي رهي بيهي ڳوڙها

مون کي نه ٻڌايو هو ته جنت ۽ دوزخ ۾ هڪ گھاٽي آهي جنهن کي 
  َّته پاڻ ،اهو ئي طئي ڪري سگھي ٿو جيڪو گھڻو روئڻ وارو هجي
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َيه  ََلماعَل س َ به انهن سان َّ منهنجا پٽ! روئو ۽ هي فرمائي پاڻو: فرمايل
 ا.گڏجي روئڻ لڳ

  ومٰیل   رُسرخو اور   رسرفاز 

رت  روز   وت  وک   ھجم  

 

  رفام  ٓاخ

 

 

 لـڙڪ جي هر قطري مان هڪ فرشتي جي پيدائش

ل َمَّاهلل پا  جي آخري نبي، مڪي مدني، محمد عربي اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  جو  َص
اهڙا آهن جنهن جا مالئڪ جا ڪجھ ڪريم  اهللفرمان عاليشان آهي؛ 

انهن جي اکين مان  ٿا. جي خوف سان ڏڪندا رهنرّب ڪريم پهلو 
جيڪو  آهي، پيدا ٿيندومالئڪ وهندڙ هر لڙڪ جي قطري مان هڪ 

ي بيان ڪرڻ شروع ڪندو جي پاڪ رّب ڪريمبيهي ڪري پنهنجي 
  آهي.

 ےس ہشیمہ ڈر ےے وخف ےس ریترت

 ایہٰل اکاتپن  ای      ںروہ   رھت رھت   ںیم

 

 روئڻ وارو هرگز  جھنم ۾   داخـل  نه  ٿـيـنـدو

ل َم اهلل پا   جي سچي نبي َيِْه َواٰلِه  َوَس اهلُل عَل ّل َ  خوف خدا سبب ” :فرمايو َص
 روئڻ وارو هرگز جھنم ۾ داخل نه ٿيندو ايستائين جو کير ٿڻن ۾

حڪيُم  مشهور  مفسر   “واپس موٽي اچي.
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ََّّۡحضرت مفتي احمد يار خان ،ااُلم ت َي اهلِل عَل ُة   هن حديث پاڪ جي هَرۡۡحَ
ٿڻن ۾ واپس ٿيڻ جو ڌل کير يعني جيئن ڏ: فرمائن ٿاحوالي سان 

آهي جيئن ته  ُمحالآهي ائين ئي ان شخص جو دوزخ ۾ وڃڻ  محال
  :فرمائي ٿوڪريم  ربّ 

ِخَیاِطُِؕ
ۡ
ُال ُفِۡیَُسم ِ

 
جََمل

ۡ
یُیَِلَجُال

ّٰ 
 َحت

 
ايستائين جو ُاٺ   :عرفانترجمو ڪنزال 

               ۾ داخل نه ٿئي۔ سئي جي پاکي 

جنهن کي  پا فضائل آهن اهلل ڪيترائي جا خوف خدا ۾ روئڻ 
 نصيب فرمائي.

رر  بلق  س
ط

 

مُض

 ومٰیل  رھک  الج  یک  

   مشچ  ی ریم دصا  ہی

س

 

 ےہ  یک  ن

 

 خوف خدا سبب روئڻ وارو  بخشيو  ويندو

اهلُل عَنْهََُّّحضرت َاَنس اهلُل  مدينه  سرڪار  آهي ته روايت  کان َرِِضَ  ّل َ  ل َمََّص َيِْه َواٰلِه  َوَس  عَل
ان کجي خوف   پا اهلل جيڪو شخص: جو ارشاد خوشگوار آهي

 ان جي بخشش فرمائي ڇڏيندو آهي اهلل پا روئي 

 ے  دےد  رگج   و ہنیس  وَسز ش  

    مشچ  وک    ھجم   ٓارزو

س

 

 ےہ  یک   ن
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 جيڪڏهن اوهان نجات چاهيو ٿا ته ...........

اهلُل َّعامِرحضرت سيدنا ُعقبه بن   َّيارسول اهلل و:عرض ڪي هَُّعَنَََّّْرِِضَ 

ل َم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل پنهنجي زبان کي  1 نجات ڇا آهي، فرمايائون؛ َصّل َ 
ي هجهنجي زبان اتي کوليو جتي فائدو يعني پن)روڪي رکو 

)يعني توهان جو گھر توهان کي ڪفايت ڪري   2۽  (ينقصان نه ٿ
 روئڻ اختيار ڪيو.  گناهن تي 3۽  بال ضرورت ٻاهر نه نڪرو( 

  

َ

 

 

 ے  اامعلرِم  ںیہ انر   الئ

باا  ج
 

َ

لت
 ےہ  یک  رکم  دخاای  ا

 

 برسات شروع  ٿي وئي بي انداز 

ل َمَّخوف خدا ۽ عشق مصطفي   َيِْه َواٰلِه  َوَس اهلُل عَل ّل َ  قدر وارن جو روئڻ مُ  ۾ َص
حاصل ڪرڻ جي الِء روئڻ وارن جي حصو آهي، روئڻ جي سعادت 

 عاشقاِن رسول جي ديني تحريڪصحبت نهايت فائديمند آهي، 
ماحول ۾ توهان کي روئڻ وارا گھڻا ملندا،  دينيجي  دعوت اسالمي

اوهان به عاشقان رسول جي صحبت اختيار ڪيو انهن سان گڏ مدني 
 جيڪڏهن اوهان کي روئڻ نٿو اچي ته اوهان .قافلن جا مسافر بڻجو

روئڻ اچي ويندو. اوهان جي ترغيب جي الِء هڪ  اِْن َشــٓاَءالـلّٰـهکي به 
هڪ جو مدني بهار پيش ڪئي وڃي ٿي جيئن ته سنتن جي تربيت 

 “ٿرپارڪر”ڏينهن جي الِء باب االسالم سنڌ جي ضلع  41مدني قافلو 
سالن  يترن ئيپهتو، هي عالئقو ڪ ڻيڏهااسماعيل جي هڪ ڳوٺ 
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 ڏاڍاکان محروم هو، ۽ انهي ڪري ماڻهو ن جي برڪتکان برسات 
برسات جي کان پوِء ماڻهن مدني قافلي وارن کي  پريشان هئا، نماز

نمازي به دعا ۾ تمام جي الِء چيو، عاشقان رسول هٿ کنيا، دعا 
هڪدم رحمت جا ڪارا ڪڪر ته شامل هئا، اڃا دعا جاري هئي 

ٿي ت شروع برسا بي انداز ڇائنجي ويا، ۽ ڏسندي ئي ڏسندي تمام 
وئي جڏهن ته ڪجھ دير پهريان آسمان بلڪل صاف هو ۽ سج 

مدني هو، سڄي ڳوٺ ۾  چمڪي رهيوسان  روشنيپنهنجي پوري 
جي عالمن ۽ امام سڳورن انهي  انجي ڌوم مچي وئي، هتقافلي 

عاشقاِن جي مدني قافلي وارن دعوت اسالمي وسندڙ برسات کي 
 ر ڏنو ۔قرا)يعني نتيجو( جي دعائن جو ثمر رسول 

حط ےک   ں اخر ںیشدور وہ ں ابر ںیش،وخب وہ
قس

 ولچ  ںیماقےلف  د  ںیل،

  ،ںیگل  اہلہلےن رباست بج، ابغ وزلگار بس ربےس
ف ل  ولچ ے  ںیم اق

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 برسات جي پاڻي سان بيمارين جو عالج 

اهلل برڪتون آهن! واقعي برسات  به ڪيتريونمدني قافلي جون  !ُسبٰحَن اهلل
۾ برسات کي  9آيت   16جي نعمت آهي، قرآن پاڪ سيپاري  پا 
ا”

ً
َرک

ّٰ
ب  چيو ويو آهي۔“ برڪت وارو پاڻي” ڪنزااليمان: ترجمو ُ” مآًءُم 
صفحن  11اداري مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل اسالمي جي دعوت   

: تي آهي تي مشتمل ڪتاب
اهلُل عَنْهََُّّحضرت مولي  علي جڏهن اوهان مان ڪو : هڪ ڀيري فرمايوََّرِِضَ 
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تي )يعني ٿالهي( شخص ِشفا چاهي ته قرآن شريف جي ڪا آيت رڪابي 
 سندسان ڌوئي ۽ پنهنجي گھرواريَء کان سلکي ۽ برسات جي پاڻي 

ان ماکي خريد مهر مان هڪ درهم ان جي خوشي سان وٺي ان م
 .ري پيئي بيشڪ شفا آهيڪ

مريضن کي مختلف  يترن ئيهڪ طبيب جو چوڻ آهي؛ مون ڪ
بيمارين ۾ ماکي ۽ برسات جو پاڻي ڏنو آهي ۽ ان کي ٻين نسخن 

 کان وڌيڪ فائديمند ڏٺو۔

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى
  

 خوِف خدا سان روئڻ سنّت آهي

اهلُل عَنْهََُّّهريرهابوحضرت   کان روايت آهي جڏهن هي آيت شريف  َرِِضَ 
 :نازل ٿي

اُ
َ
ذ

ّٰ
مِۡنُہ

َ
ف
َ
حَِدیِۡثُُا

ۡ
ۡوَنُ﴿ ُُال ۡعَجب 

َ
 ﴾۹۵ت

ۡوَنُ
 
َحک

ۡ
ض
َ
اَُوَُُوُت

َ
ۡوَنُ﴿ ُُُل

 
ۡبک

َ
 ﴾۰۶ت

 

ڳالهه پوِء ڇا ان  :عرفانڪنزالترجمو 
کِلو ٿا  ۽ تعجب ڪيو ٿا؟ تي توهان

  ۽ روئو نه ٿا.

هته  هَََُّّاصحاِب ُصفَّ اهلُل عَنْ ايترو ته ُرنا جو انهن جا مبارڪ ڳل ڳوڙهن سان مَرِِضَ 
ل َمَّانهن کي روئيندو ڏسي رحمت عالم ڀرجي ويا، اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل به روئڻ  َصّل َ 
َّْڻ ڪريم لڳا، پا َي اهلُل عَل ّل َ  ل َمَص جي ڳوڙهن کي وهندو ڏسي اهي  ِه َواٰلِه  َوَس

اهلُل عَنْهَُّ)اصحاب سڳورا   َّويتر وڌيڪ روئڻ لڳا، پوِء پاڻ ڪريم م(َرِِضَ 
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اهللَُّ ل َمََّصّل َ  َيِْه َواٰلِه  َوَس اهو شخص جهنم ۾ داخل نه ٿيندو  :ارشاد فرمايو عَل
  ُرنو هجي. جي خوف سبب پا جيڪو اهلل 

م اب یھب ہن رسد وہ اگ؟اهلل

س
ّ

 

بہ ت ج

 ! ایک 

 ںیہ

 

ے ےن درای اہب دیئ
ٰ ف س
ضط
م

 رو رو ےک 

منهنجا آقا اعلي  حضرت، امام اهلسنّت،  ۾ هن شعر  شرح ڪالم رضا
َّۡ موالنا شاهه امام احمد رضا خان َي اهلِل عَل ُة  ۾ ٻار جي درَّخداء غفار  هَرۡۡحَ

! ڇا جھنم جي باهه غالمان مصطفي  جي  پا يااهلل : ٿا  ڪنعرض 
پيارا پروردگار! تنهنجي  ا به ٿڌي نه ٿيندي! منهنجا پياراحق ۾ اڃ

ل َم پياري حبيب اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل پنهنجي ُامت جي بخشش جي الِء دعائون  َصّل َ 
 ن.ڪندي ايترا ته رنا آهن ڄڻ ته روئي روئي دريا وهائي ڇڏيا آه

ّّاا ر  شخ  دے  اب وت  الج   بوبحب رھک  ی دخاےئ

 

   ابےل   ف

 ےہ    راہ  اہب   ٓاوسن      دھںیم اتُّم   رکف   وخمغار    امہرا

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 روئڻ جهڙي صورت بڻائي وٺو 

اهلُل عَنْهََُّّصديقابوبڪر حضرت نينمِ ؤاميرالمُ  جيڪو شخص  :فرمايو َرِِضَ 
روئي سگھي ٿو ته روئي ۽ جيڪڏهن روئڻ نٿو اچي ته روئڻ جھڙي 

 ي۔ٺاهصورت 
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 ،هوندي آهي چڱي جي نقل به چڱنيقيناً   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
صفحن تي  843جي مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل دعوت اسالمي 

تي دعا جي قبوليت جي  34صفحي “فضائل دعا”  ڪتاب مشتمل
)دعا جي دوران( ڳوڙها وهائڻ جي ڪوشش : ۾ آهي 88دب نمبر اَ 

دليل اِجابت )يعني قبوليت  ڇوتهڪري جيتوڻيڪ هڪ قطرو هجي 
ته ته روئڻ وارن جيان چهرو بڻائي ڇوجو دليل( آهي، روئڻ نه اچي 

، دعا جي بيان به نيڪ )يعني سٺي( آهي ٺاهڻصورت  هڙينيڪن ج
َيْهَّڪيل ادب جي شرح ۾ اعلي  حضرت اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا؛ هي )روئڻ  َرْۡحَ

هـتَ  واري( صورت بڻائڻ به نّيتِ   )يعني روئڻ وارن جي نقل( اهلل َشبُّ
 جي بارگاهه ۾ آهي، نه اهو جو ٻين کي ڏيکارڻ جي الِء، اهو پا 

هي، هي نڪتو )يعني ماڻهن کي ڏيکارڻ جي الِء ڪرڻ( ريا ۽ حرام آ
 ياد رهي۔

داتم ےس انگوہں اک ا زاہل ھچک وت وہ یات س

 

 ن

 اہےئ دناتم ےس وت ٓاات ںیہن ےھجم روان یھب

 

 مٿي ۽ ڏاڙهي ۾ ا ٽو ڇنڊڻ جي انوکي وصيت

 11حصي اول صفحي  “َمعدن اخالق” حوالي ساننقل جي ي سٺن ج
ن ٿو؛ هڪ تي ڏنل دلچسپ حڪايت ڪجھ تبديلي سان عرض ڪيا

مسخري مرڻ وقت پنهنجي دوستن کي وصيت ڪئي ته جڏهن مون 
َاٽو ”کي دفن ڪرڻ لڳو ته منهنجي ڏاڙهي ۽ مٿي جي وارن ۾ 

يار! توهان حياتي ۾ ته مذاق مسخري  :دوستن چيو“ ڇنڊي ڇڏجو
هاڻي آخري وقت ۾ ته هن کان پاسو ڪر! ان چيو؛  هيؤڪندا 
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جيڪو مان چوان  ته آهيوجيڪڏهن توهان منهنجا واقعي خير خواهه 
ڪجو، دوست کِلي ڪري راضي ٿي ويا ۽ وفات کان پوِء ان  يئنٿو ا

کان  ۽ مٿي تي َاٽو ڇنڊيو، ڪجھ ڏينهن کي دفن ڪرڻ مهل ڏاڙهي
 پنهنجي مرحوم دوست کي خواب ۾ ڏسي پڇا ڪئي؛هڪ پوِء 

فرمايو؟ مرحوم  اوهان سان ڪهڙو معاملو  پا يعني اهلل ؟َفَعَل اهللُ بِکما
مون کان سوال ٿيو ته تو َاٽو ڇنڊڻ جي وصيت ڇو ڪئي هئي؟ و: يچ

َّد رسول اهللم  حَ مُ مون تنهنجي محبوب  پا  يااهلل :مون عرض ڪيو
ل َم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  ْيَبِة اْلُمسلِم ،جي حديث ٻڌي هئيج َص )يعني  اِنَّ اهلَل َیْسَتحٖی َعْن ذِی الشَّ
جي پوڙهائپ کان حياَء فرمائيندو آهي( مسلمان  پا بيشڪ اهلل 

نه هو  ته پوڙهو ٿيڻ منهنجي اختيار ۾  
يان، ته اهلل ٺاه ئي “پوڙهن جيان شڪل”ته  مانهي ڪري سوچي

 کي بخشي ڇڏيو.وڃ! مون تو :تعالي  فرمايو

  یوُدرتمح  قح اہب، ہن ےم

  یوُدقح اہبہن ےم رتمح 

 جي رحمت قيمت ناهي گھرندي، اهلل جي رحمت بهانو گھرندي آهي()اهلل 
 

 انور هوند ۾  اڇا وار قيامت

ائيندا لهراڄڪلهه عموماً وڏي عمر جا اسالمي ڀائر اڇن وارن کان 
آهن حاالنڪ مسلمان هجڻ جي حالت ۾ وڏپڻ جي ڪري اڇا وار ٿيڻ 

اهللََُّّفرمان مصطفيٰوڏي سعادت جي ڳالهه آهي جيئن ته  ل َم َصّل َ  اٰلِه  َوَس َيِْه َو  عَل
سفيد وارن کي نه َپٽيو، ڇوته هي قيامت جي ڏينهن نور هوندا،  :آهي

ان جي الِء هڪ نيڪي   پا جنهن جو هڪ وار به سفيد ٿيو اهلل
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لکندو ۽ ان جو هڪ گناهه معاف فرمائيندو ۽ ان جو هڪ درجو بلند 
 فرمائيندو۔

 جي فضيلت گھڻا نه اُُُڳوڙه

ـهَّشيرخدا اميرالمؤمنين حضرت موالِء ڪائنات، علي المرتضٰي  ل الـ َم   ُهََّوۡجـهَـ هَُّکَـر َ

ۡـَکـِریۡم جڏهن توهان مان ڪنهن کي خوِف خدا سبب روئڻ ”فرمايو؛  ال
تي وهڻ  بلڪ ڳلنڪري،  ته اهو لڙڪن کي ڪپڙي سان صاف نه اچي

  “ لي  جي بارگاهه ۾ حاضر ٿيندو۔عاڏي ڇو ته اهو انهيَء حالت ۾ رّب ت

 ااسفہن یھب انسٔوں ںیم اینپ یسکیب اک   روات وہا ںیم ٓأوں داغ  رگج داھکٔوں 

 روئڻ افضل آهي  گھر ۾ لڪي ڪري 

َيِْه َّ۽ عشق مصطفي   َّخوف خدا اسالمي ڀائرو! پيارا  اهلُل عَل ل َمَصّل َ  اٰلِه  َوَس ۾ وهڻ  َو
وارا ڳوڙها بيشڪ نه اگھڻ گھرجن پر ٻين جي موجودگي ۾ روئڻ 

گھڻ جو هي مقصد ته وقت هي غور ڪرڻ ضروري آهي ته ڪٿي نه اُ 
واهه  نناهي ته ماڻهو منهنجا ڳوڙها ڏسي وٺن ۽ مون سان متاثر ٿي
َمعاذاهللواهه! وڏو نيڪ ماڻهو يا وڏو عاشق رسول آهي! جيڪڏهن 

ن آهي ته هي رياڪاري آهي، هاڻي ڳوڙها نه اگھڻ جي فضيلت ائي
ڪهڙي! بلڪ جهنم جي حقداري آهي، جنهن کي سڀني جي سامهون 

جي  دعوت اسالمي روئڻ ۾ رياڪاري جو انديشو هجي ان کي کپي ته
اخالق ”صفحن تي مشتمل ڪتاب  41جي شايع ٿيل مڪتبة المدينه 

رکي جيئن  هونسامتي ڏنل هن حڪايت کي  81صفحي  “صالحين
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اهلُل عَنْهَُّ مامهابو اُ ته حضرت  هڪ شخص کي ڏٺو ته اهو سجدي ۾  َرِِضَ 
يعني هي  نِعَم ھٰذاَلْو کَاَن فِی بَيتَِک َحْیُث َْل يَرَاَک الّناس۔روئي رهيو آهي، فرمايائون؛ 

ي ماڻهو نه ڏسن اٿسٺو ڪم آهي جيڪڏهن گھر ۾ هجي ها ج )روئڻ(
  ها.

 رر ےریم
ہ  
ِج

وسا   اسویھت       ے رپ نفک ڈکھ دےئجی
ُ
   تم  ےئجیےھجم ر

  ہنگ    ںیہ یےت ےتھ ڑب
 
 ےئجی دناتم  ااہظر    وت  ھچک       ٓاہ!  اطعر

 

 ڳوڙهن کي ڏاڙهي سان صاف ڪندا ها 

ََّّۡحضرت محمد بن ُمنَڪِدر َي اهلِل عَل نهنجي ته پ هئاجڏهن روئيندا  هَرۡۡحَُة 
ا ته مون ئ۽ فرمائيندا ه هئاچهري ۽ ڏاڙهي تي ڳوڙها مهٽي ڇڏيندا 

کي خبر پئي آهي ته باهه ان جڳهه کي نه ساڙيندي جتي خوِف خدا 
 سبب نڪرڻ وارا ڳوڙها لڳا هجن. 

جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي  بي  پا  اهلل
  .حساب بخشش ٿئي 

ى  ل َماۡۡلَِمۡي ِِبَاهِ انلىِبِِ  ِمۡي ا َيِۡه َواٰلِه َوَس ُ تََعاٰٰل عَل اّٰلله َصّل َ 

 وک وہ ٓاھکن دے 
 
 ایدخا رہب  راض اطعر

   وہ مغ  بوبحب ںیم ٓاوسن اہبان سج اک اکم  
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 روئڻ نه اچي ته ڪوشش ڪري روئو

اهلُل عَنْهََُّرِِضَََّّعبداهلل بن َعمۡرو بن عاصحضرت  روئيندا ڪيو!  :فرمايو  
ڪيو، ان ذات جو  روئڻ جي ڪوششجيڪڏهن روئڻ نه اچي ته 

۾ منهنجي جان آهي! جيڪڏهن توهان مان ي قسم! جنهن جي قبض
ڪنهن کي علم هجي ها ته اهو ايتري قدر رڙيون ڪري ها جو ان 
جو  آواز ڦاٽي پوي ها ۽ هن طرح نماز پڙهي ها جو ان جي پٺي 

هي نقل ڪرڻ ( 4114رقم  816)الزهد البن المبارڪ ص وي ها. ٽٽي پ
ُة ااِلسالم حضرت کان پوِء  د ُحجَّ د بن محم   غزالي ابو حامد امام محم 

 ََّّۡ َي اهلِل عَل ُة  ڄڻ ته انهن نبي : تي فرمائن ٿا  هَرۡۡحَ
ل َمڪريم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  ديث ڏانهن اشارو ڪيو جنهن ۾ پاڻ جي ان ح َص
ل َمَّڪريم اٰلِه  َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  جيڪڏهن توهان اها ڳالهه ڄاڻو ها  :ارشاد فرمايو َص
 ا.ان گھٽ کِلو ها ۽ گھڻو روئو همان ڄاڻان ٿو ته توها جيڪ

 وسز ش  قشع ںیم اتلج ی روہں ںیم رہ دم

  رتے وخ  رب  ا  دوھں ٓاھکن ےس مغ ںیم

 

ئي سمنڊ يلڙڪ جي هڪ قطري سان باهه جا ڪ پاڪ اهلل

 وسائي ڇڏيندو

ََّّۡحضرت ابوُسليمان داراني  َي اهلِل عَل )خوف خدا جي سبب( : فرمائن ٿا هَرۡۡحَُة 
جيڪي اکيون ڀرجي اچن ان چهري تي قيامت جي ڏينهن سياهي ۽ 

ان ڀرجي ويلن اکين مان لڙڪ جاري ذلت نه چڙهندي ۽ جيڪڏهن 
ئي يان لڙڪن جي پهرين قطري سان باهه جا ڪ پا ٿي ويا ته اهلل 
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)خوِف خدا سبب(  ۽ جنهن قوم مان ڪو شخص سمنڊ وسائي ڇڏيندو
 ان قوم تي رحم ڪيو ويندو آهي. روئيندو آهي،

  

 وک  ا  یتکس ںیہن ی الج   یک دوزخ  ٓاگ 

ا رکےت ںیہدل نج ےک ٓاگ ںیم یک قشع س
َب   

 

 هڪ  هزار دينار صدقو ڪرڻ 

اهلُل عَنْهََُّّعبداهلل بن َعمرو بن عاصحضرت  جي خوف  پا  فرمايو؛ اهلل َرِِضَ 
لڙڪ جو هڪ قطرو وهڻ منهنجي ويجھو هڪ هزار دينار  سبب

 صدقو ڪرڻ کان بهتر آهي.

 ان
ّ
ر 
ُ
 اومنل ےوہ ریہ الِبکش ںیہ باید

  ںیہاہب رکےت ںیم ںدوایوج  ٓااقیک اکش

 زمين تي ڪرندڙ لڙڪ جي قطري جي فضيلت

کي  خوف خدا سان لڙڪ وهائڻ مون :فرمايو َرِِضَ اهلُل عَنْهَََُّّڪعُب االَحبارحضرت 
ته ند آهي، ڇوقو ڪرڻ کان به وڌيڪ پسپنهنجي وزن جي برابر سون صد

ان روئي ۽ ان جي لڙڪن جو هڪ قطرو کجي ڊپ  پا  جيڪو شخص اهلل
 به زمين تي ڪري پوي ته باهه ان )روئڻ واري( کي نه ساڙيندي.

ا  ي 
ّ
و  ےھجم  انر میحاچبےل  رب

ُ

َ

م  ہپ یھب  اوالد      ےس    ئ

س
ّ

 

بہ ت ج

 وہ رحام   ہکلب 
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حور چهري جنتي  قطرو  جو لڙڪ کان  نڪرندڙ خوف خدا 

 ي ڇڏيولم   تي

ََّّۡحضرت احمد بن ابوالحواري َي اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا مون خواب ۾ هڪ  هَرۡۡحَ
 حور کي ڏٺو جنهن جي چهري تي نور جي چمڪ هئي 

آهي؟  ڇاجي ڪريتنهنجي چهري تي هي چمڪ ڌمڪ  :يومون پڇ
نهن ۾ توهان رنا هئا؟ اها چوڻ لڳي؛ توهان کي اها رات ياد آهي ج

توهان جا لڙڪ مون کي آڻي ڏنا و: ، ان چيئو ياد آهيمون چيو؛ ها
منهنجي چهري تي هي   ،ي ورتولِ م   کي چهري تي  هنويا ته مون ان

 چمڪ ڌمڪ انهن لڙڪن جي ڪري آهي۔

جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان  پا  اهلل
  .ٿئي  جي  بي حساب بخشش

ىِمۡي  ل َماۡۡلَِمۡي ِِبَاهِ انلىِبِِ  ا َيِۡه َواٰلِه َوَس ُ تََعاٰٰل عَل اّٰلله َصّل َ 

گناهن جي باوجود خوش رهڻ جھنم ۾ ڪيرائي 

 ٿوسگھي 

جيڪڏهن ڪو شخص گناهه ڪري ۽  :هڪ عبادت گذار جو قول آهي
ان بيباڪ کي جھنم ۾ وجھندو ۽ هي  پا کلي ته يقين ڄاڻو ته اهلل 

طاعت ۽ بندگي بجا آڻي پوِء اروئيندو، ۽ جيڪڏهن ڪو شخص  اتي
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ان کي جنت ۾  پا  روئي ته يقين ڄاڻو اهلل سبببه خوِف خدا جي 
 هي اتي خوشي سان رهندو.داخل ڪندو ۽ 

 اہےئ رھپ یھب ںیہن رشاسمری         رمع دبویں ںیم اسری زگاری   

اع ےہ         بوبحب اک واط  ہ ےہ، شخ
ُ
 ای دخا ھجت ےس ریمی د

 بيباڪي سان گناهه ڪرڻ تمام سخت آهي

ائين ته هر گناهه برو ۽ جھنم ۾ وٺي   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا 
)يعني بي خوفي( ويندڙ ڪم آهي پر کلي کلي ڪري ۽ بيباڪي 

ڪن هوندو آهي، بنا  تباهه گهڻو سان گناهه ڪرڻ هي تمام
جي قهر ۽ غضب  پا  خوف جي گناهه ڪرڻ وارن کي اهلل

کان ڊڄڻ گھرجي، خدا جو قسم! جھنم جي گرمي ڪو به 
 41، اهلل تبارڪ و تعالي  سيپاري ندوڪري سگھ هبرداشت ن

۾ جھنم جي حالت جي  31کان  34جي آيت نمبر  
 باري ۾ ارشاد فرمايو آهي؛

َُجَہُ ار 
َ
ُن
ۡ
ل

 
ُق

َ
َمُا

َ 
ان َُحر ً

  
د

َ
ۡوُُُِؕؕش

 
ان
َ
ۡوُک

َ
اُل

ُیَُ ہ 
َ
ق
ۡ
َیُ ﴾۱۸﴿َُنُۡوُف

ۡ
ل
َ
ۡوُف

 
َحک

ۡ
لِۡیُض

َ
ُاُق

ً
ُل

ُاُو َ

َیُ
ۡ
ۡوُل

 
ُۡبک

ۡ
ِثی

َ
 ؕ ًُرااُک

 

 اوهان فرمايو: ؛العرفانڪنزترجمو
جهنم جي باهه سڀ کان سخت گرم 

ڪنهن طرح ُاهي ماڻهو  آهي، 
سمجهن ها. پوِء انهن کي گهرجي ته 
 ٿورو کلن ۽ تمام گهڻو روئن.
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 ۽ وڌيڪ روئو  ها ..ته ٿورو کلو  ها.
 

  َصۡدراالَفاِضل حضرت عالمه موالنا محمد نعيُم الّدين مراد آبادي
َّۡ َي اهلِل عَل ُة  دنيا ۾ خوش ٿيڻ ۽  :فرمائن ٿا حوالي سانهنن آيتن جي   هَرۡۡحَ

کلڻ چاهي ڪيتري به وقت جي الِء هجي پر اهو آخرت جي روئڻ جي 
ا فاني )يعني فنا ٿيڻ واري آهي( ۽ مقابلي ۾ ٿورو آهي ڇو ته دني

آخرت جو آخرت دائم)يعني هميشه رهڻ واري( ۽ باقي آهي. يعني 
روئڻ دنيا ۾ کلڻ ۽ خبيث عمل )يعني گناهه( ڪرڻ جو بدلو آهي۔ 

ل ََمَّ سيد عالم :حديث شريف ۾ آهي َيِۡه واٰلِه  َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  فرمايو؛ جيڪڏهن  ََّص
ته ٿورو کلو ها وڌيڪ روئو ڄاڻان ٿو  توهان اهو ڄاڻو ها جيڪو مان

 .ها

 دم             اکش! رہ  ے اسکش ےتہب رںیہرم

ایہٰل ای  دخا   ایےس  وخف ے رِت

 اي کِلي کِلي ڪري گناهه ڪرڻ وارؤ!

وارا نادانؤ!هن کان پهريان جو موت توهان  اي کِلي کِلي گناهه ڪرڻ
، سچي توبه ڪري وٺو! ڪري ڇڏي جي غفلت ڀري کِل جو خاتمو

ائڻ ۽ جھنم ۾ روئيندو وڃڻ کان بچائڻ نپاڻ کي ڊيڄارڻ، سنجيده ب
  حُضر نبي ڪريمجي الِء هن روايت تي غور ڪريو! جنهن ۾ 

ل ََمََّّ اٰلِه  َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ؛ اي انسانو! روئيندا ڪيو ۽ جيڪڏهن فرمايو آهي ََّصّل َ 
ته جھنم ۾ گھو ته روئڻ جي ڪوشش ڪندا ڪيو ڇوروئي نه س
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جھنمي روئيندا ايستائين جو انهن جا لڙڪ انهن جي چهرن تي ائين 
وهندا ڄڻ اهي ناليون آهن، جڏهن لڙڪ ختم ٿي ويندا ته رت وهڻ 

ٻيڙيون لڳندو ۽ اکيون زخمي ٿي وينديون جو ان ۾ جيڪڏهن 
مشهور  وڃن ته اهي هلڻ لڳن. ون هالي

ت، حضرت مفتي احمد يار خان مفسر ََّّۡحڪيُم ااُلم  َي اهلِل عَل ُة  هن حديث  هَرۡۡحَ
فرمائن ٿا؛ يعني حياتي ۾ ئي پنهنجي گناهن  حوالي سانپاڪ جي 

 کان ڊپ، رب جي خوف، ان جي رحمت جي شوق، ان جي حبيب 
ّل َ  ل َمَص اٰلِه  َوَس َيِْه َو جي عشق ۾ جيترو ٿي سگھي روئو اهڙي روئڻ جو  اهلُل عَل

هانجام  ٰـّ  دي.ٿينُسرهائي خوشي ۽ اِْن َشــٓاَءالـل
 

 اربک   اطع رک ھجم اطخر اکر رپ یھب
ّ 
 ےب اسحب  شخ دے رب

 داع ےہ ی ریمدخا ھجت ےس ای           ڈر  گ راہ ےہوک دوزخ ےس ھجم

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 رقت انگيز دعا جي اثر ڪٿي کان ڪٿي پهچائي ڇڏيو   

ڳائڻ، اشيطان کي ڀڄائڻ، ستل قسمت جاسالمي ڀائرو!  پيارا پيارا  
ڻ، ماڻخوف خدا ۾ روئڻ جو جذبو وڌائڻ، سچي توبه جي سعادت 

 مصطفي  ۾ لڙڪ وهائڻ ۽ پنهنجو سينو مدينو بڻائڻ جي الِء غم 
ماحول  دينيتحريڪ دعوت اسالمي جي  عاشقاِن رسول جي مدني

سان هر دم وابسته رهو، پنهنجي ايمان جي حفاظت جي الِء تڙپندا 
نيڪ  رهو، نمازن جي پابندي جاري رکو، سنتن تي عمل ڪندي 
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ستِقامت جي الِء جي مطابق زندگي گذاريو ۽ ان تي ا اعمال
جو رسالو ُپر ڪندا رهو  نيڪ اعمالڪري  وٺي“ جائزو”روزانو 

۽ هر مدني مهيني جي ابتدائي ڏهه تاريخ جي اندر پنهنجي 
عالئقي جي ذميدار کي جمع ڪرايو ۽ پنهنجي هن مدني مقصد 

مون کي پنهنجي ۽ سڄي دنيا جي ماڻهن جي اصالح جي ”
سان هر مهيني  جي حصول خاطر پابندي “ڪوشش ڪرڻي آهي

۾  مدني قافليگھٽ ۾ گھٽ ٽن ڏينهن جي سنتن جي تربيت جي 
عاشقان رسول سان گڏ سنتن ڀريو سفر ڪيو، اچو اوهان جي 

تاندليانواله )ضلع سردار آباد : ٻڌايانمدني بهار ترغيب جي الِء 
ُد : پنجاب( جي هڪ  اسالمي ڀاُء جي بيان جو خالصو آهي ـَحْمـ اَلْ

۾ بين االقوامي ٽن  پهرين ڀيري  مون جڏهنلـِلّٰـه
ي اجتماع )صحراِء مدينه ملتان شريف( ۾ يڏينهن جي سنتن ڀر
ماحول سان وابسته ٿي ويس ۽ ايترو ته  دينيشرڪت ڪئي ته 

جي جامعة المدينه ۾ دعوت اسالمي جذبو مليو جو ڪراچي اچي 
دوره ۽ هي بيان ڏيڻ وقت  يداخال ورت ۾ درِس نظامي 

ماحول  دينيحديث ڪري رهيو آهيان، منهنجو هڪ دوست پهريان 
عاذاهلل۾ هو پر اهو شرابين جي صحبت سبب خراب ٿي ويو ۽   َم

ڏک هو،  گهڻو ، مون کي ان جو تمامائيننماز پڙهڻ به ڇڏي ڏن
مان جڏهن پنهنجي ڳوٺ َمۡسِريَره چڪ، تاندليانواله ويندو هئس ته 

ڪندو هئس ته هو ڌيان نه ڏيندو هو پر ش انفرادي ڪوشان تي 
 ،هاريمون همٿ نه 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
  خوِف خدا ۾ روئڻ جي فضيلت

 
23 

هلل   ي۾ ان کي ٽن ڏينهن جي سنتن ڀري مون  !اَلَحمُد
اجتماع )صحراِء مدينه مدينة االولياء ملتان شريف( جي دعوت پيش 
ڪئي، اجتماع آيو، گذري ويو منهنجي ان سان مالقات نه ٿي 

ي پاتي ته هن مون پنهنجي گھر مان جهاتسگھي، عيد جي ٻي ڏين
عمامه اسالمي ڀاُء پري کان اسان جي هڪ هلڪي ڏاڙهي وارو با

گھر ڏانهن اچي رهيو هو، مان ان کي سڃاڻي نه سگھيس، جڏهن 
ته هي ته يو ته مان خوشي مان جھومڻ لڳس ڇواهو ويجھو آ

ان کي  وچانمنهنجو اهو ئي وڇڙيل دوست هو، مون اٿي محبت 
ي ماحول ۾ واپسي تي مبارڪ پيش ڪئي، دينتو، ۽ پا ڀاڪر

جڏهن ان کان هن مدني انقالب جو سبب دريافت ڪيو ته چوڻ 
اجتماع  يلڳو؛ اوهان جي دعوت تي ٽن ڏينهن جي سنتن ڀري

)صحراِء مدينه ملتان شريف( ۾ حاضر ٿيو هئس، اتي جي اختتامي 
ا رقت انگيز دعا ۾ منهنجي دل مدني چوٽ کاڌي، دعا ۾ خوف خد

سبب روئڻ لڳس، منهنجي ضمير مون کي جاڳايو ته ڏس ته 
سهي! نيڪ پرهيزگار عاشقان رسول ته گناهن کان توبه ڪندي 

ار ۾ ٻاڏائي رهيا آهن ۽ ڳوڙها ڳاڙهي ٻجي در پنهنجي پروردگار
رهيا آهن جڏهن ته تون يقيني طور تي مٿي کان پيرن تائين 

ئي ناهي! بس گناهن ۾ گھريل آهين پر توکي ان جو ڪو احساس 
ادا! منهنجو به بند ٽٽو، مان به تمام گھڻو رنس ۽ روئي روئي 
پنهنجي گناهن کان توبه ڪئي، ۽ انهي وقت ڏاڙهي شريف وڌائڻ 

ان پر جوش  !مدهلللَح اَ ۽ عمامو شريف سجائڻ جي پڪي نيت ڪئي. 
ڪمن جون ڌومون مچائڻ شروع  دينيانداز ۾ دعوت اسالمي جي 
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مرڪز فيضان مدينه ڪراچي ۾ حاضر  ڪري ڏنائين، عالمي مدني
ٿي مدني قافله ڪورس ڪرڻ جي سعادت حاصل ڪئي ۽ ترقي 

ي ذيلي مشاورت جا ڪندي اٺن نون مهينن ۾ دعوت اسالمي ج
 .نگران بڻجي ويا

ُر ی وتبحصں
ب 

ین اموحل        رک     یشک  انکر ہ  ےس   َد َ
و ں ےک پ ا س ا ےٓک پ ا  م

ّھ

چ 

 ےک ا 

 ےھ ںیم ےھت 

 

ر
گ
ُل ےک رہگے 

ّ
 

 

ز
َ

 

ن َ

 

پ
 یک

 

ی      ا ُں

قّ

  اک  رت

 

ین  انب  پ ا عِث َد َ
 اموحل  م

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 استاندل دڙڪائڻ  واري هڪ سچي د 

هن مدني بهار مان اسان کي هي درس   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا  
اعمالين تي ڪري پنهنجي ڄاڻ سڃاڻ وارن جي بد مليو ته خاص
۽ انهن تي انفرادي ڪوشش جو سلسلو جاري رکڻ  فڪرمند رهڻ

گھرجي، خبر ناهي ڪڏهن ڪنهن جي دل چوٽ کائي وڃي! ۽ هي به 
درس مليو ته بري صحبت کان هميشه بچڻ گھرجي جو هي چڱي 
ڀلي نيڪ انسان کي شيطان جي قدمن ۾ کڻي بيهاريندي آهي، هي 

همدرد اسالمي  جو پنهنجي يآه ته ان اسالمي ڀاُء جي خوش نصيبي
۽ انفرادي ڪوشش جي صدقي شرابين جي صحبت  ڀاُء جي تڙپ

۾ ڪامياب ٿي ويو، نه ته بري صحبت ۽ خاص ڪري بچڻ کان 
شرابين ۽ جوارين جي سنگت ائين تباهه ٿي ڪري جو تباهي پڻ 

سچو لرزي پوندي آهي! جوارين جي صحبت جي ڀيانڪ انجام جو 
صحبت کان هميشه جي الء توبه ڪيو،  دل جھلي ٻڌو ۽ بريداستان 
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غريب بدبو  ۽پنجاب )پاڪستان( جي هڪ عالئقي ۾ هڪ عجيب 
محسوس ٿيڻ لڳي، عالئقي وارن خوب جستجو ڪرڻ کان پوِء بدبو 
جو ُسراغ لڳايو، اها بدبو هڪ گھر مان اچي رهي هئي تنهنڪري 
پوليس کي اطالع ڏنو ويو، پوليس وارا ماڻهن جي موجودگي ۾ 

ٿي ويا ته اتي ان ته هي ڏسي سڀ حير ڙي گھر ۾ داخل ٿياتالو ٽو
هڪ کٽ تي هڪ جوان شخص جو الش پيو آهي ۽ ان جا ڪجھ 
حصا ڳري چڪا آهن ۽ ان ۾ جيت هلي رهيا آهن، هي منظر ڏسي 

، تحقيق ڪرڻ تي خبر پئي ئي ماڻهو بيهوش ٿي ويايٻارن سميت ڪ
آيو هو،  ته هي نوجوان محنت مزدوري ڪرڻ جي الِء ان عالئقي ۾

ڪرائي جي جڳهه ۾ رهائش پذير هو ۽ ڪجھ جوارين سان ان جي 
دوستي هئي، هڪ ڏينهن هي نوجوان پنهنجي دوستن کان جوا ۾ 

ي ويلن جواري دوستن هارايل رقم جتمام گھڻي رقم کٽي ويو، هار
ان کان ڦرڻ جي الِء هن جي ڳچي ۾ رسو وجھي ۽ بجلي جا ڪرنٽ 

ان کي بنا ڪفن دفن جي تالو هڻي ڪري ان کي ماري وڌو، پوِء 
 لڳائي فرار ٿي ويا۔

و وجےئ ے یوُاریا
ُ

َ

و رماورہن سنھپ یےئ            ےس ابز ٓائ
ُ

َ

  اگ سج د  ئ

و
ُ

َ

  ورہن رخابےگ ں وہی ںیئاہج دو  رشاب  ےس ابز ٓا تم یےشن ئ

  دخا انرا  ارھجت ےس وہ ایگ

 رھب  ٓاگ ےس ییگینس ےل ربق

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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