َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
ُالـسـلَامُ َ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـدُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
نُ
الـحـمـد ُل ِل ِہُُر ِبُُالـعـل ِـمینُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُ
ِ ِ
ّٰ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
َ ۡ
ـسمُ ُالـلـہُِ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـرحِ ـی ِمِؕ
الـر ۡح ّٰـم ِنُ ُ
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
َال ّٰل ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ َيـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل َع َز َ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 :گناھ جي سڃاڻپ
تعداد:
فيضان مدينه 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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اَ ْل َح ْم ُدِہلِل َربا ْل ٰع َلمِی ْ َن َوالصَّ ـلٰوةُ َو َّ
الس َـَل ُم َعلٰی َسیدِال ُْم ْر َسـلِی ْن

ط

َا َّما َب ْع ُد َفاَ ُع ْوذُبِاللِ ِم َن َّ
الش ْی ٰط ِنالرَّ ِج ْیمطبِ ْس ِماللِال َّر ْح ٰم ِنالرَّح ِْیم

ط

گناه جي سڃاڻپ
دُرود شريف جي فضيلت

صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمِ :قيامت جي ڏينهن اهلل پاڪ جي
ِ
فرمان آخري نبي َ ّل ه ُ
عرش جي عالوه ٻي ڪا ڇانو نه هوندي ،ٽي ( )3شخص اهلل پاڪ جي
عرش جي ڇانو ۾ هونداُ )1( :اهو شخص جيڪو منهنجي ُامتي جي
پريشاني دور ڪري ( )2منهنجي سنّت کي زندھ ڪرڻ وارو ( )3مون
تي ڪثرت سان درود پاڪ پڙهڻ وارو۔“.

سوال :خطا تي گناھ جو اطالق ڪڏهن ٿيندو آهي؟ پڻ ڇا شريعت ۾
ً
مثال :روزي جي حالت ۾ غلطي يا ڀل ۾
ويسر تي به گناھ ملندو آهي؟
کائي پي ڇڏيو ،يا نماز جو وقت گذري وڃڻ کان بعد ۾ نماز جي ياد
آئي ،ته ان جو ڇا حڪم آهي؟
جواب  :روزيدار کي جيڪڏهن روزو ياد نه هجي ۽ کائي ،پي ڇڏي ،ته
ُان صورت ۾ روزو ناهي ٽٽندو ،ان کان عالوه جو گناھ ٿي ۽ جيڪڏهن
روزو ياد آهي ،پر گرڙي ڪندي وقت غلطي کان ڪاڪڙي ۾ پاڻي هليو
ويو ،ته هن صورت ۾ روزو ٽٽي پوندو ،پر هن صورت ۾ گناھ ناهي،
باقي روزي جي قضا الزمي آهي ،ايئن ئي معاملو نماز جو آهي،
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جيڪڏهن ڪنهن شخص کي نماز پڙهڻ وسري وئي ،يا سمهي پيو ۽
نماز جو وقت نڪري ويو ته جڏهن ياد اچي تڏهن پڙهي وٺي ڇوته هاڻي
قضا پڙهڻ ذمي تي فرض آهي.
باقي هن صورت ۾ نماز قضا ڪرڻ جو گناھ نه ملندو .سرڪار دوعالم
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ارشاد فرمايو :يعني جنهن شخص کان نماز وسري وڃي يا
َ ّل ه ُ
نماز جي وقت ۾ سمهي رهيو ،ته جڏهن ان کي ياد اچي (ته) انهي وقت
نماز پڙهي وٺي ڇوته هي ئي ان جو وقت آهي.
هن حديث شريف ۾ ُستل شخص جي صرف ننڊ جي ڪري نماز قضا ٿي
وئي ۽ ڄاڻي واڻي ڇڏڻ جي صورت نه پاتي وئي ،ته ٻڌايو ويو ته ُان کي
نماز ڇڏڻ جو گناھ نه ملندو ،انهي طرح جيڪڏهن نماز پڙهڻ وسري
ويس ايستائين جو نماز جو وقت به نڪري ويو ،ته هاڻي به گناھ ناهي،
پر نماز جي قضا هر صورت ۾ الزم ٿيندي.

دل جي ڪٽ الهڻ جا چار طريقا
سوال :دل تي جيڪڏهن گناهن جي ڪري َ
ڪٽُ لڳي وڃي ،دل ُمئل
۽ سياھ ٿي وڃي ،ته ُان ڪٽ ،سياهي ۽ دل جي ُاداسي کي ڪيئن
ختم ڪري سگهجي ٿو.؟
جواب :دل جي ڪٽ کي دور ڪرڻ جو سڀ کان وڏو ۽ بهترين ذريعو
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي محبت ۽ اهلل پاڪ
اهلل پاڪ ۽ ان جي رسول ڪريم َّ َ ّل ه ُ
جو خوف آهي ،هي اهي عظيم شيون آهن ،جن جي ذريعي دل جي ڪٽ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم“ جو اهو
دور ٿيندي آهي ،هاڻ رهي ڳالھ ته ”محبت رسول َّ َ ّل ه ُ
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ڪهڙو پهلو آهي .جنهن سان دل جي ڪٽ دور ٿيندي آهي؟ ۽ خوف
جي ڪهڙي ڪيفيت جي ذريعي دل جي ميراڻ پري ڪري سگهجي
ٿي؟ ته ياد رکو محبت جو اصل مفهوم ”قلب جو ُرجحان پڻ دل جي
خوف خدا ۽ محبت
پسنديده شي جي طرف مائل هجڻ آهي؟“ پوِء
ِ
ٰ صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي برڪت سان جڏهن هيٺ بيان ڪيل اعمال
مصطفي َ ّل ه ُ
تي استقامت نصيب ٿي وڃي ،ته دلين جو زنگ لهي ويندو آهي،
ُاهي عمل هي آهن:

()1تالوت قرآن مجيد:
قرآن پاڪ جي تالوت غور و فڪر سان ڪئي وڃي .پڻ سمجهي
ڪري ۽ ظاهري آداب سان تالوت ڪئي وڃي .هتي آداب مان مراد
شرعي احڪام سان گڏ ان جي مستحبات جو خيال رکڻ آهي .جيئن
تالوت ڪندي ڪامل توجھ قرآن ڪريم جي طرف هجي ،قاري
ڪالم ٰالهي جو تصور ڪندي ايئن پڙهي ڄڻ اهلل پاڪ کان گفتگو
ڪري رهيو آهي ۽ ُهو محسوس ڪري ته قرآن مجيد جي نورانيت
ُان جي دل ۾ داخل ٿي رهي آهي ۽ قرآن پاڪ ان جي دل جو زنگ
ڌوئي رهيو آهي .جيڪڏهن ڪو انسان قرآن ڪريم کي ان حسين
تصورن سان سمجهي ڪري پڙهندو ،ته ا ِ ْن َشــ ٓا َءالـلّٰـه ان جي دل جو
زنگ تمام جلد پري ٿي ويندو.

()2ذڪرالٰهي
اهڙي طرح اگر اهلل پاڪ جو ذڪرو اذڪار توجھ سان ٿي ۽ بي
توجھي ۽ غفلت نه پاتي وڃي ،بلڪه خاص ڪري بارگا ِھ ٰالهي جي
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تعالي جو ذڪر ڪيو وڃي،
حاضري کي دل ۽ دماغ ۾ ڄمائيندي اهلل
ٰ
ذڪراهلل جا ڪلما جيئن
ان َرب ِّ َی
ان اللِ َواللُ ا َ ْکبَر “َ ”،و َْل َح ْو َل َو َْل ُق َّو َة ا ِ َّْلبِاللِ“ُ ”،س ْب َح َ
لل “ُ ”،س ْب َح َ
َْل اِل ٰ َہ ا ِ َّْل ا ُ
ان اللِ ال َْعظ ِْیم
ان اللِ َوب ِ َح ْمدِ ٖہ ُس ْب َح َ
ال َْعظ ِْیم“ُ ”،س ْب َح َ
هي ۽ هن جهڙا جيترا به اذڪار آهن ُانهن جي ذريعي اهلل پاڪ کي
تعالي جون نعمتون
ياد ڪيو وڃي ،ايئن ئي ذڪر ڪندي وقت اهلل
ٰ
ياد رکيون وڃن ،ته اهڙي ذڪر جي برڪت سان دل جي نورانيت ۾
تمام تيزي سان اضافو ٿيندو آهي.

( )3موت جي ياد.
موت ،قبر ۽ آخرت هي ٽئي شيون اهي آهن ،جيڪي دل جي سياهي
پري ڪرڻ ۾ نهايت مددگار آهن .انسان موت کي ياد ڪندو آهي ،ته
ُان جي دل نرم ٿي ويندي آهي .اهو قبر کي ڏسندو ۽ ٻين جي موت
تي توجھ ڪندو آهي ،ته ُان کي پنهنجي قبر ياد اچي ويندي آهي .اهو
قبر ۾ وڃڻ ۽ پنهنجي بدن جي ڳرڻ کي ياد ڪندو آهي ،ته ُان جي
دل نرم ٿي ويندي آهي .اهو آخرت جي معاملن ،اهلل پاڪ جي بارگاھ
۾ پيشي ۽ حاضري جو تصور ڪندو آهي ،اعمال نامو ڏنو وڃڻ،
حشر جي ُاڃ ۽ پلصراط تان گذرڻ کي ياد ڪندو آهي ،ته ُان جي دل
مان دنيا جي محبت ،گناهن جي لذت ۽ خواهشن جي ڪثرت نڪري
ويندي آهي ۽ ُان کي دل جي اونداهي کان نجات ملي ويندي آهي.
انهي کي ”شرح صدر“ به چيو ويندو آهي ،حديث پاڪ ۾ آهي ،نبي
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ارشاد فرمايو :يعني نور جڏهن سيني ۾ داخل
ڪريم َ ّل ه ُ
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ٿيندو آهي ،ته سينو ُکلي ويندو آهي ،ته عرض ڪيو ويو :يارسول
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم! ڇا هن جي ڪا نشاني آهي جنهن سان نور سڃاتو
اهلل َّ َ ّل ه ُ
وڃي؟ ارشاد فرمايائون :ها دوکي جي جڳھ (دنيا) کان پري رهڻ،
دائمي گهر(يعني آخرت) جي طرف رجوع ڪرڻ ۽ موت اچڻ کان
پهريان ُان جي تياري ڪرڻ.

( )4صالحن جي صحبت
چڱي صحبت دل جو زنگ دور ڪرڻ جي الِء عملي طور تي سڀني
کان وڌيڪ مؤثر آهي .بعض اوقات هڪ چڱي مجلس انسان جي سڄي
زندگي جي زنگ کي ڌوئي ڇڏيندي آهي ،جيئن اسان جي سامهون
سوين نه ،بلڪه هزارين اهڙا واقعا ۽ مثال موجود آهن ته ڪنهن نيڪ
انسان جي صحبت ۾ ويهڻ يا ان سان گڏ هڪ سفر ڪرڻ سان دل جي
دنيا بدلجي وئي ۽ سنت ۽ شريعت جي پيروي جي توفيق نصيب ٿي
وئي .زندگي ۾ ايڏي وڏي تبديلي حقيقت ۾ دل جو زنگ صاف ٿيڻ
جي سبب آهي جو دل جي سياهي ختم ٿيندي آهي ،ته دل ۾ اهڙي نرمي،
چمڪ ،روشني ۽ نور پيدا ٿي ويندو آهي جو انسان يڪدم اهلل تعالي
ڏانهن متوجھ ٿي ويندو آهي ۽ نيڪي جي رستي تي هلڻ لڳندو آهي.
خوف خدا ،محبت
نيڪ ماڻهن جي صحبت جي برڪت سان انسان کي
ِ
ٰ صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ َّٖه َو َسل َ ََّم نصيب ٿي ويندو آهي ،قرآن مجيد
ٰالهي ۽ عشق
مصطفي َّ َ ّل ه ُ
جي تالوت جي توفيق ملندي ۽ ذڪر و درود ۾ مشغوليت جو شوق پيدا
ٿيندو آهي .موت ۽ قبر ۽ آخرت جي ياد به نصيب ٿي ويندي آهي .مطلب
ته جيڪڏهن گهڻي توجھ چڱي صحبت جي حصول تي ڪئي وڃي ،ته
مٿي ذڪر ڪيل تمام شيون حاصل ٿيڻ آسان ٿي وينديون آهن .چڱيون
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صحبتون هونئن ته ناياب آهن ،پر اڻ لڀ به ناهن ،سچي طلب سان
ڪوشش ڪرڻ وارن کي اڄ به چڱي صحبت نصيب ٿي ويندي آهي .فرد
واحد جو قرب نه به ملي تڏهن به هڪ اجتماعي نيڪ ماحول ضرور
دستياب آهي ،جيئن دعوت اسالمي جو هفته وار اجتماع ۽ مدني قافله ۽
مدني مذاڪرو و ِغيره .جيڪڏهن ڪو شخص انهن کي اختيار ڪري
وٺندو آهي ،ته اهلل پاڪ کان ُحسن ظن آهي ته ُان کي نيڪ صحبت جون
برڪتون ملي وينديون.

گناه جي سڃاڻپ جو طريقو
سوال :گناھ جي سڃاڻپ جو ڇا طريقو آهي ،جنهن کي اپنائي ڪري
گناهن کان بچي سگهجي ٿو.
جواب :گناھ جي سڃاڻپ جو سڀ کان پهريون طريقو علم جو حصول
آهي ،ڇوته علم ئي سڀ کان وڏو ذريعو آهي جنهن جي ذريعي گناھ جي
سڃاڻپ ٿيندي .هن علم جون ڪيئي جهتون آهن ،جيئن جيڪڏهن گنا ِھ
ڪبيره جي تعريف ڪامل طور ذهن ۾ هجي ،ته انسان ڪيترن ئي
معاملن ۾ گناھ جو حڪم فوري طور ڄاڻي وٺندو .انهي طرح گنا ِھ
صغيره جي تعريف معلوم هجي ،ته ان سان ڪيترن ئي گناهن جي خبر
پئجي ويندي ،جيئن فرض جو ڇڏڻ گناھ ڪبيره آهي ،واجب جو ڇڏڻ
گناھ صغيره آهي ،پر گنا ِھ صغِيره باربار دهرائڻ سان ،گناھ ڪبيره بڻجي
ت مؤڪده جي ڇڏڻ تي اصرار ڪرڻ ،جيئن ظهر جون
ويندو آهي .سنّ ِ
چار سنتون باربار نه پڙهڻ ،گناھ ڪبيره ۾ داخل ڪري ڇڏي ٿو .پوِء
انهي طرح قرآن ۽ حديث ۾ اهي شيون جن کان واضح طور منع ڪيو

www.dawateislami.net

گناه جي سڃاڻپ

10

ً
مثال :پنهنجي جانين کي قتل ڪرڻ ۽ بدڪاري
ويو آهي اهي گناھ آهن،
ڪرڻ ،پنهنجي اوالد کي قتل ڪرڻ وغيره ،جيئن ته ارشاد فرمايو:

َ َ ۡ ۤۡ َ ۡ
سک ۡمُِؕ
َوُلاُتقتل ۡواُانف َ ُ
ٰۤ
َ َۡ
َوُلاُتق َربواُالزِنی

ترجموڪنزالعرفان :۽ پنهنجين
جانين کي قتل نه ڪيو.
ترجموڪنزالعرفان :زنا جي ويجهو
نه وڃو.

َوُلَاُت َ ۡقتل ۡ ۤۡواُا َ ۡول َ َ
ادک ۡمُ

ترجموڪنزالعرفان :۽ پنهنجي اوالد
کي قتل نه ڪيو.

هن جهڙيون ٻيون سڀئي آيتون جن ۾ خاص ڪري ڪو حڪم يا
ممانعت بيان ڪئي وئي هجي ،ان جي پڙهڻ سان معلوم ٿي وڃي ٿو ته
ً
مثال ڪو شخص جڏهن قرآن
فالڻو فالڻو ڪم ناجائز ۽ حرام آهي
ڪريم جي هي آيت پڙهندو.
َ َ
َ َۡ َ َ َۡ
اح َشۃ ُُفیُ ترجمو :بيشڪ جيڪي ماڻهو
اِنُال ِذیۡ َنُی ِحب ۡونُانُت ِش ۡیعُالف ِ
ِ
ۡ چاهن ٿا ته مسلمانن ۾ بي
َ ۡ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ٌ َ
ابُال ِۡی ٌمُُۙفِیُالدن َیاُ
ال ِذینُامنواُلہمُعذ
حيائي جي ڳالھ پکڙجي (ٻڌو)
ّٰ
ۡ ّٰ
َ َ َ َ
َوُالا ِخ َر ِۃُِؕ َُوُاللہ ُی َ ۡعلمُ ُ َ ُو ُانۡت ُۡم ُلا ُت َ ۡعلم ۡو َنُ انهن جي الِء دنيا ۽ آخرت ۾
﴿﴾۹۱
(پ  ،18سوره نور آيت )19

دردناڪ عذاب آهي .اهلل ڄاڻي
ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو

هي آيت پڙهڻ يا ٻڌڻ سان ئي ُان کي خبر پئجي ويندي ته بيحيائي
پکيڙڻ حرام آهي ،ايئن ئي اڳئين آيت پڙهندي ئي واضح ٿي ويندو ته
بيحيائي بذات خود حرام به آهي ،فرمايو:
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ۡ َ
ّٰ َ ۡ َ َ
َُو ی َ ۡنہیُع ِنُالف ۡحشٓا ِءُ َ ُُو الم ۡنک ِر َُوُ
ۡ ۡ
ال َبغ ِیُۚ

ترجموڪنزالعرفان :۽(اهلل) بي
حيائي ۽ هر ُبري ڳالھ ۽ ظلم کان
روڪي ٿو.

انهي طرح هيٺ ڏنل آيت پڙهڻ سان ئي معلوم ٿي ويندو ته ڪنهن يتيم
جو مال پنهنجي ذات جي الِء استعمال ڪرڻ ڪيئن آهي؟
َ َ
ۡ
ۡ
َ َ ۡ ّٰ
اِنُال ِذ ُیۡ َن ُُی َ ُاکل ۡ ُو َنُا ُۡم َوالُال َ ُی ُت ّٰ ُمیُظل ًماُ
اِنَ َما ُُی َ ُۡاکل ۡ ُو َنُف ۡیُبط ۡ ُونِ ُہِ ۡمُن َ ً
اراُُِؕؕ َوُ
ِ
َ َ ۡ َۡ َ ۡ
ن ُ َس ِع ُی ًراُ﴿﴾٪۹۱
س ُیصلو ُ

ترجموڪنزالعرفان :بيشڪ اهي
ماڻهو جيڪي ظلم ڪندي يتيمن
جو مال کائيندا آهن اهي پنهنجي
پيٽ ۾ باھ ڀريندا آهن ۽ عنقريب
هي ماڻهو ڀڙڪندڙ باھ ۾ ويندا.

خبر پئي ته گناهن جي سڃاڻپ جي الِء علم ضروري آهي .تنهنڪري
علم ۾ اضافي جي الِء ڪالم پاڪ ۽ احاديث کي فهم و تدبر سان
پڙهڻ ،سمجهڻ ،پڻ ديني ڪتاب پڙهڻ نهايت اهم ۽ فائديمند آهي.
قرآن ۽ حديث ۾ صرف ظاهري طور ذڪر ڪيل گناهن کان عالوه به
عالمن سڳورن ديني علوم جي پروڙ ۽ سياڻپ جي ذريعي ڪيئي گناھن
کي بيان ڪيو آهي .جيڪي ظاهري طور قرآن ۽ حديث ۾ مذڪور ته نه
آهن ،پر انهن ئي جي روشني مان معلوم ٿئي ٿو ته هي به ناجائز آهن،
جيئن رياڪاريَء جون باريڪيون .جيئن رياڪاري جي باري ۾ قرآن
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مجيد جي آيت ته صرف ايتري آهي ته رياڪاري جي ذريعي پنهنجا عمل
برباد نه ڪيو:
َ
َ
ّٰ
َ
ٰۤیای َہاُال ِذیۡ َنُا َمن ۡواُلاُت ۡب ِطل ۡواُ

ۡ َ ّٰ َ َ
َ ّٰ
ۡ
َصدق ِتک ۡمُبِال َم ِن َُوُالاذیُُۙکال ِذ ۡیُ
َ َٗ َ َ َ
اسُ
ُالن
ی ۡن ِفقُمالہُ ِرئٓاء
ِ

ترجموڪنزالعرفان :اي ايمان وارؤ!
احسان جتائي ۽ تڪليف پهچائي
پنهنجا صدقا برباد نه ڪيو ان
شخص وانگر جيڪو پنهنجو مال
ماڻهن جي ڏيکاء الِء خرچ ڪندو
آهي.

يا ٻيون آيتون آهن جن ۾ رياڪاري جي سبب عمل برباد ٿيڻ جو بيان
آهي ،پر رياڪاري جي تفصيل ۽ مختلف صورتون عالمن سڳورن ئي
ڪڍيون آهن .اڪابرن جو انهي استنباط تي مشتمل هڪ
َ
واجر“ بنام ”مّنہج ںیم ےل اجےن واےل اامعل“ (مطبوعه مڪتبة المدينه
ڪتاب ”ا ّلز ِ
دعوت اسالمي) به آهي ،هي ڪتاب هن حوالي سان نهايت جامع آهي.
پر هڪ ڳالھ هتي غور قابل آهي ته معلومات هجڻ ٻي ڳالھ آهي ۽
معلومات جي مطابق عمل ڪرڻ ٻي ڳالھ آهي ،ڪنهن کي ناهي خبر ته
نماز فرض آهي ،يقيناً نماز جي فرضيت جي سڀني کي خبر آهي پر
هڪ وڏي تعداد آهي علم هجڻ جي باوجود نماز ناهي پڙهندي .خبر پئي
ته صرف معلومات ئي ڪافي ناهي هوندي ان سان گڏوگڏ دل ۾ جذبو،
ترغيب ۽ عمل جي نيت هجڻ به ضروري آهي ،ان جي بغير صرف
ڪتاب ئي پڙهندو رهڻ ُمفيد ناهي .اسان وٽ اهڙا به ماڻهو آهن جن پورا
صحاح ِسته (يعني حديث جا ُمستند ڇھ ڪتاب) پڙهيا هوندا آهن ،پر ان
ِ
جي باوجود نماز جو ڪو جذبو ناهي ڏٺو ويندو ،يا ٻين نيڪ اعمال جي
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طرف ڪا توجھ ناهي هوندي يا ٻين اعمال ۾ گهٽتائي ،ڪوتاهي ڏٺي
ويندي آهيٰ ،لهذا علم سان گڏ عمل به هجڻ گهرجي ۽ عمل جي الِء دل
۾ ترغيب ۽ ترهيب جي موجودگي نهايت ُمفيد آهي ۽ انهن ٻنهي جي
حصول جا ٻه طريقا آهن:
پهريون طريقو :هي آهي ته صرف احڪام ئي نه پڙهيا وڃن ،بلڪه ان
عمل جا فضائل ۽ وعيدون پڻ پڙهو يعني نيڪ عمل جي فضيلت ۽ بد
ضر َُ
ب
عمل يعني گناھ جون وعيدون پڙهو ،ان جي برڪت سان دل تي ِ
لڳندي آهي ۽ اها عمل جي طرف مائل ٿيندي آهي.
ٻيو طريقو :چڱي صحبت آهي .چڱي صحبت ،دل ۾ عمل جو جذبو
پيدا ڪندي آهي ،نه ته صرف معلومات گهڻي قدر عمل جي الِء ڪافي
ناهي هوندي.

دل جو اطمينان
سوال :ڪنهن ڪم تي دل جي اطمينان ۽ غير اطمينان جو گناھ سان
ڪو تعلق آهي؟ يعني ڪجھ ماڻهو ڪو غلط ڪم ڪندا آهن ۽
سمجهائڻ تي جواب ڏيندا آهن ته مون صحيح ڪيو ،ڇوته منهنجي دل
مطمئن آهي ،منهنجي ضمير تي ڪو بوجھ ناهي .ڇا دل يا ضمير جو
اطمينان ان ڳالھ جو دليل آهي ته ڪيل عمل گناھ ناهي ،غلط ناهيُ ،برو
ناهي؟
جواب :ان ڳالھ جي ڪجھ حقيقت آهي به ۽ ناهي به .تفصيل هيَء آهي ته
صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه و ا ٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
م
دل ۽ ضمير جي اهڙي ڪيفيت جي باري ۾ نبي ڪريم َ ّل ه ُ

ک‘يعني گناھ اهو آهي جيڪو تنهنجي دل ۾
جن فرمايو’:اَ ْ ِْلث ْ ُم َما َحا َک ف ِ ْی َن ْف ِس َ
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يعني جيڪو دل ۾
ُکٽڪي.
ُکٽڪي ،ضمير جنهن تي مالمت ڪريُ ،برو سمجهي اهو گناھ آهي يا
ُبري ڳالھ آهي .پر هن حديث سان گڏ ٻي حديث به ياد رکندا ته نبي ڪريم
صَ
َاص َن ْع َما ِشئ َْت‘
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن فرمايو آهي’:ا ِذَا ل َْم َت ْس َت ْح ِی ف ْ
َ ّل ه ُ

ترجمو” :جڏهن تو ۾ شرم ۽ حيا نه رهي ،ته
پوِء جيڪو چاهي ڪرُ “.مراد هي آهي ته جڏهن انسان جي شرم ۽ حيا ئي
ختم ٿي ويندي آهي ،پوِء ان کي ڪنهن ڳالھ جي ڪا پرواھ ناهي ٿيندي
۽ ان جي دل جيڪو چاهي ،اهو ڪندو آهي .جيڪڏهن ڪنهن جي هيَء
ڪيفيت آهي ته ان جو شرم ۽ حياء ۽ ان جو لحاظ ختم ٿي چڪو آهي
۽ اهو جرئت ۽ دليريَء سان گناھن جو ارتڪاب ڪري ٿو ۽ ان کان بعد
چئي ٿو ته منهنجو ضمير مطمئن آهي ،ته اهڙي انسان جو ضمير ڪنهن
طرح به معتبر ناهي ،بلڪه اهڙي جو ضمير ئي بي ضمير آهي ،اهڙو
ضمير ته ُمئل آهي .اهڙي انسان جو هي چوڻ ته منهنجو ضمير مطمئن
آهي ،ان جي ضمير تي ڪو اعتبار نه هوندو .هيَء ڳالھ ته ڪيئي جاين
تي ڌاڙيل ۽ قاتل به چئي ڇڏيندا آهن(ته ڌاڙي ۽ قتل وقت منهنجي دل
مطمئن هئي) ،ته ڇا معاذ اهلل ُان سان قتل ۽ ڌاڙو حالل ٿي ويندو؟
حديث مبارڪ به ان حوالي سان تمام
ڪڏهن به نه .بلڪه هڪ ٻي
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن
خوبصورت رهنمائي ڪري ٿي.
ِ
سرڪار دوعالم َ ّل ه ُ
ک ‘يعني جنهن شيِء ۾ شڪ آهي ،ان کي
ک ا ِل ٰی َم َاْل يُر ِ ْي ُب َ
فرمايو تهَ ’:د ْع َما يُر ِ ْي ُب َ
ڇڏي ڏي ۽ ان کي اختيار ڪر جنهن ۾ شڪ ناهي.
يعني تر ُد ُد ۽ شبهي ۽ شڪ واري ڪم کي نه ڪيو
وڃي .جيئن جيڪڏهن ڪنهن ڪم جي باري ۾ شڪ هجي ته خبر ناهي
جائز آهي يا ناجائز آهي ،ته ان کي ڇڏي ڪري اها صورت اختيار ڪئي
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وڃي ،جيڪا بنا شبهي جي درست هجي .ان ڳالھ کي گِهرائي سان
سمجهڻ جي الِء هيٺ ڏنل تفصيل ذهن نشين ڪري وٺندا.
معاملو هي آهي ته ڪجھ احڪام اهڙا آهن جن جو شريعت واضح طور
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ارشاد فرمايو:
حڪم ٻڌائي ڇڏيو ،جيئن نبي ڪريم َ ّل ه ُ

ح ُام بَین َوب َ ْينَ ُھ َما ُمشْ ت َب ِ َھات “يعني حالل به بلڪل واضح آهي ۽
”اَ ْل َح ََل ُل ب َین َوا ْل َ َ
حرام به بلڪل واضح آهي ،پر انهن جي وچ ۾ ڪجھ شبهي وارا ڪم
هاڻي شبهي وارين شين کي
آهن.
ڇا ڪيو وڃي؟ ته فرمايائونَ ” :ف َم ِن َّات ٰقی الش ُب َھا ِ
ع ِض ِہ “
ت َف َقدِ ْ
اس َتب ْ َر َء ل ِدِ ْين ِ ِہ َو ِ ْ
يعني جيڪو شبهي وارن ڪمن
کان بچي ويو ،ان پنهنجي دين ۽ عزت کي بچائي ورتو .ته شريعت جو
اصول هي مقرر ٿيو ته جيڪو واضح طور تي حالل آهي ،جنهن جو
قرآن ۽ حديث ۾ حالل هجڻ واضح طور بيان ڪيو ويو آهي ،ان جي
باري ۾ ڪنهن جو ضمير چئي ته نه ،هي ڪم صحيح نه ٿو لڳي ،ته هتي
ضمير جي چوڻ تي عمل نه ٿيندو ،ڇوته جڏهن ان کي دين واضح طور
تي حالل ڪري ڇڏيو ،ته هاڻي اتي ضمير جو ڪو عمل دخل نه رهيو .ها
خارجي حڪمت جي ڪري مباح وغيره شين کي ترڪ ڪرڻ هڪ الڳ
معاملو آهي.
اهڙيَء طرح جن ڪمن کي شريعت واضح طور تي حرام چئي ڇڏيو،
ناجائز چئي ڇڏيو ،گنا ِھ ڪبيره چئي ڇڏيو ،اهي ناجائز ۽ گناھ آهن ۽
انهن کي ڇڏڻ ضروري آهي ،اهڙيَء جڳھ جيڪڏهن ضمير چئي ته هي
ڪم ڪيون ،ڪو مسئلو ناهي ،ته اتي به ضمير جي نه مڃي ويندي ۽
ضمير کي ڪنهن ڪنڊ ۾ رکيو ويندو.
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ٽئين نمبر تي اهي ڪم آهن جن ۾ شرعي اعتبار سان شبهو ۽ گمان
هجي ،دليل جي اعتبار سان جائز ۽ ناجائز هجڻ معلوم نه هجي ،عالمن
جو اختالف هجي ،اتي شريعت هيَء رهنمائي فرمائي آهي ته ُشهبي جي
ڪمن کان بچو .جيڪو بچي ويندو ،اهو پنهنجي دين ۽ پنهنجي عزت
کي بچائي ويندو ،يعني نڪي ماڻهو ان جي باري ۾ چوندا ته ڏسو هي
ڇا ڪري رهيو آهي ۽ نه ئي پاڻ بيقراريَء جو شڪار رهندو ،پڻ هن
طرح ان جو دين به محفوظ ٿي ويندو ،ڇوته هيَء شيِء ٰ
تقوي ۾ داخل
آهي.
ان کان بعد ڪڏهن ڪڏهن اهڙيون شيون اچي وڃن ٿيون ،جن جي
باري ۾ واقعي سوچ ويچار ٿي سگهي ٿي ته هي مان ڪيان يا نه ڪيان؟
هن جو ڪرڻ صحيح هوندو يا صحيح نه هوندو؟ ٻنهي طرف ذهن وڃي
ٿو ،هاڻي اهڙيَء صورت ۾ ڪنهن شخص کي اجازت آهي ته پنهنجي دل
کان ٰ
فتوي وٺي ،پنهنجي ضمير کان پڇي وٺي ۽ ڪنهن کي اجازت
ناهي؟ ان جا ڪجھ اهم معيار آهن .جيئن اهڙو شخص جنهن جي حيا
ئي ختم ٿي چڪي آهي ۽ اهو ُبرن عملن تي دلير هجي ،شريعت تي
عمل جو ڪو شوق نه هجي ،ته اهڙو شخص شرعي معاملن ۾ هزگز
پنهنجي ضمير کان نه پڇي ،جڏهن ته جيڪو شخص شريعت تي عمل
ڪرڻ وارو هجي ،نيڪ اعمال سان محبت رکندو هجي ،گناھن کان بچڻ
جو پورو ذهن هجي ۽ اهو بچندو به هجي ،نيڪين سان محبت هجي ۽
اهو نيڪيون ڪندو به هجي ،بلڪه نيڪين سان محبت به اهڙي هجي
جو نيڪ عمل سان ان جي دل کي سرور ملندو هجي ،قلبي نورانيت
محسوس ٿيندي هجي ،دل کي ٿڌاڻ ۽ سڪون ملندو هجي ،ان کي ايمان
جي حالوت يعني ايمان جي مٺاس نصيب هجي ،ته اهڙو شخص
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جيڪڏهن ڪنهن معاملي ۾ شڪ جو شڪار هجي ۽ ان جو ضمير ان
کي هي چئي ته هي ڪم ڪر ،ان ۾ حرج نه آهي ،ته اهو شخص دل جي
ڳالھ مڃي سگهي ٿو جو ان جو ضمير ٰ
اعلي ۽ مقبول درجي تي آهي .پر
اهڙي شخص کي ڳولهڻ مشڪل ڪم آهي ۽ پاڻ کي ان مرتبي تي
سمجهڻ خوش فهمي جي دريا ۾ غوطا لڳائڻ جي مثل آهي.

دل جو گنھگار هجڻ
سوال:
قرآن مجيد ۾ هڪ جملو بيان ٿيو آهي ته ”ان جي دل گنھگار
ِ
آهي“ ۽ عام طور تي هي جملو به چيو ويندو آهي .سوال هي آهي ته دل
جو گنھگار هجڻ ڇا آهي؟
جواب :دل جا گناھ کوڙ آهن ،جيئن ڪفر ۽ شرڪ ،هي دنياوي طور تي
ضروريات دين مان
دل جا ئي گناھ آهن ،ڇوته ڪفر جي مع ٰني آهي:
ِ
ڪنهن شيِء جو انڪار ڪرڻ ۽ اِنڪار ۽ تصديق ٻئي دل جا فعل آهن.
ايمان دل جي تصديق جو نالو آهي ۽ ڪفر دل جي انڪار کي چوندا آهن،
پوِء انهن ئي تي داللت ڪرڻ وارا مختلف فعل آهن ،جن کي ڪفر قرار
ڏنو ويو آهي ،پر جيڪا اصل تعريف آهي ،اها هيَء آهي ته دل ۾ تصديق
جي بدران انڪار پاتو وڃي.
اهڙيَء طرح شرڪ يعني اهلل پاڪ سان گڏ ڪنهن کي شريڪ ڪرڻ،
اصل ۾ دل جو فعل آهي جو ماڻهو دل ۾ ڪنهن کي اهلل پاڪ جو
شريڪ سمجهي ٿو ،پوِء اڳتي ان جا نظارا اچي ويندا آهن .ايئن ئي
منافقت به دل سان ٿيندي آهي ،ڇوته انسان ظاهري طور تي سڀئي ڪم
مسلمانن وارا ڪندو آهي ،روزو رکندو آهي ،نماز پڙهندو آهي ،پر دل ۾
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تصديق موجود ناهي هوندي آهيٰ .لهذا ڪفر ۽ شرڪ ۽ منافقت کي ،دل
جا گناھ هجڻ آساني سان سمجهي سگهجي ٿو.
ان کان عالوه ٻيا کوڙ سارا گناھ آهن جن جو تعلق دل سان آهي ،مثال
طور :تڪ ّبر يعني ٻي کي حقير سمجهڻ ۽ ُان کي ڪجھ نه سمجهڻ ،دل
جو فعل آهي .حسد يعني هيَء تمنا ڪرڻ ته ٻئي مسلمان کان نعمت زائل
ٿي وڃي .هي تمنا دل ۾ ئي هوندي آهي ،هاڻي ان جو ڪڏهن ڪڏهن
اظهار به ٿي ويندو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن صرف دل ۾ هي خواهش دٻائي
ڪري رکندو آهي.
اهڙيَء طرح رياڪاري به دل جو عمل آهي ۽ يقينا دل سان ئي ٿيندي
آهي جو ماڻهو مون کي ُسٺو (نيڪ) سمجهن ،عبادت گذار سمجهن.
اهڙيَء طرح تڪ ُّبر ،حسد( ،هنن جو ذڪر هاڻي گذري چڪو) بغض ۽ ڪينو
به گناھ آهن ۽ هي به گناھ دل جي افعال مان آهن .انهن گناھن جو
ُمرتڪب ”دل جو گنھگار“ چورائيندو .ان ڪري شرعي اصطالح ۾ به
امراض قلب“ چيو ويو آهي يعني دل جون بيماريون /باطني
انهن کي ”
ِ
امراض .حديث مبارڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته ”بدن جي اندر هڪ ٽڪرو
آهي جيڪڏهن اهو ُسڌري وڃي ،ته سڄو بدن ُسڌري ويندو آهي،
جيڪڏهن اهو بگڙجي وڃي ته سڄو جسم بگڙجي ويندو آهي ،ٻڌي وٺو
اها دل آهي“.
ڇوته جيڪڏهن دل مان حسد ،ڪينو ،بغض ،تڪ ُّبر نڪري وڃي ۽ ان
۾ اخالص ،صبر ،شڪر ،تو ُّ
ڪل ،يقينُ ،مراقبو ،محاسبو ۽ اهلل پاڪ
سان محبت پيدا ٿي وڃي ،ته دل ُسڌري ويندي آهي ،ايئن جيڪڏهن دل
ُسڌري وڃي ،ته تمام عضوا ُسڌري ويندا آهن ۽ جيڪڏهن دل بگڙجي
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وڃي ،ته ان مان اخالص نڪري ڪري رياڪاري داخل ٿي ويندي آهي،
ان مان عاجزي نڪري ڪري تڪ ّبر داخل ٿي ويندو آهي ،ان مان
خيرخواهي نڪري وڃي ۽ حسد داخل ٿي وڃي ،ته ان مان دوستي
نڪري ڪري بغض ۽ ڪينو داخل ٿي ويندو آهي ،هي دل جي بگڙجڻ
جون عالمتون آهن ۽ جڏهن دل بگڙجي وئي ،ته پورو جسم بگڙجي
ويندو آهي ،پوِء ٻانهو ڪم به اهي ئي ڪندو آهي جيڪي رياڪاري،
تڪ ّبر ،حسد ،بغض ۽ ڪيني جي تقاضا هجي.

فاسق جي تعريف
سوال :فاسق ڪنهن کي چوندا آهن؟
جواب :فاسق لفظ فسق مان بڻيو آهي فا ،سين ،قاف ،فسق جي لغوي
مع ٰني هوندي آهي :نڪري وڃڻ /ٻاهر نڪري وڃڻ يا ُخروج ۽ شرعي
اعتبار سان فِسق جو مطلب آهي :اهلل پاڪ جي فرمانبرداري کان ٻاهر
نڪري وڃڻ.
هاڻي هتي ٻه ڳالهيون اوهان جي سامهون رکبيون ته گناھ جا ٻه ِقسم
آهن :ڪبيره ۽ صغيره يعني وڏو گناھ ۽ ننڍو گناھ .جيڪو ماڻهو ڪبيره
گناھ هڪ ڀيرو به ڪري ،اهو فاسق آهي ،جڏهن ته صغيره گناھ باربار
ڪري ،ته فاسق هوندو آهي.
ٰلهذا فاسق جو اطالق ان تي ٿيندو جيڪو ڪبيره گناھ ڪري يا صغيره
گناھ باربار ڪري ،هاڻي ان ۾ وڌيڪ ٻه صورتون آهن .فاسق اهو گناھ
لڪي ڪري ڪندو آهي يا ظاهري .جيڪڏهن اهو لڪي ڪري ٿو ،ته ان
فاسق غي ِر ُمعلن“ چيو ويندو آهي ۽ جيڪڏهن ظاهري گناھ ڪري ته
کي ” ِ
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ّ
فاجر جو لفظ
فاجر“ چيو ويندو آهي.
ِ
ان کي ” ِ
فاسق ُمعلن يا ِ
فاسق ُمعلن يا ِ
انهيَء جي الِء استعمال ٿيندو آهي.
پوِء هڪ ٻئي اعتبار سان فسق جا ٻه قِسم آهن .پهريون قِسم :اهو فسق
جنهن جو تعلق عقيدي سان آهي ۽ ٻيو قِسم :اهو فسق جنهن جو تعلق
فسق عملي جو بيان آهي جيئن خنزير جو
قرآن پاڪ ۾
عمل سان هجي.
ِ
ِ
قرآن
فسق عقيده جو
گوشت کائڻ ان کي فسق فرمايو ويو آهي ،جڏهن ته ِ
ِ
قرآن پاڪ ۾ فاسق ۽
پاڪ ۾ تمام گهڻو ذڪر آهي بلڪه گهڻو ڪري
ِ
فسق جو لفظ فاسق عقيده يا بدعقيده جي حوالي سان ئي بيان ڪيو ويو
ِ
ٰ
اهلل عَنَّ هم جي
آهي .لهذا جنهن جو عقيدو فاسد آهي ،جيئن صحابهِء ڪرام َر َ
ِض ُ
زماني ۾ ئي ”ق َْدرِيّه ِِفقو“ پيدا ٿي ويو هو ،جيڪو تقدير جو انڪاري هو
۽ ان کان بعد هڪ ”جب ِر ّيه فرقو“ نڪتو جيڪو هي چوندو هو ته انسان
صرف مجبور آهي جو اهو ڪجھ نه ٿو ڪري سگهي ،ان کان ڪرايو
ويندو آهي .اهڙيَء طرح ”خارجي فرقو“ جنهن جي وڏي سڃاڻپ حضرت
ُ
ِ
اهلل عَنَّ هما جن بيان فرمائي هئي ته اهي ُمشرڪن جي
عبد اهلل اِ ِ
بن عمر َر َ
ِض ُ
باري ۾ نازل ٿيڻ واريون آيتون مسلمانن تي ثابت ڪندا آهن.
هاڻي هيَء سڃاڻپ اڄ تائين
هلندي پئي اچي ،اڄ به کوڙ بدعقيده خارجي اهڙا آهن جيڪي ُبتن جي
ِم ََّ
الس ََلم ۽ اولياِء ڪرام
باري ۾ نازل ٿيڻ واريون آيتون ،انبياِء ڪرام عَلَي ه ُ
َر َْح ُة ا ِهلل عَلَيَّ هم تي ثابت ڪندا آهن ته ُبتن وانگر معاذ اهلل انبياء ۽ اولياء به
بيوس آهن.
صفت
اهڙيَء طرح هڪ فرقو ”معتزله“ گذريو آهي جيڪو اهلل پاڪ جي ِ
عذاب قبر جو انڪاري هو ايئن
۾ عجيب و غريب تاويلون ڪندو هو ۽
ِ
قرآن پاڪ جي باري ۾ انهن جا عقيدا عام مسلمانن کان هٽي ڪري
ئي
ِ
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ُ
ڪالم اهلل ،خدا جي صفت ناهي ،بلڪه مخلوق
هئا ،انهن جي ويجهو
ُ
فاسق العقيده فرقا آهن ،جن جو عقيدو بگڙجي ويو،
آهي .هي سڀ ئي
جيڪي عقيدي ۾ اهلل پاڪ جي فرمانبرداري کان نڪري ويا.
گفتگو جو خالصو هي آهي ته فسق جي مع ٰني اها آهي ته نڪري وڃڻ
۽ اصطالحي مع ٰني اهلل پاڪ جي فرمانبرداري کان ٻاهر نڪري وڃڻ،
پوِء جيڪڏهن ڪبيره گناھ ڪيو ،ته فاسق ۽ صغيره گناھ تي اصرار
فاسق غي ِر ُمعلن ،ظاهري ڪيو
ڪيو ته فاسق ،پوِء لِڪي ڪري ڪيو ،ته
ِ
فاجر چيو ويندو .اڳتي اها ئي تقسيم آهي ته
ته
ِ
فاسق ُمعلن يا ان کي ِ
عقيدي جي اعتبار سان فاسق آهي يا عمل جي اعتبار سان.

گناھ جي ڪم ۾ مخلوق جي ڳالھ مڃڻ جو حڪم
سوال :ڪڏهن ڪڏهن ايئن به ٿيندو آهي ته مڙس ،والدين يا حڪمران يا
استاد يا آفيسر ڪنهن اهڙي ڳالھ جو حڪم ڏيندا آهن ،جيڪو شريعت
جي اعتبار سان گناھ آهي ،اهڙي صورت ۾ ڇا حڪم هوندو ،ڇا انهن
جي ڳالھ مڃڻ صحيح آهي خاص طور جيڪڏهن والدين يا مڙس حڪم
ڏي؟
جواب :مخلوق جي اطاعت جائز ڪمن ۾ ڪري سگهجي ٿي ،جڏهن ته
گناھ ۽ معصيت جي ڪمن ۾ انهن جي اطاعت نه ڪئي ويندي ،حديث
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا َّٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن
مبارڪ ۾ واضح طور فرمايو ويو ته نبي ڪريم َ ّل ه ُ

ارشاد فرمايوُ” :ا ِن َّ َما َّ
الطا َع ُۃ ف ِی ا ْل َم ْعرُ ْوفِ “ُيعني اطاعت صرف نيڪي ۾ آهي.
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هڪ ٻي حديث پاڪ ۾ ارشاد ٿيو :يعني خالق جي نافرماني ۾ ڪنهن
مخلوق جي اطاعت نه ٿي ڪري سگهجي
قرآن پاڪ جي آيت مبارڪ به آهي ته
اهڙيَء طرح
ِ
ُاِن َُج َ
َو ۡ
اہ ّٰد َک َُعلٰۤیُاَ ۡنُت ۡشر َکُب ۡی َُما ُُل َیۡ َسُل َ َکُ ترجمو ڪنزالعرفان :۽ جيڪڏهن
ِ ِ
اهي ٻئي توتي ڪوشش ڪن ته
بہُعِل ۡ ٌمُُۙفَلَاُتط ۡعہ َما َُوُ َ
اح ۡبہ َ
ُ
ی
ُف
ا
م
ص
ِ
ِ
ِٖ
ِ
تون ڪنهن اهڙيَء شيِء کي
الدنۡ َیا َُم ۡعر ۡوفًاُ۫ َُوُاتَب ۡع َُسب ۡی َلُ َم ۡنُاَن َ َ
ابُ منهنجو شريڪ ٺاهين جنهن جو
ِ ِ
توکي علم ناهي ته انهن جو چوڻ
اِل َ َیُُۚث َمُاِل َ َیُمَ ۡرجعک ۡمُفَانَبئک ۡمُب َ
ُ
ا
م
ِ
ِ
ِ
نه مڃ ۽ دنيا ۾ چڱي طرح انهن
َ
جو ساٿ ڏي ۽ منهنجي طرف
ک ۡنت ۡمُت ۡع َمل ۡو َنُ﴿﴾۹۱
رجوع ڪرڻ واري انسان جي
رستي تي هل پوِء منهنجي ئي
طرف توکي موٽي اچڻو آهي پوِء
ُ
ٻڌائيندس جيڪي
مان توهان کي
توهان ڪندا هيؤ.
هن آيت ۾ والدين جو ئي خاص طور تي ذڪر آهي ۽ فرمايو ويو ته
جيڪڏهن اهي توکي اهلل کان شريڪ ڪرڻ جو چون ته تون انهن جي
ڳالھ نه مڃ ،پر دنياوي معاملن ۾ انهن سان ُسٺو ُسلوڪ ڪرٰ .لهذا
والدين ڪنهن گناھ جو حڪم ڏين ته عمل نه ڪيو وڃي مثال طور
جيڪڏهن والدين ڏاڙهي رکڻ کان منع ڪن ته انهن جو منع ڪرڻ به
گناھ آهي ۽ انهن جي هيَء ڳالھ مڃڻ به گناھ آهي ڇوته ڏاڙهي رکڻ جو
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن ڏنو آهي ته مڇون ننڍيون ڪيو ۽
حڪم نبي ڪريم َ ّل ه ُ
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ٰلهذا اهلل ۽ رسول
جي مقابل جنهن جي به ڳالھ هوندي اها نه مڃي

َوس َۡوسن جو بيان
سوال :وسوسا ڇو ايندا آهن ،۽ انهن جو حڪم ڇا آهي؟
جواب :وسوسن اچڻ جو سبب نفس ۽ شيطان آهن جو شيطان انسان جي
دل ۾ ٻاهران وسوسا وجهندو آهي ،ايئن ئي ڪجھ انسان به پنهنجي
قرآن پاڪ ۾ آهي:
ڳالهين سان وسوسا وجهندا آهن ،جيئن ته
ِ
ۡ َ
ُالناسُ﴿ ۙ ﴾۱م َنُ ترجمو ڪنزالعرفان :جيڪو ماڻهن
ال َ ِذ ۡیُی َو ۡسوسُف ۡ
ر
و
د
ُص
ی
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
جي دلين ۾ وسوسو وجهي ٿو
ۡ َ َ َ
﴾
۶
٪
﴿
ُ
اس
ُالن
ال ِجن ِۃُو
ِ
ِجنن ۽ انسانن مان.

يعني وسوسا وجهڻ وارو جن به ٿي سگهي ٿو ۽ انسان به ۽ وسوسو
وجهڻ شيطان جي وڏن ڪمن مان آهي ڇوته شيطان بنيادي طور تي اهو
ئي ڪم سرانجام ڏيندو آهي جو ماڻهن کي گناھ ۽ ڪفر جا وسوسا
وجهندو آهي .ٻئي پاسي نفس آهي جيڪو شيطان وانگر انسان کي
وسوسي ۾ مبتال ڪرڻ جو ذريعو آهي ۽ ان جي وسوسن کي ”نفساني
وساوسا “ چئبو آهي جيئن رمضان مهيني ۾ شيطان قيد هجڻ جي
ِ
باوجود ماڻهن کي وسوسا ايندا آهن .هي نفس جي طرف کان هوندا آهن
ڇوته نفس ،شيطان سان گِهري رابطي جي ڪري تمام گهڻو طاقتور ٿي
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چڪو هوندو آهي ۽ ان جا وسوسا به اوترو ئي اثر رکندا آهن ،جيترو
شيطان جا وسوسا .معلوم ٿيو ته وسوسن جو بنياد شيطان ۽ نفس آهي.

وسوسن جي سڃاڻپ جو طريقو
سوال :وسوسن جي سڃاڻپ ڪيئن ٿي؟
جواب :وسوسن جي سڃاڻپ جي الِء امام غزالي َر َْح ُة ا ِهلل عَلَيه جو
ڪتاب ”م ُ
نهاج العابدين“ جو مطالعو ڪيو وڃي .ان ڪتاب ۾ امام
غزالي َر َْح ُة ا ِهلل عَلَيه ان تي تمام خوبصورت ڪالم ڪيو آهي ته ٻانهي جي
دل ۾ جيڪي خياالت اچن ،اهو انهن کي ڪيئن سڃاڻي ته هي رحماني
اهل سنّت َد ََّامـت بََّـَّ ََّر َكـا َُّتـ َُّهـ ُم الَّـ ََّعـ َّال ِـ َّيَـهَّ جي رسالي ”وسوسا
آهي يا شيطاني؟ پڻ امي ِر ِ
۽ ان جو عالج“ ۾ به تمام خوبصورت معلومات موجود آهي.

وسوسن ۾ گناھ جي صورت
سوال :دل ۾ جيڪي وسوسا ايندا آهن ،هي گناھ آهن يا نه؟
جواب :عام طور تي ايئن ٿيندو آهي ته هڪ ماڻهو جي دل ۾ گناھ جو
صرف خيال ايندو آهي ،پر اهو پاڻ کان ان خيال کي پري ڪري ڇڏيندو
آهي ،هن طرح جي وسوسن تي گناھ ناهي .هونئن دلي خيالن جا کوڙ
قِسم آهن ،جنهن مان ٻه هي آهن )1( :هڪ عزم آهي ۽ عزم جو مطلب
عزم
عزم ُمص َّمم“ چوندا آهيون.
ِ
آهي پڪو اِرادو ،جنهن کي اسان ” ِ
ُمص َّمم تي پڪڙ ٿيندي ۽ ان تي گناھ ٿيندو آهي .انهيَء عزم جي ذريعي
انسان گناھ جا سبب مهيا ڪندو آهي ۽ پنهنجي طرف کان ڪوشش
ڪندو آهي ،توڙي جو اهو ڪنهن سبب گناھ نه به ڪري سگهي مثال
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طور :هڪ ماڻهو گهران چوريَء جي ارادي سان نڪتو ،پوِء ڪنهن
سبب اهو چوري نه ڪري سگهيو ،جيئن اتي ماڻهو جاڳي رهيا هئا يا
پوليس موجود هئي وغيره .ته اهڙيَء صورت ۾ ماڻهو گنھگار ٿيندو،
عزم ُمص َّمم (يعني پڪو اِرادو) ڪري ورتو هو .معلوم
ڇوته ان گناھ تي
ِ
عزم ُمص َّمم جتي ڏٺو وويندو اتي گناھ ملندو )2( .ٻيو هي آهي ته
ٿيو ته
ِ
ماڻهو پنهنجي تصور ۾ بي حيائي جو ڪم ڪري ،ان صورت ۾ به
ٻانهو گنھگار ٿيندو آهي.

ِ
حسن سلوڪ ڪرڻ
رشتيدارن سان
سوال :جيڪڏهن ڪو رشتيدار وغيره اسان سان ُبرو ڪري ،ته اسان کي
ڪهڙو ر ّدِ عمل ڏيڻ گهرجي؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي
جواب :انهيَء سان ملندڙ جلندڙ سوال نبي پاڪ َ ّل ه ُ
بارگاھ ۾ به ٿيو هيو ته منهنجا رشتيدار مون سان ُسٺو سلوڪ نه ٿا
ڪن ،پر مان انهن سان سٺو سلوڪ ڪندو آهيان ،ته ڇا مان پنهنجو هي
عمل جاري رکان؟ يعني مان انهن سان صلهِء رحمي نيڪ سلوڪ جاري
رکان يا مان به پوِء بدلي جي طور اهريَء طرح ڪيان؟ ُان جي جواب ۾
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن ارشاد فرمايو ته تون پنهنجو ُسٺو سلوڪ
پاڻ ڪريم َ ّل ه ُ
جاري رک ،حديث جا الفاظ هي آهن :يعني هڪ شخص عرض ڪيو :يا
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم! منهنجا قريبي مائٽ آهن ،مان انهن سان تعلق
رسول اهلل َ ّل ه ُ
جوڙيندو آهيان ۽ هو مون سان ٽوڙيندا آهن ،مان انهن سان ڀالئي ڪندو
آهيان ،پر هو مون سان ُبرائي ڪندا آهن ،مان انهن سان ُبردباري سان
پيش ايندو آهيان ،جڏهن ته هو مون سان جهالت سان پيش ايندا آهن .ته
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جن فرمايو :جيڪڏهن ايئن ئي آهي ،جيئن
پاڻ سڳورن َ ّل ه ُ
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تون چئي رهيو آهين ،ته تون انهن جي وات ۾ گرم خاڪ وجهي رهيو
آهين ۽ تو سان گڏ اهلل پاڪ جي طرف کان انهن خالف هڪ مددگار
رهندو ،جيستائين تون ان حال تي رهين.
ٰلهذا رشتيدارن جي ڳالهين کي برداشت ڪيو
وڃي ۽ پنهنجو ُسٺو سلوڪ جاري رکيو وڃي ،بلڪه هڪ حديث مبارڪ
ک‘‘ يعني تون انهن سان پنهنجي
۾ واضح حڪم آهي’’ :صِ ْل َم ْن َق َط َع َ
رشتيداري جوڙي رک جيڪو تو سان ٽوڙي ٿو.
ٰلهذا جيڪو رشتيدار رشتيداري ٽوڙيندو
آهي ان کي جوڙڻ جي ئي ڪوشش ڪئي وڃي.

بهار شريعت جي هڪ عبارت جو خالصو آهي ته :رشتيدار ُسٺو
ِ
سلوڪ ڪن ۽ اسان به انهن سان ُسٺو سلوڪ ڪيون ،هي ته ادلو بدلو
آهي ،جيڪو ڪنهن سان به ماڻهو ڪري وٺندو آهي .صلهِء رحمي هيَء
آهي ته اهو توسان ٽوڙي ۽ تون ان سان جوڙينُ ،هو تو سان زيادتي
ڪري ۽ تون ان سان ڀالئي ڪرين .صلهِء رحمي جي بنيادي مفهوم ۾
هيَء ڳالھ به شامل آهي ته رشتيدار جيڪڏهن زيادتي ڪن ٿاُ ،برو ڀلو
چون ٿا ،رشتيداري ٽوڙين ٿا ،ته انهن سان ُسٺي سلوڪ جي ڪوشش
حڪمت عملي ماڻهو کي
ڪئي وڃي .البت هي ضروري آهي ته دنياوي
ِ
اپنائڻ گهرجي جو بالوجھ پاڻ کي ذلت جي مقام تي پيش ڪرڻ جي
بدران ان کان بچڻ جون صورتون اپنايون وڃن ۽ پنهنجي طرف کان
ڪوشش ڪري ۽ هي ذهن بڻائي ته مان ان جي الِء ڀالئي جي ئي ُدعا
ُ
ڪندس ،منهنجي دل ۾ ان جي الِء ڀالئي جو جذبو ئي رهندو ،مان ان
کي جتي ڀالئي پهچائي سگهندس ،ته ضرور پهچائيندس ،مان ان جي
ظلم جو بدلو ظلم سان نه ڏيندس ،ان جي گارين جي بدلي گار نه ڏيندس.
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ها ان جي شر کان بچڻ جي الِء پاڻ کي ڪجھ فاصلي تي رکو ۽ وقفي
حسن سلوڪ جو معاملو ڪندا رهو.
وقفي سان
ِ

قَلبي (باطني) گناھن جو بيان
سوال :قلبي (باطني) گناھن جي شريعت ۾ ڇا اهميت آهي ،پڻ قلبي
گناھن جي باري ۾ معلومات حاصل ڪرڻ هڪ مسلمان جي الِء ڪيترو
ضروري آهي؟
جواب :تمام گناھن جي حوالي سان بنيادي حڪم هڪ ئي آهي ،توڙي
جو اهي باطني هجن يا ظاهري هجن جو مختلف صورتن ۾ مختلف
ً
احڪام ٿيندا،
مثال :کوڙ سارا گناھ اهي آهن جن سان ماڻهو جو واسطو
ئي ناهي پوندو ،جهڙوڪ ڪنهن جا والدين نه آهن ،ته والدين جي متعلق
اڪثر شرعي احڪام سکڻ ضروري ناهي ،اهڙيَء طرح ڪنهن تي حج
فرض ناهي ،ته ان تي حج جا احڪام سکڻ ضروري ناهي ۽ حج جي
دوران ٿيڻ وارن گناھن جي معلومات حاصل ڪرڻ به ضروري ناهي.
اهڙيَء طرح ڪو ماڻهو شادي شده ناهي ته گهر واري ۽ ٻارن جي متعلق
احڪام سکڻ ضروري ناهي.
انهن کان عالوه ڪيئي گناھ واضح هوندا آهن ،جيڪي سڀني کي
معلوم هوندا آهن ،جيئن چوري ،ظلم ،ڌاڙو ،هي سڀ اهي گناھ آهن،
جن جو سڀني کي علم هوندو آهي ته انهن جو خاص ڪري علم سکڻ
ضروري ناهي سواِء ان جي جو ڪجھ شين ۾ ٿوري گهڻي اهڙي
تفصيل ٿي سگهي ٿي جنهن کان ماڻهو غافل ٿي ڪري ان جو مرتڪب
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ٿي ويندو آهي .جيئن چوريَء کي سڀ ناجائز ۽ گناھ ڄاڻيندا آهن ،پر
مسجد ۾ جڏهن پنهنجا جوتا چوري ٿي وڃن ،ته ان سان ملندڙ جلندڙ
ُجتي تي نظر پئي ته ماڻهو قياس ڪري وٺندو آهي ته چور منهنجا ُجوتا
کڻي ويو آهي ۽ هي ڇڏي ويو آهي ،چوريَء جي فِقهي تعريف ته هتي
پوري نه ٿي ،پر بهرحال هي گناھ آهي ۽ هڪ اعتبار سان هي به چوري
آهي .ايئن ئي مڪي مديني مان جوتا تبديل ڪري آڻڻ به جائز نه آهي.
هڪ ٻيو مثال يتيم جو مال ڦٻائڻ جو آهي هي به حرام آهي ۽ ان جو
علم سڀني کي آهي ،پر ڪنهن شخص جي انتقال کان بعد ان جي يتيم
جي وراثت واري مال مان ٽيجهي وغيره جي خيرات جي ماني کارائي
ويندي آهي .هاڻي هي ٽيجهي جو ختمو ،چاليهين جو ختمو هڪ نفلي
صدقو آهي ۽ فِي نفسه ٽيجهو چاليهو جائز آهي ،ثواب جو ڪم آهي ،پر
يتيم جي مال مان ڪرڻ ناجائز ۽ گناھ آهي ۽ ان کاڌي کي ،کائڻ جي
اجازت پاڻ يتيم به نه ٿو ڏئي سگهي ،ڇوته اهو نابالغ آهي ۽ نابالغ اهڙي
اجازت نه ٿو ڏئي سگهي .هاڻي جيڪو شخص به ان ٽيجهي وغيره مان
کائيندو ،اهو يتيم جي مال کائڻ جي گناھ جو ُمرتڪب ٿيندو ،پر ان جي
طرف ماڻهن جي توجھ ناهي هوندي ،هن مسئلي ۾ عنوان ته معلوم
هوندو آهي ته ”يتيم جو مال کائڻ حرام آهي“ پر ان جي تفصيالت
معلوم ناهي هوندي.
ان کان عالوه کوڙ گناھ اهڙا آهن جن جي تفصيل ڄاڻڻ جي بغير ماڻهو
انهن کان بچي ئي نه ٿو سگهي ،جيئن ڪاروبار ۾ ڪجھ شيون ته
اهڙيون آهن ،جن جو گناھ هجڻ هر شخص واضح طور تي ڄاڻيندو آهي،
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جيئن دوکو ڏيڻ ،ڪوڙ ڳالهائڻ ،خيانت ڪرڻ ،مالوٽ ڪرڻ هي سڀ
ناجائز آهن وغيره وغيره .پر انهن کان عالوه به شريعت جا کوڙ احڪام
آهن جنهن کي ” ُعقودِ فاسده“ چيو ويندو آهي يعني اهڙا ايگريمنٽ
(معاهدا) جنهن ۾ شريعت جي اعتبار سان ڪو فساد پيدا ٿي وڃي ،اها
تفصيل سڀني کي معلوم ناهي هونديٰ ،لهذا واپاري تي واپار جي
متعلق مسئال سکڻ ضروري آهن .جيڪڏهن نه سکندو ،ته نه سکڻ جو به
گناھ ٿيندو ۽ پوِء علم نه هجڻ جي ڪري ٻين ڪيئي گناھن ۾ مبتال
ٿي ويندو.
گناھن جو هڪ قِسم ”باطني گناھ“ به آهي .باطني گناھن ۾ نوي فيصد
حب جاھ“ جي سبب
اهڙا گناھ آهن جن جو ِارتڪاب ”رياڪاري“ ۽ ” ِ
ٿيندو آهي ،پر انهن جي معلومات نه هجڻ جي ڪري ان جي ُمرتڪب
ب جاھ جي گناھ ۾
کي ان جي خبر ئي ناهي پوندي ته مان رياڪاري يا ُح ِ

مبتال ٿي رهيو آهيان .باطني گناھن جي متعلق معلومات نه هجڻ جو

نتيجو هي نڪرندو آهي ته ماڻهو رياڪاري ڪري چوندو آهي ،مان
رياڪاري ٿوري ڪري رهيو آهيان يا ماڻهن کي گهٽ سمجهي ڪري ۽
پاڻ کي وڏو سمجهي ڪري چوندو آهي ته ادا! مان تڪ ُّبر ناهيان ڪري
رهيو ،هي آهن ئي منهنجا نوڪر چاڪر ،منهنجا مالزم ،هي آهن ئي
اهڙا .هاڻي هتي ُمتڪبر شخص ٻين کي حقير سمجهي رهيو هوندو
آهي ،پر ان کي علم ناهي هوندو ته مان تڪبر ڪري رهيو آهيان ،۽
ايئن مان گناھ جو ُمرتڪب ٿي رهيو آهيان ،هاڻي اهڙين شين جي
اعتبار سان گناھن جي معلومات جو حاصل ڪرڻ نهايت ضروري آهي ۽
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ان جو هيُء ئي طريقو آهي ته ديني ڪتابن جو مطالعو ڪيون ،علماِء
اهل ّ
سنت کان گناھن جي باري ۾ سکون ۽ جيڪي ذريعا علم حاصل
ِ
ڪرڻ جا آهن ،انهن کان علم سکون.

گناھن جي معلومات حاصل ڪرڻ
سوال :گناھن جي سرسري معلومات حاصل ڪرڻ جي بدران تفصيلي
معلومات ڪيئن حاصل ڪيون؟
جواب :ڪيئي گناھن جي متعلق واقعي تفصيلي علم هجڻ ضروري
هوندو آهي ،نه ته ڪجھ گناھ اهڙا هوندا آهن جن کي نيڪي ڪرڻ جي
گمان ۾ ڪيو ويندو آهي .ڪجھ مثال مالحظه فرمائيندا:
حڪم شريعت (يعني سنّت هي) آهي ته مرد ڀيڏيون کليل
پهريون مثال:
ِ
رکي ،ان حڪم (سنّت) تي عمل ڪرڻ جي الِء ڪجھ ماڻهو نماز پڙهڻ
جي الِء شلوار يا پينٽ وغيره کي فولڊ ڪري وٺندا آهن ،جيڪو گناھ
آهي ڇوته نماز ۾ ڀيڏيون ڍڪجي وڃن ،ته (هي) مڪروھ تنزيهي آهي،
جيڪو گناھ ناهي ،پر نماز ۾ شلوار موڙڻ ،فولڊ ڪرڻ مڪرو ِھ
تحريمي آهي ،جيڪو گناھ آهي.
ٻيو مثال :ٻارن کي مسجد ۾ وٺي اچڻ ُسٺو ڪم آهي ،پر ايترن ننڍڙن
ٻارن کي مسجد ۾ آڻڻ ،جائز ناهي جو مسجد ۾ پيشاب پائخانو ڪندا يا
وري دانهون ڪندا ۽ خبر هجي ته هي ٻار دانهون ڪندا ،ته اهڙن ٻارن
کي مسجد ۾ وٺي اچڻ گناھ آهي .هاڻي ڏسو ته وٺي اچڻ واري پنهنجي
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طرف کان وڏي جذبي سان نيڪي سمجهي ڪري ٻارن کي آندو ،پر
علم
علم جي گهٽتائي جي سبب گناھ جو ارتڪاب ڪيائين .خبر پئي ته ِ
دين سکڻ ضروري آهي ۽ عل ِم دين سکڻ بغير گذارو ناهي ۽ عمل جو
بنياد ئي علم آهيٰ ،لهذا علم سکو ته جيئن هي نه ٿئي جو پنهنجي طرف
کان نيڪي سمجهي ڪري گناھ ئي ڪندا رهو.

گناھ تي تعاون ڪرڻ
سوال :گناھ تي مدد ڪرڻ ڪيئن؟
جواب :گناھ تي مدد جي ممانعت جو حڪم قرآن پاڪ ۾ بلڪل واضح
طور موجود آهي .اهلل پاڪ فرمايو:
َ ۡ
َ
َ ۡ
َوُت َ َع َ
اون ۡوا َُعلیُال ِب ِر َُوُالتق ّٰویُ۪ َُوُلاُ
ََ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
انُ۪
تعاونواُعلیُال ِاث ِمُوُالعدو ِ

ترجمو ڪنزالعرفان :۽ نيڪيَء ۽
پرهيزگاريَء تي هڪٻئي جي مدد
ڪيو ۽ گناھ ۽ زيادتيَء تي
هڪٻئي جي مدد نه ڪيو.

نص قطعي موجود آهي ته گناھ تي هڪٻئي جي مدد
رآن پاڪ جي ِ
ق ِ
ڪرڻ جي اجازت ناهي ،بلڪه حڪم هي آهي ته گناھ کان روڪيو وڃي.
ان حوالي سان هڪ دلچسپ حديث مبارڪ آهي نبي پاڪ

صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه و ا ٰل ِ ٖه َو َس ل َ َمَّ
َ ّل ه ُ

اک ظَ ال ِما اَ ْو َمظْ لُ ْوما“ ُيعني پنهنجي ڀاُء جي مدد ڪيو
ص اَ َخ َ
جن فرمايو”ُ :اُ ْن ُ ْ
توڙي جو ظالم هجي يا مظلوم هجي ،صحابهِء ڪرام

ِ
اهلل َعنَّ هم
َر َ
ِض ُ

جن

صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم! مظلوم جي ته اسان مدد
عرض ڪيو :يا رسول اهلل َ ّل ه ُ
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ڪيون ،پر ڇا ظالم جي به مدد ڪيون؟ فرمايائون :هائو! ۽ ظالم جي مدد
هي آهي ته توهان ان کي ظلم کان روڪي و“.
هي ظالم جي الِء مدد هيئن آهي جو ان جي آخرت

جي الِء ُمفيد آهي .ته گنھگار جي مدد هيَء آهي ته ان کي گناھ کان
روڪيو وڃي .هن مان انهن ماڻهن کي سبق حاصل ڪرڻ گهرجي،
جيڪي دوستي ياري نڀائڻ جي چڪر ۾ هڪٻئي جي گناھن ۾ مدد
ُمعاونت ڪندا آهن ۽ پنهنجي طور تي سمجهندا آهن ته دوستيَء جو حق
ادا ڪري رهيو آهيان .اهلل پاڪ اسان سڀني کي هر طرح جي ظاهري
باطني بيمارين ۽ گناھن کان محفوظ رکي ،اسان کي نيڪ بڻائي ۽
نيڪين تي استقامت عطا فرمائي.
آ ِمی ْن ب ِ َجاہ ِ َخاتَ ِم ال َّنبِی ّٖن َصلَّىاللُ َعل َْیهِوٰال ِ ٖه َو َس َّل َم.

www.dawateislami.net

