َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
ُالـسـلَامُ َ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـدُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
نُ
الـحـمـد ُل ِل ِہُُر ِبُُالـعـل ِـمینُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُ
ِ ِ
ّٰ
ّٰ
ََ
َ ّٰ
ََ
َ
ُالرج ۡیمُِؕ ُ ۡ الـل ُُُ َ ۡ ّٰـمنُ َ ۡ
الـرحِ ـی ِمِؕ
اماُُبَ ۡـعـد ُُفاع ۡوذُ ُبِاُلل ِہ ُ ِم َن ُُالش ۡیط ِن ُ ِ ِ ُبِـس ِمُ ُ ـہُِ الـرح ِ ُ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن َشا ٓ َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم افْ َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوانْ ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ َيـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل َعز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص  04دار الفڪر بيروت)

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

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

رسالي جو نالو :مانيَء جو احترام

ڇاپو پهريون :ربيع الثاني1444هه ،نومبر 2022ع
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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شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي
جي ڪتاب ”فيضان سنت“ مان ورتل رسالو

مانيَء جو احترام
ترجمو
ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي)

هن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش
ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي
نظر اچي ته ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ کي آ گاھ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو۔

رابطي جي الِء:

ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي ڪراچي
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مانيَء جو احترام
دعاِء عطاا :ياارب المصافيي :جيڪاو بـه مڪمـ رسـالو ”مانيَء جوا ج
احترام“ پڙھي يا ٻڌي وٺي ،ان کي برڪت واري حالل ۽ آسـان رويي
عطا فرماِء ۽ ان کان هميشه هميشه جي الِء راضي ٿي وڃ.
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
ِين
بن اۡلم ۡ ن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ىه َو ا ٰلىه َو َس لَم
َ ّل ّٰ ُ

د:ود شريف جي فضيلت
صَ
اّٰلل عَلَي ۡ ىه واٰل ى ٖه َو َسل َ ََّم  :قيامت جي ڏيـنهن مـاڻهن مـان منهنجـي
فرمان مصطفي َ ّل ّٰ ُ
ِ

تمام ويجهو اهـو شـخه هونـدو جـنهن دنيـا

مـون تـي وڌيـڪ درود

پاڪ پڙهيا هوندا.
َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلب ِ ۡيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
نصَّل

جيڪاانه مختلااق مناام جااا کااازا ما ُء
اثال ۽رکو ،پااالر

ک ااا و ياار

هڪ ئي ٿالهه ۾ هااجا تاه ان واور۾ ۾ ٻ اي پاکاي کاان کابه جاي باه
اجا۽۾ آهي جي

ته
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مختلف کا:ڪن جو ٿالهه

ۡ
ى
اهلل َعـنْ َُّه روايت ڪ ٿا ته اهلل پـاڪ جاي پيااري رکاو ،
حضر۾ عِڪراش َر َ
ِض ُ
ى
صَ
ّ
اهلل عَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم
رکو ِ مقبو  ،کيد آمنه َر َ
اهلل َعن ْ َها جي باغ جي مهڪندڙ گل َ ّل ُ
ِض ُ
جي بارگاهه ۾ هڪ ٿانر پيش ڪيو ويو ،جنه ۾ تمام گهبو ثريد (يعني
ُ
ڪ ااي) ه ااي .اکااان ان مااان کااائه لِءاکااي پااو مااان پنهنجااو ه ا ان جااي

اارڪار عاااالي وماااار
ڪناااارن ۾ هيااانانه هاااوڻانه هالئاااه لِءااال ،تاااه کا
ِ
ۡ
صَ
اهلل عَلَي ْ ىه َواٰل ى ٖه َو َسلَم فرمايو” ،اي عِڪراش! هڪ ئي جِءهه کان کاائو واو تاه هاي
َ ّل ُ
هڪ ئي (مِنم جو) کازو آهي“ .پو اکان وٽ هڪ ٿالهه آندو ويو جانه ۾
ڪيتاارن ئااي مناام جااون تااا۽يون کااارڪون هيااون ،حضااور کااراپا ُنااور
صَ
اهلل عَلَي ْ ىه َواٰل ى ٖه َو َسلَم جو ه مبارڪ ٿانو ۾ هر طرف جلاو فرماا ٿاي رهياو هاو
َّ َ ّل ُ
ۡ
ارشاک فرمايائون”،اي عِڪراش! جتان وڻياو کاائو واو تاه هاي (کاارڪون)

مختلق منم جون آه .

پنج آڱرين سان کائڻ جاهلن جو طريقو آهي
اباااا عباااا

حضااار۾

ى
اهلل َعنْ ُه َمــــا کااااان روايااات آهااااي تااااه نباااايّ
َر َ
ِض ُ

اارور يناااان ،ٻنهاااي جهاااان جاااي کااالفان
آخرالزماااان ،کا ِ

صـــ َ
اهلل عَلَيْـــ ىه َواٰلىـــ ٖه َو َســـلَم
َّ َ ّل ُ

آڱااوٺي

شااهاک۾ واري آڱاار ڻانه ا اشااارو ڪناادي فرمااايو ”هاان ٻ ا

آڱري کان نه کائو( “.بلڪه اناه کااان وچااي آڱر مالئي ڪاري) ٽا آڱاري
کان کائو جو اها کنّت آهي پنج کاان ناه کاائو جاو هاي جااهل جاو
طريقو آهي.
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شيطان جي کائڻ جو طريقو
ى
ناور مجنام،
اهلل َعـنْ َُّه کان روايت آهي تاه نباي اڪارمِ ،
حضر۾ ابوهرير َر َ
ِض ُ
صــ َ
فرمااان معظاام آهااي
اهللعَلَيْــ ىه َواٰلىــ ٖه َو َســلَم جااو
ِ
شاااههِ بنااي آکم ،رکااو مشتناام َ ّل ُ

تاه ”هاڪ آڱار کاان کاائه شايفان جاو ٻا آڱاري کاان کاائه متڪباري
(يعنااي مواارور ماااڻه ) ٽ ا آڱااري کااان کااائه انبيااا ڪاارام

الَّ ـ َ
ىم َ
عَـلَـــيْه ُ

جااو

راحات ملا
کارڪار مديناہ،
 481حادي )4701
طريقاو آهاي( “.جاامع واوير
ِ
ِ
صـ َ
اهللعَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم ڪانه ڪانه چاار مباارڪ آڱاري کاان باه کاازو
وکينه َ ّل ُ
کائيندا ه ا.

ٽن آڱرين سان کائڻ جو طريقو
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ٽ آڱاري کاان کاائه سـب

گرهاه ننا و ببباو،

ننا و گرهااه چڻاااڙ آکااان رهناادو ،جيتارو بهتاار طريقااي کااان چڻاڙينااد
اوتاارو ئااي وا۾ مااان نڪرناادڙ هاُااميدار ُلعاااب ان ۾ شااامل ٿيناادو
اهڙي طرح کازو جلدي هضم ٿيندو .حضر۾ عالمه علي ماري

ۡح ُة ا ى
هلل عَلَيۡـه
َر ۡ َ

فرماااائ ٿاااا” ،پااانج آڱاااري کاااان کاااائه حريصااا جاااي ننااااني آهاااي“.
ماني ٽا آڱاري کاان کاائه گهباو مناڪل باه نااهي فقا
ٿااوري توجهااه جااي ُاارور۾ آهااي ،بــاقي چااانور ٽا آڱااري کااان کااائه
ٿورو ڻکيو هوندو آهي ،پار مادني ها رکاه وارن کانّت جاي عاشاق

جي ال اها به ڪا منڪل ڳالهه ناهي يقينُءا کانّت ۾ ئاي عظمات آهاي،
وڻن گاره جاي حار

۾ پانج آڱااري کاان کاائه بادران تربيات جااي

خاطر کاڄي ه جي بِنصر (يعني چيچ جي ڀرکان واري آڱر) کي نِاوڙائي
ان مٿااان نن ا و رٻااڙ چاااڙهي واانيو يااا ماااني جااو هااڪ ٽڪاارو چاايچ
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ڀرکااان واري آڱاار کااان تِااري جااي طاارف کٻااائي رکااو ،جيڪاانه جا بو
کچو هوندو ته اِنش ٓاءاهلل ٽ آڱري کان کائه جاي عااک۾ ببجاي وينادي،
جاانه ٽا آڱااري کااان کااائه جااي عاااک۾ ببجااي و ااي تااه هاااڻي رٻااڙ
ماني جو ٽڪرو تِري جي طرف کٻائه جاي ُارور۾ نااهي جيڪانه
چانورن جاا کاڻاا جادا جادا هجا

ٽا آڱاري ۾ ان جاو گرهاه ناه ببجاي

کگهي ته هاڻي چار يا پنج آڱري کاان کاائو پار هاي احتياار ُاروري
آهي ته تِريون نه ڀرج بلڪه آڱريون به پاڙ تائي نه ڀرج .
ُو اري ڪااان

چمچي سان کائڻ جي حڪايت

چمچ ا کااان کااائه کاانّت جااي خااالف آهااي ،اکااان جااا

اکاالف (يعناي بازر ) چمچاي کاان کاائه کاان پرهياز ڪنادا ه اا ،واو تااه
ارڪار مدينااہ
کا
ِ

صـ َ
اهلل عَلَي ْـ ىه َواٰل ىـ ٖه َو َســلَم
َّ َ ّل ُ

کااان ٽ ا آڱااري کااان کااائه ثاباات آهااي.

حضااار۾ اماااام اباااراهيم با ُ
وري َر ۡ َۡحـــ ُة ا ىهللعَلَيۡـــهََّّفرماااائ ٿاااا تاااه”هاااڪ ڀياااري
اااج ِ
عباکاي خلييااي مااامون الرشايد جااي کااامهون چمچا کااان کااازو پاايش
ڪيو وياو .ان ومات جاي ماُاي ال ُقضااة (يعناي چياق جنا ل) حضار۾

امااام ابااو يوکاااق َّ َر ْ َۡحــ ُة ا ىهللعَلَيْــه چياااو ”،اهلل پــاڪ  41هاااي کاايجاري جاااي
اۡس ٓا ِءيْ َل جي آيت نمبر  07۾ ارشاک فرمائي ٿو:
ُس ْو َرۃُ بَن ِۤۡی ْ َ
ََ ۡ َ
ۤۡ ّٰ
َوُلقدُک َر ۡم َناُب َ ِن ۡیُُا َد َمُ

ترجمو ڪنزااليمان:

بينڪ

اکان آکم جي اوالک کي عز۾ ڻني.

آيات ڪريماه جاي تيناير ۾ توهاان جاا ڻاڻا کاائي حضار۾
اي خليفا! ها
ِ
اب ا عبااا

ى
اهلل تَ َعــا ٰ عَنْ ُه َم ـا فرمااائ ٿااا ”اکااان انه ا جااي ال آڱريااون
َر َ
ِض ُ
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ببايون ج کان اهي کازو کائ ٿا“ اهاو ُٻاڌي ُهاو انها چمچا کاي واني
آڱري کان کائه لِءو.

چمچي سان ڪڏهن کائي سگهجي ٿو
اااااا ا ئااااااي اهااااااڙي آهااااااي

پياراپيااااااارا اس الالالالالالمي ڀ الالالالالائرو! جيڪاااااانه
ُء
مثال ”کيرڻي“ (يا پ ڙي) ڻهاي و يار جيڪاا آڱاري کاان کاائي ناه ٿاي
کاگهجي
آه

پاي باه ناه ٿاي کاگهجي يااا ها

۾ ۽خام آهاي ياا ها

زوئه ال پاڻي مينر ناهي ته پاو ُارور۾ موجا

مياارا

چمچاي جاي

اجا۽۾ آهي ،اهڙي طرح گوشت جاو پڪال وڻو ٽڪارو ياا ران و يار
کي ُوري کان ڪ ي ڪري کائه جي اجا۽۾ آهي.

هٿ سان کائڻ جا طبي فائدا
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڊاڪ رن اعتراف ڪيو آهي ته جيڪي مااڻهو
هااا

کاااان کائينااادا آهااا  ،انهااا جاااي آڱاااري ماااان هاااڪ خاااا

منااام

جااي ”هاُااميدار رطوباات“ نڪااري ڪااري کااازي ۾ شااامل ٿااي ويناادي
آهي جيڪا جنام ۾ انناولي (

) گها

ٿايه ناهاااي ڻينادي

ان کان شگر جااي مريض کي فائدو ٿيندو آهي ،ويتار کاائه کاان بعاد
آڱريون چ ه کان وزيڪ هاُميدار رطوبت پي ۾ کاخل ٿيندي آهاي
جيڪااا اکااي  ،کماااغ
معدي

معاادي جااي ال بيشااد فائديمنااد آهااي

هااي ک ،

کماغ جي بيماري جو ۽برککت عالج آهي.

 Appendixجو عالج ٿي ويو

پياراپيارا اسالالمي ڀالائرو! کاازي جاون کانّتون پنهنجاي ۽نادگي ۾ نافا
ڪر جي ال مدني ماافلي ۾ کاير کاي پنهنجاو معماو بباائي وانيو،
www.dawateislami.net
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معاشري جا ڪيترائي بگڙيل ماڻهو کعو۾ اکالمي جي مدني ماافلي
۾ کير جي برڪت کان اََّلـ ْح َّمـد لىَّـ َّل ّٰـهَّ کاڌي رکاتي تاي اچاي ُچڪاا آها ،
َ ْ ُ

ه کلنلي ۾ مٿرا (هند) جي هڪ اکالمي ڀار جو ڪجهه هيا

بياان

آهااي تااه ”مااان هااڪ ماااڊرن نوجااوان ه ا ل ،فلمااون ڊرامااا ڻکااه منهنجااو
منولو هو ،مڪتبةالمدينہ کان جااري ٿيال بياان جاي ڪيناي ”T.Vیکابتہ
اکرایں“ ُٻااڌ جااو شاارف حاواال ٿيااو ،جاانه مااون ۾انقااالب برپااا ڪااري
ونيو ،مان کعو۾ اکاالمي جاي ديناي مااحو کاان وابسـته ٿاي ويال،
مااون ي

(آن ا ن ۾ کااو ) جااي بيماااري ٿااي وئااي

ڊاڪ اار

آپرينااا جاااو مناااورو ڻناااو ماااان گهڻرائجاااي ويااال ايتاااري ۾ کعاااو۾
اکالمي جي هڪ ّ
مبلغ جي انيراکي ڪوشش جي نتيجي ۾ ۽نادگي
کعاو۾ اکاالمي جاي کانّت
عاشاقان رکاو کاان گان
۾ پهريون ڀيرو
ِ
ِ

جي تربيت جي ٽا ڻيانه جاي مادني ماافلي جاو مناافر ببجاي ويال،

اََّلـ ْ َح ْمـــ ُد لىَّـلّٰــــهَّ ماادني ماااافلي جاااي برڪااات کااان بويااار آپرينااا منهنجاااي
بيماري ختم ٿي وئي .اََّلـ ْ َح َّْمـ ُد لىَّـ َّل ّٰـهَّ منهنجي جا بي کاي ماديني جاا ٻارهاا

چن لِءي ويا .هاڻي ماان هار مهيناي ٽا ڻيانه جاي مادني ماافلي ۾ کاير
جااي کااعاک۾ حاواال ڪناادو آهيااان هاار مهينااي نيااڪ اعمااا جااو ڪااارڊ
جماع ڪرائيناادو آهيااان منالمان کااي فجاار جاي نمااا۽ خاااطر جاڳااائه ال
ودا مدينہ لِءائيندو آهيان.
ُتویھباےاھبیئرکاق فِلےںیمرفس ر
بس
ےبلمعابلمعےتنبںیہرَس َ ر
ھیاّچ ُصحبتےسڈنھٹاوہریتارگج اکش!رکےلارگاق فِلےںیمرفس ر

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلب ِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
نلَعنُم َّمد
نصَّلناّٰلل ن
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بغير بيهوشيَء جي آپريشن
پياراپياااارا اس الالالمي ڀ الالائرو! ڻٺاااو توهاااان! مااادني ماااافل ۾ کاااير جاااون
ڪيتريون برڪتون آه  ،هي ياک رکو! ته بيماري

مصايبت منالمان

جاي ال عااام طاور تااي رحمات جااو ڪاار هوناادي آهاي ،هين اار توهااان
ُٻڌو ته اکالمي ڀار کي اپين ڪل جي تڪليق ٿي .پو شيا جاو کاب
مدني مافلي جو کير ببيو ،اهڙي ريت هو ديني مااحو ۾ رلاي ملاي
ويو کند ديني ماحو ۾ پڪو ٿي و ه يقينُءاا رحمات جاي حقادار
هجه جو ڪار آهي ،تڪليق اچي ته وبر جي ڪوشش ڪاري خاوب
اجر

بزرگان کي
ثواب ڪمائه گهرجي ،اکان جي
ِ

ۡح ُة ا ى
هلل عَلَيْهم
َر ْ َ

جي وبر ڪر جو اندا۽ ان تي ثواب اجر ڪماائه جاو جا بو باه
وا خوب هو! جي ته شارحِ بخاري فقياہ الهناد حضار۾ عالماه موالناا
ميتي مشمد شريق الشق امجدي َر ۡ َۡح ُة ا ىهللعَل َ َّي ۡه ”نزهة القااري شارح واشي
البخاااري“جلااد  212 2کااان  215تااي نقاال ڪا ٿااا تااه ”حضاار۾ ُع ارو
ى
صـ َ
اهلل عَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم
اهلل ََّّ عَــنْ ُهَّ ج جا والاد وااح مناهور واشابي
َر َ
َ ّل ُ
ِض ُ
ى
اهلل تَعَا ٰ عَنْ ُه ََّما ه اا والاد وااحبه حضار۾ اکاما
حضر۾ ۽بير ب
عوام َر َ
ِض ُ
ُ ۡ
ى
اهلل تَعَا ٰ عَنْهَـا ه ي .پاا ام المانمني حضار۾ عائناه
بنت ابوبڪر وديق َر َ
ِض ُ
ى
ى
اهلل عَنْ ُه َمـا جاا
ابا
اهلل تَعَـا ٰ عَنْهَـا جاا ڀاڻيجاا حضار۾
۽بيارَّ َر َ
وديقه َر َ
ِض ُ
ِض ُ
کِءا ڀار مدينہ منور جي منهور” فقهاِء سبعه “ (يعني کت ج ّيد عالم
سڳورن) مان هڪ ه ا ،عابد ۽ ۽اهد راتي جاو جااڳي عبااک۾ ڪار
ِ
وارا بزر ه ا ،رو۽انو بنا وميي جي چوٿون حصاو مارآن پااڪ ماان
ِڻکاي ڪاري تاالو۾ فرمائينادا ه اا چوٿاون حصاو مارآن شااريق را۾
تهجد ۾ پڙهندا ه ا .خلييو وليد ب عبدالملڪ چوندو هو ته جنه کي
ُ
ّ
ى
اهلل تََّعَــا ٰ عَـــنْ َُّه کااي ڻکااي .هااڪ
جنتااي ڻکاابو هجااي تااه اهااو حضاار۾ ع اروہ َر َ
ِض ُ
ڀيري کير ڪري وليد ب عبدالملڪ وٽ تنريق کبي ويا ،کندن پير
www.dawateislami.net
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مبارڪ ۾ آڪله جي بيماري ٿي وئي ،هاي اهاا بيمااري هونادي آهاي،
جيڪا عضون کي ڦ وانگر ڳاري ونيندي آهي ،ان ال وليد مناورو
ى
اهلل َعـنْ َُّه راُي نه ٿياا
عمل جراحت (آپرين ) ڪرائي ونيو ته پا
ڻنو ته
َر َ
ِض ُ
ِ
پر بيماري پني تائي وزي آئي .ولياد عارڪ ڪياو ،کاائي ! هااڻي تاه
ٽنگ ڪ ائه ُروري آهي نه ته هاي بيمااري کاجي جنام ۾ پ ڙجاي
ى
اهلل َعــنْ َُّه راُاي ٿاي وياا ،پاو طبيا آياو ان
ويندي .تنه ڪري پاا
َر َ
ِض ُ
چيو تاه شاراب پاي وانيو تاه جيا ڪا جه ۾ تڪلياق جاو احناا ناه
ٿ ي ،فرمايائون ،اهلل پاڪ جي حرام ڪيل شي جي ريعي مون کي
عاف ّيت نه ٿي گهرجي ،عرڪ ڪيائي اجا۽۾ هجي ته ڪاا آرام واري
کوا ڻيان .فرمايائون مان نه ٿاو چاهياان تاه ڪاو عضاوو ڪ ياو و اي
مون کي تڪليق جو احنا ناه ٿ اي تڪلياق وابر جاي ريعاي
ملااه واري اجاار کااان مااان مشااروم ٿااي و ااان ،عاارڪ ڪيااو ويااو ڀااال،
ڪجهاه مااڻه کاي اجااا۽۾ ڻياو تاه توهاان کااي کاوگهو ڪاري جهلااي ،
فرمايائون،ان جي به ُرور۾ ناهي ،آخرڪار پهريان ٽنگ جاو گوشات
ُوري کان پو هنو آري کان ڪ يو ويو ،پر کاندن وابر تشمال
مرحبااا! ۽بااان م ـان آهااه! جــو آواي بااه نااه ڪيااائون منلناال ڪاار ۾
مصروف رهيا ،ايتري تاائي جاو جانه لوهاه جاي چمچا جاي ريعاي
۽يتون شريق جاي ٽهڪنادڙ تيال کاان ۽خام کاي ڻنڀياو وياو تاه کاور
جي شد۾ کب بيهوش ٿي ويا جانه هاوش ۾ آياا تاه چهاري مباارڪ
تاااان پگهااار اگهاااه لِءاااا ڪ يااال پيااار مباااارڪ هااا ۾ کباااي ڪاااري
اٿالئيندي پٿالئيندي فرمايائون ،ان ا۾ جو منم! جنه مون کي تاو
تااي کااوار فرمااايو ،مااان تنهنجااي ريعااي ڪاانه بااه ڪاانه گناهااه جااي
طرف نه ويو آهيان .آپرين جي کجي ڪاروائي اهاڙي طارح ٿاي جاو
وليد ڳالهي ۾ مصروف هو ان کاي خبار باه ناه پ اي جانه ڻناڀه جاي
بو ڦِهلجي تنه کيل معلوم ٿيو.
www.dawateislami.net
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شهزادي جي شهادت

ُ
ى
اهلل َعـــنْ َُّه جااو ٻيااو امتشااان هااي ٿيااو تااه کااندن
ه ا کااير ۾ حضاار۾ عاارو َر َ
ِض ُ
ُ
ى
اهلل َعنْ ُه َم ـا وليااد جااي واڙي ۾ تنااريق
شااهزاکه حضاار۾ مشمااد ب ا عاارو َر َ
ِض ُ
کبي ويا ته ڪنه چوپايي ماري ڪري شهيد ڪري ونيو .جانه مديناہ
منور واپني ٿي ته پندرهي کيجاري جي ُس ْو َرۃُا ْلكَ ْہ ِف جاي آيات نمبار
جو هي حصو تالو۾ ڪيائون.
َ َ ۡ َ ۡ َ م ۡن َ َ َ ّٰ َ َ
ترجمو ڪنزااليمان :بينڪ اکان
ُہذاُن َص ًبا﴿﴾۲۶
لقدُل ِق ُیناُ ِ ُسف ِرنا ُ

22

کي پنهنجي ه کير ۾ وڻي
تڪليق ڻکبي پ ي.
ى
ِض الـل ّٰ ُـه َعـنْ َُّه جي ساخاوت
حاااضارت عاروه َر َ

ُ
ى
اهلل َّ َعـــنْ َُّه جااي جااوک و کااخاو۾ جااو هااي عااالم هيااو جااو
حضاار۾ عاارو َر َ
ِض ُ
جنه باغ ۾ ميوا پچي ڪري تيار ٿاي وينادا ه اا تاه احااطي جاي ڀات
۾ کااوراڪ ڪااري ونيناادا ه ااا ،ماااڻهو اچااي ڪااري کائيناادا ه ااا ٻااڌي
ى
اهلل َعـــنْ َُّه جاانه پنهنجااي باااغ ۾ تنااريق
گهــر بــه کبااي ويناادا ه ااا ،پااا
َر َ
ِض ُ
کبي ويندا ه ا ته کي  11هي کيجاري جي ُس ْـو َرۃُا ْلكَ ْہـف جاي آيات نمبار
 23جو هي حصو ۽بان تي هوندو هو:
َ َ ۤۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ترجمو ڪنزااليمان :وو نه ٿيو
َول ۡولاُ ُِاذ َُدخلت َُجن َتکُقلت َُماُ
ّٰ َ َ َ َ ّٰ
ته جنه تون پنهنجي باغ ۾ وئي
َ
شٓا َءُاللہُۙ لاقوۃُ ُِالا ُِبالل ِہُۙ

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلب ِ ۡيب
صلو

ته چيو هج ي ها ته جيڪي اهلل
چاهي اکان کي ڪا به طامت ناهي
پر اهلل جي مدک کان.

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
نصَّل
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ٽيڪ لڳائي ڪري کائڻ سنّت ناهي
کرڪار عالي ومار ،ٻنهي جهان جي مالڪ و مختار ،شهننااهه ابارار
ِ

َّ

صَ
فرماان خوشاگوار آهاي” ،ماان ٽياڪ لِءاائي ڪاري
اهلل تَ َعـا ٰ عَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم جاو
ِ
َ ّل ُ

ناهيان

کائيندو .

ٽيڪ لڳائي نه کائو
اڪااارمَّ

ى
ااور
اهلل تَ َعـــا ٰ َعــــنْ َُّه کاااان روايااات آهاااي تاااه حضا ِ
حضااار۾ اباااوکرکا َر َ
ِض ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ىه َواٰل ى ٖه َو َسلَم ارشاک فرمايو ”توهان ٽيڪ لِءائي ڪري کازو نه کائو“.
َ ّل ُ

ٽيڪ لڳائي ڪري کائڻ جو ن چا :صو:تون
کائه ومت ٽيڪ لِءائه جون چار وورتون آها  1 .هاڪ پاکاو ۽ماي
ڻانه ڪري ويهه (يعني کاڄي يا کاٻي پاکي جهڪيل رهه)  2پلٿي ه ِبي
ڪري ويهه  2هڪ ه ۽ماي تاي رکاي (ان تاي) ٽياڪ لِءاائي ڪاري
ويههِ 4 ،ڀت (يا ڪرکي جي پٺ) و ير کان ٽيڪ لِءائي ڪاري ويهاه،

اهي چار ئاي واورتون مناکا

نااه  .گاوڻا ڀياي ڪاري ياا اوڪاڙو(يعناي

ٻ ي گوڻا ُاڀا ڪري ۽مي کان لِءي) ويهي ڪري کائه کٺو آهي .طبي لشاا
کان به فائديمند آهي ،بيهي ڪري کائه چڱو ناهي.

ٽياڪ لاڳاائاي ڪاري کااائڻ جا طبي نقصان

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ٽيڪ لِءائي کاائه کانّت نااهي ،ها کانّت تاي
عمل نه ڪر ۾ ٽي طبي نقصان آه  1 ،کازو چڱي طرح چڻاڙجي
www.dawateislami.net
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ان ۾ لعاب جنه مقدار ۾ ملاه گهرجاي اوتارو ناه ملنادو

جيڪو معدي ۾ و ي نناکتيدار ا ائ کاي هضام ڪاري کاگهي
ائي هااُمي جاو ناظام ماتاثر ٿياندو 2،ٽياڪ لِءاائي ڪاري ويهاه
کان معدو ڦوڪجي ويندو آهي تنهنڪري اهڙي ريت ااير ُااروري
خوراڪ معدي ۾ هلي ويندي آهاي

هاُامو خاراب ٿاي وينادو2 .

ٽيڪ لِءائي ڪري کائه کان آن ن

جگر کي نقصان پهچندو آهي.

مانيَء جو احترام ڪريو

ڪريل مااني کباي ڪاري کاائي وان کانّت آهاي ،جيا
ِ

تاه ام المانمني

ى
اهلل َّ عَنْهَــا فرماائ ٿيااون ”،ٻنهااي جهاان جااا کاالفان،
حضـرت عائنااه واديقه َر َ
ِض ُ
صـ َ
اهللعَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم گهار مباارڪ ۾
شهنناههِ ڪون و مڪان،
ِ
رحمات عالمياان َ ّل ُ

ڪريال ڻٺاائون تاه ان کاي کباي ڪاري
تنريق کبي آيا ،مااني جاو ٽڪار ِ
ى
اهلل َعنْ َهـا) کاٺي شاي
اگهيائون پو کازائون
فرماائه لِءاا ” ،اي! عائناه (َّ َر َ
ِض ُ

جو احترام ڪريو.ڇوته اها شي (يعني ماني) جنه ڪنه موم کان ڀِءي
آهي ته موٽي ناهي آئي“.

کاڌي جي اسراف کان توبهه ڪريو

پياراپيااارا اسالالالمي ڀالالائرو! ُاڄڪلهااه هاار ڪااو بااي برڪتااي

تنگدکااتي

جي شڪايت ڪري رهيو آهي .ٿي کگهي ٿو ته ماني جاو احتارام ناه
ڪاار جااااي اهااا کاازا هجااي .ا شااايد ئااي ڪااو مناالمان اهااڙو هجااي،
جيڪو ماني ُايع نه ڪندو هجي ،هر طرف کازي جي بي حرمتي جاا
باازرگان کياا
ک کاڙيندڙ نظارا آها  ،شااکي جاون تقريباون هجا يااا
ِ
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َر ى َۡح ُهـ ُــم الـلّٰــــ ُهََّّ جاااي نياااا۽ جاااا تبرڪاااا۾ .افناااو
ککترخوان

واااد ڪاااروڙ افناااو !

گِلم تي بيدرکي کان کازو ڪيرايو ويندو آهاي ،کاازي

جي کوران هني کان گان ٻاوٽي

مصاالشو بلڪال وااف نااهي ڪياو

ويندو .گرم مصالشي کان گن به کاازي جاا بينامار اجازا ُاايع ڪياا وينادا

آه  ،ٿاله ۾ بچيل ٿورو کازو

پيال  ،کيِءاڙي ۾ بچيال ر

ٻيهار

اکتعما ڪر جو اڪثرماڻه جو ه ناهي ،اهڙي طرح تماام گهباو

بچيال کااازو عاام طااور تاي ڪچااري جاي اياار جاي حااوالي ڪياو ويناادو
آهي ،هين ر تائي جيترو به اکراف ڪيو اٿن ،برا مهرباني ان کان توبهه
ڪريو .آئند کازي جي هڪ به کاڻي ر

جي هڪ به مفري جو اکراف

نه ٿ اي ان جاو باه عهاد ڪرياو ،واهللِال َْعظـمم (يعناي عظمات واري رب جاو منام)

مياماات ۾ ري ري جااو حناااب ٿيبااو آهااي ،يقينُءااا ڪااو بااه مياماات جااي
حناب جي طامت نه ٿو رکي ،توبهه کچي توبهه ڪاري وانيو .کروکِ پااڪ
پڙهي ڪري عرڪ ڪيو ،يا اهلل ا تائي ماون جيتارو باه اکاراف ڪياو
آهااي ان کااان تمااام وااوير

ڪبياار گناااه کااان توبهااه ڪريااان ٿااو

تنهنجي عفا ڪيل توفيق کان آئند گناه کان بچه جي ڀرپور ڪوشش
ڪند  ،يا ّ
رب ڪريم َّمنهنجي توبهه مبو فرما

مون کي بي حنااب

بخني ون.

ٰا ِمي ْن ب ِ َجاه ِال َّن ِب ِّی ْاْل َ ِمي ْن
َصدہقایپرےیکایحاکہکہنےلھجمےساسحب ر
شخب ررےبروپےھچر َلاےئروکرر َلاان ررایکررےہ
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ََا ِ جااي آياات نمباار 44۾ اهلل رب العااالمي جااو
اٺااي کاايجاري جااي ُسـ ْـو َرۃُ ْاْل ْ َ
فرمان عالينان آهي.
ِ
ۡ
َ
َٗ
ترجموڪنزااليمان :کائو
کل ۡوا َُوُاش َرب ۡوا َُولاُت ۡس ِرف ۡواُ اِنہُ
پي و حد کان نه وزو بينڪ
ۡ
َ
ۡ
لا ُی ِحبُالم ۡس ِر ِفی َنُ﴿﴾٪۱۳
حد کان وز وارا ان کي
پنند ناه

مين ِر شهير حڪيم االمت حضر۾ ميتي احماد ياار خاان
تي فرمائ ٿاا ،اکاراف جاا ڪيترائاي تيناير آها .
ــحن َا
ۡحـ َُّةَّا ىَّ
َعــلَي ْ ىه َر ْ َ
هلل ال ْ َ

 1حال شي کي حرام ڄاڻه  2حرام شي کي اکتعما ڪر
ُ 2رور۾ کان وزيڪ کائه ،پي ه ياا پاائه  4جيڪاا ک چااهي
اهو کائه پي ه يا پائه  1ڻينه را۾ ۾ هر هر کائيندو پي ندو رهه
جنه کان معدو خراب ٿي و ي يا بيمار ٿي پوي 2 .نقصان ڪاار
شيون کائه پي ه  7هر ومت کائه پي ه

پائه جاي خياا ۾ رهاه
 8يلت

ته هاڻي وا کائيند  ،آئيند وا پي ند

جي ال کائه  3گناهه ڪر جي ال کاائه  11کاٺو کاائه پيا ه،
کٺو پائه جو عاکي ببجي و ه جو ڪنه معمولي شي کائي پاي ناه
اي ا ائ کااي پنهنجااي ڪمااا جااو نتيجااو ڄاااڻه،
کااگهي 11 .اعلا غ
مفل ته ه هڪ ليظ ۾ ڪيترائي احڪام کاخال آها  .حضار۾ عمار
ى
اهلل َعـــنْ َُّه فرمااائ ٿااا تااه ”هاار وماات پي ا ڀرياال رهااه کااان
فااارو ِ اعظاام َر َ
ِض ُ
بچاو جااو هاي جنام کاي بيماار ،معادي کاي خاراب نماا۽ ۾ ُکناتي
پيــدا ڪناادو آهااي ،کااازي پيتااي ۾ وچٿرائاار اختيااار ڪريااو جااو هااي
بينمار بيماري جو عالج آهاي،
1

تعاالي ٿلهاي شاخ

 1کاي ناپناند

ٿولهه جي کب ڪنه منلمان تي کلي ڪري چيڙائي ڪري ک ڻکائه گناهه آهي.
www.dawateislami.net
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آهي .

جيڪو شاخ

خواهش) کي پنهنجي کي تي ال

شاهو۾ (يعناي

ڪندو اهو هالڪ ٿي ويندو.

سنهڙي ماڻهوَء جي فضيلت
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! کاازو گها
مٺا

کبڀ

کاائه کاان گنوگان بالخصاو

ان مان ٺهيال شاي جاي اکاتعما ۾ (طبيا

ميادو،

جاي مناوري

جي مفابق) گه تائي ڪر کاان جنام جاي و۽ن ۾ گه تاائي اينادي آهاي،
نڪتل پي اولي حالت تي ايندو آهي انناان کاهبي جناماني بيهاڪ
وارو (يعنااي  )SMARTرهناادو آهااي .گها کااائه واري هلڪااي باادن واري
منلمان کاي خادا رحمغ ا َّپناند فرمائينادو آهاي ،جيا

تاه حضار۾

ى
اهلل عَنْ ُه َمـــا کاااان روايااات آهاااي تاااه نبااايّ ڪاااريم،ر ف رحااايم
ابااا عباااا
َّ َر َ
ِض ُ

عَـلَيْـــ ىَّه اَفۡ َضـ ُـل الـ َــَّل ٰ ىََّّ َوالـــ َّتَ ََّّۡلى َّي ۡم ارشاااک فرمااايو ”،اهلل پــاڪ کااي توهااان م اان کااڀ کااان
وزيااڪ اهااو ٻااانهو پنااند آهااي جيڪااو گه ا کااائه وارو هلڪااي باادن
وارو

آهي.

پياراپيااارا اسالالالمي ڀالالائرو! عماال جااو جا بو وزائااه جااي ال دين ـي ماااحو
ُروري آهي نه ته عارُي طور تي ج بو پيدا ٿينادو باه آهاي تاه کاٺي
وااااشبت جااااي گه تااااائي کااااب
تنهنڪااري عاشققنارسولقق

اکااااتقامت ناااااهي ملااااي کااااگهندي،

جااي وااشبت حاواال ڪاار

جااي ال ماادني

مااافل ۾ کااير کااي پنهنجااو معمااو ببااائي واانيو ،اَلْـ َح ْمـــ ُ لـ ِ ّٰلـــ کعااو۾
اکالمي جي برڪت کان هار طارف کانّت جاي زوم زام آهاي ،اچاو تاه
www.dawateislami.net
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کعو۾ اکالمي جااي هااڪ ايماان افارو۽ ”بهاار“کاان پنهنجاي ملا
ِ
گل گلزار ڪريون ،جي
جگر کي ِ

ته

هڪ غير مسلم جو اسالم قبول ڪرڻ
تعلقي ٽان ا ُلعي آمبي ڪرنگر (يوپي هند) جي هڪ اکالمي ڀار جاو
ڪجهه ه ريت بيان آهي ته مان ڪير جي ُاونداهي ۾ ِڀ ڪاي رهياو
ه ل ،هڪ ڻيانه ڪانه ماون کاي مڪتباة المديناہ جاو هاڪ رکاالو
احترام منلم تشياي ۾ ڻناو ،ماون پڙهياو تاه حياران ٿاي ويال تاه جا
ِ
منلمان کي مون همينه نيار۾ جاي نگاهاه کاان ڻٺاو آهاي ،انها جاو
ما ه

اکااالم پااا ۾ ايتاري ماادر اما

مشباات جاو پيوااام ڻئااي ٿااو!

رکالي جي تشرير تاثير جو تيار ببجاي منهنجاي جگار ۾ لهاي وئاي
منهنجي ک ۾اکالم جي مشبت جاو چنامو وولياون هابه لِءاو ،هاڪ
ڻينه مان بل ۾ کير ڪري رهيو ه ل ته ،ڪجهه ڻاڙهي

عماامي

وارن اکالمي ڀائرن جو مافلو باه بال ۾ کاوار ٿياو ،ماان ڻکاندي ئاي
کمجهي ويل ته هي منلمان آه  ،منهنجي ک ۾ اکاالم جاي مشبات
ته پيدا ٿي ئي ُچڪاي ه اي ،تانه ڪاري ماان احتارام جاي نظار کاان
انه کي ڻکه لِءل ،ايتري ۾ انه مان هڪ اکاالمي ڀاار نباي پااڪ
صَ
اهلل َّعَلَي ْ ىه َواٰل ى ٖه َو َسلَم جي شاان ۾ نعات شاريق پاڙهه شاروع ڪ اي ،ماون کاي
َ ّل ُ

انها جاو اهاو انادا۽ تماام کاٺو لِءاو ،منهنجاي کلچناجي ڻکاي ڪااري
انه مان هاڪ ماون کاان گيتگاو شاروع ڪ اي ،هاو کامجهي وياو تاه
مان منلمان ناهيان ان ُمرڪندي تمام کلنني اندا۽ ۾ مون کي چياو
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تااه مااان توهااان کااي اکااالم مبااو ڪاار جااي کرخواکاات ڪريااان ٿااو،
ته ماان پهرياان ئاي کلاي طاور

رکالو احترام منلم پڙهي ڪري جي
تي اکالم جو چاهيندڙ ببجي ُچڪو ه ل ،ان جي عااجزاڻي انادا۽ ک

تي وزيڪ اثر ِوزو ،مون کان انڪار ناه ٿاي کاگهيو ،اَلْـ َح ْمــ ُ لـِلّٰــ ماون
کچي ک کان اکاالم مباو ڪاري ورتاوَ ،الْـ َح ْمــ ُ لـ ِ ّٰلــ هاي بياان ڻياه
ومت منلمان ٿيندي مون کي چار مهينا ٿاي ُچڪاا آها  ،ماان پابنادي
کاان نماا۽ پڙهاي رهياو آهياان ،ڻاڙهااي کاجائه جاي ن ّيات ڪاري وااني
کعو۾ اکالمي جي مدني ماحو کان وابناته ٿاي ڪاري مادني
آهي،
ِ
مافل ۾ کير جي کعاک۾ به حاول ڪري رهيو آهيان.
ِ
اکرفوںروکرںیلچ رشموکںوکںیلچ
دوعتدنیدںی اق فِلےںیمولچ ر
ے
ے
الیھپی بسرےلچ ئ
ئ
آی لمےکاسرےںیلچاقےلفںیمولچ ر
دنی

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلب ِ ۡيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
نصَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

ماڻهن کان شرمائي سنت ناهي ڇڏبي!
اکااان جااا وااشابہ ڪاارام

ىم ال ىِّ ْو ـ َ ا
َعـــلَيْه ُ

آمااا ناماادار ،مااديني جااي تاجااادار،

صـ َ
اهلل عَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم جاي مشبات ۾ گام رهنادا ه اا ،کنياا جاي
رکول جي کااالرَّ َ ّل ُ
ڪابااه ڪنااش بيوفااا معاشااري جااي ڪابااه ڪااوڙي ” ُما ّ
ارو۾“ انه ا کااان

تااه حضاار۾ ک ا ّي ُدنا حن ا

کاانّت نااه واانائي کااگهندي ه ااي ،جي ا
ى
ى
اهلل َعـــنْ َُّه (جيڪااي اتااان جااي
اهلل َّ َعـــنْ َُّه فرمااائ ٿااا تااه حضاار۾ م ۡع ِ
قاال ب ا ينااارَّ َر َ
َر َ
ِض ُ
ِض ُ
مناالمان جااا کاارکار ه ااا) کااازو کااائي رهيااا ه ااا تااه کااندن ها
ڪري پياو
ِ

پاا کنياائون

بصااريَّ

مااان گرهااه

وااف ڪاري کاائي وانيائون ،اهاو ڻکاي
www.dawateislami.net
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ڪري ڪجهه جاهل ماڻه اکي کاان هاڪ ٻ اي کاي اشاارو ڪـرڻ (تاه

ڪريال گرهاه انها کاائي وانيو) ڪانه پاا
ڪيني عجي ڳالهه آهي جاو ِ
ى
اهلل َعــنْ َُّهَّکي چيو ته ”اهلل پاڪ امير جو ڀلو ڪري ،اي اکان جا کارکار!
َر َ
ِض ُ

هاي جاهاال ماااڻهو ٽيااني نظاارن کااان اشااارو ڪاري رهيــا آهــن تااه امياار
واح

ى
ڪريل گرهاه کاائي وانيو حاالنڪاه کاندن کاامهون هاي
اهلل َّ َعــنْ َُّه ِ
َر َ
ِض ُ

کااازو موجااوک آهااي “،پااا فرمايااائون” ،انه ا عجمااي جااي ڪااري مااان ان
کارڪارمدينه
شي کي نه ٿو وني کگهان جانه کاي ماون
ِ
کان ُٻڌو آهي ،اکاان هاڪ ٻ اي کاي حڪام ڻينادا ه اکاي تاه گرهاه ڪاري
صـ َ
اهلل عَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم
َ ّل ُ

پ ي ته ان کي واف ڪري کازو و ي ،شيفان جي ال نه ونيو و ي“.

خوب انفرادي ڪوشش ڪريو
پيارا پيارا اسالمي ڀالائرو! ڻٺو توهان! جليال القادر واشابي منالمان جاا
ۡ
ى
اهلل َعــنْ َُّه کانّت کاان ڪيتاري مادر پياار ڪنادا ه اا،
کرکار معقِل ب ينار َر َ
ِض ُ
ى
ِض َُّ
اهللعَـنْ َُّه عجمي جاي اشاارن جاي ري برابار باه پرواهاه ناه ڪ اي بناا
پا َر َ
ڪنه جي پرواهه ڪندي کنت تي عمل جاري رکيو ا ڪجهاه نااکان
منلمان اهڙا باه آها جيڪاي ”مااڊرن مااحو “ ۾ ڻاڙهاي مباارڪ جهاڙي
عظيم النان کنّت جي ون کي َمعـاذاهلل ”حڪمات عملاي“ کامجهندا آها ،
حقيقي حڪمت عملي اها ئي آهي ته ڪينو به ُبارو مااحو هجاي ،زاريا
جو ۽ور هجي ،بد م هب جو شور هجي ،ڪجهاه باه هجاي توهاان ڻاڙهاي
شااريق ،عمااامو شااريق کاانّت ڀريااو لبااا پائيناادا رهااو ،کااائه پي ا ه
www.dawateislami.net
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رو۽ماار جااي معمااوال۾ ۾ کاانّت جااي کام ا کااي نااه واانيو ،ماااڻه جااي

اوالح جاي ال انفرادي ڪوشش جااري رکاو ،اِنشـ ٓاءاهلل ڻي اي ماان ڻي او
ٻرندو رهندو ،حق روش ٿيندو ويندو ،شيفان جو منه ڪارو ٿيندو ،هر
پاســي کاانّت جااو ک اوجهرو ٿيناادو ،کنيااا جااي کولاات جااو هاار عاشااق مٺااي

غ صـ َ
اهللعَلَيْـ ىه َواٰل ىـ ٖه َو َسـلَم جااو پروانااو ٿينادو اِنشـ ٓاءاهلل گهاار گهاار ۾ حضااور
مصافيي َ ّل ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ىه َواٰل ى ٖه َو َسلَم جي نور جو کوجهرو ٿيندو.
َ ّل ُ

اخکوسرجےسادنریھوںاکاِزاہلوہاگ
تَسنی
وہ اگ ریساب رسِ وکرث و ئم ُویہ سجےکاہوھتںںیمدمےنیاکایپہلوہاگ

آپآںیئوترمےرھگںیماُاجالوہاگ ر

َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
نصَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

انيراکي ڪوشش جي هڪ مدني بهار مالحظه فرمايو ،جي

ته:

ڪافر جو اسالم قبول ڪرڻ
فيضاان مديناہ ( ڪراچاي) کاان
دعوت اسالمي جي عالمي مدني مرڪز
ِ
عاشاقان رکاو جاو هاڪ  32ڻيانه جاو مادني ماافلو ڪولمباو ( کاري
ِ

لنڪا) جي کير تي هو ،جنه ڻينه ُالعي ”ايارو“ ڻانها  21ڻيانه
جاااي ال مااادني ماااافلي جاااي کاااير تاااي روانگاااي ه اااي ،ان کوران هاااڪ
اکاالمي ڀاار هااڪ يار مناالم نوجاوان کااي اميار مافلااه جاي خاادمت ۾
صـ َ
اي ڪاارکار جااي
اهللعَلَي ْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َســلَم جااي اعلا غ
ر مافلااه کاارڪار ناماادارَّ َ ّل ُ
آناادو ،اميا ِ

متعلاق ڪجهااه خوشاابوکار ماادني گاال پاايش ڪااري ان کااي اکااالم جااي
کعو۾ پيش ڪ ي ان تي ان ڪجهه کاوا ڪياا ،جانه جاا جاواب ڻناا
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ُء
لحم ُهلل َّ
تقريبا هڪ ڪالڪ جي انيراکي ڪوشش کانجو اهو ير
وياَ ،ا َ
منلم منلمان ٿي ويو.
اکرف آاجںیئےگ ر راہِقحاپںیئےگ ررررررررررررررررراِن شا َء اهلل ،ںیلچاق فِلےںیمولچ ر
رفُک اک رسےکھُج رر دںیاکڈاکنےجب

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلب ِ ۡيب
صلو

اِن شا َء اهلل ،ںیلچاق فِلےںیمولچ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
نصَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

اوالد کي ڪم عقلي کان بچائڻ جو نسخو

ُ ُ
ُۡ ُ
اهلل پاڪ جي مشبوب ،کانا ُ ُ
صـ َ
اهللعَلَيْـ ىه َواٰلىـ ٖه َو َسـلَم جاو
يوب ،منز عا ِ العياوب َ ّل ُ
ڪريل
فرمان خيريت ننان آهي ”جيڪوشخ ککترخوان تان کازي جا ِ
ِ
را کبي ڪري کائيندو اهو ڪناکگي واري ۽ندگي گ ارينادو آهاي ان

جي اوالک اوالک جي اوالک ڪم عقلي کان مشيو رهندي آهي“.
َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلب ِ ۡيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
نصَّل

تنگ َدستيَء جو عالج

۽برککاات مشاادح حضاار۾ کا ّيدنا ُهدبااه با خالااد َر ْ َۡحـ ُة ا ىهللعَلَيْــه کااي بوااداک جااي
خلييي مامون رشيد پا وٽ گهرايو ،کازي جي آخر ۾ کاازي جاا جيڪاي
ڪااري پيااا ه ااا ،اهااي مشاادح واااح چون ا ي چون ا ي ڪااري
را و ياار ِ
کائه لِءو ،مامون حياران ٿاي ڪاري چياو ،اي شاي ! واا توهاان جاو ا اان
تااائي پيا ناااهي ڀريااوئ فرمايااائون وااو نااه! کراواال ڳالهااه هااي آهااي جااو
ى
مون کاي حضار۾ ّ
اهلل َعــنْ َُّه هاڪ حادي بياان فرماائي آهاي
حمااک با کالمه َر َ
ِض ُ
ته ”جيڪو شخ

ڪريل رن کي چونا ي چونا ي ڪاري
ککترخوان تي ِ
www.dawateislami.net
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کائيندو اهو تنگدکتي کان بي خوف ٿي ويندو “.مان انهاي حادي ِ پااڪ
تي عمل ڪري رهيو آهياان ،اهاو ُٻاڌي ڪاري ماامون بيشاد متااثر ٿياو
پنهنجي هڪ خاکم ڻانه اشارو ڪياائي تاه هاو هاڪ هازار کيناار روماا
ُ
ۡحـ ُة ا ى
هلل عَلَيــه
۾ ٻااڌي ڪااري کبااي آيااو ،مااامون ان کااي حضاار۾ هدبااه ب ا خالااد َر ْ َ
جاي خادمت ۾ نا راني طاور پايش ڪياو ،حضار۾ ُهدباه با خالاد

ْ

ۡحـ ُة ا ى
هلل عَلَيْـه
َر ْ َ

لحم ـ ُهللَّحاادي مبااارڪ تااي عماال جااي هٿوها برڪاات اااهر ٿااي
فرمااايو اَ َ
)8
وئي( .ثمرا۾ االورا ج 4

شرمائي ڪري سانتون نه ڇاڏيو
ى
ـم الـلّٰــ ُهَّ
َرۡحَ ُه ُ

کانّت

بزرگاان کيا
پياراپيارا اسالمي ڀائرو! معلوم ٿيو ته اکان جاا
ِ
تااي عماال جااي ُمعاااملي ۾ کنيااا جااي وڻي کااان وڻي رئاايل بلڪااه باکشاااهه

جاي بااه پرواهااه نااه ڪناادا ه ااا ،ها حڪاياات مااان اکااان جااي انها اکااالمي
ڀاائرن کاي کر حاوال ڪار گهرجااي ،جيڪاي مااڻه جاي مارو۾ جااي
ڪري کائه پي ه جون کانّتون واني ڻينادا آها گنوگان ڻاڙهاي شاريق
عِمامي مبارڪ جاي ّ
عاز۾ واري تااج کاي مٿاي تاي کاجائه کاان ن ائينادا
آه  ،يقينُءا کنّت تي عمل ڪر ٻنهي جهان ۾ کعاک۾ جاو ڪاار آهاي،
ڪنه ڪنه کنيا ۾ به هٿاو ها ان جاون برڪتاون ااهر ٿاي ويناديون
آه  ،جيا حضار۾ ُهدباه با خالاد عَــلَي ْ ىه َر ْ َۡحـ ُة ا َّْ َاجـد کاي شااهي کرٻااار ۾ کانّت
تاي عمل ڪر جي برڪات کاان هڪ هازار کيناار ملاي وياا پاا مالادار
ٿي ويا.
وجراےنپردلرےکردلگےتسرںیمرتّنسروکاجسےتںیہ ر
وہےبکش َرںیتمحدوونںاہجںںیمّقحےساپےتںیہ ر
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