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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 

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

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

 

 

 

 

 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟  سالي جو نالو:ر  
 

   تعداد: 
 مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه ڪراچي  ڇاپيندڙ: 

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

ي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ ڪتاب ج
 ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 
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 ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽجيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته 
گا  ۔ڪري ثواب جا حقدار بڻجو ھکي آ
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 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟

 ويو آهي مان کنيو   44کان   03  صفحي “فيضان نماز” مضمونهي 

 باوجودنماز پڙهڻ جي 

 ؟ڇو ٿا ٿينگناه  

نماز پڙهڻ جي ”جيڪو هي مڪمل رسالو  يارب المصطفٰي! دعاِء عطار:
مخلص نمازي پڙهي يا ٻڌي وٺي، ُان کي “  و ٿا ٿين؟ڇباوجود گناھ 

ائي ڪري گناھن کان بچاِء ۽ ان کي جنت الفردوس ۾ پنهنجي نمازي بڻ
ل ََمَّپياري پياري سڀني کان آخري نبي  ىٖه َوَس َيۡهى واٰل ُ عَل اّٰلله  جو پاڙيسري بڻاِء. َصّل َ 

ِ النَِّبيِّ  اْْلَِميْن ل َم ٰاِميْن بَِجاه ىٖه َوَس اٰل َيهى َو ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص

 دُرود شريف جي فضيلت

ل َمََّنبي  فرماِن آخري  ىٖه َوَس اٰل َيۡهى و ُ عَل اّٰلله جنهن ڏينهن ۽ رات ۾ مون تي شوق ۽  :َصّل َ 
محبت سان ٽي ٽي ڀيرا درود شريف پڙهيو اهلل پاڪ تي حق آهي ته ُهو 

 ُان ڏينهن ۽ ُان رات جا گناھ بخشي ڇڏي. يان ج

 نماز برائين کان روڪيندي آهي

 ۾ ارشاد فرمائي ٿو:  05سورت عنڪبوت آيت  22اڪ سيپاري اهلل پ

ُ
ُُُِان َ

َ
وۃ
ّٰ
ل
یُُُُالص َ

ّٰ
ۡنہ
َ
ٓاءَُُُِعِنُُُت

َ
ۡحش

َ
ف
ۡ
 َوُُُُُال
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َ
ۡنک م 

ۡ
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بيشڪ نماز بي ترجمو ڪنزااليمان: 
 حيائي ۽ بري ڳالهه کان روڪي ٿي
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 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟

 نماز پڙهڻ جي باوجود گناهه ڇو ٿي ويندا آهن؟

اهلل پاڪ جو فرماِن عاليشان بنا شڪ پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! 
نماز بي حيائي ۽ برين ”ن ۽ شبهي جي حق، حق، حق آهي. يقين

پر ڇا سبب آهي جو اڄڪلھ بيشمار نمازين  “ڳالهين کان روڪي ٿي.
جي اندر ماُء پيُء جي نافرماني، بي پردگي، عرياني، گار گند، غيبت، 

ياج ۽ رشوت فحش گوئي. دل آزاري، ماڻهن جي َحق تلفي، وچغلي، 
جي ڏيڻ وٺڻ وِغيره وغيره گناهن جي ڪثرت آهي! ڇا حقيقي نمازي 

يباز، چغلخور، حرام رزق ڪمائڻ ۽ کائڻ کارائڻ وارو، کودڪوڙو، 
جو شوقين  ڳائڻ وڄائڻفلمن ڊرامن جو شوقين، ميوزڪ پروگرامن ۽ 

يا هڪ مٺ کان گهٽائڻ وارو ٿي سگهي ٿو؟ نه.....  وڙائڻپڻ ڏاڙهي ڪ
..... هرگز نه. بيشڪ حقيقت هي ئي آهي ته نماز برائين ڪڏهن به نه

ڪمزوريون ۾  نمازن يکان روڪي ٿي. افسوس! اسان جي پنهنج
آهن، جنهن جي ڪري اسان نيڪ نٿا بڻجي سگهون، تنهنڪري اسان 
کي گهرجي ته اسان پنهنجي نماز جو جائزو وٺون، نماز جا ظاهري ۽ 

درست ڪريون. باطني آداب سکون ۽ پنهنجو وضو ۽ غسل به 
جيڪڏهن صحيح طريقي سان باوضو باطهارت خشوع ۽ خضوع سان 
ان جي تمام ظاهري ۽ باطني آدابن کي ڌيان ۾ رکي اسان نماز 

ــٓاَءال پڙهنداسين ته هـاِْن َش ضرور ان جون برڪتون ظاهر ٿينديون ۽  لٰـّ
جي ظاهري ۽  درست پڙهي ويندڙ نماز جي برڪت سان واقعي گناهن

ن دور ٿي وينديون ۽ اسان نيڪ صورت، نيڪ سيرت باطني گندگيو
مسلمان بڻجي وينداسين ۽ اسان جو پورو ڪردار سنتن جو آئينه دار 

ــٓاَءالَّبڻجي ويندو  .لّٰـهـاِْن َش
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 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟

 درست نماز ئي برائين کان بچائيندي آهي

جيڪي اسالمي ڀائر ۽ اسالمي ڀينرون درست طريقي سان نماز 
رور برائين کان بچائيندو آهي. اهلل ڪريم انهن کي ضٿا  ادا ڪن

جيئن ٻن تابعي بزرگن حضرت سيدنا حسن بصري ۽ حضرت سيدنا 
َّْقتاده  اهللى عَلَي َماَرْْحَُة  فرمايو ته جنهن شخص کي ُان جي نماز برن ڪمن ۽ َّھى

بي حيائيَء وارين ڳالهين کان باز نه رکي اها نماز ان جي الِء وبال 
اهڙي طرح ادا ڪري ٿو  جيڪو شخص پنج وقت جي نماز باقيآهي 

جو ان جا شرط ۽ ارڪان ۽ احڪام، سنتون ۽ دعائون چڱي طرح ادا 
ڪري ٿو ته اهلل پاڪ اهڙي شخص کي ضرور فحش ڳالهين )بي 

  حيائين( ۽ گناهن جي ڪمن کان بچائيندو.

 نماز درست نه پڙهڻ بابت حديثون

 رڪوع ۽ سجود صحيح ادا ڪريو

عََّابو هريره  حضرت سيدنا اهلُل   َ  روايت ڪن ٿا ته سرڪاِر مدينهَّنْهَُّـَرِضى
ىهَّٖ اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ّل َ  ل َم َص ( سالن تائين 04جو فرماِن عبرت نشان آهي: انسان سٺ )ََّوَس

هي ۾ مقبول نماز پڙهندو رهندو آهي پر ان جي ڪابه نماز بارگاِھ الٰ 
ر تي ادا اهو شخص رڪوع ۽ سجدا ڪامل طو تهناهي ٿيندي ڇو

 ناهي ڪندو.

 نماز جي ڪجھ غلطين جي نشاندهي

اهللىَّ اعٰلي حضرت ُة  َيْهََّرْْحَ ارشاد فرمائن ٿا: )ماڻهو( نماز ۾ )اهڙي طرح( َّعَل
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 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟

ن جون صرف چوٽيون زمين تي يسجدو ڪندا آهن جو پيرن جي آڱر
ن جو پيٽ )يعني آڱر يلڳنديون آهن حاالنڪ حڪم هي آهي ته آڱر

جو اهو حصو لڳي جيڪو هلڻ مهل زمين تي لڳندو آهي( لڳي، 
هڪ آڱر جو پيٽ لڳڻ فرض ۽ هر پير جي اڪثر )مثاًل ٽي ٽي( آڱرن 

)۽ ڏهن  جو پيٽ زمين تي لڳائڻ واجب آهي.
ڻ سنت آهي( ججو قبلي جي طرف رخ ه ڻ ۽ انهنئي جو پيٽ لڳ
چوٽيَء تي سجدو ڪندا آهن حاالنڪ حڪم اهو آهي صرف نڪ جي 

ته جيستائين هڏيَء جو سخت حصو آهي، لڳڻ گهرجي. عام طور ڏٺو 
ويو آهي ته رڪوع مان ٿورو مٿو کنيو ۽ فورًا سجدي ۾ هليا ويا، 
سجدي مان هڪ گرانٺ مٿو کنيو يا ٿورو وڌيڪ مٿو کنيو ۽ اتي 

پورو سڌو بيهڻ ۽ ئي سجدي ۾ هليو ويو! حاالنڪ )رڪوع کانپوِء( 
)ٻن سجدن جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو سبٰحن اهلل چوڻ جي 

سال نماز  04مقدار پورو( ويهڻ گهرجي. اهڙي طرح جيڪڏهن 
حاضر ٿيو ۽  ۾ پڙهندو ته قبول نه ٿيندي. هڪ شخص مسجد شريف

تمام تيزي سان جلدي جلدي ۾ نماز پڙهيائين، نماز مان فارغ ٿيڻ 
ّل َ  پوِء حضور کان ىهََّٖص َيْهى َواٰل ل َم اهلُل عَل جي بارگاھ ۾ حاضر ٿي سالم عرض ََّوَس

ىهَّٖڪيائين. حضور اڪرم َيْهى َواٰل اهلُل عَل ل َم َصّل َ  ََّک َلْم ُتَصلِّ فرمايو: ََّوَس  َوَعَلْیَک، اِْرِجْع َفَصلِّ َفاِن
ان ٻيهر نماز “ واپس وڃ ورائي پڙھ جو تو نماز نه پڙهي.”)يعني( 

 اهو ئي ارشاد ٿيو. آخر ۾ ُان عرض ڪيو: ائين ئي پڙهي، وري
ىهَّٖقسم ُان جو جنهن حضور اڪرم )مون کي(  َيْهى َواٰل اهلُل عَل ل َم َصّل َ  کي حق ََّوَس

ته،  اوهان ٻڌايو کي ائين ئي ٿي اچي، حضور سان موڪليو، مون
)ڪهڙي طرح پڙهان؟( فرمايائون: رڪوع ۽ سجود اطمينان سان ڪر 

 سجدن جي درميان سڌو ويھ۔ ۽ رڪوع کان سڌو بيھ ۽ ٻنهي
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 نماز پڙهڻ جي باوجود  گناه ڇو ٿا ٿين؟

 ڪهڙي  نماز  جي  طرف  نظِر   رحمت  ناهي  ٿيندي

عََّحضرت سيدنا َطۡلق بن علي   اهلُل   َ بيان ڪن ٿا ته مون اهلل جي  نْهَُّـَرِضى
ىهَّٖ پياري نبي اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ّل َ  ل َم َص اهلل پاڪ ان ٻانهي جي ”ائيندي ٻڌو: کي فرمَوَس

نماز ڏانهن نظِر رحمت ناهي فرمائيندو جيڪو رڪوع ۽ سجدن ۾ 
رڪوع ۽ “پنهنجي چيلھ سڌي ناهي ڪندو.

ڪرڻ جو مطلب تعديل ارڪان يعني سڌي سجدن ۾ چيلھ 
رڪوع، سجود، قومه ۽ جلسه ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو 

 دار بيهڻ آهي.چوڻ جي مق“ سبٰحن اهلل”

 چيلھ  سڌي  نه ڪرڻ  واري  جو  مثال

اهلُل عََّحضرت علي المرتٰضي شير خدا   َ بيان ڪن ٿا ته سرڪاِر َّنْهَُّـَرِضى
ىهَّٖ نامدار، ٻنهي جهانن جي سردار اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ  مونکي رڪوع جي ََّوَس

حالت ۾ قراءت ڪرڻ کان منع ڪيو ۽ ارشاد فرمايو: اي علي! نماز 
۾ چيلھ سڌي نه ڪرڻ واري جو مثال ُان پيٽ واري عورت جيان 
آهي جو جڏهن ٻار جي پيدائش جو وقت ويجهو اچي ته ٻار ڪيرائي 

 ڇڏي، هاڻي اها نه پيٽ واري رهي نه ئي ٻار واري.

َ اهللُ  عَـنْهَُّتذڪرو  مولٰي  علي    َرِضى

و اهل بيت! هاڻي اوهان جيڪا حديث اي عاشقاِن صحابه 
پاڪ ٻڌي ان جا راوي )يعني بيان ڪرڻ وارا( چوٿان خليفا، 

عََّ اميرالمؤمنين، حضرت سيدنا علي بن ابي طالب اهلُل   َ آهن، َّنْهَُّـَرِضى
آهي. سندن والدت “ ابو تراب”۽ “ ابوالحسن”سندن جي ڪنيت 
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اهللَُّ)جڏهن حضور سالن کان بعد  34جي  1عام الفيل ّل َ  ىهََّٖص اٰل َيْهى َو ل َم  عَل جي  َوَس
رجب المرجب تي ٿي.  23سال هئي( بروز جمعة المبارڪ  34عمر 

اهلُل عََّفاطمه بنِت اسد  سندن امڙ سائڻ حضرت   َ پنهنجي والد جي  انْھََّـَرِضى
رکيو. “ علي”سندس نالو  رکيو، پيء“ حيدر”نالي تي سندن جو نالو 

َّٰحضور پرنور  ا َيْهى َو اهلُل عَل ّل َ  ىهََّٖص ل َم  ل جي لقب سان نوازيو، ُان کان  “اهللُد َس اَ ” کينَوَس
حملو  ورائي ورائيڪرار )يعني ”، “مرتٰضي )يعني چونڊيل(”عالوه 

سندن مشهور لقب “ ۽ موٰلي مشڪل ڪشا“ شير خدا”، “ڪرڻ وارو(
ىهَّٖآهن. پاڻ مڪي مدني آقا  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ   جا سؤٽ آهن۔ََّوَس

انـعَََّّصحابه ۽ اهلبيت ْضَو ُم الرى  ْھى جي فضيلتن جو ڇا چئجي! حضور  لَي
ىهَّٖاڪرم اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم  َصّل َ  جو فرماِن هدايت نشان آهي: منهنجا صحابه تارن َوَس

 وانگر آهن، انهن مان جنهن جي به پيروي ڪندؤ هدايت ماڻي وٺندؤ۔

۽ ٻي حديث ۾ اهلبيت کي نوح جي ٻيڙي  حديث جي شرح:
سمنڊ جو مسافر ٻيڙي جو به فرمايو. 

ضرورتمند هوندو آهي ۽ تارن جي رهبري جو به ته جهاز تارن جي 
رهنمائي تي ئي سمنڊ ۾ هلندا آهن. ائين ُامِت مسلمه پنهنجي ايماني 

جا به حاجتمند،  اطهار جا به محتاج آهن ۽ صحابه ۾ اهلبيتِ  زندگي
 امت جي الِء صحابه ڪرام جي پيروي ۾ ئي هدايت آهي. 

  وضحر
ِ
 الہ  تنس  اک  ےہ  ڑیبا  اپر،  ااحصب

 روسل  اہلل رتعت  ےہ  انؤ   اور  ںیہ  مجن
                                                

يعني جنهن سال نامراد بادشاھ ابرھ هاٿين جو لشڪر وٺي ڪعبهِء معظمه تي ڪاھ 1
عجائب القرآن ”. هن واقعي جي تفصيل ڄاڻڻ جي الِء مڪتبة المدينه جي ڪتاب ئيڪ

جو مطالعو ڪيو. “مع غرائب القرآن
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  مولٰي علي جو  شان بزباِن نبي غيب دان

عََّحضرت علي المرتٰضي  اهلُل   َ روايت ڪن ٿا ته رسوِل اڪرم، َّنْهَُّـَرِضى
ىهََّٖصَّ رحمِت عالم اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم ّل َ  توهان ۾ ”کي( ارشاد فرمايو:  )مون َوَس

ـََلم)حضرت( عيٰسي ) س َ الـ لَيْـهى  ( جو مثال آهي، جن سان يهودين بغض عَـ
ده )يعني بيبي مريم( تي رکيو ايستائين جو انهن جي والدهِء ماج

ُان درجي تي  کينتهمت لڳائي ۽ ان کان عيسائين محبت ڪئي ته 
َّپوِء حضرت علي المرتٰضي“ پهچائي ڇڏيو جيڪو سندن درجو نه هو

عََّ اهلُل   َ ارشاد فرمايو: منهنجي باري ۾ ٻن قسمن جا ماڻهو هالڪ َّنْهَُّـَرِضى
هن صفتن ڪيا ويندا منهنجي محبت ۾ حد کان وڌڻ وارا مون کي ان

کان وڌائيندا جيڪي مون ۾ ناهن ۽ بغض رکڻ وارن جو بغض انهن 
 کي هن ڳالھ تي ڀڙڪائيندو ته مون تي تهمت هڻن.

 تون مون مان آهين

عََّنبين جي سلطان، محبوِب رحٰمن جو حضرت موٰلي علي  اهلُل   َ ََّّنْهَُّـَرِضى

ْ اَ ماِن فضيلت نشان آهي: جي باري ۾ فر َ اَ َو  يْ نِّ مِ  َت ن يعني تون مون  َک نْ امِ ن
 “. مان آهين ۽ مان تو مان آهيان

 علي جي زيارت عبادت آهي

عََّ حضرت عبداهلل بن مسعود اهلُل   َ  اڪرم حضورِ  کان روايت آهي:َّنْهَُّـَرِضى
ىهَّٖ َيْهى َواٰل اهلُل عَل ل ََّ َصّل َ  عََّ)علي ”ارشاد فرمايو:  مَوَس اهلُل   َ   کي ڏسڻ عبادت آهي۔( نْهَُّـَرِضى
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 علي جي ٽن حرفن جي نسبت سان 

 مولٰي علي جون وڌيڪ ٽي فضيلتون

اهلُل عََّ ميرالمؤمنين حضرت عمر فاروِق اعظما    َ ارشاد فرمائن ٿا:  نْهَُّـَرِضى
َََّّحضرِت علي بن ابي طالب اهلُل عَََّرِضى کي ٽي اهڙيون فضيلتون حاصل آهن َّنْهَُّـ 

کي نصيب ٿي وڃي ها ته اها  جو جيڪڏهن انهن مان هڪ به مون
صحابهِء ڪرام منهنجي الِء ڳاڙهن اٺن کان به وڌيڪ محبوب هجي ها. 

اهلل جي پياري  (2)فضيلتون ڪهڙيون آهن؟ فرمايائون:  3پڇيو: اهي 
ىََّّحبيب اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم هََّٖصّل َ  عََّپنهنجي صاحبزادي فاطمة الزهره ََّوَس اهلُل   َ کي ان  انْھََّـَرِضى

ىهََّّٖان جي رهائش اهلل پاڪ جي رسول( 2)جي نڪاح ۾ ڏنو.  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ  ََّوَس

سان گڏ مسجِد نبوي شريف ۾ هئي ۽ سندن الِء مسجد ۾ اهو ڪجھ 
اسالم  کينبر ۾ غزوه خي (3)حالل هو جيڪو کين جو ئي حصو آهي. 

  .جو پرچم عطا ڪيو ويو

 وفات شريف

هجري تي هڪ خبيث خارجي  04رمضان المبارڪ سن  21يا  17
رمضان المبارڪ آچر  22جي قاتالڻي حملي ۾ شديد زخمي ٿي پيا ۽ 

جام پيتائون.  جو جي رات شهادت
اهلُل َربُّ الِۡعّزت جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي 

 .صدقي اسان جي بي حساب مغفرت ٿئي

ِ النَِّبيِّ  اْْلَِميْن ل َم ٰاِميْن بَِجاه ىٖه َوَس اٰل َيهى َو ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص
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صفحات تي مشتمل  15 و)وڌيڪ معلومات جي الِء سِگ مدينه ج
 پڙهو( “ڪراماِت شير خدا”ڪتاب

ی   ریشِِِ   دخا   ںیہ
ٰ

 

ض

 

ت

 یلع   ارمل

 ہک   ان   ےس   وخش   بیبحِ   ربکای   ںیہ

َّي  َصلُّْوا َعلَي الَْحبِیب!  عَلٰي ُمَحمَّداهلل َصل

 چور جو  نماز 

اهلُل عََّ ابو َقَتاده حضرتِ   َ  قرارِ  ہ،مدين کان روايت آهي ته سرڪارِ نْهَُّـَرِضى
ىهََّّٖ، صاحِب ُمَعّطر پسينهفيض گنجينه قلب وسينه، اٰل َيْهى َو ل اهلُل عَ ّل َ  ل َم َص جو جنَوَس

آهي جيڪو  اهو ۾ بدترين چور انسانن”آهي ته  عاليشان فرمانِ 
 وَل اهللـَياَرسُ ، عرض ڪيو ويو.” چوري ڪري پنهنجي نماز ۾

ىهَّٖ اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ   (هن طرح جو) :فرمايو آهي؟ٿيندي  ئنڪي يچور ۾نماز َوَس
 ي۔پورا نه ڪر اجدڪوع ۽ سَ رُ 

 چور  جون  ٻه  قسمون 

َيْه انار خَ د يَ حمَ فتي اَ مُ  مت حضرتِ االُ  يُم ڪِ ر حَ يهِ شَ  رِ فسّ مُ    اهللى عَل  هنََّرْْحَُة 
ته مال جي چور کان نماز  خبر پئيفرمائن ٿا: سان  حواليحديث جي 

به ملندي  ته مال جي چور کي جيڪڏهن سزاهي ڇوچور بدتر آجو 
 چورنماز جي  ڻي وٺندو آهي پرما به آهي ته ڪجھ نه ڪجھ نفعو

مال ، صورت ناهي جي ڪا فعيالِء نَ  ملندي ان جي کي پوري سزا
 جو حق، ر اهللحق ٿو ڦٻائي جڏهن ته نماز جو چوو جوَء جو چور ماڻه

ن ه پڙهندا، هنصحيح نا کي جيڪي نماز اها حالت انهن جي آهي
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عبرت جو درس حاصل ڪن جيڪي بلڪل نماز ئي  ماڻهو مان اهي
  .پڙهنٿا ن

 ڪهڙي  نماز  منهن  تي هنئي ويندي آهي

عََّحضرت عمر فاروِق اعظم   اهلُل   َ بيان ڪن ٿا ته ٻنهي جهانن جي َّنْهَُّـَرِضى
اَّسردار مڪي مديني جي تاجدار ّل َ  ىهََّٖص اٰل َيْهى َو ل َم هلُل عَل ارشاد فرمايو: هر نمازي ََّوَس
هڪ مالئڪ هوندو آهي، جيڪڏهن  جي ساڄي کاٻي پاسي هڪ

نمازي صحيح طور نماز ادا ڪندو آهي ته اهي ٻئي مالئڪ ُان جي 
نماز کي مٿي کڻي ويندا آهن ۽ جيڪڏهن صحيح طريقي سان ادا 

 ڻندا آهن. ناهي ڪندو ته هو ان جي نماز ان جي منهن تي ه

 صرف پوري نماز قبول ٿيندي آهي

اهلُل عََّحضرت ابوهريره    َ بيان ڪن ٿا: هڪ ڏينهن مان اهلل پاڪ جي َّنْهَُّـَرِضى
ىهَّٖپياري حبيب  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ   جي بارگاھ ۾ حاضر هيس، پاڻ ڪريم  َوَس

َّْ َي اهلُل عَل ىهََّٖصّل َ  ل َم هى َواٰل صحابهِء ڪرام کي )هڪ ٿڙ ڏانهن اشارو ڪري( ارشاد  َوَس
جيڪڏهن توهان مان ڪنهن جو هي ٿڙ هجي ها ته اهو ان ”فرمايو: 

جي عيبدار ٿيڻ کي ضرور پسند نه ڪري ها، پوِء ڪيئن توهان مان 
ڪو ڄاڻي واڻي اهلل پاڪ جي الِء پڙهي ويندڙ نماز ناقص )يعني 

اهلل پاڪ  تهنماز ڪامل طور پڙهندا ڪريو ڇوعيبدار( پڙهي ٿو! 
  “.ڪامل )يعني پوري( نماز ئي قبول ڪندو آهي
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 رزق ۾ تنگي جو خطرو

َيْهَّشيخ الحديث حضرت عالمه موالنا عبدالمصطٰفي اعظمي  اهللى عَل ُة   یک تشہب” َرْْحَ

کي نهايت ئي اخالص ۽  نماز فرمائن ٿا: يت 22جي صفحي  “ ایجنکں

سان پڙهڻ گهرجي، نماز ۾ جلد  )يعني توجھ( قلبحضوِر  اطمينان ۽
بازي، غفلت ۽ بي توجهي جي ڪري دنيا ۽ آخرت ٻنهي جو نقصان 

َيْهَّآهي. جيئن امام ابوحنيفه جا ڏاڏا استاد حضرت ابراهيم نخعي اهللى عَل ُة   َرْْحَ
وع ۽ سجدن کي جو ارشاد آهي ته جنهن شخص کي توهان ڏسو ته رڪ

عيال )ٻار ٻچن( تي رحم  ۽ صحيح طور ادا نٿو ڪري ته ان جي اهل 
ٿيڻ ۽ فاقه ڪشي )يعني کائڻ پيئڻ ان جي روزي تنگ  تهڇو ڪريو!

هڪ حديث پاڪ الِء ڪجھ نه ملڻ( جو خطرو آهي. 
اهلُل عََّ۾ آهي ته حضرت حذيفه   َ هو رڪوع ۽ هڪ شخص کي ڏٺو ته ا نْهَُّـَرِضى

سجود )يعني رڪوع ۽ سجدن( کي صحيح طور تي ادا نه ڪندو هو ته 
پاڻ فرمايائون ته تو نماز ناهي پڙهي ۽ جيڪڏهن تون انهيَء حالت ۾ 

ىهَّٖمحمِد مصطٰفي  مري وڃي ها ته حضرت اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ّل َ  ل َم َص جي سنت تي ََّوَس
 تنهنجو موت نه ٿئي ها.

 نماز يَء جي اصالح  ٿي  ئي  وئي )حڪايت(

اهلُل عََّنس حضرت اَ   َ کان منقول آهي ته انصار جو هڪ نوجوان َّنْهَُّـَرِضى
ىهَّٖجيڪو پنج وقت جي نماز باجماعت سرڪاِر مدينه  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ّل َ  ل َم َص سان گڏ ََّوَس

ىهَّٖچڱي نه هئي، تاجداِر مدينه  پڙهندو هو پر ان جي عملي حالت اٰل َيْهى َو اهلُل عَل  َصّل َ 

ل َم هن شخص جي نماز ڪڏهن نه ڪڏهن هن کي ضرور ”فرمايو ته ََّوَس
 جڏهن ته ائين ئي ٿيو، ٿورن ئي ڏينهن کان“ گناهن کان دور ڪندي.
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پوِء ُان تمام برين ڳالهين کان توبه ڪري ورتي ۽ ان جي حالت چڱي 
 ٿي وئي.

 چور  به  جيڪڏهن صحيح نماز پڙهي ته ُسڌري سگهي ٿو

ىهَّٖسرڪاِر مدينه  َيْهى َواٰل اهلُل عَل ل َم َصّل َ  جي بارگاھ ۾ عرض ڪيو ويو ته  َوَس
فالڻو ماڻهو رات جو نماز پڙهي ٿو ۽ صبح جو چوري ڪري ٿو! 

ىهَّٖٻنهي جهانن جي غيبدان نبيَء  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ  جلد ئي نماز ان فرمايو: ََّوَس
 .ڪمن کان روڪي ڇڏيندي يکي بر

 نماز جي نقل ڪرڻ وارا ڌاڙيل گرفتاريَء کان بچي ويا

ڌاڙيلن جو هڪ ٽولو ڪنهن مالدار ماڻهو جي  منقول آهي: هڪ دفعو 
و، اوچتو مالدار ماڻهو جي ارادي سان گهڙي پي گهر ۾ ڌاڙو هڻڻ

جاڳي پيو، اهو شور ڪرڻ لڳو ته پاڙي وارا جاڳي پيا ۽ ڌاڙيل ڊپ 
ڌاڙيل اڳيان اڳيان ڀڄڻ لڳا، پاڙي وارن انهن جو پيڇو ڪيو، پر  کان

ڀڄي رهيا هئا. ۽ پويان پويان ماڻهو اچي رهيا هئا. رستي ۾ ڌاڙيلن کي 
ڪوڙ مان  هڪ مسجد نظر آئي، اهي جلدي مان مسجد ۾ گهڙي پيا، ۽

نماز پڙهڻ لڳا! ماڻهو به انهن کي تالش ڪندي مسجد تائين آيا، ڏٺائون 
ته ڪجھ ماڻهو نماز ۾ مصروف آهن، هنن کان عالوه مسجد ۾ ڪوبه 
ناهي، چوڻ لڳا ته افسوس! ڌاڙيل اسان کان ڪجھ اڳتي نڪري ويا. ته 
پوِء اهي ماڻهو ناڪام ٿي موٽي ويا. اهو ڏسي ڌاڙيلن جي سردار 

ساٿين کي چيو: جيڪڏهن اڄ اسان ڪوڙ ۾ نماز جي صورت  پنهنجي
نه بڻايون ها ته ضرور پڪڙيا وڃون ها، صرف ڪوڙ ۾ نماز جي صورت 
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اختيار ڪرڻ جي اها برڪت آهي جو اسان ذلت ۽ رسوائي کان بچي 
وياسون، جيڪڏهن اسان حقيقت ۾ نماز صحيح طور تي اپنائي وٺون ته 

 خ جي مصيبت کان به بچائي وٺندو، اناهلُل َربُّ الِۡعّزت اسان کي دوز
ڪري مان ته اڄ کان وٺي ُڦر لٽ کان توبه ڪريان ٿو ۽ اهلل پاڪ جي 
نافرماني جي عادت ڇڏيان ٿو. ان جا ساٿي چوڻ لڳا: اي اسان جا سردار! 

ته پوِء اسان به ڇو پوئتي رهون! اسان به  آهي جڏهن تو توبه ڪري ورتي
ي نموني سڀني ڌاڙيلن سچي دل توسان گڏ توبه ۾ شريڪ آهيون. اهڙ

 سان توبه ڪئي، ۽ انهن جو شمار پرهيزگارن ۾ ٿيڻ لڳو.

ْوا َعلَي اْلَحبِیب! َّي  َصلُّ  َعلٰي ُمَحمَّداهلل َصل

 هڪ عاشِق مجازي جي عجيب ۽ غريب حڪايت  

جي باري ۾ حضرِت  “نماز برائين کان بچائيندي آهي”
َيْهعبدالرحٰمن صفوري  اهللى عَل ُة ۾ هڪ عجيب ۽ “ نزهة المجالس” َرْْحَ

غريب واقعو لکيو آهي جنهن جو خالصو هي آهي ته هڪ شخص 
ڪنهن عورت تي عاشق ٿي پيو آخرڪار همت ڪري ُان هڪ چٺي 

. اها خاتون نهايت ولکي ان عورت سان پنهنجي عشق جو اظهار ڪي
ته شادي شده ئي ڇوشريف خاندان جي هئي، چٺي ڏسي پريشان ٿي و

ڙي سوچي سمجهي اها چٺي پنهنجي مڙس کي به هئي، ڪجھ گه
ڏنائين. ان جو مڙس هڪ مسجد جو امام هو ۽ نهايت پرهيزگار 

ڻ سان گڏوگڏ ڪافي سمجهدار به هو، ان کي پنهنجي زال تي جه
پورو ڀروسو هو. تنهنڪري ُان چٺي جي جواب ۾ پنهنجي گهر 

فالڻي مسجد ”جواب لکي موڪليو ته  هيواريَء جي ئي طرفان ُان 
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( ڏينهن پنجئي نمازون 04الڻي امام جي پويان الڳيتو چاليھ )۾ ف
پابندي سان  “عاشق”ان “ باجماعت ادا ڪريو، بعد ۾ اڳتي ڏٺو ويندو.

باجماعت نماز پڙهڻ شروع ڪري ڏني. جيئن جيئن ڏينهن گذرندا 
ويا نماز جون برڪتون ُان تي ظاهر ٿيڻ لڳيون. جڏهن چاليھ ڏينهن 

ي دنيا ئي بدلجي چڪي هئي تنهن تي ُان مڪمل ٿيا ته ُان جي دل ج
اهو پيغام موڪليو: )محترمه! نماز جي برڪت سان منهنجي اک 

حرام ڪاري جا خواب ڏسندو هيس پر  َمَعاَذ اهللُکلي وئي آهي، مان 
کي تنهنجي محبت کان  اهلل ڪريم جا ڪروڙين احسان جو ان مون

ِ ُد لـَحمْ ـَالْ  ڇوٽڪارو عطا فرمايو. هنجي بري نيت کان توبه ( مون پنهـلّٰ ـ
ڪري ورتي آهي ۽ توکان به معافي گهران ٿو. جڏهن ان نيڪ سيرت 
خاتون پنهنجي مڙس کي اهو پيغام ٻڌايو ته ان جي زبان مان يڪدم 

)يعني رب عظيم پنهنجي  َصَدَق اهللُ اْلَعِظْیُم فِْي َقْولِه  اهو جاري ٿي ويو ته: 
 هن ارشاد ۾ بلڪل سچ فرمايو(:

ُ
ُالص َ

ٓاِءَُوُِان َ
َ
ۡحش

َ
ف
ۡ
یَُعِنُال

ّٰ
ۡنہ

َ
ُت
َ
وۃ

ّٰ
 ل

ِرُِؕ
َ
ۡنک م 

ۡ
 ال

 

بيشڪ نماز بي  ترجمو ڪنزااليمان:
 حيائي ۽ بري ڳالهه کان روڪي ٿي

َّي  َصلُّْوا َعلَي الَْحبِیب!  عَلٰي ُمَحمَّداهلل َصل

ن؟ نماز جي برڪت اي نماز جي برڪتن جا طلبگارؤ! ڏٺو اوها 
سڌي واٽ تي اچي ويو ۽ ُان جي دل ۾ “ مجازي عاشق”سان هڪ 

مالِڪ حقيقي جو عشق ڇوليون هڻڻ لڳو ۽ ان کي دلي سڪون ملي 
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ىهَّٖويو. ۽ واقعي اهلل پاڪ ۽ ُان جي پياري حبيب  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ  جي ََّوَس
ي محبت ئي اهڙي آهي جو جنهن خوش نصيب کي نصيب ٿي وڃ

 اهو ٻئي ڪنهن سان دل لڳائي ئي نٿو سگهي.

 ہن اپؤں ںیم اانپ اتپ ای ایہٰل       تبحم ںیم اینپ امگ ای ایہٰل

 روہں تسم و ےب دخ ںیم ریتی وال ںیم 

 الپ  اجم  ااسی  الپ  ای ایہٰل

 شيطان روئڻ لڳو )حڪايت(

روئڻ لڳو. ان جا منقول آهي: جڏهن نماز فرض ٿي ته شيطان 
اهلل پاڪ مسلمانن تي ”شاگرد گڏ ٿيا ۽ روئڻ جو سبب پڇيو. ان ٻڌايو: 

چيو: پوِء ڇا ٿيو؟ شيطان جواب  شاگردن“ نماز فرض ڪري ڇڏي آهي.
مسلمان نماز پڙهندا ۽ هن جي برڪت سان گناهن کان بچي ”ڏنو: 
شاگردن چيو: اسان جي الِء ڪهڙو حڪم آهي؟ جواب ڏنائين: “ ويندا.

ي: ساڄي پاسي ئجڏهن ڪو نماز جي الِء بيهي ته ُان کي هڪڙو چ”
ي: کاٻي پاسي ڏس! اهڙي طرح ُان کي منجهايو ئڏس! ٻيو چ

 )وسوسا ڏياريو(. 

 يااهلل اسان کي پڪو نمازي بڻاِء

ڏٺو اوهان! نمازيَء کان شيطان ڪيتري قدر پريشان ٿيندو آهي! 
ه جيڪڏهن مسلمان درست طريقي سان نماز ان کي خبر آهي ت

پڙهندو ته اهو گناهن کان بچي ويندو ۽ منهنجي هٿان نڪري ويندو! 
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شيطان مردود ڪڏهن نه چاهيندو ته اسان نماز پڙهون، گناهن کان 
بچون ۽ جنت جي راھ اختيار ڪريون. اسان کي شيطان جو هر وار 

پاڪ اسان  ناڪام بڻائيندي خوب خوب نمازون پڙهڻ گهرجن. اهلل
 سڀني کي پڪو نمازي بڻائي.

ِ النَِّبيِّ  اْْلَِميْن ل َم ٰاِميْن بَِجاه ىٖه َوَس اٰل َيهى َو ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص

 امنزںی  ڑپوھں  اب امجتع  اپوچنں  ںیم

 وہ  وتقیف  ایسی  اطع  ای  ایہٰل

 ڪيئن آيو  دعوِت اسالمي ۾ 

رتن کان پاڻ کي بچائڻ، گناهن جي عادتن نفس ۽ شيطان جي شرا
کان پيڇو ڇڏائڻ ۽ نماز جي پابندي جي سعادت ماڻڻ جي الِء دعوِت 

ٻڌو ۽  “مدني بهار”ي ماحول سان وابسته رهو. هڪ ديناسالمي جي 
جهومو: جاللپور بهٽيان )ضلع حافظ آباد، پنجاب( جو هڪ نوجوان 

ڻ کان اڳ گناهن ڀري ماحول ۾ اچ ديني اسالمي ڀاُء دعوِت اسالمي جي
زندگي گذاري رهيو هو. عالئقي جي گنڊا گرد ۽ شرابي نوجوانن 

ان کي شراب َمَعاَذاهلل سان اٿڻ ويهڻ ان جو مشغلو هو، خراب دوستن 
پيئڻ ۽ ٻين گناهن جو عادي بڻائي ڇڏيو هو. ان جا رات ڏينهن 
بيهودگين ۾ گذري رهيا هئا. شرابي دوستن جي ٽولن ۾ شراب جا 

ندا ها، رات جو شراب ۾ مست ٿي اهڙي حالت ۾ گهر ڏانهن جام هل
ِڪرندي جو شراب جي بدبو منهن مان پئي ايندي هئي، و ه وويند

ته ان جي حالت ڏسي سڀئي ٿاٻڙجندي جڏهن گهر ۾ داخل ٿيندو هو 
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ا، والد صاحب يا گهر جو ڪو فرد ئگهر ڀاتي پريشان ٿي ويندا ه
و، گار گند، ُهل هنگامو ڪندو سمجهائيندو هو ته ڪاوڙ ۾ اچي ويندو ه

هو سمجهائڻ واري کي ڪا اهميت ئي نه ڏيندو هو. بري صحبت جي 
ا، ئڪري اخالق ۽ ڪردار به تمام خراب هو، ان وٽ هٿيار هوندا ه

جنهن سان ماڻهن کي ڊيڄاريندو ۽ انهن تي پنهنجو رعب قائم ڪندو 
هو، معمولي ڳالهين تي عالئقي وارن سان لڙائي جهيڙو ڪرڻ، 

روزاني جي  سندسارڪٽ ڪرڻ ان جو معمول بڻجي چڪو هو، م
فتني فساد کان جتي گهر وارا پريشان هئا اتي عالئقي وارا به بيزار 
هئا، ماڻهو انهن جي بري عادتن کان ڊڄندا هئا، جڏهن اهو گهر کان 

ا ۽ پنهنجي اوالد کي ئٻاهر نڪرندو هو ته ماڻهو ان کان پناھ گهرندا ه
ِ ُد لـَحمْ ـَالْ ا، ئپري رهڻ جو تاڪيد ڪندا هصحبت کان به ان جي  ان  هـلّٰ ـ

جي پڦاٽ کي دعوِت اسالمي جو مدني ماحول ميسر هو، انهن جي 
خواهش هئي ته هو شرابي دوستن جي صحبت کان بچي دعوِت 

ماحول سان وابسته ٿي وڃي، انهيَء مقصد  دينياسالمي جي مشڪبار 
ڪندا ها، آخرڪار  جي تحت اهي وقت به وقت ان تي انفرادي ڪوشش

و ۽ اهو عاشقاِن رسول سان تمبلِغ دعوِت اسالمي جي محنت رنگ ال
گڏ مدني قافلي ۾ سفر تي روانو ٿي ويو، مبلِغ دعوِت اسالمي دوراِن 
مدني قافله به ان تي انفرادي ڪوشش ڪئي، برائين جي نقصانن کان 
آگاھ ڪيو ۽ بري صحبت ڇڏي سنتن ڀري زندگي گذارڻ جو ذهن ڏنو. 

ڌيڪ سنتن ڀريا بيان ٻڌڻ جي برڪت سان ان جي زندگي ۾ مدني و
انقالب پيدا ٿي ويو ۽ ان گناهن ڀري زندگي ڇڏي عاشقاِن رسول سان 
گڏ رشتو جوڙي ورتو. جنهن جي برڪت سان عمامي شريف جو تاج 

سان روشن ڪري ورتو، جيئن  سجائي ورتو، چهرو سنِت رسول
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تون ختم ٿينديون ويون ۽ بريون عادجيئن وقت گذرندو ويو ان جون 
لڙائي جهڳڙو  اهو سٺي اخالق ۽ ڪردار وارو بڻجي ويو. پهريان

 03ڪندو هو پر هاڻي محبت سان ملڻ لڳو، ترغيب ڏيارڻ تي ان 
جي مدني تربيتي ڪورس جي سعادت حاصل ڪئي ۽ ديني ڏينهن 

ڪمن ۾ حصو وٺڻ لڳو ۽ نيڪي جي دعوت عام ڪرڻ ان جو 
زندگي ۾ بهار اچي وئي، سندس سان معمول بڻجي ويو، چڱن ڪمن 

عمل جي خوشنما گلن سان  زندگي مدني ماحول جي برڪت سان۽ 
ني ماحول کان پهريان نمازن جي ڪا پرواھ ديخوشبودار ٿي وئي، 

تائين نه هئي پر هاڻي نمازن جي پابندي ڪرڻ سان گڏوگڏ فجر جي 
 نماز جي الِء صدائي مدينه )دعوِت اسالمي جي اصطالح ۾ فجر جي

نماز جي الِء جاڳائڻ کي صداِء مدينه چوندا آهن( لڳائڻ جو معمول 
 بڻجي ويو. 

 وج  انگوہں  ےک  رمض  ےس  گنت  ےہ  زیبار  ےہ

 اقہلف  اطعر  اس  ےک  واےطس  ایتر  ےہ

َّي  َصلُّْوا َعلَي الَْحبِیب!  عَلٰي ُمَحمَّداهلل َصل

  نماز جو خوب خيال رکو

اهلُل عََّتابعي بزرگ حضرت قتاده   َ جو قول آهي: نماز جو چڱي َّنْهَُّـَرِضى
اهو اهِل ايمان جو هڪ بهترين وصف )يعني جو طرح خيال رکو 
 عمده خوبي( آهي۔
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 ڪمزورن  جي صدقي رحمت ئي رحمت

انهن ۾ آهي ته اهلل پاڪ انهن )نيڪ ٻانهن( جي اخالص، “ ” ان ي
ب
روح ال

جي نمازن ۽ انهن جي دعائن ۽ هنن ڪمزور ۽ ضعيف افرادن جي 
 آهي.  طفيل انهن کان عذاب دور ڪندو

 نيڪ ماڻهن جي صدقي بالئون دور ٿينديون آهن

اهلل تبارڪ وتعاٰلي پنهنجي نيڪ  سبٰحن اهلل! اي عاشقاِن نماز!
دور ڪندو آهي. ُان  ٻانهن جي طفيل ماڻهن کان آفتون ۽ عذاب

ىهَّٖپنج فرماِن مصطٰفي  ۾سلسلي  َيْهى َواٰل اهلُل عَل ل َم َصّل َ  ٻڌو ۽ محبِت اولياء ۾ ََّوَس
ون منهنجي امت ۾ چاليھ مرد هميشه رهندا، انهن ج( 2)جهومو: 

ـََلمابراهيم  يوندل س َ الـ لَيْـهى  ، اهلل پاڪ انهن جي يونجي دل تي هوندََّعـ
 هوندو.“ ابدال”دور ڪندو، انهن جو لقب سبب زمين وارن تان بال 

 ابدالن جي برڪت سان بارش  04( 2)

ابدال )ملِڪ شام( ۾ هوندا، اهي حضرات چاليھ مرد آهن، جڏهن 
انهن مان ڪو وفات ڪندو آهي ته اهلل پاڪ ان جي جڳھ ٻئي ابدال 

مينهن وسندا آهن، انهن جي کي ڏيندو آهي، انهن جي برڪت سان 
ذريعي دشمنن تي فتح حاصل ٿيندي آهي ۽ انهن جي برڪت سان 

 .يندو آهيملِڪ شام وارن تان عذاب دور ٿ
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 يابدال جي معنٰ

َيْهحضرت مفتي احمد يار خان  اهللى عَل ُة  هن حديِث پاڪ جي حوالي ََّرْْحَ
فرماِن عاليشان مان معلوم ٿيو ته اولياَءاهلل جو ائن ٿا: هن سان فرم

صدقي برن جون مشڪالتون وسيلو برَحق آهي. اهلل پاڪ چڱن جي 
حل ڪري ڇڏيندو آهي ۽ انهن تان مصيبتون ٽاري ڇڏيندو آهي. خيال 
رهي ته جن چاليھ ولين جو هتي ذڪر آهي انهن کي ابدال چوندا آهن 

جون جڳھون بدلجنديون رهنديون آهن انهن جا مقام، انهن  تهڇو
اتر ۾ ڪڏهن ڏکڻ ۾ پر ۾ ڪڏهن  ڪڏهن اوڀر ۾ ڪڏهن اولھ

ڪواٽر )ملِڪ( شام آهي.هيڊ

 آهيان  (مان جڏهن عذاب ڏيڻ جو ارادو ڪندو3)

ىهَّٖفرماِن مصطٰفي اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم:  َصّل َ  مين اهلل پاڪ فرمائي ٿو: مان زَوَس
وارن کي عذاب ڏيڻ جو ارادو ڪندو آهيان، ته مسجدن کي آباد ڪرڻ 
۽ منهنجي الِء هڪٻئي سان محبت رکڻ ۽ سحري جي وقت اِستغفار 
ڪرڻ وارن جي سبب عذاب انهن )جن کي عذاب ڏيڻ جو ِارادو 

 ڪندو آهيان( کان ڦيري ڇڏيندو آهيان. 

 اڪ ٻار به عذاب دور ڪرڻ جو سبب آهن( کير پي0)

جيڪڏهن نمازي ٻانها ۽ کير پياڪ ٻار ۽ جانور نه هجن ها ته 
 بيشڪ توهان تي عذاب لهي ها. 
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 ( سؤ گهرن تان بالئون دور5)

ىهَّٖسرڪار مدينه  اٰل َيْهى َو اهلُل عَل ل َم َصّل َ  هڪ صالح ٻانهي اهلل پاڪ ”فرمائن ٿا: ََّوَس
)نيڪ( مسلمان جي برڪت سان ان جي پاڙي جي سؤ گهرن تان 

سبٰحن اهلل!  “ بال)آفت( دور ڪري ٿو..

 نيڪن جو قرب به فائدو پهچائيندو آهي. 

 کین دنبوں ےس ںیمہ وت ایپر ےہ

 ا اپر ےہاانپ ڑیب  هلـلّٰـٓاَءاــاِْن َش 

َّي  َصلُّْوا َعلَي الَْحبِیب!  عَلٰي ُمَحمَّداهلل َصل

 جنتي گالب مان پيدا ڪيل حورون 

َيْهحضرت مالڪ بن دينار  اهللى عَل جنت ۾ جنتي گالب مان فرمائن ٿا: ََّرْْحَُة 
ڪنهن پڇيو: اتي ڪير رهندا؟ فرمايائون: اهلل  پيدا ڪيل حورون آهن.

اڻهو جيڪي گناهن جو ارادو ڪن پر پاڪ ارشاد فرمائي ٿو: اهي م
ڪن ۽ جن جون  منهنجي عظمت کي ياد ڪري منهنجو لحاظ

چيلهيون منهنجي خوف وچان جهڪجي ويون هجن اهي جنِت عدن 
کي پنهنجي عزت ۽ جالل جو قسم! مان زمين  ۾ رهندا. ۽ مون

وارن کي عذاب ڏيڻ جو ِارادو ڪندو آهيان پر انهن ماڻهن کي 
نهنجي رضا جي خاطر بکيا اڃارا رهندا )يعني ڏسندو آهيان جيڪي م

 روزا رکندا( آهن ته ماڻهن کان عذاب ڦيري ڇڏيندو آهيان.
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