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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي 
 ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشآَءاهلل ڏيوڇ

ام افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ اَللُّٰهمَّ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْْكَ

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

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

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

 1ارشاد 621 

مڪمل  جيڪو بهياربَّ الُمصطٰفي!  دعاِء جانشيِن اميِر اهِل سنّت:
دين جي  کيُان  ،وٺي پڙهي يا ٻڌي“ ارشاد 621اميِر اهِل سنّت جا ” ورسال

خدمت جو جذبو عطا فرماِء ۽ سنّت جي واٽ تي هلڻ جي توفيق عطا 
 فرماِء.

ِ النَِّبيِّ   ُ عَلَيِه َواٰلِٖه َوَسل َم اْْلَِميْنٰاِميْن بَِجاه ّل َ  اّٰلله َص

 جي فضيلت شريفدُرود 

اهلُل عَنْهَاميُر المؤمنين، حضرت علُي الُمرتٰضي شيِر خدا    ِِضَ  فرمائن ٿا:  َر
ل ََمَّجڏهن ڪنهن مسجد وٽان گذرو ته رسوُل اهلل  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  تي دروِد  َص

  پاڪ پڙهو.

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

اڄوڪي دور جي علمي ۽ روحاني شخصيت شيِخ 
حضرِت عالمه موالنا محمد  اميِر اهل سنت،طريقت، 

                                                
  مان ورتا ويا آهن.“ عطار جو چمن ڪيڏو پيارو چمن”فيضاِن مدينه جي سلسلي  وارماه ارشاد اڪثر 1 
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بََّـَدامََّ الياس عّطارقادري َّْـهَُّـاتََُّكـَرََّّْت  ال َِّـعََّـُم  ََّـال هستين مان هڪ انهن َّهَّْـي
حڪمت سان  آهن جن کي اهلل پاڪ بي پناھ علم ۽

ملفوظات ۽ ارشاد ٻڌي ڪري  . سندننوازيو آهي
پيڪر بڻجندا ۽ دين ۽  وماڻهو اخالق ۽ ڪردار ج

، اسان به ميڙيندا آهن ڀاليونساريون دنيا جون کوڙ 
جي روشني ۾ پنهنجي ظاهر ۽ باطن ن انهن ارشاد

 کي سنوارڻ جي ڪوشش ڪيون ٿا.

ـالِـيَـهَّْ  دَامَـْتَّ  اميِر اهِل سنّت َ ْـع  ارشاد جا    بَـَركَـاتُـهُـُم ال

مسلمانن کي ”جنّت ۾ وٺي وڃڻ وارن ڪمن مان هڪ ڪم  (1)
 “ پنهنجي شَر کان بچائڻ آهي.

 ( هجڻ آهي.يعني مسلمانٻانهي جي سڀ کان وڏي خوبي ايماندار ) (2)

رياڪاري کان بچندي اخالص سان نيڪ اعمال ڪرڻ جي عادت  (3)
( َپردن ۾ لڪي ڪري به نيڪ 1111بڻايو جو مخلص شخص هزار )

 ڪم ڪري، اهلل پاڪ ان کي ماڻهن ۾ مشهور فرمائي ڇڏيندو آهي.

( يعني  قبر ۽ آخرت)جو ُمستقبل يديني تعليم حاصل ڪرڻ وار (4)
 روشن ۽ چمڪدار آهي.

جيڪي مسڪرائيندا آهن ماڻهو انهن جي رائڻ سنّت آهي، ُمسڪ (5)
ويجهو ايندا آهن، هر وقت روئڻ جهڙي صورت بڻائڻ وارن کان 

 ماڻهو َپري ڀڄندا آهن. 
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ڪٿي رياڪاري نه ٿي وڃي لٰهذا عاجزي جا الفاظ ڳالهائيندي  (6)
پاڻ ڪيفيت نه هجي ته زبان سان  ۾ عاجزي جي تائين دلجيس
 نه چوڻ گهرجي. “ حقير، فقير”کي 

رهڻ  ي ۽ باعمل عالِِم دين جي صحبت ۾صحيُح العقيده سنّ  (7)
 آهن.  اواري شخص کي علم ۽ روحانيت ٻئي حاصل ٿيند

هي عاشقاِن رسول جو حصو آهي ته جڏهن مديني ويندا آهن ته  (8)
روئيندا آهن جو اسان حاضريَء جي قابل نه آهيون ۽ جڏهن مديني 

يو ره مان وڃيکان واپس موٽندا آهن تڏهن به روئيندا آهن ته مدينو 
 . انآهي

، نه ايندي ۽ نه ئي قبر و! دنيا نه ڪنهن جي ڪم آئي آهيياد رک( 9)
 ۾ گڏ ويندي. 

ل ََمَّآخري نبي  (11) اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ، اهِل بيِت اطهار ۽ ، صحابهِء ڪرامَصّل َ 
امجعنی ماولياِء ڪرا ہم  لي لِہ ع اُن ال  جي غالمي ۾ اصل  آزادي آهي.  ِرضو

دي يا سالگرھ وغيره تي تحفي خوشي جي موقعي تي جيئن شا (11)
ٻي شيِء ڏيڻ جي بدران ڪيش پيسا ڏيڻ وڌيڪ  ۾ شوپيس يا ڪا

پنهنجون ضرورتون پوريون ڪري  هوفائدي مند آهي جو ان مان 
 سگهن ٿا. 
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بچڻ  ان گناھ جو دروازو ُکلي ان کانساها ڳالھ جنهن  هر (12)
 ضروري آهي.انتهائي 

قبوليت جو دارو مدار گهڻائي ۽ ٿورائي تي ناهي، بلڪه  (13)
  اخالص تي آهي.

هوندا آهن ۽ انهن  موِذَن سفيد پوشمسجدن جا امام صاحبان ۽  (14)
جون پگهارون عام طور تي گهٽ هونديون آهن لٰهذا هر هڪ کي 

ڪرڻ گهرجي، ان  سهائتا پنهنجي حيثيت جي مطابق انهن جي مالي

ِ سان  انهن کي مصال، مٺائي جا انهن جي دل خوش ٿيندي. ) !اْلََکِيْم اللُ  آءَ َش  ْن ا
پيش ڪرڻ “ رقم”دران وغيره جا خوبصورت پيڪٽ ڏيڻ جي ب ڊٻا ۽ عطر

 وٺيضرورت پوڻ تي دوا، سودو سامان ۽ لباس وغيره هو  گهرجي ته جيئن 
 ( سگهن

عمامي يا ڪپڙن تي لڳائڻ  (Badge) تمغونقِش نعلين شريف جا  (15)
جو مقصد خوبصورتي حاصل ڪرڻ نه بلڪه َبرڪت حاصل ڪرڻ 

 آهي. 

ن تي تيل لڳائڻ سنّت آهي ۽ ان سان مٿي جو وَابرو يعني ڀِرُ  (16)
 سور به ختم ٿيندو آهي.

ڀاليون حاصل ڪرڻ جي الِء به اهي ئي ڪم اسان کي دنياوي  (17)
 ڪرڻ گهرجن جيڪي بلڪل شريعت جي مطابق هجن. 
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منهنجي بدران  اڪرڻ جو جذبو رکڻ وار سهائتامنهنجي مالي  (18)
 . نِم دين جي خدمت ڪئقي جي صحيُح العقيده ُسنّي عالپنهنجي عال

مصيبت تي صبر ڪرڻ جي هڪ صورت هي آهي ته ڪنهن سان  (19)
  . جي اظهار نه ڪيو وڃي صلحتمَ بنا 

آهي جو  جڏهن به ڳالهايو ُسٺو ڳالهايو جو ِمَٺن ُٻوَلن ۾ اهڙو جادو( 21)
 ( ٿي ويندا آهن. يعني اطاعت گذار) ( ُمطيعيعني نافرمان ۽ باغي)سرڪش

کيُر اهلل پاڪ جي اهڙي نعمت آهي جو جنهن ۾ پاڻي ۽ غذا  (21)
سڀني کان ُسٺو کيُر ٻڪريَء جو آهي ۽ هي جلد  باقيٻئي آهن، 

 به ٿي ويندو آهي.   (Digest) هضم 

ٿڪاوٽ جو هڪ عالج هي به آهي ٿوري گرم پاڻيَء سان غسل ( 22)
 ڀيرا 33يعني ڪيو وڃي ۽ سمهڻ کان پهريان تسبيِح فاطمه )

 ( جو ِورد ڪيو وڃي. کبرالل اڀيرا  34۽ ََّاْلـَحْمـُد لـِلّٰـهڀيرا  33، لّٰــهـُسـْبٰحـَن ال

ڪو به  (Alternate)نعُم البدل  سندنماُء پيُء جو قدر ڪيو جو  (23)
 ناهي.

ٻارن کي پيار ۽ محبت ۽ حڪمِت  هوماُء پيُء کي گهرجي ته  (24)
عملي سان سمجهائين، ٿوري ٿوري ڳالھ تي دڙڪا ڏيڻ، مارڻ ۽ 

 بڻائي سگهي ٿو.( نافرمانرڙيون ڪري سمجهائڻ ٻارن کي باغي )
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تيز آواز سان ناهي  ناوالد پنهنجي والدين جي سامهو سلڇڻو( 25)
 ڳالهائيندو بلڪه انهن جو ادب ڪندو ۽ انهن جا پيَر چمندو آهي. 

 سمائجندي.پن ۾ نه سمائجي اها ڪٿي به نه جيڪي ڳالھ ٻن چ( 26)

جنهن جي باري ۾ هي حسِن ظن هجي ته ان جي دعا قبول ( 27)
 ٿيندي آهي ته ان کان بي حساب مغفرت جي دعا ڪرائڻ گهرجي. 

( ناهي ۽ بدگماني ۾ ڪو خير يعني ُبرائيحسِن ظن ۾ ڪو َشر )( 28)
( ناهي. يعني ڀالئي)

ِ ليٽر پاڻي پيو  3گالس، يعني تقريباً  12 (Daily) روزانو ( 29)  !اْلََکِيْم اللُ  آءَ َش  ْن ا
 گردن جي بيمارين کان محفوظ رهندا ۽ قبض کان به بچندا. 

اخراجات ختم ڪري وارا  ڏيکاَءجيڪڏهن مسلمان ظاهري ( 31)
ِ اعتدال سان زندگي گذارين ته خوشحالي ايندي،    !اْلََکِيْم اللُ  آَء َش  ْن ا

يعني ختم وقت هڪ نعمت آهي ۽ نعمت جو قدر ان جي زوال ) (31)
( کان بعد ٿيندو آهي لٰهذا ان وقت کي قيمتي بڻائيندي نيڪين ٿيڻ

 ۾ گذاريو. 

۽ عقلمند  (Respectable)کان ُمعزز  نيجو سڀ (Society)معاشري ( 32)
طبقو علماِء ڪرام آهي. علماِء ڪرام تي تنقيد نه بلڪه انهن جو 

 ادب ۽ احترام ڪيو. 
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( اڄ مسلمان سوشل ميڊيا ۽ پرنٽ ميڊيا جي ذريعي افسوس!)( 33)
هڪٻئي کي رسوا ڪري رهيا آهن جڏهن ته اسالم مسلمانن کي 

 هڪٻئي جي عزت جو ُمحافظ بڻايو آهي. 

 (Rich) جنهن وٽ مال گهڻو هوندو آهي ماڻهو ان کي مالدار( 34)
سمجهندا آهن پر حقيقت ۾ مالدار اهو َقناعت پسند شخص آهي جو 

 جيترو اهلل پاڪ ان کي ڏنو اهو ان تي راضي آهي. 

بزرگاِن دين جي مزارن تي فيض حاصل ڪرڻ جي الِء وڃڻ ( 35)
نقِش قدم تي هلڻ  سندن( دنيا ۽ آخرت جي ڀالئي ماڻڻ جي الِءگهرجي ۽ )

  هرجي.گ

من ڏهن بيِبن جي ڪهاڻي، جناِب سّيده جي ڪهاڻي وغيره ( 36)
ڪهاڻين کي پڙهڻ ۽ انهن جي باَس باسڻ جائز ناهي. گهڙت 

جيڪڏهن ڪنهن ان جي پڙهڻ جي باَس باسي آهي ته ان باَس جو 
 پورو ڪرڻ به جائز نه آهي. 

 ڪنهن کي پنهنجو راز ٻڌائڻ ڄڻ ان جو غالم بڻجڻ آهي. ( 37)

ڪجھ ماڻهو هي سمجهندا آهن ته ُکجور، پاڻي يا لوڻ سان ( 38)
روزو افظار ڪرڻ ضروري آهي، ائين ناهي بلڪه ڪنهن به کاڌي 

 پيتي جي شيِء سان روزو افطار ڪري سگهون ٿا. 

نيه طور تي اصال  ڪئي جتي ضرورت هجي اتي بيشڪ اعال( 39)
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ڪلھ ڪجھ نادان ماڻهو اصال  جي نالي تي سوشل ڄاَ  وڃي پر
ميڊيا جي ذريعي مسلمان جا عيب لکين ماڻهن تائين پهچائي ڇڏيندا 

 آهن جنهن سان ان مسلمان جي عزت محفوظ ناهي رهندي. 

پياري جيڪڏهن توهان بارگاِھ رسالت ۾ ُمقرب ٿيڻ چاهيو ٿا ته ( 41)
ل َمََّآقا، مديني واري مصطٰفي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله اطاعت، سنّتن تي خوب  جي َصّل َ 

ِ عمل ۽ درود شريف جي ڪثرت ڪيو،  ان جي برڪت  !اْلََکِيْم اللُ  آَء َش  ْن ا
ل َمََّسان نبي ڪريم  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   جو قرب ملي ويندو.  َص

من ۽ ۽ پيار، اَ ه شڪني ديِن اسالم فتني فساد جي حوصل( 41)
 ڀائيچاري جي حوصله افزائي ڪندو آهي. 

 هو( ڳالھ هوندي آهي ته Naturalيعني قدرتي هي فطري ) ٻارن ۾( 42)
( ڪندا آهن، جيڪڏهن گهر ۾ Copyانهن جي  يعني) نقل يوڏن ج

نمازن جو ماحول هوندو ته ٻار به نمازن جو نقل ڪندا ۽ جيڪڏهن 
جو ماحول هوندو ته ٻار به  ڊانسيا  راڳ رنگ، ڳائڻ وڄائڻ( معاَذ اهلل)

 . ڊانس ڪندا

نيڪ اعمال تي استقامت ماڻڻ جي الِء شروع ۾ نفس کي ( 43)
 زبردستي نيڪين جي طرف مائِل ڪرڻو پوندو آهي. 

شريعت سان نه ٽڪرائيندا  (National Rules)جيڪي ُملڪي قوانين ( 44)
  هجن انهن تي عمل ڪرڻ گهرجي.
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ڳائڻ ( گناھن ڀريا چينل هالئيندا ته ٻار به اهلل نه ڪريگهر ۾ )( 45)
۽ فيملي ڊائيالگ ڳالهائيندا جڏهن ته مدني چينل  جهونگاريندا
ِ هالئيندا ته  ان جي برڪت سان ٻار جي ايمان جي  !اْلََکِيْم اللُ  آَء َش  ْن ا

 ۽ زبان تي ذڪر ۽ درود رهندو.  نِکارُ حفاظت، ڪردار ۾ 

گناھ ڪرڻ ته پري جي ڳالھ آهي گناھ جي ويجهو به نه وڃڻ ( 46)
  گهرجي.

(47) Quantity  نهQuality ( .معيار تي نظر رکو. ،تعداد نهتي نظر رکو) 
انداز جي اڻي تقٰوي ۽ نيڪي اپنائي وٺو ۽ مناظرخاموشي، ( 48)

ِ بدران مبلغ بڻجي وڃو،  هلڻ قوم توهان جي پٺيان  !اْلََکِيْم اللُ  آءَ َش  ْن ا
 ندي. لڳ

اڪثر مان اهلل پاڪ جي خفيه تدبير  ڪريپنهنجي شهرت جي ( 49)
 کان ڊڄندو آهيان. 

ُمسڪرائڻ جي  جوسنجيدگي )اپنايو پر( اهڙي به نه هجي ( 51)
 . موقعي تي به منهن ُسڳل رهي

 حل ڪري ڇڏيندي آهي.  الئُمسڪراهٽ ڪافي مس( 51)

 جي َفتح ٿيندي آهي. “ ممظلو”( هميشه آخرت جي اعتبار سان)( 52)

 آهي. “ قابِل رشڪ”سان قرآِن ڪريم پڙهڻ وارو  تئقراتجويد ۽ ( 53)
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، ِچپس وغيره کارائڻ جي بدران کيُر، فيونٽاکي چاڪليٽ،  ٻارن( 54)

ِ ميوا ۽ سبزيون وغيره کارايو،  ٻارن جي صحت ُسٺي  !اْلََکِيْم اللُ  آَء َش  ْن ا
 رهندي. 

 ڻ گهرجي. جاخالقي وارو نه ه مسلمان جو انداز ڪٿي به بد( 55)

پنهنجي ُمريدن ۽ طالبن جي الِء  وقتاً فوقتاً مان  !َاْلـَحْمـُد لـِلّٰـه( 56)
 دعائون ڪندو رهندو آهيان. 

  ڪو ڪو هوندو آهي.“ ُڏَک جو ساٿي”کوَڙ پر “ ُسَک جا ساٿي”( 57)

َّْاطهار ) ُمحرُم الحرام ۾ اهِل بيتِ ( 58) اهلُل عَن ( جا ُمستند فضائل همَرِِضَ 
بيان ڪرڻ گهرجن ته جيئن ماڻهن جي دلين ۾ انهن ُمقدس هستين 

 ( مبلغين جي الِء. )سمائجيجي عظمت 

  معيار ناهي. بهآخرت جي آهي، دنيا جي عزت جو ڪو“ اصل عزت” (59)

حرڪت ۾ ” سان ٿيندو آهي جو“ ڪرڻ”صرف چاهڻ سان نه ڪم ( 61)
 “.برڪت آهي

 غفلت کان بچڻ جي الِء غافلن جي صحبت کان بچڻو پوندو.( 61)

 . سان َکٽي سگهجن ٿيون“ حسِن اخالق”سان نه “ تلوار”دليون ( 62)
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 . رکو“ َمرهم”بدران  ٻرڪڻ“ مرچون”کن تي ڏ( 63)

 آهي. “ ُمحسن”جيڪو اسان کي سمجهائي اهو اسان جو  ( 64)

( جذبو ملي وڃي اهو دنيا جي ڪنهن به ُڪنڊ جو عملجنهن کي )( 65)
 ۾ وڃي سنّتون ناهي ڇڏيندو. 

ساڙڻ جي “ جُهوِپڙي”ڏسي ڪري پنهنجي “ محل”ڪنهن جو ( 66)
 ل بي گهرن کي ڏسو. ُستپاٿ تي  فٽبدران 

 ( آهي. يعني بنيادمحبت جو َاساس )“ احساس”( 67)

 ُجڙيل دليون ٽوڙڻ گهرجن. نه وري ُٽٽل دليون جوڙڻ گهرجن( 68)

سنّت آهي، پر اوترو گهڻو نه  جو بيمار جي عيادت جي الِء وڃو( 69)
 ترسو جو بيمار پريشان ٿي وڃي. 

مسلمان کي هر تڪليف تي اجر ملندو آهي. صبر جنّت جو ”( 71)
 “.خزانو آهي

ِ ڀيرا روزانو پڙهڻ وارو  29 ياُمَہْیمُِن   (71) يْم اللُ  آَء َش  ْن ا هر آفت ۽ بال  !اْلََکِ
 کان محفوظ رهندو. 
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هڪ مقبول نيڪي دنيا جي سموري دولت ۽ بادشاھت کان ”( 72)
 “ بهتر آهي.

ِ  ن ڀيرا سمهڻ وقت پڙهڻ سا 111 اللُ يا (73) شرير جنات جي  !اْلََکِيْم اللُ  آَء َش  ْن ا
جي آفت کان حفاظت ٿيندي. هاِء! رمضان ( ي)اڌ رنگشرارت ۽ فالج 

  .هاڻي وڃي رهيو آهي

 ماِھ رمضان جي اچڻ تي خوش ۽ وڃڻ تي غمگين ٿيڻ خوش”( 74)
 نصيبن جو حصو آهي.

عيد صرف رنگين ڪپڙا پائڻ، گهمڻ ڦرڻ ۽ ُسٺا ُسٺا کاڌا کائڻ ( 75)
جو نالو ناهي، عيد ته اهلل ڪريم جو شڪر ادا ڪرڻ، خير خيرات 

 ڪرڻ ۽ رّب جي رضا وارا ڪَم ڪرڻ جو ڏينهن آهي. 

 آهي. “ بدنصيب”جنهن کي ڪو سمجهائڻ وارو ناهي اهو وڏو ( 76)

به نه  ي ڏيڻ۽ )گناھن تي( روئڻ ڇڏ يگناھ نه ڪرڻ گهرج( 77)
 گهرجي.

 آهي. “ وڏو ماڻهو”تنقيد برداشت ڪرڻ وارو ( 78)

هوندا آهن ۽ ُملڪ جي تقدير بدلي “ رمايوس”ُملڪ جو اهم  هطلب( 79)
 سگهن ٿا.
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گهٽتائي ۽ گهڻائي تي  مدارقبوليت جو دارو (نيڪ عمل جي) (81)
 تي آهي. “ اخالص”ناهي 

 نه هڻڻ گهرجي.  ڪڏهن به ڊاڙ( 81)

 عزت ڏيو عزت وٺو. ( 82)

 ٻارن، پوڙهن ۽ بيمارن کي پيار ڏيو. ( 83)

ڻ گهرجي جنهن کي ڏسي ڪري جاسان جو ڪردار اهڙو ه (84)
 ڪرڻ گهرجي.  “Follow”ماڻهو چون هن کي 

 عالِم جو سينگار آهي. “ سنجيدگي”( 85)

 آهي. “ اهلل پاڪ جو ذڪر”رو  جي غذا ( 86)

اهلل پاڪ کي ناراض ڪرڻ وارا ڪم ڪري ڀال خوشي ملهائي ( 87)
 (يقيناً نهسگهجي ٿي؟ )

يعني مين )ان کان وٺو جيڪو خوِف خدا وارو ۽ اَ “ مشورو”( 88)
 ( هجي. امانتدار

ل ََمَُّحضور ( 89) َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  مان سّيد سڳورن  ڪريجي نسبت جي  َص
 سان محبت ڪندو آهيان. 
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 سّيد سڳورن جي قدمن جي صدقي سان ملندي.“ جنّت”( 91)

 آهي.“ مديني جي حاضري( ”يعني خوشي جو موقعواصل شادي )( 91)

نيڪيون ”۾ پيسا ڪمائڻ جي بدران  المبارڪ رمضان (92)
 تي توجھ ڏيڻ گهرجي.“ ڪمائڻ

جو  دعوِت اسالميکي خبر پوندي آهي ته فالڻو  جڏهن مون (93)
 ته منهنجي دل خوش ٿيندي آهي.ري ٿو ديني ڪم ڪ

شخص اهو ئي آهي جيڪو “ متاثر ڪرڻ وارو”سڀ کان وڏو ( 94)
جي رستي تي “ سنّتن”ر قدم گناھن کان بچندو هجي ۽ ان جو ه

 پوندو هجي.

( جو وڏو وظيفو چهري يعني دلين کي قابو ڪرڻتسخيِر ُقلوب )( 95)
۽  ُمسڪرايورکڻ آهي، پر سنّت جي نّيت سان “ ُمسڪراهٽ”تي 

  ( جي خاطر ماڻهن کي ويجهو ڪيو.ڏيڻنيڪي جي دعوت )

بچائڻ جيتوڻيڪ ُسٺو ڪم آهي پر ڪنهن “ جان”ڪنهن جي ( 96)
 آهي. “ اهم”بچائڻ هن کان وڌيڪ “ ايمان”جو 

 چڱي صحبت ناياب ناهي ته اڻ لڀ ضرور آهي.( 97)

نه بلڪه روزيدارن جي الِء عيُد الفطر روزو نه رکڻ وارن جي ( 98)
 هوندي آهي. 
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افضل آهي جنهن ۾ “ ڏينهن”منهنجي ويجهو منهنجي الِء اهو ( 99)
 ڪو گناھ نه هجي. 

ڪنهن کي اصول جو پابند بڻائڻ جو بهترين طريقو هي آهي ته ( 111)
 پاڻ اصول جا پابند بڻجي وڃو. 

پنهنجي شخصيت کي نِکارڻ جي بدران پنهنجي نامهِء اعمال ( 111)
 کي نِکارڻ جو فڪر ڪيو.

 جي ُڪرسي آهي.“ غالميِء ُمصطٰفي”سڀ کان اعٰلي ُڪرسي  (112)

 ُڪڙهڻ سان نه.ڪرڻ سان ٿيندو آهي صرف چاهڻ يا “ ڪم”( 113)

آهي ۽ ان ۾ به ڪيئي غَم  (Temporary)دنياوي خوشي عارضي ( 114)
 لڪيل آهن. 

بيان جي دوران ُسٺا الفاظ استعمال ڪرڻ ۽ واھ واھ چاهڻ ( 115)
آهي جيڪا بيان جي اجر ۽ ثواب کي َچٽيندي رهندي  ڏهيواهڪ 
 آهي.

 َسستو مال وڪڻي ڪري رمضاُن المبارڪ ۾ کي مسلمانن (116)
نيڪيون ڪمايو جو رمضاُن المبارڪ مال نه بلڪه نيڪين ڪمائڻ 

 جو مهينو آهي. 
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بغير خطرن سان کيڏڻ وارا بهاُدر نه َاحمق شرعي مصلحتن جي ( 117)
 ( هوندا آهن.  يعني بي وقوف)

 .وڃي ُسٺو دوست اهو آهي جنهن کي ڏسي ڪري خدا ياد اچي( 118)

( نه اچڻ يعني سختيمرض هجي يا قرض َبس موڊ ۾ حرج )( 119)
 گهرجي. )يعني مزاج بداخالق نه هئڻ گهرجي.( 

پهريان جان هٿ تي رکڻي پوندي آهي پوِء جان قربان ڪرڻ ( 111)
 وارا بڻجندا آهن. 

وارو بڻجڻ جي  ڪرڻ مالدار بڻجڻ جي بدران نيڪ اعمال( 111)
 ڪوشش ڪيو. 

اسان اهلل پاڪ جا عاجز ٻانها آهيون، اسان کي عاجزي ئي ( 112)
 ( نه. يعني بدمعاشيڪرڻي آهي، ڏاڍائي )

اسان کي ان کان  ئيچ ڳال ڳجيڪو شريعت ۽ طريقت کي ال( 113)
 رهڻو آهي.   ڳال

غالميِء مصطٰفي ۾ ملڻ واري حڪومت جسمن تي نه بلڪه ( 114)
 دلين تي هوندي آهي.  
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ِ هفتيوار اجتماع جي پابندي ڪيو، ( 115) باجماعت نماز  !اْلََکِيْم اللُ  آءَ َش  ْن ا
 جا به پابند ٿي ويندا.  

غالميِء رسول جي ُڪرسي ملي وڃي ته پوِء ڪنهن ُڪرسي ( 116)
 ( جي ضرورت ناهي. يعني دنياوي عهدا يا منصب)

اهلل پاڪ جي ياد جو ذريعو آهن ۽ اهلل پاڪ  نيڪ اعمال 72( 117)
 جي ياد ۾ ئي سڪون آهي.

هي ۽ عشِق ل  عشق جو سرمايو حاصل ڪرڻ جي الِء عشِق ا( 118)
 پڙهڻ گهرجن.   مون۽ مض تونرسول تي مبني حڪاي

جنهن کي دين جي باري ۾ ستايو وڃي ان کي گهرجي ته ( 119)
َيۡهََِّّ سرڪار ُ عَل اّٰلله ل َمََّ َصّل َ   کي ياد ڪندو ڪري. واٰلِٖه َوَس

، نعمل نُمنۡجيات يعني نجات ڏيارڻ وارُمنِۡجيات ۽ ُمۡهلِڪات )( 121)
( جو علم سکنداسين ته پوِء لنعم نُمۡهلِڪات يعني هالڪت ۾ وجهڻ وار

  شيطان جو ڀرپور ُمقابلو ٿي سگهندو.

ذهين تي پنهنجي ذهانت جو شڪر ادا ڪرڻ ضروري آهي ڇو ( 121)
   ( آهي. يعني اهلل پاڪ جي طرف کان تحفوذهانت قدرتي عطيو ) ته

 ون هزار، جذبو نه هجي ته بهانا هزار.   ٽجذبو هجي ته وا( 122)
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کان بهترين جانور  نيجيڪڏهن استطاعت هجي ته شهر جو سڀ( 123)
خريد ڪري قرباني جي الِء بارگاِھ رسالت ۾ پيش ڪيو ۽ عرض 

 ڪيو:
ںی اجانں ایک زیچ امہری ےہ  رک  ہی دل یھب اہمترا ےہ ہی اجں یھب اہمتری ےہ  ایک شیپ 

 

آهي ته هو ڪمزور ذهن واري طالب  استاد جي قابليت ان ۾ (124)
 علم کي پڙهائي ڪري امتحان ۾ ڪامياب ڪري ڇڏي.   

    ڏيکارڻ ُمشڪل آهي.“ ڪري”آسان آهي پر “ چوڻ”( 125)

جڏهن عهدو ۽ منصب ملندو آهي ته ٻانهو ڪڏهن ڪڏهن ظلم  (126)
 ۾ ُمبتال ٿي ويندو آهي.
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