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

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

 
 
 

  

 نظر جي حفاظت جي فضيلت     رسالي جو نالو: 

    ع2023 جنوريهه 1444 جمادي اآلخر       ڇاپو پهريون: 
   تعداد: 

 ڪراچيمڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه   ڇاپيندڙ: 
 

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

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

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت

www.dawateislami.net



 

 

 

 نظر جي حفاظت

 لتيجي فض   

 

 

 پيشڪش
 )دعوت اسالمي(  اسالمڪ ريسرچ سينٽر

 

 

 

 

 ترجمو
        

 

 

 )دعوت اسالمي( ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ 
ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته 
گا ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ  ۔ڪري ثواب جا حقدار بڻجو ھکي آ

 :رابطي جي الِء
عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه  (دعوت اسالمي) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ

 پراڻي سبزي منڊي  ڪراچي محله سوداگران



  

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
1 

 فهرست

 1 ............................................................. دعاِءعطار:

 1 ............................................... درود شريف جي فضيلت

 1 .......................................... حفاظت جي فضيلت نظر جي

 2 .......................................... جو به ڻسڏ انهنڏهو انهنڏهي

 2 ....................................... يندوٿحساب  ينهنڏقيامت جي 

 3 ..................................... مڪنگاهن جي حفاظت جو قرآني ح

 3 ................................................ ويندي ريڀاکين ۾ باهه 

 3 ........................................................ باه جي سرائي

 4 ....................................... جي چار اکرن جي نسبت“زينب ”

 4 ........................................ حديثون 4ن نظر جي باري ۾  سا

 4 ..........................................نظر نه وجهو  ريڪ يڻوا يڻاڄ

 4 .......................................... حفاظت جي فضيلت نظر جي

 5 ................................................. ابليس جو  زهريلو تير

 5 ............................................... سوڏچادر به نه عورت جي 

 5 ............................................ هجي ؟ يڪٿگفتگوَء ۾ نظر 

 6 ................... افرادن جو  قبول اسالم 12 يٿمدني چينل کان متاثر 

 8 ........................................ جون ادائون ملسو هيلع هللا ىلصنگاهه مصطفيٰ 

 9 ................................ ويندو يوڪپگھريل سيسو اکين ۾ داخل 

 11 ........................................... جو  مريض هئس  T.Bمان 

 12 .................................... بيماري جي عظيم الشان فضيلت

 13 .............. ڻرڪشين کي پري  ڙيندڏ ليفڪت 2رستي جو حق نمبر 

 13 ...................... وئي يٿواري جي مغفرت   ڻائٽه اريٽ يدارڊنڪ

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
2 

 13 ........................ جو ثواب ڻائٽواري شيء ه يلفڪرستي مان ت

 14 ........................................... ڙيندڏ ليفڪرستي جون ت

 14 ................................................. شاندهيشين جي ن

 15 ............................ ڻيڏسالم جو جواب   3رستي جو حق نمبر 

 15 ................... ....وڪجي يونٿرحمتون ان کي ملن   91مان  111

 11 ............................................... مدني گل 11سالم جا 

 18 .......................................... مدني گل 14جا  ڻمالئ ٿه

 21 .................................. جو عذاب ڻمالئ ٿغير عورت سان ه

 21 . ”ڻرڪ۽ برائي کان منع  ڻرڪ مڪجو ح يڪ(ني 4رستي جو حق نمبر) 

 

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
1 

 لتجي فضي نظر جي حفاظت

 :عطاردعاِء

ُان  وٺي پڙهي يا ٻڌي “نظر جي حفاظت” رسالو مڪمليڪو جاهلل پاڪ! يا
تمام گناهن کان بچائي ڪري مسلمانن جي حق تلفين کان بچاِء ۽ کي 

    ُان جي بي حساب مغفرت ٿئي.

ِ النَِّبیِّ اْْلَمِیْن َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم  ٰامِیْن بَِجاہ  صل

 درود شريف جي فضيلت
ل ََمَّفرماِن آخري نبي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  : جنهن ڏينهن ۽ رات ۾ منهنجي طرف ََّص

شوق ۽ محبت سان ٽي ٽي ڀيرا ُدرود پاڪ پڙهيو، اهلل پاڪ تي حق آهي 
 ته هو ان جي ان ڏينهن ۽ ُان رات جا گناھ بخشي ڇڏي 

َّدحثی

رود و السم اھبویئ! دُمام
ُ
دا ےس دوونں اہجں ےک ںینب ےگ اکم  ڑپےتھ روہ د ُ

 

 لضفِ خ
 

 حفاظت جي فضيلت نظر جي

اهلُل عَنْهَُّ سعيد ُخدري بخاري شريف ۾ آهي، حضرت ابو کان روايت  َرِِضَ 
ل َمحُضور نبي اڪرمآهي ته نبين جي ساالر،  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ّل َ  )صحابه ڪرام ََّص

 ارشاد فرمايو؛ توهان رستي تي ويهڻ کان بچو! صحابه ڪرامکي( 

انَّْ ْضَو الِر  ِْهُم  )ضروري( اسان انهن مجلسن ۾ ويهي ڪري  :عرض ڪيو عَلَي
: گفتگو ڪندا آهيون ۽ هي اسان جي الِء ضروري آهي، فرمايائون

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
2 

جڏهن توهان مجلسن ۾ اچو ته رستي کي ان جو حق ڏيو، عرض 
نگاهون  1رستي جو حق ڇا آهي؟ ارشاد فرمايائون؛  :ڪيو ويو

سالم جو  3تڪليف واريون شيون پري ڪرڻ  2هيٺ رکڻ 
  برائي کان منع ڪرڻ. ۽ ڻ ڏينيڪي جو حڪم  4جواب ڏيڻ 

 

 هيڏانهن هوڏانهن ڏسڻ جو به

 قيامت جي ڏينهن حساب ٿيندو

هن حديث پاڪ ۾ رستي جا چار حق بيان   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
واقعي ان جي  :نگاهون هيٺ رکڻ 1ڪيا ويا آهن؛ رستي جو حق 

ثواب حاصل ڪرڻ جي نيت  وبيحد اهميت آهي، تنهنڪري آخرت ج
ُة سان اکين جي باري ۾ نيڪي جي دعوت پيش ڪيان ٿو،  ُحجَّ

ُة  ااِلسالم حضرت امام ابو حامد محّمد بن محّمد غزالي َيََّۡرۡۡحَ فرمائن ٿا؛   ه اهلِل عَل
کان  )يعني جنهن جي ضرورت نه هجي ان(اک کي هر فضول ڳالهه 

جي باري ۾ پڇا  “فضول گفتگو”جهڙي طرح پاڪ  بچائي، ڇوته اهلل
)يعني بال  “فضول نظر”ڪندو ائين قيامت جي ڏينهن ٻانهي کان 

جي باري ۾ سوال ڪندو. ضرورت هيڏانهن هوڏانهن ڏسڻ( 
کي ڏسڻ  )يعني جنهن سان شادي هميشه جي الِء حرام نه هجي ان(َاۡجَنِبّيہ  

 کان پاڻ کي بچائڻ نهايت ضروري آهي حديث شريف ۾ آهي؛
” ِ يعني اکيون زنا ڪن ٿيون.  “انيَ اَلَعيْنَاِن تَزن

نگاهون چئني پاسي ڊوڙائيندا رهياسين ته بدنگاهي  راھ ۾جيڪڏهن 
کان بچڻ بيحد دشوار ٿي ويندو آهي خدا جو قسم بدنگاهي جو عذاب 

 .برداشت ٿـي نه سگھندو

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
3 

 قرآني حڪم   نگاهن جي حفاظت جو

صفحن تي  793شايع ٿيل و جمڪتبة المدينه جي  دعوت اسالمي
ڪجهه حصو مالحظه مان  “پردي جي باري ۾ سوال جواب”مشتمل ڪتاب 

مردن کي نگاهن جي حفاظت جي تاڪيد ڪندي   پاڪفرمايو؛ اهلل
 :۾ ارشاد فرمائي ٿو 73جي آيت نمبر   81سيپاري 
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ض
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َ
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مسلمان مردن : ترجمو ڪنزااليمان

کي حڪم ڏي ته پنهنجي نظر 
 .جهڪي رکن ڪجهه

 عورتن جي الِء ارشاد آهي؛
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لمان ۽ مس :ترجمو ڪنزااليمان
عورتن کي حڪم ڏي ته 

نظرون ڪجهه  پنهنجون
  جهڪيون رکن.

 

 ويندي اکين ۾ باهه ڀري

ََّّۡحضرت امام ابو حامد محّمد بن محمد غزالي َي اهلِل عَل ُة  نقل فرمائن ٿا؛  ه َرۡۡحَ
ندو، قيامت جي ڏينهن يسان ڀرنظر جيڪو پنهنجي اکين کي حرام 

 .اکين ۾ باهه ڀري وينديان جي 
  

 جي سرائي باه

جوالف  بُ عالمه ا  حضرت  َّۡعبدالّرحٰمن ابن جوزي  ر  َي اهلِل عَل ُة  : ٿا نقل ڪنه  َرۡۡحَ
کي ڏسڻ ابليس جي زهر ۾ )يعني حسن و جمال( عورت جي َمحاِسن 

جنهن ناَمحرم کان اک جي حفاظت  ،هڪ تير آهي منجهان ُٻڏل تيرن
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نه ڪئي ان جي اک ۾ قيامت جي ڏينهن باهه جي سرائي ڦيري 
 ويندي. 

 جي چار اکرن جي نسبت“زينب ”

 حديثون  4سان نظر جي باري ۾   

1  اهلُل عَنْهَُّحضرت َجرير بن عبداهلل سرڪار  ٿا، مون ڪنروايت  َرِِضَ 
اهلُل  مجسمنوِر دوعالم،  ل َم ََّصّل َ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو کان اوچتو نظر پئجي وڃڻ ُمَتَعِلّق  عَل

     و.پڇا ڪئي، ته ارشاد فرمايائون؛ پنهنجي نگاهه ڦيري ڇڏي

 ڪري  نظر نه وجهو ڄاڻي واڻي

2 ل َم سرڪار مدينه منوره، سردار مڪه مڪرمه اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  حضرت  َص
اهلُل عَنْهَُّ موالِء ڪائنات، علي المرتضٰي، شير خدا هڪ  :کي فرمايو َرِِضَ 

)يعني جيڪڏهن اوچتو بنا ارادي جي نظر کان پوِء ٻي نظر نه ڪريو 
جو  فوًرا نظر ڦيري ڇڏي ۽ ٻيهر نظر نه ڪري(ڪنهن تي نظر پئي ته 

 پهرين نظر جائز آهي ۽ ٻي نظر جائز ناهي.  

 حفاظت جي فضيلت نظر جي

3 ل َم تاجدار مدينه اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل  عَل جيڪو مسلمان  :جو فرمان آهي َصّل َ 
)يعني  ڪنهن عورت جي خوبين جي طرف پهريون ڀيرو نظر ڪري

 پاڪپوِء پنهنجي نگاهه جهڪائي، اهلل ( نظر پئجي وڃي بنا ارادي جي
 ان کي اهڙي عبادت عطا فرمائيندو جنهن جي اهو لذت ماڻيندو۔ 
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 زهريلو تير ابليس جو 

4  ل َم جي محبوب  پاڪاهلل َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ّل َ  جو فرمان آهي ته حديث   َص
نظر ابليس جي تيرن مان هڪ  :آهيجو فرمان(  ب پاڪ)يعني رقدسي 

زهر ۾ ڀريل تير آهي پوِء جيڪو شخص منهنجي خوف کان ان کي 
ڇڏي ڏيندو ته مان ان کي اهڙو ايمان عطا ڪندس جنهن جي مٺاڻ هو 

 پنهنجي دل ۾ محسوس ڪندو۔

 

 چادر به نه ڏسو يرت جوع

َيْهحضرت َعالء بن ِزياد  اهلِل عَل پنهنجي نظر کي عورت  :فرمائن ٿا َرْۡحَُة 
 . جي چادر تي به نه وجهو ڇو ته نظر دل ۾ شهوت پيدا ڪندي آهي 

 گفتگوَء ۾ نظر ڪٿي هجي ؟

 ڇا گفتگو ڪندي نظر جهڪائي رکڻ ضروري آهي؟؛ سوال
)يعني جنهن سان ان جون صورتون آهن مثال مرد جو مخاَطب  :جواب

هجي ۽ ان کي ڏسڻ سان شهوت ايندي  ا ۡمرد ڳالهائي رهيا آهيو اهو(
 سان، يا عورت ڪنهن ا ۡجن ِبيَّه)يا شرعي اجازت سان مرد ڪنهن  هجي

ته اهڙي طرح نظر جهڪائي ڪري َاجنبي مرد سان ڳالهائي رهي هجي( 
گفتگو ڪري جو ان جي چهري بلڪ بدن جي ڪنهن عضوي ايتري 
تائين جو لباس تي به نظر نه پوي، جيڪڏهن ڪا شرعي رڪاوٽ نه 

جي چهري  (ُان )يعني جنهن سان ڳالهائي رهيا آهيوهجي ته مخاَطب 
جي طرف ڏسي ڪري به گفتگو ڪرڻ ۾ شرًعا ڪو حرج ناهي، 

جي حفاظت جي عادت بڻائڻ جي نيت سان جيڪڏهن نگاهن 
ته تمام  آهيسان نظر جهڪائي ڪري ڳالهائڻ جو معمول  ڪنهنهر
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سٺي ڳالهه آهي ڇو ته مشاهدو اهو ئي آهي ته في زمانه جنهن جي 
نگاهون جهڪائي ڪري گفتگو ڪرڻ جي عادت ناهي هوندي، ان 

خت سان ڳالهائڻ وقت نگاهون جهڪائي رکڻ سا جن ِبيَّه کي امرد يا 
 آهي. لڳندوڏکيو 

 قبول اسالم افرادن جو  21مدني چينل کان متاثر ٿي 

نگاهون هيٺ رکڻ جون برڪتون مرحبا!  اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
 جيئن ته ڪراچيٻڌون ٿا،  مدني بهاراچو! انهي ضمن ۾ هڪ انوکي 

جي هڪ مبلِغ دعوت اسالمي جي بيان جو خالصو آهي ته مديني 
 4تقريباً  جي ڏينهن المُبارڪُجمعُة پاڪ ۾ 

سبز عمامي واري هڪ نوجوان سان مالقات ٿي، دوران گفتگو  وڳي
جو رهڻ وارو آهيان مون )هند( مان بمبئي  :انهن انڪشاف ڪيو

 افراد 81سميت اسان جي گھر جي سڀني ڀاتين يعني 
اسالم قبول ڪيو، اسالم قبول ڪرڻ 

ن چيو؛ اسان جي گھر وارا ئيهجو سبب بيان ڪندي ان ڪجھ 
ڪجھ عرصي کان دعوت اسالمي جو مدني چينل ڏسڻ لڳا هئا، ان 

جو حليو، انهن جا مسڪرائيندڙ اسالمي جي سلسلن ۾ مسلمانن 
هئي، حاالنڪه هن وڻندي  ڏاڍيچهرا ۽ بيان جي سادگي اسان کي 

 گهڻوکان پهريان اسان بي عمل مسلمانن جون حرڪتون ڏسي 
بدظن هئاسين پر مدني چينل تي اسالم جي حقيقي تصوير ڏسي 
اسان اسالم کان بيحد متاثر ٿيڻ لڳاسين، خاص ڪري دعوت 
اسالمي جي مبلغن جو هر هر نگاهون جھڪائڻ جي ترغيب ڏيارڻ 

اکين جي قفل مدينه جي فائدي جا تذڪرا اسان کي تمام وڻندو هو ۽ 
ٻڌي اسان تمام گھڻو خوش ٿيندا هئاسين، منهنجي امڙ سائڻ سڀني 

هن بي حيائي واري دؤر ۾ به هي ماڻهو نگاهون  :کي چوندي هئي
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واقعي نگاهون هيٺ ئي رکڻ گهرجن،  ٿا. هيٺ رکڻ جو درس ڏين
 دل ۾ اسالم جيمدني چينل جا سلسال ڏسندي ڏسندي اسان جي 

جو گھر ۾ اسالم قبول ڪرڻ جون  وئي محبت ايتري ته وڌي
ڳالهيون ٿيڻ لڳيون پر اسان خوفزده هئاسين ته ماڻهو ڇا چوندا؟ 
انهيَء سوال جو جواب به اسان کي مدني چينل تان ئي مليو، ٿيو 
ائين جو نگران شورٰي ۽ مبلغ دعوت اسالمي حاجي ابوحامد محمد 

ا ”جڏهن  عطاري عمران  ولگ کي
ي
ہ

جي، موضوع تي سنتن ڀريو  “؟ےگ ک
بيان فرمايو ته سڀني گھر وارن جو ذهن بڻجي ويو ته هاڻي اسان کي 

اسان ڪلمو پڙهي  !اَْلـَحْمـُد لـِلّٰـه ماڻهن جي پرواهه نه ڪرڻ گھرجي ۽
ڪري اسالم جي دامن ۾ اچي وياسين، مان گورنمنٽ مالزم آهيان 

ابراهيم رکيو ويو ۽ اسالم قبول ڪرڻ کان پوِء منهنجو نالو محمد 
ه َيْه مان حضور غوث پاڪ  اَْلـَحْمـُد لـِلٰـّ اهلِل عَل ُة  جي سلسلي ۾ مريد به  َرْۡحَ

بڻجي چڪو آهيان، مبلغ دعوت اسالمي جو وڌيڪ بيان آهي ته جڏهن 
ان نومسلم نوجوان اسان سان گڏ سونهري ڄارين جي سامهون 
حاضري ڏني ته ان تي عجيب رقت طاري ٿي وئي ۽ روئي روئي 

اٰلِهَّٖ يارسول اهلل” :لڳو دهرائڻانهيَء عرض کي هر هر  َيِْه َو ل َم َصّل َ اهلُل عَل ! مون َوَس
پوِء انهن گنبد خضرا جي سايي  “کي اکين جو قفل مدينه عطا ڪريو

مان ٻين غير هاڻي  هلـلّٰـٓاَءاــاِْن َش ۾ پنهنجي هن عزم جو اظهار ڪيو ته 
مسلمن کي اسالم سان وابسته ڪرڻ جي ڀرپور ڪوشش ڪندس، 
اهلل تعالٰي انهن کي ۽ انهن جي صدقي اسان سڀني کي دعوت 

افرادن جي  81جي مدني ماحول ۾ اسِتقامت نصيب فرمائي، اسالمي 
ا ”اسالم قبول ڪرڻ جو سبب بڻجڻ وارو سنتن ڀريو بيان   ولگ کي

ي
ہ

 ک

تان حاصل ڪري سگھجي ٿي ۽  مڪتبة المدينه V.C.Dجي  “؟ےگ
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تي ڏسي ۽   www.dawateislami.netدعوت اسالمي جي ويب سائيٽ 
 ٻڌي به سگھجي ٿي۔

 ںیم اہجں  ہپ ھجت   رکے ااسی   رکم  اہلل

 اے  دوعت  االسیم  ریتی  دوھم  یچم  وہ  

د     َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 جون ادائون  ملسو هيلع هللا ىلصنگاهه مصطفيٰ 

ل َمسرڪاِر مدينه ؛سوال َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ّل َ  جي نظر فرمائڻ جا مختلف انداز  َص
 ٻڌايو؟
 2ڪنهن جي چهري تي نظرون نه ڄمائيندا هئا  1؛ جواب

 3ڪنهن شيء ڏانهن نه ڏسڻ جي حالت ۾ نگاهون هيٺ رکندا هئا 
سندن نظر شريف آسمان جي بدران اڪثر ڪري زمين جي طرف 
هوندي هئي، مراد هي ته اڪثر خاموشي جي وقت مبارڪ نگاهون 

اهي  )يعني اکين جااڪثر گوشهِء چشم  4جھڪيل هونديون هيون 
سان ڏسندا هئا مطلب هي  آهن( هوندا ڪناري جيڪا ڪنپٽي سان مليل

جڏهن  5جي ڪري پوري اک ڀري نه ڏسندا هئا   شرم ۽ حياء: ته
ڪنهن طرف َتَوجُّه فرمائيندا هئا ته پورا ُمَتـَوِجّه ٿيندا هئا يعني ڌيان 
نه هٽائيندا هئا ۽ ڪجھ عالمن هي به فرمايو ته صرف ڪنڌ ورائي 

ه طرفڪنهن   ُمَتـَوِجّه نه ٿيندا هئا بلڪ پوري بدن مبارڪ سان ُمَتـَوِجّ
 ٿيندا هئا.  

 دم ٓا ایگ دم ںیم ھٹ یئگسج رطف اُ 

  ں السمہپ الوھک تیاگنہِ انع ُاس  
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َيْه منهنجا آقا اعلٰي حضرت : اهلِل عَل ُة   :هن شعر ۾ فرمائن ٿا َرْۡحَ
ل َم آقا يپيار يپيار ياسان ج اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل جي نگاهه ڪرم دنيا ۽ آخرت  َصّل َ 

مرده جسمن ۾ جان ۽ روحن ۾ تازگي اچي  کڄي۾ جنهن پاسي 
ل َم مڪي مدني آقا يوئي، اسان ج َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل جي رحمتن ۽ عنايتن  َصّل َ 

َيْه ڀري پاڪ نظر تي لکين سالم، اعلٰي حضرت ل اهلِل عَ جي هن شعر  َرْۡحَُة 
َيْهَّتي حضرت موالنا اختر الحامدي  اهلِل عَل ُة  خوب تضمين لکي ڇاته  َرْۡحَ

 آهي؛

 اربِ رکم اھچ ایگ اھکید اشخب ایگ سج ہپ رشحم ںیم  یئگڑپ

ت

 سج َسم

خ
ُ
 دم ٓا ایگ دم ںیم ھٹ یئگرطف اُ  سج اپ ایگ زدنمیگ دجرھ وہ ایگ ر

 ں السمہپ الوھک تیاگنہِ انع ُاس

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 پگھريل سيسو اکين ۾ داخل ڪيو ويندو

)يعني ڌاري جيڪو شخص شهوت سان ڪنهن َاۡجَنِبيَّه ” :منقول آهي
جي ُحسن ۽ جمال کي ڏسندو ته قيامت جي ڏينهن ان جي عورت( 

به  ڀاڄائييقينًا  . “اکين ۾ ِسيسو پِگهاري وڌو ويندو
کي ڄاڻي واڻي ڏسندا  ڀاڄائيپنهنجي  ڏير ، جيڪيئي آهي َاجَۡنِبيَّه
پاڪ  ، اهي اهللآهنمذاق مسخري ڪندا ۽  ، بي تڪلف ٿينداآهن

جي عذاب کان ڊڄي ڪري فوًرا سچي توبه ڪن، ڀاڄائي جيڪڏهن 
ن سان ننڍي ڏير کي ننڍو ڀاُء ۽ وڏي ڏير کي وڏو ڀاُء چئي ڇڏي ته اُ 

بي پردگي ۽ بي تڪلفي جائز ناهي ٿي ويندي، ۽ ڏير ڀاڄائي 
 بدنگاهي، بي تڪلفي کل ڀوڳ وغيره گناهن جي معاملي ۾ وڌيڪ

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
10 

جو پاڻ ۾ بال ضرورت ۽  ڀاڄائي۽  ڏير ڦاسندا ويندا آهن، ياد رکو!
بي تڪلفي سان گفتگو ڪرڻ به مسلسل خطري جي گهنٽي 

، ۽ وهڪ ٻي کي ڏس نه ته ۾ آهي انهيَء وڄائيندو رهندو آهي! ڀالئي
 .يونه ئي پاڻ ۾ بالضرورت ۽ بي تڪلفي سان ڳالها

 ےئھکید  دمہنی    و   ےہ  انھکید

 
ِ
ر 
قمص
 ںیہن ھچک   اظنرہ اک   اشیہ 

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب  َصَّلى اّٰلله

 جو  مريض هئس  T.Bمان 

ڻ، رڄاي، بدنگاهي جي آفتن کان پاڻ کي ڊماڻڻشرم ۽ حياء جو جذبو 
نگاهن جي حفاظت جي تڙپ وڌائڻ، ڳالهه ڪندي نگاهون هيٺ رکڻ 

دعوت عاشقان رسول جي ديني تحريڪ جي عادت بڻائڻ جي الِء 
ماحول سان هر دم وابسته رهو، ۽ پنهنجي هن  دينيجي  اسالمي

مون کي پنهنجي ۽ سڄي دنيا جي ماڻهن جي اصالح ”مدني مقصد 
جي حصول خاطر پنهنجي ايمان جي  “جي ڪوشش  ڪرڻي آهي

حفاظت جي الِء فڪرمند رهو، نمازن جي پابندي جاري رکو، سنتن 
جي مطابق زندگي گذاريو ۽ ان تي  نيڪ اعمالتي عمل ڪندي 

ڪري وٺي  “جائزو”پنهنجواِسِتقامت حاصل ڪرڻ جي الِء روزانو 
پهرين جو رسالو ُپر ڪندا رهو ۽ هر مدني مهيني جي  نيڪ اعمال

پنهنجي عالئقي جي ذميدار کي جمع ڪرايو ۽ پابندي سان تي خ تاري
هر مهيني گھٽ ۾ گھٽ ٽن ڏينهن جي سنتن جي تربيت جي مدني 
قافلي ۾ عاشقان رسول سان گڏ سنتن ڀريو سفر ڪريو، اچو! اوهان 

)پنجاب ضلع ننڪانه  :جي ترغيب الِء هڪ مدني بهار ٻڌايان ٿو
پنهنجي انداز ۾ پيش ڪرڻ  جو بيانجي هڪ اسالمي ڀاُء پاڪستان( 

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي فِضلت  نظر جي حفاظت

 

 
11 

ِ ُد لـَحمْ ـَالْ جي ڪوشش ڪيان ٿو،   81مان تقريًبا )هي بيان ڏيڻ وقت( َّهـلّٰ ـ
سان  دعوت اسالميعاشقان رسول جي ديني تحريڪ سالن کان الِء 

وابسته آهيان، وابستگي جو سبب بين االقوامي ٽن ڏينهن جي سنتن 
هو، اجتماع جي  ۾ حاضري)صحراِء مدينه، ملتان شريف( ڀري اجتماع 

ساڍن ستن مهينن کان پوِء سخت بيمار ٿي پيس، ڊاڪٽرن منهنجي 
ساڍا چار مهينا گذري ويا  تقريبا  قرار ڏنو، بيماري ۾  T.B  مرض کي

سنتن ڀريي اجتماع جو موسم بهار  ي۽ هڪ ڀيرو وري ٽن ڏينهن ج
اچي پهتو، مان وڃڻ جي الِء بيقرار ٿيس پر گهر وارا رڪاوٽ بڻجي 

ن امڙ سائڻ جو ذهن بڻايو ته اتي گھڻي تعداد ۾ عاشقان ويا مو
رسول تشريف آڻيندا آهن مون کي وڃڻ ڏيو، نيڪ ماڻهن جي 

هلـلّٰـٓاَءاــاِْن َش صحبت ۽ اتي ٿيڻ واري رقت انگيز دعا جي برڪت سان 

ِ ُد لـَحمْ ـاَلْ مان صحت جي نعمت حاصل ڪري موٽندس،  مون کي  !هـلّٰ ـ
، اچي پهتسوغيره ساڻ کڻي اجتماع ۾اجازت ملي وئي دوائون 

اختتامي رقت انگيز دعا ختم ٿيڻ واري هئي، منهنجي دل ۾ 
جي الِء   T.Bحسرت پيدا ٿي دعائون ته ڪافي ٿيون پر منهنجي مرض

جي   T.Bدعا نه گھري وئي، ڪاش!)يعني صاف لفظن ۾( صراحًة 
مريضن جي الِء به دعا ٿي وڃي، اڃا هي ڳالهه منهنجي ذهن ۾ آئي 

ن آواز ئيه! دعا ڪرائڻ واري جو ڪجھ ٿي ويو هئي جو ڪمال
جيڪي ڪينسر جا مريض آهن، جيڪي َّمائيڪ تي گونجيو؛ يااهلل

T.B  ياجا مريض آهن انهن کي به ِشفا ڪامله عطا فرماِء، دعا ۾ هڪ 
ورتا ويا جيڪي مان وساري چڪو آهيان، بيمارين جا ناال پڻ  ٻين هٻ

کان شفا جي دعا ٻڌندي ئي منهنجي دل ڄڻ پڪاريو؛ بس  T.Bخير 
چيڪ ”هاڻي تون ٺيڪ ٿي وئين، اجتماع جي واپسي جي ٻئي ڏينهن 

 وڪرائڻ جي الء پنجاب جي شهر شيخوپوره ويس، ايڪسر “اپ
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ڏسي اسپيشلٽ ڊاڪٽر اچرج ۾ پئجي ويو  X. RAYSوغيره ڪرايو، 
 ختم ٿي چڪي آهي۔ T.B۽ چوڻ لڳو؛ مبارڪ هجي اوهان جي 

 وہ 
ِ
و رھپ یھب یب یٹارگ ِچ

 

یافش قح ےس ہن ربھگائ
م
د
م
 اموحل  دولا ے  ا َ

 ںیہمت

ت

ّت  و اعف   
ت
 یي

ت

ی   دوھکےک اانپ  مت احلص وہ یگ ت
م
د
م
 اموحل ذرا َ

 فضيلتبيماري جي عظيم الشان 

جي رحمت سان سنتن   پاڪڏٺو توهان! اهلل اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
جي بيماري  T.Bڀريي اجتماع ۾ شرڪت ڪرڻ واري اسالمي ڀاء جي 

کان عبادت تي قوت حاصل ڪرڻ جي الِء  پاڪ ختم ٿي وئي، اسان اهلل
صحت جا طلبگار آهيون، تڏهن به جيڪڏهن ڪا بيماري ٿي پوي ته 

صبر ڪندي بيماري تي ملندڙ آخرت جي ثواب تي نظر همت نه هاريو، 
کان روايت آهي ته تمام  َرِِضَ اهلُل َعنْهَُّ َّرکو، جيئن حضرت انس بن مالڪ

 َصّل َ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َم تاجور، سلطان بحر و بر ينبين جي سرَور، ٻنهي جهانن ج
جڏهن مسلمان ڪنهن جسماني بيماري ۾ مبتال ٿيندو آهي ته  :وفرماي

کي حڪم ٿيندو آهي ته تون ان جون اهي نيڪيون لک  مالئڪ
جيڪي هو پهريان ڪندو هو جيڪڏهن ان کي ِشفا ڏيندو آهي ته ڌوئي 

آهي ۽ جيڪڏهن ان کي موت ڏيندو  ري ڇڏيندوڇڏيندو آهي ۽ پاڪ ڪ
 آهي ته بخشي ڇڏيندو ۽ رحم ڪندو آهي.  

   ے فوف اذاںوں ےس وہا تا ا ےہاہ ے   و دل رر ا ےہےس ٓاتفِ داین اعِریض

 ں وک اٹم تا ا ےہانگوہ ےرَممض ریت ہی ہن رک  یوششےہ ررتا مسج وج امیب ہی

 امرماض انگوہ

 
ُ
 تا ا ےہ اِس وک رفاومش ایک ں! ویکاھبیئ ں ےک ںیہالص ربابد ک

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب  َصَّلى اّٰلله
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 تڪليف ڏيندڙ شين کي پري ڪرڻ (1)رستي جو حق نمبر 

 ڪنڊيدار ٽاري هٽائڻ  واري جي مغفرت ٿي وئي

تي ڏنل بخاري شريف جي  (02) صفحي نمبر جي رسالي هن ئي
 8۾ ذڪر ٿيل حق نمبر  “حق ارستي تي ويهڻ ج”حديث شريف 

ئي يجا ڪ “نيڪي جي دعوت” جي باري ۾ “نگاهون هيٺ رکڻ”
 1مدني گل حاضر ڪيا ويا انهيَء روايت ۾ بيان ڪيل حق نمبر 

جي ضمن ۾ نيڪي جي  “تڪليف ڏيندڙ شين کي پري ڪرڻ”
يقيناً  :دعوت جا ڪجھ مدني گل پيش ڪيان ٿو، سماعت فرمايو

مسلمانن جي واٽن تان تڪليف واريون شيون پري ڪرڻ جي وڏي 
ٿيل  جيئن دعوت اسالمي جي مڪتبة المدينه جي شايعفضيلت آهي، 

 ”ڪتاب 
ي
 فرماِن مصطفيٰ تي  317صفحي جي  “اامعل  واےل  تاےن  ےل تنج م

ل َم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ّل َ  هڪ شخص ڪنهن رستي تان گذري رهيو هو ان  :آهي َص
رستي تي هڪ ڪنڊيدار ٽاري ڏٺي ته ان کي رستي کان پري 

۽ ان جي  کي ان شخص جو هي عمل پسند آيو  پاڪڪيائين ته اهلل
  .مغفرت فرمائي ڇڏي

 ْ  1َسَبَقْت َرحَمِتی عَٰلی َغَضبی
 ربای  و ےن بج ےس انس دای

 رب ای  وہ ایگ وبضمط   اور اک   ںانگہ  ارو مہ   ٓارَسا

 ثواب  رستي مان تڪيلف واري شيء هٽائڻ جو

اهلُل عَنْهََُّّابودرداء حضرت جنهن مسلمان جي رستي تان  :روايت آهي کان َرِِضَ 
ايذاء ڏيندڙ شيء هٽائي ان جي الِء هڪ نيڪي لکي ويندي ۽ جنهن 

                                                
 غضب کان وڌيڪ آهيمنهنجي رحمت منهنجي 1  
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ان نيڪي   پاڪوٽ هڪ نيڪي لکي وڃي ته اهلل  پاڪجي الِء اهلل
ن کي جنت ۾ داخل فرمائيندو.جي سبب ا

 رستي جون تڪليف ڏيندڙ

 شين جي نشاندهي

مسلمانن جي راهه ۾ اهڙو پٿر وغيره هجي   اسالمي ڀائرو! پياراپيارا
ٺوڪر وغيره لڳي سگھي يا شيشي جا ٽڪرا هجن سبب جنهن 

 ،روڊ تي ڪيلي ان ڪنهن جو پير زخمي ٿي سگھي، ياجنهن س
پپيتي يا انب وغيره جون کلون ڪنهن اڇالئيون هجن جنهن سان 

ن ڪو شخص ترڪي ِڪري پوي، اهي ۽ انهن جهڙيون ٻيون شيو
رضاِء الـٰهي جي نيت سان هٽائڻ ثواب جو ڪم آهي، ائين رستي تي 

جو به  کڏ يا گٽر جو ڊڪڻ کليل هجي ته ممڪن صورت ۾ ان
کليل گٽر ايترا ته خطرناڪ هوندا  مناسب بندوبست ڪرڻ گھرجي،

آهن جو ڪڏهن ڪڏهن ٻار وغيره ان ۾ ڪري مري ويندا آهن جتي 
لوهه جا ڊڪڻ چوري ٿيڻ جو خطرو هجي اتي سيمنٽ جا ڊڪڻ لڳائڻ 
مناسب آهي، هر شخص کي کپي ته جيڪي شيون ٻين جي الِء 
تڪليف واريون هجن مثاًل کلون، گندگي وغيره رستي ۾ نه اڇاليو، 

پنهنجي گھر جو گٽر وغيره ڀرجي ويو، يا پاڻي اچي ويو،  جيڪڏهن
يا گندي پاڻي جو ٻاهريون پائپ ٽٽي ويو، اهڙي طرح جا مسئال 
هڪدم حل ڪرڻ گھرجن، ۽ ڪپڙا وغيره به ڌوئي ڪري اهڙي جڳهه 

جو رستي تان گذرندڙن تي پاڻي ڪري، ڪنهن جي  نه سڪايا وڃن
کي تڪليف پهچي ان  گھر جي اڳيان اهڙي طرح ڪچرو اڇالئڻ جو

مثاًل اجتماع ذڪر و نعت،  ، حقوق عامه تلف ڪرڻهي گناهه آهي
چوڪ اجتماع يا ڪنهن به قسم جي ديني يا دنياوي تقريب جي الِء 
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عام هلندڙن جو رستو بند ڪرڻ ناجائز ۽ گناهه آهي، اهڙي طرح 
و يا اسٽال لڳائي يا ڄاڻي واڻي گاڏي هشيون وڪڻڻ جي الِء ٺيل

ي گھر، دڪان يا واٽهڙن جو رستو تنگ ڪرڻ پارڪ ڪري ڪنهن ج
به شرعاً جائز ناهي، ها ڪنهن نماز ۾ مسجد ڀرجي وئي ۽ ٻاهر 
صفون بڻايون ويون يا جنازي جي جلوس جي ڪري  رستو گھيرجي 
ويو ته هي گناهه ناهي، ۽ حاجين جي استقبال جي جلوس ۽ ميالد 

 جي جلوس ۾ ڪو حرج ناهي.

 راتح اک اسامن ےجیک ں یکاملسم

د ٓااسن رہِ   رپ  فود  ںوی ُ

 

 ےجیک خ

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب  َصَّلى اّٰلله

 سالم جو جواب ڏيڻ (3)حق نمبر  رستي جو

 رحمتون ان کي ملن  ٿيون جيڪو.... 01مان  211

تي ڏنل بخاري شريف جي حديث  02جي صفحي نمبر  رساليهن ئي 
سالم ” (7)۾ رستي جو حق نمبر  “رستي تي ويهڻ جا حق”شريف 

جي باري ۾ نيڪي جي دعوت تي مشتمل مدني  “جو جواب ڏيڻ
جڏهن ڪو مسلمان سالم ڪري ته ان جو جواب : گل قبول فرمايو

هڪدم ايتري آواز سان ڏيڻ واجب آهي جو سالم ڪرڻ وارو ٻڌي 
 فرمان مصطفيٰ فضيلت آهي،  تمام گهڻيسالم ۽ مالقات جي  وٺي،

ل َم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل جڏهن ٻه مسلمان مالقات ڪندا آهن ۽ انهن مان  :آهي َصّل َ 
جي  پاڪ هڪ پنهنجي ساٿي کي سالم ڪندو آهي ته ان مان اهلل

اهو هوندو آهي جيڪو پنهنجي )يعني پيارو( ويجھو گھڻو محبوب 
سان گهڻي گرم جوشي سان مالقات ڪندو آهي پوِء جڏهن اهو  ساٿي
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نازل  سؤ رحمتونته انهن تي  آهن )يعني هٿ مالئيندا(صافحو ڪندا م
اڳرائي ڪرڻ واري )سالم ۾(  رحمتون (00) ٿينديون آهن ان مان نوي

۾ اڳرائي ڪرڻ واري جي الِء )يعني هٿ مالئڻ( تي ۽ ڏهه مصافحي 
ل َم فرمان مصطفيٰ  آهن.  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل  عَل جڏهن ٻه  :َصّل َ 

آهن ته )يعني هٿ مالئيندا( مسلمان مالقات جي وقت پاڻ ۾ مصافحو 
ٻنهي جي جدا ٿيڻ کان پهريان انهن جي مغفرت ٿي ويندي  ن  انه

َّۡف مناوي ؤحضرت عالمه عبدالرَّ  آهي.  َي اهلِل عَل  هَرۡۡحَُة 
جڏهن ٻه مسلمان مالقات جي وقت پاڻ ”هن حديث پاڪ جي الفاظ 

فرمائن ٿا؛  حوالي سانجي  “آهن)يعني هٿ مالئيندا( ۾ مصافحو 
  )هٿ مالئيندا آهن(.  يعني مرد مرد سان يا عورت عورت سان

وتمح یرِت
م
  ایرقابن  ں ہپ ںیمر

ت
 رب

  ایتان   رمیابل ےّچب ےرم
ت
 رب

هر مسلمان کي عام طور تي سالم ۽ جواِب   اسالمي ڀائرو! پيارپيارا
سالم ۽ مصافحو ڪرڻ يعني هٿ مالئڻ جي سعادت ملندي رهندي 

جو ثواب وڌيڪ حاصل ڪرڻ جي  “نيڪي جي دعوت”آهي، اچو! 
الِء ان جي باري ۾ دعوت اسالمي جي مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل 

مان ڪجھ مهڪندڙ گل حاصل ڪرڻ جو  “مدني گل 101”رسالي 
 پيش ڪيل هر هر مدني گل کي سنِت رسول :شرف حاصل ڪيون ٿا
هن ۾ سنتن کان )يعني سنِت رسول نه سمجھو( تي َمحمول نه فرمايو 

ُ  ُبزرگاِن دينعالوه  اّٰلله ُهُم  . به شامل آهن مدني گلکان نقل ڪيل املُبني  َرِۡحَ
 جيستائين يقيني طور تي معلوم نه هجي ڪنهن عمل کي

 نٿا چئي سگھون ـ “سنِت رسول”
َّ
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 مدني گل 22سالم جا 

1  مسلمان سان مالقات ڪرڻ وقت انهن کي سالم ڪرڻ سنّت
)اسالمي ڀينرون به اسالمي ڀينرن سان ۽ َمحارم کي سالم ڪن( آهي 

2  صفحن تي مشتمل ڪتاب  1332مڪتبة المدينه جي شايع ٿيل
 :تي لکيل مسئلي جو خالصو آهي 459صفحي ( 7)جلد بهار شريعت 

سالم ڪرڻ وقت دل ۾ اها نيت هجي ته جنهن کي سالم ڪرڻ لڳو 
آهيان ان جو مال ۽ عزت آبرو سڀ ڪجھ منهنجي حفاظت ۾ آهن 
مان ان مان ڪنهن شيء ۾ دخل اندازي ڪرڻ حرام سمجھان ٿو 

3  مان ٻي  ڀيرا به مالقات ٿئي، هڪ ڪمري جيترا ڏينهن ۾
کي سالم ڪرڻ  ڪمري ۾ هر هر اچڻ وڃڻ ٿئي اتي موجود مسلمانن

سالم  5سالم ۾ اڳرائي ڪرڻ سنت آهي  4ثواب جو ڪم آهي 
)يعني ويجھڙائي حاصل جو ُمقّرب   پاڪ۾ اڳرائي ڪرڻ وارو اهلل

سالم ۾ اڳرائي ڪرڻ وارو تڪبر کان  6آهي ڪرڻ وارو ٻانهو( 
اهلُل  مڪي مدني آقا اسان جيآهي جيئن )يعني آزاد(  بري ّل َ  َيِْه  َص ل َمعَل اٰلِٖه َوَس جو  َو

بُّرسالم ۾ اڳرائي ڪرڻ وارو  :فرمان آهي  کان بري آهي. ت ڪ 
 7  93ڪرڻ واري تي )۾ اڳرائي( سالم 

 رحمتون نازل ٿين ٿيون. 83رحمتون ۽ جواب ڏيڻ واري تي 
 8 َلُم َعَليكم )يعني توهان تي سالمتي هجي(  اَلسَّ

)۽ اهلل جي رحمت   َوَرحَمُۃ اہّٰلل، گڏ ديون آهننيڪيون ملن 83چوڻ سان 
)ان جون برڪتون به  َو بََرکُٰتہ  نيڪيون ٿي وينديون ۽  13به چوندا ته  ٿئي(
نيڪيون ٿي وينديون ڪجھ ماڻهو سالم  73شامل ڪنداسين ته ٿين( 
جا الفاظ به وڌائيندا آهن هي  “جنت المقام ۽ دوزخ الحرام” گڏ سان

ائين پڻ چوندا آهن،  معاذ اہّٰللغلط طريقو آهي، بلڪ ڪجھ ماڻهو ته 
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منهنجا آقا اعلٰي حضرت، امام اهلسنت،  “اوهان جا ٻار منهنجا غالم”
َّۡ ُمَجّدد دين ۽ ملت موالنا شاهه امام احمد رضا خان َي اهلِل عَل فتاوٰي  هَرۡۡحَُة 

َلُم عَلَ اَ گھٽ مان گھٽ  :تي فرمائن ٿا 439صفحي  11رضويه جلد  ۽ ان   كُُم يلسَّ
ان تي  ۽ شامل ڪرڻ  َو بََرکیُتہ  مالئڻ، ۽ سڀ کان بهتر   اہّٰلل ۃُ َوَرحمَ کان بهتر 

َلُم َعلَ اَ ڪجھ زيادتي ناهي، ان  َلُم َوَرحمَ  كُُم يَوعَلَ چيو ته هي  كُميلسَّ چوي ۽   اہّٰلل ۃُ السَّ
َلُم عَلَ اَ جيڪڏهن ان  َلُم َوَرحمَ  كُُم يَوعَلَ چيو ته هي   اہّٰللِ ۃُ َرحمَ و كُميلسَّ چوي ۽   َو بَرَکُٰتہ   اہّٰلل ۃُ السَّ

واہّٰلل تعالٰي  هي به ايترو چوي ان کان وڌيڪ ناهي۔تائين چيو ته   َوبََرکُٰتہ   ان

َلُم َوَرحمَ  كُُم يَوَعلَ ائين جواب ۾  9 اعلم  73چئي ڪري   اہّٰللِ  َو بََرکُٰتہ   ۃُ السَّ
ائين سالم جو  11نيڪيون وڌيڪ حاصل ڪري سگھجن ٿيون 

جواب يڪدم ۽ ايڏي آواز سان ڏيڻ واجب آهي جو سالم ڪرڻ وارو 
ياد ڪري ت ل فُّظ سالم ۽ سالم جي جواب جو صحيح  11ٻڌي وٺي 

َلُم َعلَ  :وٺو، پهريان مان چوان ٿو اوهان ٻڌي ڪري ُدهرايو هاڻي   كُْم ياَلسَّ
َلم كُُم يَوَعلَ  :پهريان مان جواب ٻڌايان ٿو پوِء اوهان ُدهرايو َّالسَّ

 مت السم اعم رکو   ّق ےئلیراض ے

  راگبلر وہ السم رکوےک السیتم

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب  َصَّلى اّٰلله

 مدني گل 24هٿ مالئڻ جا  

1  ٻن مسلمانن جو مالقات جي وقت ٻنهي هٿن سان مصافحو
هٿ مالئڻ کان پهريان سالم ڪيو  2يعني هٿ مالئڻ سنت آهي 

3  هٿ به مالئي سگھو )ان مهل( موڪالئڻ وقت به سالم ڪيو ۽
م 4ٿا  اهللَُّ نبي ُمَڪرَّ ّل َ  ل َم َص َيِْه َواٰلِٖه َوَس جڏهن ٻه مسلمان  :جو فرمان آهي عَل

مالقات ڪندا ۽ مصافحو ڪندا ۽ هڪ ٻئي کان خيريت معلوم ڪندا 
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نازل فرمائيندو آهي  سؤ رحمتون انهن جي درميان پاڪ آهن ته اهلل
گرم جوشي سان ملڻ واري ۽ سٺي  نوانوي رحمتونجنهن مان 

 نديون آهن.هو جي الِءخيريت پڇڻ واري پنهنجي ڀاَء نموني 
 5 و،هٿ مالئڻ دوران درود شريف پڙه 

اڳيان پويان گناهه بخشيا ويندا  اِْن َشــٓاَءالـلّٰـههٿ جدا ٿيڻ کان پهريان
6  هٿ مالئڻ وقت درود شريف به پڙهي سگھو ٿا، ٿي سگھي ته

توهان جي مغفرت )يعني اهلل اسان جي ۽  َیْغِفـرُ اہّٰللُ َلَنا َوَلكُْم  :هي دعا به پڙهو
 داٻه مسلمان  هٿ مالئڻ جي دوران جيڪا دعا گھرن 7 فرمائي(

هٿ جدا ٿيڻ کان پهريان ٻنهي جي مغفرت  ۽ ول ٿينديقب اِْن َشــٓاَءالـلّٰـه
پاڻ ۾ هٿ مالئڻ سان دشمني ختم ٿيندي  8َّ اِْن َشــٓاَءالـلّٰـهٿي ويندي۔ 

هٿ مالئڻ بلڪ محبت سان ان  ،مسلمان کي سالم ڪرڻ 9آهي
جيڪو  :آهي ديدار ڪرڻ سان به ثواب ملندو آهي حديث شريف ۾ وج

پنهنجي مسلمان ڀاء ڏانهن محبت ڀري نظر سان ڏسي ۽ ان جي دل 
۾ عداوت نه هجي ته نگاهه هٽائڻ کان پهريان ٻنهي جا پويان گناهه 

جيترا ڀيرا  11  بخشيا ويندا آهن. 
اڄڪلهه ڪجھ  11مالقات ٿي هر ڀيري هٿ مالئي سگھو ٿا 

ماڻهو ٻنهي طرف کان هڪ هٿ مالئيندا بلڪ صرف آڱريون پاڻ ۾ 
هٿ مالئڻ کان پوِء  12ٽڪرائيندا آهن هي سڀ خالف سنت آهي 

)هٿ مالئڻ کان  هٿ ُچمڻ مڪروهه آهي.  ئي پنهنجو
( ها ڪنهن هٿ چمڻ وارا اسالمي ڀائر پنهنجي عادت ڪڍن پوِء پنهنجو

هٿ مالئڻ کان پوِء برڪت حاصل ڪرڻ جي الِء پنهنجو کان بزرگ 
َيْه اعليٰ حضرتهٿ چمي ورتو ته ڪا ڪراهت ناهي جيئن  اهلِل عَل ُة   َرْۡحَ

جيڪڏهن ڪنهن سان مصافحو ڪيو پوِء برڪت جي الِء : فرمائن ٿا
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پنهنجو هٿ چمي ورتو ته ممانعت جو ڪو سبب ناهي جڏهن ته 
جنهن سان هٿ ماليو اهو انهيَء هستيَء مان هجي جنهن کان برڪت 

حاصل ڪئي ويندي هجي. 
 13  يا سان )يعني خوبصورت ڇوڪري( جيڪڏهن َامرد(

سان هٿ مالئڻ ۾ شهوت ايندي هجي ته ان سان هٿ  ڪنهن مرد(
مالئڻ جائز ناهي بلڪ جيڪڏهن ڏسڻ ۾ شهوت اچي ته هاڻي  ڏسڻ 

مصافحو ڪرڻ وقت سنّت هي آهي  14. به گناهه آهي
ٻئي تِريون خالي هجن رڪاوٽ نه هجي، ته هٿ ۾ رومال وغيره 

 ملڻ گهرجي.  ۽ تريَء سان تري

 غير عورت سان هٿ مالئڻ جو عذاب

)يعني هڪ ڊگھي حديث پاڪ ۾ هي به آهي؛ جنهن ڪنهن َاۡجَنِبيَّه 
عورت سان اهڙي عورت جنهن سان نڪاح هميشه الِء حرام نه هجي( 

ان حالت ۾  ي ڏينهنج ته اهو قيامت)يعني هٿ ماليو( مصافحو ڪيو 
ايندو جو ان جو هٿ باهه جي زنجير سان ٻڌل هوندو۔ 

صفحن تي  8893جي شايع ٿيل  مڪتبة المدينهجي   دعوت اسالمي
اجنبيہ( ) :تي آهي 443صفحي ( 7)جلد  “بهار شريعت”مشتمل ڪتاب 

 جائز ناهي انهيَء ڪري حضور )يعني هٿ مالئڻ(کان مصافحو
ل َماقدس اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل  بيعت وقت به عورتن سان مصافحو نه فرمائيندا َصّل َ 
صرف زبان سان بيعت وٺندا هئا، ها جيڪڏهن اها گھڻي  هئا

)يعني جنهن کي ڏسڻ سان پوڙهيَء هجي جو محِل شهوت نه هجي 
ان سان مصافحي ۾ حرج ناهي، ائين ته هاڻي شهوت نه اچي( 
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پوڙهو هجي جو فتني جو انديشو ئي نه هجي جيڪڏهن مرد گھڻو 
 .ته مصافحو ڪري سگھي ٿو

انِن ریغ  ُُماہحف تم رک  اھبیئےس زم

وا ُ

ہ
   و ہ  ّق ےس رررگ رک ےل  مرُم ہیےہ ہ

ُ لََعى ُُمَمىد َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب  َصَّلى اّٰلله

 ( 4 )رستي جو حق نمبر

 برائي کان منع ڪرڻنيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ 

تي ڏنل بخاري شريف جي حديث  02جي صفحي نمبر  هن ئي رسالي
نيڪي ”( 4)مان رستي جو حق نمبر “ رستي تي ويهڻ جا حق”شريف 

نيڪي جي جي باري ۾  “۽ برائي کان منع ڪرڻ ڏيڻجو حڪم 
نيڪي جو حڪم ڏيڻ ۽ برائي کان  :جا مدني گل حاضر آهن دعوت

منع ڪرڻ جي ثواب جي ته ڪا انتها ناهي، رستي تي اڪثر ان جو 
، ڪو مالقات جي الء هئاگھڻو موقعو ملندو آهي، مثاًل اوهان ويٺا 

آيو بغير سالم جي هٿ مالئڻ لڳو ته ان کي انهيَء طرح نيڪي جي 
ِء هٿ دعوت ڏئي سگھجي ٿي ته ادا! مالقات الِء اچڻ واري جي ال

مالئڻ کان پهريان سالم ڪرڻ سنت آهي، ڪجھ ماڻهو سالم ڪندي 
وقت جھڪندا آهن انهن کي به موقعي مناسبت سان انهن جي ظرف 

جي مطابق سمجھائي سگھجي ٿو. مثال طور ان کي )يعني حوصلي( 
جي شايع ٿيل ڪتاب مڪتبة المدينه جي  دعوت اسالمي :چيو وڃي

ڪجھ  :تي آهي 78مسئلي نمبر تي  434صفحي  7بهار شريعت جلد 
ماڻهو سالم جي وقت جھڪي ويندا آهن هي جھڪڻ جيڪڏهن 
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۽ ان کان گھٽ هجي ته رڪوع جي حد تائين هجي ته حرام آهي 
 مڪروهه آهي.

ها هٿ چمڻ جي الِء جھڪڻ ۾ حرج ناهي بلڪ بنا جھڪڻ جي هٿ  
ن طريقو هي آهي چمڻ دشوار آهي، هن نيڪي جي دعوت جو احس

ته  ٿي سگھي ٿو اوهان وٽ مدني بيگ هجي ۽ ان ۾ مڪتبة المدينه 
نالي ڪجھ رساال به  “مدني گل 83”جي شايع ٿيل رسالن سان گڏوگڏ 

ڏيکاريو،  “مدني گل”موجود هجن ته اوهان انهيَء رسالي مان هي 
زهي نصيب ڏيکارڻ کان پوء سٺين سٺين نيتن سان اهو رسالو ان 

سٺيون سٺيون نيتون ته  !مالقاتي کي تحفي ۾ پيش ڪريو، جي ها
هر ڪم کان پهريان ڪرڻ ئي گھرجن، هڪ به سٺي نيت نه هئي ته 

رضاِء الـٰهي ”ثواب نه ملندو، مثاًل رسالو ڏيڻ وقت هي نيت ڪريو ته 
ش ڪري هڪ مسلمان جو دل خوش ڪري رهيو جي الِء تحفو پي

جيڪڏهن بغير سٺي نيت جي نيڪي جي دعوت ڏينداسين،  “آهيان
سنتن ڀري اجتماع ، ائينداسينڌانفرادي ڪوشش ڪنداسين، سنتون ٻ

جي ترغيب  نيڪ اعمال۽ مدني قافلي ۾ سفر جي دعوت ڏينداسين 
 ڏيارينداسين ته ثواب نه ملندو.
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