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تاب يا اسالمي سبق پڑهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڑهي ديني ك

 كو كجهه پڑهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشحبَٓءاهللا ڎيوڇ

ام َالل�ُ�م� اْفَتْح َعَلْ�َنا حِكَْمَتَك َواْ�ُ�ْ    َعَلْ�َنا َرْحَمَتَك َيـا ذَااْلَجَالِل َواْالِْ�َ

جا دروازا کولي ڇڎ ۽ اسان تي  علم ۽ حكمت اسان تي  پاڪاي ا ترجمو:

   ! فرما! اي عظمت ۽ بزرگي وارا نازلپنهنجي رحمت 

ف ج        �� 40ص 1 (�����  ب��وت)دار ا��

) اول آخر هك هك ڀيرو درود شريف پڑهي ڇڎيو نوٽ:(  

 

  

  

  

   

 مدني التجا: كنهن کي به هي كتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي

خرابي هجي يا صفحا گهٹ هجن يا بائنڈنگ كتاب جي ڇپائي ۾ كا وڏي 

 ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مكتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 كتاب خريد كندڙ توجهه فرمائن 

 بركتون  جون نماز    سالي جو نالو:ر

 ع 2023فيبروري هه 1444 شعبان المعظم  :ڇاپو پهريون

   تعداد: 
 مكتبة المدينه عالمي مدني مركز فيضاِن مدينه باُب المدينه كراچيڇاپيندڙ: 

 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت

www.dawateislami.net



 

 

  �، بئ��� د��ت ا����، ���ت ����ا����ّ �����، ا��ِ�  ��ِ� 
  

  ��ئر �ئدري ر��ي �ئس���� ا� ����ئ اب� ب�ل

 �ئن ���� ����ن“  ���ئن ��ئز”� ��ئب  �
 

 

  
 

 

 

 

 

�����  
   

  

 

 (دعوت اسالمي) ��ا������ ڊ�ئر���� 
  
كرڻ جي وس آهر كوشش  يهن رسا� جو آسان سنڌي زبان ۾ تر� 

كئي آهي۔ جيكڎهن تر�ي يا كمپوزنگ ۾ كٿي كا كمي 

كري ثواب جا حقدار  ھگاکي آ ٹٹرانسليشن ڊپارٹمنبيشي نظر اچي ته 

 ۔بڻجو
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  ��1ئز ��ن ب����ن 

 دُُرود ���� �� �����

 َوَسلَّمَ  فرماِن آخري نبي  واٰلِٖه َيِۡه  �َل ُ  ا��  (ئيل : جبرَصّ�َ َيه َال ا�َل ّسَ ) مون کي چيو مل

! ڇا تون هن ڳالھ تي راضي ناهين اي محمد”ته ا پاڪ فرمائي ٿو: 

اتي ڏھ  ُانسالم موكلي، مان  هك ُامَّتي توهان تي جو ته توهان

  )۱۲۹۲، حديث:۲۲۲(نسا�، ص “سالم موكليان؟

ْوا َع�َ� الَْح�ِْيب د                     َصل� �� اهللاُ َع�ٰ� ُمَحم�   َص�

  � �ئن ���� ��ئه ����� ��

 عَ حضرت عبدا بن مسعود   اُهللا کان روايت آهي: هك  نْهُ ـَرِ�َ

الت ۾ حاضر شخص کان هك (صغيره گناھ) ٿي پيو، بارگاِھ رس

هود جي) آيت  ت، سور12(سيپاري  ٿي عرض كيائين، ان تي

  ) نازل ٿي:114(نمبر 
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  ﴾ۚ ۱۱۴﴿ َن �ِِريۡ لِلذ

نماز قائم رکو ڏينهن جي ٻنهي طرفن ۽ كجهه رات جي ترجمو كنزااليمان: 

                                                
�ئن ���� ����ن“  ��ئز ���ئن ”   ��  ��ئبدا�� ب��ئ��� ا��ئ���   ا��� ا�����  1 
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آهي  حصن ۾، بيشك چڱايون براين کي مٹائي ڇڎينديون آهن. هي نصيحت

  طي.مڃندڙن جي واس نصيحت

 َواٰلِهٖ انهن عرض كيو: يارسول ا  َيِْه  �َل  اُهللا ! ڇا اهو خاص َوَسلَّم َصّ�َ

منهنجي سموري ُامت جي ”حكم منهنجي ال آهي؟ فرمايائون: 

�۳۵، ص۔ ۱)(بہاررشیعت، ج۔ ۵۲٦، حدیث ۱۹٦، ص۔ ۱(بخاری ج۔ “ ال(  

  آ�� �� �����

مه موالنا هن آيِت سڳوري جي حوالي سان صدراالفاضل حضرت عال

َيْه محمد نعيم الدين مراد آبادي  �َل  اِهللا فرمائن ٿا ته ڏينهن جي ٻنهي  َرْمحَُة

كنارن مان صبح ۽ شام مراد آهي، زوال کان اڳ جو وقت صبح ۾ ۽ 

بعد جو شام ۾ داخل آهي، صبح جي نماز فجر ۽ شام جي نماز ظهر 

 ۽ عصر آهن، ۽ رات جي حصن جون نمازون مغرب ۽ عشاء آهن.
  )۵۱٦) (تفسیر نسفی، ص۔ ��۳خزائن العرفان، ص، ( 

تي انهي آيت جي حوالي  511صفحو  4جلد “ يِر صراط الجنانتفس”

سان لکيل آهي: (آيِت كريمه ۾ بيان كيل) نيكين مان مراد هي ئي 

پنجن وقتن جون نمازون آهن جيكي آيت ۾ ذكر (يعني بيان) 

 ) نيك كم يا هن مانٿيون يا هن مان مراد مطلقاً (يعني هر طرح جا

  )۵۱٦(تفسیر مدارک، ص۔  پڑهڻ مراد آهي.“ ُسْبٰحَن اهللاِ َواْلَحْمُد � َوَالٓ اِلَٰه اِال� اهللاُ َواُهللا �َْك�َ�ُ ”

  بڻ�ڳ وار��ن ��ڻ �����ن ���ن ��ئ�� �� �� ��ئرو 

هن آيت مان معلوم ٿيو ته نيكيون صغيره (يعني ننڍڙن) گناهن   

يا صدقو (۽  نو ٿين ٿيون چاهي اهي نيكيون نماز هججي ال كفار

حديثن  )۳�۵، ص۔ ۲(تفسیر خازن، ج۔  خيرات) يا ذكر ۽ استغفار يا ٻيو كجھ

 ۾ کوڙ اهڑن عملن جو بيان آهي جيكي صغيره گناهن جي ال
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(مٹجڻ جو سبب) بڻجندا آهن. هتي انهن مان كجھ بيان كفارو

  كجن ٿا:

   �ئر ���ئِن ����ٰ�

) پنج ئي نمازون ۽ جمعو ٻئي جمعي تائين ۽ رمضان ٻئي رمضان 1(

تائين هي سڀئي انهن گناهن جي ال كفارو آهن جيكي انهن سان 

  ٿيا هجن جڎهن ته ماڻهو كبيره (يعني وڏن) گناهن کان بچي.

  )۵۵۲، حدیث ۱۱۸(مسلم، ص۔ 

کي سڃاتو ۽ جنهن  ودان جي حد ) جنهن رمضان جو روزو رکيو ۽2(

شي کان بچڻ گهرجي ان کان بچيو ته جيكي پهريان كري چكو 

 آهي ُان جو كفارو ٿي ويندو.

 ) ۳٦۲۳، حدیث ۳۱۰، ص۔ ۳(شعب االی�ن، ج۔  

) عمري کان عمري تائين انهن گناهن جو كفارو آهي جيكي 3(

  ئي آهي. درميان ۾ ٿيا ۽ مقبول حج جو ثواب جنت

  )۱��۳، حدیث ۵۸٦، ص۔ ۱ج۔ (بخاری،  

ڳوڻن گناهن جو ا ان جي اَ ه) جنهن علم تالش كيو ته اها ڳول4(

 كفارو ٿيندي.

 )�۲٦۵، حدیث ۲۹۵، ص۔ �(ترمذی، ج۔  

  �ئن �ئ ��اد آ��؟ “ ��ئري”

لفظ  كيل چئن ئي حديثن ۾ بيان پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!

ن معافي ملڻ ن مان مراد: ننڍن گناهن کاهآيو آهي، هتي “ كفارو”

آهي. بيشك نماز نهايت عظيم الشان عبادت آهي، ان جي بركت 

سان صرف ۽ صرف بدنصيب ماڻهو ئي محروم رهي سگهن ٿا. 
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نماز هك طرف گهڻي مان گهڻو ثواب كمائڻ جو ذريعو آهي، ته ٻي 

طرف ان کي ادا كرڻ سان صغيره (يعني ننڍن) گناهن جي بخشش 

  ٿي وڃي ٿي.

  و�� ��ي ���ئ��  ���ت ���ئن

َيْه تابعي بزرگ حضرت حارث  �َل روايت كن ٿا ته حضرت  َرْمحَُة اِهللا

 اُهللا عَ عثماِن غني  هك ڏينهن تشريف فرما ٿيا ۽ اسان به ويٺا  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ هئاسين ته مؤذن صاحب آيو، حضرت عثماِن غني   اُهللا پاڻي  نْهُ ـَرِ�َ

        ائون ته مون تاجداِر مدينهگهرائي وضو كيو، پو فرماي

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا آهي ۽ مون  کي اهڑي ئي طرح وضو كندي ڏٺو َوَسلَّم َصّ�َ

 َواٰلِهٖ پاڻ كريمن  َيِْه  �َل  اُهللا کي اهو ارشاد فرمائيندي به ٻڌو ته  َوَسلَّم َصّ�َ

جيكو شخص مون وانگر وضو كري پو اهو ظهر جي نماز 

اڪ ان جي گناهن کي معاف كري ڇڎيندو آهي پڑهي ته ا پ

يعني اهي گناھ جيكي فجر جي نماز ۽ ُان ظهر جي نماز جي 

وچ ۾ ٿيا هجن، وري جڎهن عصر جي نماز پڑهندو آهي ته ظهر 

۽ عصر جي وچ جا گناھ معاف فرمائي ڇڎيندو آهي، وري جڎهن 

مغرب جي نماز پڑهندو آهي ته عصر ۽ مغرب جي درميان جا 

فرمائي ڇڎيندو آهي، پو عشاء جي نماز پڑهندو  گناھ معاف

آهي ته عشاء ۽ مغرب جي درميان جا گناھ معاف فرمائي ڇڎيندو 

آهي. ان کانپو ٿي سگهي ٿو ته سڄي رات اهو سمهي گذاري 

ڇڎي ۽ وري جڎهن اٿي وضو كري ۽ فجر جي نماز پڑهي ته 

 نهآ اويند يابخش جيكي گناھ ٿيا ُاهيعشاء ۽ فجر جي درميان 

۽ هي ئي اهي نيكيون آهن جيكي براين کي دور كري ڇڎين 

  )�۳۲، حدیث �۵۰، ص۔ ۱(االحادیث املختارہ، ج۔ ٿيون. 
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  ��ئز  �ئن  ��ئ�� ڌو����ا  آ��

 عَ  حضرت عثماِن غني     اُهللا              فرمائن ٿا: رحمت عالم نْهُ ـَرِ�َ

 َ�ّ  َواٰلِهٖ َص َيِْه  �َل جو فرماِن عاليشان آهي: جيكڎهن توهان مان  َوَسلَّم  اُهللا

ڱڻ ۾ نهر هجي، اهو ان مان روزانو پنج دفعا كنهن جي اَ 

غسل كري ته ڇا ُان تي كجھ مير رهندي؟ ماڻهن عرض كيو: 

 َواٰلِهٖ  پاڻ كريمپو نه سائين.  َيِْه  �َل  اُهللا نماز ”ارشاد فرمايو:  َوَسلَّم َصّ�َ

  گناهن کي ائين ئي ڌوئي ڇڎي ٿي جيئن پاڻي مير کي ڌوئي ٿو.
  ) �۱۳۹، حدیث ۱٦۵، ص۔ ۲(ابن ماجہ، ج۔  

  (��ئ��)  ��� ۽ ���و   ���ت ���ٰ� 

ـَالمحضرت عيٰسي روح ا   الـّسَ َيْـِه هك ڀيري سمنڈ جي  عَـل

تي پئي  كناري وٹان وڃي رهيا هئا. سندن نگاھ هك پکي

جيكو سمنڈ جي گپ ۾ لٿڑجي رهيو هو جنهن سبب ان جو بدن 

ميرو ٿي ويو. پو اهو اتان نكري سمنڈ ۾ وهنجڻ لڳو جنهن 

سان اهو وري صاف سٿرو ٿي پيو، اهو ئي عمل ُان پنج ڀيرا 

ـَالمكيو. حضرت عيٰسي روح ا   الـّسَ کي ان جي كم تي  عَـلَيْـِه

ـَالم(ڏاڍو تعجب ٿيو، حضرت جبرئيل   الـّسَ َيْـِه ) پاڻ کي حيران عَـل

ٿيندي ڏسي چيو: اهو جيكو اوهان کي ڏيکاريو ويو آهي هي 

َيِْه َواٰلِهٖ حضرت محمد   اُهللا �َل جي امت جي نمازين جو مثال ۽ اها  َوَسلَّم َصّ�َ

 ومثال ۽ سمنڈ ۾ وهنجڻ پنج نمازن ج وگپ انهن جي گناهن ج

گپ ۾ لٿڑيو ۽  هي جيئنيعني  )۱�۵۔ ، ص۱(نزھ� املجالس، ج۔ مثال آهي. 

   ئي حضرت محمد مصطٰفي ئينوهنجي صاف سٿرو ٿي ويو ا

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا جي امت جا گنهگار انهن پنجن نمازن جي سبب  َوَسلَّم َصّ�َ

  گناهن کان پاڪ ۽ صاف ٿي ويندا.
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اي عاشقاِن نماز! اسان كيتري قدر خوش قسمت آهيون جو 

ان تي نماز فرض كئي ۽ تمام وڏو ثواب عطا ا كريم اس

كرڻ سان گڎوگڎ اهو به احسان كيو ته هو نماز جي بركت 

سان اسان جا گناھ به بخشي ڇڎي ٿو. ا رب العزت جي هن 

اهو كيترو نه محروم ۽ حاصل نه ٿو كري جيكو مان خزاني 

بدنصيب آهي. اهو ياد رهي ته نمازن سان جتي جتي گناھ معاف 

ذكرو آهي ُان مان مراد صغيره (يعني ننڍا) گناھ آهن، ٿيڻ جو ت

  كبيره (يعني وڏا) گناھ توبه سان ئي معاف ٿيندا آهن.

�ت
�

  � � �م آ� � اے ��! �ز  �ھ � �ز �� � ��ِن  آ�

�� اهللاُ     َصل�ْوا َع�َ� الَْح�ِيب!  َع�ٰ� ُمَحم�د َص�

  ....��ئ�� ائ�� �ڻ��ا آ�� ��ئ�.. 

نمازي كيترو نه خوش نصيب آهي جو اهو نماز پڑهندو آهي ان 

جا گناھ ڌڙا ڌڙ ڇڻڻ شروع ٿي ويندا آهن. جيئن حضرت ابوذر 

 عَ ِغفاري   اُهللا  َواٰلِهٖ فرمائن ٿا: سركاِر مدينه  نْهُ ـَرِ�َ  �َلَيِْه  اُهللا سردين  َوَسلَّم َصّ�َ

نهن ۾) موسم هو جهي اهو جي موسم ۾ تشريف وٺي ويا ۽ (

 َواٰلِهٖ وڻن جا پن ڇڻندا هئا. پاڻ كريم   �َلَيِْه  اُهللا هك وڻ جون ٻه  َوَسلَّم َصّ�َ

ٹاريون پكڑي ُانهن کي لوڏيو، جنهن سان وڻ جا پن ڇڻڻ لڳا. 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ حضوِراكرم  فرمايو: اي ابوذر! مون عرض كيو:  َوَسلَّم َصّ�َ

هيان اي ا جا رسول! ارشاد لبيك! يارسول ا! يعني حاضر آ

جڎهن كو مسلمان ا پاڪ جي رضا (يعني خوشي) ”فرمايائون:

 آهن داجي ال نماز پڑهندو آهي ان جا گناھ اهڑي طرح ِكرن

  )۲۱٦۱۲، رقم ۱۳۳، ص۔ ۸(مسند امام احمد بن حنبل، ج۔ “ وڻ جا پن ڇڻن ٿا. جيئن
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  �� �ئڻڳ �ئ ��ئ� وڻ� �ئ  ��ائ� 

َيْهد يار خان حضرت مفتي احم  �َل  اِهللا بيان كيل حديِث پاڪ  َرْمحَُة

جي حصي(سردين جي موسم ۾ تشريف وٺي ويا) جي حوالي 

 سان لکن ٿا: مديني پاڪ کان ٻاهر كنهن جهنگل ۾ ۽ اها سر

جي موسم هئي جنهن ۾ ٹارين کي لوڏڻ سان پن ڇڻين پوندا 

آهن ۽ هونئن به پن ڇڻندا رهندا آهن. حديث پاڪ جي هن 

صي(وڻ جي ٹارين کي پكڑي لوڏيو) جي حوالي سان فرمائن ح

ٿا: گهڻو كري اهو وڻ كو جهنگل ۾ خوبخود پيدا ٿيل هو 

جنهن جا ميوا ۽ گل ُڦل هر واٹهڑو پٹي سگهي ٿو، ۽ ٿي 

َيِْه َواٰلِهٖ  پاڻ كريم ڻُ سگهي ٿو ته اهو وَ   اُهللا �َل جو پنهنجو هجي  َوَسلَّم َصّ�َ

 َواٰلِهٖ  كو حضوريا اهڑي ماڻهو جو هجي جي َيِْه  �َل  اُهللا جي ان  َوَسلَّم َصّ�َ

عمل سان راضي هجي. نه ته ٻئي جي وڻ مان بنا اجازت پن 

 ايئنآهي. حديِث پاڪ جي هن حصي (گناھ منع وغيره ڇاڻڻ 

كرندا آهن جيئن وڻ جا پن ڇڻن ٿا) جي حوالي سان آهي: يعني 

هي جيكا اخالص واري نماز سر جي موسم جي ان ُاس جيان آ

رڻ يعني معاف پن ڇاڻيندي آهي. (وڌيك فرمائن ٿا) هتي (كِ 

 ٿيڻ وارن) گناهن مان صغيره (يعني ننڍا) گناھ مراد آهن. 
  )�۳٦، ص۔ ۱(مراٰۃ املناجیح، ج۔ 

  ��ئز �ئن �ئرغ ����ي ئ� ��ئ�� ��ئف �� و���ا  آ��

 َواٰلِهٖ رحمت عالم   َيِْه  �َل  اُهللا جنهن ”اليشان آهي: جو فرماِن ع َوَسلَّم َصّ�َ

وقت مسلمان نماز پڑهندو آهي ته ان جا گناھ ان جي مٿي تي 

رکيا ويندا آهن، جڎهن اهو سجدي ۾ ويندو آهي ته سمورا گناھ 
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معاف ٿي ويندا آهن، نمازي جڎهن نماز کان فارغ ٿيندو آهي ته 

  “گناهن کان پاڪ صاف ٿي چكو هوندو آهي.
  )٦۱۲۵، حدیث ۲۵۰، ص۔ ٦(معجم کبیر، ج۔ 

  �� ر����ن ���ڳ �ئن ��ئم ����ھ ��ئ�� ��ئف 

حضرت زيد بن خالد ُجَهنّي کان روايت آهي، مصطٰفي جاِن رحمت 

 َواٰلِهٖ   �َلَيِْه  اُهللا جيكو ٻه ركعتون نماز پڑهي ۽ ُان ۾ ”فرمايو:  َوَسلَّم َصّ�َ

 کانن اُ  پهريانکان  هننه كري ته جيكي كجھ  ڀل)يعني ( سهو

  .“ آهي ن ا پاڪ معاف فرمائي ڇڎيندوصغيره گناھ ٿيا آه
  )۲۱��۹، حدیث ۱٦۲، ص۔ ۸(مسند امام احمد، ج۔ 

  �� ب��� �ئن ��ئف  ��ئز �ئئ  ���� ��ئ�� ��ئ 

 عَ حضرت ابو ايوب انصاري   اُهللا کان روايت آهي، تاجداِر  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ مدينه  َيِْه  �َل  اُهللا  كيو : جنهن وضوجو فرماِن عاليشان آهي َوَسلَّم َصّ�َ

جيئن حكم آهي، ۽ نماز پڑهي جيئن نماز پڑهڻ جو حكم 

  آهي، ته جيكو كجھ پهريان كيو هئائين معاف ٿي ويو. 
  )۱۳۹٦، حدیث �۱٦، ص۔ ۲(ابن ماجہ، ج۔   

 ����و    �� ا�ّ�ب ا��ئري   ���ت اب�

ٻڌي  هاڻي اوهان جيكا حديث پاڪ اي عاشقاِن صحابه واهلبيت!

 َواٰلِهٖ ان جا راوي رسوِل كريم  َيِْه  �َل  اُهللا صحابي،  مشهور جا َوَسلَّم َصّ�َ

 عَ  يّوب انصاريميزباِن رسول حضرت ابو اَ   اُهللا آهن، پنهنجي   نْهُ ـَرِ�َ

پيارن صحابه كرام جي باري ۾ رسوِل ذيشان، رحمِت عالميان 

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا منهنجي صحابن ”جو فرماِن عظمت نشان آهي:  َوَسلَّم َصّ�َ
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جيكڎهن توهان مان كو احد جبل جيترو  تهکي برو نه چئو ڇو

د سون خيرات كري ته منهنجي صحابه مان كنهن هك جي نه مُ 

  “ڌ تائين.د جي اَ تائين پهچي سگهي ٿو ۽ نه ئي مُ 
  ) ۳٦�۳، حدیث ۵۲۲، ص۔ ۲(بخاری، ج۔ 

  ��ِح ���� 

ريباً سوا سير َجَو خيرات كري ۽ ان يعني منهنجو صحابي تق

کان عالوه كو مسلمان چاهي غوث ۽ قطب هجي يا كو عام 

مسلمان جبل جيترو سون خيرات كري ته ان جو سون قرِب 

هي ۽ قبوليت ۾ صحابي جي سوا سير جي برابر به نٿو الٰ 

پهچي سگهي. اهو ئي حال روزي نماز ۽ سموري عبادت جو 

ي نماز ٻين جڳهين جي نمازن آهي، جڎهن ته مسجِد نبوي ج

 َواٰلِهٖ هزار ڀيرا وڌيك آهي ته جن حضور  50کان  َيِْه  �َل  اُهللا جو  َوَسلَّم َصّ�َ

قرب ۽ ديدار ماڻيو انهن جو ڇا پڇڻ ۽ انهن جي عبادتن جو ڇا 

چوڻ! هن حديث مان معلوم ٿيو ته اصحابي سڳورن جو تذكرو 

هلكي هميشه خير سان ئي كرڻ گهرجي، كنهن صحابي کي 

لفظ سان ياد نه كريو. هي حضرات اهي آهن جن کي رب پاڪ 

 چونڈيو، مهربان پي پنهنجي محبوب جي صحبت جي ال

رن جي صحبت ۾ ناهي رهڻ ڏيندو ته مهربان پنهنجي پٹ کي بُ 

رن جي صحبت ۾ رهڻ كيئن ٿو پسند رب پنهنجي نبي جو بُ 

جي فضيلت  عَنْهُم اهللاُ  ِ�َ رَ صحابه كرام) ۳۳۵، ص۔ ۸(مراٰۃ املناجیح، ج۔  كري.

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ صرف مصطٰفي جاِن رحمت  جي صحبت ۽ وحي جو  َوَسلَّم َصّ�َ

سال  1000زمانو ماڻڻ جي كري هئي، جيكڎهن اسان مان كو 

عمر ماڻي ۽ سڄي عمر ا پاڪ جي فرمانبرداري كري ۽ 
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بادت نافرماني کان بچي بلك پنهنجي وقت جو سڀ کان وڏو ع

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ گذار بڻجي وڃي تڎهن به ان جي عبادت نبي كريم   َوَسلَّم َصّ�َ

 گهڑي برابر به نٿي ٿي سگهي. جي صحبت جي هك 
  ) �٦۹۹، تحت الحدیث ۲۸٦، ٦(املفاتیح فی رشح املصابیح، ج۔ 

  �ئ�� ۽ ُ��ۡ�َ�

         مديني شريف ۾ حضور كريم پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َ�ّ جي ميزباني جو شرف ماڻڻ وارا سڀ کان پهريان  َوَسلَّم َص

 عَ خوشنصيب حضرت ابو ايّوب انصاري   اُهللا هئا. سندن اصل  نْهُ ـَرِ�َ

 عَ نالو خالد بن زيد   اُهللا هو جڎهن ته كنيت ابو ايّوب هئي.   نْهُ ـَرِ�َ

 �َ هجرت کان اڳ نبي كريم   اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ جي مبارڪ هٿ تي  َوَسلَّم لَيِْه

۾ حضرت ابو ايّوب  خوش نصيبن 70بيعت كرڻ وارن تقريباً 

 اُهللا عَ    )۳٦۹ - ۳٦۸، ص۔ ۳(طبقات ابن سعد، ج۔ به شامل هئا.  نْهُ ـَرِ�َ

  ب���ئل ادِب ����ٰ�

 عَ  حضرت ابوايّوب انصاري  اُهللا پنهنجي انداز سان پياري آقا  نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ َصّ�َ  َيِْه  �َل جي ال بي پناھ ادب ۽ احترام ۽ عقيدت ۽ جان  َوَسلَّم  اُهللا

 َواٰلِهٖ نثاري جو مظاهرو كندا ها، حُضور نبي كريم  َيِْه  �َل  اُهللا  َوَسلَّم َصّ�َ

جي ال سندن سڀ کان پهريان مٿاهين منزل پيش كئي پر 

 َواٰلِهٖ تاجداِر مدينه  َيِْه  �َل  اُهللا (مالقاتن جي آساني جو لحاظ  لَّمَوسَ  َصّ�َ

كندي) هيٺين منزل پسند كئي. هك ڀيري گهر جي مٿين 

منزل تي پاڻي جو دلو ٹٹي پيو ته فورًا پنهنجي لحاف سان 

پاڻي خشك كري ڇڎيو گهر ۾ هك ئي لحاف موجود هو 

جيكو هاڻي آلو ٿي چكو هو پر اهو پسند نه كيائون ته پاڻي 
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 َواٰلِهٖ  ي ۽ رحمِت عالموهي هيٺين منزل ۾ هليو وڃ َيِْه  �َل  اُهللا  َوَسلَّم َصّ�َ

  )۱۹۹(سیرت ابن ھشام، ص۔ کي كجھ تكليف پهچي. 

  ��� ب� ادب� �� �� و�� 

 عَ ايّوب انصاري  حضرت ابو  اُهللا بيان كن ٿا ته سركاِر مدينه   نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا جي هيٺين منزل ۾ مون وٽ (مهمان بڻجي) گهر  َوَسلَّم َصّ�َ

ركيا ۽ مان مٿين منزل ۾ هيس، منهنجي دل ۾ هك رات خيال 

 َواٰلِهٖ آيو ته اسان رسول ا  َيِْه  �َل  اُهللا جي سِرانور مٿان (ڇت تي)  َوَسلَّم َصّ�َ

آهيون، اهو خيال ايندي ئي مان هك طرف هٹي كري  هلي رهيا

 وَ  ، پو نبي كريمسمهي رهيس َيِْه  �َل  اُهللا عرض كيو.  کي َوَسلَّم اٰلِهٖ َصّ�َ

 َواٰلِهٖ پاڻ كريمن  َيِْه  �َل  اُهللا هيٺين منزل ۾ وڌيك ”فرمايو:  َوَسلَّم َصّ�َ

 عَ يّوب انصاري اَ  حضرت ابو“ سهولت آهي.  اُهللا عرض كيو:  نْهُ ـَرِ�َ

ڇت تي نٿو رهي سگهان جنهن ڇت جي هيٺان اوهان  مان ان

 َواٰلِهٖ َصّ�َ  تشرف فرما هجو. تڎهن آقا دوعالم َيِْه  �َل مٿين منزل  َوَسلَّم  اُهللا

 اُهللا عَ ايّوب  ۾ تشريف کڻي ويا. ۽ ابو  هيٺين منزل ۾ آيا.  نْهُ ـَرِ�َ
  )۵۳۵۸، حدیث ��۸(مسلم، ص۔  

  �ئ�َ� �ئن ب����ن و���ا �ئ

 َواٰلِهٖ حضور رحمِت عالم  َيِْه  �َل  اُهللا  عَ جي ال پاڻ  َوَسلَّم َصّ�َ  اُهللا کاڌو  نْهُ ـَرِ�َ

موكليندا ۽ جڎهن ٿانَو واپس ايندا ها ته پڇندا ها ته رسول ا 

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا جون مبارڪ آڱريون كهڑي جڳھ لڳيون آهن؟  َوَسلَّم َصّ�َ

بركت حاصل كرڻ جي ال پاكيزه آڱرين لڳل جڳھ وٹان گرھ 

  )۲۳۵�٦، حدیث ۳۵، ص۔ ۹(مسند احمد، ج۔ ا. ئکڻندا ۽ کاڌو کائيندا ه
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  د�ئ� ����ٰ� 

 عَ حضرت ابو ايّوب انصاري   اُهللا هك ڀيري سركاِر دوعالم   نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ  َيِْه  �َل  اُهللا َ�ّ جي مكاِن عاليشان جو سڄي رات پهرو ڏنو،  َوَسلَّم َص

اي ا! تون ابو ايّوب ”صبح ٿيو ته دعا مصطٰفي هيئن ملي:

منهنجي  کي پنهنجي حفظ ۽ امان ۾ رک جهڑي طرح ان

  )��۲(سیرت ابن ھشام، ص۔ “ نگهباني كندي رات گذاري.

  ا�! ���ئن �� �ئ���� ڳئ�ڻ دور ��ي

 َواٰلِهٖ حضور سيِد عالم   َيِْه  �َل  اُهللا هك ڀيري صفا ۽ مروه جي  َوَسلَّم َصّ�َ

 ڍ تي هك پَر ِكريو،سعي فرمائي رهيا هئا ته ڏاڙهي مبارڪ 

 عَ ابوايّوب انصاري   اُهللا ۽ ڏاڙهي تيزي مان اڳتي وڌيا  نْهُ ـَرِ�َ

. شهنشاِھ مدينه، قراِر قلب ونکڻي ورتائ مبارڪ تان اهو پَر

 َواٰلِهٖ  وسينه َيِْه  �َل  اُهللا دعا ڏني: ا پاڪ توکان هر ناپسند ڳالھ  َوَسلَّم َصّ�َ

  )�۰�۸، حدیث ۱�۲، ص۔ �(معجم کبیر، ج۔  دور كري.

  و�ئِل بئ��ئل

 عَ رَ ايّوب انصاري  حضرت ابو  اُهللا جڎهن مبارڪ زندگي جي   نْهُ ـِ�َ

آخري ڏينهن ۾ سخت بيمار ٿي پيا ته اسالم جي مجاهدن کي 

کي ميداِن جنگ کڻي وڃجو ۽ پنهنجي صفن ۾  فرمايائون: مون

ليٹائي رکجو، جڎهن منهنجو وصال ٿئي ته منهنجو الش قلعي 

هجري  51جي ڀت جي ويجهو دفن كري ڇڎجو. ائين ئي ٿيو سن 

قسطنطنيه جي قلعي جي ڀت جي ويجهو  ند جي دوران کي۾ جها

۾ انديشو هو ته نصراني كٿي قبر مبارڪ  ءدفنايو ويو. ابتدا
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کوٹي نه ڇڎين پر انهن تي اهڑي هيبت طاري ٿي جو مزاراقدس 

 اُهللا �َلَيِْه َواٰلِهٖ کي هٿ به لڳائي نه سگهيا ۽ يقيناً اهو حضوِر انور   َوَسلَّم َصّ�َ

 عَ جو اثر هو جو پاڻ  جي مبارڪ دعا  اُهللا گي سڄي زند  نْهُ ـَرِ�َ

صدين  وفات کان پو به مصيبتن ۽ غمن کان محفوظ رهيا.

نگراني كندا رهيا  قبر جي حفاظت ۽تائين نصارٰي سندن 

ايستائين جو قسطنطنيه تي مسلمانن فتح جو جهنڈو بلند كيو. 

اڄ به تركي حكومت جي زيِر خدمت سندن مزاراقدس انهي 

جي دلين ۾ راحت ۽ اکين جي ٿڌاڻ  زائرينشان ۽ شوكت سان 

  )۸۲(کرامات صحابہ، ص۔ جو سامان بڻيل آهي. 

  ��ار ����  ��  ب���

 عَ ايّوب انصاري  ڏكار جي زماني ۾ ماڻهو حضرت ابو   اُهللا  نْهُ ـَرِ�َ

جي مزار شريف تي حاضر ٿي بارش طلب كندا ها ته ا پاڪ 

اُ َرُبّ ) ۳�۰، ص۔ ۳(طبقات ابن سعد، ج۔ و هو. سندن طفيل مينهن وسائيند

ِعّزت جي انھن تي رحمت هجي ۽ انھن جي صدقي اسان جي 
ۡ
ال

ِ    �مِ�ْ�  مغفرت ٿئي. ��  اهللاُ  َعَلْي�ِ َو�لِٖ� َوَسل�م   الن�ِ���  اْالَمِ�ْ�   بَِجاه    َص�

��
�

ٰ��! �ت �  ����َ � دو�ں ��ں     ا� ا�ب � �� ا�
� ��� ���

�
� 

�
�  

��   َصل�ْوا َع�َ� الَْح�ِيب!   عَ�ٰ� ُمَحم�داهللا َص�

  ا��ص  �ئن  ��  ر����ن  ���ڳ  وارو  ����  �ئن  آزاد 

 َواٰلِهٖ سركاِر مدينه  َيِْه  اُهللا �َل ٻه  ۾ ارشاد فرمايو: جيكو تنهائي َوَسلَّم َصّ�َ

كن کان سوا ۽ ان جي مالئ ركعتون نماز پڑهي جو ا پاڪ
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  كوبه نه ڏسي ان جي ال جهنم کان آزادي لکي ويندي آهي.
  )۱۹۰۱۵، حدیث ۱۲۵، ص۔ �کنز الع�ل، ج۔ (

  �����ن ��ئئڳ �ئ ��ئئ�

  �ئر ���ئِن ����ٰ� 

اي عاشقاِن نماز! ٻانهي کي گهرجي ته اهو جيتري قدر ٿي 

لكائي. پنهنجي نفل روزي، نماز،  سگهي پنهنجون نيكيون

 بنا دقي ۽ خيرات، ديني خدمتن وغيره کيحج ۽ عمري، ص

   فرماِن مصطٰفي 4مشهور نه كرڻ گهرجي. جي  سبب كنهن

 َواٰلِهٖ  َيِْه  اُهللا �َل َ�ّ پڑهڻ جتي ماڻهو  انسان جو اهڑي جڳھ نفل) 1( :َوَسلَّم َص

 25ويندڙ ان کي نه ڏسندا هجن، ماڻهن جي سامهون ادا كئي 

) لكائي ڏنو ويندڙ 2( )۱۲ص ۳(�نزالع�ل جلدنمازن جي برابر آهي. 

(معجم �ب�  سائيندو آهي.صدقو رب جي غضب کي وِ 

) لكي كيو ويندڙ عمل اعالنيه عمل کان 3( )۱۰۱۸،حديث:�۲۱ص۱۹جلد

لكي  )4( )�۳�۸، حديث: ۱۲۹ص ۳(الفردوس �اثورالخطاب جلد افضل آهي. ڀيرا 70

  ل اعالنيه عمل کان افضل آهي.كيو ويندڙ عم

 )۳۵�۲ حديث: ،��۳ص ۳(الفردوس �اثورالخطاب جلد  

ٰ��  �ص  �  �   آ�  �  �ے         � دے  �  �  ا� � �� �
�

�  ��� رب �   �  ر��

   )�۸(وسائل بخشش (مرمم) ص۔                                                                                                        

  �� ��ڻ واري �ُ�ِ�م ���و ��اب

 عَ  مامهحضرت ابواُ   اُهللا        سركاِر مدينه کان روايت آهي، نْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ  َيِْه  اُهللا �َل آهي: جيكو طهارت (وضو يا عاليشان  جو فرمانِ  َوَسلَّم َصّ�َ
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تو ان جو پنهنجي گهران فرض نماز جي ال نك غسل) كري

م(يعني احرام ٻڌڻ رِ حْ اجر ائين آهي جيئن حج كرڻ واري مُ 

واري) جو ۽ جيكو چاشت جي ال نكتو ان جو اجر عمرو 

جو  هي ۽ هك نماز کان ٻئي نماز تائينكرڻ واري جي مثل آ

يين ۾ لکي ويندي جي درميان فضول گفتگو نه هجي، علّ  ٻنهي

  .)قبوليت جي درجي تي پهچندي آهي (يعني آهي

  )557،حديث:231ص1(ابوداؤد جلد                                                    

  ���ٰ� �� دروازو ���ئئڳ

 عَ  عباس عبدا بن صحابي ابن صحابي حصرت   اُهللا کان  َمانْهُ ـَرِ�َ

 َواٰلِهٖ روايت آهي، تاجداِر مدينه  َيِْه  �َل  اُهللا جو فرماِن عاليشان  َوَسلَّم َصّ�َ

جو دروازو کڑكائي  انسان نماز جي دوران ڄڻ بادشاھ :آهي

رهيو هوندو آهي ۽ جيكو شخص هميشه كنهن بادشاھ جو 

دروازو کڑكائيندو رهندو آهي ته اهو كڎهن نه كڎهن ضرور 

  )760،حديث:201ص 1(الفردوس �اثورالخطاب جلد لندو ئي آهي.کُ 

  �� ��� �� �ب� ئ� �� �ئ� ��ن

 شَ  ي يا نه لڳي خوب نمازون پڑهو،اي عاشقاِن رسول! دل لڳ  ـ�آءَا�اِْن  هلـل

هك نه هك ڏينهن اسان جون نمازون خشوع ۽ خضوع جي نور سان 

ول نگر (پتوكي، ڦٻڌون ٿا: “ مدني بهار”آباد ٿي ئي وينديون. اچو هك 

پنجاب) جو هك نوجوان اسالمي ڀا دعوت اسالمي سان وابسته ٿيڻ 

فلمون ڊراما ۽  جي نافرماني كرڻ نمازون ڇڎڻ، ما پي ۾ کان اڳ

مونکي غسل جي خبر ئي نه ”ڏسڻ جو عادي هو، سندن چوڻ آهي ته 
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ان تي ا پاڪ “ سال ٿي چكي هئي. 16هئي حاالنك منهنجي عمر 

ان کي  محلي جي اسالمي ڀا سندسجو كرم هن طرح ٿيو جو 

رمضان شريف جي آخري عشري جو اعتكاف عاشقاِن رسول جي 

انور  رڻ جي ترغيب ڏياري، مدني مركز فيضاِن مدينهصحبت ۾ ك

تي جو ماحول ان کي ٹائون ڦول نگر ۾ اعتكاف كرڻ پهتو ته اُ 

ڏاڍو وڻيو ۽ ان غسل كرڻ جو طريقو ۽ ٻيا شرعي مسئال به سکيا 

كم كندي  ديني۽ گناهن کان توبه كري ورتي. دعوِت اسالمي جو 

بڻجڻ جي سعادت كندي ان کي حلقي تحت مدني قافلي جو ذميدار 

  به ملي.

  �� ��ل � � � � ا�ف    �� � �� � �ز�  ��ں

��ں
�
  �� ��ل � � � � ا�ف    �ں � � � آ� ��

ْوا َع�َ� اْلَح�ِيب! �� اهللا  َصل� دُ َص�   َع�ٰ� ُمَحم�

  ���� �ئ  ��� ��ار ��ئ� ���ئن ��ئز 

 عَ دان عۡ خالد بن مَ  حضرت  اُهللا فرمائن ٿا: مون ٻڌو آهي ته ا  نْهُ ـَرِ�َ

پاڪ ٹن ماڻهن جي باري ۾ مالئكن جي سامهون فخر كندو 

۾ َاذان ۽ اقامت چئي  ) هك اهو ماڻهو جيكو ريگستان1آهي: (

منهنجي كري اكيلو نماز پڑهي ٿو، ا پاڪ فرمائيندو آهي: 

 آهي، مونٻانهي کي ڏسو! جيكو اكيلو نماز پڑهي رهيو 

کانسوا ان کي كوبه نٿو ڏسي، وڃو! ستر هزار مالئك ان جي 

) ٻيو ان ماڻهو تي جيكو رات جو اٿي تنهائي 2پٺيان نماز پڑهو. (

۾ نماز پڑهي ٿو، سجدي ۾ وڃي ۽ انهي حالت ۾ (جيكڎهن 
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اتفاق سان) ننڈ اچي وڃي ته ا پاڪ فرمائيندو آهي: منهنجي 

ح مون وٽ ۽ جسم منهنجي بارگاھ ۾ ٻانهي کي ڏسو! ان جو رو

جيكو سخت جنگ ۾ ثابت  ) ٹئين ان ماڻهو تي3سجدي ۾ آهي (

  )290س(تنبيھ الغافل� صقدم رهي ايستائين جو شهيد ٿي وڃي. 

  اَذان ڏئ� ا���� ��ئز ���ڳ وارو ڌ�ئر

اي عاشقاِن نماز! هن حديث پاڪ مان كو ائين نه سمجهي ته اكيلي  

نماز پڑهڻ جي مقابلي ۾ افضل آهي، هرگز  نماز پڑهڻ جماعت سان

ريگستان ۽ جبل وغيره جي ال ، ائين ناهي. اها فضيلت ته اهڑي جهنگل

آهي جتي ٻانهو تنها هجي ۽ كا اهڑي مسجد به نه هجي جو جنهن ۾ 

سنِن ابو ”وڃي باجماعت نماز ادا كري سگهي، هن جي تائيد ۾

 ت عُ جي هك حديث مبارڪ پيش كجي ٿي جيئن حضر “داؤد
ۡ
به بن ق

 اُهللا عَ  عامر َيِْه َواٰلِهٖ  تاجداِر مدينهچون ٿا،  نْهُ ـَرِ�َ  اُهللا �َل توهان جو ”فرمايو:  َوَسلَّم َصّ�َ

رب ُان ٻكرين جي ڌنار کان خوش ٿئي ٿو جيكو جبل جي چوٹي تي 

ٿو ته  هجي، نماز ال َاذانون ڏئي ۽ نماز پڑهي. ا پاڪ فرمائي

ڏسو! َاذان ڏئي ٿو ۽ نماز قائم كري ٿو. ۽  منهنجي هن ٻانهي کي

ٿو، بيشك مون پنهنجي ٻانهي کي بخشي ڇڎيو ۽ هن مون کان ڊڄي 

  )1203،حديث:7ص 2(ابوداؤد جلد “کي جنت ۾ داخل كندس.
  

َيْه حضرت مفتي احمد يار خان ��ح ����:  �َل  اِهللا ُة جلداول “ مرٰاة” َرْمحَ

نماز جي ال  ج وقتٿيو ته پنتي فرمائن ٿا: معلوم  415 وصفح

صاحِب) ”(۾ اكيلي نماز پڑهي.  توڙي جو جهنگل ذان ڏيبهرحال اَ 

فرمايو ته َاذان جي بركت سان جنات ۽ مالئك به ان سان گڎ “ ِمرقات

نماز پڑهندا آهن ۽ ان کي جماعت جو ثواب ملندو آهي. تكبير ۾ 

َاذان ۽ تكبير  تهاختالف آهي پر حق هي آهي ته تكبير به چوي ڇو
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نماز جي اطالع کان عالوه ٻيا كيئي فائدا آهن. حديث پاڪ جي  ۾

هن حصي (ا پاڪ فرمائي ٿو) جي حوالي سان لکن ٿا: (حضرت 

عالمه علي قاري فرمائن ٿا:) (مطلب هي ته) مالئكن مان انبياء ۽ 

بلك حضور نبي ) 660،تحت حديث:260ص2(مرقاة جلد اولياء جي روحن سان۔

َ  كريم  �َل  اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ سان به (ا پاڪ فرمائي ٿو). ۽ هن حصي  َوَسلَّم يِْه

(منهنجي هن ٻانهي کي ڏسو!) جي حوالي سان لکن ٿا: معلوم ٿيو 

ته مالئكن ۽ نبين ۽ ولين جي روحن ۾ اها طاقت آهي جو هك 

جڳھ رهي كري سموري جهان کي ڏسي وٺن ته پروردگار انهن کي 

   “ي کي ڏسو!هن جبل ۾ لكيل ٻانه”فرمائي ٿو: 

  ��� آ��ئ�� �� ��ئ�� �� ڳڻ� �� ب�اب� �����ن 

َيْه حضرت عالمه سيد محمود احمد رضوي  �َل  اِهللا ُة پنهنجي  َرْمحَ

۾ لکن ٿا: نماز ۾ ستن آسمانن جي مالئكن جي “ مسائِل نماز”كتاب 

     ) پهرين آسمان جا (مالئك) قيام ۾ (يعني بيٺا) آهن،1عبادت آهي، (

) ٹئين آسمان جا مالئك 3ان جا مالئك ركوع ۾، () ٻئين آسم2(

) پنجين آسمان جا 5جا مالئك قعدي ۾، () چوٿين آسمان 4سجدي ۾، (

) ڇهين آسمان جا 6مالئك تسبيح (يعني پاكي بيان كرڻ) ۾، (

) ستين آسمان جا مالئك 7جي ورد) ۾، ( الالٰ� االاهللا مالئك تهليل (يعني

يف بيان كرڻ) ۾. جڎهن مؤمن تمجيد (ا پاڪ جي بزرگي ۽ تعر

كار جي مطابق ادا كندو آهي، يماڻهو ٻه ركعت نماز ٻڌايل طريق

ان جي اعمال نامي ۾ ستن آسمانن جي ”ا پاڪ فرمائيندو آهي: 

امام نَجُم الّدين ُعمر “ مالئكن جيتريون نيكيون لکو.

۾ فرمائن ٿا ته زمينن جو به ان تي اندازو لڳائڻ “ خصائل”َنسِفي 
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جي، وڻ، ۽ مينار ۽ جبل قيام ۾ آهن ۽ چوپايا ركوع ۾ ۽ گهر

ا) سجدي ۾، ۽ يحشرات االرض (يعني زمين مان نكرندڙ جيت جڻ

ڀتيون ۽ مٹي جا دڙا ۽ سكل گاھ ۽ واري وغيره قعدي ۾. قرآن 

  كريم جي آيت اِنهي تي دليل آهي:

ُ� ِ��َۡمِدٖه َو  ِ
ّ

� �َُس�
َّ
ۡ�ٍء ِا�

َ
ۡن � � َو ِاۡن ّمِ

َّ
ِ�ۡن �

ٰ
� � �ۡ

ُ
�َ�

ۡ
ۡسِب�

َ
ُهۡوَن �

َ
ق

ۡ
ف

َ
  ت

۽ كا به شي نه آهي، جيكا ان کي ساراهيندي ان جي : ترجمو كنزااليمان

  پاكائي بيان نه كري، پر توهان انهن جي تسبيح نه ٿا سمجهو.
  )62ص ،(مسائِل �از

�ا  � �  وا�!
�

  ��  ر�  �ز  �

  �  �  �  �زى  �  وا�!

ْوا  ��   َع�َ� اْلَح�ِيب!َصل� داهللا َص�  َع�ٰ� ُمَحم�

پيارا پيارا ا پاڪ! اسان کي حقيقي طور ظاهري  اسان جا اي

.۽ باطني آداب سان نماز پڑهڻ جي توفيق عطا فرما   

ِ    �ِم�ْ� ��  اهللاُ  َعَلْي�ِ َو�لِٖ� َوَسل�م   الن�ِ���  اْالَِم�ْ�   بَِجاه   َص�

  � و �ل    �ں � �ور  �  ���

  �� � اے  ��! �ز � ��  �  ��  

ْوا َع�َ� اْلَح�ِيب! د             َصل� �� اهللا َع�ٰ� ُمَحم�   َص�
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