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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:)  
 

 
 
 

  

 جي معاف ڪرڻ جي عادت ملسو هيلع هللا ىلصپياري نبي      رسالي جو نالو: 
   تعداد: 

 مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه باُب المدينه ڪراچي  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.

 توجهه فرمائنڪتاب خريد ڪندڙ  

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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 پياري نبي”و رسال مڪمل جيڪو بهاهلل پاڪ! يا دعاِء عطار:

ان کي  ،وٺي پڙهي يا ٻڌي“   جي معاف ڪرڻ جي عادت 
ڪاوڙ پي وڃڻ وارو ۽ ٻين جون غلطيون معاف ڪرڻ وارو بڻاِء ۽ ان 

 کي بي حساب بخش فرماِء.

هللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسل َمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی   .َصّل َ ا

 جي فضيلت دُرود شريف

اهلُل عَنْهحضرت علُي الُمرتٰضي شيِر ُخدا  ين خليفيچوٿ يمسلمانن ج   َرِِضَ 
ل ََمَّکان روايت آهي ته نبي پاڪ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله توهان جو ”ارشاد فرمايو:  َصّل َ 

مون تي ُدرودِ پاڪ پڙهڻ توهان جي دعائن جو ُمحافظ، رّب جي رضا 
  “جو باعث ۽ توهان جي پاڪيزگي جو سبب آهي.

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 ماڻهن ۾ بهتر اهو آهي جيڪو...

َّْمُّ المؤمنين عائشه صديقه اُ  اهلُل عَن کان روايت آهي ته هڪ ڀيري  هاَرِِضَ 
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ل َمََّنبي پاڪ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ڇھ مڻ ٽيھ جن ڪنهن ڳوٺاڻي کان هڪ َوسق ) َصّل َ 
( کجورن جي بدلي ۾ هڪ ُاٺ خريد ڪيو، کجورون ڏيڻ جي ( سير03)

تالش ڪيون ته نه الِء جڏهن پاڻ گهر تشريف وٺي آيا ۽ کجورون 
ل ََمَّمليون. پاڻ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ان ڳوٺاڻي وٽ ويا ۽ ارشاد فرمايائون: َصّل َ 

هڪ َوسق کجورن جي بدلي ُاُٺ خريد ڪيو  عبُداهلل! اسان توکان
ڻ جي باوجود اسان کي ه( پر ڳولگهر ۾ ُکجورون موجود هيونهو، )

هو ڳوٺاڻو زور زور سان ُکجورون نه ِملي سگهيون. هي ٻڌندي ئي ا
و! شمِع رسالت جي پروانن، دوکو! هاِء دوکرڙيون ڪرڻ لڳو: هاِء 

اهلُل عَنَّْصحابهِء ڪرام  کي مارڻ  جڏهن هي معاملو ڏٺو ته ڳوٺاڻي همَرِِضَ 
ل ََمَّ جي الِء ڊوڙيا ۽ ان کي چيائون: تون رسوُل اهلل اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جي  َصّل َ 

ل َمََّباري ۾ اهڙي ڳالھ ڪرين ٿو؟ نبي ڪريم  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ارشاد  َصّل َ 
حق حاصل  جو ڳالهائڻکي  حقدار تهفرمايو: هن کي ڇڏي ڏيو! ڇو

ل َمََّهوندو آهي. نبي ڪريم  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ٻه ٽي ڀيرا هن طرح فرمايو، پر  َصّل َ 
ل ََمَّڪريم ان نه مڃيو ته پاڻ  سمجهائڻ جي باوجود جڏهن اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص

اهلُل عَنَّْ ڏنو ته َخوله بنِت حڪيم مهڪ صحابي کي حڪ وٽ وڃي  هاَرِِضَ 
ڪري انهن کي چئو ته جيڪڏهن اوهان وٽ ُکجورن جو هڪ َوسق 

ِ آهي ته اسان کي ڏيو،  و اسان واپس ڪري ڇڏينداسين. اه اہلل آءَ َش  ْن ا
َّْحضرت َخوله بنِت حڪيم صحابي  اهلُل عَن ين چيائ کيس ۽  ووٽ وي هاَرِِضَ 

ل َمََّته رسوُل اهلل  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ته جيڪڏهن اوهان وٽ هڪ يو آهي فرما َصّل َ 

ِ ته ڏيو، ي َوسق ُکجورموجود آه ڪري اوهان کي واپس  اہلل آءَ َش  ْن ا
کڻي ن. انهن چيو: مون وٽ ُکجورون موجود آهن، اوهان ڇڏينداسي

ل ََمَّڪنهن کي موڪليو، سرڪاِر دو عاَلم  جي الِء وڃڻ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 
فرمايو: هن ڳوٺاڻي کي وٺي وڃو ۽ جيتريون ُکجورون هن جون 
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ٿين ٿيون ڏئي ڇڏيو، اهو ڳوٺاڻو جڏهن ُکجورون کڻي ڪري واپس 
ل ََمَّپاڪ آيو ته نبي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  َّْصحابهِء ڪرام  َص اهلُل عَن جي درميان  همَرِِضَ 

يعني اهلل پاڪ اوهان کي ) اہللُ َخیْراً! َك َجزا جلوه فرما هئا، ان عرض ڪيو:

( اوهان پورو حصو سهڻي طريقي سان عطا فرمائي ڇڏيو. جزاِء خير ڏي
َيِۡه نبي ڪريم  ُ عَل اّٰلله ل ََمََّصّل َ  ارشاد فرمايو: ماڻهن ۾ بهترين اهي آهن  واٰلِٖه َوَس

  جيڪي ُسٺي طريقي سان پورو حصو ڏيندا آهن.

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

اهلل پاڪ پنهنجي پياري ۽ سڀني کان آخري  پيارا اسالمي ڀائرو!
ل َمََّنبي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله اخالقي ڀاليون ۽  اڻ کٽجي مبارڪ ذات ۾  َصّل َ 

خوبيون جمع فرمائي ڇڏيون آهن. سندن اعٰلي اخالقن مان هڪ ُخلق 
ل ََمَّ ڪريم َعفوو درگذر به آهي، پاڻ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  جي ذات جي الِء پنهن َص

پاڻ ڏهن ڪو ڪڪڏهن به ڪنهن کان بدلو نه وٺندا هئا، مثال طور جي
ته پاڻ ان تي ڪاوڙ ڪرڻ هو سان پيش ايندو  سڳورن کان بداخالقي

يا سختي سان پيش اچڻ بدران شفقت ۽ مهرباني وارو ورتاُء ئي 
فرمائيندا هئا جيئن ته بيان ڪيل هن خوبصورت واقعي مان هن جو 

زو ٿي ٿو ته سڀني جي سامهون سودي کان انڪار ڪرڻ بخوبي اندا
ل ََمَّسڳورن جو الزام هڻڻ واري کي پاڻ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ُقدرت ۽ طاقت  َصّل َ 

 ي ڇڏيو.ڪرجي باوجود معاف 
عادت کي اپنائڻ گهرجي ۽  چڱياسان کي به ان  پيارا اسالمي ڀائرو!

دار کي يا ڪ دڪانهخريد و فروخت ڪرڻ وقت جيڪڏهن گرا
ڳالھ چئي ڇڏي ته فورًا پهچائيندڙ ڪ کي ڪا تڪليف هدڪاندار گرا
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 ڪاوڙ ڪرڻ، بدڪالمي ڪرڻ ۽ الزام هڻڻ جي بدران نبي پاڪ 
ل ََمَّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  جي سيرِت طيبه تي عمل ڪندي صبر، نرمي، بربادي ۽  َص

ڻ ۽ ڪاوڙ کي پيئ تهعفوو َدرگذر جو مظاهرو ڪرڻ گهرجي ڇو
ماڻهن کان َدرُگذر ڪرڻ اهڙو بهترين عمل آهي جو جنهن جي سبب 

جيئن اسان جي ڳڻپ اهلل پاڪ جي پسنديده ٻانهن ۾ ٿي ويندي آهي، 
 اهلل پاڪ ارشاد فرمائي ٿو: ته

َُوَُُوُ
َ
ۡیظ

َ
غ
ۡ
َنُال

ۡ
ِظِمی

ّٰ
َنَُعِنُُالۡک

ۡ
َعاِفی

ۡ
ال

اِسَُُِؕوُ
َنُ﴿ُالن َ

ۡ
ۡحِسِنی م 

ۡ
ُال
ِحب  
 
ُی ہ 
ّٰ 
۴۳۱ُالل  ﴾ 

 

۽ غصو پيئڻ  ترجموڪنزالعرفان:
وارا ۽ َدرگذر ڪرڻ وارا آهن اهلل 
نيڪ ماڻهن سان محبت فرمائيندو 

 آهي. 
 اهڙي طرح هڪ ٻئي مقام تي ارشاد ٿئي ٿو:   

ۡوُاَوَُُوُ
 
َیۡعف

ۡ
ۡنُُل

َ
ۡوَنُا

ِحب  
 
اُت
َ
ل
َ
ۡوُاُِؕا ح 

َ
َیۡصف

ۡ
ل

ُُ ہ 
ّٰ 
فَِرُالل

ۡ
غ
ۡمَُُِؕوُی َ

 
ُُلَک ۡور 

 
ف
َ
ُغ ہ 

ّٰ 
ُ﴿ُُُالل ِحۡیم 

 ﴾۲۲ر َ

 

۽ انهن کي ترجموڪنزالعرفان: 
گهرجي ته معاف ڪن ۽ درگذر 

ڪن، ڇا توهان هن ڳالھ کي پسند 
نه ٿا ڪيو ته اهلل توهان جي بخشش 
  ڪري ۽ اهلل بخشڻهار مهربان آهي.

ُ پاڻ سڳورن    ارشاد فرمايو ته توهان ۾ سڀني کان طاقتور  عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََمََّصّل َ اّٰلله
اهو آهي جيڪو ڪاوڙ جي وقت پاڻ تي قابو رکي ۽ سڀني کان وڌيڪ 

  ُبردبار اهو آهي جيڪو طاقت جي باوجود معاف ڪري ڇڏي.

اهلُل عَنْهحضرت ُعقبه بن عاِمر   ل ََمَّٿا ته رسوُل اهلل چون  َرِِضَ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 
کي فرمايو: اي ُعۡقبه بن عاِمر! جيڪو توکان تعلق ٽوڙي تون  مون
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ان سان جوڙ، جيڪو توکي محروم ڪري ان کي عطا ڪر ۽ جيڪو 
 توتي ظلم ڪري ان کي معاف ڪر. 

 ڏينهنزندگي جو سڀ کان سخت 

َّْمُّ الُمؤمنين حضرت عائشه صديقه هڪ ڀيري اُ     اهلُل عَن نبي پاڪ  هاَرِِضَ 
ل َمََّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله کان پڇيو: ڇا جنِگ ُاحد جي ڏينهن کان به وڌيڪ ڪو  َصّل َ 

ل َمََّ ڪريم سخت ڏينهن اوهان تي آيو آهي؟ ته پاڻ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل ّٰلله ا ارشاد  َصّل َ 
فرمايو: ها! اي عائشه! اهو ڏينهن منهنجي الِء جنِگ ُاحد جي ڏينهن 
کان به وڌيڪ سخت هو، جڏهن مان طائف ۾ اتان جي هڪ 

کي اسالم جي دعوت ڏني، ان منهنجي دعوت “ ابِن َعبِْدَيالِْيل”سردار 
کي رد ڪري ڇڏيو ۽ طائف وارن مون تي پٿر َوسايا. مان انهيَء غم 

۾ “ َقۡرُن الّثعالِب”لندو رهيس، ايستائين جو مقام ۾ مٿو جهڪائي ه
پهتس. اتي پهچي ڪري جڏهن مون مٿو کنيو ته ڇا ٿو ڏسان ته هڪ 

مڪڪر مون تي ڇانَو ڪيو بيٺو آهي، ان ڪڪر مان جبريل  ََل س َ ال َيِه   عَل
ن ته اهلل پاڪ اوهان جي قوم جو قول ۽ ان يمونکي آواز ڏنو ۽ چيائ

اوهان جي خدمت ۾ پهاڙن جو فرشتو  جو جواب ٻڌي ورتو ۽ هاڻي
آقا،  يحاضر آهي ته جيئن اوهان جي حڪم کي پورو ڪري. پيار

ل ََمَّمصطٰفي  يمديني وار اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  ته پهاڙن جي فرشتي  يوفرماََّص
ل ََمَّمونکي سالم ڪري عرض ڪيو: اي محمد ) اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ( جيڪڏهن َصّل َ 

ٻنهي پهاڙن جي ( ُقَعيَقعان ابو ُقَبيس ۽“ )اَْخَشَبیْن”هان چاهيو ٿا ته مان او
. هي رائي ڇڏيندسيرايان ته مان ڪيکي انهن ڪافرن جي مٿان ڪ

ل ََمَّٻڌي ڪري رحمِت عاَلم  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  ارشاد فرمايو: نه، بلڪه مان  َص
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مان پنهنجي اهڙن ٻانهن  اميد ڪريان ٿو ته اهلل پاڪ انهن جي نسلن
کي پيدا فرمائيندو، جيڪي صرف انهيَء جي عبادت ڪندا ۽ شرڪ 

  نه ڪندا.

 وڃو! توهان سڀ آزاد آهيو

ل َمََّن ته نبي پاڪ نئهوپيارا اسالمي ڀائرو!  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جي پياري  َصّل َ 
پياري سموري زندگي ئي اهڙيَء طرح حلم ۽ ڪرم جي عظيُم 

آهي، پر فتِح مڪه جي موقعي تي پاڻ  واقعات سان ڀري پئيالّشان 
ل َمََّ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جنهن عفوو َدرگذر ۽ شفقت ۽ مهرباني جو مظاهرو  َصّل َ 

 جيئن ته، نٿو مليفرمايو، ان جو مثال 
ل َمََّڪ جڏهن نبي پا    اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  فتِح مڪه جي موقعي تي جمع ٿيڻ وارن ) َص

ڏٺائون ته اهي ماڻهو  ( ڪافرن تي هڪ گهري نگاھ ِوڌي تههزارين
مٿو جهڪائي، نگاهون هيٺ ڪري بيٺا هئا، انهن  ۾ ورتل خوف

َِّ ڪريم ظالمن ۾  اهي ماڻهو به هئا جن پاڻ َيِۡه واٰل ُ عَل اّٰلله ل َمَََّصّل َ   راھ ۾جي  ٖه َوَس
پٿرن جي بارش ڪري چڪا هئا  سندن مٿانڪنڊا وڇايا هئا، جيڪي 

ل َمََّسڳورن ۽ جن پاڻ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله کي معاَذ اهلل شهيد ڪرڻ جي هر  َصّل َ 
مجرم بڻجي بيٺا ڏڪي رهيا  ئيممڪن ڪوشش ڪئي. اڄ اهي سڀ

انصار ۽ مهاجرين جون هئا ۽ پنهنجي دلين ۾ هي سوچي رهيا هئا ته 
کي خاڪ ۽ ِمٽيَء ۾ ِمالئي ڪري اسان جي  هر ٻارفوجون اسان جي 

پر انهيَء مايوسي ۽ نااميدي جي  وننسلن کي ختم ڪري ڇڏيندي
ل ََمَّخطرناڪ فضا ۾ اوچتو شهنشاِھ رسالت  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  جي نگاِھ  َص

ُمجرمن کان پڇيو رحمت انهن ماڻهن ڏي متوجھ ٿي ۽ پاڻ انهن 
ٻڌايو! توهان کي ڪجھ معلوم آهي ته اڄ مان توهان سان ڪهڙو ”ته 
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هن سوال کان ُمجرم َڏڪي ويا پر “ معاملو ڪرڻ وارو آهيان؟
رحمت ڀري پيشاني ڏسي ڪري اميد واري لهجي ۾ عرض 

يْم   اَخ   ”ڪيائون:  ْيٍم  َوابُْن  َْكِ ڀاُء ۽ ڪرم واري پيُء  ياوهان ڪرم وار َاٍخ َْكِ
ُرِخ ُپرنور تي ُکتل هيون ۽  سندنسڀني جون نظرون “ جا ُپَٽ آهيو.
جواب ٻڌڻ جا منتظر هئا  ئووفيصال وشهشاِھ نبوت ج نَ سڀني جا ڪَ 

پنهنجي شفقت َڀري لهجي ۾ ارشاد  هڪدم پاڻ سڳورنته 
اڄ توهان تي ڪو الزام ناهي، وڃو توهان سڀ آزاد ”فرمايو: 

يون آ ڀرجيرماِن رسالت ٻڌي ڪري ُمجرمن جون اکيون هي ف “آهيو.
دلين جي گهرائين سان شڪريه جا جذبات لڙڪن جون الرون  سندن۽ 

بڻجي ڪري انهن جي رخسارن تي وهڻ لڳا ۽ ڪافرن جي زبانن تي 

اِل   ُسْوُل اہللِ  هَ َْلٓ د  رَّ ديوار  ۽جي نعرن سان حرِم ڪعبه جي در  اِْلَّ اہلُل ُمَحمَّ
 اي اقواِم عاَلم جي تاريخي داستانو!. اهلل اڪبر! گونجهڻ لڳا

ٻڌايو! ڇا دنيا جي ڪنهن فاتح جي زندگي جي ڪتاب ۾ ڪو اهڙو 
حسين ۽ روشن ورق آهي؟ هي نبي جي جمال ۽ جالل جو اهو بي 
مثال شاهڪار آهي جو دنيا جي بادشاھن جي الِء ان جو تصور به 

  محال آهي.

ـه    ـَن الـلٰـّ ل ََمَّڇا ته شان آهي اسان جي پياري آقا  !ُسـبْح  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  جو!  َص
جي تبليغ ، دين ڪيراياظلم ۽ ستم جا پهاڙ  سندن مٿانجن ماڻهن 

جي وقت طرح طرح سان ستايو ويو، ايستائين جو اباڻو وطن ڇڏڻ 
بلڪه هجرت کان  يائوننه ڪانهيَء تي َبس فقط تي مجبور ڪيو، 

. پر فتِح مڪه جي ڏينهن جڏهن ائونسان رهڻ نه ڏن سڪونبعد به 
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ل َمََّرسوُل اهلل  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جانثار انهن تي غالب اچي ويا ته  سندن۽  َصّل َ 
َيِۡه واٰلِٖه وََّّمت انهن کان بدلو وٺڻ جي بدران نبيِء رحمت، شفيِع اُ  ُ عَل اّٰلله ل ََمََّصّل َ   َس

فرمائيندي سڀني کي معاف  جو مظاهرو ڪمال حلم ۽ شفقت
 فرمائي ڇڏيو.

  وک یھب وسںےک دنمش وخن ےک ایپ اجن
ر
ہ
َ
 

 

 ہکم ںیم ش

 انتک ڑبا ااسحن ایک مت ےن اطع یک اعمیف اعم

لٰهذا اسان کي به سيرِت رسول تي عمل ڪندي بدلي جي طاقت    
هي بدلي کان ته رکڻ جي باوجود معاف ڪري ڇڏڻ گهرجي ڇو

اهلل جيئن ته وڌيڪ بهتر ۽ آخرت ۾ اجر ۽ ثواب جو باعث آهي، 
 پاڪ ارشاد فرمائي ٿو:

مَۡنُ
َ
َہاُُۚف

 
ل
ۡ
ث ُُم ِ

 
ۃ
َ
ئ ِ
ٍۃَُُسی 

َ
ئ ِ
اَُسی 

 
ؤ
ٰٓ
َوَُجز

اُ
َ
ُُل
ٗ
ہ
َ 
ِہُُِِؕان

ّٰ 
یُالل

َ
َُُعل
ٗ
ہ ۡجر 

َ
ا
َ
ُُف
َ
ح
َ
ل
ۡ
ص
َ
اَُوُا

َ
ف
َ
ع

َنُ﴿
ۡ
لِِمی

ّٰ 
ُالظ

ِحب  
 
 ﴾۱۴ی

 

۽ ُبرائي جو ترجموڪنزالعرفان: 
بدلو ان جي برابر ُبرائي آهي 
پوِء جنهن معاف ڪيو ۽ ڪم 
سنواريو ته ان جو اجر اهلل تي 

آهي بيشڪ هو ظالمن کي پسند 
 ناهي ڪندو. 

ل َمََّاسان جي پياري آقا     َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جي مبارڪ زندگي ۾ ان جا  َصّل َ 
ل َمََّڪريم کوڙ مثاَل موجود آهن ته پاڻ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله تڪليف پهچائڻ  َصّل َ 

 وارن کي معاف فرمائي ڇڏيندا هئا.
سيرِت رسول کي اپنائڻ جي  سنوارڻ ۽ اچو! پنهنجي ڪردار کي   

ل َمََّ سڳورن الِء پاڻ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  4جي حلم ۽ ڪرم جي متعلق وڌيڪ  َصّل َ 
 جيئن ته!، ٿا واقعا ٻڌون
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 ( جان جي دشمن کي معافي1)

ل َمََّهڪ سفر ۾ نبي پاڪ     َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله آرام فرمائي رهيا هئا ته  َصّل َ 
ل ََمَّ شهيد ڪرڻ جي ارادي سان پاڻ کيسَغورث بن حارث  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 

ننڊ  سڳورا جي تلوار کڻي ڪري ِمياڻ مان ڇڪي ورتي، جڏهن پاڻ
مان بيدار ٿيا ته َغورث چوڻ لڳو: اي محمد! هاڻي اوهان کي مون 

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََمَّ ڪريم کان ڪير ٿو بچائي سگهي؟ پاڻ ارشاد  َصّل َ اّٰلله
ِڪري  تلوار نما ان ان جي هٿکهي ٻڌندي ئي هيبت “. اہلل”فرمايو: 

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََمَّپئي ۽ نبي پاڪ  تلوار هٿ مبارڪ ۾ کڻي ڪري فرمايو:  َصّل َ اّٰلله
هاڻي توکي مون کان ڪير بچائڻ وارو آهي؟ َغورث دانهون ڪري 

ل ََمَّ چوڻ لڳو: اوهان ئي منهنجي جان بچايو! رحمِت عاَلم اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 
َغورث پنهنجي جيئن ته ڇڏيو.  ئي۽ معاف فرما جن ان کي ڇڏي ڏنو

قوم ۾ اچي ڪري چوڻ لڳو اي انسانو! مان اهڙي شخص وٽان آيو 
 سڀني کان بهتر آهي.  ۾آهيان، جيڪو تمام انسانن 

 وس ابر رِتا دھکی رک 
 
ع
 
ف 

 و  اور رَت 

ُ
ّ
ُھکا  ےہ  ح

ج 

 رہ ابیغ و رسشک اک رس آرخ وک 

 جو نشان( ڪنڌ مبارڪ تي َرهڙ 2)

ل ََمَّ کان روايت آهي ته مان پاڻ سڳورن َرِِضَ اهلُل عَنْهحضرت انس  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 
ل َمََّسان گڏ هلي رهيو هيس ۽ پاڻ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله کي هڪ نجراني چادر  َصّل َ 

ۡهرا هئا، اوچتو هڪ ڳوٺاڻي ويڙهيل هئي، جنهن جا ڪنارا ٿلها ۽ کُ 
ل ََمَّنبي پاڪ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جي چادر مبارڪ کي پڪڙي ڪري جهٽڪي  َصّل َ 

ل َمََّ ڻ ڪريمسان ِڇڪيو ته پا َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جي مبارڪ ڪنڌ تي چادر  َصّل َ 
جي ڪناري سان َرهنڊ اچي وئي، اهو چوڻ لڳو: اهلل پاڪ جو جيڪو 
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کي ڪجھ ِملي  وهان وٽ آهي، اوهان حڪم ڏيو ته ان مان مونمال ا
ل ََمَّوڃي. رحمِت عاَلم  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ان جي طرف متوجھ ٿيا ۽  َصّل َ 

  ُمسڪرايا، پوِء ان کي ڪجھ مال عطا فرمائڻ جو حڪم ڏنائون.

 ( جادو ڪرڻ ۽ زهر ڏيڻ وارن کي معافي3)

ل َمََّنبي پاڪ     َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله  تي َلِبيد بن َاعَصم جادو ڪيو ته پاڻ َصّل َ 
ل َمََّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ان غير ُمسلم کي  سڳورن ان جو بدلو نه ورتو. پڻ پاڻ َصّل َ 

 زهر ڏنو هو.  کينبه معاف فرمائي ڇڏيو، جنهن 

 ي نقصان پهچائڻ وارن کي دعا ڏنائون( جسمان4)

ل َمََّغزواهِء ُاحد ۾ نبي پاڪ     اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جي ڏندن جو ڪجھ ڪنارو  َصّل َ 
شهيد ۽ مبارڪ چهري کي زخمي ڪيو ويو، هي ڳالھ صحابهِء 

َّْڪرام  اهلُل عَن کي تمام ُبري لڳي ۽ عرض ڪيائون: اوهان انهن  همَرِِضَ 
فرمايو: مان لعنت ڪرڻ  پاڻ سڳورنجي الِء نقصان جي دعا فرمايو. 

وارو بڻائي ڪري نه بلڪه دعوت ڏيڻ وارو ۽ رحمت بڻائي ڪري 

َُّهْم َْل َیْعلَُمْوَن هُ اَللّٰ  موڪليو ويو آهيان. يعني اي اهلل! منهنجي  مَّ اهْدِ َقْومِْی َفاِن
  سڃاڻين.نٿا مون کي  وه تهکي هدايت ڏي، ڇوقوم 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 ذاتي دشمنن کي معافي پر...

مان معلوم ٿيو ته اسان جا پيارا  نن واقعنهپيارا اسالمي ڀائرو!    

www.dawateislami.net



       

 

 
 جي عادت جي معاف ڪرڻ ملسو هيلع هللا ىلص پياري نبي

 

 
12 

ل َمََّآقا  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ، هئاهرهڪ سان شفقت ۽ محبت سان پيش ايندا  َصّل َ 
، پر هئا ڪڏهن پنهنجي ذات جي الِء ڪنهن تي ڪاوڙ نه فرمائيندا

هي جڏهن سندن سامهون شرعي حدن کي ٽوڙيو ويندو ۽ احڪاِم الٰ 
کان منهن موڙيو ويندو هو ته مبارڪ پيشاني تي جالل جا آثار ظاهر 

 جيئن تهٿي ويندا هئا، 
اهلُل عَنْهحضرت عائشه صديقه  مؤمنينال مُّ اُ     فرمائن ٿيون: مون  َرِِضَ 

ل ََمَّڪڏهن به رسوِل پاڪ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله کي پنهنجي ذات تي ڪيل ظلم  َصّل َ 
جو بدلو وٺندي نه ڏٺو، جيستائين اهلل پاڪ جي ُمقرر ڪيل ُحدود کي 

حد مان ڪنهن  دننه ٽوڙيو وڃي ۽ جڏهن اهلل پاڪ جي ُمقرر ڪيل حَ 
  .هئا کي ٽوڙيو ويندو هو ته پاڻ تمام گهڻي ڪاوڙ فرمائيندا

 ٽوڙڻ تي ُحضور جو جاللن دوشرعي َح 

قريش جي خاندان بني َمۡخزوم جي هڪ عورت چوري ڪئي ته    
اٰلِٖه چار ڪرڻ لڳا ته نبي پاڪ يقريش سوچ و َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ل ََمََّصّل َ  کان ان جي  َوَس

اهلُل عَنْهسفارش ڪير ڪري؟ َآخرڪار حضرت ُاسامه بن زيد  جو  َرِِضَ 
ل ََمَّانتخاب ٿيو ته هي ُحضور  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  جا محبوب آهن، هي ڳالھ  َص

اهلُل عَنْهڪري سگهن ٿا. حضرت ُاسامه  کان ان  حضور ڪريم جڏهن َرِِضَ 
ه پاڻ ارشاد فرمايائون: ڇا تون اهلل پاڪ عورت جي سفارش ڪئي ت

۽ خطبو ڏنائون: اي پاڻ اٿيا ۾ سفارش ڪرين ٿو؟ پوِء  نجي حد
انهن  جوانسانو! توهان کان پهريان ماڻهو انهيَء ڪري هالڪ ٿيا 

ته ان کي ڇڏيو ويندو ۽  هو مان ڪو صاحِب منصب چوري ڪندو
دي ته ان تي حد قائم ڪئي وين هو جيڪڏهن غريب چوري ڪندو
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هئي، ُخدا جو قسم! جيڪڏهن فاطمه بنِت محمد به چوري ڪري ها 
  ( هٿ ڪٽي ڇڏيان ها.بهته مان ان جو )

ل َمََّ آقا اپيار ااسان ج    َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  پنهنجي  بيحد شفيق ۽ مهربان آهن، َص
. پر هئا ڪم وٺندادشمنن جي ظلم ۽ ستم تي به عفوو درگذر سان 

ل ََمَّ ڪريم جڏهن پاڻ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  جي سامهون شريعت جي خالف وري  َص
ته نوراني چهرو ُپرجالل ٿي ويندو هو. لٰهذا اسان  هئي ڪئي ويندي

کي به گهرجي ته ڪنهن کي گناھ ۾ ُمبتال ڏسون ته مسلمان سان 
ر شريعت جي خالف ڀالئي جي خاط  خيرخواهي ۽ ان جي آخرت جي

ورزي ڪرڻ تي ان جي اصالح ڪيون، جيڪڏهن سمجهائڻ سان 
فتني جو انديشو هجي ته دل ۾ ُبرو ضرور ڄاڻون. جڏهن ته ذاتي 

و درگذر  ۾ خالِف مزاج ڳالهين تي صبر ۽ تحمل ۽ عفو نمعامل
سان ئي ڪم وٺڻ گهرجي، ڪو ڪيترو به ڪاوڙ ڏياري پنهنجي 

هي جي خاطر معاف ڪري ڇڏڻ ِء الٰ کي قابو رکندي رضا زبان ۽ هٿن
جڏهن زبان بي قابو ٿي ويندي آهي ته ڪڏهن ڪڏهن  تهگهرجي. ڇو

 ٺهيل ڪَم به بگاڙي ڇڏيندي آهي، ڪنهن سچ چيو آهي ته

ہیم و آاسین ںیم  

َ

  ح و اکرماین ن

َ

ہ رہ انب اکم   ےہ ف

ِ

ر
 
  اجہ  ےہ ادداین ںیمب

هي ۽ ُسٺي ياد رکو! جيڪڏهن اسان ڪنهن غلطي تي رضاِء الٰ   
ُسٺي نّيتن سان ان کان انتقام وٺڻ ڇڏي ڏيون ته ان سان اسان جو 

بڻجي سگهي ٿو ۽ فتني فساد جا  هواروجو گِ من ۽ سڪون معاشرو اَ 
يندا. ُبردباري ۽ نرم دلي، اهلل پاڪ کي و خوم ٿيناپاڪ جراثيم 

خوش پسند آهي، يقيناً جنهن وٽ هي عظيم دولت آهي اهو وڏو ئي 
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مي ئي انسان جي زينت آهي ۽ بااخالق ۽ نرم دل آهي، نر نصيب
شخص سڀني کي پيارو لڳندو آهي، سخت مزاج ۽ سخت دل شخص 

فراميِن مصطٰفي  4کان ماڻهو پري ڀڄندا آهن. نرمي جي متعلق 
 ن پياري عادت کي اپنائڻ جي نّيت ڪيو.هپڙهو ۽ 

 فراميِن مُصطفٰي 4نرمي جي مُتعلق 

اهلل پاڪ رفيق آهي ۽ ِرفق يعني نرمي کي پسند فرمائيندو آهي  (1)
ندو آهي فرمائياهي شيون عطا  ڪري۽ اهلل پاڪ نرمي جي 

  جيڪي سختي يا ڪنهن وجھ سان عطا ناهي فرمائيندو.

جنهن شيِء ۾ نرمي هوندي آهي ته نرمي ان کي زينت ئي ڏيندي  (2)
 عيبدارآهي ۽ جنهن شيِء مان نرمي ڪڍي ويندي آهي ته ان کي 

 ڪري ڇڏيندي آهي. 
جيڪو نرمي کان محروم رهيو، اهو هر ڀالئي کان محروم  (0)

 رهيو. 

جنهن کي نرمي مان حصو ڏنو ويو ان کي دنيا ۽ آخرت جي  (4)
 ڀالئين  مان حصو ڏنو ويو. 

 ونبں وُخش ا الخق ااسی رسور  انب دو ربص و رراض اک رکیپ

  یبنر  رےہ دسا رنم یہ تعیبط

َ

 
رتمح عیفشر اُّم  

د اۡۡلَبِۡيبَصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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 تورات شريف ۾ حضور جون نشانيون

اهلُل عَنْهحضرت زيد بن َسۡعَنه     ( پهريان هڪ اسالم آڻڻ کانجيڪي ) َرِِضَ 
ل َمََّيهودي عالِم هئا، انهن هڪ ڀيري حضور  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله کان ڪجھ  َصّل َ 

ڏينهن  0يا  2ُکجورون خريد ڪيون. ُکجورون ڏيڻ جي ُمدت ۾ اڃان 
ل َمََّ ڪريم باقي هئا ته انهن مسجد ۾ پاڻ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جو دامن ۽ چادر  َصّل َ 

 طرف ڏسندي هيئن سندنپڪڙي ڪري نهايت تيز نظرن سان 
طريقو اي محمد! عبدالمطلب جي سموري اوالد جو اهو ئي ”چيو: 

آهي ته توهان هميشه ماڻهن جا َحَق ادا ڪرڻ ۾ دير لڳائيندا آهيو ۽ 
هي منظر ڏسي “ ل ڪرڻ توهان جي عادت بڻجي چڪي آهي.ٽال مٽو

اهلُل عَنْهڪري حضرت ُعمر فاروِق اعظم  جالل ۾ اچي ڪري ان کي  َرِِضَ 
َيِۡه اي ُخدا جا دشمن! ڇا تون ُخدا جي رسول ”چيو:  ُ عَل اّٰلله ّل َ  ل ََمََّص سان  واٰلِٖه َوَس

رهيو آهين؟ ُخدا جو قسم! جيڪڏهن  سان پيش اچياهڙي گستاخي 
ُحضور جي ادب جو لحاظ نه هجي ها ته مان هاڻي پنهنجي تلوار سان 

فرمايو:  سڳورن هي ٻڌي ڪري پاڻ“ تنهنجو ڪنڌ َڪپي ڇڏيان ها.
اي ُعمر! تون ڇا چئي رهيو آهين؟ توکي ته هي ڪرڻ گهرجي ته 

ق جي ادائيگي جي ترغيب ڏئي ڪري ۽ ان کي نرمي کي ح مون
جي هدايت ڪري اسان ٻنهي جي مدد ڪرين ها! پوِء پاڻ  گهرڻسان 

ل َمََّڪريم  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله حق جي  سندسحڪم ڏنو ته اي ُعمر! هن کي  َصّل َ 
برابر ُکجورون ڏئي ڇڏيو! ۽ ڪجھ وڌيڪ به ڏئي ڇڏيو! حضرت 

اهلُل عَنْهرََُّعمر فاروِق اعظم  جڏهن حق کان وڌيڪ ُکجورون ڏنيون ته  ِِضَ 
اي ُعمر! منهنجي حق کان وڌيڪ ڇو ڏئي رهيا آهيو؟ پاڻ  ان چيو:

سان ڏسي توکي خوف زده ڪري  تيز نگاهن: ڇوته مون ائونفرماي
ل َمََّڇڏيو هو، ان ڪري نبي پاڪ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله جي الِء  َتَسلِيتنهنجي  َصّل َ 
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ڏنو آهي. هي ٻڌي ڪري ان  منجي حق کان وڌيڪ ڏيڻ جو حڪتنه
کي سڃاڻين ٿو مان ڪير آهيان؟ پاڻ  چيو: اي ُعمر! ڇا تون مون

: نه، چيائين: مان يهودين جو عالِم زيد بن َسۡعَنه آهيان. ائونفرماي
اهلُل عَنْهفاروِق اعظم  َّٰفرمايو: پوِء تو رسوِل پاڪ  َرِِضَ  ا َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ل َمَََّصّل َ  سان  لِٖه َوَس

اهڙي گستاخي ڇو ڪئي؟ جواب ڏنائين: اي ُعمر! در اصل ڳالھ هي 
نشانيون  به آهي ته مون تورات شريف ۾ آخري نبي جون جيتريون

ذات ۾ ڏسي ورتو هو پر  سندنپڙهيون هيون انهن سڀني کي مون 
باقي رهجي ويو هو. وٺڻ ٻن نشانين جي باري ۾ مونکي امتحان 

 (2)برداشت انهن جي غضب تي غالب رهندي ۽ قوِت  سندن (1)
جيتري قدر گهڻو انهن سان جهالت وارو ورتاُء ڪيو ويندو، اوتري 

مون هن  جيئن ته( وڌندو ويندو. يعني صبر ۽ تحملقدر انهن جو حلم )
ترڪيب سان انهن ٻنهي نشانين کي به انهن ۾ ڏسي ورتو ۽ مان 

مان نهايت مالدار  گواهي ڏيان ٿو ته هي سچا نبي آهن. اي ُعمر!
ماڻهو آهيان، اوهان گواھ ٿي وڃو ته مون پنهنجو اڌ مال نبي پاڪ 

ل ََمَّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  بارگاِھ رسالت  ُهوجي اّمت تي صدقو ڪري ڇڏيو، پوِء  َص
 ۾ آيا ڪلمو پڙهي ڪري دامِن اسالم ۾ اچي ويا. 

ل َمََّاهلل پاڪ پنهنجي پياري ۽ آخري نبي  ن اہلل!سبح      َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  کي  َص
جيڪو ڪيتري  جوهو  ڪيتري قدر بهترين اخالق جو پيڪر بڻايو

۽ حق طلب هو به دل ڏکائيندو، بدتميزي ۽ بداخالقي سان پيش ايندو 
ا سڳورا پر پاڻ هو ڪرڻ ۾ بي ادبي ڪري ويندو ّل َ  ل ََمََّص اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل ان  ّٰلله

يندا هئا. ا پيشئي  ان۽ ُبردباري، صبر ۽ نرمي ک سان هميشه حلم
ل ََمَّ ڪريم پاڻ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جي ان پياري صفت جي تعريف ڪندي  َصّل َ 
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 قرآِن پاڪ ۾ اهلل پاڪ ارشاد فرمائي ٿو:

ۡمَُُۚوُ
 
ہ
َ
ُل
َ
ِہُلِۡنت

ّٰ 
َنُالل اَُرۡحَمٍۃُم ِ

َ
ِبم
َ
ۡوُُف

َ
ل

ۡواُِمۡنُ
  
ض
َ
ف
ۡ
ان
َ
ِبُل

ۡ
ل
َ
ق
ۡ
ُال
َ
لِۡیظ

َ
اُغ

ًّ 
ظ
َ
ُف
َ
ۡنت

 
ک

ُ۪
َ
 َحۡولِک

 

پوِء اي حبيب!  ڪنزالعرفان:ترجمو
ي ڪيتري وڏي مهرباني آهي اهلل ج

جو توهان انهن جي الِء نرم دل آهيو 
۽ جيڪڏهن توهان سخت مزاج، 
سخت دل هجو ها ته اهي ماڻهو 
 ضرور توهان وٽان ڀڄي وڃن ها.

اهلُل عَنْهحضرت عبُد اهلل بن َعۡمرو       فرمائن ٿا: مون رسوُل اهلل َرِِضَ 
ل ََمََّصّل َ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل جي صفات کي پهرين ڪتابن ۾ ڏٺو آهي، پاڻ نه تنگ  اّٰلله

مزاج ۽ نه ئي سخت دل، نه بازارن ۾ شور ڪرڻ وارا ۽ نه ئي ُبرائي 
جو بدلو ُبرائي کان ڏيڻ وارا آهن، بلڪه معاف ڪرڻ وارا ۽ َدرگذر 

 فرمائڻ وارا آهن. 

انهي اعٰلي اخالق جي  پاڻ سڳورن جيآهي جو  سببئي  واه 
 برڪت سان فيض ماڻي ڪري بيشمار ڪافرن اسالم قبول ڪيو.

 
ُ

 

ظ
رہ یک 
ُکف 
ورر اہجتل اھت رہ وُس بج 

 
 د

ل 
 اھچیئ یھت

َ

 مت

 مت ےن ویحاونں ےسیج ولوگں وک یھب اراسنن ایک

 

و ْا َعلَی الَْحبيب! َّی اہلل َعل ی ُمَحمَّد   َصلُّ  َصل

  ڌيَء کي تڪليف ڏيڻ واري کي به مع افي

ل ََمَّنبي ڪريم     اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله َّْجي شهزادي حضرت زينب  َصّل َ  اهلُل عَن کي  هاَرِِضَ 
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اهلُل عَنْهان جي ُمڙس ابوالعاص  غزوهِء بدر کان بعد مديني پاڪ  َرِِضَ 
جو روانگي جي  هنروانو ڪيو. جڏهن مڪي جي قريشن کي ان

ڪيو ايستائين جو مقاِم  پيڇوعلم ٿيو ته انهن حضرت زينب جو 
َّْذِي ُطٰوي ۾ انهن کي لڌو. َهّبار بن َاۡسَود حضرت زينب  اهلُل عَن کي  هاَرِِضَ 

َّْپاڻ  سببنيزو هنيو جنهن  اهلُل عَن تان ِڪري پيون ۽ سندن حمل  اٺَ هاَرِِضَ 
  ضايع ٿي ويو.

 ڌيَء کي ايڏي وڏي تڪليف ڏيڻ واري شخص سان نبي پاڪ    
ل ََمَّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله حضرت ُجَبير بن  جيئن تهجو سلوڪ مالحظه ڪيو،  َصّل َ 

اهلُل عَنْهُمۡطِعم  ان واپسي تي اسان رسوُل فرمائن ٿا: مقاِم ِجعرانه ک َرِِضَ 
ل ََمَّاهلل  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ل ََمَّتري ۾ پاڻ يوٽ ويٺا هئاسين ته ا َصّل َ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جي  َصّل َ 

( جنهن اڃان تائين اسالم قبول نه ڪيو هودروازي مان َهّبار بن َاۡسود )
عرض ڪيو:  هماهلُل عَنََّْرِِضَ (، صحابهِء ڪرام ۽ ويهي رهيوداخل ٿيو )

ل ََمَّرسوَل اهلل يا اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  (. ارشاد فرمايائون: آيو آهيَهّبار بن َاۡسود ) !َص
مون ان کي ڏسي ورتو آهي. هڪ شخص ان کي مارڻ جي الِء ُاٿيو 

ل َمََّ ڪريم ته پاڻ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  َهّبار اٿي ويهڻ جو اشارو ڪيو.  کيس َص
( جا نبي! اوهان تي سالمتي هجي، مان پاڪڪري چيو: اي اهلل )

گواهي ڏيان ٿو ته اهلل پاڪ کان عالوه ڪو معبود ناهي ۽ مان 
ل َمََّگواهي ڏيان ٿو ته محمد ) َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله رسوَل يا( اهلل جا رسول آهن. َصّل َ 

مان اوهان کان َڀڄي ڪري ڪيئي شهرن ۾ ويس ۽ مون  اهلل!
جي ُملڪن ۾ وڃي ڪري  (يعني غير عربينچاهيو ته َعجمي ماڻهن )

رهان، پوِء مونکي اوهان جي نرم دلي، صلهِء رحمي پڻ جهالت جو 
َدرُگذر ڪرڻ ياد اچي ويو. اي اهلل  اوهان جوورتاُء ڪرڻ واري سان 
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( اوهان جي پاڪپوِء اهلل )جا نبي! اسان شرڪ ۾ ُمبتال هئاسين 
وسيلي سان اسان کي هدايت ڏني ۽ اسان کي هالڪت کان نجات 
بخشي، لٰهذا اوهان منهنجي جهالت ۽ منهنجي ان ڳالھ کان جنهن 

مان پنهنجي  تهجي اوهان تائين خبر پهتي آهي، َدرُگذر فرمايو ڇو
 ُبري ڪم جو اقرار ۽ پنهنجي گناھ جو اعتراف ڪريان ٿو.

ل َمََّرحيم ۽ ڪريم آقا     َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ارشاد فرمايو: وڃ مون توکي  َصّل َ 
معاف ڪري ڇڏيو. اهلل پاڪ توتي احسان ڪيو آهي جو ُان توکي 

تمام گناھن کي اڳ ۾ ٿيل اسالم جي هدايت ڏئي ڇڏي ۽ اسالم 
 ِمٽائي ڇڏيندو آهي. 

و ْا َعلَی  َّی اہللُ    الَْحبيب!َصلُّ  َعل ی ُمَحمَّد َصل

 قتل جو ارادو رکڻ وارو به مسلمان ٿي ويو

ل َمََّنبي پاڪ     اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  موجوده کي جڏهن هي خبر ِملي ته َنجد ) َص
مديني تي “ ُدۡعُثور بن حارث ُمحاربي”( جي هڪ مشهور بهادر رياض

چار سڳورن  آهي ته پاڻيو تيار ڪحملو ڪرڻ جي الِء هڪ لشڪر 
اهلُل عَنَّْ( صحابهِء ڪرام 433سؤ ) ڪري ُمقابلي جي الِء ساڻ جي فوج  همَرِِضَ 

 روانا ٿي ويا. ُدۡعُثور کي جڏهن هيَء خبر ملي ته رسوِل اڪرم 
ل َمََّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله اسان جي شهر ۾ اچي ويا آهن ته اهو ڀڄي ويو ۽  َصّل َ 
فوج  سندسر کي وٺي ڪري پهاڙن تي چڙهي ويو پر پنهنجي لشڪ

گرفتار ٿي ويو ۽ بارگاِھ رسالت ۾ اچي “ َحبَّان”جو هڪ ماڻهو 
ڪري اسالم آندائين. اتفاق سان ان ڏينهن تيز مينهن وسيو. رسوِل 

ل َمََّڪريم  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله هڪ وڻ جي ويجهو پنهنجا ڪپڙا سڪائڻ لڳا.  َصّل َ 
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َّْندي تان غير ُمسلمن ڏٺو ته صحابهِء ڪرام پهاڙ جي بل اهلُل عَن مَرِِضَ   ه
اڪيال آهن ته  سڳورا پنهنجي پنهنجي ڪمن ۾ مصروف آهن ۽ پاڻ

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََمَّانهن ُدۡعثور کي نبي ڪريم  تي حملو ڪرڻ جي الِء  َصّل َ اّٰلله
ل ََمَُّاڀاريو، ُدۡعثور تلوار کڻي معاَذ اهلل هي چوندي نبي پاڪ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص

جيڪڏهن مان محمد کي قتل نه ڪري سگهيس ته ”جي طرف وڌيو ته 
ل ََمَّ حضورايستائين جو اهو “ اهلل مونکي قتل ڪري ڇڏي. اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ    َص

ڪري چوڻ لڳو: هاڻي اوهان کي تاڻي مٿي مبارڪ تي تلوار جي 
ل ََمَّيندو؟ پاڻ مون کان ڪير بچائ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله اهلل ” ارشاد فرمايو:  َصّل َ 

مين اوترو چوڻ هو جو جبريِل اَ “. کي تو کان بچائيندو ڪريم مون
ََلم س َ ال َيِه   ئيُمڪ هن اهڙي ته فورًا زمين تي لٿا ۽ ُدۡعثور جي سيني تي عَل

ل ََمَّ تلوار ان جي هٿان ڇڏائجي ِڪري پئي، رسوِل ڪريم جو اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص
ڪير  هاڻي مون کان توکي”فورًا تلوار کڻي ورتي ۽ فرمايائون: 

کي اوهان کان ڪير به نه ٿو بچائي  ُدۡعثور چيو: مون “بچائيندو؟
ل ََمَّسگهي! نبي ڪريم  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  سي تي رحم اچي وکي ان جي بي َص

ف ان جو قصور معاف فرمائي ڇڏيو بلڪه ان جي ويو، پاڻ نه صر
اعٰلي اخالق سان  سندنتلوار به ان کي واپس موٽائي ڏني. ُدۡعثور 

ايتري قدر متاثر ٿيو جو ڪلمو پڙهي ڪري انهيَء وقت مسلمان ٿي 
 ويو ۽ پنهنجي قوم ۾ اچي ڪري اسالم جي دعوت ڏيڻ لڳو. 

ق رپ رقابں رتے اواصف رپ وارریرتے  ا الخ  

و یھب ریتا اقلئ ایروسل  اہلل
ُ
د  املسمں ایک ع 
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