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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

ُهمَّ  لّٰ ُشْ اَل اْن َك َو َت ا حِكَْم ْيَن َل َتْح َع م اْف ا ْْكَ اْْلِ ََلِل َو اْلَج ا ا َذ ـ َك َي َت ا َرْحَم ْيَن َل  َع

َّ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:)  
 

 
 
 

  

 يادگيري يرمضان ج     رسالي جو نالو: 

   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
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 ت، بانيِء دعوت اسالمي، حضرت عالمهاهلسنّ طريقت، امير   شيخ  
 

 محمد الياس عطار قادري رضوي موالنا ابو بالل

 جون يادون 2222جي قلم مان نڪتل  رمضان المبارڪ                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 ترجمو
        

 

 

 )دعوت اسالمي( منٽٽرانسليشن ڊپارٽ 
ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي 
گا ٽمنٽرانسليشن ڊپارٽبيشي نظر اچي ته  ڪري ثواب جا حقدار  ھکي آ

 ۔بڻجو
 

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

 ڪراچيپراڻي سبزي منڊي  محله سوداگران
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 (ترميم ۽ اضافي سان گڏ)مؤلف جو عرض 

ديني  جي دعوِت اسالميديني تحريڪ  عاشقاِن رسول جي !هللُد مْ حَ لْ َا  
ان مهيني جو اعتڪاف پوري رمض خوش نصيب ماحول ۾ هزارين

عالمي مدني مرڪز فيضاِن  2222هجري بمطابق  3441ڪندا آهن. 
حضرِت عالمه موالنا ، دعوِت اسالميمدينه ۾ عاشِق رمضان، بانيِء 

مََّ محمد الياس عّطارقادري بََّـدَا َّْـه َّـات ََّكـَرََّّْت  ال ََّـال َّـعََّـم    به اعتڪاف ڪيو. هَّْـي

اهلِسنّت جي خدمت ۾ عرض يِر ام َءهڪ اسالمي ڀا ان دوران   
پنهنجي مبارڪ هٿن  جيڪڏهن اوهان هن مبارڪ مهيني ۾ ڪيو:

سان روزانو تاريخ تبديل فرمائي ڪري هڪ تحرير لکو ته رمضان 
تيار ٿي ويندو. جنهن کي “ ستومدني گلد”جو تحريري  گيريجي ياد

 سال ڏسي ڪري، پڙهي ڪري رمضان جي ياد تازا ٿيندي سڄو
شآءرهندي.  ھ کان روزانو ڪجھ 3441رمضاُن المبارڪ  1پاڻ  اهلل!ما

مدني ُگَل لکڻ جو سلسلو شروع فرمايو: هي رنگين رسالو 
. نانهيَء تحريرن جو مجموعو آه“ جون يادگيريون رمضان”بنام 

ن پنهنجي دل ۽ دماغ کي به هنن مدني ُگلن جي خوشبو ساتوهان 
جايو مهڪايو بلڪه ٿي سگهي ته فريم ٺاهي ڪري گهر، آفيس ۾ س

جيان سڄو سال رمضان کي ياد  ۽ عاشِق رمضان، اميِر اهلسنّت
 ڪري پڙهندا رهو:
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لّٰ  ل ِِصحَّ هُ َا َن ب َناَرَمَضا ْغ َلِّ ب ِیَ  ة  مَّ  َعاف  ةوَّ 

ي رمضان سان صحت ۽ عافيت سان اي اهلل پاڪ! اسان کيعني! 
 .ئي ڇڏمال

مهيني جون تاريخون جي صفحن جا نمبر رمضان  رسالي جو انداز:  
به آهن يعني تحرير جنهن تاريخ جي آهي اهو ئي صفحو نمبر آهي. 

ڏنو ويو آهي جنهن کي اسڪين  هر صفحي تي
ٿيڻ وارو مدني مذاڪرو ڏسي ۽ ٻڌي سگهجي تي ڪري ان تاريخ 

ٿو. عوامي دلچسپي ۽ خيرخواهي جي پيِش نظر هر صفحي تي هڪ 
يو ويو آهي. ثواب جي نّيت سان هن رسالي روحاني عالج به پيش ڪ

 . کي خوب عام ڪيو ۽ برڪتون حاصل ڪيو

(2) 

 اجن ریمی ھجت رپ رقابن  لجع لجع ای راضمن

 دلجی دلجی آ راضمن  آ یھب اج امہِ احبسن

 اجن ںیم آاجیت ےہ اجن  بج یھب آات ےہ راضمن

 اس ںیم ارُتا ےہ رقآن  وخب ےہ راضمں یک یھب اشن

ر ان  ھجت ںیم ششخب اک اسامن
ُف

 

غ
بی ہمِ 

َ
 ےہ الر

اضمن  ایگرہ امہ اک وت اطلسن
َ
 لضفِ رب ےس ےہ ر

ان  ھجم وک شخب ےئپ راضمن ّ

 

اُن ای َم ّ

 

 ای ح

 اکش اہبؤں ںیم رہ آن  مغ راضمن اک دے رنٰمح

 اکش! رّسیم وہ رنٰمح  ھجم وک دمےنی ںیم راضمن

اج راضمنآاج آ یھب   ھجت ہپ دفا اطعر یک اجن  
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ِ  ”جنهن روحاني عالج:  ِاهلل ب ِْلَّ  ا َۃ  ُقوَّ َوَْل  َل  َحْو ته هي )ان جي الِء( نوانوي چيو   “َْل 
 آهي. بيمارين جي دوا آهي، ان مان سڀني کان هلڪي بيماري غم

(3) 

ي کان ٿي سگهي اهو مسجد مان گند ڪچرو وغيره ڪڍ جنهن
ڪو مسجد مان ڪري. ابِن ماجه جي روايت جي مطابق جي ڇڏيندو

اهلل پاڪ ان جي الِء جنّت ۾ گهر  ڪڍي، تڪليف ڏيڻ واري شيِء
َّلَ )فرماِن مصطفي  “بڻائيندو. اٰلِهٖ َص َيِْه َو لََم اهلُل عَل  (َوَس

اهللُ  ”سفر س شروع ڪرڻ کان پهريان روحاني عالج: ِْلَّ  ا ِلَٰہ  ا ڀيرا  11 “َْلٓ 
 پڙهي وٺو ان شاءاهلل الڪريم سفر ۾ آساني ٿيندي.

(4) 

هاڻي رات تقريباً سوا ٻه وڳي مدني مذاڪري کان فراغت  !هللُد مْ حَ لْ اَ   
ٿي. اهلل قبول فرمائي. ٰامين. اڄوڪي مدني مذاڪري مان هڪ مدني 

 ُگل:

مونکي چڱائي ڪرڻ وارو چڱو ۽ ُبرائي ڪرڻ وارو ُبرو لڳندو ” 
 “آهي.

اهللُ  ” روحاني عالج: اِْلَّ  ِلَٰہ  ا ڪثرت سان پڙهندا ڪيو، ان شاءاهلل  “َْلٓ 
 الڪريم قيد مان جلدي رهائي ملي ويندي.

(5) 

 8صبح  تيهاڻي هاڻي رمضان شريف جي پنجين روزي  !هللُد مْ حَ لْ اَ 
عيادتن ۽ تعزيتن وغيره جي اجتماعي  معمول جي مطابق وڳي
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پيغامات جي ريڪارڊنگ کان فارغ ٿيو آهيان. اڄوڪي پيغامن ۾ 
امام ابِن حجر  وارن مدني ُگلن مان هڪ مدني ُگل بيان ٿيڻ
َيْه َعسقالني اهلل  عَل ة   دنيا جي مصيبتن تي صبر ڪرڻ ”فرمائن ٿا:  َرْْحَ

   “ ( جنّت جو وارث بڻائي ڇڏيندو آهيمسلمان کي)

ِيابَاسِ  ” روحاني عالج: ڀيرا چاشت واري نماز کان بعد پڙهي وٺو  111“ ط 
 الڪريم روزي ۾ برڪت ٿيندي. ان شاءاهلل

(6) 

اڄ رمضاُن المبارڪ جو پهريون جمعو ۽ ڇهون روزو آهي.  !هللُد مْ حَ لْ اَ 
 رات ٿيڻ واري مدني مذاڪري مان هڪ مدني ُگل

 “ن کي ڪفن ڏيڻ ُسٺو آهي.اڇي لباس ۾ نماز پڙهڻ ۽ ُمئل”
ِ ”روحاني عالج:  ڀيرا فجر جي نماز کان بعد پڙهو.  011“ يَاَوهَّاب 

 روزگار جي پريشاني دور ٿيندي.  هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(7) 

بعد عالمي مدني  کان نماز جي فجر رمضاُن المبارڪ ۾ !هللُد مْ حَ لْ اَ 
۾  (اعتڪاف ڪرڻ وارن) روزانو ُمعتڪفين ۾ مرڪز فيضاِن مدينه

ڪجھ نه ڪجھ مدني ُگل پيش ڪرڻ جي سعادت ملي رهي آهي. اڄ 
 ڻ ۾ معافي تالفي جي ترغيب ڏني وئي.اپ

ل َمََّفرماِن مصطٰفي “: مدني ُگل” اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل : اهلل پاڪ معاف ڪرڻ سان َصّل َ 
 “ ٻانهي جي عّزت ئي وڌائيندو آهي.
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کي پڙهي ڪري مرگهي واري جي  سورت الشمس روحاني عالج:
 گهڻو مفيد آهي. ڪن ۾ ڦوڪ هڻڻ 

(8) 

اڄ اٺون روزو آهي، فجر کان بعد بيان ڪيو ويندڙ  !هللُد مْ حَ لْ اَ 
 “مدني ُگل”هڪ 

 ڏسندڙنمازي جي اڳيان گذرڻ گناھ آهي، جيتوڻيڪ نابين هجي يا ”
ھگار هاڻي گذرندو ته گنجي وئي جنهن کي به نمازي جي خبر پئ

 .“ٿيندو

بِیْربخار وارو ڪثرت سان   روحاني عالج: َك ْل ا هللِ  ا ْسِم  ِ  پڙهندو رهي ب

(9) 

ن جي روزي رکڻ جون ڙرمضاُن المبارڪ ۾ جتي خوش نصيب ٻار
اتي ڪيئي بدنصيب ٿيون  خوشين َڀريون خبرون ٻڌڻ جي الِء ِملن

فرض هجڻ جي  يڪيجٿيون  نوجوانن جون اهڙيون خبرون به ملن
 باوجود رمضان شريف جا روزا ناهن رکندا. اهلل پاڪ هدايت فرمائي. 

ل َمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی  َيْه  َواٰل ٖه َوَس اهلل  عَل  .َصّل َ 

اهللُ  نه ايندي هجي تهجيڪڏهن ننڊ   روحاني عالج: ِْلَّ  ا َٰہ  ِل ا ڀيرا پڙهي  11 َْلٓ 
 ي  پاڻ تي دم ڪيو ان شاءاهلل الڪريم ننڊ اچي ويندي. ڪر

(01) 

 اڄ فجر کان بعد هي مدني ُگل بيان ڪيو: !هللُد مْ حَ لْ اَ 

 “وتر جو سالم ڦيرڻ کان بعد جي هڪ سنّت”
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ل َمََّسرڪاِر مدينه     اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل  جڏهن وتر ۾ سالم ڦيريندا هئا ٽي َصّل َ 

ِ ” ڀيرا  .هئا سان چوندا ُبلند آواز دفعي چوندا ۽ ٽئين“ اْلُقّدوس ِك ُسبٰحَن اْلَمل

ْوُم ”  روحاني عالج: یُّ َق ا  یُّ َي َح ا  هلُل َي ا ا  آسيب زده ڪثرت سان ورد ڪندو  جو  “َي
 جنات جو اثر ختم ٿي ويندو. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِرهي 

(00) 

 “مدني گُل”مدني مذاڪري مان هڪ گذريل رات جي 

هي سنّت آهي پر ايترو گهڻو نه  ڇوتهمريض جي عيادت جي الِء وڃو 
 ترسو جو مريض پريشان ٿي وڃي.

اهللُ ” روحاني عالج: ِْلَّ  ا ِلَٰہ  ا نئين ٿالهي تي لکي پيئڻ سان ان ڀيرا  11“َْلٓ 
 شاءاهلل الڪريم لقوي کان نجات ملندي.

(02) 

ُمعتڪفين کي تالوت ٻڌڻ جي فجر جي نماز کان بعد اڄ  !هللُد مْ حَ لْ اَ 
 هي مدني ُگل به ڏنو: ڻ وقتترغيب ڏي

جيڪو شخص قرآن شريف جي ”حديِث پاڪ ۾ آهي: “: تالوت ٻڌڻ جي فضيلت”
  “( ان جي الِء نور هوندي.آيتڪا آيت ٻڌندو آهي قيامت جي ڏينهن اها )

ِالبَّينہ روحاني عالج: لکي ڪري ڳلي ۾ پائي ڇڏيو ان شااهلل  سورة
 الڪريم يرقان  ختم ٿي ويندو.

(03) 
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 نيڪيون: 71هڪ نيڪيَء جون 

حجن جي برابر آهي، جمعي جي هڪ  02جمعي تي حج هجي ته ان جو ثواب ”
ڇو ته جمعي جو شرف تمام گهڻو آهي ڀيرا آهي ) 02نيڪي جو ثواب 

  “ڀيرا آهي 02 ڏينهن گناھ جو عذاب به( جمعي جي تنهنڪري

،يَاَقاب ِ  روحاني عالج: ِاسِ يَابَِِض  دشمن تي  هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِڀيرا هرروز پڙهو  01 ط 
 فتح حاصل ٿيندي. 

(04) 

 رکڻ جي حڪمت روزا ڏينهن ۾

َيۡه  واٰل ٖه اهلل ۽ ان جي رسول عّزوجل و  اّٰلله  عَل ّل َ  ل َمَََّص ڏينهن ان ڪري  جو حڪم آهي َوَس
حڪمت بيان ڪندي مفتي احمد يار  روزا رکڻ جي رکيا ويندا آهن. ڏينهن ۾ ۾

َيْه اهلل  عَل ة   محنت ۽ نفس جي مخالفت ڪرڻ گهرجي  فرمائن ٿا: بدني عبادت ۾ َرْْحَ
ئيندو پيئندو ناهي به کانئن انهيَء تي اجر ملندو آهي. رات ۾ انسان هو

محنت ناهي پڻ رات سمهڻ ۾ گذري  ي ڏيڻکائڻ پيئڻ ڇڏ ۾ تنهنڪري رات
  “ندو.ٿيناهي  س( احسابه( جي عبادت جو )روزي جيويندي آهي جنهن سان )

اهللُ ” روحاني عالج: اِْلَّ  ِلَٰہ  ا ڀيرا پڙهي ڪري دم ڪيو ان شاءاهلل  01 “َْلٓ 
 الڪريم نظر بد جو اثر دور ٿي ويندو.

(05) 

َ اهلل  عَنْهحضرت امام حسن    ََّرِض 
 (رمضاُن المبارڪ شريف 05تاريخ والدت: )

اهلل  عَنْهحضرت امام حسن   َ کان سوال ٿيو: بزرگي ڇا آهي؟  َرِض 
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فرمايائون: نقصان ڪرڻ واري کي ڪجھ عطا ڪرڻ ۽ قصور وار 
  کي معاف ڪري ڇڏڻ.

رهي، اهلل ربُّ  وقت َياُمِعۡيُد پڙهندو هر دائمي مريض روحاني عالج:
 صحت عنايت فرمائيندو.العزت 

(06) 

وجهو.  نه ڪاوڙ اچي ته ان کي ختم ڪيو، ڪاوڙ جي مطابق ڪري  
َّْحضرت جعفر بن محمد  َي اهلل  عَل  فرمائن ٿا: هماَرْْحَة  

 “ آهي.  () ڪاوڙ هر ُبرائي جي چاٻي 

َيْهامام غزالي  اهلل  عَل ة   اڪثر ماڻهو ڪاوڙ جي ڪري ئي ” فرمائن ٿا: َرْْحَ
 “ جهنّم ۾ ويندا.

لُِک ” روحاني عالج: ڀيرا جيڪو غريب ۽ نادار روزانو پڙهندو  01 “يَا َم

 غربت کان نجات ملندي. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِڪري 

(07) 

 نماز جي هڪ سنّت

( سان نماز جي يعني ُسٺي حالتسنّت هي آهي ته ماڻهو بهتر هيئت ) 
ان ڪري  کان مناجات آهي ته لنماز ۾ رّب عّزوج ڇوتهي الِء حاضر ٿ

  ُمستحب آهي. زينت ڪرڻ ۽ عطر لڳائڻ 

www.dawateislami.net



       

 

 
 ياد گيري يجرمضان 

 

 
9 

ِ”  روحاني عالج: ِيَاق د  جو جيڪو دوراِن سفر ورد ڪندو رهي ان “ ْوس 
 الڪريم ٿڪاوٽ کان محفوظ رهندو.شاءاهلل 

(08) 
 “تڪليف تي اجر ملندو آهي... صبر جنّت جو خزانو آهي.هر مسلمان کي ”

 کي بخشي ڇڏ. ٰامين صدقو موني ان مهيني جاهلل پاڪ رمضاي 

ِ روحاني عالج:  ڀيرا پڙهي ڪري بيمار تي دم ڪرڻ سان  111 يَاَسالم 
 شفا حاصل ٿيندي. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(09) 

 مغفرت ڪرائڻ جو عمل

 ( ڀيرا 02222حديِث پاڪ ۾ آهي: بيشڪ جنهن شخص ستر هزار )
 ٰ ِل ا ِْلَّ  هَ َْلٓ  اهللُ ا جي ايصاِل چيو، اهلل پاڪ ان جي مغفرت فرمائيندو ۽ جنهن )  

 “ ويو ان جي به مغفرت فرمائيندو. پڙهيو( جي الِء هي ثواب

ِ” روحاني عالج: ُان کي   هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ جيڪو به پڙهندو امرتب 11“ بَاريءِ يَا
 .پٽ عطا ٿيندو

(21) 

 هر آفت کان حفاظت:

مُِن   ْی َِشِڀيرا روزانو پڙهڻ وارو  22 يا ُمَہ هر آفت ۽ بال کان  هلـلّٰـٓاَءاــا ْن
 محفوظ رهندو.
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ُر  ” روحاني عالج: ا َقھَّ پڙهو دفعا  جيڪڏهن ڪا مصيبت اچي ته  111 “ يَا 
 آساني ٿيندي. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(20) 

اهلل  عَنْهحضرت علي اسالم جي چوٿين خليفي   َ پنهنجي  :ارشاد جا َرِض 
اهلل  عَنْهحسن  شهزادي امام  َ وڏي  کان نيسڀ( 3)کي هي به فرمايو:  َرِض 

 آهي.“ بي وقوفي”کان وڏي غربت  نيسڀ (:2)آهي “ عقلمندي”دولت 

ِسُط ” روحاني عالج: بَا َيا  ُِض،  ب َقا ا   ڀيرا جيڪو هرروز پڙهندو ڪري  01 “َي
 اهو دشمن تي فتح حاصل ڪندو هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(22). 

 !ووڃ ۾ هلياجنّت 

َّفرماِن آخري نبي  ل َمََّ َصّل َ اٰل ٖه َوَس َيۡه  و کاڌو  عبادت ڪيو،رحٰمن جي : ”اّٰلله  عَل
 “کارايو، سالم عام ڪيو، جنّت ۾ هليا وڃو.

افُِع ” روحاني عالج: َِشِڀيرا جيڪو روزانو پڙهندو  01 “يَا َر ان  هلـلّٰـٓاَءاــا ْن
 جي مراد پوري ٿيندي.

(23) 

هڪ مقبول نيڪي دنيا جي سڄي دولت ۽ بادشاھت کان بهتر ”
 “آهي.

ُ ” روحاني عالج: ِّر كَب ُمَت ڀيرا روزانو پڙهو، ڊيڄاريندڙ خواب ايندا  21“يَا 
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 مدت عالج: شفاء حاصل ٿيڻ تائين() نه ايندا. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِهوندا ته 

(24) 

وغيره چئي يا خوشخبري ٻڌي  اهلل َن حٰ بْ ُس عجيب ڳالھ ٻڌي ڪري ”
اهلل جو نالو وٺڻ  تهپڙهي بهرحال ثواب ملندو ڇو !هللُد مْ حَ لْ اَ ڪري 

 “بهرحال عبادت آهي.

اهللُ ” روحاني عالج: اِْلَّ  ِلَٰہ  ا  ڀيرا لکي ڪري پاڻ وٽ رکڻ وارو  06 “َْلٓ 
 ظالم جي ظلم کان محفوظ رهندو. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(25) 

 الوداع ماِھ رمضان

هي  تهاي انسانو! ماِھ رمضان جي ُجدائي ۾ غمگين ٿي وڃو! ڇو”
جي بارش ۽ دعائن جي  توهان رحمت اهڙو موسم آهي جنهن ۾

  “قبوليت جي سعادت ماڻيندا آهيو

حملو ڪرڻ لڳي ڪڻ يا نجيڪڏهن رستي ۾ ڪتو ڀو روحاني عالج:
ْوُم ”ته  یُّ َق ا   خاموش ٿي هليو ويندو.ڪتو  هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِڀيرا پڙهي وٺو  0 “َي

(26) 

 بالئن کان حفاظت

َِشِڀيرا سمهڻ وقت پڙهڻ سان  322 اهلليا جي  نشرير جن !هلـلّٰـٓاَءاــا ْن
رمضان هاڻي  وا جي آفت کان حفاظت ٿيندي. هاِءشرارت ۽ فالج ۽ لق

 وڃي رهيو آهي.
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و گم ٿي وڃي ته تمام گهر جا ڀاتي ڪثرت ٻار يا وڏ  روحاني عالج:
ِيِْعِ امِ يَِِع ِامِ اجَِيَِسان   ملي ويندو.جو ورد ڪن. اهلل پاڪ چاهيو ته  د 

(27) 

دوست وڃائڻ ۾ ۽ دشمن بڻائڻ ۾ جلدي نه ڪرڻ ”چيو ويو آهي: 
 “گهرجي.

ِ  ” روحاني عالج: ِ  ِم ْس ب ِ الرَّ ِن مٰ حْ الرَّ اهلل  رهڻ سانخريداري ڪندي وقت پڙهندو  “ یْم ح
 شيِء چڱي ۽ اها به پنهنجي مرضي جي مطابق ملندي. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِ

(28) 

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

 90 يااهلليا مال ۽ اسباب تي روزانو  ندڪان يا مڪا  روحاني عالج:
مختلف نقصانن کان  هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِمرتبا پڙهي ڪري دم ڪيو وڃي ته 

 حفاظت ٿيندي.

(29) 

رنگ برنگي ڪپڙا پائڻ، سير ۽ تفريح ۽ سٺا کاڌا کائڻ جو  فقطعيد 
خير خيرات  شڪريو ادا ڪرڻ،، عيد ته اهلل ڪريم جو نالو ناهي

 ڪرڻ ۽ رضاِء ال هي وارا ڪم ڪرڻ جو نالو آهي.

ُ يَ ” روحاني عالج: امَواْْلِ  الَْجََللِ ا ذ ڀيرا پڙهي ڪري حسب توفيق ڪا  001 “ْْكَ
 مراد پوري ٿيندي. هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِمٺي شيِء ورهائي ڇڏيو 
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(31) 

 يعني) َوِمْنكُْم َتَقبََّل اهللُ ِمنَّا  عيد جي ڏينهن خوشي ۽ مسرت ظاهر ڪرڻ ۽
( جي ذريعي، مبارڪ اهلل پاڪ اسان جا ۽ اوهان جا نيڪ عمل قبول فرمائي
( ته تمام يعني هٿ مالئڻ)باد ڏيڻ مستحب آهي. اهڙي طرح مصافحو

 مالقات جي وقت سنت آهي.۽ هر  نمازن کان بعد

نن شيطا هلـلّٰـٓاَءاــا ْنَِشِپڙهڻ سان ڀيرا سمهڻ وقت  111 هللايا روحاني عالج:
پڻ فالج ۽ لقوي جي آفت کان حفاظت ٿيندي.جي شرارت 
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