کیفی ِت وضو
ے:
ی غیر وضو کے تماز درست پہیں ،اور وضوکا یائی یاک ہویا صروری ہے،یاک یائی وہ ہے چو اپنی طب عی خالت پر پرقرار ہو ،جیس
سمبدر،کیواں،جسمہ اور دریا کا یائی۔
نوٹ:پھوڑا یائی محض گبدگی پڑئے ہی سے یایاک ہوخایا ہے،البنہ زیادہ یائی(چو  / 212لییرسے زایدہو) گبدگی پڑئے سے اس وقت
یک یایاک پہیں ہویا جب یک کہ اس کا ریگ،یا نو،یامزہ یہ یدل خائے۔

ت
نسم اللہ کہہ کر وضو سروع کبا خائے ،ہروضو میں دونوں ہ ھبلیوں کا دھویا مستحب ہے،اور رات کی نی بد سے ت بدار ہوئے والے
ت
ے دونوں ہ ھبلیوں کو تین یاردھوئے کی یاکبد آئی ہے۔
کے لن
نوٹ :تمام اعضائے وضو کاتین یار سے زیادہ دھویا مکروہ ہے۔

پھرایک مرتبہ واجنی طور پرکلی کرے،ج بکہ تین مرتبہ کلی کریا افضل ہے۔
گ
پ
نوٹ -۱ :کلی میں صرف منہ میں یائی ڈال کرپھر اسے یاہر نکال دت با کافی ہیں ہے،یلکہ منہ کے ایدر یائی کوحرکت دت با( ھمایا) صروری
ہے۔ -۲کلی کرئے کے دوران مسواک کریا مستحب ہے۔

پھر ایک یار واجنی طور پر یاک میں یائی ڈالے،ج بکہ تین یار یائی ڈالبا افضل ہے۔

ک
ے میں محض یاک میں یائی ڈال لی با کافی پہیں ہے،یلکہ اپنی سانس کے ذریعہ یائی کو یاک کے ایدر ھنتچ با صروری
نوٹ :یاک میں یائی ڈا لن
ض
ہے،پھراسے سانس کے ذریعہ یاہر نکال دے یہ کہ ہاپھ سے۔ ایک یار یاک میں یائی ڈالبا واجب ہے اور تین مرتبہ ڈالبا اف ل ہے۔

پھرواجنی طور پر ایک مرت بہ ات با چہرہ دھوئے،ج بکہ تین مرتبہ دھویا افضل ہے۔چہرے کی خدجس کا دھویا واجب ہے :چوڑائی میں
ے کی خگہ یک ہے۔
ایک کان سے دوسرے کان یک،اور لمبائی میں پھڈی سے لے کر عام طور پر سر کے یالوں کے ا گن
گ
نوٹ :اگرداڑھی ھنی ہو نو اس کا خالل کریا مستحب ہے ،اور اگرداڑھی ہلکی ہو نواس کا خالل کریا واجب ہے۔

ے دونوں ہاپھوں کو انگلیوں کے سرے سے لے کر دونوں کہنیوں یک( سمیت) دھوئے،جبکہ تین مرتبہ دھویا افضل ہے۔
پھرایک یار ا پن
ے دھویا مستحب ہے۔
نوٹ :داتیں ہاپھ کو یاتیں ہاپھ سے پہل

ے
ے دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کرے اور ا پن
ے نورے سر کا مسح کرے ،اور اپنی شہادت کی انگلیوں کوا پن
پھر ا پن
ے کا مسح کرے۔یہ سب صرف ایک یار کریا ہے۔
ے سے دونوں کان کے ظاہری حص
دونوں ایگو پھ
ے ہو ئے یالوں کا مسح کریا واجب پہیں
ے کا مسح کریا واجب ہے  :وہ چہرے کے خد سے گدی یک ہے۔  -2لبک
نوٹ -۱ :سر کے جس حص
ہے۔  -۳اگر سر پریال یہ ہوں نو سر کے چمڑے پر مسح کبا خا ئے گا۔  -4سر کے یالوں اور کانوں کے درمبان کی خالی خگہ کا مسح کریا صروری ہے۔

پھرایک یار واجنی طور پر خٹیوں سمیت دونوں یاؤں دھوئے،ج بکہ تین مرتبہ دھویا افضل ہے۔

ت ننیہات

 -۱اعضاء وضو خار ہیں ،اور وہ یہ ہیں :أ) کلی کریا،یاک میں یائی ڈالبا اور چہرہ دھویا۔ ب) دونوں ہاپھوں کا دھویا۔ ج) سر اور دونوں کانوں کا مسح
کریا۔ د) خٹیوں سمیت دونوں پیروں کادھویا۔ ان اعضاء کو پرپیب واردھویا واجب ہے،کسی ایک کو دوسرے پر مقدم کرئے سے وضو یاظل
ے والے عضوکے جشک ہوخائے یک یہ دھوئے
ہوخائے گا۔  -۲اعضائے وضو کولگایار وئے درئے دھویا واجب ہے ،اور کسی عضو کو اس سے پہل
سے وضو یاظل ہوخائے گا۔  -۳وضو کے یعد یہ دعا پڑھبا مسنون ہے :أشہد أن ال إلہ إال اہلل وحدہ ال رشیک لہ ،وأشہد أن حممدا
عبدہ ورسولہ.

کیفیت تماز
جب آپ تمازکا ارادہ کریں نوق بلہ رخ سبدھے کھڑے ہوکر ( َ ہ ٰ
ہللاُ أَ ْکبَ ُر) کہیں؛ امام یہ تکییر اور دیگر تمام تکییریں
ے والے سن سکیں اور امام کے عالوہ یافی لوگ آہسنہ سے تکییرکہیں،
ے یاکہ اس کے پتچھ
یلبد آواز سے کہ
ے دونوں ہاپھوں کو کبدھوں کے پراپر اس طرح اپھاتیں کہ انگلباں ایک دوسری
تکییرسروع کرئے وقت ا پن
ے۔
سے ملی ہوں،مق بدی امام کی تکییرمکمل ہوئے کے یعدتکییر کہ

ے آپ کو سبا لے جنی کہ پہی خکم
نوٹ:وہ ارکان و واج بات جن کا یعلق قول سے ہے ان کا اس فدر آواز سے کہبا صروری ہے کہ تمازی ا پن
ے اورسری کی ادئی شکل یہ ہے کہ چود سن لے۔
سری تمازوں کا پھی ہے  ،چہری کی ادئی ضورت یہ ہے کہ دوسرے کو سبا سک

ت
ے کی طرف واال کالئی کا کبار ا )یکڑ کر سبنہ
ے داتیں ہاپھ سے یاتیں ہاپھ کی ہ ھبلی یا اس کی کالئی ( ایگو پھ
ا پن
ً
ے۔پھر سنت میں وارد کوئی دعاء َت با پڑھے ،مبال :سبحانک اللہم
پررکھ لے ،اپنی نگاہ سجدہ کی خگہ پر ر کھ
ُُْ
َ َّ
الرجیمْ
الشیْ َطان َّ
وحبمدک  ،تبارک اسمک وتعایل جدک وال إلہ غریک۔پھر أعوذ باِهلل ِمن
ِ ِ
ِ
الر ْ
ْ
بسم اهلل َّ ْ ٰ
حی ِم پڑھے۔سابقہ تمام چیزیں آہسنہ پڑھے،پھر سورہ فاٹحہ پڑھے۔چہری رکعیوں میں
الرْح ِن َّ ِ
اور ِ
ے امام کے سکیوں اور غیر چہری رکعیوں میں سورہ فاٹحہ
مق بدی پر قراء ت واجب پہیں ہے ،یلکہ اس کے لن
م
کے یعدجی با میسرہو قرآن پڑھے۔فجر کی تماز میں اور مغرب وعشاء کی پہلی دونوں
پڑھبا ستحب ہے،اس ً
رکعیوں میں امام قراء ت چہرا کرے اور ان کے عالوہ تمازوں میں سری قراء ت کرے۔

نوٹ:سورنوں کی چو پرپیب مصحف میں واردہے اسی پرپیب سے پڑھبا مستحب ہے،اور اس پرپیب کے پرعکس پڑھبا مکروہ ہے،اور ایک ہی
سورت میں آیات کی پرپیب یاکلمات کو الٹ یلٹ کرکے پڑھبا حرام ہے۔

گ
ے دونوں ہاپھوں کواپھائے اور رکوع کرے ؛ دونوں ہاپھوں کو ھنیوں پر اس طرح
ے ہوئے ا پن
پھر اللہ اکیر کہن
پ
ے کہ گویا ان کو یکڑے ہوئے ہو اور انگلباں ھبلی (کھلی)ہوئی ہوں،پیزاپنی نشت کوپھباللے اور سرکو اس کی
ر کھ
ْ
ُ ْ َ َ
ان َّ َ ْ ُ
ے،پھر تین مرتبہ  :سبح
ے سے رکعت مل خائے گی ۔
ے۔ اس رکن کو یا لنن
رِّب الع ِظیم کہ
پراپری میں ر کھ
ِ

ے کا وقت ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منی قل ہوئےکے عمل کے دوران ہے،یہ نو اس
نوٹ :تکییر اور (سمع ہللا لمن حمدہ) کہن
ً
ے اور یہ ہی اس کے یعد،پہی خکم تماز کی تمام تکییروں کاہے،اور فضدا یاچیر کرئے کی ضورت میں تماز یاظل ہوخائے گی۔
سے پہل

س ِم َع ہ ٰ
ے ہوئے رکوع سے سر اپھائے،اور ر فع یدین کرے  ،جب یالک َل سبدھا کھڑا
ہللاُ لِ َمنْ َح ِمدَہ کہن
پھر َ
ْ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َر َّبنَا َولک اْل َ ْم ُد َْحْدا کث ْْیا َط ِّیبا َمبَ
اراک فیْہ ،مل َء َّ
َ
الس ٰموَ
ات َو ِمل َء األ ْرض َو ِملءَ
ِ ِ ِ
ہوخائے نو :
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ
َش ء َب ْع ُ
ْ
ک
...
د
ن
ما ِشئت ِم
ٍ
ے۔
ہ

ے کے دوران پ ہیں۔
ے کا وقت رکوع سے مکمل طور پر کھڑے ہوئے کے یعد ہے،رکوع سے ا پھن
ک ا ْل َح ْمد کہن
نوٹَ :ربَّنَا َولَ َ

ے دونوں یازؤں کو پہلوسے اور پیٹ کو دونوں رانوں سے دور
ے ہوئے سجدہ میں خائے،اور ا پن
پھر ہللا اکبر کہن
ے دونوں ہاپھوں اور پیروں کی
ے  ،پیزا پن
ے ،اور دونوں ہاپھوں کو مویڈھوں کے مقایل ر کھ
(علتجدہ)ر کھ
ے۔
س ْب َحانَ َربِّ َي األَ ْعلَی کہ
انگلیوں کو ق بلہ رخ کرلے۔پھرتین مرتبہُ :

ے،دونوں ہتھبلباں ،نیشائی اور یاک۔ ان میں سے کسی ایک
نوٹ :سات اعضاء پر سجدہ کریا واجب ہے:دونوں فدموں کے کبارے،دونوں گھنن
عضو پرپھی یال عذر خان نوجھ کر سجدہ یہ کرئے سے تماز یاظل ہوخائی ہے۔

ے کی دو خ
صتح ضورتیں ہیں :
ے ہوئے ات با سر اپھائے اور ننتھ خائے۔دونوں سجدوں کے درمبان ننتھن
پھر ہللا اکبر کہن

ے
ے اور اس کی انگلباں ق بلہ رخ موڑ لے۔ -۲ا پن
-۱یایاں پیر ٹچھاکر اس پر ننتھ خائے ،دایاں پیر کھڑا ر کھ
ے ،ان کی انگلیوں کو ق بلہ رخ کرلے اور اپنی دونوں اپڑنوں پر ننتھ خائے۔
دونوں پیروں کو کھڑا ر کھ

َ َْْ ْ َ ُْْ ْ َ َْ ْ ْ َ ْ
َ ِّ ْ ْ ْ
ار ُزقْ ْ
ِن
اور تین یار  :ر ِب اغ ِف َر ِل پڑھے،اور خاہے نو مزید یہ دعا پڑھے :وارْح ِِن واجُب ِِن وارفع ِِن و ِ
َ ْ ُ ْ
ِن َواھْ ِد ْ َ
ُص ْ
ِن واعفِ ِِن.
ِ
وان ِ

ے دونوں فدموں
ے ہوئے سر اپھائے،اور ا پن
ے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کرے ،پھر اللہ اکیر کہن
ے ہوئے یالکل پہل
پھر ہللا اکبر کہن
پ
پ
کے پتجوں کے شہارے کھڑا ہوخائے ،اور ہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت ھی ادا کرے۔

ے فاٹحہ کی قراء ت سروع کردی گنی،نو مکمل طور پر
ے کا مجل ،خالت ِق بام ہے،لہذا اگرمکمل طور پر کھڑا ہوئے سے پہل
نوٹ:سورہ فاٹحہ پڑ ھن
ظ
کھڑاہوئے کے یعد اس کا اعادہ کریا واجب ہے ،وریہ تماز یا ل ہوخائے گی۔

جب دونوں رکعیوں سے فارغ ہوخائے نو یاتیں پیر کو ٹچھاکر ،داتیں کو کھڑاکرکے اور اس کی انگلیوں کو ق بلہ رخ
ے ننتھ خائے،ات بایایاں ہاپھ یاتیں ران پر اور دایاں ہاپھ داتیں ران پر رکھ لے ،داتیں ہاپھ
موڑکر نشہد اول کے لن
گ
گ
ع
ی
ی
کی جھنگلبا اوراس کے ل والی ان لی (جنصر اور پنصر)کو سمیٹ لے اور ا گوپھا اوردرمبائی ان لی کا داپرہ ت باکر
شہادت کی انگلی سے اسارہ کرے ،اوریہ دعا پڑھے  :اتلحیات هلل والصلوا ت والطیبات ،السالم

علیک أیہا انليب ورْحہ اهلل وبراکتہ السالم علینا ویلع عباد اهلل الصاْلنی ،أشہدأن ال إلہ إال
ے ًہوئے کھڑا
اهلل ،وأشہد أن حممدا عبدہ ورسولہ .پھر تین اورخار رکعت والی تمازمیں ہللا اکبر کہن

ہوخائے اور ر فع یدین کرے،اور بقنہ تماز پھی اسی طرح پڑھے،لبکن اس کے ایدر قراء ت چہرا یہ کرے اور صر ف سورہ فاٹحہ پڑھے۔
ے ننتھ خائے،نورک کی کنی
پھراگر تین یا خار رکعت والی تماز ہے نو ،نورک کرئے ہوئے آحری نشہد کے لن
شکلیں ہیں اور ہر ایک خ
ے
ے اور یایاں پیرٹچھاکر اسے داتیں پیر کی ت بڈلی کے پتچ
صتح ہیں-۱ :دایاں پیر کھڑا ر کھ
سے داتیں خاتب نکال لے ،اورسرین کے یل زمین پرننتھ خائے۔ -۲یایاں پیر ٹچھاکر اسے داتیں پیر کی
ے سے داتیں طرف نکال لے ،اور داتیں پیرکوکھڑاکرئے کے ٹجائے لبالے اور سرین زمین
ت بڈلی کے پتچ
ے۔ -۳یایاں پیرٹچھاکر اسے داتیں پیر کی ت بڈلی اور ران کے درمبان سے داتیں طرف نکال لے اور
پرر کھ
ے۔ واصح رہے کہ نورک صرف دو نشہد والی تمازوں کی آحری نشہد میں کریں گے۔پھر
سرین زمین پر ر کھ

نشہداول(التحیات ہلل ) ...پڑھے ،پھر درو ِد اپراہیمی پڑھے :اللہم صل یلع حممد ویلع آل حممد کما
صلیت یلع إبراہیم ویلع آل إبراہیم إنک ْحید جمید ،اللہم بارک یلع حممد ویلع آل حممد کما
بارکت یلع إبراہیم ویلع آل إبراہیم إنک ْحید جمید.اس کے یعدیعض مانور دعاتیں پڑھبا مستحب ہے،

َ ُُْ
َ َ
ْ َ َ
َْْ
پ
َْ َْ ْ َ َْ َ
َّ
اتَ ،و
ُبَ ،و ِفتۃِ المحیا َوالمم ِ
ار ،و عذ ِ
اسی میں سے یہ دعا ھی ہے :أعوذ بِاهلل ِمن عذ ٍ
اب الق ِ
اب انل ِ
ْ َ ْ َ ْ َّ َّ
ال.
فِتۃِ الم ِسی ِح ادلج ِ
پھر اَل َّسالَ ُم َعلَ ْی ُک ْم َو َرحْ َمۃُ ٰ ّ
ے یاتیں طرف
ے داتیں طرف سالم پھیرے اورپھرا پن
ے ا پن
ے ہوئے پہل
للاہ کہن
سالم پھیرے۔
ے ہوئے اس مو فع پرپنیﷺسے وارد دعاتیں پڑھے۔
سالم پھیرئے کے یعداپنی تماز گاہ میں ننتھ

علم عمل کا

می قاضی ہے

یغیر عمل کے علم اللہ ،اس کے رسول اور مومتین کی زیان پر مذموم ہے ،اللہ یعالی کا ارساد ہے :ﭽﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ اے اتمان والو! اللہ سے ڈرئے رہو اور ہر سحص
پ

ے اس ئے [اعمال کا] کبا [ذچیرہ] ھتجا ہے ''
دیکھ[پھال]لے کہ کل [ق بامت] کے وا س ط
ل بهِ كَمَثَلِ
حصرت انوہرپرہس سے رواتت ہے کہ اللہ کے رسولﷺکا ارساد ہے ( :مَثُلُ عِلْمٍ ال ُيعْمَ ُ
ے
ل اهلل )'' .جس علم کے م طانق عمل پہیں کبا خایا اس کی مبال اس حزائے کی ہے جس
كَ ْنزٍ ال يُنْ َفقُ مِنْهُ يف سَبِيْ ِ
پ
ے میں حرچ ہیں کبا خایا۔''
اللہ یعالی کے را سن

ے علم کے م طانق عمل پہیں کریا خاہل رہ با ہے۔
ے ہیں :جب یک عالم ا پن
حصرت فض بل ین عباض /کہن

/

ے سحص سے ہوئی ہے چو یات کرئے میں
ے ہیں :نشا اوفات پیری مالفات کسی ا نس
کہن
حصرت مالک ین دت بار
ع
ایک حرف کی پھی لطی پہیں کریا ج بکہ اس کا سارا عمل علط ہویا ہے۔

ے کی نوفیق ٹخش دی ،البنہ اس
میرے مشلمان پھاپیو اور پہیو ! اللہ یعالی ئے آپ کو اس مق بد کباب کے م طالعہ کر لنن
ے کا ننتحہ اپھی یافی ہے ،وہ ہے اس میں مذکور علم کے م طانق عمل کریا:
م طا ل ع
ب
ے ان آیات کے معائی میں سے چو کچھ آپ ئے سیکھا
 آپ ئے قرآن مچ بد کا کچھ حصہ اور اس کی فسیر پڑھی ،اس لن
ے ،ج باٹحہ اللہ کے رسول ﷺکے صجایہ آپ سے قرآن مچ بد کی دس
ے ت بار ر ہن
اس کے م طانق عمل کرئے کے لن
ے دوسری دس آپیوں کی طرف منی قل یہ
ے نو جب یک ان کا علم اور ان کے م طانق عمل کریا سبکھ یہ لنن
آتتیں پڑھ لنن
ہوئے ،ج باٹحہ صجایہ س ئے کہا '' :ہم ئے علم و عمل دونوں کو سیکھا ہے''۔ اسی طرح سریعت ئے پھی اس پر اپھارا
ے ہی یالوت کرئے ہیں جیشا کہ اس کی
ہے ،ج باٹحہ قرمان الہی :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ وہ لوگ اس کباب کی و نس
ے ہی
یالوت کا چق ہے۔'' اس کی بفسیر کرئے ہوئے حصرت عبداللہ ین عباس ب ئے قرمایا :اس کا ات باع ا نس
ے یازل ہوا پھا کہ
کرئے ہیں جیشا کہ اس کے ات باع کا چق ہے۔ حصرت فض بل /کا قول ہے کہ قرآن مچ بد نو اس لن
اس کے م طانق عمل کبا خائے ج بکہ لوگوں ئے اس کی یالوت ہی کو عمل ت با لبا ہے۔
ے سے قرمان رسول ﷺکا کچھ حصہ گزرا ،اسے فیول کرئے اور اس کے مطانق عمل کرئے
اسی طرح آپ کے سا من
ے نو اسے عملی خامہ پہبائے اور اس کی طرف
ے پھ
ے لوگ کوئی چیز سبکھ لنن
ے کیویکہ اس امت کے ا جھ
ے آگے پڑ ھن
کے لن
ے ،اس قرمان رسول پر عمل کرئے ہوئے:
ے میں ایک دوسرے پرسبقت لے خائے کی کوشش کبا کرئے پھ
دعوت د پن
َ َْ ُ ُ َ َ َ
َ ََُْ ُ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
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ُ
ُ
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(إذا نهیتكم عن َش ٍء فاجت ِنبوه ،و ِإذا أمرتكم بأم ٍر فأتوا ِمنه ما استطعتم ) ''میں جس چیز سے ت ھیں روک دوں اس
خ
عم
م
سے رک خاؤ اور جب میں ت ھیں کسی یات کا کم دوں نو جشب اس ت طاعت اس پر ل کرو۔''(ٹجاری ومشلم)
ِ
ے) ،ج باٹحہ وہ ارساد
اور اللہ یعالی کے دردیاک عذاب سے چوف کی وجہ سے پھی (وہ قرمان رسول پر عمل کرئے پھ
یاری یعالی یہ ہے :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ''سنو چو
ے کہ کہیں ان پر کوئی زپردست آقت یہ آ پڑے یا اپھیں درد
لوگ خکم رسول کی مجالقت کرئے ہیں اپھیں ڈرئے رہ با خا ہن
ے کے یعض ت موئے یہ ہیں:
ے۔''(الیور )٣٦:ا س سلشل
یاک عذاب یہ پہتچ
َشةَ َر ْک َع ًة يف یَ ْومِ َو ََلْلَة؛ بُ َ َ ُ
َت َع َ َ
 ام ج نبنہ ام المومتین لیہ خدتث رواتت کرئی ہیںَ ( :م ْن َص ََّّل اثْنَ َ ْ
به َّن
ِن َل ِ
ٍ ِ
َّ
َْ ٌ
ے ان کے عوض جیت میں ایک گھر
بیت يف اجلَن ِة ) ''جس سحص ئے دن رات میں یارہ رکعت تماز پڑھی نو اس کے لن
ت بایا خائے گا۔''(مشلم)
آپ ت بان کرئی ہیں کہ جب سے ان سنیوں کے یارے میں اللہ کے رسول سے میں ئے سبا ہے تب سے میں ئے
اپھیں جھوڑا پہیں ہے۔

َ َ ُ ْ
ِص فیْه ،یَبیْ ُ
ُ ْ َُ
ٌ ُْ ْ
ت
رئ مس ِل ٍم َل َشء یو ِ ِ ِ ِ
 حصرت عبداللہ ین عمرب یہ خدتث رواتت کرئے ہیں کہ ( ما حق ام ٍ
َ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ ٌ
َ َ ََ
ے جس کے یاس وصنت کے النق کوئی چیز ہو یہ مباسب
ال إال ووصیته مكت ِوَبة ) ''کسی پھی مشلمان کے لن
ثالث َل ٍ
ک
لک
پ ہیں ہے کہ وہ تین راتیں اس طرح گزارے کہ وصنت اس کے یاس ھی ہوئی یہ ر ھی ہو۔''(مشلم)

اس خدتث کو ت بان کرئے کے یعد حصرت عبداللہ بت بان کرئے ہیں کہ جب سے یہ خدتث میں ئے اللہ کے
رسول ﷺسے سنی ہے میرے اوپر کوئی ایک رات پھی پہیں گزری کہ میری وصنت میرے یاس لکھی ہوئی یہ ہو۔
 امام احمد ین جی بل/قرمائے ہیں کہ میں ئے کوئی انسی خدتث پہیں لکھی ہے جس کے م طانق میں ئے عمل یہ
ﷺے ٹچھبا لگوایا اور انوطبنہ کو ایک دت بار دیا ،جب میں
ئ
ے یہ خدتث گزری کہ اللہ کے رسول
ک با ہو جنی کہ میرے سا من
پ
ئے ٹچھبا لگوایانو میں ئے ھی حجام کو ایک دت بار دیا۔
 امام ٹجاری/قرمائے ہیں کہ جب سے میں ئے یہ خان ل با کہ غنیت حرام ہے تب سے میں ئے کسی کی غنیت
پہیں کی اور میں ام بد رکھبا ہوں کہ میں اللہ یعالی سے اس خال میں ملوں گا کہ کسی کی غنیت میں وہ میرا مجاسنہ یہ کرے گا۔
َ َ ُ ِّ
َ ْ َََ ََ ُ
َّ
ُك َصالة؛ ل َ ْم ْ
یم ْ
اجلنة إال أَن ْ ُ
یمنَ ْع ُه م ْن ُد ُخ ْ
الك ْ
ت
و
ل
و
ب
ق
ع
يس
ر
 ای ک خدت ث می ں آی ا ہے ( :من قرأ آیة
ِ
ِ
ٍ
ِ
)
ِ
''چو س ح ص ہ ر قرض ت ماز کے یعد آی ۃ الکرسی پ ڑھے ن و موت کے عالوہ ج یت می ں داخ ل ہوئ ے سے اسے کوئ ی چ یز
پ ہی ں روکن ی ''(سی ن کی ری )
ل
ے ،آیۃ
ے پھ
ے یہ چیر ملی ہے کہ وہ کہن
ے ہیں کہ ستخ االسالم امام این پیمنہ /کے یارے میں مچھ
 امام این ا فیم/لکھن
ے کو کسی پھی تماز کے یعد میں ئے پ ہیں جھوڑا ،ہاں!یہ اور یات ہے کہ پھول گ با ہوں یا اس طرح کوئی عذر رہا ہو۔
الکرسی پڑ ھن
علم و عمل کے یعد صروری ہے کہ جس یعمت سے اللہ یعالی ئے آپ کو نوازا ہے اس کی طرف دعوت دیں اور
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ
ک
ْی فله
ا پن
ے َ آپ کو احر اورلوگوں کو پھالئی سے مجروم یہ ر ھیں۔ اللہ کے رسول ﷺکا قرمان ہے ( :من دل یلع خ ٍ
ُْ
َ
ْ
پ
ے گا۔''(مشلم)
ِمثل أج ِر فا ِع ِل ِه ) ''جس ئے کوئی ھلی یات ت بالئی نو اسے اس یات پر عمل کرئے والے کے پراپر احر مل
پیز آ پﷺکا ارساد ہے ( :خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) ''تم میں سب سے پہیر وہ ہے چو قرآن
ے اور سک ھائے۔''(ٹجاری)
سی ک ھ
پ
پیز آپ ﷺئے ارساد قرمایا ( :بَلِّغُوا عَنَّيْ وَلَوْ آية ) ''میری طرف سے ہتجاؤ ،چواہ ایک آتت ہی ہو۔'' (ٹجاری)
آپ جس فدر ''چیر'' زیادہ پھ بالتیں گے اس فدر وہ زیادہ عام ہو گا آپ کے احر میں اسی فدر اضافہ ہو گا اور زیدگی میں
اور موت کے یعد پھی آپ کی پیکیوں کا سلشلہ خلبا رہے گا ،اللہ کے رسول ﷺکا قرمان ہے ( :إِذا مَاتَ اإلنْسَانُ
صدَق ٍۃ جَارِيَةٍ ،أوْ عِ ْلمٍ يُنَْتعُ بهَِ ،أوْ وََلدٍ صَاِلحٍ َي ْدعُو لَهُ ) ''آدمی کا جب
انْقَ َطعَ عَنْهُ َعمَلُهُ إال منْ ثَالثٍ؛ إال مِنْ َ
اپی قال ہو خایا ہے نو تین عملوں کے عالوہ اس کے یافی تمام اعمال کا سلشلہ ت بد ہو خایا ہے ‚،ضدف ٔہ خاریہ ƒانشا علم جس
ے دعا کرئی رہے۔''(مشلم)
سے فایدہ اپھایا خائے „ت بک اوالد چواس کے لن
ع
ل
ے ہیں جس میں ا معضوب لیہم''جن پر عضب یازل ہوا'' اور الضالین ''چو راہ
روسنی  :ہم روزایہ سیرہ یار سے زاید سوره فاٹحہ پڑ ھن
پ
ع
ض
ے ہیں ،پھراپھی کے افعال میں ان کی مشاپہت ھی کرئے ہیں اس طرح کہ لم خا ل کریا
ے'' سے ت باہ نو ما تگن
سے پھبک گن
ے
جھوڑ کر چہالت کی نی باد پر عمل کرکے گمراہ نضاری کی مشاپہت کرئے ہیں اور س بکھ کر اس کے م طانق عمل یہ کر کے عضب کن
ے۔
ے پہودنوں کی مشاپہت کرئے ہیں ،اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو علم یا فع اور عمل ضا لح کی نوفیق ٹخس
گن

