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 بسم ہللا الرحٰمن الرحیم 

 ( 2اہھت ااھٹ رک داع رکان ) 

  اسہقب طسق ںیم مہ ےن دبتع یک لیصفت ےک اسھت اسھت جنپ وہتق الصۃ  ےک ابرے ںیم یبن ملسو هيلع هللا ىلص و احصہب ؓ اک لمع ایبن ایک اھت ہک وہ الصۃ ےک دعب

 اہھت ااھٹ رک داع ںیہن اماگن رکےت ےھت۔ اب اس طسق ںیم مہ یبن ملسو هيلع هللا ىلص یک درگی الصۃ ےک ابرے ںیم ان ےک رطز لمع اک اشمدہہ رکںی ےگ۔  

و ۃیک   یک ہعمج
صلٰ

 ااحدی  ابتب 

ُ عَلَيْهي َوَسلَََم ذَکََر يَْوَم اْْلُُمعَةي فَقَالَ فييهي َساعَةٌ  ي َصَّلَ اّلَلَ َ تَعَاََل َشيْئًا إيََلَ ٌ عَْن أَِبي ُهَريَْرةَ أََنَ َرُسولَ اّلَلَ َيي يَْسأَُل اّلَلَ ََل يُوَافيُقهَا عَبْد  ُمْسليم  َوُهوَ قَائيم  يَُصل
َيلُهَاأَعَْطاُه إيٌ هي يُقَل ٌيََاُه َوأََشاَر بييَدي

ةِ )خباری، کتاب امجلعہ، ٠ اْوِم اجلُُمعا َِِّت ِِف ي اعاِة ال ُب السَّ  ( َبا

ےن رفامای ہک    یلص اہلل ہیلع و ملساوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رواتی رکےت ںیہ ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ہعمج ےک دن اک ذترکہ ایک، وت آپ "

و ۃ دنبہ ڑھکا وہ رک   ملسم اس دن ںیم اکی استع ایسی ےہ ہک 
صلٰ

اعتٰیل اےس اطع رکات ےہ اور  ڑپےھ اور اس استع ںیم وج زیچ یھب اہلل ےس اماتگن ےہ اہلل 

 ۔ "اےنپ اہوھتں ےس اس استع یک یمک یک رطف ااشرہ ایک

و ۃںیم ےہ ہک ہعمج ےک دن ںیم اکی ڑھگی ےہ ہک بج اکی ملسم ڑھکا اکی رواتی 
صلٰ
اقمئ رک راہ وہات اور اہلل اعتٰیل ےس ریخ اک وسال رکات ےہ وت اوکس اطع   

 رفامداتی ےہ .

 ٌ ٌعَْن أَِبي بُْردَةَ بْني ي َصَّلَ ُث عَْن َرُسولي اّلَلَ عَْت أَبَاَک ُُيََدي ي بُْن ُعَمَر أَََسي َيي قَالَ قَالَ ِلي عَبُْد اّلَلَ ُ عَلَيْهي َوَسلَََم ِفي َشأْني َساعَةي اْْلُُمعَةي قَالَ أَِبي ُموََس اْْلَْشعَري  اّلَلَ
ٌ ي َصَّلَ عُْت َرُسولَ اّلَلَ عْتُُه يَُقوُل ََسي ََلةٌُ قُلُْت نَعَْم ََسي مَاُم إيََل أَْن تُقََْض الَصَ َي مَا بَْْيَ أَْن ََيْليَس اْْلي ُ عَلَيْهي َوَسلَََم يَُقوُل هي ٌاّلَلَ

ةِ مسمل، کتاب امجلعہ، ) اْوِم الُْجُمعا َِِّت ِِف ي اعاِة ال ٌب ِِف السَّ  ( َبا

 رفامای ہک ایک وت ےن اےنپ ابپ ےس ہعمج یک ڑھگی یک اشن ےک ابرے  اوبربدہ نب اوبومیس ارعشی رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن"

وک   یلص اہلل ہیلع و ملسےس وکیئ دحی ینس ےہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اہک اہں وہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہلل   یلص اہلل ہیلع و ملسںیم روسل اہلل 

و ۃ  رفامےت وہےئ انس ہک وہ ڑھگی اامم ےک ےنھٹیب ےس ےل رک
صلٰ
 ۔"وپری وہےن کت ےہ 

ٌ ُ عَلَيْهي َوَسلَََم قَالَ مَْن اغْتََسَل ُثَمَ أَََت اْْلُُمعَةَ فََصَّلَ نََبيَيي َصَّلَ اّلَلَ َيي مَعَُه ُغفيَر لَُه ٌ عَْن أَِبي ُهَريَْرةَ عَْن ال َر لَُه ُثَمَ أَنَْصَت َحَّتَ يَفُْرغَ ميْن ُخْطبَتيهي ُثَمَ يَُصل مَا قَُدي
ٌبَيْنَُه َوبَْْيَ اْْلُُمعَةي اْْلُْخَری َوفَْضُل ثَََلثَةي أَيََامٌ مَاٌ 

تا ِِف الُْخْطباةِ  ، )مسمل:کتاب امجلعہ َأنْصا عا وا تاما ِن اس ْ ُب فاْضِل ما  (   َبا
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 ےک ےئل آےئ وت ینتج ےن رفامای ہک وج آدیم لسغ رکے رھپ ہعمج ڑپےنھ یلص اہلل ہیلع و ملساوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رواتی ےہ ہک یبن "

و ۃ
صلٰ

ڑپیھ وت اس ےک اکی   ٰولصۃ اس ےک ےئل دقمر یھت اس ےن ڑپیھ رھپ وہ اخومش راہ اہیں کت ہک اامم اےنپ ہبطخ ےس افرغ وہایگ رھپ اامم ےک اسھت 

 

ے

 ےئگ اور زمدی نیت دونں ےک انگہ یھب اعمف رک دیئ

ے

 ۔ "ےئگ ہعمج ےس دورسے ہعمج ےک درایمن ےک اسرے انگہ اعمف رک دیئ

ان دحی ےس ولعمم وہات ےہ ہک ہعمج ےک دن وبقمتیل یک اکی اس تع وہیت ےہ سج ںیم داع رکےن واےل یک داع وبقل وہیت ےہ .اس ےس  

وتق ےشخب اجںیئ ےگ   ہ اس اہھت ااھٹ رک داع امےنگن اک وجاز ںیہن اتلم ،ہی ضحم اغم ہطل آرایہ ےہ . یبن  یلص اہلل ہیلع وملس یہی رفام رےہ ںیہ ہک اس صخش ےک انگ

و ۃبج وہ اامم اسیکھت 
صلٰ
 ادا رکے ،ہی ںیہن رفامای ایگ اہھت ہک ااھٹ رک داع امےنگن ےک دعب وہ انگہ ےشخب اجںیہ ےگ . 

دیعنی ےک ومعق یک ااحدی اک اطمہعل رکںی . آ 

ے

 یئ

 دیعنی ےک ومعق یک ااحدی 

َيي قَالَ کَاَن َرُسوُل  ُل َشيْئ  يَبَْدأُ عَْن أَِبي َسعييد  اْلُْْدري ُ عَلَيْهي َوَسلَََم ََيُْرُج يَْوَم الْفيْطري َواْْلَْضََح إيََل اْْلَُصَّلَ فَأََوَ ي َصَّلَ اّلَلَ ُف فَيَُقوُم اّلَلَ ََلُة ُثَمَ يَنَْصري بيهي الَصَ
ٌْ يهيْم َويَأ فٌُمقَابيَل النََاسي َوالنََاُس ُجلُوس  عََّل ُصُفوفيهيْم فَيَعيُظهُْم َويُوصي يُد أَْن يَقَْطَع بَعْثًا قََطعَُه أَْو يَأُْمَر بيَشيْئ  أَمََر بيهي ُثَمَ يَنَْصري ٌُمُرُهْم فَإيْن کَاَن يُري

 )خباری، اقامت صلٰوہ  ۔ ۔ ۔ ۔ ، َبب: صلٰوہ العیدین( 

دیع ےک دن دیعاگہ وک اجےت اور اس دن بس ےس  دیع ارطفل اور رقب  یلص اہلل ہیلع و ملساوبدیعس دخری رواتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک یبن "

و ۃ ےلہپ وج اکم رکےت وہ ہی ہک 
صلٰ
ےس افرغ وہ رک ولوگں ےک اسےنم ڑھکے وہےت اس احل ںیم ہک ولگ اینپ وفصں رپ ےھٹیب وہےت   ٰولصۃڑپےتھ، رھپ 

ور ارگ وکیئ رکشل ےنجیھب اک ارادہ رکےت وت اس وک دجا  اںیہن تحیصن رکےت ےھت اور وتیص رکےت ےھت اور اںیہن مکح دےتی ےھت ا  یلص اہلل ہیلع و ملس آپ 

 ". رکےت اور سج زیچ اک مکح دانی وہات، دےتی، رھپ واسپ وہ اجےت

نََبيَييٌ عُْت ابَْن عَبََاس  قييَل لَُه أََشهيْدَت الْعييَد مََع ال ْْحَني بُْن عَابيس  قَالَ ََسي ثَِني عَبُْد الَرَ غَري مَا َصَّلَ ٌ قَالَ َحَدَ ُ عَلَيْهي َوَسلَََم قَالَ نَعَْم َولَْوََل مَکَاِني ميْن الَصي اّلَلَ
لْتي فََصَّلَ ُثَمَ َخَطَب ُثَمَ أَََت النَيَسائَ وٌَ نَْد دَاري کَثيريي بْني الَصَ ي عي َدقَةي فََرأَيْتُهَُنَ مَعَُه بيََلل  فَوَعََظهَُنَ َوذَکَََرُهَنَ َوأَمََرهٌَُشهيْدتُُه َحَّتَ أَََت الْعَلََم الََذي َنَ بيالَصَ

فْنَُه ِفي ثَْوبي بيََلل  ُثَمَ انَْطلََق ُهوَ َوبيََلل  إيََل بَيْتيهٌي يهيَنَ يَقْذي يَن بيأَيْدي                يَهْوي

 )خباری، اقامت صلٰوہ  ۔ ۔ ۔ ، َبب: صلٰوہ العیدین(         

ےک    یلص اہلل ہیلع و ملسس ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس انس، ان ےس وپاھچ ایگ ہک ایک آپ یبن دبعارلنمح نب اعسب رواتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابع"

و ۃاسھت دیع یک 
صلٰ
یلص اہلل ہیلع و  وک تقفش ہن وہیت ںیم آپ   یلص اہلل ہیلع و ملسںیم رشکی وہےئ ںیہ، وت رفامای اہں ارگ نپچب یک وہج ےس ھجم ےس آپ  

ڑپیھ رھپ  ٰولصۃآےئ وج ریثک نب تلص ےک رھگ ےک اپس اھت، آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن   یلص اہلل ہیلع و ملسوک ہن دھکی اتکس، اس اشنن ےک اپس آپ  ملس

وک تحیصن   ےن ان وعروتں  یلص اہلل ہیلع و ملسےک اسھت البل ےھت۔ آپ   یلص اہلل ہیلع و ملسہبطخ دای۔ رھپ وعروتں ےک اپس آےئ اس احل ںیم ہک آپ 
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اور البل    یلص اہلل ہیلع و ملس یک اور دصہق اک مکح دای ںیم ےن ان وعروتں وک داھکی ہک اےنپ اہھت اکھجںیت اور البل ےک ڑپکے ںیم ڈایتل اجںیت، رھپ آپ 

 ۔ "اےنپ رھگ یک رطف رواہن وہےئگ

 ںیم ےس یسک ےن   ریض اہلل اعتٰیلاور احصہب   ہیلع و ملس یلص اہللاتب ےیئ ہک وپرے اسل ںیم رصف دو یہ رمہبت ہی ابمرک واعق آےت ںیہ رگم یبن 

 

ن
ئ
ی ہ 
 مع
ج

ا

 ور ایک اجات . یھب اہھت ااھٹ رک اامتج یع  داع ںیہن رفامیئ .احالہکن ہی اکم اانت یہ تلیضف واال وہات وت مک ےس مک اسل ےک ان دو امہ وماعق رپ وت رض

و ۃآپ ےن الم ہطخ رفامای ہک رفض  
صلٰ
و ۃ، ہعمج یک  

صلٰ
و ۃر دیعنی یک ، او 

صلٰ
ےک ابرے  وج ااحدی شیپ  یک یئگ ںیہ یسک اکی ےس یھب اہھت ااھٹ رک   

 ارفنادی ای اامتجیع داع اک وکیئ وصتر ںیہن اتلم .

 و  یلص اہلل ہیلعیک سیئت اسہل وبنت یک زدنیگ یک یسک  یھب دحی ےس ہی ابت اثتب ںیہن وہیت ہک یبن  یلص اہلل ہیلع و ملستقیقح ہی ےہ ہک یبن  

و ۃیھبک یھب رفض  ملس
صلٰ
و ۃدعب ،ہعمج ای دیعنی یک    

صلٰ
و ۃےک دعب ،   

صلٰ
اتیمل ےک دعب ،یسک وک دانفےن ےک دعب ربقاتسن ںیم ، درس و تحیصن ای رقآن ڑپےنھ   

  اعتٰیل  ہلل رایض  احصہبےک دعب اہھت ااھٹ رک ارفنادی ای اامتجیع داع یک وہ، اور ہن یہ اس رطح ےک لمع اک 

 

ن
ئ
ی ہ 
 مع
ج

ع .اتنیعبا
ب 

 

ت
ا نیعب ای 

 

اک وکیئ وبثت اتلم ےہ    ت

ےن ااقستس ء )ابرش ےک ےئل داع (،ہفص و رموہ رپ اخہن ہبعک یک    یلص اہلل ہیلع و ملسےک اوسۃ ےس ہی ابت رضور اثتب ےہ ہک یبن   یلص اہلل ہیلع و ملس.اہتبل یبن 

 ےئل اہھت ااھٹ رک داع رفامیئ ےہ ،نکیل ہی یھب رصف ارفنادی داع یھت  رطف ہنم رک ےک ،زغوہ دبر ےک ومعق رپ اور یسک احصیب ےک اغیپم وجھباےن رپ اےکن

 اامتجیہ ںیہن اسیج ےک زغوہ دبر ےک وم عق یک دحی ےس واحض ےہ : 

 زغوہ دبر ےک وم عق داع 

ٌ ُ عَلَيْهي َوَسلَََم يَْوَم بَْدر  اللََهَُمَ إيَِني نََبيَيُ َصَّلَ اّلَلَ هي فَقَالَ عَْن ابْني عَبََاس  قَالَ قَالَ ال ئَْت لَْم تُعْبَْد فَأََخَذ أَبُو بَْکر  بييَدي  أَنُْشُدَک عَهَْدَک َوَوعَْدَک اللََهَُمَ إيْن شي
ٌَحْسبَُک فََخَرَج َوُهوَ يَُقوُل َسيُهَْزُم اْْلَْمُع َويُوَلَُوَن الَدُبَُرٌ

ُم )خباری ،کتاب تفسری القرأ ن ،  ُیهْزا : }س ا ُب قاْوِِلِ بُرا َبا ُّونا ادلُّ ل يُوا  ( اجلاْمُع وا

ےس رواتی رکےت ںیہ ہک یلص اہلل ہیلع وملس ےن دبر ےک دن رفامای ای اہلل ںیم ھجت ےس وسال رکات وہں ہک وت اانپ   ہنع  دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل’’

 زنیم ںیم ریتی ابعدت ںیہن وہیگ ایھب آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن اانت یہ  ودعہ اور ارقار وپرا رفامای اہلل ارگ وت اچاتہ ےہ ہک مہ رپ اکرف اغبل وہ اجںیئ وت رھپ

ہی ےتہک وہےئ رشتفی   رفامای اھت اوبرکب ےن آپ یلص اہلل ہیلع وملس اک اہھت ڑکپ ایل اور رعض ایک ای روسل اہلل! سب ےئجیک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع وملس

 ‘‘ریھپ رک اھبںیگ ےگ۔الےئ رقنعبی اکرف تسکش اھکںیئ ےگ اور ھٹیپ  

ریض اہلل  اےلیک اہلل ےس داع وگ ںیہ اور احصہب رکام  یلص اہلل ہیلع وملساب ذرا وغر رفامےیئ ےک نیملسم رپ سک دقر دشدی وتق آای ےہ رگم یبن   

ےک دشت    وملس ہیلع اہلل یلص یبن  ہنع ٰیلاعت اہلل  ریض ےک اسھت اہھت ااھٹ رک آنیم ںیہن ہک رےہ ہکلب اوب رکب  یلص اہلل ہیلع وملسانیعمج آپ  مہنع  اعتٰیل

 داع متخ رکںی . یلص اہلل ہیلع وملساک اہھت ڑکپ ےتیل ںیہ ات ہک یبن  یلص اہلل ہیلع وملسذجابت ےک دوران آپ 
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 ایس رطح اکی احصیب ؓ یک وافت رپ ان یک وتیص ےک اطمقب داع یک اور اس ومعق رپ یھب  ارفنادی اہھت ااھٹ  ےئ : 

ٌْعَْن أَِبي بٌُ أَ بيهي ُثَمَ َرفََع يََدي َائ  فَتَوََضَ ُ عَلَيْهي َوَسلَََم ِبي يعُبَيْد  أَِبي عَامير  َوَرأَيُْت بَيَاَض إيبَْطيْهي ْردَةَ عَْن أَِبي ُموََس قَالَ دَعَا النََبيَيُ َصَّلَ اّلَلَ هي فَقَالَ اللََهَُمَ اغْفيْر ل
ٌفَقَالَ اللََهَُمَ اْجعَلُْه يَْوَم الْقييَامٌَ ٌةي فَْوَق کَثيري  ميْن َخلْقيَک ميْن النََاسي

ِن( ) خباری، کتاب  اجلہاد و السری،  هِْم ِمنا البادا ُب ناْزعِ السَّ  َبا

 یک ہک اے اہلل! دیبع ایب  اوبومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ، ہک یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن اپین اماگن اور ووض ایک، رھپ دوونں اہھت ااھٹےئ اور داع ’’

آدویمں ےس اس اک رمہبت دنلب   دیھکی، رھپ رفامای ہک اے اہلل ایقتم ےک دن اینپ ولخمق ںیم ارثک دیفسییک  لغباعرم وک شخب دے اور ںیم ےن آپ یک 

 ‘‘ رک۔

 اہیں یھب اعمہلم ارفنادی اھت۔دنمرہج ذلی دحی اس اعمہلم یک  زمدیواضتح رک دیتی ےہ . 

 ااقستس ءےک ےیل اہھت ااھٹ رک داع رکان 

ُ عَلَيْهي َوَسلَََم ََل يَْرفَُع يََديْهٌي يک  قَالَ کَاَن النََبيَيُ َصَّلَ اّلَلَ ْستيْسقَائي َوإينََُه يَْرفَُع َحَّتَ يَُری بَيَاُض إيبَْطيْهٌي عَْن أَنَسي بْني مَال ٌِفي َشيْئ  ميْن ُدعَائيهي إيََلَ ِفي اَلي
ُه ِِف اإِلْسِتْسقااءِ )خباری، کتاب الاستسقاء ،  ادا اِم ي ما

ِ
فْعِ اإل ُب را  ( َبا

وساےئ ااقستسء ےک یسک اور داع ںیم اےنپ اہھت ںیہن   یلص اہلل ہیلع و ملس یبن اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رواتی رکےت ںیہ اوہنں ےن ایبن ایک ہک "

 ۔ "ااھٹےت ےھت اور ااقستسء ںیم اےنت اہھت ااھٹےت ےھت ہک آپ یک ولغبں یک دیفسی رظن اجیت

دحی ان  بس ےک ےئل ات ز ای ہن   یک دختم یک ےہ ،ان یک ایبن رکدہ ہی  یلص اہلل ہیلع و ملس وہنجں ےن دس اسل یبن ہنع اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 

ے ںیہ . 

 

ب
 
ج
م
س

 ےہ وج آج رہ رہ ومعق رپ اہھت ااھٹ رک داع رکےن وک نیع االسم اک ہصح 

وہ ولگ نج ےک ےئل اےنپ رفوقں یہ یک ابت اول و آرخ ےہ ،ینعی وج ان ااحدی ےک اقمےلب ںیم اےنپ ااکربنی ےک وتفوں اور رطوقیں وک یہ  

  ایبن رکان رشوع رک دےتی ںیہ ہک "رہ لمع اک اکی رطہقی وہات ےہ اور داع اک رطہقی اہھت ااھٹان یہ ےہ".رتحیج دےتی ںیہ اب اہیں طنم 

 ےن اسری رشتعی وک انزل رفامای اس ابت ےس ےب ربخ ےھت )وعنذوابہلل(.اکی ملسم ذرا  یلص اہلل ہیلع و ملسریحت یک ابت ےہ ےک یبن 
ٰ
نج رپ اہلل اعتٰل

 ؤںکا  وغبر اج زئہ ےل وت اےکس اسےنم ہلئسم یک تقیقح واحض وہ اجیت ےہ .اینپ بش و روز یک داع

وں اک رطقیہ

 

ہروزرمہ یک داعئ

 اہھت اہکں ااھٹےہ ؟                                              احلمدللہ الَذی احيانا بعد ما اما تنا و إليه النشورحبص وس رک اےنھٹ ،داع ڑپیھ :        

 اہکںا اھٹےہ؟  اہھت                          أللهم این اعوزبک من اْلبث و اْلبا ئث ،داع ڑپیھ :   تیب االخل ء ےئگ
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ہ ا ںا اھٹےہ؟ اب اتبےیئ                                               غفرانک : داعڑپیھےس ےلکن ، اتیبالخلء
ھک

 

ت

 اہ

اھک ان رشوع رکےت اور اپین ےنیپ ےک وتق داع یک :
   بيْسمي اّلٰلٌي

 اتبےیئ ینتک رمہبت اہھت ااھٹ ےئ ؟          احلمد للہ الذی اطعمنا و سقا نا و جعلنا من اْلسلمْياھک ان اھک ےک داع یک : 

ےیئوکن ہی داع  اتب        اللہ اکرب ،اللہ اکرب،اللہ اکربسبحانہ الذی سخرلنا  هذا و ما کنا لہ مقرنيں و آنا اَل ربنا ْلقلبوںوساری رپ وسار وہےن یک داع یک:  

 اہھت ااھٹ رک ڑپات ےہ ؟ 

ےہن اجےن مہ اہلل 

 

ب

 

ئھی

ت ی

 ایس رطح اسرے دن ےک ومعمالت رپ اگن ہ ڈاےیل دن رھب ںیم اےتھٹ 
ٰ
ن ایک   اعتٰل

ئ
می

ےس ینتک یہ داعںیئ رکےت ںیہ نکیل ان داعو ں

  اہلل رپ ڑپا رمضی  رکاہ رکاہ رک وکیئ اہھت ااھٹ ات ےہ ؟ےکلب ہی داعںیئ ےٹیل اور ےھٹیبامہرے ہنم ےس وخد یتلکن ںیہ . تسب 
ٰ
رک راہ وہات ےہ اور   داعںیئ ےس  اعتٰل

اعرکےن اک  واہں اس ےک زندکی اہھت ااھٹ ےن اک وکیئ وصتر ںیہن وہات نکیل یہی صخش بج دجسم اج رک داع رکات ےہ وت اس ےک زندکی ریغباہھت ااھٹ ےہ د

 وکیئ افدئہ ںیہن. 

و ۃسج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےک  ںی ےگ ہک  ان ااحدی اک اطم ہعل رک ایلگ طسق ںیم مہ  ان اشء اہلل   
صلٰ
ںیم داع رکےن اک وتق اور رطہقی   

 ۔ ) اجری ےہ ( ایبن ایک ایگ ےہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


