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 شعبہ تربیت
 

ن الئن سوا الت :               1
ٓ
 ۔ خطبات جمعہ ا

ات  ےس   2015حضوِر انور ایدہ ہللا تعایٰل بنرصہ العزیز  نے   میں  نیشنل عاملہ ممبر
گ طرف   ےس سننے

ی
مالقات ےک دوران ، شعبہ تربیت ےک تحت،  خطبات جمعہ باقاعدگ

پ ےک اس ارشاد گ  
ٓ
،  ایک تحریری پرچہ حل کروائے  کا ارشاد فرمایا تھا ،ا توجہ دالنے ہوئے

 ہیں 
ن الئن بھیجر جانے

ٓ
ہر ممبر    تعمیل میں ہرہفتہ خطبہ  جمعہ میں ےس کچھ سواالت  ا

ورحل کرے  ۔ یہ خطبات  ہماری اور ہماری اوالدوں گ تربیت ےک لنں   اس پرچہ کوضے
نر حد اہم ہیں ،خالفت کا الیہ نظام بالشبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ،ہللا تعایلٰ ہمیں 
اس نعمت گ قدر کرئے اور حضوِر انور ایدہ ہللا تعایٰل بنرصہ العزیز  گ نصائح پر عمل  

گ  تو  ۔ کرئے  فیق عطا فرمانے

 سال تک یک لجنہ ےک ریجنل سہ مایہ پروگرام :   18س  15.2

ن الئن مالقات   2020اگست 
ٓ
میں حضور انور ایدہ ہللا تعایٰل س ہونے وایل ا

انیک  ات ےک لئے حضور انور نے نے وایل ممبر
ٓ
ا میں نارصات س لجنہ میں 

ورتوں کو مد نطر رکھتی ہونے الگ پروگرام ڈچ زبان  دلچسپی اور تربیپی رصے

ارشاد  میں کروانے یک طرف توجہ دلوائے تیھ ،حضور ایدہ ہللا تعایل ٰ ےک اس 

سہ مایہ ریجنل  ۱۸س   ۱۵ےک مطابق انشاء ہللا  سال تک  یک بچیوں ےک لئے

۔جن ےک موضوعات مرکز یک طرف س اس 
ے

تربیپی پروگرام کروانے  جائیں ےک

ن الئن سواالت وموضوعات  ےک لحاظ  
ٓ
عمر یک لجنہ یک طرف س بھیجر گئے  ا

۔ 
ے

 س منتخب کئں جائیں ےک
 
 
 
 

 : ۔لوکل اجالس 3
خلیفۃ ت  العزیز  حرصے بنرصہ  تعایٰل  اّیدہ ہللا  الخامس  مورخہ     المسیح    26نے 

لجنہ   کو مجلس عاملہ لجنہ اماءہلل گھانا ےس آن الئن مالقات میں   2021جنوری  
 اماءہلل ےس اپنے توقعات کا اظہار کرئے ہوئے فرمایا کہ : 

ات کو روزانہ پانچ وقت نمازوں میں باقاعدہ ہونا  100’’ لجنہ یک  ٪ ممبر
ات کو  ی توقع یہ ہے کہ لجنہ ممبر . آپ س مبں ٪ تالوت قرآن  100چاہتں

ی توقع یہ ہے کہ کم از کم  ۔ آپ س مبں ٪                              50کریم کرئے چاہتں
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ات کو تبلیغ یا تبلیغے رسگرمیوں میں  .    لجنہ  ممبر خود شامل ہوناچاہتں
ی توقع یہ ہے کہ لجنہ اماءہلل یک  ت مسیح موعود 100مبں ات حضے ٪ ممبر

ی توقع یہ ہے کہ  وہ    علیہ السالم یک کچھ کتابوں کو مطالعہ کریں.  مبں
ات جو شادی شدہ ہیں اپتے بچوں یک اس رنگ میں تربیت کریں کہ   سب ممبر

 ‘‘.  وہ اچھے احمدی مسلمان بنیں

ایدہ    اپنے جائزے لینے گ حضور  ہللا تعایل گ ان توقعات گ روشنے میں ہمیں 
ورت ہے کہ کیا ہم خلیفۃالمسیح گ ان توقعات پر پورا اتر ریہ ہیں یا نہیں   ضے
یا ہم  

ٓ
ا ورت ہے کہ  ڈالنے گ ضے پر اک نظر  اپنے عہد بیعت  لنں ہمیں  اوراس ےک 

ت مسیح موعودعلیہ السالم  گ بیعت میں ہوئے ہوئے ان ائط بیعت کو  حرصے شر
ائط بیعت  کو شامل   اس سال ےک سلیبس میں شر ۔ اس لنے پورا بیھ کر ریہ یانہیں
ائط کو ہم وضاحت ےک ساتھ سمجھ سکیں اور اس پر  کیا گیا ہے ،تاکہ ان شر
ائط بیعت اوراحمدی  لنے کتاب  ’’ شر عمل کرئے گ پوری کوشش کریں ،اس ےک 

ماہانہ ت ر بینے موضوعات ےک ٹیبل ےک ساتھ بھیجا گ ذمہ داریاں‘‘  کا لنک   نیجے
پ اس کتاب کا  پی ڈی ایف حاصل کر سکنے ہیں  

ٓ
،جس گ مدد ےس ا  گیا ہے

 
 
 

 اجالس  ےک لنں پروگرام گ ترتیب :  
 ۔ تالوت قرآِن کریم بمعہ ترجمہ  

 عہد نامہ بمعہ ترجمہ -
 ۔ حدیث بمعہ ترجمہ 

 ۔ ملفوظات بمعہ ترجمہ 
 خالصہ   ۔ نظم بمعہ ترجمہ اور مخترص 
خطبات  میں   تمامےک  اس ماہ ےک   بنرصہ العزیز ۔ حضور انور ایدہ ہللا تعایل 

 جا ئیں ۔
 ےس  اہم تربینے  نکات  تیار کر ےک اجالس میں بتا نے

، ڈسکشن یا کوپے تقریر بھیجر گنے  presentation۔   ماہانہ موضو عات   پر
 کتاب  ےس تیا ر شدہ

 ۔دعا      
 

 تربینے کالس : ۔ لوکل 4 
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دوران سال  کم از کم دوبا  رلوکل تربینے کالس منعقد گ جانے ،پہیل تربینے کالس کا موضوع 
’’حیا ایک اہم  خلق اور پردہ   گ اہمیت ‘‘ ہو گا جبکہ دوشی  تربینے کالس ےکموضوع 

 
ی
ورتوں کو مد نظر رکھنے ہوئے کریں  گ پ اپنے لوکل جماعت گ تربینے ضے

ٓ
اور   کا انتخاب ا

 میں مشکل ہو توا ٓپ کو 
اس ےک لنے متعلقہ علیم و تربینے مواد اگر خود تالش کرئے

 پوچھنے پر مواد فراہم کر دیا جانے گا ،انشاءہللا تعایل  

 

 :۔ سہ مایہ جا ئزہ 5
ن الئن تربیت جائزہ فارم مرکز گ طرف ےس بھیجا جانے گا   ۔ چار بارسال میں  

ٓ
ا

ات کو تربیت جائزہ فارم پر کرئے گ 2022، مارچ، جون اور ستمبر    2021دسمبر  ۔ممبر
۔سہ  تاکید کریں ۔  ان رپورٹوں گ مدد ےس مجالس گ   ی اور ترقے کا جائزہ لیا جاتا ہے بہبے

ان میں  نماز، تالوت، پردہ، چندہ،  مایہ تربینے جائزہ میں جن امور کا جائزہ لیا جا تاہے
، حضوِر انور  نفیل روزہ، نوافل گ ادا

ی
بنرصہ العزیز کو خط لکھنا اور  ایدہ ہللا تعایل    ئیگ

  ےسسننا شامل ہیں ،لٰھذا ان  تربینے امور گ طرف یاد دہاپے کراپے 
ی
خطبہ جمعہ با قاعدگ

رہیں ۔ان جائزوں گ مدد ےس ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ لجنہ گ سوسالہ جوبیل ےکحواےل ےس 
ت خلیفۃ   المسیح الخامس  ایدہ ہللا تعایلٰ  گ گ توقعات پر پورا اپنے پیارے امام حرصے

۔  ور ہو ریہ ہیں
ٓ
گ ہماری  کو ششیں کس حد تک بارا

 اترئے

 ۔ 6  
ی
داب زندگ

ٓ
 :           اسالیم ا

 حیات ہے    
ٔ
ہمیں  اسالم جو بالشبہ ایک مکمل ضابطہ  گزارئے ےکلنے

ی
روز مرہ  سماجر زندگ

داب سکھاتا ہے ،ہمیں مختلف مواقع پر۔اپنے مساجد میں ،اپنے مجالس میں اور 
ٓ
کچھ ا

داب کا خیال رکھنا چاہنں ،اس 
ٓ
ملنے جلنے والوں ےک ساتھ  اپنے بات چیت ےک دوارن   ان ا

داب مختلف مواقع ےک لنں بھیجر جا چےک ہیں ،اپنے اجالسات ےک سلسےل میں کچھ بنی
ٓ
ا دی ا

 اور اپنے  
ی
 رہیں تاکہ ہم اپنے  روز مرہ زندگ

ور سناپے داب کو پڑھ کر ضے
ٓ
دوران گاہے  گاہے ان ا

۔  داب کو اپنا  سکیں
ٓ
 مجالس میں زیادہ  ےس زیادہ ان اسالیم ا

ےک ناموں ےک ساتھ  ۔ انبیائے کرام ،خلفانے راشدین اور صحابہ کرام 7
استعمال ہوئے وایل بغرض ادب  درست دعائیہ اصطالحات  کو رواج 

 دینا: 
مجالس اور روزمرہ گفتگو میں انبیائے کرام ،خلفانے راشدین اور خلفانے احمدیت کاذکر کرئے  
ہوئے  ان ےک ناموں ےک ساتھ بغرض ادب جو  دعائیہ اسالیم اصطالحات استعمال    گ 

 ہیں ،بعض ا
وقات نوجوان بچیوں  اور بعض بڑوں کوب  یھ  ان کا صحیح استعمال  جاپے

خر میں ان کا صحیح استعمال بیھ بتایا گیا ہے ،اپنے اجالسوں 
ٓ
نہیں پتہ ہوتا،سلیبس ےک ا

 میں ان اصطالحات کا صحیح استعمال بیھ سکھائیں ۔ 

 ۔ ہیلپ ڈیسک ٹیم  کا تعارف: 8  
پ نے کیا رپورٹ میں یہ بیھ بیان کریں کہ مقایم  ترب

ٓ
ینے  مسائل ےک حل ےکحواےل ےس ا

اقدامات کنے اوراس سلسلہ میں اگر  لوکل صدر یا  منتخب لجنہ دورہ جات کریں تو    ان 
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ات کوشعبہ تربیت گ نیشنل   ہیلپ ڈیسک ٹیم ےک بارہ دورہ جات میں اپنے حلقے گ ممبر
میں بات چیت کر سکنے  میں  بیھ آگاہ کیا جانے  جہاں وہ  اعتماد ےساپنے مسائل ےک بارہ

 رازداری ےس کام کرپے ہے  مکمل    helpdesk team ہیں کیونکہ

:  شعبہ تربیت گ   ہیلپ ڈیسک ٹیم کا ای میل ایڈریس درج ذیل  ہے
helpdesk@ahmadimoslimvrouwen.nl  

۔   ی تربیت یا نیشنل صدر لجنہ ےس بیھ  رابطہ کر سکنے ہیں  یا آپ نیشنل سکریبر

ماہانہ تربینے موضوعات                          اجالس  ےک لنے
ملفوظات    ے دوران  سال درج ذیل موضوعات کو  ماہانہ اجالسات میں قران وحدیث نبں

ت مسیح موعود علیہ السالم اور خطبات   و            تقا ریر خلفانے احمدیت گ  حرصے
ائط  پ کتاب   ’’ شر

ٓ
درج ذیل  لنک ےس ا روشنے میں واضح کریں۔ان موضوعات ےک لنے

  :بیعت اور احمدی گ ذمہ داریاں  ‘‘  حاصل کر سکنے ہیں  
baiat.pdf-e-aithttps://www.alislam.org/urdu/pdf/shr 

 

 موضو عات  پہیل سہ مایہ 
اکتوبر تا 
 2021دسمبر 

ط بیعت   اکتوبر:                                      پہیل شر

بیعت کنندہ سجے دل ےس عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس  وقت تک کہ  قبر   
ک ےس مجتنب رہے گا۔  میں داخل ہو جانے شر

ط بیعت :                 دوشی شر  نومبر

یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت   
اور فساد اور بغاوت ےک طریقوں ےس بچتا رہے گا اور نفساپے جوشوں ےک وقت ان  

  کا مغلوب نہیں ہو گا اگرچہ کیسا یہ جذبہ پیش آوے۔

ط بیعت :                           تیرسی شر  دسمبر

وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ےک ادا کرتا رہے گا۔ اور   یہ کہ بالناغہ پنج
حنے الوسع نماز تہجد ےک پڑھنے اور اپنے ننر کریم ملسو هيلع هللا ىلص پر درود بھیجنے اور ہر روز  
 میں مداومت اختیار کرے گا۔ اور 

اپنے گناہوں گ معاقے مانگنے اور استغفار کرئے
س گ حمد اور تعریف کو  دیل محبت ےس خدا تعایٰل ےک احسانوں کو یاد کر ےک ا

 اپنا ہر روزہ ورد بنانے گا 
 دوشی سہ مایہ
 جنوری تامارچ 

2022 
 

ط بیعت  جنوری:                               چوتیھ شر

mailto:helpdesk@ahmadimoslimvrouwen.nl
https://www.alislam.org/urdu/pdf/shrait-e-baiat.pdf
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 اپنے نفساپے جوشوں  
ً
 اور مسلمانوں کو خصوصا

ً
یہ کہ عام خلق ہللا کو عموما

نہ ہاتھ ےس نہ کیس اور  ےس کیس نوع گ ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نہ زبان ےس 
 طرح ےس۔ 

 فروری:                          جلسہ یوم مصلح موعود  
  

 مارچ:    جلسہ یوم مسیح موعود  

 تیرسی سہ مایہ 
 اپریل تا جون 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چوتیھ سہ مایہ
جوالپے تا  
 2022ستمبر 

ت الننر  اپریل:   جلسہ سبں
ط بیعت   پانچویں شر

ہر حال رنج اور راحت اور ُعرس اور ُیرس اور نعمت اور بال میں خدا تعایٰل  یہ کہ 
ت اور  

ّ
ےک ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضے بقضاء ہو گا اور ہر ایک ِذل

دکھ ےک قبول کرئے ےک لنے اس گ راہ میں تیار رہے گا اور کیس مصیبت ےک وارد  
 
 
ے گا بلکہ آگ  قدم بڑھانے گا۔ ہوئے پر اس ےس منہ نہیں پھبں

:                     جلسہ یوم خالفت   منے
ط بیعت  چھنر شر

یف گ   یہ کہ اتباِع رسم اور متابعِت ہواوہوس ےس باز آجانے گا اور قرآن شر
ُسْول کو اپنے ہر   اَل الرَّ

َ
 اور ق

ہ
اَل اّٰلل

َ
 اپنے ش پر قبول کرے گا اور ق

ّ
حکومت کو بکیل

 قرار دے گا۔یک راہ میں دستور العمل 

ط بیعت  جون:                        ساتویں شر

 چھوڑ دے گا اور فروتنے اور عاجزی اور خوش  
ّ

یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکیل
 برس کرے گا

ی
 خلقے اورحلییم اور مسکینے ےس زندگ

ط بیعت  ٹھویں شر
ٓ
:             ا  جوالپے

 

اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے  کہ دین اور دین گ عزت اور ہمدردئ اسالم کو 
 عزت اور اپنے اوالد اور اپنے ہر یک عزیز ےس زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ 

ط بیعت  اگست:                         نویں شر
 

 مشغول رہے گا اور جہاں تک  
ہ
یہ کہ عام خلق ہللا گ ہمدردی میں محض ّٰلِل

ےس بنے نوع کو فائدہ پہنچانے  بس چل سکتا ہے اپنے خدا داد طاقتوں اور نعمتوں  
 گا۔ 

 : ط بیعت                           ستمبر  دسویں شر
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 باقرار طاعت در معروف باندھ کر  
ہ
یہ کہ اس عاجز ےس عقد اخوت محض ّٰلِل

اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعیٰل درجہ کا ہو گا  
دنیوی رشتوں اور تعلقو  ں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پاپے نہ  کہ اس گ نظبں

 جاپے ہو۔

داب                              
ٓ
کچھ اسالیم ا  

 گفتگو ےک آداب  : 

ا)البقرہ: 1
ً
اِس  ُحْسن

ّ
و ِللن

ُ
ول
ُ
( اور لوگوں ےس احسن رنگ میں 83(ہللا تعایٰل فرماتا ہے : وق

 کالم کیا کرو۔ 
کریں۔ بات میں کو پیچ نہ ہو۔( گفتگو کرئے وقت بات سجی اور صاف  2  
۔3 ے کرنا چاہینے ۔بیہودہ اور فحش گفتگو ےس پرہبں ( گفتگو میں مبالغہ ےس کام نہ لیں  
اور آگ ےسبچأو کا  4 ہ کلمہ بیھ صدقہ ہے ے ہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پاکبں ے ( گفتگو پاکبں

۔  ذریعہ ہے
۔5 ( گفتگو میں غیبت جییس براپے ےس بچنا چاہینے  
  بات نہ گ جانے جس ےس دوشوں گ دل شکنے ہو۔ ( گفتگو میں اییس 6
۔  7 ۔ غّصہ عقل کو کھاجاتا ہے ( گفتگو کرئے وقت غّصہ میں نہیں آنا چاہینے  
۔8  پھیالنا درست نہیں

 
( سنے سناپے بات کو آگ  

۔9 ( گفتگو کرئے وقت بات بات پر قسم کھانا درست نہیں  
دوران اسالیم شعار کو اپنایا جانے جی10 ےس  ( گفتگو کرئے  

حْمد ہلل ، ماشاءہللا 
ْ
 ، ال

ہ
 ،   ِبْسِم اّٰلل

ہ
ُم اّٰلل

ُ
 جزاک

 

 مجلس ےک آداب: 

۔1  السالم علیکم کہیں
( مجلس میں داخل ہوئے ہوئے اور اٹھ کر جانے ہوئے  

ورت ےک 2 ۔ لیکن ضے ( اگر مجلس میں بیٹھنے گ جگہ کشادہ ہو تو کھل کر بیٹھنا چاہنے
۔   وقت سمٹ کر دوشوں کو جگہ دی جانے

۔ 3 ( مجلس میں کیس شخص کو اٹھا کر خود اس گ جگہ نہیں بیٹھنا چاہینے  
4  

 
۔لوگوں ےک کندھوں پر ےس پھالنگ کر آگ ( مجلس میں جہاں جگہ مےل وہیں بیٹھ جائیں
۔ اور نہ یہ دو آدمیوں ےک درمیان جگہ بنا کر خود  جگہ لینے گ کوشش نہیں کرپے چاہینے

۔  بیٹھنے گ کوشش کرپے چاہینے
۔( مجل5 ے کھا کر نہ جائیں س میں لہسن، پیاز یا کوئ بد بودار چبں  
 ےک لنں کہا جانے تو برا 6

( اگر ذمہ دار افراد گ طرف ےس کیس کو مجلس میں ےس چےل جانے
 بغبں  اطاعت اور فرماں بر 

۔ منانے داری کرئے ہوئے اےس اٹھ کر چےل جانا چاہنے  
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س آنے تو  وہ اپنے جگہ کا زیادہ حق دار ( اگر کوپے مجلس میں ےس اٹھ کر جانے اور پھر واپ7
ہ ہے اور اٹھ کر جانے واےل کو چاہنے کہ اپنے جگہ گ نشاپے ےک طور پ  رومال وغبں

ر کوپے
۔    وہاں رکھ جانے تا کہ دوشوں کو اندازہ ہو سےک کہ اس نے واپس آنا ہے

ورت ہو تو اجازت ےل کر الگ ہو کر دو 8  ( مجلس میں شگوشر نہ گ جانے اگر ضے
۔   شخص آپس میں بات کر سکنے ہیں

( مجلس میں مقرر یا بات کرئے واےل گ بات خاموشر اور غور ےس سنیں اور قطع کالیم نہ 9
۔   کریں۔ ہوٹنگ کرنا ٹھیک نہیں

۔ 10 ے لغو سوال نہ کنے جائیں ِت سوال ےس بچیں نبں (  مجلس میں کبر  
۔ ( مجلس میں کیس ےک عیوب نہ بتائیں نہ یہ اپنے عیوب ےس پر 11 دہ اٹھایا جانے  
۔ 12 ( اگر مجلس میں کیس پر تہمت لگاپے جا ریہ ہو تو اسکا واجنر جواب دینا چاہینے  
۔13 ور کیا جانے  کا اور نیک باتوں کا ذکر ضے

ہ
( مجلس میں اّٰلل  

( مجلس میں شگفتہ مزاجر اور ہلکا پھلکا مزاح بیھ اختیار کیا جانے تا کہ لوگوں گ 14
 دلچسنی میں اضافہ ہو۔

۔51 ( مجلس میں جب ایک مسئلہ ےط ہو جانے تب دوشا مسئلہ پیش کیا جانے  
(مجلس ےس بال عذر و مجبوری اٹھ کر نہ جائیں کیونکہ ایسا شخص بسا اوقات فیض 16

۔   ےس محروم رہ جاتا ہے
۔ 17 (اگر مجلس ےس باہر جانا ہو تو صدر مجلس ےس اجازت لر کر جائیں  
ے  18  چبں

وع  ( مجلس میں اگر کوپے  ہو تو دائیں طرف ےس  تقسیم کرناشر
تقسیم کرپے

 کریں۔ 
ے کریں اور 19 ، اونگھنے اور ری    ح خارج کرئے ےس پرہبں ، جمائیاں لینے (  مجلس میں ڈکار لینے

۔  اگرکیس ےس اییس حرکت شزد ہو جانے تو اس پر نہ ہنسیں
( مجلس میں ہمیشہ معزز جگہ بیٹھنے گ کوشش نہ کریں۔ 20  
 خیال رکھیں کہ آپ نے صاف ستھرا لباس پہنا ہو۔(مجلس میں جانے  21

ہوئے  
(  اییس مجالس میں شوق ےس شامل ہوں جن میں بزرگوں اور نیک لوگوں گ صحبت 22

 میں بیٹھنے گ توفیق مےل۔ 
 گ آیات اور احکامات کا انکار اور استہزاء کیا جا رہا ہو وہاں 23

ہ
(  اییس مجالس جہاں اّٰلل

۔ نہ بیٹھیں یہاں تک کہ و  ہ لوگ کیس دوشی بات میں مشغول ہو جائیں  
۔ 11 ( پہےل تولو پھر بولو۔ بات اگر اچیھ ہو تو کہیں ورنہ خاموش رہیں  
۔ 12 ( اچیھ صاف اور پاک گفتگو انسان کو جنت کا وارث بناپے ہے  

 

داب: 
ٓ
 مسجد ےک ا

۔  ۔مسجد میں پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہنے
 پہےل دایاں پأوں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہوئے گ ۔ مسجد میں داخل ہ

وئے ہوئے
۔  دعا پڑھیں
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۔  
َ
بواَب َرحَمِتک

َ
 ا
َ
ح یل

َ
ِ َوافت وپر

ُ
ن
ُ
ُھمَّ اغِفریِل ذ

ہ
لل
َ
ُم َعیٰل َرُسوِل ہللا۔ ا

َ
َل   َوا لسَّ

ُ
وۃ
ٰ
ل ِبسِم ہللا الصَّ

وع کرتا ہوں برکتیں اور رحمتیں ہوں ہللا ےک رسول  )ہللا ےک ن ے  پر۔ اے ہللاام ےس شر  مبں
ے لنے اپنے رحمت ےک دروازے کھول دے۔( گناہوں کو بخش د ے اور مبں  

۔ واز میں السالم علیکم کہیں
ٓ
ین کو مناسب ا  ۔ مسجد میں داخل ہو کر حاضے

الَمسِجد‘‘ ےک ادا کریں۔ 
ُ
ۃ ِحیَّ

َ
 ۔ مسجد میں پہنچنے ےک بعد اگر وقت ہو تو دو نفل ’’ت

۔مسجد میں ۔ لہسن، پیاز، مویل یا کوپے او  ے کھا کر مسجد میں نہ جائیں ر بدبودار چبں
۔   تھوکنا، ناک صاف کرنا یا اییس حرکت کرنا جو صفاپے ےک خالف ہو، منع ہے

۔  ےس پاک، صاف اور خوشبو دار رکھیں
ی
 ۔ مسجد کو ہر قسم گ گندگ

 رہیں اور غبں 
۔مسجد میں  خاموشر ےس ذکِر الیٰہ کرئے بنا کر مت بیٹھیں

۔ مسجد میں حلقے
ہستہ ےس کریں تا کہ  

ٓ
ے جب کوپے بات کرپے ہو تو ا دینے باتیں کرئے ےس گریز کریں۔ نبں

 دوشوں گ عبادت میں خلل نہ پڑے۔ 
۔    ےس گزرنا سخت منع ہے

 
گ
ٓ
ا  ۔ نماز پڑھنے والوں ےک 

 ہیں تو 
نے
ٓ
ا پ بعد میں 

ٓ
 ےک بعد پہےل اگیل صفیں ُپر کریں ۔ اگر ا

۔ ،مسجد میں داخل ہوئے
 جانے گ کوشش نہ کریں بلکہ جہاں  لوگوں ےک شوں

 
گ
ٓ
ا اور کندھوں پر ےس پھالنگنے ہوئے 

۔   جگہ مےل وہیں بیٹھ جائیں
۔   ۔ مسجد میں ہللا کا نام لینے اوراس گ عبادت کرئے ےس کیس کو منع نہیں کرنا چاہنے

۔ نماز پڑھنے گ جگہ پر جوئے پہن کر نہ پھریں۔  مقررہ جگہ پر رکھیں
 ۔مسجد میں جوئے

۔ پہےل بایاں پاؤں باہر رکھیں مگر جوتا دائیں ۔ مسج د ےس نکلنے وقت السالم علیکم کہیں
۔   پاؤں میں پہےل پہنیں اور یہ دعا پڑھیں

۔ 
َ
ک
َ
ضل

َ
بواَب ف

َ
 ا
َ
ح یل

َ
ِ َوافت وپر

ُ
ن
ُ
ُھمَّ اغِفریِل ذ

ہ
لل
َ
ُم َعیٰل َرُسوِل ہللا۔ ا

َ
َل   َوا لسَّ

ُ
وۃ
ٰ
ل ِبسِم ہللا الصَّ

وع کرتا   ے )ہللا ےک نام ےس شر ہوں برکتیں اور رحمتیں ہوں ہللا ےک رسول  پر۔ اے ہللا مبں
ے لنے اپنے فضل  ےک دروازے کھول   دے۔( گناہوں کو بخش دے اور مبں  

 ہیں چاہنے کہ وہ انہیں اپنے پاس بٹھائیں اور 
۔ جو لوگ چھوئر بچوں کو مسجد ےل کر جانے

ول میں رکھیں تا کہ دوشوں گ عبادت میں خلل نہ پڑے۔ 
 کنبر
 

ت                     راشدین اور حرصے   رسول  اور خلفانے
ٔ
انبیاء کرام،صحابہ

مسیح موعود علیہ السالم  ناموں ےک ساتھ بغرض ادب استعمال ہوئے 
 وایل صحیح دعائیہ اصطالحات : 

ت محمد۔۔۔۔۔    ملسو هيلع هللا ىلص حرصے
 انبیاء ےک ناموں ےک ساتھ۔۔۔۔۔۔علیہ السالم 

۔۔۔۔ رضے ہللا تعایٰل عنہخلفانے  راشدین ےک ناموں ےک  
َ
 ساتَھَ
 خلفانے احمدیت ےک ناموں ےک ساتھ: 
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ت مرزا بشبں  ت مولوی حکیم نورالدین  خلیفۃالمسیح اول  اور حرصے پہےل دو خلفاء )حرصے
( ےک ناموں ےک ساتھ۔۔۔۔ رضے ہللا  الدین  محمود خلیفۃ المسیح الثاپے و مصلح موعود 

 تعایٰل عنہ
ت تیرسے  اور چوتھے خلیفہ )حرصے    اور حرصے

ؒ
ت مرزا   نا ض احمد خلیفۃ المسیح الثالث

 خلیفۃالمسیح الرابؒع(ےک نام ےک ساتھ ۔۔۔۔۔۔رحمہ ہللا تعایٰل 
 موجودہ خلیفہ ےک نام ےک ساتھ ۔۔۔۔ایدہ ہللا تعایٰل بنرصِہ العزیز 

ت مسیح موعود علیہ السالم  ےک ناموں ےک  صحابہ رسولملسو هيلع هللا ىلص اور  صحابہ حرصے
 تعایٰل عنہ  ساتھ۔۔۔۔۔۔۔۔رضے ہللا

ت مسیح موعود علیہ السالم  ےک ناموں ےک  صحابیاتِ رسولملسو هيلع هللا ىلص اور صحابیات ِحرصے
 ساتھ ۔۔۔۔رضے ہللا تعایل عنہا 
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