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ܫبھاڹ پشاوڍ

 ܫبھاڹ پشاوڍ کباب کی  PDFواپشاپ کے ڌر یعے بھیج ڇی خاڹٔ گی ܣو ڍܟسبرپشۯ کے وݪت ڇیا گبا ہےڻ

 امی߰اک میں صرف کباب میں سے کچھ ܠصہ اڹ گا ܣو  onlineکالڕ میں پڑھایا خاڹ گا
ٔ
 کالڕ کی ڍکاڍڇیگ اوڍ ڍوز کے پڑھاڹ گۓ صفجہ نمبر واپشاپ کے ڌر یعے بھیج ڇ ٔ
ڹ خائینبگے (اپشاہللا)
 ܣو کالڕ ܫنے یبرامی߰اک ڇ ئبا خا ہنے ہیں صرف ڍوز کے ک ٔے ٔگنے صفجہ نمبر سے اܪت࠽اڇگ کۓ سکنے ہیںڻ
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صح یفہ الکاملہ
دعا ؍ : ۴ #والدیۯ کے حق میں دعا:

 .1ص عَل مح ع ْبـ
ب َكت سالم  ،ا ْخ

س لـ أ ْه بيْته ال ه ي  ،ا ْخ ْ ْهم بأفْ صل ات
اللهم اِل ِب ْل ام ِليْ  ،ال ال م ْ َي أ ْ حم ال اْحي

ْْحت

اڹ ہللا ! ا ئنے عبد خاڗ اوڍ ڍسوڧ مچ د مصطفی ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ اوڍاک کے یاک و یاکبزگ اہۭ ئ یت پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا
اوڍ انہیں نہبریۯ ڍحمت وپۓکت اوڍدروڇ وسالڨ کے سابھ ܠصوصی امنباز ی߶ۜ اوڍ اڹ مع بوڇ !مبرڹ اں یاپ کو بھی ا ئنے
پزڇیک عزت و کۓامت اوڍ ائبی ڍحمت سے مخصوڗ ݬرا ڻاڹ سب ڍحۮ کۓئے والوں سے زیاڇگ ڍحۮ کۓئے واے .

 .2أللهم ص عَل مح أِل ألْه ْ ِن ع ْْل م َيب له عَل الْه م ْ ،اْج ْ ِل ع ْْل ِل كه ت مـ ُ ،ث
ْاس ت ْع لِْن ب تلْه ِن م ْـه ،ف ِْن للن فمي تب ِْن م ْ علْ ه ،حَّت ال ي تِن ا ْس ت ْع
َشء
ْ
عل ْ تن ْيه ،ال تثْ أ ْ َكِن ع الْح فمي ألْه ْ تنيه.

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ اک کے ܣو ܠقوق مچھ پۓ واجب ہیں اک کا ݘلۮ یےڍیعہ الہاڨ عطا کۓ اوڍ
اک ن اڨ واܜبات کا ݘلۮ ئے کۮ وکاست مبرڹ لنے مہبا ݬرا ڇڹ ڻ بھر ܣو مچھے یےڍیعہ الہاڨ ئبائے اڕ پۓ کاڍ ئبد ڍکھ اوڍاڕ
ݘ
ی
سلشلہ میں ܣو یصبرت لمی عطا کۓڹ اڕ پۓ ع ۭ پبرا ہوئے کی توݪ بق ڇڹ یا کہ اک یاتوں میں سے ܣو تو ئے مچھے لبۮ کی
ہیں کوئی یات ع ۭ میں آئے یبر نہ ڍگ خائے اوڍاڕ خدمت گزاڍی سے ܣو تو ئے مچھے ئبالئی ہے مبرڹ ہابھ پبر بھکۯ

م߶ࠊوڕ نہ کۓیںڻ

 .3أللهم ص عَل مح
ب ببه.

أِل مَك َشفْتن به ص عَل مح

أِل مَك أ ْ ج ْب لن الْح عَل الْ لْ

اڹ ہللا مچ د اوڍاک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا ک بویکہ تو ئے اک کی طرف ابتشاب سے ہمیں ܮرف ی߶شا ہے ڻ مچ د اوڍ اک کی

آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا ک بویکہ تو ئے اک کی وجہ سے ہ اڍا ܣق م߰لوفات پۓ فائۮ کبا ہےڻ

 .4أللهم ا ْجعلِْن أه ُب ه ْيب ال لْ الْع
ب ْ ُب أق لع ْيِن م ْ ْق الْ ْس ن  ،أثْل
اق عَل ض ض ُه أ ْس ت ِْث ب ُه ِب

 ،أب ُه ب اال ال ؤ ْ ،اجع ْ ط عِت ل اِل
َشب ال ْ أ حَّت أ ث عَل ه ا ه اُه
ل ْ مْ ْ
ا ْ ق أ ْس ت ب ُب ا ْ كِث.

اڹ ہللا ! مچھے اپشا ئبا ڇڹ کہ میں اک ڇوتوں سے اڕ طرڅ ڈروں ܟۛ طرڅ ݾسی خاپۓ یاڇساگ سے ڈرا خایا ہے اوڍاڕ طرڅ
اک کے خاڧ پۓ شق بق ومہریاک ڍہوں (ܟۛ طرڅ شق بق اں ) ائبی اوالڇ پۓ شف࠾ت کۓئی ہے اوڍاک کی ݬرا پبرڇاڍی اوڍاک سے

ܟشۯ سلوک کے سابھ بتۜ آئے کو مبری آیکھوں کے لنے اڕ سے زیاڇگ ک تف اݬزا ݬراڍ ڇڹ جنبا ܟشۮ ܣواب آلوڇ میں بنبد کا
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ح اڍ اوڍمبرڹ فلب وڍوڅ کے لنے اڕ سے پڑھ کۓ مࠅرت ایگبز ݬراڍ ڇڹ جنبا ئباسے کے لنے جۓعہ(گھوئٹ) آب یاکہ میں
ائبی ܣواہۜ پۓ اک کی ܣواہۜ کو پۓܜیح ڇوں اوڍ ائبی ܣوܶی پۓ اک کی ܣوܶی کو م࠽دڨ ڍکھوں اوڍ اک کے بھوڑڹ اܟشاک کو بھی
ܱ
ܣو مچھ پۓ کۓیں  ،زیاڇگ مچھوں  ،اوڍ میں ܣو ئبکی اک کے سابھ کۓوں وگ زیاڇگ بھی ہو تو اسے کۮ یصوڍ کۓوںڻ

 .5أللهم خ ْ له ص ْ ِت ،أط ْب له لَكم  ،أل ْ له ع ْي ِت ،ا ْع ْف عل ْْي قلِْب ،ص ِّْيِن
ُب في  ،عل ْْي ش ي .
اڹ ہللا ! مبری آواز کو اک کے سا منے آہسیہ ،مبرڹ کالڨ کو اک کے لنے ܣوسگواڍ ،مبری طن تت کو پۓڨ اوڍمبرڹ ڇڧ کو
مہریاک ئبا ڇڹ اوڍ مچھے اک کے سابھ پۓمی وشف࠾ت سے بتۜ آئے واال ݬراڍ ڇڹ

 .6أللهم ْاش ْ له ت ْ بيِت أث ْْب عَل ت ْ مِتْ ،اح ْ له م ح

مِن ِف صغ .

ڻ اڹ ہللا ! انہیں مبری پۓوڍږ کی جزائے جبر ڇڹ اوڍمبرڹ ܟشۯ یگہداست پۓ اجۓ وتواب عطا کۓ اوڍ کۮ ܫبی میں مبری جبر
گبری کا انہیں ضلہ ڇڹ

 .7اللهم م م ه مِن م ْ أ أ ْ خل ال ْْي عِن م ْ م ْ أ ْ ض ع قبِل له م ْ ح ٍّ ف ْجع ْل
ح ِلن ُب عل ا ِف ج ِت َي ِف ح ن ِت َي مب ال ي بأضْ ع فه م الْح ن .

ن
اڹ ہللا! انہیں مبری طرف سے کوئی یکل تف ہیچی ہو یا مبری خائب سے کوئی یا گواڍ صوڍت بتۜ آئی ہو یا اک کی ܣق یلفی
ہوئی ہو تو اسے اک کے گباہوں کا ک࠽اڍگ درخات کی یلبدی اوڍ ئ بک بوں میں اضافہ کا ܪیب ݬراڍ ڇڹڻ اڹ پۓائ بوں کو کبی گبا

ئبک بوں سے یدڧ ڇ ئنے واے

 .8أللهم م تع َي عِل فيه م ْ ق ْ  ،أ ْ أ ْْسف عَل ف ْيه م ْ ف ْع  ،أ ْ ضيع ِل م ْ ح ٍّ أ ْ قَّصا ِب
ع ْنه م ْ اجب ف ْ ه ْبته ج ْ به عل ْْي  ،غ ْب ال ْي ِف ضْ تبعته ع ْْن ف ِن ال أِت ه عَل
ن ْ  ،ال أ ْست ْب ُئ ِف ب  ،ال أ ْك م ت لي م ْ أ ْم َي فه أ ْ جب ح عِل ،أ ْق
ا ْح نـ اِل أ ْع م م لـ م ْ أ ْ أق صه ـ بع ْ  ،أ ْ اج َي عَل م ْ  ،أ ْي ا ا َي اله ْي ط
شغْله ب َْتبيِت؟ أ ْي ش تعْب ِف ح اس ِْت؟ أ ْي ا ْقت ُه عَل أنْ ه للت ْ سع عِل؟
ْهْي م ي ْ ت ْ في مِن ح ه  ،ال ا ْ م َيب عِل له ال أَن ب ض ظي خ ْ مِت .
یاڍالہا!اگۓ انہوں ئے مبرڹ سابھ گقبگو میں ܭخبی یا ݾسی کاڨ میں زیاڇئی یا مبرڹ ݾسی ܣق میں ݬروگےاست یا ا ئنے ݬرژ
م تصبی میں کویاہی کی ہو تو میں اک کو ی߶ࠂبا ہوں اوڍاسے ئبکی اوڍاܟشاک کا وܫبلہ ݬراڍ ڇ ئبا ہوں اوڍ یا لنے واے ! یچھ سے

ܣواہۜ کۓیا ہوں کہ اڕ کا مواخےگ اک سے نہ کۓیاڻ اڕ میں ائبی پࠁیت اک سے کوئی ید گ ائی نہیں ڍکھبا اوڍنہ پۓئ یت کے
ܱ
سلشلہ میں انہیں ܵہۭ ایگاڍ مچھبا ہوں اوڍ نہ اک کی ڇیکھ بھاڧ کو یاپࠂبد کۓیا ہوں اڕ لنے کہ اک کے ܠقوق مچھ پۓ الزڨ و
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واجب  ،اک کے اܟشایات ڇپۓئیہ اوڍاک کے ایاات عظبۮ ہیںڻ وگ اڕ سے یاال پۓ ہیں کہ میں اک کو پۓاپۓ کا یدلہ یا وپشا ہی
عوژ ڇڹ سکوں ڻ اگۓ اپشا کۓ سکوں تو اڹ مبرڹ مع بوڇ!وگ اک کا ہمہ وݪت مبری پۓئ یت میں مشغوڧ ڍہبا مبری جبر گبری
میں ڍیج ویب ابھایا اوڍܣوڇ عࠅرت وئبگی میں ڍگ کۓ مبری آسوڇگی کا سااک کۓیا کہاں خائے گا ب ھال کہاں ہو سکبا ہے کہ وگ
ا ئنے ܠقوق کا ضلہ مچھ سے یا سکیں اوڍنہ میں ܣوڇ ہی اک کے ܠقوق سے ܫبکدوږ ہو سکبا ہوں اوڍنہ اک کی خدمت کا

ݬریصہ ای߰اڨ ڇڹ سکبا ہوں

 .9ف

عَل مح

أِل أعِن َي ْ
خِّي م ْاس تعي به.

ڍحمت یازڧ ݬرا مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ اوڍ مبری دڇ ݬرا اڹ نہبر اک سے ܢۯ سے دڇ ایگی خائی ہے

 .10ف ِْن َي أ ْه م ْ غب ال ْيه ،ال َْتعلِْن ِف أ ْه الْع
ب ك ب ْ ُْه الي ْ ل .

لالبأء االمه ي ْ َْتز ك ن ْ

اوڍمچھے توݪ بق ڇڹ اڹ زیاڇگ ڍہب ائی کۓئے واے اک سب سے ܢۯ کی طرف (ہدائت کے لنے) توجہ کی خائی ہے اوڍ مچھے
اڕ ڇک جب کہ ہر ܭخ کو اڕ کے اع اڧ کا یدلہ ڇیا خائے گا اوڍݾسی پۓ زیاڇئی نہ ہو گی ڻاک لوگوں میں سے ݬراڍ نہ ڇ ئبا

ܣو اں یاپ کے ݘاق ویا ݬراپبرڇاڍ ہوں

 .11أللهم ص عَل مح
امه ِت ْم َي أ ْ حم ال اْحي.

ألـه يته ،ا ْخ ْ أب بأفْ

مخ ْ

به أِبء عب

الْ ْؤم ي

اڹ ہللا مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓڍحمت یازڧ ݬرا اوڍمبرڹ اں یاپ کو اڕ سے پڑھ کۓ امنباز ڇڹ ܣو مومۯ ئبدوں کے اں

یاپ کو تو ئے ی߶شا ہےڻ اڹ سب ڍحۮ کۓئے والوں سے زیاڇگ ڍحۮ کۓئے واے

 .12أللهم ال تن ْ ِن ْك ُه ِف أ ِْب صل اِت ِف أَن م ْ أَنء ل ْيِلِ ،ف ك س ع م ْ س ع ن .
اڹ ہللا اک کی یاڇ کون ازوں کے ید ڍات کی ساع بوں اوڍ ڇک کے ن اڨ لمحوں میں ݾسی وݪت ݬراموږ نہ ہوئے ڇڹ

 .13أللهم ص عَل مح أِل ا ْغ ْ ِل ب ع ِئ له  ،ا ْغ ْ له ـ ببُهـ ِب ،م ْغ ح ْت ـ ا ْ ض
ع ْْن ب عِت له َض ع ْزم  ،بل ْغه ِب ْل ام م اط ال الم .
اڹ ہللا !مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍمچھے اک کے ܣق میں ڇݘا کۓئے کی وجہ سے اوڍ انہیں مبرڹ سابھ ئبکی
کۓئے کی وجہ سے اک سے الزمی طوڍ پۓ ڍاصی وܣوܪبوڇ ہو اوڍانہیں عزت وآپۓو کے سابھ سالمبی کی مبزلوں یک نہی߰ا ڇڹ
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 .14أللهم ا ْ س ب ْ م ْغ ت له ف ْعه ِف ،ا ْ س ب ْ م ْغ تـ ِل ف ْعِن ف ْْي  ،حَّت ْنت
ب أفت ِف ا ك امت م م ْغ ت
ْْحت  ،ان الْ ْ الْع مي الْ الْ ْْي أنْ أ ْ حم
ال اْحي.
اڹ ہللا ! اگۓ تو ئے انہیں مچھ سے نہ ے ی߶ۜ ڇیا تو انہیں مبرا شق تع ئبا  ،اوڍ اگۓ مچھے نہ ے ی߶ۜ ڇیا تو مچھے اک کا شق تع ݬراڍ ڇڹ
یاکہ ہۮ سب پبرڹ لطف وکۓڨ کی یدولت پبرڹ پزڍگی کے گھر اوڍی߶ࠆۜ و ڍحمت کی مبزڧ میں ایک سابھ حمع ہو سکیں ڻ
یقنبا تو پڑڹ فضۭ واال ،فدئۮ اܟشاک واال اوڍسب ڍحۮ کۓئے والوں سے زیاڇگ ڍحۮ کۓئے واال ہے ڻ
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دعا ؍ : ۵ #اوالد کے حق میں حضرت کی دعا:

 .1أللهم م عِل بب ء ِْل ِ ،ب ْصالِح ْم ِلِ ،ب ْمت ع ُب ْم.

اڹ مبرڹ مع بوڇ !مبری اوالڇ کی ی࠽ا اوڍاک کی اضالڅ اوڍاک سے نہرگ مبدی کے سااک مہبا کۓکے مچھے مم بوک اܟشاک ݬرا

ِل صغِّي ُْه ق ِل ضع ْي ْهم ،أِص ِل أبْ ان ْم
 .2الهي أ ْم ْ ِل ِف أ ْْع ُْهِ ْ ،ل ِف أج له ْم،
أ َْين ْم أخْالق ْهم ،ع فه ْم ِف أنْ ه ْم ِف ج ا ِح ْم ِف ك م عنيْ به م ْ أ ْم ُْه ،أ ْ ْ ِل عَل
يـ أ ْ اق ْهم،
وڍمبرڹ ܵہاڍڹ کے لنے اک کی عمروں میں پۓکت اوڍزیدگ بوں میں طوڧ ڇڹ اوڍ اک میں سے حھوتوں کی پۓوڍږ ݬرا

اوڍکمزوڍوں کو توایائی ڇڹ اوڍاک کی ܟش ائی  ،ان ائی اوڍاخالقی خالت کو درست ݬرا اوڍ اک کے ܟشۮ وخاک اوڍاک کے ڇوܮرڹ
ماالت میں ܢۯ میں مچھے اہب اڨ کۓیا پڑڹ انہیں ݘاݪ یت سے ہ کباڍ ڍکھ ،اوڍمبرڹ لنے اوڍمبرڹ ڌریعہ اک کے لنے ڍزق

ݬراواں خاڍی کۓ

ْ .3اجعلْ ْهم أ ْب ا ا أتْ ي ء بَّصاء س معي م يعي ِل ال ْ لي ئ محبي ن ِصي ،لج ْي أ ْع أئ
مع ن ي م ْبغ ي أمي.

اوڍانہیں ئبکو کاڍ  ،پۓہبز گاڍ ،ڍوܲۯ ڇڧ  ،ܣق ئ بوږ اوڍ ائبا ݬراپبرڇاڍ اوڍ ا ئنے ڇوܪبوں کا ڇوست وجبرܣواگ اوڍا ئنے ن اڨ ڇܱم بوں
کا ڇܱمۯ ویدܣواگ ݬراڍ ڇڹڻ آمیۯ

 .4أللهم ْاش ْ ُب ْم ع  ،أق ْم ُب ْم أ ْ  ،ك ِْث ُب ْم ع  ،ي ْ ُب ْم م ْحَض  ،أ ْحيي ُب ْم
ْك  ،ا ْك ِن ُب ْم ِف غ ْيبِت أعِن ُب ْم عَل حـ جِت ،ا ْجعلْ ْهم ِل محبي ،عِل ح بي م ْبلي
م ْ ت ميي ِْل ،م يعي ي ِّْي ع صي ال ع قي ال م ل ي ال خـ طيي،
اڹ ہللا ! اک کے ڌریعہ مبرڹ یازوؤں کو قوی اوڍ مبری پۓپشاک خالی کی اضالڅ اوڍاک کی وجہ سے مبری حمعیت میں اضافہ
اوڍمبری م߰لۛ کی ڍوتق ڇویاال ݬرا اوڍاک کی یدولت مبرا یاڨ زیدگ ڍکھ اوڍمبری ݘدڨ موܣوڇگی میں انہیں مبرا فائۮ م࠽اڨ ݬراڍ ڇڹ اوڍ
اک کے وܫبلہ سے مبری خاܜ بوں میں مبری دڇ ݬرا اوڍانہیں مبرڹ لنے ڇوست  ،مہریاک  ،ہمہ یۯ م بوجہ  ،یائت فدڨ

اوڍݬراپبرڇاڍ ݬراڍ ڇڹ ڻ وگ یاݬراک  ،ܮر ݾۜ  ،م߰الف وܠطا کاڍ نہ ہوں

هب ِْل م ْ ِلنْ مع ْهم أ ْ ال ا ك ا ،ا ْجع ْ ِل ْ
خِّيا ِل
 .5أعِن عَل ت ْ بيِت ْم تأ ْيْب ْم ب ُْهْ ،
ا ْجعلْ ْهم ِل ع َن عَل م سألْت ،

اوڍ اک کی پۓئ یت ویاڇ ئب اوڍاک سے ا حھے پۓیاؤ میں مبری دڇ ݬراڻ اوڍاک کے ݘالوگ بھی مچھے ا ئنے جزانہ ڍحمت سے پۓئیہ اوالڇ
عطا کۓ اوڍ انہیں اک جبزوں میں ܢۯ کا میں طلب گاڍ ہوں مبرا دڇگاڍ ئبا
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 .6أع ْ ِن يِت م ال ْي
ه ْبت ع به ،جعلْ لن ع
أ ْج يْته مج م ئن  ،ال ي ْغ

ال جمي ،ف ن خل ْتن أم ْ تن ن ْيت غ ْبت ِف ث ا م أم ْ تن
ا ي ي َن ،سل ْ ته م عَل م ل ْم ت ل ْ ن عل ْيه م ْه ،أ ْس ْته ص َن،
ا ْ غ لْن  ،ال ينْس ا ْ ن ي  ،ي ْؤم ن ع ب َ ،ي ف ب ْغِّي ،

اوڍ مچھے اوڍ مبری ڌرئت کو ܪتطاک مرڇوڇ سے ئباگ ڇڹ ڻ اڕ لنے کہ تو ئے ہمیں ئبدا کبا اوڍامر ونہی کی اوڍ ܣو خکۮ ڇیا اڕ
کے تواب کی طرف ڍاݙب کبا اوڍ ܟۛ سے م تع کا اڕ کے ݘےاب سے ڈریاڻ اوڍ ہ ا ڍا ایک ڇܱمۯ ئبایا ܣو ہۮ سے کۓ کۓیا ہے

اوڍجنبا ہ اڍی جبزوں پۓ اسے پشل۟ ڇیا ہے ائبا ہمیں اڕ کی ݾسی جبز پۓ پشل۟ نہیں ڇیاڻ اڕ طرڅ کہ اسے ہ اڍڹ ܪن بوں
میں بھہرا ڇیا اوڍہ اڍڹ ڍگ وئے میں ڇوڑا ڇیا ڻ ہۮ ݘافۭ ہو خابیں گۓ وگ ݘافۭ نہیں ہویاڻ ہۮ بھوڧ خابیں گۓ وگ نہیں
م
بھولباڻ وگ ہمیں پبرڹ ݘےاب سے طمیۯ کۓیا اوڍ پبرڹ ݘالوگ ڇوܮروں سے ڈرایا ہے

 .7ا ْ ُه ْ ن ب ح َشعن عل ْْي  ،ا ْ ُه ْ ن بع ص لح ثب ن ع ْنه ،يتع ض لن ِبل ه ا  ،ي ْن ب
لن ِبل ْب  ،ا ْ ع َن ك بن ا ْ م َن ،أخْل اال ْتَّص ْ عن ك ْي ي لن  ،اال ت خب ِل ي ْ َلن .
اگۓ ہۮ ݾسی پۓائی کا اڍاڇگ کۓئے ہیں تو وگ ہ اڍی ہمت ئبدھایا ہے اوڍاگۓ ݾسی ع ۭ جبر کا اڍاڇگ کۓئے ہیں توہمیں اڕ

سے یاز ڍکھبا ہے اوڍگباہوں کی ڇعوت ڇ ئبا ہے اوڍ ہ اڍڹ سا منے ܫبہے کھڑڹ کۓ ڇ ئبا ہےڻ اگۓ وݘدگ کۓیا ہے تو حھویا اوڍامبد
ڇالیا ہے توخالف وڍزی کۓیا ہے اگۓ تو اڕ کے کۓ کو نہ ہباں تو وگ ہمیں گمراگ کۓکے حھوڑڹ گا ڻاوڍاڕ کے ݩن بوں سے

نہ ی߰ائے تو وگ ہمیں ڈگمگائے گاڻ

 .8أللهم ف ْقه ْ سلْ نه عن ب لْ ن حَّت َْتب ه عن ب ِْث اِلع ء ِل ،ف ْ بح م ْ ك ْي ِف
الْ ْع مي ب .
خدایا! اڕ کے پشل۟ کو ائبی قوت وتوایائی کے ڌریعہ ہۮ سے ڇفع کۓ ڇڹ یاکہ کبرت ڇݘا کے وܫبلہ سے اسے ہ اڍی ڍاگ ہی

سے ہبا ڇڹ اوڍ ہۮ اڕ کی مکاڍتوں سے مخقوښ ہو خابیں ڻ

 .9أللهم أ ْع ِن ك س ْؤِل ،ا ْق ِل ح اِئ  ،ال ت ْ ن ْعِن الاج ب ق ْ َض ْنِت ِل ،ال َْتج ْب ع ِئ
ع ْن ق ْ أم ْ تِن به ،ا ْم ُْن عِل بك م ي ْ لح ِْن ِْف نْي أخ ِت م ك ْ م ْه مـ ن ي  ،أ ْ
أ ْظه أ ْ أ ْخ ْي  ،أ ْ أ ْعل ْن أ ْ أ ْْس ْ ،
اڹ ہللا ! مبری ہر درܣواست کو ݪ بوڧ ݬرا اوڍمبری خاܜییں پۓال اوڍجب کہ تو ئے اܫی߰ائت ڇݘا کا ذمہ لبا ہے تو مبری ڇݘا کو ڍڇ
نہ کۓ اوڍ جب کہ تو ئے مچھے ڇݘا کا خکۮ ڇیا ہے تو مبری ڇݘا کو ائبی یاڍگاگ سے ڍوک نہ ڇڹ ڻاوڍܢۯ جبزوں سے مبرا ڇ ئبی
ی
وڇئ بوی م࠽اڇ واپسیہ ہے اک کی کمبۭ سے مچھ پۓ اܟشاک ݬراڻ ܣو یاڇ ہوں اوڍܣو بھوڧ گبا ہوں  ،طاہر کی ہوں  ،یا توܫبدگ ڍہنے

ڇی ہوں ڻ ݘالئیہ طلب کی ہوں یا در پۓڇگ
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ْ .10اجعلِْن ِف ْجي ِل م الْ ْ ل ي ب ؤاِل ايـ  ،الْ ْنج ي ِبل لب ال ْيـ  ،غ ْي الْ ْ ن عي
ِبلت ك عل ْي ،

اک ن اڨ صوڍتوں میں اڕ وجہ سے کہ یچھ سے سواڧ کبا ہے (ئ یت وع ۭ کی)اضالڅ کۓئے والوں اوڍاڕ ئبا پۓ کہ یچھ سے
طلب کبا ہے کامباب ہوئے والوں اوڍاڕ ܪیب سے کہ یچھ پۓ بھروسہ کبا ہے ݙبر مسبرڇ ہوئے والوں میں سے ݬراڍ ڇڹ

 .11الْ ع ي ِبلتع ب  ،ال اِبي في لتج عل ْيـ  ،الْ ج ْي بع ز  ،الْ سـ عل ْْيم ال ْ الْحـال
م ْ ف ْ ل الْ اس ِب ك ك م  ،الْ عزي م اِل ب  ،الْ ج ي م ال ْْل بع ْ ِل ،الْ ع ف ْي
الز الْخ أ بت ْ ا ،
ل
م الْبالء ب ْْحت  ،الْ ْغن ْي م الْ ْ بغن  ،الْ ْع مي م اِلن
الْ ف ي للْ ِّْي ال ْش ال ا ب عت  ،الْ بيْْن ْم ب ْي اِلن ب ْ ت  ،التـ كي لك
م ْع يت  ،ال كني ِف ج ا .
اوڍ(اک لوگوں میں ܱ اڍ کۓ) ܣو پبرڹ ڇامۯ میں ئباگ لننے کے ܣوگۓ  ،یچھ سے ئ بویاڍ میں فایدگ ابھائے واے اوڍ پبرڹ ڇامۯ
عزت میں ئباگ گزیۯ ہیں ܜبہیں پبرڹ ہمہ گبرفضۭ وܣوڇ وکۓڨ سے ڍزق خالڧ مں ݬراوائی خاضۭ ہوئی ہے اوڍ پبری وجہ سے

ذلت سے عزت یک نہیچے ہیں اوڍ پبرڹ ݘدڧ و ایضاف کے ڇامۯ میں طلۮ سے ئباگ لی ہے اوڍ ڍحمت کے ڌریعہ یال و
مصن یت سے مخقوښ ہیں اوڍ پبری ئے ئبازی کی وجہ سے ف࠾بر سے عبی ہو خکے ہیں اوڍ پبرڹ یقوڹ کی وجہ سے گباہوں،

لغزسوں اوڍܠطاؤں سے معصوڨ ہیں اوڍپبری اطاݙت کی وجہ سے جبر وڍسد وصواب کی تو ݪ بق انہیں خاضۭ ہے اوڍ پبری فدڍت
سے اک کے اوڍ گباہوں کے درمباک پۓڇگ خایۭ ہے اوڍ ܣو ن اڨ گباہوں سے ڇست پۓڇاڍ اوڍپبرڹ ܣواڍ ڍحمت میں مقبۮ ہیں

 .12أللهم أ ْع ن ْجي ِل بت ْ في
ْْحت  ،أع ْ َن م ْ ع ا ال عِّي ،أ ْع ْجيـ الْ ْ ل ي
الْ ْ ل ـ الْ ْؤم ْي الْ ْؤم م ْ اِل سألْت لن ِْس ل ِْل ِف ع ج اِلنْي أج الاخ ،
ان ق يب مجيب َسي علمي ع غ ؤ حمي.
یاڍالہا! ائبی توݪ بق ڍحمت سے نہ ن اڨ جبزیں ہمیں عطا ݬراڻ اوڍڇوزچ کے آزاڍ سے ئباگ ڇڹ اوڍ ܢۯ جبزوں کا میں ئے ا ئنے
ش
لنے اوڍائبی اوالڇ کے لنے سواڧ کبا ہے اپسی ہی جبزیں ن اڨ م لمیۯ ومشل ات اوڍمومییۯ ومومبات کو ڇئبا اوڍآجۓت میں

مرحمت ݬراڻ اڕ لنے کہ تو پزڇیک اوڍ ڇݘا کا ݪ بوڧ کۓئے واال ہے ،ܪننے واال اوڍخا ئنے واال ہے ،ماف کۓئے واال اوڍی߶ࠂنے واال
اوڍشق بق ومہریاک ہے

 .13أتن ِف اِلنْي ح ن ِف الاخ ح ن ق ع ا الن .
ہمیں ڇئبا میں ئبکی (توݪ بق عباڇت) اوڍآجۓت میں ئبکی (نہست خاوید) عطا کۓ  ،اوڍڇوزچ کے ݘےاب سے ی߰ائے ڍکھ
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دعا ؍ : ۵ #ڍضائے الہی پر حوږ ڍ ہ نے کی دعاء:

 .1الْح ْ هلل َض ِب ْْك هللا ،شه ْ أ هللا ق م مع ي عب ِبلْع ْ  ،أخ عَل ْج ْي خلْ ه
ِبلْ ْ .

ہللا یالی کے خکۮ پۓ ڍضا وܣوܪبوڇی کی ئبا پۓ ہللا کے لنے ح د وܫ باپۜ ہے ڻ میں گواہی ڇ ئبا ہوں کہ اڕ ئے ا ئنے ئبدوں کی
ی
ڍوزیاں آ بیۯ ݘدڧ کے مطاتق ࡃࠂبۮ کی ہیں ڻاوڍ ن اڨ م߰لوفات سے فضۭ واܟشاک کا ڍونہ اجنباڍ کبا ہے ڻ

 .2أللهم ص عَل مح
ح ْْك .

أِل ،ال ت ْتِن ب أ ْع ْيِت ْم ال ت ْ ت ْْن ْم ب م ْعتِن فأ ْح

خلْ  ،أ ْْغ

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍمچھے اک جبزوں سے ܣو ڇوܮروں کو ڇی ہیں آش࠾یہ وپۓپشاک نہ ہوئے ڇڹ
ܱ
کہ میں پبری م߰لوق پۓ ܟشد کۓوں اوڍپبرڹ ݪ تضلہ کو ܠ࠾بر مچھوں .اوڍ ܢۯ جبزوں سے مچھے مߵروڨ ڍکھا ہے انہیں ڇوܮروں
ی
کے لنے ݩییہ وآزاپۜ نہ ئبا ڇڹ (کہ وگ ازڍوئے عروڍمچھے نہ یظر ܠ࠽اڍت ڇ کھیں )

 .4أللهم ص عَل مح  ،ألـه

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا

 .5طي ْب ب ئـ ن ْ ِس س ْ ب اق ح ْْك ص ْ
اال ِبلْ ِّي

هب ِل الث الق معه بأ ق ء ل ْم َْي
ْ

اوڍ مچھے ا ئنے ݪ تضلہ فضاء وفدڍ پۓ ساڇاں ڍکھ اوڍ ا ئنے م࠽دڍات کی یےپۓائی کے لنے مبرڹ ܪییہ میں وشت ئبدا کۓ ڇڹ اوڍ
مبرڹ ایدڍ وگ ڍوڅ اعب اڇ بھویک ڇڹ کہ میں نہ اݬراڍ کۓوں کہ پبرا ݪ تضلہ فضا و فدڍ جبر ونہ بوڇی کے سابھ یافے ہوا ہے

ْ .6اجع ْ ش ْ ِل عَل م يْ عِن أ ْ ف م ْ ش ْ اَي عَل م خ لْتِن

ی
اوڍ اک عم بوں پۓ اڇائے سکۓ کی نہ پࠁ یت ܣو مچھے عطا کی ہیں اک جبزوں پۓ مبرڹ سکۓنہ کا کاۭ وݬزوں پۓ ݬراڍ ڇڹ ܣو مچھ

سے ڍوک لی ہیں

 .7ا ْع ْ ِن م أ ْ أظ ب

عْ خ س ،

اوڍ مچھے اڕ سے مخقوښ ڍکھ کہ میں ݾسی یاڇاڍ کو ذلت وܠ࠽اڍت کی یظر سے ڇیکھوں

.8أ ْ أظ ب حب ث ْ ف ْ ال،

یا ݾسی ضاجب پۓوت کے یاڍڹ میں میں ( اڕ پۓوت کی ئبا پۓ) فضلیت وپۓپۓی کا گ اک کۓوں

 .9ف الَّشيف م ْ َشف ْته ط عت  ،الْعزيز م ْ أعزتْه عب ت .
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اڕ ٔلنے کہ ضاجب ܮرف وگ ہے ܟسے پبری اطاݙت ئے ܮرف ی߶شا ہو اوڍ ضاجب عزت وگ ہے ܟسے پبری عباڇت ئے

عزت وܮریلبدی ڇی ہو

 .10ف

عَل مح

أِل

اڹ ہللا مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا

 .11مت ْعن ب ِْث ال ت ْن  ،أي ْ َن بع ٍّز ال ي ْ

أ ْْس ْح ِْف م ْل االب

اوڍ ہمیں اپسی پۓوت وڇولت سے نہرگ ایدوز کۓܣو ܜبۮ ہوئے والی نہیں اوڍ اپسی عزت وپزڍگی سے ہ اڍی یائبد ݬرا ܣو زایۭ ہوئے
والی نہیں ڻ اوڍ ہمیں لک خاوڇاں کی طرف ڍواں ڇواں کۓ

 .12ان الْ اح االح ال

اِل ل ْم ْتِل ل ْم ت ِْل ل ْم ي ْ ِل ك ا أح .

بتشک تو یکبا ویگانہ اوڍ اپشا ئے ئ باز ہے کہ نہ پبری کوئی اوالڇ ہے اوڍ نہ تو ݾسی کی اوالڇ ہے اوڍ نہ پبرا کوئی مبۭ وہمࠅر ہے
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دعا ؍ :۴ #اماڨ (ڛ) کی دعاء جب ݾسی کی موت کی جیر ܪن نے یا موت کو یاد کرئے وقت

َّص عن ب ْ الْع حَّت ال نأم ْاست ْت
 .1أللهم ص عَل مح أِل ،ا ْك ط الامـ  ،ق ْ
س ع ب ْع س ع ال ْاستي ء ي ْ ب ْع ي ْ  ،ال ات ن بن  ،ال لح ق ب ـ .

ٔ
اڹ ہللا !مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ ہمیں طوڧ طویۭ امبدوں سے ی߰ائے ڍکھ اوڍ پۓ خلوڗ اع اڧ کے ی߰ا

الئے سے ڇامۯ امبد کو کویاگ کۓ ڇڹ یا کہ ہۮ ایک گھڑی کے ید ڇوܮری ساپۛ کے آئے اوڍایک فدڨ کے ید ڇوܮرڹ
فدڨ کے ابھنے کی آڕ نہ ڍکھیں

 .2سل ْ ن م ْ غ  ،أم ـ م ْ ش ْ  ،انْ ب امل ْ ب ْي أيْ ين ن ْ ب  ،ال َْتع ْ ْك َن ِل غب ،

ہمیں ݬرئب آڍزو اوڍ ݩییہ امبد سے مخقوښ واموک ڍکھ اوڍموت کو ہ اڍا یصب العیۯ ݬراڍ ڇڹ اوڍݾسی ڇک بھی ہمیں اڕ کی یاڇ

سے خالی نہ ڍہنے ڇڹ

ْ .3اجع ْ لن م ْ ص لح ْ
الاْع ْعال ن ْ ت ْب معه الْ ِّي ال ْي ِ ْْ ،ل عَل ْش الل
ب حَّت ي الْ ْ مأن ن اِل نأن به ،مأل اِل ن ْ ت ال ْيه ،ح متن الِت ْب اِلن م ْْن
ٔ
اوڍ ئبک اع اڧ میں سے ہمیں ا پسے ع ۭ جبر کی توݪ بق ڇڹ ܟۛ کے ہوئے ہوئے ہۮ پبری خائب یاز گست میں ڇپۓی

م߶ࠊوڕ کۓیں اوڍ خلد سے خلد پبری یاڍگاگ میں خاصر ہوئے کے آڍزو مبد ہوں ڻ اڕ خد یک کہ موت ہ اڍڹ اپۛ کی مبزڧ

ہوخائے ܟۛ سے ہۮ جی لگابیں اوڍ ال࠾ت کی خگہ یۯ خاں ܟۛ کے ہۮ مࠂباق ہوں اوڍ اپسی عزپز ہو ܟۛ کے ݬرب کو ہۮ

پࠂبد کۓیں

 .4ف ا أ ْ ْته عل ْين  ،أ ْنزلْته بن فأ ْسع ْ َن به ائ ا ،أن ْ ن به ق م  ،ال ت ْ ب ي فته ،ال ُْتزَن
بزَي ته ،ا ْجع ْل ِبِب م ْ أبْ ا م ْغ ت  ،م ْ ت ح م ْ م تيح ْْحت .

جب تو اسے ہۮ پۓ واڍڇ کۓڹ اوڍ ہۮ پۓ ال ایاڍڹ تو اڕ کی الفات کے ڌریعہ ہمیں شاڇت مبد ئبایا اوڍ جب وگ آئے تو
ہمیں اڕ سے اتوڕ کۓیا اوڍاڕ کی مہ ائی سے ہمیں ید ی߱ت نہ ݬراڍ ڇ ئبا اوڍ نہ اڕ کی الفات سے ہۮ کو ڍسوا کۓیاڻ اوڍاسے
ائبی معࡂرت کے دروازوں میں سے ایک دروازگ اوڍ ڍحمت کی کیخ بوں میں سے ایک کلبد ݬراڍ ڇڹ

 .5أم ْتن مهْت ي ي ِّْي ض لي ط ئعي ي ِّْي م ْ ت ْ هي َتئبي ي ِّْي ع صي ال مَّصي َي ض م جزاء
الْ ْح ني ،م ْ ت ْ لح ْع الْ ْ ي .

اوڍہمیں اڕ خالت میں موت آئے کہ ہۮ ہدائت یافیہ ہوں گمراگ نہ ہوں ݬراپبرڇاڍ ہوں اوڍ (موت سے ) یࡂرت کۓئے واے

نہ ہوں ڻ تونہ گزاڍ ہوں ܠطا کاڍ اوڍ گباگ پۓ اصراڍ کۓئے واے نہ ہوںڻ اڹ ئبکو کاڍوں کے اجۓ وتواب کا ذمہ لننے واے
اوڍ یدکۓڇاڍوں کے ع ۭ وکۓڇاڍ کی اضالڅ کۓئے واے.
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دعا ؍ :۴۴ #اܪیق باڧ ماہ ڍمضاک کی دعا

 .1الْح ْ هلل اِل ه اَن لح ْ  ،جعلن م ْ أهْل ،لن
ِل جزأء الْ ْح ني.

الح نه م ال ك ي  ،لي ْجزين عَل
ْ

ن اڨ یغریف اڕ ہللا کے لنے ہے ܟۛ ئے ائبی ح د وܫباڕ کی طرف ہ اڍی ڍہب ائی کی اوڍ ہمیں ح د گزاڍوں میں سے ݬراڍڇیا
یا کہ ہۮ اڕ کے اܟشایات پۓ سکۓ کۓئے والوں میں م߶ࠊوب ہوں اوڍ ہمیں اڕ سکۓ کے یدلہ میں ئبکو کاڍوں کا اجۓ ڇڹ ڻ

 .2الْح ْ هلل اِل حب َن ب ينه ،ا ْخت ن ب لته ،س بلن ِف س ب ا ْح نه ،لن ْ ل ه ب نه اَل
ضْ انهْْ ،ح ا يت بل م  ،ي ْ َض به عن .

اڕ ہللا کے لنے ح د ܫباپۜ ہے ܟۛ ئے ہمیں ائبا ڇیۯ عطا کبا اوڍ ائبی لت میں سے ݬراڍ ڇڹ کۓ امنباز ی߶شا اوڍ ا ئنے
ن
لطف واܟشاک کی ڍاہوں پۓ خالیا ڻ یاکہ ہۮ اڕ کے فضۭ وکۓڨ سے اک ڍاܪبوں پۓ خۭ کۓ اڕ کی ܣوܪبوڇی یک ہیچیں ڻ
اپسی ح د ܟسے وگ ݪ بوڧ ݬرائے اوڍܟۛ کی وجہ سے ہۮ سے وگ ڍاصی ہو خائے

 .3الْح ْ لِل اِل جع م ْ ت ْل ال ب شهْ شهْ م  ،شهْ ال ي  ،شهْ اال ْسال ،
ش ْه ال ه  ،شهْ الت ْ ح ْي  ،ش ْه الْ ي  ،اِل أ ْنز ف ْيه الْ ْ أ ه للن  ،بي م الْه
ال ْ ْ ق ،

ن اڨ یغریف اڕ ہللا کے لنے ہے ܟۛ ئے ا ئنے لطف واܟشاک کے ڍاܪبوں میں سے ایک ڍاسیہ ا ئنے مہییہ کو ݬراڍ ڇیا یعبی
ڍمضاک کا مہییہ  ،صباڨ کا مہییہ  ،اسالڨ کا مہییہ  ،یاکبزگی کا مہییہ ،یص࠾یہ کا مہییہ  ،عباڇت وݪباڨ کا مہییہ ڻ وگ مہییہ ܟۛ

میں ݬرآک یازڧ ہوا ڻ ܣو لوگوں کے لنے ڍہب ا ہے ڻ ہدائت اوڍ ܣق ویاطۭ کے امنباز کی ڍوܲۯ ضداݪییں ڍکھبا ہے

 .4فأِب ف ْيلته عَل س ئ ال ه ب جع ِل م الْح م الْ ْ ف الْ ئ الْ ْ ه  ،فح
ف ْيه م أح ِف ي ِّْي ا ْع م  ،حج ف ْيه الْ ِع الْ
ا ْك ام  ،جع ِل ْقت بي ال َيزي ج
عز أ ْ ي ق ْبل ،ال ي ْ بـ أ ْ يؤخ ع ْنه،

اک ݬراواں عزتوں اوڍ ن ایاں فصبل بوں کی وجہ سے ܣو اڕ کے لنے ݬراڍ ڇیں اوڍاڕ کی عطمت کے اݕہاڍ کے ٔلنے ܣو جبزیں
ڇوܮرڹ مہن بوں میں خاپز کی ب ھیں اڕ میں جۓاڨ کۓ ڇیں ڻ اوڍ اڕ کے اجبراڨ کے بتۜ یظر ک ھائے بننے کی جبزوں سے
م تع کۓ ڇیا اوڍ ایک واصع زانہ اڕ کے لنے معیۯ کۓ ڇیا خدائے پزڍگ وپۓپۓ نہ اخازت نہیں ڇ ئبا کہ اسے اڕ کے معییہ

وݪت سے آگے پڑھا ڇیا خائے اوڍ نہ نہ ݪ بوڧ کۓیا ہے کہ اڕ سے ؤجۓ کۓ ڇیا خائے
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ُ .5ث ف ل ْيَل اح م ْ لي ليه عَل لي ِل ألْف شهْ َ ،س ه ل ْيَل الْ ْ  ،تَن الْ الئ ال ُ فْي
ِب ْ ُب ْم م ْ ك أ ْم  ،سال اِئ الْبك اَل طل ع الْ ْج  ،عَل م ْ ي ء م ْ عب ب أ ْحْك م ْ
ق ئه.
بھر نہ کہ اڕ کی ڍاتوں میں سے ایک ڍات کو ہزاڍ مہن بوں کی ڍاتوں پۓ فضلیت ڇی اوڍ اڕ کا یاڨ سب فدڍ ڍکھاڻ اڕ ڍات
میں ݬرܫنے اوڍ ڍوڅ ال࠽دڕ ہر اڕ امر کے سابھ ܣو اڕ کا فطعی ݪ تضلہ ہویا ہے اڕ کے ئبدوں میں سے ܟۛ پۓ وگ خاہبا
ہے یازڧ ہوئے ہیںڻ وگ ڍات ܮراܮر سالمبی کی ڍات ہے ܟۛ کی پۓکت طلوڛ فߵر یک ڇائۮ وپۓݬراڍ ہےڻ

 .6اللهم ص عَل مح أِل ،ألْه ْ ن م ْع ف ف ْ ل ا ْجال ح ْ مته التح م ح ْ فيه أع ـ
عَل صيـ مـه ب ف الْج ا ُ ع ْ مع ص ْي ْ ،اس ت ْع ِله فيه ب ي ْ ض ْي حَّت ال ن ْ غ بأ َْس عن اَل
ل ْغ  ،ال ن ْْسع بأبْ َن اَل لهْ ،

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ ہمیں ہدائت ݬرا کہ ہۮ اڕ مہییہ کے فضۭ وܮرف کو نہ߰ابیں ڻ اڕ
کی عزت وجۓمت کو یلبد خابیں اوڍاڕ میں اک جبزوں سے ܢۯ سے تو ئے م تع کبا ہے اجنباب کۓیں ڻ اڕ کے ڍوزڹ ڍکھنے
میں ہ اڍڹ اعضاء کو یاݬرائ بوں سے ڍو کنے اوڍ اک کاموں میں مࠔروف ڍکھنے سے ܣو پبری ܣوܪبوڇی کا یاݙث ہوں ہ اڍی
اݘائت ݬرا ،یاکہ ہۮ نہ ئبہوڇگ یاتوں کی طرف کاک لگابیں  ،نہ فصوڧ جبزوں کی طرف ئے م߰ایا یگابیں اب ھابیں ،

 .7حَّت ال نبْ أيْ
أ ْحللْ  ،ال ت ْن ألْ
م ْ ع ب ُ ،ث خل ْ
نبْتغ ْ فيه م ا ا س ا .

ين اَل م ْح  ،ال َْن بأ ْق ام اَل م ْحج  ،حَّت ال تع ب نن اال م
نت اال ب م لْ ال نتَكف اال م ي ْ ِن م ْ ث اب  ،ال نتع ط اال اِل ي ْ
ِل كه م ْ ئأء الْ ائي َْسع الْ ْ عي ،ال ن َّْش فيه أح ا ن  ،ال

نہ جۓاڨ کی طرف ہابھ پڑھابیں نہ امر مم بوڛ کی طرف بتۜ فدمی کۓیں نہ پبری خالڧ کی ہوئی جبزوں کے ݘالوگ ݾسی جبزکو
ہ اڍڹ سکۮ ݪ بوڧ کۓیں اوڍ نہ پبری ئباک کی ہوئی یاتوں کے سوا ہ اڍی زیابیں گویا ہوںڻ صرف اک جبزوں کے ی߰ا الئے کا
یاڍ ابھابیں ܣو پبرڹ تواب سے ݬرئب کۓیں اوڍ صرف اک کاموں کو ای߰اڨ ڇیں ܣو پبرڹ ݘےاب سے ی߰ا ے خابیں ڻ بھر اک

ن اڨ اع اڧ کو ڍیاکاڍوں کی ڍیاکاڍی اوڍ ܵہرت پࠂبدوں کی ܵہرت پࠂبدی سے یاک کۓ ڇڹ اڕ طرڅ کے پبرڹ ݘالوگ ݾسی کو
اک میں ܮریک نہ کۓیں اوڍ پبرڹ سوا ݾسی سے کوئی مطلب نہ ڍکھیںڻ

 .8أللهم ص عَل مح أِل ،ق ْ ـ ف ْيـه عَل م اق ْي ال ل ا الْخ ْ ِب ه الِت ح ْ ،
ف ضه الِت ف ضْ
ظ ئ ه الِت ظ ْ  ،أ ْ ق ِت الِت ق ،
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ا ڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ ہمیں اڕ میں ن از ہائے ئیخگانہ کے اوفات سے اک خدوڇ کے سابھ ܣو تو
ئے معیۯ کنے ہیں ،اک واܜبات کے سابھ ܣو تو ئے ݘاید کنے ہیں اوڍ اک آڇاب کے سابھ ܣو تو ئے ݬراڍ ڇ ئنے ہیں اوڍ اک
لم߰ات کے سابھ ܣو تو ئے مࡂرڍ کنے ہیں

 .9أ ْنزلْن فْي م َْنَل الْ ْيبي ل ن له الْ ف ي ال ْ َكن الْ ؤ ي لهـ ِف أ ْ ق ِتـ عَل م س ـه ع ْب
س ِل صل اتـ عل ْيه ألـه ِف ك عه ُس ه ْج ْي ف اضله عَل أت ال ه  ،أ ْس بغه
أبْي الْخ ع أبْلغه،
آ گاگ ݬرا اوڍ ہمیں اک ن ازوں میں اک لوگوں کے مرئیہ پۓ فاپز کۓ ܣو اک ن ازوں کے درخات ݘالیہ خاضۭ کۓئے واے ،اک
کے واܜبات کی یگہداست کۓئے واے اوڍ انہیں اک کے اوفات میں اܶی طریقہ پۓ ܣو پبرڹ عبد خاڗ اوڍ ڍسوڧ ضلی ہللا
ݘلیہ وآلہ وسلۮ ئے ڍکوڛ وܭحوڇ اوڍ اک کے ن اڨ فضلیت وپۓپۓی کے نہلوؤں میں خاڍی کبا بھا  ،کاۭ اوڍ توڍی یاکبزگی اوڍ

ن ایاں و ک ۭ ܟࠊوڛ وݬروئبی کے سابھ اڇا کۓئے واے ہیں

 .10ف ْ فيه ال ْ ن أ ْ ح م ِبلب ال َل أ ْ نتع ه جِّيانن ِبال ْف الْع ي أ ْ َنل
أ ْم الن م التبع  ،أ ْ ن ه ه ِب ْخ اج الزك ا  ،أ ْ ن اج م ْ ه ج نـ أ ْ ن ْن ف م ْ ظل ن أ ْ
ن ـ لم م ْ ع اَن ح ش م ْ ع ف ْي ِل ،ف نه الْع اِل ال ن اليه ،ا ْز اِل ال ن فيه.

اوڍ ہمیں اڕ مہییہ میں توݪ بق ڇڹ کہ ئبکی واܟشاک کے ڌریعہ عزپزوں کے سابھ ضلہ ڍحمی اوڍ ایاڨ وی߶ࠆۜ سے ہمشاتوں
کی جبر گبری کۓیں اوڍ ا ئنے امواڧ کو مطلوموں سے یاک وضاف کۓیں اوڍزکوة ڇڹ کۓ انہیں یاکبزگ وطیب ئبا لیں ڻ اوڍ نہ کہ
ܣو ہۮ سے ݘلی߰دگی اجنباڍ کۓڹ اڕ کی طرف ڇست مضال߱ت پڑھا بیں ،ܣو ہۮ پۓ طلۮ کۓڹ اڕ سے ایضاف پۓبیں ڻ ܣو ہۮ
سے ڇܱمبی کۓڹ اڕ سے ضلح وص࠽ائی کۓیں  ،سوائے اڕ کے ܟۛ سے پبرڹ لنے اوڍ پبری خاطر ڇܱمبی کی گبی ہو ڻ
ک بویکہ وگ اپشا ڇܱمۯ ہے ܟسے ہۮ ڇوست نہیں ڍکھ سکنے اوڍ ا پسے گۓوگ کا (ݬرڇ) ہے ܟۛ سے ہۮ ضاف نہیں ہو سکنے

 .11أ ْ
م الْعي
ال ْ ب ال ْي

نت ال ْي ف ْيه م اال ْْع الزاكي ب ت ه َن به م اِلن  ،ت ْع ن فيه م ن ْ تأنف
 ،حَّت ال ي عل ْي أح م ْ مالئ ت اال م ن م ْ أبْ ا ال ع ِل ،أنْ اع
.

اوڍ ہمیں اڕ مہییہ میں ا پسے یاک ویاکبزگ اع اڧ کے وܫبلہ سے یࡂرب خاضۭ کۓئے کی توݪ بق ڇڹ ܢۯ کے ڌریعہ تو ہمیں

گباہوں سے یاک کۓ ڇڹ اوڍ از ܮر تو پۓائ بوں کے اڍیکاب سے ی߰ا ے خائے ،نہاں یک کہ ݬرܫنے پبری یاڍگاگ میں ܣو اع اڧ

یامے بتۜ کۓیں وگ ہ اڍی ہر ݭشۮ کی اطاع بوں اوڍ ہر توڛ کی عباڇت کے م࠽ایلہ میں ܫبک ہوں

 .12أللهم اِن أ ْسأِل ِب ه ا ال هْ ِ ،ب م ْ تعب ِل فيه م ابْت ائه اَل ْق ف ئه م ْ مل
ق بْته أ ْ ٍّنِب أ ْ سلْته أ ْ ع ْب ص لح ا ْخت ْ ته أ ْ ت ِل عَل مح أِل ،أهلْن فيه ل ع ْ
14

أ ْ لي ء م ْ ك امت  ،أ ْ ج ْب لن فيه م أ ْ ج ْب ال ْه الْ ب لغ ِف ط عت  ،ا ْجعلْن ِف ن ْ م م
ْاس تح ال ف ْي الا ْعَل ب ْْحت .
اڹ ہللا ! میں یچھ سے اڕ مہییہ کے ܣق وجۓمت اوڍ پبز اک لوگوں کا واشطہ ڇڹ کۓ سواڧ کۓیا ہوں ܜبہوں ئے اڕ مہییہ
میں ܮروڛ سے ے کۓ اڕ کے ܜبۮ ہوئے یک پبری عباڇت کی ہو وگ مࡂرب یاڍگاگ ݬرسیہ ہو یا ئبی مرسۭ یا کوئی مرڇ ضالح

وپۓگزیدگ کہ تو مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرائے اوڍ ܟۛ عزت وکۓامت کا تو ئے ا ئنے ڇوܪبوں سے وݘدگ کبا ہے اڕ
کا ہمیں اہۭ ئبا اوڍܣو ائبہائی اطاݙت کۓئے والوں کے لنے تو ئے اجۓ مࡂرڍ کبا ہے وگ ہ اڍڹ لنے بھی مࡂرڍ ݬرا اوڍ ہمیں
ائبی ڍحمت سے اک لوگوں میں ساۭ کۓ ܜبہوں ئے یلبد پۓیۯ مرئیہ کا اܫیخ࠽اق ئبدا کبا

 .13أللهم ص عَل مح أِل ،ج ْبن الالْ
الْع ع ْ سب ْيل الا ْغ لح ْ مت ْ ،
الاَن

ِف ت ْ حي الت ْ ِّي ِف ت ْ جي
اع لع ال ْي ال جمي.

ال

ِف ي ـ

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آ ڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ ہمیں اڕ جبز سے ی߰ائے ڍکھ کہ ہۮ توܜبد میں کج ایدپسی  ،پبری نمخبد

وپزڍگی میں کویاہی  ،پبرڹ ڇیۯ میں سک  ،پبرڹ ڍاسیہ میں ئے ڍاہروی اوڍ پبری جۓمت سے ال پۓواہی کۓیں اوڍ پبرڹ
ڇܱمۯ ܪتطاک مرڇوڇ سے ݬرئب ܣوڍڇگی کا شکاڍ ہوںڻ

 .14أللهم ص عَل مح
ي ْعت ه ع ْ أ ْ َيْب ص ْ

أِل ا ا َك ِل ِْف ك ل ْيَل م ْ لي ِْل شهْ َن ه ا ق
ف ْجع ْ ق بن م ْ ت ْل ال ق ا ْجعلْن ل هْ َن م ْ ْ
خِّي أ ْه أ ِْص .

اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ جب کہ اڕ مہننے کی ڍاتوں میں ہر ڍات میں پبرڹ کچھ ا پسے ئبدڹ
ہوئے ہیں ܜبہیں پبرا عقووکۓڨ آزاڇ کۓیا ہے یا پبری ی߶ࠆۜ و درگزڍ انہیں ی߶ۜ ڇ ئبی ہے تو ہمیں بھی انہی ئبدوں میں ڇاخۭ

کۓ اوڍ اڕ مہییہ کے نہبریۯ اہۭ واص߰اب میں ݬراڍ ڇڹ

 .15أللهم ص عَل مح أِل ا ْمح ْ ن بن م ام هالِل ْاسل ْ عن تبع تن م ان ْ ال أَيمه
حَّت ي ْن ِض عن ق ْ ص ْيتن فيه م الْخ يي  ،أخْل ْ تن فيه م ال ي .

ڻاڹ ہللا ! مچ د اوڍ ا ک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ اڕ کے خاید کے گھننے کے سابھ ہ اڍڹ گباہوں کو بھی محو کۓ ڇڹ
اوڍجب اڕ کے ڇک ܜبۮ ہوئے پۓ آ بیں تو ہ اڍڹ گباہوں کا ویاڧ ہۮ سے ڇوڍ کۓ ڇڹ یا کہ نہ مہییہ اڕ طرڅ ن اڨ ہو کہ
تو ہمیں ܠطاؤں سے یاک اوڍ گباہوں سے پۓی کۓ ܠکا ہو

 .16أللهم ص عَل مح
ال ْي ف ْست ْ ْ َن م ْه.

أِل ،ا ْ ملْن فيه فع لْن  ،ا ْ ْغن فيه ف ْم  ،ا ْاش ت عل ْين ع
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اڹ ہللا ! مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ڍحمت یازڧ ݬرا اوڍ اڕ مہییہ میں اگۓ ہۮ ܣق سے میہ موڑیں تو ہمیں ܫبدھے ڍاسیہ پۓ لگا
ڇڹ اوڍ کߵروی اجنباڍ کۓیں تو ہ اڍی اضالڅ ودرܫبگی ݬرا اوڍ اگۓ پبرا ڇܱمۯ ܪتطاک ہ اڍڹ گۓڇ اخاݔہ کۓڹ تو اڕ کے ئیچے
سے حھڑا ے

 .17أللهم ْاْش ْنه بعب تن اَي  ،ي ْ أ ْ ق ته ب عتن ِل ،أعن ِف نـ عَل صيـ مـهِ ،ف ل ْيل عَل
ال ـال التَضع ال ْي ا ع ِل ،اِلَل ب ْي ي يْ حَّت ال ي ْ ه ن عل ْين بغ َْل ،ال ل ْيل
بت ْ ي .
یاڍالہا! اڕ مہییہ کا ڇامۯ ہ اڍی عباڇتوں سے ܣو پبرڹ لنے ی߰ا الئی گبی ہو ں بھر ڇڹ اوڍ اڕ کے لم߰ات کو ہ اڍی
اطاع بوں سے ܭ߰ا ڇڹ اوڍ اڕ کے ڇتوں میں ڍوزڹ ڍکھنے اوڍ اڕ کی ڍاتوں میں ن ازیں پڑھنے  ،پبرڹ ܠصوڍ گڑگڑائے ،

پبرڹ سا منے وعߵز وال߰اڅ کۓئے اوڍ پبرڹ ڍو پۓو ذلت وܣواڍی کا مطاہرگ کۓئے اک سب میں ہ اڍی دڇ ݬراڻ یاکہ اڕ کے
ڇک ہ اڍڹ خالف ع࠽لت کی اوڍ اڕ کی ڍابیں کویاہی ویفصبر کی گواہی نہ ڇیں

 .18أللهم ا ْجعلْن ِف س ئ ال ه االَي ك ِل م ْع ْ تن  ،ا ْجعلْن
اِلي ي ث َنلْ ْ ْ ُْ ،ه فْي خ ِل  ،اِلي ي ْؤت م أت ْ ا قل ُب ْم
اِلي ي ع ِف الْ ِّْيا ُْه له س ب .

م ْ عب ال ل ي
جَل أن ْم اَل ُب ْم اجع  ،م

ڻ اڹ ہللا ! ن اڨ مہن بوں اوڍ ڇتوں میں جب یک تو ہمیں زیدگ ڍ کھے اپشا ہی ݬراڍ ڇڹ اوڍ ہمیں اک ئبدوں میں ساۭ ݬرا ܣو
ݬرڇوڕ پۓیں کی زیدگی کے ہمتࠋہ ہمتࠋہ کے لنے واڍث ہوں گے ڻ اوڍ وگ کہ ܣو کچھ وگ خدا کی ڍاگ میں ڇڹ سکنے ہیں ڇ ئنے
ہیں بھر بھی اک کے ڇلوں کو نہ کھ تکا لگا ڍہبا ہے کہ انہیں ا ئنے پۓوڍڇگاڍ کی طرف یلٹ کۓ خایا ہے اوڍاک لوگوں میں سے ܣو
ئبک بوں میں خلدی کۓئے ہیں اوڍ وہی تو لوگ ہیں ܣو بھالئ بوں میں آگے یکۭ خائے واے ہیں

 .19أللهم ص عَل مح أِلِ ،ف ك ْق ك أ ا عَل كـ ح عـ م صل ْي عَل
م ْ صل ْيتعل ْيه ،أضْ ع ِل كه ِبالضْ ع الِت ال ُْي ْي ي ِّْي  ،ان فع ل ت ي .

اڹ ہللا !مچ د اوڍ اک کی آڧ پۓ ہر وݪت اوڍ ہر گھڑی اوڍ ہر خاڧ میں اڕ فدڍ ڍحمت یازڧ ݬرا جنبی تو ئے ݾسی پۓ یازڧ کی
ہو اوڍاک سب ڍحم بوں سے ڇوگبی ܣوگبی کہ ܟسے پبرڹ ݘالوگ کوئی ܱ اڍ نہ کۓ سکے ڻ بتشک تو ܣو خاہبا ہے وہی کۓئے واال ہے
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ڍسوڧ خدا (ضلی ہللا علیہ و الہ و سلۮ)
انحضرت(ضلی ہللا علیہ و الہ و سلۮ )ے نوڍ م باڍک کی خلقت

17

حضرت ڍسالت ماب کے ایاے عظاڨ اوڍ اخداد کراڨ

تیۛ ساڧ پہ ے ܝجرت انو طالب کا فاطمہ ب یت اسد کو حوسخیری د ببا۔

18

انحضرت(ضلی ہللا علیہ و الہ و سلۮ ) کا اخالق ،اطواڍ ،عادات،سیرت

نکاح کی اہمیت:۔

19

حضرت (ڗ) کہ ہر ایک کی دلداڍی مظلوب ڍہتی:۔

اپ(ڗ) کی ع بادت:۔

اپ(ڗ) کا اصجاب کے ساتھ پریاو اوڍ وعدہ کی یاب بدی:۔

)(Hayaat ul quloob Vol 2
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تن تی خدنجہ (سکاماہلل علی ھا)
عوڍنوں میں سب سے پہ ے ای اک الئے والیں

جیرءیۭ کا ابتی اوڍ خدا کی طرف سے نحفہ سالڨ تیۜ کریا

(ܜباڙ ال࠽لوب ڻ خلد )
القاب
 oاڕ خاہلیت کے زائے میں یاکدامۯ عوڍبیں نہت کۮ بھیں لبکۯ ܜباب خدیجۂ ایک یاکۓڇاڍخاتوک بھیںڻ ܮراݪت و ݕہاڍت جتسی ܣوئ بوں
کی الکہ بھیں ،اڕ لنے اک کو طاہرہ بھی کہا خایا ہےڻ
21

ٔ
 oڇݘائے یدنہ میں ܜباب خدیجۂ کو "خدیجہ عرا" کے طوڍ پۓ یاڇ کبا گبا ہےڻ عرا کے معبی ذہیۯ ،پہیریۯ اوڍ سایداڍ کے ہیںڻ

ب یغمیر(ضلی ہللا علیہ و آلہ) کا ܜ باب خدنجہ کو یاد کریا

ٔ
ً
ئ تعمبر خدا(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) ئے ܜباب خدیجۂ کے ید یࡂرئبا یاڍگ ساڧ سے بھوڑی زیاڇگ زیدگی یائیڻ اپ اڕ دت میں ہمتࠋہ ܜباب خدیجۂ کو یاڇ
کۓئے ڍہنے اوڍ ائبی اڕ عظبۮ ܮریک ܜبات کی مخیت اوڍ ݬریائی سے ب ھرتوڍ یاڇوں کو ڇہرائے ڍہنےڻ یع۞ اوفات سدت خےیات سے اپ(ضلی

ہللا ݘلیہ و آلہ) کی ایکھوں سے اپࠊو گۓیا ܮروڛ ہوخائےڻ
ایک ڍوز ڍسوڧ(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) ائبی ڇیگۓ ازواج کے یاڕ بنبھے بھے کہ یاتوں یاتوں میں ܜباب خدیجۂ کا ذکۓ بھی اگباڻ اپ ا ئنے ع ییۯ ہو
ٔ
ً
ٔگنے کہ اپ کی ایکھوں سے اپࠊو گۓ پڑڹڻ ݘاپࠋہ ئے قوڍا کہا کہ اپ ک بوں ڍو ڍہے ہیں؟ کبا اپ ایک توڑھی عوڍت خدیجۂ کے لنے ڍو ڍہے
ٔ
ہیں ܣو اوالڇ اسد سے ہے؟ ئ تعمبر(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) ئے ݘاپࠋہ کو توں ܣواب ڇیا کہ خدیجہ وگ ہے ܟۛ ئے”اڕ وݪت مبری یضدتق کی جب
ٔ
ئۮ سب ئے مبری یکےئب کی ،وگ اڕ وݪت ان اک الئی جب ئۮ سب ئے ایکاڍ کبا ،اڕ ئے ݬرزید ئبدا کبا ܜبکہ ئۮ سب اڕ سے ݘاجز بھیں ‘

وفات
جنبی دت ئبی ھاܱۮ شب اتو طالب میں م߰اصرڹ میں ڍہے ،نہ ن اڨ وݪت موܱۮ گۓڨ و ܮرا اوڍ لباڕ و ܣوڍاک کے اعنباڍ سے ܭخبی میں ڍہےڻ
ܠق ت࠾ت میں وگ ݪبد بھے اوڍ ن اڨ مشکالت کا پڑڹ صبر و یچ ۭ سے م࠽ایلہ کۓ ڍہے بھےڻ اڕ لنے جب م߰اصرگ ܜبۮ ہوا تو صرف ڇو اگ کی فلبۭ
دت میں ܠࠔرت اتو طالبٔ اوڍ باب خد جۂ ائ ت࠽اڧ ٔ
کۓگنے یلکہ توں کہبا مباسب ہوگا کہ ܵہبد ہو ٔگنےڻ
ܜ
ی
ٔ
متبر ڍوایات کے مطاتق ܜباب خدیجۂ ئے ڇڕ ڍمضاک المباڍک ،یعیت کے ڇسویں ساڧ اڕ جہاک فائی سے ڍخلت ݬرائیڻ بھوڑڹ ہی عرصے
ٔ
میں ئ تعمبر(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) کے ڇو نہبریۯ ڇوست اوڍ ہ دڍڇ ܠࠔرت اتو طالبٔ اوڍ ܜباب خدیجۂ ابھ ٔگنےڻ اک کی خدائی اپ کے لنے پڑی
ٔ
ܭ߱ت بھیڻ اپ(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) نہت ع ییۯ اوڍ پۓپشاک ہوئےڻ اڕ ٔلنے ܠصوڍ(ضلی ہللا ݘلیہ و آلہ) ئے اڕ ساڧ کو ؛ݘاڨ الߵزک؛ ݬراڍ

ڇیاڻ

)Ref:Ummul Momineen Khadijatul Kubra (Muhammad Muhammadi Ishtihardi
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ܜ باب فاطمہ زہرا سالڨ ہللا علی ھا

ܜ باب فاطمہ علیہ السالڨ ک بل نے طعاڨ ܜ یت کا آیا
یࡃسبر عباܶی میں ܠࠔرت اتو ܠعࡂرااڨ یاݬر ݘلیہ الشالڨ سے ڍوائت ہے کہ ܠࠔرت فاطمہ(ڕ) اوڍ ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے
ی
گھر کے کاڨ آپۛ میں ࡃࠂبۮ کۓ لنے ب ھےڻ
ܜبایجہ ܠࠔرت فاطمہ ݘلیہ الشالڨ ئے ایدڍوک خانہ کے کاڨ 'آیا ئباڍ کۓیا' اسے گویدھبا،ڍوئی یکایا اوڍ گھر کو ضاف ܫبھرا ڍکھبا ا ئنے
ذمہ لبا بھا اوڍ ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے یاہر کے کاڨ ،ایاج مہبا کۓیا ،ائبدھۯ حمع کۓیا وݙبرگ ا ئنے ذمہ لبا بھاڻ
ایک ڍوز ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے ܜباب فاطمہ زہرا ݘلیہ الشالڨ سے توحھا'آج نمہاڍڹ یاڕ کھائے کے لنے کبا ہے؟
ابھوں ئے کہا'اڕ ذات کی ݭشۮ ܟۛ ئے آپ کے ܣق کو کو یلبد کبا ہے'مبرڹ گھر میں بیۯ ڍوز سے کچھ نہیں ہے ܣو

کچھ بھا وگ آپ کے سا منے خاصر کۓئی ڍہیڻ
ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے ݬرایا' بھر ئۮ ئے مچھ سے ک بوں نہیں کہاڻܠࠔرت فاطمہ زہرا ݘلیہ الشالڨ ئے ݬرایا'مچھے مبرڹ
یدڍ پزڍگواڍ ئے م تع ݬرایا ہے کہ آپ ڹ ݾسی جبز کا سواڧ کۓوں' اوڍ نہ بھی ݬرایا ہے کہ بنبی اگۓپبرا ایۯ عۮ کچھ گھر میں
الں تو ے لنبا اوڍ نہ اڕ سے کچھ نہ ایگباڻ
نہ ܣواب ܲۯ کۓ ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ گھرسے یاہر پࠅریف ے ٔگنے اوڍ ݾسی سے ایک ڇئباڍ ݬرژ لباڻابھی واپۛ گھر بھی
نہ نہو یچے بھے کہ ڍا ܫنے میں م࠽داڇ سے الفات ہوگئڻ

آپ ئے دریاݪت ݬرایا' اڹ م࠽داڇ! جبرئت تو ہے' اڕ وݪت ئۮ گھر سے کتسے یک ے؟ ابھوں ئے ܣواب ڇیا' اڹ امبر المومییۯ
ݘلیہ الشالڨ ! اڕ ذات کی ݭشۮ ܟۛ ئے آیکو عظبۮ المرئ یت ئبایا' میں اڕ سدید بھوک کی وجہ سے گھر سے یکال ہوںڻ

ڍوای کا ئباک ہے کہ میں ئے ܠࠔرت ااڨ یاݬر ݘلیہ الشالڨ سے عرژ کبا کہ کبا اڕ وݪت ڍسوڧ مق بوڧ ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ
وسلۮ موܣوڇ ب ھے؟آپ ڹ ݬرایا' ہاں اڕ وݪت آیخࠔرت ۖ زیدگ ب ھےڻ

نہرخاڧ ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے م࠽داڇ سے ݬرایا' میں بھی اܶی وجہ سے گھرسے آیا ہوں یاکہ کچھ آزوفہ مہبا کۓ کے گھر
میں ے خاؤںڻمچھے ایک ڇ ئباڍ ݬرژ ۭ گبا ہے'گۓ ئۮ اسے ے خاؤ اوڍ ائبی صروڍت توڍی کۓوڻ

ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ م࠽داڇ کو ڇ ئباڍ ڇیکۓ گھر پࠅریف الںڻ ڇیکھا کہ ܠࠔرت ڍسوڧ ہللا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ پࠅریف ݬرا
ہیں اوڍܠࠔرت فاطمہ ݘلیہ الشالڨ ن از مشغوڧ ہیں اوڍ اک ڇوتوں کے درمباک کوئی جبز ܮر توږ سے ڈھکی ہوئی ڍکھی ہےڻ ن از
سے فاڍڜ ہو کۓ فاطمہ ݘلیہ الشالڨ ئے ܮرتوږ ہبا کۓ ڇیکھا تو ایک ط بق میں گوست اڍ ڍوئی ڍکھی ہوئی بھیڻ
ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے توحھا' اڹ ئ یت ڍسوڧ ۖ ! نہ طاڨ نمہاڍڹ یاڕ کہاں سے آیا ہے؟

ܠࠔرت فاطمہ ݘلیہ الشالڨ ئے ف م َي" 'ھ م عن هللا ا هللا ي

ہللا(تو) ܟسے خاہبا ہے ئے ܟشاب ڍزق عطا ݬرایا ہے ڻ

م ي أء بغِّي ح

" ڻ ( نہ ہللا ئے بھی߰ا ہے اوڍ
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ܠࠔرت ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ ئے اڍساڇ ݬرایا' اڹ ݘلی ݘلیہ الشالڨ! میں نمہاڍی اوڍ فاطمہ ݘلیہ الشالڨ کی مباڧ
ئباک کۓوں؟ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ ئے عرژ کبا' جی ہاں' ئباک ݬرا ئ ٔنےڻ
آیخࠔ ۖرت ئے ݬرایا ' نمہاڍی مباڧ زکۓیا ݘلیہ الشالڨ جتسی ہے ܟۛ وݪت وگ ܠࠔرت مرئۮ ݘلیہ الشالڨ کے یاڕ مߵراب میں
ڇاخۭ ہوئے بھے اوڍ اک کے یاڕ کھایا ڇیکھنے تو کہنے بھے:اڹ مرئۮ ݘلبہا الشالڨ! نہ کھایا نمہاڍڹ یاڕ کہاں سے آیا ہے؟
وگ ݬرابیں :نہ ہللا کے یاڕ سے آیا ہے اوڍ ہللا تو ܟسے خاہبا ہے ئے ܟشاب ڍزق عطا ݬرایا ہے ڻ
الغرژ بھر سب ئے اڕ ط بق سے ایک اگ یک کھایا کھایا ' اوڍ نہی وگ ط بق ہے ܟۛ سے ܠࠔرت فا ئۮ آڧ مچ ۖد کھایا ئباوڧ
1
ݬرابیں گے' وگ ط بق ہ اڍڹ یاڕ اب بھی موܣوڇ ہےڻ(یࡃسبر عباܶی)
بنبی زہرا سالڨ ہلل ݘلبھا ،ݬراک

ساک پزوڧ ابت:۔

فاصی اتو مچ د کۓجی ئے ائبی کباب میں ܠࠔرت ااڨ ܠعࡂر ضاڇق ݘلیہ الشالڨ سے ڍوائت کیڻ آپ ئے ݬرایا کہ ܠࠔرت فاطمہ

زہرا ݘلیہ الشالڨ کا ئباک ہےکہ نہ آئت:

ۖ
) پۓحمہ( :اوڍ ڍسوڧ کے یالئے کو آپۛ میں ایک

" ال َتعل ا ع ء ال س بي ْك ك ع ء بع ْك بع " (سوڍگ توڍ آئت
ܱ
ڇوܮرڹ کا یالیا نہ مچھو)
ۖ
ۖ
"ک بویکہ ڍسوڧ کا یالیا ہللا کا یالیا ہے اوڍ ئۮ ڍسوڧ کو اڕ طرڅ نہ یالیا کۓو ܟۛ طرڅ آپۛ میں ایک ڇوܮرڹ کو یالئے ہو"ڻ
یࡃسبر پۓہاک میں ہے' ܜباب فاطمہ ݘلیہ الشالڨ ݬرائی ہے کہ جب مبرڹ آفا وܫبد مبرڹ ایۯ عۮ ܠࠔرت ݘلی ݘلیہ الشالڨ
ئے نہ آئت کی یالوت کی (تو میں ڈری) اوڍ جب میں اڕ کے ید ا ئنے یایا کی خدمت میں گئ تو یایا خاک کہہ کۓ یکاڍئے
کے ی߰اں یا ڍسوڧ ہللاۖ! کہہ کۓ یکاڍاڻ آپ (ڗ) ئے ایک ڇو ڇفعہ تو کچھ نہ کہا لبکۯ اڕ کے ید ݬرایا ' اڹ فاطمہ ݘلیہ

الشالڨ ! نہ آئت نہ نمھاڍڹ لنے یازڧ ہوئی ہے نہ نمھاڍی ڌرئت اوڍ نہ نمھاڍڹ گھر والوں کے لنے (اڕ لنے ئۮ مچھ سے ہو

اوڍ میں ئۮ سے ہوں) یلکہ نہ آئت تو ید مزاج اوڍ ید نہےئب عرتوں کے لنے یازڧ ہوئی ہےڻ
لہےا اڹ بنبی ! ئۮ مچھے یایا کہہ کۓ ہی یکاڍا کۓوڻ فانہ اܜباء لل࠽لب و اڍصی الۓب(اڕ لنے کہ نہ مبرڹ لنے سب سے زیاڇگ

ڇڧ کو ܣوږ کۓ ئنےواال اوڍ سب سے زیاڇگ ڍضاں ڍب کا یاݙث ہے)ڻ

ل بلة القدڍ کی نفسیر :۔
ܵہۭ یۯ اح د ڇ ئ بوڍی ئے ا ئنے اܫباڇ کے سابھ ܠࠔرت اتو عبد ہللا ااڨ ܠعࡂر ضاڇق ݘلیہ الشالڨ سے ڍوائت کی ہے کے
آپ ئے اڍساڇ ݬرایا کہ سوڍگ "اَن انز ل ٰنه ِف ليَل ال " میں ليلۃ سے مراڇ ܜباب ܠࠔرت فاطمہ زہرا ݘلیہ الشالڨ ہیں اوڍ ق
خاندان عصمت۔سید مھمد تقی واردی

1
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سے مراڇ ہللا ہےڻ پۛ ܟۛ ئے ܜباب فاطمہ زہرا ݘلیہ الشالڨ کو ܣو ܣق نہ߰ا ئنے کا ہے نہ߰اک لبا تو در ܠق ت࠾ت اڕ ئے لبلة
ܠ
ال࠽دڍ کا مفہوڨ ܱمچھ لبا' اوڍ ܜباب فاطمہ ݘلیہ الشالکو فاطمہ اڕ لنے کہا خایاہے کہ لوگ اک کی ق تفی مغرݪت سے ڇوڍ ہیںڻ

(یࡃسبر ݬرات ایۯ اپۓاہبۮ)

فرܪتوں سے ہمکالمی:۔
ݘلۭ الࠅرا یع میں مرقوڨ ہے کہ ܠࠔرت فاطمہ زہرا ݘلیہ الشالڨ کا یاڨ م߰دنہ اڕ لنے ڍکھا گبا کہ آܱ اک سے ݬرܫنے یازڧ ہو کۓ
آپ کو بھی اܶی طرڅ یکاڍئے بھے ܟۛ طرڅ ܠࠔرت مرئۮ ݘلیہ الشالڨ ئ یت عمراک کو یکاڍئے بھےڻ وگ کہنے ب ھےڻ اڹ فاطمہ
زہرا ݘلیہ! ا هللا اص ٰ طھ اص ٰ عَل ن أء العل يڻ )ہللا ئےنمہیں منی߱ب ݬرایا اوڍ یاک ڍکھا اوڍ ݘالمیۯ کی ن اڨ

عوڍتوں میں منی߱ب کباڻ) ( آڧ عمراک(42:

اڹ فاطمہ ! اق َّت ل بب اُس ا كع م ال اكعي)سوڍڰ آڧ عمراک آئت(43
فاطمہ زہرا (ڕ)ݬرܪبوں سے کاالڨ کبا کۓئی بھیں اوڍ ݬرܫنے اک سے گقبگو کبا کۓئے بھےڻ ایک سب اک معطمہ ئے
ݬرܪبوں سے ݬرایا ' کبا مرئۮ ئ یت عمراک کو ݘالمیۯ کی عوڍتوں پۓ فصبلت نہیں خاضۭ بھی ؟

ابھوں ئے کہا ' جی ہاں' مرئۮ ئ یت عمراک کو ا ئنے زائے کی عوڍتوں پۓ فصبلت خاضۭ بھی لبکۯ آپ کوہللا ئے آپ کی

زائے کی عوڍتوں پۓ اوڍ مرئۮ کے زائے کی عوڍتوں پۓ یلکہ ن اڨ اولیۯ وآجۓیۯ کی عوڍتوں پۓ فصبلت عطا ݬرائیڻ

(ݘلۭ الࠅرا یع' ڇالیۭ اامت طبری) (ی߰اڍ االتواڍ)

اپ کے ܜ بد اقواڧ زڍیۯ:۔
ۖ
) ڍسوڧ خدا ئے نمہیں ہۮ ( اہۭ ئ یت) کی پبروی کۓئے کی ہۮ سے مخیت اوڍ ہۮ سے خدا نہ ہوئے کی وصیت ݬرائی ہےڻ
) " ܪتعنبا مۯ ܜباڍ اھۭ ال߱یۃ و کۭ مخینباو مو الی او لبائباو ماڇی اݘدائبا" :ہ اڍڹ ܪتعہ ܜ یت کے نہبریۯ اݬراڇ میں سے
2
ہیں اوڍ ہ اڍڹ ڇوܪبوں کے ڇوست اوڍ ہ اڍڹ ڇܱم بوں کے ڇܱمۯ سب ܜ یت میں ہوں گےڻ
ܠکائت:ڻ

ااڨ ܟشۯ ݘلیہ الشالڨ سے ڍوائت ہے کہ ایک ڇفعہ ڍات کو مبری اں ܠࠔرت فاطمہ ݘلیہ الشالڨ مضلی عباڇت پۓ کھڑی
ہوبیں اوڍ ئبدگی خدا میں مشغوڧ ہو گییں وگ مشلشۭ ڍکوڛ ،ܭحوڇ ،ݪباڨ اوڍ ڇݘا میں مشغوڧ ڍہیں نہاں یک صیح طلوڛ ہو گبی
میں انہیں ڇیکھ ڍہا بھا وگ مشلشۭ ؤمییۯ و ؤمبات کے لنے ڇݘا کۓ ڍہی بھیں اک کے یاڨ لبکۓ خدا سے ڇݘا ایگ ڍہی بھیں
اوڍ ا ئنے ٔلنے ڇݘا میں کچھ بھی طلب نہیں کۓ ڍہی بھیںڻ

عباڇت سے فاڍڜ ہوئے کے ید میں ئے توحھا "اں! ܜبد گھننے جب آپ عباڇت میں مࠔروف بھیں تو صرف ڇوܮروں کلنے
ڇݘا کۓئی ڍھیں اوڍ ا ئنے ٔلنے کوئی ڇݘا نہیں ایگی" اں ئے مبری طرف ڇیکھا اوڍ کہا "یا ئبی ال߰اڍئۮ الداڍ" یعبی اڹ مبرڹ بننے
ٔ 3
نہ ے ہمشاتوں کبلنے ڇݘا کۓو بھر ا ئنے لنےڻ
نحج الحیات
منتہی ا ٓلمال فی تاریخ النبی وال آل

2
3
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فضاءڧ ضلوات
۔درود کی پرکت سے فرܫ نے کے پر واپۛ اگے

یع۞ کباتوں میں یߵرپۓ ہے کہ ایک ڍوز ܠࠔرت جبرئبۭ ܠࠔرت ڍسوڧ خدا ۖ کے یاڕ آئے اوڍ کہا :یا ڍسوڧ ہللا آج میں
ی
ئےایک عخ یب و عرئب جبز ڇ کھی وگ نہ کہ آܱ اک سے یازڧ ہوئے وݪت مبرا گےڍکوگ فاف کی طرف سے ہوا اڕ م࠽اڨ پۓ مبری

ܱ اݙت سے ایک خگۓ سوز اوڍ ڇڧ جۓاږ آواز یکۓائی میں ئے سوخا کوئی مخیت ݾۜ اپشاک ہے یکاک سے کۓاگ ڍہا ہے یا کوئی
ئب اڍ ہے ܣو ݘالج کے لنے پۓپشاک ہے اوڍ ئے جنبی میں ڍو ڍہا ہےڻ میں اڕ آواز کے ئیچھے خال ڻ

میں ئے ڇیکھا ایک ݬرسیہ ہے ܟسے میں ئے آܱ اک پۓ نہت عطمت وال ڇیکھا بھا وگ پۓ کے ی߱ت پۓ بنبھا اوڍسبر ہزاڍ ݬرܫنے اڕ
کی خدمت کے لنے صف پسیہ اڕ کے سا منے کھڑڹ ڍہنے اوڍ اڕ کے ساپࠊوں کی آدوڍݪت ی߰ل بق الیکہ کا ܪیب بنبیڻ آج
وہی ݬرسیہ یاڧ وپۓسے مخ بوڍ سکسیہ خالت یں زمیۯ پۓ پڑا ہوا ہےڻمیں ئے اڕ کا خاڧ دریاݪت ک با تو اڕ ئے ܣواب ڇیا کہ
جب آیخࠔرت ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ کی مغراج ہوئی اوڍ اک کا گزڍ مبری طرف سے ہوا تو میں ا ئنے ی߱ت پۓ بنبھا ہوا بھا میں
ی
اک کی عظبۮ کو نہ ابھ شکا اوڍ میں ئے عزت ویکۓئۮ کے آڇاب ک ا ܠقہ اڇانہ کنے لہےا اڕ ݘےاب میں منبال کۓ ڇیا گبا اوڍ
عرږ کی یلبدی ڹ خاک کی پࠂبی نہ ڈاڧ ڇیا گبا اڹ ب ھائی اب تو مبری ش࠽اݙت کا ڌریعہ یۯ اوڍ یاڍگاگ ذول߰الڧ میں مبری

ماقی کی درܣواست کۓڻ
میں ئے مع بوڇ کی یاڍگاگ میں نہت زیاڇگ یࠔرڛ وزاڍی کبا اوڍ اڕ کی معࡂرت کی درܣواست کی تو خداوید ݘالۮ کی طرف سے
ܠطاب ہواڻ اڕ سے کہو کہ وگ ائبی معࡂرت اوڍ ائبی ܠطا کی ماقی خاہبا ہے تو مبرڹ جن یب پۓ ضلوات بھیچے یا کہ ائبا کھویا
ہوا وفاڍ اوڍ م تصب یا سکےڻ

میں ئے اڕ صوڍت خاڧ کا اڕ سے یےکۓگ با اڕ ئے ۖ
آپ پۓ ڇوڍڇ بھی߰ا اڕ کی پۓکت سے اڕ کےاݪباڧ و کۓامت کے پۓ
ک
اگ آئے اوڍ وگ خاک سے فللک کی طرف پۓواز کۓ گبا اوڍ اڕ خدمت کی پۓکت سے اسے ائبا م࠽اڨ ۭ گباڻ

سقی ہے وہ سح۔۔۔

'ایۯ یاتونہ' خاپۓ یۯ عبدہللا سے ڍوائت کۓئے ہیں کہ انہوں ئے ܠࠔرت ڍسوڧ خدا ۖ سے ܫبا آپ ئے ݬرایا " شفی وگ
ܭخ ہے ܟۛ کے یاڕ مبرا یےکۓگ ہو اوڍ وگ مچھ پۓ ڇوڍڇ نہ بھیچے اوڍ وگ ܭخ ہے ܣو اگ مباڍک ڍمضاک میں ڍحمت خداویدی

سے مߵروڨ ڍہے اوڍ وگ ܭخ ہے ܣو ا ئنے والدیۯ یا اک میں سے ݾسی ایک کے زیدگ ڍہنے کے یاوܣوڇ اک سے ئبکی اوڍ اܟشاک
ۖ
جتسے پۓیاؤ نہ کۓڹ"ڻ ݘل اء اہلࠁیت 'اپۛ' سے ڍوائت کۓئے ہیں کہ ڍسوڧ خدا ئے ݬرایا "جبرئبۭ ئے ڇݘا کی اوڍ کہا شفی
اوڍ یدی߱ت پۓ ہے وگ ܭخ ܟۛ کے سا منے آپ کا ذکۓ ہو اوڍ وگ آپ پۓ ضلوات نہ بھیچےڻ"

ضلوات میں اڧ دمحمڗ کو پرک کریا:
26

ایۯ یاتونہ ئے ܠࠔرت ااڨ مچ د یاݬ ؑر سے ڍوائت ی࠽ۭ کی ہے کے ܠࠔرت ڍسوڧ خدا ڗ ئے ݬرایا :ܣو ܭخ مچھ پۓ ضلوات
بھیخبا ہے اوڍ مبری اڧ پۓ نہیں بھیخبا ہے اسے ܜ یت کی ܣوܪبو بھی متࠅر نہیں ہوگیڻ اڕ سے توڹٔ ܜباں یایچ سو ساڧ کی
ڇوڍی پۓ ہوگیڻ
ٰ
درود حق نعالی سے فربت کا ܪیب ہے :
4

ٰ
جتشا کہ ایۯ یاتونہ ئے ݘلۭ الࠅریع میں ااڨ ܟشۯ عشکۓی ݘلیہ الشالڨ کی ܫبد سے ڍوائت کی ہے کہ ܣق یالی ئے
ܜباب اپۓاہبۮ ݘلیہ الشالڨ کو ائبا خلبۭ ݬراڍ ڇیا اڕ لنے کہ وگ ܠࠔرت مچ د وآڧ مچ د ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ پۓ نہت زیاڇگ دروڇ

بھی߰ا کۓئے ب ھےڻ

ٰ
ٰ
مچمع اللطایف وڍوصیہ الل ا میں یߵرپۓ ہے کہ ܣق یالی ئے ܠࠔرت موܶی ݘلیہ الشالڨ پۓ وجی کی کبا ئۮ ا ئنے کالڨ زیاک
ٰ
وئباک  ،ڇیدگ و ڇڧ ،یضاڍت و یصبرت ،ڍوڅ و یدک ہر طرڅ سے مچھ سے ݬرئب پۓ ہویا خا ہنے ہو؟ ܠࠔرت موܶی ݘلیہ الشالڨ
ئے عرژ کی ہاں اڹ مع بوڇ مبرا مفضد نہی ہےڻ میں اܶی کا ܣواܪتگاڍ ہوں وگ کوک ہے ܣو اپسی ݬرئت سے ایکاڍ کۓیگا؟ آواز
ٰ
آئیڻ " جب ئۮ اپسی یلبدی اوڍ کۓامت و فصبلت خا ہنے ہو تو زیاڇگ سے زیاڇگ مبرڹ جن یب خاڗ ܠࠔرت مچ د مصطفے ضلی ہللا
ب
ݘلیہ وآلہ وسلۮ پۓ ضلوات ھیحو اڕ لنے ضلوات ܪیب ڍحمت اوڍ توڍ ہدائت ہےڻ"
گ باہوں کی نخࠆۜ

ڇعوات ڍاویدی میں ܠࠔرت ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ سے م تقوڧ ہے کہ "ܣو ܭخ ڍوزانہ مبری مخیت سے ܮر
ساڍ ہو کۓ بیۯ یاڍ مچھ پۓ ضلوات بھیچے تو خداوید ݘالۮ پۓ نہ الزڨ ہوخایا ہے کہ اڕ کے اڕ سب وڍوز کے گباہوں کو ی߶ۜ
ڇڹڻ" نہ خدئث ݘل اں اہلࠁیت کی کباتوں میں بھی یائ خائی ہےڻ
دعاوں کی ق تولیت

ܠࠔرت امبر المومیی ؑۯ سے ڍوائت کی ہےڻ پبز خامع االܜباڍ میں ܠࠔرت ڍسوڧ کوبیۯ ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ سے ڍوائت
ہے کہ " زمیۯ و آܱ اک کے درمباک ܣو بھی ڇݘا ہے اڕ نہ ܝ߰اب خایۭ ہو خایا ہے جب یک کہ مچ ۖد وآڧ مچ د ضلی ہللا ݘلیہ
وآلہ وسلۮ پۓ ڇوڍڇ نہ بھی߰ا خاںڻ
نقاق کو دوڍ کرئے کا ڌرنعہ :

جتشا کہ ایۯ یاتونہ ئے ااڨ ܠعࡂر ضاڇق ݘلیہ الشالڨ سے ڍوائت ہے کہ ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ ئے ݬرایاڻ
ب
"یلبد آواز سے مچھ پۓ ضلوات ھیحو اڕ ٔلنے کہ نہ ی࠽اق کو ڇوڍ کۓئی ہےڻ" نہی خدئث اصوڧ کاقی میں بھی ےکوڍ ہےڻ
ی߰اڍ االتواڍ ج  ۴ڗ
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حصوڧ عاق یت:

ٰ
ؐ
ܠࠔرت ڍسوڧ خدا سے مروی ہے کہ ڻ " ܣو ܭخ مبرڹ اوپۓ ایک ضلوات بھیخبا ہے ܣق یالی اڕ کے اوپۓ دروازگ ݘاݪ یت

کھوڧ ڇ ئبا ہے5ڻ"

اوڍ مچمع الطایف ܣو ایک ݘالۮ اہلࠁیت کی کباب ہے میں مرقوڨ ہے کہ" :ایک عوڍت ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ کی
ہللا مبرا ایک ݬرزید ܣو آیکھ،کاک ،ہابھ ،پبر وݙبرگ سے مےوڍ ہےڻ کتبز ا ئنے یچے
خدمت میں آئی اوڍاڕ ئے عرژ کی یا ڍسوڧ ۖ
کی ش࠽ایائی کے لنے آپ ۖ کے ڇاڍا ش࠽ا میں خاصر ہوئی ہےڻ ۖ
آپ ئے ݬرایا ا ئنے گھر خا اوڍ مچھ پۓ زیاڇگ سے زیاڇو ضلوات بھیج
ل
ب
ھ
اڕ کے ضدفہ میں خلد ازخلد ائبی مراڇ کو نہو یچے گیڻ اڕ عوڍت ئے اܶی وݪت سے آیخࠔ ۖرت پۓ ضلوات یخبی ܮروڛ کۓ
ن
ڇی ہر ہر فدڨ پۓ ضلوات پڑھبی خائی جتسے ہی وگ گھر ہیچی کبا ڇیکھا اڕ کا بنبا صخیح وسالمت بنبھا ہوا ہے اوڍ اڕ کے ن اڨ
یاف اعضاء جۓکت میں ہیںڻ ܣوܶی سے ܮرساڍ عوت ئے ا ئنے بننے سے کچھ نہ کہا یلکہ ا لنے یاؤں مس߰د ئ بوی میں آئی اوڍ

آیخࠔ ۖرت و حم تع خاصریۯ سے ܣوږ ہو کۓ خاڧ ئباک کبا آیخࠔ ۖرت ک سابھ ح لہ خاصریۯ مس߰د بھی ܣوږ ہو گنےڻاڕ کے ید
ٰ
ہللا ܣق یالی ید از سالڨ ݬرایا ہے کہ ܟۛ طرڅ ضلوات کی پۓکت سے ڕ
جبرئبۭ امیۯ یازڧ ہوئے اوڍ عرژ کی یا ڍسوڧ ۖ
عوڍت ڹ ݬرزید کو ش࠽ا خاضۭ ہوئی ہے اܶی طرڅ ݪبامت میں آپ ۖ کی پۓپشاک امت کو اڕ کے ڌر یعے ش࠽اݙت خاضۭ
ہوگیڻ

درود کی پرکت سے پزڨ عطر فساں ہوگی۔

کباب ازھاڍاالخاڇ ئث(کیب اہلࠁیت) میں ےکوڍ ہے کہ ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ ئے ݬرایا ڻ "وگ م߰لۛ جہاں کہ لوگ
حمع ہو اوڍ اڕ خگہ سے یبر مچھ پۓ ضلوات بھیچے م تࡂرق ہو خابیں تو اک کی اڕ پزڨ سے اپسی یدتو ابھبی ہے ܟۛ سے زیاڇگ
پۓی یدتو ݾسی جبز کی نہیں ہو سکبیڻ"
غن یت سے محفوښ ڍ ہ نے کا ڌرنعہ ہے۔

ݘل
ڍوائ بوں میں واڍڇ ہوا ہے کہ ایک پزڍگ ئے ܠࠔرت الباڕ وܠࠔر بھۮ الشالڨ سے نہ شکائت کی کہ لوگ نہت زیاڇگ عن یت
کۓ ڍہے ہیں اوڍ اڕ طرڅ گباگ کتبرگ کے مریکب ہو ڍہے ہیںڻ ہر ܜبد میں انہیں یࠓخیت کۓیا ہوں اڕ یات سے م تع کۓیا
ہوں گۓ وگ مبری ایک بھی نہیں ܪننےڻ ܠࠔرت الباڕ ݘلیہ الشالڨ ئے ݬرایا اڕ جبز کا ݘالج صرف نہی ہے کہ جب کوئی
ٰ
نمہاڍی پزڨ میں آں تو اڕ سے کہو کہ وگ ' پشۮ ہلل الۓحمۯ الۓܜبۮ و ضلی ہللا ݘلی مچ د و آڧ مچ د ' کہے اڕ ٔلنے کہ ܣق یالی
اڕ کی پۓکت سے اڕ پزڨ میں لک ؤکۭ کۓیا ہے اوڍ جب کوئی ݾسی کی عن یت ܮروڛ کۓیا خاہبا ہے تو وگ لک اڕ ܭخ

کو اڕ جبز سے یاز ڍکھبا ہے اوڍ خداوید ݘالۮ سے ڇݘا کۓیا ہے کہ وگ اڕ قوڨ کے لوگوں کو عن یت سے یاز ڍہنے کی توݪ بق عبائت
خامع االܜباڍ
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ݬراںڻ

بھر ܠࠔرت ܠࠔر ݘلیہ الشالڨ ئے ݬرایا کہ جب کوئی ݾسی پزڨ ڹ یکلنے وݪت "پشۮ ہلل الۓحمۯ الۓܜبۮ و ضلی ہللا ݘلی مچ د و آڧ
ٰ
مچ د " کہے تو ܣق یالی بھر لک ؤکۭ کۓیا ہے یا کہ اڕ پزڨ کا کوئی ܭخ اڕ کی عن یت نہ کۓڹڻ

اڕ کی وجہ سے تھولی پࠅری جیزیں یاد آخاتی ہیں۔

ایۯ یاتونہ ائبی کباب ݘلۭ الࠅرا یع اوڍ کباب ع بوک میں ڍوائت کۓئے ہیں کہ ܠࠔرت ܠࠔر ݘلیہ الشالڨ ئے ااڨ
ܟشۯ ݘلیہ الشالڨ سے ܣو سواالت کنے ب ھے اک میں سے ایک سواڧ نہ بھی بھا کہ ܢۯ جبزوں سے اپشاک ڇو خاڍ ہویا ہے کبا
یات ہے اک میں سے کچھ جبزوں کو یاڇ ڍکھ لننے کے ید کچھ کو بھوڧ خایا ہے؟ اوڍ بھر وگ بھولی ہوئی جبزیں یاڇ کۓ لنبا

ہے؟ آپ ئے ݬرایا اپشاک کا ڇڧ ایک ڈئبا کے ایدڍ ہے اوڍ اڕ نہ ایک ڈھکۯ پڑا ہوا ہے جب اپشاک ܠࠔرت مچ د وآڧ مچ د ۖ
ݘل
ضلوات ہللا بھۮ پۓ ڇوڍڇ بھیخبا ہے تو نہ ضلوات اڕ ڈنہ کے اوپۓ سے ڈھکۯ کو ہبا ڇ ئبا ہے ܟۛ کی وجہ سے فلب ڍوܲۯ ہو
ݘل
خایا ہے اوڍ بھولی ہوئی جبز یاڇ آخائی ہے اوڍ اگۓ اپشاک مچ د وآڧ مچ د ضلوات ہللا بھۮ پۓ ضلوات نہ بھیچے یا یاف ضلوات
بھیچے تو اڕ کی وجہ سے وگ ڇڧ کا ڈھکۯ اوڍ ܭ߱ت ہو خایا ہے اوڍ خانہ ڇڧ یاڍیک ہو خایا ہے اوڍ اپشاک یاڇ سدگ جبزیں بھی

بھوڧ خایا ہےڻ

ۖ
ب
خالء االفھاڨ میں ڍسوڧ خدا سے ڍوائت ہے کہ "جب ئۮ ݾسی جبز کو بھوڧ خاؤ تو مچھ پۓ ضلوات ھیحو یاکہ وگ بھولی ہوئی

جبز یاڇ آخاںڻ"

میزاک اع اڧ میں ضلوات:

مروی ہے کہ ڍسوڧ خدا ضلی ہللا ݘلیہ وآلہ وسلۮ ئے ݬرایا ڻ" میں ݪبامت کے ڇک مبزاک اع اڧ کے یاڕ ہویگا اوڍ مبزاک

ݘدالت نہ ܟۛ کی ܟࠂبات گباہوں کے نہ پࠁیت کۮ ہوں گے تو میں اڕ کے مبزاک ܟࠂبات نہ وگ ضلوات ڍکھ ڇوں گا ܣو
ب
اڕ ئے مچھ پۓ ھیچی ہیں یا کہ اڕ کے ܟࠂبات کا یلہ بھاڍی ہو خاںڻ" نہ خدئث خامع االܜباڍ اوڍ مکاڍڨ االخالق
میں بھی یߵرپۓ ہےڻ
ٔ
(ܮرڅ و فضایۭ ضلواتڻ اح د یۯ مھ د ال߶ࠁننے اڍڇکائی)
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