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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

ام اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َواْنُشْ َاللُّٰهمَّ   َعَلْيَنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي ترجمو: َوَجل َ علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
 ` ! ۽ بزرگي وارا تعظم ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 
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 ِعيادت جا واقعات سالي جو نالو:ر
 

   ع2022 َاپريلهه 1443 رمضان المبارڪ      : ڇاپو پهريون
   تعداد: 

 المدينه ڪراچيمڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه باُب   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 
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 ِعيادت جا واقعات

ِعيادت جا  ”رسالي  جي صفحن 22جيڪو به!يا ربَّ المصطفي  :عطاردعاِء 
مسلمانن جو همدرد بڻاِء، مصيبتن کي ُان  ،وٺي ٻڌيپڙهي يا  “ واقعات

 کان ان جي حفاظت فرمائي بي حساب مغفرت سان نوازي ڇڏ.

 
َ 
ِم الن

َ
مین ِبجاِہ خات

ٰ
ینا ِ

لٖہ وسل بی 
ٰ
  مصلی ہللا علیہ وا

 جي فضيلتود شريف ر  د  
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمفرمانِء آخري نبي   قيامت جي ڏينهن اهلل پاڪ جي عرش: صل

رش جي ؤ نه هوندي، ٽي شخص اهلل پاڪ جي عکان سواء ڪوئي ڇان
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ڇانؤ ۾ هوندا، عرض ڪيو ويو: يارسول اهلل ُاهي ڪهڙا  صل

اهو شخص جيڪو منهنجي ُاّمتي جي  ﴾1﴿ :ائوناِرشاد فرماي ماڻهو هوندا؟
مون  ﴾3﴿منهنجي سنّت کي زنده ڪرڻ وارو  ﴾2﴿پريشاني پري ڪري. 

      تي ڪثرت سان ُدرود شريف پڙهڻ وارو.

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 منهنجا پ ٽ روء نه!
حضرِت بي بي  سائڻ ڙمُامُّ المؤمنين، مسلمانن جي پياري پياري ا  

ََّعائشه صديقه  ْه َ اهللُ عَن ِضی َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ئن ٿيون: حضوِر اڪرمفرماَ اَر هڪ  صل
ْضَوان ته صحابه ڪرام ڏٺائونل ۾ نه فوان کي پنهنجي محنوج ی کان ُان  عَلَيۡهیم الر 

 انهيَء: عرض ڪيو ويو: ان کي سخت ُبخار آهي، ائونپڇي ۾ جي باري
ْضَوانڪرام سبب صحابه  ی م الر  ڻ جو گمان ٿي فوتُان جي جواني ۾ ئي  عَلَيۡهی

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ڪندا هيا، ُامت جي غمخوار آقا ْضَوان صحابه ڪرام  صل ی کي َعَلَيۡهیم الر 
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ن جا دغمز پوِءاِرشاد فرمايو: هلو اسان ُهن جي عيادت ڪرڻ الِء هلون ٿا، 
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمخوش اخالق آقا  ندڙغم دور ڪ ُان وٽ پهتا ته ته اهو  جڏهن صل
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم، پاڻ روئڻ لڳو ان کي اِرشاد فرمايو: اي منهنجا ُپٽ! روُء  صل

خبر ڏني آهي ته ُبخار منهنجي ُاّمت )نه! ڇو ته مون کي جبريل 
اهلل    جي الِء جھنّم مان حصو آهي.

ربُّ العّزت جي ان تي رحمت هجي ۽ ان جي صدقي اسان جي بي حساب 
            مغفرت ٿئي.

َ 
ِم الن

َ
مین ِبجاِہ خات

ٰ
ینا ِ

لٖہ وسل بی 
ٰ
 مصلی ہللا علیہ وا

َّ

سبحان اهلل! ان جسماني بيمار مگر بخت بيدار )يعني خوش قسمت(      
تندرستيون قربان صحابِي رسول جي مبارڪ قدمن تان ُدنيا جون سڄيون 

َّی اہلل  حبيب ا، اهلل جا پيارن، جن جي عيادت جي الِء طبيبن جا طبيبهج صل

 تشريف وٺي آيا. ڪنهن ڪيڏو خوب چيو آهي: علیہ وٰالٖہ وسلَّم
تمح یک اَدا  الیئ ےہ

َ
ِ ب اںیل اںیہُن ر  ایٓئ ےہ  َسر

ن

َ  احل ڑگبا ےہ وت امیبر یک ب 

  

(052)ذوِق تعن، ص   

بيت! پنهنجي ُامت سان پيار ڪرڻ واري  صحابه و اهلِ اي عاشقاِن 
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم پياري پياري آقا  جي صحابيجي بيان ڪيل واقعي ۾ پنهن صل

جي غيرموجودگي تي خيريت پڇڻ ۽ عيادت ڪرڻ جو انداز  سڳورن
ڀائرن جي مبارڪ صد ڪروڙ م رحبا! ڪاش! اسان به پنهنجي مسلمان 

و عافيت پڇڻ( جي عادت بڻايون، جتي ان سان رضا ڻ )خير پ رگھور له
االهي جي الِء ڪئي ويندڙ عيادت مان عظيم ثواب جون خوشخبريون 
 ملنديون اتي هڪ مسلمان جي دِل ۾ توهان جي محبت به وڌندي، جيئن ته

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّماهلل جي پياري پياري آخري نبي  اِرشاد فرمايو: جيڪو  صل
ض جي عيادت ڪندو آهي ته هڪ اعالن ڪرڻ وارو شخص ڪنهن مري

آسمان مان اعالن ڪندو آهي، تو خوش ٿي ته تنهنجو هي هلڻ مبارڪ 
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آهي ۽ تو جنّت ۾ پنهنجو ٺڪاڻون بڻائي ڇڏيو آهي. 
 

هڪ ٻي حديث پاڪ ۾ آهي: جيڪو شخص مريض جي ِعيادت جي 
 ءوڇان يج مالئڪن( 00،777تي پنجهتر هزار)الِء ويندو آهي ته اهلل پاڪ ان 

ي ڪندو آهي ۽ ُان جي هر قدم کڻڻ تي ُان جي الِء هڪ نيڪي لکندو آه
مٽائيندو آهي ۽ هڪ د رجو بلند  ھ۽ هر قدم رکڻ تي ُان جو هڪ گنا

هو رهي، جڏهن  ايسيتائين جو هو پنهنجي جڳهه تي ويهي ،ڪندو آهي
حمت ُان کي ڍڪي ڇڏيندي آهي ۽ پنهنجي گھر  ويهي رهندو آهي ته ر 

حمت ان کي ڍ ڪي رکندي.موٽواپس    ڻ تائين ر 

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ُسنّت تي عمل جي نّيت سان پنهنجي 
مسلمان ڀائرن جي ِعيادت ڪيو ۽ خوب ثواب ڪمايو ۽ ها! عيادت 

ِريا  امام ابو واري ئي جي ڪرڻ ُسنّت ناهي، بلڪڻ ڄاڻصرف  ڪ  ز 
ِوي رف ن و  َّۡ يحيي  بن ش   عيادت ڪرڻهر هڪ سان : فرمائن ٿاَّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي

 سنّت آهي چاهي ان کي سڃاڻيندو هجي يا نه، قريبي هجي يا اجنبي.
  

ان الِء بيمار ُپرسي ڪئي ته جڏهن مان بيمار ٿيندس ته هو  جيڪڏهن
 الِء اچي ته ثواب نه ملندو. خيريت پڇڻبه منهنجي 

 ڪيو ڳولهانمازي ڀائرن جي 
َ مسلمانن جي ٻي خليفي، اميُرالمؤمنين حضرِت عمِرفاروِق اعظم َرِضی

ڳولها ي جو ته انهن ڏس۾ پنهنجي ڀائرن کي نه  نماز”مائن ٿا: فر هاهلُل عَنَّْ
تندرست  جيڪڏهنبيمار هجن ته انهن جي عيادت ڪيو.  جيڪڏهنيو. ڪ

ڪرڻ  ھمان مراد جماعت ڇڏڻ تي تنبي ڻڙٻ)ڇِ “ ڙٻيو.ڇِ هجن ته انهن کي 
  آهي ته ان ۾ سستي نه ڪرڻ گھرجي.(
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 ن کي مدني مشوروسڳورامام 
الياس عطار قادري  اهلسنّت حضرِت عالمه موالنا محمد اميرِ 

۾ “ فيضاِن نماز”پنهنجي منفرد ڪتاب  اُُتُم الْعَالیيهکدَامَْت بََرَّرضوي ضيائي 
عرض آهي  وورشم۾  بارگاھفرمائن ٿا: مسجد جي پيش امامن جي 

اهي پنهنجي مقتدين جي نگراني ڪندا ڪن ته انهن مان ڪير 
جماعت سان نماز پڙهي ٿو ۽ ڪير نه، جيڪڏهن ڪو نمازي ڪنهن 
نماز ۾ غير حاضر هجي ته ان جي دڪان يا گھر وڃي يا فون ڪري 

نه  سببستي و، بيمار ٿي ويو آهي ته عيادت ڪيو ۽ سُ له ساران جي 
اسالمي ڀائرن کي اهو  ييو ۽ سڀنآيو هجي ته نيڪي جي دعوت ڏ

انداز اختيار ڪرڻ گھرجي، اڃا اسالمي ڀينرن کي به گھرجي ته اهي 
 پڻ پنهنجي ٻارن جي پيئر هجن ته انهن کي به ۽ ٻين محرمن تي

انفرادي ڪوشش ڪنديون رهن، سِگ  الِءجماعت سان نماز پڙهڻ 
نمازي سڀ نمازي ۽  اجي خواهش آهي ته ڪاش! سڀ جَنهعََّي َفیَّعَُّمدينه 

      ار بڻجي وڃن.ذبلڪه تهجد گ
ی!

ٰہ ل

راھ ب اا

 

ذہب ب 

ن

 اک ج 

ت

ی! دجہتوہ وشق   امجع

ٰہ ل

 اطع ب اا

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 ترغيب جي الِء سراپا ترغيب بڻجي وڃو

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ضروري ناهي ته شديد بيماري هجي ته ئي 
ليف تڪ ۽عيادت هئي وڃي بلڪه بظاهر ننڍڙا نظر ايندڙ مرض يا زخم 

چهرو بڻائي خيرخواهي ڪندا ته ان  تي ڪنهن سان همدري ڪندي غمزدو
سان به ُان جي دِل خوش ٿي سگهي ٿي ۽ اِن شاَء اهلل الڪريم محبت وڌڻ 

جو  اُُتُم الْعَالیيهکدَامَْت بََرَّجو سبب ٿيندو. بانيِء دعوِت اسالمي اميِراهِل ُسنّت 
معمول آهي جڏهن به ڪنهن بيمار يا اهڙي اسالمي ڀاُء کي ڏسندا آهن جو 

خيرخواهي  ۽تي معمولي پٽي ٻڌل هجي ته همدردي  جنهن جي هٿ
سان نوازيندا آهن.  جي دعا شفا ۽فرمائيندي حال معلوم ڪندا ۽ عافيت 
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سان عيادت يا ُدعا وٺي  اُُتُم الْعَالیيهکدَامَْت بََرَّاهِل ُسنّت  عاشقاِن رسول جي اميرِ 
( هوندي آهي. اسان جي پياري آقا وٽانڪري خوشي دِيدني )يعني ڏسڻ 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمص به پنهنجي هڪ صحابي جي اکين ۾ تڪليف هجڻ سبب  ل
َ َّعيادت فرمائي. جهڙي طرح حديِث پاڪ ۾ آهي: حضرِت زيد بن ا رقم َرِضی

)يعني آشوِب چشم ٿي  يون آهيي پٿاُ اِرشاد فرمايو: منهنجون اکيون  اهلُل عَنْه
َّی اہلل علیہ  ته رسوُل اهلل ويو آهي(   منهنجي عيادت فرمائي. وٰالٖہ وسلَّمصل

 

َّۡ حضرِت مفتي احمد يار خان نعيمي هن حديث پاڪ تحت َّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي
ي ُپرسي )يعن ن ٿا: هِن مان معلوم ٿيوته معمولي بيماري ۾ به بيمارلک

جو هي هجي،  ، ڪن يا ڏاٺ جو سورعيادت(  ڪرڻ ُسنّت آهي جيئن اک
    .ير بيماري ته آهپڀلي کڻي خطرناڪ ناهن 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 اميِراهِل سنّت جو پيغام

جو ٿيڻ واري هڪ مدني  7780هه، بمطابق جنوري  8341ربيُع اآلخر 
دعوِت اسالمي جي ذميدارن کي  اُُتُم الْعَالیيهکدَامَْت بََرَّاميِراهِل ُسنّت مشوري ۾ 

توڙي تمام اسالمي ڀائر ” ڪجھ هِن طرح پنهنجي نصيحتن سان نوازيو:
هجن يا نه هجن انهن  ن الڳاپيلدعوِت اسالمي جي ديني ماحول سا جو

 ۽غمي ۾ عيادت  ، خاص ڪريجي خوشي غمي ۾ حصو وٺندا ڪيو
ت ۡعِزي ت ڪرڻ ۾ ڪوتاهي نه ڪندا ڪيو. ُسک ۾ حصو نه وٺندا ته ايترو 

)مرڪزي ُڏک ۾ حصو نه وٺندو ته گھڻو ُبرو لڳندو.  پر ،ُبرو نه لڳندو
 مجلِس شوري  جا مدني گل(
و اانپےئ اج

ُ

ت

اہِ دمہنی یک ت

 

رے اھبیئ ےہ  ںیتنس ش
ِ
س ںیم   م

ِ
اح ا
َ

ن

 یک ف

َ

 دوونں   اعَل

 
 

 (694)واسلئِ ششخب، ص 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
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 مسلمانن تي ڪمال مهربان
ي پياري پياري جڪرڻ اسان “ عيادت و ت عزيت” اي عاشقاِن رسول!

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم قاآ   َّی اہلل علیہ جي وڏي پياري ُسنت آهي ۽ پاڻ  صل مديني  وٰالٖہ وسلَّمصل
ْضَوانَّي سڳورنپاڪ جي ڀرپاسي ۾ رهندڙ صحاب ی وٽ تشريف وٺي  عَلَيۡهیم الر 

 ،ت فرمائيندا هيا، هي پاڻ جي ڪمال درجي جي عاجزيدوڃي به عيا
َّۡاِنڪساري ۽ رحمدل هجڻ جو دليل آهي. حضرِت عاّلمه علي قاري  َّه َرۡۡحَةُ اهللی عَلَي

َّیفرمائن ٿا: سرڪاِر مدينه  ْضَوانَّسڳورا يجيڪي صحاب اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم صل ی َيۡهیم الر   عَل
حاضر نه هوندا هيا انهن جي باري ۾ پڇندا هيا، جيڪڏهن ڪو بيمار 
هوندو هو ته ان جي عيادت فرمائيندا يا ڪو ُمسافر هوندو ته ان جي الِء 

الِء ا، جيڪڏهن ڪنهن جو انِتقال ٿي ويندو هو ته ان جي ئندا هُگھرُدعا 
تحقيق ڪري ُان  بابت امالتعمغفرت جي ُدعا فرمائيندا ۽ ماڻهن جي م

اعلي  حضرت موالنا جميُل  ءخليفه ا. ئندا هڪجي اصالح 
ن رضوي ََّّۡالرحم    رسالت ۾ عرض ڪن ٿا: ھبارگاَّه َرۡۡحَةُ اهللی عَلَي

 

ت

 
م ےہ ںیہمت  اےنپ الغومں  ہپ انعی

َ
ر د
 
 ہ

 
 اکر ےہ رساکر اہمترادن رات اک ہی 

 

 

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! هنن روايتن مان اسان حضور جي غالمن 
ني ُگل آهي ته اسان به عياد د  ن جي نايون ڇو ته هي مسلمرت ڪجي الِء به م 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم نبي اپيار امان آهي. جڏهن اهلل پاڪ ج حقن سروِر دوجھان  صل
وٽ عيادت جي الِء وڃي سگهن ٿا ته  سڳورن يٿي ڪري پنهنجي صحاب
 ، رحمِت عالمن اداِء مصطفي  کي اپنائڻ گھرجياسان عاشقاِن رسول به هِ 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ْضَوانَّي سڳورنپنهنجي صحاب وج صل ی َيۡهیم الر  وٺي  وٽ تشريف عَل
يو ته اسان کي به جڏهن روڃڻ جا مزيد واقعا مالحظه ڪيو ۽ نيت ڪ

ڪنهن بيمار يا فوتگي وغيره جي خبر ملندي ته ُامت جي خيرخواهِي 
جذبي تحت حتَّي االمڪان هن ُسنَِّت  پياريوڌيڪ همدري و دِلجوئي جي 

 رسول تي عمل ڪنداسين اِن شاَء اهلل!.
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قا اکر 88جي “ سارمگُ ُامت جي غ  ” َّی اہلل علیہ ن جي نسبت سان پياري آ  صل

ْضَوانَّجي صحابه ڪرام وٰالٖہ وسلَّم ی  واقعا 88جي عيادت فرمائڻ جا  عَلَيۡهیم الر 
 ڏينهن کان ُبخار ست (8)

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّماهلل پاڪ جي پياري پياري آخري نبي  ُذو حضرِت  صل
ہ َ اهلُل عَنْه النُّخ ام   بخار هيو، پاڻ نوٽ عيادت جي الِء تشريف کڻي ويا، کي َرِضی

َّی تو کي ڪڏهن کان ُبخار آهي؟ عرض ڪيو:  اِرشاد فرمايو: اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم صل
ته مان تنهنجي  واهيچتوکي اختيار آهي،  ستن ڏينهن کان. اِرشاد فرمايو:

شفا عطا فرمائي ۽ چاهي ته  ۽ان ته اهلل پاڪ توکي عافيت ُگھرالِء ُدعا 
تون ُبخار مان ان حال ۾  صبر ڪر. ٽي ڀيرا اهو اِرشاد فرمايو: پوِء فرمايو:

نڪرندي جھڙي طرح تون پنهنجي ماُء جي پيٽ مان )يعني بغير ڪنهن 
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم اهلل يارسول   ائين؛گناهه( نڪتو هئين. ان عرض ڪي ! مان صل

  صبر ڪندس.
رِد تبحم

َ
ریق ہپ رےہ د

ت

 ب

ت
ت

ر وق
 
 وہ ومیلٰ یھبک امیبر اہمترااگنچ ہن   ہ

  

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم : يارسول  اهللعنيم يشعر ج ! ڪاش! توهان جي محبت صل
 يتروهر وقت منهنجي دل ۾ وڌندي رهي ۽ مان توهان جي محبت ۾ ا

 بيمار ٿي پوان جو ڪڏهن ٺيڪ نه ٿيان. 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 سڀن خطائن کي مٽائي ڇڏي ٿو

جي! ڳالھ ڪڇا  ين جيلتفض يُبخار ج پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!
 ي هڪ رات ُبخار جيڪ اهلل پاڪ مومن کحديِث  پاڪ ۾ آهي: بيش

 خطائن کي مٽائي ڇڏيندو آهي. يُان جي سڀن ڪري
َّۡعظيم تابعي ُبرزگ حضرِت ح سن ب صري   فرمائن ٿا: صحابه َّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي
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یْضوَانڪرام  ُاميد ڪندا هيا ته هڪ رات جو ُبخار پوئين سڄي زندگي  عَلَيۡهیم الر 
  جي گناهن جو ڪفارو آهي.

 

ت

  وج ںیہ امیبر حّص
ِ

 ےک اطل
 

  
ِ

 اغل
ّ
رام رکم رِب

ن

 ان ہپ ف

اع ےہ
ُ
 ھجت ےس رمح و رکم یک د

 
اع ےہ

ُ
ذا ھجت ےس ریمی د

ن

 ب اج

 
 

 ( 631، 634)واسلئِ ششخب، ص 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
  تونليفض ونهڪ رات جي ب خار ج

َ اهلُل عَنْهرسول حضرِت ابود ۡرد ا  صحابيء هڪ رات جو  فرمائن ٿا: َرِضی
  مٽائي ڇڏيندو آهي. ھُبخار هڪ سال جا گنا

َّۡحضرِت امام محمد بن محمد بن محمد غزالي  فرمائيندا آهن: َّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي
سال جي طاقت ختم  سڄي آهي ته ُبخاريئن انهيَء الِء اِرشاد فرمايو ويو ه

جوڙ ٿيندا  467انسان جي ” جوي هڪري ڇڏيندو آهي ۽ هي به چيو ويو آ
 .ر جو اثر هر جوڙ تي ٿيندو آهي۽ ُبخا“آهن

ذا هر هر جوڙ تڪليف محسوس ڪندو آهي له   
 جوڙ هڪ دينهن جو ڪفارو بڻجي ويندو آهي. جنهن جي ڪري هر

 
را مسج وج امیبر ےہ وشتشی ہن رک

ت

 ہی ب
 

ا ےہ

ت

اوہں   وک اٹم اجب

ن

ض ریتے گ
َ
ر

َ

 ہی م

 
 

 (432)واسلئِ ششخب، ص 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 جي گرمي جھنّم (7)

ه بن ُزب ير  َّۡعظيم تابعي ُبرزگ حضرِت ُعرو  اسان جي پياري َّهَرۡۡحَُة اهللی عَلَي
َ اهلُل عَنْهََّحضرِت بي بي عائشه صديقه  سائڻ ڙمپياري ا    کان روايت ڪن اَرِضی
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َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمپاڪ  ي( ته هڪ ڀيري نبئيه ماسيءسندن  جيڪي)ٿا   ب نو صل
َّی جي الِء تشريف کڻي ويا. پاڻ  عيادت شخص جي فار قبيلي جي هڪغِ  صل

نم جي گرمي مان آهي ۽ هي جھنم جھبخار ”اِرشاد فرمايو:  اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم  پوِء پاڻ“ مان مومن جو حصو آهي. اي ” ُان جي الِء ُدعا گهري: صل

سندن انتقال انهيَء هڪ آه ڀري ۽ .“ ءاهلل پاڪ! هن جي تمنا پوري فرما
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ٿي ويو. پاڻ مايو: منهنجي ُامت ۾ ڪجھ ماڻهو اهڙا اِرشاد فر صل

ن ته اهلل ڻقسم ک جوآهن جو جيڪڏهن )ڪنهن معاملي ۾( اهي اهلل پاڪ 
 .ٿو ائيمپاڪ انهن جو قسم ضرور پورو فر

ت جي ان تي رحمت هجي ۽ انهن اهلل ربُّ   جي صدقي اسان العزَّ
اہج خاتَمج انلَّبجّینْی  جي بي حساب مغفرت ٿئي.  صّّل اہلُل علیهج واهٰل وسلّم اٰمنی ِبج
ذا آرزو ےہ یہی

ن

رو ےہ یہی  مجن یک اے ج  اعقشِ زار یک آب 

 رس ان ےک دقومں ںیم وہ

ت
ت

ذ وہیت رےہ دم   ومت ےک وق اا رےہدی 

ت

ت
کل

ن

ن
 

ڪاش صد ڪروڙ ڪاش! جڏهن اسان جو ُدنيا  اي عاشقاِن رسول!
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم جو وقت اچي ته ُان وقت نور وارا آقا الڏاڻيمان  پنهنجو  صل

۽ اسان کي  فرما ٿيننوراني چهرو چمڪائيندي، نور پسائيندي تشريف 
ن جي اندر اسان جو روح  ،ڪلمو پڙهائن پوِء انهيَء ح سين و دلڪش ج لو 

، آقا اجسم مان ُجدا ٿي وڃي، خدا جو قسم! ڳالهه ئي ٺهي پوي. منهنج
َّۡاعلي  حضرت  سيدي  هيئن ُدعا ڪندا هيا:َّه َرۡۡحَةُ اهللی عَلَي

رع یک فیلکت وک

ن
ن

ول اجؤں     ب
ُ
 
ی ب

ٰہ ل

 اک اسھت وہ  ب اا
ٰ
ے
صطف
م

 
ِ
ن
ُ

ذار ُح ادِی ِدی 

 

 ش

  

 (630)دحاقئِ ششخب، ص 

موت جي وقت  شعر: جو مطلب: اي منهنجا پيارا پيارا اهلل پاڪ!
  جي پياري نبينُان وقت تنه جيڪڏهن وڃيري ٿيڻ واري تڪليف وس

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم جي ح سين چهري جو ديدار ٿي وڃي. ڪاش صد ڪروڙ  صل

www.dawateislami.net



       

 

 

 
11 

 اُُتُم الْعَالیيهکدَامَْت بََرََّّسنّت ، اميِر اهلِ شيِخ طريقت ايئن ٿي پوي. منهنجهڪاش! 
 به پنهنجي هِن تمنا کي شعرن ۾ ڪجھ هن ريت لکندا آهن:

زامہن  ِ ہ ا

 

ش یک ےہ  ا  ہی رعض اگہنگر 

ن

 اےٓئ ےھجم وھبل ہن اجب

ت
ت

ق
َ
ری و
ِ

ن

  آخ
 

 ج

  ایتخسں   رساکر وہں   اطری
 

   ََسرات یک ج

ٰ
ّ

ِ
اِل

ن

امگب ںیم     اےنپ   اظنروں     ےھجم       ! 

  دم وہ 
 

ااہِ دمہنیج

 

ش

ن

ن
َ
ہ
َ

 

ش
ا  وبلں   رپ اے 

ن

ڑپاھب ا  ےھجم ہملک یھب 

ن

داھکب  مت ولجہ 

 ہک دم وٹٹ راہ وہ

ت
ت

ق
َ
را سج و

ِ
ا  آاق م

ن

اھکب دِ ونر  ر ُ
ب   

ٔ

رہچہ  ےھجم 

ت
ت

ق
َ
و س  ُ  ا

  

 (350)واسلئِ ششخب، ص 

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
َ اهلُل عَنْه غنيعثماِن  (4)  جي عيادت َرِضی

يۡن ون خليفوٽي ومسلمانن ج َ اهلُل عَنْه حضرِت عثماِن غني ُذوالنُّۡور   َرِضی
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ته رُسوُل اهللڏهن مان بيمار ٿيس : جٿا نفرمائ منهنجي  صل

یْ نج الرَّْحٰ  ِمْسِب اہللج  ر هي ڪلما پڙهيا:هر هِعيادت فرمائي ۽    كَ مج ، اُعجْیذُ الرَّحج
ْ َولَْم یُْوََلْ وَ  جْی لَْم یَِلج َمدج اَّلَّ جاہللج اْْلََحدج الصَّ َما  ْن َشجّ ُکُفواً اََحٌد مجّ ہ  لَّ  لَْم یَُکنْ  ب

ترجمو: اهلل جي نالي سان شروع جيڪو نهايت مهربان رحم وارو  ۔ََتجدُ 
اهلل جي پناهه آهي، مان تو کي هن تڪليف جي شر کان جيڪا توکي آهي 

ي نه هاوالد آ وڪ و۾ ڏيان ٿو جيڪو اڪيلو آهي، بي نياز آهي، نه ُان ج
اهو ڪنهن مان پيدا ٿيو آهي ۽ نه ُان جي جوڙ جو ڪوئي آهي. 

حمت هجي ۽ ا ت جي ان تي ر  جي صدقي اسان جي  ناهلل ربُّ العزَّ
 بي حساب مغفرت ٿئي.

اہج خاتَمج انلَّ    صّّل اہلُل علیهج واهٰل وسلّم بجّینْی اٰمنی ِبج

ا دے ِ
ا دے وج دقمّر وک ج   

ِ

ن

ذار ےہ امثعِن ینغ اک  وج دل وک ض  دی 

ٔ

 وہ ولجہ
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ر احصیبِ یبن!
 
   ہ

ت

ّ

ن

 

 ج

ت

ّ

ن

 

 ج

   اچر ب اراِن یبن!

ت

ّ

ن

 

 ج

ت

ّ

ن

 

 ج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 موال علي جي بارگاهه ۾ ُبخار جي حاضري (3)

مسلمانن جي جي چوٿين خليفي، اميُرالمؤمنين حضرت موال علي 
َ اهلُل عَنْهَّمشڪل ُڪشا َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم يا ته رسوِل اڪرمٿ بيمار َرِضی ُان جي  صل

 :عيادت جي الِء تشريف وٺي آيا ۽ ان کي اِرشاد فرمايو
  ْ ّ ْیَل اعفجَیتج  َك اَْسَئلُ اَللُّٰہمَّ اجِنج َن  اَوْ  َك َصْْباً لََعٰ بَلجیَّتج  اَوْ  َك َتْعجج ُخُروًْجا مجّ

ْنَیا اجٰٰل رَْحَتج  اي اهلل مان تو کان تنهنجي عافيت جي جلدي ”ترجمو:  َك اَلُّ
يا دنيا کان  ويا تنهنجي طرفان ايندڙ مصيبت تي صبر ڪرڻ ج وج

جڏهن توهان اهو  “ٿو.ڻ جو ُسوال ڪيان موٽتنهنجي رحمت جي طرف 
چئي وٺندو ته توهان کي هنن  ٽن )يعني جلد صحت يابي، پنهنجي مرض 

 .تي صبر يا دنيا کان اهلل جي طرف موٽڻ( مان هڪ ڏني ويندي
ت جي ان تي رحمت   اهلل ربُّ العزَّ

 مغفرت ٿئي.هجي ان جي صدقي اسان جي بي حساب 
  

َ 
ِم الن

َ
مین ِبجاِہ خات

ٰ
ینا ِ

لٖہ وسل بی 
ٰ
 م صلی ہللا علیہ وا

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 بابرڪت ُدعا (0)

َّی اہلل هي ٻي روايت ۾ آهي: سرڪاِر عالي وقار، مديني جي تاجدار  صل

َ اهلُل عَنْهحضرت علي الُمرتضي  وٽ تشريف کڻي آيا، پاڻ  علیہ وٰالٖہ وسلَّم کي  َرِضی
تي قرار نه پئي آيو، رسوِل انور،  بِستر ڪريُبخار جي شدت جي 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
13 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم محبوِب ربِّ اڪبر اِرشاد فرمايو: اي علي! بيشڪ ُدنيا ۾  صل
مبتال ڪيا  (الموالس ََُّّمَّعليہ) انبياء ڪرام ۾ ماڻهو مان سڀ کان وڌيڪ آزمائشن

ويا ۽ )انهن کان پوِء( اهي ماڻهو جيڪي انهن سان گڏ مليل آهن بس 
توهان کي مبارڪ هجي! ته ُان ۾ توهان جي ثواب آهي ڇا توهان چاهيو 

َ اهلُل عَنْهي؟ حضرت علي ئٿا ته هي )ُبخار( توهان کان پري ٿ عرض ڪيو:  َرِضی
  جي ها! اِرشاد فرمايو: ته پوِء هي پڙهو:

ْى الرَّقجْیَق وَ ” ِْلج قجْیَق وَجج ْ اَلَّ جَك مجْن َفْوَرةج اَ اَللُّٰهمَّ ارَْحْم َعْظِمج  ُعْوُذب
َرجْيقج یَا  م   مَّ اُ اْلْ ج ! مجِْلَ جاہللج َواْْلَْومج اْْلٰ  َمْنتج اٰ  ْن ُکْنتج ا ْ ب رج َفََل تَأُكّلج خج

َم َوَْل َتُفْورجْى لََعَ اللَّ  ْ َواْنَتقج  الَْفمج ْحَم َوَْل تَْْشجْْب اَلَّ  ٰٰل َمْن اج ّلج
نَّ َمَع اہللج  َعمُ زْ یَّ 

َ
ج أ ْ اج َخَر فَ اٰ ٰلٰاً ا ّ ْهَهُد ِنج

َ
ج هٰلَ اج  ْن ّلَّ اَ  أ  َْل  ه   دَ حْ وَ   اہللُ ْلَّ ا

ًدا َعْبدُ اَ وَ  ہ  لَ  َك يْ َشج   “ ہ  لُ َوَرُسوْ  ه  نَّ ُُمَمَّ

ترجمو: اي موالِء ڪريم! منهنجي نرم هڏين ۽ سنهي کل تي 
۽ اي اهلل پاڪ! مان سخت گرمي کان تنهنجي پناهه  ءرحم فرما

نيت آهي( جيڪڏهن ي ُامِّ مِلدم!)هي بخار جي ڪُ ا .ران ٿوهگُ 
جي ٿو ته منهن ناهلل ۽ آخرت تي ايمان تي ايمان رکي نتو

منهنجي منهن  نگوشت کي نه کاُء ۽ منهنجو رت نه پيُء ۽ تو
ن ڏانهن هليو اُ  نڏانهن نه اچ ۽ نه منهنجي مٿي ڏانهن چ ڙهه، تو

وڃ، جيڪو گمان ڪري ٿو ته اهلل کان سوِء ڪوئي ٻيو خدا آهي 
بيشڪ مان شاهدي ڏيان ٿو ته اهلل کان سواِء ڪوئي عبادت جي 

 الئق ناهي ۽ محمد ان جا خاص ٻانها ۽ رسول آهن. 
َ اهلُل عَنْهموال علي مشڪل ڪشا  فرمائن ٿا: مون جڏهن اها ُدعا پڙهي  َرِضی

مون کي ُبخار کان عافيت ڏني وئي. )يعني بخار هليو ويو( ته انهيَء وقت 
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ََّّۡامام جعفر صادق فرمائن ٿا: اسان اهِل بيت هي ُدعا هڪ ٻئي کي َّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي
سيکاريندا هياسين، ايسيتائين جون پنهنجي خواتين ۽ ٻارن کي به 

ان جي موت جو وقت نه سيکاريندا هياسين، جيڪو به پڙهندو هيو اگر 
و ته ان کي عافيت ڏني ويندي هئي. )يعني بيماري دور ٿي يل هوندو هئآ

  ويندي هئي(.
ریضتٰ رمیضتٰ   اعقشِ فطصمٰ 

ُ

 م

 االوایلء
ُ
ذ ّ
ریضتٰ رمیضتٰ   س 

ُ

 م

 ربکب ا 
ِ

ن
 

ریضتٰ رمیضتٰ   اخئ

ُ

 م

 ب اراس

ت

ّ

ت

ریضتٰ رمیضتٰ   تم

ُ

 م

اہ ےس دوا

ن

ُ

ریضتٰ رمیضتٰ   دو گ

ُ

 م

ریضتٰ رمیضتٰ   ھجم وک کین دو انب

ُ

 م

ا
َ

 

ریضتٰ رمیضتٰ   کیھب دےئجی ش

ُ

 م

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 

 ويندو ختم ٿيَمرض 
ََّّۡامام ع ۡجُلوني شافعي     َ اهلُل عَنْهروايت ڪندا آهن ته حضرت علي َّه َرۡۡحَُة اهللی عَلَي  َرِضی

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمفرمائن ٿا: رسوُل اهلل  ۽ اِرشاد  منهنجي عيادت فرمائي صل
يمار جي موت جو وقت اڃا ناهي آيو، جيڪڏهن اوهان  فرمايو: جنهن ب

 )ان جي الِء( هنن لفظ سان اهلل پاڪ کان ست ڀيرا پناھ گھرو ته اهلل پاڪ
  ( فرمائي ڇڏيندو.ختماهو مرض هن سان هلڪو )يعني 

یْ  اہللَ  ُل ئَ سْ اَ ’’  یْ  َربَّ  مَ الَْعظج َّ اَ مج الَْعْرشج الَْعظج  ‘‘ ْشفجَیَك ْن ي

مان ع ظمت واري اهلل، عرِش عظيم جي رب کان تنهنجي الِء ِشفا  ترجمو: 
 جو سوال ڪيان ٿو.
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ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 ُبخار کي ُبرو نه چئو (6)

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ  آخري رسول اي عاشقاِن صحابه و اهِل بيت! اهلل پاڪ جي صل

ْضَوانَّصحابه ڪرام ،وسلَّم ی َيۡهیم الر  ، اهِل بيت )يعني گھر وارن( مان سان گڏوگڏ عَل
ا، اسان کي ٻاهر وارن ئبه ڪو بيمار ٿيندو هو ته ان جي عيادت فرمائيندا ه

سان گڏ و گڏ گھر وارن جو به خيال رکڻ گھرجي، ڪٿي ايئن نه ٿئي جو 
سڀ دوستن سان عيادت ٿي رهي هجي ۽ پنهنجي گھر ۾ موجود بيمار 

الچار پيا  سببٻارن جي ماُء وغيره بيماري ماُء يا ڪمزور والد صاحب يا 
 آهن ۽ انهن سان همدردي ۽ خ يرخواهي ڪرڻ جو ئي وقت ناهي.

حضرت بي بي  سائڻ ڙهڪ ڀيري مسلمانن جي پياري پياري ام 
َ اهلُل عَنَّْعائشه صديقه  َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمُبخار ٿي پيو ته نبي رحمت کي ها َرِضی آيا  صل

َ َّ)پاڻ َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم سڳورن پاڻ مون فرمائن ٿيون: هااهلُل عَنََّْرِضی سان ُبخار جو  صل
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم يو( ته پاڻسمجھذڪر ڪيو ۽ ان کي ناپسند  اِرشاد فرمايو:  صل

بيشڪ ُبخار حڪم جو پابند آهي توهان کي ان کي ُبرو نه چوڻ گھرجي 
توهان کي اهڙا لفظ  سيکاريان جو توهان جيڪڏهن توهان چاهيو ته مان 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ  حضور پوِء هان کان ُبخار دور فرمائي ڇڏي:وچئو ته اهلل پاڪ ت صل

َ اهلُل عَنَّْاها ئي ُدعا سيکاري جيڪا حضرت علي  نکي وسلَّم کي سيکاري ه َرِضی
َ اهلُل عَنَّْحضرت بي بي عائشه صديقه  هئي( جيئن ئي فرمائڻ ٿيون: مون ها َرِضی

 اهو چيو ته منهنجو ُبخار ختم ٿي ويو.

 
  

ت

َ

ام ےہ اور اسیک ایپرا ےہ ل

ن

ارک ب ں  ایک ُم 
 
من
ل

ِّ ااعل
 اعہشئ وبحمہبٔ وبحمِب رب
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رںی  آہیٔ  ریہطت ںیم ےہ ان یک ب ایک اک ایبں
 
ر اامُم ااطلہ

 
رہ وشہ ِ

 
 ںیہ ہی یب یب اطہ

  

 (20اسکل، ص )دویاِن 

ذہ اعہشئ ِّ
ذہ اعہشئ  زوہجٔ فطصمٰ  َس  ِّ

 اعدبہ زادہہ َس 

ذہ اعہشئ ِّ
ذہ اصہمئ َس  ذہ اعہشئ  اسج  ِّ

 اعرہِف اعدہِل َس 

ذہ اعہشئ ِّ
ِمہ اعلِِم َس 

ل
ذہ اعہشئ  اع ِّ

رہ َس  ِ
 
ّ  اطہ

 یط 

ذہ اعہشئ ِّ
ذ ںیم داہلخ َس 

ُ

ن

ذہ اعہشئ  خ ِّ
ذا ےس ِدال َس  ُ

ن

 دو ج

 دل جو ميوو
َّْحضرِت بي بي فاطمه  (0) َ اهلُل عَن  جي عيادتها َرِضی

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! اوالد دل جو ميوو هوندي آهي، ُان جي 
تڪليف والدين تي شاق )يعني مشڪل( هوندي آهي، نياڻيون اهلل پاڪ 
حمت هونديون آهن، هي محبت ڪرڻ واريون هونديون آهن، جنهن  جي ر 

ڻ گھرجي جو اهلل پاڪ مون کي اها وٽ ڌيُء پيدا ٿئي ان کي خوش ٿي
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم نعمت عطا فرمائي جيڪا ُان پنهنجي پياري نبي کي به عطا  صل

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم فرمائي، فرماِن مصطفي   ڌيئرن کي ُبرو نه چئو، مان ڌيئرن :”صل
سار ۽ ئرون ته وڏي محبت ڪرڻ واريون، غمگُ وارو آهيان. بيشڪ ڌي

  “وڏيون مهربان هونديون آهن.
هڪ ُبزرگ فرمائن ٿا: ُپٽ نعمت آهن ۽ ڌيئرون نيڪي آهن، اهلل 

تي ثواب عطا پاڪ نعمتن تي حساب وٺندو آهي جڏهن ته نيڪين 
  ائيندو آهي.مفر

اي عاشقاِن صحابه و اهِل بيت! اهلل پاڪ جي رحمت واري نبي     
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم پنهنجي پياري شهزادي )يعني نياڻي( جنّتي عورتن جي  صل

َ اهلُل عَنَّْسردار حضرت بي بي فاطمه زهرا  شفقت  ۽سان گھڻي محبت ها َرِضی
 ا.ئندا هڪ
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َ اهلُل عَنَّْخادِم نبي، حضرِت ا ن س  َّی اہلل علیہ وٰالٖہ حضور اسان فرمائن ٿا ته ه َرِضی صل

ايسيتائين جو سج ُاڀريو، اهلل پاڪ جي  سينسان گڏ مسجد ۾ هيا وسلَّم
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ري نبيپيا يس، ا ته مان به پويان ٿي پنڪتمسجد کان ٻاهر  صل
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم پاڻ ، ايسيتائين جو اچ هليو مون کي فرمايو: مون سان گڏ صل
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمپاڻ  َ اهلُل عَنَّْپنهنجي پياري شهزادي حضرِت بي بي فاطمه  صل ها َرِضی

َ اهلُل عَنَّْوٽ تشريف کڻي ويا، پاڻ  سمهي رهيون هيون، اهلل جي پياري ها َرِضی
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم محبوب اِرشاد فرمايو: اي فاطمه! توکي هن وقت تائين  صل

َ اهلُل عَنَّْڪهڙي شيِء سمهڻ تي مجبور ڪيو آهي؟ پاڻ  مان  عرض ڪيو:ها َرِضی
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمڪل رات کان ُبخار ۾ آهيان، پاڻ  اِرشاد فرمايو: اها ُدعا  صل

مون کان  جيڪا مون توکي سيکاري هئي، ُان جو ڇا ٿيو؟ عرض ڪيو:
 هيئن چئو: اِرشاد فرمايو؛ پاڻ وسري وئي.

جرَْحَتج ’’ ْ  َك یَاََحُّ یَا َقیُّْوُم ب ْ اَْسَتغجْیُث اَْصلجْح ٰلج ْ  َوَْل  ہ  کُلَّ  َهاِْنج لْنج  اجٰٰل  تَکج
ْرفاجٰٰل َّل َن انلَّاسج ومجّ  اََحد   ََ  ْ ِج ترجومو:اي زنده، اي ٻين  “َعنْی   ةَ  َنْف

رحمت سان توکان ُدعا ٿي گھران کي قائم رکڻ وارا! مان تنهنجي 
۽ مون کي اک ڇنڀ  ِءته تون منهنجي سڀني ڪمن کي ٺيڪ فرما

 .ءجي دير به ماڻهن مان ڪنهن جي ۽ نفس جي حوالي نه فرما
ت جي ان تي رحمت هجي ۽ ان   اهلل ربُّ الِعزَّ

 جي صدقي اسان جي بي حساب مغفرت ٿئي.
اہج خاتَمج انلَّبجّینْی  ٰ  صّّل اہلُل علیهج واهٰل وسلّم منی ِبج

 اوریلع ےک رھگ یک زتنی ںیہ

ت

 یبن ےک ِدل یک راج

 اک

ت

عَت
ْ ل
َ
ط
 ب اک 

ت

َت

ن

ن
ْ
 ایبں  سک ےس وہ  ُان یک ب اک طِن 

 رکے قح ےہ

ت ن

 
ار ب  دوعیٰ ٔج

  یھب ب 
ِ
 ارگ اسِل

 اک

ت ن

 
ر ہ یک ےہ ہی یھب وتےہ اخوتن ِ ج

ْ

 
 وج وہ َزہ
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 (29-21)دویاِن اسکل، ص 

ذہ افہمط ِّ
یٰ َس 

ُصطف
م

رتخِ 
ُ
ذہ افہمط   د ِّ

ریضتٰ َس 

ُ

 زوہجٔ م

ذہ افہمط ِّ
حہ ب اراس َس 

لِ
ذہ افہمط  اص ِّ

ً ب اایح َس  طلقاا
ُ
 م

ذہ افہمط ِّ
رہ َس  ِ
 
ِّ  اطہ

ذہ افہمط  یط  ِّ
رہ َس 
ِ
اک

 

رہ ش ِ
 اصب 

َّْ حضرت  ابوهريره َ اهللُ عَن  جي عيادته َرِضی
َ اهلُل عَنَّْخادِم نبي، حضرِت ا ن س   فرمائيندا آحن: حضرِت جبريل ه َرِضی

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم رسوُل اهلل َ اهلُل عَنَّْکي هڪ ُدعا ٻڌائي، حضرِت ابوهريره  صل ه َرِضی
 يا ته پاڻ انهن کي هيَء ُدعا اِرشاد فرمائي:ٿجڏهن بيمار 

جهٰلَ اجْلَّ ّل”  َشج َْل  ہ  دَ حْ وَ اہلُل ا
ْ  هَلُ  َلہ   َك يْ َ  هَلُ وَ  ُك لْ مُ ال

ْ
ْیُت  دُ مْ اْل ْ َويُمج  ُُيِْيج

ّٰج  َوُهَو ََحٌّ ْلَّ َيُمْوُت ُسْبَحاَن َربجّ  َْمُد ہللج  َحْداً الْعجَبادج َواْْلجََلدج َو اْلْ
َباَرًًك فجْیهج لََعٰ ُُكِّ َحال  اہلَُل اَْكَْبُ َکبجْْياً اجنَّ  ًبا مُّ یِّ ََ  کجْْبجيَآءَ َکثجْْياً 

جّ  جُکلجّ َرب جْن اَنَْت اَمْ  َمََكن   َنا وََجََلهَلُ َوُقْدَرتَُه ب َْقبجَض ْضتَ رَ اَللُّٰهمَّ ا ْ ِلج  ِنج
 ْ ْ فج ْ اَْرَواحج َمْن َسَبَقْت لَُهْم  ُرْوَحج ْ فج ْ َهَذا َفاْجَعْل ُرْوَحج َمَرِضج

ْ مجَن انلَّارج َکَما مجّ  ْدِنج ُْسٰن َو بَاعج
ْ
جیَن َسَبَقْت اُوٰٓلج  بَاَعْدتَّ ْنَك اْل  َك اَّلَّ

ُْسٰن  َك نْ لَُهْم مجّ   ۔اْلْ

اهلل پاڪ کان سواء ڪو به عبادت جي الئق ناهي، هو اڪيلو ترجمو:
آهي ان جو ڪو شريڪ ناهي، انهيَء جي بادشاهي آهي ۽ تمام 

انهيَء جي الِء آهن، اهوئي زنده ڪندو آهي ۽ اهوئي موت  ساراھون
ڏيندو آهي ۽ اهو زنده آهي ان الِء موت ناهي، اهلل پاڪ آهي جيڪو 

آهي،  ي ساراھگھڻ يٻانهن ۽ شهرن جو رّب آهي، هرحال ۾ اهلل ج
اهلل سڀ کان وڏو آهي بيشڪ اسان جي  ،ساراھ۽ مبارڪ  هپاڪيز
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قدرت هر جڳهه آهي، اي اهلل!  رب جي وڏائي، ان جو جالل، ان جي
اگر تو مون کي اِن الِء بيمار ڪيو آهي ته منهنجي روح کي 
منهنجي هن مرض ۾ قبض ڪرين ته منهنجي روح کي انهن روحن 
سان مالئي ڇڏ جن جي الِء تنهنجي طرفان جنّت جو واعدو ٿي 

جيئن تو پنهنجي  ،چڪو آهي ۽ مون کي جهنّم کان پري ڪر
پري رکيو آهي جن جي الِء تنهنجي طرفان  دوستن کي جھنّم کان

  جنّت جو واعدو ٿي چڪو.
ر احصیبِ یبن!

 
   ہ

ت

ّ

ن

 

 ج

ت

ّ

ن

 

 ج

   س  احصایبت یھب!

ت

ّ

ن

 

 ج

ت

ّ

ن

 

 ج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
لمان فارسيحضرِت  (1) َّْ س  َ اهلُل عَن  جي ِعيادت هَرِضی

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم حضور رحمت عال م لمان فارسي صل َ اهلُل عَنََّّْحضرِت س  کي  هَرِضی
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمپنهنجي محفل ۾ نه ڏٺو ته ان جي باري ۾ پڇيو: پاڻ  جي  صل
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم اهلل خدمت ۾ عرض ڪيو ويو ته اهي بيمار آهن. پوِء رسولُ   صل

ان جي عيادت جي الِء تشريف کڻي آيا ۽ فرمايو: اهلل پاڪ تنهنجو اجر 
ن ۽ جسم ۾ آخري وقت تائين عافيت هان کي توهان جي دي۽ تو ِءوڌا
طا فرمائي، توهان جي الِء توهان د رد ۾ ٽي ڳالهيون آهن: پهرين اها ته ع

هي بيماري توهان پنهنجي ربِّ ڪريم جي خوب ياد ڏياريندي. ٻي هيَء ته 
ويندا. ٽي هيَء ته توهان جنهن شيِء جي  ختم ڪياگناهه  اڳوڻاتوهان جا 

 آهي. ُدعا قبول ٿيندي جي ورتل شخص ته بيماري ۾ڇو ُدعا ُگھروچاهيو 
لمان فارسي هڪ ٻي روايت ۾ آهي: َ اهلُل عَنََّّْحضرِت س  اِرشاد فرمايو  هَرِضی

ته رسوُل اهلل منهنجي عيادت فرمائي ۽ فرمايو: اهلل پاڪ توهان کي 
بيماري کان ِشفا عطا فرمائي ۽ توهان جا گناهه  بخشي ۽ توهان جي دين 
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 جسم ۾ آخري د م تائين عافيت عطا فرمائي.  ۽

اهلل ربُّ الِعزت جي ان تي رحمت هجي ۽ ان جي صدقي اسان جي بي 
 حساب مغفرت ٿئي.

اہج خاتَمج انلَّبجّینْی    صّّل اہلُل علیهج واهٰل وسلّم اٰمنی ِبج

 اہبِر وبقل

ن

َ اع سج اک وجب 
ُ
 ہپ الوھکں     السم  وہ د

ت

َ
 

اجی
ِ
 اس میسنِ ا

  

 (320)دحاقئِ ششخب، ص 

: جين لفظ  قبوليت. اِجابت: خوشبودار. سيم:ن .رونق جوب ن: معني 
رسالت ۾  ھِ شرِح ڪالِم رضا: منهنجي آقا اعلي  حضرت بارگا 

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمعرض ڪن ٿا: اهلل پاڪ جي پياري پياري محبوب  جي  صل
مبارڪ دعا جي قبوليت جي هن خوشبودار ۽ ٿڌي ٿڌي هوا تي لک  

 سالم هجن.

 احصیبِ یبن!رہ 

 

 یتّنج یتّنج

 !بس احصایبت یھب

 

 یتّنج یتّنج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 ير کي پري ڪندي آهيبيماري گناهن جي مِ   (10)

َ اهلُل عَنََّّْحضرِت بي بي ُامِّ ع الء َ َّجيڪا حضرِت حڪيم بن ِحزام هاَرِضی َرِضی
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم ۽ رحمِت عالم ءجي ُپڦي هاهلُل عَنَّْ جي بيعت ڪرڻ واري نيڪ  صل

جڏهن مان بيمار ”ته  مان آهن، پاڻ فرمائن ٿيون سڳورين سيرت صحابي
حمِت ڪونين، ناناِء حسنين  َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمٿيس ته ر  منهنجي عيادت  صل

اي ُامِّ ع الء! خوشخبري! ٻڌي وٺو ته مسلمان فرمائي ۽ مون کي فرمايو: 
جي بيماري ان جي گناهن کي اهڙي طرح دور ڪري ڇڏيندي آهي جھڙي 

 “هه ۽ چاندي جي مِير کي پري ڪري ڇڏيندي آهي.وطرح باهه ل
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 رہ احصیبِ یبن!

 

 یتّنج یتّنج

 !بس احصایبت یھب

 

 یتّنج یتّنج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
 ُبخار ٿڪائي وڌو آهي( 88)

َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّمرحمِت عالم  َ اهلُل عَنََّّْصاري صحابيهان  صل جي عيادت  هاَرِضی
؟ انهن هينفرمائي ۽ ُان کان پڇيو ته ڪيئن محسوس ڪري رهي آ

مگر هن ُبخار مون کي ٿڪائي وڌو آهي، )هيُء ٻڌي( عرض ڪيو: بهتر! 
َّی اہلل علیہ وٰالٖہ وسلَّم حضور اِرشاد فرمايو: صبر ڪر ڇوته ُبخار ماڻهو جي گناهن  صل

ب ِٺي لوهه جي زنگ کي اهڙي طرح دور ڪري ڇڏيندو آهي جهڙي طرح 
  کي دور ڪري ڇڏيندي آهي.

اهلل ربُّ الِعزت جي ان تي رحمت هجي ۽ ان جي صدقي اسان جي  
 بي حساب مغفرت ٿئي.

 
َ 
ِم الن

َ
مین ِبجاِہ خات

ٰ
ینا ِ

لٖہ وسل بی 
ٰ
 مصلی ہللا علیہ وا

 

 رہ احصیبِ یبن!

 

 یتّنج یتّنج

 !بس احصایبت یھب

 

 یتّنج یتّنج

ْوا ـ   َصــل ُـّ ـ             الْـَحِبْيـب!   یَعـلَ َ ـَحـم َد   یاهللُّ   عَلـ   یَصـل   مُّ
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