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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 افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ اَللُّٰهمَّ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

ف ج            ڪر 04ص 1 )مستطر  بيروت(دار الف
 

( اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو    نوٽ:)  
 

 
 
 

  

 بيماري جون  فضيلتون     رسالي جو نالو: 

   ع2022 ڊسمبرهه 1444 اآلخري جماد       : ڇاپو پهريون

   تعداد: 
 ڪراچيمڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه   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 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي 
گا ٽمنٽرانسليشن ڊپارٽنظر اچي ته   ۔ڪري ثواب جا حقدار بڻجو ھکي آ

 :رابطي جي الِء
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 بيماري جون  فضيلتون  

 شريف جي فضيلتدُرود 

ل ََمَّفرماِن آخري نبي   اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  ن اجنهن کي ڪا مشڪل پيش اچي  :َص
مون  ته، ڇويمون تي ڪثرت سان درود شريف پڙه کي گهرجي ته

  تي درود پڙهڻ مصيبتن ۽ َبالئن کي ٽارڻ وارو آهي.

ُ
 
ُوھکں ےن مت وک وج د

 
رود ڑپوھریھگا ےہ وت د ُُوج احرضی یک انمت ےہ  

 
ڑپوھُرودوت د  

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 نيڪين جو ثواب نبيماري جي حالت ۾ صحت واري

اهلُل عَنْهصحابيِء رسول حضرت عبُد اهلل بن مسعود     فرمائن ٿا:  َرِِضَ 
ُ مان رسول اهلل  اّٰلله ل َمَََّصّل َ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و  ڪريم جي خدمت ۾ حاضر هئس ته پاڻ عَل

ل َمََّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ل ََمَّرسوَل اهلل يا، اسان عرض ڪيو: رڪيامُ  َصّل َ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   !َص
: مومن ٻانهي جي ائون؟ ارشاد فرمايرڪيامُ  ڇا جي ڪرياوهان 

اهو بيماري جي حالت ۾ روئيندو  ڪيتري عجيب ڳالھ آهي جو
جي بدلي الِء هن بيماري  سندسته  ها آهي، جيڪڏهن هو ڄاڻي وٺي

 پسند ڪري ها  ڻاهو بيمار ئي رهته آهي  ڪيترو اجر ۽ ثواب۾ 
ل ََمَّ ڪريم ايستائين جو پنهنجي رّب سان ملي. پوِء پاڻ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  َصّل َ 
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کنيائون، اسان عرض  انهنآسمان ڏ۽ پنهنجو مٿو  رڪياٻيهر مُ 
َّۡيا رسوَل اهلل ڪيو:  َي ُ عَل اّٰلله ل ََمََّصّل َ  اٰلِٖه َوَس ڪيا ۽ رمُ  سبباوهان ڪهڙي  !ِه و

: مون ٻن ائونپنهنجو مٿو مبارڪ آسمان ڏي کنيو؟ ارشاد فرماي
سندس مالئڪن کي ڏٺو جيڪي آسمان تان لٿا ۽ مومن ٻانهي کي 

لڳا، جڏهن ان کي نه لڌائون ته اهلل پاڪ  ڳولهڻ واري هنڌنماز پڙهڻ 
: اي اهلل پاڪ! اسان ڪرڻ لڳاجي بارگاھ ۾ حاضر ٿي ڪري عرض 

لکندا  عملڏينهن رات جا فالڻا فالڻا نيڪ  يتنهنجي فالڻي ٻانهي ج
 ڏٺو آهي( ۾ يعني بيماريهئاسين، هاڻي اسان ان کي تنهنجي قيد ۾ )

هلل پاڪ ارشاد . اآهن نه لکيا عملنيڪ  سندساسان  تنهنڪري
هو ڏينهن ۽ اهي جا اهي تمام اعمال لکو جيڪي نفرمايو: منهنجي ٻا

رات ۾ ڪندو هو ۽ انهن مان ڪجھ گهٽ نه ڪيو جيستائين اهو 
 منهنجي قيد ۾ آهي.

َيْهحضرِت عاّلمه عبُد الرؤف ُمناوي     اهلِل عَل ُة  هن حديِث پاڪ جي  َرْْحَ
شرح ۾ لکن ٿا: اهلل پاڪ جڏهن ڪنهن ٻانهي کي بيماري ۾ مبتال 

گناھن جي گندگي کان پاڪ  کيس ذريعيفرمائيندو آهي ته ان جي 
ڪندو ۽ صبر ڪرڻ وارن جو ثواب عنايت فرمائيندو آهي، جڏهن 

 هندينه ڇُ  اهو ٻانهو ُپلصراط تان گذرندو ته ان کي جهّنم جي باھ
کان پاڪ ۽ صاف ٿي چڪو  لودگياهو پهريان ئي گناھن جي آ تهڇو

اهو جنّت ۾ داخل ٿيندو ته ان کي صبر ڪرڻ وارن جڏهن هوندو پوِء 
ڪيو ويندو ۽ جيڪڏهن اهو دنيا ۾ گناھن جي فائز جي درجات تي 

کان پاڪ ۽ صاف نه ٿيو هوندو ته جڏهن قيامت جو ڏينهن  گندگي
باھ ان جي انتظار ۾ هوندي لٰهذا اهو پلصراط  يندو ته جهنّم جيٿ
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کي ڌوتو  گناھن جي گندگي جيتان اوچتو کنيو ويندو ته جيئن ان 
کان پاڪ ۽ صاف ماڻهو ئي غالظت گناھن وغيره جي ته وڃي، ڇو

 حقدار( جا يعني جنّتن جي گهر ۽ اهلل پاڪ جي پاڙي )وڪارنيڪ
  آهن.

ماڻهن کي ترغيب  صحتمندهن روايت مان  پيارا اسالمي ڀائرو! 
 حالت ۾ وڌ کان وڌ نيڪ واريحاصل ڪرڻ گهرجي جو تندرستي 

ن گڏوگڏ نوافل جي ڪثرت سااعمال جي عادت بڻائين، فرض نمازن 
ڪن، اٿندي، ويهندي هلندي ڦرندي ذڪر ۽ درود پڙهندا رهن، فرض 

ادت بڻائين. مطلب ته روزن سان گڏوگڏ نفل روزا رکڻ جي به ع
تندرستي جي حالت ۾ خوب نيڪيون ڪندا رهندا ته بيماري جي ڏينهن 
۾ اهلل پاڪ جي رحمت سان انهن نيڪين جو ثواب به ملندو رهندو جن 

ي جي حالت ۾ ڪرڻ جي عادت هئي پر هاڻي بيماري جي صحتمد کي
سبب نه ٿا ڪري سگهن. منهنجا آقا اعٰلي حضرت، امام اهِل سنّت 

 خوب لکن ٿا:ته ڇا  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْها شاھ امام احمد رضا خان موالن

س ایک ومل اکچںیئ اانپ اہھت یہ اخیل ےہ  وہ وت اہنتی اتسس  وسدا  چیب  رےہ ںیہ تنج اک

 فل
م

 مہ 

 

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 چهبُڪُ اهلل پاڪ جو زمين ۾ 

جسماني بيماري مومن ٻانهي جي حق ۾ اڪثر  پيارا اسالمي ڀائرو! 
رحمت هوندي آهي جنهن سان ان جا گناھ معاف ۽ درجا بلند ٿيندا 
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ون بيان ڪي يلتونفض ونج َءمبارڪ ۾ بيمارياحاديث آهن، ڪيئي 
ََلمآهن. انبياِء ڪرام ويون  س َ هُم ال گناھن کان معصوم هوندا آهن، اهلل  عَلَي
ََلمانهن نيڪ ٻانهن يعني انبياِء ڪرام  جي پاڪ س َ ال هُم  ، صحابهِء عَلَي

َّْڪرام  اهلُل عَن َّْ۽ اولياِء ڪرام  همَرِِضَ  َي اهلِل عَل جي خدمتن ۾ امراض  همَرْْحَُة 
جي بلندي جو باعث هوندي  ُرتبن سندن( جي حاضري نيعني بيماري)

جو بيمارين تي صبر ڪرڻ جا واقعا اسان ن آهي ۽ انهن نيڪ
 گنھگارن جي الِء ترغيب جو سبب هوندا آهن.

ل َمََّاهلل پاڪ جي محبوب   َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله  ارشاد فرمايو: َصّل َ 

ُب  اْْلَْرِض  فِی اللِ  َسْوُط  َاْلَمرَُض   يعني بيماري اهلل پاڪ جو زمين ۾ عَِباَده   بِه يَُؤدِّ
آهي جنهن جي ذريعي هو ٻانهن جي اصالح  (Whip) َچهُبڪ

 فرمائيندو آهي.

هن حديث پاڪ جي شرح ۾  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحضرت عاّلمه عبُد الرؤف ُمناوي   
 بيماري جي سبب نفِس اّماره جي باھ وسامي ويندي آهي، تهلکن ٿا: ڇو

نفساني خواهشات جي لذت کي ختم ڪري ڇڏيندي آهي. بيماري 
ُبُڪ آهي جنهن جي هچَ  تيبيماري اهلل پاڪ جو زمين يعني جنهن هن ڳالھ )

( کي ياد ڪري ورتو ان .ذريعي هو پنهنجي ٻانهن جي اصالح فرمائيندو آهي
 جي الِء اهلل پاڪ جي رضا تي راضي رهڻ جو دروازو ُکلي ويندو آهي.

 وڌيڪ اوتريون سختيون وڌيڪتون  جيتريون لذ

غمي، بيماري هجي يا  خوشي هجي يا رسول! اي عاشقانِ   
تندرستي، اسان کي هرحال ۾ اهلل پاڪ جي رضا تي راضي رهڻ 

ائڻ جي الِء هي سوچڻ گهرجي ته نگهرجي ۽ صبر جو ذهن ب
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جيڪڏهن هن دنياوي مصيبت ۾ ُمبتال ڪري آخرت ۾ ملڻ واري 
گهٽ  وڃي ته خدا جو َقسم! تمام  پئي سزا هاڻي دنيا ۾ ئي ڏني

آخرت جو عذاب ڪنهن کان به  ته۾ ُڇٽي رهيا آهيون، ڇوقيمت 
۽ ها! خوشحالي ۽ مالداري جي حالت ۾ به ندو ٿي سگه برداشت نه

اهلل پاڪ کان ڊڄندو رهڻ گهرجي جو ڪٿي آخرت ۾ ملڻ وارين 
 لذيذ  انعمتن جو بدلو دنيا ۾ ئي ته نه ملي رهيو آهي؟ طرح طرح ج

عشرت و  کائڻ وارن، عاليشان گهَر بڻائڻ وارن ۽ خوب عيش  طعام
منهاُج ” جوجي زندگي گذارڻ وارن کي تمام گهڻو ڊڄڻ گهرجي 

موت جون سختيون زندگي جي لذتن جي مطابق ”۾ آهي: “  العابدين
ته جنهن جون هي لذتون گهڻيون هونديون ان جون “ هونديون آهن

 اهي سختيون به گهڻيون هونديون.

 ڪامل مومن جو شان

يقيناً اسان هي فيصلو نه ٿا ڪري سگهون پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! 
ته جيڪو ڪڏهن بيمار يا پريشان ناهي ٿيو اهو اهلل پاڪ جو 

پسنديده ئي آهي يا جنهن وٽ دنياوي نعمتن جي ڪثرت آهي ان نا
کي آخرت جي نعمتن مان حصو نه ملندو. اسان کي صرف پنهنجي 

ڻ، اهلل پاڪ ۽ ان فڪر ڪري پنهنجي آخرت سنوار باري ۾ غور ۽
َّرسوِل ڪريم  جي پياري پياري ل َمََّ َصّل َ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل کي راضي ڪرڻ جي  اّٰلله

َبس ڪهڙيَء طرح اسان جو پيارو  تهڪوشش ۾ لڳو رهڻ گهرجي 
ضي ٿي وڃي. هرحال ۾ اهلل ارّب اسان کان هميشه هميشه جي الِء ر

مومن جو شان  رهڻ داري ۾ مصروفرفرمانبپاڪ جي اطاعت ۽ 
هر معاملي ۾ غور ۽ فڪر ۽  سندسآهي. ڪامل مومن جي الِء 
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انهن ۾ غور ۽ فڪر ڪري هر َگهڙي  عبرت جا بيشمار پهلو آهن،
 گناھن کان مڪمل طور تي بچڻ جي ڪوشش ڪندو رهڻ گهرجي.

 ۾ ارشاد فرمائي ٿو: 63روم، آيت نمبر  ت، سور12اهلل پاڪ سيپارو 

ۡواُبَِہاَُُُُِؕوُ
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ۡ
 ﴾۶۳یَق

اسان  ۽ جڏهن ترجموڪنزالعرفان:
ماڻهن کي رحمت جو مزو 
چکرائيندا آهيون ته ان تي خوش 

انهن کي ٿي ويندا آهن ۽ جيڪڏهن 
سندن جي اڳتي موڪليل عملن 
جي سبب ڪا ُبرائي پهچي ته ان 

 وقت اهي نااميد ٿي ويندا آهن.

۾ آهي: يعني “ الجنان صراط” جي حوالي سانهن آيت جي تفسير  
يعني رزق ۾ اسان، ماڻهن کي تندرستي ۽ ُوسعِت رزق ) جڏهن

( جو مزو ڏيندا آهيون ته اهي ان تي خوش ٿي ويندا آهن ۽ ُڪشادگي
( ۽ جيڪڏهن انهن کي يعني تڪبر ڪندا آهنوڏائي ) سببان جي 

ندي ڪا ُبرائي پهچ ڪريجي گناھن  سندن( ۽ يعني نافرمانيَمۡعِصيت )
ٿي ويندا آهن ۽ مايوس اهلل پاڪ جي رحمت کان  هوته ان وقت  آهي

مومن جو حال هي  تهآهي ڇوهي ڳالھ مومن جي شان جي خالف 
جڏهن ان کي نعمت ملندي آهي ته شڪر ادا ڪندو آهي ۽  جو آهي

جڏهن ان کي سختي پهچندي آهي ته اهلل پاڪ جي رحمت جو 
 ندو آهي. وه خواهشمند

وُوج اچےہ لیمجؔ ِ
 

 

وُاتخمر    اط رروضی وک ت
 

 

اض ےہ اور وہ را ی رِےہ ت  
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 صبر ڪيو  منهنجا ڀاَء!

ل َمََّآقا  غمخوار َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله هڪ ڀيري پنهنجي هڪ انصاري صحابي  َصّل َ 
اهلُل عَنْه ارشاد فرمايائون:  کيسجي عيادت جي الِء تشريف کڻي ويا ۽  َرِِضَ 

 اهلل يانبيَ اوهان کي ڪڏهن کان بخار آهي؟ عرض ڪيائين: 
ل ََمَّ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ستن راتين کان، ارشاد فرمايائون: بيمارين جو وقت  !َصّل َ 

خطائن جي وقت کي کڻي ويندو آهي ۽ فرمايائون: اي منهنجا ڀاَء! 
جيئن انهن  ي ويندؤنڪرصبر ڪيو، اوهان پنهنجي گناھن مان ائين 

 يؤ.۾ داخل ٿيا ه

ا  مس وج رامیر ےہ یوش ش  ہ رہی رِت  ہی رَمَض ریتے انگوہں   وک اٹم اجات ےہ  

ُ

ُ لََعى   َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  ُُمَمىدَصَّلى اّٰلله

 فرق ۾ مومن ۽ منافق جي بيماري 

ل ََمَّاسان سڀني جي پياري نبي     اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   ارشاد فرمايو: بيشڪ َص
اهلل پاڪ کيس ان ٿئي پوِء  مبتال ۾ بيمارڪنهن مومن جڏهن 

 مستقبلگناھن جو ڪّفارو ۽  سابقه بيماري مرض کان شفا ڏي ته ُاها
منافق جڏهن بيمار ٿي پوِء  ۽ ٿي ويندي آهي نصيحتجي الِء ۾ ان 

سندس  ان اٺ جيان هوندو آهي جنهن کي اهو ان کي عافيت ملي ته 
ڇو  کيسمالڪ ٻڌي ڪري کولي ڇڏيو هجي ته اهو نه ٿو ڄاڻي ته 

يا ڌو ويو ۽ ڇو ڇڏيو ويو. ماڻهن مان هڪ شخص عرض ڪيو: ٻَ 
اٰلِٖه وََّرسوَل اهلل  َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  ل ََمََّص هي بيماريون ڇا هونديون آهن؟ خدا جو  !َس
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. ارشاد فرمايائون: اسان کان وٿي اهيانقسم! مان ته ڪڏهن به بيمار ن
 ( يعني اسان جي طريقي تي ناهينَپري ٿي وڃ، تون اسان مان ناهين. )

مشهور مفسِر قرآن، حڪيُم االّمت، حضرت مفتي احمد يار خان    
َيْهنعيمي  اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا: مومن  حوالي سانهن حديث پاڪ جي  َرْْحَ

بيماري ۾ پنهنجي گناھن کان توبھ ڪندو آهي، اهو سمجهندو آهي 
۽ شايد هي آهي آئي  سببته هي بيماري منهنجي ڪنهن گناھ جي 

جنهن کان بعد موت ئي ايندو، ان ڪري ان کي آخري بيماري هجي 
غافل اهو  منافق( جڏهن تهشفا سان گڏ مغفرت به نصيب ٿيندي آهي. )

مثال طور فالڻي بيمار ٿيو هُيس ) سببئي سمجهندو آهي ته فالڻي 
شيِء کاڌي هئي، موسم تبديل ٿيڻ جي سبب بيماري آئي آهي، اڄ ڪلھ ان 

کي آرام مليو  ڻي دوا کان مون( ۽ فالبيماري جي هوا هلي آهي وغيره
ُب اْْلَسباب جو  ( اسباب ۾ اهڙو ڦاٿل رهندو آهيوغيره وغيره) يعني ) ُمَسبِّ

( تي نظر ئي ناهي ويندي، نه توبھ سبب پيدا ڪرڻ واري رّب قادر ۽ قيوم
 نه پنهنجي گناھن ۾ غور. ،ڪندو آهي

( منافق هو وٿياهيان جنهن هي چيو: مان ته ڪڏهن به بيمار نهي شخص )   
ل َمََّجنهن جو ڪفر تي مرڻ حضور  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جن جي علم ۾ هو ان  َصّل َ 

سختي سان ان کي جواب ڏنائون. ڪجھ روايتن ۾ ايتري ڪري 
ل َمََّحضور آهي ته ان موقعي تي ) َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  ( هي به فرمايو: ته جن َص

نه ته  .وٺي اهو هن کي ڏسي ٿو جيڪو دوزخي کي ڏسڻ چاهي
ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََّحضور  جن سراپا اخالق آهن، صرف بيمار نه ٿيڻ تي  َصّل َ اّٰلله

ُ عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل ََمَّسختي نه فرمائن ها. هن مان معلوم ٿيو ته حضور  يتريا  َصّل َ اّٰلله
 آهي. کي ربَّ پاڪ ماڻهن جي چڱن ُبرن انجامن جي خبر ڏني 
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َيْه امام شرُف الدين حسين بن محمد طيبي  اهلِل عَل فرمائن ٿا: جڏهن  َرْْحَُة 

مومن ٻانهو بيمار ٿيندو آهي ۽ پوِء تندرست ٿيندو آهي ته هوشيار 
 سابقه سندسبيماري  ان جيٿي ويندو آهي ۽ ڄاڻي وٺندو آهي ته 

ٿيندو آهي ۽ آينده  رسارجو سبب هئي لٰهذا اهو شرم مٽائڻگناھ 
گناھن جي طرف ناهي وڌندو جهڙيَء طرح پهريان گناھ ٿيا هئا، لٰهذا 

  گناھن جو ڪّفارو ٿي ويندي آهي. پوَينهي بيماري ان جي 

 آهي  بيماري رحمت

َيْهَسهل بن عبُد اهلل ُتستري  حضرت    اهلِل عَل ُة  جسماني ”فرمائن ٿا:  َرْْحَ
  “بيماري رحمت آهي جڏهن ته دل جون بيماريون سزا آهن.

جسماني بيماريون رحمت جو باعث ۽ پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!    
 گناھن جي بيماري هالڪت جو باعث آهي. يقين ڪيو! فلمون ڊراما

ٻڌڻ، رشوت جي ڏي وٺ، وياج ۽ حرام ذريعن  ڳائڻ وڄائڻڏسڻ، 
 ونبدترين بيماري ونسان مال ڪمائڻ يا حرام جو گِرھ کائڻ اهڙي

ڪينسر ۽ ٻين خطرناڪ بيمارين کان ڪيئي ڀيرا  يآهي جيڪ
جسماني بيماري وڌ کان وڌ  تهڇو نآه (Dangerous)وڌيڪ خطرناڪ 

بيماري کان ايمان برباد ٿي جڏهن ته گناھن جي آهي جان وٺندي 
سگهي ٿو ۽ مٿي کان وٺي پير تائين جسماني بيمارين ۾ ُمبتال شخص 
ُڪفر جي بيماري ۾ ُمبتال ٿيڻ واري کان تمام گهٽ نقصان ۾ آهي، 

ُڪفر تي مرڻ جي صورت ۾ هميشه هميشه جي الِء جهنّم جي  تهڇو
 اشت کان ٻاهر آهي.دعذاب جو منهن ڏسڻو پوندو جيڪو بر
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اها تڪليف ڏيڻ واري شيِء جنهن جو تصور ڪيو وڃي ان هر   
( حصو يعني معموليعذاب جو هڪ ادٰني ) بي انتها( جي يعني اهلل پاڪ)

زندھ انسان جا ننهن ڇڪڻ،  سان وزارڪنهن اُ  طور مثال آهي.
 وزندارڻ، ڪنهن جي مٿان ڪر جا وارن ي۽ َلٺ ڇرينڪنهن تي 

گاڏي چاڙهي ڪري ان جون هڏيون ذرا ذرا ڪري ڇڏڻ، ڪنهن جي 
هڻڻ، عضوا  ا برسٽمنهن ۾ بندوق ج سندس مٿي جا واَر پڪڙي
جي کَل ڇڪڻ، انسان لوڻ ُٻرڪڻ، زندھ  ۾َڪٽي ڪري انهن 

هوش ڪرڻ بنا آپريشن ڪرڻ، يا مختلف بيمارين جي تڪليف مثال بي
بيماريون مثال  طور مٿي جو سور، بخار، پيٽ جو سور يا خطرناڪ

پٿري جو ۾ ُگردي  ،(ڪينسر(، سرطان )هارٽ اٽيڪطور دل جو دورو )
دنياوي  به  سور، خارش، شديد گهٻراهٽ وغيره وغيره جيڪي

بيماريون يا مصيبتون ۽ غَم جن جو تصور ممڪن آهي اهي جهنّم 
جي تڪليفن جي مقابلي ۾ ڪجھ به ناهن. فرض ڪيو دنيا جون 

جمع ٿي وڃن  ۾ن ڪنهن هڪ شخص بيماريون ۽ مصيبتوڀئي س
  تڏهن به جهنّم جي سڀ کان هلڪي عذاب جي برابر نه ٿيون ٿي سگهن.

اسان اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ دعا ڪريون ٿا ته هو اسان کي هڪ    
َگهڙي جي ڪروڙين حصي جي الِء به ُڪفر جي بيماريَء ۾ ُمبتال نه 

اسان اهلل  اْلَعافَِيةَ  َو  اْلَعْفوَ  اللَ  َنْسئَلُ اصد آهن. گناَھ ُڪفر جا ق تهفرمائي، ڇو
 پاڪ کان معافي ۽ عافيت جو سوال ڪريون ٿا.

ُ
گ 
ہ ےس اچب ھجم وک ومٰیلرہ 

 

ن  کین تلصخ انب ھجم وک ومٰیل  

اضمن اک واہطس ےہ
َ
اع ےہ  ھجت وک ر

 
 ایدخا ھجت ےس ریمی د
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 موت کان بغير ي بيمار

اهلل پاڪ جي پياري پياري آخري نبي، مڪي َمدني، محمِد عربي    
ل َمََّ َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله  شخص جو( ۾ هڪ يعني ظاهري حيات مبارڪجي زماني ) َصّل َ 

ڪنهن بغير مبارڪ هجي جو  کيسته ڪنهن چيو:  انتقال ٿي ويو
َّ نبي ڪريم ،ويو جي انتقال ڪريبيماريَء ۾ ُمبتال ٿيڻ  ل ََمَّ َصّل َ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل  اّٰلله

( ارشاد فرمايو: توتي افسوس آهي، توکي ڪهڙي هي ٻڌي ڪريجن )
خبر ته جيڪڏهن اهلل پاڪ ان کي ڪنهن بيماري ۾ ُمبتال فرمائي ها 

 گناھ ِمٽائي ڇڏي ها. سندس ته ان سبب 

ي رهيو هو سمجههي   ( ومبارڪ باد ڏيڻ واريعني ۾ آهي: قائل )“ ِمرٰاة”   
، ان آهي رحمت سندسته بيماريون ربَّ جي پڪڙ آهن ۽ تندرست رهڻ 

ل ََمَّ، انهيَء خيال تي ُحضور ڏنائينڪري مبارڪ باد  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  ناراضي  َص
جو اظهار فرمايو، يعني مومن جي بيماري خاص ڪري موت جي 

( به اهلل پاڪ اها بيماري جنهن ۾ انسان فوت ٿي وڃي، اهايعني بيماري )
جي رحمت آهي جو هن جي برڪت سان اهلل پاڪ گناھ معاف ڪندو 
آهي. پڻ ٻانهو توبھ وغيره ڪري پاڪ صاف ٿي ويندو آهي، لٰهذا 

 بيمار ٿي ڪري مرڻ بهتر آهي. 

مومن ٻانهي کي حديث پاڪ ۾ آهي: بيشڪ اهلل پاڪ پنهنجي    
بيماري ۾ ُمبتال فرمائيندو آهي ايسيتائين جو ان جا سمورا گناھ 

 ندو آهي.يِمٽائي ڇڏ
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 بيماري گناھن کي ِمٽائي ڇڏيندي آهي

ل َمََّمڪي مدني آقا     اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ   اْلَخَطاَيا َساَعاِت  يُْذهِبَْن  اْْلَذٰى َساَعاُت  فرمايو: َص

ٻانهي جي خطائن جو ڪفارو  وقت يعني مصيبتن ۽ بيمارين جو
هڪ ٻي روايت ۾ آهي: بڻجي ويندو آهي. 

دنيا ۾ بيمارين، غمن جو وقت آخرت ۾ تڪليف جي وقت کي دور 
يعني دنيا ۾ انسان کي جيڪي مصيبتون ۽ تڪليفون ڪري ڇڏيندو آهي. )

حاالت کان نجات  تڪليف ڏيڻ وارنپهچنديون آهن اهي آخرت جي هولناڪين ۽ 
 ( جو سبب بڻجي وينديون آهن

 بيماري جي فضيلت

رقاني  يعني انبياِء ڪرام۾ آهي: گناھن کان معصوم )   َشرُح الزُّ
ََلم س َ ال هُم  ( کان عالوه ماڻهن جو ُبرائين ۾ ُمبتال ٿيڻ کان بچڻ جو عَلَي

گناھن کي  سندناِمڪان تمام گهٽ آهي لٰهذا انهن جي بيماري 
بلند ڪرڻ واري آهي ۽ نفس جي  رتبو وِمٽائڻ واري آهي يا انهن ج
 جوش کي ٽوڙڻ واري آهي.

َيْهام غزالي ام    اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا: بيماري جڏهن گناھن جي سواري  َرْْحَ
۽ اهلل پاڪ جي نافرماني جي اڳيان رڪاوٽ بڻجي ته هن کان بهتر 

 ٻي ڪهڙي ڳالھ هوندي. 

پڙهي ڪري يا يلتون فض ونبيماري جپيارا پيارا اسالمي ڀائرو!   
جي بدران پنهنجي رّب ڪريم  ٻڌي ڪري بيماري جي تمنا ڪرڻ
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اسان اهلل پاڪ  تهکان عافيت جو ئي سوال ڪندو رهڻ گهرجي، ڇو
جا نهايت ڪمزور ٻانها آهيون. لٰهذا اسان اهلل پاڪ کان دنيا ۾ به 
عافيت، موت جي وقت به عافيت، قبر ۽ حشر ۾ به عافيت، عافيت 

 ۽ َبس عافيت جو ئي سوال ڪريون ٿا.

ع ََعا
ْ
 

 

َ

 

ر  ںیم   ایرب ر اعت ت وت ز
ْ

 

َش
ح

ْ  و
ب َ

 

و ق مہ َزرہا اک ر فطل و رم ومٰیل  
ِ
ط
 وہلیس اف

ُ

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 سڀ کان وڌيڪ موت جي ياد ڪنهن شيِء سان ايندي آهي؟

بيماري اچڻ تي خوِف خدا سان پنهنجي گناھن جي معافي به گهرڻ  
ڪڏهن ڪڏهن بيماري دنيا مان هليو وڃڻ جو سبب به ته گهرجي، ڇو

بڻجي ويندي آهي، روزانو هزارين مريضن جي انتقال جون خبرون 
َيْهاينديون ئي رهنديون آهن. شيخ ابو طالب مڪي  اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا:  َرْْحَ

بيمار کي گهرجي ته بيماري جي حالت ۾ توبھ ڪري، پنهنجي 
گناھن تي ڏَک جو اظهار ڪري، ڪثرت سان استغفار ڪري، اهلل 

ميدن کي گهٽ ڪري ۽ موت کي تمام گهڻو اُ پاڪ جو ذڪر ڪري، 
ياد رکي. وڌيڪ فرمائن ٿا: سڀ کان وڌيڪ جيڪا شيِء موت جي ياد 

تي موت جي توقع ڪئي ويندي آهي ڏياريندي آهي ۽ جنهن جي اچڻ 
 آهن. “ بيماريون”اهي 

 ٻه ڀيرا بيمار ٿئي ۽ توبھ نه ڪري ته...

حديث پاڪ ۾ آهي ته ٻانهو ٻه ڀيرا بيمار ٿي وڃي ۽ توبھ نه ڪري   
ََلمته َملُڪ الموت  س َ ال َيِه  ( ان کي يعني روح قبض ڪرڻ وارو فرشتو)َّعَل
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ي ئهڪٻتو وٽ فرمائيندو آهي: اي غافل شخص! منهنجي طرفان 
 “ آيو پر تو ڪو جواب نه ڏنو. پٺيان قاصد

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 بُکيو  رهڻ جو  سبب

َيْهحضرت بايزيد بِسطامي   اهلِل عَل ُة    ويو: جي خدمت ۾ عرض ڪيو َرْْحَ
اوهان ُبکايل رهڻ تي ايڏو زور ڇو ڏيندا آهيو؟ ارشاد فرمايائون: 

نه  افرعون ُبکايل هجي ها ته ڪڏهن به ُخدائي جي دعوجيڪڏهن 
َسرڪشي به  ڪري ها ۽ جيڪڏهن قارون ُبکايل هجي ها ته ڪڏهن 

  ۽ نافرماني نه ڪري ها.

 منهن تي سندس  فرعون جو جواب 

۾ هڪ ايمان افروز واقعو آهي ته جڏهن فرعون “ تفسيِر صاوي”  
تخِت سلطنت تي ويهي ڪري ُخدائي جي دعوا ڪندو هو ته هڪ 

ََلمڀيري حضرِت جبرائيل  س َ ال َيِه  جي صورت ۾ تشريف کڻي انسان  عَل
۽ پڇيائون ته بادشاھ ان غالم جي باري ۾ ڇا چوندو آهي جيڪو  وآي

نعمتن ۾ َپلجي وڏو ٿيو پوِء ان  سندسپنهنجي موال جي ڏنل مال ۽ 
حقوق جو انڪار ڪندي  سندسپنهنجي موال جي ناشڪري ڪئي ۽ 

هي ۾ جواب ي فرعون ان ج ته ُخدائي جي دعوا ڪرڻ لڳو
ڪري ڪري پنهنجي اهڙو غالم جيڪو پنهنجي موال جي ناش” لکيو

۾  ءموال جو نافرمان ٿي ويو ان جي سزا هيَء آهي ته ان کي دريا
جڏهن فرعون پنهنجي ساٿين سان حضرت جيئن ته “ غرق ڪيو وڃي

ََلمموٰسي ڪليُم اهلل  س َ ال َيِه  جي وچ ۾ پهتو ۽  ءجو پيڇو ڪندي دريا عَل
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 پاڻ ۾ ملي ويو ته فرعون جي ٻڏڻ وقت حضرِت جبرائيل ءدريا
ََلم س َ ال َيِه  فرعون کي انهيَء جو دستخط ڪيل اهو جواب ڏنو ۽ پوِء  عَل

 درياِء نيل ۾ غرق ٿي ويو.

َيْهُمفسريِن ڪرام     اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا: اهلل پاڪ فرعون کي ُمئل َڍڳي  َرْْحَ
(Bull) اڇالئي ڇڏيو ته جيئن زندھ بچي  جي ڪناري تي ءجيان دريا

وڃڻ وارن بني اسرائيل ۽ ٻين ماڻهن جي الِء عبرت جو نشان بڻجي 
وڃي ۽ انهن تي هي ڳالھ واضح ٿي وڃي ته جيڪو شخص ظالم هجي 
۽ اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ تڪبُّر ڪندو هجي ان جي پڪڙ هن طرح 

 ُ هي.ٿيندي آهي جو ان کي ذِلت ۽ رسوائي جي کَڏ ۾ اڇاليو ويندو آ

 هسالن کان وڌيڪ ُعمر ماڻڻ وارو بادشا 044

  (Title) مصر جي بادشاھن جو لقب پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! 
ََلمفرعون هوندو هو. حضرت سيدنا موٰسي ڪليُم اهلل  س َ ال َيِه  جي  عَل

هو اهو “ وليد بن ُمۡصَعب بن ريّان”زماني جي فرعون جو نالو 
سندس بدبخت نهايت ظالم ۽ سرڪش هو ۽ پاڻ کي ُخدا چوندو هو، 

ُعمر چار سؤ سالن کان به وڌيڪ هئي. 
: فرعون سڄو ڏينهن ُخدائي جي دعوا ٿاچون 

( ۾ روئڻ گاھ ۾ريعني اهلل پاڪ جي با۽ رات جو دعا ۽ زاري ) هو ڪندو
۽ سلطنت ۽  دٻدٻوُرعب ۽  سندس مشغول رهندو انهيَء سبب

 ( مدت تائين قائم رهي. ڊگهيحڪومت )

 فرعون جي محرومي

اهلُل عَنَّْحضرت بيبي آسيه     ( جڏهن ئيه  گهَر واري يفرعون ج اجيڪ) هاَرِِضَ 
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۽ ان ۾ چنڊ جهڙو چهرو  ائينهڪ صندوق کي ڏٺ ُلڙهندي۾  ءدريا
 حضرت موٰسي ڪليُم اهلل وچمڪائيندي ٻار تي نظر پئي جيڪ

ََلم س َ ال َيِه    فرعون کي چيائين:و ه عَل

ِۡیَُوُ
 
ٍنُل

ۡ
ی
َ
ُع
 
ت ر َ

 
ُۖ٭ُق

 
ۡوہ

 
ل ت 

ۡ
ق
َ
اُت
َ
ُُِؕل
َ
ک
َ
 ل

 
هي ٻار منهنجي ترجمو ڪنزالعرفان: 

 ۽ تنهنجي اکين جو ٺار آهي.

کي هن جي  ، مونوهوند اکين جي ٿڌاڻته فرعون چيو: تنهنجي الِء  
ل ََمَّڪا ضرورت ناهي. اهلل پاڪ جي آخري نبي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  ارشاد  َص

ن به هن ڳالھ جو اقرار ڪري وعرفرمايو: ُخدا جو َقسم! جيڪڏهن ف
بي آسيه  جيئن حضرت بي آهيوٺي ها ته هي ٻار منهنجي الِء به ٿڌاڻ 

(َّْ اهلُل عَن هدايت عطا  کيس( پنهنجي الِء فرمايو ته ضرور اهلل پاڪ هاَرِِضَ 
َّْفرمائي ڇڏي ها جيئن حضرت بي بي آسيه ) اهلُل عَن ( کي هدايت عطا هاَرِِضَ 

 فرمائي. 

 سڄو مصر غالم کي ڏئي ڇڏيائون

شيد    َيْهخليفو هاروُن الرَّ اهلِل عَل سورة ُزۡخُرۡف، آيت نمبر:  12 يسيپار َرْْحَُة 
 جي تالوت ڪئي: 22

ۡوِمُ
َ
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َ
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َ
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ک
ۡ
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ۡ
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َ
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َ
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ۡجِرۡیُِمۡنُ
َ
اُُُت

َ
ل
َ
ف
َ
ۡحِتۡیُُۚا

َ
ۡوَنُ﴿ ُُت ۡبِصر 

 
 ﴾۱۵ت

۽ فرعون  ترجموڪنزالعرفان:
پنهنجي قوم ۾ اعالن ڪري 

چيو: اي منهنجي قوم! ڇا مصر 
جي بادشاھت منهنجي نه آهي ۽ 

هي نهرون جيڪي منهنجي 
هيٺان وهن ٿيون؟ پوِء ڇا توهان 

 ڏسو نه ٿا؟.
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مصر جي حڪومت تي فرعون جو غرور ياد ڪيائون ته پوِء   

پنهنجي هڪ ننڍي غالم کي ڏئي “ مصر” هيفرمايائون: مون 
َيْهپاڻ  جيئن تهڇڏينُدس،  اهلِل عَل ُة  پنهنجي  جي سلطنتمصر  َرْْحَ

وضو ڪرائيندو هو.  کيسجيڪو ون ائکي ڏئي ڇڏي“ خصيب”غالم 
اهلل ربُّ العزت جي انهن تي 

 رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي بي حساب مغفرت ٿئي. 

ِ النَِّبيِّ  اْْلَِميْن ل َم ٰاِميْن بَِجاه اٰلِٖه َوَس َيِه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ   َص

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 جو   هڪ  ڪارڻ فرعون جي ُخدائي دعوا ڪرڻ 

ڇا توهان کي معلوم آهي ته فرعون پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!   
و ڪئي؟ منقول آهي ته فرعون پنهنجي چار سؤ ڇدعوا جي  ُخدائي 

آرام سان گذاريا جو  اهڙي طرحٽي سؤ ويھ سال   مانسال جي ُعمر 
  ان مدت ۾ ڪڏهن به درد يا بخار يا ُبَک ۾ ُمبتال نه ٿيو.

َيْهآهي هڪ بزرگ  ۾ “احياء العلوم”    اهلِل عَل : فرعون جي ي ٿوفرمائ َرْْحَُة 
اهو ڊگهي عرصي  جو و سبب هي هيودعوا ڪرڻ ججي ُخدائي 

مٿي ۾ نه  سندسسال گذري ويا پر  044تائين صحت مند رهيو جو 
ٿيو ۽ نه ئي ڪڏهن ڪنهن  (Fever)ٿيو نه ڪڏهن بخار  (Pain)سور 

 ۾ تڪليف ٿي، جيڪڏهن ان کي ڪنهن ڏينهن اڌ مٿي ۾ به ڳَ ر
دعوا ڪرڻ ته پري جي ڳالھ، فضول جي ٿي وڃي ها ته ُخدائي  سور 

 .ي ئي ڇڏي ڏي هاڪمن ک
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 اهلل پاڪ جي خفيه تدبير کان غافل شخص

واقعي صحت جي نعمت ۽ دولت جي پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!  
ڪثرت کوڙ سارن ماڻهن کي گناھن ۾ ُمبتال ڪري ڇڏيندي آهي. 
لٰهذا جيڪو خوب جاندار يا مالدار يا صاحِب اقتدار هجي ان کي 
عليم و خبير ُخدا جي خفيه تدبير کان ڊڄڻ جي تمام گهڻي ضرورت 

اهلِل آهي. جيئن ته عظيم تابعي بزرگ حضرت حسن بصري  ُة  َيْهَرْْحَ  عَل
روزي ۾ خوب ڪثرت، دنيا ۾ ) پاڪ اهلل کيفرمائن ٿا: جنهن شخص 

، وزارت مرتبودار اوالد جي نعمت، مال ۽ دولت، چڱي صحت، منصب، رفرمانب
ڏي پر ان  ُڪشادائِي( جو عهدو يا صدارت يا حڪومت وغيره جي ذريعي

اهلل پاڪ جي خفيه  آسائشونکي هي خوف نه هجي ته ڪٿي هي 
 ، اهڙو شخص اهلل پاڪ جي خفيه تدبير کان غافل آهي.نتدبير ته ناه

و  دوںیتل ایسی ںیتمعن اینت
 

 

  ےن  ںی  اط ایربےب رغض ت

 وج ِدای سج وک دے ِدای ایرب  دے ےک ےتیل ںیہن رمی یھبک

ورسا ایرب  وت رمی اور رمی یھب ااسی
 
 ہک ںیہن سج اک د

ےھجم نظ ںیہن ہکلب ےہ نیقی  وہ یھب ریتا ِدای وہا ایرب  

 ھجم ےس ااھچ اعمہلم ایرب  وہ اگ داین ںیم ربق و رشحم ںیم

ُ

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

ڪجھ ماڻهو هر هڪ کي اجايو پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!     
هاڻي ته سوشل ميڊيا جو  ا آهن بلڪهوتندپنهنجي بيماري ٻڌائيندا 
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دور آهي، اسپتال ۾ پنهنجي داخل ٿيڻ يا مختلف عالجن جون 
پنهنجي بيماري ري تصويرون وائرل ڪندا آهن، حاالنڪه ڪوشش ڪ

کي پنهنجي  سڄي دنياکي لِڪائڻ وڏي ثواب جو ڪم آهي. بار بار 
وارو تمام بيمارين کان جي الِء چوڻ يا دعا  وارو جو ٻڌائڻي بيمار

جو  شفايابياهلل پاڪ جي بارگاھ ۾  “اضرَ اْْلْم  َشافِیُ ”ڻ واري شفا ڏي
 ؟نٿو ڪري سوال ڇو

 مصيبت جي وقت اهلل پاڪ سان رجوع ڪيو

حديِث قدسي ۾ آهي: اهلل پاڪ فرمائي ٿو جڏهن منهنجو ڪو    
ٻانهو مصيبتن ۾ مون کان سوال ڪندو آهي مان ان کي گهرڻ کان 

دعا کي قبول ڪري وٺندو  سندسپهريان ڏئي ڇڏيندو آهيان ۽ 
کي ڇڏي ڪري  جيڪو ٻانهو مصيبتن جي وقت مون آهيان، ۽

منهنجي مخلوق کان مدد گهرندو آهي مان ان تي آسمانن جا دروازا 
 بند ڪري ڇڏيندو آهيان. 

 رجن و امََل الای ںیہن رےتں زاب
ٔ
رپ وکشہ رےتیبن ےک انم ویلا مغ ےس ربھگاای ںیہن     

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 ڪنڊو لڳڻ تي به اجر 

اهلُل عَنَّْحضرت ابو سعيد خدري ۽ حضرت ابو هريره      نبي پاڪ هماَرِِضَ 
ل ََمَّ  َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ّل َ  مسلمان کي ٿڪاوٽ، بيماري، ”کان روايت ڪن ٿا تهََّص

غم، تڪليف وغيره ايستائين جو ڪنڊو به لڳي پئي ته اهلل پاڪ ان 
 “گناھ ِمٽائي ڇڏيندو آهي. سندسجي بدلي 
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َيْهشرح بخاري ۾ آهي: امام َقرافِي َفۡتُح الباري   اهلِل عَل ُة  فرمائن ٿا: يقيناً  َرْْحَ

ٻانهي جي  ساڻسمصيبتون ۽ غم گناھن جو ڪفارو آهن، توڙي 
رضا مليل هجي يا نه هجي. ها مصيبتن تي راضي رهڻ جي صورت 
۾ هي مصيبتون وڏن وڏن گناھن جو ڪفارو بڻجنديون آهن جڏهن 

. تحقيق هيَء آهي بڻجن ٿيون ته بنا رضا جي گهٽ گناھن جو ڪفارو
هوندي اوتري ئي وڏي گناھ جو ڪفارو  ي وڏيترته مصيبت جي

 کيسهوندي جيڪڏهن ٻانهو مصيبت تي راضي رهي ته ان تي 
ه تي ڪو گناھ نورتل ( اجر ڏنو ويندو. جيڪڏهن مصيبت ۾ ڳال)

 بدلي اوترو ثواب ڏنو ويندو آهي.کيس ان جي ته  هجي
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