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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

 امَعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْكَ  اَللُّٰهمَّ افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ 

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

 :عطاردعاِء

 فيضاِن امام موٰسي”و رسال هي مڪمل جيڪو بهياربَّ الُمصطٰفي!   
۽ ان جي اوالد کي پنهنجي پياري ۽  کيُان  ،وٺي پڙهي يا ٻڌي“ ڪاظم

ل َمََّکان آخري نبي ) نيسڀ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و اّٰلله  عَل جي آل ۽ اصحاب جي سچي  (َصّل َ 
 محبت ۽ بي حساب مغفرت سان مشرف فرماِء.

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖنٰا  َيمِه َواٰلِهَّٖ        ِمیْن بَِجاہ ه  عَل ـه ل َمََّصّل َ الـل  َوَس

 ڪم کان پهريان دُرود شريف هر

اهلِل عَلَيمهشيخ يوسف بن ُعمر    َة   مَُّعلماِء ڪرام  فرمائن ٿا: َرْحم اهلِل عَلَي َة   هن  همَرْحم
اهلل پاڪ  ته ڳالھ تي اتفاق ڪيو آهي ته جڏهن ڪو شخص ڪتاب لکي

َيِۡه واٰلِٖه جي نالي پاڪ يعني بِسِم اهلل شريف کان بعد ُحضور  اّٰلله  عَل ّل َ  ل ََمََّص جي  َوَس
لکي. ڪروڙين شافِعين جا امام،  به مبارڪ ذات تي ُدرودِ پاڪ

َيمهحضرت امام شافعي  اهلِل عَل َة   فرمائن ٿا: مان پسند ڪريان ٿو ته  َرْحم
يعني ) ءحمد ۽ ثنا جوانسان پنهنجي هر ڪم جي شروع ۾ اهلل پاڪ 

 ( بيان ڪري ۽ ان جي پياري پياري آخري نبيتعريف ۽ توصيف
َّ ل َمَََّصّل َ َيِۡه واٰلِٖه َوَس اّٰلله  عَل  تي ُدرود پاڪ پڙهي.  

 
 ںیہک درود ےس ےلہپ ںیہک السم ےک دعب  یبن اک انم ےہ رہ اج دخا ےک انم ےک دعب

   
د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

مه َة  اهلِل عَلَي  َرْحم
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 باڪمال نوجوان

َيمهيق بلخي حضرت شف    اهلِل عَل ة   َ فرمائن ٿا: مان حج جي الِء روانو  َرْحم
حج  ترسيو. اتي ٻيا به کوڙ   وٽ “مقاِم قادِۡسّيه”ٿيس ته اسان جو قافلو 
هئا، وڏو خوبصورت منظر هو، مان انهن کي  جي ارادي سان ترسيل

نصيب ماڻهو سفر  هي خوش تهڏسي ڪري خوش ٿي رهيو هُيس 
برداشت ڪري پنهنجي پروردگار جي رضا وغيره جون تڪليفون 

خاطر حج ڪرڻ وڃي رهيا آهن. مون اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ عرض 
ٻانهن جي  يڪيو: اي منهنجا پيارا پيارا اهلل پاڪ! هي تنهنج

جماعت آهي، انهن کي تون ناڪام نه موٽائجانِء. پوِء منهنجي نظر 
ئي رنگ ۾ اهڙي نورانيت ه گندميهڪ نوجوان تي پئي جنهن جي 

. ان اون جو لباس ۽ نجو نظرون ان جي  چهرين تان هٽن ئي نه پيو
هو. اهو ماڻهن کان ُجدا ويٺو ئي رکيو مٿي تي عمامو شريف سجا

هو. منهنجي دل ۾ وسوسو آيو ته هي پاڻ کي صوفي ظاهر ڪرڻ 
چاهي ٿو ته جيئن ماڻهو ان جي تعظيم ڪن، مون دل ۾ چيو: اهلل 

اني ڪنُدس پوِء جيئن ئي مان ان جو ق سم! مان ضرور ان جي نگر
ڏٺو ۽ منهنجو نالو وٺي ڪري ي ان مون ڏته جي ويجهو پهتس، 

 جي تالوت ڪئي: 26سورُة الحجرات جي آيت نمبر  62 يسيپار
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زياده گهڻي ترجمو ڪنزالعرفان:
گمان کان بچو بيشڪ ڪو 
 گمان گناھ ٿي ويندو آهي. 

کي ُاتي ئي ڇڏي هليو ويو، مون دل  و چوڻ کان بعد اهو مونايتر   
۾ چيو: هي ته وڏو عجيب معاملو آهي جو ان نوجوان منهنجي دل 

www.dawateislami.net



       

 

 
 ڪاظم فيضاِن امام موسٰي

 

 
3 

 ائينکي منهنجو نالو وٺي ڪري پڪاري جي ڳالھ ڄاڻي ورتي ۽ مون
ٿي. هي ضرور اهلل اهي حاالنڪه منهنجي ڪڏهن ان سان مالقات ن
بدگماني  ان جي باري ۾پاڪ جو مقبول ٻانهو آهي مون اجايو 

. مان وٺندسڪئي، مان ضرور ان نوجوان سان مالقات ڪري معافي 
جلدي ۾ ان نوجوان جي پٺيان ويس پر ڪافي ڪوشش کان بعد به 

۾  “واقصه”ان کي ڳولي نه سگهيس. پوِء اسان جو قافلو مقاِم 
 ڄوترسيو، اتي مون ان نوجوان کي نماز جي حالت ۾ ڏٺو. ان جو س

و هو ۽ اکين مان ُلڙڪ وهي رهي هئا. مان ان کي جسم ڏڪي رهي
وڃي ويهي رهيس ته جيئن ان کان معافي  ڀرسانسڃاڻي ان جي 

گهري سگهان، نماز کان فارغ ٿيڻ کان بعد اهو منهنجي طرف 
سورة ٰطٰه جي آيت  22متوجھ ٿيو ۽ چوڻ لڳو: اي شفيق! سيپارو 

 پڙهو: 26نمبر 
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۽ بيشڪ  ترجمو ڪنزالعرفان:
ماڻهو کي وڌيڪ بخشڻ  مان ان

وارو آهيان جنهن توبھ ڪئي ۽ 
ايمان آندائين ۽ نيڪ عمل 
 ڪيائين پوِء هدايت تي رهيو. 

ايترو چوڻ کان بعد اهو نوجوان وري اتان هليو ويو. مون چيو:     
ان منهنجي دل جي  دفعاهي نوجوان ضرور ابدالن مان آهي. ٻه 

کي منهنجي نالي سان پڪاريو آهي.  ن کي ڄاڻي ورتو ۽ مونڳالهي
مان ان سان تمام گهڻو متاثر ٿي چڪو هيس. پوِء جڏهن اسان جو 

کي هڪ کوھ  ۾ ترسيو ته اهو ئي نوجوان مون“ ربال”قافلو مقاِم 
و هو ۽ هو کوھ مان هوٽ نظر آيو. ان جي هٿ ۾ چمڙي جو هڪ ٿيل
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و ڇڏائجي کوھ ۾ همان ٿيل پاڻي ڪڍڻ چاهي پيو. اوچتو ان جي هٿ
نهنجا پيارا مهي ۾ عرض ڪيو: اي ِڪري پيو، ان نوجوان بارگاِھ الٰ 
ڃ ستائيندي آهي ته تون ئي کي اُ  پيارا اهلل پاڪ! جڏهن مون

کي ُبک  لڳندي آهي ته تون ئي  منهنجي ُاڃ الهيندو آهين، جڏهن مون
ي تون کي کاڌو عطا فرمائيندو آهين، منهنجي ُاميد ب س تون ئ مون

ي کانسواِء ٻي هآهين، اي منهنجا پيارا پيارا اهلل پاڪ! مون وٽ هن ٿيل
 و واپس موٽائي ڏي.هکي منهنجو ٿيل ڪا شيِء ناهي، مون

َيمهحضرت شفيق بلخي     اهلِل عَل ة   َ فرمائن ٿا: ُخدا جو قسم! اڃان ان  َرْحم
نه ٿي هئي جو کوھ جو پاڻي مٿي اچڻ  ئي نوجوان جي دعا ختم

و ڪڍيو هنهنجو هٿ ڊگهيڙي ڪري ٿيلپويو. ان نوجوان  شروع ٿي
۽ ان ۾ پاڻي ڀ ري ورتو پوِء کوھ جو پاڻي واپس هيٺ لهي ويو. 
نوجوان وضو ڪيو ۽ نماز پڙهڻ لڳو. نماز کان فارغ ٿي ڪري اهو 
واريَء جي هڪ د ڙي جي طرف ويو. مان به لِڪي ڪري ان جي 

ي کي هلڳو پوِء ٿيلي ۾ ڀرڻ هپٺيان هلڻ لڳس. ان واري کنئي ۽ ٿيل
ن ان جي ويجهو اواريَء ِمليل پاڻي پيئڻ لڳو. م مانلوڏي ڪري ان 

مون عرض ڪيو: اي  وڃي ڪري سالم عرض ڪيو. ان جواب ڏنو.
نيڪ نوجوان! اهلل پاڪ جيڪو رزق توکي عطا فرمايو آهي ان مان 

کي به عطا ڪر. هي ٻڌي ڪري ان جواب ڏنو: اهلل پاڪ  ڪجھ مون
هر وقت فضل ۽ ڪرم فرمائيندو رهندو آهي، ڪا  پنهنجي ٻانهن تي

گهڙي اهڙي ناهي گذرندي جنهن ۾ هو پاڪ پروردگار پنهنجي 
ٻانهن تي نعمتون نازل نه فرمائيندو هجي، اي شفيق! پنهنجي رّب 
کان هميشه ُسٺو ُگمان رکڻ گهرجي. ايترو چوڻ کان بعد ان نوجوان 

ون ان مان پيتو ته و مون ڏانهن وڌايو جيئن ئي مهاهو چمڙي جو ٿيل
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۽ خالص سّتو ِمليل بهترين پاڻي هو. اهڙو مزيدار پاڻي  1ڪراهو ش  
نه پيتو هو، مون خوب ڍؤ ڪري پاڻي پيتو. مان حيران  ڪڏهنمون 

ي ۾ واري وڌي وئي آهي، پر ههُيس ته هاڻي منهنجي اڳيان هن ٿيل
ان نوجوان جي ڪرامت سان اها واري ستو ۽ شڪر ۾ تبديل ٿي 

ان بابرڪت شربت کي پيئڻ کان بعد ڪيئي ڏينهن تائين وئي آهي، 
 کي پاڻي ۽ کاڌي جي طلب نه ٿي. مون

پهتو ته اتي مون انهيَء نوجوان  شريفپوِء اسان جو قافلو مڪي  
خشوع نهايت کي ُڪنڊ ۾ آڌي رات جو نماز جي حالت ۾ ڏٺو. اهو 

( سان نماز پڙهي رهيو هو ۽ ان يعني دل ۽ جسم جي عاجزي۽ خضوع )
سڄي  ي اکين مان ُلڙڪ وهي رهيا هئا. ان اهڙيَء طرح نماز ۾ج

رات گذاري ڇڏي، جڏهن فجر جو وقت ٿيو ته تڏهن به پنهنجي 
مصلي تي ئي ويٺو رهيو ۽ اهلل پاڪ جي پاڪائي بيان ڪندو رهيو، 
پوِء نماِز فجر پڙهڻ کان بعد ان طواف ڪيو ۽ هڪ پاسي هليو ويو 

ن ڀيري منهنجي نظرن جي ۽ مان به ان جي پٺيان هلڻ لڳس. ه
ان جي سامهو ڪيئي ته سامهون وڏو حيران ڪندڙ منظر هو ڇو

سالم جي الِء لڳائي  ماڻهو هٿ ٻڌي ڪري بيٺا هئا ۽ ماڻهو قطار
حاضر ٿي رهيا هئا. مون هڪ شخص کان پڇيو: هي عظيم نوجوان 
ڪير آهي؟ ان جواب ڏنو: هي حضرت سّيدنا امام موٰسي ڪاظم بن 

مَّبن محمد بن علي بن حسين بن علي  امام جعفر صادق اهلل  عَن مَرِِضَ   ه
سيد زادي  آهن. مون دل ۾ چيو: ڪيئي ڪرامتن جو ظاهر ٿيڻ هن

شان جي الئق آهي، هيُء ئي اهي هستيون آهن جن کي اهلل  جي ئي

                                                

  1 مِٺي شيِء
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  پاڪ ايترين ڪرامتن سان نوازيندو آهي.
تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان  اهلل ربُّ العزت جي انهن

 حساب مغفرت ٿئي. جي بي

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖنٰا                                          َيمِه َواٰلِهَّٖ        ِمیْن بَِجاہ ه  عَل ـه ل َمََّصّل َ الـل  َوَس

و ےہ نیع ونر ریتا بس رھگاہن ونر اک  ریتی لسنِ اپک ںیم ےہ ہچب ہچب ونر اک
ُ

 

 ت

  

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 والدِت باسعادت ۽ تعارف

 حضرت امام موٰسي ڪاظم مهڪندڙ ُگل ي ُگلستان جواهِل بيت ج
مه َة  اهللِ عَلَي ڱاري جي ڏينهن طلوِع فجر جي وقت ھ ا  262صفر الُمظفر  7 َرْحم

شريف  ءابوا يواقع عالئق وچ ۾مڪي شريف ۽ مديني پاڪ جي 
مَّ جي امڙ حضرت بيبي آمنه َصّل َ اّٰلله  عَلَيۡهِ واٰلِٖه وََسل َمََّ جتي پياري پياري آقا) جي مزار  هاَرِِضَ اهلل  عَن

مه. پاڻ و( ۾ پيدا ٿيشريف آهي ِ عَلَي َة  اهلل جو مبارڪ نالو موٰسي، ڪنيت ابو   َرْحم
 مين جڏهن ته سڀني کانا  الحسن ۽ ابو ابراهيم ۽ لقب  صابر، صالح، 

۽ درگذر ڪرڻ  ي ڏيڻمعاف يآهي. تمام گهڻ“ ڪاظم”مشهور لقب 
 .( ٿيويعني ڪاوڙ پي وڃڻ واروجي سبب سندن لقب ڪاظم )

اماِم اهِل سنّت، عاشِق ماِھ رسالت، اعٰلي حضرت امام احمد رضا 
ََّخان  اهلِل عَل ة   َ  عرض ڪن ٿا: يمهَرْحم

ا اجِن املسً االَّسَلم
ً
ً اکِن ملع ماا

حل
   اشِن 

ُ
ُ
 ومیسِ اکمظِ اہجں انمظِ رما ادِماد ک

  

 

www.dawateislami.net



       

 

 
 ڪاظم فيضاِن امام موسٰي

 

 
7 

 خزانو. :بردباري. ڪان :حلم .لفظ ۽ معٰني

َيمهاي منهنجا آقا امام موٰسي ڪاظم  شرح ڪالِم رضا:  اهلِل عَل ة   َ ! اوهان ََّرْحم
خزِن علم )تي سالم هجي جو اوها يعني ن حلم ۽ بردباري جو شان، م 

( ۽ سالمتي جي جان آهيو. اي امام موٰسي ڪاظم! علم جا خزانا
 اوهان دنيا جي نظام کي هالئڻ وارا آهيو، منهنجي مدد فرمايو.

 عربي شجرو شريف

عظيم عاشِق صحابه ۽ اهِل بيت، اماِم اهِل سّنت اعٰلي حضرت     
َيمه اهلِل عَل َة   عربي شجرو شريف، بصيغه ُدرود شريف طويل  هڪ جن  َرْحم

َيمهتحرير فرمايو آهي، ان ۾ حضرِت امام موٰسي ڪاظم  اهلِل عَل َة   جو  َرْحم
 :يو اٿنذِڪِر خير هن طرح ڪ

ی دِ  اْلَمْولَی َعلَی َو  َعَلْیهِْم  َو  َعَلْیهِ  بَارِْك  َو  َوَسل ْم  َصل   َاللُّٰهمَّ   اللُ  َرضِیَ  اْلکَاظِِم  نِ َجْعَفِ  بِْن  ُمْوسی   اْْلَِمامِ  السَّ

 َعْنُهَما َتَعال ی

ل ََمَّترجمو: اي اهلل پاڪ تون ُحضور   اٰلِٖه َوَس َيِۡه و اّٰلله  عَل ّل َ  تي ۽ سردار ۽ موال  َص
مَّموٰسي ڪاظم بن جعفر  اهلِل عَلَي َة   ماَرْحم تي ُدرود موِڪل ۽ انهن تي  ه

  برڪت نازل فرماِء.

 والدين َڪريمين

َيمهامام موٰسي ڪاظم    اهلِل عَل ة   َ چشم و چراغ ۽  واهِل بيِت اطهار ج َرْحم
َيمهتابعي ُبزرگ حضرِت امام جعفر صادق  اهلِل عَل َة   ۽  وصاحبزاد وج َرْحم

. سندن يپير ۽ ُمرشد آه (7) نوتس وسلسلهِء قادريه رضويه عّطاريه ج
َيمهترمه جو نالو حميده بربريه والدهِء مح اهلِل عَل َة   هو. حضرِت امام جعفِر  َرْحم
َيمهصادق  اهلِل عَل ة   َ تمام ُپٽن ۾  يسندن جي باري ۾ فرمائن ٿا ته منهنج َرْحم
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۽ هي اهلل پاڪ جي موتين مان هڪ  يموٰسي ڪاظم بهترين ُپٽ  آه
 .يموتي آه

 طاريه ۾ ِذڪِر خيرشجره قادريه رضويه ع

حضرِت عالمه موالنا محمد الياس  اميِر اهل سنت،شيِخ طريقت،    
امََّ عّطارقادري ت َّكَـَرََّّتم بََّـدَ مَّـه َّـا َِّـعََّـم  ال پنهنجي ُمريدن ۽ طالبن کي روزانو پڙهڻ  همَّـيََّـال

مَّجي الِء ُبزرگاِن دين  اهلِل عَلَي َة   جو جيڪو شجرو شريف عطا فرمايو  همَرْحم
رت امام موٰسي ڪاظم، سندن صاحبزادي حضرِت ان ۾ حض آهي،

 امام علي رضا ۽ سندن والِد محترم حضرِت امام جعفر صادق
مَّ َي اهلِل عَل َة    جي وسيلي سان هيئن دعا گهري وئي آهي: همَرْحم

ق اصدق االالسم رک ُ
د
د َ
َ

 

ِق اصدق اک ت
ْ
د
ِ
 اور راض ےک واےطس  ص

ِ

ِ

ب  رایض وہ اکظ َ

ُ

َض

ُ

غ
 ےب 

االسالم: سچو  سچ. صادِق: سچو. تصدُّق: صدقو. صادِقُ ِصدق: لفظ  ۽ معٰني: 
 مسلمان

اي اهلل پاڪ! توکي حضرِت امام جعفِر صادق  شرح شجرو شريف: 
َيمه اهلِل عَل ة   َ کي ايمان جي سالمتي عطا  جي سچائي جو واسطو! مون َرْحم

فرماِء ۽ حضرت امام موٰسي ڪاظم ۽ سندن صاحبزادي حضرت امام 
اعلي رضا  ة   َ مََّرْحم ماهلِل عَلَي جي صدقي بنا غضب فرمائڻ جي مون کان  ه

 راضي ٿي وڃ.

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖنٰا                                          َيمِه َواٰلِهَّٖ        ِمیْن بَِجاہ ه  عَل ـه ل َمََّصّل َ الـل  َوَس

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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 جهڙو لقب تهڙي مبارڪ ذات

َيمهي ڪاظم حضرت امام موسٰ  شهزادهِء عالي وقار،   اهلِل عَل َة   جون  َرْحم
، هئا  مبارڪ راتيون عبادت ۾ ۽ ڏينهن روزي جي حالت ۾ گذرندا

يعني نيڪ ٻانهي “ عبد صالح”کين  سببتمام گهڻي عبادت ڪرڻ 
( يعني قوِت برداشتجي لقب سان ياد ڪيو ويندو هو. حلم ۽ بردباري )

َيمهَّپاڻجو عال م هي هو جو  اهلِل عَل َة   يعني ڪاوڙ پيئڻ “ )ڪاظم”لقب جو   َرْحم
. عاجزي ۽ انڪساري جي هي چڪو آهيسڃاڻپ بڻجي  سندن( وارو

َيمه َّپاڻڪيفيت هئي جو جڏهن ڪو  اهلِل عَل َة   ته ان  هو جي سامهون ايندو َرْحم
ندا هئا. ڪجي سالم عرض ڪرڻ کان پهريان پاڻ سالم ۾ اڳرائي 

۾ لڳل جيڪڏهن خبر پوندي هئي ته ڪو پاڻ کي تڪليف پهچائڻ 
  آهي ته پاڻ ان جي به ضرورت پوري فرمائيندا هئا.

اسان جي امام جي عاجزي ۽ اي عاشقاِن امام موٰسي ڪاظم!    
سادگي تي لکين سالم هجن، ڪاش! اسان به اماِم ڪاظم جي 

ڻ وارا بڻجي وڃون، ڪيئي ڀيرا ئڙ کي پيصدقي پنهنجي ڪاو
۽ جهيڙن جي ختم ڪرڻ  جي حل ئلنمسترن ئي ڻ ڪيئپيڙ ڪاو

ڪاروبار جا جهيڙا ڪري ڏک  جا  ۽ جو سبب بڻجي ويندو آهي. گهر
ُلڙڪ پيئڻ کان ڪاوڙ پيئڻ ڪيئي ڀيرا بهتر آهي، ڪاوڙ جا ٻه ُڍڪ  

 زندگي ڪاوڙ ۾ سڙندو رهڻ کان بهتر آهي. ڪاوڙ طويلپي وٺڻ 
وهان جي ترغيب جي الِء ڪجھ اپيئڻ جو ڪيترو ثواب آهي، اچو! 

ل ََمَّفراميِن مصطٰفي  َيِۡه واٰلِٖه َوَس اّٰلله  عَل  .اٿ ونپيش ڪي َصّل َ 
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جي ٽن اکرن جي نسبت سان ڪاوڙ پيئڻ جي “ جنّت”

 باري ۾ ٽي حديثون

اهلل پاڪ جي پياري پياري آخري نبي، مڪي مدني، محمِد  (:2) 
اعربي  ّل َ  ل ََمََّص اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ارشاد فرمايو: مون معراج جي رات جنّت ۾ وڏا  ّٰلله  عَل

وڏا محالت ڏٺا ته پڇيو: اي جبريل! هي ڪنهن جي الِء آهن؟ عرض 
 يندا آهن ۽ ماڻهن کٺ: انهن جي الِء آهن جيڪي ڪاوڙ پي وائينڪي

 ڪندا آهن.  ُمعاف

جي ڪاوڙ پي وٺڻ کان وڌيڪ ڪو ُڍڪ منهنجي ويجهو  ٻانهي (:6) 
وڌيڪ پسنديده ناهي ۽ جيڪو اهلل پاڪ جي رضا جي الِء ڪاوڙ پي 

 وٺي اهلل پاڪ ان جي دل کي ايمان سان ڀ ري ڇڏيندو. 

ماڻهوَء جو ڪو ُڍُڪ پيئڻ ان ڪاوڙ جي پيئڻ کان افضل ناهي  (:3) 
 بَّ جي رضا حاصل ڪرڻ جي الِء پيئندو آهي.جيڪو اهو ر

ر ان وک ِ

ُ

س ےک واےطس ہّصغ وج ایک رکےت ںیہ  نُس ول! اصقنن یہ وہات ےہ ابآِل خ

فْ

ُ

ن

 

  
 

َيمهحضرت امام موٰسي ڪاظم  !اسالمي ڀائروپيارا پيارا  اهلِل عَل ة   َ جي  َرْحم
عمل ڪندي اسان کي به گهرجي ته گهر، آفيس ايندي  سيرت تي

ويندي، هلندي ڦرندي مسلمان ڀائرن کي سالم ۾ اڳرائي ڪيون، 
َيمهسالم ۾ اڳرائي ڪرڻ حضرت امام موٰسي ڪاظم  اهلِل عَل ة   َ جي  َرْحم

ل ََمَّپياري پياري نانا جان، رحمِت عال ميان  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ل اّٰلله  عَ ّل َ  جي پياري  َص
مََّاري سنّت آهي. اميِر اهِل سنّت پي بََّـدَا مَّـه َّـات ََّكـَرََّّتم  َِّـعََّـم  ال ََّـال  پنهنجي ڪتاب همَّـي
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تي لکن ٿا: سالم ۾ اڳرائي ڪرڻ  32صفحي  سنّتون ۽ آداب   555
ّرب ) ( آهي، سالم ماڻڻ وارو ٻانهو يعني ويجهڙائپوارو اهلل پاڪ جو ُمق 

بُّر کان ب ري ) آهي. ( يعني آزاد۾ اڳرائي ڪرڻ وارو تڪ 
ل َمََّپياري آقا، مديني واري مصطٰفي جيئن ته  َيِۡه واٰلِٖه َوَس اّٰلله  عَل جو  َصّل َ 

فرماِن باصفا آهي: پهريان سالم ڪرڻ وارو تڪبُّر کان ب ري آهي. 
( ۾ اڳرائيڪيمياِء سعادت ۾ آهي: سالم ) 

رحمتون نازل  25رحمتون ۽ جواب ڏيڻ واري تي  05تي  ڪرڻ واري
 ٿينديون آهن. 

وں رپ الچ ایایہٰل  عیطم اانپ ھجم وک انب ایایہٰل

 

د

ُ

ُ
 دسا س

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 سخاوت ۽ ڪرم جي عطا

َيمهُمرشد، حضرت امام موٰسي ڪاظم  يمنهنج   هلِل عَل ا َة   جي جود و  َرْحم
مديني پاڪ ۾ غريبن کي تالش ڪندا ۽ جو سخا جو هي عال م هو 

 اهڙيهر هڪ کي رات جي وقت ان جي ضرورت جي مطابق رقم 
جو ان کي خبر به نه پوندي هئي ته هي رقم ڪير هئا  طرح پهچائندا
 ڏئي ويو آهي. 

اهلل پاڪ جي نيڪ ٻانهن جو  !هلّٰـــلَن اـْبح  ـُس  !هلّٰـــلَن اـْبح  ـُس  !هلّٰـــلَن اـْبح  ـُس 
ڇا ته شان آهي، نيڪي ڪري ان کي لِڪائڻ ُمخلصين جو ئي حصو 

شڪريه جي بدلي يا اهلل پاڪ جا نيڪ ٻانها مخلوق کان  تهآهي ڇو
طرح  اهڙياميد به ناهن رکندا، تڏهن ته غريبن جي  ڇاخواهش ته 
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يعني احسان ڪرڻ جو انهن کي به پنهنجي ُمحسن )هئا د فرمائيندا امدا
( جي خبر به نه پوندي هئي. اهلل پاڪ پنهنجي ُمخلصين جي واري

صدقي اسان کي به اخالص جي دولت سان نوازي. افسوس! صد 
( ۽ واھ واھ جي عزت ۽ شهرت) حِب جاھڪروڙ افسوس! اسان کي 

سؤ، هزار رپيا ڏيڻ  ڇڏيو، مسجد ۾ پنج اهيخواهش ڪٿان جو ن
واري جي به خواهش هوندي آهي ته اسان جو نالو وٺي ڪري دعا 
ڪئي وڃي. مسجد، مدرسي جو اڏاوتي ڪم ڪرايو يا ڪو سامان 
وٺي ڪري ڏنو ته تمنا هوندي آهي ته نمازين کي اسان جي ڪارنامي 

ڪنهن تي  سبب جي خبر پوي. يقيناً هرگز انهن ڳالهين جي
و حڪم نه ٿو لڳائي سگهجي پر ائين ڪرڻ رياڪاري يا حِب جاھ ج

پنهنجي نّيت تي ضرور غور ڪرڻ گهرجي ته مسجد،  پاڻوارن کي 
مدرسي ۾ گيزر وٺي ڏيڻ تي ماڻهن جي اڳيان نالو وٺي ڪري دعا 

ڇو پيدا ٿي رهي آهي يا مسجد ۾ سخت  ڪرائڻ جي خواهش دل ۾
مچي  هلچللڳرائڻ تي دل ۾ ڇو “ اي. سي”گرمي جي موسم ۾ 

سڀني جي سامهون منهنجو اعالن ٿئي ته مون وٺي ڏني ته هي رهي آ
ايصاِل ”آهي. ائين ئي مسجدن ۽ مدرسن ۾ عطيو ڪيل شين تي 

پنهنجو نالو لکرائڻ وقت سؤ ڀيرا دل تي غور ڪيو! “ ثواب جي الِء
( هجي ته فورًا توبھ ڪيو ۽ يعني خرابياهلل نه ڪري نّيت ۾ فساد )

ي ڪوشش ڪيو. حديِث پاڪ پنهنجي عمل ۾ اخالص پيدا ڪرڻ ج
بيشڪ جهنّم ۾ هڪ وادي آهي جنهن کان جهنّم روزانو ”۾ آهي: 

ّمِت محمديه جي چار سؤ ڀيرا پناھ گهرندو آهي، اهلل پاڪ هيَء وادي اُ 
آهي جيڪي غيُر اهلل جي الِء وئي  انهن رياڪارن جي الِء تيار ڪئي

 “صدقو ڪرڻ وارا هوندا.
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ات جي الِء مڪتبُة المدينه جي مطبوعه امام غزالي وڌيڪ معلوم  
َيمه اهلِل عَل َة   تان اخالص جي باب جو  665صفحو  5جو احياُء العلوم جلد  َرْحم

 مطالعو ڪيو. ُحضور مفتيِء اعظم هند موالنا مصطٰفي رضا خان
َيمه اهلِل عَل َة    لکن ٿا: َرْحم

یسفنِ دباکر ےن دل رپ ہی ایقتم وتڑ  لمعِ کین ایک یھب وت اپھچےن ہن دای  

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 غريب جي مدد )واقعو(

َيمهعيٰسي بن محمد ُمغيث قريشي     ل اهلِل عَ ة   َ بيان ڪيو جڏهن ته انهن  َرْحم
ه ڳوٺ ۾ سال ٿي چڪي هئي. فرمائن ٿا ته مون ُجواني 05جي ُعمر 

ڪڙي )اُ  دو جو فصل ونگيِمّ عظام نالي کوھ وٽ هنداڻو، ڪ  ( ۽ ڪ 
پوکيو، جڏهن فصل تيار ٿيو ۽ ُلڻڻ جو وقت ويجهو ٿيو ته ماڪڙ 
 نحملو ڪري تمام فصل تباھ ۽ برباد ڪري ڇڏيو، مان ٻنيَء ۽ ٻن اٺ

دينارن جو قرضدار ٿي چڪو هيس. مان  265جي قيمت جي ڪري 
ال م ۾ ويٺو هيس ته حضرِت امام موٰسي انهيَء پريشانيَء جي ع

َيمهڪاظم  اهلِل عَل ة   َ ي آيا ۽ سالم ڪرڻ کان بعد پڇيائون: کڻتشريف  َرْحم
ٿي حال آهي؟ مون عرض ڪيو: مان ٽٽل ميوي جيان ڇا  اوهان جو

ويو آهيان، ماڪڙ حملو ڪري منهنجو سڄو فصل کائي ڇڏيو آهي. 
َيمهپاڻ  اهلِل عَل ة   َ گهڻو قرض آهي؟ عرض ڪيائين: ٻن ُاٺن  فرمايو: تو تي َرْحم

پنهنجي ساٿيَء دينارن جو قرضدار آهيان. پاڻ ) 265جي قيمت سميت 
۽ ) ڏي. دينار ڳڻي 255: اي عرفه! ابو مغيث کي يائون( فرماکي

دينار ۽ ٻن ُاٺن جو  35( کان عالوه فصلکي )هان ( اسان تو:ائونفرماي
( برڪت واراارڪ! )اضافي منافعو ڏيون ٿا. مون عرض ڪيو: اي مب
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( جي دعا خير ۽ برڪتاندر تشريف وٺي اچو! ۽ هن ۾ منهنجي الِء )
َيمهڪيو، پاڻ  اهلِل عَل َة    جن اندر تشريف وٺي آيا ۽ دعا ڪئي، پوِء مون َرْحم

ل َمََّکي حديِث پاڪ ٻڌائي ته رسوُل اهلل  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و اّٰلله  عَل ّل َ   ارشاد فرمائن َص
  “يل شين کي سنڀالي رکو.مصيبتن کان بچ: ”ٿا

کي پاڻي  فصل۾ لڳائي ڇڏيو ۽  فصل  پوِء مون ُاٺن کي انهيَء   
۾  زراع تاهڙي برڪت عطا فرمائي جو  ۾ فصلڏنو. اهلل پاڪ ان 

هزار  25خوب اضافو ٿيو ۽ مون ان مان ڪجھ حصو وڪڻي ڪري 
 دينار ڪمائي ورتا. 

جي ڦيٿن تي  ئلنزندگيَء جي گاڏي مس !اسالمي ڀائروپيارا پيارا   
ئي هلندي آهي، سمجهدار اهو آهي جيڪو زندگي جي ُمشڪل 
حاالت کان مقابلو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو رهي، زندگيَء جي 

و اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ ورندسان ڪجھ نه  پاراتا ڏيڻمسئلن کي 
( سان دعا ڪرڻ سان دليعني بي قرار قلِب مضطرب ) تهمٿو جهڪايو 

حل ٿي سگهن ٿا. ڪالڪن جا ڪالڪ ُملڪي، سماجي ۽  مسئال
ڪرڻ جي  (Debate)معاشرتي پهلوئن تي صرف بحث ۽ مباحثو 

بدران اڳتي وڌي ڪري ڪنهن غريب مسلمان جو هٿ پڪڙيو ۽ 
پنهنجي حيثيت جي مطابق ان جي مالي ۽ جاني مدد ڪيو. ٻين جا 

حل ٿيندا رهندا. اهلل ڪريم!  حل ڪيو توهان جا به مسئال مسئال
َيمهاسان کي امام موٰسي ڪاظم  اهلِل عَل ة   َ جي مبارڪ سيرت تي هلڻ  َرْحم

 جي توفيق عطا فرمائي.

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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 ُمرادون پوريون ٿيڻ جو دروازو

لدعوات منهنجا آقا ۽ موال، حضرِت امام موٰسي ڪاظم ُمستجاُب ا   
( جيڪي ماڻهو دعائون قبول ٿينديون هيون بلڪه سندنيعني ته هئا ئي )

َيمهيا پاڻ هئا سندن وسيلي سان دعا ڪندا  اهلِل عَل ة   َ کان دعا ڪرائيندا  َرْحم
انهن جون خالي جهوليون  هئا اهي به پنهنجون ُمرادون ماڻينداهئا 

، انهيَء ڪري نهيو ( سان ڀرجي وينديونيعني دلي ُمرادنگوهِر ُمراد )
يعني ضرورتون پوريون ٿيڻ عراق جا رهاڪو سندن کي باُب الحوائج )

  ( چوندا هئا.جو دروازو

 دعا جي قبوليت جو آزمايل مقام

ڪروڙين شافعين جا امام، حضرِت امام محمد بن ادريس شافعي    
اهللَِّ َة   َيمهَرْحم َيمهفرمائن ٿا: حضرت امام موٰسي ڪاظم   عَل اهلِل عَل َة   جي مزار  َرْحم

ب ) رَّ ( يعني آزمايلشريف تي حاضر ٿي ڪري دعا ڪرڻ قبوليت ۾ ُمج 
 آهي. 

َيمهفقه حنبلي جا تمام وڏا امام حضرت امام خاّلل    اهلِل عَل َة   فرمائن ٿا:  َرْحم
پيش ايندو آهي، مان حضرِت  معاملوڪو اهم کي جڏهن به  مون

مَّامام موٰسي ڪاظم بن جعفر صادق ) لَي اهلِل عَ ة   َ ماَرْحم ( جي مزار ُپر انوار ه
تي حاضر ٿي ڪري سندن وسيلو پيش ڪندو آهيان. اهلل پاڪ 

 منهنجي ُمشڪل آسان ڪري ُمراد عطا فرمائي ڇڏيندو آهي. 
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َيمهد موالنا نقي علي خان وال ياعٰلي حضرت ج    اهلِل عَل َة   جو  َرْحم

َعا َداِب ِْلا اَحَْسُن اْلوَِعا ’’ڪتاب   آهي، پاڻ ان “ فضائِل دعا”جو اردو نالو  ‘‘الدُّ
يعني اهي مبارڪ مقامات جن تي ”ڪتاب جي باب امڪنهِء اجابت 

مقام حضرت  ()ڇٽيهون “ دعائون قبول ٿينديون آهن، ان ۾
َيمهم امام موٰسي ڪاظ اهلِل عَل ة   َ  جي مزار مبارڪ لکيو آهي.  َرْحم

ر رپ وج اموگن ےگ وہ اپؤ ےگ
َ
 ااِجتب اس وک ےتہک ںیہ  اکھبری نب ےک اس د

ِ
 رظن ابب

ِ
 ہک اَرابب

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 آِل نبي جي اصحاِب نبي سان محبت

 صحابه ۽ اهِل بيت! ٻنهي جهانن ۾ نجات ماڻڻ جي الِءعاشقاِن  اي   
صحابه ۽ اهِل بيت سان محبت ۽ ُالفت هجڻ ضروري آهي، معاذ  اهلل 

باري ۾ به دل ۾ ڪمزور ڳالھ آئي ته ايمان جي جي  ڪنهن انهن مان
بربادي جو سبب ٿي سگهي ٿو، انهن ٻنهي حضرات جي محبت ئي 

 ي مبارڪ ۾ جتاحاديث جنّت ۾ وٺي ويندي. 

ُجْوم، ابِیْ َاْصحَ   اِهَْتَديُْتْم  اِْقَتَديُْتْم  َفبَِاي هِْم  کَالنُّ
يعني منهنجا صحابه تارن جيان آهن، انهن مان جنهن جي به اقتدا 

فرمايو ويو،   ڪندؤ هدايت ماڻي ويندؤ.
  اتي حديِث پاڪ ۾ هي به آهي:

َق  َعْنَها َتَخلََّف  َوَمْن  نََجا َرکَِبَها َمْن  هّٖ ْومِ قَ  ِمْن  نُْوح   َسِفْيَنةِ  َمَثلُ  فِْیكُْم  بَْیتِیْ  َاْهِل  َمَثلُ   ََغَ
يعني توهان ۾ منهنجي اهِل بيت جو مثال نوح جي ٻيڙيَء جيان ”

آهي، جيڪو ان ۾ سوار ٿيو، نجات ماڻي ويو ۽ جيڪو پوئتي 
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 “ رهجي ويو هالڪ ٿي ويو.

اں

ش

ْ

ُ

خ
َ
ر
َ
رت یبن یک  احصہب ںیہ بس لثِمِ امجن د

 

ِ

 ہنیفس ےہ اتُّم اک ع

  

  

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 ڀاُء جو شان

َيمهحضرت امام موٰسي ڪاظم     اهلِل عَل ة   َ جي هڪ ڀاُء جو نالو محمد  َرْحم
اهللَِّبن جعفر  ة   َ َيمه َرْحم ، ومالڪ ه وبه وڏي شان ۽ مرتبي ج وهو، اه عَل

. پاڻ صوِم و هوبهادر، عقلمند ۽ اّمت جي خيرخواهي فرمائڻ وار
 هئا.افطار ڪندا  هڪ ڏينهنداؤدي يعني هڪ ڏينهن روزو رکندا ۽ 

 سندن انتقال شريف شعباُن الُمعظم ۾ ُجرجان جي مقام تي ٿيو. 

 ضتعبادت ۽ ريا

َيمهروايت ۾ آهي ته حضرت امام موٰسي ڪاظم     اهلِل عَل َة   هميشه  َرْحم
ايستائين جو فجر جو وقت ٿي  هئا سڄي رات نفل نماز پڙهندا

َيمهَّويندو هو. پاڻ اهلِل عَل ة   َ  هي دعا تمام گهڻو گهرندا رهندا هئا: َرْحم
ِِِ اَللُّٰهمَّ  ِّیْ ا يعني اي اهلل پاڪ! مان تو کان  اْلِحَساْب  عِْنَد  اْلَعْفوَ  َو  اْلَمْوِت  عِْنَد  الرَّاَحَة  لَُك َاْساَ  ن

موت جي وقت آساني ۽ حساب جي وقت معافي جو سوال ڪريان ٿو. 
هڪ ڀيري پاڻ مسجِد نبوي شريف ۾ داخل ٿيا ۽ رات جي شروعات ۾ 
سجدو ڪيائون ته ٻڌو ويو ته پاڻ سجدي جي حالت ۾ بارگاِھ االهي ۾ 

نُْب  َم َعُظ ’’عرض ڪري رهيا آهن  منهنجا گناھ  ‘‘ عِْنِدَك  ِمْن  الَعْفوُ  َفْلَیْحُسِن  عِْنِدي، الذَّ
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تمام گهڻا ٿي ويا آهن لٰهذا اي اهلل پاڪ! تنهنجي طرفان معافي به 
اوتري گهڻي هجڻ گهرجي. پاڻ هي پڙهندا رهيا ايستائين جو صبح 

 ٿي ويو.

رمح رک وت اطع رکلضف رک   اور اعُمف اے دخا رہ اطخ رک  

اع ےہ  واہطس نتجنپ اپک اک ےہ
ُ
 ایدخا ھجت ےس ریمی د

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 قيد ۾ به عبادت

َيمهحضرت امام موٰسي ڪاظم     اهلِل عَل َة   کي جڏهن معاذ  اهلل قيد ۾  َرْحم
ينهن رات جا معموالت مبارڪ ڏسڻ واري خادمه ڏ سندنرکيو ويو ته 

َيمهجو بيان آهي ته پاڻ  اهلِل عَل ة   َ نماز ادا فرمائڻ کان بعد اهلل پاڪ  ءعشا َرْحم
( ۾ مصروف رهندا ۽ يعني تعريف ۽ توصيف بيان ڪرڻ)ءجي حمد ۽ ثنا
، رات جو ڪافي حصو گذري وڃڻ کان بعد وري هئا پوِء دعا گهرندا

، نماِز فجر کان بعد ذِڪُر هئا نماز پڙهندا رهندااٿندا ۽ صبح تائين 
پوِء ضحوهِء  هو ايستائين جو سج ُاڀري ويندو هئا اهلل ڪندا رهندا

پوِء ٿوري دير ٽيڪ لڳائڻ کان  هئا ُڪبٰري تائين ُمراقبو فرمائيندا
بعد مسواڪ شريف ڪري ماني کائيندا ۽ پوِء ٿوري دير آرام 

ايستائين جو  هئا پڙهندا رهندافرمائي ڪري وضو ڪندا ۽ نفل نماز 
پوِء قبلي ڏانهن منهن ڪري ذِڪُر اهلل  هئا نماِز عصر پڙهي وٺندا

پوِء  هئا ايستائين جو مغرب جي نماز ادا فرمائينداهئا ڪندا رهندا 
 وقت ۾ به نفل نماز ادا فرمائيندا رهندا وچ واريجي  ءمغرب ۽ عشا
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آهن جيڪي اهڙي  . خادمه چون ٿيون: اهي ماڻهو وڏا بد نصيبهئا
 نيڪ شخص کي پريشان ڪندا آهن. 

 اهلل پاڪ تي توڪل جو بهترين مثال

سان حضرت امام تن ٻين خصوصي !اسالمي ڀائروپيارا پيارا    
َيمهموٰسي ڪاظم  اهلِل عَل ة   َ يعني اهلل پاڪ تي ”توڪل علي اهلل  َرْحم

لماً قيد ۾ رکيو وڃڻ جي تمام بلند درجي تي فائز هئا، ظُ “ ڀروسي
توڪل جي خالف نه  چوڻجي سبب جيتوڻيڪ ڪنهن کي آزادي جو 

هو پر پاڻ پنهنجي معموالت مبارڪ ۾ اهلل پاڪ کان عالوه ڪنهن 
 سان ذڪر ڪرڻ پسند نه فرمائيندا هئا.

تنهنڪري پاڻ وقت جي خليفي جي نالي اهڙو خط لکيو جو سندن    
: اي خليفا! جيئن جيئن ئوناثبوت آهي: پاڻ لکي همت ۽ بهادري جو

منهنجي آزمائش جا ڏينهن گذري رهيا آهن تئين تئين تنهنجي عيش 
۽ راحت جا ڏينهن گهٽجي رهيا آهن ايستائين جو اسان ٻئي هڪ 

ُبرا ڪم ڪرڻ  نهن ڏينهن( ملنداسين جيعني قيامت ۾اهڙي ڏينهن )
 وارا نقصان ۾ رهندا. 

 جو ديدار ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  خواب ۾ رسولُ 

َيمهحضرِت امام موٰسي ڪاظم     اهلِل عَل َة   قيد واري ڏهاڙن ۾ هڪ رات  َرْحم
ل ََمَّپياري آقا، مديني واري مصطٰفي خواب ۾  کين اٰلِٖه َوَس َيِۡه و اّٰلله  عَل ّل َ  جي  َص

َّٰزيارت ٿئي، پاڻ  ا َيِۡه و اّٰلله  عَل ل َمَََّصّل َ  جن ارشاد فرمايو: اي موٰسي! تون  لِٖه َوَس
ُظلماً قيد ۾ آهين، مان ڪجھ ڪلما سيکاريان ٿو، جيڪڏهن تون 

www.dawateislami.net



       

 

 
 ڪاظم فيضاِن امام موسٰي

 

 
20 

ته اڄوڪي ئي رات قيد مان آزاد ٿي ويندي، اهي  نديانهن کي پڙه
 ڪلمات هي آهن:

ُ  َع امِ اَس يَ  َ يَ َو  ،اْلَفْوْت  َويَاَسابَِق  ،ت  وْ َص  ل  ک ِ  َك لُ اَ ْس اَ  ، ِت وْ مَ الْ  َد ْع بَ  اهَ ِشَ نْ مُ وَّ  ام  حْ لَ  امِ َظ عِ الْ  یَ اسِ اک ِ مَ ْس اَ ب  َك ائ

ِ  َو  ین  ْس حُ الْ  ِ بَ ْک اْْلَ  ِم َظ عْ ْْلَ ا َك مِ ْس بِا ِ وْ لُ خْ مَ الْ  َن م   د  حَ اَ  هِ یْ لَ عَ  ْع لِ طَّ يَ  ْم لَ  ْي ذِ الَّ  نِ وْ نُ كْ مَ الْ  نِ ْو زُ خْ مَ الْ  ر ْ ق  اذَ  ْْی  لِ احَ يَ  ،َن ی

َ اَ  َ اَ  ىل  عَ  ىو  ْق يَ َْل  اة  ن ِ ن  ۔یْ ن  عَ  ْج َف   دا ،َد عَ  یص  حْ يُ َْل َو  دا  بَ اَ   ُع طِ َق نْ يَ َْل  ْي ذِ الَّ  ِف ْو رُ ْع مَ الْ  ااذَ يَ  ،هّٖ ات

پهچ کان اڳتي رهڻ وارا! اي  بيترجمو: هر آواز ٻڌڻ وارا! هر ”   
( کي جمع ڪرڻ هڏيناڙهڻ ۽ موت کان بعد انهن )چهڏين تي گوشت 

اعظم  وارا! مان تو کان سڀني ُسٺن نالن ۽ تنهنجي ان وڏي اسمِ 
جي وسيلي سان سوال ڪريان ٿو، جيڪو لِڪيل خزانو آهي جنهن 

( ڪنهن کي خبر نالي، اي حلم تنهنجي عطا جي بغيرجي مخلوق مان )
وارا! حليمي فرمائڻ وارا جو اهڙي حليمي جي ڪنهن ٻئي کي 
طاقت نه هجي، اي نه ختم ٿيڻ واري بيشمار ڀالئي وارا! منهنجي 

 “مصيبت دور فرمائي ڇڏ.

 والِد محترم جون نصيحتون

َيمهحضرت هيثم  َة  اهلِل عَل مهفرمائن ٿا: حضرِت امام جعفر صادق  َرْحم اهلِل عَلَي َة    َرْحم
َيمهَّکي ٻڌايو ته هڪ ڀيري مان پاڻ جي هڪ شاگرد مون اهلِل عَل َة   جي  َرْحم

اهللَِّخدمِت سراپا عظمت ۾ حاضر ٿيس ته پاڻ  َة   َيمه َرْحم جي جگر جا ٽڪرا  عَل
مهحضرِت امام موٰسي ڪاظم  اهلِل عَلَي َة   سندن خدمت ۾ حاضر هئا ۽ پاڻ  َرْحم

!انهن کي نصيحت فرمائي رهيا هئا ته  منهنجي  اي منهنجا ُپٽ 
نصيحت قبول ڪر ۽ منهنجي ڳالهين کي ياد رکجانِء جيڪڏهن انهن 

 ل رشڪ ٿيندو.کي ياد رکندي ته زندگي ُسٺي گذرندي ۽ موت به قابِ 
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   ! مالدار اهو آهي جيڪو اهلل پاڪ جي ورهاست تي  اي منهنجا ُپٽ 
راضي رهي ۽ جيڪو ٻين جي مال تي نظر رکي اهو غربت جي حالت 
۾ ئي مرندو آهي. اهلل پاڪ جي ورهاست تي راضي نه رهڻ وارو ڄڻ 

ُملزم سمجهندو آهي. پنهنجي غلطي ۾ اهلل پاڪ کي ان جي فيصلي 
ڻ وارو ٻين جي غلطي کي وڏو ۽ ٻين جي غلطي کي کي ننڍو سمجه

 ننڍو سمجهڻ وارو پنهنجي غلطي کي وڏو سمجهندو آهي.
اي منهنجا ُپٽ! ٻين جي عيبن تان پردو هٽائڻ واري جا پنهنجا    

عيب ظاهر ٿي ويندا آهن. ڪنهن جي الِء کڏ کوٽڻ وارو پاڻ وڃي ان 
ير ۽ ذليل ۾ ِڪرندو آهي. بي وقوفن جي صحبت ۾ ويهڻ وارو حق

جي صحبت اختيار ڪرڻ وارو عزت ماڻيندو  عالمنٿيندو جڏهن ته 
يعني ُبرائي ڪرڻ جي آهي ۽ ُبرائي جي جڳھ تي وڃڻ وارو ُمتهم )

( ٿيندو آهي. اي منهنجا پٽ! ماڻهن تي عيب لڳائڻ کان الزام ۾ مبتال
بچجانِء نه ته ماڻهو توتي عيب لڳائيندا ۽ فضول ڳالهين کان 

 ذليل ۽ رسوا ٿيندي.  جي سبب انهن بچجانِء نه ته
جانِء تنهنجي حق ۾ هجي يا ئسچي ڳالھ ئي چ اي منهنجا ُپٽ!

ن جي طرف کان  منهن توکي پنهنجي دوست کي مذمت تهخالف ڇو
 پوندو. ئي ڏيڻو

قرآِن ڪريم جي تالوت ڪندو رهجانِء، سالم کي  اي منهنجا ُپٽ! 
منع ڪجانِء،  عام ڪجانِء، نيڪي جو حڪم ڏجانِء ۽ ُبرائي کان

رشيداري ٽوڙڻ وارن سان رشتو جوڙجانِء، جيڪو تو کان نه 
هري ان ڳالهائي ان سان ڳالهائڻ ۾ اڳرائي ڪجانِء، جيڪو تو کان گُ 

کي عطا ڪجانِء، چغلخوري کان بچجانِء جو هي شيِء پاڻ کي 
 جو( هدف بڻائڻ جي قائم مقام آهي. مذمت ۽ تهمت)

طلبگار آهين ته ان جي معاون جيڪڏهن چڱائي جو  اي منهنجا ُپٽ! 
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کي الزم ڄاڻ، بيشڪ ڀالئي جا معاون آهن ۽ معاون جي ڪا اصل 
گڏ ( هوندي آهي ۽ اصل جون ٽاريون هونديون آهن ۽ ٽارين سان پاڙ)

ندا آهن ۽ پاڙ لڳميوا هوندا آهن ۽ ميوا پنهنجي پاڙن سان ئي ُسٺا 
 ان وقت مضبوط هوندي آهي جڏهن زمين ُسٺي هجي.

نجا ُپٽ! جيڪڏهن مالقات جي خواهش هجي ته نيڪ اي منه   
ماڻهن سان ملجانِء، فاسقن ۽ فاجرن سان نه ملجانِء جو فاسق ۽ فاجر 

جيان آهن جنهن مان پاڻي ناهي وهندو، اهڙي وڻ  چوٽيَءپٿر جي ان 
جيان آهن  زمينجيان آهن جيڪو سائو ناهي ٿيندو، ان غير آباد 

 جنهن ۾ گاھ ناهي ُڦٽندو.

َيمهمام علي بن موٰسي ڪاظم حضرت ا    اهلِل عَل ة   َ فرمائن ٿا: حضرت  َرْحم
َيمهامام جعفر صادق  اهلِل عَل َة   انتقال  سندنجن هي وصيت فرمائي ۽  َرْحم

شريف ٿي ويو ۽ منهنجا والد محترم حضرت امام موٰسي ڪاظم 
َيمه اهلِل عَل َة    آخري وقت تائين ان وصيت تي عمل ڪندا رهيا.  َرْحم

 شهادت

سال  55 سندنهڪ روايت جي مطابق  !اسالمي ڀائروپيارا پيارا    
رجُب  65  جي ُعمر ۾ انتقال شريف ٿيو.

َيمهپاڻ  تيھ 223الُمرجب  ل اهلِل عَ ة   َ  . پاڻ ُرتبي تي فائز ٿياشهادت جي  َرْحم
َيمه اهلِل عَل ة   َ انوار بغداد شريف ۾ ڪاظمين شريف جي  جي مزاِر ُپر َرْحم

 مقام تي واقع آهي. 

َيمهعاّلمه خطيب بغدادي     اهلِل عَل َة   َيمهفرمائن ٿا: پاڻ  َرْحم اهلِل عَل َة   جي مزار  َرْحم
آهن،  اشريف مشهور ۽ معروف آهي، زائرين حاضري جي الِء ايند
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آرام ۽ ن ۽ چاندي جا فانوس  ۽ ڪيئي قسمن جا غاليچا ۽ اتي سو
  راحت جون شيون آهن.

مهفرماِن امام موسٰي ڪاظم  َة  اهلِل عَلَي  َرْحم

َيمهحضرت امام موٰسي ڪاظم     اهلِل عَل َة   جا جانشين ۽ خليفا،  حضرت  َرْحم
َيمهامام علي رضا  اهلِل عَل َة   ِد محترم جو مبارڪ فرمان بيان پنهنجي وال َرْحم

فرمائن ٿا ته جڏهن دنيا ڪنهن انسان جي طرف متوجھ ٿيندي آهي ته 
ان کي عارضي خوبيون ڏيندي آهي ۽ جڏهن ڪنهن کان ُپٺ 

 ڦيريندي آهي ته ان کان پنهنجون خوبيون کڻي ويندي آهي. 

 منقبت

مظ ومٰیس اکمظومٰیس اک  قشع ےہ نج اک مہ رپ الزم  

 ومٰیس اکمظ ومٰیس اکمظ  مہ ںیہ نج ےک در ےک المزم

 وفع و رکم ےہ اکم اہمترا  وُجد و اخس ےہ اشن اہمتری

 ومٰیس اکمظ ومٰیس اکمظ  مہ یھب رںیہ ےگ اسلئ دامئ

 ملظ وک ےتہس ھچک ان ےتہک  وچدہ ربس کت لیج ںیم رہھٹے

  اکمظومٰیس اکمظ ومٰیس  ویں ےتہک ںیہ مت وک اکمظ

 رکےن واولں رپ وہ تنعل  آل یبن ےس ضغب و دعاوت

 ومٰیس اکمظ ومٰیس اکمظ  رغق وہےئ ںیہ ریتے اشمت

اک وہ
ُ
 لکشم یسیک رس ہپ ڑھکی وہ  سج اک وکیئ اکم ر

 ومٰیس اکمظ ومٰیس اکمظ  آؤ ااُجرگ نب ےک اخدم

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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