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 فہرست

  مقدمہ•
  ايک مہم نکتہ•
  دليل عقلی:•
  دليل نقلی:•

  آداب دعا• 
  دعاء کے اصرار کی اہميت• 
  دعا کے قبول ہونے ميں دو چيزوں کا ہونا ضروری ہے۔• 
  امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا مانگنا ضروری ہے• 
  عالم ميں سب سے مظلوم فرد• 
  مرحوم حاجی شيخ رجب علی خياط کی ايک نصيحت• 
  خ حسن علی اصفہانی کا ايک اہم تجربہمرحوم حاج شي• 
  جو بھی تعجيل ظہور کے لئے دعا مانگےامام زمانہ کی دعا انہيں بھی شامل ہوتی ہے•
  تعجيل فرج کے لئے مجلس دعا تشکيل دين•
  امام زمانہ کے مخصوص مقامات (صلوات هللا عليہ)•
  مسجد کوفہ کی فضيلت•

  مسجد سھلہ کی فضيلت• 
  جمکران کی مقدس مسجد• 
  انتظار• 
  انتظار کا طريقہ• 
  حضور کا احساس يا معرفت کی نشانی• 
  زمانہ کی عظمت اھلبيت کی نظر ميں امام• 
  
  باب اّول :• 
  نمازوں کے بارے ميں•
  ۔امام زمانہ کی نماز ١•
  ايک اور نماز ۔ امام زمان کی٢•
  ۔مسجد جمکران کی نماز٣•
  ۔ امام زمانہ کی نماز حلّہ اور نعمانيہ ميں۴•
  ۔ امام زمانہ کی ايک اور نماز۵•
  ۔ نماز اور دعائے توجہ۶•
  ۔ نماز اور دعائے فرج٧•
  امام زمانہ کا نماز استغاثہ -8•
  نماز ہديہ ۔ امام زمانہ کی خدمت ميں٩•
  ۔ امام زمانہ کے لئے نماز کا ھديہ١٠•
  ۔ امام زمانہ کے لئے نماز استغاثہ١١•
  ۔ نماز استغاثہ کا ايک اور طريقہ١٢•
  ۔ شبع جمعہ ميں امام زمانہ کی نماز١٣•
  ۔ امام زمانہ کی ايک اور نماز١۴•
  ۔ ستائيس ماه رجب کے دن کی نماز ١۵•
  ۔ پندره شعبان کی رات کی نماز١۶•
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  ۔ پندره شعبان کی رات ايک اور نماز١٧•
  
  باب دوم• 
  قنوت کی دعائيں•
  ۔ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١•
  ۔ امام سجاد کی دعائے قنوت٢•
  ۔ حضرت امام محمد باقر کی دعائے قنوت٣•
  ۔ حضرت امام رضا کی دعا قنوت۴•
  ۔ حضرت امام جواد کی دعائے قنوت۵•
  ۔ امام جواد کی دوسری قنوت کی دعائيں۶•
  وت۔ حضرت امام ھادی کی دعائے قن٧•
  ۔ دعائے امام حسن عسکری ٨•
  ۔ امام زمانہ کی دعائے قنوت٩•
  ۔ امام زمانہ کی دوسری دعا قنوت ميں١٠•
  ۔ قنوت ميں حضرت حجت کی تيسری دعا١١•
  ۔جمعہ ميں قنوت کی دعا ١٢•

  
  باب سوم•
  نمازوں کے بعد دعاؤں کے بارے ميں•
  ۔ نماز صبح کے بعد دعائيں١•
  ۔ ظہور امام زمانہ کے لئے دعا٢•
  ۔ نماز صبح کے بعد حضرت حجت کے ظہور کے لئے دعا٣•
  ۔ نماز صبح کے بعد حضرت حجت کے لئے ايک اور دعا۴•
  ۔ آخری حجت سے مشکالت دور کرنے کے لئے دعائيں۵۔٧•
  ۔ ہر روز صبح اور ظہر کے بعدآخری حجت کے ظہور کے لئے دعا٨•
  ۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد آخری حجت کے ظہور کے لئے دعا٩•
  ۔ نماز عصر کے بعد امام زمانہ کے لئے دعا مانگن١٠•
  زمانہ کے ظہور کے لئے دعا۔ ہر نماز کے بعد امام ١١•
  ۔ ہر نماز کے بعد آخری حجت کے لئے دعا١٢•
  ۔ ہر واجب نماز کے بعد امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١٣•
  ائے تشرف۔ دع١۴•
  ۔ ہر واجب نماز کے بعد امام زمانہ کی مالقات کی دعا١۵•
  ۔ نماز شب ميں پہلی دو رکعت کے بعد امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١۶•
  ۔ نماز شب کے چوتھی رکعت کے بعد امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١٧•

  
  باب چہارم•
  ہفتہ وار دنوں کی دعائيں•
  ۔ جمعرات کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١•
  ۔ شب جمعہ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا٣•
  علوی مصری کی دعا کا واقعہ-4•
  کی اہميت اور روز جمعہدعائے ندبہ •
  دعائے ندبہ 5•
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  جمعہ کے دن صبح کے نماز کے بعد کی دعا 6•
  ۔ جمعہ کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا 7•
  ۔ جمعہ کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا 8•
  ۔ نماز جمعہ کے بعد درود بھيجنے کی فضيلت 9•

  ے ظہور کے لئے دعا۔۔ جمعہ عيد افطر عيد قربان کے دن آخری حجت ک١٠• 
  ضّراب اصفہانی کے درود کا واقعہ • 
  ۔ ضّراب اصفہانی کے صلوات-11• 
  ضرت حجت کے ظہور کے لئے۔ جمعہ کے روز کے عصر کے وقت صلوات اور دعا ح•

  ۔ سوره بنی اسرائيل کی فضيلت جمعہ کی راتوں ميں• 
  
  باب پنجم •
  ہر مہينے کی دعائيں •
  ۔ عاشورا کے دن امام زمانہ کے ظہور کی دعا ١•
  ۔ عاشور کے دن ايک دوسری دعا ٢•
  ئی ہيں ۔ ماه رجب کے دنوں کی دعائيں کہ جو آخری حجت سے صادر ہو٣•
  ۔ ماه رجب کے دنوں ميں اور دعائيں ۴•
  ۔ ماه رجب کے دنوں ميں اور دعائيں ۵•
  ۔ تيسرے شعبان کے دن کی دعا 6•
  شب برات کی فضيلت •
  ۔ شب برات کی دعا ٧•
  پندره شعبان کی رات کو دعائے کميل پڑھنے کی فضيلت -8•
  ظھور امام کی دعائيں  دعائے افتتاح اور•
  دعائے افتتاح •
  ۔ تيرھويں ماه رمضان کے دن کی دعا ٩•
  ۔ زمانہ کے ظہور کے لئے دعا  ١٠•
  ۔ اٹھاره ماه رمضان ميں دن کے وقت امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا ١١•
  ۔ تئيس ماه رمضان ميں امام زمانہ کے لئے دعا ١٢•
  ۔ امام زمانہ کے ظہور کے لئے تئيس ماه رمضان کی رات ايک اور دعا ١٣•
  ۔ ماه رمضان ميں تئيسويں کی رات ظہور امام زمانہ کے لئے دعا١۴•
  ۔ عيد غدير کے دن کی دعا 15•
  ۔ امام زمانہ کی تسبيح ١۶•

  
  باب ششم•
  حضرت مھدی(عليہ السالم ) کے ساتھ بيعت کا معنی•
  دعائے عہد•
  ۔ ايک دوسرا عہد کی دعا٢•
  ۔ غيبت کے زمانے ميں دعا٣•
  ۔ غيبت کے زمانے ميں دعا کے بارے ميں ايک اور روايت۴•
  ۔ غيبت کے زمانے ميں معرفت کی دعا۵•
  ۔ زمان غيبت ميں ايک اور دعا٧•
  ۔ زمان غيبت ميں مختصر دعا٧•
  ۔ زمان غيبت ميں دعائے غريق٨•
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  ۔ غيبت کے زمانے ايک اور دعا٩•
  ۔ آخری زمانہ ميں فتنہ سے نجات کے لئے دعا١٠•
  ۔ امام جواد کی دعا١١•
  ۔ دجال کے شّر سے حفاظت کی دعا١٢•
  ۔ دعائے فرج١٣•
  ۔ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١۴•
  ۔ سجده شکر ميں امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١۵•
  ۔ چھينک کے وقت دعا١۶•
  ۔ مخصوص وقت ميں سفر کی دعا١٧•
  ۔ مخصوص وقت ميں ايک اور دعا١٨•
  ۔ حضرت کے ساتھ مخصوص وقت ميں تيسری دعا١٩•
  ۔ امام زمانہ پر درود٢٠•
  ۔ نماز کے آغاز ميں امام زمانہ کی دعا٢١•
  ۔ صاحب الزمان کی دعا٢٢•
  ۔ دعائی سہم اللّيل٢٣•
  ۔ امام زمانہ کی ايک اور دعا٢۴•
  ۔ يانور النّور کی دعا٢۵•
  حاجت روائی کيلئے دعا-26•
  ۔ امام زمانہ کی ايک مہم دعا ھاجت آوری کے لئے٢٧•
  ۔ بيماريوں سے شفاء کے لئے امام عصر کی دعا٢٨•
  ۔ سختيوں سے رہائی اور چوروں سے محفوظ رہنے کے لئے امام زمانہ کی دعا٢٩•
  ۔ امام زمانہ کی ايک اور دعا سختيوں اور مشکالت سے نجات حاصل کرنے کے لئے٣٠•
  ۔ حفاظت کے لئے امام زمانہ کی دعا٣١•
  ۔ امام زمانہ کی طرف سے دعائے حجاب٣٢•
  ۔ دعا جب صيحہ واقع ہو٣٣•
  کے لئے فرج کی دعا۔ امام زمانہ کے ظہور ٣۴•
  ۔ اول ظہور ميں حضرت صاحب الزمان کی دعا٣۵•
  ۔ صاحب الزمان کے خروج کے وقت شيعوں کی دعا٣۶•
  ور کرتے وقت امام زمانہ کی دعا۔ وادی السالم سے عب٣٧•
  فضائل سورھای قرآن •
  ۔ سوره کہف کی فضيلت٣٨•
  ۔ سوره ٰيسين کی خاصيتيں٣٩•
  ۔ مسبّحات سورتوں کی فضيلت۴٠•
  ۔ سوره القارعة اور دجال سے محفوظ ہونا۴١•

  
  باب ہفتم•
  امام زمانہ کوو سيلہ قرار دينا•
  خواجہ نصير کے دعائے توّسل کا واقعہ•
  ۔ حضرت صاحب الزمان سے توسل کی دعا٢•
  ۔ مشکالت ميں صاحب الزمان سے توسل کرنا٣•
  ۔ حضرت صاحب الزمان کے ساتھ توسل مشکالت ميں۴•
  ۔ يا محمد يا علی کے ساتھ مشکالت ميں صاحب الزمان کو سيلہ قرار دينا۵•
  ۔ حضرت صاحب الزمان کے ساتھ توسل۶•
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  ۔ حضرت صاحب الزمان کے ساتھ توسل٧•
  ۔ حضرت صاحب الزمان کے ساتھ توسل٨•
  ۔ بيماری کو دور کرنے کے لئے امام زمانہ سے دعا٩•

  
  باب ہشتم•
  عريضے•
  اس شخص کا واقعہ جس نے حضرت حجت کے نام لکھا•
  قعہحضرت حجت کے لئے عريضہ کا ايک دوسرا وا•
  امام عصر کا عريضہ•
  ۔ خداوند تعالٰی کے لئے عريضہ٢•
  ۔ ايک اور عريضہ امام زمانہ کے نام٣•

  
  باب نہم•
  استخارے•
  ۔ امام عصر کی طرف سے دعائے استخاره١•
  ۔ قرآن سے استخاره کيلئے دعا٢•
  ۔ حضرت حجت کی طرف سے رقعہ کے ساتھ استخاره نکالنے کا طريقہ٣•
  ۔ حضرت حجت کی طرف سے تسبيح کے ساتھ استخاره۴•
  استخاره کا پہال طريقہ•
  ۔ دوسرا استخاره5•
  تيسرا استخاره6•
  ۔ استخاره کا چوتھا طريقہ7•
  ۔ پانچواں استخاره٨•

  
  دہم باب•
  وه دعائيں کہ جو حضرت حجت نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کی ہے•
  حضرت امير المومنين کی دعا سختيوں کے موقع پر•
  حرز يمانی کا واقعہ•
  حرز يمانی•
  دعائے حريق•
  امام صادق کی دعاء الحاح آخری حجت سے منقول•
  خری حجت سے منقول ہر واجب نماز کے بعد آ•
  ۔ دعاء حضرت اميرالمٔومنين سجده شکر ميں آخری حجت سے منقول•
  ۔ امام سّجاد کا سجده کی دعا مسجد الحرام ميں آخری حجت سے منقول•
  دعائے عبرات کا واقعہ•

  دعائے عبرات• 
  
  باب يازدھم•
  زيارات•
  زيارات معصومين عليہ السالم•
  زيارات کے آداب•
  ۔ زيارت آل ٰيسين١•
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  ۔ زيارت ندبہ٢•
  ے دن امام زمانہ کی زيارت۔ جمعہ ک٣•
  ۔ امام زمانہ کی زيارتمشکالت اور خوفناک مقام پر پڑھی جاتی ہے۔۴•
  ۔ حضرت اميرالمٔومنين کی زيارت اتوار کے دن۵•
  زيارت ناحيہ مقدسہ ۶•
  ۔ زيارت رجبيہ٧•
  ۔ حضرت صاحب العصر کی زيارت٨•
  ۔ ائمہ کے حرام اور سرداب ميں اذن دخول٩•
  ۔ سرداب ميں صاحب الزمان کی پہلی زيارت١٠•
  ۔ امام زمانہ کی دوسری زيارت١١•
  ۔ امام زمانہ کی تيسری زيارت١٢•
  امام زمانہ کی چوتھی زيارت۔ ١٣•
  ۔ صاحب الزمان کی پانچويں زيارت١۴•
  ۔ صاحب الزمان کی چھٹی زيارت١۵•
  ۔ امام زمانہ کے لئے سالم کا ايک اور طريقہ6١•
  ۔ صاحب الزمان کے لئے سالم کا ايک طريقہ١٧•

  
  باب دوازدھم•
  دعائيں جو ٓاپ کے اصحاب نے نقل کی ہيں نواب اربعہ کی زيارت اور کچھ•
  ۔ امام زمانہ کے نواب کی زيارت١•
  ۔ نائب اول عثمان بن سعيد کی زيارت٢•
  عثمان سے منقول ہے۔ نماز حجت يہ محمد بن ٣•
  ۔ عظيم الشان دعا جناب محمد بن عثمان سے منقول ۴•
  ۔ دعائے سمات۵•
  ے۔ عيد فطر کے دن کی دعا محمد بن عثمان سے منقول ہ6•
  ۔ زيارت امام صادق عثمان بن سعيد اور حسين بن روح کے نقل کے مطابق٧•
  ۔ دعائے حضرت خضر جو دعائے کميل کے نام سے مشہور ہے۔٨•

  
  کتاب يا ملحقاتخاتمہ •

  زيارت عاشورا• 
  دعائے علقمہ• 
  زيارت جامعہ سے امام زمانہ کی تجليل اور عظمت• 
  زيارت جامعہ کبيره • 
  زيارت امين هللا اور اس کی فضيلت• 
  زيارت وارث• 
  
 مصادر کتاب•
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  کتاب کانام: صحيفہ امام مھدی عليہ السالم 
  مولف: سيد مرتضی مجتہدی سيستانی 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمہ

حمد اور ثنا سزاوار ہے اس خدا کے لئے کہ جس نے ہميں پيدا کيا اور رسول خدا کو تکميل دين کے لئے ہماری طرف بھيجا 
جو کہ خاتم االنبياء ہيں تا کہ ہم نيک اعمال بجا الئيں ان کے بعد اماموں کو ہماری ہدايت کے لئے بھيجا خدا نے ہماری نيک 

ی کی تا کہ اس کی وجہ سے ہميشہ کے لئے بہشت ميں داخل ہوں تا کہ بہشت ميں اخالق اور نيک اعمال کی طرف رہنمائ
  بلند مقام حاصل کريں اور خدا کی رحمت کے مالئکہ ديکھيں کہ جو کالم اٰلہی سے مزين ہيں

   ۵٨سالم قوالً من رّب رحيم سورة يس آيہ  

  سالم تمہارے اوپر دلنشين گفتار مہربان پروردگار کی طرف سے ہے 
ہميشہ کے لئے درود و سالم حضرت محمد پر کہ جو خدا کے پيغمبر ہيں اوور اس کے خاندان پر درود و اور 

  سالم کہ جو پاک و پاکيزه ہيں

تا کہ پاکيزه کلمات اور مطہر کالم کے ساتھ لوگوں کی تکاليف کو بيان کريں اور ان کو چراغ اٰلہی کے نور کے  
ارکٍة زيتونٍة) درخشان ستاره کے جو مبارک زيتون کے درخت سے ساتھ جيسے (کوکب دّری يوقد من شجرة مب

چمکتاہے انوار کے درياؤں کی طرف راہنمائی کرتے ہوئے اس روشنائی کی پرتو ميں معرفت کے راستوں پر 
چلتے ہوئے علم اور حکمت کے شہر کی طرف سفر کا عزم کرتے ہوئے سعادت کے دروازے سے اس شہر ميں 

ود و سالم ہو خصوصاً ان ميں سے آخری شخص پر کہ جو عدل اور انصاف کے لئے قيام داخل ہوجائيں اور در
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  کرے گا کہ جو دعوت نبوی اور غلبہ حيدری کا حامل ہے

حسينی شجاعت اور دليری پائی جاتی ہے جس ميں سجاد کی عبادت اور ‘ جس ميں عصمت فاطمی صبر حسنی 
ر کاظم کی دانش جس ميں رضا کے دالئل اور برھان جس ميں باقر کی بزرگواری جعفر کے آثار اور نشانياں او

تقی کی سخاوت اور نقی کی بزرگی اور عسکری کی ھيبت اور اٰلہی غيبت موجود ہے يہ وه ہستيی ہے کہ جو حق 
کو قائم کرنے کے لئے قيام کرے گی اور انسان کو سچ کی طرف دعوت دے گی وه خدا کا کلمہ خدا کا امان اور 

وه امر اٰلہی کو زنده کرنے کے لئے غالب ہوگا اور حرم اٰلہی سے دفاع کرے گا وه ظاھراً اور باطناً  حجت خدا ہيں
پيشوا ہوگا وه بالؤں کو ہٹانے واال جو کہ سخی اور بے شمار نيکی کرنے واال يعنی امام حق ابوالقاسم محمد بن 

کا پيشوا ہے وه رات کی تاريکی ميں اروشن  الحسن صاحب الزمان خدا کا جانشين اور خليفہ انسانوں اور مالئکہ
ستاره ہے وه خطرات کے موقع پر امن و امان کا موجب ہيں وه بالؤں اور سختيوں کے موقع پر ِسپر بن کر 

حفاظت کرنے واال ہے يہ کتاب ہديہ ہے ايک ضعيف اور فانی بنده کی طرف سے آپ کی خدمت ميں يعنی ميرے 
يہ قبول ہوجائے تو خدا کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا کہ جس خدا نے تمہارے احسانمہربان مولٰی کی خدمت ميں اگر 

  کو مجھ پر ُمسلط رکھا ہے اے صاھب زمان۔
اس کتاب کو قبول کرنے کی وجہ سے يہ ميرے لئے باقيات الصالحات اور قيامت کے دن ميرے لئے زاد و توشہ 

جس دن نہ مال فائده دے گا اور نہ ہی بيٹے  ٨٨شعراء آيہ  ہوگا اس دن کہ جس ميں (ال ينفع مااْل وال بنون) سورة
سائلين کے لئے فائدے کا سبب اور شب زنده داروں کے لئے روشن چراغ ہونگے اگر اس کو پڑھ ليں تو رستہ 

گاری طلب کرنے والوں کے لئے چابی ہے يہی چيز بہشت کے دروازوں کو کھولنے واال ہوگا آپکے اس نيکی کو 
ساتھ اے صاحب بخشش يہ کتاب دوست کے لئے بصيرت کا سبب ہوگی ان پوشيده چابيوں کو قبول کرنے کے 

ظاہر کرنے کے لئے اس شخص کے لئے کہ جو اس ميں غور کے ساتھ پڑھے هللا تعالٰی اس کو آپ کی مدد کا 
  سبب قرار دے گا۔

کيل و تصدق علينا اّن هللا يجزی پس اے محبوب اے عزيز مّسنا و اھلنا الضرُّ و جئنا ببضاعٍة مزجاة فاوف لناال
اے عزيز ہم اور ہمارے خاندان اور بے بس ہيں کہ سرمايہ کے ساتھ تمہاری  ٨٨المتصدقين سورة يوسف آيہ 

طرف آئے ہيں پس ہمارے پيمانہ کو بھر دے اور ہميں صدقہ دے چونکہ خدا صدقہ دينے والوں کو جزا ديتاہے يہ 
س ميں نمازوں دعاؤں اور زيارات کا مجموعہ ہے يہ يا تو صاھب الزمانکتاب کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے ا

کی طرف سے صادر ہوئے ہيں يا اس جہاں ميں واليت کبرٰی کے بارے ميں وارد ہوئے ہيں کہ جو زمين ميں خدا 
کی طرف سے آخری جانشين اور خدا کا خليفہ حضرت حجت بن الحسن العسکری ہيں مولّف کی کوشش يہ ہے کہ 

عائيں اور زيارات معتبر کتابوں ميں لکھی گئی ہم تک پہنچی ہيں ان کو جمع کرلے اگر چہ ہمارا يہ دعوٰی جو د
نہيں ہے کہ يہ مجموعہ کتاب جامع اور کامل ہے چونکہ صاحب العصر کی طويل غيبت کی وجہ سے اور ہم سے 

جو امام زمان کی طرف سے  دور ہونے کی وجہ سے بہت سی دعائيں اسی طرف زيارات نمازيں اور اذکار کہ
صادر ہوئے ہيں وه ہماری رستہ سے دور ہيں اور دوسری طرف افسوس سے کہنا پڑتاہے کہ حجت کی غيبت کے

زمانے ميں حضرت کے وجود سے غفلت اور بے خبری کی زندگی گزار رہے ہيں جو کچھ آخری حجت سے 
  صادر ہوئے ہيں 

ان کے دوستوں تک پہنچے ہيں اس کو انہوں نے  اس سے بے خبر ہيں کچھ مطالب حضرت کی طرف سے
چھپاديا ہے اور ان کو نہيں لکھا گيا جس کی وجہ سے ہم ان واقعات سے آگاه نہيں ہيں اس مطلب پر شاہد اور گواه 
يہ تھے کہ عالم ربانی مرحوم آية هللا العظمٰی شيخ مرتضٰی حائری سے نقل کرتاہوں ايک دن فقہ کے درس کے بعد 

علی ميں درس ديا کرتے تھے ميں ان کے گھر چال گيا انہوں نے فرمايا ميرا ايک دوست تھا کہ جو کہ جو عشق 
آخری حجت کے ساتھ ارتباط رکھتا تھا وه بعض اوقات ميرے پاس آتے تھے ميرا ارتباط اس کے ساتھ اول انقالب 

  تک تھا ليکن انقالب کے بعد يہ ارتباط کٹ گيا 
ں ديکھا جن دنوں ميں ميرا ان کے ساتھ ارتباط ہوا اس وقت ميں ايک مشکل ميں ميں نے ان کو کئی سال سے نہي

مبتال تھا ايک دن ميں نے ان کو اپنی مشکل بتائی اور ان سے کہا کہ ميری مشکل کو حل کريں ميری مشکل يہ 
يں تھی کہ بعض محتاج طالب نے اپنی حاجت روائی کے لئے مجھ سے رجوع کيا ليکن ان ميں سے بعض کو نہ

جانتا تھا ان کے بارے ميں مترود تھا کہ آيا ميں ان کی بھی مدد کرسکتاہوں يا نہيں ہوسکتاہے کہ يہ حقيقت ميں 
مستحق نہ ہوں اس کے باوجود ميں ان کی مدد کروں يا يہ کہ يہ واقعاً محتاج ہيں اس کے باوجود مدد نہ کی ہو بہر 

ہوں نے کہا ميں تمہاری اس مشکل کو امام زمانہ کی خدمت حال ميں نے اپنی مشکل کو ان کے سامنے پيش کيا ان
ميں پيش کروں گا انشاء هللا اس کا جواب لے آؤں گا وه ايک مدت کے بعد ميرے پاس آيا اور فرمايا حضرت حجت 
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نے ايک دعا مجھ کو عطا فرمائی اور فرمايا اگر کسی کو نہيں جانتے ہو اس کے باوجود وه تجھ سے مدد کے 
يں اول اس دعا کو پڑھ ليں اس کے بعد اس کی مدد کريں چونکہ حضرت نے فرمايا ہے اگر اس دعا کوخواہشمند ہ

پڑھ ليں اور کسی شخص کی مدد کريں تو جو مال لے چکا ہے وه ہماری رضا کی جگہ کے عالوه کسی اور جگہ 
  خرچ نہيں کرسکتاہے

لوگ آتے اور مدد مانگتے تھے تو سب سے وه ايک مختصر دعا تھی ميں نے بارہا ديکھا ہے کہ جب ناشناس  
پہلے يہ دعا پڑھتے تھے اس کے بعد اس کی مدد کرتے تھے اس واقعہ کو بيان کرنے کا مقصد يہ ہے بسا اوقات 
بعض افراد اس کو سمجھنے کی قوت نہيں رکھتے تھے۔ وه اس لئے ہے کہ جو کچھ امام زمانہ سے صادر ہوتا تھا

سی دعائيں زيارات اور نمازيں حضرت کے دوستوں کے دلوں ميں موجود تھيں اس وه ہم تک نہيں پہنچاہے بہت 
کو لوگوں کے سامنے بيان نہيں کيا گيا اور اس دار فانی سے چلے گئے۔مرحوم محدث نوری کہتے ہيں اصحاب 
 ميں سے قابل اعتماد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے بيداری کی حالت ميں صاحب الزمان کی زيارت کی

  ہے اور ان کے متعدد معجزات کو ديکھا ہے حضرت نے ان کو متعدد غيبی امور سے آگاه کيا ہے

اور ان کے لئے مستجاب دعاؤں کے ساتھ دعا فرمائی اور ان کو مہلک خطرات سے نجات دی ہے ان کلمات کو  
ائيں اور زيارات ہيں کہ يہاں بيان کرنے کا موقع نہيں ہے اس بناء پر جو کچھ اس کتاب ميں جمع کيا ہے وہی دع

جو معتبر کتابوں ميں موجود ہيں اس ميں تمام وه چيزيں موجود نہيں ہيں کہ جو امام سے صادر ہوئی ہيں کہا 
جاسکتاہے يہاں جو کچھ ميرے ہاتھ ميں آيا ہے کہ سب کے سب ميرے مولٰی کا لطف و کرم ہے جو کچھ اس 

تائيد حاصل ہے اس ميں جو نقص اور اشتباه ديکھيں وه ميریمجموعہ ميں خوبی ديکھيں اس ميں صاح الزمان کی 
طرف سے ہے اميد ہے کہ خداوند متعال اس کام کو قبول فرمائے گا اور صاحب الزمان کے قرب کا موجب قرار 

دے يہ کتاب ايک مقدمہ اور خاتمہ کے عالوه باره ابواب پر مشتمل ہے جس طرح باره مہينے ہيں اور ائمہ بھی 
اور نقباء قوم بھی باره ہيں اور جان لو يہ ايک ياد گاری کا سبب ہے جو چاہيے اپنے رب کے راستے کی باره ہيں 

طرف وسيلہ قرار دے جتنا ممکن ہو پڑھ لے نماز کو قائم کرے زکٰوة ادا کرے اور خدا کو قرض حسنہ دے دے 
ر بہت زياده اجر ہے خدا سے استغفاراور جان لو کہ جو کچھ کرتے ہو اس کو هللا کے پاس پاتے ہو يہ نيکی ہے او

  کرلو بتحقيق هللا بخشنے واال اور مہربان ہے۔

  ايک مہم نکتہ

يہاں پر ايک مہم نکتہ بيان کرنا ضروری ہے اور وه يہ ہے ائمہ اطہار نے ايک سياسی فضا ميں ايک غاصب حکومت کے 
ہوسکی اس لئے ائمہ طاھرين کو لوگوں کے زمانے ميں زندگی گزاری کہ جس کی وجہ سے حکومت عدل علوی قائم نہ 

لئے اسرار اٰلہی بيان کرنے کا موقع نہيں مل سکا تمام اميروں کے امير اور سب سے پہلے مظلوم حضرت علی بن ابی طالب
کو حقوق لينے سے دور رکھا خود حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہيں کان لرسول هللا سّر ال يعلمہ ااّل قليل و لوال طغاة 

ھذه االمة لبثثست ھذا السّر۔ رسول هللا کے لئے ايک راز تھا چند افراد کے عالوه کوئی نہيں جانتا تھا اگر اس امت کے سرکش
نہ ہوتے تو اس راز کو ظاہر کر کے اس واضح بيان کو پھيال ديتا ۔ اس بناء پر ہمارے اماموں نے رازوں کو لوگوں کے لئے 

ے عالوه کسی پر ظاہر نہيں کيا۔ پس رازوں کا بيان کرنا اور مہم معنوی حقائق کا بيان بيان نہيں کيا اپنے بعض دوستوں ک
کرنا ان کے لئے ممکن نہيں ہوا چونکہ لوگ اس کو برداشت نہيں کرسکتے تھے چونکہ لوگوں نے غاصب حکومت سے 

يہ شريفہ (واليل اذا يسرا)ليکر حکومت اٰلہی يعنی حضرت قائم کی حکومت تک زندگی کرتے تھے۔ حضرت امام صادق اس آ
کی تفسير ميں فرماتے ہيں يہ ايک غاصب حکومت کہ جو قيام قائم تک جاری رہے گی رات سے مراد غاصب حکومت ہے 

  يہ حضرت قائم کے قيام تک جاری رہے گی

يہی وجہ ہے ائمہ معصومين نے بہت سے اسرار اور حقائق معنوی کو دعا اور مناجات کے ضمن ميں بيان کيا  
ہے اگر آپ ان حقائق کو جاننا چاہيں تو ان دعاؤں اور مناجات کے ضمن ميں جستجو کريں اھل بيت نہ صرف 

سياسی وجوھات کی بناء پر لوگوں کو کھل کر راز نہيں بتاسکتے تھے اسلئے دعاؤں اور زيارات کے ضمن ميں 
ور زيارات کی صورت ميں بيان کرتے بتاتے تھے بلکہ مہم اعتقادی مسائل اور بلند معارف کو بھی دعا مناجات ا

تھے دعاؤں کے درميان تحقيق کرنے سے يہ حقيقت واضح ہوجاتی ہے کہ ان ميں اسرار عقائد اور بے شمار 
مطالب کو بيان کيا ہے معاشره ميں زندگی کے لئے بہترين درس سکھايا گيا ہے بطور نمونہ صحفيہ سجاديہ کو 
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کی تائيد بھی ہے اس ميں غور کريں اور ديکھيں کہ امام سجاد نے  ديکھيں کہ جس کے بارے ميں امام زمانہ
مختصر الفاظ ميں کس قدر حقائق دعا اور مناجات کے ضمن ميں فرمايا ہے حضرت اور اھل بيت سے دوسری 
جو دعائيں منقول ہيں ان پر بھی غور کرنے سے يہ حقيقت واضح ہوجاتی ہے اب نومنہ کے طور پر دعاء کے 

ميں درس ديا گيا ہے اس کو نقل کرتاہوں مناجات انجيليہ ميں حضرت امام زين العابدين نے جو ضمن ميں جو ہ
مناجات کی ہے اس کو بيان کرتاہوں: اسائلک من الھم اعالھا بار االھا مجھ سے سب سے بلند ترين ہمت کی کواہش

  کرتاہوں يہ حضرت امام سجاد کا کالم ہے

تھ ميں دعا کی کتاب ہے دعا پڑھنے کے ساتھ خدا سے کالم کرتاہے يعنی ان تمام لوگوں کے لئے کہ جس کے ہا 
دعا کرنے واال جو بھی ہو اگر چہ آپنے آپ کو بے اراده اور ناچيز جانتاہے اس کو چاہيے کہ خدا سے چاہيے کہ 

ہ طاہرين بہترين اور عالی ترين ہمت اس کو دے دے تا کہ اپنی زندگی ميں ايک عظيم تبديلی بجاالئے جو کچھ ائم
سے ہم تک پہنچاہے يہ ہے کہ دعا کے آداب اور استجابت کی شرائط کو انجام دے تا کہ دعا قبول ہوتے ہوئے 

ديکھے جو کچھ ہم نے ليا ہے وه سب کچھ قرآن اور احاديث سے بيان کيا ہے اس کو غنيمت سمجھتے ہوئے غور 
ياس من روح هللا ااّل القوم الکافرون سورة يوسف سے سن لے رحمت اٰلہی سے مايوس نہ ہوجائے چونکہ ۔ انّہ ال ب

رحمت خدا سے صرف کافر مايوس ہوجاتے ہيں اس بناء پر نور امامت سے استفاده کر کے اپنے اندر نور  ٨٧آيہ 
  اميد اور نور يقين پختہ کرلے۔

سے پہلے  عقلی اور نقلی دالئل کی نظر ميں دعا کی طرف ترقيب دينا دعا کے آداب اور شرائط بيان کرنے
  ضروری ہے کہ عقلی اور نقلی اعتبار سے ترغيب دعا کيلئے جو دالئل ہيں بيان کروں

  دليل عقلی:

عقل ہميں کہتی ہے اگر انسان کو کوئی ضرر پہنچنے کا انديشہ ہو اور انسان اس ضرر کے دور کرنے پر قادر ہو تو عقل 
دنيوی زندگی ميں ہر انسانن کو ضرر پہنچتاہے اور انسان کہتی ہے کہ اس کو دور کرنا ضروری ہے يہ چيز واضح ہے کہ 

ہميشہ ضرر ميں گرفتار رہتاہے يہ گرفتاری يا تو داخلی ہوگی جيسے ايک چيز انسان کے مزاج کو عارض ہوجائے يا 
 خارجی ہے جيسے کوئی ظالم اس پر ظلم کرے يا کوئی شخص يا ہمشايہ اس کو گالی دے دے اگر اب ان چيزوں ميں گرفتار
نہ ہو ممکن ہے کہ آئنده گرفتار ہوجائے پس اس دنيا کے ضرر ان دو حالتوں سے خالی نہيں ہے يا حاصل ہوا ہوگا اور اور 
انسان اس ميں مبتال ہوگا يا حاصل ہوجائے گا ان دونوں صورتوں ميں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ دعا اس ضرر کو دور 

ہے کہ دعا کے ذريعے اس ضرر کو اپنے آپ سے دور کرے چنانچہ کرنے کا وسيلہ ہے پس عقلی اعتبار سے ضروری 
اميرالمومنين علی عليہ اسالم نے اس معنی سے آگاه کيا ہے کہ جہاں فرماتے ہيں ما من احد ابتلی و ان عظمت بلواه بأحق 

يہ کہ بہت بڑی مصيبت بالدعاء من المعافی الذی ال يأمن من البالء۔ کوئی شخص بھی مبتال اور گرفتار نہيں ہوجاتاہے مگر 
  کيوں نہ ہو اس فرد کے لئے بھی ضروری ہے کہ جو مصيبت ميں مبتالء نہيں ہے وه بھی دعا مانگے۔

  دليل نقلی:
جو کچھ احاديث سے ہميں معلوم ہوا ہيہ ہے کہ ہر انسان چاہے سالم ہو يا مصيبت ميں مبتال ہو دونوں دعا کے محتاج ہيں اور 

نسان جن مشکالت ميں مبتال ہے دعا اس کو دور کرتی ہے جو مشکالت در پيش ہيں اس کو بھی دور دعا کا فائده يہ ہے کہ ا
کرتی ہے يا انسان کی فائده کی جستجو ميں ہے دعا کی وجہ سے وه فائده حاصل ہوتاہے يا کوئی اچھائی موجود ہے اس کو 

ی وجہ ہے ائمہ معصومين نے دعا کو سالح دعا کی وجہ سے برقرار رکھتاہے اس کو زائل ہونے سے محفوظ رکھتاہے يہ
مومن کے عنوان سے بيان کيا ہے اسلحہ وسيلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نفع پہنچتاہے اس اسلھہ کی وجہ سے 

ضرر کو دور کيا جاتاہے ائمہ طاہرين سے دوسری روايات ميں دعا کو سپر سے تعبير کيا گيا ہے اور معلوم يہ ہے کہ سپر 
نسان ناگوار چيز سے اپنے آپ کو بچاتاہے پيغمبر خدا فرماتے ہيں : اال ادئکم علی سالح ينجيکم من اعالئکم کے ذريعے ا

ويدّر ارزاقکم قالو: بلی يا رسول هللا قال: تدعون ربکم بالليل و النھار فاّن سالح المٔومن الدعاء کيا ميں تمہاری راہنمائی نہ 
کو دشمنوں سے نجات دے دے اور تمہاری روزی زياده کرے عرض کيا ہاں کروں ايک ايسے اسلحہ کی طرف کہ جو تم 

  اے رسول خدا نے فرمايا شب روز اپنے رب کو پکارو چونکہ دعاء مومن کا اسلحہ ہے۔
حضرت امير المٔومنين نے فرمايا: الدعا ترس المومن و متی تکثر قرع الباب يفتح لک دعا۔ مومن کے لئے سپر ہے جب بھی 

ياده کھٹکھٹائيں تو تمہارے سامنے وه دروازه کھل جائے گا امام صادق نے فرمايا الدعاء انفذ من االنسان الھديد دروازے کو ز
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  دعاء لوہا کے نيزه سے زياده مٔوثر ہے۔
جو‘ يہی دعا امام کاظم نے فرمايا اّن الدعاء يرّد ما قّدر و مالم يقّدر قال قلت و ما قد قدأر فقد عرفتہ فمالم يقّدر قال حتی ال يکون

کچھ لوح محفوظ ميں مقدر ہے اور جو کچھ مقدر نہيں ہے اس کو لوٹا ديتی ہے راوی نے کہا ميں نے عرض کيا جو کچھ 
مقدر ميں ہے اس کا معنی ميں نے سمجھا ليکن جو مقدر ميں نہيں ہے اس کا مطلب کيا ہے حضرت نے فرمايا دعا کرتاہے 

بھی مقدر نہيں ہوگا۔ ايک اور روايت ميں پڑھتے ہيں کہ حضرت امام موسٰی کاظم نے کہ جو اب تک مقدر نہيں ہوا ہے آئنده 
رفہ فرمايا عليکم بالدعاء فان الدعاء ما الطلب الی هللا تعالٰی يرّد البالء و قد قّدر وقضٰی فلم يبق ااّل امضائہ فاذا دعی هللا وسئل ص

انگنے سے بالئيں دور ہوجاتی ہيں وه بالئيں کہ جو انسان صرفہ تمہارے لئے دعا کرنا ضروری ہے چونکہ خدا سے دعا م
کے مقدر ميں ہيں جس پر هللا کا حکم جاری ہوا ہے صرف اس پر التقا نہيں ہوا ہے بلکہ اگر خدا سے اس کے برطرف 
کہ  کرنے کے لئے دعا مانگنی جائے تو خدا اس کو برطرف کرتاہے ايک روايت ميں زراه امام محمد باقر سے نقل کرتاہے

حضرت نے فرمايا االادلکم علی شئی کم يستثن فيہ رسول هللا قلت بلی قال: الدعاء يرّد القضا و قدا برم ابراماً و ضّم أصابعہ کيا 
تم کو ايسا مسئلہ بيان نہ کروں کہ جس ميں رسول نے استثنا نہيں کيا ہے ميں نے عرض کيا کيوں نہيں فرمايا دعا امضاء شده

  ہے حضرت نے اپنی انگليوں کو آپس ميں مال ديا کہ يہ۔ کام کے محکم ہونے کی عالمت ہے۔قجی کو واپس کرديتا
 امام سجاد نے فرمايا ان الدعاء و البالء ليتوافقان الی يوم القيامة، ان الدعاء ليرّد البالء و قد أبرم ابراماً۔تحقيق دعا اور بالء

و واقع ہونا چاہيے يہی دعا حتمی بالء کو پلٹا ديتی ہے پھر قيامت کے دن تک ساتھ ساتھ ہيں ان دونوں ميں سے ايک ک
حضرت نے ايک اور کالم ميں فرمايا: الدعاء يرّد البالء النازل و مالم ينزلترجمہ: دعا نازل ہونے والی بالء کو اور نازل نہ 

 ہونے والی بالء کو دور کرتی ہے۔

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  آداب دعا
واضح ہو کہ دعا مانگنے واال دعاء کے آداب کی رعايت کرتے ہوئے دعا مانگے تو حاجت روائی کے لئے عجيب غريب 

آثار ديکھے گا اس لئے دعاء کے آداب اور شرائط کو بيان کرتاہوں کتاب المختار من کلمات االمام المھدی ميں کہتے ہيں دعا 
س طرح دعا مانگتے ہيں کيوں دعا مانگتے ہيں يہ بھی ديکھيں کس چيز کے اداب کو ديکھيں کہ کس سے دعا مانگتے ہيں ک

کے بارے ميں سوال کرتے ہيں کس قدر سوال کرتے ہيں کس لئے سوال کرتے ہيں دعا يعنی طلب اجابت تمام موارد ميں 
پھر اجابت کے  اگر دعاء کو شرائط کے تحت انجام نہ ديں۔ تو ١تمہاری جانب سے تمام امور کو هللا کے سپرد کرتے ہيں

منتظر نہ ہوجائيں چونکہ وه ظاہر اور باطن کو جانتاہے ہوسکتاہے کہ کدا سے ايک چيز کو مانگيں تو اس باطن کے خالف 
کو جانتا ہو۔ يہ بھی جاننا چاہيئے اگر خدا ہميں دعا کا حکم نہ ديتا ليکن خلوص کے ساتھ ہماری دعا قبول ہوجاتی تو فضل 

کرليتا پس جب خدا دعا کی التجابت کا ضامن ہوا ہے جب اسے تمام شرائط کے ساتھ انجام ديا کے ساتھ ہماری دعا قبول 
  جائے تو پھرکس طرح دعا قبول نہيں ہوتی ہے۔ دعاء کے آداب يہ ہيں۔ 

  
  اول آداب :دعا بسم هللا الرحمن الرحيم کے ساتھ دعا کا آغاز کرے

هللا الرحمن الرحيم جس دعا کے شروع ميں بسم هللا الرحمن الرحيم پيغمبر خدا نے فرمايا ہے ال يرّد دعاء اّولہ بسم  
  ہو وه دعا رد نہيں ہوتی۔

  
  دوسرا آداب: دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بجا الئے
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ہمارے مولٰی حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا ہے کل دعاء ال يکون قبلہ تمحيد فھو ابتر جس دعا سے پہلے  
جائے وه دعا ناقص اور ابتر ہوتی ہے۔ ايک روايت ميں ذکر ہوا ہے چنانچہ حضرت خدا کی حمد و ثنا نہ کی 

اميرالمومنين کی کتاب ميں اس طرح ذکر ہوا ہے دعا سے پہلے حمد ثنا بجا الئيں اگر هللا سے کوئی چيز مانگنا 
يف کروں چاہيں تو سب سے پہلے اس کی تعريف کريں راوی کہتاہے ميں نے کہا کہ ميں کس طرح اس کی تعر

فرمايا کہو: يا من اقرب الّی من حبل الوريد يا من يحول بين المرء و قبلہ يا من ھو بالمنظر االعلی يا من ليس کمثلہ 
شئی۔ اے خدا کہ جو ميری شہ رگ سے زياده قريب ہے اے وه کہ جو انسان اور اس کے دل کے درميان حائل اور

ے کہ جو بلند مرتبہ رکھتاہے اے وه ذات کہ جو تيرے مانند کوئی مانع ہوتے ہيں اے وه ذات کہ جو منظر اعلٰی ہ
  نہيں ہے۔

  
  تيسرا آداب: محمد اور آل محمد پر درود بھيجيں

پيغمبر خدا نے فرمايا : صالتکم علی اجابة لدعائکم و زکاة ألعمالکم۔تمہارا درود و صلوة بھيجنا مجھ پر تمہاری  
  اعمال کے پاک و پاکيزه ہونے کا سبب ہے۔دعا کے قبول ہونے کا سبب ہے اور تمہارے 

ہمارے مولٰی امام جعفر صادق نے فرمايا: ال يزال الدعاء محبوباً حتٰی يصلّی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہميشہ 
حجاب ميں ہوتی ہے يہاں تک محمد و آل محمد پر درود بھيجيں ايک دوسری حديث ميں فرمايا: من کانت لہ الی ّهللاٰ

ة فليبدء بالصلوة علی محمد و آلہ ثم يسألہ حاجتة ثم۔ يختم بالصلوة علی محمد و آل محمد باّن هللا اکرم عز و جّل حاج
من ان يقبل الطرفين و يدع الوسط اذا کانت الصلوة علی محمد و آل محمد ال تحجب عنہ۔ جس کسی کو بھی خدا کی 

سے کرے اس کے بعد خدا سے اپنی حاجت  طرف کوئی حاجت ہو اس کو چاہيے کہ دعا کا آغاز محمد و آل محمد
مانگے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھيجے چونکہ خداوند تعالٰی کريم ہے کہ اس دعا کے دونوں 

اطراف کو قبول کرے اور درميان کو چھوڑ دے اور قبول نہ کرے چونکہ محمد و آل محمد پر درود بھيجنے پر 
  حجاب واقع نہيں ہوتاہے۔

  
  آداب: معصومين کو اپنا شفيع قرار دے چوتھا

ہمارے موال حضرت امام موسٰی کاظم(عليہ السالم ) نے فرمايا اگر کسی چيز کے بارے ميں خدا کی طرف محتاج  
ھم انّی اسألک بحق محمد و علی فان لھما عندک شاناً من الشان و قدراً من القدر فبحق ذالک القدر ان  ہو تو کہو: اللّٰ

مد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا۔بارالٰھا محمد و علی کو واسطہ ديکر سوال کرتاہوں چونکہ يہ تصلّی علی مح
دونوں بزرگ تيرے نزديک بڑا مقام رکھتے ہيں اس شان اور منزلت کا واسطہ کہ محمد و آل محمد پر درود بھيج 

  دے اور ميری فالن فالن حاجت کو قبول فرما۔
آئے گا کوئی ملک مقرب پيغمبر مرسل اور مومن ممتحن باقی نہيں رہے گا مگر يہ چونکہ جب بھی قيامت کا دن 

ھم انّی لوجوجدت شفعاء اقرب اليک من  کہ اس دن ان دونوں کے محتاج ہيں زيارت جامعہ کبيره ميں پڑھتے ہيں اللّٰ
  محمد و اھل بيتہ االخيار االئمة االبرار لجعلتھم شفعائی۔

يت سے زياده کوئی اور تيرے زياده نزديک ہوتے تو تيری درگاه ميں ان کو شفيع قرارخداوندا اگر محمد اور اھل ب
ديتا واضح ہے حاجت قبول ہونے کے لئے خدا کی درگاه ميں وسيلہ قرار دينا چاہيئے چونکہ خدانے قرآن مجيد 

حاصل کرنے کے  ميں اس کے بارے ميں حکم ديا ہے کہ جہاں فرماتاہے وابتغوا اليہ الوسيلة اس کے ساتھ قرب
لئے وسيلہ تالش کرو اور کوئی وسيلہ بھی محمد و آل محمد سے زياده خدا کے نزديک نہيں ہے متعدد روايات ميں

  بيان ہوا ہے کہ کالم الہی ميں وسيلہ سے مراد ائمہ طاہرين ہيں۔
  ا وسيلہ ہے۔يہ منافات نہيں رکھتا کہ وسيلہ سے مراد سيڑھی سے ليں چونکہ وہاں سيڑھی سے مراد ترقی ک

ايک روايت ميں حضرت رسول سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا: ھم العروة الوثقٰی والوسيلہ الی هللا يعنی يہی
اھل بيت محکم رسی اور خدا کی طرف وسيلہ ہيں اس کے بعد اس آيہ شريفہ کی تالوت کی فرمايا: يا ايھاالذين آمنو

مال ہے کہ ايمان اور تقوٰی کی صفت خدا تک وسيلہ کے لئے شرط ہو اتقو هللا و ابتغو اليہ الوسيلة يہ بھی احت
چونکہ وسيلہ ايمان اور تقوٰی کے بغير فائده نہيں رکھتا اگر يہ دونوں اکٹھے موجود ہوں تب فائده دے گا چونکہ 
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  واليت کا قبول کرنا ممکن نہيں ہے مگر ايمان اور تقوٰی کے ساتھ

  
  نے گناہوں کا اعتراف کرے۔پانچواں آداب دعا دعا سے پہلے اپ

ايک روايت امام صادق(عليہ السالم ) سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمايا: انما ھی المدحة، ثم االقرار بالذنب ثم 
المسالة، وهللا ما خرج عبد من ذنب ااّل باالقرار۔دعا ميں سب سے پہلے خدا کی مدح و ثناء کرے اس کے بعد اپنے 

  س کے بعد اپنی حاجت مانگے۔گناہوں کا اعتراف کرے پھر ا

  
  چھٹا آداب: دل سے غافل ہو کر دعا نہ مانگے بلکہ جب درگاه اٰلہی کی طرف متوجہ ہو تب دعا مانگے

چنانچہ امام صادق نے فرمايا : ان هللا ال يستجيب دعاء بظھر قلب ساه فاذا دعوت فاقبل بقلبک ثم استيقن اال حاجبة۔  
اتھ دعا مانگتاہے اس کی دعا قبول نہيں ہوتی ہے جب دعا کرنا چاہو تو جو شخص بھی خدا سے غافل دل کے س

اپنے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ اس وقت يقينا تمہاری دعا قبول ہوگی۔ چونکہ جو بھی پراگنده فکر 
 کے ساتھ خدا کو پکارے وه حقيقت ميں دعا نہيں مانگتاہے اور دعا قبول نہيں ہوتی ہے صرف اس صورت ميں

  دعا قبول ہوتی ہے جب توجہ قلبی کے ساتھ هللا کو پکارے۔

  
  ساتواں آداب: دعا کرنے والے کا لباس اور غذا پاکيزه ہو

اچھی دعا اس وقت ہے کہ جب عمل اچھا ہو اچھا عمل حرام کے ساتھ جمع نہيں ہوسکتاہے قرآن ميں فرماتاہے: يا 
پيامبر پاک و پاکيزه غذا کھالو اور نيک کام انجام دو اس آيہ شريفہ ايھا الرسل ُکلُو من الطيباِت و اعَملو صالحاً اے 

ميں نيک عمل ميں حالل اور پاکيزه غذا الزم و ملزوم ہے پيغمبر خدا نے فرمايا من احّب ان يستجاب دعاؤه فليطيب
ل قرار دے مطعمہ و مکسبہ جو چاہتاہے کہ اس کی دعا قبول ہوجائے تو وه غذا اور اپنے کمائی کو پاک اور حال

ايک دوسری حديث ميں آيا ہے کہ طھّر ما کلک، و ال تدخل فی بطنک الھرام۔ اپنی غذا کو پاکيزه قرار دو اور 
احرام مال کو اپنے شکم ميں داخل نہ کرو ايک اور روايت ميں آيا ہے اطب کسبک تستجاب دعوتک فان الرجل 

 ً ۔ اپنی کمائی کو پاکيزه اور حالل قرار دو تا کہ تمہاری دعا  يرفع القمة الی فيہ حراماً فما تستجاب لہ اربعين يوما
مستجاب ہوجائے جب انسان ايک حرام لقمہ اپنے منہ ميں ڈالتاہے تو اس کی دعا چاليس روز تک قبول نہيں ہوتی 

ری ہے۔ حديث قدسی ميں آيا ہے فمنک الدعاء و علّی االجابہة فال تحجب عنّی دعوة آکل الحرام اے ميرا بنده تي
طرف سے دعا کرنا اور قبوليت ميری طرف سے ہے کوئی بھی دعا مجھ سے پوشيده نہيں ہوتی ہے صرف اس 
شخص کی دعا کہ جس نے حرام کھايا ہو ہمارے موال امام صادق(عليہ السالم ) نے فرمايا: من سّره ان يستجاب 

و چاہيئے کہ وه اپنی کمائی کو پاکيزهدعاؤه فليطيّب کسبہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعا مستجاب ہوجائے اس ک
  اور حالل قرار دے۔

ايک دوسری روايت ميں فرمايا: اذا اراد اھدکم ان يستجاب لہ فليطيب کسبہ و ليخرج من مظالم الناس و ان هللا ال 
و يرفع دعاء عبد وفی بطنہ ھرام، او عنده مطلمة الھد من خلقہ۔ تم ميں سے جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول ہ

اس کو چاہيے کہ اس کی کمائی پاکيزه اور حالل ہو اور خود لوگوں کے حقوق سے نجات حاصل کرلے چونکہ هللا
تعالٰی اس شخص کی دعا کو قبول نہيں کرتاہے کہ جس کے پيٹ ميں حرام ہے يا لوگوں کا حق اس کے ذمہ ميں 

  ہے اس کی دعا اوپر نہيں جاتی ہے اور دعا قبول نہيں ہوتی ہے۔

  
  واں آداب: لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمہ ميں ہے اس کو ادا کرےآٹھ

حضرت امام جعفر صادق(عليہ السالم ) نے فرمايا :اّن هللا عزوجل يقول و عزتی وجاللی ال اجيب دعوة مظلوم  
س دعانی فی مطلمة ظلمھا و االحد عنده مثل تلک المظلمة هللا ۔تعالٰی فرماتاہے: ميری عزت اور جالل کی قسم ا

مظلوم کی دعا کہ جس پر ظلم ہوا ہو حاالنکہ اس نے خود بھی کسی اور پر اس قسم کا ظلم کيا ہو اس کی دعا قبول
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نہيں ہوتی ہے۔ حضرت اميرالمومنين نے فرمايا: اّن هللا اوحی الی عيسٰی بن مريم: قل للمالء من بنی اسرائيل ۔۔۔ انّی 
قبلہ مظلمہ خدا نے عيسٰی پر وحی کی بنی اسرائيل کے گروه سے غير مستجيب الحد منکم دعوة و االھد من خلقی 

  کہو جس کے پاس کسی کا حق موجود ہے ميں اس کی دعا کو قبول نہيں کرتاہوں۔

  
  نواں آداب: گناه حاجت قبول کرنے کے لئے مانع ہے

و الی وقت بطئی فيذنب العبد امام محمد باقر فرمايا: اّن العبد يسال الحاجة فيکون من شأنہ قجأو ھا الی اجل قريب ا 
ذنباً فيقول هللا تبارک و تعالٰی للملک: التقِض حاجتہ و احرمہ اياھا فانّہ تعّرض لسخطی و استوجب الحرمان منّی بنده 
خدا سے ايک حاجت مانگتاہے بنده کی شان يہ ہے کہ اس کی حاجت جلد يا ايک مدت کے بعد قبول کی جائے ليکن

وجاتاہے تو هللا ايک فرشتہ سے فرماتاہے اس کی حاجت قبول نہ کرو اور اس کو اس سے بنده گناه کا مرتکب ہ
  محروم کردو اس نے مجھ کو ناراض کيا ہے اور محروم ہونے کا سزاوار ميری طرف سے ہوا ہے۔

  
  دسواں آداب: اجابت دعا کے لئے حسن ظن رکھتاہو

خالفی محال ہے اور آيہ کے مطابق ادعونی  حسن ظن سے مراد طلب يقين ہے چونکہ خدا کی طرف سے وعده 
استجب لکم مجھے پکارو تا کہ ميں تمہاری پکار کو قبول کرلوں خدا نے دعا مانگنے کا حکم ديا ہے اور دعا کے 
قبول کرنے کی ضمانت دی ہے پس هللا وعده کالفی نہيں کرتاہے اسی طرح قرآن مجيد ميں فرمايا ہے: وعد هللا ال 

لکّن اکثر الناس ال يعلمون يہ هللا کا وعده ہے اور خداوعده خالفی نہيں کرتاہے ليکن اکثر لوگ نہيںيخلف هللا وعده و
جانتے ہيں خدا کس طرح وعده خالفی کرتاہے حاالنکہ وه بے نياز مہربان اور رحيم ہے حديث ميں ہے۔ فاذا 

ے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوجاؤ اس دعوت فاقبل بقلبک ثم استيقن االجابة۔ جب دعا مانگنا چاہو تو اپنے دل ک
  کے بعد دعا کے قبول ہونے پر يقين رکھو۔

  
  گيارھواں آداب دعا: هللا حضور سے بار بار دعا مانگو

عالمہ مجلسی نے اس کو دعا کے آداب اور شرائط ميں سے قرار ديا ہے اور فرمايا ہے آسمانی کتاب ميں قرآن  
سے پہلے آيا ہے: ال تمّل من الدعاء فانی الامّل من االجابة دعا سے ملول اور تھک نہ جاوء چونکہ ميں ملول اور 

مام صادق سے روايت کی ہے کہ حضرت نے تھکے ہوئے انسان کی دعا قبول نہيں کرتاہوں عبدالعزيز نے ا
فرمايا ان العبد اذا دعا لم يزل هللا فی حاجتہ ما لم يستعجل جب بنده دعا مانگتاہے تو هللا تعالٰی اس کی حاجت کو قبول

کرتاہے يہاں تک کہ جلدی نہ کرے يعنی دعا سے ہاتھ نہ اٹھائے اسی طرح حضرت سے روايت کی گئی ہے کہ 
د اذا اعّجل فقام لحاجتہ يقول هللا تعالٰی استعجل عبدی أتراه يظّن اَّن حوائجہ بيد غيری جب بنده حاجت فرمايا: اّن العب

روائی ميں جلدی کرتاہے تو هللا تعالٰی فرماتاہے ميرا بنده جلدی کرتاہے کيا وه گمان کرتاہے کہ اس کی حاجت 
  روائی ميرے عالوه کسی اور کے ہاتھ ميں ہے۔ 

فرمايا : اّن هللا يحّب السائل اللحوح۔ هللا تعالٰی دعا ميں اصرار کرنے والے کو دوست رکھتاہے وليد پيغمبر اسالم نے
بن عقبہ ھجری نے روايت کی ہے اور کہتاہے کہ امام محمد باقر سے سنا کہ فرماتے تھے: وهللا ال يلح عبد مومن 

بھی اپنی حاجت هللا سے مانگنے ميں اصرار نہيں کرے علی هللا فی حاجة ااّلقضاھا لہ خدا کی قسم هللا کا کوئی بنده 
گا مگر يہ کہ هللا تعالٰی اس کی حاجت کو قبول کرتاہے ابو صباح نے امام صادق سے روايت کی ہے کہ حضرت 

نے فرمايا: ان هللا کره الحاح الناس بعضہم علی بعض فی المسألة واحّب ذالک لنفسہ اّن ّهللا يحّب ان يسال و يطلب ما 
ده۔ خداوند تعالٰی بعض لوگوں سے بعض کی حاجت روائی ميں اصرار کو دوست نہيں رکھتا ہے اور يہ اصرار عن

اپنے لئے دوست رکھتاہے هللا دوست رکھتاہے کہ اس سے سوال کيا جائے اور جو اس کے پاس ہے خدا سے طلب
  کرے۔
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ميں آپ پر قربان ہوجاؤں ميں نے کئی  احمد بن محمد بن ابونصر کہتاہے کہ ميں نے امام رضا سے عرض کيا کہ 
سال سے خدا سے ايک حاجت طلب کی ہے (اب تک ميری حاجت قبول نہيں ہوئی) ميری حاجت ميں تاخير ہونے 

کی وجہ سے ميرے دل ميں کچھ احساس ہوا ہے حضرت نے فرمايا: يا احمد اياک و الشيطان ان يکون لہ عليک 
ان المٔومن يسأل ّهللاٰ حاجة فئوّخر عنہ تعجيل اجابتہ حبّاً لصوتہ واستماع سبيل حتی يقضک ان ابا جعفر کان يقول: 

نحيبہ۔ ثم قال: وهللا ما أخر ّهللاٰ عن المٔومنين ما يطلبون فی ھذه الّدنيا خير لھم مّما عّجل لھم فيھا، و أّی شیء الدنيا۔ اے 
کہ تجھ کو رحمت اٰلہی سے مايوس نہ  احمد شيطان سے بچو اس چيز سے کہ کہيں تمہارے اوپر مسلط نہ ہو تا

کرے امام محمد باقر نے فرمايا يقينا ايک مٔومن مرد خدا سے ايک حاجت مانگتاہے پس اس کی حاجت قبول ہونے 
ميں تاخير ہوجاتی ہے وه اس لئے کہ هللا تعالٰی اس کی آواز کو دوست رکھتاہے هللا چاہتاہے کہ اس کے نالہ و فرياد

فرمايا خدا کی قسم خدا اس کی حاجت کو اس دنيا ميں تاخير کرتاہے يہ بہتر ہے کہ اس کی کو سنے اس کے بعد 
  حاجت قبول ہو پتہ چلے کہ دنيا کی کيا قدر و قيمت ہے۔

ِ يدعو ّهللاٰ فی االمر ينوبہ فيقال الملک الموّکل بہ اقِض لعبدی حاجتہ وال   ّٰ امام صادق نے فرمايا: اّن العبد الوالی 
فانی اشتھی ان اسمع ندائہ و صوتہ و ان العبد العدوهللا ليدعوهللا فی االمر ينوبہ، فيقال للملک الموکل بہ: اقض تعجلھا 

لعبدی حاجتہ وعجلھا فانی أکره أن أسمع نداء ه و صوتہ۔ قال: فيقول الناس: ما اُعطی ھذا ااّلالکرامتہ، ومامنع ھذا ااّل 
ہے کسی امر ميں ہميشہ هللا کو پکارتاہے پس کہا جاتاہے اس فرشتہ کے لئے لھوانہ۔ وه بنده جو هللا کو دوست رکھتا

کہ جو اس کام کے لئے مقرر ہے کہ ميرے بنده کی حاجت پوری کرلے ليکن اس ميں جلدی نہ کرو ميں اس کی 
ے پس جو آواز کو سننا چاہتاہوں اور بتحقيق وه بنده جو هللا کا دشمن ہے جب وه کسی معاملہ ميں خدا کو پکارتاہ

فرشتہ اس کام کے لئے مقرر ہے اس سے کہتاہے جلد از جلد اس کی حاجت کوپوری کرلے ميں اس کی آواز کو 
سننا پسند کرتاہوں اس وقت حضرت نے فرمايا اس دوست کی کرامت کی وجہ سے حاجت قبول دير سے ہوئی اور 

ہوئی پھر حضرت نے ايک دوسری  اس دشمنی کی حاجت اس کی آواز کو ناپسند کرنے کی وجہ سے جلدی قبول
و رحمة من هللا ما لم يستعجل فيقنط فيترک الدعاء، قلت لہ: کيف  ٧روايت ميں فرمايا: اليزال المٔومن بخير و رخا

يستعجل؟ قال: يقول: قددعوت منذکذا و کذا، وال أری االجابة۔مومن ہميشہ رحمت اٰلہی ميں ہے جب تک جلدی نہ 
  اور ہاتھ دعا سے نہ اٹھائے کرے اور پشيمان نہ ہوجائے

ميں نے عرض کيا وه کس طرح جلدی کرتاہے فرمايا کہتاہے ايک مدت سے خدا کو پکارتاہوں ليکن دعاء کے  
قبول ہونے کے آثار نہيں ديکھتاہوں اسی طرح ايک اور کالم ميں فرماتے ہيں: اّن المومن ليدعوهللا فی حاجتہ فيقول 

صوتہ ودعاه۔ فاذا کان يوم القيامة قال هللا: عبدی دعوتنی و اخرت اجابتک و ثوابک  عزوجّل: اُخروااجابتہ شوقاً الی
کذا وکذا و دعوتنی فی کذا و کذا فاخرت اجابتک و ثوابک کذا۔ قال: فيتمنّی المٔومن انّہ لم يستجب لہ دعوة فی الّدنيا 

کو پکارتاہے پس هللا تعالٰی کہتاہے کہ مّما يری من حسن الثواب۔ بتحقيق ايک مومن بنده اپنی حاجت کے لئے هللا 
ميں نے دعا کی اجابت کو تاخير کيا اور تمہارا ثواب يہ ہے اے ميرے بنده تو نے مجھے فالں فالں کے بارے ميں
پکارا ميں نے تمہاری اجابت کو تاخير کيا اور تمہارا ثواب يہ ہے اس وقت مٔومن تمنا کرے گا کاش ميری دعا دنيا 

تی اس کے بدلے ميں آخرت ميں زياده اجر اور ثواب ديکھتا تھا اس کے بعد حضرت نے ايک ميں قبول نہ ہو
دوسری حديث ميں فرمايا: قال رسول هللا رحم هللا عبداً طلب من ّهللاٰ حاجة فالّح فی الدنيا استجيب لہ اولم يستجب لہ و 

دا نے فرمايا : اگر کوئی بنده خدا سے حاجت تالھذه اآلية وادعوا ربّی عسٰی ان ال اکون بدعاء ربّی شقياً رسول خ
مانگے اصرار کرے تو خواه اس کی دعا قبول ہو يا نہ ہو خدا اس شخص کو بخش ديتاہے اس کے بعد حضرت نے
يہ آيہ پڑھی ميں اپنے پروردگار کو پکارتاہوں اس اميد سے کہ اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہ بنوں 

وسٰی من احبتنی لم ينسنی، و من رجا معروفی ألّح فی مسألتی۔ يا موسی ! انّی لست بغافل عن تو رات ميں آيا ہے يا م
خلقی و لکن اُحّب ان تسمع مالئکتی ضجيج الّدعاء من عبادی، و تری حفظتی تقرب بنی آدم الیَّ بما أنا مقّوبہم عليہ و 

لکم السلب، والتغفلوا عن الشکر فيقارعکم الذآل، وألحوامسبّبہ لھم۔ يا موسی! قل لبنی اسرائيل: التبطرنّکم النعمة فيعاج
فی الّدعاء تشملکم الرحمة باالجابة، و تھنئکم العافية۔ اے موسٰی جو مجھ کو دوست رکھے ميں اس کو فراموش نہيں 

  کرتاہوں

ی اور جو بھی ميری نيکی کی اميد رکھتاہے وه مجھ سے سوال کرنے ميں اصرار کرتاہے اے موسٰی ميں اپن 
مخلوق سے غافل نہيں ہوں ليکن ميں چاہتاہوں کہ ميرے بندوں کی دعا کے چيخ و پکار کو ميرے مالئکہ سنيں۔ 

اور حافظان عرش کو بنی آدم کے تقرب ان کے اختيار ميں دے ديا ہے ۔ دعا کے اسباب کو ان کے لئے فراہم کيا 
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ور تمہاری ناشکری کا سبب نہ بنے تا کہ نعمتہے اے موسٰی بنی اسرائيل سے کہہ ديں کہ نعمت طغيان کا باعث ا
کو تم سے سلب کروں اور لشکر سے غافل نہ ہوجاؤ تا کہ ذلت تمہاری دامن گير نہ ہوجائے دعا ميں اصرار کرو 

تا کہ هللا کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہوجائے عافيت اور سالمتی تمہارے لئے گوارا ہو۔ امام باقر نے فرمايا: 
علی هللا فی حاجتہ اال قضاھا لہ۔ کوئی بنده بھی اپنی حاجت ميں خدا سے دعا کے ذريعے اصرار  اليلح عبد مومن

  نہيں کرتاہے مگر يہ کہ هللا اس کی حاجت کو قبول کرتاہے۔

منصور صيقل کہتاہے قلت البی عبد هللا ربّما دعا الرجل فاستجيب لہ ثم اّخر ذالک االی حين قال: فقال: نعم قلت ولَِم  
ليزداد من الدعا قال: نعم ميں نے امام جعفر صادق سے عرض کيا بسا اوقات ايک شخص دعا کرتاہے اس  ذالک

کی دعا قبول ہوجاتی ہے ليکن ايک مدت تک تاخير ہوجاتی ہے کيا ايسا ہی ہے حضرت نے فرمايا ہاں ايسا ہی ہے 
عا مانگے حضرت نے فرمايا ہاں ايساميں نے عرض کيا کيوں تاخير ہوجاتی ہے کيا اس لئے کہ زياده سے زياده د

ہی ہے اب تک جو کچھ بيان کيا گيا وه دعا کے آداب اور شرائط کے بارے ميں تھا اب يہ کہ بعض دعا کے آداب 
  خاص اہميت کے حامل ہيں اس کے بارے ميں کچھ مطالب بيان کرتاہوں۔

  دعاء کے اصرار کی اہميت

يہ نکتہ بہت زياده مہم ہے البتہ ايک دفعہ دعا مانگنے سے حاجت قبول نہيںدعا کے تکرار کرنے سے حاجت قبول ہوتی ہے 
ہوتی ہے اس سے مقصد حل نہيں ہوتاہے اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے ايک مثال بيان کرتاہوں تا کہ ميرا مطلب 

ور بيماری پرانی نہ ہوچکی واضح ہوجائے بہت سی جسمانی بيماريوں ميں اگر بيماری معمولی ہو يا ابھی ابھی بيمار ہوا ہو ا
ہو تو اس کا عالج دوائی کے ايک ہی نسخہ سے کيا جاتاہے ليکن اگر بيماری پرانی ہو انسان کے بدن ميں جڑيں موجود ہوں 
تو ايسی صورت ميں معلوم ہے کہ ايک نسخہ سے بيماری دور نہيں ہوتی ہے اس کے لئے بار بار دوائی دينے کی ضرورت

ہو روحانی امراض ميں بھی يہی حالت ہے اگر کسی کو روحانی بيماری لگی تھی بيماری اتنی مہم  ہے تا کہ بيماری دور
نہيں تھی ليکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور طوالنی ہونے کے ساتھ بيماری نے جڑيں پکڑی ہيں ايسی صورت ميں 

مانگنے کی ضرورت ہے جس طرح  ايک دفعہ دعا پڑھنے سے بيماری دور نہيں ہوجاتی بلکہ اس کے لئے بار بار دعا
جسمانی بيماری ميں انسان بار بار دوا کا محتاج ہوتاہے تا کہ بيماری دور ہو اسی طرح روح کی بيماری کے لئے بار بار دعا
کی ضرورت ہے البتہ ممکن ہے کہ بعض افراد کے ايک دفعہ دعا پڑھنے سے ان کی دعا قبول ہوجائے ليکن عام لوگوں کو 

کہ يہ بھی اس کی طرح توقع رکھيں کہ ايک دفعہ دعا پڑھنے سے دعا قبول ہوگی۔ يہی ايک وجہ ہے کہ دعا نہيں چاہيئے 
  ميں اصرار کرنے کی تاکيد کی گئی ہے۔

  (استجاب دعا پر انسان کو يقين ہو)

  دعا کے قبول ہونے ميں دو چيزوں کا ہونا ضروری ہے۔
  د ہو۔۔ اور باطنی نورانيت موجو2۔موانع قلبی دور ہو 1

دعا کا تير ھدف تک پہنچنے کے لئے دو چيزوں کا محتاج ہے ان دو چيزوں کو ايجاد کرے تا کہ اضطرار تک نوبت نہ 
پہنچے دل کی تاريکی کو دور کرکے اس ميں نورانيت ايجاد کرے چونکہ يقين کا الزمہ يہ ہے کہ انسان کے دل ميں يقين کا 

  نور پيدا ہوتاہے۔
يہ السالم ) فرماتے ہيں ال نور کنوار اليقين يقين کے نور کی طرح کوئی نور نہيں ہے۔ واضح ہے حضرت امام محمد باقر(عل

کہ جب انسان کو يقين ھاسل ہوجائے تو اس کے دل ميں روشنی پائی جاتی ہے اس کے دل سے تاريکی زائل ہوجاتی ہے 
 خوئی بسم هللا الرحمن الرحيم کے اثرات کےچونکہ نور اور ظلمت دونوں ايک جگہ پر جمع نہيں ہوسکتے ہيں مرحوم آية هللا

رابطہ ميں جب کہ يقين کے ساتھ کہا گيا ہو اس بارے ميں آقائی خوئی نے ايک عجيب واقعہ شيخ احمد سے نقل کيا ہے جو 
تھا  کہ مرحوم ميرزائی شيرازی کے يہاں خادم تھا اس نے کہا مرحوم شيرازی کا ايک اور خادم تھا کہ جس کا نام شيخ محمد

مرحوم ميرزا کے فوت ہونے کے بعد لوگوں سے الگ تھلک رہا ايک دن ايک شخص شيخ محمد کے پاس گيا سورج غروب 
ہوتے وقت چراغ کو پانی سے بھر ديا اور اس کو روشن کيا اور چراغ جل رہا تھا اس شخص نے بہت زياده تعجب کيا اور 

اب ميں کہا کہ شيخ مرحوم ميرزا کے فوت ہونے کے بعد اس اس کی وجہ کے بارے ميں پوچھا شيخ محمد نے اس کے جو
کے غم ميں لوگوں سے الگ رہا اور اپنے گھر ميں رہا ميں بہت زياده غمگين ہوا تھا دن کے آخری وقت ايک جوان ميرے 

بيانات سےپاس آيا کہ جو عرب کا طالب علم دکھائی ديتا تھا ميں ان سے مانوس ہوا غروب آفتاب تک ميرے پاس رہا ان کے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

بہت زياده خوش ہوا بہت لذت حاسل ہوئی ميرے دل سے تمام غم دور ہوا چند دن ميرے پاس رہے اور ميں اس کے ساتھ 
مانوس ہوا ايک دن وه مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہ خيال آيا کہ آج ميرے چراغ ميں تيل نہيں ہے اس زمانے ميں رسم يہ تھی 

ديتے تھے اور ساری رات بند کرتے تھے اس لئے مجھے فکر ہوا اگر ميں ان سے کہ غروب آفتاب کے وقت دکانيں بند کر
اجازت ليکر تيل کے لئے باہر چال جاتاہوں تو ميں ان کی باتوں کے فيض سے محروم ہوجاتاہوں اور اگر تيل نہ خريدوں تو 

ور فرمايا: تجھ کو کيا ہوا ہے ساری رات تاريکی ميں گزاروں اس وقت ميری حالت کو ديکھا اور ميری طرف متوجہ ہوئے ا
کہ ميری باتوں کو اچھی طرح نہيں سنتے ہو ميں نے کہا ميرا دل آپکی طرف متوجہ ہے فرمايا نہيں تم ميری باتوں کو اچھی 
طرح نٰہں سنتے ہو ميں نے کہا کہ اصل بات يہ ہے کہ آج ميرے چراغ ميں تيل نہيں ہے فرمايا بہت زياده تعجب ہے اس قدر 

ئے حديث بيان کی اور بسم هللا الرحمن الرحيم کی فضيلت بيان کی اس قدر بے پرواه نہيں ہوئے کہ تيل کے خريدنےتمہارے ل
سے بے نياز ہوجائے ميں نے کہا مجھے ياد نہيں ہے فرمايا بھول گئے ہو جو کچھ بسم هللا الرحمن الرحيم خواص اور فوائد 

قصد کے لئے کہيں وه مقصود حاصل ہوتاہے آپ اپنے چراغ کو پانی سے بيان کرچکا ہوں اس کے فوائد يہ ہيں کہ آپ جس 
  بھرديں اس مقصد کے ساتھ کہ پانی ميں تيل کی خاصيت ہو کہو بسم هللا الرحمن الرحيم۔

ميں نے قبول کيا ميں اٹھا اسی قصد سے چراغ کو پانی سے بھر ديا اس وقت ميں نے کہا بسم هللا الرحمن الرحيم اس کے بعد 
روشن ہوا اور اس سے شعلہ بلند ہوا اس وقت سے ليکر اب تک جب بھی چراغ خالی ہوجاتاہے اس کو پانی سے بھر چراغ 

ديتاہوں اور بسم هللا کہتاہوں چراغ روشن ہوجاتاہے مرحوم آية هللا خوئی نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرمايا تعجب يہ 
م شيخ محمد سے اس کا اثر ختم نہيں ہوا۔ جيسا کہ آپ نے مالحظہ ہے کہ اس واقعہ کے مشہور ہونے کے بعد بھی مرحو

فرمايا ہے کہ بسم هللا کو عقيده اور يقين کے ساتھ پڑھنے پر ظاہراً يہ اثر تعجب آور اور خارق العاده ہے کہ جن کے پاس اسم
کرتاہے وه ان کا يقين ہے  اعظم ہے وه بھی اس سے استفاده کرتے ہيں ان کا وه عمل جو دوسروں سے ان کو امتياز پيدا

چونکہ ان کے يقين ميں ايک خاص اثر پايا جاتاہے۔ يقين کے تعجب کو بيان کرنے کے لئے اسی ايک واقعہ پر اکتفا کرتاہوں۔

  امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا مانگنا ضروری ہے۔
ضروری امام کے غيبت کے زمانے  دعا کے شرائط اور آداب بيان کرنے کے ساتھ بعد کہتاہوں سب سے مہم اور سب سے

ميں ظہور امام کے لئے دعا مانگنا ہے چونکہ صاحب الزمان ہمارے زمانے کے امام ہيں بلکہ تمام جہان کے سرپرست ہيں 
مگر کيا ہم اس سے غافل ره سکتے ہيں حاالنکہ وه ہمارے امام ہيں اور امام سے غافل رہنا اصول دين کے ايک اصل سے 

ضروری ہے کہ حضرت کے ظہور کے لئے دعا کريں اپنے اور رشتہ داروں کے لئے دعا کرنے سے غافل ہونا ہے پس 
پہلے صاحب الزمان کے لئے دعا مانگے مرحوم سيد بن طاوؤس اپنی کتاب جمال االسبوع ميں لکھتے ہيں ہمارے پيشوا امام 

ام کے لئے دعا مانگنا اھل اسالم اور کے لئے دعا مانگنے کے لئے خاص اہميت کے قائل تھے اس کا مطلب يہ ہے کہ ام
ايمان کے وظائف ميں مہم ترين چيز ہے امام جعفر صادق(عليہ السالم ) نماز ظہر کے بعد امام زمانہ کے حق ميں دعا 

  مانگتے تھے امام کاظم بھی امام زمانہ کے لئے دعا مانگتے تھے

نی چاہيئے کتاب فالح السائل ميں اپنے بھائيوں ہميں بھی ان کی پيروی کرتے ہوئے امام زمانہ کے لئے دعا مانگ 
کے لئے دعا کے فضائل بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں اگر اپنے دينی بھائيوں کے لئے دعا مانگنے ميں اتنی 

فضيلت ہے تو ہمارے امام اور بادشاه کے لئے کہ جو تيرے وجود کے لئے علت ہے اس کے لئے دعاء مانگنے 
ی طرح جانتاہے اور تمہارا عقيده ہے اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو هللا تعالٰی تجھ کو کی کتنی فضيلت ہوگی تو اچھ

خلق نہ کرتا بلکہ کسی کو بھی خلق نہ کرتا لطف اٰلہی ہے کہ اس ھستی کے وجود سے تو اور دوسرے موجود 
عقيده ہے تو تم اپنے ہيں خبردار يہ گمان نہ کرنا کہ امام زمان تمہاری دعا کا محتاج ہے افسوس اگر تمہارا يہ 

عقيده ميں بيمار ہو بلکہ جو کچھ ميں نے کہا ہے وه اس لئے ہے ان کا حق عظيم ہے ان کا بڑا احسان ہے اور ہم 
انکے حق کو پہچانيں اب واضح ہے اپنے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کرنے سے 

اجابت کے دروازوں کو جلد از جلد تمہارے لئے کھول ديتاہے چونکہپہلے امام زمانہ کے لئے دعا کريں هللا تعالٰی 
تو نے دعا کے قبول کے دروازوں کو اپنے جرائم قفل کے ساتھ بند کرديا ہے اس بناء پر اگر دعا اپنے مولٰی کے 
لئے کروگے تو اميد ہے کہ کہ اس بزرگوار کی وجہ سے تمہارے لئے اجابت کے دروازے کھل جائيں تا کہ تو 

  ور دوسرے کہ جن کے لئے دعا کرتے ہو فضل اور رحمت اٰلہی ميں شامل ہوجائيںا

چونکہ تم نے اپنی دعا ميں ان کی رسی کو تھاما ہے اس دعا کی اہميت ائمہ طاھرين کی نظر ميں کيا ہے کيا  
ے دعا انہوں نے دعا مانگنے ميں بے اعتنائی کی ہے ہرگز نہيں اس بناء پر واجب نمازوں ميں حضرت کے لئ
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کرنے سے کوتاہی نہ کريں۔ ايک صحيح روايت محمد بن علی بن محبوب سے مروی ہے کہ شيخ قمی اس زمانے 
ميں موجود تھے وه اپنی کتاب ميں نقل کرتے ہيں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا کلّما کلّمت ّهللاٰ تعالٰی فی 

کے ساتھ کالم کريں وه کالم نہيں ہے۔ (يعنی دعا نماز صلوة الفريضة فليس بکالم واجب نماز ميں جو بات بھی خدا 
کو باطل نہيں کرتی ہے) پھر تکرار کرتاہوں ان دالئل کو ذکر کرنے کے بعد امام کے تعجيل ظہور کے لئے دعا 

  کو اہميت نہ دينے ميں کوئی عذر باقی نہيں رہتاہے۔
کرتی ہيں کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے صاحب مکيال المکارم فرماتے ہيں جيسا کہ آيات اور روايات داللت 

اور اس ميں شک نہيں کہ سب سے مہم ترين دعا اس کے لئے ہو کہ خداوند تعالٰی نے جن کے لئے تمام لوگوں پر 
دعا واجب کيا ہے ان کے وجود کی برکت سے هللا تعالٰی نے رحمت سے نوازا ہے اس ميں کوئی شک نہيں خدا 

اکی عبادت ميں مشغول ہونا ہے اور ہميشہ دعا کرنا يہ سبب بنتاہے کہ خدا ان کے ساتھ مشغول ہونے سے مراد خد
کو عبادت ميں مدد کرے اور اس کو اپنے اولياء ميں سے قرار ديا ہے اس بناء پر اھل ايمان کے لئے ضروری 

لب کے ہے کہ جہاں کہيں بھی ہو اور جس زمانے ميں بھی ہو امام کی تعجيِل ظہور کے لئے دعا مانگے اس مط
ساتھ جو مناسب ہے اور ہمارے گفتار کی تائيد کرتی ہے يہ ہے کہ حضرت امام حسن نے عالم خواب ميں يا 

مکاشفہ ميں مرحوم آية هللا ميرزا محمد باقر فقيہ سے فرمايا منبروں پر لوگوں سے کہيں اور لوگوں کو حکم ديں 
يں حضرت حجت کے لئے دعا مانگنا نماز ميتکہ توبہ کريں اور آخری حجت کے تعجيل ظہور کے لئے دعا مانگ

کی طرح نہيں ہے کہ واجب کفائی ہو ايک شخص کے انجام دينے سے دوسروں سے ساقط ہو بلکہ پانچ وقت کی 
نمازوں کی طرح ہے کہ ہر بالغ فرد پر واجب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا مانگيں جو کچھ ہم نے 

  ظہور کے لئے دعا مانگنا ضروری ہے۔بيان کيا اس سے امام زمانہ کے 

  عالم ميں سب سے مظلوم فرد

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتاہے کہ آج کل نہ صرف عبادات ميں بلکہ عمومی مجالس ميں بھی امام کے تعجيل ظہور کی دعا 
زياده مظلو م  سے غافل ہيں اگر ہم جانيں کہ اب تک ہم کس قدر غافل ہيں تب معلوم ہوگا کہ حضرت اس عالم ميں سب سے

  ہے اب چند واقعات حضرت کی مظلوميت کے بارے ميں بيان کرتاہوں۔
۔ حجة االسالم و المسلمين مرحوم آقائی حاج سيد اسمعيل سے نقل کيا گيا ہے ميں زيارت کے لئے مشرف ہوا حضرت سيد ١

ے سرھانے مستجاب ہوتی ہے الشہداء کے حرم ميں زيارت ميں مشغول تھا چونکہ زائرين کی دعا امام حسين کے حرم ک
وہاں ميں نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے امام زمانہ کی زيارت سے مشرف فرما مجھے ان کی زيارت نصيب فرما 

ميں زيارت ميں مشغول تھا کہ اتنے ميں امام نے ظہور فرمايا اگر چہ ميں نے اس وقت آخری حجت کو نہيں پہچانا ليکن ميں
م کے بعد ان سے پوچھا آقا آپ کون ہيں انہوں نے فرمايا ميں عالم ميں سب سے زياده مظلوم ہوں ان سے زياده متاثر ہوا سال

ميں متوجہ نہ ہوا اپنے آپ سے کہا شايد يہ نجف کے بزرگ علماء ميں سے ہيں چونکہ لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہيں 
يں اچاک متوجہ ہوا کہ کوئی ميرے پاس نہيں ہے دی اس لئے اپنے آپ کو عالم ميں سب سے زياده مظلوم جانتے ہيں اتنے م

اس وقت ميں نے سمجھا کہ عالم ميں سب سے زياده مظلوم امام زمانہ کے عالوه اور کوئی نہيں ہے اور ميں ان کے حضور 
  کی نعمت سے جلد محروم ہوا۔

ه حجة االسالم و المسلمين ۔ حجة االسالم والمسلمين آقائی حاج سيد احمد موسوی امام عصر کے عاشقان ميں سے تھے و٢
مرحوم آقائے شيخ محمد جعفر جوادی سے نقل کرتے ہيں کہ وه عالم کشف ميں يا عالم شھود ميں حضرت حجة کی خدمت 

ميں مشرف ہوئے ان کو زياده غمگين ديکھتے ہيں حضرت سے احوال پرسی کرتے ہيں حضرت فرماتے ہيں ميرا دل خون 
  ہے ميرا دل خون ہے۔

حسين نے عالم مکاشفہ ميں قسم کے علماء ميں سے ايک سے فرمايا ہمارے مہدی اپنے زمانے ميں مظلوم  ۔ حضرت امام٣
ميں حضرت مہدی کے بارے ميں گفتگو کريں اور لکھيں جو بھی اس معصوم کی شخصيت کے بارے ميں کہيں گويا تمام 

ايک ہيں چونکہ زمانہ حضرت مہدی(عليہ معصومين کے لئے کہا ہے چونکہ تمام معصومين عصمت واليت اور امامت ميں 
السالم ) کا زمانہ ہے اس لئے سزاوار ہے اس کے بارے ميں کچھ مطالب کہے جائيں آخر ميں فرمايا پھر تاکيد کرتاہوں 

ہمارے مہدی کے بارے ميں زياده گفتگو کريں اور لکھيں کہ ہمارا مہدی مظلوم ہے زياده سے زياده امام مہدی کے بارے 
 اور کہنا چاہيئے۔ ميں لکھنا
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  مرحوم حاج شيخ رجب علی خياط کی نصيحت
آپ آخری حجت کی مظلوميت سے آگاه ہوتے ہوئے يہ بھی ذہن ميں رکھيں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا سے مراد 
حاالت اور مقامات تک پہنچنا مقصود نہ ہو بلکہ قرب اٰلہی اور امام کی رضا کو اپنے عمل کا مرکز قرار دے اب مہم واقعہ 

کے ظہور کے منتظرين ميں سے تھے نقل کرتے ہيں کہ ايک زمانہ ميں  کی طرف توجہ ديں مرحوم آقائی اشرفی امام عصر
تبليغ کے لئے مشہد مقدس کے شہروں ميں سے ايک شہر ميں گيا تھا ماه رمضان ميں مسافرت کے دوران ہم تہران کے 
نمائی دوستوں ميں سے ايک دوست کے ساتھ مرہوم شيخ رجب علی خياط کی خدمت ميں مشرف ہوئے اور ان سے اپنی راہ

کا مطالبہ کيا اس بزرگوار نے ختم آيہ شريفہ (ومن يتق هللا) کا طريقہ بتاديا اور فرمايا اول صدقہ ديں اور چاليس روز روزه 
رکھيں اور اس ختم کو چاليس روز ميں انجام ديں مرحوم شيخ رجب علی خياط نے اس مقام پر جو مہم نکتہ فرمايا يہ ہے کہ 

حضرت امام رضا سے اس بزرگوار کا قرب حاصل کرو اور مادی حاجتيں اپنی نظر ميں نہ اس ختم سے مقصود يہ ہو کہ 
  رکھيں۔

مرحوم آقائی شرفی نے فرمايا ميں نے ختم کو شروع کيا ليکن اس ختم کو جاری نہيں رکھ سکا ليکن ميرے ساتھی کو يہ 
جب وه حضرت امام رضا کے حرم ميں تھا توتوفيق حاصل ہوئی اور اس کو اختتام تک پہنچايا پس جب ہم مشہد مقدس لوٹے 

آپکی زيارت سے مشرف ہوا تب متوجہ ہوئے کہ آن حضرت کو نور کی صورت ميں ديکھتاہے آہستہ آہستہ يہ حالت قوی 
ہوئی يہاں تک حضرت کو ديکھنے اور گفتگو کرنے کی صالحيت پيدا ہوئی۔ اس واقعہ کو بيان کرنے کا اصل مقصد يہ ہے 

ر توسالت ميں پائی جاتی ہيں اور وه يہ ہے کہ انسان نماز ادا کرنے کے عالوه دعاؤں اور توسل ميں خلوصوه جو دعاؤں او
کی رعايت کرے اس کو انجام دينا صرف قرب اٰلہی حاسل کرنے کے لئے ہو تا کہ اھل بيت کے نزديک ہوجائے يعنی يہ 

لئے نہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے بندگی کے لئے انجام دے نہ کہ حاالت اور مقامات تک پہنچنے کے 
مرحوم حاج شيخ علی حسن علی اصفہانی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمايا ميں ايسا کام کرسکتاہوں کہ لوگ ميرے 

دروازے کو دق الباب کريں۔ تا کہ ان کی مشکالت حل ہوجائے مجھ سے کہے بغير ليکن لوگوں کا عقيده حضرت امام رضا 
  ں سست ہوجاتاہے اس لئے ميں اس کو انجام نہيں ديتاہوں۔کے بارے مي

  شيخ حسن علی کااصفہانی کا مہم تجربہ
اب جب شيخ حسن علی اصفہانی کا ذکر ہوا تو يہاں ايک واقعہ اسی مناسبت سے نقل کرتاہوں يہ بچپن سے عبادات رياضيات 

ده زحمت اٹھائی تھی جو اس بزرگوار نے نمازيں اورميں مشغول ہوجاتے تھے اور بلند اھداف تک پہنچنے کے لئے بہت زيا
قرآنی کی آيتوں کو بچپن سے ليکر آخری عمر تک انجام ديا تھا اس کو لکھا اس ميں بہت زياده اسرار اور نکات موجود تھے

رکھا چونکہ اس کتاب ميں رموز اور اسرار تھے مناسب نہيں سمجھا يہ دوسروں کے ہاتھ ميں ديدے اس لئے اس کو مخفی 
لوگوں کو نہيں ديا مرحوم والد اس کتاب کے ساتھ ارتباط کے بارے ميں فرماتے تھے مرحوم شيخ حسن علی اصفہانی نے 

اپنی آخری زندگی ميں اس کتاب کو مرحوم آية هللا حاج سيد علی رضوی کو دے ديا اس واقعہ کو نقل کرنے کا مقصد يہ ہے 
ر ميں لکھا ہے جو کچھ اس کتاب کے آخر ميں لکھا ہے اس ميں يہ نکتہ جو شيخ حسن علی اصفہانی نے اس کتاب کے آخ

  ہے کاش ميں ان اذکار اور ززحمات کو امام زمانہ کے ساتھ قرب حاسل کرنے کے لئے انجام ديت

  جو بھی تعجيل ظہور کے لئے دعا مانگے امام زمانہ کی دعا انہيں بھی شامل ہوتی ہے
الدعوات ميں نقل ہوئی ہے دعا کے بعد تعجيل فرج کے لئے خدا سے چاہتاہے واجعل من امام زمانہ کی دعا ہے کہ جو مھج 

يبتعنی النصرة دينک مويدين، و فی سبيلک مجاھدين و علی من ارادنی و ارادھم بسوٍء منصورين۔۔ جس زمانے ميں ميرے 
يد قرار دے اور اس کو راه خدا ظہور کی اجازت ديں گے کسی کو کہ جو ميری پيروی کرے اپنے دين کی مدد کے لئے مؤ 

ميں مجاہدين ميں سے قرار دے اور جو بھی ميری اور ان کی نسبت برا قصد رکھتے ہيں ان پر کامياب فرما اس مطلب پر 
دوسری دليل يہ ہے کہ علی بن ابراھيم قمی آيہ شريفہ کی تفسير ميں واذاحييتُم بتحية فحيوا باحسن منھا او ُردوھا جب تم پر 

  م کرے تو اس کے جواب ميں اچھا سالم ديں يا ويسا ہی سالم کا جواب ديں سالم کرنا نيک کاموں ميں سے ہے۔کوئی سال
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ہمارے گفتار پر گواه اور تائيد وه روايت ہے کہ جو مرحوم راوندی اپنی کتاب الخراج ميں نقل کرتے ہيں کہتاہے  
جعفر محمد بن علويہ شامل ہيں نے نقل کيا ہے کہ اصفہانی کی ايک جماعت جن ميں ابوعباس احمد بن نصر ابو 

اور کہتے ہيں اصفہان ميں ايک شيعہ مرد تھا جس کا نام عبدالرحمان تھا ان سے پوچھا گيا تم نے علی نقی کی 
امامت کو قبول کيا اس کی کيا وجہ ہے کسی اور کو قبول نہيں کيا حضرت سے ايک واقعہ ديکھا جس کی وجہ 

قائل ہوا ميں ايک فقير مرد تھا ليکن زبان تيز اور جرأت رکھتا تھا يہی وجہ ہے ايک سال سے ميں ان کی امامت کا
اھل اصفہان نے مجھے انتخاب کيا تا کہ ميں ايک جماعت کے ساتھ عدالت کے لئے متوکل کے دربار ميں چال 

کہ حکم ديا گيا ہے کہ جاؤں ہم چلے يہاں تک کہ بغداد پہنچے جب ہم دربار کے باہر تھے تو ہميں اطالع پہنچی 
امام علی بن محمد بن الرجا کو حاضر کريں اس کے بعد حضرت کو لے آئے ميں نے حاضرين ميں سے ايک سے
کہا جس کو ان لوگوں نے حاضر کيا ہے وه کون ہے کہا وه ايک مرد ہے جو علوی ہے اور رافضيوں کا امام ہے 

رنا چاہتاہے ميں نے کہا ميں اپنی جگہ سے حرکت نہيں اس کے بعد کہا ميرا خيال ہے کہ متوکل اس کو قتل ک
کروں گا جب تک اس مرد کو نہ ديکھوں کہ وه کس قسم کا شخص ہے اس نے کہا حضرت گھوڑے پر سوار ہو 

کر تشريف الئے لوگ دونوں طرف سے صف باندھ کر اس کو ديکھتے تھے جب ميری نظر ان کے جمال پر پڑی
ہوئی ميں نے دل ميں ان کے لئے دعا مانگنا شروع کی کہ هللا تعالٰی کے ان کو ميرے دل ميں ان کی محبت پيدا 

متوکل کے شر سے محفوظ رکھے حضرت لوگوں کے درميان حرکت کرتے تھے نہ دائيں طرف ديکھتے تھے نہ
بائيں طرف ميں بھی حضرت کے لئے دل ميں دعا مانگتا تھا جب ميرے سامنے آئے تو حضرت ميری طرف 

ے اور فرمايا: استجاب هللا دعاک و طّول عمرک و کثر مالک و ولدک خدا نے تمہاری دعا قبول کی هللا متوجہ ہوئ
تمہاری عمر کو طويل کرے هللا تجھ کو مال اور اوالد زياده دے ان کی ھيبت اور وقار کی وجہ سے ميرا بدن 

  لرزنے لگا۔ 

ميں نے کہا خيريت ہے اور واقعہ کسی سے بيان دوستوں کے درميان زمين پر گرا انہوں نے پوچھا کہ کيا ہوا 
نہيں کيا اس کے بعد اصفہان لوٹا خدا نے حضرت کی دعا کی وجہ سے مال اور ثروت کے دروازے کھل گئے 

اگر آج ہی اپنے گھر کے دروازے کو بند کردوں تو بھی اس ميں جو مال رکھتا ہوں کئی ہزار درہم کے برابر ہے 
گھر کے باہر مال رکھتاہوں خدا نے حضرت کی دعا کی برکت سے مجھے فرزند  يہ اس مال کے عالوه ہے جو

عطا کيا ہے اس وقت ميری عمر ستر سال سے زياده ہے ميں ان کی امامت کا دل ميں قائل تھا اس کے بارے ميں 
  مجھے خبردی تو خدا نے ان کی دعاء کو ميرے حق ميں قبول کيا ميں اعتقاد رکھتا ہوں ۔ 

طرح ہمارے مولٰی کی دعا نے اس شخص کو اس کی نيکی کی وجہ سے جبران کيا ان کے لئے  ديکھيں کہ کس
دعا کی حاالنکہ وه مٔومن نہيں تھا کيا گمان کرتے ہو اگر ہم مولٰی کے حق ميں دعا کريں تو وه تمہارے لئے 

کہ جس نے جن اور انس  دعائيں کرے گا حاالنکہ تم مٔومنين ميں سے ہو نہيں ہرگز ايسا نہيں ہے اس خدا کی قسم
کو پيدا کيا حضرت ان مومنين کے لئے بھی دعا کرتے ہيں کہ جو اس امر سے غافل ہيں چونکہ وه صاحب احسان 

  ہے۔
اب اس مطلب کی تائيد کے لئے بيان کرتاہوں اور وه خواب ہے کہ بعض برادران نے مجھے بيان کيا ہے عالم 

رمايا انّی ادعولکل مٔومن يدعولی بعدذکر مصائب سيد خواب ميں حضرت کی زيارت ہوتی ہے حضرت نے ف
الشہداء فی مجالس العزاء ميں ہر مومن کے لئے کہ جو مصائب سيد الشہداء کے ذکر کے بعد ميرے لئے دعا 

مانگتاہے ميں اس کے لئے دعا مانگتاہوں خداوند تعالٰی سے اس امر کے لئے توفيق کی درخواست کرتاہوں چونکہ
  واال ہے۔ وه دعا کو سننے

  تعجيل فرج کے لئے مجلس دعا تشکيل دينا

جس طرح ممکن ہے کہ تنہا انسان تعجيل ظہور امام زمانہ کے لئے دعا کرے اسی طرح ممکن ہے اکٹھے مل کر دعا 
مانگيں اور مجالس دعا تشکيل ديں تا کہ آخری حجت کی ياد تازه ہوجائے اس اجتماع ميں نيک کاموں پر دعا کے عالوه اور 

فوائد بھی ہوتے ہيں اس سے ائمہ معصومين کے امر زنده رکھا جاتاہے اور اھل بيت کی احاديث کو ياد کرتے ہيں۔ صاحب 
  مکيال المکارم 

ان مجالس کی تشکيل کو امام کے غيبت کے زمانے ميں لوگوں کے وضائف ميں شمار کيا ہے اس ميں صاحب الزمان کی ياد
تے ہيں اس کے عالوه بہترين دليل وه کالم ہے کہ جس کو امام جعفر صادق سے وسائل صفائی جاتی ہے فضائل بيان کئے جا

الشيعہ ميں روايت کيا گيا ہے کہ جہاں فرمايا ہے ايک دوسرے کی زيارت کرو اس طرح کی زيارتيں تمہارے دلوں کو زنده 
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تمہيں ايکدوسرے کے لئے مہربان  کرنے کا باعث اور ہماری احاديث کو ياد کرنے کا موجب ہے ہمارے احاديث ذکر کرنا
قرار ديتاہے اگر ہماری احاديث کو سنوگے اور عمل کروں گے تو ہدايت پاؤگے اور ہالکتوں سے نجات پاؤگے اور اگر ان 
کو فراموش کروگے تو گمراه ہوکر ہالک ہوجاؤگے پس تم ان پر عمل کرو ميں ان سے رہائی کا ضامن ہوں۔ کس طرح يہ 

ر داللت کرتی ہے حضرت نے اپنے اس کالم ميں ايکدوسرے کی زيارت کو علل اور اسباب قرار ديا روايت ہمارے مطلب پ
ہے چونکہ ايکدوسرے کی زيارت کرنا ان کے امر کو زنده رکھنے کاموجب ہے اس بناء پر ائمہ کے نزديک اس ميں شک 

مطلب پر دليل ہے کہ حضرت اميرالمومين نہيں ہے کہ امام کو ياد کرنا اور مجالس کو ترتيب دينا مستحب ہے ہمارے اس 
نے ايک کالم کے ضمن ميں تفصيل کے ساتھ فرمايا: ان هللا تبارک و تعالٰی اطّلع الی االرض فاختارنا و اختارلنا شيعة 

تعال نے کرهينصروننا، و يفرحون لفرحنا، و يحزنون لحزننا، و يبذلون اموالھم و انفسھم فينا، اُولئک منّا و الينا، الخبر۔ خدائے م
زمين پر نگاه کی اور ہميں چنا اور ہمارے لئے شيعوں کو چنا کہ جو ہماری مدد کرتے ہيں ہماری خوشی ميں خوشی کرتے 

ہيں اور ہمارے غم ميں غم کرتے ہيں اپنی جان اور مال کو ہماری راه ميں کرچ کرتے ہيں وه ہم ميں سے ہيں وه ہماری 
  طرف لوٹيں گے۔

ی مجالس کا انعقاد واجب اور ضروری ہے اس وقت کہ جب لوگ گمراه ہورہے ہيں اس قسم کی بعض اوقات اس قسم ک
مجالس کا انعقاد تباہی اور فساد سے روکنے کا سبب اور ان کی ہدايت کا سبب ہے اھل بدعت اور گمراه لوگوں کو برائی سے

  روکنا واجب ہے۔

  امام زمانہ کے مخصوص مقامات (صلوات هللا عليہ)
نوری لکھتے ہيں يہ چيز مخفی نہيں ہے بعض ايسے مقامات ہيں کہ جو آخری حجت کے ساتھ مخصوص ہيں کہ جو محدث 

ان کے نام سے مشہور ہيں جيسے وادی اسالم نجف اشرف ميں اور مسجد سھلہ شہر کوفہ ميں حلہ ميں ايک معروف مقام 
ان حجت نے ان مقامات پر حضرت کو ديکھا ہے اور ہے مسجد جمکران قم ميں ميری نظر يہ وه مقامات ہيں کہ جہاں عاشق

زيارت کی ہے يا يہ کہ ان مقامات پر حضرت کی طرف سے معجزه ظاہر ہوا ہے اس لئے ان مقامات کو اماکن شريف ميں 
سے شمار کيا گيا ہے يہ وه مقام ہيں کہ جو مالئکہ کے اترنے کی جگہ ہے اور ان مقامات پر شيطان کا آنا بہت کم ہے يہی 

وجہ ہے کہ يہاں پر دعا قبول ہوتی ہے بعض روايات ميں پڑھتے ہيں هللا تعالٰی مقدم اماکن کو دوست رکھتاہے جيسے مساجد 
  اماموں کے حرم ائمہ کے حرموں کی زيارت گاه نيک لوگوں کی قبريں کہ جو قريب اور دور موجود ہيں۔

  ہاں يہ خود هللا کا لطف ہے کہ اپنے بندوں پر لطف کيا ہے۔
 کے بندے کہ جو محتاج ہيں جنھوں نے راه کو گم کرديا ہے اور معرفت کی تالش ميں ہيں وه لوگ کہ جو اپنے لئے کوئیهللا

چاره کار نہيں ديکھتے ہيں مجبور ہيں وه لوگ کہ جو بيماری ميں مبتال ہيں کچھ مقروض ہيں کچھ لوگ ظالم دشمنوں سے 
کو گھير ليا ہے جو پريشانہيں ان کے حواس پراگنده ہيں يہ سب کے سب  خائف ہيں وه سب محتاج ہيں غم نے ان کے وجود

ان مقدس مقامات ميں پناه حاصل کرتے ہيں اپنی مشکالت کو دور کرنے کے لئے ان مقامات ميں درخواست کرتے ہيں۔ 
  طبيعی ہے جتنا اس مقام کا قابل احترام کرتے ہيں اس مقدار ميں نيکی پاتے ہيں ۔

  ضيلتمسجد کوفہ کی ف
اب بعض ان مقامات کو بيان کروں گا کہ جو آخری حجت سے منسوب ہيں۔ مسجد کوفہ ان چار مسجدوں ميں سے ايک ہے 

۔مسجد النبی مدينہ منوره ٢۔ مسجد الحرام مکہ مکّرمہ ميں ١کہ جن کی طرف سفر کرنے کا حکم ديا گيا ہے وه مساجد يہ ہيں 
کوفہ اسی طرح مسجد کوفہ ان چار مسجدوں ميں سے ايک ہے کہ جس ميں  ۔مسجد۴۔ مسجد االقصی بيت المقدس ميں ٣ميں 

۔مسجد النبی ٢۔ مسجد الحرام ١انسان کو اختيار ہے کہ وہاں نماز قصر پڑھنا چاہے يا تمام پڑھنا چاہے وه جگہيں يہ ہيں۔ 
پڑھی ہيں۔ ايک روايت ميں ہے۔مسجد کوفہ مسجد کوفہ وه ہے کہ جس ميں انبياء اور اوصياء نے نماز ۴۔امام حسين کا حرم ٣

اس مسجد ميں ہزار پيغمبر اور ہزار اوصياء نے نماز پڑھی ہيں مسجد کوفہ کے اعمال بہت زياده ہيں يہاں بيان نہيں کئے 
  جاسکتے جو تفصيل سے ديکھنا چاہيں انہيں چاہيئے کہ سيد علی بن طاوؤس کی کتاب مصباح الزائر ميں ديکھيں۔

  ت۔ مسجد سھلہ کی فضيل٢
حضرت صاحب الزمان کا مقام بھی وہيں پر ہے شہر کوفہ ميں مسجد کوفہ کے بعد سب سے بہترين مسجد مسجد سہلہ ہے 
وہاں حضرت ادريس اور ابراہيم کا مقام ہے وہاں حضرت خضر کے رہنے کی جگہ ہے ايک روايت ميں ہے کہ وہاں پر 

  بہت زياده روايات موجود ہيں۔ پيغمبران اور نيک لوگوں کا مقام ہے اس مسجد کی فضيلت ميں
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امام صادق عليہ السالم نے ابوبصير سے فرمايا گويا ميں ديکھ رہاہوں کہ صاحب العصر اپنے اھل و عيال کے ساتھ مسجد 
سہلہ ميں داخل ہوئے ہيں اور وہاں پر ساکن ہيں خداوند نے کسی پيغمبر کو نہيں بھيجا مگر يہ کہ وہاں پر نماز پڑی ہے جو 

کان ميں نماز پڑھے ايسا ہے جيسے خيمہ رسول خدا ميں پڑھی ہے کوئی مٔومن مرد اور عورت نہيں ہے مگر يہ بھی اس م
  کہ مسجد سہلہ ميں جانے کا آرزو رکھتاہے اس مسجد ميں ايک پتھر ہے کہ اس ميں تمام پيغمبروں کی تصوير ہے۔

وند تعالٰی اس کی حاجت کو قبول کرتاہے اس جو شخص بھی خلوص نيت سے اس مسجد ميں نماز پڑھے اور دعا پڑھے خدا
ی رکعتين فی مسجد السہلہة زاد  مسجد کے اور بھی فضائل ہيں ۔ حضرت صادق سے روايت کی گئی ہے کہ فرمايا: من صلّٰ

هللا فی عمره عامين۔ جو بھی مسجد سہلہ ميں دو رکعت نماز پڑھے خداوند تعالٰی اس کی عمر ميں دو سال اضافہ کرتاہے 
ور روايت ميں آيا ہے اّن منہ يکون النفخ فی الصور و يحشر من حولہ سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب صور اس ايک ا

جگہ سے پھونکا جائے گا اور ستر ہزار آدمی اس کے اطراف ميں محشور ہوں گے اور حساب کے بغير بہشت ميں داخل 
  ہونگے۔

ساتھ حضرمی سے امام محمد باقر يا امام صادق سے روايت کی گئی ہے  ابن قولويہ کتاب کامل الزيارات ميں معتبر سند کے
کہ کہا کہ ميں نے امام سے عرض کيا سب سے بہتر مقام حرم خدا اور حرم رسول خدا کے بعد کيا ہے حضرت نے فرمايا: 

الصادقين، و فيھا مسجد سھيل الّذی الکوفة يا ابابکر، ھی الزکيّة الطاھرة، فيھا قبور النبيّين المرسلين وغير المرسلين و االوصياء
، و فيھا يکون قائمہ و القّوام من بعده، و ھی منازل النبيّين واألو صياء و لم يبعث ّهللاٰ نبياً ااّل وقد صلّی فيہ۔ ومنھا يظھر عدل ّهللاٰ

يں ہيں اور اس ميں الصالحين۔ وه مکان پاک و پاکيزه ہے اس ميں مرسل انبياء اور غير مرسل اور اوصياء صادقين کی قبر
مسجد سہلہ ہے هللا نے کسی نبی کو نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس ميں نماز پڑھی ہے اس شہر سے خدا کا عدل ظاہر ہوگا اسی 

  ميں قائم آل محمد ہے اور دين کو قائم کرے گا۔ يہی شہر انبياء اوصياء اور نيک لوگوں کی جگہ ہے۔

  ۔ جمکران کی مقدس مسجد٣
امام کے حکم سے بنائی گئی ہے پرہيزگار حسن بن مثلہ نے امام کے حکم سے کس طرح مسجد بنائی  جمکران کی مسجد

ھجری قمری ميں پيش آيا کہتے ہيں کہ ميں  ٣٩٣گئی ہے کہتے ہيں يہ واقعہ منگل کی رات ستره ماه رمضان مبارک ميں 
نے ہمارے گھر کے دروازے کو دق الباب کيا اوراپنے گھر ميں سويا ہوا تھا رات کا کچھ حصہ گزرا تھا اچانک کچھ لوگوں 

مجھے بيدار کيا اور کہنے لگے اٹھيں امام آپ کو پکارتے ہيں حسن بن مثلہ کہتاہے ميں جلدی سے اٹھا اور لباس کو تالش 
يں ہے اس کرتارہا تا کہ تيار ہوجاؤں ميں نے کہ اکہ اجازت ديں تا کہ ميں اپنی قميض پہن لوں آواز آئی يہ تمہاری قميض نہ

کو نہ پہنو ميں نے اس کو پھينک ديا اور اپنی قميض کو ديکھا اور پہن ليا چاہا کہ شلوار پہن لوں آواز آئی يہ تمہاری شلوار 
نہيں ہے اپنی شلوار پہن لو اس کو چھوڑ کر اپنی شلوار پہن لی اس کے بعد دروازے کی چابی تالش کرنے لگا تا کہ دروازه 

ز آئی اس کے لئے چابی کی ضرورت نہيں دروازه کھال ہوا ہے گھر کے دروازے پر آيا تو کچھ کھول دوں اتنے ميں آوا
بزرگوں کو کہ جو ميرا انتظار کر رہے تھے سالم کر کے عرض آداب کيا انہوں نے جواب ديا اور کوش آمديد کہا مجھے 

يک نورانی تخت ہے جس پر عمده فرش وہان پر لے گئے کہ جہاں اب مسجد جمکران موجود ہے غور سے ديکھا ديکھا کہ ا
ہے ايک خوبصورت جوان اس تخت پت بيٹھا ہوا ہے کہ جس کی عمر تقريباً تيس سال تھی تکيہ کا سہارا ليکر بيٹھا تھا ان 
کے سامنے ايک عمر رسيده شخص بٹھا ہوا تھا ايک کتاب اس کے ہاتھ ميں تھی جو انھيں پڑھ کے سناتا تھا وہاں پر ساٹھ 

  اور سبز لباس ميں ان کے اطراف ميں نماز پڑھتے تھے آدمی سفيد

وه سن رسيده مرد حضرت خضر تھے اس بوڑھے مرد نے مجھے بيٹھنے کا حکم ديا ميں وہاں پر بيٹھ گيا  
حضرت امام زمان ميری طرف متوجہ ہوئے ميرا نام ليکر پکارا اور فرمايا جا کر حسن مسلم سے کہو کہ تو نے 

و غصب کر کے آباد کيا ہے اور زراعت کرتے ہو ہم اس کو خراب کريں گے پانچواں کئی سال سے اس زمين ک
سال ہے کہ اس زمين ميں غاصبانہ طور پر کاشت کی گئی ہے اس سال دوباره آباد کرنا چاہتے ہيں اب تمہيں حق 

س جگہ مسجد نہيں ہے کہ اس زمين ميں کاشت کرو اس زمين سے جو فائده بھی اٹھايا اس کو واپس کردو تا کہ ا
بناليں اور حسن مسلم سے کہو يہ زمين مبارک زمين ہے اور خداوند تعالٰی نے اس زمين کو باقی زمينوں پر 

فضيلت دی ہے تو اس زمين کا مالک بن بيٹھا ہے اور اپنی زمين قرار دی ہے خدا نے تجھے تنبيہ کرنے کے لئے 
ہے ليکن تم اب بھی باز نہيں آتے ہو اگر اس کے بعد اور سزا دينے کے لئے تمہارے دو جوان بيٹوں کو لے ليا 

بھی باز نہ آيا تمہيں ايسی سزا ملے گی جو تمہيں معلوم نہيں ہوگا۔ ميں نے کہا اے ميرے مولٰی اور آقا اس پيغام کو
پہنچانے کے لئے کوئی عالمت چاہتاہوں چونکہ لوگ پيغام کو نشانی اور عالمت کے بغير نہيں سنتے ہيں ۔ ميری 
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ات کو قبول نہيں کريں گے فرمايا ہم يہاں پر ايک عالمت رکھ ديتے ہيں تا کہ تمہاری بات کو قبول کريں تم چلے ب
جاؤ اور ميرے پيغام کو پہنچادو اور سيد ابوالحسن کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ اٹھيں اور زراعت 

سے ليکر لوگوں کو ديديں تا کہ مسجد بناليں کرنے والے کو حاضر کريں کئی سال سے جو فائده اٹھايا ہے وه اس 
اگر خرچہ کم ہوا تو باقی کو فالں جگہ سے لے آئيں وه ہماری ملکيت ہے وہاں سے الکر مسجد کو مکمل کرليں ہم
نے نصف ُملک کو اس مسجد کے لئے وقف کيا ہے اس کی آمدنی ال کر اس مسجد پر خرچ کريں اور لوگوں سے 

سجد ميں آئيں اور اس کو اہميت ديں وہاں پر چار رکعت نماز پڑھيں جناب حسن بن کہيں کہ لوگ شوق سے اس م
مثلہ کہتاہے جب ميں نے يہ باتيں سنيں تو اپنے آپ سے کہا گويا يہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے ميں فرماتے 

  ہيں اور ميں نے اشاره کيا اس جوان کی طرف کہ جو تکيہ کا سہارا ليا ہوا تھا۔
  بہت زياده اہميت کی حاصل ہے ان ميں سے بعض کو بيان کرتاہوں  مسجد جمکران

۔آخری حجت نے حسن بن مثلہ کے توسط سے حکم ديا ہے کہ مسجد مقدس کی بنياد رکھ لے يہ واقعہ بيداری کی١
  حالت ميں فرمايا نہ کہ عالم خواب ميں۔

  ارے ميں خبر دی ہے۔۔ آخری حجت کے حکم سے کئی سال پہلے حضرت اميرالمٔومنين نے اس کے ب٢
۔ مسجد جمکران آخری حجت کے ظہور کے زمانے ميں کوفہ کے بعد سب سے بڑا پايہ تخت ہوگا امام کے ٣

  ظہور کے وقت امام کے لشکر کا علم کوه خضر پر لہراتاہوا دکھائی دے گا۔
جمکران مرکز ۔ ايک مہم نکتہ ہے وه يہ ہے کہ نہ صرف امام عصر(عليہ السالم ) کے ظوہر کے وقت مسجد ۴

ہوگا بلکہ زمانہ غيبت ميں بھی ايسا ہوگا امام زمانہ کا يہ فرمانا کہ جو بھی اس جگہ پر نماز پڑھے گا گويا اس نے
خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے اس سے استفاده ہوتاہے کہ خانہ خدا نہ صرف مرکز زمين ہے اس ميں ہونا 

  اده اثر رکھتاہے اسی طرح مسجد جمکران بھی ہے۔انسانی ميں روحانی جسمانی اعتبار سے بہت زي
امام عصر کا يہ کہنا کہ اس مکان ميں نماز کا پڑھنا خانہ خدا ميں نماز پڑھنے کا ثواب رکھتاہے اس مسجد 

جمکران ميں کچھ اسرار ہيں جو ہر کسی کو معلوم نہيں ہے۔ يہی وجہ ہے کہ حضرت اميرالمٔومنين نے فرمايا ہے 
ا افتحہ و مامن سّر ااّل والقائم يختمہ کوئی راز نہيں مگر يہ کہ ميں اس کو کھول دوں گا اور کوئی مامن سّر ااّلوان

  راز نہيں مگر يہ کہ قائم اس کو بيان کرے گا۔
۔ جو لوگ اس مقدس مکان ميں جاتے ہيں وه جانيں يہ بہت بڑا مقام ہے امام عصر کی توجہ ان کی طرف ہے ۵

  ہوئے ہيں ان کے سامنے موجود ہيں۔ گويا حضرت کے مکان ميں داخل
کئی سو سال حضرت کی غيبت سے گزرے ہيں ليکن ہم امام زمانہ سے استفاده نہيں کرتے ہيں ہم بارش کی فکر 

کرتے ہيں ليکن بارش حضرت کے وجود اور برکت سے حاصل ہوتی ہے جيسا کہ زيارت جامعہ ميں پڑھتے ہيں 
تی ہے۔ يہ بھی معلوم ہونا چاہيئے کہ آخری حجت کی طرف توجہ وبکم ينزل الغيث تمہاری وجہ سے بارش ہو

حقيقت ميں خدا کی طرف توجہ ہے جس طرح باقی ائمہ کی طرف توجہ کرنا خدا کی طرف توجہ کرنا ہے پس 
آئمہ کی زيارت اور توسل حقيقت ميں خدا سے توسل ہے يہی وجہ ہے کہ جو بھی خدا سے قرب حاصل کرنے کا 

چاہئے کہ ائمہ طاہرين کی طرف توجہ دے چنانچہ زيارت جامعہ ميں ہم پڑھتے ہيں ومن  قصد رکھتاہے اس کو
قصده توجہ بکم جو بھی خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ وه ائمہ کی طرف توجہ دے چونکہ آئمہ 

ند مقام حاصل کی طرف توجہ کرنا نہ صرف خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے بلکہ وه گناه اور وه چيزيں کہ جو بل
کرنے کے لئے مانع ہيں وه بھی دور ہوتی ہيں چونکہ امام زمانہ اور ائمہ طاہرين کی طرف توجہ کرنے کی وجہ 

  سے انسان کی طرف رحمت اور مغفرت اٰلہی کے دروازے کھل جاتے ہيں۔
کے بارے ميں  حضرت باقر العلوم نے حضرت اميرالمٔومنين کے اس کالم ميں کہ جہاں فرمايا انا باب هللا اس

فرماتے ہيں يعنی من توجہ بی الی هللا غفرلہ جو بھی ميرے وسيلہ سے خدا کی طرف توجہ دے اس کے گناه 
بخشے جاتے ہيں اگر چہ چوده معصومين کی طرف ہر زمانہ ميں توجہ ہونا چاہئے ليکن انسان جس زمانے ميں 

طرف زياده توجہ ہونی چاہئے آپ اس روايت کی  زندگی گزارتاہے اس کو اپنے زمانے کے امام(عليہ السالم ) کی
طرف توجہ ديں عن عبدهللا بن قالمہ الترمذی عن ابی الحسن عليہ اسالم قال: من شّک فی اربعة فقد کفر بجميع ما 

انزل هللا عزوجل: احدھا معرفة االمام فی کل زمان و اوان بشخصہ و نعتہ۔ حضرت نے فرمايا: کہ جو بھی چار 
ميں شک کرے گويا اس نے تمام ان چيزوں کا انکار کيا ہے جو نازل کی گئی ہے ان ميں سے  چيزوں کے بارے

ايک ہر زمانے ميں امام کا پہچاننا کہ امام کی ذات اور صفات کے ساتھ پہچانيں پس ہر زمانے کے امام کی 
کی عظمت سے معرفت واجب ہے کس طرح ممکن ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت رکھتا ہو اور ان 

آگاه ہو ليکن اس کی طرف توجہ نہ ديتا ہو اس بناء پر امام زمانے کی معرفت سے غفلت صحيح نہيں ہے پس ہمارا
وظيفہ اس زمانے ميں يہ ہے آخری حجت کی امامت کے زمانے ميں آپ(عليہ السالم ) کی طرف زياده توجہ ديں 
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يا ہے اسے دوسروں کو تعليم ديں اگر کوئی مٔومن کسی وه دعا کہ جو مال قاسم رشتی کو تعليم دی ہے اور فرما
بالء ميں مبتال ہوا ہو تو اس دعا کو پڑھے وه مجرب ہے اس دعا کے پڑھنے ميں بہت زياده تاثير ہے وه دعا يہ 

  ہے يا محمد يا علی يا فاطمہ يا صاحب الزمان ادرکنی وال تھلکنی ۔ 

  انتظار

آخری حجت کا انتظار کرنا بہت زياده فضيلت رکھتاہے جو بھی امام عصر کے ظہور کا انتظار کرے ايسی صورت ميں ان 
  کی غيبت بمنزلہ مشاہده شمار ہوگی۔ 

حضرت امام سجاد عليہ السالم نے ابو خالد کابلی سے فرمايا کہ غيبت کا مسئلہ رسول خدا کے بارھويں امام ميں طوالنی 
کالد اھل زمان اپنے زمانے کے امام غيبت کے معتقد ہيں اور ان کے ظہور کے معتقد ہيں ہر زمانے ميں سب  ہوگا اے ابا

سے زياده افضل ہيں خدا ان کو اس قدر عقل معرفت عطا کرتاہے کہ مسئلہ غيبت ان کے لئے بمنزلہ مشاہده قرار ديتاہے 
رسول کدا کے ساتھ تلوار کے ساتھ جنگ کرے حقيقت ميں خداوند متعال ان کو اتنا ثواب اور اجر عطا کرتاہے کہ جو 

مخلص اور سچے شيعہ ہيں جو کہ دين خدا کی طرف دعوت دينے والے ہيں حضرت سجاد نے فرمايا کہ ظہور کا انتظار 
ے کرنا تعجيل ظہور کا بہترين راستہ ہے امام سجاد نے اس روايت ميں ان لوگوں کو کہ جو امام کی غيبت ميں زندگی گزارت

ہيں ليکن غيبت سے غافل نہيں ہيں اور وه آخری حجت کے ظہور کے انتظار ميں زندگی گزارتے ہيں ان کو ہر زمانے ميں 
سب سے بہترين لوگوں ميں سے قرار ديا ہے ايسے لوگوں کو ايسی عقل اور معرفت عطا کی ہے کہ ايسے لوگوں کے لئے 

م نے فرمايا افضل جہاد امتی انتظار الفرج ميری امت کے سب سے مسئلہ غيبت بمنزلہ مشاہده ہوگا اس لئے پيغمبر اسال
افضل جہاد فرج کا انتظار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا ہے کہ بندوں کی عبادت قبول ہونے کی شرائط ميں ايک 

ا جب چاہے شرط آخری حجت کی حکومت کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہيں ہمارے لئے ايک حکومت ہے خد
لے آتاہے اس کے بعد فرمايا فرماتے ہيں جو بھی چاہتاہے کہ آخری حجت کے اصحاب سے ہوجائے اس کو چاہيے کہ امام 

کے ظہور کا انتظار کرے پرہيزگاری اور نيک اخالق کے ساتھ زندگی گزارے اور امام کے ظہور کا انتظار کرے اس 
کے بعد قيام کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا امام کے ساتھ قيام دوران اگر اس کو موت آجائے اور حضرت قائم اس 

کرنے والے کو ثواب ملتاہے پس کوشش کريں اور انتظار ميں رہيں اور گوارا ہو تم پر اے جماعت کہ جن پر خدا کی رحمت
تاتے ہيں کہ ان کا کيا نازل ہوتی ہے امام صادق نے ايک دوسری روايت ميں امام کی غيبت کے زمانے کے بارے ميں يہ ب

وظيفہ ہے فرماتے ہيں وانتظر الفرج صباحاً و مساًء صبح اور شام ظہور اور فرج کے انتظار ميں رہو حضرت اميرالمومنين 
انتظار کرنے کو اھل بيت کے دوستداروں کی صفات ميں سے جانتے ہيں اور اھل بيت کے ساتھ محبت کرنے والوں کی 

م کے ظہور کے انتظار ميں ہوں گے آن حضرت نے فرمايا ان مجينا ينتظر الروح والفرج کل عالمت يہ ہے صبح و شام اما
يوم وليلة ہمارے دوست شب و روز دشمنوں سے آسائش کے انتظار ميں ہوتے ہيں امام ھادی کے دوستاروں ميں سے ايک 

قال عليہ السالم عليکم بالدعاء و  نے پوچھا امام کی غيبت ميں شيعوں کی کيا ذمہ داری ہے سوال کيا کيف تصنع شيعتک
انتظار الفرج غيبت کے زمانے ميں آپکے شيعہ کيا وظيفہ انجام ديں امام ھادی نے فرمايا تمہارے لئے الزم ہے دعا کرنا اور 

  ظہور کا انتظار کرنا۔ 
رائط ميں سے ايک جيسا کہ روايت ميں ہے کہ ظہور کا انتظار کرنا جو جہاں کی اصالح کرے اعمال کے قبول ہونے کے ش

  شرط ہے پس جو خود صالح ہو اس کو چاہئے کہ مصلح کا انتظار کرے۔
حضرت جواد االئمہ نے امام عصر کے انتظار کے بارے ميں فرمايا حضرت عبدالعظيم حسنی فرماتے ہيں دخلت علی سيدی 

سالم يا اباالقاسم اّن القائم منا ھو المھدی الذی محمد بن علی و انا اريدان اسالہ عن القائماھوالمھدی او غيره فبالنی فقال عليہ ال
يجب ان ينتظر فی غيبتہ و يطاع فی ظھوره و ھو الثالث من ولدی، والذی بعث محمداً بالنبوة و خصنا باالمامة انہ لو لم يبق من 

اً و ظلماً و ان۔ هللا تبارک و تعالٰی الّدنيا ااّل يوم واھد لطول اللّيہ ذالک اليوم حتی يخرج فيمال االرض قسطاً وعدالً کما ملئت جور
يصلح امره فی ليلة کما اصلح امر کليمہ موسی عليہ السالم ليقتبس الھلہ ناراً فرجع و ھو رسول نبّی ثّم قال عليہ اسالم افضل 

  اعمال شيعتنا انتظار الفرج۔
سے قائم آل محمد کے بارے ميں ميں حضرت امام جواد کی خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے مصمم اراده کرليا کہ حضرت

سوائل کروں آيا وه مھدی ہے يا کوئی اور ہے ميرے کہنے سے پہلے حضرت نے فرمايا اے ابالقاسم قائم آل محمد وہی مھدی
ہے کہ غيبت کے زمانے ميں اس کا انتظار کرنا واجب ہے اور ظہور کے زمانے ميں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے وه 

رد ہوگا اس خدا کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی بنا کر بھيجا ہے امامت کے مقائم کو ہمارے ساتھ ميری نسل سے تيسرا ف
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مخصوص کرديا ہے اگر دنيا باقی بھی نہ رہے مگر ايک دن تو خداوند تعالٰی کے اس کو اتنا طويل کرے گا يہاں تک امام 
ظلم و جور سے پر ہوچکا ہوگا خداوند تعالٰی اس  قائم خروج کرے گا اور زمين کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جيسا کہ

کے امر کی ايک رات ميں اصالح کرے گا جس طرح حضرت موسٰی کليم هللا کے کام کی اصالح کی وه اپنے خاندان کے 
لئے آگ النے کے لئے چلے گئے ليکن اس حالت ميں لوٹے کہ جو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز تھے اس وقت حضرت

  رمايا شيعوں کے سب سے افضل اعمال فرج کا انتظار کرنا ہے۔جواد نے ف

  انتظار کا طريقہ
ان امور ميں سے جو درس انتظار ہميں سکھاتے ہيں انسان کو ہميشہ معرفت خدا اور جانشين خدا کی معرفت ہو اور ان کی 

ھادے تو اس کا دل معارف الھيہ سے عظمت ان کے پيش نظر ہو اگر کوئی واقعا هللا اور ائمہ اطہار کی معرفت ميں قدم اٹ
روشن ہوگا اور متوجہ ہوگا کہ امام سے غفلت کرنا ناپسند يده عمل ہے۔ يہ نورانيت ہے امام کے نور کے اثر سے ہر امام 

کے زمانے ميں ان کے دوستوں کے دل روشن ہونگے اب اس روايت کی طرف توجہ ديں عن ابی خالد الکابلی قال: سالت ابا 
ل هللا عزوجل فامنو با و رسولہ و النور الذی انزلنا فقال يا ابا خالد النور وّهللاٰ االئمة من آل محمد الی يوم القيامة و جعفر عن قو

ن منين انور مھم و ّهللاٰ نور ّهللاٰ اندی انزل و ھم وّهللاٰ نور ّهللاٰ فی السٰموات و فی االرض وّهللاٰ يا ابا خالد لنور االمام فی قلوب المؤ 
يحبّنا  الشمس المضيئة بالنّھار و ھم وّهللاٰ ينّورون قلوب المٔومنين و ويجيب ّهللاٰ نور ھم عمن يشاء فتظلم قلوبھم وّهللاٰ يا ابا خالد ال

ّهللاٰ من شديد عبد و يتواّلنا حتّی يُطھر ّهللاٰ قلبہ، وال يُطھر ّهللاٰ قلب عبد حتی يُسلم لنا، و يکون سلماً لنا، فاذاکان سلماً لنا سلّمہ 
  الحساب، وآمنہ من فزع يوم القيامة األکبر۔

ابوخالد کابلی کہتاہے امام محمد باقر سے آيہ شريفہ کے بارے ميں کہ جو هللا فرماتاہے پس ايمان لے آؤ خدا پيغمبر اور اس 
خدا کی قسم اس نور سےنور پر کہ جس کو ہم نے نازل کيا ہے۔ اس آيہ کے بارے ميں پوچھا حضرت نے فرمايا اے ابوخالد 

مراد آل محمد کے پيشوا ہيں کہ جو قيامت تک ہوں گے خدا کی قسم يہ هللا کے نور ہيں کہ جس کو نازل کيا ہے خدا کی قسم 
يہ هللا کے نور ہيں آسمانوں اور زمينوں ميں خدا کی قسم اے ابا خالد امام کا نور جو مٔومنين کے دلوں ميں روشنی دينے واال 

ياده نورانی ہے خدا کی قسم يہ امام مومنين کے دلوں کو نورانی کريں گے خدا ان کے نور کو جس سے چاہے سورج سے ز
مخفی رکھتاہے پس ان کے دل تاريک ہوں گے خدا کی قسم اے ابوخالد کوئی بنده بھی ہم سے محبت نہيں کرے گا مگر يہ کہ

اک نہيں کرے گا يہاں تک وه ہمارا فرمان بردار ہوگا خدا خدا اس کے دل کو پاک کرے گا اور خدا کسی بنده کے دل کو پ
ايسے شخص کو قيامت کے حساب سے محفوظ رکھے گا اور اس کو قيامت کے خوف محفوظ رکھے گا کيا ممکن ہے کہ 

  جس کا دل امام زمانہ کے نور سے نورانی ہو ليکن امام زمانہ سے غافل ہو

  حضور کا احساس يا معرفت کی نشانی
  زمانے ميں ذمہ دارياں ميں دو حصوں ميں تقسيم ہوتی ہيں۔ غيبت کے

  ۔ ايک وه ذمہ داری کہ جو زمانن غيبت کے ساتھ مخصوص ہے 1
  ۔ دوسرا وه کہ غيبت اور حضور کے زمانے ميں جو ہماری ذمہ دارياں ہيں اس کی رعايت کی جائے۔2

يں ہيں تو زمان اور مکان ہمارے لئے محدوديت نہيںاگر انسان کا يہ عقيده ہو کہ سب کے سب خدا اور جانشين کے حضور م
التاہے چونکہ نورانی مقام کو زمان يا مکان کے ساتھ مقيد نہيں کيا جاسکتاہے اسلئے زمان اور مکان ماده کے قيود اور 

 خصوصيات سے ہے اھل بيت کی نورانيت کی حضرت اميرالمٔومنين نے اس حديث نورانيت ميں تشريح کی ہے کہ يہ ماده
 سے باال ہے بلکہ ماده کو بھی احاطہ کرتاہے اس بناء پر زمان اور مکان نورانيت کے مقام کی محدوديت ايجاد نہيں کرتاہے۔
اس مطلب کی وضاحت کے لئے حضرت اميرالمٔومنين کی حديث نورانيت کی طرف رجوع کرسکتے ہيں کہ جو جناب سلمان

وجہ سے يہاں بيان نہيں کرتاہوں ايک مہم روايت کہ جس کو امام محمد  اور ابوذر کے لئے فرمايا ہے حديث لمبی ہونے کی
باقر نے فرمايا ہے اختصار کے ساتھ بحث کی مناسبت سے نقل کرتاہوں۔ ابوبصير کہ جو حضرت امام محمد باقر کے 

  اصحاب ميں سے تھے فرمايا: 
: سل الناس ھل يروننی؟ فکّل من لقيتہ قلت لہ: دخلت المسجد مع ابی جعفر عليہ السالم والناس يدخلون و يخرجون فقال لی

أرايت أباجعفر عليہ السالم فيقول: ال و ھو واقف حتی دخل ابوھارون المکفوف، قال: سل ھذا؟ فقلت: ھل رايت أباجعفر؟ فقال: 
فريقية: ما حال أليس ھوا قائمأ، قال: و ما علمک؟ قال: و کيف ال أعلم و ھو نور ساطع؟ قال: وسمعتہ يقول الرجل من أھل اال

 راشٍد؟ قال: خلّقتہ حيّاً صالحاً يقرٔوک السالم۔ قال: رحمہ ّهللاٰ قال: مات؟ قال: نعم، قال: متی؟ قال: بعد خروجک بيومين۔ قال: وّهللاٰ 
ثّم قال:  ما مرض و ال کان بہ علّة، قال: و انّما يموت َمن يموت من مرض أوعلّة۔ قلت: من الرجل؟ قال: رجل لنا مواٍل ولنامحّب۔
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أترون أنّہ ليس لنا معکم أعيٌن ناظرة، أوسماع سامعة، لبئس مارأيتم، وّهللا ال يخفی علينا شيء من أعمالکم فاحضرونا جمعياً 
  وعّودو أنفسکم الخير، وکونوا من أھلہ تعرفوا فانّي بھذا آمرو لدي وشيعتي۔

ے جاتے تھے امام لوگوں کی نظروں سے غائب رہا اور مجھ ابوبصير کہتاہے امام باقر کے ساتھ مسجد ميں داخل ہوا لوگ آت
سے فرمايا لوگوں سے پوچھ لو کيا وه مجھے ديکھتے ہيں ميں نے جس سے مالقات کی اس سے پوچھا کيا مام باقر کو ديکھا

پوچھا کيا تم اس نے کہا نہيں يہاں تک کہ نابينا ابوھارون داخل ہوا امام نے فرمايا اس مرد سے سوال کرو ميں نے اس سے 
  نے امام باقر کو ديکھا ہے ابوھارون نے جواب ميں کہا مگر يہ يہاں ہمارے پاس کھڑا نہيں ہے؟

ابوبصير نے کہا ميں نے اس سے پوچھا تجھے کيسے پتہ چال کہ امام يہاں پر موجود ہے ابوھارون نے کہا کس طرح 
صير کہتاہے کہ ميں نے سنا کہ امام محمد باقر افريقہ کے مجھے معلوم نہ ہو حاالنکہ امام ايک واضح نور ہے اس وقت ابوب

ايک شخص سے فرماتے تھے کہ راشد کا کيا حال ہے اس نے کہا جب ميں افريقہ سے نکال تھا تو وه زنده اور صحيح سالم 
ہے افريقائی مرد  تھا آپ کو سالم پہنچاتا تھا۔ امام باقر نے فرمايا خداوند تعالٰی اس پر رحمت کرے وه اس دنيا سے چال گيا

کہنے لگا کيا وه مرگيا ہے امام نے فرمايا ہاں اس نے پوچھا کہ کس زمانے ميں فوت ہوئے ہيں امام نے فرمايا آپ کے 
نکلنے کے دو دن بعد فوت ہوا ہے افريقائی نے کہا خدا کی قسم راشد نہ بيمار تھا نہ ان کو کسی قسم کی تکليف تھی امام نے 

بھی مرجاتاہے کسی بيماری يا درد کی وجہ سے مرجاتاہے ابو بصير نے کہا ميں نے امام سے اس سے فرمايا مگر جو 
پوچھا يہ افريقائی مرد کون ہے امام نے فرمايا يہ ہميں اور ہمارے خاندان کو دوست رکھتاہے اس وقت امام نے فرمايا کيا تم 

اور سننے والے کان نہيں رکھتے کس قدر تم برا عقيده عقيده رکھتے ہو ہمارے بارے ميں کہ ہم تمہيں ديکھنے والی آنکھيں 
رکھتے ہو خدا کی قسم ہمارے لئے تمہارے اعمال ميں سے کوئی بھی پوشيده نہيں ہے پس ہم سب کو اپنے پاس حاضر جانو 

ور اور اپنے نفسوں کو نيک کام کرنے کی عادت ڈال دو تا کہ نيک کام کرنے والوں ميں سے ہوجاؤ ميں اپنے فرزندوں ا
  شيعوں کو جو کہاہے اس کا امر کرتاہوں۔

اس روايت ميں بہت سے مطالب موجود ہيں ان مطالب کو دردک کرنے کے لئے مکمل طور پر غور کی ضرورت ہے۔ مہم 
نکات کہ جو اس روايت سے استفاده کرتے ہيں کہ خاندان وحی کے حضور کا اعتقاد ہونا چاہئے اور اس واقعيت کا درک 

يں ممکن ہے کہ جن شرائط کو امام باقر نے درک کرنے کے بارے ميں فرمايا ہے اس کی رعايت کی کرنا اس صورت م
  جائے۔

مہم نکتہ کہ جس کے بارے ميں آخر ميں فرمايا ہے يہ ہے کہ آں حضرت نے تمام شيعوں اور اپنے فرزندوں کو وصيت کی 
ے کوشش کريں اس روايت کی بناء پر ہر ايک اور حکم ديا ہے يہ اس پر دليل ہے کہ تمام واقعيت کے شناخت کے لئ

بزرگوار عين هللا ہيں کہ ہمارے اعمال اور رفتار کو ديکھتے ہيں اور اذن هللا ہيں کہ ہمارے گفتار کو سنتے ہيں اس وقت جو 
ی قسم بھی ان حقائق کو قبول نہيں کرتے ہيں اس کی خدمت کی گئی ہے اور فرماتے ہيں واقعاً برا اعتقاد رکھتے ہو خدا ک

  کھائی کہ تمہارے اعمال ميں سے کوئی چيز ہم سے پوشيده نہيں ہے۔
  حضرت امام محمد باقر ان نکات کو بيان کرنے کے بعد چند نکات کی تصريح کرتے ہيں۔

  
  ہم سب کو اپنے نزديک حاضر جانيں

ے ان ميں سے کسی ميں يہ کالم اھل بيت کی نورانيت کی طرف اشاره ہے کہ نورانيت کی وجہ سے ہر زمانے پر محيط ہ
کوئی فرق نہيں ہے ہر شيعہ ہر زمانے ميں ہر بزرگوار کو قريب جانے جس طرح انسان اپنے آپ کو خداوند کے حضور 

  ديکھتاہے اس کو يہ بھی احساس ہو کہ اھل بيت کے سامنے حاضر ہے۔
  لی اس ميں پيدا ہوتی ہے۔واضح ہے کہ جو بھی اس حقيقت کا احساس کرے اور اس کو عملی قرار دے بہت بڑی تبدي

۔ اپنے نفسوں کو نيک کاموں کی عادت ڈالے اور نيک لوگوں ميں سے ہوجائے اس بناء پر انسان نہ صرف برے کاموں ٢
اور ناپسنديده کی عادت نہ ڈاليں بلکہ اچھے کام انجام دينے کی عادت ڈالے۔ تھذيب نفس اور خود سازی کی کوشش کرے نہ 

  دينے سے متنفر نہ ہو بلکہ اچھا کام انجام دينے کی عادت ڈالے اچھے سے اچھا کام انجام
  اس مطلب کی توضيح کے لئے کہتا ہوں کہ نيک کاموں کی عادت ڈالنے کی دو صورتيں ممکن ہيں۔

۔ پہلی صورت اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نفس کو اپنے کام بجاالنے کے لئے فرمان بردار بنانا اگر اس قسم کی ١
  تو ايسی عادت انسان کی ترقی کا موجب ہے۔ عادت ڈالے

۔ دوسری صورت يہ ہے ممکن ہے کہ نيک کام کرنے کی عادت ڈالی ہو بلکہ ايسے ماحول ميں زمدگی گزارتاہے جس کی ٢
وجہ سے اچھے کام انجام ديتاہے اور عادت بن گئی مثال کے طور پر ايسے خاندان ميں زندگی گزارتاہے کہ جو اول وقت 

ا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے پابند ہيں اس نے بھی ايسی عادت کی ہے اگر اس کے زندگی کے ماحول ميں ميں نماز ي
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تبديلی آجائے چونکہ ذاتاً اس نے عادت نہيں بنائی ہے زمانہ کے گزرنے کے ساتھ وه شخص بھی تبديل ہوجاتاہے چونکہ يہ 
ہ ماحول کی وجہ سے ہوئی ہے اس لئے اس کی کوئی اہميت عادت اپنے اپنے نفس اور اپنی ذات کی وجہ سے نہيں ہے بلک

نہيں ہے اس لئے حضرت امام محمد باقر فرماتے ہيں عالوه اس کے کہ نيک کاموں کی عادت ڈالنے کے ساتھ خود بھی نيک
لوگوں ميں سے ہوجائے نہ کہ ماحول کی وجہ سے مجبور ہوجائے۔ سب کو حاجر جانيں اس سے مراد حضور علمی ہے يا 

ضور عينی ہے مرحوم عالمہ مجلسی اس نے روايت کے بارے ميں فرمايا ہے اگر فاحضروا کو باب افعال سے قرار ديں ح
تو اس کا معنی يہ ہوگا کہ جان لو ہم سب تمہارے پاس حاضر ہيں علم کی وجہ سے اس سے مراد عالمہ مجلسی کی حضور 

خضر کے بارے ميں فرماتے ہيں انّہ ليحضر حيث ما ذکر  علمی ہے ايک روايت ميں حضرت امام رضا عليہ السالم حضرت
فمن ذکره منکم فليسلّم عليہ اس کو جس زمانے ميں بھی پکارا جائے وه حاضر ہوتے ہيں آپ ميں سے جو بھی اس کا نام لے 

زمانہ کا تابعاس پر سالم کرے مرحوم آية هللا مستنبط اس کے بارے ميں لکھتے ہيں حضرت خضر(عليہ السالم ) کا مقام امام 
اور غيبت ميں ہيں پس حضرت حجت کا مقام کتنا بلند ہے حضور کا مسئلہ اھلبيت کے معارف ميں اہم ترين مسائل ميں سے 

ہے اور اس کے لئے تفصيل کی ضرورت ہے اس لئے حضرت اميرالمٔومنين کے کالم کے ساتھ کالم کااختيار کرتے ہيں 
فرمائش کی بناء پر اگر حقائق کو درک کرنا چاہتے ہو تو دل کے کان کو کھول دو تا  فرمايا احضروا اذ ان قلوبکم تفھموا اس

  کہ تم سجھ سکو۔

  اھلبيت کی نظر ميں امام زمانہ کی عظمت
۔ پيغمبر اسالمفرماتے ہيں ميرے ماں باپ فدا ہو اس پر کہ جو ميرا ہم نام ہے اور ميرا شبيہہ ہے پيغمبر اسالم نے حضرت ١

عصر کی گفتگو کے بعد فرمايا ميرے بعد ايک بہت زياده سخت فتنہ ہوگا اس ميں ايک برگزيده اور راز دار امير سے امام 
شخص سقوط کرے گا يہ وه وقت ہے کہ تيرے شيعے پانچويں آدمی کو يعنی ساتويں کی اوالد امام سے گم کرديں گے اس 

ے زياده مرد اور عورتيں ان کی غيبت کے موقع کے غائب ہونے کی وجہ سے زمين اور آسمان والے غمگين ہوں گے کتن
پر غمگين اور افسوس کريں گے اس کے بعد حجرت اپنے سر کو جھکا ديا اس کے بعد سر بلند کر کے فرمايا ميرے ماں 

باپ اس پر قربان ہو وه ميرا ہم نام ميری شبيہہ اور موسٰی بن عمران کی شبيہہ ہوگا اس کے اوپر نور کی چادر ہے جو شعاع
  قدس سے روشن ہوتی ہے اس کالم کی عالمہ مجلسی نے حضرت اميرالمٔومنين کی طرف نسبت دی ہے ۔

۔ حضرت اميرالمومنين نے فرمايا ہے ميرے ماں باپ فدا ہوں اس بہترين فرزند پر اس روايت کو جناب جابر جعفی نے امام٣
کی طرف توجہ ديں جناب جابر جعفی فرماتے  جعفرصادق اور امام محمد باقر کے اصحاب سے نقل کيا ہے اب اس روايت

ہيں کہ ميں نے امام محمد باقر سے سنا کہ فرماتے تھے: ساير عمر بن الخطاب اميرالمٔومنين فقال: اخبرنی عن المھدی ما 
ی يبعثہ ّهللاٰ قال: فاخبرنی عن صفتہ قال ھو شابّ  مربوع حسن  اسمہ فقال اّما اسمہ فان حبيبی عھد الّی ان ال احّدث باسمہ حتّٰ

الوجہ حسن الشعر يسيل شعره علی منکبيہ ونور وجھہ يعلو سواد لحيتہ و راسہ بابی ابن خيرة االماء عمر بن خطاب حضرت 
اميرالمٔومنين کے ساتھ جارہے تھے کہا مجھے مھدی کے نام کے بارے ميں بتاديں حضرت نے فرمايا حضرت مھدی کے 

ے مجھے سے عہد و پيمان ليا ہے کہ ميں ان کا نام کسی کو نہ بتاؤں يہاں تک کہ نام کے بارے ميں يہ ہے کہ ميرے حبيب ن
هللا اس کو مبعوث کرے عرض کيا کہ ان کے صفات کے بارے ميں بتاديں حضرت نے فرمايا وه جوان ہے اور اسکا چہره 

سے برتر ہے ميرے اور بال خوبصورت ہيں اس کے بال شانے پر گرے ہوئے ہيں اس کے چہرے کا نور سر اور چہرے 
  باپ قربان ہوں۔ اس بہترين فرزند پر 

۔ حضرت اميرالمٔومنين نے فرمايا ميرے ماں باپ قربان بہترين کنيز کے بيٹے پر اس کالم کو حضرت اميرالمٔومونين نے ۴
فرمايا ظالم بار بار فرمايا حارث ھمدانی نے اس کو حضرت اميرالمٔومنين سے نقل کيا ہے آپ(عليہ السالم ) بزرگوار نے 

کے ظلم کا خاتمہ بقية هللا کی تلوار سے ہوگا اور فرمايا ہے کہ پيالہ کے ساتھ تلخ زھر سب ظالموں کے منہ ميں ڈاال جائے 
گا ميرا باپ قربان اس بہترين کنيز کے بيٹے پر حضرت قائم کہ جو حضرت کے فرزندوں ميں سے ہے ذلت اور خواری پر 

ن ِصبر سے (تلخ بوٹی) ان ظالموں کو پاليا جائے گا اور ان کو کوئی چيز نہيں دی جائے ان ظالموں کيلئے ہوگی ايک برت
  گی مگر تلوار اور فتنہ۔

۔ حضرت اميرالمٔومنين نے انے خطبوں ميں کئی مرتبہ فرمايا کہ پيغمبر کے اھل بيت کو ديکھو اگر وه آرام کرليں تو تم ۵
تو ان کی مدد کرنا خداوند تعالٰی ايک مرد کو ظالموں کے خاتمہ کے لئے  بھی آرام کرنا اگر تم کو مدد کے لئے طلب کريں

بھيجے گا ميرے باپ قربان ہوں بہترين ہستی پر ظالموں کو نہيں ديں گے مگر تلوار کس قدر آشوب ہوگا آٹھ مہينے تک 
  تلوار کو اپنے شانہ پر رکھے گا۔

سے پاک کرنے کی خوشخبری دے رہے ہيں کہ آٹھ مہينے اس خطبہ ميں حضرت اميرالمٔومنين زمانے کو بدترين لوگوں 
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  تک ظالموں کے ساتھ جنگ جاری رکھے گا اس وقت عدل و انصاف سے جہاں پُر ہوگا ۔
۔ حضرت اميرالمٔومنين نے فرمايا ميں اس کو ديکھنے کا کس قدر مشتاق ہوں اس کالم ميں حضرت اميرالمومنين فتنہ کے ۶

تے ہيں حضرت نے اپنے سينے کی طرف اشاره کيا اور فرمايا کہ ميں کس قدر اس کو بعد امام کی خصلتوں کو بيان کر
  ديکھنے کا مشتاق ہوں۔

۔ امام باقر نے فرمايا اگر ميں اس زمانے ميں موجود ہوں تو اپنی جان کو اس صاحب امر کے لئے محفوظ رکھوں گا ٧
ر آگاه ہوجاؤ اگر ميں اس زمان کو درک کرلوں تو اپنے آپ فرمايا: اما انّی لو ادرکت ذالک ال سبقيت نفسی لصاحب ھذا االم

  کو صاحب امر کے لئے محفوظ رکھوں گا۔
۔ ميرے ماں باپ فدا ہوں ہوں اس پر کہ جو تمام دنيا کو عدل و انصاف سے بھردے گا اس روايت کو ابو حمزه ثمالی نے ٨

حاضر تھا اس وقت کچھ لوگ حضرت سے رخصت کر  نقل کيا ہے وه کہتاہے کہ ميں ايک دن امام محمد باقر کی خدمت ميں
کے چلے گئے تو اس وقت مجھ سے فرمايا يا ابا حمزه من المحتوم الذی حمة هللا قيام قائمنا فمن شک فيما اقول لقی ّهللاٰ وھو بہ 

اً کما ملئت ظلما و جوراً کافر ثم قال بابی امی المتمٰی باسمی والمکنّی بکنيتی السابع من ولدی بابی من يمال االرض قسطاً و عدد
ئس يا ابا حمزه من ادرکہ فسلّم لہ ما سلّم لمحمد و علی فقد وجبت لہ الجنة و من لم يسلّم فقد حرم ّهللاٰ عليہ الجنة و ماواه النار و ب
ميں  مثوی الظالمين اے ابا حمزه ان چيزوں ميں سے کہ جن کو خدا نے حتمی قرار ديا ہے ہمارے قائم کا قيام ہے جو کچھ

کہتاہوں اگر کوئی اس ميں شک کرے تو اس کی مالقات خدا کے ساتھ اس حاالت ميں ہوگی وه کافر ہوگا ميرے ماں باپ 
  قربان ہو اس پر جو ميرا ہمنام ہے ميری کنيت پر جس کی کنيت رکھی گئی ہے اور وه ميری نسل ميں ساتواں فرد ہوگا۔

ل و انصاف سے بھردے گا جس طرح ظلم وجور سے پر ہوچکا ہوگا اے ابا ميرا باپ اس پر فدا ہو کہ جو پوری دنيا کو عد
حمزه جو بھی اس کے زمانے ميں ہو اور اس کو تسليم کرے جو جيسا کہ محمد اور علی کو تسليم کيا ہے بہشت اس پر 

ٹھکانہ جھنم ميں ہے  واجب ہے اور جو اس کو تسليم نہ کرے تو هللا تعالٰی کے بہشت کو اس پر حرام قرار ديتاہے اور اس کا
يہ ظالموں کے لئے بری جگہ ہے۔ اگر ميں اس زمانے ميں موجود ہوں تو جب تک زنده ہوں اسکی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس

کالم کو امام صادق نے اس وقت فرمايا جب آخری حجت کے بارے ميں امام سے سوال کيا گيا ھل ولدا القائم قال: ال 
کيا حضرت قائم متولد ہوئے ہيں حضرت نے فرمايا نہيں اگر ميں اس کے زمانے کو درک ولوادرکتہ لخدمتہ ايام حياتی 

  کرلوں تو تمام زندگی اس کی خدمت کروں گا۔
۔ عباد بن محمد مداينی کہتے ہيں کہ امام صادق نے نماز ظہر کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کيا اور دعا کی ميں نے کہا ١٠

دعا کی ہے فرمايا: دعوت لنور آل محمد وسائقھم والمنتقم بامرّهللاٰ من اعالئھم ميں نے آل  ميری جان قربان آپ نے اپنے لئے
محمد اور آل محمد(صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کے دشمنوں سے خدا کے حکم سے انتقام لينے والوں کے لئے دعا کی اگر چہ 

  ننا حقيقت ميں خدا کی معرفت ہے۔تمام وحی سے خاندان کے تمام افراد نور ہيں اور ان کو نورانی جا
۔ حضرت امام رضا نے فرمايا ميرے ماں باپ فدا ہوں اس پر جس کا نام ميرے جد کا ہمنام ہے وه ميری اور موسٰی بن ١١

 عمران کی شبيہہ ہيں۔

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب اّول

  نمازوں کے بارے ميں
اس باب ميں ان نمازوں کے بارے ميں ہيں کہ جو حضرت صاحب الزمان سے منقول ہيں يا جو نماز يں حضرت کے لئے 

  ذکر کی گئی ہيں ان نمازوں کو يہاں نقل کرتا ہوں۔ 

  ۔امام زمانہ کی نماز ١
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مرحوم راوندی لکھتے ہيں کہ امام زمان کی نماز دو رکعت ہيں ہر رکعت ميں سوره حمد ايک مرتبہ پڑھے جب اياک نعبد و 
اياک نستعين پر پہنچے کہ اس کو ايک سو مرتبہ پڑھے اور نماز کے بعد سو مرتبہ پيغمبر پر درود بھيجے اس کے بعد اپنی 

اور مکان کے ساتھ مخصوص نہيں ہے اس ميں سوره اور مخصوص دعا حاجت کو خدا سے مانگے يہ نماز کی خاص زمان
  وارد نہيں ہے۔

  ۔ امام زمان کی ايک اور نماز٢
مرحوم سيد بن طاوؤس فرماتے ہيں يہ نماز بھی دو رعکت ہے سوره حمد کو پڑھے جب اياک نعبد و اياک نستعين تک 

اس کے بعد سوره کو تمام کرے اس کے بعد ايک دفعہ سوره  پہنچے اس وقت سو مرتبہ اياک نعبد و اياک نستعين کو پڑھے
  اخالص کو پڑھے اس کے بعد يہ دعا پڑھے دعاء 

  

  

  

صوص فرمان کے اور مکان کے ساتھ مختص نہيں ہے ليکن آخر ميں سوره اخالص اور اسی طرح يہ نماز بھی کسی مخ
  دعاؤں کا پڑھنا چاہيے جنکا ذکر کيا گيا ہے۔

  ۔مسجد جمکران کی نماز٣
جناب حسن بن مثلہ جمکرانی لکھتے ہيں کہ امام زمان نے فرمايا کہ لوگوں سے کہو کہ اس مکان کی طرف زياده رغبت 
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جگہ کا احترام کريں اس مکان ميں چار رکعت نماز پڑھيں دو رعکت تحيہ مسجد کہ ہر رکعت ميں ايک مرتبہ کريں اس 
سوره حمد اور سو مرتبہ سوره اخالص کو پڑھے اور ہر رکوع اور سجده ميں سات مرتبہ ذکر پڑھے اور دو رکعت نماز 

  صاحب الزمان پڑھے اس ترتيب سے:
عبد و اياک نستعين پر پہنچے تو اس کو سو مرتبہ پڑھے جب نماز تمام کرے تو تھيليل سوره فاتحہ پڑھے اور جب ايّاک ن

کہے اور حضرت فاطمہ الزھرا کی تسبيح پڑھے جب تسبيح تمام کرے تو سو مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھيجے جو 
  بھی يہ نماز پڑھے گويا ايسا ہے کہ اس نے کعبہ ميں نماز پڑھی ہے۔

  کی نماز حلّہ اور نعمانيہ ميں ۔ امام زمانہ۴
عالم جليل ميرزا عبدهللا اصفہانی کتاب رياض العلماء کے جلد پنجم ميں شيخ ابن ابوجواد نعمانی کے حاالت ميں لکھتے ہيں يہ
ان لوگوں ميں سے ہيں کہ جنھوں نے غيبت کبری کے زمانے ميں امام زمانہ سے مالقات کی ہے اور اس نے حضرت سے 

  قل کی ہے۔ايک روايت ن
کسی ايک کتاب ميں ديکھا کہ شاگرد شہيد کے خط سے لکھا ہوا تھا کہ ابن ابوجواد نعمانی نے حضرت مہدی کو ديکھا اور 
حضرت نے عرض کيا اے ميرے موال آپ ايک مقام نعمانيہ ميں اور ايک مقام حلہ ميں رکھتے ہيں وہاں کس وقت تشريف 

ور رات نعمانيہ ميں اور حلہ ميں جمعہ کو دن اور رات ہوتاہوں ليکن حلہ کے رکھتے ہيں حضرت نے فرمايا منگل کو دن ا
لوگ ميرے مقام کا احترام اور آداب کی رعايت نہيں کرتے ہيں جو بھی احترام کے ساتھ وہاں پر داخل ہو اور اس جگہ کو 

بہ درود بھيجے اس کے بعد دو محترم شمار کرے مجھ پر اور اماموں کو سالم کرے نيز مجھ پر اور اماموں پر باره مرت
دو سوروں کے ساتھ پڑھے اور نماز ميں خدا کے ساتھ مناجات کرے جو حاجات بھی رکھتاہو هللا تعالٰی اس کو ‘ رکعت نماز

عطا کرتاہے ان ميں ايک يہ بھی ہے کہ اس کے گناه بخشے جاتے ہيں ميں نے عرض کيا اے ميرے موال ان مناجات کو ياد 
  ١٣٠و ص کراديں فرمايا کہ

  حضرت نے تين مرتبہ اس دعا کو تکرار کيا يہاں تک کہ ميں نے اس کو سمجھا اور حفظ کی

  ۔ امام زمانہ کی ايک اور نماز۵
جناب الخلود ميں نقل کيا ہے رات سوتے وقت ايک پاک برتن ميں پانی ڈال کر پاک کپڑا اس پر ڈال کر سرہانے رکھے جب 

جائے تو اس سے تين گھونٹ پانی پی لے اس کے بعد باقی پانی سے وضو کرلے اور آخری شب نماز شب کے لئے بيدار ہو
قبلہ کی طرف منہ کرے اذان اور اقامہ کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اس ميں جو سوره پڑھنا چاہئے پڑھ سکتاہے اور رکوع

پڑھے اسی طرح پہلے سجده ميں  مرتبہ يہی) ٢۵مرتبہ کہے يا غياث المستغيثين اور رکوع کے بعد پچيس () ٢۵ميں پچيس (
بھی اور سجده سے سر اٹھانے کے بعد بھی ہر ايک ميں پچيس مرتبہ کہے اور دوسری رکعت کو بھی اسی کيفيت کے ساتھ 

انجام دے مجموعاً تين سو مرتبہ کہے نماز کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرے اور تيس مرتبہ کہے من العبد 
لجليل اس کے بعد اپنی حاجت مانگے انشاء هللا جلد از جلد حاجت قبول ہوگی۔ اس نماز کو کتاب جنات الخودالذليل الی المولی ا

ميں امام زمانہ کی طرف نسبت دی ہے ليکن مرحوم محدث قمی نے کتاب الباقيات الصالحات ميں اس کو نماز استغاثہ کے 
  ہيں دی ہے۔عنوان سے نقل کيا ہے اور اس کو امام زمانہ کی طرف نسبت ن

  ۔ نماز اور دعائے توجہ۶
احمد بن ابراھيم کہتاہے امام زمانہ کی زيارت کا شوق ميرے دل ميں پيدا ہوا اس لئے جناب ابوجعفر محمد بن عثمان سے 

شکايت کی جو نواب اربعہ ميں سے ايک تھا جناب محمد بن عثمان نے فرمايا کہ کيا دل سے آرزو رکھتے ہو کہ امام زمانہ 
القات ہوجائے ميں نے کہا ہاں فرمايا خداوند تعالٰی کے تمہاری آرزو کو پورا کرے ميں تمہارا معاملہ آسان ديکھتاہوں کی م

ای ابا عبدهللا ان کی زيارت کا التماس نہ کرو چونکہ غيبت کبرٰی کے دوران ان کی زيارت کا اشتياق رہتاہے ليکن اس اجتماع
ہ آيات اٰلہی ميں سے ہے ليکن اس کو تسليم کرنا ضروری ہے ليکن جب آپ اس کی سے ان سے سوال نہيں کيا جاسکتاہے ي

طرف توجہ کرنا چاہيں تو اس زيارت کے ساتھ حضرت کی طرف متوجہ ہوجائيں زيارت اس طرح کريں باره رکعت نماز دو
د بھيجے تو اس طرح سےدو رکعت کرکے پڑھے اور تمام رکعتوں ميں سوره قل ھو هللا پڑھے جب محمد و آل محمد پر درو

خدا سے کالم کرے سالم علی آل يسين ذالک وھوالفضل المبين من عند هللا وهللا ذوالفضل العظيم امامہ من يھديہ صراطہ 
  المستقيم قد آتاکم هللا خالفتہ يا آل ياسين۔
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  ۔ نماز اور دعائے فرج٧
مہم مشکالت دور کرنے کے ليئے ابو جعفر محمد بن جرير طبری مسند فاطمہ ميں کہتے ہيں کہ ابو حسين کا تب نے کہا ابو 
منصور وزير کی طرف سے ميں نے ايک کام کی ذمہ داری لے لی اس ضمن ميں ميرے اور اس کے درميان اختالف واقع 

وه مجھے تالش کرنے لگا اور مجھے دھمکی بھی دی ميں نے  ہوا نوبت يہاں تک پہنچی کہ ميں اس کے ڈر سے چھپ گيا
ايک مدت تک خوف اور ڈر کی وجہ سے چھپ کر زندگی گزاری ميں نے مصمم اراده کرليا کہ شب جمعہ حضرت امام 

موسٰی کاظم کی مرقد پر حاضری دوں تا کہ رات کو دعاکروں اور حاجات مانگوں ميں حرم ميں داخل ہوا تيز بارش ہورہی 
ی ابن جعفر خادم حرم سے خواہش کی کہ حرم کے دروازوں کو بند کردے تا کہ حرم ميں تنہا ہی رہوں تا کہ رات کو تھ

تنہائی ميں جو حاجت مانگنا چاہوں مانگوں اور جس سے ميں ڈرتا تھا اس سے امن ميں رہوں اس نے ميری بات مانی اور 
گوں کا اس جگہ پر آنا جانا بند ہوا حرم مکمل طور پر تنہا ہوا ميں رازدروازوں کو بند کرديا آدھی رات کو تيز بارش ہوئی لو

و نياز ميں مشغول تھا دعا پڑھتا تھا زيارت کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا اچانک روضہ مطہره کے پاؤں کی طرف سے ايک 
روں پر سالم بھيجا اس کے آواز آئی ايک شخص زيارت ميں مشغول تھا اس کے بعد اس نے حضرت آدم اور اولوالعزم پيغمب

بعد ايک ايک امام پر سالم بھيجا يہاں تک کہ جب آخری امام کا نام آيا تو اس کا نام نہيں ليا مجھے اس عمل سے تعجب ہوا 
اپنے آپ سے کہا شايد انہوں نے فراموش کيا ہو يا اس کو نہيں جانتاہو يا اس شخص کا مذہب ايسا ہے جب وه زيارت سے 

و رکعت نماز پڑھی اس کے بعد امام جواد کے مرقد کی طرف گيا اسی طرح زيارت کی اور سالم کيا اور دوفارغ ہوئے تو د
رکعت نماز پڑھی ميں ان کو نہيں جانتا تھا اس ليئے ميں اس سے ڈرتا تھا وه ايک مکمل جوان تھا سفيد لباس پہنے ہوئے 

ھی وه ميری طرف متوجہ ہوا اور فرمايا اے ابوحسين تم دعا تھے سر پر عمامہ کے ساتھ تحت الحنک تھا اور بدن پر عباء ت
ے فرج کيوں نہيں پڑھتے ہو ميں نے عرض کيا کہ دعاء فرج کونسی ہے اے ميرے آقا تو فرمايا دو رکعت نماز پڑھو اور 

  کہو 

  

ا هُ ” ٰيا ”مرتبہ ، ١٠د س “ٰيا ٰغايَٰتاهُ ”مرتبہ ، ١٠دس “ ٰيا َمْواٰلهُ ( ٰيا َمْولَٰياهُ ) ” مرتبہ ،  ١٠ دس“ ٰيا َسيَّٰداهُ ”مرتبہ ١٠دس“ ٰيا ربّٰ
  مرتبہ ۔ ١٠دس“ ُمْنتَھٰی َرْغبَٰتاهُ 
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  اس کے بعد جو دعاء مانگنا چاہو مانگو اس وقت داياں رخسار کو زمين پر رکھو اور سجده ميں سو مرتبہ کہو 

  

وث الغوثاس کے بعد بائيں رخسار کو زمين پر رکھے اور سو مرتبہ کہے ادرکنی يا اس سے زياده تکرار کرے اور کہو الغ
ايک سانس لينے کی مقدار تکرار کرے اور سجده سے سر اٹھائے خداوند تعالٰی اپنے کرم سے تيری حاجت کو قبول کرے 

  گا ان شاء هللا۔
جس وقت ميں نماز اور دعا ميں مشغول ہوا وه باہر چلے گئے ميں نے نماز اور دعا تمام کی اور آياتا کہ ابن جعفر سے اس 

چھوں کہ وه کس طرح حرم ميں داخل ہوا ہے تو ميں نے ديکھا کہ تمام دروازے بند ہيں اور تاال لگا شخص کے بارے ميں پو
يا ہوا ہے ميں نے تعجب کيا اپنے آپ سے کہا شايد يہ يہاں سويا ہوا ہو اورمجھے معلوم نہ ہو ميں ابن جعفر کے پاس گيا وه 

اں سے باہر آيا ميں نے اس واقعہ کے بارے ميں اس سے اس کمره سے کہ جس ميں حرم کے تيل سے چراگ جل رہا تھا وہ
پوچھا اس نے کہا جيسا کہ آپ ديکھ رہے ہيں کہ دروازے بند ہيں ميں نے سامنے سارا واقعہ بيان کيا اس نے کہا وه ہمارے 

وقت اماممولٰی صاحب الزمان تھے اور ميں نے ايسے موقع پر جب حرم لوگوں سے خالی ہو تو ان کو ديکھا ہے اس نے اس 
کی مالقات سے محروم ہونے پر افسوس کيا طلوع فجر کے نزديک حرم مطہر سے باہر آيا اور مقام کرخ کہ جہاں ميں چھپا 

ہوا تھا وہاں پر گيا ابھی ظہر کا وقت نہيں ہوا تھا کہ ابومنصور کے مامور مجھ سے مالقات کی تالش ميں تھے اور ميرے 
ے پاس وزير کی طرف سے ايک امان نامہ تھا اس ميں سب نيکياں لکھی ہوئی تھی دوستوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے ان ک

ميں اپنے کسی ايک دوست کے ساتھ وزير کے پاس چال گيا وه اٹھا اور مجھے بغل گير کيا ميرے ساتھ ايسا سلوک کيا کہ جو
نہ سے کرتے ہو ميں نے کہا کہ ميں آج تک نہيں ديکھا تھا اور کہا اور نوبت يہاں تک پہنچی ہے کہ ميری شکايت امام زما

نے اپنی طرف سے دعا اور درخواست تھی اس نے کہا وائے ہو تجھ پر گذشتہ رات يعنی شب جمعہ خواب ميں امام زمان کو
ديکھا وه مجھے اچھے کاموں کا حکم ديتے تھے ليکن اس دفعہ اتنی سختی سے پيش آئے کہ ميں ڈر گيا ميں نے ان سے کہا 

 ميں گواہی ديتاہوں کہ وه حق ہيں گذشتہ شب اپنے مولٰی کی بيداری کی حالت ميں زيارت کی ہے اور مجھ سے ال الہ اال هللا
وه باتيں کہيں جو کچھ ميں نے حرم امام موسٰی کاظم(عليہ السالم ) ميں ديکھا تھا وه سب بتاديا اس نے اس واقعہ سے تعجب 

ام ديا اور اس کی طرف سے ايسے مقام پر پہنچا کہ ميں گمان نہيں کيا اور اس نے بہت بری نيکی کو ميرے حق ميں انج
  کرتا تھا اور يہ سب کچھ صاحب الزمان کی برکت سے ہوا ہے۔

عالمہ شيخ علی اکبرنھاوندی الحبقری الحسان ميں کہتے ہيں ميں نے يہ عمل کئی مرتبہ تجربہ کيا ہے اور ميں نے حاجت 
س لئے ميں چاہتاہوں کہ اس کے موثر ہونے کو اس کے ہم عصر مرحوم مال محمود روائی کے لئے بہت زياده موثر ديکھا ا

عراقی نے جو داراالسالم ميں نقل کيا ہے اس کو ذکر کروں اس کتاب ميں اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہيں: ميں 
کھا ہے سب سے پہلے يہ نعمت نے اس دعا ميں بہت زياده معجزه ديکھا ہے چونکہ اس عمل سے تعجب انگريز آثار کو دي

باره سو پينسٹھ ہجری ميں ملی ميں تہران ميں امام جمعہ تبريز حاج ميرزا باقر تبريزی کے ساتھ آقائی مھدی ملک کے گھر 
ميں مہمان تھا وه کسی وجہ سے تہران چلے گئے دوباره تبريز آنا ممنوع تھا مجھے بھی ان سے جو محبت تھی خرچہ نہ 

فر کيا ميں اپنے گھر نہيں لوٹ سکتا تھا چونکہ امام جمعہ کا مہمان تھا خوراک اس کے ساتھ تھی ليکن ہونے کے باوجود س
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اور خرچ بھی تھا اور ميں اس شہر والوں کے ساتھ آشنا نہيں تھا کسی سے قرض بھی نہيں لے سکتا تھا اس لئے مجھے ذرا 
اندر بيٹھا ہوا تھا آرام کر رہا تھا ظہر کے وقت نماز کے تکليف تھی ايک دن امام جمعہ کے ساتھ صحن ميں چار ديواری کے

لئے اوپر والے کمره ميں چال گيا نماز ميں مشغول تھا نماز کے بعد الماری ميں ايک کتاب کو ديکھا بحاراالنوار کی تيرھويں 
عجزات کے بارے ميں جلد کا ترجمہ تھا اس ميں امام زمانہ کے حالت موجود تھے ميں نے اس کتاب کو کھوال يہ روايت م

ملی ميں نے اپنے آپ سے کہا اس حالت ميں جو مجھے سختی ہے ميں اس عمل کا تجربہ کرتاہوں اٹھا نماز دعا اور سجده 
کو بجااليا اپنے مشکل کام کے لئے دعا مانگی کمره سے باہر آکر امام جمعہ کے پہلو ميں بيٹھا اچانک ايک مرد گھر کے 

ام جمعہ کو ايک خط ديا اور اس کے پاس ايک سفيد رومال رکھا امام جمعہ نے خط پڑھا اس دروازے سے داخل ہوا اور ام
کو رومال کے ساتھ مجھے ديا اور کہا يہ تمہارا مال ہے ميں نے خط پڑھا خط کو آقا علی اصغر تاجر تبريزی نے لکھا تھا 

فالن شخص کو ديديں ميں نے اس واقعہ کی  وه مکتوب اور بيس تومان رومال ميں رکھ کر امام جمعہ کو لکھا کہ يہ رقم
پوری تحقيق کی خط آنے کا رومال آنے کا زمانہ اور عمل کا زمانہ ايک تھا مجھے اس واقعہ سے تعجب ہوا سبحان هللا کہہ 

وه کر ہنس ديا امام جمعہ نے تعجب کی وجہ کو پوچھا ميں نے سارا واقعہ بتاديا ميں نے کہا کہ جلدی اٹھيں اور انجام ديں 
اٹھا اسی کمره ميں گيا نماز ظہر اور عصر پڑھی اس کے بعد اس عمل کو انجام ديا ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ خبر پہنچی 

کہ امير نے اس کو تہران ميں حاضر کر کے اس کو معزول کرديا اور اس کو کاشان بھيجا ہے شاه نے امام جمعہ سے 
بھيجا اس کے بعد ميں نے اس عمل کو ذخيره کيا سختی ميں اور مشکل  معذرت کرلی اور اس کو احترام کے ساتھ تبريز

حاجات ميں اس کو انجام ديتا تھا ميں نے عجيب و غريب آثار کا مشاہده کيا ايک سال وباء کی بيماری نجف اشرف ميں پھيلی 
چال گيا اور  بہت زياده لوگ مرگئے لوگ اس ڈر سے مضطرب ہوگئے اس لئے ميں شہر کے چھوٹے دروازه سے باہر

دروازه کے باہر ايک خالی جگہ پر اس عمل کو انجام ديا اور خدا سے چاہا کہ يہ بيماری دور ہوجائے دوسروں کو اطالع 
دئے بغير شہر لوٹ آيا دوسرے دن وباء بيماری کے ختم ہونے کی خبر لوگوں کو دے دی جاننے والے کہنے لگے کہ آپ 

کی وجہ نہيں بتاتا ليکن تم تحقيق کرلو کل رات کے بعد اگر کوئی اس بيماری ميں کيسے يہ کہتے ہو ميں نے کہا ميں اس 
مبتال ہوا تو تم سچے ہو انہوں نے کہا کہ فالنی فالنی آج رات اس بيماری ميں مبتال ہوئے ہے ميں نے کہا ايسا نہيں ہے يقينا 

ھا جيسا ميں نے کہا تھا وه صحيح نکالاس کے کل ظہر سے پہلے يا اس سے پہلے بيمار ہوا ہے تحقيق کی تو انہوں نے ديک
بعد بيماری کے کوئی نشان دکھائی نہيں ديا لوگوں نے اس سال بيماری سے نجات حاصل کی ليکن اس کی علت کو نہيں 

سمجھ سکے کئی بار ايسا ہوا ہے کئی برادران کو سختی ميں ديکھا اور اس عمل کو ان کو ياد کراديا جلدی ان کے مشکالت 
ئے يہاں تک کہ ايک دن اپنے کسی برادر کے وہاں تھا اس کے لئے کوئی مشکالت تھيں اس کی مشکل سے باخبر ہوا حل ہو

ميں نے يہ عمل اس کو سکھاديا گھر واپس آيا تھوڑی دير کے بعد دروازے پر کوئی آيا تو اسی شخص کو ديکھا کہ کہتا تھا 
و ملی کہا تمہيں جتنی ضرورت ہے لے لے ميں نے کہا اس عمل اسی دعا کی برکت سے ميرا مشکل حل ہوا کچھ رقم اس ک

کی برکت سے ميں محتاج نہيں ہوں ليکن يہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کس طرح حل ہوا اس نے کہا آپ کے جانے کے بعد حرم 
قات کیاميرالمٔومنين ميں چال گيا اور اس عمل کو انجام ديا روضہ مطہر سے باہر نکال صحن ميں کسی ايک شخص سے مال

مجھے جتنی رقم کی ضروت تھی اتنی رقم ديکر چال گيا۔ خالصہ يہ کہ ميں نے اس عمل کا بہت زياده اثر ديکھا ہے کہ جلد 
از جلد ميری حاجت قبول ہوئی ہے ليکن جہاں محتاج نہيں اور کوئی اضطرار موجود نہيں وہاں کسی کو نہيں دياہے ميں نے 

جب خود اس بزرگوار نے اس دعا کا فرج نام رکھا ہے اس سے پتہ چلتاہے کہ يہ دعا  خود بھی فائده نہيں اٹھايا اس لئے
  سختی اور تکليف کے وقت بہت زياده موثر ہے۔

  امام زمانہ کا نماز استغاثہ -8
پر  امام زمانہ کی نماز استغاثہ اس طرح ہے کہ سيد علی خان کلم الطيب ميں فرمايا ہے يہ استغاثہ ہے امام زمانہ سے جہاں

  بھی ہو دو رکعت نماز حمد اور سوره کيساتھ پڑھ ليں پس قبلہ کی طرف منہ کر کے آسمان کے نيچے بيٹھيں اور کہيں دعا: 
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  کذا کذا کی جگہ اپنی حاجت کو بيان کريں اور دعا کريں جو بھی چاہيں تو وه حاجت قبول ہوگی۔

عالمہ بزرگوار شيخ محمود عراقی کتاب دارالسالم ميں کہاہے کہ ميں نے اس عمل سے تجربہ کيا اس سے تعجب انگيز آثار 
  کو مشاہده کيا دوسرا سفر باره سو پچھتر ہجری ميں کی



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اس کو ياد  علماء ميں سے ايک نے اس عمل کا تجربہ کيا اور اپنے مہم امور ميں اس نے عمل کيا جو اہليت نہيں رکھتا تھا
نہيں کرتے تھے ميں نے اس عمل کو اس سے دريافت کيا ہے۔ درالسالم ميں کہا ہے ظاہر يہ ہے کہ چاہيئے اس نماز ميں 
سوره فتح اور سوره نصر کو پڑھا جائے ہم عصر فاضل کا بھی يہی نظريہ تھا بعيد نہيں کہ اس کا وقت بھی آدھی رات ہو 

ا النے کا حکم ديا ہے اور کالم ميں اس وقت کے عالوه کوئی اور وقت نہيں ہے چونکہ راوی نے اس وقت اس عمل کے بج
قدر متعين وہی آخری آدھی رات کا وقت ہے اس عالم نے بھی آخری شب کا وقت معين نہيں کيا فاضل ہم عصر کتاب البالد 

ر زيارت سے پہلے غسل کرلے االمين سے کفحمی نے نقل کيا ہے عالوه اس کے کہ دونوں سوره ميں ہيں چاہے کہ نماز او
اس نے کتاب مصباح الزائر ميں نقل کيا ہے کہ سوره معين نہيں ہے اس بناء پر سوره کاتعين اظہر ہے وقت کا تعين بھی اگر 
اقوٰی نہ ہو تو احوط ہے ليکن اظہر يہ ہے کہ نماز اور زيارت سے پہلے غسل کا کوئی اعتبار نہيں ہے اگر چہ مستحب ہے 

  کہ غسل کرے۔

  ۔ امام زمانہ کی خدمت ميں نماز ہديہ٩
سيد بن طاوؤس فرماتے ہيں کہ ابو محمد صميری سلسلہ سند کے ساتھ ائمہ معصومين سے نقل کرتے ہيں فرماتے ہيں اگر 
ممکن ہو نماز واجب اور نافلہ نماز ميں اضافہ کرنا۔ تو اضافہ کرے اگر چہ دو ررکعت کی مقدار پر زور بجاالئے اور اس 

روز آئمہ معصومين کی خدمت ميں ھديہ بھيجے اس طريقے پر کہ اپنی نماز کو پہلی رکعت ميں شروع کرے واجب  کو ہر
نماز کی طرح ساتھ مرتبہ تکبير يا تين مرتبہ يا ايک مرتبہ رکوع وسجود کے ذکر کے بعد تين مرتبہ کہے صلی هللا علی 

چودہويں دن کے بعد نماز امام حاضر کی خدمت ميں ھديہ کرنے  محمد و آلہ الطيبين الطاہرين پس تشہد اور اسالم کے بعد
  اللھم ۔۔ انت تا آخر ١۴٣اور کہے 

  ۔ امام زمانہ کے لئے نماز کا ھديہ١٠
شيخ بزرگوار ابوجعفر طوسی کتاب مصباح کبير ميں کہتے ہيں نماز ھديہ آٹھ رکعت ہے معصوم اماموں سے روايت ہوئی 

جمعہ کے دن آٹھ رکعت نماز پڑھے چار رکعت رسول خدا کی خدمت ميں دوسرے چار ہے انسان کے لئے ضروری ہے کہ 
رکعت حضرت فاطمہ زھراء کے لئے ھديہ کرے پھر اسی طرح ہر روز چار رکعت پڑھے اور آئمہ ميں سے کسی ايک کے

  کرے۔ لئے ھديہ پيش کرے جمعرات کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور امام صادق(عليہ السالم ) کو ھديہ پيش
جمعہ کے دن دوباره آٹھ رکعت نماز پڑھے چار رکعت حضرت رسول کے لئے اور چار رکعت حضرت فاطمہ زھرا کے 
لئے ھديہ کرے اس کے بعد ہفتہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور حضرت امام کاظم کو ھديہ پيش کرے اور اسی طرح 

لئے ھديہ پيش کرے اور دو رکعت کے درميان اس دعا جمعرات کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور حضرت امام زمانہ کے 
  کو پڑھے 

  

  جو چاہتاہے اس کے لئے بھی دعا مانگے۔

  ۔ امام زمانہ کے لئے نماز استغاثہ١١
کتاب التحفة الرضويہ ميں لکھتے ہيں عالم بزرگوار سيد حسين ھمدانی نجفی نے مجھ سے کہا جس کسی کو کوئی حاجت ہو 
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جمعرات اور جمعہ کی رات آسمان کے نيچے حاالنکہ سر اور پاؤں برہنہ ہوں دو رکعت نماز پڑھے نماز کے بعد اپنے 
کہے يا حجة القائم اس کے بعد سر کو سجده ميں رکھے اور ستر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرے پانچسو نوے مرتبہ 

مرتبہ کہے يا صاحب الزمان اغثنی اور اپنی حاجت کی درخواست کرے يہ عمل ہر مہم حاجت کے لئے مّجرب ہے اگر ان 
ی دوباره دو راتوں ميں حاجت پوری نہ ہو دوباره دوسرے ہفتہ ميں اس عمل کو انجام دے اگر پھر بھی حاجت قبول نہ ہوئ

تيسرے ہفتہ ميں انجام دے يقينا اس کی حاجت قبول ہوگی صاحب کتاب التحفة الرضويہ نے کہا ہے کہ سيد محمد علی 
جواہری حائری نے مجھ سے نقل کيا ہے کہ جو اس نماز کو حاجت کے لئے انجام ديتاہے اسی رات حضرت امام مھدی کو 

خدمت ميں پيش کرتاہے خداوند تعالٰی امام زمانہ کی برکت سے اس کی خواب ميں ديکھتاہے اور اپنی حاجت کو حضرت کی 
  مشکل کو حل اور اس کی حاجت کو پوری کرتاہے۔

  ۔ نماز استغاثہ کا ايک اور طريقہ١٢
عالمہ بزرگوار صدر االسال م ھمدانی اپنی عمده کتاب تکاليف االنام فی غيبة االمام ميں اس عمل کو ايک اور طريقہ سے نقل 

ہے اس نے سيد سند استاد اور عالم ربّانی حکيم فقيہ پرہيزگار سيد محمد ہندی نجفی سے اس نے عالم بزرگوار سيد حسن  کيا
قزوينی سے اس نے سيد حسين شوشتری امام جماعت سند کے ساتھ سيد علی خان سے نقل کيا ہے۔ جو صحيفہ سجاديہ کا 

مان کے نيچے چھت کے اوپر سر برہنہ دو رکعت نماز پڑھتا تھا شارح ہے کہتاہے کہ شب جمعرات اور جمعہ شب جمعہ آس
مرتبہ کہتا تھا يا حجة هللا سے مجموع عدد وہی عبارت ہوتی ہے اور اس توسل کی تاثير پر تجربہ ہوا ہے  ۵٩۵اس کے بعد 

مجموعی کہ ) ۴٠+  ١+  ١٠٠+  ٣٠+ -١+ ١٠٠+ ٣+ ٨+  ١+ ١٠وه اضافہ کرتاہے کہ عدد يا حجة القائم عبارت ہے 
ہے يہ ايک خاص عمل ميں ہے اس کی حفاظت کی کوشش کريں ميں نے بارھا اس عمل کے ساتھ تجربہ کيا  ۵٩۵طور پر 

  ہے۔

  ۔ شبع جمعہ ميں امام زمانہ کی نماز١٣
سيد بزرگوار علی بن طاوؤس فرماتے ہيں کتاب کنوز النجاح فقيہ ابو علی فضل بن حسن طبرسی کی ہے اس ميں ديکھا ہے 

ہمارے امام زمانہ سے اس طرح منقول ہے حسين بن محمد بزوفری کہتاہے کہ صاحب العصر کی جانگ سے اس طرح کہ 
صادر ہوا ہے جس کسی کو خدا سے کوئی حاجت ہو شب جمعہ آدھی رات کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھنے کی جگہ 

ايّاک نعبد و ايّاک نستعين تک پہنچے تو سو جائے اور دو رکعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت ميں سوره حمد کو پڑھ لے جب 
مرتبہ اس آيہ کو دھرائے اس کے بعد آخری سورة تک پڑھ لے اور ايک مرتبہ سوره توحيد پڑھ لے اس کے بعد رکوع اور 

سجود بجا الئے اور اس کے ذکر کو سات مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت ميں بھی اسی طريقے پر پڑھے اور يہ دعا 
د جو حاجت بھی ہو سوائے قطع صلہ رحم کے عالوه جو بھی چاہے خدا سے مانگے هللا تعالٰی يقينا اس کی پڑھے اس کے بع

  حاجت کو پوری کرے گا۔
  اور دعا يہ ہے 
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  ايک سانس ميں جتناپڑھ سکتا ہے پڑھے پھر کہے: 

  

  

اور فالن بن فالن کی جگہ کہ جس شخص کے شر سے ڈرتاہے اس کا نام لے خداوند تعالٰی ان شاء هللا اس کے شر سے 
محفوظ رکھے گا اس کے بعد سجده ميں چال جائے اور اپنی حاجت خدا سے مانگے اور خدا سے تضرع اور زاری کرے 

يا عورت نہيں ہے کہ جو بھی يہ نماز پڑھ لے اور اس دعاء کے ساتھ خلوص کے ساتھ نيت کرے  چونکہ کوئی مومن مرد
مگر يہ کہ آسمان کے دروازے اجابت کے لئے اس کی طرف کھل جاتے ہيں۔ اسی وقت اور اسی رات جو حاجت بھی ہو 

  قبول ہوجائے گی يہ هللا کا فضل ہمارے لئے اور لوگوں کے لئے ہے۔
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  نہ کی ايک اور نماز۔ امام زما١۴
نجم الثاقب ميں اس نماز کو کتاب سيد فضل هللا راوندی سے يہ نماز حضرت امام زمانہ کے عناون سے نقل کيا ہے اور کہا 
ہے نماز تمام ہونے کے بعد سو مرتبہ درود بھيجے ليکن جس دعا کو ميں نے ذکر کيا تھا اس کو بيان نہيں کيا ہے اور فرمايا

  اص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہيں ہے۔ہے کہ يہ نماز خ

  ۔ ستائيس ماه رجب کے دن کی نماز ١۵
احمد بن علی بن روح کہتاہے اس نماز کو محسن بن عبدالحکيم سجری نے ميرے لئے نقل کيا ہے اور ميں نے اس کو اس 

وه کہتا تھا کہ يہ نماز کی کتاب سے لکھا ہے وه کہتا تھا ميں نے اس نماز کو کتاب ابونصر جعفر بن محمد سے لکھا ہے 
ابوالقاسم حسين بن روح کی طرف سے صادر ہوئی ہے۔ ستائيس رجب کے دن کی نمازيں اس ميں باره رکعت نماز کا ذکر 

ہوا ہے کہ ہر رکعت ميں سوره حمد کو جس سوره کے ساتھ چاہيں پڑھ ليں اور نماز تمام کريں پس ہر دو رکعت کے بعد يہ 
  الحمد هللا  ١۴٨دعا پڑھے 

جب نماز اور دعا پڑھ لے تو سوره حمد اور قل ھوا هللا احد قل يا ايھالکافرون۔ معوذتين۔ انا انزلناه فی ليلة القدر آيہ الکرسی ہر
ايک کو سات مرتبہ پڑھ لے اس کے بعد سات مرتبہ کہے ال الہ اال هللا وهللا اکبر و سبحان هللا وال حول وال قوة اال با پھر اس 

  مرتبہ پڑھيں هللا هللا ربّی ال اشرک بہ شيئاً اس کے بعد جو پسند کريں دعا مانگيں کے بعد سات 

  ۔ پندره شعبان کی رات کی نماز١۶
ابو يحی صنعانی نے روايت کی ہے کہ اس کو قابل اطمينان تيس آدميوں سے نقل کيا گيا ہے کہ امام باقر اور امام صادق نے 

ہوجائے تو چار رکعت نماز پڑھ لے ہر رکعت ميں ايک مرتبہ سوره حمد اور سو مرتبہ فرمايا جب بھی پندره شعبان کی رات 
  اللھم  ١۴٩سوره قل ھو هللا احد پڑھے اور نماز کے بعد يہ دعا مانگے 

  ۔ پندره شعبان کی رات ايک اور نماز١٧
کے فضيلت کے بارے ميں سوال ابو يحٰی نے امام صادق سے روايت کی ہے اس نے امام باقر سے کہ پندره شعبان کی رات 

ہوا تو حضرت نے فرمايا نيمہ شعبان کی رات شب قدر کے بعد سب سے افضل ترين رات ہے اس رات خداوند اپنا فضل 
اپنے بندوں کو عطا کرتاہے ان پر احسان کرتاہے اور بخشش ديتاہے اس بناء پر اس رات خدا سے قرب حاسل کرنے کی 

ات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات کسی سائل کو رد نہيں کرے گا جب تک خدا سے کسی کوشش کرو چونکہ خدا نے اپنی ذ
معصيت کا سوائل نہ کرے يہ وه رات ہے کہ خداوند تعالٰی نے اس کو ہم اھلبيت کے لئے قرار ديا ہے شب قدر کے برابر کہ 

و بھی اس رات سو مرتبہ تسبيح پس اس رات خدا سے دعا کی کوشش کرو چونکہ ج ١۵٠اس کو پيغمر کے لئے قرارديا ہے 
پڑھے سوبار حمد پڑھے سو مرتبہ تکبير کہے تو خداوند تعالٰی ان کے گذشتہ گناہوں کو بخشتياہے اور دنيا اور آخرت کی 

حاجتوں کو اسی طرح وه حاجتيں کہ جن کا محتاج ہے ليکن خدا سے طلب نہيں کيا ہے يہ بھی خدا کے فضل سے عطا 
اہے کہ ميں نے امام صادق سے عرض کيا دعاؤں ميں سے کس دعاء ميں زياده فضيلت ہے حضرت کرتاہے۔ ابو يحيٰی کہت

نے فرمايا جب بھی نماز عشا پڑھ ليں تو دو رکعت نماز پڑھ ليں پہلی رکعت ميں سوره حمد اور سورة قل يا ايھا الکافرون 
مرتبہ الحمد هللا  ٣٣مرتبہ سبحان هللا  ٣٣ے بعد اور دوسری رکعت ميں سوره حمد اور سوره قل ھو هللا احد کو پڑھے نماز ک

  يا من اليہ ١۵١مرتبہ کہو هللا اکبر اس وقت کہو  ٣۴اور 
ّٰ اور دس مرتبہ کہو ماشاء هللا  اس کے بعد سجده ميں بيس مرتبہ يا رب يا هللا کہو اور سات مرتبہ کہو ال حول وال قوة ااّل با

 ّٰ اس کے بعد درود بھيجيں اور هللا سے اپنی حاجت مانگيں خداوند تعالٰی اپنے فضل و کرم  اور دس مرتبہ کہو ال قوة ااّل با
  سے اس کو عطا کرے گا۔

مولف: چار رکعت بھی وارد ہے کہ جو ظہر عاشور کے وقت پڑھی جاتی ہيں اس کے بعد ايک دعا پڑھی جاتی ہے طوالنی 
 ا ہے ميں ذکر کيا گي ٢۴١کی وجہ سے مہينوں کے دعاؤں ادعيہ ص 

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم
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  باب دوم

  قنوت کی دعائيں 
  ۔ امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١

شہيد اول کتاب ذکری ميں فرماتے ہيں ابن ابی عقيل نے قنوت کے لئے جو دعائيں امير المومنين سے روايت کی ہيں وه دعا 
  يہ ہے 

  

  
ے کہ امام صادق نے اپنے شيعوں کو حکم ديا کہ قنوت ميں کلمات فرج کے بعد اسی طرح فرماتے ہيں ميرے لئے نقل ہوا ہ

  مذکوره دعا پڑھيں

  ۔ امام سجاد کی دعائے قنوت٢
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اشرار کے شر کو دور کرنے کے لئے اور جہان ميں حق کی کاميابی کے لئے اس قنوت کو جناب ابوالقاسم حسين بن روح 
  ے ہيں نائب اول جناب محمد بن عثمان سے نقل کرت
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب سوم

  نمازوں کے بعد دعاؤں کے بارے ميں 

  ۔ نماز صبح کے بعد دعائيں١

  

  

  ۔ ظہور امام زمانہ کے لئے دعا٢
نماز صبح کی تعقيب ميں مرحوم شيخ بھائی نے نقل کيا ہے کہ نماز صبح کے بعد دائيں ہاتھ سے اپنی دارھی کو پکڑيں اور 

کو آسمان کی طرف بلند کر کے سات مرتبہ کہے يا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج  بائين ہاتھ
  محمد و آل محمد

  ۔ نماز صبح کے بعد حضرت حجت کے ظہور کے لئے دعا٣
ھم صّل علی م حمد و آل محمد و منھاج العارفين ميں لکھتے ہيں کہ مستحب ہے کہ انسان نماز صبح کے بعد سو مرتبہ کہے اَللّٰ

  عّجل فرجھم

  ۔ نماز صبح کے بعد حضرت حجت کے لئے ايک اور دعا۴
عالمہ مجلسی کتاب المقياس ميں نقل کيا ہے کہ نماز صبح کی تعقيب ميں کسی سے بات کرنے سے پہلے سو مرتبہ کہے يا 

  رّب علی محمد و آل محمد و عّجل فرج آل محمد اعت رقبتی من النار

  ت سے مشکالت دور کرنے کے لئے دعائيں۔ آخری حج۵۔٧
مرحوم محدث نوری کتاب دارالسالم ميں لکھتے ہيں عالم جليل جناب حاج ماّل فتح علی سلطان آبادی سے نقل کيا ہے کہ 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

فاضل مقدس آخوند ماّل محمد صادق عراقی کہتے ہيں انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے ايک مدت تک ان مسائل 
ء تھا ان مشکالت سے رہائی کی کوئی صورت نظر نہيں آتی تھی يہاں تک کہ ايک رات عالم خواب ميں صحراء ميں مبتال

ميں ايک بڑا خيمہ ديکھا اس خيمہ ميں ايک قبلہ تھا پوچھتاہے کہ يہ عظمت واال خيمہ کس کا ہے کہتے ہيں يہ خيمہ حضرت 
ال گيا چونکہ ہر درد کی دعا وہاں پر ہے جب حضرت کی خدمت مہدی قائم اور امام منتظر کا ہے جلدی سے اس خيمہ ميں چ

ميں حاضر ہوا تو ميں نے اپنی پريشانی فقر و فاقہ کی شکايت حضرت حجت سے کی مشکالت اور غم و غصہ دور کرنے 
کی درخواست کی حضرت نے اپنے فرزندوں ميں سے ايک کی طرف اشاره کرتے ہيں اور خيمہ کی نشان دہی کرتے ہيں 

مقدس حضرت کے يہاں سے جا کر اس خيمہ ميں جاتے ہيں کہ جس کی طرف آخری حجت نے اشاره کيا تھا اچانک  فاضل
دانشمند بزرگوار سيد محمد سلطان آبادی کو ديکھتاہے کہ سجاده پر بيٹھا ہوا ہے دعا اور قرآن کی قرائت ميں مشغول ہے 

ان کو ايک دعا ياد کراتے ہيں کہ وه سختيوں سے نجات  سالم کے بعد حضرت حجت کا پيغام اس کو پہنچاتے ہيں تو وه
حاصل کرے اور روزی کے دروازے اس کے لئے کھول ديے جائيں خواب سے بيدار ہوا اس حالت ميں کہ اس نے دعا کو 
حفظ کيا تھا اس سيد کے گھر کی طرف روانہ ہوجاتاہے حاالنکہ اس خواب سے پہلے اس سيد کے ساتھ کوئی خاص رابطہ 

ہوا تھا جب اس بزرگوار کے گھر ميں داخل ہوتاہے اسی حالت ميں ديکھتاہے جس حالت ميں خواب کی حالت ميں ديکھانہيں 
تھا اپنے سجاده پر بيٹھا ہوا ہے اور ذکر خدا اور استغفار ميں مشغول ہے سالم کرتاہے سيد جواب ديتاہے اس کی طرف 

اس واقعہ کا علم ہے پوشيده اسرار سے آگاه ہے جس طرح عالم خواب مسکراتے ہيں ايسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو پہلے سے
ميں اس سے پوچھا تھا اسی طرح اس سے پوچھتاہے سيد وہی دعا کہ جو عالم خواب ميں اس کو تعليم دی تھی اس کو ياد 

  کراتاہے وه اس دعا کو ہميشہ پڑھتاہے مختصر وقت ميں ہر قسم کے مشکالت اس سے دور ہوجاتے ہيں۔
ث نوری کہتاہے ہمارے استاد سيد کے لئے خاص احترام کے قائل تھے انہوں نے آخری عمر ميں سيد کی مالقات کی محد

  چند مدت اس کی شاگردی کی تھی جو کچھ سيد نے عالم خواب اور بيداری ميں ياد کرايا تھا تين چيزيں تھيں 
کہے محدث نوری فرماتے ہيں: کفعمی کتاب المصباح ميں ۔ طلوع فجر کے بعد ہاتھ کو سينہ پر رکھ کر ستر مرتبہ يا فتاح ١

  لکھتے ہيں جو شخص بھی اس کام کو انجام دے تو خداوند تعالٰی اس کے دل سے حجات کو دور کرتاہے۔
۔ شيخ کلينی سند کے ساتھ ايک روايت اسٰمعيل بن عبدالخالق سے نقل کرتاہے کہتاہے پيغمبر کے اصحاب سے ايک مرد ٢

ت کی خدمت ميں نہيں پہنچا چند روز کے بعد آيا حضرت نے فرمايا کيوں ايک مدت سے ہم سے غائب ايک مدت تک حضر
رہے ايسا کيوں ہوا عرض کيا بيماری اور فقر و فاقہ کی وجہ سے حضرت نے فرمايا کہ تجھے ايسی دعا ياد کرادوں کہ جو 

  ضرت نے فرمايا کہو تجھ سے فقر و فاقہ اور بيماری دور کرے کہنے لگا ہاں اے رسول خدا ح
ال حول وال قوة ااّل با العلی العظيم توکلت علی الحی الذی ال يموت و الحمد  الّذی لم يتخذ صاحبة وال ولداً و لم يکن لہ 

  شريک فی الملک و لم يکن لہ ولّی من الذّل وکبّره تکبيراً 
رسول خدا خدا نے بيماری اور فقر کو مجھ سے دور کيا  راوی کہتاہے تھوڑی دير نہيں گزری تھی کہ وه مرد آيا اور کہا اے

  ہے۔
۔ شيخ ابن فھد حلی نے عدة الداعی ميں ايک روايت پيغمبر اکرم سے نقل کيا ہے کہ حضرت نے فرمايا جو بھی ہر روز ٣

 نماز صبح کے بعد يہ دعا پڑھے اور دست حاجت خدا کی طرف بلند کرے خدا آسانی کے ساتھ اس کی حاجت کو پوری
  کرتاہے اس کے تمام مہم کاموں کے لئے کفايت کرتاہے۔
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب چہارم

  ہفتہ وار دنوں کی دعائيں

  ۔ جمعرات کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا١
  مستحب ہے کہ انسان جمعرات کے دن پيغمبر اکرم پر حضرت ہزار مرتبہ درود بھيجے اور اس طرح کہے 

ْل فََرَجھُْم۔ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ   أَللّٰ
  
۔ مستحب ہے کہ انسان جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد جمعہ کے ختم ہونے تک پيغمبر پر زياده درود بھيجے اور ٢

  کہے 
ْل فََرَجھُْم۔ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ليَن َواآْلِخريَن۔أَللّٰ ْنِس، ِمَن اأْلَوَّ ھُْم ِمَن اْلِجنِّ َوااْلِ   َو أَْھلِْک َعُدوَّ

اگر اس ذکر کو سو مرتبہ پڑھے تو بہت زياده فضيلت ہے شيخ کفعمی کہتے ہيں کہ متحب ہے کہ جمعرات کے دن ہزار متبہ
  سوره قدر پڑھے اور پيغمبر پر ہزار مرتبہ درود بھيجے۔

  م زمانہ کے ظہور کے لئے دعا۔ شب جمعہ اما٣
مرحوم شيخ طوسی کتاب مختصر المصباح ميں جہاں شب جمعہ کے اعمال بيان کئے ہيں فرمايا ہے کہ پيغمبر پر درود 

  بھيجے 
ھُْم، ِمَن اْلِجنِّ َو اإْلِ  ْل فََرَجھُْم۔َو أَْھلِْک َعُدوَّ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ليَن َو اآْلِخريَن۔ اسے سو مرتبہ يا أَللّٰ ْنِس، ِمَن اأْلَوَّ

  جس مقدار ميں ممکن ہو پڑھے۔

  علوی مصری کی دعا کا واقعہ
عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس مھجل الدعوات ميں فرماتے ہيں ايک قديم نسخہ ميں تاريخ شوال سال تين سو ننانوے ميں 

تھا دعا علوی مصری کو ديکھا کہ اس ميں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ ايک دعاء حسين بن علی بن ھند کے توسط سے لکھا ہوا
امام منتظر نے اپنے شيعوں ميں سے ايک شخص کو عالم خواب ميں تعليم دی اس نے ايک ظالم سے ظلم ديکھا تھا اس دعا 

  کی وجہ سے خداوند تعالٰی نے اس کے کام کو آسان کرديا اور اس کے دشمن کو ھالک کيا۔
بن طاوؤس اس دعا کو اوامر دينے ميں دو طريقوں سے نقل کيا ہے يہاں تک کہ فرمايا ہے: کہ محمد بن علی علوی سيد 

حسينی مصری کہتاہے ميرے بارے ميں حاکم مصر کے پاس شکايت ہوئی ميں اس شخص کے خوف سے غمگين ہوگيا ڈر 
اجداد طاہرين کی زيارت کے لئے ہمارے موال  گيا سوچنے لگا کہيں اس سے نجات کے لئے کوئی صورت ہو اس لئے اپنے

حضرت امام ابوعبدهللا الحسين کے حرم ميں گيا حاکم مصر کے خوف سے حضرت کے حرم ميں پناه حاصل کی۔ پندره روز 
تک امام حسين کے جوار ميں تھا شب و روز دعا اور زاری ميں مشغول تھا ايک دن خواب اور بيداری کے درميان والی 

ھا اتنے ميں صاحب الزمان جلوه گر ہوئے انہوں نے مجھ سے فرمايا اے ميرے فرزند تم فالں شخص سے ڈر حالت ميں ت
گئے ميں نے عرض کيا کہ ہاں وه مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے ميں نے اپنے آقاسے پناه حاسل کی ہے تا کہ جو کچھ وه مجھ 

يا کيا تم نے وه دعائيں پڑھی ہے کہ جس دعا کو پڑھ پر ظلم کرنا چاہتاہے اس ظالم سے مجھے نجات دے حضرت نے فرما
کر پيغمبروں پر جو سختی ہو رہی تھی اس کو اٹھاديا جاتاہے ميں نے عرض کيا وه دعا کونسی ہے تا کہ ميں بھی پڑھ لوں 

عا کو فرمايا شب جمعہ اٹھيں اور غسل کريں اور نماز شب پڑھيں جب سجده شکر بجاالئيں حاالنکہ دوزانو بيٹھ کر اس د
  پڑھيں۔

محمد بن علی مصری کہتاہے کہ حضرت پانچ راتيں پے در پے تشريف الئے حاالنکہ ميں خواب اور بيداری کے درميان 
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ميں تھا اس دعا کو ميرے لئے تکرار کيا يہاں تک کہ ميں نے حفظ کيا شب جمعہ تشريف نہيں الئے ميں اٹھا غسل کر کے 
نماز شب پڑھی اور دوزانو بيٹھا اور خدا کو اس دعا کے ساتھ پکارا ہفتہ کی رات  اپنے لباس کو تبديل کيا اور عطر لگايا

حضرت اسی طريقے پر جيسے پہلے آتے تھے وه تشريف الئے اور ميری طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا اے محمد تمہاری 
کيا محمد بن علی مصری کہتاہےدعا قبول ہوئی اور تمہارا دشمن ہالک ہوا اس دعا کو تمام کرنے کے بعد خدا نے اس ھالک 

جب صبح ہوئی تو اپنے دوست احباب سے مالقات کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوا تھوڑی دير چال تھا کہ اچانک ايک قاصد
ميرے فرزندوں کی جانب سے ايک خط ليکر آيا اور کہا جس مرد کے ڈر سے فرار کيا تھا وه ھالک ہوا ہے۔ اس نے چند 

ھی مہمان کھانا کھانے کے بعد چلے گئے وه اپنے نوکروں کے ہمراه وہيں پر سويا صبح اس کا پتہ مہمانوں کو دعوت دی ت
نہيں چال لوگ اس کے گھر گئے اس سے لحاف کو اٹھايا تو کيا ديکھتے ہيں کہ سر تن سے جدا ہوا ہے اور اس کا خون 

رے فرزندوں نے خبر دی تھی کہ ميں جلدی گھرجاری ہے يہ واقعہ شب جمعہ تک پتہ نہيں چال کہ کس نے يہ کام کيا ہے مي
چال آؤں جب ميں اپنے گھر پہنچا تو اس کے قتل کا وقت پوچھا تو ٹھيک وہی وقت تھا کہ جس وقت ميں نے دعا تمام کی تھی

  دعا يہ ہے۔

   دعائے ندبہ کی اہميت اور روز جمعہ
ندبہ پڑھنے کی خاصيت يہ ہے اگر اس دعا شريف کو ہر  صدر االسالم ہمدانی نے کتاب تکاليف االنام ميں کہتے ہيں دعائے

جگہ حضور قلب اخالص کامل مضامين پر توجہ ديتے ہوئے پڑھے حضرت صاحب العصر کی خاص توجہ اس مکان اور 
محفل کی طرف ہوتی ہے بلکہ خود حضرت اس محفل ميں حاضر ہوجاتے ہيں چنانچہ بعض موارد اور محافل ميں ايسا اتفاق 

  ہوا ہے۔
المہ محقق شيخ علی اکبر نھاوندی نے کتاب العبقريہ الحسان ميں کہتے ہيں کہ ميں نے حجة االلسالم آقائے حاج شيخ مھدی ع

کو ديکھا کہ اس نے سيد جواد مرحوم کی کتاب سے نقل کيا تھا وه اس کے مٔولف کے بارے ميں کہتے ہيں کہ وه مرحوم 
مينان تھے وه بہت عالی مقام رکھتا تھا سچ بولنے والوں ميں سے تھا۔ اصفہان کے ائمہ جماعت ميں سے تھے جو قابل اط

(وما اظلّت الخظراء علی اصدق لھجة منہ) وه اس کتاب ميں لکھتے ہيں ہم چند آدمی ايک ديہات ميں رہتے تھے کہ جس کا نام
ے کچھ لوگ غصب کرنے کےصالح آباد تھا وہاں کے چند آدمی وه جگہ غصب کر کے ہمارے ہاتھ چھيننا چاہتے تھے اس لئ

لئے وہاں آئے ہم نے اس بارے ميں مذاکرات کئے ليکن کوئی نتيجہ برآمد نہيں ہوا ميں نے ايک عريضہ امام زمانہ کے نام 
لکھا اور اس کو نہر ميں ڈال ديا اور تخت فوالد جا کر ايک خرابہ ميں تضرع اور دعائے ندبہ پڑھنے ميں مشغول ہوا بار بر 

ليک يابن احمد سبيل فتلقٰی اے فرزند پيغمبر کيا تمہاری طرف کوئی راستہ ہے تا کہ ميں تمہاری مالقات کروں کہتا تھا ھل ا
اچانک ميں نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ميں نے ديکھا کہ ايک عرب سفيد و سياه گھوڑے پر سوار ہے انہوں نے 

اطمينان ہوا کہ اب ميری مشکل حل ہوگی۔ اگلی رات ميں ميرا ميری طرف نگاه کی اور غائب ہوئے اس کو ديکھ کر دل کو 
کام ٹھيک ہوا ميں بار بار حضرت کو خواب ميں ديکھتا تھا اور حضرت کا قيافہ اور شکل وہی تھی کہ جو بيداری کی حالت 

کہ زياده ميں ديکھا تھا اسی طرح جناب آقائے سيد رضا کہ جو اصفہان کے قابل وثوق علماء ميں سے ہے وه کہتاہے 
مقروض اور فقر و فاقہ کی وجہ سے مردوں کو اپنا وسيلہ قرار ديا تقريباً دو سو مرحومين کا نام ليکر طلب مغفرت کی ان 

کے بعد امام عصر کو اپنا وسيلہ قرار ديا دعائے ندبہ کے چند فقرات کوپڑھا جيسے ھل اليک يابن احمد سبيل فتلقی۔ اچانک 
ايک مخصوص نور نکلتا تھا اسی دن ميری مشکل حل ہوئی۔ محدث جليل القدر مرحوم نوری ايک کمره کو ديکھا کہ اس سے

کہتے ہيں کہ آقا محمد سامره شہر ميں زندگی گزارتے تھے وه شخص عادل امين اور اطمينان کا باعث تھا اس کی ماں نيک 
ميرزا محمد علی قزوينی کے ہمراه تہہ  اور عابده تھی اس نے بتايا کہ ميری ماں کہتی تھی کہ جمعہ کے دن مرحوم مولیٰ 

خانے ميں تھا مرحوم مولٰی دعائے ندبہ پڑھتا تھا اور ہم بھی اس کے ہمراه دعا پڑھنے ميں مشغول تھے غمگين دل کے ساتھ
جيسے کوئی عاشق اور حيران روتاہے جيسے ستم ديده نالہ و فرياد کرتاہے ہم بھی اس کے ساتھ روتے تھے تہہ خانہ خالی 

ا ہمارے عالوه کوئی اور وہاں پر موجود نہيں تھا اسی حالت ميں تھے کہ اچانک کستوری کی خوشبو تہہ خانے ميں پھيلی تھ
اور اس کی فضا کو معطر کيا اس کی خوشبو نے اس محفل کو اس قدر معطر کيا اور ہم سب اس حالت ميں جو تھے وہاں 

پرنده ہو خاموش ہوگئے حرکت کرنے اور بات کرنے کی  سے باہر نکلے ہم سب اس شخص کی طرح کی جس کے سر پر
ہمت نہيں تھی تھوڑی دير حيران و پريشان ره گئے يہاں تک کہ وه معطر خوشبو کہ جس کو سونگھتے تھے وه ختم ہوگئی ہم
ہا سب دعا کی حالت ميں لوٹے جب ہم گھر واپس لوٹے تو مولٰی سے اس عطر اور خوشبو کے بارے ميں پوچھا مولٰی نے ک

تمہيں اس سے کيا کام ہے اور اس نے کوئی جواب نہيں ديا برادر بزرگوار آقائے علی رضا اصفہانی نے مجھے بتايا اور کہا
کہ ايک دن ميرزا محمد علی قزوينی امام زمانہ سے مالقات کے بارے ميں پوچھا ميرا گمان يہ تھا کہ يہ بھی اپنے بزرگ 
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  سے مالقات کرتے ہيں انہوں نے اس واقعہ کو اسی طرح ميرے لئے بيان کيا۔ استاد سيد بحرالعلوم کی طرح آخری حجت
عالمہ مجلسی زاد المعاد ميں فرمايا ہے معتبر سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق سے روايت ہوئی ہے کہ دعائے ندبہ 

  د غدير۔کا پڑھنا چار عيدوں ميں مستحب ہے يعنی روز جمعہ روز عيد فطر روز عيد قربان اور روز عي
بحار االنوار ميں کتاب مزار ميں دعائے ندبہ شريف کو سيد بن طاوؤس سے اس نے بعض ہمارے اصحاب سے نقل کيا ہے 
وه کہتاہے محمد بن علی بن ابوقّره کہتاہے دعائے ندبہ کتاب محمد بن حسين بن سفيان بزوفری سے ميرے لئے نقل ہوئی ہے 

لئے ہے اور مستحب ہے کہ چار عيدوں ميں پڑھی جائے۔ محدث نوری نے اس اور کہا گيا ہے يہ دعا صاحب الزمان کے 
دعا کو تحية الزائر ميں مصباح الزائر کتاب سيد بن طاوؤس سے اور کتاب مزار ميں محمد بن مشہدی نے سند مذکور کے 

حب ہونا شب جمعہ ميں ساتھ نقل کيا ہے اس نقل کے ضمن ميں اس دعا کو کتاب المزار تقديم ميں لکھا ہے اس دعا کا مست
  چار عيدوں ميں استجاب کی طرح ہے اور وه دعا يہ ہے۔

  دعائے ندبہ
  

ِ َربِّ اْلعالَِميَن َوَصلَّی ا ّٰ ِ ٍد نَبِيِِّہ َوآلِِہ َوَسلََّم تَْسلِيماً۔ هللاُ اْلَحْمُد    َعلَی َسيِِّدنا ُمَحمَّ
ردار اور اپنے نبی محمد(ص) اور ان کی آل(ع) پر رحمت حمد ہے خدا کيلئے جو جہانوں کا پرودگار ہے اور خدا ہمارے س

  کرے اور بہت بہت سالم بھيجے 
ھُمَّ لََک اْلَحْمُد َعلَی َما َجرٰی بِِہ قَضاُؤَک فِی ٲَْولِيائَِک الَِّذيَن اْستَْخلَْصتَھُْم    اَللّٰ

  مينجن کو تو نے اپنے ليے اے معبود حمد ہے تيرے ليے کہ جاری ہو گی تيری قضائ و قدر تيرے اوليائ کے بارے 
  لِنَْفِسَک َوِدينَِک إِذ اْختَْرَت لَھُْم َجِزيَل َما ِعْنَدَک ِمَن النَِّعيِم اْلُمقِيِم الَِّذی الَ َزواَل لَہُ 

اور اپنے دين کيلئے خاص کيا جب کہ انہيں اپنے ہاں سے وه نعمتيں عطا کی ہيں جو باقی رہنے والی ہيں جو نہ ختم ہوتی 
  کمزور پڑتی ہيں ہيں نہ 

نِيَِّۃ َوُزْخُرفِہا  ْنيَا الدَّ ْھَد فِی َدَرجاِت ہِذِھ الدُّ   َوالَ اْضِمْحالَل بَْعَد ٲَْن َشَرْطَت َعلَْيِھُم الزُّ
  اس کے بعد کہ تو نے ان پر اس دنيا کے بے حقيقت مناصب جھوٹی شان و شوکت اور زينت سے دور رہنا الزم کيا 

ْبتَھُْم َوقَدَّْمَت لَھُُم َوِزْبِرِجہا فََشَرطُوا    لََک ذلَِک َوَعلِْمَت ِمْنھُُم اْلَوفاَئ بِِہ فَقَبِْلتَھُْم َوقَرَّ
  پس انہوں نے يہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے تو نے انہيں قبول کيا مقرب بنايا ان کے ذکر کو بلند فرمايا 

ْکَر اْلَعلِیَّ َوالثَّناَئ اْلَجلِیَّ وَ  ْمتَھُْم بَِوْحيَِک َوَرفَْدتَھُْم الذِّ   ٲَْھبَْطَت َعلَْيِھْم َمالئَِکتََک َوَکرَّ
  اور ان کی تعريفيں ظاہر کيں تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھيجے ان کو وحی سے مشرف کيا 

  تَہُ َجنَّتََک بِِعْلِمَک َوَجَعْلتَھُُم الذَِّريَعۃَ إلَْيَک َواْلَوِسيلَۃَ إلَی ِرْضوانَِک فَبَْعٌض ٲَْسَکنْ 
ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وه ذريعہ قرار ديا جوتجھ تک پہنچائے اور وه وسيلہ جو تيری خوشنودی تک لے 

  جائے پس ان ميں کسی کو 
ْيتَہُ َوَمْن آَمَن َمَعہُ ِمَن اْلھَلَکَ    ِۃ إلَی ٲَْن ٲَْخَرْجتَہُ ِمْنہا َوبَْعٌض َحَمْلتَہُ فِی فُْلِکَک َونَجَّ

جنت ميں رکھا يہاں تک کہ اس سے باہر بھيجا کسی کو اپنی کشتی ميں سوار کيا اور بچا ليا اور جو ان کے ساتھ تھے انہيں 
  موت سے بچايا 

  بَِرْحَمتَِک َوبَْعٌض اتََّخْذتَہُ لِنَْفِسَک َخلِيالً َوَسٲَلََک لِساَن ِصْدٍق فِی ااْلَِخِريَن فَٲََجْبتَہُ 
کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خليل بنايا پھردوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کيا جسے توتو نے اپنی رحمت 

  نے پورا فرمايا 
  َوَجَعْلَت ذلَِک َعلِيّاًَوبَْعٌض َکلَّْمتَہُ ِمْن َشَجَرٍة تَْکلِيماً َوَجَعْلَت لَہُ ِمْن ٲَِخيِہ ِرْدئاً َوَوِزْيراً 

کے ساتھ تو نے درخت کے ذريعے کالم کيا اور اس کے بھائی کو اس کا مدد گار بنايا کسی کو اسے بلند وباال قرار ديا کسی 
  تو نے نے بن باپ 

  ۃً َوبَْعٌض ٲَْولَْدتَہُ ِمْن َغْيِر ٲٍَب َوآتَْيتَہُ اْلبَيِّناِت َوٲَيَّْدتَہُ بُِروِح اْلقُُدِس َوُکلٌّ َشَرْعَت لَہُ َشِريعَ 
عجزات دئيے اور روح قدس سے اسے قوت دی تو نے ان ميں سے ہر ايک کے ليے ايک کے پيدا فرمايا اسے بہت سے م

  شريعت 
ٍة  ٍة إلَی ُمدَّ   َونَھَْجَت لَہُ ِمْنہاجاً َوتََخيَّْرَت لَہُ ٲَْوِصياَئ ُمْستَْحفِظاً بَْعَد ُمْستَْحفٍِظ ِمْن ُمدَّ

  کھنے کے ليے ايک کے بعد دوسرا نگہبان آيا اور راستہ مقرر کيا ان کے ليے اوصيائ چنے کہ تيرے دين کو قائم ر
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ِھ َويَْغلَِب اْلباِطُل َعلَی ۃً َعلَی ِعباِدَک َولِئاَلَّ يَُزوَل اْلَحقُّ َعْن َمقَرِّ   إقاَمۃً لِِدينَِک َوُحجَّ
  جو تيرے بندوں پر حجت قرار پايا تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پر غلبہ 

  َوالَ يَقُوَل ٲََحٌد لَْوال ٲَْرَسْلَت إلَْينا َرُسوالً ُمْنِذراًَوٲَقَْمَت لَنا َعلَماً ہاِدياً فَنَتَّبَِع آياتَِک ٲَْھلِِہ 
نہ پائيں اور کوئی يہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے واال رسول بھيجا ہوتا اور ہمارے ليے ہدايت کا جھنڈا بلند 

  کيا ہوتا کہ تيری 
ٍد َصلَّی ِمْن قَبْ    ِل ٲَْن نَِذلَّ َونَْخٰزی إلَی ٲَِن اْنتَھَْيَت بِااْلََ◌ْمِر إلی َحبِيبَِک َونَِجيبَِک ُمَحمَّ

  آيتونکی پيروی کرتے اس سے پہلے کہ ذليل و رسوا ہوں يہاں تک کہ تو نے امر ہدايت اپنے حبيب اور پاکيزه اصل محمد
  ہُ َسيَِّد َمْن َخلَْقتَہُ َوَصْفَوةَ َمِن اْصطَفَْيتَہُ َوٲَْفَضَل َمنِ َعلَْيِہ وآلِِہ فَکاَن َکَما اْنتََجْبتَ هللاُ ا

کے سپرد کيا پس وه ايسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق ميں سے پسند کيا برگزيدوں ميں سے برگزيده بنايا جن کو چنا 
  ان ميں سے 

ْمتَہُ َعلَی ٲَ    ْنبِيائَِک َوبََعْثتَہُ إلَی الثَّقَلَْيِن ِمْن ِعباِدَک َوٲَْوطَٲْتَہُ اْجتَبَْيتَہُ َوٲَْکَرَم َمِن اْعتََمْدتَہُ قَدَّ
افضل بنايا اپنے خواص مينسے بزرگ قرار ديا انہيں نبيوں کا پيشوا بنايا اور ان کو اپنے بندوں ميں سے جن وانس کی طرف

  بھيجا ان 
ْرَت لَہُ اْلبُراَق َوَعَرْجَت    بُِروِحِہ إلَی َسمائَِک َوٲَْوَدْعتَہُ َمشاِرقََک َوَمغاِربََک َوَسخَّ

کيلئے سارے مشرقوں مغربوں کو زير کر ديا براق کو انکا مطيع بنايا اور انکو جسم و جان کيساتھ آسمان پرباليا اور تو نے 
  انہيں سابقہ و آئنده 

ْعبِ    َوَحفَْفتَہُ بَِجْبَرائِيَل  ِعْلَم َما کاَن َوَما يَُکوُن إلَی اْنقِضاِئ َخْلقَِک ثُمَّ نََصْرتَہُ بِالرُّ
  باتوں کا علم ديا يہاں تک کہ تيری مخلوق ختم ہو جائے پھر ان کو دبدبہ عطا کيا اور ان کے گرد جبرائيل(ع) 

يِن ُکلِِّہ َولَْو َکِرھَ  ِميَن ِمْن َمالئَِکتَِک َوَوَعْدتَہُ ٲَْن تُْظِھَر ِدينَہُ َعلَی الدِّ   َوِميکائِيَل َواْلُمَسوِّ
يکائيل(ع) اور نشان زده فرشتوں کوجمع فرمايا ان سے وعده کيا کہ آپکا دين تمام اديان پر غالب آئے گا اگرچہ مشرک دل و م

  تنگ ہوں 
َل بَْيٍت ُوِضعَ  ٲَ ِصْدٍق ِمْن ٲَْھلِِہ َوَجَعْلَت لَہُ َولَھُْم ٲَوَّ ْٲتَہُ ُمبَوَّ   اْلُمْشِرُکوَن َوذلَِک بَْعَد ٲَْن بَوَّ

ت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے انکے خاندان کوسچائی کے مقام پر جگہ دی اور انکے اور انکے ساتھيوں اور يہ اس وق
  کيلئے قبلہ بنايا پہال 

  لِلنَّاِس لَلَِّذی بِبَکَّۃَ ُمباَرکاً َوھُدًی لِْلعالَِميَن فِيِہ آياٌت بَيِّناٌت َمقاُم إْبراِھيَم َوَمْن َدَخلَہُ 
جو جہانوں کيلئے برکت و ہدايت کا مرکز ہے اس ميں واضح نشانياں اور مقام ابراہيم(ع) ہے جو  گھر جو مکہ ميں بنا يا گيا

  اس گھر ميں داخل ہوا
ْجَس ٲَْھَل اْلبَْيِت َويُطَہَِّرُکْم تَْطِھيراً ثُمَّ هللاُ کاَن آِمناً َوقُْلَت إنَّما يُِريُد ا   لِيُْذِھَب َعْنُکُم الرِّ

ايا ضرور خدا نے اراده کر ليا ہے کہ تم سے برائی کو دور کر دے اے اہلبيت(ع) اور اسے امان مل گئی نيز تو نے فرم
  تمہيں پاک رکھے جسطرح پاک رکھنے کا حق ہے 

تَھُْم فِی ِکتابَِک فَقُْلَت قُْل الَ ٲَْسٲَلُُکمْ  ٍد َصلَواتَُک َعلَْيِہ َوآلِِہ َمَودَّ   َجَعْلَت ٲَْجَر ُمَحمَّ
پر تيری رحمتيں ہوں تو نے اہل بيت(ع) کی محبت کو انکا اجررسالت قرار ديا قرآن ميں پس محمد(ص) پر اور انکی آل(ع) 

  تو نے فرمايا کہہ ديں کہ ميں تم 
  َعلَْيِہ ٲَْجراً إالَّ اْلَمَودَّ ةَ فِی اْلقُْربٰی َوقُْلَت َما َسٲَْلتُُکْم ِمْن ٲَْجٍر فَھَُو لَُکْم َوقُْلَت ما

گر يہ کہ ميرے اقربا سے محبت کرو اور تو نے کہا جو اجر ميں نے تم سے مانگا ہے وه سے اجر رسالت نہيں مانگتا م
  تمہارے فائدے ميں ہے 

بِيلَ    ٲَْسٲَلُُکْم َعلَْيِہ ِمْن ٲَْجٍر إالَّ َمْن َشاَئ ٲَْن يَتَِّخَذ إلَی َربِِّہ َسبِيالً فَکانُوا ھُُم السَّ
مانگا سوائے اس کے کہ يہ راه اس کے ليے جو خدا تک پہنچنا چاہے پس  نيز تو نے فرمايا ميں نے تم سے اجر رسالت نہيں

  اہل بيت 
ا اْنقََضْت ٲَيَّاُمہُ ٲَقاَم َولِيَّہُ َعلِیَّ ْبَن ٲَبِی طالِبٍ    إلَْيَک َواْلَمْسلََک إلَی ِرْضوانَِک فَلَمَّ

) رسول هللا کا وقت پورا ہو گيا تو ان تيرا مقرر کرده راستہ اور تيری خوشنودی کے حصول کا ذريعہ ہيں ہاں جب محمد(ص
  کی جگہ علی(ع) بن ابی طالب(ع) نے لے لی

  َصلَواتَُک َعلَْيِھما َوآلِِہما ہاِدياً إْذ کاَن ھَُو اْلُمْنِذَر َولُِکلِّ قَْوٍم ہاٍد فَقاَل َواْلَمالََ◌ُ◌
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ڈرانے والے اور ہر قوم کيلئے رہبر  ان دونوں پر اور انکی آل(ع) پر تيری رحمتيں ہوں علی رہبر ہيں جب کہ محمد(ص)
  ہے پس فرمايا آپ نے 

ھُمَّ َواِل َمْن واالھُ َوعاِد َمْن    ٲَماَمہُ َمْن ُکْنُت َمْوالھُ فََعلِیٌّ َمْوالھُ اَللّٰ
جماعت صحابہ سے کہ جسکا ميں موال ہوں پس علی(ع) بھی اسکے موال ہيں اے معبود محبت کراس سے جو اس سے 

  کر اس سے محبت کرے دشمنی 
  عاداھُ َواْنُصْر َمْن نََصَرھُ َواْخُذْل َمْن َخَذلَہُ َوقاَل َمْن ُکْنُت ٲَنَا نَبِيَّہُ فََعلِیٌّ ٲَِميُرھُ 

جو اس سے دشمنی کرے مدد کر اسکی جو اسکی مدد کرے خوار کر اسکو جو اسے چھوڑے نيز فرمايا کہ جسکا ميں نبی 
  (ص) ہوں علی(ع) اسکا امير و حاکم ہے 

  َوقاَل ٲَنَا َوَعلِیٌّ ِمْن َشَجَرٍة واِحَدٍة َوسائُِر النَّاِس ِمْن َشَجٍر َشتَّٰی َوٲََحلَّہُ َمَحلَّ ھَاُروَن ِمْن 
اور فرمايا ميں اور علی(ع) ايک درخت سے ہيں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے پيدا ہوئے ہيں اور علی(ع) کو اپنا 

  جانشين بنايا جيسے ہارون(ع) 
  سی فَقال لَہُ ٲَْنَت ِمنِّی بَِمْنِزلَِۃ ہاُروَن ِمْن ُموسی إالَّ ٲَنَّہُ الَ نَبِیَّ ُمو

موسٰی(ع) کے جانشين ہوئے پس فرمايااے علی(ع) تم ميری نسبت وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون(ع) کو موسٰی(ع) کی نسبت
  تھا مگر ميرے بعد کوئی نبی(ص) 

َجہُ اْبنَتَہُ َسيِّ    َدةَ نِساِئ اْلعالَِميَن َوٲََحلَّ لَہُ ِمْن َمْسِجِدِھ َما بَْعِدی َوَزوَّ
نہينآپ نے علی(ع) کا نکاح اپنی بيٹی سردار زنان عالم﴿س﴾ سے کيا مسجد ميں ان کيلئے وه امر حالل رکھا جو آپ کيلئے تھا 

  اور مسجد کی
  َوِحْکَمتَہُ فَقاَل ٲَنَا َمِدينَۃُ اْلِعْلِم َوَعلِیٌّ  َحلَّ لَہُ َوَسدَّ ااْلََ◌ْبواَب إالَّ بابَہُ ثُمَّ ٲَْوَدَعہُ ِعْلَمہُ 

طرف سے سبھی دروازے بندکرائے سوائے علی(ع) کے دروازے کے پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کيا تو فرمايا ميں 
  علم کاشہر ہوناور علی(ع) 

  ہا ثُمَّ قاَل ٲَْنَت ٲَِخی َوَوِصيِّی َوواِرثِی بابُہا فََمْن ٲَراَد اْلَمِدينَۃَ َواْلِحْکَمۃَ فَْليَٲْتِہا ِمْن بابِ 
اس کا دروازه ہيں لہذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وه اس در علم پر آئے نيز يہ کہا کہ اے علی(ع) تم ميرے بھائی جانشين 

  اور وارث ہو 
يماُن لَْحُمَک ِمْن لَْحِمی َوَدُمَک ِمْن َدِمی َوِسْلُمَک ِسْلِمی َوَحْربَُک َحْربِی وَ    ااْلِ

  تمہارا گوشت ميرا گوشت تمہارا خون ميرا خون تمہاری صلح ميری صلح تمہاری جنگ ميری جنگ ہے اور ايمان 
  ُمخالِطٌ لَْحَمَک َوَدَمَک َکَما خالَطَ لَْحِمی َوَدِمی َوٲَْنَت َغداً َعلَی اْلَحْوِض َخلِيفَتِی 

  مل ہے قيامت ميں تم حوض کوثر پر ميرے خليفہ ہوگےتمہاری رگوں ميں شامل ہے جيسے وه ميرے رگوں ميں شا
ۃً ُوُجوھُھُْم    َوٲَْنَت تَْقِضی َدْينِی َوتُْنِجُز ِعداتِی َوِشيَعتَُک َعلَی َمنابَِر ِمْن نُوٍر ُمْبيَضَّ

تمہی ميرے قرضے چکائو گے اور ميرے وعدے نبھائو گے تمہارے شيعہ جنت ميں چمکتے چہروں کيساتھ نورانی تختوں 
  ميرے آس پاسپر

  َحْولِی فِی اْلَجنَِّۃ َوھُْم ِجيرانِی َولَْوال ٲَْنَت يَا َعلِیُّ لَْم يُْعَرِف اْلُمْؤِمنُوَن بَْعِدی َوکاَن بَْعَدھُ 
ميرے قرب ميں ہوں گے اور اے علی(ع) اگر تم نہ ہوتے تو ميرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی چنانچہ وه آپ کے بعد 

  گمراہی سے 
الِل َونُوراً ِمَن اْلَعمٰی َوَحْبَل ا ھُدیً    اْلَمتِيَن َوِصراطَہُ اْلُمْستَقِيَم الَ يُْسبَقُ هللاِ ِمَن الضَّ

ہدايت ميں النے والے تاريکی سے روشنی مينالنے والے خدا کا مضبوط سلسلہ اور اسکا سيدھا راستہ ہيں نہ قرابت 
  پيغمبر(ص) ميں کوئی ان 

ُسولِ بِقَرابٍَۃ فِی َرِحٍم َوالَ بِ    سابِقٍَۃ فِی ِديٍن َوالَ يُْلَحُق فِی َمْنقَبٍَۃ ِمْن َمناقِبِِہ يَْحُذو َحْذَو الرَّ
سے بڑھا ہوا تھا نہ دين ميں کوئی ان سے آگے تھا ان کے عالوه کوئی بھی اوصاف ميں رسول(ص) کے مانند نہ تھاعلی(ع)

  و نبی(ص) اور 
  لَْوَمۃُ الئٍِم قَْد َوتََر فِيِہ هللاِ َعلَی التَّٲِْويِل َوالَ تَٲُْخُذھُ فِی اَعلَْيِھما َوآلِِہما َويُقاتُِل هللاُ َصلَّی ا

انکی آل(ع) پر خدا کی رحمت ہو علی(ع) نے تاويل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے ميں کسی مالمت کرنے والے 
  کی مالمت کی پرواه نہ 

  ْؤبانَھُْم فَٲَْوَدَع قُلُوبَھُْم ٲَْحقاداً بَْدِريَّۃً َوَخْيبَِريَّۃًَصناِديَد اْلَعَرِب َوقَتََل ٲَْبطالَھُْم َوناَوَش ذُ 
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کی عرب سرداروں کو ہالک کيا انکے بہادروں کو قتل کيا اور انکے پہلوانوں کو پچھاڑا پس عربوں کے دلوں ميں کينہ بھر 
  ‘ خيبر‘ گيا کہ بدر

  ِہ َوٲََکبَّْت َعلَی ُمنابََذتِِہ َحتَّی قَتََل النَّاِکثِيَن َوُحنَْينِيَّۃً َوَغْيَرھُنَّ فَٲََضبَّْت َعلَی َعداَوتِ 
حنين وغيره ميں انکے لوگ قتل ہو گئے پس وه علی(ع) کی دشمنی ميں اکھٹے ہوئے اور انکی مخالفت پر آماده ہو گئے 

  چنانچہ آپ(ع) نے بيعت توڑنے والوں 
ا قَضٰی نَْحبَہُ  لِيَن َواْلقاِسِطيَن َواْلماِرقِيَن َولَمَّ   َوقَتَلَہُ ٲَْشقَی ااْلَِخِريَن يَْتبَُع ٲَْشقَی ااْلََ◌وَّ

تفرقہ ڈالنے والوں اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو قتل کيا جب آپکا وقت پورا ہوا تو بعد والوں ميں سے بدبخت ترين نے آپ 
  کو قتل کيا 

ةٌ َعلَی َعلَْيِہ َوآلِِہ فِی اهللاُ َصلَّی اهللاِ لَْم يُْمتَثَْل ٲَْمُر َرُسوِل ا   ْلہاِديَن بَْعَد اْلہاِديَن َوااْلَُ◌مَّۃُ ُمِصرَّ
اس نے پہلے والے شقی ترين کی پيروی کی رسول هللا کا فرمان پورا نہ ہوا جبکہ ايک رہبرکے بعد دوسرا رہبر آتا رہا اور 

  امت اس 
ْن َوفَٰی لِِرعايَِۃ َمْقتِِہ ُمْجتَِمَعۃٌ َعلَی قَِطيَعِۃ َرِحِمِہ َو إْقصاِئ ُوْلِدِھ إالَّ اْلقَ    لِيَل ِممَّ

کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر ظلم ڈھاتی رہی اور اس کی اوالد کو پريشان کرتی رہی مگر تھوڑے سے 
  لوگ وفادار تھے اور انکا 

  ضاُئ لَھُْم بَِما اْلَحقِّ فِيِھْم فَقُتَِل َمْن قُتَِل َوُسبَِی َمْن ُسبَِی َوٲُْقِصَی َمْن ٲُْقِصَی َوَجَری اْلقَ 
 حق پہچانتے تھے پس ان ميں سے کچھ قتل ہوگئے کچھ قيد ميں ڈالے گئے اور کچھ بے وطن ہوئے ان پر قضا وارد ہو گئی 

ِ يُوِرثُہا َمْن يَشاُئ ِمْن ِعباِدِھ َواْلعاقِبَۃُ  ّٰ ِ   يُْرجٰی لَہُ ُحْسُن اْلَمثُوبَِۃ إْذ کانَِت ااْلََ◌ْرُض 
جر کے اميدوار ہوئے کيونکہ زمين خدا کی ملکيت ہے وه اپنے بندوں ميں سے جسے چاہے اسکا وارث جس پروه بہترين ا

  بناتا ہے اور انجام کار پرہيزگاروں
  َوْعَدھُ َوھَُو اْلَعِزيُز هللاُ لِْلُمتَّقِيَن َوُسْبحاَن َربِّنا إْن کاَن َوْعُد َربِّنا لََمْفُعوالً َولَْن يُْخلَِف ا

ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعده پورا ہو کر رہتا ہے ہاں خدا اپنے وعدے کے خالف نہيں کرتا وه  کيلئے ہے اور پاک
  زبر دست ہے

ٍد َوَعلِیٍّ َصلَّی ا   َعلَْيِھما َوآلِِہما فَْليَْبکِ هللاُ اْلَحِکيُم فََعلَی ااْلََ◌طآئِِب ِمْن ٲَْھِل بَْيِت ُمَحمَّ
ہ ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو ان کے خاندان پران پر رونے حکمت واال پس حضرت محمد(ص)و حضرت علی(ع) ک

  والوں کو 
اِرُخونَ  ُموُع َوْليَْصُرِخ الصَّ   اْلباُکوَن َو إيَّاھُْم فَْليَْنُدِب النَّاِدبُوَن َولِِمْثلِِھْم فَْلتَْذِرِف الدُّ

ئے آنسو بہائے جائينرونے والے چيخ چيخرونا چاہيے چنانچہ ان پر اور ان جيسوں پر دھاڑيں مار کر رونا چاہيے پس ان کيل
  کر روئيں 

وَن ٲَْيَن اْلَحَسُن ٲَْيَن اْلُحَسْيُن ٲَْيَن ٲَْبناُئ اْلُحَسْينِ  وَن َويَِعجَّ اْلعاجُّ اجُّ   َويَِضجَّ الضَّ
دان حسين(ع) نالہ و فرياد بلند کريں اور اونچی آوازوں ميں رو کر کہيں کہاں ہيں حسن(ع) کہانہيں حسين(ع) کہاں گئے فرزن

  ايک نيک کردار کے 
بِيِل ٲَْيَن اْلِخيََرةُ بَْعدَ  بِيُل بَْعَد السَّ   صالٌِح بَْعَد صالٍِح َوصاِدٌق بَْعَد صاِدٍق ٲَْيَن السَّ

بعد دوسرا نيک کردار ايک سچے کے بعد دوسرا سچا کہاں گئے جو ايک کے بعد ايک راه حق کے رہبر تھے کہاں گئے جو
  اپنے وقت مينخدا 

اِھَرةُ ٲَْيَن ٲَْعالُم ا ُموُس الطَّالَِعۃُ ٲَْيَن ااْلََ◌ْقماُر اْلُمنِيَرةُ ٲَْيَن االََ◌ْنُجُم الزَّ   لدِّينِ اْلِخيََرِة ٲَْيَن الشُّ
کے برگزيده تھے کدھر گئے وه چمکتے سورج کيا ہوئے وه دمتے چاند کہاں گئے وه جھلمالتے ستارے کدھر گئے وه دين 

  کے نشان اور علم 
  الَّتِی الَ تَْخلُو ِمَن اْلِعْتَرِة اْلہاِديَِۃ ٲَْيَن اْلُمَعدُّ لِقَْطِع دابِِر الظَّلََمۃِ هللاِ واِعُد اْلِعْلِم ٲَْيَن بَقِيَّۃُ اَوقَ 

کے ستون کہاں ہے خدا کا آخری نمائنده جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہيں کہاں ہے وه جو ظالموں کی جڑيں کاٹنے 
  کيلئے آماده ہے 

  ٲَْيَن اْلُمْنتَظَُر اِلِ◌ِ◌قاَمِۃ ااْلََ◌ْمِت َواْلِعَوِج ٲَْيَن اْلُمْرتَجٰی اِلِ◌ِ◌زالَِۃ اْلَجْوِر َواْلُعْدواِن ٲَْينَ 
کہاں ہے وه جو انتظار ميں ہے کہ کج کو سيدھا اور نا درست کو درست کرے کہاں ہے وه اميدگاه جو ظلم وستم کو مٹانے 

  واال ہے کہاں ہے 
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ُل اْلُمدََّخُر مَّ نَِن ٲَْيَن اْلُمتََخيَُّر اِلِ◌ِ◌عاَدِة اْلِملَِّۃ َوالشَِّريَعِۃ ٲَْيَن اْلُمٔوَ   لِتَْجِديِد اْلفَرائِِض َوالسُّ
وه جو فرائض اور سنن کو زنده کرنے واال امام(ع) کہاں ہے وه جو ملت اور شريعت کو راست کرنے واال کہاں ہے وه جس 

  کے ذريعے قرآن 
يِن َوٲَْھلِِہ ٲَْيَن قاِصُم َشْوَکۃِ اِلِ◌ِ◌ْحياِئ اْلکِ    تاِب َوُحُدوِدِھ ٲَْيَن ُمْحيِی َمعالِِم الدِّ

اور اس کے احکام کے زنده ہونے کی توقع ہے کہاں ہے وه جو دين اور اہل دين کے طريقے روشن کرنے واال کہاں ہے وه 
  جو ظالموں 

  فاِق ٲَْيَن ُمبِيُد ٲَْھِل اْلفُُسوِق َواْلِعْصياِن َوالطُّْغيانِ اْلُمْعتَِديَن ٲَْيَن ہاِدُم ٲَْبنِيَِۃ الشِّْرِک َوالنِّ 
کا زور توڑنے واال کہاں ہے وه جو شرک و نفاق کی بنياديں ڈھانے واال کہاں ہے وه جو بدکاروں نافرمانوں اور سرکشوں 

  کو تباه کرنے واال 
قاِق ٲَْيَن طاِمُس آثارِ  ْيِغ َوااْلََ◌ْھواِئ ٲَْيَن قاِطُع  ٲَْيَن حاِصُد فُُروِع اْلَغیِّ َوالشِّ   الزَّ

کہاں ہے وه جو گمراہی اور تفرقے کی شاخيں کاٹنے واال کہاں ہے وه جو کج دلی و نفس پرستی کے داغ مٹانے واال کہاں 
  ہے وه جو جھوٹ اور بہتان

ْفتِراِئ ٲَْيَن ُمبِيُد اْلُعتاِة َواْلَمَرَدِة ٲَْيَن ُمسْ    تَٲِْصُل ٲَْھِل اْلِعناِد َوالتَّْضلِيِل َحبائِِل اْلِکْذِب َوااْلِ
کی رگيں کاٹنے واال کہاں ہے وه جو سرکشوں اور مغروروں کو تباه کرنے واال کہاں ہے وه جو دشمنوں گمراه کرنے والوں 

  اور بے دينوں کی 
  َمِۃ َعلَی التَّْقوی َوااْلِ ْلحاِد ٲَْيَن ُمِعزُّ ااْلََ◌ْولِياِئ َوُمِذلُّ ااْلََ◌ْعداِئ ٲَْيَن جاِمُع اْلَکلِ 

جڑيں اکھاڑنے واال کہاں ہے وه جو دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذليل کرنے واال کہاں ہے وه جو سب کو تقوٰی پر 
  جمع کرنے واال 

ہُ ااْلََ◌ْولِياُئ ٲَْيَن السَّ هللاِ الَِّذی ِمْنہُ يَُوْ◌تی ٲَْيَن َوْجہُ اهللاِ ٲَْيَن باُب ا   بَُب اْلُمتَِّصُل الَِّذی إلَْيِہ يَتََوجَّ
کہاں ہے وه جو خدا کا دروازه جس سے وارد ہوں کہاں ہے وه جو مظہر خدا کہ جس کی طرف حبدار متوجہ ہوں کہاں ہے 

  وه جو زمين و 
  بَْيَن ااْلََ◌ْرِض َوالسَّماِئ ٲَْيَن صاِحُب يَْوِم اْلفَْتِح َوناِشُر رايَِۃ اْلھُدی ٲَْيَن ُمَوَ◌لُِّف َشْمِل 

 پيوست رہنے کا وسيلہ کہاں ہے وه جو يوم فتح کا حکمران اور ہدايت کا پرچم لہرانے واال کہاں ہے جو وه نيکی آسمان کے 
ضا ٲَْيَن الطَّالُِب بُِذُحوِل ااْلََ◌ْنبِياِئ َوٲَْبناِئ ااْلََ◌ْنبِياِئ ٲَْيَن الطَّالُِب بَِدِم اْلَمْقتُولِ  الِح َوالرِّ    الصَّ

ال کہاں ہے وه جو نبيوں کے خون اور نبيوں کی اوالد کے خون کا دعويدار کہاں ہے وه جو و خوشنودی کا لباس پہننے وا
  کربال کے مقتول حسين(ع) 

  بَِکْرباَلَئ ٲَْيَن اْلَمْنُصوُر َعلَی َمِن اْعتَدی َعلَْيِہ َواْفتَری ٲَْيَن اْلُمْضطَرُّ الَِّذی يُجاُب إذا َدعا 
غالب ہے جس نے زيادتی کی اور جھوٹ باندھا وه پريشان کہ جب دعا مانگے کے خون کا مدعی کہاں ہے وه جو اس پر 

  قبول ہوتی ہے 
  ٲَْيَن َصْدُر اْلَخالئِِق ُذو اْلبِرِّ َوالتَّْقوی ٲَْيَن اْبُن النَّبِیِّ اْلُمْصطَفی َواْبُن َعلِیٍّ اْلُمْرتَضی َواْبُن 

اں ہے وه جو نبی مصطفی(ص) کا فرزند علی مرتضی (ع)کا کہاں ہے وه جو مخلوق کا حاکم جو نيک و پرہيز گار ہے کہ
  فرزند خديجہ 

اِئ َواْبُن فاِطَمۃَ اْلُکْبَری بِٲَبِی ٲَْنَت َوٲُمِّی َونَْفِسی لََک اْلِوقاُئ َواْلِحمی يَاْبَن    َخِديَجۃَ اْلَغرَّ
اور ميری جان آپ کيلئے فدا ہے اے  پاک(ع) کا فرزند اور فاطمہ کبری(ع) کا فرزند مہدی(ع) قربان آپ پر ميرے ماں باپ

  خدا کے مقرب 
بِيَن يَاْبَن النَُّجباِئ ااْلََ◌ْکَرِميَن يَاْبَن اْلھُداِة اْلَمْھِديِّيَن يَاْبَن اْلِخيََرِة اْلُمھَذَّ  اَدِة اْلُمقَرَّ   بِيَن السَّ

داے برگزيده اور خوش اطوار سرداروں کے فرزند اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند اے ہدايت يافتہ رہبروں کے فرزن
  بزرگوں 

  يَاْبَن اْلَغطاِرفَِۃ ااْلََ◌ْنَجِبيَن يَاْبَن ااْلََ◌طآئِِب اْلُمطَہَِّريَن يَاْبَن اْلَخضاِرَمِۃ اْلُمْنتََجبِيَن يَاْبَن 
  کے فرزند اے پاک نہاد سرداروں کے فرزند اے پاکبازوں پاک شدگان کے فرزند اے پاک نژاد و سادات کے فرزند 

ھُِب الثَّاقِبَِۃ  ُرِج اْلُمِضْيئَِۃ يَاْبَن الشُّ   اْلقَماقَِمِۃ ااْلََ◌ْکَرِميَن يَاْبَن اْلبُُدوِر اْلُمنِيَرِة يَاْبَن السُّ
اے وسيع القلب عزت داروں کے فرزند اے روشن چاندوں کے فرزند اے روشن چراغوں کے فرزند اے روشن سياروں کے 

  فرزند 
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بُِل اْلواِضَحِۃ يَاْبَن ااْلََ◌ْعالِم الالَّئَِحِۃ يَاْبَن اْلُعلُوِم اْلکاِملَِۃ يَاْبَن ااْلََ◌ْنُجِم الزَّ    اِھَرِة يَاْبَن السُّ
  اے چمکتے ستاروں کے فرزند اے روشن راہونکے فرزند اے بلند مرتبے والوں کے فرزنداے حاملين علوم کے فرزند 

نَِن اْلَمْشھُوَرِة يَاْبَن اْلَمعالِ    ِم اْلَمٲْثُوَرِة يَاْبَن اْلُمْعِجزاِت اْلَمْوُجوَدِة يَاْبَن الدَّالئِِل يَاْبَن السُّ
  اے واضح روشوں کے فرزند اے مذکوره عالمتوں کے فرزند اے معجز نمائونکے فرزند اے ظاہر دالئل کے فرزند 

راِط اْلُمْستَقِيِم يَاْبَن النَّبَاََ◌ اْلَعِظيِم يَابْ    هللاِ َن َمْن ھَُو فِی ٲُمِّ اْلِکتاِب لََدی ااْلَمْشھُوَدِة يَاْبَن الصِّ
  اے سيدھے راستے کے فرزند اے عظيم خبر کے فرزند اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب ميں 

  َعلِیٌّ َحِکيٌم يَاْبَن اآْلياِت َواْلبَيِّناِت يَاْبَن الدَّالئِِل الظَّاِھراِت يَاْبَن اْلبَراِھيِن اْلواِضحاِت 
  اور حکيم ہے اے واضح روشن آيات کے فرزند اے ظاہر اور دالئل کے فرزند اے واضح و روشن تر دالئل کے  علی

ابِغاِت يَا اْبَن طہ َواْلُمْحَکماِت يَاْبَن يَس    اْلباِھراِت يَاْبَن اْلُحَجِج اْلبالِغاِت يَاْبَن النَِّعِم السَّ
  کے فرزند اے طٔہ اور محکم آيتوں کے فرزند اے يا سين فرزند اے کامل حجتوں کے فرزند اے بہترين نعمتوں 

  َوالذَّاِرياِت يَاْبَن الطُّوِر َواْلعاِدياِت يَاْبَن َمْن َدنٰی فَتََدلَّٰی فَکاَن قاَب قَْوَسْيِن ٲَْو ٲَْدنٰی ُدنُّواً 
اس سے مل گئے پس و ذاريات کے فرزند اے طور اور عاديات کے فرزند اے اس ہستی کے فرزند جو نزديک ہوئے تو 

  کمان کے دونوں سروں جتنے
ْت ِبَک النَّوٰی بَْل ٲَیُّ ٲَْرٍض تُقِلَُّک    َواْقتِراباً ِمَن اْلَعلِیِّ ااْلََ◌ْعلی لَْيَت ِشْعِری ٲَْيَن اْستَقَرَّ

ايااور يا اس سے بھی نزديک ہوئے علی اعلٰی کے قريب ہو گئے اے کاش ميں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہر
  کس زمين ميں اور کس خاک نے 

  ٲَْو ثَرٰی ٲَبَِرْضوٰی ٲَْو َغْيِرہا ٲَْم ِذی طُوٰی َعِزيٌز َعلَیَّ ٲَْن ٲََری اْلَخْلَق َوالَ تُرٰی 
آپکو اٹھا رکھا ہے آپ مقام رضوٰی ميں ہيں يا کسی اور پہاڑ پر ہيں يا وادی طوٰی ميں يہ مجھ پر گراں ہے کہ مخلوق کو 

  آپکو نہ ديکھ پائوں  ديکھوں اور
  َوالَ ٲَْسَمُع لََک َحِسيساً َوالَ نَْجوٰی َعِزيٌز َعلَیَّ ٲَْن تُِحيطَ بَِک ُدونَِی اْلبَْلَوٰی َوالَ 

نہ آپکی آہٹ سنوں اور نہ سر گوشی، مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی ميں پڑے ہيں ميں آپکے ساتھ نہيں ہوں اور ميری آه 
  و زاری آپ 

  ی َضِجيٌج َوالَ َشْکوٰی بِنَْفِسی ٲَْنَت ِمْن ُمَغيٍَّب لَْم يَْخُل ِمنَّابِنَْفِسی ٲَْنَت ِمْن ناِزٍح يَنالَُک ِمنِّ 
تک نہيں پہنچ پاتی ميری جان آپ پر قربان کہ آپ غائب ہيں مگر ہم سے دور نہيں ميں آپ پر قربان آپ وطن سے دور ہيں 

  ليکن ہم 
ِمنٍَۃ َذَکرا فََحنَّا بِنَْفِسی ٲَْنَت ِمْن  َما نََزَح َعنَّا بِنَْفِسی ٲَْنتَ  ِمٍن َوُمؤْ   ٲُْمنِيَّۃُ شائٍِق يَتََمنَّٰی ِمْن ُمؤْ

سے دور نہيں ميں آپ پرقربان آپ ہر محب کی آرزو ہر مومن و مومنہ کی تمنا ہينجس کيلئے وه نالہ کرتے ہيں ميں قربان 
  آپ وه عزت دار ہيں 
  نَْفِسی ٲَْنَت ِمْن ٲَثِيِل َمْجٍد الَ يُجاَرٰی بِنَْفِسی ٲَْنَت ِمْن تِالِد نَِعٍم الَ َعقِيِد ِعزٍّ الَ يَُسامٰی بِ 

جنکا کوئی ثانی نہيں ميں قربان آپ وه بلند مرتبہ ہيں جن کے برابر کوئی نہيں ميں قربان آپ وه قديمی نعمت ہيں جس کی مثل
  نہيں ميں 

  الَ يُساَوٰی إلی َمتَی ٲَحاُر فِيَک يَا َمْوالَی َو إلَی  تُضاہٰی بِنَْفِسی ٲَْنَت ِمْن نَِصيِف َشَرفٍ 
قربان آپ جو شرف رکھتے ہيں وه کسی اور کو نہيں مل سکتا کب تک ہم آپ کے ليے بے چين رہينگے اے ميرے آقا اور 

  کب تک 
  َوٲُناَغٰی َعِزيٌز  َمتَٰی َوٲَیَّ ِخطاٍب ٲَِصُف فِيَک َوٲَیَّ نَْجَوٰی َعِزيٌز َعلَیَّ ٲَْن ٲَُجاَب ُدونَکَ 

اور کسطرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں يہ مجھ پر گراں ہے کہ سوائے آپکے کسی سے جواب پائوں يا باتيں 
  سنوں مجھ پر 

  َعلَیَّ ٲَْن ٲَْبِکيََک َويَْخُذلََک اْلَوَرٰی َعِزيٌز َعلَیَّ ٲَْن يَْجِرَی َعلَْيَک ُدونَھُْم َما َجَرٰی ھَْل 
کہ ميں آپ کيلئے روئوں اور لوگ آپکو چھوڑے رہيں مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کيطرف سے آپ پر گزرے جو  گراں ہے

  گزرے تو 
  ِمْن ُمِعيٍن فَٲُِطيَل َمَعہُ اْلَعِويَل َواْلبُکاَئ ھَْل ِمْن َجُزوٍع فَٲُساِعَد َجَزَعہُ إذا َخال ھَْل قَِذيَتْ 

ليے گريہ وزاری کروں کيا کوئی بے تاب ہے کہ جب وه تنہا ہو تو اس کے  کيا کوئی ساتھی ہے جسکے ساتھ مل کر آپ کے
  ہمراه نالہ کروں 
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  َعْيٌن فَساَعَدْتہا َعْينِی َعلَی اْلقََذٰی ھَْل إلَْيَک يَاْبَن ٲَْحَمَد َسبِيٌل فَتُْلقٰی ھَْل
) کے فرزند آپ کے پاس آنے کا آيا کوئی آنکھ ہے جسکے ساتھ مل کر ميری آنکھ غم کے آنسو بہائے اے احمد مجتبی(ص

  کوئی راستہ ہے کيا ہمارا 
ِويَّۃَ فَنَْرَوٰی َمتَی نَْنتَقُِع    يَتَِّصُل يَْوُمنا ِمْنَک بَِعِدِه فَنَْحظٰی َمتَی نَِرُد َمناِھلََک الرَّ

کب ہم آپ آج کا دن آپکے کل سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہوں کب وه وقت آئيگا کہ ہم آپکے چشمے سے سيراب ہونگے 
  کے چشمہ ٔ 

دٰی َمتٰی نُغاِديَک َونُراِوُحَک فَنُقِرَّ َعْيناً    ِمْن َعْذِب مائَِک فَقَْد طاَل الصَّ
شيريں سے پياس بجھائيں گے اب تو پياس طوالنی ہو گئی کب ہماری صبح و شام آپکے ساتھ گزرے گی کہ ہماری آنکھيں 

  ٹھنڈی ہونگی 
  َت لِواَئ النَّْصِرتَُرٰی ٲَتََرانا نَُحفُّ بَِک َوٲَْنَت تَُؤمُّ اْلَماْلَٔ َمتی تَرانا َونَراَک َوقَْد نََشرْ 

کب آپ ہميں اورہم آپکو ديکھيں گے جبکہ آپکی فتح کا پرچم لہراتا ہو گا ہم آپکے ارد گرد جمع ہونگے اور آپ سبھی لوگوں 
  کے امام ہونگے 

  دائََک ھَواناً َوِعقاباً َوٲَبَْرَت اْلُعتاةَ َوَجَحَدةَ اْلَحقِّ َوقَْد َماْلََٔت ااْلََ◌ْرَض َعْدالً َوٲََذْقَت ٲَعْ 
تب زمين آپکے ذريعے عدل و انصاف سے پر ہو گی آپ اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہمکنار کرينگے آپ سرکشوں 

  اور حق کے 
ِ َربِّ  َوقَطَْعَت دابَِر اْلُمتََکبِِّريَن َواْجتَثَْثَت ٲُُصوَل الظَّالِِميَن َونَْحنُ  ّٰ ِ   نَقُوُل اْلَحْمُد 

منکروں کو نابود کرينگے مغروروں کا زور توڑ دينگے اور ظلم کرنے والوں کی جڑيں کاٹ دينگے اس وقت ہم کہيں گے 
  حمد ہے خدا کيلئے جو

ھُمَّ ٲَْنَت َکشَّاُف اْلَکُ◌ْرَ◌ِب َواْلبَْلَوٰی َو إلَْيَک ٲَْستَْعِدٰی فَِعْندَ    َک اْلَعْدَویٰ اْلعالَِميَن اَللّٰ
جہانوں کا رب ہے اے معبود تو دکھوں اور مصيبتوں کو دور کرنے واال ہے ميں تيرے حضور شکايت اليا ہوں کہ تو مداوا 

  کرتا ہے 
ْنيا فَٲَِغْث يَا ِغياَث اْلُمْستَِغيثِيَن ُعبَْيَدَک اْلُمْبتَلٰی َوٲَِرِھ َسيَِّدھُ    َوٲَْنَت َربُّ ااْلَِخَرِة َوالدُّ

تو ہی دنيا و آخرت کا پروردگار ہے پس ميری فرياد سن اے فرياديوں کی فرياد سننے والے اپنے اس حقير اور دکھی  اور
  بندے کو اس آقا کا ديدار کرا دے 

ْد َغِليلَہُ يَا َمْن َعلَی اْلَعْرِش اْستََویٰ     يَا َشِديَد اْلقَُوٰی َوٲَِزْل َعْنہُ بِِہ ااْلََ◌َسٰی َواْلَجَوٰی َوبَرِّ
اے زبردست قوت والے انکے واسطے سے اسکے رنج و غم کو دور فرما اور اسکی پياس بجھا دے اے وه ذات جو عرش 

  پر حاوی ہے کہ جسکی 
ِر بَِک  ھُمَّ َونَْحُن َعبِيُدَک التَّائِقُوَن إلی َولِيَِّک اْلُمَذکِّ ْجعٰی َواْلُمْنتَہٰی۔ اَللّٰ   َوَمْن إلَْيِہ الرُّ

ری ٹھکانا ہے اور اے معبود ہم ہيں تيرے حقير بندے جو تيرے ولی عصر(ع) کے مشتاق ہيں جن کا طرف واپسی اور آخ
  ذکر تو نے 

  َوبِنَبِيَِّک َخلَْقتَہُ لَنا ِعْصَمۃً َوَمالذاً َوٲَقَْمتَہُ لَنا قِواماً َوَمعاذاً َوَجَعْلتَہُ لِْلُمَوْ◌ِمنِيَن 
ئے پناه بنايا ہمارا سہارا قرار ديا انکو ہماری زندگی کا ذريعہ اور پناه گاه اور تيرے نبی(ص) نے کيا تو نے انہيں ہماری جا

  بنايا اور انکو ہم ميں سے 
ھُ لَنا    ِمنَّا إماماً فَبَلِّْغہُ ِمنَّا تَِحيَّۃً َوَسالماً َوِزْدنا بِذلَِک يَاَربِّ إْکراماً َواْجَعْل ُمْستَقَرَّ

درود و سالم پہنچا اور اے پروردگار انکے ذريعے ہماری عزت ميں اضافہ فرما مومنوں کا امام قرار ديا پس انکو ہمارا 
  انکی قرار گاه کو ہماری 

اً َوُمقاماً َوٲَْتِمْم نِْعَمتََک بِتَْقِديِمَک إيَّاھُ ٲَماَمنا َحتَّی تُوِرَدنا ِجنَانََک َوُمرافَقَۃَ    ُمْستَقَرَّ
کے ذريعے ہمارے ليے اپنی نعمت پوری فرما يہاں تک کہ وه ہميں تيری جنت قرار گاه اور ٹھکانہ بنا دے ہم پر انکی امامت 

  ميں ان 
ِھ  ٍد َجدِّ ٍد َوَصلِّ َعلَی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ ھَداِئ ِمْن ُخلَصائَِک اَللّٰ   الشُّ

) پر رحمت نازل فرما اور امام شہيدوں کے پاس لے جائينگے جو مقرب خاص ہيں اے معبود! محمد(ص) و آل محمد(ص
  مہدی(ع) کے نانا محمد(ص) پر رحمت فرما 

يقَِۃ اْلُکْبری فاِطَمۃَ دِّ تِِہ الصِّ يِِّد ااْلََ◌ْصَغِر َوَجدَّ يِِّد ااْلََ◌ْکبَِر َوَعلَی ٲَبِيِہ السَّ   َوَرُسولَِک السَّ
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ھوٹے سردار ہيں ان کی دادی صديقٔہ کبری جو تيرے رسول اور عظيم سردار ہيں اور مہدی(ع) کے والد پر رحمت کر جو چ
  فاطمہ(ع) 

ٍد صلَّی هللا َعلْيِہ وآلِِہ َوَعلَی َمِن اْصطَفَْيَت ِمْن آبائِِہ اْلبََرَرِة َوَعلَْيِہ ٲَْفَضَل    بِْنِت ُمَحمَّ
رحمت فرما  بنت محمد پر رحمت فرما ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے نيک بزرگوں ميں سے چنا اور القائم پر

  بہترين کامل 
  َوٲَْکَمَل َوٲَتَمَّ َوٲَْدَوَم َوٲَْکثََر َوٲَْوفََر َما َصلَّْيَت َعلَی ٲََحٍد ِمْن ٲَْصفِيائَِک َوِخيََرتَِک ِمْن 

پوری ہميشہ ہميشہ بہت سی بہت زياده جو رحمت کی ہو تو نے اپنے برگزيدوں ميں سے کسی پر اور مخلوق ميں سے اپنے 
ھُمَّ َخْلقَِک  نَفاَد اِلَ◌َ◌َمِدہا اَللّٰ   َوَصلِّ َعلَْيِہ َصالةً الَ غايَۃَ لَِعَدِدہا َوالَ نِہايَۃَ لَِمَدِدہا َواِلِ

پسند کرده پر اور اس پر درود بھيج وه درود جس کا شمار نہ ہوسکے جس کی مدت ختم نہ ہو اور جو کبھی منقطع نہ ہو اے 
  معبود!

  ْض بِِہ اْلباِطَل َوٲَِدْل بِِہ ٲَْولِيائََک َوٲَْذلِْل بِِہ ٲَْعدائََک َوٲَقِْم بِِہ اْلَحقَّ َوٲَْدحِ 
انکے ذريعے حق کو قائم فرما انکے ہاتھوں باطل کو مٹا دے انکے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے انکے ذريعے 

  اپنے دشمنوں کو ذلت دے 
ھُمَّ بَْينَنا َوبَْينَہُ ُوْصلَۃً تَُوَ◌دِّٰی إ ْن َوِصِل اَللّٰ   لی ُمرافَقَِۃ َسلَِفِہ َواْجَعْلنا ِممَّ

اور اے معبود ہميں اور انکو اکٹھے کر دے ايسا اکٹھا کہ جو ہم کو انکے پہلے بزرگوں تک پہنچائے اور ہميں ان ميں قرار 
  دے جنہوں نے ان 

  إلَْيِہ َواالْجتِہاِد فِی طاَعتِہِ  يَٲُْخُذ بُِحْجَزتِِھْم َويَْمُکُث فِی ِظلِِّھْم َوٲَِعنَّا َعلَی تَٲِْديَِۃ ُحقُوقِہِ 
کا دامن پکڑا ہے ہميں ان کے زير سايہ رکھ ان کے حقوق ادا کرنے ميں ہماری مدد فرما ان کی فرما نبرداری ميں کوشاں بنا

  دے 
  ْيَرھُ َواْجتِناِب َمْعِصيَتِِہ َواْمنُْن َعلَْينا بِِرضاھُ َوھَْب لَنا َرْٲفَتَہُ َوَرْحَمتَہُ َوُدعائَہُ َوخَ 

انکی نافرمانی سے بچائے رکھ انکی خوشنودی سے ہم پر احسان کر اور ہميں انکی محبت عطا فرما انکی رحمت انکی دعا 
  اور انکی برکت عطا فرما 

  َما نَناُل بِِہ َسَعۃً ِمْن َرْحَمتَِک َوفَْوزاً ِعْنَدَک َواْجَعْل َصال تَنا بِِہ َمقبُولَۃً َوُذنُوبَنا بِہِ 
عے ہم تيری وسيع رحمت اور تيرے ہاں کاميابی حاصل کريں ان کے ذريعے ہماری نماز قبول فرما ان کے جسکے ذري

  وسيلے ہمارے گناه 
  َمْغفُوَرةً اَوُدعائَنا بِِہ ُمْستَجاباً َواْجَعْل ٲَْرزاقَنا بِِہ َمْبُسوطَۃً َوھُُموَمنابِِہ َمْکفِيَّۃً 

ا اور انکے ذريعے سے ہماری روزياں فراخ کر دے ہماری پريشانياں بخش دے انکے واسطے سے ہماری دعا منظور فرم
  دور فرما اور انکے وسيلے سے 

بَنا إلَْيَک َواْنظُْر إلَْينا   َوَحَوائَِجنا بِِہ َمْقِضيَّۃً َوٲَْقبِْل إلَْينا بَِوْجِھَک اْلَکِريِم َواْقبَْل تَقَرُّ
پنی ذات کريم کے واسطے سے اور قبول فرما اپنی بار گاه ميں ہماری حاجات کو پورا فرما اور توجہ کر ہماری طرف ا

  ہماری حاضری ہماری طرف نظر کر
  نَْظَرةً َرِحيَمۃً نَْستَْکِمُل بِھَا اْلَکراَمۃَ ِعْنَدَک ثُمَّ الَ تَْصِرْفہا َعنَّا بُِجوِدَک َواْسقِنا ِمنْ 
ھر اپنے کرم کی وجہ سے وه نظر ہم سے نہ ہٹا ہميںمہربانی کی نظر کہ جس سے تيری درگاه ميں ہماری عزت بڑھ جائے پ

  القائم(ع) کے نانا 
ِھ َصلَّی ا ً هللاُ َحْوِض َجدِّ   َعلَْيِہ َوآلِِہ بَِکٲِْسِہ َوبِيَِدِھ َريّاً َرِويّاً ھَنِْيئاً َسائِغا

و سيراب کر کے حوض سے سيراب فرما ان پر اور انکی آل (ع) پر خدا کی رحمت ہو انکے جام سے انکے ہاتھ سے سير 
  جس ميں مزه آئے اور پھر 

اِحِميَن۔   الَ ظََمٲَ بَْعَدھُ يَا ٲَْرَحَم الرَّ
  پياس نہ لگے اے سب سے زياده رحم والے ۔

  ۔ جمعہ کے دن صبح کے نماز کے بعد کی دعا

 جمع کے دن صبح کے بعد آخری حجت کے تعجيل ظہور کے لئے دعا مستحب ہے کہ انسان جمعہ کے دن نماز صبح کے
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 بعد سو مرتبہ سوره توحيد کو پڑھے اور سو مرتبہ استغفار کرے اور سو مرتبہ پيغمبر پر اس طرح درود بھيجے اور کہے 
ْل فََرَجھُْم۔ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ   أَللّٰ

  ۔ جمعہ کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا
  کھتے ہيں جب تم چاہو کہ جمعہ کے دن پيغمبر پر درود بھيجو تو کہو شيخ طوسی مصباح المتھجد ميں ل

ْل فََرَجھُمْ  ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ اْجَعْل َصاٰلتََک، َو َصلَٰواة َماٰلئَِکتَِک َو ُرُسلَِک، َعلٰی ُمَحمَّ ٍد َو آِل أَللّٰ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ۔يا کہے أَللّٰ
ٍد، َو َعجِّ  ْل فََرَجھُْم۔ُمَحمَّ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ   ْل فََرَجھُْم۔اور روايت ميں ہے کہ سو مرتبہ کہو أَللّٰ

  ۔ جمعہ کے دن امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا
ھُمَّ َصلِّ َعلٰی مُ  ْل مستحب ہے کہ انسان جمعہ کے دن سوره قدر کو سو مرتبہ پڑھے اور کہے أَللّٰ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َحمَّ

  فََرَجھُْم۔اس ذکر کو امکان کی صورت ميں ہزار مرتبہ يا سو مرتبہ يا دس مرتبہ کہے۔

  ۔ نماز جمعہ کے بعد درود بھيجنے کی فضيلت
ھُمَّ حضرت صادق نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کيا ہے اور فرماتے ہيں کہ جو بھی نماز جمعہ کے بعد سات مرتبہ ک ہے أَللّٰ

ٍد۔تو يہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں ميں شامل ہوجاتاہ ْل فََرَج آِل ُمَحمَّ ٍد، َو َعجِّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ   ے۔َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ

  ۔ جمعہ عيد افطر عيد قربان کے دن آخری حجت کے ظہور کے لئے دعا۔١٠
  قربان کے دن جب نماز کے لئے جانے کا اراده کريں تو کہيں حضرت امام محمد باقر فرماتے ہيں جمعہ عيد فطر عيد 

لِِوٰفاَدٍة إِلٰی َمْخلُوٍق، َرٰجاَء ِرْفِدِه َوٰجائِزَ  َواْستََعدَّ ھُمَّ َمْن تَھَيَّأَ فی ٰھَذا اْليَْوِم، أَْو أََعدَّ تِِہ َونَٰوافِلِِہ، فَإِلَْيَک ٰياَسيِّدی ٰکانَْت ِوٰفاَدتی َوتَْھيِئَتی أَللّٰ
  إِْعٰدادی َو اْستِْعٰدادی َرٰجا۔ ِرْفِدک۔، َوَجٰوائِِزَک َونَٰوافِِلَک۔وَ 

ِمنيَن َوَوِصیِّ  ٍد َعْبِدَک َوَرُسولَِک َواِخيََرتَِک ِمْن َخْلقَِک، َوَعلِیٍّ أَميِراْلُمؤْ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ِة أَللّٰ َرُسلَِک، َوَصلِّ ٰيا َربِّ َعلٰی أَئِمَّ
ِمنيَن، ٍد۔اور ايک ايک کر کے تمام معصومين کا نام ليں يہاں تک اپنے مولٰی کا نام ليں اور  اْلُمؤْ اَْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَعلِیٍّ َوُمَحمَّ

  کہيں 
َّ أَْظھَْر بِِہ دينََک َوُسنَّةَ َرُسلَِک، ھُما ھُمَّ اْفتَْح لَہُ فَْتحاً يَسيراً، َو اْنُصْرهُ نَْصراً َعزيزاً، أَللّٰ ی اٰل يَْستَْخفَِی بَِشْیٍء ِمَن اْلَحقِّ َمٰخافَةَ أََحٍد  أَللّٰ َحتّٰ

  ِمَن اْلَخْلِق۔
ْساٰلَم َوأَْھلَہُ، َوتُِذلُّ بِھَا النِّٰفاَق وَ  بِھَا ااْلِ ا نَْرَغُب إِلَْيَک فی َدْولٍَة َکريَمٍة تُِعزُّ ھُمَّ إِنّٰ ٰعاِة إِلیٰ أَللّٰ ٰطاَعتَِک َواْلٰقاَدِة إِلٰی أَْھلَہُ، َوتَْجَعلُٰنا فيٰھا ِمَن الدُّ

ْنٰيا َواآْلِخَرِة۔   َصبيَک َوتَْرُزقُٰنا بِٰھا َکٰراَمةَ الدُّ
ْفٰناهُ، َوٰما قَُصْرٰنا َعْنہُ فَبَلِّْغٰناهُ۔ اور خدا سے اس کے لئے دعا مانگو  ھُمَّ ٰما أَن؟َکْرٰنا ِمْن َحقٍّ فََعرِّ اور ان کے دشمن پر نفرين أَللّٰ

ْن تََذکََّر فيِہ فَيَذَّ بھيجو اور اپنی  ھُمَّ اْجَعْلٰنا ِممَّ ھُمَّ اْستَِجْب لَٰنا، أَللّٰ   کََّر۔حاجت کا خدا سے سوال کرو اور آخری کالم يہ ہو أَللّٰ

  ضّراب اصفہانی کے درود کا واقعہ 
سيد جليل القدر علی بن طاؤوس فرماتے ہيں کہ ضّراب اصفہانی کا درود وه درود ہے محمد و آل محمد پر کہ جسکی صاحب 
الزمان کی طرف سے روايت ہوئی ہے يہ صلوات بہت زياده اہميت کے حامل ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے جمعہ کے 

نہ کرنا چونکہ اس ميں ايک راز ہے کہ خدا نے ہم کو اس  دن عصر کی تعقيب نہ پڑھ سکے تو ہرگز اس صلوات کو ترک
سے آگاه کيا ہے کئی لوگ کہ جنکا بار بار نام لے چکا ہوں سند کے ساتھ ميرا جدا ابو جعفر طوسی معتبر سلسلہ سند کے 
بتايا  ساتھ يعقوب بن يوسف ضّراب غسانی سے انہوں نے ميرے لئے نقل کيا ہے کہ اصفہان سے واپس ہوتے وقت اس طرح

ھجری قمری ميں اھل سنت کے چند ہم وطنوں کے ساتھ حج کے لئے عازم سفر ہوئے جب ہم مکہ مشرفّہ  ٢٨١ہے سال 
پہنچے ان ميں سے ايک پہلے چال گيا بازار ليل کے درميان ايک محلہ ہے ہمارے لئے ايک گھر کرايہ پر ليا وہاں حضرت 

تھا اس گھر ميں ايک بوڑھی عورت زندگی کرتی تھی جب مجھے پتہ خديجہ کا گھر تھا کہ امام رضا کے گھر سے مشہور 
چال کہ وه دارالرضا کے نام سے مشہور ہے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تيرا اس گھر کے مالک کے ساتھ کيا نسبت ہے يا

اور يہ گھر امام تعلق ہے اور اس گھر کو دارالرضا کيوں نام رکھا گيا ہے۔ اس نے کہا ميں اھل بيت کے دوستداروں ميں ہوں
علی بن موسٰی الرضا کا گھر ہے مجھے امام حسن عسکری نے اس گھر ميں رکھا ہے اور ميں حضرت کے خدمت گزاروں 

ميں تھا جب ميں نے يہ بات ان سے سنی ميں اسے سے مانوس ہوا اور اس راز کو اپنے مخالف ساتھيوں سے چھپاديا ايک 
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تھا کہ جب ہم رات کو خانہ کعبہ کے طواف سے واپس لوٹتے تھے تو گھر کے مدت تک وہاں پر تھے ہمارا پروگرام يہ 
صحن ميں ہم سوجاتے تھے اور گھر کے دروازے کو بند کرتے تھے اور اس دروازے کے پيچھے ايک بڑا پتھر رکھ ديتے 

کرتاہے اور يہ تھے جس صحن ميں ہم سوجاتے تھے رات کو کئی مرتبہ ايک نور کو ديکھتے تھے جيسے مشعل کا نور ہوا 
بھی ديکھتے تھے کہ گھر کا دروازه کھلتا تھا ہم ميں سے کوئی دروازه نہيں کھولتا تھا ايک شخص درميانہ قد کا گندم گون 

رنگ متمايل بہ زردی ايک بہترين قد و قامت کو ديکھا اس کے خوبصورت چہره سے سجده کے آثار نماياں تھے وه قميض 
ک عبا تھی اور جوتے پہنے ہوئے گھر ميں داخل ہوتے تھے اور اس بوڑھی عورت کے پہنے ہوئے اس پر اوپر ايک ناز

اوپر واال کمره ميں چلے جاتے تھے وه بوڑھی عورت کہتی تھی کہ ميری بيٹی کے عالوه اور کوئی ميرے کمره ميں نہيں 
ھا اس کے بعد اسی نور کو آتاہے جب سيڑھيوں سے اوپر جاتے تھے تو ميں ايک نور ديکھتا تھا جو صحن ميں پڑجاتا ت

کمره ميں ديکھتا تھا اس ميں کوئی چراغ نہيں جالتا تھا ميرے ساتھيوں نے بھی اسی نور کو ديکھا اور انہوں نے گمان کيا کہ
وه شخص اس عورت کا صاحب ہے کہ ہوسکتاہے کہ اس لڑکی سے متعہ کيا ہو اور کہتے تھے کہ يہ علوی متعہ کو جائز 

ان کے گمان ميں حرام تھا ہم ديکھتے تھے وه شخص آتا تھا اور جاتا تھا اور دروازه کے پيچھے جو پتھر جانتے ہيں اور يہ 
رکھتے تھے اسی طرح تھا جس طرح ہم نے رکھا تھا اور ہم اپنے سامان کے ڈر سے دروازه بند کرتے تھے کوئی اور 

ا تھا اور جاتا تھا اور پتھر اسی طرح دروازه کے پيچھے دروازه کو نہ بند کرتا اور نہ کھولتا تھا ليکن وه شخص گھر ميں آت
تھا جب ہم نکلنا چاہتے تھے تو اس وقت پتھر کو ايک طرف ہٹا کر رکھ ديتے تھے جب ميں نے يہ واقعہ ديکھا ميرے اندر 

و جانوں اس کی ہيبت نماياں ہوئی ميں نے اس بوڑھی عورت سے ہمدری کا اظہار کيا ميں چاہتا تھا اس شخص کے واقعہ ک
ان سے کہا کہ اے فالں ميں اپنے ساتھيوں کو بتائے بغير خفيہ طور پر آپ سے پوچھنا چاہتاہوں آپ نے ديکھا کہ اس وقت 
ميرے ساتھی نہيں ہيں ميں اس وقت آپ سے ايک سوال کرنا چاہتاہوں اس نے جواب ميں بال فاصلہ کہا ميں بھی چاہتی ہوں 

رے ساتھيوں کی وجہ سے موقع نہيں مال ہے ميں نے کہا آپ کيا کہنا چاہتی ہيں اس نےکہ ايک راز بتادوں ليکن اب تک تمہا
کہا تجھ سے کہنا ہے اور کسی کا نام نہيں ليا: کہ آپنے ساتھيوں سے سختی نہ کريں ان کے ساتھ جھگڑا نہ کريں کيونکہ يہ 

ات کی ہے کہنے لگی ميں کہتی ہوں ميرے تمہارے دشمن ہيں ان کے ساتھ نرمی سے پيش آجائيں۔ ميں نے کہا کس نے يہ ب
دل ميں اس کی مصيبت داخل ہوئی تھی سوال دوباره نہ کيا ميں نے کہا آپکی مراد ميرے کونسے ساتھی ہيں ميں نے خيال 

کيا کہ ان کی مراد وه ساتھی ہيں کہ جن کے ساتھ ميں حج پر گيا تھا اس نے کہا وه ساتھی ہيں کہ جو تيرے شہر ميں ہيں 
گھر ميں تمہارے ساتھ ہيں البتہ ميرے درميان اور ان کے درميان گو دين کے بارے ميں گربڑھ ہوئی تھی کہ ميرے تيرے 

خالف باتيں ہوئی تھيں ميں وہاں سے بھاگا تھا اور ايک مدت تک چھپ کر زندگی کرتا تھا۔ بعد ميں معلوم ہوا کہ انہوں نے 
  ميرے خالف باتيں کی تھيں۔
ا تو کس طرح امام رضا کے دوست داروں ميں سے ہوئی کہنے لگے ميں حضرت امام حسن اس بوڑھی عورت سے کہ

عسکری کے خدمت گاروں ميں سے تھی جب اس بارے ميں يقين ہوا تو اپنے آپ سے کہا بہتر ہے کہ حضرت غائب کے 
نے کہا اے بھائی ميں نے بارے ميں اس سے پوچھوں اور ميں نے کہا خدا کے لئے يہ بتاؤں کيا تم نے ان کو ديکھا ہے اس 

ان کو نہيں ديکھا ہے ميں اور ميری بہن جو حاملہ تھی اپنے شہر سے باہر آئے اور امام حسن نے مجھے مبارک بادی دی 
  کہ آخر عمر ميں اس کو ديکھوں گا اور فرمايا ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو ميرے لئے ہوا ہے۔

خرچہ کے ساتھ ايک خراسانی شخص کہ جو عربی زبان اچھی طرح  ميں زمانے سے اسی شہر ميں ہوں اب ايک خط اور
نہيں جانتاہے ميرے پاس آيا ہے اس نے مجھے تيس دينار ديے ہيں اور مجھے حکم ديا ہے کہ اس سال حج کے لئے مشرف 

ه شخص ہوجاؤں ميں اس کی زيارت کے شوق ميں اپنے شہر سے باہر آيا ہوں راوی کہتاہے اس وقت ميرے دل ميں آيا کہ و
بعض راتوں ميں اس گھر ميں آتا تھا وہی دلوں کا محبوب ہے دس درہم صحيح جو کہ سّکہ رضويہ تھا ميرے ساتھ تھے اور 
ميں نے نذر کيا تھا کہ مقام ابراہيم ميں ڈالوں گا ان کو نکال کر اس بوڑھی عورت کو ديے اور اپنے آپ سے کہا کہ اس کو 

اہيم ميں ڈالنے سے بہتر ہے اور اس کا ثواب زياده ہے ميں نے ان سے کہا کہ اس رقم زھراء کے فرزندوں کو دينا مقام ابر
کو حضرت فاطمہ کی اوالد ميں جو مستحق ہيں ان کو دے ديں ميری نيت يہ تھی جس شخص کو ديکھا ہے وه رقم ليکر 

د آئی اور کہا وه کہتاہے ہمارا مستحقين کو دے دے گا۔ اس عورت نے رقم لے لی اور اوپر کمره ميں گئی تھوڑی دير کے بع
اس ميں کوئی حق نہيں ہے جو تم نے نيت کی ہے اس کو برقرار رکھو ليکن اس سکہ رضوی کے اس عوض ہم سے لے 

ليں اور جس مقام پر نذر کيا ہے وہيں پر ڈال ديں انہوں نے جيسا فرمايا تھا ويسا عمل کيا اور اپنے آپ سے کہا يہ وہی ہے 
  ہ اس کی طرف سے انجام دوں يعنی حضرت حجت ہيں۔کہ جو مامور تھا ک

اس کے بعد ايک نسخہ ايک تحرير کہ قاسم بن عالء کی طرف صادر ہوا تھا ميرے پاس تھا ميں نے ان سے کہا يہ نسخہ اس 
 شخص کو دکھا ديں کہ جو امام غائب کی توقيع کو جانتاہو اس نے کہا کہ مجھے دے ديں ميں جانتاہوں وه نسخہ اس کو دے
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ديا اور گمان کيا کہ وه بوڑھی عورت اچھی طرح پڑھ سکتی ہے اس نے کہا ميں نہيں پڑھ سکتی ہوں کمره ميں جانے کے 
بعد واپس آئی اور کہا يہ توقيع صحيح ہے اور اس توقيع ميں يہ رکھا گيا تھا ميں تجھ کو خوشخبری ديتاہوں کہ ميں نے اپنی 

ه فرماتے ہيں کہ جس وقت پيغمبر پر درود بھيجتے ہو تو کس طرح بھيجتے خوشخبری کسی کو نہيں دی ہے اس وقت کہا و
ٍد کَ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد، َو ٰباِرْک َعلٰی ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ھُمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ أَْفَضِل ٰما َصلَّْيَت َو ٰباَرْکَت َو ہو ميں نے کہا ميں کہتا ہوں أَللّٰ

ْمَت َعلٰی إِْبٰراھيمَ    َوآِل إِْبٰراھيَم، إِنََّک َحميٌد َمجيٌد۔  َتَ◌حَّ
فرمايا نہيں جب سب پر درود بھيجنا چاہو تو ہر ايک کا نام لو کہا ہاں نام ليتا ہوں جب صبح ہوئی وه بوڑھی عورت آئی اس 

طابق ان کے ہمراه ايک چھوٹی کاپی تھی اس نے کہا تم سے کہتاہے کہ جب پيغمبر پر درود بھيجنا چاہو تو اس نسخہ کے م
کے اوصياء پر درود بھيجو اس نسخہ کو ميں نے ليا کہ اب اس پر عمل کروں گا چند راتيں ديکھا کہ وه کمره سے نيچے 
آتے تھے نور چراغ کی طرح روشن تھا ميں نے دروازه کھوال اور اس نور کے پيچھے چال گيا ليکن کسی کو نہيں ديکھا 

خل ہوا شہر کے مختلف لوگوں کو ديکھا کہ اس گھر کے دروازے پر آتے صرف نور کو ديکھا يہاں تک کہ مسجد ميں دا
تھے بعض عريضے اس بوڑھی کو ديتے تھے وه بوڑھی عورت بھی ان کو عريضے دے ديتی تھی اور آپس ميں باتيں 

ميں بغداد کرتے تھے ليکن ميں ان کی باتوں کو نہيں سمجھتا تھا ان ميں بعض کو راستے ميں جاتے ہوئے ديکھا يہاں تک کہ
  ميں داخل ہوا۔

  ۔ ضّراب اصفہانی کے صلوات



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب پنجم

  ہر مہينے کی دعائيں

  ۔ عاشورا کے دن امام زمانہ کے ظہور کی دعا١
عبدهللا بن سنان کہتاہے کہ عاشور کے دن امام جعفر صادق کی خدمت ميں حاضر ہوا حضرت کا رنگ متغير اور غمگين 

موتيوں کی طرح آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہوئے ديکھا ميں نے عرض کيا اے فرزند رسول خدا آپ کيوں روتے ہيں هللا
نہيں جانتے ہو کہ ان جيسے دنوں ميں امام حسين شہيد ہوچکے ہيں آپ کو نہ رالئے حضرت نے فرمايا کيا تم غافل ہو کيا 

ميں نے عرض کيا اے ميرے آقا آج کے دن روزه رکھنے ميں آپکا کيا نظريہ ہے حضرت نے فرمايا ايسے دنوں ميں روزه 
عصر کے  رکھيں رات کو روزه کی نيت کئے بغير افطار کرو خوشی کے بغير اس روزه کو مکمل روزه قرار نہ ديں نماز

بعد ايک گھنٹہ بعد پانی سے افطار کريں چونکہ ايسے اوقات ميں فرزند رسول سے جنگ ختم کی گی ہے اور جنگ کا فتنہ 
خاموش ہوا اور ان ميں سے تيس آدمی زمين پر پڑے ہوئے تھے يہ رسول خدا کے لئے بہت سخت تھا اگر اس دن حضرت 

ے راوی کہتاہے حضرت امام جعفر صادق روئے يہاں تک کہ حضرت رسول زنده ہوتے تو خود ان کے لئے عزاداری کرت
کی داڑھی آنکھوں کے آنسو سے تر ہوگئی اس کے بعد فرمايا خداوند تعالٰی نے نور کو پيدا کيا تو اس کو جمعہ کے دن ماه 

کے لئے روشن  رمضان کے پہلے دن پيدا کيا اور تاريکی کو بدھ کے دن دس محرم کے دن خلق کيا ان ميں دو کو ہر ايک
  راستہ قرارديا۔

اے عبدهللا بن سنان بہترين عمل اس دن يہ ہے کہ آج کے دن پاک کپڑے پہنيں اور تسلّب کريں ميں نے عرض کيا کہ تسلب کا
کيا مطلب ہے حضرت نے فرمايا اپنے آپ کو مصيبت زده لوگوں کی طرح قرارديں اپنی عبا کو کھول ديں اور لباس کو 

يں مصيبت زده لوگوں کی طرح قرارديں اور عزاداری کريں اس کے بعد ايسی جگہ پر جائيں کہ جہاں کہنيوں سے کھول د
کوئی بھی نہ ہو ظہر کے وقت چار رکعت نماز خشوع کے ساتھ رکوع اور سجود اور دوسالم پڑھيں پہلی رکعت ميں سوره 

 احد کو پڑھے اس کے بعد دوسرے دو رکعت حمد اور فل يا ايھا الکافرون اور دوسری رکعت ميں سوره حمد اور قل ھوهللا
بھی پڑے لے پہلی رکعت ميں سوره حمد اور سوره احزاب اور دوسری رکعت ميں سوره حمد اور واذا جائک المنافقون يا جو
بھی اس کے لئے آسانی ہو پڑھے لے نماز کو تمام کريں اور حضرت امام حسين کے مرقد کی طرف متوجہ ہوجائيں اور اس 

يں حضرت کے قتلگاه ان کے اعزاء ان کے فرزند اور ان کے اہلبيت کو نظر ميں رکھيں اور ان پر سالم اور درود حال م
بھيجيں اور حضرت کے قاتلوں پر لعنت بھيجيں ان کے اس کام سے بيزاری حاصل کريں خداوند تعالٰی تيرے اس عمل کی 

بخشے گا اس وقت آپ جہاں بھی ہوں چند قدم اٹھائيں اور  وجہ سے بہشت ميں بلند درجات دے گا اور تمہارے گناہوں کو
حرکت کريں اور کہيں انا  و انا اليہ راجعون رضاً بقضاء هللا و تسليماً المره ان تمام حاالت ميں محزون اور غمگين ہوں ان 

چند قدم اٹھائيں جہاں نماز  دنوں ميں خدا کو زياده ياد کريں کلمہ استرجاع بہت زياده زبان پر جاری کريں جب اس حالت ميں
  پڑھی ہے وہيں پڑ بيٹھ جائيں اس کے بعد کہيں۔

اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرين اور قنوت ميں اس دعا کوپڑھيں اس حالت ميں کہ آل محمد کے دشمنوں کی طرف 
  اشاره کريں اور کہيں:
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  شب برات کی فضيلت
  سيد بزرگوار علی بن طاؤوس فرماتے ہيں۔

سزاوار ہے ايسی رات کہ جس ميں آخری حجت کی والدت ہوئی ہے مسلمان اس کو بہت زياده اہميت ديں جو لوگ حضرت 
کے حقوق کے اقامہ کے معترف ہيں وه حقوق کے جس کو ان کے جد محمد مصطفی نے معين کيا ہے اور اس کی 

ئيں چونکہ مسلمانوں کی ھالت اس طرح تھی خوشخبری اس کی سعادت مند امت کو دی ہے بہت بڑے احترام کے قائل ہوجا
کہ پوره زندگی تاريکی روز ظلمت ميں گزری دشمن کے لشکر ان پر مسلّط ہوئے ان کے گناہوں کی بدبختی نے ان کو 

احاطہ کيا ہوا تھا ايسی بری حالت ميں ايک مولود کو انہيں عطا کيا کہ انہوں نے لوگوں کو غالمی سے آزاد کيا ہر شخص 
  ا استحقاق رکھتاہے اور محتاج ہے اس کے احتياج سے پہلے اس کو عطا کرتاہے۔جس چيز ک

سيد بن طاوؤس اپنے کالم کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں کہ ہر انسان کو چاہيئے کہ خدا نے اس رات اس بادشاه کی 
ريں جس خدا نے ان لوگوں کو وجہ سے ہمارے اوپر احسان کيا ہے اس کا شکريہ ادا کريں اور احترام کرنے کے لئے قيام ک

اس مولود کا لشکر قرار ديا ہے اور اس کے لشکر ميں ان کا نام ثبت ہوا ہے ايسے سپاہی کہ جو ان کے انصار ميں سے 
شمار ہوتے ہيں وه جس نے اسالم اور ايمان کو ان کے لئے ہموار کيا ہے اور جس نے کفر اور طغيان کو جڑ سے اکھاڑ کر 

حمت کا خيمہ مشرق سے ليکر مغرب تک ان پر بچھائے گا اور ان کو خدا کی خدمت ميں قرار دے گا ختم کرديا ہے۔ وه ر
  کوئی بشر بھی اس حقيقت کو درک کرنے پر قادر نہيں ہوگا۔

ان بزرگ حقوق کے قيام کی توانائی خدا کی مدد کے عالوه ممکن نہيں ہے اس بناء پر ہر سعادت مند شخص پر هللا نے 
کہ اس جيسے عمل کے بجاالنے پر اقدام کرتاہے يہاں پر اُس دعا کو بيان کرتاہوں کہ جس ميں شب برات ميں احسان کيا ہے 

  خداوند متعال اس باعظمت مولود کی قسم کھاتاہے اور وه دعا يہ ہے 

  ۔ شب برات کی دعا٧
تَِک َوَمْوُعوِدھَا  ھُمَّ بَِحقِّ لَْيلَتِنا ھِذِه َوَمْولُوِدھا َوُحجَّ   الَِّتی قََرْنَت إلی فَْضلِھا فَْضالً اَللّٰ

اے معبود! واسطہ ہماری اس رات کا اور اس کے مولود کا اور تيری حجت (ع)اور اس کے موعود (ع)کا جس کو تو نے 
  فضيلت پر فضيلت عطا کی 

َل لَِکلِماتَِک َوالَ ُمَعقَِّب اِلَٓ◌ياتَِک    نُوُرَک اْلُمتَٲَلِّقُ فَتَمَّْت َکلَِمتَُک ِصْدقاً َوَعْدالً الَ ُمبَدِّ
اور تيرا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے پورا ہوگيا تيرے کلمونکو بدلنے واال کوئی نہيں اورنہ کوئی تيری آيتوں کا مقابلہ 

  کرنيواال ہے وه 
ْيُجوِر، اْلغائُِب اْلَمْستُوُر َجلَّ    َوِضياُؤَک اْلُمْشِرُق، َواْلَعلَُم النُّوُر ِفی طَْخياِئ الدَّ

دی موعود(ع)﴾ تيرا نور تاباں اور جھلمالتی روشنی ہے وه نور کا ستون، شان والی سياه رات کی تاريکی ميں پنہانو ﴿مہ
  پوشيده ہے اس کی 

  ناِصُرھُ َوُمَؤيُِّدھُ، إذا آَن ِميعاُدھُ هللاُ َمْولُِدھُ، َوَکُرَم َمْحِتُدھُ، َواْلَمالئَِکۃُ ُشہَُّدھُ، َوا
اصل، فرشتے ا س کے گواه ہيں اور هللا ا سکا مدد گار و حامی ہے جب اس کے وعدے کا وقت والدت بلند مرتبہ ہے اس کی

  آئے گا
  الَِّذی الَ يَْنبُو، َونُوُرھُ الَِّذی الَ يَْخبُو، َوُذو اْلِحْلِم هللاِ َواْلَمالئَِکۃُ ٲَْمداُدھُ، َسْيُف ا

تی اور اس کا ايسا نور ہے جو ماند نہيں پڑتا وه ايسا اور فرشتے اس کے معاون ہيں وه خدا کی تلوار ہے جو کند نہيں ہو
  بردبار ہے 

ُل َعلَْيِھمْ    الَِّذی الَ يَْصبُو، َمداُر الدَّْھِر، َونَواِميُس اْلَعْصِر، َوُوالةُ ااْلَْمِر، َواْلُمنَزَّ
ہيں جو کچھ شِب قدر ميں  جو حد سے نہيں نکلتا وه ہر زمانے کا سہارا ہے يہ معصومين(ع) ہر عہد کی عزت اور واليان امر
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  نازل کيا جاتا ہے 
ُل فِی لَْيلَِۃ اْلقَْدِر، َوٲَْصحاُب اْلَحْشِر َوالنَّْشِر، تَراِجَمۃُ َوْحيِِہ، َوُوالةُ ٲَْمِرِھ    َما يَتَنَزَّ

  انہی پر نازل ہوتا ہے وہی حشر و نشر ميں ساتھ دينے والے اس کی وحی کے ترجمان اور اس کے امر و نہی 
ھُمَّ َوٲَْدِرْک َونَھْ  ھُمَّ فََصلِّ َعلَی خاتِِمِھْم َوقائِِمِھُم اْلَمْستُوِر َعْن َعوالِِمِھْم ۔ اَللّٰ   يِِہ ۔ اَللّٰ

کے نگران ہيں اے معبود! پس ان کے خاتم اور ان کے قائم پر رحمت فرما جو اس کائنات سے پوشيده ہيں اے معبود! ہميں 
  اس کا زمانہ
  وَرھُ َوقِياَمہُ، َواْجَعْلنا ِمْن ٲَ ْنصاِرِھ، َواْقِرْن ثٲَْرنا بِثَٲِْرِھ، َواْکتُْبنا بِنا ٲَيَّاَمہُ َوظُھُ 

اس کا ظہور اور قيام ديکھنا نصيب فرما اور ہميں اس کے مددگاروں ميں قرار دے ہمارا اور اس کا انتقام ايک کردے اور 
  ہميں اس کے

  ْولَتِِہ ناِعِميَن، َوبُِصْحبَتِِہ غانِِميَن ، َوبَِحقِّہِ فِی ٲَْعوانِِہ َوُخلَصائِِہ، َوٲَْحيِنا فِی دَ 
مددگاروں اور مخلصوں ميں لکھ دے ہميں اسکی حکومت ميں زندگی کی نعمت عطا کر اور اسکی صحبت سے بہره ياب 

  فرما اسکے حق ميں قيام کرنے
اِحِميَن، َوالْ  وِئ سالِِميَن، يَا ٲَْرَحَم الرَّ ِِ◌ َربِّ اْلعالَِميَن، قائِِميَن، َوِمَن السُّ ّٰ ِ   َحْمُد 

والے اور برائی سے محفوظ رہنے کی توفيق دے اے سب سے زياده رحم کرنے والے اور حمد هللا ہی کيلئے ہے جو 
  جہانونکا پروردگار ہے 

ٍد خاتَِم النَّبِيِّيَن َواْلُمْرَسلِيَن َوَعلَی ٲَْھِل بَْيتِہِ  اِدقِيَن  َوَصلَواتُہُ َعلَی َسيِِّدنا ُمَحمَّ   الصَّ
اور اسکی رحمتيں ہوں ہمارے سردار محمد(ص) پر جو نبيوں اور رسولوں کے خاتم ہيں اور انکے اہل پر جو ہر حال ميں 

  سچ بولنے والے ہيں اور انکے 
  اْلحاِکِميَن۔َوِعْتَرِتِہ النَّاِطقِيَن، َواْلَعْن َجِميَع الظَّالِِميَن، َواْحُکْم بَْينَنا َوبَْينَھُْم يَا ٲَْحَکَم 

اہل خاندان پر جو حق کے ترجمان ہيں اور لعنت کرتمام ظلم کرنے والوں پر اور فيصلہ کر ہمارے اور ان کے درميان اے 
  سب سے بڑھ کر فيصلہ کرنے والے۔

  
  سزاوار ہے کہ پندره شعبان کے شب و روز ميں ضّراب اصفہانی کی صلوات اس کتاب ميں نقل ہوئی ہے اس کو پڑھ لے 

  پندره شعبان کی رات کو دعائے کميل پڑھنے کی فضيلت
مرحوم سيد بن طاؤوس نے فرمايا ہے کہ جناب کميل بن زياد نے فرمايا کہ مسجد بصره ميں حضرت اميرالمٔومنين کی خدمت

ميں بٹھا ہوا تھا اور ايک جماعت حضرت کے اصحاب ميں سے بيٹھی ہوئی تھی ان ميں سے ايک نے هللا کے اس فرمان 
(فيھا يفرق کل امر حکيم) کے بارے ميں سوال کيا حضرت اميرالمٔومنين نے فرمايا اس سے مراد پندره شعبان کی رات ہے 

اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ ميں علی کی جان ہے کوئی بنده نہيں ہے مگر يہ کہ جو کچھ اس کو برائی يا اچھائی 
سال تک جو بھی اس رات بيدار ہے اور دعائے خضر کو پڑھے مگر  پہنچتی ہے پندره شعبان کی رات تقسيم ہوتی ہے آخر

يہ کا اس کو جواب ديا جاتاہے۔ جب حضرت تشريف لے گئے رات کو ان کی خدمت ميں حاضر ہوا حضرت نے فرمايا کميل 
 کس لئے آئے ہو ميں نے عرض کيا يہ جانوں کہ دعائے خضر کونسی ہے حضرت نے فرمايا بيٹھ جاؤ اے کميل جب بھی

اس دعا کو حفظ کرو تو اس کو ہر شب جمعہ پڑھ لو يا مہينے ميں ايک دفعہ يا سال ميں ايک دفعہ يا تمام عمر ميں ايک دفعہ 
پڑھ لو يہی تمہارے لئے کافی ہے اور تمہاری مدد ہوگی اور روزی دے دی جائے گی گناه بخشے بغير نہيں رہوگے اے 

قرار ديا ہے کہ سخاوت کر کے تمہارے سوال کا جواب دوں اس وقت کميل تمہاری طويل نشست نے ہمارے ساتھ واجب 
  فرمايا لکھو اور اس معروف دعا کو کہ جو دعائے کميل ہے انہيں ياد کراديا اور ہم نے اس دعا کو اسی کتاب ميں نقل کيا۔

  

  دعائے افتتاح اور ظھور امام کی دعائيں
  

  دعائے افتتاح

کے ساتھ روايت ہوئی ہے کہ حضرت صاحب العصر نے اپنے شيعوں کے لئے لکھا ہےعالمہ مجلسی کہتاہے کہ معتبر سند 
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اس دعا کو ماه رمضان کی راتوں ميں سے ہر رات پڑھيں چونکہ مالئکہ اس دعا کو سنتے ہيں اور پڑھنے والوں کے لئے 
  استغفار کرتے ہيں اور دعا اس طرح ہے: 

ھُمَّ إنِّی ٲَ ْفتَتُِح الثَّناَئ بَِحمْ  واِب بَِمنَِّک َوٲَْيقَْنُت ٲَنََّک ٲَْنتَ اَللّٰ ٌد لِلصَّ   ِدَک َوٲَ ْنَت ُمَسدِّ
اے معبود! تيری حمد کے ذريعے تيری تعريف کا آغاز کرتا ہوں اور تو اپنے احسان سے راه راست دکھانے واال ہے اور 

  مجھے يقين ہے 
ْحَمِۃ وَ  اِحِميَن ِفی َمْوِضِع اْلَعْفِو َوالرَّ   ٲََشدُّ اْلُمعاقِبِيَن فِی َمْوِضِع النَّکالِ ٲَْرَحُم الرَّ

کہ تو معافی دينے مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے واال ہے اور شکنجہ و عذاب کے موقع پر 
  سب سے سخت 

ھُ    مَّ ٲَِذْنَت لِی فِیَوالنَّقَِمِۃ، َوٲَْعظَُم اْلُمتََجبِِّريَن فِی َمْوِضِع اْلِکْبِرياِئ َواْلَعظََمِۃ ۔ اَللّٰ
تو نے مجھےهللا ! عذاب دينے واال ہے اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے اے ا

  اجازت 
  ُدعائَِک َوَمْسٲَلَتَِک فَاْسَمْع يَا َسِميُع ِمْدَحتِی َوٲَِجْب يَا َرِحيُم َدْعَوتِی َوٲَقِْل يَا َغفُورُ 

کہ تجھ سے دعا و سوال کروں پس اے سننے والے اپنی يہ تعريف سن اور اے مہربان ميری دعا قبول فرما  دے رکھی ہے
  اے بخشنے والے

ْجتَہا، َوھُُموٍم قَْد َکَشْفتَہا، َوَعْثَرٍة قَْد ٲَ قَْلتَہا   َعْثَرتِی، فََکْم يَا إلِھی ِمْن ُکْربٍَۃ قَْد فَرَّ
کتنی ہی مصيبتوں کو تو نے دور کيا اور کتنے ہی انديشوں کو ہٹايا اور خطاؤں  ميری خطا معاف کرپس اے ميرے معبود !

  سے در گزر کی 
ِِ◌ الَِّذی لَْم يَتَِّخْذ صاِحبَۃً َوالَ  ّٰ ِ   َوَرْحَمٍۃ قَْد نََشْرتَہا َوَحْلقَِۃ باَلٍئ قَْد فََکْکتَہا؟ اْلَحْمُد 

کيلئے ہے جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنايا هللا ئی دی حمد اس ارحمت کو عام کيا اور بالؤں کے گھيرے کو توڑا اور رہا
  اور نہ کسی کو

لِّ َوَکبِّْرھُ تَْکبِيراً    َولَداً َولَْم يَُکْن لَہُ َشِريٌک فِی اْلُمْلِک َولَْم يَُکْن لَہُ َو لِیٌّ ِمَن الذُّ
کوئی اس کا سر پرست ہو اس کی بڑائی بيان  اپنا بيٹا بنايا نہ ہی سلطنت ميں اس کا کوئی شريک ہے اور نہ وه عاجز ہے کہ

  کرو بہت بڑائی 
ِِ◌ الَِّذی الَ ُمضادَّ لَہُ  ّٰ ِ ِِ◌ بَِجِميِع َمحاِمِدِھ ُکلِّہا َعلَی َجِميِع نَِعِمِہ ُکلِّہا اْلَحْمُد  ّٰ ِ   اْلَحْمُد 

 لئے ہے جس کی حکومت ميںکيهللاہی کيلئے ہے اس کی تمام خوبيوں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ حمد اس اهللا حمد ا
ِِ◌ الَِّذی الَ َشِريَک لَہُ فِی َخْلقِِہ، َوالَ  ّٰ ِ   فِی ُمْلِکِہ، َوالَ ُمناِزَع لَہُ فِی ٲَْمِرِھ ۔ اْلَحْمُد 

کيلئے ہے جس کی آفرينش ميں کوئیهللا اس کا کوئی مخالف نہيں نہ اس کے حکم ميں کوئی رکاوٹ ڈالنے واال ہے حمد اس ا
   اس کا شريک نہيں

ِِ◌ اْلفاِشی فِی اْلَخْلِق ٲَْمُرھُ َوَحْمُدھُ، الظَّاِھِر بِاْلَکَرمِ  ّٰ ِ   َشبِيہَ لَہُ فِی َعظََمتِِہ ۔ اْلَحْمُد 
کيلئے ہے کہ جسکا حکم اور حمد خلق ميں آشکار ہے اس کی شان هللا اور اسکی بڑائی ميں کوئی اس جيسا نہيں حمد اس ا

  اس کی بخشش کے ساتھ 
  ِسِط بِاْلُجوِد يََدھُ، الَِّذی الَ تَْنقُُص َخزائِنُہُ، َوالَ تَِزيُدھُ َکْثَرةُ اْلَعطائِ َمْجُدھُ، اْلبا

ظاہر ہے بن مانگے دينے ميں اس کا ہاتھ کھال ہے وہی ہے جس کے خزانہ نے کم نہيں ہوتے اور کثرت کے ساتھ عطا 
  کرنے سے اس 

ھُمَّ إنِّی ٲَْسٲَلَُک قَلِيالً ِمنْ إالَّ ُجوداً َوَکَرماً إنَّہُ ھَُو اْلَعِزيُز اْلوَ    ہَّاُب ۔ اَللّٰ
کی بخشش اور سخاوت ميں اضافہ ہوتا ہے کيونکہ وه زبردست عطا کرنے واال ہے اے معبود! ميں سوال کرتا ہوں تجھ سے 

  بہت ميں سے 
  ٌر، َوھَُو َعلَْيکَ َکثِيٍر، َمَع حاَجٍۃ بِی إلَْيِہ َعِظيَمٍۃ َوِغناَک َعْنہُ قَِديٌم َوھَُو ِعْنِدی َکثِي

تھوڑے کا جبکہ مجھے اس کی بہت زياده حاجت ہے اور تو ہميشہ اس سے بے نياز ہے وه نعمت ميرے ليئے بہت بڑی ہے 
  اور تيرے 

ھُمَّ إنَّ َعْفَوَک َعْن َذ ْنبِی، َوتَجاُوَزَک َعْن َخِطيئَتِی، َوَصْفَحَک َعنْ    َسْھٌل يَِسيٌر ۔ اَللّٰ
ہے اے معبود! بے شک تيرا ميرے گناه کو معاف کرنا ميری خطا سے تيری در گزر ميرے ستم سے لئے اس کا دينا آسان 

  تيری چشم
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  ظُْلِمی َوَسِ◌ْتَرَک َعلَی قَبِيِح َعَملِی، َوِحْلَمَک َعْن َکثِيِرُجْرِمی ِعْنَد َما کاَن ِمْن َخطَ إی
باری ہے جبکہ ان ميں سے بعض بھول کر اور پوشی ميرے برے عمل کی پرده پوشی ميرے بہت سے جرائم پر تيری برد 

  بعض ميں نے جان 
  َوَعْمِدی ٲَْطَمَعنِی فِی ٲَْن ٲَْسٲَلََک َما الَ ٲَْستَْوِجبُہُ ِمْنَک الَِّذی َرَزْقتَنِی ِمْن َرْحَمتِکَ 

ہ تو نے اپنی بوجھ کر کئے ہيں تب بھی اس سے مجھے طمع ہوئی کہ ميں تجھ سے وه مانگوں جس کا ميں حقدار نہيں چنانچ
  رحمت سے مجھے روزی 

ْفتَنِی ِمْن إجابَتَِک فَِصْرُت ٲَْدُعوَک آِمناً َوٲَْسٲَلُکَ    َوٲََرْيتَنِی ِمْن قُْدَرتَِک َوَعرَّ
دی اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے قبوليت کی پہچان کرائی پس اب ميں با امن ہوکر تجھے پکارتا ہوں اور سوال کرتا 

  ہوں 
 ً   الَ خائِفاً َوالَ َوِجالً، ُمِدالًّ َعلَْيَک فِيما قََصْدُت فِيِہ إلَْيَک، َف إْن ٲَْبطَٲَ َعنِّی ُمْستَٲْنِسا

الفت سے نہ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے ميں تيری بارگاه ميں آيا ہوں پس اگر تو نے قبوليت 
  ميں دير کی تو 

  لَّ الَِّذی ٲَْبطَٲَ َعنِّی ھَُو َخْيٌر ِلی لِِعْلِمَک بِعاقِبَِۃ ااْلَ◌ُ◌ُموِر، فَلَمْ َعتَْبُت بَِجْھلِی َعلَْيَک َولَعَ 
ميں بوجہ نادانی تجھ سے شکوه کروں گا اگر چہ وه تاخير کاموں کے نتائج سے متعلق تيرے علم ميں ميرے ليے بہتری کی 

  حامل ہو پس ميں 
، يَا َربِّ ، إنََّک تَْدُعونِی فَٲَُولِّی َعْنکَ ٲََر َمْولًی َکِريماً ٲَْصبََر َعلَی َعْبٍد لَئِ    يٍم ِمْنَک َعلَیَّ

نے تيرے سوا کوئی موال نہيں ديکھا جو ميرے جيسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو۔ اے پروردگار! تو مجھے پکارتا 
  ہے تو ميں تجھ سے 

ُد إلَیَّ فَ  َل َعلَْيکَ َوتَتََحبَُّب إلَیَّ فٲَتَبَغَُّض إلَْيَک، َوتَتََودَّ   الَ ٲَْقبَُل ِمْنَک َکٲَنَّ لَِی التَّطَوُّ
منہ موڑتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے ميں تجھ سے خفگی کرتا ہوں تو ميرے ساتھ الفت کرتا ہے ميں بے رخی کرتا 

  ہوں جيسے کہ ميرا تجھ پر 
ْحساِن إلَیَّ َوالتَّ  ْحَمِۃ لِی َوااْلِ ِل َعلَیَّ بُِجوِدَک َوَکَرِمکَ فَلَْم يَْمنَْعَک ذلَِک ِمَن الرَّ   فَضُّ

کوئی احسان رہا ہو تو بھی ميرا يہ طرز عمل تجھے مجھ پر رحمت فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کيساتھ فضل و 
  احسان کرنے سے باز نہيں 

  اْلَحْمدُ فَاْرَحْم َعْبَدَک اْلجاِھَل َوُجْد َعلَْيِہ بِفَْضِل إْحسانَِک إنََّک َجواٌد َکِريٌم ۔ 
رکھتا پس اپنے اس نادان بندے پر رحم کر اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما بے شک تو بہت دينے واال 

  سخی ہے حمد ہے اس 
يِن، َربِّ  ْصباِح، َديَّاِن الدِّ ياِح، فاِلِق ااْلِ ِر الرِّ ِِ◌ مالِِک اْلُمْلِک، ُمْجِری اْلفُْلِک، ُمَسخِّ ّٰ ِ  

سلطنت کا مالک کشتی کو رواں کرنيواال ہواؤں کو قابو رکھنے واال صبح کو روشن کرنے واال او رقيامت  هللا کے ليے جو
  ميں جزا دينے واال 

ِِ◌ َعلَی َعْفِوِھ بَْعَد قُْدَرتِہِ  ّٰ ِ ِِ◌ َعلی ِحْلِمِہ بَْعَد ِعْلِمِہ، َواْلَحْمُد  ّٰ ِ   اْلعالَِميَن ۔ اْلَحْمُد 
د ہے هللا کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام ليتا ہے اورحمد ہے اس هللا کی جو قوت کے جہانوں کا پروردگار ہے حم

  باوجود معاف 
ِِ◌ خالِقِ  ّٰ ِ ِِ◌ َعلَی طُوِل ٲَناتِِہ فِی َغَضبِِہ َوھَُو قاِدٌر َعلَی َما يُِريُد ۔ اْلَحْمُد  ّٰ ِ   َواْلَحْمُد 

يں بھی بڑا بردبار ہے اور وه جو چاہے اسے کرگزرنے کی طاقت رکھتا کرتا ہے اور حمد ہے اس هللا کی جو حالت غضب م
  ہے حمد ہے اس 

ْنعامِ  ْکراِم َواْلفَْضِل َوااْلِ ْصباِح، ِذی اْلَجالِل َوااْلِ ْزِق، فاِلِق ااْلِ   اْلَخْلِق، باِسِط الرِّ
صاحب جاللت و کرم اور فضل و  هللا کی جو مخلوق کو پيدا کرنيواال روزی کشاده کرنيواال صبح کو روشنی بخشنے واال

  نعمت کا مالک ہے
ِِ◌ الَِّذی لَْيسَ  ّٰ ِ   الَِّذی بَُعَد فاَل يُرٰی، َوقَُرَب فََشِھَد النَّْجوٰی، تَباَرَک َوتَعالی اْلَحْمُد 

کیهللا ا جو ايسا دور ہے کہ نظر نہينآتا اور اتنا قريب ہے کہ سرگوشی کو بھی جانتا ہے وه مبارک اور برتر ہے حمد ہے اس
  جس کا ہمسر نہيں جو 

اَئ تِِہ ااْلَِعزَّ   لَہُ ُمناِزٌع يُعاِدلُہُ، َوالَ َشبِيہٌ يُشاِکلُہُ، َوالَ ظَِھيٌر يُعاِضُدهُ، قَھََر بِِعزَّ
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جو اس سے جھگڑا کرے نہ کوئی اس جيسا ہے کہ اس کاہمشکل ہو نہ کوئی اس کا مددگار و ہمکار ہے وه اپنی عزت ميں 
   سب عزت والوں پر

ِِ◌ الَِّذی يُِجيبُنِی ِحينَ  ّٰ ِ   َوتَواَضَع لَِعَظَمتِِہ اْلُعظَماُئ، فَبَلََغ بِقُْدَرتِِہ َما يَشاُئ ۔ اْلَحْمُد 
غالب ہے اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہيں وه جو چاہے اس پر قادر ہے حمد ہے هللا کی جسے 

  پکارتا ہوں تو وه 
  َعلَیَّ ُکلَّ َعْوَرٍة َوٲَ نَا ٲَْعِصيِہ، َويَُعظُِّم النِّْعَمۃَ َعلَیَّ فاَلَ ٲُجاِزيہِ  ٲُناِديِہ، َويَْستُرُ 

جواب ديتا ہے اور ميری برائی کی پرده پوشی کرتا ہے ميناسکی نافرمانی کرتا ہوں تو بھی مجھے بڑی بڑی نعمتيں ديتا ہے 
  کہ جن کا بدلہ ميں 

  ٲَْعطانِی، َوَعِظيَمٍۃ َمُخوفٍَۃ قَْد َکفانِی، َوبَْھَجٍۃ ُمو نِقَۃٍ  فََکْم ِمْن َمْوِھبٍَۃ ھَِنيئٍۃ قَدْ 
اسے نہيں ديتا پس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنايتيں اوربخششيں کی ہيں کتنی ہی خطرناک آفتوں سے مجھے بچاليا 

  ہے کئی حيرت انگيز 
ِِ◌ الَِّذی الَ يُْھتَُک ِحجابُہُ قَْد ٲَرانِی فَٲُ ْثنِی َعلَْيِہ حاِمداً، َوٲَْذُکُرھُ ُمسَ  ّٰ ِ   بِّحاً ۔ اْلَحْمُد 

خوشياں مجھے دکھائی ہيں پس ان پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور لگاتار اس کا نام ليتا ہوں حمد ہے هللا کی جس کا پرده 
  ہٹايا نہينجاسکتا 

ِِ◌ الَِّذی يُْؤِمُن اْلخائِفِينَ َوالَ يُْغلَُق بابُہُ، َوالَ يَُردُّ سائِلُہُ، َوالَ يَُخيَُّب آِملُ  ّٰ ِ   ہُ اْلَحْمُد 
اس کا در رحمت بند نہيں ہوتا اس کا سائل خالی نہيں جاتا اور اس کا اميدوار مايوس نہيں ہوتا حمد ہے هللا کی جو ڈرنے 

  والوں کو پناه ديتا ہے 
الِِحيَن، َويَْرفَُع اْلُمْستَْضَعفِيَن، َويََضُع الْ  ی الصَّ ً َويُنَجِّ   ُمْستَْکبِِريَن، َويُْھلُِک ُملُوکا

نيکوکاروں کو نجات ديتا ہے لوگوں کے دبائے ہوؤں کو ابھارتا ہے بڑا بننے والوں کو نيچا دکھاتا ہے بادشاہوں کو تباه کرتا 
  اور ان کی جگہ 

ِِ◌ قاِصِم اْلَجبَّاِريَن ُمبِيِر الظَّالِِميَن، ّٰ ِ   ُمْدِرِک اْلہاِربِينَ  َويَْستَْخلُِف آَخِريَن َواْلَحْمُد 
دوسروں کو لے آتا ہے۔ حمد ہے هللا کی کہ وه دھونسيوں کا زور توڑنے واال ظالموں کو برباد کرنے واال فرياديوں کو 

  پہنچنے واال 
  نَکاِل الظَّالِِميَن َصِريِخ اْلُمْستَْصِرِخيَن َمْوِضِع حاجاِت الطَّالِبِيَن ُمْعتََمِد اْلُمْؤِمنِينَ 

صافوں کو سزا دينے واال ہے وه دادخواہوں کا دادرس حاجات طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ اور مومنوں کی ٹيک اور بے ان
  ہے

اُرہا ِ الَِّذی ِمْن َخْشيَتِِہ تَْرُعُد السَّماُئ َوُسکَّانُہا، َوتَْرُجُف ااْلَْرُض َوُعمَّ ّٰ ِ   اْلَحْمُد 
  والے لرزتے ہيں زمين اور اس کے آبادکار دہل جاتے ہيںحمد ہے اس هللا کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان 

ِ الَِّذی ھَدانا لِہذا َوَما ُکنَّا لِنَْھتَِدیَ  ّٰ ِ   َوتَُموُج اْلِبحاُر َوَمْن يَْسبَُح فِی َغَمراِتہا اْلَحْمُد 
ت دکھائی اور ہم ہرگز سمندر لرزتے ہيں اور وه جو انکے پانيوں ميں تيرتے ہيں حمد ہے هللا کی جس نے ہميں يہ راه ہداي

  ہدايت نہ پاسکتے 
ِ الَِّذی يَْخلُُق َولَْم يُْخلَْق، َويَْرُزُق َوالَ يُْرَزقُ هللاُ لَْوالَ ٲَْن ھََدانا ا ّٰ ِ   ۔ اْلَحْمُد 

وق اگر هللا تعالٰی ہميں ہدايت نہ فرماتا حمد ہے اس هللا کی جو خلق کرتا ہے اور وه مخلوق نہيں وه رزق ديتا ہے اور وه مرز
  نہيں 

  َويُْطِعُم َوالَ يُْطَعُم َويُِميُت ااْلَْحياَئ َويُْحيِی اْلَمْوتی َوھَُو َحیٌّ الَ يَُموُت بِيَِدِه اْلَخْيرُ 
وه کھانا کھالتا ہے اور کھاتا نہيں وه زندوں کو مارتاہے اور مردوں کو زنده کرتا ہے وه ايسا زنده ہے جسے موت نہيں 

  بھالئی اسيکے ہاتھ ميں ہے
ٍد َعْبِدَک َوَرُسولَِک َوٲَِمينَِک َوَصفِيِّکَ وَ  ھُمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ   ھَُو َعلَی ُکلِّ َشْيٍئ قَِديٌر اَللّٰ

اور وه ہرچيز پر قدرت رکھتا ہے اے معبود! اپنی حضرت محمد(ص) پر رحمت نازل فرما جو تيرے بندے تيرے 
  رسول(ص) تيرے امانتدار تيرے 

َک، َوُمبَلِِّغ ِرساالتَِک ٲَ ْفَضَل َوٲَْحَسنَ َوَحبِيبَِک َوِخيََرتِ    َک ِمْن َخْلقَِک َوحافِِظ ِسرِّ
برگزيده تيرے حبيب اور تيری مخلوق ميں سے تيرے پسنديده ہيں تيرے راز کے پاسدار ہيں اور تيرے پيغاموں کے پہنچانے

  نی َوٲَْکثََر َما َصلَّْيتَ َوٲَْجَمَل َوٲَْکَمَل َوٲَْزکی َوٲَ ْنمی َوٲَْطيََب َوٲَْطھََر َوٲَسْ 
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والے ہيں ان پر رحمت کر بہترين نيکوترين زيباترين کامل ترين روئيده ترين پاکيزه ترين شفاف ترين روشن ترين اور تو نے 
  جو بہت 

ْمَت َوتََحنَّْنَت َوَسلَّْمَت َعلَی ٲََحٍد ِمْن ِعباِدَک َوٲَ ْنبِيائَِک َوُرُسلِکَ    َوباَرْکَت َوتََرحَّ
مت کی برکت دی نوازش کی مہربانی کی اور درود بھيجا اپنے بندوں ميں اپنے نبيوں اپنے رسولوں اور اپنے برگزيدوں رح

  ميں سے کسی 
ھُمَّ َوَصلِّ َعلَی َعلِیٍّ ٲَِميِر اْلُمْؤِمِنينَ    َوِصْفَوتَِک َوٲَْھِل اْلَکراَمِۃ َعلَْيَک ِمْن َخْلقَِک ۔ اَللّٰ

  بزرگی والے ہيں تيری مخلوق ميں سے۔ اے معبود! اميرالمومنين علی(ع) پر رحمت فرما ايک پر اور جو تيرے ہاں 
تَِک َعلَی َخْلقِکَ    َوَوِصیِّ َرُسوِل َربِّ اْلعالَِميَن َعْبِدَک َوَو لِيَِّک َوٲَِخی َرُسولَِک َوُحجَّ

کے بھائی تيری مخلوق  جو جہانوں کے پروردگار کے رسول(ص) کے وصی ہينتيرے بندے تيرے ولی تيرے رسول(ص)
  پر تيری 

يقَِۃ الطَّاِھَرِة فاِطَمۃَ َسيَِّدِة نِسائِ  دِّ   َوآيَتَِک اْلُکْبری، َوالنَّبَاََ◌ اْلَعِظيِم، َوَصلِّ َعلَی الصِّ
حجت تيری بہت بڑی نشانی اور بہت نبٔا عظيم ہيں اور صديقہ طاہره فاطمہ =پر رحمت فرما جو تمام جہانوں کی عورتوں کی

ْحَمِۃ َو إماَمِی اْلھُدی اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َسيَِّدیْ الْ    عالَِميَن َوَصلِّ َعلَی ِسْبطَِی الرَّ
سردار ہيں اور نبی(ص) رحمت کے دو نواسوں اور ہدايت والے دو ائمہ(ع) حسن(ع) و حسين(ع) پر رحمت فرما جو جنت 

  کے 
ِۃ الْ  ِد ْبِن َعلِیٍّ َشباِب ٲَْھِل اْلَجنَِّۃ َوَصلِّ َعلَی ٲَئِمَّ   ُمْسلِِمينِّ َعلِیِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َوُمَحمَّ

  جوانوں کے سيد و سردار ہيں۔ اور مسلمانوں کے ائمہ(ع) پر رحمت فرما کہ وه علی زين العابدين(ع) محمد الباقر(ع) 
ِد ْبِن  ٍد َوُموَسی ْبِن َجْعفٍَر َوَعلِیِّ ْبِن ُموسی َوُمَحمَّ   َعلِیٍّ َوَعلِیِّ ْبنِ َوَجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

  جعفر الصادق(ع) موسٰی الکاظم(ع) علی الرضا(ع) محمد تقی الجواد(ع) علی نقی(ع) 
ٍد َواْلَحَسِن ْبِن َعلِیٍّ َواْلَخلَِف اْلہاِدی اْلَمْھِدیِّ ُحَجِجَک َعلَی ِعباِدَک َوٲَُمنائِکَ    ُمَحمَّ

  (ع) ہيں جو تيرے بندوں پر تيری حجتيں اور تيرے شہروںالہادی(ع) حسن العسکری(ع) اور بہترين سپوت ہادی المہدی
ھُمَّ َوَصلِّ َعلَی َو لیِّ ٲَْمِرَک اْلقائِِم اْلُمَؤمَّلِ    فِی بِالِدَک َصالةً َکثِيَرةً دائَِمۃً ۔ اَللّٰ

  م، اميدگاهميں تيرے امين ہيں ان پر رحمت فرما بہت بہت ہميشہ ہميشہ اے معبود اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائ
بِيَن َوٲَيِّْدهُ بُِروِح اْلقُُدِس يَا َربَّ اْلعالَِمينَ    َواْلَعْدِل اْلُمْنتَظَِر َوُحفَّہُ بَِمالئَِکتَِک اْلُمقَرَّ

عادل اور منتظر ہے اسکے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھيرا لگادے اور روح القدس کے ذريعے اسکی تائيد فرما اے 
  جہانوں کے پروردگار

  ھُمَّ اْجَعْلہُ الدَّاِعَی إلی ِکتابَِک َواْلقائَِم بِِدينَِک اْستَْخلِْفہُ فِی ااْلَْرِض َکَما اْستَْخلَْفتَ اَللّٰ 
اے معبود! اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دينے واال اور اپنے دين کيلئے قائم قرار دے اسے زمين ميناپنا خليفہ بنا جيسے 

  ان کو خليفہ 
ْن لَہُ ِدينَہُ الَِّذی اْرتََضْيتَہُ لَہُ، ٲَْبِدْلہُ ِمْن بَْعِد َخْوفِِہ ٲَْمناً يَْعبُُدکَ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِہِ    ، َمکِّ

بنايا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہيں اپنے پسنديده دين کو اس کيلئے پائيدار بنادے اسکے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وه 
  تيرا 

ھُمَّ  ھُ َوٲَْعِزْز بِِہ، َواْنُصْرھُ َواْنتَِصْر بِِہ، َواْنُصْرھُ  الَ يُْشِرُک بَِک َشْيئاً ۔ اَللّٰ   ٲَِعزَّ
عبادت گزار ہے کسی کو تيرا شريک نہيں بناتا۔ اے معبود! اسے معزز فرما اور اس کے ذريعے مجھے عزت دے ميں 

  اسکی مدد کرو اور اس 
  ِمْن لَُدْنَک ُسْلطاناً نَِصيراً نَْصراً َعِزيزاً، َواْفتَْح لَہُ فَْتحاً يَِسيراً، َواْجَعْل لَہُ 

کے ذريعے ميری مدد فرما اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے اور اسے اپنی طرف سے قوت واال 
  مددگار عطا فرما 

ھُمَّ ٲَْظِھْر بِِہ ِدينََک َوُسنَّۃَ نَبِيَِّک َحتَّی الَ يَْستَْخفَِی بَِشْيٍئ ِمَن اْلَحقِّ َمخافَۃَ    ٲََحدٍ  اَللّٰ
اے معبود! اس کے ذريعے اپنے دين اور اپنے نبی(ص) کی سنت کو ظاہر فرما يہاں تک کہ حق ميں سے کوئی چيز مخلوق 

  کے خوف سے مخفی و 
ْسالَم َوٲَْھلَہُ  ھُمَّ إنَّا نَْرَغُب إلَْيَک فِی َدْولٍَۃ َکِريَمٍۃ تُِعزُّ بِھَا ااْلِ   ِمَن اْلَخْلِق ۔ اَللّٰ

ائے اے معبود! ہم ايسی برکت والی حکومت کی خاطر تيری طرف رغبت رکھتے ہيں جس سے تو اسالم و پوشيده نہ ره ج
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  اہل اسالم کو قوت 
عاِة إلَی طاَعتَِک، َواْلقاَدِة إلی   َوتُِذلُّ بِھَا النِّفاَق َوٲَْھلَہُ، َوتَْجَعلُنا فِيہا ِمَن الدُّ

ميں ہميں اپنی اطاعت کيطرف بالنے والے اور اپنے راستے کيطرفدے اور نفاق و اہل نفاق کو ذليل کرے اور اس حکومت 
  رہنمائی

ْفتَنا ِمَن اْلَحقِّ  ھُمَّ َما َعرَّ ْنيا َوااْلَ◌ِخَرِة اَللّٰ   َسبِيلَِک، َوتَْرُزقُنا بِہا َکراَمۃَ الدُّ
ہميں معرفت کرنے والے قرار دے اور اس کے ذريعے ہميں دنيا و آخرت کی عزت دے اے معبود! جس حق کی تو نے 

  کرائی اسکے 
ھُمَّ اْلُمْم بِہ َشَعثَنا، َواْشَعبْ  ْلناھُ، َوَما قَُصْرنا َعْنہُ فَبَلِّْغناھُ اَللّٰ   فََحمِّ

تحمل کی توفيق دے اور جس سے ہم قاصر رہے اس تک پہنچادے اے معبود اسکے ذريعے ہم بکھروں کو جمع کردے 
  اسکے ذريعے 

  ْتقَنا، َوَکثِّْر بِِہ قِلَّتَنا، َوٲَْعِزْز ِبِہ ِذلَّتَنا، َوٲَْغِن بِِہ عائِلَنابِِہ َصْدَعنا، َواْرتُْق بِِہ فَ 
ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پريشانی دور فرما اسکے ذريعے ہماری قلت کوکثرت اور ذلت کو عزت ميں بدل دے 

  اسکے ذريعے 
  دَّ بِِہ َخلَّتَنا، َويَسِّرْ َواْقِض بِِہ َعْن ُمْغَرِمنا، َواْجبُْر بِِہ فَْقَرنا، َوسُ 

ہميں نادار سے تونگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے اسکے ذريعے ہمارا فقر دور فرما دے ہماری حاجتيں پوری کر دے 
  اور تنگی کو آسانی 

  ْز بِہِ بِِہ ُعْسَرنا، َوبَيِّْض بِِہ ُوُجوھَنا، َوفُکَّ بِِہ ٲَْسَرنا، َوٲَ ْنِجْح بِِہ طَلِبَتَنا، َوٲَ ْنجِ 
ميں بدل دے اس کے ذريعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قيديوں کو رہائی دے اس کے ذريعے ہماری حاجات بر ال 

  اور 
ْنيا َوااْلَ◌ِخَرةِ    َمواِعيَدنا، َواْستَِجْب بِِہ َدْعَوتَنا، َوٲَْعِطنا بِِہ ُسْؤلَنا، َوبَلِّْغنا بِِہ ِمَن الدُّ

ے ہماری دعائيں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے اس کے ذريعے دنيا و آخرتہمارے وعدے نبھا دے اسکے ذريع
  ميں

  آمالَنا، َوٲَْعِطنا بِِہ فَْوَق َرْغبَتِنا، يَا َخْيَر اْلَمْسُؤولِيَن، َوٲَْوَسعَ 
ن۔اور اے سب ہماری اميديں پوری فرما اور ہميں ہماری درخواست سے زياده عطا کر اے سوال کئے جانے والوں ميں بہتري

  سے 
  اْلُمْعِطيَن، اْشِف بِِہ ُصُدوَرنا، َوٲَْذِھْب بِِہ َغْيظَ قُلُوبِنا، َواْھِدنا بِِہ لَِما اْختُلَِف فِيہِ 

زياده عطا کرنے والے اس کے ذريعے ہمارے سينوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کينہ مٹا ديجس حق ميں 
  ہمارا 

  نََّک تَْھِدی َمْن تَشاُئ إلی ِصراٍط ُمْستَقِيٍم، َواْنُصْرنا ِمَن اْلَحقِّ ِب إْذنَِک، إ
اختالف ہے اپنے حکم سے اس کے ذريعے ہميں ہدايت فرما بے شک تو جسے چاہيسيدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے 

  اس کے 
ھُمَّ إنَّا نَْشُکو إلَْيَک فَ  نا إلہَ اْلَحقِّ آِميَن اَللّٰ َک َوَعُدوِّ   ْقدَ بِِہ َعلَی َعُدوِّ

ذريعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہميں غلبہ عطا فرما اے سچے خدا ايسا ہی ہو۔ اے معبود ! ہم شکايت کرتے ہيں تجھ سے 
  اپنے نبی (ص) کے 

نا، َوقِلَّۃَ َعَدِدنا،    نَبِيِّنا َصلَواتَُک َعلَْيِہ َوآلِِہ، َوَغْيبَۃَ َولِيِّنا، َوَکْثَرةَ َعُدوِّ
ور ان کی آل(ع) پر تيری رحمت ہو اور اپنے ولی کی پوشيدگی کی اور شاکی ہيں دشمنوں کی کثرت اٹھ جانے کی کہ ان پر ا

  اور اپنی قلت تعداد 
ٍد َوآلِِہ، َوٲَِعنَّا َعلی ذلَِک  ماِن َعلَْينا، فََصلِّ َعلَی ُمَحمَّ   َوِشدَّةَ اْلفِتَِن بِنا، َوتَظاھَُر الزَّ

يلغار کی شکايت کرتے ہيں پس محمد(ص) اور ان کی آل (ع)پر رحمت فرما اور اور فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی 
  ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ 

ھُ، َوُسْلطاِن َحقٍّ تُْظِھُرھُ، َوَرْحَمٍۃ  لُہُ، َوبُِضرٍّ تَْکِشفُہُ، َونَْصٍر تُِعزُّ   بِفَْتٍح ِمْنَک تَُعجِّ
سے عزت عطا کر حق کے غلبے کا اظہار فرما ايسی رحمت فرما جو اور اس ميں جلدی کر کے تکليف دور کردے نصرت 

  ہم پر
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اِحِميَن۔   ِمْنَک تَُجلِّلُناہا، َوعافِيٍَۃ ِمْنَک تُْلبُِسناہا، بَِرْحَمتَِک يَا ٲَْرَحَم الرَّ
  سايہ کرے اور امن عطا کر جو ہميں محفوظ بنا دے رحمت فرما اے سب سے زياده رحم کرنے والے۔

  

  ماه رمضان کے دن کی دعا ۔ تيرھويں٩
  آخری حجت کے ظہور کے لئے سيد علی بن طاؤوس نے اس دن کے لئے اس دعا کو نقل کيا ہے
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب ششم

  حضرت مھدی(عليہ السالم ) کے ساتھ بيعت کا معنی
بيعت کا معنی اور مفہوم اپنے آپ کو پابند کرنا ہے واقعے ميں عھد مٔوّکد اور بيعت کرنے واال محکم عہد کرے اس پر کہ 

جس کی بيعت کرتاہے اس کی جان اور مال کے ساتھ اسکی مدد کرے اس راستے ميں جو کچھ اس کے ہاتھ آٹاہے اس ميں 
اظت ميں قربان کرے اور وه بيعت کہ جو دعائئے عھد ميں ہر کوتاہی نہ کرے اپنيجان اور مال کو اس شخص کی حف

روزپڑھی جاتی ہے اور دوسری دعائے عہد کے چاليس دن کے وقت پڑھی جاتی ہے اس بيعت کا يہی معنی ہے پيغمبر خدا 
تاب نے تمام امت کو حکم ديا ہے کہا س قسم کی بيعت تمام اماموں کے ساتھ انجام ديں وہاں خطبہ غدير ميں کہ جو ک

االحتجاج ميں روايت ہوئی ہے کہ حاضرين اور غائبين کو اپنی بيعت پر مامور فرمايا ہے اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ 
ايسی بيعت ايمان کے لوازم اور ايمان کی عالمتوں ميں سے ہے بلکہ واقعيت ميں ايمان اس بيعت کے بغير ثابت نہيں ہوتاہے۔

  ور خريدنے واال هللا تعالٰی ہے اس لئے خدا نے قرآن ميں فرمايا ہے: کيوں نہيں۔ يہاں بيچنے واال مٔومن ا
  إِنَّ هللاَ اْشتََرٰی ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسہُْم َوأَْمَوالَہُْم بِأَنَّ لَہُْم اْلَجنَّةَ 

ر رسولوں کو خدا نے مٔومنين کی جان اور مال کو بہشت کے مقابلہ ميں خريدا ہے سچ مچ خداوند متعال نے پيغمبروں او
تجديد عہد اور بيعت کے لئے بھيجا ہے پس جو بھی ائمہ معصومين کی بيعت کرے واقع ميں اس نے خدا کی بيعت کی ہے 

  اور جو ان سے روگردانی کرے تو حقيقت ميں خدا سے روگردانی کی ہے اس لئے خدا قرآن مجيد ميں فرماتاہے۔
ْيہُ هللاَ فََسيُْؤتِيِہ أَْجًرا يُِعوَن هللاَ يَُد هللاِ فَْوَق أَْيِديِہْم فََمْن نََکَث فَإِنََّما يَْنُکُث َعلَی نَْفِسِہ َوَمْن أَْوفَی بَِما ٰعاہََد َعلَ إِنَّ الَِّذيَن يُبَايُِعونََک إِنََّما يُبَا

  َعِظيًما 
وں کے اوپر ہے جو بھی ٍ◌ اے رسول جو بھی تيری بيعت کرتے ہيں واقع ميں خدا کی بيعت کرتے ہيں خدا کا ہاتھ تمام ہاتھ

اس پيمان اور عہد کو توڑدے واقع ميں اپنے خالف عہد کو توڑا ہے اور جو بھی اس عہد اور پيمان پر خدا کے ساتھ 
  باندھہے اور وه وفادار ہيں عنقريب اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔

ساتھ ہوا ہے اور اس عہد کو پورا کرنے  يہ آيہ بتاتی ہے کہ بيعت سے مراد وہی عہد کی تاکيد ہے کہ جو خدا اور رسول کے
  والوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

  يہ بيعت دو چيزوں سے مکمل ہوجاتی ہے 
  

اول : دل سے يہ تصميم کرے يعنی فرماے امام کی پيروی کرنے کا مصمم اراده کرے اور جان اور مال کے ساتھ مدد کرے 
اس چيز کی طرف اشاره فرمايا ہے :إِنَّ هللاَ اْشتََرٰی ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسہُْم َوأَْمَوالَہُْم چنانچہ خداوند تعالٰی نے آيہ شريفے ميں 

بتحقيق هللا نے مٔومنين کی جان اور مال کو خريدا ہے چونکہ بيچنے والے کيلئے ضروری ہے کہ جو بيچاہے بغير تامل اور 
  سپرد کردے اور جو پيمان باندھا ہے اس کی تصديق کرے۔ تاخير کے خريدنے والے کی درخواست پر فوراً اس کے

  
دوسرا: جو کچھ اس کا مقصود ہے اس کے انجام دينے کا دل سے اظہار کرلے بيعت کرتے وقت زبان کے ساتھ بيان کرے 

ر اس وقت کہا جاتاہے کہ اس نے عہد و پيمان کو مکمل طور پر باندھا اسی طرح خريد و فروخت کا عقد اور دوسرے امو
ميں بھی صرف دو شرطوں کے ساتھ ثابت ہوتاہے اول يہ کہ قصد انشاء کرے دوسرا جو کچھ اس کے دل ميں ہے زبان پر 

جاری کرے ان دوشرکوں کے ساتھ بيع ثابت ہوتاہے کبھی بيعت ايک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے 
ہونے کی صورت ايکدوسرے سے ہاتھ مالتے تھے اس کو بيع کے چنانچہ عربوں کے درميان رواج يہ تھا کہ معاملہ طے 

قبول ہونے کی عالمت جانتے تھے اسی معنی سے قرآن مجيد سے بھی استفاده ہوتاہے کہ جہاں فرماتے ہيں: إِنَّ الَِّذيَن 
يعت کرتے ہيں حقيقت ميں خدا کی بيعت کرتے ہيں خدا يُبَايُِعونََک إِنََّما يُبَايُِعوَن هللاَ يَُد هللاِ فَْوَق أَْيِديِہْم اے رسول جو لوگ تيری ب
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کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے آيہ شريفہ ميں ہاتھ استعمال ہوا ہے سے مراد اس بيعت سے وه بيعت ہے کہ جو ہاتھ کے 
  ساتھ ہوتی تھی اس کے عالوه متعدد آيات ميں وارد ہوا ہے کہ لوگ ہاتھ کے ساتھ رسول کی بيعت کرتے تھے۔

  ئے عہد دعا
سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص چاليس روز تک ہر صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو وه امام ﴿عج﴾ کے  -امام جعفر صادق 

مدد گاروں ميں سے ہو گا اور اگر وه امام(ع) کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو خدا وند کريم اسے قبر سے اٹھائيگا 
اس دعا کے ہر لفظ کے عوض اسے ايک ہزار نيکياں عطا کرے گا اور اسکے  تاکہ وه امام کے ہمراه ہو جائے هللا تعالیٰ 

  ايک ہزار گناه محو کر دے گا وه دعائے عہد يہ ہے:
فِيِع َوَربَّ اْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر َوُمْنِزَل التَّْوراِة  ھُمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعِظيِم َوَربَّ اْلُکْرِسیِّ الرَّ   اَللّٰ

  رکے پرودگار اے بلند کرسی کے پرودگار اے موجيں مارتے سمندر کے پرودگار اور اے توريت اے معبود اے عظيم نو
بُوِر َوَربَّ الظِّلِّ َواْلَحُروِر َوُمْنِزَل اْلقُْرآِن اْلَعِظيِم َوَربَّ اْلَمالئَِکِۃ  ْنِجيِل َوالزَّ   َوااْلِ
پرودگار اے قرآن عظيم کے نازل کرنے والے اے  اور انجيل اور زبور کے نازل کرنے والے اور اے سايہ اور دھوپ کے

  مقرب 
ھُمَّ إنِّی ٲَْسٲَلَُک بِاْسِمَک اْلَکِريِم َوبِنُوِر  بِيَن َوااْلََ◌ْنبِياِئ َواْلُمْرَسلِيَن۔ اَللّٰ   اْلُمقَرَّ

کے واسطے فرشتوں اور فرستاده نبيوں اور رسولوں کے پروردگار اے معبود بے شک ميں سوال کرتا ہوں تيری ذات کريم 
  سے تيری 

  َوْجِھَک اْلُمنِيِر َوُمْلِکَک اْلقَِديِم يَا َحیُّ يَا قَيُّوُم ٲَْسٲَلَُک بِاْسِمَک 
روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تيری قديم بادشاہی کے واسطے سے اے زنده اے پائنده تجھ سے سوال کرتا ہوں 

  تيرے نام 
لُوَن الَِّذی ٲَْشَرقَْت بِِہ السَّٰمَواُت َوا   اْلََ◌َرُضوَن َوبِاْسِمَک الَِّذی يَْصلَُح بِِہ ااْلََ◌وَّ

کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہيں سارے آسمان اور ساری زمينيں تيرے نام کے واسطے سے جس سے اولين 
  وآخرين نے 

  يَن الَ َوااْلَِخُروَن يَا َحيّاً قَْبَل ُکلِّ َحیٍّ َويَا َحيّاً بَْعَد ُکلِّ َحیٍّ َويَا َحيّاً حِ 
بھالئی پائی اے زنده ہر زنده سے پہلے اور اے زنده ہر زنده کے بعد اور اے زنده جب کوئی زنده نہ تھا اے مردوں کو زنده 

  کرنے 
مامَ  ھُمَّ بَلِّْغ َمْوالنَا ااْلِ    َحیَّ يَا ُمْحيَِی اْلَمْوتٰی َوُمِميَت ااْلََ◌ْحياِئ يَا َحیُّ الَ إلہَ إالَّ ٲَْنَت۔ اَللّٰ

  لے اے زندوں کو موت دينے والے اے وه زنده کہ تيرے سوائ کوئی معبود نہيں اے معبود ہمارے موال امام وا
  َعلَْيِہ َوَعلَی آبائِِہ الطَّاِھِريَن َعْن َجِميِع هللاِ اْلہاِدَی اْلَمْھِدیَّ اْلقائَِم بِٲَْمِرَک َصلَواُت ا

  ے پاک بزرگان پر خدا کی رحمتيں ہوں اور تمام مومن مردوں ہادی مہدی کو جو تيرے حکم سے قائم ہيں ان پر اور ان ک
ہا َوبَْحِرہا    اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمناِت فِی َمشاِرِق ااْلَْرِض َوَمغاِربِہا َسْھلِہا َوَجبَلِہا َوبَرِّ

اور  اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمين کے مشرقوناور مغربوں ميں ہيں ميدانوں اور پہاڑوں اور خشکيوں
  سمندرونميں 

لَواِت ِزنَۃَ َعْرِش ا   َوِمداَد َکِلماتِِہ َوَما هللاِ َوَعنِّی َوَعْن َوالَِدیَّ ِمَن الصَّ
ميری طرف سے ميرے والدين کيطرف سے بہت درود پہنچا دے جو ہم وزن ہو عرش اور اسکے کلمات کی روشنائی کے 

  اور جو چيزيں 
ُد لَہُ فِی َصبِيَحِۃ يَْوِمی ہَذاٲَْحصاھُ ِعْلُمہُ َوٲَحاطَ بِِہ ِکتابُہُ  ھُمَّ إنِّی ٲَُجدِّ   ۔ اَللّٰ

اس کے علم ميں ہيں اور اس کی کتاب ميں درج ہيں اے معبود ميں تازه کرتا ہوں ان کے ليے آج کے دن کی صبح کو اور 
  جب تک زنده 

ھُمَّ  َوَما ِعْشُت ِمْن ٲَيَّاِمی َعْھداً َوَعْقداً َوبَْيَعۃً لَہُ فِی ُعنُقِی الَ    ٲَُحوُل َعْنہ َوالَ ٲَُزوُل ٲَبَداً اَللّٰ
ہوں باقی ہے يہ پيمان يہ بندھن اور ان کی بيعت جو ميری گردن پر ہے نہ اس سے مکروں گانہ کبھی ترک کروں گا اے 

  معبود 
ابِّيَن َعْنہُ واْلُمساِرِعيَن إلَْيِہ فِی قَضا   ِئ َحَوائِِجِہ َواْلُمْمتَثِلِيَن اْجَعْلنِی ِمْن ٲَْنصاِرِھ َوٲَْعوانِِہ َوالذَّ

مجھے ان کے مدد گاروں ان کے ساتھيوں اور ان کا دفاع کرنے والوں قرار دے ميں حاجت برآری کيلئے ان کی طرف 
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  بڑھنے والوں 
اِبقِيَن إلی إراَدتِِہ َواْلُمْستَْشھَِديَن بَْيَن يََدْيِہ۔    اِلَ◌َ◌واِمِرِھ َواْلُمحاِميَن َعْنہُ َوالسَّ

ے احکام پر عمل کرنے والوں انکی طرف سے دعوت دينے والوں انکے ارادوں کو جلد پورے کرنے والوں اور انکے انک
  سامنے شہيد ہونے والوں ميں قرار دے 

ھُمَّ إْن حاَل بَْينِی َوبَْينَہُ اْلَمْوُت الَِّذی َجَعْلتَہُ َعلَی ِعباِدَک َحْتماً َمْقِضيّاً فَٲَْخِرْجنِی ِمْن    اَللّٰ
اے معبود اگر ميرے اور ميرے امام(ع) کے درميان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے ليے آماده کر رکھی ہے 

  تو پھر مجھے قبر 
داً قَناتِی ُملَبِّياً َدْعَوةَ الدَّاِعی فِی اْلحاِضِر َواْلباِدی    قَْبِری ُمْؤتَِزراً َکفَِنی شاِھراً َسْيفِی ُمَجرِّ

نا کہ کفن ميرا لباس ہو ميری تلوار بے نيام ہو ميرا نيزه بلند ہو داعی حق کی دعوت پر لبيک کہوں شہر سے اس طرح نکال
  اور گائوں ميں 

لْ  ةَ اْلَحِميَدةَ َواْکَحُ◌ْل ناِظِری بِنَْظَرٍة ِمنِّی إلَْيِہ َوَعجِّ ِشيَدةَ َواْلُغرَّ ھُمَّ ٲَِرنِی الطَّْلَعۃَ الرَّ   اَللّٰ
کا رخ زيبا آپ کی درخشاں پيشانی دکھا ان کے ديدار کو ميری آنکھوں کا سرمہ بنا ان کی کشائش اے معبود مجھے حضرت 

  ميں 
تَہُ َوٲَْنفِْذ ٲَْمَرھُ َواْشُدْد ٲَْزَرھُ۔   فََرَجہُ َوَسہِّْل َمْخَرَجہُ َوٲَْوِسْع َمْنھََجہُ َواْسلُْک بِی َمَحجَّ

سيع کر دے اور مجھ کو ان کی راه پر چال ان کا حکم جاری فرما ان کی جلدی فرما ان کے ظہور کو آسان بنا ان کا راستہ و
  قوت کو بڑھا 

ھُمَّ بِِہ ِبالَدَک َوٲَْحِی بِِہ ِعباَدَک َف إنََّک قُْلَت َوقَْولَُک اْلَحقُّ ظَھََر اْلفََساُد    َواْعُمِر اَللّٰ
کی زندگی دے کيونکہ تو نے فرمايا اور تيرا قول اور اے معبود ان کے ذريعے اپنے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت 

  حق ہے کہ ظاہر ہوا 
ھُمَّ لَنا َولِيََّک َواْبَن بِْنِت نَبِيِّکَ    فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َکَسبَْت ٲَْيِدی النَّاِس فَٲَْظِھِر اَللّٰ

معبود! ظہور کر ہمارے ليے اپنے فساد خشکی اور سمندر ميں يہ نتيجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا پس اے 
  ولی(ع) اور اپنے نبی (ص) کی دختر ﴿س﴾ کے فرزند کا

ٰی بِاْسِم َرُسولَِک َصلَّی هللا َعلَْيِہ َوآلِِہ َحتَّی الَ يَْظفََر بَِشْيٍئ ِمَن اْلباِطِل إالَّ    اْلُمَسمَّ
  ا ڈاليں جن کا نام تيرے رسول کے نام پر ہے يہاں تک کہ وه باطل کا نام و نشان مٹ

ھُمَّ َمْفَزعاً لَِمْظلُوِم ِعباِدَک َوناِصراً لَِمْن الَ يَِجدُ  قَہُ َويُِحقَّ اْلَحقَّ َويَُحقِّقَہُ۔ َواْجَعْلہُ اَللّٰ   َمزَّ
حق کو حق کہيں اور اسے قائم کريں اے معبود قرار دے انکو اپنے مظلوم بندوں کيلئے جائے پناه اور ان کے مددگار جن کا 

  وئی تيرے سوا ک
داً لَِما ُعطَِّل ِمْن ٲَْحکاِم ِکتابَِک َوُمَشيِّداً لَِما َوَرَد ِمْن ٲَْعالمِ    لَہُ ناِصراً َغْيَرَک َوُمَجدِّ

  مدد گار نہيں بنا ان کو اپنی کتاب کے ان احکام کے زنده کرنے والے جو بھال ديئے گئے ان کو اپنے دين کے 
ْنتَہُ ِمْن بَٲْسِ عَ هللاُ ِدينَِک َوُسنَِن نَبِيَِّک َصلَّی ا ْن َحصَّ ھُمَّ ِممَّ   لَْيِہ وآلِِہ َواْجَعْلہُ اَللّٰ

خاص احکام اور اپنے نبی (ص) کے طريقوں کو راسخ کرنے والے بنا ان پر اور انکی آل(ع) پر خدا کی رحمت ہو اور اے 
  معبود انہيں ان لوگوں ميں رکھ جنکو تو نے

ھُمَّ َوُسرَّ نَبِيَّ  داً َصلَّی ااْلُمْعتَِديَن۔ اَللّٰ   َعلَْيِہ وآلِِہ بُِرْؤيَتِِہ َوَمْن تَبَِعہُ َعلَیهللاُ َک ُمَحمَّ
 ظالموں کے حملے سے بچايا اے معبود خوشنود کر اپنے نبی محمد کو ان کے ديدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت ميں 

ِۃ بُِحُضوِرِھ وَ َدْعَوتِِہ َواْرَحِم اْسِتکانَتَنا بَْعَدھُ۔ اللَّھُمَّ اْکِشْف ہِذِھ اْلغُ  ۃَ َعْن ہِذِھ ااْلَُ◌مَّ   مَّ
انکا ساتھ ديا اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما اے معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصيبت کو 

  دور کر دے اور 
ْل لَنا ظُھُوَرھُ إنَّھُْم يََرْونَہُ بَِعيداً َونََراھُ قَِريباً بَِرْحَمِتَک يَا ٲَ  اِحِميَن۔َعجِّ   ْرَحَم الرَّ

ہمارے ليے جلد انکا ظہور فرما کہ لوگ انکو دور اور ہم انہيں نزديک سمجھتے ہيں تيری رحمت کاواسطہ اے سب سے 
  زياده رحم کرنے والے

  پھر تين بار دائيں ران پر ہاتھ مارے اور ہر بار کہے:
ماِن۔   اْلَعَجَل اْلَعَجَل يَاَمْوالَی يَا صاِحَب الزَّ
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  ے جلد آئيے اے ميرے آقا اے زمانہ حاضر کے امام(ع)جلد آئي

  ۔ ايک دوسرا عہد کی دعا٢
  جابر بن يزيد جعفی کہتے ہيں کہ امام باقر فرماتے تھے:

جو بھی يہ دعا اپنی عمر ميں ايک دفعہ پڑھ لے اس عہد اور پيمان کو چمڑے پر لکھا جاتاہے حضرت قائم کی کاپی ميں 
ت قائم قيام کرے گا اس وقت اس کا نام اور اس کے باپ کا نام ليا جائے گا اس وقت اس کو يہ اوپر لے جايا جاتاہے جس وق

تحرير دی جائے گی اور کہيں گے کہ اس تحرير کو لے ليں يہ وه عہد و پيمان ہے کہ دنيا ميں ہمارے ساتھ باندھا تھا اور 
عہداً مگر جو بھی خدا کے حضور ميں عہد و پيمان باندھے  کالم خدا سے يہ مراد ہے کہ جہاں فرمايا ااّل من اتخذ عہد الرٰحن

  اس دعا کو طہارت کے ساتھ پڑھيں اور يوں پڑھے
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  ۔ امام جواد کی دعا١١
دنيا سے ظلم اور ستم کو دور کرنے کے لئے اس دعا کو سيد بن طاؤوس نے مھج الدعوات ميں حضرت جواد االئمہ سے نقل

  کيا ہے 
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب ہفتم

  امام زمانہ کوو سيلہ قرار دينا
مرحوم آية هللا مستنبط کہتے ہيں عقلی اور نقلی اعتبار سے ہمارے اوپر الزم ہے کہ آخری حجت کے الطاف اور عنايات کے 
ذيل ميں ان کے دامن کو تھام ليں اور سختيوں احتياجات اور مہم چيزوں ميں آخری حجت سے پناه ليں چونکہ وہی وقت کے 

سے پوشيده ہيں ليکن وه ہميں ديکھتے ہيں۔ ہم ہی ہيں جوان کو نہيں ديکھتے ہيں  بادشاه ہيں اور امام عصر ہيں اگر چہ وه ہم
ہيں اور نہيں پہچانتے ہيں اس حضرت کی عنايت کے انوار ہمارے اوپر پڑتے ہيں ہم ميں سے جو بھی ان بزرگوار کو اپنا 

  وسيلہ قرار دے اس کی حاجت پوری ہوجاتی ہے۔
ہيں اور کہتے ہيں ميں نے خود ان کو وسيلہ قرار ديکر تعجب انگريز اثرات  مرحوم مستنبط ايک چيز کا اضافہ کرتے

ديکھتے ہيں اور حيرت انگيز نتائج ہمارے ہاتھ ميں آئے ہيں ميں نے بھی کسی کو اس توّسل سے تخلّف ہوتے ہوئے نہيں 
اہے اور نہيں سمجھ سکتا ديکھا ہے۔ ہاں جس نے اس توسل کے آثار کی لذت کو نہيں چکھا ہے وه ہرگز درک نہيں کرسکت

  بنفسی (أنت) من مغيب لم يحل منّا۔

  خواجہ نصير کے دعائے توّسل کا واقعہ
مرحوم خواجہ نصير الدين طوسی جھرود ساوه کے ديہات کا رہنے واال تھا اس کی والدت گياره جمادی االول سال پانچسو 

( َجاَء اْلَحقُّ َوَزہََق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َکاَن َزہُوقًا ) کے ساتھ  پچانوے ميں شہر طوس ميں ہوئی اس کی تاريخ کا ماده آيہ کريمہ
سال تھی دعائے  ٧۵موافق ہے اور اٹھاره ذوالحجہ سال چھ سہ بہتر ميں اس دنيا سے چلے گئے اور اس کی پوری عمر 

اور بعض کتابوں ميں بھی لکھا گيا توسل کا تفصيلی واقعہ ان کی طرف جو منسوب ہے کہ لوگوں کے درميان مشہور ہوا ہے
يہ ہے کہ خواجہ نصير نے بيس سال کی مدت ميں مناقب اھل عصمت ميں ايک کتاب تاليف کی اور اس کتاب کو اپنے ساتھ 
بغداد لے گيا تا کہ خليفہ عباسی کو دکھادے اتفاق سے يہ اس وقت پہنچا کہ جب خليفہ ابن حاجب کے ساتھ تفريح اور تماشا 

غداد ميں فرات کے کنارے بيٹھے ہوئے تھے خواجہ نے اس کتاب کو خليفہ کے پاس رکھا اور اس نے ابن حاجب کے لئے ب
کو ديا جب اس ناجبی کی نظر ائمہ اطہار کے مناقب پر پڑی اس نے سخت بغض کی وجہ سے اس کتاب کو دريا ميں ڈال ديا 

يا ميں گرنے کی آواز نے مجھے تعجب ميں ڈاال پھر اس کے اور بطور مذاق اور استہزاء کہا اعجبنی تلّمہ اس کتاب کے در
بعد خواجہ نصير کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہاں کے رہنے والے ہيں خواجہ نے فرمايا ميں طوس کا رہنے واال ہوں اس 

مہارے نے کہا گائيوں ميں سے ہيں يا گدھوں ميں سے ہيں خواجہ نے فرمايا گائيوں ميں سے ہوں ابن حاجت نے پوچھا ت
سينگ کہاں ہيں خواجہ نے فرمايا ميں نے اپنے سينگ طوس ميں رکھ ديے ہيں۔ ميں اس کو لينے کے لئے جا رہاہوں پس 
خواجہ مہموم مغموم اور محروم اپنے عالقے واپس آئے اتفاق سے ايک رات خواب ميں ديکھا کہ ايک مکان ہے اور اس 

وق رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر دعا سالم کو لکھا گيا ہے کہ جو مکان ميں ايک مقبره ہے اور اس مقبره پر ايک صند
بارہويں امام خواجہ کے نام سے معروف ہے اور حضرت حجت اس مقام پر ہوتے ہيں پس اس بزرگوار نے اس سالم کو 

چھ بھول معروف دعا توسل کے ساتھ اور اس کے ختم کی کيفيت خواجہ کو تعليم دی جب خواب سے بيدار ہوا ان ميں سے ک
گيا تھا دوباره خواب ديکھا اسی طريقہ پر واقعہ کو دوباره خواب ميں ديکھا اور جو فراموش کرچکا تھا اس کو بھی حضرت 
سے ياد کيا جب بيدار ہوا تو تمام کو ياد کرليا پھر اس کو لکھا ابن حاجت اور خليفہ کے عمل کی تالفی کے لئے اس ختم کو 

تا کہ اس کا يہ عمل انجام کو پائے اس کی حاجت قبول ہونے کے لئے کہ ايک چھوٹا بچہ جو انجام دينے ميں مشغول ہوگئے 
اس کی تربيت سے بزرگ ہوگا اور وه تاج اور سلطنت تک پہنچے گا اور اس کو وه شہر اور جگہ کی طرف اشاره فرمايا 

جو شروع کی ايک عورت کو اس گھر پس کواجہ رمل کے ساتھ اس بادشاه کے محلہ کا پتہ لگايا اور اس کے گھر کی جست
ميں ديکھا کہ جس کے دو بچے تھے ان دو بچوں کو تربيت دينے کے لئے اس عورت سے درخواست کی اور خواجہ کو 
تربيت کے لئے ديا اور فراست سے جان ليا کہ ان ميں بادشاه کونسا ہے اور وه ھالکوخان تھا پس اس کی تربيت ميں بہت 
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کی يہاں تک کہ ھالکوخان بلوغ کی حد تک پہنچا ايک دن خواجہ نے ھالکوخان سے کہا اگر تم بادشاهزياده اہتمام کی رعايت 
ہوجائے تو ميری زحمت اور تکليف کا کس طرح حق ادا کروگے ھال کو نے کہا تجھ کو اپنا وزير بناؤں گا خواجہ نے کہا کہ

کہا ايساہی ہے اور عہد نامہ لکھا اور خواجہ کو ديا ضروری ہے کہ ايک عہد نامہ اس کے بارے ميں لکھيں ھالکوخان نے 
کچھ زمانہ گزرا تھا کہ ھالکوخان خراسان کا حاکم ہوا اور حاکم کی جگہ بيٹھا اور خواجہ کو اپنا وزير بنا ديا پس لشکر 

تک کہخراساں پر چھا جانے کے بعد اور شہروں کی طرف لشکر کشی کی ايک ايک شہر کو اپنے تصرف ميں لے آيا يہاں 
بغداد کی طرف گئے اور مستعصم خليفہ عباسی کو ھالک کيا اس شہر ميں قتل و قتال ہوا جب ابن حاجت نے اس واقعہ کو 
ديکھا تو کسی کے گھر ميں چھپ گيا اور ايک طشت کو خون سے بھر ديا اور اس طشت کے اوپر ايک چيز رکھا اور اس 

ہ خواجہ کے علم رمل سے محفوظ رہے جب خواجہ نے رمل سے عمل کرنا کے اوپر فرش کو بچھا ديا اور اس پر بيٹھا تا ک
شروع کيا تو ابن حاجت کو ايک خون کے دريا کے اوپر ديکھا حيران ہوا اس کو تالش کرنے کی کوشش کی ليکن پيدا نہيں 

ان تقسيم کيا اور ان کرسکا آخر اس نے ايک اور تدبير سوچی کہ کئی گوسفند کو وزن کيا اور بغداد کے چند لوگوں کے درمي
سے شرط لگائی کہ جو بھی گوسفند کو لے گيا ہے اس کو چاہيئے کہ پہلے ہی جو وزن تھا وہی اسی وزن پر واپس کرے 

ايک گوسفند ابن حاجت کے ميزبان کو بھی ديا وه اس ميں سوچنے لگا کہ اس گوسفند کے وزن کو کس طرح حفاظت کرے 
فرق نہ آئے ابن حاجب کے ساتھ مشوره کيا ابن حاجت نے کہا اس کی تدبير يہ ہے کہ واپس ديتے وقت اس وزن ميں کوئی 

کہ ايک بھڑيا کا بچہ لے آئيں ہر روز صبح سے شام تک کافی مقدار ميں گھاس کھال ديں جب رات ہوجائے تو اس گوسفند کو
ا ہی کمزور ہوجائے جب تک يہ گوسفند بھيڑيا کو دکھا ديں تا کہ جتنا يہ گوسفند موٹا ہوا ہے اس بھيڑيا کو ديکھ کر اتن

تمہارے پاس ہے اس پر عمل کريں اس وقت اس کے وزن ميں کوئی فرق نہيں آئے گا پس يہ مرد گوسفند واپس کرنے تک 
يہ عمل کرتا رہا تمام گوسفند کے وزن ميں فرق ظاہر ہوا ليکن ابن حاجت کے ميزبان کے گوسفند ميں کوئی فرق نہيں آيا 

ت سے جان ليا کہ ابن حاجت اس شخص کے گھر ميں ہے اور يہ تدبير ابن حاجت کی ہے وہاں سے پکڑ کر خواجہ نے فراس
الئے خواجہ اور ھالکوخان کے سامنے رکھا کواجہ نے اس سے کہا کہ ميرے سينگ يہ بادشاه ہيں اس سينگ کے النے کا 

گيا اور ان کے کتابوں کو النے کا حکم ديا وعده تجھ سے کيا تھا اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ فراست کے کنارے لے 
خواجہ کے سامنے ابن حاجت کی ساری کتابيں دريا برد کين اور کہا أعجبنی تلّمہ ان کتابوں کے پانی ميں گرنے کی وجہ 

سے جو آواز نکلی ہے اس نے مجھے تعجب ميں ڈاال ہے ۔ شافيہ کافيہ اور مختصر کو جو صرف نحو اور اصول ميں تھے 
يں مبتدی کے لئے فائده مند تھيں ان کتابوں کو باقی رکھا اس کے بعد فرمايا کہ ابن حاجت کی گوسفند کی طرح اس کیيہ کتاب

کھال کو اتارديں اور اس کے بدن کو شط فرات ميں ڈال ديا يہ وه واقعہ ہے اس دعا کے صدور ميں حضرت حجت نے ذکر 
ے کہ تاريخ فتح بغداد اور ابن حاجت کے فوت کی تاريخ سے ايک کيا ہے ليکن جيسا کہ دارالسالم ميں تصريح ہوگئی ہ

اشکال پيدا ہوتاہے چونکہ ھالکوخان کا بغداد پر حملہ کرنا اور خواجہ نصير الدين طوسی کی فکر اور اس کی تاريخ کچھ 
  نکات پائے جاتے ہيں کہ جو اس واقعہ کی صحت ميں خدشہ پيدا کرتاہے۔

  ابن حاجت کی موت اسکندريہ ميں ہوئی ہے نہ کہ بغداد ميں۔۔ جس طرح تاريخ ميں ثابت ہے ١
۔ اس کی موت فتح بغداد سے نو سال پہلے ہوئی ہے جس وقت ھالکو اور خواجہ نصير الدين طوسی جب بغداد ميں داخل ٢

  ہوئے تو ابن حاجت زنده نہيں تھا تا کہ فرار کرتا اور خون سے بھرا ہوا طشت پر بيٹھنے کا محتاج ہوتا۔
جس طرح خواجہ نصير الدين کے رمل سے استفاده کر کے شہر حلہ اور ھالکوں خان کو دريافت کيا کيا ابن حاجت کو ۔ ٣

رمل کے زريعے دريافت نہيں کرسکتے تھے کہ ابن حاجت کہاں ہے وه خون کے طشت کے اوپر بيٹھا ہوا ہے کہ کہاں اور 
  کس مکان ميں قرار پايا ہے۔

ا خون ديکھتا ہے کيا اس سے استفاده نہيں کرسکتا تھا ان تمام سے قطع نظر کواجہ جانتا تھااگر رمل کے ذريعے سے دريا ک
رمل کے ذريعہ جانتا تھا کہ ابن حاجت کے ميزبان کو تو گوسفند ميں وزن نہ کرنے کی شرط کی کيا ضرورت تھی ان تمام 

طرف منسوب ہے اس کتاب کے مٔولف نے کے باوجود دعائے توسل کی اہميت ميں کوئی شک نہيں ہے کہ جو خواجہ کی 
اس سے يہ نتيجہ اخذ کيا ہے مرحوم شيخ بھائی سے نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے فرمايا کہ مقدس اردبيلی سے سوال ہوا کہ 

  کونسی چيز سبب ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس مقامات عاليہ پر پہنچا اس نے جواب ميں فرمايا 
  پڑھنے کی وجہ سے  خواجہ نصير الدين دعائے توسل ہميشہ

  ۔ دعائے توسل معروف بہ دوازده امام خواجہ نصير
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب ہشتم

  عريضے
توسل اور استغاثہ کی قسموں ميں سے ايک حضرت حجت کی خدمت ميں عريضہ لکھنا ہے اس کے بھی تعجب انگيز آثار 

پائے جاتے ہيں چونکہ ہمارے مولٰی حضرت حجت جيسا کہ روايات ميں وارد ہے کہ اپنے دوستوں پر بہت زياده مہربان ہيں 
عجيب آثار کا مشاہده کيا۔ اس مرحلہ ميں امام کو جو  ميں کئی مرتبہ حضرت کی خدمت ميں عريضہ لکھا تو اس سے

عريضے لکھے جاتے ہيں اور بزرگوں سے جو بعض حکايات واقع ہوئی ہيں ان کو بيان کرتاہوں کتاب التحفة الرضويہ ميں 
لکھتے ہيں عالمہ بزرگوار سيد جليل القدر محمد تقی اصفہانی حجرت حجت کے معجزات کی فصل ميں کہتے ہيں ان 

زات ميں سے حضرت کے معجزات اور کرامات عريضہ لکھنے کی وجہ سے تمام مقاصد اور حوائج حاصل ہوچکے معج
ہيں اس چيز کا آنکھوں سے مشاہده کيا گيا ہے اور وجدان کے ساتھ تجربہ کيا گيا ہے عالمہ بزرگ شيخ عبدالحسين امينی 

ے ہيں وه حضرت حجت سے متوّسل ہوئے اس سے ان صاحب کتاب الغدير ميں تعجب انگيز حکايت اس بارے ميں نقل کرت
کے لئے ايک حکايت پيش آئی البتہ اس نے اجازت نہيں دی کہ اس کو کتاب ميں نقل کروں اس نے ايک عريضہ حضرت 

حجت کی خدمت ميں تقديم کيا اور حضرت حجت کو وسيلہ قرار ديا تھا انہوں نے فرمايا کہ ميں نے حضرت حجت سے مہم 
  ئے حوائج کے لئے تجربہ کيا ہے۔امور اور قضا

  اس شخص کا واقعہ جس نے حضرت حجت کے نام لکھا
  محدث نوری کتاب نجم الثاقب ميں لکھتے ہيں:

دانشمند پرہيزگار مرحوم سيد محمد فرزند جناب سيد محمد عباس جبل عامل کے توابع ميں ساکن تھے اور سيد دّرالدين عاملی 
جفی کے داماد تھے اس کا ايک عجيب واقعہ ہے ظالم حاکموں نے اس کو فوج ميں کام اصفہانی کے چچا تھے شيخ جعفر ن

کرنے کا حکم ديا وه تيار نہيں ہوا وه اپنے وطن ميں چھپ جاتاہے اور فقر و فاقہ کے باوجود فرار کرتاہے وه لوگوں سے 
ھتے تھے و باآلخر نجف اشرف چال گيا سوال نہيں کرتا تھا ان دنوں ميں بيداری اور خواب کی حالت ميں عجيب چيزيں ديک

اور صحن شريف ميں قبلہ کی طرف اوپر کا ايک کمره ليتاہے اور اس ميں پريشانی کی زندگی گزارتاہے وه جب تک زنده 
رہا اس کی فقر و فاقہ کو چند آدميوں کے عالوه کوئی اور نہيں جانتا تھا اپنے وطن سے فراری سے ليکر فوت ہونے تک 

ئے اس دوران ميرا اس کے پاس آنا جانا تھا وه شخص انتہائی با حياء عفيف اور قانع تھا عزاداری کے دنوں ميںپانچ سال ہوگ
مجالس ميں حاضر ہوتے تھے فقيرانہ زندگی گزارتے تھے چونکہ اکثر اوقات چند دانہ خرمہ اور صحن کے کنويں کے پانی 

کے لئے جو دعائيں وارد ہيں ان پر پابندی سے عمل کرتے  کے عالوه اور کوئی چيز نہيں تھی اس لئے روزی کی وسعت
تھے کبھی دعاؤں کی کتاب کو امانت کے طور پر لے ليتے تھے بہت کم دعائيں ايسی تھی کہ جو اس نے نہ پڑھی ہو اکثر 

شب و روز دعا اور ذکر ميں مشغول ہوجاتے تھے ايک دن ايک عريضہ آخری حجت کی خدمت ميں لکھتے ہيں اور مصمم 
اراده کرتاہے کہ چاليس دن يہ کام کرے گا وه ہر دن سورج نکلنے سے پہلے شہر کا دروازه کھلتے ہی کہ جو دريا کی 

طرف ہے باہر چال جاتاہے اور يہ کہ کوئی اس کو نہ ديکھے دائيں طرف چال جاتاہے اس وقت عريضہ کو گارے ميں ڈال 
روز اس عمل کو انجام  ٣٩روز يا  ٣٨پانی ميں ڈال ديتاہے کر اور حضرت کے نواب ميں سے کسی ايک کے سپرد کر کے 

ديتاہے وه واقعہ کو اس طرح بيان کرتاہے ايک دن عريضہ کو پانی ميں ڈال کر واپس آرہا تھا سر نيچے کر کے بہت زياده 
بوں کی طرح غصہ ميں تھا اچانک متوجہ ہوا کہ گويا کوئی ميرے پيچھے آرہا ہے اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور عر

سر پر آگال پہنا ہوا تھا اس نے مجھے سالم کيا ميں افسرده ہو کر مختصر جواب ديا اس کی طرف توجہہ نہيں کی چونکہ 
ميں کسی سے بات نہيں کرنا چاہتا تھا وه ايک مسافت تک ميرے ساتھ چال ميں ناراحت اور افسرده تھا وه ميری طرف متوجہ

روز ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے  ٣٩يا  ٣٨يں فرمايا سيد محمد آپکی کيا حاجت ہے آج ہوا اور اہل جبل عامل کے لہجہ م
شہر سے باہر آئے ہو اور فالں جگہ پر جاکر دريا ميں اپنا عريضہ ڈالتے ہو کيا تم گمان کرتے ہو کہ تمہارا امام تمہاری 
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پتہ نہيں تھا دونوں کی تعداد کو  حاجت سے بے خبر ہے مجھے تعجب ہوا چونکہ ميرے اس کام کے بارے ميں کسی کو
ميرے عالوه کوئی اور نہيں جانتا تھا يہاں تک کہ کسی نے بھی دريا کے کنارے جاتے ہوئے نہيں ديکھا اور جبل عامل ميں 
سے کوئی شخص يہاں پر موجود نہيں تھا کہ جو ان کو جانتا تھا خصوصاً جب عربی لباس پہنے چونکہ يہ لباس جبل عامل 

  نہيں تھا ميرے ذہن ميں آگيا کہ ميں نے بڑی رحمت پائی ہے اور حضور کی زيارت سے مشرف ہوا ہوں۔ميں مرسوم 
ميں نے جب عامل ميں سنا تھا کہ حضرت کے ہاتھ بہت زياده نرم ہيں کوئی ہاتھ اس جيسا نہيں ہے اپنے آپ سے کہا اب ہاتھ 

يں حضرت کی خدمت ميں شرف کے آداب بجا الؤں گا ميں ديتاہوں اگر ميں نے احساس کيا کہ اس کے ہاتھ نرم اور لطيف ہ
اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاديا آنجنات نے بھی اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھادئے ميں نے مصافحہ کيا اور حضرت کے ہاتھوں 

و کو بہت زياده لطيف اور نرم محسوس کيا اور يقين ہوا کہ مجھے بہت بڑی نعمت پہنچی ہے چاہا کہ حضرت کے ہاتھ ک
  بوسہ دوں تو کسی کو نہيں پايا۔

  حضرت حجت کے لئے عريضہ کا ايک دوسرا واقعہ
مرحوم محّدث نوری کہتے ہيں فاضل ميرزا ابراہيم شيرازی حائری نے ايک واقعہ عريضہ کے بارے ميں مجھے بتايا اس 

ر نہيں پہنچا تھا اس واقعہ سے نے کہا کہ شہر شيراز ميں زندگی گزارتا تھا مجھے ايک مہم حاجت تھی اور کسی نتيجہ پ
ميرا سينہ تنگ ہوا ان تمام ميں سے امام حسين کی زيارت تھی کوئی چاره نہيں ديکھا مگر يہ کہ آخری حجت سے متوسل ہو 
اپنی حاجتوں کو عريضہ کے ضمن ميں حضرت کی خدمت ميں لکھا مخفيانہ طور پر غروب آفتاب کے وقت شہر سے نکال 

کر کھڑا ہوگيا اور نواب ابوالقاسم حسين بن روح کو آواز دی اور اس کو سالم کيا اور ميں نے کہا کہ اور دريا کے کنارے اآ
عريضہ کو وه جو ميرے اور سب انسانوں کے مولٰی ہيں تسليم کريں اور رقعہ کو پانی ميں ڈاال اور شہد کی طرف واپس ہوا 

اپنے گھر آگيا اور اس واقعہ کو ان کے سامنے بيان نہيں  سورج غروب ہوا تھا دوسرے دروازه سے شہر ميں داخل ہوا اور
کيا کل استاد کے پاس چند آدميوں کے ہمراه درس پڑھنے کيلئے وہاں گيا جب تمام افراد آئے اور بيٹھ گئے اچانک ايک سيد 

نے اس کو آج تک  شريف حرم امام حسين ميں خادموں کے لباس ميں داخل ہوا سالم کيا اور وه استاد کے پہلو ميں بيٹھا ہم
نہيں ديکھا تھا اور اس کو نہيں جانتے تھے اس کے بعد ميری طرف متوجہ ہوئے اور ميرا نام ليکر آواز دی اور کہا اے 

فالنی تمہارے عريضہ کو آخری حجت تک پہنچايا ہے ميں ان کی بات سے مبہوت ہوگيا وہاں جتنے بيٹھے ہوئے تھے انہوں 
ہ کيا کہتاہے اس لئے اس سے پوچھا کہ واقعہ کيا ہے کہا کل رات عالم خواب ميں ديکھا نے اس کی بات کو نہيں سمجھا ک

ايک جماعت سلمان محمدی کے اطراف ميں کھڑی ہے اور اس کے پاس بہت زياده عريضے تھے انہوں نے ان کو ديکھا 
ريضہ ہے اس نے اپنے ہاتھ کو جب مجھے ديکھا تو مجھے آواز دی اور کہا فالں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو يہ تمہارا ع

بلند کيا عريضہ کو ديکھا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی حضرت حجت کی طرف سے آيا ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے 
ميں سمجھ گيا جس کسی کی حاجت قبول ہوتی ہے اس پر مہر لگائی جاتی ہے اور جس کا مقّدر نہ ہو اس کا عريضہ اسی 

ميں جو حاضر تھے انہوں نے سچے خواب کے بارے ميں پوچھا ميں نے وه واقعہ ان کے طرح واپس ہواجاتاہے مجلس 
سامنے بيان کيا اور قسم کھا کہ اس واقعہ کے بارے ميں کسی کو پتہ نہيں تھا انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ تمہاری 

ی ميں چال جاؤں اب حضرت کے حاجت پوری ہوگئی اور ايسا ہی ہوا تھوڑی دير گزرنے کے بعد موفق ہوا کہ حاير حسين
حرم کے جوار ميں ہوں اور حاجيوں کيلئے جو عريضہ ميں لکھا تھا سب حاجتيں قبول ہوئی خدا کا شکر ادا کرتاہوں اور 

  اولياء اٰلہی پر درود بھيجتاہوں۔
طباطبائی نجفی روز عالمہ شيخ علی اکبر نھاوندی العبقری الحسان ميں لکھتے ہيں استاد اخالق عالمہ حاج ميرزا علی قاضی

نجف اشرف ميں ايک واقعہ کے بارے ميں مجھے بتايا اس نے کہا دوستوں ميں  ١٣۵٨جمعہ عصر کے وقت ربيع االول 
سے ايک جس کے ساتھ ميں مانوس تھا اس کا نام نہيں بتايا خط کے ضمن ميں مجھے لکھا تھا ايک رات پندره شعبان کو امام

ھا اس کو معمول کے مطابق اپنے شہر ميں پانی ميں ڈال ديا چند روز کے بعد ايک زمان کی خدمت ميں ايک عريضہ لک
شخص آيا اور کہا آپ کے عريضہ کو امام کی خدمت ميں پہنچايا شب عاشور آؤں گا اور تجھ کو حضرت حجت کے پاس لے

نجام ديا يہاں تک کہ عاشور کی جاؤں گا۔ ميں نے تمام عبادتيں جو امام کی خدمت ميں جانے کی قابليت رکھتی تھی اس کو ا
رات وعده کی رات آئی اچانک ايک شخص کو ديکھا کہ وه اپنے وعده کے مطابق آيا ايک پلک چھپکنے ميں مجھے ايک 

ايسے جزيره ميں پہنچايا کہ جہاں امام رہتے تھے وہاں ايسی چيزيں ديکھيں جس کو بيان نہيں کرسکتا انبياء اور اوصياء کی 
ھيں عظمت اٰلہی کے آثار کو وہاں پر مشاہده کيا اس طريقے پر بے ہوش پڑھا رہا ميں نے نہيں سمجھا کہ روحيں وہاں پر ت

  امام کو ديکھايا نہيں يہاں تک کہ پلک جھپکنے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچاديا۔
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  امام عصر کا عريضہ
رہاہوں کہ عريضہ کس طرح لکھيں ايک کچھ واقعات کو حضرت کے عريضہ کے فوائد کے بارے ميں بيان کيا اب يہ بتا

عبارت کاغذ پر لکھ کر ائمہ معصومين ميں سے کسی ايک کی ضريح ميں ڈال ديں يہ عريضہ حضرت حجت کی خدمت ميں 
  پہنچ جاتاہے اور خود حضرت اس کی حاجت کو پوری کرتے ہيں اور کاغذ پر اس طرح لکھيں۔
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب نہم

  استخارے
اس حصہ ميں ايسے مطالب بيان کروں گا پڑھنے والوں کی آنکھيں روشن اور ان کے دل کو غيبی خوشبو سے ساتھ آرام ہو 
تا کہ تا کہ فرج اور کشايس کی چابی دريافت کر کے نور افشانی کے مقام پر پہنچائے اور بند دروازوں کو کھولنے پر قدرت

سے بصيرت تالش کرنے والوں کی راہنمائی کيلئے احسان ہوا ہے اے پڑھنے  رکھتا ہوں يہ وه مطالب ہيں کہ خدا کی جانب
والے جو اس جھان مادی اور معنوی کے سرپرست اور ولی کی طرف سے بندوں کی راہنمائی کے لئے جو استخاره قرار 

مہارے ہاتھ ميں ہيں ديا ہے اس کو غنيمت شمارکريں اگر اس قسم کے مطالب جاننے کی تالش ميں ہو يہ آپ اور يہ چابياں ت
اس کو پکڑ لو اور اس کو غنيمت شمار کرو اس ميں شرط يہ ہے کہ استخاره کی شرائط ياد کرلو اور استخاره کے راستوں 

کو جان لے تا کہ پوشيده چابيوں اور وحی آسمانی کے چراغ سے استفاده کرسکے اور جہاں استخاره کرنا چاہتاہے وہاں قسم 
ہم نے اس کے آداب اور شرائط کو تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے اس مقام پر مزيد آگاہی کے لئے قسم کی دعائيں ہيں اور 

وہاں رجوع کريں مطلب کی اہميت سے پيش نظر کہتاہوں سب سے مہم چيز ہر دعا کرنے والے اور استخاره کرنے والے 
پاکيزه کرلے کہ جو خدا کے لئے کيلئے ضروری ہے کہ اس کی رعايت کرے وه يہ ہے کہ اپنے دل کو ہر اس چيز سے 

ناراضگی کا موجب بنتاہے يقين اور اطمينان حاصل کرنے ميں کوشش کرے چونکہ يہی چيزيں دعا اور توسل کی بنياد ہے 
اگر استخاره کو آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دے استخاره کرنے واال اپنی مرضی سے ايک قبضہ تسبيح کا انتخاب نہيں 

کے اختيار سے اس سے خير طلب کرکے منتخب ہوجاتاہے اس بناء پر اگر استخاره صحيح طريقے پر  کرتاہے بلکہ خدا
انجام ديا جائے تسبيح کے ساتھ مٹھی ميں لے لينا يا ارقعوں کے ساتھ استخاره کرنے ميں ايک رقعہ کو انتخاب يا قرآن کے 

يں رہے اور تجھ کو اختيار نہيں ہے۔ اگر يہ آداب اور ساتھ استخاره ميں صفحہ کا انتخاب يہ سب خدائے تعالٰی کے ہاتھ م
  شرائط کے ساتھ نہ ہو تو اس قسم کے استخاره کا کوئی فائده نہيں ہے۔

پس استخاره کرنے واال اپنے دل کو ہر قسم کی پليدگی سے پاک کرے اور يقين کی تالش ميں رہے تا کہ وه خدائے تعالٰی کی 
رنے والے نہ يہ ايمان اور يقين کے ساتھ نہ کيا ہو اس کے اس استخاره کا کوئی طرف توجہ کرسکے اور اگر استخاره ک

اعتبار نہيں ہے سيد بزرگوار علی بن طاؤوس بعض لوگوں کے حاالت کے بارے ميں بتاتے ہيں عوام ميں سے بعض لوگوں 
پر عقيده بھی نہيں رکھتے کے دل يقين سے خالی اور ان ميں شناخت کی طاقت بھی نہيں ہے اور قيامت کے دن کے مالک 

ہيں چونکہ بعض لوگوں کی جان کو لوگوں کے مشوره اور ان سے مانوس ہو کر آرام آتاہے اور خداوند کو مشاہده نہيں کيا 
جاتاہے اس لئے وه خدا پر اعتماد کے لذت کو درک نہيں کرتے ہيں اور يہ تنگ نظری کی بناء پر ہے کہ خدا کے ساتھ 

  نہيں جانتے ہيں  مشوره کرنے ميں فائده
  و َمن يُک ذا فم مّر مريض يجد مّراً بہ الماء الزالال

جس کا منہ کڑوا ہو اور بيمار ہو وه پانی کے ذائقہ کو کڑوا خيال کرتاہے يہ اس گروه ميں سے ہے کہ جن کی طرف ہمارے 
  :مولٰی حضرت اميرالمٔومنين علی عليہ السالم نے ايک عمده خطبہ کے ضمن ميں فرمايا ہے 

  ھمٌج رعاع، ال يعبأ ّهللاٰ بھم، أتباع کّل ناعق و ناعقة۔
يہ مچھر کی طرح ضعيف ہيں خدا نے ان کی طرف توجہ نہيں کی ہے وه ہر آواز کے پيچھے جاتے ہيں حضرت حجت کی 

  طرف سے آخری توقيع جو صادر ہوئی وه دعائے استخاره تھی۔
جو استخاره کے بارے ميں پيغمبر اور ائمہ سے وارد ہوئی ہيں ميں  سيد بزرگوار علی بن طاؤوس فرماتے ہيں وه دعائيں کہ

يہی سے سمجھا ہے ان حضرات نے استخاره کو بہت زياده اہميت دی ہے جہاں تک ميں نے جو سمجھا ہے يہ ہے کہ 
يان ہوااستخاره سب سے مہم ترين امور ميں سے اور اسرار اٰلہی کا ايک جزء ہے اور شب معراج حضرت پيغمبر کے لئے ب

ايک اور مطلب اس عملی کاوش ميں جو ميرے ہاتھ ميں آيا ہے يہ ہے کہ حضرت حجت کی طرف سے آخری توقيع جو 
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  صادر ہوئی وه دعائے استخاره تھا۔

  ۔ امام عصر کی طرف سے دعائے استخاره١
ی ہے۔محمد بن دعاء استخاره آخری دعا ہے کہ جو حضرت حجت کی طرف سے نيابت خاصہ کے زمانے ميں صادر ہوئ

علی بن محمد اپنی کتاب ميں اس طرح روايت کرتے ہيں کہ محمد بن مظفر کہتے ہيں کہ آخری کالم کہ جو حضرت حجت 
  کی طرف سے صادر ہوا "استخارة االسماء" ہے کہ اس پر عمل کيا جاتاہے کہ نماز حاجت وغيره ميں اس کو پڑھا جاتاہے۔
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب دہم

  وه دعائيں کہ جو حضرت حجت نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کی ہے

  حضرت امير المومنين کی دعا سختيوں کے موقع پر
سيد بزرگوار علی بن طاوؤس نے حضرت اميرالمومنين علی سے ايک دعا نقل کيا ہے کہ سختيوں اور مشکالت کو دور 

کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہے اور اس کی سند کو ذکر نہيں کيا گيا ہے ليکن عالمہ مجلسی کہتے ہيں کہ اس دعا کے لئے 
و واسطہ کے بغير اپنے باپ سے اس نے بعض صالحين سے ہمارے پاس عالی سند اور تعجب انگيز ہے چونکہ اس دعا ک

  انہوں نے ہمارے مولٰی حضرت حجت سے روايت کی ہے ميں اس روايت کو بيان کرتاہوں۔
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  حرز يمانی کا واقعہ
محّدث نوری کتاب دارالّسالم ميں نقل کرتے ہيں اور کہتے ہيں معروف دعا حرز يمانی کے پشت پر عالمہ شيخ محمد تقی 

مجلسی کے خط سے اس طرح پايا بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد  رب العالمين و الصلواة علی اشرف المرسلين محمد و 
ر محمد ہاشم بزرگوار سادات ميں سے ہے اس نے مجھے سے درخواست کی عترتہ الطاھرين۔ و بعد سيد نجيب اور اديب امي

کہ ميں حرز يمانی کی قرائت کی اجازت اس کو دے دوں يہ حرز حضرت اميرالمومنين کی طرف منسوب ہے کہ جو خاتم 
آبادی سے کہ االنبياء کے بعد سے بہترين مخلوق ہيں ميں نے اس کو اجازت دے دی ميں نے سيد بزرگوار امير اسحاق الہ 

جو کربالء ميں مدفعن ہيں اس نے ہمارے مولٰی کہ جو کہ جن و انس کے امام ہيں حضرت صاحب العصر سے روايت کی 
ہے کہ امير اسحاق استر آبادی کہتے ہيں کہ مکہ کے راستے ميں تھکاوٹ نے مجھے کمزور کرديا اور چلنے سے ره گيا 

چھے ره جانے کی وجہ سے ميں اپنی زندگی سے مايوس ہوا اس دنيا سے اور کاروا سے پيچھے ره گيا اور قافلہ سے پي
ناميد ہوگيا جسے کوئی مر رہاہے اسی طرح پشت کے بل سويا اور شہادتين پڑھنا شروع کيا اچانک ميرے سرہانے پر ميرے

شنگی اور پياس مجھ اور دونوں جہاں کے مولٰی حضرت صاحب الزمان جلو گر ہوئے اور فرمايا اے اسحاق اٹھو ميں اُٹھا ت
پر غالب آگئی تھی انہوں نے مجھے پانی ديا اور اپنے سواری پر مجھے سوار کيا جاتے ہوئے ميں نے حرز يمانی پڑھنی 

شروع کی حضرت ميری غلطيوں کے تصحيح کرتے تھے يہاں تک کہ حرز تمام ہوا اچانک ميں متوجہ ہوا کہ ابطع (مکہ) 
تر آيا اور آنحضرت کو نہيں ديکھا ہمارا قافلہ نوروز کے بعد مکہ ميں وارد ہوا جب کی سرزمين پر ہوں سواری سے نيچے ا

انہوں نے مجھے مکہ ميں ديکھا تو انہوں نے تعجب کيا اور مکہ والوں کے درميان مشہور ہوا کہ ميں طتی االرض کے 
  ساتھ آيا ہوں اس لئے حج کے مراسم کے بعد ايک مدت تک مخفی زندگی گزارتارہا۔

ہ محمد تقی مجلسی اپنے کالم کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہيں کہ يہ چاليس مرتبہ خانہ کعبہ کی زيارت سے مشرفعالم
ہوا تھا جب کربالء سے موالئے دوجہاں حضرت امام علی بن موسٰی الرضا کی زيارت کا عزم کيا تو اصفہان ميں ان کی 

مان اس کے ذمہ ميں تھا يہ رقم مشہد مقدس ميں اپنے سوا کسی خدمت ميں مشرف ہوا تھا اس کے عيال کا مہر يہ ساتھ تو
ايک شخص کے پاس تھی سيد خواب ديکھتاہے کہ اس کی موت قريب آچکی ہے اس لئے وه کہتاہے کہ ميں پچاس سال سے 

ہ نہ کربالء ميں حضرت امام حسين کے جوار ميں ہوں تا کہ وہاں پر مروں يہ کہ ميں ڈرتاہوں کہ ميری موت کسی اور جگ
آئے ان ميں سے ايک رفيق اس واقعہ سے مطلع ہوا اس رقم کو ليکر سيّد کو ديا ميں نے سيد کو ہمراه برادران دينی ميں سے
ايک کے ساتھ کربالء بھيجا وه کہتاہے کہ جب سيد کربالء پہنچا اس نے اپنا قرض ادا کيا اس کے بعد بيمار ہوا اور نويں دن 

طرف چال گيا اور ان کو اپنکے گھر ميں دفن کرديا گيا جس زمانے ميں سيد اصفہان ميں اس دار فانی سے دار باقی کی 
رہتے تھے ميں نے ان سے بہت زياده کرامات ديکھے۔ يہ کہنے والی بات ہے کہ اس دعا کے لئے ميرے پاس بہت زياده 

ھ کو دعائے خير سے فراموش نہ کريں اجازت موجود ہيں ليکن ميں اسی اجازت پر اکتفا کرتاہوں ميں اميد رکھتا ہوں کہ مج
اور آپ سے خواہش ہے کہ يہ دعا صرف خدا کے لئے پڑھو اور دشمن کے نابودی کے لئے کہ جو مٔومن ہے اگر فاسق و 

ظالم ہوں ان کے لئے نہ پرھے اور اس دعا کو بے قدر دنيا کے جمع کرنے کے لئے نہ پڑھے بلکہ سزاوار ہے کہ اس دعا 
کرنے کے لئے اور جن و انس کے شياطين کے ضرر کو دور کرنے کے لئے پڑھے نياز مند  کو قرب اٰلہی حاصل

  بروردگار غنی محمد تقی مجلسی اصفہانی۔
يہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس حکايت کی پہلی قسمت کہ جو حضرت حجت کے ساتھ مالقات کے بارے ميں ہے اس کو 

  ں کافی اختالف کے ساتھ نقل کيا ہے۔عالمہ مجلسی نے بحار االنوار کی تيرہويں جلد مي
عالمہ بزرگوار مجلسی کہتے ہيں جو دعا حرز يمانی کے نام سے معروف ہے يہی دعاء سيفی کے نام سے بھی معروف ہے 

اس دعا کے لئے متعدد سند اور قسم قسم کے روايت ديکھی ہيں ليکن ان ميں سے جو سب سے مہم ہے اس کو يہاں پر بيان 
  کرتاہوں۔
 بن عباس اور عبدهللا بن جعفر کہتے ہيں کہ ايک دن اميرالمومنين کی خدمت ميں حاضر تھا اتنے ميں امام حسن وارد عبدهللا
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ہوئے اور فرمايا اے اميرالمٔومنين ايک مرد دروازے پر کھڑا ہے اس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اور وه اندر آنا 
ت ديں اس وقت ايک تنومند مرد خوش شکل اور خوبصورت بڑی چاہتاہے حضرت نے فرمايا اس کو اندر آنے کی اجاز

آنکھوں واال اور فصيح زبان بولنے واال ہے۔ اس کے بدن پر بادشاہوں کے لباس تھے داخل ہوا اور کہا السالم عليک يا 
اور عرب کے اميرالمٔومنين و رحمة هللا و برکاتہ ميں يمن کے دور دراز شہر کا رہنے واال ايک مرد ہوں اشراف ميں سے 

بزرگان ميں سے کہ آپ سے منسوب ہوں ميں آپ کے پاس آيا ہوں۔ ميں نے اپنے پيچھے ايک عطيم ملک اور بہت زياده 
نعمتيں چھوڑ کر آيا ہوں ميری زندگی اچھی گزرتی تھی ميرے کاروبار ميں ترقی ہوتی تھی زندگی کے انجام کو جانت اھتا 

نے مجھ پر ظلم کيا اس کے حامی قبيلہ کی تعداد زياده ہونے کی وجہ سے وه اچانک ميری کسی سے دشمنی ہوئی اور اس 
مجھ پر غالب آگيا ميں نے مہم تدبير کو اپنايا ليکن اس ميں بھی کامياب نہيں ہوا ميں نے کوئی اور چاره کار نہيں ديکھا ميں 

اس آيا اور مجھ سے کہا ايے مرد اٹھو ان تدابير سے تھک گيا ايک رات عالم خواب ميں ايک شخص کو ديکھا کہ وه ميرے پ
اور پيغمبر کے بعد سب سے بہترين مخلوق علی کے پاس جاؤ اور اس سے دعا طلب کرو کہ جس دعا کو حبيب خدا محمد 

نے اس کو ياد کرايا ہے کہ وه تمہيں ياد کرائے کہ اس دعا ميں اسم اعظم ہے اور اس دعا کو اس دشمن کے سامنے پڑھو کہ 
ھ جنگ کرتاہے اے اميرالمٔومنين ميں خواب سے بيدار ہوا ميں نے کوئی کام نہيں کيا بال فاصلہ چار سو جو تيرے سات

غالموں کو ليکر آپکی طرف آيا ہوں ميں خدا پيغمبر اور تجھ کو گواه قرار ديتاہوں کہ ميں نے ان غالموں کو خدا کی خاطر 
پيچ و خم والے راستے سے بہت زياده مسافت طے کرکے آپ کی آزاد کرليا اب اے اميرالمٔومنين ميں دور دراز اور پر 

خدمت ميں آيا ہوں ميرا بدن الغر ہوا ہے اور بدن کے اعضاء راستے کی تھکاوٹ اور سفر کی وجہ سے کمزور ہوئے ہيں 
جو خواب اے اميرالمٔومين مجھ پر احسان کريں اور آپکو آپکے باپ اور رشتہ داری کی قسم ديتاہوں کہ آپ اپنے فضل سے 

ميں ديکھاہے اور مجھے بتايا گيا ہے کہ ميں آپ کے پاس آؤں اس دعا کو مجھے ياد کراديں حضرت اميرالمٔومنين علی نے 
  فرمايا کيوں نہيں انشاء هللا ميں اس دعا کو ياد کرادوں گا اس وقت حضرت نے کاغذ اور قلم طلب کيا اور اس دعا کو لکھا۔

  حرز يمانی
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب يازدھم

  زيارات
  (حضرت صاحب الزمان کی زيارت کرنا ہر زمان اور مکان ميں مستحب ہے)

عالمہ مجلسی کہتے ہيں کہ حضرت صاحب الزمان کی زيارت ہر مکان اور ہر زمانے ميں مستحب ہے اور حضرت کی 
زيارت کی سرداب مقدس اور ان کے اجداد کی قبر کے نزديک بہت زياده فضيلت ہے حضرت کی زيارت اوقات شريف ميں 

ء پر اور شب قدر کہ جس ميں مالئکہ اور روح ان يعنی حضرت کی والدت کی رات يعنی پندره شعبان صحيح روايت کی بنا
  کی خدمت ميں نازل ہوتے ہيں ايسے موقع کی زياده مناسب ہے۔

  اب ايک روايت اس کے بارے ميں نقل کرتاہوں:
سليمان بن عيسی اپنے باپ سے نقل کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ امام صادق کی خدمت ميں کھا عرض کيا جب بھی آپ کی 

سکوں تو آپ کی زيارت کس طرح کروں راوی کہتاہے حضرت ميری طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا اے کدمت ميں نہ آ
عيسٰی اگر ميرے پاس نہ آکسو تو جمعہ کے دن غسل کرو اور ساتھ وضوع کرلو اور اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور 

ں ميری زيارت کرے گويا اس نے ميری دو رکعت نماز پڑھو اور ميری طرف متوجہ ہوجاؤ کيونکہ جو بھی ميری زندگی مي
موت کے بعد ميری زيارت کی ہے اور جو بھی ميری موت کے بعد ميری زيارت کرے واقع ميں ميری زندگی ميں ميری 

  زيارت کی ہے۔
عالمہ مجلسی اس حديث شريف کی توضيح ميں کہتے ہيں يہ حديث بتاتی ہے کہ زنده امام کی زيارت بھی اسی طريقے پر 

يہ بہترين دليل ہے حضرت صاحب الزمان کی زيارت کے لئے کہ انسان جہاں چاہے سرداب مقدس کی طرف رخ جائز ہے 
  کر کے صاحب الزمان کی زيارت کرسکتاہے۔

شيخ کفعمی فرماتے ہيں کہ حضرت صاحب الزمان کی زيارت ہر مکان اور زمان ميں مستحب ہے زيارت کے موقع پر 
ر ظہور کے لئے دعا کی جائے صاحب الزمان کی زيارت کی سامراه اور سرداب مستحب ہے کہ تعجيل فرج کے لئے او
  مقدس ميں بہت زياده تاکيد ہوئی ہے ۔

  زيارات معصومين عليہ السالم
اور ثواب کا ہديہ امام زمان کی خدمت ميں پيش کرے۔ انسان زيارت کے ثواب کو پيغمبر کی پيشگاه ميں يا ائمہ مين سے 

  يج سکتاہے۔کسی کے لئے ہديہ بھ
شيخ طوسی سند کے داؤد صرمی سے روايت کرتے ہيں کہ داؤد صرمی کہتاہے کہ ميں نے حضرت امام ھادی کی خدمت 

ميں عرض کيا ميں نے آپکے پدر بزرگوار کی زيارت کی اور اس کا ثواب آپ کے لئے قرار ديا کيا يہ عمل جائز ہے 
  ثواب ہے اور ہماری طرف سپاس اور شکر ہے۔ حضرت نے فرمايا تمہارے لئے خدا کی طرف سے اجر اور

اس بناء پر اب شيعہ امام زمانہ کی غيبت کے زمانے ميں جو ان کی جدائی ميں زندگی گزارتے ہيں اور حضرت کے حضور
اور ظہور ميں موجود نہيں ہيں اور ہميشہ باعظمت مقامات پر کہ جو حضرت کے ساتھ مربوط ہيں۔ جيسے سرداب مقدس 

مسجد سہلہ مسجد جمکران کہ جہاں شريفاب ہوتے ہيں۔ ان مقدس مقامات کی زيارت کر کے اس کمی کا جبران مسجد کوفہ۔ 
کيا جاسکتاہے اسی طرح بعض زيارات پڑھنے سے خدا کا قرب حاصل کرسکتے ہيں اب تک بہت سے افراد کہ خاندان 

اظمين سامراه مشہد مقدس ان مقامات پر اماموحی کو دوست رکھتے ہيں حضرت اميرالمٔومنين کے حرم ميں اسی طرح بقيع ک
  زمانہ کی عنايت شيعوں پر ہے متعدد کتابوں ميں ذکر ہوا ہے اس کتاب ميں بھی نمونہ کے طور پر نقل کيا ہے۔

  زيارات کے آداب
ارت کے اہلبيت کی زيارت کا ثواب امام زمانہ کی خدمت ميں ہديہ پيش کرنا مستحب ہے۔ محدث قمی نے نقل کيا ہے کہ زي
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  آداب بہت ہيں يہاں چند چيزوں پر اکتفا کرتاہوں۔
  ۔ زيارت کے لئے سفر پر جانے سے پہلے غسل کرنا١
  ۔ بے ہوده اور لغو باتوں کا ترک کرنا سفر کے دوران دعوٰی اور جھگڑے کو ترک کرنا۔٢
  د ہے۔۔ ہر امام کی زيارت کے لئے غسل کرنا اور غسل کرتے وقت دعا کا پڑھنا روايت ميں وار٣
  ۔ طھارت۴
  ۔ پاک و پاکيزه اور نئے لبا سکا پہننا اور بہتر يہ ہے کہ سفيد لباس پہنے۔۵
۔ روضہ مقدسہ جاتے وقت آہستہ قدم رکھے سکون اور وقار کے ساتھ چلے خضوع اور خوشوع کے ساتھ سر کو نيچے ۶

  جھکا دے اور پر دائيں بائيں نہ ديکھے۔
  ی کے اماموں کے زيارت کے لئے خوشبو لگانا ۔۔ امام حسين کی زيارت کے عالوه باق٧
۔ حرم مطہر جاتے ہوئے زبان پر تکبير تمحيد تسبيح اور تہليل اور تمجيد ميں مشغول ہو اور محمد و آل محمد پر درود بھيج٨

  کر اپنے منہ کو معطر کرے۔
يں سعی کرنا اور صاحب قبر کی۔ حرم شريف کے دروازے پر ٹھہرنا (داخل ہونے کی اجازت) کرنا وقت قلب اور خشوع م٩

  عظمت اور يہ کہ اس کے کھڑے ہونے کو ديکھتاہے اور اس کے کالم کو سنتاہے اور سالم کا جواب ديتاہے۔
۔ بوسہ دينا عتبہ عاليہ کا شيخ شہيد نے فرمايا ہے اگر زيارت کرنے واال سجده کرے اور يہ نيت کرے کہ خدا کے لئے ١٠

  پر کہ هللا نے مجھے يہاں پہنچا ديا ہے تو بہتر ہوگا۔سجده کرتاہوں شکرانہ کے طور 
  ۔ داخل ہوتے وقت داياں پاؤں داخل کرے اور باہر نکلتے وقت باياں قدم آگے رکھے جيسا کہ مسجاد ميں کرتے ہيں۔١١
۔ ضريح مطہر کے پاس جائے اس طريقے پر کہ اپنے آپ کو ضريح کے ساتھ متصل کردے يہ وہم کہ دور کھڑے ہونا ١٢
  ب ہے يہ غلط ہے چونکہ ضريح تک اپنے آپ کو پہنچانے کے بارے ميں روايت وارد ہے۔اد
۔ زيارت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ظاہراً يہ ادب معصوم کے ساتھ مختص ١٣

ميں دعا مانگے اس کے ہے جب زيارت پڑھنے سے فارغ ہوجائے دائيں رخسار کو ضريح پر رکھے اور تضرع کی حالت 
بعد بايا رخسار رکھے اور پڑھے کہ خداوند صاحب قبر کا واسطہ کہ اس بزرگوار کيلئے اھل شفاعت سے قرار دے بہت 

  زياده دعا مانگے اس کے بعد سر مطہر کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوجائے اور دعا پڑھے۔
  موجود نہ ہو۔۔ زيارت پڑھتے وقت کھڑا ہوجائے اگر کوئی عذر ١۴
۔ قبر مطہر کو ديکھتے وقت تکبير پڑھے زيارت پڑھنے سے پہلے اور خبر ٰمں ہے جو بھی امام کے سامنے تکبير کہے ١۵

  اور کہے ال الہ اال هللا وحده الشريک لہ اس کے لئے رضوان هللا االکبر لکھا جاتاہے۔
ی طرف سے ايجاد شده زيارات کو ترک کرے شيخ کلينی ۔ ان زيارات کا پڑھنا کہ جوائمہ طاہرين سے منقول ہے اور اپن١۶

نے عبدالرحيم قصير سے روايت کی ہے کہ کہا کہ ميں حضرت صادق کی خدمت حاضر ہوا اور کہا ميں آپ پر قربان 
ہوجاؤں ميں نے انی طرف سے دعا ايجاد کی ہے فرمايا چھوڑ دو اختراع کو جب بھی تم کو کوئی حاجت در پيش ہو حضرت

  پناه حاصل کرلو دو رکعت نماز پڑھ لو اور اس کو ہديہ کرو حضرت کی طرف ۔ رسول سے
۔ نماز زيارت کا بجا النا اور کم از کم دو رکعت ہے شيخ شہيد نے فرمايا ہے اگر پيغمبر کی زيارت ہے تو نماز کو ١٧

جاالئے اگر ان دورکعت کوروضہ مطہره ميں بجالے آؤ اگر آئمہ ميں سے کسی ايک کے حرم ميں ہو تو سرہانے کی طرف ب
  حرم کی مسجد ميں انجام دے تو جائز ہے۔

عالمہ مجلسی نے فرمايا ہے اگر نماز زيارت يا کوئی اور ميرے گمان کے مطابق پشت سر يا سرہانے پر انجام دے تو بہتر 
  جائز نہيں ہے۔ ہے نماز پڑھنا ضريح امام کے آگے چونکہ امام کے ساتھ بے احترامی اور بے ادبی ہوتی ہے اس لئے

۔ سوره ٰيسين کا پڑھنا پہلی رکعت ميں اور سوره الرحمن دوسری رکعت ميں اگر مخصوص کيفيت نماز زيارت کے لئے ١٨
وارد نہ ہوا ہو اور نماز کے بعد دعا مانگے جو کچھ وارد ہے اپنے دين اور دنيا کے لئے اور تمام مومنين کے لئے دعا 

  قريب ہے۔ مانگے چونکہ يہ قبوليت کے زياده
۔ شيخ شہيد نے فرمايا ہے اگر کوئی حرم مطہر ميں داخل ہوجائے اور ديکھے کہ نماز جماعت ہو رہی ہے سب سے ١٩

  پہلے نماز پڑھ لے اس کے بعد زيارت کرلے جب کہ نماز جماعت ميں جماعت کے شرائط موجود ہوں 
ضريح کے قريب قرآن مجيد کا پڑھنا اور اس کو ہديہ ۔ شيخ شہيد نے زيارت کے آداب ميں قرآن مجيد کی تالوت کرنا اور٢٠

کرنا جس کی زيارت کی ہے اور اس کا فائده زيارت کرنے والے کی طرف لوٹتاہے اس ميں جس کی زيارت کرتاہے اس کی
  تعظيم ہْے۔

ہ مذموم اور قبيح ہے ۔ شرک کرنا نازيبا کلمات کا اور بے ہوده باتوں کا اور دنيوی باتوں ميں ہميشہ مشغول ہونا يہ ہر جگ٢١
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  رزق کے لئے مانع اور دل کی پريشانی کا موجب ہے خصوصاً ان مقامات پر کہ جہاں ان کی عظمت کو بلند قرار ديا ہے۔
  ۔ زيارت کے وقت آواز کو بلند نہ کرنا چانچہ ہداية الزائر ميں ذکر کيا ہے۔٢٢
  ۔ امام کو وداع کرنا جب شہر کو چھوڑ کر جارہاہو۔٢٣
اور استغفار کرنا گناہوں کی وجہ سے اور اپنی حالت کو بہتر کرنا زيارت سے فارغ ہونے کے بعد اس حالت سے ۔ توبہ ٢۴

  کہ جو زيارت سے پہلے جو حالت تھی۔
۔ خرچ کرنا اپنی استطاعت کے مطابق آستانہ کے خادموں پر اور سزاوار ہے کہ وہاں کے خدام شريف اہل خير صاحب ٢۵

  دين اور صاھب مروت ہوں۔
  ۔ خرچ کرنا کے امام کے شہر کے مساکين مجاورين اور فقراء پر خصوصاً سادات اور اہل علم پر٢۶
  ۔ شيخ شہيد نے فرمايا ہے کہ آداب ميں يہ ہے جلدی کرے باہر نکلنے ميں جب اس نے زيارت کی ہو۔٢٧

اور تنہا زيارت کرليں اگر رات کے نيز فرمايا جب عورتيں زيارت کرنا چاہتی ہيں ان کو چاہيئے کہ وه مردوں سے جدا رہيں
وقت زيارت کريں تو يہ زياده بہتر ہے ان کو چاہيئے کہ وه اپنا وضع اور ہيئت تبديل کريں يعنی عالی لباس کو معمولی لباس 

دوں ميں تبديل کريں کہ پہچانی نہ جائيں مخفی اور پوشيده ہو کر باہر نکليں کہ لوگ اس کو کمتر ديکھيں اور پہچانيں اگر مر
کے ساتھ زيارت کريں شب بھيجائز ہے اگر چہ مکروه ہے ان باتوں سے معلوم ہوا کہ عورتيں زيارت کے عنوان سے اپنے 
آپ کو زينت دے کر نفيس لباس ميں اپنے گھروں سے باہر آتی ہيں اور حرم مطہر ميں نامحرم کے لئے باعث مزاحمت ہوتی

کے قبلہ کے سامنے بيٹھ جاتی ہيں اور اپنے سلوک عادات سے لوگوں کےہيں اس کو ترک کريں اور وه عورتيں جو مردوں 
حواس کو پريشان کرتی ہيں زائرين نمازگزار گريہ کرنے والوں کو عبادت سے روک ديتی ہيں ان لوگوں ميں شمار ہوجاتی 

جاتی ہيں نہ کہ عبادات ميں ہيں کہ جو راه خدا کو بند کرديتی ہيں واقعاً اس قسم کی عورتوں کی زيارت منکرات ميں شمار ہو
حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت اميرالمٔومنين نے اھل عراق سے فرمايا يا: اھل العراق نبّئت ان نسائکم يوافين 

الرجال فی الطريق اما تستحيون اے اھل عراق مجھے خبر پہنچی ہے کہ تمہاری عورتيں راستے ميں مردوں سے ملتی ہيں 
نامحرموں کے ساتھ مالقات کرتی ہيں کيا تمہيں شرم نہيں آتی وقال : لعن هللا من اليفار اور فرمايا  يعنی گلی اور بازار ميں

  خدا لعنت کرے اس پر کہ جو غير نہيں کرتا۔
۔ سزاوار ہے کہ جب زوار زياده ہوں جو جلدی ضريح تک پہنچتے ہيں وه زيارت کو مختصر کرے اور باہر نکل جائے تا٢٨

  ضريح کے قريب جا کر زيارت کرسکيں۔کہ دوسرے لوگ بھی 
  ۔ جب مقدس مقامات پر جائيں اور اھل بيت کے حرم مطہر ميں جائيں امام زمانہ کے تعجيل ظہور کے لئے دعا کريں۔٢٩
۔ امام زمانہ کی زيارت جہاں سے چاہے کرسکتاہے اور سزاوار ہے کہ زيارت پڑھنے کے بعد اپنے دل کو صاف کرے ٣٠

  انجام دے اب حضرت کی بعض زيارتوں کو نقل کرتاہوں۔اور اپنے وظيفہ کو 

  ۔ زيارت آل ٰيسين١
شيخ ابو منصور طبرسی کتاب االحتجاج ميں لکھتے ہيں محمد بن حميری کہتاہے حضرت کی طرف سے سوالوں کے جواب 

فماتضنی النذر عن قوم  ميں اس طرح صادر ہوا بسم هللا الرحمن الرحيم االمره تعقلون وال من اوليائہ تقبلون حکمة بالغة
الئومنون السالم علينا و علی عبادهللا الصالحين نہ اس کے امر ميں عقل سے کام ليتے ہو نہ اس کے اولياء کو قبول کرتے ہو 

حکمت کا تقاضا ہے ڈرانا ڈرانے والوں کو ڈرانا اس قوم کے لئے جو ايمان نہيں التی ہے کافی نہيں ہے سالم ہمارے اوپر 
  نيک بندوں پر۔ اور خدا کے

  جب آپ چاہيں ہمارے وسيلہ سے خدا کی طرف توجہ کريں تو کہو جيسا کہ هللا تعالٰی نے فرمايا ہے۔
  هللاِ َوَربَّانِیَّ آياتِِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا باَب اهللاِ َسالٌم َعلَی آِل يَس اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا داِعَی ا

 ہو اے خدا کے داعی اور اس کے کالم کے نگہبان سالم ہوآپ پر اے خدا کے باب سالم ہو اوالد پيغمبر(ص) پر آپ پر سالم 
ۃَ اهللاِ َوَديَّاَن ِدينِِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا َخلِيفَۃَ ا   هللاِ َوناِصَر َحقِِّہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ُحجَّ

مددگار آپ پر سالم ہو اے خدا کی اور اس کے دين کی حفاظت کرنے والے آپ پر سالم ہو اے خدا کے نائب اور حق کے 
  حجت اور 

  َوتَْرُجمانِِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک فِی آناِئ هللاِ َوَدلِيَل إراَدتِِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا تالَِی ِکتاِب ا
  اس کے ارادے کے مظہر سالم ہو آپ پراے قرآن کے قاری اور اس کی تشريح کرنے والے آپ پر سالم ہو رات کے

  فِی ٲَْرِضِہ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ِميثاَق هللاِ ٲَْطراِف نَہاِرَک اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا بَقِيَّۃَ الَْيلَِک وَ 
  اوقات ميں اور دن کی ہر گھڑی ميں آپ پر سالم ہو اے خدا کی زمين ميں اس کے نمائنده آپ پر سالم ہو اے خدا کے وه 
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  الَِّذی َضِمنَہُ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ٲَيُّھَاهللاِ َعلَْيَک يَا َوْعَد ا الَِّذی ٲََخَذھُ َوَوکََّدھُ اَلسَّاَلمُ هللاِ ا
  عہد جو اس نے باندھا اور پکا کيا آپ پر سالم ہو اے خدا کے وعده جس کا وه ضامن ہے آپ پر سالم ہو کہ آپ ہيں 

ْحَمۃُ اْلواسِ    َعۃُ َوْعداً َغْيَر َمْکُذوٍب اْلَعلَُم اْلَمْنُصوُب َواْلِعْلُم اْلَمْصبُوُب واْلَغْوُث َوالرَّ
  گاڑا ہوا علم، ہيں سپرد شده دانش، دادرس کشاده تر رحمت اور وه وعده ہيں جو جھوٹا نہيں 

  اَلسَّاَلُم َعلَيَک ِحيَن تَقُوُم اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحيَن تَْقُعُد اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحيَن تَْقَرٲُ َوتُبَيُِّن 
م کريں گے آپ پر سالم ہو جب منتظربيٹھے ہيں آپ پر سالم ہو جب آپ قرآن پڑھيں اور تفسير آپ پر سالم ہوجب آپ قيا

  کريں 
اَلُم َعلَْيَک    اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحيَن تَُصلِّی َوتَْقنُُت اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحيَن تَْرَکُع َوتَْسُجُد اَلسَّ

  ر سالم ہو جب آپ رکوع اور سجده کرتے ہيں آپ پر سالم ہوآپ پر سالم ہو جب آپ نماز گزاريں اور قنوت پڑھيں آپ پ
  ِحيَن تُھَلُِّل َوتَُکبُِّر اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحين تَْحَمُد َوتَْستَْغفُِر اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ِحيَن تُْصبُِح وَ 

  جب آپ ذکر الہٰی کريں آپ پر سالم ہوجب حمد و استغفار کريں آپ پر سالم ہوجب آپ صبح اور 
ماُم تُ    ْمِسی اَلسَّاَلُم َعلَْيَک فِی اللَّْيِل إذا يَْغشٰی َوالنَّہاِر إذا تََجلَّٰی اَلسَّاَلُم َعلَْيَک ٲَيُّھَا ااْلِ

شام کريں اورتسبيح بجا الئيں آپ پر سالم ہو رات ميں جب وه چھا جائے اور دن ميں جب روشن ہو جائے آپ پر سالم ہو اے 
  محفوظ 

ُم اْلَمٲُْموُل اَلسَّاَلُم َعلَْيَک بَِجواِمِع السَّالِم ٲُْشِھُدَک اْلَمٲُْموُن اَلسَّاَل    ُم َعلَْيَک ٲَيُّھَا اْلُمقَدَّ
 امام آپ پر سالم ہو جس کے آنے کی آرزو ہے آپ پر سالم ہو ہر طبقے کی طرف سے سالم، ميں آپ کوگواه قرار ديتا ہوں

داً َعْبُدھُ هللاُ ا يَا َمْوالَی ٲَنِّی ٲَْشھَُد ٲَْن الَ إلہَ إالَّ    َوْحَدھُ الَ َشِريَک لَہُ َوٲَنَّ ُمَحمَّ
اے ميرے آقا اور گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں وه يگانہ ہے اس کا کوئی شريک نہيں اور يہ کہ حضرت 

  محمد(ص) اسکے بندے 
  الَی ٲَنَّ َعلِيّاً ٲَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َوَرُسولُہُ الَ َحبِيَب إالَّ ھَُو َوٲَْھلُہُ َوٲُْشِھُدَک يَا َموْ 

اوررسول ہيں سوائے انکے کوئی حبيب نہيں اور ان کے اہلبيت(ع) کے آپ کو گواه بناتا ہوں اے ميرے آقا اس پر کہ علی 
  (ع)امير المؤمنين اور 

تُہُ َوَعلِیَّ ْبَن اْلُحَسْينِ  تُہُ َواْلُحَسْيَن ُحجَّ تُہُ َواْلَحَسَن ُحجَّ َد ْبَن َعلِیٍّ  ُحجَّ تُہُ َوُمَحمَّ   ُحجَّ
اس کی حجت ہيں حسن(ع) اس کی حجت ہيں حسين(ع) اس کی حجت ہيناور علی(ع) ابن الحسين(ع) اس کی حجت اور 

  محمد(ع) ابن علی(ع) 
تُہُ َوَعلِیَّ ْبَن ُموسی ُحجَّ  تُہُ َوُموَسی ْبَن َجْعفٍَر ُحجَّ ٍد ُحجَّ تُہُ َوَجْعفََر ْبَن ُمَحمَّ   تُہُ ُحجَّ

اس کی حجت اور جعفر(ع) ابن محمد(ع) اس کی حجت ہيں موسٰی(ع) بن جعفر(ع) اس کی حجت ہيں علی(ع) بن موسٰی(ع) 
  اس کی حجت ہيں

تُہُ َوٲَْشھَُد ٲَنََّک  تُہُ َواْلَحَسَن ْبَن َعلِیٍّ ُحجَّ ٍد ُحجَّ تُہُ َوَعلِیَّ ْبَن ُمَحمَّ َد ْبَن َعلِیٍّ ُحجَّ   َوُمَحمَّ
ن علی(ع) اس کی حجت ہيں علی(ع) بن محمد(ع) اس کی حجت ہيں حسن(ع) بن علی(ع) اس کی حجت ہيں اور محمد(ع) ب

  ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ(ع) 
ۃُ ا ُل َوااْلَِخُر َوٲَنَّ َرْجَعتَُکْم َحقٌّ الَ َرْيَب فِيہا يَْوَم الَ يَْنفَُع نَْفساً هللاِ ُحجَّ   ٲَْنتُُم ااْلََ◌وَّ

) ہی ہيں اول و آخر اور آپ(ع) کی رجعت حق ہے اس ميں کوئی شک نہيں اس دن ايمان النا کچھ خدا کی حجت ہيں آپ(ع
  نفع نہ ديگا جو اس سے 

  إيمانُہا لَْم تَُکْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل ٲَْو َکَسبَْت فِی إيمانِہا َخْيراً َوٲَنَّ اْلَمْوَت َحقٌَّوٲَنَّ ناِکراً 
  ے تحت نيکی کے کام نہ کيئے ہوں اور يقيناً موت حق ہے منکر پہلے ايمان نہ اليا ہوگا يا ايمان ک

راطَ َحقٌّ َواْلِمْرصاَد َحقٌّ    َونَِکيراً َحقٌّ َوٲَْشھَُد ٲَنَّ النَّْشَر َحقٌّ َواْلبَْعَث َحقٌّ َوٲَنَّ الصِّ
صراط سے گزرنا حق، و نکير حق ہيں ميں گواہی ديتا ہونکہ قبر سے باہر آنا حق اور مردوں کا اٹھنا حق ہے، بے شک 

  نگرانی ہونا حق اور 
۔    َواْلِميزاَن َحقٌّ َواْلَحْشَر َحقٌَّواْلِحساَب َحقٌّ َواْلَجنَّۃَ َوالنَّاَر َحقٌّ َواْلَوْعَد َواْلَوِعيَد بِِھما َحقٌّ

وعيد حق اعمال کا توال جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب کتاب حق ہے جنت و جہنم حق ہے ان کے بارے ميں وعده اور 
  ہے

  يَا َمْوالَی َشقَِی َمْن خالَفَُکْم َوَسِعَد َمْن ٲَطَاَعُکْم فَاْشھَْد َعلَی َما ٲَْشھَْدتَُک َعلَْيِہ 
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اے ميرے سردار آپ(ع) کا مخالف بد بخت ہے اور آپ(ع) کا پيروکار نيک بخت ہے پس مينگواہی ديتا ہوناسکی جسکی آپ 
  نے گواہی دی 
َک فَاْلَحقُّ َما َرِضيتُُموھُ َواْلباِطُل َما ٲَْسَخْطتُُموھُ َوٲَنَا َولِیٌّ لََک بَ    ِرٔيٌِمْن َعُدوِّ

ميں آپ(ع) کا حبدار اور آپ(ع) کے دشمن سے بيزار ہوں پس حق وه ہے جسے آپ(ع) پسند کريں او رباطل وه ہے جس 
  سے آپ(ع) ناخوش ہوں 

  َوْحَدھُ هللاِ ھَْيتُْم َعْنہُ فَنَْفِسی ُمْؤِمنَۃٌ بِاَواْلَمْعُروُف َما ٲََمْرتُْم بِِہ َواْلُمْنَکُر َما نَ 
نيکی وه ہے جس کا آپ(ع) حکم ديں اور برائی وه ہے جس سے آپ(ع) منع کريں پس ميرا دل ايمان رکھتا ہے خدا پر جو 

  يگانہ ہے 
لُِکمْ     الَ َشِريَک لَہُ َوبَِرُسولِِہ َوبِٲَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َوبُِکْم يَاَمْوالَی ٲَوَّ

اسکا کوئی شريک نہيں ہے اور اسکے رسول(ص) پر اورامير المومنين(ع) پر اور آپ(ع) پر اے ميرے آقا ايمان رکھتا ہوں 
  اسی طرح آپ(ع) کے پہلے اور 

  َوآِخِرُکْم َونُْصَرتِی ُمَعدَّةٌ لَُکْم َوَمَودَّتِی َخالَِصۃٌلَُکْم آِميَن آِميَن۔اس زيارت کے بعد يہ دعا 
  ميری نصرت آپ(ع) کے ليے حاضر ہے ميری دوستی آپ(ع) کے ليے خالص ہے قبول فرما، قبول فرما۔ آخری پر اور

ٍد نَبِیِّ َرْحَمتَِک َوَکلَِمِۃ نُوِرَک َوٲَنْ  ھُمَّ إنِّی ٲَْسٲَلَُک ٲَْن تَُصلَِّی َعلَی ُمَحمَّ   پڑھے:اَللّٰ
پر رحمت فرما جو رحمت و برکت والے اور تيرا اے معبود يقيناً ميں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ اپنے نبی محمد(ص)

  نورانی کلمہ ہيناور يہ کہ 
يماِن َوفِْکِری نُوَر النِّيَّاِت َوَعْزِمی نُوَر اْلِعْلِم    تَْماَلَٔ قَْلبِی نُوَر اْليَقِيِن َوَصْدِری نُوَر ااْلِ

نيتوں ميرے ارادے کو نور علم ميری  ميرے دل کو نور يقين اور سينے کو نور ايمان سے بھردے اور ميرے ذہن کو روشن
  قوت کو نور عمل 

ياِئ  ْدِق َوِدينِی نُوَر اْلبَصائِِر ِمْن ِعْنِدَک َوبََصِری نُوَر الضِّ تِی نُوَر اْلَعَمِل َولِسانِی نُوَر الصِّ   َوقُوَّ
ھ کو نور ضيائ ميری زبان کو نور صداقت اور ميرے دين کو اپنی طرف سے بصيرتوں کے نورسے پر کر دے ميری آنک

  سے 
ٍد َوآلِِہ َعلَْيِھُم اَلسَّاَلُم َحتَّی ٲَْلقَاَک    َوَسْمِعی نُوَر اْلِحْکَمِۃ َوَمَودَّتِی نُوَر اْلُمواالِة لُِمَحمَّ

ميرے کان کو نور دانش اور ميری دوستی کو محمد و آل محمد کی محبت کے نور سے بھر دے حتی کہ تجھ سے مالقات 
  کروں

ھُمَّ َصلِّ َعلَی َوقَْد َوفَيْ  ْينِی َرْحَمتََک يَا َولِیُّ يَا َحِميُد۔ اَللّٰ   ُت بَِعْھِدَک َوِميثاقَِک فَتَُغشِّ
جبکہ تيرے عہد و پيماں کو پورا کيا ہو پس تيری رحمت مجھے گھير لے اے ولی اے تعريف والے اے معبود محمد 

  مہدی(ع) پر درود 
تَِک فِی ٲَْرِضَک َوَخلِ  ٍد ُحجَّ   يفَتَِک فِی بِالِدَک َوالدَّاِعی إلَی َسبِيلَِک َواْلقائِِم ُمَحمَّ

و رحمت فرما جو تيری زمين ميں تيری حجت ،تيرے شہروں ميں تيرے خليفہ تيرے راستے کی طرف بالنے والے، تيری 
  عدالت پر قائم 

  َوُمَجلِّی الظُّْلَمِۃ َوُمنِيِر اْلَحقِّ  بِقِْسِطَک َوالثَّائِِر بِٲَْمِرَک َولِیِّ اْلُمْؤِمنِيَن َوبََواِر اْلکاِفِرينَ 
رہنے والے، تيرے حکم سے بدلہ لينے والے، مومنوں کے ولی، کافروں کے ليے پيام موت، تاريکی ميں روشنی کرنے 

  والے حق کو 
ِۃ فِی ٲَْرِضَک اْلُمْرتَقِِب  ْدِق َوَکلَِمتَِک التَّآمَّ   َوالنَّاِطِق بِاْلِحْکَمِۃ َوالصِّ

ے والے حکمت و سچائی سے کالم کرنے والے جو تيری زمين ميں تيرا کلمہ کامل وه تيرے فرامين کے نگہبان عياں کرن
  اور تيرے 

  اْلخائِِف َواْلَولِیِّ النَّاِصِح َسفِينَِۃ النََّجاِة َوَعلَِم اْلھَُدٰی َونُوِر ٲَْبصاِر اْلَوَرٰی َوَخْيِر َمْن تَقَمََّص 
خواه ولی،نجات دالنے والی کشتی، ہدايت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور ہيں  جبروت سے خوف زده ہيں، خير

  قميص اور چادر پہننے والوں ميں 
  َواْرتَدٰی َوُمَجلِّی اْلَعَمی الَِّذی يَْمالََ◌ُ◌ ااْلََ◌ْرَض َعْدالً َوقِْسطاً َکَما ُملِئَْت ظُْلماً َوَجْوراً 

ے ہيں جو زمين کوعدل و انصاف سے پرکرينگے جيسے وه ظلم و جور سے بھری بہترين اور اندھوں کو آنکھيں دينے وال
  ہوئی ہو گی 
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  إنََّک َعلَی ُکلِّ َشْيٍئ قَِديٌر۔ اَللّھُمَّ َصلِّ َعلَی َولِيَِّک َواْبِن ٲَْولِيَائَِک الَِّذيَن فََرْضَت
کے﴿نسل در نسل﴾ فرزند پر رحمت نازل فرما بے شک تو ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے اے معبود اپنے ولی اور اپنے اوليائ 

  جن کی 
ھُمَّ اْنُصْرھُ َواْنتَصِ  ْجَس َوطَہَّْرتَھُْم تَْطِھيراً۔ اَللّٰ   ْر طَاَعتَھُْم َوٲَْوَجْبَت َحقَّھُْم َوٲَْذھَْبَت َعْنھُُم الرِّ

ھا اور خوب پاک۔ اے معبود امام اطاعت تو نے الزم فرمائی انکا حق واجب کيا اور ان سے پليدی کو دور کيا انہيں پاک رک
  زمان(ع) کی مدد کر 

  بِِہ لِِدينَِک َواْنُصْر بِِہ ٲَْولِيائََک َوٲَْولِيَائَہُ َوِشيَعتَہُ َوٲَْنصاَرھُ َواْجَعْلنا ِمْنھُْم۔ 
اور انکے ذريعے اپنے دين کو غلبہ دے اور انکے ذريعے اپنے دوستوں، انکے دوستوں شيعوں اور مدد گاروں کو قوت دے

  ہميں ان ميں سے قرار دے 
ھُمَّ ٲَِعْذھُ ِمْن َشرِّ ُکلِّ باٍغ َوطاٍغ َوِمْن َشرِّ َجِميِع َخْلِقَک َواْحفَْظہُ ِمْن بَْيِن يََدْيِہ َوِمْن    اَللّٰ

اے معبود بچائے رکھ ان کو ہرباغی اور سرکش کے شر سے اور اپنی مخلوقات کے شر سے ان کو محفوظ رکھ ان کے 
  ن کے آگے سے ا

  َخْلفِِہ َوَعْن يَِمينِِہ َوَعْن ِشمالِِہ َواْحُرْسہُ َواْمنَْعہُ ِمْن ٲَْن يُوَصَل إلَْيِہ بُِسوٍئ َواْحفَْظ فِيِہ 
پيچھے سے انکے دائيں سے اور انکے بائيں سے ان کی نگہبانی کر ان کو بچائے رکھ اس سے کہ انہيں کوئی اذيت پہنچے 

  ان کی حفاظت کر 
  آَل َرُسولَِک َوٲَْظِھْر بِِہ اْلَعْدَل َوٲَيِّْدھُ بِالنَّْصِر َواْنُصْر ناِصِريِہ َواْخُذْل َرُسولََک وَ 

کے اپنے رسول(ص) اور انکی آل (ع) کی حفاطت کر ان امام آخر(ع)کے ذريعے عدل کوظاہر کر اور نصرت دے کر ان 
  کو قوی بنا ان کے ناصروں کی

  ِصْم بِِہ َجبابَِرةَ اْلُکْفِر َواْقتُْل بِِہ اْلُکفَّاَر خاِذلِيِہ َواْقِصْم قاِصِميِہ َواقْ 
مدد فرما انکو چھوڑ دے جو انکو چھوڑ گئے انکو کمزور کرنيوالوں کی کمر توڑ دے انکے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو 

  زير کر انکی تلوار سے کافروں، 
ہا َوبَْحِرہا َواْلُمنافِقِيَن َوَجِميَع اْلُمْلِحِديَن َحْيُث کانُوا ِمْن مَ    شاِرِق ااْلََ◌ْرِض َوَمَغاِربِہا بَرِّ

منافقوں اور سارے بے دينوں کو قتل کرا دے وه جہاں جہاں ہيں زمين کے مشرقوں اور اسکے مغربوں ميں ميدانوں اور 
  سمندروں ميں 

ھُمَّ َعلَْيِہ هللاُ َواْماَلَٔ بِِہ ااْلََ◌ْرَض َعْدالً َوٲَْظِھْر بِِہ ِديَن نَبِيَِّک َصلَّی ا   وآلِِہ َوَسلَّْم َواْجَعْلنِی اَللّٰ
  ان کے ذريعے زمين کو عدل سے بھر دے اور اپنے نبی کے دين کو غالب کر دے اور اے معبود مجھے 

ٍد َعلَْيِھُم اَلسَّاَلُم    ِمْن ٲَْنصاِرِھ َوٲَْعوانِِہ َوٲَْتباِعِہ َوِشيَعتِِہ َوٲَِرنِی فِی آِل ُمَحمَّ
گاروں، ان کے ساتھيوں، ان کے پيروکاروں اور ان کے شيعوں ميں سے قرار دے اورآل (ع) محمد امام مہدی(ع) کے مدد 

  (ص) کے
ِھْم َما يَْحَذُروَن إلہَ اْلَحقِّ آِميَن    َما يَٲُْملُوَن َوفِی َعُدوِّ

ا اے سچے بارے ميں جسکی وه تمنا رکھتے ہيں اور ان کے دشمنوں ميں جس سے وه دور رہتے ہيں ميرے ليے آشکار فرم
  معبود ايسا ہی ہوا

اِحِميَن۔ ْکراِم يَا ٲَْرَحَم الرَّ   يَا َذا اْلَجالِل َوااْلِ
  اے صاحب جالل و بزرگی اے سب سے زياده رحم کرنے والے۔

  

  ۔ زيارت ندبہ٢
بن عبدهللا  عالمہ مجلسی فرماتے ہيں: ابو علی حسن بن اشناس نقل کرتاہے کہ ابو مفضل بن عبدهللا شيبانی نے کہا ابو جعفر

  بن جعفر حميری نے تمام روايات ميں اس کو اجازت دی ہے۔
اسی طرح نقل کيا ہے نماز کے بارے ميں مسائل کا جواب دينے کے بعد اور ناحيہ مقدس کی طرف سے خدا ان کا نگہبان 

تقبلون، حکمة بالغة فما تعنی  اور نگہدار ہے اس طرح صادر ہوا بسم هللا الرحمن الرحيم ال المر هللا تعقلون، وال من اوليائہ
  االيات و النذر عن قوم ال يومنون والسالم علينا و علی عباد هللا الصالحين۔

نہ اس معاملے ميں عقل سے کام ليتے ہيں نہ ان کے اولياء کو قبول کرتے ہيں جو ايمان نہيں التے ہيں ان کو ڈرانے کا کوئی
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يک بندوں پر جب چاہيں کہ ہمارے وسيلہ سے خدا کی طرف متوجہ ہوں تو فائده نہيں ہے سالم ہمارے اوپر اور خدا کے ن
  کہيں جيسا کہ خداوند متعال فرمايا ہے۔
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  ۔ حضرت صاحب العصر کی زيارت٨
السالم عليک يا صاحب الزمان السالم عليک يا خليفة الرحمن السالم عليک يا شريک القرآن السالم عليک کا قاطع البرھان 
  السالم عليک يا امام االنس والجاّن السالم عليک و علی آبائک الطيبين و اجدادک الطاھرين المعصومين ورحمة ّهللاٰ و برکاتہ۔

  يں اذن دخول۔ ائمہ کے حرام اور سرداب م٩
عالمہ مجلسی کہتے ہيں کہ ايک قديم نسخہ ميں ہمارے علماء ميں سے ايک عالم نے اس طرح لکھا ہے سرداب مقدس اور 

  ائمہ کے حرم ميں اذن دخول کے وقت يہ پڑھيں 
  

ْيتَھا َحْيثُ  ْفتَھا، َوَمعالُِم َزکَّ ھُمَّ إنَّ ھِذِه بُْقَعۃٌ طَھَّْرتَھا، َوَعْقَوةٌ َشرَّ   ٲَْظھَْرَت فِيھا اَللّٰ
اے معبود! يقيناً اس بارگاه کو تو نے پاکيزه کيا ہے اور اس آستانے کو عزت دی اور يہ مقام نصيحت ہے جسے تو نے چمکا 

  يا تاکہ تو اس ميں 
  ٲَِدلَّۃَ التَّْوِحيِد َوٲَْشباَح اْلَعْرِش اْلَمِجيِد الَِّذيَن اْصطَفَْيتَھُْم ُملُوکاً لِِحْفِظ النِّظامِ 

توحيد کی دليليں اور عزت والے عرش کی مثاليں ظاہر فرمائے کہ جن لوگوں کو تو نے نظم و نظام کی حفاظت کيليے حاکم 
  بنايا 

  َواْختَْرتَھُْم ُرَؤساَئ لَِجِميِع ااْلََ◌ناِم، َوبََعْثتَھُْم لِقِياِم اْلقِْسِط فِی اْبتِداِئ اْلُوُجوِد إلی
ر کيا اور انہيں عدل و قسط قائم رکھنے کے ليے مامور فرمايا تاکہ آغاز کائنات سے انہيں ساری مخلوق کيلئے سردار مقر

  قيامت تک يہ کام 
  يَْوِم اْلقِيَاَمِۃ، ثُمَّ َمنَْنَت َعلَْيِھْم بِاْستِنابَِۃ ٲَْنبِيائَِک لِِحْفِظ َشرائِِعَک َوٲَْحَکاِمکَ 

بيونکا جانشين قرار ديا تاکہ تيری شريعتوں اور حکموں کی حفاظت انجام ديں پھر تو نے ان پر يہ احسان کيا کہ انہيں اپنے ن
  ہو پس تو نے 

  فَٲَْکَمْلَت بِاْستِْخالفِِھْم ِرسالَۃَ اْلُمْنِذِريَن َکما ٲَْوَجْبَت ِريَاَستَھُْم فِی فِطَِر اْلُمَکلَِّفين
  کی حکمرانی واجب و الزم کردی ہے  ان کو خالفت دے کرنبيوں کی رسالت کو کامل کردياجيسا کہ تو نے اہل دين پر ان

  فَُسْبحانََک ِمْن إلٍہ َما ٲَْرٲَ فََک، َوالَ إلہَ إالَّ ٲَْنَت ِمْن َملٍِک َما ٲَْعَدلََک َحْيُث طابَقَ 
 پس پاک تر ہے تو اے معبود! کہ بڑی محبت کرتا ہے اور تيرے سوا کوئی معبود نہيں کہ تو بڑا عدل کرنے واال بادشاه ہے 

ْرتَہُ فِی اْلَمْعقُولِ  ُصْنُعکَ    َما فَطَْرَت َعلَْيِہ اْلُعقُوَل، َووافََق ُحْکُمَک َما قَرَّ
کيونکہ تيری بنائی ہوی چيزيں عقل و خرد سے مطابقت رکھتی ہيں اور تيرا حکم ان اصولوں سے موافقت رکھتا ہے جو تو 

  نے معقوالت و 
ْکُر َعلَی قَضائِکَ َواْلَمْنقُوِل فَلََک اْلَحْمُد َعلَی تَْقِديِرَک    اْلَحَسِن اْلَجِميِل َولََک الشُّ

منقوالت ميں مقرر فرمائے ہيں پس حمد تيرے ليے ہے کہ تو نے ہر چيز کا بہترين اندازه ٹھہرايا اور شکر تيرے ليے ہے کہ
  تو نے اپنے ہر 

  ِہ، َوالَ يُناَزُع فِی ٲَْمِرهِ اْلُمَعلَِّل بِٲَْکَمِل التَّْعلِيِل، فَُسْبحاَن َمْن الَ يُْسٲَُل َعْن فِْعلِ 
فيصلے ميں ايک قوی دليل کوبنياد بنايا ہے پس پاک ہے وه کہ جس کے فعل پر باز پرس نہيں اور جس کے حکم ميں اختالف

  نہيں ہوتااور 
ِ الَّذِ  ّٰ ِ ْحَمۃَ قَْبَل اْبتِداِئ َخْلقِِہ َواْلَحْمُد    ی َمنَّ َوُسْبحاَن َمْن َکتََب َعلَی نَْفِسِہ الرَّ

کی ہےهللا پاک ہے وه جس نے رحمت کرنا خود پر ضروری قرار ديا قبل اس کے کہ اپنی مخلوق کا آغاز کرتا اور حمد اس ا
  جس نے 
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اٍم يَقُوُموَن َمقاَمہُ لَْو کاَن حاِضراً فِی اْلَمکاِن، َوالَ إلہَ إالَّ ا   الَِّذیهللاُ َعلَْينا بُِحکَّ
کے سوا کوئی معبود هللا قرر سے ہم پر احسان کيا اگرچہ وه کسی جگہ محدود نہيں ہے ااپنے قائم مقام حّکام ﴿انبيائ﴾ کے ت

  نہينجس نے انبيائ 
فَنا بِٲَْوِصياَئ يَْحفَظُوَن الشَّرائَِع ِفی ُکلِّ ااْلََ◌ْزماِن، َوا   ٲَْکبَُر الَِّذی ٲَْظھََرھُمْ هللاُ َشرَّ

جس هللا وں کی حفاظت کرتے رہے اور بزرگتر ہے وه اکے جانشينوں کے ذريعے ہمينعزت دی جو ہر ہر زمانے ميں شريعت
  نے ان کو 

ةَ إالَّ بِا   اْلَعلِیِّ اْلَعِظيِم الَِّذیهللاِ لَنا بُِمْعِجزاٍت يَْعُجُز َعْنھَا الثَّقاَلِن، ال َحْوَل َوالَ قُوَّ
ه جو بلند و برتر ہمارے ليے ظاہر کيا معجزے دے کر کہ جن کے مقابل جن وانس عاجز ہيں نہيں کوئی طاقت وقوت مگر و

  خدا سے ملتی ہے 
ھُمَّ فَلََک اْلَحْمُد َوالثَّناُئ اْلَعلِیُّ  الِفِيَن ۔ اَللّٰ   ٲَْجرانا َعلَی َعوائِِدِه اْلَجِميلَِۃ فِی ااْلَُ◌َمِم السَّ

ہت جس نے ہميں سابقہ امتوں سے خوب تر نعمتوں سے نوازا اور سرفراز کيا ہے اے معبود! تيرے ہی ليے حمد ہے اور ب
  تعريف اس پر 

، َوَکما َجَعْلَت نَبِيَّنا َخْيَر النَّبِيِّيَن، َوُملُوَکنا   َکما َوَجَب لَِوْجِھَک اْلبَقاُئ السَّْرَمِدیُّ
کہ تونے اپنی ذات ميں ہميشہ ہميشہ کا جلوه رکھا اور تيری حمد اس پر کہ تو نے ہمارے نبی کو نبيوں ميں افضل اور ہمارے

  ائمہ کو مخلوق ميں
  ْفَضَل اْلَمْخلُوقِيَن َواْختَْرتَھُْم َعلَی ِعْلٍم َعلَی اْلعالَِميَن َوفِّْقنا لِلسَّْعِی إلی ٲَْبوابِِھمُ ٲَ 

بہتر بنايا نيزعلم ودانش سے ان کو پوری کائنات سے منتخب کيا ہے ہميں قيامت تک ان کے آبادآستانوں پر حاضر ہونے کی 
  توفيق دی 

  يِن، َواْجَعْل ٲَْرواَحنا تَِحنُّ إلی َمْوِطَیَ◌ ٲَْقداِمِھْم، َونُفُوَسنااْلعاِمَرِة إلی يَْوِم الدِّ 
  ہماری روح کو ان کے قدموں ميں جانے کا اشتياق دے ہماری جانوں کو ان کے 

  تَْھِوی النَّظََر إلی َمجالِِسِھْم َوَعَرصاتِِھْم َحتَّی َکٲَنَّنا نُخاِطبُھُْم فِی ُحُضوِر ٲَْشخاِصِھمْ 
اور صحنوں کے ديکھنے کی تمنا دے يہاں تک کہ ايسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے روبرو ہو کر عرض گزارہيں درباروں
ٍۃ َمْعُصوِمينَ هللاُ فََصلَّی ا   َعلَْيِھْم ِمْن ساَدٍة غايِبِيَن َوِمْن ُساللٍَۃ طاِھِريَن َوِمْن ٲَئِمَّ

  حب عصمت امام و پيشوا ہيں کی رحمت ہو ان پر جو سردار ،غائب پاکيزه خاندان اور صاهللا ا
ھُمَّ فَٲَْذْن لَنا ِبُدُخوِل ھِذِه اْلَعَرصاِت الَّتِی اْستَْعبَْدَت بِِزياَرتِھا ٲَْھَل ااْلََ◌َرِضينَ    اَللّٰ

  اے معبود! ہميں ان بارگاہوں کے احاطہ ميں داخل ہونے کی اجازت دے کہ جن کی زيارت کو تو نے زمين 
  ُموَعنا بُِخُشوِع اْلَمھابَِۃ، َوَذ لِّْل َجواِرَحنا بُِذلِّ اْلُعبُوِديَّۃِ َوالسَّٰمَواِت، َوٲَْرِسْل دُ 

 وآسمان والوں کيلئے ذريعہ عبادت قرار ديا اپنی ہيبت سے ہمارے آنسورواں کردے اور ہمارے اعضا کو بندگی اور اطاعت 
  اِف، َونَْعتَِرَف بِٲَ نَّھُْم ُشفََعائُ َوفَْرِض الطَّاَعِۃ، َحتَّی نُقِرَّ بَِما يَِجُب لَھُْم ِمَن ااْلََ◌ْوصَ 

  کے ليے جھکا دے يہاں تک کہ ہم اقرار کريں ان ہستيوں کے اوصاف کا اور مانيں اس بات کو کہ اس وقت وه مخلوق کی
ِ َوَسالٌم َعلَی ِعباِدهِ  ّٰ ِ   اْلَخالئِِق إَذا نُِصبَِت اْلَمَواِزيُن فِی يَْوِم ااْلََ◌ْعراِف، َواْلَحْمُد 

فاعت کرنے والے ہونگے جب روز قيامت اعمال کے وزن سامنے آئيں گے اورحمد خدا کيلئے ہے اور سالم ہو اسکی ش
  برگزيده 

ٍد َوآلِِہ الطَّاِھِريَن ۔    الَِّذيَن اْصطَفی ُمَحمَّ
  مخلوق محمد(ص) و آل محمد(ص) پر جو پاک و پاکيزه ہيں۔

  
  ئے داخل ہوں چونکہ ان حضرات نے داخل کی اجازت دی ہے۔اس وقت ضريح کو بوسہ ديں خشوع کے ساتھ روتے ہو

  ۔ سرداب ميں صاحب الزمان کی پہلی زيارت١٠
جب بھی حضرت حجت کی زيارت سرداب مقدس ميں کرنا چاہيں تو سب سے پہلے حضرت امام ھادی اور حضرت عسکری

ب مقدس کی طرف جائيں اور اس کی زيارت کريں جب ان دونوں بزرگواروں کی زيارت سے فارغ ہوجائيں تو سردا
  دروازے ے سامنے کھڑے ہوجائيں اور اذن دخول کی دعا پڑھ ليں 
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  باب دوازدھم

  نواب اربعہ کی زيارت اور کچھ دعائيں جو ٓاپ کے اصحاب نے نقل کی ہيں
  ۔ امام زمانہ کے نواب کی زيارت١

شيخ طوسی کتاب تھذيب االحکام ميں اور سيد علی بن طاوؤس اپنی کتاب مصباح الزائر ميں فرمايا ہے مستحب ہے کہ امام 
زمانہ کے نائبين جو زيارت شيخ ابوالقاسم حسين بن روح سے منسوب ہے وه زيارت کی جائے اس بناء پر عثمان بن سعيد 

ل هللا آخر تک اس کے بعد دوباره پيغمبر اور آئمہ طاہرين پر اور امام کے مرقد پر کھڑا ہوجائے اور کہے اسالم علی رسو
زمانہ پر سالم بھيجيں اور کہيں جئتک مخلصا بتوحيد ّهللاٰ و موالة اوليائہ و البرائة من اعدائھم و من الذين خالفوک يا حجة 

وسرے نائبين کی اس طرح زيارت کرے المولی و بک الھم توجھی و بھم اليک توّسلی اس کے بعد دعا مانگيں اس کے بعد د
  اور يا عثمان بن سعيد کی جگہ جس کی زيارت کرتے ہيں اس کا نام لے ليں۔

  ۔ نائب اول عثمان بن سعيد کی زيارت٢
عالمہ مجلسی کہتاہے ايک قديم نسخہ ميں ہمارے اصحاب کے علماء کی تاليف ہے کہ ہمارے مولٰی ابو محمد محمد بن عثمان

  يارت اس طرح نقل ہوئی تھی بن سعيد کی ز
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 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  خاتمہ کتاب يا ملحقات
بعض عبادات کہ جن کی طرف امام زمانہ کو زياده توجہ ہوتی تھی کتاب کے اختتام پر بعض عبادات کہ جن کی طرف امام 
زمانہ کو زياده توجہ تھی يا جن کے بجاالنے کا حکم ديا ہے ان بعض عبادات کو ذکر کرتاہوں اس حصہ ميں سيد احمد رشتی

  طرف سے احکام بيان کئے گئے ہيں۔ موسوی کا واقعہ بيان کرتاہوں جس ميں حضرت کی
ميں حج بيت الحرام کے لئے شہر رشت سے روانہ ہوا  ١٢٨٠مرحوم محدث نوری لکھتے ہيں: سيد رشتی کہتے ہيں: سال 

اور تبريز ميں معروف تاجر حاج صغر علی تبريزی کا مہمان ہوا قافلہ روانہ ہوا تھا ميں حيران تھا کہ کس طرح سفر کروں 
جبّار اصفہانی کا قافلہ طربوزن کی طرف روانہ ہوا ميں نے تنہا اس سے ايک گھوڑا کرايہ پر ليا اور چل پڑااس دوران حاج 

تين اور آدمی حاج صغر علی کی تشويق سے ميرے ساتھ ملحق ہوئے ان کے نام يہ ہيں حاج مال باقر تبريزی حاج سيد حسين 
ہوئے يہاں تک کہ ارضروم پہنچے وہاں سے طربوزون کا عزم  تاجر تبريزی حاج علی ہم اکٹھے ساتھی ہوگئے اور روانہ

کيا ان دو شہروں کے درميان کاروان ميں سے ايک حاج جبّار ميرے پاس آئے اور کہا ہم سے پہلے جو قافلہ ہے وه ڈرپوک 
اڑھائی گھنٹے يا تين ہے کچھ جلدی کرو تا کہ قافلہ کے ہمراه ہوجاؤ معموالً کچھ فاصلہ کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ ہم تقريباً 

گھنٹے اذان صبح سے پہلے روانہ ہوئے ابھی آدھا يا تين فرسخ راستہ طے نہيں کيا تھا کہ آسمان ابر آلود ہوا بادل نے سورج 
کو گھير ليا تھا اور موسم تاريک ہوگيا اور برف باری شروع ہوئی اتنی تيز برف باری ہوئی کہ ہم ميں سے ہر ايک نے 

ر جلدی سے روانہ ہوئے ميں نے بہت کوشش کی کہ ميں اپنے آپ کو ان تک پہنچاؤں نہيں پہنچ سکا وه سروں کو ڈھانپا او
دور ہوگئے اور چلے گئے اور ميں تنہا ره گيا گھوڑے سے پياده ہوا اور راستے کے کنارے بيٹھا ميں بہت زياده مضطرب 

دير غور و فکر کيا اور مصمم اراده کرليا يہی پر رہوں تھا چونکہ سفر کا خرچ تقريباً چھ سو تومان ميرے ساتھ تھا تھوڑی 
گا يہاں تک روشنی ہوجائے پہلے قافلہ کی طرف واپس لوٹوں گا اور وہاں سے چند محافظ اپنے ہمراه لے جاؤں گا اور ان 

يں تھا اور کے ذريعہ قافلہ سے ملحق ہوجاؤں گا اس حالت ميں تھا کہ اچانک ميرے سامنے ايک باغ نظر آيا ايک مالی اس م
ايک بيلچہ ہاتھ ميں تھا اور درختوں کو مارتا تھا اور اس سے برف گرا ديتا تھا ميرے پاس آيا کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا اور 
فرمايا تو کون ہے ميں نے عرض کيا ميرے ساتھی چلے گئے ہيں ميں اکيال ره گيا ہوں راستہ نہيں جانتاہوں فارسی زبان ميں

کہ راستہ کا پتہ چل جائے ميں نماز شب پڑھنے ميں مشغول ہوا نماز تمام کی دوباره تشريف الئے اور فرمايا نافلہ پڑھو تا 
فرمايا کيوں نہيں گئے ميں نے کہا خدا گواه ہے راستہ نہيں جانتا ہوں فرمايا جامعہ پڑھو مجھے زيارت جامعہ زبانی ياد نہيں 

  ميں نے کہا اب بھی مجھے جامعہ زبانی ياد نہيں ہے۔
النکہ کئی دفعہ زيارات سے مشرف ہوا ہوں اس ھالت ميں اٹھا اور زيارت جامعہ کو بطور کامل زبانی پرھا اس کے بعد ھا

وه آقا ظاہر ہوئے اور فرمايا ابھی تک نہيں گئے ہيں بے اختيار رو پڑا اور کہا ابھی تک يہيں پر ہوں راستہ نہيں جانتا ہوں۔ 
ورا زبانی ياد نہيں تھی ميں نے کہا اب تک مجھے زبانی ياد نہيں ہے ميں اٹھا اور فرمايا عاشورا پڑھ لو مجھے زيارت عاش

زبانی زيارت عاشورا پڑھنا شروع کيا زيارت کو لعن اور سالم سميت اور دعا علقمہ بھی پڑھی اس کے بعد وه آقا آيا اور 
گيا صبح تک يہيں پر ہوں فرمايا اب ميں تم  فرمايا ابھی تک نہيں گئے ہو۔ يہيں پر ہو ميں نے عرض کيا نہيں ابھی تک نہيں

کو قافلہ کے ہماره پہنچاديتاہوں اس کے بعد وه چلے گئے اور ايک گھوڑے پر سوار ہوئے اور بيلچہ کو کندھے پر ليا اور 
آئے فرمايا ميرے پيچھے گھوڑے پر سوار ہوجاؤ ميں سوار ہوا ميں نے گھوڑے کے لگام کو کھينچا ليکن گھوڑے نے 

ہيں کی فرمايا گھوڑے کی لگام مجھے دے دو ميں نے لگام اس کو دے دی اپنے بيلچہ کو بائيں شانہ پر رکھا اور حرکت ن
گھوڑے کی لگام کو دائيں ہاتھ ميں رکھا اور چل پڑے اور گھوڑے نے ان کی اطاعت کی اور چل پڑا اس کے بعد دائيں ہاتھ 

پڑھتے ہو نافلہ نافلہ نافلہ تين دفعہ اس کو تکرار کيا پھر فرمايا تم زيارت کو ميرے زانو پر رکھا اور فرمايا نافلہ کيوں نہيں 
عاشورا کيوں نہيں پڑھتے ہو عاشورا عاشورا عاشورا تين مرتبہ تکرار فرمايا اس کے بعد فرمايا جامعہ کيوں نٰہں پڑھتے ہو 

طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا  جامعہ جامعہ جامعہ يہ راستے طے کرتے ہوئے دائروار حرکت کرتے تھے اچانک ميری
تمہارے ساتھی چشمہ کے کنارے پانی کے پاس آئے ہيں صبح کی نماز کے لئے وضوع ميں مشغول ہيں ميں گھوڑے سے 
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نيچے اتر آيا ميں نے چاہا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوجاؤں ليکن سوار نہيں ہوسکا وه بزرگوار پياده ہوا اور بيلچہ کو برف 
ے سوار کيا اور گھوڑے کے سر کا ساتھيوں کی طرف منہ کرديا اس حالت ميں ميں اس فکر ميں رہا کہ ميں دباديا اور مجھ

ميرا آقا فارسی بولتاہے حاالنکہ اس عالقہ ميں تمام ترک اور عيسائی رہتے ہيں ترکی بولتے ہيں اور پھر کس طرح اتنی 
ہيں ديکھا اس کا کوئی اثر بھی نہيں دکھائی ديا پس جلدی سے اپنے ساتھيوں تک پہنچايا ميں نے پيچھے ديکھا کسی کو ن

  اپنے ساتھيوں کے ساتھ مال۔

  نماز شب:
مرحوم محدث نوری لکھتے ہيں کہ نماز شب کے فضائل اور فوائد حد سے زياده ہيں چونکہ قرآن مجيد اور روايت ميں اس 

نے کی تاکيد ہوئی ہے شيخ کلينی اور مرحوم کے رموز اور اسرار وارد ہيں اس لئے چند خبر ميں تين مرتبہ اس کے بجاال
صدوق اور شيخ برقی نے ايک روايت کو حضرت امام صادق سے نقل کيا ہے کہ فرمايا رسول خدا نے اميرالمٔومنين کو 

ہدايت کی اور فرمايا اس کو انجام دے اور دعا کی کہ خداوند تعالٰی حضرت کو اس کے انجام دينے کی توفيق عطا فرمائے 
ارشات ميں سے ايک يہ تھی کہ حضرت نے فرمايا کہ تمہارے اوپر الزم ہے نماز شب پڑھنا تمہارے اوپر نماز شب ان سف

  ضروری ہے تمہارے اوپر نماز شب ضروری ہے۔ اس حديث کا مضمون کتاب فقہ الرضا ميں بھی ذکر ہوا ہے۔

  زيارت جامعہ:
ے يہ بہترين اور کامل ترين زيارت ہے عالمہ مجلسی نے اس زيارت کے بارے ميں بہت سے دانشمندوں نے تصريح کی ہ

کتاب مزار ميں (بحاراالنوار) زيارت کے بعض فقرات کی دوسروں سے زياده تشريح کی ہے اور اس کے بارے ميں فرمايا 
کہ اس زيارت کی شرح ميں کچھ بات کو زياده تفصيل دی ہے چونکہ يہ زيارت سب سے زياده صحيح سند کے اعتبار سے 

ور سب سے زياده عام مقام کے اعتبار سے اور سب سے زياده فصيح لفظ کے اعتبار سے اور سب سے زياده بليغ معنی ا
  کے اعتبار سے اور سب سے بلند شان اور مقام کے اعتبار سے ہے۔

  زيارت عاشورا:
اس کی امالء اور انشأ  زيارت عاشورا کی فضيلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ يہ کوئی معمولی زيارت نہيں ہے کيوں کہ

معصومين ميں سے کسی ايک کی طرف سے ہے اگر چہ جو کچھ ان کے پاک دلوں سے نکلتاہے وه عالم باال سے ہے بلکہ 
يہ زيارت احاديث قدسی سے ہے اس موجوده ترتيب کے ساتھ زيارت لعن سالم دعا خالق کی طرف سے جبرائيل امين کو 

ی ہے اس زيارت کو پرھنا اور چاليس روز تک اس کو جاری رکھنا يا اس سے کمتر اس اور وه خاتم النبيين سے ہم تک پہنچ
کی حاجت روائی اور اپنی آواز کو پہنچنا اور دشمن کے شر کو برطرف کرنے ميں بے نظير ہے اور يہ تجربہ سے ثابت ہوا

ا کوئی کتاب دارالسالم ميں ذکر کيا ہے ہے بہترين نتيجہ اس کو پابندی سے بجا النے سے ثابت ہوتاہے يہ وه فائده ہے جس ک
اس کو بطور خالصہ نقل کرتاہوں نجف اشرف کے بہترين مجاروں ميں سے جس کا نام حاج مال حسن يزدی يہ بہترين 

پرہيزگار ہميشہ عبادت اور زيارت ميں مشغول رہتا تھا حاج محمد علی يزدی جو ايک موثق اور امين شخص يزد ميں تھا اور
کی اصالح کے بارے ميں متفکر تھا اس نے نقل کيا ہے رات کے وقت يزد سے باہر کچھ نيک لوگوں کی قبريںہميشہ آخرت 

ہيں کہ جو مزار کے نام سے معروف ہے ميں رات کو وہاں پر گزارتا تھا ميرا ايک ہمسايہ تھا ہم بچپن سے اکٹھے بڑے 
ں مشغول ہوا ايک مدت زندگی کی اس کے بعد اس دنيا ہوئے تھے اکٹھے درس پڑھتے تھے وه بڑا ہوا وه ماليات لينے مي

سے چال گيا اور اس کو اسی مقبره ميں سپرد خاک کيا گيا ابھی ايک ماه نہيں گزرا تھا اس کو اچھی حالت ميں خواب ميں 
ں تھے ديکھا اس کے پاس جا کر کہا ميں اول سے آخر تک اور تيرے ظاہر اور باطن کو جانتاہوں تم ان لوگوں ميں سے نہي

کہ باطن ميں اچھائی کا احتمال ديا جائے تا کہ برے کاموں کو اچھائی پر حمل کريں تقيہ يا ضرورت يا مظلوم کی مدد پر 
حمل کيا جائے اور جس کام کو تم نے انتخاب کيا تھا ايسا کام تھا کہ جو عذاب کی طرف کھينچنے واال تھا يہ بتاؤ کہ تم کس 

چا کہا تم نے سچ کہا کہ جس دن اس دنيا سے چال گيا تھا اور مجھے خاک ميں سپرد کيا کل کام کی وجہ سے اس مقام پر پہن
تک سخت ترين عذاب ميں تھا کل استاد اشرف لوہار کی بيوی فوت ہوئی اس کو اس مکان پر دفن کيا اس نے اشاره کيا ايک 

امام حسن نے تين مرتبہ ان کو ايسی جگہ کی طرف کہ جو اس سے ايک ميٹر قريب تھا اس کے دفن کی رات حضرت 
ديکھنے کے ليئے آئے تيسری مرتبہ حکم ديا کہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھاديا جائے اب ہماری حالت اچھی ہے اور ہم 

  نعمت اور وسعت ميں قرار پائے۔
ا ميں لوہار کے بازار خواب سے بيدار ہوا اور ميں حيران تھا چونکہ ميں نے لوہا رکو جانتا تھا نہ اس کے محلہ کو جانتا تھ
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ميں گيا اور اس کی جستجو کی اس کو تالش کيا ميں نے پوچھا کيا تمہاری بيوی تھی کہا ہاں کل ميرے بيوی فوت ہوئی ہے 
اور اس کو فالں جگہ پر دفن کياہے ميں نے کہا کيا وه عورت حضرت امام حسين کی زيارت کے لئے گئی تھی کہا کہ نہيں 

ت امام حسين کے مصائب بيان کرتی تھی کہنے لگا نہيں ميں نے کہا کيا وه مجلس عزا کو تشکيل ميں نے کہا کيا وه حضر
ديتی تھی کہنے لگا نہيں لوہار نے پوچھا آپ کيا چاہتے ہيں اس پوچھنے کا مقصد کيا ہے ميں نے اس کو اپنا خواب بتاديا کہا 

مد رشتی کہ گذشتہ واقعہ کو اس سے نقل کيا وه خود بھی وه عورت زيارت عاشورا پڑھتی تھی اور ہمشيہ پڑھتی تھی سيد اح
پرہيزگار لوگوں ميں شمار ہوتا تھا وه اطاعت، عبادات زيارات حقوق کے ادا کرنے بدن اور لباس کو پاک اور شبھات کے 

زيارات ميں آلودگی سے پاک رکھنے کا پابند تھا۔ شہر کے لوگوں کے درميان پرہيزگاری اور سچ بولنے ميں مشہور تھا اور 
  بہت سے الطاف اس کو شامل ہوتا تھا يہاں پر اس کے ذکر کرنے کا مقام نہيں ہے۔

  نماز شب
  اب نماز شب کی کيفيت بيان کرکے اس کے بعد زيارت عاشورا کو نقل کرتاہوں۔

  نماز شب:
اس کی فضيلت بہت  اس کا اول وقت آدھی رات سے شروع ہوتاہے اور طلوع فجر سے جتنا زياده نزديک ہوجائے اتناہی

زياده ہے اگر چار رکعت نمازپڑھ لے اور صبح ہوجائے تو باقی نمازوں کو سوره کے بغير صرف حمد کے ساتھ اداء کے 
  مقصد سے پڑھ سکتاہے۔

اول آٹھ رکعت نماز نماز شب کی نيت سے دو دو رکعت کر کے پڑھے اور ہر دو رکعت کے بعد سالم پھيرے بہتر ہے کہ 
يں سوره حمد کے بعد ساٹھ مرتبہ سوره توحيد پڑھے اور ہر رکعت ميں تيس مرتبہ پڑھی جائے گی اگر اس پہلی دو رکعت م

  طريقے پر نماز پڑھے پس نماز تمام کرنے کے بعد اس کے درميان اور خدا کے درميان کوئی گناه باقی نہيں رہتاہے۔
ھا الکافرون پڑھ لے اور باقی چھ رکعتوں ميں سوره يا يہ کہ پہلی رکعت ميں سوره توحيد اور دوسری رکعت ميں قل يا اي

حمد اور جو سوره پڑھنا چاہے پڑھ سکتاہے اگر ہر رکعت ميں سوره حمد اور قل ھو هللا احد پڑھ لے تو بھی کافی ہے نماز 
شب کو صرف ايک سوره حمد کے ساتھ بھی پڑھ سکتاہے جس طرح قنوت واجب نمازوں ميں مستحب ہے اس نماز شب ميں

ی قنوت مستحب ہے اگر تين مرتبہ سبحان هللا کہے تو بھی کافی ہے يا يہ کہ وه کہے اللھم اغفرلنا و ارحمنا و عافنا واعف بھ
عنا فی الدنيا و االخرة انک علی کل شی قدير يا يوں کہے رّب اغفر و ارحم وتجاوز عما تعلم انّک انت االعّز االّجل االکرم اور

م موسٰی بن جعفر رات کے وقت محراب عبادت ميں کھڑے ہوجاتے تھے اور يہ دعا پڑھتے روايت ہوئی ہے کہ حضرت اما
تھے اللھم انک خلقتی سويا اور يہ صحيفہ کاملہ کی بچاسويں دعا ہے جب آتھ رکعت شب نماز کو تمام کرلے تو دو رکعت 

ميں سوره حمد کے بعد قل ھو هللا  نماز شفع کی نيت سے اور ايک رکعت نماز وتر کی نيت سے بجاالئے اور ان تين رکعت
احد کو پڑھ لے يہ ختم قرآن کی طرح ہے چونکہ سوره توحيد قرآن کا تيسرا حصہ ہے تيسرے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے يا 
نماز شفع ميں پہلی رکعت ميں سوره حمد اور قل اعوذ برّب الناس اور دوسری رکعت ميں سوره حمد کے بعد قل اعذ برب 

ز شفع ميں قنوت وارد نہيں ہوا ہے اور اس کو رجاء کے قصد سے پڑھ سکتاہے۔ پس نماز شفع کے بعد کھڑا الفلق پڑھے نما
ہوجائے اور ايک رکعت نماز وتر کو سوره حمد اور سوره توحيد کے ساتھ پڑھے يا يہ کہ سوره حمد کے بعد تين مرتبہ قل 

ذ برب الناس کو پڑھے اور قنوت کے لئے ہاتھوں کو بلند کرے ھو هللا احد اور معوذتين يعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اع
  اور جس چيز کے ليئے چاہيے دعا مانگے۔

شيخ طوسی کہتاہے جو دعائيں اس نماز کے قنوت ميں پڑھی جاتی ہيں بہت زياده ہيں اگر چہ ہر دعا کے لئے وقت معين ہے 
  ليکن غير وقت ميں بھی پڑھی جاتی ہيں۔

ماز کے قنوت ميں خدا کے خوف اور عذاب کے ڈر سے گريہ کرے يا رونے کی شکل بنائے اور مستحب ہے کہ انسان اس ن
اپنے مٔومن بھائيوں کے لئے دعا مانگے۔ اور مستحب ہے کہ چاليس مٔومنين کا نام لے اور ان کے لئے دعا مانگے جو بھی 

صدوق کتاب من ال يحفره الفقيہ ميں کہتے ہيں کہچاليں مٔومنين کے لئے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے انشاء هللا شيخ 
  حضرت رسول نے نماز وتر کے قنوت ميں اس دعا کو پڑھتے تھے:

اللھم اھدنی فمن ھديت و عافنی فمن عافيت و تولّنی فيمن تولّيت و بارک لی فيما اعطيت وقنی شّرما قضيت فانّک تقضی وال 
و اؤ من بک واتوکل بک واتوکل عليک وال حول وال قوة اال بک يا  يقضی عليک سبحانک رب البيت استغفرک واتوب اليک

رحيم بہتر ہے کہ قنوت ميں ستر مرتبہ کہے استغفر هللا (ربّی) و اتوب اليہ اور سزاوار ہے کہ اپنا باياں ہاتھ کو دعا کے لئے 
ہلے پڑھ لے اس کو چاہييے کہ بلند کرے اور دائيں ہاتھ کے ساتھ استغفار کو شمار کرے جو نماز شب کو اذان صبح سے پ

باقی نمازوں کو نماز صبح کے بعد اداء کی نيت سے پڑھ لے جو شخص آدھی رات کے بعد نماز شب نہيں پڑھ سکتاہے وه 
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  شخص آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتاہے۔

  زيارت عاشورا
  ، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن هللاِوِل ا، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن َرسُ هللاِاَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ٲَبا َعْبِدا

  آپ پر سالم ہو اے ابا عبدا(ع) آپ پر سالم ہو اے رسول خدا (ص)کے فرزند سالم ہوآپ پر اے امير المومنين 
  يَن ٲَِميِراْلُمَوْ◌ِمنِيَن َواْبَن َسيِِّد اْلَوِصيِّيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن فاِطَمۃَ َسيَِّدِة نِساِئ اْلعالَمِ 

(ع)کے فرزند اور اوصيائ کے سردار کے فرزند سالم ہوآپ پر اے فرزند فاطمہ (ع)جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہيں
  َواْبَن ثاِرِه َواْلِوْتَر اْلَمْوتُوَر، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک َوَعلَی ااْلََ◌ْرواِح هللاِ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاثاَر ا

 ور قربان خدا کے فرزنداور وه خون جس کا بدلہ ليا جانا ہے آپ پر سالم ہواور ان روحوں پر آپ پر سالم ہو اے قربان خدا ا
  ٲَبَداً َما بَقِيُت َوبَقَِی اللَّْيُل َوالنَّھارُ هللاِ الَّتِی َحلَّْت بِفِنائَِک َعلَْيُکْم ِمنِّی َجِميعاً َسالُم ا

ا سالم ہميشہ جب تک ميں باقی ہوں اور رات دن باقی جو آپ کے آستانوں ميں اتری ہيں آپ سب پرميری طرف سے خدا ک
  ہيں 

ِزيَّۃُ َوَجلَّْت َوَعظَُمِت اْلُمِصيبَۃُ بَِک َعلَْينا َوَعلَی َجِميِع هللاِيَا ٲَبا َعْبِدا   ، لَقَْد َعظَُمِت الرَّ
ور تمام اہل اسالم ع) آپ کا سوگ بہت بھاری اور بہت بڑا ہے اور آپ کی مصيبت بہت بڑی ہے ہمارے ليے اهللا(اے ابا عبدا

ْسالِم َوَجلَّْت َوَعظَُمْت ُمِصيبَتَُک فِی السَّٰمَواِت َعلَی َجِميِع ٲَْھِل السَّٰمَواِت    ٲَْھِل ااْلِ
  کے ليے اور بہت بڑی اور بھاری ہے آپ کی مصيبت آسمانوں ميں تمام آسمان والوں کے ليے 

ۃً هللاُ ْلَجْوِر َعلَْيُکْم ٲَْھَل اْلبَْيِت، َولََعَن اٲُمَّۃً ٲَسََّسْت ٲََساَس الظُّْلِم َواهللاُ فَلََعَن ا   ٲُمَّ
 پس خدا کی لعنت ہو اس گروه پرجس نے آپ پر ظلم و ستم کرنے کی بنياد ڈالی اے اہلبيت اور خدا کی لعنت ہو اس گروه پر

  ٲُمَّۃً هللاُ يھا، َولََعَن افِ هللاُ َدفََعْتُکْم َعْن َمقاِمُکْم َوٲَزالَْتُکْم َعْن َمراتِبُِکُم الَّتِی َرتَّبَُکُم ا
جس نے آپکو آپکے مقام سے ہٹايا اور آپ کو اس مرتبے سے گرايا جو خدا نے آپ کو ديا خدا کی لعنت ہو اس گروه پر جس 

  نے آپ کو
  ْنھُْم َو إلَْيُکْم مِ هللاِ اْلُمَمھِِّديَن لَھُْم بِالتَّْمِکيِن ِمْن قِتالُِکْم بَِرْيُت إلَی اهللاُ قَتَلَْتُکْم َولََعَن ا

قتل کيا اور خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے انکو آپکے ساتھ جنگ کرنے کی قوت فراہم کی ميں بری ہوں خدا کيسامنے 
  اور آپکے سامنے ان 

  ، إنِّی ِسْلٌم لَِمْن سالََمُکْم، َوَحْرٌب هللاَِوٲَْشياِعِھْم َوٲَْتباِعِھْم َوٲَْولِيائِِھْم، يَا ٲَبا َعْبِدا
روں انکے پيروکاروں اور انکے ساتھيوں سے اے ابا عبدهللا ميری صلح ہے آپ سے صلح کرنے والے سے انکے مددگا

  سے اور ميری جنگ ہے 
  بَنِیهللاُ آَل ِزياٍد َوآَل َمْرواَن، َولََعَن اهللاُ لَِمْن حاَربَُکْم إلی يَْوِم اْلقِياَمِۃ، َولََعَن ا

کرے اوالد زياداور اوالد مروان پر خدا اظہار بيزاری کرے آپ سے جنگ کرنے والے سے روز قيامت تک اور خدا لعنت 
  تمام بنی اميہ سے 
  ِشْمراً، هللاُ ُعَمَر ْبَن َسْعٍد، َولََعَن اهللاُ اْبَن َمْرجانَۃَ، َولََعَن اهللاُ ٲَُميَّۃَ قاِطبَۃً، َولََعَن ا

  خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر خدا لعنت کرے عمر بن سعد پر خدا لعنت کرے شمر پر 
ی، هللاُ لََعَن اوَ    ٲُمَّۃً ٲَْسَرَجْت َوٲَْلَجَمْت َوتَنَقَّبَْت لِقِتالَِک، بِٲَبِی ٲَْنَت َوٲُمِّ

اور خدا لعنت کرے جنہوں نے زين کسا لگام دی گھوڑوں کو اور لوگوں کو آپ سے لڑنے کيلئے ابھارا ميرے ماں باپ آپ 
  پر قربان ہوں 

  الَِّذی ٲَْکَرَم َمقاَمَک، َوٲَْکَرَمنِی بَِک، ٲَْن يَْرُزقَنِی  هللاَلَقَْد َعظَُم ُمصابِی بَِک، فَٲَْسٲَُل ا
يقينا آپکی خاطر ميرا غم بڑھ گيا ہے پس سوال کرتا ہوں خدا سے جس نے آپکو شان عطا کی اور آپکے ذريعے مجھے 

  عزت دی يہ کہ وه 
ٍد َصلَّی ا ھُمَّ هللاُ طَلََب ثاِرَک َمَع إماٍم َمْنُصوٍر ِمْن ٲَْھِل بَْيِت ُمَحمَّ   َعلَْيِہ َوآلِِہ۔ اَللّٰ

مجھے آپ کے خون کا بدلہ لينے کا موقع دے ان امام منصور (ع)کے ساتھ جو اہل بيت محمد(ص) ميں سے ہوں گے اے 
  معبود! 

ْنيا َواآلِخَرِة يَا ٲَبا َعْبِدا ُب إلَی هللاِ اْجَعْلنِی ِعْنَدَک َوِجيھاً بِاْلُحَسْيِن فِی الدُّ   إنِّی ٲَتَقَرَّ
  کے واسطے سے دنيا و آخرت ميں اے ابا عبدهللا بے شک ميں قرب چاہتا ہوں  -ھ کو اپنے ہاں آبرومند بنا حسين مج
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  ، َو إلی َرُسولِِہ، َو إلی ٲَِميِر اْلُمَوْ◌ِمنِيَن، َو إلی فاِطَمۃَ، َو إلَی اْلَحَسِن، َو إلَْيَکهللاِا
  را (ع)کا حسن مجتبٰی (ع) کا اور آپ کا قرب آپکی حبداری خدا کا اس کے رسول(ص) کا امير المومنين(ع) کا فاطمۃ زہ

ْن ٲَسََّس ٲََساَس  ْن قَاتَلََک َونََصَب لََک اْلَحْرَب َوبِاْلبَرائَِۃ ِممَّ   بُِمَواالتَِک َوبِاْلبَرائَِۃ ِممَّ
ريعے جس سے اور اس سے بيزاری کے ذريعے جس نے آپکو قتل کيا اور آتش جنگ بھڑکائی اور اس سے بيزاری کے ذ

  نے تم پر ظلم وستم 
ْن ٲَسََّس ٲَساَس ذلَِک َوبَنی هللاِ اْلظُْلِم َواْلَجْوِر َعلَْيُکْم َوٲَْبَرٲُ إلَی ا   َو إلی َرُسولِِہ ِممَّ

اور اس کے رسول کے سامنے اس سے جس نے ايسی بنياد قائم کی اور اس پر هللا کی بنياد رکھی اور ميں بری الذمہ ہوں ا
  عمارت اٹھائی

  هللاِ ِہ بُْنيانَہُ، َوَجرٰی فِی ظُْلِمِہ َوَجْوِرِه َعلَْيُکْم َوَعلَی ٲَْشياِعُکْم، بَِرْيُت إلَی اَعلَيْ 
  اور پھر ظلم و ستم کرنا شروع کيا اور آپ پر اور آپ کے پيروکاروں پر ميں بيزاری ظاہر کرتا ہوں خدا 

ُب إلَی ا   بُِمواالتُِکْم َوُمواالِة َولِيُِّکْم، َوبِاْلبَرائَِۃ  ثُمَّ إلَْيُکمْ هللاِ َو إلَْيُکْم ِمْنھُْم، َوٲَتَقَرَّ
اور آپ کے سامنے ان ظالموں سے اور قرب چاہتا ہوں خدا کا پھر آپ کا آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ کے وليوں 

  سے محبت 
  ٲَْتبَاِعِھْم، إنِّی ِمْن ٲَْعدائُِکْم، َوالنَّاِصبِيَن لَُکُم اْلَحْرَب، َوبِاْلبَرائَِۃ ِمْن ٲَْشيَاِعِھْم وَ 

کے ذريعے آپکے دشمنوں اور آپکے خالف جنگ برپا کرنے والوں سے بيزاری کے ذريعے اور انکے طرف داروں 
  اورپيروکاروں سے بيزاری کے ذريعے 

  ِسْلٌم لَِمْن سالََمُکْم، َوَحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم، َوَولِیٌّ لَِمْن واالُکْم، 
ے والے سے اور ميری جنگ ہے آپ سے جنگ کرنے والے سے ميں آپکے دوست کا ميری صلح ہے آپ سے صلح کرن

  دوست اور 
  الَِّذی ٲَْکَرَمنِی بَِمْعِرفَتُِکْم، َوَمْعِرفَِۃ ٲَْولِيَائُِکْم، هللاَ َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُکْم، فَٲَْسٲَُل ا

ہچان اور آپکے وليوں کی پہچان کےآپکے دشمن کا دشمن ہوں پس سوال کرتاہونخدا سے جس نے عزت دی مجھے آپ کی پ
  ذريعے 

ْنيا َوااْلَِخَرِة، َوٲَْن يُثَبَِّت    َوَرَزقَنِی اْلبَرائَۃَ ِمْن ٲَْعدائُِکْم، ٲَْن يَْجَعلَنِی َمَعُکْم فِی الدُّ
اور مجھے آپ کے دشمنوں سے بيزاری کی توفيق دی يہ کہ مجھے آپ کے ساتھ رکھے دنيا اور آخرت ميں اور يہ کہ 

  ھے آپ کے مج
ْنيا َوااْلَِخَرِة، َوٲَْسٲَلُہُ ٲَْن يُبَلَِّغنِی اْلَمقاَم اْلَمْحُموَد    لِی ِعْنَدُکْم قََدَم ِصْدٍق فِی الدُّ

حضور سچائی کے ساتھ ثابت قدم رکھے دنيا اور آخرت ميں اور اس سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بھی خدا کے ہاں آپ کے
  پسنديده مقام 
  ، َوٲَْن يَْرُزقَنِی طَلََب ثاِری َمَع إماِم ھُدًی ظَاِھٍر نَاِطٍق بِاْلَحقِّ هللاِلَُکْم ِعْنَد ا

پر پہنچائے نيز مجھے نصيب کرے آپکے خون کا بدلہ لينا اس امام کيساتھ جو ہدايت دينے واال مدد گار رہبرحق بات زبان پر
  النے واال ہے 
  الَِّذی لَُکْم ِعْنَدهُ ٲَْن يُْعِطيَنِی بُِمصابِی  بَِحقُِّکْم َوبِالشَّٲْنِ هللاَ ِمْنُکْم، َوٲَْسٲَُل ا

تم ميں سے اور سوال کرتا ہوں خدا سے آپکے حق کے واسطے اور آپکی شان کے واسطے جوآپ اسکے ہاں رکھتے ہيں يہ
  کہ وه مجھ کو عطا 

  َم بُِکْم ٲَْفَضَل َما يُْعِطی ُمصاباً بُِمِصيبَتِِہ، ُمِصيبَۃً َما ٲَْعَظَمھا َوٲَْعظَ 
کرے آپکی سوگواری پر ايسا بہترين اجر جو اس نے آپکے کسی سوگوار کو دياہواس مصيبت پر کہ جو بہت بڑی مصيبت 

  ہے اور اسکا رنج و 
ھُمَّ اْجَعْلنِی فِی َمقَاِمی  ٰمَواِت َوااْلََ◌ْرِض۔ اَللّٰ ْسالِم َوفِی َجِميِع السَّ   َرِزيَّتَھا فِی ااْلِ

  اور تمام آسمانوں ميں اور زمين ميں اے معبود قرار دے مجھے اس جگہ پر غم بہت زياده ہے اسالم ميں 
ٍد َوآِل  ھُمَّ اْجَعْل َمْحياَی َمْحيا ُمَحمَّ ْن تَنالُہُ ِمْنَک َصلَواٌت َوَرْحَمۃٌ َوَمْغِفَرةٌ اَللّٰ   ھَذا ِممَّ

  ے ميرا جينا محمد(ص) و آل ان فراد ميں سے جن کو نصيب ہوں تيرے درود تيری رحمت اور بخشش اے معبود قرار د
َکْت بِِہ بَنُو ٲَُميَّۃَ  ھُمَّ إنَّ ھَذا يَْوٌم تَبَرَّ ٍد اَللّٰ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد َوَمماتِی َمماَت ُمَحمَّ   ُمَحمَّ

محمد(ص) کا سا جينا اور ميری موت کو محمد (ص)و آل محمد(ص) کی موت کی مانند بنا اے معبود بے شک يہ وه دن ہے 
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  ی اميہ اور کليجے کھانے والی کہ جس کو نب
  َواْبُن آِکلَِۃ ااْلََ◌ْکباِد، اللَِّعيُن اْبُن اللَِّعيِن َعلَی لِسانَِک َولِساِن نَبِيَِّک فِی ُکلِّ َمْوِطٍن 

کے بيٹے نے بابرکت جانتا جو ملعون ابن ملعون ہے تيری زبان پراور تيرے نبی اکرم(ص) کی زبان پر ہر شہر ميں جہاں 
  رہے 

ھُمَّ اْلَعْن ٲَبا ُسْفياَن َوُمَعاِويَۃَ َويَِزيَد ْبَن ُمَعاِويَۃَ َعلَْيِھْم َومَ    ْوقٍِف َوقََف فِيِہ نَبِيَُّک ۔ اَللّٰ
اور ہر جگہ کہ جہاں تيرانبی اکرم(ص) ٹھہرے اے معبود اظہار بيزاری کر ابو سفيان اور معاويہ اور يزيد بن معاويہ سے 

  کہ ان سے اظہار بيزاری ہو 
  ْنَک اللَّْعنَۃُ ٲَبََد ااْلَبِِديَن، َوھَذا يَْوٌم فَِرَحْت بِِہ آُل ِزياٍد َوآُل َمْرواَن بِقَْتلِِھُم اْلُحَسْينَ مِ 

 تيری طرف سے ہميشہ ہميشہ اور يہ وه دن ہے جس ميں خوش ہوئی اوالد زياد اور اوالد مروان کہ انہوں نے قتل کيا حسين 
ھُ هللاِ َصلَواُت ا ھُمَّ إنِّی َعلَْيِہ، اَللّٰ   مَّ فَضاِعْف َعلَْيِھُم اللَّْعَن ِمْنَک َواْلَعذاَب ااْلََ◌لِيَم۔ اَللّٰ
  عليہ کو اے معبود پس توزياده کر دے ان پر اپنی طرف سے لعنت اور عذاب کو اے معبود بے شک هللا صلوات ا

ُب إلَْيَک فِی ھَذا اْليَْوِم َوفِی َمْوقِفِی ھَذا، َوٲَيَّاِم َحيَ    اتِی بِاْلبََرائَِۃ ِمْنھُْم، ٲَتَقَرَّ
ميں تيرا قرب چاہتا ہوں کہ آج کے دن ميں اس جگہ پر جہاں کھڑا ہوں اور اپنی زندگی کے دنوں ميں ان سے بيزاری کرنے 

  کے ذريعے 
  ھر سو مرتبہ کہے:َواللَّْعنَِۃ َعلَْيِھْم، َوبِاْلُمَواالِة لِنَبِيَِّک َوآِل نَبِيَِّک َعلَْيِہ َوَعلَْيِھُم اَلسَّاَلُم۔ پ

اور ان پر نفرين بھيجنے کے ذريعے اور بوسيلہ اس دوستی کے جو مجھے تيرے نبی(ص) کی آل (ع)سے ہے سالم ہو 
  تيرے نبی (ص)اور ان کی آل (ع)پر 

ٍد َوآِخَر تَابٍِع لَہُ َعلَی ذلَِک۔  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َل ظَالٍِم ظَلََم َحقَّ ُمَحمَّ ھُمَّ اْلَعْن ٲَوَّ   اَللّٰ
اے معبود محروم کر اپنی رحمت سے اس پہلے ظالم کو جس نے ضائع کيا محمد (ص)و آل محمد (ص)کا حق اوراسکو بھی 

  جس نے آخر ميں اس کی پيروی کی 
ھُمَّ اْلَعِن اْلِعَصابَۃَ الَّتِی جاھََدِت اْلُحَسْيَن َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلَی قَْتلِہِ    اَللّٰ

کر اس جماعت پر جنہوں نے جنگ کی حسين (ع) سے نيز ان پربھی جو قتل حسين (ع) ميں ان کے شريک اے معبود لعنت 
  اور ہم رائے تھے

ھُمَّ اْلَعْنھُْم َجِميعاً اب سو مرتبہ کہے: اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ٲَبا َعْبِدا   َوَعلَی ااْلََ◌ْرواِح الَّتِی هللاِ اَللّٰ
  ہو آپ پراے ابا عبد هللا اور سالم ان روحوں پر جو آپ کے اے معبود ان سب پر لعنت بھيج سالم 

  ٲَبَداً َما بَقِيُت َوبَقَِی اللَّْيُل َوالنَّھاُر، َوالَ َجَعلَہُ هللاِ َحلَّْت بِفِنائَِک، َعلَْيَک ِمنِّی َسالُم ا
باقی ہيں اورخدا  روضے پر آتی ہيں آپ پر ميری طرف سے خدا کا سالم ہو ہميشہ جب تک زنده ہوں اور جب تک رات دن

  قرار نہ 
اَلُم َعلَی اْلُحَسْيِن، َوَعلَی َعلِیِّ ْبِن اْلُحَسْيِن،هللاُ ا   آِخَر اْلَعْھِد ِمنِّی لِِزياَرتُِکْم، اَلسَّ

  دے اس کو ميرے ليے آپ کی زيارت کا آخری موقع سالم ہو حسين(ع) پر اور شہزاده علی(ع) فرزند حسين(ع) پر
لَ َوَعلَی ٲَْوالِد اْلُحَسيْ  ھُمَّ ُخصَّ ٲَْنَت ٲَوَّ   ِن، َوَعلَی ٲَْصحاِب اْلُحَسْيِن۔ پھر کہے: اَللّٰ

  سالم ہو حسين(ع) کی اوالد اور حسين(ع) کے اصحاب پر اے معبود!تو مخصوص فرما پہلے ظالم کو
الً، ثُمَّ اْلَعن الثَّانَِی َوالثَّالَِث َوالرَّ    ابَِع۔ ظالٍِم بِاللَّْعِن ِمنِّی، َواْبَدْٲ بِِہ ٲَوَّ

ميری طرف سے لعنت کيساتھ تو اب اسی لعنت کا آغاز فرماپھرلعنت بھيج دوسرے اور تيسرے اور پھر چوتھے پر لعنت 
  بھيج اے معبود! 

ھُمَّ اْلَعْن يَِزيَد خاِمساً، َواْلَعْن ُعبَْيَدا   ْبَن ِزياٍد َواْبَن َمْرجانَۃَ َوُعَمَر ْبَن َسْعٍد هللاِ اَللّٰ
  جو پانچواں ہے اور لعنت کرعبيدهللا فرزند زياد پر اور فرزند مرجانہ پر عمر فرزند سعد پر لعنت کر يزيد پر 

  َوِشْمراً َوآَل ٲَبِی ُسْفياَن َوآَل ِزياٍد َوآَل َمْرَواَن إلی يَْوِم اْلقِيَاَمِۃ۔ اس کے بعد سجدے
  حمت سے دور کر قيامت کے دن تک اور شمر پر اور اوالد ابوسفيان کواور اوالد زياد کو اور اوالد مروان کو ر

ِ َعلَی  ّٰ ِ ھُمَّ لََک اْلَحْمُد َحْمَد الشَّاِکِريَن لََک َعلَی ُمَصابِِھْم اْلَحْمُد    ميں جائے اور کہے: اَللّٰ
  اے معبود! تيرے ليے حمد ہے شکر کرنے والوں کی حمد ،حمد ہے خدا کے ليے جس نے مجھے 

ھُمَّ ا   ْرُزْقنِی َشفاَعۃَ اْلُحَسْيِن يَْوَم اْلُوُروِد، َوثَبِّْت لِی قََدَم ِصْدٍق َعِظيِم َرِزيَّتِی، اَللّٰ
عزاداری نصيب کی اے معبود حشر ميں آنے کے دن مجھے حسين (ع) کی شفاعت سے بہره مند فرما اور ميرے قدم کو 
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  سيدھا اور پکا بنا جب 
  َن بََذلُوا ُمھََجھُْم ُدوَن اْلُحَسْيِن۔ِعْنَدَک َمَع اْلُحَسْيِن َوٲَْصحاِب اْلُحَسْيِن الَِّذي

ميں تيرے پاس آئوں حسين (ع) کے ساتھ اور اصحاب حسين (ع) کے ساتھ جنہوں نے حسين(ع) کيلئے اپنی جانيں قربان کر 
  ديں ۔

  

  دعائے علقمہ
يَن،يَاکاِشَف ُکَرِب اْلَمْکرُ    وبِيَن،يَاِغياَث اْلُمْستَِغيثِيَن،يَاهللاُ يَاهللاُ يَاهللاُ،يَاُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضطَرِّ

  اے هللا اے هللا اے هللا اے بے چاروں کی دعا قبول کرنے والے اے مشکلوں والوں کی مشکليں حل کرنے والے اے 
  َمْرءِ يَا َصِريَخ اْلُمْستَْصِرِخيَن، َويَا َمْن ھَُو أَْقَرُب إِلَیَّ ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد، َويَا َمْن يَُحوُل بَْيَن الْ 

داد خواہوں کی داد رسی کرنے والے اے فرياديوں کی فرياد کو پہنچنے والے اور اے وه جو شہ رگ سے بھی زياده 
  ميريقريب ہے اے وه جو انسان 

ِحيُم عَ  ْحٰمُن الرَّ   لَی اْلَعْرشِ َوقَْلبِِہ، َويَا َمْن ھَُو بِاْلَمْنظَِر ااْلََ◌ْعلَی، َوبِااْلُفُِق اْلُمبِيِن، َويَا َمْن ھَُو الرَّ
اور اسکے دل کے درميان حائل ہو جاتا ہے اور وه جو نظر سے باال تر جگہ اور روشن تر کنارے ميں ہے اے وه جو 

  بڑامہربان نہايت رحم واال عرش پر
ُدوُر، َويَا َمْن ال يَْخفٰی َعلَْيہِ    خافِيَةٌ، يَا َمنْ  اْستَوٰی، َويَا َمْن يَْعلَُم َخائِنَةَ ااْلََ◌ْعيُِن َوَما تُْخفِی الصُّ

  حاوی ہے اے وه جو آنکھوں کی ناروا حرکت اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اے وه جس پر کوئی راز پوشيده نہيں 
يَن    ِرکَ يَا ُمدْ الَ تَْشتَبِہُ َعلَْيِہ ااْلََ◌ْصواُت َويَا َمْن الَ تَُغلِّطُہُ اْلحاجاُت، َويَا َمْن الَ يُْبِرُمہُ إِْلَحاُح اْلُملِحِّ

اے وه جس پر آوازيں گڈمڈ نہيں ہويں اے وه جس کو حاجتوں ميں بھول نہيں پڑتی اے وه جس کو مانگنے والوں کا اصرار 
  بيزار نہيں کرتا اے ہر گمشده 

  أٍْن،ُکلِّ فَْوٍت، َويَا جاِمَع ُکلِّ َشْمٍل، َويَا باِرَیَ◌ النُّفُوِس بَْعَد اْلَمْوِت، يَا َمْن ھَُو ُکلَّ يَْوٍم فِی شَ 
 کو پالينے والے اے بکھروں کو اکٹھاکرنے والے اور اے لوگوں کو موت کے بعد زنده کرنے والے اے وه جس کی ہر روز 

اِت، َغباِت،يَاکافَِی اْلُمِھمَّ ُؤالِت،يَاَولِیَّ الرَّ   يَاقاِضَی اْلحاجاِت،يَاُمنَفَِّس اْلُکُرباِت،يَاُمْعِطَی السُّ
ا کرنے والے اے مصيبتوں کو دور کرنے والے اے سوالوں کے پورا کرنے والے اے نئی شان ہے اے حاجتوں کے پور

  خواہشوں پر مختار اے 
دٍ    يَا َمْن يَْکفِی ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َوالَ يَْکفِی ِمْنہُ َشْیٌء فِی السَّٰمَواِت َوااْلََ◌ْرِض، أَْسأَلَُک بَِحقِّ ُمَحمَّ

گار ہے اور جس کے سوا زمين اور آسمانوں ميں کوئی چيز مدد نہيں کرتی  مشکلوں ميں مددگار اے وه جو ہر امر ميں مدد
  سوال کرتا ہوں تجھ سے نبيوں کے خاتم محمد 

  ِن،َخاتَِم النَّبِيِّيَن، َوَعلِیٍّ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن، َوبَِحقِّ فاِطَمةَ بِْنِت نَبِيَِّک، َوبَِحقِّ اْلَحَسِن َواْلُحَسيْ 
ومنوں کے امير علی مرتضی کے حق کے واسطے تيرے نبی کی دختر فاطمہ کے حق کے کے حق کے واسطے اور م

  واسطے اور حسن و حسين کے حق کے واسطے کيونکہ ميں 
ہُ إِلَْيَک فِی َمقاِمی ھَذا، َوبِِھْم أَتََوسَُّل، َوِبِھْم أَتََشفَُّع إِلَْيَک، َوبَِحقِِّھْم أَسْ    أَلَُک فَإِنِّی بِِھْم أَتََوجَّ

انہی کے وسيلے سے تيری طرف رخ کيا اس جگہ جہاں کھڑا ہوں انکو اپناوسيلہ بنايا انہی کو تيرے ہاں سفارشی بنايا نے 
  اور انکے حق کے واسطے تيرا سوالی ہوں اسی 

أِْن الَِّذی لَھُْم ِعْنَدَک َوبِاْلقَْدِر الَِّذی لَھُْم ِعْنَدَک، وَ  ْلتَھُمْ َوأُْقِسُم َوأَْعِزُم َعلَْيَک، َوبِالشَّ   بِالَِّذی فَضَّ
کی قسم ديتا ہوں اور تجھ سے طلب کرتا ہوں انکی شان کے واسطے جووه تيرے ہاں رکھتے ہيں اس مرتبے کا واسطہ جو 

  وه تيرے حضور رکھتے ہيں کہ جس سے تو نے 
  اْلَعالَِميَن، َوبِِہ أَبَْنتَھُْم  َعلَی اْلَعالَِميَن، َوبِاْسِمَک الَِّذی َجَعْلتَہُ ِعْنَدھُْم، َوبِِہ َخَصْصتَھُْم ُدونَ 

انکو جہانوں ميں بڑائی دی اورتيرے اس نام کے واسطے سے جو تو نے انکے ہاں قرار ديا اور اسکے ذريعے ان کو 
  جہانوں ميں خصوصيت عطا فرمائی 

  َن َجِميعاً، أَْسأَلَُک أَْن تَُصلَِّی َوأَبَْنَت فَْضلَھُْم ِمْن فَْضِل اْلَعالَِميَن َحتَّی فاَق فَْضلُھُْم فَْضَل اْلَعالَِمي
ان کو ممتاز کيا اور انکی فضيلت کو جہانوں ميں سب سے بڑھا ديا يہاں تک کہ ان کی فضليت تمام جہانوں ميں سب سے 

  زياده ہو گئی سوال



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ٍد َوأَْن تَْکِشَف َعنِّی َغمِّی َوھَمِّی َوَکْربِی، َوتَْکفِيَنِ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ   ی اْلُمِھمَّ ِمْن أُُموِری،َعلَی ُمَحمَّ
کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر اور يہ کہ دور فرما دے ميرا ہر غم ہر انديشہ اور ہر دکھ اور 

  ميری مدد کر ہر دشوار کام ميں ميرا قرضہ ادا کر دے پناه 
  ی ِمَن اْلفاقَِة،َوتُْغنِيَنِی َعِن اْلَمْسأَلَِة إِلَی اْلَمْخلُوقِيَن،َوتَْقِضَی َعنِّی َدْينِی،َوتُِجيَرنِی ِمَن اْلفَْقِر،َوتُِجيَرنِ 

دے مجھ کو تنگدستی سے بچا مجھ کو ناداری سے اور بے نياز کر دے مجھ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھيالنے سے اور 
  ميری مدد فرما اس انديشے ميں جس سے ميں ڈرتا

ہُ    ، َوُعْسَر َمْن أَخاُف ُعْسَرهُ، َوُحُزونَةَ َمْن أَخاُف ُحُزونَتَہُ، َوَشرَّ َمنْ َوتَْکفِيَنِی ھَمَّ َمْن أَخاُف ھَمَّ
ہوں اور اس تنگی ميں جس سے پريشان ہوں اس غم ميں جس سے گھبراتا ہوں اس تکليف ميں جس سے خوف کھاتا ہوں اس 

  بری تدبير سے جس سے ڈرتا
هُ، َوَمْکَر َمْن أَخاُف َمْکَرهُ، وَ    بَْغَی َمْن أَخاُف بَْغيَہُ، َوَجْوَر َمْن أَخاُف َجْوَرهُ، َوُسْلطانَ أَخاُف َشرَّ

رہتا ہوں اس ظلم سے جس سے سہما ہوا ہوں اس بے گھر ہونے سے جس سے ترساں ہوں اسکے تسلط سے جس سے 
  ہراساں ہوں اس فريب سے جس سے 

، َوتَُردَّ َعنِّی َکْيَد َمْن أَخاُف ُسْلطانَہُ، َوَکْيَد َمْن أَخاُف َکْيَدهُ، َوَمْقُدرَ    ةَ َمْن أَخاُف َمْقُدَرتَہُ َعلَیَّ
خائف ہوں اس کی قدرت سے جس سے ڈرتا ہوں دور کر مجھ سے دھوکہ دينے والوں کے دھوکے اور فريب کاروں کے 

  فريب کو اے معبود جو ميرے ليے جيسا
ھُمَّ َمْن أَراَدنِی فَ    أَِرْدهُ، َوَمْن کاَدنِی فَِکْدهُ، َواْصِرْف َعنِّی َکْيَدهُ َوَمْکَرهُ اْلَکيََدِة، َوَمْکَر اْلَمَکَرِة۔ اَللّٰ

قصد کرے تو اسکے ساتھ ويسا قصد کرجو مجھے دھوکہ دے تو اسے دھوکہ دے اور دور کر دے مجھ سے اس کے 
  دھوکے فريب سختی اور اسکی بد انديشی کو روک دے 

ھُمَّ اْشَغْلہُ َعنِّی بِفَْقٍر الَ تَْجبُُرهُ، َوبِباَلٍء َوبَأَْسہُ َوأَمانِيَّہُ َواْمنَْعہُ َعنِّی کَ    ْيَف ِشْئَت َوأَنَّٰی ِشْئَت۔ اَللّٰ
اسے مجھ سے جسطرح تو چاہے اور جہاں چاہے اے معبود اس کو ميرا خيال بھال دے ايسے فاقے سے جو دور نہ ہو ايسی 

  مصيبت سے جسے تو نہ ٹالے ايسی تنگدستی 
ھُمَّ اْضِرْب الَ تَْستُُرهُ َوبِ  هُ، َوبَِمْسَکنٍَة الَتَْجبُُرھا۔ اَللّٰ   فاقٍَة الَ تَُسدُّھا، َوبُِسْقٍم الَ تُعافِيِہ، َوُذلٍّ الَ تُِعزُّ

سے جسے تو نہ ہٹائے ايسی بيماری سے جس سے تو نہ بچائے ايسی ذلت سے جس ميں توعزت نہ دے اور ايسی بے کسی 
  دشمن  سے جسے تو دور نہ کرے اے معبود ميرے

ْقَم فِی بََدنِِہ َحتَّی تَْشغَ  لِّ نَْصَب َعْينَْيِہ، َوأَْدِخْل َعلَْيِہ اْلفَْقَر فِی َمْنِزلِِہ َواْلِعلَّةَ َوالسُّ   لَہُ َعنِّی بُِشْغلٍ بِالذُّ
دا کی خواری اسکے سامنے ظاہر کر دے اسکے گھر ميں فقر و فاقہ کو داخل کردے اور اسکے بدن ميں دکھ اور بيماری پي

  کر دے يہاں تک کہ مجھے بھول کر اسے اپنی ہی پڑ جائے 
  شاِغٍل الَ فَراَغ لَہُ، َوأَْنِسِہ ِذْکِری َکما أَْنَسْيتَہُ ِذْکَرَک َوُخْذ َعنِّی بَِسْمِعِہ َوبََصِرِه َولِسانِِہ وَ 

ور ميری طرف سے اس کےکہ اسے برائی کاموقع نہ ملے اسے ميری ياد بھال دے جيسے اس نے تيری ياد بھال رکھی ہے ا
  کان اس کی آنکھيں اس کی زبان اس کے ہاتھ 

ْقَم َوالَ تَْشفِِہ َحتَّی تَْجعَ    لَ يَِدِه َوِرْجلِِہ َوقَْلبِِہ َوَجِميِع َجواِرِحِہ َوأَْدِخْل َعلَْيِہ فِی َجِميِع ذلَِک السُّ
ن سب پر بيماری اور اس سے اسے شفا نہ اسکے پاؤں اس کا دل اور اس کے تمام اعضاء کو روک دے اور وارد کر دے ا

  دے يہاں تک کہ بنا دے اس کے ليے
  ذلَِک لَہُ ُشْغالً شاِغالً بِِہ َعنِّی َوَعْن ِذْکِری، َواْکفِنِی يَا کافَِی َما الَ يَْکفِی ِسواَک فَإِنََّک اْلکافِی 

ر ميری مدد کر اے مدد گار کہ تيرے ايسی سختی جس ميں وه پڑا رہے کہ مجھ سے اور ميری ياد سے غافل ہو جائے او
  سواکوئی مدد گار نہيں کيونکہ تو ميرے ليے کافی ہے 

َج ِسواَک، َوُمِغيٌث الَ ُمِغيَث ِسواَک، َوجاٌر الَ جاَر ِسواَک،  ٌج الَ ُمفَرِّ   الَ کافَِی ِسواَک، َوُمفَرِّ
واال نہيں تو فرياد رس ہے تيرے سوا فرياد رس تيرے سوا کوئی کافی نہيں تو کشائش دينے واال ہے تيرے سوا کشائش دينے 

  نہيں تو پناه دينے واال ہے کوئی اور نہيں نا اميد ہوا 
  خاَب َمْن کاَن َجاُرهُ ِسواَک، َوُمِغيثُہُ ِسواَک َوَمْفَزُعہُ إِلی ِسواَک َوَمْھَربُہُ إِلی ِسواَک َوَمْلَجأهُ 

يں وه تيرے عالوه کس سے فرياد کرے اورتيرے عالوه کس کی طرف جسکا تو پناه دينے واال نہيں جسکا فرياد رس تو نہ
  بھاگے جو سوائے تيرے کس کی

  إِلی َغْيِرَک، َوَمْنَجاهُ ِمْن َمْخلُوٍق َغْيِرَک، فَأَْنَت ثِقَتِی َوَرجائِی َوَمْفَزِعی َوَمْھَربِی َوَمْلَجأی 
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ہی ميرا سہارا ميری اميد گاه ميری جائے فرياد ميرے  پناه لے اور جسے بچانے واالسوائے تيرے کوئی اور ہو کيونکہ تو
  قرار کی جگہ اور ميری پناه گاه ہے تو

ہُ إِلَْيَک َوأَتََوسَُّل  ٍد أَتََوجَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ   َوَمْنجاَی، فَبَِک أَْستَْفتُِح، َوبَِک أَْستَْنِجُح، َوبُِمَحمَّ
اور کاميابی چاہتا ہوں ميں محمد و آل محمد کے واسطے سے  مجھے نجات دينے واال ہے پس تجھی سے نجات کا طالب ہوں

  تيری طرف آيا اور انہيں وسيلہ بنانا 
ْکُر َوإِلَْيَک اْلُمْشتََکٰی َوأَْنَت    َوأَتََشفَُّع، فأَْسأَلَُک يَا هللاُ يَا هللاُ يَا هللاُ،فَلََک اْلَحْمُد َولََک الشُّ

  هللا اے هللا اے هللا پس حمد و شکر تيرے ہی ليے ہے تجھی سے  اور شفاعت چاہتا ہوں پس سوال ہے تجھ سے اے
ٍد َوآ ٍد أَْن تَُصلَِّی َعلَی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ   ِل اْلُمْستَعاُن، فأَْسأَلَُک يَا هللاُ يَا هللاُ يَا هللاُ بَِحقِّ ُمَحمَّ

اے هللا اے هللا اے هللا محمد و آل محمد کے شکايت کی جاتی ہے اور تو ہی مدد کرنے واال ہے پس سوال کرتا ہوں تجھ سے 
  واسطے سے کہ 

ٍد َوأَْن تَْکِشَف َعنِّی َغمِّی َوھَمِّی َوَکْربِی فِی َمقاِمی ھَذا َکما َکَشْفَت َعْن نَبِيَِّک ھَمَّہُ    ُمَحمَّ
ہ جہاں کھڑا ہوں جيسے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور دور کر دے توميرا غم ميرا انديشہ اور ميرا دکھ اس جگ

  تو نے دور کيا تھا اپنے نبی کا انديشہ ان کا غم
ْجَت  ْج َعنِّی َکما فَرَّ ِه، فَاْکِشْف َعنِّی َکما َکَشْفَت َعْنہُ، َوفَرِّ   َوَغمَّہُ َوَکْربَہُ، َوَکفَْيتَہُ ھَْوَل َعُدوِّ

ر ميری مشکل جيسے ان کی مشکل دور کی اور ان کی تنگی اور دشمن سے خوف ميں ان کی مدد فرمائی تھی پس دور ک
  تھی اور کشائش دے مجھ کو جيسے ان کو کشائش دی 

  َعْنہُ، َواْکفِنِی َکما َکفَْيتَہُ، َواْصِرْف َعنِّی ھَْوَل َما أَخاُف ھَْولَہُ، َوَمُؤونَةَ َما أَخاُف َمُؤونَتَہُ، َوھَمَّ 
خوف دور کر جيسے ان کا خوف دور فرمايا تھا ميری تکليف دور تھی اور ميری مدد کر جيسے ان کی مدد فرمائی تھی ميرا
  کر جيسے انکی تکليف دور فرمائی تھی اور وه انديشہ مٹا 

ِنی  ہُ، بِالَمُؤونٍَة َعلَی نَْفِسی ِمْن ذلَِک، َواْصِرْفنِی بِقَضاِء َحوائِِجی، َوِکفَايَِة َما أَھَمَّ   َما أَخاُف ھَمَّ
کہ اس سے مجھے کوئی زحمت اٹھانی پڑے مجھے پلٹا جبکہ ميری حاجات پوری ہو جائيں  جس سے ڈرتا ہوں بغير اس کے

  جس امر کا انديشہ ہے اس ميں مدد دے 
ہُ ِمْن أَْمِر آِخَرِتی َوُدْنيَاَی يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َويَا أَبا َعْبِدهللاِ، َعلَْيُکما ِمنِّی َسالُم هللاِ أَ    بَداً َما ھَمُّ

و آخرت کے تمام تر معامالت ميں اے مومنوں کے امير اور اے ابا عبدهللا آپ پر ميری طرف سے خدا کا سالم  ميرے دنيا
  ہميشہ ہميشہ جب تک زنده ہوں

َق هللاُ بَْينِی َوبَ    ما۔ْينَکُ بَقِيُت َوبَقَِی اللَّْيُل والنَّھاُر َوالَ َجَعلَہُ هللاُ آِخَر اْلَعْھِد ِمْن ِزياَرتُِکما َوالَ فَرَّ
  اور رات دن باقی ہيں اور خدا ميری اس زيارت کو آپ دونوں کے ليے ميری آخری زيارت نہ بنائے اور ميرے اور 

يَّتِِہ، َوأَِمْتنِی َمَماتَھُْم، َوتََوفَّنِی َعلَی ِملَّتِِھْم، َواْحُشْرنِی ٍد َوُذرِّ ھُمَّ أَْحيِنِی َحيَاةَ ُمَحمَّ   فِی ُزْمَرتِِھْم، اَللّٰ
ميان جدائی نہ ڈالے اے معبودمجھے زنده رکھ محمد اور ان کی اوالد کی طرح مجھے انہی جيسی موت دے آپ کے در

  مجھے ان کی روش پر وفات دے مجھے ان کے گروه
ْنيا َوااْلَِخَرِة، يَا أَِميَراْلُمْؤِمنِيَن َويَا أَ  ْق بَْينِی َوبَْينَھُْم طَْرفَةَ َعْيٍن أَبَداً فِی الدُّ   با َعْبِدهللاِ،َوالَ تُفَرِّ

ميں محشور فرما اور ميرے اور ان کے درميان جدائی نہ ڈال ايک پل کی کبھی بھی دنيا اور آخرت ميں اے امير المومنين 
  اور اے ابا عبدهللا ميں آپ دونوں کی

ھاً إِلَْيِہ بُِکم   ا َوُمْستَْشِفعاً بُِکما إِلَی هللاِ أَتَْيتُُکما زائِراً َوُمتََوسِّالً إِلَی هللاِ َربِّی َوَربُِّکما َوُمتََوجِّ
زيارت کو آيا کہاس کو خدا کے ہاں وسيلہ بناؤں جو ميرا اور آپ کا رب ہے ميں آپ کے ذريعے اس کی طرف متوجہ ہوا 

  ہوں اور آپ دونوں کو خدا کے ہاں سفارشی
  اْلَمْحُموَد، َواْلجاهَ اْلَوِجيہَ، َواْلَمْنِزلَ  تَعالی فِی حاَجتِی ھِذِه فَاْشفَعا لِی فَإِنَّ لَُکما ِعْنَد هللاِ اْلَمقامَ 

بناتا ہوں اپنی حاجت کے بارے ميں پس ميری شفاعت کريں کہ آپ دونوں خدا کے حضور پسنديده مقام بہت زياده آبرو بہت 
  اونچا مرتبہ اور محکم تعلق رکھتے 

فِيَع َواْلَوِسيلَةَ،إِنِّی أَْنقَلُِب َعْنُکما ُمْنتَِظراً  ِزاْلحاَجِة َوقَضائِھا َونَجاِحھاِمَن هللاِ بَِشفاَعِتُکماالرَّ   لِتَنَجُّ
ہيں بے شک ميں پلٹ رہا ہوں آپ دونوں کے ہاں سے اس انتظار ميں کہ ميری حاجت پوری ہو اور مراد برآئے خدا کے ہاں 

  آپکی شفاعت کے ذريعے
  ی ُمْنقَلَباً خائِباً خاِسراً، بَْل يَُکوُن ُمْنقَلَبِی لِی إِلَی هللاِ فِی ذلَِک فاَل أَِخيُب، َوالَ يَکوُن ُمْنقَلَِب 
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جو ميرے حق ميں آپ خدا کے ہاں ندا کريں گے لہذا ميں مايوس نہيں اور ميری واپسی ايسی واپسی نہيں ہے جس ميں 
  نااميدی و ناکامی ہو بلکہ ميری واپسی ايسی 

  ضاِء َجِميِع َحوائِِجی َوتََشفَّعا لِی إِلَی هللاِ۔اْنقَلَْبُت َعلَی ُمْنقَلَباً راِجحاً ُمْفلِحاًُمْنِجحاً ُمْستَجاباً بِقَ 
جو بہترين نفع مند کامياب قبول دعا کی حامل ميری تمام حاجتيں پوری ہونے کے ساتھ ہے جبکہ آپ خدا کے ہاں ميرے 

  سفارشی ہيں ميں پلٹ رہا ہوں
 ِ ةَ إاِلَّ بِا ضاً أَْمِری إِلَی هللاِ، ُمْلِجئاً ظَْھِری إِلَی هللاِ، ُمتََوکِّالً َعلَیَما شاَء هللاُ َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ   ، ُمفَوِّ

اس امر پر جو خدا چاہے اور نہيں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے ميں نے اپنا معاملہ خدا کے سپردکر ديا اس کا 
  سہارا لے کر خدا پر ہی 

  َسِمَع هللاُ لَِمْن َدعا، لَْيَس لِی َوراَء هللاِ َوَورائَُکْم يَا ساَدتِی ُمْنتَھٰی، هللاِ، َوأَقُوُل َحْسبَِی هللاُ َوَکفٰی،
بھروسہ رکھتا ہوں اور کہتا ہوں خدا ميرا ذمہ دار اور مجھے کافی ہے خدا سنتا ہے جو اسے پکارے ميرا کوئی ٹھکانہ نہيں 

  سوائے خدا کے اور سوائے 
ِ أَْستَْوِدُعُکَما هللاَ، َوالَ َجَعلَہُ َما شاَء َربِّی کاَن َوَما لَْم يَ  ةَ إاِلَّ بِا   َشأْ لَْم يَُکْن، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

آپ کے اے ميرے سردار جو ميرا رب چاہے وه ہوتا ہے اور جو وه نہ چاہے نہيں ہوتا اور نہيں ہے طاقت و قوت مگر جو 
  خدا سے ملتی ہے ميں آپ دونوں

  ِمنِّی إِلَْيُکما، اْنَصَرْفُت يَا َسيِِّدی يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْوالَی َوأَْنَت اُْبُت يَاأَبا َعْبدِ هللاُ آِخَر اْلَعْھِد 
کو سپرد خدا کرتا ہوں اور خدا اسکوآپکے ہاں ميری آخری حاضری قرار نہ دے ميں واپس جاتا ہوں اے ميرے آقا اے 

  مومنوں کے امير اورميرے مدد گار
  َسيِِّدی َوَسالِمی َعلَْيُکما ُمتَِّصٌل َما اتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّھاُر، واِصٌل ذِلَک إِلَْيُکما َغْيُر هللاِ يَا 

اور آپ ہيں اے ابا عبدهللا اے ميرے سردار ميرا سالم ہو آپ دونوں پر متواتر جب تک رات اور دن باقی ہيں يہ سالم آپ 
  دونوں کو پہنچتا رہے کبھی رکنے 

  َعْنُکما َسالِمی إِْن َشاَء هللاُ، َوأَْسأَلُہُ بَِحقُِّکما أَْن يَشاَء ذلَِک َويَْفَعَل فَإِنَّہُ َحِميٌد َمِجيٌد۔ َمْحُجوبٍ 
نہ پائے آپ پر ميرا يہ سالم اگر خدا چاہے تو سوال کرتا ہوں اس سے آپ کے واسطے کہ وه يہی چاہے اور يہ کرے کيونکہ 

  آپ وه ہے حمد واال بزرگی واال ميں 
 ً ِ شاِکراً راِجياً ِلاْلِ◌ِ◌جابَِة، َغْيَر آيٍِس َوالَ قَانٍِط، آئِبا ّٰ ِ   عائِداً  اْنقَلَْبُت يَا َسيَِّدیَّ َعْنُکما تائِباً حاِمداً 

کے ہاں سے جاتا ہوں اے ميرے سردار ا ور خدا سے توبہ کرتا ہوں اسکی حمد کرتا ہوں شکر کرتا ہوں قبوليت کا اميد وار 
  نا اميد و مايوس نہ کرنا پھر آنے کی زيارت  ہوں مجھے

  راِجعاً إِلی ِزياَرِتُکما، َغْيَر راِغٍب َعْنُکما َوالَ َعْن ِزياَرتُِکما بَْل راِجٌع عائٌِد إِْن َشاَء هللاُ، َوالَ 
چاہے کرنے کے ارادے سے نہ کہ آپ سے اور نہ آپ کی زيارت سيمنہ موڑے ہوئے بلکہ دوباره آنے کے ليے اگر خدا 

  اورنہيں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی 
ِ،يَاساَدتِی َرِغْبُت إِلَْيُکما َوإِلی ِزياَرتُِکما بَْعَد أَْن َزِھَد فِيُکما َوفِی ِزياَرتِ  ةَ إاِلَّبِا   ُکما َحْوَل َوالَقُوَّ

پ سے اور آپ دونوں کی ہے اے ميرے سردار ميں شائق ہوں آپ کا اور آپ کی زيارت کا جبکہ بے رغبت ہو گئے ہيں آ
  زيارت کرنے سے يہ دنيا والے

ْلُت فِی ِزياَرتُِکما إِنَّہُ قَِريٌب ُمِجيٌب۔ ا َرَجْوُت َوَما أَمَّ ْنيا، فاَل َخيَّبَنَِی هللاُ ِممَّ   أَْھُل الدُّ
ک تر ہے پس خدا مجھے نا اميد نہ کرے اس سے جسکی اميد و آرزو رکھتا ہوں آپکی زيارت کے واسطے بے شک وه نزدي

  قبول کرنے واال ہے۔
 

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم
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  زيارت جامعہ سے امام زمانہ کی تجليل اور عظمت
مرحوم عالمہ مجلسی اّول اس زيارت شريف کے بارے ميں اس طرح لکھتے ہيں اس زيارت کو تمام ائمہ طاہرين کے حرم 
ميں پڑھا جاتاہے۔ انسان ائمہ کے کسی ايک حرم ميں تمام ائمہ کے لئے قصد کر کے زيارت پڑھ سکتاہے چاہے دور ہو يا 

سی ايک کا قصد کرے اور باقيوں کا تابع قرار ديکر زيارت کرلے تو نزديک ہو اور اگر ہر مرتبہ ترتيب کے ساتھ ان ميں ک
  زياده بہتر ہوگا چنانچہ ميں اس طرح زيارت کرتاہوں۔

ايک سچے خواب ميں حضرت امام رضا کو ديکھا کہ اس زيارت کی تقرير اور تحسين کرتے تھے اور جس وقت هللا تعالٰی 
ق عطا فرمائی اور حضرت کے روضہ ميں مجاہد نفس تزکيہ اور نے مجھے حضرت اميرالمٔومنين کی زيارت کی توفي

تھذيب نفس ميں مشغول ہوا خداوند تعالٰی نے ميرے مولٰی کی برکت سے مکاشفات کے دروازے ميرے لئے کھول ديا۔ کہ 
جس کو ضعيف عقل واال انسان اسے درک کرنے اور اسکے متحمل ہونے سے عاجز ہے اس عالم ميں يا بہتر طريقے سے 
کہوں کہ عالم خواب اور بيداری کے درميان جس وقت رواق ميں بيٹھا ہوا تھا تو ميں نے ديکھا حضرت امام ھادی اور امام 
حسن عسکری حرم ميں انتہائی بلندی پر ہيں اور بہترين طريقے پر زينت دی گئی ہے ان دو بزرگواروں کی قبر کے اوپر 

لباس دنيا کے لباسوں ميں نہيں ديکھا تھا اچانک ميں نے اپنے مومنين  بہشت کے لباسوں ميں سے ايک سبز لباس ہے ايسا
کے مولٰی يعنی حضرت صاحب الزمان کو ديکھا حضرت کو دروازے کی طرف منہ کر کے قبر کی طرف پشت کر کے 

م کی تو بيٹھے ہوئے تھے جب ميں نے آنحضرت کو ديکھا تو بلند آواز کے ساتھ زيارت جامعہ کاآغاز کيا جب ميں نے تما
حضرت نے فرمايا کس قدر اچھی زيارت ہے ميں نے عرض کيا ميرے مولٰی ميری جان آپ پر قربان ہو اپنے جد کی زيارت
کے بارے ميں بتاتے ہيں اور ميں نے قبر مطہر کی طرف اشاره کيا فرمايا ہاں داخل ہوجاؤ جب روضہ مقدسہ ميں داخل ہوا 

ا آگے آجاؤ ميں نے عرض کيا اے ميرے مولٰی ميں ڈرتاہوں ادب ترک کرنے دروازے کے قريب کھڑا ہوا حضرت نے فرماي
کی وجہ سے کافر ہوجاؤں فرمايا اگر ميری اجازت سے آگے آجائيں تو کوئی حرج نہيں ہے ڈرتے کانپتے ہوئے آگے بڑھا 

ميرے مولٰی ميں  فرمايا آگے آجاؤ آگے آجاؤ يہاں تک کہ حضرت کے نزديک ہوا فرمايا بيٹھ جاؤ ميں نے عرض کيا اے
ڈرتاہوں فرمايا نہ ڈرو جيسے آقا کے سامنے غالم بيٹھتاہے ويسے بيٹھا حضرت نے فرمايا آرام سے رہو دو زانو بيٹھو 

  کيونکہ تم تھک گئے ہو اور پياده يہاں آئے ہو ۔
رت نے مجھ خالصہ: اس بزرگوار نے بہت زياده مہربانی اور عنايت ميرے ساتھ کی محبت سے بھرئی ہوئی گفتگو حض

  سے کی البتہ ان باتوں ميں سے اکثر کو فراموش کر چکا ہوں 
  ازيں رويا بہ خود آمدم 

ايککافی مدت سے راستہ بند تھا اور سامره کی زيارت کرنا ممکن نہيں تھا اس واقعہ کے بعد اسی دن زيارت کے اسباب 
ه جيسا کہ حضرت نے فرمايا تھا زيارت کی توفيق فراہم ہوئے اور خدا کے فضل سے تمام رکاوٹيں برطرف ہوگئيں اور پياد

ہوئی اور رات کو روضہ مقدسہ ميں کئی بار اس زيارت کو پڑھتے ہوئے حضرت کی زيارت کی اور راستے ميں اور 
  روضہ مقدسہ ميں عجيب کرامات بلکہ تعجب آور معجزات ميرے لئے آشکار ہوئے اگر بيان کرنا چاہوں تو طويل ہوگا۔

س ميں کسی قسم کا شک نہيں ہے کہ زيارت جامعہ حضرت امام زمان کی تقرير کی بناء پر يہ حضرت امام خالصہ يہ کہ ا
ھادی سے منقول ہے اور کامل ترين اور سب سے عمده زيارت ہے ميں اس خواب کے بعد عام طور پر اس زيارت کے ساتھ

عالوه کوئی اور زيارت نہيں پڑھتاہوں اسی وجہ ائمہ معصومين کی زيارت کرتاہوں اور عتبات عاليات ميں اس زيارت کے 
  سے اکثر زيارات کی شرح کو تاخير کرديا تا کہ اس زيارات کی شرح لکھ لوں

  زيارت جامعہ کبيره 
شيخ صدوق نے کتاب من ال يحضره الفقيہ اور عيون اخبار الرضا ميں اس طرح روايت بيان کيا ہے موسٰی نخعی کہتاہے: کہ 

کی خدمت ميں عرض کيا اے فرزند رسول خدا کہ مجھے ايک بليغ اور کامل زيارت کی تعليم ديں کہ جب  ميں نے امام ھادی
بھی آپ ميں سے کسی ايک کی زيارت کرنا چاہوں تو زيارت کرلوں حضرت نے فرمايا جب آپ ہم ميں سے کسی ايک کی 

و تو کھڑے ہوجاؤ اور شہادتين کہو: اشہد ان زيارت کرنا چاہيں تو غسل کرلو جب آئمہ طاہرين کے کسی ايک مزار پر پہنچ
ال الہ اال هللا وحده الشريک لہ و اشھد ان محمداً صلی هللا عليہ و آلہ عبده و رسولہ جس وقت حرم مطہر ميں داخل ہوجاؤ اور 

مرتبہ هللا اکبر کہوقبر کو ديکھ لو تو کھڑے ہوجاؤ اور تيس مرتبہ هللا اکبر کہو آہستہ سے قدم اٹھاؤ پھر کھڑے ہوجاؤ اور تين 
جب قبر مطہر کے قريب پہنچ جائے تو چاليس مرتبہ هللا اکبر کہو مجموعی طور پر سو تکبيريں ہوتی ہيں اس وقت کہو: 
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سالَِۃ َوُمْختَلََف اْلَمالئَِکِۃ َوَمْھبِطَ اْلَوْحِی ِة َوَمْوِضَع الرِّ   اَلسَّاَلُم َعلَْيُکْم يَا ٲَْھَل بَْيِت النُّبُوَّ
سالم ہو اے خاندان نبوت اے پيغام الہی کے آنے کی جگہ اور مالئکہ کے آنے جانے کے مقام وحی نازل ہونے کی  آپ پر

  جگہ نزول 
اَن اْلِعْلِم َوُمْنتَھَی اْلِحْلِم َوٲُُصوَل اْلَکَرِم َوقاَدةَ ااْلَُ◌َمِم َوٲَْولِياَئ النِّعَ  ْحَمِۃ َوُخزَّ   ِم َوَمْعِدَن الرَّ

م کے خزينہ دار حد درجہ کے بردباراور بزرگواری کے حامل ہيں آپ قوموں کے پيشوا ،نعمتوں کے رحمت کے مرکز علو
  بانٹنے والے 

يماِن َوٲَُمناَئ    َوَعناِصَر ااْلََ◌ْبراِرَوَدعائَِم ااْلََ◌ْخياِر َوساَسۃَ اْلِعباِد َوٲَْرکاَن اْلبِالِد َوٲَْبواَب ااْلِ
، بندوں کے ليے تدبير کار، آباديوں کے سردار، ايمان و اسالم کے دروازے،اور سرمائہ نيکو کاران، پارسائوں کے ستون

  خدا کے 
ْحمِن َوُساللَۃَ النَّبِيِّيَن َوَصْفَوةَ اْلُمْرَسلِيَن َوِعْتَرةَ ِخيََرِة َربِّ اْلعالَِميَن َوَرْحَمۃُ ا   هللاِ الرَّ

اور جہانوں کے رب کے پسند شد گان کی اوالد ہيں آپ(ع) امانتدار ہيں اور آپ نبيوں کی نسل و اوالد رسولوں کے پسنديده 
  پر سالم خدا کی رحمت ہو 

َجٰی َوٲَْعالِم التُّقَٰی َوَذِوٰی النُّھَٰی َوٲُولِی  ِۃ اْلھَُدٰی َوَمصابِيِح الدُّ   َوبََرکاتُہُ۔ اَلسَّاَلُم َعلَی ٲَئِمَّ
يں تاريکيوں کے چراغ ہيں پرہيز گاری کے نشان صاحبان اور اس کی برکات ہوں آپ(ع) پر جو ہدايت دينے والے امام(ع) ہ

  عقل و خرد اور 
  هللاِ اْلِحَجٰی َوَکْھِف اْلَوَرٰی َوَوَرثَِۃ ااْلََ◌ْنبِياِئ َواْلَمثَِل ااْلََ◌ْعلَٰی َوالدَّْعَوِة اْلُحْسنَٰی َوُحَجِج ا
اور بہترين دعوت دينے والے ہيں آپ دنيا مالکان دانش ہيں آپ، لوگوں کی پناه گاه نبيوں کے وارث بلندترين نمونہ عمل 

  والوں پر خدا 
ْنيا َوااْلَِخَرِة َوااْلَُ◌ولَی َوَرْحَمۃُ ا   هللاِ َوبََرکاتُہُ۔ اَلسَّاَلُم َعلَی َمحالِّ َمْعِرفَِۃ اهللاِ َعلَی ٲَْھِل الدُّ

  ہو خد اکی معرفت کے  کی حجتيں ہيں آغاز و انجام ميں آپ(ع) پر سالم خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں سالم
  َوٲَْوِصياِئ نَبِیِّ هللاِ َوَحَملَِۃ ِکتاِب اهللاِ َوَحفَظَِۃ ِسرِّ اهللاِ َوَمَعاِدِن ِحْکَمِۃ اهللاَِوَمساِکِن بََرَکِۃ ا

ذريعوں پر جو خدا کی برکت کے مقام اور خدا کی حکمت کی کانيں ہيں خدا کے رازوں کے نگہبان خدا کی کتاب کے حامل 
  ص) خدا کے آخری نبی (

يَِّۃ َرُسوِل اهللاِ ا اَلُم َعلَی هللاِ َعلَْيِہ وآلِِہ َوَرْحَمۃُ اهللاُ َصلَّی اهللاِ َوُذرِّ   َوبََرکاتُہُ۔ اَلسَّ
کے جانشين اور خدا کے رسول(ص) کی اوالد ہيں خدا ان پر اور ان کی آل(ع) پر درود بھيجے اور خدا کی رحمت ہو اور 

  اس کی برکات ہونسالم ہو خدا 
عاِة إلَی  يَن فِی ٲَْمِر اهللاِ َوااْلََ◌ِدالَِّئ َعلَی َمْرضاِة اهللاِ االدُّ يَن فِی َمَحبَِّۃ اهللاِ َواْلُمْستَِقرِّ   هللاِ َوالتَّامِّ

کيطرف بالنے والوں پر اور خدا کی رضائوں سے آگاه کرنے والوں پر جو خدا کے معاملے ميں ايستاده خدا کی محبت ميں 
  سب سے 

  َونَْھيِِہ َوِعباِدِھ اْلُمْکَرِميَن الَِّذيَن الَ هللاِ َواْلُمْظِھِريَن اِلَ◌َ◌ْمِر ا هللاَِواْلُمْخلِِصيَن فِی تَْوِحيِد ا
کامل اور خدا کی توحيد کے عقيدے مينکھرے ہيں وه خدا کے امرونہی کو بيان کرنے والے اور اس کے گرامی قدر بندے 

  ہيں کہ جو
  َوبََرکاتُہُ۔ اَلسَّاَلُم َعلَی هللاِ ْحَمۃُ ايَْسبِقُونَہُ بِاْلقَْوِل َوھُْم بٲَْمِرِھ يَْعَملُوَن َورَ 

اسکے آگے بولنے ميں پہل نہيں کرتے اور اسکے حکم پر عمل کرتے ہيں ان پر خدا کی رحمت ہو اور اسکی برکات ہوں 
  سالم ہو ان پر جو 

اَدِة اْلُحما عاِة و َاْلقاَدِة اْلھُداِة َو السَّاَدِة اْلُوالِة َوالذَّ ِۃ الدُّ ْکِر َوٲُولِی ااْلََ◌ئِمَّ   ِة َوٲَْھِل الذِّ
دعوت دينے والے امام ہيں ہدايت دينے والے راہنما صاحب واليت سردار حمايت کرنے والے نگہدار ذکر الہی کرنے والے 

  اور والياِن 
تِِہ َوِصراِطِہ َونُوِرِھ هللاِ ااْلََ◌ْمِر َوبَقِيَِّۃ ا   َوِخيََرتِِہ َوِحْزبِِہ َوَعْيبَِۃ ِعْلِمِہ َوُحجَّ

امر ہيں وه خدا کا سرمايہ اس کے پسنديده اس کی جماعت اور اس کے علوم کا خزانہ ہيں وه خدا کی حجت اس کا راستہ اس 
  کا نور اور 

  َوْحَدھُ الَ َشِريَک لَہُ َکما هللاُ َوبََرکاتُہُ۔ ٲَْشھَُد ٲَْن الَ إلہَ إالَّ اهللاِ َوبُْرہانِِہ َوَرْحَمۃُ ا
اور اسکی برکات ہوں ميں گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے سوائ کوئی معبود نہيں جو يکتا ہے اسکی نشانی ہيں خداکی رحمت ہو 
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  کوئی اسکا شريک نہيں 
  لِنَْفِسِہ َوَشِھَدْت لَہُ َمالئَِکتُہُ َوٲُولُو اْلِعْلِم ِمْن َخْلقِِہ الَ إلہَ إالَّ ھَُو هللاُ َشِھَد ا

رشتے اور اسکی مخلوق ميں سے صاحبان علم بھی گواه ہينکہ جيسا کہ خدا نے اپنے ليے گواہی دی اسکے ساتھ اسکے ف
  کوئی معبود نہيں مگر وہی 

داً َعْبُدھُ اْلُمْنتََجُب َوَرُسولُہُ اْلُمْرتََضی ٲَْرَسلَہُ بِاْلھَُدی    اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم َوٲَْشھَُد ٲَنَّ ُمَحمَّ
ص)اسکے برگزيده بندے اور اسکے پسند کرده جو زبردست ہے حکمت واال ہے اور ميں گواہی ديتا ہوں کہ محمد(

  رسول(ص) ہيں جن کو اس نے ہدايت 
يِن ُکلِِّہ َولَْو َکِرھَ اْلُمْشِرکُوَن َوٲَْشھَُد ٲَنَُّکُم ااْلََ◌ئِمَّۃُ    َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرھُ َعلَی الدِّ

ہ مشرک پسند نہ بھی کريں اور ميں گواہی ديتا اور سچے دين کيساتھ بھيجاتا کہ وه اسے تمام دينوں پر غالب کر ديں اگر چ
  ہوں کہ آپ امام ہيں 

اِدقُوَن  بُوَن اْلُمتَّقُوَن الصَّ ُموَن اْلُمقَرَّ اِشُدوَن اْلَمْھِديُّوَن اْلَمْعُصوُموَن اْلُمَکرَّ   الرَّ
  ے چنے ہوئے ہدايت والے سنورے ہوئے گناه سے بچائے ہوئے بزرگيوں والے اس سے نزديک تر پرہيز گار صدق وال

اُموَن بِٲَْمِرِھ اْلعاِملوَن ِب إَراَدتِِہ اْلفائُِزوَن بَِکَراَمتِِہ  ِ اْلقَوَّ ّٰ ِ   اْلُمْصطَفُوَن اْلُمِطيُعوَن 
  خدا کے اطاعت گزار اس کے حکم پر کمر بستہ اس کے ارادے پر عمل کرنيوالے اور اس کی مہربانی سے کامياب ہيں 

ُکْم اْصطَفاُکْم بِِعْلِمِہ َوا ِھ َواْجتَباُکْم بِقُْدَرتِِہ َوٲََعزَّ   ْرتَضاُکْم لَِغْيبِِہ َواْختاَرُکْم لِِسرِّ
کہ اس نے اپنے علم کيلئے آپ (ع)کو چنا اپنے غيب کيلئے آپکو پسند کيا اپنے راز کيلئے آپکو منتخب کيا اپنی قدرت سے 

  آپکو اپنا بنايا اپنی 
ُکْم بِبُْرہانِِہ َوا   ْنتََجبَُکْم لِنُوِرِھ َوٲَيََّدُکْم بُِروِحِہ َوَرِضيَُکْم ُخلَفاَئ فِی ٲَْرِضِہ بِھُداھُ َوَخصَّ

ہدايت سے عزت دی اور اپنی دليل کيلئے خاص کيااس نے آپکو اپنے نور کيلئے چنا روح القدس سے آپکو قوت دی اپنی 
  زمين ميں آپ کو اپنا نائب قرار ديا

ِھ َوَخَزنَۃً لِِعْلِمِہ َوُمْستَْوَدعاً لِِحْکَمتِِہ َوُحَججاً َعلَی بَِريَّتِِہ َوٲَْنصا   راً لِِدينِِہ َوَحفَظَۃً لِِسرِّ
اپنی مخلوق پر اپنی حجتيں بنايا اپنے دين کے ناصر اور اپنے راز کے نگہدار اور اپنے علم کے خزينہ دار بنايا اپنی حکمت 

  انکے سپرد کی آپ (ع)کو اپنی 
  ْرکاناً لِتَْوِحيِدِھ َوُشھَداَئ َعلَی َخْلقِِہ َوٲَْعالماً لِِعباِدِھ َوَمناراً فِی بِالِدھِ َوتََراِجَمۃً لَِوْحيِِہ َوٲَ 

وحی کے ترجمان اور اپنی توحيد کا مبلغ بنايا اس نے آپکو اپنی مخلوق پر گواه قرار ديا اپنے بندوں کيلئے نشان منزل اپنے 
  شہروں کی روشنی 

لَِل َوآَمنَُکْم ِمَن اْلفِتَِن َوطَہََّرُکْم ِمَن الدَّنَسِ هللاُ َصَمُکُم اَوٲَِدالََّئ َعلَی ِصَراِطِہ عَ    ِمَن الزَّ
اور اپنے راستے کے رہبر قرار دياخدا نے آپکو خطائوں سے بچايا فتنوں سے محفوظ کيا اور ہر آلودگی سے صاف رکھا 

  آالئش آپ سے دور کر دی 
ْجَس َوطَہََّرُکْم تَ  ْدتُْم َکَرَمہُ َوٲَْذھََب َعْنُکُم الرِّ   ْطِھيراً فََعظَّْمتُْم َجاللَہُ َوٲَْکبَْرتُْم َشٲْنَہُ َوَمجَّ

اور آپکو پاک رکھا جيسے پاک رکھنے کا حق ہے پس آپ نے اسکے جالل کی بڑائی کی اسکے مقام کو بلند جانااسکی 
  بزرگی کی توصيف کی اس 

ْدتُْم ِميثاقَہُ َوٲَْحکَ  رِّ َواْلَعالنِيَِۃ َوٲََدْمتُْم ِذْکَرھُ َوَوکَّ   ْمتُْم َعْقَد طاَعتِِہ َونََصْحتُْم لَہُ فِی السِّ
کے ذکر کو جاری رکھا اسکے عہد کوپختہ کيا اسکی فرمانبرداری کے عقيدے کو محکم بنايا آپ نے پوشيده و ظاہر اسکا 

  ساتھ ديا اور اس کے 
  َحَسنَِۃ َوبََذْلتُْم ٲَْنفَُسُکْم ِفی َمْرضاتِِہ َوَصبَْرتُْم َوَدَعْوتُْم إلَی َسبِيلِِہ بِاْلِحْکَمِۃ َواْلَمْوِعظَِۃ الْ 

سيدھے راستے کی طرف لوگونکو دانشمندی اور بہترين نصيحت کے ذريعے باليا آپ نے اس کی رضا کيلئے اپنی جانيں 
  قربان کيں اور 

کَ  الھَ َوآتَْيتُُم الزَّ   اةَ َوٲََمْرتُْم بِاْلَمْعُروِف َونَھَْيتُْم َعنِ َعلَی َما ٲَصابَُکْم فِی َجْنبِِہ َوٲَقَْمتُُم الصَّ
اسکی راه ميں آپکو جو دکھ پہنچے انکو صبر سے جھيال آپ نے نماز قائم کی اور زکواة ديتے رہے آپ نے نيک کاموں کا 

  حکم ديا برے کاموں 
  بَيَّْنتُْم فَرائَِضہُ َوٲَقَْمتُْم ُحُدوَدھُ َحقَّ ِجہاِدِھ َحتَّی ٲَْعلَْنتُْم َدْعَوتَہُ وَ هللاِ اْلُمْنَکِرَوجاھَْدتُْم فِی ا

سے منع فرمايا اور خدا کی راه ميں جہاد کا حق ادا کيا چنانچہ آپ نے اسکاپيغام عام کيا اسکے عائد کرده فرائض بتائے اور 
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  اسکی مقرره حديں 
ضا َوَسلَّْمتُْم لَہُ َونََشْرتُْم َشراِئَع ٲَْحکاِمِہ َوَسنَْنتُْم ُسنَّتَہُ َوِصْرتُْم فِی ذلَِک مِ    ْنہُ إلَی الرِّ

جاری کيں آپ(ع) نے اسکے احکام بيان کيے اسکے طريقے رائج کيے اور اس ميں آپ اسکی رضا کے طالب ہوئے آپ(ع)
  نے اسکے ہر فيصلے 

اِغُب َعْنُکْم ماِرٌق َوالالَِّزُم لَُکْم ال ْقتُْم ِمْن ُرُسلِِہ َمْن َمَضٰی فَالرَّ   ِحقٌ اْلقَضاَئ َوَصدَّ
کو تسليم کيا اور آپ نے اسکے گذشتہ پيغمبروں کی تصديق کی پس آپ سے ہٹنے واال دين سے نکل گيا آپکا ہمراہی ديندار 

  رہا اور آپکے 
ُر فِی َحقُِّکْم زاِھٌق َواْلَحقُّ َمَعُکْم َوفِيُکْم َوِمْنُکْم َو إلَْيُکْم َوٲَْنتُمْ    َواْلُمقَصِّ

واحق آپ(ع) کيساتھ ہے آپ(ع) ميں ہے آپ(ع) کيطرف سے ہے آپ(ع) کيطرف آيا ہے آپ حق کو کم سمجھنے واال نابود ہ
  حق والے ہيں اور مرکز 

ِة ِعْنَدُکْم َو إياُب اْلَخْلِق إلَْيُکْم َوِحسابُھُْم َعلَْيُکْم َوفَْصلُ    ٲَْھلُہُ َوَمْعِدنُہُ َوِميراُث النُّبُوَّ
کی واپسی آپ(ع) کی طرف اور ان کا حساب آپ کو لينا ہے آپ حق و حق ہيں نبوت کا ترکہ آپ(ع) کے پاس ہے لوگوں 

  باطل 
  لََدْيُکْم َوَعزائُِمہُ فِيُکْم َونُوُرھُ َوبُْرہانُہُ ِعْنَدُکْم َوٲَْمُرھُ إلَْيُکمْ هللاِ اْلِخطاِب ِعْنَدُکْم َوآياُت ا

کا نور اور محکم دليل آپکے پاس ہے اور کا فيصلہ کرنے والے ہيں خدا کی آيتيں اور اسکے ارادے آپکے دلوں ميں ہيں اس
  اسکا حکم آپکی طرف آيا ہے 

  َوَمنْ هللاَ َوَمْن ٲََحبَُّکْم فَقَْد ٲََحبَّ اهللاَ َوَمْن عاداُکْم فَقَْد عاَدی اهللاَ َمْن واالُکْم فَقَْد والَی ا
ے خدا سے محبت کی آپکا دوست خدا کا دوست اور جو آپکا دشمن ہے وه خدا کا دشمن ہے جس نے آپ سے محبت کی اس ن

  اور جس نے 
راطُ ااْلََ◌ْقَوُم َوُشھَداُئ هللاِ َوَمِن اْعتََصَم بُِکْم فَقَِد اْعتََصَم بِاهللاَ ٲَْبَغَضُکْم فَقَْد ٲَْبَغَض ا   ٲَْنتُُم الصِّ

 آپ(ع) سے نفرت کی اس نے خدا سے نفرت کی اور جو آپ سے وابستہ ہوا وه خدا سے وابستہ ہوا کيونکہ آپ سيدھا راستہ
  دنيا ميں لوگوں 

ْحَمۃُ اْلَمْوُصولَۃُ َوااْلَيَۃُ اْلَمْخُزونَۃُ َوااْلََ◌مانَۃُ اْلَمْحفُوَظۃُ     داِر اْلفَناِئ َوُشفَعاُئ داِر اْلبَقاِئ َوالرَّ
  پر شاہد و گواه اور آخرت ميں شفاعت کرنے والے ہيں آپ ختم نہ ہونے والی رحمت محفوظ شده آيت سنبھالی ہوئی امانت 

  تَْدُعونَ هللاِ باُب اْلُمْبتَلَٰی بِِہ النَّاُس َمْن ٲَتَاُکْم نََجا َوَمْن لَْم يَٲْتُِکْم ھَلََک إلَی اَوالْ 
اور وه راستہ ہيں جس سے لوگ آزمائے جاتے ہيں جو آپکے پاس آيا نجات پاگيا اور جو ہٹا رہا وه تباه ہو گيا آپ خدا کيطرف

  بالنے والے 
  تُْؤِمنُوَن َولَہُ تَُسلُِّموَن َوبِٲَْمِرِھ تَْعَملُوَن َو إلَی َسبِيلِِہ تُْرِشُدونَ  َوَعلَْيِہ تَُدلُّوَن َوبِہِ 

اور اسکی طرف رہبری کرنے والے ہيں آپ اس پر ايمان رکھتے اور اسکے فرمانبردار ہيں آپ اسکا حکم ماننے والے 
  اسکے راستے کی طرف لے جانے والے 

  ْن واالُکْم َوھَلََک َمْن عاداُکْم َوخاَب َمْن َجَحَدُکمْ َوبِقَْولِِہ تَْحُکُموَن َسَعَد مَ 
اور اسکے حکم سے فيصلہ دينے والے ہيں کامياب ہوا وه جو آپکا دوست ہے ہالک ہوا وه جو آپکا دشمن ہے اور خوار ہواوه

  جس نے آپکا انکار کيا 
  َجٲَ إلَْيُکْم َوَسلَِم َمْن َوَضلَّ َمْن فاَرقَُکْم َوفاَز َمْن تََمسََّک بُِکْم وٲَِمَن َمْن لَ 

گمراه ہوا وه جو آپ(ع) سے جدا ہوا اور بامراد ہوا وه جو آپکے ہمراه رہا اور اسے امن مال جس نے آپکی پناه لی سالمت رہا
  وه جس نے 

قَُکْم َوھُِدَی َمِن اْعتََصَم بُِکْم َمِن اتَّبََعُکْم فَاْلَجنَّۃُ َمٲْواھُ َوَمْن خالَفَُکمْ    َصدَّ
آپکی تصديق کی اور ہدايت پاگيا وه جس نے آپکا دامن پکڑاجس نے آپکی اتباع کی اسکا مقام جنت ہے اور جس نے آپکی 

  نافرمانی 
  فَالنَّاُر َمْثواھُ َوَمْن َجَحَدُکْم کافٌِر َوَمْن حاَربَُکْم ُمْشِرٌک َوَمْن َردَّ َعلَْيُکْم ِفی ٲَْسفَلِ 

ا انکار کيا وه کافر ہے جس نے آپ(ع) سے جنگ کی وه مشرک ہے اور جس نے آپکوکی اسکا ٹھکانا جہنم ہے جس نے آپک
  غلط قرار ديا وه 

  َدَرٍک ِمَن اْلَجِحيِم ٲَْشھَُد ٲَنَّ ہَذا سابٌِق لَُکْم فِيما َمضٰی َوجاٍر لَُکْم فِيما بَقَِی
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ہ زمانے ميں حاصل تھااورآينده زمانے جہنم کے سب سے نچلے طبقے ميں ہوگا ميں گواہی ديتا ہوں کہ يہ مقام آپکو گذشت
  ميں بھی حاصل رہے گا

  َوٲَنَّ ٲَْرواَحُکْم َونُوَرُکْم َوِطينَتَُکْم واِحَدةٌ طابَْت َوطَھَُرْت بَْعُضہا ِمْن بَْعضٍ 
بے شک آپ(ع) سب کی روحيں آپکے نور اور آپکی اصل ايک ہے جو خوش آيند اور پاکيزه ہے کہ آپ(ع) ميں سے بعض 

  اوالد ہيں بعض کی 
  ٲَْنواراً فََجَعلَُکْم بَِعْرِشِہ ُمْحِدقِيَن َحتّی َمنَّ َعلَْينا بُِکْم فََجَعلَُکْم فِی بُيُوٍت ٲَِذَن هللاُ َخلَقَُکُم ا

خدا نے آپکو نور کی شکل مينپيدا کيا پھر آپ(ع) سب کو اپنے عرش کے اردگرد رکھا حتٰی کہ ہم پر احسان کيا اور آپکو 
  ن بھيجا پس آپکو ا

نا بِِہ ِمْن هللاُ ا   ٲَْن تُْرفََع َويُْذَکَر فِيھَا اْسُمہُ َوَجَعَل َصالتَناَعلَْيُکْم َوَما َخصَّ
گھروں ميں رکھا جنکو خدا نے بلند کيااور ان ميں اسکا نام ليا جاتا ہے اس نے آپ(ع) پر ہمارے درود وسالم قرار ديئے اس 

  سے ہميں 
  ہاَرةً اِلَ◌َ◌ْنفُِسنا َوتَْزِکيَۃً لَنا َوَکفَّاَرةً لُِذنُوبِناِواليَتُِکْم ِطيباً لَِخْلقِنا َوطَ 

آپکی واليت ميں خصوصيت دی اسے ہماری پاکيزه پيدائش ہمارے نفسوں کی صفائی ہمارے باطن کی درستی کا ذريعہ اور 
  گناہوں کا کفاره بنايا 

  بُِکْم ٲَْشَرَف َمَحلِّ هللاُ يقِنا إيَّاُکْم فَبَلََغ افَُکنَّا ِعْنَدھُ ُمَسلِِّميَن بِفَْضلُِکْم َوَمْعُروفِيَن بِتَْصدِ 
پس ہم اسکے حضور آپکی فضيلت کو ماننے والے اور آپکی تصديق کرنے والے قرار پاگئے ہيں ہاں خدا آپکو صاحبان 

  عظمت کے بلند مقام پر پہنچائے 
بِيَن َوٲَْرفََع َدَرجاِت  ِميَن َوٲَْعلَی َمناِزِل الُمقَرَّ   اْلُمْرَسلِيَن َحْيُث الَ يَْلَحقُہُ الِحٌق َوالَ اْلُمَکرَّ

اور اپنے مقربين کی بلند منزلونتک لے جائے اور اپنے پيغمبروں کے اونچے مراتب عطا کرے اسطرح کہ پيچھے واال وہاں
  نہ پہنچے کوئی 

  ی الَ يَْبقَٰی َملٌَک يَفُوقُہُ فائٌِق َوالَ يَْسبِقُہُ سابٌِق َوالَ يَْطَمُع فِی إْدَراِکِہ طاِمٌع َحتَّ 
اوپر واال اس مقام سے بلند نہ ہوا اور کوئی آگے واال آگے نہ بڑھے اور کوئی طمع کرنے واال اس مقام کی طمع نہ کرے 

  يہاں تک کہ باقی نہ 
يقٌَوالَ َشِھيٌد َوالَ عالٌِم َوالَ جاِھٌل َوالَ َدنِیٌّ َوالَ  ٌب َوالَ نَبِیٌّ ُمْرَسٌل َوالَ ِصدِّ   فاِضٌل َوالَ  ُمقَرَّ

رہے کوئی مقرب فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل نہ کوئی صديق اور نہ شہيد نہ کوئی عالم اور نہ جاہل نہ کوئی پست اور نہ 
  کوئی بلند نہ کوئی 

  ُمْؤِمٌن صالٌِح َوالَ فاِجٌر طاِلٌح َوالَ َجبَّاٌر َعنِيٌد َوالَ َشْيطاٌن َمِريٌد َوالَ َخْلٌق ِفيما بَْيَن ذلَِک 
نيک مؤمن اور نہ کوئی فاسق و فاجر اور گناه گار نہ کوئی ضدی سرکش اور نہ کوئی مغرور شيطان اور نہ ہی کوئی اور 

  مخلوق گواہی دے سوائے 
فَھُْم َجاللَۃَ ٲَْمِرُکْم َوِعظََم َخطَِرُکْم َوِکبََر َشٲْنُِکْم َوتَماَم نُوِرُکْم َوِصْدَق    َشِھيٌد إالَّ َعرَّ

کو آپکی شان سے آگاه کرے آپکے مقام کی بلندی آپکی شان کی بڑائی آپکے نور کی کامليت آپکے درست اسکے کہ وه ان
  درجات آپ 

تَُکْم    َمقاِعِدُکْم َوثَباَت َمقاِمُکْم َوَشَرَف َمَحلُِّکْم َوَمْنِزلَتُِکْم ِعْنَدھُ َوکراَمتَُکْم َعلَْيِہ َوخاصَّ
اسکے ہاں آپکے مقام اس کے سامنے آپ(ع) کی بزرگواری اس کے ساتھ  کے مراتب کی ہميشگی آپکے خاندانکی بزرگی

  آپ(ع) کی خصوصيت 
  هللاَ لََدْيِہ َوقُْرَب َمْنِزلَتُِکْم ِمْنہُ بِٲَبِی ٲَْنتُْم َوٲُمِّی َوٲَْھلِی َوماِلی َوٲُْسَرتِی ٲُْشِھُد ا

ل اور ميرا خاندان آپ(ع) پر قربان ميں اور اس سے آپکے مقام کے قرب کی گواہی دے ميرے ماں باپ ميرا گھر ميرا ما
  گواه بناتا ہوں 

ُکْم َوِبما َکفَْرتُْم بِِہ    َوٲُْشِھُدُکْم ٲَنِّی ُمْؤِمٌن بُِکْم َوبِما آَمْنتُْم بِِہ کافٌِر بَِعُدوِّ
جس چيز کا  خدا کو اور آپکو کہ اس پر ميں ايمان رکھتا ہوں جس پر آپ(ع) ايمان رکھتے ہيں منکر ہوں آپکے دشمن کا اور

  آپ انکار کرتے ہيں 
  ُمْستَْبِصٌر بَِشٲْنُِکْم َوبَِضاللَِۃ َمْن خالَفَُکْم ُمواٍل لَُکْم َواِلَ◌َ◌ْولِيائُِکْم ُمْبِغٌض 

آپکی شان کو جانتا ہوں اور آپکے مخالف کی گمراہی کو سمجھتا ہوں محبت رکھتا ہوں آپ(ع) سے اور آپکے دوستونسے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  نفرت کرتا ہوں 
  ئُِکْم َوُمعاٍد لَھُْم ِسْلٌم لَِمْن سالََمُکْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم اِلَ◌َ◌ْعدا

آپکے دشمنوں سے اور انکا دشمن ہوں ميری صلح ہے اس سے جو آپ(ع) سے صلح رکھے اورجنگ ہے اس سے جو 
  آپ(ع) سے جنگ کرے 

  اِرٌف ِبَحقُِّکْم ُمَحقٌِّق لِما َحقَّْقتُْم ُمْبِطٌل لَِما ٲَْبطَْلتُْم ُمِطيٌع لَُکْم ع
حق کہتا ہوں اسے جسکو آپ(ع) حق کہيں باطل کہتا ہوں اسے جسکو آپ(ع) باطل کہيں آپکا فرمانبردار ہوں آپکے حق کو 

  پہچانتا ہوں آپکی بڑائی 
تُِکْم ُمْعتَِرٌف بُِکْم ُمْؤِمٌن ِب إيابُِکمْ     ُمقِرٌّ بِفَْضلُِکْم ُمْحتَِمٌل لِِعْلِمُکْم ُمْحتَِجٌب بِِذمَّ

کو مانتا ہوں آپکے علم کا معتقد ہونآپکی واليت ميں پناه گزين ہوں آپکی ذات کا اقرار کرتا ہوں آپکے بزرگان کا معتقد ہوں 
  آپکی 

ٌق بَِرْجَعتُِکْم ُمْنتَِظٌر اِلَ◌َ◌ْمِرُکْم ُمْرتَقٌِب لَِدْولَتُِکْم آِخٌذ بِقَْولُِکْم عاِمٌل    ُمَصدِّ
ور کا منتظر ہوں آپکی حکومت کا انتظار کرتا ہوں آپ(ع) کے قول کو قبول کرتا ہوں رجعت کی تصديق کرتا ہوں آپکے د

  آپ(ع) کے حکم پر عمل
َوَجلَّ بُِکْم هللاِ بِٲَْمِرُکْم ُمْستَِجيٌر ِبُکْم زائٌِر لَُکْم الئٌِذ عائٌِذ بِقُبُوِرُکْم ُمْستَْشفٌِع إلَی ا   َعزَّ

ہوں آپکے مقبرے ميں پوشيده ہو کر پناه لی ہے خدا کے حضور آپکو اپنا  کرتا ہوں آپکی پناه ميں ہونآپکی زيارت کو آيا
  سفارشی بناتا ہوں 

ُمُکْم ٲَماَم طَلِبَتِی َوَحَوائِِجی َو إراَدتِی فِی ُکلِّ ٲَْحوالِی َوٲُُموِری  ٌب بُِکْم إلَْيِہ َوُمقَدِّ   َوُمتَقَرِّ
ں اور ارادوں کا وسيلہ بناتا ہوں اپنے ہر حال اور ہر کام ميں آپکے ذريعے اسکا قرب چاہتا ہوں آپکو اپنی ضرورتوں حاجتو

  اور ايمان 
ٌض فِی ذلَِک  لُِکْم َوآِخِرُکْم َوُمفَوِّ ُکْم َوَعالنِيَتُِکْم َوشاِھِدُکْم َوغائِبُِکْم َوٲَوَّ   ُمْؤِمٌن بِِسرِّ

پ(ع) ميں سے اول اور آخر پر ان تمام رکھتا ہوں آپ(ع) ميں سے نہاں اور عياں پر آپ(ع) ميں سے ظاہر اور پوشيده پر آ
  امور کيساتھ خود کو 

  ُکلِِّہ إلَْيُکْم َوُمَسلٌِّم فِيِہ َمَعُکْم َوقَْلبِی لَُکْم ُمَسلٌِّم َوَرْٲئِی لَُکْم تَبٌَع َونُْصَرتِی 
ه آپکے تابع ہے ميری آپکے سپرد کرتا ہوں اوران ميں آپکے سامنے سر تسليم خم کرتا ہوں ميرا دل آپکا معتقد ہے ميرا اراد

  مدد و نصرت 
ُکْم فِی ٲَيَّاِمِہ َويُْظِھَرُکْم لَِعْدلِِہ هللاُ لَُکْم ُمَعدَّةٌ َحتَّی يُْحيَِی ا   تََعالی ِدينَہُ بُِکْم َويَُردَّ

آپ کيلئے حاضر ہے يہاں تک کہ خدا آپکے ہاتھوں اپنے دين کو زنده کرے آپکو اس زمانے مينلے جائے قيام عدل ميں آپکی
  مدد کرے 

نَُکْم فِی ٲَْرِضِہ فََمَعُکْم َمَعُکْم الََمَع َغْيِرُکْم آَمْنُت بُِکْم َوتََولَّْيُت آِخَرُکْم    َويَُمکِّ
اور آپکو اپنی زمين ميں اقتدار دے پس ميں صرف آپکے ساتھ ہوں آپکے غير کيساتھ نہيں آپکا معتقد ہوں اور آپ(ع) ميں 

  سے آخری کا محب ہوں 
لَُکْم َوبَِرْئُت إلَی ابَِما تََولَّ  َوَجلَّ ِمْن ٲَْعدائُِکْم َوِمَن اْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت هللاِ ْيُت ِبِہ ٲَوَّ   َعزَّ

جيسے آپ(ع) ميں سے اول کا محب ہوں ميں خدائے عزو جل کيسامنے آپکے دشمنوں سے بيزاری کرتا ہوں اور بيزار ہوں 
  بتوں سے سرکشوں سے 

  الظَّالِِميَن لَُکُم اْلجاِحِديَن لَِحقُِّکْم َواْلماِرقِيَن ِمْن ِواليَتُِکْم  َوالشَّياِطيِن َوِحْزبِِھمُ 
شيطانوں سے اور انکے گروه سے جو آپ(ع) پر ظلم کرنے والے آپ(ع) کے حق کا انکار کرنے والے آپ(ع) کی واليت 

  سے نکل جانے والے 
يَن فِيُکُم اْلُمنْ    َحِرفِيَن َعْنُکْم َوِمْن ُکلِّ َولِيَجٍۃ ُدونَُکْم َوُکلِّ َواْلغاِصبِيَن اِلِ◌ِ◌ْرثُِکُم الشَّاکِّ

آپکی وراثت غصب کرنے والے آپ پر شک النے والے آپ(ع) سے پھر جانے والے ہيں اور بيزار ہونميں آپکے سوا ہر 
  جماعت 

ِۃ الَِّذيَن يَْدُعوَن إلَی النَّاِر فَثَبَّتَنَِی ا   ٲَبَداً  هللاُُمطاٍع ِسواُکْم َوِمَن ااْلََ◌ئِمَّ
سے آپکے سوا ہر اطاعت کئے والے سے اور ان پيشوائوں سے بيزار ہوں جو جہنم مينلے جانے والے ہيں پس جب تک 

  زنده ہوں 
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  َما َحيِيُت َعلَی ُمواالتُِکْم َوَمَحبَّتُِکْم َوِدينُِکْم َوَوفَّقَنِی لِطاَعتُِکْم َوَرَزقَنِی َشفاَعتَُکْم
ستی پر آپکی محبت پر آپکے دين پر اور توفيق دے آپکی پيروی کرنے کی اور آپ(ع) کی خدا مجھے قائم رکھے آپکی دو

  شفاعت نصيب کرے 
ْن يَْقتَصُّ    َوَجَعلَنِی ِمْن ِخياِر َموالِيُکُم التَّابِِعيَن لِما َدَعْوتُْم إلَْيِہ َوَجَعلَنِی ِممَّ

الے ہونجنکی طرف آپ نے دعوت دی اورمجھے ان خدا مجھ کو آپکے بہترين دوستوں مينرکھے جو اسکی پيروی کرنے و
  ميں سے قرار 

  آثاَرُکْم َويَْسلُُک َسِبيلَُکْم َويَْھتَِدی بِھُداُکْم َويُْحَشُر فِی ُزْمَرتُِکْم َويَِکرُّ فِی 
ی دے جو آپکے اقوال نقل کرتے ہيں مجھے آپکی راه پر چالئے آپکی ہدايت سے بہره ور کرے آپکے گروه ميں اٹھائے آپک

  رجعت 
ُف فِی عافِيَتُِکْم َويَُمکَُّن فِی ٲَيَّاِمُکْم َوتَقِرُّ َعْينُہُ َغداً    َرْجَعتُِکْم َويَُملَُّک ِفی َدْولَتُِکْم َويَُشرَّ

ميں مجھے بھی لوٹائے آپکی حکومت ميں آپکی رياعا بنائے آپکے دامن ميں عزت دے آپکے عہد ميناعلٰی مقام دے اور ان 
  ميں رکھے 

  هللاَ يَتُِکْم بِٲَبِی ٲَْنتُْم َوٲُمِّی َونَْفِسی َوٲَْھلِی َومالِی َمْن ٲَراَد ابُِرؤْ 
جو کل آپکے ديدار سے آنکھيں ٹھنڈی کريں گے ميرے ماں باپ ميری جان ميرا خاندان اور مال آپ(ع) پر قربان جو خدا کو 

  چاہے وه 
َدھُ قَبَِل َعْنُکْم َوَمْن قََصدَ  ہَ بُِکْم َموالِیَّ الَ ٲُْحِصی بََدٲَ بُِکْم َوَمْن َوحَّ   ھُ تََوجَّ

آپ(ع) سے ملتا ہے جو اسے يکتا سمجھے وه آپکی بات مانتا ہے جو اسکی طرف بڑھے وه آپکا رخ کرتا ہے ميرے 
  سردارميں آپکی تعريف کا 

  نُوُر ااْلََ◌ْخياِر َوھُداةُ ثَنائَُکْم َوالَ ٲَْبلُُغ ِمَن اْلَمْدِح ُکْنھَُکْم َوِمَن اْلَوْصِف قَْدَرُکْم َوٲَْنتُْم 
اندازه نہيں کر سکتا نہ آپکی مدح کی حقيقت کو سمجھ سکتا ہوں اور نہ آپکی شان کا تصور کرسکتا ہوں آپ شرفائ کا نور 

  نيکو ں کے رہبر خدائے 
ُل اْلَغْيثَ هللاُ ااْلَْبراِر َوُحَجُج اْلَجبَّاِربُِکْم فَتََح ا   َوبُِکْم يُْمِسُک  َوبُِکْم يَْختُِم َوبُِکْم يُنَزِّ

قادر کی حجتيں ہيں خدا نے آپ(ع) سے آغاز وانجام کيا ہے وه آپ(ع) کے ذريعے بارش برساتا ہے آپ کے ذريعے آسمان 
  کو

َوِعْنَدُکْم  رَّ   السَّماَئ ٲَْن تَقََع َعلَی ااْلََ◌ْرِض إالَّ ِب إْذنِِہ َوبُِکْم يُنَفُِّس اْلھَمَّ َويَْکِشُف الضُّ
تاکہ زمين پرنہ آ گرے مگر اسکے حکم سے وه آپ(ع) کے ذريعے غم دور کرتا اور سختی ہٹاتا ہے وه  روکے ہوئے ہے

  پيغام آپ(ع) کے پاس ہے 
ُکْم اگر امير المٔومنين   کی زيارت پڑھے تو  -َما نََزلَْت بِِہ ُرُسلُہُ َوھَبَطَْت بِِہ َمالئَِکتُہُ َو إلی َجدِّ

  و لے کر اترے اور آپ(ع) کے نانا کی طرف جو اس کے رسول الئے اور فرشتے جس ک
وُح ااْلََ◌ِميُن آتاُکُم ا   َما لَْم يُْؤِت هللاُ بجائے و إلی جّدکمکے کہے:َو إلی ٲخيک بُِعَث الرُّ

  اور آپ(ع) کے نانا کی طرف اور آپ(ع) کے بھائی کے پاس روح االمين آيا خدا نے آپ کو وه نعمت دی جو جہانوں ميں 
  ِميَن طَٲْطَٲَ ُکلُّ َشِريٍف ِلَشَرفُِکْم َوبََخَع ُکلُّ ُمتََکبٍِّر لِطاَعتُِکْم َوَخَضَع ُکلُّ ٲََحداً ِمَن اْلعالَ 

کسی کو نہ دی ہر بڑائی واال آپ(ع) کی بڑائی کے آگے جھکتا ہے ہر مغرور آپ(ع) کا حکم مانتا ہے ہر زبردست آپ(ع) 
  کی فضليت کے سامنے 

  َشْيٍئ لَُکْم َوٲَْشَرقَِت ااْلََ◌ْرُض بِنُوِرُکْم َوفاَز اْلفاِئُزوَن بِِواليَتُِکْم  َجبَّاٍر لِفَْضلُِکْم َوَذلَّ ُکلُّ 
خم ہوتا ہے ہر چيز آپکے آگے پست ہے زمين آپ(ع) کے نور سے چمکتی ہے کاميابی پانے والے آپ(ع) کی واليت سے 

  کاميابی پاتے ہيں
ْضواِن َوَعلَی َمْن َجحَ  ْحٰمِن بِٲَبِی ٲَْنتُْم َوٲُمِّی بُِکْم يُْسلَُک إلَی الرِّ   َد ِواليَتَُکْم َغَضُب الرَّ

کہ آپ(ع) کے ذريعے رضائ الہی حاصل کرتے ہيں اور جو آپ(ع) کی واليت کے منکر ہيں ان پر خدا کا غضب آتا ہے 
  ميرے ماں باپ 

اِکِريَن َوٲَْسماُؤُکْم ِفی ااْلَ    َ◌ْسماِئ َوٲَْجساُدُکْم فِی َونَْفِسی َوٲَْھلِی َوَمالِی ِذْکُرُکْم فِی الذَّ
ميری جان ميرا خاندان اور مال آپ(ع) پر قربان آپکا ذکر ہے ذکر کرنے والوں ميں ہے آپکے نام ناموں ميں خاص ہيں آپکے

  جسم اعلٰی ہيں 
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  قُبُوُرُکْمااْلَْجساِد َوٲَْرواُحُکْم فِی ااْلََ◌ْرواِح َوٲَْنفُُسُکْم فِی النُّفُوِس َوآثاُرُکْم فِی ااْلَثاِر َو
جسموں ميں آپکی روحينبہترين ہيں روحوں ميں آپکے دل پاکيزه ہيں دلوں ميں آپ(ع) کے نشان عمده ہيں نشانوں ميں اور 

  آپ(ع) کی 
  فِی اْلقُبُوِر فََما ٲَْحلَی ٲَْسمائَُکْم َوٲَْکَرَم ٲَْنفَُسُکْم َوٲَْعظََم َشٲْنَُکْم َوٲََجلَّ َخطََرُکْم َوٲَْوفَی 

پاک ہينقبروں ميں پس کتنے پيارے ہيں آپکے نام کتنے گرامی ہينآپکے نفوس آپکی شان بلند ہے آپکا مقام عظيم ہے  قبريں
  آپکا 

  َعْھَدُکْم َوٲَْصَدَق َوْعَدُکْم َکالُمُکْم نُوٌر َوٲَْمُرُکْم ُرْشٌد َوَوِصيَّتُُکُم التَّْقَوی َوفِْعلُُکُم اْلَخْيُر 
آپ(ع) کا وعده سچا ہے آپ(ع) کا کالم روشن آپ(ع) کے حکم ميں ہدايت آپ(ع) کی وصيت پرہيزپيمان پورا ہونے واال اور 
  گاری آپ(ع) کا فعل عمده 

ْفُق َوقَْولُُکْم ُحْکٌم  ْدُق َوالرِّ ْحساُن َوَسِجيَّتُُکُم اْلَکَرُم َوَشٲْنُُکُم اْلَحقُّ َوالصِّ   َوعاَدتُُکُم ااْلِ
اطوار ميں بزرگواری آپ(ع) کی شان سچائی راستی اور مالئمت ہے آپ(ع) کا قول آپ(ع) کی عادت پسنديده آپ(ع) کے 

  مضبوط و يقينی ہے 
لَہُ َوٲَْصلَہُ َوفَْرَعہُ َوَمْعِدنَہُ َومَ    ٲْواھُ َوَحْتٌم َوَرْٲيُُکْم ِعْلٌم َوِحْلٌم َوَحْزٌم إْن ُذِکَر اْلَخْيُر ُکْنتُْم ٲَوَّ

گر نيکی کا ذکر ہو تو آپ(ع) اس ميں اول اسکی جڑ اسکی شاخ اس کا مرکز اس کا آپکی رائے ميں نرمی اور پختگی ہے ا
  ٹھکانہ اور اس کی انتہا ہيں 

  َوُمْنتَہاھُ بِٲَبِی ٲَْنتُْم َوٲُمِّی َونَْفِسی َکْيَف ٲَِصُف ُحْسَن ثَنائُِکْم َوٲُْحِصی َجِميَل باَلئُِکْم 
ح مينآپکی زيبا تعريف و توصيف کروں اور آپکی بہترين آزمائشوں کا قربان آپ(ع) پر ميرے ماں باپ اور ميری جان کسطر

  تصور کروں 
َج َعنَّا َغَمراِت اْلُکُروِب َوٲَْنقََذنا ِمْن َشفا ُجُرِف اْلھَلَکاِت هللاُ َوبُِکْم ٲَْخَرَجنَا ا لِّ َوفَرَّ   ِمَن الذُّ

رمايا اور ہميں تباہی کی وادی سے نکاال اور کہ خدا نے آپکے ذريعے ہميں خواری سے بچايا ہمارے رنج و غم کو دور ف
  جہنم کی آگ سے آزاد 

  َمعالَِم ِدينِنا َوٲَْصلََح َما کاَن هللاُ َوِمَن النَّاِر بِٲَبِی ٲَْنتُْم َوٲُمِّی َونَْفِسی بُِمواالتُِکْم َعلََّمنَا ا
ا نے ہميں دينی تعليمات عطا کی کيا ميرے ماں باپ اور ميری جان آپ(ع) پر قربان آپ(ع) کی دوستی کے وسيلے سے خد

  اور ہماری دنيا کے 
  فََسَد ِمْن ُدْنيانا َوبُِمواالتُِکْم تَمَِّت اْلَکلَِمۃُ َوَعظَُمِت النِّْعَمۃُ َواْيتَلَفَِت اْلفُْرقَۃُ َو بُِمواالتُِکْم 

کی دورياں مٹ گئيں آپ(ع) کی بگڑے کام سنوار ديے آپ(ع) کی واليت کی بدولت کلمہ مکمل ہوا نعمتيں بڑھ گئيں اور آپس 
  دوستی کے 

فِيَعۃُ َواْلَمقاُم اْلَمْحُموُد    تُْقبَُل الطَّاَعۃُ اْلُمْفتََرَضۃُ َولَُکُم اْلَمَودَّةُ اْلواِجبَۃُ َوالدََّرجاُت الرَّ
 باعث اطاعت واجبہ قبول ہوتی ہے آپ(ع) سے محبت رکھنا واجب ہے خدائے عزو جل کے ہاں آپ کيلئے بلند درجے

  پسنديده مقام اور 
ٲُْن اْلَکبِيُر َوالشَّفاَعۃُ اْلَمْقبُولَۃُ هللاِ َواْلَمکاُن اْلَمْعلُوُم ِعْنَد ا   َعزَّ َوَجلَّ َواْلجاھُ اْلَعِظيُم َوالشَّ

  اونچا مرتبہ ہے نيز اس کے حضور آپ(ع) کی بڑی عزت ہے بہت اونچی شان ہے اور آپ(ع) کی شفاعت قبول شده ہے 
ُسوَل فَاْکتُْبنا َمَع الشَّاِھِديَن َربَّنا آَمنَّ    ا بَِما ٲَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ

اے ہمارے رب ہم ايمان الئے اس پر جو تو نے نازل کيا اور ہم نے رسول کی پيروی کی پس ہميں گواہی دينے والوں ميں 
  لکھ لے 

  لَُدْنَک َرْحَمۃً إنََّک ٲَْنَت  َربَّنا الَ تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد إْذ ھََدْيتَنا َوھَْب لَنا ِمنْ 
اے ہمارے رب ہمارے دل ٹيڑھے نہ ہونے دے جب کہ تو نے ہميں ہدايت دی اور ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطاکر بے 

  شک تو 
  إنَّ بَْينِی َوبَْيَن هللاِ اْلَوہَّاُب ُسْبحاَن َربِّنا إْن کاَن َوْعُد َربِّنا لََمْفُعوالً۔ يَا َولِیَّ ا

کرنے واال ہے پاک تر ہے ہمارا رب يقينا ہمارے رب کاوعده پورا ہو گا اے ولی خدا بے شک ميرے اور خدائے بہت عطا 
  عز و جل 

ِھ َواْستَْرعاُکْم هللاِ ا َوَجلَّ ُذنُوباً الَ يَٲْتِی َعلَْيہا إالَّ ِرضاُکْم فَبَِحقِّ َمِن اْئتََمنَُکْم َعلَی ِسرِّ   َعزَّ
پ(ع) چاہيں تومعاف ہو سکتے ہيں پس واسطہ اس کا جس نے آپ کو اپنا راز داں بنايا اپنی کے درميان گناه حائل ہيں جو آ
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  مخلوق کا معاملہ 
ا اْستَْوھَْبتُْم ُذنُوبِی َوُکْنتُْم ُشفَعائِی    ٲَْمَر َخْلقِِہ َوقََرَن طاَعتَُکْم بِطاَعتِِہ لَمَّ
 يرے گناه معاف کروائيں اور ميرے سفارشی بن جائيں کہ آپکو سونپا آپکی اطاعت اپنی اطاعت کيساتھ واجب قرار دی آپ م

  هللاَ َوَمْن َعَصاُکْم فَقَْد َعَصی اهللاَ َف إنِّی لَُکْم ُمِطيٌع َمْن ٲَطاَعُکْم فَقْد ٲَطاَع ا
يقيناً ميں آپکا پيرو کارہوں جس نے آپکی پيروی کی تو اس نے خدا کی فرمانبرداری کی اور جس نے آپکی نافرمانی کی خدا 

  نافرمانی کی کی 
ھُمَّ إنِّی لَْو هللاََوَمْن ٲَْبَغَضُکْم فَقَْد ٲَْبَغَض اهللاَ َوَمْن ٲََحبَُّکْم فَقَْد ٲََحبَّ ا   ۔ اَللّٰ

جس نے آپ(ع) سے محبت کی تو اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے آپ(ع) سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی 
  کی اے معبود يقيناً جب 

ِۃ االََ◌ْبراِر لََجَعْلتُھُْم َوَجْدُت ُشفَعاَئ ٲَْقرَ  ٍد َوٲَْھِل بَْيتِِہ ااْلََ◌ْخياِر االََ◌ئِمَّ   َب إلَْيَک ِمْن ُمَحمَّ
ميں نے ايسے سفارشی پا ليے ہيں جو تيرے مقرب ہينيعنی حضرت محمد(ص) اور انکے اہلبيت(ع) جو نيک اور خوش 

  کردار امام(ع) ہيں ضرور ميں نے 
  ِذی ٲْوَجْبَت لَھُم َعلَْيَک ٲَْسٲَلَُک ٲَْن تُْدِخلَنِی فِی ُشفَعائِی فَبَِحقِِّھْم الَّ 

انہيں اپنے سفارشی بنايا ہے پس انکے حق کے واسطے سے جو تو نے خود پر الزم کرر کھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں 
  کہ مجھے ان لوگوں ميں 

  يَن بَِشفاَعتِِھْم إنََّک ُجْملَِۃ اْلعاِرفِيَن بِِھْم َوبَِحقِِّھْم َوفِی ُزْمَرِة اْلَمْرُحومِ 
داخل فرما جو انکی اور انکے حق کی معرفت رکھتے ہيناور مجھے اس گروه ميں رکھ جس پر انکی سفارش سے رحم کيا 

  گيا ہے بے شک تو 
اِحِميَن َوَصلَّی ا ٍد َوآلِِہ الطَّاِھِريَن َوَسلََّم تَْسلِيماً َکثِيراًَوَحْسبُ هللاُ ٲَْرَحُم الرَّ   نَا َعلَی ُمَحمَّ

سب سے زياده رحم کرنے واال ہے اور خدا محمد(ص) پر اور انکی پاکيزه آل(ع) پر درود بھيجے اور بہت بہت سالم بھيجے
  سالم اور کافی ہے ہمارے ليے

  َونِْعَم اْلَوِکيُل۔هللاُ ا
  خدا جو بہترين کارساز ہے۔

  

  زيارت امين هللا اور اس کی فضيلت
   کو ذکر کرتاہوں تين جھت کی وجہ سے زيارت امين هللا

۔ جيسا کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمايا ہے کہ جو بھی اس زيارت کو پڑھ لے نور سے لکھا ہوا ايک خط حضرت ١
  صاحب الزمان کی خدمت ميں پيش کيا جاتاہے۔

يں تفريح ۔ زيارت امين هللا وه زيارت ہے جس کو حضرت امام زمان نے پڑھا ہے جيسا کہ حاج علی بغدادی کے تشريف م٢
  ہوئی ہے۔

  ۔ آنحضرت نے اس زيارت کو تمام زيارات سے افضل جانا ہے۔٣
مہم مطلب کہ جو اس واقعہ سے استفاده ہوتاہے وه يہ ہے کہ زيارت امين هللا زيارات جامعہ ميں سے ہے يعنی ائمہ طاہرين 

  ے حرم ميں پرھاکے تمام حرم ميں پڑھی جاتی ہے جس طرح حضرت امام زمان نے اس زيارت کو کاظمين ک
محدث بزرگوار مرحوم محدث قمی کہتے ہيں جو زيارت امين هللا کے نام سے مشہور ہوئی يہ وه معتبر زيارات ہے کہ تمام 

  مزار کی کتابوں ميں اور مصابيح ميں نقل ہوئی ہے۔
رين زيارت ہے۔ عالمہ مجلسی اس زيارت کے بارے ميں فرماتے ہيں يہ زيارت متن اور سند کے اعتبار سے سب سے بہت

تمام مقدس روضوعں ميں اور حرموں ميں ہميشہ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے يہ زيارت معتبر سندوں کے ساتھ جابر سے 
اس نے امام محمد باقر سے روايت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمايا: امام زين العابدين حضرت اميرالمٔومنين 

  ر گريہ کيا اور اس شزيارت ميں حضرت نے اس طرح فرمايا:کے قبر مطہر کے پاس کھڑے ہوگئے او
تَہُ َعلَی ِعباِدِه، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ٲَِميَر هللاِ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ٲَِميَن ا   فِی ٲَْرِضِہ، َوُحجَّ

  ومنوں کے آپ پر سالم ہو اے خدا کی زمين ميں اس کے امين اور اس کے بندوں پر اس کی حجت سالم ہو آپ پر اے م
  َحقَّ ِجھاِدِه َوَعِمْلَت بِِکتابِِہ َواتَّبَْعَت ُسنََنهللاِ اْلُمَوْ◌ِمنِيَن، ٲَْشھَُد ٲَنََّک جاھَْدَت فِی ا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

سردار ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راه ميں جہاد کا حق ادا کيااس کی کتاب پر عمل کيا اور اس کے نبی(ص) کی 
  سنتوں کی پيروی کی 

  إلی ِجواِرِه فَقَبََضَک إلَْيِہ بِاْختِياِرِه هللاُ َعلَْيِہ َوآلِِہ َحتّی َدعاَک اهللاُ َصلَّی ا نَبِيِّہِ 
خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل(ع) پر پھر خدا نے آپ کو اپنے پاس بال ليا اپنے اختيار سے آپ کی جان قبض کر لی 

  اور آپ کے 
ۃَ َمَع َما لَکَ  ھُمَّ  َوٲَْلَزَم ٲَْعدائََک اْلُحجَّ   ِمَن اْلُحَجِج اْلبالَِغِۃ َعلَی َجِميِع َخْلقِِہ ۔ اَللّٰ

  دشمنوں پر حجت قائم کی جبکہ تمام مخلوق کے لئے آپ کے وجود ميں بہت سی کامل حجتيں ہيں اے هللا ميرے
  َک، ُمِحبَّۃً فَاْجَعْل نَْفِسی ُمْطَمئِنَّۃً بِقََدِرَک، راِضيَۃً بِقَضائَِک، ُمولََعۃً بِِذْکِرَک َوُدعائِ 

نفس کو ايسا بنا کہ تيری تقدير پر مطمئن ہو تيرے فيصلے پر راضی و خوش رہے تيرے ذکر کا مشتاق اور دعا مينحريص 
  ہو تيرے برگزيده 

  لَِصْفَوِة ٲَْولِيائَِک، َمْحبُوبَۃً فِی ٲَْرِضَک َوَسمائَِک، صابَِرةً َعلَی نُُزوِل باَلئَِک 
تيرے زمين و آسمان ميں محبوب و منظور ہو تيری طرف سے مصائب کی آمد پر صبر  دوستوں سے محبت کرنے واال

  کرنے واال ہو تيری 
  شاِکَرةً لِفَواِضِل نَْعمائَِک، ذاِکَرةً لَِسوابِِغ آالئَِک، ُمْشتاقَۃً إلی فَْرَحِۃ لِقائَِک، 

و تيری مالقات کی خوشی کا خواہاں يوم جزا کےبہترين نعمتوں پر شکر کرنے واال تيری کثير مہربانيوں کو ياد کرنے واال ہ
  لئے تقوی کو زاد راه 

َدةً التَّْقوٰی لِيَْوِم َجزائَِک، ُمْستَنَّۃً بُِسنَِن ٲَْولِيائَِک، ُمفاِرقَۃً اِلَ◌َ◌ْخالِق ٲَْعدائَِک،    ُمتََزوِّ
ے متنفر و دور اور دنيا سے بچ بنانے واال ہو تيرے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے واال تيرے دشمنوں کے طور طريقوں س

  بچا کر 
ْنيا بَِحْمِدَک َوثَنائَِک۔    َمْشُغولَۃً َعِن الدُّ

  تيری حمد و ثنائ ميں مشغول رہنے واال ہو۔
  پھر اپنا رخسار قبر مبارک پر رکھا اور فرمايا:

اِغبِيَن إلَ  ھُمَّ إنَّ قُلُوَب اْلُمْخبِتِيَن إلَْيَک والِھَۃٌ َوُسبَُل الرَّ   ْيَک شاِرَعۃٌ، َوٲَْعالمَ اَللّٰ
اے معبود!بے شک ڈرنے والوں کے قلوب تيرے لئے بے تاب ہينشوق رکھنے والوں کے لئے راستے کھلے ہوئے ہيں تيرا 

  قصد 
  اْلقاِصِديَن إلَْيَک واِضَحۃٌ، َوٲَْفئَِدةَ اْلعاِرفِيَن ِمْنَک فاِزَعۃٌ، َوٲَْصواَت الدَّاِعيَن إلَْيکَ 

اں واضح ہيں معرفت رکھنے والوں کے دل تجھ سے کانپتے ہيں تيری بارگاه ميں دعا کرنے والوں کیکرنے والوں کی نشاني
  آوازيں 

جابَِۃ لَھُْم ُمفَتََّحۃٌ َوَدْعَوةَ َمْن ناجاَک ُمْستَجابَۃٌ َوتَْوبَۃَ َمْن ٲَنابَ    صاِعَدةٌ َوٲَْبواَب ااْلِ
ے ہيں تجھ سے راز و نياز کرنے والوں کی دعا قبول ہے جو تيری بلند ہيں اور ان کے لئے دعا کی قبوليت کے دروازے کھل

  طرف پلٹ 
غاثَۃَ لَِمِن اْستَغاَث بِکَ    إلَْيَک َمْقبُولَۃٌ، َوَعْبَرةَ َمْن بََکٰی ِمْن َخْوفَِک َمْرُحوَمۃٌ، َوااْلِ

و تجھ سے فرياد کرےآئے اس کی توبہ منظور و مقبول ہے تيرے خوف ميں رونے والے کے آنسوؤں پر رحمت ہوتی ہے ج
  اس کے 

عانَۃَ لَِمِن اْستَعاَن بَِک َمْبُذولَۃٌ، َوِعٰداتَِک لِِعباِدَک ُمْنَجَزةٌ، َوَزلََل َمنِ    َمْوُجوَدةٌ، َوااْلِ
لئے داد رسی موجود ہے جو تجھ سے مدد طلب کرے اس کو مدد ملتی ہے اپنے بندوں سے کيے گئے تيرے وعدے پورے 

  ہوتے ہيں 
  ُمقالَۃٌ َوٲَْعماَل اْلعاِملِيَن لََدْيَک َمْحفُوظَۃٌ َوٲَْرزاقََک إلَی اْلَخالئِِق ِمْن لَُدْنکَ  اْستَقالَکَ 

  تيرے ہاں عذر خواہوں کی خطائيں معاف اور عمل کرنے والوں کے اعمال محفوظ ہوتے ہيں مخلوقات کے لئے رزق 
  َب اْلُمْستَْغفِِريَن َمْغفُوَرةٌ، َوَحوائِجَ ناِزلَۃٌ، َوَعوائَِد اْلَمِزيِد إلَْيِھْم واِصلَۃٌ، َوُذنُو

و روزی تيری جانب سے ہی آتی ہے اور ان کو مزيد عطائيں حاصل ہوتی ہيں طالبان بخشش کے گناه بخش ديے جاتے ہيں 
  ساری 

ائِلِيَن ِعْنَدَک ُمَوفََّرةٌ، َوَعوائَِد اْلَمِزيِد مُ    تَواتَِرةٌ َخْلقَِک ِعْنَدَک َمْقِضيَّۃٌ، َوَجوائَِز السَّ
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مخلوق کی حاجتيں تيرے ہاں سے پوری ہوتی ہيں تجھ سے سوال کرنے والوں کو بہت زياده ملتا ہے اور پے در پے عطائيں 
ھُمَّ فَاْستَِجْب ُدعائِی ةٌ، َوَمناِھَل الظِّماِئ ُمْتَرَعۃٌ ۔ اَللّٰ   َوَموائَِد اْلُمْستَْطِعِميَن ُمَعدَّ

ر خوان تيار ہے اور پياسوں کی خاطر چشمے بھرے ہوئے ہيں اے معبود ! ميری دعائيں ہوتی ہيں کھانے والوں کيلئے دست
  قبول کر لے 

ٍد َوَعلِیٍّ َوفاِطَمۃَ َواْلَحَسنِ    َواْقبَْل ثَنائِی، َواْجَمْع بَْينِی َوبَْيَن ٲَْو لِيائِی، بَِحقِّ ُمَحمَّ
  ہ واسطہ ديتا ہوں محمد(ص) و علی (ع)و فاطمہ﴿س﴾ اس ثنائ کو پسند فرما مجھے ميرے اوليائ کے ساتھ جمع کر دے ک

  َواْلُحَسْيِن إنََّک َو لِیُّ نَْعمائِی، َوُمْنتَھَٰی ُمناَی، َوغايَۃُ َرجائِی فِی ُمْنقَلَبِی َوَمْثَواَی۔
ا و حسن(ع) و حسين(ع) کا بے شک تو مجھے نعمتيں دينے واالدنياو آخرت ميں ميری آرزوؤں کی انتہائ ميری اميدوں ک

  مرکز۔
  کامل الزيارة ميں اس زيارت کے بعد ان جملوں کا اضافہ ہے :

  ٲَْنَت إلِھی َوَسيِِّدی َوَمْوالَی اْغفِْر اِلَ◌َ◌ْو لِيائِنا، َوُکفَّ َعنَّا ٲَْعدائَنا، َواْشَغْلھُْم َعنْ 
کر ان کو ہميں ايذا دينے  تو ميرا معبود ميرا آقا اور ميرا مالک ہے ہمارے دوستوں کو معاف فرما دشمنوں کو ہم سے دور

  سے باز رکھ 
ْفلی    ٲََذانَا َوٲَْظِھْر َکلَِمۃَ اْلَحقِّ َواْجَعْلھَا اْلُعْليَا، َوٲَْدِحْض َکلَِمۃَ اْلبَاِطِل َواْجَعْلھَا السُّ

  کلمہ حق کا ظہور فرما اور اسے بلند قرار دے کلمہ باطل کو دبا دے اور اس کو پست قرار دے کہ
  لِّ َشْيٍئ قَِديٌر ۔إنََّک َعلَی کُ 

  بے شک تو ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ۔
  

حضرت امام محمد باقر نے فرمايا جو بھی ہمارے شيعوں ميں سے اس زيارت اور دعا کو حضرت اميرالمٔومنين کے حرم 
اس پر حضرت ميں يا باقی ائمہ کے حرم ميں پڑھے تو خداوند تعالٰی اس کو نور کے ايک فرمان ميں اوپر لے جاتاہے اور 

امام مھدی کی مھر لگائی جاتی ہے اور اس فرمان کو محفوظ رکھتے ہيں اور قائم آل محمد کے حوالہ کيا جاتاہے اور وه 
  فرمان بشارت تحقيق اور کرامت کے ساتھ اس کے صاحب کے استقبال کے لئے آيا ہے ان شاء هللا 

  زيارت وارث
  اَلسَّاَلُم َعلَْيکَ 

  نے ميں سہولت دی آپ پر سالم ہو کيا اور آپ کی طرف آ
  اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا هللاِ اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا واِرَث نُوٍح نَبِیِّ اهللاِ يَا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة ا

اے آدم(ع) کے وارث جو خدا کے چنے ہوئے ہيں سالم ہو آپ پر اے نوح (ع)کے وارث جو خدا کے نبی ہيں آپ پر سالم ہو 
  اے 

  ، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک هللاِاَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا واِرَث ُموسی َکلِيِم اهللاِ راِھيَم َخلِيِل اواِرَث إبْ 
  ابراہيم(ع) کے وارث جو خدا کے خليل ہيں سالم ہو آپ پراے موسٰی(ع) کے وارث جو خدا کے کليم ہيں آپ پر سالم ہو 

ٍد َحبِيِب ا اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا واِرثَ هللاِ يَا واِرَث ِعيسی ُروِح ا اَلُم َعلَْيَک هللاُِمَحمَّ   ، اَلسَّ
اے عيسٰی(ع) کے وارث جو خدا کی روح ہيں سالم ہوآپ پر اے محمد(ص) کے وارث جو خدا کے حبيب ہيں آپ پر سالم ہو 

ٍد اْلُمْصطَفی اَلسَّاَلُم َعلَْيکَ    يَاْبَن  يَا واِرَث ٲَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن ُمَحمَّ
کے وارث و جانشين آپ پر سالم ہو اے محمدمصطفی(ص) کے فرزند آپ پر سالم ہو اے علی مرتضی  -اے امير المومنين 

  (ع)
ْھراِئ، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن َخِديَجۃَ    َعلِیٍّ اْلُمْرتَضی، اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَاْبَن فاِطَمۃَ الزَّ

  طمہ زہرا(ع)ئ کے فرزند آپ پر سالم ہو اے خديجہ الکبرٰی(ع) کے فرزند آپ پر سالم ہو اے فا
  َواْبَن ثاِرِه َواْلِوْتَر اْلَمْوتُوَر، ٲَْشھَُد هللاِ اْلُکْبری اَلسَّاَلُم َعلَْيَک يَا ثاَر ا

ميں فرزند آپ پر سالم ہو اے خدا کے نام پر قربان ہونے والے اور قربان ہونے والے کے فرزند اے ناحق بہائے گئے خون 
  گواہی 

َکاةَ، َوٲََمْرَت بِاْلَمْعُروِف َونَھَْيَت َعِن اْلُمْنَکرِ  الةَ، َوآتَْيَت الزَّ   ٲَنََّک قَْد ٲَقَْمَت الصَّ
  ديتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکٰوة دی آپ نے نيک کاموں کا حکم ديا اوربرے کاموں سے منع فرمايا 
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  هللاُ ٲُمَّۃً قَتَلَْتَک، َولََعَن اهللاُ اَک اْليَقِيُن، فَلََعَن اَوَرُسولَہُ َحتَّی ٲَتَ هللاَ َوٲَطَْعَت ا
آپ خدا و رسول(ص) (ص) کی اطاعت ميں رہے يہاں تک کہ شہيد ہو گئے پس خدا کی لعنت اس گروه پر جس نے آپ کو 

  قتل کيا خدا کی لعنت ہو
  هللاِ ِہ، يَا َمْوالَی يَا ٲَبا َعْبِد اٲُمَّۃً َسِمَعْت بِذلَِک فََرِضيَْت بِ ُهللا ٲُمَّۃً ظَلََمْتَک، َولََعَن ا

اس گروه پر جس نے آپ پر ظلم ڈھايا اور خدا کی لعنت ہو اس گروه پر جس نے يہ واقعہ سنا تو وه اس پر خوش ہوا اے 
  ع) هللا(ميرے آقا اے ابو عبدا

اِمَخِۃ َوااْلََ◌ْرحاِم اْلُمَطھَّ  ْسکَ ٲَْشھَُد ٲَنََّک ُکْنَت نُوراً فِی ااْلََ◌ْصالِب الشَّ   َرِة، لَْم تُنَجِّ
ميں گواہی ديتا ہوں بے شک آپ وه نور ہيں جو بلند مرتبہ صلبوں اور پاک و پاکيزه رحموں مينمنتقل ہوتا آيا آپ زمانہ جاہليت

  کی 
اِت ثِيَابِھا َوٲَْشھَُد ٲَنََّک ِمْن َدعائِِم ال يِن اْلَجاِھلِيَّۃُ بِٲَْنَجاِسھا َولَْم تُْلبِْسَک ِمْن ُمْدلَِھمَّ   دِّ

ناپاکيوں سے آلوده نہ ہوئے اور اس زمانے کے ناپاک لباسوں ميں ملبوس نہ ہوئے ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ دين کے نگہبان
  اور مومنوں 

 ، ِکیُّ اْلھاِدی اْلَمْھِدیُّ ِضیُّ الزَّ ماُم اْلبَرُّ التَّقِیُّ الرَّ   َوٲَْرکاِن اْلُمْؤِمنِيَن َوٲَْشھَُد ٲَنََّک ااْلِ
رکن ہيں ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ وه امام ہيں جو نيک کردار پرہيز گار پسنديده پاکيزه ہدايت دينے والے اور ہدايت کے 

  پائے ہوئے ہيں 
  َوٲَْشھَُد ٲَنَّ ااْلََ◌ئِمَّۃَ ِمْن ُوْلِدَک َکلَِمۃُ التَّْقوی َوٲَْعالُم اْلھُدی َواْلُعْرَوةُ اْلُوْثقی 

امام آپ کی اوالد سے ہوئے ہيں وه پرہيز گاری کے مظہر ہدايت کے نشان مضبوط و محکم رسی  ميں گواہی ديتا ہوں کہ جو
ْنيا َوٲُْشِھُد ا ۃُ َعلَی ٲَْھِل الدُّ   َوَمالئَِکتَہُ َوٲَْنبِيائَہُ َوُرُسلَہ، ٲَنِّی بُِکْم ُمْؤِمٌن هللاَ َواْلُحجَّ

ں اس کے فرشتوں کو اور اس کے نبيوں اور رسولونکو کہ ميں اور دنيا والوں پر خدا کی دليل و حجت ہيں مينگواه بناتا ہو
  آپ پر اور آپ 

  َوِب إيَابُِکْم ُموقٌِن، بَِشرائِِع ِدينِی، َوَخواتِيِم َعَملِی، َوقَْلبِی لِقَْلبُِکْم ِسْلٌم، َوٲَْمِری 
آپ کے دل کے ساتھ ہے اور ميرا کے باپ دادا پرايمان رکھتا ہوں اپنے دين کے احکام اور اپنے عمل کے انجام پر ميرا دل 

  کام 
  َعلَْيُکْم، َوَعلَی ٲَْرواِحُکْم، َوَعلَی ٲَْجساِدُکْم، َوَعلَیهللاِ اِلَ◌َ◌ْمِرُکْم ُمتَّبٌِع، َصلَواُت ا

  آپ کی پيروی ہے خدا کی رحمتيں ہوں آپ پر آپ کی روحوں پر آپ کے پاک وجودوں پر
  بُکْم َو َعلَی ظاِھِرُکْم َوَعلَی باِطنُِکْم ۔ٲَْجساِمُکْم، َوَعلَی شاِھِدُکْم، َوَعلَی غائِ 

 اور ر حمت ہو آپ ميں سے حاضر پر اور غائب پر رحمت ہو آپ کے ظاہر و عياں اور آپ کے باطن پر۔

 

 صحيفہ امام مھدی عليہ السالم

 

  

  مصادر کتاب
  
  

  قرآن کريم
  الف

  ابواب الجنات فی آداب الجمعات۔ تاليف آية هللا سيد محمد تقی موسوی اصفہانی
  احتجاج ۔ تاليف عالم بزرگوار احمد بن علی طبرسی

  ادب الزائر۔ تاليف مرحوم عالمہ امينی
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  اصول کافی۔ تاليف محدث مرحوم کلينی
  اربعہ ايام۔ تاليف عالم مرحوم مير داماد

  اقبال االعمال۔ تاليف عاللم جليل القدر سيد بن طاوؤس 
  االمان من اخطار السفار و االزمان ۔تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس 

  (ب)
  الباقيات الصالحات۔ تاليف محدث قمی

  مہ محمد باقر مجلسیبحار االنوار۔ تاليف عال
  بشارة االسالم۔ تاليف عالم بزرگوار سيد مصطفی کاظمی

  البلد االمين۔ تاليف عالم بزرگوار شيخ ابراہيم کفعمی
  (ت)

  تبصرة الولی۔ تاليف عالمہ سيد ھاشم بحرانی
  التحفة الرضويہ فی مجربات االماميہ۔ تاليف محمد رضی 

  تحفة طوسيّہ۔ تاليف مرحوم محدث قمی
  ف بالمنن المعروف بالمالحم والفتن۔ تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤسالتشري

  تکاليف االنام فی غبية االمام۔ تاليف عالم علی اکبر نھاوندی
  (ث)

  ثواب االعمال: عالم جليل القدر شيخ صدوق
  (ج)

  جمال االسبوع تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس 
  یجنات الخلوح ۔تاليف مرحوم محدث نور

  (د) 
  دارالسالم۔ تاليف عالم بزرگوار شيخ محمود عراقی

  دارالسالم فيما يتعلق بالرٔويا والمنام۔ تاليف مرحوم محدث نوری
  الدعوات۔ تاليف عالم شھير قطب الدين راوندی

  دالئل االمامة ۔ تاليف محدث خبير ابی جعفر محمد بن جرير
  (ز)

  زادالمعاد۔ تاليف عالمہ مجلسی
  اره۔ تاليف آية هللا سيد احمد مستنبطالزيارة و ابش

  (ص)
  الصحيفة الصادقية۔ تاليف آية هللا شيخ احمد بحرانی

  (ع)
  العبقری الحسان۔ تاليف آية هللا شيخ علی اکبر نھاوندی
  عدة الداعی۔ تاليف عالم جليل القدر علی بن يوسف حلی

  عمدة الزائر۔ تاليف آية هللا سيد حيدر حسنی کاظمی
  (غ)

  اليف عالمہ امينیالغدير۔ ت
  الغيبة۔ تاليف شيخ الطائفہ ابوجعفر محمد طوسی

  (ف)
  فتح االبواب تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس 

  فرحة الغری تاليف عالم بزرگوار عبدالکريم بن طاوؤس 
  الفقہ المنسوب لالمام الرضا

  فالح السائل تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس
  (ق)
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  اليف جليل القدر قطب الدين راوندیقصص االنبياء۔ ت
  (ک)

  کامل الزيارات تاليف محدث خيبر جعفر بن محمد
  (م)

  المجموع الرائق من اطہار الحدائق ۔تاليف محدث بزرگوار سيد ھبة هللا موسوی
  المختار من کلمات المام المھدی۔ تاليف آية هللا شيخ محمد غروی

  محمد بن جعفر المزار بکير تاليف عالم بزرگوار ابوعبدهللا
  المزار۔ تاليف شہيد اول

  مزار تاليف عالم جليل القدر آقا جمال خوانساری
  مستدرک الوسائل۔ تاليف مرحوم محدث نوری

  لمصباح۔ تاليف عالم جليل القدر ابراہيم عاملی کفعمی
  مصباح الزائر۔ تاليف عالم جليل القدر سيد بن طاوؤس

  عفر محمد طوسیمصباح المتھجد۔ تاليف شيخ الطائفہ ابوج
  معان الحکمة۔ تاليف محدث محمد بن فيض کاشانی

  مفاتح الغيب۔ تاليف عالمہ مجلسی
  مفاتتيح الجنان۔ تاليف محدث قمی

  مفاتيح الجنات۔ تاليف عالم بھاء الدين عاملی
  المقام االسنی۔ تاليف عالم شيخ ابراہيم کفعمی

  مکارم االخالق۔ تاليف محدث شيخ حدن بن فضل طبرسی 
  يال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم۔ تاليف آية هللا سيد محمد تقی موسوی اصفہانیمک

  المنتکب۔ تاليف فخر الدين طريحی
  منھاج العارفين۔ تاليف محمد حسن سمنانی۔

  مھج الدعوات۔ تاليف جليل القدر سيد بن طاوؤس
  (ن)

  نجم الثاقب۔ تاليف مرحوم محدث نوری
 عالم قرن ششمنزھة الزاھد۔ تاليف يکی از ا

 

 


