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 فہرست 

  زندگی نامہ جناب زھرا سالم هللا عليھا 
  اس کتاب کے بار ے ميں 

  هللا تعالٰی کی تسبيح و تقديس ميں دعائيں اور حاجتيں 
  جناب سيده سالم هللا عليھا کی نماز اور اس کے متعلق دعائيں 

  جناب سيده کی دعائيں حاجتوں کی برآوری ميں 
  کيلئے دعا  خطرات اور بيماريوں سے دور رہنے

  دنوں اور مہينوں ميں جناب سيده کی دعائيں
  سونے کے آداب ميں جناب سيده کی دعائيں 

  دعائيں لوگوں کی تعريف يا مذمت ميں جناب سيده کی 
  قيامت کے متعلق جناب سيده کی دعائيں 
  مختلف امور ميں جناب سيده کی دعائيں 

  جناب سيده کے خطبات 
  ارشادات جناب سيده عليہ السالم

  منتخب اقوال 
 جناب سيده سالم هللا عليھا کی خدمت ميں استغاثے 

 

 

  

   صحيفہ زھراء سالم هللا عليھا
  حضرت فاطمہ زھراء سالم هللا عليھا کےاقوال دعائيں اور مناجات 

  زندگی نامہ جناب زھرا سالم هللا عليھا 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  فاطمہ، وه کوثر ہے جو خدا نے انہيں عطا کی ہے۔ 
  ے۔ فاطمہ، شجره طوبٰی سے اٹھنے والی وه خوشبو ميں ہيں جسے شب معراج رسالتمآب ہمراه الئے تھ

  فاطمہ، شجره طوبٰی کا وه پھل ہے جسے شب معراج رسالتمآب نے تناول فرمايا۔ 
  فاطمہ، وه الھيات سے مانوس ہستی ہيں جو اپنی والدت سے پہلے اپنی والده ماجدہسے ہم کالم ہوتی تھی۔ 

  فاطمہ، ذبح عظيم کی مادر گرامی ہيں جس کی وجہ سے انہيں ام ابيھا بوال جاتا ہے۔ 
  نت کے جوانوں کے سردار حسنين شريفين کی مادر گرامی ہيں۔ فاطمہ، ج

  فاطمہ، مباھلہ نجران ميں مرکزی نقطہ ہيں۔ 
  فاطمہ، باپ، شوہر اور بيٹوں کے درميان حديث کسآ ميں محور ہيں۔ 

ضياء بل فاطمہ، بل ھی ام الکلمات المحکۃ فی غيب داتھا فکانت مبھمۃ فی افق المسجد ھی الزھراء للشمس من زھرتہا ال
  ہی نور عالم االنوار ومطلع الشموس وال قمار 

  فاطمہ، محراب عبادت ميں ملکوت کو منور کرنے والی ہيں۔ 
  فاطمہ، بہشتی اور حوروں سے مانوس مخلوق ہے جس کے بازوں پر تازيانوں کے زخم ہيں۔ 

  فاطمہ، ايسی معصومہ ہيں جس کا غضب و رضا هللا کا غضب اور رضا ہے۔ 
  يہ، محدثہ، طاہره، بتول اور منصوره سماوات ہے۔ فاطمہ، مرض
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فاطمہ، امام وقت کی غم گسار ہيں۔ سخت ترين حاالت ميں بھی حتی کہ حضرت محسن کی شہادت کے وقت بھی 
  حضرت فضہ سے امير المومنين کے متعلق پوچھا ۔ 

  ۔ فاطمہ، اس مہدی، برحق کی والده ہيں جو ا ہلبيت اطہار کے انتقام لينے والے ہيں
  فاطمہ، تسبيح و تہليل کی صداؤں ميں اونٹ پر سوار ہو کر محشر ميں نمودار ہوں گی۔ 

  فاطمہ، اپنے حسين کی قميض لئے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کی خاطر بارگاه ايزدی ميں حاضر ہوں گی۔ 
الٰی نے آپ کی خلقت سے امام جواد عليہ السالم نے فرمايااے آزمائشوں سے گزرنے والی خاتون! خداوند تبارک و تع

پہلے آپ کو آزمايا، امتحان ليا، اور اس امتحان ميں آپ کو صابر پايا، اور ہم عقيده رکھتے ہيں کہ ہم آپ کی تصديق 
کرنے والے اور آپ سے خصوصی ارادت رکھنے والے لوگ ہيں، اور جو کچھ آپ کے والد گرامی اور ان کے 

ہمارا يہ عقيده درست ہے تو ان دونوں کی تصديق کے بدلے ہميں اپنے ساتھ جانشين الئے ہيں اس پرصابر ہيں،پس اگر 
  متصل فرماتا کہ اپنے آپ کو بشارت دے سکيں کہ آپ سے مودت اور دوستی کی وجہ سے پاک ہو گئے ہيں۔ 

   ١٠٠:١٩۴بحار االنوار ۶٨جمال االسبوع ۶:٩التھذيب 
  

   مقدمہ مؤلف
ميں ہديہ پيش کرتے ہيں۔ اے محبوبہ خدا، اے خاتم االنبياء کے دل و جان  اے زھراء عزيز آپ کی عظيم الشان بارگاه

سکون، اے دختر نبوت اور مادر واليت، اے زوجہ اور شريک حيات علی ، اے عطاء خدا سبحان اور قيمتی ترين کوثر 
آپ پر ظلم کيا گياقرآن، اور اے جھان خلقت ميں عظيم المرتبہ خاتون اے ہم سب کے دل و جان سے پياری، اگر اس دن 

، اور پيغمبر اسالم(ص) کے پڑے جنازے سے بھی شرم نہيں کی گئی، اور وحی اترنے والے گھر کی حرمت کا بھی 
لحاظ نہيں رکھا گيا، اور آپ کی زندگی کو انتہائی بے رحمی کے انداز ميں بند دروازوں ميں محصور کيا گيا، تو اب 

طرح لوگ آپ کے دکھوں ميں سينے پيٹتے ہيں، اگر اس دن آپ نے انہتائی  اپنی نگاہيں اٹھائيں اور ديکھيں کہ کس
دکھی دل سے فرياد بلند کی تھی، کيسی فرياد تھی گويا آپ کے غم ميں ہمارے دل سے اٹھی، اور اے خدا اور اس کے 

پرده پوشيوں کے  رسول کی محبوبہ، اگر اس دن آپ سے يوں رويہ رکھا گيا تھا، تو معجزه خداوندی يہ ہوا کہ تمام ان
باوجود زمانے کے گہرے بادلوں سے آپ کے چہرے کو نماياں کيا اور لوگوں کو آپ سے آگاه کيا، حضرت فاطمہ 

(س) سے معرفت درحقيقت کتاب رسالت کے ايک باب سے معرفت ہوجانا ہے۔ جس کا مطالعہ معرفت روح اسالم کی 
کيونکہ وه وحی خدا کی گود ميں پروان چڑھی اور پيغمبر راه ميں ايک کوشش ہے اور دنيا کا گرانقدر ذخيره ہے 

اسالم(ص) نے انہيں ام ابيھا کہہ کر افتخار بخشا۔ وه اسالم کا ايک حصہ ہيں جو رسول اکرم(ص) کے وجود پاک سے 
روشن ہوا۔ اور ان کی زندگی ہر مسلمان عورت بلکہ ہردور کے صاحب ايمان انسان کيلئے نمونہ عمل ہے۔ کيونکہ 

فاطمہ زھرا آسمان معرفت کا آفتاب اور پرہيزگاری اور خدا پرستی کا روشن باب ہيں، اور يہ روشنی کچھ  حضرت
گھنٹوں اور دنوں سے مخصوص نہيں ہے۔ بلکہ اپنی ذمہ داريوں کے آغاز سے آج تک اور پھر رہتی دنيا تک اسالمی 

يں فرشتہ ہيں جو عالم وجود ميں بہترين انداز تربيت کے ساحل پر گوہر کی ماند چمکتی رہيں گی۔ وه انسانی صورت م
ميں جڑا ہوا ہے، وه تمام جہانوں کی عورتوں سے عظيم ہيں کہ اس کے نور کی شعائيں قيامت کے دن ہر جگہ پڑيں 
گيں اور آخر کار يہ وہی فاطمہ ہيں، کہ جن کی ناراضگی سے خداوند تبارک و تعالٰی بھی ناراض اور رضاعت کے 

وه گناہگاروں کی شفاعت کرکے انہيں ہميشہ کے لئے جنت کا سزا وار بنائيں گی، وه قيامت ميں ساتھ راضی ہے، 
  ہمارے لئے وسيلہ ہيں، يہ ساری باتيں ان کے فضائل و مناقب کی دنيا سے ايک جزکو بھی نماياں نہيں کرتيں۔ 

  
   آپ کی والدت:

ہوتا ہے۔ والدين اپنی گود سے ہی اوالد کی اساس کسی بھی شخصيت کا زياده تعلق خاندان، والدين اور معاشرے سے 
 اور بنياد تشکيل ديتے ہيں اور اس کو اپنے روحانی اور اخالقی سانچے ميں ڈھال کر معاشرے کے حوالے کرتے ہيں۔ 
پيغمبر اسالم(ص) جيسی عظيم الشان شخصيت جو روحانی برتری، اخالق حسنہ، بلند ہمتی اور فدا کاری اور شجاعت 

اف سے مزين ہے سے ہر مسلمان بلکہ کسی بھی صاحب دانا وبينا سے پوشيده نہيں ہے۔ ان کی عظمت و جيسے اوص
بزرگی کيلئے يہی کافی ہے کہ خداوند تبارک و تعالٰی فرماتا ہے، اے محمد آپ خلق عظيم کے مالک ہيں۔ آپ کی مادر 

رتی تھيں، بہت سے لوگ خديجہ کيلئے گرامی خديجہ نامی خاتون تھيں، جو سرمايہ دار عورت تھيں اور تجارت ک
تجارت کرتے تھے، جبسے انہوں نے پيغمبر اسالم(ص) کو تجارت کی غرض سے منتخب کيا، تو انکی ايمانتداری اور 

صداقت سے متاثر ہوئے بغير نہ ره سکيں، لہذا انہيں شادی کا پيغام بھجوايا، کيونکہ حضرت خديجہ نے بعض 
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  يہ آخرالزمان نبی ہيں۔ دانشمندوں سے سن رکھا تھا کہ 
وه پہلی خاتون ہيں جنہوں نے پيغمبر اسالم(ص) کی دعوت پر لبيک کہا اور اپنی تمام تر دولت بغير کسی شرائط کے ان
کے اختيار ميں دے دی، عائشہ کہتی ہيں کہ پيغمبر اسالم(ص) ہر وقت خديجہ کو خوبيوں کے ساتھ ياد کرتے تھے، تو 

ا رسول هللا خديجہ ايک بوڑھی عورت تھی، جبکہ خدا نے اس سے بہتر آپ کو عطا کيں ايک دن ميں نے عرض کيا، ي
ہيں، تو پيغبر اسالم غضبناک ہوئے اور فرمايا، خدا کی قسم، اس سے بہتر خدا نے مجھے نہيں ديں، خديجہ اس وقت 

ے جھٹال رہے مجھ پر ايمان الئيں جب دوسرے انکار کر رہے تھے، اس وقت ميری تصديق کی جب دوسرے مجھ
تھے، اور اس وقت اپنی تمام دولت ميرے اختيار ميں دی جب دوسروں نے مجھے محروم کيا، اور ميری نسل کو اس 

  کی اوالد سے قرار ديا۔ 
روايات ميں ہے، کہ جب جبرئيل پيغمبر اسالم(ص) پر نازل ہوتے تو عرض کرتے کہ بارگاه ايزدی سے خديجہ کو 

يں خداوند تبارک و تعالٰی نے بہشت ميں ان کے لئے ايک خوبصورت محل تعمير کيا ہے۔ سالم پہنچاديں اور انہيں کہ
ايک روز جبرئيل نازل ہوئے اور عرض کيا کہ خداوند تبارک و تعالٰی نے سالم بھيجا ہے اور فرمايا ہے کہ چاليس دن 

يغمبر اسالم(ص) خداوند حکيم کےاور چاليس راتيں خديجہ سے الگ ہو کر عبادت اور تہجد ميں مشغول رہيں اور پھر پ
حکم کے مطابق چاليس دن تک خديجہ کے گھر نہيں گئے، اس عرصے ميں پيغمبر اسالم(ص) راتوں کو نماز اور 

عبادت ميں مصروف ہو تے اور دن ميں روزے رکھتے۔ جيسے ہی چاليس دن پورے ہوئے فرشتہ آيا اور جنت سے 
ات اس بہشتی غذا سے تناول فرمانا، رسول خدا نے ان ہی جنتی اور الئی ہوئی غذا پيش کرتے ہوئے عرض کی آج ر

روحانی غذاؤں سے روزه افطار کيا، جيسے ہی پيغمبر اسالم(ص) نماز کيلئے اٹھے، جبرئيل آئے اور عرض کی، کہ 
 اے رسول خدا آج رات مستجی نمازوں کو چھوڑ کر حضرت خديجہ کے گھر جائيں، کيونکہ خدا نے اراده کيا ہے کہ

  آپ کی صلب سے ايک پاکيزه اوالد پيدا کرے۔ 
امام جعفرصادق فرماتے ہيں جب سے خديجہ نے رسول خدا سے عقد کيا، مکہ کی عورتوں نے آپ سے قطع تعلق کر 
ليا تھا اور آپ کے گھر آنا جانا بند کرديا تھا، وه اس وجہ سے غمگين رہتی تھيں، ليکن جيسے ہی حضرت فاطمہ سے 

تنہائی کے غم سے نجات پاگئيں اور اپنے شکم ميں موجود بچے سے مانوس ہوگئيں اور اس سے باتيں حاملہ ہوئيں تو 
کرتی رہتيں۔ جبرئيل پيغمبر اسالم(ص) اور حضرت خديجہ کو خوشخبری سنانے کيلئے آئے اور کہا کہ اے پيغمبر 

غمبر دين کے پيشواؤں اور اسالم(ص) خديجہ کے رحم ميں ايک ايسی بيٹی ہے جس سے تيری نسل چلے گی، وه پي
اماموں کی ماں ہوگی جو وحی کے منقطع ہوجانے سے تيرے جانشين ہوں گے، جيسے ہی پيغمبر اسالم(ص) نے 

  پروردگار جہاں کا پيام خديجہ کو پہنچايا تو وه بہت خوش ہوئيں۔ 
فقط فاطمہ سے ہی چلے اور  جی ہاں!پروردگار جہاں نے کچھ اس طرح کا اراده کر رکھاتھا کہ پاک و پاکيزه نسل نبوی

يہ پاکيزه زمين اس شرف و عزت والے درخت کو اپنے دامن ميں پروان چڑھائے، نسل پيغمبر ہی اوالد فاطمہ ہيں اور 
  پيغمبر کی ان پر خصوصی توجہ اس کی بہترين دليل ہے۔ 

  
   نام

رکہ، طاہره، ذکيہ، راضيہ، امام جعفرصادق سے روايت ہے کہ حضرت فاطمہ کے نو نام ہيں، فاطمہ، صديقہ، مبا
  مرضيہ، محدثہ، زہرا۔ 

آپ کے نام مختلف مناسبتوں سے رکھے گئے ہيں، اسم اور مسمی کے درميان مطابقت توجہ طلب ہے اور يہاں پر فقط 
  دو ناموں (فاطمہ، محدثہ) کے متعلق عرض کرنا ہے۔ 

  
   نام اور شخصيت

  اس بات کی تائيد بہت سی روايت سے ملتی ہے۔ 
لغت ميں فطم کے معنی کاٹنے واال، جدا کرنے واال کے ہيں، اور فاطم اور فاطمہ بمعنی کٹا ہوا کے ہيں، امام  (الف)

رضا عليہ السالم پيغمبر اسالم(ص) سے نقل کرتے ہيں کہ آنحضرت(ص) کيلئے فاطمہ نام دکھنے کی علت يہ ہے کہ 
  وه اور ان کے شيعہ جہنم کی آگ سے الگ ہيں۔ 

سے روايت ہے کہ آپ کے نام فاطمہ رکھنے کی علت يہ ہے آپ نے علم دودھ کے ذريعہ سے اخذ کيا  امام محمد باقر
  ہے يعنی وه علم و دانش کا مرکز ہيں۔ 

امام جعفرصادق سے روايت ہے کہ آپ کا نام فاطمہ رکھنے کی علت يہ ہے کہ شر اور برائی آپ کے وجود اقدس سے 
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  جدا ہيں۔ 
م محدثہ ہے، محدث وه ہوتا ہے جس پر فرشتہ نازل ہو، جس طرح باره امام محدث تھے (ب) ان کے ناموں سے ايک نا

  اسی طرح فاطمہ بھی محدثہ ہيں۔ 
امام جعفرصادق سے روايت ہے کہ پيغمبر کی بيٹی فاطمہ سالم هللا عليھا محدثہ تھيں البتہ پيغمبر نہ تھيں، اسی وجہ 

ے اتر کر آپ سے ہمکالم ہوتے جس طرح مريم بنت عمران سے سے انکو محدثہ کہتے ہيں، کيونکہ فرشتے آسمان س
  ہمکالم ہوتے تھے۔ 

روايات ميں واضح طور پر اس موضوع کے متعلق آيا ہے پيغمبر اسالم(ص) کی رحلت کے بعد خداوند تبارک و تعالٰی 
مت ميں نے آنحضرت(ص) کی تسلی اور تشفی کيلئے فرشتوں کو آپ سے مانوس کرديا، حضرت جبرئيل آپ کی خد

حاضر ہوتے اور آنحضرت(ص) کی زندگی کے بعد ہونے والے واقعات سے خبر ديتے، حضرت امام علی ان کو 
تحريری طور پر محفوظ کر ليتے، ان آثار کو مصحف فاطمہ کہتے ہيں، جو آئمہ سے ہوتے ہوئے اب امام زمان (عجل)

  کی خدمت ميں ہيں۔ 
  

   آپ کی تاريخ تولد اور اس کا تعين
زھرا انتہائی عظيم المرتبت والدين سے پيدا ہوئيں، ليکن تاريخ واالدت بلکہ سال والدت بھی صحيح طور پر فاطمہ 

واضح نہيں ہے۔ مورخين نے فقط آپ کے بارے ميں ہی متفق نہيں ہيں بلکہ ھاديان اور آئمہ معصومين کی تاريخوں اور 
خ وفات جيسے اہم ترين موضوع پر بھی متفق نہيں ہيں۔ مزيد يہ کہ انکی تاريخ تولد بلکہ پيغمبر اسالم(ص) کی تاري

بہرحال جو کچھ آسمانی ستارے کی تاريخ تولد کے بارے ميں کہا گيا ہے، اس ميں تين مشہور قول ہيں۔ الف۔ بعشت سے
قوی اور  پانچ سال قبل، ب۔ بعشت کے پانچ سال بعد پيدا ہوئيں۔ البتہ تمام راويوں اور علماء و محدثين کی باتوں ميں ايک

قابل توجہ قرينہ پايا جاتا ہے، جو واضح کرتا ہے کہ آنحضرت(ص) کی والدت بعثت کے بعد ميں ہوتی ے اور وه قرينہ
آپ کی والدت اور معراج النبی کے درميان ارتباط سے ہے کيونکہ روايات ميں آيا ہے کہ پيغمبر نے فرمايا ہے کہ شب 

ی بيٹی زہرا کا وجود اقدس اسی سبب سے تشکيل پايا۔ عالوه ازيں معراج مجھے جنت سے سيب ديا گياجس سے مير
  علماء شيعہ معراج کو بعشت سے دو سال بعد سے ليکر ہجرت سے چھ ماه قبل تک لکھتے ہيں۔ 

دوسری طرف سے کتاب شريف امالی ميں شيخ صدوق عليہ الرحمة سے روايت ہے کہ جناب سيده کی والدت کے موقع
کی خواتين سے کوئی بھی حضرت خديجہ کی مدد کيلئے نہيں آئيں۔ بلکہ کہنے لگيں کہ اے  پر قريش اور بنی ہاشم

  خديجہ اس وقت ہماری بات نہيں سنی اور ابو طالب کے يتيم بھتيجی سے شادی کرلی۔ 
ر مسلمہ بات ہے کہ اگر تاريخ تولد کو بعثت سے پانچ سال بعد قبول کرليں، تو اس مدت ميں تو يقينا پيغمبر مددگا

رکھتے تھے بلکہ ايک طبقہ ايسا تھا جو دل و جان سے پيغمبر کا شيدائی تھا اور حضرت خديجہ غير مسلموں سے 
امداد کی نياز مند ہی نہ تھيں، اور يتيم ابوطالب کے طعنے بھی بے بنياد تھے۔ دوسری طرف سے چند شيعہ اور سنی 

ے ساتھ مربوط کرتے ہيں، يہ تعمير نو والی داستان، اور روايات جناب فاطمہ کی والدت کو خانہ کعبہ کی تعمير نو ک
حجر اسود کے نصب کرنے ميں پيغمبر کوقاضی قرار دينے والی باتيں مسلماً بعثت سے پہلے يا اوائل بعثت ميں تھيں، 
  کيونکہ بعثت کے پانچويں سال ميں قريش پيغمبر سے دشمنی رکھتے تھے، لہذا اس حکم کی قضا پيغمبر کو نہ ديتے۔

شيعہ روايت ميں اس طرح ہے کہ سيده بعثت سے پانچ يا دو سال بعد پيدا ہوئيں۔ جبکہ اہل سنت کی روايات بعثت سے 
  پانچ سال پہلے والے قول کی تائيد کرتی ہيں۔ 

حقيقی بات يہ ہے کہ بزرگ و عظيم المرتبت شخصيات کی تاريخ والدت يا شہادت يا رحلت اتنی اہم نہيں ہوتی بلکہ جو 
ايسے برجستہ اور عظيم المرتبت شخصيات کی زندگيوں سے آئنده نسلوں کيلئے قابل توجہ ہوتی ہے وه يہ ہے کہ  چيز

وه جان ليں کہ وه بے نظير لوگ کون تھے، کيسے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے دور ميں اور آئنده کيلئے معاشرے 
  ميں کيا اثر چھوڑ گئے ہيں۔ 

  
   حضرت فاطمۃ الزہرا کا بچپن

حضرت فاطمہ عليھا السالم نے اپنی انتہائی شفيق ماں حضرت خديجہ عليھا السالم کی گود ميں پرورش پائی اورپاکيزه 
دودھ جو شرافت، نجابت، بردبادی اور توحيد پرستی جيسے صاف شفاف چشمہ اور مرکز سے مال ہوا تھا سيراب ہوتی 

سالم کے انتہائی خطرناک اور بحرانی ايام پر محيط ہيں۔ رہيں۔ جناب سيده کی شيرخوارگی کے ايام اور بچپن صدر ا
زندگی کا کچھ حصہ شعب ابی طالب ميں گذرا، تقريباً تين سال تک آپ نے سوائے شعب ابی طالب کے کچھ نہيں ديکھا۔ 
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جب آپ اور بنی ہاشم شعب ابی طالب کی تنگ گھاٹی سے نجات پاتے ہيں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہيں، تو 
ندگی کے مناظر اور آزادی جيسی نعمتيں آپ کيلئے خوش کن تھيں ليکن افسوس کہ خوشی کے ايام دوام پيدا نہ ز

کرسکے، کيونکہ اپنی انتہائی شفيق ماں حضرت خديجہ کے سايہ سے محروم ہوجاتی ہيں، جس سے ان کی حساس 
کی محبت آپ سے بڑھ گی۔ روايات  روح افسرده ہوجاتی ہے۔ ماں کی شفقت سے محرومی کے بعد پيغمبر اسالم(ص)

ميں وارد ہوا ہے کہ رسول خدا جب تک آپ کو پيار نہيں کرليتے سوتے نہيں تھے۔ اس قسم کے حادثات اور مسلسل 
مشکالت ممتاز اور عظيم لوگوں کيلئے فقط روح کی تقويت کا سبب ہوتے ہيں بلکہ ان کی اندرونی استعداد اور پوشيده 

  ں اور مشکالت کے مقابلے ميں پائيداری کا سبب بنتے ہيں۔ صالحيتوں کو ابھارتے ہي
جی ہاں حضرت فاطمہ کی زندگی ميں موجود بحرانوں اور سختيوں نے نہ فقط ان کی روح کو متاثر کيا بلکہ ان کی 

  صالحيتوں کو جال بخشی، اور ہر قسم کے حاالت کا مقابلہ کرنے ميں مدد دی۔ 
نمردی، عفت و بزرگواری جيسے خواص جو کسی خاتون ميں ممکن نہيں ہو آپ کے وجود اقدس ميں انسانيت، جوا

سکتے تھے موجود تھے، وه خود فخر و مباہات کرتے ہوئے کہتی کہ ميں نے مدرسہ نبوت ميں تربيت پائی ہے اور 
ھی رسالت کی درس گاه ميں کمال پايا ہے۔ اس گھر ميں جو فرشتوں کے اترنے کا محل اور وحی کے نزول کی جگہ ت

پرورش پائی، اور اپنے باپ اور شوہر جو مجسمہ انسان کامل تھے ان سے استفاده کيا۔ حضرت ابو بکر سے گفتگو کے
دوران جس انداز ميں آيات قرآنی سے استفاده کيا يہ ايک حقيقت کو ظاہر کررہی ہے کہ آپ قرآن کی آيات پر مکمل 

کی زبان اقدس سے قرآن سنتی تھيں، اور پيغمبر اور علی کے  عبور رکھتيں تھيں، ايسے کيونکر نہ ہو جبکہ رسول خدا
وجود ميں اس کی تجلياں ديکھتی تھيں اپنی روح کو قرآن کے مفاہيم کے ساتھ منطبق کرتے ہوئے احکام اور اپنے 

وظائف اس سے استخراج کرتی تھيں کيونکہ آپ بھی اہل بيت کی طرح فصاحت و بالغت سے بہره مند تھيں۔ اپنی گفتار
کی قوت سے دلوں پر حکمرانی کرتی تھيں، زوِر بيان سے جانوں کو اپنے اختيار ميں لے ليتی تھيں اور بہترين انداز 

  ميں بات کرتی تھيں، يہ ساری باتيں ابو بکر سے فدک اور امر خالفت ميں بحث کرتے ہوئے واضح کی تھيں۔ 
  

   جناب فاطمۃ الزہرا کی شادی
رخ "زہرا" نمودار ہوا اور پھر جاللت و عظمت کے افق پر کامل ہوا، تو تمام  جب سے آسمان رسالت سے خورشيد

  لوگوں کی فکريں اور نگاہيں آپ کی طرف تھيں۔ 
اصحاب پيغمبر چونکہ آپ کی اہميت سے واقف تھے اور جانتے تھے اس لئے دروازه رسالت پر شادی کے پيغام 

خيص کوئی معمولی کام نہيں بلکہ انسان اس کو سمجھنے سے بھيجے، ليکن پيغمبر ہر بار ٹال جاتے تھے۔کفو کی تش
عاجز ہے فقط وه ذات جو لوگوں کے ضميروں سے آگاه ہے جانتا ہے کہ کون کس کا کفو ہے اور موجودات عالم ميں 
کون کس کے برابر ہے۔ اس حوالے سے حضرت فاطمہ کا انتخاب امير المومنين کے لئے ايک اٰلہی انتخاب ہے، زہرا 

شوہر اور کفو خود ذات احديث نے چنا، اس آسمانی نکاح کاخطبہ خود پروردگار نے پڑھا، اور اس ازدواج مقدس کيلئے
  کے گواه ذات پيغمبر گرامی اور حضرت جبرئيل اور خود فرشتے ہيں۔ 

ھے۔آپ کے مقام و مرتبہ سے جہالت اور ناواقفی کی وجہ سے عمر اور ابوبکر جيسے لوگ رشتے کے پيغام بھيجتے ت
ليکن پيغمبر اسالم(ص) سب کے جواب ميں يوں فرماتے کہ فاطمہ کنيز خدا ہے۔ لہذا ميں اس ميں کسی قسم کا اختيار 
نہيں رکھتا، تنہا خداوند قدوس جانتا ہے کہ زہرا کيلئے کفو اور ہمسر کون ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہيں۔ لو ال ان امير 

  القيامۃ علی وجہ االر ض ادم فمن دونہ  المومنين تروجھا لھا کاان لہا کفو الی يوم
ترجمہ: اگر حضرت علی عليہ السالم حضرت زہرا سے عقد نہ کرتے تو حضرت آدم سے لے کر قيامت تک 

  آنحضرت(ص)(ص) کے لئے کفو پيدا نہ ہوتا۔ 
  

   جناب فاطمہ کی ازدواجی زندگی
بے نظير زندگی گزاری۔ بعينہ اسی  جس طرح آنحضرت(ص)(ص) کی پوری زندگی نمونہ ہے شوہر کے گھر ميں بھی

  طرح ان کے شوہر باپ، اور فرزند نمونہ تھے۔ 
حضرت امام علی اور حضرت زہرا کی باہمی زندگی پيغمبراسالم کے ارشادات کے سائے ميں گزری۔ وه دونوں زندگی

ں۔ حتی کہ خدمت کے معامالت ميں ايک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ معموالً معاشی مشکالت ان کے دامن گير رہي
گذار اور نوکر رکھنے کے لئے مالی وسائل نہ تھے۔ جو حضرت امام علی کو مشکل اور سخت کاموں ميں مدد دے، 
ايسا بہت کم ہوا ہے کہ يہ شفيق اور مہربان مياں بيوی خنک اور چھوٹے بستر پر سردی کی وجہ سے چين سے سو 
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ر اگر سر کو چادر ميں کريں تو پاؤں ننگے ہو جاتے، حضرت سکے، اگر اوڑھنی کو پاؤں پر ڈاليں تو سر خالی او
زہرا طبيعتاً بے نياز اور پرسکون تھيں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی سے سن رکھاتھا کہ حقيقت ميں بے نيازی ثروت 

  سے نہيں ہوتی بلکہ بے نيازی انسان کی طبيعت اور نفس کے غنی ہونے ميں مضمر ہے۔ 
سے سن رکھا تھاکہ خداوند قدوس چاہتا تھا کہ مکہ کے بيابانوں کو سونے سے بھر کر  اسی طرح اپنے والد گرامی

مجھے دے، ليکن ميں نے عرض کيا، پروردگار ميں پسند کرتا ہوں کہ ايک دن خالی پيٹ رہوں تو دوسرے دن سير ہو 
س دن سير ہوں تيری حمدکر کھاؤں، تاکہ جس دن خالی پيٹ رہوں تيری بارگاه ميں تضرع اور عرض نياز کروں اور ج

  و ثنا اور نعمتوں پر شکر بجاالؤں۔ 
انس بن مالک سے روايت ہے کہ ايک دن پيغمبر اسالم(ص) نے ہم سے پوچھا؟ کہ عورتوں کيلئے سب سے اچھی چيز 
کياہے؟ کوئی بھی اس کا جواب نہيں جانتا تھا، حضرت علی عليہ السالم فوراً حضرت فاطمہ کے پاس آئے، اور ان سے

سارا ماجرا بيان کيا، آنحضرت(ص)(ص) نے فرمايا کہہ کيوں نہيں ديا عورتوں کے لئے بہترين چيز يہ ہے کہ وه 
  نامحرم کو نہ ديکھے اور نامحرم اس کو نہ ديکھ سکيں۔ 

حضرت امام علی نے واپس آکر پيغمبر اسالم(ص) کے سوال کا جواب عرض کرديا، پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا کہ 
س نے آپ کو اس کا جواب بتاليا ہے؟ فرمايا حضرت فاطمہ نے، اس وقت پيغمبر نے فرمايا حقيقتاً فاطمہ اے علی ک

  ميرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ 
کچھ ہی عرصے بعد ا س معمولی سے گھر کو انتہائی پيارے اور روح افزا بچوں نے روشن کرديا، لہذا يہ نيک مياں 

  ثوم جيسی اوالد کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہيں۔ بيوی حسن، حسين اور محسن اور زينب و ام کل
  تينوں بيٹوں کے نام پيغمبر اسالم(ص) نے رکھے جبکہ دونوں صابزاديوں کے نام حضرت زہرا نے رکھے۔ 

  
   سايہ پدری سے محروم ہونا

قعہ نے ان حضرت فاطمہ سالم هللا عليھا نے ابھی زندگی سے کچھ ہی بہاريں گذاريں تھيں کہ وقوع پذير ہونے والے وا
  کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کئے اور وه واقعہ پيغمبر اسالم(ص) کی رحلت ہے۔ 

حضرت زہرا پيغمبر اسالم(ص) کی بيماری کے دوران ہميشہ ان کی خدمت ميں رہيں، جيسے ہی دھن مبارک پيغمبر 
  کيسے غم و دکھ؟ سے يہ فرماتے ہوئے سنا، تمہارے غم و دکھ، تو دکھ بھرے لہجے ميں فرياد بلند کی 

پيغمبر اسالم(ص) حضرت فاطمہ کی حالت زار پر پريشان ہوئے، تو اپنی بيٹی کے دل کو آرام پہنچانے کيلئے فرمايا، 
  اے بيٹی آج کے بعد باپ کيلئے پريشان نہ ہونا۔ 

ت کا وقت بھی حضرت فاطمہ زہرا کو ياد آنے لگا کہ باپ نے بڑے رازدارانہ اندا زميں فرمايا تھا کہ بيٹی تيری مو
نزديک ہے، اور اہل بيت عليھم السالم سے سب سے پہلے مجھ سے مالقات کرے گی، اور مزيد ياد آيا کہ پيغمبر نے 

مجھے بشارت دی تھی کہ اے فاطمہ جان کيا اس بات پر راضی نہيں ہيں کہ سيد النساء العالمين ہيں، حضرت زہر اباپ 
قدر زياده ہوئی کہ تاريخ کے ان زياده چھ رونے والے افراد ميں شمار  کی وفات کے بعد کبھی ہنسی نہيں، بلکہ اس

ہونے لگيں، اور اس قدر زياده روتيں کہ اہل مدينہ تنگ آکر مطالبہ کرتے ہيں کہ يا دن ميں روئيں يا رات ميں روئيں، 
  ار پڑھے۔ آخر کار جناب سيده رونے کيلئے جنت البقيع جاتيں، ايک مرتبہ اپنے باپ کے غم ميں يوں اشع

  
  ماذا علی من شم تربۃ احمد 

  ان ال يشم مدی الزمان غوالينا 
  

  قل للمغيب تحت اطباق الشری 
  ان کنت تسمع صرختی ندائٰيا 

  
  صبت علی مصائب لوانھا 

  صبت علی االيام صرن ليالٰيا 
  

  قد کنت ذات رحمی بظل محمد 
  ال اخش من ضيم و کان حما لٰيا 
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   فا ليوم اخضع للذليل واتقی

  ضيمی، وادفع ظالمی بردائٰيا 
  

  فاذا بکت قمريۃ فی ليلھا 
  شجنا علی غصٍن بکيت صباحٰيا 

  
  فال جعلن الحزن بعدک مونسی 
  وال جعلن الدمع فيک و شاحٰيا 

  
  ترجمہ:۔ 

  کيا پرواه ہے اس کو جو پيغمبر کی مٹی سے ايسی خوشبو سونگھے 
  گويا تمام عمر ميں ايسی خوشبو نہيں سونگھی۔ 

  اک کے نيچے اپنے رخ کوچھپانے والے اے خ
  بولو کيا ميرے نالہ فرياد کی آوازيں سن رہے ہو 

مجھ پر ايسی مصيبتيں آئيں اگراگريہ مصيبتيں روشن دنوں پرآتيں تووه اندھيری راتوں ميں بدل جاتےميں جب تک 
يں ڈرتی تھی ليکن آج ذليل لوگوں پيغمبر کے سايہ اور ان کی حمائيت و تائيد ميں تھی کسی دشمن اور کينہ پرور سے نہ

  کے سامنے عاجز ہوں اور ڈر رہی ہوں کہ مجھ پر ظلم کيا جائے جبکہ اکيلی خود دفاع کررہی ہوں 
جب پرندے ہنگامہ رات ميں اپنے اپنے آشيانوں سے گريہ و نالہ بلند کرتے ہيں، تو ميں بھی بار بار آه و فغاں کرتی ہوں

 لئے مونس قرار ديا ہےاور تيرے سوگ ميں غم ميرے دامن سے متصل ہو گياہے۔  اے پدر جان تيرے غموں کو اپنے
فاطمہ زہرا اپنے شفيق اور مہربان والد کی وفات پر بہت زياده روتی تھيں، دل کی گہرائيوں سے اٹھنے والی حسرتيں 

ے تو کسی ايک صحابی اور آہيں کھلی فضا ميں بکھر جاتيں ۔ جب پيغمبر اسالم(ص) کے جنازے کو قبر ميں اتار چک
سے يوں کہا، کہ کس طرح تيرا دل پيغمبر اسالم(ص) کو منوں مٹی تلے اتارنے کے لئے راضی ہوا۔ اور ايک دم اس 

  طرح فرياد بلند کی۔ 
  

  اغيرآفاق السماء و کورت 
  شمس النھار والظلم العصران 

  
  واالرض من بعدی النبی 
  اسفاعليہ کثيرة الرجفان 

  
  ترجمہ:۔ 
کنارے بکھر سے گئے ہيں، اور سورج دن کو تاريکی ميں ڈوب گيا ہے اور دنوں نے اندھيری راتوں کا  آسمان کے

  سماں ڈھال ليا ہے۔ اور زمين ان کی وفات کے بعد ان پر اظہار تاسف کے لئے غمگين تھی اور لرز رہی تھی۔ 
  

   جناب سيده کی شھادت
وے دن يا پچھتر دن زنده ره سکيں۔ اور اس عرصے ميں کسی حضرت فاطمہ عليھا السالم پيغمبر اسالم(ص) کے بعد ن

نے ان کو خوش نہيں ديکھا، کہتے ہيں کہ اپنی زندگی کے آخری روز اپنے معمولی سے بستر پر دراز ہوئيں تو کئی 
گھنٹوں تک سوتی رہيں، اس دوران ميں اپنے والد گرامی کو خواب ميں فرماتے سنا، اے پياری بيٹی ميری طرف آؤ 

تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ تو ميں نے عرض کی کہ ميں آپ کے ديدار کيلئے بہت زياده مشتاق ہوں، تو پھر  ميں
پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا تو آج رات ميرے پاس ہو گی، حضرت زہرا جب نيند سے بيدار ہوئيں، اور آنکھيں کھوليں 

موت سے کچھ دير پہلے تھی، وه اس وجہ سے کہ بہت تو طبيعت ميں تازگی لوٹ آئی، گويا آپ کيلئے بہترين زندگی 
جلد غموں اور دنيا کے دکھوں سے نجات پا کر اپنے والد گرامی سے مالقات ميں خوشی کا احساس کر رہی تھی، تو 
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دوسری جانب ان کے دل کو آگ لگی تھی کہ انتہائی مہربان اور شفيق شوہر کو چھوڑنے والی ہيں۔ وه شوہر جو 
دتوں سے بھری دنيا ميں سوائے خدا کے اور حضرت زہرا کے کوئی ہمدم و غمگسار نہيں رکھتا تھا، دشمنوں اور قسا

ان سنگين حاالت ميں حضرت زہرا مرضيہ ان کی حامی و ناصر اور دفاع کرنے والی تھيں، آج اگر وه دنيا سے چلی 
تھا، آپ کے ناموں ميں ايک نام "حانيہ"  جائيں تو ان کی جگہ کون لے گا؟ اپنی چھوٹی چھوٹی اوالد کا مسئلہ ذہن ميں

ہے کيونکہ آپ اپنے شوہر اور اوالد کے متعلق بہت مہربان اور شفيق ہے اور وه بہت جلدی اپنے دل کے ٹکڑوں سے 
  عليحده ہونے والی ہيں۔ اور اس کی رضاعت کے ساتھ راضی تھيں۔ 
ادتوں اور سنگدليوں سے خصوصاً وه لوگ جو وه اب قريب المرگ تھيں ليکن کينہ پرور لوگوں کے کينے، حسد، قس

منافقانہ انداز ميں کہ دائره ايمان ميں داخل ہوئے اور اسالم پر پشت سے خنجر گھونپنے والوں سے دل پاره پاره ہو 
  چکا تھا۔ 

انہوں  وه زہرا جو صبر و بردباری کا مجسمہ ہيں آج موت کی آرزو کر رہی ہيں، اور لقاء هللا کی اميد لئے بيٹھی ہيں،
نے اپنے باپ کی رحلت کے بعد ايک بھی خوشی کا لمحہ نہيں ديکھا، بلکہ جب سے پيغمبر اسالم(ص) بستر بيماری پر
تھے، آنحضرت(ص) نے ديو سيرت انسان نما چہروں کو ديکھا تھا جن کے خياالت سے خيانت جھلک رہی تھی کہ وه 

متعلق وصيتوں کو روندتے ہوئے اسالم کو اپنے صحيح  پيغمبر اسالم(ص) کی علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے
راستے سے منحرف کرديں گے۔ ان کا دل اس بات سے بوجھل تھا کہ مسلمانوں نے اپنی بيٹی اور داماد کی حمايت ميں 
ی آواز بلند نہيں کی، وه بستر بيماری پر ايسی موت کے استقبال ميں ہيں جو اپنے وقت کے امام اور شوہر اور بيٹيوں ک

حمايت ميں آرہی ہے۔ اور وه ايسی موت کا استقبال کر رہی ہيں جو پيغمبر اسالم(ص) کی فرياد قل ال اسئلکم عليہ اجرا 
اال المودة فی القربی کے مقابل ميں مسلمان اپنے ربہر اور مقتداء کو کيسے جواب دتيے ہيں، ہاں وه وراثت جو پيغمبر 

کر ليتے ہيں، اور اہل بيت کے گھر کو آگ لگا ديتے ہيں اور حضر  اپنے بدن کے ٹکڑے کے لئے چھوڑتے ہيں غصب
ت زہرا کو دروازے اور ديوار کے درميان دبا ديتے ہيں، حتی کہ چھ ماه کے محسن کی موت کا سبب بنتے ہيں، اس 

حسن بے کسی کی حالت ميں اپنی کنيز حضرت فضہ کو اپنی پناه گاه سمجھ کر کہتی ہيں اے فضہ مجھے اٹھاؤ ميرا م
  شہيد ہو گيا ہے۔ 

وه بستر پر ايسی موت کے استقبال ميں ہيں، جو ايسے لوگوں کی طرف سے آرہی تھی جنہوں نے اپنے دونوں کانوں 
سے پيغمبر کی زبانی سن رکھا تھا جس نے فاطمہ کو اذيت دی گويا اس نے مجھے اذيت دی اور حضرت زہرا کی 

  ناراضگی گويا خدا کی ناراضگی ہے۔ 
ن کی آنکھوں کو دنيا کی چند روزه زندگی نے پر کر رکھا تھا اور دنياوی مقام و منصب سے عشق نے اپنی وه لوگ ج

لپيٹ ميں لے رکھا تھ، گويا اپنے رب کو بھی بھول گئے، وه لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کے امور کا ناخدا سمجھ بيٹھے
زاں ہے۔ کيا يہ ہو سکتا ہے کہ دين الہی کو ايسے ہيں حقيقت ميں ابھی تک کفر کی زنجير ان کی گردونوں ميں آوي

لوگوں کے حوالے کيا جائے جو کفر و بت کی پرستی کے گرداب ميں غوطہ زن رہے ہوں، اور پتھروں اور لکڑی 
سے بنے بتوں کے سامنے سر بسجود رہے ہوں، اور ان کا اعمال نامہ ہر قسم کی نجاست اور غلط کاريوں سے پر ہو؟ 

ا ہے کہ دين خدا کو ايسے لوگوں کے حوالے کرديا جائے جن کی پوری زندگی ميں روشنی کا نشان تک کيا يہ ہو سکت
نہ ہو؟ پردے کے پيچھے تو عورتيں بھی اپنے آپ کو دانا سمجھتی ہيں، جنگوں ميں انتہائی ذلت کے ساتھ فرار کرتے 

تھے اور معارف قرآن سے ناواقف تھے گويا تھے اور اپنے پيغمبر پر انتہائی ناروا کاموں کی وجہ سے الزام لگاتے 
  قرآن پڑھا ہی نہيں ہے۔ 

وه ايسی موت کے استقبال ميں ہيں کہ گويا اپنے شوہر نامدار اور اپنی پياری اوالد سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ 
ج ميں مشغول جيسے ہی اٹھنے کی سکت ختم ہوتی نظر آئی، تو اپنے بستر بيماری سے اٹھتی ہيں اور گھر کے کام کا

ہوجاتی ہيں، اتنے ميں امير المومنين علی عليہ السالم گھر ميں آتے ہيں اور کام کرنے کی وجہ پوچھتے ہيں۔ بی بی اپنا 
  خواب نقل کرديتی ہيں۔ 

اب وه وقت آن پہنچا ہے کہ بی بی تمام مدت سے دل ميں رکھے ان تمام واقعات سے اپنے شوہر نامدار کو آگاه کريں 
وصيتيں کريں۔ حضرت امام علی سب کو کمرے سے باہر بھيج ديتے ہيں اور خود اپنی شفيق رفيقہ حيات کے اور اپنی 

ساتھ بيٹھ جاتے ہيں۔ حضرت فاطمہ سالم هللا عليھا فرماتی ہيں۔ اے چچا کے بيٹے پوری زندگی ميں مجھ سے جھوٹ 
ت آپ کی مخالفت نہيں کی۔ حضرت نے اور خيات نہيں ديکھی ہو گی اور مزيد يہ کہ اس عرصے ميں کسی بھی وق

فرمايا آپ اس سے کہيں زياده دانا، متقی اور عزت دار ہيں کہ ميں آپ کو اپنی مخالفت کرنے پر سرزنش کروں۔ آپ 
سے جدائی ميرے لئے بہت سخت اور دشوار ہو گی ليکن کياکريں کہ موت سے کسی کو گريز نہيں۔ خدا کی قسم آپ 
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  يبت دوباره زنده ہوجائے گی۔ کے جانے سے رسول خدا کی مص
ّٰ وانا اليہ راجعون۔ يہ بہت بڑی مصيبت ہے۔ اس مصيبت ميں کوئی مددگار نہيں ہے اور ايسا غم ہے جو اپنا ثانی  انا 

نہيں رکھتا۔ حضرت فاطمہ نے فرمايا، ميں آپ کو وصيت کرتی ہوں کہ ميرے جنازے ميں جنہوں نے مجھ پر ظلم کيا 
ايسے لوگوں ميں سے کوئی مجھ پر نماز جنازه نہ پڑھے۔ مجھے آدھی رات ميں جب آنکھيں بند شريک نہ ہوں۔ ہرگز 

  ہوجائيں اور لوگ سو جائيں دفن کرنا۔ 
بعض روايات سے يوں استفاده ہوتا ہے کہ وقت احتضار ميں امير المومنين گھر ميں نہيں تھے۔ فقط حضرت اسماء گھر 

د امام حسن اور امام حسين عليھما السالم گھر ميں آئے۔ اور حضرت اسماء ميں تھيں اور دنيا سے چلے جانے کے بع
سے کہتے ہيں کہ ہماری ماں پہلے تو اس وقت ميں نہيں سوتی تھيں۔ وه جواب ديتی ہيں اے فرزندان رسول خدا آپ کی 

  ماں سوئی نہيں بلکہ دنيا سے جا چکی ہيں۔ 
جنازے پر گر پڑے۔ اور اپنی ماں سے گفتگو کی۔ اتنے ميں  يہ بات سنتے ہی بچوں نے فرياد بلندکی اور ماں کے

حضرت اسماء بچوں سے امير المومنين کو مسجد سے بالنے کے لئے کہتی ہيں۔ حضرت امام علی اپنی وفادار رفيقہ 
حيات کے پاس بيٹھ کر کہتے ہيں کہ آج کے بعد کس سے دل کی بات کروں گا؟ پيغمبر اسالم(ص) کی وفات کی طرح 

مدينہ کے لوگوں نے رونے اور بينوں کی آوازيں سنيں، لوگ اس انتظار مييں تھے کہ تشيع جنازه ميں شريک  آج پھر
ہوکر نماز جنازه پڑھيں گے۔ ليکن امير المومنين نے تشيع جنازه ميں تاخير کردی تاکہ وصيت کے مطابق عمل کيا 

  جائے۔ 
لسالم نے اس نحيف سے بدن کو جو چاند کی طرح جب مدينے والے سو گئے اور خاموشی چھا گئی۔ امام عليہ ا

کمرخميده تھيں غسل و کفن ديا۔ اور پيغمبر اسالم(ص) کے ديئے ہوئے بہشتی حنوط سے حنوط کيا۔ ان مراحل کے بعد 
امير المومنين نے اپنی اوالد کو آواز دی اے حسن، حسين، اے زينب، اے کلثوم، آؤ اور اپنی ماں سے الوداع کر لو 

دائی کا وقت آن پہنچا ہے پھر اس کے بعد جنت ميں ان سے مالقات کرو گے۔ بچے گويا اسی انتظار ميں تھے کيونکہ ج
جلدی سے آئے اور خود کو ماں کے جنازے پر گراديا۔ پھر آہستہ آہستہ رونا شروع کيا يہاں تک کہ ماں کے کفن کو 

  آنسوؤں سے تر کرديا۔ 
ی جس کی جگہ کسی کو بھی معلوم نہيں۔ اور ايسے ہی امام زمانہ عجل بہرحال حضرت زہرا کے لئے قبر تيار کی گئ

هللا کے ظہور تک مخفی رہے گی۔ فضائل و مناقب کے مجموعہ کو دفنانے کے بعد امير المومنين يوں گويا ہوئے۔ اے 
مجھ سے  زمين اپنی امانت تيرے حوالے کی۔ يہ رسول خدا کی بيٹی ہے۔ اے فاطمہ تجھے اس کے حوالے کرتا ہوں جو

  زياده شائستہ اور حق دار ہے۔ اور جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ميں بھی اسی سے راضی ہوں۔ 
امير المومنين اپنی زندگی کے سخت ترين دور سے گذر رہے تھے۔ کيونکہ اپنی زندگی کی شروعات ميں ہی قيمتی 

لی قبر سے مٹی کو ہاتھ ميں اس ترين متاع اپنے ہاتھ سے دے چکے تھے۔ ان دکھ بھرے لمحات ميں حضرت امام ع
  انداز ميں مسل رہے ہيں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہيں اور کہہ رہے ہيں۔ 

السالم عليک يا رسول ّهللاٰ عنی، السالم عليک عن ابتک وزائرتک ولبائتة فی الثری يقعتک، والمختاره ّهللاٰ لھا سرعة 
  ، ……عن سيده نساء العالمين تجلدیاللحاق بک، قل يا رسول ّهللاٰ عن صفيتک صبری، وعفا 

ّٰ وانا اليہ راجعون، قد استرجعت الوديعۃ واخذت الرھينۃ واختلست الزہراء، فمااقبح بلی و فی کتاب ّهللاٰ يی انعم القبول، ان 
دارک التی انت الخضراء والغبراء يا رسول ّهللاٰ اما حزنی فسرمد، اما يسلی فمسھد وھم ال يبرح من قلبی، اويختار ّهللاٰ لی 

فيھا مقيم کمد مقيح و ھم مھيح، سرعان مافزق ّهللاٰ بيننا، الی ّهللاٰ اشکو وستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی، وعلی ھضمھا 
حقھا، فاحفھا السؤال واستخبرھا الحال فکم عن غليل متعلج بصدرھا لم تجد الی بثہ سبيالً، وستقول و يحکم ّهللاٰ وھو خير 

م عليکما يا رسول ّهللاٰ سالم مودع ال وال قال، فان انصرف فال عن ماللۃ، وان اقم فال عن سوء ظن بما الحاکمين، والسال
وعند ّهللاٰ الصابرين، واھا واھا، والصبر ايمن واجمل، ولو ال غلبۃ المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرک الزاماً، والتلبت 

ل الرزيۃ، فبعين ّهللاٰ تدفن ابنتک سرا، ويھتضم حقھا قھراً بيمنع ارثھا جھراً، عنده عکونا وال عولت اعوال الثکلی علی جلي
ولم يطل منک العھد، ولم يخلق منک الذکر فالی ّهللاٰ يا رسول ّهللاٰ المشتکی، وفيک يا رسول ّهللاٰ اجمل العزاء فصلوات ّهللاٰ 

  عليہا وعليک ورحمۃ ّهللاٰ وبرکاتہ۔ 
  

  ن عليہ السالم ترجمہ: کالم امير المومني
اے رسول خدا آپ پر سالم، آپ کی بيٹی اور آپ کی زيارت کرنے والی کی طرف سے سالم، جو آپ کی مقدس بارگاه 
ميں منوں مٹی تلے پر سکون سو رہی ہے۔ وه جس کو خدا نے آپ سے مالقات کے لئے سب سے پہلے چن ليا، ہم اس 
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پ سے جدائی کم ہوگئی ہے ليکن سيده نساء العالمين کے فراق بات پر صابر ہيں کہ آپ کی محبوبہ حضرت زہرا کی آ
  ميں ہماری قوت برداشت ختم ہو رہی ہے۔ 

ہ وانا اليہ راجعون، پس  جی ہاں تقدير اٰلہی کے سامنے سرتسليم خم کئے بغير چاره نہيں جب ہی تو کہہ رہے ہيں، ان لللّٰ
  حضرت زہرا ان دکھوں سے نجات پا گئی۔ امانت لوٹالی گئی اور گروی شده چيز واپس لے لی گئی اور 

اے رسول خدا مجھے نيال آسمان اور خاکی زمين بہت پست نظر آرہے ہيں ميرے دکھ ہميشہ رہنے والے ہيں، اور ميری
راتيں بيداری ميں گزريں گی، اور غموں نے ميرے دل ميں آشيانہ بنا ليا ہے، يہاں تک کہ هللا تعالٰی ميرے لئے وه گھر 

لے جس ميں آپ مقيم ہيں گہرے دکھوں نے دل خون کرديا، اور ايسے غموں ميں مبتال ہوں جو ابل رہے منتخب کر 
  ہيں، کتنی جلدی خدا نے ہمارے درميان جدائی ڈال دی اور ميں بارگاه ايزدی ميں اس کی شکايت کرتا ہوں۔ 

اور فدک کے غصب ہونے کے  عنقريب آپ کی بيٹی آپ کو بتائيں گی کہ آپ کی امت ميرے خالف جمع ہو گئی ہے،
  متعلق پوچھنا، اور اپنی بيٹی سے بار بار پوچھنا کہ حاالت سے پرده اٹھائے۔ 

کيونکہ بعض دکھ ان کے سينے ميں آگ کی طرح بھڑک رہے تھے جنہيں دنيا ميں کسی سے بيان نہيں کر سکيں ليکن 
  ے واال ہے، وه جلد کہيں گی اور خدا فيصلہ کرے گا کيونکہ وه بہترين قضاوت کرن

اے رسول خدا آپ دونوں پر سالم، اس الوداع کہنے والے کو سالم جو نہ پريشان ہے اور نہ ناراض ہے، اور اگر يہاں 
سے چالجاؤں تو يہ پريشانی کی وجہ سے نہيں، يا يہاں پر رک جاؤں تو اس وجہ سے نہيں کہ خدا کے صبر کرنے 

  والوں سے کئے گئے وعدے سے بدگمان ہوں۔ 
ور بردبادی مبارک اور سب سے پسنديده ہيں، اور اگر دشمنوں کے مخالف آجانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر صبر ا

کے پاس ہی اپنی قيام گاه بنا ليتا اور بڑے سکون سے اعتکاف بيٹھنے والوں کی طرح يہی رک جاتا، اور اس ماں کی 
  ہے، طرح بين کرتا رہت اجو اپنے جوان بيٹے کی موت پر بين کرتی 

جی ہاں، پيغمبر آپ کی بيٹی خدا کے حضور ميں رات کی تاريکی ميں دفن کی گئی، جبراً اس کا حق چھينا گيا، واضح 
طور پر اس کو اپنی وراثت سے محروم کرديا گيا، حاالنکہ آپ کے دنيا سے چلے جانے سے زياده عرصہ بھی نہ گذرا 

  ا، تھا، اور آپ کا نام بھی ذہنوں سے محو نہيں ہوا تھ
پس رسول خدا ميری شکايت فقط بارگاه ايزدی سے ہے اور آپ بہترين دل جوئی کرنے والے ہيں، پس خداوند تبارک و 

  تعالٰی کا درود و سالم ہو رحمتيں اور برکتيں ہوں آپ پر اور حضرت فاطمہ پر۔ 

  اس کتاب کے بار ے ميں
ور بھٹکا ہوا قطره ہے، روشن راه کے باوجود بھٹکا جہاں ہستی کے بحربے کراں کی وسعتوں ميں انسان ايک کمزور ا

ہوا اور حادثات اور ناکاميوں کے مقابل ميں کمزور، ليکن فقط زندگی کے بحر بيکراں سے اتصال اور واقع اور حقيقی 
منبع فيض پر توکل اور تمسک اور فقر و ناتوانی کو توڑنا ہے جس کی وجہ سے انسان اطمينان قلب کے ساتھ پر اعتماد
انداز ميں بہتر مستقبل کے لئے کوشش کرتا چال جا رہا ہے، يا قدم بڑھاتا جارہا ہے، جب انسان ہر طرف سے ناکام ہو 
کر تھک ہارجائے، جب اميد کی کرنيں دم توڑ جائيں تو پھر بھی آرزوؤں کی پرواز کسی منزل کی جستجو ميں ہے، 

وس ہوجائے تو الشعوری طور پر دست نياز بارگاه کی طرف جب انسان تمام عادی اور مادی ذرائع اور اسباب سے ماي
اٹھتا ہے جو تمام قدرتوں کا منبع ہے، ہاں، اگر دعا نہ ہو، اور اگر بشر خدا کو نہ پکارے تو کس طرح حاالت پر قابو پا 

وگوں کے سکتا ہے اور مشکالت اور سختيوں ميں اس کے عالوه کون سی پناه گاه رکھتا ہے، جی ہاں، دعا کی شمعيں ل
ضميروں کو روشن، اور دل پر چھپائی گھٹاؤں کو برطرف کرتی ہيں اور بدن سے سختيوں کو دور کرديتی ہيں، اور 
مصائب و آالم کے بوجھ کو کم کرتيں ہيں، انسان جب سختيوں اور مشکالت سے گھرے معاشرے ميں قدم رکھتا ہے 

بڑے بڑے حادثات کے گرداب ميں پھنسی رہتی ہے تو ايسی جبکہ دنيا تو ہميشہ مصيبتوں کی موجوں کی لپيٹ ميں اور 
صور ت ميں رحمت الہی کا بحر بيکر ان تقاضا کو پورا کرتا ہے کہ مضبوط پناه گاه رکھتا ہو، جب سے حضرت آدم 

عليہ السالم پيدا ہوئے اور حضرت جبرئيل کے ذريعے سے دعاکے قبول ہونے اور رفع مشکالت پنجتن پاک عليہم 
وسيلہ اور بارگاه ايزدی ميں شفيع قرار دينے کی تعليم دی گئی تو اس سے بنی آدم کی ذمہ داری واضح  السالم کو

  ہوجاتی ہے۔ 
اس کتاب سے دعائيں اور اہل بيت اطہار سے منقول آنحضرت(ص) کے راز ونياز و خطبے اور احاديث پيش خدمت 

تو ان کی سطح علمی بہت بلند ہے اور آنحضرت(ص)  ہيں، ان منقوالت کے مضامين خود بہترين گواه ہيں کيونکہ ايک
کے افکار کی روشنی ہر مطالعہ کرنے والے کو حيران کرديتی ہے، اور ايسا کيوں نہ ہو کيونکہ ان کا علم اور دانائی 
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  علم الہی کے بحر بيکراں سے حاصل شده ہے، اے زہرا يہ آپ کا صحيفہ ہے، يہ نور کا صحيفہ ہے۔ 
کے خدا کی برگزيده، اے رسولوں کے سردار کے بدن کا ٹکڑا، اے امير المومنين کی رفيقہ اے زہرا!اے جہانوں 

حيات، معصومين کی پرورش کرنے والی، اے مظلومہ دوراں، اے ظالموں کے ظلم کے کا نشانہ بننے والی، اے 
اپنی عنايات ميں شامل  دشمنوں کے ستم اٹھانے والی، اس معمولی سی کاوش کو آپ کی بارگاه ميں پش کرتا ہوں، تاکہ

قرار دے ديں اور ہمارے سالم اور آداب کو قبول فرمائيں، اب خلوص بھرے دل کے ساتھ بارگاه ايزدی سے اميدوار 
ہوں اور آپ کے مقدس اور عزت دار وجود مسعود کو شفيع اور واسطہ فيض قرار ديتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ 

  کی شفاعت کے طلبگار ہيں۔ 

  لٰی کی تسبيح و تقديس ميں دعائيں اور حاجتيں هللا تعا
  هللا سبحانہ کی تسبيح و تقديس ميں ) ١(

  پاک ہے وه ذات جو صاحب عزت اور سر بلند و سرفراز ہے۔ 
  پاک ہے وه ذات جو جاللت اور بزرگی کی مالک ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جس کی بادشاہی ہميشہ رہنے والی ہے۔ 
  خوبصورت ترين لباس پہنا رکھا ہے۔  پاک ہے وه ہستی جس نے خود کو

  پاک ہے وه ذات جس نے خود کو نور اور وقار کے ساتھ چھپا رکھا ہے۔ 
  پاک ہے وه ذات جو چيونٹی کے قدموں کے نشان سخت پتھر پر ديکھتی ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات گرامی جو ہوا ميں تيرنے والے پرندوں کو ديکھتی ہے۔ 
  کوئی بھی اس طرح نہيں۔ پاک ہے وه ذات جو اس طرح ہے کہ 

  دوسری روايت ميں نقل ہے 
  پاک ہے وه ذات جس کی حکومت تمام تر افتخارات کے ساتھ ہميشہ رہنے والی ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جو جاللت و عظمت کی مالک ہے۔ 
  پاک ہے وه ذت جو خوبصورتی اور زيبائی کی مالک ہے۔ 

  ردے ميں چھپا رکھا ہے۔ پاک ہے وه ہستی جس نے خود کو نور اور وقار کے پ
 پاک ہے وه ذات گرامی جو چيونٹی کے قدوں کے نشان صاف پتھرپر اور ہوا ميں محو پرواز پرندوں کو ديکھتی ہے۔ 

  
  ہر مہينے کے تيسرے دن ميں تسبيح و تقديس ) ٢(

  پاک ہے وه ذات جس نے اپنی قوت و قدرت کے ساتھ جہاں کو منور کيا۔ 
  انوں ميں مخفی ہے اور اس طرف سے کہ کوئی آنکھ اس کو نہيں ديکھ سکتی۔ پاک ہے وه ذات جو سات آسم

 پاک ہے وه ذات جس نے بندوں کو موت کے ساتھ ذليل کيا اور خود کو زنده جاويد کی صفت سے عزيز و گرامی بنايا۔ 
  پاک ہے وه ذات جو ہميشہ زنده رہے گی اور بقيہ سب کچھ فنا ہوجائے گا۔ 

  حمد و ستائش کو اپنے ساتھ مخصوص قرار ديا۔ اور اس پر راضی ہے۔  پاک ہے وه ذات جس نے
  پاک ہے وه ذات جو زنده اور دانا ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جو بردباد اور بزرگوار ہے۔ 
  پاک ہے وه ذات جو حقيقی بادشاه اور برائيوں سے مبرا ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جو بزرگ و برتر ہے۔ 
  اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔  پاک ہے وه ذات کہ حمد و ستائش

  
  ۔ اچھے اخالق اور پسنديده کاموں کے حصول ميں آنحضرت(ص) کی دعا 3

پروردگارا!آپ غيب سے بھی واقف ہيں اور تمام موجودات پر قادر و توانا۔ مجھے اس وقت تک زنده رکھ جب تک 
  يں ديکھے۔ زندگی ميرے لئے مفيد ہے اور مجھے اس وقت موت دے جب خيرو نيکی کو ميری موت م

خداوند! خوشی و غمی ميں اخالص اور تجھ سے ڈرتے رہنے اور فقر و ثروت مندی سے ميانہ روی کی خواستگاہوں 
اور تجھ سے ايسی نعمت مانگتی ہوں جو ختم نہ ہو۔ اور تم سے ايسی چيز کی طلبگار ہوں جو مجھے خوش کرے اور 

  ختم نہ ہو۔ 
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ہوں کہ اس دنيا ميں تيری رضا پر راضی رہنے کی توفيق عنايت فرما اور اے هللا ميں تيری بارگاه ميں دعا کرتی 
مرنے کے بعد اجھی زندگی عطا فرما اور مالقات کے شيدائی کو اپنا ديدار نصيب فرما۔ ايسا ديدار جس ميں کسی قسم 

  کا رنج و الم نہ ہو۔ 
اال قرار دے اور صحيح ہدايت کرنے واال اے پروردگارا!ہميں ايمان کی زينت سے مزين فرما اور ہميں ہدايت دينے و

  قرار دے تاکہ تيری ہدايت ہمارے شامل حال ہو۔ اے دونوں جہاں کے پالنے والے۔ 
  
  ۔ دنيا و آخرت کی حاجات کے متعلق دعا 4

اے پالنے والے:جو کچھ تو نے ديا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفيق عطا فرما اور ميرے عيوب کو چھپا، اورمجھے 
عطا فرما، اور ميری موت سے پہلے مجھے بخش دے۔ ميرے گناه معاف فرما اور اپنی رحمت ميرے شامل سالمتی 

  حال فرما۔ 
بارالھا: جو کچھ ميرے لئے مقدر کر رکھا ہے اس ميں مجھے آزمائش ميں نہ ڈال اور جو کچھ ميرے مقدر ميں ہے 

  اسے ميرے لئے آسان کردے۔ 
  ر حق رکھتا ہے اس کو بہترين جزا خيرسے نواز۔ پروردگار: والدين اور جو بھی مجھ پ

بارالھا: جس مقصد کے لئے مجھے پيدا کيا ہے فقط اسی جانب مجھے مشغول رکھ اور وه امور جن کی کفالت کی ذمہ 
داری خود تو نے لی ہے ان ميں مشغول نہ فرما۔ مجھے عذاب نہ دے ميں بخشش کی طلبگار ہوں۔ ميں تجھ سے سوال 

  محروم نہ رکھ۔  کرتی ہوں مجھے
پروردگار: ميرے نفس کو ذليل و خوار، اپنے مقام و مرتبہ کو ميرے نفس ميں زياده فرما اور مزيد يہ کہ اپنی اطاعت 

کے ساتھ ساتھ ايسے اعمال جو تيرے پسنديده ہيں کرنے کی توفيق عطا فرما اور وه اعمال جو تيرے لئے ناپسند ہيں ان 
  حم کرنے والے۔ سے مجھے دور رکھ، اے بہترين ر

  جناب سيده سالم هللا عليھا کی نماز اور اس کے متعلق دعائيں 
  ۔ نماز وتر کے بعد آنحضرت(ص) کی 5

روايت ہے کہ پيغمبر نے اپنے اصحاب کو جہاد کی جانب رغبت دالئی۔ تو حضرت فاطمہ نے جہاد ميں شرکت کے 
ايک ايسی چيز کی طرف راہنمائی کرتا ہوں جو بظاہر  لئے پيغمبر سے پوچھا تو پيغمبر نے ارشاد فرمايا کہ تجھے

چھوٹی ہے ليکن اس کے انجام دينے ميں اجر و ثواب بہت زياده ہيں۔ ہر مومن مرد و عورت اگر نماز کے بعد دو 
  سجدے انجام دے اور ہر سجدے ميں پانچ مرتبہ درج ذيل دعا پڑھے۔ 

  "سبوح قدوس رب المالئکۃ والروح" 
  ه ذات ہے جو فرشتوں اور روح کا پرورگار ہے۔ پاک و پاکيزه ہے و

تو هللا سبحانہ سجده سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کے تمام گناه معاف کرديتا ہے اور اس کی دعاؤں کوقبول کرتا 
  ہے اور اگر اس رات مر جائے تو وه شہيد قرار پاتا ہے۔ 

  
  ۔ تعقيبات نماز ظہر 6

  جو جاللت و بزرگی پر فائز ہے۔ پاک ہے وه ذات جو صاحب عزت و عظمت ہے 
  پاک ہے وه ذات جو بہت زياده عزتوں کی مالک اور ہميشہ سربلند اور سرفراز ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جس کا ملک تمام تر شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم رہنے واال ہے۔ 
کی ذات کی طرف سے توجہ ميں سب تعريفيں هللا تعالٰی کے لئے ہيں جس کی نعمتوں کی وجہ سے علم و عمل ميں اس 

اور اور تمام تعريفيں اسی کی ہيں جس نے اپنی کتاب کی کسی چيز کا انکار کرنے واال نہيں بنايا۔ نہ کسی حکم کے 
بارے ميں پريشان رکھا۔ سب تعريفيں هللا کے لئے سزاوار ہيں جس نے مجھے اپنے دين کی راہنمائی کی اور اس کی 

  ی کی عبادت نہيں کی۔ توفيق سے اور اس کے سوا کس
بارالھا: ميں تجھ سے توبہ قبول ہوجانے والوں کی التجا اور ان کا عمل، نجات پانے والے اور ان کا ثواب، مومنين کی 

تصديق اور ان کا توکل جان کنی کے وقت آرام و راحت حساب کے وقت امن و سالمتی کی خواستگار ہوں۔ موت کو 
ہ ميں اس کی منتظر ہوں اور اس چيز کو کہ جس سے ميں مطلع ہوجاؤں کو ميرے ميرے لئے بہترين غائب قرار دے ک

  لئے مفيد قرار دے۔ 
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اور جب ميری موت کا وقت قريب ہو اور اس وقت جب موت مجھے آدبوچے اور ميری جان سينے کی ہڈيوں ميں 
ہو رہی ہوں اور اس پہنچے، اور ااس وقت جب ميری جان حلق ميں پہنچے اور اس وقت جب ميں دنيا سے رخصت 

گھڑی جب مجھے نفع و نقصان سختی اور آسانی کے فراہم کرنے کا اختيار نہ ہو، تو اے بارالھا اس وقت مجھے اپنی 
  رحمت سے نواز اور اپنی عنايات سے بہره مند فرما اور اپنی کرامت و بزرگواری کی بشارت عطا فرما۔ 

ے قبل اور جب ملک الموت کو ميری جان لينے کيلئے مسلط اور ميری موت سے پہلے اور ميری روح قبض کرنے س
کرے تو مجھے اپنی کرامت کی بشارت سے نواز، اپنی بشارت جو فقط تيری جانب سے ہو جو ميرے قلب کو اطمينان 
بخش دے اور ميری جان کو شادمان کردے اور ميری آنکھوں کو نورانی کردے اور ميرے چہرے کو مسرور بنا دے 

ساروں کو تازگی عطا کرے جو ميرے قلب و جان کيلئے آرام بخش ہو بلکہ ايسی بشارت جو ميرے بدن اور ميرے رخ
  کے تمام اعضاء کو آرام اور آسودگی عطا کرے۔ 

تاکہ تيری مخلوقات ميں سے جو بھی مجھے ديکھے اور تيرے بندوں ميں سے جو بھی ميری باتيں سنے ان پر رشک 
ختيوں کو آسان فرما اور اسکی تکاليف کو مجھ سے دور رکھ اور اس کی شدت طاری ہو جائے، مجھ پر موت کی س

سے محفوظ رکھ اور اس کی بيماری کو مجھ سے برطرف فرما اور اس کے ہم و غم کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے
ے، اس کے فتنوں اور غموں سے محفوظ فرما اور مجھے اس کے شر اور جو وہاں موجود ہوں ان کے شر سے پناه د

اس کی نيکی اور ان کی اچھائياں جو اس زمانے ميں موجود ہيں اور وه اچھائياں جو بعد ميں واقع ہوں ان سے بہره مند 
  فرما۔ 

بارالھا: جب مجھے موت آجائے اور ميری روح ميرے بدن سے پرواز کرجائے تو ميری روح کو پاکيزه ارواح قرار 
يرے جسم کو پاک بدنوں کے ساتھ اور ميرے اعمال کو اپنی بارگاه ميں دينا اور ميری جان کو صالحين کے ساتھ اور م

  مقبول قرار دينا۔ 
پھر مجھے قبر کی جگہ عطا فرما۔ جو ميرے بدن کوچھپائے اور وه جگہ جہاں ميرے گوشت کو ريزه ريزه کيا جائے 

ہاں ميں کسی قسم کی قدرت نہ اور ميری ہڈيوں کو دفن کيا جائے اور جہاں ميں تنہا اور بے سہاره چھوڑ دی جاؤں ج
  رکھتی ہوں۔ 

بارالھا: شہر والوں نے مجھے تنہا کرديا ہے اور لوگوں نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ ديا ہے، ايسی صورت ميں اپنے
صالح اعمال اور تيری رحمت کی محتاج ہوں اور جس چيزکو اپنے لئے تيار کيا اور دنيا کی زندگی ميں جو کچھ انجام 

اپنی آخرت کے سفر کيلئے بھيج چکی ہوں آج اس کا ھفہ پا رہی ہوں تو اب، اپنی رحمت اور نورانيت سے دياہے اور 
روشنی عطا فرما اور مزيد يہ کہ اپنی کرامت سے دنيا اور آخرت کی زندگی ميں سچائی کے عوض ثابت قدم فرما، 

  تحقيق تو ظالموں کو گمراه کرتاہے اور ہر چيز کے کرنے پر قادر ہے۔ 
ارالھا: قيامت ميں اور حساب و کتاب کے وقت اور جب ميری قبر کو دولخت کيا جائے اور لوگ مجھ سے دور بھاگيں ب

اور جب حکم آسمانی مجھے اپنی گرفت ميں لے لے اور جب صور اسرافيل مجھے وحشت زده کردے اور جب مجھے 
  متبرک قرار دينا۔  مرنے کے بعد دوباره زنده کريں اور حساب کيلئے آماده کريں تو مجھے

پس اے پالنے والے اپنی رحمت سے ميرے ساتھ ايک نور پيدا کر، جو ميرے آگے اور دائيں (حرکت کرے) چلے، 
مجھے امن و سالمتی عطا کرے اور ميرے قلب کے لئے اطمينان کا باعث ہو اور عاجزی کو ظاہر کرے، جو ميرے 

کرے اور ميری دليلوں کو درجہ اثبات تک پہنچائے چہرے کو روشنی عطا کرے اور ميری باتوں کی تصديق 
  اورمجھے تيری رحمت کے آخری مرتبہ پر فائز کردے اور بہترين درجہ بہشت تک پہنچا دے۔ 

بارالھا: جنت کے اعلٰی ترين رتبوں ميں سے اپنے بندے اور سول کی ہم نشينی عطا فرما اور مزيد يہ کہ بافضيلت 
درجہ جنت ايسے لوگوں کی ہمراه عطا کر جن پر تيرا انعام ہے جيسے انبياء،  ترين، نيک ترين اور قيمتی ترين

صديقين، شھداء اور صالحين۔ يہ بہترين دوست ہيں، پروردگار حضرت محمد خاتم النبيين اور تمام انبياء اور مرسلين پر 
د و سالم بھيج۔ اے جہانوں کے مالک تمام مالئکہ پر ہو، اور محمد اور ان کی اوالد اطہار پر اور تمام آئمہ ھدٰی پر درو

  اور پروردگار ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ 
پرورگارا: محمد پر درود بھيج جس طرح سے ان کے وسيلے سے ہدايت فرمائی ہے اور اس پر درود بھيج جس طرح 

ت دار بناياہميں اس کے وسيلے سے اپنی رحمت سے نوازا، اس پر درود بھيج جس طرح ہميں اس کے وسيلے سے عز
اور اس پر درود بھيج جس طرح ہميں اس کے وسيلے سے بافضيلت بنايا اور اس پر درود بھيج جس طرح ہميں اس کے
وسيلے سے باشرف بنايا اور اس پر درود بھيج جس طرح اس کے وسيلے سے ہماری نصرت فرمائی اور اس پر درود 

  ات دی۔ بھيج جس طرح ہميں اس کے وسيلے سے آگ کے شعلوں سے نج
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پروردگارا: ان کے چہرے کو نورانيت، ان کے مقام و مرتبہ کو بلند تر ان کی دليل کو محبت، ان کے نور کو کامل اور 
ان کے نامہ اعمال کو وزنی ان کی برہان کو برتر، ان کے لئے نعمتوں کی وسعت عطا فرما يہاں تک وه راضی ہو 

ا اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا ان سے وعده فرمايا ہے اور جائيں ، اور ان کو بہترين مقام بہشت ميں پہنچ
  مقام ومنزلت کے اعتبار سے افضل ترين انبياء اور رسولوں ميں قرار دے۔ 

اور ہميں ان کی راه پر گامزن فرما اور ان کے ہاتھوں سيراب فرما اور ہميں ان کے حضور ميں حوض کوثر اور ان 
ور ان کے دين پر موت دے اور ہميں ان کی راه پر چلنے واال قرار دے اور ان کے کے گروه ميں محشور فرما، ا

فرامين پر چلنے واال بنا، بجائے اس کے کہ ہم احساس کمتری ميں مبتال ہو کر پشيمان ہوجائيں يا شک ميں پڑ کر ان 
  سے رستہ جدا کر ليں۔ 

ے اور جو شمع اميد تھامے ہوئے ہيں ان کے لئے اور وه ذات ہے، جس کا دروازه آواز دينے والوں کے لئے کھال ہ
حجاب ہٹا ہوا ہے، اے قبيح اور گھٹيا کاموں پر پرده ڈالنے والے، مجروح دلوں کا مداوا کرنے والے قيامت کے دن 

  گناہگاروں کے ساتھ ُرسوا نہ کرنا اور مجھ سے رخ نہ موڑنا۔ 
جوڑنے والے، ميرے بڑے گناه معاف فرما اور ميرے  اے بے کس و فقير کی اميد، اے ٹوٹی ہوئی ہڈيوں کو پھر سے

گھٹيا اور پست کاموں سے درگذر فرما اور ميرے دل سے خطاؤں کی سياہی کو دھو دے اور موت کے لئے اچھے 
  انداز ميں آماده ہونے کی توفيق عطا فرما۔ 

وه ذات جس نے مجھ پر دعا اور اے بہترين بخشنے والے، اے مانگنے والوں کی آخری پناه گاه تو ميرا موال ہے، اے 
التجا کا دروازه کھوال، پس مجھ پر اجابت اور قبوليت کی راه کو بند نہ کرنااور تو مجھے اپنی رحمت کے طفيل آگ 
سے نجات دے اور بہشت کے گھروں ميں جگہ دے اور مجھے مضبوط اور اسی چيز کے ساتھ متمسک فرما اور 

  بالخير فرما۔ مجھے سعادت مند بنا اور ميرا خاتمہ 
اے عزت و جالل اور فضل و کمال کے مالک مجھے سالمتی کے ساتھ زنده رکھ اور ميری حالت زار پر ميرے 

دشمنوں اور حاسدوں کو خوش نہ فرما، بغض و کينہ رکھنے والے بادشاه اور اپنی درگاه سے رانده شده شيطان کو مجھ 
ترين رحمت کرنے والے کوئی قوت و قدرت واال نہيں مگر پر مسلط نہ کر، تجھے تيری رحمتوں کا واسطہ اے بہ

  خداوند کی ذات کے سوا جو برتر اور عظيم ہے اور خدا کی جانب سے محمد و آل محمد پر درود و سالم ہو۔ 
  

  تعقبات نماز عصر 
  پاک ہے وه ذات جو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ 

  پاک ہے وه ذات جو گناہوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ 
ک ہے وه ذات جس سے زمين و آسمان ميں کوئی چيز پوشيده نہيں ہے اور تمام تعريفيں اس ہستی کے ليے سزا وار پا

ہيں جس نے مجھے اپنی نعمتوں کو جھٹالنے واال اور اپنے فضل سے انکار کرنے واال نہيں بنايا۔ پس خير و برکت 
  اسی کے لئے ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ 

کے لئے ہيں جس کی دليل اور برہان تمام انسانوں کے لئے ہے خواه فرماں بردار ہوں يا گناہگار۔  تمام تعريفيں اس ذات
اگر کسی کو اپنی رحمت سے نوازے تو يہ اس کی جود و بخشش ہے اور اگر کسی کو سزا دے تو يہ انسان کے لئے 

  تا۔ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور هللا تعالٰی اپنے بندوں پر ستم روا نہيں رکھ
تمام تعريفيں اس ذات کے ساتھ مخصوص ہيں جس کا مکان عالی ترين ہے، جس کی بنياديں مضبوط ہيں، جس کا مقام و

مہربان اور انعام کرنے واال، احسان کرنے واال ‘ منزلت بلند تر، جس کی دليل روشن ہے جو عظيم الشان، بخشنے واال
  ہے۔ 

ے پوشيده ہے جو حقيقت ربوبيت اور طاقت وحدانيت سے مشاہده کرتا سب تعريفيں هللا کے لئے ہيں جو ہر مخلوق س
ہے۔ آنکھيں اس کا ادراک نہيں کر سکتی۔ اطالعات و مشاہدات اس کا احاطہ نہيں کر سکتے کوئی پيمانہ اسے معين 

  نہيں کر سکتا۔ گمان اس کو نہيں پاسکتا کيونکہ وه طاقتور بادشاه ہے۔ 
گہ کو ديکھ رہا ہے اور ميرے کالم کو سن رہا ہے اور ميرے امور پر مطلع رکھتا پروردگارا: تو ميرے مکان اور ج

ہے۔ ميرے دل کی ہر چيز سے آگاه ہے اور ميرا کوئی کام تجھ سے مخفی نہيں ہے۔ ميں مجبور ہو کر تيری طرف آئی 
توجہ ہوں، اور فقر وہوں ، اپنی حاجات کی تجھ سے طلب گار ہوں اور اپنے تمام مسائل ميں تيری طرف عاجزی سے م

  نياز مندی اور عزت اور ذلت، تنگدستی و محتاجی ميں تجھ سے مدد چاہتی ہوں۔ 
تو بخشنے واال اور معاف کرنے واال بے نياز رب ہے، لہذا تو ميرے غير کو عذاب دے گا مگر ميرے لئے تيرے 
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 اور ميں تيری رحمت کی محتاج ہوں، عالوه کوئی بخشنے واال نہيں ملتا جبکہ تومجھے عذاب دينے سے بے نياز ہے 
پس اس وجہ سے کہ ميں تيری بارگاه ميں نياز مند ہوں اور تو مجھ سے بے نياز، اور تو مجھ پر مکمل طور پر تسلط 
اور قدرت رکھتا ہے، لہذا ميری اس دعا کو ايسی دعا قرار دے جو تيری بارگاه ميں قابل قبول ہو اور ميرے لئے ايسی 

تيری رحمت کے اترنے کی جگہ سے متصل ہو، اور ميری اس حاجت کو ايسی حاجت قرار دے جو  جگہ قرار دے جو
  کاميابی کے ساتھ ہمکنار ہو۔ 

اور وه کام جن کے سخت ہونے کے متعلق ميں پريشان ہوں ان کوآسان فرما اور وه کام جن کے انجام دينے سے عاجز 
سے جو بھی ميرے بارے برے ارادے رکھتا ہے اس کو ہوں مجھے طاقت و قوت سے نواز اور تيرے بندوں ميں 

  مغلوب کر، اے بہترين رحمت کرنے والے ميری دعا کو قبول فرما۔ 
اور ہر وه چيز جس کے سخت ہونے کے متعلق پريشان ہوں آسان فرما، اور جن چيزوں کے بارے ميں غمگين ہوں اس 

وسعت عطا فرما، اے جہانوں کے پروردگار ميری  کی پريشانی مجھ سے دور فرما اور جن کاموں ميں تنگدست ہوں
  دعا قبول فرما۔ 

اے هللا: خودپسندی، ريا کاری، تکبر، بغاوت، حسد، کمزروی، شک، سستی، ضرر اور مختلف قسم کی بيماريوں سے 
جيسے مکر و حيلہ اور دھوکہ، فريب کاری اور دنگا فساد کو ميری سماعت و بصارت اور تمام اعضاء و جوارح سے 
دور رکھ اور ہر وه چيز جس کو تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے مجھے اس کی طرف راہنمائی فرما۔ اے بہترين 

  رحم کرنے والے۔ 
پروردگارا: محمد و آل محمد پر درود بھيج اور ميرے گناه بخش دے، اور ميرے عيوب پر پرده ڈال دے اور ميرے 

اہوں کو معاف فرما اور ميرے فقر کو غنا ميں بدل دے اور ميری خوف کو امن و سالمتی ميں بدل دے، ميرے گن
حاجتوں کو پورا فرما، اور ميری لغزشوں سے درگذر فرما اور ميرے بکھرے ہوئے امور کو يکجا فرمايا اور ہر وه 
ر چيز کہ جس کے ميں درپے ہوں مجھے عطا فرما۔ مزيد برآں ہر وه چيز جو مجھ سے مخفی و آشکار ہے اور وه امو

  جن ميں تيری بارگاه سے خوف زده ہوں کفايت فرمايا ان سب سے زياده رحم کرنے والے۔ 
بارالھا: ميں اپنے کاموں کو تم پر چھوڑتی ہوں، اور خود کو تيری پناہگاه ميں ديتی ہوں اور ان گناہوں کے سبب 

ے حوالے کرتی ہوں جبکہ تو جوانجام دے چکی ہوں کے بارے ميں تم سے خوف زده اور اميدوار ہوں خود کو تمہار
  ايسا کريم ہے جو اميدوں کو ختم نہيں ہونے ديتا اور دعاؤں کے مستحاب کرنے ميں مايوس نہيں کرتا۔ 

اب رب کريم حضرت ابراہيم، حضرت موسٰی کليم هللا، حضرت عيسٰی روح هللا اور اپنے برگزيده نبی اور بندے حضرت
ڑنا، يہاں تک کہ ميری توبہ قبول فرما اور ميرے آنسوؤں پر رحم فرما محمد کے صدقے ميں مجھ سے اپنا رخ نہ مو

  اور مری خطاؤں کو درگذر فرما۔ اے بہترين رحم کرنے والے اور سب سے بہتر فيصلہ کرنے والے۔ 
  بارالھا: مجھ پر ظلم کرنے والے سے انتقام لے اور دشمنوں کے مقابل ميں ميری مدد فرما۔ 

  ا ہونے ميں کسی امتحان ميں نہ ڈال، اور دنيا کو ميرا اہم مقصد قرار نہ دے۔ بارالھا: دين پر عمل پير
بارالھا: دين ميرا اہم مقصد حيات ہے۔ اس کی اصالح فرما اور دنيا ميں ميرا معاش ہے اور اسے درست فرما، ميری 

ت کو ہر برائی سے آخرت کو سنوار کہ جن کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ميری زندگی ميں اضافہ فرما اور ميری مو
  نجات کا وسيلہ بنا۔ 

  بارالھا: تو بخشنے واال اور بخشش کو دوست رکھتا ہے پس مجھ سے درگذر فرما۔ 
بارالھا: مجھے اس وقت تک زنده رکھ جب تک ميری زندگی ميرے لئے خيرو برکت رکھتی ہے اور مجھے اس وقت 

  و رضا ميں انصاف کی توفيق دے۔ موت آئے جب موت ميں بہتری ہو، اور ظاہر و باطن اور غضب 
بارالھا: فقر و بے نيازی ميں ميانہ روی اور ہميشہ رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں اور موت کے بعد تيری رضا 

  اور لذت ديدار کا سوال کرتی ہوں۔ 
  نگتی ہوں۔ بارالھا: اپنے کاموں ميں تجھ سے ہدايت کی طلبگار ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تجھ سے پناه ما

بارالھا: خود پر ظلم کرتے ہوئے برے کام انجام ديئے، پس تو مجھے معاف فرما کيونکہ تيرے عالوه کوئی گناه معاف 
  کرنے واال نہيں۔ 

  بارالھا: سالمتی ميں تعجيل، آزمائش ميں صبر اور دنيا سے تيری رحمت کی طرف گامزن ہونے کا سوال کرتی ہوں۔ 
مالئکہ اور حامالن عرش اور جو کچھ زمين و آسمان ميں ہے گواه بناتی ہوں کہ تو ہی خدا بارالھا: تجھے اور تيرے 

ہے تيرے عالوه کوئی معبود نہيں اور تيرا کوئی شريک نہيں ہے اور محمد تيرا بنده اور رسول ہے اور تجھ سے ہی 
کوئی معبود نہيں اور تو زمين و آسمانسوال کرتی ہوں تو يکتا ہے کيونکہ تمام تعريفيں تيرے لئے ہيں اور تيرے عالوه 
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پيدا کرنے واال ہے، اے وه ذات جو ہر چيز سے پہلے موجود تھی اور ہر چيز کو پيدا کيا اور جب کوئی چيز بھی نہيں 
  ہوگی تو تيری ذات موجود ہوگی۔ 

پھيالئے ہوئے بارالھا: ميری چشم انتظار تيری رحمت کی طرف لگی ہے اور اپنے ہاتھوں کو تيری بخشش کی طرف 
  ہوں پس جب تم سے سوال کروں تو مجھے محروم نہ فرمانا اور جب استغفار کروں تو مجھے عذاب نہ فرمانا۔ 

بارالھا: مجھے معاف فرما جبکہ تو ميرے کاموں سے آگاه ہے اور مجھے عذاب نہ فرما جبکہ تو مجھ پر قادر ہے 
  ۔ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ اے بہترين رحم کرنے والے

اپنی تمام مخلوقات ميں سے بہترين بندے ‘ بارالھا: اے وسيع رحمت والے، اے بلند و باال اور نافع درود و سالم والے
اور اپنے محبوب اور تيری بارگاه ميں سب سے پيارے بندے اور رسول محمد پر درود بھيج، وه اور اس پر جس کو 

ريف ترين، کامل ترين، بزرگ ترين، گرامی ترين درود، محمد پر بہترين وسائل کے ساتھ آراستہ کيا ہے درود بھيج، ش
  وه درود بھيج جو اپنے مبلغين اور اپنی وحی کے امانت داروں پر بھيجتا ہے۔ 

بارالھا: جس طرح محمد کے ذريعے جہالت کی تاريک رات کو ہٹايا ہے، اور ہدايت کے چشموں کو جاری کيا ہے ہميں 
  فر قرار دے اور اس کی روشن دليلوں کو اپنی بارگاه ميں پہنچنے کا سبب قرار دے۔ اس کی ہدايت کی راہوں کا مسا

پروردگارا: سات آسمانوں کی وسعت اور اس کے طبقات کے برابر اور سات زمينوں کی وسعت اور جو کچھ ان ميں 
لوقات کے برابر، ہے اور اپنے رب کريم کے عرش کے برابر اور بخشنے والے رب کے ميزان کے برابر اور تمام مخ

جنت و جہنم کی تعداد کے مطابق، پانی اور مٹی کی تعداد کے برابر، اور ديکھی جانے والی اشياء اور مخفی چيزوں 
  کی تعداد کے مطابق تيری حمد بجا التی ہوں۔ 

نور و بارالھا: اپنے درود اور برکتيں، احسان اور بخشش اور رحمت رضوان اور فضيلت و سالمتی اور اپنے ذکر و 
شرف اور نعمات و خيرات کو محمد و آل محمد کے لئے قرار دے، جس طرح اپنے درود،برکت، رحمت کو حضرت 

  ابراہيم اور ان کی آل پر قرار ديا، تحقيق تو حمد واال بزرگوار ہے۔ 
قيامت کے دن ان کوبارالھا: محمد صلی هللا عليہ وآلہ کو قيامت ميں عظيم وسيلہ اور بہترين اجر عطا فرما، يہاں تک کہ 

  عزت سے نواز اے ہدايت کرنے والے پروردگار۔ 
بارالھا: محمد و آل محمد پر اور تمام انبياء، مالئکہ اور رسولوں پر درود بھيج، جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل و حامالن 

  عرش اور اپنے مقرب فرشتوں کراماً کاتبين اور تمام مالئکہ پر سالم ہو۔ 
م اور ماں حوا پر سالم ہو اور تمام نبيوں پر سالم ہو اور صديقين، شہداء، اور صالحين پر سالم ہو۔ تمام اور اپنے باپ آد

رسولوں پر سالم ہو۔ تمام تعريفيں هللا تعالٰی کے لئے ہيں جو تمام جہانوں کاپالنے واال ہے اور نہيں ہے قوت و قدرت 
ہے اور وه بہترين وکيل ہے پس محمد و آل محمد پر خدا کی مگر خدائے بزرگ و برتر کے، اور ميرے لئے هللا کافی 

  جانب سے بہت زياده درود اور سالم ہوں۔ 
  
  ۔تقعبات مغرب 8

تمام تعريفيں اس ذات کے لئے ہيں جس کی حمد و ستائش کو شمار کرنے والے شمار نہيں کرسکتے اور اس کی 
الے اس کا حق ادا نہيں کر سکتے، اس کے عالوه نعمتوں کا گننے والے احاطہ نہيں کر سکتے، اور کوشش کرنے و

کوئی نہيں وه اول و آخر ہے، اس کے عالوه کوئی معبود نہيں وه ظاہر و باطن ہے، اس کے عالوه کوئی معبود نہيں۔ 
  زندگی اور موت دينے واال، هللا سب سے بڑا اور صاحب فضل ہے، هللا سب سے بڑا اور ہميشہ رہنے واال ہے۔ 

فيں هللا کے لئے ہيں جس کے علم کا ادراک عالم نہيں کر سکتے۔ اس کے حلم کو جاہل خفيف نہيں اور تمام تعري
کرسکتے اور ثنا خواں کماحقہ ستائش نہيں کر سکتے۔ صفت بيان کرنے والے اس کی صفات بيان کرنے سے عاجز 

  ہيں۔ مخلوقات اس کی نعمتوں کے کماالت جاننے سے قاصر ہے۔ 
کے لئے ہيں جو صاحب ملک و ملکوت، عظمت، قدرت، عزت و کبريائی کمال و جالل، بزرگی وتمام تعريفيں اس ذات 

مرتبہ، بلندی و عزت، ‘ جمال، عزت و قدرت، قوت و طاقت، احسان و غلبہ، فضل و نعمت، عدل و حق، پيدا کرنے واال
وسيع نعمتوں واال،  فضيلت و حکمت، بے نيازی و وسعت، وسعت و اختيار، حلم و علم ہے، روشن دليل واال،

خوبصورت توصيف واال، گرامی قدر نعمتوں واال، دنيا و آخرت اور جنت و جہنم اور جو کچھ ان ميں ہے سب کا مالک 
  ہے، بابرکت عظمت واال ہے۔ 

تمام تعريفيں اس ذات کے لئے ہيں جو رازوں کو جاننے واال، اور دلوں کے بھيدوں سے آگاه ہے، پس اس سے راه فرار
نہيں، تمام تعريفں اس ذات کے لئے ہيں جسے اپنی بادشاہی ميں تکبر سزاوار ہے۔ جو اپنی جگہ ميں محکم، اپنی ممکن 
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بادشاہت ميں مختار کل ہے، سزا وجزا کرنے ميں قوی، جو عرش سے بھی بلند تر ہے، اور لوگوں کے اعمال سے آگاه 
  ہے، اور جو چاہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ 

ذات کے لئے ہيں جس کی قدرت سے آسمان محکم انداز ميں کھڑے ہيں اور زمين گہواره کی طرح  تمام تعريفيں اس
اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور پہاڑ جو زمين کے ثبات کا باعث ہيں محکم کھڑے ہيں اور وه جس نے بارش برسانے والی 

پنی حدود ميں رکھا، اور وه ذات کہ دل ہواؤں کو جاری کيا اور بادلوں کو آسمانوں ميں متحرک رکھا، اور درياؤں کو ا
اس کے خوف سے لرز جاتے ہيں، اور جس کی ربوبيت کے سامنے خيالی خداؤں کی بنياديں منہدم ہوجاتی ہيں، پاک 

ہے وه ذات جو بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کو بھی شمار ميں رکھتا ہے اور حشر کيلئے مردوں کو زنده 
  کرنے واال ہے۔ 

  ه ذات جو صاحب جالل و کرم ہے۔ پاک ہے و
بارالھا: جب غريب اور فقير تجھ سے پناه مانگتا ہے اور مدد کا طلبگار ہوتا ہے اس کے ساتھ کيا کرے گا؟ اور جو تری

چوکھٹ پر آئے اور تيری خوشنودی کا طلبگار ہو اس کے ساتھ کيا کرے گا؟ اور اگر کوئی تيرے حضور ميں اپنی 
  ر تجھ سے کسی چيز کے متعلق شکايت کرے تو اس کو کيا جواب دے گا؟ پيشانی زمين پر رکھ ک

پروردگارا: دعاؤں سے ميرا حصہ محرومی و نااميدی کی صورت ميں نہ دے، اور اپنی بارگاه سے لگی اميدوں ميں 
  سے ميرا حصہ نا اميدی کی صورت ميں نہ دے۔ 

ل سے باخبر ہے، اے وه ذات جو دنيا کے ايام اے وه ذات جو ہميشہ تھی اور رہے گی، اور جوبندوں کے اعما
کوگذارنے واال، اور مہينوں کو تبديل کرنے واال، اور سالوں کو گردش ميں رکھنے واال ہے، تو ہميشہ ہے اور گردش 

  ايام تجھ ميں کوئی تبديلی نہيں ال سکتے۔ 
آپ کی بارگاه سے روزی اے وه ذات جس کے لئے ہر دن نيا ہے اور ہر ضعيف، قوی اور مضبوط شخص کے لئے 

  ميسر ہے جو اپنی مخلوقات کے درميان رزق تقسيم کرتا ہے اور اپنی مخلوقات کو عدالت پر قائم کرتا ہے۔ 
  پروردگارا: جب لوگوں کے درميان رہنا مشکل ہوجائے تو اس مشکل گھڑی ميں تمہاری بارگاه ميں پناه ليتی ہوں۔ 

ا دن طوالنی ہوگا تو اس دن کوہمارے لئے مختصر کرکے دو نمازوں کے پروردگارا: جب گناہگاروں کے لئے قيامت ک
  درميان فاصلے کے برابر قرار دينا۔ 

بارالھا: جب قيامت کے دن سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکے گا اور لوگوں کے قريب تر ہوتا چال جائے گا يہاں 
جائے، اور اس دن دس سال کی گرمی کے برابر تک کہ اس کے اور لوگوں کے درميان فاصلہ ايک ميل کے برابر ره 

اس کی گرمی ميں اضافہ ہوجائے گا تو اس وقت اپنی رحمت کے بادل ميں جگہ عطا فرمانا اور جب لوگ حساب و 
کتاب کے لئے بالئے جائيں تو ہمارے لئے منبر اور کرسی سمجھنے کيلئے مقرر فرما، اے عالمين کے پروردگار 

  ہماری دعا قبول فرما۔ 
ے ميرے رب: اس حمد وثنا کے طفيل ہم سے درگذر فرما، اور اپنی مغفرت کو ميرے شامل حال فرما، اور ميرے دين ا

  ميں سالمتی بدن ميں عافيت عطا فرما۔ دولت سے ماال مال فرما۔ 
اور ميں پروردگارا: ميں تيری بارگاه ميں اميد واثق رکھتی ہوں کہ ميری حاجتوں کو ضرور پورا کرتا ہے اور کرے گا

تمہيں پکارتی ہوں اور جبکہ جانتی ہوں کہ تو ميری پکار سنتا ہے، پس ميری دعاؤں کو سننے کے بعد ميری اميدوں 
کو ختم نہ کرنا اور ميری کی ہوئی حمد و ثناء کو رد نہ کرنا، اور مجھے نا اميد نہ لوٹانا ميں تيری رضا و خوشنودی 

سوال کرتی ہوں جبکہ تمہاری رحمت سے مايوس نہيں ہوں، اور تم ہی کو اور بخشش کی محتاج ہوں، اور ميں تم سے 
  پکارتی ہوں جبکہ تيرے غضب سے خائف ہوں۔ 

بارالھا: ميری دعاؤں کو قبول فرما اور اپنی مغفرت سے مجھ پر احسان فرما، اور مجھے حالت ايمان ميں موت دے اور
رم سے مجھے محروم نہ فرمانا اور مجھے اپنی حالت مجھے صالحين سے ملحق فرما، اے ميرے رب اپنے فضل و ک

  زار پر نہ چھوڑنا اے مہربان۔ 
بارالھا: فشار قبر اور دوستوں سے جدائی کے وقت اور اس تنہائی ميں جب مجھے قبر ميں اتاريں اور قيامت ميں ميری 

  ہوں تو رحم فرمانا۔ غربت پر اور ميری نياز مندی ميں جب تمہاری بارگاه ميں حساب و کتاب کے لئے کھڑی 
  اے ميرے مالک: آگ سے تيری پناه کی طلب گار ہوں مجھے پناه دے۔ 

  پروردگارا: آگ سے نجات کی طلب گار ہوں مجھے نجات دے۔ 
  اے پروردگارا: آگ کے ڈر سے تيری طرف آئی ہوں مجھے جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ 

  گار ہوں مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔  بارالھا: انتہائی محرومی کی حالت ميں تيری رحمت کی طلب
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  اے پروردگار: اے درگزر کرنے والے، اے عزت والے اور نعمتوں والے اور احسان کرنے والے۔ 
  پروردگار: ميں نے اپنی دعاؤں کو طلب حاجات کے لئے ظاہر کرديا ہے پس مجھے مايوس نہ فرمانا۔ 

رنے والے آه و زاری کرنے والوں ميں سے ميری دعاؤں کو قبول اے ميرے موال: اے نيکی کرنے والے، اور رحم ک
فرما اور فرياد کرنے والی عورتوں ميں سے ميرے اشکوں کو اپنی رحمت سے نواز، اور جب اس دنيا سے جاؤں تو 
 اپنی مالقات اور ديدار کو ميرے لئے آسان فرما، اور اے اميدوں کی آخری پناه گاه مردوں کے بيچ ميرے عيبوں کو

چھپانا اور جب قبر ميں تنہا ہوں تو مجھے اپنے لطف و مہربانی سے نوازنا، يقينا تو ميری اميد ہے، اور ميری حاجات 
  کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے، اور تو ميری حاجات سے آگاه ہے۔ 

تو اے حاجتوں کو پورا کرنے والے ميری حاجات کوپورا فرما، پس تمہاری طرف شکايت لے کر آئی ہوں کيونکہ 
مددگار اور اميدوں کا مرکز ہے، اور گناہوں سے فرار کرکے تيری پناه گاه ميں آئی ہوں پس مجھے قبول فرما او 

رتيری عدالت کے ڈر سے اپنے گناہوں کی بخشش کی التجا کرتی ہوں ميری مدد فرما، اور تيرے غضب سے ڈر کر 
ے ڈر سے تيری رحمتوں کی طلبگار ہوں مجھے تيری مغفرت کی جستجو ميں ہوں مجھے پناه دے اور تيرے عذاب ک

  نجات دے۔ 
اور اسالم کے ذريعے سے تمہاری قربت کی طلبگار ہوں مجھے اپنے قريب فرما، اور قيامت کے دن کے خوف سے 
مجھے محفوظ فرما، اور اپنے عرش کے سائے ميں مجھے جگہ عنايت فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے شامل حال 

  ے ساتھ دنيا سے نجات دے، اور اندھيروں سے روشنی کی طرف نکلنے کی توفيق عطا فرما۔ فرما، اور سالمتی ک
قيامت کے دن ميرے چہرے کو روشنی عطا فرمانا اور آسان طريقہ سے ميرا محاسبہ فرمانا اور مجھے اپنے عيبوں 

ا، اور جس طرح حضرت کے مقابلے ميں شرمنده نہ فرمانا، اور مصيبتوں کے مقابلے ميں صبر کی دولت سے نوازن
يوسف سے بدی اور پستيوں کو دور کيا تھا مجھ سے بھی دور فرما، اور جس چيز کی طاقت نہيں رکھتی مجھ پر مسلط 

  نہ فرمانا۔ 
مجھے جنت کی طرف ہدايت فرما، اور معارت قرآن سے مجھے مستفيد فرما، اور صحيح بات کے ساتھ مجھے ثابت 

حفوظ فرما، پس مجھے اپنی قوت، قدرت اور جبروت سے جہنم سے محفوظ رکھ اورقدم رکھ، اور شيطان مردود سے م
اپنے حلم اور علم اور رحمت واسع کے ذريعے سے جہنم سے نجات دے اور اپنی جنت الفردودس ميں جگہ عطا فرما، 

ن کے دوست اور مجھے اپنے ديدار کی زيارت نصيب فرما اور اپنے نبی حضرت محمد سے ملحق فرما، شياطين اور ا
  اور ہر شرير کے شر سے ميری حفاظت فرما۔ 

اے پروردگار: تمام وه لوگ جو مجھ سے ہميشہ کينہ رکھتے ہيں اور جو ميرے کھلے دشمن ہيں تو ان کے دليروں کو 
بزدل، ان کے لشکروں کو متفرق اور اسلحوں کو ناکاره، اور ان کے حيوانوں کو کمزور اور ناتوان، اور انہيں سخت 

کی ہواؤں اور طوفانوں سے دوچار فرما۔ يہاں تک کہ ان کو جہنم ميں داخل کردے۔ ان کی پناه گاہوں کو منہدم ،  قسم
  اور ہميں ان کے تباه کرنے پر توفيق عطا فرما اے عالمين کا رب قبول فرما۔ 

گواه ہوں اور اسی طرح اے خداوند متعال محمد و ٓال محمد پر ايسا درود بھيج، جس پر گذشتہ لوگ، صالحين کے ساتھ 
  سيد المرسلين ، خاتم النبيين اور امام المتقين اور رحمت العالمين بھی گواه ہوں۔ 
شعر الحرام کے رب، رکن و مقام کے ‘ اے پروردگار: اے مقدس گھر خانہ کعبہ اور مقدس مہينے ذی الحجہ کے رب

  ی جانب سے درود و سالم پہنچا۔ رب، حال و حرال کے رب، پيغمبر اسالم(ص) کی پاکيزه روح پر ہمار
اے هللا کے رسول آپ پر سالم، اے خدا کی امانت آپ پر سالم، اے محمد بن عبدهللا آپ پر سالم، سالم ہو آپ پر اے هللا 

کے رسول، سالم ہو آپ پر اے هللا کے امين، آپ پر سالم اور هللا کی رحمتيں اور برکتيں ہوں جيسے ان کا تعارف کرايا 
  ايسے ہی مومنين کے لئے مہربان اورباعث رحمت ہيں۔  گيا ہے وه

اے هللا: پيغمبر اسالم(ص) کے لئے جو کچھ طلب کيا ہے اور جو کچھ ان کے لئے مانگا گيا ہے اور جو کچھ قيامت کے
 تک ان کے لئے مانگا جائے گا، ان سے بہتر ان کو عطا فرما، اے عالمين کے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ 

  
  ۔تعقبات نماز عشاء 9

  پاک ہے وه ذات جس کی عظمتوں کے سامنے تمام مخلوقات کا سِر تسليم خم ہے۔ 
  پاک ہے وه ذات جس کی عزت کے سامنے سب ذليل و خوار ہيں۔ 

  پاک ہے وه ذات جس کے حکم اوربادشاہی کے سامنے ہر چيز تابع ہے۔ 
   پاک ہے وه ذات کہ جوہر چيز پر قدرت کاملہ رکھتی ہے۔
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تمام تعريفيں اس پروردگار کے لئے ہيں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو فراموش نہيں کرتا۔ تمام تعريفيں اس پروردگار 
کے لئے ہيں جو پکارنے والوں کو نااميد نہيں کرتا، تمام تعريفيں اس پروردگار کے لئے ہيں جو توکل کرنے والوں کے

  لئے حاجت روا ہے۔ 
کے لئے مخصوص ہيں جس نے آسمان کا سائبان بنايا اور زمين کو پھياليا، اور درياؤں تمام تعريفيں اس پروردگار 

کوجاری کيا اور پہاڑوں کو مربوط انداز ميں کھڑا کيا جس نے حيوانات اور نباتات کو پيدا کيا، اور زمين ميں چشمے 
ا، اور زمين کی گہرائيوں سے جاری کئے اور وه امور ميں تدبير کرنے واال ہے، اور جس نے بادلوں کو متحرک کي

بخارات پانی اورآگ کوآسمان کی طرف جاری کيا، اور سردی اور گرمی کو زمين ميں قرار ديا، وه ذات جس کی 
نعمتوں کے سبب نيک کام مکمل ہوئے اور اس کا شکر نعمتوں ميں اضافے کے باعث بنتا ہے اور اس کے حکم سے 

اری سے پہاڑ محکم انداز ميں کھڑے ہيں، درندے بيابانوں ميں اور آسمان کھڑے ہيں اور اس کی عظمت و بزرگو
  پرندے آشيانوں ميں اس کی تسبيح ميں مشغول ہيں۔ 

تمام تعريفيں اس ذات کے لئے مخصوص ہيں ، جو درجات کو بلند کرنے واال، آيات کو نازل کرنے وال، برکتوں کو 
قبول کرنے واال، لغزشوں سے درگزر کرنے واال، دکھوں کو پھيالنے واال، عيبوں پر پرده ڈالنے واال، نيکيوں کو 

برطرف کرنے واال، برکتوں کو نازل کرنے واال، دعاؤں کو قبول کرنے واال، اور مردوں کو زنده کرنے واال ہے جو 
  زمين اور آسمانوں کے باشندوں کا معبود ہے۔ 

عبادت پر، سعادت و برکت پر، اضافے اور رحمت پر،ہر حمد پر اور ذکرپر، شکر و صبر پر، نماز و زکٰوة، پر، قيام و 
نعمت اور کرامت پر، فريضہ پر، خوشی اور غمی پر، اور نرمی پر، مصيبت اور دکھ پر، تنگی اور وسعت پر، بے 

نيازی اور محتاجی ميں ، اور ہر حال ميں، اور ہر جگہ ميں، اور ہرزمانے ميں، توقف کی جگہ ميں اور کوچ کی حالت 
  تعريفيں هللا تعالٰی کے لئے ہيں۔  ميں تمام

اے پروردگار: ميں تيری پناه کی طلب گار ہوں مجھے پناه دے، تجھ سے مدد کی طلب گار ہوں مدد فرما، تيری بارگاه 
ميں فرياد کرتی ہوں ميری فرياد کو پہنچ اور تجھے پکارتی ہوں پس مجھے قبول فرما اور تجھے پکارتی ہوں جواب 

کی طلبگار ہوں، پس مجھے بخش دے، اور تجھ سے مدد کی طلب گار ہوں، ميری مدد فرما، تجھ دو، تجھ سے مغفرت 
سے ہدايت کی طلبگار ہوں مجھے ہدايت فرما تجھ سے کفايت کرنے کی خواستگار ہوں ميری حاجت روائی فرما اور 

ی حفاظت فرما، اور تجھ پر تيری جانب پناه گزين ہوئی ہوں مجھے پناه دے، اور تيری رسی سے منسلک ہوئی ہوں مير
  توکل کيا ہے ميری کفايت فرما۔ 

بارالھا: مجھے اپنی پناه ميں، اپنے جوار ميں، اپنی حفاظت ميں، اپنی پناہگاه ميں، اور اپنے حفظ و امان ميں، اپنی 
  حرمت ميں، اور اپنی حفاظت ميں، اور اپنی رحمتوں کے سايہ ميں قرار دے۔ 

ی طرف سے محکم سپر قرار دے، اور سامنے سے، اور پيچھے سے دائيں طرف سے، اے پروردگار: ميرے لئے اپن
اور بائيں طرف سے، اوپر سے، اور نيچے سے مجھے اپنے حفظ و امان ميں رکھ، تاکہ تيری مخلوقات ميں سے 
نے واال مجھے کوئی صدمہ اور اذيت نہ پہنچا سکے، اس حق کے ساتھ کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو احسان کر

  ہے، آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال، صاحب جاللت اور عزت واال ہے۔ 
پروردگار: حاسدوں کے حسد سے ، زيادتی کرنے والوں کی زيادتی سے، دھوکہ دينے والوں کے دھوکے سے، فراڈ 

، دشمنوں کی کرنے والوں کے فراڈ سے، بہانہ گروں کے بہانہ سے، ظالموں کے ظلم سے، ستمگاروں کے ستم سے
دشمنی سے، جبر کرنے والوں کے جبر سے، تہمت لگانے والوں کی تہمت سے، جادوگروں کے سحر سے، تيری 

بارگاه سے نکالے گئے اور شياطين سے، بادشاہوں کے ظلم سے، اور تمام جہانوں کے برے کاموں سے مجھے دور 
  رکھ۔ 

کے ذريعے سے سوال کرتی ہوں کہ جس کے سبب سے اے پروردگار: تيرے چھپے ہوئے اور پاک و پاکيزه اس نام 
آسمان و زمين کھڑے ہيں، اور تاريکيوں ميں روشنی ہے، اور مالئکہ تيرے ذکر اور تسبيح ميں مشغول ہيں، اور دلوں 

ميں اسی کا خوف و دبدبہ ہے، اور گردنيں اس کے سامنے سرنگوں ہيں اور مردوں کو اس کے ساتھ زنده کرتا ہے، 
ناہوں کو خواه رات کی تاريکی ميں انجام ديئے ہوں يا دن کے اجالوں ميں، جانتے ہوئے، يا بھول کر، ميرے تمام گ

  چھپ کر، يا اعالنيہ طور پر انجام ديئے معاف فرما۔ 
اے پروردگار: مجھے يقين اور ہدايت، نور و علم اور سمجھداری عطا فرما، تاکہ تيری کتاب پر عمل کر سکوں، اور 

حالل، اور تيرے حرام کو حرام، اور تيرے واجبات کو ادا، اور تيرے نبی حضرت محمد کی سنت کو تيرے حالل کو 
  قائم کروں۔ 
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بارالھا: مجھے صالحين ما سلف سے ملحق فرما، اور مجھے حاضر صالحين کے زمره ميں قرار دے، اور ميرے 
  ہے۔  اعمال کا خاتمہ بالخير فرما، يقينا تو بخشنے واال اور رحم کرنے واال

اے پروردگار: جب ميری عمر گزر جائے، اور ميری زندگی اختتام پذير ہوجائے اور تيری بارگاه ميں حاضر ہوجائے، 
  تو اے مہربان، تو اس وقت جنت ميں ميرے لئے ايسا گھر قرار دے، جس پر تمام اولين و آخرين رشک کريں۔ 

فرما، اور ميرے اقرار اور اعتراف پر رحم فرما، اور جبکہ  اے بارالھا: مجھ سے اپنی حمد و ثنا اور ميری فرياد قبول
تجھے پکارنے والوں کے ہمراه اپنی صدا، اور آه و پکارکرنے والوں کے ہمراه اپنا خضوع و خشوع، مدحت کرنے 
کہ والوں کے ساتھ اپنی مدحت، اور تسبيح بجا النے والوں کے ساتھ اپنی تسبيح تمہاری بارگاه تک پہنچا چکی ہوں، جب

تو بيچارے اور مضطر لوگوں سے قبول کرنے واال، اور فرياد گروں کی فرياد رسی کرنے واال، اور پناه گزينوں 
کيلئے پناه گاه ہے، اور مجبوری کے ہاتھوں فرار کرنے والوں کے لئے ملجا و ماوا ہے جبکہ مومنين کی فرياد رسی 

، هللا تعالٰی کی طرف سے بشارت دينے اور ڈرانے والے کرنے والے، اور گنہگاروں کے گناه سے درگذر کرنے والے
  روشن نور حضرت محمد اور مالئکہ اور انبياء پر درود و سالم ہو۔ 

اے پروردگار: اے زمينوں کے پھيالنے والے ، آسمانوں کے پيدا کرنے والے جو کہ نيک و بد فطرت کے مطابق پيدا 
ہيں اور تيری وحی کے امين اور تيری حجت قائم کرنے کرنے والے، حضرت محمد جگہ تيرے بندے اور رسول 

والے، اورحرمت کے نگہان، اور تيرے فرامين پرعمل کرنے والے، اور تيری نشانيوں کو محکم کرنے والے، اور 
  تيرے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والے بہترين درود و سالم اور برکتيں بھيج۔ 

اور مناقب ميں سے منقبت، اور تمام حاالت سے حالت اور تمام درجات  اے پروردگار: اپنے فضائل ميں سے فضيلت،
سے درجہ حضرت محمد جس کو آپ نے تمام منزلوں ميں اپنا مددگار پايا ہے عطا فرما، جومصيبتوں پر صبر کرنے 
 والے، تيرے دشمنوں کے دشمن اور تيرے دوستوں کے دوست ہيں اور تيرے مکروہات سے دور، اور تو جسے چاہتا

ہے اسے دعوت دينے والے ہيں ان کو اپنے فضائل ميں سے اجر اور اپنی خصوصی عطاؤں ميں سے عطا فرما، اور 
ان کے امر کو برتری اور ان کے درجات کو بلندی، اپنے عدل کو قائم کرنے والوں کے ہمراه، اپنے حريم سے دفاع 

کرامت باقی نہ ره جائے جو حضرت محمد کے  کرنے والوں کے ہمراه يہاں تک کہ کوئی برتری، اقدار، رحمت اور
ساتھ خاص نہ ہو اور اپنی جانب سے ان کو درجات عاليہ عطا فرما، اور ان کو بلند ترين مقام پر پہنچا دے، اے عالمين 

  کے پالنے والے۔ 
ظ و امان اے پروردگار: اپنی جان، دين اور تيری دی ہوئی نعمتوں کو تيرے حوالے کرتی ہوں، پس تو مجھے اپنے حف

اور اپنی سرپرستی ميں قرار دے، کيونکہ تيری حفاظت پائيدار، تيری مدح و ستائش عظيم المرتبہ ہے۔ اور تيرے نام 
مقدس ہيں اور تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تو خوش حالی ميں اور پريشانی ميں، سختی ميں اور آرام ميں بہترين 

  سرپرست ہے۔ 
کل کرتے ہيں، اور تيری بارگاه ميں آه و زاری کرتے ہيں، اور ہم نے تيری ہی طرف اے پروردگار: ہم تجھ پر ہی تو

لوٹ کر آنا ہے، بارالھا، ہم کو کافروں کے ذريعہ آزمائش قرار نہ دے اور ہميں بخش دے۔ اے رب بيشک تو غالب 
  حکمت واال ہے۔ 

رہنے واال ہے۔ مزيد براں جہنم بہت برا  اے پروردگار: عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، کيونکہ جہنم کا عذاب ہميشہ
  ٹھکانہ ہے، اور ہمارے اور ہماری قوم کے درميان فيصلہ فرما کيونکہ تو بہترين فيصلے کرنے واا ہے۔ 

اے پروردگار: ہم ايمان الچکے، ہمارے گناه بخش دے، اور ہماری خطاؤں پر پرده ڈال، اور ہميں نيکوکاروں کے ساتھ 
اپنے رسولوں سے وعده کيا ہے ہميں عطا فرما، قيامت کے دن ہميں ذليل و رسوا نہ فرمانا، موت دے اور جس چيز کا 

  بيشک تو وعده خالفی نہيں کرتا۔ 
اے بارالھا: اگر ہم نے بھول کی ہے يا خطا کی ہے تو ہمارا مواخذه نہ فرما، پروردگار اور ہم پر زياده بوجھ نہ ڈال جس

  طرح پہلی امتوں پر ڈاال تھا۔ 
پروردگار: ہماری طاقت سے زياده ہميں تکليف نہ دے، ہميں معاف فرما، اور ہميں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اے 

  تو ہمارا موال ہے، پس قوم کافرين کے مقابلے ميں ہماری مدد فرما۔ 
بچا،  اے پروردگار: ہميں دنيا اور آخرت ميں نيکی عطا فرما، اور اپنی رحمت کے سبب سے ہميں جہنم کی آگ سے

  ہمارے سردار حضرت محمد اور ان کی پاک آل پر درود سالم بھيج۔ 
  
  ۔ ہر نماز ے بعد 10
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  سبحان هللا دس مرتبہ 
  الحمد هللا دس مرتبہ 
  هللا اکبر دس مرتبہ 

  
  ۔ تسبيح جناب سيده 11

  هللا اکبر چونتيس بار 
  الحمد هللا تينتيس بار 

  سبحان هللا تينتيس بار 
  مرتبہ  ال الہ اال هللا ايک

  
   دعائے حريق

  صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعا 
پروردگار: صبح کے اس وقت ميں تمہيں گواه قرار ديتی ہوں، کيونکہ تو شھادت اور گواہی کيلئے کافی ہے، اور تيرے 

ر مالئکہ اور حامالن عرش ، اور آسمانوں اور زمينوں کے رہنے والوں کو، اور تيرے پيغمبروں اور رسولوں کو، او
تيرے بندوں ميں سے صالحين کو، اور تمام بندوں کو گواه قرار ديتی ہوں، کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں اور تو 

واحده ال شريک ہے، اور يقينا تيرے عرش سے نيچے ساتوں زمينوں کے قرار تک سوائے تيری ذات عظيم کے تمام 
ئی صفات بيان کرنے واال اس کی تہہ تک پہنچ سکے اور معبود باطل ہيں کيونکہ تيری توصيف اس قدر بلند ہے کہ کو

کوئی دل اس کی عظت تک رسائی کر سکے۔ اے وه ذات جس کی توصيف حمد و ستائش کرنے والوں کی دسترس سے 
باہر ہے اور اس کی تعريف کرنے کے اسباب، تعريف کرنے والوں کی تعريف کے دائره اختيار سے باہر ہيں، اور اس 

  ائی بولنے والوں کی گفتار سے باالترہے۔ (تين بار دعا کے اس حصے کو تالوت کيا کرتی تھيں۔ ) کی عظمت و کبري
  گياره مرتبہ اس حصے کو تالوت فرماتی تھيں 

اس کے عالوه کوئی معبود نيں وه وحده الشريک ہے، بادشاہی اور حمد اس کے لئے ہے، زندگی اور موت ديتا ہے، وه 
  ے ہاتھ ميں اچھائی ہے، اور وه ہر چيز پر قادر ہے۔ ہميشہ رہنے واال ہے، اسی ک

  دعا کے اس حصے کو گياره بار پڑھيں 
پاک ہے هللا سبحانہ، اور تمام تعريفيں اس کے لئے مخصوص ہيں اور اس کے عالوه کوئی معبود نہيں، اور وه سب 

ارادے کے عالوه کوئی قدرت و  سے بڑا ہے، جو وه چاہتا ہے انجام ديتا ہے، اور خداوند حليم و بزرگ و برتر کے
قوت نہيں ہے، بردباد اورکريم ہے، جو بلند اور عظيم ہے، جو رحمان اور رحيم ہے، جو مالک اور واضح حق ہے۔ 
مخلوقات الہی کی تعداد کے برابر، عرش الہی کے وزن کے برابر، زمينوں اور آسمانوں کی وسعت کے برابر، اور 

ہے، اور کتاب الہی نے اس کو شمار کيا ہے، اور خداوند تبارک و تعالٰی کے  جس پر اس کی قلم خلقت جاری ہوتی
  راضی ہونے کی تعداد کے برابر۔ 

  پھر يوں کہے۔ 
اے پروردگار: محمد و آل محمد پر دورد بھيج، اور جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل، اور تيرے عرش کے حامل اور اپنے 

  مقرب فرشتوں پر درود بھيج۔ 
: ان پر درود بھيج تاکہ وه خوش ہوں اور خوشی کے بعد اس ميں اضافہ فرما، اے بہترين رحم کرنے والے اے پروردگا

  تو ان سب کا اہل ہے۔ 
اے پروردگار: ملک الموت اور اس کے مددگاروں پر، رضوان اور جنت کے نگہبانوں پر، اور جہنم کے مالک اور 

  نگہبانوں پر درود بھيج۔ 
رد بھيج تاکہ وه خوش ہوں ، اور پھر اس ميں اضافہ فرما، اے بہترين رحم کرنے والے تو اس اے پروردگار: ان پر دو

  پر قادر ہے۔ 
اے پروردگار: کراما الکاتبين اور انسانوں کے محافظ فرشتوں پر درود بھيج، اور سات آسمانوں اور زمينوں کے محافظ 

تمام جگہوں کے فرشتوں، درياؤں، نہروں، بيابانوں اور فرشتوں پر درود بھيج، دن رات کے فرشتوں، اور زمينوں اور 
صحراوں کے فرشتوں پر درود بھيج اور ان فرشتوں پر درود بھيج جو تمام وقت تيری تسبيح و تقديس ميں مشغول ہيں 

  جنہيں کھانے پينے سے بے نياز رکھا ہے۔ 
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ں اضافہ فرما، جب کہ تو اس کا اہل ہے اے پروردگار: ان پر درود بھيج تاکہ وه خوش ہوں اور خوشی کے بعد اس مي
  اے بہترين رحم کرنے والے۔ 

اے پروردگار: ميرے والد حضرت آدم اور ماں حضرت حوا پر ، اور جو انبياء اور صديقين، شہداء، صالحين، ان 
ے بعد اس دونوں کی اوالد سے اس دنيا ميں آئے ہيں درود بھيج، اور ان پر درود بھيج تاکہ وه خوش ہوں، اور خوشی ک

  ميں اضافہ فرما، جبکہ تو اس کا اہل ہے، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 
اے پروردگار: محمد اور اس کی پاک آل اوالد پر درود بھيج، اور اس کے برگزيده اصحاب اور پاکيزه ازواج پر، اور 

انبياء پر جن کی نسل حضرت محمد کی آل پر، ان تمام انبياء پر جنہوں نے حضرت محمد کے متعلق بشارت دی، ان 
سے حضرت محمددنيا ميں آئے ان تمام عورتوں پر جنہوں نے حضرت محمد کی کفالت کی، اور ہر اس پر درود بھيج، 

  جو تيرے اور حضرت محمد کے راضی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ 
والے کو اس کا  اے پروردگار: ان پر درود بھيج تاکہ خوش ہوں اور پھر اس خوشی ميں اضافہ فرما، اے رحم کرنے

  اہل ہے۔ 
اے پرورداگار: محمد و آل محمد پر درود بھيج، محمد و آل محمد پر برکتيں نازل فرما، اور محمد و آل محمد پر رحمت 

فرما، جس طرح حضرت ابراہيم اور آل ابراہيم پر درود، برکتيں اور رحمتيں بھيجی ہيں، بے شک تو تعريف واال، 
  و وسيلہ، فضيلت اور بلند درجہ عطا فرما۔ بخشنے واال ہے۔ حضرت محمد ک

  اے پروردگار: ايسے حضرت محمد و آل محمد پر درود بھيج جيسے درود بھيجنے کا ہميں حکم ديا ہے۔ 
اے پروردگار: محمد و آل محمد پر ہردرود بھيجنے والوں کی تعداد کے مطابق درود بھيج، پروردگارا! محمد و آل 

  کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔ محمد پر ہر بھيجے گئے درود 
اے پروردگار: محمد و آل محمد پر تيرے اپنے درودوں ميں موجود لفظوں کی تعداد کے مطابق درود بھيج، بارالھا! 

  محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔ 
  ں کے بالوں کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔ اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود نہ بھيجنے والو

  ے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والے کی سانسوں کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔ 
  اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والوں کی سانسوں کے مطابق درود بھيج۔ 

  سکون کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔  اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والوں کے
  اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود نہ بھيجنے والوں کے سکون کی تعداد کے مطابق درود بھيج۔ 

  اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والوں کی حرکت کی تعداد کے مطابق درودبھيج۔ 
ں کی صفات، منٹ، گھنٹے، اور ان ذرات کے وزنوں کی تعداد کے اے بارالھا: محمد و آل محمد پر درود بھيجنے والو

مطابق جن پر انہوں نے عمل کيا ہے يا عمل نہيں کيا، يا وه اعمال ان سے انجام پائے ہيں يا صادر نہيں ہوئے درود 
  بھيج۔ 

ت، سلطنت، اے پروردگار: حمد، شکر، فضيلت، احسان، نعمت، بخشش، عظمت، جبر، ملک الملکوت، قہر، افتخار ہيب
احسان و کرم، جاللت، جبر، توحيد، تمجيد، تہليل، تکبير، تنزيہ، رحمت، مغفرت و کبريائی وغيره۔ تيرے لئے ہی خالص 

ہيں۔ پاکيزه ثناه مدح، فخر، حسين و جميل قول، جس کے رکھنے والے سے تو راضی ہوجائے اور راضی ہوجائے تو 
  ے لئے ہے۔ جس قول سے جو کہا گيا ہے اور وہی تيری رضا ک

اپنے پہلے حمد کرنے والے کے ساتھ ميری حمدقبول فرما، اور پہلے ثنا خوان کے ساتھ ميری تعريف قبول فرما، اور 
پہلے ذکر کرنے والے کے ساتھ ميرا ذکر قبول فرما، اور پہلے تکبير کہنے والے کے ساتھ ميری تکبير قبول فرما، اور

و پہلے سے اچھی بات کرنے والوں کے ہمراه اور تعريف کرنے والوں کے عالمين کے پالنے والے ميری اچھی بات ک
  ہمراه قبول فرما، اس حال ميں کہ دنيا کے آغاز سے ليکر قيامت تک متصل ہو۔ 

بارالھا: رات کے ذروں کی تعداد کے برابر، ٹيلوں کے ذرات کی تعداد کے برابر، پہاڑوں کے ذرات کی تعداد اور وزن
نے اور سنگريزوں کے برابر، آسمانوں اور زمينوں اور جو کچھ ان ميں ہے اور جو کچھ ان کے کے برابر، مٹی، دا

درميان ہے اور جو کچھ ان کے نيچے ہے اور جو کچھ ان سے آگے ہے اور جو کچھ ان سے اوپر ہے جو کچھ ان کے 
زمينوں کے رہنے والوں پيچھے ہے، عرش سے ساتويں زمين کی گہرائيوں تک ذروں کی تعداد کے برابر، اور سات 

کے الفاظ کے حروف کی تعداد کے برابر، اور ان کے زمانوں کی تعداد کے برابر، اور ان کے سيکنڈوں، حرکات اور 
سکون اور ان کے بالوں اور چمڑوں کے برابر اور ان اعمال کے برابر جن پر انہوں نے عمل کيا ہے اور جن پر انہوں

  و انجام دے چکے ہيں، يا قيامت تک انجام ديں گے کی تعداد کے برابر۔ نے عمل نہيں کيا، يا وه اعمال ج
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بارالھا: ميں اہل بيت کو، اور اپنے نفس اور حال، رشتہ داروں، قرابت داروں، او ربيٹوں اور اپنے خاندان کو اور تمام 
م مردوں اور عورتوں سے ان رشتہ داروں کو جو دائره اسالم ميں داخل ہو چکے ہيں اپنے ہمسائيوں بھائيوں اور تما

جنہوں نے ميرے لئے دعا کی ہے يا ميرے حق ميں کار خير انجام ديا ہے، يا مجھے ہديہ ديا ہے کہ خدائے عزوجل 
اور اس کے کامل و برتر اور متبرک، پاکيزه، شريف و کريم، بزرگوار، پوشيده و پنہان ناموں کے ساتھ، اس بارگاه ميں 

نہيں کر سکتا ہے پناه ميں ديتی ہوں، قرآن اور اس کے اختتام، جو کچھ اس ميں ہے جس ميں کوئی نيک و بد تجاوز 
سورتوں اور محکم آيات سے، شفاء و رحمت، پناه، برکت، توراة، انجيل و زبور اور صحف ابراہيم اور موسٰی ، اور 

ں، اور ظاہر شده برہانوں اور هللا تمام نازل شده کتابوں اور تمام بھيجے گئے رسولوں، اور تمام هللا کی قائم کرده حجتو
  کے روشن انوار ، اور هللا کی تمام عظيم الشان نعمتوں کے ساتھ پناه مانگتی ہوں۔ 

بارالھا: ميں پناه مانگتی ہوں ہر شر بپا کرنے والے کے شر سے، اور ا سکے شر سے جس سے ميں خوف و ہراس ميں
اور عظيم ہے، اور جن و انس کے شر سے، شياطين، ہوں، اور اس کے شر سے جس سے ميرا پروردگار برتر 

بادشاہوں، ابليس اور اس کے شر سے اور اس کے پيروکار لشکر اور اس کا اتباع کرنے والوں کے شر سے، اور نو ر 
  وظلمت ميں موجود شر سے 

لے يا اس کی اور حملہ کے شر سے، ہر غم و اندوه اور آفت اور پريشانی کے شر سے، اور آسمان سے نازل ہونے وا
طرف بلند ہونے والے شر سے، زمين ميں داخل ہونے والے اور اسی سے نکلنے والے شر سے، اور ہر چلنے والے 

کے شر سے تمام امور کی باگ ڈور ميرے رب کے پاس ہے، تحقيق ميرا رب صراط مستقيم پر ہے، پس اگر کوئی 
لئے کافی ہے، اس کے عالوه کوئی معبود نہيں، اس  مجھ سے منہ پھير لے، تو اس کو کہہ ديجيے کہ ميرا رب ميرے

  پر توکل کيا ہے اور وه ہی عرش عظيم کا مالک ہے۔ 
  
  ۔ صبح و شام ميں جناب سيده کی دعا ١٣

اے زنده و پائنده تيری رحمت کی پناه کی طلب گار ہوں، کہ ميرے تمام کاموں کی اصالح فرما، اور مجھے ميرے نفس 
  کے حوالہ نہ کر۔ 

  روايت ميں يوں ہے۔ دوسری 
اے زنده اور ہميشہ رہنے والے، تيری رحمت کی پناه کی طلب گار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تنہا نہ 

  چھوڑ اور ميرے تمام کاموں ميں اصالح فرما۔ 

  جناب سيده کی دعائيں حاجتوں کی برآوری ميں
  ۔ حاجات کو بر النے کے لئے دعا ١۴

ده نام اور عزت وجبروت ميں سب سے پرانا نام، اور اے رحمت کے طلب گار پر رحمت کرنے اے عزيز ترين ياد ش
والے، اور ہر پناه گزين کيلئے پناه گاه، اور ہر غمگين پر رحم کرنے والے جو اس کی بارگاه ميں اپنے دکھ درد کی 

اور اس نے فوراً ہی عطا شکايت لے کر آئے اور اے وه ذات جس سے نيکياں بجا النے کی توفيق طلب کی گئی 
  فرمائی، اے وه ذات جس سے نورانی مخلوق فرشتے خوف زده ہيں۔ 

ميں سوال کرتی ہوں، تيرے حامالن عرش، اور عرش کے اطراف ميں رہنے والوں، اور تيرے عذاب کے ڈر سے 
جن کے ذريعے  تيری تسبيح و تقديس کرنے والوں کے نام سے، اور تجھے ان ناموں کا واسطہ دے کر پکارتی ہوں

سے جبرائيل، ميکائيل، اسرافيل نے پکارا، ميری دعاؤں کو قبول فرما، اور ميری مشکالت دور فرما، اور ميرے 
  گناہوں پر پرده ڈال۔ 

اے وه ذات جس نے مخلوقات ميں صور پھونکنے کا حکم ديا، تاکہ مخلوق قيامت کے بڑے اجتماع ميں اکٹھی ہوں، اور 
کے ساتھ تو بوسيده ہڈيوں کو زنده کرتا ہے، چاہتی ہوں کہ ميرے دل کو زنده، سينے کو اس نام کے طفيل سے جس 

  کشاده، اور ميرے امور کی اصالح فرما۔ 
اے وه ذات جس نے بقا اور ہميشگی کو اپنے لئے مخصوص رکھا، جبکہ مخلوقات کيلئے موت، زندگی، اور فنا کو 

ابق اور جس کی گفتار اسکے فرمان کے مطابق، اور اس کافر ماں رکھا، اے وه ذات جس کا عمل اس کی گفتار کے مط
  جس پر چاہے جاری ہوتا ہے۔ 

بارالھا: تجھے اس نام کا واسطہ دے کر پکارتی ہوں، جس نام سے حضرت ابراہيم خليل هللا نے آتش نمرود ميں گرتے 
ْونِْی بَْرداً و َساَلماً َعٰلی اِْبَراِہْيم اور اس کے نام ہوئے پکارا تھا، تو نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمايا يَا نَاُر لحُ 
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کے ذريعے سے جس نام سے حضرت موسٰی نے کوه طور کے کنارے سے تيری امان چاہی تھی اور تو نے ان کی 
  دعا کو قبول فرمايا تھا، اس نام کے ساتھ جس سے حضرت عيسٰی کو روح القدس سے پيدا کيا۔ 

ے حضرت زکريا کو حضرت يحيٰی سے نوازا، اور حضرت ايوب سے دکھوں کو دور کيا،اور اس نام کے ساتھ جس س
اور حضرت داؤد کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور ہواؤں کو حضرت سليمان کے لئے مسخر کياتھا تاکہ وه ان کے حکم 

  وں سے آشنا کيا۔ سے گردش ميں آئيں، اور اسی طرح شياطين کو ان کے زير اثر کيا، اور ان کو پرندوں کی زبان
اور اس نام کے ساتھ جس سے عرش کو پيدا کيا، او رجہان کو پيدا کيا اور اس نام کے ساتھ جس سے فرشتوں کو پيدا 

  کيا، اور اس نام کے ساتھ جس سے جن و انس کو پيدا کيا، اور اس نام کے ساتھ جس سے تمام مخلوقات کو پيدا کيا۔ 
اہے پيدا کرتا ہے اور اس نام کے ذريعے سے جس نام سے تو ہر چيز پر قادر اور اس نام کے ساتھ جس سے جو چاہت

ہيے، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں اے بخشنے والے! ميری حاجات کو پورا فرما اور ميری 
  درخواستوں کو قبول فرما۔ 

  
  ۔ حاجات کی برآوری کے لئے دعا ١۵

ولين و آخرين سے بہتر، اے مضبوط ترين قدرت والے، اے بيچاروں اور اے اولين و آخرين کے پروردگار، اے ا
  بيکسوں پر رحم کرنے والے، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 

  دوسری روايت ميں يوں ہے۔ 
ہر آغاز سے پہلے، اور ہر آخر کی انتہا، اور اے مضبوط ترين قدرت والے، اور اے بہترين رحم کرنے والے مجھے 

  حاجات کو پورا کرتے ہوئے مجھے دوسروں سے بے نيا ز کردے۔  بے نياز کردے، ميری
  
  ۔ حاجات کے پورا ہونے کيلئے جناب سيده کی دعا ١۶

تمام تعريفيں هللا تعالٰی کے لئے ہيں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو فراموش نہيں کرتا، اور پکارنے والوں کو اپنے سے 
  ں کو نا اميد نہيں کرتا۔ مايوس نہيں کرتا، اور اپنے سے اميد رکھنے والو
  پھر هللا کی بارگاه ميں جو چاہتے ہيں سوال کريں۔ 

  ۔ قرض کی ادائيگی اور کاموں ميں آسانی کے لئے جناب سيده کی دعا ١٧
اے پروردگار: ہمارے اور ہر جيز کے رب، تورات، انجيل اور قرآن کے نازل کرنے والے، شگوفوں کو دانے سے 

  پائے کے شر سے کہ اس کی زندگی تيرے اختيار ميں ہے، تيری پناه کی طلب گار ہوں۔ شگافتہ کرنے والے، ہر چو
تو وه اول ہے جس سے پہلے کوئی چيز نہيں تھی، اور تو وه آخر ہے جس کے بعد بھی کوئی چيز نہيں ہو گی، اور تو 

  ا باطن نہيں۔ وه ظاہر ہے جس سے باالتر کوئی چيز نہيں، اور تو وه باطن ہے جس کے عالوه کوئی دوسر
محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور ان پر اور ان کے اہل بيت پر سالم ہو، اور ميرے قرض کو ادا فرما، اور مجھے 

  محتاجی سے رہائی عطافرما، اور تمام کاموں کو ميرے لئے آسان فرما، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 
  اس طرح بھی نقل ہوا ہے۔ 

م کے رب، ہمارے اور ہر چيز کے رب، اے تورات و انجيل اور قرآن کے نازل کرنےاے آسمانوں کے اور عرش عظي
والے، اور گھٹليوں سے دانے نکالنے والے اے ساتوں آسمانوں کے رب، ہر چيز سے جس کی زھام قدرت تيرے 

کے بعد بھی ہاتھوں ميں ہے پناه مانگتی ہوں، تو وه اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور تو وه آخر ہے جس 
کوئی چيز نہيں ہے، اور تو وه ظاہر ہے جس سے باہر کوئی چيز نہيں، اور تو وه باطن ہے جس کے عالوه کوئی چيز 

  نہيں، ميرے قرض کو ادا فرما اور فقر و محتاجی سے رہائی عطا فرما۔ 
  ايک اور روايت ميں يوں ہے۔ 

کے رب، دانوں کوگھٹليوں سے نکالنے والے، اے اے پروردگار: اے آسمانوں اور زمينوں کے رب، اور ہر چيز 
تورات، انجيل، اور قرآن کے نازل کرنے والے، ہر اس کے شر سے جس کی زندگی تيرے اختيار ميں ہے پناه مانگتی 
ہوں، تو وه اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا، تو وه آخر ہے جس کے بعد کچھ نہيں ہو گا، تو وه ظاہر ہے جس سے 

نہيں اور تو وه باطن ہے جسکے عالوه کوئی چيز نہيں ميرا قرض ادا فرما، اور مجھے محتاجی سے باہر کوئی چيز 
  رہائی عطا فرما۔ 

  
  ۔ مشکالت کی دوری کيلئے جناب سيده کی دعا ١٨
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روايت ميں ہے کہ پيغمبر نے يہ دعا حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ عليھما السالم کو تعليم دی اور ان دونوں کے 
رمايا جب بھی کوئی مصيبت آئے يا ظالم بادشاه ڈرائے، يا کوئی چيز گم ہو جائے، تو وضو کرو اور خشوع و لئے ف

  خضوع کے ساتھ دو رکعت نماز بجا الؤ، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے يوں پکارو۔ 
هللا اے پيغمبر اکرم کے دشمنوں کو متفرق اے غيب اور رازوں کے جاننے والے، اے ميرے دانا معبود، يا هللا، يا هللا، يا

کرنے والے، اے موسٰی کے لئے فرعون کو فريب دينے والے، اور عيسٰی کو تاريکی سے نجات دينے والے، اے قوم 
نوع کو غرق ہونے سے بچانے والے، اے اپنے بندے يعقوب پر رحم کرنے والے، اے ايوب سے مشکالت دور کرنے 

اريکيوں سے نجات دينے والے، اے ہر نيکی کرنے والے، اور ہر اچھائی کی طرف والے، اے حضرت يونس کو ت
ہدايت کرنے والے اور تمام اچھائيوں پر راہنمائی کرنے والے، اے ہر نيکی کا حکم دينے والے، اے ہر اچھائی کے پيدا 

تو جانتا ہے اور تو ہے کرنے والے، اے نيکيوں والے، تو ميرا معبود ہے، جس سے ميں تيری طرف راغب ہوں يقينا 
  رازوں سے آگاه، تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل پر درود بھيج۔ 

  (اس دعا کے بعد کوئی بھی حاجت طلب کريں خدا پوری کرے گا۔) 
  
  ۔ اہم کاموں کی انجام ديہی کيلئے آنحضرت(ص) کی دعا ١٩

کے صدقے، اے وه ذات جو نياز مندوں کی حاجت قرآن مجيد اور سوره يسٰين کے صدقے، قرآن عظيم اور سوره طٰہ 
روائی پر قادر ہے، اے رازوں کے جاننے والے، اے مشکالت ميں گھرے لوگوں کی مشکالت کو دور کرنے والے، 

اے غم و اندوه ميں پھنسے لوگوں کو غم سے نجات دينے والے، اے بوڑھے اور عمر رسيده لوگوں پر رحم کرنے 
شم مادر ميں روزی دينے والے، اے وه جو کسی تفسير کا محتاج نہيں ہے، محمد و آل والے، اے چھوٹے بچے کو کا

  محمد پر درود بھيج، اور (فالں) کام ميرے لئے انجام دے۔ 
  (فالں کی جگہ اپنی حاجت بيان کريں) 

  
  ۔ قضاء حاجت کيلئے جناب سيده کی دعا ٢٠

طمہ عليھما السالم کو نماز کی تعليم ديتے ہوئے روايت ہے کہ پيغمبر اسالم(ص) حضرت امام علی اور حضرت فا
فرماتے ہيں، دو رکعت نماز پڑھيں، ہر رکعت ميں ايک بار سوره حمد، تين بار آيت الکرسی، اور تين بار سوره توحيد 
د تالوت کريں۔ سوره حشر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل سے لے کر اختتام سوره تک تين بارپڑھيں۔ پھر بيٹھيں اور تشہ

بجا الئيں، حمد خداوندی کريں اور پيغمبر اسالم(ص) پر درود بھيجيں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعا 
  کريں۔ 

  پھر يہ دعا پڑھيں۔ 
اے پروردگار: تيرے حضور خاص ناموں کے صدقے سے سوال کرتی ہوں، کيونکہ جب بھی ان ناموں کے ساتھ دعا 

ر تيری بارگاه سے حق دار کے حق کے صدقے ميں سوال کرتی ہوں، اور تيرے کرتی ہوں تو وه پوری ہوجاتی ہيں، او
اس حق کے صدقے ميں جو ان سب پر ہے جو تيرے عالوه ہيں سوال کرتی ہيں کہ ميرے فالں فالں کام انجام دے۔ 

  (يہاں پر اپنی دلی حاجت طلب کريں۔) 
  
  ۔ غم و اندوه کے برطرف ہونے کيلئے دعا ٢١

ہ السالم سے روايت ہے، ميری مادر گرامی حضرت فاطمہ عليھا السالم ايک نماز پڑھتی تھيں جو امام جعفرصادق علي
انہيں حضرت جبرائيل نے تعليم دی تھی دو رکعت نماز ہے جو اس طرح ہے، پہلی رکعت ميں حمد اور سوره انا انزلنا 

۔ پس جب سالم پھير ليتيں تو تسبيحات ايک مرتبہ اور دوسری رکعت ميں ايک بار سوره الحمد اور سوره اخالص کرتيں
حضرت زہرا پڑھتيں، اور پھر جانماز پر دو زانو بيٹھ کر اپنی حاجات کے لئے يوں دعا مانگتيں، پيغمبر اسالم(ص) پر 

  درود بھيجنے کے بعد دعا کيلئے ہاتھ بلند کرتيں۔ 
طرف آئی ہوں، اور ان (پاکيزه) ہستيوںاے پروردگار: آئمہ معصومين کے (متبرک) ناموں کو وسيلہ قرار دے کر تيری 

کے صدقے ميں جن کی گہرائيوں سے سوائے تيرے کوئی آگاه نہيں متوسل ہوئی ہوں، اور اس کے حق کے ساتھ جس 
کا حق تيرے نزديک عظيم ہے، اور تيرے پاکيزه ناموں کے ساتھ، اور تيری کامل موجودات کے ساتھ کہ جن کے 

  تجھے ان ناموں کے ساتھ پکاروں، متوسل ہوئی ہوں۔ متعلق تو نے مجھے امر کيا کہ 
اور ميں تيرے اس بزرگ اور عظيم الشان نام کے ساتھ جس کے متعلق حضرت ابراہيم کو حکم ديا کہ وه پرندوں کو 
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آواز ديں اور پرندوں نے ان کو جواب ديا اور اس عظيم الشان نام کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آتش نمرود کو حضرت 
ر ٹھنڈا ہونے کا حکم ديا تھا اور وه ٹھنڈی ہوگئی، اور تيرے پسنديده ناموں کے ساتھ سوال کرتی ہوں اور تيری ابراہيم پ

بارگاه ميں سب سے اچھے ناموں کے ساتھ، اور تيرے حضور ميں سب سے عظيم الشان ناموں کے ساتھ، اور ان 
بہتر انداز ميں اپنے مقصود کو حاصل کرتے  ناموں کے ساتھ جس سے دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، اور حاجت مند

  ہيں، اور ہر اس چيز کے ذريعہ سے جس کا تو اہل ہے، تجھے پکارتی ہوں۔ 
اور ميں تجھ سے توسل کرتی ہوں، اور تيری طرف متوجہ ہوں، اور تجھ سے مدد کی طلب گار ہوں، اور تجھ سے 

ں التجا کرتی ہوں، اور تيرے حضور ميں خضوع و بخشش، احسان اور فضل کی طلب گار ہوں، اور تيری بارگاه مي
  خشوع کرتی ہوں، اور اپنے افعال کا اقرار کرتی ہوں اور تيری بارگاه ميں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ 

تيرے رسولوں اور پيغمبروں پر نازل شده کتابوں کے طفيل سے سوال کرتی ہوں، کہ ان سب پر درود بھيج، جيسے 
ور اول سے آخر تک عظيم الشان کتاب قرآن مجيد کيونکہ تير ااسم اعظم ان ميں ہے، اور ميں ان کتابوں تورات، انجيل ا

  ميں موجود تيرے عظيم الشان ناموں کے طفيل سے تيری قربت کی طلب گار ہوں۔ 
ميں وسعت کو انبارالھا ميں سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر درود بھيج اور ان پر رحمتيں فرما، اور ميرے کام 

کے امور کی وسعتوں کے ساتھ متصل فرما، اور ہر نيک کام ميں انہيں مقدم فرما اور انہی سے کام کا آغاز فرما اور ان
ايام ميں آسمان کے دروازے ميری دعاؤں کے لئے کھول دے اور اس دن اور رات ميں ميرے کام ميں وسعت اور دنيا 

  ے کيلئے اجازت صادر فرما۔ و آخرت ميں ميری حاجات کو پورا کرن
پس تحقيق، محتاجی اور بيچارگی نے مجھے روند ڈاال ہے، اور پريشان حالی مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، نياز مندی اور 

ضرورت نے تيری بارگاه ميں پناه گزين بنا ديا ہے، ذلت و رسوائی ميرے چہرے سے آشکار ہے، درماندگی مجھ پر 
  گھير ليا ہے پس رافت و رحمت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔  غالب آگئی ہے گناہوں نے مجھے

يہ وه وقت ہے جس ميں تو نے اپنے اولياء کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعده کيا ہے، پس محمد و آل محمد پر درود 
بھيج، اور اپنی قدرت سے فقر اور بيچارگی کو ہم سے دور فرما، اور اپنی نگاه رحمت سے مجھے مشرف فرما اور 

  ے اپنی وسيع رحمتوں ميں داخل فرما۔ مجھ
ميری طرف توجہ فرما، ايسی توجہ کہ اگر کسی اسير پر پڑے تو اس کو آزاد کردے، اور اگر کسی گمراه پر پڑے تو 
وه ہدايت يافتہ ہوجائے، اور اگر کسی بھٹکے ہوئے پر پڑے تو وه اپنی منزل کو پا جائے، اور جب کسی محتاج پر پڑے

کردے، اور اگر کسی ضعيف پر پڑے تو اسے قوی بنا دے، اور جب کسی خوفزده پر پڑے تو ا س کو تو اسے بے نياز 
 محفوظ کردے پس اے عظمت وبزرگواری والے! مجھے ميرے اور اپنے دشمنوں کے درميان نہ چھوڑنا قرار نہ دينا۔ 

ذات جس نے ہواؤں کو  ا ے وه ذات جس کی کيفيت، جگہ اور قدرت سے سوائے اس کے کوئی واقف نہيں، اے وه
آسمان سے روکا اور زمين کو پانی پر پھيال ديا، اور بہترين ناموں کو اپنے لئے منتخب کيا، پاک ہے وه ذات جس نے 

  خود کو ايسے نام سے موسوم کيا کہ جوبھی اس نام سے پکارے اس کی حاجات پوری ہوجاتی ہيں۔ 
کہ ميرے لئے اس سے بہتر شفيع کوئی نہيں، اور محمد و آل  اے پروردگار ميں نے تجھے اس نام کے ساتھ پکارا ہے

محمد کے وسيلے سے سوال کرتی ہوں کہ محمد پر درود بھيج اور ميری حاجات کو پورا فرما، اور ميری التجاؤں کو 
 سن، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسين، محمد، جعفر، موسٰی، علی، محمد، علی، حسن اور حجۃ صلوة هللا عليم اجمعين

تک اپنی برکتيں اور رحمتيں پہنچا تاکہ وه تيری بارگاه ميں ميری شفاعت کريں اور تو انہيں ميرے لئے شفيع قرار دے،
اور مجھے نااميد نہ کرنا، اس صدقے ميں تيرے سوا کوئی معبود نہيں، اور تيرے عالوه کوئی خدا نہيں، اے کريم محمد

  حاجت کو پورا فرما، و ال محمد کے صدقے اے کريم ميری فالں فالں 
  
  ۔ مصيبتوں سے نجات کيلئے جناب سيده کی دعا ٢٢

روايت ہے کہ شام ميں ايک قيدی عرصہ سے قيدس تھا۔ ايک رات خواب ميں حضرت زہرا کو ديکھتا ہے جو اس کے 
وه آزاد  پاس آکر فرماتی ہيں کہ اس دعا کو پڑھو، اس مرد نے وه دعا جناب سيده سے سيکھی اور دعا مانگی اور پھر

  ہو کر گھر لوٹ آيا، اور وه دعا يہ ہے۔ 
اے پروردگار: عرش اور اس کے بلند کرنے والے کا واسطہ، وحی اور اس کے نازل کرنے والے کا واسطہ نبی اور 

  نبوت دينے والے کا واسطہ، بيت هللا اور س کے تعمير کرنے والے کا واسطہ ۔ 
دريافت کرنے والے ، اے مرنے کے بعد جانوں کے زنده کرنے والے،  اے ہر آواز کے سننے والے، اور ہر گمشده کو

محمد و آل محمد پر درود بھيج، مجھے اور مشرق و مغرب ميں تمام مومن مردوں اور عورتوں کو جلدی سے اپنی 
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  بارگاه سے رہائی فرما۔ 
ول ہيں، ان پر اور ان کی طيب اس گواہی کے ساتھ کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے اور محمد تيرے بندے اور رس

  و طاہر اوالد پر درود و سالم ہو۔ 

  خطرات اور بيماريوں سے دور رہنے کيلئے دعا 
  خطرات سے محفوظ رہنے کی دعا 

هللا کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، اے زنده اور ہميشہ رہنے والے، تيری رحمت کی محتاج ہوں، ميری فرياد 
  جھپکنے کے برابر بھی مجھے ميرے حال پر نہ چھوڑ اور ميرے تمام امور کی اصالح فرما۔ رسی فرما، اور آنکھ 

  دوسری روايت يوں ہے۔ 
اے زنده اور ہميشہ رہنے والے! تيری رحمت کے سايہ ميں پناه گزين ہوں، مجھے ايک لخط بھی ميرے حال پر نہ 

  چھوڑ، اور ميرے تمام امور کی اصالح فرما۔ 
  
  ر کے لئی دعا ۔ بخار سے نجا٢۴

خدا کے بابرکت نام سے جو بخشنے واال مہربان ہے، هللا کے نام کے سے جو سراسر نور ہے، جو نور ہی نور ہے، هللا
کے نام کے ساتھ جو نوِر علی نور ہے، اس ذات کے نام سے جو تمام امورکی تدبير کرنے واال ہے، اس ذات کے نام 

مام تعريفيں اس ذات کے ساتھ مخصوص ہيں، جس نے نور کو پيدا کيا، سے جس نے نور سے نور کو پيدا کيا ہے، ت
اور نور کو کوه طور پر نازل کيا، کتاب ميں لکھا ہوا ہے، کاغذ پر پھيال ہوا ہے، ايک معين اندازے کے مطابق ايک 

  بزرگ و جليل القدر نبی پر۔ 
و معروف افتخارات واال، تلخ و شيريں حاالت ميں تمام تعريفيں هللا کے ساتھ ہيں جو مذکوره عزتوں واال ، اور مشہور 

  شکر کو قبول کرنے واال، اور ہمارے آقا و سردار محمد وآل محمد پر درود و سالم بھيجنے واال۔ 
  يہی دعا دوسری روايت ميں يوں ہے۔ 

نام سے جو هللا کے نام سے جو بخشنے واال، رحم کرنے واالہے ، نور کے پروردگار کے نام سے، اس پروردگار کے 
جب بھی کسی شے کا اراده کرے اور کہے ہوجا تو ہوجاتی ہے۔ اس پروردگار کے نام کے ساتھ جو آنکھوں ميں چھپی 

  خيانتوں اور دل کے مخفی رازوں سے بھی آگاه ہے۔ 
اس ذات کے نام کے ساتھ جس نے نور کو نور سے پيدا کيا، اس ذات کے نام کے ساتھ جو نيکيوں کے ساتھ معروف 

، اس ذات کے نام کے ساتھ کہ جس نے نور کو کوه طور پر بمطابق معين اندازے کے جليل القدر اور بزرگ نبی پر ہے
  کوه طور پر نازل کيا جيسا کہ کتاب ميں لکھا ہوا ہے۔ 

  
  ۔ بخار کے لئے دعا ٢۵

ادشاہی واال ہے، اور عظيم اے پروردگار تيرے عالوه کوئی معبود نہيں تو بلند اور عظيم المرتبہ ہے، ہميشہ سے قائم ب
احسان واال، اور بہت زياده باکرامت ہے، تيرے عالوه کوئی معبود نہيں تو بلند اور عظيم المرتبہ ہے، مکمل کلمات کے 

  مالک اور دعاؤں کو قبول کرنے واال ہے، فالں (مشکل ميں پھنسے شخص کا نام ليں) کی مشکالت کو حل فرما۔ 
  
  ۔ بخار کيلئے دعا ٢۶

روز ميں آرام کرنے والے اسی کے دم سے ہيں، جو سننے واال اور جاننے واال ہے، اے بخار اگر تو خدا کے شب و 
بزرگ اور اس کے گرامی قدر رسول پر ايمان رکھتا ہے تو پھر ہڈيوں کو چور چور نہ کر، اور گوشت کو نہ کھا، 

  اورخون نہ پی۔ 
جو خدائی بزرگ، اور گرامی قدر پيغمبر اکرم اور ان کے  اس تعويذ کے حامل کو چھوڑ کر کسی ايسے کی طرف جا،

  خاندان، يعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسين، پر ايمان نہ رکھتا ہو۔ 

  دنوں اور مہينوں ميں جناب سيده کی دعائيں 
  ۔ ہفتہ کے دن کی دعا ٢٧

رحمت سے سرفراز فرما کہ اے پروردگار: اپنی رحمتوں کے خزانے ہم پر کھول دے، اور اے پروردگار ہميں اس 
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جس کے بعد دنيا و آخرت ميں ہميں عذاب نہ آئے، اور اپنے وسيع و عريض فضل سے پاک اور حالل رزق عطا فرما، 
اور ہميں سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ے پروردگار: ہميں شکر بجا النے کی توفيق عطا فرما اور 

  ر سے بے نيازی اور عزت نفس ميں اضافہ فرما۔ ہماری محتاجی اور نياز مندی اور غي
اے پروردگار: دنيا ميں ہمارے لئے وسعت قرار دے۔ اے پروردگار: اس حال ميں کہ ہم تيرے ديدار کے طالب ہيں، ہم 

  پناه مانگتے ہيں کہ تو ہم سے رخ موڑے جبکہ ہم تيرے ديدار کے طالب ہيں۔ 
يده چيز ہميں عطا فرما، اور اس کو ہمارے لئے قوت بنا جس طرح ہم محمد وآل محمد پر درود بھيج، اور اپنی پسند

  چاہتے ہيں، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 
  
  ۔ اتوار کے دن کی دعا ٢٨

اے پروردگار: ميرے آج کے دن کے آغاز ميں فالح، اور اس کے اختتام پر کاميابی اور اس کے درميان ميں سعادت 
و آل محمد پر درود بھيج، اور ہميں ان لوگوں سے قرار دے جو تيری بارگاه ميں مندی عطا فرما۔ اے پروردگار: محمد 

آئے اور تو نے انہيں قبول کر ليا ہے، پاس انہوں نے تجھ پرتوکل کيا ور تو ہی ان کی کفايت کرتا ہے، اور وه تيری 
  بارگاه آه و زاری سے التجا کرتے ہيں اور تو نے انہيں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ 

  
  ۔ پير کے دن کی دعا ٢٩

اے پروردگار: عبادت و بندگی ميں قوت، آيات قرآنی کے سمجھنے ميں شعور، اور تيرے احکامات کے جاننے ميں 
سمجھداری کا سوال کرتی ہوں۔ اے پروردگار: محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور قرآن کو ہمارے شعور کی دسترس 

  رت محمد کو ہم سے رخ موڑنے واال قرار نہ دے۔ سے دور اور صراط مستقيم کوگم شده اور حض
  
  ۔ منگل کے دن کی دعا ٣٠

اے پروردگار: ہميں لوگوں کی غفلت کے مقابلے ميں ذکر کرنے واال اور لوگوں کے ذکر کو ہمارے لئے شکر قرار 
   دے۔ اور ہماری زبان سے اچھی اور بہترين چيزوں کے جاری ہونے کو ہماری دلی نيتوں سے متصل فرما۔

اے پروردگار: ہمارے گناہوں سے تيری بخشش وسيع تر، اور ہمارے اعمال سے تيری رحمت زياده اميد دالنے والی 
  ہے، محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور ہميں نيک اور اعماِل صالح بجا النے کی توفيق عطا فرما۔ 

  
  ۔ بدھ کے دن کی دعا ٣١

سے، اور ان سے کہ جس پر کبھی حملہ نہيں کيا جا سکتا اور اپنے بزرگ  اے پروردگار: ہميں اپنی ہميشہ بيدار نگاہوں
ناموں سے حفاظت فرما، اور محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور ہمارے ايمانوں کی حفاظت فرما، اگر تيرے عالوه 

وه کوئی اور پردے کوئی اور محافظ ہوتا تو ميں ختم ہوچکا ہوتا، اور ہماری کوتاہيوں پر پردے ڈال دے، اگر تيرے عال
ڈالنے واال ہوتا تو ہمارے عيب کب کے ظاہر ہو چکے ہوتے، اور ان تمام مذکوره چيزوں کو ہمارے لئے مطيع قرار 

  دے، بيشک تو دعاؤں کا سننے واال اور جلدی قبول کرنے واال ہے۔ 
  
  ۔ جمعرات کے دن کی دعا ٣٢

  ور آپ کے پسنديده اعمال کے بجا النے کی طلب گار ہوں۔ اے پروردگار: ميں ہدايت اور تقوٰی، عفت و بے نيازی، ا
اے پروردگار: اپنی کوتاه ہمتوں کے مقابل ميں قوت اور اپنی محتاجی کے مقابل ميں بے نيازی اور اپنی جہالت کے 

  مقابل ميں تيرے حلم کا سوال کرتی ہوں۔ 
عت اور عبادت بجا النے ميں ہماری مدد فرما، اے پروردگار: محمد و آل محمد پر درود بھيج اور اپنا شکر، ذکر، اطا

  تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ، اے بہترين رحم کرنے والے۔ 
  
  ۔ جمعۃ المبارک کی دعا ٣٣

اے پروردگار: ہميں ايسے لوگوں کی قرابت نصيب فرما جنہوں نے تيری قربت حاصل کی، اور ايسے عزت داروں 
ہيں، اور ہميں ان کامياب لوگوں سے قرار دے جو تيرے حضور سے قرار دے جو تيری بارگاه ميں عقرب ہوئے 

  درخواست کرتے ہيں اور گريہ کرتے ہيں۔ 
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اے پروردگار: ہميں ايسے لوگوں سے قرار دے جو قيامت کے دن (جو تيرے ديدار کا دن ہے) تيرا ديدار کريں گے ، 
روردگار: ہميں ايسے لوگوں سے قرار اور ہميں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تيری ذات راضی نہ ہوجائے۔ اے پ

  دے جو عمل ميں مخلص اور تيری تمام مخلوقات سے زياده تجھے دوست رکھتے ہوں۔ 
اے پروردگار: محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور ہميں ايسی حتمی اور قطعی بخشش سے نواز جس کے بعد نہ ہم گناه

  يں۔ انجام ديں اور نہ ہی خطا اور اشتباه کا ارتکاب کر
اے پروردگار: محمد و آل محمد پر درود بھيج، ايسا درود جو رشد و ہدايت کرنے واال، ہميشہ رہنے واالہو، پاکيزه اور 

  پے در پے ہو، اور برابر ہو، تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ اے رحم کرنے والے۔ 
  
  ۔ جمعۃ المبارک کی دعا ٣۴

کرتے ہيں کہ محمد بن علی الحلبی جمعہ کے دن ميں امام  حضرت صفوان امام جعفرصادق عليہ السالم سے روايت
جعفرصادق عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج کے دن ميرے لئے بہترين کام تعليم ديں جو انجام 

دوں تو امام نے فرمايا ميں نہيں جانتا پيغمبر اسالم(ص) کے نزديک حضرت فاطمہ زہرا سے زياده گرامی اور عزيز 
  کوئی دوسرا ہو اور نہ ہی اس چيز سے بہتر چيز ہے جو زہرا کو تعليم دی اور وه يوں ہے۔ 

جمعہ کے دن غسل کرو، اور چار رکعت نماز بجا الؤ، دو رکعت کرکے، پہلی رکعت ميں سوره حمد اور پچاس مرتبہ 
ت ميں سوره حمد اور پچاس سوره اخالص، دوسری رکعت ميں سوره حمد اور پچاس مرتبہ سوره العاديات، تيسری رکع

مرتبہ سوره اذا زلزلت، چوتھی رکعت ميں سوره حمد اور پچاس مرتبہ سوره اذا جاء نصر هللا والفتح، يہ وه آخری سوره 
  ہے جو پيغمبر اسالم(ص) پر نازل ہوئی، پس جب نماز سے فارغ ہوجائيں تو يہ دعاپڑھيں۔ 

تيار اور زادراه ليے ہے تاکہ صلہ، عطا، حصہ، عطيہ، بخشش اور  اے ميرے پروردگار اور ميرے آقا، ہر کوئی آماده،
انعام حاصل کرنے کے لئے مخلوق کے سامنے جائے، پس اے ميرے پروردگار ميرا تيار ہونا، آماده ہونا، زادراه لينا، 

تيرے انعام کے  اور تيری عنايات سے اميد رکھنا، اور تيری نيکيوں کی ساتھ معروف ہونا، اور تيرا پسنديده عطيہ اور
  حصول کی خاطر تيری طرف آيا ہوں۔ 

پس تو مجھے ان چيزوں سے محروم نہ فرما، اے وه ذات جس کی بارگاه سے کوئی درخواست گزار محروم نہيں ہوا، 
اور عطيہ اور بخشش کے طلب گار کے لئے بخشش اور عطيہ ميں کمی نہيں ہوئی۔ تحقيق ميں سابقہ عمل صالح لے کر

ميں حاضر نہيں ہوئی، نہ کسی مخلوق کی سفارش کی اميدوار ہوں بلکہ تيری بارگاه ميں محمد اور اہل بيت تيری بارگاه
محمدپر تيرا درود و سالم ہو شفيع بنا کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور تيری عظيم عفو و درگذر سے اميد رکھتی ہوں، وه عفو 

ديتے ہيں وعده ديا ہے، جس طرح کہ مسلسل فعل حرام و درگذر جس کا ان گناہگاروں کو جو تيرے محرمات کو انجام 
  انجام دينے والوں کو بھی بخشش اور درگذر سے محروم نہيں رکھا۔ 

اے ميرے آقا بہت زياده نعمت دينے واال ہے اور ميں بہت زياده خطا کار ہوں۔ محمد و آل محمد کے توسل سے سوال 
بڑے گناہوں کو بڑا ہی معاف کرتا ہے۔ اے عظيم، اے عظيم،  کرتی ہوں کہ ميرے گناہان کبيره کو بخش دے۔ کيونکہ

  اے عظيم، اے عظيم۔ 
  
  ۔ ماه رمضان کا چاند نظر آنے پر جناب سيده کی دعا ٣۵

امام رضا سے روايت ہے کہ ايک حديث ميں فرماتے ہيں، اے ميرے شيعوں، جيسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے، تو 
 بلکہ قبلہ رو کھڑے ہوکر، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کريں اور يہ دعا پڑھيں۔  اس کی طرف انگليوں سے اشاره نہ کرو

ہمارا اور آپ کا پروردگار تو عالمين کا پالنے واال ہے، پروردگار اس مہينے کے چاند کوہمارے لئے مبارک قرار دے، 
فرما، اور اس مہينے کو اور ہميں اس مہينے کے روزے رکھنے کی توفيق عطا فرما، اور ہميں اس ميں سالمتی عطا 

ہماری طرف سے سالمتی، آرام اور سکون ميں رکھ اور ہميں اس مہينے اپنی اطاعت اور عبادات ميں مشغول رکھ، 
  بيشک تو ہر کام پر قادر ہے۔ 

پس امام نے فرمايا، حضرت فاطمہ اس دعا کو پڑھتی تھيں، جب بھی ماه رمضان کا مہينہ ظاہر ہوتا تو حضرت زہرا کا 
 جاند کے نور پر غالب آجاتا، چاند چھپ جاتا اور جب بھی حضرت زہرا منظر سے ہٹ جاتيں تو چاند ظاہر ہوجاتا۔ نور 

  سونے کے آداب ميں جناب سيده کی دعائيں 
  ۔ سونے کے آداب ميں ٣۶
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ے لئے تمام تعريفيں اس ذات کے ساتھ مخصوص ہيں جو کفايت کرنے واال ہے، پاک ہے وه ذات جو بلند تر ہے، مير
خدا کافی ہے، وہی انجام پائے گا جو خدا چاہے گا، پکارنے والے کی آواز خدا سنتا ہے، خدا کے عالوه نہ پناہگاه ہے 

اور نہ کوئی ملجاء ماوٰی ہے، ميں نے اپنے اور تمہارے خدائے وحده الشريک پر توکل کيا ہے، تمام چوپايوں کی لگام 
  هللا کے ہاتھ ميں ہے۔ 

ذات سے مخصوص ہيں، جس کی کوئی اوالد نہيں ہے، اور بادشاہی ميں کوئی اس کا شريک نہيں ہے، تمام تعريفيں اس
  اور وه کبھی کسی کی سرپرستی ميں نہ تھا اور اس کی بارگاه ميں اس کی بڑھائی زياده بيان کرو۔ 

  
  ۔ سوتے وقت ٣٧

کہ پيغمبر اسالم(ص) ہمارے گھر  حضرت فاطمہ زہرا سے روايت ہے کہ ميں نے سونے کيلئے بستر بچھا چکی تھی
تشريف الئے ميرے قريب تشريف الئے اور فرمايا، اے جان سے پياری فاطمہ، سونے سے پہلے چار کام ضرور انجام 

  ديا کرو۔ 
۔ حج و عمره کو انجام 4۔ مومنين کو خود سے راضی کرو 3۔ پيغمبروں کو اپنے لئے شفيع قرار ديں 2۔ ختم قرآن کرو 1

  دو 
پہنچنے کے بعد پيغمبر اسالم(ص) فرماتے ہيں، جب آپ تين مرتبہ سوره اخالص تالوت کريں تو پورے ختم يہاں تک 

۔ اور جب 3۔ اور جب مجھ پر اور انبياء ما سلف پر درود بھيجيں تو قيامت تک آپ شفيع ہيں۔ 2قرآن کا ثواب ہے۔ 
ور جب مذکوره دعا تالوت کريں گی تو گويا ۔ ا4مومنين کيلئے استغفار کريں گی تو وه آپ سے راضی ہوجائيں گے۔ 

  حج و عمره انجام ديا ہے۔ 
  سبحان ّهللاٰ والحمد وال الہ اال ّهللاٰ وّهللاٰ اکبر 

  پاک ہے پروردگار تمام تعريفيں اس سے مخصوص ہيں۔ اس کے عالوه کوئی معبود نہيں۔ هللا سب سے بڑا ہے۔ 
  
  ۔ سوتے وقت کی دعا ٣٨
  ہ مرتب34۔ هللا اکبر 1
ہ 2   مرتبہ 33۔ الحمد لللّٰ
  مرتبہ 33۔ سبحان هللا 3

  
  ۔ بر ے خوابوں سے بچنے کيلئے دعا ٣٩

امام جعفرصادق سے روايت ہے کہ حضرت فاطمہ نے برے اور پريشان کرنے والے خوابوں کے متعلق پيغمبر 
کہيں، ايسے ميں اس کی اسالم(ص) سے شکايت کی تو پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا، جب بھی ايسے خواب ديکھيں تو 

بارگاه ميں پناه ليتی ہوں جس کی بارگاه ميں اس کے مقرب فرشتوں، اور اس کے نبيوں اور رسولوں اور صالح بندوں 
نے پناه لی۔ اس ڈراؤنے خواب سے ميرے دين اور ميری دنيا کو کوئی نقصان نہ ہو اور پھر تين مرتبہ اپنی بائيں جانب 

  تھوک ديں۔ 
  
  سے بچنے کيلئے دعا ۔ بے خوابی ۴٠

امير المومنين علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا نے کم خوابی اور بے خوابی کے 
  متعلق شکايت کی، تو پيغمبر نے فرمايا، بيٹی يوں پڑھيں۔ 

الے، اے زخمی اے بھوکوں کو پيٹ بھر کر کھالنے والے، اے عرياں بدنوں کو لباس پہننانے والے اور چھپانے و
رگوں کو آرام دينے والے، اے بيدار آنکھوں کو نيند دينے والے، بے تاب رگوں کو آرام دے، اور جلدی سے ميری 

  آنکھوں کو نيند عطا فرما۔ 

  لوگوں کی تعريف يا مذمت ميں جناب سيده کی دعائيں
  ۔ اپنے شوہر نامدار کيلئے ۴١

کہا، جب ميں دنيا سے چلی جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل اپنی وصيت ميں جناب سيده نے جناب امير سے 
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دينا، حنوط کرنا، کفن دينا اور رات کی تاريکی ميں مجھے دفن کرنا، اور فالں اور فالں ميرے جنازے ميں شريک نہ 
وں، هللاہوں، اور ميرے وصيت نامے ميں کسی چيز کا اضافہ نہ کرنا۔ دوباره مالقات تک آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہ

  تعالٰی مجھے اور آپ کو بہشت ميں اپنے جوار ميں مالئے۔ 
  
  ۔ اسماء بنت عميس کيلئے ۴٢

روايت ہے کہ حضرت زہرا نے اسماء بنت عميس سے کہا، ميں کمزور ہو گئی ہوں اور ميرا گوشت ختم ہو گيا ہے 
ء لکڑيوں سے بنا ہوا تختہ الئيں اور کيامجھے کوئی ايسی چيز نہيں ديں گی جو مجھے ڈھانپ لے، کہاجاتا ہے کہ اسما

زمين پر رکھ ديا اور پھر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ميخوں سے تختہ کے اطراف ميں کھڑا کرديا اور ايک 
کپڑے سے اس کو ڈھانپ ديا۔ جناب زہرا نے اس تختے کو ديکھا تو فرمايا کہ يونہی ميرے لئے درست کرو اور مجھے

  آتش جہنم سے چھپائے۔ چھپا دو، خداوند تجھے 
  
  ۔ اپنے اوپر ستم کرنے والوں کے متعلق فرمايا ۴٣

اے پروردگار: ميں تيری بارگاه ميں شکايت کرتی ہوں، تيرے برگزيده رسول اور پيغمبر کے چلے جانے پر اور اس 
ده کتاب کی امت کے پلٹ جانے پر اور ہمارے حق کے غضب کرنے پر، وه حق جو ہمارے لئے اپنے نبی پر نازل ش

  ميں ہمارے لئے قرار ديا ہے۔ 

  قيامت کے متعلق جناب سيده کی دعائيں 
۔ روز قيامت اپنے پيروکاروں سے عذاب کی برطرفی کيلئے محمد بن مسلم ثقفی روايت کرتے ہيں کہ ميں نے امام ۴٧

ريں گی جبکہ اس دن ہر محمد باقر کو فرماتے سنا کہ فرما رہے تھے، کہ فاطمہ زہرا جہنم کے پاس کچھ دير توقف ک
ايک کی پيشانی پر کفر و ايمان نقش ہوں گے، تو اس وقت حکم ديا جائے گا کہ وه محب جس نے زياده گناه انجام ديئے 
ہيں اور اس کو جہنم ميں ڈالو، جيسے ہی جناب زہرا اس کی پيشانی پر محمد و آل محمد کے خاندان سے محبت لکھی 

   ديکھيں گی۔ تو يوں فرمائيں گی۔
اے ميرے پروردگار،اے ميرے موال تو نے ميرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے ميرے محبوں اور ميرے فرزند کے 

محبوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی ہے جبکہ تيرا وعده ہے اور تو اپنے وعده کے خالف نہيں کرتا۔ تو اس وقت هللا 
طمہ رکھا، اور جو بھی تجھ سے عقيدت رکھتا ہو اور عزوجل فرمائيں گے۔ اے فاطمہ سچ کہا ہے۔ ميں نے تيرا نام فا

تيری پيروی کرے اور تيرے فرزندوں کو دوست رکھتا ہو اور ان کی پيروی کرے ، وه جہنم کی آگ سے محفوظ رہے 
  گا اور ميرا وعده حق ہے اور ميں اپنے وعده کے خالف بھی نہيں کرتا۔ 

  ازو سے پکڑ کر بہشت ميں داخل کردو۔ پھر فرمايا۔ جس کے چہرے پر ايمان ديکھو، اس کو ب
  
  ۔ محشر ميں اپنے محبين کی شفاعت کيلئے دعا ۴٨

روايت ہے کہ روز قيامت ميں ايک فرشتہ جناب زہرا کی خدت ميں آئے گا، جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہيں گيا 
نے آپ کو سالم بھيجا ہے، ہو گا اور بعد ميں بھی کسی کے پاس نہيں جائے گا اور آکر کہے گا، آپ کے پروردگار 

  فرمايا ہے مجھ سے مانگو تاکہ تجھے عطا کروں، تو پھر جناب زہرا نے يوں فرمايا۔ 
اپنی نعمتوں کومجھ پر تمام کيا، اورکرامت و عزت کو ميرے لئے متبرک کيا، اوراپنی جنت سے مجھے نوازا ميں اپنے

  ی لئے جنت کی طلب گار ہوں۔ فرزندان اور انکی اوالدوں اور ان سے محبت کرنے والوں ک
  ايک اور روايت ميں ہے۔ 

اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کيا ،اور اپنی بہشت سے مجھے نوازا، اور مجھے اپنی کرامت سے عزت بخشی، اور تمام 
عورتوں پر مجھے فضيلت دی، لہذا آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے فرزندوں اور ان کی نسل اور ان سے محبت 

  وں کيلئے مجھے شفيع قرار دے۔ کرنے وال
پھر هللا تعالٰی عزوجل نے آپ کے فرزندان اور ان کی اوالدوں اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت حضرت 

  زہرا کے سپرد کردی، 
تو پھرحضرت زہرا نے فرمايا تمام تعريفيں اس ذات کيلئے خاص ہيں جس نے ہم سے دکھ، درد کو روکا اورميری 

  ڈک عطا کی۔ آنکھوں کو ٹھن
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  ۔ اپنے محبين کی شفاعت کرتے ہوئے ۴٩

حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک دن پيغمبر اسالم(ص) حضرت زہرا کے پاس تشريف الئے اس حال 
ميں کہ حضرت زہرا مفموم اور غمزوه تھيں، پيغمبر نے فرمايا، بيٹی کس چيز سے پريشان ہو؟ آپ نے کہا اے ميرے 

ر اس ميں لوگوں کی بے بسی سے پريشان ہوں، تو پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا، اے بيٹی وه دن بہت بابا، محشر او
  عظيم ہے۔ 

  اس وقت فرمايا پھر جبرائيل کہيں گے کہ اے فاطمہ اپنی حاجت کہو تو اس وقت کہنا۔ 
  پروردگار، مجھے حسن وحسين کو دکھاؤ، 

س حال ميں کہ سيد الشہداء کے گلہ مبارک سے خون بہہ رہاہو گا۔تو اس وقت وه دونوں آپ کے پاس الئے جائيں گے، ا
پھر جبرئيل بوليں گے، اے زہرا اپنی حاجت بيان کرو تو اس وقت کہنا، "اے پروردگار، ميرے شيعہ تو اس وقت ارشاد 

بخش ديا، پھر قدرت ہو گا ان کو بخش ديا ہے، پھر کہنا ميرے فرزندوں کے شيعہ، پروردگار عالم کہے گا، ان کو بھی 
کہنا پروردگار، ميرے شيعوں کے شيعہ تو ارشاد پروردگار ہوگا کہ انہيں آزاد کيا، جو بھی آپ سے عقيدت رکھتا ہوگا 

  وه جنت ميں آپ کے ساتھ ہو گا۔ 
  
  ۔ محشر مين اپنے شيعوں کے گناه بخشوانے کيلئے جناب سيده کی دعا ۵٠

کے دن منادی ندا دے گا، آج آپ پر غم اور مالل نہيں، پھر ندا دے گا،  امام سجاد عليہ السالم سے روايت ہے کہ قيامت
پھر هللا تبارک و تعالٰی -يہ فاطمہ پيغمبر اسالم(ص) کی بيٹی ہيں، وه اور جو بھی ان کے ساتھ ہے جنت ميں جائے گا، 

  فرشتے کو بيھجے گا، کہ اے فاطمہ اپنی حاجت کو بيان کرو، تو وه يوں فرمائيں گی۔ 
  وردگار: ميری حاجت يہ ہے کہ مجھے اور ميری اوالد کی مدد کرنے والوں کو بخشش دے۔ اے پر

  
  ۔ قيامت کے دن ميں اپنے پيروکاروں کی شفاعت کيلئے اور سيد الشہداء کے قاتلوں کی مذمت ميں ۵١

ہے کہہ رہے تھے، امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ہے، فرماتے ہيں ميں نے جابر بن عبدهللا انصاری سے سنا 
کہ پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا کہ قيامت کے دن حضرت فاطمہ عرش الہی کے سامنے آکر يوں فرمائيں گی۔ اے 

ميرے پروردگار اے ميرے موال، ميرے اورمجھ پر ظلم کرنے والوں کے درميان فيصلہ فرما۔ پروردگار، ميرے اور 
ے ميں خداوند تبارک و تعالٰی کی طرف سے ندا آئے گی، اے ميرے حسين کے قاتلوں کے درميان فيصلہ فرما، اتن

ميری حبيبہ، اور ميرے حبيب کی حبيبہ، مجھ سے مانگو تاکہ ميں تجھے عطا کروں، تم شفاعت کرو تاکہ ميں قبول 
کروں، مجھے اپنی عزت و جاللت کی قسم، ظلم کرنے والے ميری نگاہوں سے مخفی نہيں رہيں گے، تو پھر حضرت 

ں فرمائيں گی، اے ميرے پروردگار اور ميرے آقا و موال، ميرے بيٹوں اور ميرے پيروکاروں اور ميرے زہرا يو
  فرزندوں کے پيروکاروں اور ميرے محبين اور ميرں فرزندوں کے محبين کو بخش دے۔ 

ر محبين اور ان پس اسی دوران هللا تعالٰی کی جانب سے ندا آئے گی، کہاں ہيں فرزندان فاطمہ اور ان کے پيروکار او
کے فرزندوں کے محبين، اتنے ميں وه فرشتگاِن رحمت الہی جو ان کے اطراف ميں کھڑے ہوں گے حرکت ميں آئيں 

  گے، جبکہ فاطمہّ ان کے آگے آگے چليں گی، يہاں تک وه بہشت ميں داخل ہوں گے۔ 
  
  ۔ محشر ميں سيد الشہداء کے قاتلوں کے بارے ميں ۵٢

يغمبر اسالم(ص) سے روايت کرتے ہيں، کہ قيامت کے دن عرش الہٰی سے منادی ندا کرے حضرت علی عليہ السالم پ
گا، اے اہل محشر، اپنی آنکھيں بند کر لو کيونکہ فاطمہ بنت محمد اپنے حسين کی خون آلود قميض لے کر گذر رہی ہيں۔

  پھر فاطمہ عرش الہی کا پايا پکڑ کر کہيں گی۔ 
  ے اور ميرے بيٹے کے قاتلوں کے درميان فيصلہ فرما، تو قدرت واال اور عادل ہے، مير

رب کعبہ کی قسم، هللا تعالٰی ميری بيٹی کے حق ميں فيصلہ ديں گے، پھر حضرت زہرا يوں فرمائيں گی، اے 
پروردگارمجھے ان لوگوں کے لئے شفيع قرار دے جو ميرے فرزند کے غم ميں روتے تھے، پس هللا تعالٰی انہيں شفيع 

  ے۔ قرار ديں گ
  
  ۔ محشر ميں امام حسين کے قاتلوں کے بار ے ميں ۵٣
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امام جعفرصادق عليہ السالم سے روايت ہے، قيامت کے دن هللا تعالٰی اول سے آخر تک تمام مخلوقات کو ايک اونچی 
  جگہ جمع کريں گے، اتنے ميں فاطمہ زہرا امام حسين کا خون آلود قميض لے کر کہيں گی۔ 

رزند کی قميض ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کيا کيا ظلم کئے گئے،اتنے ميں خدائے اے پروردگار يہ ميرے ف
بزرگ کی جانب سے ندا آئے گی، اے فاطمہ ميری رضا تيرے لئے ہے تو پس حضرت زہرا عرض کريں گے، 

ے گا، کہ ايک گروه پروردگار، اس کے قاتلوں سے انتقام لينے ميں ميری مددد فرما، تو پھر بارگاه ايزدی سے حکم آئ
جہنم سے باہر نکالو، پس امام حسين کے قاتلوں کو جہنم سے اس طرح باہر اليا جائے گا، جس طرح پرندے، دانے کو 

  اٹھاتے ہيں پھر انہيں جہنم کی طرف لوٹا ديا جائے گا اور اس ميں انہيں طرح طرح کے عذاب ديئے جائيں گے۔ 
  
  متعلق فرمايا ۔ محشر ميں اپنے بيٹے کے قاتلوں کے ۵۴

پيغمبر اسالم(ص) سے روايت ہے۔ ميری بيٹی فاطمہ قيامت کے دن اس طرح آئيں گی کہ خون آلود قميض ہاتھ ميں ہو 
گی، عرش الہی ايک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر کہيں گيں، اے عادل، ميرے اور ميرے فرزند کے قاتلوں کے 

  درميان فيصلہ فرما۔ 
  عادل، قادر ميرے اور ميرے فرزند کے قاتلوں کے درميان فيصلہ فرما۔ ايک اور روايت ميں يوں ہے اے 

  اسی طرح ايک اور روايت ميں يوں ہے۔ 
اے حاکم، ميرے اور ميرے فرزند کے قاتلوں کے درميان فيصلہ فرما، رِب کعبہ کی قسم، خدا ميری بيٹی کے حق ميں 

  فيصلہ کريں گے۔ 
  
  يلئے ۔ قيامت کے دن ميں اپنے حق کی پہچان ک۵۵

روايت ميں ہے کہ حضرت جابر نے امام محمد باقر عليہ السالم سے عرض کيا، اے فرزند رسول آپ پر فدا اپنی جده 
حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل کے بارے ميں کوئی ايسی حديث بيان فرمائيں کہ اگر اسے ميں شيعوں ميں بيان کروں،

ا، خداوند تبارک و تعالٰی فرماتا ہے اے اہل محشر ميں نے محمد، تو وه خوش ہوجائيں، پھر امام عليہ السالم نے فرماي
علی، حسن، حسين اور فاطمہ کو کيسے باعزت قرار ديا ہے اے اہل بہشت اپنے سروں کو جھکالو اور آنکھيں بند کرلو،

آئے گی  يہ فاطمہ ہے جو بہشت کی طرف جارہی ہيں پھر وه جنت کے کنارے پہنچ کر توقف کريں گی، آواز پروردگار
اے ميرے حبيب کی بيٹی کيوں رک گئی ہو جبکہ ميں نے حکم ديا ہے کہ جنت ميں داخل ہو جاؤ، اتنے ميں حضرت 

زہرا عرض کريں گی، پروردگار ميں چاہتی ہوں کہ آج کے دن ميری قدر و قيمت پہچانی جائے، پھر بارگاه ايزدی سے 
جس دل ميں تيری محبت يا تيرے فرزندوں ميں سے کسی  آواز آئے گی، اے ميرے حبيب کی بيٹی، واپس آؤ اور جس

  کی بھی محبت ہو، اس کو بازو سے پکڑو اور بہشت ميں داخل کرو۔ 
  
  ۔ اپنے والد کی امت کی شفاعت کرتے ہوئے فرمايا ۵۶

روايت ہے کہ حضرت زہرا نے جو وصيتيں اپنے شوہر نامدار سے کيں ان ميں سے ايک ہے کہ جب مجھے دفن 
فالں برتن ميں رکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو ميرے ہمراه دفن کرنا، پھر جب حضرت جبرئيل اس کاغذ کريں، تو 

کے ٹکڑے کو لے آئے، جس ميں حضرت فاطمہ کا (حق مہر) پيغمبر اسالم(ص) کی امت کی شفاعت لکھا پس قيامت 
  کے دن ميں کہوں گی۔ 

  ے۔ الہی يہ پيغمبر اسالم(ص) کی امت کی شفاعت کی قرار داد ہ

  مختلف امور ميں جناب سيده کی دعائيں 
  ۔ جنت ميں داخل ہوتے وقت ۵٧

روايت ہے جب حضرت زہرا بہشت ميں جائيں گی، تو وہاں پرهللا تعالٰی کی جانب سے اپنے لئے تيار شده کرامات کا 
اال ہے، تمام تعريفيں اس مشاہده کريں گی فرمائيں گی، هللا تعالٰی کے بابرکت نام کے ساتھ جو بخشنے واال رحم کرنے و

ذات کے ساتھ مخصوص ہيں، جس نے غم و اندوه کو ہم سے دور کيا، بيشک ہمارا پروردگار بخشنے واال، شکر قبول 
کرنے واال ہے، وه ذات جس نے ہميں اپنے فضل و کرم سے بہشت ميں جگہ دی، جس ميں ہميں نہ غم پہنچ سکتا ہے 

لٰی حضرت زہرا پر وحی کريں گے کہ اے فاطمہ مجھ سے سوال کرو تاکہ تمہيں اور نہ ہی دکھ اس اثناء ميں هللا تعا
عطا کروں، اپنی آرزو بيان کرو تاکہ ميں تمہيں خوشحال کروں، پس پھر حضرت زہرا يوں عرض کريں گی، 
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پروردگار، تو ہی ميری سب سے بڑی آرزو ہے، ميں تجھ سے سوال کتی ہوں کہ ميرے محبين اور ميرے فرزندوں 
محبين کو عذاب جہنم سے بچا، اس وقت هللا تعالٰی کی جانب سے وحی آئے گی۔ اے فاطمہ مجھے اپنی عزت و  کے

جالل اور بلند مقام کی قسم زمين و آسمان کی خلقت ميں دو ہزار سال قبل اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ ميں تيرے اور 
  تيرے خاندان کے دوستوں کو جہنم کا عذاب نہيں دوں گا۔ 

  
  ۔ آسمان سے مائده طلب کرتے ہوئے ۵٨

  ابن عباس نے ايک طويل حديث ميں روايت کی ہے۔ 
ايک دن نبی اکرم حضرت فاطمہ کے پاس تشريف الئے توديکھا کہ آپ کا چہره زرد ہے۔ آنحضرت(ص) نے سبب 

ائے نماز بچھائی دريافت کيا تو عرض کيا کہ تين دنوں سے کوئی غذا نہيں کھائی۔ اس وقت ايک کمرے ميں گئيں اور ج
  اور دو رکعت نماز ادا فرمائی اور ہاتھوں کی ہتھيليوں کو آسمان کی طرف بلند کيا، اور عرض کيا۔ 

اے پروردگار ، اے ميرے موال، يہ آپ کے نبی محمد ہيں اور يہ علی آپ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہيں يہ حسن اور 
  حسين ہيں جو آپ کے نبی کے نواسے ہيں۔ 

ہم پر مائده نازل فرما جس طرح بنی اسرائيل پر نازل فرمايا تھا ان لوگوں نے اسے کھايا اور کفران نعمت پروردگار 
  کی۔ پيروردگار تو اسے ہم پر نازل فرما ہم اس پر ايمان رکھتے ہيں۔ 

  دوسری روايت ميں ہے۔ 
چچا زاد بھائی بھوک سے  پروردگار بيشک فاطمہ تيرے نبی کی بيٹی بھوک سے پريشان ہے۔ يہ علی تيرے نبی کے

نڈھال ہے۔ پس ہم پر آسمان سے مائده نازل فرما۔ جس طرح بنی اسرائيل پر فرمايا تو انہوں نے انکار کيا اور ہم اقرار 
کرنے والے ہيں۔ ابن عباس فرماتے ہيں کہ خدا کی قسم! ابھی جناب زہرا کی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بہشت 

  ازل ہوا۔ تا آخر خدمت۔ سے ان کے لئے خوان ن
  
  ۔ خدا اور رسول کے غضب سے خدا کی پناه مانگتے ہوئے ۵٩

  هللا اور اس کے رسول کے غضب سے خدا کی پناه مانگتی ہوں 
  
  ۔ دوستوں کی کمی سے پناه مانگتے ہوئے ۶٠

  پروردگار ميں دوستوں کی کثرت و فراوانی کے بعد ان کی قلت سے تيری پناه مانگتی ہوں۔ 
  
  آپ کی دعا طلب مغفرت کيلئے ۔ ۶١

جناب فاطمہ سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا کہ رسول اکرم(ص) نے مجھے بدھ کی رات نماز کی تعليم فرمائی اور 
فرمايا جو چھ رکعت نماز اس طرح پڑھے جس کی ہر رکعت ميں سوره الحمد کے ساتھ قل اللھم مالک الملک توتی 

  جب نماز سے فارغ ہو تو کہے۔ الملک من تشاء بغير حساب۔ تک پڑھے 
اے هللا حضرت محمد کو اس کی اتنی جزا دے جس کا وه حقدار ہيں تو خداوند عالم اس کے ستر سال کے گناه معاف 

  فرمائے گا اور بے حساب ثواب عطا کرے گا۔ 
  
  ۔ بيماری کے وقت رحمت الہی طلب کرتے ہوئے  ۶٢

سول هللا صلی هللا عليہ والہ وسلم کی وفات کے ساٹھ دن بعد بيمار ہوئيں۔امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ہے کہ ر
  اور بيماری شدت اختيارکر گئی ۔ تو اس وقت يہ دعا مانگی۔ 

اے زنده اے ہميشہ رہنے والے ميں تيری رحمت کی پناه ہوں، پس مجھے پناه ميں لے لو، پروردگار مجھے آگ سے 
  ھے اپنے پدر بزرگوار محمد صلی هللا عليہ والہ وسلم سے ملحق فرما۔ دور رکھ۔ مجھے جنت ميں داخل فرما مج

  
  ۔ اپنی وفات کی رات ميں طلب رحمت کرتے ہوئے ۶٣

حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے جس رات ميں حضرت زہرا رحلت فرماتی ہيں اور اپنے پروردگار کی طرف 
ے کہا، اے ميرے چچا زاد جبرئيل سالم کے انداز ميں ميرے باللی لی جاتی ہيں۔ فرماياآپ پر سالم ہو، اور پھر مجھ

پاس آئے ہيں، يہاں تک کہ ہم نے سنا کہ کہہ رہی تھی اے روحوں کے قبض کرنے والے آپ پر سالم، جلدی سے 
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  ميری روح قبض کرو، اور مجھے اذيت نہ دو، پھر ہم نے سنا تو کہہ رہی تھيں۔ 
ہ کہ جہنم کی طرف پھر آنکھيں بند کرليں اور ہاتھوں اور پاؤں کو پھيال اے ميرے پروردگار، تيری طرف آرہی ہوں ن

  ديا، گويا کبھی بھی زنده نہ تھيں۔ 
  
  ۔ شيعوں کے گناہوں کی بخشش کيلئے ۶۴

اسماء بنت عميس سے روايت ہے، کہ ميں نے ديکھا، حضرت زہرا بيماری کی حالت ميں، رو بقبلہ بيٹھ کر اپنے ہاتھوں
اٹھا کر کہہ رہی ہيں، پروردگار ميرے موال و آقا تجھے اپنی برگزيده ہستيوں کی قسم دے کے کہتی کو آسمان کی طرف

ہوں، اور اپنے فراق ميں اپنی اوالد کے رونے کا واسطہ ديتی ہوں کہ ميرے شيعوں کے گناہوں، اور ميرے فرزندوں 
  کے شيعوں کے گناہوں سے درگذر فرما۔ 

  
  سے تنگ آکر موت کی تمنا کرتے ہوئے فرمايا  ۔ اپنے اوپر واقع شده مظالم۶۵

پروردگار: زندگی سے تنگ آچکی ہوں، اور ميں دنيا والوں سے بيزار ہوچکی ہوں، پس مجھے اپنے والد گرامی سے 
  ملحق فرما۔ 

  
  ۔ اپنی وفات ميں تعجيل کيلئے دعا ۶۶

  کل ہو گئی ہے۔ پروردگار: ميری وفات ميں جلدی فرما، کيونکہ زندگی ميرے لئے تنگ اور مش
  
  ۔ وفات کے وقت ۶٧

پروردگار: محمد مصطفٰے اور ان کے مجھ سے اشتياق اور پيار کے واسطے اورميرے شوہر علی المرتضٰے اور ان 
کے غم کھانے کا واسطہ حسن مجتبٰی کے مجھ پر گريہ کرنے کا واسطہ،حسين شہيد اور ان کے غمگين ہونے کا 

ے مجھ پر حسرت کرنے کا واسطہ کہ پيغمبر اسالم(ص) کی امت کے گناہوں سےواسطہ اور ميرے فرزندوں اور ان ک
درگذر فرما، اور ان پر رحم فرما، اور ان کو داخل بہشت فرما، اور ميری بيٹيوں کا واسطہ اور ان کے پرحسرت ہونے 

ن کو جنت ميں داخل کا واسطہ کہ پيغمبر اسالم(ص) کی امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر اور ا
  فرما، کيونکہ توسب سے بڑا مسئول اور بہترين رحم کرنے واال ہے۔ 

  
  ۔ وقت وفات ميں رحمت الہی کے حصول کيلئے ۶٨

عبدهللا بن حسن، اپنے باپ سے روايت کرتے ہيں کہ ہنگام وفات جناب زہرا نے ايک جانب توجہ کرتے ہوئے يوں 
ا پر سالم، اے پروردگار، مجھے اپنے پيغمبر کی ہمراہی نصيب فرما، اے فرمايا، حضرت جبرئيل پر سالم، رسول خد

پروردگار تيرے رضوان ميں، تيرے جوار ميں، اور اپنے پرامن بہشتی گھر ميں ساکن قرار دے۔ پھر فرمايا کيا جو ميں 
ہيں، يہ جبرئيل اور يہ ديکھ رہی ہوں آپ بھی ديکھ رہے ہيں؟ پوچھا کيا ديکھ رہی ہيں، فرمايا يہ اہل آسمان کے دستے 

  پيغمبر ہيں جو فرما رہے ہيں اے ميری بيٹی آؤ جو کچھ تيرے لئے آگے ہے تيرے لئے بہتر ہے۔ 

  جناب سيده کے خطبات 
۔ فدک کے غصب ہونی کے بعد روايت ہے جب ابو بکر، اور عمر نے فدک غصب کر لينے کا فيصلہ کيا، اور يہ خبر١

پ نے برقعہ سر پر ليا اور اپنی رشتہ دار اور گھرميں کام کرنے والی خواتين کے جناب زہرا کے پاس پہنچی، تو آ
ہمراه اس انداز ميں مسجد نبوی کی جانب بڑھيں کہ آپ کا برقعہ زمين پر کھنچا جا رہا تھا اور پيغمبر اسالم(ص) کی 

درميان بيٹھے تھے، اس  طرح چلتی ہوئی ابو بکر کے پاس گئيں جو مہاجرين، و انصار اور بعض دوسرے لوگوں کے
دوران لوگوں اور آپ کے درميان پرده لگا ديا گيا، آپ نے دلخراش آه بھری جس پر لوگ رونے لگے اور مسجد اور 

محفل ميں ہيجان پيدا ہو گيا، کچھ دير خاموش رہيں، يہاں تک کہ دوباره ولوگوں پر سکوت طاری ہوا، تو تب حمد باری 
ہو گيا، اور رسول خدا پر درود و سالم بھيجا، دوباره رونے کی آوازيں بلند ہوئيں، پھر تعالٰی سے اپنے کالم کا آغاز 

  جب سکوت طاری ہوا تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمايا۔ 
نعمتيں عطا کرنے پر اس کی حمد وثنا کرتی ہوں، اور الہام کرنے پر اس کی شکر گذار ہوں، مخلوق پر نعمتوں کی 

عريض عطاؤں پر اس کی ثنا گواہوں، ان گنت احسانات جن کو شمار کرنے سے عاجز ہيں اور اجر  کثرت اور وسيع و
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و ثواب دينے کی حد اور انتہا کہيں زياده ہے اور ہميشہ کے لئے ادراک اور شعور سے وسيع تر ہے اس نے لوگوں کو 
اور اس طرح نعمتوں ميں وسعت سے دعوت دی کہ اس سے زياده شکر گذار کريں تاکہ وه نعمتوں ميں اضافہ فرمائے،

  لوگوں کو اپنی شکر گذاری کی طرف متوجہ کيا اور شکر گذار ہونے پر ان نعمتوں ميں دوگنا اضافہ فرمايا۔ 
اور ميں گواہی ديتی ہوں کہ اس کے عالوه کوئی معبود نہيں اور اس کا کوئی شريک نہيں، يہ بہت بڑی بات ہے کہ 

ر ہونے اور دلوں کو اپنے سے ملنے کا ظرف قرار ديا ہے اور تفکر اور سوچنے کےاخالص کو لوگوں کی عاقبت بخي
لئے اپنی پہچان کو آسان بنايا، وه ذات جسے آنکھيں ديکھنے سے قاصر ہيں، زبانيں اس کی توصيف کرنے سے ناتواں 

  ہيں، خياالت اس کو درک کرنے سے عاجز ہيں۔ 
يا، اور پہلے سے کسی سانچے کی اتباع کيے بغير موجودات کو پيدا بغير کسی پيشگی چيزوں کے موجودات کو خلق ک

کيا، بلکہ انہيں اپنی قدرت اور ارادے سے وجود بخشا، ان کے بنانے اور پيدا کرنے ميں اسے کوئی حاجت نہيں اور نہ 
طاعت پر ہی اس کيلئے تصوير کشی ميں کوئی فائده ہے۔ سوائے اس کے کہ اس کی حکمت ثابت ہوجائے اور اس کی ا

آگاہی ہوجائے اور اپنی قدرت پر اظہار کے لئے اور اپنی عبوديت سے آگاہی اور اپنی دعوت کو گرامی بنانے کے لئے 
پھر اپنی اطاعت کرنے پر ثواب اور معصيت انجام دينے پر عذاب مقرر کيا تاکہ بندوں کو پستيوں سے محفوظ بنا کر 

  بہشت کی جانب رہنمائی کرے۔ 
ديتی ہوں کہ ميرے باپ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہيں۔ ان کو بھيجنے سے پہلے منتخب اور ميں گواہی 

کيا اور انتخاب سے پہلے نام پيغمبر ہی رکھا، اور مبعوث کرنے سے پہلے چن ليا، انہيں اس وقت چنا جب مخلوقات 
کی سرحد پر کھڑی تھيں، اس کے کاموں پرده غيب ميں تھيں، انتہائی تاريکيوں ميں ڈوبی ہوئی تھيں، بلکہ عدم نيستی 

کے انجام سے آگاہی کی خاطر اور حادثات زمانہ پر محيط ہونے کی وجہ سے قضا و قدر کے واقع ہونے پر مکمل 
پہچان کيلئے حضرت محمد کوبھيجا تاکہ اس کا امر کامل، حکم قطعی اور فضا و قدر عملی صورت پيدا کريں، انہوں 

جو اديان کی پيروکار تھيں، کچھ آتش پرست تھيں اور کچھ تراشے گئے بتوں کی پرستش نے مختلف امتوں کو ديکھا 
  کرنے والی تھيں جبکہ خداوند قدوس کی طرف سے فطرت ميں رکھی گئی شناخت کے باوجود اس کے منکر تھے۔ 

کو برطرف پس ميرے باپ حضرت محمد کے وسيلے سے هللا تعالٰی نے تاريکيوں کوروشن کيا اور دلوں سے مشکالت
کيا، اور ديدار کرنے والوں کی نگاہوں سے پردے اٹھاديئے، اور انہوں نے ہدايت کے لئے لوگوں ميں قيام کيا، اور 

انہيں گمراہی سے رہائی عطا کی۔ اور لوگوں کوبينائی عطا کی، اور انہيں دين پر مضبوطی اور محکم انداز ميں کھڑے 
رف دعوت دی۔ يہاں تک کہ هللا تعالٰی نے انہيں اپنی جانب بال ليا۔ البتہ يہ رہنے کی راہنمائی کی اور راه راست کی ط

بالنا ازروئے مہربانی آزادی اور ذاتی رغبت اور ميالن سے تھا،پس حضرت محمد اس دنيا کے رنج والم سے نجات پا 
شنودی ان کے شاملگئے جبکہ پاکيزه فرشتوں نے اطراف سے انہيں گھير رکھا ہے اور بخشش والے پروردگار کی خو

حال ہے اور جوار رحمت حق ميں داخل ہوئے ہيں پس ميرے باپ پر خدا کے درود و سالم ہوں۔ ان پر سالم، هللا کی 
  رحمتيں اور برکتيں ہوں۔ 

  پھر حضرت زہرا لوگوں کی طرف متوجہ ہوئيں اور فرمايا۔ 
اور وحی کے حامل اور ايک دوسرے پر خدا  اے بندگان خدا ہم اس کے امر و نہی کے علمبردار ہيں اور اس کے دين

کے امين ہيں اور دوسری امتوں کے لئے اس کے مبلغ ہيں حق کا رہنما آپ کے درميان تھا اور وه عہد جو سب سے 
پہلے آپ نے باندھا تھا اس ميں سے کچھ باقی ہے جو آپ نے انجام دينا ہے اور سچا قرآن جو کتاب ناطق خدا ہے، جو 

شن چراغ ہے، اس کا بيان اور اس کی دليليں روشن اور اس کے اسرار باطنی آشکار اور اسکے واضح نور اور رو
ظاہر بہت واضح ہيں۔ اس پر عمل کرنے والے دوسروں کے لئے قابل رشک اور حضرت محمد کا اتباع خوشنودی الہی

  کا سبب بنتا ہے اس کے فرامين کی سماعت راه نجات ہے۔ 
ورانی دليلوں کو، اور بيان کرده واجبات کو ادا کيا اور محرمات سے بچا جا سکتا ہے اوراسی کے ذريعے سے هللا کی ن

مزيد بڑی واضح گواہيوں اور کفالت کرنے والے براہين کو، اور پسنديده فضائل کو، بخشے گئے امور اور واجب قوانين
  کو پايا جاسکتا ہے۔ 

اور تکبر سے بچنے کے لئے نماز، اور تزکيہ نفس اور  پس خدائے عزوجل نے ايمان کو شرک سے پاکيزگی کا سبب،
فراوانی رزق کے لئے زکٰوة، تثبيت اخالص کے لئے روزه، اور دين حنيف اسالم کے استحکام کے لئے حج، اور دلوں 
کے مرہم کے لئے عدالت اور ملتوں کی تنظيم سازی کے لئے ہمارے خاندان کی اطاعت اور تفرقہ سے رہائی کے لئے 

  امامت اور جہاد کو عزت اسالم کے لئے اور صبر کو اجر و ثواب کے لئے مدد کے طور پر قرار دياہے۔ ہماری 
اور امر بالمعروف کو معاشره کی مصلحت کے لئے قرار ديا، اور والدين سے اچھے انداز ميں پيش آنے کو غضب الہی
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بب ہے جبکہ قصاص سے زندگيوں کی سے نجات کا ذريعہ بنايا، صلہ رحمی، درازی عمر اور کثرت اوالد کا س
حفاظت فرمائی، منت و نذر کی بجا آوری مغفرت الہی کا ذريعہ ہے، اور ناپ تول کے اوزاروں کو کم فروشی سے 

  بچنے کے لئے قرار ديا ہے۔ 
شراب خوری سے بچنے کو پليدی سے پاکيزگی کا ذريعہ قرار ديا اور کسی طرف ناروا نسبت نہ دينا تعصب سے 

سبب ہے، جبکہ چوری نہ کرنے کو پاک دامنی کا ذريعہ قرار ديا ہے اور شرک کو حرام قرار ديا تاکہ توحيد  بچنے کا
  پرستی خالص ہو۔ 

پس جس طرح ڈرنے کا حق ہے هللا سے ڈرو، اور دنيا سے مسلمان ہو کر مرو اور خدائے کريم نے جن چيزوں کا حکم 
اطاعت کرو، سوائے اس کے کہ فقط علماء ہی اس سے ڈرتے ہيں۔  ديا اور جن چيزوں سے هللا نے روکا ہے ايسے ہی

  پھر کہا۔ 
اے لوگو !جان لو کہ ميں فاطمہ ہوں اور ميرے باپ حضرت محمد ہيں۔ جو چيز ابتدا ميں بيان کروں گی آخر ميں بھی 

عوث ہوئے۔ آپ کے وہی کہوں گی۔ ميں نے غلط نہيں کہا تھا ميں نے کوئی ظلم نہيں کيا آپ کے درميان سے پيغمبر مب
  رنج ان پر گراں ہوئے وه آپ سے دلسوز تھے اور وه مومنين پر مہربان اور لطف کرنے والے تھے۔ 

پس اگر ان کو جانتے ہو تو جان لو کہ وه تمہاری عورتوں ميں سے فقط ميرے باپ ہيں اور اور تمہارے مردوں ميں 
تکريم اور عزت ہے کہ ميں ان سے نسبت رکھتی ہوں۔ سے صرف ميرے شوہر کے چچا زاد بھائی ہيں، يہ کتنی اچھی 

انہوں نے اپنی رسالت کا آغاز ڈرانے سے کيا، اور مشرکين سے دوری اختيار کی اور ان کے سروں پر تلوار چالئی 
اور ان کو گردن سے پکڑا اور حکمت اور موعظ حسنہ سے اپنے پروردگار کی طرف دعوت دی۔ بتوں کو نابود کيا، 

لينے والوں کے سر کچل ديئے، يہاں تک کہ ان کی جمعيت پرگنده ہو کر ميدان سے فرار ہونے پر مجبور  کينہ سے کام
  ہو گئی۔ 

پھر رات کے پردوں سے صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور حق کے چہرے پر پڑی نقاب کھينچ لی گئی پھر حکومت 
ره گئيں۔ منافقت کے کانٹے راست سے ہٹا اسالمی کے سربراه سخن طراز ہوئے جبکہ شياطين کی فرياديں دب کر 

ديئے گئے، کفر و الحاد کی گرہيں کھل گئيں، اور آپ کے منہ کلمہ اخالص سے گنگنا اٹھے۔ ايسے گروه کہ جن کے 
  چہرے روشن اور شکم پشت کے ساتھ لگے تھے۔ 

تھے اور بيرونی آپ لوگ بڑھکتی ہوئی آگ کے گھڑے سے بہت قريب تھے اور تعداد ميں ايک گھونٹ کی مانند 
خطروں کی زد ميں تھے، آپ آگ کی اس چنگاری کی طرح تھے جو فوراً بجھ جاتی ہے، گذرنے والوں کے قدموں 
ميں کچلے جارہے تھے، اونٹوں کے آلوده کئے ہوئے پانی کو پيتے تھے، درختوں کے پتوں کو بطور غذا استعمال 

تھے کہ اطراف کے لوگ تمہيں اپنا غالم نہ بنا ليں۔ جب تم  کرتے تھے تم ذليل و خوار مسترد شده لوگ تھے تم ڈرتے
بھيڑيا نما عربوں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے حزيمت اٹھا چکے تو تب هللا تعالٰی نے ايسے حاالت ميں حضرت 

  محمد کے ذريعے سے نجات دی۔ 
ر اٹھايا يا مشرکين کے اژدھاؤں جب کبھی وه جنگ کی آگ بھڑکاتے هللا تعالٰی خاموش کرديتا، يا جب بھی شيطان نے س

نے منہ کھولے تو پيغمبر اسالم(ص) نے اپنے بھائی کو آگے کيا۔ اور وه بھی جب تک ان کے سر زمين پر نہ پٹختے، 
اور اپنی تلوار سے ان کی آگ گل نہ کرديتے واپس نہ آتے، وه راه خدا ميں ہميشہ کام کرنے والے، اور اس کے امور 

پيغمبر اسالم(ص) کے قريبی اولياء کے سردار، ہمہ وقت آماده ، نصيحت کرنے والے، محنت ميں کوشش کرنے والے، 
  کرنے والے، جدوجہد کرنے والے اور راه خداميں کسی مالمت گر کی مالمت سے نہ ڈرنے والے ہيں۔ 

ہو رہے يہ سب کچھ اس وقت ہوا جب تم پر سکون زندگی گذار رہے تھے، امن کے گہوارے ميں نعمتوں سے محفوظ 
تھے، اس انتظار ميں رہتے تھے کہ مشکالت تمہيں اپنی لپيٹ ميں نہ لے ليں، تم ہر روز نئی خبر سننے کے چکر ميں 
رہتے تھے اور جنگ کے وقت منہ موڑ ليتے تھے، اور ميدان جنگ سے فرار اختيار کر ليتے تھے، پھر جب هللا نے 

ام گاه منتخب کرلی، تو تم ميں نفاق کی عالمتيں ظاہر ہونا شروع ہو اپنے پيغمبر کيلئے انبياء کاگھر اور اوصياء کی آر
گئيں، اور دين کالباس کہنہ نظر آنے لگا، اور گمراہوں کی خاموشياں ٹوٹ گئيں، کمينے لوگ عزت دار بنے اور اہل 

ال کر تمہيں دعوت باطل کا نازوں پال اونٹ تمہارے دروازں تک پہنچ گيا، اور شيطان نے کمين گاه سے اپنا سر باہر نک
دی جب اس نے ديکھا کہ اس کی دعوت پر مثبت جواب دينے والے ہو، اور دھوکہ کھانے کيلئے آماده ہو تو اس وقت 
اس نے آپ سے چاہا کہ قيام کرو، ور جب ديکھا کہ آپ آسانی سے يہ کام انجام دينگے، تو آپ کو غصے ميں لے آيا، 

ے غيروں کے اونٹوں پر پالن لگائے اور ايسے پانی ميں داخل ہوئے جو آپاور جب ديکھا کہ آپ غضبناک ہيں تو آپ ن
  کا حصہ نہ تھا۔ 
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يہ سب کچھ ماضی قريب کی باتيں ہيں، اور ابھی تک زخموں کے نشان واضح تھے اور زخم بھرے نہيں تھے 
کہ اب فتنہ ميں پڑے ہو، اورپيغمبر اسالم(ص) دفن نہيں ہوئے تھے، تم نے بہانہ کيا کہ فتنہ سے ڈرتے ہو، آگاه رہو 

  حقيقت ہے کہ جہنم نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ 
تم سے يہ کام بعيد تھا کس طرح يہ کام انجام ديا، کہاں جارہے ہو حاالنکہ کتاب خدا تمہارے پاس ہے، جس کے امور 

اظہر من الشمس ہيں، ليکنروشن، اور احکام واضح، اور ہدايت کی عالمتيں ظاہر اور محرمات ہويدا اور اس کے امور 
اس کو بھی پس پشت ڈال ديا گيا، بغير توجہ کيے اس کو پڑھتے ہو، يا بغير قرآن کے حکم کرتے ہو؟ اور يہ ظالموں 
کے لئے بہت برا بدلہ ہے، اور اگرکوئی اسالم کے عالوه دين کو چاہتا ہو تو وه اسے قابل قبول نہيں ہے، اور ايسے 

  نے والے ہيں۔ لوگ قيامت ميں نقصان اٹھا
پھر تم نے اتنا بھی خيال نہيں کيا کہ يہ پريشان دل آرام پاجائے، تاکہ ان کا نکالنا آسان ہوجائے بلکہ تم نے بھی جلتی آگ
پرتيل چھڑکا، آگ کے قريب ہو گئے تاکہ اس کو مزيد بھڑکا سکو، اور شيطان کی آواز پر لبيک کہنے کيلئے تيار، اور 

اموش کرنے کے لئے اور برگزديده پيغمبر کی سنتوں کو تباه کرنے کيلئے آماده تھے، کف خدا کے دين کے نور کو خ
شير پينے کے بہانے زير لب چھپ کر پيتے ہو، اور پيغمبر اسالم(ص) کے خاندان اور بيٹوں کيلئے ٹيلے کے پيچھے 

کی طرح اورپيٹ ميں لگے اور درختوں ميں کمين لگا کر راه چل رہے تھے، اب ہميں چاہيے کہ خنجر سے کٹے ہوئے
  نيزے کے ساتھ، صبر کريں۔ 

اب تم گمان کرتے ہو کہ ہمارے لئے کوئی وراثت نہيں ہے کيا جاہليت کے طريقوں کے خواہش مندہو؟ اہل يقين کے 
لئے خدا کے حکم سے بڑھ کر کيا حکم ہے، کياتم نہيں جانتے؟ حاالنکہ آپ کيلئے اظہر من الشمن ہے کہ ميں ان کی 

  وں۔ بيٹی ہ
اے مسلمانو!کيا يہ درست ہے کہ مجھ سے اپنے باپ کی ميراث چھين ليں، اے ابی قحافہ کے بيٹے کيا کتاب خدا ميں 

ہے کہ تم تو اپنے باپ سے وراثت لو ليکن ميں اپنے باپ کی وراثت سے محروم کردی جاؤں؟ نئی بات اور بڑی گھٹيا 
رکے پس پشت نہيں ڈال رہے ہو، کيا قرآن نہيں کہتا کہ حضرت چيز الئے ہو، کيا شعوری طور پر کتاب خدا کو ترک ک

سليمان نے حضرت داؤد سے وراثت پائی اور حضرت زکريا کے واقعہ ميں جب انہوں نے کہا، پروردگار!مجھے 
فرزند عطا فرما جو مجھ سے اور خاندان يعقوب سے وراثت پائے، ارشاد باری تعالٰی ہے۔ قرابت دار اور دوسروں سے

   )۶حق دار ہيں اور اوليت رکھتے ہيں۔ (االحزاب  زياده
   )١١ارشاد خداوندی ہے هللا آپ کو وصيت کرتا ہے کہ بيٹوں کو بيٹی سے دوگنا دو۔ (النساء:

مزيد ارشاد ہے اگر تم سے کوئی مال چھوڑ کر مرے تو تم پر الزم ہے کہ اپنے والدين اور رشتے داروں کيلئے وصيت
   )١٨٠گاروں کيلئے۔ (البقره : کرو اور يہ حکم ہے پرہيز

اور آپ گمان کرتے ہيں کہ ميرے لئے کوئی حصہ نہيں اور باپ کی ميراث سے کوئی حق نہيں رکھتی، کيا خداوند عالم
نے کوئی آيت نازل کی ہے جس سے ميرے باپ کو خارج کرديا گيا ہے؟ تم يہ کہتے ہو کہ دو الگ الگ اديان والے 

سکتے؟ کيا مجھے اور ميرے باپ کو ايک دين پر نہيں سمجھتے، يا ميرے باپ اور ايک دوسرے سے ارث نہيں لے 
ميرے چچا کے بيٹے سے زياده قرآن کے عام و خاص سے واقف ہو؟ تم يہ مہار زده پالن واال اونٹ پکڑو اور لے چلو،

  روز حساب تم سے مالقات کروں گی۔ 
محمد ہيں اور قيامت کتنی اچھی وعده گاه ہے، اس گھڑی  خداوند کريم کيا اچھا داورہے اور اچھے فرياد رس حضرت

ميں اور اس دن ميں اہل باطن ہی نقصان اٹھانے والے ہيں، تو اس وقت کی پشيمانی تمہيں کوئی فائده نہيں پہنچائے گی، 
ذاب کس ہر بات کا اپنا محل ہوتا ہے، پس ضرور جان لو گے کہ ذليل و خوار کرنے واال عذاب اور ہميشہ رہنے واال ع

  کے شامل حال ہوتا ہے۔ 
پھر انصار کی طرف رخ کرکے يوں ارشاد فرمايا اے نقيبوں کے گروه اور ملت کے دست و بازوو اے اسالم کے 

محافظو، ميرے حق کے بارے ميں يوں کمزوری اور غفلت اور ميری داد رسی کرنے ميں اس طرح سہل انگاری سے 
محمد نے فرمايا نہيں ہے کہ ہر ايک کا احترام اس کے فرزندوں سے  کيوں کام لے رہے ہو؟ کيا ميرے باپ حضرت

محفوظ ہوتا ہے کتنی جلدی ان اعمال کے مرتکب ہوئے ہو، اور کتنی جلدی اس الغر بکرے کے منہ اور دماغ سے 
  پانی بہہ گيا، جبکہ تمہارے پاس ميری مدد کرنے کی قوت اور طاقت ہے۔ 

ہيں، يہ بہت بڑی اور بہت زياده مصيبت ہے اس کا شگاف بہت گہرا ہے اور اس اب تم کہتے ہو کہ محمد وفات پا چکے
کے سلے ہوئے دھاگے پھٹ گئے ہيں اور زمين اس کی غيبت ميں تاريک ہو گئی ہے سورج اور چاند گھنا گئے ہيں 

ہے حرمتيں  اور ستارے بکھر چکے ہيں اور آرزوئيں نااميدی ميں بدل گئی ہيں اور پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی
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  پائمال ہو گئی ہيں اور ان کی وفات کے بعد کسی کيلئے احترام باقی نہيں رہا۔ 
خدا کی قسم يہ مصيبت بہت زياده اور بہت بڑی آفت ہے کہ آج تک اس جيسی مصيبت نہ تھی اوردنيا ميں کوئی بھی 

ے اپنے گھروں ميں اپنی شب و روزآفت اس کے برابر نہيں ہے۔ کتاب خدا نے اس کو آشکار کيا ہے ، وه کتاب خدا جس
کی محفلوں ميں آہستہ اور بلند آواز ميں تالوت اور ہمہمے کے ساتھ پڑھتے ہو۔ يہ ايسی بال اور مصيبت ہے جو انبياء 

  ما سلف اور رسولوں پر گذر چکی ہے يہ ايک حتمی حکم ہے اور قضاء قطعی ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ 
ہلے بھی پيغمبر گذر چکے ہيں، پس اگر وه وفات پاجائيں يا قتل ہوجائيں تو واپس اور محمد فقط رسول ہيں، ان سے پ

پلٹ جاؤ گے اور جو واپس لوٹ جائے خدا کو کوئی نقصان نہيں پہنچائے گا اور خدا کا شکر کرنے والوں کو اجر اور 
   )١۴۴صلہ دے گا۔ (آل عمران:

کی ميراث کے حوالے سے ظلم برداشت کروں جبکہ تم  اے قبلہ کے فرزندو يعنی گروه انصار، کيا ميں اپنے والد
مجھے ديکھ رہے ہو او ميری باتيں سن رہے ہو۔ تم ايک انجمن اور جماعت رکھتے ہو ميری دعوت کی آواز سب نے 
سنی، اور ميرے حاالت سے آگاہی بھی رکھتے ہو اور پھر تمہاری افرادی قوت اور اجتماعی حيثيت بھی ہے، وسائل 

رکھتے ہو۔ تمہارے پاس اسلحہ، ذره اور ڈھال بھی ہے، ميری دعوت کی آواز تم تک پہنچ رہی ہے،  اور طاقت بھی
ليکن تم جواب نہيں دے رہے، ميری حق طلبی کی داد وفرياد کو سن رہے ہو، ليکن ميری فرياد رسی نہيں کر رہے 

م برگزيده تھے جو انتخاب ہوئے اور تم جبکہ تم شجاع اور معروف بہادر ہو اور اچھائی سے تمہيں ياد کيا جاتا ہے، ت
  ہمارے اہل بيت کيلئے منتخب ہوئے ہو۔ 

عرب سے جنگ و جدال ميں تم نے مصيبتيں اور سختياں برداشت کی ہيں، امتوں سے جنگيں کی ہيں ،اور پہلوانوں 
ی گھومنے لگی اور سے مقابلہ کيلئے اٹھے ہو، ہم ہميشہ فرماں روا تھے اور تم فرمانبردار، يہاں تک اسالم کی چک

روزمره کے حاالت درست ہونا شروع ہوئے، اور شرک آميز نعرے خاموش ہوئے، اور طمع اور تہمت کی ديگيں 
ٹھنڈی ہوئيں، اور ہرج و مرج اور بد نظمی کی دعوتيں آرام پا گئيں اور پھردين کانظام مکمل طور پر مربوط ہو گيا، 

ں حيران و پريشان ہوئے ہو، اور ظاہر ہونے کے بعد خود کو کيوں مخفی پھر کيوں اپنے اقرار کے بعد اپنے ايمان مي
  کرتے ہو، اور پيش قدمی کے بعد پيچھے کيوں ہٹتے ہو، اور ايمان کے بعد شرک کرتے ہو؟ 

افسوس ايسے گروه پر جو قول دينے کے بعد توڑ ديتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ پيغمبر کو عملی ميدان سے باہر کرديں، 
انہوں نے جنگ کا آغاز کيا، کيا تم ان سے ڈرتے ہو حاالنکہ خدا سزاوار ہے کہ اس سے ڈرو اگر مومن ہو اسی لئے 

  تو۔ 
آگاه رہو ميں ديکھ رہی ہوں کہ ہميشہ رہنے والی تن آسانی سے دل لگا رکھا ہے اورجو سربراہی کا حق دار تھا اس کو 

ی تلخيوں سے گذر کر آسائشوں تک پہنچ گئے ہو۔ يہی دور کر رکھا ہے، راحت طلبی کے عادی ہوگئے ہو۔ زندگی ک
وجہ ہے کہ جس کو ياد کيا تھا بھال ديا ہے جن کو بھال ديا ہے ان کو پھر سے ياد کيا ہے (يعنی ايمان کو بھاليا اور 
بے شرک کو ياد کيا ہے) پس جان لو کہ اگر تم اور تمام اہل زمين کافر بھی ہوجائيں تو پھر بھی خدائے بزرگ سب سے

  نياز ہے۔ 
آگاه رہو جو کچھ کہا مکمل آگاہی سے کہا تمہارے اخالق ميں سستی پيدا ہو گئی ہے، تمہارے دلوں ميں بے فائی اور 

دھوکہ پيدا ہو گيا ہے، ليکن يہ سب کچھ غمگين دل کا ابال اور غم و غصہ کا ہلکا کرتا ہے اور جو چيز ميرے لئے قابل
ابال اور دليل برہان کا بيان ہے، پس خالفت کو لے لو،ليکن جان لوکہ اس شتر تحمل نہيں ہے، وه ميرے سينے کا 

خالفت کی پشت پر زخم ہے اور اس کے پاؤں ميں سوراخ ہے، جلد آبلہ دار ہے، جس پر ننگ و عار کے نشان باقی ہيں
 کئے ہيں متصل ہے۔ اور غضب خدا اور ہميشہ کی بدنامی نمايں ہيں۔ جہنم کی آگ کے شعلوں سے جو دلوں پر احاطہ 

کے سامنے ہے اور جنہوں نے ستم کئے ہيں بہت جلد جان جائيں گے۔ کہ کس عدالت  �جو کچھ کرو گے وه هللا شانہ
ميں بال لئے گئے ہيں اور ميں اس کی بيٹی ہوں جس نے تمہيں دردناک عذاب کی خبر دی، پس اب جو چاہتے ہو انجام 

  ی منتظر رہو اور ہم بھی انتظار ميں ہيں۔ پھر ابو بکر جواب ديتے ہيں۔ دو اور ہم بھی اپنا کام کرتے ہيں تم بھ
اے دختر رسول آپ کے باپ مومنين پر مہربان اورکرم کرنے والے شفيق اور رحيم تھے، اور کافروں کيلئے دردناک 

اور مردوں عذاب اور عقاب تھے، اگر نبی کو رشتوں کے حوالے سے ديکھيں تو وه ہماری عورتوں ميں آپ کے باپ، 
اور دوستوں ميں آپ کے شوہر کے بھائی تھے، جس کی وجہ سے وه ہم سب سے برتری رکھتے ہيں اور وه بھی 

پيغمبر اسالم(ص) کے ساتھ ہر بڑے کام ميں شريک رہے ہيں، آپ کو دوست نہيں رکھتے مگر نيک لوگ، اور دشمن 
  نہيں رکھتے مگر بدکار لوگ۔ 

ر برگزيده ہيں اور ہميں بھالئی کی طرف اور بہشت کی طرف راہنمائی فرماتی ہيں پس آپ خاندان پيغمبر ہيں پاک او
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اور آپ تمام عورتوں سے اور تمام انبياء کی بيٹيوں سے افضل ہيں پيغمبر اپنے کردار و گفتار ميں سچے اور دانائی 
وں سے کوئی مانع نہيں ميں بہت آگے تھے اور آپ کو آپ کے حق سے محروم نہيں کيا جائے گا اور آپ کی سچی بات

  ہے۔ 
خدا کی قسم، ہم پيغمبر اسالم(ص) کی رائے سے ايک قدم بھی آگے نہيں گئے اور اس کی اجازت کے بغير کوئی اقدام 
نہيں کيا، اور قوم کا حاکم ان سے جھوٹ نہيں بولتا اور ميں خدا کوگواه قرار ديتا ہوں اور جو بہترين گواه ہے، ميں نے 

  ے سنا ہے جو فرما رہے تھے۔ پيغمبر اسالم(ص) س
ہم گروه پيغمبر دينار و درہم اورگھر اور زمين ارث کے طور پر نہيں چھوڑتے، فقط کتاب، حکمت، علم اور نبوت کو 

وراثت کے طور پر چھوڑتے ہيں اور جو چيز ہم سے باقی ره جائے ہم سے بعد والے ولی امر کے اختيار ميں ہے۔ 
   جسے وه جس طرح چاہے انجام دے۔

اور ہم چاہتے ہيں کہ گھوڑے اور اسلحہ خريديں تاکہ مسلمان خود کو آماده کرکے کفار سے جہاد کريں اور بدکار 
سرکشوں سے مقابلہ کريں اور يہ فيصلہ تمام مسلمانوں کی مرضی اور اتفاق رائے سے ہوا اور ميں نے الگ سے يہ 

يہ ميرا حال ہے اور يہ ميرا مال ہے، جو آپ کيلئے اور  فيصلہ نہيں کيا اور اپنی شخصی رائے پر عمل نہيں کيا، اب
آپ کے اختيار ميں ہے، آپ سے کسی چيز سے دريغ نہيں کيا، اور آپ کا حق کسی اور کو نہيں ديا گيا اور آپ اپنے 
باپ کی امت کی عورتوں کی سردار ہيں، اور اپنی اوالد کيلئے پاکيزه ثمرآور درخت ہيں، آپ کے فضائل سے انکار 

ہيں کيا اور آپ کی بنيادوں اور شاخوں سے چشم پوشی نہيں برتی گئی، جو چيز ميرے اختيار ميں ہے اس ميں آپ کا ن
  حکم نافذ ہے، کيا آپ پسند کرتی ہيں کہ آپ کے باپ کی فرمائش کے مطابق عمل نہ کروں؟ 

  جناب فاطمہ نے فرمايا۔ 
نہ نہيں موڑا اور اس کے احکام کی مخالفت نہيں کی، بلکہ وه هللا تعالٰی پاک ومنزه ہے، ميرے باپ نے کتاب خدا سے م

اس کے پيروکار اور اس کی آيات پر عمل کرتے تھے، کيا چاہتے ہو کہ دھوکہ اور مکرو فريب سے جبراً ان کو ان کی
ادل حاکموفات کے بعد ايسے لگتا ہے کہ يہ چال ان کی زندگی ميں ہی تيار کر لی گئی تھی، يہ کتاب خدا ہے جو ايک ع

  ہے اور بولنے واال حق و باطل کے درميان جدائی ڈالنے واال ہے، جو فرما رہا ہے۔ 
ارشاد رب العزت ہے۔ پروردگار!مجھے فرزند دے جو مجھ سے اور يعقوب کے خاندان سے وارث قرار پائے۔ حضرت

و مقدار ميراث ميں معين سليمان نے حضرت داؤد سے وراثت پائی۔ خداوند کريم نے جو حصے مقرر کيے ہيں اور ج
فرمائی ہے اور مردوں اور عورتوں کے لئے حصے قرار ديئے ہيں سب کچھ واضح طور پر بيان فرماديئے ہيں۔ لہذا 
اہل باطل کے بہانوں اور وہم و گمان کو روز قيامت تک زائل کرديا ہے، اس طرح نہيں ہے کہ بلکہ تمہاری خواہشات 

ديا ہے اور مجھے صبر زيبا کے عالوه چاره بھی نہيں ہے، اور جو کچھ تم ہمارے  نفسانيہ نے تمہيں ايک راه پر لگا
  ساتھ کر رہے ہو۔ اس ميں خدا ہمارا مددگار ہے۔ 

ابوبکرنے کہا، خدا اور اس کے رسول نے سچ کہاہے اور ان کی بيٹی بھی جو حکمت کی کان اور ہدايت و رحمت کی 
چشمہ ہيں، سچ فرما رہی ہيں اور آپ کی حق بات کو دور نہيں پھينکا، اورجگہ اور دين کا رکن اور حجت و دليل کا سر

آپ کے ارشادات سے انکار نہيں کيا، يہ مسلمان ميرے اور آپ کے درميان منصف ہيں، انہوں نے يہ حکومت اور 
ہی اپنی خالفت مجھے دی ہے، ان کے فيصلے کے مطابق ميں نے يہ منصب قبول کيا ہے ، ميں نہ متکبر ہوں اور نہ 

  رائے ٹھونس رہا ہوں اور نہ کسی چيز کو اپنے لئے اٹھايا ہے، يہ سب لوگ گواه ہيں۔ 
  پھر جناب زہرا نے عورتوں کی طرف رخ کيا اور فرمايا 

اے مسلمانو!بے ہوده باتيں سننے کيلئے بڑے بے قرار ہو، جبکہ پست اور گھٹيا کردار سے چشم پوشی کر رہے ہو، کيا
وض نہيں کرتے يا دلوں پر مہريں لگادی گئی ہيں، يہ ايسے نہيں ہے بلکہ تمہارے برے اعمال نے قرآن ميں غور و خ

تمہارے دلوں پر پرده ڈال رکھا ہے، جس نے تمہارے کانوں اور آنکھوں کو گھير رکھا ہے، اور بہت برے انداز ميں 
اوضہ کيا ہے؟ خدا کی قسم اس کا وزن آيات قرآن کی تاويل کرتے ہو اس کو بری راه دکھائی ہے اور بری چيز کا مع

اٹھانا تمہارے لئے سنگين ہوگا اور اس کا انجام اور بوجھ تمہارے لئے وبال جان ہے۔ جب صحاب ہٹائے جائيں گے تو 
اس کے نقصانات واضح ہوں گے اور جس کی توقع نہيں رکھتے تمہارے لئے آشکار ہو گئی، وه ايسی جگہ ہے جہاں 

  والے ہيں۔  اہل باطل نقصان اٹھانے
  پھر جناب سيده پيغمبر اسالم(ص) کی قبر کی طرف متوجہ ہوئيں اور چند اشعار فرمائے جن کا ترجمہ درج ذيل ہے۔ 

  آپ کے بعد ايسے ايسے مسائل پيدا ہوئے کہ اگر آپ ہوتے تو اتنے بڑے دکھائی نہ ديتے۔ 
متفرق ہو گئی ہے آئيں اور ديکھيں کہ کس ہم آپ کے بعد گويا بارش سے محروم زمين کی طرح ہيں اور آپ کی امت 
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  طرح منحرف ہو گئی ہے۔ 
ہر وه خاندان جو بارگاه احديت ميں عزيز و محترم ہو وه دوسروں کے نزديک بھی محترم و مکرم ہوتا ہے سوائے 

  ہمارے۔ 
  ديا ہے۔  آپ کی امت سے چند لوگوں نے آپ کے جاتے ہی اور تدفين کے بعد سينے اندر چھپے رازوں کو آشکار کر

  آپ کے جانے بعد مزيد لوگوں نے ہم سے منہ موڑ ليا ہے، اور ہميں اہميت نہيں دی اور ہماری ميراث چھين لی ہے۔ 
  آپ چودہويں کے چاند اور نور پھيالنے والے چراغ تھے، خدا کی جانب سے آپ پر کتاب نازل ہوتی تھی۔ 

 پ کے جانے کے بعد تمام اچھائياں بھی پوشيده ہو گئيں۔ حضرت جبرئيل آيات الہی کے ساتھ ہمارے مونس تھے، اور آ
  اے کاش ہم آپ سے پہلے مر چکے ہوتے آپ کو تو مٹی نے اپنے اندر چھپا ليا ہے۔ 

پھر حضرت زہرا اپنے گھر لوٹ آئيں، حضرت امام علی ان کے انتظار ميں تھے جناب سيده جب گھر آکر ذرا پرسکون 
لب کے بيٹے، جس طرح جنين ماں کے پيٹ ميں چھپ جاتا ہے چھپ گئے ہو اور ہوئيں تو فرمانے لگيں۔ اے ابو طا

تہمتوں کی کثرت کی وجہ سے زمين گير ہوگئے ہو۔ ہاں! شاہيں کے پر ٹوٹ گئے جبکہ چھوٹے پر بھی آپ کے ساتھ 
زندگی  پرواز کے دوران خيانت کريں گے۔ يہ پسرابی قصافہ ہے، جس نے ميرے باپ کا ہديہ اور ميرے دو بچوں کی

کا تمام سرمايہ مجھ سے چھين ليا ہے، واضح طور پر مجھ سے دشمنی کی ہے، گفتگو کے دوران ميں اس کو بہت 
جھگڑالو پاياہے، انصار نے ميری حمايت سے ہاتھ اٹھا ليا جبکہ مہاجرين نے بھی ميری مدد نہيں کی اور لوگوں نے 

واال رکھتی ہوں اور نہ کوئی ايسا آدمی جوان کو يہ کام بھی ميری مدد سے چشم پوشی کی ہے، نہ کوئی دفاع کرنے 
  کرنے سے روکے، ميں اس حال ميں گھر سے نکلی کہ بہت پريشان تھی اور يونہی خالی ہاتھ واپس آگئی۔ 

جس دن سے آپ نے اپنی تلوار زمين پر رکھی اس دن سے خود کو خانہ نشين کر ليا ہے، آپ وه بہادر تھے جو گيدڑوں
تھے، ليکن آج زمين پر آرام کر رہے ہيں، مجھ سے بولنے والے کو کوئی جواب نہيں ديا اور باطل کو  کو قتل کرتے

بھی مجھ سے دور نہيں کيا جبکہ ميں خود سے اختيار نہيں رکھتی، کاش اس کام سے پہلے اور اس طرح ذليل و خوار 
گار مغفرت چاہتی ہوں جبکہ مدد اور ہونے سے قبل ہی مر چکی ہوتی، يہ جو اس طرح گفتگو کر رہی ہوں۔ پرورد

  کمک آپ کی جانب سے ہے۔ 
اس کے بعد ہر صبح و شام ميں مجھ پر افسوس ہو، ميری پناه دنيا سے چلی گئی ہے اور ميرے بازو بے سکت ہوگئے 

  ہيں، ميری شکايت اپنے باپ سے تھی اور خدا سے مدد کی طلب گار ہوں۔ 
  ب سے بڑھ کر تيرا عقاب اور عذاب دردناک ہے۔ اے پروردگار: تيری قدرت اور توانائی س

  پھر حضرت امام علی نے فرمايا۔ 
افسوس آپ کے لئے نہيں، بلک آپ کا سمتگار دشمن افسوس کا حقدار ہے اے خدا کی برگزيده اورنبوت کی نشانی، ظلم 

اقت ميں ہے اس ميں اور پريشانی سے چشم پوشی فرمائيں، ميں اپنے دين ميں سست نہيں ہوا، اور جو کچھ ميری ط
دريغ نہيں برتوں گا، اگر آپ روزی اور رزق سے پريشان ہيں، تو جان لو کہ روزی خدا کے پاس محفوظ ہے اور وه 
بہترين امين ہے، جو چيز آپ سے لی گئی ہے اس سے جو چيز آگے آپ کيلئے تيار ہے وه اس سے بہتر ہے۔ پس خدا 

  کيلئے صبر کريں۔ 
  يرے لئے خدا کافی ہے، پھر خاموش ہوگئيں۔ پھر حضرت زہرا نے کہا ،م

  
  ۔ مہاجرين و انصار کی خواتين کے ايک اجتماع سے خطاب ٢

مہاجرين و انصار ‘ سويد بن غفلہ کہتے ہيں۔ جب جناب فاطمہ بيمار ہوئيں اور اسی بيماری ميں دنيا سے ُکوچ کرگئيں
مبر آپ کی حالت کيسی ہے تو حضرت زہرا نے کی عورتيں آپ کی عيادت کيلئے آئيں اور کہنے لگيں اے دختر پيغ

حمد باری تعالٰی بجا الئی، پھر اپنے باپ پر درود بھيجا اور کہا خدا کی قسم اس حال ميں صبح کی ہے کہ تمہاری دنيا 
سے کوئی سروکار نہيں اور تمہارے مردوں سے ناراض ہوں، ان کو خود سے دور کرديا اور ان کو پہچان لينے کے 

اراض ہوں، پس کس قدر پست ہے تلواروں کا کندہونا اور کوشش کے بعد سست ہوجانا اور نوک دار پتھر بعد ان سے ن
پر اپنا سر پٹخنا اور اپنی صفوں ميں شگاف پيدا ہونا، غلط آراء دينا اور اغراض ميں منحرف ہونا، کس قدر گھٹيا زاِد 

ہے اور ہميشگی عذاب ميں ہوں گے۔ اس عمل کی  راه کو اپنے لئے آگے روانہ کيا ہے، خداوند کريم ان سے ناراض
مسئوليت اور ذمہ داری انہی کی گردن پر ہے اور اس کا وزن ان کے کندھوں پر ہے اورننگ و عار ان کے دامن گير 

  ہو گی، يہ اونٹ ناک کٹا اور زخم خورده ہے اور ستم کار لوگ رحمت الہی سے دور ہيں۔ 
اس کے مضبوط مرکز سے جدا کيوں کيا، ان لوگوں نے نبوت اور راہنمائی کی ان پر افسوس، ان لوگوں نے خالفت کو 
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اساس سے خالفت کو کيوں دور کيا؟ ان لوگوں نے خالفت کو اس گھر سے کيوں نکاال جہاں روح االمين اترا کرتے 
ه رہنا يہ تھے۔ ان لوگوں پر افسوس!جنہوں نے دنيا و آخرت کے امور جاننے والوں کو خالفت سے عليحده کيا آگا

سراسرگھاٹے کا سودا ہے۔ علی عليہ السالم ميں کون سا عيب ديکھا ہے؟ خدا کی قسم فقط ان ميں يہ عيب ہے کہ ان کی 
تلوار کاٹنے والی ہے، وه موت سے ڈرنے والے نہيں۔ معامالت ميں سخت گير ہيں اور ان کا محاسبہ سخت ہے اور ان 

  کا غضبناک ہونا رضائے الہی کے لئے ہے۔ 
دا کی قسم جن امور کی باگ ڈور رسول خدانے علی کے حوالے کی تھی اگر لوگ ان امور کے سنبھالنے سے باز خ

رہتے تو علی ان کو اچھی طرح سنبھال سکتے تھے۔ علی انہيں بڑی مالئمت سے ليکر چلتے۔ علی خالفت کے شتر کو 
لم نہ اٹھاتا۔ علی لوگوں کو ايسے صاف ستھرےزخمی کئے بغير صيح و سالم منزل پر پہنچا ديتے۔ اس کا سوار رنج وع

ٹھنڈے ميٹھے پانی کے تاالب پر الکھڑا کرتے جس کا پانی دونوں کناروں سے چھلک رہا ہوتا اور اس کے دونوں 
اطراف رنگِ کدورت سے گدلے نہ ہوتے۔ اور حضرت امام علی لوگوں کو اس شيريں چشمہ سے سيراب کرکے 

لوگوں کی خير خواہی کرتے۔ اگر زمام اقدار حضرت امام علی کے پاس ہوتی توبيت  لوٹاتے۔ علی ظاہر و باطن ميں
المال سے زياده دولت نہ ليتے۔ اپنی ضرورت سے زياده ہرگز نہ ليتے اگر علی احتياج بھی محسوس کرتے تو بيت 

ہوتی ہے۔ اور اتنے المال سے بس اتنا ہی حصہ ليتے جتنا کہ پياسے کو اپنی پياس بجھانے کے لئے پانی کی ضرورت 
ہی لقموں پر قناعت کرتے جو کسی بھوکے کی زندگی کا سہارا بن سکيں تب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ زاہد کون ہے؟ 

  اور مال دنيا کا حريص کون ہے دنيا جان ليتی کہ سچا کون ہے اور جھوٹاکون ہے۔ 
ان کے لئے آسمان و زمين کی برکتوں کو کھول  اگر آباديوں کے رہنے والے ايمان التے اور تقوٰی اختيار کرتے تو ہم

  ديتے ليکن انہوں نے تکذيب کی اور ہم نے ان کے کردار کی وجہ سے انہيں پکڑليا۔ 
اگر قريہ والے ايمان اور تقوٰی کو اپنا ليتے تو زمين و آسمان کی برکتيں ان پر اتاری جاتيں، ليکن آيات الہی کو 

پنے اعمال کی زد ميں جکڑ ليا ہے اور اس گروه ميں سے زيادتی کرنے والوں کو جھٹالتے ہيں، "لہذا اہم نے انہيں ا
  اپنے کاموں کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور وه کسی صورت ميں ہم پر غالب نہيں آسکتے۔" 

آگاه رہو، آؤاور سنو جب تک زنده رہوں گی حاالت نئی نئی چيزيں تمہيں دکھائيں گے اگر تعجب کرو تو ان کی گفتار 
جب آميز ہے، اے کاش جان ليتی، انہوں نے کس پناه گاه ميں پناه لی ہے اور کس ستون پر تکيہ کيا ہے؟ کس رسی کوتع

تھاما ہے؟ کن فرزندوں پر تجاوز کيا ہے اور کس پر ناجائز قبضہ کيا ہے؟ کس قدر برے انسان کو رہبر اور دوست 
  منتخب کيا ہے، اور ستم کاروں کيلئے بہت برا بدال ہے۔ 

خدا کی قسم، بڑے پروں کی بجائے دم کے بالوں کا انتخاب کيا ہے، اور پشت کے بجائے دم کو چن ليا ہے، وه قوم ذليل 
و خوار ہوجاتی ہے جو يہ خيال نہيں کرتی کہ اس طرح کے کام اچھے کام ہيں۔ جان لو کہ يہ فاسد ہيں ليکن جانتے نہيں 

وه پيروی کا مستحق ہے يا وه جو ہدايت يافتہ نہيں ہے بلکہ ہدايت کا ہيں، افسوس ہے ان پر، کيا جو ہدايت يافتہ ہے 
  محتاج ہے، وه پيروی کے مستحق ہيں؟ افسوس ہو تم پر کہ کس طرح فيصلے کرتے ہو۔ 

مجھے ميری جان کی قسم، اس فتنہ کی بنياد رکھ دی گئی ہے اور اس انتظار ميں رہو کہ اس مرض کا فساد معاشرے 
اس وقت دودھ والی جگہوں سے تازه خون اور ہالک کرنے والی زہر دوھيا کرو گے، يہی وه جگہ ميں پھيل جائے، تو 

ہے جب باطل کی راه چلنے والے نقصان اٹھاتے ہيں، اور آنے والی نسليں ان کے اعمال کے نقصانات ديکھيں گے، اس
ا، اور ميں خبر ديتی ہوں کہ ہميشہ وقت آپ کی دنيا ہی آپ کی جان ہو گی اور فتنوں سے آپ کے دلوں کو آرام آئے گ

تلواروں اور ظلم کرنے والے حملہ آوروں کی زد ميں رہو گے اور عمومی طور پر بد نظمی اور طاقتوروں کے استبداد
کا شکار رہو گے اور وه لوگ بہت کم حقوق تمہيں ديں گے اور تلواروں کے زور پر تمہارے اتحاد کو پارا پارا کريں 

افسوس ملو گے کہ معامالت کہاں تک پہنچ چکے ہيں، آيا جس کام سے صرف نظر کر چکے ہو  گے، اس وقت تم کف
  کيا ميں اس کام پر تم کو آماده کر سکتی ہوں؟ 

سويد بن غفلہ کہتے ہيں، پس عورتوں نے يہ باتيں اپنے شوہروں کو بتائيں تو مہاجرين و انصار ميں سے بعض لوگ 
اے سيدة النساء اگر حضرت امام علی ابوبکر کی بيعت کرنے سے پہلے ہميں بتا معذرت خواہی کيلئے آکر کہتے تھے، 

ديتے تو ہم ان پر کسی اور کو ترجيح نہ ديتے۔ پھر حضرت زہرانے فرمايا۔ مجھ سے دوررہو، ارتکاب گناه اور اس 
  سہل انگاری کے بعد بہانہ سازی کا تو کوئی مطلب نہيں بنتا۔ 

  
  کے بار ے ميں ۔ خالفت کے غصب کرنے والوں ٣

روايت ہے پيغمبر اسالم(ص) کی وفات کے بعد امير المومنين سے خالفت غصب کر لينے کے بعد عمر ہميشہ تلوار 
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اپنی کمر سے لگا کر مدينہ ميں چکر لگاتا تھا کہ ابو بکر سے بيعت کرو، اس سے بيعت کرنے ميں جلدی کرو، ہر 
د دن گذرنے کے بعد عمر کچھ لوگوں کے ہمراه حضرت امام طرف سے لوگ اس کی بيعت کرنے کيلئے آتے تھے، چن

علی کے دروازے پر آکر کہتا ہے کہ علی باہر آئيں۔ جب علی باہر نہيں آئے تو عمر نے لکڑياں اور آگ منگوا کر کہا 
کے اس کی قسم جس کے قبضہء قدرت ميں ميری جان ہے، يا گھر سے باہر آؤ يا تمام اہل خانہ کو آگ لگا دوں گا، اس 

بعد حضرت فاطمہ دروازے کے پاس آئيں اور کہا تمہاری طرح کی ملت ميں نے نہيں ديکھی جو بے وفا اور معامالت 
ميں بری ہو، رسول خدا کا جنازه ہمارے ہاتھوں ميں چھوڑ کر اپنے قول و قرار اور وعدوں کو پھاڑ ديا ہے اور بھول 

لئے کسی قسم کے حق کے بھی قائل نہيں ہو گويا غديرخم  گئے ہو ہميں خالفت سے تو محروم کرہی ديا کيا ہمارے
  والے واقعہ سے آگاہی نہيں رکھتے۔ 

خدا کی قسم اس دن پيغمبر اسالم(ص) نے امير المومنين کی واليت کو نہ فقط بتايا بلکہ لوگوں سے بيعت بھی لی تاکہ تم 
الم(ص) سے تعلقات کے رشتوں کو پاره پاره جيسے موقع پرست لوگوں کی اميدوں کو ختم کريں ليکن تم نے پيغمبر اس

  کرديا، تو جان لو کہ دنيا و آخرت ميں هللا تعالٰی ہمارے اور تمہارے درميان فيصلہ کردے گا۔ 

  ارشادات جناب سيده عليہ السالم
  ۔ ّهللاٰ جل جاللہ کی توصيف کرتے ہوئے فرمايا ١

بغير کسی مادے کے موجودات کو پيدا کيا، اور ان کو بغير کسی مشابہت سے پيدا کيا، اپنی قدرت سے ان کو پيدا کيا 
اور اپنے ارادے سے ايجاد کيا، البتہ بغير اس کے کہ ايجاد اور پيدا کرنے ميں کسی کا محتاج ہو اور ان کی تصويريں 

اس کی حکمت ثابت ہو جائے اور اس کی اطاعت کرنے پر آگاہی بنانے ميں اسے کوئی فائده نہيں ہے، مگر يہ کہ 
حاصل ہوجائے اور اپنی قدرت کے اظہار کيلئے اور اپنی عبوديت کی راه کی شناخت کيلئے اور اپنی دعوت کو متبرک

  بنانے کے لئے۔ 
  
  ۔ قرآن کی توصيف کرتے ہوئے فرمايا ٢

ہے اور بيان کرده واجبات کو سمجھا جاتا ہے اور مزيد يہ کہ  قرآن کے ذريعے سے هللا کی روشن دليلوں کو پايا جاتا
ڈرائے گئے محرمات، براہين، واضح اور دالئل قاطعہ وساطعہ اور بھرپور فضائل اور بخشے گئے جائز امور اور 

  لکھے گئے قوانين روشن ہوتے ہيں۔ 
  
  ۔ قرآن کی توصيف کرتے ہوئے فرمايا ٣

وه سچ بولنے واال ہے اور نماياں نور واال ہے اور اس کے نور کی شعائيں ہر آپ کے پاس قرآن، کتاب ناطق ہے اور 
اس جگہ پر پڑتی ہيں کہ جس کی وجہ سے دالئل و براہين روشن اور اس کے راز آشکار ہيں اور اس کے ظواہر نماياں

ف راہنمائی ہيں، جس ميں اس کی پيروی کرنے والے حيرت زده ہيں اور وه پيروی کرنے والوں کی بہشت کی طر
  کرنے واال ہے اور اس کی سماعت راه نجات ہے۔ يعنی قرآن کی تالوت سننا باعث نجات ہے۔ 

  
  ۔ قرآن کی توصيف ميں فرمايا ۴

قرآن کے امور ظاہر ہيں اور اس کے احکام نماياں اور نورانی ہيں اور اس کی عالمتيں روشن ہيں، اور اس کے 
  ہيں۔  محرکات واضح ہيں اور اس کے احکام روشن

  
  ۔ اپنے والد گرامی کی توصيف ميں فرمايا ۵

هللا تعالٰی نے پيغمبر اسالم(ص) کو اپنے دين کی تکميل کيلئے اور اپنے فرامين کو اختتام تک پہنچانے کيلئے اور اپنی 
  رحمت بے کراں کو مرحلہ ثبوت تک پہنچانے کے لئے مبعوث کيا۔ 

  
  ئے فرمايا ۔ اپنے والد گرامی کی توصيف بيان کرتے ہو۶

پيغمبر اسالم(ص) نے اپنی رسالت کا آغاز ڈرانے سے کيا، مشرکين کے طريقے سے دوری اختيار کی، مشرکين کے 
سرداروں سے دشمنی اور جھگڑے سر لئے اور پھر انہيں حکمت اور پند و نصيحت کے انداز ميں اپنے پروردگار کی 

  گردنيں جھکا ديں۔ طرف ہدايت کی، بتوں کو سرنگوں کيا اور طاقتوروں کی 
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  ۔ اپنے والد اور شوہر نامدار کی فضيلت بيان کرتے ہوئے فرمايا ٧

محمد و علی اس امت کے باپ ہيں اگر ان کی پيروی کرو گے، تو مشکالت برطرف اور دردناک عذاب سے نجات ملے
  گی اور اگر ان کا اتباع کرو گے تو ہميشہ رہنے والی نعمتيں عطا ہوں گی۔ 

  
  الد محترم اور شوہر کی فضيلت بيان کرتے ہوئے فرمايا ۔ اپنے و٨

ہمارے نسبی والدين کی ناراضگی کے باوجود اپنے دينی والدين، محمد وعلی کو ہم سے راضی فرما، اور محمد و علی 
کی ناراضگی سے انہيں راضی نہ فرما، کيونکہ اگر نسبی والدين ناراض ہوجائيں تو محمد وعلی ہزار، ہزار ثواب سے 
ايک جزا ايک گھنٹہ کی اطاعت کے بدلے ميں راضی کرديتی ہے ليکن اگر تيرے دينی باپ ناراض ہوجائيں تو يہ نسبی
باپ انہيں راضی کرنے کی پوزيشن ميں نہيں ہيں۔ کيونکہ تمام دنيا کا اجر و ثواب ان کی (محمد و علی) ناراضگی کے 

  برابر نہيں ہے۔ 
  
   ۔ اپنے شوہر کی فضيلت ميں فرمايا٩

تحقيق حقيقی سعادت اور نيک بختی بلکہ تمام نيکيوں کا سرچشمہ يہ ہے کہ علی عليہ السالم کو زندگی اور ان کی 
  شہادت کے بعد بھی دوست رکھتا ہو۔ 

  
  ۔ اپنی خلقت کے بار ے ميں ١٠

ھر ميرے نور کو بہشتی خداوند عالم نے ميرا نور خلق کيا، اور ميرا نور هللا تعالٰی کی تسبيح و تقديس بجا التا تھا، پ
درختوں ميں سے ايک درخت ميں وديعت کيا اور وه درخت اس نور کی وجہ سے روشن ہوا، جب ميرے والد گرامی 

جنت ميں داخل ہوئے تو خداوند عالم نے انہيں الہام کيا کہ اس درخت سے پھل توڑکر کھائيں اور ميرے والد گرامی نے 
نے ميرے نور کو ميرے باپ کے صلب ميں وديعت رکھا۔ پھر اسے ميری والده خديجہ يہ کام انجام ديا، پھر هللا تعالٰی 

بنت خويلد کے رحم ميں منتقل کيا، يہاں تک کہ ميں دنيا ميں آئی۔ ميں اسی نور سے ہوں جو کچھ ہو چکا ہے اور آئنده 
  جو ہو گا جانتی ہوں۔ 

  
  ۔ اہل بيت کی تعريف ميں فرمايا ١١

کی مخلوقات کے درميان واسطہ اور وسيلہ ہيں۔ اس کے خاص بندے ، اس کی تسبيح کرنے والے، ہم هللا تعالٰی اور اس 
  اس کی حجتيں اور اس کے پيغمبروں کے وارث ہيں۔ 

  
  ۔ شيعہ کی توصيف ميں فرمايا ١٢

رے اگر ہمارے فرامين کے مطابق عمل کريں اور ہمارے منع کرده افعال سے رکيں، تب تو ہمارے شيعہ ہيں ورنہ ہما
  شيعوں ميں شمار نہيں ہوسکتے۔ 

  
  ۔ شيعہ کی توصيف ميں فرمايا ١٣

بيشک ہمارے شيعہ اہل بہشت کے بہترين لوگوں سے ہيں، ہمارے محب اور ہمارے محبوں کے محب بھی (شيعہ شمار 
يں ہوتے ہيں) اور ہمارے دشمنوں کے دشمن اور ہميں دل و جان اور زبان سے چاہتے ہيں ليکن وه ہمارے شيعوں م

شمار نہيں ہوتے۔ پر جو ہمارے فرامين کی مخالفت کرتے ہيں اور ہمارے نواہی سے نہيں بچتے، ايسے لوگ اگر جنت 
ميں ہيں، تو اس کی وجہ يہ ہے کہ وه تمام تر مشکالت و تکاليف ديکھنے کے بعدپاک ہو کر آئے ہيں، يا قيامت کے 

ب الہی ميں مبتال رہے ہوں گے ليکن وه ہماری محبت کے مختلف مراحل ميں، درد، يا جہنم کے پہلے طبقہ ميں عذا
  سبب نجات پا کر ہم تک پہنچ جائيں گے۔ 

  
  ۔ علماء شيعہ کی فضيلت ميں فرمايا ١۴

ايک عورت صديقہ طاہره، فاطمة الزہرا عليھا السالم کے پاس آئی اور عرض کيا، کہ ميری ضعيفہ ماں جسے نماز کے 
ار ہيں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھيجا ہے تاکہ آپ سے سواالت کروں۔ پھر متعلق کچھ سواالت کے جوابات درک
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جناب سيده نے اس کے سوال کا جواب ديا، پھر دوباره سوال کيا، اور جواب ديا، پھر تيسری مرتبہ سوال کيا ،پھر جواب
سے شرمنده ہوئی اور بولی، ديا يہاں تک کہ دس مرتبہ سوال کيا اور ہر مرتبہ جواب ديا۔ وه عورت کثرت سوال کيوجہ 

اے رسول خدا کی بيٹی مشکل ميں مبتال ہو گئی ہے، حضرت فاطمہ نے فرمايا، اپنے سواالت بيان کرو، پھر فرمايا ميں 
نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جو فرما رہے تھے، جب علماء شيعہ قيامت کے دن ميں محشور ہوں گے، تو علوم کی 

و ارشاد ميں ان کی سنجيدگی کے پيش نظر انہيں کرامت کی خلعت پہنائی جائيں گی  کثرت اور بندگان خدا کيلئے وعظ
بلکہ بعض علماء پر ہزاروں خلعتيں نور سے ڈالی جائيں گی، پھر فرمايا، اے کنيز خدا اور ان کے خلعتوں کا ايک 

ئی ہے کہ انہيں دھاگہ ان تمام چيزوں سے افضل ہے جس پر سورج کی روشنی جاتی ہے۔ يہ فضيلت اس لئے دی گ
  زندگی ميں آسودگی ميسر نہيں آئی۔ 

  
  ۔ امت محمدی کی محبت کے بارے ميں فرمايا ١۵

روايت ہے کہ جب حضرت زہرا نے سنا کہ ان کے با پ نے ان کا عقد کرديا ہے اور حق مہر کچھ (پيسے) قرار ديئے 
شفاعت قرار ديں اتنے ميں جبرئيل ہاتھ ميں ہيں، اپنے باپ سے چاہا کہ اس کے لئے مہر، اپنی امت کے گناہگاروں کی 

ايک کپڑا تھامے ہوئے آئے، جس پر لکھا تھا، کہ خداوند کريم نے فاطمہ کا حق مہر اس کے باپ کی امت کے 
گنہگاروں کی شفاعت قرار ديا ہے پھر جب جناب سيده کی وفات کا وقت نزديک آيا، تو وصيت کی کہ وه کپڑا ميرے 

رکھيں، پھر يوں فرمايا جب قيامت کے دن ميں محشور ہوں گی تو اس کپڑے کو بلند کرکے  کفن ميں، ميرے سينہ پر
  اپنے باپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گی۔ 

  
  ۔ امام حسين کے قاتلوں کے بار ے ميں فرمايا ١۶

  امام حسين کے قاتل جہنمی ہيں۔ 
  
  ۔ اپنے بيٹے کے قاتلوں کے بار ے ميں فرمايا ١٧

  زياں کار ہے جس نے اپنے نبی کی بيٹی کے فرزند کو قتل کيا۔ حسين کے قاتل جہنمی ہيں۔ وه امت 
  
  ۔ اہل بيت پر درود بھيجنے کے بار ے ميں فرمايا ١٨

يزيد بن عبدالمالک نوفلی، اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روايت کرتے ہيں کہ ايک مرتبہ، حضرت فاطمہ کی خدمت
سے ابتدا کی اور پھر فرمايا، ميرے باپ اپنی زندگی ميں فرما رہے تھے کہ جو بھی مجھ ميں حاضر ہوا آپ نے سالم 

پر اور آپ پر تين دن سالم بھيجے وه جنت ميں داخل ہو گا، ميں نے عرض کيا، اے بنت رسول هللا کيا يہ بات آپ کی 
پ نے فرمايا، ہماری زندگی اور اور آپ کے والد کی زندگی سے مربوط ہے يا بعد از وفات بھی تعلق رکھتی ہے تو آ

  موت کے بعد بھی۔ 
  
  ۔ اپنی پسنديده چيزوں کے متعلق فرمايا ١٩

  تمہاری دنيا سے تين چيزيں مجھے پسند ہيں۔ 
  الف۔ کتاب خدا کی تالوت کرنا ب۔ پيغمبر اسالم(ص) کے چہرے کی زيارت کرنا ج۔ راه حق ميں خرچ کرنا 

  
   ۔ بعض سورتوں کی فضيلت ميں فرمايا٢٠

سوره حديد، سوره واقعہ اور سوره رحمن کی تالوت کرنے والے کو آسمانوں کے ملکوت سے ندا دی جائے گی کہ تو 
  جنت الفردوس کا مکين ہے۔ 

  منتخب اقوال 
  کھانے کے آداب ميں 

ر مستحب کھانا کھانے ميں باره آداب ہيں، جنہيں جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان ميں سے چار آداب واجب ہيں، چا
  اور چار آداب خوراک ہيں۔ 

  ۔ اور اس پر شکر کرنا ۴۔ بسم هللا پڑھنا ٣۔ خوشنودی ٢۔ معرفت۔ ١واجب آداب:۔ 



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

 
 

  مستحب آداب:۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بائيں طرف ہو کر بيٹھنا، تين انگليوں سے کھانا۔ 
۔ زياده دير لقموں کو چبانا، ٣ٹے چھوٹے لقمے لينا، ۔ چھو٢۔ اپنے سامنے والے برتن سے غذا کھانا، ١آداب خوراک:۔ 

  ۔ اورلوگوں کے چہروں کی طرف کم نگاه کرنا۔ ۴
  
  ۔ عذاب جہنم کی شدت کے بار ے ميں فرمايا ٢٢

  اس پر بہت افسوس ہے جو جہنم کی آگ ميں داخل ہو گا۔ 
  
  ۔ ميت کيلئے دعا کی ترغيب دالتے ہوئے ٢٣

ے کہ فرما رہے تھے، اپنے خاندانوں کو حکم دو کہ اپنے مردوں کے متعلق حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہ
اچھی باتيں کہيں کيونکہ وفات کے وقت پيغمبر اکرم خاندان بنی ہاشم کی بيٹياں، حضرت فاطمہ کی مدد کر رہی تھی، تو

  جناب زہرا نے فرمايا فضائل اور افتخارات چھوڑيں بلکہ دعا فرمائيں۔ 
  
  الوت اور دفن کی رات ميں دعا کرنے کے متعلق ۔ قرآن پاک کی ت٢۴

روايت ہے کہ جناب سيده وقت احتضار ميں، حضرت علی عليہ السالم کو وصيت کرتے ہوئے فرماتی ہيں، جب دنيا 
سے چلی جاؤں تو ميرے غسل کی ذمہ داری خود لينا، پھر فرمايا، ميرے چہرے کی طرف منہ کرکے ميرے سرہانے 

  رآن پڑھنا اور دعا کرنا کيونکہ اس گھڑی ميں، مرده زندوں کی محبت کا زياده محتاج ہوتا ہے۔ بيٹھ کر، زياده دير ق
  
  ۔ ليلة القدر کی فضيلت ميں ٢۵

روايت ميں ہے کہ حضرت زہرا اپنے اہل خانہ کو شب قدر ميں سونے نہيں ديتی تھيں، تھوڑی غذا فراہم کرکے ان کو 
ے دن ہی سے تمام معامالت طے کر ليتی تھيں اور فرماتی تھيں محروم اور بيدار رکھتی تھيں، لہذا شب بيداری کيلئ

  نقصان اٹھانے واال ہے وه انسان جو شب قدر سے محروم رہا۔ 
  
  ۔ مہمان کے احترام ميں فرمايا ٢۶

رويات ہے کہ ايک آدمی پيغمبر اسالم(ص) کی خدمت ميں پہنچا، اور بھوک اور تنگدستی کے متعلق شکايت کی، تو 
ل خدا نے فرمايا، آج رات کون اس آدمی کو کھانا کھالئے گا، امير المومنين علی نے کہا، اے رسول خدا يہ سعادت رسو

ميں لينا چاہتا ہوں، پھر امير المومنين علی، حضرت فاطمہ کے پاس آئے او رکہا اے رسول خدا کی بيٹی کھانے کيلئے 
بچوں کی غذا کے عالوه کچھ بھی باقی نہيں بچا ہے، ليکن ہم  کوئی چيز ہے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارے پاس

  اپنے مہمانوں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہيں۔ 
  
  ۔ ہمسائے کو خود پر مقدم رکھنا ٢٧

امام حسن عليہ السالم سے روايت ہے کہ ميری ماں حضرت فاطمہ شب جمعہ کو مسلسل عبادت ميں مشغول اور رکوع 
اں تک طلوع فجر ہوگئی اور ميں نے سنا کہ مردوں اور عورتوں کے نام لے لے کر بہت و سجود بجا ال رہيں تھيں، يہ

زياده ان کے لئے دعا مانگ رہی تھيں ليکن اپنے لئے کوئی دعا نہيں مانگی۔ ميں نے عرض کيا، امی جان، جس طرح 
رزند پہلے ہمسايہ، پھر اپنا دوسرے لوگوں کيلئے دعا فرما رہی ہيں، اپنے لئے کيوں نہيں کرتيں، تو فرمايا، ميرے ف

  خاندان۔ 
  
  ۔ ماں کی فضيلت ميں ٢٨

  ہميشہ اپنی ماں کی خدمت ميں رہو، کيونکہ بہشت ماں کے قدموں کے نيچے ہے۔ 
  
  ۔ مياں، بيوی کے وظائف کی تعين ميں فرمايا ٢٩

ئف کے تعين ميں پيغمبر امير المومنين علی عليہ الساللم اور حضرت زہرا اپنے گھريلو معامالت ميں اپنے اپنے وظا
اسالم(ص) سے تقاضا کرتے ہيں۔ پيغمبر اسالم(ص) گھر کے اندرونی معامالت اور کاموں کو جناب سيده کے سپرد 

کرتے ہيں اور گھر کے باہر کام امير المومنين کے سپرد کرتے ہيں، حضرت فاطمہ فرماتی ہيں ميری خوش حالی اور 
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نہيں کہ پيغمبر اسالم(ص) نے مردوں کے معامالت سے مجھے معاف مسرت سے سوائے ذات خدا کے کوئی واقف 
  رکھا۔ 

  
  ۔ بہترين مردوں کی صفات بيان کرتے ہوئے فرمايا ٣٠

  تم ميں سے بہتر وه ہے جس کا اخالق بہتر ہو، اور اپنی بيوی سے مہربانی و شفقت سے پيش آئے۔ 
  
  ۔ بہترين عورتوں کی صفات بيان کرتے ہوئے فرمايا ٣١

ميں ہے کہ امير المومنين علی عليہ السالم حضرت فاطمہ سے سوال کرتے ہيں کہ اچھی عورتيں کون سی ہوتی روايت 
ہيں، تو فرمايا جو غير مردوں کو نہ ديکھيں، اور نامحرم مردوں کی نگاہيں ان پر نہ پڑيں يا دوسری روايت ميں يوں 

  ہے کہ لوگ انہيں نہ ديکھيں۔ 
  
  يز کے متعلق فرمايا ۔ عورتوں کيلئے بہتيرين چ٣٢

روايت ہے کہ پيغمبر اسالم(ص) نے پوچھا، عورتوں کيلئے بہترين چيز کيا ہے، تو فرمايا کہ عورت نامحروم کو نہ 
ديکھے اور نامحرم اس کو نہ ديکھے۔ ايک اور روايت ميں يوں ہے کہ وه کسی نامحرم کو نہ ديکھے اور نہ ہی کوئی 

  نامحرم اسے ديکھے۔ 
  
  اہميت کے متعلق فرمايا  ۔ پرد ے کی٣٣

حضرت علی عليہ السالم سے روايت ہے کہ ايک نابينا شخض نے حضرت زہرا سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو 
جناب سيده نے پرده کيا، پيغمبر اسالم(ص) نے فرمايا، آپ پرده کيوں کر رہی ہيں جبکہ وه آپ کو نہيں ديکھ سکتا تو 

ے نہيں ديکھ رہا، ميں تو اس کو ديکھ رہی ہوں، اور وه خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمايا، اگر وه مجھ
  
  ۔ پرودگار کے قريب تر عورت کی حالت کے بار ے ميں فرمايا ٣۴

پيغمبر اسالم(ص) نے سوال کيا، عورت کے لئے اپنے پروردگار سے قريب ترين کون سا وقت ہے؟ تو کہا اپنے 
  قت ہے جب وه اپنے گھر ميں بيٹھی ہوتی ہے۔ پروردگار کے نزديک عورت کا وه و

  
  ۔ قبوليت دعا کا و قت ٣۵

حضرت فاطمہ جمعہ کے دن اپنی کنيز کو فرماتيں ہيں، بلندی پرکھڑی ہوجاؤ اور جيسے ہی سورج غروب ہونے لگے،
  مجھے اطالع دينا تاکہ دعا مانگوں۔ 

  
  ۔ عمل خالص کی فضيلت ميں ٣۶

بارگاه ايزدی ميں بھيجے گا تو خدا بھی اس کے مقدر ميں بہترين مصلحت لکھے جو بھی خلوص دل سے اعمال صالح 
  گا۔ 
  
  ۔ مومنين کی کاميابی پر فرشتوں کا اظہار مسرت ٣٧

دو عورتيں مسائل دينيہ ميں کسی مسئلہ پر آپس ميں بحث کر رہی تھيں، جن ميں ايک دشمن تھی اور دوسری مومنہ 
ی، تو وه بہت زياده خوش ہوتی۔ تو حضرت زہرا نے ارشاد فرمايا، کہ فرشتوں تھی، مومنہ عورت کی دليل غالب ہو ت

 کی خوشی آپ کی خوشی سے کہيں زياده ہے اور شيطان اور اس کے حواری تمہارے دشمنوں سے زياده پريشان ہيں۔ 
  
  ۔ مومن کی توصيف کرتے ہوئے فرمايا ٣٨

  مومن هللا کے نور سے ديکھتا ہے۔ 
  
  پيش آنے کے متعلق فرمايا ۔ اچھے انداز ميں ٣٩

مومن کے چہرے پر پھيلی مسکراہٹ اس کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور دشمن کے چہرے پر پھيلی مسکراہٹ 
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  اسے عذاب دوزخ کا نظاره دکھاتی ہے۔ 
  
  ۔ روزه دار کے وظائف ميں ۴٠

  جناب سيده سالم هللا عليھا کی خدمت ميں استغاثے 
  غاثہ ۔ دعا اور نماز کے لئے است١

امام جعفرصادق عليہ السالم سے روايت ہے کہ آپ ميں سے کوئی اگر بارگاه ايزدی ميں استغاثہ کرنا چاہتا ہو، تو اسے 
چاہيے کہ دو رکعت نماز پڑھے، پھر سجده ميں جا کر کہے، اے محمد، اے رسول هللا، اے علی اے مومن مرد اور 

ه ايزدی ميں مددکا طلبگار ہوں، اے محمد، اے علی، آپ کے عورتوں کے آقا اور سردار، آپ کے توسل سے، بارگا
توسل سے، بارگاه ايزدی ميں فرياد کرتا ہوں، اے فرياد رسی کرنے والے ، خدا، محمد، علی، فاطمہ اور تمام آئمہ کے 

  توسل سے آپ کی بارگاه ميں استغاثہ کرتاہوں، اسی لخطہ ميں انشاء هللا آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ 
  
  ماز، دعا کے ذريعے سے استغاثہ ۔ ن٢

امام جعفرصادق عليہ السالم سے روايت ہے، جب بھی حاجت رکھتے ہو، اور اس حاجت ميں سخت محتاج ہو، تو دو 
  رکعت نماز، بجا الؤ، نماز کے بعد تين بار تکبيرپڑھو، پھر سجده ميں جا کر سو مرتبہ يوں کہو، 

  فرمائيں۔ اے ميری موال و آقا فاطمہ ميری فرياد رسی 
پھر دائيں طرف سے رخسار کو زمين پر رکھيں اور مذکوره ذکر سو مرتبہ تکرار کريں۔ پھر دوباره سجده ميں جا کر 

  مرتبہ وہی ذکر پڑھيں پھر اپنی حاجات کا ذکر کريں خداوند متعال آپ کی حاجت کو برالئے گا۔ ) ١١٠ايک سو دس (
  
  ۔ نماز کے ساتھ استغاثہ ٣

از بجا الئيں، پھر سجده ميں جائيں اور سو مرتبہ پڑھيں، يا فاطمہ ، يا فاطمہ پھر دائيں رخسار کو زميناوالً دو رکعت نم
پر رکھ کر سو مرتبہ اسی ذکر کو دہرائيں، پھر بائيں رخسار کو زمين پر رکھ کر سو مرتبہ وہی ذکر دہرائيں، پھر سجده

کہيں اے وه ذات جو ہر چيز سے محفوظ ہے اور ہر چيز  ميں جا کر مذکوره، ذکر ايک سو دس مرتبہ پڑھيں اور پھر
آپ سے خوف و ہراس ميں ہے، ميں سوال کرتا ہوں تيرے ہر چيز سے محفوظ ہونے اور ہر چيز کو تيری ذات سے 
خوف و ہرا س کے الحق ہونے کے ذريعے سے کہ محمد و آل محمد پر درود بھيج، اور مجھے ميرے خاندان سے 

ے فرزندوں کی جانوں کی حفاظت فرما، ميں نہ کسی سے ڈروں نہ خوف کھاؤں کيونکہ تو ہر ميرے اموال، اور مير
  چيز پر قادر ہے۔ 

  
  ۔ دعا کے ساتھ استغاثہ ۴

پانچ سو مرتبہ کہيں هللا تعالٰی، فاطمہ اور اس کے باپ ، شوہر اور اس کے فرزندوں پر اپنے علم کے محيط کے مطابق 
  درود بھيج۔ 

  
  ستغاثہ ۔ دعا کے ساتھ ا۵

بارالھا: فاطمہ اور اس کے باپ اور شوہر، اور بيٹوں اور ان ميں امانت رکھے گئے حق کی وساطت سے التجا کرتا 
 ہوں۔ 

 

 


