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 فہرست 

  
  تحميد وستائش کے بعد رسول صلے هللا عليہ وٓالہ وسلم پر دورد وسالم کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دع

  حامالن عرش اوردوسرے مقرب فرشتوں پر دورد وصلوة کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دع
  انبياء کے تابعين اوران پر ايمان النے والوں کے حق ميں حضرت کی دع

  اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے ليے حضرت کی دع
  دعائے صبح وشام

  جب کوئی مہم درپيش ہوتی يا کسی قسم کی بے چينی ہوتی تو حضرت يہ دعا پڑھتے
  مصيبتوں سے بچاو اور برے اخالق واعمال سے حفاظت کے سلسلہ ميں حضرت کی دع

  طلب مغفرت کے اشتياق ميں حضرت کی دعاء
  هللا تعالی سے پناه طلب کرنے کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء

  انجام بخير ہونے کی دعاء
  ه اورطلب توبہ کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاءاعتراف گنا

  خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء
  ےجب ٓاپ پر کوئی زيادتی ہوتی يا ظالموں سے کوئی نا گوار بات ديکھتے تو يہ دعاء پڑھت

  جب کسی بيماری يا کرب واذيت ميں مبتال ہوتے تو يہ دعا پڑھت
  جب شيطان کا ذکر ٓاتا تواس سے اور اس کے مکرو عداوت سے بچنے کے ليے يہ دعاء پڑھتے

  جب کوئی مصيبت بر طرف ہوتی يا کوئی حاجت پوری ہوتی تو يہ دعا پڑھتے
  قحط سالی کے موقعہ پر طلب باراں کی دعاء

  جب کسی غمگين بات يا گناہوں کی وجہ سے پريشان پوتے تو يہ دعاء
  جب طلب عافيت کرتے اوراس پر شکر ادا کرتے تو يہ دعاء پڑھتے

  اپنے والدين ( عليہما السالم ) کے حق ميں حضرت کی دعاء
  اوالد کے حق ميں حضرت کی دعاء

  جب ہمسايوں اوردوستوں کو ياد کرتے تو ان کے ليے يہ دعاء فرماتے
  دعائے استخاره

  جب خود مبتال ہوتے يا کسی کو گناہوں کی رسوائی ميں مبتال ديکھتے تو يہ دعاء پڑھتے
  جب اہل دنيا کو ديکھتے تو راضی برضا رہنے کے ليے يہ دعا پڑھتے

  بجلی کو ديکھتے اوررعد کی ٓاواز سنتے تو يہ دعاء پڑھتے جب بادل اور
  جب ادائے شکر ميں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو يہ دعا پڑھتے

  سے گلو خالصی کے ليے يہ دعا پڑھتے بندوں کی حق تلفی اور ان حقوق ميں کوتاہی سے معذرت طلبی اوردوزخ
  طلب عفو ورحمت کے ليے يہ دعا پڑھتے

  جب کسی کی خبر مرگ سنتے يا موت کو يا د کرتے تو يہ دعا ء پڑھتے
  بارالہا! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ميرے ليے اعزازواکرام کی مسند بچھا دے۔

  دعائے ختم القرٓان
  دعائے رويت ہالل

  ے استقبال ماه رمضاندعائ
  دعائے وداع ماه رمضان

  جب نماز عيد الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو يہ دعاء پڑھتے اور جمعہ کے دن بھی يہ دعا پڑھتے
  دعائے روز عرفہ

  عيد اضحی اور روز جمعہ کی دعاء
  دشمنوں کے مکر وفريب کے دفعيہ اور ان کی شدت وسختی کو دور کرنے کے ليے حضرت کی دعاء
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  عجز وزاری کے سلسلہ ميں دعاء
  غم واندوه سے نجات حاصل کرنے کے ليے حضرت کی دعاء

 

 

  

  صحيفہ کاملہ

  
   مصنف: حضرت امام زين العابدين عليہ السالم

  حضرت امام زين العابدين عليہ السالم سے منقول مستند دعائ 

  تحميد وستائش کے بعد رسول صلے هللا عليہ وٓالہ وسلم پر دورد وسالم کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دعا
ٍد نَبِيِّہ صَ  ِ الَِّذْی َمنَّ َعلَْينَا بُِمَحمَّ ّٰ ِ الِفَِة بِقُْدَرتِہ الَّتِْی الَ تَعْ َواْلَحْمُد  ِجُز لَّی هللاُ َعلَْيہ َو آلِہ َو َسلََّم ُدْوَن ااْلَُمِم اْلَماِضيَِة َو اْلقُُرْوِن السَّ

َدآَء َعٰلی َمْن َجَحَد َو َکثََّرنَا بَِمنِّہ َعٰلی ہَ َعْن َشْیٍء َو اِْن َعظَُم َو الَ يَفُْوتُہَا َشْیٌء َو اِْن لَْطَف فََختََم بِنَا َعٰلی َجِمْيِع َمْن َذَرأَ َو َجَعلَنَا شُ 
ہُمَّ فََصلِّ َعٰلی مُ     0َمْن قَلَّ اَللّٰ

ْحَمِة َو قَآئِِد اْلخَ  ٍد اَِمْينَِک َعٰلی َوْحيَِک َو نَِجْيبَِک ِمْن َخْلقَِک َو َصفِيَِّک ِمْن ِعبَاِدَک اَِماِم الرَّ ا نََصَب ْيِر َو ِمْفتَاِح اْلبََرَکِة َکمَ َحمَّ
تَہ َو َحاَرَب فِْی ِرَضا َعآِء اِلَْيَک َحامَّ َک اُْسَرتَہ َو قَطََع فِْی اِْحيَآِء اِلَْمِرَک نَْفَسہ َو َعرََّض فِْيَک لِْلَمْکُرْوه بََدنَہ َو َکاَشَف فِی الدُّ

َب ااْلَْقصَ  ْيَن َعلَی اْستَِجابَتِِہْم لََک َو َواٰلی فِْيَک ااْلَْبَعِدْيَن َو َعاَدٰی فِْيَک ِدْينَِک َرْحَمہ َو اَْقَصی ااْلَْدنَْيَن َعٰلی ُجُحْوِدِہْم َو َو قَرَّ
َعآِء اِٰلی ِملَّتَِک َو َشَغلَہَا بِال الَِد اْلُغْربَِة َو نُّْصِح اِلَْہِل َدْعَوتَِک َو ہَاَجَر اِٰلی بِ ااْلَْقَربِْيَن َو اَْداََب نَْفَسہ فِْی تَْبلِْيِغ ِرَسالَتَِک َو اَْتَعبَہَا بِالدُّ

ْعَزا ِز ِدْينَِک َو اْستِْنَصاًرا َعٰلی اَْہِل َمَحلِّ النَّاِی َعْن َمْوِطِن َرْحلِہ َو َمْوِضِع ِرْجلِہ َو َمْسقَِط َرْاِسہ َو َماْنَِس نَْفِسہ اَِراَدةً ِمْنہُ اِلِ
يًّا َعٰلی َضْعفِہ اْلُکْفِر بَِک َحتَّْی اْستَتَبَّ لَہ َما َحاَوَل فِْی اَْعَدآئَِک وَ  اْستَتَمَّ لَہ َما َدبََّر فِی اَْولِيَآئَِک فَنَہََد اِلَْيِہْم ُمْستَْفتًِحا بَِعْونَِک َو ُمتَقَوِّ

ی ظَہََر اَْمُرَک َو عَ  ہُمَّ لَْک َکلِ بِنَْصِرَک فََغَزاہُْم فِْی ُعْقِر ِديَاِرِہْم َو ہََجَم َعلَْيِہْم فِْی بُْحبُْوَحِة قََراِرِہْم َحتّٰ َمتَُک َو لَْو َکِرهَ اْلُمْشِرُکْوَن اَللّٰ
ی الَ يَُساٰوی فِْی َمْنِزلٍَة َو الَيَُکافَا فِْی َمْرتَبٍَة َو الَ يَُواِزْيہُ لََدْيَک َملَُک  فَاْرفَْعہ بَِما َکَدَح فِْيَک اِلَی الدََّرَجِة اْلُعْليَا ِمْن َجنَّتَِک َحتّٰ

ٌب َو الَ نَبِیُّ ُمرْ  فَاَعِة اََجلَّ َما َوَعْدتَہ ُمقَرَّ تِِہ اْلُمْوئَِمنِْيَن ِمْن ُحْسِن الشَّ ْفہُ فِْی اَْہلِِہ الطَّاِہِرْيَن َو اُمَّ يَا نَافَِذ اْلِعَدِة يَا َوافَِی اْلقَوِلَسُل َو َعرِّ
يِّٰئاِت بِاَْضَعافِہَا ِمن اْلَحَسنَاِت اِنََّک ُذْوا اْلفَْضِل الْ  َل السَّ   َعِظْيِم۔ يَا ُمبَدِّ

  
  تحميد وستائش کے بعد رسول صلے هللا عليہ وٓالہ وسلم پر دورد وسالم کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دعا: 

تمام تعريفيں اس هللا کے ليے جس نے اپنے پيغمبر محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ه پر وه احسان فرمايا 
قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز ودرمانده نہيں جو نہتہ امتوں پر کيا اورنہ پہلے لوگوں پر۔ اپنی 

ہوتی اگرچہ وه کتنی ہی بڑی ہو اورکوئی چيز اس کے قبضہ سے نکلنے نہيں پاتی اگرچہ وه کتنی ہی لطيب ونازک ہو ا
ے کم س نے اپنے مخلوقات ميں ہميں آخری امت قرار ديا اورانکا کرنے والوں پر گواه بنايا ۔ اوراپنے لطف وکرم س

تعداد والوں کے مقابلہ ميں ہميں کثرت دی۔ اے هللا ! تورحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر جو تيری وحی کے 
امانتدار تمام مخلوقات ميں تيرے برگزيده ، تيرے بندوں ميں پسنديده رحمت کے پيشوا ، خير وسعادت کے پيشتر وبرکت

خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمايا اورتيری راه ميں اپنے  کا سرچشمہ تھے جس طرح انہوں نے تيری شريعت کی
جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنايا اورتيری طرف دعوت دينے کے سلسلہ ميں اپنے عزيروں سے دشمنی کا 

مظاہره کيا،اورتيری رضا کے ليے اپنے قوم قبيلے سے جنگ کی اورتيرے دين کو زنده کرنے کے ليے سب رشتے 
ے ۔ نزديک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور ديا اوردور والوں کو اقرار کی وجہ سے ناطے قطع کر لئ

قريب کيا۔ اورتيری وجہ سے دوروالوں سے دوستی اورنزديک والوں سے دشمنی رکھی اور تيرا پيغام پہنچا نے کے 
اور اپنے نفس کو ان لوگوں  ليے تکليفيں اٹھائيں اوردين کی طرف دعوت دينے کے سلسلہ ميں زحمتيں برداشت کيں

کے پند ونصيحت کرنے ميں مصروف رکھا جنہوں نے تيری دعوت کو قبول کيا ۔ اوراپنے مضل سکونت ومقام رہائش 
اورجائے والدت ووطن مالوف سے پرديس کی سرزمين اوردور ودراز مقام کی طر ف محض اس مقصد سے ہجرت 
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اختيار کرنے والوں پر غلبہ پائيں يہاں تک کہ تيرے دشمنوں کے  کی کہ تيرے دين کو مضبوط کريں اور تجھ سے کفر
بارے ميں جو انہو ں نے چاہا تھا وه مکمل ہو گيا اورتيرے دوستوں (کو جنگ وجہاد پر آماده کرنے ) کی تدبيريں کامل 

شت پناہی پر ہو گئيں تو وه تيری نصرت سے فتح وکامرانی چاہتے ہوئے اوراپنی کمزوری کے با وجود تيری مدد کی پ
دشمنوں کے مقابلہ کے ليے اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے گھروں کے حدود ميں ان سے لڑے يہاں تک کہ ان گھروں 
کے وسط ميں ان پر ٹوٹ پڑے ۔ يہاں تک کہ تيرا دين غالب اورتيرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند 

يں کی ہيں ان کے عوض انہيں جنت ميں ايسا بلند درجہ عطا کر کرتے رہے ۔ اے هللا انہو ں نے تيری خاطر جو کوشش
کہ کوئی مرتبہ ميں ان کے عوض انہيں جنت ميں ايسا بلند درجہ عطا کر کوئی مرتبی ان ميں ان کے برابر نہ ہو سکے 

رتيرے نزديک اور نہ منزلت ميں ان کا ہم پايہ قرار پا سکے اورنہ کوئی مقرب بارگاه فرشتہ اورنہ کوئی فرستاده پيغمب
ان کا ہمسر ہو سکے اوران کے اہل بيت اطہار اورمومنين کی جماعت کے بارے ميں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے 

ان سے وعده فرمايا ہے اس وعده سے بڑھ کر انہيں عطا فرما اے وعده کے نافذ کرنے والے قول کے پورا کرنے 
  والے بے شک تو فضل عظيم کا مالک ہے ۔  اوربرائيوں کو کئی گنا زائد اچھائيوں سے بدل دينے

  حامالن عرش اوردوسرے مقرب فرشتوں پر دورد وصلوة کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دع
ہُمَّ َو َحَملَةُ َعْرِشَک الَِّذْيَن الَ يَْفتُُرْوَن ِمْن تَْسبِْيِحَک َو الَ يَْسأَُمْوَن ِمْن تَْقِدْيَسَک َو الَ يَ  ثُِرْوَن ْستَْحِسُرْوَن ِمْن عِ اَللّٰ بَاَدِتَک َو الَ يُؤْ

ْوِر الشَّ  ْذَن َو التَّْقِصْيَر َعلَی اْلِجدِّ فِْی اَْمِرَک َو الَ يَْغفُلُْوَن َعِن اْلَولَِہ اِلَْيَک َو اِْسَرافِْيُل َصاِحُب الصُّ اِخُص الَِّذْی يَْنتَِظُر ِمْنَک ااْلِ
فِْيِع ِمْن َطاَعتَِک َو ِجْبِرْيُل ااْلَِميْ ُحلُْوَل ااْلَْمِر فَيُنَبِّہُ بِالنَّْفَخِة َصْرعٰ  ُن َعٰلی ی َرہَائَِن اْلقُبُْوِر َو ِمْيَکائِْيُل ُذواْلَجاِه ِعْنَدَک َو اْلَمَکاِن الرَّ

ْوُح الَِّذْی ہَُو َعٰلی مَ  ُب ِعْنَدَک َو الرُّ ْوُح الَِّذْی ہَُو ِمْن َوْحيَِک اْلُمطَاُع فِْی اَْہِل َسٰمَواتَِک اْلَمِکْيُن لََدْيَک اْلُمقَرَّ الَئَِکِة اْلُحُجِب َو الرُّ
ِة َعٰلی ِرَساالَتَِک َو الَِّذْيَن الَ تَْدُخلُہُْم َساَمةٌ اَْمِرَک فََصلِّ َعلَْيِہْم َو َعٰلی اْلَمالَئَِکِة الَِّذْيَن ِمْن ُدْونِِہْم ِمْن ُسکَّاِن َسٰمَواتَِک َو اَْہِل ااْلََمانَ 

ْيِمَک َسْہُو اْلَغفاَلَِت اْلُخشَُّع الَ اِْعيَآٌء ِمْن لُُغْوٍب َو الَ فُتُْوٌر َو الَ تَْشَغلُہُْم َعْن تَْسبِْيِحَک الشَّہََواُت َو الَ يَْقطَْعہُْم َعْن تَْعظِ ِمْن ُدئُْوٍب َو 
طَالَْت َرْغبَتُہُْم فِْيَما لََدْيَک اْلُمْستَْہِزئُْوَن بِِذْکِر آالَئَِک َو اْلُمتََواِضُعْوَن ااْلَْبَصاِر فاَلَ يَُرْوُمْوَن النَّظََر اِلَْيَک النََّواِکُس ااْلَْذقَاِن الَِّذْيَن قَدْ 

ْدنَاَک َحقَّ ْعِصيَتَِک ُسْبَحانََک َما َعبَ ُدْوَن َعْظَمتَِک َو َجالَِل ِکْبِريَآئَِک َو الَِّذْيَن يَقُْولُْوَن اَِذا نَظَُرْوا اِٰلی َجہَنََّم تَْزفُِر َعٰلی اَْہِل مَ 
اِل الْ  ْلفَِة ِعْنَدَک َو ُحمَّ ْوَحانِيِّْيَن ِمْن َمالَئَِکتَِک َو اَْہِل الزُّ تَِمنِْيَن َعٰلی ِعبَاَدتَِک فََصلِّ َعلَْيِہْم َو َعلَی الرَّ َغْيِب اِٰلی ُرُسلَِک َو اْلُمؤْ

ْفِسَک َو اَْغنَْيتَہُْم َعِن الطََّعاِم َو الشََّراِب بِتَْقِدْيِسَک َو اَْسَکْنتَہُْم بُطُْوَن اَطَبَاِق َوْحيَِک َو قَبَائِِل اْلَمالَئَِکِة الَِّذْيَن اْختََصْصتَہُْم لِنَ 
اِن اْلَمطَِر َو َزَواِجِر  بَِصْوِت َزْجِره يُْسَمُع السََّحاِب َو الَِّذْی َسٰمَواتَِک َو الَِّذْيَن َعٰلٓی اَْرَجآئِہَآ اَِذا اَْنَزَل ااْلَْمُر بِتََماِم َوْعَدَک َو ُخزَّ

ُعْوِد َو اَِذا َسبََحْت بِہ َحفِْيفَةُ السََّحاِب اْلتََمَعْت َصَوِعُق اْلبُُرْوِق َو ُمَشيِِّعْی الثَّْلِج َو ا ْلبََرِد َو اْلہَابِِطْيَن َمَع قَْطِر اْلَمَطِر اَِذا َزَجُل الرَّ
يَاِح وَ  اِم َعٰلی َخَزائِِن الرِّ ْفتَہُْم َمثَاقِْيَل اْلِميَاِه َو َکْيَل َما تَْحِوْيِہ لَوَ  نََزَل َواْلقُوَّ لِْيَن بِاْلِجبَاِل فاَلَ تَُزْوُل َو الَِّذْيَن َعرَّ اِعُج ااْلَْمطَاِر َو اْلُمَوکَّ

َعَرِة اْلِکَراِم اْلبََرَرِة َو َعَوالُِجہَا َو ُرُسلَِک ِمَن اْلَمالَئَِکِة اِٰلٓی اَْہِل ااْلَْرِض بَِمْکُرْوِه َما يَْنِزُل ِمَن اْلباَلَ  َخاِء َو السَّ ِء َو َمْحبُْوِب الرَّ
َو بُْوِر َو الطَّآئِفِْيَن بِاْلبَْيِت اْلَمْعُمْوِر َو َمالٍِک اْلَحفَظَِة اْلِکَراِم اْلَکاتِبِْيَن َو َملَِک اْلَمْوِت َو اَْعَوانِہ َو ُمْنَکٍر وَّ نَِکْيٍر وَّ ُرْوَماَن فَتَّاِن اْلقُ 
مَ  ُرْوَن َو الَِّذْيَن يَقُْولَْوَن َسالٌَم َعلَْيُکْم بَِما َصبَْرتُْماْلَخَزنَِة َو ِرْضَواَن َو َسَدنَِة اْلِجنَاِن َو الَِّذْيَن الَ يَْعُسْوَن هللاَ َمآ اََمَرہُْم َو يَْفَعلُْوَن َما يُؤْ

بَانِيَِة الَِّذْيَن اِذَ  اِر َو الزَّ نَا ِذْکَره َو لَْم ا قِْيَل لَہُْم ُخُذْوهُ فَُغلُّْوهُ ثُمَّ اْلَجِحْيَم َصلُّْوهُ اْبتََدُرْوهُ ِسَراًعا َو لَْم يُْنِظُرْوهُ َو َمْن اَْوہَمْ فَنِْعَم ُعْقبَی الدَّ
ْلتَہ َو ُسکَّاِن اْلہََوآِء َو ااْلَْرِض َو اْلَمآِء َو َمْن  ِمْنہُْم َعلَی اْلَخْلِق فََصلِّ َعلَْيِہْم يَْوَم يَاتِْی ُکلُّ نَْفٍس نَْعلَْم َمَکانَہ ِمْنَک َو بِاَیِّ اَْمٍر َوکَّ

ہُمَّ َو اَِذا َصلَّْيَت َعٰلی َمالَئَِکتَِک وَ َمَعہَا َسآئٌِق َو َشِہْيٌد َو َصلِّ َعلَْيِہْم َصٰلوةً تَِزْيُدہُْم َکَراَمةً َعٰلی َکَراَمتِِہْم َو َطہَاَرةً َعٰلی طَہَارَ  تِِہْم اَللّٰ
  َجَواٌد َکِرْيٌم۔  ُرُسلَِک َو بَلَّْغتَہُْم َصٰلوتَنَا َعلَْيِہْم فََصلِّ َعلَْينَا بَِما فَتَْحَت لَنَا ِمْن ُحْسِن اْلقَْوِل فِْيِہْم اِنَّکَ 

  
  حامالن عرش اوردوسرے مقرب فرشتوں پر دورد وصلوة کے سلسلہ ميں ٓاپ کی دعا: 

شتے جو تيری تسبيح سے اکتاتے نہيں اورنہ تيری عبادت سے خستہ وملول اے هللا ! تيرے عرش کے اٹھانے والے فر
ہوتے ہيں اور نہ تيرے تعميل امت ميں سعی وکوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہيں اورنہ تجھ سے لو کگانے ميں غافل 

صور  ہوتے ہيں اور اسرافيل صاحب صور جو نظر اٹھائے ہوئے تيری اجازت اورنفاذ حکم کے منتظر ہيں تا کہ
پھونک کر قبروں ميں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشيار کريں اور ميکائيل جو تيرے يہاں مرتبہ والے اورتيری اطاعت کی 
وجہ سے بلند منزلت ہيں اورجبرئيل جو تيری وحی کے امانتدار اوراہل آسمان جن کے مطيع وفرمانبردار ہيں اورتيری 

ر وه روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے اوروه روح جس کی بارگاه ميں مقام بلند اورتقرب خاص رکھتے ہيں او
خلقت تيرے عالم امر سے ہے اورسب پر اپنی رحمت نازل فرما اوراسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور 

آسمانوں ميں ساکن اورتيرے پيغاموں کے امين ہيں اور ان فرشتوں پر جن ميں کسی سعی کوشش سے بدلی اورکسی 
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خستگی ودرماندگی پيدا نہيں وہتی اور نہ رتيری تسبيح سے نفسانی خواہشيں انہيں روکتی ہيں اور نہ ان ميں مشقت سے 
غفلت کی رو سے ايسی بھول چوک پيدا ہوتی ہے جو انہيں تيری تعظيم سے باز رکھے ۔وه آنکھيں جھکائے ہوئے 

ے اورٹھوريوں کے نل گرے ہوئے ، ہيں اور ہيں۔کہ (تيرے نور عظمت کی طرف )نگاه اٹھانے کااراده بھی نہيں کرت
تيرے يہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتياق بے حدو بے نہايت ہے اورتيری نعمتوں کی ياد ميں کھوئے ہوئے ہيں 
اورتيری عظمت اورکبريائی کے سامنے سرافگنده ہيں اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گنہگاروں پر شعلہ ورديکھتے 

  ہيں تو کہتے ہيں : 
پاک ہے تيری ذات ! ہم نے تيری عبادت جيسا حق تھا ويسی نہيں کی ۔(اے هللا !) تو ان پر اورفرشتگان رحمت پر اور 

ان پر جنہيں تو نے اپنے ليے مخصوص کر ليا ہے اورجنہيں تسبيح اورتقديس کے ذريعہ کھانے پينے سے بے نياز کر 
سايا ہے اور ان فرشتوں پر جوآسمان کے کناروں ميں توقف ديا ہے اورجنہيں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں ميں ب

کريں گے جب کہ تيرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلہ ميں صادر ہوگا۔ اوربارش کے خزينہ داروں اوربادلوں 
کے ہنکانے والوں پر اوراس پر جس کے جھڑکنے سے رعد کی کڑک سنائی ديتی ہے اورجب اس ڈانٹ ڈپٹ پر 

رواں ہوتے ہيں تو بجلی کو کوندے تڑپنے لگتے ہيں اور ان فرشتوں پر جو برف اورراويوں کے گرجنے والے بددل 
ساتھ ساتھ رہتے ہيں اور جب بارش ہوتی ہے تواس کے قطروں ساتھ اترتے ہيں اور ہوا کے ذخيروں کی ديکھ بھال 

ہ پائيں اوران فرشتوں پر جنہوں کرتے ہيں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہيں تاکہ وه اپنی جگہ سے ہٹنے ن
نے تو نے پانی کے وزن اورموسالدھار اورتالطم افزا بارشوں کی مقدار پر مطيع کيا ۔اوران فرشتوں پر جو نا گوار 
ابتالوں اور خوش آيندآسائشوں کو لے کر اہل زمين کی جانب تيرے فرستاده ہيں اورملک الموت اور اس کے اعوان 

اوراہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پراور بيت المعمور کا طواف کرنے والوں پر اور وانصار اورمنکر ، نکير 
مالک اورجہنم کے دربانوں پر اور رضوان اورجنت کے دوسرے پاسبانوں پر اورفرشتوں پر جو خدا کے حکم کی 

پر جو (آخرت ميں )سالم عليکم  نافرمانی نہيں کرتے اورجو حکم انہيں ديا جاتا ہے اسے بجا التے ہيں ۔ اور ان فرشتوں
کے بعد کہيں گے کہ دنيا ميں تم نے صبر کيا ( يہ اسی کا بدلہ ہے ) ديکھو تو آخرت کا گھر کيسا اچھا ہے اورروزخ 
کے ان پاسبانوں پر کہ جب ان سے يہ کہا جائے گا کہ اسے گرفتا ر کر کے طوق وزنجير پہنا دو پھر اسے جہنم ميں 

  طرف تيزی سے بڑھيں گے اور اسے ذرا مہلت نہ ديں گے۔  جھونک دو تو وه اس کی
اور ہر اس فرشتے پر جس کانام نے نہيں کيا مرتبہ ہے اور يہ کہ تو نے کس کام پر اسے معين کيا ہے اور ہوا زمين 
 اورپانی ميں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معين ہيں ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کہ جب ہر
شخص طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ہنکانے واال ہو گا اورايک گواہی دينے واال اور ان سب پر ايسی رحمت نازل فرما
جو ان کے ليے عزت با الئے عزت اورطہارت باالئے طہارت کا باعث ہو اے هللا ! جب تو اپنے فرشتوں اوررسولوں 

ے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا اس ليے کہ تو پر رحمت نازل کرے اورہمارے صلوة وسالم کو ان تک پہنچائ
  نے ہميں ان کے ذکر خير کی توفيق بخشی ۔ بے شک تو بخشنے واال اورکريم ہے ۔ 

  انبياء کے تابعين اوران پر ايمان النے والوں کے حق ميں حضرت کی دعا
قُْوہُْم ِمْن اَْہِل ااْلَ  ُسِل َو ُمَصدِّ ہُمَّ َو اَْتبَاُع الرُّ ْشتِيَاِق اِلَی اْلُمْرَسلِْيَن بََحقَائِ اَللّٰ ِقْرِض بِاْلَغْيِب ِعْنَد ُمَعاَرَضِة اْلُمَعانِِدْيَن لَہُْم بِالتَّْکِذْيِب َوااْلِ

ْن لَُّدْن ٰاَدَم  ْيَماِن فِْی ُکلِّ َدْہٍر وَّ َزَماٍن اَْرَسْلَت فِْيِہ َرُسْوالً وَّ اَقَْمَت اِلَْہلِہ َدلِْيالً مِّ ِة اِ ااْلِ ٍد َصلَّی هللاُ َعلَْيِہ َو ٰالِہ َو َسلََّم ِمْن اَئِمَّ ٰلی ُمَحمَّ
ہُمَّ  ٍد َصلَّی هللاُ َعلَْيِہ َو ٰالِہ َو َسلَّ اْلہُٰدی َو قَاَدِة اَْہِل التُّٰقی َعٰلی َجِمْيِعِہُم السَّالَُم فَْذُکْرہُْم ِمْنَک بَِمْغفَِرٍة وَّ ِرْضَواٍن اَللّٰ َم َو اَْصَحاُب ُمَحمَّ

َحابَةَ َو الَِّذْيَن اَْبلَُو اْلباَلََء اْلَحَسَن فِْی نَْصِره َو َکاْنفُْوهُ َو اَسْ  ةً ِن الَِّذْيَن اَْحَسنُوا الصَّ َرُعْوا اِٰلی ِوفَاَدتِہ َو َسابَقُْوا اِٰلی َدْعَوتِہ َخآصَّ
ةَ ِرَساالَتِہ َو فَاَرقُ  تِہ َواْستََجابُْوا لَہ َحْيُث اَْسَمَعہُْم ُحجَّ بَآَء َو ااْلَْبنَآَء فِْی تَْثبِْيِت نُبُوَّ وا ااْلَْزَواَج َو ااْلَْوالََد فِْی اِْظہَاِر َکلَِمتِہ َو قَاتَلُوا ااْلٰ

تِہ َو الَّ  ہََجَرْتہُُم اْلَعَشآئُِر اِْذ تََعلَّقُْوا بُِعْرَوتِہ َو ِذْيَن َو اْنتََصُرْوا بِہ َو َمْن َکانُْوا ُمْنطَِوْيَن َعٰلی َمَحبَّتِہ يَْرُجْوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُْوَر فِْی َمَودَّ
ہُمَّ َما تََرُکْوا لََک َو فِ  ْيَک َو اَْرِضِہْم ِمْن ِرْضَوانَِک َو بَِما َحاُشْوا اْنتَفَْت ِمْنہُُم اْلقََرابَاُت اِْذ َسَکنُْوا فِْی ِظلِّ قََرابَتِہ فاَلَ تَْنَس لَہُْم اَللّٰ

ْن َسَعِة اْلَمَعاِش اِٰلی َو َکانُْوا َمَع َرُسْولَِک ُدَعاةً لََک اِلَْيَک َواْشُکْرہُْم َعٰلی ِہْجِرِہْم فِْيَک ِديَاَر قَْوِمِہْم َو ُخُرْوِجِہْم مِ  اْلَخْلَق َعلَْيکَ 
ہُمَّ َو اَْوِصْل اِلَی ال تَّابِِعْيَن لَہُْم بِاِْحَساِن اَلَِّذْيَن يَقُْولُْوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َو ِضْيقِہ َو َمْن َکثَّْرَت فِْی اِْعَزاِز ِدْينَِک ِمْن َمْظلُْوِمِہْم اَللّٰ

ْوا ِوْجہَتَہُ  ْيَماِن َخْيَر َجَزآئَِک الَِّذْيَن قََصُدْوا َسْمتَہُْم َو تََحرَّ ْخَوانِنَا الَِّذْيَن َسبَقُْونَا بِااْلِ ْم َرْيٌب فِْی ْم َو َمَضْوا َعٰلی َشاِکلَتِِہْم لَْم يَْثنِہِ اِلِ
ْئتَِماِم بِِہَدايَِة َمنَاِرِہْم ُمَکانِفِْيَن وَ   َمَواِزِرْيَن لَہُْم يَِدْينُْوَن بِِدْينِِہْم َو يَْہتَُدْوَن بِہَْديِِہْم بَِصْيَرتِِہْم َو لَْم يَْختَلِْجہُْم َشکٌّ فِْی قَْفِو ٰاثَاِرِہْم َو ااْلِ

ْينِ يَتَّفِقُْوَن َعلَْيِہْم َو الَ يَتَّہِ  ہُمَّ َو َصلِّ َعلَی التَّابِِعْيَن ِمْن يَْوِمنَا ٰہَذا اِٰلی يَْوِم الدِّ ا اِلَْيِہْم اَللّٰ ٔوَ َو َعٰلی اَْزَواِجِہْم َو َعٰلی  ُمْونَہُْم فِْيَما اَدَّ
يَّاتِِہْم َو َعٰلی َمْن اَطَاَعَک ِمْنہُْم َصٰلوةً تَْعِصُمہُْم بِہَا ِمْن َمْعِصيَتَِک َو تَْفَسُح لَہُْم فِْی ِريَاِض َجنَّتَِک َو تَْمنَُعہُْم بِہَا ِمْن َکْيِد ُذرِّ
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َعلَی  ااِلَّ طَاِرقًا يَْطُرُق بَِخْيٍر َو تَْبَعُشہُْم بِہَا الشَّْيطَاِن َو تُِعْينُہُْم بِہَا َعٰلی َما اْستََعانُْوَک َعلَْيِہ ِمْن بِرٍّ َو تَقِيِہْم طََواِرَق اللَّْيِل َو النَّہَارِ 
َجاُ لََک َو الطََّمِع فِْيَما ِعْنَدَک َو تََرِک التُّْہَمِة فِْيَما تَْحِوْيِہ اَْيِدی اْلِعبَاِد لِ  ْہبَِة ِمْنَک َو اْعتِقَاِد ُحْسِن الرَّ ْغبَِة اِلَْيَک َو الرَّ ہُْم اِلَی الرَّ تَُردَّ

َن َعلَْيِہْم ُکلَّ َکْرٍب يَِحلُّ بِِہْم يَْوَم خُ تَُزہَِّدہُْم فِْی َسَعِة اْلَعاِجِل َو تَُحبَِّب اِلَْيِہُم  ْستِْعَداَد لَِما بَْعَد اْلَمْوِت َو تُہَوِّ ِجِل َو ااْلِ ُرْوِج اْلَعَمَل لِاْلٰ
ا تَقَُع بِہ اْلفِْتنَةُ ِمْن َمْحُذْوَراتِہَا َو َکبَِّة النَّاِر َو طُ  ْوِل اْلُخلُْوِد فِْيہَا َو تَُصيَِّرہُْم اِٰلی اَْمٍن ِمْن َمقِْيِل ااْلَْنفُِس ِمْن اَْبَدابِہَا َو تَُعافِيَہُْم ِممَّ

  اْلُمتَّقِْيَن۔ 
  

  انبياء کے تابعين اوران پر ايمان النے والوں کے حق ميں حضرت کی دعا: 
 اے هللا ! تو اہل زمين ميں سے رسولوں کی پيروی کرنے والوں اور ان مومنين کی اپنی مغفرت اورخوشنودی کے ساتھ
ياد فرما جو غيب کی رو سے ان پر ايمان الئے اس وقت کہ جب دشمن ان کے جھٹالنے کے در پے تھے اور اس وقت 
کہ جب وه ايمان کی حقيقتوں کی روشنی ميں ان کے (ظہور کے ) مشتاق تھے ۔ ہر اس دور اور ہر اس زمانہ ميں جس 

رہنما مقرر کيا ۔ حضرت آدم کے وقت سے کے  ميں نے نے کوئی رسول بھيجا اوراس وقت کے لوگوں کے ليے کوئی
کر حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے عہد تک جو ہدايت کے پيشوا اورصاحبان تقوی کے سر براه تھے ( ان 

سب پر سالم ہو ) بارالہا!خصوصيت سے اصحاب محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميں سے وه افراد جنہوں نے پوری 
ھ ديا۔ اوران کی نصرت ميں پوری شجاعت کا مظاہره کيا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے اوران پرطرح پيغمبر کا سات

ايمان النے ميں جلد ی اوران کی دعوت کی طرف سبقت کی ۔ اور جب پيغمبرنے اپنی رسالت کی دليليں ان کے گوش 
وں کو چھوڑ ديا اور امر نبوت کے گزار کيں تو انہوں نے لبيک کہی اور ان کا بول باال کرنے کے ليے بيوی بچ

استحکام کے ليے باپ اوربيٹوں تک سے جنگيں کيں اورنبی اکرم کے وجود کی برکت سے کاميابی حاصل کی اس 
حالت ميں کہ ان کی محبت دل کے ہر رگ وريشہ ميں لئے ہوئے تھے اورا ن کی محبت ودوستی ميں ايسی نفع بخش 

ان نہ ہو۔ اور جب ان کے دين کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم تجارت کے متوقع تھے جس ميں کبھی نقص
قبيلے نے انہيں چھوڑ ديا۔اورجب ان کے سايہ قرب ميں منزل کی تو اپنے بيگانے ہو گئے تو اے ميرے معبود !انہو ں 

جئيواوران کی فدانے تيری خاطر اورتيری راه ميں جو سب کو چھوڑ ديا تو (جزائے کے موقع پر ) انہيں فراموش نہ کي
کاری اورخلق خدا کو تيرے دين پر جمع کرنے اوررسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ داعی حق بن کر کھڑا 
ہونے کا صلہ ميں انہيں اپنی خوشنودی سے سرفراز وشاد کان فرما اورانہيں اس امر پر بھی جزاد ے کہ انہو ں نے 

سے ہجرت کی اور وسعت معاش سے تنگی معاش ميں جا پڑے اوريونہی ان  تيری خاطر اپنے قوم قبيلے کے شہروں
مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن کی تعداد کو تو نے اپنے دين کو غلبہ دينے کے ليے بڑھايا بارالہا ۔ جنہوں 

ہے کہ اے نے اصحاب رسول کی احسن طريق سے پيروی کی انہيں بہترين جزائے خير دے جو ہميشہ يہ دعا کرتے ر
ہمارے پروردگار! توہميں اور ہمارے بھائيوں کو بخشدے جو ايمان النے ميں ہم سے سبقت لے گئے ۔ اور جن کا مطمخ
نظر اصحاب کا طريق رہا اور انہی کا طور طريقہ اختيار کيا اور انہی کی روش پر گامزن ہوئے ۔ ان کی بصيرت ميں 

ودنے پريشان نہيں کيا وه اصحاب نبی کے معاون ودستگير اورد ين ميں کبھی شبہ کا گزر نہيں ہوا کہ انہيں شک وتر 
ان کے پيرو کار اورسيرت واخالق ميں ا ن سے درس آموز رہے اورہميشہ ان کے ہمنوا رہے اور ان کے پہنچائے 

سے جو تيرے ہوئے احکام ميں ان پر کوئی الزام نہ دھرا بارالہا! ان تابعين اوران کے ازواج اورآل اوالد اوران ميں 
فرمانبردار ومطيع ہيں ان پر آج سے لے کر روز قيامت تک درود رحمت بھيج ايسی رحمت جس کے ذريعہ تو انہيں 

معصيت سے بچائے ، جنت کے گلزاروں ميں فراخی ووسعت دے۔ شيطان کے مکر سے محفوظ رکھے اورجس کا ر 
ث سے سوائے کسی نويد خير کے ان کی خير ميں تجھ سے مدد چاہيں ان کی مدد کرے اورشب وروز کے حواد

نگہداشت کرے اوراس بات پر انہيں آماده کرئے کہ وه تجھ سے حسن اميد کا عقيده وابستہ رکھيں اورتيرے ہاں کی 
نعمتوں کی خواہش کريں ۔ اوربندوں کے ہاتھوں ميں فراخی نعمت کو ديکھ کر تجھ پر (بے انصافی کا ) الزام نہ دھريں 

خ اپنے اميد وبہم کی طرف پھير دے اوردنيا کی وسعت وفراخی سے انہيں بے تعلق کر دے اورعمل تا کہ تو ان کا ر
آخرت اورموت کے بعد کی منزل کاساز وبرگ مہيا کرنا ان کی نگاہوں ميں خوش آيند بنا دے اورروحوں کے جسموں 

ائش سے پيدا ہونے والے خطرات سے جدا ہونے کے دن ہر کرب واندوه جو ان پر وارد ہو آسان کر دے اورفتنہ وآزم
اورجہنم کی شدت اوراس ميں ہميشہ پڑنے رہنے سے نجات دے اور انہيں جائے امن کی طرف جو پرہيز گاروں کی 

  آسائش گاه ہے منتقل کر دے ۔ 

  اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے ليے حضرت کی دعا
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ْلَحاِد فِْی َعظََمتَِک َو يَا َمْن الَ تَْنتَِہْی ُمدَّةُ ُمْلِکہ يَا َمْن الَ تَْنقَِضْی َعَجآئُِب َعظََمتِہ َصلِّ َعٰلی مُ  ٍد وَّ ٰالِہ َو َسلََّم َو اْحُجْبنَا َعِن ااْلِ َحمَّ
ٍد َو ٰالِہ َو َملََّم َو اَْعتِْق ِرقَابَنَا ِمْن نِقََمتَِک َو يَا َمْن الَ تَْفٰنی َخَزآئُِن َرْحَمتِہ  ٍد وَّ ٰالِہ َو اْجَعْل لَنَا نَِصْيبًا َصلِّ َعٰلیَصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد وَّ ٰالِہ َو َسلََّم َو اَْد نِنَ  يَتِِہ ااْلَْبَصاُرَصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ا اِٰلی قُْربَِک َو يَا َمْن تَْصُغُر ِعْنَد َخَطَرِة فِْی َرْحَمتَِک َو يَا َمْن تَْنقَِطُع ُدْوَن ُرؤْ
ٍد َو ٰالِہ َو ااْلَْخطَاُر َصلِّ َعٰلی ُمحَ  ْمنَا َعلَْيَک َو يَا َمْن تَْطہَُر ِعْنَده بَِواِطُن ااْلَْخبَاِر َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ٍد وَّ ٰالِہ َو َکرِّ الَ تَْفَضْحنَا لََدْيَک مَّ

ہُمَّ اْغنِنَا َعْن ِہبَِة اْلَوقَّابِْيَن بِِہبَتَِک َو اْکفِنَاَوا َشِة اْلقَاِطِعْيَن بِِصلَتَِک  ی الَ نَْرَغَب اِٰلی اََحٍد َمَع بَْذلَِک َو الَ نَْستَْوِحَش ِمْن اََحٍد َمَعاَللّٰ َحتّٰ
ٍد َو ٰالِہ َو ِکْد لَنَا َو الَ تَِکْد َعلَْينَا َو اْمُکْرلَنَا َو الَ تَْمُکْربِ  ہُمَّ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہُ فَْضلَِک اَللّٰ مَّ َصلِّ َعٰلی نَا َو اَِدْل لَنَا َو الَتُِدْل ِمنَّا اَللّٰ

ٍد َو ٰالِہ َو قِنَا ِمْنَک َو اِحفَْظنَا بَِک َو اْہِدنَا اِلَْيَک َو الَتُبَاِعْدنَا َعْنَک اِنَّ َمْن تَقِہ يَْسلَمْ  ْبہُ اِلَْيَک يَْغنَْم ُمَحمَّ  َو َمْن تَْہِده يَْعلَْم َو َمْن تُقَرِّ
ٍد وَّ ٰالِہ َو اکْ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہُمَّ اِنََّما يَْکتَ اَللّٰ ْلطَاِن اَللّٰ ْيٰطِن َو َمَراَرةَ َصْولَِة السُّ َماِن َو َشرَّ َمَصآئِِد الشَّ فِی اْلُمْکتَفُْوَنفِنَا َحدَّ نََوآئِِب الزَّ

ٍد وَّ ٰالِہ َو اْکفِنَا َو اِنََّما يُْعِطی اْلُمْعطُْوَن ِمْن فَْضلِ  تَِک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ٍد َو ٰالِہ َو اَْعِطنَا َو اِنََّما  بِفَِضِل قُوَّ ِجَدتَِک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
ہُمَّ اِنََّک َمْن َو الَْيتَ  ٍد وَّ ٰالِہ َو اْہِدنَا اَللّٰ ْملَْم يَْضُرْرهُ ِخْذالَُن اْلَخاِذِلْيَن َو َمْن اَْعطَْيَت لَ  يَْہتَِدی اْلُمْہتَُدْوَن بِنُْوِر َوْجِہَک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ٍد وَّ ٰالِہ َو  َک ِمْن ِعبَاِدَک َو اَْغنِنَا َعْن يَْنقُْصہُ َمْنُع اْلَمانِِعْيَن َو َمْن ہََدْيَت لَْم يُْغِوه اِْضالَُل اْلُمِضلِّْيَن فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ اْمنَْعنَا بِِعزِّ
ٍد وَّ ٰالِہ َو اْجَعَل َسالََمةَ قُلُْوبِنَا فِْی ِذْکِر َعَظَمتَِک َو فََراَغَغْيِرَک بِاِْرفَاِدَک َو اْسلُْک بِنَا َسبِْيَل اْلَحقِّ بِاِْرَشاِدَک اَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ للّٰ

ٍد وَّ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ اِعْيَن اِلَْيَک َو ٰالِہ َو اْجَعْلنَا مِ اَْبَدانِنَا فِْی ُشْکِر نِْعَمتَِک َو اْنِطالَقِی اَْلِسنَتِنَا فِْی َوْصِف ِمنَّتَِک اَللّٰ ْن ُدَعاِتَک الدَّ
اِحِمْيَن۔  ْيَن لََدْيَک يَااََرَحَم الرَّ تَِک اْلَخاصِّ الِْيَن َعلَْيک َو ِمْن َخاصَّ   ہَُداتَِک الدَّ

  
  اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے ليے حضرت کی دعا: 

کی آل پر رحمت نازل فرما اورہميں اے وه جس کی بزرگی وعظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہيں ۔ تو محمد اوران 
اپنی عظمت کے پردوں ميں چھپا کر کنج انديشوں سے بچا لے ۔ اوروه جس کی شاہی وفرمانروائی کی مدت ختم ہونے 
والی نہيں تو رحمت نازل کر محمد اورا ن کی آل پراورہماری گردنوں کو اپنے غضب وعذاب ( بندھنوں )سے آزاد رکھ

خزانے ختم ہونے والے نہيں رحمت نازل فر ما محمد اوران کی آل پر اور اپنی رحمت  ۔ اے وه جس کی رحمت کے
ميں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اے وه جس کے مشاہده سے آنکھيں قاصر ہيں رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر 

حقير ہيں رحمت نازل اوراپنی بارگاه سے ہم کو قريب کر لے۔ اے وه جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتيں پست و
فرما محمد اوران کی آل پر اورہميں اپنے ہاں عزت عطا کر۔ اے وه جس کے سامنے راز ہائے سر بستہ ظاہر ہيں 

رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور ہميں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔بارالہا! ہميں اپنی بخشش وعطا کی بدولت 
کر دے اوراپنی پيوستگی کے ذريعہ قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی بخشش کرنے والوں کی بخشش سے بے نياز 

وڈور کی تالفی کر دے تاکہ تيری بخشش وعطا کے ہوتے ہوئے دوسرے سے سوال نہ کريں اورتيرے فضل واحسان 
ر کر کے ہوتے ہوئے کسی سے ہراساں نہ ہوں اے هللا !محمدا ورا ن کی آل پر رحمت نازل فرما اورہمارے نفع کی تدبي

اورہمارے نقصان کی تدبير نہ کر اورہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ نہ بنا اور ہميں اس کی 
زد پر نہ رکھ ۔ اورہميں دشمنوں پر غلبہ دے دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے ۔ بارالہا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت 

اوراپنے فضل وکرم سے ہماری نگہداشت فرما اور اپنی جانب ہميں  نازل فرما اورہميں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھ
ہدايت کر اوراپنی رحمت سے دور نہ کر کہ جسے تو اپنی ناراضگی سے بچائے گاوہی بچے گا اورجسے تو ہدايت 

  کرے گا وہی (حقائق پر )مطلع ہو گا اورجسے تو (اپنی رحمت سے )قريب کرے گا وہی فائده ميں رہے گا۔ 
!تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااورہميں زمانہ کے حوادث کی سختی اورشيطان کے ہتھکنڈوں  اے معبود

کی فتنہ انگيزی اورسلطان کے قہر وغلبہ کی تلخکامی سے اپنی پناه ميں رکھ ۔ بارالہا!بے نياز ہونے والے تيرے ہی 
  کمال قوت واقتدار کے سہارے بے نياز ہوتے ہيں ۔ 

ا محمد اور ان کی آل پر اور ہميں بے نياز کر دے اورعطا کرنے والے تيری ہی عطا وبخشش کے رحمت نازل فرم
حصہ وافر ميں سے عطا کرتے ہيں ۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہميں بھی (اپنے خزانہ رحمت سے 

  يں ۔ رحمت نازل فرما )عطا فرما۔ اور ہدايت پانے والے تيری ہی ذات کی درخشندگيوں سے ہدايت پاتے ہ
محمد اوران کی آل پراورہميں ہدايت فرما۔بارالہا ! جس کی تو نے مدد کی اسے مدد نہ کرنے والوں کا مدد سے محروم 
رکھنا کچھ نقصان نہيں پہنچا سکتا۔اورجسے تو عطا کرے اس کے ہاں روکنے والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہيں 

کرے اسے گمراه کرنے والوں کا گمراه کرنا بے راه نہيں کر سکتا۔ رحمت ہو جاتی ۔اورجس کی تو خصوصی ہدايت 
نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اوراپنے غلبہ اورقوت کے ذريعہ بندوں(کے شر) سے ہميں بچا ئے رکھ اوراپنی عطا 

تو محمد  وبخشش کے ذريعہ دوسروں سے بے نياز کر دے اوراپنی رہنمائی سے ہميں راه حق پر چال اے معبود !
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اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اورہمارے دلوں کی سالمتی اپنی عظمت کی ياد ميں قرار دے اورہماری جسمانی 
فراغت (کے لمحوں ) کو اپنی نعمت کے شکر يہ ميں صرف کر دے اورہماری زبانوں کی گويائی کو اپنے احسان کی 

محمد اوران کی آل پر اور ہميں ان لوگوں ميں سے قرار  توصيف کے ليے وقف کر دے اے هللا ! تو رحمت نازل فرما
دے جو تيری طرف دعوت دينے والے اورتيری طرف کا راستہ بتانے والے ہيں اوراپنے خاص الخاص مقربين ميں 

  سے قرار دے اے سب رحم کرنے والوں سے زياده رحم کرنے والے۔ 

  دعائے صبح وشام
ِ الَِّذْی َخلََق ا ّٰ ِ ا َمْحُدْوًدا وَّ اَْلَحْمُد  تِہ َو َميََّز بَْينَہَُما بِقُْدَرتِہ َو َجَعَل لُِکلِّ َواِحٍد ِمْنہَُما َحّدً ْمُدْوًدا يُْولُِج ُکلَّ َواِحٍد لَّْيَل َو النَّہَاَر بِقُوَّ  اََمًدا مَّ

ْيَما يَْغُذْوہُْم بِہ َو يُْنِشئُہُْم َعلَْيِہ فََخلََق لَہُُم اللَّْيَل لِيَْسُکنُْوا فِْيِہ ِمْن َحَرَکاِت ِمْنہَُما فِْی َصاِحبِہ َو يُْولُِج َصاِحبَہ فِْيِہ بِتَْقِدْيٍر ِمْنہُ لِْلِعبَاِد فِ 
ةً َو لِيَ التََّعِب َو نَہََضاِت النََّصِب َو َجَعلَہ لِبَاًسا لِيَْلبَُسْوا ِمْن َراَحتِہ َو َمنَاِمہ فَيَُکْوَن ٰذلَِک لَہُْم َجَمامً  نَالُْوا بِہ لَذَّةً َو َشْہَوةً َو َخلََقا َو قُوَّ

لَبًا لَِما فِْيِہ نَْيُل اْلَعاِجِل ِمْن ُدْنيَاہُْم َو َدَرُک لَہُُم النَّہَاَر ُمْبِصًرا لِيَْبتَُغْوا فِْيِہ ِمْن فَْضلِہ َو لِيَتََسبَّبُْوا اِٰلی ِرْزقِہ َو يَْسَرُحْوا فِْی اَْرِضہ طَ 
ِجِل فِْی اُْخٰريہُ  فُُرْوِضہ َو َمَواقِِع  ْم بُِکلِّ ٰذلَِک يُْصلُِح َشأْنَہُْم َو يَْبلُْوا اَْخبَاَرہُْم َو يَْنظُُر َکْيَف ہُْم فِْی اَْوقَاِت طَاَعتِہ َو َمنَاِزلِ ااْلٰ

ْصبَاِح َو اَْحَکاِمہ لِيَْجِزَی الَِّذيَْن اََسائُْوا بَِما َعِملُْوا َو يَْجِزَی الَِّذْيَن اَْحَسنُْوا بِاْلُحْسنٰ  ہُمَّ فَلََک اْلَحْمُد َعٰلی َما فَلَْقَت لَنَا ِمَن ااْلِ ی اَللّٰ
ْرتَنَا ِمْن َمطَالِِب ااْلَْقَواِت َو َوقَْيتَنَا فِْيہ ِمْن طََواِرِق اآْلفَ  اِت اَْصبَْحنَا َو اَْصبََحِت ااْلَْشيَاُء ُکلُّہَا َمتَّْعتَنَا بِہ ِمْن َضْوِء النَّہَاِر َو بَصَّ

ُکہ َو ُمقِْيُمہ بِ  ہَأ َو اَْرُضہَا َو َما بَثَْثَت فِْی ُکلِّ َواِحٍد ِمْنہَُما َساِکنُہ َو ُمتََحرِّ َو َشاِخُصہ َو َما َعالَ فِْی اْلہََوآِء َو َما ُکنَُّجْملَتِہَا لََک َسَمآٔوُ
ُف َعْن اَْمِرَک َو نَتَقَلَُّب فِْی تَْدبِْيِرَک تَْحَت الثَّٰری اَْصبَْحنَا فِْی قَْبَضتَِک يَْحِوْينَا ُمْلُکَک َو ُسْلطَانِ  نَا َمِشيَّتَُک َو نَتََصرَّ َک َو تَُضمُّ

اَْحَسنَّا َودَّْعنَا  َو ہَُو َعلَْينَا َشاِہٌد َعتِْيٌد اِنْ لَْيَس لَنَا ِمَن ااْلَْمِر ااِلَّ َما قََضْيَت َو الَ ِمَن اْلَخْيِر ااِلَّ َما اَْعطَْيَت َو ٰہَذا يَْوٌم َحاِدٌث َجِدْيٌد 
ٍد وَّ ٰالِہ َواْرُزْقنَا ُحْسَن ُمَصاَحبَتِہ وَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ اْعِصْمنَا ِمْن ُسْوِء ُمفَاَرقَتِہ بِاِْرتَِکاِب َجِرْيَرٍة بَِحْمٍد َو اِْن اََساْنَا فَاَرقَنَا بَِذمٍّ اَللّٰ

يِّٰئاِت َواْمأَلْ لَنَا َما بَْيَن طََرفَْيِہ َحْمًدا وَ اَِواْقتَِراِف َصِغْيَرٍة اَْو َکبِْيَرٍة َو اَ   ُشْکًرا َو ْجِزْل لَنَا فِْيِہ ِمَن اْلَحَسانَاِت َو اَْخلِنَا فِْيِہ ِمَن السَّ
نَتَنَا َواْمأَلْ  ْر َعلَی اْلِکَراِم اْلَکاتِبِْيَن َمٔوُ ہُمَّ يَسِّ لَنَا ِمْن َحَسنَاتِنَا َصَحائِفَنَا َو الَ تُْخِزنَا ِعْنَدہُْم بُِسْوِء  اَْجًرا وَّ ُذْخًرا َو فَْضالً َو اِْحَسانًا اَللّٰ

ْن ُشْکِرَک وَ  ْن ِعبَاِدَک َو نَِصْيبًا مِّ ہُمَّ اْجَعْل لَنَا فِْی ُکلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاتِہ َحظًّا مِّ ہُمَّ َصلِّ اَْعَمالِنَا اَللّٰ ْن َمالَِئَکتَِک اَللّٰ  َشاِہَد ِصْدٍق مِّ
ٍد وَّ ٰالِہ َواْحفَْظنَا ِمْن بَْيِن اَْيِدْينَا َو ِمْن َخْلفِنَا َو َعْن اَْيَمانِنَا َو َعْن َشَمآئِلِنَا وَ  ْن  َعٰلی ُمَحمَّ ِمْن َجِمْيِع نََواِحْينَا ِحْفظًا َعاِصًما مِّ

ہُمَّ صَ  ٍد َو ٰالِہ َو َوفِّْقنَا فِْی يَْوِمنَا ٰہَذا َو لَْيلَتِنَا ٰہِذه َو فِْی َجِمْيِع اَيَّاِمنَا َمْعِصيَتَِک ہَاِديًا اِٰلی طَاَعتَِک ُمْستَْعِمالً لَِمَحبَّتَِک اَللّٰ لِّ َعٰلی ُمَحمَّ
نَِن َو ُمَجانَبَِة اْلبَِدِع َو ااْلَمْ  ْستِْعَماِل اْلَخْيِر َو ِہْجَراِن الشَّرِّ َو ُشْکِر النَِّعِم َواتِّبَاِع السُّ َو النَّْہِی َعِن اْلُمْنَکِر َو ِحيَاطَِة  ِر بِاْلَمْعُرْوفِ اِلِ

اِل َو ُمَعاَونَِة ال ْسالَِم َواْنتِقَاِص اْلبَاِطِل َو اِْذالَلِہ َو نُْصَرِة اْلَحقِّ َو اِْعَزاِزه َو اِْرَشاِد الضَّ ہُمَّ َصلِّ ااْلِ ِعْيِف َو اِْدَراِک اللَِّہْيِف اَللّٰ ضَّ
ٍد َو ٰالِہ َواْجَعلْ  ْن َمرَّ َعلَْيِہ ہُ اَْيَمَن يَْوٍم َعِہْدنَاهُ َو اَْفَضَل َصاِحٍب َصِحْبنَاهُ َو َخْيَر َوْقٍت ظَلِْلنَا فِْيِہ َواْجَعْلنَا ِمْن اَْرٰضی مَ َعٰلی ُمَحمَّ

ا َحذَّْرَت ِمْن  اللَّْيُل َو النَّہَاُر ِمْن ُجْملَِة َخْلقَِک اَْشَکَرہُْم لَِما اَْولَْيَت ِمْن نَِعِمَک َو اَْقَوَمہُْم بَِما َشَرْعَت ِمْن َشَرآئِِعَک َو اَْوقَفَہُْم َعمَّ
ہُمَّ اِنِّْی اُْشِہُدَک َو َکٰفی بَِک َشِہْيًدا َو اُْشِہُد َسَمائََک َو اَْرَضَک َو َمْن اَْسَکْنتَہَُما ِمنْ   َمالَئَِکتَِک َو َسائِِر َخْلقَِک فِْی يَْوِمْی نَْہيَِک اَللّٰ

ْی ٰہَذا اَنِّْی اَْشہَُد اَنََّک اَْنَت هللاُ الَِّذْی آَل اِٰلہَ ااِلَّ اَْنَت قَ ٰہَذا َو َساَعتِ  ْوٌف ْی ٰہِذه َو لَْيلَتِْی ٰہِذه َو ُمْستَقَرِّ آئٌِم بِاْلقِْسِط َعْدٌل فی اْلُحْکِم َرٔوُ
ًدا َعْبُدَک وَ  ہَا َو اََمْرتَہ بِالنُّْصِح  بِاْلِعبَاِد َمالُِک اْلُمْلِک َرِحْيٌم بِاْلَخْلِق َو اَنَّ ُمَحمَّ ْلتَہ ِرَسالَتََک فَاَدَّ َرُسْولَُک َو ِخيََرتَُک ِمْن َخْلِقَک َحمَّ

ْن َخْلقَِک وَ  ٍد َو ٰالِہ اَْکثََر َما َصلَّْيَت َعٰلٓی اََحٍد مِّ ہُمَّ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ تِہ فَنََصَح لَہَا اَللّٰ َت اََحًدا ِمْن ِعبَاِدَک آتِہ َعنَّا اَْفَضَل َما آتَيْ  اِلُمَّ
تِہ اِنََّک اَْنَت اْلَمنَّاُن بِاْلجَ  ِسْيِم اْلَغافُِر لِْلَعِظْيِم َو اَْنَت اَْرَحُم ِمْن ُکلِّ َواْجِزه َعنَّا اَْفَضَل َو اَْکَرَم َما َجَزْيَت اََحًدا ِمْن اَْنبِيَآئَِک َعْن اُمَّ

ٍد وَّ ٰالِہ ا   لطَّيِّبِْيَن الطَِّہِرْيَن ااْلَْخيَاِر ااْلَْنَجبِْيَن۔ َرِحْيٍم فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

  جب کوئی مہم درپيش ہوتی يا کسی قسم کی بے چينی ہوتی تو حضرت يہ دعا پڑھتے
َدآئِِد َو يَا َمْن يُْلتََمُس ِمْنہُ اْلَمْخرَ  َعاُب َو يَا َمْن تَُحلُّ بِہ ُعقَُد اْلَمَکاِره َو يَا َمْن يُْفثَئُا بِہ َحدُّ الشَّ ُج اِٰلی َرْوِح اْلفََرِج َذلَّْت لِقُْدَرتَِک الصِّ

تَِمَرةٌ َو تََسبَّبَْت بِلُْطفَِک ااْلَْسبَاُب َو َجٰری بِقُْدَرتَِک اْلقََضآُء َو َمَضْت َعٰلی اَِراَدتَِک ااْلَْشيَآُء فَِہَی بَِمِشيَّ  تَِک ُدْوَن قَْولَِک ُمؤْ
اِت الَ يَْنَدفُِع ِمْنہَا ااِلَّ َما َدفَعْ بِاَِراَدتَِک ُدْوَن نَْہيَِک مُ  اِت َو اَْنَت اْلَمْفَزُع فِی اْلُملِمَّ َت َو الَ يَْنَکِشُف ِمْنہَا ااِلَّ ْنَزِجَرةٌ اَْنَت اْلَمْدُعوُّ لِْلُمِہمَّ

نِْی ثِْقلُہ َو اَلََّم بِْی َما ْہتَہ اِلَیَّ  َما َکَشْفَت َو قَْد نََزَل بِْی يَا َربِّ َما قَْد تََکاَدَّ قَْد بَہَظَنِْی َحْملُہ َو بِقُْدَرتَِک اَْوَرْدتَہ َعلَیَّ َو بُِسْلطَانَِک َوجَّ
ْہَت َو الَ فَاتَِح لَِما اَْغلَْقَت َو الَ ُمْغلَِق لَِما فَتَْحتَ  َر لَِما َعسَّْرَت  فاَلَ ُمْصِدَر لَِمآ اَْوَرْدَت َو الَ َصاِرَف لَِما َوجَّ َو الَ نَاِصَر َو الَ ُميَسِّ

ٍد َو ٰالِہ َو اْفتَْح لِْی يَا َربِّ بَاَب اْلفََرِج بِطَْوِلَک َواْکِسْر َعنِّْی ُسْلطَ  اَن اْلہَمِّ بَِحْوِلَک َو اَنِْلنِْی ُحْسَن النَّظَِر لَِمْن َخَذْلَت فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
ْنِع فِْيَما سَ  اَْلُت َو ہَْب لِْی ِمْن لَُّدْنَک َرْحَمةً َو فََرًجا ہَنِْيئًا َو اْجَعْل لِْی ِمْن ِعْنِدَک َمْخَرًجا َو َحيًّا َو فِْيَما َشَکْوُت َو اَِذْقنِْی َخالََوةَ الصُّ

ْہتَِماِم َعْن تََعاہُِد فَُرْوِضَک َواْستِْعَماِل ُسنَّتَِک فَقَْد ِضْقُت لَِما نََزَل بِْی يَا َربِّ  اْمتأََلُْت بَِحْمِل َما َحَدَث َعلَیَّ   َذْرًعا وَ الَ تَْشَغْلنِْی بِااْلِ
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ا َو اَْنَت اْلقَاِدُر َعٰلی َکْشِف َما ُمنِْيُت بِہ َو َدْفِع َما َوقَْعُت فِْيِہ فَاْفَعل بِْی ٰذلَِک َو اِْن لَْم اَسْ    تَْوِجْبہُ ِمْنَک يَا َذا اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم۔ ہَّمً
  

  ے چينی ہوتی تو حضرت يہ دعا پڑھتے۔ جب کوئی مہم درپيش ہوتی يا کسی قسم کی ب
اے وه جس کے ذريعہ مصيبتوں کے بندھن کھل جاتے ہيں ۔ اے وه جس کے باعث سختيوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے 

اے وه جس سے (تنگی ودشواری سے )وسعت وفراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے تو 
رياں آسان ہو گئيں ۔تيرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اورتيری قدرت سے وه ہے کہ تيری قدرت کے آگے دشوا

قضا کا نفاذ ہوا اورتمام چيزيں تيرے اراده کے رخ پر گامزن ہيں وه بن کہے تيری مشيت کی پابند اور بن روکے خود 
تو ہی جائے پناه ہے ۔ ان ہی تيرے اراده سے رکی ہوئی ہيں مشکالت ميں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور اسی بليات ميں 

ميں سے کوئی مصيبت ٹل نہيں سکتی مگر جسے توٹال دے اور کوئی مشکل حل نہيں سکتی مگر جسے توحل کر دے 
پروردگار ! مجھ پر ايک ايسی مصيبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگينی نے مجھے گرانبار کر ديا ہے اور ايسی آفت 

ی ہے تو نے اپنی قدرت سے اس مصيبت کو مجھ پر وارد کيا ہے آپڑی ہے جس سے ميری قوت برداشت عاجز ہو چک
اور اپنے اقتدار سے ميری طرف متوجہ کيا ہے ۔ توجسے وارد کرے اسے کوئی ہٹانے واال ، اورجسے تومتوجہ کرے 
اسے کوئی پلٹانے واال ، اورجسے تو بند کرے اسے کوئی کھولنے واال اورجسے تو کھولے اسے کوئی بد کرنے واال 

رجسے تو دشوار بنا ئے اسے کوئی آسان کرنے واال اورجسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دينے واال نہيں ہےاو
۔ رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر ، اوراپنی کرم نوازی سے اے ميرے پالنے والے ميرے ليے آسائش کا 

راپنی قوت وتوانائی سے غم واندوه کا زور توڑ دروازه کھول دے اوراپنی قوت وتوانائی سے غم واندوه کھول دے او
دے اورميرے اس شکوه کے پيش نظر اپنی نگاه کرم کا رخ ميری طرف موڑ دے اورميری حاجت کو پورا کر کے 

شيرينی احسان سے مجھے لذت اندوز کر ۔ اور اپنی طرف سے رحمت اورخوشگوار آسودگی مرحمت فرما اورميرے 
ٹکارے کی راه پيدا کر اور اس غم واندوه کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی ليے اپنے لطف خاص سے جلد چھ

اورمستحبات کی بجا آوری سے غفلت ميں نہ ڈال دے ۔ کيونکہ ميں مصيبت کے ہاتھوں تنگ آچکا ہوں اوراس حادثہ 
بال ميں کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج واندوه سے بھر گيا ہے جس مصيبت ميں مبتال ہوں اس کے دور کرنے اورحسن 

پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے لہذا اپنی قدرت کو ميرے حق ميں کار فرما کر ۔ اگرچہ تيری طرف 
  سے ميں اس کا سزا وار نہ قرار پا سکوں ۔ اے عرش عظيم کے مالک ۔ 

  مصيبتوں سے بچاو اور برے اخالق واعمال سے حفاظت کے سلسلہ ميں حضرت کی دعا
ہُمَّ  ْبِر َو قِلَِّة الْ  اَللّٰ قَنَاَعِة َو َشَکاَسِة اْلُخْلِق َو اِنِّْی اَُعْوُذ بَِک ِمْن ہَيََجاِن اْلِحْرِص َو َسْوَرِة اْلَغَضِب َو َغلَبَِة اْلَحَسِد َو َضْعِف الصَّ

ْہَوِة َو َملََکِة اْلَحِميَِّة َو ُمتَابََعِة اْلہَٰوی َو ُمَخالَفَِة اْلہُدٰ  ی َو ِسنَِة اْلَغْفلَِة َو تََعاِطْی اْلُکْلفَِة َو اِْيثَاِر اْلبَاِطِل َعلَی اْلَحقِّ َو اِْلَحاِح الشَّ
ْصَراِر َعلَی اْلَماثَِم َو اِْستِْسَغاِر اْلَمْعِصْيِة َو اْستِْکبَاِر الطَّاَعِة َو ُمبَاہَاِة اْلُمْکثِِرْيَن َو ااْلِ  ِء الْ ااْلِ ِوالَيَِة لَِمْن تَْحَت ْزَراِء بِاْلُمقِلِّْيَن َو ُسْوٓ
ْکِر لَِمِن اْسطَنََع اْلَعاِرفَةَ ِعْنَدنَا اَْو اَْن نَْعُضَد ظَالًِما اَْو نَْخُذَل َمْلہُْوفًا اَْو نَُرْوَم َما لَْيَس لَنَا بَِحقٍّ اَْو نَقُْوَل فِی اْلِعْلِم  اَْيِدْينَا َو تَْرِک الشُّ

ِء السَِّريْ بَِغْيِر ِعْلٍم َو نَُعْوُذ بَِک اَْن نَ  َرِة َواْحتِقَاِر ْنطَِوَی َعٰلی ِغشِّ اََحٍد َو اَْن نُْعِجَب بِاَْعَمالِنَا َو نَُمدَّ فِْی ٰاَمالِنَا َو نَُعْوُذ بَِک ِمْن ُسْوٓ
ْمنَا السُّ  ِغْيَرِة َو اَْن يَْستَْحِوَذ َعلَْينَا الشَّْيطَاُن اَْو يَْنُکبَنَا الزَّ َماُن اَْو يَتَہَضَّ ْسَراِف َو ِمْن فِْقَداِن الصَّ ْلطَاُن َو نَُعْوُذ بَِک ِمْن تَنَاُوِل ااْلِ

ٍة َو نَُعْوُذ بَِک ِمَن  اْلَکفَاِْف َو نَُعْوُذ ِبَک ِمْن َشَماتَِة ااْلَْعَدآِء َو ِمَن اْلفَْقِر اِلَی ااْلَْکفَاِء َو ِمْن َمِعْيَشٍة فِْی ِشدَّةٍ  َو ِمْيتٍَة َعٰلی َغْيِر ُعدَّ
ِء اْلَمٰاِب َو ِحْرَماِن الثََّواِب َو ُحلُْولِ الْ  قَاِء َو ُسْوٓ ٍد َو َحْسَرِة اْلُعْظٰمی َو اْلُمِصْيبَِة اْلُکْبٰری َو اَْشقَی السَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ  اْلِعقَاِب اَللّٰ

ِمنِْيَن وَ  اِحِمْيَن۔  ٰالِہ َو اَِعْذنِْی ِمْن ُکلِّ ٰذلَِک بَِرْحَمتَِک َو َجِمْيَع اْلُمؤْ ِمنَاِت يَآ اَْرَحَم الرَّ   اْلُمؤْ
  

  مصيبتوں سے بچاو اور برے اخالق واعمال سے حفاظت کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء 
اے هللا !ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں حرص کی طغيانی غضب کی شدت، حسد کی چيره دستی ، بے صبری ، قناعت 

وانی ، عصبيت کے غلبہ ، ہوا وہوس کی پيروی ، ہدايت کی خالف ورزی ، کی کمی ، کج اخالقی ، خواہش نفس کی فرا
خواب غفلت (کی مدہوشی )اورتکلف پسند ی سے نيز باطل کو حق پر ترجيح دينے ، گناہوں پر اصرار کرنے ، معصيت

کی  کو حقير اوراطاعت کو عظيم سمجھنے ، دولت مندوں کے سے تفاخر، محتاجوں کی تحقير اوراپنے زير دستوں
بری نگہداشت اورجو ہم سے بھالئی کرے اس کی ناشکری سے اوراس سے کہ ہم کسی ظالم کی مدد کريں اورمصيبت 
زده کو نظر انداز کريں يا اس چيز کا قصد کريں جس کا ہميں حق نہيں يادين ميں نے جانے بوجھے دخل ديں اور ہم تجھ

ا قصد کريں يا اپنے اعمال نازاں ہوں اوراپنی اميدوں کا سے پناه مانگتے ہيں اس بات سے کہ کسی کو فريب دينے ک
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دامن پھيالئيں ۔ اور ہم تجھ سے پناه مانگتے ہيں بدر باطنی اورچھوٹے گناہوں کوحقير تصور کرنے اور اس بات سے 
ائے اورہمکہ شيطان ہم پر غلبہ حاصل کر لے جائے يا زمانہ ہم کو مصيبت ميں ڈالے يا فرمانروا اپنے مظالم کا نشانہ بن

تجھ سے پنای مانگتے ہيں دشمنوں بسر کرنے اورتوشئہ آخرت کے بغير مر جانے سے اور تجھ سے پناه مانگتے ہيں 
بڑے تاسف ، بڑی مصيبت ، بد ترين بدبختی ، برے انجام ، ثواب سے محرومی اورعذاب کے وارد ہونے سے ۔اے هللا 

ت کے صدقہ ميں مجھے اورتمام مومنين ومومنات کو ان سب !محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اوراپنی رحم
  برائيوں سے پناه دے ۔ اے تمام رحم کرنے والوں ميں سب سے زياده رحم کرنے والے ۔ 

  طلب مغفرت کے اشتياق ميں حضرت کی دعاء
ٍد وَّ ٰالِہ َو َصيِّْرنَا اِٰلی َمْحبُْوبَِک ِمَن التَّوْ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہُمَّ َو َمٰتی َوقَْفنَا بَْيَن اَللّٰ ْصَراِر اَللّٰ بَِة َو اَِزْلنَا َعْن َمْکُرْوِہَک ِمَن ااْلِ

ْيِن يُرْ نَْقَصْيَن فِْی ِدْيٍن اَْو ُدْنيَا فَاَْوقِِع النَّْقَص بِاَْسَرِعِہَما فَنَاًء َواْجَعِل الَّْوبَةَ فِْی اَْطَولِِہَما بَقَ  ِضْيَک اََحُدہَُما َعنَّا َو اًء َو اَِذا ہََمْمنَا بِہَمَّ
ا يُْسِخطَُک َعلَْينَا وَ  تَنَا َعمَّ ا َو اَْوِہْن قُوَّ َخُر َعلَْينَا فَِمْل بِنَا اِٰلی َما يُْرِضْيَک َعمَّ الَ تَُخلِّ فِْی ٰذلَِک بَْيَن نُفُْوِسنَا َواْختِيَاِرہَا  يُْسِخطَُک ااْلٰ

ْعِف َخلَْقتَنَا َو َعٰلی اْلَوْہنِ فَاِنَّہَا ُمْختَاَرةٌ لِْلبَاِطِل ااِلَّ  ہُمَّ َو اِنََّک ِمَن الضُّ ِء ااِلَّ َما َرِحْمَت اَللّٰ ْوٓ اَرةٌ بِالسُّ  بَنَْيتَنَا َو ِمْن َمآٍء َما َوفَّْقَت اَمَّ
ةَ لَنَا ااِلَّ بَِعْونَِک فَ  تَِک َو الَ قُوَّ ا َخالََف َمِہْيٍن اْبتََدْاتَنَا فاَلَ َحْوَل لَنَا ااِلَّ بِقُوَّ ْدنَا بِتَْسِدْيِدَک َو اَْعِم اَْبَصاَر قُلُْوبِنَا َعمَّ اَيِّْدنَا بِتَْوفِْيقَِک َو َسدِّ

ٍد َو اٰ  ہُمَّ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْن َجَواِرِحنَا نُفُْوًذا فِْی َمْعِصيَتَِک اَللّٰ بِنَا َو َحَرَکاِت لِہ َواْجَعْل ہََمَساِت قُلُوْ َمَحبَّتََک َو الَ تَْجَعْل لَِشْیٍء مِّ
ی الَ تَفُْوتَنَا َحَسنَةٌ نَ  ْستَِحقُّ بِہَا َجَزآئَِک َو الَ تَْبٰقی لَنَا َسيِّئَةٌ اَْعَضائِنَا َو لََمَحاِت اَْعيُنِنَا َو لَہََجاِت اَْلِسنَتِنَا فِْی ُمْوِجبَاِت ثََوابَِک َحتّٰ

  نَْستَْوِجُب بِہَا ِعقَابََک۔ 
  

  يں حضرت کی دعاء طلب مغفرت کے اشتياق م
اے هللا !رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور ہماری توجہ اس کی توبہ کی طرف مبذول کر دے جو تجھے پسند 
ہے اورگناه کے اصرار سے ہميں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے بارالہا!جب ہمارا موقف کچھ ايسا ہو کہ (ہماری کسی 

يا دنيا کا تونقصان (دنيا ميں ) قرار دے کہ جو جلد فنا پذير ہے اورعفو ودرگذر  کوتاہی کو باعث) دين کا زياں ہوتا ہو
کو(دين کے معاملہ ميں ) قرار دے جو باقی وبر قرار رہنے واال ہے اورجب ہم ايسے دو کاموں کا اراده کريں کہ ان 

ی طرف مائل کرنا جو تجھے ميں سے ايک تيری خوشنودی کا اور دوسرا تيری ناراضی کا باعث ہو تو ہميں اس کام ک
خوش کرنے واال ہو ۔ اور اس کام سے ہميں بے دست وپا کر دينا جو تجھے ناراض کرنے واال ہو اوراس مرحلہ پر 
ہميں اختيار دے کر آزاد نہ چھوڑدے ، کيونکہ نفس تو باطل حال ہو اوربرائی کا حکم دينے واال ہے مگر جہاں تيرا 

نے ہميں کمزور (نطفہ ) سے خلق فرمايا ہے اگر ہميں کچھ قوت وتصرف حاصل ہے تو  رحم کار فرما ہو ۔ بارالہا! تو
تيری قوت کی بدولت اوراختيار ہے تو تيری مدد کے سہارے سے لہذا اپنی توفيق سے ہماری دستگيری فرما اوراپنی 

ہيں بابينا کردے رہنمائی سے استحکام وقوت بخش اورہمارے ديده دل کو ان باتوں سے جو تيری محبت کا خالف 
اورہمارے اعضاء کے کسی حصہ ميں معصيت کے سرايت کرنے کی گنجائش پيدا نہ کر ۔ بارالہا ! رحمت نازل فرما 

محمد اورانکی آل پر اورہمارے دل کے خيالوں ، اعضاء کی جنبشوں،آنکھ کے اشاروں اورزبان کے کلموں کو ان 
ا باعث ہوں يہاں تک کہ ہم سے کوئی ايسی نيکی چھوٹنے نہ چيزوں ميں صرف کرنے کی توفيق دے جو تيرے ثواب ک

پائے جس سے ہم تيرے اجر وثواب کے مستحق قرار پائيں اورنہ ہم ميں کوئی برائی ره جائے جس سے تيرے عذاب 
  کے سزا وار ٹھہريں ۔ 

  هللا تعالی سے پناه طلب کرنے کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء
ہُمَّ اِْن تََشاْ تَْعفُ  ْبنَا فَبَِعْدلَِک فََسہِّْل لَنَا َعْفَوَک بَِمنَِّک َو اَِجْرنَا ِمْن َعَذابَِک بِ  اَللّٰ تََجاُوِزَک فَاِنَّ الَ طَاقَةَ لَنَا َعنَّا فَفِفَْضلَِک َواِْن تََشاْ تَُعذِّ

ْحُن ِعبَاُدَک بَْيَن يََدْيَک َو اَنَا اَْفقَُر اْلفُقََرآِء اِلَْيَک فَاْجبُْر فَاقَتَنَا بَِعْدلَِک َو الَ نََجاةَ اِلََحٍد ِمنَّا ُدْوَن َعْفِوَک يَا َغنِیَّ ااْلَْغنِيَآِء ہَا نَ 
قَلِبُنَا  فَْضلََک فَاِٰلی َمْن ِحْينَئٍِذ ُمنْ بُِوْسِعَک َو الَ تَْقطَْع َرَجائَنَا بَِمْنِعَک فَتَُکْوَن قَْد اَْشقَْيَت َمِن اْستَْسَعَد بَِک َو َحَرْمَت َمِن اْستَْرفَدَ 

ْوَن الَِّذْيَن اَْوَجْبَت اَِجابَتَہُْم َو اَ  ْوِء الَِّذْيَن َوَعْدَت اْلَکْشَف َعْنہُْم َو َعْنَک َو اِٰلی اَْيَن َمْذہَبُنَا َعْن بَابَِک ُسْبَحانََک نَْحُن اْلُمْضطَرُّ ْہُل السُّ
َعنَا اِلَْيَک اَْشبَہُ ااْلَْشيَآِء بَِمِشيَّتَِک َو اَْولَی ااْلُُمْوِر بَِک  فِْی َعظََمِتَک َرْحَمةُ َمِن اْستَْرَحَمَک َو َغْوُث َمِن اْستََغاَث بَِک فَاْرَحْم تََضرُّ

ہُمَّ اِنَّ الشَّْيطَاَن قَْد َشِمَت بِنَا اِْذ َشايَْعنَاهُ عَ  ٍد وَّ ٰالِہ َو الَ  ٰلی َمْعِصيَتَِک۔ فََصلِّ َو اَْغنِنَا اِْذ طََرْحنَا اَْنفَُسنَا بَْيَن يََدْيَک۔ اَللّٰ َعٰلی ُمَحمَّ
  تُْشِمْتہُ بِنَا بَْعَد تَْرِکنَا اِيَّاهُ لََک َو َرْغبَتِنَا َعْنہُ اِلَْيَک۔ 
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  هللا تعالی سے پناه طلب کرنے کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء 
ہ ہميں سزا دے تو يہبارالہا! اگر تو چاہے کہ ہميں معاف کر دے تويہ تيرے فضل کے سبب سے ہے اوراگر تو چاہے ک

تيرے عدل کی رو سے ہے ۔ تو اپنے شيوه احسان کو پيش نظر ہميں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے در 
گزرکرکے اپنے عذاب سے بچا لے ۔ اورتيرے عفو کے بغير ہم ميں سے کسی ايک کی بھی نجات نہيں ہو سکتی ۔ اے 

بندے ہيں جو تيرے حضور کھڑے ہيں اور ميں سب محتاجوں سے بے نيازوں کے بے نياز!ہاں تو پھر ہم سب تيرے 
بڑھ کر تيرا محتاج ہوں ۔ لہذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے فقر واحتياج کو بھر دے ۔ اور اپنے دروازے سے رد کر 
 کے ہماری اميدوں کو قطع نہ کر ۔ورنہ جو تجھ سے خوشحالی کا طالب تھا وه تيرے ہاں حرماں نصيب ہو گا اور جو

تيرے فضل سے بخش وعطا کا خواستگار تھا وه تيرے در سے محروم رہے گا تواب ہم تجھے چھوڑ کر کسی کے پاس
جائيں اورتيرا در چھوڑ کر کدھر کا رخ کريں ۔ تو اس سے منزه ہے(کہ ہميں ٹھکرا دے جب کہ ) ہم ہی وه عاجز وبے 

ا ہے اوروه درد مند ہيں جن کے دکھ درد کرنے کا تو نے بس ہيں جن کی دعائيں قبول کرنا تو نے اپنے اوپر الزم کر لي
وعده کياہے۔ اورتمام چيزوں ميں تيرے مقتضا ئے مشيت کے مناسب اور تمام امور ميں تيری بزرگی وعظمت کے 
شايان يہ ہے کہ جو تجھ سے فرياد رسی چاہے، تو اس کی فرياد رسی کرے ۔ تواب اپنی بارگاه ميں ہماری تضرع 

م فرما ۔ اورجب کہ ہم نے اپنے کو تيرے آگے (خاک مذلت پر) ڈال ديا ہے تو ہميں (فکر وغم سے )نجات وزاری پر رح
دے ۔ بارالہا! جب ہم نے تيری معصيت ميں شيطان کی پيروی کی تو اس نے (ہماری اس کمزوری پر ) اظہار مسرت 

  کيا۔ تو محمد اور 
  ئی ايسی افتاد نہ پڑے کہ وه ہم پر شماتت کرے" اس سے رو گردانی کرکے تجھ سے لو لگا چکے ہيں تو کو

  انجام بخير ہونے کی دعاء
اِکِرْيَن َو يَا َمْن طَاَعتُہ نََجاةٌ لِْلُمِطْيِعيْ  اِکِرْيَن َو يَا َمْن ُشْکُره فَْوٌز لِلشَّ ٰالِہ َواْشَغْل قُلُْوبَنَا يَا َمْن ِذْکُره َشَرٌف لِلذَّ ٍد وَّ َن َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

دَّْرَت لَنَا فََراًغا ِمْن ُشْغٍل فَاْجَعْلہُْکِرَک َعْن ُکلِّ ِذْکٍر َواَْلِسنَتَنَا بُِشْکِرَک َعْن ُکلِّ ُشْکٍر َو َجَواِرَحنَا بِطَاَعتَِک َعْن ُکلِّ طَاَعٍة فَاِْن قَ بِذِ 
ی فََراَغ َسالََمٍة الَ تُْدِرُکنَا فِْيِہ تَبَِعةٌ َو الَ تَْلَحقُنَا فِْيِہ َساْمَ  يِّئَاِت بَِصِحْيفٍَة َخالِيَةً ِمْن ِذْکِر َسيِّٰاتِنَا َو يَتََولّٰ ی يَْنَصِرَف َعنَّا ُکتَّاُب السَّ ةٌ َحتّٰ

اِرنَا َواْستَْحَضَرْتنَا َدْعَوتَُک َمْت ُمَدُد اَْعمَ ُکتَّاُب اْلَحَسنَاِت َعنَّا َمْسُرْوِرْيَن بَِما َکتَبُْوا ِمْن َحَسنَاتِنَا َواَِذا اْنقََضْت اَيَّاُم َحٰيوتِنَا َوتََصرَّ 
ٍد َوٰالِہ َواْجَعْل ِختَاَم َما تُْحٰصْی َعلَْينَا َکتَ  بَةُ اَْعَمالِنَا تَْوبَةً َمْقبُْولَةً الَ تُْوقِفُنَا بَْعَدہَا َعٰلی الَّتِْی الَ بُدَّ ِمْنہَا َو ِمْن اَِجابَتِہَا فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ْوِس ااْلَْشہَاِد يَْوَم تَْبلُْوا اَخْ  َذْنٍب اِْجتََرْحنَاهُ  بَاَر ِعبَاِدَک اِنََّک َرِحْيٌم َو الَ َمْعِصيَةً اِْقتََرْفنَاہَا َو الَ تَْکِشْف َعنَّا ِسْتًرا َستَْرتَہ َعٰلی ُرٔوُ
  بَِمْن َدَعاَک َو ُمْستَِجْيٌب لَِمْن نَاَداَک۔ 

  
  انجام بخير ہونے کی دعاء 
، ياد کرنے والوں کے ليے سرمايہ عزت ۔ اے وه جس کا شکر شکر گزاروں کے ليے وجہ  اے وه ذات ! جس کی ياد

کامرانی ۔اے وه جس کی فرمانبرداری فرمانبرداروں کے ليے ذريعہ نجات ہے رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر 
ا کو اپنی فرما نبرداری سے اورہمارے دلوں کو اپنی ياد ميں اورہماری زبانوں کو اپنے شکر يہ ميں اور ہمارے اعض

بے نياز کر دے ۔ اوراگر تو نے ہماری مصرفتيوں ميں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اسے سالمتی سے ہمکنار کر 
اس طرح کا نتيجہ ميں کوئی گناه دامن گير نہ ہو اورنہ خستگی رونما ہو تا کہ برائيوں کے ذکر سے خالی ہو اور 

ہماری نيکيوں کو لکھ کر مسرور وشاداں واپس ہوں اورجب ہماری زندگی کے دن بيت  نيکيوں کو لکھنے والے فرشتے
جائيں اورسلسلہ حيات قطع ہو جائے اور تيری بارگاه ميں حاضر ہونے کا بالو آئے جسے بہرحال آنا اورجس پر رحمت

مقبول توبہ کو قرار دے کہ نازل فرما اورہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کريں اوران ميں آخری عمل 
اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اورہماری ان معصيتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہيں سرزنش نہ کرے اورجب اپنے 

بندوں کے حاالت جانچے تو اس پرده کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈاال ہے سب کے رو برو چاک نہ کرے بے شک 
  جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے ۔ 

  اعتراف گناه اورطلب توبہ کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء
ہُمَّ اِنَّہ يَْحُجبُنِْی َعْن َمْسئَلَتَِک ِخالٌَل ثاَلٌَث َو تَْحُدْونِْی َعلَْيہَا َخلَّةٌ َواِحَدةٌ يَْحُجبُنِْی اَ  ْمٌر اََمْرَت بِہ فَاَْبطَْئاُت َعْنہُ َو نَْہٌی نَْہيَتَنِْی َعْنہُ اَللّٰ

لَُک َعٰلی فَاَْسَرْعتُ  ْرُت فِْی ُشْکِرہَا َو يَْحُدْونِْی َعٰلی َمْسئَلَتَِک تَفَضُّ َمْن اَْقبََل بَِوْجِہہ اِلَْيَک َو َوفََد  اِلَْيِہ َو نِْعَمةٌ اَْنَعْمَت بَہَا َعلَیَّ فَقَصَّ
ٌل َواِْذ ُکلُّ نَِعَمَک ابْ  لِْيِل بُِحْسِن ظَنِّہ اِلَْيَک اِْذ َجِمْيُع اِْحَسانَِک تَفَضُّ َک ُوقُْوَف اْلُمْستَْسلِِم الذَّ تَِداٌء فَہَا اَنَا َذا يَا اِٰلِہْی َواقٌِف بِبَاِب ِعزِّ
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ْقالَِع َعْن ِعصْ َوَسآئِلَُک َعلَی اْلَحيَآِء ِمنِّْی َسَواَل اْلبَائِِس اْلُمِعْيِل ُمقِرٌّ لََک بِاَنِّْی لَْم اَْستَْسلِْم َوْقَت اِْحَسانِ  يَانَِک َو لَْم اَْخُل َک ااِلَّ بِااْلِ
َو ہَْل يُْنِجْينِی ِمْنَک اْعتَِرافِْی لََک بِقَبِْيِح َما فِْی اْلَحاالَِت ُکلِّہَا َمْن اِْمتِنَانَِک فَہَْل يَْنفَُعنِْی يَا اِٰلِہْی اِْقَراِرْی ِعْنَدَک بُِسْوِءٓ َما اْکتََسْبُت 

لِْيِل َمْقتَُک ُسْبَحانََک الَ اَْيئَُس ِمْنَک َو قَْد فَتَْحَت لِْی بَاَب التَّْوبَِة اِلَْيَک بَْل اَقُْوُل َمقَاَل اْلَعْبِد الذَّ  اْرتََکْبُت اَْم لَِزَمنِْی فِْی َوْقِت ُدَعایَ 
ی اَِذا َراٰی ُمدَّةَ اْلَعَمِل قَِد اْنقََضْت َو َغايَةَ الظَّالِِم لِنَْفِسہ اْلُمْستَِخفِّ بُِحْرَمِة َربِّہ الَِّذْی َعظَُمْت ُذنُْوبُہ فََجلَّْت َو اَْدبََرْت اَيَّاُمہ فََولَّ  ْت َحتّٰ

نَابَِة َو اَ  ْخلََص لََک التَّْوبَةَ فَقَاَم اِلَْيَک بِقَْلٍب طَاِہٍر اْلُعُمِر قَِد اْنتَہَْت َو اَْيقََن اَنَّہ الَ َمِحْيَص لَہ ِمْنَک َو الَ َمْہَرَب لَہ َعْنَک تَلَقَّاَک بِاْلِ
ْيِہ ثُمَّ َدَعاَک بَِصْوٍت َحآئٍِل َخفِیٍّ قَْد تَطَاْ طَاَ لََک فَاْنَحٰنی َونَکََّس َرْاَسہ فَاَنَٰثْنی قَْد اَْرَعَشْت َخْشيَتُ  نَقِیٍّ  قَْت ُدُمْوُعہ َخدَّ ہ ِرْجلَْيِہ َو َغرَّ

اِحِمْيَن َو يَا اَْرَحَم َمِن اْنتَابَہُ اْلُمْستَ  ْرِحُمْوَن َو يَا اَْعطََف َمْن اَطَاَف بِِہ اْلُمْستَْغفُِرْوَن َو يَا َمْن َعْفُوه اَْکثَُر ِمْن يَْدُعْوَک بِيَا اَْرَحَم الرَّ
َد اِٰلی َخْلقِہ بُِحْسِن التََّجاُوِر َو يَا َمْن َعوَّ  نَانَقَِمتِہ َو يَا َمْن ِرَضاهُ اَْوفَُر ِمْن َسَخِطہ َو يَا َمْن تََحمَّ بَِة َو يَا َمِن َد ِعبَاَده قَبُْوَل ااْلِ

َعآِء َو يَا َمْن اْستَْصلََح فَاِسَدہُْم بِالتَّْوبَِة َو يَا َمْن َرِضَی ِمْن فِْعلِِہْم بِاْليَِسْيِر َو يَا َمْن َکاٰفی قَلِْيلَہُْم بِاْلکَ  ثِْيِر َو يَا َمْن َضِمَن لَہُْم اَِجابَةً الدُّ
لِہ ُحْسَن الْ  َما اَنَاَجَزآِء َما اَنَا بِاَْعٰصی َمْن َعَصاَک فََغفَْرَت لَہ َو َما اَنَا بِاَْلَوِم َمِن اْعتََذَر اِلَْيَک فَقَبِْلَت ِمْنہُ َو َوَعَدہُْم َعٰلی نَْفِسہ بِتَفَضُّ

ا اْجتََمَع َعلَْيِہ َخالِِص اْلَحيَآِء  بِاَْظلَِم َمْن تَاَب اِلَْيَک فَُعْدَت َعلَْيِہ اَتُْوُب اِلَْيَک فِْی َمقَاِمْی ٰہَذا تَْوبَةً نَاِدٍم َعٰلی َما فََرطَ  ِمْنہُ ُمْشفٍِق ِممَّ
ثْ  ْنِب اْلَعِظْيِم الَ يَتََعاظَُمَک َو اَنَّ التََّجاُوَز َعِن ااْلِ ا َوقََع فِْيِہ َعالَِم بِاَنَّ اْلَعْفَو َعِن الذَّ ِم اْلَجلِْيِل الَ يَْستَْصِعبَُک َو اَنَّ اْحتَِماَل اْلِجنَايَاتِ ِممَّ

ْصَرارَ  ْستِْکبَاَر َعلَْيَک َو َجانََب ااْلِ ْستِْغفَاَر َو اَنَا اَْبَرُء اِلَْيَک اْلفَاِحَشِة الَيَتََکاَُدَک َو اَنَّ اََحبَّ ِعبَاِدَک اِلَْيَک َمْن تََرَک ااْلِ  َو لَِزَم ااْلِ
ٍد وَِّمْن اَْن اَْستَْکبَِر َو اَُعْوُذبَِک ِمْن اَْن اُِصرَّ َواَْستَْغِفُرَک  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْرُت فِْيِہ َواَْستَِعْيُن بَِک ِعٰلی َما َعَجْزُت َعْنہُ اَللّٰ لَِما قَصَّ

ا يََخافُہ اَْہُل ااْلِ  ا اَْستَْوِجبُہ ِمْنَک َو اَِجْرنِْی ِممَّ ءٌّ بِاْلَعْفِو َمْرُجوٌّ لِْلَمْغِفَرِة َسائَِة فَاِنََّک َملِیٰالِہ َو ہَْب لِْی َما يَِجُب َعلَیَّ لََک َو َعافِنِْی ِممَّ
ٰلی نَْفِسْی اِالَّ اِيَّاَک اِنََّک اَْہُل َو َمْعُرْوٌف بِالتََّجاُوِز لَْيَس لَِحاَجتِْی َمْطلٌَب ِسَواَک َو الَ لَِذْنبِْی َغافٌِر َغْيُرَک َحاَشاَک َو الَ اََخاُف عَ 

ٍد َواْقِض َحاَجتِْی َواَْنِجْح طَلِبَتِْی َواْغفِْر َذْنبِْی َو ٰاِمْن َخْوَف نَْفِسْی اِنََّک عَ التَّْقٰوی َو اَْہُل اْلَمْغفَِرِة َصلِّ َعلٰ  ٰاِل ُمَحمَّ ٍد وَّ ٰلی ُکلِّ ی ُمَحمَّ
  َشئٍْی قَِدْيٌر َو ٰذلَِک َعلَْيَک يَِسْيٌر ٰاِمْيَن يَا َربِّ اْلٰعلَِمْيَن۔ 

  
  کی دعاء اعتراف گناه اورطلبتوبہ کے سلسلہ ميں حضرت 

اے هللا !مجھے تين باتيں تيری بارگاه ميں سوال کرنے سے روکتی ہيں اور ايک بات اس پر آماده کرتی ہے جو باتيں 
  روکتی ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم ديا ميں نے اس کی تعميل ميں سستی کی ۔ 

ے بڑھا ۔ تيسرے جو نعمتيں تو نے مجھے عطا کيں دوسرے يہ کہ جس چيز سے تو نے منع کيا اس کی طرف تيزی س
ان کا شکريہ ادا کرنے ميں کوتاہی کی ۔ اورجو بات مجھے سوال کرنے کی جرات دالتی ہے وه تيرا تفصل واحسان ہے
جو تيری طرف رجوع ہونے والوں اورحسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہميشہ شريک حال رہا ہے کيونکہ تيرے تمام 

تيرے تفضل کی بناپر ہيں اور تيری ہر نعمت بغيرکسی سابقہ استحقا ق کے ہے اچھا پھر ا ے ميرے احسانات صرف 
معبود! ميں تيرے دروازه عزوجالل پر ايک عبد مطيع وذليل کی طرح کھڑا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ ايک فقير 

نات کے وقت ترک معصيت کے ومحتاج کی حيثيت سے سوال کرتا ہوں اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ تيرے احسا
عالوه اورکوئی اطاعت (ازقبيل حمد وشکر) نہ کو سکا۔اورميں کسی حالت ميں تيرے انعام واحسان سے خالی نہيں 

رہا۔تو کيا اے ميرے معبود!يہ بداعماليوں کا اقرارکرتے ہوئے کہ ًتيرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے ۔يا 
پر غضب کرنے کا فيصلہ کر ليا ہے اوردعا کے وقت اپنی ناراضگی کو ميرے لے  يہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ

برقرار رکھا ہے تو پاک ومنزه ہے ميں تيری رحمت سے مايوس نہيں ہوں اس ليے کہ تو نے اپنی بارگاه کی طرف 
اپنے نفس پر ظلم کيا ميرے ليے تو بہ کا دروازه کھول ديا ہے ۔بلکہ ميں اس بنده ذليل کی سی بات کہہ رہا ہوں جس نے 

اور اپنے پرودگار کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ جس کے گناه عظيم اورتوزافزوں ہيں جس کی زندگی کے دن گزر گئے 
اورگزرتے جا رہے ہيں جس کی زندگی کے دن گزر گئے اورگزرتے جا رہے ہيں يہاں تک کہ جب اس نے ديکھا کہ 

و پہنچ گئی اوريہ يقين ہو گيا کہ اب تيرے ہاں حاضر ہوئے بغير کوئی مدت عمل تمام ہو گئی اورعمر اپنی آخری حد ک
چاره اورتجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہيں ہے تو وه ہمہ تن تيری طرف رجوع ہوا اورصدق بيت سے تيری 

ردبے بارگاه ميں توبہ کی ۔ اب وه بالکل پاک وصاف دل کے ساتھ تيرے حضور کھڑا ہوا۔ پھر کپکپاتی آواز سے او
لہجے ميں تجھے پکارا!اس حالت ميں کہ خشوع وتذلل کے ساتھ تيرے سامنے جھک گيااورسر کو نپوڑھا کر تيرے 

آگے خميده ہوگياخوف سے اس کے دونوں پاوں تھرارہے ہيں اور سيل اشک اس کے رخساروں پر رواں ہے ۔ 
نے والے ۔ ا ے ان سب سے بڑھ کر اورتجھے اس طرح پکار رہا ہے ۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زياده رحم کر

رحم کرنے والے جن سے طلبگار ان رحم وکرم بار بار رحم کی التجائيں کرتے ہيں ۔ اے ان سب سے زياده مہربانی 
کرنے والے جن کے گرد معافی چاہنے والے گھير اڈالے رہتے ہيں ۔ اے وه جس کا عفو درگزر اس کے انتقام سے 
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ی اس کی ناراضگی سے زياده ہے اے وه جو بہترين عفو ودرگزر کے باعث فزوں تر ہے اے وه جس کی خوشنود
مخلوقات کے نزديک حمد وستائش کا مستحق ہے ا ے وه جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کيا ہے ۔ اورتوبہ 

ے کے ذريعہ ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہی ہے اے وه جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتا ہ
اورتھوڑے سے کام کا بدلہ زياده ديتا ہے اے وه جس نے ان کی دعاوں کو قبول کرنے کا ذمہ ليا ہے اے وه جس نے 

ازروئے تفضل واحسان بہترين جزا کا وعده کيا ہے ۔جن لوگوں نے تيری معصيت کی اور تو نے انہيں بخش ديا ہيں ان 
کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر ليا ان سے زياده سے زياده گنہگار نہيں ہوں اورجنہوں نے تجھ سے معذرت 

قابل سر زنش نہيں ہوں اورجنہوں نے تيری بارگاه ميں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر) ان پر احسان کيا ان 
خص کی سیسے زياده ظالم نہيں ہوں ۔ لہذا ميں اپنے اس موقف کو ديکھتے ہوئے تيری بارگاه ميں توبہ کرتا ہوں اس ش

توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اورخطاؤں کے ہجوم سے خوف زده اورجب برائيوں کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر 
واقعی شرمسار اورجانتا ہو کہ بڑے سے بڑے گناه کو معاف کر دينا تيرے نزديک کوئی بڑی بات نہيں ہے اوربڑی 

ہيں ہے اورسخت سے سخت جرم سے چشم پوشی کرنا تجھےسے بڑی خطا سے درگزر کرنا تيرے ليے کوئی مشکل ن
ذراگراں نہيں ہے يقينا تمام بندوں ميں سے وه بنده تجھے زياده محبوب ہے جو تيرے مقابلہ ميں سر کشی نہ کرے ۔ 

گناہوں پر مصر نہ ہو اورتوبہ واستغفارکی پابندی کرے۔ اورميں تيرے حضور غرور وسرکشی سے دست بردار ہوتا 
ناہوں پر اصرار سے تيرے دامن ميں پناه مانگتا ہوں اورجہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے ليے عفو وبخشش ہوں اورگ

کا طلب گار ہوں اور جن کاموں کے انجام دينے سے عاجز ہوں ان ميں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں ۔اے هللا تو 
عائد ہوتے ہيں انہيں بخشدے اورجس پاداش  رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اورتيرے جو جو حقوق ميرے ذمہ

کا ميں سزاوار ہوں اس سے معافی دے اورمجھے اس عذاب سے پناه دے جس سے گنہگار ہراساں ہيں اس ليے کہ تو 
عماف کر دہنے پر قادر ہے اورتجھ ہی سے مغفرت کی اميد کی جا سکتی ہے اور تو اس صفت عفو و درگزر ميں 

ت کے پيش کرنے کی کوئی جگہ نہيں ہے اورنہ تيرے عالوه کوئی او ربخشنے نہيں معروف ہے اور تيرے سوا حاج
ہے اور مجھے اپنے بارے ميں ڈر ہے تو بس تيرا ۔ اس ليے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے 

ميری حاجت اورتوہی اس کا اہل ہے کہ بخشش وآمرزش سے کام لے ۔ تو محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اور
برال اورميری مراد پوری کر ۔ ميرے گناه بخش دے اورميرے دل کو خوف سے مطمئن کر دے ۔ اس ليے کہ سہل 

  وآسان ہے ميری دعا قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار۔ 

  خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء
ہُْم يَا ُمْنتَٰہی َمْطلَِب اْلَحاَجاِت َو يَا َمْن ِعْنَده نَْيُل الطَّلِبَاِت َو يَا َمْن الَ يَبِْيُع نَِعَمہ بِااْلَ  ْمتِنَاِن َو يَااَللّٰ ُر َعطَايَاهُ بِااْلِ ْثَماِن َو يَا َمْن الَ يَُکدِّ

ُل ِحْکَمتَہُ َمْن يُْستَْغٰنی بِہ َو الَ يُْستَْغٰنی َعْنہُ َو يَا َمْن يُ   ْرَغُب اِلَْيِہ َو الَ يُْرَغُب َعْنہُ َو يَا َمْن الَ تُْفنِْی َخَزآئِنَہُ اْلَمَسآئُِل َو يَا َمْن الَ تُبَدِّ
اِعْيَن تَ  ْحَت بِاْلَغنَآِء َعْن َخْلقَِک َواَْنَت اَْہُل اْلِغٰنی َمدَّ اْلَوَسآئُِل َو يَا َمْن الَ تَْنقَِطُع َعْنہُ َحَوآئُِج اْلُمْحتَاِجْيَن َو يَا َمْن الَ يَُعنِّْيِہ ُدَعآُء الدَّ
َم َصْرَف اْلفَْقِر َعْن نَْفِسہ ِبَک فَقَْد طَلََب َعْنہُْم َو نََسْبتَہُْم اِلَی اْلفَْقِر َو ہُْم اَْہُل اْلفَْقِر اِلَْيَک فََمْن َحاَوَل َسدَّ َخلَّتِہ ِمْن ِعْنِدَک َو َرا

ہَ بَِحاَجتِہ اِٰلی اََحٍد ِمْن َخْلقَِک اَْو َجَعلَہ َسبََب نُْجِحہَا دُ َحاَجتَہ فِْی َمظَآنِّ  ْونََک فَقَْد تََعرََّض ہَا َو اَٰتی طَلِبَتَہ ِمْن َوْجِہہَا َو َمْن تََوجَّ
ہُمَّ َولِْی اِلَْيَک َحاَجةٌ قَْد قَصَّ  ْحَساِن اَللّٰ لَْت لِْی لِْلِحْرَماِن َواْستََحقَّ ِمْن ِعْنِدَک فَْوَت ااْلِ َر َعْنہَا ُجْہِدْی َو تَقَطََّعْت ُدْونَہَا ِحيَلِْی َو َسوَّ

ْن زَ  ْن َعثََراِت نَْفِسْی َرْفَعہَا اِٰلی َمْن يَْرفَُع َحَوآئَِجہ اِلَْيَک َو الَ يَْستَْغنِْی فِْی طَلِبَاتِہ َعْنَک َو ِہَی َزلَّةٌ مِّ لَِل اْلَخاِطئِْيَن َو َعْثَرٌت مِّ
ُت بِتَْسِدْيِدَک َعْن َعْثَرتِْی َو قُْلُت بِْيَن ثُمَّ اْنتَبَْہُت بِتَْذِکِرْيِرَک لِْی ِمْن َغْفلَتِْی َو نَہَْضُت بِتَْوفِْيقَِک ِمْن َزلَّتِْی َو َرَجْعُت َو نََکصْ اْلُمْذنِ 

ی يَْرَغُب ُمْعِدٌم اِلٰ  ْغبَِة َو اَْوفَْدُت َعلَْيَک َرَجآئِْی بِالثِّقَِة ُسْبَحاَن َربِّْی َکْيَف يَْسئَُل ُمْحتَاٌج ُمْحتَاًجا َو اَنّٰ ی ُمْعِدٍم فَقََصْدتَُک يَا اِٰلِہْی بِالرَّ
َعْن  ِعَک َو اَنَّ َکَرَمَک الَ يُِضْيقُ بَِک َو َعلِْمُت اَنَّ َکثِْيُر َما اَْسئَلَُک يَِسْيٌر فِْی ُوْجِدَک َو اَنَّ َخِطْيَر َما اَْستَْوِہبَُک َحقِْيٌر فِْی ُوسْ 

ٍد وَّ ٰالِہ َواْحِمْلنِ  ہُمَّ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ِل َو الَ تَْحِمْلنِْی ُسَواِل اََحٍد َو اَنَّ يََدَک بِاْلَعطَايَا اَْعٰلی ِمْن ُکلِّ يٍَد اَللّٰ ْی بَِکَرِمَک َعلَی التَّفَضُّ
ِل َراِغٍب َرِغبَ  ْستِْحقَاِق فََما اَنَا بِاَوَّ ِل َسآئٍِل َساَلََک فَاَْفَضْلَت َعلَْيِہ َو ہَُو بَِعْدلَِک َعلَی ااْلِ اِلَْيَک فَاَْعطَْيتَہ َو ہَُو يَْستَِحقُّ اْلَمْنَع َو الَ بِاَوَّ

ٍد َو ٰالِہ َو ُکْن لُِدَعائِْی ُمِجْيبًا َو ِمْن نَِدائِْی قَِرْيبًا ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ِعْی َراِحًما َو لَِصْوتِْی َساِمًعا َو الَ َو لِتََضرُّ  يَْستَْوِجُب اْلَحْرَماَن اللّٰ
ْہنِْی فِْی َحاَجتِْی ٰہِذه َو َغْيِرہَا اِٰلی ِسَواکَ  َو تََولَّنِْی بِنُْجِح طَلِبَتِْی َو قََضاِء  تَْقطَْع َرَجائِْی َعْنَک َو الَ تَبُتَّ َسبَبِْی ِمْنَک َو الَ تَُوجِّ

لِْی قَْبِل َزوَ  ٍد الِْی َعْن َمْوقِفِْی ٰہَذا بِتَْيِسْيِرَک اِلَی اْلَعِسْيِر َو ُحْسِن تَْقِدْيِرَک لِْی فِْی َجِمْيَع ااْلُُمْوِر َو َصلِّ عِ َحاَجتِْی َو نَْيِل ُسؤْ ٰلی ُمَحمَّ
ا لِْی َوَسبَبًا لِنََجاِح طَلِبَتِْی اِنََّک َواِسٌع َکِرْيٌم َو ِمْن َو ٰالِہ َصٰلوةً َدائَِٓمةً نَاِميَةً الَاْنقِطَاَع اِلَبَِدہَا َو الَ ُمْنتَٰہی اِلََمِدہَا َواْجَعْل ٰذلَِک َعْونً 

ٍد َو ٰالِہ َصلَوَ  نِْی َخآئِبًا۔ َحاَجتِْی يَا َربِّ َکَذا َوَکَذافَْضلَُک ٰانََسنِْی َواِْحَسانَُک َدلَّنِْی فَاَْسئَلَُک بَِک َو بُِمَحمَّ   اتَُک َعلَْيِہْم اَْن الَ تَُردَّ
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  لم سے طلب حاجات کے سلسلہ ميں حضرت کی دعاء خداوند عا
ا ے معبود ! اے وه جو طلب حاجات کی منزل منتہاہے اے وه جس کے يہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے ۔اے وه جو 
اپنی نعمتيں قيمتوں کے عوض فروخت نہيں کرتا اورنہ اپنے عطيوں کو احسان جتا کر مکدر کر تا ہے ۔ اے وه جس 

زی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نياز نہيں رہا جا سکتا۔اے وه جس کی خواہش رغبت کی جاتی کے ذريعہ بے نيا
ہے اورجس سے منہ موڑا نہيں جاسکتا۔اے وه جس کے خزانے طلب وسوال سے ختم نہيں ہوتے اور جس کی حکمت 

رشتہ احتياج قطع نہيں ومصلحت کو وسائل واسباب کے ذريعہ تبديل نہيں کيا جاسکتا ۔ اے وه جس سے حاجتمندوں کا 
ہوتا اورجسے پکارنے والوں کی صداخستہ وملول نہيں کرتی ۔ تو نے خلق سے بے نياز ہونے کی صفت کا مظاہره کيا 

ہے اور تو يقينا ان سے بے نياز ہے اور تونے ان کی طرف فقرواحتياج کی نسبت دی ہے اوروه بيشک تيرے محتاج 
نے کے ليے تيرا اراده کيا اوراپنی حاجت کو اس کے محل ومقام سے طلب کياہيں لہذا جس نے اپنے افالس کے رفع کر

اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحيح راستہ اختيار کيا ۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات ميں سے کسی ايک 
سے دو چار کی طرف متوجہ ہوا ياتيرے عالوه دوسرے کو اپنی حاجت برآری کا ذريعہ قرار ديا وه حرماں نصيبی 

اورتيرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا ۔ بارالہا ! ميری تجھ سے ايک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے ميری 
طاقت جواب دے چکی ہے اورميری تدبير وچاره جوئی بھی ناکام ہوکر ره گئی ہے اورميرے نفس نے مجھے يہ بات 

نے پيش کروں اورخود اپنی حاجتيں تيرے سامنے خوش نما صورت ميں دکھائی کہ ميں اپنی حاجت کو اس کے سام
پيش کرتاہوں اوراپنے مقاصد ميں تجھ سے بے نياز نہيں ہے يہ سراسر خطاکاروں کی خطاوں ميں سے ايک لغرش 

تھی ليکن تيرے ياد النے سے ميں اپنی غفلت سے ہو شيار ہوا اورتيری توفيق نے سہارا ديا تو ٹھوکر کھانے سے 
راہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آيا اورواپس پلٹ آيا اورميں نے کہا واه سبحان هللا ! کسی  سنبھل گيا اور تيری

طرح ايک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے ۔اورکہاں ايک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے 
تيرا اراده کيا اورتجھ پر بھروسہ (جب يہ حقيقت واضح ہوگئی )تو ميں نے اے ميرے معبود!پوری رغبت کے ساتھ 

کرتے ہوئے اپنی اميديں تيرے پاس اليا ہوں ۔اورميں نے اس امر کو بخوبی جان ليا ہے کہ ميری کثير حاجتيں تيری 
تونگری کے آگے کم اور ميری عظيم خواہشيں تيری وسعت رحمت کے سامنے ہيچ ہيں ۔ تيرے دامن کرم کی وسعت 

يں ہوتی اورتيرا دست کرم عطا وبخشش ميں ہر ہاتھ سے بلند ہے اے هللا ! محمد کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہ
اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اوراپنے کرم سے ميرے ساتھ تفضل واحسان کی روش اختيار اوراپنے عدل سے کام 

تيری طرف متوجہ ہو ليتے ہوئے ميرے استحقاق کی رو سے فيصلہ نہ کر کيونکہ ميں پہال وه حاجت مند نہيں ہوں جو 
ااور تو نے اسے عطا کيا ہو حاالنکہ وه رد کئے جانے کا مستحق ہو اورپہال وه سائل نہيں ہوں جس نے تجھ سے مانگا 
ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کيا ہو حاالنکہ وه محروم کئے جانے کے قابل ہو۔ ا ے هللا ! محمداوران کی آل پر رحمت 

قبول کرنے واال مير ی پکار پر التفات فرمانے واال ، ميری عجز وزاری پر رحم کرنے واال نازل فرما اورميری دعا کا 
اورميری آواز کا سننے واال ثابت ہو اور ميری اميد جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ اورميرا وسيلہ اپنے سے قطع 

ہ نہ ہونے دے ۔اوراس مقام نہ کر۔ اورمجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد ميں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوج
سے الگ ہونے سے پہلے ميری مشکل کشائی اورتمام معامالت ميں حسن تقدير کی کارفرمائی سے ميرے مقصد کے 

برالنے ، ميری حاجت کے روا کرنے اورميرے سوا ل کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے۔اورمحمد اوران کی آل پر 
افزوں ہو جس کا زمانہ غير مختتم اورجس کی مدت بے پاياں ہو اور  رحمت نازل فرما۔ ايسی رحمت جو دائمی اورروز

اسے ميرے ليے معين اورمقصد برآری کا ذريعہ قرار دے بيشک تو وسيع رحمت اورجود وکرم کی صفت کا مالک ہے 
حالت  اے ميرے پروردگار! ميری کچھ حاجتيں يہ ہيں (اس مقام پر اپنی حاجتيں بيان کرو۔ پھر سجده کرو اورسجده کی

ميں يہ کہو) تيرے فضل وکرم نے مير ی دل جمعی اورتيرے احسان نے رہنمائی کی ۔ اس وجہ سے ميں تجھ سے 
تيرے ہی وسيلہ سے اور محمد وآل محمد عليہم السالم الصلوة والسالم کے ذريعہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے (اپنے 

  در سے) ناکام ونامراد نہ پھير۔ 

  ی ہوتی يا ظالموں سے کوئی نا گوار بات ديکھتے تو يہ دعاء پڑھتےجب ٓاپ پر کوئی زيادت
ِدْيَن َو يَا َمْن قَُربَْت نُْصَرتُہ ِمَن يَا َمْن الَ يَْخٰفی َعلَْيِہ اَْنبَآُء اْلُمتَظَلِِّمْيَن َو يَا َمْن الَ يَْحتَاُج فِْی قََصِصِہْم اِٰلی َشہَاَداِت الشَّاہِ 

ا َحَظْرَت َوااْلَمْظلُْوِمْيَن َو يَا مَ  ا ْن بَُعَد َعْونُہ َعِن الظَّالِِمْيَن قَْد َعلَِمْت يَا اِٰلِہْی َما نَالَنِْی ِمْن فاُلَِن اْبِن فاُلٍَن ِممَّ ْنتَہََکہَہ ِمنِّْی ِممَّ
ہُمَّ فََصلِّ  ْی َعْن ظُْلِمْی  َحَجْزَت َعلَْيِہ بَطًَرا فِْی نِْعَمتَِک ِعْنَده َواْغتَِراًرا بِنَِکْيِرَک َعلَْيِہ اَللّٰ ٰالِہ َو ُخْذ ظَالِِمْی َو َعُدوِّ ٍد وَّ َعٰلی ُمَحمَّ

ہُ  ا يُنَاِوْيِہ اَللّٰ تَِک َواْفلُْل َحدَّه َعنِّْی بِقُْدَرتَِک َواْجَعْل لَہ ُشْغالً فِْيَما يَلِْيِہ َوَعْجًزا َعمَّ ْغ لَ بِقُوَّ ٍد وَّ ٰالِہ َو الَ تَُسوِّ ہ مَّ َو َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
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ٰالِہ َو اَِعْدنِْی َعلَْيِہ ظُْلِمْی َو اَْحِسْن َعلَْيِہ َعْونِْی َواْعِصْمنِْی ِمْن ِمْثِل اَْفَعالِہ َو الَ تَْجَعْلنِْی فِْی ِمْثِل َحالِہ اَللّہُمَّ  ٍد وَّ  َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
ْضنِْی ِمْن ظُْلِمہ لِْی َعْفَوَک َو َعْدٰوی َحاِضَرةً تَُکْوُن ِمْن َغْيِطْی بِہ ِشفَاًء َو ِمْن َحنَقِْی عَ  ٰالِہ َوَعوِّ ٍد وَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ لَْيِہ َوفَاًء اللّٰ

ہُمَّ فََکَمااَْبِدْلنِْی بُِسْوٍء َصنِْيِعہ بِْی َرْحَمتََک فَُکلُّ َمْکُرْوٍه َجلٌَل ُدْوَن َسَخِطَک َو ُکلُّ َمْرِزئٍَة َسَواٌء َمَع مَ  ْہَت اِلَیَّ اَْن  ْوِجَدتَِک اَللّٰ َکرَّ
ہُمَّ الَ اَْشُکْوا اِٰلی اََحٍد ِسَواَک َو الَ اَْصتَِعْيُن بَِحاِکٍم َغْيِرَک حَ  ٍد وَّ ٰالِہ َو ِصْل اُْظلََم فَقِنِْی ِمْن اَْن اَْظلَِم اَللّٰ اَشاَک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

َجابَِة َواْقِرْن ِشَکايَتِْی بِالتَّْغيِ  ہُمَّ الَ تَْفتِنِّْی بِاْلقُنُْوِط ِمْن اِْنَصاِفَک َو الَ تَْفتِْنہُ بِااْلَْمِن ِمْن اِْنَکاِرَک فَيُِصرَّ َعلٰ ُدَعائِْی بِااْلِ ی ظُْلِمْی َوْيِر اَللّٰ
ْفنِْی َما َوَعْدَت ِمْن اِ  ا اَْوَعْدَت الظَّالِِمْيَن َو َعرِّ ا قَلِْيٍل مَّ ْفہُ َعمَّ ٍد َو ٰالِہ يَُحاِضَرنِْی بَِحقِْی َو َعرِّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی َمَحمَّ ْيَن اَللّٰ َجابَِة اْلُمْضَطرِّ

نِْی بَِما اََخْذَت لِْی َو ِمنِّْی َواْہِدنِْی لِلَّتِْی ِہیَ  ہُمَّ وَ  َو َوفِّْقنِْی لِقَبُْوِل َما قََضْيَت لِْی َو َعلَیَّ َو َرضِّ اِْن  اَْقَوُم َو اْستَْعِمْلنِْی بَِما ہَُو اَْسلَُم اَللّٰ
ْن ظَلََمِنْی اِٰلی يَْوِم اْلفَ  ْنتِقَاِم ِممَّ ٍد وَّ َکانَِت اْلِخيََرةُ لِْی ِعْنَدَک فِْی تَاِخْيِر ااْلَْخِذ لِْی َو تَْرِک ااْلِ ْصِل َو َمْجَمِع اْلَخْصِم فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ْر فِْی قَْلبِْی ِمثَاَل َما ادََّخْرَت لِْی  ٰالِہ َو اَيِّْدنِْی ِمْنَک بِنِيٍَّة َصاِدقٍَة َو َصْبٍر َدائٍِم وَ  ْغبَِة َو ہَلَِع اَْہِل اْلِحْرِص َو َصوِّ اَِعْذنِْی ِمْن ُسْوِءٓ الرَّ
تََخيَّْرَت آِمْيَن يَا َربَّ  ثِقَتِْی بَِماِمْن ثََوابَِک َو اَْعَدْدَت لَِخْصِمْی ِمْن َجَزآئَِک َو ِعقَابَِک َواْجَعْل ٰذلَِک َسبَبًا لِقَنَاَعتِْی بَِما قََضْيَت َو 

  اْلٰعلَِمْيَن اِنََّک ُذواْلفَْضِل اْلَعِظْيِم َو اَْنَت َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْيٌر۔ 
  

  جب ٓاپ پر کوئی زيادتی ہوتی يا ظالموں سے کوئی نا گوار بات ديکھتے تو يہ دعاء پڑھتے۔ 
ں ۔ اے وه جو ان کی سرگز شتوں کے سلسلہ ميں گواہوں اے وه جس سے فرياد کرنے والوں کی فرياديں پوشيده نہيں ہي

کی گواہی کا محتاج نہيں ہے۔ اے وه جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اورجس کی مدد ظالموں سے کوسو ں دور
ہے اے ميرے معبود!تيرے علم ميں ہيں وه ايذائيں جو مجھے فالں بن فالں سے اس کی تيری نعمتوں پر اترانے 

سے غافل ہونے کے باعث پہنچی ہيں ۔ جنہيں تو نے اس پر حرام کيا تھا اورميری ہتک عزت کا اورتيری گرفت 
مرتکب ہوا جس سے تو نے اسے روکا تھا اے هللا رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور اپنی قوت وتوانائی سے 

اوراسے اپنے ہی کاموں ميں  مجھ پر ظلم وستم سے روک دے اوراپنے اقتدار کے ذريعہ اس کے حربے کند کر دے
الجھا ئے رکھ اورجس سے آماده دشمنی ہے اس کے مقابلہ ميں اسے بے دست وپا کر دے۔ اے معبود ! رحمت نازل 
فرما محمد اوران کی آل پر اور اسے مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے اوراس کے مقابلہ ميں اچھے اسلوب 

ی حالت نہ ہونے دے ۔ اے هللا محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اوراس سے ميری مدد فرما اوراس کی حالت ايس
کے مقابلہ ميں ايسی بروقت مدد فرما جو ميرے غصہ کو ٹھنڈاکر دے اورميرے غيظ وغضب کا بدلہ چکائے ۔ اے هللا 

کی کے بدلے رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اوراس کے ظلم وستم کے عوض اپنی معانی اوراس کی بدسلو
ميں اپنی رحمت کيونکہ ہر ناگوار چيز تيری ناراضی کے مقابلہ ميں ميں ہيچ ہے اورتيری ناراضی ہو تو ہر (چھوٹی 

بڑی ) مصيبت آسان ہے بارالہا !جس طرح ظلم سہنا تو نے ميری نظروں ميں نا پسند کيا ہے يونہی ظلم کرنے سے بھی
سی سے شکوه نہيں کرتااورتيرے عالوه کسی حاکم سے مدد نہيں چاہتا ۔ مجھے بچائے رکھ اے هللا ! ميں تيرے سوا ک

حاشا کہ ميں ايسا چاہوں تورحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور ميری دعا کو قبوليت سے اور ميرے شکوه کو 
مايوس ہو صورت حال کی تبديلی سے جلد ہمکنار کر۔ اور ميرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تيرے عدل وانصاف سے 

جاوں اورميرے دشمن کو اس طرح نہ آزمانا کہ وه تيری سزا سے بے خوف ہو کر مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے 
اورميرے حق پر چھايا رہے اوراسے جلد از جلد اسے عذاب سے روشناس لر جس سے تو نے ستمگروں کو ڈرايا 

ے بسوں سے وعده کيا ہے اے هللا ! محمد اوران کی دھمکايا ہے اور مجھے قبوليت دعا کا وه اثر دکھا جس کا تو نے ب
آل پر رحمت نازل فرما اورمجھے توفيق دے کہ جو سود وزياں تو نے ميرے ليے مقدر کر ديا ہے اسے (بطيب 

خاطر)قبول کروں اور جو کچھ تو نے ديا ہے اور جو کچھ ليا ہے اس پر مجھے راضی اورايسے کام ميں مصروف 
ری ہو ۔ اے هللا ! اگر تيرے نزديک ميرے ليے يہی بہتر ہو کہ ميری داد رسی کو تاخير ميں رکھ جو آفت وزياں سے ب

ڈال دے اور مجھ پر ڈھانے والے سے انتقام لينے کو فيصلہ کے دن اوردعويداروں کے محل اجتماع کے ليے اٹھا 
اورصبر کی پائيداری سے رکھے تو پھر محمد اوران کی آل پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب سے نيت کی سچائی 

ميری مدد فرما اوربری خواہش اورحريصوں کی بے صبری سے بچائے رکھ اور جو ثواب تو نے ميرے ليے ذخيره 
کيا ہے اور جو سزاوعقويت ميرے دشمن کے ليے مہيا کی ہے اس کا نقشہ ميرے دل ميں جما دے اوراسے اپنے فيصلہ

سنديده چيزوں پر اطمينان ووثوق کا سبب قرار دے ۔ميری دعا کو قبول قضا وقدر پر راضی رہنے کا ذريعہ اوراپنی پ
  فرما اے تمام جہان کے پالنے والے۔ بيشک تو فضل عظيم کا مالک ہے اورتيری قدرت سے کوئی چيز باہر نہيں ہے ۔ 

  جب کسی بيماری يا کرب واذيت ميں مبتال ہوتے تو يہ دعا پڑھتا
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ُف فِْيِہ ِمْن َسالََمِة بََدنِْی َو لََک اْلَحْمُد َعٰلی َما اَْحَدْثَت بِْی ِمْن ِعلٍَّة فِْی جَ اَللّہُمَّ لََک اْلَحْمُد َعلٰ  َسِدْی فََما اَْدِرْی يَا ی َما لَْم اََزْل اَتََصرَّ
ْکِر لََک َو اَیُّ اْلَوْقتَْيِن اَْوٰلی بِاْلَحْمِد لََک اَوَ  ْطتَنِْی بِہَا اِٰلِہْی اَیُّ اْلَحالَْيِن اََحقُّ بِالشُّ ِة الَّتِْی ہَنَّاْتَنِْی فِْيہَا طَيِّبَاِت ِرْزقَِک َو نَشَّ حَّ ْقُت الصِّ

ْيتَنِْی َمَعہَا َعٰلی َما َوفَّْقتَنِْی لَہ ِمْن طَاَعِتَک اَْم َوْقُت اْلِعلَّ  ْبتَِغآِء َمْرَضاتَِک َو فَْضلَِک َو قَوَّ ْصتَنِْی بِہَا َو النِّ اِلِ َعِم الَّتِْی ِة الَّتِْی َمحَّ
يِّٰئاِت َو تَْنبِْيہًا لِتَنَاُوِل التَّْوبَِة َو تَْذِکْيًرا  اَْتَحْفتَنِْی بِہَا تَْخفِْيفًا لَِما ثَقَُل بِہ َعٰلی ظَْہِرْی ِمَن اْلَخِطْيٰئاِت َو تَْطِہْيًرا لَِما اَْنَغَمْسُت فِْيہِ  ِمَن السَّ

نََطَق بِہ َو الَ  َو فِْی ِخالَِل ٰذلَِک َما َکتَْبَت لَِی اْلَکاتِبَاِن ِمْن َزِکیِّ ااْلَْعَماِل َما الَ قَْلٌب فَکََّر فِْيِہ َو الَ لَِسانٌ  لَِمْحِو اْلَحْوبَِة بِقَِدْيِم النِّْعَمةِ 
ہُمَّ فََصلِّ  ۔ اَللّٰ ٍد َو ٰالِہ َو َحبِّْب اِلَیَّ َما َرِضْيَت لِْی َو  َجاِرَحةٌ تََکلَّفَْتہُ بَْل اِْفَضاالً ِمْنَک َعلَیَّ َو اِْحَسانًا ِمْن َصنِْيِعَک اِلَیَّ َعٰلی ُمَحمَّ

ْر لِْی َما اَْحلَْلَت بِْی َو طَہِّْرنِْی ِمْن َدنَِس َما اَْسلَْفُت َواْمُح َعنِّْی َشرَّ َما قَدَّْمُت َو اَْوِجْدنِیْ   َحالََوةَ اْلَعافِيَِة َو اَِذْقنِْی بَْرَد السَّالََمِة يَسِّ
لِْی َعْن َصْرَعتِْی اِٰلی تََجاُوِزَک َو َخالَِصْی ِمْن َکْربِْی اِ َواجْ  ٰلی َرْوِحَک َو َسالََمِتْی ِمْنَعْل َمْخَرِجْی َعْن ِعلَّتِْی اِٰلی َعْفِوَک َو ُمتََحوَّ

ْمتِ  ُل بِااْلِ ْحَساِن اْلُمتَطَوِّ ُل بِااْلِ ِة اِٰلی فََرِجَک اِنََّک اْلُمتَفَضِّ دَّ ْکَراِم۔ ٰہِذِه الشِّ   نَاِن اْلَوہَّاُب اْلَکِرْيُم ُذواْلَجالَِل َو ااْلِ
  

  جب کسی بيماری يا کرب واذيت ميں مبتال ہوتے تو يہ دعا پڑھتے ۔ 
اے معبود!تيرے ہی ليے حمد وسپاس ہے اس صحت وسالمتی بدن پر جس ميں ہميشہ زندگی بسر کرتا رہا اور تيرے ہی

ميرے جسم ميں تيرے حکم سے رونما ہوا ہے اسے معبود! مجھے نہيں معلوم لئے حمد سپاس ہے اس مرض پر جواب 
کہ ان دونوں حالتوں ميں سے کونسی حالت پر وتو شکريہ کا زياده مستحق ہے اور ان دونوں وقتوں ميں سے کونسا 

يے وقت تيری حمد ستائش کے زياده الئق ہے آيا صحت کے لمحے جن ميں تو نے اپنی پاکيزه روزی کو ميرے ل
خوشگوار بنايا اور اپنی رضا وخوشنودی اورفضل واحسان کے طلب کی امنگ ميرے دل ميں پيدا اور اس کے ساتھ 
اپنی اطاعت کی توفيق دے کر اس سے عہده برا ہونے کی قوت بخشی يا يہ بيماری کا زمانہ جس کے ذريعہ ميرے 

ئے ہيں اوران برائيوں سے پاک کر دے جن ميں ڈوبا گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے جو ميری پيٹھ کر گراں بار بنائے ہو
ہوا ہوں اورتوبہ کرنے پر متنبہ کر دے اورگزشتہ نعمت (تندرستی ) کی ياد دہانی سے کفر(کفر ان نعمت کے ) گناه کو 
محو کر دے اوربيماری کے اثنا ميں کاتبان اعمال ميرے ليے وه پاکيزه اعمال بھی لکھتے رہے جن کا نہ دل ميں تصور

  ہوا تھا نہ زبان پر آئے تھے اورنہ کسی عضو نے ا سکی تکليف گوارا کی تھی ۔ 
يہ صرف تيرا تفضل واحسان تھا مجھ پر ہوا اے هللا !رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور جو کچھ تو نے ميرے

اسے سہل وآسان کر دے ليے پسند کيا ہے وہی ميری نظروں ميں پسنديده قرار دے اور مصيبت مجھ پر ڈال دی ہے 
اورمجھے گزشتہ گناہوں کی آالئش سے پاک اورسابقہ برائيوں کو نيست ونابود کر دے اورتندرستی کی لذت سے 

کامران اورصحت کی خواشگواری سے بہره اندوز کر اور مجھے اس بيماری سے چھڑا کر اپنے عفو کی جانب لے آ 
ر دے اور اس شدت وسختی کو دور کر کے کشائش ووسعت اوراس حالت افتادگی سے بخشش ودرگزر کی طرف پھي

کی منزل تک پہنچا دے اس ليے کہ تو بے استحقاق احسان کرنے واال اور گرانبہا نعمتيں بخشے واال ہے اور تو ہی 
  بخشش وکرم کا مالک اورعظمت وبزرگی کا سرمايہ دار ہے۔ 

  بچنے کے ليے يہ دعاء پڑھتےجب شيطان کا ذکر ٓاتا تواس سے اور اس کے مکرو عداوت سے 
ِجْيِم َو َمَکائِِده َو ِمَن الثِّقَِة بِاََمانِيِّہ َو َموَ  ْيٰطِن الرَّ ہُمَّ اِنَّا نَُعْوُذ بَِک ِمْن نََزَغاِت الشَّ اِعْيِده َو ُغُرْوِره َو َمَصائِِده َو اَْن يُْطِمَع نَْفِسہ اَللّٰ

ہُ فِْی اِْضالَلِنَا َعْن َطاَعتَِک َواْمتِہَانِ  هَ اِلَْينَا اَللّٰ مَّ اْخَساهُ َعنَّا نَا بَِمْعِصيَتَِک اَْو اَْن يَْحُسَن ِعْنَدنَا َما َحسََّن لَنَا اَْو اَْن يَّْثقَُل َعلَْينَا َما َکرَّ
بِنَا فِْی َمَحبَّتَِک َواْجَعْل بَْينَنَا َو بَْينَہ ِسْتًرا الَ يَْہتُِکہ  ٍد َو ٰالِہ بِِعبَاَدتَِک َواْکبِْتہُ بُِدٔوُ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َو َرْدًما ُمْصَمتًا الَ يَْفتُقُہ اَللّٰ

دٍ َواْشُغْلہُ َعنَّا بِبَْعٍض اَْعَدآئَِک َواْعِصْمنَا ِمْنہُ بُِحْسِن ِرَعايَتَِک َواْکفِنَا َخْيَره َو َولِّنَا ظَْہَره َواقْ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َو  طَْع َعنَّا اِْثَره اَللّٰ
ْدنَا ِمَن التَّْقٰوی ِضدَّ َغْوٰايَتِہ َواْسلُْک بِنَا ِمَن ا ہُمَّ الَ ٰالِہ َو اَْمتِْعنَا ِمَن اْلہُٰدی بِِمْثِل َضاَللَتِہ َو َزوِّ ٰدی اَللّٰ لتُّٰقی ِخالََف َسبِْيلِہ ِمَن الرَّ

رْ تَْجَعْل لَہ فِْی قُلُْوبِنَا َمْدَخالً َو الَ تُْوِطنَنَّ لَہ فِْيَما  ْفتَنَاهُ فَقِنَاهُ َو بَصِّ ْفنَاهُ َو اَِذا َعرَّ َل لَنَا ِمْن بَاِطٍل فََعرِّ ہُمَّ َو َما َسوَّ نَا َما لََدْينَا َمْنِزالً اَللّٰ
ُکْوِن اِلَْيِہ َو اَْحِسْن  ه لَہ َو اَْيقِْظنَا َعْن ِسنَِة اْلَغْفلَِة بِالرُّ ہُمَّ َو اَْشِرْب قُلُْوبَنَا اِْنَکاَر نَُکائِْيُده بِہ َو اَْلِہْمنَا َما نُِعدُّ بِتَْوفِْيقَِک َعْونَنَا َعلَْيِہ اَللّٰ

ْل ُسْلطَانَہ َعنَّا َواْقطَ  ٍد وَّ ٰالِہ َو َحوِّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہُمَّ ْع َرَجائَہ ِمنَّا َواْدَراهُ َعِن اْلُولُْوِع بِنَ َعَملِہ َواْلطُْف لَنَا فِْی نَْقِض ِحيَلِہ۔ اَللّٰ ا اَللّٰ
ہَاتِنَا َو اَْوالََدنَا َو اَہَالِيَنَا َو َذِوْی اَْرَحاِمنَا وَ  ٍد َو ٰالِہ َواْجَعْل ٰابَآئَنَا َو اُمَّ ِمنَاِت َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ِمنِْيَن َو اْلُمؤْ  قََرابَاتِنَا َو ِجْيَرانَنَا ِمَن اْلُمؤْ

ہُْم َواْعُمْم بِ  ِمْنہُ فِْی ِحْرٍز َحاِرٍز َو ِحْصٍن َحاِفظٍ  ٰذلَِک َمْن َو َکْہٍف َمانٍِع َو اَْلِبْسہُْم ِمْنہُ ُجنَنًا َواقِيَةً َو اَْعِطِہْم َعلَْيِہ اَْسلَِحةً َماِضيَةً اَللّٰ
بُْوبِيَِّة َو اَْخلََص لََک بِاْلَوْحَدانِيَِّة َو َعاَداهُ لََک بَِحقِْيقَِة اْلُعبُْوِديَِّة وَ  ہُمَّ َشِہَد لََک بِالرُّ بَّانِبَِّة اَللّٰ اْستَْظہََر بَِک َعَ◌لَْيِہ فِْی َمْعِرفَِة اْلُعلُْوِم الرَّ

ہُمَّ وَ  ْہفَہ َو اَْرِغْم اْہِزْم ُجْنَده َو اَْبِطْل َکْيَده َواْہِدْم کَ اْحلُْل َما َعقََد َواْفتُْق َما َرتََق َواْفَسْخ َما َدبََّر َو ثَبِّْطہُ اَِذا َعَزَم َواْنقُْض َما اَْبَرَم اَللّٰ
ہُمَّ اْجَعْلنَا فِْی نَْظِم اَْعَدآئِہ َواْعِزْلنَا َعْن َعَداِد اَْولِيَآئِہ الَ نُِطْيُع لَہ اَِذ اْستَْہَوا نَا َو الَ نَْستَِجْيُب لَہ اَِذا َدَعانَا نَاُمُر بُِمنَاَواتِہ َمْن اَْنفَہ اَللّٰ
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ٍد َخاتَِم النَّبِيِّْيَن َو َسيِِّد اْلُمْرَسلِْيَن َو َعٰلی اَہْ اَطَاَع اَْمَرنَا َو نَِعظُ َعْن ُمتَابَعَ  ِل بَْيتِہ الطَّيِّبِْيَن تِہ َمِن اتَّبََع َزَجْرنَا اَللّہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
ِمنَا ِمنِْيَن َو اْلُمؤْ ا اْستََجْرنَا بَِک ِمْن َخْوفِہ َو الطَّاِہِرْيَن َو اَِعْذنَا َو اَہَالِيَنَا َو اِْخَوانَنَا َو َجِمْيَع اْلُمؤْ ا اْستََعْذنَا ِمْنہُ َو اَِجْرنَا ِممَّ ِت ِممَّ

ِمنِ اْسَمْع لَنَا َما َدَعْونَا بِہ َو اَْعِطنَا َما اَْخفَْلنَاهُ َواْحفَْظ لَنَا َما نَِسْينَاهُ َو َصيِّْرنَا بِٰذلَِک فِْی دَ  الِِحْيَن َو َمَراِتِب اْلُمؤْ ْيَن ٰاِمْيَن َرَجاِت الصَّ
  َربَّ اْلَعالَِمْيَن۔ 

  
  جب شيطان کا ذکر ٓاتا تواس سے اور اس کے مکرو عداوت سے بچنے کے ليے يہ دعاء پڑھتے 

اے هللا ! ہم شيطان مردود کے وسوسوں ، مکروں اورحيلوں سے اوراس کی جھوٹی طفل تسليوں پر اعتماد کرنے 
تے ہيں اور اس بات سے کہ اس کے دل ميں طمع وخواہش پيدا ہو کہ اوراس کے ہتھکنڈوں سے تيرے ذريعہ پناه مانگ

وه ہميں تيری اطاعت سے بہکائے اورتيری معصيت کے ذريعہ ہماری رسوائی کا سامان کرے يا يہ کہ جس چيز کو وه 
رنگ وروغن سے آراستہ کرے وه ہماری نظروں ميں کھب جائے يا جس چيز کو وه بد نماظاہر کرے وه ہميں شاق 

رے ۔ اے هللا ! تو اپنی عبادت کے ذريعہ سے ہم سے دور کردے اورتيری محبت ميں محنت وجانفشانی کر نے کے گز
باعث اسے ٹھکرا دے اورہمارے اورايک ايسی ٹھوس ديوار جسے وه توڑ نہ سکے حائل کر دے ۔ اے هللا رحمت نازل 

بہکانے ميں مصروف رکھ اورہميں اپنی حسن  فرما محمد اوران کی آل ہر اوراسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے
نگہداشت کے ذريعہ اس سے محفوظ کر دے ۔اس کے مکر وفريب سے بچا لے اورہم سے توگردان کر دے اورہمارے 

راستے سے اس کے نقش قدم مٹادے ۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جيسی اس کی گمراہی 
راہی کے مقابلہ ميں تقوی وپرہيز گاری کازاد راه دے ۔ اوراس کی ہالکت آفرين راه (مستحکم)ہے اور ہميں اس کی گم

کے خالف رشد اورتقوے کے راستے پر لے چل ۔ اے هللا ہمارے دلوں ميں اسے عمل دخل کا موقع نہ دے اورہمارے 
ا کے ہميں دکھائے وه پاس کی چيزوں ميں اس کے ليے منزل مہيا نہ کر۔ اے هللا وه جس بے ہوده باے کو خوشنما بن

ہميں پہنچودے اورجب پہنچوا دے تو اس سے ہمار ی حفاظت بھی فرما۔اورہميں فريب دينے کے طور پر طريقوں ميں 
بصيرت اوعراس کے مقابلہ ميں سروسامان کی تياری کی تعليم دے اوراس خواب غفلت سے جو اس کی طرف جھکاو 

کے اعمال سے ناپسنديدگی کا جذبہ ہمارے دلوں ميں بھر دے۔اوراس  کا باعث ہو ہوشيار کردے اوراپنی توفيق سے اس
کے حيلوں کو توڑنے کی توفيق کرامت فرما۔اے هللا تورحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اورشيطان کے تسلط کو 
 ہم سے ہٹا دے اوراس کی اميديں ہم سے قطع کر دے اورہميں گمراه کرنے کی حرص وآزسے اسے دور کر دے اے

هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اورہمارے باپ دادوں ہماری ماوں ، ہماری اوالدوں ، ہمارے قبيلہ والوں 
، عزيزوں ،رشتہ داروں اورہمسايہ ميں رہنے والے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شرسے ايک محکم 

ہيں انہيں پہنا اوراس کے مقابلہ ميں تيز دھاڑ والے ہتھيار جگہ حفاظت کر نے والے قلعہ اورروک تھام کرنے والی ذر
نہيں عطا کر ۔ بارالہا!اس دعا ميں ان لوگوں کو بھی شامل کر جو تيری ربوبيت کی گواہی ديں اوردوئی کے تصور کے

بغير تجھے يکتا سمجھيں اورحقيقت عبوديت کی روشنی ميں تيری خاطر اسے دشمن رکھيں اور الہی علوم کے 
ھنے ميں اس کے بر خالف تجھ سے مدد چاہيں اے هللا !جو گره وه لگائے اسے کھول دے ، جسے جوڑے سيک

اورتوڑدے اور جو تدبير کرے اسے ناکام بنا دے اورجب کوئی اراده کرے اسے روک دے ،اورجسے فراہم کرے اسے
يٹ کر دے، اس کی پناه گاه کو درہم وبرہم کردے ۔ خدايا! ا سکے لشکر کو شکست دے اس کے مکرو فريب کو مليا م

ڈھاوے اس کی ناک رگڑدے اے هللا ! ہميں اس کے دشمنوں ميں شامل کر اوراس کے دوستوں ميں شمار ہونے سے 
عليحده کر دے تا کہ وه ہميں بہکائے تو اس کی اطاعت نہ کريں ۔ اور جب ہميں پکارے تو اس کی آواز پر لبيک نہ 

سے اس سے دشمنی رکھنے کا حکم ديں اورجو ہمارے روکنے سے بازآئے اسے اسکہيں اور جو ہمارا حکم مانے ہم ا
کی پيروی سے منع کريں ۔ اے هللا ! رحمت نازل فرما محمد پر جو تمام نبيوں کے خاتم اور سب رسولوں کے سر تاج 

دوں اورمومن ہيں اورا ن کے اہل بيت پر جو طيب وطاہر ہيں اور ہمارے عزيزوں ، بھائيوں ، اور تمام مومن مر
عورتوں کو اس چيز سے خوف کھاتے ہوئے ہم نے تجھ سے امان چاہی ہے اس سے امان دے اور جو درخواست کی 

ہے اسے منظور فرما اورجس کے طلب کرنے ميں غفلت ہو گئی ہے اسے مرحمت فرما اورجسے بھول گئے ہيں اسے 
وں اوراہل ايمان کے مرتبوں تک پہنچا دے ۔ ہمارے ليے محفوظ رکھ اوراس وسيلہ سے ہميں نيکو کاروں کے درج

  ہماری ديا قبول فرما اے تمام جہان کے پروردگار! 

  جب کوئی مصيبت بر طرف ہوتی يا کوئی حاجت پوری ہوتی تو يہ دعا پڑھتے
ہُمَّ لََک اْلَحْمُد َعٰلی ُحْسِن قََضآئَِک َو بَِما َصَرْفَت َعنِّْی ِمْن باَلَئَِک فاَلَ تَْجعَ  ْلَت لِْی ِمْن َعافِيَتَِک اَللّٰ ْل َحظِّْی ِمْن َرْحَمتَِک َما َعجَّ
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ِہ ِمْن ٰہِذِه اْلَعافِيَِة بَْيَن يََدْی باَلٍَء الَ يَْنقَِطُع وَ فَاَُکْوَن قَْد َشقَْيُت بَِما اَْحبَْبُت َو َسِعَد َغْيِرْی بَِما َکِرْہُت َو اِْن يَُکْن َما ظَلِْلُت فِْيِہ اَْو بِتُّ فِيْ 
ْر َعنِّْی َما قَدَّْمَت فََغْيُر َکثِْيٍر َما َعاقِبَتُہُ اْلفَنَ  ْرَت َو اَخِّ ْم لِْی َما اَخَّ آُء َو َغْيُر قَلِْيٍل َما َعاقِبَتُہُ اْلبَقَآُء َو َصلِّ َعٰلی ِوْزٍر الَ يَْرتَِفُع فَقَدِّ

ٍد وَّ ٰالِہ۔    ُمَحمَّ
  

  ری ہوتی تو يہ دعا پڑھتے جب کوئی مصيبت بر طرف ہوتی يا کوئی حاجت پو
اے هللا ! تيرے ہی ليے حمد وستائش ہے تيرے بہترين فيصلہ پر اور اس بات پر کہ تو نے بالوں کا رخ مجھ سے موڑ 
ديا۔تو ميرا حصہ اپنی رحمت ميں سے صرف اس دنيوی تندرستی ميں منحصر نہ کر دے کہ ميں اپنی اس پسنديده چيز 

سے محروم رہوں اوردوسرا ميری نا پسنديده چيز کی وجہ سے خوش بختی  کی وجہ سے (آخرت کی ) سعادتوں
وسعادت حاصل کر لے جائے ۔ اور اگر يہ تندرستی کہ جس ميں دن گزارا ہے يا رات بسر کی ہے کسی ال زوال 

 مصيبت کا پيش خيمہ اورکسی دائمی وبال کی تمہيد بن جائے تو جس (زحمت واندوه ) کو تو نے موخر کيا ہے اسے
مقدم کر دے اور جس( صحت وعافيت کو مقدم کيا اسے موخر کر دے کيونکہ جس چيز کا نتيجہ فنا ہو وه زياده نہيں 

  اورجس کا انجام بقا ہو وه کم نہيں ۔ اے هللا تو محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما۔ 

  قحط سالی کے موقعہ پر طلب باراں کی دعاء
ہُمَّ اْسقِنَا اْلَغْيثَ  فَاِق َواْمنُْن َواْنُشْر َعلَْينَا َرْحَمتََک بَِغْيثَِک اْلُمْغِذِق ِمَن السََّحاِب اْلُمْنَساِق لِنَبَاِت اَْرِضَک اْلُمْونِِق فِْی َجِميْ  اَللّٰ ِع ااْلٰ

ہََرِة َو اَْشِہْد َمآَلئَِکتِ  فََرِة بَِسْقٍی ِمْنَک نَافٍِع َدآئٍِم ُغْزُره َواِسٍع َعٰلی ِعبَاِدَک بِاِْينَاِع الثََّمَرِة َو اَْحِی باِلََدَک بِبُلُْوِغ الزَّ َک اْلِکَراَم السَّ
ُع بِہ فِْی ااْلَْقَواِت َسَحابًا ُمتََراِکًما ِدَرُره َوابٍِل َسِرْيٍع َعاِجٍل تُْحيِْی بِہ َما قَْد َماَت َو تَُردُّ بِہ َما قَْد فَاَت َو تُْخِرُج بِہ َما ہَُو ٰاٍت َو تُ  َوسِّ

ہُمَّ اْسقِنَا َغْيثًا ُمِغْيثًا َمرِ ہَنِ  ْيًعا ُمْمِرًعا َعِرْيًضا َواِسًعا َغِزْيًرا تَُردُّ بِِہ ْيئًا َمِرْيئًا طَبَقَا ُمَجْلَجالً َغْيَر ُملِثٍّ َوْدقُہ َو الَ ُخلٍَّب بَْرقُہ اَللّٰ
ہُمَّ اْسقِنَا َسْقيَا تَسِ  ُر بِِہ ااْلَْنہَاَر َو تُْنبُِت بِِہ ااْلَْشَجاَر َو النَِّہْيَض َو تَْجبُُر بِِہ اْلَمِہْيَض اَللّٰ ْيُل ِمْنہُ الظَِّراِب َو تَْماَلُ ِمْنہُ اْلِجبَاَب َو تُفَجِّ

ْمَصاِر َو تَْنَعُش بِِہ اْلبَہَآئَِم َو اْلَخْلَق َو تُْکِمُل لَنَا بِہ طَيِّبَ  ْزقِ تُْرِخُص بِِہ ااْلَْسَعاَر فِْی َجِمْيِع ااْلِ ْرَع َو تُِدرُّ بِِہ اِت الرِّ َو تُْنبُِت لَنَا بِِہ الزَّ
ہُمَّ الَ تَْجَعْل ِظلَّہ َعلَْينَا ُسُمْوًما َو الَ تَْجَعْل بَرْ  تِنَا اَللّٰ ةً اِٰلی قُوَّ ْرَع َو تُِزْيُدنَا بِہ قُوَّ َده َعلَْينَا ُحُسْوًما َو الَ تَْجَعْل َصْوبَہ َعلَْينَا ُرُجْوًماالضَّ

ٍد َواْرُزْقنَا ِمْن بََرَکاِت السَّٰمٰوِت وَ َو الَ تَجْ  ٍد َو ٰاِل ُمَحمَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ  ااْلَْرِض اِنََّک َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء َعْل َمائَہ َعلَْينَا اَُجاًجا۔ اَللّٰ
  قَِدْيٌر۔ 

  
  قحط سالی کے موقعہ پر طلب باراں کی دعاء 

ں ذريعہ ہم پر دامن رحمت پھيال جو مو سالدھار بارشوں کے ساتھ زمين کے بارالہا! ابر باراں سيراب فرما اوران ابرو
سبزه خوش رنگ کی روئيدگی کا سروسامان ليے ہوئے اطراف عالم ميں روانہ کئے جاتے ہيں اور پھلوں کے پختہ 

زز ہونے سے اپنے بندوں پر احسان فرما اورشگوفوں کے کھلنے سے اپنے شہروں کو زندگی نو بخش اوراپنے مع
وباوقار فرشتوں اورسفيروں کو ايسی نفع رساں بارش پر آماده کر جس کی فروانی دائم اورروانی ہمہ گير ہو ۔ اوربڑی 
بوندوں والی تيزی سے آنے والی اورجلد برسنے والی ہو جس سے تو مرده چيزوں ميں زندگی دوڑا دے ۔ گزری ہوئی 

نمودار کر دے اورسامان معيشت ميں وسعت پيد اکر دے ايسا ابر  بہار يں پلٹا دے اور جو چيزيں آنے والی ہيں انہيں
چھائے جو تہہ بہ تہہ ، خوش آئند وخوش گوار زمين پر محيط اورگھن گرج واال ہو اوراس کی بارش لگاتا بہ برسے ( 

نہيں  کہ کھيتوں اورمکانوں کو نقصان پہنچے ) اورنہ اس کی بجلی دھوکا دينے والی ہو ( کہ چمکے گرجے اوربرسے
) بارالہا!ہميں اس بارش سے سيراب کر جو خشک سالی کو دور کر نے والی زمين سے ) سبزه اگانے والی دشت 

وصحرا کو سر سبز کرنے والی بڑے پھيالو اوربڑھاو اوران تھاه گہراو والی ہو جس سے تو مرجھائی ہو گھاس کی 
ا!ہميں ايسی بارش سے سيراب کر جس سے ٹيلوں رونق پلٹا دے اورسوکھے سڑے سبزے ميں جان پيدا کر دے ۔ خداي

پر سے پانی کے دھارے بہادے ، کنويں چھلکا دے ، نہريں جاری کر دے ، درختوں کو تروتازه وشاداب کر دے، جو 
پاوں اورانسانوں ميں نئی روح پھونک دے، پاکيزه روزی کا سروسامان ہمارے ليے مکمل کر دے کھيتوں کو سر سبز 

چوپاوں کے تھنوں کو دودھ سے بھرے اور اس کے ذريعہ ہماری قوت وطاقت ميں مزيد قوت کا وشاداب کر دے اور
اضافہ کر دے بارالہا!اس ابر کی سايہ افگنی کو ہمارے لئے جھلسا دينے واال کا جھونکا اس کی خنکی کو نحوست کا 

ن کے ليے )شور نہ قرار سرچشمہ اوراس کے برسنے کو عذاب کا پيش خيمہ اوراس کے پانی کو (ہمارے کام ودہ
دينا۔بارالہا! رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر اور ہميں آسمان وزمين کی برکتوں سے بہره مند کر اس ليے کہ تو 
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  ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے۔ 

  جب کسی غمگين بات يا گناہوں کی وجہ سے پريشان پوتے تو يہ دعاء
ہُمَّ يَا َکافَِی اْلفَْرِد الضَّ  يِّ اَللّٰ َد لِْی َو ِعْيِف َو َواقَِی ااْلَْمِر اْلَمُخْوِف اَْفَرَدْتنِی اْلَخطَايَا فاَلَ َصاِحَب َمِعْی َو َضُعْفُت َعْن َغَضِبَک فاَلَ ُمٔوَ

ِمنُنِْی ِمْنَک َو اَْنَت اََخْفتَنِْی وَ  َن لَِرْوَعتِْی َو َمْن يُؤْ ْينِْی  اَْشَرْفُت َعٰلی َخْوِف لِقَآئَِک فاَلَ ُمَسکِّ َمْن يَُساِعُدنِْی َو اَْنَت اَْفَرْدتَنِْی َو َمْن يُّقَوِّ
ِمُن ااِلَّ َغالٌِب َعٰلی َمْغلُ  ْوٍب َو الَ يُِعْيُن ااِلَّ طَالٌِب َعٰلی َمْطلُْوٍب َو َو اَْنَت اَْضَعْفتَنِْی الَ يُِجْيُر يَا اِٰلِہْی ااِلَّ َربٌّ َعٰلی َمْربُْوٍب َو الَ يُؤْ

ٍد وَّ ٰالِہ َو اَِجْر ہَرَ  بِيَِدکَ  ہُمَّ اِنََّک اِْن يَا اِٰلِہْی َجِمْيُع ٰذلَِک السَّبَِب َو اِلَْيَک اْلَمفَرُّ َو اْلَمْہَرُب فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ بِْی َو اَْنِجْح َمْطلَبِْی اَللّٰ
بِْيَل اِٰلی  َصَرْفَت َعنِّْی َوْجہََک اْلَکِرْيَم اَْو َمنَْعتَنِْی فَْضلََک اْلَجِسْيمَ  اَْو َحظَْرَت َعلَیَّ ِرْزقََک اَْو قَطَْعَت َعنِّْی َسبَبََک لَْم اَِجِد السَّ

َر لِْی َمَع نَاِصيَتِْی بِيَِدَک ااْلَْمُر الَ اَمْ َشْیٍء ِمْن اََملِْی َغْيَرَک َو لَْم اَْقِدْر َعٰلی َما ِعْنَدَک بَِمُعْونَِة ِسَواَک فَاِنِّْی َعْبُدَک َو فِْی قَْبَضتَِک 
ةَ لِْی َعلَی اْلُخُرْوِج ِمْن ُسْلطَانَِک َو الَ اَْستَِطيْ  َک َو الَ قُوَّ ُع ُمَجاَوَزةَ قُْدَرتَِک َو الَ اَْستَِمْيُلاَْمِرَک َماٍض فِیَّ ُحْکُمَک َعْدٌل فِیَّ قََضآٔوُ

اَعتَِک َو بِفَْضِل َرْحَمتَِک اِٰلِہْی اَْصبَْحُت َو اَْمَسْيُت َعْبًدا َداِخًرا لََک آَل اَْملُِک ہََواَک َو الَ اَْبلُُغ ِرَضاَک َو الَ اَنَاُل َما ِعْنَدَک ااِلَّ بِطَ 
تِْی َو قِلَِّة حِ  ا ااِلَّ بَِک اَْشہَُد بِٰذلَِک َعٰلی نَْفِسْی َو اَْعتَِرُف بَِضْعِف قُوَّ ْم لِْی َما ْيلَتِْی فَاَْنِجْز لِْی َما وَ لِنَْفِسْی نَْفًعا وَّ الَ َضّرً َعْدتَّنِْی َو تَمِّ

ِرْيُر اْلَحقِْيُر اْلَمِہْيُن اْلفَقِْيُر الْ  ِعْيُف الضَّ ٍد وَّ ٰالِہ َو ٰاتَْيتَنِْی فَاِنِّْی َعْبُدَک اْلِمْسِکْيُن اْلُمْستَِکْيُن الضَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َخائُِف اْلُمْستَِجْيُر اَللّٰ
ْحَسانَِک فِْيَما اَْبلَْيتَنِْی َو الَ ٰايًِسا ِمْن اَِجابَتَِک لِْی َو الَ تَْجَعْلنِْی نَاِسيًا لِّ  آَء ِذْکِرَک فِْيَما اَْولَْيتَنِْی َو الَ َغافِالً اِلِ اِْن اَْبطَاَْت َعنِّْی فِْی َسرَّ

ٍة اَْو َرَخآٍء اَْو َعافِيٍَة اَْو بآََلٍء اَْو بُْؤٍس اَوْ  آَء اَْو ِشدَّ ٰالِہ  ُکْنُت اَْو َضرَّ ٍد وَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ نَْعَمآَء اَْو ِجَدٍة اَْو أَلَْوآَء اَْو فَْقٍر اَْو ِغنًی اَللّٰ
ی الَ اَْفَرَح بَِما ٰاتَْيتَنِ  ْنيَا َو الَ اَ َواْجَعْل ثَنَائِْی َعلَْيَک َو َمْدِحْی اِيَّاَک َو َحْمِدْی لََک فِْی ُکلِّ َحااَلتِْی َحتّٰ ْحَزَن َعٰلی َما َمنَْعتَِنْی ْی ِمَن الدُّ
ْن فِْيہَا َو اَْشِعْر قَْلبِْی تَْقَواَک َواْستَْعِمْل بََدنِْی فِْيَما تَْغبَلُہ ِمنِّْی َواْشَغْل بِطَاَعِتَک نَْفِسْی َعْن کُ  ی الَ اُِحبَّ َشْيئًا مِّ لِّ َما يَِرُد َعلَیَّ َحتّٰ

ْغ قَْلبِْی لَِمَحبَّتَِک َواْشَغْلہُ بِِذْکِرَک َواْنَعْشہُ بَِخْوفِکَ ُسْخِطَک َو الَ اَْسَخطَ َشْيئًا ِمْن ِرَضا ٍد وَّ ٰالِہ َو فَرِّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ  َو َک اَللّٰ
بُِل اِلَْيکَ  ْغبَِة اِلَْيَک َو اَِمْلہُ اِٰلْی طَاَعِتَک َو اَْجِر بِہ فِْی اََحبِّ السُّ ه بِالرَّ ْغبَِة فِْيَما ِعْنَدَک اَيَّاَم َحٰيوتِْی  بِاْلَوَجِل ِمْنَک َو قَوِّ ُ بِالرَّ ْ ِّ َو َذ

ْنيَا َزاِدْی َو اِٰلی َرْحَمتَِک ِرْحلَتِْی َو فِْی َمْرَضاتَِک َمْدَخلِْی َواْجَعْل  ةً ُکلِّہَا َواْجَعْل تَْقَواَک ِمَن الدُّ فِْی َجنَّتَِک َمْثَواَی َو ہَْب لِْی قُوَّ
ْلِقَک َو ہَْب لَِی ااْلُْنَس ْيَع َمْرَضاتَِک َواْجَعْل ِفَراِرْی اِلَْيَک َو َرْغبَتِْی فِْيَما ِعْنَدَک َو اَْلبِْس قَْلبِْی اْلَوْحَشةَ ِمْن ِشَراِر خَ اَْحتَِمُل بِہَا َجمِ 

َو الَ لَہ ِعْنِدْی يًَدا َو الَ بِْی اِلَْيِہْم َحاَجةً بَِل اْجَعْل ُسُکْوُن بَِک َو بِاَْولِيَآئَِک َو اَْہِل طَاَعتَِک َو الَ تَْجَعْل لِفَاِجٍر َو الَ َکافٍِر َعلَیَّ ِمنَّةً 
ٍد وَّ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہُْم نَِصْيًراٰالِہ َواْجَعْلنِْی لَہُْم قَِرْينًا َواْجَعْلنِْی لَ قَْلبِْی َو اُْنَس نَْفِسْی َواْستِْغنَائِْی َو ِکفَايَتِْی بَِک َو بِِخيَاِر َخْلقَِک اَللّٰ

   َعلَْيَک يَِسْيٌر َواْمنُْن َعلَیَّ بَِشْوٍق اِلَْيَک َو بِاْلَعَمِل لََک بَِما تُِحبُّ َو تَْرٰضی اِنََّک َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْيٌر َو ٰذلِکَ 
  

  جب کسی غمگين بات يا گناہوں کی وجہ سے پريشان پوتے تو يہ دعاء 
وناتوان کی (مہوں ميں ) کفايت کرنے والے اورخطر ناک مرحلوں سے بچا لے اے هللا ! اے يکہ وتنہا اورکمزور 

جانے والے! گناہوں نے مجھے بے يارومددگار چھوڑ ديا ہے ۔ اب کوئی ساتھی نہيں ہے اورتيرے غضب کے برداشت 
ہشت کرنے سے عاجز ہوں ۔اب کوئی سہارا دينے واال نہيں ہے تيری طرف بازگشت کا خطره درپيش ہے ۔اب اس د

سے کوئی تسکين دينے واال نہيں ہے ۔اب اس دہشت سے کوئی تسکين دينے واال نہيں ہے اورجب کہ تو نے مجھے 
خوف زده کيا ہے ۔ اورجب کہ تو نے مجھے خوف ذده کيا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن کرے ۔ اورجب 

اور جب کہ تو نے مجھے ناتوان کر ديا ہے  کہ تو نے مجھے تنہاچھوڑ ديا ہے تو کون ہے جو ميری دستگيری کرے ۔
تو کون ہے جو مجھے قوت دے ۔ اے ميرے معبود ! پر ور ده کوکوئی پناه نہيں دے سکتا سوائے اس کے پروردگار 
کے اورشکست خورده کوکوئی امان نہيں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے ۔ اورطلب کرده کی کوئی مدد 

کے طالب کے ۔ يہ تمام وسائل اے ميرے معبود تيرے ہی ہاتھ ميں ہيں اورتيری ہی طرف راه  نہيں کر سکتا سوائے اس
فرار وگريز ہے لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اورميرے گزيز کو اپنے دامن ميں پناه دے اورميری 

حسان عظيم سے دريغ کيا يا اپنے رزق کو حاجت برال۔ اے هللا !اگر تو نے اپنا پاکيزه رخ مجھ سے موڑ ليا اور اپنے ا
بند کر ديا ، يا اپنے رشتہ رحمت کو مجھ سے قطع کر ليا تو ميں اپنی آرزؤوں تک پہنچنے کا وسيلہ تيرے سوا کوئی پا 
نہيں سکتااورتيرے قبضہ قدرت ميں ہوں اورتيرے ہی ہاتھ ميں ميری بھاگ دوڑ ہے تيرے حکم کے آگے ميرا حکم نہيں

يرے بارے ميں تيرا فرمان جاری اورميرے حق ميں تيرا فيصلہ عدل وانصاف پر مبنی ہے ۔ تيرے چل سکتا۔ م
قلمروسلطنت سے نکل جانے کا مجھے يارا نہيں اورتيرے احاطہ قدرت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہيں اور نہ 

ے ہاں کی نعمتيں پا سکتا ہوں تيری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں ۔ نہ تيری رضامندی تک پہنچ سکتا ہوں اورنہ تير
مگر تيری اطاعت اورتيری رحمت فراواں کے وسيلہ سے۔ اے هللا !ميں ہر حال ميں تيرا ذليل بنده ہوں تيری مدد کے 
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بغير ميں اپنے سود زياں کا مالک نہيں ميں اس عجز وبے بضاعتی کی اپنے بارے ميں گواہی ديتا ہوں اوراپنی 
کرتا ہوں ۔ لہذا جو وعده تو نے مجھ سے کيا ہے اسے پورا کراور جو ديا ہے اسے کمزوری وبے چارگی کا اعتراف 

تکميل تک پہنچا دے اس ليے کہ ميں تيرا بنده ہوں جو بے نوا، عاجز، کمزور، بے سروسامان ، حقير، ذليل ، نادار، 
ور مجھے ان عطيوں ميں جو تو خوفزده ، اور پناه کا خواستگار ہے اے هللا ! رحمت نازل فرما محمد اوران کی آل پر ا

نے بخشے ہيں فراموش کا ر اور ان نعمتوں ميں جو تو نے عطا کی ہيں احسان ناشناس نہ بنا دے اورمجھے دعا کی 
قبوليت سے نا اميد نہ کر اگرچہ اس ميں تا خير ہو جائے ۔ آسائش ميں ہوں يا تکليف ميں تنگی ميں ہوں يا فارغ الباللی 

يا خوشحالی ميں ۔ تونگری ميں ہوں يا عسرت ميں ، فقر ميں ، يا دولتمندی ميں اے هللا !محمد اور  ميں تندرستی ميں ہوں
ان کی آل پررحمت نازل فرما اور مجھے اے هللا ! محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ہر حالت ميں 

دے اس پر خوش نہ ہونے لگوں اورجو مدح وستائش وسپاس ميں مصروف رکھ يہاں تک کہ دنيا ميں سے جو کچھ تو 
روک لے اس پر رنجيده ہوں ۔ اور پر ہيز گاری کو ميرے دل کا شعار بنا اور ميرے جسم سے وہی کام لے جسے تو 
قبول فرمائے اوراپنی اطاعت ميں ا نہماک کے ذريعہ تمام دنيوی عالئق سے فارغ کر دے تاکہ اس چيز کو جوتيری 

رکھوں اور جو چيز تيری خوشنودی کا باعث ہے اسے ناپسندنہ کروں ۔ اے هللا ! محمد ناراضی کا سبب ہے دوست نہ 
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور زندگی بھر ميرے دل کو اپنی محبت کے ليے فارغ کر دے ۔ اپنی ياد ميں اسے 

ونے سے اس کی قوت مشغول رکھ ، اپنے خوف وہراس کے ذريعہ (گناہوں کی ) کا موقع دے ، اپنی طرف رجوع ہ
وتوانائی بخش ، اپنی اطاعت کی طرف اسے مائل کر اور اپنے پسنديده ترين راستہ پر چال اوراورنعمتوں کی طلب پر 
اسے تيار کر اور پرہيز گاری کو ميرا توشہ ، اپنی رحمت کی جانب ميرا سفر، اپنی خوشنودی ميں ميرا گزر اوراپنی 

ے ايسی قوت عطا فرما جس سے تيری رضا منديوں کا بوجھ اٹھا لوں ۔اور جنت ميں ميری منزل قرار دے اورمجھ
ميرے گريز کو اپنی جانب اور ميری خواہش کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے اور برے لوگ سے ميرے دل

حسان نہ کو متوحش اوراپنے اوراپنے دوستوں اورفرنبرداروں سے مانوش کر دے اور کسی بدکار اورکافر کا مجھ پر ا
ہو ۔نہ اس کی نگاه کرم مجھ پر ہو اور نہ اس کی مجھے کوئی احتياج ہو بلکہ ميرے دلی سکون ، قلبی لگاؤ،اور ميری 
بے نيازی وکار گزاری کو اپنے اوراپنے برگزيده بندوں سے وابستہ کر ۔ اے هللا ! محمد اورا ن کی آل پر رحمت نازل 

رار دے اوراپنے شوق ووارفتگی اور ان کے ذريعہ جنہيں تو پسند کرتا او فرما اور مجھے ان کا ہم نشين ومددگار ق
  رجن سے خوش ہوتا ہے مجھ پر احسان فرما۔اس لئے کہ تو ہرچيز پر قادر ہے اور يہ کام تيرے ليے آسان ہے۔ 

  جب طلب عافيت کرتے اوراس پر شکر ادا کرتے تو يہ دعاء پڑھتے
ٍد  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ نِّْی بَِعافِيَتَِک َو اَْکِرْمِنْی بَِعافِيَتَِک وَ اَللّٰ اَْغنِنِْی بَِعافِيَتَِک َو  وَّ ٰالِہ َو اَْلبِْسنِْی َعافِيَتََک َو َجلِّْلنِْی َعافِيَتََک َو َحصِّ

ْنيَا َو تََصدَّْق َعلَیَّ بَِعافِيَتََک َو ہَْب لِْی َعافِيَتََک َو اَْفِرْشنِْی َعافِيَتََک َو اَْصلِْح لِْی  ْق بَْينِْی َو بَْيَن َعافِيَتََک فِی الدُّ َعافِيَتََک َو الَ تَُغرِّ
ٍد وَّ ٰالِہ َو َعافِنِْی َعافِيَةً َکافِيَةً َشافِيَةً َعالِيَةً نَاِميَةً َعافِيَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْنيَا َواآْلِخَرِة ةً تَُولُِّد فِْی بََدنَِی اْلَعافِيَِة َعافِيَةَ الدُّ اآْلِخَرِة اَللّٰ

َحِة َوااْلَْمِن َوالسَّالََمِة فِْی ِدْينِْی َو بََدنِْی َو اْلبَِصْيَرِة فِْی قَْلبِْی َو النَّفَا ِذ فِْی اُُمْوِرْی َو اْلَخْشيَِة لََک َو اْلَخْوِف ِمْنَک َواْمنُْن َعلَیَّ بِالصِّ
ِة َعٰلی َما اََمْرتَنِْی بِہ ِمْن طَاعَ  ہُمَّ َواْمنُْن َعلَیَّ بِاْلَحجِّ َو اْلُعْمَرِة وَ َو اْلقُوَّ ْجتِنَاِب لَِما نَہَْيتَنِْی َعْنہُ ِمْن َمْعِصيَتَِک اَللّٰ ِزيَاَرِة  ِتَک َو ااْلِ

ا اَْبقَْيتَنِْی فِْی َعاِمْی ٰہَذا َو قَْبِر َرُسْولَِک َصلََواتَُک َعلَْيِہ َو َرْحَمتَُک َو بََرَکاتَُک َعلَْيِہ َو َعٰلی ٰالِہ َو ٰاِل َرُسْولَِک َعلَْيِہمُ  السَّالَُم اَبًَدا مَّ
ُشْکِرَک َو ِذْکِرَک َو ُحْسِن الثَّنَآِء  فِْی ُکلِّ َعاٍم َواْجَعْل ٰذلَِک َمْقبُْوالً َمْشُکْوًرا َمْذُکْوًرا لََدْيَک َمْذُخْوًرا ِعْنَدَک َو اَْنِطْق بَِحْمِدَک وَ 

ٍة َو اْلہَ َعلَْيَک لَِسانِْی َواْشرَ  ِجْيِم َوِمْن َشرِّ السَّآمَّ ْيٰطِن الرَّ يَّتِْی ِمَن الشَّ ِة َو ْح لَِمَراِشِد ِدْينَِک قَْلبِْی َو اَِعْذنِْی َو ُذرِّ مَّ ِة َو الآلَّ ِة َو اْلَعآمَّ آمَّ
ُکلِّ  ُکلِّ ُسْلطَاٍن َعنِْيٍد َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ َضِعْيٍف وَّ َشِدْيٍد َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ  ِمْن َشرِّ ُکلِّ َشْيطَاٍن َمِرْيٍد َو ِمْن َشرِّ ُمْتَرٍف َحفِْيٍد َو ِمْن َشرِّ

ُکلِّ َصِغْيٍر َو َکبِْيٍر َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ قَِرْيٍب وَّ بَِعْيٍد َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ مَ  ا ْن نََصَب لَِرُسْوِلَک َو اِلَْہِل بَْيتِہ َحْربً َشِرْيٍف وَّ َوِضْيٍع َو ِمْن َشرِّ
ْستَقِْيٍم اَل ْنِس َو ِمْن َشرِّ ُکلِّ َدآبٍَّة اَْنَت ٰاِخٌذ بِنَاِصيَتِہَا اِنََّک َعٰلی ِصَراٍط مُّ َن اْلِجنِّ َو ااْلِ ٍد وَّ ٰالِہ َو َمْن اََراَدنِْی مِّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ لّٰ

ٍء فَاْصِرْفہُ َعنِّْی َواْدَحْر َعنِّْی َمْکَره َواْدَرْا عَ  ی تُْعِمَی َعنِّْی بََصَره َو بُِسْوٓ ا َحتّٰ ه َو ُردَّ َکْيَده فِْی نَْحِره َواْجَعْل بَْيَن يََدْيِہ َسّدً نِّْی َشرَّ
ه َو تَْکسِ تُِصمَّ َعْن ِذْکِرْی َسْمَحہ َو تُْقفَِل ُدْوَن اِْخطَاِرْی قَْلبَہ َو تُْخِرَس َعنِّْی لَِسانَہ َو تَْقَمَع َرْاَسہ َو تُذِ  َر َجبَُرْوتَہ َو تُِذلَّ َرقَبَتَہلَّ ِعزَّ
ه َو َغْمِزه َو ہَْمِزه َو لَْمِزه َو َحَسِده َو َعَداَوتِہ ه َو َشرِّ ِمنَنِْی ِمْن َجِمْيِع َضرِّ َو َحبَآئِلِہ َو َمَصآئِِده َو َرْجلِہ َو َخْيلِہ  َو تَْفَسَغ ِکبََره َو تُؤْ

  اِنََّک َعِزْيٌز قَِدْيٌر۔ 
  

  رتے اوراس پر شکر ادا کرتے تو يہ دعاء پڑھتے جب طلب عافيت ک
اے هللا ! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے اپنی عافيت کا لباس پہنا، اپنی عافيت کی ردا اوڑھنا ، اپنی
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ی عافيت کے ذريعہ محفوظ رکھ ۔ اپنی عافيت کے ذريعہ عزت ووقار دے ۔ اپنی عافيت کے ذريعہ بے نياز کر دے ۔اپن
عافيت کی بھيک ميری جھولی ميں ڈال دے اپنی عافيت مجھے مرحمت فرما۔ اپنی عافيت کو ميرا اوڑھنا بچھونا قرار 
دے۔ اپنی عافيت کی ميرے لئے اصالح ودستی فرما اوردنيا وآخرت ميں ميرے اوراپنی عافيت کے درميان جدائی نہ 

ل پر اور مجھے ايسی عافيت دے جونے نياز کرنے والی ، ڈال ۔ اے ميرے معبود! رحمت نازل فرما محمد اورا ن کی آ
شفا بخشنے والی (امراض کی دسترس سے)باال اورروز افزوں ہو ۔ ايسی عافيت جو ميرے جسم ميں دنيا وآخرت کی 
عافيت کو جنم دے اورصحت امن ، جسم وايمان کی سالمتی ، قلبی بصيرت ، نفاذ امور کی صالحيت ، بيم وخوف کا 

جس اطاعت کا حکم ديا ہے اس کے بجاالنے کی قوت اورجن گناہوں سے منع کيا ہے ان سے اجتناب کی جذبہ اور 
توفيق بخش کر مجھ پر احسان فرما ۔ بارالہا!مجھ پر احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زنده رکھے، ہميشہ اس سال

آل رسول سالم هللا علہيم کی زيارت کرتا رہوں بھی او رسال حج وعمره اورقبر رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اورقبور 
۔ اور ان عبادات کو مقبول وپسنديده قابل التفات اوراپنے ہاں ذخير ه اور حمد شکر وذکر اورثنائے جميل کے نغموں سے
ميری زبان کو گويا رکھ اوردينی ہدايتوں کے ليے ميرے دل کی گرہيں کھول دے اورمجھے اورميری اوالد کو شيطان 

د اورزہريلے جانوروں ، ہالک کرنے والے حيوانوں اوردوسرے جانوروں کے گزند اورچشم بد سے پناه دے اور مردو
ہر سر کش شيطان ، ہر ظالم حکمران ، ہر جمع جھتے والے مغرور، ہر کمزور اورطاقتور ، ہر اعلے وادنے ہر 

ران کے اہل بيت سے بر سر پيکار ہونے چھوٹے بڑے اورہر نزديک اور دور والے اور جن وانس ميں تيرے پيغمبر او
والے اور ہر حيوان کے شر سے جب پر تجھے تسلط حاصل ہے محفوظ ررکھ اس ليے تو حق وعدل کی راه پر ہے ۔ 

اے هللا ! محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو مجھ سے برائی کرناچاہے اسے مجھ سے رو گردان کر دے۔ 
ی کے سينہ کی طرف پلٹا دے اور اس کے سامنے ايک ديوار کھڑی کر دے يہاں تک کہ اس مکر وفريب (کے تير ) اس

اس کی آنکھوں کو مجھے ديکھنے سے نا بينا اوراس کے کانوں کو ميرا ذکر سننے سے بہر کر دے اور اس کے دل 
گ کر دے ، اس پر قفل چڑھا دے تاکہ ميرا اسے خيال نہ آئے اورميرے بارے ميں کچھ سننے سے اس کی زبان کو گن

کا سر کچل دے ۔ اس کی گردن ميں ذلت کا طوق ڈال دے اور اس کا تکبر ختم کر دے ۔ اور مجھے اس کی ضرر 
رسانی ، شرپسندی ، لعنہ زنی ، غيبت ، عيب جوئی ، حسد ، دشمنی اور اس کے پھندوں ، ہتکھنڈوں ، پيادوں 

  اقتدار کا مالک ہے۔ اورسواروں سے اپنے حفظ وامان ميں رکھ ۔ يقينا تو غلبہ و

  اپنے والدين ( عليہما السالم ) کے حق ميں حضرت کی دعاء
ٍد َعْبِدَک َو َرُسْولَِک َو اَْہِل بَْيتِِہ الطَّاِہِرْيَن َواْخُصْصہُْم بِاَْفَضِل َصٰلوتِکَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َو َرْحَمتَِک َو بََرَکاتَِک َو َسالَِمَک  اَللّٰ

ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َواْخُصْص اَل اِحِمْيَن۔ اَللّٰ ٰلوِة ِمْنَک يَا اَْرَحَم الرَّ ہُمَّ َوالَِدیَّ بِاْلَکَراَمِة لََدْيَک َو الصَّ ٍد وَّ ٰالِہ َو اَْلِہْمنِْی َعْلَم َما يَِجُب لّٰ
ی الَ لَہَُما َعلَیَّ اِْلہَاًما َواْجَمْع لِْی ِعْلَم ٰذلَِک ُکلِّہ تََماًما ثُمَّ اْستَعْ  ُرنِْی ِمْن ِعْلِمہ َحتّٰ ِمْلنِْی بَِما تُْلِہُمنِْی ِمْنہُ َو َوفِّْقنِْی لِلنُّفُْوِذ فِْيَما تُبَصِّ

ہُ  ْفتَنَا بِہ َو َصلِّ مَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ يَفُْوتَنِی اْستِْعَماُل َشْیٍء َعلَّْمتَنِْيِہ َوالَ تَْثقُْل اَْرَکانِْی َعِن اْلُحفُْوِف فِْيَما اَْلہَْمتَنِْيِہ اَللّٰ ٍد وَّ ٰالِہ َکَما َشرَّ
ہُمَّ اْجَعْلنِْی اَہَابُہَُما ہَيْ  ٍد وَّ ٰالِہ َکَما اَْوَجْبَت لَنَا اْلَحقِّ َعلَی اْلَخْلِق بَِسبَبِہ اَللّٰ ئُْوِف َعٰلی ُمَحمَّ ااْلُمِّ الرَّ ہَُما بِرَّ ْلطَاِن اْلَعُسْوِف َو اَبَرُّ بَةَ السُّ

ْی بِِہَما اَقَرَّ لَِعْينِْی ِمْن َرْقَدِة اْلَوْسنَاِن َو اَْثلََج لَِصْدِرْی ِمْن َشْربَِة الَواْجَعْل طَ  ی اُْوثَِر َعٰلی ہََواَی ہََواہَُما اَعتِْی لَِوالَِدیَّ َو بِرِّ ظَّْمٰاِن َحتّٰ
ہَُما بِْی َو اِْن قَ  ُم َعٰلی ِرَضاَی ِرَضاہَُما َو اَْشتَْکثَِر بِرَّ ہُمَّ َخفِّْض لَہَُما َصْوتِْی َو اَِطْب لَہَُما َو اُقَدِّ ْی بِِہَما َو اِْن َکثَُر اَللّٰ لَّ َو اَْستَقِلَّ بِرِّ

ہُمَّ اْشُکْر لَ َکالَِمْی َو اَلِْی لَہَُما َعِرْيَکتِْی َواْعِطْف َعلَْيِہَما قَْلبِْی َو َصيِّْرنِْی بِِہَما َرفِْيقًا َو َعلَْيِہَما َشفِيْ  ہَُما تَْربِيَتِْی َو اَثِْبہَُما َعٰلی قًا اَللّٰ
ہُمَّ َو َما َمسَّہَُما ِمنِّْی ِمْن اًَزی اَْو َخلَ  َص اِلَْيِہَما َعنِّْی ِمْن َمْکُرْوٍه اَْوَضاَع قِبَلِْی تَْکِرَمتِْی َواْحفَْظ لَہَُما َما َحفِظَاهُ ِمنِّْی فِْی ِصَغِرْی اَللّٰ

يِّٰئاِت بِاَْضَعافِ لَہَُما ِمْن َحقٍّ فَاْجَعْلہُ حِ  َل السَّ ا فِْی َدَرَجاتِِہَما َو ِزيَاَدةً فِْی َحَسنَاتِِہَما يَا ُمبَدِّ ہُمَّ َو طَّةً لُِذنُْوبِِہَما َوُعلُّوً ہَا ِمَن اْلَحَسنَاِت اَللّٰ
يَا َعلَیَّ فِْيِہ ِمْن قَْوٍل اَْو اَْسَرفَا َعلَیَّ فِْيِہ ِمْن فِْعٍل اَْو َضيَّ  َرا بِْی َعْنہُ ِمْن َواِجٍب فَقَْد َو قَْبتُہ لَہَُما َو َما تََعدَّ َعاهُ لِْی ِمْن َحقٍّ اَْو قَصَّ

ْی َو آَل اَ  ُجْدُت بِہ َعلَْيِہَما َو َرِغْبُت اِلَْيَک فِْی َوْضِع تَبَِعتِہ َعْنہَُما فَاِنِّْی آَل اَتَِّہُمہَُما َعٰلی نَْفِسْی َوالَ  ْکَرهُ َما تََولَّيَاهُ اَْستَْبِطئُہَُما فِْی بِرِّ
قَاَصہَُما بَِعْدٍل اَْو اَُجاِزيَہَُما َعٰلی ِمْثٍل اَْيَن اًِذا ِمْن اَْمِرْی يَاَربِّ فَہَُما اَْوَجُب َحقًّا َعلَیَّ َو اَْقَدُم اِْحَسانًا اِلَیَّ َو اَْعظَُم ِمنَّةً لََدیَّ ِمْن اَْن اُ 

ہَْيہَاَت َما يَْستَْوفِيَاِن ِمنِّْی بِيَتِْی َو اَْيَن ِشدَّةُ تََعبِِہَما فِْی َحَراَستِْی َو اَْيَن اِْقتَاُرہَُما َعٰلٓی اَْنفُِسِہَما لِلتَّْوِسَعِة َعلَیَّ يَّا اِٰلِہْی طُْوُل ُشْغلِِہَما بِتَرْ 
ٍد وَّ ٰالِہ َو اََعنِّْی يَا َخْيَر َمِن اْستُِعْيَن بِہ َو َحقَّہَُما َو الَ اُْدِرَک َما يَِجُب َعلَیَّ لَہَُما َو الَ اَنَا بِقَاٍض َو ِظْيفَةً ِخْدمَ  تِِہَما فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ہَاِت يَْومَ  بَآِء َو ااْلُمَّ ہُمَّتُْجٰزی ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َو ہُ  َوفِّْقنِْی يَآ اَْہٰدْی َمْن ُرِغَب اِلَْيِہ َوالَ تَْجَعْلنِْی فِْیٓ اَْہِل اْلُعقُْوِق لِاْلٰ ْم الَ يُْظلَُمْوَن۔ اَللّٰ
ِمنِ  يَّتِہ َواْخُصْص اَبََویَّ بِاَْفَضِل َما َخَصْصَت بِہ ٰابَآَء ِعبَاِدَک اْلُمؤْ ٍد وَّ ٰالِہ َو ُذرِّ اِحِمْيَن َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ہَاتِِہْم يَا اَْرَحَم الرَّ ْيَن َو اُمَّ

ہُمَّ الَ تُْنِسنِْی ِذْکَرہَُما فِْی اَ  ہُمَّ َصلِّ َعلٰ اَللّٰ ْن َساَعاِت نَہَاِرْی اَللّٰ ٍد وَّ ٰالِہ ْدبَاِر َصلََواتِْی َو فِْی اِنًا ِمْن ٰانَآِء لَْيلِْی َو فِْی ُکلِّ َساَعٍة مِّ ی ُمَحمَّ
ِہَما لِْی َمْغفَِرةً َحْتًما َواْرَض َعْنہَُما بِ  َشفَاَعتِْی لَہَُما ِرًضی َعْزًما َو بَلِّْغہَُما بِاْلَکَراَمِة َمَواِطَن َواْغفِْر لِْی بُِدَعائِْی لَہَُما َواْغفِْر لَہَُما بِبِرِّ
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ی نَْجتَِمَع بَِرْافَتَِک فِْی دَ السَّالََمِة اَللّہُمَّ َو اِْن َسبَقَْت َمْغفَِرتَُک لَہَُما فََشفِّْعہَُما فِیَّ َو اِْن َسبَقَْت َمْغفَِرتَُک لِْی فََشفِّ  اِر ْعنِْی فِْيِہَما َحتّٰ
اِحِمْيَن۔  َکَراَمتَِک َو َمَحلِّ َمْغفَِرتَِک َوَرْحَمِتَک اِنََّک ُذْواْلفَْضِل اْلَعِظْيِم َو اْلَمنِّ اْلقَِدْيِم َو اَْنَت اَْرَحمُ    الرَّ

  
  اپنے والدين ( عليہما السالم ) کے حق ميں حضرت کی دعاء 

يہ وآلہ وسلم اوران کے پاک وپاکيزه اہل بيت پر رحمت اے هللا ! اپنے عہد خاص اوررسول محمد مصطفے صلی هللا عل
نازل فرما اور انہيں بہترين رحمت وبرکت اوردرود وسالم کے ساتھ خصوصی امتياز بخش اوراے معبود !ميرے ماں 

باپ کو بھی اپنے نزديک عزت وکرامت اوراپنی رحمت سے مخصوص فرما ۔اے سب رحم کرنے والوں سے زياده 
ے هللا ! محمد او ر ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہيں ان کا علمرحم کرنے والے ۔ا

بذريعہ الہام عطا کر اور ان تمام واجبات کا علم بے کم وکاست ميرے ليے مہيا فر ما دے ۔ پھر جو مجھے بذريعہ الہام 
کر ے اس پر عمل پيرا ہونے کی توفيق دے تا کہ بتائے اس پر کار بند رکھ اوراس سلسلہ ميں جو بصيرت علمی عطا 

ان باتوں ميں سے جو تو نے مجھے تعليم کی ہيں کوئی بات عمل ميں آئے بغير نہ ره جائے اوراس خدمت گزاری سے 
جو تو نے مجھے بتالئی ہے ميرے ہاتھ پير تھکن محسوس نہ کريں۔ اے هللا محمد اوران کی آل پر رحمت نازل 

اس کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کيا ہے اے هللا ! مجھے ايسا بنا دے کہ ميں ان دونوں فرماکيونکہ تو نے 
سے ڈرا جاتا ہے اوراس طرح ان کے حال پر شفيق ومہربان رہوں (جس طرح شفيق ماں ) اپنی اوالد پر شفقت کرتی 

کھوں کے ليے اس سے زياده کيف ہے اوران کی فرما نبرداری اوران سے حسن سلوک کے ساتھ پيش آنے کو ميری آن
افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود ميں نيند کا خمار اورميرے قلب وروح کے ليے اس سے بڑھ کر مسرت انگيز قرار 

دے جتنا پياسے کے ليے جرعہ آب تاکہ ميں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجيح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی 
کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کريں ، زياده سمجھوں ، اور ميں جو نيکی کروں خوشی کو مقدم رکھوں اور ان 

اے هللا ! ميری آواز کو ان کے سامنے آہستہ ميرے کالم کو ان کے ليے خوشگوار ميری طبيعت کو نرم اورميرے دل 
 ! نہيں ميری پرورش کی کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے ساتھ نرمی وشفقت سے پيش آنے واال قرار دے ۔ اے هللا

جزائے خير دے اورميری حسن نگہداشت پر اجر وثواب عطا کر اور کم سنی ميں ميری خبر گيری کا انہيں صلہ دے 
اے هللا ##! انہيں ميری طرف سے کوئی تکليف پہنچتی ہو يا ميری جانب سے کوئی نا گوار صور ت پيش آئی ہو يا 

آئی ہو يا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفاره درجات ميری جانب سے کوئی نا گوار صورت پيش 
کی بلندی اور نيکيوں ميں اضافہ کا سبب قرار دے اے برائيوں کو ئی گنا نيکيوں سے بدل دينے والے بارالہا!اگر انہوں 

اپنے فرض منصبی ميں  نے ميرے ساتھ گفتگو ميں سختی يا کسی کام ميں زيادتی يا ميرے کسی حق ميں فرو گذاشت يا
کوتاہی کی ہو تو ميں ان کو بخشتا ہوں اوراسے نيکی اوراحسان کا وسيلہ قرا ر ديتا ہوں کہ اس کا مواخذه ان سے نہ 

کرنا۔ اس ليے کہ ميں اپنی نسبت ان سے کوئی بد گمانی نہيں رکھتا اورنہ تربيت کے سلسلہ ميں انہيں سہل انگار 
بھال کو نا پسند کرتا ہوں اس ليے کہ ان کے حقوق مجھ ال الزم وواجب ، ان کے  سمجھتا ہوں اور نہ ان کی ديکھ

احسانات ديرينہ اوران کے انعامات عظيم ہيں وه اس سے باال تر ہيں کہ ميں ان کو برابر کا بدلہ يا ويسا ہی عوض دے 
ول رہنا ميری خبر گيری ميں سکوں ۔ اگر ايسا کر سکوں تو اے ميرے معبود!وه ان کا ہمہ وقت ميری تربيت ميں مشغ

رنج وتعب اٹھانا اورخود عسرت وتنگی ميں ره کر ميری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا بھال کہاں ہو سکتا ہے 
کہ وه اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکيں اورنہ ميں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں اورنہ ان کی 

ا ہوں رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ميری مدد فرما اے بہتر ان سب سے خدمت کا فريضہ انجام دے سکت
جن سے مدد مانگی جاتی ہے اورمجھے توفيق دے اے زياده رہنمائی کرنے والے ان سب سے جب کی طرف (ہدايت 

ا اورکسی پر کے ليے) توجہ کی جاتی ہے اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ديا جائے گ
زيادتی نہ ہو گی ۔ان لوگوں ميں سے قرار نہ دينا جو ماں باپ کے عاق ونا فرمانبردا رہوں ۔اے هللا محمد اور ان کی آل 
پررحمت نازل فرما اورميرے ماں باپ کو تواس سے بڑھ کر امتياز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا 

حم کرنے والے ۔ اے هللا ان کی ياد کونمازوں کے بعدرات کی ساعتوں اور ہے اے سب رحم کرنے والوں سے زياده ر
دن کے تمام لمحوں ميں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے اے هللا !محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااورمجھے ان 

راضی کے حق ميں دعا کرنے کی وھہ سے ااور انہيں ميرے ساتھ نيکی کرنے کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر 
وخوشنود ہو اورانہيں عزت وآبرو کے ساتھ سالمتی کی منزلوں تک پہنچا دے ۔ اے هللا ! اگر تو نے انہيں مجھ سے 

پہلے بخش ديا تو انہيں ميرا شفيع بنا ۔تاکہ ہم سب تيرے لطف وکرم کی بدولت تيرے بزرگی کے گھر اورنخشش 
ے فضل واال، قديم احسان واال اورسب رحم کرنے والوں ورحمت کی منزل ميں ايک ساتھ جمع ہو سکيں ۔ يقينا تو بڑ
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  سے زياده رحم کرنے واال ہے ۔۔ 

  اوالد کے حق ميں حضرت کی دعاء
ہُمَّ َو ُمنَّ َعلَیَّ بِبَقَآِء ُوْلِدْی َو بِاِْصالَِحِہْم لِْی َو بِاِْمتَاِعْی بِِہْم اِٰلِہْی اُْمُدْدلِْی فِْی اَ  فِْی ٰاَجالِِہْم َو َربِّ لِْی َصِغْيَرہُْم َو  ْعَماِرِہْم َوِزْدلِیْ اَللّٰ

لِْی َضِعْيفَہُْم َو اََصحَّ لِْی اَْبَدانَہُْم َو اَْديَانَہُْم َو اَْخالَقَہُْم َو َعافِِہْم فِْی اَْنفُِسِہْم َو فِیْ  َجَواِرِحِہْم َو فِْی ُکلِّ َما ُعنِْيُت بِہ ِمْن اَْمِرِہْم َو  قَوِّ
ْيَن ُمنَاِصِحْيَن َو لَِجِمْيِع ٰلی يََدْی اَْرَزاقَہُْم َواْجَعْلہُْم اَْبَراًرا اَْتقِيَآَء بَُصَرآَء َساِمِعْيَن ُمِطْيِعْيَن لََک َوأِلَْولِٰيآئَِک ُمِحبِّ اَْدِرْرلِْی َو عَ 

ہُمَّ اْشُدْد بِِہْم َعُضِدْی َو اَقِمْ  بِِہْم اَْوِدْی َو َکثِّْر بِِہْم َعَدِدْی َو َزيِّْن بِِہْم َمْحَضِرْی َو اَْحِی بِِہْم  اَْعٰدآئَِک ُمَعانِِدْيَن َو ُمْبِغِضْيَن ٰاِمْيَن اَللّٰ
ْی ُمِطْيِعْيَن َغْيَر بِْيَن ُمْقبِلِْيَن ُمْستَقِْيِمْيَن لِ ِذْکِرْی َواْکفِنِْی بِِہْم فِْی َغْيبَتِْی َو اَِعنِّْی بِِہْم َعٰلی َحاَجتِْی َواْجَعْلہُْم لِْی ُمِحبِّْيَن َو َعلَیَّ َحدِ 

ِہْم َو ہَْب لِْی ِمْن لَُدْنَک َمَعہُْم اَْوالًَدا ُذُکْوًرا َعاِصْيَن َو الَ َعآقِّْيَن َو الَ ُمَخالِفِْيَن َو الَ َخاِطئِْيَن َو اَِعنِّْی َعٰلی تَْربِيَتِِہْم َوتَاِْدْيبِِہْم َو بِرِّ 
ِجْيِم فَاِنََّک َخلَْقتَنَا َو اََمرْ َواْجَعْل ٰذلَِک َخْيًرا لِْی َواْجَعْلہُْم  يَّتِْی ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ تَنَا َو نَہَْيتَنَا لِْی َعْونًا َعٰلی َما َساَْلتَُک َو اَِعْذنِْی َو ُذرِّ

ا يَِکْيُدنَا سَ  ْبتَنَا فِْی ثََواِب َما اََمْرتَنَا َو َرہَّْبتَنَا ِعقَابَہ َوَجَعْلَت لَنَا َعُدّوً لَّْطتَہ ِمنَّا َعٰلی َما لَْم تَُسلِّْطنَا َعلَْيِہ ِمْنہُ اَْسَکْنتَہ ُصُدْوَرنَا َو َو َرغَّ
فُ  ِمنُنَا ِعقَابََک َو يَُخوِّ َعنَا َعلَْيہَا َو نَا بَِغْيِرَک اِْن ہََمْمنَا بِفَاِحَشٍة شَ اَْجَرْيتَہ َمَجاِرَی ِدَمآئِنَا الَ يَْغفُُل اِْن َغفَْلنَا َو الَ يَْنٰسی اِْن نَِسْينَا يُؤْ جَّ

ْبہَاِت اِْن َوعَ  َدنَا َکَذبَنَا َو اِْن َمنَّانَا اَْخلَفَنَا َو ااِلَّ تَْصِرْف اِْن ہََمْمنَا بَِعَمٍل َصالٍِح ثَبَّطَنَا َعْنہُ يَتََعرَُّض لَنَا بِالشَّہَٰواِت َو يَْنِصُب لَنَا بِالشُّ
َعآِء لَ  َعنَّا َکْيَده يُِضلُّنَا َو ااِلَّ تَقِنَا ی تَْحبَِسہ َعنَّا بَِکْثَرِة الدُّ ہُمَّ فَاْقہَْر ُسْلطَانَہ َعنَّا بُِسْلطَاِنَک َحتّٰ َک فَنُْصبَِح ِمْن َکْيِده َخبَالَہ يَْستَِزلَّنَا اَللّٰ

لِْی َواْقِض لِْی َحٰوآئِِجْی َو الَ تَمْ  ہُمَّ اَْعِطنِْی ُکلَّ ُسؤْ نَْعنَِی ااْلَِٔجابَةَ َو قَْد َضِمْنتَہَا لِْی َو الَ تَْحُجْب ُدَعآئِْی فِی اْلَمْعُصْوِمْيَن بَِک اَللّٰ
َو َما نَِسْيُت اَْو اَْظہَْرُت اَْو اَْخفَْيُت اَْو َعْنَک َو قَْد اََمْرتَنِْی بِہ َواْمنُْن َعلَیَّ بُِکلِّ َما يُْصلُِحنِْی فِْی ُدْنيَايَا َو ٰاِخَرتِْی َما َذَکْرُت ِمْنہُ 

الِْی اِيَّاَک اْلُمْنِجِحْيَن بِالطَّلَ اَعْ  ِل لَْنُت اَْو اَْسَرْرُت َواْجَعْلنِْی فِْی َجِمْيِع ٰذلَِک ِمَن اْلُمْصِلِحْيَن بُِسٔوَ ِب اِلَْيَک َغْيِر اْلَمْمنُْوِعْيَن بِالتََّوکُّ
ابِِحْيَن فِْی اْلتَِّجاَرةِ  ِذ بَِک الرَّ ِدْيَن بِالتََّعوُّ ْزُق اْلَحالَُل ِمْن فَْضلَِک اْلَواِسِع  َعلَْيَک اْلُمَعوَّ َک اْلُمْوَسِع َعلَْيِہُم الرِّ َعلَْيَک اْلُمَجاِرْيَن بِِعزِّ

لِّ بَِک َو اْلُمَجاِرْيَن ِمَن الظُّْلِم بَِعْدلَِک َو اْلُمَعافِْيَن ِمَن ا ْيَن ِمَن الذُّ اْلُمْغنِْيَن ِمَن اْلفَْقِر ْلبَآٰلِء بَِرْجَمتَِک َو بُِجْوِدَک َو َکَرِمَک اْلُمَعزِّ
لَِل َو اْلَخطَآِء بِتَْقَواَک َو اْلُمَوفَّقِْيَن لِْلَخْيِر َو الرُّ  نُْوِب َو الزَّ َواِب بِطَاَعتَِک َو اْلُمَحاِل بَْينَہُْم َو بِِغنَاَک َو اْلَمْعُصْوِمْيَن ِمَن الذُّ ْشِد َو الصَّ

نُْوِب بِقُْدَرتَِک التَّاِرکِ  ہُمَّ اَْعِطنَا َجِمْيَع ٰذِلَک بِتَْوفِْيقَِک َو َرْحَمتَِک وَ بَْيَن الذُّ اِکنِْيَن فِْی ِجَواِرَک اَللّٰ اَِعْذنَا ِمْن  ْيَن لُِکلِّ َمْعِصيَتَِک السَّ
ِمنَاِت ِمثْ  ِمنِْيَن َو اْلُمؤْ ِعْيِر َو اَْعِط َجِمْيَع اْلُمْسلِِمْيَن َو اْلُمْسلَِماِت َو اْلُمؤْ ْنيَا َعَذاِب السَّ َل الذَِّی َساَْلتَُک لِنَْفِسْی َو لُِوْلِدْی فِْی َعاِجِل الدُّ

ْنيَ  ِحْيٌم َو ٰاتِنَا فِْی الدُّ ٌف رَّ ِجْيٌب َسِمْيٌع َعلِْيٌم َعفُوٌّ َغفُْوٌر َرٔوُ ِخَرِة اِنََّک قَِرْيٌب مُّ ِخَرِة َحَسنَةً َو قِنَا َعَذاَب َوٰاِجِل ااْلٰ ا َحَسنَةً َو فِی ااْلٰ
  نَّاِر۔ ال

  
  اوالد کے حق ميں حضرت کی دعاء 

اے ميرے معبود !ميری اوالد کی بقا اوران کی اصالح اوران سے بہره مندی کے سامان مہيا کر کے مجھے ممنون 
احسان فرما اورميرے سہارے کے ليے ان کی عمروں ميں برکت اورزندگيوں ميں طول دے اور ان ميں سے چھوٹوں 

وں کو توانائی دے اوران کی جسمانی ، ايمانی اوراخالقی حالت کو درست فرما اور ان کے کی پرورش فرما اورکمزور
جسم وجان اوران کے دوسرے معامالت ميں جن ميں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہيں عافيت سے ہمکنار رکھ ،اورميرے 

روشن دل ، حق نيوش اور اپنا  ليے اورميرے ذريعہ ان کے ليے زرق فراواں جاری کر اورانہيں نيکو کار ، پرہيز گار،
فرمانبردار اور اپنے دوستوں کا دوست وخير خواه اوراپنے تمام دشمنوں کا دشمن وبدخواه قرار دے۔ آمين ۔ اے هللا ! ان 

کے ذريعہ ميرے بازوؤں کو قوی اور ميری پريشان حالی کی اصالح اوران کی وجہ سے ميری جمعيت ميں اضافہ 
باال فرما اوران کی بدولت مير انام زنده رکھ اورميری عدم موجودگی ميں انہيں ميرا قائم اورميری مجلس کی رونق دو

مقام قرار دے اور ان کے وسيلہ سے ميری حاجتوں ميں ميری مدد فرما اورانہيں ميرے ليے دوست ، مہربان ، ہمہ تن 
طا کار نہ ہوں اور ان کی تربيت وتاديب متوجہ ، ثابت قدم اورفرمانبردار قرار دے ۔ وه نافرمان ، سر کش ، مخالف وخ

اوران سے اچھے برتاؤ ميں ميری مدد فرما۔ اور نے کے عالوه بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرينہ اوالد عطا 
کر اور انہيں ان چيزوں ميں جن کا ميں طلب گار ہوں ميرا مددگار بنا اور مجھے اور ميری ذريت کو شيطان مردود 

ے کہ تو نے ہميں پيدا کيا اورامر ونہی کی اور جو حکم ديا اس کے ثواب کی طرف راغب کيا اور سے پناه دے ۔ اس لي
جس سے منع کا اس کے عذاب سے ڈريا۔اورہما راايک دشمن بنايا جو ہم سے مکر کرتا ہے اورجتنا ہماری چيزوں پر 

ے ہمارے سينوں ميں ٹھہراديا اورہمارےاسے تسلط ديا ہے اتنا ہميں اس کی کسی چيز پر تسلط نہيں ديا۔ اس طرح کہ اس
رگ وپے ميں دوڑايا ديا ۔ ہم غافل ہو جائيں مگر وه غافل نہيں ہوتا۔ہم بھول جائيں مگر وه نہيں بھولتا۔ وه ہميں تيرے 

عذاب سے مطمئن کرتا ہے تيرے عالوه دوسروں سے ڈراتا ہے اگر ہم کسی برائی کا اراده کرتے ہيں تو وه ہماری ہمت
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ہے اوراگر کسی عمل خير کا اراده کرتے ہيں توہميں اس سے باز رکھتا ہے اورگناہوں کی دعوت ديتا ہے اور  بندھاتا
ہمارے سامنے شبہے کھڑے کر ديتا ہے اگر وعده کرتا ہے تو جھوٹا اوراميد دالتا ہے توخالف ورزی کرتا ہے اگر تو 

وراس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وه ہميں ڈگممگائے اس کے مکر کو نہ ہٹانے تو وه ہميں گمراه کر کے چھوڑے گا ۔ا
گا خدايا! اس کے تسلط کو اپنی قوت وتوانائی کے ذريعہ ہم سے دفع کر دے تا کہ کثرت دعا کے وسيلہ سے اسے 

ہماری راه ہی ہٹا دے اور ہم اس کی مکاريوں سے محفوظ ہو جائيں ۔اے هللا ! ميری ہر درخواست کو قبول فرما 
ں برال اورجب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ ليا ہے تو ميری دعا کو رد نہ کر اوعر جب کہ تو نے اورميری حاجتي

مجھے دعا کا حکم ديا ہے تو ميری دعا کو اپنی بارگاه سے روک نہ دے ۔اورجن چيزوں سے ميرا دينی ودنيوی 
يا ہوں ، ظاہر کی ہوں ، يا پوشيده مفادوابستہ ہے ان کی تکميل سے مجھ پر احسان فرما۔ جو ياد ہوں اورجو بھول گ

رہنے دی ہوں ۔ عالنيہ طلب کی ہوں يا در پرده (نيت وعمل)اصالح کرنے والوں اوراس بنا پر کہ تجھ سے طلب کيا ہے
کامياب ہونے والوں اوراس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کيا ہے غير مسترد ہونے والوں ميں سے قرار دے اور(ان 

تيرے دامن ميں پناه لينے کے خو گر ، تجھ سے بيو پار ميں فائده اٹھانے والے اور تيرے  لوگوں ميں شمار کر) جو
دامن عزت ميں پناه گزين ہيں جنہيں تيرے ہمہ گيرفضل وجود وکرم سے رزق حالل مں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور 

پناه لی ہے اور رحمت تيری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہيں اور تيرے عدل و انصاف کے دامن ميں ظلم سے
کے ذريعہ بالو مصيبت سے محفوظ ہيں اور تيری نے نيازی کی وجہ سے فقير سے غنی ہو چکے ہيں اور تيرے تقوے

کی وجہ سے گناہوں ۔ لغزشوں اورخطاؤں سے معصوم ہيں اورتيری اطاعت کی وجہ سے خير ورشد وصواب کی تو 
ہوں کے درميان پرده حائل ہے اور جو تمام گناہوں سے دست فيق انہيں حاصل ہے اور تيری قدرت سے ان کے گنا

بردار اورتيرے جوار رحمت ميں مقيم ہيں بارالہا! اپنی توفيق رحمت سے يہ تمام چيزيں ہميں عطا فرما۔ اوردوزخ کے 
م آزاد سے پناه دے اور جن چيزوں کا ميں نے اپنے ليے اوراپنی اوالد کے ليے سوال کيا ہے ايسی ہی چيزيں تما

مسلمين ومسلمات اورمومنين ومومنات کو دنيا اورآخرت ميں مرحمت فرما۔ اس ليے کہ تو نزديک اور دعا کا قبول 
کرنے واال ہے سننے واال اورجاننے واال ہے معاف کرنے واال اوربخشنے واال اورشفيق ومہربان ہے ہميں دنيا ميں 

  کر ، اوردوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔  نيکی (توفيق عبادت) اورآخرت ميں نيکی (بہشت جاويد) عطا

  جب ہمسايوں اوردوستوں کو ياد کرتے تو ان کے ليے يہ دعاء فرماتے
ٍد وَّ ٰالِہ َو تََولَّنِْی فِْی ِجْيَرانِْی َو َمَوالِیَّ اْلَعاِرفِْيَن بَِحقِّنَا َو اْلُمنَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ قَاَمِة ابِِذْيَن اِلَْعَدآئِنَا بِاَفْ اَللّٰ َضِل َو الَيَتَِک َو َوفِّْقہُْم اِلِ

ايَِة ُمْستَْرِشِدِہْم َو ُمنَاَصَحِة ُمْستَِشْيِرِہْم َو ُسنَّتَِک َو ااْلَْخِذ بَِمَحاِسِن اََدبَِک فِْی اِْرفَاِق َضِعْيفِِہْم َو َسدِّ َخلَّتِِہْم َو ِعيَاَدِة َمِرْيِضِہْم َو ِہدَ 
ْفَضاِل  ْثَماِن اَْسَراِرِہْم َو َسْتِر َعْوَراتِِہْم َو نُْصَرِة َمْظلُْوِمِہْم َو ُحْسِن ُمَواَساتِِہْم بِاْلَماُعْوِن َو اْلَعْودِ تََعہُِّد قَاِدِمِہْم َو کِ  َعلَْيِہْم بِاْلِجَدِة َو ااْلِ

ہُمَّ اَْجِزْی بِااْلِ  اِل َواْجَعْلنِْی اَللّٰ ٔوَ ْحَساِن ُمِسْيئَہُْم َواُْعِرُض بِالتََّجاُوِز َعْن ظَالِِمِہْم َو اَْستَْعِمُل ُحْسَن الظَّنِّ َو اِْعطَآِء َما يَِجُب لَہُْم قَْبَل السُّ
تَہُْم َو اَُغضُّ بََصِرْی َعْنہُْم ِعفَّةً َو اُلِْيُن َجانِبِْی لَہُْم تُوَ  ی بِاْلبِرِّ َعآمَّ اْلبآََلِء ِمْنہُْم َرْحَمةً َو اُضًعا َو اَِرقُّ َعٰلٓی اَْہِل فِْی َکافَّتِِہْم َو اَتََولّٰ

ہُمَّ اُِسرُّ لَہُْم بِاْلَغْيِب َمَودَّةً َو اُِحبُّ بَقَآَء النِّْعَمِة ِعْنَدہُْم نُْصًحا َو اُْوِجُب لَہُْم َما اُْوِجُب لَِحآمَّ  تِْی۔ اَللّٰ تِْی َو اَْرٰعی لَہُْم َمآ اَْرٰعی لَِخآصَّ
ٍد َو ٰالِہ َوارْ  ْعِرفَةَ بِفَْضِلْی ُزْقنِْی ِمْثَل ٰذلَِک ِمْنہُْم َواْجَعْل لِْی اَْوفَی اْلُحظُْوِظ فِْيَما ِعْنَدہُْم َوِزْدہُْم بَِصْيَرةً فِْی َحقِّْی َومَ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ی يَْسَعُدْوا فِْی َو اَْسَعَد بِِہْم ٰاِمْيَن َربَّ اْلَعالَِمْيَن    َحتّٰ
  

  ان کے ليے يہ دعاء فرماتے ۔ جب ہمسايوں اوردوستوں کو ياد کرتے تو 
اے هللا ! محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اور ميری اس سلسلہ ميں بہترين نصرت فرما کہ ميں اپنے ہمسايوں 
اوران دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو ہمارے حق کے پہچاننے والے اورہمارے دشمنوں کے مخالف ہيں اور 

رنے اور عمده اخالق وآداب سے آراستہ ہونے کی توفيق دے اس طرح کہ وه کمزوروں انہيں اپنے طريقوں سے قائم ک
کے ساتھ نرم رويہ رکھيں اوران کے فقر کا مداوا کريں۔ مريضوں کی بيمار پرسی طالبان ہدايت کی ہدايت ، مشوره 

پرده ڈاليں ۔ مظلوم کی  کرنے والوں کی خير خواہی اورتازه وارد کی مالقات کريں ۔ رازوں کو چھپائيں ۔ عيبوں پر
نصرت اور گھريلو ضروريات کے ذريعہ حسن مواسات کريں اور بخشش وانعام سے فائده پہنچائيں اورسوال سے پہلے
انکے ضروريات مہيا کريں ۔ اے هللا ! مجھے ايسا بنا کہ ميں ان ميں سے برے کے ساتھ بھالئی کروں اوران سب کے 

نيکی او ر احسان کے ساتھ سب کی خبر گيری کروں ۔ اور پرہيز گاری وعفت بارے ميں حسن ظن سے کام لوں ۔اور 
کی بنا پر ان (کے عيوب ) سے آنکھيں بندرکھوں ۔ تواضع وفروتنی کی رو سے ان سے نرم رويہ اختيار کروں 
اورشفقت کی بنا پر مصيبت زده کی دل جوئی کروں ان کی غيبت ميں بھی ان کی محبت کو دل ميں ليے رہوں 
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رخلوص کی بنا پر ان کے پاس سدا نعمتوں کا رہنا پسند کروں اور جو چيزيں اپنے خاص قريبيوں کے ليے ضروری او
سمجھوں ان کے ليے بھی ضروری سمجھوں ۔ اور جو مراعات اپنے مخصوصين سے کروں وہی مراعات ان سے بھی

سے ويسے ہی سلوک کا روا دار قرار دے کروں اے هللا ! محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی ان 
او رجو چيزيں ان کے پاس ہيں ان ميں ميرا حصہ وافر قرار دے اور انہيں ميرے حق کی بصيرت اور ميرے فضل 

وبرتری کی معرفت ميں افزائش وترقی دے تا کہ وه ميری وجہ سے سعادت مند اوعر اور ميں ان کی وجہ سے مثاب 
  تمام جہان کے پروردگار وماجور قرار پاؤں ۔ آمين اے 

  دعائے استخاره

ْستَِخاَرِة۔    َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ السَّالَُم فِی ااْلِ
ٍد َو ٰالِہ َواْقِض لِْی بِاْلِخيََرِة َو اَْلِہْمنَا مَ  ہُمَّ اِنِّْیٓ اَْستَِخْيُرَک بِِعْلِمَک فََصلِّ َعٰلٓی ُمَحمَّ ْختِيَاِر َواْجَعْل ذٰ اَللّٰ َضاْعِرفَةَ ااْلِ لَِک َذِرْيَعةً اِلَی الرِّ
ْرتِيَاِب َو اَيِّْدنَا بِيَقِْيِن اْلُمْخلِ  ا تََخيَّْرَت بَِما قََضْيَت لَنَا َو التَّْسلِْيِم لَِما َحَکْمَت فَاَِزْح َعنَّا َرْيَب ااْلِ ِصْيَن َو الَ تَُسْمنَا َعْجَز اْلَمْعِرفَِة َعمَّ

لَْينَا َما نَْکَرهُ ِضَع ِرَضاَک َو نَْجنََح اِلَی الَّتِْی ِہَی اَْبَعُد ِمْن ُحْسِن اْلَعاقِبَِة َو اَْقَرُب اِٰلی ِضدِّ اْلَعافِيَِة َحبِّْب اِ فَنَْغِمطَ قَْدَرَک َو نَْکَرهَ َموْ 
ْنقِيَاَد لَِما اَْورَ  ی الَ نُِحبَّ تَاِْخْيَر َما ِمْن قََضآئَِک َو َسہِّْل َعلَْينَا َمآ نَْستَْصِعُب ِمْن ُحْکِمَک َو اَْلِہْمنَا ااْلِ ْدَت َعلَْينَا ِمْن َمِشيَّتَِک َحتّٰ

ْرَت َو الَ نَْکَرهَ َمآ اَْحبَْبَت َو الَ نَتََخيََّر َما َکِرْہَت َواْختِْم لَنَا بِالَّ  ْلَت َوالَ تَْعِجْيَل َمآ اَخَّ ْيُدتِْی ِہَی اَْحَمُد َعاقِبَةً َو اَْکَرُم َمِصْيًرا اِنََّک تُفِ َعجَّ
  اْلَکِرْيَمةَ َو تُْعِطی اْلَجِسْيَمةَ َو تَْفَعُل َما تُِرْيُد َو اَْنَت َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْيٌر۔ 

  
  دعائے استخاره 

بارالہا! ميں تيرے علم کے ذريعہ تجھ سے خير وبہود چاہتا ہوں ۔تومحمد اوران کی آل پر رحمت نازل کر اور ميرے 
ا اورہمارے دل ميں اپنے فيصلہ (کی حکمت ومصلحت) کا القا کر اور اسے راضی ليے اچھائی کا فيصلہ صادر فرم

رہيں اور تيرے حکم کے آگے سر تسليم خم کريں ۔ اس طرح ہم سے شک کی خلش دور کردے اورمخلصين کا يقين 
ک سمجھيں ہمارے اندر پيدا کرکے ہميں تقويت دے اور ہميں خود ہمارے حوالے نہ کر دے اورتيری قدرومنزلت کو سب

اورجس چيز انجام کی خوبی سے دور اورعافيت کی ضد سے قريب ہو اس کی طرف مائل ہو جائيں تيرے جس فيصلہ 
کو ہم ناپسند کريں وه ہميں پسنديده بنادے اورجسے ہم دشوار سمجھيں اسے ہمارے ليے سہل وآسان کر د ے اور جس 

دل ميں القا کر۔ يہاں تک کہ جس چيز کی ہے اس ميں  مشيت واراده کو ہم سے متعلق کيا ہے اس کی اطاعت ہمارے
تعجيل نہ چاہيں اورجسے تو نے پسند کيا ہے اسے نا پسند اورجسے نا گوار سمجھا ہے اسے اختيار نہ کريں ۔ اور 

ہمارے کاموں کا اس چيز پر خاتمہ کر جوا نجام کے لحاظ سے پسند يده اور مآل کے اعتبار سے بہتر ہو ۔ اس ليے کہ 
نفيس وپاکيزه چيزيں عطا کرتا اور بڑی نعمتيں بخشا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور تو ہر چيز پر قدرت تو 

  رکھتا ہے۔ 

  جب خود مبتال ہوتے يا کسی کو گناہوں کی رسوائی ميں مبتال ديکھتے تو يہ دعاء پڑھتے
  اٰی ُمْبتَلًی بِفَِضْيَحٍة بَِذْنٍب َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ َعلَْيِہ السَّالَُم اَِذا اْبتَٰلی اَورَ 

ہُمَّ لََک اْلَحْمُد َعٰلی ِسْتِرَک بَْعَد ِعْلِمَک َو ُمَعافَاتَِک بَْعَد ُخْبِرَک فَُکلُّنَا قَِد اْقتََرَف اْلَعائِبَ  ةَ فَلَْم تَْشہَْرهَ َواْرتََکَب اْلفَاِحَشةَ قَلَْم اَللّٰ
ْينَاهُ َو َسيِّئٍَة اَ تَْفَضْحہُ َو تَْستَرَّ بِاْلَمَساِوْی  ْکتََسْبنَاہَا َو َخِطْيئٍَة اَْرتََکْبنَاہَافَلَْم تَْذلُْل َعلَْيِہ َکْم نٍَہی لََک قَْد اَتَْينَاهُ َو اَْمٍرقَْد َو قَْفتَنَا َعلَْيِہ فَتََعدَّ

ا فَْوَق اْلقَاِدِرْيَن َکانَْت َعافِيَتَُک لَنَا ِحَجابًا ُدْوَن اَْبَصاِرِہْم َو َرْدًما ُدْوَن ُکْنَت اْلُمطَّلَِّع َعلَْيہَا ُدْوَن النَّاِظِرْيَن َو اْلقَاِدَر َعٰلی اِْعالَنِہَ 
ءِ  ِخْيلَِة َواِعظًا لَنَا َو َزاِجًرا َعْن ُسْوٓ ئَِة َو َسْعيًا اِلَی  اْلُخلُِق َواْقتَِراِف اْلَخِطيْٓ اَْسَماِعِہْم فَاْجَعْل َما َستَْرَت ِمَن اْلَعْوَرِة َو اَْخفَْيَت ِمَن الدَّ

 َّ ِب اْلَوْقَت فِْيِہ َو الَ تَُسْمنَا اْلَغْفلَةَ َعْنَک اِن نُْوِب تَآئِبُْوَن َو َصلِّ التَّْوبَِة اْلَماِحيَِة َو الطَِّرْيِق اْلَمْحُمْوَدِة َو قَرِّ ا اِلَْيَک َراِغبُْوَن َو ِمَن الذُّ
ہُمَّ ِمْن َخْلقَِک  ْفَوِة ِمْن بَِريَّتَِک الطَّاِہِرْيَن َو اْجَعْلنَا لَہُْم َساِمِعْيَن َو ُمِطْيِعْيَن َکَما اَ َعٰلی ِخيََرتَِک اَللّٰ ٍد َو ِعْتَرتِِہ الصِّ   َمْرَت۔ ُمَحمَّ

  
  جب خود مبتال ہوتے يا کسی کو گناہوں کی رسوائی ميں مبتال ديکھتے تو يہ دعاء پڑھتے: 

بات پر کہ تو نے (گناہوں کے)جاننے کے بعد پر ده پوچی کی اور اے معبود ! تيرے ہی لئے تمام تعريف ہے اس 
(حاالت پر ) اطالع کے بعد عافيت وسالمتی بخشی ۔ يوں تو ہم ميں سے ہر ايک ہی عيوب ونقائص کے درپے ہوا مگر 

ں برائيوں تو نے اسے مشتہر نہ کيا اور افعال بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ ہونے ديا اور پرده خفا مي
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سے آلوده رہا۔ مگر تو نے اس کی نشان دہی نہ کی ۔ کتنے ہی تيرے منہيات تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے کتنے ہی 
تيرے احکام تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے اور کتنے ہی تيرے احکام تھے جب پر تو نے کار بند رہنے کا حکم ديا تھا۔ 

اں تھيں جو ہم سے سرزد ہوئيں اور کتنی ہی برائياں تھيں جو ہم سے مگر ہم نے ان سے تجاوز کيا۔ اور کتنی ہی برائي
سرزد ہوئيں وه کتنی ہی خطائيں تھيں جن کا ہم ارتکاب کيا درآنحاليکہ دوسرے ديکھنے والوں کے بجائے تو ان پر آگاه 

ا ۔ مگر اس کے تھا اور دوسرے (گناہوں کی تشہير پر ) قدرت رکھنے والوں سے تو زياده ان کے افشاء پر قادر تھ
باوجود ہمارے بارے ميں تيری حفاظت ونگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پرده ان کے کانوں کے بالمقابل ديوار بن 

گئی تو پھر اس پرده داری وعيب پوشی کو ہمارے ليے ايک نصيحت کرنے واال اوربدخوئی اورارتکاب گناه سے 
اور طريق پسنديده پر گامزنی کا وسيلہ قرار دے اور اس راه پيمانی کے روکنے واال ( گناہوں کو ) مٹانے والی راه توبہ 

لمحے ( ہم سے ) قريب کر ۔ اور ہمارے ليے ايسے اسباب مہيا نہ جو تجھ سے ہميں غافل کر ديں ۔ اس ليے کہ ہم تيری 
تيرے برگزيده اور  طرف رجوع ہونے والے او ر گناہوں سے توبہ کرنے والے ہيں ۔ بارالہا! محمد پر جو مخلوقات ميں

ان کی پاکيزه عزت پر جو کائنات ميں تيری منتخب کرده ہے رحمت نازل فرما اور ہميں اپنے فرمان کے مطابق ان کی 
  بات پر کام دھرنے واال اور ان کے احکام کی تعميل کرنے واال قرار دے ۔ 

  جب اہل دنيا کو ديکھتے تو راضی برضا رہنے کے ليے يہ دعا پڑھتے
ْنيَا۔  َضا اَِذا نَظََر اِٰلٓی اَْصَحاِب الدُّ   َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ َعلَْيِہ السَّالَُم فِی الرِّ

ِ ِرًضی بُِحْکِم هللاِ َشِہْدُت اَنَّ هللاَ قََسَم َمَعايَِش ِعبَاِده بِاْلَعْدِل َو اََخَذ َعٰلی َجِمْيِع خَ  ّٰ ِ ہُمَّ اَْلَحْمُد  ٍد َو ٰالِہ َوْلقِہ بِاْلفَْضِل اَللّٰ َصلِّ َعٰلی ُمِحمَّ
ہُمَّ  ٍد َو ٰالِہ َو طَيِّْب بِقََضآئَِک نَْفِسْی الَ تَْفتِنِّْی بَِمآ اَْعطَْيتَہُْم َوالَ تَْفتِنَہُْم بَِما َمنَْعتَنِْی فَاَْحُسَد َخْلقََک َو اَْغَمطَ ُحْکَمَک اَللّٰ  َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ْع بَِمَواِقِع ُحْکِمکَ  َعٰلی َما  َصْدِرْی َو قَْب لِی الثِّقَةَ اِلُقِرَّ َمَعہَا بِاَنَّ قََضآئََک لَْم يَِجْر ااِلَّ بِا اْلِخيََرِة َواْجَعْل ُشْکِرْی لَکَ  َو َوصِّ
ْلتَنِْی َواْعِصْمنِْی ِمْن اَْن اَظُنَّ بِِذْی َعَدٍم خَ  َساَسةً اَْو اَظُنَّ ِبَصاِحِب ثَْرَوٍة فَْضالً فَاِنَّ َزَوْيَت َعنِّْی اَْوفََوِمن ُشْکِرْی اِيَّاَک َعٰلی َما َخوَّ
ٰالِہ َو َمتِّعْ  ٍد وَّ ْتہُ ِعبَاَدتَُک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ فَْتہَ طَاَعتَُک َواْلَعِزْيَز َمْن اََعزَّ نَا بِثَْرَوٍة الَ تَْنفَُد َو اَيِّْدنَا بِِعزٍّ الَ يُْفقَُد الشَِّرْيَف َمْن َشرَّ

َمُد الَِّذْی لَْم تَلِْد َو لَْم تُْولَْد َو لَْم تَُکْن لََّک ُکفُوً  َواْسَرْحنَا   ا اََحٌد۔ فِْی ُمْلِک ااْلَبَِد اِنََّک اْلَواِحُد ااْلََحُد الصَّ
  

  جب اہل دنيا کو ديکھتے تو راضی برضا رہنے کے ليے يہ دعا پڑھتے 
حمد وستائش ہے ۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ اس نے اپنے هللا تعالی کے حکم پر رضا وخوشنودی کی بنا پر هللا کے ليے 

بندوں کی روزياں آئين عدل کے مطابق تقسيم کی ہيں ۔اور تمام مخلوقات سے فضل واحسان کا رويہ اختيار کيا ہے ۔ اے 
هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما او رمجھے ان چيزوں سے جو دوسروں کو دی ہيں آشقتہ وپريشان نہ 

ہونے دے کہ ميں تيری مخلوق پر حسد کروں اورتيرے فيصلہ کو حقير سمجھوں ۔ اور جن چيزوں سے مجھے محروم 
رکھا ہے انہيں دوسروں کے ليے فتنہ وآزمائش نہ بنا دے (کہ وه ازروئے غرورمجھے بہ نظر حقارت ديکھيں ) اے هللا 

لہ قضاء وقدر پر شادماں رکھ اور اپنے مقدرات کی ! محمد اور ان کی آ ل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے فيص
پذيرائی کے ليے ميرے سينہ ميں وسعت پيد ا کر دے اور ميرے اند روه روح اعتماد پھونک دے کہ ميں يہ اقرار کروں 
کہ تيرا فيصلہ قضا وقدر خير وبہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے اور ان نعمتوں پر ادائے شکر کی بہ نسبت جو مجھے عطا 

ی ہيں ان چيزوں پر ميرے شکريہ کا کامل وفزوں تر قرار دے جو مجھے سے روک لی ہيں اور مجھے اس سے ک
محفوظ رکھ کہ ميں کسی نادار کو ذلت وحقارت کی نظر سے ديکھو يا کسی صاحب ثروت کے بارے ميں ميں ( اس 

وه ہے جسے تيری عبادت نےثروت کی بنا پر فضليت وه ہے جسے تيری اطاعت نے شرف بخشا ہو اور صاحب عزت 
عزت وسربلندی دی ہو ۔ اے هللا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اہميں ايسی ثروت ودولت سے بہری اندوز

کت جو ختم ہونے والی نہيں اور ايسی عزت وبزرگی سے ہماری تائيد فرما جو زائل ہونے والی نہيں ۔ اور ہميں ملک 
کر ۔ بيشک تو يکتاويگانہ اور ايسا بے نياز ہے کہ نہ تيری کوئی اوالد ہے اور نہ تو کسی جاوداں کی طرف رواں دواں 

  کی اوالد ہے اور نہ تيرا کوئی مثل وہمسر ہے ۔ 

  جب بادل اور بجلی کو ديکھتے اوررعد کی ٓاواز سنتے تو يہ دعاء پڑھتے
ْعِد۔ َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ َعلَْيِہ السَّالَُم اَِذا نَظََر اِلَ    ی السََّحاِب َو اْلبََرِق َو َسِمَع َصْوَت الرَّ

ہُمَّ اِنَّ ٰہَذْيِن ٰايَتَاِن ِمْن ٰايَاتَِک َو ٰہَذْيِن َعْونَاِن ِمْن اَْعَوانَِک يَْبتَِدَراِن طَاَعتَک بَِرْحَمٍة  ٍة فاَلَ تُْمِطْرنَا بِِہَما لِبَاَس اَللّٰ نَافَِعٍة اَْو نَقَِمٍة َضارَّ
ٍد َو ٰالِہ َو اَْنِزْل َعلَْينَا نَْفَع ٰہِذِه السََّحائِِب َو بََرَکتَہَا َو اْصِرْف َعنَّا  اْلباَلَءِ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ تَہَا َو الَ تُِصْبنَا فِْيہَا بِٰافٍَة اَللّٰ اََذاہَا َو َمَضرَّ
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اِلَوالَ تُْرِسْل َعٰلی َمَعايِِشنَا َعاہَةً اَللّہُمَّ َو اِْن ُکْنَت بَ  َعْثتَہَا نِْقَمةً َو اَْرَسْلتَہَا َسْخطَةً فَاِنَّا نَْستَِجْيُرَک ِمْن َغَضبَِک َو نَْبتَِہُل اِلَْيَک فِْی ُسٔوَ
ہُمَّ اَْذِہْب َمْحَل بِ  بُِسْقيَاَک َواَْخِرْج َو َحَرُصُدْوِرنَا الَِدنَا َعْفِوَک فَِمْل بِاْلَعَضِب اِلَی اْلُمْشِرِکْيَن َو اَِدْرٰحی نَقَِمتَِک َعلَی اْلُمْلِحِدْيَن اَللّٰ

َک فَاِنَّ اْلَغنِیَّ َمْن اَغْ  الَِم َمْن َو قَْيَت َما ِعْنَد اََحٍد بِِرْزقَِک َو الَ تَْشَغْلنَا َعْنَک بَِغْيِرَک َوالَ تَْقطَْع َعْن َکآفَّتِنَا َما دَّةَ بِرِّ نَْيَت َو اِنَّ السَّ
 َ َت َو تَْقِضْی بَِما اََرْدَت فِْيَمْن اََرْدَت فَلََک ُدْونََک ِدفَاٌع َو الَ بِا اْلَحْمُد َعٰلی َما َحٍد َعْن َسْطَوتَِک اْمتِنَاٌع تَْحُکُم بَِما ِشْئَت َعٰلی َمْن ِشؤْ

ْلتَنَا ِمَن النَّْعَمآِء َحْمًدَ◌ا يَُخلُِّف َحمْ  ْکُر َعٰلی َما َخوَّ َد اْلَحاِمِدْيَن َو َرآئَہ َحْمًدا يَْمالَُء اَْرَضہ َو َسَمائَہ َو قَْيتَنَا ِمَن ااْلبآََلِء َو لََک الشُّ
اِکُرقَلِْيُل ال ْکِر اْلُمْحِسُن اْلُمْجِمُل ُذو الَّطَْوِل آَل اِٰلہَ اآِلَّ اِنََّک اْلَمنَّاُن بَِجِسْيِم اْلِمنَِن اْلَوہَّاُب لَِعِظْيِم النَِّعِم اْلقَابُِل يَِسْيَر اْلَحْمِد الشَّ اَْنَت  شُّ

  اِلَْيَک اْلَمِصْيُر۔ 
  

  جب بادل اور بجلی کو ديکھتے اوررعد کی ٓاواز سنتے تو يہ دعاء پڑھتے۔ 
بارالہا! يہ (ابر وبرق )تيری نشانيوں ميں سے دو نشانياں اورتيرے خدمتگزاروں ميں سے دو خدمتگزار ہيں جو نفع 

ری کے ليے رواں دواں ہيں تو اب ان کے ذريعہ رساں رحمت يا ضرر رساں عقوبت کے ساتھ تيرے حکم کی بجا آو
ايسی بارش نہ برسا جو ضرروزياں کا باعث ہو او رنہ ان کی وجہ سے ہميں بالؤ مصيبت کا لباس پہنا ۔ اے هللا ! محمد 

اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان بادلوں کی منفعت وبرکت ہم پر نازل کر اور ان کے ضرروآزار کا رخ ہم 
ڑ دے اور ان سے ہميں کوئی گزند نہ پہنچانا اور نہ ہمارے سامان معيشت پر تباہی وارد کرنا ۔ بارالہا! اگر ان سے مو

گھٹاؤں کو تو نے بطور عذاب بھيجا ہے اور بصورت غضب روانہ کيا ہے تو پھر ہم تيرے غضب سے تيرے ہی دامن 
ے گڑ گڑا کر سوال کرتے ہيں ۔ تو مشرکوں کی جانبميں پناه کے خواستگار ہيں اور عفو ودرگزر کے ليے تيرے سامن

اپنے غضب کا رخ موڑدے او رکافروں پر آسيائے عذاب کو گردش دے اے هللا !ہمارے شہروں کی خشک سالی کو 
سيرابی کے ذريعہ دور کر دے اور ہمارے دل کے وسوسوں کو رزق کے وسيلہ سے برطرف کر دے اور اپنی بارگاه 

ميں دوسروں کی طرف متوجہ نہ فرما اور ہم سب سے اپنے احسانات کا سرچشمہ قطع نہ کر سے ہمارا رخ موڑ کر ہ
کيونکہ بے نياز وہی ہے جسے تو بے نياز کرے اور سالم ومحفوظ وہی ہے جس کی تونگہداشت کرے اس ليے کہ 

امان نہيں ہے تو تيرے عالوه کسی کے پاس (مصيبتوں کا )دفعيہ او رکسی کے ہاں تيری سطوت وہيبت سے بچاؤ کا س
جس کی نسبت جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جس کے بارے ميں جو فيصلہ کرتا ہے وه صادر کر ديتا ہے تيرے ہی 

ليے تمام تعريفيں ہيں کہ تو نے ہميں مصيبتوں سے محفوظ رکھا اور تيرے ہی ليے شکر ہے کہ تو نے ہمين نعمتيں 
کو پيچھے چھوڑ دے۔ ايسی حمد جو خداکے آسمان وزمين کی فضاؤں کو  عطا کيں۔ ايسی حمد جو تمام گزاروں کی حمد

چھلکا دے ۔ اس ليے کہ تو بڑی سے بڑی نعمتوں کا عطا کرنے واال او ربڑے سے بڑے انعامات کا بخشنے واال ہے 
 مختصر سی حمد کو بھی قبول کرنے واال اور تھوڑے سے شکرئيے کی بھی قدر کرنے واال ہے اوراحسان کرنے واال

او ربہت نيکی کرنے واال اورصاحب کرم وبخشش ہے تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے اور تيری ہی طرف (ہماری ) 
  باز گشت ہے ۔ 

  جب ادائے شکر ميں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو يہ دعا پڑھتے
ہُمَّ اِنَّ اََحًدا الَ يَْبلُُغ ِمْن ُشْکِرَک َغايَةً ااِلَّ َحَصَل َعلَْيِہ  ِمْن اِْحَسانَِک َما يُْلِزُمہ ُشْکًرا َو الَ يَْبلُُغ َمْبلًَغا ِمْن َطاَعِتَک َو اِِن اْجتَہََد ااِلَّ اَللّٰ

ٌر َعْن طَ  ًرا ُدْوَن اْستِْحقَاقَِک بِفَْضلَِک فَاَْشَکُر ِعبَاِدَک َعاِجٌز َعْن ُشْکِرَک َو اَْعبَُدہُْم ُمقَصِّ ٍد اَْن تَْغفَِر اَعتَِک الَ يَِجُب اِلَحَ َکاَن ُمقَصِّ
ْضلَِک تَْشُکُر يَِسْيَر َما َشَکْرتَہ َو لَہ بِاْستِْحقَاقِہ َو الَ اَْن تَْرٰضی َعْنہُ بِاْستِْيَجابِہ فََمْن َغفَْرَت لَہ فَبِطَْولَِک َو َمْن َرِضْيَت َعْنہُ فَبِفَ 

ی َکاَنَّ ُشْکَر ِعبَادِ  َک الَِّذْیٓ اَْوَجْبَت َعلَْيِہ ثََوابَہُْم َو اَْعظَْمَت َعْنہُ َجَزآئَہُْم اَْمٌر َملَُکْوا اْستِطَاَعةَ تُثِْيُب َعٰلی قَلِْيِل َما تَطَاُع فِْيِہ َحتّٰ
ْمتِنَاِع ِمْنہُ ُدْونََک فََکافَْيتَہُْم اََو لَْم يَُکْن َسبَبُہ بِيَِدَک فََجاَزْيتَہُْم بَْل َملَْکَت يَآ اِٰلِہْی اَ  يَْملُِکْوا ِعبَاَدتََک َو اَْعَدْدَت ثََوابَہُْم ْمَرہُْم قَْبَل اَْن ااْلِ

ْحَساُن َو َسبِْيلََک اْلَعفْ  ْفَضاُل َو َعاَدتََک ااْلِ ُو فَُکلُّ اْلبَِريَِّة ُمْعتَِرفَةٌ بِاَنََّک َغْيُر قَْبَل اَْن يُفِْيُضْوا فِْی طَاَعتَِک َو ٰذلَِک اَنَّ ُسنَّتََک ااْلِ
ا اْستَْوَجْبَت فَلَ  ظَالٍِم لَِمْن َعاقَْبَت وَ  ٌل َعٰلی َمْن َعافَْيَت َو ُکلٌّ ُمقِرٌّ َعٰلی نَْفِسہ بِالتَّْقِصْيِر َعمَّ ْوالَ اَنَّ الشَّْيطَاَن َشاِہَدةٌ بِاَنََّک ُمتَفَضِّ

َر لَہُُم اْلبَاِطَل فِْی ِمثَاِل  اْلَحقِّ َما َضلَّ َعْن َطِرْيقَِک َضالٌّ فَُسْبَحانََک َما يَْختَِدُعہُْم َعْن طَاَعتَِک َما َعَصاَک َعاٍص َو لَْوالَ اَنَّہ َصوَّ
ْلَعاِصْی فِْيَما تَْملُِک ُمَعاَجلَتَہ فِْيِہ اَْعطَْيَتاَْبيََن َکَرَمَک فِْی ُمَعاَملَِة َمْن اَطَاَعَک اَْوَعَصاَل تَْشُکُر ِلْلُمِطْيِع َمآ اَْنَت تََولَّْيتَہ لَہ َو تُْملِْی لِ 

ْلَت َعٰلی ُکلٍّ ِمْنہَُما بَِما يَْقُصُر َعَملُہ َعْنہُ َو لَْو َکافَاَت اْلُمِطْيَع َعٰلیُکّلً ِمْنہُ  َمآ اَْنَت تََولَّْيتَہ اَلَْوَشَک اَْن يَْفقَِد  َما َما لَْم يَِجْب لَہ َو تَفَضَّ
ِة الطَِّوْيلَِة اْلَخالَِدِة َو َعلَی اْلَغايَِة ثََوابََک َو اَْن تَُزْوَل َعْنہُ نِْعَمتَُک َو ٰلِکنََّک بَِکَرِمَک َجاَزْيتَہ عَ  ِة اْلقَِصْيَرِة اْلفَانِيَِة بِاْلُمدَّ لَی اْلُمدَّ

ائِلَِة بِاْلَغايَِة اْلَمِدْيَدِة اْلبَاقِيَِة ثُمَّ لَْم تَُسْمہُ اْلقَِصاَص فِْيَما اََکَل ِمْن ِرْزقِکَ  طَاَعتَِک َو لَْم تَْحِمْلہ َعلَی   الَِّذْی يَْقٰوی بِہ َعٰلیاْلقَِرْيبَِة الزَّ
الَِت الَّتِْی تََسبََّت بِاْستِْعَمالِہَا اِٰلی َمْغفَِرتَِک َو لَْو فََعْلَت ٰذلَِک بِہ لََذہََب  ٰ بَِجِمْيِع َما َکَدَح لَہ َو ُجْملَِة َما َسٰعی فِْيِہ اْلُمنَاقََشاِت فِی ااْلٰ
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ْغٰری ِمْن اَيَاِدْيَک َو مِ  َذا يَا نَنَِک َو لَبَقَِی َرِہْينًا بَْيَن يََدْيَک بَِسائِِر نَِعِمَک فََمٰتی َکاَن يَْستَِحقُّ َشْيئًا ِمْن ثََوابَِک الَ َمٰتی ہٰ َجَزآًء لِلصُّ
ا اْلَعاِصْی اَْمَرَک َو اْلُمَواقُِع نَْہيََک فَلَمْ  تَُعاِجْلہُ بِنَقَِمتَِک لَِکْی يَْستَْبِدَل بَِحالِہ فِْی  اِٰلِہْی َحاُل َمْن اَطَاَعَک َو َسبِْيُل َمْن تََعبََّد لََک فَاَمَّ

ِل َما ہَمَّ بِِعْصيَانَِک ُکلَّ َما اَ  نَابَِة اِٰلی طَاَعتَِک َو لَقَْد َکاَن يَْستَِحقُّ فِْی اَوَّ ْعَدْدَت لَِجِمْيِع َخْلقَِک ِمْن ُعقُْوبَتَِک َمْعِصيَتَِک َحاَل ااْلِ
ْرتَ  ِن َواِجبَِک فََمْن َعْنہُ ِمَن اْلَعَذاِب َو اَْبطَأَْت بِہ َعلَْيِہ ِمْن َسطََواِت النَّقَِمِة َو اْلِعقَاِب تَْرٌک ِمْن َحقَِّک َو ِرًضی بُِدوْ  فََجِمْيُع َما اَخَّ

ْن ہَلََک َعلَْيَک الَ َمْن فَتَبَاَرْکَت اَْن تُْوَصَف ااِلَّ  ْحَساِن َو َکُرْمَت اَْن يَُخاَف ِمْنَک ااِلَّ اْلَعْدُل اَْکَرُم ِمْنَک يَا اِٰلِہْی َو َمْن اَْشٰقی ِممَّ  بِااْلِ
ٍد وَّ ٰالِہ وَ  ہَْب لِْی اََملِْی َو ِزْذنِْی ِمْن  الَ يُْخٰشی َجْوِرَک َعٰلی َمْن َعَصاَک َوالَ يَُخاُف اِْغفَالَُک ثََواَب َمْن اَْرَضاَک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

  ی التَّْوفِْيِق فِْی َعَملِْی اِنََّک َمنَّاٌن َکِرْيٌم۔ ہَُداَک َمآ اَِصُل بِہ اِلَ 
  

  جب ادائے شکر ميں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو يہ دعا پڑھتے 
بارالہا!کوئی شخص تيرے شکر کی کسی منزل تک نہيں پہنچتا ۔ مگر يہ کہ تيرے اتنے احسانات مجتمع ہوجاتے ہيں کہ 

ے ہيں اور کوئی شخص تيری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وه کتنی ہی وه اس پر مزيد شکريہ الزم وواجب کر ديت
سر گرمی دکھائے نہيں پہنچ سکتا ۔ اور تيرے اس استحقاق کے مقابلہ ميں جو بر بنائے فضل و احسانا ہے قاصر ہی 
 رہتا ہے جب يہ صورت ہے تو تيرے سب سے زياده شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز او رسب سے زياده

عبادت گزار بھی درمانده ثابت ہوں گے کوئی استحقا ق کی بنا پر بخشش دے يا اس کے حق کی وجہ سے اس سے 
خوش ہو جسے تو نے بخش ديا تو يہ تيرا انعام ہے او رجس عمل قليل کو تو قبول فرماتا ہے اس کی جز افراواں ديتا 

گويا بندوں کا وه شکر بجا النا جس کے مقابلہ ميں  ہے اورمختصر عبادت پر بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے يہاں تک کہ
تو نے ان کو اجر عظيم عطا کيا، ا يک ايسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان کے اختيار ميں تھا تو اس 
کر لحاظ سے تو نے اجر ديا (کہ انہوں نے با اختيار ميں تھا تو اس لحاظ سے تو نے اجرديا ( کہ انہوں با ختيار خود ش

ادا کيا)يا يہ کہ ادائے شکر کے اسباب تيرے قبضہ قدرت ميں نہ تھے (ا ور انہوں نے خود اسباب شکر مہيا کئے )جس 
پر تو نے انہيں جزا مرحمت فرمائی ۔( ايسا مہيا کئے )جس پر نے انہيں جزا مرحمت فرمائی ۔( ايسا تو نہيں ہے )بلکہ 

تھا۔ قبل اس کے کہ وه تيری عبادت پر قادر وتوانا ہوں اور تو نے ان  اے ميرے معبود ! تو ان کے جملہ امور کا مالک
کے ليے اجر وثواب کو مہيا کر ديا تھا ۔ قبل اس کے کہ وه تيری عبادت پر قادر تونا ہوں اور تو نے ان کے ليے اجر 

اطريقہ انعام واکرام تيریوثواب کو مہيا کر ديا تھا قبل اس کے کہ وه تيری اطاعت ميں داخل ہوں اور يہ اس ليے کہ تير
عادت تفضل واحسان اور تيری روش عفوودرگذر ہے ۔چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف ہے کہ تو نے جس پر عذاب 

کرے اس پر کوئی ظلم نہيں کر تا اور گواه ہے اس بات کی کہ جس کو تو نے معاف کر دے ، اس پرتفضل واحسان 
نفس کی کوتاہی کا ہی اس (اطاعت )کے بجاالنے ميں جس تو مستحق ہے ۔ کرتا ہے اورہر شخص اقرار کرے گا اپنے 

اگر شيطان انہيں تيری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تيری نافرمانی نہ کرتا ۔اوراگر باطل کو حق کے لباس 
لطف وکرم ۔ ميں ان کے سامنے پيش نہ کرتا تو تيرے راستہ سے کوئی گمراه نہ ہوتا ۔پاک ہے تيری ذات ، تيرا 

فرمانبردار ہو يا گنہگار ہر ايک کے معاملہ ميں کس قدر آشکارا ہے يوں کہ اطاعت گزار کو اس عمل خير پر جس کے
اسباب تو نے خود فراہم کئے ہيں جزاديتا ہے اور گنہگار کو فوری سزادينے کا اختيار رکھتے ہوئے پھر مہلت ديتا ہے 

وه چيزيں دی ہيں جن کا انہيں استحقاق نہ تھا۔اور ان ميں سے ہر ايک پر تو نے تو نے فرما نبردار ونافرمان دونوں کو 
وه فضل واحسان کيا ہے جس کے مقابلہ ميں ان کا عمل بہت کم تھا او راگر تو اطاعت گزار کو صرف ان اعمال پر جن 

کھوديتا اور تيری نعمتيں اس  کا سروسامان تو نے مہيا کيا ہے جزا ديتا ہے تو قريب تھا کہ وه ثواب کو اپنے ہاتھ سے
سے زائل ہو جاتيں ۔ ليکن تونے اپنے جودوکرم سے فانی وکوتاه مدت کے اعمال کے عوض طوالنی وجاودانی مدت کا 

اجر وثواب بخشا اور قليل وزوال پذير اعمال کے مقابلہ ميں دائمی وسرمدی جزا مرحمت فرمائی ۔ پھر يہ کہ تيرے 
اس نے تيری اطاعت پر قوت حاصل کی اس کا کوئی عوض تو نے نہيں چاہا اور جن خوان نعمت سے جو رزق کھا کر

اعضاء وجوارح سے کام لے کر تيری مغفرت تک راه پيد ا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہيں کيا۔ اور اگر تو 
ميں سے ايک ادنی  ايسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل اور سب کوششوں کا نتيجہ تيری نعمتوں اور احسانوں

ومعمولی قسم کی نعمت کے مقابلہ ميں ختم ہو جاتا اور بقيہ نعمتوں کے ليے تيری بارگاه ميں گروی ہو کر ره جاتا 
۔(يعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا)توايسی صورت ميں وه کہاں تيرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا 

ا اے ميرے معبود !يہ تو تيری اطاعت کرنے والے کا حال اور تيری عبادت کرنے تھا؟نہيں ! وه کب مستحق ہو سکتا تھ
والے کی سرگزشت ہے او روه جس نے تيرے احکام کی خالف ورزی کی اور تيرے منہيات کا مرتکب ہوا اسے بھی 

طرف رجوع سزا دينے ميں تو نے جلدی نہيں کی تا کہ وه معصيت ونافرمانی کی حالت ميں چھوڑ کر تيری اطاعت کی
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ہو سکے ۔سچ تو يہ ہے کہ جب پہلے پہل ا س نے تيری نافرمانی کا قصد کيا تھا جب ہی وه ہر اس سزا کا جسے تو نے 
تمام خلق کے ليے مہيا کيا ہے مستْحْ◌ق ہو چکا تھا۔ تو ہر وه عذاب جسے تو نے اس سے روک ليا اور سزا وعقوبت کا 

يہ تيرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استحقا ق سے کم پر راضی ہونا  ہر وه جملہ جو اس سے تا خير ميں ڈالديا :
ہے اے ميرے معبود! ايسی حالت ميں تجھ سے بڑھ کر کون کريم ہو سکتا ہے اور اس بڑھ کے جو تيری مرضی کے 

ور تو خالف تباه وبرباد ہو کون بد بخت ہو تو مبارک ہے کہ تيری توصيف لطف واحسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے ا
بلند تر ہے اس کے تجھ سے عدل وانصاف کے خالف کا انديشہ ہو ۔ جو شخص تيری نافرمانی کرے تجھ سے يہ انديچہ

ہو ہی نہيں سکتا کہ تو اس پر ظلم وجور کرے گا اور نہ اس شخص کے بارے ميں جو تيری رضا وخوشنودی کو 
ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ميری آرزؤوں ملحوظ رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے تو محمد اور 

کو بر الاور ميرے ليے ہدايت اوررہنمائی ميں اتنا اضافہ فرما کہ ميں اپنے کاموں ميں توفيق سے ہمکنار ہوں ا سليے 
  کہ تو نعمتوں کا بخشنے واال اور لطف وکرم کرنے وا ال ہے ۔ 

  ت طلبی اوردوزخ سے گلو خالصی کے ليے يہ دعا پڑھتےبندوں کی حق تلفی اور ان حقوق ميں کوتاہی سے معذر
ہُمَّ اِنِّْیٓ اَْعتَِذُر اِلَْيَک ِمْن َمْظلُْوٍم ظُِلَم بَِحْضَرتِْی فَلَْم اَْنُصْرهُ َو ِمْن َمْعُرْوٍف اُْسِدَی اِ  ٍء اْعتََذَر اِلَیَّ فَلَْم اَللّٰ لَیَّ فَلَْم اَْشُکْرهُ َو ِمْن ُمِسْیٓ

ِمٍن فَلَْم اَُوفِّْرهُ َو ِمْن َعْيبِ اَْعِذْرهُ َو مِ  ِمٍن ظَہََر لِْی فَلَْم اَْستُْرهُ َو ِمْن ْن ِذْی فَاقٍَة َسئَلَنِْی فَلَْم اُْوثِْرهُ َو ِمْن َحقِّ ِذْی َحقٍّ لَِزَمنِْی لُِمؤْ  ُمؤْ
نَّ َو ِمْن نَظَآئِِر ِہنَّ اْعتَِذاَر نََداَمٍة يَُکْوُن َواِعظًا لَِما بَْيَن يََدیَّ ِمْن اَْشيَاِہِہنَّ ُکلِّ اِْثٍم َعَرَض لِْی فَلَْم اَْہُجْرهُ اَْعتَِذُر اِلَْيَک يَا اِٰلِہْی ِمْنہُ 

الَِت َو َعْزِمْی َعٰلی تَْرِک مَ  ٍد َو ٰالِہ َواْجَعْل نََداَمتِْی َعٰلی َما َو قَْعُت فِْيِہ ِمَن الزَّ يِّٰئاِت تَْوبَةً ا يَْعِرُض لِْی ِمَن افََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ لسَّ
ابِْيَن۔    تُْوِجُب لِْی َمَحبَّتََک يَا ُمِحبَّ التَّوَّ

  
  بندوں کی حق تلفی اور ان حقوق ميں کوتاہی سے معذرت طلبی اوردوزخ سے گلو خالصی کے ليے يہ دعا پڑھتے 

نہ کی ہو اور ميرے ساتھ  بارالہا!ميں اس مظلوم کی نسبت جس پر ميرے سامنے ظلم کيا گيا ہو اور ميں نے اس کی مدد
کوئی نيکی کی گئی ہو اور ميں نے اس کا شکريہ ادا نہ کيا ہو اور اس بدسلوکی کرنے والے کی بابت جس نے مجھ 

سے معذرت کی ہو اور ميں نے اس کے عذر کو نہ مانا ہو اور اس فاقہ کش کے بارے ميں جس نے مجھ سے مانگا ہو 
ر ا س حقدار مومن جو ميرے ذمہ ہو او رميں نے ادا نہ کيا ہو اور اس مرد مومن اور ميں نے اسے ترجيح نہ دی ہو ۔او

کے بارے ميں جس کا کوئی عيب مجھ پر ظاہر ہو ا ہو اور ميں نے اس پر پرده نہ ڈاال ہو ۔ اور ہر اس گناه سے جس 
بارالہا!ميں ان تمام سے مجھے واسطہ پڑا ہو اور ميں نے اس سے کناره کشی نہ کی ہو ۔ تجھ سے عذر خواه ہوں ۔

باتوں سے اوران جيسی دوسری معذرت کرتا ہوں جو ميرے ليے ان جيسی پيش آيند چيزوں کے ليے پندو نصيحت 
کرنے والی ہو ۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان لغزشوں سے جن سے ميں دو چار ہوا ہوں ميری 

بردار ہونے کے اراده کو ايسی توبہ قرار دے جو ميرے ليے تيری  پشيمانی کو اورپيش آنے والی برائيوں سے دست
  محبت کا باعث ہو ۔ اے توبہ کرنے والوں کو دوست رکھنے والے۔ 

  طلب عفو ورحمت کے ليے يہ دعا پڑھتے
ٍد َو ٰالِہ َواْکِسْر َشْہَوتِْی َعْن ُکلِّ َمْحَرٍم َواْزِوِحْرِصْی َعنْ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ِمنٍَة َو  اَللّٰ ِمٍن َو ُمؤْ ُکلِّ َماثٍَم َو اْمنَْعنِْی َعْن اَٰذی ُکلِّ ُمؤْ

ہُمَّ َو اَيَُّما َعْبٍد نَاَل ِمنِّْی َما َحظَْرَت َعلَْيِہ َواْنتَہََک ِمنِّْی َما َحظَْرَت عَ  ی لَْيہَ َواْنتَہََک ِمنِّْی َما َحَجْرَت َعلَْيِہ فََمضٰ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمٍة اَللّٰ
ا اَْدبََر بِ  ہ َعنِّْی َو الَ تَقِْفہُ َعٰلی َما اْرتََکَب فِیَّ َو الَ بِظاُلََمتِْی َميِّتًا اَْو َحَصلَْت لِْی قِبَلَہ َحيًّا فَاْغفِْر لَہ َما اَلََّم بِہ ِمنِّْی َواْعُف لَہ َعمَّ

ا اْکتََسَب بِْی َواْجَعْل َما َسَمْحُت بِہ ِمَن اْلعَ  قِْيَن َو اَْعٰلی تَْکِشْفہُ َعمَّ َدقَِة َعلَْيِہْم اَْزٰکی َصَدقَاِت اْلُمتََصدِّ ْعُت بِہ ِمَن الصَّ ْفِو َعْنہُْم َو تَبَرَّ
ی يَْسَعَد  ْضنِْی ِمْن َعْفِوْی َعْنہُْم َعْفَوَک َو ِمْن ُدَعآئِْی لَہُْم َرْحَمتََک َحتّٰ بِْيَن َوَعوِّ فَْضلَِک َو يَْنُجَو ُکلٌّ ُکلُّ َواِحٍد ِمنَّا بِ ِصالَِت اْلُمتَقَرِّ

ہُمَّ َو اَيَُّما َعْبٍد ِمْن َعبِْيِدَک اَْدَرَکہ ِمنِّْی َدَرٌک اَْو َمسَّہ ِمْن نَاِحيَتِیْ  اًَذی اَْو لَِحقَہ بِْی اَْو بَِسبَبِْی ظُْلٌم فَفُتُّہ بَِحقِّہ اَْو  َواِحٍد ِمنَّا بَِمنَِّک اَللّٰ
ٍد وَّ ٰالِہ َو اَْرِضہ َعنِّْی ِمْن ُوْجِدَک َو اَْوفِہ َحقَّہ ِمْن ِعْنِدَک ثُمَّ قِنِْی َما يُْوِجُب لَہ ُحْکمُ َسبَْقتُہ بِظُْلَمتِہ فََصلِّ عَ  َک َو َخلِّْصِنْی ٰلی ُمَحمَّ

تِْی الَ تَْستَقِلُّ بِنِْقَمتَِک َو اِنَّ طَاقَتِْی الَ تَْنہَُض بُِسخْ  ا يَْحُکُم بِہ َعْدلَُک فَاِنَّ قُوَّ ْدنِْی ِممَّ ِطَک فَاِنََّک اِْن تَُکافِنِْی بِاْلَحقِّ تُْہلِْکنِْی َو ااِلَّ تََغمَّ
ہُمَّ اِنِّْیٓ اَْستَْوِہبَُک يَآ اِٰلِہْی َما الَ يَْنقُُصَک بَْذلُہ َو اَْستَْحِملَُک َما الَ  نَْفِسَی الَّتِْی يَْبہَُضَک َحْملُہ اَْستَْوِہبَُک يَآ اِٰلِہْی بَِرْحَمتَِک تُْوبِْقنِْی اَللّٰ

َق بِہَا اِٰلی نَْفٍع َو ٰلِکْن اَْنَشاتَہَا اِْثبَاتًا لِقُْدرَ  تَِک َعٰلی ِمْثلِہَا َواْحتَِجاًجا بِہَا َعٰلی َشْکلِہَا َو لَْم تَْخلُْقہَا لِتَْمتَنَِع بِہَا ِمْن ُسْوٍء اَْو لِتََطرَّ
ٍد وَّ ٰالِہ َو ہَْب لِنَْفِسْی َعٰلی ظُْلمِ اَْستَْحِملَُک ِمْن ُذنُْوبِْی َما قَْد بَہَظَنِْی حَ  ہَا ْملُہ َو اَْستَِعْيُن بَِک َعٰلی َما قَْد فََدَحنِْی ثِْقلُہ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ْل َرْحَمتََک بِاْحتَِماِل اِْصِرْی فََکْم قَْد لَِحقَْت َرْحَمتَُک بِاْلُمِسْيئِْيَن َو َکْم قَْد َشِمَل عَ  ٍد وَّ ٰالِہنَْفِسْی َو َوکِّ ْفُوَک الظَّالِِمْيَن فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
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ْرطَاِت اْلُمْجِرِمْيَن فَاَْصبََح طَلِْيَق َواْجَعْلنِْی اُْسَوةَ َمْن قَْد اَْنہَْضتَہ بِتََجاُوِزَک َعْن َمَصاِرِع اْلَخاِطئِْيَن َو َخلَّْصتَہ بِتَْوفِْيقَِک ِمْن وَّ 
اَق ُعقُْوبَِتَکَو َعتِْيَق ُصْنِعَک ِمْن َو ثَاِق َعْدلَِک اِنََّک اِْن تَْفَعْل ٰذلَِک يَآ اِٰلِہْی تَْفَعْلہُ بَِمْن الَ يَْحَجُد اْستِْحقَ  َعْفَوَک ِمْن اَِساِر ُسْخِطکَ 

ُئ نَْفَسہ ِمَن اْستِْيَجاِب نَقَِمتَِک تَْفَعْل ٰذلَِک يَا اِٰلِہْی بَِمْن َخْوفُہ ِمْنَک اَْکثَرُ  ِمْن َطَمِعہ فِْيَک َو بَِمْن يَاُْسہ ِمَن النََّجاِة اَْوَکُد ِمْن  َو الَ يُبَرِّ
َن َسيِّٰئاتِہ َو َضْعِف ُحَجِجہ فِْی َجِمْيِع َرَجآئِہ لِْلَخالَِص الَ اَْن يَُکْوَن يَاُْسہ قُنُْوطًا اَْو اَْن يَُکْوَن طََمُعہ اْغِتَراًرا بَْل لِقِلَِّة َحَسنَاتِہ بَيْ 

ْيقُْوَن َو الَ يَْياََس ِمْنَک اْلُمْجِرُمْوَن اِلَنَّکَ تَبَِعاتِہ فَ  دِّ ا اَْنَت يَآ اِٰلِہْی فَاَْہٌل اَْن الَ يَْغتَرَّ بَِک الصِّ بُّ اْلَعِظْيُم الَِّذْی الَ يَْمنَُع اََحًدا  اَمَّ الرَّ
َک َعِن اْلَمْنُسْوبِْيَن َو فََشْت نِْعَمتَُک فِْی َجِمْيِع فَْضلَہ َو الَ يَْستَْقِصْی ِمْن اََحٍد َحقَّہ تََعاٰلی ِذْکُرَک َعِن اْلَمْذکُ  ْوِرْيَن َو تَقَدََّسْت اَْسَمآٔوُ

  اْلَمْخلُْوقِْيَن فَلََک اْلَحْمُد َعٰلی ٰذلَِک يَا َربَّ اْلَعالَِمْيَن۔ 
  

  طلب عفو ورحمت کے ليے يہ دعا پڑھتے 
ہر امر حرام سے ميری خواہش (کازور) تو ڑ دے اور ہر گناه  بارا الہا! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور

سے ميری حرص کا رخ موڑ ديااور ہر مومن او رمومنہ مسلم اور مسلمہ کی ايذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔اے ميرے
 معبود ! جو بنده بھی ميرے بارے ميں ايسے امر کا مرتکب ہو جسے تو نے اس حرام کيا تھا اور ميری عزت پر حملہ
آوار ہواجس سے تو نے اسے منع کيا تھا ميرا مظلمہ لے کر دنيا سے اٹھ گيا ہو يا حالت حيات ميں اس ذمہ باقی ہو تو 
اس نے مجھ پر ظلم کيا ہے اسے بخش دے اور ميرا جو حق لے کر چال گيا ہے۔اسے معاف کر دے اور ميری نسبت 

مجھے آزرده کرنے کے باعث اسے رسوا نہ فرما او جس کا امر کا مرتکب ہوا ہے اس پر اسے سرزنش نہ کر اور 
رجس عفو ودرگزر کی ميں نے ان کے ليے کش کی ہے اور جس کرم وبخشش کو ميں نے ان کے ليے روارکھا ہے 
اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقہ سے پاکيزه تر او رتقرب چاہنے والوں کے عطيوں سے بلند تر قرار دے اور اس 

ھ سے درگزر کر اور ان کے ليے دعا کرنے کے صلہ ميں مجھے اپنی رحمت سے عفو ودرگزر کے عوض تو مج
سرفراز فرما تاکہ ہم ميں سے ہر ايک تيرے فضل وکرم کی بدولت خوش نصيب ہو سکے اور تيرے لطف واحسان کی 

انب وجہ سے نجات پا جائے ۔ اے هللا ! تيرے بندوں ميں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی ضرر پہنچا ہو يا ميری ج
سے کوئی اذيت پہنچتی ہو يا مجھ سے يا مير ی وجہ سے اس ظلم ہوا ہو اس طرح ميں نے اس کے کسی حق کو ضائع 

کيا ہو يا اس کے کسی مظلمہ کی داد خواہی نہ کی ہو ۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااور اپنی غنا ؤ تو 
س سے اس کا حق بے کم وکاست ادا کر دے پھر يہ کہ نگری کے ذريعہ اسے مجھے سے راضی کر دے اور اپنے پا

اس چيز سے جس کا تيرے حکم کے تخت سزوار ہوں ، بچا لے اور جو تيرے عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے ۔ 
اس ليے کہ مجھے تيرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہيں اورتيری ناراضگی کے جھيل لے جانے کی ہمت نہيں

حق وانصاف کی رو سے بدلہ ديگا۔تو مجھے ہالک کر دے گا اور اگر دامن رحمت ميں نہيں ۔ لہذا اگر تو مجھے 
ڈھانپے گا تو مجھے تباه کردے گا۔اے هللا ! اے ميرے معبود! ميں تجھ سے اس چيز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے 

تو نے اس ليے پيدا نہيں  سے تيرے ہاں کچھ کمی نہيں ہو تی اور وه بارتجھ سے اس جان کی بھيک مانگتا ہوں جسے
کياکہ اس کے ذريعہ ضرروزياں سے تحفظ کرے يا منفعت کی راه نکالے بلکہ اس ليے پيدا کيا تاکہ اس امر کا ثبوت 

بہم پہنچائے اور اس بات پر دليل الئے کہ تو اس جيسی اور اس طرح کی مخلوق پيدا کرنے پر قادر وتوانا ہے اورتجھ 
کہ مجھے ان گناہوں سے سبکبار کر دے جن کا با ر مجھے ہلکان کيے ہوئے ہے اور  سے اس امر کا خواستگار ہوں

تجھ سے مددمانگتا ہوں اس چيز کی نسبت جس کی گرانباری نے نمجھے عاجز کر ديا يے تو محمد اوران کی آل پر 
نی رحمت جو رحمت نازل فرما اور ميرے نفس کو باوجوديکہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کيا ہے بخش دے اورا پ

ميرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر مامور کر اس ليے کہ کتنی ہی مرتبہ تيری رحمت گنہگاروں کے ہمکنار اورتيرا 
عفو ووکرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان لوگوں کے ليے 

طاکاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھا ليا اور جنہيں تو نے اپنی نمونہ بنا جنہيں تو نے اپنے عفو کے ذريعہ خ
توفيق سے گنہگاروں کے مہلکوں سے بچا ليا تو وه تيرے عفو وبخش کے وسيلہ سے تيری باراضگی سے بندھنوں 

سے چھوٹ گئے اور تيرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے اے ميرے هللا ! اگر تو مجھے معاف 
کر دے تو تيرا يہ سلوک اس کے ساتھ ہو گا جو سزاوار عقوبت ہونے سے انکاری نہيں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے 
سے اپنے کو بری سمجھتا ہے يہ تيرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا اے ميرے معبود ! جس کا خوف اميد عفو سے بڑھا ہوا 

ہے ۔ يہ اس ليے نہيں کہ اس کی نا اميدی رحمت سے ہے اورجس کی نجات سے نااميدی ، رہائی کی توقع سے قوی تر 
مايوسی ہو يا يہ کہ اس کی اميد فريب خوردگی کا نتيجہ ہو بلکہ اس ليے کہ اس کی برائياں نيکيوں کی مقابلہ ميں کم 
اور گناہوں کے تمام موارد ميں عذر خواہی کے وجوه کمزور ہيں ۔ ليکن اے ميرے معبودتو اس کا سزا وار ہے کہ 
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تباز لوگ بھی تيری رحمت پر مغرور ہو کر فريب نہ کھائيں او رگنہگار بھی تجھ سے نا اميد نہ ہوں اس ليے کہ تو راس
وه رب عظيم ہے کہ کسی پر فضل واحسان سے دريغ نہيں کرتااور کسی سے اپنے حق پورا پورا وصول کرنے کے 

تر ہے اور تيرے اسماء اس سے کہ دوسرے حسب  درپے نہيں ہوتا ۔ تيرا ذکر تمام نام آور وں (کے ذکر ) سے بلند
ونسب والے ان سے موسوم ہوں منزه ہيں ۔ تيری نعمتيں تمام کائنات ميں پھيلی ہوئی ہيں لہذا اس سلسلہ ميں تيرے ہی 

  ليے حمد وستائش ہے اے تمام جہان کے پروردگار 

  جب کسی کی خبر مرگ سنتے يا موت کو يا د کرتے تو يہ دعا ء پڑھتے
ی الَ نُؤَ اَ  ْرهُ َعنَّا بِِصْدِق اْلَعَمِل َحتّٰ ٍد َو ٰالِہ َو اْکفِنَا طَْوَل ااْلََمِل َو قَصِّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ُل اْستِْتَماَم َساَعٍة بَْعَد َساَعٍة َو الَ اْستِْتَماَء للّٰ مِّ

قََدٍم بِقََدٍم َو َصلِّْمنَا ِمْن ُغُرْوِره َوٰاِمنَّا ِمْن ُشُرْوِره َواْنِصِب اْلَمْوَت بَْيَن اَْيِديَنَا  يَْوٌم بَْعَد يَْوٍم َو الَ التَِّصاَل نَْفٍس بِنَفَِس َو الَ لُُحْوقَ 
ُص لَہ َعٰلی َوْشِک اللَِّحاِقاِلَْيَک َو نَْحرِ  نَْصبَا َوالَ تَْجَعْل ِذْکَرنَا لَہ ِغبًّا َواْجَعْل لَنَا ِمْن َصالِِح ااْلَْعَماِل َعَمالً نَْستَْبِطُئ َمَعہُ اْلَمِصْيرَ 

تَنَا الَّ  ی يَُکْوَن اْلَمْوُت َما نََسنَا الَِّذْی نَأْنَُس بِہ َوَما لََغنَا الَِّذْی نَْشتَاُق اِلَْيِہ َو َحامَّ نُوَّ ِمْنہَا فَاَِذا اَْوَرْدتَہ َعلَْينَا َو بَِک َحتّٰ تِْی نُِحبُّ الدُّ
َواِب َمْغفِِرتَِک َو ِمْفتَاًحا ہ َزآئًِرا َو ٰانِْسنَا بِہ قَاِدًما َو الَ تُْشقِنَا بِِضيَافَتِہ َو الَ تُْخِزنَا بِِزيَاَرتِہ َواْجَعْلہُ بَابًا ِمْن اَبْ اَْنَزْلتَہ بِنَا فَاَْسِعْدنَا بِ 

ْيَن يَا َضاِمَن َجَزآِء ِمْن َمفَاتِْيِح َرْحَمتَِک اَِمْتنَا ُمْہتَِدْيَن َغْيَر َضآلِّْيَن طَآئِِعْيَن َغْيَر ُمْستَْکرِ  ِہْيَن تَآئِبِْيَن َغْيَر َعاِصْيَن َو الَ ُمِصرِّ
  اْلُمْحِسنِْيَن َو ُمْستَْصلَِح َعَمِل اْلُمْغِسِدْيَن۔ 

  
  جب کسی کی خبر مرگ سنتے يا موت کو يا د کرتے تو يہ دعا ء پڑھتے 

ل اميدوں سے بچا ئے رکھ اورپر خلوص اعمال اے هللا !محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہميں طول طوي
کے بجا النے سے دامن اميد کو کوتاه کر دے تا کہ ہم ايک گھڑی کے بعد دوسری سانس کے آنے اورايک قدم کے بعد 

دوسرے قدم کے اٹھنے کی آس نہ رکھيں ہميں فريب آرزو اور فتنہ اميد سے محفوظ ومامون رکھ اورموت کو ہمارا 
ے او رکسی دن بھی ہمين اس کی ياد سے خالی نہ رہنے دے اور نيک اعمال ميں سے ہميں ايسے نصب العين قرا رد

عمل خير کی توفيق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تيری جانب باز گشت ميں ديری محسوس کريں اور جلد سے جلد تيری 
جس سے ہم مشتاق ہوں بارگاه ميں حاضر ہونے کے آرزو مند ہوں ۔ اس حد تک موت ہمارے انس کی منزل ہوجائے 

اور ايسی عزيز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کريں ۔ جب تو اس کی مالقات کے وارد کرے اور ہم پر ال اتارے تو اس 
کی مالقات کے ذريعہ ہميں سعادت مند بنايا اور جب وه آئے تو ہميں اس سے مانوس کرنا اوراس کی مہمانی سے ہميں 

مالقات سے ہم کو رسوا کرنا۔اوراسے اپنی مغفرت کے دروازوں ميں سے ايک بد بخت نہ قرار دينا اور نہ اس کی 
دروازه اوررحمت کی کنجيوں ميں سے ايک کليد قرار دے اورہميں اس حالت ميں موت آئے کہ ہم ہدايت يافتہ ہوں 

گناه پر اصرار  گمراه نہ ہوں فرمانبردار ہوں او ر (موت سے )نفرت کرنے والے نہ ہوں ۔ توبہ گزار ہوں خطا کار اور
کرنے والے نہ ہوں اے نيکو کاروں کے اجر وثواب کا ذمہ لينے والے اور بدکرداروں کے عمل وکردار کی اصالح 

  کرنے والے۔ 

  بارالہا! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ميرے ليے اعزازواکرام کی مسند بچھا دے۔
ہُمَّ اِنَّ اََحًدا الَ يَْبلُُغ ِمنْ  ِن اْجتَہََد ااِلَّ ُشْکِرَک َغايَةً ااِلَّ َحَصَل َعلَْيِہ ِمْن اِْحَسانَِک َما يُْلِزُمہ ُشْکًرا َو الَ يَْبلُُغ َمْبلًَغا ِمْن َطاَعِتَک َو اِ  اَللّٰ

ًرا ُدْوَن اْستِْحقَاقَِک بِفَْضلَِک فَاَْشَکُر ِعبَاِدَک َعاِجٌز َعْن ُشْکِرَک َو اَْعبَُدہُْم  ٌر َعْن طَاَعتَِک الَ يَِجُب اِلََحٍد اَْن تَْغفَِر َکاَن ُمقَصِّ ُمقَصِّ
ْضلَِک تَْشُکُر يَِسْيَر َما َشَکْرتَہ َو لَہ بِاْستِْحقَاقِہ َو الَ اَْن تَْرٰضی َعْنہُ بِاْستِْيَجابِہ فََمْن َغفَْرَت لَہ فَبِطَْولَِک َو َمْن َرِضْيَت َعْنہُ فَبِفَ 

ی َکاَنَّ ُشْکَر ِعبَاِدَک الَِّذْیٓ اَْوَجْبَت َعلَْيِہ ثََوابَہُْم َو اَْعظَْمَت َعْنہُ َجَزآئَہُْم اَْمرٌ تُثِْيُب َعٰلی قَلِْيِل َما تَ   َملَُکْوا اْستِطَاَعةَ طَاُع فِْيِہ َحتّٰ
ْمتِنَاِع ِمْنہُ ُدْونََک فََکافَْيتَہُْم اََو لَْم يَُکْن َسبَبُہ بِيَِدَک فََجاَزْيتَہُْم بَْل َملَ  ْکَت يَآ اِٰلِہْی اَْمَرہُْم قَْبَل اَْن يَْملُِکْوا ِعبَاَدتََک َو اَْعَدْدَت ثََوابَہُْم ااْلِ

ْحَساُن َو َسبِْيلََک اْلَعفْ  ْفَضاُل َو َعاَدتََک ااْلِ اَنََّک َغْيُر ُو فَُکلُّ اْلبَِريَِّة ُمْعتَِرفَةٌ بِ قَْبَل اَْن يُفِْيُضْوا فِْی طَاَعتَِک َو ٰذلَِک اَنَّ ُسنَّتََک ااْلِ
ٌل َعٰلی َمْن َعافَْيَت َو ُکلٌّ ُمقِرٌّ َعٰلی نَْفِسہ بِالتَّْقِصيْ  ا اْستَْوَجْبَت فَلَْوالَ اَنَّ الشَّْيطَاَن ظَالٍِم لَِمْن َعاقَْبَت َو َشاِہَدةٌ بِاَنََّک ُمتَفَضِّ ِر َعمَّ

 َّ َر لَہُُم اْلبَاِطَل فِْی ِمثَاِل اْلَحقِّ َما َضلَّ َعْن َطِرْيقَِک َضالٌّ فَُسْبَحانََک َما يَْختَِدُعہُْم َعْن طَاَعتَِک َما َعَصاَک َعاٍص َو لَْوالَ اَن ہ َصوَّ
َعاَجلَتَہ فِْيِہ اَْعطَْيَتْلَعاِصْی فِْيَما تَْملُِک مُ اَْبيََن َکَرَمَک فِْی ُمَعاَملَِة َمْن اَطَاَعَک اَْوَعَصاَل تَْشُکُر ِلْلُمِطْيِع َمآ اَْنَت تََولَّْيتَہ لَہ َو تُْملِْی لِ 
ْلَت َعٰلی ُکلٍّ ِمْنہَُما بَِما يَْقُصُر َعَملُہ َعْنہُ َو لَْو َکافَاَت اْلمُ  ِطْيَع َعٰلی َمآ اَْنَت تََولَّْيتَہ اَلَْوَشَک اَْن يَْفقَِد ُکّلً ِمْنہَُما َما لَْم يَِجْب لَہ َو تَفَضَّ

ِة الطَِّوْيلَِة اْلَخالَِدِة وَ ثََوابََک َو اَْن تَُزْوَل َعْنہُ نِْعمَ  ِة اْلقَِصْيَرِة اْلفَانِيَِة بِاْلُمدَّ  َعلَی اْلَغايَِة تَُک َو ٰلِکنََّک بَِکَرِمَک َجاَزْيتَہ َعلَی اْلُمدَّ
ائِلَِة بِاْلَغايَِة اْلَمِدْيَدِة اْلبَاقِيَِة ثُمَّ لَْم تَُسْمہُ اْلقَِصاَص فِْيَما اََکَل ِمْن ِرْزقَِک الَِّذْی يَْقٰوی بِہ َعٰلی طَاَعتَِک َو لَْم تَْحِمْلہ َعلَی  اْلقَِرْيبَِة الزَّ
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الَِت الَّتِْی تََسبََّت بِاْستِْعَمالِہَا اِٰلی َمْغفَِرتَِک َو لَْو فََعْلَت ٰذلَِک بِہ لََذہََب   بَِجِمْيِع َما َکَدَح لَہ َو ُجْملَِة َما َسٰعی فِْيہِ اْلُمنَاقََشاِت فِی ااْلٰ
ْغٰری ِمْن اَيَاِدْيَک َو ِمنَنَِک َو لَبَقَِی َرِہْينًا بَْيَن يََدْيَک بَِسائِِر نَِعِمَک فََمٰتی َکاَن يَْستَ  ِحقُّ َشْيئًا ِمْن ثََوابَِک الَ َمٰتی ٰہَذا يَا َجَزآًء لِلصُّ

ا اْلَعاِصیْ  اَْمَرَک َو اْلُمَواقُِع نَْہيََک فَلَْم تَُعاِجْلہُ بِنَقَِمتَِک لَِکْی يَْستَْبِدَل بَِحالِہ فِْی  اِٰلِہْی َحاُل َمْن اَطَاَعَک َو َسبِْيُل َمْن تََعبََّد لََک فَاَمَّ
ِل َما ہَمَّ بِِعْصيَانَِک ُکلَّ َما اَ  نَابَِة اِٰلی طَاَعتَِک َو لَقَْد َکاَن يَْستَِحقُّ فِْی اَوَّ ِمْن ُعقُْوبَتَِک ْعَدْدَت لَِجِمْيِع َخْلقَِک َمْعِصيَتَِک َحاَل ااْلِ
ْرَت َعْنہُ ِمَن اْلَعَذاِب َو اَْبطَأَْت بِہ َعلَْيِہ ِمْن َسطََواِت النَّقَِمِة َو اْلِعقَاِب تَْرٌک مِ  ْن َحقَِّک َو ِرًضی بُِدْوِن َواِجبَِک فََمْن فََجِمْيُع َما اَخَّ

ْن ہَلََک َعلَْيکَ  ْحَساِن َو َکُرْمَت اَْن يَُخاَف ِمْنَک ااِلَّ اْلَعْدُل  اَْکَرُم ِمْنَک يَا اِٰلِہْی َو َمْن اَْشٰقی ِممَّ الَ َمْن فَتَبَاَرْکَت اَْن تُْوَصَف ااِلَّ بِااْلِ
ٍد وَّ ٰالِہ وَ  ِزْذنِْی ِمْن  ہَْب لِْی اََملِْی وَ  الَ يُْخٰشی َجْوِرَک َعٰلی َمْن َعَصاَک َوالَ يَُخاُف اِْغفَالَُک ثََواَب َمْن اَْرَضاَک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

  ہَُداَک َمآ اَِصُل بِہ اِلَی التَّْوفِْيِق فِْی َعَملِْی اِنََّک َمنَّاٌن َکِرْيٌم۔ 
  پرده پوشی اورحفظ ونگہداشت کے ليے يہ دعاء پڑھتے ۔ 

بارالہا!کوئی شخص تيرے شکر کی کسی منزل تک نہيں پہنچتا ۔ مگر يہ کہ تيرے اتنے احسانات مجتمع ہوجاتے ہيں کہ 
اس پر مزيد شکريہ الزم وواجب کر ديتے ہيں اور کوئی شخص تيری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وه کتنی ہی  وه

سر گرمی دکھائے نہيں پہنچ سکتا ۔ اور تيرے اس استحقاق کے مقابلہ ميں جو بر بنائے فضل و احسانا ہے قاصر ہی 
ی ادائے شکر سے عاجز او رسب سے زياده رہتا ہے جب يہ صورت ہے تو تيرے سب سے زياده شکر گزار بندے بھ

عبادت گزار بھی درمانده ثابت ہوں گے کوئی استحقا ق کی بنا پر بخشش دے يا اس کے حق کی وجہ سے اس سے 
خوش ہو جسے تو نے بخش ديا تو يہ تيرا انعام ہے او رجس عمل قليل کو تو قبول فرماتا ہے اس کی جز افراواں ديتا 

بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے يہاں تک کہ گويا بندوں کا وه شکر بجا النا جس کے مقابلہ ميں ہے اورمختصر عبادت پر 
تو نے ان کو اجر عظيم عطا کيا، ا يک ايسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان کے اختيار ميں تھا تو اس 

نے اجرديا ( کہ انہوں با ختيار خود شکر لحاظ سے تو نے اجر ديا (کہ انہوں نے با اختيار ميں تھا تو اس لحاظ سے تو 
ادا کيا)يا يہ کہ ادائے شکر کے اسباب تيرے قبضہ قدرت ميں نہ تھے (ا ور انہوں نے خود اسباب شکر مہيا کئے )جس 
پر تو نے انہيں جزا مرحمت فرمائی ۔( ايسا مہيا کئے )جس پر نے انہيں جزا مرحمت فرمائی ۔( ايسا تو نہيں ہے )بلکہ 

معبود ! تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا۔ قبل اس کے کہ وه تيری عبادت پر قادر وتوانا ہوں اور تو نے ان  اے ميرے
کے ليے اجر وثواب کو مہيا کر ديا تھا ۔ قبل اس کے کہ وه تيری عبادت پر قادر تونا ہوں اور تو نے ان کے ليے اجر 

ت ميں داخل ہوں اور يہ اس ليے کہ تيراطريقہ انعام واکرام تيریوثواب کو مہيا کر ديا تھا قبل اس کے کہ وه تيری اطاع
عادت تفضل واحسان اور تيری روش عفوودرگذر ہے ۔چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف ہے کہ تو نے جس پر عذاب 

کرے اس پر کوئی ظلم نہيں کر تا اور گواه ہے اس بات کی کہ جس کو تو نے معاف کر دے ، اس پرتفضل واحسان 
رتا ہے اورہر شخص اقرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا ہی اس (اطاعت )کے بجاالنے ميں جس تو مستحق ہے ۔ ک

اگر شيطان انہيں تيری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تيری نافرمانی نہ کرتا ۔اوراگر باطل کو حق کے لباس 
اه نہ ہوتا ۔پاک ہے تيری ذات ، تيرا لطف وکرم ۔ ميں ان کے سامنے پيش نہ کرتا تو تيرے راستہ سے کوئی گمر

فرمانبردار ہو يا گنہگار ہر ايک کے معاملہ ميں کس قدر آشکارا ہے يوں کہ اطاعت گزار کو اس عمل خير پر جس کے
اسباب تو نے خود فراہم کئے ہيں جزاديتا ہے اور گنہگار کو فوری سزادينے کا اختيار رکھتے ہوئے پھر مہلت ديتا ہے 

و نے فرما نبردار ونافرمان دونوں کو وه چيزيں دی ہيں جن کا انہيں استحقاق نہ تھا۔اور ان ميں سے ہر ايک پر تو نے ت
وه فضل واحسان کيا ہے جس کے مقابلہ ميں ان کا عمل بہت کم تھا او راگر تو اطاعت گزار کو صرف ان اعمال پر جن 

قريب تھا کہ وه ثواب کو اپنے ہاتھ سے کھوديتا اور تيری نعمتيں اس کا سروسامان تو نے مہيا کيا ہے جزا ديتا ہے تو 
سے زائل ہو جاتيں ۔ ليکن تونے اپنے جودوکرم سے فانی وکوتاه مدت کے اعمال کے عوض طوالنی وجاودانی مدت کا 

کہ تيرے  اجر وثواب بخشا اور قليل وزوال پذير اعمال کے مقابلہ ميں دائمی وسرمدی جزا مرحمت فرمائی ۔ پھر يہ
خوان نعمت سے جو رزق کھا کر اس نے تيری اطاعت پر قوت حاصل کی اس کا کوئی عوض تو نے نہيں چاہا اور جن

اعضاء وجوارح سے کام لے کر تيری مغفرت تک راه پيد ا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہيں کيا۔ اور اگر تو 
وں کا نتيجہ تيری نعمتوں اور احسانوں ميں سے ايک ادنی ايسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل اور سب کوشش

ومعمولی قسم کی نعمت کے مقابلہ ميں ختم ہو جاتا اور بقيہ نعمتوں کے ليے تيری بارگاه ميں گروی ہو کر ره جاتا 
ا ۔(يعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا)توايسی صورت ميں وه کہاں تيرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکت

تھا؟نہيں ! وه کب مستحق ہو سکتا تھا اے ميرے معبود !يہ تو تيری اطاعت کرنے والے کا حال اور تيری عبادت کرنے 
والے کی سرگزشت ہے او روه جس نے تيرے احکام کی خالف ورزی کی اور تيرے منہيات کا مرتکب ہوا اسے بھی 

ی کی حالت ميں چھوڑ کر تيری اطاعت کی طرف رجوعسزا دينے ميں تو نے جلدی نہيں کی تا کہ وه معصيت ونافرمان
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ہو سکے ۔سچ تو يہ ہے کہ جب پہلے پہل ا س نے تيری نافرمانی کا قصد کيا تھا جب ہی وه ہر اس سزا کا جسے تو نے 
تمام خلق کے ليے مہيا کيا ہے مستْحْ◌ق ہو چکا تھا۔ تو ہر وه عذاب جسے تو نے اس سے روک ليا اور سزا وعقوبت کا 

ه جملہ جو اس سے تا خير ميں ڈالديا : يہ تيرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استحقا ق سے کم پر راضی ہونا ہر و
ہے اے ميرے معبود! ايسی حالت ميں تجھ سے بڑھ کر کون کريم ہو سکتا ہے اور اس بڑھ کے جو تيری مرضی کے 

لطف واحسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور تو  خالف تباه وبرباد ہو کون بد بخت ہو تو مبارک ہے کہ تيری توصيف
بلند تر ہے اس کے تجھ سے عدل وانصاف کے خالف کا انديشہ ہو ۔ جو شخص تيری نافرمانی کرے تجھ سے يہ انديچہ

ہو ہی نہيں سکتا کہ تو اس پر ظلم وجور کرے گا اور نہ اس شخص کے بارے ميں جو تيری رضا وخوشنودی کو 
تلفی کا خوف ہو سکتا ہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ميری آرزؤوں ملحوظ رکھے تجھ سے حق 

کو بر الاور ميرے ليے ہدايت اوررہنمائی ميں اتنا اضافہ فرما کہ ميں اپنے کاموں ميں توفيق سے ہمکنار ہوں ا سليے 
  کہ تو نعمتوں کا بخشنے واال اور لطف وکرم کرنے وا ال ہے ۔ 

ہُمَّ صَ  ٍد َو ٰالِہ َو اَْفِرْشنِْی ِمہَا َدَکَراَمتَِک َو اَْوِرْد نِْی َمَشاِرَع َرْحَمتَِک َو اَْحلِْلِنْی ُجْحبُ اَللّٰ ْوَحةَ َجنَّتَِک َو الَ تَُسْمنِْی لِّ َعٰلی ُمَحمَّ
نِْی بَِما اْجتََرْحُت  َعْنَک َو الَ تَْحِرْمنِْی بِاْلَخْيبَِة ِمْنَک َو الَ تُقَآصَّ دِّ َو الَ تُنَا قِْشنِْی بَِما اْکتََسْبُت َو الَ تُْبِرْز َمْکتُْوِمْی َو الَ تَْکِشْف بِالرَّ

ْنَصاِف َعَملِْی َوالَ تُْعلِْن َعٰلی ُعيُْوِن الئَمالَِء َخبَِرْی اَْخِف َعنْ  ہُْم َما يَُکْوُن نَْشُره َعلَیَّ َعاًرا َمْستُْوِری َوالَ تَْحِمْل َعٰلی ِمْيَزاِن ااْلِ
ْف َدَرَجتِْی بِِرْضَوانَِک َو اَْکِمْل َکَراَمتِْی بَِغْفَرانَِک َو اَنْ َواطْ  ِظْمنِْی فِْیٓ اَْصَحاِب اْليَِمْيَن َو ِو َعْنہُْم َما يُْلِحقُنِْی ِعْنَدَک َشنَاًرا َشرِّ

ِمنِْيَن َو اْجَعْلنِْی فِْی فَْوِج اْلفَآئِِزْيَن َواْعمُ  ْہنِْی فِْی َمَصالِِک ااْلٰ الِِحْيَن ٰاِمْيَن َربِّ اْلَعالَِمْيَن۔ َوجِّ   ْربِْی َمَجاِلِس الصَّ
بارالہا! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ميرے ليے اعزازواکرام کی مسند بچھا دے۔ مجھے رحمت کے 

رحمت سے نا  سرچشموں پر اتار دے ۔ وسط بہشت ميں جگہ دے اور اپنے ہاں سے ناکام پلٹا کر رنجيده نہ کر اور اپنی
اميد کر کے حرماں نصيب نہ بنا دے ۔ ميرے گناہوں کا قصاص نہ لے اور ميرے کاموں کا سختی سے محاسبہ نہ 

کر۔ميرے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرما اور ميرے مخفی حاالت پر سے پرده نہ اٹھا اور ميرے اعمال کو عدل 
سامنے ميرے باطنی حالت کو آشکار ا نہ کر جس کا ظاہر  وانصاف کے ترازو پر نہ تول اور اشراف کی نظروں کے

ہونا ميرے باعث ننگ وعاروه ان سے چھپائے رکھ اور تيرے حضور جر چيز ذلت ورسوائی کا باعث ہو وه ان سے 
پوشيده رہنے دے۔اپنی رضا مندی کے ذريعہ ميرے درجہ کو بلند اوراپنی بخشش کے وسيلہ سے ميری بزرگی وکرامت

رما اور ان لوگوں کے گروه ميں مجھے داخل کر جو دائيں ہاتھ سے نامہ اعمال لينے والے ہيں اوران لوگوںکی تکميل ف
کی راه پر لے چل جو (دنيا وآخرت ميں ) امن وعافيت سے ہمکنار ہيں اور مجھے کامياب لوگوں کے زمره ميں قرار 

ا۔ميری دعا کو قبول فرما اے تما م جہانوں کے دے اور نيکو کاروں کی محفلوں کو ميری وجہ سے آباد وپر رونق بن
  پروردگار 

  دعائے ختم القرٓان
ہُمَّ اِنََّک اََعْنتَنِْی َعٰلی َخْتِم ِکتَابَِک الَِّذْیٓ اَْنَزْلتَہ نُْوًرا َو َجَعْلتَہ ُمہَْيِمنًا َعٰلی ُکلِّ کِ  ْلتَہ َعٰلی ُکلِّ َحِدْيٍث قََصصْ اَللّٰ تَہ َوتَاٍب اَْنَزْلتَہ َو فَضَّ

ْلتَہ لِِعبَاِدَک تَْفِصْيالً َو َوْحيًا فُْرقضانًا فََرْقَت بِہ بَْيَن َحالَلَِک َو َحَراِمَک َو قُْوٰانًا اَْعَرْبَت بِہ َعْن َشَرآِئِع اَْحَکاِمَک َو ِکتَابًا فَصَّ 
ٍد َصلَٰوتَُک َعلَْيِہ َو ٰالِہ تَْنِزْيالً وَ  الَلَِة َو اْلَجہَالَِة بِاتِّبَاِعہ َو ِشفَآًء لَِمْن  اَْنَزْلتَہ َعٰلی نَبِيَِّک ُمَحمَّ َجَعْلتَہ نُْوًرا نَْہتَِدْی ِمْن ظُلَِم الضَّ

اِہِدْينَ  اَنَْصَت بِفَہَِم التَّْصِدْيِق اِلَی اْستَِماِعہ َو ِمْيَزاَن قِْسٍط الَ يَِحْيُف َعِن اْلَحقِّ ِلَسانُہ َو نُْوَرہًُدای الَ  بُْرہَانُہ َو َعلََم نََجاٍة  يَْطفَاُ َعِن الشَّ
ہُمَّ فَ  اِْذ اَفَْدتَنَا اْلَمُعْونَةَ َعٰلی تاِلََوتِہ َو َسہَّْلَت الَ يَِضلُّ َمْن اَمَّ قَْصَد ُسنَّتِہ َو الَ تَنَاُل اَْيِدْی اْلہَلََکاِت َمْن تََعلََّق بُِعْرَوِة ِعْصَمتِہ اَللّٰ

ْن يَْرَعاهُ َحقَّ ِرَعايَتِہ َو يَِدْيُن لََک بِاْعتِقَاِد التَّْسلِْيِم لُِمْحَکِم ٰايَاتِہ َو يَْفزَ َجَواِسَی اَْلِسنَتِنَا بُِحْسِن ِعبَارَ  ْقَراِر تِہ فَاْجَعْلنَا ِممَّ ُع اِلَی ااْلِ
ی هللاُ  ٍد َصلّٰ ہُمَّ اِنََّک اَْنَزْلتَہ َعٰلی نَبِيِذَک ُمَحمَّ  َعلَْيِہ َو ٰالِہ ُمْحَمًد َو اَْلہَْمتَہ ِعْلَم َعَجآئِبِہ ُمَکمَّالً َو بُِمتََشابِِہہ َو َمْوِضَحاِت بَيِّنَاتِہ اَللّٰ

ْيتَنَا َعلَْيِہ لِتَْرفََعنَا فَْوَق َمْن  ْلتَنَا َعٰلی َمْن َجِہَل ِعْلَمہ َو قَوَّ ًرا َو فَضَّ ْثتَنَا ِعْلَمہ ُمفَسَّ ُ َورَّ ہُمَّ فََکَما َجَعْلَت قُل ْو بَنَالَہ َحْملَةً لَْم يُِطْق َحْملَہ اَللّٰ
اِن لَہ َوا ٍد ِن اْلَخِطْيِت بِہ َو َعٰلی ٰالِہ اْلُخزُّ ْفتَنَا بَِرْحَمِتَک َشَرفَہ َو فَْضلَہ فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْن يَْعتَِرُف بِاَنَّہ ِمْن ِعْنِدَک َو َعرَّ ْجَعْلنَا ِممَّ

ی الَ يَُعاِر َضنَا الشَّکُّ فِْی تَْصِدْيِہہ َو الَ  ْن يَْعتَِصُم  َحتّٰ ٍد َو ٰالِہ َواْجَعْلنَا ِممَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْيُغ َعْن قَْصِد َطِرْيِقہ اَللّٰ يَْختَلَِحنَا الزَّ
يَْقتَِدْی بِتَبَلُِّج اِْسفَاِره َو  بَاِحہ وَ بَِحْبلِہ َو يَاِْوْی ِمَن اْلُمتََشابِہَاِت اِٰلی ِحْرِز َمْعقِلِہ َو يَْسُکُن فِْی ِظلِّ َجنَاِحہ َو يَْہتَِدْی بَِضْوِء صَ 

ًدا َعلًَما لِلدَّ  ہُمَّ َو َکَما نََصْبَت بِہ ُمَحمَّ َضا يَْستَْصبُِح بِِمْصبَاِحہ َو الَ يَْلتَِمُس اْلہُٰدی فِْی َغْيِره اَللّٰ الَلَِة َعلَْيَک َو اَْنہَْجَت بِٰالِہ ُسبَُل الرِّ
ٍد َو اٰ  لسَّالََمِة َو َسبَبَا لِہ َواْجَعِل اْلقُْرٰاَن َو ِسْيلَةً لَنَا اِٰلی اَْشَرِف َمنَاِزِل اْلَکَراَمِة َو ُسلًَّما نَْعُرُج فِْيِہ اِٰلی َمَحلِّ ااِلَْيَک فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ

ٍد َو ٰالِہ َواْحطُْط بِاْلقُْرٰاِن َعنَّاثِْقَل نُْجٰزی بِِہ النََّجاةَ فِْی َعْرَصٍة اْلقِٰيَمِة َو َذِرْيَعةً نَْقَدُم بِہَا َعٰلی تَِعْيِم َداِر اْلُمقَا ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َمِة اَللّٰ
يْ  ی تُطَہِّْرنَاااْلَْوَزاِر َو ہَْب لَنَاُحْسَن َشَمآئِِل ااْلَْبَراِر َو اْقُف بِنَا ٰاثَاَر الَِّذيِْيَن قَاُمْوا لََک بِہ ٰانَآَء اللّٰ ِمْن ُکلِّ َدنَِس  ِل َو اَْطَراَف النَّہَاِر َحتّٰ



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

 
 

ا بِنُْوِره َو لَْم يَْلِہِہِم ااْلََمُل َعِن اْلَعَمِل فَيَْقَط  ٍد َو ٰالِہ َو بِتَْطِہْيِره َو تَْقفَُو بِنَا ٰاثَاَر الَِّذْيَن اْستََضأوُ َعہُْم بُِخَدِع ُغُرْوِره اَللّہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ
َغاِت الشَّْيطَاِن َو َخطََراِت اْلَوَساِوِس َحاِرًسا َو اِلَْقَداِمنَا َعْن نَْقلِہَا اِلَ اْجَعِل اْلقُْرٰاَن لَنَا ِفْی ظُلَِم ا ی اْلَمَعاِصْی للَّيَالِْی َمْونَِسا َو ِمْن نَرَّ

ثَاِم َزاِجًرا َو لَِما طََوِت اْلَغْفلَةُ َعنَّا َحابًِسا َو اِلَْلِسنَتِنَا َعِن اْلَخْوِض فِْی اْلبَاِطِل ِمْن َغْيِر َما ٰافٍَة ُمْخِرًسا َو لَِجَواِرِحنَا َعِن  اْقتَِراِف ااْلٰ
ی تُْوِصَل اِٰلی قُلُْوبِنَا فَْہَم َعَجآئِبِہ َو َزَواِجَر اَْمثَالِِہ الَّتِْی  ْعتِبَاِر نَاِشًرا َحتّٰ َواِسْی َعٰلی َصالَ بِتِہَا َعِنِمْن تََصفُِّح ااْلِ َضُعفَِت اْلِجبَاُل الرَّ

ٍد َو ٰالِہ َو اَِدْم بِاْلقُْرٰاِن َصالََح ظَاِہِرنَا َواْحُجْب بِہ َخطََراِت اْلَوَساوِ اْحتِمَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ِة َشَمآئِِرنَا َواْغِسْلبِہ الِہ اَللّٰ ِس َعْن ِصحَّ
ِوبِہ فِْی َمْوِقِف اْلَعْرِض َعلَْيَک ظََماَء ہََواِجِرنَا َو اْکُسنَابِہ ُحلََل َدَرَن قُلُْوبِنَا َو َعآَلِئَق اَْوَزاِرنَا َواْجَمْع بِہ ُمْنتََشَر اُُمْوِرنَا َو اَرْ 

ٍد َو ٰالِہ َواْجبُْر بِاْلقُْرٰاِن  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْمالَِق َو ُسْق اِلَيْ الئاََماِن يَْومَخ اْلفََزِع ااْلَْکبَِر فِْی نُُشْوِرنَا اَللّٰ نَا بِہ َرَغَد َخلَّتَنَا ِمْن َعَدِم ااْلِ
  اْلَعْيِش َو ِخْصَب َسَعِة ااْلَْرَزاِق َو َجنِّْبنَا بِِہ 

  
  دعائے ختم القرٓان 

بارالہا! تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر ميری مدد فرمائی وه کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب 
فرمايا اسے فوقيت بخشی اور (حق وباطل ميں ) حد  سماويہ پر اسے گواه بنايا اورہر اس کالم پر جسے تو نے بيان

فاصل قرار ديا جس کے ذريعہ حالل وحرام الگ الگ کر ديا۔ وه قرآن جس کے ذريعہ شريعت کے احکام واضح کئے 
وه کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے ليے شرح وتفصيل سے بيان کيا اوروه وحی (آسمانی ) جسے اپنے پيغمبر محمد 

وآلہ وسلم پر نازل فرمايا جسے وه نور بنايا جس کی پيروی سے ہم گمراہی وجہالت کی تاريکيوں ميں  صلی هللا عليہ
ہدايت حاصل کرتے ہيں اور اس شخص کے ليے اسے شفا قرار ديا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے 

ا حق سے ادھر ادھر نہيں ہوتا اور وه اورخاموشی کے ساتھ اس سنے اوروه عدل وانصاف کا ترازو بنايا جس کا کانٹ
نور ہدايت قرار ديا جس کی دليل وبرہان کی روشنی ( توحيد ونبوت کی) گواہی دينے والوں کے ليے بجھتی نہيں اور وه

نجات کا نشان بنايا کہ جو اس کے سيدھے طريقہ پر چلنے کا اراده کرے وه گمراه نہيں ہوتا اورجو ا کی ريسمان کے 
بستہ ہو وه (خوف فقر وعذاب کی ) ہالکتوں سے دسترس سے باہر ہوجاتا ہے بارالہا!جب کہ تو نے اس بندھن سے وا

کی تالوت کے سلسلہ ميں ہميں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائيگی کے ليے ہماری زبان کی گرہيں کھول ديں تو پھر 
رتے ہوں اوراس کی محکم آيتوں کے ہميں ان لوگوں ميں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت ونگہداشت ک

اعتراف وتسليم کی پختگی کے ساتھ تيری اطاعت کرتے ہوں اور متشابہ آيتوں او رروشن وواضح دليلوں کے اقرار کے
سايہ ميں پناه ليتے ہوں ۔ اے هللا ! تو نے اسے اپنے پيغمبر محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر جمال کے طور پت اتارا 

ب واسرار کا پوراپورا علم انہيں القا کيا اوراس کے علم تفصيلی کا ہميں وارث قرار ديا۔ اورجو اس کا اوراس کے عجائ
علم نہيں رکھتے ان پر ہميں فضيلت دی اور اس کے مقضيات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تا کہ جو فوقيت وبرتری 

بنايا اوراپنی رحمت سے اس کے فضل وشرف ثابت کر دے ۔ اے هللا ! جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل 
سے آگاه کيا يوں ہی محمد پر جو قرآن کے خطبہ خواں ، اوران کی آل پر جو قرآن کے خزينہ دار ہيں رحمت نازل فرما
اور ہميں ان لوگوں ميں قرار دے جو يہ اقرار کرتے ہيں کہ يہ تيری جانب سے ہے تا کہ اس کی تصديق ميں ہميں شک 

ہ ہو اور اس کے سيدھے راستہ سے رو گرادنی کا خيال بھی آنے پائے اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر وشبہ الحق ن
رحمت نازل فرما اور ہميں ان لوگوں ميں سے قرار دے جو اس کی ريسماں سے وابستہ اورمشتبہ امور ميں اس کی 

کی صبح درخشاں کی روشنی سے ہدايت  محکم پناه گاه کا سہارا ليتے اوراس کے پروں کے زير سايہ منزل کرتے اس
پاتے اور اس کے نور کی درخشندگی کی پيروی کرتے اوراس کے چراغ سے چراغ جالتے ہيں اوراس کے عالوه 

کسی سے ہدايت کے طالب نہيں ہوتے ۔ بارالہا!جس طرح تو نے اس قرآن کے ذريعہ محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو 
ے اوران کی آل کے ذريعہ اپنی رضا وخوشنودی کی راہيں آشکارا کی ہيں يونہی محمد اور پانی رہنمائی کا نشان بنايا ہ

ان کی آل پر رحمت نازل فرما اورہمارے ليے قرآن کو عزت وبزرگی کی بلند پايہ منزلوں تک پہنچنے کا وسيلہ 
بب اورمحل قيام (جنت) کی اورسالمتی کے مقام تک بلند ہونے کا زينہ اورميان حشر ميں نجات کو جزاميں پانے کا س

نعمتوں تک پہنچنے کا ذريعہ قرار دے اے هللا ! محمد اوران کی آل پررحمت نازل فرما اورقرآن کے ذريعہ گناہوں کا 
بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے اورنيکو کاروں کے اچھے خصائل وعادت ہميں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے 

کے لمحوں اور صبح وشام (کی ساعتوں ) ميں اسے اپنا دستور العمل بناتے ہيں تا  نقش قدم پر چال جو تيرے ليے رات
کہ اس کی تطہير کے وسيلہ سے تو ہميں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چالئے جنہوں نے 

ں اپنے فريب کی اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے اور اميدوں نے انہيں عمل سے غافل نہيں ہونے دياکہ انہي
نيرنگيوں سے تباه کرديں۔اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو رات کی تاريکيوں ميں ہمارا 
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مونس اورشيطان کے مفسدوں اوردل ميں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے اورہمارے قدموں کو نا فرمانيوں 
ری زبانوں کو باطل پيمائيوں سے بغير کسی مرض کے گنگ کر دينے کی طرف بڑھنے سے روک دينے واال اورہما

واال اورہمارے اعضاء کو ارتکاب گناه سے باز رکھنے واال اورہماری غفلت ومدہوشی نے جس دفتر عبرت وپند 
اندوزی کو تہہ کر رکھا ہے اسے پھيالنے واال قراردے تا کہ اس کے عجائب ورموز کی حقيقتوں اور اس کی متنبہ 

نے والی مثالوں کو کہ جنہيں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آچکے ہيں ہمارے دلوں ميں اتار دے کر
۔اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذريعہ ہمارے ظاہر کو ہميشہ صالح ورشدسے آراستہ 

دخل دراندازی کو رو ک دے اور ہمارے دلوں کی  رکھ اور ہمارے ضمير کی فطری سالمتی سے غلط تصورات کی
کثافتوں اورگناہوں کی آلودگيوں کو دھو دے اور اس کے ذريعہ ہمارا پراگنده امور کی شيرازه بندی کر اور ميدان حشر 
ميں ہماری جھلسی ہوئی دوپہروں کی تپش وتشنگی بجھا د ت اور سخت خوف وہراس کے دن جب قبروں اٹھيں تو ہميں 

فيت کے جامے پہنا دے ۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذريعہ واحتياج کی امن وعا
وجہ سے ہماری خستگی وبدحالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی آسودگی اور فراخ روزی 

ہميں دور کر دياورکفر کے گڑھے ( ميں  کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھير دے برے عادات اور پست اخالق سے
گرنے ) اور نفاق انگيز چيزوں سے بچا لے تا کہ وه ہميں قيامت ميں تيری خوشنددی و جنت کی طرف بڑھانے واال 
اوردنيا ميں تيری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے واال ہو او راس امر پر گواه ہو کہ جو چيز تيرے نزديک 

ا اور جو حرام سمجھا ۔ اے هللا ! محمدا ور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااور اس قرآن کے حالل تھی اسے حالل جان
وسيلہ سے موت کے ہنگام نزع کی اذيتوں ، کراہنے کی سختيوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکيوں کو ہم پر آسان فرما 

( جو کچھ تدارک کرے) اور ملکجب کہ جان گلے تک پہنچ جائے اورکہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے واال ہے 
الموت غيب کے پردے چير کر قبض توح کے ليے سامنے آئے اور موت کی گمان ميں فراق کی دہشت کے تير جوڑ 
کر اپنے نشانہ کی زد پر رکھ لے او رموت کے زہريلے جام ميں زہر ہالہل گھول دے اورآخرت کی طرف ہمارا چل 

ہماری گردن کا طوق بن جائيں اور قبريں روز حشر کی ساعت تک آرام گاه چالؤ اورکوچ قريب ہو او رہمارے اعمال 
قرار پائيں ۔اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مہنگی وبوسيدگی کے گھر ميں اترنے او رمٹی کی 

ہمارا اچھا گھر  تہوں ميں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے ليے مبارک کرنا اور دنيا سے منہ مورنے کے بعد قبروں کو
بنانا اوراپنی رحمت سے ہمارے ليے گور کی تنگی کو کشاده کر دينا اورحشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے 

مہلک گناہوں کی وجہ سے ہميں رسوا نہ کرنا ۔ اور اعمال کے پيش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت وخواری کی وضع 
ززنا ہو گاتو اس کے لڑکھڑانے کے وقت کے دن ہميں اس کے پر رحم فرمانا ۔ اور جس دن جہنم کے پل پر سے گ

ذريعہ ہر اندوه اورروز حشر کی سخت ہو لناکيوں سے نجات دينا۔ او رجبکہ حسرت وندامت کے دن ظالموں کے 
چہرے سياه ہوں گے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا ومومنين کے دلوں ميں ہماری محبت پيدا کردے او رزندگی کو 

شوار گزار نہ بنااے هللا ! محمد و جو تيرے خاص بندے اور رسول ہيں ان پر رحمت نازل فرما جس طرح ہمارے ليے د
انہوں نے تيرا پيغام پہنچايا ۔ تيری شريعت کو واضع طور سے کيا او رتيرے بندو ں کو پند ونصيحت کی ۔اے هللا !محمد

فرما جس طرح انہوں نے تيرا پيغام پہنچايا ۔ جو تيرے خاص بندے اور رسول ہيں ان پر رحمت ان پر رحمت نازل 
تيری شريعت کو واضح طور سے پيش کيا اور تيرے بندوں کو پندونصيحت کی ۔ اے هللا ! ہمارے نبی صلی هللا عليہ 

وآلہ وسلم کو قيامت کے دن تمام نبيوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر ،شفاعت کے لحاظ سے بر تر قدر ومنزلت 
زرگ تر اور جاه ومرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے ۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمتکے اعتبار سے ب

نازل فرما اورا ن کے ايوان (عزوشرف ) کو بلند ان کی دليل وبرہان کو عظيم اوران کے ميزان (عمل کے پلہ)کو 
قريب کر ان کے چہرے کو روشن ، ان بھاری کر دے ۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے 

کے نور کو کامل اور ان کے درجہ کوبلند فرما ، اور ہميں انہی کے آئين پرزنده رکھ اور انہی کے دين پر موت دے 
اور انہی کی شاہراه پر گامزن کر اور نہی کے راستہ پر چال اور ہميں ان کے فرما نبرداروں ميں سے قراردے اور ان 

ور کر اور ان کے حوض پر اتار اور ان کے ساغر سے سيراب فرما ۔ اے هللا ! محمد اوران کی کی جماعت ميں محش
آل پر ايسی رحمت نازل فرما جس کے ذريعہ انہيں بہترين نيکی ، فضل اورعزت تک پہنچا دے جس کے وه اميد وار 

نے تيرے پيغامات کی تبليغ کی ۔  ہيں اس ليے کہ تو وسيع رحمت اورعظيم فضل واحسان کا مالک ہے ا ے هللا ! انہو ں
تيری آيتوں کو پہنچايا ۔ تيرے بندوں کو پند ونصيحت کی اور تيری راه ميں جہاد کيا،ان سب کی انہيں جزا دے جو اس 
جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں اور بزگزيده مرسل نبيوں کو عطا کی ہو ان پر اور ان کی پاک وپاکيزه آپ 
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   تعالی ٰ کی رحمتيں اور برکتيں ان کے شامل حال ہو ں ۔ پر سالم ہو او رهللا

  دعائے رويت ہالل
ُف ِفْی فَلَِک  ُد فِْی َمنَاِزِل التَّْقِدْيِر اْلُمتََصرِّ ائُِب السَِّرْيُع اْلُمتََردِّ اَْوَضَحبَِکالتَّْدبِْيِر ٰاَمْنُت بَِمْن نَوَّ َربَِّک الظُّلََم َو اَيُّہَا اْلَخْلُق اْلَمِطْيُع الدَّ

يَاَدِة َوالنُّ  ْن ٰايَاِت ُمْلِکہ َو َعالََمةً ِمْن َعالََماِت ُسْلطَانِہ َواْمتَہَنََک بِالزِّ نَاَرِة َو اْلبُہََم َو َجَعلََک ٰايَةً مِّ ْقَصاِن َو الطُّلُْوِع َو ااْلُفُْوِل َو ااْلِ
اَِراَدتِہ َسِرْيٌع ُسْيَحانَہ َمآ اَْعَجَب َما َدبََّر فِْی اَْمِرَک َو اَْلطََف َما َصنََع فِْی َشانَِک اْلُکُسْوِف فِْی ُکلِّ ٰذلَِک اَْنَت لَہ ُمِطْيٌع َو اِٰلی 

ِرْی َو ْی َو ُمقَدَِّرَک َو ُمصَ َجَعلََک ِمْفتَاَح َشْہٍر َحاِدٍث اِلَْمٍر َحاِدٍث فَاَْسئَُل هللاَ َربِّْی َو َربََّک َو َخالِقِْی َو َخالِقََک َو ُمقَدِّرِ  وِّ
ٍد َو ٰالِہ َو اَْن يَّْجَعلََک ِہالََل بََرَکٍة الَ تَْمَحقُہَا ااْلَيَّاُم َو طَہَا َرَک اَْن يَُصلَِّی َعٰلی ُمَحمَّ فَاِت َوُمَصوِّ ثَاِم ِہالََل اَْمٍن ِمَن ااْلٰ َرٍة الَ تَُدلُِّسہَا ااْلٰ

يِّٰئاِف ِہالََل َسْعٍد الَ نَحْ  َن السَّ ِہالََل اَْمٍن َو اِْيَمانٍ َسالََمٍة مِّ َو  ٍس فِْيِہ َو يُْمٍن الَ نََکَد َمَعہ َو يُْسٍر الَ يَُماِزُجہ ُعْسٍر َو َخْيِر الَ يَُشْوبُہ َشرٌّ
ٍد َو ٰالِہ َو اجئَعْلنَا ِمْن اَْرٰضی َمْن طَ  ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ َع َعلَْيِہ َو اضْزٰکی َمْن نَظََر اِلَْيِہ َو لَ نِْعَمٍة َو اِْحَساٍن َو َسالََمٍة َو اِْسالٍَم اَللّٰ

ُمبَاَشَرِة َمْعِصيَتَِک َو اَْوِزْعنَا فِْيِہ ُشْکَر اَْسَعَد َمْن تََعبََّد لضَک فِْيِہ َو َوفِّْقنَا فِْيِہ لِلتَّْوبَِة َواْعِصْمنَا فِْيِہ ِمَن اْلَحْوبَِة َواْحفَْظنَا ِمْن 
ٍد َو ٰالِہ ِہ ُجنََن اْلَعافِيَِة َو اَْتِمْم َعلَْينَا بِاْستِْکَماِل طَاَعتَِک فِْيِہ اْلِمنَِّة اِنََّک اْلَمنَّاُن اْلَحِمْيُد۔ َو صَ نِْعَمتَِک َو اَْلبِسئنَا فِيْ  لَّی هللاُ َعٰلی ُمَحمَّ
  الطَّيِّبِْيَن الطَّاِہِرْيَن۔ 

  
  دعائے رويت ہالل 

مقرره منزلوں ميں يکے بعد ديگرے واردہونے اورفلک نظم وتدبير  اے فرما نبردار، سرگرم عمل اورتيرز ومخلوق اور
ميں تصرف کرنے والے ميں اس ذات پر ايمان اليا جس نے تيرے ذريعہ تاريکيوں کو روشن اور ڈھلی چھپی چيزوں 

وں ميں کو آشکارا کيا اور تجھے اپنے شاہی وفرمانروائی کی نشانيوں ميں ايک نشانی اوراپنے غلبہ واقتدار کی عالمت
سے ايک عالمت قرار ديا اور تجھے بڑھنے گھٹنے نکلنے چھپنے او رچمکنے گہنانے سے تسخير کيا۔ ان تمام حاالت 
ميں تو اس کے زير فرمان اوراس کے اراده کی جانب رواں دواں ہے تيرے بارے ميں اس کی تدبير وکارسازی کتنی 

ش آينده حاالت کے ليے نئے مہينہ کی کليد قرارديا، تو عجيب اورتيری نسبت اس کی صناعی کتنی لطيف ہے تجھے پي
اب ميں هللا تعالی سے جو ميرا پروردگار اور تيرا پروردگار مير اخالق اور تيرا خالق ۔ ميرا نفش آرا اورتيرا نقس آرا ، 

اور ميرا صورت گر اورتيرا صورت گر ہے سوال کرتا ہوں کہ وه رحمت نازل کرے محمد اوعر ان کی آل پر 
اورتجھے ايسی برکت واال چاند قرار دے ، جسے دنوں کی گردشيں زائل نہ کر سکيں اور ايسی پاکيزگی واال جسے 
گناه کی کثافتيں آلوده نہ کر سکيں ۔ ايسا چاند جو آفتوں سے بری او ربرائيوں سے محفوظ ہو سر سر يمن وسعادت کا 

کشائش کا جس ميں دشواری کی آميزش نہ ہو اورايسی چاند جسے تنگی وعسرت سے کوئی لگاؤ ہو اور ايسی آسانی و
بھالئی کا جس ميں برائی کا شائبہ نہ ہو،غرض سرتاپا امن ايمان ، نعمت ، حسن عمل ، سالمتی اوراطاعت 

وفرمانبرداری کا چاند ہو۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اورجن جن پر اپنا پر تو ڈالے ان سے بڑھ 
خوشنود ، اور جو جو اسے ديکھے ان سب سے زياده درست کا ر اور جو جو اس مہينہ ميں تيری عبادت کرے کر ہميں

ان سب سے زياده خوش نصيب قرار دے او ر ہميں اس ميں توبہ کی توفيق دے اور گناہوں سے دور اورمعصيت کے 
لولہ پيدا کر اور ہميں امن وعافيت کی ارتکاب سے محفوظ رکھ ۔اور ہمارے دل ميں اپنی نعمتوں پر ادائے شکر کا و

سپر ميں ڈھانپ لے او راس طرح ہم پر اپنی نعمت کو تمام کر کہ تيرے فرائض اطاعت کو پورے طور سے انجام ديں ۔ 
بيشک تو نعمتوں کا بخشنے واال اور قابل ستائش ہے رحمت فراواں نازل کرے هللا محمد او ران کی پاک وپاکيزه آل پر ۔

  ستقبال ماه رمضاندعائے ا
  دعائے استقبال ماه رمضان  ۴۴

تمام تعريف اس هللا کے ليے ہے جس نے اپنی حمد وسپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہميں حمد گزاروں ميں 
سے قرارديا تا کہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں ميں محسوب ہوں اور ہميں اس شکر کے بدلہ ميں نيکو 

ے ۔ اس هللا کے ليے حمد ستائش ہے جس نے ہميں اپنا دين عطا کيا اور اپنی ملت ميں سے قرار دے کرکاروں کا اجر د
امتياز بخشا او راپنے لطف واحسان کی راہوں پر چاليا ۔ تا کہ ہم اس کے فضل وکرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی

سے ہم سے وه راضی ہو جائے ۔ تمام  خوشنودی تک پہنچيں ۔ ايسی حمد جسے وه قبول فرمائے او رجس کی وجہ
تعريف اس هللا کے ليے ہے جس نے اپنے لطف واحسان کے راستوں ميں سے ايک راستہ اپنے مہينہ کو قرار ديا يعنی 
رمضان کا مہينہ ، صيام کا مہينہ ، اسالم کا مہينہ ، پاکيزگی کا مہينہ ،تصيفہ کا مہينہ ، عبادت وقيام کا مہينہ ۔ وه مہينہ 
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ں قرآن نازل ہوا ۔ جو لوگوں کے ليے رہنما ہے ۔ ہدايت اور حق وباطل کے امتياز کی روشن صداقيتں رکھتا ہے جس مي
چنانچہ تما م مہينوں پر اس کی فضليت وبرتری کو آشکار کيا۔ ان فراواں عزتوں اور نماياں کی وجہ سے جو اس کے 

کر ديں ۔ اور اس کے احترام کے پيش نظر کھانے  ليے جو چيزيں دوسرے مہينوں ميں جائز کی تھيں ا س ميں حرام
پينے کی چيزوں سے منع کر ديا اور ايک واضع زمانہ اس کے ليے معين کر ديا خدائے بزرگ وبرتر يہ اجازت نہيں 

ديتا کہ اسے اس کے معينہ وقت سے آگے بڑھا ديا جائے اور نہ يہ قبول کر تا ہے کہ اس سے موخر کر ديا جائے پھر 
کی راتوں ميں سے ايک رات کو ہزار مہينوں کی راتوں پر فضليت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس راتيہ کہ اس 

ميں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فيصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں ميں سے جس پر وه 
طلوع فجر تک دائم وبرقرار ہے اے هللا ! چاہتا ہے نازل ہوتے ہيں وه رات سراسر سالمتی کی رات ہے جس کی برکت 

محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہميں ہدايت فرما کہ ہم اس مہينہ کے فضل وشرف کوپہچانيں ۔ اس کی 
عزت وحرمت کو بلند جانيں او راس ميں ان چيزون سے جن سے تو نے منع کياہے اجتناب کريں ۔ اس کے روزے 

و نافرمانيوں سے روکنے اور ان کاموں ميں مصروف رکھنے سے جو تيری خوشنودی کارکھنے ميں ہمارے اعضاء ک
باعث ہوں ہماری اعانت فرما، ت اکہ ہم نہ بيہوده باتوں کی طرف کان لگائيں ، نہ فضول چيزوں کی طرف بے محا با 

ہ تيری حالل کی ہوئی چيزوںنگائيں اٹھائيں ، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائيں نہ امر ممنوع کی طرف پيش قدمی کريں ن
کے عالوه کسی چيزکو ہمارے شکم قبول کريں اور نہ تيری بيان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانيں گويا ہوں صرف

ان چيزوں کے بجا النے کا بار اٹھائيں جو تيرے ثواب سے قريب کريں اور صرف ان کاموں کو انجام ديں جو تيرے 
تمام اعمال کو ريا کاروں کی ريا کاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک عذاب سے بچالے جائيں پھر ان 

کر دے اس طرح کے تيرے عالوه کسی کو ان ميں شريک نہ کريں اور تيرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھيں اے
ے ان حدود کے ساتھ هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہميں اس ميں نماز ہائے پنچگانہ کے اوقات س

جو تو نے معين کيے ہيں ا ن واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کيے ہيں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار ديئے 
ہيں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کئے ہيں آگاه فرما اور ہميں ان نمازوں ميں ان لوگوں کے مرتبہ پر فائز 

حاصل کرنے والے ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے اور انہيں ان کے  کر جو ان نمازوں کے درجات عاليہ
اوقات ميں اسی طريقہ پر جو تيرے عبد خاص اور رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے رکوع وسجود اور ان کے تمام 

وتنی کے ساتھ فضليت وبرتری کے پہلوؤں ميں جاری کيا تھا ، کامل اور پوری پاکيزگی اور نماياں ومکمل خشوع وفر
ادا کرنے والے ہيں اور ہميں اس مہينہ ميں توفيق دے کہ نيکی واحسان کے ذريعہ عزيزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور 

انعام وبخشش سے ہمسايوں کی خبر گيری کريں اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک وصاف کريں او رزکوة دے کر 
سے عليحدگی اختيار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھا ئيں جو ہم پرانہيں پاکيزه وطيب بنا ليں ۔ اور يہ کہ جو ہم 

ظلم کرے اس سے انصاف برتيں ۔ جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح وصفائی کريں ، سوائے اس کے جس سے 
تيرے ليے اور تيری خاطر دشمنی کی گئی ہو ۔ کيونکہ وه ايسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہيں رکھ سکتے اور ايسے 

(فرد) ہے جس سے ہم صاف نہيں ہو سکتے اور ہميں اس مہينہ ميں ايسے پاک وپاکيزه اعمال کے وسيلہ سے  گروه کا
تقرب حاصل کرنے کی توفيق دے جن کے ذريعہ تو ہميں گناہوں سے پاک کر دے اور از سر نو برائيوں کے ارتکاب 

کريں وه ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور  سے بچا لے جائے يہاں تک کہ فرشتے تيری بارگاه ميں جو اعمال نامے پيش
ہر نوع کی عبادت کے مقابلہ ميں سبک ہوں اے هللا ! ميں تجھ سے اس مہينہ کے حق وحرمت اور نيز ان لوگوں کا 

واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں اس مہينہ ميں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تيری عبادت کی ہو وه 
ا نبی مرسل يا کوئی مرد صالح وبرگزيده کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے اورمقرب بارگاه فرشتہ ہو ي

جس عزت وکرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعده کيا ہے اس کا ہميں اہل بنا اورجو انتہائی اطاعت کرنے والوں 
حمت سے ان لوگوں ميں شامل کر کے ليے تو نے اجر مقرر کيا ہے وه ہمارے ليے بھی مقرر فرما اور ہميں اپنی ر

جنہوں نے بلند ترين مرتبہ کا استحقاق پيدا کيا ۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آ ل پر رحمت نازل فرما اور ہميں اس چيز 
سے بچائے رکھ کہ ہم توحيد ميں کج انديشی ، تيری تمجيد وبزرگی ميں کوتاہی ، تيرے دين ميں شک ، تيرے راستہ 

تيری حرمت سے ال پرواہی کريں اور تيرے دشمن شيطان مردود سے فريب خوردگی کا شکار  ميں بے راہروی اور
ہوں اے هللا ! محمدا ورا ن کی آل پر رحمت نازل فرما اور جب کہ اس مہينے کی راتوں ميں ہر رات ميں تيرے کچھ 

بخش ديتی ہے تو ہميں بھی انہی  ايسے بندے ہوتے ہيں جنہيں تيرا عفووکرم آزاد کرتا ہے يا تيری بخشش ودرگزر انہيں
بندوں ميں داخل کر او ر اس مہينہ کے بہترين اہل واصحاب ميں قرار دے ۔اے هللا ! محمد اور ا ن کی آل پر رحمت 

نازل فرما اور اس کے چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی مھو کر دے اورجب اس کے دن ختم ہو نے پر 
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وبال ہم سے دور کر دے تا کہ يہ مہينہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہميں خطاؤں سے پاک اور  آئيں تو ہامرے گناہوں کا
گناہوں سے بری کر چکا ہو۔اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمااور اس مہينہ ميں اگر ہم حق سے منہ 

ودرستگی فرما اور اگر تيرا دشمن موڑيں تو ہميں سيدھے راستہ پر لگا دے اور کجروی اختيار کريں تو ہماری اصالح 
شيطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑالے ۔ بارالہا! اس مہينہ کا دامن ہماری عبادتوں سے جو 
تيرے لئے بجا الئی گئی ہو ں بھر دے اوراس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے دنوں ميں 

مازيں پڑھنے ، تيرے حضور گڑگڑانے ، تيرے سامنے وعجز والحاح کرنے روزے رکھنے اور اس کی راتوں ميں ن
اور تيرے رو برو ذلت وخواری کا مظاہره کرنے ان سب ميں ہماری مدد فرما۔ تاکہ اس کے دن ہمارے خالف غفلت کی

ميں زنده رکھے اور اس کی راتيں کوتاہی وتقصير کی گواہی نہ ديں ۔ اے هللا ! تمام مہينوں اور دنوں ميں جب تک تو ہ
ايسا ہی قرار دے اور ہميں ان بندوں ميں شامل فرما جو فردوس بريں کی زندگی کے ہميشہ ہميشہ کے ليے وارث ہوں 
گے ۔اوروه کہ جو کچھ وه خدا کی راه ميں دے سکتے ہيں ديتے ہيں پھر بھی ان کے دلوں کو يہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ 

انا ہے اوران لوگوں ميں سے جو نيکيوں ميں جلدی کرتے ہيں اور وہی تو انہيں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر ج
لوگ ہيں جو بھالئيوں ميں آگے نکل جانے والے ہيں ۔ اے هللا !محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی او رہر حال

نی کہ جسے تير ے مين اس قدر حمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو او ران سب رحمتوں سے دوگنی چوگ
  عالوه کوئی شمار نہ کر سکے ۔ بيشک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے واال ہے 

  دعائے وداع ماه رمضان
  دعائے وداع ماه رمضان : ۴۵

اے هللا ! اے وه جو ( اپنے احسانات کا ) بدلہ نہيں چاہتااے وه جو عطا وبخشش پريشيمان نہيں ہوتا۔ اے وه جو اپنے 
مل کے مقابلہ ميں ) نپا تال اجر نہيں ديتا۔تيری نعمتيں بغير کسی سابقہ استحقاق کے ہيں اور تيرا بندوں کو ( ان کے ع

عفو ودرگزر تفضل واحسان ہے تيرا سزاد ينا عين عدل اور تيرا فيصلہ خير وبہبودی کا حامل ہے تو اگر ديتا ہے تو 
ہے تو يہ ظلم وزيادتی کی بنا پر نہيں ہوتا۔ جو تيرا  اپنی عطا کو منت گزاری سے آلوده نہيں کرتا اور اگر منع کر ديتا

شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر گزاری کا القاء کيا ہے اور جو تيری حمد کرتا ہے اسے بدلہ ديتا ہے حاالنکہ تو 
اسے حمد کی تعليم دی ہے اورايسے شخص کی پرده پوشی کرتاہے کہ اگرچاہتا تو اسے رسوا کر ديتا ہے ۔ کہ اگر 

تا تو اسے نہ ديتا ۔ اورايسے شخص کو ديتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ ديتا ۔ حاالنکہ وه دونوں تيری بارگاه عدالت چاہ
ميں رسوا ومحروم کيے جانے ہی کے قابل تھے مگر تو نے اپنے افعال کی بنيادتفضل واحسان پر رکھی ہے اور اپنے 

کسی نے تيری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رويہ اقتدار کو عفو ودرگزر کی راه پر لگايا ہے اور جس 
اختيار کيا ۔ا ورجس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا اراده کيا تو نے اسے مہلت دی تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم 

باه ہونےکی بنا پر مہلت ديتا ہے اور تو بہ کرنے تک انہيں سزادينے ميں جلدی نہيں کرتا تا کہ تيری منشاء کے خالف ت
واال تباه نہ ہو اور تيری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے واال بد بخت نہ ہو مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذر 

داری اور اتمام حجت ہوجائے اے کريم ! يہ ( اتمام حجت) تيرے عفو ودرگزر کا کرم اور اے بردبار تيری شفقت 
کے ليے عفووبخشش کا دروازه کھوال ہے اور اس کا نام توبہ  ومہربانی کا فيض ہے تو ہی ہے وه جس نے اپنے بندوں

رکھا ہے اور تونے اس دروازه کی نشان دہی کے ليے اپنی وحی کو رہبر قرارديا ہے تاکہ وه اس دروازه سے بھٹک نہ 
تمہارا جائيں چنانچہ اے مبارک نام والے تو نے فرمايا ہے کہ خدا کی بارگاه ميں سچے دل سے توبہ کرو۔اميد ہے کہ 

پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے اور تمہيں اس بہشت ميں داخل کرے جس کے (محالت وباغات) کے نيچے 
نہريں بہتی ہيں اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ايمان الئے ہيں رسوا نہيں کرے گا بلکہ ان 

لوگ يہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار!ہمار ے ليے  کے آگے آگے اور ان کی دائيں جانب چلتا ہو گا او ر وه
ہمارے نو کو کامل فرما اور ہميں بخش دے ۔ اس ليے کہ تو ہر چيز پر قادر ہے تو اب جو اس گھر ميں داخل ہونے 

سے غفلت کرے جب کہ دروازه کھوال اور رہبر مقرر کيا جا چکا ہے تواس کا عذروبہانہ کيا ہو سکتا ہے ؟ تو وه ہے 
جس نے اپنے بندوں کے ليے لين دين ميں اونچے نرخوں کا ذمہ لے ليا ہے اور يہ چاہا ہے کہ وه جو سوداتجھ سے 

کريں اس ميں انہيں نفع ہو اور تيری طرف بڑھنے اور زياده حاصل کرنے ميں کامياب ہوں چنانچہ تو نے کہ جو مبار 
س نيکی لے کر آئے گا اسے اس دس گنااجر ملے گا اور جو ک نام واال او ربلند مقام واال ہے فرمايا ہے جو ميرے پا

برائی کا مرتکب ہو گا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے ۔۔۔۔ اور تيرا ارشاد ہے کہ ۔۔ جو لوگ 
اور ہر بالی  هللا تعالی کی راه ميں اپنا مال خرچ کرتے ہيں ان کی مثال اس بيج کی سی ہے جس سے سات بالياں نکليں
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ميں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے ليے چاہتا ہے دگنا کرديتا ہے ۔۔۔ اورتيرا ارشاد ہے کہ ۔۔۔۔کو ن ہے جو هللا کو 
قرض حسنہ دے تا کہ خدا اس کے مال کو کئی گناه زياده کر کے ادا کرے اور ايسی ہی افزائش حسنات کے وعده پر 

مجيد ميں نازل کی ہيں اور تو ہی وه ہے جس نے وحی وغيب کے کالم اور مشتمل دوسری آيتيں کہ جو تو نے قرآن 
ايسی ترغيب کے ذريعہ کہ جو ان کے فائده پر مشتمل ہے ايسے امور کی طرف ان کے فائده پر مشتمل ہے ايسے امور 

کان سن سکتے کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ان سے پوشيده رکھتا تو نہ ان کی آنکھيں ديکھ سکتيں ، نہ ان کے 
اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے چنانچہ تيرا ارشاد ہے کہ تم مجھے ياد رکھو ميں تمہاری طرف سے 

غافل نہيں ہوں گا ۔ اورميرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔۔۔ اورتيرا ارشاد ہے کہ اگر ميرا شکر کرو گے تو 
شکری کی تو ياد رکھو کہ ميرا عذاب سخت عذاب ہے ۔۔۔ اور تيرا ارشاد ہے کہ  ميں يقينا تمہيں زياده دوں گا اور اگر نا

مجھ سے دعا مانگو تو ميں قبول کروں گا وه لوگ جو غرور کی بناپر ميری عبادت سے منہ موڑ ليتے ہيں وه عنقريب 
کو غرور سے تعبير کيا  ذليل ہو کر جہنم ميں داخل ہو ں گے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے تر ک

او ر اس کے تر ک پر جہنم ميں ذليل ہو کر داخل ہونے سے ڈرايا !اس لئے انہوں نے تيری نعمتوں کی وھہ ستے 
تجھے ياد کيا۔ تيرے فضل وکرم کی بنا پر تيرا شکريہ اد اکيا اورتيرے حکم سے تجھے پکارا اور(نعمتوں ميں ) طلب 

ديا اور تيری يہ رہنمائی ہی ان کے ليے تيرے غضب سے بچاؤ اور تيری افزائش کے ليے تيری راه ميں صدقہ 
خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی او رجن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے اگر 
پھر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ايسی ہی چيزوں کی طرف راہنمائی کرتا تو وه قابل تحسين ہوتا تو

تيرے ہی لئے حمد ستائش ہے جب تک تيری حمد کے ليے راه پيدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے وه الفا ظ جن سے 
تيری تحميد کی جا سکے اور حمد کے وه معنی جو تيری حمد کی طرف پلٹ سکيں باقی رہيں اے وه معنی جو تيری 

بندوں کی حمد کا سزا وار ہو ا ہے اور انہيں  حمد کی طرف پلٹ سکيں باقی رہيں اے وه جو اپنے فضل واحسان سے
اپنی نعمت وبخشش دے ڈھانپ ليا ہے ہم پر تيری نعمتيں کتنی آشکار ہيں اور تيرا نعام کتنا فراواں ہے اور کس قدر ہم 
تيرے انعام واحسان سے مخصوص ہيں تو نے اس دين کی جسے منتخب فرمايا اور اس طريقہ کی جسے پسند فرمايا 

ستہ کی جسے آسان کر ديا ہميں ہدايت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت وبزرگی تک پہنچنے اور اس را
کے لئے بصيرت دی ۔بارالہا!تو ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات ميں سے ماه رمضان کو قرار ديا ہے جسے 

منتخب فرمايا ہے اور اس ميں قرآن اور تو نے تمام مہينوں ميں امتياز بخشا اور تمام وقتوں اور زمانوں ميں سے اسے 
نور کو نازل فرماکر اور ايمان کو فروغ وترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضيلت دی اور اس ميں روزے 
واجب کئے اور نمازوں کی ترغيب دی اوعر اس ميں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود ہزار مہينوں سے بہتر ہے پھر

نے ہميں تمام امتوں پر ترجيح دی اور دوسر ی امتوں کے بجائے ہميں اس کی فضليت کے  اس مہينہ کی وجہ سے تو
باعث منتخب کيا ۔ چنانچہ ہم نے تيرے حکم سے اس کے دنوں ميں روزے رکھے اور تيری مدد سے اس کی راتيں 

ار تھے جس کا دامنعبادت ميں بسر کيں ۔ ا س حالت ميں کہ ہم اس روزه نماز کے ذريعہ تيری اس رحمت کے خواستگ
تو نے ہمارے لئے پھيال يا ہے او راسے تيرے اجر وثواب کا وسيلہ قرارديا ۔ او ر تو ہر اس چيز کے عطا کرنے پر 
قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے اور ہر اس چيز کا بخشنے واال ہے جس کا تيرے فضل سے سوال کيا 

حاصل کرنا چاہے اس مہينہ نے ہمارے درميان قابل ستائش  جائے تو ہر اس شخص سے قريب ہے جو تجھ سے قرب
دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کيا اور دنيا جہان کے بہترين فائدوں سے ہميں ماال مال کيا ۔ پھر جب اس کا 

س  زمانہ ختم ہو گيا مدت بيت گئی اور گنتی تمام ہو گئی تو وه ہم سے جدا ہوگيا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہيں ا
شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لئے غم افزا اور وحشت 

انگيز ہو اور جس کے عہد وپيمان کی نگہداشت عزت وحرمت کا پاس اور اس کے واجب االدا حق سے سبکدوشی از 
الم ، اے دوستان خدا کی عيد تجھ پر بس ضروری ہو اس ليے ہم کہتے ہيں اے هللا کے بزرگ ترين مہينے تجھ پر س

سالم اے اوقات ميں بہترين رفيق اور دنوں اور ساعتوں ميں بہترين مہينے تجھ پر سالم ہو اے وه مہينے جس ميں 
اميديں بر آتی ہيں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سالم اے وه ہم نشين کہ جو موجود ہوت واس کی بڑی 

نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے اور اے وه سر چشمہ اميد ورجا جس کی جدئی الم انگيز ہے تجھ  قدرومنزلت ہوتی ہے اور
پر سالم اے وه ہمدم جو انس ودل بستگی کا سامان ليے ہوئے آيا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گيا تو وحشت بڑھا 

م اور گناه کم ہو گئے تجھ پر سالم ، اے وه کر غمگين بنا گيا تجھ پر سالم اے وه ہمسائے جس کی ہمسائيگی ميں دل نر
مدد گار جس نے شيطان کے مقابلہ ميں مددواعانت کی اے وه ساتھی جس نے حسن عمل کی راہيں ہموار کيں تجھ پر 

سالم ، ( اے ماه رمضان ) تجھ پر هللا کے آزاد کيے ہوئے بندے کس قدر زياده ہيں اور جنہوں نے تيری حرمت وعزت 
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رکھا وه کتنے خوش نسيب ہيں تجھ پر سالم تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے واال اور قسم قسم کے کا پاس ولحاظ 
عيبوں کو چھپانے واال ہے تجھ پر سالم ۔ تو گنہگاروں کے ليے کتنا طويل اور مومنوں کے دلوں ميں کتنا پر ہبيت ہے 

سکتے تجھ پر سالم اے وه مہينے جو ہر تجھ پر سالم اے وه مہينے جس سے دوسرے ايام ہمسری کا دعوی نہيں کر 
امر سے سالمتی کا باعث ہے تجھ پر سالم اے وه جس کی ہم نشينی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہيں ۔ تجھ پر سالم 
جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آيا اور گناہوں کی آلودگيوں کو دھويا تجھ پر سالم اے وه جسے دل تنگی کی 

يں کيا گيا۔اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے تجھ پر سالم ۔ اے وه کہ جس وجہ سے رخصت نہ
کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجيده ہيں تجھ پر سالم تيری وجہ سے 

ے تجھ پر سالم اے ماه کتنی برائياں ہم سے دور ہو گئيں اور کتنی بھالئيوں کے سر چشمے ہمارے ليے جاری ہو گئ
رمضان تجھ پر اور اس شب قدر پر جو ہزار مہينوں سے بہتر ہے سالم ہو ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وار رفتہ تھے اور 
آنے والے کل ميں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہو گئی تجھ پر سالم اے ماه مبارک تجھ پر اور تيری ان فضيلتوں پر 

يری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہيں سالم ہو ۔اے هللا ہم اس مہينے جن سے ہم محروم ہو گئے اور ت
سے مخصوص ہيں تو نے ہميں شرف بخشا اور اپنے لطف واحسان سے اس کی حق شناسی کی توفيق دی جبکہ بد 
روم نسيب لوگ اس کے وقت ( کی قدر وقيمت)سے بے خبر تھے اوراپنی بد بختی کی وجہ سے اس کے فضل سے مح

ره گئے اور تو ہی ولی وصاحب اختيار ہے کہ ہميں اس کی حق شناسی کے ليے منتخب کيااوراس کے احکام کی ہدايت 
فرمائی ۔ بے شک تيری توفيق سے ہم نے احکام کی ہدايت فرمائی بے شک تيری توفيق سے ہم نے اس مہينے ميں 

ھ اور مشتے از خروار سے زياده نہ بجا السکے روزے رکھے عبادت کے ليے قيام کيا ۔ مگر کمی وکوتاہی کے سات
اے هللا ! ہم اپنی بد اعمالی کا اقرار اورسہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تيری حمد کرتے ہيں او راب تيرے ليے 

کچھ ہے تو وه ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے لہذا اس کمی و کوتاہی کے 
م سے ہوئی ہے ہميں ايسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذريعہ دلخواه فضيلت وسعادت کو پا سکيں اور طرح باوجود جو ہ

طرح کے اجر وثواب کے ذخيرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکيں اور ہم نے تيرے حق ميں
تہ آنے والے ماه رمضان سے جوڑ جو کمی کوتاہی کی ہے اس ميں ہمارے عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئنده رش

دے اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تيرے شايان شان ہو اس کے بجا النے پر ہماری اعانت فرمانا اوراس 
اطاعت پر جس کا وه مہينہ سزاوار ہے عمل پيرا ہونے کی توفيق دينا اور ہمارے لئے ايسے نيک اعمال کا سلسلہ جاری

ے مہينوں ميں ايک کے بعد دوسرے ماه ماه رمضان ميں تيری حق ادائيگی کا باعث ہوں ۔ ا رکھنا کہ جو زمانہ زيست ک
ے هللا ! ہم نے اس مہينہ ميں جو صغيره يا کبيره معصيت کی ہو ، يا کسی گناه سے آلوده او رکسی خطا کے مرتکب 

دامن حرمت چاک کيا ہو ۔ تو  ہوئے ہوں جان بوجھ کر يا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کيا ہو يا دوسرے کا
محمد اور ان کيا آل پر رحمت نازل فرما اور ہميں اپنے پرده ميں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام ليتے ہوئے 

معاف کر دے ، اور ايسا نہ ہو کہ اس گناه کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھيں ہميں گھوريں اور طعنہ زنی 
ر کھليں اور اپنی شفقت بے پاياں سے اور مرحمت روز افزوں سے ہميں ان اعمال پر کار کرنے والوں کی زبانيں ہم پ

بند کر کہ جو ان چيزوں کو بر طرف کريں اور ان کی تالفی کريں جنہيں تو اس ماه ميں ہمارے لئے نا پسند کرتا ہے 
جو قلق ہميں ہوا ہے اس کا اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اوراس مہينہ کے رخصت ہونے سے 

چاره کر اور عيد اور روزه چھوڑنے کے دن کو ہمارے ليے مبارک قرار دے اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں ميں
بہترين دن قرار دے جو عفو ودرگزر کو سميٹنے واال اور گناہوں کو محو کرنے واال ہو اور تو ہمارے ظاہر وپوشيده 

ہينہ سے الگ ہونے کے ساتھ تو ہميں گناہوں سے الگ کر دے اور اس کے نکلنے گناہوں کو بخش دے بارالہا اس م
کے ساتھ تو ہميں برائيوں سے نکال لے اوراس مہينہ کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں ميں ہميں سب سے بڑھ کر 

حاظ کيا ہو اور خوش بخت با نصيب اور بہره مندقرار دے ۔ اے هللا ! جس کسی نے جيسا چاہيے اس مہينے کا پاس ول
کما حقہ اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اوراس کے احکام پر پوری طرح عمل پيرا رہا ہو ۔ گناہوں سے جس طرح بچنا 

چاہيے اس طرح بچا ہو بہ نيت تقرب ايسا عمل خير بجا اليا ہو جس نے تيری خوشنودی اس کے ليے ضروری قرار دی
يا ہو ۔ تو جو اسے بخشے ويسا ہی ہميں بھی اپنی دولت بے پاياں ميں ہو اور تيری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کرد

سے بخش اور اپنے فضل وکرم سے اس سے بھی کئی گنا زائد عطا کر ۔ اس ليے کہ تيرے خزانے کم ہونے ميں نہيں 
اظ سے آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہيں اور نہ تيرے احسانات کی کانيں فناہوتی ہيں اور تيری بخشش وعطا تو ہر لح

خوشگوار بخشش وعطا ہے ا  !محمدا ور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو لوگ روز قيامت تک اس ماه کے 
روزے رکھيں يا تيری عبادت کريں ان کے اجر وثواب کے مانند ہمارے ليے اجر وثواب ثبت فرما۔ اے هللا ! ہم اس روز
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روز اور اہل اسالم کے ليے اجتماع وتعاون کا دن قرار ديا ہے فطر ميں جسے تو نے اہل ايمان کے ليے عيد ومسرت کا
ہر اس گناه سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اوراس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہو ں او رہر بری نيت سے 

جسے دل ميں ليے ہوئے ہوں اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہيں جو گناہوں کی طرف دوباره پلٹنے کا اراده نہ رکھتا 
نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو ايسی سچی توبہ تو ہر شک وشبہ سے پاک ہو تو اب ہماری توبہ کو قبول ہواور 

فرما ہم سے راضی وخوشنود ہو جا او رہميں اس پر ثابت قدم رکھ اے هللا ! گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا 
واب کے تجھ سے خواہش مند ہيں اس کی لذت اورجس تو نے وعده کيا ہے اس کا شوق ہميں نصيب فرما تا کہ جس ث

عذاب سے پناه مانگ رہے ہيں اس کی تکليف واذيت پوری طرح جان سکيں ۔ او رہميں اپنے نزديک ان توبہ گزاروں 
ميں قرار دے جن کے ليے تو نے اپنی محبت کو الزم کر ديا ہے او رجن سے فرمانبرداری واطاعت کی طرف رجوع 

ول فرمايا ہے اے عدل کرنے والوں ميں سب سے زياده عدل کرنے والے ۔ اے هللا ! ہمارے ماں باپ ہونے کو تو نے قب
او رہمارے تمام اہل مذہب وملت خواه وه گزر چکے ہوں يا قيامت کے دن تک آينده آنے والے ہوں سب سے درگزر 

رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر فرما ۔اے هللا ! ہمارے نبی محمداور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما جيسی 
کی ہے اور ان پر اور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما جيسی تو نے اپنے فرستاده نبيوں پر نازل فرمائی ہے اور ان
پر او ر ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما جيسی تو نے اپنے نيکو کار بندوں پر نازل کی ہے ( بلکہ ) اس سے بہتر 

ام جہان کے پروردگار ايسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے جس کی منفعت ہميں حاصل ہو اور وبرتر ، اے تم
جس کی وجہ سے ہماری دعائيں قبول ہوں اس ليے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زياده کريم 

وگوں سے جن کے فضل کی بنا پراور ان لوگوں سے جن پر بھروسا کيا جاتا ہے زياده بے نياز کرنے واال ہے اور ان ل
  سوال کيا جاتا ہے زياده عطا کرنے واال ہے اور تو ہر چيز پر قادر وتوانا ہے 

  جب نماز عيد الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو يہ دعاء پڑھتے اور جمعہ کے دن بھی يہ دعا پڑھتے
يْ يَا َمْن يَْرَحُم مضْن الَ يَْرَحُمہُ اْلِعيَاُد َو يَا َمْن يَْقبَ  َن ُل َمْن الَ تُْقبَلُہُ اْلبِالَْد َو يَا َمْن الَ يَْحتَقُِر اَْہَل اْلَحاَجِة اَلَْيِہ َو يَا َمْن الَ يَُخيُِّب اْلُملِحِّ

الَِّة َعلَْيِہ َو يَا َمْن يَْجتَبِْی َصِغْيَر َما يُْتَحُف بِہ َو  دِّ اَْہَل الدَّ ْشُکُر يَِسْيَر َما يُْعَمُل لَہ َو يَا َمْن يَْشُکُر َعلَی يَ َعلَْيِہ َو يَا َمْن الَ يَْجبَہُ بِالرَّ
ْدبََر َعْنہُ َو يَا َمْن الَ يَُغيُِّر النِّْعَمةَ َوالَ يُبَاِدْر اْلقَلِْيِل َو يَُجاِزْی بِاْلَجلِْيِل َو يَا َمْن يَْدنُْوا اِٰلی َمْن َدنَاِمْنہُ َو يَا َمْن يَْدُعْو اِٰلی نَْفِسہ َمْن اَ 

ی يَُعفِّيَہَا اْنَصَرفَ بِ  يِّئَِة َحتّٰ ی يُْنِميَہَا َو يَتََجاَوُز َعِن السَّ َماُل ُدْوَن َمٰدی َکَرِمَک بِاْلَحاَجاِت النَّقَِمِة َو يَا َمْن يُْثِمْر اْلَحَسنَةَ َحتّٰ ِت ااْلٰ
فَاُت فَلََک اْلُعلُوُّ ااْلَْعٰلی فَْوَق ُکلِّ َعاٍل َو اْلَجالَُل ااْلَْمَجُد َواُمتأََلَْت بِفَْيِض ُجْوِدَک اَْوِعيَةُ الطَّلِبَاِت َو تَفَسََّخْت ُدْوَن بُ  لُْوِغ نَْعتَِک الصِّ

ٰلی َغْيِرَک َو َخِسَر فَْوَق ُکلِّ َجالٍَل ُکلُّ َجلِْيٍل ِعْنَدَک َصِغْيٌر َو ُکلُّ َشِرْيٍف ِفْی َجْنٍب َشَرفَِک َحقِْيٌر َخاَب الئَوافشُدْوَن عَ 
ْوَن ااِلَّ بَِک َو اَْجَدَب اْلُمْنتَِجُعْوَن ااِلَّ َمِن اْنتََجَع فَْضلََک بَابُ اْلُمتَ  ُضْوَن ااِلَّ لََک َو َضاَع اْلُملِمُّ اِغبِْيَن َو ُجْوُدَک ُمبَاٌح َعرِّ َک َمْفتُْوٌح لِلرَّ

آئِلِْيَن َو اَِغاثَتَُک قَِرْيبَةٌ ِمَن اْلُمْستضِغْيثِْيَن الَ يَِخْيبُ  ُضْوَن َوالَ يَْشٰقی بِنَقَِمتَِک  لِلسَّ ِمْنَک الئٰاِملُْوَن َوالَ يَْيئََس ِمْن َعطَآِئَک اْلُمتََعرِّ
ْحَساُن اِلَْی الْ  بْ اْلُمْستَْغفُِرْوَن ِرْزقَُک َمْبُسْوطٌ لَِمْن َعَصاَک َوِحْلُمَک ُمْعتَِرٌض لَِمْن نَاَواَک َعاَدتَُک ااْلِ قَاُء َعلَْی ُمِسْيئِْيَن َو ُسنَّتَُک ااْلِ

ہُْم اِْمہَالَُک َعِن النُُّزْوِع َو اِنََّما تَ  ُجْوِع َو َصدَّ ْتہُْم اَنَاتَُک َعِن الرُّ ی لَقَْد َغرَّ اَنَّْيَت بِِہْم لِيَفِْيئُْوا اِٰلٓی اَْمِرَک َو اَْمہَْلتَہُْم ثِقَةً اْلُمْعتَِدْيَن َحتّٰ
قَاَوِة َخَذْلتَہ لَہَا ُکلُّہُْم َصٰآئُِرْوَن اِٰلی ُحْکِمَک بَِدَواِم َمْلِکَک فََمْن َکاَن ِمْن اَْہِل ا َعاَدِة َختَْمَت لَہ بِہَا َو َمْن َکاَن ِمْن اَْہِل الشَّ َو اُُمْوُرہُْم لسَّ

تِِہْم ُسْلَکانَُک َو لَْم يَْدَحْض لِتَْرَک ُمَعاِجلَتِِہْم  تَُک قَآئَِمةٌ َو ُسْلطَانَُک ثَابٌِت الَ ٰائِلُةٌ اِٰلی اَْمِرَک لَْم يَِہْی َعٰلی طُْوِل ُمدَّ بُْرہَانَُک ُحجَّ
قَآُء ااْلَْشٰقی آئُِم لشَمْن َجنََح َعْنَک َو اْلَخْيبَةُ اْلَخاِذلَةُ لَِمْن َخاَب ِمْنَک َو الشَّ فَہ فِْی  يَُزْوُل فَاْلَوْيُل الدَّ بَِک َما اَْکثََر تََصرُّ لَِمِن اْغتَرَّ

َده فِْی ِعقَابشَک َو َما اَْبَعَد َغايَتَہ ِمَن اْلفََرِج َوَمآ اَْقنَطَہ ِمْن ُسہُْولَِة اْلَمْخَرِج َعْدالً ِمنْ َعَذابَِک َوَما اَْطوَ  قََضآئَِک الَ تَُجْوُر فِْيِہ َل تََردُّ
اَر َو قَْد تَقَدَّْمَت بِاْلَوِعْيِد َو تَلَطَّْفَت فِْی التَّْرِغْيِب َو َضَرْبَتَو اِْنَصافًا ِمْن ُحْکِمَک الَ تَِحْيُف َعلَْيِہ فَقَْد ظَاہَْرَت اْلُحَجَج َو اَْبلَْيَت ااْلَْعذَ 

ْرَت َو اَْنَت ُمْستَِطْيٌع لِْلُمَعاَجلَِة َو تَاَنَّْيَت َو اَْنَت َملٌِئ بِا ْمہَاَل َو اَخَّ  اِْمہَالَُک َوْہنًاْلُمبَاَدَرِة لَْم تَُکْن اَنَاتَُک َعْجًزا َوالَ ااْلَْمثَاَل َو اَطَْلَت ااْلِ
تَُک اَْبلََغ َو َکَرُمَک اَْکَمَل َو اِْحَسانُ  َک اَْوٰفی َو نِْعَمتَُک اَتَمَّ ُکلُّ ٰذلَِک َکاَنَوالَ اشْمَساُکَک َغْفلَةً َوالَ اْنتِظَاُرَک ُمَداَراةً بَْل لِتَُکْوَن ُحجَّ

تَُک اَ  َجلُّ ِمْن اَْن تُْوَصَف بُِکلِّہَا َو َمْجُدَک اَْرفَُع ِمْن اَْن تَُحدَّ بُِکْنِہہ َو نِْعَمتَُک اَْکثَُر ِمْن اَْن َو لَْم تََزْل َو ہَُو َکائٌِن َوالَ تََزاُل ُحجَّ
ُکْوُت َعْن تَْحِمْيِدَک  َر بِی السُّ ْمَساُک َعْن تَْمِجْيِدَک َو َو فَہَّہَنِ تُْحٰصی بِاَْسِرہَا َو اِْحَسانَُک اَْکثَُر ِمْن اَْن تُْشَکَر َعٰلی اَقَلِّہ قَْد قَصَّ ْی ااْلِ

َک بِاْلِوفَاَدِة َو اَْسئَ  ْقَراُر بِاْلُحُسْوِر الَ َرْغبَةً يَآ اِٰلِہْی بَْل َعْجًزا فَہَا اَنَا َذااَُومُّ ٍد َو ٰالِہ قَُصاَراَی ااْلِ فَاَدِة فََصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ لَُک ُحْسَن الرِّ
دِّ فِْی َمْسئَلَتِْی َو اَْکِرْم ِمْن ِعْنِدَک ُمْنَصرَ َواْسَمْع نَْجَواَی َواْستَِجْب ُدعَ  فِْی َو اِلَْيَک  آئِْی َوالَ تَْختِْم يَْوِمْی بَِخْيبَتِْی َوالَ تَْجبَْہنِْی بِالرَّ

ا تُْسئَُل َو اَْنَت َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَ  ِ اْلَعلِیِّ اْلَعِظْيِم ُمْنقَلَبِْی اِنََّک َغْيُر َضآئٍِق بَِما تُِرْيُد َو الَ َعاِجٍز َعمَّ ةَ ااِلَّ بِا   ِدْيٌر َوالَ َحْوَل َو الَ قُوَّ
  

  جب نماز عيد الفطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو يہ دعاء پڑھتے اور جمعہ کے دن بھی يہ دعا پڑھتے 
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کرتا ہے اے وه جو ايسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہيں کرتے ۔ اے وه جو ايسے (گنہگار ) کو قبول 
جسے کوئی قطعہ زمين ( اس کے گناہوں کے باعث) قبول نہيں کرتا۔ اے وه جو اپنے حاجتمند کو حقير نہيں سمجھتا۔ 

اے وه جو گڑگڑانے والوں کو ناکام نہيں پھيرتا ۔ اے وه جو نازش بے جا کرنے والوں کو ٹھکراتا نہيں ۔ اے وه جو 
وں سے ديکھتا ہے او رجو معمولی سے معمولی عمل اس کے چھوٹے سے چھوٹے تحفہ کو بھی پسنديدگی کی نظر

ليے بجا اليا گيا ہو اس کی جزا ديتا ہے اے وه جو اس سے قريب ہو وه اس سے قريب ہوتا ہے اے وه کہ جو اس سے 
رو گردانی کرے اسے اپنی طرف بالتا ہے اور وه جونعمت کو بدلتا نہيں اور نہ سزا دينے ميں جلدی کرتا ہے اے وه 

نيکی کے نہال کو بار آور کرتا ہے تا کہ اسے بڑھا دے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے تا کہ انہيں نا پيد کر دے ۔  جو
اميديں تيری سرحدکرم چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئيں اور طلب وآرزو کے ساغر تيرے فيضان جود سے 

درمانده ہو کر منتشر ہو گئيں اس ليے کہ بلند ترين  چھلک اٹھے او رصفتيں تيرے کمال ذات کی منزل تک پہنچنے سے
رفعت جو ہر کنگره بلند سے باال تر ہے اور بزرگ ترين عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے تيرے ليے مخصوص 
ہے۔بزرگ تيری شرف کے مقابلہ ميں حقير ہے جنہوں نے تيرے غير کا رخ کيا وه ناکام ہوئے جنہوں نے تيرے سوا 

کيا وه نقصان ميں رہے۔ جنہوں نے نے تيرے سوا دوسروں کے ہاں منزل کی وه تباه ہوئے ، جو  دوسروں سے طلب
تيرے فضل کے بجائے دوسروں سے رزق ونعمت کے طلب گار ہوئے وه قحط ومصيبت سے دو چار ہوئے تيرا 

ی داد خواہوں سے دروازه طلبگاروں کے ليے وا ہے اور تيرا جو دو کرم سائلوں کے ليے عام ہے ۔ تيری فرياد رس
نزديک ہے اميدوار تجھ سے محروم نہيں رہتے اورطلب گار تيری عطاؤ بخشش سے مايوس نہيں ہوتے اور مغفرت 
چاہنے والے پر تيرے عذاب کی بد بختی نہيں آتی ۔ تيرا خوان نعمت ان کے ليے بھی بچھا ہوا ہے جو تيری نافرمانی 

تی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہيں بروں سے نيکی کرنا تيری کرتے ہيں او رتيری بردباری ان کے بھی آڑے آ
روش اورسرکشوں پر مہربانی کرناتيرا طريقہ ہے يہاں تک کہ نرمی وحلم نے انہيں (حق رجوع ہونے سے غافل کر 

ديا اور تيری دی ہوئی مہلت نے انہيں اجتناب معاصی سے روک ديا ۔ حاالنکہ تو نے ان سے نرمی اس ليے کی تھی کہ
وه تيرے فرمان کی طرف پلٹ آئيں اور مہلت اس ليے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط واقتدار کے دوام پر اعتماد تھا کہ ( 
جب چاہے انہيں اپنی گرفت ميں لے سکتا ہے ) اب جو خوش نصيب تھا اس کا خاتمہ بھی خوش نصيبی پر کيا ۔ اور جو

بد نصيب ) سب کے سب تير ے حکم کی طرف پلٹنے والے ہيں  بد نصيب تھا اسے ناکام رکھا ۔( وه خوش نصيب ہوں يا
اور ان کا مآل تيرے امر سے وابستہ ہے ان کی طويل مدت مہلت سے تيری حکم کی طرف پلٹنے والے ہيں اور ان کا 

مال تيرے امر سے وابستہ ہے ان کی طويل مدت مہلت سے تيری دليل وحجت ميں کمزوری رونما نہيں ہوتی ۔ (جيسے 
ص کی دليل کمزور ه وجاتی ہے جو اپنے حق کے حاصل کرنے ميں تاخير کرے ) اور فوری گرفت کو نظر اس شخ

انداز کرنے سے تيری جحت وبرہان باطل نہيں قرار پائی( کہ يہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس ان کے خالف دليل 
سکتی اور تيری دليل محکم ہے جو زائل وبرہان ہوتی تو وه مہلت کيوں ديتا )تيری حجت برقرار ہے جو باطل نہيں ہو 

نہيں ہو سکتی لہذا دائمی حسرت واندو اسی شخص کے ليے ہے جو تجھ سے روگردان ہوا اور رسوا کن نامرادی اسی 
کے ليے ہے جس نے تيری (چشم پوشی سے )فريب کھايا ۔ ايسا شخص کس قدر تيرے عذاب ميں الٹے پلٹے کھاتا اور 

ب ميں گردش کرتا رہے گا ۔ اوراس کی رہائی کا مرحلہ کتنی دور اوربآسانی نجات حاصل کتنا طويل زمانہ تيرے عقا
کرنے سے کتنا مايوس ہوگا۔ يہ تيرا فيصلہ ازروئے عدل ہے جس ميں ذرا بھی ظلم نہيں کرتا ۔ اور تيرا يہ حکم مبنی بر

يں قائم اور قابل قبول حجتيں آشکاراکرانصاف ہے جس ميں اس پر زيادتی نہيں کرتا ۔ اس ليے کہ تو نے پے در پے دليل
ديں ہيں اور پہلے سے ڈرانے والی چيزوں کے ذريعہ آگاه کر ديا ہے اور لطف ومہربانی سے (آخرت کی ) ترغيب 
دالئی ہے اورطرح طرح کی مثاليں بيان کی ہيں مہلت کی مدت بڑھا دی ہے اور (عذاب ميں ) تاخير سے کام ليا ہے 

پر اختيار رکھتا تھا۔ اورنرمی ومدارات سے کام ليا ہے باوجوديکہ تو تعجيل کرنے پر قادر تھا ۔ حاالنکہ توفوری گرفت 
يہ نرم روی ، عاجزی کی بنا پر اور مہلت دہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی اور نہ عذاب ميں توقف کرنا غفلت وبے 

ہ اس ليے تھا کہ تيری حجت ہر طرح سے خبری کی باعث اور نہ تاخير کرنا نرمی ومالطفت کی بنا پر تھا ۔ بلکہ ي
پوری ہو ۔ تيرا کرم کامل تر ، تيرا احسان فراواں ، اور تيری نعمت تمام تر ہو يہ تمام چيزيں تھيں او ررہيں گی ، 

درآنحاليکہ تو ہميشہ سے ہے او رہميشہ رہے گا تيری حجت اس سے باال تر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری 
کے او رتيری عزت وبزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ وحقيقت کی حديں قائم کی جائيں طرح بيان کيا جا س

اورتيری نعمتيں اس سے فزوں تر ہيں کہ ان سب کا شمار ہو سکے اورتيرے احسانات اس سے کہيں زياده تر ہيں ۔کہ 
ے ادنے احسان پر بھی تيرا ان سب کا شمار ہو سکے اور تيرے احسانات اس سے کہيں زياده تر ہيں کہ ان ميں ک

شکريہ ادا کيا جا سکے ۔ (ميں تيری حمد وسپاس سے عاجز او ردرمانده ہوں ۔ گويا) خاموشی نے تيری پے در پے حمد 
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سپاس سے مجھے گنگ کر ديا ہے اوراس سلسلہ ميری توانائی کی حديہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں ۔يہ بے
ميرے معبود! بلکہ عجز وناتوانائی کی بنا پر ہے اچھا تو ميں اب تيری بارگاه ميں  رغبتی کی وجہ سے نہيں ہے اے

حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں ۔ تو محمد اوران کی آل پر رحمت نازل فرما 
ن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ اور ميری راز ونياز کی باتوں کو سن اور ميری دعاء کو شرف قبوليت بخش اور ميرے د

کر اور ميرے سوال ميں مجھے ٹھکرانہ دے ۔ اور اپنی بارگاه سے پلٹے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت واحترام سے 
ہمکنار فرما۔اس ليے کہ تجھے تيرے اراده ميں کوئی دشواری حائل نہيں ہوتی اور جو چيز تجھ سے طلب کی جائے ا 

۔ اور تو ہرچيز پر قادر ہے اور قوت وطاقت نہيں سوا هللا کے سہارے کے جو بلند س کے دينے سے عاجز نہيں ہوتا 
  مرتبہ وعظيم ہے ۔ 

  دعائے روز عرفہ
  دعائے روز عرفہ :۴٧

سب تعريف اس هللا کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ۔بار الہا! تيرے ہی ليے تمام تعريفيں ہيں ۔ اے آسمان 
الے! ا ے بزرگی واعزاز والے! اے پالنے والوں کے پالنے والے ! اے ہر پرستار کے معبود! وزمين کے پيدا کرنے و

اے ہر مخلوق کے خالق اور ہرچيز کے مالک ووارث ۔ اس کے مثل کوئی چيز نہيں ہے اور نہ کوئی چيز اس کے علم 
کہ تيرے عالوه کوئی معبودنہيں سے پوشيده ہے ۔ وه ہر چيز پر حاوی ہے اور ہرشے پر نگرا ن ہے تو ہی وه هللا ہے 

جو ايک اکيال يکتا ويگانہ ہے اورتو ہی وه هللا ہے کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں جو بخشنے واال او رانتہائی بخشنے 
واال ، عظمت واال اور انتہائی عظمت واال ، او ربڑا انتہائی بڑا ہے اور تو ہی وه هللا ہے کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں 

لند وبرتر او ربڑی قوت وتدبيرواال ہے او رتو ہی وه هللا ہے کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ، جو فيض رساں ، جو ب
مہربان اور علم وحکمت واال ہے او ر تو ہی وه معبود ہے کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں جو سننے واال ، ديکھنے 

ب سے بڑھ کر کريم اور دائم وجاويد ہے اور تو ہی وه معبود واال ، قديم وازلی اور ہر چيز سے آگاه ہے اور تو ہی س
ہے کہ تيرے سوا کوئی معبود نہيں ۔ جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار ميں آنے والی شے کے بعد ہے اور تو ہی وه 
 معبود ہے کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں جو ( کائنات کے دسترس سے ) باال ہونے کے باوجود نزديک اور نزديک

ہونے کے باوجود (فہم وادراک سے ) بلند ہے ۔اور تو ہی وه معبود ہے کہ تيرے سواکوئی معبود نہيں جو جمال 
وبزرگی اور عظمت وستائش واال ہے اور تو ہی وه هللا ہے کہ تيرے عالوه کوئی معبود نہيں ، جس نے بغير مواد کے 

ات کو خلعت وجود بخشا ۔ توہی وه ہے جس نے ہر چيز کا تمام چيزوں کو پيدا کيا او ربغير کسی کی پيروی کئے موجود
اندازه ٹھہرايا ہے اورہر چيز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آماده کيا ہے اور کائنات عالم ميں سے ہر چيز کی 

ن نے تدبير کا رسازی کی ہے تو وه ہے کہ آفرينش عالم ميں کسی شريک کار نے تيرا ہاتھ نہيں بٹايا او رنہ کسی معاو
تيرے کام ميں تجھے مدد دی ہے او رنہ کوئی تيرا ديکھنے واال اور نہ کوئی تيرا مثل ونظير تھا اور تونے جو اراده کيا 

وه حتمی والزمی اور فيصلہ کيا وه عدل کے تقاضوں سے عين مطابق او ر جو حکم ديا وه انصاف پر مبنی تھا تو وه 
نہ تيرے اقتدار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ تو دليل وبرہان او ہے جسے کوئی جگہ گھيرے ہوئے نہيں ہے اور 

رکسی چيز کو واضح طور پر پيش کرنے سے عاجز ہے تو وه ہے جس نے ايک ايک چيز کو شمار کر رکھا ہے او 
ذات رہر چيز کی ايک مدت مقرر کر د ی ہے او رہر شے کا ايک اندازه ٹھہراديا ہے تو وه ہے کہ جس نے تيری کنہ 

کو سمجھنے سے واہمے قاصر اور تيری کيفيت کو جاننے سے عقليں عاجز ہيں اور تيری کوئی جگہ نہيں ہے کہ 
آنکھيں اس کا کھوج لگا سکتيں ۔ تو وه ہے کہ تيری کوئی حدو نہايت نہيں ہے۔کہ تو محدود قرار پائے اور نہ تيرا 

ہن ميں موجود ہو سکے اور نہ تيرے کوئی اوالد ہے تصور کيا جا سکتا ہے کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذ
کہ تيرے متعلق کسی کی اوالد ہونے کا احتمال ہو ، تو وه ہے کہ تيرا کوئی مثل ومد مقابل نہيں ہے کہ تجھ سے ٹکرائے

ابر یاور نہ تيرا کوئی ہمسرہے کہ تجھ پر غالب آئيکہ تجھ پر غالب آئے او رنہ تيرا کوئی مثل نظير ہے کہ تجھ سے بر
کرے تو وه ہے جس نے خلق کائنات کی ابتداء کی عالم کو ايجاد کيا اور اس کی بنياد قائم کی ۔ اور بغير کسی ماده 

واصل کے اسے وجود ميں اليا اور جو بنايا اسے اپنی حسن صنعت کا نمونہ بنايا ۔تو ہر غيب سے منزه ہے تيری شان 
نا بلند او رتيری حق و باطل ميں امتياز کرنے والی کتا ب کس قدر حق کس قدر بزرگ اورتمام جگہوں ميں تيرا پايہ کت

کو آشکار ا کرنے والی ہے تو منزه ہے اے صاحب لطف واحسان ت وکس قدر لطف فرمانے واال ہے ۔اے مہربان تو 
و کس کس قدر مہربانی کرنے واال ہے اے حکمت والے تو کتنا جاننے واال ہے پاک ہے تيری ذات اے صاحب اقتدار ت

قدر قوی وتوانا ہے اے کريم ! تيرا دامن کرم کتنا وسيع ہے اے بلند مرتبہ ، تيرا مرتبہ کتنا بلند ہے توحسن وخوبی 
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شرف وبزرگی ، عظمت وکبريائی اور حمد وستائش کا مالک ہے پاک ہے تيری ذات تو نے بھالئيوں کے ليے اپنا ہاتھ 
ا ہے لہذا جو تجھے دين يا دنيا کے ليے طلب کرے تجھے پا لے گا۔ بڑھايا ہے تجھ ہی سے ہدايت کا عرفان حاصل ہو 

تو منزه وپاک ہے جو بھی تيرے علم ميں ہے وه تيرے سامنے سرنگوں اور جو کچھ عرش کے نيچے ہے وه تيری 
عظمت کے آگے سر نجم اورجملہ مخلوقات تيری اطاعتکا جو ااپنی گردن ميں ڈالے ہوئے ہے پاک ہے تيری ذات کہ نہ 

واس سے تجھے جانا جا سکتا ہے ، نہ تجھے ٹٹوال او چھوا جا سکتا ہے نہ تجھ پر کسی کا حيلہ چل سکتا ہے نہ ح
تجھے دور کيا جا سکتا ہے نہ تجھ پر کسی کا حيلہ چل سکتا ہے نہ تجھے دور کيا جا سکتا ہے نہ تجھ سے نزاع ہو 

تجھے دھوکا او رفريب ديا جا سکتا ہے پاک ہے تيری  سکتی ہے نہ مقابلہ بہ تجھ سے جھگڑا کيا جا سکتا ہے اور نہ
ذات تيرا راستہ سيدھااور ہموار ، تيرا فرمان سراسر حق وصواب اورفريب ديا جا سکتا ہے پاک ہے تيری ذات ، تيرا 
راستہ سيدھا او رہموار ، تيرا فرمان سراسر حق وصواب اور تو زنده وبے نياز ہے ۔ پاک ہے تو تيری گفتار حکمت 

يز ، تيرا فيصلہ قطعی اور تيرا اراده حتمی ہے پاک ہے تو نہ کوئی تيری مشيت کو رد کر دسکتا ہے اور نہ کوئی آم
تيری باتو ں کو بدل سکتا ہے پاک ہے تو اے درخشنده نشانيوں والے ۔اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے اور ذی روح 

ں ايسی تعريفيں جب کی ہميشگی سے وابستہ ہے اور تيرے چيزوں کے پيدا کرنے والے تيرے ہی ليے تمام تعريفيں ہي
ہی ليے ستائش ہے ايسی ستائش جر تيری نعمتوں کے ساتھ ہميشہ باقی رہے ۔ اورتيرے ہی ليے حمد وثناء ہے ايسی جو 
تيرے کرم واحسان کے برابر ہو اور تيرے ہی ليے حمد ہے ا يسی جو تيری رضا مندی سے بڑھ جائے ۔ اور تيرے ہی 

حمد وسپاس ہے ايسی جوہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو اور جس کے مقابلہ ميں ہر شکر گزار کا شکر پيچھے ليے
ره جائے ۔ايسی حمد جو تيرے عالوه کسی کے ليے سزاوار نہ ہو اور نہ تيرے سواکسی کے تقرب کا وسيلہ بنے۔ايسی 

آخری حمد کے دوام کياالتجاء کی جائے ايسی حمد حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب قرار پائے او راس کے ذريعہ 
جو زمانہ کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پے در پے اضافوں سے زياده ہوتی رہے ايسی حمد کہ نگہبانی 

کرنے والے فرشت اس کے شمار سے عاجز آجائيں ۔ ايسی حمد کہ جو کاتبان اعمال نے تيری کتاب ميں لکھ ديا ہے اس
سی حمد جو تيرے عرش بزرگ کے ہموزن اور تيری بلند پائی کرسی کے برابر ہو ايسی حمد جس کا سے بڑھ جائے اي

اجر وثواب تيری طرف سے کامل اور جس کا ظاہر ، باطن سے ہمنوا اور باطن صدق نيت سے ہم آہنگ ہو ۔ ايسی حمد 
ری سے آشنانہ ہو ۔ ايسی حمد کہ کسی مخلوق نے ويسی تيری حمد نہ کی ہو اور تيرے سواکوئی اس کی فضليت وبرت

کہ جو اسے بکثرت بجاالنے کے ليے کوشاں ہو ۔ اسے ( تيری طرف سے ) مدد حاصل ہو اور جو اسے انجام تک 
پہنچانے کے ليے سعی بليغ کرے اسے توفيق وتائيد نصيب ہو ، ايسی حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہيں تو 

ھی شامل ہو جنہيں تو بعد ميں موجود کرے گا۔ايسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئیموجود کر چکا ہے اور ان اقسام کو ب
حمد تيری مراد ہے قريب تر نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے ا س سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو ۔ 

احسان سے ايسی حمد جو تيرے فضل وکرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب ہو او رتو اپنے لطف و
اس کے ساتھ پيہم اضافہ کا سلسلہ قائم رکھے ۔ ايسی حمد جو تيری بزرگی ذات کے شاياں تيرے شرف جالل کے 

ہمدوش ہو پرودگارا!محمد اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل وبرتر رحمت نازل فرما ! وه محمد جو برگزيده 
کا اضافہ فرما اور اپنی نفع رساں رحمتوں کے ساتھ ان پر  معزز وگرامی مقرب ہيں او ران پر اپنی کامل ترين برکتوں

رحم وکرم فرما۔ پروردگارا ! محمد ا ران کی آل پر رحمت فراواں نازل کر جس سے فراوانی ميں کوئی رحمت نہ بڑھ 
نہ سکے ۔ اور ان پر ايسی بڑھنے والی نہ ہو او ران پر ايسی پسنديده رحمت نازل فرما جس سے باال تر کوئی رحمت 

ہو ۔ پروردگارا! محمد اورا ن کی آل پر رحمت نازل فرما جو انہيں خوش وخوشنود کرے اور ان کی خوشنودی سے 
بڑھ جائے ۔ اور ان پر ايسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے ليے اس کے سوا کسی رحمت کا سزاوار سمجھے۔ 

انب سے جس رضا مندی کے وه مستحق ہيں اس پروردگارا! محمد اور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما۔ کہ تيری ج
سے بڑھ جائے اور اس کا پيوند تيرے بقاء ودوام سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ کہيں ختم نہ ہو جس طرح تيرے 

کلمے ختم نہ ہوں گے ۔ پروردگارا! محمد اور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما ۔ جو تيرے فرشتوں ، نبيوں 
والوں کے درود ورحمت کو شامل ہو اور تيرے بندوں ميں سے جنوں ،انسانوں اور تيری  ،رسولوں اور اطاعت کرنے

دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود وسالم پر مشتمل ہو او رتيری ہر قسم کی مخلوقات کہ جنہيں تو نے خلق کيا اور 
ايسی رحمت نازل فرماجو تيرے عالم وجود ميں اليا سب کی رحمتوں پر حاوی ہو پروردگارا! آنحضرت پر ان کی آل پر

نزديک اورتيرے عالوه دوسروں کے نزديک پسنديده ہو۔ اور ان رحمتوں کے ساتھ ايسی رحمتيں بھيجتا رہے کہ ان کے
بھيجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے ۔اور انہيں زمانہ کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ 

شمار نہ کر سکے ۔پروردگار ا ان کے اہل بيت اطہارپر رحمت نازل فرما جنہيں تو نے امر  جنہيں تيرے عالوه کوئی
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دين وشريعت کے ليے منتخب فرمايا اے علم کا خزينہ دار اور اپنے دين کا محافظ اور زمين ميں اپنا خليفہ وجانشين اور
نجاست وآلودگی سے پاک وصاف رکھا اور بندوں پر اپنی حجت بنايا اور جنہيں اپنے اراده (ازلی ) سے ہر قسم کی 

جنہيں اپنے تک پہنچنے کا وسيلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار ديا پروردگار! محمد اور ان کی آل پر ايسی رحمت 
نازل فرما جس کے ذريعہ تو ان کے ليے اپنی بخشش وکرامت کو فراواں اور ان کے ليے عطايا وانعامات کامل کرے 

نافع ميں سے انہيں وافر حصہ بخشے پروردگارا! ان پر اور ان کے اہل بيت پر ايسی رحمت نازل او راپنے تحائف وم
فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت ، نہ اس مدت کی کوئی انتہا او رنہ اس کا کوئی آخری کنارا ہو ۔ پروردگارا!ان 

ہموزن ہو اور اس مقدار ميں ہو کہ پر ايسی رحمت نازل فرما کہ تيرے عرش او رجو کچھ زير عرش ہے سب کے 
آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپرہے سب کو بھر دے او رزمينوں اور جو کچھ زمينوں کے نيچے اور ان کے 

اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو ايسی رحمت جو انہيں تيرے تقرب کی منزل اعلے پر پہنچا دے اور تيرے ليے اور 
ہو اور اپنے ايسی دوسری رحمتوں سے ہميشہ متصل رہے ۔ بارالہا! تو نے ہر زمانہ ميںان کے ليے سرمايہ خوشنودی 

ايک ايسے امام کے زريعہ اپنے دين کی تائيد فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے ليے نشان راه قرار ديا 
ديا جس اپنی رضا وخوشنودی اورشہروں ميں منار ہدايت بنا کر قائم کيا جبکہ تو نے اپنے پيمان اطاعت سے وابستہ کر 

کا ذريعہ قرار ديا جس کی اطاعت فرض کر دی جس کی نافرمانی سے ڈريا جس کے احکام کی بجا آوری او رجس کے
منع کر نے پر باز رہنے کا حکم ديا ۔ اور يہ کہ کوئی آگے بڑھنے واال اس سے آگے نہ بڑھے او رکوئی پيچھے ره 

پنا ه طلب کرنے والوں کے ليے سروسامان حفاظت ،اہل ايمان کے ليے جائے  جانے واال اس سے پيچھے نہ رہے ۔ وه
پناه وابستگان دامن کے ليے مضبوط سہارا او رتمام جہان کی رونق وزيبائش ہے بارالہا! اپنے ولی وپيشوا کے دل ميں 

دائے شکر کا جذبہ اس انعام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے باعث ويسا ہی ا
ہمارے دل ميں پيدا کر اور اسے اپنی طرف سے ايسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچنے او راس کے 

ليے کاميابی وکامرانی کی راه بآسانی کھول دے اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما ۔ اس کی پشت کو 
کی حفاظت او راپنی نگہداشت سے اس کی حمايت فرما اور اپنے مضبوط او ر باز کو قوی کر اپنی نظر توجہ سے اس 

فرشتوں کے ذريعہ اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاه ولشکر سے اس کی کمل فرما اور اس کے ذريعہ اپنی 
کتاب اور حدود واحکام اور اپنے رسول ( ان پر اے هللا تيری طرف سے درود رحمت ہو ) کی روشوں کو قائم کر اور 

ان کے ذريعہ ظالموں نے دين کے جن نشانات کو مٹا ڈاال ہے از سر نو زند ه کر دے اور ظلم وجور کے زنگ کو اپنی 
شريعت سے دور اور اپنی راه کی دشواريوں کو برطرف کر دے ۔اور جو لوگ تيرے راه صواب سے رو گردانی 

ے ہيں انہيں نيست ونا بود کر دے ۔ اوراسے اپنے کرنے والے ہيں انہيں ختم اور جو تيرے راه راست ميں کجی پيدا کرت
دوستوں کے ليے اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور ہميں اس کی طرف سے رافت ورحمت اور شفقت ومہربانی عطا 

فرما اور اس کی بات پر کان دھرنے واال اور اطاعت کرنے واال اور اس کی خوشنودی کے ليے کو شاں رہنے واال اور
يد اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلہ ميں مدد دينے واال اور اس کی نصرت وتائيد او ر دشمنوں سے اس کی نصرت وتائ

دفاع کے سلسلہ ميں مدد دينے اور اس وسيلہ سے تجھ سے اور تيرے رسول ( اے خداان پر تيرا درود سالم ہو ) سے 
جو ان کے مرتبہ ومقام کے معترف ، ان تقرب چاہنے واال قرار دے ۔ا ے هللا ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما 

کے طريق ومسلک کے تابع ، ان کے نقش قدم پر گامزن ۔ ان کے سر رشتہ دين سے وابستہ ان کی دوستی وواليت سے 
متمسک ، ان کی امامت کے پيرو، ان کے احکام کے فرما نبردار ، ان کی اطاعت ميں سرگرم عمل ، ان کے زمانہ 

ے ليے چشم براه ہيں ۔ ايسی رحمت جو با برکت ، پاکيزه او ربڑھنے والی او رہر صبح وشام اقتدار کے منتظر اور ان ک
نازل ہونے والی ہو اور ان پر او ران کے ارواح ( طيبہ ) پر سالمتی نازل فرما اور ان کے کاموں کو صالح وتقوی کی 

فرما بيشک تو تو بہ قبول کرنے واال، رحم  بنيادوں پر قائم کر اور ان کے حاالت کی اصالح فرما اور ان کی توبہ قبول
کرنے واال ، او ر سب سے بہتر بخشنے واال ہے اور ہميں اپنی رحمت کے وسيلہ سے ان کے ساتھ دارالسالم ( جنت ) 

ميں جگہ دے اے سب رحيموں سے زياده رحيم ، پروردگارا! يہ روز عرفہ وه دن ہے جسے تو نے شرف ، عزت 
اپنی رحمتيں پھيال ديں اور اپنے عفو ودرگزر سے احسان فرمايا۔اپنے عطيوں کو فراواں اورعظمت بخشی ہے جس ميں

کياو راس کے وسيلہ سے اپنے بندوں پر تفضل فرمايا ہے ۔ اے هللا ميں تيرا وه بنده ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت 
ں سے قرار ديا جنہيں تو نے اپنے سے پہلے اور خلقت کے بعد انعام واحسان فرمايا ہے اس طرح کہ اسے ان لوگوں مي

دين کی ہدايت کی ، اپنے ادائے حق کی توفيق بخشی جن کی اپنی ريسماں کے ذريعہ حفاظت کی جنہيں اپنی جماعت 
ميں داخل کيا اوراپن دوستو ں کی دوستی اوردشمنوں کی دشمنی کی ہدايت فرمائی ہے با ايں ہمہ تو نے اسے حکم ديا 

اور منع کيا تو وه باز نہ آيا او ر اپنی معصيت سے روکا تو وه تيرے حکم کے خالف امر  تو اس نے حکم نہ مانا ،
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ممنوع کا مرتکب ہوا، يہ تجھ سے عناد او رتيرے مقانلہ ميں تکبر کی رو سے نہ تھا بلکہ خواہش نفس نے اسے ايسے 
ے دشمن ( شيطان ملعون ) نے ان کاموں کی دعوت دی جب سے تو نے روکا اور ڈرايا تھا ۔ اور تيرے دشمن اور اس ک

کاموں ميں اس کی مدد کی ۔ چنانچہ اس نے تيری دھمکی سے آگاه ہونے کے باوجود تيرے عفو کی اميد کرتے ہوئے 
اور تيرے درگزر پر بھروسا رکھتے ہوئے گناه کی طرف اقدام کيا ۔ حاالنکہ ان احسانات کی وجہ سے جو تو نے اس 

ه اس کا سزا وار تھا کہ ايسا نہ کرتا ، اچھا پھر ميں تيرے سامنے کھڑا ہوں بالکل پر کئے تھے تمام بندوں ميں و
خواروذليل ، سراپا عجز ونياز اور لرزاں وترساں۔ ان عظيم گناہوں کا جن کا بوجھ اپنے سر اٹھايا ہے او ران بڑی 

وں اور تيری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا خطاؤں کا جن کا ارتکاب کيا ہے اعتراف کرتا ہوا تيرے دامن عفو ميں پناه چاہتا ہ
ہو ا اور يہ يقين رکھتا ہوا کہ کوئی پناه دينے واال( تيرے عذاب سے مجھے پناه نہيں دے سکتا)اور کوئی بچانے واال 

تيرے غضب سے ) مجھے بچا نہيں سکتا۔ لہذا( اس اعتراف گناه واظہار ندامت کے بعد ) تو ميری پرده پوشی فرما جس
ں کی پرده پوشی فرماتا ہے اور مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا کرتا ہے طرح گناہگارو

جنہوں نے اپنے آپ کر تيرے حوالے کر ديا ہو ۔اور مجھ پر اس بخشش وآمرزش کے ساتھ احسان فرما کہ جس بخشش 
و رميرے ليے آج کے دن ايسا حظوآمرزش سے تو اپنے اميد وار پر احسان کرتا ہے تو تجھے بڑی بڑی معلوم ہوتی ۔ ا

ونصيب قرار دے کہ جس کے ذريعہ تيری رضا مندی کا کچھ حصہ پا سکوں اور تيرے عبادت گزار بندے جو ( اجر 
وثواب کے ) تحائف لے کر پلٹے ہيں مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھر ۔ اگر چہ وه نيک اعمال جو انہوں نے آگے 

يکن ميں نے تيری وحدت ويکتائی کا عقيده اور تيرا کوئی حريف شريک کار او بھيجے ہيں ميں نے آگے نہيں بھيجے ل
رمثل ونظير نہيں پيش کيا ہے اور انہی دروازوں سے جن دروازوں سے تو نے آنے کا حکم ديا ہے آيا ہوں اور ايسی 

ف رجوع وبا چيز کے ذريعہ جس کے بغير کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہيں کر سکتا ، تقرب چاہا ہے پھر تيری طر
زگشت ، تيری بارگاه ميں تذلل وعاجزی اور تجھ سے نيک گمان اور تيری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراه 
رکھاہے اوراس کے ساتھ ايسی اميد کا ضميمہ بھی لگا ديا ہے جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے اميد رکھنے واال محروم 

رح کوئی بے قدر ، ذليل م شکستہ حال ، تہی دست خوف زده اورنہيں رہتا اور تجھ سے اسی طرح سوال کيا ہے جس ط
طلبگار پناه سوال کرتا ہوں اوراس حالت کے باوجود ميرا يہ سوال خوف ،عجز ونياز مندی ،پانہ طلبی اور امان خواہی 

 کی رو سے ہے نہ متکبروں کے تکبر کے ساتھ برتری جتالنے ، نہ اطاعت گزاروں کے ( اپنی عابدت پر ) فخر
واعتماد کی بنا پر اتراتے اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پ رسر بلندی دکھاتے ہوئے اور ميں اس اعتراف 

کے ساتھ تمام کمتروں سے کمترم خواروذليل لوگوں سے ذليل تر اوعر ايک چيونٹی کے مانند بلکہ اس اسے بھی پست 
کرتا اور سرکشوں کو ( اپنی نعمتوں سے ) روکتا ہے اےتر ہوں ۔ اے وه جو گنہگاروں پر عذاب کرنے ميں جلدی نہيں 

وه جو لغزش کونے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گنہگاروں کو مہلت دے کر تفصل فرماتا ہے ميں 
وه ہوں جو گنہگار گناه کا معترف ،خطا کار اور لغزش کرنے واال ہوں ميں وه ہوں جس نے تيرے مقابلہ ميں جرات 

ليتے ہوئے پيش قدمی کی ۔ ميں وه ہوں جس نے ديده دانستہ گناه کيے ميں وه ہوں جس نے اپنے گناہوں کو  سے کام
تيرے بندوں سے چھپايا اور تيرے سامنے کھلم کھال مخالفت کی ۔ ميں وه ہوں جو تيرے بندوں سے ڈرتا رہا، اور تجھ 

ذاب سے خوف زده نہ ہوا۔ ميں خود ہی اپنے حق سے بيخوف رہا ميں وه ہوں جو تيری ہيبت سے ہراساں اور تيرے ع
ميں مجرم اور بالو مصيبت کے ہاتھوں ميں گروی ہوں ميں ہی شرم وحيا سے عاری اور طويل رنج وتکليف ميں مبتال 
ہوں ميں تجھے اس کے حق کا واسطہ ديتا ہوں جسے تو نے مخلوقات ميں سے منتخب کيا ۔ اس کے حق کا واسطہ ديتا 

  اپنے ليے پسند فرمايا  ہوں جسے تو نے
اس کے حق کا واسطہ ديتا ہوں جسے تو نے کائنات ميں سے برگزيده کيا اور جسے اپنے احکام ( کی تبليغ ) کے ليے 

چن ليا ۔ اس کے حق کا واسطہ ديتا ہوں جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے مال ديا اور جس کی نا فرمانی کو اپنی 
س کے حق کا واسطہ ديتا ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی نافرمانی کے مانند قرار ديا ۔ ا

دشمنی کو اپنی دشمنی سے وابستہ کيا ہے مجھے آج کے دن اس دامن رحمت ميں ڈھانپ لے جس سے ايسے شخص کو
رت ميں پناه ڈھانپتا ہے جو گناہوں سے دست بردار ہو کر تجھ سے نالہ وفرياد کرئے اور تائب ہو کر تيرے دامن مغف

چاہے اور جس طرح اپنے اطاعت گزاروں او رقرب ومنزلت والوں کی سر پرستی فرماتا ہے اسی طرح ميری سر 
پرستی فرما اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں نے تير ے عہد کو پورا کيا تيری خاطر اپنے کو تعب ومشقت ميں ڈاال 

ن تنہا احسان کرتا ہے اس طرح مجھ ہت بھی تن تنہا احسان اور تيری رضا منديوں ک يليے سختيوں کو جھيال ۔خود ت
فرما اور تيرے حق ميں کوتاہی کرنے تيرے حدود سے متجاوز ہونے اور تيرے احکام کے پس پشت ڈالنے پر ميرا 

مواخذه نہ کر اور مجھے اس شخص کے مہلت دينے کی طرح مہلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا ، 
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نی بھالئی کو مجھ سے روک ليا اور سمجھتا يہ ہے کہ بس وہی نعمت کا دينے واال ہے يہاں تک کہ تجھے جس نے اپ
بھی ان نعمتوں کے دينے ميں شريک نہ سمجھا ہو ۔ مجھے غفلت شعاروں کی نيند ، بے راہرؤوں کے خواب حرماں 

س پر تو نے اطاعت گزاروں کو لگايا نصيبوں کی غفلے سے ہو شيار کر دے اوعر ميرے دل کو اس راه عمل پر لگا ج
ہے اوراس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادتکی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے اوران 

چيزوں کی ہدايت کر جن کے وسيلہ سے سہل انگاروں کو رہائی بخشی ہے او رجو باتيں تيری بارگاه سے دور کرديں 
ونصيب کے درميان حائل اور رتيرے ہاں کے مقصد ومراد سے مانع ہو جائيں ان  اور ميرے اور تيرے ہاں کے حظ

سے محفوظ رکھ اور نيکيوں کی راه پيمائی اوعر ان کی طرف سبقت جس طرح تو نے حکم ديا ہے او ران کی بڑھ 
والوں  چڑھ کر خواہش جيسا کہ تو نے چاہا ہے ميرے ليے سہل وآسان کر اور اپنے عذاب ووعيد کو سبک سمجھنے

کے ساتھ کہ جنہيں تو تباه کرے گا مجھے تباه نہ کرنا اور جنہيں دشمنی پر آماده ہونے کی وھہ سے ہالک کرے گا ان 
کے ساتھ مجھے ہالک نہ کرنا اور سيدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمره ميں کہ جنہيں تو برباد کرے گا 

ے مجھے نجات دے او ر بالکے منہ سے چھڑالے اور زمانہ مہلت ( مجھے برباد نہ کرنا اور فتنہ وفساد کے بھنور س
کی بد اعماليوں ) پر گرفت سے پناه دے اوراس دشمن کے درميان جو مجھے بہکائے اور اس خواہش نفس کے درميان 

جو مجھے تباه وبرباد کرے اور اس نقص وعيب کے درميان جو مجھے گھير لے حائل ہو جا او رجيسے اس شخص 
پر غضب ناک ہونے کے بعد تو راضی نہ ہو رخ پھير ليتا ہے اسی طرح مجھ سے رخ نہ پھير اور جو  سے ک جس

اميديں تيرے دامن سے وابستہ کئے ہوئے ہوں ان ميں مجھے بے آس نہ کر کہ تيری رحمت سے ياس وناميدی مجھ پر 
قت نہيں رکھتا کہ تو فروانی محبت غالب آجائے ۔ اور مجھے اتنی نعمتيں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی ميں طا

سے مجھ پر وه بار الد دے جو مجھے گرانبار کر دے ۔ اورمجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے جس طرح 
اسے چھوڑ ديتا ہے جس ميں کوئی بھالئی نہ ہو اور نہ تجھے اس سے کوئی مطلب ہو او رنہ اس کے ليے توبہ 

نک دے جس طرح اسے پھينک ديتا ہے جو تيری نظر توجہ سے گر چکا ہو،وبازگشت ہو ، اور مجھے اس طرح نہ پھي
اور تيری طرف سے ذلے ورسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو بلکہ گرنے والوں کے گرنے سے اور کج روؤں کے خوف 
وہراس سے اور فريب خورده لوگوں کے لغزش کھانے سے اور ہالک ہونے والوں کے ورطہ ہلکات ميں گرنے سے 

تھ تھام لے اور پنے بندوں ارکنيزوں کے مختلف طبقوں کو جن چيزوں ميں مبتال کياہے ان سے مجھے ميرا ہا
عافيتوسالمتی بخش ۔ اور جنہيں تو نے مور د عنايت قرار ديا ، جنہيں نعمتيں عطا کيں ، جن سے راضی وخوشنود ہوا، 

ن کے مراتب ودرجات پر مجھے فائز کر ۔ جنہيں قابل ستائش زندگی بخشی او رسعادت وکامرانی کے ساتھ موت دی ا
اور وه چيزيں جو نيکيوں کو محو برکتوں کو زائل کر ديں ان سے کناره کشی اس طرح ميرے ليے الزم کر دے جس 

طرح گردن ميں پڑا ہوا طوق۔اوربرے گناہوں اور رسوا کرنے والی معصيتوں سے عليحدگی ونفرت کو ميرے دل کے 
جس طرح بدن سے چمٹا ہوا لباس اور مجھے دنيا ميں مصروف کر کے کہ جسے ليے اس طرح ضروری قرار دے 

تيری مدد کے بغير حاصل نہيں کر سکتا ان اعمال سے کہ جن کے عالوه تجھے کوئی اورچيز مجھ سے خوش نہيں کر 
اور  سکتی ، روک نہ دے اوراس پست دنيا کی محبت کہ جو تيرے ہاں کی سعاد ابدی کی طرف متوجہ ہونے سے مانع

تيری طرف وسيلہ طلب کرنے سے سدراه اورتيرا تقرب حاصل کرنے سے سد راه اور تيرا تقرب حاصل کرنے سے 
غافل کرنے والی ہے ميرے دل سے نکال دے اور مجھے ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تيرے خوف سے قريب ، 

مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکيزگی ارتکاب محرمات سے الگ اور کبيره گناہوں کے بندھنوں سے رہا کر دے اور 
عطا فرما اور معصيت کی کثافتوں کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ سے دود کر دے اور عافيت کا جامہ مجھے پہنا 

دے اور اپنی سالمتی کی چادڑھاوے اور اپنی وسيع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے اور ميرے ليے اپنے عطايا 
اور پانی تو فيق وراه حق کی رہنمائی سے مجھے تقويت دے اورپاکيزه نيت ، پسنديده وانعامات کا سللسہ پيہم جاری رکھ

گفتار اور شائستہ کردار کے سلسلہ ميں ميری مدد فرما۔ اور اپنی قوت وطاقت کے بجائے مجھے ميری قوت وطاقت 
ے دوستوں کے سامنے کے حوالے نہ کر ۔ اور جس دن مجھے اپنی مالقات کے ليے اٹھائے مجھے ذليل وخوار اوراپن

رسوا نہ کرنا، اوراپنی ياد ميرے دل سے فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکر وسپاس مجھ سے فراموش نہ ہونے د ے 
اوراپنا شکر وسپاس مجھ سے زائل نہ کر ۔ بلکہ جب تيری نعمتوں سے بے خبر ، سہوو غفلت کے عالم ميں ہوں ، 

رے دل ميں يہ بات ڈال دے کہ جو نعمتيں تو نے بخشی ہيں ان پر حمد ميرے ليے ادائے شکر الزم قرار دے ، اور مي
وتوصيف اور جو احسانات مجھ پت کئے ہيں ان کا اعتراف کروں ، اور اپنی طرف ميری توجہ کرنے والوں سے باالتر

ھے اپنی اور ميری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے بلند تر قرار دے اور جب مجھے تيری احتياج ہو تو مج
نصرت سے محروم نہ کرنا اور جن اعمال کو تيری بارگاه ميں پيش کيا ہے ان کو ميرے ليے وجہ ہالکت نہ قرار دينا، 
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اور جس عمل وکردار کے پيش نظر تو نے اپنے نا فرمانوں کو دھتکارا ہے يوں مجھے اپنی بارگاه سے دھتکار نہ دينا،
اور يہ جانتا وہں کہ حجت وبرہان تيرے ہی لئے ہے اور تو فضل وبخشش  اس ليے کہ ميں تيرا مطيع وفرمانبردار ہوں

کا زياده سزاوار اور لطف واحسان کے ساتھ فائده رساں اور اس الئق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور اس کا اہل ہے کہ 
ب تر ہے ۔ مغفرت سے کام لے اور اس کا زياده سزاوار ہے کہ سزا دينے کے بجائے پرده پوشی تيری روش سے قري

تو پھر مجھے ايسی پاکيزه زندگی دے جو ميرے حسب دل خواه امور پر مشتمل اور ميری دلپسند چيزوں پر منتہی ہو 
اس طرح کہ جس کان کو تو نا پسند کرے اسے بجا نہ الوں او رجس سے منع کرے اس کا ارتکاب بہ کروں ۔ اور 

اس کے دا ہنی طرف چلتا ہو اورمجھے اپنی بارگاه مجھے اس شخص کی سی موت دے جس کا نور اس کے آگے اور 
ميں عاجز ونگوں سار اور لوگوں کے نزديک با وقار بنا دے ۔ اور جب تجھ سے تخليہ ميں رازونياز کروں تو مجھے 
پست وسرافگنده اوراپنے بندوں ميں بلند مرتبہ قرار دے اورجومجھ سے بے نياز ہو اس سے مجھے بے نياز کر دے 

ے خنده زير لب ، بالؤں کے ورود اور ذلت وسختی سے پناه دے اورميرے ان گناہوں کے بارے ميں کہ اوردشمنوں ک
جن پر تو مطيع ہے اس شخص کے مانند ميری پرده پوشی فرما کہ اگر اس کا حلم مانع نہ ہوتاتو وه سخت گرفت پر 

۔ اور جب کسی جماعت کو تو مصيبت ميں قادر ہوتا اوراگر اس کی روش ميں نرمی نہ ہوتی وه گناہوں پر مواخذه کرتا
گرفتار يا بالؤ نکبت سے دوچار کرنا چاہے، تو درصورتيکہ ميں تجھ سے پنا ه طلب ہوں اس مصيبت سے نجات دے 

اور جب کہ تو نے مجھے دنيا ميں رسوائی کے موقف ميں کھڑا نہيں کيا تو اس طرح آخرت ميں بھی رسوائی کے مقام 
ے ليے دنيوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اوور قديم فائدوں کو جديد فائدوں سے مال دے اورپر کھڑا نہ کرنا۔اورمير

مجھے اتنی مہلت نہ دے کہ اس کے نتيجہ ميں ميرا دل سخت ہو جائے ۔ اور ايسی مصيبت ميں مبتال نہ کر جس سے 
کم ہو جائے اورايسے عيب ميری عزت وآبرو جاتی رہے اورايسی ذلت سے دو چار نہ کر جس سے ميری قدرومنزلت 

ميں گرفتار نہ کر جس سے ميرا مرتبہ ومقام جانا نہ جا سکے ۔ اور مجھے خوف زده نہ کر کہ ميں مايوس ہو جاؤں 
  اور ايسا نہ دال کہ ہراساں ہو جاؤں ۔ 

 ميرے خوف کو اپنی وعيد وسرزنش ميں اور ميرے انديشہ کوتيرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے ميں منحصر کر دے
اور ميرے خوف وہراس کو آيات ( قرآنی ) کی تالوت کے وقت قرار دے اور مجھے اپنی عبادت کے ليے بيدار رکھنے

، خلوت وتنہائی ميں دعا ومناجات کے ليے جاگنے ، سب سے الگ ره کر تجھ سے لو لگانے تير ے سامنے اپنی 
نے ، اورتيرے اس عذاب سے جس ميں اہل حاجتيں پيش کرنے ، دوزخ سے گلو خالصی کے ليے بار بار التجاء کر

دوزخ گرفتار ہيں پناه مانگنے کے وسيلہ سے ميری راتوں کو آباد کر اور مجھے سر کشی ميں سرگردان چھوڑ نہ دے 
اور نہ غفلت ميں ايک خاص وقت تک غافل وبے خبر پڑا رہنے دے اور مجھے نصيحت حاصل کرنے والوں کے ليے 

ے فتنہ وگمراہی کا سبب نہ قرار دے اورمجھے ان لوگوں ميں جن سے تو ( ان کے عبرت اورديکھنے والوں کے لي
مکر کی پاداش ميں ) مکر ميرے عوض دوسرے کو انتخاب نہ کر۔ ميرے نام ميں تغير اور جسم ميں تبديلی نہ فرما اور 

ن چيزوں کا پابند بنا مجھے مخلوقات کے ليے مضحکہ اور اپنی بارگاه ميں الئق استہزا نہ قرار دے ۔ مجھے صرف ا
جن سے تيری رضا مندی وابستہ ہے او رصرف اس زحمت سے دو چار کر جو (تيرے دشمنوں سے ) انتقام لينے کے 

سلسلہ ميں ہو اور اپنے عفو ودرگزر کی لذت اوررحمت ، راحت وآسائش گل وريحان اور جنت نعيم کی شيرينی سے 
ی فراغت سے روشناس کر جس ميں تيرے پسنديده کاموں کو بجاال آشنا کر اور اپنی وسعت وتونگری کی بدولت ايس

سکوں اور ايسی سعی وکوشش کی توفيق دے جوتيری بارگاه ميں تقرب کا باعث ہو اور اپنے تحفوں ميں سے نت نيا 
تحفہ دے۔اورميری اخروی تجارت کو نفع بخش اور ميری بازگشت کوبے ضرر قرار دے اور مجھے اپنے مقام وموقف 

رااو ر اپنی مالقات کا مشتاق بنا ۔ اور ايسی سچی تو بہ کی توفيق عطا فرما کہ جس کے ساتھ ميرے چھوٹے اور سے ڈ
بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے او رکھلی اور ڈھکی معصيتوں کو محو کر دے اور اہل ايمان کی طرف سے ميرے دل 

يرے دل کو مہربان بنا دے اور ميرے ليے تو ايسا سے کينہ وبغض کو نکال دے اور انکسار وفروتنی کرنے والوں پر م
ہو جا جيسا نيکو کاروں کے ليے ہے او رپرہيز گاروں کے زيور سے مجھے آراستہ کر دے اور آئنده آنے والی نسلوں 

ميں ميرا ذکر روز افزوں برقرار رکھ اور سابقون االولون کے محل ومقام ميں مجھے پہنچا دے او رفراخی نعمت کو 
تمام کر ، اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ پيہم جاری رکھ ، اپنی نعمتوں سے ميرے ہاتھوں کو بھر دے اور اپنی مجھ پر 

گراں قدر بخششوں کو ميری طرف بڑھا دے اور جنت ميں جسے تو نے اپنے برگزيده بندوں کے ليے سجايا ہے مجھے
اپنے دوستداروں کے ليے مہيا کيا ہے مجھے عمده اپنے پاکيزه دوستوں کا ہمسايہ قرار دے اوران جگہوں ميں جنہيں 

ونفيس عطيوں کے خلعت اوڈھا دے اور ميرے ليے وه آرامگاه کہ جہاں ميں اطمينان سے بے کھٹکے رہوں اور وه 
منزل کہ جہاں ميں ٹھہروں او راپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اپنے نزديک قراردے ، او رمجھے ميرے عظيم گناہوں کے
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نہ دينا اور جس دن دلوں کے بھيد جانچے جائيں گے مجھے ہالک نہ کرنا، ہر شک وشبہ کو مجھ سے لحاظ سے سزا 
دور کر دے اور ميرے ليے ہر سمت سے حق يک پہنچنے کی راه پيد ا کر دے اوراپنی عطاوبخشش کے حصے ميرے

کی چيزوں پر مير ادل  ليے زياده کر دے اور اپنے فضل سے نيکی واحسان سے حظ فراواں عطا کر۔ اوراپنے ہاں
مطمئن اور اپنے کاموں کے ليے ميری فکر کو يک سو کر دے اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص بندوں 

سے ليتا ہے اور جب عقليں غفلت ميں پڑ جائيں اس وقت ميرے دل ميں اطاعت کا ولولہ سمو دے اور ميرے ليے 
فراخی اطمينان او ر عافيت کو جمع کر دے ۔ اور ميری نيکيوں کو تونگری ، پاکدامنی ، آسائش سالمتی ، تندرستی ، 

گناہوں کی آميزش کی وجہ سے اور ميری تنہائيوں کو ان مفسدوں کے باعث جو از راه امتحان کو ان مفسدوں کے 
يری باعث جو از راه امتحان پيش آتے ہيں تباه نہ کر ۔ اور اہل عالم ميں سے کسی ايک کے آگے ہاتھ پھيالنے سے م

عزت وآبرو کو بچائے رکھ اور ان چيزوں کی طلب وخواہش سے جو بدکرداروں کے پاس ہيں مجھے روک دے اور 
مجھے ظالموں کا پشت پناه نہ بنا اور نہ (احکام ) کتاب کے محو کرنے پر ان کا ناصر ومددگار قرار دے اورميری اس 

ہداشت کہ جس کے ذريعہ تو مجھے ( ہالکت وتباہی ) طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہو نے پائے ۔ ايسی نگ
سے بچا لے جائے اور ميری لئے تو بہ ورحمت ، لطف ورافت او رکشاده روزی کے دروازے کھول دے ۔ اس ليے کہ 

ميں تيری جانب رغبت و خواہش کرنے والوں ميں سے ہوں۔اس ميرے ليے اپنی نعمتوں کو پايہ تکميل تک پہنچا دے 
نعام وبخشش کرنے والوں ميں سب سے بہتر ہے اور ميری بقيہ عمر کو حج وعمره اور اپنی رضا اس ليے کہ تو ا

جوئی کے ليے قرار دے اے تمام جہانوں کے پالنے والے ! رحمت نازل کرے هللا تعالی ٰ محمد اورا ن کی پاک وپاکيزه 
  آل پر اور ان پر اور ان کی اوالد پر ہميشہ ہميشہ درود وسالم ہو ۔ 

  د اضحی اور روز جمعہ کی دعاءعي
  عيد اضحی اور روز جمعہ کی دعاء 

بارالہا! يہ مبارک ومسعود دن ہے جس ميں مسلمان معمور ه زمين کے ہر گوشہ ميں مجمتع ہيں ۔ ان ميں سائل بھی ہيں 
اور طلب گار بھی ۔ تلخی بھی ہيں اور خوف زده بھی ۔ وه سب ہی تيری بارگاه ميں حاضر ہيں اور تو ہی ان کی حاجتوں

کو ديکھتے ہوئے اوراس خيال سے کہ ميری حاجت براری تيرے پر نگاه رکھنے واال ہے لہذا ميں تيرے جودو کرم 
ليے آسان ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اور محمد ار ان کی آل پر ۔ اے هللا ! اے ہم سب کے 
ر پروردگار ! جبکہ تيرے ہی ليے بادشاہی اور تيرے ہی ليے حمد وستائش ہے اور کوئی معبود نہيں تيرے عالوه جو ب

دبار ، کريم ، مہربانی کرنے واال نعمت بخشنے واال بزرگی وعظمت واال اورزمين آسمان کا پيدا کرنے واال ہے تو ميں 
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ايمان والے بندوں ميں نيکی يا عافيت يا خير وبرکت يا اپنی اطاعت پر 

بھالئی جس سے تو ان پر احسان کرے اور انہيں اپنی طرف رہنمائی  عمل پيرا ہونے کی توفيق تقسيم فرمائے يا ايسی
فرمائے يا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے يا دنيا وآخرت کی بھالئی ميں سے کوئی بھالئی انہيں عطا کرے تو اس ميں 

اور کوئی ميرا حصہ ونصيب فراواں کر ۔ ا ے هللا ! تيرے ہی ليے جہاں داری اور تيرے ہی لئے حمد وستائش ہے 
معبود نہيں تيرے سوا۔ لہذا ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد رسول ، حبيب ، منتخب اور 
برگزيده خالئق محمد پر اور ان کے اہل بيت پر جو نيکو کار پاک وپاکيزه اور بہترين خلق ہيں ايسی رحمت جس کے 

آج کے دن تيرے ايمان النے والے بندوں ميں سے جوبھی تجھ سے کوئی شمار پر تيرے عالوه کوئی قادر نہ ہو ۔ اور
نيک دعا مانگے تو ہميں اس ميں شريک کر دے اے تمام جہانوں کے پرودگار اور ہميں اور ان سب کو بخش دے اس 

ج کا بارگراں ليے کہ تو ہر چيز پر قادر ہے اے هللا ! ميں اپنی حاجتيں تيری طرف اليا ہوں او راپنے فقر وفاقہ واحتيا
تيرے در پر ال اتارا ہے اور ميں اپنے عمل سے کہيں زياده تيری آمرزش ورحمت پر مطمئن ہوں او ربے شک تيری 

مغفرت ورحمت کا دام ميرے گناہوں سے کہيں زياده وسيع ہے لہذا تو محمد اور ان کی آل اورميری حاجت تو ہی بر ال۔ 
ل ہے اور يہ تيرے لئے سہل وآسان ہے اور اس ليے کہ ميں تيرا اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاص

محتاج اور تو مجھ سے بے نياز ہے اوراس ليے کہ ميں کسی بھالئی کو حاصل نہيں کر سکا مگر تيری جانب سے اور 
يد تيرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہيں کر سکا ۔ اور ميں دنيا وآخرت کے کاموں ميں تيرے عالوه کسی سے ام

نہيں رکھتا اے هللا ! جو صلہ وعطا کی اميد اوربخشش وانعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لئے 
کمر بستہ وآماده اور تيار ومستعد ہو تو اے ميرے موال وآقا! آج کے دن ميری آمادگی وتياری اورسروسامان کی فراہمی 

کی طلب کے ليے ہے لہذا اے مير ے معبود ! تو محمد اور ان ومستعدی تيرے عفو وعطا کی اميد اور بخشش وانعام 
کی آل پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن ميری اميدوں ميں مجھے ناکام نہ کر ، اے وه نہ بخشش وعطا سے کس کے 
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ہاں کمی ہوتی ہے ميں اپنے کسی عمل خير پر جسے آگے بھيجا ہو او رسوائے محمد اور ان کے اہل بيت صلوات هللا 
ليہ عليہم کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی اميد رکھی ہو اطمينان کرتے ہوئے تيری بارگاه ميں ع

حاضر نہيں ہوا تو ميں اپنے گناہوں اور اپنے حق ميں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تيرے پاس حاضر ہو ا ہوں 
نے خطا کاروں کو بخشديا ۔ پھر يہ کہ ان کا  درآنحاليکہ ميں تيرے ا س عفو عظيم کا اميدوار ہوں جس کے ذريعہ تو

بڑے بڑے گناہوں پر عرصہ تک جمے رہنا تجھے ان پر مغفرت ورحمت کی احسان فرمائی سے مانع نہ ہوا۔ اے وه 
جس کی رحمت وسيع اور عفو وبخشش عظيم ہے اے بزرگ ! اے عظيم !! اے بخشنده ! اے کريم !!محمد اور ان کی آ 

اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان او راپنے فضل وکرم کے ذريعہ مجھ پر مہربانی فرما اور ل پر رحمت نازل فرما 
ميرے حق ميں اپنے دامن مغفرت کو وسيع کر ۔ با رالہا! يہ مقام( خطبہ وامامت نماز جمعہ )تيرے جانشينوں او 

بلندمنصب کے ساتھ انہيں  ربرگزيده بندوں کے ليے تھا اورتيرے امانتداروں کا محل تھا درآنحاليکہ تو نے اس
مخصوص کيا تھا ( غضب کرنے والوں نے چھين ليا۔اورتو ہی روز ازل سے اس چيز کا مقدر کرنے واال ہے نہ تيرا 

امر وفرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تيری قطعی تدبير (قضا وقدر) سے جس طرح تو نے چاہاہو اور جس وقت چاہا 
سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے بہر حال تيری تقدير اور تيرے اراده ومشيت  ہو تجاوز ممکن ہے اس مصلحت کی وجہ

کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہيں ہو سکتا ۔ يہاں تک کہ ( اس غصب کے نتيجہ ميں ) تيرے برگزيده او رجا نشين مغلوب
ل ديئے گئے تيری کتاب ومقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہات سے جاتا رہا وه ديکھ رہے ہيں کہ تيرے احکام بد

پس پشت ڈال دی گئی تيرے فرائض وواجبات تيرے واضح مقاصد سے ہٹا ديئے گئے او ر تيرے نبی کے طور ہو گئے 
۔ بارالہا! تو ان برگزيده بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل وکردار پر راضی 

يروکار ہوں لعنت فرما ۔ اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما وخوشنود ہوں اور جوان کے تابع اور پ
اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر ايسی رحمت نازل فرما بے شک تو قابل حمد وثناء بزرگی واال ہے جيسی رحمتيں 

ور ان کے ليے کشائش ،راحت ، برکتيں اورسالم تو نے اپنے منتخب وبرگزيده ابراہيم اور آل ابراہيم پر نازل کئے ہيں ا
نصرت غلبہ اور تائيد ميں تعجيل فرما ۔ بارالہا! مجھے توحيد کا عقيده رکھنے والوں ، تجھ پر ايمان النے والوں اور 

تيرے رسول او ران آئمہ کی تصديق کرنے والوں ميں سے قرار دے جب کی اطاعت کو تو نے واجب کيا ہے ان لوگوں
تو نے واجب کيا ہے ان لوگوں ميں سے جب کے وسيلہ اور جن کے ہاتھوں سے توحيد ، ميں سے جن کی اطاعت کو 

ايمان اور تصديق )يہ سب چيزيں جاری کرے ميری دعا کو قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار !۔۔۔ بارالہا! تيرے 
ئی چيز ناراضگی کو پلٹا حلم کے سوال کوئی چيز تيرے غضب جو ٹا ل نہيں سکتی اور تيرے عفوودرگزر کے سوا کو

نہيں سکتی او رتيری رحمت کے سوا کوئی ناراضگی کو پلٹا نہيں سکتی اور تيری رحمت کے سوا کوئی چيز تيرے 
عذاب سے پناه نہيں دے سکتی اور تيری بارگاه ميں گڑگراہٹ کے عالوه کوئی چيز تجھ سے رہائی نہيں د ے سکتی ۔ 

ازل فرما اور اپنی اس قدرت سے جس سے تو مردوں کو زنده اوربنجر زمينوں لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت ن
کو شاداب کرتا ہے مجھے اپنی جانب سے غم واندوه سے چھٹکارا دے ۔ بارالہا! جب تک تو ميری دعاقبول نہ فرمائے 

وں تک مجھے اور اس کی قبوليت سے آگاه نہ کردے مجھے غم واندوه سے ہالک نہ کرنا ، اور زندگی کے آخری لمح
صحت وعافيت کی لذت سے شاد کام رکھنا ۔ اور دشمنوں کو ( ميری حالت پر) خوش ہونے اور ميری گردن پر سوار او

رمجھ پر مسلط ہونے کا موقعہ نہ دينا۔بارالہا!اگر تو مجھے بلندکرے تو کون پست کر سکتا ہے اور تو پست کرے تو 
ذليل کر سکتا ہے اور تو ذليل کرے تو کون مجھ پر تر س کھا سکتا  کون بلند کر سکتا ہے اورتو عزت بخشے تو کون

ہے اوراگر تو ہالک کر دے تون کون تيرے بندے کے بارے ميں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے يا اس کے متعلق تجھ 
 سے کچھ پوچھ سکتا ہے او رمجھے خوب علم ہے کہ تيرے فيصلہ ميں ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا دينے ميں

جلدی ہوتی ہے جلدی تو وه کرتا ہے اور نہ سزا دينے ميں جلدی ہوتی ہے جلدی تو وه کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ 
سے نکل جانے کا انديشہ ہو او رظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور وناتواں ہو او رتو اے ميرے معبود!ان 

پر رحمت نازل فرما اور مجھے بالؤں کا نشانہ اور  چيزوں سے بہت بلند وبرتر ہے اے هللا ! تو محمد اور ان کی آل
اپنی عقوبتوں کا ہدف نہ قرار دے ۔ مجھے مہلت دے اورميرے غم کو دور کر۔ميری لغزشوں کو معاف کردے اور 

مجھے ايک مصيبت کے بعد دوسری مصيبت ميں مبتال نہ کر ۔ کيونکہ تو ميری ناتوانی بے چارگی اور اپنے حضور 
ديکھ رہا ہے بارالہا! ميں آج کے دن تيرے غضب سے تيرے دامن ميں پناه مانگتا ہوں تو محمد اور  ميری گڑگڑاہٹ کو

ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے پناه دے او رميں آج کے دن تيری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں ۔ تو محمد 
امن کا طلب گار ہوں ۔ تو رحمت نازل اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے اور تيرے عذاب سے 

فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے (عذاب سے ) مطمئن کردے۔ او رتجھ سے ہدايت کا خواستگار ہوں تو رحمت 
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نازل فرما محمد اور ان کی آل پر او رمجھے ہدايت فرما۔ اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان 
ی مدد فرما۔ اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر کی آل پر او رمير

اور مجھ پر رحم کر ۔ اور تجھ سے روزی کا سوال کر تا ہوں تورحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے 
ل پر اورميری کمک فرما۔ اور روزی دے اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آ

گذشتہ گناہوں کی آمرزش کا خواستگار ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور انکی آل پر اور مجھے بخش دے ۔ اور تجھ 
سے (گناہوں کے بارے ميں ) بچاؤ کا خواہاں ہوں تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پت اور مجھے گناہوں سے 

يری مشيت شامل حال رہی تو کسی ايسے کام کا جسے مجھ سے نا پسند کرتا ہو مرتکب نہبچائے رکھ اس ليے کہ اگر ت
ہوں گا اے ميرے پروردگار! اے ميرے پروردگار! اے مہربان ، اے نعمتوں کے بخشنے والے جاللت وبزرگی کے 

ا ہے اور جن چيزوں مالک تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور جوکچھ ميں نے مانگا اور جو کچھ طلب کي
کے حصول کے ليے تيری بارگاه کا رخ کيا ہے ان سے اپنا اراده ،حکم اور فيصلہ متعلق کر اور انہيں جاری کر دے 
اور جو بھی فيصلہ کرے اس ميں ميرے ليے بھالئی قرار دے اور مجھے برکت عطا کر اور اس کے ذريعہ مجھ پر 

لہ سے مجھے خوش بخت بنا دے اورميرے ليے اپنے فضل وکشائش کواحسان فرما ۔ اور جو عطا فرمائے اس کے وسي
جو تيرے پاس ہے زياده کر دے اس ليے کہ تو تونگر وکريم ہے اوراس کا سلسلہ آخرت کی خير ونيکی اور وہاں کی 

  نعمت فراواں سے مال دے ۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زياده رحم کرنے والے۔ 

  عيہ اور ان کی شدت وسختی کو دور کرنے کے ليے حضرت کی دعاءدشمنوں کے مکر وفريب کے دف
بَاِْسِہْم۔    َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ َعلَْيِہ السَّالَُم فِْی ِدفَاِع َکْيِد ااْلَْعَدآِء َو َردِّ

ْفتَنِْيِہ فَاْستَْغفَْرُت فَاَقَْلَت فَُعْدُت اِٰلِہْی ہََدْيتَنِْی فَلَہَْوُت َو َوَعْظَت فَقََسْوُت َو اَْبلَْيُت اْلَجِمْيَل فََعَصْيُت ثُمَّ َعرَ  ْفُت َما اَْصَدْرَت اِْذ َعرَّ
ْضُت فِْيہَا لَِسطَوَ  ْمُت اَْوِديَةَ اْلہاَلَِک َو َحلَْلُت ِشَعاَب تَلٍَف تََعرَّ  اتَِک َو بُِحلُْولِہَا ُعقُْوبضاتَِک َو َوِسْيلَتِیْ فََستَْرَت فَلََک اِٰلِہْی اْلَحْمُد تَقَحَّ

لَْيَک بِنَْفِسْی َو الَْيَک َمفَرُّ اْلُمِسْیِء َو َمْفَزُع اِلَْيَک التَّْوِحْيُد َو َذِرْيَعتِْی اَنِّْی لَْم اُْشِرُک بَِک َشْيئًا َو لَْم اَتَِّخْذ َمَعَک اِٰلہًا َو قَْد فََرْرُت اِ 
ه َوَداَف اْلُمَضيِِّع لَِحظِّ نَْفِسِہ ْلُمْلتَِجْیِء فََکْم ِمْن َعُدوِّ انْ  لِْی sتَٰضی َعلَیَّ َسْيَف َعَداَوتِہ َو َشَحَذلِْی ظُبَةَ ُمْديَتِہ َو اَْرہََف لِْی َشبَاَحدِّ

َد نَْحِوْی َصَوآئَِب ِسہَاِمہ َو لَْم تَنَْم َنِّْی َعْيُن ِحَرا َستِہ َو اَْضَمَر اَْن يَُسْومَ  َعنِْی ُزَعاَق نِی اْلَمْکُرْوهَ َو يُجَ قََواتَِل ُسُمْوِمہ َو َسدَّ رِّ
ْن قََصَدنِْی َمَراَرتِہ فَنََظْرُت يَا اِٰلِہْی اِٰلی َضْعفِْی َعِن اْحتَِماِل اْلفََواِدِح َو َعْجِزْی َعِن اْحتَِماِل اْلفََواِدِح َو عَ  ْنتَِصاِر ِممَّ ْجِزْی َعِن ااْلِ

اَْرَصَدلِْی بِاْلباَلَِء فِْيَما لَْم اُْعِمْل فِْيِہ فِْکِرْی فَاْبتََدْاتَنِْی بِنَْصِرَک َو َشَدْدَت اَْزِرْی  بُِمَحاَربَتِہ َو َوْحَدتِْی فِْی َکثِْيِر َعَدِد َمْن نَاَوانِْی وَ 
تَِک ثُمَّ فَلَْلَت لِْی َحدَّه َو َصيَّْرتَہ ِمْن بَْعِد َجْمٍع َعِدْيٍد َوْحَده َو اَْعلَيئَت َکْعبِْی َعلَْيِہ َو جَ  َده َمْرُدْوًدا َعلَْيِہ فََرَدْدتَہ لَْم َعْلَت َما َسدَّ بِقُوَّ

ْن بَاٍغ بََغائِْی بَِمَکائِِده َو نََصَب لِْی يَْشِف َغْيظَہ َو لَْم يَْسُکْن َغلِْيلُہ قَْد َعضَّ َعٰلی َشَواه َو اَْدبََرُمَو لِّيًا قَْد اَْخلَْفُت َسَرايَاهُ َو َکْممِ 
بُِع لِطَِرْيَدتِہ اِْنتِظَاًرا اِلْنتِہَاِز اْلفُْرَصِة لِفَِرْيَستِہ َو ہُ َشَرَک َمَصائِِده َو َو کََّل بِْی تَفَقُّ  َو يُْظِہُر لِْی َد ِرَعايَتِہ َو اَْضبَاَ اِلَیَّ اِْضبَاَء السَّ

ا َراَْيَت يَا اِٰلِہْی تَبَاَرْکَت َو تََعالَ  ِة اْلَحنَِق فَلَمَّ ْيَت َدَغَل َسِرْيَرتِہ َو قُْبَح َما اْنطَٰوی َعلَْيِہ اَْرَکْستَہ اِلُمِّ بََشاَشِة اْلَملَِق َو يَْنظُُرنِْی َعٰلی ِشدَّ
ُر اَْن يََراِنْی فِْيہَا َو قَ  َرْاِسہ فِْی ُزْبيَتِہ َو َرَدْدتَہ فِْی َمْہٰوی ُحْفَرتِہ فَاْنقََمَع بَْعَد اْستِطَالَتِہ َذلِْيالً فِْی ِربَِق ِحبَالَتِہِ  ْد َکاَد اَْن الَّتِْی َکاَن يُقَدِّ

تِہ َو َشِجَی ِمنِّْی بِغَ  ْيِظہ َو َسلَقَنِْی بَِحدِّ لَِسانِہ َو َوَحَرنِْی يَُّحلَّ بِْی اَْو الَ َرْحَمتَُک َما َحلَّ بَِساَحتِہ َو َکْم ِمْن َحاِسٍد قَْدَشِرَق بِْی بُِغصَّ
 َّ َدنِْی ِخالاَلً لَْم تََزْل فِْيِہ َو َوَجَرنِْی بَِمِکْيَدتِہ فَنَاُدتَُک يَا اِٰلِہْی ُمْستَِغْيثًا بَِک َواثِقًا بِقَْرِف ُعيُْوبِہ َو َجَعَل ِعْرِضْی َغَرًضا لَِمَراِمْيِہ َو قَل

ْنتَنِْی ِمْن بَاِْسہ ِل اْنتَِصارِ بُِسْرَعِة اَِجابَتَِک َعالًِما اَنَّہ الَ يُْضطَہَُد َمْن اَٰوی اِٰلی ِظلِّ َکنَفَِک َو الَ يَْفَزُع َمْن لََجاً اِٰلی َمْعقِ  َک فََحصَّ
ْن َسَحآئِِب َمْکُرْوٍه َجلَّْيتَہَا َعنِّْی َو َصَحآئِِب نَِعٍم اَْمطَْرتَہَا َعلَیَّ َو َجَداِوِل رَ  ْحَمٍة نََشْرتَہَا َو َعاِفيٍَة اَْلبَْستَہَا َو اَْعيُِن بِقُْدَرتَِک َو َکْم مِّ

ْلَت ُکلُّ اَْحَداٍث طََمْستَہَا َو َغَواِشْی ُکرُ  ْن َظنٍّ َحَسٍن َحقَّْقَت َوَعَدٍم َجبَْرَت َو َصْرَعٍة اَْنَعْشَت َو َمْسَکنٍَة َحوَّ ٰذلَِک بَاٍت َکَشْفتَہَا َوَکْم مِّ
الً ِمْنَک َو فِْی َجِمْيِعِہ اْنِہَماًکا ِمنِّْی َعٰلی َمَعاِصْيَک لَْم تَْمنَْعَک اَِسائَتِْی َعْن اِ  ْتَماِم اِْحَسانَِک َو الَ َحَجَرنِْی ٰذلَِک َعِن اِْنَعاًما َو تَطَوُّ
ا تَْفَعُل َو لَقَْد ُسئِْلَت فَاَْعطَْيَت َو لَْم تُْسئَُل فَاْبتََدْاَت َواْستُِميْ  َح فَْضلَُک فََما اَْکَدْيَت اَبَْيَت يَا َمْوالَْی ااِلَّ اْرتَِکاِب َمَساِخِطَک الَ تُْسئَُل َعمَّ

يًا لُِحُدْوِدَک َو َغْفلَةً َعْن َو عِ اِْحَسانًا َواْمتِنَا ًما لُِحُرَماتَِک َو تََعدِّ ْيِدَک فَلََک اْلَحْمُد اِٰلِہْی ِمْن نًا َو تَطَوُّ الَ َو اِْنَعاًما َو اَبَْيُت ااِلَّ تَقَحُّ
ہُمَّ فَاِنِّْی  ُمْقتَِدٍر الَ يُْغلَُب َو ِذْی اَنَأٍة الَ تَْعَجُل ٰہَذا َمقَاُم َمِن اْعتََرَف بُِسبُْوغِ  النَِّعِم َو قَابَلَہَا بِا لتَّْقِصْيِر َو َشِہَد َعٰلی نَْفِسہ بِالتَّْضيِْيِع اَللّٰ

ہُ اِلَْيَک بِِہَما اَْن تُ  فِْيَعِة َو اْلَعلَِويَِّة اْلبَْيَضآِء َو اَتََوجَّ ِد يَِّة الرَّ ُب اِلَْيَک بِاْلُمَحمَّ ا َو َکَذا فَاِنَّ ٰذلَِک الَ يَِضْيُق َعلَْيَکِعْيَذنِْی ِمْن َشرِّ َکذَ اَتَقَرَّ
تَِک َو َدَواِم تَْوفِْيقَِک َما اَتَِّخُده ُسلًَّما فِْی ُوْجِدَک َو الَ يَتََکاَُّدَک فِْی قُْدَرتَِک َو اَْنَت َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْيٌر فَہَْب لِْی يَآ اِٰلِہْی ِمْن َرْحمَ 

ِحِمْيَن۔  اَْعُرُج بِہ اِٰلی ِرْضَوانِکَ    َو ٰاَمُن بِہ ِمْن ِعقَابَِک يَآ اَْرَحَم الرَّ
  

  دشمنوں کے مکر وفريب کے دفعيہ اور ان کی شدت وسختی کو دور کرنے کے ليے حضرت کی دعاء 
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اے ميرے معبود!تو نے ميری رہنمائی کی مگر ميں غافل رہا تو نے پند ونصيحت کی مگر ميں سخت دلی کے باعث 
نے مجھے عمده نعمتيں بخشيں ، مگر ميں نے نافرمانی کی ۔ پھر يہ کہ جن گناہوں سے تو نے ميرا رخ متاثر نہ ہوا۔ تو 

موڑا جب کہ تو مجھے اس کی معرفت عطا کی تو می نے (گناہوں کی برائی کو) پہچان کر تو بہ واستغفارکی جس پر 
پوشی سے کام ليا اے ميرے معبود!تيرے ہی تو نے مجھے معاف کر ديا۔ اور پھر گناہوں کا مرتکب ہوا تو تو نے پرده 

ليے حمد وثناء ہے ميں ہالکت کی واديوں ميں پھاند ا اور تباہی وبربادی کی گھاٹيوں ميں اترا ۔ ان ہالک خيز گھاٹيوں 
ميں تيری قہرمانی سخت گيريوں او ران ميں در آنے سے تيری عقوبتوں کا سامنا کيا ۔ تيری بارگاه ميں ميرا وسيلہ 

وحدت ويکتائی کا اقرار ہے اور ميرا ذريعہ صرف يہ ہے کہ ميں نے کسی چيز کو تيرا شريک نہيں جانا اور تيری 
تيرے ساتھ کسی کو معبود نہيں ٹھہرايا ۔ اور ميں اپنی جان کو لئے تيری رحمت ومغفرت کی جانب گريزاں ہوں اور 

اال جو اپنے حظ ونصيب کو ضائع کر چکا ہو ايک گنہگار تيری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے اور ايک التجاء کرنے و
تيرے ہی دامن ميں پناه ليتا ہے کتنے ہی ايسے دشمن تھے جنہوں نے شمشير عداوت کو مجھ پر بے نيام کيا اور ميرے 

ليے اپنی چھری کی دھار کو باريک اور اپنی تندی وسختی کی باڑ کو تيز کيا اور پانی ميں ميرے لئے مہلک زہروں 
اور کمانوں ميں تيروں کو جوڑ کر مجھے نشانہ کی زد پر رکھ ليا ۔اور ان کی تعاقب کرنے والی نگاہيں  کی آميزش کی

مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئيں اور دل ميں مير ی ايذا رسانی کے منصوبے باندھتے اور تلخ جرعوں کی تلخی سے 
داشت سے ميری کمزوری اور مجھ پر آماده مجھے پيہم تلخ کام بناتے رہے ۔ تو اے ميرے معبود! ان رنج وآالم کی بر

پيکار ہونے والوں کے مقابلہ ميں انتقام سے ميری عاجزی اور کثير التعداد دشمنوں اور ايذا رسانی کے ليے گھات 
لگانے والوں کے مقابلہ ميں ميری تنہائی تيری نظر ميں تھی جس کی طر ف سے ميں غافل اور بے فکر تھا کہ تو 

اور اپنی قوت اورطاقت سے ميری کمر مضبوط کی ۔ پھر يہ کہ اس کی تيزی کو توڑديا او راس کےميری مدد ميں پہل 
کثير ساتھيوں ( کو منتشر کرنے ) کے بعد اسے يکہ وتنہا کر ديا اور مجھے اس پر غلبہ وسر بلندی عطا کی اور جو 

س حالت ميں تو نے اسے پلٹا دياکہ نہ تو تيرا اس نے اپنی کمان ميں جوڑے تھے وه اسی کی طرف پلٹا ديئے ۔ چنانچہ ا
وه اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا ، اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو سکی ، اس نے اپنی بوٹياں کاٹيں اور پيٹھ پھرا کر چال 

گيااوراس کے لشکر والوں نے بھی اسے دغا دی اور کتنے ہی ايسے ستمگر تھے جنہوں نے اپنے شکار کے جال 
اوراپنی نگاه جستجو کا مجھ پر پہرا لگاديا۔اوراس طرح گھاٹ لگا کر بيٹھ گئے جس طرح درنده ميرے ليے بچھائے 

اپنے شکار کے انتظار ميں موقع کی تاک ميں گھاٹ لگا کر بيٹھتا ہے درآنحاليکہ وه ميرے سامنے خوشامدانہ طور پر 
ديکھتے تو جب اے خدائے بزرگ وبرتر  خنده پيشانی سے پيش آتے اور(درپرد ه ) انتہائی کينہ توز نظروں سے مجھے

ان کی بد باطنی وبد سرشتی کو ديکھا تو انہيں سے کے بل انہی کے گڑھے ميں الٹ ديااور انہيں انہی کے غار کے 
گہراؤ ميں پھينک ديا اور جس جال ميں مجھے گرفتار ديکھنا چاہتے تھے خود ہی غرور وسر بلندی کا مظاہره کرنے 

کے پھندوں ميں جا پڑے ۔ اور سچ تو يہ ہے کہ اگر تيری رحمت شريک حال نہ ہوتی تو کيا  کے بعد ذليل ہو کر اس
بعيدتھا کہ جو بالو مصيبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے وه مجھ پر ٹوٹ پڑتی ۔ اور کتنے ہی ايسے حاسد تھے جنہيں ميری وجہ

سے مجھے اذيت ديتے رہے  سے غم وغصہ کے اچھو اور غيظ وغضب کے گلو گير پھندے لگے اور اپنی تيز زبانی
اور اپنے عيوب کے ساتھ مجھے متہم کر کے طيش ميں دالتے رہے اور ميری آبرو کو اپنے تيروں کا نشانہ بنايا 

اورجن بری عادتوں ميں وه خود ہميشہ مبتال رہے وه ميرے سر منڈھ ديں اور اپنی فريب کاريوں سے مجھے مشتعل 
ری طرف پر تولتے رہے تو ميں نے اے ميرے هللا تجھ سے فرياد رسی چاہتے کرتے اور اپنی دغا بازيوں کے ساتھ مي

ہوئے او رتيری جلد حاجت روائی پر بھروسا کرتے ہوئے اور تيری جلد حاجت روائی پر بھروسا کرتے ہوئے تجھے 
اور جو تيرے انتقام پکارا درآنحاليکہ يہ جانتا تھا کہ جو تيرے سايہ حمايت ميں پناه لے گا وه شکست خورده نہيں ہو گا 

کی پناه گاه محکم ميں پناه گزيں ہوگا و ه ہراساں نہيں ہو گا ۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت وشرانگيزی 
سے مجھے محفوظ کر ديا۔اورکتنے ہی مصيبتوں کے ابر ( جو ميرے افق زندگی پر چھائے ہوئے ) تھے تو نے چھانٹ

اد يں اور کتنے ہی غموں کے تاريک پردے ( ميرے دل پر سے ) اٹھا ديئے اور ديئے اورکتنی ہی رحمت کی نہريں بہ
کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے سچ کر ديا اور کتنی ہی تہی دستيوں کا تو نے چاره کيا اور کتنی ہی ٹھوکروں کو تو 

يری طرف سے انعام واحسان نے سنبھاال اور کتنی ہی ناداريون کو تو نے (ثروت سے ) بدل ديا ۔ (بارالہا! ) يہ سب ت
ہے اور ميں ان تمام واقعات کے باوجود تيری معصيتوں ميں ہمہ تن منہمک رہا۔ ( ليکن ) ميری بداعماليوں نے تجھے 
اپنے احسانات کی تکميل سے روکا نہيں اور نہ تيرا فضل واحسان مجھے ان کاموں سے جو تيری ناراضگی کا باعث 

رجو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے پوچھ گچھ نہيں ہو سکتی ۔ تيری ذات کی قسم  ہيں باز رکھ سکا اور جو سکا او
! جب بھی تجھ سے مانگا گيا تو نے عطا کيا اور جب نہ مانگا گيا تو تونے از خود ديا ۔ اور جب تيرے فضل وکرم کے 
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بھی احسان وبخشش اورتفضل ليے جھولی پھيالئی گئی تو تو نے بخل سے کام نہيں ليا۔اے ميرے موال وآقا! تو نے ک
وانعام سے دريغ نہيں کيا ۔ اور ميں تيرے محرمات ميں پھاند تا تيرے غدود واحکام سے متجاوز ہوتا اور تيری تہديد 

وسرزنش سے ہميشہ غفلت کرتا رہا ۔ اے ميرے معبود! تيرے ہی لئے حمد ستائش ہے جو ايسا صاحب اقتدار ہے جو 
ا بردبار ہے جو جلد نہيں کرتا ۔ يہ اس شخص کا موقف ہے جس نے تيری نعمتوں کی مغلوب نہيں ہو سکتا ۔ اور ايس

فراوانی کا اعتراف کيا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلہ ميں کوتا ہی کی ہے اور اپنے خالف اپنی زياں کاری کی گواہی 
عليہ السالم کے مرتبہ روشن دی ہے اے ميرے معبود ! محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پايہ اور علی 

ودرخشاں کے واسط سے تجھ سے تقرب کا خواستگار ہوں اور ان دونوں کے وسيلہ سے تيری طرف متوجہ ہوں تا کہ 
مجھے ان چيزوں کی برائی سے پناه دے جن سے پناه طلب کی جاتی ہے اس ليے کہ يہ تيری تونگری ودسعت کے 

وئی مشکل کام نہيں ہے اور تو ہر چيز پر قادر ہے لہذا تو اپنی رحمت اورمقابلہ ميں دشوار او رتيری قدرت کے آگے ک
دائمی توفيق سے مجھے بہره مند فرما کہ جسے زينہ قرار دے کر تيری رضا مندی کی سطح پر بلند ہوسکوں اوراس 

   کے ذريعہ تيرے عذاب سے محفوظ رہوں ۔ اے تمام رحم کرنے والوں ميں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے!

  عجز وزاری کے سلسلہ ميں دعاء
ْلتَنِْی ِمْن اِٰلِہْی اَْحَمُدَک َو اَْنَت لِْلَحْمِد اَْہٌل َعٰلی ُحْسِن َصنِْيِعَک اِلَیَّ َو ُسبُْوِغ نَْعَمآئَِک َعلَیَّ َو َجِزْيِل عَ  طَآئَِک ِعْنِدْی َو َعٰلی َما فَضَّ

فَقَِد اْصطَنَْعَت ِعْنِدْی َما يَْعِجُز َعْنہُ ُشْکِرْی َو لَْوالَ اِْحَسانَُک اِلَیَّ َو ُسبُْوُغ تَْعَمآئَِک َعلَیَّ َما َرْحَمتَِک َو اَْسبَْغَت َعلَیَّ ِمْن نِْعَمتَِک 
ْحَساِن َو َرَزْقتَنِْی فِْیٓ اُُموْ  لِّہَا اْلِکفَايَةَ َو َصَرْفَت َعنِّْی َجْہَد ِرْی کُ بَلَْغُت اِْحَراَز َحظِّْی َو الَ اِْصالََح نَْفِسْی َو ٰلِکنََّک اْبتََدْأ تَنِْی بِااْلِ
نِْعَمٍة َسابَِغٍة اَْقَرْرَت بِہَا َعْينِْی َو ُکْم ِمْن  اْلبآََلِء َو َمنَْعَت ِمنِّْی َمْحُذْوَرا اْلقََضآِء اِٰلِہْی فََکْم ِمْن بآََلِء َجاِہٍد قَْد َصَرْفَت َعنِّْی َو َکْم ِمنْ 

ْضِطَراِر َدْعَوتِْی َو اَقَْلَت ِعْنَد اْلِعثَاِر َزلَّتِْی َو اََخْذَت لِ َصنِْيَعٍة َکِرْيَمٍة لَ  ْی ِمَن ااْلَْعَدآِء بِظاُلََمتِْی َک ِعْنِدْی اَْنَت الَِّذْی اَْحبَْبَت ِعْنَد ااْلِ
َجْدتَُک لُِدَعآئِْی َساِمًعا َو لَِمطَالِبِْی ُمْعِطيًّا َو َوَجْدُت نُْعَماَک  اِٰلِہْی َما َو َجْدتَُک بَِخْيالً ِحْيَن َسئَْلتَُک َوالَ ُمْنقَبًِضا ِحْيَن اََرْدتَُک بَْل وَ 

 َدیَّ َمْبُرْوٌر تَْحَمُدَک نَْفِسْی َو لَِسانِیْ َعلَیَّ َسابَِغةً فِْی ُکلِّ َشاٍن ِمْن َشانِْی َو ُکلِّ َزَماٍن ِمْن َزَمانِْی فَاَْنَت ِعْنِدْی َمْحُمْوٌد َو َصنِْيُعَک لَ 
نِْی ِمْن ُسخْ  ْکِرَحْمًدا يَُکْوُن َمْبلََغ ِرَضاَک َعنِّْی فَنَجِّ ِطَک يَا َکْہفِْی ِحْيَن تُْعيِْينِی اْلَمَذاِہُب َو يَا َو َعْقلِْی َحْمًدا يَْبلُُغ اْلَوفَآَء َو َحقِْيقَةَ الشُّ

يِِّدْی بِالنَّْصِر فَلَْوالَ نَْصُرَک اِيَّاَی لَُکْنُت ِمَن اْلَمْغلُْوبِْيَن َو يَا َمْنُمقِْيلِْی َعْثَرتِْی فَلَْوالَ َسْتُرَک َعْوَرتِْی لَُکْنُت ِمَن اْلَمفْ  ُضْوِحْيَن َو يَاُمٔوَ
ااْلَْسَمآُء اْلُحْسٰنی اَْسئَلَُک اَْن  َو يَا َمْن لَہُ  َو َضَعْت لَہُ اْلَملُْوُک نِْيَر اْلَمَذلَِّة َعٰلٓی اَْعنَاقِہَا فَہُْم ِمْن َسطََواتِہ َخآئِفُْوَن َو يَآاَْہَل التَّْقٰوی

 َ ٍة فَاَْنتَِصَر َو الَ َمفَرَّ لِْی فَا ُل اِلَْيَک ِمْن تَْعفَُو َعنِّْی َو تَْغفَِر لِْی فَلَْسُت بَِرْيئًا فَاَْعتَِذَر َو الَ بِِذْی قُوَّ فِرَّ َو اَْستَقِْيلَُک َعثََراتِْی َو اَتَنَصَّ
ًذا فَاَعِ ُذنُْوبِی الَّتِْی قَْد  ْذنِْی ُمْستَِجْيرا فاَلَ تَْخُذْلنِْی اَْو بَقَْتنِْی َو اََحاطَْت بِْی فَاَْہلََکْتنِْی ِمْنہَا فََرْرُت اِلَْيَک َربِّ تَآئِبًا فَتُْب َعلَیَّ ُمتََعوِّ

بًا َدْعَوتَُک يَا َربِّ ِمْسِکْينًا ُمْستَِکْينًا ُمْشفِقًا َخآئِفًا َو ِجالً فَقِْيًرا َسآئِالً فاَلَ تَْحِرْمنِْی ُمْعتَِصًما فاَلَ تُْسلِْمنِْی َداِعيًا فاَلَ تَُردَّنِْی َخآئِ 
ا اِلَْيَک اَْشُکْو اِلَْيَک يَآ اِٰلِہْی َضْعَف نَْفِسْی َعِن اْلُمَساَرَعِة فِْيَما َو َعْدتَہ اَْولِيَآئََک َو الْ  ا َحذَّْرتَہ اَْعَدآئضکَ ُمْضَطّرً َو  ُمَجانَبَِة َعمَّ

ئًا ِحْيَن َکْثَرةَ ہُُمْوِمْی َو َوْسَوَسةَ نَْفِسْی اِٰلِہْی لَْم تَْفَضْحنِْی بَِسِرْيَرتِْی َو لَْم تُْہلِْکنِْی بَِجِرْيَرتِْی اَدْ  ُعْوَک فَتُِجْيبُنِْی َو اِْن ُکْنُت بَِطْيٓ
ْی فاَلَ اَْدُعْو ِسَواَک َوالَ اَْرُجْو َغْيَرَک لَبَّْيَک تَْدُعْونِْی َو اَْسئَلَُک ُکلََّما ِشْئُت ِمْن َحَوآئِِجْی َو َحْيُث مَ  ا ُکْنُت َو َضْعُت ِعْنَدَک ِسرِّ

ْن الَ ذَ  ُج َعمَّ ِخَرِة  بَِک اِٰلِہْی فاَلَ تَْحِرْمنِْی َخْيرَ تَْسَمُع َمْن َشَکا اِلَْيَک َو تَْلٰقی َمْن تََو کََّل َعلَْيَک َو تَُخلُِّص َمِن اْعتََصَم بَِک َو تُفَرِّ ااْلٰ
طُ ا ُع اْلُمْغفُِل َحظَّ َو ااْلُْوٰلی لِقِلَِّة ُشْکِرْی َواْغِفْر لِْی َما تَْعلَُم ِمْن ُذنُْوبِْی اِْن تَُعذِّْب فَاَنَا الظَّالُِم اْلُمفَرِّ ُر اْلُمَضجِّ ثُِم اْلُمقَصِّ ْلُمَضيُِّع ااْلٰ

احِ    ِمْيَن۔ نَْفِسْی َو اِْن تَْغفِْر فَاَْنَت اَْرَحُم الرَّ
  

  عجز وزاری کے سلسلہ مين دعاء 
اے ميرے معبود! ميں تيری حمد وستائش کرتا ہوں اور توحمد وستائش کا سزاوار ہے اس بات پر کہ تو نے ميرے ساتھ 
اچھا سلوک کيا مجھ پر اپنی نعمتوں کا کامل اور اپنے عطيوں کو فراواں کيا اور اس بات پر کہ تو نے اپنی رحمت کے 

جھے زياده سے زياده ديا اور نعمتوں کو مجھ پر نہ ہوتے اور تيری نعمتيں مجھ پر فراواں نہ ہوتيں تو ميں نہ ذريعہ م
اپنا حظہ ونصيب فراہم کر سکتا تھااور نہ نفس کی اصالح ودرستی کی حد تک پہنچ سکتا تھا ليکن تو نے ميرے حق 

ں مجھے ( دوسروں سے) بے نيازی عطا کی ۔ رنج وبال کی ميں اپنے احسانات کا آغاز فرمايا اور ميرے تمام کاموں مي
سختی مجھ سے ہٹا دی اور جس حکم قضا کا انديشہ تھا اسے مجھ سے روک ديا اے ميرے معبود! کتنی بال خيز 

مصيبتيں تھيں جنہيں تو نے مجھ سے دور کر ديا اورکتنی ہی کامل نعمتيں تھيں جن سے تو نے ميری آنکھوں کی خنکی
سامان کيا ۔ اور کتنے ہی تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہيں تو وه ہے جس نے حالت اضطرار ميں  وسرور کا

ميری دعا قبول کی اور (گناہوں ميں ) گرنے کے موقع پر ميری لغزش سے درگزر کيا اور دشمنوں سے ميرے ظلم 
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کيا تجھے بخيل اور جب بھی تيری وستم سے چھنے ہوئے حق کو لے ليا۔با رالہا! ميں نے جب بھی تجھ سے سوال 
بارگاه کا قصد کيا تجھے رنجيده نہيں پايا۔ بلکہ تجھے اپنی دعاکی نسبت اوراپنے مقاصد کا بر النے واال پايا۔ اور ميں 

نے اپنے احوال ميں سے ہر حال ميں اور اپنے زمانہ ( حيات) کے ہر لمحہ ميں تيری نعمتوں کو اپنے ليے فراواں پايا۔ 
ميرے نزديک قابل تعريف اور تيرا احسان الئق شکريہ ہے ميرا جسم (عمال) ميری زبان (قوال) او رميری عقل لہذا تو 

(اعتقاد ) تيری حمد وسپاس کرتی ہے ايسی حمد جو حد کمال اور انتہائے شکر پر فائز ہو ۔ ايسی حمدجو ميرے ليے 
ميرے پناه گاه جبکہ (متفرق) راستے مجھے خستہ تيری خوشنودی کے برابر ہو لہذا مجھے اپنی راضگی سے بچا۔ اے 

وپريشان کرديں ۔اے ميری لغزشوں کے معاف کرنے والے اگر تو ميری پرده پوشی نہ کرتا تو ميں يقينا رسوا ہونے 
والوں ميں سے ہوتا۔ اے اپنی مدد سے مجھے تقويت دينے والے اگر تيری مددشريک حال نہ ہوتی تو ميں مغلوب 

وں ميں سے ہوتا ۔ اے وه جس کی بارگاه ميں شاہوں نے ذلت وخواری کا جوا اپنی گردن ميں ڈال لياوشکست خورده لوگ
ہے اور وه اس کے غلبہ واقتدار سے خوف زده ہيں اے وه جو تقوی کا سزاوار ہے ا ے وه کہ حسن خوبی والے نام بس 

جھے بخش دے کيونکہ ميں بے گناه نہيںاسی کے ليے ہيں ميں تجھ سے خواستگار ہوں کہ مجھ سے درگزر فرما اور م
ہوں کہ عذر خواہی کروں او رنہ طاقت ور ہوں کہ غلبہ پا سکوں اور نہ گريز کی کوئی جگہ ہے کہ بھاگ سکوں ميں 

تجھ سے اپنی لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں اوران گناہوں سے جنہوں نے مجھے ہالک کر ديا ہے اور مجھے اس طرح 
باه کر ديا ہے تو بہ ومعذرت کرتا ہوں ميں اے ميرے پروردگار ! ان گناہوں سے توبہ کرتے گھير ليا ہے کہ مجھے ت

ہوئے تيری طرف بھاگ کھڑا ہوں تو اب ميری تو بہ قبول فرما ۔ تجھ سے پنا ه چا ہتا ہوں مجھے پناه دے ۔ تجھ سے پناه
ھ سے سوال کرتا ہوں مجھے محروم نہ کر ۔ چاہتا ہوں مجھے پناه دے ۔تجھ سے امان مانگتا ہوں مجھے خوار نہ کر۔ تج

تيرے دامن سے وابستہ ہوں مجھے ميرے حال پر چھوڑ نہ دے ۔ اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں لہذا مجھے ناکامنہ پھير ۔
اے ميرے پروردگار! ميں نے ايسے حال ميں کہ ميں بالکل مسکين ، عاجز ، خوف زده ، ترساں ،ہراساں ، بے 

ر ہوں ۔ تجھے پکارا ہے اے ميرے معبود! ميں اس اجر و ثواب کی جانب جس کا تو نے اپنے سروسامان ، اوال چا
دوستوں سے وعده کيا ہے جلدی کرنے اوراس عذاب سے جس سے تو نے اپنے دشمنوں کو ڈرايا ہے ۔ دوری اختيار 

پريشان خيالی کا شکوه کرتا  کرنے سے اپنی کمزوری اور ناتوانی کا گلہ کرتا ہوں ۔ نيز افکار کی زيادتی او رنفس کی
ہوں اے ميرے معبود ! تو ميری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا اور ميرے گناہوں کے باعث مجھے 
تباه وبرباد نہ ہونے دينا ميں تجھے پکارتا ہوں تو تو مجھے جواب ديتا ہے اور جب تو مجھے بالتا ہے تو ميں سستی 

ا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں اور جہاں کہيں ہوتا ہوں اپنے راز دلی تيرے سامنے کرتا ہوں اورميں جو حاجت رکھت
آشکاراکرتا ہوں اورتيرے سوا کسی کو نہيں پکارتا اور نہ تيرے عالوه کسی سے آس رکھتا ہوں حاضر ہوں !ميں 

رف متوجہ ہوتاحاضر ہوں !! جو تجھ سے شکوه کرے تو اس کا شکوه سنتا ہے اور جو تجھ پر بھروسا کرے اس کی ط
ہے اور جو تيرا دامن تھام لے اسے( گم وفکر سے ) رہائی ديتا ہے۔اور جوتجھ سے پناه چاہے اس سے غم واندوه کو 
دور کر ديتا ہے ۔ اے ميرے معبود ! ميرے ناشکر ے پن کی وجہ سے مجھے دنيا وآخرت کی بھالئی سے محروم نہ 

دے ۔ اوراگر تو سزا دے اور اس لئے کہ ميں ہی حد سے تجاوز  کر اور ميرے وه گناه جو تيرے علم ميں ہيں بخش
کرنے واال، سست قدم ۔ زياں کار، عاصی ، تقصيرپيشہ ، غفلت شعار اور اپنے حظ ونصيب ميں ال پروائی کرنے واال 

  ہوں ۔ اور اگر تو بخش دے تو اس ليے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زياده رحم کرنے واال ہے۔ 

  سے نجات حاصل کرنے کے ليے حضرت کی دعاءغم واندوه 
  َو َکاَن ِمْن ُدَعآئِِہ َعلَْيِہ السَّالَُم فِی اْستِْکَشاِف اْلہُُمْوِم۔ 

ٍد وَّ ٰالِ  ِہَرِة َو َرِحْيَمہَُما َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْنيَا َو ااْلٰ ٍد َواْفرُ يَا فَاِرَج اْلہَْم َو َکاِشَف اْلَغمِّ يَا َرْحٰمَن الدُّ ْی يَا َواِحُد  ُمَحمَّ ْی َواْکِشْف َغمِّ ْح ہَمِّ
 َواْذہَْب بِبَلِيَّتِْی (َو اْقَرْأ ٰايَةَ اْلُکْرِسیِّ َو يَا اََحُد يَا َصَمُد يَا َمْن لَْم يَلِْد َو لَْم يُْو لَْد َو لَْم يَُکْن لَّہ ُکفٌُوا اََحٌد ِن اْعِصْمنِْی َو طَہِّْر نِیْ 

َذتَْيِن َو قُْل ہُ  تُہ َو َکثَُرْت ذُ اْلُمَعوِّ تَدَّْت فَاقَتُہ َو ُضُعفَْت قُوَّ اَل َمِن اشَّ ہُمَّ اِنِّْی اَْسئَلَُک ُسٔوَ اَل َمْن الَيَِجُد َو هللاُ اََحٌد َو قُْل) اَللّٰ نُْوبُہ ُسٔوَ
يًا َو الَ لَِذْنبِہ َغافًِرا َغْيَرَک يَا َذااْلَجالَ  ْکَراِم اَْساَلَُک َعَمالً تُِحبُّ بِہ َمْن َعِمَل بِہ َو يَقِْينًا تَْنفَُع بِہ لِفَاقَتِہ ُمِغْيثًا َو الَ لَِضْعفِہ ُمقَوِّ ِل َو ااْلِ

ٍد َواْقبِْض عَ  ٍد َو ٰاِل ُمَحمَّ ہُمَّ َصلِّ َعٰلی ُمَحمَّ ْدِق نَْفِسْی َواْقَطْع ِمنَ َمِن اْستَْيقََن بِہ َحقَّ اْليَقِْيِن فِْی نَفَاِذ اَْمِرَک اَللّٰ ْنيَا َحاَجتِْی  لَی الصِّ الدُّ
ِل َعلَْيَک اَْسئَلَُک ِمْن َخْيرِ   ِکتَاٍب قَْدَخالَ و اَُعْوُذ بَِک ِمْن َشرِّ َواْجَعْل فِْيَما ِعْنَدَک َرْغبَتِْی َشْوقًا اِٰلی لِقَآئَِک َو ہَْب لِْی ِصْدَق التََّوکُّ

ہُمَّ اْجَعْل ِکتَاٍب قَْدَخالَ اِْسئَلََک َخْوَف اْلَعابِِدْيَن لََک َو ِعبَ  ِمنِْيَن َعلَْيَک اَللّٰ لِْيَن َعلَْيَک َو تََوکََّل اْلُمؤْ اَدةَ اْلَخاِشِعْيَن لََک َو يَقِْيَن اْلُمتََوکَّ
ِمْلنِْی فِْی َمْرَضاتَِک َعَمالً الَ اَْتُرُک َمَعہ ْستَعْ َرْغبَتِْی فِْی َمْسأَلَتِْی ِمْثَل َرْغبَِة اَْولِيَآئَِک فِْی َمَسآئِلِِہْم َو َرْہبَتِْی ِمْثَل َرْہبَِة اَْولِيَآئَِک َوا

ہُمَّ ٰہِذه َحاَجتِْی فَاْعِظْم فِْيہَا َرْغبَتِْی َو اَْظِہْر فِيْ  تِْی َو َعاِف فِْيہَا َشْيئًا ِمْن ِدْينَِک َمَخافَةَ اََحٍد ِمْن َخْلقَِک اَللّٰ ہَا ُعْذِرْی َو لَقِّنِْی فِْيہَا ُحجَّ
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ہَا فَاْقِض لِْی بَِخْيِرہَا َعاقِبَةً َو ہُمَّ َمْن اَْصبََح لَہ ثِقَةٌ اَْو َرَجآُء َغْيُرَک فَقَْد اَْصبَْحُت َو اَْنَت ثِقَتِْی َو َرَجآئِْی فِْی ااْلُُمْوِر ُکلِّ َجَسِدْی اَللّ 
اِحِمْيَن َو َصلَّی هللاُ  نِْی ِمْن ُمِضالَِّت اْلفِتَِن بَِرْحَمتَِک يَآ اَْرَحَم الرَّ ُسْوِل هللاِ اْلُمْصطَٰفی َو َعٰلی ٰالِِہ الطَّاِہِرْيَن۔نَجِّ ٍد رَّ  َعٰلی َسيِِّد نَا ُمَحمَّ

  
  غم واندوه سے نجات حاصل کرنے کے ليے حضرت کی دعاء 

اے رنج واندوه کے برطرف کرنيوالے اورغم والم کے دور کرنے والے ۔ اے دنيا وآخرت ميں رحم کرنے والے اور 
يں مہربانی فرمانے والے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ميری بے چينی کو دور اور دونوں جہانوں م

ميرے غم کو برطرف کر دے اے اکيلے اے يکتا! اے بے نياز ! اے وه جس کی کوئی اوالد نہيں اورنہ وه کسی کی 
ے ) پاک رکھ اور ميرے رنج والم کو اوالد ہے او رنہ اس کا کوئی ہمسر ہے ميری حفاظت فرما اور مجھے(گناہوں س

دور کر دے (اس مقام پر آيہ الکرسی ، قول اعوذ برب الناس ، قل اعوذ برب الفلق او رقل ھو هللا احد ، پڑھو اور يہ کہو 
بارالہا! ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کا سوال جس کی احتياج شديد ، قوت وتوانائی ضعيف اور گناہوں 

شخص کا سا سوال جسے اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فرياد درس جسے اپنی کمزوری کے عالم ميں فراواں ہوں اس 
کوئی پشت پناه اور جسے تيرے عالوه ۔۔۔۔ اے جاللت وبزرگی والے! کوئی گناہوں کا بخشنے واال دستياب نہ ہو ۔ 

ل پيرا ہو تو اسے دوست رکھے بارالہا! ميں تجھ سے اس عمل ( کی تو فيق ) کا سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عم
اورايسے يقين کا کہ جو اس کے ذريعہ تيرے فرمان قضاء پر پوری طرح متقين ہو تو اس کے باعث تو اسے فائده 

ومنفعت پہنچائے اے هللا ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے حق وصداقت پر موت دے اور دنيا سے 
کر دے اور اپنی مالقات کے جذبہ اشتياق کی بنا پر اپنے ہاں کی چيزوں کی  ميری حاجت وضرورت کا سلسلہ ختم

طرف ميری خواہش ورغبت قرار دے اور مجھے اپنی ذات پر صحيح اعتماد وتوکل کی توفيق عطا فرما ۔ ميں تجھ سے 
وں ۔ ميں تيرے عبادت سابقہ نوشتہ تقدير کی بھالئی کا طالب ہوں او رسابقہ سرنوشت تقدير کی برائی سے پناه مانگتا ہ

گزار بندوں کے خوف عجز وفروتنی کرنے والوں کی عبادت تو کل کرنے والوں کے يقين اورايمان داروں کے اعتماد 
توکل کا تجھ سے خوستگار ہوں با رالہا! طلب وسوال ميں ميری خواہش ورغبت کو ايسا ہی قرار دے جيسی طلب 

ی ہے اور ميرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کے خوف کے مانند قرار وسوال ميں تيرے دوستوں کی تمنا وخواہش ہوت
دے او رمجھے اپنی رضا وخوشنودی ميں اس طرح بر سر عمل رکھ کہ ميں تيرے مخلوقات ميں سے کسی ايک کے 

خوف سے تيرے دين کی کسی بات کو ترک نہ کروں اے هللا ! يہ ميری حاجت ہے اس ميں ميری توجہ ورغبت کو 
،ميرے عذر کو آشکار کر اوراس کے بارے ميں مجھے دليل وحجت کی تعليم کر اوراس ميں ميرے جسم عظيم کر دے 

کو صحت وسالمتی بخش ۔ اے هللا ! جسے بھی تيرے سوا دوسرے پر بھروسا اميد ہو تو ميں اس عالم ميں صبح کرتا 
لحاظ انجام بہتر ہوں وه ميرے ليے نافذ فرما ہوں کہ تمام امور ميں تو ہی اعتماد واميد کا مرکز ہوتا ہے لہذا جو امور ب

اور مجھے اپنی رحمت کے وسيلہ سے گمراه کرنے والے فتنوں سے چھٹکارا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں ميں سب 
سے زياده رحم کرنے والے ۔ اور هللا رحمت نازل کرے ہمارے سيد وسردار فرستاده خدا محمد مصطفے پر اور ان کی 

 پر ۔  پاک وپاکيزه آ ل

 

 


