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 حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم  فرمائن ٿا

ِ َو اْلُوْصلَةُ إِلَى َعْفِوِه َو ِرَضاه هُۡم اْلَوِسيلَةُ إِلَى َّللاه
 
 . 

جو وسيلو آهن ۽ خدا  معصومين عليهم السالم خدا تائين پهچڻ

 جي بخشش ۽ رضايت تائين پهچڻ جو رستو آهن
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 :جي ياد عليهم السالم خدا ۽ اهل بيت 

خدا جي ياد غمگين ۽ پريشان دلين کي آرام بخشيندي آهي ۽ 

انهن کي مشقالت کان نجات ڏيندي آهي، پر غفلت ڪندي خدا ۽ اهل 

ڇڏڻ دل جي گمراهي جو سبب جي ياد کي وساري  بيت عليهم السالم 

 .ٿيندي آهي ۽ دل کي هميشه هميشه الِء پريشانين ۾ ڌڪي ڇڏيندي آهي

 تي وحي نازل ڪندي فرمايو خدا حضرت موسى عليه السالم 

َة   ُكلِّ َحاٍل َفِإنَّ َكْْثَ
َ

ي لََع ِة اْْلَاِل َو ََل َتَدْع ِذْْكِ َيا ُموََس عليه السالم  ََل َتْفَرْح ِبَكْْثَ

 َ ي ُيْقِسي اْلُقُلوَب اْْل َك ِذْْكِ ُُنَب َو ِإنَّ ََتْ  . اِل ُتْنِسي الذُّ

ڪري خوش نه گهڻي هجڻ جي مال جي (! عليه السالم )اي موسى 

ٿيجاِء ۽ ڪهڙي به حال ۾ منهنجي ياد کي ڇڏي نه ڏيجاِء ڇاڪاڻ ته مال 

آهي ۽ بيشڪ منهنجي ياد کي و گناهن کي وساري ڇڏيندو گهڻو هجڻ ج

 ،دل جي سخت ٿي وڃڻ جو سبب ٿيندو آهيوساري ڇڏڻ 

ڇوجو خدا جي ياد کي وساري ڇڏڻ سان انسان تي شيطان 

مسلط ٿي ويندو آهي ۽ ان جي آرام ۽ سڪون کي برباد ڪري  (ملعون)

 .ڇڏيندو آهي

                                       
 497، ص، 2ڪافي؛ج، .  1
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 :عالم قرآن مجيد ۾ فرمايو آهي خداوند

ْض َلُه َشْيطانًا َف   ْْحِن ُنَقيِّ  . ُهَو َلُه َقرينَو َمْن َيْعُش َعْن ِذْْكِ الرَّ

شخص اهلل جي ذڪر کان منهن ڦيرائيندو اسان ان جي الِء به جيڪو 

هڪ شيطان مقرر ڪنداسين جيڪو ان جو ساٿي ۽ گڏ رهڻ وارو 

 .هوندو

سخت ٿيڻ ۽ شيطان جو مسلط  يگناهن کي وساري ڇڏڻ، دل ج

خدا جي ياد انسان کي . نتيجو آهي وٿي وڃڻ خدا جي ياد کي وسارڻ ج

مارين کان نجات ڏيندي آهي ۽ ان کي دلي ۽ روحاني سڪون روحاني بي

اسان کي ان نڪته ڏانهن توجھ ڪرڻ گھرجي ته اهل . عطا ڪندي آهي

جي ياد به خدا جي ياد آهي، جڏهن ته خدا جي ذڪر  بيت عليهم السالم 

جي ذڪر سان به ظاهر  سان ظاهر ٿيڻ وارا اثَر اهل بيت عليهم السالم 

 .ٿيندا آهي

 فرمائن ٿا؛ باقر عليه السالم  امام محمد

َنا ِمْن ِذْْكِ اّللَّ   .  ِإنَّ ِذْْكَ

                                       
 .36سوره زخرف آيت .  2
 496، ص،  2ڪافي؛ ج، .  3
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 :بيشڪ اسان جو ذڪر ئي خدا جو ذڪر آهي

ھرجي ته فقط انهن معصوم هستين جو ذڪر  اسان کي گ 

. ڪيون، بلڪه مشڪالت ۽ پريشانين ۾ انهن سان توسل به ڪيون

نجات جي ڪشتي ۽ بي  ڇاڪاڻ ته اهل بيت رسول عليهم السالم 

اهي گمراهي جي خوفناڪ طوفان ۾ گرفتار . سهارن الِء آسرو آهن

ان ڪري اسان کي گھرجي . ماڻهن الِء نجات جو سامان فراهم ڪندا آهن

ته انهن معصوم هستين کي پريشاني ۽ مشڪالت جي گھڙيَء گرفتار 

 .جي طور تي سڃاڻيون( يعني نجات ڏيڻ وارا)امت جي منجي 

 فرمايو آهي؛  منين حضرت علي ابن ابي طالب عليهما السالمؤاميرالم

اة جَ
ْمَواَج اْلِفََتِ ِبُسُفِن النَّ

َ
وا أ اُس ُشقُّ ا النَّ َ ُّيُّ

َ
 . أ

 .فتني جي لهرن کي نجات جي ڪشتيَء سان چيري ڇڏيو! اي انسانون

هڪ ٻئي روايت ۾ فرمايو  منين حضرت علي عليه السالم ؤاميرالم

 آهي؛

 . َمنۡ َرِكَب َغيَۡر َسِفيَۡنِتَنا َغِرَق 

                                       
 233،ص، 21بحاراالنوار؛ ج، .  4
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کان بغير  َءجي ڪشتي( اهل بيت عليهم السالم )جيڪو به اسان 

 .ڪنهن ٻئي ڪشتيَء ۾ سوار ٿيندو اهو غرق ٿي ويندو

۾  نان بناء تي اسان کي گھرجي ته پنهنجي سڀني مشڪالت

ايستائين جو اعتقادي مسئلن ۾ به حقيقي هادي ۽ رهنما کان هدايت 

 .جي اونداهيَء ۾ هليا وينداسين َءوٺون، نه ته اسان گمراهي

 فرمائن ٿا؛ حضرت امام علي عليه السالم 

لُّ  هِۡلٰها ََيِ
َ
 . َمنۡ َيطُۡلِب الِۡهٰداَيَة ِمنۡ َغيِۡر أ

جيڪو به هدايت کي اهل ماڻهن کانسواِء ڪنهن ٻئي کان وٺندو اهو 

 .گمراهه ٿي ويندو

ٿيندو جن معاشري جي  هاڻي انهن ماڻهن جو ڪهڙو حشر

پست ۽ ناهل ماڻهن جي پيروي کي قبول ڪري اکين جو سرمو ڪريل، 

 !.بڻايو؟

جڏهن ته )مشڪالت، فتني، فساد ۽ برباد ڪرڻ واري طوفان 

۾ خدا ۽ ( طوفان جون خطرناڪ لهرون خبردار به ڪري رهيون آهن ته

پر . ااولياء خدا کانسواِء ڪنهن ٻئي جي پيروي ڪرڻ وارا برباد ٿي ويند

سان توسل ڪرڻ ۽ انهن معصوم  اهل بيت اطهار عليهم السالم 

                                       
 95غررالحڪم ؛ص، .  6



 11............................................................................................................توسل

 
 

هستين کان مدد گھرڻ توهان کي گمراهي ۽ نابودي کان نجات ڏيندي 

 .ساحل تائين پهچائيندا

جيتوڻيڪ سمنڊ جون لهرون ننڍين وڏين سڀني ڪشتين کي گڏوگڏ 

جو طوفان تمام ڪشتين کي غرق نه ڪري  ءلهرائينديون آهن پر دريا

اهي توڻي  ،آهي ئي وانگرمصيبتون، فتنو ۽ فساد ان . ھندو آهيسگ

ڪيترا به خطرناڪ ڇونه هجن پر پوِء به سڀني انسانن کي نابود ۽ برباد 

تائين  ڪناري کي نجات جي جههبلڪه ڪ ،نه ڪري سگھندا آهن

 .پهچائيندا آهن

ره  ملک  سعادت  را تواند بي  خطر  

 رفتن

 عصا داردبه دست خود زآئين ادب هر کس 

انسانن منجھان ڪجھ اهڙا به افراد موجود آهن جيڪي آخري زماني 

جي فسادن جي سامهون پنهنجي سيني کي ڍال بڻائيندي پنهنجي عزت 

 .۽ مان ۾ واڌارو ڪندا آهن

جيڪڏهن توهان اهڙن ماڻهن منجھان هجڻ پسند ڪريو ٿا ته 

مشڪالت ۽ مصيبتن جي خطرناڪ طوفان جي لهرن ۾ اهل بيت 

شان  جي ڪشتي ۾ سوار ٿي وڃو ۽ خدا جي عظيم و السالم  عليهم
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واليت رکڻ وارين پاڪ ۽ پاڪيزه هستين سان توسل جي ذريعي 

 .پنهنجي پاڻ کي گمراهي کان نجات ڏيو

 توسل قرآن مجيد جي نظر ۾؛

ان بناء تي پنهنجي مشڪالت ۽ پريشانين ۾ اهل بيت عليهم 

ي اڻ کٽ عنايتن کان سان توسل ڪريو ۽ ان ڪريم خاندان ج السالم 

 .استفادو ڪريو

 فرمايو آهي؛ السالم حضرت امام علي ابن موسى الرضا عليه
ِ اْْلَْْساُء اْلُحْسىن ِ َو ّلِلَّ ِ َو ُهَو َقْوُل اّللَّ  اّللَّ

َ
ا لََع ٌ َفاْسَتِعيُنوا ِِبَ َفاْدُعوُه ِِبا َقاَل   ِإَذا َنَزَلْت ِبُُكْ ِشَّدَّ

ُُب َعْبِد 
َ
ِ عليه السالم َقاَل أ َحٍد ِإَلَّ : اّللَّ

َ
اُء اْلُحْسىَن الَِّذي ََل ُيْقَبُل ِمْن أ ْْسَ ِ اْْلَ َنْحُن َو اّللَّ

ْعِرَفِتَنا َقاَل َفاْدُعوُه ِِبا  . ِِبَ

اهل )جڏهن توهان ڪنهن سخت مصيبت ۾ گرفتار ٿي وڃو ته اسان 

اهو ئي خدا . جي وسيلي سان خدا کان مدد گھرو( بيت عليهم السالم 

خدا جي الِء ئي بهترين ناال ”: جي فرمان جو مفهوم آهي ته خدا فرمايو

 “ان ڪري خدا کان انهن ئي نالن جي ذريعي سوال ڪريوآهن 

                                       
  229، ص، 5مستدرڪ الوسائل؛ ج، .  7
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فرمايو ته حضرت امام جعفر صادق  ان کانپوِء امام رضا عليه السالم 

 :هن ريت فرمايو آهي عليه السالم 

خدا جا اهي بهترين ناال آهيون، سواِء اسان جي ئي قسم اسان  وا جخد

معرفت جي ڪو به عمل قبول نٿو ٿي سگهي، ان کان پوِء وري هڪ 

خدا کي انهن جي وسيلي : فرمايو ڀيرو ٻيهر امام صادق عليه السالم 

 .سان پڪاريو

خدا جا بهترين ناال آهن ئي  ان بناء تي اهل بيت عليهم السالم 

( عجل اهلل تعالى فرجہ الشريف) ور ۾ حضرت بقية اهلل االعظم۽ هن د

. ان جو مجسم نمونو ۽ اسان جي مٿان خدا جي عنايتن جو مظهر آهي

اسان کي تقوى ۽ پرهيزگاري اختيار ڪرڻ گھرجي ۽ ان هستيَء جي 

 .خاص عنايتن سان توسل ڪندي خدا جو قرب حاصل ڪرڻ گھرجي

 هي؛ قرآن مجيد ۾ خدا تعالى جو فرمان آ

َ َو اْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوسيَلَة َو جاِهُدوا يف  ُقوا اّللَّ ا الَّذيَن آَمُنوا اتَّ َ ُّيُّ
َ
ُكْم ُتْفِلُحون  يا أ  .  َسبيِلِه َلَعلَّ

اي ايمان وارو خدا کان ڊڄو ۽ ان تائين پهچن الِء وسيلو تالش ڪريو ۽ 

ي اهڙي طرح ڪامياب ٿ جيئن توهان ان جي راهه ۾ جهاد ڪيو ته 

 .سگھو

                                       
 35سورت مائده آيت .  1
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سان توّسل جي ذريعي عالم غيب کان  اسان اهل بيت عليهم السالم 

هستين جون عنايتون حاصل ڪندا  عظيممدد طلب ڪندا آهيون ۽ انهن 

 .ته جئين دنيا ۽ آخرت ۾ سرخرو ٿي سگھو. آهيون

 :دعائن ۽ زيارتن ۾ توسل

ماڻهن اهل بيت عليهم السالم سان توسل ڪرڻ جا ايترا ته 

 خاندان وحي عليهم السالم . نتيجا ڏٺا آهن جيڪي ناقابل انڪار آهن

ن کي انهن ئي بابرڪت هستين سان تجا تمام محب پنهنجي مشڪال

توسل ڪري حل ڪندا آهن، ۽ اهي ٻين جي حاجتن جي مستجاب ٿيڻ 

ون تڻ جي سبب اهڙيون مشڪالجا شاهد به آهن، انهن سان توسل ڪر

حل ٿي وينديون آهن جن جو اسان جي ناقص عقل جي محدوديت ۾ حل 

 .ٿيڻ ممڪن نه آهي

سان توسل ڪرڻ جي سلسلي ۾ نه  اهل بيت عليهم السالم 

جي روايتن ۾ حڪم  رڳو قرآن مجيد ۽ خاندان وحي عليهم السالم 

 ڻ جيڪربيان ٿيو آهي بلڪه دعائن زيارتن ۾ به اسان کي توسل 

 .دعوت ڏني وئي آهي

 :فقط اسان هتي ٻن نمونن کي ذڪر ڪرڻ تي اڪتفاء ڪيون ٿا

 پڙهندا آهيون؛ جي زيارت ۾ اسان حضرت امام حسين عليه السالم 
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ُلو ُل اْْلَُتَوسِّ َوسَّ ْمِر آِخَرِتي َو ُدْنَياَي َو ِبَك ََيَ
َ
ي ِمْن أ ِ َحَواِئجِ

يع ِ ِبَك يِف ََجِ ُل ِإََل اّللَّ سَّ ََتَ
َ
َن أ

ِهم ِ يِف َحَواِئجِ  .  ِإََل اّللَّ

پنهنجي سڀني حاجتن ۾ توڻي دنيائي هجن يا اخروي توهان جي  ئونآ

خدا جي بارگاهه  ڇو جو ،وسيلي سان خدا جي بارگاهه ۾ توسل ڪيان ٿو

۾ توسل ڪرڻ وارا پنهنجن حاجتن ۾ سڀ جا سڀ توهان جي وسيلي 

 .سان ئي توسل ڪندا آهن

سان توسل ڪرڻ ۽ سندس  حضرت امام حسين عليه السالم 

 ايستائين جوآهي،  فائديمندالِء جي سڀني انسانن  روئڻ۾  َءعزاداري

امام حسين  ٿي پنهنجي ڪردار ۽ رفتار ۾ پشيمانبه بيحد گناهگار 

جي طرف توجھ ڪري سگھن ٿا ڇاڪاڻ ته پاڻ سڀني  عليه السالم 

يقين ڪريو ته امام حسين . هنگنهگارن جي بخشش ڪرڻ وارا ڪريم آ

 .تمام بي سهارن جو سهارو آهي عليه السالم 

 :عرفه جي ڏينهن دعا ۾ پڙهندا آهيون

 ْ ََتُ ِذيَن اْخََتْ ِة الَّ ِئمَّ ُل ِإَلْيَك ِباْْلَ سَّ ََتَ
َ
اِهِريَن َو أ َك ص َو ِبآِلِه الطَّ يِّ ٍد ََنِ مَّ

ُلَك ِبَحقِّ ُمحَ
َ
ْسأ
َ
 أ

 ْ ْطَلْعََتُ
َ
َك َو أ  َوْحِيَك ِلِسرِّ

َ
 .    لََع
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توکان تنهنجي رسول حضرت محمد صلى اهلل  ئونآ! اي منهنجا اهلل

سوال ڪيان ۾ ۽ ان جي پاڪ و پاڪيزه آل جي صدقي  عليه وآله وسلم 

جي وسيلي سان توسل ڪيان ٿو  ٿو ۽ توکان ان امام عليه السالم 

کي تون پنهنجي رازن الِء انتخاب ڪيو ۽ پنهنجي وِحي سان  جنهن

 .آگاهه ڪيو

جا پيروڪار نه رڳو انهن  مذهب اهل بيت عليهم السالم 

شخصيتن کي خدا جي بارگاهه ۾ پنهنجو وسيلو ۽ شفيع قرار ڏيندا آهن 

جي توجھ ۽ عنايت  ۽ توسل جي ذريعي سان اهل بيت عليهم السالم 

سان توسل ڪندي  پاڪ نالنحاصل ڪندا آهن بلڪه انهن هستين جي 

ي خدا جي بارگاهه ۾ تقرب جو وسيلو سمجھندا ک نناليپاڪ انهن جي 

 .آهن

 :جي زيارت ۾ پڙهندا آهيون امام رضا عليه السالم اسان 

ُهْم ِإْبَطاُل   ُلوِقنَي َو ُحَججُ َماُن اْْلَخْ
َ
اِئِلنَي َو َهَياِكُلُهْم أ اُؤُُهْ َوِسيَلُة السَّ ْْسَ

َ
 َمْن أ

َ
اَلُم لََع السَّ

ِدين  .   ..... ُشَبِه اْْلُْلحِ
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ناال گھرڻ وارن الِء وسيلو آهن ۽ جن پاڪ انهن تي سالم هجي جن جا 

آهي ۽ جن جو استدالل ملحدين  نجو جسم مبارڪ مخلوقات جي الِء اما

 .جي شبهات کي باطل ڪرڻ وارو آهي( انڪار)

قرب ۽ خدا جي بارگاهه ۾  پاڪ ناالان بناء تي انهن هستين جا 

 اهل بيت عليهم السالم  جو ذريعو آهن ان ڪري ئي محبانويجهڙيَء 

جو ذڪر  پاڪ نالنانهن جي ياد ۾ برپا ٿيندڙ مجلسن ۾ انهن جي 

ورد جي ذريعي پنهنجي دلين کي منور ( ذڪر)ڪندا آهن ۽ انهن جي 

 .ڪندا آهن

کان  پاڪ نالناسان جا بزرگ نه رڳو انهن معصوم هستين جي 

جي تربت کي به تبرڪ  مقدس روضنمستفيد ٿيندا آهن بلڪه انهن جي 

 .طور تي استفادو ڪندي پنهنجي دردن جي دوا ڪندا آهن

مرحوم آيت اهلل نعمت اهلل جزائري : لکي ٿو ته( ره)مرحوم محدث قمي 

پنهنجي پڙهائي واري پهرين زماني ۾ غربت جي ڪري مطالعه ( ره)

ان ڪري چنڊ جي . نه رکندو هو طاقتارڻ جي به ٻڪرڻ الِء ڏيئي 

جي چنڊ جي روشني ۾ گھڻو مطالعو ڪرڻ . هو پڙهندو۾ روشنيَء 

پاڻ سندس نور جي الِء حضرت . سڪري اکين جو نور گھٽ ٿي ويو هي

۽ عراق ۾ دفن ٻين امامن جي روضن جي  امام حسين عليه السالم 



 توسل............................................................................................................11
 
 
اکين ۾ سرمي طور استعمال ڪندا هئا جنهن  نمٽي کي پنهنجيپاڪ 

 .ٿي ويوکين جو نور بلڪل صحيح اجي برڪت سان سندس 

جڏهن به منهنجون : لکي ٿو ته( ره)ان کان بعد مرحوم قمي 

به  ئونڪري ڪمزور ٿي وينديون هيون ته آ ۽ پڙهڻ  کڻلن گھڻي واکي

جي حرم مبارڪ کان استفادو ڪندو هيس ۽  آئمه اطهار عليهم السالم 

جي حديثن ۽ روايتن  ڪڏهن ڪڏهن اهل بيت عصمت عليهم السالم 

الحمد هلل منهنجي  ڻيها۽  مس ڪندو هيس، کي پنهنجي اکين سان 

اکين جو نور بلڪل صحيح آهي ۽ آُء اميد ڪيان ٿو ته دنيا ۽ آخرت ۾ 

 .12منهنجون اکيون انهيَء برڪت سان سدائين روشن رهنديون

 :توسل خدا جي بارگاهه ۾ قرب جو وسيلو

سان توسل ڪرڻ خدا جي بارگاهه ۾  اهل بيت عليهم السالم 

اڌاري جو سبب ٿيندو آهي ۽ خدا جي بارگاهه ۾ انسان جي عزت ۾ و

ان ڪري ئي اسان پنهنجي ڪجھ دعائن ۾ خدا . تقرب جو ذريعو آهي

کان سوال ڪندا آهيون ته اهل بيت عليهم السالم  سان توسل ڪرڻ 

جي ڪري اسان کي پنهنجي بارگاهه ۾ عزت وارو قرار ڏي ۽ پنهنجو 

 .قرب وارو مقام عطا فرماء
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دعا  پنهنجي هڪ  عابدين عليه السالم حضرت امام زين ال

 :فرمائن ٿاانجيليه ۾ 

ي َم اْلَعْرِض َعَلْيَك ََنِ ِهْم ََيْ اِهِريَن َو اْجَعْلِِن ِبُحبِّ ِتِه الطَّ ْهِل ََبْ
َ
ٍد َو أ  ُمَحمَّ

َ
هًا َو اللَُّهمَّ َفَصلِّ لََع

 ْ ِل هِِبِ َوسُّ ْرَجاِس َنِزُّيًا َو ِبالتَّ اِس َو اْْلَ ْنجَ بًا َوِجيهاِمَن اْْلَ  .  ِإَلْيَك ُمَقرَّ

پاڪ ۽ ان جي  دردو ۽ سالم محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ! اي اهلل

تي نازل فرماء ۽ مونکي انهن سان محبت  اهل بيت عليهم السالم 

جي ڪري قيامت جي ڏينهن عزت وارو قرار ڏي ۽ نجاستن ۽ ڪرڻ 

ري پليتين کان پاڪ و پاڪيزه رک ۽ انهن سان توسل ڪرڻ جي ڪ

 .۽ عزت وارو قرار ڏي انپنهنجي نزديڪ م

 :توسل دعائن جي قبول ٿيڻ جو ذريعو

کي  عليه السالم  امام علي صلى اهلل عليه وآله وسلم پاڻ سڳورن 

 :فرمايو

ُّ َمْن  ُه َيا لََعِ ْن ََل َيُردَّ
َ
ِ أ  اّللَّ

َ
ُكْم َفَحقٌّ لََع ِ ِبُحبِّ َل ِإََل اّللَّ سَّ ُّ َمْن ََتَ َك َيا لََعِ سَّ ُكْم َو ََتَ َحبَّ

َ
أ

َك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَق  سَّ  .  ِبُُكْ َفَقْد ََتَ
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جيڪو به تنهنهجي جي خاندان جي محبت جي وسيلي سان خدا ! ياعلي

جي بارگاهه ۾ توسل ڪندو ته خدا تي اهو حق آهي ته ان کي رد نه 

جيڪو به تو سان محبت ڪندو هجي ۽ تون جي خاندان ! يا علي. ڪري

 .وسل ڪندو هجي ته ڄڻ ان مضبوط رسي کي روتو آهيسان ت

 :توسل ۾ اعتقادي مسئال

سان توسل ڪندو ڄڻ  جيڪو به اهل بيت رسول عليهم السالم 

اعتقادي مسئلن تي پنهنجي ايمان جو اظهار ڪيو آهي ۽ ضروري ته ان 

 .انهن مسئلن کي قوت بخشي آهي

بيت عليهم السالم هن فاني دنيا مان الڏاڻو ڪري وڃڻ کانپوِء اهل _ 1

 :جي زندگي جو عقيدو رکڻ

 :اهلل سائين جو ارشاد آهي

ُيْرَزُقوَن   َو َل َتْحَسََبَّ الَّذيَن ُقِتُلوا يف ْ ِ
ْحياٌء ِعْنَد َرهِبِّ

َ
ْمواتًا َبْل أ

َ
ِ أ   َسبيِل اّللَّ

  

خدا جي راهه ۾ قتل ٿي وڃڻ وارن کي مرده نه سمجھون بلڪه اهي 

 .هار وٽان رزق وٺي رهيان آهنزنده آهن ۽ پنهنجي پالڻ

عقيدو رکڻ ته  جي علم ۽ آگاهي رکڻ تي معصومين عليهم السالم _ 2

اهو انهن هستين . انسان دنيا جي ڪهڙي به ڪنڊ ڪڙڇ ۾ رهندو هجي
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سان توسل ڪري سگھي ٿو، ۽ اهي هستيون سڀني انسانن جي حاجتن 

ڪرڻ  سان توسل کان آگاهه آهن، ڇاڪاڻ ته اهل بيت عليهم السالم 

انهي صورت ۾ صحيح ٿي سگهي ٿو جڏهن اسان اهو عقيدو رکندا 

هجون ته اسان جنهن هنڌ تان به انهن کي پڪاريون اهي اسان جي 

 .حاجتن کان پوري طرح آگاهه آهن

جي واليت ۽ قدرت  خدا جي طرف کان معصومين عليهم السالم _ 3

 :جو عقيدو رکڻ

هي هڪ اهڙي حقيقت آهي جنهن جي ضمن ۾ اسان پنهنجي باطني 

ايمان ۽ عقيدي جو اظهار ڪندا آهيون، ڇاڪاڻ ته عقل جي لحاظ کان 

ان ئي شخص کان مدد گھرڻ صحيح آهي جيڪو مدد ڪرڻ ۽ سهاري 

انهن هستين سان اسان جي توسل ڪرڻ . ڏيڻ جي قدرت رکندو هجي

آگاهي رکون ٿا، ان تي  جي معنى هي آهي ته اسان ان حقيقت کان

 هناعتقاد رکون ٿا ۽ ان تي ناز ڪيون ٿا جهڙوڪ آسماني مخلوق ان

 .تي ناز ۽ فخر ڪندي آهي

کي  حضرت علي عليه السالم  رسول خدا صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 :فرمايو
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ُلوَن ِإََل  َوسَّ ْعِرَفِتَك َو ََيَ َماِء ِِبَ ْهَل السَّ
َ
َفاَخُروَن أ ْمِرَك َيا لََعِ ََيَ

َ
ْعِرَفِتَك َو اْنِتَظاِر أ ِ ِِبَ  .  اّللَّ

آسمان واري مخلوق تنهنجي معرفت تي فخر ڪري ٿي، ! ياعلي

خدا سان توسل  ذريعي ئيتنهنجي معرفت ۽ تنهنجي امر جي انتظار 

 .ڪري ٿي

ان بناء تي آسمان وارن جي معرفت، فخر ۽ آسمان تي رهڻ 

 .وارن جو انتظار ان جي توسل جي سبب ئي آهي

 ايستائين جو آسماني مخلوق به ان ڏينهن جو انتظار! نجي ها

سموري ڪائنات تي حضرت اميرالمومنين ڏينهن هن نڪري رهي آهي ج

۽  وجي واليت جو پرچم بلند هوندعليهما السالم  علي ابن ابي طالب

دست قدرت سان ڪابه طاغوتي ۽ شيطاني جي ( عج)حضرت امام مهدي 

ينهن ڪنهن به گھر ۾ غم ۽ غربت نه ان ڏ. طاقت بچي نه سگھندي

جي معرفت جي  اهل بيت عليهم السالم  ۾ڪائنات  هوندي ۽ پوري

 .پرچار هوندي
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 : توسل جي باري ۾ ڪجھ بنادي نڪته

سان توسل جي ذريعي غيب  جيڪو اهل بيت عليهم السالم 

چاهيندو هجي ته انهن  يا هي جي قدرت حاصل ڪرڻ چاهيندو هجي 

ته ان کي گهرجي ته سڀ کان  يهرسان توسل ڪرڻ هميشه فائديمند 

نڪتن ۽ ان جي شرطن ڏانهن  ( بنيادي)ي پهريان توسل جي اصل

توسل ڪرڻ . مڪمل توجھ ڪري، ڇاڪاڻ ته ان جا ڪيترائي اثر آهن

وقت انهن جي رعايت ڪري ته جئين آخرت ۾ ثواب ۽ معنويت حاصل 

۽ . ڏ دنيا ۾ به انهن جو نتيجو حاصل ڪري سگھيڪرڻ سان گڏوگ

جنهن حاجت جي حاصل ڪرڻ الِء توسل ڪيو اٿس ان حاجت کي حاصل 

ته  وڃي پر جيڪڏهن انهن نڪتن جو ڪو خيال نه رکيو. ڪري سگھي

پر ٿي سگهي ٿو ته ڪجھ  يجيتوڻيڪ ثواب ۽ معنوي اجرت ملي ويند

 . يه پهچي سگھحاجتون حاصل نه ٿي سگھن ۽ پنهنجي مقصد تائين ن

 :هاڻي توسل جي اثرن کي ظاهر ڪرڻ واري شرطن ڏانهن توجھ ڪريو

اندروني پاڪائي ۽ دل جي طهارت معنوي .دل جي پاڪيزگي

ته نه . اثرن جي طرف توجھ ڪرڻ جي اهم شرطن منجھان هڪ هي آهي

رڳو توسل ۾ بلڪه دعائن ۽ مناجات ۾ به دل جو روحاني بيمارين کان 

ان ڪري جو اولياِء خدا ۽ خدا جي بارگاهه . هيپاڪ هجڻ پڻ ضروري آ

۾ قرب رکڻ وارين شخصيتن سان توسل ڪرڻ ۽ دعائون ۾ بي حد اثر 



 توسل............................................................................................................24
 
 
۽ ان کان بهترين نتيجا حاصل ڪري سگھجن ٿا، ۽ سٺي . ٿئي ٿو

ڪردار نه رکڻ واري افراد سان توسل ڪرڻ ۾ اهو سڀ ڪجھ نٿو 

شاهدو ان ڪري ته اسان ڪيترن ئي جڳهن تي م. حاصل ٿي سگھي

ڪندا آهيون ته انهن سان توسل ڪرڻ جو ڪو به نتيجو حاصل نه ٿيندو 

 .آهي يا جئين حاصل ٿيڻ گهرجي ائين حاصل نه ٿيندو آهي

 دعائون( هي ماڻهون جن جي دعا قبول ٿيندي آهيا)ة امستجاب الدعو

انهن جي نفس جو پاڪ و  ٿيڻ جي مهم رازن منجھان هڪ راز قبول

ي نفس جو پاڪ و پاڪيزه هجڻ ان شيِء جو انهن ج. پاڪيزه هجڻ آهي

سبب ٿيندو آهي ته انهن جون دعائون ۽ توسَل، شخصي اغراض و 

  .مقاصد کان پاڪ آهن

روحاني بيماريون انسان جي روح کي  ۽ نه وڻندڙ اخالق

آهن جنهن جي ڪري انسان جو روح ترقي ڪرڻ  ننديوڇڏيوڪوڙي 

ها روح جي ان مضبوط کان بيوس ٿي ويندو آهي، پر خدا جا حقيقي ٻان

کي ٽوڙي پنهنجي پاڻ کي آزادي بخشيندا آهن ان ڪري ئي  نزنجير

ڪڏهن به انهن جون دعائون ۽ توسَل ظاهر ۽ خود نمائي جي بنياد تي 

قائم نه هوندا آهي ۽ اهي انهن گناهن ڪرڻ کان به پرهيز ڪندا آهن 

ن ا. بڻائڻ جا سبب ٿيندا آهن بيمارجيڪي گناهه انسان جي روح کي 

 .ڪري ئي پنهنجي توسلن ۾ هميشه ڪاميابي حاصل ڪندا آهن
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سان توسل ڪري  جيڪڏهن توهان چاهيو ٿا ته اهل بيت عليهم السالم 

غيبي طاقتن کان استفادو ڪريو، ۽ توهان جا توسَل به فائديمند هجن ته 

 ڪرڻيتوهان کي دل جي پاڪيزگيَء جهڙي مهم نڪته ڏانهن توجھ 

 .پوندي

ان عيبن ۽ ريبن کي پاڪ ڪندي پنهنجي پنهنجي باطن منجه

رستي تان ڪنڊن ۽ ڪانڊيرن کي صاف ڪري ڇڏيو، ۽ ان کانپوِء خدا 

جي رسيَء کي مضبوطيَء سان پڪڙي صراط مستقيم تي راهي ٿي 

 .وڃون

حساس نڪته کان غافل نه رهو ۽  ۾ هنحياتي پنهنجي ان بناء تي 

ڪري ضايع  پنهنجي قيمتي زندگيَء کي باطني ۽ معنوي بيمارين جي

 !نه ڪريو

سمجهو ته  آهيجيڪڏهن توهان پنهنجي باطن کي صاف ڪري ڇڏيو 

توهان جي هٿ ۾ ڪاميابي جي ڪونجي آهي جنهن کان توهان پنهنجي 

 .دعائن ۽ توسلن ۾ استفادو ڪري سگھو ٿا

 :توسل ڪرڻ ۾ توجھ ۽ فڪر جو خاص خيال رکڻ

هر عبادت جي انجام ڏيڻ وقت خاص فڪر ڪرڻ، توجھ ۽ 

هاڻي . دقت ان جي اثرن ۾ وڌيڪ اضافي جو سبب ٿيندي آهي مڪمل
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اسان جيڪو واقعو توهان جي سامهون بيان ڪري رهيان آهيون اهو دعا 

 .۽ توسل ڪرڻ وقت توجھ ڪرڻ جي اهميت الِء دليل آهي

۽ ڪڏهن ڪڏهن . وليَء سان واسطو هيوهڪ خدا جي  هڪ شخص جو

. ال پڇي وٺندو هيواهو شخص ان ولي اهلل کان ماضي ۽ مستقبل جو ح

مون ان شخص کان . ان وليَء جي سچائي ان شخص وٽ ثابت هئي

سوال ڪيو ته اهو ان مقام تائين ڪئين پهتو آهي ۽ اهو جيڪي راز 

 .بيان ڪري ٿو اهو پاڻ انهن کي ڪئين ڄاڻي ٿو؟؟

ته اهو شخص پهريان منهنجي شاگردن منجھان هو ۽ : ان فرمايو

ياد ڪري انهن کي انجام ڏيندو ڪڏهن ڪڏهن مون کان ڪجھ ذڪَر 

جيتوڻيڪ هو انهن ذڪر کي گھڻي دير تائين انجام نه ڏيندو هو . هيو

ڇاڪاڻ ته اهي ذڪر طوالني ۽ دعائون نه هيا، پر ان شخص جي هڪ 

عادت هوندي هئي جنهن ڪري ان اها ترقي ڪئي ۽ هاڻي اهو منهنجو 

ندو آهيان ۽ ان کان پنهنجي رازن جي باري ۾ پڇ ئونهاڻي آ. استاد آهي

جڏهن ته هر ڀيري منهنجي پڇڻ . هو انهن جا صحيح جواَب ڏيندو آهي

کان پهريان ئي منهنجي سوالن جا جواب ٻڌائي ڇڏيندو هو جن جي باري 

 .سوال ڪرڻ چاهيندو هيسآئون ۾ 

 وان جي هي به خاصيت هوندي هئي ته ان کي جيڪ: ي هن فرمايوررو

ن کي پوري توجھ سان انجام ڌايو ويندو هيو هو انهٻبه دعا ۽ ذڪر 
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هو پنهنجي توجھ ۽ حضور قلب جي حالت جي ڪري ئي ان . ڏيندو هو

 .مقام تائين پهتو آهي

پر عظيم ۽ جي هن مختصر  هاڻي توهان حضرت علي عليه السالم 

 :پاڻ فرمائن ٿا. ڪالم ڏانهن توجھ ڪريو

ُة   قَّ   .  اْسِتَكاَنةالدِّ

 .مڪمل توجھ ڪرڻ ئي نوڙت آهي
جي سامهون نوڙت  جيڪو خدا ۽ اهل بيت عليهم السالم 

ڪم به ڪندو آهي، خدا ان کي بلند ڪري ڇڏيندو آهي ۽ جيڪي 

 .الِء ممڪن ڪري ڇڏيندو آهيجي ان خدا انهن کي ناممڪن هوندا آهن 
توهان الِء به نا ممڪن کي سان خدا مڪمل توجھ ڪرڻ ! نجي ها

د مقامات تائين پهچائي آهي ۽ توهان کي اهڙن بلن وممڪن ڪري ڇڏيند

. آهي جن کي توهان ناممڪن يا وري محال سمجھندا آهيون وڇڏيند

جنهن جي واقعي ڏانهن اسان اشارو )جهڙي طرح هڪ عام شخص 

دعا ۽ توسل جي وقت توجھ جي ڪري عالم غيب جيڪو ( ن ٿاڪيو

 ،سان رابطي جھڙي مقام تائين پهچي ويو

 :رمائن ٿاف ان ڪري امام جعفر صادق عليه السالم 

                                       
   379، ص، 66بحاراالنوار ؛ج، .  17



 توسل............................................................................................................21
 
 

َجاَبَة   َّ اْسَتْيِقِن اْْلِ
ُ
ْقِبْل ِبَقْلِبَك ُث

َ
 .   َفِإَذا َدَعْوَت َفأ

پوِء . جڏهن به دعا گھرو ته توجھ ۽حضور قلب جي حالت ۾ دعا گھرو

 .توهان کي ان جي قبوليت جو يقين ٿي ويندو

دعا ۽ توسل ۾ توجھ ۽ حضور قلب ائين مفيد آهي جو امام 

توجھ جي حالت ۾ دعا گهرڻ : فرمائن ٿا ته جعفر صادق عليه السالم 

 !.کانپوِء توهان ان دعا جي قبوليت جو يقين ڪري ڇڏيو

ان بناء تي باطني طهارت ۽ پاڪيزگيَء کانپوِء دعائن ۽ توسل ۾ فڪر 

۽ اثر جو مهم و مسئلو گھڻو جو خاص خيال رکڻ ۽ حواس جي توجھ ج

 .حامل آهي

سواِء عبادتن جو ڪو اهم اثر ظاهر نه  جهڙي طرح توجھ کان

اهر نه ظٿيندو آهي اهڙي طرح انهن دعائن ۽ توسلن جو ڪو به اثر 

ٿيندو آهي جن ۾ توجھ نه ڪئي وڃي ۽ اهو انسان کي پنهنجي مقصد 

 .يندو آهيڻ نه ڏ۽ حاجت تائين پهچ

ر رکندو آهي جنهن ۾ توجھ موجود اهوئي توسل مڪمل اث

 هجي ڇاڪاڻ ته توسل ان ئي صورت ۾ خدا ۽ اهل بيت عليهم السالم 

سان قائم ڪري سگھي ٿو جڏهن اهو توجھ سان هجي ۽ پاڪ دل کان 
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۾ انسان جا بند رستا به کلي  ياهڙن توسلن جي نتيج. ٻاهر نڪري

و خدا ۽ اهل جڏهن انسان ج. پوندا آهن ۽ بند دروازا به کلي پوندا آهن

قائم ٿي وڃي ته ڪا به دعا پوري ٿيڻ  توسلسان  بيت عليهم السالم 

 .رهي سگھي يکانسواِء باقي نٿ

ان بنا تي جيڪڏهن توهان چاهيو ٿا ته توهان جا توسَل جلدي 

پنهنجي پاڻ ته ظاهر ٿئي نتيجو به  ڀلوپنهنجو اثر ظاهر ڪن ۽ انهن جو 

 ڪنهن ٻئي پاسيجي توجھ  کان عالوه توسل جي وقت توهان کي ٺاهڻ

نه هجڻ گھرجي بلڪه مڪمل توجھ ۽ غور و فڪر سان اهل بيت 

جي دامن کي پڪڙيندي پنهنجي حاجتن جي پوري ٿيڻ  عليهم السالم 

 .الِء وسيلو قرار ڏيو

 :فرمائن ٿاجن  رسول خدا صلى اهلل عليه وآله وسلم ان جي باري ۾ 

 .  َنْحُن اْلَوِسيَلُة ِإََل اّللَّ 

 .خدا جي طرف وسيلو آهيونئي اسان 

 هر بلند فڪر ۽ روشن دل انسان جو اهوئي عقيدو! نجي ها

ان جي پناهه گاهه ۽ خدا جي  آهي ته اهل بيت عليهم السالم 

 .طرف ان جو وسيلو آهن
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 :جي هڪ زيارت ۾ بيان ٿيو آهي حضرت امام حسين عليه السالم 

ُل اْْلِخَر  سَّ ََتَ
َ
ٍد أ َل ِبُُكْ َيا آَل ُمَحمَّ وَّ  .  ِمْنُكْم َو اْْلَ

سان توسل ئي اتوهان جي وسيلي سان ! اي آل محمد عليهم السالم 

 .پهرين کان آخريَء تائين منجهانڪندا آهيون، توهان 
انهن معصوم هستين سان ڪڏهن ڪڏهن نه بلڪه هميشه پنهنجي  اسان

 .ندا آهيونحاجتن ۽ مشڪلن ۾ توسل ڪ

 :پڙهندا آهيونبه ۾ زيارت جامعه ڪبيره اهڙي طرح اسان ۽ 

َه ِبُُك  جَّ  .   َمْن َقَصََدُ ََتَ

 .جيڪو خدا جو قصد ڪندو، اهو توهان جي طرف متوجھ ٿي ويندو آهي

آهي ته پنهنجي حاجت ۽  يوٿ  هي واضح ڳالهين مانگذريل 

آرزو جي پوري ٿيڻ جي الِء دل جي پاڪيزگيَء کانسواِء توجھ، سوچ ۽ 

باطني طهارت ۽ ”ان بنا تي . فڪر جو خاص خيال رکڻ ضروري آهي

ان . ڻ الِء ٻه اهم رستا آهنائکي ظاهر ڪراثرن توسل جي “ فڪري توجھ

توسل ۽  ؟ڪريو ته توسل جي ڪيتري عظمت آهي( توجهه)ت بنا تي دق

 .ڪرڻ واري جي روحاني ڪيفيت ڪهڙي هجڻ گھرجي؟
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توسل کي  ن وانگرمغرور ماڻه۽  وهابينڪو شخص جيڪڏهن 

ان جي باطل سوچ، تنگ نظري ۽ ان جي العلمي  اته اهي اهميت نه ڏ

هي ڄاڻيندو هجي ته توسل ڇا  جيڪڏهن ڪو شخص ،جي ڪري آهي

جي بهترين انسان  ته هو ؟۽ توسل ڪهڙي بنيادن تي قائم آهي ؟آهي

۽ ڪهڙي طرح عظيم  ي ٿوڪري سگھنٿوالتن جو انڪار حروحاني 

 .؟وٿ يروحاني خزاني جو انڪار ڪري سگھ

هڪ مفڪر انسان پرڪشش ۽ روحاني حاالت کي رڳو ان بنا تي رد 

اهو ڪهڙو انصاف . ڪري ته اهو پاڻ انهن کي حاصل نٿو ڪري سگھي

 .؟آهي

 :يقين جو ڪردار ۾   توسل
ن کي حاصل ڪرڻ ان مهم مسئلن شڪ کي ختم ڪري يقي

پر اسان . بحث شامل آهي ووار َءمنجھان آهي جنهن ۾ دل جي پاڪيزگي

 ۾ ان جي بيحد اهميت ڪري ان جي هتي وضاحت ڪيون ٿا ۽ ان

 :واڌاري ڪرڻ جا طريقا به بيان ڪيون ٿا

اهل بيت عليهم السالم جي لطف ۽ ڪرم سان توسلن ۾ اعتقاد ۽ 

جيڪڏهن اسان کي توسلن ۾ انهن . يقين گھڻي اهميت جو حامل آهي

سان  َءبابرڪت هستين جي عنايت جو يقين ٿي وڃي ته اسان آساني
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ٿا ۽ پنهنجون حاجتون پوريون  نپنهنجي مقصد تائين پهچي سگهو

 .ٿا نسگهو ڪرائي

طف ۽ ڪرم سان اعتقاد ۽ يقين جا اثر ايترا انهن هستين جي ل

تائين  نته گھڻا آهن جو ڪيترن ئي موردن ۾ پنهنجي حاجت ۽ مقصد

پاڪيزه دل جا مالڪ نه هوندا آهن پر انهن جو يقين  نپهچڻ وارا ماڻهو

جيتوڻيڪ انهن جي دل گناهن کان پاڪ . ان ڪميَء کي پورو ڪري ٿو

جي عنايتن تي  م السالم نه هوندي آهي پر انهن جو اهل بيت عليه

 .نتيجي تائين پهچڻ جو سبب بڻجي ٿي جييقين انهن جي توسلن 

 شمسي 1341 هن ڪتاب جي ليکڪ جو چوڻ آهي ته آئون

 آئون۾ ڪجھ مهينن الِء زيارتن ڪرڻ جي توفيق حاصل ٿي ۽  هجري

۾ اڪثر مبارڪ جي حرم  حضرت ابا الفضل العباس عليه السالم 

۽ ماڻهن جي حاجتن جي پوري ٿيڻ جو عيني  ٿيڻبيمارن جي شفاياب 

 .آهيان گواه

ڪڏهن ماڻهون پنهنجي مريض کي حضرت عباس عليه السالم  جي 

ا هڪ ڪالڪ کان پهريان ئي انهن ئضريع مبارڪ سان ٻڌي ڇڏيندا ه

جي حاجت پوري ٿي ويندي هئي ۽ جڏهن انهن جي حاجت پوري ٿي 

اج جي مطابق ويندي هئي ته عرب جون عورتون پنهنجي رسم و رو

جي  ميونخوشيَء جو اظهار ڪندي ضريح ۽ زائرن جي مٿان خشڪ 
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هيون ۽ حرم جي فضا ۾ خوشيَء جا نعرا لڳڻ شروع  بارش ڪنديون

جو اظهار ڪندي عراق  شڪرييڪڏهن ڪڏهن اهي گھڻو . ائٿي ويندا ه

 .سا به گهور ڪنديون هيونئپ رائج۾ 

سا ۽ ئپ ان گڏپاڻ ساعتقاد ۽ يقين ان حد تائين هيو جو  سندن

۽ جئين ئي مريض کي  يونه يونکڻي ايند گهور ڪرڻ الِءخشڪ ميوا 

سا ئڪندي، خشڪ ميوا ۽ پ هنگامو ترتشفا ملي ويندي هئي اهي 

اُب ” .يونه يون۽ خوشيَء جو اظهار ڪندي چوند. يونه يونگهوريند

اهي عرب ڪنهن ديواني جوان کي حرم ۾  نهڪ ڏينه “ فاضل نشکرک

ان جا رشتيدار . وٽي آيا ۽ انهن ان کي ٽي ڏينهن ضريح سان ٻڌي ڇڏيو

هي وڏي تجب جي ڳالهه هئي ته ڇو . ئاان جوان جي چوڌاري موجود ه

 !.ايتري وقت گذري وڃڻ کانپوِء به حاجت پوري نه ٿي آهي

ي الِء هڪ بيمار جو ٽن ڏينهن تائين شفاياب نه ٿيڻ اسان ج

ائين نه ٿيو هو؛ ڇاڪاڻ ڪري تعجب جي ڳالهه هئي ان ڪري ته اڪثر 

ته حضرت عباس عليه السالم سان توسل ڪرڻ وارن جو عجيب اعتقاد 

اهي پنهنجي پوري . هو ۽ ان جي الِء گھڻي وقت جي ضرورت نه هئي

 : يقين سان اظهار ڪندا آهن
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ه انهن جون ۽ حضرت عباس عليه السالم ب “ابو فاضل باب الحوائج”

حاجتون پوريون ڪندو هو ڇاڪاڻ ته اهي حضرت عباس عليه السالم 

 .جي لطف ۽ ڪرم تي پورو يقين رکندي حضرت سان توسل ڪندا هئا

جو هي مقصد هو ته توسالت ۾ ڪجھ  ڻان ڳالهه کي بيان ڪر

. ٻيون شيون به آهن جيڪي دل جي پاڪيزگيَء جي جڳهه وٺنديون آهن

۽ ٻين  تي موقعيجي لطف ۽ ڪرم جي  اهل بيت عليهم السالم 

۾ ماڻهن جو يقين ۽ اعتقاد انهن هستين جي عنايتن جو سبب  موقعن

 .ٿيندو آهي

 :معرفت، انسان جي يقين ۾ واڌاري جو سبب آهي

جي قدرت جي سلسلي ۾ يقين حاصل  اهل بيت عليهم السالم 

انهن جي ذريعي . ڪرڻ انهن هستين جي معرفت جو ٻيو نالو آهي

ي پوري ٿيڻ جو يقين حاصل ڪرڻ الِء انهن جي باري ۾ حاجتن ج

ڄاڻ حاصل ڪريو ته ۽ ضروري  يواڌارو ڪندي الزم ۾پنهنجي معرفت 

 .جيڪا اسان سڀني تي واجب آهي

جي معرفت  اهل بيت عليهم السالم ( ره)مرحوم محدث قمي 

پاڻ سندس توسالت جو هڪ بهترين نمونو مرحوم عالمه . رکندا هئا
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جو هڪ بهترين واقعو بيان ڪري کانپوِء ذڪر ( ره)شبر سيد عبد اهلل 

 :ڪن ٿا ته

بزرگ عماِء منجھان هئا اهي پنهنجي گھڻي ( ره)مرحوم عبد اهلل شبر 

تاليفات جي ڪري پنهنجي زماني ۾ مجلسي ثاني جي نالي سان 

صاحب )هڪ ڏينهن عالمه محقق ۽ مرحوم شيخ اسد اهلل . مشهور هئا

سان مالقات ڪرڻ الِء ( ره)مرحوم عبد اهلل شبر ( ڪتاب مقابس االنوار

ويا ۽ مرحوم شبر جي گھڻي تاليفات ڏسي حيرت ۾ پئجي ويا ڇاڪاڻ 

جڏهن ته اهي . ته ان جي مقابلي ۾ انهن جي تاليف بلڪل گھٽ هئي

 .هڪ وڏي علمي شخصيت جا مالڪ هئا

کان گھڻي تاليفات ڪرڻ ( ره)انهن ٻنهي مرحوم عبد اهلل شبر 

مون کي : سوال ڪيو ته مرحوم شبر جواب ڏيندي فرمايوجي باري ۾ 

گھڻن ڪتابن لکڻ جي توفيق حاصل ٿيڻ جي علت امام موسى ابن 

ڇاڪاڻ ته مون . جي خاص عنايت جي ڪري آهي جعفر عليهما السالم

: امام کي خواب به ڏٺو ۽ کيس مون کي هڪ قلم عطا ڪندي فرمايو

بس . ڪامياب آهيانيف ۽ تاليف ۾ نتصئون ان وقت کان وٺي آ. لک

مبارڪ قلم جي  ان ا هو سڀمون جيڪو ڪجھ به تحرير ڪيو آهي

 .برڪت آهي

 :کانپوِء فرمايوڻ اهو واقعو بيان ڪر( ره)مرحوم محدث قمي 
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: فرمايو( ره)ڳالهه هن ريت آهي ته مرحوم عبد اهلل شبر  َءهي

سان توسل ڪندو هيس ته  ڇوجو آُء جڏهن به اهل بيت عليهم السالم 

ندي هئي ۽ منهنجو قلم لکڻ وي هڪ عظيم توفيق حاصل ٿي موکي

لڳندو هو ۽ جڏهن موکي توسل ڪرڻ جي توفيق نه ملندي هئي ته 

نه لکي به ڪتاب  ڍونن وڪ ئونڪيترائي مهينا گذري وڃڻ کانپوِء به آ

بس مون جيڪو ڪجھ به لکيو آهي اهو اهل بيت اطهار . سگھندو هيس

 .22جو نتيجو آهي جي برڪتن ۽ عنايتن عليهم السالم 

 :۾ اضطرار جو ڪردار توسل

ڪڏهن نا اميدي، پريشاني جي شدت ۽ ثابت قدمي ايتري حد 

تائين ڪارائتي هوندي آهي جنهن سان تمام روحاني بيمارين ۽ باطني 

ته جئين انسان جو روح معنويت جي  وٿ هجيزنجيرن کي توڙي سگ

 .ڪري سگھوننوراني فضا ۾ انبياء ۽ اولياء سان گڏ راز ۽ نياز 

سان توسل  هي ڄاڻڻ الِء ته ڪهڙي طرح اهل بيت عليهم السالم 

ڪندي بعض گنهگار ماڻهن جون حاجتون پوريون ٿي وينديون آهن ۽ 

انهن جا گناهه انهن جي حاجتن جي پوري ٿيڻ جي راهه ۾ ڪا به رنڊڪ 
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 نيڻ وهائي اهل بيت عليهم السالم   نه ڪندا آهن ۽ اهي ڪئين پنهنجا 

 .ء اهلل سان توسل ڪري خدا جي توجھ حاصل آهن۽ اوليا

اسان ان جي الِء هڪ مثال ذڪر ڪيون ٿا ته جئين انهن جي 

توسلن جي رازن تان لٽو الهي سگھون جيڪي پاڪيزه روح جا مالڪ  

 .نه آهن

جيڪڏهن ڪنهن خالئي شٽل کي خال ۾ موڪلڻ چاهيون ته ان 

جي الِء هڪ طاقتور وسيلي جي ضرورت پوندي آهي جيڪو خالئي 

شٽل کي فضا کان ٻاهر ڪڍي زمين جي قوت جاذبه کان بچائي ته جئين 

اهو آرام سان خال ۾ چڪر لڳائي سگھي ڇاڪاڻ ته جيستائين ان کي 

ويندو ايستائين زمين جي قوت  زمين جي قوت جاذبه کان ٻاهر نه ڪڍيو

جاذبه ان کي پنهنجي طرف ڇڪيندي ۽ ان جي پراز جي طاقت گھٽ ٿي 

قوت جاذبه کان ڪڍڻ الِء ان خالئي شٽل ۾ ايتري طاقت هجڻ . ويندي

گھرجي ته اهو زمين جي قوت جاذبه واري قيد کان نڪري آزاد ٿي 

 .وڃي

اڪان معنوي ۽ روحاني مسئلن ۾ به ان جي مثال موجود آهي ڇ

ته گناهه انسان جي روحاني سير ۽ معنوي نتيجن تائين پهچڻ الِء 

هڙي طرح زمين جي قوت جاذبه ان خالئي جرڪاوٽ بڻجي ويندا آهن ۽ 

گناهگار انسان جا  حشٽل کي پنهنجي طرف ڇڪيندي آهي اهڙي طر
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گناهه به ان کي روحاني پرواز ڪرڻ کان روڪيندا آهن ۽ گناهن جي 

پر ڪڏهن ڪڏهن . طرف ڇڪيندي آهي جاذبيت ان کي پنهنجي

۽ مصيبتون ايتريون ته گھڻيون ٿي وينديون آهن جو پريشانيون 

جي گھڻائي انسان جي گناهن جي جذابيت کان ۽ مصيبتن پيريشانين 

جيتوڻيڪ ان جو باطن بيمارين ۽ گناهن سان . يآه ينجات ڏئي ڇڏيند

ادي حاصل ڀريل آهي پر ان جي هوندي به گناهن جي قوت جاذبه کان آز

 .ڪرڻ جي ڪري ڪاميابي تائين پهچي ويندو آهي

جلدي ڪامياب ٿيڻ جي الِء انسان کي  ۾ان ڪري توسالت 

گھرجي ته اهو پنهنجي باطن کي پاڪ ۽ صاف ڪري ته جيئن گذريل 

گناهن جي قوت نست نابود ٿي وڃي ۽ اهي ان کي پرواز ڪرڻ کان نه 

ن ته جهڙي طرح روڪي سگھن يا انسان تي ايتريون پريشانيون هج

خاص مشين خالئي شٽل کي زمين جي قوت جاذبه کان ڪڍي خال تائين 

پهچائيندي آهي اهڙي طرح انسان تي پريشانين ۽ مصيبتن جي شدت 

ايتري گھڻي ٿي وڃي جو ان کي گناهن جي قيد ۽ انهن جي قوت جاذبه 

 اهر ڪڍي آزاد ڪري اهڙي صورت ۾ هو اهل بيت عليهم السالم ٻکان 

 .۽ عنايتون حاصل ڪري سگھي ٿوجي توجھ 

ان بناء تي توسلن جا نتيجا حاصل ڪرڻ الِء جيڪڏهن انسان 

دان وانگر همٿ ٻڌي پنهنجي باطن کي صاف ۽ پاڪ ڪري ته يمرد م
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اهو پنهنجي مقصد تائين پهچي ويندو ۽ اهڙي ريت مشڪالت جي 

شدت ايتري ٿي وڃي جو انسان ۾ جدائي جي حالت پيدا ڪري ته اهو 

ح گناهن جي قوت جاذبه کان نجات حاصل ڪري سگھي ٿو اهڙي طر

جهڙي طرح خالئي شٽل کي قوت جي ذريعي زمين جي قوت جاذبه کان 

ان صورت ۾ ان جو توسل نتيجي واري ٿي . پري ڪيو ويندو آهي

 .سگھي ٿو

 :جي حرم ۾ پريشان عورت عليه السالم حضرت عباس 

ب ڏئي ۽ بي چينيَء جي ڪري اميدون جوا َءپريشاني جڏهن

سان توسل جلدي اثرائتو  عليهم السالم اهل بيت  ان وقتوڃن ته 

 .آهي وندٿي

ان ڪري مذهب اهل بيت عليهم السالم جا پيروڪار ۽ محب 

پريشانين ۽ مصيبتن ۾ انهن ئي هستين سان توسل ڪندا آهن ۽ انهن 

هاڻي اسان . ن کي آسان ڪندا آهنتجي توسل سان پنهنجين مشڪال

 :بهترين مثال توهان جي سامهون بيان ڪيون ٿا انهن توسلن جي هڪ

هڪ : قم جو هڪ بزرگ شخص بيان ڪري ٿوايران جي شهر 

جي حرم ۾ زيارت الِء مشرف  حضرت عباس عليه السالم ئون ڏينهن آ

سان گڏ حرم  عورتڏٺو ته عربن جو هڪ ٽولو هڪ  اوچتومون . ٿيس

 .۾ داخل ٿيو
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آواز ۾ ڪجھ  وڏيندي ضريح کي مضبوطي سان پڪڙي عورتان 

تمام زائر ان ڏانهن متوجھ ٿي جنهن ورد جي ڪري  ورد ڪيا ڪلما

 ڪٿي ويا جهڙو ن چپ۽ سڀ ماڻهو عورتمون غور ڪيو ته اها . ويا

 .رڪجي ويو هجي ھسڀني جو سا

جنهن کي سڀني ماڻهن ٻڌو ۽ ان آواز جو  وآواز بلند ٿي اوچتو

هي آواز “ آهي رشوهمنهنجو پيُء منهنجي ماُء جو ”: مضمون هي هيو ته

ان کانپوَء حرم جي فضا . جي پيٽ ۾ موجود ٻار جي هئي عورتان 

مشڪل سان  وڏي ڏانهن وڌندي عورتعورتن ان . نعرن سان وڄڻ لڳي

کي ڇڏائي هڪ ڪمري ۾ وٺي آيون جيڪو حضرت عباس  عورتان 

 .جو ڪمرو هو خادمنجي حرم جي  عليه السالم 

ي ويا ته رش گھٽ ٿي ان کانپوِء جڏهن ان ڇوڪري کي اتان وٺ

 ئونجو سڃاڻو هيس ان ڪري آ خادمحرم جي هڪ آئون جو  وئي ڇو

ان وٽ ويس ۽ ان خادم کان ان واقعي جي باري ۾ پڇا ڪئي ته ان 

 :جواب ڏنو

. وارن عربن جو هڪ قبيلو آهي ڻهي ڪربال جي اطراف ۾ ره

جو  پر ڇو ،هئي ڪرائيسوٽ سان  شادي سنديجي  ڇوڪريَءانهن هن 

ڇوڪري ۽ ڇوڪريَء جي پاڻ ۾ ملڻ  نزماني ۾ هي ماڻهو نڪاح جي

 َءجوان لڪي ڪري پنهنجي گھرواري ان ڪري. ياسمجھندا ه غلطکي 
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ڇوڪري  اهاجنهن جي ڪري . سان مليو ۽ ان سان تعلقات قائم ڪيا

اميد واري ٿي وئي ۽ اهو جوان ڊڄ جي ڪري ڀڄي ويو ۽ ڇوڪري جي 

جا گھر وارا جڏهن ان  َءڪريڇو. اميد واري زماني تائين ظاهر نه ٿيو

 ئونکان ان حمل جي باري ۾ پڇندا هئا ته ڇوڪري اهو چوندي هئي ته آ

پر جڏهن قبيلي وارا ان جوان . پنهنجي شوهر مان اميد واري ٿي آهيان

 .نڪار ڪري ڇڏيواکي ڳولي آيا ته ان خوف جي ڪري 

ي کي قتل ڪرڻ جو حڪم صادر ڇوڪرجي مائٽن  ڇوڪري

گناهه  ته مون ڪو به  ندي چيوويچاري واويال ڪڇوڪري . ڪري ڇڏيو

 ڻبي قصور آهيان پر ڪو به ان جي ڳالهه تي ڌيان ڏي آئوننه ڪيو آهي 

اسان حضرت عباس عليه : آخر ۾ ڇوڪري چوي ٿي ته. هونه وارو 

حضرت عباس عليه  وٿا جيڪ نوٽ پنهنجو فيصلو کڻي هلو السالم 

رم حان ڪري هو . لو ڪيو اسان ان تي عمل ڪنداسينصفي السالم 

جي موجزي جي سبب ماُء جي  ۽ حضرت عباس عليه السالم  آيا۾ پاڪ 

پيٽ ۾ موجود ٻار پنهنجي ماُء جي وڪالت ڪئي ته منهنجي ماُء بي 

 .23قصور آهي
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خاندان  وآهي جيڪ معجزو وڍهي هزارن معجزن منجھان هڪ نن

 .اهر ٿيوظرم سان جي لطف ۽ ڪ رسالت عليهم السالم 

 :نڪتو ٻيو

يو قابل توجھ نڪتو هي آهي ته ڪجھ توسلن ۾ توسل ٻهڪ 

وري  بيقراري، ئي ڪرڻ وارو نه پاڪ روح جو مالڪ هوندو آهي ۽ نه 

يشانين جي ڪري ان پنهنجي پاڻ کي گناهن جي ر۽ شديد پ نمشڪالت

پر اهل بيت اطهار . کان آزاد ڪيو آهي (ڪشش واري قّوت)اذبه ج

 ۾پنهنجي علم ۽ ڄاڻ سان ان جي ماضي يا مستقبل  السالم  عليهم

کي ڏسندي اهڙن ماڻهن ( آهننه جيڪي اسان جي نظر ۾ ) شينڪجھ 

 ي۾ ڏکن ۽ سورن ج اک ڇنبهڪ  جو يآه ئيتي به نظر ڪرم ڪ

 ڻڇاڪا ڪري ڇڏيو آهي،۾ تبديل  باغيچي سرسبز ۽ شاداب ڙن کيپها

کي چمڪندڙ سج ۾ تبديل  يي ڪرم واري نظر ۾ ذرّ ئته هو هڪ 

 .ڪري سگھن ٿا

 به ذّره گر نظر لطف بو تراب کند

 به  آسمان رود  و کار آفتاب  کند

جي  نان نڪته تي غور ۽ فڪر ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته انسان

کڻي سگهي شخص واليت ۽ امامت جي ذميداري اهو ئي هدايت جي الِء 

تي مڪمل طور ر رکندو هجي ۽ ان ظنوسيع کان  ٿو جيڪو تمام جھتن
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ان صورت ۾ هو خاڪ جي ذرن کي به ناياب موتين ۽ . تي مسلط هجي

گوهرن ۾ تبديل ڪري سگھي ٿو نه فقط خالي دعون سان ڪجھ حاصل 

 .ٿيندو آهي

 :عالم غيب کان مدد

ڪيترن ئي مقامن تي اضطراري مسئلن کي ختم ڪرڻ جي الِء 

ڇاڪاڻ ته . هيعالم غيب کان مدد وٺڻ کانسواِء ڪا به راهه نه هوندي آ

 زويندو آهي ته تمام مادي وسيال عاج چيجڏهن چاڪو هڏيَء تائين په

ٿي ويندا آهن ان صورت ۾ ڪيئن مادي طاقت کان راهه حل تالش 

پنهنجي عجز ۽ ناتوانائي جو اظهار  دي طاقتوني وڃي جڏهن ته مائڪ

 .ڪري چڪيون آهن

غيب کان مدد وٺڻ  مکي دور ڪرڻ الِء عال ن۾ مشڪالت موقعناهڙن 

 .کي حل ڪريو نمشڪالت گھرجي ۽ خدا جي غطيم غيبي طاقتن سان

جيڪي مخلوق تي خدا جا )۾ اهل بيت عليهم السالم  موقعن ناهڙ

هترين بمدد وٺڻ الِء  ۾جي ذريعي توسل عالم غيب ( جانشين آهن

 .آهي ذريعو

چوڻ “ ياعلي، ياحسين عليهما السالم”۾ ڪجھ ماڻهو مقامن  ناهڙ

چوڻ سان پنهنجي اضطرار ۽ بي  “نيرکاد الزمان ياصاحب”يا وري  سان
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چينيَء کي ختم ڪندا آهن ۽ انهن جي وسيلي سان خدا سان رابطو پيدا 

 .ڪري پنهنجي حاجتن تائين پهچندا آهن

 تا دلي  نگيدر، حرف  جانسوزي نگويد

 جستجوکن ما هحال ما خواهي بيا از گفت

الِء وسيلو تالش  يرابط ان بناء تي توسل جي معنى خدا سان

ڪرڻ، مشڪلن جي حل جي ڳوال ڪرڻ سان گڏوگڏ مادي ۽ معنوي 

اهل بيت عليهم السالم  جا . پريشانين جو راهه حل تالش ڪرڻ

رن کان وٺي ڪري هڪ عام بپيروڪار پوري تاريخ ۾ انبياء پيغم

انسان تائين ۽ ابتداِء خلقت کان قيامت جي ڏينهن تائين خدا جي قرب 

نهنجي مشڪلن جي حل جي ڳوال ڪرڻ الِء انهن هستين سان الِء ۽ پ

 .توسل ڪندا آهن

 :علمي مشڪالت کي حل ڪرڻ جي الِء توسل

ڪرڻ ۽ علمي مشڪالت جي ظاهر  نامعلوم شيِء نوڏا ماڻهو

کي حل ڪرڻ الِء توسل جو پاسو وٺندا آهن ته جيئن اهل بيت اطهار 

ڪالت کي جي معنوي فيض سان پنهنجي علمي مش عليهم السالم 

 .حل ڪري سگھن

( صاحب شرح ڪبير)نموني طور مرحوم سيد علي اسان هتي 

 :جو واقعو ذڪر ڪيون ٿا
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هي . ڪيترائي عرب ۽ عجم علماء ان جا شاگرد ٿي گذريا آهن

 وڏي مهارت رکندو هو پر علم هيئت ۾بزرگ عالم دين، فقه ۽ اصول 

ڪتاب شرح  ان الِء. کان بي خبر هو (آسمانن ۽ تارن جو علم ڄاڻيندڙ)

جي بحث ۾ کيس مشڪالت جي سامهون  ڪعبة اهللوقت  ڻڪبير لک

. بحث علم هيئت سان مربوط آهي وج ڪعبة اهللٿيڻو پيو ڇاڪاڻ ته 

 ڪعبة اهللکان ( جيڪو علم هيئت ۾ ماهر هو)پاڻ سندس هڪ شاگرد 

جي بحث سان مربوط علم هيئت جي ضروري مسئلن کي سکڻ چاهيو 

جي  ڪعبة اهللته جيئن اهو ڪتاب شرح ڪبير ۾ مڪمل طور تي 

 .ذڪر ڪري سگھيکي بحث 

استاد جي احترام جو لحاظ نه ڪيو ۽ استاد  پنهنجي پر شاگرد

ڪتاب اسان جهڙي ريت : محترم جي درخواست جو جواب هن ريت ڏنو

جي خدمت ۾ ايندا آهيون ۽ توهان جي سامهون بغل ۾ کڻي توهان 

گوڏا ٽيڪي ويهندا آهيون اهڙي ريت توهان به ڪتاب بغل ۾ کڻي 

منهنجي گھر تشريف کڻي اچو ته جئين توهان علم هيئت جي مسئلن 

 .جي ڄاڻ حاصل ڪري سگھو

نه هئي ان ڪري هو پنهنجي علمي  اميداستاد کي شاگرد کان اهڙي 

ت امام حسين عليه السالم  سان توسل حل ڪرڻ الِء حضرکي مشڪل 

رات حرم مطهر ۾ توسل ڪيو ۽ صبح تائين َء ڪيو ان الِء کيس انهي
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خدا جي عبادت انجام ڏني ۽ سيد الشهداء حضرت امام حسين عليه 

درخواست  جي سان پنهنجي علمي مشڪل کي ختم ڪرڻ السالم 

 ان کانپوِء ان شرح ڪبير. پيش ڪئي جنهن جي ان کي ضرورت هئي

 .24يوسان تحرير ڪ اندازماهراڻي کي جي بحث  ڪعبة اهلل۾ 

 :توسل کان پاسو ڪرڻ گناهه جي عالمت آهي

سان توسل ڪرڻ جي اهميت  اهل بيت عصمت عليهم السالم 

خدا جي : ايتري ته ضروري آهي جو ڪجھ روايتن ۾ فرمايو ويو آهي ته

ن اطاعت جو وسيلو فراهم نٿو ٿي سگھي سواِء ان جي جو انسان ا

 .واليت سان توسل ڪري معصوم هستين جي دامنِ 

 :ائن ٿامفر حضرت امير المومنين علي عليه السالم 

ََلَيِة َمْن  َ
 ُبِ
ِتِه َو ََل َيْقَبُل ِدينًا ِإَلَّ ِه ص ِِبُُبوَّ اِف ِلَنِبيِّ ِحيََدُ ِإَلَّ ِباَِلْعَِتَ َمَر  َو ََل َيْقَبُل ََتْ

َ
أ

 
َ
ِه َو ََل ََيَْتِظُم أ ََلََيِ

َ
ْهِل َوََلََيِهُبِ

َ
ِك ِبِعَصِمِه َو ِعَصِم أ َمسُّ  .  ْسَباُب َطاَعِتِه ِإَلَّ ِبالتَّ

عقيدي کي قبول نه ڪندو سواِء ان  وارياهلل سائين ڪنهنجي به توحيد 

جي نبوت  جي جو ان سان گڏوگڏ رسول خدا صلى اهلل عليه وآله وسلم 

جو اعتراف ڪري ۽ ڪنهن جو به دين قبول نه ٿيندو سواِء ان جي 
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واليت جي جنهن جي واليت جو ان کي حڪم ڏنو ويو هجي ۽ خدا جي 

اطاعت جو وسيلو فراهم نٿو ٿي سگھي سواِء ان جي جو خدا جي 

 .توسل ڪريعصمت ۽ ان جي صاحبان واليت سان 

جي اطاعت جي  منين عليه السالم خداؤان فرمان ۾ اميرالم

بيان ڪيو آهي ته جڏهن انسان  ن طرحيَء کي همسامان جي فراهو ساز

پر جيڪڏهن . ڪندو هجي لسوخدا ۽ خدا جي اولياء جي عصمت سان ت

ته خدا جي حڪمن جي  توجهه نه ڪندوانسان انهن هستين جي طرف 

ڇاڪاڻ ته بزرگ  هيسگ و ڪريفراهم نه ٿ سازوسامان اطاعت جو 

 .ميان فيض جو وسيلو آهنرخلوق جي دهستيون خالق ۽ م

ان روايت جي بنا تي گناهگارن جي گناهه جو اهم سبب اهل 

. سان توسل ۽ تمسڪ کان دوري اختيار ڪرڻ آهي بيت عليهم السالم 

بس جيڪڏهن توسل کي ترڪ ڪيو وڃي ته شيطان جي وڇايل ڄار ۾ 

 .ينوچڙي معصيت ۾ گرفتار ٿي وينداس

 :بحث جو نتيجو

پليدي کي پاڪ ڪندو آهي ۽ غافل دلين ۾ خدا توسل دل جي 

جڏهن مختلف قسمن جا فتنه ۽ فساد انسانن کي . جي ياد پيدا ڪندو آهي

ڪن ته ۾ مبتال ڪن ته اهل بيت عليهم السالم  سان توسل  َءگمراهي
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تائين ڪناري وانگر جي ڪشتي نجات  جيئن انهن کي اهو توسل

 .پهچائي

خدا جي سامهون   ۽جيڪڏهن خدا جو قرب حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا 

سرخرو ٿيڻ چاهيو ٿا ته توسل ئي توهان کي ان هدف تائين پهچائي 

 .سگهي ٿو

جي نسبت سان اسان اهم ترين اعتقادي  اهل بيت عليهم السالم

رت ۽ دمسئلن جهڙوڪ ان جو ايمان ۽ يقين، علم ، ڄاڻ ۽ ان جي ق

 .ي لڪيل آهيواليت توسل جي مسئلي ۾ ئ

اخالق جا عالي ترين مسئال جهڙوڪ دل جي پاڪيزگي، غور ۽ فڪر 

مشڪل ترين شخصي  .وغيره توسل جي ذريعي ئي حاصل ٿيندا آهن

جي توسل سان حل ڪري  مسئلن کي اهل بيت عليهم السالم 

جو هي هستيون خدا جا جانشين ۽ واليت اٰلهي جا مالڪ  سگھجي ٿو ڇو

م  سان توسل ڪرڻ خدا جي اطاعت ڪرڻ اهل بيت عليهم السال .آهن

اهڙي طرح خدا . نآه ا۽ گناهن کي ترڪ ڪرڻ جو وسيلو فراهم ڪند

 .مدد وٺي سگھجي ٿيئي جي قدرت کان 

 آنان که خاک را به نظر کيميا کند

 آيا شود که گوشه چشمي به ما کند
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