وظیفہ القرآنی
وظیفہ القرآنی از محمد عامر شہزاد

يم
ِب ْ
س ِم ه ِ
الر ِح ِ
الرحْ مـ َ ِن َّ
ّللا َّ

اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على أل إبراهيم
انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما بار كت على إبراهيم
و على أل إبراهيم ا نك حميد مجيد
ياهللا رحمتيں نازل فرما محمد صل هللا عليه واله وسلم اوران ڪى آل پر جيسے که تونے رحمتيں نازل فرمايں ابراهيم عليہ

السالم اور ان ڪى آل پر بيشک تو بڑى عزت وبزرگى واالهے ياهللا برڪتيں نازل فرما محمد صل هللا عليه واله وسلم اوران

ڪى آل پر جيسے که تونے برڪتيں نازل فرمايں ابراهيم عليہ السالم اوران ڪى آل پر بيشک تو بڑى عزت وبزرگى واالهے

ض َح ِنيفًا َو َما أَنَا ْ ِم َن
اوا ِ
ت َواألَ ْر َ
ِإ ِنهي َو َّجهْتُ َو ْج ِه َي ِللَّذِي فَ َط َر ال َّ
س َم َ
ا ْل ُمش ِْر ِك َ
ين
ميں اپنارخ اسكى طرف كرتاهوں جس نےآسمانوں اورذمين كو پيدا كيا يكسوهوكر اور ميں شرك كرنے
والوں ميں سے نهيں هوں-
6:79

س ِلي ِب ِه ِع ْل ٌم َوإِالَّ تَ ْغ ِف ْر ِلي َوتَ ْر َح ْمنِي أَكُن ِ هم َن
ب إِ ِنهي أَعُوذُ ِبكَ أَ ْن أَ ْ
سأَلَكَ َما لَ ْي َ
َر ه ِ
س ِر َ
ين
ا ْل َخا ِ
اےپروردگار! ميں تيرىپناه چاهتاهوں اس بات سے كه تجه سے وه مانگوں جس كا مجهے علم هى نه
هواگرتومجهےنه بخشےگااورمجه پررحم نه فرماۓ گا توميں

خساره پانے والوں ميں هوجاوں گا -

11:47
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س ِر َ
ين
س َنا َوإِن لَّ ْم تَ ْغ ِف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَكُو َن َّن ِم َن ا ْل َخا ِ
َربَّنَا َظلَ ْمنَا س أَنفُ َ
اےهمارے رب! هم نے ظلم كيا اپنى جانوں پراوراگرتوهمارى مغفرت نه كرے گا اور هم پر رحم نه
كرے گا تو واقعى هم نقصان پانے والوں ميں سے هو جاييں گے –
7:23

س ْب َحانَكَ ِإ ِنهي كُنتُ ِم َن ال َّ
ظا ِل ِم َ
ين
َّال ِإلَهَ ِإ َّال أَنتَ ُ
الهى تيرے سوا كوێ معبود نهيں تو پاك هے بيشك ميں ظالموں ميں سے هوگيا
هوں -

21:87

ب ِإ ِنهي َظلَ ْمتُ نَ ْفسِي فَا ْغ ِف ْر ِلي
َر ه ِ
اے پروردگار! ميں نے خود اپنے اوپر ظلم كيا تومجهے معاف فرمادے –

28:16

سانِي  -يَ ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي
احلُ ْل ُ
س ِْر ِلي أَ ْم ِري َ -و ْ
ب اش َْرحْ ِلي َ
ع ْق َدةً ِ همن ِله َ
صد ِْري َ -ويَ ه
َر ه ِ
اے ميرے پروردگار! ميرا سينه ميرے ليےكهول دے  -اورميرے كام كو ميرے ليے آسان كردے  -اور
ميرى ذبان كى گره كهول دے  -تا كه لوگ ميرى بات اچهى طرح سمجه سكيں
20:25,26,27,28 -

يرا ِله ْل ُم ْج ِر ِم َ
علَ َّي فَلَ ْن أَك َ
ين
ب ِب َما أَ ْن َع ْمتَ َ
ُون َظ ِه ً
َر ه ِ
اے ميرے پروردگار! جيسے تونےمجه په يه كرم فرمايا ميں بهى اب هرگزكسى گنهگار كا مددگارنه
بنوں گا
– 27:17

سد َ
ِين
ص ْرنِي َ
علَى ا ْلقَ ْو ِم ا ْل ُم ْف ِ
ب ان ُ
َر ه ِ
اے پروردگار! اس مفسد قوم پرميرى مدد فرما

29:30 -
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ب نَ ِ هجنِي ِم َن ا ْلقَ ْو ِم ال َّ
ظا ِل ِم َ
ين
َر ه ِ
اے پروردگار! مجهے ظالموں كے گروه سے بچالے –

28:21

ب قَ ْد آتَ ْيتَنِي ِم َن ا ْل ُم ْل ِك َو َ
ض أَنتَ
اوا ِ
علَّ ْمتَنِي ِمن تَأ ْ ِوي ِل األَ َحادِي ِ
ث فَ ِ
اط َر ال َّ
ت َواألَ ْر ِ
س َم َ
َر ه ِ
صا ِل ِح َ
ين
س ِل ًما َوأَ ْل ِح ْق ِني ِبال َّ
اآلخ َر ِة تَ َوفَّ ِني ُم ْ
َو ِل ِيهي ِفي ال ُّدنُ َيا َو ِ
اےپروردگار! تو نےمجهے ملك عطا فرمايا اورتو نےمجهے خواب كى تعبير سكهالێ  -اے آسمان و
ذمين كے پيدا كرنے وا لے توهى دنيا وآخرت ميں ميرا ولى (دوست) اور كارساذ هے تومجهے اسالم
كى حالت ميں فوت كراورنيكوں ميں مال د ے
12:101 -

اح ِم َ
س ِن َي ال ُّ
ين
الر ِ
َربَّهُ أَ ِنهي َم َّ
ض ُّر َوأَنتَ أَ ْر َح ُم َّ
اےميرےرب! مجهےيه بيمارى لگ گى هے اور تورحم كرنےوالونسےزياده رحم كرنے واال هے-
21:83

ب أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْ
َي َوأَ ْن
علَ َّي َو َ
شك َُر نِ ْع َمتَكَ الَّتِي أَ ْنعَ ْمتَ َ
َر ه ِ
علَى َوا ِلد َّ
صا ِل ِح َ
صا ِل ًحا تَ ْر َ
ين
ضا ُه َوأَد ِْخ ْل ِني ِب َر ْح َم ِتكَ ِفي ِع َبا ِدكَ ال َّ
أَ ْع َم َل َ
اے پروردگار! تو مجهے توفيق عطا فرما كه ميں تيرى ان نعمتوں كا شكربجاالوں ,جو تو نے مجه پر
انعام كى هيں اورميرے ماں باپ پراورميں ايسے نيك اعمال كرتا رهوں جن سے توخوش رهے ,مجهے
اپنى رحمت سے اپنے نيك بندوں ميں شامل كرلے
-

27: 19

ب َال تَذَ ْرنِي فَ ْردًا َوأَنتَ َخ ْي ُر ا ْل َو ِارثِ َ
ين
َر ه ِ
اےپروردگار! مجهے تنها نه چهوڑ ,توسب سے بهتروارث هے-

21:89
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اب
ب ا ْغ ِف ْر ِلي َو َه ْب ِلي ُم ْلكًا َّال َين َب ِغي ِألَ َح ٍد ِ هم ْن َب ْعدِي ِإنَّكَ أَنتَ ا ْل َو َّه ُ
َر ه ِ
اے پروردگار! مجهے بخش دے اورمجهے ايسا ملك عطا فرما جوميرے سوا كسى(شخص) كے اليق نه
هوتو بڑا هى دينے واالهے -
38:35

ب ِإ ِنهي ِل َما أَ َ
ير
نز ْلتَ ِإلَ َّي ِم ْن َخ ْي ٍر فَ ِق ٌ
َر ه ِ
اےپروردگار! توجوكچه بهاليى ميرى طرف اتارے ميں اسكا محتاج

هوں28:24-

اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على أل إبراهيم ا نك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما بار كت على إبراهيم و على
أل إبراهيم ا نك حميد مجيد
ياهللا رحمتيں نازل فرما محمد صل هللا عليه واله وسلم اوران ڪى آل پر جيسے که تونے رحمتيں نازل فرمايں ابراهيم عليہ

السالم اور ان ڪى آل پر بيشک تو بڑى عزت وبزرگى واالهے ياهللا برڪتيں نازل فرما محمد صل هللا عليه واله وسلم اوران

ڪى آل پر جيسے که تونے برڪتيں نازل فرمايں ابراهيم عليہ السالم اوران ڪى آل پر بيشک تو بڑى عزت وبزرگى واالهے

طالب دعا
محمدعامرشهزاد
(نقشبندى)

هديه بااجاذت مرشد پاڪ اعلى حضرت صوفى محمد منير نقشبندى دامته بركا ته
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