
 

 

 ثبوت کا الحاجات صالۃ و استخارہ
ِٰ ٰلوۃُِِاَْلَحْمُدِّٰلل  للاَِِٰرُسولَِِٰعٰلیَِوالسَََّلمَُِِوالصَّ

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیان   و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 صلوۃ  کیا طرح اسی اور فرمادیں درج ۔وہ ہے سے حدیث کس ثبوت کا استخارہ نماز

 ۔ ہے ثابت سے حدیث کسی بھی  الحاجات
  

 انڈیا – اویس: سائل

    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّوابِٰلیَِِاْجعَلِِِْاَلللُھمَِِّالَوھَّابِالَمٰلکِِٰبَٰعونِِٰاَْلَجَوابُِ

  ہے میں صحیح حدیث کہ ہے۔جیسا ثابت سے مبارکہ احادیث کثیر استخارہ نماز  
 روایت سے عنہما تعالی   ہللا رضی عبدہللا بن جابر نے  جماعت ایک کی جسےمحدثین

ْستهَخاَرةََ ايُعَل هُمنََ َوَسلَمََ َعلَْيهَه للاَُ َصلَى ّللَاهَ َرُسولَُ َكانََ :ہیں فرماتے  کیا،آپ  األُُمورَه فهي اِله
نََ السُّوَرةََ يَُعل هُمنَا َكَما ُكل هَها، ، مه ، أََحُدُكمَْ َهمََ إهذَا "َيقُولَُ القُْرآنه نَْ َرْكعَتَْينَه فَْليَْرَكعَْ بهاألَْمره  َغْيرَه مه

يَضةَه   ایسے کی  استخارہ میں امور تمام  ہمیں وسلم علیہ تعالی   ہللا صلی ہللا رسول "الفَره
 جب'' :ہیں فرماتے ملسو هيلع هللا ىلص آپ تھےاور فرماتے تعلیم ُسورت کی قرآن جیسے فرماتے، تعلیم
 کہے۔ پھر پڑھے نفل رکعت دو تو کرے قصد کا امر کسی کوئی

 

ی ُرکَ  ا ن ِّی   اَللُّٰھم       تَخ  کَ  اَس  ل م  ُرکَ َواَ  ب ع  تَق د  َ  وَ  ب قُد َرت کَ  س  أ ن   لُکَ  اَس  ل کَ  م  ی م   فَض   ال عَظ 
رُ  فَا ن کَ  رُ  َواَل  تَق د  لَمُ  وَ  اَق د  لَمُ  َواَل  تَع  مُ  َواَن تَ  اَع  ب   َعال  لَمُ  ُکن تَ  ا ن   اَللُّٰھم   ال غُیُو  ذَا اَن   تَع   ھ 
رَ  َم  ِّی   َخی ر   اال  ی ن ی   ف ی   ل  ی   د  ی   اق بَۃ  َوعَ  َوَمعَاش  ر  قَالَ  اَم  ل   اَو  ی َعاج  ر  ل ہ   اَم  ج  ہُ  َوا   فَاق دُر 
ہُ  ل ی   ِّر  ک   ثُم   ل ی   َویَس  لَمُ  ُکن تَ  َوا ن   ف ی ہ   ل ی   بَار  ذَا اَن   تَع  رَ  ھ  َم  ِّی   َشر   اال  ی ن ی   ف ی   ل   د 

ی   بَۃ   َوَمعَاش  ی   َوَعاقـ  ر  ل   قَالَ  اَو   اَم  ی   َعاج  ر  ل   اَم  ج  ف ہُ  ہ  َوا  ر  ف ن ی   َعن ِّی   فَاص  ر   َعن ہُ  َواص 
ن ی   ثُم   َکانَ  َحی ثُ  ال َخی رَ  ل یَ  َواق دُر   ِّ  " ب ہ   َرض 

 اور ساتھ کے علم تیرے ہوں کرتا استخارہ سے تجھ میں (عزوجل) ہللا اے :ترجمہ 
 سوال کا عظیم فضل تیرے سے تجھ اور ہوں کرتا قدرت طلب ساتھ کے قدرت تیری
 جانتا نہیں میں اور ہے جانتا تو اور نہیں قادر میں اور ہے قادر تو کہ لیے اس ہوں کرتا
 کام یہ کہ ہے یہ میں علم تیرے اگر (عزوجل) ہللا اے ہے۔ واال جاننے کا غیبوں تو اور

 آئندہ اور وقت اس فرمایا یا میں کار انجام اور معیشت و دین میرے ہے بہتر لیے میرے
 دے برکت میں اس لیے میرے پھر کر آسان اور دے کر مقدر لیے میرے کو اس تُو میں
 کار انجام اور معیشت و دین میرے ہے برا کام یہ لیے میرے کہ ہے جانتا تو اگر اور
 سے اس کو مجھ اور دے پھیر سے مجھ کو اس تو میں آئندہ اور وقت اس فرمایا یا میں
 کر۔ راضی سے اوس جھےم پھر ہو بھی جہاں فرما مقرر کو خیر لیے میرے اور پھیر
۱۲  



 

 

 ،۱ج ،۱۱۶۲ :الحدیث إلخ، ...التطوع في ماجاء باب التھجد، کتاب ،''البخاري صحیح''(
 )۳۹۳ص

 عثمان سیدنا حضرت   کہ جیسا ہے ثابت سے احادیث صحیح کئی بھی الحاجات صلوۃ اور
 ث  باع مدینہ، شہنشاہ   نابیناشخص ایک کہ ہے روایت سے عنہ تعالی ہللا رضی حنیف بن

لہ   علیہ تعالی   ہللا صل ی گنجینہ فیض سکینہ، نُزول    ہوئے حاضر میں خدمت کی وسلِّم وا 
 وہ کہ کیجئے دعا سے تعالی ہللا !وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول یا''، کیا عرض اور

کونین تو ''لَوٹادے۔ واپس بینائی میری  دریافت نے وسلم وآلہ علیہ تعالی ہللا صلی سرور 
 ہللا صلی ہللا رسول یا''کیا، عرض نے اس'' ؟ کروں دعا لئے تیرے میں کیا'' فرمایا،
 ارشاد نے آپ تو ''گزرتاہے۔ شاق بہت پر مجھ جانا چال کا بصارت میری !وسلم علیہ

      دعامانگو، یہ بعد کے ،اس اداکرو رکعتیں دو پھر کرواور وضو! جاؤ'' فرمایا،
ئَلُکَ  ا ن ِّی   اَللُّٰھم   '' ہُ َواَ  اَس  د   ب نَب ی ِّی   ا لَی کَ  تََوج  ِّ  ُمَحم  َمۃ   نَب ی  ح  دُ  یَا الر  ہُ  ا ن ِّی   ُمَحم  ی اَتََوج   ا ل 

فَ   اَن   ب کَ  َرب ِّی ی َعن   ل ی   ی ک ش  ِّع ہُ  اَللُّٰھم   بََصر    "َنف س ی ف ی   َوَشف ع ن ی   ف ی   َشف 
 صلی محمد نبی اپنے میں اہبارگ تیری اور کرتاہوں سوال سے تجھ میں عزوجل ہللا اے
 ہللا یارسول ، ہیں نبی والے رحمت جو ہوں ہوتا متوجہ سے وسیلہ کے وسلم علیہ ہللا

 ض عر میں بارگاہ کی عزوجل رب اپنے سے وسیلہ کے آپ میں !وسلم علیہ ہللا صلی
 علیہ ہللا صلی ہللا رسول !عزوجل یاہللا ہٹادے، پردہ سے بینائی میری وہ کہ ہوں کرتا
 ''فرما۔ پوری مراد میری فرمااور قبول میں حق میرے سفارش کی لموس
 کی اس نے عزوجل ہللا تو پلٹا سے وہاں شخص وہ جب کہ ہیں فرماتے راوی     

 ''تھی۔ دی لوٹا واپس بینائی
 

 ۲۷۲ ص ،۱ ج ،۱ رقم ودعائھا، الحاجۃ صالۃ فی الترغیب ،باب النوافل ،کتاب والترہیب الترغیب)
) 

د   ب َنب ی ِّی   میں روایت کی ترمذی اور د کے ب َنب ی ِّکَ  جگہ کی ُمَحم    ۔ ہیں الفاظ ُمَحم 
ی ابی بن سیدناعبدہللا حضرت   اور  نسلطان   کہ ہے روایت سے عنہ تعالی ہللا رضی اوف 

لہ   علیہ تعالی   ہللا صل ی اکرم نبی بَر بَحرو  کی عزوجل ہللا جسکی ''فرمایا، نے وسلِّم وا 
 وضو کامل کہ چاہیے اسے ہوتو حاجت طرف کی بندے کسی یا ہو حاجت کوئی فطر

 نبی اپنے اور کرے بیان حمد کی عزوجل ہللا بعد کے ۔اس کرے ادا دورکعتیں کرکے
   مانگے، دعا یہ پھر بھیجے درود پر وسلم وآلہ علیہ تعالی ہللا صلی

ہَ  ''   ی مُ  ہللاُ  ا ال   اَلا ل  ی مُ  ال َحل  ش   َرب ِّ  ہللا   ب َحانَ سُ  ال َکر  ی م   ال عَر  ّٰ   ال عَظ  دلُِل   َرب ِّ  اَل َحم 
ی نَ  لَم  ئَلُکَ  ال ع  بَات   اَس  َمت کَ  ُموج  ن   َوال غَن ی َمۃَ  َمغ ف َرت کَ  َوَعَزائ مَ  َرح  ِّ  ُکل ِّ  م   ب ر 

ن   َوالس اَلَمۃَ  بًا ل ی تَدَع   اَل  ا ث م   ُکل ِّ  م  تَہ، ا ال   ذَن  تَہُ  ا ال   اَھم   َواَل  َغفَر  ج   ھ یَ  َحاَجۃً  َواَل  فَر 
ًضا لَکَ  َحمَ  یَا قََضی تََھا ا ال   ر  ی نَ  اَر  م  اح   " الر 

 ہللا ہے واال وکرم جود واال، حلم وہ نہیں معبود کوئی سوا کے عزوجل ہللا:ترجمہ
 تمام لئے کے ہی ہللا' رب کے عالم ،تمام ہے کوپاکی مالک کے عرش والے عظمت
 اور اعمال والے کرنے واجب بخشش اور رحمت ی تیر سے تجھ میں ہیں۔ خوبیاں



 

 

 فرما ف معا کو ہرگناہ میرے ہوں، مانگتا چھٹکارا سے گناہ ہر اور حصہ سے ہرنیکی
 فرما، پورا ہو سبب کا رضا تیری جو کو حاجت اس ہر فرمااور کوکشادہ تنگی ہر اور
 والے۔ فرمانے کررحم بڑھ سے سب اے
 یا دنیوی کسی سے عزوجل ہللا مطابق کے خواہش اپنی بعد کے مانگنے دعا یہ

 ''۔ گی جائے دی لکھ لئے کے اس چیز تووہ کرے سوال میں بارے کے چیز اخروی
 

 (۲۱ ص ،۲ج ،۴۷۸ رقم الحاجۃ، صالۃ فی ماجاء باب الوتر، ،کتاب ترمذی سنن )    
َوَجلَِّ اَْعلَمَِوَرُسْولُہُِِاَْعلَمُِِتَعَاٰلیَِوللاُِ َُِِصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّمَِوٰاٰلہِ َِعلَْیہِِٰتَعَاٰلیِّللال

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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The proof for Istikhārah and Salāh al-Hājāt 

 ِللاِرسولِعلیِوالسَلمِوالصلوۃِہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Which Hadīth is Istikhārah proven from? Please could 

you mention it and in a similar manner, is Salāh al-Hājāt also proven from 

any Hadīth? 

Questioner: Uways from India 

ANSWER: 

 الرحیمِالرحمنِللاِبسم
 والصوابِالَحقِھدایۃَِِاللھمِالَوھابِالَمٰلکِِٰبٰعَونِِٰالجواب

 

Istikhārah salāh is proven from numerous Blessed Hadīths, just like it is stated in 

a Sahīh Hadīth, which a group amongst the Muhaddithīn narrated from Sayyidunā 

Jābir bin ‘Abdullāh (may Allāh be pleased with them both), that he stated that, 

ُمنَاََوَسلَمََََعلَْيهَهَللاَََُصَلىَّللَاَهََرُسولَََُكانََ" ْستهَخاَرةَََيُعَل ه ُمنَاََكَماَُكل هَها،َاألُُمورَهَفهيَاِله نَََالسُّوَرةَََيُعَل ه ،َمه َإهذَا" يَقُولََُالقُْرآنه
،َأََحُدُكمَََْهمََ نَََْرْكعَتَْينَهَفَْليَْرَكعََْبهاألَْمره يَضةَهََغْيرَهَمه  "الفَره

 

“The Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص would teach as so in relation to Istikhārah for all 

matters, just as the Sūrah of the Noble Qur’ān teaches, and he ملسو هيلع هللا ىلص stated, ‘When 

one intends to go ahead with any matter, then one should pray two rak’āt Nafl and 

recite, 

َِِوَِِبٰقُْدَرتٰکََِِواَْستَْقٰدُرکَِِبٰٰعْلٰمکَِِاَْستَٰخْیُرکَِِاٰنِّٰیِِْاَلللُھمَِّ" ِاَْعلَمَُِِولَِِتَْعلَمُِِوَِِاَْقٰدرَُِِولَِِتَْقٰدرُِِفَٰانَّکَِِاْلعَٰظْیمِِٰفَْضٰلکَِِٰمنِِْلُکَِِاَْسأ
مَُِِواَْنتَِ ِاَْمٰریَِعاٰجلِِٰاَْوقَالَِِاَْمٰریَِِْوَعاقٰبَۃَِِٰوَمعَاٰشیِِْٰدْینٰیِِْفٰیِِْٰلِّیَِِْخْیرِ ِاْلَْمرَِِٰھذَاِاَنَِِّتَْعلَمُُِِکْنتَِِاٰنِِْاَلللُھمَِِّاْلغُیُْوبَِِٰعَلَّ

ِاَوِِْاَْمٰریَِِْوَعاقٰـبَۃَِِٰوَمعَاٰشیِِْٰدْینٰیِِْفٰیِِْٰلِّیَِِْشرِ ِاْلَْمرَِِٰھذَاِاَنَِِّتَْعلَمُُِِکْنتََِِواٰنِِْفْٰیہِِٰٰلیِِْبَاٰرکِِْثُمَِِّٰلیَِِْویَٰسِّْرہُِِٰلیِِْفَاْقُدْرہَُِِوٰاٰجٰلہِ 
نٰیِِْثُمََِِّکانََِِحْیثُِِاْلَخْیرَِِٰلیََِِواْقُدرَِِْعْنہَُِِواْصٰرْفنٰیَِِْعنِّٰیِِْفَاْصٰرْفہَُِِوٰاٰجٰلہِ ِاَْمٰریَِِْعاٰجلِِٰقَالَِ  "بٰہِ َِرٰضِّ

 

“O Allāh, I ask guidance from Your Knowledge, and Power from Your Might and I 

ask for Your great blessings. You are Powerful and I am not. You know and I know 

not and You know the unseen. O Allāh, if You know that this matter is good for my 

religion and my sustenance and in my Hereafter, (or said, if it is better for my 

present and later needs), then You ordain it for me and make it easy for me to get, 

and then bless me in it, and if You know that this job is harmful to me in my religion 

and sustenance and in the Hereafter, (or said, if it is worse for my present and later 



 

 

needs), then keep it away from me and let me be away from it. And ordain for me 

whatever is good for me, And make me satisfied with it.” 

[Sahīh al-Bukhārī, vol 1, pg 393, Hadīth no 1142] 

 

And Salāh al-Hājāt is also proven from several Sahīh Hadīths, just like it is narrated 

by Sayyidunā ‘Uthmān bin Hanīf (may Allāh be pleased with him), that once a blind 

person was present in the noble court of the King of Madīnah, the reason for 

tranquility, the blessed treasure, may Allāh send infinite peace and blessings upon 

him, and requested, ‘O Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص, please do du’ā’ to Allāh Almighty 

that He grants me back my eyesight.’ So the Master of both worlds ملسو هيلع هللا ىلص asked, 

‘Should I supplicate for you?’ He requested, ‘O Messenger of Allāh, my eye sight 

going is very unpleasant for me.’ Then he ملسو هيلع هللا ىلص stated, ‘Go, perform wudhū’ then pray 

two rak’āt, after it pray the following du’ā’: 

ہُِِاَْسئَلُکَِِاٰنِّٰیِِْاَلللُھمَِّ" دِ ِبٰنَٰبیِّٰیِِٰاٰلَْیکََِِواَتََوجَّ ْحَمۃِِٰنَبٰٰیُِِِّمَحمَّ دُِِیَاِالرَّ ہُِِاٰنِّٰیُِِْمَحمَّ َِعنِِْٰلیِِْیَّْکٰشفَِ ِاَنِِْبٰکَِِیَربِِِّٰاٰٰلیِاَتََوجَّ
 "نَْفٰسیِفٰیَِِْوَشفَّْعنٰیِِْفٰیََِِّشٰفِّْعہُِِاَلللُھمَِِّبََصٰری

 

“O Allāh Almighty, I ask from You and I become attentive in Your Majestic Court 

through the wasīlah of the Noble Messenger ملسو هيلع هللا ىلص, who is a merciful Prophet. O 

Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص, I request through your wasīlah in the Majestic Court of Allāh 

Almighty that He removes the veil from my blindness. O Allāh Almighty, please 

accept the intercession of the Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص for me and please fulfil my 

request.” 

The narrator states that when the person returned, then Allāh Almighty bestowed 

his eyesight back to him. 

[al-Targhīb wa al-Tarhīb, vol 1, pg 272, Hadīth no 1] 

In a narration in Tirmizhī Sharīf, the words  ِد  are mentioned in the place of بٰنَٰبٰیِّکَُِِمَحمَّ

دِ   .بٰنَٰبیِّٰیُِِٰمَحمَّ

It is narrated by Sayyidunā ‘Abdullāh bin abī Awfā, may Allāh Almighty be 

pleased with him, that the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated, ‘Whosoever has a need from 

Allāh, or from someone, then he should perform wudhū' properly, then pray two 

rak’āt, then praise Allāh and send salutations upon the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص. Then he 

should pray the following, 



 

 

ِاْلٰعلَٰمْینَِِاَْسئَلُکَُِِموٰجبَاتَِِٰرْحَمتٰکََِِوَعَزائٰمَِ" َِِٰرٰبِِّ ِاْلعَْرٰشِِاْلعَٰظْیمِِٰاَْلَحْمُدِّٰلل ِللاُِِاْلَحٰلْیمُِِاْلَکٰرْیمُُِِسْبَحانَِِللاَِِٰرٰبِِّ َِلاٰٰلہَِِاٰلَِّ

ْجتَہَُِِولََِِحاَجۃِ ِٰھیَِ ِفَرَّ اِاٰلَِّ َِغفَْرتَہ،َِولََِِھمَّ ِلَِِتََدعِِْٰلیِذَْنب اِاٰلَِّ ِاٰثْمِ  َِوالسَََّلَمۃَِِٰمنُِِْکٰلِِّ ِبٰٰرِِّ َِمْغٰفَرٰتکََِِواْلغَنْٰیَمۃَِِٰمنُِِْکٰلِِّ

اٰحٰمْینَِ ِقََضْیتََھاِیَاِاَْرَحمَِِالرَّ اِاٰلَِّ  "لَکَِِٰرض 

“No one has the right to be worshiped but Allāh most Patient, the Generous. 
Glorious is Allāh, Lord of the Majestic Throne. All praise is due to Allāh, Lord of the 
worlds. I ask You for that which warrants Your mercy, and that which will determine 
forgiveness from You, and the fruits of every righteous deed, and safety from every 
sin; do not leave a sin for me without forgiving it, nor a worry without relieving it. 
Or a need that pleases You without granting it. O Most-Merciful of those who have 
mercy." 
 

After praying this du’ā’, ask Allāh Almighty for a worldly matter or of the Hereafter 

which is in accordance to ones desire, then this matter will be written for such 

person.’ 

[Sunan Tirmidhī, vol 2, pg 21, Hadīth no 478] 

 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوسلمِوآلہِعلیہِللاِصلیِاعلمِورسولہِاعلمِتعالیِوللا

 قادریِضیاءِقاسمِمحمدِالحسنِابوِکتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


