َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
ُالـسـلَامُ َ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـدُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
نُ
الـحـمـد ُل ِل ِہُُر ِبُُالـعـل ِـمینُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُ
ِ ِ
ّٰ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
ـسمُ ُالـلـہُِ ُُُ َ ۡ ّٰـمنُ َ ۡ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـرحِ ـی ِمِؕ
الـرح ِ ُ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُبِاُلل ِہ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن شَ ا ٓ َءاهلل جي ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم افْ َتحْ َع َليْ َنا حِكْ َم َتكَ َوانْ ُ ْ
ش َع َليْ َنا َر ْح َم َتكَ يَـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل َعز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 04دار الفڪربيروت)

(نوٽ :اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
ڇاپيندڙ:

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

سيرت بابا فريد
ذو الحجة الحرام 1441هه ،آگسٽ 2020ع
فيضان مدينه ُ
باب المدينه ڪراچي
مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
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ْح ُة ا ِ
هلل عَل َيمه
َر م َ

ترجمو پيشڪش
ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) هن رسايل جو آسان سنڌي
زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي آهي۔ جيڪڏهن
ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته ٽرانسليشن
ڊپارٽمنٽ کي آ گاھ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو۔

رابطي جي الِء:

ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي


ُ
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سيرت بابا فريد

ْح ُة ا ِ
هلل عَل َيمه
َر م َ

درود شريف جي فضيلت

صَ
اهلل عَلَيم ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد فرمايو :جنهن مون تي
اهلل پاڪ جي آخري نبي َّ َ ّل ُ
 011ڀيرا درود پاڪ پڙهيو اهلل پاڪ ان جي ٻنهي اکين جي درميان
لکي ڇڏيندو آهي ته هيُء نفاق ۽ جهنم جي باھ کان آزاد آهي ۽ ُان کي
بروز قيامت شهيدن سان گڏ رکندو.

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

نمازي بنائڻ جو عجيب طريقو

هڪڙي نيڪ گهراڻي جي شريف ۽ سعادتمند ٻار کي کنڊ ننڍپڻ کان
ڏاڍي پسند هئيُ .ان جي والده ابتداء ۾ جڏهن ان کي نماز جي
ترغيب ڏني ته فرمايو”:پٽ! نماز پڙهندو ڪر ،هن سان اهلل پاڪ
راضي ٿيندو آهي ۽ عبادت گذار ٻانهن کي انعامات سان نوازيندو
آهي .تون نماز پڙهندين ته توکي کنڊ ملندي .اهو خوش نصيب ٻار
جڏهن نماز ادا ڪندو هو ته ان جي والده ُمصلِّي جي هيٺيان کنڊ جي
هڪ ٿيلهي رکي ڇڏيندي هئي .اهو ٻار پابندي سان نماز پڙهندو هو
۽ نماز کان پوِء کنڊ جي صورت ۾ پنهنجي پسنديده شيِء حاصل
ڪندو هو .هڪ ڏينهن سندس امڙ کان ڪم ڪار ۾ مصروفيت سبب
ُمصلِّي هيٺيان کنڊ رکڻ وسري وئي .جڏهن اهو ٻار نماز کان فارغ
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ٿيو ته امڙ پڇيس :پٽ! کنڊ ملي؟ سعادتمند پٽ عرض ڪيو :جي ها!
مون کي هر نماز کانپوِء کنڊ ملي ويندي آهي .اهو ُٻڌي سندس والده
روئي ڏنو ۽ هن غيبي مدد تي دل ئي دل ۾ اهلل پاڪ جو شڪر ادا
ڪيو.
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڇا اوهان ڄاڻو ٿا اهو سعادتمند ۽
خوشنصيب نمازي ”ٻار“ ڪير هو؟ اهو مشهور اهلل جو ولي سلسلهِء
گنج شڪرَّ َّ
عاليه چشتيه جو عظيم پيشوا حضرت س ّي ُدنا بابا فريد ِ
َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمهََّّهو۔

تعارف

پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه  965يا 970ھ بمطابق 0079ء ۾ ملتان جي ڳوٺ ”کٿوال“ ۾
ْح ُة ا ِ
هلل
پيدا ٿيا.
پاڻ َر م َ
عَلَيمه جو اصل نالو” مسعود“ آهي جڏهن ته ”فريد الدين گنج شڪر“ جي
لقب سان مشهور آهن ،پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو نسبي سلسلو جنتي صحابي
ِ
اهلل َعـ من ُه َّ سان وڃي
اميرالمؤمنين حضرت س ّي ُدنا عمر
ِ
فاروق اعظم َر َ
ِض ُ
ملي ٿو.

گنج شڪر چوڻ جو سبب

گنج شڪر چوڻ جا ڪيئي سبب مشهور آهن جن
پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه کي ِ
اعلي حضرت ۾ آهي:
ملفوظات
مان ٻه سبب ذڪر ڪجن ٿا! ()0
ِ
ٰ
حضرت شيخ فريد الحق والدين گنج شڪر َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه تي هڪ ڀيري 01
فاقا اچي چڪا هئا .نفس ”اَ ۡل ُج ۡوع اَ ۡل ُج ۡوع“ (هاِء ُبک ،هاِء ُبک) پڪاري

رهيو هو ،ان کي وندرائڻ الِء ڪجهه پٿر کڻي وات ۾ وڌائين .وات
۾ وجهندي ئي کنڊ ٿي ويا .جيڪي پٿر وات ۾ وجهندا هئا کنڊ
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بڻجي ويندا هئا انهيء ڪري پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ”گنج شڪر“ جي لقب سان
( )2هڪ ڀيري ڪجھ بزنس
مشهور ٿيا.
ُ
مين (واپاري) اٺن تي کنڊ رکي وڃي رهيا هئا .پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه انهن کان
پڇيوُ :اٺن تي ڪهڙي شيء آهي؟ هڪ واپاري چيوُ :اٺن تي لوڻ
رکيل آهي .پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمايو :اوهان چئو ٿا ته لوڻ ئي هوندو.
جڏهن قافلو پنهنجي مقامي هنڌ پهتو ۽ سامان کوليو ته ان ۾ کنڊ
جي بدران لوڻ نڪتو .اهو ڏسي واپاري سمجهي ويا ته هي اسان جي
ڪوڙ ڳالهائڻ جي ُ
نحوست آهي ،تنهنڪري پوئين پير موٽيا ۽ پاڻ
َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي بارگاھ ۾ حاضر ٿيا ۽ عرض ڪيو :اسان کان غلطي ٿي
وئي آهيُ ،معافي ڏيو ،دراصل اٺن تي لوڻ نه بلڪه کنڊ هئي .اهو
ٻڌي پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمايو ته اوهان چئو ٿا ته کنڊ ئي هوندي ،واپارين
واپس اچي ڏٺو ته سڄو لوڻ کنڊ ۾ تبديل ٿي چڪو هو.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

نيڪ ماء جون برڪتون

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ماُء ٻارن الِء ڄڻ زمين وانگر حيثيت رکي
ٿي .تنهنڪري گهرواريَء جي پسند جي سلسلي ۾ مرد کي نهايت
احتياط سان ڪم وٺڻ گهرجي جو ماُء جون چڱيون يا بريون عادتون
اهلل عَل َي م ِه َواٰلِه َو َس ل َم
َص َّل
تمام اوالد ۾ به منتقل ٿينديون .نبي ڪريم
ُ
فرمايو ” :ڪنهن عورت سان نڪاح ڪرڻ جي الِء چار شين جو خيال
رکيو ويندو آهي )0( :ان جو مال( )2حسب ونسب( )3حسن و جمال()4
دين “.پوِء فرمايائون”:توهان جو هٿ خاڪ ۾ ملي توهان ديندار
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عورت جي حصول جي ڪوشش ڪيو“.
سلسلهِء عاليه چشتيه جي ٽن عظيم پيشوا حضرت سيدنا خواجه قطب
ّ
الدين بختيار ڪاڪي ،حضرت بابا فريد الدين مسعود گنج شڪر ۽
حضرت س ّيد محمد نظام الدين اولياء َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيم ُهم جي ديني تربيت
پنهنجي ماُء جي ئي هٿان ٿئي .ڇوته هنن ٽنهي اولياِء ڪرام جا پيئر
ننڍپڻ ۾ ئي وفات ڪري چڪا هئا.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

ملتان شريف آمد

پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه  00سال جي عمر ۾ ملتان تشريف وٺي آيا .جتي حضرت
موالنا منهاج الدين ترمذي َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه جي مدرسي ۾ داخل ٿي قرآن
وحديث ،فقه ۽ ڪالم ۽ ٻين رائج علوم سان گڏوگڏ عربي ۽ فارسي
تي به مهارت حاصل ڪئي .روزانو هڪ ختم قرآن ڪريم سندن جو
معمول هو .ٿوري ئي وقت ۾ استاذ صاحب جي توجھ جا مرڪز بڻجي
ويا.

ڏاڙهونء جي هڪ داڻي جو ڪمال

حضرت سيدنا شيخ جالل الدين تبريزي سهروردي َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه سندن کي
هڪ ڏاڙهون تحفي طور ڏنو .پاڻ َّ َر م َْح ُةا ِهللعَلَيمه روزي سان هئا تنهنڪري اهو
ٻين ساٿين کائي ڇڏيو .افطاري کانپوِء پاڻ َر م َْح ُة ا ِهللعَلَيمه کي ڏاڙهون جي کل
۾ هڪ داڻو مليو .پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه اهو داڻو کاڌو ته ائين محسوس ٿيو جو
روحانيت جي روشني سان ان جو وجود جڳمڳائڻ لڳو .بعد ۾ جڏهن بابا
فريد اهو واقعو پنهنجي پير و مرشد حضرت س ّيدنا خواجه قطب الدين
www.dawateislami.net
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بختيار ڪاڪي چشتيَّ َر م َْح ُة ا ِهللعَلَيمه کي ٻڌايو ته انهن فرمايو :سڄي برڪت ۽
روحاني فيض انهيء هڪ داڻي ۾ هو .باقي ڏاڙهونَء ۾ ڪجھ به ڪونه
هو.
ریوہکں،ںیمویکںہنتریوچٹھکوچومں
ریف د
ںیمویکںہنف د
ےہدرریتاجاکرھگآبادرےہریتابانتپک

جنتي داڻو

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڏاڙهون جي باري ۾ اها ڳالھ مشهور آهي ته
هر ڏاڙهونَء ۾ هڪ جنتي داڻو هوندو آهي جيئن حضرت س ّيدنا حميد
بن جعفر

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َّ َر م َ

پنهنجي والد کان نقل ڪن ٿا ته صحابي ابن صحابي

ِ
ّ
اهلل عََّـنم َُّه َما ڏاڙهون جو هڪ هڪ داڻو
حضرت سيدنا عبداهلل بن عباس َّ َر َ
ِض ُ

ڪري کائيندا هئا ،ڪنهن ان جو سبب پڇيو ته فرمايائون :مون تائين
خبر پهتي آهي ته زمين ۾ ڪوبه ڏاڙهونَء جو وڻ اهڙو ناهي جنهن کي
ميويدار ڪرڻ الِء ان ۾ جنتي ڏاڙهونء مان داڻو نه وڌو ويندو هجي ته
ٿي سگهي ٿو هي اهو ئي داڻو هجي.

برڪت جو مطلب

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! کائيندي وقت هن ڳالھ جو خاص خيال رکڻ
گهرجي ته کاڌي جو ذرڙو به ضايع نه ٿئي .ٿي سگهي ٿو کاڌي جي سڄي
برڪت انهيَء هڪ گرھ ۾ هجي جنهن کي ضايع ڪيو ويو آهي .حديث
پاڪ ۾ آهي :توهان نٿا ڄاڻو ته کاڌي جي ڪهڙي حصي ۾ برڪت آهي.
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َحاف ُِظ َقاضي َا ُبو الۡ َف ۡ
ضل ع َِياض َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا” :توهان نٿا ڄاڻو ته
ِ
معني ته اهلل
کاڌي جي ڪهڙي حصي ۾ برڪت آهي “.هن جي حقيقي
ٰ
پاڪ ئي بهتر ڄاڻي ٿو .پر هتي برڪت مان مراد گهٽ کاڌي جو گهڻن
ماڻهن کي ڪفايت ڪرڻ ۽ ان کاڌي جي ذريعي تقويٰ حاصل ٿيڻ آهي.
جڏهن ته برڪت جي اصل ته ڪنهن شيء جو زياده ٿي وڃڻ ۽ ان ۾
ڪشادگي جو پيدا ٿيڻ آهي.

ٿانو ڌوئي پيئڻ جا طبي فائدا

اَلـم َح ممـ ُد لِـلـه ڪابه سنت حڪمت کان خالي ناهي .جديد سائنس به هاڻي اعتراف
ڪري ٿي ته وٽامنز خاص طور”وٽامن بي ڪمپليڪس“ کاڌي جي مٿين حصي
۾ گهٽ ۽ ٿانو جي تھ ۾ وڌيڪ هوندا آهن .پڻ غذا ۾ موجود معدني لوڻياٺ
صرف ٿانو جي تھ ۾ ئي هوندا آهن جيڪي ٿانو جي چٽڻ يا ڌوئي پيئڻ سان
ڪيئي مرضن جي روڪٿام جو سبب بڻبا آهن.
ت َّب ََّـ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم
(کاڌو کائڻ جون سنتون ۽ آداب سکڻ جي الِء اميراهلسنت دَامََّـ م
آداب طعام“ ۽ رسالو”کائڻ جو اسالمي طريقو“ جو مطالعو
َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّيَـ مَّه جي ڪتاب ” ِ
ڪيو)

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

مريد ٿيڻ جو واقعو

طالب علمي حضرت بابا فريد گنج شڪر
دوران
عاشقان بابا فريد!
اي
ِ
ِ
ِ
َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه مسجد ۾ تشريف وٺي ايندا هئا ۽ ڪعبي ڏانهن منهن
ڪري ويهي سبق ياد ڪندا هئا .هڪ ڀيري ُسلطان المشائخ حضرت
قطب الدين بختيار ڪاڪي َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ملتان ۾ انهيء مسجد ۾ نماز
ْح ُة ا ِ
هلل ع َل َيمه
پڙهڻ جي الِء تشريف وٺي آيا .حضرت بابا فريد گنج شڪر َّ َر م َ
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عادت مطابق مطالعي ۾ مصروف هئا ته هڪ خوشگوار احساس پاڻ
َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه کي نظر کڻڻ تي مجبور ڪيو .نگاھ کڻڻ جي دير هئي جو
هڪ ڪامل ولي جي روشن ۽ نوراني چهري جي زيارت سان اکيون
ٿڌيون ٿيڻ لڳيون ،پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه بي اختيار ٿي احترام طور اٿي بيٺا
۽ ويجهو اچي گوڏن ڀر ويهي رهيا .حضرت قطب الدين بختيار
ڪاڪي َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه (نفل نماز) تحية المسجد کان فارغ ٿي پڇيائون :ڇا
پڙهي رهيا آهيو؟ عرض ڪيو :فقه جي ڪتاب ”النّافِع“ آهي ،فرمايو :ڇا
اوهان کي خبر آهي ته هن ڪتاب مان نفعو ملندو؟ عرض ڪيو:
حضور! نفعو ته اوهان جي نظ ِر ڪرم سان ملندو .جواب ٻڌي حضرت
قطب الدين بختيار ڪاڪي َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ڏاڌو خوش ٿيا ۽ شفقت فرمائيندي
پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه کي پنهنجي مريدن ۾ شامل فرمائي ورتو .جڏهن حضرت
ْح ُة ا ِ
ْح ُة
هلل عَلَيمه ملتان شريف کان روانا ٿيا ته پاڻ َر م َ
قطب الدين بختيار ڪاڪي َر م َ
ْح ُة ا ِ
ا ِ
هلل
هلل عَلَيمه پويان هلڻ لڳا اهو ڏسي حضرت قطب الدين بختيار ڪاڪي َر م َ
علم دين حاصل ڪيو پوِء مون وٽ
عَلَيمه فرمايو :پهريان چڱي طرح
ِ
دهلي هليو اچ جان ڇوته بي علم زاهد شيطان جو رانديڪو هوندو
آهي.
اهلل رب العزت جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان
جي بي حساب مغفرت ٿئي.

ـی ْاْل َ ِ
هلل َع َل ْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َسلَّم
مــي ْن َصلَّى ا ُ
ـجـاه ِالـ َّنـب ِ ِّ
ٰا ِمــي ْن ب ِ َ

رہسےیکرتگناریمجی،ںیہونرےکبارےوجہتری
دخمومواظنمڑپںیھلمرکآبادرےہریتابانتپک
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علم دين حاصل ڪرڻ تمام افضل عبادت
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!
ِ
آهي .علم جي رو شني سان جهالت ۽ گمراهي جي انڌيرن کان نجات
علم دين جي تالش ۾
حديث پاڪ ۾ آهي :جيڪو
ملندي آهي.
ِ
ِ
ڪنهن رستي تي هلندو آهي ته اهلل پاڪ ان جي الِء جنت جو رستو
طالب علم جي عمل کان
آسان فرمائيندو آهي ۽ بيشڪ مالئڪ
ِ
خوش ٿي ان جي الِء پر وڇائيندا آهن ۽ بيشڪ زمين و آسمان ۾
عالم دين جي الِء استغفار
رهڻ وارا ايسيتائين جو پاڻي ۾ مڇيون
ِ
ڪنديون آهن ۽ عالم جي عابد تي فضيلت ائين آهي جيئن چوڏهين
رات جي چنڊ جي ٻين تارن تي ۽ بيشڪ عالم انبياء جا وارث آهن.
علم دين حاصل ڪرڻ جي بهترين ذريعن
عاشقان بابا فريد!
اي
ِ
ِ
عاشقان رسول سان گڏ سنتون سکڻ جي الِء مدني قافلن“ ۾
مان ”
ِ
سفر ڪرڻ ۽ مڪتبة المدينه جي ڪتب و رسائل جو مطالعو ڪرڻ به
دعوت اسالمي جي هڪ ”مدني بهار“ ٻڌون ٿا :فيصل آباد
آهي .اچو!
ِ
جو هڪ نوجوان اسالمي ڀاُء فيشن جو تمام گهڻو شوقين هو،
جڏهن به مارڪيٽ ۾ نئين فيشن جي پينٽ شرٽ ايندي هئي ته اها
خريدي وٺندو هو .دنيا جي رنگينن ۾ ائين گم ٿي چڪو هو جو نماز
پڙهڻ تي به دل نه ڪندي هيس ،سندن والده فجر جي نماز الِء جاڳائيندي
هئي ته ”سڀاڻي کان پڙهندس ،هن جمعي کان نمازون پڙهڻ شروع
ڪندس“ وغيره چئي ٽاري ڇڏيندو هو .ان جو وڏو ڀاُء جيڪو ڪاليج ۾
دعوت اسالمي جي مدني ماحول
پڙهندو هيو ،اهو خوش قسمتي سان
ِ
سان وابسته ٿي ويو جنهن جا اثرات گهر تائين به پهتا .وڏو ڀاُء هڪ
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ڏينهن سنتن ڀري اجتماع کان واپس موٽيو ته مڪتبة المدينه جا
ڪجھ رساال وٺي آيو ،جڏهن ننڍي ڀاُء اهي رساال پڙهيا ته ان جي دل
دعوت اسالمي وارو بڻجڻو آهي
تي اثر ٿيو ته هاڻي مون کي به
ِ
دعوت اسالمي جي سنتن ڀري اجتماع ۾ شريڪ ٿيا جتي
جيئن ته
ِ
ان بيان ”ڪارا وڇون“ ٻڌو .ته ان روئي روئي توبه ڪئي ۽ ڏاڙهي
غوث پاڪ جو مريد به
شريف چهري تي سجائڻ شروع ڪئي .اهو
ِ
درس نظامي ۾
دعوت اسالمي جو مدني ڪم ڪندي ڪندي
بڻيو ۽
ِ
ِ
داخال به ورتي ۽ ”وڪال مجلس“ جو صوبائي ذميدار به بڻيو.
ملعاحلصرکوجَہْلزالئرکو
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ح
باؤےگرا تیںاق فلےںیم ولچ
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

شيطان قابو نه ڪري سگهندو

گنج شڪرَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جڏهن بغداد حاضر ٿيا
حضرت س ّي ُدنا بابا فريد ِ
ته پندرهن ڏينهن حضرت س ّ ُ
ْح ُة ا ِ
هلل ع َل َيمه
يدنا شهاب الدين عمر سهروردي َّ َر م َ
ُ
ْح ُة
جي صحبت بابرڪت ۾ رهيا جڏهن اتان کان روانا ٿيڻ لڳا ته پاڻَّ َر م َ
ا ِهلل عَلَيمه پنهنجي هٿن سان لکيل ڪتاب ”عوارف المعارف“ ڏيندي
ارشاد فرمايو :شيطان توکي قابو نه ڪري سگهندو.
ویںب اابتریباراتیجس،ےھچیپںیہویلآےگںیہ یب
ویبنںےکیبیھبریتےرھگآبادرےہریتابانتپک
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ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

شهرت کان نفرت

گج شڪر َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه هڪ ڀيرو دهلي ۾ موالنا
حضرت بابا فريد الدين ِ
بدرالدين غزنوي َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه وٽ خطاب ڪرڻ الِء تشريف وٺي ويا پر
جڏهن پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو تعارف ڪجھ تعريفي ڪلمات سان ڪرايو
ويو ته پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فوري طور ُاتان کان واپس تشريف وٺي آيا ۽ وري
ڪڏهن به انهن جي بيان جي محفل ۾ نه ويا.
رما ہر لمع سب ترے وا سطے وہ
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

رک االخص ااسی اطع اب الہ ٰی
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

جادوگر جي توبه

حضرت بابا فريد گنج شڪر َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي پاڪپتن ۾ رهائش ڪرڻ جي
شروعاتي ڏهاڙن جو واقعو آهي ته پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه َّ َّجهنگل ۾ تشريف فرما
هئا .هڪ پوڙهي عورت مٿي تي کير جي ديڳڙي کنيو پئي وئي .پاڻ
َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ان کان پڇيو :امڙ ڪٿان کان پئي اچين؟ ۽ ڪيڏانهن پئي
وڃين؟ مٿي تي ڇا َاٿ َو؟ ان روئندي چيو :اي اهلل جا نيڪ ٻانها! هن
ڳوٺ ۾ هڪڙو جادوگر آهي جيڪو غريبن تي ڏاڍو ظلم ٿو ڪري.
جيڪو ان جي ڳالھ نٿو مڃي ان کي پريشان ڪري سخت نقصان ٿو
رسائي .جنهن کان جيڪو چاهي ٿو پنهنجي ساٿين ذريعي گهرائي
ٿو ڪوبه انڪار نٿو ڪري سگهي .هيُء کير انهيء جي حڪم سان
وٺيو پئي وڃان .جيڪڏهن نه وينديس ته منهنجي گهر ۾ جيڪو کير
آهي اهو خون ۾ تبديل ٿي ويندو .هن گفتگو جي ڪري جيڪا دير
ٿي وئي آهي نه ڄا ڻ ان جي ڪهڙي سزا ملندي .جادوگر جي ظلم جي
www.dawateislami.net
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ڪهاڻي ٻڌي پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ان خاتون کي ّ
تسلي ڏيندي فرمايو :ويهي
رهو! گهٻرائڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي ،هيء کير خوشي سان
فقيرن ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو ،اوهان جو ڪوئي ڪجھ نٿو بگاڙي
سگهي .انهيَء دوران جادوگر جي هڪ ساٿي جو اتان کان گذر ٿيو ۽
ان پوڙهي کي ڇڙٻڻ چاهيو .پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ان جي طرف ڏسي فرمايو:
خاموشي سان ويهي رھ .اهو جيئن ئي ويٺو ان جي زبان بند ٿي
وئي .ايتري ۾ ٻيو ساٿي اچي پهتو .اهو به خاموش ٿي ويهي رهيو.
اهڙي طرح سڀئي ساٿي ايندا ويا ۽ ويهندا ويا .جيڪڏهن ڪنهن
شخص اٿڻ چاهيو پئي ته اٿي نه پئي سگهيو .ايتري ۾ جادوگر به
اچي پهتو .پنهنجي شاگردن جي بي وسي ڏسي ڪاوڙ ۾ اچي ويو ۽
جادوَء جي ذريعي انهن کي ڇڏرائڻ جي ڪوشش ڪرڻ لڳو مگر
ڪجھ نه ڪري سگهيو .جڏهن ان جو ڪوبه جادو نه هلي سگهيو ته
آخرڪار مجبور ٿي عاجزي سان چوڻ لڳو :حضرت! منهنجي
شاگردن کي ڇڏيو .پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمايو :هڪ شرط تي ڇڏيندس ،اها
هي ته هن شهر مان هليو وڃ ۽ ڪڏهن اهڙي ظلم و ستم وارين
حرڪتن جو ارادو به نه ڪجان .جادوگر شرط مڃي ورتي ۽ انهيء
وقت سڄو سامان کڻي پاڪپتن شريف مان هليو ويو .اهڙي طرح
پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي ڪرامت سان جادوگر جي ظلم و ستم کان پاڪپتن
شريف جي رهاڪن کي نجات ملي.
متگتوں ہپرظن اب جنگ رکش آباد رےہ ریتا بانتپک
اے وخاہج بطق ےک ونر رظن آباد رےہ ریتا بانتپک

www.dawateislami.net

ِ
سيرت بابا فريد

12

ریںیہک
ریف د
دی وک اینپ دیع ںیہک ،س ھجتوکف د
تری د
دےتی ںیہ دصا وخاہج ریلک آباد رےہ ریتا بانتپک
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

سجدن جي ڪثرت

حضرت بابا فريد گنج شڪرَّ َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه تي بعض اوقات اهڙي ڪيفيت
طاري ٿي ويندي هئي جو پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه هڪ هڪ ڏيهن ۾ هزار هزار
سجدا ڪندا هئا.
پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه به نهايت سختي سان جماعت جي پابندي فرمائيندا هئا ۽
پنهنجي مريدن کي به باجماعت نماز ادا ڪرڻ جي تلقين و نصيحت
فرمائيندا هئا.

چار شيون

حضرت بابا فريد گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه هڪ ڀيرو ارشاد فرمايو :جيڪو
شخص چار شين کان ڀڄندو آهي ان کان چار شيون پري ڪيون
ٰ
زڪوة ناهي ڏيندو ان کي مال کان محروم ڪيو
وينديون آهن :جيڪو
ويندو آهي .جيڪو صدقو ۽ قرباني ناهي ڪندو ان کان آرام کسيو
ويندو آهي .جيڪو نماز ناهي پڙهندو مرندي وقت ان جو ايمان کسيو
ويندو آهي ۽ جيڪو دعا ناهي ڪندو اهلل پاڪ ان جي دعا قبول ناهي
ڪندو .

مان جوڙڻ وارو آهيان
www.dawateislami.net
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هڪ ڀيرو حضرت بابا فريد گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي خدمت ۾ هڪ
حب تحفي طور ڪينچي پيش ڪئي ته پاڻ سمجهاڻي طور ارشاد
ُم ِ
فرمايو :مون کي ڪينچي نه ڏيو ،مان ڪپڻ وارو ناهيان بلڪ مون
کي سوئي ڏيو ڇوته مان جوڙڻ وارن مان آهيان.

هٿ چمڻ جي برڪت

حضرت س ّيدنا بابا فريد الدين گنج شڪر
هڪ ڀيرو بيان جي دوران
ِ
ْح ُة ا ِ
هلل ع َل َيمه
َر م َ

فرمايو :ڪيئي گناھگار قيامت جي ڏينهن بزرگ سڳورن جا

هٿ چمڻ جي برڪت سان بخشيا ويندا ۽ دوزخ جي عذاب کان
نجات حاصل ڪندا .پوِء ارشاد فرمايو :هڪ بزرگ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه کي ان
ک؟ يعني
هلل ب ِ َ
جي وفات کانپوِء ڪنهن خواب ۾ ڏسي پڇيوَ :ما ف ََع َل ا ُ
اهلل پاڪ اوهان سان ڇا معاملو فرمايو؟ چيائين :دنيا جو هر چڱو ۽
برو عمل منهنجي سامهون رکيو ويو ،ڳالھ ايسيتائين پهتي جو
حڪم ٿيو :هن کي دوزخ ۾ وٺي وڃو ،ان حڪم تي عمل ٿيڻ وارو
ئي هو ته فرمان جاري ٿيو :بيهو! هڪ ڀيرو هن دمشق جي جامع
مسجد ۾ حضرت خواجه س ّيد شريف زنداني َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو هٿ چميو
هو .ان هٿ چمڻ جي برڪت سان اسان هن کي ُمعاف ڪيو.
سب ٰ
حن اهلل! هنن اهلل وارن جي پاڪيزه ۽ بابرڪت صحبت جي ڇا
ڳالھ ڪجي جنهن جي برڪت سان نه صرف دنيا سنورجي ٿي بلڪ
آخرت به سنورجي ويندي آهي .اهلل پاڪ اسان کي پنهنجي اولياِء ڪرام
جي خاص فيضان سان ماالمال فرمائي.
www.dawateislami.net
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اميراهلسنت جي هٿ تي هڪ غير مسلم جو قبول اسالم

0416سن هجري ۾ امير اهلسنت حضرت عالمہ موالنا ابوبالل محمد
الياس ّ
عطار قادري َّ َد ََّامـ مت َّبَـَّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّيـ مَّه پنجاب جي مدني دوري تي هئا ته
ُ

َ

ساهيوال ۾ هڪ دهريو ( )Atheistسندن کان ملڻ جي الِء آيو .اهو
پنهنجي عقائد و نظريات ۾ گهڻو مضبوط هو تنهنڪري بحث ڪرڻ
بدران اميراهلسنت

ت ََّبَّـ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّي َـ مهَّ
َّدَ امََّـ م

هن اميد تي ان کي گهڻي محبت و

حسن اخالق سان متاثر ٿي اهو
شفقت سان نوازيو ته ٿي سگهي ٿو
ِ
ت َّب َـَّ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّي َـ مَّه
پنهنجي ڪوڙي مذهب کان توبه ڪري .اميراهلسنت َّ َد ََّ
امـ م
کي پاڪپتن شريف ۾ منعقد ٿيڻ واري محفل ۾ بيان ڪرڻو هو،
تنهنڪري اهو به اميراهلسنت َّ َد ََّامـ مت ََّبَّـ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّي َـ مَّه سان گڏ هلڻ الِء تيار ٿي
ت
ويو .بس جي ذريعي پاڪپتن شريف پهچڻ کانپوِء اميراهلسنت َّدَ امََّ ـ م
گنج شڪرَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي مزار ُپرانوار
َّبَـَّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّيَـ مَّهََّّحضرت بابا فريدالدين ِ
ُ
(غيرمسلم) به کائنس گڏ هو .رات جي
تي حاضري ڏني .اهو دهريو
وقت محفل ۾ پاڻ دَامََّـ مت َّبََّـ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـ م ََّعـ َّال ِـ َّيَـ مَّه َّپنهنجي مخصوص انداز سان دعا
دوران دعا
ڪرائي ته محفل ۾ موجود حاضرين زارو قطار روئڻ لڳا.
ِ

اميراهلسنت َّ َد ََّامـ مت بََّـَّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـم ََّعـ َّال ِـ َّي َـ مَّه روئي روئي اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ ان
جي هدايت جي الِء دعا ڪئي .جڏهن ُدعا ختم ٿي ته ان دهريئي
) (Atheistپاڻ دَامََّـ مت َّبََّـ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـمعََّـ َّال ِـ َّيَـ مَّه َّجن کي وڏي عقيدت جو مظاهرو ڪندي
دوران ُدعا هڪ اڻڄاڻ خوف سبب منهنجو ته جسم
عرض ڪيو:
ِ
ڪانڊارجي ويو ،هاڻي مون توبه ڪري ورتي آهي .پوِء ان (دهريئي)

پاڻ َّ َد ََّامـ مت ََّبـَّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـم ََّعـ َّال ِـ َّيَـ مَّه جي مبارڪ هٿ تي دهريت ) (Ateismeکان توبه
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ڪئي ۽ ڪلمو پڙهي مسلمان ٿي ويو ۽ سندن جي ذريعي سان حضور
غوث پاڪ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي غالمي جو پٽو به پنهنجي ڳلي ۾ وجهي
ِ
ڇڏيو.

اتباع شريعت جي تلقين

ُ
فريدالدين گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه پنهنجي خليفن ۽ مريدن
حضرت بابا
کي وقت به وقت شريعت جي پابندي جي تلقين ڪندا هئا ته پنهنجي
زبان ۽ هٿ سان ڪنهن کي نه ستايو ،نه ڪنهن کي برو ڀلو چئو،
پنهنجي ظاهر کي محفوظ رکجو ،اکين ۽ ُزبان جي حفاظت ڪجو ۽
انهن کي رضاِء ِا ٰلهي ۾ مصروف رکجو ،ياد ِا ٰلهي کي دل ۾ سمائجو.
ذڪر و تالوت سان هميشه پنهنجي ُزبان َتر (آلي) رکجو ۽ شيطاني
وسوسن کان دل کي بچائي رکجو.
عاشقان بابا فريد! حضرت بابا فريدالدين گنج شڪر
اي
ِ
پنهنجي چاهيندڙن ۽ مريدن کي جن نيڪ ڪمن جي ترغيب ارشاد
ْح ُة ا ِ
هلل ع َل َيمه
َّ َر م َ

فرمائيندا هئا الحمدهلل! ا هي ۽ ان جهڙا ٻيا ڪيئي نيڪ ڪم آهن
جيڪي هن دور ۾ امي ِراهلسنت مدني انعامات جي اندر لکي هن
ا ّمت کي هڪ عظيم الشان تحفي جي صورت ۾ عطا فرمايا آهن.
روزانو پنهنجو محاسبو ڪري هراسالمي مهيني جي پهرين تاريخ
تي پنهنجو مدني انعامات جو رسالو پنهنجي ذميدار وٽ جمع
ڪرائڻ جو معمول بڻايو.
ڑہیجا رہتس ناں وایلں دا وہ یہ رہتس ریمے مردش دا
ُ
www.dawateislami.net

ِ
سيرت بابا فريد

16

اس رےتس ےت ریما وہ رس وہوے ریمے ریپ دی ہردم ریخ وہوے

آداب زندگي

حضرت بابا فريد گنج شڪر

ْح ُة ا ِ
هلل عَل َيمه
َّ َر م َ

هميشه گوڏن ڀر ويهندا هئا،

جيڪڏهن ٿڪجي پوندا ها يا ڪجھ تڪليف محسوس ٿيندي هئي ته
ٻئي گوڏا بيهاري ڀيڏين جي چؤطرف ٻنهي هٿن جو حلقو بڻائي
هڪ هٿ سان ٻيو هٿ پڪڙيندا ها ۽ مٿو مبارڪ گوڏن تي رکندا
ها ،پاڻ

ْح ُة ا ِ
هلل َعل َيمه
َّ َر م َ

صاف سٿرو رهڻ پسندا فرمائيندا ها اهو ئي سبب

آهي جو هر روز غسل ڪرڻ پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي معمول ۾ شامل هو.
رہاداےسبایب ّ
مریہ ر
سیتکلھجوہ

جدرھاجؤںاہشوخوبشواہںریتییتکہموہ

ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

عبادت

حضرت بابا فريد گنج شڪر َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه عشاء جي نماز پڙهي سڄي
رات عبادت ۾ مشغول رهندا ها ،رمضان المبارڪ ۾ روزانو رات
جو ٻه ڀيرا قرآن ڪريم ختم ڪندا ها.
ْح ُة ا ِ
هلل ع َل َيمه
تحديث نعمت (يعني اهلل پاڪ جي نعمت مشهور ڪرڻ
ِ
پاڻ َر م َ
جي نيت سان) خود ارشاد فرمائيندا هئا :مان  31سال تائين ايتري قدر
مجاهدات ۾ مشغول رهيس جو نه ڏينهن کي ڏينهن سمجهيو ،نه
تالوت قرآن سان پنهنجي زبان تر رکندو
رات کي رات ،سڄو ڏينهن
ِ
ٰ
هيس جڏهن ته سڄي رات بارگا ِھ ِالهي ۾ دعا ڪندو هيس ۽ نوافل و
عبادت ۾ مصروف رهندو هيس۔
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التوتاکجدہباطعرکالہ ٰی
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ُُماففرامریمیاطخہرالہ ٰی
َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

دل جي ڳالهه ڄاڻي ورتي

پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل َعلَيمه شروع ۾ صوم داؤدي (يعني هڪ ڏينهن ڇڏي روزو)
رکندا هئا ،هڪ ڏينهن حضرت شيخ علي ميرٺيَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه تشريف وٺي
آيا ،کاڌو کائيندي وقت دل ۾ خيال آيو جيڪڏهن حضرت بابا فريد
گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه روزانو روزو رکن ها ته ڪيترو نه چڱو هو،
ِ
حضرت بابا فريد گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه باطني نور سان اها ڳالھ ڄاڻي
ورتي ،تنهنڪري فرمايائون :اڄ کان واعدو ڪريان ٿو ته هميشه
روزو رکندس ،پوِء پنهنجي هن واعدي تي آخري عمر تائين قائم به
رهيا.
شعرپےھجمدےدےلمعاکوشق
ااکحم َ ْ ر

اربمص َطفٰے
رکیپولخصاکانبب ّ

بيعت جو طريقيڪار

پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي نيڪي جي دعوت جو انداز ديني تربيت سان هوندو
هو ،شريعت جي خالف ورزي ٿوري به برداشت ڪونه ڪندا هئا،
ارڪان اسالم جي پابنديَء تي تمام گهڻو زور ڏيندا هئا ۽ مريد ڪندي
ِ
وقت هر هڪ کان اهو واعدو وٺندا هئا ته ”مان اهلل پاڪ کان عهد
خالف شريعت ڳالهين
ڪريان ٿو ته پنهنجي هٿن ،پيرن ،۽ اکين کي
ِ
شــٓاءَا لـلّٰـهَّ
احڪام شريعت تي عمل ڪندسِ “.ا من ََّ
کان بچائيندس ۽
ِ
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سجدي جي حالت ۾ وصال شريف

شعبان المعظم 663هجري بمطابق مئي  0269عيسوي ۾ حضرت بابا
فريد گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي بيماري ّ
شدت اختيار ڪئي .سخت
تڪليف ۾ به پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه نماز باجماعت ئي پڙهندا رهيا 4 .محرم
قرآن ڪريم جي تالوت ڪندي پنج ڀيرا
الحرام تي صبح کان ئي
ِ
ختم قرآن فرمايو 9 ،محرم الحرام  664ھجري بمطابق  07آڪٽوبر
ِ
قرآن ڪريم جي تالوت
 0269عيسوي تي ڏھ وڳي تائين پنج ڀيرا
ِ
فرمائي ان کان پوِء ذڪر و اذڪار ۾ مشعول ٿي ويا .ڪجھ دير
کانپوِء پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي ڪمري مان آواز آيو ته هاڻي دوست جو
دوست سان ملڻ جو وقت ويجهو اچي ويو آهي ،ماڻهو اندر اچي ويا.
عشاء جي نماز باجماعت ادا ڪرڻ کان پوِء پاڻ بيهوش ٿي ويا ،هوش
آيو ته پڇيو :ڇا عشاء جي نماز پڙهي چڪو آهيان عرض ڪيو ويو:
جي ها ،پوِء ٻه رڪعت نفل جي ن ّيت ڪئي .پهرين رڪعت جي
سجدي ۾ پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو روح جسم کان جدا ٿي ويو .پوِء آواز آيو
جنهن کي سڀني ماڻهن ٻڌو ته سڄي زمين تي امانت هئي سا اهلل
جي سپرد ٿي .وصال شريف جي خبر عام ٿي ته هڪ شور مچي
ويو ،ايترا ماڻهو جمع ٿيا جو جنازي جو انتظام شهر کان ٻاهر
ْح ُة ا ِ
ْح ُة ا ِ
هلل َّع َلَيمه
هلل عَلَيمه جي جنازي جي نماز بدرالدين اسحاق َّ َر م َ
ڪرڻو پيو .پاڻَّ َر م َ
پڙهائي جيڪو ساڻس خليفو هو پوِء جنازو شهر ۾ آندو ويو.

فريد الحق ،حق سان وڃي مليا

حضرت خواجه نظام الدين اولياء َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا :جنهن رات حضرت
بابا فريد الدين گنج شڪر َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو وصال ٿيو ،هڪ بزرگ خواب
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۾ ڏٺو ته آسمان جا دروازا ُکليا آهن ۽ هي آواز اچي رهيو
آهي ” :خواجه فريد الحق حق سان وڃي مليا ۽ اهلل پاڪ سندن کان
خوش آهي “.اهلل ّ
رب العزت جي ان تي رحمت هجي ۽ ان جي صدقي
اسان جي بي حساب مغفرت ٿئي.

ـی ْاْل َ ِ
مــي ْن َصلَّى اهللُ َع َليْهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
ـجـاه ِالـ َّنـب ِ ِّ
ٰا ِمــي ْن ب ِ َ

وہریخرغیونازییک،رھبووھجیلرغیاینزییک
وہیتےہںیہیمتگتوںیکزگرآبادرےہریتابانتپک
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

www.dawateislami.net
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