َ َ
َ
َ ّٰ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـ ُد ُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُل ِ ّٰل ِہُ َُربُُال ۡ ّٰـعـلَـمیۡ َ
اَل ۡ َ
نُ
نُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُ
ِ
ِ ِ
ِ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
الـر ۡح ّٰـمنُ ُُُ َ
ـسم ُ ُالـلّٰـہُِ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـر ِح ۡـی ِمِؕ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُُُ بِاُلل ِہُ ُ ِ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 َشا ٓ َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ يَـا ذَاا ْل َ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)

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

فيضان غوثِ اعظم
ِ
ربيع اآلخر 1442هه ،نومبر 2020ع

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
ُ
فيضان مدينه باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :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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شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي
جو اُردو زبان ۾ رسالو

ِ
غوث اعظم
فيضان
ِ
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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ِ
غوث اعظم
فيضان
ِ
دعاء عطار
ِ

غوث اعظم“
فيضان
يااهلل پاڪ! جيڪو  71صفحن جو رسالو ”
ِ
ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جي سچي
پڙهي يا ٻڌي وٺي ان کي اسان جي
ِ
غوث اعظم َّ َر م َ
محبت ۽ خصوصي فيضان نصيب فرماِء ۽ ان کي بي حساب بخشي ڇڏ.

ٰا ِمي ْن ب ِ َجاه ِال َّن ِب ِّي ْاْلَ ِ
مي ْن َصلَّى اهّٰللُ َعل َْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم

درود شريف جي فضيلت

اهلل پاڪ جي آخري نبي ،محم ِ َ َ
صَ
شب
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم ارشاد فرمايوِ :
د مدني َ ّل ُ
جمعه ۽ جمعي جي ڏينهن مون تي ڪثرت سان درود شريف پڙهو ڇوته توهان
جو درود پاڪ مون تي پيش ڪيو ويندو آهي( .معجم اوسط ،ج 7ص ،48حديث،187
دارالڪتب العلميه بيروت)

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

احسان عظيم
ِ

ِ
غوث اعظم :اهلل پاڪ جو اسان اهلسنت تي وڏو فضل و
اي عاشقانِ
ڪرم آهي جو ان اسان کي پنهنجي اولياِء ڪرامَّ َر ِْحَ ُه ُم الـ َّل هـ ُه جي عزت ۽
تعظيم ڪرڻ ،عرس ملهائڻ ،مزارن تي حاضري ڏيڻ ۽ انهن جي
سيرت بيان ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي آهي .اولياِء ڪرام اهلل
پاڪ جا پسنديده ٻانها هوندا آهن ،هنن جي سڄي زندگي اهلل ۽
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رسول جي ياد ۾ گذرندي آهي ،اسان کي به انهن جي طريقي تي
هلندي شريعت جي مطابق زندگي گذارڻ گهرجي .اهلل پاڪ پنهنجي
هنن نيڪ ٻانهن ،اولياِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـ َّل هـ ُه تي پنهنجي رحمتن جي بارش
فرمائيندو رهندو آهي .اولياِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـ َّل هـ ُه جي شان و عظمت جي
الِء اها قرآني آيت ئي ڪافي آهي ،اهلل پاڪ پنهنجي پسنديده ٻانهن
جو ذڪر يارهين سيپاري جي ٻارهين رڪوع ۾ فرمايو آهي .جيئن
ته سيپاري  77سوره يونس آيت نمبر 21۾ ارشاد ٿئي ٿو.
َ َ ۤ َ َ ۡ َ َ ّٰ َ َ ٌ َ
َ َ
ٓاءُالل ِہُلاُخ ۡوف َُعل ۡیہ ِ ۡم َُُو لا ُہ ۡمُ ی ۡح َزن ۡو َنُۖ﴿﴾ۚ۲۶
الاُاِنُاول ِی
ترجمو ڪنزااليمان :ٻڌو بيشڪ اهلل جي ولين تي ڪوبه خوف نه آهي
۽ نه ئي ڪو غم.
ایکوغر ب ب
جایگروہںیبباروہںیںیم
معمّااہیمہرپالھک ِ
وغثامظع
صحابي ابن صحابي ،جنتي ابن جنتي حضرت س ّي ُدنا عبداهلل بن
ِ
اهلل عََّـنمهَُّما هن آيت سڳوري جي تفسير ۾ فرمائن ٿا” :اولياِء
عباس َّ َر َ
ِض ُ
ڪرام َر ِ َْحهُ ُم الـ َّل هـ ُه تي دنيا ۾ ڪوئي خوف ناهي ،نه ئي اهي آخرت ۾
غمگين ٿيندا بلڪ اهلل پاڪ خوشي و عزت سان انهن جو استقبال
فرمائيندو ۽ انهن کي هميشه رهڻ واريون نعمتون عطا
فرمائيندو“.
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غوث اعظم
تعارف ِ

ر مْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َ

ِ
غوث اعظم :ما ِھ فاخر ،ربيع اآلخر ۾ هونئن ته ٻين بزرگن
اي عاشقانِ
غوث پاڪ سان خاص نسبت رکي ٿو
جا عرس به آهن پر هي مهينو
ِ
۽ هن مهيني جي  77تاريخ تي ،پيران پير ،روشن ضمير ،حضرت
ُ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جو عرس مبارڪ ملهايو ويندو آهي،
شيخ عبدالقادر جيالني َر م َ
اسان جا پيارا پيارا پير ومرشد س ّيدي ُ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
حضور
ِ
غوث پاڪ َّ َر م َ
َ
ث ا ْع َظ ْم،
تمام وڏا وليُّ اهلل بلڪ ول ّين جا به سردار آهن
حضورغ ْو ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جن جي والدت باسعادت پهرين
جيالني َر م َ
شيخ سيد ع ْب ُدالقادر ِ
رمضان  040هجري ۾ بغداد شريف جي ويجهو ڳوٺ ”جيالن“ ۾
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جو نالو مبارڪ
جيالني َر م َ
ٿي۔  غوث الوريٰ سيد ع ْب ُدالقادر ِ
ُ
عبدالقادر ۽ ڪنيت ُابو محمد آهي۔ ُ محِي ِّ
الدينَ ،م ْ
وب
ح ُب ِ
وث َ
ث االعظمَ ،غ ُ
ُس ْبحانيَ ،غ ْو ُ
الث َق َلين وغيره لقب آهن  .شا ِھ
جيالن سيد عب ُدالقادر ِجيالني امڙ سائڻ طرفان امام عالي مقام امام

ِ
محبوب سبحاني سيد
اهلل َّعَـنم َُّه َّجو ٻارهون پوٽو آهي
ِ
حسين َّ َر َ
ِض ُ
ُ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه والد محترم جي طرفان نواسهِء رسول
جيالني َّ َر م َ
عبدالقادر ِ
ِ
(عالمه
اهلل َّعَـنم َُّه جو يارهون پوٽو آهي
حسن مجتبي َر َ
ِض ُ
ْح ُة ه ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جي امڙ سائڻ طرفان سندن نسب
اّٰلل عَلَيۡه پاڻ َّ َر م َ
علي قاري َر م َ
شريف اهو بيان ڪيو آهي).

اعلي حضرت امام
ٰ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
اهلسنتَّ َر م َ

بارگا ِھ غوثيت ۾ عرض ڪن ٿا:
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واہایکرمہبتاےوغثےہبباالریتا
اوےچناووچنںےکرسوںےسدقم ی
اٰلعریتا
رسالھبایکوکیئاجےنہکےہاسیکریتا
اوایلےتلمںیہآںیھکنوہےہولتاریتا
وبنیہنیمعلویلصفوتبیلنشلگ
ینسحوھپلینیسحےہانکہمریتا
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

والد محترم کي خوشخبري
ِ

ِ
غوث پاڪ جي وال ِد محترم حضرت
غوث پاڪ جا ديوانؤ! اسان جي
ِ
ْح ُة ه ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
اّٰلل عَلَيۡه جي
س ّيد ابو صالح
ِ
ٰ
غوث پاڪ َّ َر م َ
موسي جنگي دوست َّ َر م َ
جناب احمد
والدت واري رات خواب ۾ ڏٺو ته رسولن جا سردار
ِ
صَ
سان
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم صحابه ڪرام ۽ اولياِء ُعظام
مختار َ ّل ُ
گڏجي سندن گهر تشريف وٺي آيا آهن ۽ هنن مبارڪ لفظن سان
خوشخبري سان نوازيو :اي ابو صالح! اهلل پاڪ توهان کي اهڙو پٽ
عطا فرمايو آهي جيڪو ولي آهي ۽ منهنجو ۽ اهلل پاڪ جو
محبوب(يعني پسنديده) آهي ۽ ان جو اولياِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُم الـلَّ هـ َُّه ۾ اهڙو
الس ََلم ۾ منهنجو شان آهي.
ِم َ
ئي شان هوندو جيئن انبياء و مرسلين ََّعـ َّل َـيمه ُ
الس ََلم اها خوشخبري ڏني ته”تمام اولياءاهلل
ِم َ
پڻ ٻين انبياِء ڪرام ََّعـ َّل َـيمه ُ
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توهان جي نيڪ بخت پٽ جا فرمانبردار هوندا ۽ انهن جي
گردنن تي ان جو قدم هوندو.
ن
ت
اُسدقمیکرکامہپالوھکںالسم
مینبرگدنِ اوایل
سجیک ب ر
ُت ن
ل
ِ
بجہشاندقرتہپالوھکںالسم
وغثامظعااممالتّقیےوال ُتّقیے
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

قطب عالم
ِ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه پنهنجي
عظيم تابعي بزرگ حضرت سيدنا حسن بصري َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جي زماني
زماني مبارڪ کان وٺي حضور
ِ
غوث پاڪ َّ َر م َ
مبارڪ تائين تفصيل سان خبر ڏني ته جيترا به اهلل پاڪ جا اولياِء
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
ڪرام
گذريا آهن سڀني شيخ عبدالقادر جيالني َّ َر م َ
جي خبر ڏني آهي .سلسلهِء عطاريه قادريه جي عظيم بزرگ حضرت
ْح ُة ه ِ
عالم غيب مان خبر
اّٰلل عَلَيۡه فرمائن ٿا” :مون کي
ِ
س ّيدنا جنيد بغدادي َر م َ
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
پئي آهي ته پنجين صدي جي وچ ۾ سيد المرسلين َ ّل ُ
قطب عالم ٿيندو ،جنهن جو لقب محي الدين
جي اوالدِ پاڪ مان هڪ
ِ
ْح ُة ه ِ
غوث اعظم
اّٰلل عَل ََّي ۡه هوندو ۽ اهو
ِ
۽ نالو مبارڪ س ّيد عبدالقادر َر م َ
هوندو ۽ ان جي پيدائش جيالن ۾ ٿيندي.

ت
اطلسنِ والی
ِ ب ت
اطخی
ابہشز

ِ
وغثباک

اہللیکرتمح

ِ
وغثباک

ِ
وغثباک

ت
وویلںہپوکحم
ت
افونسِ دہای

ِ
وغثباک

ںیہبب ِ
اع ببرتک

ِ
وغثباک
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ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

غوث پاڪ
خاندان ِ
ِ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
َّ َر م َ

غوث پاڪ جا نانا سائين حضرت
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! حضور
ِ
ْح ُة ه ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡهم
اّٰلل عَلَيۡه جيالن شريف جي اولياِء ڪرام َّ َر م َ
عبداهلل صومعي َر م َ
ْح ُة ه ِ
صاحب
اّٰلل عَلَيۡه انتهائي پرهيزگار هئڻ کان عالوه
منجهان هئا .پاڻ َّ َر م َ
ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه مستجاب الدعوات(يعني پاڻَّ
فضل و ڪمال وارا به هئا ،پاڻ َّ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جون دعائون قبول ٿينديون هيون) .جيڪڏهن پاڻ ڪنهن
َر م َ
شخص سان ناراض ٿيندا هئا ته اهلل پاڪ ان شخص سان بدلو وٺندو
هو ۽ جنهن سان پاڻ خوش ٿيندا هئا ته اهلل پاڪ ان کي انعام و
اڪرام سان نوازيندو هو ،جسماني طور ڪمزور هئڻ جي باوجود
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه نوافل جي ڪثرت ڪندا هئا ۽ ذڪر و اذڪار ۾ مصروف
پاڻَّ َر م َ
رهندا هئا .پاڻ اڪثر معاملن جي واقع ٿيڻ کان اڳ انهن جي خبر
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه انهن جي واقع ٿيڻ جي خبر
ڏئي ڇڏيندا هئا ۽ جيئن پاڻ َّ َر م َ
ڏيندا هئا اهڙي طرح ئي واقعا ٿيندا هئا.
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جي پڦي جان جي ڪنيت ”محمد“ ۽
حضور
ِ
ِ
غوث پاڪ َّ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡها نيڪ ۽ باڪرامت خاتون
نالو ”عائشه بنت عبداهلل“ هو .پاڻ َّ َر م َ
هيون .ماڻهو پنهنجون ضرورتون پوريون ٿيڻ ۽ دعائون ڪرائڻ جي
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَل َ َّيۡها وٽ حاضر ٿيندا هئا.
الِء پاڻ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَل َ َّيۡه جو هڪ ڀاُء به هيو جنهن جو نالو س ّيد
حضور
ِ
غوث پاڪ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه کان عمر ۾ ننڍا
ابو احمد عبداهلل هو .هي حضور
ِ
غوث پاڪ َّ َر م َ
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ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
َّ َر م َ

هئا ۽ علم و تقويٰ مان گهڻو حصو ورتو هئائون پر پاڻ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جو
جواني ۾ ئي وصال ڪري ويا هئا .حضور
ِ
غوث پاڪ َّ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه جا نانا سائين ،ڏاڏا سائين،
خاندا نيڪن جو گهراڻو هو ،پاڻ َّ َر م َ
وال ِد محترم ،امڙ سائڻ ،پڦي سائڻ ،ڀاُء ۽ صاحبزادا سڀئي پرهيزگار
هئا ،انهيء ڪري ماڻهو سندن خاندان کي”شريفن جو خاندان“ چوندا
امـ م بـ
م َّالـ م َّعَـ َّال ِـ َّي َـ مَّه
هئا .اميراهلسنت دَ ََّ
غوث پاڪ جي شان و
خاندان
ِ
ِ
ت َّ ََّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُ
عظمت بيان ڪندي لکن ٿا:
رکمّماہشریتےاسرےےکاسرے
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

اجداد اب ِ
ںیہآبباءو ب
وغثامظع
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

ُ
تخت سڪندري تي اهي ٿڪندا به ناهن
ِ

غوث پاڪ حضرت س ّي ُدنا شيخ عبدالقادر
حضور
ِ
جي خدمت ۾ نِيم روز ملڪ (جيڪو هن وقت افغانستان جو صوبو
آهي) جي بادشاھ خط موڪليو ته مان ملڪ جو ڪجھ عالئقو توهان
کي بطور جاڳير ڏيڻ چاهيان ٿو ته جيئن توهان به مون وانگر عيش
و آرام جي زندگي گذاريو ،منهنجي پياري پياري پير و مرشد
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه ان جي جواب ۾(فارسي ۾) چار شعر لکي
حضور
ِ
غوث پاڪَّ َر م َ
موڪليا(:جن جو ترجمو ڪجھ هن ريت آهي) جيڪڏهن منهنجي دل
ج ۡر جي ٿوري به هوس هجي ته َسنۡ َ
ملڪ َسنۡ َ
جر جي بادشاھ جي
۾
ِ
ڪاري رنگ جي تاج وانگر منهنجو نصيب به ڪارو ٿي وڃي
دولت نيم ّ
شب (يعني اهلل پاڪ جي ياد
انڪري جو جڏهن مون کي
ِ
ت نِ ۡيمروز جي
۾ راتيون جاڳڻ) جي َسلطنت حاصل آهي ۽ سلطن ِ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
جيالني َّ َر م َ
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قيمت منهنجي نظر ۾” َج َو“ جي داڻي جي برابر به ناهي.
ت
اناکاتگنمباؤںےسرکھٹادےوہدایناکباج
رگرکابرباں
سجیکاخرطرمےئگمعنم ر
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

غوث اعظم
عبادات ِ
ِ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
َر م َ

ِ
غوث پاڪ
غوث پاڪ جا ديوانؤ! اسان جا پيارا پيارا پيرومرشد حضور
ِ
ْح ُة ه ِ
قرآن ڪريم جي تالوت ڪندا هئا.
اّٰلل عَلَيۡه گهڻي عبادت و رياضت ۽
َر م َ
ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه پندرهن سالن تائين سڄي رات ۾
جيئن منقول آهي ته پاڻ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه روزانو
قرآن پاڪ ختم ڪندا رهيا.
هڪ
پاڻ َر م َ
ِ
هڪ رات جڏهن
هڪ هزار رڪعتون نفل پڙهندا هئا.
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه پنهنجي معموالت جو ارادو ڪيو ته نفس سستي ڪندين
پاڻ َر م َ
ٿوري دير سمهڻ ۽ بعد ۾ اٿي عبادت ڪرڻ جو مشورو ڏنو ،جنهن
جڳھ دل ۾ اِهو خيال آيو هو انهيء جڳھ ۽ انهيء وقت هڪ پير تي
ْح ُة ه ِ
قرآن ڪريم ختم ڪيو.
اّٰلل عَلَيۡه هڪ
بيهي پاڻ َر م َ
ِ
بزرگان
ٿي سگهي ٿو ڪنهن جي ذهن ۾ اِهو سوال ُاڀري ته
ِ
ِ
ْح ُه ُم الـ َّل هـ ُه ايتري گهڻي عبادت ڪيئن ڪندا هئا ته هن سوال جو جواب
َر َ
محبت ٰالهي ۽ پرهيزگاري سان
اِهو آهي ته نيڪ ٻانهن جون دليون
ِ
آباد هونديون آهن ،هي پنهنجي دلين مان دنيا جي محبت ڪڍي
ڇڏيندا آهن ،هنن جا روح ذڪ ِر ٰالهي کان بغير بي چين و بيقرار
رهندا آهن ،انڪري اهي هر گهڙي يادِ ٰالهي ۾ مصروف رهندا آهن ۽

دينَّ
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اِهو مقام عبادت و رياضت ۾ سخت محنت ڪرڻ سان حاصل ٿيندو
آهي .سوشل ميڊيا جي هڪ پوسٽ(ڪجھ تبديلي سان بيان ڪريان
ٿو) جنهن ۾ ڪنهن چوٽ رسائڻ جي الِء لکيو :اڄ جهڙي طرح ماڻهو
سڄي سڄي رات سوشل ميڊيا تي چيٽنگ ڪرڻ ،ويڊيوز ڏسڻ
وغيره ۾ گذاري ڇڏين ٿا ۽ ڪيئي ڀيرا ٿڪاوٽ ۽ ُسستي جو اظهار
به ناهي ٿيندو ،هاڻي خبر پئي ته اڳي جا بزرگ ڪيئن سڄي سڄي
رات عبادتن ۾ گذاري ڇڏيندا هئا جو انهن جو چين و سڪون يا ِد
پروردگار ۾ هو جنهن جي ڪري اهي پنهنجي پاڪ پروردگار جي ياد
۾ اهڙي طرح مشغول ٿي ويندا هئا جو سڄي رات گذري وڃڻ جي
خبر به ڪانه پوندي هئي ۽ اسان دنيا جي لذتن ۾ ائين ته بدمست ٿي
ويا آهيون جو اسان کي دنياوي خواهشن کان واندڪائي نٿي ملي.
ْح ُة ه ِ
س ّيدي
اّٰلل عَلَيۡه اسان جهڙن غافلن کي جاڳائڻ جي الِء
ٰ
اعلي حضرت َر م َ
لکن ٿا:
سکالبیکےمےسںیہرسشارمہ دنڈالھوہےتںیہنایشہرمہ
ن
زبارمہ
ںیماثنرااسیاملسمںےئجیک
وتڑڈاںیلسفناک ّ
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

غوث پاڪ
ِ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه
َر م َ

خوف خدا
جو ِ

ِ
غوث اعظم! اهلل وارن جو هميشه کان اهو طريقو رهيو
اي عاشقانِ
آهي ته گهڻيون نيڪيون ڪرڻ ۽ گناهن کان بچڻ جي باوجود اهي
ْح ُة ه ِ
اّٰلل
حضور
سرڪار بغداد
خوف خدا رکندا هئا.
بي پناھ
ِ
ِ
ِ
ِ
غوث پاڪ َر م َ
خوف خدا رکندا هئا جيئن حضرت َس ُ
يدنا شيخ َسع ِدي
عَلَيۡه به بي پناھ
ِ
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يرازي ر م َْح ُة ا ِهلل ٰ عَلَيه فرمائن ٿا :حضرت َس ُ
يدنا شيخ عبدالقادر جيالني
ِش ِ
َ
م
ُ
َر م َْح ُة ا ِهلل ٰ عَلَيمه کي ڪعبة اهلل شريف ۾ ڏٺو ويو ته پٿرين تي مٿو رکي
رب العزت ۾ عرض ڪري رهيا آهن ''اي ّ
بارگا ِھ ُّ
رب ڪريم! مون
بروز قيامت
کي بخشي ڇڏ ۽ جيڪڏهن مان سزا جو حقدار آهيان ته
ِ
مون کي انڌو اٿارجانء ته جيئن نيڪوڪار ماڻهن جي سامهون
شرمسار نه ٿيان“.

َّ

خوف خدا جو
اهلل! اهلل! اولياِء ڪرام جا سردار هئڻ جي باوجود
ِ
ْح ُة ه ِ
خوف خدا جو اندازو
اّٰلل عَلَيۡه جي وڌيڪ
ِ
عالم صد ڪروڙ مرحبا! پاڻ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه عيد جي ڏينهن فرمايائون(:ترجمو):
هنن شعرن مان لڳايو .پاڻ َّ َر م َ
”يعني ماڻهو چون ٿا ته سڀاڻي عيد آهي! سڀاڻي عيد آهي! ۽ سڀئي
خوش آهن پر مان ته جنهن ڏينهن هن دنيا مان پنهنجو ايمان سالمت
کڻي ويندس منهنجي الِء اهو ئي ڏينهن عيد جو هوندو“.
ےہاطعروکبلسِاامیںاکدڑھاک اچباساکاامیںاچب ِ
وغثامظع
ن
سششخبآاق ہیفرامںیئقحےسداع ِ
وہاطعریکےب ب ب
وغثامظع
ِ
غوث پاڪ جا عاشق آهيون جو
غوث اعظم! اسان ڪهڙا
اي عاشقانِ
ِ
پيران پير ،ولين جا سردار ٿي ڪري به ايتري
اسان جا پيرومرشد ته
ِ
عبادت جي ڪثرت ڪن ۽ هڪ اسان آهيون جو اسان کان فرض
اجازت شرعي جماعت کان
نماز به نٿي پڙهي وڃي ۽ پڙهون به ته بنا
ِ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه فرمائن ٿا :جيڪو(هڪ) نماز
بغير .ياد رکو:
ٰ
اعلي حضرت َّ َر م َ
قضا ڪندو آهي ته اهو هزارين سال جهنم جي عذاب جو حقدار ٿيندو
اجازت شرعي جماعت ڇڏڻ به
۽ هي به ياد رکو ته ڄاڻي واڻي بنا
ِ
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نقش قدم
سخت گناھ آهي .محبت ڪرڻ وارو پنهنجي محبوب جي
ِ
تي هلندو (يعني ان کي فالو ڪندو) آهي .تنهنڪري اسان کي به
غوث اعظم جي دعويٰ ڪرڻ سان گڏوگڏ نمازن
محبت
گهرجي ته
ِ
ِ
جي به پابندي ڪريون ،فرض روزا رکون ،هميشه هرحال ۾ سچ
ڳالهايون ۽ اهلل پاڪ کان ڊڄندا رهون .ڪاش ڪاش ڪاش!!!
ن
گاوہںےنھجموکںیہکاکہنوھچڑا
ےھجمسفنِاظملہپرکدےجی ب
اغل
جداینیکرمدش
رمےبلقےس ِبّ

ہنوہاجؤں ب ربببادبا ِ
وغثامظع
ن
وہبااکمزمہاد ابوغثامظع
اڑھکاجےئاینبدبا ِ
وغثامظع

َ
ـحـمَد
ْـح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

مزار شريف کان ٻاهر اچي ڳلي لڳايو

ْح ُة ه ِ
غوث
اّٰلل عَلَيۡه فرمائن ٿا :مون حضور
ِ
امام ابوالحسن علي بن هيتيَّ َر م َ
ُ
ْح ُة ه ِ
پاڪ ر مْحَ ُة ا ِ
اّٰلل عَلَيۡه
هلل عَلَيمه سان گڏجي حضرت س ّيدنا امام احمد بن حنبل َّ َر م َ
َ
جي مزار شريف جي زيارت ڪئي ،مون ڏٺو ته حضرت س ّيدنا امام
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه قبر شريف مان ٻاهر نڪتا ۽ س ّيدي حضور
احمد بن حنبل َّ َر م َ
ْح ُة ه ِ
اّٰلل عَلَيۡه کي پنهنجي سيني سان التو ۽ انهن کي بهترين
ِ
غوث پاڪ َر م َ
لباس پارائي ارشاد فرمايو” :اي شيخ عبدالقادر! بيشڪ مان علمِ
علم حال ۾ توهان جو محتاج آهيان“.
علم حقيقت ۽
ِ
شريعتِ ،
خانَّ

اعلي حضرت ،امام احمد رضا
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! منهنجا آقا
ٰ
صَ
ْح ُة ه ِ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جا قول آهن
َر م َ
اّٰلل عَلَيۡه فرمائن ٿا :شريعت حضور اقدس َّ َ ّل ُ
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۽ طريقت حضور جا افعال ۽ حقيقت حضور جا احوال ۽ معرفت
حضور جا بيمثال علوم آهن.
غوث پاڪ
فتاويٰ رضويه جلد  12ص  844تي آهي :حضور (يعني
ِ
ا ِهلل عَلَيمه) هميشه کان حنبلي هئا ۽ بعد ۾ عين الشريعة الڪبريٰ تائين
مذهب حنبل کي ڪمزور
منصب ”اجتها ِد مطلق“ حاصل ٿيو،
پهچي
ِ
ِ
دين
ٿيندي ڏسي ان جي مطابق فتويٰ ڏني ته حضور ،محي الدين ۽ ِ
متين جا هي چارئي ستون آهن ،ماڻهن جي طرفان جنهن ستون ۾
ڪمزوري ايندي ڏٺائي ان جي تقويت فرمائي (يعني ان کي مضبوط

ْح ُة
َّ َر م َ

ڪيائين).

وجویللبقےھت ابدعبوہےئ ابوہںےگ ب
سادبرےتھکںیہدلںیمرمےآاقریتا
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

غوث پاڪ
طلباء ڪرام سان
ِ
محبت ِ
ِ

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َّ َر م َ

غوث پاڪ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جو ديني طلبه تي شفقت جو هڪ پهلو
حضور
ِ
اِهو به هو ته پاڻ انهن جي ڪمزورين کي نظرانداز ڪري ڇڏيندا هئا،
حضرت س ّيدنا شيخ احمد بن مبارڪ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا ته سندن وٽ
طالب علم پڙهندو هو ،اِهو نهايت
هڪ عجمي (يعني غيرعربي)
ِ
ُ
ڪ ُ
ند ذ ُ
ِهن (يعني موڳو) هو ،ان کي وڏي مشڪل سان ڪا شيِء
طالب علم سندن وٽ ويهي سبق
سمجھ ايندي هئي ،هڪ ڀيري اهو
ِ
ياد ڪري رهيو هو ته ابن َس ۡم َ
غوث
حل نالي هڪ شخص حضور
ِ
طالب علم
پاڪ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي زيارت جي الِء حاضر ٿيو ،جڏهن ان هن
ِ
ند ذِهنِي ۽ پاڻ ر مْحَ ُة ا ِهلل علَيه جو ان جي ُ
جي ُ
ند ذِهنِي تي صبر َ
ڪ ُ
ڪ ُ
وت َ
ح َّمل
َ
َ م
طالب علم اتان اٿي هليو
ڏٺو ته ان کي ڏاڍو تعجب ٿيو ،جڏهن اِهو
ِ
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حل عرض ڪيو ته هن طالب علم جي ُ
ڪ ُ
ويو ته ابن َس ۡم َ
ند ذِهنِي ۽
ِ
اوهان جي صبر تي مون کي حيرت آهي ،پاڻ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمايو ته
منهنجي محنت ان سان گڏ صرف هڪ هفتي کان به ٿوري آهي ڇوته
طالب علم جو وصال ٿي ويندو .حضرت َس ّي ُدنا احمد بن مبارڪ
هن
ِ
ُ
طالب علم جا ڏينهن
َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا ته ان ڏينهن کان اسان ان
ِ
ڳڻيندا رهياسون ۽ جڏهن هڪ هفتو پورو ٿيڻ وارو هو ته آخري
طالب علم جو وصال ٿي ويو.
ڏينهن واقعي ُان
ِ

الء درس
استادن جي ِ

حجة االسالم امام محمد بن محمد بن محمد غزاليَّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن
ٿا :استاد شاگردن تي شفقت ڪري ۽ انهن کي پنهنجي پٽن جيان
سمجهي .استاد جو مقصد اِهو هجي ته ُهو شاگردن کي آخرت جي
عذاب کان بچائيندو.
غوث پاڪَّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه درس و دريس ،تصنيف و تاليف ،وعظ
حضور
ِ
و نصيحت ۽ ان کان عالوه مختلف علمي شعبن ۾ انتهائي مهارت
رکندا هئا پر خاص طور تي فتويٰ نويسي ۾ کين اهو ڪمال حاصل
ِ
الس ََّلم
هيو جو ان دور جا وڏا وڏا عالم ،فقهاء ۽
م الـ َّل هـ ُه َّ
مفتيان ڪرام َر َ
ِ
ْح ُه ُ
به سندن الجواب فتوائن سان حيران ٿي ويندا هئا .شيخ امام ُم َوف َّ ُق
ِّ
الدين ُق َ
دامہ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا ته اسان ڏٺو ته شيخ س ِّيد عبدالقادر
جيالني َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه انهن مان آهن جن کي بغداد ۾ علم و عمل ۽
سندن
فتويٰ نويسي جي بادشاهت ڏني وئي آهي.
علمي مهارت جو اِهو عالم هو ته جيڪڏهن کين کان مشڪل ترين
مسئال به پڇيا ويندا ها ته پاڻ انهن مسئلن جو نهايت آسان ۽
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خوبصورت جواب ڏيندا هئا ،پاڻ َّ َر م َْح َُّة ا ِهلل عَلَيمه درس و تدريس ۽ فتويٰ
دين اسالم جي خدمت ڪئي ،هن دوران
نويسي ۾ تقريبا ( )44سال ِ
جڏهن سندن فتوائون عراق جي عالمن وٽ آنديون وينديون هيون ته
اهي سندن جواب پڙهي حيران ٿي ويندا هئا.
تن
ںیہمترپںیہےلھکارسار ابوغث
علو ِممصطفیےورمتضییےک

نيڪي جي دعوت جو عظيم جذبو

غوث اعظم َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه فرمائن ٿا شروعات ۾ سمهندي جاڳندي
حضوت
ِ

ک (يعني نيڪي جي دعوت ڏيڻ ۽
الم ْن َ ِ
هر وقت رڳو اَ ْم ٌر بِال َْم ْعرُ ْوفِ َون َ ْھ ٌی َع ِن ُ
ُبرائي کان منع ڪرڻ) جي ُڌن سوار هوندي هئي ۽ تبلي ِغ قرآ ِن و
سنت جي الِء ايتري قدر بيقرار رهندو هيس جو پاڻ تي به اختيار نه
رهندو هو ۽ مون وٽ ٻه يا ٽي ماڻهو به هوندا هئا ته مان انهن کي ئي
قرآن و سنت جون ڳالهيون ٻڌائڻ لڳندو هيس پوِء مون وٽ ماڻهن
جي ايتري ته گهڻي رش ٿيڻ لڳي جو مجلس ۾ جڳھ باقي نه رهندي
هئي .جيئن ته مان عيد گاھ ويس ۽ وعظ و نصيحت ڪرڻ لڳس،
ُاتي به جڳھ سوڙهي ٿي وئي ته ماڻهو منبر شهر کان ٻاهر کڻي ويا
۽ بيشمار مخلوق سواري تي ۽ پيادل ايندي ۽ اجتماع جي ٻاهران
چارو طرف بيهي وعظ ٻڌندي هئي ايستائين جو ٻڌڻ وارن جو تعداد
ّ
ستر هزار( )10000جي ويجهو پهچي ويو.

31علوم ۾ بيان

ّ
محدث دهلوي ۽ عالمه
شيخ عبد الوهاب شعراني ،شيخ عبدالحق
يحي حلبي َر ِ َْح ُه ُم الـ َّل هـ َُّه َّ لکن ٿا” :حضرت س ّيدنا شيخ عبدالقادر
محمد بن
ٰ
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تيرهن علومن ۾ بيان ڪندا هئا “.هڪ ٻي جڳھ تي

غوث پاڪ
حضور
فرمائن ٿا:
ِ
ِ
پاڻ َّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه کان تفسير ،حديث ،فقه ۽ علم الڪالم پڙهندا هئا،
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َّ َر م َ

جي مدرسي شريف ۾ ماڻهو

منجهند کان پهريان ۽ بعد ۾ ٻئي وقت ماڻهن کي تفسير ،حديث،
فقه ،ڪالم ،اصول ۽ نحو پڙهائيندا هئا ۽ ظهر کان پوِء قرائتن سان
قرآن ڪريم پڙهائيندا هئا.
ِ
غوث پاڪ
حضور
ِ

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

هڪ هفتي ۾ ٽي بيان ڪندا هئا،

مدرسي ۾ جمعي جي صبح جو ،اڱاري جي شام جو ۽ سراء(يعني
مهمان خاني) ۾ آچر جي صبح جو بيان ڪندا هئا.

هڪ لک کان وڌيڪ بي عمل توبه تائب ٿيا

کين مجلس ۾ 800زبردست عالم سندن بيان کي لکندا هئا ۽ بعض
اوقات مجلس جي حالت ۾ پاڻ هوا ۾ چند قدم اڏامي پوِء ڪرسي
تي اچي ويهندا هئا .پاڻ

َّ ر مْحَ ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َ

فرمائن ٿا :منهنجي دل چاهي ٿي ته

جهڙي طرح مان اڳ ۾ جهنگلن ۾ هيس هاڻي به جهنگلن ۾ رهان
ته نه مان ماڻهن کي ڏسان نه اهي مون کي ڏسن پوِء فرمايائون ته اهلل
پاڪ مون سان اِهو گهريو ته ماڻهن کي فائدو پهچي ڇوته منهنجي
هٿ تي يهود و نصاريٰ مان پنج سؤ کان وڌيڪ مسلمان ٿيا آهن ۽
منهنجي هٿ تي هڪ لک کان وڌيڪ بي عمل توبه تائب ٿيا آهن ۽
اها وڏي نيڪي آهي.
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ن
ووظعںیکریتےرمدشےہدوھماچر ب
اجی
ن
ن
ولجہداھکبارمدشہملکڑپاھبارمدش
اطعروکالبرکرمدشےلگاگلرک
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ںیمیھبیھبکوتنسولںاھٹیمالکمانہک
ن
سجدموہزدنیگاکربلبراجمانہک
ن
رکرکبالکمانہک
ا
رھپوخبرکسما
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

قبول اسالم
31غير مسلمانن جو
ِ

غوث پاڪ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي خدمت ۾  74غير مسلم
هڪ ڀيري حضور
ِ
آيا ۽ سندن هٿ تي وعظ جي مجلس دوران مسلمان ٿيا پوِء چوڻ لڳا
اسان مغرب جي عالئقي جا (غير مسلم) آهيون .اسان مسلمان ٿيڻ
جو ارادو ڪيو پر اسان کي شڪ هو ته ڪٿي وڃي اسالم قبول
ڪيون .تڏهن اسان غيب مان آواز ٻڌو ته :اي ڪامياب جماعت!
توهان بغداد وڃو ۽ شيخ عبدالقادر جي هٿ تي مسلمان ٿيو ڇوته ان
جي برڪت سان توهان جي دلين ۾ اهو ايمان ڏنو ويندو جيڪو ٻي
هنڌان حاصل نه ٿيندو“.
ایبںنسےکوتہباگہنگررکںیل
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

ابوغثامظع
زبباںںیموہدےدو ر
َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

”نحو“ جو امام بڻائي ڇڏيندس

امام ابو محمد بن َّ
خشاب نحوي چون ٿا :مان جواني جي عمر
علم نحو (عربي گرامر) پڙهندو هيس .مان ماڻهن کان حضور
۾ ِ
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غوث پاڪ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي دلنشين بيان جون خوبيون ٻڌندو هيس.
ِ
مان ارادو ڪندو هيس ته مان سندن جو بيان ٻڌان پر مون کي
وقت ڪونه ملندو هو هڪ ڏينهن مون پڪو ارادو ڪري ورتو ۽
غوث پاڪ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جي مجلس ۾ حاضر ٿي ويس جڏهن
حضور
ِ
پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ڪالم فرمايو :ته منهنجي دل کي سندن ڪالم ٻڌي
مزو ڪونه آيو ۽ نه ئي مان ڪالم سمجهي سگهيس .مون
پنهنجي َمن ئي َمن ۾ چيو منهنجو اڄوڪو ڏينهن ائين ئي
غوث پاڪ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه منهنجي
ضايع ٿي ويو .انهيء وقت حضور
ِ
طرف متوجھ ٿي ارشاد فرمايو :تون هالڪ ٿئين تون ِذڪر جي
علم نحو(عربي گرامر) تي فضيلت ٿو ڏئين ۽ ان
مجلس کي
ِ
کي اختيار ڪرين ٿو؟ اسان جي صحبت اختيار ڪر اسان توکي
(عربي گرامر جو مشهور امام) ِس ۡي َب َويۡہ بڻائي ڇڏينداسين .اهو
غوث اعظمَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه وٽ ئي رهڻ لڳا
ٻڌي عبداهلل خشاب نحوي
ِ
جنهن جو نتيجو اهو ظاهر ٿيو ته پاڻ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه نحو سان گڏوگڏ
ڪيئي علوم جا ماهر بڻجي ويا.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

اولياء ڪرام جا سردار
ِ

فتاويٰ رضويه جلد  12ص  555تي آهي :هن ڳالھ ۾ ڪو شڪ
ُ
غوث االعظمَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو مرتبو تمام وڏو
ناهي ته حضور س ّيدنا
۽ افضل آهي .غوث پنهنجي دور ۾ سڄي دنيا جي اولياء جو
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غوث پاڪ َّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه ،امام حسن
سردار هوندو آهي ۽ اسان جو
ِ
ِ
ِ
ّ
اهلل عََّـنم َُّه جي
اهلل عََّـن م َُّه کان بعد کان وٺي سيدنا امام مهدي َّ َر َ
عسڪري َّ َر َ
ِض ُ
ِض ُ
تشريف آوري تائين سڄي دنيا جا غوث ۽ سڀني غوثن جا غوث
۽ تمام اولياء جا سردار آهن ۽ انهن سڀني جي گردنن تي سندن
قدم مبارڪ آهي.
امام َا ُبو الحسن علي شطنوفي شافعي

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َّ َر م َ

فرمائن ٿا:

صَ
ِ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جو ڪثرت
شيخ خليفه اڪبر َّ َر مْحَ ُة اهلل عَلَيمه حضور پاڪ َ ّل ُ

سان ديدار ڪندا هئا .انهن فرمايو :خدا جو قسم! بيشڪ مون
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جي بارگاھ ۾ عرض ڪيو :يارسول اهلل
رسول اهلل َ ّل ُ

( َص َّل اهللُ عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم)! شيخ عبدالقادر فرمايو آهي ته منهنجو قدم هر
ولي اهلل جي گردن تي آهي .ته اهلل پاڪ جي آخري نبي ،مڪي
صَ
اهلل عَلَي م ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم فرمايو” :عبدالقادر سچ چيو ۽
مدني محمد عربي َّ َ ّل ُ

ڇونه هجي جو اهي ئي قطب آهن ۽ مان سندن نگهبان
آهيان“.
امام ابن حجر مڪي شافعي

ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيمه
َر م َ

فتاويٰ حديثيه ۾ فرمائن ٿا:

ڪلمات بلند (وڏيون وڏيون ڳالهيون)
ڪڏهن اولياِء ڪرام َر ِ َْح ُه ُمالـ َّل هـ ُهکي
ِ
چوڻ جو حڪم ڏنو ويندو آهي ته جيئن جيڪو ان جي بلند
مقامات کان ناواقف آهي ان کي خبر پئي يا شڪ ِر ٰالهي ۽ ان
غوث
جي نعمت جو اظهار ڪرڻ جي الِء جيئن حضور س ّيدنا
ِ
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کي حڪم ٿيو ته انهن پنهنجي بيان دوران اوچتو

فرمايو ته منهنجو هيُء قدم هر اهلل جي وليّ جي گردن تي آهي،
فوري طور تمام دنيا جي ولين قبول ڪيو.
ڪيو آهي ته تمام جنن جي اولياء به)

(۽ هڪ جماعت روايت

گردن جهڪايا.

ڪيئي عارفن سڳورن (يعني اهلل پاڪ جي پهچان رکڻ وارن
بزرگن) فرمايو ته حضور س ّ
ْح ُة ا ِ
هلل
يدنا شيخ عبدالقادر جيالني َر م َ

عَلَيمه ”ق ََدم ِْی ٰھ ِذ ٖہ َعلٰی َرق ََب ِۃ کُلِّ َول ِ ِّی اهّٰلل“ پنهنجي طرفان ناهي فرمايو بلڪ

اهلل پاڪ سندن قطبيت ڪبريٰ (يعني تمام وڏو ولي اهلل هئڻ)
ظاهر ڪرڻ جي الِء انهن کي ائين فرمائڻ جو حڪم ڏنو.
تنهنڪري ڪنهن به ولي کي ّ
رد عمل جي ضرورت نه پئي جو
گردن نه جهڪائي ها ۽ قدم مبارڪ پنهنجي گردن تي نه آڻي ها
بلڪ ڪيئي روايتن مان اهو پتو پئي ٿو ته اڳي جي اولياِء
غوث پاڪ َّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جي والدت مبارڪ کان تقريبا
ڪرام حضور
ِ
سو سال پهريان خبر ڏني هئي ته عنقريب عجم ۾ هڪ عظيم
انسان پيدا ٿيندو اهو فرمائيندو ته ”منهنجو هيُء پير هر ولي
اهلل جي گردن تي آهي“ هن فرمائڻ تي ُان وقت جا سڀئي اولياء
سندن قدم هيٺ پنهنجو مٿو رکندا ۽ ان جي قدم جي سايي ۾
داخل ٿيندا.
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وغثرپوتدقمیبناکےہ،اُنےکزبر ِدقمویلاسرے
ہویلےنیہیاکپراےہ،واہایکببات ِ
وغثامظعیک
ر

سلسله قادريه ۾ مريد ٿيڻ جي برڪت

غوث پاڪ شيخ عبدالقادر جيالنيَّ َر م َْح ُة ا ِهلل عَلَيمه جو فرمان آهي :اهلل
ِ
پاڪ مون سان وعدو فرمايو آهي ته منهنجي مريدن کي جنت ۾
داخل ڪندو.
الحمدهلل! شي ِخ طريقت ،اميراهلسنت حضرت عالمه موالنا
محمد الياس عطار قادري رضوي َّدَ ََّامـ مت َّبَـَّ َر ََّكـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـم َّعَـ َّال ِـ َّي َـ مَّه هن دور جي
عظيم علمي و روحاني شخصيت آهن جن جي برڪت سان
هزارين ڪافر مسلمان ٿيا ۽ لکين مسلمانن جون زندگيون
بدلجي ويون ۽ سنت واري واٽ تي هلي پيا ،خيرخواهي جي
جذبي تحت مدني مشورو آهي ته اوهان به اميراهلسنت جي
غوث پاڪ َّ َر مْحَ ُة ا ِهلل عَلَيمه جي سلسلي ۾ مريد ٿي
حضور
ذريعي س ّيدي
ِ
ِ
وڃو ،جيڪڏهن توهان پهريان ئي ڪنهن پير صاحب جا مريد
بيعت برڪت حاصل ڪرڻ جي الِء طالب ٿي وڃو ،انشاء
آهيو ته
ِ
اهلل! دنيا و آخرت ۾ هن جون خوب برڪتون نصيب ٿينديون.
ن
تن
انسالتخفریتافرامنِ اعیل!

الغومںیکڈاھرسدنبیھ ِ
وغثامظع
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بذريعه  whatsappمريد بڻجو

مريد ٿيڻ يا ڪنهن ٻي کي مريد ڪرائڻ جي الِء ان جو نالو مع
ولديت ۽ عمر لکي  03212626112تي واٽس ڪيو .هن نمبر تي
ڪال ريسيو ناهي ٿيندي ،صرف ٽيڪسٽ جي صورت ۾ اهي
تفصيل موڪليو.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

www.dawateislami.net

