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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي 
 ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشآَءاهلل ڏيوڇ

ام اْفَتْح َعَلْيَنا حِكَْمَتَك َواْنُشْ اَللُّٰهمَّ   َعَلْيَنا َرْحَمَتَك َيـا َذااْلَجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! ۽ بزرگي وارا تعظم ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

ف ج            ڪر 04ص 1 )مستطر  بيروت(دار الف

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

 
 

 
 
 

  

 
 وفادار مڙس رسالي جو نالو:
 ع  2022 هه ، سيپٽمبر1444صفرالمظفر    ڇاپو پهريون: 

   تعداد: 
 مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه باُب المدينه ڪراچي  ڇاپيندڙ: 

 مدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي

ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا 
 بائنڊنگ ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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 ت، بانيِء دعوت اسالمي، حضرت عالمهاهلسنّ طريقت، امير   شيخ  
 

 عطار قادري رضوي محمد الياس موالنا ابو بالل

 

 مڙس داروفا 

  
     پيشڪش                                              

 )دعوت اسالمي(  اسالمڪ ريسرچ سينٽر

 )دعوت اسالمي( منٽٽرانسليشن ڊپارٽ      :ترجمو
ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته 
گا ٽمنٽرانسليشن ڊپارٽ  ۔ڪري ثواب جا حقدار بڻجو ھکي آ

 
 

 :رابطي جي الِء
مدينه عالمي مدني مرڪز فيضان  (دعوت اسالمي) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ

 پراڻي سبزي منڊي  باب المدينه  ڪراچي محله سوداگران





www.dawateislami.net



       

 

 

 
 مڙس وفادار 3
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 مڙس وفادار
به هي مڪمل جيڪواهلل پاڪ يا  نگراِن شورٰي:دعاِء 

گھر وارن کي دنيا ي ٻڌي وٺي ان جپڙهي يا “ مڙس وفادار” رسالو
من جو آشيانو ۽ ان  جي گھر کي ا   ِء۽ آخرت ۾ عافيت عطا فرما

 بڻاِء.

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

 جي فضيلتدُرود شريف 

اٰلِٖه آخري نبي  فرمانِ   َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ل َمَصّل َ  جيڪو مون تي  :َوَس
تائين جنّت رود پاڪ پڙهندو اهو مرندو نه جيسڏينهن ۾ هزار ڀيرا د

   ۾ پنهنجي جڳهه نه ڏسي وٺي.

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله نَصَّلَّ

 سال زال جي خدمت 51
ََّّۡحضرت ابوعثمان ِحۡيِري َي اهلِل عَل ُة  جي زوجه محترمه حضرِت َّهَرۡۡحَ

َّۡبي مريم بي اهلِل عَلَي فرمائن ٿيون: هڪ ڀيري مون پنهنجي سرتاج  اهَرۡۡحَُة 
َّۡابوعثمان ) َي اهلِل عَل ُة  ۾ پڇيو: اي ابو عثمان! توهان  اڪيالئي( سان هَرۡۡحَ
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 مڙس وفادار 4

کي پنهنجي زندگي جو ڪهڙو عمل سڀ کان وڌيڪ پيارو آهي؟ 
اي مريم! جڏهن مان جوان هيس ُان وقت منهنجي  فرمايائون:
ا. ئگھڻو پسند ڪندا ه)ايران( ۾ هئي. ماڻهو مون کي “ ري”رهائش 

ان ٿي م جي خواهش هئي ته منهنجي شادي انهن جي گھر يسڀن
هيس. هڪ عورت مون  منع ڪري ڇڏيندو کي  يسڀنمان پر وڃي 

وٽ اچي هيئن چوڻ لڳي: مان تنهنجي محبت ۾ گھڻو بيقرار ٿي 
۽ ڏينهن جو چين برباد ٿي  ونوئي آهيان، منهنجي رات جون ننڊ

ويو آهي، مان توکي ان جو واسطو ڏئي ڪري التجا ڪيان ٿي 
: آهي مون سان شادي ڪيو. مون پڇيو روجيڪو دلين کي ڦيرڻ وا

فالڻي محلي  و، ُاهها آهي؟ ان جواب ڏنو جي ھڇا تنهنجو والد زند
مون ان جي والد کي نڪاح جو پيغام موڪليو ته  ،ي۾ درزي آه

ئي خوش ٿيو ُان فورًا ڳوٺ جي معزز ماڻهن کي گھراڏاڍو اهو 
ڪنوار ڪري ڇڏيو. جڏهن مان  نمنهنجو نڪاح پنهنجي نياڻي سا

ار ته منهنجي نئي نويلي ڪنوڪمري ۾ داخل ٿيس ته مون ڏٺو جي 
، پيرن کان منڊي ۽ انتهائي بدشڪل هئي، ُان هڪ اک کان محروم

کي ڏسي ڪري مون اهلل پاڪ جو شڪر ادا ڪندي چيو: اي منهنجا 
تمام تعريفون تنهنجي الِء ئي آهن تو جيڪو منهنجو پروردگار! 

مقدر بڻايو مان ان تي تنهنجو شڪر گذار آهيان. جڏهن منهنجي 
انهن مون جي ڪيفيت معلوم ٿي ته  زالرن کي منهنجي گھر وا
برو ڀلو چيو. مون پنهنجي زال سان ڪڏهن ڪا  تمام گهڻوکي 

اهڙي ڳالهه نه ڪئي جيڪا ُان کي ُبري لڳي بلڪه مان ان تي وڌيڪ 
مهربان ٿي ويس ۽ ان کي ضرورت جي هر شيِء مهيا ڪندو هيس. 
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 مڙس وفادار 5

ي وئي جو ُان جي اها حالت ٿ ڪريشفقت جي  ۽منهنجي محبت 
الِء به مون کان جدائي برداشت نه ڪندي هئي.  گهڙي کن اها

پنهنجي ان مجبور معذور زال جي خاطر مون پنهنجي دوستن جي 
يڪ وقت ان وٽ گذارڻ لڳس، ته ي ڏنو ۽ اڃان وڌمحفل ۾ وڃڻ ڇڏ

جيئن ُان ويچاري جي دل خوش رهي ۽ اها احساس ڪمتري جو 
سال ان  51شڪار نه ٿئي. اهڙي طرح مون پنهنجي زندگي جا 

معذور زال سان گڏ گذاري ڇڏيا. ڪنهن وقت مون کي ايتري 
 پرتڪليف ٿيندي هئي ڄڻ مون کي ٻرندڙ ٽانڊن تي وڌو ويو هجي 

ف جو اظهار ان سان نه ڪيو. ايسيتائين جو مون ڪڏهن به ان تڪلي
منهنجي ان معذور زال کي  سالن کان پوِء  اها وفات ڪري وئي. 51

رح سان خوش ط ڪا محبت هئي ان نڀائڻ ۽ ان کي هرمون سان جي
اهو مون کي سڀ کان رکڻ جي خاطر مون جيڪو عمل ڪيو 

جي ُان تي اهلل پاڪ   وڌيڪ محبوب آهي.
 رحمت هجي ُان جي صدقي اسان جي بي حساب مغفرت ٿي.

ناۡۡلَبِۡيب  نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله نَصَّلَّ

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

 کي اهميت ڏيو گهرواري 

به اهلل جي هڪ نعمت “ زال”پيارا اسالمي ڀائرو! پيارا 
 نهايتمحّبت و ُالفت ڀريو  ۾ آهي. اهلل پاڪ زال مڙس جي وچ

ڪجھ نادان پنهنجي زال کي ڄڻ  پيارو رشتو پيدا فرمايو آهي،
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 مڙس وفادار 6

گھر ايندي س جي ڙمسمجھندا، ويچاري شادي کان پوِء انسان ناهن 
۽ س سميت سس، ننهن جي خدمت ڙشام م ۽آهي ته صبح 

جيڪڏهن ڪنهن ڏينهن  ڪيترائي گھريلو ڪم ڪار ڪرڻ کان پوِء
مٿي ۾ هلڪو سور ٿي پوي يا ٿڪاوٽ جي ڪري ڪجھ آرام 

وينديون آهن ته  بڻايون عجيب ڳالهيونويهي رهي ته الِء ڪرڻ 
هن معاملي ۾ غيبت، تهمت ۽ بهتان  اذاهللَع َم ۽  ري ٿيڍونگ ڪ

وانگر زال به انسان  نتائين کان باز ناهن ايندا، يقيناً ٻين انسان
اهلل جي ٻانهي نڪاح جي ٻنڌڻن سان ٻڌجي مڙس جي  َءآهي، هي

گھر آئي آهي،  مڙس کي گھرجي ته ان جي ڏک، سک، خوشي، 
غمي ۽ بيماري وغيره ۾ برابر جو شريڪ ٿئي، هونئن به زال 

يعني زندگي جو ساٿي چيو ويندو آهي “ شريِڪ حيات”کي 
ته مڙس کي به ُان جي  جيڪڏهن اها مڙس جي شريڪ حيات آهي

بڻجي “ زندگي جو ساٿي”گرم موڙ تي  توڙي زندگي جي هر نرم
 ندگي گذارڻ گھرجي.ز

 اسالم ۾ عورت جو مقام
ئي حيثيت نه هئي. چاهي اسالم کان پهرين عورت جي ڪا 

احترام  ۽اها ماُء هجي يا زال، ڌيُء هجي يا ڀيڻ، عورت جي عزت 

پيدا ٿيندي ئي  اذاهللَع َم هئي ته . ڌيُء هوندي جو ڪوئي تصور نه هيو
دفن ڪئي ويندي هئي، زال هوندي هوندي هئي ته ڄڻ پيرن  ھزند

احسان تي  ۽تي سمجھي ويندي هئي. اهلل ڪريم جي فضل جي جُ 
ُمهذب  پنهنجي پسنديده دينکي قربان! جو ُان اسان 
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دنياوي ا خالق  ۽تمام ديني  يڪو۾ پيدا فرمايو ج “اسالم”  مذهب
آداب سان آراسته آهي. اسالم اهو پيارو دين آهي جنهن انسان ته  ۽

  ۽ عورت کي  بيان فرمايا آهن وقانسان، جانورن تائين جا حق
آهي، قرآِن ڪريم عورت  ڏنياسالم ئي “ عزت”حقيقي معنٰي ۾ 

 ۽جا حق واضح بيان فرمائي سڄي دنيا جي عورتن جي عّزت 
عصمت جي حفاظت فرمائي آهي. اسالم ۾ ماُء هجڻ جي حيثيت 

تڪريم آهي اها اسالم کان عالوه  ۽ي جيڪا تعظيم جسان عورت 
ظ ي اسالم زال، ڀيڻ ۽ ڌيُء کي تحفُ ڪنهن مذهب ۾ ناهي. ايئن ئ

عطا فرمائي ٿو اهو ٻي ڪنهن دين ۾ ناهي. اهلل پاڪ! اسان کي 
عافيت ۽  د رهڻ ۽ ايمان هميشه اسالم ۽ اسالمي ُاصولن تي پابن

 ۾ شهادت عطا فرمائي. و  سان گڏ سبز سبز گنبذ جي ڇان

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

 اسالم ۾ زال جا حق   

زال جا حق  به وڏي تفصيل “ اسالم” مذهباسان جي ُمهذب 
سان بيان فرمايا آهن، قرآن ڪريم ۾ زالن سان حسِن سلوڪ جي 

۾ ڪجھ هن طرح  51سورة النساء آيت نمبر  4پاري سيمتعلق 
 فرمايو ويو: 

ۡوَُُوُ( َُعاِشر 
ر ۡوُہ 

ۡ
َمع

ۡ
ُبِال

 )ۚ ُِفُن َ

 “۽ انهن سان سهڻو سلوڪ ڪيو.”ترجمو ڪنزااليمان:

َّۡ َرۡۡحَةََُّّعالمه بيضاوي َي : ن ٿاهن آيت جي تفسير ۾ فرمائَّهاهلِل عَل
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 مڙس وفادار 8

۽ سڀني ڪمن ۾ انهن  رڻڪ گفتگوزالن سان خوش اخالقي سان 
 “سان انصاف ڪرڻ انهن سان سٺو سلوڪ آهي.

به ڪئي وئي آهي ته  هيجي هڪ وضاحت  ُءرتاوسٺي  
 جيڪو پنهنجي الِء پسند ڪيو، انهن جي الِء به اهو ئي پسند ڪيو.

 
امن جي مطابق زال سان حسِن سلوڪ ڪرڻ ڪقرآني اح 

جي پياري پياري آخري نبي، مڪي، مدني جو روشن مثال اسان 
ََّمحمِد عربي  ُ عَل اّٰلله ّل َ  ل ََمََّص اٰلِٖه َوَس سرڪاِر  ئن تهجي مبارڪ سيرت آهي. جي يِۡه و

ل َمََّمدينه  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله يعني توهان   َواَنَا َخیْرُُکْم ِْلَهْلِيْ  ه  ِْلَْہلِ  َخیْرُُکْم َخیْرُُکْم ارشاد فرمايو:  َصّل َ 
مان بهتر اهو آهي جيڪو پنهنجي گھر وارن سان سٺو هجي ۽ مان 

کان وڌيڪ پنهنجي گھر وارن سان سٺو سلوڪ ڪرڻ  يسڀنتوهان 
  وارو آهيان.
َّۡحضرت مفتي احمد يار خان    َي اهلِل عَل هن حديث پاڪ جي َّهَرۡۡحَُة 

اخالق وارو( اهو آهي  يوڏو خليق )يعني سٺشرح ڪندي لکن ٿا: 
هر وقت ڪم  ۾ ته ُانڇوجيڪو پنهنجي زال سان خليق هجي 

، اجنبي ماڻهن سان خليق هجڻ ڪمال ناهي جو انهن پوندو رهي ٿو
  سان مالقات ڪڏهن ڪڏهن ٿيندي آهي.

 بهترين ڪير؟
ل َمََّاهلل ڪريم جي آخري نبي   اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  فرمايو:  َص

مؤمنن مان ڪامل تر مؤمن سٺي اخالق وارو آهي ۽ توهان ۾ 
 اهو آهي جيڪو پنهنجي زالن سان سٺو هجي.بهترين 
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ن )يعني سٺ “ِمرٰاُة المناجيح” س  اخالق( اها  و۾ آهي: ُخلِق ح 
به، اهو رسول به راضي رهن ۽ مخلوق  ۽ عادت آهي جنهن سان اهلل

ر جنهن کي اهو نصيب ٿي وڃي ان پ آهي ڏاڍو مشڪل جيتوڻيڪ
ته زال صرف مڙس جي هن. ڇوويندا آئي جھان موچارا ٿي ٻجا 

کي ڇڏي ڏيندي آهي جيڪڏهن مڙس به  سڀني مائٽنخاطر پنهنجي 
ُان تي ظلم ڪري ته اها ڪنهن جي ٿي ڪري رهي، ڪمزور تي 

  مهرباني ُسنّت اٰلهيه به آهي سنِّت رسول به آهي.

 سالن تائين نابينو 02
هڪ شخص ڪنهن عورت سان نڪاح ڪيو. جڏهن  

نڪري آئي.  (1) نماتارخصتي جا ڏينهن ويجھو آيا ته ُان عورت کي 
شان ٿي ويا ۽ انهن کي جنهن ڪري ان جا گھر وارا تمام گھڻو پري

ڪندو ته ان نيڪ  پسند نه مڙس ان کي ييو ته هاڻخوف ٿ هي
 يآه ويو هو نابينا ٿييو ته ماڻهن جي سامهون اهو ظاهر ڪ شخص

اچي وئي ۽  ٽتائين جو ُاها عورت رخصت ٿي ڪري ان وايس
ڇوڪريَء وارن جي پريشاني گھٽجي وئي. اها عورت ان نيڪ 

 هر اهو ُانهيَء طرح نابينپسالن تائين رهي ) 02جي نڪاح ۾  شخص
يو ته انهيَء پنهنجون هيو( جڏهن ان عورت جو انتقال ٿبڻيو ر

کان ان جي باري ۾ پڇيو اکيون کولي ڇڏيون. جڏهن ُان شخص 
ارن جي خاطر ايئن ويو ته ان جواب ڏنو: مان ان عورت جي گھر و

                                                
1

 هڪ بيماري جنهن ۾ منهن تي داڻا نڪري ايندا آهن.…
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ان ۽ غمگين نه ٿين. ان کي عرض ڪيو ويو پريش هو ته جيئنڪيو 
 .ؤوي   يته ُحۡسِن ُسلوڪ ۾ توهان پنهنجي ڀائرن تي سبقت کڻ

اهلل رب العزت جي ان تي رحمت هجي ۽ ُان جي 
 صدقي اسان جي بي حساب مغفرت ٿي. 

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

 عورت جي باري ۾ اسالمي تعليمات

 ڏٺو توهان؟ اهلل پاڪ جا پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! 
نيڪ ٻانها پنهنجي شريڪ حيات )يعني زال( جي سک، ڏک ۾ 

۽ هن معاملي ۾ زماني جي مالمت جو  هئاشريڪ هوندا جا برابر 
ڪلهه ڪجھ ادارا مختلف مقصدن کي . اڄهئا ڪندا هخوف ن
ر ُخلوِص نّيت پڪندا آهن،  ي عورتن جي حقن جي ڳالههرک سامهون

حديثن مبارڪن جو سان گڏ قرآني احڪامن، اسالمي تعليمات ۽ 
حق  اسالم يتري قدر ته معلوم ٿيندو ته عورت جا ج نمطالعو ڪ

سالن ۾ ڪنهن ناهن  سو 51گذريل ي قدر يتربيان فرمايا آهن ا
پاڻي پيارڻ جو اسالم ۾ مڙس جي الِء زال کي ”ڪيا، ايسيتائين جو
ِِضَ حضرِت ِعرباض بن ساريه ته ن يئآهي. ج ويو به ثواب بيان فرمايو َر

ل َمََّفرمائن ٿا ته رسوُل اهلل  عَنْه اهللَُّ اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ارشاد فرمايو: بيشڪ  َصّل َ 
ماڻهو جڏهن پنهنجي زال کي پاڻي پياريندو آهي ته ان کي اجر ڏنو 

ته پوِء مان پنهنجي گھر ي ٿو صحابي رسول فرمائ“ ويندو آهي.
ڌائي. واري وٽ آيس، ُان کي پاڻي پياريو ۽ هي حديث پاڪ ٻُ 

اهڙي طرح هڪ ٻي حديث پاڪ ۾ آهي ته نبي 
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ل َمََّاڪرم  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ارشاد فرمايو: اهلل پاڪ جي رضا جي الِء توهان  َصّل َ 
جيترو به خرچ ڪندا آهيو ان جو اجر ڏنو ويندو ايسيتائين جيڪو 

جھندا آهيو )ُان جو به اجر ۾ و وات گِرهُه پنهنجي گھر واري جي
  ملندو(.

کي پاڻي پيارڻ جو به ثواب  َءجيڪو مذهب گھر واري يهاڻ
 ٿو ستم ڪرڻ جي ڪيئن ۽ارشاد فرمائي اهو گھر واري تي ظلم 

 ؟ اڄ به غير مسلم معاشري ۾ عورت جو حال  اجازت ڏئي سگهي
ڏٺو وڃي ته روح ڏڪي ٿو وڃي. جيڪڏهن دنيا ۾ عورت  سان غور

ته ان کي گھرجي  ٿي عّفت جي حفاظت چاهي ۽ذات پنهنجي عّزت 
ـٓاَءاــاِْن َش  ۾ اچي. سايي ته مڪمل طور تي اسالم جي  صرف  هلـلّٰ

آخرت به ٺهي پوندي. عاشقاِن رسول جي ديني  بلڪه ُدنيا ئي نه
تحريڪ دعوِت اسالمي دوِر اسالف جي ياد تازي ڪرڻ چاهي 

يندي ۽ محبتن جا جام پياريندي ائٽنفرتون م“ دعوِت اسالمي”ٿي. 
آهي. بيمار گھرواي جي خدمت جو هڪ تازو  واقعو پڙهو جنهن ۾ 

اني ۽ ، جا ئي سال پنهنجي گھرواري جي ماليوفادار مڙس ڪيتر
اميِر اهِل سنّت موالنا وقت جي خدمت ڪئي. جي ها! هي جانشيِن 

العایلُاسيد عبيد رضا عطاري مدني حاجي ابو جي زندگي جو  مَد َ ِظل ُُہ 
 آهي. “ زندگي جو سفر”سال  54ابل فراموش واقعو ۽ تقريباً ناق

 جانشيِن اميِر اهِل سنّت جو نڪاح
اسالمي جي حج عاشقاِن رسول جي ديني تحريڪ دعوِت 

ي بين االقوامي اجتماع يکان پوِء دنيا جي سڀ کان وڏي سنّتن ڀر
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ي تع 0221هجري بمطابق  5404شعبان المعظم  52ملتان شريف ۾ 
ٻه مهينن جانشيِن اميِر اهِل سنّت جو نڪاح ٿيو. تقريباً هڪ سال 
شّوال  52کان پوِء جشِن اعلٰي حضرت جي ُپرمسّرت موقعي تي 

ِ ُد لـَحمْ ـَالْ جري جو تقريِب ُرخصتي ٿي. ه 5401المڪرم  ! شروع هـلّٰ ـ
کان ئي آخر تائين سڀ تقريبون عين شريعت جي مطابق ٿيون ۽ 

 شادي کان پوِء کلندي خوش ٿيندي زندگي جا ڏينهن گذرندا ويا.

 بڻجي ويا“ ابوجان”جانشيِن اميِر اهِل سنّت 
 52هجري بمطابق  5401ربيُع االول  05اهلل پاڪ  

ڌيُء جي “ گل”ڙ گلشِن عطار کي هڪ مهڪند تي 0222اپريل 
 بڻجي ويا.“ والد”، ۽ ايئن جانشيِن عطار صورت ۾ عطا فرمايو

 بابرڪت عورت
جنهن عورت وٽ پهرين اوالد ڌي هجي اهڙي عورت  

صحابِي رسول حضرِت واثله بن ته  برڪت واري هوندي آهي، جيئن 
اهلُل عَنْها سقع  ل َمََّکان روايت آهي، حضور اڪرم  َرِِضَ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ارشاد  َصّل َ 

 ءڌي اوالد پهرين وٽ عورت جي برڪت هي آهي ته ان”فرمايو: 
 پيدا ٿئي.
ته ڇو جي پاڙ پٽجي وئيهن حديث پاڪ سان بدشگوني  

جي ماُء  يڙٻار ٿيندي آهي ته ُهووٽ پهرين اوالد ڌي پيدا   جن
رکو! ڇوڪرين جي پيدائش کان  سمجھندا آهن، ياد“ منحوس”کي 

 ءگھٻرائڻ ڪافرن جو طريقو آهي لٰهذا مسلمانن کي گھرجي ته ڌي
پيدا ٿيڻ تي گھٻرائڻ جي بجاِء اهلل پاڪ جو شڪر ادا ڪن ۽ جنهن 
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ٿئي ته ان کي منحوس سمجھڻ بجاِء  ءعورت وٽ پهرين اوالد ڌي
 مبارڪ سمجھن.

 اميِر اهِل سنت جي خوشي
باني دعوِت اسالمي اميِر اهِل سنّت حضرت عالمه موالنا  

بََرڪاُُتُمَّمحمد الياس عطار قادري رضوي ضيائي  َمْت  ا يه دَ بڻجي “ ڏاڏو”ََّّالَْعالِ
جي آمد  َءهئي. پهرين پوٽي وٽانويا. ڏاڏي جان جي خوشي به ڏسڻ 

 1عبدالقادر ربيع اآلخر جي  ھ  جو سلسلو ما ي جي تقريبعقيق  تي 
ٿيو. اهلل ڪريم!  ۾تاريخ تي جانشيِن اميِر اهِل سنّت جي گھر 

خانداِن عطار ۾ خوشين جي گھڻائي فرمائي ۽ خانداِن عطار سدا 
 سالمت رهي.

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

 امتحان جو آغاز

گھر  سندسسِن عيسوي، جانشيِن اميِر اهِل سنّت ۽  0221
يّ  د عطاريه آهي( جي الِء تمام وڏي واري )جنهن جي ڪنيت ُامِّ ُاس 

پاڻي جي  پاسي ڌيُءامتحان جي آغاز جو سال ثابت ٿيو، هڪ 
ڪمي جي ڪري اسپتال داخل ٿي وئي، ته ٻي طرف ننڍڙي جي امڙ 

وئي. ڊاڪٽر جي چوڻ تي ٽيسٽ  جي طبيعت تمام گھڻي خراب ٿي
 ()فرق نه اچڻ تي رض ۾ ر مپته رپورٽ ُدرست آئي  ڪرائي

ته عقيدت مند ڊاڪٽر جانشيِن عطار کي فون ڪري روئندي  ڪرائي
مرض ۽ رپورٽ بيان ڪئي، جيڪو سندن الِء هڪ تمام وڏو صدمو 
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َر هيو.  چاهيو اهو ٿيو. ڊاڪٽرن يعني جيڪو اهلل پاڪ  َوَماَشاَء َفَعلَ  اهللُ  َقدَّ
و ته هي مرض جو عالج نه هيو ۽ انهن جو چوڻ ه وٽ ُان مرض

ٺيڪ ٿيڻ جي بجاِء ڏينهون ڏينهن وڌندو آهي. دنياِء دعوِت اسالمي 
جي وڏي صاحبزادي هجڻ “ اميِر اهِل سنّت”جي عظيم شخصيت 

ئي يجي حيثيت سان ان جون تنظيمي مصروفيتون ۽ ٻيون ڪ
ِ ُد لـَحمْ ـَالْ علمي سرگرميون متاثر ٿي ويون.  جانشيِن اميِر اهِل  !هـلّٰ ـ

نجي والِد محترم جي خواهش تي درِس سنّت انهن ڏينهن ۾ پنه
يعني مفتي ڪورس ڪري رهيا “ لفقهتخصص في ا”نظامي کان پوِء 

 ونش، ٻي طرف پنهنجا. هڪ طرف نئي ڄاول ننڍڙي جي پرورئه
  ، گھر جا ڪم ڪار ۽ هاڻ هي امتحان....!ديني مصروفيتون

 ڪالس فيليوز جو بيان
فيلو(  جانشين اميِر اهِل سنّت جي هڪ گڏ پڙهندڙ )ڪالس

مدني اسالمي ڀاُء جو بيان آهي ته مان ۽ هڪ ٻه وڌيڪ اسالمي ڀائر 
اسين. ئت جي گهر ملي ڪري سبق  پڙهندا هجانشين اميراهِل سنّ 

گھر حاضر ٿيس ته ڏٺم ته سندس سلسلي ۾  انهيهڪ ڀيري مان 
اسان ٻن ٽن جيئن ته گھر جي ڪم ڪار ۾ مصروف آهن،  هو

گھر جي هن آزمائش جو ڪافي پنهنجي اسالمي ڀائرن کي به پاڻ 
عرصي کان پوِء ٻڌايو هيو ُان ڪري مان اڳتي وڌي ڪري ان سان 

ان مان به ڪيترو ڪي پرلڳي ويس  ۾ گڏ گھر جي ڪم ڪار ڪرڻ
وقتاً فوقتاً حاضر ٿي ڪري گھر جو  ِءها، باآلخر واپس اچي ويس. پو

جي  امير اهل سنتجانشين  پرڪجھ ڪم ڪري ڇڏيندو هيس. 
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کي لک  سالم جو هن آزمائش جي گھڙي ۾ به پاڻ همٿ ۽ حوصلي 
کي تقريباً سڄي پاڪستان ۾ عالج جي  ءپنهنجي بيمار گھرواري

کڻي ويندا رهيا. لکين روپين جو خرچ، ڏينهن رات جون الِء 
بيشمار قربانيون ڏيندا  ونمشقتون، ڄڻ مالي، جسماني ۽ وقت ج

 رهيا.

 تربيت عطار تي لکين سالم
مشورا ڏنا ته سڃاڻڻ وارن حاالت ۾ ڪيترن ئي  ازڪنهن 

ته اهڙي صورتحال ۾  يئنه ٿي ٿصحيح هِن جي طبيعت  يته هاڻڇو
جو رشتو نڀائڻ ضروري ته ناهي، هن کي ڇڏي سڄي زندگيَء 

جيئن وڏن جا ڪم وڏا  پر. ٺوڪري ٻي شادي جي صورت بڻائي و
هوندا آهن ايئن ئي وڏن جي سوچ به وڏي هوندي آهي. پاڻ 
فرمايائون: جيڪڏهن خدانخواسته مان ڪنهن اهڙي مرض ۾ مبتال 

ندس ته منهنجي خدمت ٿئي، چاهيٿي ٿو وڃان ته يقيناً مان اهو ئي 
هي بيمار ٿي آهي ته مان به هن کي نه ڇڏيندس ۽ مون کان  يهاڻ

سگهيو عالج ۽ خدمت جو سلسلو جاري رکندس. جيتري قدر ٿي 
ن جي خدمت ڪندس ههي اهلل جي ٻانهي منهنجي ماتحت آهي مان 

ته شايد هن جي خدمت جي سبب منهنجي بي حساب مغفرت ٿي 
 وڃي.

 اے اجنیشنِ اریمِ الہِ تّنس  اے اجنیشنِ اریمِ الہِ تّنس

الستم رےہ دسا وت  یک رتمح  
ّ
 ھجت رپ وہ رب

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ
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 زال جي مڙس سان همدردي

ُاسيد عطاريه جي طبيعت اهڙي نه هئي ته گهر  ُامّ  جيئن ته  
جڏهن  تنهنڪريجو ڪم ڪار، پچائڻ ڌوئڻ جو ڪم ڪري سگهن 

اها پنهنجي سعادت مند مڙس کي پنهنجي خدمت ۽ ٻين آزمائشن 
مان هاڻ ٺيڪ ٿيڻ واري نه ”ته ائين ۾ ڏسندي هئي ته چند ڀيرا چي

آهيان توهان چاهيو ته مون کي ڇڏي ڪري ڪٿي ٻي شادي ڪريو ته 
ر وفادار پجيئن توهان پنهنجي زندگي ُپرسڪون گذاري سگھو، 

و وقت ا ناهي ته توهان تي اهها اِ وف”مڙس جو چوڻ اهو ئي هو ته 
هن ڪيفيت ۾ آيو آهي ۽ مان توهان کي ڇڏي ڏيان، مان توهان کي 

ٻيو رشتو ڏٺو ۽ خانداني الِء ُاسيد ئي سندن  پوِء ُامّ  “نه ڇڏيندس
خاندان پهرين ۽ ٻي گھرواي جي حاالت و معامالت جي پيِش نظر 

هڪ ٻي شادي ٿي وئي. اهلل پاڪ  سندنجي پاڻ ۾ رضامندي سان 
ان هينئر مجنيد آهي(  ُهن گھرواري )جنهن جي ڪنيت ُامّ  کين

۽ ٻه پٽن( سان  َءٽي اوالد )هڪ ڌي 5444محرم الحرام  00تائين 
 .نوازيو

 نماز سان محبت
يد عطاريه نماز جو وقت شروع ٿيندي ئي نماز پڙهي  ُامّ  ُاس 

و بيان آهي ته مون ج وٺندي هئي. هڪ اسالمي ڀاُء جي گھر واري
ُاسيد چيو: مان توهان کي نصيحت ٿي ڪيان ته جيئن ئي  کي ُامّ 

 ڪيو.يون ي نماز پڙهي وٺندئنماز جو وقت شروع ٿ

 باوُضو رهڻ جو جذبو

يد عطاريه جي مرض جي مّدت ڪم و بيش  ُامّ  سال  54ُاس 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
 مڙس وفادار 17

هن ۾ به پاڪي و طهارت جو خاص اهتمام رکنديون ۽  ُاهيآهي 
باُوضو رهنديون هيون. جڏهن طبيعت گھڻي خراب رهڻ سبب  اڪثر

هر کان پوِء حّتي االمڪان ظُوضو ڪرڻ ۾ دشواري ٿيڻ لڳي ته 
کائڻ پيئڻ کان پاڻ کي بچائينديون هيون ته جيئن ُوضو نه ٽٽي پوِء 

 کاڌو وغيره کائينديون هيون. بعد کان ءنماِز عشا

 رمضان المبارڪ جا روزا ۽ اعتڪاف
ي د عطاريه کي رمضان المبارڪ جي روزن سان خاص ُامِّ ُاس 

لڳاُء هيو. عالج جي الِء سفر جي حالت ۾ به روزو نه ڇڏينديون 
رجب  02ربيُع االّول شريف، عاشورا،  50هيون بلڪه وڏن ڏينهن )

شعبان المعظم وغيره( جا روزا به رکنديون هيون، هڪ  51المرجب، 
 22سال آهي.  20 عمر جيان جي والده  ته اسالمي ڀاُء جو بيان آهي

سالن جي عمر ۾ ان جي والده ڪڏهن رمضان المبارڪ ۾ 
اعتڪاف جي سعادت حاصل نه ڪئي. خوش قسمتي سان ان کي ُامِّ 
يد عطاريه جي صحبت ۾ ڪجھ وقت گذارڻ جو موقعو مليو  ُاس 

ٻن سالن کان مسلسل رمضاُن  گذريلجنهن جي برڪت سان 
ي سعادت حاصل ٿي المبارڪ ۾ پوري مهيني جي اعتڪاف ج

ِ ُد لـَحمْ ـَالْ رهي آهي.   هـلّٰ ـ

 شفا يابي جو سوال

ڪري اميِر اهِل سّنت سان صاحبزاده عطار اهو سوچي 
ا ته ئت جو بار بار ذڪر نه فرمائيندا هرواري جي طبيعگهرپنهنجي 

وڌيڪ  وڃي ڪٿي انهن جي ديني ڪمن جي رفتار ۾ فرق نه اچي

www.dawateislami.net



       

 

 

 
 مڙس وفادار 18

ان ۾ هي سٺي نّيت به هوندي هئي ته والِدمحترم پريشان نه ٿين. 
ڳالهه اتي ئي ختم نه ٿي ٿئي بلڪه جانشيِن اميِر اهِل سنّت جي 

جي والده ه وڙ مرحبا! پاڻ حّتي االمڪان مريضڪر مدني سوچ صد
ان جي صدمي جو ا ئعت وغيره جي ڪيفيت نه ٻڌائيندا هکي به طبي

ئي ڀيرا پنهنجي يپاڻ فرمائن ٿا: مون ڪ وڌيڪ اضافو ٿيندو.۾ 
دعا ڪئي ۽ هميشه اها ئي دعا ڪئي  الِء يابي جيگھرواري جي شفا

ته هيَء ٺيڪ ٿي وڃي ۽ جيڪڏهن ان جي قسمت ۾ تندرستي ناهي 
 ته مرض هن کان وڌيڪ نه وڌي.

 مسئلن يئي ڀيرا پنهنجيپيارا پيارا اسالمي ڀائرو! اسان ڪ
جي حل جي الِء ڪوششون ڪندا رهندا آهيون. دوستن رشتيدارن 
وغيره کي ٻڌائي ڪري انهن جي مدد جي ُگھر ۾ رهندا آهيون. مگر 

اهلل پاڪ جيڪو ُمسّبُب اال سباب )يعني اسباب پيدا ڪرڻ وارو( 
قعي مسئلن کي حل ڪري ااسان جو حقيقي مالڪ آهي ۽ جيڪو و
ون ڪندا. پريشاني ظاهري سگھي ٿو ُان جي بارگاهه ۾ ُدعا ناهي

ُدعا ضرور ڪرڻ گھرجي جو ُدعا  باقيي يا نه، ٿئپري طور تي 
 مومن جو هٿيار آهي.

يد جون چند عادتون  اُمِّ اُس 
يد ن ٿاانشيِن اميِر اهِل سنّت فرمائج : ڪيترائي ڀيرا ُامِّ ُاس 

مون کي توبه ڪرائڻ جو چوندي رهندي هئي. وڌيڪ فرمائن ٿا: هي 
رکندي، گھر جو ڪم ڪرڻ واري ماسي سان به  غريبن جو خيال

ڪندي هئي، ُحسِن ُسلوڪ ڪندي هئي، ُان جي هٿ ۾ رقم نه رُ 
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رقم ُان کي ڏئي ُاها ڪير اچي پنهنجو ڏک بيان ڪندو هو ته پاڻ 
، گھڻو ڪري هئي  ندي، پاڻ نعتيون شوق سان ٻڌئيه ڇڏيندي

۾ مديني جي سفر جي الِء  0252. ئيه مدني چينل ڏسندي رهندي
 ر حاضري کان محرومي رهي.پڪوشش ڪئي وئي 

 اميِراهِل سنّت سان محبت جو انداز
يد عطاريه اميِراهِل سنّت سان بيحد عقيدت  ُامّ   محبت  ۽ُاس 

ن کي گھڻو ڪري اميِر اهِل سنّت جي گھر ۾ هرکنديون هيون، ان
پهرين جڏهن پاڻ  تشريف آوري جو انتظار رهندو هيو. بيماري کان

استعمال ٿيل  نخود کاڌو پچائينديون هيون ته اميِر اهِل سنّت جو
 هڏيون وغيره اڇالئينديون نه هيون.

 ٻه شاديون ڪرڻ وارن کي نصيحت
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! اسان جي معاشري ۾ ٻن   

گھروارين کي شرعي احڪامن جي عين مطابق رکڻ آسان ناهي، 
تي آهي: جنهن جون ٻه يا ٽي يا چار  11فحي ص 0بهاِر شريعت جلد 

فرض آهي، يعني جيڪي  عورتون هجن ان تي عدل )يعني انصاف(
حاظ ل جھڙوهڪعورتن جو  يتياري هجن، ان ۾ سڀنشيون اخ

ڪري يعني هر هڪ کي ان جو پورو حق ادا ڪري. پوشاڪ )يعني 
جا حق  پورا  يسڀن جي معاملي ۾۽ رهڻ سهڻ  يلباس( ۽ نان نفق

 ادا ڪري.

 ٻن گھروارين جا حق  

ل ُُہ العایلمفتي محمد هاشم عطاري  جانشيِن اميِر  يڪيج َمد َ ِظ
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جي  زالناهِل اسنّت جا استاد به آهن، فرمائن ٿا: صاحبزاده عطار 
ن جي متعلق شرع ا، ئي مسئلن جي باري ۾ پڇندا رهندا هحق 

کي ڏني ۽  ايسيتائين جو هڪ اهڙي شيِء جيڪا ٻي گھرواري
ته شرعي ڪم جي ناهي مثاًل موبائل، ڇو پهرين گھرواري جي

اعتبار سان عدل )يعني انصاف( ضروري آهي لٰهذا پاڻ شرعي 
لي  (2)رهنمائي وٺي ڪري موبائل جي رقم پهرين گھرواري جي و 

ته اها رقم ضرورت پوڻ تي ان تي خرچ ڪئي وڃي.  يندا هئاکي ڏ
ڻ ۽ عين شريعت جي مطابق قدم بقدم شرعي رهنمائي وٺندو ره

 تمام ڪم ڪرڻ جانشيِن اميِر اهِل سنّت جو اهم وصف آهي.

 جي وصيت ڪآخري وقت ۾ به عورتن سان ُحسِن سلو
ل ََمَّ ريمڪنبي  حضور َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله ظاھري وصال شريف جي  َصّل َ 

انھن  ياٿ ڪجا مالجن  ٿتوھان جا ھُهو وقت فرمايو: نماز، نماز ۽ 
رکن،  اٿطاقت نه  اهيجنھن جي برداشت جي  يوڏنه  ليفڪکي اھا ت

اھي  و،ڊڄکان  پاڪ اهلل و،ڊڄکان  پاڪ عورتن جي متعلق اهلل
قيدي آھن جن کي  يونڙ۾ قيد آھن، يعني اھي اھ نٿتوھان جي ھ

 .آھي ورتوجي امانت جي طور  ڪپا اهللتوھان 

 اھو آھي! سڙم بھترين

خوش خلقي ۽ حسن  پنھنجي گھرواري سان نرمي، وڪجي ﴾1﴿
 سان پيش اچي! ڪسلو

                                                
واري جو ولي ان جو پٽ آهي جيڪڏهن اهو نه هجي ته ان جو والد ۽ اهو نه  گھر…2

يد عطاريه جو ڪوئي پٽ نه هيو ۽ نه ته پوِء ان جو ڀاُء هوندو آهي ڇوهجي  ته ُامِّ ُاس 
 ا.ئعطا فرمائي ڇڏيندا ههيو انهيَء ڪري اها رقم پاڻ ان جي ڀاُء کي  حياتوالد 
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قسم  نھنڪ۾  ڻرڪجا حق ادا  ءواري پنھنجي گھر وڪجي ﴾2﴿
 !ريڪنه  وتاھيڪجي غفلت ۽ 

پنھنجي گھرواري جي سخت مزاجي ۽ بداخالقي تي  وڪجي ﴾3﴿
 ۔ريڪصبر 

آرام ۾ برابر جو  ۽پنھنجي گھرواري کي عيش  وڪجي ﴾4﴿
 سمجھي۔ ڪشري

قسم جي  نھنڪظلم ۽  ھنڪڏپنھنجي گھرواري تي  وڪجي ﴾5﴿
 ۔ريڪزيادتي نه بيجا 

غم  ۽پنھنجي گھرواري جي مصيبتن، بيمارين ۽ رنج  وڪجي ﴾6﴿
 ۔يڏ۾ دل جوئي، تيمارداري ۽ وفاداري جو ثبوت 

نه  نجوسيڪبخيلي ۽  ۾ پنھنجي گھرواري جي خرچن وڪجي ﴾7﴿
  ۔ريڪ

  ينھنڏمرض جي شدت جا 
يد  عيسوي ۾ ُامّ  0251ھجري بمطابق  5445المرجب  رجب ُاس 

ويو، شعبان المعظم ۽ رمضان  يٿعطاريه جي مرض ۾ اضافو 
وئي ۽ شوال جي مھيني ۾  يٿ ويتر خرابالمعظم ۾ طبيعت 
عالج  ويو. جانشيِن اميِر اھِل سّنت سندن  ريڪمرض شدت اختيار 

جو سندن  نايسيتائي يونڪ وششونڪ يونڏو۾ ۽  خدمت 
 ميڪمنھنجي والد جي  سڙمنھنجي م”گھرواري چوندي ھئي ته 

 “آھي۔ ئيڪپوري 
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 يونڙگھ آخري
يد عطاريه حيدرآباد جي اسپتال ۾ داخل ھيون۔ ۽  ُامِّ  ُاس 

 0200کان  0251وئي۔  يٿبه  روناڪ ڏوگڏآخري وقت ۾ مرض سان گ
محّرم  1جو سفر ان جي الِء سخت آزمائش جو معاملو رھيو۔ 

جي صبح  ڪبروز جمعُة المبار 0200 ٽآگس 1بمطابق  5444الحرام 
کان واپسي اچي  بپنجا جي سلسلي ۾ مڪجانشين عطار ضروري 

يد عطاريه جي ئرھيا ھ ته  يوڪعبدالوحيد عطاري فون  اُءڀا، ُامِّ ُاس 
اچو، اهلل جو  يکڻخراب آھي توھان جلد تشريف گهڻي طبيعت 

پھرين  ٽپندرنھن من ھ،ڏعين وفات کان تقريباً  يوٿايئن  ڻرڪ
 ٽمرحومه و ڏسان گ ءجانشيِن امير اھِل سنت پنھنجي صاحبزادي

ئي دير  وريٿسان مالقات کان  سڙ۽ مڌي پنھنجي  مهمرحو پھتا،
َّ  يوڪحوالي  يڌڻ مدجي سبب  روناڪبعد  ِ َو  ا ِہلِلاِن َّ ا ِ ن ياد  .نوْ عُ اجِ َر  هِ یْ لَا ا
۔ ٿا شھيد چون رامڪواري کي علماِء  ڻيٿسان فوت  روناڪرھي 

فوت  ينھنڏھن  يو،ٿ ينھنڏجي  ڪمرحومه جو انتقال جمعة المبار
 خوب فضيلت آھي۔ اڇبه  يواري ج ڻيٿ

 واري جي فضيلت  ڻمر ينھنڏجمعي جي 
ل ََمَّجي پياري حبيب  ڪپا اهلل اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ارشاد فرمايو:  َصّل َ 

ان جي الِء شھيد جو اجر  ريڪانتقال  ينھنڏجمعي جي  وڪجي
 قبر کان محفوظ ھوندو آھي۔ لکيو ويندو آھي ۽ اھو امتحانِ 

ْنهروايت ۾ آھي: صحابي رسول حضرت جابر  ڪھ     اهلُل عَ  َرِِضَ 
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ل َمََّ ڪکان روايت آھي ته نبي پا اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله  وڪارشاد فرمايو: جي َصّل َ 
اھو  يڃو ريڪانتقال  ينھنڏشخص جمعي جي رات يا جمعي جي 

حال  يڙقبر جي عذاب کان محفوظ رکيو ويندو ۽ بروِز قيامت اھ
  ان تي شھيدن جي مھر ھوندي۔ جو ۾ ايندو

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 تي خوف خدا وفات

شورٰي حاجي اظھر عطاري جو بيان آھي ته ُامِّ  نڪرُ     
 تعزيت يک مون جانشيِن عطار ھنڏُاِسيد عطاريه جي انتقال تي ج

: مون کي خوف آھي اڳل ڻفرمائ ريڪروئي  جي الِء فون ڪئي ته
 نه رھجي وئي ھجي۔ ميڪ اڪته مون کان ان جي خدمت ۾ 

 جنيد عطاريه جو بيان اُمِّ 

۾  ڻگھر واريون ھجن ته پا هٻعام طور تي جنھن جون       
ھوندو آھي اهلل   لڪمش وڏو ڻٿي هڪ راِء تي متفقجو  نھيٻ

 ھنڏخانداِن عطار تي پنھنجي رحمتن جي برسات فرمائي، ج ريمڪ
يد عطاريه جو انتقال  گھرواري  يٻته جانشين عطار جي  يوٿُامِّ ُاس 

يهُامِّ جنيد عطاريه اميِر اھِل سنت  الَْعالِ َرڪاُُتُم  بَ َمْت   نديڪتعزيت  انسَّ َدا
کان پوِء ُامِّ  ڻيڏغسل  ريمڪ: ماشاَء اهلُل النوڏھن طرح بيان  جھڪ

يد عطاريه جو چھرو  ويو ۽ چھري تي  يٿقبلي طرف  ازخودُاس 
فيضاِن مدينه ۾ نماز جمعه کان  زڪعالمي مدني مر .نور ھيو افيڪ

يهپوِء اميِر اھِل سنت  الَْعالِ َرڪاُُتُم  بَ َمْت  ا ۽  ھائيڙمرحومه جي نماِز جنازه پَّ دَ
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 ۔نوڏبه  لھوڪ يجنازي ک

 کان پوِء بُوندا باندي ڻدفنائ
يد عطاريه کي صحراِء مدينه  نماز عصر کان فورًا بعد ُامِّ ُاس 

شورٰي،  ينڪوقت ارا ڻپالزه ۾ دفنايو ويو۔ دفنائ ولٽ راچيڪنزد 
ئي يتراڪ ياٻذميدارِن دعوت اسالمي، مرحومه جا رشتيدار ۽ 

 نِ ڪ۔ روٿقبر ۾ ال کيس اُءڀا۔ مرحومه جي ئعاشقاِن رسول موجود ھ
 ڻدفنائ ھنڏشورٰي ابوماجد محمد شاھد عطاري جو بيان آھي ته ج

ا ته ئرھيا ھ رائيڪمين عطاري دعا ا   شورٰي حاجي نِ ڪکان پوِء رُ 
! مرحومه جي بي ڪوئي۔ اهلل پا يٿبارش شروع  يڪھل ڪاچان

 حساب مغفرت فرمائي ۽ ان جي قبر روشن فرمائي۔

ل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين اٰلِه َوَس َيِۡه َو ُ عَل اّٰلله ّل َ  َص

طفا یئ امجِل  عمشِ اے  یک رونش رک ربق وسکیبں
مص

 

طفا یئ امجِل  عمشِ اے  بشِ اتر دن انب دےریمی 
مص

 

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 فال آھي ڪني ڻ۾ مينھن جو پو ڻدفنائ
امام  ھآقا اعلٰي حضرت، اماِم اھِل سنت، موالنا شا منھنجا
َّۡاحمد رضا خان  َي اهلِل عَل کان فورًا بعد( مينھن فاِل  ڻ: )دفنائٿا نفرمائَّهَرۡۡحَُة 
ن) يعني س س   خالِف عادت ھجي۔ ھنڪڏآھي خصوصاً جيي فال( ٺح 
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 خواني فاتحه
محرم  6۾  ينرنڀجي ايصاِل ثواب جي الِء اسالمي  مرحومه
محرم  2۽  6کان  4منجھند  ينھنڏجي  رڇنڇ 5444الحرام ھجري 

آچر جو عصر کان مغرب  ۾ ائرنڀ ميھجري اسال 5444الحرام 
يد يوٿتائين فاتحه خواني جو سلسلو  ۔ بيشمار عاشقاِن رسول ُامِّ ُاس 
۔ ان جو يوڪ بثواايصال جو  ينڪعطاريه کي پنھنجي مختلف ني

 ۔سوڏ ٺھي جھڪتفصيل 

 22صال ثواب )اي جي الِء ريهاعط ديُاس   ُامِّ  جي ننهنِراہِل سنِّت ميا
 ء(0200 آگسٽ

 صالاي
 ثواب

ن ُکل تعداد )ہندس
(۾ (ن ۾ُکل تعداد )لفظ   Total figure (in 

English) 

قرآن ِ 
مڪري  87584 

پنج سو ستاسي هزار 
 چوراسي

Eighty Seven Thousand Five 

Hundred Eighty Four 

رامختلف پا  102364 
هڪ لک ٻه هزار ٽي سو 

 چوهٺ
One Lac Two Thousand Three 

Hundred Sixty Four 

ٰيسين ۃسور  1016728 
ڏهه لک سورنهن هزار ست 

 سو اٺاويهه
Ten Lac Sixteen Thousand 

Seven Hundred Twenty Eight 

 ۃسور
ڪالمل  918046 

نو لک ارڙهن هزار 
 ڇائيتاليهه

Nine Lac Eighteen Thousand 

Forty Six 

 71128714 ڪلمه طّيبه
ست ڪروڙ يارنهن لک 

 اٺاويهه هزار ست سو چوڏنهن
Seven Caror Eleven Lac   

Twenty Eight Thousand 

Seven Hundred Fourteen 

ڪدرود پا  1.02285E+11 

هڪ کرب ٻه ارب اٺاويهه 
ڪروڙ پنجيتاليهه لک 
ايڪٽيهه هزار هڪ سو 

 ايڪيتاليهه 

 

One Kharab Two Arab Twenty 

Eight Crore Forty Five Lac 

Thirty One Thousand One 

Hundred Forty One 
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 8726107 آيت ڪريمه
ہزار  ڇويهه لک سيايست

تس سو  هڪ  
Eighty Seven Lac Twenty Six 

Thousand One Hundred 

Seven 

مختلف 
 و  رڪذ
ارڪاذ  

37702196 
ٽي ڪروڙ ستهتر لک ٻه 
 هزار هڪ سو ڇهانوي

Three Crore Seventy Seven 

Lac Two Thousand One 

Hundred Ninety Six 

 Eighteen Thousand Five ارڙهن هزار پنج سو ڇهانوي 18596 نفلي روزا

Hundred Ninety Six 

 Five Lac Seventy Four Thousand پنج لک چوهتر هزار هڪ 574001 درود تاج

One 

 22434902 استغفار
ٻه ڪروڙ چوويهه لک چوٽيهه 

 هزار نو سو ٻه

 

Two Crore Twenty Four Lac 

Thirty Four Thousand Nine 

Hundred Two 

مدني قافلي 
ثوابجو   Eight Hundred Fifty Eight اٺ سو اٺونجا 858 

عمري جو 
 Sixty Six ڇاهٺ 66 ثواب

 اے دوعِت االسیم رِتی دوھم یچم وہ  ! رکم ااسی رکے ھجت ہپ اہجں   ںیماہلل

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 والِد محترم جا دلي جذبات

باني دعوِت اسالمي، اميِر اھِل سنت عالمه موالنا محمد 
يهالياس عطار قادري رضوي ضيائي  الَْعالِ َمْت بََرڪاُُتُم  محرم الحرام جي َّ َدا

۾ پنھنجي صاحبزادي حاجي عبيد رضا عطاري  رنڪمدني مذا نٻ
یلمدني  العا لہ  جذبات جو اظھار فرمايو، ان  يٺس نهايتجي باري ۾ َّمدظ

ته  يٿ: سک جا ساوٿ نايڪپيش  ي طورکي پنھنجي انداز ۾ خالص
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ھوندو آھي ۽ منھنجو  وڪ وڪ “يٿجو سا کڏ”ر پھوندا آھن  اڻگھ
پنھنجي مبتال آھي۔ سالون سال بيماري ۾  “يٿجو سا کڏ” ٽپ

 يڻتي ک ھنڳ۽ عالج جي الِء مختلف ج ڻرک اليڀگھرواري کي سن
۾  ڻرائڪآھي۔ ان جو عالج  “ارناموڪ ڙندڪمتاثر ” نهايت ڃڻو

ان کي ان جي باري  ھنڪڏ۽ مون  يڇڏنه  سرڪ اڪ ٽمنھنجي پ
  ئي رکي۔ وڙان کي اھ ڪ۔ اهلل پاوٻڌنه  نديڪ وهڪ۾ گال ش

 ر یک
ّ
 ھجت وک طع

ِ

اض !واہ تمسق رتی اے   اجینیشن لِم
َ
 دیبع ر

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 جانشيِن عطار بحيثيت مامو

ڪجھ عرصو پهرين جانشيِن امير اهِل سنّت جي ڀاڻيجي 
جي طبيعت ڪافي ناساز هئي ۽ اها حيدرآباد جي هڪ اسپتال ۾ 

عطاريه سان گڏ ڀاڻيجي  جنيد اخل هئي. پاڻ پنهنجي ٻارن ۽ ُامّ د
ي ويا ۽ عالج وغيره جي معاملي ۾ کڻجي الِء تشريف “ عيادت”جي 

تي سندن ڀاڻيجي ڪجھ هن انداز ۾ ڪافي تعاون فرمايو جنهن 
پنهنجي نانا جان اميِر اهِل سنّت جي خدمت ۾ پيغام موڪليو: مامو 
۽ ُامِّ جنيد خاص مون کي ڏسڻ سفر ڪري آيا آهن، مون کي گھڻي 
خوشي ٿي، مامو بيشمار خصوصيتن جا مالڪ، انتهائي نرم دل، 
شفيق ۽ معامالت ۾ حيران ڪري ڇڏيندڙ آهن، اسان جو ايترو 

يال ڪندا آهن جو اسان جي دل مان ان جي الِء گھڻيون دعائون خ
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نڪرنديون آهن، پاڻ هيرا آهن. اهلل پاڪ هن هيري کي سج وانگر 
 تي ي. ان جي هر قدملڳنه  ڪو ڪوسو واُءچمڪندو رکي. ان کي 

هر رشتي جو حق ادا ڪري ڇڏيو اهلل پاڪ!  يحفاظت فرمائي. مام
 دار رکي. اسان کي مرڻ گھڙي تائين ان جو وفا
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