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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

انُْشْ  َتَك َو َم ِكْ ا ح َليَْن َتْح َع افْ ُهمَّ  لّٰ ْكَ  اَل اْْلِ ََلِل َو َج الْ ا ا َذ يَـ َتَك  َم َرْح ا  َليَْن  امَع

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

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

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

 
 
 

  

 جي حاضري شريف ي۽ مدين ُعمرو   اميِر اهِل سنّت جو     رسالي جو نالو: 
   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 
 ة المدينه سان رابطو فرمايو.۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتب

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

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

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

 ۔بڻجو
 

 :بطي جي الِءرا
عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه  (دعوت اسالمي) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ

 پراڻي سبزي منڊي  باب المدينه  ڪراچي محله سوداگران
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 عرض

مديني جي حاضري هجي يا ج جو ارادو هجي يا ُعمري جو سفر، ح   
مڪي پاڪ جو ارادو، َحرميِن طّيبين جو مبارڪ سفر وڏو ذوق ۽ 
شوق وڌائڻ وارو هوندو آهي، ڪو عاشِق رسول اهڙو ناهي جيڪو 

جي ديدار جي آرزو دل ۾ نه  شريفدل ۾ مڪي پاڪ يا مديني 
من جي معراج آهي، مديني ؤرکندو هجي. مديني پاڪ جي حاضري م

ڻ وارو خوشنصيب عاشِق رسول قابِِل رشڪ پاڪ جي حاضري ماڻ
مڪي شريف ۽ مديني پاڪ  آهي. اهلل پاڪ! اسان سڀني کي باربار
 جي حاضري جو شرف نصيب فرمائي.

  اتج ےہ وہ دمہنی وج وکنین اک
 سج اک ددیار ومنم یک رعماج

 زدنیگ ںیم دخا رہ املسمن وک

 
 وہ دمہنی داھک دے وت ایک ابت ےہ

 ّٰ عاشِق مدينه،  تي ء،0200نومبر  41ھ بمطابق 4111ربيُع اآلخر  02 !ـهاَلْـَحْمـُد لـِل
رضوي  حضرِت عالمه موالنا محمد الياس عّطارقادري اميِر اهل سنت،

َّْـه َّـات َّكَـَرََّّْت بََّـدَامََّ ضيائي ال سفِر مدينه عمرو شريف جي صورت ۾ سعادت  هَّْـيََّـال َّـعََّـم  
رسالي کي ترتيب  هن ڏينهن تي ُمشتمل هو. 1ماڻي. هي مختصر سفر 

۽  يخليفڪري جا مختلف وڊيوز، خاص  دعوِت اسالميڏيڻ جي الِء 
یلجانشيِن اميِر اهِل سنّت حضرت موالنا عبيد رضا عطاري مدني  العا ل  ہ    مَد َ ظ 

کان مدد ورتي وئي. هن رسالي ۾ اميِر اهِل سنّت جي ُعمري جي متعلق 
ل مديني پاڪ جي دب ۽ شوق ۾ ُٻڏل معموالت ۽ سوز ۽ رّقت ۾ ٻڏاَ 

حاضري ۽ ُجدائي جو بيان آهي. عاشِق مدينه اميِر اهِل سنّت جي پنهنجي 
ل ََمَّڪريم آقا  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  جي بارگاھ ۾ حاضري جو ايمان افروز بيان  َص

ِ  عاشقن جي الِء شوق وڌائڻ وارو ثابت ٿيندو. يْم اللُ  آءَ َش  ْن ا هن کي  !اْلََکِ
شِق رسول ۾ وڌيڪ اضافو ۽ عشِق مدينه ۾ بي قراري پڙهي ڪري ع
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

نصيب ٿيندي. الحمد هلل! نهايت ئي ُپرڪيف حاالت جو بيان آهي. 
 يمڪمل رسالي جو مطالعو فرمايو. رسالي ۾ هن سفِر مدينه جي وڊيو ج

مڪمل سفر اسڪين ڪري ي کآهي جنهن  ئي وئيبه شامل ڪ ()
 (عطاري مدني ُعفي عنهمحمد طاهر ) جو وڊيو به ڏسي سگهجي ٿو.

www.dawateislami.net



       

 

 

 
1  

  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 

 

 مڪمل جيڪو بهاي اهلل پاڪ!  جانشيِن اميِر اهِل سنّت: دعاِء
 پڙهي يا ٻڌي “(0200جي حاضري ) شريفاميِر اهِل سنّت جو ُعمرو ۽ مديني ” ورسال
نصيب فرماِء، باربار پيارو ڪعبو  وجلو وَحَرمين َطّيبين ج کيُان  ،وٺي

 بي حساب بخش فرماِء.۽ مٺو مٺو مدينو ڏيکار ۽ ان کي 

هلل  عَلَيْه  َواٰل ٖه َوَسل َمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی   .َصّل َ ا

 دُرود شريف جي فضيلت

َيْهي وخاتُم الُمحّدثين، شيخ عبُدالحق، مَحّدث دِهل   اهلل  عَل ة    فرمائن ٿا: َرْْحَ
َيْهَرْْحََُّمرشد حضرت شيخ عبُدالوهاب ُمتقي) ۽ پيرو کي منهنج مون اهلل  عَل ( ة  

: سفِر حج ۾ وه وته فرمائيند و هوڪندرخصت جڏهن به مديني پاڪ کان 
کان بعد ُدرود کان وڌيڪ ڪا دعا ناهي. پنهنجو سمورو وقت  ضنفر

  ي ڇڏ.ڱُدرودِ پاڪ ۾ صرف ڪر ۽ پاڻ کي ُدرود جي رنگ ۾ رن

ود و السم وہ
ُ
ر
ُ
م رِمی زابں  ہپ د

َ
ت اکِنل دو  رہ د

َ
 ریمی وضفل وگیئ یک اعد

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 ُعمري جي فضيلت

 ُعمرو شريف وڏي اهم عبادت ۽ سنِّت مصطٰفي  اي عاشقاِن رسول!   
ل ََمَّ اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ    آهي، اسان جي پياري آقا، مديني واري مصطٰفي َص

َّ ل َمَََّصّل َ َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل مبارڪ ۾ هڪ حج ۽ چار ُعمرا  زندگيپنهنجي ظاهري   
ُعمري جي لفظي معنٰي آهي زيارت، ”  ادا فرمايا.

سان بيُت  نشريعِت مطهره ۾ ان جي لفظي معنٰي آهي مخصوص شرط
 “ اهلل شريف جي زيارت ڪرڻ.

هڪ ُعمري شريف جي ڇا ته فضيلت آهي! بخاري شريف ۾ آهي:   
عمرو ٻي عمري تائين انهن گناهن جو ڪفارو آهي جيڪو انهن جي 

  .وچ ۾ هجي

َيْهحضرت ُمفتي احمد يار خان    اهلل  عَل هن حديِث پاڪ جي شرح ۾ لکن  َرْْحَة  
وچ ۾ جيڪي صغيره گناھ ُعمرن جي  فرمائن ٿا ته ٻنالم سڳورا ٿا: ع

 معاف ٿي ويندا آهن. ٿيا ُاهي

 هاڻي اميِر اهِل سنّت جي ُعمري شريف جا حاالت پڙهون ٿا:اچو! 

 سفر شريف جو  ھ دُبئي کان جدّ  اميِر اهِل سنت جو

ي عاشِق مدينه اميِر اهِل سنّت، نگراِن شوٰري حاجي محمد عمران عطار   
پنهنجي ُپَٽ حسن رضا سان گڏ مديني پاڪ جي  1 ۽ حاجي علي رضا

                                                

حاجي علي رضا جو تعلق پنجاب )پاڪستان( سان آهي ۽ پاڻ اميِر اهِل سنّت جي 1 
   خدمت ۾ رهندا آهن
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

کان جّده روانا ٿيا، “ عرب اَمارات”حاضري جي الِء پنهنجي قيام گاھ 
یلمََّ عبيد رضا عطاري مدنيحاجي زادهِء اميِر اهِل سنّت، بصاح ل  ہ  العا ظ   د َ 

ل جي پنهنجي والدهِء ُمحترمه ۽ فيملي سميت ڄڻ پهريان کان ئي استقبا
ربيُع  02 الِء عرب شريف جي پاڪيزه هوائن ۾ پهچي چڪا هئا.

ء اڱاري جي ڏينهن ُعمري شريف جي 0200نومبر  41ھ بمطابق 4111اآلخر
 ادائيگي جي الِء مڪي شريف جي ُپر ڪيف سفر جو آغاز ٿيو.

 ُعمرو شريف  ۾ وڏي ُعمر 

 40ق ھ بمطاب4621رمضاُن المبارڪ  02اميِر اهِل سنّت جي والدت    
يئن هجري سال جي مطابق سندن اء اربع جي ڏينهن ٿي، 4112جوالئي 

سال آهي، عام طور تي هن ُعمر ۾ جيڪو  41ُعمر هن وقت تقريباً 
سمجهدار ماڻهو هر ُضۡعف ۽ َڪمزوري جو عاَلم هوندو آهي، اهو 

، بظاهر ننڍڙو ڪم وضو ڪرڻ به ُمشڪل ٿي ويندو وٿ يسمجهي سگه
هلڻ ئي وڏي  جي سهاري جي بغيرجو لٺ  آهي، هن ُعمر جي ماڻهن

 نعمت آهي. ڪنهن ڇا ته خوب چيو آهي:

تس و 
َ
وگش  و زابں وہش ںیم ںیہ اپد  رکان ےہ وج رکےل ٓاج یہ  

( پوڙهائپ ۾ هٿ، پير ڏڪڻ، زبان اٽڪڻ لڳندي ۽ ٻڌڻ عموماً يعني )   
جواني ۾ هٿ، پير، ڪن  هاڻيجي طاقت گهٽ ٿي ويندي آهي تنهنڪري 

 ختيار ۾ آهن اڄ جيڪو نيڪ ڪم ڪرڻو آهي هاڻي ڪري وٺو.۽ زبان ا

 جواني ۾ عبادت ڪري وٺو

ان فائدو کڻندي اهلل پاڪ جي عبادت ۽ مپنهنجي جواني جي نعمت    
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

داري وارن ڪمن ۾ وقت گذاريو، صرف پوڙهائپ ۾ عبادت رفرمانب
 فرض ڪيو ،آهي ڊگهي عمر جي اميدڪرڻ جو ذهن بڻائڻ اجايو خيال ۽ 

اک  ،ائين پهچڻ ۾ ڪاميابي ملي به وئي پر هٿ، پير، ڪنپوڙهائپ ت
جواب سبب )ڪم کان کان( وغيره سڀئي عضوا موت جي ويجهو ٿيڻ 

ڏئي ويندا آهن، ٻيون عبادتون ته پنهنجي جڳھ فرض نماز بيهي ڪري 
ُمشڪل ٿي ويندو آهي. منهنجا آقا اعٰلي حضرت، اماِم اهِل سنّت به پڙهڻ 

َيْهخان  موالنا شاھ امام احمد رضا اهلل  عَل  فرمائن ٿا: َرْْحَة  

دن یک ااُجیل ےہ  ادنریھا اپھک ٓاات ےہ ہی دو  ارُتےت اچدن ڈیتلھ اچدنین وج وہ ےکس رک ےل  

و شرح ڪالِم رضا: اي جوان! پنهنجي جواني کي غنيمت ڄاڻ ۽ جيتر 
قبر جي عبادت ڪر، موت اچڻ وارو آهي ۽ عنقريب جلدي ٿي سگهي 

ڪاري رات هوندي، زندگي جي روشني ته َبس ٻن ڏينهن جي آهي هي 
تمام جلد ختم ٿيڻ واري آهي. حضور ُمفتيِء اعظم موالنا مصطٰفي رضا 

َيْهخان  اهلل  عَل ة    لکن ٿا:  َرْْحَ

 رِایتض ےک یہی دن ںیہ ڑباھےپ ںیم اہکں تمہ

وری وَجاں  مت  وہ
ُ

 

 وج ھچک رکان ےہ اب رکول ایھب ن

 خواهِش عطار

ٿورو غور ڪيو! هڪ پاسي ُعمري شريف پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!    
سالن جي ڄمار جا  41ٻئي پاسي  ،جي ارڪانن جي ادائيگي جو معاملو

عطار جي دل پوِء به ، پر واري حالت به برقرار بزرگ، ُضعف ۽ ڪمزوري
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

( ويهڻ واري ُڪرسي) رويل چيئجي خواهش آهي ته زندگي ۾ ڪڏهن به 
طواف ناهي ڪيو. هاڻي به پيرن تي هلي ڪري ڪعبي جي  ويهي تي

طواف جو ُلطف کڻڻ چاهيان ٿو، َبس پوِء ڇا هو دلي خواهش پوري 
ڪرڻ جي الِء زم زم شريف پي ڪري ٻه کان ٽي ڀيرا دعا گهري. هڪ 

جّده شريف کان مڪي پاڪ روانگي جي وقت، ٻيو ڀيرو مسجُد  وڀير
ريف ۾ طواف کان پهريان. اهلل پاڪ پنهنجي نيڪ ٻانهي تي الحرام ش

فضل ۽ رحمت جي اهڙي برسات فرمائي جو نه صرف طواف بلڪ سعي 
به ويل چيئر جي ضرورت نه پئي بلڪه اهڙو ڪرم ٿيو جو  ڪرڻ دوران

ي ۾ ڻهي ارڪان هڪ ئي وضو سان ادا ٿي ويا. ان نعمت جي شڪرا
۽ پاڻ شڪر جو سجدو ادا  هي ۾ جهڪي وئيَقلِب عطار بارگاِھ الٰ 

  1ڪيائون.

 ایس َززمم ںیم تنج ےہ ایس َززمم ںیم وکرث ےہ  ہی ززمم اس ےئل ےہ سج ےئل اس وک ےئپ وکیئ

  

 

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

                                                
1
حضرت امام  قبوليت جي تمام ويجهو آهي.گهرڻ ڪري دعا  ... زم زم شريف پي 

َيْهابوزڪريا يحٰيي بن شرف نووي شافعي  اهلل  عَل ة   فرمائن ٿا: ان شخص جي الِء  َرْْحَ
ُمستحب آهي جيڪو مغفرت يا َمرض وغيره کان ِشفا جي الِء آِب زم زم پيئڻ چاهي 

حْٰمِن الرَّ حِیْمبِْس ٿو ته قبلي ڏانهن منهن ڪري  ِ الرَّ ِم الل
هي  تائين پڙهي پوِء چئي: اي اهلل! مون ط 

ل َمََّته تنهنجي رسول  آهي حديث پهتي اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  آِب زم زم ان مقصد جي ”فرمايو:  َص
( اي لا ي مثپوِء هيئن دعا گهر)  “الِء آهي جنهن جي الِء پيتو وڃي.

يا اي  ڇڏين کي بخشي پيئان ٿو ته جيئن تون مون)ان ڪري( اهلل پاڪ! مان هن کي 
مان هن کي پيئان ٿو، اي اهلل! بَس پنهنجي هن مرض کان شفا چاهيندي اهلل پاڪ! 

۽ هن جي مثل )يعني ضرورت مطابق هن طرح مختلف “ کي شفا عطا فرماِء تون مون
 ي.(گهردعائون 
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 مسجُد الحرام شريف ۾ حاضري ۽ ڪعبي جي زيارت

ء اڱاري جي ڏينهن ُعمري 0200نومبر  41ھ بمطابق 4111ربيُع اآلخر  02   
شريف جي ادائيگي هئي، ُعمري جو احرام ٻڌي ڪري نّيت ڪري تلبيه 

َّْیَك ”يعني  َلب
ط 

َّْیَك   اَللُّٰهمَّ َلب
ط 

َّْیَك  َلَك َلب ْيَك  َّْیَك َْل ََشِ َلب
ط 

ْلَك  َلَك َو اْلُم ْعَمَة  ْمَد َو النِّ ِنَّ الَْح ا
ط

لَ   يَْك  ََشِ َك َْل 
 ط

پڙهندي قافلو مڪي شريف ڏانهن روانو ٿيو. مڪي شريف جي هوٽل  “
۾ پهچي ڪري ڪجھ آرام وغيره کان بعد مسجُد الحرام شريف جي 
طرف روانا ٿيا، مسجُد الحرام شريف ۾ ساڄو قدم رکي ڪري داخل 

موجود عاشقاِن رسول کي ياد ڏيارڻ جي  ساڻشايد ) ٿيندي ئي پاڻ ُبلند آواز سان

ْعتِکَافنََويُْت ’’( اعتڪاف جي نّيت ڪندي نّيت سان اْْلِ َت  نَّ پڙهيو. ڪعبي  ‘‘ُس
يعني طواف ڪرڻ شريف جي طرف قدم وڌي رهيا آهن، جيئن َمطاف )

( ۾ پهتا، جالل ۽ جمال َڀريو منظر نگاھن جي سامهون هو. واري جڳھ
ڪعبُة اهلل شريف جو حسين جلوو پنهنجي تمام رونقن سان نظرن جي 

ن اکين سان خانهِء ياکين مان لڙڪ جاري ٿي ويا ۽ آلِ  سامهون آهي،
ڪعبه جو ديدار ڪندي ئي هٿ دعا جي الِء ُبلند ٿي ويا، بارگاِھ ُخداوندي 

 ۾ روئي روئي ڪري دعائن، التجائن جو سلسلو جاري ٿي ويو.

 ِاستالم  جو حجر اسودخانهِء ڪعبه جو طواف ۽ 

عد خانهِء ڪعبه جو ڪجھ دير انهيَء ُپرڪيف عاَلم ۾ رهڻ کان ب   
 1 اِضطباعطواف ڪرڻ جي الِء ٽِن ساھين ۾ زم زم شريف پي ڪري 

                                                
چادر کي ساڄي بغل مان ڪڍي اهڙي طرح کاٻو ڪنڌ کليل رکڻ ۽ ان جي ٻنهي  1

  چئبو آهي“اضطباع” ڪنارن کي کاٻي ڪنڌ تي رکڻ  کي
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

ِ ڪيو ۽ پوِء   1پڙهي ڪري ٽي ڀيرا حجرهِء اَسود جو اِۡسِتالم کبراللُ ا بِسِم الل
. ائونڪي 2ڪري طواف شروع ڪري ڇڏيو. پهرين ٽِن چڪرن ۾ َرَمل

  طواف جي دوران زبان تي مختلف دعائن سان گڏوگڏ

کي باربار  ۽ ڪڏهن اشڪبار اکين سان هن دعائيه شعر شريف روددُ 
 پڙهندا رهيا.

 وہ اامین رپ اخہمت ایایہٰل  املسمں ےہ اطعر ریتی اطع ےس

ـه ـه !ُسـبْٰحـَن الـلٰـّ ـه !ُسـبْٰحـَن الـلٰـّ ٰـّ ڇا ته خوبصورت ۽ حسين ُاهي  !ُسـبْٰحـَن الـل
سچو نيڪ ٻانهو روئي  ۽ منظَر هوندا جڏهن اهلل پاڪ جو هڪ گهڙيون

 روئي ڪري ان جي پاڪ گهر جو طواف ڪري رهيو هوندو.

ق وہ رےہ ںیہ الوھکں دنبے رِگد رھِپ رھِپ رک
ُ
  صتد

سپ  رظنم ےہ
چ 
ْ ل

 وطاِف اخہنٔ  ہبعک بَجَع ِد

                                                
اسود شريف تي ٻئي  رِ جّ ... رفيُق المعتمرين ۾ آهي: جيڪڏهن ممڪن هجي ته حَ 1

ن رکي ڪري هيئن ُچمي ڏيو جو آواز پيدا نه ٿئي، َرش تريون ۽ انهن جي وچ ۾ منه
کائو بلڪه ٿاٻا جي ڪري جيڪڏهن ُچمي نه سگهو ته نه ٻين کي ايذاء ڏيو نه پاڻ ڌڪا 

هٿ يا ڪاٺيَء سان حجرهِء اسود کي ُڇهي ڪري ان کي ُچمي وٺو، هي به نه ٿي 
آهي  زازاع سگهي ته هٿن جو اشارو ڪري پنهنجي هٿن کي ُچمي وٺو، اهو ڇا گهٽ

ل َمََّمڪي مدني سرڪار  جو اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل جي مبارڪ منهن رکڻ واري جڳھ تي  َصّل َ 
اوهان جون نگاھون پئجي رهيون آهن. حجرهِء اسود کي ُچمي ڏيڻ يا ڪاٺيَء يا هٿ 

چوندا “ اِستالم”سان ُڇهي ڪري ُچمڻ يا هٿ جو اشارو ڪري انهن کي ُچمڻ کي 
 آهن.

... يعني جلدي جلدي ننڍيون ننڍيون ِوکون رکندي، ُڪلها لوڏيندي جيئن دلير ۽  2
 بهادر ماڻهو هلندا آهن. 
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 مقاِم ابراهيم جي حاضري

ن بعد ( کي طواف جي ستن چڪرن کايعني ُعمرو ڪرڻ واريُمۡعتِمر )   
مقاِم ابراهيم جي ويجهو جڳھ ملي ته بهتر نه ته َمسجِد حرام شريف ۾  
جتي به جڳھ ملي مڪروھ وقت نه هجي ته ٻه رڪعت نماِز طواف ادا 

اميِر اهِل سنّت نماِز طواف ادا   ڪرڻ واجب آهي.
 26رفيُق المعتمرين صفحي جي ويجهو دعا پڙهي. )“ مقاِم ابراهيم”ڪري 

 (تي هي دعا لکيل آهي

 مُلَۡتزم شريف جي حاضري

آهي، اميِر اهِل سنّت “ سنّت”جي حاضري 1 نماِز طواف کان بعد ُملَتزم  
کي ُملتزم تي حاضري جو انداز بيان ڪندي ساٿين ُعمرو ڪرڻ وارن 

حاضري ڏيڻي آهي ڇوته  بلڪل سامهونفرمايو: اسان کي ُملتزم جي 
يعني هوندي آهي ۽ ُمۡحرم )لڳل خوشبو  ۽ غالِف ڪعبه تي ڪافي ديوار

۽  چنبڙڻ( کي خوشبو کان بچڻو هوندو آهي ان ڪري اتي احرام واري
تي ترسي ڪري هٿ وغيره لڳائڻ کان احتياط ڪيو. اميِر اهِل سنّت اُ 

ڪندي دل ئي دل ۾ دعا گهري. زم زم شريف پي ڪري  گريه و زاري
َّْـه َّـات َّكَـَرََّّبََّْت ـدَامََّاميِر اهِل سنّت  پوِء ٻيهر دعا گهري ال سعي جي الِء صفا ۽ َّهَّْـيََّـال َّـعََّـم  

 َمروه جي طرف روانا ٿيا.

 َحلق  ۽ سعي 

سعي جا ست چڪر ڏئي ڪري ٻه رڪعت نماِز سعي ادا ڪرڻ    
سعي جي نماز ادا ڪري پاڻ مسجُد الحرام  ُمستحب آهي.

شريف وٺي جي طرف ت ()شريف کان ٻاهر اچي ويا. قيام گاھ 
                                                

 ڪعبي جي دروازي ۽ حجرهِء اسود جي درمياني حصي کي ُملۡتزم چوندا آهن.1 
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

َيۡه  واٰل ٖه پياري آقا، مديني واري مصطٰفي وڃي رهيا هئا ته رستي ۾  اّٰلله  عَل َصّل َ 

ل َمََّ ته نهايت  ٿيو والدت گاھ شريف جي عاليشان گهر وٽان گذر جي َوَس
 . ورتائون هٿ کڻي ڪري هٿن کي ُچمي طرفعقيدت ۽ محبت سان ان 

، پاڻ وسالمي ڀاُء حاضر ها وهوٽل تشريف وٺي آيا ته حلق ڪرڻ وارپوِء 
يئن احلق جا ڪجھ مدني ُگل بيان فرمائي ڪري حلق ڪرائي ۽ 

 هلل! ُعمرو شريف مڪمل ٿي ويو. پاڻ لکن ٿا:دُ مۡ حَ لۡ اَ 

 دای ےہ
ی
 رکم ھجم اگہنگر رپ ڑبا ےہ  رشف ھجم وک رمُعے اک ومٰل

 وضو جي بدلي هڪ ڪفّارو  هر

( تي احرام جا يعني احرام ٻڌڻ واريُمحِرم )و! پيارا پيارا اسالمي ڀائر   
ضروري مسائل سکڻ الزم آهن، اميِر اهِل سنّت جي مبارڪ عادت آهي 
ته حج جو سفر هجي يا ُعمري شريف جو، پاڻ احرام جي حالت ۾ هر 

راِھ ُخدا ۾ ڏيندا آهن ته “ صدقهِء فطر”وضو جي بدلي ۾ احتياطاً هڪ 
واَرن جو ڪّفارو ٿي ڪريل ن امجيئن وضو ڪرڻ ۾ مٿي يا ڏاڙهي 

ادا  وڃي. هن ُعمري ۾ پاڻ ٽي ڀيرا وضو ڪيو ۽ ان جا ٽي صدقهِء فطر
سکڻ جي الِء اميِر اهِل سنّت جو ڪتاب رفيُق الحرمين ئل حج ۽ ُعمري جا مس) ڪيا.

 ۽ رفيُق المعتمرين جو مطالعو ڪيو. هي ڪتاب دعوِت اسالمي جي ويب سائٽ 

lami.netwww.dawateis  1(ڊائون لوڊ به ڪري سگهجن ٿا. ۾ تان فري  

                                                
يا ٽي واَر ڇڻيا ته ، کنهڻ يا ڦڻي ڪرڻ ۾ جيڪڏهن ٻه دوران... مسئلو: وضو ڪرڻ  1

ُن يا هڪ هڪ ٽڪرو ماني يا هڪ کارڪ خيرات هر واَر جي بدلي ۾ هڪ هڪ ُمٺ اَ 
ڪيو ۽ ٽن کان وڌيڪ ڇڻيا ته صدقو ڏيڻو پوندو. جيڪڏهن بنا هٿ لڳائڻ جي واَر 

 ڇڻي پون يا تمام واَر به ڇڻي وڃن ته ڪو ڪّفارو ناهي. 
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 مڪي پاڪ ۾ دعوِت اسالمي وارن جي الِء دعاِء عطار

اميِر اهِل سنّت هر دلعزيز شخصيت آهن، پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!     
ل ََمَّان مبارڪ سفر ۾ پاڻ پياري آقا  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  ِء ّمت جي الجي پياري اُ  َص

يعني محبت ڪرڻ دعائن سان گڏوگڏ پنهنجي ُمريدن، ۽ طالبن ۽ ُمحبين )
دعا  ئن( جي الِء کوَڙ دعائون ڪيون. ُعمرو شريف ڪرڻ کان بعد هيوارن

 :گهري

َْن  ی ِیِّ ب نَّ ل ا َتِم  َخا ٰی  عل ََلُم  سَّ ل ا لٰوةُ َو صَّ ل ا مِیَْن َو  َل ٰع ْل ا بِّ  ْمُد ِہلِل َر ْلَح  َا

بول فرماِء، مالِڪ ڪريم! مڪي پاڪ جون ياربَّ الُمصطٰفي! ُعمرو ق   
پاڪيزه فضائون ۽ حرم جون ٿڌيون ٿڌيون هوائون هلي رهيون آهن. 

دعوِت فرماِء. اي اهلل پاڪ! خصوصاً  رتّمت جي مغفمنهنجا موال! اُ 
وارن ۽ وارين کي بي حساب بخش فرماِء. اي اهلل پاڪ! جيترا  اسالمي

سان محبت ڪرڻ  سالميدعوِت اوارا آهن، جيڪي  دعوِت اسالميبه 
 وارا آهن تمام عاشقاِن رسول سان هميشه هميشه جي الِء راضي ٿي وڃ. 

هلل  عَلَيْه  َواٰل ٖه َوَسل َمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی   .َصّل َ ا

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 مڪي پاڪ ۾ هڪ رات

دنيا جو قديم ترين ۽ تمام وڏو  “شريف َمڪو” اي عاشقاِن رسول!   
فضيلتن وارو شهر آهي، اهلل پاڪ ان جو ذڪر قرآِن پاڪ ۾ به فرمايو 

ل َمََّپياري آقا، مديني واري مصطٰفي  آهي، اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل سال ظاهري  26جي  َصّل َ 
سال هن مبارڪ شهر جي حصي ۾ آيا آهن. اميِر  16مبارڪ مان زندگي 

www.dawateislami.net



       

 

 

 
11  

  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

 ِل سنّت اڄوڪو ڏينهن ۽ اچڻ واري رات مڪي پاڪ ۾ گذاري.اه

 ِ يْم اللُ  آءَ َش  ْن ا وڳي ٽرين جي ذريعي مديني پاڪ جي  8سڀاڻي صبح  !اْلََکِ
پوِء مڪي پاڪ  ماني کاڌيطرف روانگي آهي. پاڻ رات جو دير سان 

الِء ٻاهر تشريف وٺي آيا ۽  حاصل ڪرڻ جيان برڪتون م ئنجي فضا
، ان دوران به پاڻ خيرخواهي ۽ ڪئيل قدمي چهڪجھ دير تائين 

همدردي جو سلسلو جاري رکيو، ڪجھ اسالمي ڀائرن جي دلجوئي جي 
الِء انهن کي وڊيو ۽ وائس ميسج موڪلي مدني ُگلن ۽ دعائن سان 

 ( ۾ هڪ اسالمي ڀاُء جو آپريشن هو،پاڪستانسنڌ، نوازيو، ڪراچي)
دردي جو اظهار اميِراهِل سنّت ڪجھ هن طرح ان کان عيادت ۽ هم

 فرمايو:

ه    ٰـّ آهن، مڪي پاڪ جي گهٽين  ٿي رهيارات جا تقريباً سوا چار  !اَْلـَحْمـُد لـِل

هرهيو آهيان،  چهل قدمي ڪري ۾ ٰـّ ُعمري شريف جي سعادت  !اَْلـَحْمـُد لـِل
 حاصل ٿي وئي آهي.

وولں ھجت وک
َ
و ےن وت رساکر وک   ٓا ہک   روح یک رہ ہت ںیم َس

ُ

 

داھکی وہاگاے وہا! ن  

اهلل ڪريم! اوهان کي مڪي پاڪ جي برڪتن سان شفا عطا فرمائي    
نه ٿئي، همت رکو  ۽ اوهان جو آپريشن ڪامياب ٿئي، ڪو 

ِ سڀ بهتر ٿي ويندو.   !اْلََکِيْم اللُ  آءَ َش  ْن ا

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 داسينجو   قصد ڪن ه اسان جلد گُلزار مدين

العایلنگراِن شوٰري حاجي محمد عمران عطاري     ل  ہ   ظ  اميِر اهِل سنّت جي  مَد َ 
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ُعمري شريف ڪرڻ کان بعد جون ُپر ذوق ڪيفيون ڪجھ هيئن بيان 
ڪن ٿا: اميِر اهِل سنّت جو مڪي پاڪ ۾ جنهن هوٽل ۾ ڪمرو هو، ان 

نهنجي ڪمري مان ٻه يا ڪمرو منهنجو هو، اميِر اهِل سنّت پمتصل سان 
ٽي ڀيرا ٻاهر تشريف وٺي آيا، واپس پنهنجي ڪمري ۾ وڃڻ بدران 
منهنجي ڪمري ۾ تشريف وٺي آيا، ڇوته سڀاڻي صبح جو ڪونين جي 

 مديني جي يادعاشِق مدينه  نگيني، مديني پاڪ جو خوشين َڀريو سفر هو
۾ جهومي جهومي ڪري مختلف شعَر پڙهي رهيا هئا، ڄڻ اميِر اهِل 

ت َّكَـَرََّّْت بََّـدَامََّ سنّت َّْـه َّـا ال  هن شعر جا مصداق نظر اچي رهيا هئا: هَّْـيََّـال َّـعََّـم  

 اُس عمشِ دو اہجں  اک رپواہن نب ےک اجٔوں  ایرب! وُسےئ دمہنی اتسمہن نب ےک اجٔوں

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 مدينو نه ڏٺو ته ڪجھ به نه ڏٺو

پاڪ جا ڪروڙين احسان جو زندگي جي ُپر بهار ڏينهن جو آغاز  اهلل   
ل َمََّٿيڻ وارو آهي، عاشقن جي معراج بارگاِھ سرڪار  َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل ّل َ  ۾  َص
روانگي کان  شريفحاضري جا خوشين َڀريا لمحا اچڻ وارا آهن. مديني 

ڪيف ۽ حسين  تقريباً ٻه ڪالڪ پهريان عاشِق مدينه جو عشق ۾ ٻڏل ُپر
وڃڻ جي  پاڪ ڪيو ۽ ڏسو ته مديني تي link هنمنظر ڏسڻ جي الِء 

 خوشي ڪيئن ٿيندي آهي.

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244 

 دمےنی یک اجبن الچ اقہلف ےہ  اہمترا رکم ایبیبحِ دخا ےہ
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 آداب  مديني جا

ل ََمَّاهو مبارڪ مقام بارگاِھ رسالت  اي عاشقاِن رسول!   َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل  َصّل َ 
جا آداب قرآِن ڪريم ۾ بيان فرمايا ويا آهن. اماِم عشق  ٿيڻ حاضر يجت

َيْهاحمد رضا خان  و محبت، اعٰلي حضرت امام اهلل  عَل ة   لکن ٿا:  َرْْحَ
اهلل  عَنْهُعمر  (حضرتاميُرالمؤمنين )  َ  اوچوانور وٽ ڪنهن کي  روضهِء َرِض 

 اوچو آواز ڪندي ڏٺو، فرمايائون: ڇا پنهنجو آواز نبي جي آواز کان
 ڪرين ٿو، ۽ هيَء ئي آيت تالوت ڪئي:

اُ
ۡۤ
ۡو ع 
َ
ۡرف
َ
اُت
َ
ۡواُل
 
َمن

ّٰ
ِذیَۡنُا

َ 
َہاُال

ی  
َ
یٰۤا

ُ ِ
ِبی 
َُصۡوِتُالن َ

َ
ۡوق

َ
ۡمُُف

 
ک
َ
َوات

ۡ
ص
َ
 ا

 

ايمان  اي” ترجموڪنزالعرفان:
وارؤ! پنهنجي آوازن کي نبي جي 

 “کان ُبلند نه ڪيو. آوازن

ادب کان نازڪ هڪ اهڙي  ُمعلي  يعني آسمان جي هيٺان، عرِش   
َّْهي جتي ُجنيد بغدادي ۽ بايزيد بسطامي بارگاھ آواري  اهلل  عَلَي ة   ماَرْْحَ  ه

 جهڙا وڏا وڏا اولياِء ڪرام وڏي آواز سان ساُھ به ناهن کڻندا.

جي مديني  مدينه، اميِر اهِل سنّت عاشقِ پيارا پيارا اسالمي ڀائرو!    
هڪ وڏو ڪتاب  ته تي جيڪر ڪتاب لکجيپاڪ ۾ ادب ۽ تعظيم 

به هئا. شهِر مدينه جا آداب  1ن قافلي ۾ ڪجھ ٻاَر . سندتيار ٿي پوندو
                                                

سال، رضاعي يعني کير جي  9طاري ُعمر تقريباً حاجي ُاسيد رضا ع پوٽو:1 
سال، پوٽو: ُجنيد عطاري ُعمر  7: حسن رضا عطاري ُعمر تقريباً وپوٽ ورشتي ج

 سال 7تقريباً ساڍا ٽي سال، پوٽي حبيبه عطاريه ُعمر تقريباً 
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  اميِر اهِل سّنت جو  ُعمرو  ۽ مديني شريف جي حاضري

مديني جي ٻارن کي  پاڻبيان ڪندي سفر شروع ڪرڻ کان پهريان 
. جن ٿاجيڪي ڪجھ تبديلي سان بيان ڪ ئونجا آداب بيان ڪيا سفر

ان ۾ خاص طور انهن والدين جي الِء وڏو سبق آهي جيڪي سفِر 
۽ مسجِد نبوي  شريفحَرميِن طّيبين، مسجُد الحرام شريف، مديني 

شريف وغيره ُمقدس مقامن تي پاڻ سان گڏ ناسمجھ ننڍڙن ٻارن کي 
وٺي ويندا آهن. پنهنجي ٻارن کي انهن بابرڪت مقامن تي وٺي 
وڃڻ کان پهريان اتان جا آداَب الزمي سيکاريو ته جيئن انهن جي دل 

 ۾ هاڻي کان ئي انهن ُمقدس مقامن جي عظمت ۽ شان ويهي رهي.

  اجےئ ںیہک ااسی ہن وہ اسرا رفس اکیبر وہ   ! رہشِ دمہنی ںیمزارئواپٔوں رانھک  لھبنس رک

 همسفر ٻارن کي نصيحتون وناميِر اهِل سنّت ج

مديني جو سفر شروع ٿيڻ وارو آهي. جڏهن مديني پيارا ٻارو!    
پاڪ جي ٽرين ۾ ويهنداسين ته قفِل مدينه لڳائجو يعني فضول 

ي ڪرڻي، ڪا ضروري ڳالھ هجي ته گفتگو، کِل ڀوڳ وغيره ناه
؟ آهي سان ڪري وٺجو. باربار پڇڻ گاڏي ڪٿي پهتي والدپنهنجي 

سفِر مدينه ۾ مزو  تهگهڻي دير لڳندي؟ وغيره سواَل ناهن ڪرڻا، ڇو
 ئي مزو آهي. نعتون پڙهو، ُدرود پڙهو، ذڪُر اهلل ڪندا رهو.

ہ یہ زمہ ےہہک اِس ںیم رُسور اور زم  ںیم راہِ دمہنی ےک رُقابن اجٔوں  

اگلٔوں  “ لفقِ دمہنی”دمےنی ںیم   رکم ٓاپ ےجیک ارادہ رِما ےہ  

  
 

مديني پاڪ ۾ ڪا شيِء زور سان ناهي رکڻي بلڪه بلڪل آهسته 
رکڻي آهي جو آواز پيدا نه ٿي، جيڪڏهن عشِق رسول ۾ روئڻ اچي 
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 ٿو ته ُخدا جو َقسم! هي تمام وڏي سعادت آهي.

ایل ٓاںیھکن اموگن ،روان بس اک اکم ںیہنروےن و  ذرکِ تبحم اعم ےہ نکیل وسزِ تبحم اعم ںیہن  

 ومٰیل ےھجم التش اُیس مشچِ رت یک ےہ  ایِد یبنِ اپک ںیم روےئ وج رمع رھب

 پاڪ! اسان کي مديني پاڪ جو ادب نصيب ڪري ۽ مديني اهلل   
پاڪ ۾ سبز سبز گنبذ جي ٿڌي ٿڌي ڇانَو ۾، آقا جي َجلَون ۾، 
ڪلمو پڙهندي، شهادت جو موت نصيب فرمائي، جنُّت الۡبقيع 

 ۾مدفن نصيب ڪري.

هلل  عَلَيْه  َواٰل ٖه َوَسل َمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنْی   .َصّل َ ا

 مدينه جو آغاز سفِر 

سفر جاري آهي، تقريباً جي طرف مڪي شريف کان مديني پاڪ    
 ۾ سوز ماحولاڍائي ڪالڪن جو هي سفر مختلف نعتن جي ُپر

گذري ويو ۽ ڏسندي ئي ڏسندي ٽرين مديني پاڪ جي فضائن ۾ 
 ۾ داخل ٿي وئي. شريف! ٽرين مديني هي ڏسو داخل ٿيڻ لڳي.

ي بارگاِھ رسالت ۾ سالم استقبال جي شوق ۾ بيهي ڪر ئيسڀ
عرض ڪرڻ لڳا. هڪ عربي شخص هي منظر ڏسي رهيو هو ان 
پري کان ئي پنهنجي موبائل ۾ ان خوبصورت يادگار منظَر کي 
محفوظ ڪري ورتو. مديني پاڪ جي ريلوي اسٽيشن تي پهچي 
ڪري ٽرين بيٺي ۽ بارگاِھ رسالت ۾ ذوق ۽ شوق سان حاضري ڏيڻ 

 روانا ٿيا. ()جي الِء قيام گاھ 

 بارگاِھ رسالت ۾ پهرين حاضري

جي رات  جي زيارت سچي عاشق جي اڄوڪي رات درٻاِر حبيب   
آهي، اميِر اهِل سنّت نئون لباس پائي ڪري، اکين ۾ خاِڪ مدينه جو 
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 ُسرمو لڳائي، چپن تي هي شعر پڙهندا وڃي رهيا آهن:

ُءْوَك رجمم البےئ ٓاےئ ںیہ  ےہ وگاہ َجا  وہ بک   
ْ
د
َ
ہی اشن رکومیں ےک در یک ےہرھپ ر  

   

 ٓااق الچ وہں
ِ
ب ِ

 

اکی رجمِم یک رطح ںیم  اجن  

 
 رظن رشدنمہ رشدنمہ، دبن رلزدیہ رلزدیہ

ارا دے دای ورہن  یسک ےک اہھت ےن ھجم وک َسہ

 
 اہکں ںیم اور اہکں ہی راےتس دیچیپہ دیچیپہ

جي طرف آهسته آهسته قدم وڌي رهيا آهن،  مسجد نبوي شريف   
سّنت، حاجي ُعبيد  مسجد شريف جي ويجهو پهتا ته خليفهِء اميِر اهلِ 

العایلرضا عطاري مدني  ل  ہ    هي نعتيه شعر پڙهيو: مَد َ ظ 
 

 ںیم یج راہ وہں زامےن ںیم ٓاپ یہ ےک ےیل  ریمے وت ٓاپ یہ بس ھچک ںیہ رتمحِ اعمَل

 :ئونري ٿي ويا ۽ هٿ ٻڌااکين مان ُلڙڪ جا   

ا َن َل َحا ْر  ُنُْظ ا  ِ الل َل  ُسْو ا  يَاَر َن َل َقا َمْع  ِْس ا  ِ الل ِْیَب  ب  يَاَح

ق   ْغَر ٍّ مُّ بَْْحِ هَم  َّنِْی فِْی  ِن ا  ا َن َل کَا ْش َا َنا  َل ْل  هِّ َس َيدِْی   ُخْذ

پڙهندي روضي پاڪ جي طرف وڌي رهيا آهن، عاشِق مدينه جي    
َبس! هو ڏسو سبز سبز گنبذ جو معراج جو وقت اچي ويو آهي، 

حسين ۽ دلڪش نظارو! نوراني روضي جو ديدار ڪندي ئي اميِر 
 اهِل سنّت بارگاِھ رسالت ۾ ڪجھ هن طرح سالم عرض ڪرڻ لڳا:

لل ا َل  ُسْو ْیَك يَاَر َل َع ََلُم  سَّ ل ِبِیَْن   َا ن ُمْذ ْل ا ْیَع  َشِف ْیَك يَا َل َع ََلُم  سَّ ل َا
  

 

ِسَ  ْیَك يَا َل َع ََلُم  سَّ ل َْن َا ِِكی ل ا سَّ ل ا اَج  یَْن    ِیِّ ب نَّ ل ا َم  َت ْیَك يَاَخا َل َع ََلُم  سَّ ل  َا

چپن تي روئيندي روئيندي ڪڏهن ُدرود ۽ سالم ته ڪڏهن    
 شفاعت جي خيرات جو سوال جاري آهي:
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َل  ُسْو َياَر َعَة  َفا شَّ ل ا َلَُك  ْسأ م الل َا لَّ َس لِٖه َو َوٰا ْیهِ  َل َع اللُ  َّی  َصل  

ل ََمَّ يا رسوَل اهلليعني     َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل اوهان کان شفاعت جو سوال  !َصّل َ 
 ڪريان ٿو.

ڪجھ دير تائين پري بيهي ڪري ادب ۽ احترام سان بارگاِھ رسالت  
ل َمََّ اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ۾ روئي روئي ڪري ُدرود ۽ سالم جو نذرانو جاري  َصّل َ 

 وڌيڪشعَر پڙهي ڪري لطف ۾ رهيو. خليفهِء اميِر اهِل سنّت هي 
 اضافو ڪري رهيا هئا.

ر
ب ُ
وت ےہ وشخباات اہش وک ومںم  

 
 اینپ اُتّم یک ڑگبی انبات ےہ وت

  مغ ےک امروں وک ےنیس اگلات ےہ وت
 زمغدوں ےبوسکں اک وت وخمغار ےہ

  ریتا اثین اہکں! اشہِ وکن واکمں
 ھجم اس اعیص یھب اُتّم ںیم   وہاگ اہکں!

وو و 
عَفْ
رکم اک ہشِ دو اہجں!ریتے   

 
 ایک وکیئ ھجم ےس ڑبھ رک یھب دقحار ےہ ؟

جڏهن  تهپوِء روئيندي روئيندي پوئين پير گاڏي جي طرف موٽيا، ڇو
 يڻ ادب ناهي ته ڪعبي جي ڪعبي کي ُپٺڏي يڪعبي کي ُپٺ

 سگهجي؟ ڏئيڪيئن ٿي 

 تي حاضري ھمزاِر اميِر حمز

 ِل سنّت عاشِق رسولبارگاِھ رسالت ۾ حاضري کان بعد اميِر اه   
ميِر طيبه، سّيُد الُشهداء، اَ  موجودبِل ُاحد شريف جي دامن ۾ ، جَ جبل

انميِر حمزه ۽ ٻين شهداِء ُاحد حضرت اَ  ضو الر  ہم   لي جي مبارڪ مزارن تي  ع
حاضري ۽ فاتحه خواني کان بعد اتي موجود عاشقاِن رسول سان 

 مالقات فرمائي.

 مسجِد نبوي شريف ۾ حاضري

ينهن صبح جي وقت اميِر اهِل سنّت مسجِد نبوي شريف ۾ ڏ اڳئين 
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مرحبا! عاشِق ماِھ رسالت،  هلڻ جو اندازحاضر هئا. آهسته قدمن سان 
 اعٰلي حضرت جا شعَر زبان تي جاري آهن:

 اچےتہ ںیہ دل ںیم رہگا اغر مہ  تمسقِ وثر و رِحا یک رِحْص ےہ

ل ںیم دقحار مہںیہ یخس ےک ام  اہھت اُاھٹ رک اکی ڑکٹا اے رکمی!  

  

 

َيْهڪڏهن برادِر اعٰلي حضرت موالنا حسن رضا خان  اهلل  عَل جو هي  َرْْحَة  
 شعر پڙهي رهيا آهن:

وا وہاگ ےسک
َ
 ووں دانم اہمترا وھچڑ رک وشخباان ھجم ےس اعیص اک ر

ُھپ

چ 

 سک ےک دانم ںیم 

 

اشراق ۽ چاشت ادا فرمائي، جتي سبز سبز  پوِء اهڙي جاِء تي نمازِ    

َ نظر اچي رهيو هو.  حُگنبذ شريف واض زندگي جون انمول  لل!ُد مْ حَ لْ ا
گهڙيون آهن، خوشين جون گهڙيون آهن، رّب جي رحمت جهومي 
جهومي ڪري َوسي رهي آهي. ڪجھ دير تائين خوب ذوق ۽ شوق 

ا رهيا، ان سان بارگاِھ رسالت ۾ درود ۽ سالم جا ُگَل نڇاور ڪند
دوران جيئن ئي سبز سبز گنبذ شريف جي طرف نگاھ َکڄي، ادب ۽ 

۽ دل ئي دل ۾ خبر  ئي ڇڏيوتعظيم ۾ هٿ ٻڌي ڪري مٿو جهڪا
ل ََمَّناهي سچي عاشق پنهنجي محبوب  َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل جي بارگاھ ۾ ڇا ڇا  َصّل َ 

سنّت هن نعت التجائون ڪيون. واپسي تي گاڏي ۾ خليفهِء اميِر اهِل 
 جا شعَر پڙهڻ شروع ڪيا:

ف و رتمح اکیہ ٓارسا ےہ  ٓاس مت رپ اگلےئ وہےئ ںیہ ْ
 لُط

دل پهريان ئي عشِق رسول ۾ زخمي هئي، استغاثه جي شعَرن   
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اثر پيدا ڪري ڇڏيو. اميِر اهِل سنّت ُبلند آواز سان روئڻ لڳا ۽  ويتر
ََّروئيندي روئيندي درٻاِر رسالت  اّٰلله  عَل ل َمَََّصّل َ  اٰل ٖه َوَس ۾ ڪجھ هن طرح  يۡه  و

ل ََمَّيا رسوَل اهلل عرض ڪيو:  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل گناھن َڀريو نه موٽائجانِء،  !َصّل َ 
بڻايو،  سريپنهنجي رّب کان بخشرائي ڇڏيو، جنّت ۾ پنهنجو پاڙي

هاڻي ته زندگي جو جام َڀرجڻ وارو آهي، پوڙهائپ به زور تي آهي، 
 ي نه ٿيون سگهن، جيڪڏهن اوهان نه سنڀاليو ته...نيڪيون ٿ

 پاڻ پنهنجي نعتيه ڪتاب وسائِل بخشش ۾ لکن ٿا:

اں   ایروسَل اہلل  ےنیفس ےک رَپےچخ اُڑ ےکچ ںیہ   َزورِ ُطوافں   ےس
َ
 اھبنسول!ںیم  یھب ڈواب اے رِمی جب

  

 

 مديني پاڪ کان جدائي

ِرَشِهيرحڪيُم االُ   َيۡهّمت حضرت مفتي احمد يار خان ُمَفِسّ اهلل  عَل ة    َرْْحَ
فرمائن ٿا: مديني پاڪ کان ويندي وقت زائرين جو جيڪو حال 

جي جدائي  يوارنهوندو آهي اهو نه پڇو، مديني جي در ۽ د
ٺ کان چنبڙي نستائيندي آهي. مون مسجد نبوي شريف جي چائ

 ماڻهن کي روئندي ڏٺو آهي. 

ے ںیہ بج دمےنی ےس  دبن ےس اجن یتلکن ےہ ٓاہ ےنیس ےس

 

کلپ

 

ن
 رِتے دِفایئ 

 بس ھچک ااھچ اکی رتصخ یک ڑھگی ایھچ ںیہن  روہض ااھچ زارئ اےھچ ایھچ راںیت اےھچ دن

 مديني پاڪ ۾ آخري رات

ڪالڪن جي مختصر حاضري کان بعد  62مديني پاڪ ۾ تقريًبا 
ائي جون گهڙيون اچي پهتيون. اميراهلسنت جي مديني پاڪ کان جد
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پاڻ مرڪزي مجلس شورٰي جي رڪن، الحاج سيد ابراهيم شاهه 
جي الِء ڪجهه هن ريت هڪ تحرير ترتيب  یَمدَّ ِظلُُّہ العالصاحب 

 ڏني: افسوس! ڪجهه ئي گهڙيون طيبه جون رهجي ويون آهن.

 اي اک اڄ رت روئندي رهه جيترو روئي سگهين ٿي
اڍن چئن ڪالڪن کان بعد )بقيع ۾ جڳهه نه اهو لکندي تقريًبا س   

  افسوس! ملڻ جي صورت ۾( شايد مديني کان جدائي ٿي ويندي.

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

 الوداعي حاضري

رحيم ۽ . کان جدائي جي رات آهيشريف اڄوڪي رات مديني   
ل َمََّآقا ڪريم  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل جي بارگاهه ۾ درود و سالم عرض ڪري  َصّل َ 

اڄوڪي رات مديني پاڪ کان جدا ٿيڻو پوندو. هن دور ۾ جيڪڏهن 
ل َمََّڪنهن سچي عاشق کي پنهنجي محبوب  َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل جي بارگاهه  َصّل َ 

راهلسنت جي مديني کان جدائي جي ڪيفيت ڏسڻي هجي ته اهو امي
منظر ڏسڻ  انگيزرقت  هيپاڪ کان جدائي جا منظر ڏسي وٺي. 

ندا آهن. اميراهلسنت جاري ٿي ويوارن جي اکين مان به ڳوڙها 
ن کي يوارپنهنجي ڪمري مان روئندي مديني پاڪ جي در ۽ در

چمندي لفٽ ۾ داخل ٿيا ۽ لفٽ جي ڀت سان چنبڙي آهون ڀري 
۾ لفٽ کان ٻاهر اچي گاڏي ۾ ويٺا ۽ روئندا رهيا، انهيَء ڪيفيت 

بذ جي نجنت البقيع شريف جي طرف ٻاهر مين روڊ تي سبزسبز گ
سالم عرض ڪري جڏهن ۽ زيارت ڪندي روئيندا رهيا. درود 

 سواپسي جو وقت آيو ته ايتري قدر شدت سان روئڻ لڳا جو ساڻ
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موجود عاشقان رسول به پنهنجي جذبن کي قابو نه ڪري سگهيا پوِء 
 ي ڀائرن اڳتي وڌي سهارو ڏنو ۽ پوِء گاڏي ۾ ويٺا. اسالم

گاڏي آهستي آهستي مسجد نبوي شريف کان پري ٿيندي پئي    
جي ڏک ۽ جدائي ۾ آلين اکين سان  پاڪ وڃي. عاشِق مدينه مديني

بذ ۽ مينار ڏسندا پيا وڃن. اوچتو اميراهلسنت نمسجد شريف جا گ
ظر نه پيو اچي. ايترو بذ شريف به ننتڙپي ڪري پڪاريو: هينئر ته گ

 ٻڌڻ هو ۽ عاشقاِن رسول سڏڪا ڀري روئڻ لڳا.   

 الفاظ روئارڻ وارا 

 الفاظ انهيَء غم واري ڪيفيت ۾ روئندي رڙندي زبان تي هي   
يارسول اهلل، آقا مديني کان الوداع  يارسول اهلل،: الوداع اجاري ٿي وي

جو، شفاعت کان جدائي ٿي رهي آهي، بار بار گهرائجو، آقا! ڪرم فرمائ
محروم نه فرمائجو، اسان سڀني سان راضي ٿي وڃجو، هميشه هميشه 

 ڄيجي الِء خوش ٿي وڃجو، پنهنجي رب کان بخشرائجو. يارسول اهلل! س
امت جي خير ٿي، شهزادن جو صدقو، اهِل بيت ۽ اصحاب جو صدقو، هر 

واري ۽ واريَء جي خصوصي شفاعت جي درخواست آهي،  دعوت اسالمي
  ل اهلل! ڪرم فرمايو، شفاعت جي خيرات عطا ڪيو.يارسو

َل  ُسْو َياَر َعَة  َفا شَّ ل ا َلَُك  ْسأ م الل َا لَّ َس لِٖه َو َوٰا ْیهِ  َل َع اللُ  َّی  َصل  

ل  دمےنی اک رفس اھت
ہہ َ
س

 اجےت ںیہ وت  اکی اکی دقم راہ ڑکی ےہ  ٓاےت وہےئ ایک 

لص یک ڑھگ  دنچ  روےت وہےئ ےچنہپ ےھت روےت وہےئ ولےٹ ںیہ
َ
ایں  ںیھ اَب رجِ دمہنی ےہو  

 شريف ھ کان جد شريفمديني 

مديني پاڪ کان ٽرين ذريعي جّده شريف واپسي ٿي، تقريًبا سڄي    
رستي ۾ الوداعي ڪالم ٻڌي ٻڌي اميراهلسنت مديني پاڪ جي جدائي 
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۾ آهون ڀريندا رهيا، ان سفر ۾ پاڻ هڪ مدني اسالمي ڀاء جي نانُء 
 درد ڀري ڪيفيت جو اظهار ڪندي لکيو:مديني پاڪ کان جدائي جي 

ڪندي  پريافسوس! مدينو نگاهن سان لڪي ويو. ٽرين اسان کي ”     
 پئي وڃي، افسوس هاڻي جده شريف ايندو. 

 ونعرب شريف جي پاڪيزه فضائن کان جدا ٿيڻ جون امير اهلسنت ج   
 :آهنپنهنجي هن شعر جي حقيقي مصداق  گهڙيون آخري

ااہِ دمہنی اولداع   لھج دقم ر اتھ وہاںیم ہتسکش ِدل ےئل وب

 

ْش

 

ن
َ
ہہ
َ

 

س
 لچ ڑپا وہں ای

  

 

ُ لََعى ُُمَمىد  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب  َصَّلى اّٰلله

اميراهلسنت هن مبارڪ سفر ۾ مختلف  پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! 
ون. مقامن تي ڪجهه عاشقاِن رسول جا ناال ڪجهه تحريرون ترتيب ڏني

انهن کي مالحظه فرمايو ۽ مديني جي ياد ۾ گم ٿي وڃو جيئن ڪنهن 
 چيو آهي ته.

 بج یسک ےن ڑیھچی ےہ وگتفگ دمےنی یک  مہ دمہنی وھگم ٓاےئ، اجویلں وک وچم ٓاےئ

تي  Link  ويڊيو ڏسڻ جي الِء هن ن جيتحرير اميراهلسنت جي  
Click  ڪيو 

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/120543 

 Clickتي  Link  مڪمل مديني جي سفر جي ويڊيو ڏسڻ جي الِء هن
 .ڪيو

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/119527 

تي  Linkمديني پاڪ وڃڻ جي ڪيفيت جو منظر ڏسڻ جي الِء هن 
Click ڪيو 
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https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244 

     یسیک وہ رُپ فیک ڑھگی  یھت

 ینغ یسیک وہ رُپفیک ڑھگی یھت اہللُ

 بج اسےنم رظنوں ےک دمےنی یک یلگ یھت 

 رظنوں ےس ےیل وبےس یھبک وہوٹنں ےس وچام

  بوب  یگ یھتاس رہش یک رہ زیچ ےھجم 

 اپل یک وچٹھک ہپ ڑھکا اھت

ب َ

 اپولں ےک ل

ب َ

  ل

 تمسق ریمی اُس در ہپ ڑھکی وھجم ریہ یھت

ق ُ
د
ق
َ

 

س ہپ رہ اک ہمغن ت َ
د
ق

 

  اُس تعنِ ُم

 اّسحن ےن وج تعن دمےنی ںیم ڑپیھ یھت

 تیفیکِ دل ےسیک اتبٔوں ںیہمت ولوگ،

 بج یلہپ رظن دبنگِ رضخیی ہپ ڑپی یھت

  ئاکھےئ وہےئ در رپرجمم اھت ڑھکا رس وک

 ٓاوسن ےھت رواں اےسی ہک اسون یک ڑھجی یھت

  اُس رہش ےک ذرے ےھت ےتکمچ وہےئ اترے

 رہ زیچ واہں ونر ےک اسےچن ںیم ڈیلھ یھت

  ےل ڈوےتب اامعل رمے ھجم وک اینزی

 اج اچنہپ دمےنی رمی دقتری یلھب یھت
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ل ََمَّ  اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل فرماِن آخري نبي :َصّل َ 

جڏهن سفر کان ڪو واپس اچي ته گهر وارن جي الِء ڪجھ نه ڪجھ 
( آڻي، جيتوڻيڪ جهولي ۾ پٿر ئي وجهي gift هديو)يعني تحفو،

 اچي. 

مڪرم جي مهڪندڙ الحمدهلل الڪريم هي تحرير لکڻ وقت مڪه 
الفضائن مان لطف اندوز ٿي رهيو آهيان،  ـهـاِْن َشــٓاَء ٿوري دير کان  لّٰ

 بعد مديني شريف جي طرف روانگي آهي.
التمام جلد اسان مدينه منوره جو قصد ڪنداسين.  ـهـاِْن َشــٓاَء   لّٰ

الحاج سيد عارف علي شاھ صاحب جي خدمت ۾  پيش ڪرڻ جي )
 (ئيالِء هيَء تحرير لکي و
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  ياِد راھ مدينه

ل ََمََّّفرمان آخري نبي اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  جيڪو ڪنهن مريض جي عيادت جي ” :َص
: توکي هڪ پڪارڻ وارو پڪاريندو آهيمان الِء ويندو آهي ته آسمان 

خوشخبري هجي، تنهنجو هلڻ چڱو آهي ۽  تو جنت جي هڪ منزل 
اسان  َاۡلَحۡمُدهلل  و آهي.کي پنهنجو ٺڪاڻو بڻاي

جي ٽرين مديني جي جانب وڌندي پئي وڃي. ٽرين جي سفر دوران 
  هي تحرير لکي،

 (حاجي فضيل رضا عطاري تحفو براِء رڪن شوري  )                      
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 ياد مڪه مڪرمه 

، ٽي ۽ گناھ پري ٿيندا آهنڏسڻ سان نظر تيز ٿيندي آِب زم زم ”
ٻڪ زم زم جي پاڻي جا مٿي تي هارڻ سان ذلت ۽ ُرسوائي کان 

! اڄ عمرو الڪريم اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه “ حفاظت ٿيندي آهي
 شريف ڪرڻ کان بعد هي تحرير لکي. 

 نگران شوري  سميت تمام آراڪين شوري  جي خدمت ۾ به هن عمري جو ايصال ثواب
 .پيش ڪيو
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 ياد سفر مدينه

اي انسان تنهنجو دين ُان وقت : ”حديث قدسي ۾ فرماِن ال هي آهي
تائين صحيح نٿو ٿي سگهي جيستائين تنهنجي زبان سڌي نه ٿي 
وڃي ۽ تنهنجي زبان تيستائين سڌي نٿي ٿي سگهي جيستائين تون 

 “پنهنجي رّب کان حياء نه ڪرين.
 اسان جو هوائي جهاز جده شريف اڏامي رهيو آهي. ـهاَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰ 

 ( جي خدمت ۾ سوغاتن پاڪنگراحاجي محمد شاهد عطاري)
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 ي جي سفر جي يادگيريمدين

ل ََمََّّفرماِن آخري نبي َيۡه  واٰل ٖه َوَس اّٰلله  عَل ّل َ  و شخص پنهنجي ڪاوڙ کي جيڪ”: َص
پنهنجو عذاب روڪي  روڪيندو اهلل پاڪ قيامت جي ڏينهن ان کان

 “ ڇڏيندو.
هي الفاظ لکندي وقت اسان جو هوائي جهاز عرب الڪريم  اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه

شريف جي فضائن ۾ داخل ٿي جهومندي جدي شريف جانب پرواز 
 ٿي رهيو آهي.

  حاجي محمد امين عطاري جي خدمت ۾ سفر مدينه جي يادگار سوغات    
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۾ ڪئي ويندڙ هڪ نيڪي لک نيڪين جي برابر آهي حرِم مڪه ”

 “۽ هڪ گناھ لک گناھن جي برابر آهي
هي تحرير لکڻ وقت اسان جو هوائي جهاز جّدي شريف جي  اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه

 طرف پرواز ڪري رهيو آهي. 

   حاجي محمد طاهر مدني، جي الِء يادگار سوغات
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 يادگار حاضري مدينه منوره جي

ل ََمََّّ)قبر انور ۾( اهلل پاڪ جي سڀني کان آخري نبي اٰل ٖه َوَس َيۡه  و اّٰلله  عَل ّل َ  جي  َص
جسم مبارڪ کان زمين جو جيڪو حصو لڳل آهي اهو ڪعبي 

 آهي. افضلبه ڪرسي کان  شريف بلڪ عرش و
 مديني شريف جي حاضري جي اڄ پهرين رات آهي.  اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه

 رير حاجي عبدالحبيب عطاري جي الِء تحفو آهيهي تح
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 مديني جي سفر جي يادگيري

جنهن منهنجي ” حديث قدسي ۾ اهلل ڪريم جو فرماِن عاليشان آهي:
حرام ڪيل شين کان پنهنجي اکين کي جهڪائي ورتو)يعني انهن 
کي ڏسڻ کان بچيو( مان ُان کي جهنم کان َامان)يعني پناھ( عطا 

  “ڪندس.
اسان جو هوائي جهاز عرب شريف جي فضائن ۾ الڪريم  اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه

 اڏامي رهيو آهي.

 ُاُحد رضا عطاري جي الِء دوران پرواز تحريري سوغات
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 مديني جي سفر جي يادگيري

ڻ وقت هڪ ڀيرو آيت الڪرسي هميشه پڙهو ڇوته چور ۽ سمه”  
“کان هميشه امان)يعني پناھ( آهي.شيطان   

الڪريم  اِۡن شاءاهللُ سفر مدينه جو سلسلو آهي،  الڪريم اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه
 عنقريب اسان جو هوائي جهاز جّدي شريف ۾ لهڻ وارو آهي.

 سّيد ساجد شاھ جي خدمت ۾ يادگار سوغات  الحاج
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 يون طيبه جون رهجي ويون آهن.ڪجهه ئي گهڙافسوس! 
 اڄ رت روئندي رهه جيترو روئي سگهين ٿي !اي اک

تقريًبا ساڍن چئن ڪالڪن کان بعد )بقيع ۾ جڳهه  کان وٺي هي لکڻ
  افسوس! نه ملڻ جي صورت ۾( شايد مديني کان جدائي ٿي ويندي.

 صاحب جي طرف نذرانو شاھ  ابراهيم سّيد   الحاج 
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 جدائي  جيمديني  فسوس!

مدينو ڪائنات جو نگينو آهي، افسوس! مدينو نگاهن کان اوجهل 
ٿي ويو، ٽرين اسان کي پري کڻي وڃي رهي آهي، افسوس! هاڻي 
 جده شريف ايندو........... پوِء............. پوِء............. مديني کان جدائي......

 تحفو  عاطف جي الِء  حاجي ابو
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 لوداع  آه! شاھ مدينها

 افسوس جدائي جو وقت اچي پهتو آهي،
 دل غم جي گهري درياء ۾ ٻڏي رهي آهي

اهلل ڪريم اوهان جي والدين سميت ۽ سڄي خاندان جي مغفرت  
 فرمائي. آمين

صرف چند ڪلڪن کان بعد شايد مديني کان جدائي ٿي افسوس! 
 وڃي.

 حّسان مدني جي الِء تحفو مفتي
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 مديني جي سفر جي يادگيري

داخل  ۾هي لکڻ وقت اسان جو هوائي جهاز عرب شريف جي ُحدود  اَۡلـَحۡمـُد لـِلّٰـه
نيت آهي  ته سفر مدينه ۾ پنهنجي الِء، هر دعوت اسلمي واري ”ٿي چڪو آهي. 

)مسافر جي “  ۽ واريَء جي الِء ۽ تمام عاشقاِن رسول جي الِء دعا ڪندو رهان
تي آهي: مسلمان، مسلمان جي  41ص “ رفيق الحرمين” آهي دعا قبول ٿيندي

 (غير موجودگي ۾ دعا گهري ته اها قبول ٿيندي آهي.
 و رجب آصف مدني جي الِء راھ مدينه جي يادگار سوغاتبحاجي ا 
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 افسوس مديني کان جدائي

 نگاهن کان سڀ ڪجھ مديني جو اوجهل ٿي ويو
 ڇڏي آيسدلڪش حسين منظر، مديني ۾ 

 پري ٿي ويو سرڪار جو َدُر! آه! غم ۾ ورتل عطار
 جلد اچان وري در تي،  مان مدينو ڇڏي آيس

رڪن شوري  حاجي يعفور جي عطاري جي خدمت ۾ غم مدينه ۾ ٻڏل 
 تحرير جي سوغات.

هي الفاظ جيتوڻيڪ مديني ۾ ناهن لکيا تاهم جنهن ڪاغذ تي لکيا آهن نوٽ: 
 اهو مديني مان ٿي آيو آهي
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 مديني جو وڇوڙو ه!آ

ي ج۽ واريَء ۽ سڄي امت اهلل پاڪ هر دعوت اسلمي واري  يا”
ي جائز ي تمام مدني پٽن ۽ مدني ڌيئرن جفرماِء، منهنج شبخش

 . آمينمرادن تي رحمت جي نظر فرماِء
 هي لکندي وقت دل غمزده آهي..... افسوس!

مديني  !ي. افسوسگهڙين کان پوِء مديني شريف کان وڇوڙو آهچند 
ن آهن. سڀئي دعوت اسلمي جو ديني ڪم کان جدائي جون گهڙيو

 و.ڪندا ره
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 مديني جي سفر جي يادگيري

ٻين کان دعا ڪرائڻ سان برڪت حاصل ٿيندي آهي، پنهنجي حق ۾ ٻين جي ”
   “ي وڌيڪ ُاميد هوندي آهي.جدعا قبول ٿيڻ 

ف جي ايئرپورٽ عنقريب اسان جو هوائي جهاز جّدي شري شاءاهللان   
 تي لهڻ وارو آهي.

 الحاج سيد فضيل شاھ صاحب جي خدمت ۾ سوغات
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 ويمدينو  جدا ٿي و هاِء 

، گهڻو پري کڻي وڃي رهي آهيوقت ٽرين مونکي مديني کان هن 
 ڪاش! بقيع......

ن ۽ ان جي آل کي ڏوهٽيي نهيااهلل پاڪ منهنجي سڪليڌي ڌيُء ۽ ٽ
 نو منور ڏيکار. آمين، بار بار مديبي حساب بخش فرماِء
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افسوس! ڪجهه ئي گهڙيون طيبه جون رهجي ويون آهن. 

  ٿياڄ رت روئندي رهه جيترو روئي سگهين  !اي اک
 افسوس! مديني کان جدائي ٿي وئي
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