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محجاھد ملیف حضرت علامهہ الحاج مولاا

شاہ محمد عبدالحامد صاحب قادرق معیلی

بدابونی مدظاہ العالی
معه

تصدرقات

علماۓ پاکستان و عندوستان

آزاد بن حیدرایم اے
ناظم شعبھ تبلیغ و نشر و اشاعتث
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ازاسانالحسان مولانا یعقوب حسینصاحب فیا:القادری
حضرت

مولاا

عبدالحامد

عالیٰ وقار

ملت حق اہلدہنت کے ہیںبخلص رہنما
آپ سٹی قادری عینی معینی شیخ ہیں
هیں سواد اعظم و دینمبین کے مقتدا

آپ کےجد ۓ بھادرشاہکےفرمان ہر

اعتقادی سٹلوں پرایکفتوعل تھالکھا
مینے فیتهویل لکھاۓے اکمل التاریخ میں
گہدیا
آہع
اھرو
قدپ
بےبع
اسک
سبر
سو

سعیمولانا ے پھرلکھاگیافنویل جدید

تھی شرورت جس کیاس دوران ہیںہانےتہا
عالم اسلام کے کل سفتیان با وقار

ستفق جسپرھیںیەفنویل ے وہحق الا

کائس اس فۃویل پہہومکھ مدیله میںعمل
قہریں اصحاب نیکی پھربنیں ربالعلا
عامحککوام شریعت پر چلا رب کریم
ھوں ھماری سمت رحمتکی نکاھیں اے خدا

بار ورهوسعی ہولانا خداےۓ مقندر

کاٹس هوان کوعطا اس سعیبیہمکاصلا

یال
خک
تاعت
ہے اگر سال طب

ذھن میں

۹

ہسمالقدالرحمن الرحیم

ایک ضروری یادداشت
(از العاج مولاا سید عبدالسلام صاحب
سلسله*

ِ

قادری یاندوی سجادہ نشین

عاليه ادریےه)

جائنے والے جانتے ہیں کہ سابق میں حکوبت سعودپہ عربیہ کبےعض

ا عاقبت اندیش ٭٭ازسین ہۓ مزارات صحابہ و اعلبیت اطہارکیساتہہ
کیا برٹاؤ کیا اور کسطرح عالم اسلام کے جذبات جروح هوۓ۔

۱

عرسے سے یه بات بھی ذیکھی جارھی ے کہ حرمین الشریئین

ہیں سرکاری واعظین معمولات و عقائد اھلسنت پر شدید و رکیک حملے

کرۓ هاوعےلاات کرۓ ہیں کہ استعانت تبورکو جائز کہنے والے

لوگ کافر موشرک ہیں جن کے پاس شرعاً کوٹی دلیلنہیں۔ السئے

حضرت علامه مجاعد ہلت مولانا شاہ بحمد عبدالحابد صاحب قادری ہدایوئی

سدظللہ العالی مۓحنت شاقہ فرىاکر ایک استفتا' سرتب فرمایاء پاک

و ہندکے علماۓ کرام نۓ اتسصکدییقات تووثیقات فربائیں زان
بعد حضرت علاسه بدابونی ۓ اپئے چند افراد و احباب کے ساتھ بعد
اداۓ حچ عالم اسلامی کا دورہ فرمایاء مقام مسرت ے کہ شامء

؛ا ایراناور عراق کے حضرات علماۓ کرام ناےنی انی
مشقصر
دن
رائیں بت فرىائیں جو عری و ٹارسی فتوے کے ساتھ شامل ہیں مطبوعه
از کی خدمت
فناویٰ جلالة الملک المعظم سلطان السعود وای تحجدجو
گرامی میں روانہ کۓے جائیں کے ان فتاوے میں علماۓ اعلمنت نۓ

زیرہکپ:۔ ۱7ز

اپنے معتقدات کی ٹائید میں الحمد لکلہای سے زیادہ دلائل جع کردۓے
ہیں۔ کائس علماۓ مئجد و حجاز ان کا مطالعه ڈرناکر صحیح اندابات

فرہائیں۔
ےعلمانون کا بھی
بحثیت مسلماق یپاک و ند و عالم اسلامیة کمی

حرںین الشریفین میں وھی حق ھے جو حکوستا حجاز کو حاصل ہے۔
علماۓ پاک و هہند حکومت سعودیه عرییہ کے اندرونی معاملات میں

ےہ
مداخلت نہیں کرنا چاہتے ۔ لیکن اس کا اونہیں حق ک
لات میں سعودیه

غریبہ کے

دداغات
م

ان عکقےائد

کہریں
ل

۔

ھمارے مطالبات

ابند خضراۓ مقدسه کے پراۓ اور بوسید پردے تبدیل
گ
کرکے مصر سے آۓٗھوۓ پردے و غلاف

ڈالے جائیں۔

ہیقسیع شریف ؛ احد شریف جنتالععلیٰ میں حضرات صحابہ
کرام حضرات اهلبیت عظام اولیاۓ اام کی سھدم شدہ
و پختہ کسرکے قبور پرکتبے لکاۓ جائیں؛
ناز
سررکو
قبو
زررگ کا نام تواریخ وصال درج ھو۔ خصوصا
جس پبره
سیدنا عثمان غنی رضی الہ عنہ؛ سیدنا عباس رشی اللہ عنہ؛
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنه حضور سیدہ فاطمه* زھرا
راضلیلہ عنھاء سیدنا امام حسن رضی الہ عله کو پت کرایا
جاۓ ۔ جو حضرات ضریحات لگانا چاعیں انہیں اس کی اجازٹ

ہونی چاعیۓ ۔
ت
ارہبہے
ور و مسائل شریعت مطہ
ما۔بجو
ممانعت ختم ہو چاعۓے ۔
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اس فمائونکوال ی غاماجازت مرںچایں  700نے
بق
طاکے
میدے
عق

ہزارات شریفه پحراضر هوں۔

 - .حکوبٹ سعودی عربیةہ ۓ جس طرح سجد نبوی کی توسیع

اورحرم کعبہ کیتعمیر و ٹزین پرکرڑوھا روپیہ خیچ

کرکے عالم اسلامیہ .کی :عمدردیاں حاضل کیں اسی طیح

اس کایہ بھی فریضہ ہے کہ قبور ریفہکوپختهکراۓ

ااگریوسہا نہیںکرسکتی توپاک و ھندےافرادکو اجازت
دے کہ وہاپنے اھتمام ہے تعمیر کرادیں ۔

ض.رات
ح۔
ہ

ئد
قاتاو
عمول
اھلسنت کے مع

ہیں کسی قسم کی

روکاوٹ نہ ھونا چاھیۓے ۔

ےر--مین الشریفین میں واعظین عولماۓ حرم کی ان تقاریرکو
ح
ے بندوں طبقہٴ اہلسنت کے خلاف
لوہ
کۓھجو
بندکیا جا

یم و

امید ہے کہ ہمارے غلصائه مشوروں کو تبول فرنایا جائیگا۔
نقیر عبدالسلام قادری باندوی
سجادہ نشین سلسلهٴ عاليه ادریه

ن
ز:اام
ذر ہکب
ت

سم اللہ الرحعن الرحم

کیا فرساۓ ہیں علماےۓ دین اِس سشئلے میں کهەحضور آتاۓے
کوٹین حضرت احمدمجتبول محمد مصطفی صلىی اللہ عیلەوسلم آپ کے

اصحاب واھلبیت رضوان اللہ علیھم اجمین و ضالحین کے مزارات شرینه

پر چادرین ڈالنا یا ضریح بناکر اس ثیت سے رکھنا کہ قبؤر شریفه سٹاز

رھیں یا ان پر قبے بنانا تاکہ زاثرین باطمیتان و سکون کلام اللہ

شریف یا اوراد و وظائف پڑھ سکیں صحیح سے یا نہیں اور کیا
قہور صالحین کی زیارت کے لے حاضر ھونا درست ہے یا نہیں ب۔راہ کرم

مفصل جواب تحر پرفرنائیں -
ال۔سجواب :
الحمد اللہ الڈی نزل الکتاب وبتول الصالحین والصلوٰة والسلام
علىی رسولہ الکریم سیدنا محمد افضل المرسلین ونوربین وعلی آله وصحجبه
اجمعین:
اسا ہد

حضور اکرم صلی القہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار و حضرات
اعلبیت اطہار رضوان الہ علیھی اجعین وثشھدا وصلحا اولیاکے مزازات شریئه

پضریحات بنانا چادرین ڈالنا چراغاں کرنا بے بنانا جائزو مستحب اور

باعٹ اجر وثواب سے۔

ہ
غلاف ضوریح کی غرض یکہ ے

لوگ تہروں کااحثرامکریں

ترعارف و سناز ھوں جن ہے هرزائر کو علم
شریحات سے قہمبو

۔رات پرقبےبھی اسی لے
هوجاۓ کہ به قبور صالحین ہمیںزا

لکاروت کلام پاک
ثعمیر کۓے جاۓ ہیں که زائرین وہاں بیٹٹھ
ولائ پڑھیںء ور شہدا و صلحا پر جاکر ایصال ثواب کرنا حضور
2ر
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جتتہ_
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سید
عالم صلی اللہ عیله وسلم سےثابتہے آپ نۓ اور آپ کے اصحاب

و اھلبیت بۓ زبارتِ قبور کے لئے بہ کثرت احکام صادر فرماۓ اور]نٰ
کے زساۓ می
خںقب
یوراپر
م لگاکر سمتازکیاگیا۔

مزارات شریفه پر غلاف و ضریحات ڈالنا

اور ان کی زیارت کرنا ء

مزاراتث صلحا وشہدا

اتقیاء و اولیا ؛

غلاف وضریحات کی غرض

ص
ا
ح
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ق
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ے
ی
ی
ز
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ق
ب
و
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ش
ر
ی
ق
ة
کو سن
کاھزا

جاتتاا ہ
”ےشہ ژائرین حاضر ھوکر ایصال ثوابکرسکیں۔ اس سلسلے میں

سب
ہے پیل حضور سید عالم صلیاللہعليه وسلم کاطرزعمل زنیر
ظر

رکھنا چاھئے :

میت کو ایصال ثواب اور سماع موقی :
عن عباد بن ابی صالح ان رسول عباد بن ابیصالح ے روایت ۓ
القہصلی اہ عیله وسلم کان یاتی حضور پاک صلی اقہ علیہ وسلم

قابلوشرھداٴ باحدعلىیرس حکولل

هر سال کے شروع ہیں شھداے

ف
ی
ت
و
ل
س
ل
ا
م
ع
ل
ی
ک
م
م
ا
ض
ب
ر
م
ق
ن
ع
م
ا
ح
د
ک
ی
ق
ب
و
ر
ک
ی
ز
ب
ا
ر
ت کےلۓ

عابے الداز وقال وجادھا ابوبکر ٹم تشریف لایا کرۓ تھے راوی ے

ععمر
ثثامن آلا قدم معاویة بن کہا حضورکےبعد ابوبکر صدبق
سفیانحاجاً جاہ ہمقال وسا کانالنی رد پھر حضرت غمر رض اور حضرت
صلی اشعليہ وسلم اذ واجہ الشغب عشان-ردۓے بھی ایسا هی کیا

قاالجَر السعلااملمینع۔ليكم با صیرتم ندعمم جب حضرت معاویم رف بن بڈیان
.

حج کے لے تشریف لاۓ راوی ۓ

7

ذ تجرہکتب:
ا۔ را
زم

ت

( رواء بن شیبة وا'الیفا")

کہا جسوقت حضور پاک صلی اللہ

علیہونلم گھاٹی کےسامنے تفزیل

لاۓ اسولام

العاملین فرمااۓ ۔

علیکم فتعم اجر

سردے سنتے اور پہچانتے هیں:
صلىٰ حضرت بن عباس سے سروی حے
عن اہن عباس رض عن النی

اللہ علبد وسلم ساالمیت ٴی قبرہ

اونہوں حۓضور پاک ہے روایٹ

فربایا نہیں

ررشۓاد
اضو
الاشبہالغربق المتفوث ینظر دعوة فرہایا ح
من اب وام اوصدیق ثقة فاذالحتته جے بردہ اپنیقیں میں مگر بثل

کان احب اليه منالدئیاوەافیھا لان

ڈویے والے کے طالب فریاد رس
یا
ں
اپ ؛
ہ۔ با
ے انتظار کرٹا ے

عزوجل لیدذل غلیلٰ اھل القبور من
دعا' اھل الدنیا :ایثال الجبال وان

دوسك کی دعا کا تو جب دعاٴ

عدیة الاحہا' للاموات الاستغفار لھم اسے پنچتی ےہ تو اوسے دنا

وىافیہا ہے زبادہ مہوب هوق
بے اس لئے کہ اللہ تعالی دئیا

والصدقة عنھم ,

( رواہ الدیلمیٰ  سلدالفردویس)

والوں کی دعاٴ ہے اھل تبور ہر

پھاڑ جیسے خیر و ہرکٹ اورانوار
وکں
دبیش
رےاور
سا ہ
داخل کرٹ
کے لیے زندوں کاتحنہ اون کے
لۓ ہنئرت چاھنا اور صدقه
ادینا کے ۔

انس
عنباب
تع
ه
يلقہ
للیا
عہعب
ال

قال رسول حضرت این عباس ثسٹے سرویا
رقٹال
مراۓیےا نہیں گذرتا
زضو
ےح
وسلم سامن اعد ہف
5
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پربقیں اخید المومن کان لیعرقهہ کوئی شخص
فسلمعلی الاعرفه وردعليه السلام,

و
(ا“ الواٴ)

پرمگر وہ اسے پہچ
اائت
وار
ےجب

سلام کیا جالۓ

تو پہچان کر

جواب سلام دیتا ۓے۔

ہ۔ ان العیٹ لیسع قرع :عالھم

اذا نصرلوا

اپنے بھائی کفیبر

اور جب لوگ دنن کرکے واہں

( رواەسلم) ھوۓ ھیں تو وہ جوتیوں کی آواڑ

سا میں
سکو
ذرہ بالا احادیث شریفە ہے حضرات اولیاۓ کرام صاحا واتفیاۓٔ

عظام کی ارواح طیبات کا اد
شراک
عو
ور

ہوا ثابت ھوا یز یە بھی

معلوم هوگیاکەانہیںزاثرین ک حاضریکاعلمەوتا اویرصال ثوابہے
سرت

حاصل ھویق ے۔

تہورپرگنبدبنانامزارات پخیرام ضوریحات لکاۓ کابھیبھی

منشاٴ ھ
کےہ

قبور ستاز ہوں اور زائرین باطمینان س
وکون ابصال

ثواب کرسکیں ۔

۔ مات الحکم بنالعاصفیخلافة  حضرت سیدنا عثمان غی رف علہکی
عثان فضرب فیعمہد عمرعلی زینب  خلا
زفت
مک
اےۓ
ہیں حکم بن

بنت چحشںس فسطظاس فھل زائیٹم العاص کا انتٹال ھوا ان
ر
ہکی
عاہاذلک ,

(
ااسخ
لابصد ق
ح|ھ
البد)

پر گریی ہیں ید لگایا گیا کو

. لوگوں نۓ اس کے متعلق .کچھ

”لام کیا حضرت عثمان غنی رف

ے قرىایا توکیا تمۓ ک
یسکو

دیکھا تھا کہ اس پر اعتراض کیا

یلاکگسیاعیلبۓ
پلرگعیابیا ۔
ا

زبی
اتا
7ب:۔
زج رہک

والے ۓ اس

ےہ

؟ وت

>8۴

 ۰۴> >۳ہچ ہے

۰

_۰۔ ئخ

حضرت عثمان بن مظعون

جب
٭۔ امات < 8بن مظعون اخرج ۲
بہنازۃقدئن ااسلتی صلی اللہ عليه ے وفات :پائی اور انہیں دئنکیا
اوسلم رجا انیاتیدلحجرفلمیستطع گیا تو حضور نکیریم عليه
حملہ ققام البھا :رسؤل الصقلہی 7
والتسلیم ۓ ایک پتھر
علیہ وسلم و حسرعن

ڈراعیہ قال

لاۓ کا حکم فربایا نگر وہ صحای

المطلب ال الڈی بخبرنی عن رسول بھاری هوۓ کویجہ ہے اٹھا تل
اللہصلیللہعلیہوسلمکائیانظر الے سکے نب آپ خود تشریف لے گۓ
پیاض ذراعی رسول اللہ صلی القہ عليه
وعلم حین حسر منھا ئم حملھا

قوٹعھا عند رأسه نقال اعلمبھا

ی۔
لات
ھنم
ايەس
خی وادفن ال
قابر
دموجلمد)
ؤود ص ےء
اہاب
دوا
(ر

آپ ۓ آستیٹیں چڑھالیں راوی ےۓے
کہا جب آپنے کلائیوں کسپےڑا
اٹھایا توگویا میں آپ کلیائیوں
کسیفیدی

دیکھتا ھوں پھر آپ ۓ

رھکو اٹھاکر حضرت عثمان
اس پت

بن مظعون کے سر کے قزیب
رکھدیا اور فںایا اس پتھز ہے
اپنے بھائی کی بر کا شان کرٹا
هوں اور بیرےاھل میں جو وفاٹ
پاٹیکا اس کے پاس دفن کروں از
۔امه عیلٰی عمدة القاری ہیں تحریر فرماۓ ہیں:
عل
وضرب عمر رض قبر زینب بنت +۔ حضرث عمر رضی اللہ علہ ۓ
ای نک

زینب بت جحشس کیقیں پرخیمھ

ہ ۔م وضرب محمد بن الحنفیة علی قہر
ابنعباس ؛

لکایا ۔
بن
رت
حیہضۓ
۔مد بن حلف
ہممح
عباس کےمزارپرحیمه نصب فرمایا۔

و ۔ تفسیر روح البیان ہیں ہے :

اتی

:

ز۱ی
ا ر7
7ب:۔
ذق رہک

قیٹاٴ القبابعلىیقبور ہم اس جائز م ۔ اولیاوصلحا کیقبروں پرقہے
ماان الاقصد
لہ
تذل
عکظم یقاعین بٹانا چادریں و عمابے کپڑوں کا

العامةولاتٹروا صاحب القبں .

ڈالٹا جبکہ اس سے متقصود عوام
کینکاھوں میں اعل تبور کیتعظم
اور صاحب قہر کی تحقیر نہ ہو
جائز ہے۔

علامه محثق ابن عمام صاحب فٹح القدیر فرماۓ ہیں :

۔الاتفاق عل
مى ح
سرسة
لم

کحرمتہ حیأ

میة ۱۔ یہ اس تفق علیہ ے کە

مردہ مسلمانوں کی عزت زندہ کی

جح ک
ایی ے۔
طر
۔ حضرت عبداللہ بنمسسعود ہے اہنشیبہ روایت فرساۓ ہیں :

اڈی المؤسن فی سوتہ کا ذاہ اف
نمومن کو مرۓ کے بعد اذیٹ
خیائةن
دیٹا ایسا ۓے جیسے آیۓ آزندگی
میں .اذیت پہنچائی ۔
۔ حضور انور صلی اللہعليه وسلم نۓ میت کو اڈیٹ پہچاۓ ہے لع

فرىایا ؛ حضرث عمارہ بن حزم سے سروی ہے ۔

رآئیجالساآعلیقیںنقالیاصاحب اے برپربیٹھنےوالےقہرنے اثر

الفبر انزل لا توڈ صاحب القبر ولا اور صاحب قبر کو ایڈا ئە پہنچا
یوڈیک ء

لہ وہ تجہے ایذا پہنچاۓ ۔

اس حدیث ہے دو باتیں معلوم ھوئیں ایک یه کہ صاحب فز

کپوپای
نذا
چناہنی چاعئےء دوسرے يہ کہ صاعب قب
آرذہی
یث
پہن
اچا
حسکت
ااى
دے۔
یث شریفهہ اقوال صحابه  ع
ولماٴ اتقیا ہۓ یہ بات
بدرجہ* امم حقق ہکےہ اعل قبورکو شعور و ادراک هوتا ے۔ وہ سلام
کجاواب دیتے هیںء تلاوت کلام پااک
نہہےیں سرت حاصل ہوق ے
۹

ذت رەکب:۔ را۶ص7ازگا

نعمت ھ۔ وہ دان کے

ی
باڑکی
ان کےلئے ایصال ثواب کرنا ڈین دنی

بعد واپی جاۓ والوں جکویتیوں ک آواز سلتے هیں؛ شہداۓ کرام
یا انہیںمردہ لہکہو وہ زندہھیں۔ تنہمیں
مکاۓ
کے لئے قرفآنرپا

جالٹے وہ خدا کےپاس سےرزق پاۓ هیں۔ خصوصاً انبیاۓ کرام علیہم

الصِلوة والسلام مکراتبه شہدا اور غیرانبیا ےکہیں زیادہ انضل ے

وہ بدرجہٴ الم حیات و افضل ھیں۔ ایک جگہ حدیث میں وارد ے ۔
ایرض ان بیشک الثلہعا لی ے زین ہر
املعل
ان اللہتعالی حر

ٹاکلاجساد الائبیاٴ عن ابو دردا'ٴ ائبیاۓ کرام کجےسد کا کھانا
حرام کردیا ۔

ازنقیم صفحه سے

حضرات اثعہ لوقہا مجتہدین کےبعض اقوال شریله غلاف وچادر
وغہرہ ڈالنے کے بارے میں :

حضرات ائمہ*کرام و مچنہدین عظام ۓ غلاف کعبہ ہے استناد

یزا
اجائ
رکو
ہنے
وریحات ڈال
فرماۓے هوۓ مڑزارات پر چادرین غلاف ض
چٹائچه تنقیح الفتاؤے الحامدیہ میں علاه

ۓشف
محمد بن عابدین ک

النورعن اصحاب القبؤرہ مصلفہعلاسه ایلسی قدسسرہہے نقل آزمایا :

۔ان
١ان

۔نی
یع

القصد بڈلک التعظم ف

اگر:چادر وغیره ڈانے

اعین العامة حتے لایحتفروا صاحب

سے

هذا القبر الڈی وضعت عليه الشیاب

اولیاۓ کرام کی عظت

غوام

کی

الک ہیں

ہزارات

پیدا

والمائم و جلب الخشوع والاداب کرنا ھوتا کہ جس ہنزار ہر

کپڑے عماہے رکھے جائیں اس
کو ول کاہزار جان کر اس ک

لقلرب الغائلین الزاثرین لان قلوبھم
ارہ عندالحضور ف الثادب ین
دی اولیا' اللہ تاعلامیدنونین فق تحتبر ے باز آئیں اس لۓےکہ

تلک القبور کاذکرنا من حضور

زیارت کرۓ والے غافلوں کے
دلوں میں حشوع و ادب پیدا هو

روحائیتھم المبار کە عند تبورھم
٭

ز۶ی
اا
7ب:۔
ذتجرہک
وص

فھواس جائز لاینبغی الٹھی عنه لان کیونکة مزازات اولیاٴ کی حاضری
الاعل بالنیات ولکل امے؛ مانواےء کوےقت ان کے دل ادب کے
لئے تابعدار نہیں هوۓے ؛ ہم
بیان کرچکے

میں

کە مزارات

کے پاس اولیاۓ کرام کی روحیں
حاضرھوق ہیں تو اس نیت سے
چادریں وغیرہ ڈالٹا جائز ۓےجس

ہے سائعت اه کرنا چاھئے اس
لئیے'کەاعمال کا دارومدار نیٹون

پرعے اور ھرشخص کے لئیے اوس
کی نیت پر بدله ے۔

۔ صاحب ردالمختار فرماۓ ھیں ٤

ولکن نٹول الان اذا تصدبه ٢لىیکن اسوقت ہم یہ کہہے
التعظیم ق عیون العانة کہ لا ہیں کہ اگر چادر وغیرہ ڈاللے
پسترڑا اصاعب الاو العاب ہے عوام کی نگاہوں میں مزارات
الخشوع والادب الغافلین الزائرین کی عظمت پیدا کرا ھو۔ که وہ

صاحب بر کی تحقبر  لکہریں

نھوجائز .

اور غافلوں کے دلوں میں خشوع

و ادب پیدا هو تو جائزے۔
حضرت ملاعلىقاری رحمةانقہ الباری مرقاة شرح مشکواة میںفرماۓ هیں :

الو ار

۔باح السلف البنا“ علو تقیں
قدا

مائ 1و

المشائخ والعلإ' المشھورینلیزور هم علماٴ کی ور پر بنا کونجائز
ےە لوگ زیارت کریں
تھااک
رک
اور وهاں بیٹھکر استراحت کریں ۔

الناس ولیسٹربحو بالجلوس یه ٭
7
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مزارات پر چراغان کرفا:
خانقاھوں ہزارات پر روشئی کرنا درست ہے تاکە

س
وکون کے ساتھ قرآن خوانی کرسکیں ح
۔ضرات

زائرین آرام

علماۓ متقدین ۓ

حضرث تەم داری صحابی راضلیلہ علہ ے اس قعل ہے سند لی ے۔ علامہ

عسقلانی فتح الباری شرح بغاری میں فرماۓ ہیں ۔
۔وکان الم الداری من افاضل
,۔حضرت
تہمم داری

الصحایہ وله مناتب .وھواول من
اسرچ السجد,

صحابہ ہیں
منائب ہیں
یں جنہوں

انال

ہیں جن کے بہت سے
آپ وہ پہلے صحابی
نۓۓ سسمجد نبوی میں

چراغاں کیا انھیں

حضرت تمم داری کے متعلق اسد الغابہ فی نعراج .الصحابة کے
صفحد ۲ہ پجرو عبارت درچ هے اس کا ترجہ یہ ہے
س۔
رکہ
ااج
غلام نم داری ک
ۓہا

رسول اللہ صلی الہ علیەوسلم کی خدمت میں

ہحماضر هوۓے ہم سب تمم داری کے پائچ غلام تھے سیرے آقا ۓ
مجھے حکم دیاتو ہیں ۓ سمجد نب
زوی
یک
توون کے تیل سے چراغ
جل
کار
کرس
دنو
یرا ا
پسہسلےے مسجد نبوی ہیں خوربہ کی لکڑی
جلا
حکرتی
ض تھ
وی؛
رۓ فرمایا ہمہارا نام کیا ہے ؛ ہیں ۓ عرض
'کیا فٹح فرمایا نہیں اس کانسارماج ے۔
عارف باللہ حضرت عبدالغنی نابلسی

قبرستانوں مین چراغوں کے جلاۓ

کان موئع الور سجداً اوکانقبرولی

سے کہ بالکل نفع سے خالیل ہو

رحمة اللہ علیہ ۓ فرہایا وانا اذا کبیعائعت صرف اس صورت میں
املناولیا'وعالم منالمحتتن تعظما ورنه

اروعھ

المشرفة علىیٰ تراب ببسدہ

اگر وعان نسجد ے

یا

گذرئٌہ ہے یا کوٹی یھٹا ۓ :یا
ون0

ب:۔7مارزی
ذتیرہاکتب

کاشراق الشمسں علىی الارض اعلاباً
إلناس انه وی لریبکوا اویدعو

تق کا مزار
حیو
کسی عالم ومول

هو اس کی روح سبارک اپنا پرتو
ڈالتی ہجےیسے زمین پرآتاب اس

اللہ تعالی عندہ فیستجاب لھم ٹھواسك

کی تعظیم کے لئے چراغاں کیاجاے

جائز لہانع منە والاعل بالنیات ,
(دیقه' ئدیه)
ح

تاکہ لوگ جائیں کہ یه ولى الله
کا ہزار ے اس یۓے برکت حاصل
کریں اور اکسے پاس اللہ تعالی
ےت

تاکە

ان کدیعا

قبول ہو تو بے جائز ھے جس

کی ھرگز سائعت نہیں ہرکام کا
دارو مدار نیت پر ے۔

مکذورۂ بالا اقوال شریفه ہے امور مستفسرہ ک ایک حد تک وضاحت

شریفه میں تفصیلاث ہوجود میں

کےتب
ہوگئی اس ہےزیادہ کےلئ

پس صلحا انقیا ی زیارت کرنا۔ انہیں غعور و ادارک هونا اون کی
قہور کا احترام و اعزاز کرنا ثابت الاصل ہے ۔ اور ان کی قبرون پر
حضرات اغلسنت کے مشا بر علماء

غلاف ڈالٹا ضریح بناا محبح ے۔

ووفبا ۓ هر ایک عنوان پترفصیلى رسائل تحریر فرہادۓ ہیں یه
ص

نتوے مختلف سسائل مپخرتصراً قلم بندکیاگیاے اور اس کے اندر دلائل

ج گئے ہیں۔
باھخیتصارھی ہےدکرے

العبدالفقیر المجیب الحقیر محمد عبدالحامدالقادری
الکی ابی
ح۳

ز۱ی
ار
7ب:۔
خی رہک

قصدیقات علماء کراچی:
الحمد تل ربالعالءین والصلوة والسلام علی سید الائہیا' والمرسیِن
علىی الہ عیلہ وسلم :
حضرت مولانا عبدالحامد صاحب قادری بدایوٹی کاجواب حق وصواب
سے قبور اولباکا احترام ان کی عظمت کے اعتبار کے لئے چادرو غلاف

ڈالنا :زاثرین کے آرام کےلئےتے بنانا شرعا ستحب ے۔

(علمادعیعی)
را
واللہ تعالی اعلم وعلمه اتم وعاہعکم
حضرت مولانا شاہ محمد عبدالحامد

صاحب قادری

ملظله کا یه

جواب حق ث
وواب ے بزران دین کے قبروں کی زیارت کرنا موجب
برکت ہے اور ان کے مزارات کو ستاز کرنا ثمام دیار و امصار اسلامی
میں اچھا سمجھا جاتا ے۔ وہا رآہ المسلمون حسناً فھؤ عند اللہحسن
واللہ تعالی اعم ء
آ(قیر عبدالمصطنی ازھری غفرله شیخ الحدیث؛ دارالعلوم اجدیه
کراجی)۔
الجسواب صحیح :
محمد مئلئر احمد غفرله دارالافنا' والتضا' فربرروڈ کراچی
ب لسیزومن مسجد
ی؛
ططنی
خالمص
رضا
فقیں ناصر جلالی ۔ مد حسن حقائی ٤ خطیب ہکرانی ممجد ۔
حکیم مشصود حسن قادری رضوی پیلی بھیتی ۔

محمدشفیع غفرلہ اوک
خاڑوی
طی
؛ب

عیدگاہ۔

نتیں ضیاٴ القادری
لقیر غلام قادر کشمیری۔
چمیل احمد اللعیمی خطیب صراة سمجد
٥١

ز
 7ر۱
ذخیرہکب:

المجیب مصیب

شاہ احمد النورانی صدیقی القادری
فقیں عبدالسلام قادری سجادہ نشین
سید ور الاسلام قادری
فقیر شاہ اہیں احمد واعظ قادری جود ھہوری

نقیرمد شریف
عہوب رضا خطیب کہوری کارڈن
محمد محسن فقيه الشاضی

سید شجاعت علی خطیب

اظم آباد ۔

تصدیقات علماۓ حیدرآباد سندہ ,شہدادپور و سکھر
ولماۓ
حضرات اولیا؛ کرام ع

عظام مذکورات

مندرجہ بالا سے

کےاق
سفق اور اس ہر عامل ہیں اون کے پاس دلائئل وائبات کے لی
مواد موجود ے۔ مرا اصول یه سے کہ میں مزارات بزرگان طریقت پر
ہر ایرانی)٤
حاضری دیتا اور بعض ہے استفادہ کرتا

ہذا ھوالحق والحق احق ان یتم ( :العید الضعیف فثیر مد
عبدالحمید قادری بریلوی عنی غنه خطیب میعن مہجد شہدادہور)

علماء ضلع سکھر و پیرگوٹھ,
باسمہ تشعاینہ تحدہ و نصلىو نسلم علی حبیبہ الکریم و علی آلە
واصحابه واتباعه اجەعین :
اسسابعد

ایک تازہ فتوے مرتبهہ حضرت

بولانا عبدالحاند صاحب قادری

بدایوئی صدر سکڑی امن تبیغ الاسلام کراچسیء نظر سے گڈرا

زی
7۔ار۱
بتب:
ذ تقرہک

مدیزتاکرےات پر
مقرین بارکہ اح

جیں ہیں واشضح کیا گیا سکےہ

بفرض ااننیازوشرعی تعظم قبب وغیرہ عمارات قائم کرنا بلافبہ سٹون

ورام کے
وعتقدین اطمینان آ
لےص م
خک
ویستحمن فعل ہے ء تاکہ ان

ساتھ قرآن خوانی یا تسبیح و تحلیل وغیرہ اذکار الاهیه ادا کرکے ایصال
کرسکیں ۔ اور دلیا دیکھے اور عزت حاصل

آواب کا شرف حاصل

کرے۔ کہ صحیح معنوں میں خدا پرست اور خدا ثعای ی طرف بلاۓ

والے حضرات کامقام کتنا بلند مومتاز هوتا ے۔ جیساکه سورہ' جاشیہ

میں ٹقرآن مجید ۓ بجرسین م
ونکرین کو نہایت وضاحث ہے تدبفبہرسائی
 ۷7ام حسب الذین اجنر حوالسئیات ا(اننجعلھم کالذبن آمنوا و عملو الصلحت

سوآءبحیاہموہعاٹمھامی
سا
حکمون سوںہٴ جاشيیه پارہ ء رکوع )١۸؛؛
کہا جنہوں نۓ برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یسم
هجھتے میں کە عم

نہیں ان جیسا کردیں گے جو ایمان لاۓ اور اچھے کام کے ان

کی زندگی سووت ان کی برابرھوجاۓ کیا ی برا فیصلہ کرۓ ہیں ۔
یہ ایک روشن

حقیقت ہے کہ

مبوبان

الہی جل

شالهہ ک

زندگی بھی سمتاز ہے اسومات بھی سستاز ے۔
زندہه

جاوبد

ہیں

سوز

عبت

کے

قتیل

یہ شرر ٹھنڈے نہیں ہوۓ ہیں بجھ جاۓ کے بعد
امتیازی شان ظاہر کرۓ کلےئے خلفاے راشدین اور دیگر صحابہ
کرام اور ثابعین عظام نۓ مزارات مقدسه پر عمارات تعمیں کرائیں۔

خیے لگواے جیسا کە فٹوۓ مذکورہ میں درج ے اور مزید یکهہ
صحیح بخاری جلد اول صفحہ

باب قب
ارلٹی صلى اللہ عیله وسلم

ہم

میں ےہکہ حضرت عمربن عبدالمزیز ۓ اگنویرئری کے وقت جو
ولید بن عبد
زالمل
سکاکےۓ

میں تھے حضور انورعلیہالصلوة وسلام

کروےضه“ مقددسیهہوکایرین اسرزنو تکعمریارئیں جب کە حضرت فاروق
٦
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کوچی اینٹوں ی تھیں
اعظم رض ی تعمیر کردہ دیواریں گپرڑیں ج
ئه ۔
بذونااق
قمن الولید بن عبدالملک اخ
 ۷سقط علپھم الحائظ ز
ا(لخدیث)
اکسے

تحت امام معدث علاہےه بدرالدین محمود عبنی ۓ تحریر

فرنایا اول من ” بجندوالراً عمربنالخطاب :اءور غلاسےه نور الدین
عسلمىھودی توق 0إ خھلاصة الونا مطبوعه تاعرہصه ہو فصل

ایفتیعلی بالحجرة العیفة :م:یءں تصریح فرماۓ آہیںکە لم یکن

علىعمد النیصلی اق عیلهوسلمحائطاًثتاناولسننےعليهجداراً
عمر ین الخطاب رہ بعلی زوشثدہ نبوی کپہیلی دیواریں حضرت عمر بن

الخطاب رالیقہ عنہۓ تعمیںکرائیں اور مزارات پتعرمیں عمارات شان
نبوت و رسالت ہے مخصوص نہیں کیونکہ حضرات شیخین کے مزارات بھی
اسی روضہ' مقدسه میں یں ۔

روشلہ مقدسہ و کعبہ معظمہ پرزائرین کااحترام کےساتھ نظر

جماۓ رکھٹا ایک باہرکٹ قربت بے جیسا کہ خلامة الوفاٴ مطبوعھ
تاھرہ صلفحہ .و میں بے ” ویدام النظر  ای الحجرة الشریفة فانه

ابیتھابع المھابڈ
عبادةقیا۔اًعلی الکعبہ فاڈاکان خارج المسجد ادام النظر ق

والحضور انتھی)؛ -
یعی هر زاثر کا 'اوص قلب اور ادب ہے حجرۂ شریفه طکیرف
ھمہشہ نظرکرنا ایک قرب ے اہےکعبہپرقیاس کیاگیا ے۔ پھراگر
ھرے اور کیوں
کف نظ
رطر
زائرمسجدنبوی سےباھر بےتوگنبد خضرا کی
لہ ھوکه جہسزار کو حضور انورعیله الصلوة والسلام کےجسم اقدس
وسۓ کا شرف حاصل بے کعبہٴ معظمہ اور عرٹس سے رثے
ہم
سے
میں :بڑھکر ہے جیساکە درغتار اور ردالسختار میں تصریح ہ۔ے“ ناضم
اعضائه علیہ الصلوة والسلام فانہ افضل مطفقاً حتّی من الکعبه والعرٹی,
٣-5
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والکرسی انٹھے ء(جلد ؛ صفحہ ہے ؛ آکختراب الحج)

جلیگجموہ حضور انورعلیہ الصلوة والسلام کے بدن مبارک
یع
کرعوبہەٴ
ہرحال سب سے افضل واعلی ہے او
سسےلی ہی سے وبہ
مہ شامی تشریح فرماۓ ہیں:
لےا ۔
عضل
معظعہ غرئس و ڈرسیسے بھی اف

'قا٭ل فی اللہاب والخلاف فیما عدا موضع القبرالقدس غغعاشضم
اعضائه الثرینة فھو افضل بقاع الارض بالاجماع ؛؛ ۔
یعنی ہزار شریفہ کے علاوہ دوسرے مقامات

کی افضاہت

میں

اختلاف ہکےیونکہ جموقام اعضاۓ شریفہ سے متصل ےوہ تو

اجاعاً ساری زین سے

افضل ے

ھی۔ ”وآخر دعوانا :ان الحمد تہ

رب العالمین والصلوة والسلام على سیدالمرسلین و خامم النبین محمد و
آلہ واصحابہ واتباعد اجمعین حررہ محمد صاحب

داد خاں غفرله رب

العباد جامعہ واشدیہ ہیں گوٹھ
الجسواب صجیح :

نقیرمحمدصالح خطیب جابع سسجد درکہشریفہپرکیوٹھ شاعمسکھر
الجسواب صحیح :
الفقیں عبدالصمد غثرلهہ اوحد

الجسواب صحیح :
کریم بخش مدرس جامعہ راشدیهہ ۔
تصدیقات علماۓ بلوچسٹان :
مہذکورۂ بالا جواباٹث حضرت علاسه بدایونی مدظللہ عالی صحیح

ورست ہیں ۔ صحیح عقیدہ قرآن و حدیث کی روشلی ہیں وھی ےہ جو
د
حضرت جیب اول ۓ تحریر فرمایا ''خداوند تعالىی سب سلمائوں
د
یء۔
سن ؛
کو اعان ی حلاوت و روشئی عطا فرساۓ آمی

خطیب جابع سمجد پیر بخاری کوئٹه ۔
“۸

٦
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عبدالرزاق بخاری

الج-واب صحیح :

سید اللہ رکھا خطیب جابع سسجد ۔میاں محمد اس)عیل اسلام آباد

کاوئطٹہہرا۔لقادری

عنی عنہ ۔ مر افضل کوٹلوی ۔ طاھر القادری۔

سعیبدالولی خظیب مسجد حنفیہ سیبی محمد اساعیل سبی ۔

تصدیقات حضرات علماۓ کرام ریاسٹ بھاول پور :
الجسواب صحیح

٭

عیلرىی
سجدیدنق
گل محمد تادری خطیب جامع مہ

اکبر بخاری

خطیب جامع سمجدء تقر محمد نوازمفتی وصدر المدرس مہٹمم
دارالعلوم جابعه محمدییه رضوبه رحم یار خانء علىیبخش مدرس

؛م قادر امام سمجد ؛ خواجگان ؛ محمد سہراللہ
لا
غویے
مدرہ جابعہ رض
لام قادر امام سسجد
غر
؛لکریم مدرس جامعه رضوبے ۔ تق
بئیدا
عغا
اف
مدی ء فٹیں محمد التہ امام عیدکاہ؛ احمد حسن خطیب عباسی مسجد؛

تاری ابوحمن خطیب ۔
تصدیقات علماۓ ڈیرہ غازی خاں :

نداصاب فیما اجاب 

نقبر غلام جھانیاں مفتی وصدر
جابع سجد ڈیرہ غاڑزی خاں۔
الج۔۔واب صحیح والیجیب نجیح :

المدرس دارالعلوم معینیہ

مد یارعلی عنه نائب مدرس۔
ح۔
ارس
علنہی عنه مد
نقبر تام ال
عبدالنی المختار فثیر حائظ الہیارفریدی مدرس مدرسے سیلیه ۔

الجسواب صحیح :
فٹسں غلام حیدرعنی عله ۔
حضرت علامه مولانا عبدالحامد صاحب قادری بدایوق کا جواب

وواب سے بزرکان دین کے مزاراتِ ہُر انوار پر بے
بلا ریب حق ص
۹

ز۱ی
ا ر۶
7ب:۔
رہک

تعمیں کرنا غلاف چڑعانا برزان دی
سن ک
نیت

ہے۔ اور حضور سیدنا

ہوم النڈور صلى اللہ عليه وسلم اکرےشاد گرامی مآراہ المومٹون حسناً فھو

عند اللہ حمن

کے مطابق ہے۔ زیارت بزرکان دین آنحضور صلىی اللہ

عیله اوسلم .ی سنت :قولی و۔فعلىی ے۔

انہ پاتی علی قبور الشھداٴ فیقول سلام علیکم بماصبرتم ننعم

غقہی الدار والخلفا' ا۷ربعة عکذایفعلون ۔
خلاصبهہ

بزرکان دین کے ہزارات ہر حاضری ینا سلٹ

فعلی ے اور روہ جات وغیرہ 'نانا
جس کیاثائید میں آلاۓ دو

عالم صلی

قولیٰ و

مؤنین و صالحین کا فعل ے۔
اللہ عبله وسلم یقحدیث

وارد

کے  ۶ھذاایا عندی والعدم ےئدالقہ؛؛
"٦

خسن آقریشیٰ مفتی وخطیب

سکزی

جابع مسج

غازی جاں ۔
تصدیقات علماۓ ملثان وسیال کوٹ ت
وونسه ٹریف
۲

والحق احق بالا تباع ان

هذا

:
ھوالحق المبین :

سید سدودعلیقادریمفٹیمدومدآٹوازالملوم

اللتوںاید اد سیہڈکانی  ۹وشیخالحدیث
الجواب صحیح
الجسواب سحیح
اسیرعلی خاںگیاوی سدرس موفٹی
عبدالکرم مدرس انوار العلوم
ال+سواب صیحیح
فثیں غلام سصطلی مدرس دوعە انوارالعلوم ۔ محمد جان عالم ۔
فثبر سید سعادت

على ہدرس

مدرسة

انوارالعلوم ے

فالحق لانجاوز عن ھذا الجواب کڈا ئی الطحاوی شریف :

الجسواب صحیح

الجسواب صحیح

محمد جان مدرس انوارالعلوم -

ئغبر محمود سدیدی ہدرس انوار العلوم

٤
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چچچےھتتسیں_

الجواب صحیح
ندی
باں
شی خ
قعلى
نمد
محمد منظور احعد خاں مدرس حا

مجددی ۔

الجواب عوالصواب

لٹ )
کاو
سید حیدر حسین شاہ (علی پور سیدان ضلع سی
زاہ اللہ خرراً من کتب ھذا اواب بالصواب ؛

غلام نظام الدین محمود سلیعائی ۔(سجادہ
دیین ۔
لع
اام
غلام نخرالدین ثظابی غل
ھدا
دو
ورات
و گج
گ
رور
تصدیقات علماۓ لاع

شریف)

؟

بلا شبہ ہزارات مقلسه کی تعظیم و احترام ٭ر مسلەان رر واجب اور

تقوی القلوب کی علامت ہے ۔ قرآنکریم ہیں ارشاد ہے 'اوەن یعظم
شعائثراقہ فانھا من تٹوی القلوب:؛ :
داوم فاضل حضرت

علامهہ

مدتق مجب کے

اجل معحتق جیب

جوابات حق وصواب ہیں ۔ ای مصدق لڈلک
محمد حسین ثعیمی سہتەم دارالعلوم جامعه نعیمیه لاھور۔

المجیب'نصیب

الجسواب صحیعح
قاری غلام رسول جامعه نعیمیہ لاھورء

غلام معین الدین نەیعی غفرلہ؛

طیب مبسجد شاہ غوث ۔ محمد اسمای
خسف
محمد یو
خطیب جاہىم سجد؛ سید طالب حسبن شاہ ثقشبندی خظبیب جامم
سسجد مغل پورہ لاھور؛ تاری عبدالحمید قادری ۔ سید محمد اشرف
خطیب ابع سمجد بدرس انجمن اععائيه ۔
محمد فاروق

سیالوی

هھذا عو الحق والعق احق ان یتع:

ازشد پناعوی القادری خطیب جامع سجد و ناظم اعلی اسلامی اکاڈبمی ۔
الحمد تہ الول الماجد والصلوة والسلام على سیدنا مد الحابند و
وعد قدطالعت ھلہ
وحبه والہ الغفوث الاعظم شیخ الاداجد ب
علی آلہ ص
۲۲٢

ز۱7گ
7ب:ا ر۶
زتر۷ک

العٍالة النافعة اللّی الٹھا العلانة المجامد الحاج الشاہ محمد عبدالحامد
القادری البدایوی فوجد تمھوائقة الحق والصواب وق علی ما اقول شھید :

محمد اعجاز رشضوی خادم العلم تق الجابعة_ اللمیمیہ لاھور۔
من اجاب قد اجاب
احمد سن خطیب عیدہہ گجرات

الجواب صحیح وصواپ و المجہپ الاہیب ہصیب وسشاب
محمد سعید احمد ذاں نشثشبندی مدرس ثعمائیه لاھور

اقہرقادری ابوالہرکات سید احمد غفرلہ اظم وسفتی حزب الاحناف لاھور۔

الجسواب صحیح
نقیرعزیز احمد القادری مفتی و خطیب عیدکاہ۔ 

الجسواب صحیح
محمد تار اششرقگجرات

المجیب مصبالق۔ سید حمود احمد رنوی

الجواب صحیح

المجیب سصیب
فہر غلام قادراشرق خطیب

ال+سواب صحیح

سید احمد شاہ مدرس خدام الصوفیا

سگودھا
پر زادہسیدحآمد علىشاہ خطیب ر

حصول بقربکتولویت

دعا وغیرہ مصالح خیر کییٹسےقبور صلحا

پحراضری لە صرف جائز بلکہ سستحب ہے حضرت امام شافعی راضلیلہ عنه

ۓ اپناپہفعلحضرت اماماعظم رضی اللہعنہکیقہرشریفهکےساتھ صریحاً
پیا کردیا ے۔ !' کا قال الشامی اللہ و رسوله اعلم موسول معمد:؛ قادری

خطیب جابع حسن آباد ۔

فقیں محمد خطیب جائع مسجد سسلم پارک لاهور۔ عبدالفٹور خطیب ۔
محمد اللہ دتا خطیب جابع سمجد حنليه ۔ احمد علی قصوری خطیب جابع

یب جابع سجد گورنر ھاؤسں۔
طحمد
خرم
سمجد قلعہ گوجر سلکہ ۔ نو
صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقبوری سجادہ نشین شرق پور شریفہ۔

ارزیی
ص:۔ 7م
اکپ
ذ خیرہ
 ۔___
٦ت کسوں

تصدیقات علاۓ لائل پور:
الجسواب صحیح

فقی
ن
ارمحم
یین
لدمع

شافعی غفرلہ خادم جامعہ رشویہ مظہر اسلام لاثاہور ء

ابوالجیب معد ابراہیم رضوی غفرله۔

لارہب فیە من اجاب الجواب صحیح وصواب والەچیب مصیب و مٹاب

وانقہ تعا لیورسولہ الاعلی اعلم مد قاسم قادری فقیر ابوسعید مد امین
غفرلەخادم دارالافتا جامع رضویہ لائابور۔
تصدیثات علماۓ منٹگمری :

الجسواب صحیح
ابوالخیر محمد ناولرلہ دارالعلوم حنفیه

المجیب نصیب
ابوالضیا مد یارصدر المدرس محمد
صدبق موتمم ۔

صح الجسواب
محمد رسضان وری مدرس ۔ ابوالبقاٴ محمدحبیب اللہ مدرس ۔ عمد لصرالہ
مدرس غاشم علىی نوری ۔ عبدالرسول؛ سیدمحمد اشرف الہخاری دارالافتاء ۔

علماۓ ک

حضرت علاسه بدایوئی کاترتیب دیاوا جواب حق ص
وواب ے ہملوگ
اس کی تصدیق کمرۓ ہین ۔

محمدشریف خطیب جابعسمجد کرشنا نگر محمد اسحق محمدشریف خطیب
جابع سجد نو
عل
کعاۓ
ش آز
ماد
یر

٭

محمد اںینالدین قریشی عبدالکریم عئی عنه ضلع میرپور آزاد کشمیر۔
الحاج باور جمیر خط
کیب
ش آز
ماد
یر

ہم سب لوگ حضرت مولاا بدابولصاحب تتطلاع کرےک

تصدیقات کرۓ ہیں ۔

1
ور

زای
اح
7ب:۔
رہک

حعابفداظلغفور غفرلہ
صوق غلام مد نقشبندی

۹

ی
ہضل
لی ف
ا حاج
عمد

حافظ تاج مدثادری:

محمد روشن جابع سمجد رحعائی

محمدنعمان مدرس احسن المدارس

تصدیقات علماۓ پشاور :

سیدمحمد امیر شاہسجادہ نشین درکاہ عالیه ۔ گلمحمد خطیب چابع سجد
اف۔ظ فضلمحمود خطیب جامع مسجد ممک منڈی سیدمہارک شاہ
حثیہ
غو

مہ۔
د
گیلائی ۔ کلثقیر احمد خطیپ چابع سمجلب محمد فشل الل

فضل الرحمی خطیب سسجد ثوت الاسلام۔

تنصدیقات علماے مشرفکپاکستان :

مم کی رتا

بد فکرنے یىتیسدبق
ا ودپار کےتکرر

کرۓ ہیں ۔

تصدیقات علماۓ کھلٹا :
مد غیالدین مدرمہ رشضاۓے ا

محمد عبدالاحد پیش اساممسجد

فضلکرم مضری۔ محمد عبدالوهاب۔ عمد عام الدین مشدآبادی ۔

منیں احمد خطیب ۔ محمد اسلام غقرلہ۔ احمد کبیر مدرس سالم پور۔

علاوؤالدین ضام ٹپارہ۔ مےعد مظفر احمد مدرس مدرسه ۔ محمد خورشید عالم
مدرس مدرسہ خیریه
تصدیقات علماۓ چاکام؛
محمد فرقان محدث مدرسه عالیہ جاکام ۔ مد نڈیر احمد مدرس
۲۰۳

أژأ٥س"۳'۳

اکب:7۔ز تارزگا
ذ رہ

مدرمهہ

سبحانیە ۔ جمال الدین احمد

محمد شس الدین مدرس مدرسه سبحانیه ۔

محمد مقبول احمد فاروق مدرس ۔ علی اکہر مدرس مدرسد سبحائیه۔ بحعدیولیں

مدرس مدرہة سبحانیه ۔ محمد عبدالءعہود سہتمم مدوسم ۔ سید ععد شمسں

الاسلام کاظمی ۔
عال
سبہ
ی۔
د عمد

مد صابر احمد مدرس ۔ محمد اہویکر صدیق مدرس مدرهہ
عزیزالحق القادری شیں بنکال ا ععد صدیق احمد۔ سید

شمسالہددے۔ محمد الطاف اارحمن م
۔حمد نصطی غقرله۔ ععد ادریںبہتىم

بد
مرسة
حم۔د

فیضس احمد خطیب چوک مسجد ۔عمد وقارالدین پرنسپل

چابعه احعديه سئیة ۔ مد شہاب الدین خطیب جعنر احمد؛ صدیق
سپٹمم سدرسہ ضیا'العلوء؛ عمد عبدالملعم ۔مدر۔ه عالية ء محمد فیضالرحمن ۔
علماۓ ڈھاکسه

القادری

حمد شفیع حجة اللہ انصاری فرنگی على ۔ غمد اعثاوت 'اھ :خطیب
وکثوربه پراکسے۔ 6مد وجیہ الہ غنی عند ۔ محمد حول .عذنی خطہب
ڈھاکه

تصدیقات حضرات علماء الاعلام عندوستان :
علماۓ بدایون :

ہسم اللہ اازعمن الرحم  1آنا :بعلہ حضرتث بولااشاہ عمد عبدالحائد
صاحب تادری سدلللة العا ک ج
اواب صواپ ہے۔ ادولرائل ہے مزن ے

' بلاشبہ اولیاۓ کرام شعائر اللہ هیں ان حضرات کی غظمتو توتیرقلوبپ

نکقاویٰ ہے میعنظام شعاثر اللہ فانھا من تتوی القلوب (القران) حضرت
شاہ وی اللہ محدث دھلوی رحمةاللہ عليةه ۓ الطاف ال
تقدس
حم
ریں
یر

١

فرہىایا

شعائر اللہ عبارت ازقرآن پیغجر کعبہ اولیا مست و ھرپه مسوب پخدا۔
علاه نورالدین رح کے جواھر العقدمیں عےہ علماٴ شعائر اللہ ہیں

 ۱لہڈا ان شعائردینسبین کتبیروں پر غلاف ڈالتا :قبب پٹانا زاثرین کی
۱
٦

٤٢

ز
ااع
ذخیرہکب:۔ مھ

ںر۔
ہجبیاج
غ اورمو

ونر
سے ا
الئ
اس

اعات بے نہ نام وئمود بلکہ آیت اللہ ک

ِب کریاحت رسایہے۔ یہ اغراض صحیح هیں غرض

ہر"کوبلند کرۓ کاجوازعلاسہ ابن حجرمحدث کک

گایس عبارت ہے ظاعرے۔  ۶اذا اعلی القبن لغرش صحیح
7
صبداعاة جاز؛ علادے بلاعلی قاری حدث نے مقاہ شرح مشکوۃ
م
لاالپق

ےم اورعلاہ طاہر محدث نمےجع الجار جلد دویم صفحهہ
کصےفحہ

قہوں کی غزض صحیح لکھکر اباحت کا فتوی دیا سے اور اعے
" ہے
اسلاف کبار ۓ ثقل فرمایا ے ۔

با السلف البناٴ علی قبورالمشائخ والعلما المشھورین لیزورهم
(جی بحار الانوار دیم
مناۃ) 
الناس وکستریو الجلوں ٹیہ(
می ے ٭) قداباح الف ان بل عقلبیور المشائخ والعلما' المسلمین
اس ویستریجون بالجلوس فیہ .ا(سی طرح چراغان کرۓ سے
لیزورهم الن

ژائرین کی راحت تلاوٹ قرآن کریم فاتحہ خوانی ی سہولت اورغلاف و
ائیے اظھارشرف صاحب بر کاےہ۔ جو شعائر اسلامی ہے۔
ضریات چڑھ

(واقہاعلمبالصواب)

ودرالمدرس مدرسہ
مد ابراعم سستی پوری فریدی خادم الحدیث ص

شسرالعلوم بدایون

زاب ضحیح

خواجه نظام الدین قادری کان اللہ لہ خادم الخدام آستاله
یں

قادریه ہدایون

عبدالحمید ساام قادری مدرسه قادریه بدایون شریف -
زیر محمد
تھ

س۳"0م

ی
زام
ا۔ ج
تکتب:
ذخ رہ

المجیب مصیب

س سج
شجاىع
ید۔
محمد طاھر الثادری عٹا اللہعلهہ امام

مولوی عله بدایون شریف ۔ حاجی عبدالرحم قادری بدایوق

الجسواب حسن محیح

محبوب حسن

سسدرس

لعلسوم
اس
ہسدرسه ش

الجواب صحیح

عمد عبد 1الغنی لطیفی7صدر المدرس دا ۳ٹا گنج شلع ہدابون۔
المجیب ٹاب
الجسواب حق وصراب
5

0

عبدالرشبد غفرله

بید آصف على بدایوی
نصدیقات حضرات علماۓ بربلی ؛

تام الا ام والعلم عند رنناالملام وصلى اللہ علىی سیدنا

۷

مد وآله صوعبه الکرام الذثبر مصطلی :رضا نادری غفرله

رم مولاتا عبد الحامد صاحب تادری بدایوٹی کاجواب حق ہے

سوالات مذکورہ کے لئے جواب کاق ے جے زیادہ منظور هووہ زساله
اعلحضرث مجدد ہلت حیات اسوات ف سماع الاموات ملاحظه کرے۔ ا'القہ

اعظمی صدر المدرس ندزیه نظہسر اسلام سجد بہىی جی بزبلی ۔

الج-سواب صحیح

غسہن رضا بدرس مدرمہ نظہر الاسسلام بریلی

الجیب ہسصیب

ےمد اعظلسم غفرلہ مدرسهہ مظہر الاسلام بربلی۔

الجواب حق وصواب واللہ ٹعای اعلم ہاالصواب

ہین الدین اسوھوی

الجواب صواب
خواجہ مظفر

حسین نمظہری

عنی عنه

الجسواب صحیح
عب الرضاٴ یدرس مدرسہ مظہر الاسلام
۲

ذخکرتب:۔ ماع از
ء

ہج

ے

یۓےچىئیںنیںوےچویچپچو

سسجت

المچیب مصیب
مظئر مرن رضوی غفرلہ
الجسواب صحیح

شعلد شریف الحق اعبدخان رضوی دارالافتاء بریلی شریف ۔

'تصدیقات علماۓ مرادآباد ء
الجسواب حق وصواب

محمد ولس نعیمی سپتمم جامعد نعیمیه سرادآباد
ڈلک

ککڈلک

العچیب نصیب
عمد اجمل قادری مفتی

یلد سبھل

مد حسن مدوس مدرسه عربید

تصدیقات حضرات علماٴ دھلی :
تصدیق امام اهلسنت عندو توثیقات علماۓ دھلی ۔
حضرت مول
اتا عبدالحامد صاحب قادری دام جدھم کاجواب صحیح

ہمدولل بدلائل واضحہ ے۔ بفحواۓ حدی
“ث پ
ماک
ا
عم
مل ک
دی,
اصحت
رک
یاات

الاعال بالثیات:؛

پرھوتا ے پس اس یت ساےلاہللہ کی

رو
زاپضةبنانا اور ان پرچادریں ڈالنا کہ نگاہ عقام میں ان کا اعزاز

کس

اق رے۔ :اور لوگ ان ہے فیوض حاصل کریں ۔ بلاشبہ جائز
ین

کی نیت سے ثام

اسی ثیت ہے اور زائرین یق

آسائش ادویرگر ثیاتمباحہمتعینهکےساتھ ان پرقے بنانابھیجائز
ہے جو لوگ اس ۔۔۔ثلہ میںبعض احادیث اور بعض عبازات فقہیہ نے
شبہ پیش کرۓ ہیں ان کامیںاپنے رسالہ ہیں جواب دے چکاھوں ؛

اسے ملاخظه فرمالیں۔ رها زیارت مقاہر اولیاٴ الہپرجانا اس کے استحمان
پرجمله اھلسنت کا:اتفاق ے اس ہیںکسی کو کیا کلام ھوسکنا ے۔

ایوره قبھییںپرجاریشنی ہے اس کے ارد گرد کی روشنی ہے زاثرین کے لئے اور
ئز ن
ے حضرت مولانا بدایوی کےنفتوے کابھی خلاصہ ہے جس
2
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۱

اعلم
.اق
ٰاو
قں۔
لہی
میں اہلسنت کلےئے مه کی گنتجاعئشای ن
(امام اعلسنت) مفتی محمد مظہر افقہ عفا اللہ
ابوالحسن فارویق سجادہ نشین شاہ ابوالخیر صاحب

رح جائع مسجد

افتجہوری_ دعلی۔

مشرف احمد غتزله نفتی فتح بوری دھلی

محمد عبدالرب صدر المدرس تعمانيه مدرسة ۔

تصدایفات 'علماۓ 'راجہوثائه مالوہ:
اچلیپ تصیب
:
الجواب حق وصواب
مرحضمودانالرحمان غفرله مفٹی مالوہ ۔ سید عبدالحق قادری دھوزاج یکالھماواڑ
ڈلک ذلک

الجسواب محیح
فئیں محمد حنیف الرحمان قادری

فقیر مخنار حسین القادری و چشتی

خطیب جابع مسجد شاہ بورہ
جے پروبراست

محمد شباالحق فریدی ثظانی سبکھر
:

تصدیقات علماے لکھنؤ فرتگی حل :
المجیب ہصہب الجواب صحیحج

من اجاب قد اصاب
محمد شفیع الانصاری پرنگی حعل

نر محمد صبغفتد القہشھہد انصاری

مد عاشم انصاری فرنگی حل
تصدیقات علماۓ گوئٹہ :

محمد رشا انصاری ٹرلگی حل

جھے حضرت جیب اول کے جواب سحےرف بحرف اتفاق ہے ۔
ڈعہ
وزنضا
گسہو
زیعلدىیٰ لکیھمپوریصدرالمدرس مدرسەعرییه تل
فنش
محمد دا
المجیبمصیب
3
صح الجواب

عبدالنی الھاشمی گورکھہوری 

مد احند حسینگوڈوی مفازتنه

الجواب حق وصواب
ابوتراب حسین قادری مفتی ویدرس مدولھ
۲۹

علماۓ بنارس و اآلبهاد :

الەجیب مصیب
محمد شمم اشرف خان ثادری؛ شیخ الادب جابعہ حبیبيه اآلیهاد

اجلواپ صحیع
'حعد سلیمان غقرلهہ مدرس جامعہ رضویه بنارس مدنپورہ

الجسواب صحیح
محمعد ثعم اللہ خاں مدرس عریيه دریا آباد ضلع اله آباد ۔

قصدبح الجواب والقہ تعالی اعلم وعلمہ احکم واتم
فقیر ابوالمعالی شسرالدین احمد رضوی جوئپوری خادم مدرسہ حمیدیه بنارس

( صول) محمد سلیم القلاہدری

امام شاعی سجد

بنارس

الجواب:حق ۔
محمد باقرعلیخان اشرق صدرالمدرس جامعہ فاروقيه بنارئن

ڈلک کڈلک
محمد اعمت الق قادری

قداجاب من اجاب
عمد عبدالعزیزخان صدر یدرس جابعهہ

حبیبيه الەآباد

الجواب صحیح والمچیب تجیح
محمد ہونس نظامی تادری 

الجواب صحیح
سید شاہ عزیز احمد خانقاہ حلبمیة الەآباد

سشتاق احمد نظائی پاسبان اله آباد
تصدیقات علماے' کان پور :

ثعم ىا قال المجیب

الجواب صحیح

فقبر محمد حسن غثمانی اشرف الحنئی

شاہ سید علىی احمد قادری

خطیبجابع سسمجد کان پور۔

ثقشبندی

الجواب صحیح
لقیں محمد عہوب اشسرف غفرله

قد اجاب من اجاب
فقیر غلام مصطفی وارئی ۔
8
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الجیب مصیب

نر عبدالسیع غفرلہ صدر المدرس مدرسہ حنفیہ قلی بازارکانپور
٭

تصدیقات علماے کچوچھە فآیبضاد

الجسواب صحیح

الب نیپ

سید مظفر حسین کچوچوی

عدث اعظم عند) ابوالمحامدسید
(
محمد اشرف جیلانی
قصدح الات

ڈلک کٹلک

محمد حسین رشوی اعظمی ۔

سید حہوب اشرف کچوچوی
تصدیتات غلماۓ ہہازرک پور :

الجسواب عوالصواب والمجیب مصیب وٹاب
عبدالعزیز عنی عنه صدرالمدرس دارالعلوم اشرفیة مربکاپور۔
الجس-واب صحیح
:

عبدالمنان اعظمی دازالعلوم اشرفیه ۔
المجیب ہمصیب

عبدالرؤف غفرله مدرس ملازسة دارالعلوم اشرفیه مبارکہور۔
تصدیقات علماۓ بندیل کھنڈ :
المجیب ہصیب

اد ا
ملما
خادم الع
مید
حس
احسن رہائی.

فا

من اجاب نقد اجاب
پہر زادہ سید مظہر ربانی غفرله
ڈلک کڈلک
اہلسواب صحیح
پیرزادہ سید غازی ربانی غئرله
حافظ سعیدالدین سجادہه شین

نقیر شس الحق تادری۔

الجےواب صحیح

عہدالتواپ صدیتی صدر المدرس جامعە قادریه ۔
۴١

زب
ا۔ ئا
ذر ہکپب:
ی

تصدیقات علماۓ سی ہی:؟

اولیاۓ کرامکے مزارات پر غلاں و چادریں ڈالنا تبے بنانا ان کی

زیارٹ کے لئے جاا جائز س
وستحسن ہے ۔م(حمد

جابعه عریبہ اسلامیہ گاپور۔
المجیب مصیب

عبدالرشید غفرله مفتی

من اجابفقد اجاب

(
آمف
عٹی
ظم) محمد برمان الحق

محمد عبدالجلیل النعیی صدر

قادری جہل پور
الج۔-واب صحیح

المدرس جامعه عریبہ اگہور۔
صح الجسواب

غلام محمد خاں غفرله دارالافتاٴ

سید ےمداشرف صدرالیدزس چابعه

ابع عرییہ۔
تصدیقات علماے مغریی بنگال :
الجیب مصیب

عریيه گ
نپاور۔

الجواب حق و صواب

خادمالعلما' غلام ر۔ول القادری  ....مد حسین خطیب ٹاٹا لگر۔
صدزالمدرس نی العلوم جمشیدہور

ٹاٹانگر۔

نتیں شس الھدے تادری ۔

کلکتہ :

الج-واب محیح

ڈلک کڈلک

ممحظمفدرالدین غفرلہ کولوٹولہ اسٹریٹ 

الجسواب صواب
مد

مد انصار حسين خطیب ۔

الج-واب صحیح

عبدالسرحیر

محمد رسضان حسین قادری ۔

تصدیقات علماۓ بمبٹی :
اللہ تعالی جیب ےا کی اجر دے سسائل کو واضح ہے واح

الفاظ :میں پیش رنایا

مھ

زتر۷کپ:۔ ر۱۶7ازگا

واڈ17
المجیب عیب

نقیر مد عاصم اشرق اظم

حکم شس الاسلام۔

تبلیغ سیرت مداہورہ

صح الجسواب
ابوالضیا.قادزی خطیب .۔

نتبر بدرالدجی القاری خطیب مسجد

تصدیقات علماۓ مدراس و حیدآباد دکن :
حضرت علامہ بدابوئی کا جواب حق و واب ے۔
فقبر محمد خنیل الرحمن غفرله العقان

حضرت مولانا بدایوی کا سر
کترب
دہ فٹواۓ صحیح ہے جس پر
علما' م
لہ
وشائخ اھلسنت کا دیربتہ عبمل
اےق
۔بہ

حضبرات محابةہ

واعدست و علماٴ و مشائیخ کیتبورشریلا و پختهکرتاچاھۓ۔ ٠

ان کے بب و تبورکم نایاںکیا جاۓ۔ جس قدر مسائل کو مولاا
بدایوٹی ۓ پیش فرمایا وہ حق ہیں۔ ( -یادشاہ حسمئی)
الجیب عیب

محمد حسین جیلای کابرکہ شریفہ

تصدیقات غلماۓ مدراس ؛

اکا

ون سم

سم الجزاب

یں عبدخابلِال من عیدالرقیم القادری  .عدالین تادری
آخری گسڈارس :

ےم تا ساط اس وقت مندرستان نے آۓ جب کہ
فتواے پریس میںطبع ہوچکاتھااس لئےعممعاق خواہ ہیںکه وہ
دسٹخط بحامل فٹ
ہوےو ن
سہکے ۔
ء؛
سندء
وع
قکد
پا

ےارھا
کھز

علماٴ م
وشائخ ۓ

دمشق ء؛ شام ء مصرء

ویران
عراق ؛ ا

ان فتاوے کی تصدیقات فرمائی ہیں ۔

ذق رہکتب:۔شھام زاز ا

پورے عالم اسلامی کےسسلمانوں کامطالبہه ہے کہ جلالة الملک المعظم
السعودہ حضرات صحابه کرامء؛ حضرات اعلبیت رضوان اللہ علیھم اجمعین

اور حضرات صلحا واتقیاء کےان مزارا کو جوجنت المعلی؛ جانلتبقیع
اور اعدشریف میں متھدم کئۓے گۓ براهکرم دوبارہ بنوائیں۔ همزرار پر

اییتب لگایاجاۓ تاکہ هر زاثر اسے پڑھکر اطمینان سؤکون نے
ایصال ثواب کرسکے ۔ مزارات شریفه پر پولیس کا پھرا ختم کیا جاۓ
ا5ہ اپنے اپنے مڑھی بعنقدات کے مطابق لوگ ایال ثوابکرسکیںء
اگر شھنشاء سعوذ اپنے مبرقہ ہے یہ قبور شریفہ تیار نہیں کراسکۓے تو
پاک و ند اور عالم اسلامی کو اجازت دیں کہ وہ تریکارائیں ء

سقلکسطینت
وسائل میں دخل دینے کا ح
 .سسلمائوں کے سعقدات م
کو نریں ے۔ حرسین الشریفین کحیاضری میں هر طیقہ اپنے معتقدات
کمےطابق

معمولات ادا کرۓ کا مجاز ےم

اسی طرح عالم اسلاسی کمسےلعان یہ چاہۓ :ھیںکھ گنبدخضریل
کے وہ بوسیدہ پردے جو سالھا سال سے لٹک کر پارہ پارہ ھوچکے هیں
انہیں اثار کرمصر سے آۓ ہوۓ نئے بردے لگاۓ جائیں ۔
حرمین الشریفین میں جو تقاریر طبقهٴ اہلمنت کے خلاف کی جاتی
ہیں انہیں روکا جاۓ؛ ہر طبقہ خیال کو اکساحق دیا جاۓ کە وہ
حاضری حرسین الشریفین کے مواقع پر حسن اخلاق کے ساتھ سواعظ شریفه
جاری رکھے اور مسائل دیی کی تبیغ کرسکے۔ حج کے مولع پر

خصوصیت کسےاتھ ایسی تقاریر کا ہونا جن ہے جذہات میں اشتعال

پیدا فووراً بند هونا چاهئیں۔ اگر جلالة الملک السعود الحترم اس

واشح سسئلہ ا بغور مطالعه رمائیں تهومیں امیدے کہ ان ی سسالم

وزاج همارے غلصانہ مشورو ںکو قبول فرماکر قبرون قبونکی
طبیعت م
تعیر کا حکم صادر فرںائینگے

تاکە پاک و ھند

اور عالم اسلام

ست

ذج رہکب :اب 7زازیا
ے _ل

کے جذبات و خیالأت ہیں سکون پیدا ہو اور تام _سلمان دعائیں
ہیں نے
جس طرح جلالة الملک المعظم ۓ اب ہے ہہ سال قبل تعمیر
سجد نبوی کے سلملے میں مرکزی جمعیت علماۓ پاکستان کے وفد
ابکس احکام دیہدۓے
گی.ملافات .میں پاک و هند کے جذبات سماعت فر
تھے کہ نہ تو گنبد خضراۓ مقدسہ حکوبت سعودیه سنہدم کرانا

چاہتی ےہ اور نہ تبرکات شریفضہ میں کوئی تغیر وتبدل کیا جاسکٹا
ہے۔ شعہنشاہ معظم کے اس حکم عالی کبےعد پاک و هند اور عالم
آسلاسی کے سسلمانوں کے جذبات میں سکون پیدا ھوگیا اور آج تک
االلة
ڈلیاۓ اسلامی جل
ملکالمعظ مکو دعائیں دیتی ے۔ ھمیں بہ
بھی علم ہے کہ جلالة الملک المعظم عالم اسلاہی کے جذبات و

عقائد کی قدر و عزت فرسائنۓ ہوۓ ایسا کوئی اقدام نہیں رما جاهنے
جس سے وہ رنجیدہ ھوں -

پس ان حالات کا اقتضا نے اگر جلالةالملک المعظم ٴحضرات
صحابةہ کرام و حضرات اہلبیت اطار کے قبور کو_ از :سرنو
عزادیں اور طبقہٴ اهلسنت کوجو دیاۓ اسلام ہیں بھاری اکثریت
ترگ

رکھتا ے اس کے دل کگیھرائیوں ہیںتعمبر تبب و تبور اور
اہلسنت :کمےعمولات کی ادائیگی میں رخصت وآزادی کا دیا جاٹا
یہ ایک ایسا مہارک اقدام ہوگا جے دئیاۓ اسلامی کسی وقتٹ

کے
ہ
بھیفراموٹس نکہرسکے گی۔ پھر یهبات قابل غور

ھمرتمدن

ملک اپنے 'تاریخی آثار اور یادگاروں کحیفاظت کرا اپنے لئے ضروری

سمجھتا جے اس کےلئے آثار حکمہٴ قدیمہ کےمستقل شعے حکوہتوں ہیں
قائم ہیں اسگیردٹا عیسیل عليه السلام ہے سبت رکھنے والے آٹثار
بطور تاریخ محفوظ رکھے جاسکتے ہتیںمتاوم انبیاےۓے کرام علیہمالصلواة
2

ذ تقر۷کب :م ۱77زی

والسلام اور حضرات صحابہ کرام  ٠و خَطزاث اعلبیت اطہار کے

قب و قبورعالماسلامی میںمحفوظ رکھے گئےہیں ۔ تاکہاطسرح

ھمارے 'اعیر کییاد اور عظمت باق رھے اور ان کیقبور نے لوگ
امتفادا روعانی کرۓ رہیں۔اگر قہب بنے ہوں گے تو وهاں ژاثرین

سکون و طمائیت ے سبایتھٹھکر تلاؤت کلام پاک کریں گے اظسرح
ال قبورکی ارواج ر
ایف
یک
اول ثزاب ھوتا گ
رىاے۔
تعمبر قبب و قبورمیں بہ
متصسایلح شرعیہ پوشیدہ ہیں جن

پمررک کے نظرییہ سے ہٹ کرٹھنڈے دل ہےغورو فکرکرۓ کی
ضرورت ہے۔ ھمیں امید وائق ہے کہ جلالة الملکالمعظم جو اپنی
قزاسٹ تذبر و فہم اخلاق؛ عالمگیر اثحاد کے قائل و عامل ہیں

نتوے کے سائل اور همارے معروضات ہر توجھات خصوصی ببذول

آرمائیں گے۔ ہمیہبھیجانتے هیں کەجلاِلة الملک المعظم ہااختمار

حیثیت رکھتے ہیں اگروہ کسی چیز کو کراا چاہیں تعلوما اور
بر غلماکیجالنہیں کہ وہ کوئی غلظ اقدام فرامین شاھی کے بعد

کرسکیں ۔ اس بارے میں اجگلرالڈ الملک الم
صعظم
حی
ۓح اقدام
فرمالیا عتروصہ در
کاز ک
شی
کش دور ہوجاۓ گی اور اختلافات حم

نموجائیں گے ۔ ہم ۓ یہ معروشات بربناۓ اخلاص پیش کئے ھیں۔

ابید و یتین ۓےکه ان ہجر
لد غورفرماکر اققدامات فرمائےجائینگے ۔

آزاد بن حیدر ایم اے
ناظم نشز و اشاعٹ سکڑی۔ ائجن تبلیغ الاسلام
مر حم

پیر الونی کراچی,

مطبوعہ فیروز سز کراچی

درجہکب:۔ مھاب از

آازیپ/۸م۸زل

مکرزی دارالتصافیف کی قالیفات
اظام عغمسصسل

مصنفھ

مجاعد

عبدالحائند

مات

حضرت

عغلاسہه

شاہه معمد

ساحب

( یت

ہ۔م) ۔

مولفہ

حضرت

علامه مولانا

مد

عبدااحامد

حات
ف۔
صی
مدظه عا

.٠

و مدھیبات کے

یا ڈیم
تبلیغی کٹابچے

مفصل بحث ۔ ٹیمٹ  :۔ روپیة :علاوہ غصول ڈاک۔
بر
کزی امن ت
الاسلام کی طرف آنے غالافن

لت پر ہایت مفید مڈہری اخلاتی اصلاحی
تبایفی کتابچے ۔ (قیمت ہم آئے)۔
سسلفرئنساممه <؛

اه بلاد یوزپ

حضرتث

علاہسىه

بدابوی

کا سفرلاسهہ

جین

انگریزی ۔( قیەٹ م روہے )۔

وعائم اسلانی ۔
ملتنے

کا

پتهہ

فاظم دارالتصائیف ۔ >۶

ذقت رہکپ:۔ 7ر۱7ازی
ہت

لے

نس

گے

کت

