برکات اولیا ء ہللا
( عزیز مکرم فاضل جلیل جضرت موالیا شاہ فیضل فادری زید مجدہ کے ذریعہ مظہراشالم اکیڈمی شاؤیھ افریقہ کے فیام اور ایک شہ ماھی رشالہ کے اجراء
کی جوشجیری ملی ،اس عظیم کام یر عزیز موضوف اور ان کے رفیق کار جضرت موالیا زید اشرفی رضوی ییشمارمیارکیاد کے مشیجق ہیں۔
شایھ ھی عزیز موضوف یے شہ ماھی رشالہ کے لیے یرکات اولیاء ہللا یر کجھ لکھیے کی فرمایش کی۔ یعمیل میں یہ جید شظور مرفوم ہیں)
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الحمد ہلل رب العلمین ۔ والصالۃ والسالم علی سید االنبیاء والمرسلین ۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ۔
اما بعد،
فاعوذ باہلل من الشیطان الرجیم ٭
یا ایھا الذین آمنو اتقوہللا و کونوا مع الصادقین٭ سورہ توتہ آتت 119
اے ایمان والو ہللا شے ڈرو اور شجوں کے شایھ ھو( -کیز االیمان)
اولیایے کرام کا یڑا اویجا مقام ہے ،ان کی یرکییں ییشمار ہیں،
حجۃ االسالم امام غزالی رحمۃ ہللا علیہ اپنے رسالہ "المنقذ من الضالل" میں یہ حدیث نقل فرماتے ہی
بھم یمطرون و بھم یرزقون٭
ایھیں اولیاء ہللا کے طقیل یارش ھویی ہے اور ایھیں کے طقیل رزق دیا جایاھے۔ گویا یارش و رزق اولیاۓ کرام کی یرکات کا ایک یمرہ ھے-
یاد رہے کہ جق کے میوالوں کا ایک گروہ ہر زمایہ میں موجود رہا ہے ،یلکہ زمایہ کیھی ان کے وجود شے جالی ھی یہیں رہا ،ایھیں کی یرکیوں شے رجمیوں کا
یزول ہویا ہے۔ ایھیں اولیایے کرام میں شے اضجاب کہف یھی ہیں ۔
یمام شالشل اولیاء یرجق ہیں شلشلہ عالیہ فادریہ ،یرکاییہ ،رضویہ ،یقشییدیہ ،مجددیہ ،جشییہ ،یظامیہ ،شہروردیہ ،شاذلیہ وعیرہ ان شالشل اولیاء کی
یرکات شے یوری دییا فیضیاب ہے -ان کے درمیان جو اوراد و اشعال میں اجیالف ھے وہ فروعی ہے ،شب کا اضل شرجشمہ ایک ہی ہے ۔ یمام شالشل
ٰ
ٰ
جقہ ذات ییی اکرم ضلی ہللا یعالی علیہ و الہ و شلم شے ملیے ہیں-

جضرت شیدیا شیخ عیدالقادر جیالیی رجمۃ ہللا علیہ ، ،جضرت شیدیا دا یا گیج یجش علی ہجویری الہوری رجمۃ ہللا علیہ ،جضرت شیدیا جواجہ معین الدین
جشیی اجمیری رجمۃ ہللا علیہ ،جضرت شیدیا مجدوم اشرف جہاں گیر شمیایی رجمۃ ہللا علیہ ،امام اہل شیت مجدد دین و ملت ،شیدی اعلی جضرت

امام اجمد رضا فادری یرکایی رجمۃ ہللا علیہ ،وعیرھم اولیا ء ہللا کے فیضان و یرکات شے ایک عالم روشن و میور ھے ،آج دییا میں اہل شیت کے

عقیدے میں جویجیگی اور یضلب فی الدین یایا جایا ہے وہ ایھیں اولیایے کرام اور امام اھل شیت کے فیضان و یرکات کا ایک جضہ ہے-

مدارس اھل شیت کی یرکییں یھی ،اولیاء ہللا کے طقیل ھیں ،ان کے یاییان وکارکیان زیادہ یرضاجب شلشلہ ہیں ،جن کے فیضان شے عالم اشالم
ماالمال ھے ،ان مدارس کی یرکات ایشیا ،افریقہ ،امریکہ ،یورپ اور آشیریلیا وعیرہ ہر جہار طرف یھیلی ہویی ہیں-
اس وفت اہل شیت و جماعت کے جریف یدمذھب ھیں -ان کے مقایلہ میں ،یمام شالشل اولیا کے ییرو کار و مییعین کو آیشی فروعی اجیالفات
یظرایداز کرکے  ،یدمذھییت کے یڑھیے ہویے شیالب کومیجد ومیقق ہوکر روکیا جاھیے-

اولیاۓ کرام کی تعلیمات کی ترکات کوعام کرتا ،ان کے افکاروتظرتات ،اذکار و اسعال کو تھیالتا تمام سالسل کے مرتدتن و
میوسلین اور جملہ اہل سیت کا اہم فرتضہ ہے-

اس دور ترفین میں جمیع اھل سیت کو اولیا ء ہللا کا دامن مضیوطی سے تھام لییا جاھیے اور ان کی تعلیمات و ترکات کا جو جضہ
مال ہے اس کی تشر و اساعت مل جل کر جوب جوب کرتا جا ہۓے-

وہللا الموفق والمعین نعم المولی و نعم النصیر
اجمد القادری مضیاجی
اسالمک اکیڈمی آف امرتکہ
شوال  1440ھ جون  2019ء

