


   
   

 

  

     




    







 
 

  


    
  



 



 





     
 

 

  
 

 


 


    





    





 


   

 















 









 





 




   

 


 





 


 
      

    
        

 
       


    

        


      


 

 
    

    


         




  

   





  
    

 

  
       


  


 



    
  

   





 
 


  


 









 




 



 
     




     

  

 


   

 

    



  

 



 
 





      

  
 



 

 


 




 
 

  


 

   

 





   




 Hazrat Abdul ghaffar janba sb  aslam alaikum. 

Huzoor ap hamain pagal kar dain gey.dear hazrat janba sb this new khutba jumah has created 
more confusion for me. 

After Khalid wasti sb asked you to sign on the wassiat ,letter you send us a letter which shows 
that whatever hazrat messiah maood said about the paishgois complexity  you believe in 
that.it mean if hazrat mirza sb as said that islam ka ghalba ho ga ,aur naheen huwa to mean ke 
paishgoi,s main ikhfa hota he paishgoi ke meanings aur hotay hain    etc etc. 

I made up my mind after your letter that these prophecies could have different meanings they 
not going to be fulfilled as such physically. 

but after listening your khutba jumuh we are again at the zero point and more confusion is 
there.moreover if you remember in one of your letter to me you gave reference of malik 
hussaini sb that he consider this prophecy about you to be fulfil physically which is 
wrong.(your letter is below sorry it was private letter  but I am pasting here only for 
reference) 
 السالم علیکم ورحمۃ هللا وبرکاة

میں کیا   آپکے وعدوں کو  اُمید ہے آپ بخیروعافیت ہونگے آمین۔خاکسار نے آپکا مفصل خط پڑھا
کاعملی رویہ ہمیشہ سچ پر    سمجھوں؟؟منہ کی بات یا زبانی دعوٰی غلط بھی ہوسکتا ہے لیکن انسان

عملی حال یہ ہو کہ   پڑھنی چاہیے جبکہ اُس کا مبنی ہوتا ہے۔اگر ایک انسان دعوٰی کرے کہ ہمیشہ نماز
وه کبھی نماز کے نزدیک بھی نہ گیا ہو تو ہمیں اُس انسان کے زبانی دعاوی کو سچ سمجھنا چاہیے یا کہ 
اُسکے عملی رویے کو؟؟فیصلہ آپ کرلیں۔آپکا یار غار جناب ملک منور حسینی صاحب 
ہمیشہ خاکسار پر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔اور آپ اس شخص کو بہت معتبر سمجھتے 
ہیں۔مثالً وه ہمیشہ میرے پر یہ جھوڻا الزام لگاتا ہے کہ جنبہ صاحب کہتے ہیں میں 
نعوذباہلل آنحضرت کی اصل قبر میں دفن ہونگا حاالنکہ میں گذشتہ سے پیوستہ خطبہ 
جمعہ میں اور مضامین اور دیگر خبطات میں بہت دفعہ کہ چکا ہوں کہ آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص نے 
جو عیسٰی ابن مریم کے متعلق یہ  فرمایاہے کہ  وه میرے ساتھ میری قبر میں دفن 
ہونگے۔اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وه آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص کی اصل قبر میں دفن ہونگے 
بلکہ  آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص کے روضہ کے اندر یا روضہ کیساتھ دفن ہونگے۔ابھی جب میں آپ 
کو یہ جواب لکھ رہا ہوں ۔اسی وقت حسینی صاحب نے اپنی ای میل میں  خاکسار کے متعلق یہ 

نبی چھوڑ  جھوٹ بوالہے بلکہ میرے بارے میں مورخہ   خاتم النبین کا جھوڻا الزام لگا دیا ہے۔مثالً وه  
منٹ کی ای میل میں لکھتے ہیں:۔ ۹ء کو ایک بج کر ۲۰۱۵  ؍ دسمبر۱۳  

his shan is in the hadith e mubarak (yatazawajo wa youlida la hoo ...wa yudfano ma ee 
fee  qabree) first  
huzoor hamari rahnmai karain ,if we go  physically meanings then it should be the same 
qabar because words are woh  meri hi qabar main merey saath dafan ho ga aur qiamat 
ke roz main aur who aik hi qabar se uthaye jayen gay. 
ya to wohi qabar he ya phir who meanings hain jo imam Mahdi ne kaye ke hamara 
mission aik ho ga. 
 hazrat Abdul ghaffar janba sb if you as you mentioned in the khutba that inshallah woh 
paishgoi,s aisey hi poori hoon gi to phir wassiat pe sign bhi karna koi problem naheen 
hona chahye. 
nasir 
07.01.2017   09:26  uhr 
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