
 

 

 وظائف کے حصول کے اوالد
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ؟ عطاکرے بی بے پھر مجھے تعالی للا کہ کروں کیاعمل میں کہ
 

 (انگلینڈ) بہن ایک :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 مغرب کو ہرجمعہ(:1)۔ ہوں کرتا عرض چند مگر ہیں موجود وظائف کئی لیے کے اس
 مراد تک جب اور پڑھے "یِ  بَارِٰ یَا "بار 10 وقت بھی کسی پہلے پہلے سے نماز کی
 عطافرمائے بیٹا اور گا کرے کرم ضرور موالتعالی   للا شاء ان  چھوڑے ہونہ نہ پوری
  گا

 کیا بھی عمل یہ(3)پڑھے۔" یَاُمْبِدی ُٔ "تسبیح ایک بعد کے نماز فرض اورہر(2)
 ناف سے انگلی کی شہادت بعد کے نماز فرض ہر  ہے مجرب  کافی کہ ہے جاسکتا
 منہ اور ہے لکھنا مرتبہ سات بعد کے نماز فرض ہر پڑھے۔ ملسو هيلع هللا ىلص اور لکھے ‘‘محمد’’ پر
 ہے۔ پڑھنا درود سے

 افطار اور رکھے روزے سات لگاتار عورت  کہ ہے  جاسکتا کیا بھی عمل یہ اور(4)
رُِ یَابَاٰریِ  یَاَخاٰلقُِ’’ پر پانی وقت کے  اور۔افطار کردے دم کر پڑھ مرتبہ اکیس ‘‘یَاُمَصٰوِّ
 ان لے۔ پی پانی ہوا کیا دم بعد کے اس اور کھائے کھجور ایک پہلے سے سب میں
  گا۔ ہوجائے حمل مہینے اسی للا شاء

َوَجلَِّ لَماَعِْ َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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Wazhīfahs to attain offspring 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: What action should I do so that Allāh Almighty bestows 

a child to me? 

Questioner: A sister from England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
م   ابالَوھ   الَمِلکِ  بِعَونِ  اَْلَجَواب   َواب ِلیَ  اْجعَلْ  اَللّٰھ   النُّْوَرَوالص 

 

There are many wazhīfahs [prayers & incantations] for this, but I will request a few: 

 

1 - Recite "  یَا بَاِری" ten times before Maghrib salāh every Jum’ah [Friday], and continue this 

action until one’s wish is fulfilled. Allāh willing, He هلالج لج will definitely show His Generosity and 

grant a child. 

2 - Recite one tasbīh of "  ْبِدی  after each Fard salāh "یَام 

3 - The following action can also be done and is very effective: Write the blessed name 

“Muhammad” on the navel with the index finger as well as reciting after every Fard salāh. 

One is to write it seven times after every Fard salāh and verbally recite Durūd. 

4 - The following action can be done in addition also: The relevant female fast seven days 

consecutively, and then recite ’’  ر َصِوِّ  twenty one times and blow over some ‘‘یَاَخاِلق   یَابَاِری   یَام 

water at the time of Iftār. She should first eat a date for Iftār, and after this, drink the water 

which was blown over - Allāh willing, she will become pregnant in the same month. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādirī 

Translated by Haider Ali 


