
 

    مدينہ طيبہ م� بدعت  اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت  اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت  اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت  اهللا تعا� � لعنت � موجب
﴾﴾﴾﴾ّّّّ عز و جل  عز و جل  عز و جل  عز و جل  اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا    ﴿﴿﴿﴿     

[[[[urdu ---- األردية  األردية  األردية  األردية ----أردوأردوأردوأردو    [[[[         

    
    

    ترتيبترتيبترتيبترتيب
    6مد من5 قمر6مد من5 قمر6مد من5 قمر6مد من5 قمر

    
    
    

    مراجعہمراجعہمراجعہمراجعہ
    شفيق الر;ن ضياء اهللا مد7شفيق الر;ن ضياء اهللا مد7شفيق الر;ن ضياء اهللا مد7شفيق الر;ن ضياء اهللا مد7

    
    

    نا?نا?نا?نا?
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﴾﴾﴾﴾ّّّّعز و جلعز و جلعز و جلعز و جلاإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا اإلحداث # ا"دينة ا"نورة سبب للعنة اهللا ﴿﴿﴿﴿     

]]]]باللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األردية[[[[     
    
    
    
    

    اDمع والBتيباDمع والBتيباDمع والBتيباDمع والBتيب
    

    6مد من5 قمر6مد من5 قمر6مد من5 قمر6مد من5 قمر
    
    
    

    مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة
 Eشفيق الر;ن ضياء اهللا ا"د Eشفيق الر;ن ضياء اهللا ا"د Eشفيق الر;ن ضياء اهللا ا"د Eشفيق الر;ن ضياء اهللا ا"د    

    
    
    

    اFا?اFا?اFا?اFا?
    
    

2009 - 1430    
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        بسم اهللا الر;ن الرحيمبسم اهللا الر;ن الرحيمبسم اهللا الر;ن الرحيمبسم اهللا الر;ن الرحيم
        مدينہ طيبہ م� بدعت اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت اهللا تعا� � لعنت � موجبمدينہ طيبہ م� بدعت اهللا تعا� � لعنت � موجب

         اKL  اKL  اKL  اKL ----قمرقمرقمرقمر    6مد من65مد من65مد من65مد من5: : : : ترتيبترتيبترتيبترتيب
  ))))ھھھھ1430ذواVجہ ذواVجہ ذواVجہ ذواVجہ S////17عہSعہSعہSعہ،،،،جدہ جدہ جدہ جدہ  أردو نيوز  أردو نيوز  أردو نيوز  أردو نيوز ::::ازازازازماخوذ ماخوذ ماخوذ ماخوذ ((((

فرائض ،كے ساتھ ہى حج وعمرہ كے تمام مناس^ " ِطواف وداع"ں تويو
 ان م� كq قسم � كوي كo يا نقص -وواجبات kورے ہوجاتے ہ�

مسجد نبوx وحجرہ رسول صu اهللا ، مدينہ طيبہ-باt نہ� رہ جاتا
عليہ وسلم اور روضہ ?يفہ � زيارت حج � حصہ يا رyن تو نہ� 

ہر�ز نہ�  كہ اس مقدس سفرyے دوران مدينہ م�راس~ يہ مطلب بھى 
تكميل حج كے بعد مدينہ طيبہ بھى –طيبہ جانا ہى نہ� �اہئے 

جائ� كيونكہ يہى وہ شہرہے جہاں مسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم 
  -ہے

 اس م� نماز kڑھنے � نيت كرyے اورحصول ثواب � غرض سے شد 
وقت ہى جائز ہے موسم حج اورغ5موسم حج ہر) سفرyرنا(رحال 

جيساكہ صحيح �ارx ومسلم اورابوداؤد م� ارشاد نبوx صu اهللا 
�ف ت� مسجدوں � ) حصول ثواب � غرض سے " (عليہ وسلم ہے

يع� ( مx5 مسجد، مسجد حرام-طرف سفرyرyے جانا جائز ہے
  " اورمسجد اق�) مسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم
ہ كريں تودل م� نيت مسجد نبوx لہذا مدينہ منورہ كے سفر� اراد

  -صu اهللا عليہ وسلم � زيارت � ہى ہو� �اہئے
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جب آپ مسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم م� kہن� جائ� تو kھرحجرہ 
 -رسول صu اهللا عليہ وسلم اورروضہ ?يفہ � زيارت بھى م�وع ہے

اس طرح سفرyرنے سے مذكورہ ارشاد نبوx صu اهللا عليہ وسلم � 
 اور دي�رشبہات � ازالہ بھى خود �ود ہوجائے خالف ورزx نہ ہو�

�-  
 xاهللا عليہ وسلم م� اي^ نماز � ثواب صحيح �ار uص xمسجد نبو
ومسلم � اي^ حديث � رو سے ¡م مساجد م� kڑھى �  اي^ 
 xہزارنماز سے زيادہ ہے �نا¥ہ ح¤ت ابوہريرہ ر£ اهللا عنہ سے مرو

uص xاس مسجد م� اي^ نماز � "  اهللا عليہ وسلم ہےارشاد نبو x5م
ثواب مسجد حرام كو�ھوڑyردو§x تمام مساجد سے اي^ ہزار�ُنا 

ّجبكہ س» ابن ماجہ � اي^ روايت جوyہ مت©م فيہ ہے " زيادہ ہے

اسم� تو ¯اس ہزارنمازوں كے ثواب � ذكربھى ہے م�روہ ضعيف 
 ويسے صحيح �ارx ومسلم -ہونے � وجہ سے ناقابل استدالل ہے

  -م� مذكور اي^ ہزارنماز � ثواب بھى كيا كم ہے
        ::::حجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلمحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلمحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلمحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم

ح¤ت 6مد رسول اهللا ، مدينہ طيبہ ہى وہ شہرہے جہاں §ور�ئنات
صu اهللا عليہ وسلم  � حجرہ طيبہ ہے جسم� آپ صu اهللا عليہ 

xآرام³ہ ہے جہاں مسجد نبو xآخر �اهللا عليہ وسلم م� وسلم  uص 
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 ا"سجد kڑہ ´نے كے بعد بہ صد ہزارجان درودوسالم kڑھنا ���ۃ
  -�اہئے

        ::::روضہ ?يفہروضہ ?يفہروضہ ?يفہروضہ ?يفہ
ہے جس كے بارے "روضہ ?يفہ"مدينہ طيبہ ہى وہ شہرہے جسم�

م� صحيح �ارx ومسلم م� ن¶ اكرم صu اهللا عليہ وسلم � ارشاد 
 قطعہ ار£ جنت كے راروم5ے من�K درميا7ھم5ے �"�را· ہے 

  -"باغي¸وں م� سے اي^ باغي¸ہ ہے 
� نام ديا  وہ " روضہ" ن¶ اكرم صu اهللا عليہ وسلم نے جس مقام كو

وا� ج�ہ ہے آپ صu اهللا عليہ وسلم كے �ھر اورمنyKے ماب� 
جسكے ستونوں kرسفيد سنº مرمرل³ كرنماياں اور ¹تاز كيا �يا ہے 

خ سنº مرمرyے ہ� ´كن آج اس مقام كيونكہ باt ستون وہاں §
 عوام –كے نام سے شايد تھوڑے ہى لوگ جانتے ہ� " روضہ " كوتو

اFاس تو�ف ن¶ اكرم صu اهللا عليہ وسلم � قKمقدس kرمشتمل 
حجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم كوہى روضہ ?يفہ سمجھتے ہ� 

 صديقہ جبكہ وہ حجرہ ?يفہ ہے جوyہ ام ا"ومن� ح¤ت ¡ئشہ
ر£ اهللا عنہا � �ھرہواكرتا تھا اورآپ صu اهللا عليہ وسلم � 

  -قKمقدس اÀ ج�ہ ہے
جب مدينہ طيبہ kہن¸� توجہاں قيام � ارادہ ہووہاں اkنا سامان وغ5ہ 

 نہا دھوyراورباوضو مسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم � رخ -رyھ�



 6 

kاؤں مسجد كے  مسجد كے kاس kہن¸نے kرkہلے اkنا داياں -كريں
ترمذx اورابن ماجہ م� مذكوريہ ،ابوداؤد،اندررyھ� اورصحيح مسلم 

  :د¡ كريں
أعوذ باهللا العظيم وبوجهه ،بسم اهللا والصلوة والسالم Á رسول اهللا ((

 اÆ افتح Å أبواب –الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
  ))ر;تك 

اهللا كے رسول صu اهللا عليہ وسلم وسالم ہوں  درود، اهللا كے نام سے"
اسكے رِخ كريم اورسلطان قديم � kناہ ،م� عظمت والے اهللا ، kر

م5ے Éے ا�k ر;توں كے !  اے اهللا -مان�تا ہوں شيطان مردود سے
  -!"دروازے كھول دے

اÆ افتح Å (يہ kورx د¡ء ياد نہ ہوتو كم ازyم اس~ آخرx حصہ 
  -�Êور kڑھ ل) أبواب ر;تك

���ۃ مسجد م� داخل ہوتے ہى سب سے kہال �م يہ كريں كہ 

رو�ۃ ا	��ۃ ا"سجد � دورyعت� اداكريں اوربہBہوyہ يہ دورyعت� 

 جسÏ خاص نشا7 ذكر� -)اÌحقيق وااليضاح(م� ادا � جائ� 
 ات� ج�ہ كے تمام ستون سفيد سنº مرمرyے ہ� جا�Ï ہے كہ

  -تعمy5ے ستون الل رنº كے ہ�جبكہ اس كے ارد �رد kرا7 
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        ::::درودوسالمدرودوسالمدرودوسالمدرودوسالم
اقدس صu اهللا عليہ وسلم  ا"سجد سے فارغ ہوyرحجرہ���ۃ 

ِن¶ ر;ت صu اهللا عليہ وسلم kرyمال ،kرحاÊہوں اور6سن انسانيت 
ادب اورجوش 6بت كے ساتھ درودوسالم kڑھ� كيونكہ قرآن كريم 

! اے ايمان والو"  ہےم� اس~ حكم ديا �يا ہے �نا¥ہ ارشاد الہى
) 56:األحزاب"( kردرودوسالم kڑھو) صu اهللا عليہ وسلم ( پآ

kھرح¤ت ابوبكرصديق ر£ اهللا عنہ � قkKرسالم كہ� جوyہ ن¶ 
اكرم صu اهللا عليہ وسلم كے ساتھ ہى آسودہ خاک ہ� اورkھرح¤ت 
 عمرفاروق ر£ اهللا عنہ � قkKرسالم كہ� كہ وہ بھى ساتھ ہى يكے
ازآسود�ن ہ� اورآپ صu اهللا عليہ وسلم كے ان دونوں صاحب� كے 

  -Éے د¡ء بھى كريں اورہراي^ كے Éے ر£ اهللا عنہ وأرضاہ كہ�
  :يہاں بعض امور� طرف توجہ مبذول كروانا مناسب معلوم ہوتا ہے

يہ كہ يہاں كq خاص ہيئت كے اختيارyرنے� Êورت نہ� بلكہ 
  - وسالم كريںةورصلوادب و6بت سے آئ� ا

 اهللا عليہ نے ا�k كتاب احياء علوم اÔين م� ر��ۃامام غزا� 
آپ صu اهللا عليہ وسلم كے �ہرہ مبارک كے سامنے " جولكھا ہے كہ

ًاس ہيئت � ?¡ كوي ثبوت نہ� اورنماز � طرح ہاتھ ....." كھڑا ہو

ق وااليضاح اÌحقي( باندھ كرyھڑے ہونا اورسالم كرنا بھى ناجائز ہے
  ) البن باز



 8 

  -وہاں كيلئے كوي ×صوص د¡ء وسالم ثابت نہ�
 ة صفحات kرمشتمل صلو2،3امام غزا� نے ہى ا�k كتاب م� جو

وسالم ذكرyئے ہ� وہ صحابہ كرام ر£ اهللا عنہم سے وسالم اورد¡ء
  –ثابت نہ� 

وہاں ح¤ت عبد اهللا بن عمرyے عمل سے جوثابت ہے وہ �ف يہ 
  :ہے 

  "!))السالم عليكم يا رسول اهللا((
آپ صu اهللا عليہ وسلم ! اے اهللا كے رسول صu اهللا عليہ وسلم 

  -"kرسالمØ ہو
   ))!يا أبا بكر السالم علي^((
  "آپ kرسالمØ ہو!اے ابوبكرر£ اهللا عنہ"

  ))السالم علي^ يا أبتاہ((
  "آپ kرسالمØ ہو!اے ابا جان"

  )والہ اÌحقيق وااليضاح البن بازÙ(وہ اتنا كہتے اور�ل ديتے تھے 
ح¤ت عبد اهللا بن عمرر£ اهللا عنہ سے مروx اس اثرyے kيش 

  :نظرا�رyوي شخص يہ كہ لے تومضائقہ نہ�
  ))السالم عليك يا رسول اهللا ور;ة اهللا وبر�ته((
اهللا � ر;ت ،آپ kرسالمØ ہو!اے اهللا كے رسول صu اهللا عليہ وسلم "

  "ل ہوںاوراسÏ برyت� ناز



 9 

انھ� انھ� انھ� انھ� ،،،،حجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم � ديواروں اورجا´وں كو�ھوناحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم � ديواروں اورجا´وں كو�ھوناحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم � ديواروں اورجا´وں كو�ھوناحجرہ رسول صu اهللا عليہ وسلم � ديواروں اورجا´وں كو�ھونا
            ----�ومنا اوراس~ طواف كرنا جائزنہ��ومنا اوراس~ طواف كرنا جائزنہ��ومنا اوراس~ طواف كرنا جائزنہ��ومنا اوراس~ طواف كرنا جائزنہ�

بعض لوگ توجا´وں يا ديواروں كو�ھونے كے بعد kھراkنے ہاتھوں 
 حب رسول –كواkنے منہ اورسينے kرملتے ہ� اورآنكھوں kرل³تے ہ� 

  –Ü نہ� بلكہ مصنوÜ ہے صu اهللا عليہ وسلم �يہ معيار?
 اهللا عليہ نے ر��ۃِبالفاظ دي�ردرآمدہ ہے كيونكہ خود امام غزا� 

يہ يہودونصارx � ¡دت :" اس �وما �اk Þرنكy5رتے ہوئے لكھا ہے
 اهللا عليہ � بھى  ر��ۃشيخ االسالم ابن تيميہ) احياء علوم اÔين"(ہے

 امام نووx اورابن قدامہ نے بھى ان )áموع الفتاوى(يہى فتوى ہے 
  )ة?ح ا"ھذب للنووى وا"غ� البن قدام(امورyوناجائزہى لكھا ہے 

بريلوx مكتب فكرyے با7 موالنا ا;د رضا خاں بريلوx نے بھى ان 
أنوارالبشارات â مسائل اVج "امورyومنع قرارديا ہے �نا¥ہ وہ 

جا� ?يف كوبوسہ دينے ! خKدار" kرلكھتے ہ� 29صفحہ " والزيارات
اورہاتھ ل³نے سے äو كيونكہ يہ خالف ادب ہے بلكہ �ارہاتھ فاصلہ 

روضہ انور� "kرلكھتے ہ� 74اورآ�ے صفجہ " سے زيادہ قريب نہ جاؤ
رسول صu ، نہ اتنا جكھوyہ رyوع كے برابرہو،نہ سجدہ ،نہ طواف كرو

  -"اهللا عليہ وسلم � تعظيم انكى اطاعت ہے
بال شبہ غy5عبہ معظمہ " ?يعت حصہ سوم م� لكھتے ہ�  اوراح~م
 تعظيo ناجائز ہے اورغ5اهللا كوسجدہ ہمارx ?يعت م� ِ� طواف
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ازموالنا ،Ù19والہ تعليمات شاہ ا;د رضا خاں بريلوx ص "( حرام ہے
  ) الہور،طبع مكتبہ نذيريہ ، اهللا عليہ ة6مد حنيف يزدا7 رحم

)  فكرِديوبندx مكتب(ِو6قيق� احناف اÀ طرح ہى مقتدرعلماء 
 xقار Á وناجائز�ردانا ہے �نا¥ہ ح¤ت مالyنے بھى مذكورہ امور

ن¶ صu اهللا :" (م� لكھتے ہ�" ?ح مناس^  اVج"اهللا عليہ ر��ۃ 
بقعہ ?يفہ كے �رد طواف نہ كيا جائے ) عليہ وسلم � قKمقدس كے

 åس انبياء -اصہ ہےكيونكہ يہ طواف �ف كعبہ ?يف � ہى خ
 ان جاہلوں كے فعل � -واو´اء � قبورyے �رد طواف كرنا حرام ہے

اوران (كوي اعتبارنہ� ہو� جوyہ بظاہرمشائخ وعلماء ہى نظرآتے ہ� 
 124ہ ة صفحايسے ہى معراج اÔراي) "افعال � ارتكاب كرتے ہ�

ف ا�رyعبہ ?ي"  kرمذكورہے136اورعي� ?ح ھدايہ جزء دوم ص 
  " كے سوا كq مسجد � بھى طواف كر´ا تواسم� كفر� خطرہ ہے 

تابوت ،كq قK" ?ح ع� ا"علم م� عالمہ قارx لكھتے ہ� 
 uص xنبوK¹انعت توق �ونہ �ھواجائے كيونكہ ان �موں yاورديوار
اهللا عليہ وسلم كے بارے م� بھى وارد ہوي ہے توkھردو§ے لو�وں 

ہ كيسے جائزہوں �ے؟ اورنہ كq قyKوبوسہ ديا � قKوں كيلئے ي
 بوسہ دينا تو�ف حجراسود -جائے يہ تو�ھونے سے بھى زيادہ براہے

  -"كے ساتھ خاص ہے
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 xق 6دث دہلوVاهللا عليہ جوتقريبا ہرمكتب ر��ۃشيخ عبد ا 
فكرyے ہاں بڑx 6بت واحBام سے ديكھے جاتے ہ� باLصوص 

 �kنے موصوف كوا xتصنيفات م� بڑے ا�ھے لفظوں فاضل بريلو
 انہوں نے –� خطاب ديا ہے " شيخ 6قق"سے ياد كيا ہے اورانہ� 

جذب القلوب ا� " تاريخ وفضائل مدينہ كے موضوع kرا�k كتاب
آپ صu اهللا عليہ وسلم � " ( kرلكھا ہے171صفحہ " دارا"حبوب

 سجدہ نہ كرے اوراkنا منہ خاک kرنہ ملے) قر?يف kرحاÊہوyر
اورجا� ?يف كونہ �ومے اورجوايسے خالف ?ع امورہ� ان سے 
اجتناب كرے ا�ر�ہ وہ ظاہربينوں � نظرم� ادب � قبيل سے معلوم 
ِہوتے ہ� ´كن اس بات � يق� رyھئے كہ حقيقت ادب آپ صu اهللا 
عليہ وسلم � اتباع وفرمانKداx م� ہے اورجواس باب سے نہ� وہ 

  -)والہ تعليمات شاہ ا;د رضاخاں بريلوÙx"(توہم وباطل ہے
 وسالم كے وقت يہاں زيادہ ديرت^ رyے رہنا اوربھ�é سبب بننا ةصلو

يہ بھى درست نہ� كيونكہ يہ ادب ، جس كے نتيجہ م� شورkيدا ہو
  -ِ�ہ ¡لم ہے يہاں آوازوں كوåست رyھنا Êورx ہے

ن¶ � "  ہے م� ارشاد الہى2قرآن كريم م� سورہ حجرات � آيت 
اس ارشاد الہى kرآپ صu اهللا " آوازسے ا�k آوازوں كواو¥ا مت كرو

ہردوش©وں م� ہى عمل كريں كہ اسم� عليہ وسلم � موت وحيات 
  ) اÌحقيق وااليضاح البن باز(احBام رسالت kنہاں ہے 
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 وسالم سے فارغ ہوجائ� توقبلہ رو ہوyراهللا تعا� سے دين  وسالم سے فارغ ہوجائ� توقبلہ رو ہوyراهللا تعا� سے دين  وسالم سے فارغ ہوجائ� توقبلہ رو ہوyراهللا تعا� سے دين  وسالم سے فارغ ہوجائ� توقبلہ رو ہوyراهللا تعا� سے دين ةجب صلوجب صلوجب صلوجب صلو
        ----ھالئيوں � د¡ئ� مان��ھالئيوں � د¡ئ� مان��ھالئيوں � د¡ئ� مان��ھالئيوں � د¡ئ� مان��ودنيا � بودنيا � بودنيا � بودنيا � ب

ِبعض لوگ جوش 6بت م� ہوش � دامن �ھوڑديتے ہ� اورمذكورہ 
باالناجائزامورyے ارتكاب كے ساتھ ساتھ د¡ء مان�تے وقت بھى قبلہ 
روہونے � ëائے قK?يف � طرف ہى منہ كئے رہتے ہ� حاالنكہ 

بد¡ت ايسے امورyو- د¡ء قبلہ روہوyرہو� �اہئے-يہ صحيح نہ�
   –كہا جاتا ہے 

سفرحج وعمرہ kرروانì سے لے كرواqå ت^ سے تعلق رyھنے وا� 
 اهللا  ر��ۃبد¡ت � فہرست خاî طويل ہے حØ كہ عالمہ اíا7

 بد¡ت ذكر� 176 م� ايq ةعليہ نے ا�k كتاب مناس^ اVج والعمر
  - اس كتاب � ترSہ ك  سال kہلے راقم اVروف نے كيا تھا–ہ� 

بد¡ت � مذمت تون¶ اكرم صu اهللا عليہ وسلم نے ويسےہى بہت � 
تابع� وائمہ عظام اوربعد كے علماء نے بھى انكى ،صحابہ كرام ، ہے

الرسول ����ۃ  ا�رايسے افعال � ارتكاب خاص -سخت مذمت � ہے
 ïاهللا عليہ وسلم م� كيا جائے توظاہرہے كہ يہ معاملہ انتہا uص

م � سبب بن سكتا ہے جس~ اندازہ اÀ سے كيا خوف ناک اðا
جاسكتا ہے كہ صحيح �ارx ومسلم م� ن¶ اكرم صu اهللا عليہ 

  :وسلم � ارشاد ہے
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م� كوي بدعت اñاد � يا كq بدعØ ) مدينہ منورہ(جس نے اس " 
 xناہ دkراهللا تعا� –كوk لعنت ہو، اس �اس ، فرشتوں اورتمام انسانوں 

  -ي توبہ وفديہ يا فر£ ونفu عبادت قبول نہ � جائے �سے اسÏ كو
        ::::مسجد قباءمسجد قباءمسجد قباءمسجد قباء

 الرسول صu اهللا عليہ وسلم م� قيام كے دوران مسجد قباء م� ����ۃ
 ïونسا xڑھ ل� كيونكہ ترمذkورÊ عت�yوقت دور qابن ماجہ ،ك
جوشخص "اورمسند ا;د م� ارشاد نبوx صu اهللا عليہ وسلم ہے

yرyعت�(ے آئے اورمسجد قبا م� نماز�ھرسے وضوyاداكرے اسے ) دور
صحيح �ارx ومسلم م� ح¤ت ابن " اي^ عمرے � ثواب ملتا ہے

ن¶ صu اهللا عليہ وسلم  قباء � "عمر  ر£ اهللا عنہما سے مروx ہے 
اوراي^ (زيارت كيلئے كبھى kيدل اورyبھى سوارہوyرجايا كرتے تھے 

  -"kڑھا كرتے تھےوہاں دورyعت� ) روايت م� ہے
        ضميمہضميمہضميمہضميمہ

        � زيارت كے آداب� زيارت كے آداب� زيارت كے آداب� زيارت كے آدابُُُُجنت اíقيع اورشہداء احد جنت اíقيع اورشہداء احد جنت اíقيع اورشہداء احد جنت اíقيع اورشہداء احد 
قيام مدينہ كے دوران مسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم م� kنج³نہ 
نماز باSاعت � kابندx كريں اورمسجد نبوx صu اهللا عليہ وسلم 

اسÏ زيارت كيلئے جائ� توصحيح -كے ساتھ ہى جنت اíقيع ہے
  : د¡ء اہل بقيع كيلئے كريںمسلم م� مذكوريہ
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ً وأتاكم ما توعدون غدا، السالم عليكم دارقوم مؤمن�((
  ))اÆ اغفرألهل بقيع الغرقد، وóنا ان شاء اهللا بكم الحقون،مؤجلون

تم kرسالمØ ہو اورتمہ� وہ مل �يا ہے جس � تم ! اے مومن لو�و"
! اے اهللا،ےسے وعدہ تھا اورجب اهللا نے �اہا ہم بھى تم سے آمل� �

  "بقيع الغرقد كے آسود�ن � مغفرت فرما
  : اورصحيح مسلم � ہى دو§x روايت م� ہے

السالم Á أهل اÔيارمن ا"ؤمن� وا"سلم� ويرحم اهللا ا"ستقدم� ((
  ))منا وا"ستأخرين وóنا إن شاء اهللا بكم لالحقون

 –ہو تم kرسالمØ ! اے اس شہرخاموشاں كے مومن ومسلمان باسيو"
اهللا تعا� ہم م� سے kہلے �لے جانے اورkي¸ھے رہ جانے والوں kررحم 

  "فرمائے اوران شاء اهللا ہم بھى آپ سے Êورآمل� �ے
 "اللہم اغفرألھل بقيع الغرقد"اس د¡ء كے آخرx الفاظ

�ھوڑyرمذكورہ دونوں صيغوں kرمشتمل يا كوي اي^ د¡ء وسالم 
 تو¡م قKستانوں م� kڑھى جانے  اور�اہ�ُُُُشہدائے احد kربھى kڑھ�شہدائے احد kربھى kڑھ�شہدائے احد kربھى kڑھ�شہدائے احد kربھى kڑھ�

وا� يہ د¡ء كرل� جومسلم ?يف م� مذكورہ سابقہ دونوں د¡ؤں 
  :كے آ�ے ہى درج ہے

السالم عليكم أهل اÔيار من ا"ؤمن� وا"سلم� وóنا إن شاء اهللا (( 
  -))أسئل اهللا Fا ولكم العافية،بكم لالحقون 
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تم kرسالمØ ہواورہم ! اے شہرخاموشاں كےمومن ومسلمان باشندو"
 ہم اkنے اورتمہارے Éے اهللا سے –آمل� �ے ) تم سے(بھى ان شاءاهللا 

  -"¡فيت � سوال كرتے ہ�
مذكورہ مقامات اور زيارتوں كے عالوہ مدينہ طيبہ  اوراسكے 

 اÀ طرح مكہ مكرمہ –�ردونواح م� كت� ہى تاري÷ يا د �ريں 
ت موجود ہ� جن � ?Ü كے قرب وجوارم� بھى ايسے ہى مقاما

نقطہ نظرسے تونہ� اíتہ تاري÷ نقطہ نظرسے زيارت � جاسكØ ہے 
 اس صورت م� يہ Êورx نہ� كہ جہاں بھى جائ� وہ� دورyعت� –

Êًورہى kڑھ� كيونكہ يہ الøام قطعا ثابت نہ� اورجہاں ك¸ھ ثابت 

  -ہے وہ ہم نے ذكرyرديا ہے


