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بڑا  جو  ےس  نام  ےک  اللہ  ہوں  کرتا  شروع 
ے۔ ہـــ واال  کرےن  رحم  نہایت  مہربان 

تقدیم
تمام تعريفیں اس اللہ ےک لیے ہیں، جس ےن اپنے نیب صیل اللہ 
ترين  اہم  ايک  کا  قربت  یک  اللہ  کو  زيارت  یک  مسجد  یک  وسلم  علیہ 
ذريعہ بنايا اور اس میں نماز پڑھنے کو بلندی درجات کا سبب بنايا۔ 
باز مخلوق ہمارے نیب محمد ملسو هيلع هللا ىلص،  ک  درود وسالم ہو سب ےس پا
پریوی  یک  آپ  ساتھ  بهالئی ےک  قیامت  تا  اور  اصحاب  و  آل  آپ ےک 

کرےن والوں پر۔

اما بعد:
اللہ  عبد  کٹر  ڈا میں  کہ  ہے  باعث  کا  سعادت  لیے  مریے  يہ 
النبوي  المسجد  زيارة  کتابچہ"  کردہ  مرتب  المخالیف ےک  نایج  بن 
ہوں۔  رہا  لکھ  مقدمہ  "کا  للزائر  وارشادات  تنبیهات  مع  الشريف 
ع کا احاطہ کیا ہـــے اور ايک زائر  موصوف ےن آسان اسلوب میں موضو
کو دوراِن زيارت جن اہم پہلؤوں کو ملحوظ رکهنا ضروری ہـــے، ان 

پر بهر پور روشین ڈایل ہـــے۔
ثنا  پور  بهر  اور  گزار  شکر  میں  ساتھ  ومسرت ےک  خویش  بڑی 
العزيز  عبد  بن  سلمان  ملک  الشريفنی  الحرمنی  خادم  ہوں  خواں 
آل  بن سلمان  امری محمد  ویل عہد  اور آپ ےک  اللہ  آل سعود حفظہ 
کا، جنہوں ےن حرمنی شريفنی یک جانب خصویص  اللہ  سعود حفظہ 
توجہ عنايت فرمائی ہـــے اور زائرين کو الحق ہوےن وایل تمام تر
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 صعوبتوں کو دور کرےت ہوےئ ہر طرح یک سہولیات وخدمات فراہم 
کیں ہیں۔ ایس طرح  صدر عمویم براےئ امور مسجد حرام و مسجد 
العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد  شیخ  پروفیسر  مآب  عزت  نبوی، 
السديس کا بیھ میں شکر گزار ہوں، جنہوں ےن حرمنی یک خدمت 
نبوی  مسجد  امور  اور  ہیں  کیں  کوششیں  قدر  قابل  میں  باب  ےک 
والنہی عن  بالمعروف  امر  ادارہ  ماتحت  پريزيڈنیس ےک  جنرل  یک 

المنکر ےک لیے مسلسل تعاون پیش کیا ہـــے۔
کو  لوگوں  تمام  ہم  اور  فرماےئ  عطا  خری  جزاےئ  انهیں  اللہ 
ہو  وسالم  درود  بخشے۔  توفیق  یک  خدمت  یک  ومسلمانوں  اسالم 

ہمارے نیب محمد ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ ےک جملہ آل و اصحاب پر۔

عیل بن صالح المحیسین
ڈائرکٹر ادارہ امر بالمعروف والنیھ عن المنکر، وکالت 

جنرل پريزيڈنیس براےئ امور مسجِد نبوی



مقّدمہ
ع کرتا ہوں اللہ ےک نام ےس، جو بڑا  شرو
ہے۔ مہربان، نہايت رحم کرےن واال 

ہے، جو تمام جہان کا رب  ہر قسم یک تعريف اللہ تعایل ےک لیے 
ہے۔ درود وسالم ہو ہمارے نیب محمد امنی ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ ےک روشن 

ک باز آل و اصحاب پر۔ وپا
علیکم  السالم  بهائی!  زائر  پیارے  مریے  اے  بعد:   اما 

ہے۔ ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ شهِر رسول ملسو هيلع هللا ىلص میں آپ کا خری مقدم 
مریے زائر بهائی! تمام تعريفیں اس اللہ ےک لیے ہیں، جس 
ےن آپ کو صحت و تونگری عطا یک اور شہِر رسول میں حاضری دينے 
ہے۔ کیونکہ  یک توفیق عطا فرمائی۔ يہ اللہ یک توفیق ہی ےس ممکن 
بہتریے لوگ رغبت اور چاہت ےک باوجود پہنچ نہیں پاےت۔ جب 
آپ مدينہ منورہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ ان شریع آداب کا خاص لحاظ 
ہے۔ ويسے تو ايک  کرم ملسو هيلع هللا ىلص ےن ترغیب دالئی  رکهیں، جن یک نیب ا
مسلمان کو ہر جگہ ان آداب کا خیال رکهنا چاہیے، لیکن شہِر رسول 
ادا کريں،  کا شکر  اللہ  ہونا چاہیے۔  ہی  زيادہ  اہتمام کچھ  کا  ان  میں 
جس ےن آپ کو مسجِد رسول ملسو هيلع هللا ىلص  یک زيارت یک توفیق بخیش، جو ان 
ہے، جن ےک متعلق  تنی خاص فضیلت وایل مساجد میں ےس ايک 

ہے : آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن ارشاد فرمايا 
مسجد  يہ  مریی  اللہ(،  )بیت  حرام  مسجِد  مساجد؛  "تنی 
)مسجِد نبوی( اور مسجد اقیٰص ےک عالوہ کیس یک طرف )ثواب یک نیت 
ےس( رخِت سفر نہ باندھا جاےئ۔" ]اس حديث کو امام بخاری اور
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ہے۔[ امام مسلم رحمہما اللہ ےن روايت کیا 
یک  نبوی  مسجِد  کو  آپ  ےن  جس  کريں،  ثنا  و  حمد  یک  اللہ  اور 
زيارت ےک ساتھ قرِب رسول یک زيارت کا موقع عنايت فرمايا۔ ساتھ ہی 
ہے کہ آپ زيارت ےک اس طريقے یک پابندی کريں،  يہ بیھ ضروری 
ہے اور جس پر ہمارے سلف  جو نیب صیل اللہ علیہ و سلم ےن بتايا 

ہے ہیں۔ صالحنی کاربند ر
اے مریے پیارے زائر بهائی! جب آپ مسجِد نبوی شريف 
اور خوشبو استعمال  کیزیگ حاصل کر لیں  آنا چاہیں، تو صفائی و پا
کر لیں۔ کیس ناپسنديدہ بو ےک ساتھ مسجد میں آےن ےس بچیں۔ 
ایس طرح جب آپ مسجِد نبوی پہنچیں، تو داخل ہو ےت وقت پہلے 

اپنا داہنا پری داخل کريں اور داخل ہوےت وقت يہ دعا پڑھیں :
اللهم اغفر يل ذنويب  "بسم اهلل والصالة والسالم عیل رسول اهلل، 
وافتح يل أبواب رحمتك، أعوذ باهلل العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه 

القديم من الشیطان الرجیم۔"
پر۔  رسول  اللہ ےک  ہو  وسالم  درود  اور  ساتھ  نام ےک  )اللہ ےک 
رحمت  اپین  لیے  مریے  اور  دے  بخش  گناہ  مریے  اللہ!  اے 
معزز  اس ےک  اللہ،  لے  وا عظمت  میں  دے۔  کهول  دروازے  ےک 
چہرے اور اس یک قديم سلطنت یک پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود 

ےس۔(
پهر مسجد ےک اس حصے میں جائیں، جسے حديث میں جنت یک 
ہے اور)ہو سکے تو( وہاں دو رکعت تحیة المسجد پڑھ  کیاری کہا گیا 
لیں۔ اگر وہاں بهیڑ ہو تو مسجد نبوی ےک کیس بیھ حصے میں نماز 
پڑھ لیں اور مسلمان بهائیوں کو تکلیف دينے ےس بچیں۔ کیوں کہ
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ہے اور آپ وہاں اجر و ثواب حاصل کرےن ےک  ايذا رساین جائز نہیں 
لیے حاضر ہوےئ ہیں، گناہ کماےن ےک لیے نہیں۔

ساتھ  ےک  سکون  اور  وقار  و  ادب  طرف  یک  قرب  یک  نیبملسو هيلع هللا ىلص  پهر 
جائیں۔ اگر وہاں بهیڑ ہو تو لوگوں کوتکلیف دينے ےس بچیں۔ بهیڑ 
کم ہوےن تک تاخری ہی سہی۔ کوشش يہ کريں کہ قرِب نیب یک زيارت  
فرض نمازوں ےک فوری بعد نہ ہو۔ اس لیے کہ اس وقت عموما بهیڑ 
ہے۔ نیب صیل اللہ علیہ و سلم یک قرب ےک پاس آوازيں بلند  زيادہ ہویت 
نہ کريں، کیوں کہ اللہ تعایل ےن اپنے مؤمن بندوں کو اس ےس منع 

ہے : کرےت ہوےئ فرمايا 
واَالاَ  ِبِّ  النَّ ْوِت  صاَ فاَْوقاَ  تاَُكْم  ا أاَْصواَ تاَْرفاَُعوا  الاَ  ُنوا  آماَ ِذيناَ  الَّ ا  هاَ يُّ

أاَ }ياَا 
أاَنُتْم الاَ  ْهِر باَْعِضُكْم لِباَْعٍض أاَن تاَْحباَطاَ أاَْعماَالُُكْم واَ جاَ ْوِل كاَ ُروا لاَُه ِبالْقاَ تاَْجهاَ
ِذيناَ  لاَِٰئكاَ الَّ ِ أُو تاَُهْم ِعنداَ راَُسوِل اهللَّ ا وناَ أاَْصواَ ِذيناَ ياَُغضُّ ۔إِنَّ الَّ تاَْشُعُروناَ

ِظیٌم۔{ أاَْجٌر عاَ ٌة واَ ْغِفراَ ٰى ۚ لاَُهم مَّ ْقواَ ُ ُقُلوباَُهْم لِلتَّ ناَ اهللَّ اْمتاَحاَ
)اے ايمان والو! اپین آوازيں نیب یک آواز ےس اوپر نہ کرو اور نہ 
ايک دوسرے  میں  آپس  کرو، جیسے  بات  میں  آواز  اونیچ  ان ےس 
اکارت  اعمال  تمهارے  کہ(  ہو  نہ  )ايسا  کہیں  ہو۔  کرےت  بات  ےس 
جائیں اور تمهیں خرب بیھ نہ ہو۔ ےب شک جو لوگ رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص( 
ےک حضور میں اپین آوازيں پست رکهتے ہیں، يہی وہ لوگ ہیں جن 
ہے۔ ان ےک لیے  ےک دلوں کو اللہ ےن پرہیزگاری ےک لیے جانچ لیا 

ہے۔( ]سورہ الحجرات : 2 - 3[ مغفرت اور بڑا ثواب 
امام ابن کثری رحمہ اللہ اپین تفسری میں لکهتے ہیں :

"رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص یک قرب ےک پاس بیھ بلند آواز ےس بولنا مکروہ 
بالکل ایس طرح، جیسے کہ آپ یک حیات میں آپ ےک سامنے ہے۔ 
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قابِل  میں  زندیگ  اپین  طرح  جس  ملسو هيلع هللا ىلص  آپ  کہ  کیوں  تها۔  مکروہ 
احرتام و باعزت تهے، ایس طرح اپین قرب میں بیھ ہمیشہ باعزت اور 

قابِل احرتام رہیں ےگ۔‘‘
نبویملسو هيلع هللا ىلص  مسجِد  عنہ ےن  اللہ  ریض  خطاب  بن  عمر  طرح  ایس 
میں دو آدمیوں کو اونیچ آواز میں بات کرےت ہوےئ سنا، تو ان ےس 
لے ہو؟ انهوں ےن  دريافت کیا کہ تم کون ہو يا کس جگہ ےک رہنے وا

لے ہیں، تو فرمايا:  جب جواب ديا کہ ہم طائف ےک رہنے وا
تمهیں  میں  تو  ہوےت،  لے  وا رہنے  ےک  منورہ  مدينہ  تم   اگر   
ضرور سزا ديتا۔ تم اللہ ےک رسول ملسو هيلع هللا ىلص یک مسجد میں اپین آوازيں 
اللہ ےن  رحمہ  امام بخاری  کو  ]اس حديث  ہو؟  ہے  ر کر  اونیچ  تین  ا

ہے۔[ روايت کیا 
سکون،  بڑے  تو  پہنچیں،  پاس  ےک  قرِب  یک  نیبملسو هيلع هللا ىلص  آپ  جب 
اطمینان اور وقار ےک ساتھ کهڑے ہو جائیں اور ان الفاظ میں سالم 

کا نذرانہ پیش کريں: 
"اے اللہ ےک رسول! آپ پر سالمیت ہو، اللہ یک رحمت ہو اور اس 
یک برکتیں نازل ہوں۔ اے اللہ ےک نیب! آپ پر سالمیت ہو۔ اے اللہ 
ہو۔ اے رسولوں ےک  پر سالمیت  و برگزيدہ مخلوق! آپ  یک چنندہ 
سردار اور پرہیز گار بندوں ےک امام! آپ پر سالمیت ہو۔ میں گواہی 
ديتا ہوں کہ آپ ےن پیغاِم رسالت پہنچاديا، امانت ادا کردی، امت 
یک بهر پور خری خواہی فرمائی اور اللہ یک راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ 
وہ بہرتين بدلہ عطا کرے، جو کیس بیھ نیب کو اس یک  کو  اللہ آپ 
امت یک جانب ےس عطا کرے گا۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد 
پر اور آل محمد پر، جیسے رحمت نازل یک تیھ ابراہیم پر اور آل
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ہے۔ ساتھ ہی  ابراہیم پر۔ ےب شک تو قابل تعريف اور بزریگ واال 
یک  نازل  برکت  جیسے  پر،  محمد  آل  اور  پر  محمد  فرما  نازل  برکت 
اور  تعريف  قابل  تو  پر۔ ےب شک  ابراہیم  آل  اور  پر  ابراہیم  تیھ 

ہے۔" بزریگ واال 
ذريعے  الفاظ ےک  ع  مشرو ديگر  عالوہ  الفاظ ےک  ان  آپ  ويسے، 
بیھ سالم کا ہديہ پیش کر سکتے ہیں۔  پهر تهوڑا دائیں طرف ہٹ 
ان  میں  خدمت  یک  عنه  اهلل  رضي   صديق  بکر  ابو  رسول  خلیفٔہ  کر 

الفاظ میں سالم پیش کريں: 
اور   ہو  رحمت  یک  اللہ   ، ہو،  پر سالمیت  آپ  بکر صديق!  ابو  "اے 
آپ  غار!  يار  اور  رسول  خلیفٔہ  اے  ہوں۔  نازل  برکتیں  یک  اس  اور 
اور  اور ایس طرح اسالم  اللہ آپ کو ہماری طرف ےس  پر سالمیت ہو۔ 
یک  ان  فرماےئ۔  عطا  بدلہ  بہرت  بہرت ےس  جانب ےس  یک  مسلمانوں 
جگہ پر اس طرح ےک ديگر الفاظ بیھ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔"

پهر کچھ اور دائیں جانب ہٹ کر امری المؤمننی عمر فاروق رضي 
اهلل عنه یک خدمت میں ان الفاظ میں سالم پیش کريں:  

اور اس یک  ہو  اللہ یک رحمت  ہو،  فاروق! آپ پر سالمیت  "اے عمر 
برکتیں نازل ہوں۔ اے دوسرے خلیفة راشد! آپ پر سالمیت ہو۔ 
اللہ آپ کو ہماری اور اسالم و مسلمانوں یک جانب ےس بہرت ےس بہرت 

بدلہ عطا فرماےئ۔"
ع الفاظ ےک ذريعے بیھ سالم پیش  ان ےک سوا دوسرے مشرو
قرِب  اور  نبویملسو هيلع هللا ىلص  قرب  نبوی،  مسجِد  طرح  اس  ہے۔  سکتا  جا  کیا 

صاحبنی رضي اهلل عنهما یک زيارت مکمل ہوگئی۔
اے مریے زائر بهائی! جب آپ اللہ تعایل ےس دعا کرنا چاہیں، 
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تو آپ مسجِد نبوی ےک کیس بیھ حصے میں اور دن و رات میں کیس 
بیھ وقت بهیڑ ےس الگ ہوکر تنہائی اختیار کر لیں اور قبلے یک جانب 
منہ کر لیں۔ تنہائی اس لیے، کیوں کہ اس ےس نفس کو سکون، دل 
تعایل  اللہ  پهر  ہے۔  ہویت  حاصل  يکسوئی  فکری  اور  اطمینان  کو 
ےس اپنے لیے اور اپنے تمام مسلمان بهائیوں ےک لیے دنیا وآخرت یک 

بهالئیاں مانگیں۔
 اے زائِر مکرم! آپ دعا کرےت وقت دعا یک حدود کو پار کرےن 
ےس بچیں، جس یک بہت یس صورتیں ہیں۔ جیسے غری اللہ کو پکارنا، 
ان ےس حاجتیں طلب کرنا اور فرياد کرنا وغریہ۔ يہ سارے کام اللہ 
زمرے  اور شرک ےک  ہیں  منایف  رسول ےک حکم ےک  اس ےک  اور 
میں داخل ہیں۔ خود اللہ ےن کیس اور کو پکارےن ےس منع کرےت 

ہے : فرمايا 
ًدا{ ِ أاَحاَ عاَ اهللَّ }فاَالاَ تاَْدُعوا ماَ

)پس اللہ ےک ساتھ کیس اور کو نہ پکارو۔( ]سورہ الجن  : 18[
ہے : ايک اور جگہ اس کا ارشاد 

اِن ۖ  عاَ ا داَ اِع إِذاَ ةاَ الدَّ ْعواَ ي قاَِريٌب ۖ أُِجیُب داَ ي فاَإِنِّ نِّ أاَلاَكاَ ِعباَاِدي عاَ ا ساَ إِذاَ }واَ
۔{ ُهْم ياَْرُشُدوناَ لَّ لُْیْؤِمُنوا يِب لاَعاَ فاَلْیاَْستاَِجیُبوا يِل واَ

)جب مریے بندے مریے بارے میں آپ ےس سوال کريں، 
لے یک پکار  تو آپ کہہ ديں کہ میں بہت ہی قريب ہوں۔ ہر پکارےن وا
کو، جب کبیھ وه مجهے پکارے، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو 
بیھ چاہیے کہ وه مریی بات مان لیا کريں اور مجھ پر ايمان رکهیں۔ 

ہے۔{ ]سورہ البقرة : 186[ يہی ان یک بهالئی کا باعث 
ہے : اس کا يہ بیھ فرمان 
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ياَْوِم   ٰ إیِلاَ لاَُه  ياَْستاَِجیُب  الَّ  ماَن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمن  ياَْدُعو  ن  ِممَّ لُّ  أاَضاَ ْن  ماَ }واَ
۔{ اِفُلوناَ اِئِهْم غاَ ن ُدعاَ ُھْم عاَ ِة واَ الِْقیاَاماَ

)اور اس ےس بڑھ کر گمراه اور کون ہوگا، جو اللہ ےک سوا ايسوں 
ہے، جو قیامت تک اس یک دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان  کو پکارتا 

ےک پکارےن ےس محض ےبخرب ہوں؟( ]سورہ األحقاف : 5[
ایس طرح ابن عباس رضي اهلل عنهما ےس مروی ايک حديث میں 

ہے کہ اللہ ےک رسول صیل اللہ علیہ و سلم ےن ارشاد فرمايا :
"جب تم مانگو تو صرف اللہ تعایل ےس مانگو اور جب مدد چاہو 
ترمذی  امام  کو  حديث  ]اس  چاہو۔(  مدد  تعایل ےس  اللہ  صرف  تو 

ہے۔[ رحمہ اللہ ےن روايت کیا 
بلکہ کہیے:  اے اللہ! مریے لیے اپنے نیب کو سفاریش بنا۔ اے 
نہ کر۔ ایس طرح  اپنے نیبملسو هيلع هللا ىلص یک شفاعت ےس محروم  اللہ! مجهے 
اور  تباع  ا یک  آپ  یک محبت،  اس ےک نیبملسو هيلع هللا ىلص  پاس  اللہ سبحانہ ےک 

اپنے نیک اعمال کو وسیلے ےک طور پر پیش کريں۔
اے مریے زائر بهائی! جان لیں کہ سلف صالحنی رحمهم اهلل 

ایس طرح زيارت کیا کرےت تهے۔



مسجد ےک باہر واقع مدينہ 
منورہ ےک وہ مقامات

ہے ع  جن یک زيارت مشرو
ےس  بہت  میں  اس  ہے۔  قربستان  کا  مدينہ  اہِل  يہ  بقیع:    /-1
صحابٔہ کرام ریض اللہ عمھن، تابعنی اور سلِف صالحنی رحمهم اللہ 
مدفون ہیں۔ خود نیبملسو هيلع هللا ىلص اہِل بقیع یک زيارت کیا کرےت تهے اور ان 

پر سالم بهیجتے اور ان ےک لیے دعا فرمايا کرےت تهے۔
لہذا جب آپ بقیع جائیں، تو وہاں مدفون لوگوں کو سالم کريں 
اور نیب صیل اللہ علیہ و سلم ےک نقش قدم پر چلتے ہوےئ يہ الفاظ 

کہیں :
إِْن  ا  إِنَّ واَ  ، الْـُمْسِلِمنیاَ واَ الْـُمْؤِمِننیاَ  ِمناَ  ياَاِر  الدِّ أاَْھلاَ  لاَْیُكْم  عاَ ُم  الاَ "السَّ

" اِفیاَةاَ لاَُكُم الْعاَ ا واَ ، أاَْسأاَُل اهللاَ لاَناَ ِحُقوناَ اءاَ اهلُل لاَالاَ شاَ
اللہ ےن  ہو۔  سالمیت  پر  تم  مسلمانو!  اور  مؤمنو  ديار ےک  )اس 
اپنے  ہم  لے ہیں۔  وا پہنچنے  يقیناً  پاس  تمہارے  تو ہم بیھ  چاہا 
اللہ ےس عافیت مانگتے ہیں۔( ]اس حديث کو  لیے  اورتمہارے  لیے 

ہے۔[ امام مسلم رحمہ اللہ ےن روايت کیا 
اس ےک بعد اہِل بقیع ےک لیے دعا اور استغفار کريں۔ يہی شریع 

ہے۔ زيارت 
پر  اس  اور  روندےن  کو  قرب  آپ  بهائی!   مسلمان  مریے  اے 
کرےت  منع  ےس  اس  ےن  نیبملسو هيلع هللا ىلص  کہ  کیوں  بچیں۔  ےس  بیٹهنے 

ہے :  ہوےئ فرمايا 
پر  ان  نہ  اور  پڑھو  نماز  کر ےک  منہ  طرف  یک  قربوں  نہ  "تم 
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ہے۔[ بیٹهو‘‘۔ ]اس حديث کو امام مسلم رحمہ اللہ ےن روايت کیا 
اٹهاےن  مٹی  یک  قربوں  چومنے،  چهوےن،  کو  قربوں  طرح  ایس 
وہ  کہ  پکارےن ےس بچیں۔ کیوں  کو  لوگوں  اور قربوں میں مدفون 

تمهارے نفع ونقصان ےک مالک نہیں ہیں۔
درمیان  مشرکوں ےک  اور  مسلمانوں  احد:   جنٓگ  شہداےئ   /  -2
شہید  عنہم  اللہ  ریض  صحابہ   )70( سرت  میں  جنگ  اس  وایل  ہوےن 
ہوےئ تهے۔ نیبملسو هيلع هللا ىلص ان یک زيارت کیا کرےت تهے اور ان ےک لیے دعا 
فرمايا کرےت تهے۔ آپ کو يہ علم ہونا چاہیے کہ يہ تمام شہدا دين 
ہے  ےک دفاع میں شہید ہوےئ تهے۔ اس لیے ان کا ہم پر يہ حق بنتا 
کہ ہم ان ےک لیے دعا کريں اور ان ےک حق میں اللہ یک خوش نودی 
طلب کريں۔ جب آپ ان یک زيارت ےک لیے جائیں، تو ان کو ایس طرح 
اہِل  دوسرے  اور  بقیع  اہل  طرح  کريں، جس  پیش  ہديہ  کا  سالم 

قبور کو سالم کا نذرانہ پیش کرےت ہیں۔
ع  اور اس میں نماز پڑھنا مشرو 3-مسجِد قبا:  اس یک زيارت کرنا 
ہے۔ نیبملسو هيلع هللا ىلص ہر ہفتہ اس یک طرف پیدل يا سوار ہو کر جايا کرےت اور 
وہاں نماز پڑھتے تهے۔ جو شخص مسجِد قبا آےئ اور نماز ادا کرے، 

ہے : اےس ايک عمرہ ےک برابر ثواب ملے گا۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن فرمان 
کر نماز  "جس ےن اپنے گهر میں وضو کیا، پهر مسجِد قبا میں آ
ادا یک، اےس ايک عمرہ ےک برابر ثواب ملے گا۔“ ]اس حديث کو امام 

ہے۔[ ابِن ماجہ رحمہ اللہ ےن روايت کیا 

اپنے  خرِی عظیم ےس  اس  آپ  بهائی!  لہذا مریے مسلمان 
آپ کو محروم نہ کريں۔



مسجِد نبوی یک زيارت کر ےن 
لے ےک لیے تنبیہات وہدايات وا

مریے معزز زائر بهائی!
* آپ مسجِد نبویملسو هيلع هللا ىلص اور ديگر مساجد میں داخل ہو ےت اور 

نکلتے ہوےئ منقول دعا کا اہتمام کريں۔
* رسول اللہملسو هيلع هللا ىلص کو سالم کرےت ہوےئ نہ جهکیں، بلکہ سکون 

و اطمینان، ادب واحرتام اور وقار ےک ساتھ کهڑے رہیں۔
* مسجِد نبوی یک ديواروں، ستونوں، دروازوں، منرب و محراب اور 
حجرٔہ نبوی میں لیگ ہوئی کهڑیک کو برکت یک نیت ےس نہ چهوئیں۔ 

ہے۔ کیوں کہ ايسا کرنا ناجائز 
ہاتھ  پر  قرب  میں   )257/8( ع"  "المجمو اللہ  رحمہ  نووی  امام 

پهریےن ےس متعلق فرماےت ہیں :
"جس ےک دل میں يہ بات آےئ کہ ہاتھ پهریےن وغریہ ےس زيادہ 
ہے؛  ہے، تو يہ اس یک ناداین اور غفلت کا آئینہ دار  برکت حاصل ہویت 
جو شريعت ےک  ہے  اندر  اس چیز ےک  تو صرف  برکت  کہ  لیے  اس 
موافق ہو، صحیح اور درست چیز یک مخالفت میں فضیلت تالش کرنا 

ہے؟" کہاں یک عقل مندی 
مدينہ  زيارِت  کہ  لیں  جان  بخویب  بات  يہ  بهائی!  زائر  *مریے 
ہے اور نہ نمازيں متعنی ہیں۔ مسجِد  منورہ کا نہ کوئی وقت محدود 
ہے کہ وہ يہ سمجهتے  نبوی شريف ےک زائرين ےس يہ غلیط ہوجایت 
ہیں کہ ان کو وہاں معنی نمازيں مثال ےک طور چالیس وقت یک نماز 
ہے۔ بعض حضرات اس ےک لیے خود کو مشقت میں ادا کرنا ضروری 



19

بناےتہیں۔  مکلف  کا  اس  بیھ  کو  ساتهیوں  اپنے  اور  ہیں  لیتے  ڈال 
ہے کہ  ہے۔ کیوں کہ نیبملسو هيلع هللا ىلص ےس کہیں کچھ ثابت نہیں  يہ غلط 
ہے۔ لہذا آپ  تنے وقت یک نماز پڑھین  زائرين کو مسجد نبوی میں ا

کو جو میسر ہو، پڑھ لیں۔ خواہ کم ہو يا زيادہ۔
مسجِد نبوی میں چالیس وقت یک نمازوں یک تحديد ےک بارے 
ہے، جسے امام احمد ےن اپین مسند میں انس  میں جو حديث آئی 
ہے کہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن فرمايا : بن مالک رضي اهلل عنه ےس روايت کیا 

"جس شخص ےن مریی مسجد میں چالیس وقت یک نمازيں اس 
طرح پڑھیں کہ اس یک کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، اس ےک لیے جہنم 
ہے اور وہ نفاق ےس بری  ےس براءت اور عذاب ےس نجات لکھ دی جایت 

ہے۔ ہے۔"  تو يہ حديث ضعیف  ہو جاتا 
اللہ ےن  رحمہ  ترمذی  امام  اور حديث یک، جسے  ايک  بات  رہی 

ہے کہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن فرمايا : نیب ملسو هيلع هللا ىلص ےس روايت کیا 
"جس ےن خالص اللہ تعایل ےک لیے چالیس دن تک جماعت ےک 
ساتھ تکبرِی تحريمہ پاےت ہوےئ نماز ادا یک، اس ےک لیے دو چیزوں؛ 
ہے۔" تو يہ حديث آپ ملسو هيلع هللا ىلص  گ اور نفاق ےس براءت لکھ دی جایت  آ

ہے۔ ےس صحیح سند ےس ثابت 
لہذا اے مریے زائر بهائی! میں آپ کو اس بات یک وصیت کرتا 
ہوں کہ آپ اس حديث پر عمل کر ےک ان دونوں چیزوں ےس براءت 

ہے آپ مدينے میں رہیں يا اپنے شہر میں۔ حاصل کريں۔ چا
لیکن  ہو،  قبلہ رخ  واال دعا ےک وقت  ہے کہ دعا کرےن  يہ  اصل 
اپنے  کر  ہو  کهڑے  میں  گوےش  کیس  نبوی ےک  مسجِد  لوگ  بعض 
ہاتهوں کو اٹهاےئ اللہ ےس اس طرح دعا کرےت ہیں کہ ان کا رخ قرِب
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ائمہ  امت ےک سلف، اس ےک  اس  يہ عمل  ہے۔  ہوتا  رسول یک طرف 
ہے۔ لہذا مریے زائر بهائی!  اور عایل مرتبت علما ےس ثابت نہیں 
لیے صحابة رسول،  پرہیز کريں۔ آپ ےک  کاموں ےس  اس طرح ےک 
ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں  تابعنی اور سلِف صالحنی کا عمل کایف 

ہے۔ کہ دعا کا قبلہ کعبہ 
*ايسے خطوط تحرير کرنا، جن میں نیب ملسو هيلع هللا ىلص ےک لیے دعا لکیھ 
گئی ہو، پهر ان کو حجرة رسول یک جالیوں، روےض ےک اندر يا مسجِد 
ہے۔ کیوں کہ يہ ايک  نبوی میں کیس بیھ جگہ رکهنا جائز نہیں 
کو  خطوط  طرح ےک  اس  ہی  ساتھ  ہے۔  عمل  ناپسنديدہ  اور  منکر 
مختلف ممالک ےس الکر مسجِد نبوی تک پہنچانا بیھ جائز نہیں 

ہے۔
لیے کہ طواف  ہے۔ اس  کا طواف جائز نہیں  * رسول ملسو هيلع هللا ىلص یک قرب 
ہے اور وہ اللہ یک تعظیم اور اس ےک حکم یک پریوی ےک طور  عبادت 

ہے۔ صرف کعبة مشًرفہ کا جائز 
دوران  ےک  قیام  میں  منورہ  مدينہ  آپ  بهائی!  زائر  *مریے 
کو  نمازوں  فرض  رہیں۔  کرےت  خوب  کام  ےک  بهالئی  اور  نیکیاں 
مسجِد نبوی میں باجماعت ادا کرےن یک کوشش کريں۔ ہو سکے تو 
مسجد ےک اس حصے میں جسے حديث ےک اندر جنت یک کیاری کہا 
ہے، کثرت ےس نوافل کا اہتمام کريں۔ اس لیے کہ يہ چیز رسول  گیا 

ہے: ہے۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن فرمايا  اللہ ملسو هيلع هللا ىلص ےس ثابت 
یک  جنت  حصہ  کا  درمیان  ےک  منرب  مریے  اور  گهر  "مریے 
بخاری  کو  حديث  ]اس  ہے۔“  کیاری  ايک  ےس  میں  کیاريوں 

ہے۔[ اورمسلم رحمہما اللہ ےن روايت کیا 



21

)رياض  جگہ  ایس  صرف  کر  چهوڑ  کو  حصوں  ديگر  ےک  مسجد 
اور  فضیلت  یک  جگہ  اس  کرنا  مخصوص  ےس  صفت  اس  کو  الجنة( 
ہے۔ لہذا اس حصے میں نوافل ادا کرےن، اللہ  امتیاز پر داللت کرتا 
تعایل ےک ذکر اور قرآِن مجید یک تالوت کا کثرت ےس اہتمام کريں، 
بشرےط کہ )ان اعمال کو رياض الجنة میں بجا الےن پر( کیس مصیل 
کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں کہ جو بندہ اللہ ےک لیے کیس جائز کام کو 

ہے۔ ہے، اللہ اےس اس ےس بہرت بدلہ عطا فرماتا  چهوڑ ديتا 
ہے۔  افضل  پڑھنا  میں  صفوں  اگیل  کو  نمازوں  فرض  البتہ 

ہے: کہ فرماِن نیب ملسو هيلع هللا ىلص  جیسا
ہے اور بری صف آخری صف  "مردوں یک بہرتين صف پہیل صف 

ہے۔[ ہے۔" ]اس حديث کو امام مسلم رحمہ اللہ ےن روايت کیا 
ہے : نیز نیب کريم ملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد 

"اگر لوگوں کو اذان دينے اور پہیل صف میں نماز پڑھنے ےک اجر 
قرعہ  انهیں  لیے  ےک  حصول  ےک  اس  اور  جاےئ  ہو  علم  کا  وثواب 
]اس  لیں ےگ۔"  سہارا  بیھ  کا  اس  وہ  تو  پڑے،  کرین  بیھ  اندازی 

ہے۔[ حديث کو بخاری اورمسلم رحمہما اللہ ےن روايت کیا 
ِهُموا" : يعین وہ قرعہ اندازی کرےن لگیں۔ "ياَْستاَ

اس بات کو بخویب جان لیں کہ مسجِد نبوی میں ايک نماز پڑھنا 
ہے۔  افضل  ےس  پڑھنے  نمازيں  ہزار  ايک  میں  مساجد  دوسری 
نماز  ايک  میں  حرام  مسجِد  کہ  کیوں  حرام ےک۔  مسجِد  سواےئ 
ہے۔  پڑھنا دوسری مساجد میں ايک الکھ نمازيں پڑھنے ےس افضل 

ہے : رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص ےن ارشاد فرمايا 
"مریی مسجد میں پڑیھ گئی ايک نماز مسجِد حرام ےک سوا
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ہے اور مسجِد حرام میں  کیس بیھ مسجد یک ہزار نمازوں ےس افضل 
نمازوں ےس  ايک الکھ  یک  دوسری مسجد  نماز کیس  ايک  گئی  پڑیھ 
رحمہما  احمد  امام  اور  ماجہ  ابن  امام  کو  ]اس حديث  ہے۔"  افضل 

ہے۔[ اللہ ےن روايت کیا 
وخریات،  صدقہ  استغفار،  و  دعا  ےس  کثرت  میں  نبوی  مسجِد 
تالوِت قرآن، ذکِر الہی، حمد وثنا اور شکر ادا کريں۔ اگر ممکن ہو تو 

اعتکاف کا بیھ اہتمام کريں۔
* جب آپ کو ديین امور کو سمجهنے میں دشواری ہو، تو اہل علم 
مثال ےک طور پر مسجِد نبوی شريف میں تدريس کا فريضہ انجام 
اللہ  کہ  لیا کريں۔ کیوں  پوچھ  علما ومشائخ ےس  فاضل  لے  وا دينے 

ہے: تعایل کا فرمان 
"پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم ےس دريافت کر لو۔" ]سورہ 

األنبیاء : 7[
مختلف  ےک  اس  اور  دروازوں  ےک  نبوی  مسجِد  طرح  ایس   *
ان  ہیں۔  گئے  رکهے  فون  ےک  السائلنی‘‘  ارشاد  پر’’ادارہ  مقامات 
ےک ذريعہ رابطہ کريں۔ ان شاء اللہ آپ کو حج، عمرہ اور زيارت ےس 

متعلق سوالوں ےک تشیف بخش جواب ملیں ےگ۔
* مسجِد نبوی ےک فاضل مدرسنی ےک علیم دروس میں حاضر 
اللہ ےک  اور  کہ آپ دين یک صحیح سمجھ حاصل کر سکیں  رہیں۔ تا
رسول ملسو هيلع هللا ىلص ےک اس قول ےک ضمن داخل ہوےن کا بیھ شرف حاصل 

کر سکیں :
يا  سیکهنے  خری  صرف  میں  مسجد  اس  ہماری  شخص  "جو 
سکهاےن ےک لیے داخل ہو، وہ مجاہد یف سبیل اللہ ےک درےج میں 
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ہے۔ جب کہ جو کیس دوسرے مقصد ےک لیے آےئ، وہ اس شخص یک 
ہے، جو کیس دوسرے ےک سامان کو ديکھ رہا ہو۔" ]اس حديث  طرح 
مستدرک  اپین  کم ےن  حا امام  اور  احمد  امام  ماجہ،  ابن  امام  کو 

ہے۔ اللہ ان تمام حضرات پر رحم فرماےئ۔[ میں رواہت کیا 
ایس طرح مریے طالِب علم بهائی مسجِد نبوی یک الئربيری یک 
زيارت کرنا نہ بهولیں۔ يہ الئربيری خادِم حرمنی شريفنی ملک 
فہد رحمہ اللہ یک توسیع کردہ مسجد نبوی یک شمال مغریب جہت ےک 
الئربيری  ہے۔۔  میں  ہال  وعريض  وسیع  ايک  میں  حصے  باالئی 
ہے۔ اس  تک براہ راست رسائی ےک لیے بریق سیڑیھ نمرب 10 مختص 

الئربيری میں آپ کو بہت یس مفید کتابیں ملیں یگ۔
ہو،  چسپی  دل  ےس  مخطوطات  کو  آپ  اگر  بهائی!  زائر  مریے 
تو عثمان بن عفان ریض اللہ عنہ گیٹ ےک پاس شعبة مخطوطات یک 
زيارت کريں، جو مسجِد نبوی ےک درمیاین حصے میں پہیل سعودی 

ہے۔ توسیع ےک آخر میں واقع 
بیھ  ويڈيوز  و  آڈيوز  رہنما  فراہیم  براےئ  ادارہ  يہاں  طرح  ایس 
مطابق  ےک  توسیع  یک  فہد  ملک  الحرمنی  خادم  جو  ہے،  موجود 
دروازہ نمرب 17 يعین باب عمر بن خطاب ریض اللہ عنہ ےک پاس واقع 
لے دروس، خطبات اور نماز  ہے۔ يہ ادارہ مسجِد نبوی میں ہوےن وا
ہے۔ البتہ ان کو خایل  یک ريکارڈنگ زائرين ےک لیے مفت فراہم کرتا 
ہے۔ ایس طرح يہاں خواتنی  کیسیٹ، یس ڈی يا ہارڈ ڈسک دينا ہوتا 
ہے، جو خواتنی ےک مشریق  ےک لیے مخصوص الئربيری بیھ موجود 
مصیل ےک پاس دروازہ نمرب 24 اور خواتنی ےک مغریب مصیل ےک پاس 
ہے۔ ساتھ ہی خواتنی ےک لیے آڈيو الئربيری دروازہ نمرب 16 پر واقع 
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ہے۔ ہے، جو دروازہ نمرب 28 پر واقع  بیھ موجود 
پہلے  اور  بڑھیں  آےگ  وقت  نماز ےک  آپ  بهائی!  زائر  * مریے 
ےک  سیڑھیوں  اور  گزرگاہوں  دروازوں،  لیں۔  کر  مکمل  صفیں  اگیل 
راستہ  کا  جاےن  میں  مسجد  ےس  اس  کہ  کیوں  بیٹهیں۔  نہ  پاس 
اندروین مسجد میں خایل جگہ ہوےن ےک  لوگ  اور  ہے  بند ہوجاتا 
آپ  ہیں۔  ہوجاےت  مجبور  پر  پڑھنے  نماز  باہر  مسجد ےک  باوجود 
ہے کہ صفوں کو آپس میں مال کر  اور ديگر نمازيوں یک کوشش ر یک 
رکهیں، صفوں ےک درمیان خایل جگہ نہ چهوڑيں اور ايک دوسرے 
کہ صفیں مکمل ہوجائیں اور تمام  ےک ساتھ مل کر کهڑے ہوں۔ تا

نمازی مسجد ےک اندروین حصہ میں سما سکیں۔
پڑھنا  نماز  میں  الجنہ  رياض  يا  میں  صفوں  پہیل  آپ  جب   *
تاخری  کريں۔  نہ  تاخری  اور  جائیں  آ  پہلے  نبوی  تو مسجد  چاہیں، 
ےس پہنچ کر لوگوں یک گردنیں پهالنگنے، نمازيوں ےک سامنے ےس 
گزرےن اور ان ےس مزاحمت کرےن کا کام ہرگز نہ کريں۔ کیوں کہ 
ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا  اس ےس نمازيوں کو تکلیف ہویت 

ہے۔ جائز نہیں 
ايک  کہ  تهے  ہے  ر دے  خطبہ  اللہ ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  دن  جمعہ ےک 
یک  ہو ےن  شامل  میں  صفوں  پہیل  اور  ہوا  داخل  میں  مسجد  شخص 
لگا۔  بڑھنے  آےگ  ہوےئ  پهالنگتے  گردنیں  یک  لوگوں  ےس  غرض 

چنانچہ خطبہ روک کر آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن اس ےس کہا :
ہے اور )آےن میں(  "بیٹھ جأو! تم ےن لوگوں کو تکلیف پہنچائی 
احمد  امام  اور  ماجہ  ابن  امام  کو  حديث  ]اس  ہے۔"  کردی  تاخری 

ہے۔[ رحمہما اللہ ےن روايت کیا 
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تکلیف  انهیں  کر  پهالنگ  گردنیں  یک  لوگوں  ےن  تم  يعین 
ہے۔ اگر تم آےگ  ہے۔ ساتھ ہی تم ےن آےن میں تاخری یک  پہنچائی 
)پہیل صفوں میں( بیٹهنے یک رغبت رکهتے ہو تو جلد آيا کرو اور دير 

مت کیا کرو۔
* نمازيوں ےک آےگ ےس نہ گزريں۔ کیوں کہ نیب ملسو هيلع هللا ىلص ےن اس 

ہے : ےس منع کرےت ہوےئ فرمايا 
لے کو پتہ چل جاےئ کہ  "اگر نمازی ےک سامنے ےس گزرےن وا
کرنا  انتظار  کر  رہ  کهڑا  تک  چالیس  کا  اس  تو  ہوگا،  گناہ  کتنا  اےس 
اس ےس بہرت ہو گا کہ وہ اس ےک سامنے ےس گزرے۔" راؤی حديث 
بن سعید( ےن  )بسر  کہ  رہا  نہیں  ياد  مجهے  ہیں:  کہتے  النضر  ابو 
چالیس دن کہا يا مہینے يا سال۔ ]اس حديث کو امام بخاری رحمہ 

ہے۔[ اللہ ےن روايت کیا 
امام ابن حجر رحمه اهلل "فتح الباری" )585/1( میں فرماےت ہیں: 
ہے کہ  ( کا مطلب يہ  "آپملسو هيلع هللا ىلص ےک فرمان : )لاَکاَاناَ أاَْن ياَِقفاَ أاَْرباَِعنیاَ
کہ  ہو جاےئ  معلوم  کو  لے  وا سامنے ےس گزرےن  اگر مصلیوں ےک 
مصلیوں ےک سامنے ےس گزرےن پر کتین مقدار میں گناہ ہوگا، تو وہ 
حديث میں مذکور مدت تک کهڑا رہ کر انتظار کرنا پسند کرے گا، 

کہ اس کو اس گناہ کا بوجھ نہ اٹهانا پڑے۔" تا
ک صاف  * اے مریے زائر بهائی! آپ اپنے بدن اور کپڑوں کو پا
رکهیں اور خوشبو کا استعمال کريں۔ کیوں کہ جس طرح انسانوں 
ہے، ایس فرشتوں کو بیھ بدبو ےس تکلیف  کو بدبو ےس تکلیف ہویت 

ہے۔ ہویت 
* مسجد اور اس ےک صحن یک پایک و صفائی کا خاص لحاظ رکهیں۔
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کهمبوں  ٹائلس،  نبوی ےک  مسجد  يا  کر  تهوک  اندر  مسجد ےک   
بهائیوں کو  نمازی  اپنے  کر  لگا ک یک رينٹ  پر نا اس ےک صحنوں  يا 
تکلیف نہ پہنچائیں۔ يہ بات اچیھ طرح جان لیں کہ مسجد میں 

ہے : ہے۔ جیسا کہ آپملسو هيلع هللا ىلص کا ارشاد  تهوکنا گناہ 
ہے اور اس کا کفارہ اےس مٹی میں دبا  "مسجد میں تهوکنا گناہ 
اللہ  ہے۔" ]اس حديث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما  دينا 

ہے۔[ ےن روايت کیا 
* اپنے بچوں کو مسجد میں کهیلتے ہوےئ اور شورشرابہ کرےت 
ہوےئ نہ چهوڑيں۔ اس لیے کہ يہ مسجِد رسول ےک آداب ےک منایف 

ہے۔
کا رخ کر  اور کشادہ جگہوں  وایل جگہوں ےس بچیں  بهاڑ  *بهیڑ 
ثواب مسجد ےک کیس بیھ حصے  و  اجر  کا  نماز  کہ  رکهیں  ياد  لیں۔ 

میں نماز ادا کرےن ےس حاصل ہو جاےئ گا۔
*مریے زائر بهائی! نمازوں یک ادائییگ ےک بعد کچھ دير رکیں 
لے مسنون اذکار کا اہتمام کريں۔  اور نماز ےک بعد پڑےھ جاےن وا
کريں۔  نہ  ع  شرو پڑھنا  نفل  سیدےھ  بعد  فورا  ےک  نماز  فرض 
کہ  بالخصوص بهیڑ بهاڑ یک جگہوں اور اوقات میں تو بالکل نہیں، تا
لے لوگوں  معذور افراد اور سالم ےک بعد فورا نکلنے کا ارادہ رکهنے وا
کو موقع مل جاےئ اور انهیں نمازيوں ےک سامنے ےس گزرےن ےک 

گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔
لے حصے میں خواتنی یک نماز ےک لیے لگاےئ  * جنت یک کیاری وا
گئے پردے کو اٹهاےت وقت سنجیدیگ کا مظاہرہ کريں اور دوڑےن و 

دھکا دينے ےس گريز کريں۔
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الئیں۔  نہ  باہر  کو  مصحفوں  ہوےئ  رکهے  میں  نبوی  مسجِد   *
کیوں کہ وہ مسجد ےک لیے وقف شدہ ہیں۔

الماريوں پر  کا احرتام کرےت ہوےئ قرآِن مجید یک  اللہ  * کتاب 
ٹیک نہ لگائیں، ان الماريوں ےک پاس جوےت نہ رکهیں اور انهیں 

پهالنگ کر آےگ بیھ نہ بڑھیں۔
* جب آپ کیس جگہ پر اپنےجوےت رکهیں، تو اس جگہ یک پہچان 
رکھ لیں۔ جن خانوں میں جوےت رکهے جاےت ہیں، ان پر نمرب لکهے 
کہ جوےت لینے میں آساین  ہوےت ہیں۔ ان نمربوں کو ياد رکهیں، تا

وسہولت ہو۔
*مریے زائر بهائی! مسجِد نبوی اور دوسری مسجديں عبادت 
يا  مانگنے  بهیک  سوےن،  انهیں  لہذا  ہیں۔  گئی  بنائی  لیے  ےک 

گمشدہ چیزوں کا اعالن کرےن یک جگہ نہ بنائیں۔
یک  زمزم  لیے  ےک  پینے  پر  مقامات  کئی  میں  نبوی  مسجِد   *
ٹونٹیاں نصب یک گئی ہیں۔ ان ےس وضو نہ کريں۔ ایس طرح مسجد 

ےک فرش کوتکیہ ےک طور پر يا اوڑھنےےک لیے استعمال نہ کريں۔
* مسجِد نبوی ےک صحن کو اسرتاحت یک جگہ نہ بنائیں۔

کو نویش  اور تمبا * مسجِد نبوی ےک صحن وغریہ میں سگريٹ 
چاہیے  اےس  تو  ہے،  مبتال  میں  نویش  سگريٹ  کوئی  اگر  ہے۔  منع 
کہ وہ رسولملسو هيلع هللا ىلص یک مسجد میں گريہ و زاری کرے اور اللہ سبحانہ 
وتعایل ےس اےس چهوڑےن یک توفیق طلب کرے۔ يہ بات اچیھ طرح 
ذہن نشیں کر لیں کہ اہِل علم ےن سگريٹ نویش اور اس یک خريد و 
ہے۔  ہے اور سگريٹ نویش کرےن واال گنہ گار  فروخت کو حرام کہا 
مریے زائر بهائی! آپ نیکیوں میں اضاےف ےک لیے آےئ ہیں۔
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لہذا برے کاموں ےس بچیں۔
* مسجِد نبوی ےک تمام دروازوں ےک نام رکهے گئے ہیں اور ہر 
دروازے پر نمرب لکھ دےی گئے ہیں۔ جس دروازے ےس آپ داخل 
کہ مسجد ےس نکلنے  ہے ہوں، اس کا نام اور نمرب ياد رکهیں، تا ہو ر

میں آساین ہو۔
* جب آپ کو دروازوں پر بهیڑ نظر آےئ، تو کچھ دير مسجد ہی 

کہ بهیڑ کم ہو جاےئ۔ میں انتظار کريں، تا
* مسجد ےس نکلتے وقت اپنا باياں پری آےگ بڑھاےت ہوےئ يہ 

دعا پڑھنا نہ بهولیں :
ذنويب  يل  اغفر  اللهم  محمد،  عیل  وسلم  صل  اللهم  اهلل،  "بسم 

وافتح يل أبواب فضلك"
فرما  نازل  وسالم  درود  اللہ!  اے  ساتھ۔  ےک  نام  ےک  )اللہ 
رسولملسو هيلع هللا ىلص پر۔ اے اللہ! مریے گناہوں کو بخش دے اور مریے 
امام  کو  حديث  ]اس  دے۔(  کهول  دروازے  ےک  فضل  اپنے  لیے 
ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام احمد رحمہم اللہ أجمعنی ےن روايت 

ہے۔[ ہے اور صحیح مسلم میں اس یک ايک شاہد بیھ موجود  کیا 
ہے،  قیام  کا  آپ  کہ جہاں  ہیں  بات یک نصیحت کرےت  *ہم اس 
کہ جگہ یک شناخت نہ  اس قیام گاہ کا ايڈريس کارڈ ضرور رکھ لیں، تا

ہو پاےن یک صورت میں کام آ سکے۔
* مسجِد نبوی میں اگر کوئی ايسا مريض ہو، جسے ايمبولینس 
یک ضرورت ہو، تو فورا مسجد ےک دروازوں پر موجود نگراں کو خرب 
کر ديں يا کیس بیھ ايسے خدمت گزار کو بتا ديں، جو وائرلیس فون 

لیے ہوےئ گهومتے ہیں۔
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اور  لیے  بهر صالة جمعہ ےک  باالئی حصہ سال  کا  نبوی  * مسجِد 
ہے۔ اگر آپ  حج ےک موسم میں پانچوں نمازوں ےک لیے کهال رہتا 
باالئی  تو  کريں،  محسوس  بهاڑ  بهیڑ  میں  نچلے حصے  مسجد ےک 

حصے میں چلے جائیں۔ وہاں ان شاء اللہ جگہ مل جاےئ یگ۔
* مسجِد نبوی میں معذور اور بوڑےھ افراد ےک لیے وہیل چیئر 
مدت  یک  قیام  میں  مدينہ  کو،  مندوں  ضرورت  جو  ہے،  انتظام  کا 
تک ےک لیے، ان یک رہائش گاہوں اور سواريوں ےس مسجد نبوی تک 
پہنچنے ےک واسطے، مسجد نبوی ےک مغریب جہت میں واقع دروازہ 
الشريف‘‘میں  النبوي  بالمسجد  األبواب  پاس’’ادارة  ےک   8 نمرب 

فراہم کیے جاےت ہیں۔
تو  ہیں،  ہے  ر پڑھ  نماز  میں  اگلے صحنوں  آپ مسجد ےک  اگر   *
فقہی  کہ  تا بڑھیں،  نہ  آےگ  ےس  امام  میں  اوقات  ےک  بهاڑ  بهیڑ 

اختالف ےس بچا جا سکے۔
ےس  رہنمائیوں  یک  حضرات  نگراں  متعنی  میں  نبوی  مسجِد   *
لیے  ان ےک  اور  یک خدمت  زائرين  انهیں  کہ  کیوں  اٹهائیں۔  فائدہ 

ہے۔ آسانیاں فراہم کرےن ےک مقصد ےس رکها گیا 
* گريہ و زاری اور کثرت ےس دعا کیا کريں۔ ایس طرح اللہ ےس سیچ 
توبہ کا پختہ عہد کريں۔ ساتھ ہی اس بات کو اچیھ طرح ذہن نشیں 
کر لیں کہ اللہ بلند و برتر ےک ساتھ حقییق ادب اللہ سبحانہ و تعایل 
ہے۔  کو خالص کرنا  لیے دين  اوراس ےک  ےس محبت، اس یک تعظیم 
جب کہ نیب ملسو هيلع هللا ىلص ےک ساتھ حقییق ادب آپ ےک سنت یک پریوی، آپ ےک 
بتاےئ ہوےئ طريقے پر چلنا، آپ ےک بعد آپ ےک صحابہ یک پریوی 

ہے۔ کرنا اور آپ یک وفات ےک بعد آپ ےک ساتھ ادب کا معاملہ کرنا 
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مریے زائر بهائی! اخری میں میں آپ کو ہمارے نیب وسردار 
محمدملسو هيلع هللا ىلص پر کثرت ےس درود و سالم بهیجنے یک وصیت کرتا ہوں۔ 
ہے کہ انهوں ےن  چنانجہ عمرو بن العاص رضي اهلل عنه ےس مروی 

ہے : رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص کو فرماےت ہوےئ سنا 
لے  بد ہے، اس ےک  پڑھتا  درود  دفعہ  ايک  پر  "جو شخص مجھ 
کو  حديث  ]اس  ہے۔"  فرماتا  نازل  رحمتیں  دس  پر  اس  تعایل  اللہ 

ہے۔[ امام مسلم وغریہ ےن روايت کیا 
* ایس طرح کثرت ےس ماثور اذکار کا اہتمام کريں، اللہ ےس گريہ 
زاری کريں اور ایس ےس لو لگائیں۔ کیوں کہ آپ ايک ايیس جگہ پر 
ہے۔ ساتھ ہی  آےئ ہوےئ ہیں، جہاں دعا قبول ہوےن یک امید ہویت 
اپین دعأوں میں اپنے والدين، اہل و عیال اور دنیا ےک مسلمانوں کو 

بیھ نہ بهولیں۔
درود و سالم ہو ہمارے سردار محمد ملسو هيلع هللا ىلص اور آپ ےک جملہ آل 

و اصحاب پر۔
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