
 ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو  ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو  ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو  ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو اتھاتھاتھاتھہہہہمدينہ جانے والوں كے مدينہ جانے والوں كے مدينہ جانے والوں كے مدينہ جانے والوں كے 
        سالم بھيجنے   حكم ؟سالم بھيجنے   حكم ؟سالم بھيجنے   حكم ؟سالم بھيجنے   حكم ؟

﴾﴾﴾﴾ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟    ﴿﴿﴿﴿     
[[[[Urdu ---- األردية  األردية  األردية  األردية ----أردوأردوأردوأردو     [ [ [ [     
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     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟ما حكم إرسال السالم للن/ ص� اهللا عليه وسلم مع ا,اهب( للمدينة ؟    ﴿﴿﴿﴿
))))))))باللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األردية((((((((     
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        بسم اهللا الرGن الرحيمبسم اهللا الرGن الرحيمبسم اهللا الرGن الرحيمبسم اهللا الرGن الرحيم

سالم بھيجنے   كيا سالم بھيجنے   كيا سالم بھيجنے   كيا سالم بھيجنے   كيا     حجاج كے ساتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كوحجاج كے ساتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كوحجاج كے ساتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كوحجاج كے ساتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو 
        حكم ہے؟حكم ہے؟حكم ہے؟حكم ہے؟

        : : : : اRمد هللا اRمد هللا اRمد هللا اRمد هللا 

Sيہ غSيہ غSيہ غSاور نہ ، اور نہ ، اور نہ ، اور نہ      م^ سے نہ^ م^ سے نہ^ م^ سے نہ^ م^ سے نہ^ہہہہمفضلمفضلمفضلمفضل م\وع فعل ہے، ايسا فعل قرون  م\وع فعل ہے، ايسا فعل قرون  م\وع فعل ہے، ايسا فعل قرون  م\وع فعل ہے، ايسا فعل قرون يہ غ ،

ہى عقلمند مسلمانوں   فعل رہا ہے؛ كيونكہ كb بھى ج`ہ سے ہى عقلمند مسلمانوں   فعل رہا ہے؛ كيونكہ كb بھى ج`ہ سے ہى عقلمند مسلمانوں   فعل رہا ہے؛ كيونكہ كb بھى ج`ہ سے ہى عقلمند مسلمانوں   فعل رہا ہے؛ كيونكہ كb بھى ج`ہ سے 

كے gے ن� اكرم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرنا fكن ہے، كے gے ن� اكرم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرنا fكن ہے، كے gے ن� اكرم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرنا fكن ہے، كے gے ن� اكرم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرنا fكن ہے،     ايeايeايeايeہرہرہرہر

اور اهللا تعاm نے اس سالم كو اlنے فرشتوں كے ذريعہ جن كو اس اور اهللا تعاm نے اس سالم كو اlنے فرشتوں كے ذريعہ جن كو اس اور اهللا تعاm نے اس سالم كو اlنے فرشتوں كے ذريعہ جن كو اس اور اهللا تعاm نے اس سالم كو اlنے فرشتوں كے ذريعہ جن كو اس 

    تeتeتeتeونq ہے اlنے ن� ص� اهللا عليہ وسلم ونq ہے اlنے ن� ص� اهللا عليہ وسلم ونq ہے اlنے ن� ص� اهللا عليہ وسلم ونq ہے اlنے ن� ص� اهللا عليہ وسلم عظيم  م o ذمہ دارى سعظيم  م o ذمہ دارى سعظيم  م o ذمہ دارى سعظيم  م o ذمہ دارى س

        . . . . lہنrانے o ذمہ دارى m ہےlہنrانے o ذمہ دارى m ہےlہنrانے o ذمہ دارى m ہےlہنrانے o ذمہ دارى m ہے

 bر كl كريم ص� اهللا عليہ وسلم �تو اس بنا lر جو شخص بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر كb تو اس بنا lر جو شخص بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر كb تو اس بنا lر جو شخص بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر كb تو اس بنا lر جو شخص بھى ن

 يہ سالم يقنيا lہنv جاتا ہے، تو lھر  يہ سالم يقنيا lہنv جاتا ہے، تو lھر  يہ سالم يقنيا lہنv جاتا ہے، تو lھر  يہ سالم يقنيا lہنv جاتا ہے، تو lھر توتوتوتوسالم بھيجتا ہےسالم بھيجتا ہےسالم بھيجتا ہےسالم بھيجتا ہے     سے سے سے سےبھى ج`ہبھى ج`ہبھى ج`ہبھى ج`ہ
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    مدينہ الرسول o زيارت كرنے والے كو ايb تكليف كيوں دى جائےمدينہ الرسول o زيارت كرنے والے كو ايb تكليف كيوں دى جائےمدينہ الرسول o زيارت كرنے والے كو ايb تكليف كيوں دى جائےمدينہ الرسول o زيارت كرنے والے كو ايb تكليف كيوں دى جائے

� عليہ السالم lر سالم lڑھ دے، اور اس   بھى علم نہ^ كہ  عليہ السالم lر سالم lڑھ دے، اور اس   بھى علم نہ^ كہ  عليہ السالم lر سالم lڑھ دے، اور اس   بھى علم نہ^ كہ  عليہ السالم lر سالم lڑھ دے، اور اس   بھى علم نہ^ كہ كہ وہ ن�كہ وہ ن�كہ وہ ن�كہ وہ ن

، اور يہ بھى علم نہ^ كہ اسے ياد رہے يا ، اور يہ بھى علم نہ^ كہ اسے ياد رہے يا ، اور يہ بھى علم نہ^ كہ اسے ياد رہے يا ، اور يہ بھى علم نہ^ كہ اسے ياد رہے يا سالم بھيجے يا نہ بھيجےسالم بھيجے يا نہ بھيجےسالم بھيجے يا نہ بھيجےسالم بھيجے يا نہ بھيجےوہ وہ وہ وہ 

        بھول جائے ؟ بھول جائے ؟ بھول جائے ؟ بھول جائے ؟ 

عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا تعاm عنہما بيان كرتے ہ^ كہ رسول كريم عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا تعاm عنہما بيان كرتے ہ^ كہ رسول كريم عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا تعاm عنہما بيان كرتے ہ^ كہ رسول كريم عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا تعاm عنہما بيان كرتے ہ^ كہ رسول كريم 

        : : : : ص� اهللا عليہ وسلم نے فرماياص� اهللا عليہ وسلم نے فرماياص� اهللا عليہ وسلم نے فرماياص� اهللا عليہ وسلم نے فرمايا

ے ہ^ ے ہ^ ے ہ^ ے ہ^ تتتت رہ رہ رہ رہتےتےتےتےفرشتے ہ^ جو زم( م^ �ھومفرشتے ہ^ جو زم( م^ �ھومفرشتے ہ^ جو زم( م^ �ھومفرشتے ہ^ جو زم( م^ �ھوماهللا تعاm كے كrھ ايسے اهللا تعاm كے كrھ ايسے اهللا تعاm كے كrھ ايسے اهللا تعاm كے كrھ ايسے " " " " 

        " " " " وہ مSى امت   سالم �ھ تك lہنrاتے ہ^ وہ مSى امت   سالم �ھ تك lہنrاتے ہ^ وہ مSى امت   سالم �ھ تك lہنrاتے ہ^ وہ مSى امت   سالم �ھ تك lہنrاتے ہ^ 

 �عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے  )  )  )  ) 1282( ( ( ( س� نسا� حديث نم� س� نسا� حديث نم� س� نسا� حديث نم� س� نسا� حديث نم

 �        . . . . م^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہے )  )  )  ) 1664( ( ( ( صحيح ال�غيب حديث نم� صحيح ال�غيب حديث نم� صحيح ال�غيب حديث نم� صحيح ال�غيب حديث نم
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ريم ص� ريم ص� ريم ص� ريم ص� اور ابو ہريرہ ر� اهللا تعاm عنہ بيان كرتے ہ^ كہ رسول كاور ابو ہريرہ ر� اهللا تعاm عنہ بيان كرتے ہ^ كہ رسول كاور ابو ہريرہ ر� اهللا تعاm عنہ بيان كرتے ہ^ كہ رسول كاور ابو ہريرہ ر� اهللا تعاm عنہ بيان كرتے ہ^ كہ رسول ك

        : : : : اهللا عليہ وسلم نے فرمايااهللا عليہ وسلم نے فرمايااهللا عليہ وسلم نے فرمايااهللا عليہ وسلم نے فرمايا

تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، " " " " 

اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ 

        " " " " تك lہنv جاتا ہے تك lہنv جاتا ہے تك lہنv جاتا ہے تك lہنv جاتا ہے 

 �عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے عالمہ ا�اC رGہ اهللا تعاm نے  )  )  )  ) 2042( ( ( ( س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم

        . . . . م^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہےم^ اسے صحيح قرار ديا ہے )  )  )  ) 7226( ( ( ( امع حديث نم� امع حديث نم� امع حديث نم� امع حديث نم� صحيح ا�صحيح ا�صحيح ا�صحيح ا�

شيخ عبد الرGن بن نا� ال�اك ـ جو كہ امام <مد بن سعود اسال� شيخ عبد الرGن بن نا� ال�اك ـ جو كہ امام <مد بن سعود اسال� شيخ عبد الرGن بن نا� ال�اك ـ جو كہ امام <مد بن سعود اسال� شيخ عبد الرGن بن نا� ال�اك ـ جو كہ امام <مد بن سعود اسال� 

        : : : : يونيورس� كے lروفي� ہ^ ـ حفظہ اهللا   كہنا ہےيونيورس� كے lروفي� ہ^ ـ حفظہ اهللا   كہنا ہےيونيورس� كے lروفي� ہ^ ـ حفظہ اهللا   كہنا ہےيونيورس� كے lروفي� ہ^ ـ حفظہ اهللا   كہنا ہے

مدينہ   سفر كرنے والے كے ہاتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم مدينہ   سفر كرنے والے كے ہاتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم مدينہ   سفر كرنے والے كے ہاتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم مدينہ   سفر كرنے والے كے ہاتھ ن� ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم 

^ مل�، اور نہ ہى يہ سلف صاR( ^ مل�، اور نہ ہى يہ سلف صاR( ^ مل�، اور نہ ہى يہ سلف صاR( ^ مل�، اور نہ ہى يہ سلف صاR( بھيجنے o كوي اصل اور دgل نہبھيجنے o كوي اصل اور دgل نہبھيجنے o كوي اصل اور دgل نہبھيجنے o كوي اصل اور دgل نہ
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صحابہ كرام ر� اهللا تعاm عنہم o �دت م^ سے تھا، اور نہ ہى صحابہ كرام ر� اهللا تعاm عنہم o �دت م^ سے تھا، اور نہ ہى صحابہ كرام ر� اهللا تعاm عنہم o �دت م^ سے تھا، اور نہ ہى صحابہ كرام ر� اهللا تعاm عنہم o �دت م^ سے تھا، اور نہ ہى 

تابع( o �دت تھى اور ا� طرح اہل علم بھى سالم نہ^ بھيجا تابع( o �دت تھى اور ا� طرح اہل علم بھى سالم نہ^ بھيجا تابع( o �دت تھى اور ا� طرح اہل علم بھى سالم نہ^ بھيجا تابع( o �دت تھى اور ا� طرح اہل علم بھى سالم نہ^ بھيجا 

     ، ، ، ،ہےہےہےہےكرتے تھے، اور نہ ہى ان م^ سے كb ايك سے بھى يہ منقول كرتے تھے، اور نہ ہى ان م^ سے كb ايك سے بھى يہ منقول كرتے تھے، اور نہ ہى ان م^ سے كb ايك سے بھى يہ منقول كرتے تھے، اور نہ ہى ان م^ سے كb ايك سے بھى يہ منقول 

 o كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو ان �امت   سالم اور درود امت   سالم اور درود امت   سالم اور درود امت   سالم اور درود كيونكہ ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو ان o كيونكہ ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو ان o كيونكہ ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو ان o كيونكہ ن

        : : : : ان تك lہنrايا جاتا ہے، جيسا كہ مندرجہ ذيل حديث م^ ہےان تك lہنrايا جاتا ہے، جيسا كہ مندرجہ ذيل حديث م^ ہےان تك lہنrايا جاتا ہے، جيسا كہ مندرجہ ذيل حديث م^ ہےان تك lہنrايا جاتا ہے، جيسا كہ مندرجہ ذيل حديث م^ ہے

تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، تم اlنے �ھروں كو ق�يں مت بناؤ اور مSى ق� كو ميلہ �ہ نہ بناؤ، " " " " 

اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ اور �ھ lر درود بھيجا كرو كيونكہ تم جہاں بھى ہو تمہارا درود �ھ 

             ). ). ). ).2042( ( ( ( س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم� س� ابو داود حديث نم� """"تك lہنv جاتا ہےتك lہنv جاتا ہےتك lہنv جاتا ہےتك lہنv جاتا ہے

        : : : : اور ايك روايت كے الفاظ ہ^اور ايك روايت كے الفاظ ہ^اور ايك روايت كے الفاظ ہ^اور ايك روايت كے الفاظ ہ^

                                        ----""""تمہارا سالم �ھ تك lہنv جاتا ہے تمہارا سالم �ھ تك lہنv جاتا ہے تمہارا سالم �ھ تك lہنv جاتا ہے تمہارا سالم �ھ تك lہنv جاتا ہے  بھى ہو  بھى ہو  بھى ہو  بھى ہو ہ^ہ^ہ^ہ^ ك ك ك كتم جہاںتم جہاںتم جہاںتم جہاںكيونكہ كيونكہ كيونكہ كيونكہ " " " " 

 �         ).  ).  ).  ). 469( ( ( ( مسند ابو يع� حديث نم� مسند ابو يع� حديث نم� مسند ابو يع� حديث نم� مسند ابو يع� حديث نم
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ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم بھيجنا بدعت ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم بھيجنا بدعت ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم بھيجنا بدعت ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم بھيجنا بدعت : : : : تو اس بنا lرتو اس بنا lرتو اس بنا lرتو اس بنا lر

 بھى  بھى  بھى  بھى  ميت كو ميت كو ميت كو ميت كوكيونكہكيونكہكيونكہكيونكہ نہ^،  نہ^،  نہ^،  نہ^، جائزجائزجائزجائزہے، بلكہ ميت كو بھى سالم بھيجنا ہے، بلكہ ميت كو بھى سالم بھيجنا ہے، بلكہ ميت كو بھى سالم بھيجنا ہے، بلكہ ميت كو بھى سالم بھيجنا 

 سالم كرے � جو ق� o زيارت كرے، جيسا كہ ن� كريم  سالم كرے � جو ق� o زيارت كرے، جيسا كہ ن� كريم  سالم كرے � جو ق� o زيارت كرے، جيسا كہ ن� كريم  سالم كرے � جو ق� o زيارت كرے، جيسا كہ ن� كريم ى شخصى شخصى شخصى شخصہہہہوووو

اور ان اور ان اور ان اور ان     تےتےتےتےlڑھlڑھlڑھlڑھسالم سالم سالم سالم lرlرlرlر ،ان  ،ان  ،ان  ،ان     ص� اهللا عليہ وسلم اہل بقيع o زيارت كرتےص� اهللا عليہ وسلم اہل بقيع o زيارت كرتےص� اهللا عليہ وسلم اہل بقيع o زيارت كرتےص� اهللا عليہ وسلم اہل بقيع o زيارت كرتے

كے كے كے كے  صحابہ كرام كو ق�وں o زيارت  صحابہ كرام كو ق�وں o زيارت  صحابہ كرام كو ق�وں o زيارت  صحابہ كرام كو ق�وں o زيارت اlنےاlنےاlنےاlنے، اور، اور، اور، اور     كرتے كرتے كرتے كرتے ئ^ ئ^ ئ^ ئ^د�د�د�د�    كے gےكے gےكے gےكے gے

 ص� اهللا  ص� اهللا  ص� اهللا  ص� اهللا  آپ آپ آپ آپا كہا كہا كہا كہجيسجيسجيسجيس    ے طريقہ o تعليم ديتے تھےے طريقہ o تعليم ديتے تھےے طريقہ o تعليم ديتے تھےے طريقہ o تعليم ديتے تھےككككlڑھنے lڑھنے lڑھنے lڑھنے ))))د�د�د�د�( ( ( ( وقتوقتوقتوقت

                ::::   فرمان   فرمان   فرمان   فرمانعليہ وسلمعليہ وسلمعليہ وسلمعليہ وسلم

ُُالسالم عليكم أهل ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، و¦نا إن شاء اهللا السالم عليكم أهل ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، و¦نا إن شاء اهللا السالم عليكم أهل ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، و¦نا إن شاء اهللا السالم عليكم أهل ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، و¦نا إن شاء اهللا  (  (  (  (  ُُªª ªª َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َْ َْ َْ ْْْ ْْ ِِ ِِ ª ْª ْª ْª ْ
ِِ ِِ

َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُْ ْْ ْْ ْْ ْ
ِ ِِ ِِ ِِ ِْ َ ® ْ ªْ َ ® ْ ªْ َ ® ْ ªْ َ ® ْ ªِِ ِِ

ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ََََلالحقون ، أسأل اهللا °ا ولكم العافية لالحقون ، أسأل اهللا °ا ولكم العافية لالحقون ، أسأل اهللا °ا ولكم العافية لالحقون ، أسأل اهللا °ا ولكم العافية  ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ
ْْ ْْ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََªª ªª ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ

ََ ََ ( ( ( (        
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ا ان شاء اهللا ا ان شاء اهللا ا ان شاء اهللا ا ان شاء اهللا  تم lر سالم� ہو، يقين تم lر سالم� ہو، يقين تم lر سالم� ہو، يقين تم lر سالم� ہو، يقين!!!!اے مومن اور مسلمان ق�وں والواے مومن اور مسلمان ق�وں والواے مومن اور مسلمان ق�وں والواے مومن اور مسلمان ق�وں والو""""

ہم بھى تم سے ملنے والے ہ^، م^ اهللا تعاm سے تمہارے اور اlنے gے ہم بھى تم سے ملنے والے ہ^، م^ اهللا تعاm سے تمہارے اور اlنے gے ہم بھى تم سے ملنے والے ہ^، م^ اهللا تعاm سے تمہارے اور اlنے gے ہم بھى تم سے ملنے والے ہ^، م^ اهللا تعاm سے تمہارے اور اlنے gے 

         ). ). ). ).975( ( ( ( صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� " " " " �فيت   طلب³ر ہوں �فيت   طلب³ر ہوں �فيت   طلب³ر ہوں �فيت   طلب³ر ہوں 

�ئشہ ر� اهللا تعاm عنہا بيان كر´ ہ^ كہ رسول كريم ص� اهللا عليہ �ئشہ ر� اهللا تعاm عنہا بيان كر´ ہ^ كہ رسول كريم ص� اهللا عليہ �ئشہ ر� اهللا تعاm عنہا بيان كر´ ہ^ كہ رسول كريم ص� اهللا عليہ �ئشہ ر� اهللا تعاm عنہا بيان كر´ ہ^ كہ رسول كريم ص� اهللا عليہ 

        : : : :  تم يہ كہو تم يہ كہو تم يہ كہو تم يہ كہو    ::::ے فرماياے فرماياے فرماياے فرمايا س س س سوسلم نے �ھوسلم نے �ھوسلم نے �ھوسلم نے �ھ

ِِالسالم · أهلالسالم · أهلالسالم · أهلالسالم · أهل(((( ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ªª ªª ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، ويرحم اهللا  ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، ويرحم اهللا  ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، ويرحم اهللا  ا¨يار من المؤمن( والمسلم( ، ويرحم اهللا ُُ ُُªª ªª ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ َ ْ َ ®َ ْ َ ®َ ْ َ ®َ ْ َ ®َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُْ ْْ ْْ ْْ ْ

ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ
ِِ ِِ

ََالمستقدم( منا والمستأخرين ، و¦نا إن شاء اهللا بكم لالحقون المستقدم( منا والمستأخرين ، و¦نا إن شاء اهللا بكم لالحقون المستقدم( منا والمستأخرين ، و¦نا إن شاء اهللا بكم لالحقون المستقدم( منا والمستأخرين ، و¦نا إن شاء اهللا بكم لالحقون  ََ ُُ ُُ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ََِ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُªª ªª َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ªª ªª ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ
ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُْ ْْ ْْ ْْ ْªª ªª ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ((((        

 تم lر سالم� ہو، اور  تم lر سالم� ہو، اور  تم lر سالم� ہو، اور  تم lر سالم� ہو، اور !!!!والووالووالووالو) ) ) ) ق�وں ق�وں ق�وں ق�وں ( ( ( ( اے مسلمان اور مومن �ھروں اے مسلمان اور مومن �ھروں اے مسلمان اور مومن �ھروں اے مسلمان اور مومن �ھروں     """"

لے ¹لے جانے والوں اور بعد م^ جانے والوں lر لے ¹لے جانے والوں اور بعد م^ جانے والوں lر لے ¹لے جانے والوں اور بعد م^ جانے والوں lر لے ¹لے جانے والوں اور بعد م^ جانے والوں lر اهللا تعاm ہم م^ سے lہاهللا تعاm ہم م^ سے lہاهللا تعاm ہم م^ سے lہاهللا تعاm ہم م^ سے lہ

" " " " رحم كرے او رہم بھى ان شاء اهللا تمہارے ساتھ آ كر ملنے والے ہ^ رحم كرے او رہم بھى ان شاء اهللا تمہارے ساتھ آ كر ملنے والے ہ^ رحم كرے او رہم بھى ان شاء اهللا تمہارے ساتھ آ كر ملنے والے ہ^ رحم كرے او رہم بھى ان شاء اهللا تمہارے ساتھ آ كر ملنے والے ہ^ 
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 �ºئب ºئب ºئب ºئب ))))صحيح يہ ہے كہ صحيح يہ ہے كہ صحيح يہ ہے كہ صحيح يہ ہے كہ ((((    اوراوراوراور ).  ).  ).  ). 974( ( ( ( صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم� صحيح مسلم حديث نم

        . . . . شخص o جانب سے زندہ كو سالم lہنrايا جاتا ہےشخص o جانب سے زندہ كو سالم lہنrايا جاتا ہےشخص o جانب سے زندہ كو سالم lہنrايا جاتا ہےشخص o جانب سے زندہ كو سالم lہنrايا جاتا ہے

ما� ہے كہ وہ اlنے ما� ہے كہ وہ اlنے ما� ہے كہ وہ اlنے ما� ہے كہ وہ اlنے اهللا تعاm نے اس امت lر آساC فراهللا تعاm نے اس امت lر آساC فراهللا تعاm نے اس امت lر آساC فراهللا تعاm نے اس امت lر آساC فر: : : : ہےكہ ہےكہ ہےكہ ہےكہ  يہ  يہ  يہ  يہ ودودودودمقصمقصمقصمقص

 كb  كb  كb  كb  كے كے كے كےن� ص� اهللا عليہ وسلم lر درود اور سالم بھيج^، اور زم(ن� ص� اهللا عليہ وسلم lر درود اور سالم بھيج^، اور زم(ن� ص� اهللا عليہ وسلم lر درود اور سالم بھيج^، اور زم(ن� ص� اهللا عليہ وسلم lر درود اور سالم بھيج^، اور زم(

حديث م^ حديث م^ حديث م^ حديث م^ كيونكہ كيونكہ كيونكہ كيونكہ بھى ج`ہ م^ ك¼ت سے درود و سالم lڑھ^، بھى ج`ہ م^ ك¼ت سے درود و سالم lڑھ^، بھى ج`ہ م^ ك¼ت سے درود و سالم lڑھ^، بھى ج`ہ م^ ك¼ت سے درود و سالم lڑھ^، 

mوارد ہے كہ اهللا تعاmوارد ہے كہ اهللا تعاmوارد ہے كہ اهللا تعاmے ساتھ وارد ہے كہ اهللا تعا½�ايسے فرشتے ايسے فرشتے ايسے فرشتے ايسے فرشتے كrھ كrھ كrھ كrھ  نے آپ o ق�½ے ساتھ  نے آپ o ق�½ے ساتھ  نے آپ o ق�½ے ساتھ  نے آپ o ق

eمقررفرمادئے ہ^ جوآپ تeمقررفرمادئے ہ^ جوآپ تeمقررفرمادئے ہ^ جوآپ تeجانب سے بھيجنے والوں كے     مقررفرمادئے ہ^ جوآپ ت o جانب سے بھيجنے والوں كے امت o جانب سے بھيجنے والوں كے امت o جانب سے بھيجنے والوں كے امت o امت

اهللا تعاm ہمارے ن� lر اl¾ رGت^ اهللا تعاm ہمارے ن� lر اl¾ رGت^ اهللا تعاm ہمارے ن� lر اl¾ رGت^ اهللا تعاm ہمارے ن� lر اl¾ رGت^     ....سالم كوlہنrاتے رھتے ہ^سالم كوlہنrاتے رھتے ہ^سالم كوlہنrاتے رھتے ہ^سالم كوlہنrاتے رھتے ہ^درود ودرود ودرود ودرود و

        . . . . واهللا اعلمواهللا اعلمواهللا اعلمواهللا اعلم. . . . نازل فرمائےنازل فرمائےنازل فرمائےنازل فرمائے

        : : : : اور شيخ ابن عثيم( رGہ اهللا تعاm كہتے ہ^اور شيخ ابن عثيم( رGہ اهللا تعاm كہتے ہ^اور شيخ ابن عثيم( رGہ اهللا تعاm كہتے ہ^اور شيخ ابن عثيم( رGہ اهللا تعاm كہتے ہ^

        : : : : اس كے ساتھ ہم يہ بھى كہتے ہ^ كہاس كے ساتھ ہم يہ بھى كہتے ہ^ كہاس كے ساتھ ہم يہ بھى كہتے ہ^ كہاس كے ساتھ ہم يہ بھى كہتے ہ^ كہ
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ا�ر آپ نے دنيا كے آخرى كونے م^ بيٹھ كر ن� كريم ص� اهللا عليہ ا�ر آپ نے دنيا كے آخرى كونے م^ بيٹھ كر ن� كريم ص� اهللا عليہ ا�ر آپ نے دنيا كے آخرى كونے م^ بيٹھ كر ن� كريم ص� اهللا عليہ ا�ر آپ نے دنيا كے آخرى كونے م^ بيٹھ كر ن� كريم ص� اهللا عليہ """"

 lہنl  vہنl  vہنl  vہنv تeتeتeتeبھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم بھى ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم وسلم lر سالم lڑھا تو وہ وسلم lر سالم lڑھا تو وہ وسلم lر سالم lڑھا تو وہ وسلم lر سالم lڑھا تو وہ 

جائي³؛ كيونكہ اهللا تعاm نے كrھ فرشتے مقرر كر ر½ھے ہ^ جو زم( جائي³؛ كيونكہ اهللا تعاm نے كrھ فرشتے مقرر كر ر½ھے ہ^ جو زم( جائي³؛ كيونكہ اهللا تعاm نے كrھ فرشتے مقرر كر ر½ھے ہ^ جو زم( جائي³؛ كيونكہ اهللا تعاm نے كrھ فرشتے مقرر كر ر½ھے ہ^ جو زم( 

م^ �ھوم lھر رہے ہ^ جب كوي رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر م^ �ھوم lھر رہے ہ^ جب كوي رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر م^ �ھوم lھر رہے ہ^ جب كوي رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر م^ �ھوم lھر رہے ہ^ جب كوي رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر 

سالم lڑھتا ہے تو وہ يہ سالم رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم o طرف سالم lڑھتا ہے تو وہ يہ سالم رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم o طرف سالم lڑھتا ہے تو وہ يہ سالم رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم o طرف سالم lڑھتا ہے تو وہ يہ سالم رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم o طرف 

        . . . . نقل كر ديتے ہ^نقل كر ديتے ہ^نقل كر ديتے ہ^نقل كر ديتے ہ^

®®®®اÃ صل وسلم · رسول اهللا اÃ صل وسلم · رسول اهللا اÃ صل وسلم · رسول اهللا اÃ صل وسلم · رسول اهللا " " " " : : : : ر ہم يہ كہ^ كہر ہم يہ كہ^ كہر ہم يہ كہ^ كہر ہم يہ كہ^ كہ¹ناÂہ ا�¹ناÂہ ا�¹ناÂہ ا�¹ناÂہ ا� ®® تو ہمارا تو ہمارا تو ہمارا تو ہمارا " " " " ®®

سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك نقل كر ديا جائي³، اور آپ نماز سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك نقل كر ديا جائي³، اور آپ نماز سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك نقل كر ديا جائي³، اور آپ نماز سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك نقل كر ديا جائي³، اور آپ نماز 

        : : : : م^ يہ كہتے ہ^م^ يہ كہتے ہ^م^ يہ كہتے ہ^م^ يہ كہتے ہ^

        ))))    ةةةة اهللا و برÅت اهللا و برÅت اهللا و برÅت اهللا و برÅتةةةةا ا°� و رGا ا°� و رGا ا°� و رGا ا°� و رGههههييييأأأأالسالم عليك السالم عليك السالم عليك السالم عليك ((((



 11 

 رGت  رGت  رGت  رGت  آپ lر سالم� ہو، اور اهللا تعاo m آپ lر سالم� ہو، اور اهللا تعاo m آپ lر سالم� ہو، اور اهللا تعاo m آپ lر سالم� ہو، اور اهللا تعاo m!!!!اے ن� ص� اهللا عليہ وسلماے ن� ص� اهللا عليہ وسلماے ن� ص� اهللا عليہ وسلماے ن� ص� اهللا عليہ وسلم""""

        . . . . """"اور اس o بر½ت نازل ہواور اس o بر½ت نازل ہواور اس o بر½ت نازل ہواور اس o بر½ت نازل ہو

        ... ... ... ... تو يہ سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ تك نقل ہو جاتا ہےتو يہ سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ تك نقل ہو جاتا ہےتو يہ سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ تك نقل ہو جاتا ہےتو يہ سالم ن� كريم ص� اهللا عليہ تك نقل ہو جاتا ہے

        : : : : م^ نےبعض لو�وں كو مدينہ م^ يہ كہتے ہوئے سنا ہےم^ نےبعض لو�وں كو مدينہ م^ يہ كہتے ہوئے سنا ہےم^ نےبعض لو�وں كو مدينہ م^ يہ كہتے ہوئے سنا ہےم^ نےبعض لو�وں كو مدينہ م^ يہ كہتے ہوئے سنا ہے

    بھيجنےبھيجنےبھيجنےبھيجنےمSے وا¨ نے �ھے رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر سالم مSے وا¨ نے �ھے رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر سالم مSے وا¨ نے �ھے رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر سالم مSے وا¨ نے �ھے رسول كريم ص� اهللا عليہ وسلم lر سالم 

        : : : : o وصيت كرتے ہوئےكہا تھاo وصيت كرتے ہوئےكہا تھاo وصيت كرتے ہوئےكہا تھاo وصيت كرتے ہوئےكہا تھا

        . . . . """"اهللا عليہ وسلم كو سالم كہنااهللا عليہ وسلم كو سالم كہنااهللا عليہ وسلم كو سالم كہنااهللا عليہ وسلم كو سالم كہنامSى جانب سے رسول كريم ص� مSى جانب سے رسول كريم ص� مSى جانب سے رسول كريم ص� مSى جانب سے رسول كريم ص� """"

 ص� اهللا عليہ وسلم زندہ نہ^ كہ  ص� اهللا عليہ وسلم زندہ نہ^ كہ  ص� اهللا عليہ وسلم زندہ نہ^ كہ  ص� اهللا عليہ وسلم زندہ نہ^ كہ اكرماكرماكرماكرم رسول  رسول  رسول  رسول كيونكہكيونكہكيونكہكيونكہغلط ہے،غلط ہے،غلط ہے،غلط ہے،تويہ تويہ تويہ تويہ 

 وا¨ رسول  وا¨ رسول  وا¨ رسول  وا¨ رسول ےےےےان تك زندہ شخص o سالم نقل o جائے، lھر جب آپ كان تك زندہ شخص o سالم نقل o جائے، lھر جب آپ كان تك زندہ شخص o سالم نقل o جائے، lھر جب آپ كان تك زندہ شخص o سالم نقل o جائے، lھر جب آپ ك

يہ سالم آپ سے يہ سالم آپ سے يہ سالم آپ سے يہ سالم آپ سے نكانكانكانكاتو اتو اتو اتو اے ہ^ ے ہ^ ے ہ^ ے ہ^ كريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرتكريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرتكريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرتكريم ص� اهللا عليہ وسلم كو سالم كرت

    كے ذريعے ن� كے ذريعے ن� كے ذريعے ن� كے ذريعے ن�         ----    ےےےےفرشتفرشتفرشتفرشت    ----ےےےےاعتماد اور زيادہ قدرت ر½ھنے والاعتماد اور زيادہ قدرت ر½ھنے والاعتماد اور زيادہ قدرت ر½ھنے والاعتماد اور زيادہ قدرت ر½ھنے وال    زيادہ بازيادہ بازيادہ بازيادہ با
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تو lھر اس o كوي تو lھر اس o كوي تو lھر اس o كوي تو lھر اس o كوي     ....ہےہےہےہےيا جاتا  يا جاتا  يا جاتا  يا جاتا   lہنrا د lہنrا د lہنrا د lہنrا دتe تe تe تe كريم ص� اهللا عليہ وسلم كريم ص� اهللا عليہ وسلم كريم ص� اهللا عليہ وسلم كريم ص� اهللا عليہ وسلم 

        ----Èورت نہ^Èورت نہ^Èورت نہ^Èورت نہ^

        : : : :  اور ہم كہتے ہ^ اور ہم كہتے ہ^ اور ہم كہتے ہ^ اور ہم كہتے ہ^

آپ اl¾ ج`ہ م^ ہى، زم( م^ جہاں بھى ہوں ن� كريم ص� اهللا آپ اl¾ ج`ہ م^ ہى، زم( م^ جہاں بھى ہوں ن� كريم ص� اهللا آپ اl¾ ج`ہ م^ ہى، زم( م^ جہاں بھى ہوں ن� كريم ص� اهللا آپ اl¾ ج`ہ م^ ہى، زم( م^ جہاں بھى ہوں ن� كريم ص� اهللا 

عليہ وسلم lر درود و سالم lڑھ^ تو وہ بہت جت اور احسن اور زيادہ عليہ وسلم lر درود و سالم lڑھ^ تو وہ بہت جت اور احسن اور زيادہ عليہ وسلم lر درود و سالم lڑھ^ تو وہ بہت جت اور احسن اور زيادہ عليہ وسلم lر درود و سالم lڑھ^ تو وہ بہت جت اور احسن اور زيادہ 

        . . . . يقے سے ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك lہنv جائي³يقے سے ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك lہنv جائي³يقے سے ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك lہنv جائي³يقے سے ن� كريم ص� اهللا عليہ وسلم تك lہنv جائي³اعتماد طراعتماد طراعتماد طراعتماد طر    بابابابا

         ).  ).  ).  ). 417    ----    416 /  /  /  / 23( ( ( ( �موع فتاوى الشيخ ابن عثيم( �موع فتاوى الشيخ ابن عثيم( �موع فتاوى الشيخ ابن عثيم( �موع فتاوى الشيخ ابن عثيم( : : : : ديكھ^ديكھ^ديكھ^ديكھ^
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