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 اهللا صلی ليے کے اوران فضائل کے عنہ اهللا رضي طالب ابی بن علی
 ۔ تخصيص کی وسلم عليہ

 
 کے کہنے وسلم عليہ اهللا صلی کو عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی
 ؟ نہيں کہ ہے صحيح يہ اورکيا ہے حکم کيا ںمي بارہ

 

 هللا الحمد
 : کياگيا سوال سے تعالی اهللا رحمہ تيميہ ابن االسالم شيخ

 
 تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کہ کہا نے جس ميں کےبارہ شخص ايک
 کہنا وسلم عليہ اهللا صلی پڑهنا پردرود اوران نہيں سے ميں بيت اہل عنہ

 ؟ ہے بدعت کہنا يہ ليے کے ان ، نہيں جائز
 

 : تها جواب کا االسالم توشيخ
 

 ميں اس ہيں سے ميں بيت اہل عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی
 طرح اس ہاں کا مسلمانوں ، جاتا پايا نہيں اختالف کوئ کےدرميان مسلمانوں

 اهللا رضي علی بلکہ ، نہيں ضرورت کوئ بهی کی پردليل اس کہ ہے ظاہر
 عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہيں افضل سے سب سے ميں بيت اہل عنہ تعالی
 ۔ ہيں افضل سے سب ميں بنوهاشم بعد کے وسلم

 
 اپنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 پرڈال عنہم تعالی اهللا رضي اورحسين ، اورحسن اورفاطمہ چادرعلی
 اورانہيں دورکردے پليدی سے ان ہيں بيت اہل ميرے يہ اهللا اے کرفرمايا

 ۔ کردے پاک طرح اچهی
 

 علی علی صلی کواللهم عنہ تعالی اهللا رضي علی صرف کہ مسئلہ يہ اوررہا
 کسی عالوہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ توکيا ، کہنا عنہ تعالی اهللا رضی

 رضي علی علی يا عمر علی صلی اللہم کہ ؟ ہے طورپرکہتا اورکوانفرادی
 ۔ عہنم تعالی هللا
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 شافعی اورامام مالک امام ، ہيں شکار کا تنازع ميں مسئلہ اس کرام علماء
 اهللا صلی نبی کہ ہے قول کا گروہ ايک سے ميں اورحنابلہ تعالی اهللا رحمہ
 کہا نہيں وسلم عليہ اهللا پرصلی طور کوانفرادی کسی عالوہ کے وسلم عليہ

 ۔ جاسکتا
 

 نے انہوں کہ ہے مروی سے عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن کہ طرح جس
 کسی عالوہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ نہيں علم کا اس مجهے کہا

 ۔ ہے ضروری وسالم صالة اورپربهی
 

 ، نہيں حرج کوئ ميں اس کہ ہے کہنا کا اکثراصحاب کے اوران احمد امام
 رضي خطاب عمربن نے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی کہ ليے اس
 ۔ ہے اوراصح اولی قول يہ لهذا ، عليک اهللا صلی تها کوکہا عنہ تعالی اهللا

 
 اهللا رضي علی طورپرمثال کوانفرادی ايک کسی سے ميں کرام صحابہ ليکن
 ہی ايک اس صرف کر کوچهوڑ صحابہ سب باقی اورکو کسی يا عنہ تعالی

 نبی يہ کہ ليے اس ہے برابری کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی يہ بهيجنا پرصالة
 کہنا ساته کے نام کے اوران ہے چکا بن شعار ساته کے وسلم عليہ اهللا صلی

 ۔ شمارہوگا بدعت کہنا يہ ليے کے اور کسی تواب ہے معروف
 

 ۔ ) ٥٦/  ١(  الکبری الفتاوی
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