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 کی کرام اورصحابہ دفن سرکہاں کا عنہ تعالی اهللا رضي حسين
 ہے اهميت کيا کی علم قبورکے

 
 ميں بارہ کے جگہ قبرکی کی عنہ تعالی اهللا رضي حسين کہ ہے کہنا کا ئل سا

 کی عنہم اهللا رضي کرام صحابہ اورکيا ، ہيں زيادہ ہی بہت راۓ کی لوگوں
 ؟ ہے فائدہ کوئ کو مسلمانوں سے علم کے قبور

 

 هللا الحمد
 انہيں کہ ہے تويہ قول ايک ، ہيں رکهتے طورپراختالف حقيقی لوگ ميں اس

 وہ واقعتا ، ہيں دفن ميں شام وہ کہ ہيں کہتے اورکچه ، گيا کيا دفن ميں عراق
 ۔ ہے جانتا ہی تعالی تواهللا يہ ہيں دفن کہاں

 وہ کہ ہيں کہتے تويہ کچه ، ہيں ملتے اقوال مختلف بهی متعلق کے اورسر
 يہ اور ، ہے ميں عراق سر کا ان کہ ہے کہنا يہ کا اوربعض ، ہے ميں شام
 جو کہ ہے يہ تو بات اورصحيح ، ہے ميں مصر وہ کہ ہے گيا کہا بهی

 فاش ايک يہ بلکہ ہے سر کا ان ہی نہ اور قبر کی ان تو نہ وہ ہے ميںمصر
 ۔ ہے غلطی

 کہ ہے گيا کيا بيان يہ ميں جن ہيں لکهيں کتابيں متعلق کے اس نے علم اہل
 ہی وجہ کوئ کی جانے وہاں ہی نہ اور نہيں بهی چيز کوئ کی ان ميں مصر
 يزيد سر کا ان کہ ليے اس ہے ميں شام وہ کہ ہے يہی غالب ظن ، ہے بنتی
 جاسکتا کہا نہيں تويہ تها ميں شام جوکہ تها گيا لےجايا پاس کے معاويہ ابن
 اورياپهر گيا کيا دفن ہی ميں شام وہ ياتو ، تها گيا جايا لے مصر اسے کہ

 ۔ گيا کرديا واپس تها جسم کا ان جہاں ميں عراق
 کرتے وممعل يہ وہ کہ نہيں ضرورت کوئ کی بات اس کو لوگوں بہرحال
 ان وہ کہ ہے يہ تو مشروع ، ہيں کہاں اور گۓ کيے کہاں دفن وہ کہ پهريں

 معاف گناہ کے ان تعالی اهللا ، جاۓ کی اوررحمت مغفرت دعاۓ ليے کے
 ۔ تهے ومقتول مظلوم وہ ہو راضی سے اوران فرماۓ

 تعالی ليےاهللا کے اوران چاہيے کرنی ورحمت مغفرت دعاۓ کےليے ان
(  دونوں بهائ کے اوران پهروہ اور ، چاہيے رکهنی اميد کی خيرکثير سے
 کے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی)  عنهما تعالی اهللا رضی وحسين حسن يعنی

 ۔ ہيں سردار کے نواجوانوں جنتی مطابق کے فرمان
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 کرتا مغفرت دعا ليے کے اس وہ ہے علم کا قبر کی کوان شخص جس اب
 کے اس بهی تووہ ہے جاتی کی رتزيا کی قبروں دوسری کہ طرح جس ہے
 ۔ نہيں حرج توکوئ ہے کرتا دعا کے اورعبادت غلو کسی بغير ميں بارہ
 اس نہيں جائز طلب سفارش بهی سے ان کی شدگان فوت دوسرے طرح اسی
 کے اس ہوتو مسلمان اگروہ بلکہ جاسکتا نہيں مانگا کچه سے ميت کہ ليے
 کا وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی کونکہ ہے جاتی کی مغفرت دعاۓ ليے

 : ہے فرمان
 ۔)  ہيں دالتی ياد موت تمہيں وہ کہ ليے اس کرو کيا زيارت کی قبروں( 

 کی مسلمان دوسرے کسی يا عنہما تعالی اهللا رضی حسين و حسن جوبهی اب
 جاۓ کی ورحم مغفرت دعاۓ ليے کے ان کہ ہے جاتا ليے اس پرصرف قبر

 اس جاکر وہاں کہ مقصدہو يہ اگر کا زيارت کی قبروں ليکن ، ہے سنت تويہ
 تويہ جاۓ کی طلب سفارش سے اوراس جاۓ کی طلب واستعانت مدد سے

 ۔ ہے اکبر شرک بلکہ فعل غيرشرعی
 کرنا تعمير وغيرہ قبہ و مسجد عمارت توکوئ پرنہ قبر طرح اوراسی
 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اس کرنا چراغان ہی اورنہ جائزہے

 : ايافرم
 قبروں کی انبياء اپنے نے انہوں کرے پرلعنت نصاری و يهود تعالی اهللا( 

 ۔ مسلم و بخاری صحيح)  ليا بنا کومسجديں
 عنہ تعالی اهللا رضي عبداهللا جابربن کہ ہے حديث ميں صحيح طرح اوراسی

 : کہ ہيں کرتے بيان
 پر راناو پربيڻهنے اوران کرنے کوپکا قبروں نے رسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ۔ فرمايا منع سے کرنے عمارت
 ہے جائز بنانا قبہ اور عمارت کوئ پر قبر تو نہ پر بنا کی حديث اس تواب
 اورغالف کپڑے ہی اورنہ کرنا چراغاں يا پرخوشبولگانا اس ہی اورنہ

 ۔ ہيں وسائل کے اورشرک ممنوع کچه سب تويہ چڑهانا
 جندب کہ ليے اس گی جاۓ پڑهی نہيں بهی نماز پاس قبرکے طرح اسی اور
 نقل کافرمان وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے عنہ تعالی اهللا رضي بجلی عبداهللا بن
 : کہ ہے کيا
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
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 مساجد کو قبروں کی اورصالحين انباء نے لوگوں پہلے سے تم رہو ہوشيار( 
)  ہوں کرتا منع سے سا تمہيں ميں بنانا نہ کومساجد قبروں توتم تها ليا بنا

 ۔ مسلم صحيح
 جاۓ پڑهی نماز تو نہ پاس کے قبروں کہ ہے کرتی پرداللت اس حديث يہ

 اسی اور وسائل کے شرک يہ کہ ليے اس ، جاۓ بنايا مسجد ہوانہيں نہ اور
 نذرو ليے کے ان اور استعانت سے ان اور دعا و عبادت کی غيراهللا طرح
 سب يہ چهونا انہيں ہوۓ سمجهتے تبرک کوباعث قبروں کی ان اور نياز

 کا اوربچنے فرمايا منع نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے جس ہيں کام ايسے
 ۔ ہے کہا

 بغير کہ جو ہے سکتی جا کی زيارت ہی سے طريقہ شرع کی قبروں صرف
 محدود تک رحم مغفرت دعاۓ ليے کے اس صرف ہواور سفرکے کسی
 ۔ رہے

 .  ہے واال کرنے راہنمائ کی مستقيم صراطاور بخشنے توفيق ہی تعالی اهللا
 تعالی اهللا رحمہ باز ابن للشيخ متنوعۃ ومقاالت فتاوی مجموعۃ:  کتاب ديکهيں
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