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 ہيں زندہ ميں دنيا تک ابهی السالم عليہ خضر کيا
 

 زندہ تک قيامت وہ اورکيا ، ہيں زندہ تک آج ميں دنيا السالم خضرعليہ کيا
 ؟ گے رہيں ہی

 

 هللا الحمد
 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ شنقيطی شيخ

 
 اوران ، نہيں شمار کا حکايات کی صالحين ميں بارہ کے المالس عليہ خضر

 اوران ، ہيں کرتے حج ہرسال السالم عليہ اورخضر الياس کہ دعوی يہ کا
 اس ، ہے معروف کچه سب يہ ہيں جاتی کی روايت بهی دعائيں بعض سے
 ۔ ہيں ضعيف زيادہ ہی بہت سنديں سب کی قائلين کے

 
 بارہ کے جن ہيں حکايات سے لوگوں طورپران غالب ميں ان کہ ليے اس
 کے خوابوں وہ پهر اوريا ، تهے لوگ کے قسم صالح وہ کہ ہے گمان ميں

 احاديث مرفوع کچه سے وغيرہ عنہ تعالی اهللا رضي اورانس ، ہيں قصے
 ہی نہ اور پہنچتيں نہيں ثبوت اورپايہ ہيں ضعيف سب کی سب جو ہيں بهی
 ۔ ہے ہوسکتی قائم حجت سے ان
 

 خضر کہ ہے ہوئ معلوم راجح مجهے جوبات ساته کے دالئل ميں ہمسئل اس
 ہيں دالئل ايک کئ کے اس ، ہيں پاچکے وفات بلکہ نہيں زندہ السالم عليہ
 : ہے جاتا کيا ذکر ايک چند سے ميں جن

 
 : دليل پہلی

 
 : ظاہر کا فرمان اس کے وتعالی تبارک اهللا

 
 فوت اگرآپ کيا ، دی يںنہ ہيشگی کوبهی انسان کسی نے ہم قبل سے آپ{ 

 ۔)  ٣٤(  االنبياء}  گے جائيں رہ ليے کے ہميشہ تووہ ہوگۓ
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 : دليل دوسری
 

 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 گا کردے کوہالک جماعت سی چهوڻی اس کی اسالم تواہل اگر اهللا اے( 
 ۔ مسلم صحيح)  ہوگي نہيں عبادت تيری ميں توزمين

 
 : دليل تيسری

 
 موجود رات کی آج بهی پرجو زمين کہ فرمانا يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ گا رہے نہيں باقی بعد سوبرس وہ ہے

 
 سے سوبرس تواس تهے بهی زندہ السالم عليہ خضر وقت اس اگر توبالفرض

 ۔ رہے نہيں زندہ زيادہ
 

 اهللا عمررضي بن عبداهللا کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رحمہ مسلم امام
 : کہ کيا بيان نے عنہما تعالی

 
 ہميں رات ايک ميں ايام آخری کے زندگی اپنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 : لگے فرمانے بعد کے پهيرنے اورسالم  پڑهائ نماز کی عشاء
 

 پرموجود زمين روۓ آج جوبهی بالشبہ ، رکهو کوياد رات اس کی آج اپنی تم
 ۔ گا رہے يںنہ باقی پر زمين اس بعد سوبرس وہ ہے

 
 اهللا صلی کونبی لوگوں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا عمررضي بن عبداهللا

 اس وہ ميں جس گئ لگ غلطی ميں کوسمجهنے کلمہ اس کے وسلم عليہ
 ۔ ہيں لگے کرنے باتيں متعلق کے سوبرس

 
 وہ ہے پرزندہ زمين اس جوآج کہ فرمايا تويہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 صحابہ وہ کہ تها تويہ مراد سے اس ، گا رہے نہيں زندہ بعد سوبرس
 ۔۔۔ ۔ گا جاۓ کادورگزر



 

4 

 
 : دليل چوتهی

 
 ہوتے زندہ تک کےزمانے وسلم عليہ اهللا صلی نبی السالم اگرخضرعليہ

 کی اوران ہوتے ميں والوں کرنے اتباع کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی توپهروہ
 نبی کہ ليے اس کرتے وقتال هادج کر مل ساته کے اوران کرتے وتعاون مدد

 ۔ ہيں گۓ کيے مبعوث طرف کی وانس جن سب وسلم عليہ اهللا صلی
 

 . اعلم واهللا
 

 ۔)  ١٨٣ -١٧٨/  ٤(  اهللا رحمہ للشنقيطی البيان اضواء ديکهيں


