ﻋﺸﺮہ ذی اﻟﺤﺠﮧ ﮐ ﻓﻀﯿﻠﺖ اوراس ﻣﯿﮟ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ اﻋﻤﺎل

ﻋﺸﺮہ ذی اﻟﺤﺠہ ﮐﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ اوراس ﻣﯿﮟ ﮐﯿے ﺟﺎﻧے واﻟے اﻋﻤﺎل
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اس اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ہﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ہﯿﮟ ﺟﺲ ﻧے اوﻗﺎت وزﻣﺎن ﮐﻮﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اوران اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﮐﻮدوﺳﺮے ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ ادا
ﻓﺮﻣﺎﺋﻲ اورﮐﭽﮫ ﻣہﯿﻨﻮں اوراﯾﺎم ﮐﻮﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ اوراﻣﺘﯿﺎزی ﺣﯿﺜﻴﺖ ﺑﮭﯽ دی اوراﯾﺴے ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳے ﻧﻮازا ﺟﺲ ﻣﯿﮟ
اﺟﺮوﺛﻮاب ﺑﮍھ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔

اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے اﭘﻨے ﺑﻨﺪوں ﭘﺮﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﺑﮍھ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺗﺎﮐہ اﻧہﯿﮟ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻧے اوراﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ اس ﺳے ﺗﻌﺎون ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ  ،اورﻧﺸﺎط وﭼﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ہﻮﺗﯽ ہے ﺗﺎ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺛﻮاب ﮐﺎ واﻓﺮ ﺣﺼہ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﺳﮑے  ،اوروہ ﻣﻮت ﮐے آﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ ہﯽ اس ﮐﯽ ﺗﯿﺎری ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے روزﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺑﮭﯽ زاداﮐﭩﮭﺎ ﮐﺮﺳﮑے ۔

اﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐے ﻣﻮاﺳﻢ ﮐے ﻓﻮاﺋﺪ ﯾہ ہﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮﮐﭽﮫ رہ ﮔﻴﺎ اورﻋﻤﻞ ﻧہﻴﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺎ اس ﮐﻤﯽ ﮐﻮﭘﻮرا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے
اوراس ﮐے ﻋﻮض ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اﻋﻤﺎل ﮐﺮﻟﯿے ﺟﺎﺋﻴﮟ  ،اوران ﻓﻀﻠﯿﺖ واﻟے ﻣﻮﺳﻤﻮں ﺳے ہﺮاﯾﮏ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﻲ ﻧہ ﮐﻮﺋﻲ
اﯾﺴﺎﮐﺎم ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا ہﻮﮐﺮ ﺑﻨﺪے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ۔

اوراس ﻣﯿﮟ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻣہﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﮐﺎ ﻓﯿﻈﺎن ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﺴے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﺎہے اس ﭘﺮاﭘﻨے ﻓﻀﻞ وﮐﺮم اوررﺣﻤﺖ ﺳے
ﻣہﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ  ،ﻟﮭﺬا وہ ﺷﺨﺺ ﺑہﺖ ہﯽ ﺧﻮش ﻧﺼﯿﺐ ہے ﺟﻮان ﻣﻮﺳﻤﻮں اورﻣہﯿﻨﻮں اوراﯾﺎم واوﻗﺎت ﻣﯿﮟ اﭘﻨے
ﭘﺮوردﮔﺎر واﻟہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﺮﮐے اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﻮﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﻟﮭﺬا ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے
اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐﻮاس ﻣہﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ اوروہ ﺳﻌﺎدت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺟہﻨﻢ ﮐﯽ آگ اوراس ﮐے ﺷﻌﻠﻮں ﺳے
ﻣﺤﻔﻮظ ہﻮﺟﺎﺋے ۔
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دﯾﮑﮭﯿﮟ  :اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ ﺻﻔﺤہ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 40۔

ﻟﮭﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮاﭘﻨﯽ ﻋﻤﺮﮐﯽ ﻗﺪراورزﻧﺪﮔﻲ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘہﭽﺎﻧﺘے ہﻮﺋے اﭘﻨے رب ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺜﺮت ﺳے ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے اورﻣﻮت ﺗﮏ
ﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ ﮐے ﮐﺎﻣﻮں ﭘﺮہﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ۔

اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

} اورﯾﻘﯿﻦ آﻧے ﺗﮏ اﭘﻨے رب ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﯿﺠﺌے { اﻟﺤﺠﺮ )  ( 99۔

ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧے ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺗےہﻮﺋے ﮐہﺎ ہے ﮐہ اس ﺳے ﻣﺮاد ﻣﻮت ہے۔

اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐے ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮﺳﻤﻮں ﻣﯿﮟ ذواﻟﺤﺠہ ﮐے ﭘہﻠے دس دن ﺑﮭﯽ ہﯿﮟ ﺟﺴے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎرے ﺳﺎل ﮐے
اﯾﺎم ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ دی ہے اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﻲ ﺟﺎﺗﯽ ہے :

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﻴﮟ ﮐہ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :

) ان دس دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﯿے ﮔﺌے اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻮﺳﺐ ﺳے زﻳﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب ہﯿﮟ  ،ﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ﻋﺮض ﮐﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
راﺳﺘے ﻣﯿﮟ ﺟﮭﺎد ﺑﮭﯽ ﻧہﻴﮟ !! ﺗﻮرﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اورﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠہ ﺑﮭﯽ ﻧہﻴﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ وہ
ﺷﺨﺺ ﺟﻮاﭘﻨﺎ ﻣﺎل اورﺟﺎن ﻟے ﮐﺮ ﻧﮑﻠے اورﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ واﭘﺲ ﻧہ ﻻﺋے ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )  ( 457 / 2۔

اوراﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻤﺎ ﺳے ہﯽ ﻣﺮوی ہے ﮐہ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :

) ﻋﺸﺮہ ذی اﻟﺤﺠہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿے ﮔﺌے ﻋﻤﻞ ﺳے زﯾﺎدہ ﭘﺎﮐﯿﺰہ اورزﻳﺎدہ اﺟﺮواﻻ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﺋﻲ ﻧہﻴﮟ  ،آپ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﺳے
ﮐہﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﻧہ ہﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے راﺳﺘے ﻣﯿﮟ ﺟﮭﺎد ﮐﺮﻧﺎ ؟ ﺗﻮرﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اورﻧہ ہﯽ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے راﺳﺘے ﻣﯿﮟ ﺟﮭﺎد ﮐﺮﻧﺎ ( ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ )  ( 357 / 1اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ہے دﯾﮑﮭﯿﮟ اﻻرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ )  ( 398 / 3۔

ﻣﻨﺪرﺟہ ﺑﺎﻻ اوراس ﮐے ﻋﻼوہ دوﺳﺮی ﻧﺼﻮص اس ﭘﺮدﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﯽ ہﯿﮟ ﮐہ ذواﻟﺤﺠہ ﮐے ﭘہﻠے دس دن ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺎل ﮐے ﺳﺐ اﯾﺎم
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ﺳے ﺑہﺘﺮ اوراﻓﻀﻞ ہﻴﮟ اوراس ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧہﻴﮟ ﺣﺘﯽ ﮐہ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﮐﺎ آﺧﺮی ﻋﺸﺮہ ﺑﮭﯽ
ﻧہﻴﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﮐے آﺧﺮی ﻋﺸﺮہ ﮐﯽ دس راﺗﯿﮟ ان اﯾﺎم ﺳے ﺑہﺘﺮ اوراﻓﻀﻞ ہﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻣﯿﮟ ﻟﯿﻠۃ اﻟﻘﺪر
ﺷﺎﻣﻞ ہے  ،اورﻟﯿﻠۃ اﻟﻘﺪر اﯾﮏ ہﺰار راﺗﻮں ﺳے اﻓﻀﻞ ہے  ،ﺗﻮاس ﻃﺮح ﺳﺐ دﻻﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ہﻮﺗﺎ ہے ۔

دﯾﮑﮭﯿﮟ  :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )  ( 412 / 5۔

ہﻤﺎرے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﺎﺋﻲ  :ان دس دﻧﻮں ﮐﯽ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑہﺖ ﺳے اﻣﻮر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮواﺿﺢ ہﻮﺗﯽ ہے ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳے ﭼﻨﺪ اﯾﮏ ذﻳﻞ ﻣﯿﮟ
ذﮐﺮ ﮐﯿے ﺟﺎﺗے ہﻴﮟ :

 - 1اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ان اﯾﺎم ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎﺋﻲ ہے  :اورﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ اﭨﮭﺎﻧﺎ اس ﮐﯽ اہﻤﯿﺖ وﻓﻀﻠﯿﺖ اوراس ﮐے
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﻊ ﭘﺮدﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﯽ ہے  ،اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے اس ﮐﯽ ﻗﺴﻢ اﭨﮭﺎﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :

} ﻗﺴﻢ ہے ﻓﺠﺮ ﮐﯽ  ،اوردس راﺗﻮں ﮐﯽ { ۔

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اوراﺑﻦ زﺑﯿﺮ رﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻢ اورﻣﺠﺎﮬﺪ  ،اورﮐﺌﻲ اﯾﮏ ﺳﻠﻒ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ ﯾہ ﻋﺸﺮہ ذی
اﻟﺤﺠہ ہے  ،اوراﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐہﺘے ہﯿﮟ  :اورﯾہﯽ ﺻﺤﯿﺢ ہے ۔ دﯾﮑﮭﯿﮟ  :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )  ( 413 / 8۔

 - 2ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﮔﻮاہﯽ اورﺷﮭﺎدت دی ہے ﮐہ ﯾہ دﻧﯿﺎ ﮐے اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳے اﻓﻀﻞ اﯾﺎم
ہﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﭼﮑﯽ ہے ۔

 - 3ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ان اﯾﺎم ﻣﯿﮟ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻧے ﭘﺮاﺑﮭﺎرا ہے  :اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﯾہ ہے ﮐہ ﺑﺎﻗﯽ
ﺳﺎرے ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻨے واﻟﻮں ﮐﻮﺗﻮان اﯾﺎم ﮐے ﺷﺮف ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮاورﺟﮕہ ﮐے ﺷﺮف ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮﺟﻮﺣﺠﺎج ﮐﺮام ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ہے
۔

 - 4ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ان اﯾﺎم ﻣﯿﮟ زﻳﺎدہ ﺳے زﻳﺎدہ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎ اورﺗﮑﺒﺮﯾﮟ ﭘﮍﮬﻨے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ہے  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮرﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
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) اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ہﺎں ان دس اﯾﺎم ﺳے ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺎم اورﮐﻮﺋﻲ ﻧہﻴﮟ اورﻧہ ہﯽ ان ﻣﯿﮟ ﮐﯿے ﮔﺌے اﻋﻤﺎل ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﻲ اوراﻋﻤﺎل
اﺳے زﻳﺎدہ ﻣﺤﺒﻮب ہﻴﮟ  ،ﻟﮭﺬا ان اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻻاﻟہ اﻻاﻟﻠہ  ،اور ﺗﮑﺒﺮﯾﮟ ﺑﮑﺜﺮت ﭘﮍﮬﺎ ﮐﺮو  ،اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎ ﮐﺜﺮت ﺳے
ﮐﯿﺎ ﮐﺮو ( ﻣﺴﻨﺪاﺣﻤﺪ )  ، ( 224 / 7ﻋﻼﻣہ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﮐﻮﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ۔

 - 5اس ﻋﺸﺮہ ﻣﯿﮟ ﯾﻮم ﻋﺮﻓہ ﺑﮭﯽ آﺗﺎ ہے اورﯾہ اﯾﺴﺎ دن ہے ﺟﺴے ﯾﻮم ﻣﺸﮭﻮد ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﮟ اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ
وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے اﭘﻨے دﯾﻦ ﮐﻮﻣﮑﻤﻞ ﮐﯿﺎ اوراس دن ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨے ﺳے دوﺑﺮس ﮐےﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿﮟ  ،اوراﺳﯽ ﻋﺸﺮہ ﻣﯿﮟ
ﯾﻮم اﻟﻨﺤﺮ ) دس ذی اﻟﺤﺠہ ( ﺑﮭﯽ ہے ﺟﻮﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳے ﻋﻈﻴﻢ دن ہے اورﯾہﯽ ﺣﺞ ﮐﺎ ﺑﮍا دن
ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﻋﺒﺎدات اوراﻃﺎﻋﺎت وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری اﮐﭩﮭﯽ ہﻮﺗﯽ ہﻴﮟ ﺟﻮﮐﺴﯽ اوردن ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﻧہﻴﮟ ہﻮﺗﯿﯿﮟ۔

 - 6اﺳﯽ ﻋﺸﺮہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اورﺣﺞ ﺑﮭﯽ آﺗﺎ ہے ۔

ﻋﺸﺮہ ذي اﻟﺤﺠہ ) ذواﻟﺤﺠہ ﮐے ﭘہﻠے دس دن ( ﮐے اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﮐہ  :ان دس دﻧﻮں ﮐﺎ ادراک اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮐﯽ اﭘﻨے ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ہے  ،ﻟﮭﺬا ﺑﻨﺪے ﮐﻮاس ﮐﯽ اس ﻃﺮح ﻗﺪر ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ﺟﺲ ﻃﺮح اس
ﮐﺎ ﺣﻖ ہے اورﺟﺲ ﻃﺮح ﺻﺎﻟﺢ اورﻧﯿﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے اس ﮐﯽ ﻗﺪر ﮐﯽ  ،ﺗﻮﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮواﺟﺐ اورﺿﺮوری ہے ﮐہ وہ اس ﻧﻌﻤﺖ
ﮐﺎﺷﻌﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮے اوراس ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋےان دس دﻧﻮں ﻣﯿﮟ زﻳﺎدہ ﺳے زﻳﺎدہ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮے ۔

اوراﺳے ﭼﺎہﯿے ﮐہ وہ اﭘﻨے ﻧﻔﺲ ﮐﻮاﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﯽ ﻃﺮف راﻏﺐ ﮐﺮے  ،ﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ ﮐے ﻃﺮﯾﻘے اورﮐﺌﻲ ﻃﺮح ﮐﯽ
ﻧﯿﮑﯿﺎں ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف اﭘﻨے ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم اورﻋﻨﺎﯾﺖ ہے  ،اوراس ﻧے اﻧہﻴﮟ ﮐﺌﻲ اﯾﮏ اﻗﺴﺎم ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ
وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐے راﺳﺘے دﮐﮭﺎﺋے ہﯿﮟ ﺗﺎ ﮐہ وہ اﭘﻨے رب اورآﻗﺎ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ ﻟﮕے رہﯿﮟ اوراﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻧے ﺳے اﮐﺘﺎہﭧ
ﻣﺤﺴﻮس ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﺑﻠﮑہ وہ اس ﻣﯿﮟ ﭼﺴﺖ اورﻧﺸﯿﻂ ہﻮﮐﺮ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ ﻣﮕﻦ رہﯿﮟ ۔

ذواﻟﺤﺠہ ﮐے ان دس دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮﻣﻨﺪرﺟہ ذﻳﻞ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے ﭼﺎہﯿﮟ :

 - 1روزے ۔

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﮐےﻟﯿے ﻧﻮ ذواﻟﺤﺠہ ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﺎ ﺳﻨﺖ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ان دس اﯾﺎم ﻣﯿﮟ
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻧے ﭘﺮاﺑﮭﺎرا ہے اور روزہ رﮐﮭﻨﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺳﺐ ﺳے اﻓﻀﻞ اوراﻋﻠﯽ ﮐﺎم ہے  ،اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے
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روزہ اﭘﻨے ﻟﯿے ﭼﻨﺎ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯿﮟ اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

) اﺑﻦ آدم ﮐے ﺳﺎرے ﮐے ﺳﺎرے اﻋﻤﺎل اس ﮐے اﭘﻨے ﻟﯿے ہﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ روزہ ﻧہﻴﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﻣﯿﺮے ﻟﯿے ہے اورﻣﯿﮟ ہﯽ اس ﮐﺎ
اﺟﺮوﺛﻮاب دوﻧﮕﺎ (  ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 1805۔

ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﺑﮭﯽ ﻧﻮ ذواﻟﺤﺠہ ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے  ،ﮬﻨﯿﺪہ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳے اوروہ ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ زوﺟہ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﮐﯽ زوﺟہ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﻧے ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ  :ﻧﺒﯽ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧﻮ ذواﻟﺤﺠہ اورﯾﻮم ﻋﺎﺷﻮراء اورہﺮ ﻣﺎہ ﺗﯿﻦ روزے رﮐﮭﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے  ،ﻣہﯿﻨہ ﮐے ﭘہﻠے ﺳﻮﻣﻮار اوردو
ﺟﻤﻌﺮاﺗﻮں ﮐے ۔

ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﻲ )  ( 205 / 4ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود  ،ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداود )  ( 462 / 2ﻣﯿﮟ اﺳے ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار
دﯾﺎ ہے ۔

 - 2ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ﮐہﻨﺎ :

ان دس اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺟﺪ  ،راﺳﺘﻮں اورﮔﮭﺮوں اورہﺮ ﺟﮕہ ﺟہﺎں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے وہﯿﮟ اوﻧﭽﯽ آواز ﺳے
ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ اورﻻاﻟہ اﻻاﻟﻠہ  ،اوراﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ ﮐہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﺗﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ اﻇہﺎر اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺎ اﻋﻼن ہﻮ
۔ ﻣﺮد ﺗﻮاوﻧﭽﻲ آواز ﺳے ﮐہﻴﮟ ﮔے ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﭘﺴﺖ آواز ﻣﯿﮟ ہﯽ ﮐہﻴﮟ ۔

اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

} اﭘﻨے ﻓﺎﺋﺪے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﻮآﺟﺎﺋﻴﮟ  ،اوران ﻣﻘﺮردﻧﻮں ﻣﯿﮟ ان ﭼﻮﭘﺎﯾﻮں ﭘﺮاﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎم ﯾﺎد ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮﭘﺎﻟﺘﻮہﯿﮟ { اﻟﺤﺞ ) 28
(۔

ﺟﻤہﻮرﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم دﻧﻮں ﺳے ﻣﺮاد ذواﻟﺤﺠہ ﮐے دس دن ہﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻤﺎ
ﺳے ﻣﺮوی ہے ﮐہ اﯾﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳے ﻣﺮاد دس دن ہﯿﮟ ۔
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اورﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐے اﻟﻔﺎظ ﯾہ ہﯿﮟ :

اﻟﻪ أﻛﺒﺮ  ،اﻟﻪ أﻛﺒﺮ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ  ،واﻟﻪ أﻛﺒﺮ وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ

اﻟﻠہ ﺑہﺖ ﺑﮍاہے  ،اﻟﻠہ ﺑہﺖ ﺑﮍا ہے  ،اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐےﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﻲ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧہﻴﮟ  ،اوراﻟﻠہ ﺑہﺖ ﺑﮍا ہے  ،اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﯽ
ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ہﯿﮟ ۔

اس ﮐےﻋﻼوہ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ہﯿﮟ ۔

ﯾہﺎں اﯾﮏ ﺑﺎت ﮐہﻨﺎ ﭼﺎہﯿﮟ ﮔے ﮐہ ﻣﻮﺟﻮد دورﻣﯿﮟ ﺗﮑﺒﺮﯾﮟ ﮐہﻨے ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﻮﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے اورﺧﺎص ﮐﺮان دس دﻧﻮں ﮐﯽ
اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺳﻨﻨے ﻣﯿﮟ ﻧہﯿﮟ آﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎدر ﺷﺨﺺ ﺳے ﺳﻨﻨے ﻣﯿﮟ آﺋﻴﮟ ﮔﯿﮟ  ،اس ﻟﯿے ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺗﮑﺒﯿﺮوں ﮐﻮاوﻧﭽﯽ آواز
ﻣﯿﮟ ﮐہﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﺎﮐہ ﺳﻨﺖ زﻧﺪہ ہﻮﺳﮑے اورﻏﺎﻓﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮﺑﮭﯽ اس ﺳے ﯾﺎد دﮬﺎﻧﯽ ہﻮ۔

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اور اﺑﻮﮬﺮﯾﺮہ رﺿﻲ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐے ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ہے ﮐہ وہ دوﻧﻮں ان دس اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﺎزاروں ﻣﯿﮟ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ
اوﻧﭽﯽ آواز ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ﮐہﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اورﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ﮐہﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے  ،اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ
اورﻣﺮاد ﯾہ ہے ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮﺗﮑﺒﺮﯾﮟ ﮐہﻨﺎ ﯾﺎد آﺋﻴﮟ اورہﺮاﯾﮏ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮاﮐﯿﻠے ہﯽ ﺗﮑﺒﺮﯾﮟ ﮐہﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدے  ،اس ﺳے ﯾہ
ﻣﺮاد ﻧہﻴﮟ ﮐہ ﺳﺐ ﻟﻮگ اﮐﭩﮭے ہﻮﮐﺮﺑﯿﮏ آواز ﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ﮐہﻴﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻧہﻴﮟ ہے ۔

اورﺟﺲ ﺳﻨﺖ ﮐﻮﭼﮭﻮڑا ﺟﺎﭼﮑﺎ ہﻮﯾﺎ ﭘﮭﺮ وہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﮭﻮڑی ﺟﺎرہﯽ ہﻮ ﺗﻮاس ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑہﺖ ہﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺮوﺛﻮاب ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮدﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے :

) ﺟﺲ ﻧے ﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮی ﻣﺮد ﺳﻨﺖ ﮐﻮزﻧﺪہ ﮐﯿﺎ اﺳے اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻮاب دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اوران دوﻧﻮں ﮐے
اﺟﺮوﺛﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﮐﻤﯽ ﻧہﻴﮟ ہﻮﮔﻲ ( اﺳے اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ہے  :دﯾﮑﮭﯿﮟ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬي ) / 7
 ( 443ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ اﭘﻨے ﺷﻮاﮬﺪ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺣﺴﻦ درﺟہ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺘﯽ ہے ۔

 - 3ﺣﺞ وﻋﻤﺮہ ﮐﯽ اداﺋﻴﮕﻲ :
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ان دس دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮﺳﺐ ﺳے اﻓﻀﻞ اوراﻋﻠﯽ ﮐﺎم ہے وہ ﺑﯿﺖ اﻟﻠہ ﮐﺎﺣﺞ وﻋﻤﺮہ ﮐﺮﻧﺎ ہے  ،ﻟﮭﺬا ﺟﺴے ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳے
اﭘﻨے ﮔﮭﺮﮐﺎ ﺣﺞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے اوراس ﻧے ﻣﻄﻠﻮﺑہ ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﺣﺞ ﮐے اﻋﻤﺎل ادا ﮐﯿے ﺗﻮان ﺷﺎء اﻟﻠہ اﺳے ﺑﮭﯽ
اس ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻣﻠے ﮔﺎ ﺟﻮﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے اﭘﻨے اس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے :

) ﺣﺞ ﻣﺒﺮور ﮐﺎ ﺟﻨﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﻲ اﺟﺮوﺛﻮاب ﻧہﻴﮟ ( ۔

 - 4ان دس اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻧﺎ :

ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻮاﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﻣﺤﺒﻮب ہﯿﮟ  ،اوراس وﺟہ ﺳے ﯾہ ﻻزم ہے ﮐہ اس ﮐﺎ اﺟﺮوﺛﻮاب ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے
ﺑہﺖ زﻳﺎدہ ﻣﻠے ﮔﺎ  ،ﻟﮭﺬا ﺟﺲ ﮐے ﻟﯿے ﺣﺞ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﻴﮟ اﺳے ﭼﺎہﯿے ﮐہ وہ ان اﻓﻀﻞ اﯾﺎم واوﻗﺎت ﮐﻮاﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ
اﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﯿﮟ ﮔﺰارﺗے ہﻮﺋے ﻧﻤﺎز اورﻗﺮآت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اورذﮐﺮ واذﮐﺎر اوردﻋﺎ وﺻﺪﻗہ وﺧﯿﺮات اورواﻟﺪﯾﻦ ﺳے
ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک اور ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﺣﮑﻢ اورﺑﺮاﺋﻲ ﺳے روﮐﻨے اوراﺳﯽ ﻃﺮح دوﺳﺮے ﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ ﮐے ﻣﻮں ﮐﺎ ﺧﺎص اہﻤﺘﺎم ﮐﺮے ۔

 ‐ 5ﻗﺮﺑﺎﻧ: 

ﻋﺸﺮہ ذی اﻟﺤﺠہ ﮐے اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐے ذرﯾﻌہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﮐہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ
ﺟﺎﺋے اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐےراﺳﺘے ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ۔

 - 6ﺳﭽﯽ اورﭘﮑﯽ ﺗﻮﺑہ ﺟﺴے ﺗﻮﺑہ ﻧﺼﻮﺣہ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐﯽ ﺟﺎﺋے :

ان دس دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮﭼﻴﺰزﻳﺎدہ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳے ہﻮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے اﭘﻨے ﮐﯿے ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ہے ﮐہ ﺟﻮﮐﭽﮫ ﻣﻌﺎﺻﯽ
وﮔﻨﺎہ اورﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ہﻮﭼﮑﯽ اس ﭘﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﺑہ ﮐﺮے ۔

ﺗﻮﺑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﻮع اوراس ﮐﯽ ﻃﺮف واﭘﺲ آﻧےاورﺟﻮﭼﻴﺰاﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻮﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ہے اﺳے ﻇﺎہﺮی اورﺑﺎﻃﻨﯽ دوﻧﻮں
ﻃﺮح ﺗﺮک ﮐﺮﻧے اورﺟﻮﮐﭽﮫ ہﻮﭼﮑﺎ اس ﭘﺮﻧﺪاﻣﺖ  ،ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮاﺳے ﺗﺮک اورآﺋﻨﺪہ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻋﺰم اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﻮﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺣﻖ ﭘﺮاﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﻮﺑہ ﮐہﺘے ہﯿﮟ ۔
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اورﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮواﺟﺐ اورﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺟﺐ وہ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ وﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﺑﯿﭩﮭے ﺗﻮاس ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪی ہﻮﺳﮑے
ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟے اوراﺳے ﻣہﻠﺖ ﻧہﻴﮟ دﯾﻨﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐﯿﻮﻧﮑہ :

اول  :اﺳے اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧہﻴﮟ ﮐہ ﻣﻮت ﮐﺐ اورﮐﺴﯽ وﻗﺖ اورﮐﺲ ﻟﺤﻈہ ﻣﯿﮟ آدﺑﻮﭼے ۔

دوم  :ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﺮاﺋﻲ اورﺑﮭﯽ ﺑﺮاﺋﻴﻮں ﮐے ارﺗﮑﺎب ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘﯽ ہے ۔

اورﭘﮭﺮﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐے اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺷﺎن ہﯽ ﮐﭽﮫ ﻧﺮاﻟﯽ ہﻮﺗﯽ ہے وہ اس ﻟﯿے ﮐہ اس وﻗﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻮر ﭘﺮﻧﻔﺲ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﯽ ﻃﺮف راﻏﺐ ہﻮﺗﺎ ہے اورﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺧﻮاہﺶ ہﻮﺗﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ
ﭘﺮاﻋﺘﺮاف ﮔﻨﺎہ اورﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺎ اﻇہﺎرﺑہﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﯿﺪا ہﻮﺗﺎ ہے  ،وﮔﺮﻧہ ﺗﻮﺑہ ﺗﻮہﺮوﻗﺖ اورہﺮزﻣﺎﻧے ﻣﯿﮟ واﺟﺐ اورﺿﺮوری ہے ،
اورﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﮟ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ اورﺳﭽﯽ ﺗﻮﺑہ ﻓﻀﯿﻠﺖ واﻟے اوﻗﺎت اورﻣﻮﺳﻢ ﺧﻴﺮﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮان ﺷﺎء ﯾہ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ وﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﮐﺎﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤہ اور زﻳﻨہ ہے ۔

اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

} ہﺎں ﺟﻮﺷﺨﺺ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟے اوراﯾﻤﺎن ﻟے آﺋے اورﻧﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﮐﺮے ﯾﻘﯿﻦ ہے ﮐہ وہ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧے واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳےہﻮﺟﺎﺋےﮔﺎ {
اﻟﻘﺼﺺ )  ( 67۔

ﻟﮭﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ ﮐے ﻣﻮﺳﻤﻮں اوراوﻗﺎت ﭘﺮﺣﺮﯾﺺ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺑہﺖ ہﯽ ﺟﻠﺪ ﺧﺘﻢ ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ،
اوراﺳے ﭼﺎہﯿے ﮐہ وہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮاﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻻﺋے ﺗﺎ ﮐہ وہ اس ﮐﺎ اﺟﺮوﺛﻮاب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑے اس ﻟﯿے ﮐہ اﺳے
اﺟﺮوﺛﻮاب ﮐﯽ اﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ہے ۔

اوراﺟﺮوﺛﻮاب اورﻧﯿﮑﯿﺎں ﺑہﺖ ﮐﻢ ہﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮت اوراس دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺳے ﮐﻮچ ﮐﺎ وﻗﺖ اﻧﺘہﺎﺋﻲ ﻗﺮﯾﺐ ہے  ،اورراﺳﺘہ ﺑﮭﯽ
ﭘﺮﺧﻄﺮ اورﭘﺮﭘﯿﭻ ہے  ،اوردﮬﻮﮐہ ﻏﺎﻟﺐ ہے اورﻋﻈﯿﻢ ﺧﻄﺮے ﮐﺎ ﺧﺪﺷہ ہے اوراﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗہﻤﯿﮟ دﯾﮑﮫ رہﺎ ہے ،
اوراﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف واﭘﺲ ﺟﺎﻧﺎ ہے اوراس ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﭨﮭﮑﺎﻧہ دﯾﻨے واﻻ ﻧہﻴﮟ :

} ﺟﻮﺑﮭﯽ ذرہ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺮوﺑﮭﻼﺋﻲ اورﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﺳے دﯾﮑﮫ ﻟے ﮔﺎ اورﺟﻮ ﺑﮭﯽ ذرہ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﺋﻲ اورﺷﺮ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے ﮔﺎ

9/8

وہ ﺑﮭﯽ اﺳے دﯾﮑﮫ ﻟے ﮔﺎ { ۔

اس ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﯿﮟ اوران ﻋﻈﻴﻢ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ اﻋﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ  ،اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﻲ ﻋﻮض ﻧہﻴﮟ اوراس ﮐﯽ ﻗﺪروﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ اﻧﺪازہ
ﻧہﻴﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ  ،ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪی ہﻮﺳﮑے اﻋﻤﺎل ﮐﺮﻟﻮ اﻋﻤﺎل ﮐﺮﻟﻮ  ،اورﻣﻮت ﮐے ﺣﻤﻠے ﺳے ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺪی اورﺗﯿﺰي دﮐﮭﺎ ﻟﻮ ،
اورزﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﯽ ﻧﺪاﻣﺖ ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﻟﻮ  ،اوراس واﭘﺴﯽ ﮐے ﺳﻮال ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐﭽﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻟﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺑﮭﯽ
ﻧہﻴﮟ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے اوراس ﮐﯽ ﺑﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﺳے دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ﻧہﻴﮟ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔

اﻣﯿﺪوں اورﺧﻮاہﺸﻮں ﮐے ﭘﻮرے ہﻮﻧے ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺋﻞ ہﻮﻧے واﻟﯽ ﻣﻮت ﺳے ﻗﺒﻞ اوراس ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐہ وہ اﭘﻨے اس ﮔﮍﮬے ﻣﯿﮟ اﭘﻨے
اﻋﻤﺎل ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻗﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮐﭽﮫ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ ﮐﺮﻟﻮ ۔

اے وہ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﺎ دل رات ﮐﯽ ﺳﯿﺎہﯽ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎہ ہﻮﭼﮑﺎ ہے  ،ﮐﯿﺎ ﺗﯿﺮا دل روﺷﻦ اورﻧﺮم ﻧہﻴﮟ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ اورﮐﯿﺎ وہ
ﻧﺮم ﻧہﻴﮟ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ؟ ﮐﯿﻮں ﻧہﻴﮟ اﯾﺴﺎ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے آؤ اوراس ﻋﺸﺮہ ذواﻟﺤﺠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے رب اورﻣﻮﻻ ﮐﯽ رﺣﻤﺖ وﻓﻀﻞ ﮐے
ﺟﮭﻮﻧﮑے ﺳﻤﯿﭧ ﻟﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﯾﺴے ﺟﮭﻮﻧﮑے ہﯿﮟ ﺟﺴے ﯾہ ﭘہﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ وہ ﺷﺨﺺ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪ ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے اورﯾہ ﭘہﻨﭽﺘے ﺑﮭﯽ
اﺳے ہﯽ ہﯿﮟ ﺟﺴے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﺎہﺘﺎ اوروہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪ ہﻮﮔﺎ ۔
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