ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛﮯﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛےﻣﺘﻌﻠﻖ

اﻟﻠہ وﺣﺪہ ﻗہﺎر ﻛﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ہﻴﮟ،اور ﻧﺒﻰ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ اور ان ﻛﻰ ﭘﺎﻛﺒﺎز آل و اﺻﺤﺎب ﭘﺮ درود و
ﺳﻼم ﻛے ﺑﻌﺪ:
اس اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ہےﺟﺲ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
} اور ﺗﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺗﺎ اور اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮﺗﺎ ہے {.
ﻳہﺎں اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻦ ﻟﻴﻨﺎ ہے ،ﺟﻮ ﻛہ اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ اور اس ﻛﻰ ﻛﻤﺎل ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻢ اور
ﻗﺪرت ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﻛﺮﺗﺎ ہے.
اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛے ﭼﻦ ﻟﻴﻨے اور اﻓﻀﻠﻴﺖ دﻳﻨے ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﻛہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے ﺑﻌﺾ اﻳﺎم اورﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻮ ﺑﮭﻰ ﭼﻦ ﻟﻴﺎ
اور اﻧہﻴﮟ ﻓﻀﻴﻠﺖ دى ہے ،ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳے اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے ﭼﺎر ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻮ ﺣﺮﻣﺖ واﻻ ﻣہﻴﻨہ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻴﺎ
ہے.
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
} اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛے ہﺎں ﻛﺘﺎب اﻟﻠہ ﻣﻴﮟ ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻰ ﮔﻨﺘﻰ ﺑﺎرہ ہے ،اﺳﻰ دن ﺳے ﺟﺐ ﺳے آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻛﻮ اس ﻧے
ﭘﻴﺪا ﻛﻴﺎ ہے ،ان ﻣﻴﮟ ﺳےﭼﺎر ﺣﺮﻣﺖ و ادب واﻟے ﻣہﻴﻨے ہﻴﮟ ،ﻳہﻰ درﺳﺖ دﻳﻦ ہے ،ﺗﻢ ان ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ اﭘﻨﻰ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮﻇﻠﻢ ﻧہ
ﻛﺮو {.
اور ﻳہ ﻣہﻴﻨے ﭼﺎﻧﺪ ﻛے ﻃﻠﻮع ہﻮﻧے ﻛﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ہﻴﮟ ﻛہ ﺳﻮرج ﻛے ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻤﺮى ہﻴﮟ ﺷﻤﺴﻰ ﻧہﻴﮟ ،ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ ﻛﻔﺎر ﻧے ﻛﻴﺎ
ہﻮا ہے.
اس آﻳﺖ ﻣﻴﮟ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨے ﻣﺒہﻢ ﺑﻴﺎن ہﻮﺋے ہﻴﮟ اور ان ﻛے ﻧﺎم ﻛﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧہﻴﮟ ﻛﻰ ﮔﺌﻰ ،ﻟﻴﻜﻦ ان ﻣہﻴﻨﻮں ﻛے ﻧﺎم
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﻳہ ﻣﻴﮟ ﻣﺤﺪد ﻛﻴے ﮔﺌے ہﻴﮟ.
اﺑﻮ ﺑﻜﺮہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺣﺠۃ اﻟﻮداع ﻛے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
اور اﭘﻨے ﺧﻄﺒہ ﻣﻴﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ:
" ﻳﻘﻴﻨﺎ وﻗﺖ اﺳﻰ دار ﭼﻞ رہﺎ ہے ﺟﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﻧے ﻛے دن ﺗﮭﺎ ،ﺳﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﺎرہ ﻣﺎہ ہﻴﮟ ،ﺟﻦ ﻣﻴﮟ
ﺳے ﭼﺎر ﻣﺎہ ﺣﺮﻣﺖ و ادب واﻟے ہﻴﮟ ،ﺗﻴﻦ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ذواﻟﻘﻌﺪہ ،ذواﻟﺤﺠہ اور ﻣﺤﺮم ہﻴﮟ ،اور اﻳﻚ ﺟﻤﺎدى اور ﺷﻌﺒﺎن ﻛے
ﻣﺎﺑﻴﻦ رﺟﺐ ﻣﻀﺮ ﻛﺎ ﻣہﻴﻨہ ہے "
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ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺞ ﺑﺎب اﻟﺨﻄﺠﺒ اﻳﺎم ﻣﻨ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 1741ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺴﺎﻣ ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺪﻣﺎء
ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) .( 1679
اﺳے رﺟﺐ ﻣﻀﺮ ﻛﺎ ﻧﺎم اس ﻟﻴے دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ہے ﻛہ ﻣﻀﺮ ﻗﺒﻴﻠہ ﻛے ﻟﻮگ اس ﻣﺎہ ﻛﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧہﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،ﺑﻠﻜہ اﺳے اﺳﻰ ﻛے
وﻗﺖ ﻣﻴﮟ ہﻰ رہﻨے دﻳﺘے ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻋﺮب ﻟﻮگ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻮ اﭘﻨﻰ ﻣﺮﺿﻰ اور ﺟﻨﮓ ﻛﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻰ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮ
ﻟﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،اور درج ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﮟ اﺳے ﻧﺴﺌﻲ ﻛے ﻧﺎم ﺳے ذﻛﺮ ﻛﻴﺎ ﮔﻴﺎ ہے:
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ہے:
} ﻧہﻴﮟ ﺳﻮاﺋے اس ﺑﺎت ﻛہ ﻛہ ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻮ آﮔے ﭘﻴﭽﮭے ﻛﺮﻧﺎ ﺗﻮ ﻛﻔﺮ ﻛﻰ زﻳﺎدﺗﻰ ہے ،اس ﺳے وہ ﻟﻮگ ﮔﻤﺮاہﻰ ﻣﻴﮟ ڈاﻟے ﺟﺎﺗے
ہﻴﮟ ﺟﻮ ﻛﺎﻓﺮ ہﻴﮟ ،اﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻮ اﺳے ﺣﻼل ﻛﺮ ﻟﻴﺘے ہﻴﮟ ،اور اﻳﻚ اﺳﻰ ﻛﻮ ﺣﺮﻣﺖ واﻻ ﻗﺮار دے دے دﻳﺘے ہﻴﮟ ،ﻛہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے
ﺟﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺮ رﻛﮭﻰ ہے اس ﻛﻰ ﮔﻨﺘﻰ ﻣﻴﮟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮ ﻟﻴﮟ {.
اور ﻳہ ﺑﮭﻰ ﻛہﺎ ﮔﻴﺎ ہے ﻛہ :اس ﻣﺎہ ﻛﻰ ﻣﻀﺮ ﻛﻰ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ اس ﻟﻴے ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻰ ﮔﺌﻰ ﻛہ وہ اس ﻣﺎہ ﻛﻰ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﻌﻈﻴﻢ
زﻳﺎدہ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،اس ﻟﻴے ﻳہ ﻣﺎہ ان ﻛﻰ ﻃﺮف ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ.
اس ﻣﺎہ ﻛﻰ وﺟہ ﺗﺴﻤﻴہ:
اﺑﻦ ﻓﺎرس رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے " ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐۃ )  " ( 445ﻣﻴﮟ ﻛہﺎ ہے ﻛہ:
رﺟﺐ :راء اور ﺟﻴﻢ اور ﺑﺎء اس ﻣﻴﮟ ﻛﺴﻰ ﭼﻴﺰ ﻛﻰ ﻣﺪد اور اس ﻛﻰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ،اور ﻳہ ﺑﮭﻰ اﺳﻰ ﻗﺒﻴﻞ ﺳے
ہے رﺟﺒﺖ اﻟﺸﺊ ﻳﻌﻨﻰ اس ﻛﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻰ ....ﺗﻮ اﺳے رﺟﺐ اس ﻟﻴے ﻛہﺎ ﮔﻴﺎ ﻛہ وہ اس ﻛﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،اور ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﻴہ ﻧے ﺑﮭﻰ اس ﻛﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻰ " ا ﮬـ
اہﻞ ﺟﺎہﻠﻴﺖ اس ﻣﺎہ ﻛﻮ ﻣﻨﺼﻞ اﻻﺳﻨۃ ﻛﺎ ﻧﺎم دﻳﺘے ﻳﻌﻨﻰ اس ﻣﻴﮟ اﺳﻠﺤہ ﻛﻮ رﻛﮫ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور ﻟﮍاﺋﻰ ﻧہﻴﮟ ہﻮﺗﻰ ﺗﮭﻰ ،ﺟﻴﺴﺎ
ﻛہ درج ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﮟ وارد ہے:
اﺑﻮ رﺟﺎء اﻟﻌﻄﺎردى رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ﻛہ:
ہﻢ ﭘﺘﮭﺮوں ﻛﻰ ﻋﺒﺎدت ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،اور ﺟﺐ ہﻤﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ اس ﺳے ﺑہﺘﺮ اور اﭼﮭﺎ ﭘﺘﮭﺮ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﭘہﻠے ﻛﻮ ﭘﮭﻴﻨﻚ ﻛﺮ دوﺳﺮا
ﻟے ﻟﻴﺘے ،اور ﺟﺐ ہﻤﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ ﭘﺘﮭﺮ ﻧہ ﻣﻠﺘﺎ ﺗﻮ ہﻢ ﻣﭩﻰ ﻛﻰ ڈﮬﻴﺮى ﺑﻨﺎﺗے اور ﺑﻜﺮى ﻻ ﻛﺮ اس ﻛﺎ دودھ اس ڈﮬﻴﺮى ﭘﺮ دﮬﻮﺗے اور
ﭘﮭﺮ اس ڈﮬﻴﺮى ﻛﺎ ﻃﻮاف ﺷﺮوع ﻛﺮ دﻳﺘے.
اور ﺟﺐ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﺷﺮوع ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ہﻢ ﻛہﺘے :اﺳﻠﺤہ ﺳے ﻟﻮہﺎ ﻛﮭﻴﻨﭻ ﻟﻮ ،اس ﻟﻴے ﺟﻮ ﺗﻴﺮ ﺑﮭﻰ ہﻮﺗﺎ اس ﻛﺎ ﻟﻮہﺎ اﺗﺎر ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور
رﺟﺐ ﻛے ﻣہﻴﻨہ ﻣﻴﮟ ﻧﻴﺰے ﺳے ﺑﮭﻰ اﺗﺎر ﻛﺮ رﻛﮫ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ " اﺳے اﻣﺎم ﺑﺨﺎرى ﻧے ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى ﻣﻴﮟ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ہے.
اﻣﺎم ﺑﻴہﻘﻰ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" اہﻞ ﺟﺎہﻠﻴﺖ ان ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،اور ﺧﺎص ﻛﺮ رﺟﺐ ﻛﻰ ﺗﻌﻴﻈﻴﻢ زﻳﺎدہ ہﻮﺗﻰ ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ وہ اس
ﻣﻴﮟ ﻟﮍى ﻧہﻴﮟ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے " اﮬـ
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ـ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ و ادب واﻻ ﻣہﻴﻨہ ہے:
ﺟﻦ ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻﻞ ہے ،ان ﻣﻴﮟ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﺑﮭﻰ ہے ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ رﺟﺐ ﻛﺎ ﻣہﻴﻨہ ﺑﮭﻰ
ﺷﺎﻣﻞ ہے  ،اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
} اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ ﺗﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻛﻰ ﺑےﺣﺮﻣﺘﻰ ﻧہ ﻛﺮو ،اور ہﻰ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻰ {.
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻰ ان ﺣﺮﻣﺘﻮں ﻛﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﻣﺖ ﻛﺮو ﺟﺲ ﻛﻰ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﻧے ﻛﺎ اﻟﻠہ ﻧے ﺣﻜﻢ دﻳﺎ ہے ،اور ﺣﺮﻣﺖ
ﭘﺎﻣﺎل ﻛﺮﻧے ﺳے ﻣﻨﻊ ﻛﻴﺎ ہے ،ﻟہﺬا ﻳہ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﻧہﻰ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻌﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻳﻨے ،اور اس اﻋﺘﻘﺎد رﻛﮭﻨے ﻛﻮ ﺑﮭﻰ ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﮔﻰ.
اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
} ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ اﭘﻨے آپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﺖ ﻛﺮو {.
ﻳﻌﻨﻰ ان ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ،اس آﻳﺖ ﻣﻴﮟ ﺿﻤﻴﺮ ان ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﭼﺎر ﻣہﻴﻨﻮں ﻛﻰ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺘﻰ ہے ،اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻃﺒﺮى
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛﺎ ﻳہﻰ ﻛہﻨﺎ ہے.
اس ﻟﻴے ان ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ان ﻛے ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒہ اور ﺣﺮﻣﺖ ﻛﻰ ﻗﺪر ﻛﺮﺗے ہﻮﺋے ﻣﻌﺎﺻﻰ و ﮔﻨﺎہ ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎہﻴے ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ
اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے اس وﻗﺖ ﻛﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻄﺎ ﻛﻰ ہے ،اﺳﻰ ﻟﻴے اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے ﺳﺎﺑﻘہ آﻳﺖ ﻣﻴﮟ اﭘﻨے اوﭘﺮ ﻇﻠﻢ
ﻛﺮﻧے ﺳے ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ہے ،ﺣﺎﻻﻧﻜہ ـ اﭘﻨے آپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻛﺮﻧﺎ اور ﮔﻨﺎہ و ﻣﻌﺎﺻﻰ ﺗﻮ ـ ﺳﺐ ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺣﺮام ہﻴﮟ.
ـ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﺮﻧﺎ ﺣﺮام ہے:
اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎ ارﺷﺎد ہے:
} آپ ﺳے ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺘے ہﻴﮟ ،آپ ﻓﺮﻣﺎ دﻳﺌﺠے ﻛہ اس ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﺮﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے {.
ﺟﻤہﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺮام ﻳہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ ﻛہ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﺮﻧﺎ درج ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﺴﻮخ ہے:
} اور ﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨے ﮔﺰر ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﺸﺮﻛﻮں ﻛﻮ ﺟہﺎں ﺑﮭﻰ ﭘﺎؤ اﻧہﻴﮟ ﻗﺘﻞ ﻛﺮو {.
اس ﻛے ﻋﻼوہ دوﺳﺮے ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻻﺋﻞ ﺑﮭﻰ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﻣﺸﺮﻛﻮں ﻛﻮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻛﺮﻧے ﻛﺎ ﺣﻜﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ہے.
اور اﻧہﻮں ﻧے اس ﺳے ﺑﮭﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻴﺎ ہے ﻛہ :ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے اہﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ذواﻟﻘﻌﺪہ ﻣﻴﮟ ﺟﻨﮓ
ﻛﻰ ﺗﮭﻰ اور ذواﻟﻘﻌﺪہ ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ہے.
ﻟﻴﻜﻦ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﻛہﺘے ہﻴﮟ ﻛہ :ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﻰ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﻛﺮﻧﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﻴﮟ ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ وہ ﺷﺮوع ﻛﺮﻳﮟ
ﻳﺎ ﭘﮭﺮ ﭘہﻠے ﺳے ہﻮ رہﻰ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻛﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﻧﻰ ﺟﺎﺋﺰ ہے ،اور اﻧہﻮں ﻧے اہﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﺳے ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﻮ اﺳﻰ ﭘﺮ ﻣﺤﻤﻮل ﻛﻴﺎ
ہے ﻛہ ﺣﻨﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﻰ ﻛﻰ اﺑﺘﺪا ﺗﻮ ﺷﻮال ﻛے آﺧﺮ ﻣﻴﮟ ﺷﺮوع ہﻮﺋﻰ ﺗﮭﻰ.
ﻳہ ﺳﺐ ﻛﭽﮫ ﺗﻮ اس ﻟﮍاﺋﻰ ﻛے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے ﺟﻮ دﻓﺎﻋﻰ ﻧہﻴﮟ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ دﻓﺎع ﻣﻘﺼﻮد ﻧہ ہﻮ ،اس ﻟﻴے ﺟﺐ دﺷﻤﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻛے ﻣﻠﻚ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ آور ہﻮ ﺗﻮ اس ﻋﻼﻗے ﻛے ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ دﻓﺎع ﻛﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﭼﺎہے ﺣﺮﻣﺖ واﻟے ﻣہﻴﻨہ ﻣﻴﮟ ہﻮ ﻳﺎ
ﻛﺴﻰ دوﺳﺮے ﻣہﻴﻨہ ﻣﻴﮟ.
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اﻟﻌﺘﻴﺮۃ:
دور ﺟﺎہﻠﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﻋﺮب اﭘﻨے ﺑﺘﻮں ﻛﺎ ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﻧے ﻛے ﻟﻴے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﻮر ذﺑﺢ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے.
ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺐ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛے ﻟﻴے ذﺑﺢ ﻛﺮﻧے ﻛﺎ ﺣﻜﻢ دﻳﺎ ﺗﻮ اہﻞ ﺟﺎہﻠﻴﺖ ﻛﺎ ﻳہ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻞ ہﻮ ﮔﻴﺎ.
ﻓﻘﮭﺎء ﻛﺮام ﻛﺎ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺑﻄﻮر اﻟﻌﺘﻴﺮہ ذﺑﺢ ﻛﻴے ﺟﺎﻧے واﻟے ﺟﺎﻧﻮر ﻛے ﺣﻜﻢ ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ہے:
ﺟﻤہﻮر ﻓﻘﮭﺎء ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻨﺎف ﻣﺎﻟﻜﻰ اور ﺣﻨﺒﻠﻰ ﻓﻘﮭﺎء ﻛے ہﺎں ﻳہ ﻣﻨﺴﻮخ ہے ،اور اﻧہﻮں ﻧے ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻛے
درج ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻴﺎ ہے:
اﺑﻮ ہﺮﻳﺮہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ:
" ﻧہ ﺗﻮ ﻓﺮع ہے ،اور ﻧہ ہﻰ ﻋﺘﻴﺮۃ "
اﺳے اﻣﺎم ﺑﺨﺎرى اور اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رﺣﻤہﻤﺎ اﻟﻠہ ﻧے رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ہے.
اور ﺷﺎﻓﻌﻰ ﺣﻀﺮات ﻛہﺘے ہﻴﮟ ﻛہ ﻳہ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧہﻴﮟ ﺑﻠﻜہ اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺘﻴﺮہ ﻛﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻗﺮار دﻳﺎ ہے ،اور اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻛﺎ ﻗﻮل ﻳہﻰ ہے.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" اس ﻛﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺑﻮ داود اور ﻧﺴﺎﺋﻰ اور اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ ﻛﻰ درج ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺳے ہﻮﺗﻰ ہے ﺟﺴے ﺣﺎﻛﻢ اور اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻧے ﺻﺤﻴﺢ ﻛہﺎ
ہے.
ﻧﺒﻴﺸہ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ﻛہ اﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧے رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﺳے ﻛہﺎ:
" ہﻢ دور ﺟﺎہﻠﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﻋﺘﻴﺮۃ ذﺑﻴﺢ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ،آپ اس ﻛے ﺑﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﺣﻜﻢ دﻳﺘے ہﻴﮟ ؟
ﺗﻮ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ :ﻛﺴﻰ ﺑﮭﻰ ﻣہﻴﻨہ ﻣﻴﮟ ذﺑﺢ ﻛﺮ ﻟﻴﺎ ﻛﺮو" ....
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ :ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺑﺎﻟﻜﻞ اﺻﻞ ﻣﻴﮟ ﻋﺘﻴﺮہ ﻛﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧہﻴﮟ ﻛﻴﺎ ،ﺑﻠﻜہ ﻣﺎہ
رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ذﺑﺢ ﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻴﺎ ہے.
ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ روزے رﻛﮭﻨﺎ:
ﺧﺎص ﻛﺮ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ روزے رﻛﮭﻨے ﻛے ﺑﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﺳے اور ﻧہ ہﻰ ﺻﺤﺎﺑہ ﻛﺮام ﺳے ﻛﻰ
ﻛﻮﺋﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ وارد ﻧہﻴﮟ.
ﺑﻠﻜہ اس ﻣﺎہ ﻣﻴﮟ ﺑﮭﻰ وہﻰ روزے ﻣﺸﺮوع ہﻴﮟ ﺟﻮ دوﺳﺮے ﻣہﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺸﺮوع ہﻴﮟ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻮﻣﻮار اور ﺟﻤﻌﺮات اور اﻳﺎم
ﺑﻴﺾ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻴﺮہ ﭼﻮدہ اور ﭘﻨﺪرہ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎ روزہ ،اور اﻳﻚ دن ﭼﮭﻮڑ ﻛﺮ دوﺳﺮے دن ﻛﺎ روزہ رﻛﮭﻨﺎ ،اور ﺳﺮر ﺷہﺮ ،اس ﻛے ﺑﺎرہ
ﻣﻴﮟ ﻋﻠﻤﺎء ﻛہﺘے ہﻴﮟ ﻛہ ﻳہ ﻣﺎہ ﻛﺎ اﺑﺘﺪا ہے ،اور ﺑﻌﺾ درﻣﻴﺎن اور ﺑﻌﺾ آﺧﺮ ﻗﺮار دﻳﺘے ہﻴﮟ.
ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ روزہ رﻛﮭﻨے ﺳے ﻣﻨﻊ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے ﻛﻴﻮﻧﻜہ اس ﺳے ﺟﺎہﻠﻴﺖ ﺳے ﻣﺸﺎﺑہﺖ ہﻮﺗﻰ
ہے ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ ﺧﺮﺷۃ ﺑﻦ ﺣﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ﻛہ:
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" ﻣﻴﮟ ﻧے ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہ ﻛﻮ دﻳﻜﮭﺎ ﻛہ وہ رﺟﺒﻴﻮں ﻛے ہﺎﺗﮭﻮں ﻛﻮ ﻣﺎر رہے ﺗﮭے ﺣﺘﻰ ﻛہ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے ہﺎﺗﮫ ﻛﮭﺎﻧے
ﻣﻴﮟ ڈا ﻟﺪﻳے اور ﻋﻤﺮ ﻛہہ رہے ﺗﮭے :اس ﻣﺎہ ﻛﻰ ت وﺟﺎہﻠﻴﺖ واﻟے ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻴﺎ ﻛﺮﺗے ﺗﮭے "
دﻳﻜﮭﻴﮟ :اﻻرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ )  ( 957ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﻰ ﻧے اﺳے ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار دﻳﺎ ہے.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﻴﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺗﻴﻦ ﻣﺎہ ﻣﺴﻠﺴﻞ ) ﻳﻌﻨﻰ رﺟﺐ اور ﺷﻌﺒﺎن اور رﻣﻀﺎن ( روزے ﻧہﻴﮟ رﻛﮭے ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ،اور ﻧہ ہﻰ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻛﺒﮭﻰ رﺟﺐ ﻛے روزے رﻛﮭے ،اور ﻧہ ہﻰ اﺳے ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻗﺮار دﻳﺎ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ " ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﻌﺠﺐ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻓﻀﻞ رﺟﺐ " ﻣﻴﮟ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ ﺑﮭﻰ اﻳﺴﻰ ﺣﺪﻳﺚ وارد ﻧہﻴﮟ ﺟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺐ ہﻮ ،اور ﻣﺠﮫ ﺳے ﻗﺒﻞ ﻳہﻰ اﻣﺎم اﺑﻮ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﮭﺮوى رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺑﮭﻰ ﻛہہ ﭼﻜے ہﻴﮟ ،اور اﺳﻰ ﻃﺮح ہﻢ ﻧے ان ﻛے ﻋﻼوہ دوﺳﺮوں ﺳے ﺑﮭﻰ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ہے.
اور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺘﻮى ﻛﻤﻴﭩﻰ ﻛے ﻓﺘﺎوى ﺟﺎت ﻣﻴﮟ درج ہے:
" ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻛﺴﻰ دن ﻛﻮ روزے ﻛے ﻟﻴے ﺧﺎص ﻛﺮﻧے ﻛے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﻤﺎرے ﻋﻠﻢ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻛﻮﺋﻰ ﺷﺮﻋﻰ دﻟﻴﻞ ﻧہﻴﮟ ہے "
ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧﺎ:
اﺣﺎدﻳﺚ ﺳے دﻟﻴﻞ ﻣﻠﺘﻰ ہے ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ ﻧہﻴﮟ ﻛﻴﺎ ،ﺟﻴﺴﺎ ﻛہ ﻣﺠﺎہﺪ ﻛہﺘے
ہﻴﮟ ﻛہ:
" ﻣﻴﮟ اور ﻋﺮوہ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻴﮟ ﮔﺌے ﺗﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﻤﺎ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛے
ﺣﺠﺮہ ﻛے ﭘﺎس ﺑﻴﭩﮭے ہﻮﺋے ﺗﮭے ان ﺳے درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻛﺘﻨے ﻋﻤﺮے ﻛﻴے ﺗﮭے ؟
اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ :ﭼﺎر ﻋﻤﺮے ﻛﻴے ﺟﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﻚ ﻋﻤﺮہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺗﮭﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﻢ ﻧے اﻧہﻴﮟ اس ﻛﺎ ﺟﻮاب دﻳﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧہ
ﺳﻤﺠﮭﺎ.
وہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ :ہﻢ ﻧے ام اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛے ﻛﻤﺮہ ﺳے ﻣﺴﻮاك ﻛﺮﻧے ﻛﻰ آواز ﺳﻨﻰ ) ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﺋﺸہ
رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻣﺴﻮاك ﻛﺮ رہﻰ ﺗﮭﻴﮟ ﺗﻮ اس ﻛﻰ آواز آﺋﻰ ( ﻋﺮوہ ﻛہﻨے ﻟﮕے:
اﻣﺎں ﺟﺎن اے ام اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻛﻴﺎ آپ ﻧے ﺳﻨﺎ ﻧہﻴﮟ ﻛہ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﻴﺎ ﻛہہ رہے ہﻴﮟ ؟
ﺗﻮ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛہﻨے ﻟﮕﻴﮟ :وہ ﻛﻴﺎ ﻛہہ رہے ہﻴﮟ ؟
اﻧہﻮں ﻧے ﺟﻮاب دﻳﺎ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛہہ رہے ہﻴﮟ :ﻛہ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﭼﺎر ﻋﻤﺮے ﻛﻴے اور ان ﻣﻴﮟ
ﺳے اﻳﻚ ﻋﻤﺮہ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺗﮭﺎ "
ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛہﻨے ﻟﮕﻴﮟ :اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋے ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے
ﺟﺘﻨے ﺑﮭﻰ ﻋﻤﺮے ﻛﻴے ﺗﻮ وہ ہﺮ ﻋﻤﺮہ ﻣﻴﮟ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﮭے ،ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے
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ﻛﺒﮭﻰ ﻋﻤﺮہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧہﻴﮟ ﻛﻴﺎ "
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴہ.
اور ﻣﺴﻠﻢ ﻛﻰ رواﻳﺖ ﻣﻴﮟ ہے ﻛہ:
" ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛﻰ ﻳہ ﺑﺎت اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﻤﺎ ﺳﻦ رہے ﻟﻴﻜﻦ اﻧہﻮں ﻧے ﻧہ ﺗﻮ ہﺎں ﻛہﺎ اور ﻧہ
ہﻰ ﻧہ.
اﻣﺎم ﻧﻮوى رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﻛے اﻧﻜﺎر ﭘﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﻤﺎ ﻛﻰ ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ اس ﺑﺎت ﻛﻰ دﻟﻴﻞ ہے ﻛہ ﻳہ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ان ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺒہ ہﻮﮔﻴﺎ ﻳﺎ ﭘﮭﺮ وہ ﺑﮭﻮل ﮔﺌے ﺗﮭے.
اس ﻟﻴے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛﻮ ﻋﻤﺮہ ﻛے ﻟﻴے ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮﻧﺎ ﻧﺌﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدہ ﺑﺪﻋﺖ ہے ،اور ﻳہ اﻋﺘﻘﺎد رﻛﮭﻨﺎ ﻛہ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ
ﻛﺮﻧے ﻛﻰ ﻛﻮﺋﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺘﻌﻴﻦ ہے ،اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ ﻧﺺ اور دﻟﻴﻞ وارد ﻧہﻴﮟ ،اور اس ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﻳہ ﺑﮭﻰ ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﺳے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہﻴﮟ ہے.
ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاہﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎر رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )  724ﮬـ ( ﻛﺎ ﻛہﻨﺎ ہے:
ﻣﺠﮭے ﻳہ ﻋﻠﻢ ہﻮا ہے ﻛہ اہﻞ ﻣﻜہ ﻣﻜﺮﻣہ ﻛﻰ ﻋﺎدت ہے ﻛہ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ وہ ﻛﺜﺮت ﺳے ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﺗے ہﻴﮟ ،ﻣﺠﮭے ﺗﻮ اس
ﻛﻰ ﻛﻮﺋﻰ دﻟﻴﻞ ﻧہﻴﮟ ﻣﻠﺘﻰ ﺑﻠﻜہ ﺣﺪﻳﺚ ﺳے ﻳہ ﺛﺎﺑﺖ ہے ﻛہ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ہے:
" رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧﺎ ﺣﺞ ﻛے ﺑﺮاﺑﺮ ہے "
اور ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاہﻴﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﭘﻨے ﻓﺘﺎوى ﺟﺎت ﻣﻴﮟ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛے ﻛﺴﻰ ﺑﮭﻰ دن ﻛﻮ ﻛﺴﻰ ﻋﻤﻞ و زﻳﺎرت ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮﻧے ﻛﻰ ﻛﻮﺋﻰ اﺻﻞ اور دﻟﻴﻞ ﻧہﻴﮟ ﻣﻠﺘﻰ ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ
اﻣﺎم اﺑﻮ ﺷﺎﻣہ ﻧے ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺪع و اﻟﺤﻮدث ﻣﻴﮟ ﻳہﻰ ﻓﻴﺼﻠہ ﻛﻴﺎ ہے ﻛہ:
" ﺟﻦ ﻋﺒﺎدات ﻛﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧے اوﻗﺎت ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﻧہﻴﮟ ﻛﻴﺎ اﻧہﻴﮟ ﻛﺴﻰ وﻗﺖ ﻛے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧہﻴﮟ ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎہﻴے ﻛہ
ﻛﺴﻰ ﻋﺒﺎدت ﻛﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻴہ ﻧے ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻰ ﻳﺎ اس ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﻧﻴﻜﻰ ﻛے ﻛﺎم ﻛﻮ اﻓﻀﻞ ﻗﺮار دﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﻛﻮﺋﻰ اور وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻛﺮ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋے ،اس ﻟﻴے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻛﺜﺮت ﺳے ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧے ﻛﺎ اﻧﻜﺎر ﻛﻴﺎ ہے " اﮬـ
ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻛﻮﺋﻰ ﺷﺨﺺ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧے ﻛﻰ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻛﺎ اﻋﺘﻘﺎد رﻛﮭے ﺑﻐﻴﺮ وﻳﺴے ہﻰ ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧے ﺟﺎﺋے ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ اس ﻟﻴے
ﻛہ اس وﻗﺖ اﺳے ﻋﻤﺮہ ﻛﺮﻧﺎ آﺳﺎن ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﻛﺮﻧے ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ ﺣﺮج ﻧہﻴﮟ.
ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدہ ﺑﺪﻋﺎت:
دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﺪﻋﺎت ﻛﻰ اﻳﺠﺎد ﺑہﺖ ہﻰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭼﻴﺰ ہے ،اور ﻳہ ﭼﻴﺰ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻛے ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﺎﻓﻰ ہے ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ اس دﻧﻴﺎ ﺳے ﮔﺌے ﺗﻮ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ہﻮ ﭼﻜﻰ ﺗﮭﻰ.
ارﺷﺎد ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ ہے:
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} آج ﻣﻴﮟ ﻧے ﺗﻤہﺎرے ﻟﻴے ﺗﻤہﺎرا دﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮ دﻳﺎ ہے ،اور اﭘﻨﻰ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﻮرى ﻛﺮ دى ہے ،اور ﺗﻤہﺎرے ﻟﻴے دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻮ
دﻳﻦ ہﻮﻧے ﭘﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪ ہﻮ ﮔﻴﺎ {.
ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﻰ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨہﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗﻰ ہﻴﮟ ﻛہ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ:
" ﺟﺲ ﻛﺴﻰ ﻧے ﺑﮭﻰ ہﻤﺎرے اس دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋﻰ اﻳﺴﻰ ﭼﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻛﻰ ﺟﻮ اس دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﺳے ﻧہﻴﮟ ﺗﻮ وہ ﻣﺮدود ہے "
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴہ.
اور ﻣﺴﻠﻢ ﻛﻰ رواﻳﺖ ﻣﻴﮟ ہے:
" ﺟﺲ ﻛﺴﻰ ﻧے ﺑﮭﻰ ﻛﻮﺋﻰ اﻳﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻴﺎ ﺟﺲ ﭘﺮ ہﻤﺎرا ﺣﻜﻢ ﻧہﻴﮟ ﺗﻮ وہ ﻣﺮدود ہے "
ﻛﭽﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻛﺌﻰ اﻳﻚ ﺑﺪﻋﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﺮ رﻛﮭﻰ ہﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺳے ﭼﻨﺪ اﻳﻚ ذﻳﻞ ﻣﻴﮟ دى ﺟﺎﺗﻰ ہﻴﮟ:
ـ ﺻﻼۃ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ :ﻳہ ﻧﻤﺎز ﺧﻴﺮ اﻟﻘﺮون ﻛے ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ آﺋﻰ اور ﺧﺎص ﻛﺮ ﭼﻮﺗﮭﻰ ﺻﺪى ہﺠﺮى ﻣﻴﮟ اﺳے ﻛﭽﮫ ﻛﺬاب ﻗﺴﻢ
ﻛے اﻓﺮاد ﻧے اﺳے ﮔﮭﮍا ،اور ﻳہ ﻧﻤﺎز ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛﻰ ﭘہﻠﻰ رات ادا ﻛﻰ ﺟﺎﺗﻰ ہے.
ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻛہﺘے ہﻴﮟ:
" ﺻﻼۃ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ اﻳﻚ ﺑﺪﻋﺖ ہے اور اس ﻛے ﺑﺪﻋﺖ ہﻮﻧے ﭘﺮ آﺋﻤہ ﻛﺮام ﻛﺎ اﺗﻔﺎق ہے ﻣﺜﻼ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻰ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اور اﻣﺎم اﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔہ ﺛﻮرى ،اوزاﻋﻰ ﻟﻴﺚ وﻏﻴﺮہ ﻛﺎ اﺗﻔﺎق ہے ،اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺮوى ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻛے ہﺎں ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﻣﻦ ﮔﮭﮍت اور
ﺟﮭﻮﭨﻰ ہے .اﮬـ
ـ ﻳہ ﺑﮭﻰ ﻣﺮوى ہے ﻛہ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﻛے ﺣﺎدﺛﺎت ہﻮﺋے ہﻴﮟ ،اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﺑﮭﻰ ﻛﻮﺋﻰ ﺻﺤﻴﺢ رواﻳﺖ ﻧہﻴﮟ؛
ﻳہ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﻛہ ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻛﻰ ﭘہﻠﻰ رات ﭘﻴﺪا ہﻮﺋے ،اور ﺳﺘﺎوﻳﺴﻮﻳﮟ رﺟﺐ آپ ﻛﻮ
ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻴﺎ ﮔﻴﺎ.
اور ﻳہ ﺑﮭﻰ ﻛہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﻛہ :ﭘﭽﻴﺲ رﺟﺐ ﻣﺒﻌﻮث ہﻮﺋے ،ﻟﻴﻜﻦ اس ﻣﻴﮟ ﺳے ﻛﭽﮫ ﺑﮭﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧہﻴﮟ ہے.
اور ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳے ﻣﺮوى ہے ﻛہ ﺳﺘﺎﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻛﻮ ﻣﻌﺮاج ہﻮﺋﻰ "
ﻳہ رواﻳﺖ ﺑﮭﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧہﻴﮟ ،اﺑﺮاہﻴﻢ ﺣﺮﺑﻰ وﻏﻴﺮہ ﻧے ا ﺳﻜﺎ اﻧﻜﺎر ﻛﻴﺎ ہے ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺳﺘﺎﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻛﻮ
ﻣﻌﺮاج ﻛﺎ ﻗﺼہ ﭘﮍﮬﻨﺎ اور ﻣﻌﺮاج ﻛﺎ ﺟﺸﻦ ﺑﮭﻰ ﻣﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے.
اور اس رات ﻛﻮ ﻋﺒﺎدت ﻛے ﻟﻴے ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮﻧﺎ اور دن ﻛﻮ روزہ رﻛﮭﻨﺎ ،ﻳﺎ ﭘﮭﺮ اس دن اور رات ﻣﻴﮟ ﻓﺮﺣﺖ و ﺳﺮور اور
ﺧﻮﺷﻰ ﻛﺎ اﻇہﺎر ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﻴﮟ ،اور اﺳﻰ ﻃﺮح ﺟﺸﻦ ﻣﻌﺮاج ﻣﻨﺎﻧﺎ ﺑﮭﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻧہﻴﮟ ہے ،اور اس ﻛے ﻋﻼوہ دوﺳﺮے ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺎﻧﺎ
ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺣﺮام ﻛﺎم ﻣﺜﻼ ﻣﺮد و ﻋﻮرت ﻛﺎ اﺧﺘﻼط اور ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اور ﮔﺎﻧﺎ ﺑﺠﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﻳہ ﺳﺐ ﺣﺮام ہے.
اس ﭘﺮ ﻣﺴﺘﺰاد ﻳہ ﻛہ اس ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻮ ﺑﺎﻟﺠﺰم ﻧہ ﺗﻮ ﻣﻌﺮاج ہﻮﺋﻰ اور ﻧہ ہﻰ اﺳﺮاء ،اور اﮔﺮ ﻳہ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮭﻰ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻳہ
ﭼﻴﺰ اس ﺟﺸﻦ ﻛﻮ ﻣﻨﺎﻧے ﻛے ﻟﻴے ﺟﻮاز ﻓﺮاہﻢ ﻧہﻴﮟ ﻛﺮﺗﻰ ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ اس اﻣﺖ ﻛے ﺑہﺘﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮگ ﺻﺤﺎﺑہ ﻛﺮام ﺳے ﻳہ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہﻴﮟ
ہے ،اور اﮔﺮ ﻳہ ﻧﻴﻜﻰ ہﻮﺗﻰ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑہ ﻛﺮام ہﻢ ﺳے ﺳﺒﻘﺖ ﻟے ﺟﺎﺗے.
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ـ ﭘﻨﺪرہ رﺟﺐ ﻛﻮ ﻧﻤﺎز ام داود ادا ﻛﺮﻧﺎ.
ـ ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻰ روح ﻛﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺻﺪﻗہ وﺧﻴﺮات ﻛﺮﻧﺎ.
ـ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻛﻰ ﺟﺎﻧے واﻟﻰ ﻣﺨﺼﻮص دﻋﺎﺋﻴﮟ ،ﻳہ ﺳﺐ ﻣﻦ ﮔﮭﮍت اور ﺑﺪﻋﺖ ہﻴﮟ.
ـ ﺧﺎص ﻛﺮ ﻣﺎہ رﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎ ﻛﺮ ﻗﺒﺮوں ﻛﻰ زﻳﺎرت ﻛﺮﻧﺎ ﺑﮭﻰ اﻳﻚ ﺑﺪﻋﺖ ہے ،ﻛﻴﻮﻧﻜہ ﺳﺎل ﻛے ﻛﺴﻰ ﺑﮭﻰ دن
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﻳﺎ ﺟﺎ ﺳﻜﺘﺎ ہے ﻛﻮﺋﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻧہﻴﮟ ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎہﻴے.
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳے دﻋﺎ ہے ﻛہ وہ ہﻤﻴﮟ اﭘﻨﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﻧے ﻛﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺮﻣﺎﺋے ،اور ﻇﺎہﺮى اور ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻧﺒﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠہ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ ﻛﻰ ﺳﻨﺖ ﻛﻰ ﭘﻴﺮوى ﻛﺮﻧے ﻛﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ دے ،ﻳﻘﻴﻨﺎ اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﻰ اس ﭘﺮ ﻗﺎدر ہے.
و آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
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