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 يو� شو
	� � فضيلت
    

  بسم 	هللا 	لر1ن 	لرحيم

 �	لسال�  I	O5 	النبيا��	#رسل� نبينا Jمد �FG Iٰ �<مد هللا 
E 	لعا#� �	لصال	

 : 	Sع� �بعد  ه�صحب

كے aے يكے � _ر�^ كے ساتھ 	\  	يا� � شھو�	هللا  Z	Xنے بند�ں Xر 	نعا� ہے كہ 

سم لے كر Gتا ہے تا كہ 	\ كو Xو
	 	جر �ے 	�
 	نہe 	بعد �يdرے نيb كے مو

   �فضيلت مi eيا�ہ كر �ے

qس يونہى حج Z موسم _ز
تا ہے تو 	m كے بعد 	يl عزj �	ال مہينہ Gتا ہے 	�
 �ہ 

   �	هللا Z مہينہ Jر� ہے

حديث wكر � ہے كہ Gپ  	ما� مسلم نے 	uX صحيح مe 	بوہريرہ 
r 	هللا عنہ �

  : صy 	هللا عليہ �سلم نے فرمايا 

�فضل 	لصيا� بعد شهر 
مضا\ شهر 	هللا 	{| تدعونه 	#حر� ��فضل 	لصال} بعد ((

   ))	لفريضة قيا� 	لليل 

 ( ماہ 
مضا\ كے بعد 	فضل ترين 
�iے 	هللا كے مہينے“ 
�

 	فضل ) �Jر�	  eكے ہ

 j	
  ”  �Z قيا� ہےترين نماi فر� نما�iں كے بعد 

مہينہ كہنا 	m كے O5 � فضيلت � �aل  Z ن� صy 	هللا عليہ �سلم J Zر� كو 	هللا

خصائص كے ساتھ �تص كيا ہے 	�
  بعض 	هللا تعاٰ� نے 	uX بعض �لوقاj كو �ہے

  �	\ مe سے بعض كو بعض Xر فضيلت �� ہے
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بشهر حر	� �	ختتمها بشهر حر	�  �\ 	هللا 	فتتح 	لسنة: �قا� 	<سن 	��| 
1ه 	هللا (( 

  )) فليس شهر � 	لسنة بعد شهر 
مضا\ �عظم عند 	هللا من شد} �ريمه� 

حسن ب�� 
1ہ 	هللا فرماتے ہe كہ 	هللا تعاٰ� نے سا� i�G Z حرمت �	لے مہينے “  


مضا\  �	�
 	ختتا� بھى حرمت �	لے مہينے سے كيا ہے �سے كيا eس سا� بھر مq


 كوي ) ماہ Jر� سے بڑھ كر(كے ہاں شدj حرمت كے حو	لے سے  كے بعد 	هللا�	

  ”  �مہينہ نہe ہے


 	m كے 
�iے � فضيلت �	�	
  : يو� شو


سو� 	هللا صy 	هللا عليہ  eے م

 	m كے 
�iے � فضيلت كے با�	 	
يو� شو

كريں wكر بعض كو �سلم سے بہت iيا�ہ 	حا�يث �	
� ہe 	\ مe سے برسبيل مثا� ہم 

   �_ے

mبن عبا	 eم �فرماتے ہe كہ مe نے 
سو� 	هللا صy 	هللا  
� 	هللا عنهما صحيح

 نے فضيلت �� ہے 	\ عليہ �سلم كو �يكھا كہ جن �نوں كو ���ے �نوں Xر 	هللا

�

مضا\ كے  �iں كے�نوں كے  
�	 	
Gپ بہت متمu ہوتے تھے يعu يو� شو

جيسے ہم Xہلے wكر كر ¥كے كہ يو� )  £¢¢¡: صحيح 	�خا
� � حديث ( �
��iں كے

شو
	 � عظمت � فضيلت 	�
 حرمت قديم ہے�  � \� m	 لسال�	موٰ¦ عليہ 


�iہ 
§ھتے Z m	 بھى  �فضيلت � �جہ سے eم Eہل كتا	بلكہ  eر بس نہX ¦	 
�	


�iہ  Z \� m	 eقريش بھى جاہليت م ªطر ¦	 

�iہ 
§ھتے تھے 	� Z \� m	

   �تھے 
§ھتے
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�iہ 
§ھا كرتے تھے aكن لو_وں  Z 	
ن� صy 	هللا عليہ �سلم مكہ مe يو� شو

	ہل كتاE كو   كو 	Z m حكم نہe �يا مdر جب Gپ مدينہ منو
ہ تيف الئے تو 


�iہ 
§ھتے 	�
 	m � تعظيم كرتے �يكھا تو Gپ صy 	هللا عليہ �سلم نے  Z \� m	

 

�iہ 
§ھا 	� Z \� m	 بھى 
ً

�iہ 
§ھنے Z حكم �يا 	�
 تاكيد	 \� m	 لو_وں كو 

لو_وں كو 	m كے 
�iے Z حكم �يا 	�
 	\ كو 	بھا
	 يہاں تl كہ لوگ 	Xنے °وں 


�iہ 
§ھو	تے تھے Z \� m	 كو بھى�   


r 	هللا عنہ سے 
�	يت ہے كہ جب 
سو� 	هللا صy 	هللا  mبن عبا	 eم �صحيح


�iہ 
§ھتے ہوئے عليہ �سلم مدينہ مe قد� 
²ہ  Z \� m	 پ نے يہو� كوG ہوئے تو

³
�iہ 
§ھتے ہو  يہ كو\ سا �\ ہے جسb �جہ سے تم:سے Xو ¥ہا 	\  Gپ نےXايا تو  


 	\ � قو� كو ²اj �� عليہ 	لسال� كہ 	هللا نے 	m �\ مو¦ٰ :تو 	نہوں نے كہا �	 � 

كے طو
 Xر 	Z \� m فرعو\ 	�
 	m � قو� كو غر´ كيا تو موٰ¦ نے 	هللا كے شكر 


�iہ 
§ھا� eھتے ہ§
فنحن ((تو Gپ صy 	هللا عليہ �سلم نے فرمايا  �qس ہم بھى 
�iہ 

 بموٰ¦ منكم
ٰ
	G Z \� mپ Xھر �ہم تم سے iيا�ہ موٰ¦ كے حق �	
 ہe)) 	حق �	�¶


�iہ 
§ھا 	�
 	Z m حكم بھى �يا صy 	هللا عليہ �سلم نے�   

� wبيع بنت معو
 eم � حديث ہے � كہ· ہe كہ 
سو� 	هللا صy 	هللا عليہ صحيح

�سلم نے يو� شو
	�� صبح 	نصا
 � بستيوں � طر O	Xنا 	يl قاصد بھيجا كہ تم 

 eہ نہi�
مe سے جو كوي 
�iہ سے ہے �ہ 	Xنے 
�iے كو Xو
	 كرے 	�
 جس نے 


§ھا �ہ باº �\ كو )ªطر � 

�iہ 
§ھا 	m كے بعد ہم 	  �Xو
	 كرے )
�iہ �	 Z \� m


�iہ 
§ھو	يا كرتے تھے 	�
 جب  Z \� m	 نے ¥ھوٹے °وں كو بھىX	 
كرتے تھے 	�

مسجد جاتے تو °وں كے aے 
�¼ كے بنے ہوئے كھلونے لے جاتے جب كوي °ہ 
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يہاں تl كہ 	فطا
� Z �قت  �كھانے � �جہ سے 
�تا تو ہم 	سے يہ كھلونا �ے �يتے

   �ہو جاتا

 ���� lي	\ كو كھلونے 	تے تو ہم dہے كہ جب °ے ہم سے كھانا مان eيت م	�


   ��ے كر مشغو� كر �يتے يہاں تl كہ �ہ 	Xنا 
�iہ Xو
	 كر aتے تھے

جب ماہ 
مضا\ كے 
�iے فر� ہوئے تو ن� صy 	هللا عليہ �سلم نے صحابہ كو يو� 

شو
	�كے 
�iے Z حكم 	�
 تاكيد ترک كر �� تھى� � مe جيسا كہ صحيح


�iہ  Z�	
	بن عمر 
r 	هللا عنہ � حديث ہے كہ ن� صy 	هللا عليہ �سلم نے شو

 m	 پ نےG مضا\ فر� ہو _يا تو

�iہ 
§ھنے Z حكم بھى �يا qس جب  

§ھا 	�


§ھا(ا كو ترک كر �ي ºبا Eستحبا	 
  ) يع u	Z m حكم ترک كر �يا 	�

يث ہے كہتے ہe كہ مe نے 
سو� 	هللا صحيح� مe ہى معا�يہ 
r 	هللا عنہ � حد

  : صy 	هللا عليہ �سلم كو فرماتے ہوئے سنا 

�	نا صائم � فمن شا�فليصم �من  هھذ	 يو� شو
	��لم يكتب 	هللا عليكم صيام((

  ))شا�فليفطر


�iہ فر� قر	
 نہe �يا 	_ر¥ہ مe نے “  Z m	 رX هللا نے تم	ہے  \� Z�	
يہ شو

 �qس تم مe سے جو ¥اہے 
�iہ 
§ھ لے 	�
 جو ¥اہے ¥ھوڑ �ے �
�iہ 
§ھا ہو	 ہے

  )  Â¢¢¡: صحيح 	�خا
� � حديث ( ”

))Eالستحبا	بقا�� Eلوجو	نسخ  Iٰ لa� 	ھذ�((  “ Æكے منسو Eيہ حديث �جو 
�	


ہنے � �aل ہے ºكے با Eستحبا	 
  ”  �ہونے 	�
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Z�	

�iہ 
§ھنے سے _زشتہ يہ بھى ماہ Jر� كے فضائل مe سے ہے كہ يو� شو 

eہو جاتے ہ Oما�   �سا� كے _ناہ معا	 lي	بوقتا�ہ سے 	 eصحيح م uX	 مسلم نے


�	يت بيا\ � ہے كہ 	يÈ�G l نے ن� صy 	هللا عليہ �سلم سے يو� شو
	�كے 


�iے كے متعلق سو	� كيا تو Gپ نے فرمايا  :  

e 	هللا سے 	ميد كرتا ہوں كہ يو� م“ )) �حتسب I 	هللا �\ يكفر 	لسنة 	لÉ قبله((


�iہ _زشتہ سا� كے _ناہوں Z كفا
ہ بن جاتا ہے Z�	
شو�  ”  

  : !	ے مËے مسلما\ بھاÊ � بہن 

ن� صy 	هللا عليہ �سلم نے 	G uXخر� عمر م e	m عز� Z 	ظہا
 كيا تھا كہ Gئندہ 

eالفت م� � Eہل كتا	ے بلكہ _ eھ§
 eہ نہi�
 lي	سا� ہم   lي	كے ساتھ  m	


�iہ 
§ھe _ے Z \� 
�	�   


r 	هللا عنہ � حديث ہے كہتے ہe كہ  mبن عبا	 eصحيح مسلم م  

 Z ھنے§

�iہ  

�iہ 
§ھا 	� Z�	
جب 
سو� 	هللا صy 	هللا عليہ �سلم نے يو� شو

حكم �يا تو صحابہ نے كہا كہ 	ے 	هللا كے 
سو� يہو� � نصا
ٰ� 	m �\ � تعظيم 

  : تو Gپ صy 	هللا عليہ �سلم نے فرمايا ³ ہe كرتے 

  ))فاw	 Z\ 	لعا� 	#قبل 	\ شا�	هللا صمنا 	Îاسع((

  ”  �Gئندہ سا� 	\ شا�	هللا ہم نو Jر� Z بھى 
�iہ 
§ھe _ے“ 


�iہ 
§ھe _ےبھى Z  يعu 	ہل كتاE � �الفت مm� e كے ساتھ نو�  mبن عبا	

aكن 
سو� 	هللا صy 	هللا عليہ �سلم �	
 فا- سے  فرماتے ہe كہ Gئندہ سا� تو Gيا


حلت فرما _ئے�   
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�iے كے ت� مر	تب ہe  �مe فرماتے ہÐ£/¡ e	بن قيم 
1ہ 	هللا i	�	#عا�  :  

ÒÒÒÒھا جائے ۔§

�iہ  eبعد م \� lي	 
   �Zمل ترين مرتبہ يہ ہے كہ 	يX \� lہلے 	�


�iہ 
 ۔¡¡¡¡ Z m� 
   �§ھا جائے 	�
 	كÓ 	حا�يث 	¦ Xر ہ���e	 مرتبہ يہ ہے كہ نو 	�

ÂÂÂÂھا جائے ۔§
   �يا J m� OÔر� Z ہى 
�iہ 


�iہ 
§ھا جائے  Z ہ

 _يا�	 m� � كہسب سے بہ9 يہ ہے كہ نو lيو�  يہاں ت

شو
	�كے 
�iے كو Xا aا جائے�   

 jالفا� � j  : 	m �\ مe �	قع ہونے �	� بد

Êے مسلما\ بھاËے م	!  

G jہوتا يہ با eنہ Õم� lقت ت� m	 اہيے كہ كوي بھى عمل¥ Öپ كو معلو� ہو

   �جب تl ن� صy 	هللا عليہ �سلم سے ثابت نہ ہو

	m �\ �	قع ہونے �	� بدj � �الفاj مe سے �مہ لØنا � خضاE لØنا � غسل 

Ëكھانا �غ \� m	 رX 
ہ كرنا � 	ہل � عيا� Xر �� كھو� كر خرچ كرنا � 	�
 خاÙ طو


� مe 	\ تما� 	مو
 كے با
ےXكانا 	� eہ Õموضو 
   �	حا�يث ضعيف 	�

 كرنا � � Ùصو� \� m	 سے eم \	 eكرتے ہ j	¦ طرª لوگ 	m �\ جو بد


	فضہ 
�	 ��Z�	
شو Oہل بدعت كے ہاں معر�	5يعت   eكرتے ہ �Z جو \� m	

   �م e	m � كوي 	صل نہe ہے

Xر Jفلوں Z 	ہتما� كرنا � �فہ � �ائف تقسيم كرنا   	بتد	� 	¦ طرª ھجر� سا� �


 بدJ jر� مe سے ہے�	 j	كرنا منكر 

 	m �\ كو عيد شما�	�  \� m	 Ûن

خاÙ 	ہتما� كے ساتھ قÞستا\ جانا � ق�Þں Xر مÝ ڈ	@ا � Xا- ¥ھڑ§نا � جانو
�ں كے 
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ßختوں � س
 ٹہنياں لØنا بھى بدJ jر� مa eے �	نہ �غËہ ڈ	@ا 	�
 ق�Þں Xر �

  ) 	i م9جم( �سے ہے قرG\ � سنت م e	m � كوي �aل 	�
 ثبوj نہe ہے

  : نيا سا� 	�
 Jاسبہ نفس 

نئے ھجر� سا� � 	بتد	 Xر 	يl مسلما\ كو جت� 	�
 �قت نظر� سے 	Xنا Jاسبہ 


 سبيل ہد	يت ہے�	 jيہ عمل طريق ²ا Z اسبہJ س عقل مند �ہ ہے  �كرنا ¥اہيےq

 �جو 	Xنے نفس J Zاسبہ كرے 	�
 مرنے كے بعد كے aے كáھ عمل كر لے 	�
 wہ


ہے 	�
 	Xنے Gپ كو �ا�ہ 5يعت Xہنائے  Øستے سے ل	
È�G �ہ ہے جو خË كے 


§ھے�   

 � m	 ہے تو 
â_ر �ہ نيكو	ہوتا  eوں سے خا� نہÎنسا\ كبھى بھى �� حا	 
�	


 ہے تو نا�� ہو 	�
 توبہ كرےنيكيوں مe 	ضاZ ر خطا_	 
�	 ã فہ ہو�   

َمْت ِلَغٍد َ�	ي�ُقو	 	هللا�َ ِ�\� 	هللا�َ َخبِ  � ا قَد� ٌس م�
ْ
َنُظْر َغف

ْ
Î�َ َهللا�	 	ي�ُقو	 	َمنُوG يَن ِ

�
َها 	{

ì
ف
َ
ا يَا ك

َ
Ëٌ بِم

 
َ
و\

ُ
ل
َ
م
ْ
ع
َ
  ) Òï: 	< ( �ي


 ہر شخص �يكھ لے كہ 	m نے ð كے aے 	هللا سے ڈ
تے 
ہو 	�! 	ے 	يما\ �	لو“ 

  ”  �كيا بھيجا ہے


قم طر	i ہe كہ eم Ëيت � تفسG m	 هللا	1ہ 
 Ëبن كث	  m	 اسبہ كر� قبلJ ناX	


 	Xنے 
E كے �	 jخرG يكھو كہ تم نے يو�� 
كے كہ تمہا
	 Jاسبہ كيا جائے 	�

   �سامنے حا�ñ كے نيl 	عما� سے 	Xنے aے كيا wخËہ كيا ہے

 � m	 
	بن قيم 
1ہ 	هللا نے بڑے خوبصو
j 	ند	i مJ eاسبہ نفس Z طريقہ 	�

	_ر فر	ئض  ےò حاصل يہ ہے كہ Xہلے فر	ئض Xر Jاسبہ كرجس كيفيت بيا\ � ہے
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 ªصال	ائے تو قضا يا X óك eم ôئي	�	ر كر� X jھر منہياX ک كرے
§ے 	Z m تد	

 j_ر معلو� ہو كہ منہيا	اسبہ كرے J 
�	 
Z مرتكب ہو	 ہے تو توبہ � 	ستغفا

	_ر مقصد õليق  �Xھر غفلت Xر 	Xنا Jاسبہ كرے � نيكيوں سے 	Z m تد	
ک كرے


 	هللا � طرO متوجہ ہو كر 	Z m تد	
ک �	 
Zw	 � كرw ائے توX پ كو �فلG نےX	 سے

   �كرے

    !مËے مسلما\ بھاÊ 	ے

تËے  �طرO متوجہ ہونے كے ساتھ كيجئے 	m نئے سا� � �5j توبہ 	�
 	هللا �

 !سامنے تË	 صاO � شفاO 	عما� نامہ ہے جس Xر 	بھى تl كáھ نہe لكھا _يا 	هللا

تو 	سے معاö � _ناہ سے سياہ كرے  � ã	Xنا Jاسبہ كر قبل 	m كے كہ تË	  !	هللا

كر � صحبت صالح 	ختيا
  �كjÓ سے 	هللا w Zكر 	�
 	ستغفا
 كر �Jاسبہ كيا جائے


	ہنماÊ كرے  نيb � كوشش كر �Ëت Oطر � Ëسا� كو  �جو خ m	 �ٰهللا تعا	

 �
	سال� 	�
 مسلمانوں كے aے خZ Ë سا� بنائے � حسن 	طاعت 	�
 _ناہوں سے ��

 \	 eہم 
� �جہ سے ہما
� عمر�ں كو #با كر �ے 	�
 ہما
� مہلت كو بڑھا �ے 	�

كے �	
÷ ہوں _ے جن كے نيáے سے  ا�jب مe لو_وں مe سے كر �ے جو جنت

eنہريں بہ· ہ�   

  ��صy 	هللا �سلم Iٰ نبينا Jمد �G Iٰلہ �صحبہ �سلم

    

 


