ماه صفرمنحوس نہيں ہے
شھرالصفرليس بمشؤوم
) باللغة األردية(

ترتيب
ابوکليم مقصود الحسن فيضی حفظہ ﷲ
مراجعہ
شفيق الرحمن ضياء ﷲ مدنی
ناشر
دفترتعاون برائے دعوت وتوعيۃ الجاليات ربوه
رياض -مملکت سعودی عرب

الناشر
المکتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
الرياض -المملكة العربية السعودية
2009ء1430-----ھ

islamhouse.com

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

حديث نمبر 62:
خالصہء درس  :شيخ ابوکليم فيضی الغاط الخيرﯾة
بتارﯾخ  02 / 01 :صفر 1430ھ م 27/26جنوری 2009

ماه صفر منحوس نﮩيﮟ ﮨﮯ
)ع ن أب ي ھري رة رض ي ﷲ عن ه ق ال  :ق ال النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم  :ال
عدوى وال طيرة وال صفر وال ھامة  ،فقال أعرابي  :ي ا رس ول ﷲ ! فم ا ب ال
اإلبل تكون في الرمل كأنھا الظب اء فيخالطھ ا البعي ر األج رب فيجربھ ا ؟ فق ال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  :فمن أعدى األول( .
) صحيح البخاري  ، 5770 :الطب  /صحيح مسلم  ،2220 :الطب (

ترجمہ " :ابو ﮨرﯾره رضی ﷲ عنـہ سـﮯ رواﯾـت ﮨـﮯ کـہ ﷲ کـﮯ رسـول
صلی ﷲ عليہ وسلم نﮯ ارشاد فرماﯾا  :بيماری کـا کسـی دوسـرے کـو
لگ جانا  ،بدشگونی لينا  ،ماه صفر کا منحـوس ﮨونـا اور الـو کـا منحـوس
ﮨونا کوئی چيز نﮩيﮟ ﮨﮯ ،آپ صلی ﷲ عليہ وسـلم کـﮯ اس فرمـان کـو
سن کر اﯾک صحرا نشين نﮯ کﮩا  :اے ﷲ کـﮯ رسـول ! اگـر بيمـاری کـا
کسی دوسرے کو لگ جانا کوئی چيز نﮩيﮟ ﮨﮯ تو کيا وجہ ﮨـﮯ کـہ اونـﭧ
کﮯ رﯾوڑ صحرا ميﮟ رﮨتﮯ ﮨيﮟ وه اس طرح صاف ستھرے اور نشيط ﮨـوتﮯ
ﮨيﮟ گوﯾا کہ ﮨرن ﮨيﮟ  ،ليکن ان ميﮟ اﯾک اﯾسا اونﭧ شامل ﮨوجاتا ﮨﮯ جـو
جرب) خارش( کی بيماری ميﮟ مبـتال ﮨوتـا تـو پـورے رﯾـوڑ کـو خـارش زده
کردﯾتا ﮨﮯ ؟ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نﮯ فرماﯾا  :تو ﯾہ بـتالو کـہ پﮩلـﮯ
اونﭧ کو کس نﮯ خارش زده کيا ﮨﮯ ؟") بخاری و مسلم (
تشرﯾح  :اﮨل سنت و جماعت کا عقيده ﮨﮯ کہ ﷲ تبارک و تعالی ﮨی ﮨـر
خير و شـر کاخـالق ﮨـﮯ  ،سـبب اور مسـبب کـو اس نـﮯ پيـدا کيـا ﮨـﮯ ،
چنانچہ اس نﮯ ترﯾاق کو پيدا کيا ﮨﮯ اور زﮨرﮨالل کا خالق بھی وﮨی ﮨﮯ ،
اسی نﮯ صحت کو پيدا کيا ﮨﮯ اور وﮨی بيماری کا خالق ﮨﮯ  ،اسی نـﮯ
بيماری کا عالج بھی پيدا کيا اور بيماری کﮯ اسباب کا خالق بھـی وﮨـی
ﮨﮯ  ،اسی نﮯ آگ بھی پيدا کی ﮨﮯ اور وﮨی اس کﮯ اندر جالنـﮯ کـی
صالحيت کا خالق بھی ﮨﮯ  ،ليکن قدﯾم زمانﮯ سﮯ ﯾہ چال آرﮨـا ﮨـﮯ کـہ
بﮩت سﮯ لوگ کم علمی  ،کمزور اﯾمانی اور خالق حقيقی اور مالک کل
پر توکل و بھروسہ نہ کرنﮯ کﮯ سبب  ،ﷲ تعالی کی پيدا کرده خيـر پـر
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اس قدر بھروسہ کرليتﮯ ﮨيﮟ گوﯾا کہ خود اسی کـﮯ انـدر نفـع پﮩنچـانﮯ
کی پوری صالحيت موجود ﮨﮯ اور اس خير کـﮯ مالـک حقيقـی کـو بھـول
جاتﮯ ﮨيﮟ کہ اگر وه نہ چاﮨﮯ تو ﯾہ خير تم تک نﮩيﮟ پﮩنچ سـکتا  ،اسـی
طرح شر سﮯ اس قدر خائف رﮨتﮯ ﮨيﮟ کہ گوﯾا ﯾﮩی ان کﮯ ﮨر قسم کﮯ
ضرر و نقصان کا مالک ﮨﮯ اور اس شر کﮯ خالق حقيقی کو بھـول جـاتﮯ
ﮨيﮟ کہ اگر وه چاه لﮯ تو ﯾہ شر انﮩيﮟ کوئی نقصان نﮩـيﮟ پﮩنچـا سـکتا ،
مذکوره باال حـدﯾث مـيﮟ اس غلـط عقيـده کـی تصـحيح کـی گئـی ﮨـﮯ ،
چنانچہ ﷲ کﮯ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم نـﮯ اس حـدﯾث مـيﮟ چـار
چيزوں کﮯ متعلق اﮨل جاﮨليت کﮯ عقيده کی تصحيح کی ۔
] [1بيماری کا کسی دوسرے کو لـگ جانـا کـوئی چيـز نﮩـيﮟ  :اس مـيﮟ
اس امر کی نفی نﮩيﮟ ﮨﮯ کہ بعـض متعـدی بيمارﯾـاں اﯾـک مـرﯾض سـﮯ
دوسرے تندرست شخص تک منتقل نﮩيﮟ ﮨوتيﮟ کيونکہ ﯾہ تو اﯾک بدﯾﮩی
چيز ﮨﮯ اور خود آپ صلی ﷲ عليہ وسـلم کـا فرمـان ﮨـﮯ کـہ ":جـس کـا
اونﭧ بيمار ﮨو اسﮯ نﮩيﮟ چاﮨئﮯ کہ اپنﮯ اونﭧ کو ان اونﭩوں کﮯ پاس لﮯ
جائﮯ جو تندرست ﮨيﮟ" ۔ ) صحيح بخاری ومسلم برواﯾت ابو ﮨرﯾره (
نيز فرماﯾا " :کوڑھی سﮯ اﯾسﮯ ﮨی بھاگو جيسﮯ کہ شـير سـﮯ بھاگـا
جاتا ﮨﮯ" ) .صحيح بخاری و احمد برواﯾت ابو ﮨرﯾـره ( ،بلکـہ آپ صـلی ﷲ
عليہ وسلم کا مقصد جاﮨل  ،مشـرک اور بيمـار عقيـده لوگـوں کـﮯ اس
باطل خيال کی تردﯾد ﮨﮯ کہ کسی بيماری ميﮟ دوسرے تک پﮩنچ جانﮯ
کی اپنی کوئی صالحيت ﮨﮯ بلکہ ﯾہ بھـی مشـيت الﮩـی کـﮯ تـابع ﮨـﮯ
ورنہ اگر بيماری ﮨی اصل سبب ﮨوتی تو پھر جس گھر کـﮯ اﯾـک فـرد کـو
کوئی متعدی بيمـاری لـگ جـائﮯ تـو اس گھـر اور ان سـﮯ ملـنﮯ جلـنﮯ
والﮯ ﮨر فرد کو وه بيماری لگتی جائﮯ ليکن اﯾسا نﮩيﮟ ﮨوتا  ،حـدﯾث کـﮯ
آخر ميﮟ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نﮯ اسی طرف رﮨنمائی فرمائی ﮨـﮯ
۔
] [2بدشگونی کوئی چيز نﮩيﮟ ﮨـﮯ  :کـوئی اﯾسـی چيـز نﮩـيﮟ ﮨـﮯ جـو
بجائﮯ خود منحوس ﮨو  ،منحـوس وﮨـی ﮨـﮯ جسـﮯ ﷲ تعـالی منحـوس
پيدا کرے  ،کوئی پرنده  ،کوئی دن اور ﮨفتہ منحوس نﮩيﮟ بلکہ ﯾہ سـاری
مخلوقات حکم الﮩی کﮯ تابع ﮨيﮟ  ،اگـر کسـی چيـز مـيﮟ نحوسـت پيـدا
ﮨوتی ﮨﮯ تو وه ﷲ تعالی کﮯ حکـم کـی نافرمـانی کـی وجـہ سـﮯ پيـدا
ﮨوتی ﮨﮯ  ،نيز بعض غير مرغوب صفات تارﯾک گھر وغيره  ،ليکن ﯾـہ نﮩـيﮟ
ﮨﮯ کہ ﯾہ چيزﯾﮟ ان معنی ميﮟ منحوس ﮨيﮟ کـہ ان کـو دﯾکـھ کـر  ،ﯾـا ان
کﮯ سامنﮯ سﮯ گزرجانﮯ سﮯ ﯾا ان کی آواز سـن ليـنﮯ سـﮯ کسـی
قسم کﮯ شر کی توقع کی جائﮯ ۔
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] [3ماه صفر منحوس نﮩيﮟ  :تمام مﮩينوں اور دنـوں کـا خـالق ﷲ تعـالی
ﮨﮯ اس نﮯ اپنی حکمت و عدل سﮯ ﯾہ تـو کيـا ﮨـﮯ کـہ بعـض دنـوں کـو
بعض دنوں پر اور بعض مﮩينوں کو بعض مﮩينوں پر فضـليت دی ﮨـﮯ لـيکن
اﯾسا نﮩيﮟ ﮨﮯ کہ کسی مﮩينﮯ کو منحوس ﭨھﮩراﯾا ﮨو  ،بلکہ جس مﮩينہ
ميﮟ ﷲ تعالی کﮯ فرمـان بجـاالئﮯ جـائيﮟ وه بنـده کـﮯ لـئﮯ مبـارک اور
جس مﮩينہ ميﮟ ﷲ کی نافرمانی کی جائﮯ وه بندے کﮯ لئﮯ منحـوس
ﮨﮯ  ،اس لئﮯ بجائﮯ اس کﮯ کہ بنـده کسـی مﮩينـہ کـو منحـوس تصـور
کرے اسﮯ چاﮨئﮯ کہ خود اپنی اصالح کی کوشش کرے  ،اس طرح اﯾک
اﯾسا مﮩينہ جسﮯ ﷲ تعالی کسی فضـيلت سـﮯ نﮩـيﮟ نـوازا اس کـﮯ
لئﮯ مبارک بن جائﮯ گا ۔
] [4الّو منحوس نﮩيﮟ ﮨوتا  :الّو بھی ﷲ تعالی کی اﯾک مخلوق ﮨﮯ  ،ﷲ
تعالی نﮯ اسﮯ کسی بﮍی حکمت کيلئﮯ پيدا فرماﯾـا ﮨـﮯ  ،اس کـا نـام
ﷲ تعالی نﮯ الّو نﮩيﮟ رکھا بلکہ ﯾہ لوگوں کی اپنی غلطی ﮨﮯ کہ اسﮯ
الو کﮩتﮯ ﮨيﮟ  ،اسﮯ ﷲ تعالی نﮯ منحوس بھـی پيـدا نﮩـيﮟ فرماﯾـا کـہ
اس کی آواز ﯾا صورت کو دﯾکھ کر بنده اپنﮯ اندر انقباض محسـوس کـرے
اور ﯾہ سمجھﮯ کہ ﮨمارے گھر کوئی مصيبت ضـرور آنـﮯ والـی ﮨـﮯ  ،ﯾـہ
لوگوں کی جﮩالت اور بدعقيدگی ﮨﮯ کہ ﷲ کـی تسـبيح و تحميـد بيـان
کرنﮯ والی اﯾک مخلوق الو کو منحوس کﮩا جارﮨا ﮨﮯ ۔
وصلى ﷲ على نبينا محمد وآلہ وسلم
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