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  بسم �هللا �لرAن �لرحيم

  	مضا� ��با	� �نے  تيا	� � طريقہ

�	 �Q ماہ مبا	� مO كو�� Rكريں �	ے كيا تياT كے �	مضا� ��با	ا  ہم V Wسے �عما

% Oالنا �فضل ہ  

  :�\مد هللا

W��:  

عزيز بھاg �پ نے يہ بہت �dھا سو�W كيا ہےR جس مO �پ ماہ 	مض_ا� ك_ے ہما	ے 

 	�Tے تيا	� كرنے  كيفيت )	يافت كرنا dاہتے ہRO حاالنك_ہ بہ_ت س_ے �ف_ر�) �

م_اہ  ن_ے لوگ تو 	�oے  حقيقت مO بہت �nر�m � شl	 ہ_و dك_ے ہ_RO �نہ_وں

 � qتلف �ن_و�r ��	 مٹھائياں � Rينےv مضا� كو كھانے	ك_ر ك_ے  	تي_ا wڈ �قس_ا� 

�	 rتل_ف فض_اd gين_ل  Tاكھانے � موسم بنا � wہو ك_ر ڈ 	توں كو بيد��	 	�� Rہے

�	 �Q كے Tے �ہ 	مضا� ��با	� سے بہت عرصہ vہلے � Rا ہےT بنا �zيكھنے � س(

كرنے ل� جاتے ہRO كہ كہO ك~ھ كھانے 	ہ نہ جائRO يا �Q خدش_ہ س_ے  �ہى تيا	

 �� Oيٹ ہى نہ بڑھ جائےكہ كہ	 �.  

تو يہ لوگ كھانے vينے  �شيا< ��	 rتلف قسم ك_ے م�_�با�  تي_ا	� م_O ل_� 

�	 فضا� dينلوں  فہرست تالw كرنے ل�تے ہO تا كہ �نہO عل_م ہ_و � ROجاتے ہ



�	 كونسا نہO )يكھناR تو �Q طر� �� لو�_وں  كو� نہOكہ �� Rينل )يكھنا ہےd سا

�	 عب_ا)� ��	    كے ے 	�oے  حقيقت ہى مسخ كرنے ماہ 	مضا� ك� Rھ )� ہے�	

تقو� سے نكل كر �Q ماہ مبا	� كو �vنے vيٹوں ��	 ��v �نكھ_وں � موس_م بن_ا T_ا 

  .ہے

��(:  

Tكن ك~ھ )��ے �يسے بھى ہO جنہوں نے 	مضا� ��ما	� كے 	�oے  حقيقت 

�ہ شعبا� مO ہى 	مضا�  	� تيا	� كرنے ل�ےR بلكہ بعض كو جانا ��	 �)	�� كيا �

�q كر)�R ماہ 	مضا�  تيا	� كے Tے قابل س_تائش D �	سے قبل ہى تيا Q� نے تو

Oيل ہ� �	طريقے ) 	�  :�مو	 �

  .س� ��	 vكى توبہ - �

يہ ماہ مبا	� قري_ب � 	ہ_ا ہر �قت توبہ � �ستغفا	 كرنا ��جب ہےT Rكن �T Qے كہ 

� Rياسلئے ہےo ےT مسلما� شخص كے o� نے �� �ناہوں سے ج_تv� ہ�)ہ الئق ہے كہ 

 � m� ناہوں س_ے  سكےجت توبہ كر لے جو� �� 	�� RO  كے ماب� ہ	كے  Q� 	��

�q ہو تو �ہ صحيح D �	بھى جن � تعلق حقو£ �لعبا) سے ہے¢ تا كہ جب يہ ماہ مبا



Rہو ج_ائے Wمشغو Oم Wكے �عما �	فرمان¥)� ��	 �D صد	 كے ساتھ �طاعت �  	��

  .� سW( l مطم¦ ہو

  :�هللا سبحانہ � تعا¨ � فرما� ہے

�	 �ے مومنوں تم سب كے سب �هللا تعا¨  طرm توبہ كر� تا ك_ہ �مي_اب حاص_ل  "�

  ). �»( �Lو	 "كر سكو

�غر بن يسا	 	® �هللا تعا¨ عنہ بيا� كرتے ہO كہ ن كريم ص¬ �هللا عليہ �س_لم ن_ے 

  :فرمايا

 "  "سو با	 توبہ كرتا ہوں  مO طرm توبہ كر�R مO تو )� �ے لو�و �هللا 

  ). ±²³±( صحيح مسلم حديث نم¥ 

  :)´< كرنا - ±

ہم_O 	مض_ا�  !بعض سلف كے متعلق �تا ہے كہ �ہ dھ ماہ تك يہ )´ ك_رتے �ے �هللا

�	 vھر �ہ 	مضا� كے بعد vان· ماہ ت_ك ي_ہ )´ ك_رتے 	ہ_تے �ے �هللا� Rہن~ا )ےv تك! 

� منظو	 فرماہما	ے 	مضا�  Wے قبوo�  .كے 	



dنا¹ہ مسلما� شخص كو dاہيے كہ �ہ �vنے v_ر�	)¸	 س_ے )´ كرت_ا 	ہ_ے ك_ہ �هللا 

 ºي_ہ )´ ك_ر 	�� Rھ_ے�	ر صحيح v 	ي� طو( 	�تعا¨ �سے 	مضا� �نے تك جسما> �

�	 �Q ك_ے � Rنت فرم_ائے� معا Q� Oطاعت كے �موں م� �v� ¨اہيے كہ �هللا تعاd

� Wفرما لے عمل قبو 	منظو.  

  .�Q عظيم ماہ مبا	� كے قريب �نے  خو« � فرحت ہو - »

كيونكہ 	مضا� ��با	� كے مہينہ تك صحيح سالمت vہن· جانا �هللا تع_ا¨  جان_ب 

سے مسلما� بندے vر بہت عظيم نعمت ہے¢ �T Qے كہ 	مضا� ��با	� خ¼ � بر�ت 

�	 جہ_نم ك_ے  � موسم ہےR جس مO جنتوں كے )	��oے كھ_وW )ي_ے� RO_ج_اتے ہ

� معر�وں � مہينہ ہے ج_س  ����	 يہ قر�� ��	 غز� ROے بند كر )يے جاتے ہo��	(

  .نے ہما	ے ��	 كفر كے )	ميا� فر£ كيا

  :�هللا سبحانہ � تعا¨ � فرما� ہے

 	Aت س_ے خ_وw ہون_ا d_اہيے �ہ �Q س_ے " Q� 	�كہہ )¾ئے كہ �هللا كے فضل �

�  ) ÂÃ( يونس "ہ Áع كر 	ہے ہO بد	جہا بہ¿ ہے جس كو 

Ä - مہ ہوناÅ� ں سے بر��o�  :فرÆ كر)ہ 	



�بو سلمہ بيا� كرتے ہO كہ مO نے ´ئشہ 	® �هللا تعا¨ عنہا س_ے س_نا �ہ بي_ا� ك_ر 

Oہى تھ	:  

�	 مO شعبا� كے ع_ال�ہ " � Rتھى Çقضا< ہو �ں o�م¼ے �مہ 	مضا� ��با	� كے 	

  "قضا< نہO كر سكÈ تھى 

  ). ��ÄË( صحيح مسلم حديث نم¥ )  �ÃÄÊ( صحيح Éا	� حديث نم¥ 

Oہ �هللا كہتے ہA	 حافظ �بن حجر:  

�oے 	�ھنے  حرÎ 	�ھنے سے يہ �خذ " 	 Oمضا� م	® �هللا تعا¨ عنہا � 	ئشہ ´

�q ہ_ونے ت_ك ت_اخ¼ D مضا�	 ���( Oں م�o�ہوتا ہے كہ 	مضا�  قضا< كے 	

 Oكرنا جائز نہ"  

  ). �ÃÄÊ( فتح ��ا	� : كھO)ي

Â -  �	 	مض_ا� ��ب_ا	� � Rعلم ہو سكے � �lں كے �ح�o�علم حاصل كرنا تا كہ 	

  .فضيلت � vتہ dل سكے



Ë -  ٹ�Ð	 O_مسلما� شخص كوعبا)� كرنے م Oم �	مضا� ��با	جو  Wيسے �عما�

O ج_ت� يا مشغوW ہونے � باعث بننے ��لے ہوں �نہO 	مضا� سے قب_ل نÑٹ_انے م_

  .كرd ºاہيے

² -  Q � 	��ں  حكم_ت �o�	 Oوں كے ساتھ بيٹھ كر �نہÓ 	�� Wعيا ��ھر مO �ہل 

�	 dھوٹے Óوں كو 	�oے 	�ھنے  ترغيب )الئے� Rبتائے �lكے �ح.  

Ã -  ھر مسجد كے �م_ا�v يا ROڑھى جائv Oجو �ھر م Oجائ ك~ھ �يÖ كتابO تيا	 

�ہ 	مضا� ��با	� مO نماo كے بعد لو�وں كو vڑھ كر سنائے كو ہديہ  جائO تا كہ.  

Ê - Oھے جائ�	ے o�	 Oے ماہ شعبا� مT كے �	تيا �ں o�  .	مضا� ��با	� كے 	

  :´ئشہ 	® �هللا تعا¨ عنہا بيا� كرÇ ہO كہ

	سوW كريم ص¬ �هللا عليہ �سلم 	�oے 	�ھنے ل�تے حÈ ك_ہ ہ_م كہ_تے �پ 	�oے " 

�oے نہ 	�ھ_تے ح_È ك_ہ ہ_م كہ_نے ل�_تے �  	�oے نہ_O نہd Oھوڑين	 	�� Rے�

 _Öہ ك�	�ھين�ےR مO نے 	سوW كريم ص¬ �هللا عليہ �سلم كو ماہ 	مضا� ك_ے ع_ال

�	 مO ن_ے �نہ_O ش_عبا� ك_ے � Rيكھا( Oھتے ہوئے نہ�	ے o��	 ماہ كے مكمل 	�

�	 ماہ مo Oيا)ہ 	�oے 	�ھتے ہوئے نہO )يكھا � Öہ ك�  "عال



  ). ��ÂË( صحيح مسلم حديث نم¥ )  �ÃËÃ( ح Éا	� حديث نم¥ صحي

�سامہ بن oيد 	® �هللا تعا¨ عنہما بيا� كرتے ہO مO نے 	سوW كريم ص¬ �هللا علي_ہ 

�سلم سے عرÆ كيا:  

�ے �هللا تعا¨ كے 	سوW ص¬ �هللا عليہ �سلم مO )يكھتا ہوں كہ �پ جت_نے 	�oے " 

 	�� Öھتے �تنے ك�	 Oھتے %شعبا� م�	 Oنہ Oماہ م  

  :تو 	سوW كريم ص¬ �هللا عليہ �سلم نے فرمايا

	جب ��	 	مضا� كے )	ميا� يہ �ہ ماہ ہے جس سے لوگ Øفل 	ہتے ہRO ي_ہ م_اہ �ہ " 

ہے جس مO �عماW 	  �لعا�� كے طرm �ٹھائے جاتے ہT Q� ROے مÙ Oس_ند كرت_ا 

 �oہ 	 Oتو م Oجائ Oہوں ہوں كہ م¼ے عمل �ٹھائ Oحالت م"  

عالمہ ��ا> 	Aہ �هللا ن_ے ص_حيح نس_اg م_O �س_ے )  Â²»±( سÚ نساg حديث نم¥ 

  .حسن قر�	 )يا ہے

�oے 	�ھنے  حكمت بيا� ہوي ہے ك_ہ	 Oماہ شعبا� م Oحديث م Q� : ي_ہ �يس_ا

Oر �ٹھائے جاتے ہv�� Wعما� Oمہينہ ہے جس م.  



�ں � مق_ا� : بي_ا� كي_ا ہ_ے ك_ہ��	 بعض علما< نے �يك )��� حكمت بھى o�	 ��

 Çكر 	ے تياT كے Üئي�(�  Æہ نفس كو فر�فرÆ نماo سے vہ¬ سنتوں ��ال ہےR كہ 

�	 �Ý طر� 	مضا� سے قبل شعبا� كے 	�oے بھى� ROہ.  

  :قر�� Þيد  تال�� كرنا - �³

Oشعبا� كو قر�� كے مہينہ � نا� )يا جاتا تھا: سلمہ بن كہيل كہتے ہ.  

 	�� Rبن_د ك_ر )ي_تے �Ð�( �v� بن قيس ��q ہوتا تو عمرD جب شعبا� � مہينہ 	��

  .قر�� Þيد  تال�� كے Tے فا	ß ہو جاتے

Oہ �هللا كہتے ہA	 àبو بكر بل� 	��:  

�	 م_اہ " � R� ن_ےáا> لv كو Èماہ شعبا� كھي 	�� Rنے � مہينہ ہےáل Èجب كھي	ماہ 

  .ينہ ہے	مضا� كھيÈ �ٹنے � مہ

�	 �� � يہ بھى كہنا ہے�:  

 _Öجي w	ب_ا Wمثا �	 ماہ 	مضا� � Rبا)لوں �	 ماہ شعبا� �Rہو� Wمثا ماہ 	جب 

�	 نہ ہى شعبا� مO كھيÈ ك_و � Rبوي ہو Èنہ تو كھي Oجب م	جس نے ماہ  	�� Rہے

  .vا> لáيا تو �ہ 	مضا� مO كيسے كھيÈ �ٹنا dاہتا ہے



اہ 	جب �ز	 ld ہےR ��ر 	مضا� dاہتے ہو تو �پ شعبا� م_O كي_ا ��	 يہ )يكھO م

كرتے ہRO �پ كے ن ص¬ �هللا عليہ �س_لم ��	 �م_ت كےس_لف � ح_اW ت_و �Q م_اہ 

Rيہ تھا Oم �	جا�  تو مبا	( 	�� Wكي_ا مق_ا�كے سلس_لہ �پ �� �عما O_موق_ف( م (

  ہO % 	�ھتے

  :سو�

Q� R كو معلو� كرنے ہئOاكرنے d سلما� شخص كو كونسے �عماWماہ 	مضا� مO م

�	 )  ËÃËÊ±( كے Tے �پ سو�W نم¥ � )�±ÄËÃ  (كريں 	�ã كے جو�با� � مطالعہ.  

  .فيق Éشنے ��ال ہے�هللا تعا¨ ہى تو

��هللا �علم .  

� جو�  Wالسال� سو��  

  

  

 
 


