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        رمضان ا�بارک م� بغ� ك� عذر روزہ نہ ر	ھنے � �ارمضان ا�بارک م� بغ� ك� عذر روزہ نہ ر	ھنے � �ارمضان ا�بارک م� بغ� ك� عذر روزہ نہ ر	ھنے � �ارمضان ا�بارک م� بغ� ك� عذر روزہ نہ ر	ھنے � �ا

م� روزے نہ� ر	ھتا تو	يا روزے قيامت Uھـے م� روزے نہ� ر	ھتا تو	يا روزے قيامت Uھـے م� روزے نہ� ر	ھتا تو	يا روزے قيامت Uھـے م� روزے نہ� ر	ھتا تو	يا روزے قيامت Uھـے ::::سوال سوال سوال سوال 
        عذاب ہو]عذاب ہو]عذاب ہو]عذاب ہو]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا ا^م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا ا^م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا ا^م         ا^م

رمضان ا�بارک اسالم كے ارgن م� سے ايf ر	ن ہے جس dر اسالb عمارت قـائم رمضان ا�بارک اسالم كے ارgن م� سے ايf ر	ن ہے جس dر اسالb عمارت قـائم رمضان ا�بارک اسالم كے ارgن م� سے ايf ر	ن ہے جس dر اسالb عمارت قـائم رمضان ا�بارک اسالم كے ارgن م� سے ايf ر	ن ہے جس dر اسالb عمارت قـائم 

وزے جس طرح dہـm وزے جس طرح dہـm وزے جس طرح dہـm وزے جس طرح dہـm ہے ، اهللا سبحانہ وتعاj نے ہم� يہ بتايا ہے كہ رمضان كے رہے ، اهللا سبحانہ وتعاj نے ہم� يہ بتايا ہے كہ رمضان كے رہے ، اهللا سبحانہ وتعاj نے ہم� يہ بتايا ہے كہ رمضان كے رہے ، اهللا سبحانہ وتعاj نے ہم� يہ بتايا ہے كہ رمضان كے ر

امتوں dر فرض كيے tئے تھے امت اسالميہ dر بھى فرض كيے tـئے ہـ� اس q ذكـر امتوں dر فرض كيے tئے تھے امت اسالميہ dر بھى فرض كيے tـئے ہـ� اس q ذكـر امتوں dر فرض كيے tئے تھے امت اسالميہ dر بھى فرض كيے tـئے ہـ� اس q ذكـر امتوں dر فرض كيے tئے تھے امت اسالميہ dر بھى فرض كيے tـئے ہـ� اس q ذكـر 

ُُيا كفها اyين آمنوا كيا كفها اyين آمنوا كيا كفها اyين آمنوا كيا كفها اyين آمنوا ك (  (  (  ( ::::كرتے ہوئے اهللا تعاj نے فرمايا كرتے ہوئے اهللا تعاj نے فرمايا كرتے ہوئے اهللا تعاj نے فرمايا كرتے ہوئے اهللا تعاj نے فرمايا  ُُ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ
�� �� �� �� ََ ََ ََ َتب عليكم الصيام كما كتب تب عليكم الصيام كما كتب تب عليكم الصيام كما كتب تب عليكم الصيام كما كتب ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِِ ِِ ِِ ِ

ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ �� �� ُُ ُُ ُ ُْ ُْ ُْ ْ ََ ََ

َ� اyين من قبلكم لعلكم يتقون � اyين من قبلكم لعلكم يتقون � اyين من قبلكم لعلكم يتقون � اyين من قبلكم لعلكم يتقون  ََ ََ ََ َُُ ُُ � ُ ُ ْ� ُ ُ ْ� ُ ُ ْ� ُ ُ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ� َ� َ� َ� َََ ََ ِِ ِِ
ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ

�� �� ََ ََ ََ             ������������/ / / / ا�قرة ا�قرة ا�قرة ا�قرة ) ) ) ) ََ

 اے ايمان والو تم dرروزے ر	ھنا فرض كيا tيا ہے جس طرح تم سے dہلے لوtـوں  اے ايمان والو تم dرروزے ر	ھنا فرض كيا tيا ہے جس طرح تم سے dہلے لوtـوں  اے ايمان والو تم dرروزے ر	ھنا فرض كيا tيا ہے جس طرح تم سے dہلے لوtـوں  اے ايمان والو تم dرروزے ر	ھنا فرض كيا tيا ہے جس طرح تم سے dہلے لوtـوں "

            ۔ )  )  )  ) ������������:    ة ا�قر ا�قر ا�قر ا�قر"dرفرض كيے tئے تھے تا كہ تم تقو� اختيار كروdرفرض كيے tئے تھے تا كہ تم تقو� اختيار كروdرفرض كيے tئے تھے تا كہ تم تقو� اختيار كروdرفرض كيے tئے تھے تا كہ تم تقو� اختيار كرو

ًًًًشهر رمضان اyي أنزل فيـه القـرآن هـدى شهر رمضان اyي أنزل فيـه القـرآن هـدى شهر رمضان اyي أنزل فيـه القـرآن هـدى شهر رمضان اyي أنزل فيـه القـرآن هـدى : ( : ( : ( : (     يf مقام dر ك�ھ اس طرح فرمايايf مقام dر ك�ھ اس طرح فرمايايf مقام dر ك�ھ اس طرح فرمايايf مقام dر ك�ھ اس طرح فرمايااورااورااورااورا ُ َُ َُ َُ َُُ ُُ ْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ْْْ ْْ
ِِ ِِ ِِ ِِ

ََ ََ
ِِ ِِ
ُُ ُُ

ِِ ِِ
�� �� َ َْ َْ َْ ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ

�للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الش ُ� ُ� ُ� ُُُ ُُ ُ َ َ َ �ُ َ َ َ �ُ َ َ َ �ُ َ َ َ �ْْ ْْ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ
ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ََ ََ �� �� ِِ ًًهر فليصمه ومن qن مريضا هر فليصمه ومن qن مريضا هر فليصمه ومن qن مريضا هر فليصمه ومن qن مريضا ِِ ًً
ِِ ِِ
َ ََ ََ ََ ََ َْ َْ َْ ََْ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

ُُأو � سفر فعدة من كيام أخر يريد اهللا بكم الي� وال يريد بكم العـ� و�كملـوا أو � سفر فعدة من كيام أخر يريد اهللا بكم الي� وال يريد بكم العـ� و�كملـوا أو � سفر فعدة من كيام أخر يريد اهللا بكم الي� وال يريد بكم العـ� و�كملـوا أو � سفر فعدة من كيام أخر يريد اهللا بكم الي� وال يريد بكم العـ� و�كملـوا  ُُ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ُ ُُ ُُ ُُ ُ
ِ ِ ٍِ ِ ٍِ ِ ٍِ ِ ٍ
ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ�� �� ََ ََ ُُ ُُ ٍٍ ٍٍ � َ� َ� َ� ََ ََ ََ ََ َْْ ْْ ِِ ِِ ٌ �ٌ �ٌ �ٌ � ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ

ََالعدة و�ك¤وا اهللا � ما هداكم ولعلكم تشكرون العدة و�ك¤وا اهللا � ما هداكم ولعلكم تشكرون العدة و�ك¤وا اهللا � ما هداكم ولعلكم تشكرون العدة و�ك¤وا اهللا � ما هداكم ولعلكم تشكرون  ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُ َ َُ ُ َ َُ ُ َ َُ ُ َ َ� َ� َ� َ� ََ �َ �َ �َ �َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ�� �� ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ �� �� ِِ ِِ
ْْ ْْ
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 ٤

ماہ رمضان وہ ہے جس م� قرآن اتارا tيا جو لوtـوں كـو ہـدايت كـرنے واال ہـے ماہ رمضان وہ ہے جس م� قرآن اتارا tيا جو لوtـوں كـو ہـدايت كـرنے واال ہـے ماہ رمضان وہ ہے جس م� قرآن اتارا tيا جو لوtـوں كـو ہـدايت كـرنے واال ہـے ماہ رمضان وہ ہے جس م� قرآن اتارا tيا جو لوtـوں كـو ہـدايت كـرنے واال ہـے """"

اورجس م� ھدايت اورحق وباطل � تمª � نشانياں ہ� ، تـم مـ� جوشـخص اس اورجس م� ھدايت اورحق وباطل � تمª � نشانياں ہ� ، تـم مـ� جوشـخص اس اورجس م� ھدايت اورحق وباطل � تمª � نشانياں ہ� ، تـم مـ� جوشـخص اس اورجس م� ھدايت اورحق وباطل � تمª � نشانياں ہ� ، تـم مـ� جوشـخص اس 

 ، ہاں جو بيمار ہويا مسافر ہواسـے دو®ے  ، ہاں جو بيمار ہويا مسافر ہواسـے دو®ے  ، ہاں جو بيمار ہويا مسافر ہواسـے دو®ے  ، ہاں جو بيمار ہويا مسافر ہواسـے دو®ے ۓمہنيہ كو dائے اسے روزہ ر	ھنا اہىمہنيہ كو dائے اسے روزہ ر	ھنا اہىمہنيہ كو dائے اسے روزہ ر	ھنا اہىمہنيہ كو dائے اسے روزہ ر	ھنا اہى

 dور� كر± اہيے ، اهللا تعاq j تمہارے ساتھ آساB كرنے q ارادہ ہے  dور� كر± اہيے ، اهللا تعاq j تمہارے ساتھ آساB كرنے q ارادہ ہے  dور� كر± اہيے ، اهللا تعاq j تمہارے ساتھ آساB كرنے q ارادہ ہے  dور� كر± اہيے ، اهللا تعاq j تمہارے ساتھ آساB كرنے q ارادہ ہے دنوں م� tن°دنوں م� tن°دنوں م� tن°دنوں م� tن°

سخ° q نہ� ، وہ اہتا ہے كہ تم tن° dور� كرلو اوراهللا تعاj � د� ہو² ہدايت dر سخ° q نہ� ، وہ اہتا ہے كہ تم tن° dور� كرلو اوراهللا تعاj � د� ہو² ہدايت dر سخ° q نہ� ، وہ اہتا ہے كہ تم tن° dور� كرلو اوراهللا تعاj � د� ہو² ہدايت dر سخ° q نہ� ، وہ اہتا ہے كہ تم tن° dور� كرلو اوراهللا تعاj � د� ہو² ہدايت dر 

            ۔ )  )  )  ) ¥��¥��¥��¥��::::    ةا�قرا�قرا�قرا�قر""""اس � بڑائياں بيان كرو اوراس q شكر كرو اس � بڑائياں بيان كرو اوراس q شكر كرو اس � بڑائياں بيان كرو اوراس q شكر كرو اس � بڑائياں بيان كرو اوراس q شكر كرو 

        : : : : حديث م� بھى ن´ صm اهللا عليہ وسلم q فرمان ہے حديث م� بھى ن´ صm اهللا عليہ وسلم q فرمان ہے حديث م� بھى ن´ صm اهللا عليہ وسلم q فرمان ہے حديث م� بھى ن´ صm اهللا عليہ وسلم q فرمان ہے 

ابن عمرر¶ اهللا تعاj عنہما بيان كرتے ہ� كہ رسول اكرم صm اهللا عليہ وسلم نـے ابن عمرر¶ اهللا تعاj عنہما بيان كرتے ہ� كہ رسول اكرم صm اهللا عليہ وسلم نـے ابن عمرر¶ اهللا تعاj عنہما بيان كرتے ہ� كہ رسول اكرم صm اهللا عليہ وسلم نـے ابن عمرر¶ اهللا تعاj عنہما بيان كرتے ہ� كہ رسول اكرم صm اهللا عليہ وسلم نـے 

        : : : : فرمايا فرمايا فرمايا فرمايا 

يہ tواہى دي¹ كہ اهللا تعاj كـے عـالوہ كـو² يہ tواہى دي¹ كہ اهللا تعاj كـے عـالوہ كـو² يہ tواہى دي¹ كہ اهللا تعاj كـے عـالوہ كـو² يہ tواہى دي¹ كہ اهللا تعاj كـے عـالوہ كـو² : : : :  اسالم � بنياد dان· ªوں dر ہے  اسالم � بنياد dان· ªوں dر ہے  اسالم � بنياد dان· ªوں dر ہے  اسالم � بنياد dان· ªوں dر ہے ((((

 عليہ وسـلم اهللا تعـاj كـے رسـول ہـ� ،  عليہ وسـلم اهللا تعـاj كـے رسـول ہـ� ،  عليہ وسـلم اهللا تعـاj كـے رسـول ہـ� ،  عليہ وسـلم اهللا تعـاj كـے رسـول ہـ� ، معبود برحق نہ� ، اوريقينا <مد صm اهللامعبود برحق نہ� ، اوريقينا <مد صm اهللامعبود برحق نہ� ، اوريقينا <مد صm اهللامعبود برحق نہ� ، اوريقينا <مد صm اهللا

    )))) ادا كرنا ، حج كرنا ، اوررمضان ا�بارک كے روزے ر	ھنـا  ادا كرنا ، حج كرنا ، اوررمضان ا�بارک كے روزے ر	ھنـا  ادا كرنا ، حج كرنا ، اوررمضان ا�بارک كے روزے ر	ھنـا  ادا كرنا ، حج كرنا ، اوررمضان ا�بارک كے روزے ر	ھنـا ةاورنماز قائم كرنا ، ز	واورنماز قائم كرنا ، ز	واورنماز قائم كرنا ، ز	واورنماز قائم كرنا ، ز	و

            ۔ )  )  )  ) ¼�¼�¼�¼�( ( ( ( صحيح مسلم حديث نم¤ صحيح مسلم حديث نم¤ صحيح مسلم حديث نم¤ صحيح مسلم حديث نم¤  )  )  )  ) ����( ( ( ( صحيح «ار� حديث نم¤ صحيح «ار� حديث نم¤ صحيح «ار� حديث نم¤ صحيح «ار� حديث نم¤ 



 ٥

لھذا جو	و² بھى روزہ نہ ر	ھے اس نے ارgن اسالم qايf ر	ن ترک كيا ، اور	بـ�ہ لھذا جو	و² بھى روزہ نہ ر	ھے اس نے ارgن اسالم qايf ر	ن ترک كيا ، اور	بـ�ہ لھذا جو	و² بھى روزہ نہ ر	ھے اس نے ارgن اسالم qايf ر	ن ترک كيا ، اور	بـ�ہ لھذا جو	و² بھى روزہ نہ ر	ھے اس نے ارgن اسالم qايf ر	ن ترک كيا ، اور	بـ�ہ 

 q ناہt q ناہt q ناہt q ناہtفر اورمرتد قرار ديا ہے ےےےےمرتكب ہوا ، بلكہ بعض سلف صا^½ نے تو اسمرتكب ہوا ، بلكہ بعض سلف صا^½ نے تو اسمرتكب ہوا ، بلكہ بعض سلف صا^½ نے تو اسمرتكب ہوا ، بلكہ بعض سلف صا^½ نے تو اسq  فر اورمرتد قرار ديا ہےq  فر اورمرتد قرار ديا ہےq  فر اورمرتد قرار ديا ہےq 

            ۔، اهللا تعاj اس سے Àائے ، اهللا تعاj اس سے Àائے ، اهللا تعاj اس سے Àائے ، اهللا تعاj اس سے Àائے 

ابويعm رFہ اهللا تعاj نے ا¹d مسند م� ابن عباس ر¶ اهللا تعاj عنہما سـے بيـان ابويعm رFہ اهللا تعاj نے ا¹d مسند م� ابن عباس ر¶ اهللا تعاj عنہما سـے بيـان ابويعm رFہ اهللا تعاj نے ا¹d مسند م� ابن عباس ر¶ اهللا تعاj عنہما سـے بيـان ابويعm رFہ اهللا تعاj نے ا¹d مسند م� ابن عباس ر¶ اهللا تعاj عنہما سـے بيـان 

        : : : : كيا ہے كہ ن´ صm اهللا عليہ وسلم نے فرمايا كيا ہے كہ ن´ صm اهللا عليہ وسلم نے فرمايا كيا ہے كہ ن´ صm اهللا عليہ وسلم نے فرمايا كيا ہے كہ ن´ صm اهللا عليہ وسلم نے فرمايا 

ªيں ہ� جس dردين اسالم � اساس قـائم ªيں ہ� جس dردين اسالم � اساس قـائم ªيں ہ� جس dردين اسالم � اساس قـائم ªيں ہ� جس dردين اسالم � اساس قـائم اسالم كے كنڈے اوردين � بنياد ت½ اسالم كے كنڈے اوردين � بنياد ت½ اسالم كے كنڈے اوردين � بنياد ت½ اسالم كے كنڈے اوردين � بنياد ت½ ( ( ( ( 

ہے جس نے بھى اس م� سے كو² ايf كو ترک كيا وہ qفـر ہـے اوراس q خـون ہے جس نے بھى اس م� سے كو² ايf كو ترک كيا وہ qفـر ہـے اوراس q خـون ہے جس نے بھى اس م� سے كو² ايf كو ترک كيا وہ qفـر ہـے اوراس q خـون ہے جس نے بھى اس م� سے كو² ايf كو ترک كيا وہ qفـر ہـے اوراس q خـون 

 اس بات � tواہى دينا كہ اهللا تعـاj كـے عـالوہ  اس بات � tواہى دينا كہ اهللا تعـاj كـے عـالوہ  اس بات � tواہى دينا كہ اهللا تعـاj كـے عـالوہ  اس بات � tواہى دينا كہ اهللا تعـاj كـے عـالوہ – وہ ت½ اشياء يہ ہ�  وہ ت½ اشياء يہ ہ�  وہ ت½ اشياء يہ ہ�  وہ ت½ اشياء يہ ہ� –حالل ہے حالل ہے حالل ہے حالل ہے 

            ۔) ) ) ) كو² معبود برحق نہ� ، اورفرض نماز ، اوررمضان كے روزے كو² معبود برحق نہ� ، اورفرض نماز ، اوررمضان كے روزے كو² معبود برحق نہ� ، اورفرض نماز ، اوررمضان كے روزے كو² معبود برحق نہ� ، اورفرض نماز ، اوررمضان كے روزے 

اهللا تعاj نے اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اورھيثÃ رFہ اهللا اهللا تعاj نے اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اورھيثÃ رFہ اهللا اهللا تعاj نے اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اورھيثÃ رFہ اهللا اهللا تعاj نے اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اورھيثÃ رFہ اهللا عالمہ ذھ´ رFہ عالمہ ذھ´ رFہ عالمہ ذھ´ رFہ عالمہ ذھ´ رFہ 

( ( ( ( اورامام منذر� رFہ اهللا تعاj نےالÇغيب والÇھيب اورامام منذر� رFہ اهللا تعاj نےالÇغيب والÇھيب اورامام منذر� رFہ اهللا تعاj نےالÇغيب والÇھيب اورامام منذر� رFہ اهللا تعاj نےالÇغيب والÇھيب  )  )  )  ) �Æ�Æ�Æ�Æ /  /  /  / ����( ( ( ( تعاj نے Uمع الزوائد تعاj نے Uمع الزوائد تعاj نے Uمع الزوائد تعاj نے Uمع الزوائد 

�È¥�È¥�È¥�È¥    ----    �Æ�¼�Æ�¼�Æ�¼�Æ�¼ (  (  (  (  نـے jـہ اهللا تعـاFر Bكـن عالمـہ ا�ـاÉ ، نـے م� اسے حسن كہا ہے jـہ اهللا تعـاFر Bكـن عالمـہ ا�ـاÉ ، نـے م� اسے حسن كہا ہے jـہ اهللا تعـاFر Bكـن عالمـہ ا�ـاÉ ، نـے م� اسے حسن كہا ہے jـہ اهللا تعـاFر Bكـن عالمـہ ا�ـاÉ ، م� اسے حسن كہا ہے

            ۔ ديا ہے  ديا ہے  ديا ہے  ديا ہے م� اسے ضعيف قرارم� اسے ضعيف قرارم� اسے ضعيف قرارم� اسے ضعيف قرار )  )  )  ) ÊÆÊÆÊÆÊÆ (  (  (  ( ة الضعيف الضعيف الضعيف الضعيفةالسلسلالسلسلالسلسلالسلسل

        : : : : امام ذھ´ رFہ اهللا تعاj ا¹d كتاب الكبائر م� كہتے ہ� امام ذھ´ رFہ اهللا تعاj ا¹d كتاب الكبائر م� كہتے ہ� امام ذھ´ رFہ اهللا تعاj ا¹d كتاب الكبائر م� كہتے ہ� امام ذھ´ رFہ اهللا تعاj ا¹d كتاب الكبائر م� كہتے ہ� 
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مومنوں كے ہاں يہ بات مقرر شدہ ہے كہ جس نے بھى بغ� ËJ عذر اورمرض كے مومنوں كے ہاں يہ بات مقرر شدہ ہے كہ جس نے بھى بغ� ËJ عذر اورمرض كے مومنوں كے ہاں يہ بات مقرر شدہ ہے كہ جس نے بھى بغ� ËJ عذر اورمرض كے مومنوں كے ہاں يہ بات مقرر شدہ ہے كہ جس نے بھى بغ� ËJ عذر اورمرض كے 

رمضان ا�بارک q ايf بھى روزہ ترک كيا تو وہ زاB اورJاب سـے بھـى زيـادہ بـرا رمضان ا�بارک q ايf بھى روزہ ترک كيا تو وہ زاB اورJاب سـے بھـى زيـادہ بـرا رمضان ا�بارک q ايf بھى روزہ ترک كيا تو وہ زاB اورJاب سـے بھـى زيـادہ بـرا رمضان ا�بارک q ايf بھى روزہ ترک كيا تو وہ زاB اورJاب سـے بھـى زيـادہ بـرا 

fير ہے ، بلكہ اس كے اسالم م� بھـى شـJاورfير ہے ، بلكہ اس كے اسالم م� بھـى شـJاورfير ہے ، بلكہ اس كے اسالم م� بھـى شـJاورfير ہے ، بلكہ اس كے اسالم م� بھـى شـJكيـا جاتـا ہـے اوراسـے زنـديق  كيـا جاتـا ہـے اوراسـے زنـديق  كيـا جاتـا ہـے اوراسـے زنـديق  كيـا جاتـا ہـے اوراسـے زنـديق اور 

         ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ ۔اورtمراہ شمار كرتے ہ� اورtمراہ شمار كرتے ہ� اورtمراہ شمار كرتے ہ� اورtمراہ شمار كرتے ہ� 

        : : : :  م� صحيح حديث م� ہے كہ  م� صحيح حديث م� ہے كہ  م� صحيح حديث م� ہے كہ  م� صحيح حديث م� ہے كہ ےےےےروزہ ترک كرنے والے � �ا اوروعيد كے بارروزہ ترک كرنے والے � �ا اوروعيد كے بارروزہ ترک كرنے والے � �ا اوروعيد كے بارروزہ ترک كرنے والے � �ا اوروعيد كے بار

 باھm ر¶ اهللا تعاj عنہ بيان كرتے ہ� م� نے رسول اكرم صـm اهللا عليـہ  باھm ر¶ اهللا تعاj عنہ بيان كرتے ہ� م� نے رسول اكرم صـm اهللا عليـہ  باھm ر¶ اهللا تعاj عنہ بيان كرتے ہ� م� نے رسول اكرم صـm اهللا عليـہ  باھm ر¶ اهللا تعاj عنہ بيان كرتے ہ� م� نے رسول اكرم صـm اهللا عليـہ ةابوامامابوامامابوامامابوامام

        : : : : وسلم كو يہ فرماتے ہوئے سنا وسلم كو يہ فرماتے ہوئے سنا وسلم كو يہ فرماتے ہوئے سنا وسلم كو يہ فرماتے ہوئے سنا 

 م�ے dاس دوشخص آئے اورم�ے بازو dكڑ كرUھے سخت  م�ے dاس دوشخص آئے اورم�ے بازو dكڑ كرUھے سخت  م�ے dاس دوشخص آئے اورم�ے بازو dكڑ كرUھے سخت  م�ے dاس دوشخص آئے اورم�ے بازو dكڑ كرUھے سخت م� سويا ہوا تھا كہم� سويا ہوا تھا كہم� سويا ہوا تھا كہم� سويا ہوا تھا كہ( ( ( ( 

اس dر ڑھيے ، م� نے انہ� كہـا اس dر ڑھيے ، م� نے انہ� كہـا اس dر ڑھيے ، م� نے انہ� كہـا اس dر ڑھيے ، م� نے انہ� كہـا : : : : اوردشوار tزارdہاڑ كے dاس الئے اور	ہنے لÍے اوردشوار tزارdہاڑ كے dاس الئے اور	ہنے لÍے اوردشوار tزارdہاڑ كے dاس الئے اور	ہنے لÍے اوردشوار tزارdہاڑ كے dاس الئے اور	ہنے لÍے 

كہ Uھ م� اس dر ڑھنے � طاقت نہ� ، وہ دونوں كہنے لÍے ہم آپ كے Éے اسے كہ Uھ م� اس dر ڑھنے � طاقت نہ� ، وہ دونوں كہنے لÍے ہم آپ كے Éے اسے كہ Uھ م� اس dر ڑھنے � طاقت نہ� ، وہ دونوں كہنے لÍے ہم آپ كے Éے اسے كہ Uھ م� اس dر ڑھنے � طاقت نہ� ، وہ دونوں كہنے لÍے ہم آپ كے Éے اسے 

ں شديد قـسم � ں شديد قـسم � ں شديد قـسم � ں شديد قـسم � آسان كرديں tے ، توم� اس dہاڑ dر ڑھ tيا جب اوdر dہن�ا تووہاآسان كرديں tے ، توم� اس dہاڑ dر ڑھ tيا جب اوdر dہن�ا تووہاآسان كرديں tے ، توم� اس dہاڑ dر ڑھ tيا جب اوdر dہن�ا تووہاآسان كرديں tے ، توم� اس dہاڑ dر ڑھ tيا جب اوdر dہن�ا تووہا

        آوازيں آرہى تھ� ، م� نے كہا يہ آوازيں كي� ہ� ؟ آوازيں آرہى تھ� ، م� نے كہا يہ آوازيں كي� ہ� ؟ آوازيں آرہى تھ� ، م� نے كہا يہ آوازيں كي� ہ� ؟ آوازيں آرہى تھ� ، م� نے كہا يہ آوازيں كي� ہ� ؟ 

 بكا ہے ، dھر وہ Uھے آtے لے tئے جہاں dر ك�ھ  بكا ہے ، dھر وہ Uھے آtے لے tئے جہاں dر ك�ھ  بكا ہے ، dھر وہ Uھے آtے لے tئے جہاں dر ك�ھ  بكا ہے ، dھر وہ Uھے آtے لے tئے جہاں dر ك�ھ  و و و ويہ جہنميوں � آہيہ جہنميوں � آہيہ جہنميوں � آہيہ جہنميوں � آہ: : : : وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے 

لوگ كوÔوں كے بل لٹf رہـے تھـے اوران � بـاھ� كـÒ ہـو² تھـ� ، اوران � لوگ كوÔوں كے بل لٹf رہـے تھـے اوران � بـاھ� كـÒ ہـو² تھـ� ، اوران � لوگ كوÔوں كے بل لٹf رہـے تھـے اوران � بـاھ� كـÒ ہـو² تھـ� ، اوران � لوگ كوÔوں كے بل لٹf رہـے تھـے اوران � بـاھ� كـÒ ہـو² تھـ� ، اوران � 

        ہ لوگ كون ہ� ؟ ہ لوگ كون ہ� ؟ ہ لوگ كون ہ� ؟ ہ لوگ كون ہ� ؟ باھوں سے سے خون بہہ رہا تھا ، م� نے كہا يباھوں سے سے خون بہہ رہا تھا ، م� نے كہا يباھوں سے سے خون بہہ رہا تھا ، م� نے كہا يباھوں سے سے خون بہہ رہا تھا ، م� نے كہا ي



 ٧

يہ وہ لوگ ہ� جو افطار� سے قبل ہى اdنے روزے افطار كرÉا كرتے يہ وہ لوگ ہ� جو افطار� سے قبل ہى اdنے روزے افطار كرÉا كرتے يہ وہ لوگ ہ� جو افطار� سے قبل ہى اdنے روزے افطار كرÉا كرتے يہ وہ لوگ ہ� جو افطار� سے قبل ہى اdنے روزے افطار كرÉا كرتے : : : : وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے وہ كہنے لÍے 

م� اس حديث كو صحيح قرار م� اس حديث كو صحيح قرار م� اس حديث كو صحيح قرار م� اس حديث كو صحيح قرار  )  )  )  ) ÈÊ�¥ÈÊ�¥ÈÊ�¥ÈÊ¥�( ( ( ( عالمہ ا�اB رFہ اهللا نے موارد الظآن عالمہ ا�اB رFہ اهللا نے موارد الظآن عالمہ ا�اB رFہ اهللا نے موارد الظآن عالمہ ا�اB رFہ اهللا نے موارد الظآن ) ) ) ) تھے تھے تھے تھے 

            ۔ديا ہے ديا ہے ديا ہے ديا ہے 

             )  )  )  ) Æ¼Æ¼Æ¼Æ¼( ( ( ( ديكھ� الكبائر ص ديكھ� الكبائر ص ديكھ� الكبائر ص ديكھ� الكبائر ص 

        : : : : عالمہ ا�اB رFہ اهللا تعاq j كہنا ہے عالمہ ا�اB رFہ اهللا تعاq j كہنا ہے عالمہ ا�اB رFہ اهللا تعاq j كہنا ہے عالمہ ا�اB رFہ اهللا تعاq j كہنا ہے 

خص � �ا ہے جو روزہ ر	ھنے كے بعد افطار� سے قبل ہى عمـدا يعـ¹ خص � �ا ہے جو روزہ ر	ھنے كے بعد افطار� سے قبل ہى عمـدا يعـ¹ خص � �ا ہے جو روزہ ر	ھنے كے بعد افطار� سے قبل ہى عمـدا يعـ¹ خص � �ا ہے جو روزہ ر	ھنے كے بعد افطار� سے قبل ہى عمـدا يعـ¹ يہ اس شيہ اس شيہ اس شيہ اس ش

جان بوجھ كرروزہ افطار كردے ، تواب بتائ� كہ جو بالØ ہى روزہ نہ ر	ھـے اس � جان بوجھ كرروزہ افطار كردے ، تواب بتائ� كہ جو بالØ ہى روزہ نہ ر	ھـے اس � جان بوجھ كرروزہ افطار كردے ، تواب بتائ� كہ جو بالØ ہى روزہ نہ ر	ھـے اس � جان بوجھ كرروزہ افطار كردے ، تواب بتائ� كہ جو بالØ ہى روزہ نہ ر	ھـے اس � 

        ۔�ا كيا ہوtي ؟ ہم اهللا تعاj سے دنيا وآخرت م� سالم° وÚفيت كے طلبÙر ہ� �ا كيا ہوtي ؟ ہم اهللا تعاj سے دنيا وآخرت م� سالم° وÚفيت كے طلبÙر ہ� �ا كيا ہوtي ؟ ہم اهللا تعاj سے دنيا وآخرت م� سالم° وÚفيت كے طلبÙر ہ� �ا كيا ہوtي ؟ ہم اهللا تعاj سے دنيا وآخرت م� سالم° وÚفيت كے طلبÙر ہ� 

        ھـ ھـ ھـ ھـ .... ا  ا  ا  ا 

            ۔تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے عرقوب ايڑ� كے اوdر والے dٹھے كو	ہا جاعرقوب ايڑ� كے اوdر والے dٹھے كو	ہا جاعرقوب ايڑ� كے اوdر والے dٹھے كو	ہا جاعرقوب ايڑ� كے اوdر والے dٹھے كو	ہا جا

            ۔اورشدق منہ � ايf جانب يع¹ باھ ہے اورشدق منہ � ايf جانب يع¹ باھ ہے اورشدق منہ � ايf جانب يع¹ باھ ہے اورشدق منہ � ايf جانب يع¹ باھ ہے 

توہم سوال كرنے والے بھاß سے يہ ا�ماس وtزارش كريں tے كہ وہ اهللا تعاq j تقو� توہم سوال كرنے والے بھاß سے يہ ا�ماس وtزارش كريں tے كہ وہ اهللا تعاq j تقو� توہم سوال كرنے والے بھاß سے يہ ا�ماس وtزارش كريں tے كہ وہ اهللا تعاq j تقو� توہم سوال كرنے والے بھاß سے يہ ا�ماس وtزارش كريں tے كہ وہ اهللا تعاq j تقو� 

اختيار	رتے ہوئے اس سے ڈرے اوراdنے آپ كواهللا تعاj كے غضب اورعـذاب سـے اختيار	رتے ہوئے اس سے ڈرے اوراdنے آپ كواهللا تعاj كے غضب اورعـذاب سـے اختيار	رتے ہوئے اس سے ڈرے اوراdنے آپ كواهللا تعاj كے غضب اورعـذاب سـے اختيار	رتے ہوئے اس سے ڈرے اوراdنے آپ كواهللا تعاj كے غضب اورعـذاب سـے 



 ٨

رنے رنے رنے رنے Àائے اورجت¹ جت� ہوسكے توبہ كرے قبل اس كـے كـہ yتـوں كـو خـتم كـÀائے اورجت¹ جت� ہوسكے توبہ كرے قبل اس كـے كـہ yتـوں كـو خـتم كـÀائے اورجت¹ جت� ہوسكے توبہ كرے قبل اس كـے كـہ yتـوں كـو خـتم كـÀائے اورجت¹ جت� ہوسكے توبہ كرے قبل اس كـے كـہ yتـوں كـو خـتم كـ

            ۔âاعتوں كو عليحدہ كرنے واj موت اسے اانf آدبوے âاعتوں كو عليحدہ كرنے واj موت اسے اانf آدبوے âاعتوں كو عليحدہ كرنے واj موت اسے اانf آدبوے âاعتوں كو عليحدہ كرنے واj موت اسے اانf آدبوے 

اس Éے كہ آج توعمل كيا جاسكتا ہے اورحساب و	تاب نہ� Éكن ã قيامت كے اس Éے كہ آج توعمل كيا جاسكتا ہے اورحساب و	تاب نہ� Éكن ã قيامت كے اس Éے كہ آج توعمل كيا جاسكتا ہے اورحساب و	تاب نہ� Éكن ã قيامت كے اس Éے كہ آج توعمل كيا جاسكتا ہے اورحساب و	تاب نہ� Éكن ã قيامت كے 

روز عمل نہ� ہو] بلكہ æف حساب و	تاب ہى ہو] ، آپ كـے علـم مـ� ہونـا روز عمل نہ� ہو] بلكہ æف حساب و	تاب ہى ہو] ، آپ كـے علـم مـ� ہونـا روز عمل نہ� ہو] بلكہ æف حساب و	تاب ہى ہو] ، آپ كـے علـم مـ� ہونـا روز عمل نہ� ہو] بلكہ æف حساب و	تاب ہى ہو] ، آپ كـے علـم مـ� ہونـا 

 توبہ قبول كرتے  توبہ قبول كرتے  توبہ قبول كرتے  توبہ قبول كرتے اہيے كہ جوبھى اهللا تعاj كے سامنے توبہ كرتا ہے اهللا تعاj اس �اہيے كہ جوبھى اهللا تعاj كے سامنے توبہ كرتا ہے اهللا تعاj اس �اہيے كہ جوبھى اهللا تعاj كے سامنے توبہ كرتا ہے اهللا تعاj اس �اہيے كہ جوبھى اهللا تعاj كے سامنے توبہ كرتا ہے اهللا تعاj اس �

            ۔ہوئے اس كے tناہ معاف كرديتا ہے ہوئے اس كے tناہ معاف كرديتا ہے ہوئے اس كے tناہ معاف كرديتا ہے ہوئے اس كے tناہ معاف كرديتا ہے 

بلكہ جوشخص بھى اهللا تعاj كے قريب ايf بالشت ہوتا ہے اهللا تعاj ايt fز اس بلكہ جوشخص بھى اهللا تعاj كے قريب ايf بالشت ہوتا ہے اهللا تعاj ايt fز اس بلكہ جوشخص بھى اهللا تعاj كے قريب ايf بالشت ہوتا ہے اهللا تعاj ايt fز اس بلكہ جوشخص بھى اهللا تعاj كے قريب ايf بالشت ہوتا ہے اهللا تعاj ايt fز اس 

            ۔كے قريب ہوتا ہے ، وہ اهللا سبحانہ وتعاj كريم وحليم اوررحم كرنے واال ہے كے قريب ہوتا ہے ، وہ اهللا سبحانہ وتعاj كريم وحليم اوررحم كرنے واال ہے كے قريب ہوتا ہے ، وہ اهللا سبحانہ وتعاj كريم وحليم اوررحم كرنے واال ہے كے قريب ہوتا ہے ، وہ اهللا سبحانہ وتعاj كريم وحليم اوررحم كرنے واال ہے 

        : : : : اهللا سبحانہ وتعاq j فرمان ہے اهللا سبحانہ وتعاq j فرمان ہے اهللا سبحانہ وتعاq j فرمان ہے اهللا سبحانہ وتعاq j فرمان ہے 

ہ اهللا تعاj ہى اdنے بندوں � توبہ قبول كرتا ہے اوروہـى ہ اهللا تعاj ہى اdنے بندوں � توبہ قبول كرتا ہے اوروہـى ہ اهللا تعاj ہى اdنے بندوں � توبہ قبول كرتا ہے اوروہـى ہ اهللا تعاj ہى اdنے بندوں � توبہ قبول كرتا ہے اوروہـى  كيا انہ� يہ علم نہ� ك كيا انہ� يہ علم نہ� ك كيا انہ� يہ علم نہ� ك كيا انہ� يہ علم نہ� ك""""

صدقات قبول فرماتا ہے ، اوريہ كہ اهللا تعاj ہى توبہ قبول كرنے واال اور رحم كرنے صدقات قبول فرماتا ہے ، اوريہ كہ اهللا تعاj ہى توبہ قبول كرنے واال اور رحم كرنے صدقات قبول فرماتا ہے ، اوريہ كہ اهللا تعاj ہى توبہ قبول كرنے واال اور رحم كرنے صدقات قبول فرماتا ہے ، اوريہ كہ اهللا تعاj ہى توبہ قبول كرنے واال اور رحم كرنے 

            ۔ )  )  )  ) �ÈÆ�ÈÆ�ÈÆ�ÈÆ (  (  (  ( ةا�وبا�وبا�وبا�وب""""واال ہے واال ہے واال ہے واال ہے 

اوراtر آپ نے روزہ ر	ھنے ç qربہ كيا ہواوراس م� جوآساB ، انس وراحت اوراهللا اوراtر آپ نے روزہ ر	ھنے ç qربہ كيا ہواوراس م� جوآساB ، انس وراحت اوراهللا اوراtر آپ نے روزہ ر	ھنے ç qربہ كيا ہواوراس م� جوآساB ، انس وراحت اوراهللا اوراtر آپ نے روزہ ر	ھنے ç qربہ كيا ہواوراس م� جوآساB ، انس وراحت اوراهللا 

            ۔ ہے كوجان ل� تو آپ روزہ كو كبھى بھى ترک نہ كريں  ہے كوجان ل� تو آپ روزہ كو كبھى بھى ترک نہ كريں  ہے كوجان ل� تو آپ روزہ كو كبھى بھى ترک نہ كريں  ہے كوجان ل� تو آپ روزہ كو كبھى بھى ترک نہ كريں تعاq j قرب وغ�ہتعاq j قرب وغ�ہتعاq j قرب وغ�ہتعاq j قرب وغ�ہ



 ٩

اورdھر آپ اهللا تعاj كے مندرجہ ذيل فرمان م� غوروفكر اورتامل تو	ريں كـہ اهللا اورdھر آپ اهللا تعاj كے مندرجہ ذيل فرمان م� غوروفكر اورتامل تو	ريں كـہ اهللا اورdھر آپ اهللا تعاj كے مندرجہ ذيل فرمان م� غوروفكر اورتامل تو	ريں كـہ اهللا اورdھر آپ اهللا تعاj كے مندرجہ ذيل فرمان م� غوروفكر اورتامل تو	ريں كـہ اهللا 

        : : : : تعاj نے روزوں � آيات ختم كرتے ہوئے فرمايا ہے تعاj نے روزوں � آيات ختم كرتے ہوئے فرمايا ہے تعاj نے روزوں � آيات ختم كرتے ہوئے فرمايا ہے تعاj نے روزوں � آيات ختم كرتے ہوئے فرمايا ہے 

            ۔"""" اهللا تعاj تمہارے ساتھ آساB كرنا اہتا ہے نہ كہ سخ°  اهللا تعاj تمہارے ساتھ آساB كرنا اہتا ہے نہ كہ سخ°  اهللا تعاj تمہارے ساتھ آساB كرنا اہتا ہے نہ كہ سخ°  اهللا تعاj تمہارے ساتھ آساB كرنا اہتا ہے نہ كہ سخ° """"

            """"كہ تم اهللا تعاq j شكر ادا كروكہ تم اهللا تعاq j شكر ادا كروكہ تم اهللا تعاq j شكر ادا كروكہ تم اهللا تعاq j شكر ادا كرو تا  تا  تا  تا """"    ::::اورdھر يہ فرمايا اورdھر يہ فرمايا اورdھر يہ فرمايا اورdھر يہ فرمايا 

 q اي� نعمـت ہـے جـس fاس م� غور كريں توآپ كويہ ادراک ہو] كہ روزہ اي q اي� نعمـت ہـے جـس fاس م� غور كريں توآپ كويہ ادراک ہو] كہ روزہ اي q اي� نعمـت ہـے جـس fاس م� غور كريں توآپ كويہ ادراک ہو] كہ روزہ اي q اي� نعمـت ہـے جـس fاس م� غور كريں توآپ كويہ ادراک ہو] كہ روزہ اي

شكرادا كرنا êور� ہے ، اÉ éے سلف صا^½ م� سے ايt fروہ تويہ تمنا كيـا شكرادا كرنا êور� ہے ، اÉ éے سلف صا^½ م� سے ايt fروہ تويہ تمنا كيـا شكرادا كرنا êور� ہے ، اÉ éے سلف صا^½ م� سے ايt fروہ تويہ تمنا كيـا شكرادا كرنا êور� ہے ، اÉ éے سلف صا^½ م� سے ايt fروہ تويہ تمنا كيـا 

            ۔كرتے تھے كہ سارا سال ہى رمضان ہونا اہيے كرتے تھے كہ سارا سال ہى رمضان ہونا اہيے كرتے تھے كہ سارا سال ہى رمضان ہونا اہيے كرتے تھے كہ سارا سال ہى رمضان ہونا اہيے 

ہ آپ كو توفيق عطـا فرمـائے اورæاط مـسقيم � ہ آپ كو توفيق عطـا فرمـائے اورæاط مـسقيم � ہ آپ كو توفيق عطـا فرمـائے اورæاط مـسقيم � ہ آپ كو توفيق عطـا فرمـائے اورæاط مـسقيم � ہم اهللا تعاj سے دt Úو ہ� كہ وہم اهللا تعاj سے دt Úو ہ� كہ وہم اهللا تعاj سے دt Úو ہ� كہ وہم اهللا تعاj سے دt Úو ہ� كہ و

ھدايت نصيب كرے اورآپ كے سينہ كودنيا وآخرت � سعادت والے qموں كے Éے ھدايت نصيب كرے اورآپ كے سينہ كودنيا وآخرت � سعادت والے qموں كے Éے ھدايت نصيب كرے اورآپ كے سينہ كودنيا وآخرت � سعادت والے qموں كے Éے ھدايت نصيب كرے اورآپ كے سينہ كودنيا وآخرت � سعادت والے qموں كے Éے 

            ۔كھول دے كھول دے كھول دے كھول دے 

        الشيخ <مد صالح ا�نجدالشيخ <مد صالح ا�نجدالشيخ <مد صالح ا�نجدالشيخ <مد صالح ا�نجد                . . . .  واهللا اعلمواهللا اعلمواهللا اعلمواهللا اعلم
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