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حمرم مںی کرثت سے نفیل روزے رکھنے یک فضیلت
كيا حمرم مںی كرثت سے نفیل روزے رکھنا سنت ہے  ،اور كيا اس مہينہ كو دورسے
مہينوں پر كويئ فضيلت حاصل ہے ؟
احلمد ہلل
حمرم اک مہينہ قمری مہينوں مںی پہال اورحرمت والے مہينوں مںی سے ایک حرمت
واال مہينہ ہے ۔
اہلل سبحانہ وتعایل اک فرمان ہے:
{یقينا اہلل تعایل كے ہاں كتاب اہلل مںی مہينوں یک تعداد بارہ ہے ایس دن سے جب
سے آسمان وزمنی كو اس نے پيدا فرمایا ہے  ،ان مںی سے چار حرمت وادب والے ہںی ،
یہی درست اورصحيح دین ہے  ،تم ان مہينوں مںی اپین جانوں پر ظلم نہ كرو } اتلوبة (
 ) 63۔
امام خباری اورامام مسلم نے ابو بکرہ ریض اہلل تعایل عنہ سے روایت بيان یک ہے
كہ رسول اكرم صیل اہلل عليہ وسلم نے فرمایا:
(آسمان وزمنی كے پيدا ہونے سے ہی زمانہ اپین حالت وہيئت پر گھوم رہا ہے سال
كے بارہ مہينے ہںی جن مںی سے چار حرمت وادب والے ہںی  ،تنی تو مسلسل ہںی
ذولقعدہ  ،ذواحلجۃ  ،اورحمرم  ،اورمرضاک رجب جومجادی اثلاین اورشعبان كے مابنی ہے )

صحيح خباری حدیث نمرب (  ) 6633صحيح مسلم حدیث نمرب (  ) 6331۔

اورنیب صیل اہلل عليہ وسلم نے سے یہ بھی ثابت ہے كہ رمضان املبارک كے بعد
حمرم كےمہينہ مںی روزے افضل ہںی ۔
ابوھریرہ ريض اہلل تعایل عنہ بيان كرتے ہںی كہ رسول اكرم صیل اہلل عليہ وسلم نے
فرمایا:
2

(رمضان املبارک كے روزوں كے بعد افضل ترین روزے حمرم كے مہينہ كے رروزے
ہںی  ،اورفریض نماز كے بعد افضل ترین نماز رات یک نماز ہے ) صحيح مسلم حدیث نمرب
(  ) 6636۔
نیب صیل اہلل عليہ وسلم اک فرمان ( اہلل تعایل اک مہينہ ) مہينہ یک اضافت اہلل تعایل یک
طرف تعظيما ہے  ،مال یلع قاری كہتے ہںی  :اس سے پورا حمرم اک مہينہ مراد ہے ۔
یلکن احادیث سے یہ ثابت ہے كہ نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے رمضان املبارک كے
عالوہ كیس بھی مکمل مہينے كے روزے نہںی رکھے  ،لھذا اس حدیث كو حمرم كے
مہنيہ مںی زیادہ روزے رکھنے یک ترغيب پر حممول كيا جائے اگ نہ كہ پورے مہينہ كے
روزے رکھنے پر ۔
واہلل اعلم .
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