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مسلمان اور اس ىك زندىگ پر حج كے اثرات
مسلمان اور اس ىك زندىگ پر حج كے كيا اثرات مرتب ہوتے ہںي ؟

احلمد ہلل
مناسك حج كے بہت سے فضائل اور حكمتںي ہںي ،جس شخص كو انہںي سمجھنے اور
اس پر عمل كرنے ىك توفيق حاصل ہو جائے اسے خري عظيم ىك توفيق حاصل ہو جاىت
ہے.
ذيل ىك سطور مںي ہم كچھ چزيیں بيان كرینگے:
 -1حج ىك ادائيىگ كے يلے سفر كرنا:
اس سفر سے انسان كو دار آخرت ىك ياد آىت ہے ،جس طرح سفر مںي دوست و احباب اور
بيوى چبوں اور اہل و عيال اور وطن سے جداىئ اختيار كرنا پڑىت ہے ،دار آخرت ىك طرف
سفر بھى اىس طرح ہے.
 -2جس طرح حج كے سفر مںي جانے واال شخص ديار مقدسہ تك جانے كے يلے زاد راہ
لے كر چلتا ہے ،تو اسے يہ بھى ياد كرنا چاہيے كہ اس اك اپنے رب ىك طرف كے يلے بھى
كچھ نہ كچھ زاد راہ ہونا چاہيے جو اسے اس كے امن واىل جگہ تك پہنچائے ،اىس كے
متعلق اہلل سبحانہ وتعاىل اك فرمان ہے ﴿ :اور تم زاد راہ اختيار كرو ،اور سب سے بہرت
زاد راہ اہلل اك تقوى ہے ﴾ ابلقرۃ ( .) 191
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 -3اور جس طرح سفر عذاب اك ايك ٹكڑا ہے ،تو آخرت اك سفر بھى اىس طرح ہے،
بلكہ كىئ مراحل پر تو اس سے بھى زیادہ كٹھن اور سخت ہے ،چناچنہ انسان كے آگے
حالت نزع ،اور موت اور پھر قرب اور اس كے بعد حرش و نرش اور حساب و كتاب ،اور
مزيان پر اعمال اك وزن ہونا ،اور پل رصاط ،اور پھر آخر مںي يا تو جنت ہے يا جہنم ،اور
سعادت مند وہى ہو اگ جسے اہلل تعاىل جنات نصيب كرے.
 -4اور جب حج كے يلے انسان احرام باندھ كر دو سفيد چادریں اوڑھتا ہے تو اسے وہ
كفن ياد آتا ہے جس مںي اسے دفنايا جائياگ ،اور يہ چزي اسے اس بات ىك دعوت ديىت ہے
كہ وہ سب گناہ اور معصيت باللك اىس طرح ترك كر دے جس طرح اس نے اپنا دورسا
بلاس اتار كر يہ كفن نما صاف شفاف سفيد دو چادریں اوڑھ ىل ہںي ،تو اىس طرح اسے
اپنے دل بھى صاف كر يلنا چاہيے ،اور اس كے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء كو بھى گناہ اور
معصيت ىك سياہى سے صاف ركھتا ہوا سفيد كر لے.
 -5اور جب وہ ميقات پر تلبيہ كے يہ الفاظ كہتا ہے" :بليك امهلل بليك " اے اہلل مںي
حارض ہوں مںي حارض ہوں.
اس اك معىن يہ ہے كہ اس نے اپنے رب ىك بات كے سامنے رس خم تسليم كرتے ہوئے اس
ىك بات كو تسليم كر يلا ہے.
تو پھر اسے كيا ہے كہ وہ شخص گناہوں اور معصيت پر باىق رہے اور اس انہںي ترك نہ
كرے اور اس ىك آالئشوں سے اجتناب نہ كرے ،اس نے اپنے رب كے سامنے يہ لكمات
كيوں كہے:
"بليك امهلل بليك " اے اہلل مںي حارض ہوں ،مںي حارض ہوں.
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يعىن مںي نے ان اشياء سے اجتناب كرنے ىك تريى بات كو تسليم كر يلا ہے ،اور كيا يہ
وقت انہںي ترك كرنے اك نہںي ہے ؟
 -6دوران احرام ممنوعہ اشياء سے اجتناب كرنا ،اور تلبيہ اور اہلل اك ذكر كرنے مںي
مشغول رہنا:
اس مںي مسلمان ىك اس حالت ىك بيان ہے جس پر اسے رہنا چاہيے ،اور پھر اس مںي اس
ىك تربيت اور ذكر و اذاكر كو اعدت بنانے تعليم ہے ،مسلمان اس حالت مںي ان اشياء كو
بھى ترك كرنے ىك تربيت حاصل كرتا ہے جو اصل مںي مباح اور جائز تھںي ،يلكن اہلل
تعاىل نے يہاں حالت احرام مںي اس پر حرام كر دى ہںي ،تو پھر ايك مسلمان شخص ہر
وقت اور ہر جگہ اہلل تعاىل ىك حرام كردہ اشياء اك ارتكاب كيسے كرتا ہے ؟
 -1اس اك حرمت واىل جگہ بيت اہلل جسے اہلل تعاىل نے لوگوں كے يلے امن واىل جگہ
بنايا ہے مںي داخل ہونا بندے كو روز قيامت كے امن ىك ياد دالتا ہے ،اور اس بات ىك
ياد دہاىن ہے كہ انسان اسے تكليف اور كوشش كر كے ہى حاصل كر سكتا ہے.
اور روز قيامت امن دينے واىل سب سے بڑى چزي توحيد اختيار كرنا اور رشك سے اجتناب
ہے ،اىس كے متعلق اہلل سبحانہ وتعاىل اك فرمان ہے ﴿ :جو لوگ ايمان الئے اور انہوں
نے اپنے ايمان مںي رشك ىك آمزيش نہںي ىك انہى لوگوں كے يلے امن ہے اور يہى ہدايت
يافتہ ہںي ﴾االنعام ( .) 11
اس اك حجر اسود كو چوم كر اپىن اس عبادت ىك ابتدا كرنا سنت نبوى ىك تعظيم ىك
تربيت ديتا ہے ،اور اسے يہ ياد دالتا ہے كہ اہلل تعاىل ىك رشع پر اپىن ناقص عقل كو
استعمال كرتے ہوئے خالف رشع اكم نہںي كر سكتا ،اور اس كے علم مںي ہونا چاہيے
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كہ اہلل تعاىل نے لوگوں كے يلے جو كچھ بھى مرشوع كيا ہے اس مںي ہى حكمت اور
خري ہے ،اور اس سے وہ اپنے نفس كو اپنے رب ىك عبادت كے يلے تيار كرتا ہے.
اىس كے متعلق عمر رىض اہلل تعاىل عنہ نے حجر اسود كو بوسہ يلنے كے بعد يہ فرمايا
تھا" :جمھے يہ علم ہے كہ تو ايك پتھر ہے نا تو كوىئ نفع دے سكتا ہے اور نہ ہى كىس
نقصان اك مالك ہے ،اور اگر مںي نے رسول كریم صىل اہلل عليہ وسلم كو تريا بوسہ يلتے
ہوئے نہ ديكھا ہوتا تو مںي بھى تريا بوسہ نہ يلتا"
صحيح خبارى حديث نمرب (  ) 1521صحيح مسلم حديث نمرب ( .) 1121
 -1اور بيت اہلل اك طواف كرتے وقت اسے اپنے جد اجمد ابراہيم عليہ السالم ىك ياد آىت
ہے كہ انہوں نے بيت اہلل ىك تعمري ىك تا كہ يہ لوگوں كے امن و سكون ىك جگہ ہو ،اور
انہوں نے لوگوں كو اس گھر كے حج ىك دعوت دى ،اور پھر نىب كریم صىل اہلل عليہ
وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے بھى اس گھر ىك طرف لوگوں كو باليا.
اور اىس طرح موىس اور عيىس عليھما السالم بھى اس گھر اك حج كيا كرتے تھے ،تو اس
طرح يہ ان انبياء اك شعار رہا ہے ،اور يہ كيسے نہ ہوتا اس يلے كہ اہلل سبحانہ وتعاىل نے
ابراہيم عليہ السالم كو اپنا گھر تعمري كرنے اور اس ىك تعظيم كرنے اك حكم ديا تھا.
 -9زمزم اك پاىن پينا اسے لوگوں اس عظيم نعمت ىك ياد دالتا ہے جو اہلل تعاىل نے لوگوں
پر اس مبارك پاىن اك چشمہ جارى كر كے ىك جسے كروڑوں لوگ عرصہ دراز سے پيتے
چلے آرہے ہںي يلكن اس مںي كوىئ كىم واقع نہںي ہوىئ ،اور زمزم پيتے وقت اسے داع
پر ابھارتا ہے جيسا كہ نىب كریم صىل اہلل عليہ وسلم نے فرمايا" :يقينا زمزم اك پاىن اىس
يلے جس يلے اسے نوش كيا جائے"
5

سنن ابن ماجہ حديث نمرب (  ) 3162مسند امحد حديث نمرب (  )14435اس حديث كو
عالمہ ابن قيم رمحہ اہلل نے زاد املعاد (  ) 321 / 4مںي حسن قرار ديا ہے.
 -11اور صفا و مروہ كے مابني سىع اسے ماىئ ہاجرہ عليہ السالم ىك اس عظيم برداشت
كو ياد دالىت ہے جو انہوں نے اس آزمائش كے وقت اٹھاىئ ،وہ اس كرب اور مشلك سے
جنات حاصل كرنے كے يلے كس طرح صفا و مروہ كے درميان دوڑ رہى تھںي ،اور خاص
كر اپنے چھوٹے سے چبے اسماعيل عليہ السالم كو پاىن پالنے كے يلے كہ كہںي سے پاىن
حاصل ہو جائے.
لہذا جب يہ عورت اتىن بڑى آزمائش پر صرب و حتمل اور براداشت سے اكم لے كر اپنے
رب اور اہلل ىك طرف ہى رجوع كرىت ہے ،جس مںي ہمارے يلے بہرتین نمونہ اور اسوہ
ہے ،اس يلے آدىم كو اس عورت ىك جدوجھد اور كوشش ياد كر كے اپىن تكليف كو
كم اور ہلاك كر سكتا ہے ،اور عورت كو بھى يہ ياد ركھنا چاہيے كہ وہ بھى اس طرح
ہى ىك ايك عورت ہے جس سے اس ىك سختياں آسان ہو جائينىگ.
 -11وقوف عرفات حاىج كو ميدان حمرش ىك ياد دالتا ہے جہاں سارى خملوق اكٹھى ہوىگ،
اور يہ كہ جب اس ميدان عرفات مںي الكھوں حاجيوں كے رش كے درميان حاىج تھك
كر چور ہو جاتا ہے ،تو پھر جب سارى خملوق ننگے پاؤں اور ننگےـ بغري ختنہ كے ـ
جسم اكٹھى ايك ہى ميدان مںي ہو ىگ تو كيا حال ہو اگ ؟
 -12جو كچھ ہم حجر اسود اك بوسہ يلنے كے متعلق كہہ چكے ہںي رىم مجرات مںي وہى
كہينگے كہ مسلمان شخص كو اس سے اطاعت و فرمانربدارى اور نىب كریم صىل اہلل
عليہ وسلم ىك اقتدا ىك اعدت پڑىت ہے ،اور پھر اس مںي خالص عبادت اك بھى اظہار ہوتا
ہے.
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 -13اور قرباىن اك جانور ذبح كرنے مںي اسے وہ عظيم حادثہ ياد آتا ہے جس مںي ابراہيم
عليہ السالم نے اہلل تعاىل اك حكم نافذ كرتے ہوئے اپنے نوجوان بيٹے كو ذبح كرنے كے
يلے لٹايا اور ذبح كے يلے تيار ہو گئے ،اور اسے يہ بھى ياد آتا ہے كہ ايىس نرىم جس
مںي اہلل تعاىل كے حكم اور نہى ىك خمالفت ہوىت ہو اسالم مںي كوىئ جگہ نہںي ،اور
اىس طرح اسے يہ تعليم بھى ملىت ہے كہ اہلل تعاىل كے حكم كو كس طرح تسليم كيا
جاتا ہے ،جب اسماعيل عليہ السالم نے اپنے وادل ابراہيم عليہ السالم كو كہا:
﴿ اے اباىج آپ كو جو حكم ديا گيا اسے پورا كریں ،ان شاء اہلل آپ جمھے صرب كرنے
والوں مںي سے پائںي گے ﴾ الصافات ( .) 112
 -14اور جب وہ احرام كھول كر حالل ہو جاتا ہے ،اور احرام ىك بنا پر اہلل تعاىل ىك جانب
سے حرام كردہ اشياء اس كے حالل ہو جاىت ہںي ،اس مںي اس كے يلے صرب و حتمل ىك
تربيت پاىئ جاىت ہے ،كہ يقينا تنىگ كے بعد آساىن ہوىت ہے ،اور يہ كہ اہلل تعاىل كے
احاكم پر عمل كرنے والے شخص كو خوىش و رسور رضور حاصل ہوتا ہے ،اور پھر اس
فرحت و رسور اك شعور بھى رصف اسے ہوتا ہے جس مںي اطاعت و فرمانربدارى ىك
مٹھاس موجود ہو ،باللك اس خوىش و رسور ىك طرح جو روزہ دار كو افطارى كے وقت
حاصل ہوىت ہے ،يا پھر رات كے آخرى حصہ مںي قيام كرنے والے شخص كو نماز كے
بعد حاصل ہوىت ہے.
 -15اور جب وہ مناسك حج مكمل كر يلتا ہے ،اور پورے حج مںي وہى اعمال جبا التا
ہے جو اہلل تعاىل نے مرشوع كيے اور اسے حمبوب ہںي ،اور اپنا حج اس اميد كے ساتھ
مكمل كرتا ہے كہ اہلل تعاىل اس كے سارے گناہ معاف فرما دے اگ ،تو يہ اسے اس بات
ىك دعوت ديتا ہے كہ وہ اپىن زندىگ اك آاغز نئے رسے سے كرے جو گناہوں اور معاىص
ىك آالئشوں سے خاىل ہو.
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نىب كریم صىل اہلل عليہ وسلم اك فرمان ہے" :جو شخص حج كرتا ہے اور حج مںي نہ
تو كوىئ فسق و فجور كے اكم كرے اور نہ ہى غلط اكم تو وہ اس طرح واپس پلٹتا ہے
جس طرح آج ہى اس ىك ماں نے اسے جنم ديا ہو"
صحيح خبارى حديث نمرب (  ) 1449صحيح مسلم حديث نمرب( ) 1351
 -16اور جب وہ حج كے سفر سے واپس اپنے بيوى چبوں اور اہل و عيال مںي آتا ہے اور
انہںي مل كر اسے خوىش و رسور حاصل ہوتا ہے ،تو يہ چزي اسے اس عظيم خوىش و
رسور كو ياد دالىت ہے جو اسے جنت مںي اپنے اہل و عيال كو مل كر حاصل ہوىگ ،اور يہ
چزي اسے يہ پہچان كرواىت ہے كہ خسارہ اور نقصان وہ خسارہ ہے جو روز قيامت نفس
اور اہل و عيال كھو جانے سے ہو اگ ،جيسا كہ اہلل سبحانہ و تعاىل اك فرمان ہے:
﴿ كہہ دجييے يقينا خسارہ مںي تو وہى لوگ ہںي جنہوں نے روز قيامت اپنے نفسوں اور
اہل و عيال اك خسارہ اٹھايا ،خربدار يہى واضح خسارہ ہے ﴾ الزمر ( .) 15
آساىن سے يہى كچھ بيان ہو ساك ہے.
واہلل اعلم .
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