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 مشالکت وایل آنے کوپیش حایج

 

 

 ؟ ہںی آسکیت پیش مشالکت کوکونیس شخص والے رکھنے ارادہ اک حج

 

 ہلل احلمد

 : ہے جاتا کیا طورپرپیش کوامجایل مشالکت مںی ذيل

 پاس کے کرحجراسود اورخاص ازدھام اورشدت کرثت یک والوں کرنے طواف:  طواف -1
 یلنے بوسہ اک حجراسود وہ کہ کرتے نہںی نصیحت يہ ہم یلے اس ہے ہویت بھڑي زیادہ بہت

 سے اس کیونکہ ، کریں اوراضافہ مںی بھڑي یک لوگوں یلے کے کرنے استالم اک اس يا
 ہے گناہ بڑھا سے اجروثواب کے فعل جواس ہے ہویت اورتکلیف کواذيت کرام حجاج

 اختیارکرنا وقت مناسب کويئ یلے کے کرنے کوطواف شخص مسلمان طرح اورایس ،
 ۔ ہو اکمیاب جباالنےمںی عبادت سے طرح صحیح اوروہ ہوں کم لوگ جبکہ چاہیے

 طواف وہاں اگرچہ ہے ديا فتوی اک جواز کے طواف پربھی مزنل اوپروایل نے کرام علماء
 صحیح وہاں وہ ہے حق اک کرنے عبادت طرح جس یلکن نہںی خایل سے مشقت کرنا

 ہے ہوجاتا دور بھی سے بھڑي یک لوگوں اورپھرمسلمان ، ہے ہوجایت حاصل سے طریقے
 ۔ ہے رہتا چبا بھی سے فساد والے ہونے مرتب سے وجہ یک ازدھام اوراس

 ہے ہوا بیان مںی بارہ کے جواوپرطواف ہے جاسکتا کہا کچھ وہی مںی بارہ کے سیع -2
 ۔ ہے مشلک اوربہت ہے تنگ زیادہ بھی سے توطواف جگہ اوریہ ،
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 : کرنا وقوف مںی عرفات میدان -3

 اکٹھے کرام حجاج سب ہوئے آئے سے بھر دنیا مںی وقت ہی ايک وہاں کہ یلے اس
 یک جس ، ہے ہوتا بھی نکلنا نے سب مںی وقت ہی ايک سے اورپھروہاں ، ہںی ہوجاتے

 پھر ہویا وقت کے وقوف وہ چاہے ہے آیت پیش کومشقت لوگوں سے بہت پرمشقت بنا
 ۔ وقت جاتے مزدلفہ سے وہاں

 : مزدلفہ -4

 يہاں وہ تھا پرمیرسآسکتا جگہوں دورسی جوکچھ ہےکہ آسکیت پیش مشلک يہ يہاں
 ۔ ہںی اخلالء بیت اہم سے سب مںی ان ، ہوتا میرسنہںی

 کھانا مںی اورمزدلفہ عرفات میدان وہ کہ ہںی کرتے کونصیحت کرام حجاج ہم یلے اس
 آئے پیش ہی کم بھی رضورت بھی حاجب قضائے انہںی کہ تا کریں استعمال کم پینا

 ۔ ہواگ حرج مںی حاجت اورقضائے یگ پڑے اٹھانا مشقت انہںی مںی اس کیونکہ

 : وقت مارتے کوکنکریاں مجرات -5

 پیل اوردھکم ہوتے گتھا گتھم سے دورسے پرايک بنا یک جہالت اپین پرتولوگ يہاں
 ، ہںی کرديتے رشوع مارنا کنکریاں ہی دورسے بہت اورپھر ، ہںی کرتے بھی تک اورلڑايئ

 کرام حجاج سے وجہ یک جس ہںی مارتے بھی اورلکڑیاں پرجوتے تووہاں اوربعض
 ہںی ہوتے مجع مںی وقت ہی ايک وہاں لوگ اورسب ، ہے ہویت اورتکلیف کونقصان

 ۔ ہے ہوجاتا اضافہ مںی پربھڑي بنا یک جس
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 يعین جائںی نہ وہاں وقت کے بھڑي وہ کہ ہںی کرتے نصیحت سے کرام حجاج ہم یلے اس
 کے زوال مںی ترشیق ايام دورسے اوربایق بعد کے کوفجر عقبہ کومجرہ ذواحلجہ دس

 کم بھڑي کہ تا گـریزکریں سے جانے وہاں وہ وقت اس ہںی ہویت مارین کنکریاں وقت
 ہوتا کم ازدھام وقت کے رات کیونکہ مارلںی کنکریاں وقت کے رات بلکہ ہوجائے

 ۔ ہںی کرسکتے بھی ذکر اک تعایل اہلل ساتھ کے اطمنان صحیح کےساتھ اس وہ اورپھر ہے

 رشوع سے زوال وقت اک مارنے کنکریاں کہ ہے کیا جاری فتوی نے کرام علماء
 نہںی رضورت کويئ یک جانے وقت کے بھڑي یک لوگوں یلے اس ہے رہتا تک فجر ہوکرطلوع

 ۔ ہے بنتا باعث اک اذيت یلے کے دورسوں يہ کیونکہ

 : مںی وداع طواف -6

 وجہ اس جائںی لوٹ کوجدلواپس گھروں اپنے وہ کہ ہںی کرتے کوشش يہ کرام حجاج
 سے مکہ يا ہںی کرتے طواف پھر يا ہںی جاتے حرم مںی وقت ہی ايک – تقریبا – وہ سے

 ۔ ہے پہنچیت اوراذيت تکلیف انہںی سے وجہ یک جس ہںی نکلتے

 کریں تاخری تک دن تیرسے وہ کہ کرینگے گزارش يہ سے کرام حجاج ہم یلے اس
 کہ تا لںی نہ سےاکم اورجدلبازي نکلںی سے وہاں کر مار کنکریاں یک دن اورتیرسے

 کرنے تاخری کیونکہ ، جائںی بچ بھی سے اوربھڑي ہو حاصل زیادہ بھی اجروثواب انہںی
 لوٹنے گھر اپنے وہ کہ ہںی کرتے نصیحت بھی يہ اسے اورہم ، ہے ملتا ثواب کوزیادہ والے
 کرام حجاج اکرث کہ تا پڑے بھی رکنا وہاں دن کچھ اسے اگرچہ کرلے تاخری بھی مںی

 ہے ہوتا رايض رب ہمارا طرح جس سے طریقے صحیح اوروہ جائںی چلے سے وہاں
 ۔ کرسکے طواف ہے فرماتا اورپسند



 

5 

 ہے حکمت یک تعایل اہلل اوریہ ، ہںی يہی مشالکت وایل آنے کوپیش حجاج طورپر امجایل
 ہوں اوردرخت کھییت کويئ تو پرنہ جہاں پرہوں جگہ بیابان اییس اعمال کے حج کہ

 نیت خالص سے مںی بندوں اپنے تعایل اہلل کہ تا مںی عالقہ والے گریم یک قسم اورسخت
 ہے نکلتا سے گھر کرکے بلند کووہی تلبیہ آواز یک حق اس لھذا ، کرے تمزی یک والے
 ۔ ہو خالص بھی نیت یک جس

 یک عبادت کواس آدیم مسلمان مشالکت يہ کہ ہے اوررضوری الزیم کہنا يہ يہاں
 اہلل صیل اورنیب کتاب نےاپین وتعایل سبحانہ اہلل کیونکہ روکتںی نہںی سے ادائیگي

 بھی يہ نے وسلم علیہ اہلل صیل اورنیب ، ہے ديا قرار فرض سے مبارک زبان یک وسلم علیہ
 ہویگ زیادہ مشقت جتین لھذا ، ہے ہوتا نے حساب کے مشقت اجروثواب کہ ہے بتايا

 ۔ ہے ہوتا حاصل زیادہ بھی اجروثواب ہی اتنا آئںی زیادہ اورمشالکت

 اہلل صیل اکرم رسول نے مںی کہ ہںی کریت بیان عنہا تعایل اہلل ريض اعئشہ املومننی ام
 لوٹ کےواپس کر ادا(  اورعمرہ حج يعین)  نسک تودو لوگ کیا عرض سے وسلم علیہ
 انتظار:  فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل اکرم تورسول کرکے ہی ايک نے مںی اور ہںی رہے
 فالن پھرہمںی ، یلنا باندھ احرام سے جاکروہاں توتنعیم ہوجاؤ صاف پاک تم جب کرو

 تریے یلکن لک کہ فرمايا نے انہوں مںی خیال مریے کہ ہںی کہتے راوی ، پرآملنا جگہ
(  1665)  نمرب حديث خباری صحیح ۔ سے حساب کے مشلک تریے کہ کہا يہ يا خرچے
 ۔(  1211)  نمرب حديث مسلم صحیح

 : ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ نووی امام

 حساب کے خرچہ تریے يا مشلک تریی یلکن: )  کہ کہنا يہ اک وسلم علیہ اہلل صیل نیب
 بھی اجروثواب سے وجہ یک اورمشلک خرچہ مںی عبادت کہ ہے ہوتا ظاہر سے اس(  سے
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 کریت نہںی مذمت رشیعت یک جس ہے مراد مشلک وہ سے اوریہاں ، ہے ہوجاتا زیادہ
 ۔(  153 -152/  8)  للنووی مسلم رشح:  ديکھںی ۔ بھی نفقہ طرح اورایس

 : ہںی کہتے ہوئے چڑھاتے پرتعلیق الکم یک ان تعایل اہلل رمحہ حجر ابن حافظ

 دورسی عبادات کچھ اوقات بعض کیونکہ نہںی رضوری يہ یلکن ، ہے ہی ایسا يہ
 کے وقت مںی اجروثواب سے اس وہ یلکن ہںی ہویت پھلیک ہلیک باللک مںی عبادت
 اک القدر ۃیلل یلکن قیام اک راتوں یک املبارک رمضان مثال ہںی ہویت زیادہ سے حساب

 مںی اہلل بیت مثال بھی سے مناسبت یک اورجگہ ، ہے افضل سے راتوں دورسی کرنا قیام
 اوربدین مایل ، ہوگي اورایلع افضل سے جگہوں دورسی ادائیگي یک نماز دورکعت

 اورزیادہ رکعتوں ملیب مںی نماز نفیل نماز فريض مثال سے مناسبت یک رشف کے عبادت
 ۔ ہے افضل سے صدقہ نفیل ۃزاک اورفریض ، ہے افضل سے قرآت

 علیہ اہلل صیل نیب نماز:  ہے اورکہا کیا اشارہ طرف ایس مںی القواعد نے عبدالسالم
 نیب یلکن ہے پرشاق دورسوں عالوہ کے ان اوریہ ، تھی ٹھنڈک یک آنکھوں یک وسلم
 صیل نیب ادائیگي یک نماز ساتھ کے مشقت اوریک کیس عالوہ کے وسلم علیہ اہلل صیل
 فتح:  ديکھںی ۔ اعلم تعایل واہلل ، ہوگي برابرنہںی امطلق کے نماز یک وسلم علیہ اہلل

 ۔(  611/  3)  العسقالین حجر البن ابلاری

 . اعلم واہلل


