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 ؟ کيا عمرہ بار کتنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ؟ کيا بارعمرہ کتنی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 الحمدهللا
 انہيں نے عنہ تعالی اهللا رضي انس کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رحمہ قتادہ
 عمرہ وہ صرف ، کيا عمرہ مرتبہ چار نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ بتايا

 القعدہ ذی عمرے سب باقی عالوہ کے اس ہے کيا ساته کے حج نے جوآپ
 ۔ تهے ميں
 مہينہ کے القعدہ ذی ميں زمانے کے حديبيہ يا ، سے توحديبيہ عمرہ ايک
 سے جعرانہ عمرہ ايک اور ، ميں القعدہ ذی برس ئندہ آ عمرہ اورايک ، ميں

۔  فرمايا تقسيم بهی غنيمت مال نے آپ کہ جب تها ميں القعدہ ذی بهی يہ
 الحج(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٦٥٤(  الحج نمبر حديث بخاری صحيح
 ۔)  ١٢٥٣
 : ہيں کہتے تعلی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ

 کے جوسب کيے چارعمرے بعد کے هجرت نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ تهے ميں مہينہ کے القعدہ ذی سب
 : پہال

 تو کيا ميں هجری چهـ جوکہ ہے عمرہ پہال سے سب يہ:  حديبيہ عمرہ
 کے قربانی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ديا روک انہيں ميں مکہ مشرکين

 اپنے کر سرمنڈوا اپنے نے کرام اورصحابہ اورخود کرديے ذبح وہيں اونٹ
 ۔ آۓ لے تشريف واپس مدينہ سال اوراس ہوگۓ حالل سے احرام
 : دوسرا
 ميں مکہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی سال والے بعد کے حديبيہ:  قضاء عمرہ
 وہاں بعد کے کرنے مکمل اورعمرہ فرمايا قيام دن تين اوروہاں ہوۓ داخل
 ۔ الۓ تشريف واپس سے

 : تيسرا
 ۔ تها کيا ساته کے حج نے وسلم عليہ اهللا صلی جونبی عمرہ وہ

 : چوتها
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 جعرانہ پر واپسی اورمکہ نکلے جانب کی حنين وسلم يہعل اهللا صلی نبی جب
 ۔۔ ہوۓ داخل کرمکہ بانده احرام کا عمرہ سے

 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ قيم ابن حافظ
 ۔)  ٩٣-٩٠/  ٢(  المعاد زاد:  ديکهيں۔  ہيں نہيں زآئد سے چار عمرے

 : ہيں ماتےفر بيان تعالی اهللا رحمہ نووی امام
 ذی عمرے يہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کہ ہے کہنا کا کرام علماء
 ، کيۓ ميں مہينہ اس پر بنا کی مخالفت کی اوردورجاهليت فضيلت کی القعدہ

 بڑے بہت کرنا عمرہ ميں القعدہ ذی کہ تها خيال يہ کا جاہليت اہل کہ ليے اس
 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہے اہوچک بيان پيچهے کہ جيسا ہے کام کا فجور

 ہوجاۓ بيان طرح اچهی ليے کے لوگوں کہ تا کيا ليے اس بار کئ اسے نے
 وہ تهے کرتے جاہليت اہل اورجوکچه ، جائزہے کرنا عمرہ ميں مہينہ اس کہ

 ۔)  ٢٣٥/  ٨(  مسلم شرح ديکهيں۔  اعلم تعالی واهللا۔  ہے باطل
 . اعلم واهللا


