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 تشريق ايام
 

 حيثيت امتيازی کيا سے ايام دوسرے اور ہيں سے کون کون تشريق ايام
 ؟ ہيں رکهتے

 

 هللا الحمد
 دن کے تاريخ)  ١٣-١٢-١١(  ، تيرہ ، بارہ ، گيارہ کی الحجہ ذی تشريق ايام
 : ہيں وارد واحاديث آيات ايک کئ ميں فضيلت کی جن ہيں

 
 : ہے طرح اس کچه رجمہت کا فرمان کے وتعالی سبحانہ اهللا – ١
 

 بن اورعبداهللا اکثرعلماء}  کرو ذکر کا تعالی اهللا ميں ايام چند چنے گنے{ 
 ہی تشريق ايام مراد سے اس کہ ہے يہی کاقول عنہما تعالی اهللا رضي عمر
 ۔ ہيں

 
 : ہے فرمان ميں کےبارہ تشريق ايام کا وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی - ٢
 

 ۔)  ہيں دن کے ياد کی تعالی اوراهللا ينےپ کهانے سب کے سب يہ( 
 

 ہيں شامل انواع کی قسم کئ ميں حکم کے ذکر کے تعالی اهللا ميں تشريق ايام
 : ہيں يہ چندايک سے ميں جن

 
 تک اختتام کے تشريق ايام ہاں کے علماء جمہور بعد نمازکے ہرفرضی - ١

 ۔ ہيں مشروع کاذکرکرنا تعالی اهللا کر کہہ تکبيريں
 

 ، ذکرہے کا تعالی اهللا بهی کہنا اورتکبير اهللا بسم وقت کرتے ذبح بانیقر - ٢
 ۔ ہے چلتا تک آخر کے تشريق ايام وقت کا کرنے ذبح اورقربانی
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 کهانے کہ ليے اس ، کرنا ذکر کا تعالی کراهللا پڑه اهللا پربسم پينے کهانے - ٣
 ہے مشروع کہنا الحمدهللا ہونے فارغ سے اورکهانے اهللا بسم پہلے سے پينے

 ۔
 

 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں حديث
 

 ہو فارغ سے جوکهانے ہے ہوتا راضي سے بندے اس تعالی اهللا بالشبہ( 
(  نمبر حديث مسلم صحيح)  کہے هللا الحمد بهی بعد کے اورپينے هللا کرالحمد
 ۔)  ٢٧٣٤

 
 تجمرا ميں منی دوران کے حج(  جمرات رمی ميں تشريق ايام - ٤

 اوريہ ، کرنا ذکر کا اهللا ساته کے اکبر اهللا وقت کے)  مارنا کوکنکرياں
 ۔ ہے خاص ساته کے حجاج صرف

 
 ساته کے کثرت ميں تشريق ايام کہ ليے اس۔  کرنا ذکر کا تعالی اهللا مطلقا - ٥

 خيمہ اپنے ميں منی عنہ تعالی اهللا رضي عمر ، ہے ذکرمشروع کا تعالی اهللا
 تکبروں تومنی کہتے کرتکبيريں سن بهی تولوگ ہتےک تکبيريں اندر کے
 ۔ تها اڻهتا گونج سے

 
 : ہے فرمان بهی يہ کا تعالی اهللا اورپهر

 
 طرح جس کرو ذکر کا تعالی اهللا تو کرچکو ادا حج سک منا تم اورپهرجب{ 
 بعض ، زيادہ بهی سے اس بلکہ ، تهے کرتے ذکرکيا کا اجداد آباء اپنے تم

 ، دے ميں دنيا ہميں!  رب ہمارے اے ہيں کہتے يہ جو ہيں بهی وہ لوگ
 ۔ نہيں حصہ کوئ ميں آخرت کا لوگوں ايسے

 
 بهی ميں دنيا ہيمں!  رب ہمارے اے ہيں جوکہتے ہيں بهی وہ لوگ اوربعض

 دے نجات جہنم عذاب اورہميں عطافرما بهالئ بهی ميں اورآخرت دے نيکی
{ 
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:  ہے دی قرار مستب مانگنا سے کثرت دعا يہ ميں تشريق ايام نے سلف اکثر
 } النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربَّنا{ 
 

 تعالی اوراهللا پينے کهانے تشريق ايام: فرمان کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 : ہيں دن کے ذکر کے

 
 ليے کے پينے کهانے ميں عيد ايام کہ ہے اشارہ طرف اس ميں فرمان اس
 کا نعمت جوکہ جاۓ ليا تعاون سے اطاعت کی ذکراوراس کے یتعال اهللا

 اطاعت کی اس ليے اسی ہے رکهتا تعلق سے نعمت اوراتمام شکراداکرنے
 ۔ ہے ضروی کرنا

 
 پاکيزہ کہ ہے ديا حکم يہ ہميں بهی ميں مجيد قرآن نے تعالی اهللا اورپهر
 کی تعالی اهللا توجوشخص ، الئيں شکربجا کا تعالی اوراهللا ئيں کها چيزيں
 اس ہے کرتا استعمال ليے کے ونافرمانی معصيت کی تعالی کواهللا نعمتوں

 ليے تواس ديا بدل ميں کفر اسے کرکے ناشکری کی نعمت کی تعالی اهللا نے
 : ہے کہتا شاعر کہ جيسا ہے بہتر ہی جانا چهن سے کواس نعمت اس

 
 معاصی ہک ليے اس کر اورحفاظت رکه خيال کا اس ہوتو ميں تونعمت جب

 کاشکرادا اهللا پر نعمت اس اورہروقت ، ہيں کرديتی ختم کو نعمتوں وگناہ
 ۔ ہے کرديتا کوختم ناراضگی شکر کا تعالی اهللا کہ ليے اس رہو کرتے

 
 منع سے رکهنے روزہ ميں تشريق ايام نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی - ٣

 : فرمايا ہوۓ کرتے
 

 کا تعالی اوراهللا پينے کهانے يہ کہ ليے اس رکهو نہ روزے کے دنوں ان( 
 البانی عالمہ)  ١٠٢٨٦(  نمبر حديث احمد مسند)  ہيں ايام کے ذکرکرنے

 ميں)  ٣٥٧٣( نمبر حديث الصحيحۃ کوالسلسلۃ حديث اس نے تعالی اهللا رحمہ
 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے

 
 ) ٥٠٠(  ص رجب البن العارف لطائف:  کتاب ديکهيں
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 قدمی ثابت وقت کے اورموت فرما عطا توفيق کی لحہصا اعمال ہميں اهللا اے
 عطا و هبہ زيادہ بہت کراے رحم سے رحمت پراپنی اورہم ، فرما نصيب
 سب جو ہيں ہی ليے کے العالمين رب اس تريفات اورسب والے کرنے

 ۔ ہے واال پالنے کا جہانوں
 

 . اعلم واهللا


