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 فضيلت کی عرفہ يوم
 

 ؟ ہے فضيلت کيا کی عرفہ يوم
 

 هللا الحمد
 : ہيں يہ کچه سے ميں فضائل کے عرفہ يوم
 ہوا اتمام کا اورنعتموں تکميل کی اسالم دين دن اس - ١

 کہ ہے مروی حديث سے عنہ تعالی اهللا رضي خطاب عمربن ميں صحيحين
 قرآن آيت ايک تم المومنين رامي اے کہا سے خطاب عمربن نے يهودی ايک
 عيد کو دن اس توہم ہوتی پرنازل يهوديوں ہم آيت اگروہ ہو پڑهتے ميں مجيد

 ؟ ہے آيت سی کون وہ لگے کہنے عنہ تعالی اهللا عمررضي بناتے دن کا
 لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم{ :  کہا نے اس

 . ٣: المائدة}  دينا اإلسالم
 پور بهر پراپناانعام اورتم کرديا کوکامل دين تمہارے ليے تمہارے نے ںمي آج

 ۔ ہوگيا پررضامند ہونے دين کے اسالم ليے اورتمہارے کرديا
 : لگے فرمانے عنہ تعالی اهللا توعمررضي

 عليہ اهللا صلی اکرم نبی آيت يہ جب ، ہے علم بهی کا اورجگہ دن اس ہميں
 ۔ تهے ميں عرفہ عليہ اهللا صلی اورنبی هات دن کا جمعہ وہ ہوئ پرنازل وسلم

 : ہے دن کا عيد ليے کے والوں کرنے وقوف ميں عرفہ - ٢
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 اوريہ ہيں کےدن عيد کی اسالم اہل ہم تشريق اورايام النحر اوريوم عرفہ يوم
 ۔ ہيں دن کے پينے کهانے سب

 ۔ ہے کيا روايت نے السنن اصحاب اسے
 فرمايا نے انہوں کہ ہے مروی سے عنہ تعالی اهللا رضي الخطاب اورعمربن

: 
 دونوں اوريہ ، ہوئ نازل دن والے اورعرفہ جمعہ}  اکملت اليوم{  آيت يہ

 ۔ ہيں دن کے عيد ليے ہمارے
 : ہے اڻهائ قسم نے تعالی اهللا کی جس ہے دن ايسا يہ – ٣
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 ساته کے چيز والی الشان عظيم یبه قسم ذات والی اورمرتبہ الشان اورعظيم
 فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا جو ہے المشہود يوم وہ اوريہی ، ہے اڻهاتی

 : ہے کہا ميں
 کی گۓ اورحاضرکيے والے حاضرہونے)  ٣(  البروج}  ومشهود وشاهد{ 

 ۔ قسم
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ
 : نےفرمايا

 دن کا جمعہ اورشاهد دن کا عرفہ مشہود اوريوم دن کا قيامت موعود يوم( 
 نے تعالی اهللا رحمہ البانی اورعالمہ کيا روايت نے ترمذي امام اسے)  ہے

 ۔ ہے ديا قرار حسن
 قسم ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا کی جس ہے بهی الوتر دن اوريہی

 ) ٣(  الفجر۔  قسم کی طاقاور اورجفت}  والوتر والشفع{  ہے اڻهائ
 يوم اورالوتر عيداالضحی الشفع ہيں کہتے عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن

 ۔ ہے يہی بهی قول کا تعالی اهللا رحمہ اورضحاک عکرمہ ، ہے عرفہ
 : ہے کفارہ کا گناہوں کے دوسال روزہ کا دن اس – ٤

 يوم نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے مروی سے عنہ تعالی اهللا رضي قتادہ
 : فرمايا ميں کےبارہ روزہ کے عرفہ

 ۔ مسلم صحيح)  ہے کاکفارہ گناہوں کے سال والے اورآنے ہوۓ گزرے يہ( 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اس نہيں مستحب رکهنا ليے کے حاجی روزہ يہ

 اهللا صلی نبی کہ ہے مروی بهی اوريہ ، تها کيا ترک ررزہ کا اس نے وسلم
 فرمايا منع سے رکهنے روزہ ميں عرفات ميدان کا عرفہ يوم نے وسلم عليہ
 ۔ ہے مستحب رکهنا روزہ يہ ليے کے سب باقی عالوہ کے حاجی لهذا ، ہے

 : لياتها ميثاق عهد سے آدم اوالد نے تعالی اهللا ميں جس ہے دن وہی يہ - ٥
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن
 : فرمايا نے
 ليا ميثاق ميں عرفہ سے ذريت کی السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا بالشبہ( 

 اپنے مانند کی کرذروں نکال ذريت ساری سے پشت کی السالم عليہ اورآدم
 : فرمايا ہوۓ کرتے بات سامنے آمنے سے اوران دی پهيال سامنے

 گواہ سب ہم!  نہيں ونکي ديا جواب نے سب ؟ ہوں نہيں رب تمہارا ميں کيا{ 
 بے محض اس تو تم کہ کہو نہ يوں روز کے قيامت لوگ تم کہ تا ، ہيں بنتے
 اورہم کيا نے بڑوں توہمارے شرک پہلے پہلے کہ کہو يوں يا ، تهے خـبر
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 پرتو فعل کے والوں راہ غلط ان توکيا ، ہوۓ ميں نسل کی ان بعد کے توان
 ، احمد مسند)  ١٧٣ -١٧٢(  فاالعرا}  ؟ گا دے ڈال ميں ہالکت کو ہم

 تواس۔  ہے ديا قرار کوصحيح حديث اس نے تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ
 ۔ ہے ميثاق عهدو عظيم ہی اورکتنا دن عظيم ہی کتنا طرح

 اور بخشش کی کوگناہوں کرنےوالوں وقوف ميں عرفات ميدان دن اس - ٦
 : ہے ملتی آزادی سے آگ

 : کہ ہے مروی حديث عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ ميں مسلم صحيح
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 سے کوآگ بندوں اپنے ميں اوردن کسی زيادہ سے عرفہ يوم تعالی اهللا( 

 اورپهرفرشتوں ہوتا قريب کے ان تعالی اهللا اوربالشبہ ، ديتا نہيں آزادی
 ) ؟ ہيں چاہتے کيا لوگ يہ ہے فرماتا فخرکرکے سے ان کےسامنے

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا عمررضي بن بداهللاع
 : فرمايا

 کرنے وقوف ميں عرفات ميدان سے فرشتوں شام کی عرفہ يوم تعالی اهللا( 
 ميرے کوديکهو بندوں ان ميرے ہيں کہتے ہوۓ فخرکرتے کےساته والوں

 اهللا رحمہ لبانیا عالمہ احمد مسند)  ہيں آۓ ہوۓ اڻے سے گردوغبار پاس
 ۔ ہے ديا قرار کوصحيح حديث اس نے تعالی
 . اعلم واهللا


