ۡ
َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ َ
ۡ
َ ّٰ َ
ن
ـیـ ِدُ ُالـم ۡـرُ َُسـلِـی َُ
الـحـمـدُ ُل ِلہُُِر ِبُُالـعـلـ ِمین ُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُُالـسـلامُُعـلی ُُس ِ
ّٰ َ َ ّٰ
َ ۡ
ـسم ُ ُالـلّٰـ ِہ ُ ُ َ
الـر ۡح ّٰـمن ُ ُ َ
ََ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـرحِ ۡـی ِمِؕ
اماُُبَـعـد ُُفاعوذ ُ ُبِاُللہِ ُ ِمن ُُالش ۡیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ
ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن شَٓا َءاهللعَ َز َو َج َ َّل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَللّٰ ُه َّم ا ْف َتحْ َع َليْ َنا حِكْ َم َتكَ َوانْ ُ ْ
ش َع َليْ َنا َر ْح َم َتكَ يَـا ذَاا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل عَز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 40دار الفڪربيروت)

(نوٽ :اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
ڇاپيندڙ:

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

گناهن کان پاڪ صاف
شوال المڪرم 1441هه ،مئي 2020ع
فيضان مدينه ُ
باب المدينه ڪراچي
مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
www.dawateislami.net

شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه
ت بَـرََكَاتُـ ُهـ ُم الْـ َعـال ِـ َيـه
َدا َمـ ْ

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي
جو اُردو زبان ۾ رسالو

گناهن کان پاڪ صاف
ترجمو پيشڪش
ٽرانسليشن ڊپارمنٽ (دعوت اسالمي) هن رسايل جو آسان سنڌي
زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي آهي۔ جيڪڏهن
ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته ٽرانسليشن

ڊپارمنٽ کي آ گاھ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو۔

رابطي جي الء:

ٽرانسليشن ڊپارمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
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گناهن کان پاڪ صاف

دُ ُرود شريف جي فضيلت

سرڪار مدينه ،راحت قلب و سينه ،صاحب معطر پسينه
َو َس لَم

ص َّل اهلل ع َل َي ِه َواٰل ِ ٖه
َ
ُ ْ

جو فرمان عافيت نشان آهي .اي ماڻهون! بيشڪ قيامت جي

ڏينهن ان جي دهشتن ۽ حساب ڪتاب کان جلدي نجات پائڻ وارو
اهو شخص هوندو جنهن توهان مان مون تي دنيا جي اندر ڪثرت
سان درود پاڪ پڙهيا هوندا.
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

”عيد“جي ٽن اکرن جي نسبت سان
عيد جي ڇهن روزن جا ٽي فضائل
نئين ڄاول جيان گناهن کان پاڪ
مــديـنـہ ” :1جنهن رمضان جا روزا رکيا پوِء ڇهه ڏينهن شوال ۾ رکيـا
ته گناهن کان ائين نڪري ويو جيئن اڄ ئي مـا جـي پيـا مـان پيـدا يـو
آهي۔“
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ڄڻ سڄي عمر جو روزو رکيو

مــديـنـہ ” : 2جنهن رمضان جا روزا رکيا وري ان کان پوِء ڇهه شوال ۾
رکيائين۔ ته ائين آهي جيئن دهر جا (يعني سڄي عمر جا) روزا رکيا“۔

سـڄـو سـال روزا رکـيـا
مــديـنـہ ” :3جنهن عيد الفطر کان پوِء (شـوال ۾) ڇهه روزا رکـي ڇـايا تـه
ان پوري سال جا روزا رکيا۔ جو جيڪو هڪ نيڪـي آڻينـدو ان کـي ڏهـه
ملنديون۔ پوِء ماهه رمضان جو روزو ڏهن مهيـنن جـي برابـر آهـي ۽ انهـن
ڇهن ڏينهن جي بدلي ۾ ٻه مهينا ته پوري سال جا روزا ـي ويـا.

عيد جا ڇهه روزا ڪڏهن رکيا وڃن؟
مٺااا مٺااا اسااالمي ااائرو صدرالشــريعہ ،بــدر الطريضــہ حضــرت عامــہ مو نــا
مفتــي مدمــد امجــد علــي اع مــي ر ْْحَ م ُ ِ
اهللعَلَي ْمه بهــار شــريعت جــي حاشــيي ۾
َ

فرمائن ا”:بهتر هي آهي ته هي روزا وقفو ڪري رکيا وڃن ۽ عيـد کـان
پـــوِء لااتـــار ڇهــــه ڏيـــنهن ۾ گـــا رکــــي ورتـــا تـــاهن بــــه حـــرج نــــاهي۔“
خليلللل ملــت حضــرت عامــہ مو نــا مفتــي مدمــد رليــ رــان قـــادري
برڪـاتي ر ْْحَ م ُ ِ
اهللعَلَي ْمه فرمــائن ـا :هــي روزا عيــد کــان پـوِء لااتــار رکيــا وڃــن
َ

تـاهن بـه حـرج نـاهي ۽ بهتـر هـي آهــي تـه متفـر (يعنـي وقفـو ڪـري) رکيــا
وڃــن يعنــي هــر هفتــي ۾ ٻــه روزا ۽ عيــد الفطــر جــي ٻئــي ڏيــنهن هــڪ
روزو رکي وٺي ۽ پوري مهيني ۾ رکي ته اڃان بـه مناسـب معلـوئ ئـي
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مطلب ته عيد الفطر جو ڏينهن ڇـاي سـڄي مهينـي

۾ جاهن چاهيو عيد جا ڇهه روزا رکي سگهو ا۔

ذوالحجة الحرام جي شروعاتي ڏهن ڏينهن جا فضائل
فتاوي رضويه جلد  10ص  649تي آهي :ذوالدجة الدرائ جو پهريون
ڏهاڪو (يعني ابتدائي ڏهه ڏينهن) رمضان المبارڪ کان پوِء سڀني ڏينهن
کان افض آهي۔

”اهلل“جـي چار اکرن جي نسبت سان ذوالحجـة الحرام
جـي ڏهاڪي متعلـق  4فرامين مصطفٰي ﷺ

مــديـنـہ ” :1هنن ڏهن ڏينهن کان وڌيڪ ڪـنهن ڏيـنهن جـو نيـڪ عمـ
الل

َعز ََو َج َلَّ

کي مدبوب ناهي“۔ صدابہِء ڪرائ

رسول الل!

ص َّل اهلل عَلَي ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ
ُ ْ

َعملَيهِم ال ِر ْضم َاا
ْ ُ

عـر

ڪيو”،يـا

۽ نه راهه رـدا َعز ََو َجم َ َّل ۾ جهـاد““ فرمايـائون ” ۽ نـه

راهه ردا َّ َعز ََو َجم َ َّل ۾ جهاد ،پر اهو جيڪو پنهنجـي جـان ۽ مـال کنـي نڪـري
پوِء ان مان ڪجهه واپس نه آڻـي۔ (يعنـي روـو اهـو مجاهـد افضـ هونـدو جيڪـو
جان ۽ مال قربان ڪرڻ ۾ ڪامياب ي ويو)

مــديـنـہ  :2الل

َعز ََو َجم َلَّ

ج ہ کـان وڌيـڪ ڪـنهن ڏيـنهن ۾
کي عشـرِءِء ذوالد ـ

پنهنجي عبادت ڪرڻ پسنديدِء ناهــي ان جي هر ڏينهن جـو روزو هـڪ سـال
جي روزن ۽ هر رات جو قيائ شب قدر جي برابر آهي۔“
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مــديـنـہ ” :3مون کي الل

َعز ََو َجم َلَّ

تي يضين آهـي تـه عرفـہ (يعنـي  9ذوالدجـة

الدرائ) جو روزو هڪ سال پهريان ۽ هڪ سال بعد جا گناهه مٽائي ڇـاي
و“۔

عرفہ (يعني  9ذوالدجة الدرائ) جو روزو هزار روزن جي برابر آهي۔
پــر حـر ڪــرڻ واري تــي جيڪـو عرف ل

۾ آهــي ان

کي عرفہ (يعني  9ذوالدجـة الدـرائ) جـي ڏيـنهن روزو رکـڻ مڪروهـه آهـي
ر ِ
ِض
اهلل عَم ْمه َُّه فرمـائن ـا تـه حضـور ڪـري
جو حضرت سيدنا ابوهريرِء َ َ ُ

صم َّل اهلل عَلَيم ِهَّ
َ
ُ ْ

َواٰل ِ ٖه َو َسلَم عرفہ (يعنـي 9ذوالدجـة الدـرائ جـي ڏيـنهن حــاجيک کــي) عرفـات ۾ روزو
رکڻ کان منع فرمايو۔
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

ايام بيض جا روزا
هر مدني مهيني (يعني سن هجري جي مهيني) ۾ گها ۾ گها ٽي روزا هر
اسامي ڀا ۽ اسامي ڀيڻ کي رکي ئي ڇاڻ گهرجن۔ ان جا بيشمار
دنياوي ۽ ارروي فائدا ۽ فضائ آهن۔ بهتر هي آهي ته هي روزا ”ايائ
بيض“ يعني چنڊ جي  14،13۽  15تاريخ تي رکيا وڃن۔

ايام بِيض جي روزن جي متعلق  3روايتون

مــديـنـہ  :1ائ المؤ منين سيدتنا حفصه

َّر ِ
ِض اهلل َع ْه َها
َ َ ُ

عَز ََو َج َلَّ

کان روايت آهي ،الل

ص َّل
اهللعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسملَم چئن شين کـي نـه ڇاينـدا هئـا۔ 1
جا پيارا حبيب َّ َ
ُ

عاشورا (ڏهين مدرئ) ۽  2عشرِءِء ذوالدجـہ ۽  3هـر مهينـي ۾
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ٽـن ڏيـنهن جـا روزا ۽  4فجـر(جـي فـر ) کـان پهريـان ٻـه رڪعتـون
(يعنـــي ٻـــه ســـنتون)

حـــديث پـــاڪ جـــي هـــن حصـــي

”ذوالدجہ جي ڏهاڪي جا روزا“ مان مراد ذوالدجہ جـي ابتـدائي نـون
ڏيـنهن جـا روزا آهـن ،نــه تـه ڏهـه ذوالدجـہ جــو روزو رکـڻ حـرائ آهــي.
َّر ِ
ِض
اهلل َع ْه ُه ََّما کان روايت آهي ته طبيبن
مــديـنہ  :2حضرت سيدنا ابن عباس َ َ ُ
صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َسملَم ايـائ بـيض ۾ روزي جـي ب يـر نـه
جا طبيب ،الل جا حبيـبَّ َ
ُ

هوندا هئا نه سفر ۾نه حضر (يعني قيائ) ۾۔
مــديـنـــہ  :3ائ۔المــؤمنين حضــرت ســيدتنا عائشــہ صــديضه

َّر ِ
ِض اهلل َع ْههَ ما
َ َ ُ

روايــت

صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َسملَم هـڪ مهينـي
فرمائن يون” :منهنجا سرتاج صـاحب معـراج َ
ُ

۾ ڇـنڇر ،آچر ۽ سومر جو جاهن ته ٻئـي مـهينــي اڱ ري ،اربع ۽ خميس
جو روزو رکندا هئا۔“

ِ
ِ
فرامين ﷺ
ايام بيض جي روزن جي باري ۾ 5
( )1جهڙي طرح توهان مان ڪنهن وٽ لڙائي ۾ بچا جي ِء ڍال
هوندي آهي اهڙي طرح روزو جهن کان توهان جي ڍال آهي ۽ هر
مهيني  3روزا رکڻ بهترين روزا آهن.

() 2

هر مهيني ۾ ٽن ڏينهن جا روزا ائين آهن جيئن دهر (يعني هميشه)
جا روزا.

( )3رمضان جا روزا ۽ هر مهيني ۾

ٽن ڏينهن جا روزا سيني جي ررابي (يعني جيئن نفا ) دور ڪندا
آهن.

( )4جنهن کان ي سگهي مهيني ۾
www.dawateislami.net
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ٽي روزا رکي جو هر روزو ڏهه گناهه مٽائيندو ۽ گناهه کان ائين
پاڪ ڪري ڇايندو آهي جيئن پاڻي ڪپڙي کي.
( )5جاهن مهيني ۾ ٽي روزا رکنا هجن ته  15 ،14 ،13جا رکو.

مرڻ جون دعائون گهرندا هئا
مٺا مٺا اسالمي ائرو ايائ بيض جي روزن ،نيڪين ۽ سنتن جو
ذهن بنائڻ جي ِء عاشضان رسول جي تدريڪ ”دعو اسالمي“جو
مدني م حول ارتيار ڪريو ،روو پري پري کان ڏسڻ سان والهه نه
ٺهندي ،سنتن جي تربيت جي مدني قافلن ۾ ع شق ن رسول سان گا
سنتن ڀريو سفر ڪريو ،رمضان المبارڪ جو اجتم عي اعتڪ ف به
ڪريوِ ،ا ْ ََّش َّـ َٓاء َّالَّملّٰم َّه توهان کي اهو روحاني سڪون ميسر يندو جو
توهان حيران رهجي ويندؤ۔ دعو اسالمي جي مدني ماحول ۾ اچي
ڪري ڪهڙا ڪهڙا بگڙي ماڻهو سڌي واٽ تي اچي ويندا آهن ان
جي هڪ جهلڪ ماح ه فرمايو ،جيئن ته تعلضي ٺ (باب ا سائ سنڌ
پاڪستان) جي هڪ اسامي ڀا جي بيان جو راصو آهي ته آ انتهائي
فسادي ۽ شرير هئس ،جهيڙو جهاڙو منهنجو پسنديدِء مش لو هو
منهنجي شرارتن کان سڄو مدلو تنگ هو ۽ گهر وارا ته ايتريضدر
بيزار هئا جو منهنجي مرڻ جون دعائون گهرندا هئا۔ روشضسمتيک
سان ڪجهه اسامي ڀائرن مون تي انفرادي ڪوشش ڪندي مون
کي رمضان المبارڪ جي اجتم عي اعتڪ ف جي دعوت پيش ڪئي۔
مون مروت ۾ ها ڪري ڇاي۔ جذبو ته هيو ئي نه روو ٽائي پاس
ڪرڻ جي غر سان مان رمضان المبارڪ (سن 1420هه  )1999۾
ميمڻ مسجد عطارآباد ۾ ع شق ن رسول سان گا معتڪف ي ويس۔
www.dawateislami.net
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اعتڪاف جي دوران وضو ،غس  ،نماز جو طريضو گاوگا حضو
۽ حضو العباد ۽ احترائ مسل جا احڪائ سکڻ ِء مليا ،سنتن ڀري
پرسوز بيانن ۽ رقت انگيز دعائن مون کي ڏڪائي ڇايو! شـرمـسار
ي ڪري مون ڪي گناهن کـان توبهه ڪئي ،نيڪيون ڪرڻ جي
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم جي
د ِلَّم َّل َّّٰمه مون عشق مصطفى َ
دل ۾ امنگ پيدا ي۔ ا ََّلمْ َح َّْمَّم ُ
ُ
نشاني ڏاڙهي شريف سجائي ورتي ،مٿي کي سبز عمامي شريف
جي تاج سان سرسبز ڪيو ۽ جهيڙن جهاڙن جي جاهه تي نيڪيک
جي دعوت جو شيدائي بنجي ويس۔
ن
آؤ آرک گاوہں ےس وتہبرکو  َ َ ،دمین اموحلںیمرکولمتااکتعف
َرتمحِقحےسدانممتآرکرھبو ،دمیناموحلںیمرکولمتااکتعف

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

”مصطفيٰ“ جي پنجن اکرن جي نسبت سان سومر شريف
۽ خميس جي روزن جي متعلق  5احاديث مبارڪه

ر ِ
ِض
اهلل عَممهْ َُّه کان مروي آهي رسول الل
مــديـنـہ  :1حضر
سيدنا ابوهريرِء َ َ ُ
ص َّل
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسملَم ارشاد فرمائن ا۔ سـومر ۽ رمـيس تـي اعمـال پـيش ينـدا
َ
ُ

آهن ته مان پسند ڪريان ـو تـه منهنجـو عمـ ان وقـت پـيش ئـي جـو
تــه جيـــئن روزي جـــي

مــان روزيـــدار هجــان.
برڪت سان رحمت ا هي جو دريا جوش هني.

مــديـنـــہ  :2الل َعز ََو َج م َ َّل جــي پيــاري مدبــوب ،دانــاِء غي ـوب ،من ـزِء ع ـن
صمم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َوا ٰ ِلمم ٖه َو َس ملَم سللومر شــريف ۽ خملليس جــا روزا رکنــدا هئــا
العي ـوب َّ َ
ُ
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ڪيو ويـو تـه فرمايـائون ،هـنن ٻنهـي ڏيـنهن

هـــر مســـلمان جـــي م فـــرت فرمائينـــدو آهـــي پـــر اهـــي ٻـــه

شخص جن پاڻ ۾ جدائي ڪري ڇاي آهي انهـن جـي متعلـق مائڪـن
کي فرمائيندو آهي انهن کي ڇاي ڏيـو ايتـري تـائين جـو صـل ڪـري
وٺن۔
ْح ُ ِ
اهلل عَلَيْه هن
مفسر شهير حڪي
ا مت حضرت مفتي احمد يار ران َر ْ َ
حديث پاڪ جي تدت ٰ
مراة ج  3ص  196تي فرمائن ا :سب ٰ
دن الل!
اهي ٻئي ڏينهن وڏي ع مت ۽ برڪت وارا آهن ۽ ڇو نه هجن جو
انهن کي ع مت وارن سان نسبت آهي” ،جمعرات“ ته جمعي جي
پاڙيسري آهي ۽ حضرت آمنه راتون جي حامله هئڻ جو ڏينهن آهي ،۽
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم جي و دت جو ڏينهن به آهي ۽
سومر حضور اڪرئ َ
ُ
قرآن ڪري جي نازل يڻ جو ڏينهن به.

مـــديــنــہ  :3ائ المؤمنين حضرت سيدتنا عائشہ صديضہ
ص َّل
اهلل عَل َيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم سومر ۽
فرمائن يون ،منهنجا سرتاج صاحب معراج َ
ُ
خميس جو ريال ڪري روزا رکندا هئا۔

ِ
ِض اهلل َع ْه َها
َر َ
ُ

ر ِِض
اهلل َع ْمه َُّه فرمائن ا ،سرڪار نامدار،
مــديـنـہ  :4حضر
سيدنا ابو قتادِء َ َ ُ
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم کان
مديني جي تاجدار ،رسولن جي سا ر ،نبين جي سردارَّ َ
ُ
سومر شريف جي روزي جو سبب پڇيو ويو ته فرمايائون ،انهيک ۾
منهنجي و دت ي ،انهيک ۾مون تي (پهرين) وحي نازل ي۔
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ر ِ
ِض
اهلل َع ْه ُه َمَّما جـي غـائ
مــديـ ـن ـہ  5حضللر
سـيدنا اسـام ہ بـن زيـد َ َ ُ

ر ِ
ِض اهلل عَم ْمه ُهَّ
َ َ ُ

ر ِ
ِض
اهلل عَهْهُ َمَّما سفر ۾ بـه
کان مروي آهي ،فرمائن ا ته سيدنا اسام ہ بن زيد َ َ ُ

سومر ۽ خميس جا روزا ترڪ نه فرمائيندا هئا۔ مـون سـندن بارگاهـه ۾
عر

ڪيو ته ڇا سبب آهـي جـو اوهـان هـن وڏي عمـر ۾ بـه سللومر ۽

خميس جا روزا رکندا آهيو“ فرمايـائون ،نبـي ڪـري رؤف رحـي
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َس ملَم سللومر ۽ خملليس جــا روزا رکنــدا هئــا۔ مــون عــر
ُ

صم َّلَّ
َ

ڪيــو ،يــا

صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َسملَم! ڇــا ســبب آهـي جــو اوهـانَّسللومر ۽ خملليس جــا
رسـول الل َ
ُ

روزا رکندا آهيو“ ته ارشاد فرمايـائون مـاڻهن جـا اعمـال سللومر ۽ خملليس
جو پيش ڪيا ويندا آهن۔
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

”جنت“ جي ٽن اکرن جي نسبت سان
اربع ۽ خميس جي روزن جا  3فضائل
َّر ِ
ِض
اهلل عَهْهُ ََّما کان روايـت آهـي۔
مــديـنـہ  : 1حضر سيدنا عبد الل ابن عباس َ َ ُ

الل

َعز ََو َج َلَّ

جي پياري رسول ،سيدِء آمنهَّجي گلشـن جـي مهڪنـدڙ گـ

صم َّل اهللَّ
َّ َ
ُ

عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم جو فرمان بشارت نشان آهـي ،جيڪـو اربللع ۽ خملليس جـا روزا
رکي ان جي ِء جهن کـان آزادي لکـي وينـدي آهـي۔
مــديـنـہ  :2حضر سيدنا مسل بن عبيد الل قرشي
ص َّل اهلل ع َل َي ِه
ر ِِض
اهلل َعمهْ َُّه کان روايت ڪن ا ته انهن بارگاهه رسالت َ
ُ ْ
والد مڪرئ َ َ ُ
َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم ۾ يا ته پاڻ عر ڪيو يا ڪنهن ٻئي دريافت ڪيو ،يا رسول
ر ِ
ِض اهلل َع ْمه ُهَّ
َ َ ُ

www.dawateislami.net

پنهنجي

گناهن کان پاڪ صاف

10

ِ
ص َّل
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِ ٖه َو َسلَم جن
اهلل ع َل َي ْ ِه َواٰل ٖه َو َس لَم آ هميشه روزو رکان“ سرڪار َ
الل َ
ُ
ُ
ڪيو ،وري راموشي ارتيار
راموش رهيا۔ پوِء ٻئي ڀيري عر
فرمايائون۔ ٽئين ڀيري پڇڻ تي وراڻيائون ته روزي جي متعلق ڪنهن
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم ته جواب ۾
سوال ڪيو“ عر
ڪي  ،مون يا نبي الل َ
ُ
ارشاد فرمايائون ،بيشڪ توهان تي توهان جي گهر وارن جو حق آهي
توهان رمض ن ۽ ان جي ملندڙ مهيني (شوال) ۽ هر اربع ۽ خميس جو
روزو رکو ته جيڪاهن توهان ائين ڪندؤ ته ڄڻ توهان هميشه جا
روزا رکيا۔

ٰ
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِ ٖه َو َسلَم ”جنهن رمض ن ،شوال،
مــديـنـہ  : 3فرمان مصطفي َ
ُ
اربع ۽ خميس جو روزو رکيو ته اهو جنت ۾ دار يندو“۔
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

”ڪرم“ جي ٽن اکرن جي نسبت سان اربع ،خميس ۽
جمعي جي روزن جا  3فضائل
مــديـنـــہ  :1جــنهن اربللع ،خملليس ۽ جمعللي جــا روزا رکيــا تعــالى ان
صـ و
جـــي ِء جنـ ـت ۾ هـــڪ گهـــر بنائينـــدو جـــنهن ـجـ ي ٻاهريـــان وارو ح ـ
اندران ڏسڻ ۾ ايندو ۽ اندر وارو ٻاهر کان۔
ر ِِض
اهلل عَمهْ َُّه کان روايت آهي ته الل َع َز َو َج َ َّل ان
مــديـنـہ  :2حضر
سيدنا انس َ َ ُ
جي ِء (يعني اربع ،رميس ۽ جمعي جا روزا رکڻ واري جي ِء جنت ۾)
موتي ۽ ياقوت ۽ زمرد جو محل بنائيندو ۽ ان جي ِء دوزخ کان
براکت (يعني آزادي) لکي ويندي۔
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مــديـنـہ  :3جيڪو هنن ٽن ڏينهن جا روزا رکي پوِء جمعي جو ـورو يـا
گهنــو تصـــد (يعـــني ريـــرات) ڪــــري تــه جيڪــي گناهــه ڪيــا آهــن ،بخشــيا
ويندا ۽ اهڙو ي ويندو جيئن ان ڏيـنهن پنهنجـي مـا جـي پيـا مـان پيـدا
يو۔
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

”جمعه“ جي چئن اکرن جي نسبت سان جمعي
ِ
رامين مصطفٰي ﷺ
جي روزن جي معتلق  4ف
مــديـنہ”: 1جنهن جمعي جو روزو رکيو ته الل َعز ََو َجم َ َّل ان کـي آرـرت جـي
ڏهن ڏينهن جي برابر اجـر عطـا فرمائينـدو ۽ انهـن (ڏيـنهن) جـو تعـداد دنيـا
جي ڏينهن جهڙو ناهي“۔
مٺا مٺا اسالمي ائرو روو جمعي جو روزو نه رکو ان سان گا خميس
يا ڇنڇر مائي ڇايو۔ مروي آهي ته ڏهه هزار س لن جي روزن جي
برابر آهي.
مـــديــنــہ ” :2جنهن جمعو ادا ڪيو (يعني جمعي جي نماز ادا ڪئي) ۽ ان ڏينهن
جو روزو رکيو ۽ مريض جي عيادت ڪئي ۽ جنازي سان گا ويو ۽ نڪاح
جي گواهي ڏني ته ان جي ِء جنت واجب ي وئي“۔
مــديـنہ ”: 3جنهن روزي جي حالت ۾ جمعي جي ڏينهن جو صب ڪيو ۽
مريض جي عيادت ڪئي ۽ جنازي سان گا ويو ۽ صدقو ڪيو ته ان پنهنجي ِء
جنت واجب ڪري ڇاي“۔
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مــديـنـہ ” :4جنهن جمعي جي ڏينهن روزو رکيو ۽ مريض جي عي د
ڪئي ۽ مسڪين کي ک ڌو کارايو ۽ جنازي سـان گـا هليـو تـه ان کـي
چــاليهن ســالن جــا گناهــه ح ـق (يعنــي ســاڻ) نــه هونــدا۔
ر ِ
ِض
اهلل عَمهْ َُّه فرمائن ا ،سرڪار مدينہ
حضرت سيدنا عبد الل بن مسعود َ َ ُ
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم جن تمائ گها جمعي جو روزو ترڪ فرمائيندا هئا۔
َ
ُ

مٺا مٺا اسالمي ائرو جهڙي طرح ع شوري جي روزي کان پهريان يا بعد
۾ هڪ روزو رکنو آهي اهڙيک طرح جمعي ۾ به ڪرڻو آهي ،ڇو ته
رصوصيت سان اڪيلي جمعي يا ڇنڇر جــو روزو رکــڻ مـڪـروهه
تنزيهي (يعني ناپسند) آهي۔ ها جيڪاهن ڪنهن مخصوص تاريخ جـــو
جمعلو يا ڇنڇر اچي ويـو ته روو جمعو يا ڇنڇر جو روزو رکڻ ۾ ڪراهت
ناهي۔ مثال طور  15شعبان المع  27 ،رجب المرجب وغيرِء۔
ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

”فضل“ جي ٽن اکرن جي نسبت سان ُرڳو جمعي جو روزو
رکڻ جي ممانعت تي ٽي فرامين مصطفٰي ﷺ

مــديـنـــہ  :1راتــين مــان جمعللي جــي رات کــي قيــائ جــي ِء رــاص نــه
ڪريو ۽ نه ئي ڏينهن جي دؤران جمعللي جللي ڏيللنهن کـي روزي سـان
رـاص ڪريـو پـر هــي جـو توهـان اهــڙي روزي ۾ هجـو جيڪـو توهــان
کي رکنو هجي۔
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مــديـنـہ ” :2توهان مان ڪو هرگز جمعي جو روزو نه رکي پر هـي تـه
ان کان پهريان يا بعد ۾ هڪ ڏينهن مائي ڇاي۔“
مــديـنـہ ” :3جمعي جو ڏينهن توهان جي ِء عيد آهي هن ڏينهن روزو
نه رکو پر هي جو ان کان پهريان يا بعد ۾ به روزو رکو۔
هنن ٽنهي حديثن مان معلوئ يو ته روو جمعي جو روزو
نه رکڻ گهرجي۔ ها جيڪاهن ڪو راص سبب هجي مثال طور  27هين
رجب المرجب جمعي جو ي ويئي ته هاڻي رکڻ ۾ حرج ناهي۔
اهلل عَلَيه ٰ
ْح ُ ِ
مراة
مفسر شهير حڪي
ا مت حضرت مفتي احمد يار ران َر ْ َ
ْ
ج  3ص  187تي فرمائن ا :مثال طور ڪو شخص هر يارهين يا
ٻارهين جو روزو رکڻ جو عادي هجي ۽ اتفا سان ان ڏينهن جمعو
اچي وڃي ته رکي وٺي ،هاڻي راف ٰ
اولي به ناهي.

جمعي جي روزي جي متعلق هڪ فتويٰ
هــن ضــمن ۾ فتـ اوي رضــويه (مخرجــہ) جلــد  10ص  559تــان معلومــاتي
سوال جواب ماح ه فرمايو :سوال :ڇا فرمائن ا علمـا ديـن هـن مسـئلي
۾ جو جمعي جو نف روزو رکڻ ڪيـئن آهـي“ هـڪ شـخص جمعـي جـو
روزو رکيـو ٻئــي ان کـي چيــو جمعــو مـومنن جــي عيــد جـو ڏيــنهن آهــي،
روزو رکڻ هن ڏينهن ۾ مڪروهـه آهـي ۽ ڪـافي اصـرار ڪـري ٻپهـريک
کـان پـوِء روزو ٽـوڙائي ڇـايو ۽ ڪتـاب ”سـر الضلـوب“ ۾ مڪروهـه ـيڻ
لکيـ ـ آهـــي ڏيکـــاري ڇـــايو .اهـــڙي صـــورت ۾ روزو ٽـــوڙڻ واري تـــي
ڪفــارو آهــي يــا نــه ۽ ٽــوڙائڻ واري تــي ڪــو الــزائ آهــي يــا نــه“ الجــواب:
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گناهن کان پاڪ صاف

14

جمعـي جـو روزو رـاص هــن نيـت سـان رکـڻ جــو اڄ جمعـو آهـي تـه ائــين
رصوصــيت ســان رکــڻ مڪروهــه آهــي ،پــر نــه ايتــري ڪراهــت جــو ٽــوڙڻ
زئ ئي ،۽ جيڪاهن رصوصـيت سـان روزي رکـڻ جـي نيـت نـه هئـي
تــه ڪــا ڪراهــت بــه نــاهي ان ٻئــي شــخص کــي جيڪــاهن مڪروهــه نيــت
جي ربر ئي ڪا نه هئي تاهن ته اعترا

ئـي شـروک کـان بيوقـوفي يـو

۽ روزو ٽــوڙائڻ شــريعت تــي ســخت جرئــت ۽ جيڪــاهن ربــر بــه هئــي
تـاهن بــه مســئلو ٻـڌائي ڇــاڻ ڪــافي هــو نـه وري روزو ٽــوڙائڻ ۽ اهــو بــه
ٻپهــري کــان پــوِء ،جــنهن جــو ارتيــار نفــ روزي ۾ والــدين کــان ســواِء
ڪنهن کي به ناهي ،ٽـوڙڻ وارو ۽ ٽـورائڻ وارو ٻئـي گنهگـار يـا ،ٽـوڙڻ
ٰ
تعــالي
واري تــي قضــا زئ آهــي ڪفــارو اصــ بلڪــ بــه نــاهي .والل
اعل

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

ڇنڇر ۽ آچر جـا روزا
ر ِ
ِض
اهلل عَهْهَا کـان مـروي آهـي تـه رسـول الل
حضر سيدتنا ائ سلمہ َ َ ُ
َواٰل ِ ٖه َو َسملَم ڇنڇر ۽ آچر جو روزو رکندا هئا ۽ فرمائيندا هئا”،هي ٻئـي (ڇنڇــر
۽ آچر) مشرڪين جي عيد جا ڏينهن آهـن ۽ مـان چاهيـان ـو تـه انهـن جـي
مخالفت ڪريان“۔

صم َّل اهلل عَلَيم ِهَّ
َ
ُ ْ

روو ڇنڇر جو روزو رکڻ منع آهي۔ تنهنڪري حضرت سيدنا عبد
َّ
ر ِِض
ر ِِض اهلل عمه َّه
اهلل عَهْهَا کان روايت ڪن ا ته رسول
بن بسر َ َ ُ َ ْ ُ پنهنجي ڀيڻ َ َ ُ
ص َّل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰلِ ٖه َو َسلَم ارشاد فرمايو” :ڇنڇر جي ڏينهن جو روزو فر روزن
َ
ُ
ر ِِض
اهلل عَمهْ َُّه فرمائن
کان عاوِء نه رکو۔ حضرت سيدنا امائ ابوعيسى ترمذي َ َ ُ
www.dawateislami.net
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ا ته هي حديث حسن آهي ۽ هتي ممـانعت مان مراد ڪنهن شخص جو ڇنڇر
جي روزي کي راص ڪري ڇاڻ آهي جو يهودي ان ڏينهن جي تع ي ڪندا
آهن“۔

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل عَلـی ُّم َ

نفلي روزن جا  13مدني گل
مــديـنـہ  :1مـا پـي جيڪـاهن پـا کـي نفـ روزي کـان ان ِء منـع
ڪن جو بيماريک جو انديشو آهي ته ما پي جي اطاعت ڪري۔
مــديـنـہ  : 2مڙس جي اجازت کان ب ير گهرواري نفلي روزو نه ي
رکي سگهي۔
مــديـنـہ : 3نفلي روزو ڄاڻي واڻي شروک ڪرڻ سان پورو ڪرڻ واجب
ي ويندو آهي جيڪاهن ٽوڙيندؤ ته قضا واجب يندي۔
مــديـنـہ :4نفلي روزو ڄاڻي واڻي نه ٽوڙيو بلڪه بي ارتيار ٽٽي پيو
مثال طور عورت کي روزي جي دؤران حيض اچي ويو ته روزو ٽٽي
پيو پر قضا واجب آهي۔
مــديـنہ  :5نفلي روزو بنا عذر جي ٽوڙڻ ناجائز آهي۔ مهمان سان گا
جيڪاهن ميزبان نه کائيندو ته ان کي يعني مهمان کي سٺو نه لاندو۔ يا
مهمان جيڪاهن کاڌو نه کائي ته ميزبان کي اذيت يندي ته نفلي روزو
ٽـوڙڻ جي ِء هي عذر آهي پر شرط هي آهي ته يضين هجي جو ان جي
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قضا رکي سگهندو ۽ هي به شرط آهي ته ضدوِءِء ڪبرى کان پهريان
ٽوڙي بعد ۾ نه۔
مــديـنـہ  :6والدين جي ناراضگيک جي سبب ٽيپهريک کان پهريان تائين
نفلي روزو ٽوڙي سگهي و۔ ٽيپهريک کان بعد نه۔
مــديـنـہ :7جيڪاهن ڪنهن اسامي ڀا دعوت ڪئي ته ضدوِءِء ڪبرى
کان پهريان نفلي روزو ٽوڙي سگهي و۔ پر قضا واجب آهي۔
مــديـنـہ  : 8هن طرح نيت ڪئي ته ”ڪٿي دعوت ي ته روزو ناهي ۽ نه

ي ته آهي“۔ هيک نيت صدي ناهي۔ بهرحال روزيدار ناهي۔

مــديـنـہ  : 9مالزم يا مزدور جيڪاهن نفلي روزو رکن ۽ ڪ پورو نه
ا ڪري سگهن ته ”سيٺ“ (يعني جنهن مازمت يا مزدوري تي رکيو آهي)
جي اجازت ضروري آهي ۽ جــيڪــاهن ڪـ پورو ڪري سگهن ا ته
1
اجازت جي ضرورت ناهي۔

مــديـنـہ

 :10طالب عل

دين جيڪاهن نف

روزو رکي و ته ڪمزوري

يندي ،ننڊ ايندي ۽ سستيک جي سبب عل دين حاص ڪرڻ ۾ رڪاوٽ يندي
ته افض اهو آهي ته نف روزو نه رکي.

1

مازمت جي متعلق بهتر ين معلومات جي ِء مڪتبة المدينہ جو شايع ڪي روو  16صفدن جو
رسالو”مازمن جا  21مدني گ “جو ضرور مطالعو فرمايو۔
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مــديـنـہ  :11حضر سيدنا داود

َعممّلٰ بَـِميمِممها و عملَيم ِ
مه المم َ
مُل ٰاـ ُ َوامل م َ َ
َ َ َ ْ

هـڪ ڏيـنهن ڇـاي

هــڪ ڏيــنهن روزو رکنــدا هئــا۔ اهــڙيک طــرح روزا رکــڻ کــي ”صــوئ
دادي“ چئبو آهي ۽ اسان جي ِء هي افضـ آهـي۔ جيــئن تــه رسـول الل
صم م َّل
اهللَّعَل َ ْيم م ِه َوا ٰ ِلم م ٖه َو َسم ملَم ارشـــاد فرمـــايو :افضــ روزو منهنجـــي ڀـــا داود
َ
ُ

الم َ مم َ

(عملَيم م ِ
مه
َ ْ

َّ) جــو روزو آهــي جــو اهـي هــڪ ڏيــنهن روزو رکنــدا هئــا ۽ هــڪ

ڏينهن نه رکندا هئا ۽ دشمن جي مضابلي کان فرار نه يندا هئا۔“
مــديـنـہ  :11حضرت سيدنا سليمان َعمّلٰ بَـِميِ َمها َو َعملَيْ ِمه ا َلمُل ٰاـ ُ َوالم َ َ ٽي ڏينهن
مهيني جي شروک ۾ ،ٽي ڏينهن وچ ۾ ۽ ٽي ڏينهن آرر ۾ روزا رکندا
هئا ۽ اهڙيک طرح مهيني جي شروعات ،وچ ۽ آرر ۾ روزيدار رهندا
هئا۔
مــديـنـہ  :13صوئ دهر (يعني هميشه روزا رکڻ سواِء انهن پنجن ڏينهن
جي يعني شوال جي پهرين ۽ ذوالدجہ جي ڏهين کان تيرهين جو جن ۾
روزو رکڻ حرائ آهي) مڪروِء تنزيهي آهي۔

هميشه روزو رکڻ
هميشه جي روزن کان ممانعت تي”بخاري شريف“ جي هي حديث به آهي
۽ ان جــو مفهــوئ بـ ه علمــا ڪــرائ تاويـ ســان بيــان فرمــايو آهــي .جيــئن

ٰ
صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َس ملَم ْلَ َص ـ َام َم ـ ْص َص ـ َام ال ـ َّ ْ َر يعنــي جيڪــو هميشــه
فرمــان مصــطفي َ
ُ
روزا رکي ان روزا رکيا ئي نه.
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ِ
شرح حديث :شارح بخاري حضـرت عامـه مفتـي مدمـد شـريف الدـق
ْح ُ ِ
اهللعَلَيْه هـن حـديث پـاڪ جـي تدـت لکـن ـا :جيڪـاهن هـن ربـر
امجدي َر ْ َ

کي نَهْي جي مع ٰني ۾ مڃيون (يعني جيڪاهن هن حـديث جـو هـي ٰ
معنـي
وٺون ته هميشه روزا رکڻ منع آهي ۽ جيڪو رکندو ته ان کي ڪو ثواب
نه ملندو) ته (ان صورت ۾ حديث جو) ارشاد انهن ماڻهن جي ِء آهي جـن
کي مسلسـ روزا رکـڻ جـي سـبب انهـن جـو غالـب گمـان هجـي تـه ايتـرا
ڪمزور ي وينداسين جو جيڪي حق انهن تي واجب آهـن انهـن کـي ادا
نه ڪري سگهندا چاهي اهي حق ديني هجن يـا دنيـاوي ،مثـال طـور نمـاز،
جهاد ،ٻارن کـي پـالڻ جـي ِء ڪمـائي ،۽ (پهـرين صـورت کـان عـاوِء ٻـي
صــورت اهــا بنجــي ــي تـــه) جيڪــاهن مسلســ روزا رکــڻ جــي ســـبب
(جيڪـاهن) انهـن (روزيــدارن) جـو غالـب گمــان هجـي تـه حضــو واجبـه تــه
مڪم طور تي ادا ڪري وٺندا پر حضو غير واجبه ادا ڪرڻ جـي قـوت
نه رهندي ،انهن جي ِء روزو مڪروهه يا راف ٰ
اولي آهي .۽ جـنهن کـي
ان جــو غالــب گمــان هجــي تــه صــوئ دهــر (يعنــي هميشــه روزا) رکــڻ جــي
باوجود تمائ حضو واجبه مسنونه ،مستدبه مڪم طور ادا ڪـري وٺنـدا
انهــن جــي ِء ڪراهــت بــه نــاهي ڪجهــه صــدابه ڪــرائ جيــئن ابــو طلدــه
ر ِ
ِض
اهلل ََّعم ْه َُّه ََّما صـوئ دهر(يعنـي هميشـه روزا)
انصاري ۽ همزِء بن عمر اسلمي َ َ ُ
صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َس ملَم جــن انهــن کــي منــع نــه فرمــايو
رکنــدا هئــا ۽ حضــور اڪــرئَّ َ
ُ

اهڙي طرح ڪيئي تابعين ۽ اوليا ڪرائ کان به صوئ دهر(يعني هميشه
روزا) رکڻ منضول آهي.
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صم َّل
اهللعَلَي ْم ِه َواٰل ِم ٖه َو َس ملَم اســان کــي زنــدگي ،صــدت ۽ فرصــت
رب مفااطفي َ
ايااا ِ
ُ

(وانــدڪائي) کــي غنيمــت ڄاڻينــدي رــوب رــوب نفلللي روزا رکــڻ جــي
ســعادت عطــا فرمــاِء ،انهــن کــي قبــول بــه ڪــر ۽ اســان جــي مٺــي مٺــي
مدبوب

ص َّل اهلل عَلَي ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ
ُ ْ

جي سڄي امت جي م فرت فرماِء۔
صَ
م
اٰلعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسل َ َّ
اهلل َت َع ٰ
ٰامِين ب ِ َ
جاه ِالنبي اْلَمِين َ ّل ُ

ْـح ِب ْيـب!
َصــلُّ ْـوا َعـلَـی ا ل َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ
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