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تعارف
حاجی حاہے انک سال برانا ہو نا کہ یحاس سال ذو الحج کے بہ دن دل کی دیتا

میں بہار لے کر آتے ہیں اور ہر سمت حج کے نذکرے سروع ہوحاتے
ہیں۔

گو کہ یچھلے سال بھی شوحا بھا کہ سفِر حج کی یجربر قارنین کی حدمت میں
نتش کروں لتکن مصروق یت تے ناندھے رکھا ،لتکن آج جب بہ جیر ملی کہ
ب ک
ھ
ب
ت
کرونا کی ونا کے سیب حج اس سال متشوخ ہے دل ھر نچ کر ا ھی وادنوں

میں لے گتا اور ہم حرمین کے دریچوں کے سا منے ک ھڑے بھے ب ھر وہی ماحول
بھا  ،وہی حوسیو بھی  ،قلم بھا اور ہم بھے ۔
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اس سے بہلے کہ ہم حج کے سفر کو حلیں انک نات واضح کردوں کہ بہ

دوران سفر کی بہیں۔ اس کی وجہ بہ ینی کہ جب
یجربريں حج کے تعد کی ہیں ِ
حاجی حج سے قارغ ہوکر وطن لویتا ہے نو سب سے بہلے جس ہتسنی سے ملتا
حاہتا ہے وہ والدين ہوتے ہیں لتکن بہاں معاملہ بہ ہوا کہ حج کے تعد

ہماری میزل کراجی بہیں شو اینی حج کہانی واٹسیپ کے ذر تعے والدين نک
بہنحانی بہی وجہ ہے کہ یجربر میں دادی حان کی نادوں کا ذکر بھی ملے گا
ک یونکہ قلم والدين سے محاطب ہے ۔

م ب
ہ
ب
ن
والدين کو سییر کرتے کے تعد بہ دوسیوں کے گروپ یں چی ھر بہ
ب
ہ
ن
فتس نک کی ز ی یت ینی لتکن کہانی تے کہاں رکتا بھا۔چہاں چہاں چی قاری
کو حج کی حوسیو آتے لگی اب ہماری برطانوی شہتلی ستستاں کو قرار آتے واال
بہیں فورا قرماٹش کی سارہ جی اس کی کتانی سکل ہونی حا ہتنے۔
ب ھر انک دن نوں ہوا کہ ستستاں کی محتیوں ب ھری ڈاک موصول ہونی۔
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لقافہ میں کتا ہے ؟
کچھ کتانیں معلوم ہونی ہیں۔
بہ نین کتانیں بہیں نین حوسیونیں ہیں:
 1۔مچمد عرنی صلی ہللا علنہ وسلم ۔(مچمد عتایت ہللا اسد سنحانی)
 2۔قرتضہ اقامت دين ۔(موالنا صدر الدين اصالجی)
 3۔ کاروان ححاز ۔ (ماہر القادری)

ان نین کتانوں میں کاروان ححاز وہ حوسیو بھی حو حج کے سفر بر لے گنی شو
آج اس حوسیو ب ھری ڈاک تے کہا :

ستستاں کی قرماٹش سر آنکھوں بر لتکن بہ انک محیت طلب کام ہے۔خط کی
طرح روداد کی سکل والدين نک بہنحانا الگ معاملہ ہے اور انک سفر نامہ یجربر

کرنا نالکل الگ نات۔
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لتکن مسلسل قرماٹشی بروگرام کے یجت بہ کام عمل میں آنا اور والدين کو

یجربر کنے ان نمام واٹسنی خطوط کو نکحان کر سکے ،الچمد ہلل ۔

آپ کے ہابھوں میں موحود سعادنوں کے اس سفر کی تصاوبری الیم کا نام
حرم کے دریچوں میں ستستاں بہن کا اینحاب ہے۔

ہللا علم اور سعادت کے اس سفر کو برک یوں  ،رجم یوں اور کرم سے ب ھر دے
اور اس کوشش کو ق یول قرماتے آمین ۔

الس ِم ۡی ُع الۡ َع ِل ۡ ُی
َرب َّ َنا تَ َقبَّ ۡل ِمنَّا ِان َّ َک َان َۡت َّ

اے ہمارے رب ( ہماری حدمت ) ق یول قرما  ،نالسنہ نوہی ستنے واال اور حا ینے واال ہے۔
َر ِ ٰب ِا ِ ٰ ّۡن لِ َم ۤا اَنۡ َزلۡتَ ِا َ ََّل ِم ۡن خ ۡ ٍَۡی فَ ِق ۡ ٌۡی
سارہ ی یت خف یظ الرجمن
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جی نو ب ھر آپ یتار ہیں سفِر حج کے لنے !
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ِزاد راہ
َو تَ َز َّود ُۡوا فَ ِا َّن خ ۡ ََۡی َّالزا ِد التَّ ۡق ہوی َو ات َّ ُق ۡو ِن ہۤ ُای ِوَل ۡ َاۡللۡ َب ِاب
ٰ
اور ا ینے سابھ سفر حرچ لے لتا کرو  ،سب سے بہیر نوشہ ہللا تعالی کا
ڈر ہے اور اے عقلمتدو! مچھ سے ڈرتے رہا کرو

﴿ سورة البقرة ﴾ ١٢٧ #

۔

کشی بھی سفر کے لنے ن تادی جیز زاد راہ ہے ت
ع
دوران سفر حرچ لتکن حج کا
ی
ن
ت
ِ
ِ
سفر کونی عام سفر بہیں لہذا سابھ تصنجت کی گنی بہیرين نوشہ تقوی ہے تعنی
ہللا کا ڈر۔
تقوی معنی یحتا  ،یچ یچ کر حلتا  ،حاص کر صیر اور برداست کو ا ینے اندر ب ھر
لتتاکشی سے الچھتا نا کشی کو الچھنے کی دعوت د یتا۔
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ٹس صیر و برداست کے ل یول کو ہانی کرتے کے لنے ہم تے حوب استاذہ
مجیرمہ قرجت ہاسمی کے لتکجر سنے اور استاذہ مجیرمہ کی ا ذکار کیب ہمارا
بہیرين نوشہ بھیں ۔
سارجہ کالک ناور کے بزدنک دارالسالم والوں کا
بڑا شوروم ہے وہاں سے حج و عمرے کی کیب
نآسانی دستتاب ہیں ۔
اس سعادت کے سفر سے بہلے ابھی انک اور

سعادت ناقی ہے اور وہ سعادت ہے ہمارے اناجی کی آمد وہ بھی حالصتا حج
کی حوشی میں ۔انا جی کے سامان میں حود ان کا سامان اسقدر بہیں جتتا کہ

ہمارا ہے۔
احرام ۔ نانا کی دو ینی کی ختل ۔ اکسیرا عتتتکیں گونا حاجی کا سرمابہ اناجی کے

یتگ سے برآمد ہو رہا ہے ۔ہمارے اناجی الچمدہلل نین حج کر حکے ہیں شو اب
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ت
ص
یتدرہ دن نک ان کی نحتیں اور حج داستان ہمارے لنے انک ناقاعدہ حج
ورکساب نا حج بریتگ بروگرام ہے  ،حو قدرت کا انک یحفہ ہی نو ہے۔
انا جی کی حج داستان ستنے بہ حوتصورت یتدرہ دن کتسے نتنے کچھ یتا ہی بہ حال

کہ انا جی کی روانگی کا وقت آنا حاہتا ہے۔
دینی ابرنورٹ بر
امیرٹس کا چہاز
اناجی کا مت یظر
ہے اور ب ھر ختد

ہی گھت یوں تعد
سارجہ سے

ائرعریبیہ ہمیں ینی علنہ السالم کے شہر لے کر حاتے گی ۔
اللھم صیل عیل محمد

14

حرم کے دریچوں میں

ساکر حج سروسز
ساکر حج سروسز (برای یوٹ) لمتتڈ اور عمرہ سروس برنول ایحتشی نین االفوامی
متازل میں ستاجت نتش کرنی ہے چہاں مساقر کی

تقاقت ،روانات اور آرام کا حاص ختال رکھا حانا ہے ۔
ساکر حج سروسز  2005سے ناکستان میں حج حدمات
سر ایحام دے رہی ہے۔

ساکر حج سروسز کو انک برای یو یٹ لمتتڈ کمتنی کے طور بر قائم کتا گتا بھا جس
کا مقصد برنول ایتڈ نوورز  ،م یظم حج اور عمرہ حدمات کے سعنے میں دیتا ب ھر کے
مساقروں کی حدمت کرنا ہے ۔

ہم تے بھی ہللا کا نام لے کر ساکر حج سروسز کا اینحاب کتا اور ا ینے
ناسیورٹ اور حج قارم ساکر حج سروسز کی انوظنی برایچ میں جمع کرواتے ساکر حج
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سروسز کی حدمات سفر سروع ہوتے سے بہلے ہی اس وقت سروع ہوگتیں

جب ناسیورٹ حج وبزا کے سابھ مساقروں کی حدمت میں نتش کنے گنے نو

ضرف مساقر کا ناسیورٹ نا بھا نلکہ

سابھ یحاتف کا بہ خیم ہوتے واال

سلسلہ بھا۔

احرام  ،ہتتڈ یتگ  ،حاتے نماز  ،ٹستنح کے سابھ حاجی کی حدمت میں شوٹ
ت
س
ق
ی
کتس نک نتش کنے گنے۔ حاخ یوں کی نکرئم میں یحاتف کی م ساکر حج
سروسز والوں کو حج سے بہلے ہی دعا کا مسنچق یتا
گنی۔

16

حرم کے دریچوں میں

 29ذوالقعدہ

طابہ تیری ہوانیں

انا جی کو دینی ابرنورٹ بر ہللا کے تعد امیرٹس ابر الين کے سیرد کتا اور ب ھر
ستدھا عچمان بہنچے  ،ہمارے حج سامان کی یتکتگ انا جی ا ینے متارک ہابھوں
سے کر حکے بھے شو ضرف سامان ابھاتے کی قکر بھی ۔
ہمارے گ ھر سے سارجہ اتیرنتستل 25کلو مییر کے قاصلے بر ہے ،ہماری
گ م ب
ہ
م
ن
شواری عچمان سے سارجہ ابرنورٹ آدھے ھتنے یں چی ،ابر نورٹ الویچ یں
آدھے گھتنے کے ای یظار کے تعد ساکر حج سروسز کی ٹس انوظنی سے مساقروں

کو لے کر سارجہ ابرنورٹ میں داحل ہونی ہے۔ بہ سارے مساقر اب ہمارے

ہم رکاب ہیں ۔تفریتا انک گھینہ کے ای یظار کے تعد ہمارا ظتارہ اسالم آناد
ناکستان سے ہمارے ناکستانی حج سابھ یوں کو لے کر آخکا ہے ۔
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جب نک ظتارہ دونارہ اڑان ب ھرتے کے لنے ری قرٹش کتا حانا ہے یب نک
مساقر بھی ابر نورٹ بر حود کو قرٹش کر لیں ناکستانی مساقر کشی جیز سے
قرٹش ہو نا ہو حاتے نو الزم نییرول کا کام د ینی ہے۔
ل
ابرنورٹ بر رجمت نوں برشی کہ حو صاجب ہمارا گنج ختک کر رہے بھے وہ

ڈاکیر صاجب کے مرتض تکلے ،لہذا ہم الين سے یچ گنے۔ ناسیورٹ اور نورڈنگ
ق
س
ط
ل
ت
نی بھانی نار نار ڈاکیر صاجب اور یچوں
سے لے کر چہاز میں نتیھنے نک بہ
کو گلے لگا کر متارک ناد اور حدمات ایحام د ینے رہے ۔

سارجہ ابرنورٹ سے بھتک  2گھتنے  35میٹ میں ینی علنہ السالم کے شہر
میں ہیں۔

َال ہل ٰھ َُّم َص ِ ٰل عَ ہیل ُم َح َّم ٍد َّوعَ ہیل آ ِل ُم َح َّم ٍد
ش ِہر ینی کا درجہ حرارت  44ڈگری ہے ۔
شہر کا انک نام طابہ ہے ۔
18

حرم کے دریچوں میں

انو جمتد رضی ہللا عنہ سے روایت ہے ابہوں تے قرمانا :

ہم ینی علنہ السالم کے سابھ ی یوک سے لوٹ کر مدینہ کے قریب بہنچے نو آپ

تے قرمانا :
بہ طابہ تعنی ناک مقام ہے

(خباری ) ١٨٧٢ #

ابر نورٹ بر نول یو کے قظروں تے اسیفتال کتا اور سب کے وکستتتشن کارڈ
ختک کنے گنے  ،ب ھر ناہر تکل کر مونانل سم کی الين میں لگنے کا مرحلہ آنا حو
ڈاکیر صاجب کی حکمت سے نوں طے کتا کہ حوانین کی الين میں ک ھڑے
ہو گنے ک یونکہ کونی حانون بہ بھی اس لنے بہال نمیر آگتا بہ الگ نات ہے کہ

ی یٹ ورک ڈاؤن بھا نو الين میں دو گھتنے لگے اسظرح سم لتنے کا عظیم کام
اجتتام کو بہنحا۔

مد ینے کی قصا میں انک ادب ہے  ،حاموشی ہے اور بھتڈک بھی۔
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لوگ بھی بھتڈے ہیں  ،ا ینے رش میں بھی کونی خنخ تکار بہیں  ،بہ گاڑنوں
کا ہارن دل دھالنا ہے ،ہر جیز میں انک اجیرام اور بھہراؤہے۔
انک اٹسا شہر جس میں بہ نو دحال داحل ہوگا اور بہ طاعون ۔
انو ہربرہ رضی ہللا عنہ سے روایت ہے ،
رشول ﷺتے قرمانا :
مدینہ کے دروازوں بر قرسنے بہرہ ديں گے وہاں بہ نو مرض طاعون داحل ہوگا
اور بہ ہی دحال آتے گا ۔

(صیح البخاری )١٨٨٠ #

ابرنورٹ سے ہونل نک بہنحاتے کے لنے حکومت کی حایب سے ٹس کی
شہولت ہے نا ضرف ٹس کی شہولت ہے نلکہ حاخ یوں کو ناقاعدہ ڈتے تقس می

کنے گنے ینی علنہ السالم کے شہر میں بہ مہمانی اور حاخ یوں کی نکرئم عرب

روانات کا ہی حاضہ ہے۔
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ابر نورٹ سے ناہر بہ کون ہے حو بڑی سان سے حاخ یوں کا اسیفتال کر رہا
ہے ؟ بہ نو شجرة طینہ ہے۔
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ََ
َش َر ٍة َط ِ ٰی َبةٍ

ک
ھچور کے درجت کی مسکراہٹ کتا ہے گونا اضحاب رشول کی صدنوں برانی
محلس جمی ہے  ،انک حوتصورت دن کا شورج طلوع ہونا ہے اور رشول ﷺ
ا ینے اضحاب سے درناقت کرتے ہیں :

درخ یوں میں انک درجت اٹسا ہے کہ اس کے ینے بہیں ج ھڑتے اور

مسلمان کی متال اشی درجت کی شی ہے۔ یتاؤ وہ کون سا درجت ہے؟
بہ سن کر لوگوں کا ختال خ یگل کے درخ یوں کی طرف دوڑا۔
عتدہللا رضی ہللا عنہ تے کہا :

ک
میرے دل میں آنا کہ وہ ھچور کا درجت ہے۔ مگر میں اینی( کم سنی کی )

سرم سے بہ نوال۔
آحر ضحابہ کرام تے ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم ہی سے نوجھا :
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وہ کون سا درجت ہے؟

ک
آپﷺ تے قرمانا وہ ھچور کا درجت ہے۔
اّلل َمث اًَل َ َِک َم اۃ َط ِ ٰی َب اۃ کَشَ َج َر ٍة َط ِ ٰی َب ٍۃ َا ۡصلُہَا ََثب ٌِت َّو فَ ۡر ُعہَا ِِف
َض َب ہ ٰ ُ
َالَ ۡم تَ َر کَ ۡی َف َ َ
الس َما ٓ ِء ﴿ سورة ابراہی ﴾٢٤ #
َّ
ٰ
کتا آپ تے بہیں دنکھا کہ ہللا تعالی تے ناکیزہ نات کی متال کس طرح یتان
قرمانی  ،متل انک ناکیزہ درجت کے جس کی حڑ مضیوط ہے اور جس کی
( صیح البخاری )61 #

بہتتاں آسمان میں ہے۔

ک
ک
ھچور کے درجت کو ناکیزہ درجت قرمانا گتا ہے،مومن کی متال ھچور کے

درجت کی طرح ہے۔
1

درجت مسلسل بڑھتا ہے

مومن کی بھی بہی صفت ہے وہ ہر آن

ساجیں

۔

یتکی میں برقی کرنا ہے انمان بڑھتا رہتا ہے

ینج ۔۔۔حڑ ۔۔ یتا ۔۔۔
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2

مومن بھی حراب صوریحال کو

درجت حراب گتس کارين

یچونی کییرول کرنا حایتا ہے ۔

ڈانی اکسانڈ ا ینے اندر لتتا ہے
اور آکسنجن حارج کرنا ہے

جسد  ،تغض  ،کینہ  ،تفرت کے

۔

ابرات ا ینے اوبر حاوی بہیں کرنا
نلکہ اس کا وحود جیر ہی جیر ہے

3

۔
مومن کا انمان بھی مضیوط ہونا ہے

ک
ھچور کی حڑ مضیوط ہے

4

مومن بھی شجت سے شجت حاالت کا

اس کے ینے ا ٹسے ہیں کہ

مقانلہ کرنا حایتا ہے احالقی گراوٹ کا

سدند گرمی اور نتش میں

سکار بہیں ہونا ۔

جھلسنے بہیں۔
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5

مومن بھی کم نولتا ہے لتکن
جب نولتا ہے گفتگو علم و ادب
کا نور نک ھیرنی ہے ۔

اس کا بھل جھونا ہونا ہے

لتکن متیھا ہے۔
6

مومن بھی دوسرے اٹسانوں

درجت کڑی دھوپ میں

کے لنے ڈبرٹشن میں سکون اور

جھانوں ہے

راجت کا ذرتعہ ہے۔
7

مومن بھی معاسرے میں بھتلے

ہوا میں موحود زہرنلی گتس

نداحالقی کے یتاؤ کو ا ینے احالق

درجت دور کرتے ہیں۔

سے دور کرنا ہے ۔
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8

مومن کو بھی ہللا جتتا نوازنا حانا

درجت جتتا بھل سے لدا

ہے وہ جھکتا حال حانا ہے

ہونا ہے جھکتا ہے۔
9

ک
درخ یوں میں ھچور کا درجت

مومن اینی زندگی میں صدفہ حاربہ
کے ا ٹسے کام کرحانا ہے کہ
مرتے کے تعد بھی یتکی کا نواب
ملتا رہتا ہے،جتسے کتاب لکھ کر

حانا  ،ک یواں کھدوا کر حانا  ،مسحد نا
اسکول کی تعمیر وعیرہ

انک اٹسا درجت ہے جس کی
کونی جیز ی یکار بہیں ۔اس کا
بھل عذا بھی ہے اور دوا بھی
،انک اٹسا نازہ حلوہ ہے حو

درجت سے ابرنا ہے اور مہت یوں
نازہ رہتا ہے ۔

ھک
س
س
ی
س
ق
م
چور کا یتا وہ حوش مت یتا ہے حو سحد یوی کا یون بھا وہ یون ہی
بہیں بھا وہ مییر رشول ﷺ بھی بھا ۔
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ک
ینی کرئم ﷺجمعہ کے دن خطنہ کے لنے ھچور کے ینے کے ناس ک ھڑے

ہوتے ۔ ب ھر انک اتصاری عورت تے ے کہا:

نا رشول ہللا! ک یوں بہ ہم آپ کے لنے انک مییر یتار کر ديں؟
آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا:

اگر نمہارا جی حاہے نو کر دو۔ ختایچہ ابہوں تے آپ کے لنے مییر یتار کر دنا۔
ک
جب جمعہ کا دن ہوا نو آپ اس مییر بر ٹشرتف لے گنے۔ اس بر اس ھچور
کے ینے سے یچے کی طرح روتے کی آواز آتے لگی۔

ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم مییر سے ابرے اور اسے ا ینے گلے سے لگا لتا۔

جس طرح یچوں کو جپ کرتے کے لنے لورناں د ینے ہیں۔ ینی کرئم صلی ہللا
علنہ وسلم تے بھی اشی طرح اسے جپ کرانا۔ ب ھر آپ صلی ہللا علنہ وسلم
تے قرمانا کہ بہ یتا اس لنے رو رہا بھا کہ وہ ہللا کے اس ذکر کو ستا کرنا بھا حو
اس کے قریب ہونا بھا۔

(صیح البخاری )٣٥٨٤ #

27

حرم کے دریچوں میں

نو آج بہ ناکیزہ درجت ہم حاخ یوں کو حوشی اور مشرت سے اھال و سھال کہہ رہا
ک
ہے۔ہمیں ناد ہے مد ینے کی ھچور کا بہال تعارف دادی ماں تے ہی کروانا۔
جب بھی حاندان میں کونی عمرہ کرنا نا حج ،دادی ماں کو ہدبہ ضرور آنا اور اس
میں ہمارا خضہ بھی تکلتا ۔

ک
دادی ماں مد ینے کی ھچور کے اجیرام میں کیھی بھی ینج کجرے میں بہ
بھتکتیں ،ان ینچوں کو دھونیں  ،سکھانیں،ان بر عظر لگانیں اور ب ھر ٹستنج کی
طرح اسیعمال کرنیں۔ ینچوں کی بہ ٹستنح ان کے معموالت میں سامل بھی ۔
روز انک گھینہ ۡل الہ الا ہللا کا ورد ان کو سکون د یتا ۔
وہ حود ہی بہیں نلکہ دو میزلہ ی یگلے میں موحود ہر یچی کو اس کام میں لگانیں
اور م یگل کا دن ہمارا دادی ماں کے سابھ ینچوں بر ٹستنح کا دن مفرر بھا ۔
اس زماتے میں مدرز ڈے،قادرز ڈے،بربھ ڈے اور ونلتتاين ڈے جتشی کونی
جیز بہ بھی ،سادگی بھی ،انک بری یت بھی ،انک ادب بھا۔
28

حرم کے دریچوں میں

ہماری دادی ماں کا ی یوس ڈے (م یگل کا دن تعد عصر)ہمارا ٹستنح ڈے بھا۔
کشی کی محال کتا کہ دوران ٹستنح کونی نات بھی کرے نا خفنہ اسارہ نا دادی
ماں کے کمرے میں کونی ناہر روڈ کی ختل بہن کر بھی داحل ہو۔
حان کی امان حاہو نو ختل ناہر انارو اور ٹستنحات کےآحر میں ححا حان کی النی
ب م
ت
ی
ن
ج
س
ہونی رنوڑناں نانتتا ہر گز بہ بھولتیں۔ بہ محیت ھری ھی ھونی فتد ل
والی رنوڑناں آج مد ینے کی ٹس میں بھی رس گھول گتیں ۔
ک
مد ینے کی ھچور کا ذکر ہو اور عچوہ کا بہ ہو نو نات ادھوری ہے۔

ینی صلی ہللا علنہ وسلم تے
دل کے امراض تیز حادو اور
زہر کے عالج کے طور بر عچوہ
ک
گ
ھ
ی
م
ھچور ع لی یچوبز قرمانی۔
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ش ِہر ع مل

بہ ش ِہر علم چہاں جیرایتل علنہ السالم ابرتے بھے ،چہاں ینی علنہ السالم

جیرایتل علنہ السالم سے اور ضحابہ کرام رضی ہللا عیھما ینی علنہ السالم سے
قرآن ستکھنے بھے ۔
وہ وجی حودل بر ابرنی بھی اور جس کے لنے ام انمن رضی ہللا عیھا رونی بھیں

کہ جب عمر رضی ہللا عنہ اور انو نکر رضی ہللا عنہ ینی علنہ السالم کی وقات
کے تعد ان سے ملنے گنے نو روتے لگیں۔ دالشہ دنا آپ کیوں رونی ہیں ؟

کتا آپ بہیں حایتیں کہ ہللا کے ناس حو کچھ ہے وہ رشول ہللا صلی ہللا علنہ
وسلم کے لنے دیتا سے زنادہ بہیر ہے ؟
ام انمن تے حواب دنا :
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میں اس لنے بہیں رونی کہ مچھے اس نات کا علم بہیں کہ ہللا کے ناس حو
کچھ ہے وہ رشول ﷺ کے لنے زنادہ بہیر ہے ۔
لتکن میں اس لنے رونی ہوں کہ آسمان سے وجی کا سلسلہ م یقطع ہوگتا ٹس
ام انمن تے اینی نات سے ان دونوں کو بھی رال دنا۔

(مسمل ) ٦٣١٨ #

بہ ش ِہر علم جس کے لنے آپ ﷺ تے برکت کی دعا کی :

اے ہللا جتنی برکت نوتے مکہ میں رکھی ہے اس سے دوگنی برکت مدینہ میں

کر دے ۔
وہ شہر کہ جس کی محیت کی دعا ینی ﷺ تے مانگی :
اے ہللا! مدینہ کی محیت اس طرح ہمارے دلوں میں ڈال دے جس طرح
ہم مکہ سے محیت کرتے ہیں نلکہ اس سے بھی زنادہ ۔
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اے ہللا! ہمارےصاع اور مد میں برکت عظا قرما اور مد ینے کی آب و ہوا کو
ج
ہمارے ل نے ا ھی کر دے۔ (صیح البخاری )١٨٨٩ #

اب ینی ﷺ کی دعا کے تعد قلم آگے کچھ لکھنے کو آمادہ بہیں
مگر ضرف ایتا :

مدینہ ابر نورٹ

اے ہللا ا ینے

ینی ﷺ کی دعا کا
مسنچق یتادے ۔
کہ ہم کو مدینہ
کا ناشی یتادے ۔
َال ہل ٰه َُّم َص ِ ٰل عَ ہیل ُم َح َّم ٍد َوعَ ہیل آ ِل ُم َح َّم ٍد

ٓ
ج
اے ہللا! مچمد اور ال مچمد بر ر مت نازل قرما۔
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1

ذو الحج کا حاند

ش ِہر ینی میں قدم رکھنےکے تعد ہر حاجی کی دلی نمتا ہونی ہے کہ حلد از حلد

مسح ِد ی یوی کی زنارت کرے۔ہونل میں سارا سامان رکھنے اور قرٹش ہوتے کے

تعد ایتا وقت ہوخکا ہے کہ نم ِاز مغرب ہوتے کو ہے۔ک یوبر حوک سے ستدھا
مسح ِد ی یوی کے گیٹ میں داحل ہوتے ہیں۔
َال ہل ٰه َُّم َص ِ ٰل عَ ہیل ُم َح َّم ٍد َوعَ ہیل آ ِل ُم َح َّم ٍد

رش بہت ہی زنادہ ہے۔ اندر حگہ ملتا ناممکتات میں سے ہے ۔ڈاکیر صاجب
ن ن
ت
ی
ہ
ن
ہ
ہ
ت
سے کہا بہیں ضجن میں چہاں حوا ین ھی یں م یھ حاتے یں۔ آپ

روضہ رشول ﷺ بر ٹشرتف لے حانیں واٹشی میں اشی حگہ سے ہمیں لے لنحنے
گا ک یونکہ اگر حوانین کے رش میں کہیں کھو گنے نو مسکل ہوگی۔
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مسحد ی یوی
کے ضجن

میں دو
رکعات مسحد

میں دا حلے

کے ادا کنے
اور درود

بڑ ھنے رہے بھتک یتدرہ میٹ تعد ینی علنہ السالم کی مسحد سے مغرب کی

اذان ناللی سے مہکا
اذان ہونی ہے۔ بہ مسحد ی یوی کی وہی قصانیں ہیں حو ِ
کرنی بھیں۔رشولﷺ کی موحودگی میں جب نالل رضی ہللا عنہ اذان دنا کرتے

نو اسھد ان مچمدا رشول ہللا کہنے وقت اتگلی سے رشول ہللا کی حایب اسارہ
کرتے بھے۔ آپ کی وقات کے تعد مسار النہ آنکھوں کے سا منے بہ رہا۔ اسارہ
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کس طرف کرتے ؟اس لنے اذان بہ د ینےکا عہد کتا ،بہاں نک کہ انو نکر
رضی ہللا عنہ کی درحواست بھی مسیرد کر دی لتکن ب ھر آحری اذان عمر رضی
ہللا عنہ کی درحواست بر نلتد کی نو قرمانا :

میں عزم کر خکا بھا کہ رشول ﷺ کےتعد کشی کے لنے اذان بہ دوں گا

لتکن آج ضرف اور ضرف آپ کا ارساد یحا الؤں گا ختاجہ نالل رضی ہللا عنہ
تے اذان د یتا سروع کی ۔

ضحابہ کی آنکھوں کے سا منے عہد ی یوی کا م یظر آگتا ،سب بر رقت طاری ہونی

عمر رضی ہللا عنہ کی روتے روتے ہحکی یتدھ گنی ۔

(غشرہ متشرہ  ،ٹسیر ساحد)

شورج نو ڈوب رہا ہے لتکن آج حالی ہابھ بہیں نلکہ حاخ یوں کے لنے ذی الحج
کا حاند جھوڑے حانا ہے ۔حج کا مساقر مسح ِد ی یوی میں ذی الحج کے حاند کی

حوشجیری نانا ہے۔

لبیک اللھم لبیک ۡل رشیک لک لبیک۔
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نماز جمعہ اور مد ینے کی گلتاں
ب
آج کے دن صنح ساڑھے نو یچے ہی مسحد ہنچ گنے ک یونکہ ب ھر رش کی وجہ
سے حگہ ملتا ناممکن ہے ۔شورة الکھف کی نالوت کے تعد استاذہ کی کتاب
ت
س
ق
ی
م
قرآنی و مسیون دعا کی م کی اور اس کتاب کے نارے یں تعارف کروانا

کہ اس کتاب کا مقصد بہ ہے کہ ینی ﷺ کی مسحد میں نتیھ کر ینی کی
دعاؤں کو ا ینے لنے مانگ سکنے ہیں۔

قرآنی دعا نیں انک حگہ موحود ہیں آپ جب ان القاظ میں مانگیں گے حو حالص
ہللا تے سکھاتے ہیں نو بہ ہللا کا ذکر آپ کے قلب کی ٹسکین کا ذرتعہ ہوگا
َآ َۡل ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
وب
اّلل ت َْط َم ِ ُِّئ الْ ُقلُ ُ
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ک یونکہ ابھی خطنہ میں حاصا وقت ہے نو کچھ حوانین لیٹ گتیں لتکن اس
لتتنے میں تے جیری نا بھی۔ دنک ھنے سے محشوس ہونا گہری نتتد شونی ہیں
لہذا انک حانون ختکے سے شونی حانون کی فولڈنگ جییر لے حاتے لگی کہ
لتنی حانون یحلی کی ب ھرنی سے ابھی اور اینی کرشی جھیٹ کر ناؤں بر ہابھ
سے اسارہ کتا کہ ینچے بہیں نتیھ سکنی اس لنے کرشی بہیں دو ں گی ۔

شوتے ہوتے بھی کرشی کی خقاطت کا بہ انداز جیران کر گتا ۔
کچھ حوانین وقت گزاری کے لنے ستلفتاں یتانی تظر
آ نیں ۔انک حانون حو کشی صورت اینی یتانی ہونی ستلفی
م
ب
ظ
م
ق
سے ین بہ ہونی ھی ناآلحر اطم ِان لب کی حاطر ہمارے برابر والی

ت ک
ت
ھ
ی
ت
ک
حانون کی کمر کھ یکانی کہ براہ مہرنانی میری صوبر نچ ديں ۔ چھ ڈ یتا کج کے
مزے لو ینے لگیں کہ آج قراعت ملی بھی برانی کھونی شہل یوں سے اسکایپ

بر نات کرتے کا اس سے نادر موقع ب ھر کب متشر آتے گا ۔ہللا ہی کی ذات
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ہدایت د ینے والی ہے ۔بہاں بہ سظريں لکھنے کا مقصد نمازنوں کی برانی کرنا
بہیں لتکن ضرف اک تصنجت :
اس نات کا ختال کريں کہ مسحد میں اسمارٹ فون کا کونی کام بہیں وہ

وقت حو زنادہ سے زنادہ درود اور اسیغقار کا ہونا ہے اسمارٹ فون کی تظر ہو
حانا ہے اور جیر بھی بہیں ہونی ۔
رشول ہللا ﷺ تے قرمانا :

جب نک کونی مسلمان مچھ بر درود بھنحتا رہتا ہے اس وقت نک قرسنے بھی

اس کے لنے دعاتے رجمت کرتے ر ہنے ہیں ،اب حاہے نو کونی کم بڑھے نا

زنادہ ۔

(سنن ابن ماجہ )٩٠٧ #

جمعہ کے خطنہ میں قاری حذتفی کی آواز گویچی خطنہ حج کے م یعلق بھا ۔
حاخ یوں کی آسانی اور حج میرور کے لنے خصوضی دعانیں کی گتیں ۔
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مد ینے کی گل یوں میں گھو منے کا اتقاق نوں ہوا کہ ہر دل عزبز شحضیت
بہ شہتل بھانی کون ہیں ؟ شہتل بھانی بھی مدینہ میں ہیں۔
شہتل بھانی ہمارے کزن ہی بہیں نلکہ حج عمرے کے یتکجز کی بہیرين

حاتکاری رکھنے والی شحضیت ہیں ۔

ہمارا شو ق یصد ارادہ ناکستان سے ہی حج بر حاتے کا ہے اور اس

مقصد کے لنے جن دو شحصتات سے راتطہ میں رہے ان میں
انک نو اناجی ہیں اور دوسرے بہ شہتل بھانی ہللا حزاتے جیر عظا کر ے
مسلسل نکنجز کے نارے میں معلومات قراہم کرتے رہے ۔

لتکن کونی بھی یتکج اٹسا بہ مل سکا کہ حو مظلوب بھا لہذا انک وقت اٹسا بھی

آنا کہ ڈاکیر صاجب تے صاف کہہ دنا ناکستان سے نو حانا ممکن بہیں ۔

بہ عصر کا وقت بھا اور ہم مسحد کے ناہر یچوں کے مدرسے کی جھنی کے

ای یظار میں نتیھے بھے ۔
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میمن میں کہیں گے ڈاکیر صاجب کے اس "حو کھے" حواب کے تعد ہم

اداس ہی کتا ناقاعدہ آٹشو سے روتے لگے اور ضرف کہا نو ا ینے رب سے ایتا
ن
کہ مالک تیرے گ ھر کے ناہر تیھی ہوں اور
تیرے گ ھر ہی کی زنارت کا شوال ہے مچھے

بہیں معلوم کتسے حاؤں گی لتکن مچھے نو حانا
ہے کونی نو اٹسا یتکج ہوگا حو نوتے حالص میرے لنے رکھا ہوگا ۔

مسجد مبارک حساوی ،جعامن۔

ابھی رب سے نانیں کرکے قارغ بھی بہ ہوتے بھے کہ انوظنی سے جت یف
اتکل کے فون تے گھتنی یحانی کہ بہاں ساکر حج سروسز تے ناکستای یوں کے
لنے استتسل کوتے کا اعالن کتا ہے اور آپ کے ناموں کا اندراج کروادنا

ہے۔لنحنے اسے کہنے ہیں ق یولیت کی گ ھڑی !

تعد نماز جمعہ ہمارے کزن شہتل بھانی اور ان کی زوجہ سے بھی مالقات ہے
ن
ک
ہ
ھ
ک یونکہ ان کی ینی سادی ہے اور ینی دلہن کو د نے کا م کو ا ٹسے ہی شوق
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ہے جتسے یچوں کو ہونا ہے جتسے یچے نار نار استنج بر حاکر دلہن سے ہابھ مالتے
ہیں لہذا دلہن سے مالقات اور دلہن کے لنے حاتے کی نالش الزمی بھی اور
بہ مالقات مد ینے کی گل یوں میں یتدل حلنے کا سیب ینی ۔

مسحد ی یوی کے ناہر بھی جھونی جھونی مساحد ہیں حو اب مسحد ی یوی کی نوسیع
کے تعد یتد کر دی گنی ہیں ۔ان میں مشہور مسحد عمامہ ہے ۔ ینی ﷺ

بہاں عتد القظر اور عتد االضچی کی نماز بڑھانا کرتے بھے۔

مسحد ی یوی کے ناب السالم سے مغرب کی طرف حلیں نو سا منے ہی بہ مسحد

تظر آنی ہے بہاں سے ذرا
اور آگے حلنے نو ہونلوں کا

سلسلہ سروع ہونا ہے اور
سابھ نازار بھی ہے ۔
چہاں مساقروں کی آسانی کے لنے ہر قسم کی استاء حرندار کی مت یظر ہیں ۔
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شونی سے لے کر قم یض نک اور احرام سے لے کر ختل نک ہر جیز نآسانی
دستتاب ہے ۔ہم ینی بھابھی کے ستگ سامان سے ب ھری دکانوں کو نکنے
رہے اور دادی کی داست ِان سفر کہیں قریب ہی ستانی د ینے لگی:

جب ہم حرم حاتے بھے نو را سنے میں نازار آنا بھا نمھارے دادا کونی جیز دنکھنے

بہیں د ینے بھے کہنے بھے:

"بہ دیتا ہے اور سا منے مسحد جس جیز کا حاہے اینحاب کر لو"۔
قیھ نابھ نی نارنی کے تعد واٹشی کی راہ لی۔
مرد خصرات جنة البقیع کی طرف حلے بہاں حوانین کاداحلہ مم یوع ہے لہذا

ناہر ہی سے حال یوں کے اندر دنکھا ۔
قیريں کتا ہیں سادہ زمین ہے ۔
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نکی قیر کا کونی تصور نو دور کی نات کینہ کا بھی رواج بہیں ۔
ٹس ٹسانی کے لنے یی ھر رکھ د ینے حاتے ہیں ۔وہ حگہ چہاں ستتکڑوں ضحابہ

کرام  ،انمہ حدیث اور صلحاتے امت مدفون ہیں لتکن بہ نو بھول والے ہیں
بہ ہی ہری حادريں ۔

انک اجیرام ہے  ،ادب ہے  ،حاموشی ہے ۔
ححا حان کی کتاب کی سظريں ناد آتے لگیں :

حاتقاہ نا مزار کا تقدس کتا ہونا ہے اس کی سمچھ استت یول

حاکر ہونی ۔بہ کونی تعونذ گتڈے ،بہ ہی کونی حکمت کی دوانیں ینحنے واال۔
بہ نو طب ییوی کا مشورہ گیر اور بہ ہی حود مفررہ دعا کرواتے واال۔
بہ زبردسنی کے تعت حواں اور بہ ہی فوا ل۔
بہ نو کشی بہ حال طاری ہوا  ،بہ کونی آتے سے ناہر ہوا
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انک تقدس کا صاف سی ھرا اور حاموش سا ماحول ۔

( خ یت ارضی استت یول  ،اق تال مانڈونا)

یرمح ہللا املس تقدمنی منا و املس تاخرین اللھم اغفر ۡلھل بقیع الغرقد

ہللا تعالی ہم میں سے آگے آتے والوں اور ینچھے رہ حاتے والوں بر رجم قرماتے
ہ تی
اے ہللا ا ل ف ع الغرقد کو معاف قرمادے ۔(مسمل )٩٧٤ #

مغرب کی نماز سے قارغ ہوکر شہتل بھانی تے مشورہ دنا بہلے ڈبر کر لتنے ہیں

ک یونکہ غساء کے تعد رایض اجلنة میں حوانین کی اتیری اوين ہوگی ب ھر ڈبر کب
کريں گے؟شہتل بھانی کے مشورے بر آٓمنا وصدقنا کہنے بھانی کے ینچھے حلے
یتکشی میں رٹسیوریٹ کا رخ کتا چہاں ناکستانی یچ کے سابھ حانییز کھانا ہمارا

مت یظر ہے ۔

آسمان بر حگمگانا حوتصورت ذو الحج کا حاند اور شہتل بھانی کی طرف سے محیت
ب ھرا ڈبر۔ ڈبر کے تعد بھابھی کے ستگ رایض اجلنة کی حایب حلنے ہیں۔
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رایض اجلنة
رشولﷺ تے قرمانا:
میری اس مسحد میں نماز کا نواب ناقی مساحد کے مقا نلے میں ہزار گتا زنادہ

ہے شواتے مسحد حرام کے

(مسمل ) ٣٣٧٤ #

رایض اجلنة کتا ہے ؟
رشولﷺ تے قرمانا :میرے حجرے اور مییر کے درمتان والی حگہ خ یت کے

ناعوں میں سے انک ناغ ہے

(بصحیح البخاری )١١٩٦ #

بہ درمتان والی حگہ رایض اجلنة ہے چہاں نواقل ادا کرتے ہوتے ہیں ۔
رایض اجلنة کو سفتد ست ِگ مر مر کے سیونوں سے نماناں کتا گتا ہے ۔
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عیمانی برکوں تے تیرہويں صدی ہجری میں مسحد ی یوی کی نوسیع کروانی نو اس
کی تقصتل حد درجہ انمان اقروز ہے:
ستگ براش  ،معمار  ،تقشہ نوٹس ،خظاط  ،رنگ ساز ستشہ گر عرض کہ ہر علم و

ہیر کے ماہرين تے بڑھ حڑھ کر حدمات نتش کیں:

ہر سعنہ کے ماہر کو ناکتد کی گنی کہ ا ینے ذہین برين یچے کو ایتا فن سکھاتے
اور اس طرح سکھاتے کہ اس فن میں نکتا و تے متال کر دے اس ایتاء
میں برک حکومت اس یچے کو قرآن خقظ کرواتے گی اور شہشوار یتاتے گی ۔
دیتا کی ناریخ کا بہ عح یب و عریب م یصوبہ کنی سال حاری رہا یحتس برس تعد

نوحوانوں کی انک اٹشی جماعت یتار ہوگنی حو بہ ضرف ا ینے سعنہ میں نکتا روزگار
بھے نلکہ ہر شحص حاقظ الفرآن ،ناعمل مسلمان اور ضجت متد بھا۔ بہ تعداد

میں نایچ شو کے لگ بھگ بھے ۔اس دوران برکوں تے یی ھروں کی ینی کانیں
درناقت کیں ینے خ یگلوں سے لکڑناں کانی گتیں بہ سارا سامان ینی علنہ
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السالم کے شہر بہنحانا گتا نو ادب کا بہ عالم بھا کہ اسے رکھنے کے لنے مدینة
النیب سے کنی متل دور انک الگ ٹسنی ٹسانی گنی ناکہ یی ھر کتیں نو شور سے
مدینہ کا ماحول متابر بہ ہو ۔

جب ماہرين تے کام سروع کتا نو ابہیں حکم بہ بھا کہ ہر شحص کام کے
دوران ناوصو رہے اور مس
س
ن
ل
الوت قرآن کرنا رہے ۔رایض اجلنة کی تعمیر
ل
ِ

کے دوران میں ج ھت اور زمین کے درمتان سیونوں کے اوبر لکڑی کے یحنے

لگادتے ناکہ ج ھت منہدم ہوتے وقت اوبر سے منی بہ گرے حجرہ متارک کہ
چہاں امام االنتتاء صلی ہللا علنہ وسلم کی قیر متارک ہے اس کی حال یوں کے
حاروں طرف کیڑا لت یٹ دنا گتا ناکہ گرد و عتار اندر بہ حاتے ۔

(انلس سیرت ی یوی)

حلنے رایض اجلنة کی حایب حلنے ہیں:
ہۤ َاییُّہَا َّ ِاَّل ۡی َن ہا َمنُ ۡوا َۡل تَ ۡرفَ ُع ۤۡوا َا ۡص َواتَ ُ ُۡک فَ ۡو َق َص ۡو ِت النَّ ِ ِ ٰیب َو َۡل َ َۡتہ َُر ۡوا لَہٗ ِِبلۡقَ ۡو ِل کَ َجہۡ ِر
ب َ ۡع ِض ُ ُۡک ِل َب ۡع ٍ َا ۡن َ ۡۡح َب َ َا ۡ ََمالُ ُ ۡ
ُک َو َان ُ ۡۡم َۡل تَشۡ ُع ُر ۡو َن ﴿سورة احلجرات ﴾٢ #

47

حرم کے دریچوں میں

اے انمان والو! اینی آوازيں ینی کی آواز سے اوبر بہ کرو اور بہ ان سے اویچی

آواز سے نات کرو جتسے آٹس میں انک دوسرے سے کرتے ہو  ،کہیں( اٹسا
بہ ہو ) کہ نمہارے اعمال اکارت حانیں اور نمہیں جیربھی بہ ہو ۔
رایض اجلنة میں اتیری کے لنے حوانین کا وقت رات دس یچے سے رات گنے
نک مح یص ہےک یونکہ حج کا نالکل آحری وقت ہے۔سارے ہی قا قلے مکہ ب نچہ
حکے نو مسح ِد ی یوی بھی حاخ یوں سے ب ھری ہے حوانین کا اٹسا رش کہ انک
کے اوبر انک گری حانی ہے۔ہم حل نو بہیں رہے ہاں دھکتلے حارہے ہیں ۔
رایض اجلنة کی ٹساندہی کے لنے سیز قالین یچھاتے گنے ہیں ہر حانون ہی سیز
قالین بر دو تقل بڑھتا حاہنی ہے ۔سالم ہے ای یظامنہ کی حوانین بر حو ا ینے
رش کو کییرول ہی بہیں کر رہی نلکہ اس نات کا ختال بھی ہے کہ کشی
حاجی کی دل آزاری بہ ہو ۔
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ہر ہر ملک کے الگ الگ گروپ یتا دتے گنے ہیں جس ملک کی ناری ہونی
ہے وہ گروپ رناض الجنة کی حایب حانا ہے سالم نتش کرنا ہے دو تقل بڑھتا

ہے اور ناہر کو اتیری کر دی حانی ہے،ا ینے رش میں کچھ حوانین کی طت یعت
بھی نگڑنی ہے ۔
ہم ناکستای یوں کو بہ اعزاز حاصل ہے کہ مسحد ی یوی میں
لگے یتکھے متڈ ان ناکستان ہیں ۔
سب سے زنادہ قاندہ میں ونل جییر والی آ نتتاں ہیں۔ ای یظامنہ کی حوانین ان
کی ونل جییر لے کر آنی ہیں۔ جب وہ سکون سے نواقل ادا کر لتنی ہیں نو

واٹس انگزٹ کرواد ینی ہیں اور ب ھر دوسری آ ینی کی ناری۔ونل جییر کے لنے

الگ حگہ مح یص ہے ۔
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ہم حو نتیھے ہوتے ہیں اور ا ینے رش میں نتیھنے کی نو کتا ناؤں رکھنے کی گنحاٹش
بہیں کہ انک قربہ حانون حو ساند ک ھڑے ک ھڑے بھک حکی ہیں اور نتیھنے کی

گنحاٹش بہیں نانیں کہ احانک قٹ نال کی طرح لڑکھنی ہماری گود میں گرنی
ہیں اور زور زور سے ہتسنی اٹشی عمدگی سے سالنڈ
کھا کر ا ینے لنے حگہ یتانی ہیں کہ ناقاعدہ انوارڈ کی

حق دار قرار نانی ہیں ۔

حانون کو انوارڈ سے نوازتے کے تعد حو ینچھے مڑ کر دنکھا نو نمام عورنیں ک ھڑی
ہوحکی بھیں سعدبہ بھابھی سے کہا اب ہمیں ک ھڑا ہوحانا حا ہنے وربہ بہ عول

اب ہم کو کحل دے گا ۔ب ھرنی کے سابھ ک ھڑے ہوتے اور اس عول میں

سامل ہوکر سیز قالین کی نالش سروع ہونی کچھ ہی دبر میں سیز قالین قدموں
کے ینچے ہے لتکن ا ینے رش میں نماز ادا کتسے ہو؟

کہاں قتام ہو ؟ کہاں شحدہ؟
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انک جتشی حانوں بہاں قرسنہ رجمت نایت ہونیں ۔
اور ا ینے گرد ہالہ یتا کر ہمیں اس میں کرلتا اور اسارہ سے کہا تقل بڑھ لو میں
رش میں نمھارا یحاؤ کروں گی ہم جب نک تقل ادا کرتے رہے وہ رش میں
ہماری گارڈ ینی ہمارا یحاؤ کرنی رہیں ہللا ہی احر د ینے واال ہے ۔
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مسحد ی یوی کی حادمانیں
دوسری ذو الحج نماز فجر اور نالوت قرآن کے تعد اسراق کے وقت درس سروع

ہوا ۔درس د ینے والی معلمہ بہت بر وقار انذاز میں مانک بھامے کرشی بر
ن
تیھی بھیں مسحد ی یوی میں صنح کی روسنی نمودار ہورہی بھی معلمہ تے استاذہ
کی طرح درس سروع کتا:

حنمدہ و نصیل عیل رسولہ کرمی فاعوذ ِبہلل من الشطن الرجی
درس عرنی میں بھا اور عرقات  ،منی  ،مزدلفہ  ،انام ٹشرنق کے نارے میں
سمچھانا حا رہا بھا۔
آہ بہی نو وہ حگہ بھی چہاں اضحاب رشول ستکھنے بھے ،بہی نو وہ حگہ ہے حو
اضحاب صفہ کا ہوستل بھی ،بہی مسحد نو اضحاب رشول صلی ہللا علنہ وسلم کی
نوی یورسنی بھی۔
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وہ حگہ چہاں سے علم کا نور بھونا وہ نور کہ جس کی روسنی ضحابہ کرام کے
ب
زماتے میں ہی جین کی سرحدوں نک ہنچ حکی بھی ۔
معلمہ حج کی نت یوں اقسام حج قران  ،حج نم یع  ،حج اقراط بر روسنی ڈال رہی ہیں
اور سابھ سابھ حوانین ا ینے مسانل بھی نوجھ رہی ہیں ۔معلمہ نورے اعیماد
م
ظ
ن
ہ
م
سے ان کو ین کر رہی یں ۔دوران درس نار نار نمام حوا ین کو برکت کی

دعا بھی دے رہی ہیں۔ ہر نات کے اجتتام بر دعا کی نارش دل کو راجت،
حوشی اور ٹسکین سے ب ھر رہی ہے۔
اشی دوران حادمانیں حاضر ہونیں اور مسحد کی صقانی
کا کام اعلی طر تقے سے کرتے لگیں انک قالین

لتتتنی ،دوسری جھاڑو د ینی ،نتشری قالین یچھا کر اس
بر ونک یوم گھمانی ۔
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کچھ اور حادمانیں جن کے ہابھ میں ڈستتگ کا کیڑا بھا وہ نمام قرآن حو حاجی
بہاں وہاں رکھ کر حلے گنے بھے ابھیں ابھانیں ،حگہ بر بری یب سے رکھتیں،

سل یف سے منی جھاڑنیں ،سیونوں کو جمکانیں ،بہ حادمانیں درخف یفت ہماری
حاموش بری یت ا ینے عمل سے کر رہی بھیں :

٭ جب قرآن بڑھ لیں نو کس طرح بری یب سے واٹس ستلف میں رکھیں۔
٭جب فولڈنگ جییر اسیعمال کرلیں نو کس طرح واٹس اسکو اس کے استتتڈ
بر ل یکا کر حانیں کہ ینچھے آتے واال حاجی جییر ڈھونتتا بہ بھرے۔
٭جب مسحد میں نتیھ کر ٹسکٹ کھانیں نو کجرا کار یٹ میں دناتے کی یحاتے
ا ینے ہتتڈ یتگ میں ڈالیں۔

٭جب زم زم نی لیں نو ڈسیوزنل گالس مسحد میں بہ رکھیں ا ینے ہتتڈ یتگ
میں ڈالیں ناب ھر کولر سے متسلک اسیعمال سدہ گالس کے حاتے میں

ڈالیں۔
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ان کی حاموش تگاہوں میں بہ ی یعام جھتا بھا:

مسجد کے نظم اور صفائی کا خ یال رکھ کر تم بھی احر پا سک تے ہو۔

حادماؤں کی بہ حاموش بری یت ہمیں سرمتدگی کے دلدل میں دھتسانی حلی گنی
اور امام یحاری سدت سے ناد آتے لگے کہ جب دوران درس ان کی تظر مسحد
کے یتکے بر بڑی نو ج ھٹ وہ ی یکا اینی آستین میں جھتا لتا ۔

ان کو دنکھ کر وہ جتشی حانون ناد آتے لگیں حو ینی کے زماتے میں مسحد

میں جھاڑو دنا کرنی بھیں۔

انوہربرہ رضی ہللا عنہ سے روایت ہے کہ انک جتشی عورت مسحد کی حدمت
کرنی بھی اور اس کے نارے میں رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے نوجھا نو

لوگوں تے عرض کتا کہ وہ مر گنی۔
آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا :
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ئم تے مچھے جیر بہ کی۔
کہا گونا کہ ابہوں تے اس کو خفیر حان کر ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم کو

تکل یف د یتا متاسب بہ حانا۔

آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا کہ مچھے اس کی قیر یتاؤ۔

لوگوں تے یتانی نو آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے اس بر نماز بڑھی اور قرمانا:

ت ٰ
بہ قیريں اندھیرے سے ب ھری ہونی ہیں اور ہللا عالی میری نماز کی وجہ سے ان
کو روسن کر د یتا ہے۔

(مسمل )٢٢١٥ #

مسحد کی صقانی کا بہ وقت بہت ہی متاسب بھا ک یونکہ ب ھر ظہر سے حاخ یوں

کا رش سروع ہونا نو غساء نک بڑھتا ہی رہتا ہے ۔مسحد کے وصو حابہ اور واش
روم دھوتے کا ای یظام بھی بہت اعلی ہے۔ جب دھوتے کا وقت ہونا ہے

کرق یو لگا دنا حانا ہے۔ کشی کو گذرتے کی احازت بہیں ک یوں کہ بھسلنے کا
خظرہ ہے۔ حوب نانی بہا کر حراییم کش ادونات ڈال کر صقانی کی حانی
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ہے۔ب ھر واتیر سے زمین اجھی طرح جسک کرکے کرق یو ہتانا حانا ہے اور اٹسا
دن میں کنی نار ہونا ہے ۔

مسحد کی بہ حاموش اور ب ھرنی سے کام کرتے والی حادمانیں کتنی حوش
قسمت ہیں حو حاخ یوں کی حاموش بری یت کے سابھ ایتا نامنہ اعمال بھی

تے جساب احر سے ب ھرنی ہیں۔

وِت ِك َتاب َ ُه ِب َی ِمی ِن ِه فَ َی ُق ُ
ول هَا ُؤ ُم ا ْق َر ُءوا ِك َتا ِب َی ْه
فَأَ َّما َم ْن ُآ ِ َ

﴿سورة احلاقة ﴾١٩ #

ُ
ُ
ک
م
اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے ستدھے ہابھ یں دنا حاتے گا وہ ہے
گا لو دنکھو ،بڑھو میرا نامہ اعمال
ارشبُوا َه ِنيئاا ِب َما َآ ْسلَ ْف ُ ْم ِِف ْ َاْل َّای ِم الْخَا ِل َی ِة
ُ َُکوا َو ْ َ

﴿سورة احلاقة ﴾٢٤ #

ُ
(ا ٹسے لوگوں سے کہا حاتے گا) مزے سے کھاؤ اور ی یو ا ینے ان اعمال کے

ندلے حو ئم تے گزرے ہوتے دنوں میں کنے ہیں۔
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3

زنارنیں

آج صنح نو یچے ہمارے ستڈنول میں نین اہم مقامات کی زنارت سامل ہے ۔

مسحد قتلتین  ،مسحد قتا  ،احد بہاڑ

مسح ِد ی یوی میں تعد صنح فجر و اسراق اٹشی سکت یت نازل ہونی کہ یچے فون بر

فون یحاتے رہے اور ہم شوتے رہے آدھ گھتنے تعد حو آنکھ کھلی نو گ ھڑی دنکھ
کر معلوم ہوا ناسنہ کا نائم نو گتا شو گتا کہیں زنارت
کی ٹس بھی بہ تکل حاتے۔ ہڑبڑاتے ،لڑک ھڑاتے

مسحد سے ناہر تکلے۔ ہمارا بڑاؤ مسحد ی یوی سے نایچ
میٹ کی واک بر دارال یعیم کمرہ نمیر  827ہے۔

شہر علم کے کیوبر

ھک
ت
ت
را سنے میں نازار ہے ،چہاں حاتے نماز  ،چور اور ہتتڈ ی گ کے یحا ف سب
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سے زنادہ نکنے ہیں۔ اس کی قیمت بہ ضرف حاخ یوں کی دسیرس میں ہے نلکہ
گ ھر والوں کے لنے لے کر حانا بھی آسان ہے ۔
مسحد کے ناہر ہی ڈاکیر صاجب کی ڈایٹ تے بریتاک اسیفتال کتا ک یونکہ
ناسنہ کا نائم تکل خکا ہے ۔صنح فجر سے لے کر سات یچے نک ناسنہ بہلی
میزل کے ہال میں شحا دنا حانا ہے چہاں ینی علنہ السالم کے شہر کے

مہمانوں کی صتاقت کا ای یظام نوں ہے کہ

ب م
ک
جیز بھی ہے اور برابھا بھی ،انال انڈا بھی اور قرانی ھی  ،ھن
بھی اور جیز بھی ،ختلی بھی اور شہد بھی۔ ناسنہ نو تکل گتا

نائم خیم نات خیم۔ الینہ حاتے کا حودکار شسیم ہر وقت یتار
ہے۔ جس کو جتنی جب حاتے نتنی ہے حاضر ہے۔ انک

بڑے نتتک میں گرم نانی ب ھرا ہے سابھ نی یتگ  ،ڈسیوزنل
گالس اور دودھ۔
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جتنی اینی من ٹستد ڈا لنے اور حاتے یتار ۔ کڑک حاتے کا دل ہے نو نی

یتگ کی مقدار بڑھاتے حا ینے ۔
زنارت کی ٹس یتار ک ھڑی ہے،
حلنے مسح ِد قتا کی حایب قاقلہ

رواں دواں ہے ۔
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مسحد قتا
مسحد قتا کے ناہر ہی انک کیمپ لگا
ہے حو حاخ یوں کو قری ڈتے تقس می
کر رہا ہے ۔لنحنے ناسنہ حاضر ہے کتا

کچھ بہیں اس ڈتے میں ۔

نمکین ٹسکٹ ،متیھا ٹسکٹ  ،نانی ،
ک
حوس اور سابھ ھچور بھی مسح ِد قتا
کے اندر زم زم کا بھی ای یظام ہے گونا قل نائم مہمان داری حاجی ہر ساٹس
حکوم ِت سعودبہ کو دعا د یتا ہے ۔مکہ مکرمہ سے ہجرت قرما کر ینی کرئم صلی
ہللا علنہ وسلم اور ان کے سابھی انونکر رضی ہللا عنہ تیر ب کی تیرونی ٹسنی
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قتاء بہنچے بھے جسے عالنہ بھی کہا حانا بھا ۔ قتاء انک ک یويں کا نام بھا جس کی
ٹسیت سے اس ٹسنی کا نام قتا مشہور ہوگتا ۔

بہلے بہل ہجرت کر کے آتے والوں میں سے حو قتاء میں قتام نذبر ہوتے۔

ابہوں تے انک مسحد یتانی۔ جس میں ی یت المقدس کی طرف منہ کر کے
سال ب ھر نماز بڑ ھنے رہے۔ جب رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے ہجرت
قرمانی قتاء میں قتام قرمانا اور قتاء کی مسحد میں نماز ادا کی۔

ینی اکرم صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا:

مسحد قتاء میں نماز بڑ ھنے کا نواب انک عمرہ کے برابر ہے۔

(ترمذی )٣٢٤ #

قا قلے والوں تے مسحد قتا میں دو رکعت ادا کنے اور ب ھر سب دونارہ ٹس میں
اگلی میزل کی حایب ۔
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احد کا بہاڑ
بہ احد کا بہاڑ ہے ،حو عزوہ احد کے سیب مغروف ہے مدینہ م یورہ سے سمال

کی حایب واقع ہے اور مسح ِد ی یوی سے ساڑھے نایچ کلو مییر دور ہے آج کل
مدینہ کی آنادی اس بہاڑ نک بہنچ حکی ہے ۔احدبہاڑ حرم میں داحل ہے۔
ینی صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا:
احد وہ بہاڑ ہے حو ہم سے محیت

رکھتا ہے اور ہم اس سے محیت رکھنے

ہیں۔

( صیح البخاری )١٤٨٢ #

بہیں کوہ احد کی خ یونی حایب عزوہ
احد کے سیر شہتدوں کی آحری آرام گاہ ہے۔

63

حرم کے دریچوں میں

ستدالشہداء جمزہ رضی ہللا عنہ کی قیر متارک نالکل ہمارے سا منے ہے جس
کے ینچ ھے کوہ احد اس آیت کی کھلی تقسیر ہے :
اّلل َو ۡعدَ ۤٗہ ِا ۡذ َ ُۡح ُّس ۡونَہ ُۡم ِ ِِب ۡذ ِنہٖ ۚ َح ہۤ ّٰت ِا َذا فَ ِشلۡ ُ ۡم َو تَنَ َاز ۡع ُ ۡم ِِف ۡ َاۡل ۡم ِر َو
َو لَقَدۡ َصدَ قَ ُ ُُک ہ ٰ ُ
َع َص ۡی ُ ۡم ِٰم ۢۡۡن ب َ ۡع ِد َم ۤا َا ہر ُ ۡ
ىُک َّما ُ ِۡح ُّب ۡو َن ؕ ِم ۡن ُ ُۡک َّم ۡن ی ُّ ِریۡدُ ادلُّ نۡ َیا َو ِم ۡن ُ ُۡک َّم ۡن یُّ ِریۡدُ ۡ ہاۡل ِخ َر َة ۚ ُ َُّث
نی ﴿ ۱۵۲سورة آل َمران﴾۱۵۲ #
َصفَ ُ ُۡک َع ۡنہ ُۡم ِل َیبۡتَ ِل َی ُ ُۡک ۚ َو لَقَدۡ َع َفا َع ۡن ُ ُۡک ؕ َو ہ ٰ ُ
اّلل ُذ ۡو فَضۡ ٍل عَ َیل الۡ ُم ۡو ِم ِن ۡ َ
ََ
ئ ُ
ٰ
اورنالسنہ تقتتاہللا تعالی تے ئم سے ا ینے وعدے کوشحاکردکھاناجب م اس کے
حکم سے ابہیں کاٹ رہے بھے،بہاں نک کہ جب ئم ٹست ہمت ہو گنے
اورحکم کے نارے میں جھگڑا کتا اور ئم تے ناقرمانی کی اس کے تعدحواس تے
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نمہیں وہ جیز دکھانی حوئم ٹستدکرتے بھے۔ئم میں سے کونی دیتاحاہتا ہے اورئم
ٰ
ہی میں سے کونی آحرت حاہتاہے،ب ھرہللا تعالی تے نمہیں ان سے ب ھیردنا ناکہ
ن ُ
ت ٰ
م
ن
ت
ہ
وہ نمہیں آزماتے اور السنہ اس تے قتتا یں معاف کردنااورہللا عالی انمان
والوں بر بڑے قصل واال ہے۔
ختگ خیم ہوتے کے تعد ضحابہ کرام رضی ہللا عنہ تے جب شہداتے کرام کو
دنکھا نو جمزہ رضی ہللا عنہ کا ی یٹ حاک کتا گتا بھا ،انو سفتان کی ی یوی ہتد
تے ان کا حگر تکال کر اسے ختانا ،مگر وہ اسے کھا بہ سکی۔
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم تے درناقت قرمانا:
کتا اس تے اس میں سے کچھ کھانا بھا؟
ضحابہ تے عرض کتا:

جی بہیں۔
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آپ صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم تے قرمانا:

ہللا جمزہ کے جسم کے کشی بھی خضہ نا اس کے حزء کو چہیم میں داحل

کرتے واال بہیں ہے۔

ب ھر رشول ہللا صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم تے جمزہ رضی ہللا عنہ کی م یت کو
سا منے رکھ کر ان کی نماز ختازہ ادا کی۔
تعد ازاں انک اتصاری رضی ہللا عنہ کی م یت کو النا گتا۔
اسےجمزہ رضی ہللا عنہ کے بہلو میں رکھ کر اس کی نماز ختازہ ادا کی گنی۔
ُ
ہ
ج
اتصاری کی م یت کو ابھا لتا گتا اور مزہ رضی ہللا عنہ کی م یت کو و یں ر ہنے

دنا گتا۔ب ھر انک اور شہتد کو النا گتا،

اسے بھی ستدنا جمزہ رضی ہللا عنہ کے بہلو میں رکھ کر اس کی نماز ختازہ ادا

کی گنی ،ب ھر اسے ابھالتا گتاجمزہ رضی ہللا عنہ کو وہیں ر ہنے دنا گتا،بہاں نک
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کہ اس روز ینی کرئم صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم تے ان کی نماز ختازہ سیر نار ادا
قرمانی۔
اّلل َا ۡو ُم ُّ ۡم لَ َم ۡغ ِف َر ٌة ِٰم َن ہ ٰ ِ
َو لَ ِ ِۡئ ُق ِتلۡ ُ ۡم ِ ِۡف َس ِب ۡی ِل ہ ٰ ِ
ن﴿ سورة آل َمران ﴾ #۱۵۷
اّلل َو َر ۡ َۡح ٌۃ خ ۡ ٌَۡی ِٰم َّما َ َۡی َم ُع ۡو َ
(مس ند اۡحد )١٠٧٣١#

ٰ
ٰ
اور تقتتااگرئم ہللا تعالی کی راہ میں مارے حاؤ نا مرحاؤ نو ہللا تعالی کی یحشش اور

رجمت اس سے کہیں بہیرہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔
اب ہماری اگلی میزل مسحد قتلتین ہے ۔
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ت
ل
مسحد ق تین

قتلتین کا معنی ہے دو قتلوں والی۔

اس مسحد کو مسحد قتلتین اس لنے کہاں حانا ہے ک یونکہ اس میں انک نماز
دو قتلوں کی طرف منہ کر کے بڑھی گنی بھی۔
کچھ نماز ی یت المقدس کی طرف اور کچھ ی یت ہللا کی طرف ۔
جب رشول ہللا ہجرت قرما کر مدینہ م یورہ ٹشرتف التے اس وقت ہللا کے حکم

سے رشول ﷺ ی یت المقدس کی حایب رخ کر کے نماز ادا کتا کرتے بھے ۔

لتکن آپ کی دلی حواہش بھی کہ قتلہ یتدنل ہو کر ی یت ہللا ين حاتے ۔
ب ھر انک دن وجی نازل ہونی ۔
الس َما ٓ ِء ۚ
قَدۡ نَ ہری تَقَل ُّ َب َو ۡجہ َِک ِِف َّ
فَلَنُ َو ِل ٰ َینَّ َک ِق ۡبلَ اۃ تَ ۡر ہضہَا فَ َو ِ ٰل َو ۡجہ ََک َش ۡط َر الۡ َم ۡس ِج ِد الۡ َح َرا ِم ؕ
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َو َح ۡی ُث َما کُ ۡن ُ ۡم فَ َول ُّ ۡوا ُو ُج ۡو َہ ُ ُۡک َش ۡط َر ٗہ ؕ
َو ِا َّن َّ ِاَّل ۡی َن ُا ۡوتُوا الۡ ِک ہت َب لَ َی ۡعلَ ُم ۡو َن َانَّہُ الۡ َح ُّق ِم ۡن َّ ِرب ٰہ ِۡم ؕ
ن (البقرة )١٤٤ #
َو َما ہ ٰ ُ
اّلل ِبغَا ِف ٍل َ ََّما ی َ ۡع َملُ ۡو َ
ہم آپ کے چہرے کو نار نار آسمان کی طرف ابھنے ہوتے دنکھ رہے ہیں
اب ہم آپ کو اس قتلہ کی حایب م ی ّوجہ کريں گے جس سے آپ حوش ہو
حانیں آپ ایتا منہ مسحد حرام کی طرف ب ھیر لیں اور آپ چہاں کہیں ہوں ایتا
منہ اشی طرف ب ھیرا کريں ۔
آپ نماز میں ہی کعنہ کی حایب گھوم گنے۔ جس مسحد میں آپ نماز بڑھا
رہے بھے اسے مسحد قتلتین کہا حاتے لگا ۔

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے ی یت المقدس کی طرف رخ کر کے شولہ نا

سیرہ مہتنے نک نماز بڑھی لتکن آپ حا ہنے بھے کہ آپ کا قتلہ ی یت ہللا ( کعنہ
) ہو حاتے ( آحر انک دن ہللا کے حکم سے ) آپ تے عصر کی نماز ( ی یت
ہللا کی طرف رخ کر کے ) بڑھی اور آپ کے سابھ بہت سے ضحابہ رضی ہللا
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عنہم تے بھی بڑھی۔ جن ضحابہ تے بہ نماز آپ کے سابھ بڑھی بھی ،ان میں
سے انک ضحانی مدینہ کی انک مسحد کے قریب سے گزرے۔ اس مسحد میں

لوگ رکوع میں بھے ،ابہوں تے اس بر کہا کہ میں ہللا کا نام لے کر گواہی
د یتا ہوں کہ میں تے رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کے سابھ مکہ کی طرف

منہ کر کے نماز بڑھی ہے ،نمام نمازی اشی حالت میں ی یت ہللا کی طرف ب ھر
گنے ۔

(بصحیح البخاری) ٤٤٨٦ #

اس دیتا میں ہر جیز کا انک مرکزی تقطہ موحود ہے۔ حاہے وہ جیز گول ہو ،

حوکور ہو نا کشی اور سکل کی ہو۔ اس زمین کا مرکزی تقطہ کہاں ہے ؟

دیتا کے تقسے میں قطب سمال اوبر ہے قطب خ یونی ینچے ہے ۔اشی طرح

مغرب میں امرنکہ ہے اور مشرق میں حانان ہے۔ نالکل ینچ میں سعودی عرب

ہے۔
دیتا کا گولڈن مڈ نوای یٹ مکہ ہے اور مکہ کا گولڈن مڈ نوای یٹ کعنہ ہے۔
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حو سمت ہللا تے مفرر کی ہے ہر مسلمان حاہے دیتا میں کہیں بھی ہو نماز
کے لنے قتلہ کی حایب رخ کرنا ہے۔ قتلہ کی حایب رخ ہونا ق یول ی ِت نماز کی
الزم سراتط میں سے ہے۔

آج حدند دور میں مساقروں کی شہولت کے لنے قتلہ کمتاس نا قتلہ انڈنکییر
ڈزاين کتا گتا ہے۔اٹسا کمتاس حو متانل میں
بھی لوڈ کتا حا سکتا ہے آپ ہوانی چہاز میں ہیں

نا رنل گاڑی میں نانی کے چہاز میں نا کشی ضجرا

میں ا ینے کمتاس کی مدد سے آپ قتلہ کی ضحنح ڈابرکشن نآسانی معلوم کر سکنے
ہیں ۔ عین نماز کی حالت میں وجی کا ایتاع کرنا اور رخ موڑ کر کعنہ کی

حایب کر د یتا سابھ ضحابہ کا نماز میں کشی قسم کی تے ادنی اور شوال کے
ت
ع
ظ
تعیر ایتاع کرنا اطاعت رشول اور م و ضیط کی ا لی متال ہے ۔
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مسحد قتلتین کی موحودہ عمارت کی دو
میزلیں ہیں متتار بھی دو ہیں اور گتتد

بھی دو ہیں۔

ہمیں مسح ِد قتلتین میں نواقل کی

ادایتگی کے لنے حگہ بہ مل سکی حوانین کا رش اسقدر ہے کہ انک کے اوبر
انک حانون گری حانی ہے ۔کچھ سمچھ بہیں آرہا کتا ہو رہا ہے؟
آنا بہ حوانین کا حذبہ انمان ہے حو دو رکعت کے لنے بڑپ رہا ہے نا تظم و

ضیط کی کمی ؟ ہللا ہی بہیر حایتا ہے۔

اگر واقعی بہ حذبہ انمان ہے نو ہم اس معا ملے میں کورے ہیں ک یونکہ ہم
اس ب ھیڑ میں سامل ہوتے کا شوچ کر ہی حکرا رہے ہیں کہ ابھی حج ناقی

ہے کہیں ہم حانون بر گر گنے نا کونی ہم بر گريں نو حج وہتل جییر بر بہ کرنا
بڑے لہذا مسحد سےناہر تکلنے میں ہی عاق یت حانی ۔
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براشوں کی دیتا
ہمیں ان براشوں کی دیتا کے نارے میں کچھ علم بہیں اس سے م یعارف

کرواتے والی شحضیت بڑے بھانی ہیں ناضرف م یعارف نلکہ فون بر انڈرٹس
سمچھاتے کے تعد سابھ حاص
ناکتد ہے کہ یچوں کو ضرور
لے کر حانیں ۔

ک
ھ
بڑے ب ھائی کی پاک ید بر چور

مارکنٹ سے مسجد ب بوی کی

طرف آ ئیں تو گنٹ نمبر  13کے سا م تے ہللا حاجا و ونلا ی کے خونصورت پاموں
کی نمائش ہے ۔
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اور اس وقت کچھ  11یج رہے ہیں۔
نماٹش کی تیرونی دنوار بر ہللا سنحابہ وتعالی

کے  99صقانی نام برجمے اور حوتصورت
ہم ک
ھ
ت
خظاطی کے سابھ یں نحنے ہوتے

اندر نک لے گنے۔ جتسے ہی آپ
نماٹش میں داحل ہوتے ہیں آنکھوں کو بھتڈک بہنحاتے والے حوتصورت
رنگوں سے کی گنی خظاطی آپ کا اسیفتال کرنی ہے۔بہاں محتلف قسم کی

ونڈنوز اور تصاوبر ہیں حو کایتات کے نارے میں اٹسان کو یتدار کرنی ہیں اور

تے اجتتار زنان سے ہللا کا ذکر سروع ہوحانا ہے۔

بہ تقین اور سعور یتدا کرتے کی کوشش ہے کہ اٹسان حان لے کہ ہللا کتتا

بڑا ہے اور سعور اور ذہنی یتداری کے سابھ ہللا اکیر کہے کہ ہللا نو ہی نو ہے حو
سب سے بڑا ہے۔ شوتے ذہن کو یتدار کتا گتا ہے۔
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نماٹش میں دو میٹ کی ونڈنو دکھانی گنی ہے جس کو دنکھ کر آپ حود کو بہت

جھونا اور عاحز محشوس کرتے ہیں :

ونڈنو انک آدمی سے سروع ہونی ہے۔ حو مسحد ی یوی میں نتیھا ہے اور قرآن کی
نالوت کر رہا ہے اور بہ ونڈنو دنکھنے ہی دنکھنے آپ کو زمین سے ابھا کر برنا
سے آگے کہکساؤں کے سمتدر میں بہنحا د ینی ہے کہ کہاں میں جھونی شی

محلوق اور کہاں بہ کہکساں کا سمتدر اور ان سب کا مالک ضرف انک ہللا ۔

بہاں معلم بھی ہیں حو سرک اور نوختد کو حوتصورت انداز میں یتان کر رہے
ہیں اور حاخ یوں کے دل حالص ہللا کے تقین سے ب ھرتے کی کامتاب محیت

کر رہے ہیں ۔

ان ونڈنوز کے عالوہ بہاں براشوں کی دیتا ہے ۔
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بہ براسے کتا ہیں ؟
بڑی بڑی تصاوبر ہیں جتسے الوا

کی تصاوبر اس میں الوا کا نمیریجر
 1200ڈگری یتانا گتا ہے۔
بہاں شونامی کی لہروں کے
براسے ہیں کہ اٹسان ہللا سے ڈرے ناگہانی آقت سے یحنے کی دعا ہر دم
کرے ۔سب سے بڑا درجت بھی ہے جس کی لمتانی  115مییر ہے ۔
ان براشوں کی دیتا میں کہیں قریب ہی دادی ماں کی مہک آتے لگی ہے۔
ہمارا حوای یٹ قیملی شسیم اور اس کا ختگ اختار ۔
حار قیملیز کے ینچ انک ختگ اختار  ،دو گجرانی اختار ملت اور وطن ۔اختار بڑ ھنے

کے نائم مفرر ہیں اور ہرممیر اینی ناری بر ہی بڑھتا ہے اور دوسرے کا نائم
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سروع ہوتے سے قتل اختار ناکڑے (ضجن میں رکھی نتنچ) بر رکھ د یتا ہے بہ
دوسرے کا اجیرام ہے حو حوای یٹ قیملی شسیم کی ہی بری یت کا حاضہ ہے ۔
رات نک جب اختار کو قرصت ملنی ہے نو دادی ماں اجتتاط سے بہہ لگا کر
ا ینے آرنو میں رکھ د ینی ہیں ( آرنو میمن زنان میں دنوار سے متسلک جھونی
الماری کو کہنے ہیں )۔

جب بہ آرنو نورے مہتنے کے اختار سے ب ھر حانا ہے نو ہماری بری یت کا آعاز
ی ی ف
ت
ن
ہونا ہے۔ دو میزلہ مکان میں دادی ماں کی نویتاں ا نی ا نی چی لے کر
حاضر ہیں۔دادی ماں ہم سے اختار میں نمام احاد یث اور قرآنی آنات برشوانی

ہیں ناکہ کتاڑی کو اختار ینحنے سے بہلے ان نابرکت براشوں کو ادب و اجیرام

کے سابھ الگ کر لتا حاتے۔اس سارے کام میں ہماری والیییر ہاحرہ ناجی
س
ل
چ
ہیں ۔ہم یچو ں کے دلوں میں ہاحرہ ناجی کا بڑا رعب ہے ۔ انک ھی ہونی
ف
ت
ہ
ن
ن
اور اصولوں کی نکی ہماری ہاحرہ ناجی اختار سے براسے کایتا اور چی کڑ نا م
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تے ہاحرہ ناجی ہی سے ستکھا۔اختار حونکہ گجرانی میں بھی ہوتے بھے اور گجرانی
ہم کو آنی بہ بھی اس سلسلے میں ہاحرہ ناجی مدد کرنیں گجرانی حود ہاحرہ ناجی کو

بھی بہیں آنی نانا انا اس سلسلے میں ان کی رہیمانی کرتے اور نوں بہ نابرکت

براسے جمع ہوتے ۔

آج کے حدند دور میں براشوں کی حگہ اختار سے تکل کر واٹ سیپ اور فتس
نک میں مت یقل ہو گنی ہے۔حو بھی براشہ ٹستد آتے نائم الين بر خ یکا دو نا
واٹ سیپ بر استتتس ڈال دو ۔ بہ براسے کتا ہیں حو آپ کی نائم الين بر

جمکنے ہیں ؟بہ براسے درخف یفت آپ کی شحضیت کی عکاشی کرتےہیں جب
بھی نائم الين بر اتگل یوں کو زجمت ديں دس نار شوچ کر زجمت ديں بہ آپ
کے جھوڑے ہوتے آنار ہیں ا ٹسے آنار اینی نائم الين بر جھوڑ ینے کہ جب
کیھی کونی بھوال بھ یکا آپ کی نائم الين بر آتے نو حزاتے لے کر لوتے حالی

ہابھ بہ حاتے ۔
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براسے جمع کرنا بھی کشی آرٹ سے کم بہیں۔ جتسے ناعتانی انک آرٹ ہے،

نتتتتگ انک آرٹ ہے  ،ا ٹسے ہی براسے جمع کرنا اور ا جھے براشوں کو سل یقے

سے گم کی مدد سے رجسیر بر خ یکانا ہماری امی کا شوق ہے ۔ قرآن کی آنات

ہوں نا احاد یث نا کونی نوتکا امی حان سے یچ کر بہیں حاسکتا ۔ ان کی ڈابری
کی ز ی یت ضرور ینے گا۔فتس نک اور واٹسیپ بر شوقٹ کانی کی اہمیت اینی
حگہ لتکن ہارڈ کانی کی اہمیت کیھی خیم بہیں ہو سکنی  ،قلم کی اینی انک

برکت ہے ۔
ون ﴿سورة القمل ﴾١ #
ن ۚ َوالْقَ َ ِمل َو َما ي َْس ُط ُر َ

ُ
ل
ل
ک
ہ
ن ،قسم ہے قلم کی اور اس جیز کی جسے ھنے والے کھ رہے یں ۔

لہذا ہم تے بھی دادی حان کے نابرکت براشوں کی ناد اور امی حان کے
شوق کے اجیرام میں اس نابرکت نماٹش کے براشوں کی ہارڈ کانی حرندی ۔
اس میں کونی سک بہیں کہ بہ نماٹش حاخ یوں کے انمان کو نازہ کرنی ہے۔
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ہللا حادمین حرمین کو انکی حدمات بر احر عظیم عظا کرے اور برک یوں سے ماال
مال ر کھے ۔ آمین
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رایض اجلنة میں دوسری حاضری
آج نتشری ذی الحج رایض اجلنة میں دوسری نار حاضری کی سعادت نوں ملی کہ
اتعم جی تے گ ھیر لتا :نلیز میرے سابھ رایض اجلنة حلیں وہاں بہت رش ہے
اکتلے حانا ممکن بہیں ۔
بہ اتعم جی کون ہیں ؟
اتعم جی سارجہ ابرنورٹ بر ہماری حایب دوسنی کا ہابھ بڑھاتے والی شحضیت
س ع
ت
ل
ک
ہ
ہیں  :ال الم م آپ کراجی سے یں ؟
ہم تے جیران ہو کر نوجھا  :آپ کو کتسے معلوم ہم کراجی سے ہیں ؟
کہنے لگیں :کراجی وا لے دور سے ہی بہحان لنے حاتے ہیں۔

دراصل وہ حود کراجی کی ہیں نو کراجی والوں کو کتسے بہ بہحانیں ۔
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اتعم جی ا ینے ڈبڑھ سالہ گڈے نوسف کو جھوڑ کر سعودی ناڈر سے جھ گھتنے
ب
ہ
ہ
ن
کی مساقت طے کرنی لتتک کی صدا نلتد کرنی سارجہ ابرنورٹ چی یں ۔
گونا بہاں قا قلے سعودی ناڈر کی حایب رواں دواں ہیں اور بہ سعودی ناڈر سے

النی سارجہ حلی آرہی ہیں ۔ تے سک بہ
مساقتیں بھی ہللا کی ٹسانی ہیں ۔
اتعم جی کی اینی مجیرم حگہ کی دعوت
بھی اتکار کا شوال ہی بہیں فورا حامی

ب ھر لی ۔تعد نماز غساء و طعام ان ساء ہللا
حلیں گے ۔
دو رکعت ۡحیتہ املسجد کی ادایتگی کے تعد وبر ادا کنے اور الين میں لگ گنے۔

الين کتا ہے ؟ب ھیڑ ہے حوانین ہی حوانین ہر سمت سے امڈی حلی آنی ہیں ۔
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ہم ناکستانی حوانین کی ب ھیڑ میں انک نایجیرن حانون آگتیں۔ کشی کی نات
س
م
ع
ل
چ
ب
ھنی بہ ھی ساند طی سے آگتیں ۔

لتکن وہ اینی بھولی بھی بہیں سمچھ گتیں کہ ناکستانی حوانین ابھیں نایجیرين
گروپ میں بھنحتا حاہنی ہیں فورا اساروں کی زنان میں اینی قانلیت نوں ادا کی:
ہللا انک ہے ،ئم کو بھی نماز بڑھنی ہے ہم کو بھی بڑھنی ہے میں بہاں سے

کہیں حاتے والی بہیں ۔

دراصل گروپ یتاتے کا قاندہ بہ ہونا ہے کہ انک دوسرے کی زنان سمچھ

آرہی ہونی ہے نو نماز میں دوسری بہن کا ختال رکھا حا سکتا ہے۔نماز کی

ادایتگی کاموقع دنا حا سکتا ہے،انک دوسرے کے دھکوں سے یحا حاسکتاہے ۔
س
م
چ
اب جب زنان ہی بہیں ھتیں نو ہونا کتا ہے کہ ب ھیڑ میں انک
دوسرےبر حڑھ کر نماز سروع کر د ینی ہیں ۔اس میں نماز بڑ ھنے والی کا
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شوق یصد قصور ہے وہ حگہ جھوڑتے کو یتار بہیں اور حو ینچھے سے د ھکے کھا کر
حلی آرہی ہے حگہ بہ ناکر اشی کے اوبر نماز سروع کر د ینی ہے ۔

الزم ہے جب دورکعت ادا کر لیں ب ھرنی سے حگہ جھوڑ ديں وربہ آپ کو

زبردسنی ک ھڑا کرنا بڑے گا نا ک ھڑا کرتے کی نویت ہی بہ آتے آپ کی گود میں
نتیھ کر ہی نماز سروع کردی حاتے ب ھر آپ کا ساٹس رکے نا دم گھنے بہ آپ

کا مستلہ ہے ۔
ہماری ناری آتے آتے دو حوانین اور مل گتیں بہ ہمارے قا قلے کی ہی ہیں

دوران
لہذا بروگرام یتا کہ حاروں انک دوسرے کو مضیوطی سے نکڑ لیں ناکہ ِ
نماز انک دوسرے کو د ھکے سے یحا سکیں ۔ ہچوم کو کییرول کرتے کے لنے
حدمانیں حاضر ہیں۔صیر حاجی ،صیر حاجی کی صدانیں نلتد کرنی ہچوم کو
ستیھالنی بہ حادمانیں احالق اور حوش حلفی کا نموبہ ہیں۔
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ہم حاروں تے نماز نو جیریت سے ادا کر لی لتکن احانک محالف سمت سے
تعنی انگزٹ سے حوانین کا حلوس حال آرہا ہے گونا حوانین کے دونوں حلوشوں

اتیرٹس اور انگزٹ کے ینچ ہمارا ستتڈوچ نتنے کو ہے ۔سالم ہے حادماؤں بر فورا
ب ھرنی سے ا ٹسے ہچوم کییرول کرنی ہیں کہ ہر حاجی کی دعانیں لتنی ہیں ۔
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4

الوداع مدینہ

آج مدینہ میں آحری دن ہے مد ینے کی زنارنوں میں جس کا تکا ارادہ کر کے
حلے بھے قرآن قکیری بھی سامل بھی اور شہتل بھانی سے ذکر بھی کتا  ،سابھ

حلنے کا بروگرام بھی یتانا لتکن وقت کی کمی کے ناعث نورا نا ہوسکا ۔

اور قتکیری کے اوقات بھی ضحنح معلوم بہیں دل میں جشرت رہ گنی کہ قرآن
ن
ک
ھ
کی جھتانی اور خظاط کو د یں۔
ک یونکہ اب حج کے دن سروع ہوتے کو ہیں اور آج نالکل آحری دن ہے شو

ہمارے حج کے سیروابزر ختاب الل حان صاجب تے حج بریتگ بروگرام تعد لنچ

کا اتغقاد کتا ہے چہاں حج کے نارے میں برنتتگ اور قرنانی کے قرتضہ کے
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لنے گانڈ کتا حا رہا ہے۔قرنانی کا طرتفہ کار نوں ہے کہ اس کے لنے نتسے
جمع کرواتے ہیں اور فون نمیر لتتا ہے جتسے ہی آپ جمرات تعنی سیظان کو
کتکرناں مار کر قارغ ہوحانیں فون کنحنے کہ کتکرناں مار لی ہیں۔ آپ کی طرف
سے قرنانی اشی وقت کردی حاتے گی اور ب ھر فون کتا حاتے گا کہ قرنانی

کردی گنی سر متڈوالیں ۔

حوبھی ذو الحج اب وق ِت روانگی ہے۔ علم کے شہر کو  ،ینی علنہ السالم کے
اب رشول صلی ہللا علنہ وسلم کے شہر کو  ،ناتعین  ،ی یع ناتعین
شہر کو ،اضح ِ
کے شہر کو آج الوداع کہتا ہے۔

الل حان صاجب تے حاص ہدایت کی ہے سارے حاجی احرام بہن لیں گو
کہ ہم ذوالحل یفہ تعنی م یقات بر ٹس روکیں گے لتکن ایتا وقت بہیں کہ وہاں
غسل کتا حاتے حاخ یوں کا تے اینہا رش ہے ۔مسحد ی یوی میں حاتے حاتے
ققط دو تقل بڑ ھنے کا شوال ہےلتکن ڈاکیر صاجب اس حوف سے احازت
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د ینے کو یتار بہیں کہ کہیں ناسنہ کی طرح حرم ٹس بھی بہ تکل حاتے گونا
ہمارا رنی برابر ب ھروشہ بہیں کتا حا سکتا ۔ ابھی ڈاکیر صاجب سے صد کر ہی

رہے ہیں کہ اتعم جی مل گتیں شو ہمارے کہنے بر حوشی سےمسحد ی یوی حلنے
کو یتار ہیں ۔

حرم کی ٹس یتار ہے سارے حاجی احرام میں مکہ حاتے کو ہیں ۔
٭احرام
انک شحص تے نوجھا کہ نا رشول ہللا! مجرم کو کس طرح کا کیڑا بہتتا حا ہنے؟
ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا:

بہ کربہ بہنے ،بہ عمامہ ناندھے ،بہ ناحامہ بہنے ،بہ ناران کوٹ ،بہ موزے۔

لتکن اگر اس کے ناس حونی بہ ہو نو وہ موزے اس وقت بہن سکتا ہے جب

یح یوں کے ینچے سے ان کو کاٹ لتا ہو۔ ( اور احرام میں ) کونی اٹسا کیڑا بہ
بہ یو جس میں زعفران نا ورس لگا ہوا ہو۔
88
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ینی علنہ السالم کا قاقلہ ضجرا کے چہاز بر شوار ہے اور آج ہزار سال تعد ہم ربڑ

کے بہنے گھما رہے ہیں ۔

ٹس ذو الحل یفہ کی حایب رواں دواں ہے ۔
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ذو الحل یفہ
ینی علنہ السالم تے ہفنہ کے دن جھتتس ذو القعدہ کو غسل قرمانا اور احرام
کی حادر اور بہتتد ناندھا ۔ نماز ظہر کے تعد مدینہ م یورہ سے روانگی ہونی نمام
ازواج مطہرات بھی سابھ بھیں مدینہ سے جھ متل کے قاصلے بر ذوالحل یفہ

ہے حو مدینہ والوں کا م یقات ہے ۔

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے م یقات م یعین کر د ینے بھے۔
(صیح البخاری )١٥٢٧ #

ہم اس لحاظ سے حوش قسمت ہیں کہ ینی علنہ السالم تے ایتا حج کا سفر دس
ہجری کو ذوالحل یفہ بر ی یت کر کے کتا اور آج 1437ہجری کو ہم بھی ذو
الحل یفہ بر ی یت کر رہے ہیں ۔ ینی علنہ السالم تے ِحج قران کی ی یت کی اور
ہم حج نم یع کی ی یت کر رہے ہیں۔
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حج کی نین اقسام ہیں

حج اقراد  ،حج قران  ،حج نم یع
٭حج اقراد میں ضرف حج کی ی یت سے احرام ناندھا حانا ہے ۔
٭حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کی ی یت سے اکھتا احرام ناندھا حانا ہے اور حج
م
م
ک
ک
ل ہوتے کے تعد ھوال حانا ہے ۔
ع م
م
ک
٭حج نم یع میں بہلے عمرے کی ی یت سے احرام ناندھا حانا ہے اور مرہ ل

ہوتے کے تعد کھول دنا حانا ہے ب ھر انام حج میں اینی رہاٹش گاہ سے ہی
م
م
ک
ک
ت
دونارہ حج کی ی یت سے احرام ناندھا حانا ہے اور حج ل ہوتے کے عد ھوال
حانا ہے ۔
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے مقام ذوالحل یفہ کے یی ھر نلے متدان میں
اینی شواری روکی اور ب ھر وہیں آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے نماز بڑھی۔ عتدہللا
ين عمر رضی ہللا عنہما بھی اٹسا ہی کتا کرتے بھے ۔

( صیح البخاری)١٥٣٢ #
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ہمارا قاقلہ بھی ذی الحل یفہ بر رکتا ہے لتکن بہ ہمارا بڑاؤ بہیں کہ سارے

حاجی احرام میں ہی ہیں وصو اور دو رکعات کے تعد ی یت اور ب ھر مکہ کی حایب
فورا ہی روانگی ہوگی۔ ٹشوں اور حاخ یوں کا تے اینہا رش ہے۔ حاخ یوں کا بہ
رش کتا ہے ؟
اس آیت کی تقسیر ہے:
ُ ضَ ا ِم ٍر َّ ۡای ِت ۡ َنی ِم ۡن ُ ِ ٰ
َو َا ِ ٰذ ۡن ِِف النَّ ِاس ِِبلۡ َح ٰ ِج َ ۡایت ُۡو َک ِر َج ااۡل َّو عَ ہیل ُ ِ ٰ
ُ فَ ٰ ٍج َ َِم ۡی ٍق
﴿سورة احلج ﴾٢٧ #

اور لوگوں میں حج کی متادی کر دے لوگ تیرے ناس نا یتادہ بھی آ نیں گے
اور د نلے یتلے اوی یوں بر بھی دور دراز کی نمام راہوں سے آ نیں گے۔
بہاں حوانین اور مردوں کے لنے الگ الگ مساحد کا ای یظام ہے ۔بہاتے

کے لنے نابھ روم اور کسادہ وصو حابہ ۔ صقانی کرتے والی حوانین بہت حوکس

ہیں حراییم کش ادوانات کا اسیعمال ہر دم ہے انک قرد اگر غسل حابہ

اسیعمال کرے نو دوسرے قرد کو غسل حابہ ادونات سے دھال ملے گا ۔
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ا ینے رش میں بھی ظہارت کا حددرجہ اہیمام ہے کونی گتدگی بہیں ر ہنے

د یتیں ہللا ان کو برکتیں دے اور حوب رجمت برساتے ۔

بہاں جھونا نازار بھی ہے ،چہاں احرام،ختل،صاين،مشواک،قرآن،ٹستنح عرض
حاجی کی شہولت کا ہر سامان ہے ۔

اين عمر رضی ہللا عنہ تے قرمانا:
میں تے رشول ہللا صلی ہللا علنہ
وسلم کو ذی الحل یفہ میں دنکھا کہ

اینی شواری بر حڑھ رہے ہیں۔ ب ھر

میقات ،ذو احللیفہ

جب وہ ستدھی ک ھڑی ہونی نو آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے لتتک کہا ۔

(خباری )١٥١٤ #

ہمارا قاقلہ بھی لتتک کہتا ہے اور ٹس مکہ کی راہوں میں حلنے کو یتار ہے ۔
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مکہ تیری برکتیں
مکہ کی برک یوں اور حادمین حرمین کی حدم یوں کو لکھنے نتیھیں نو قلم شوکھ حاتے
لتکن نانیں خیم بہ ہوں۔

مکہ وہ وادی کہ جس کی قسم ہللا تے
کھانی:
َۡل ُآ ْق ِس ُم بِ َ ََٰذا الْ َب َ ِ
ل ﴿سورةالبل ﴾١ #

بہیں ،میں قسم کھانا ہوں اِ س شہر کی
مکہ وہ وادی چہاں ابراہیم علنہ السالم
تے اکتلی ہاحرسالم علیھا کو ییھے

اسماعتل علنہ السالم کے سابھ ییھا نو جھوڑا لتکن سابھ مکہ کے لنے دعا بھی

کی :
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الص ًَل َة
َربَّنَا ا ِ ّٰن َآ ْس َكنْ ُت ِم ْن ُذ ٰ ِری َّ ِِت ب َِوا ٍد غَ ْ ِۡی ِذي َز ْر ٍع ِع ْندَ بَيْ ِت َك الْ ُم َح َّر ِم َربَّنَا ِل ُی ِقميُوا َّ
ِ
ُ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
فَا ْج َع ْل َآفْئدَ اة م َن النَّ ِاس َتَ ْ ِوي الَْيْ ِ ْم َو ْار ُز ْقه ُْم م َن الث َّ َم َرات ل َعله ُْم ي َْشك ُر َ
ِ

﴿سورة ابراهی ﴾٣٧ #

بروردگار ،میں تے انک تے آب و گتاہ وادی میں اینی اوالد کے انک خصے کو
تیرے مجیرم گ ھر کے ناس ال ٹسانا ہے بروردگار ،بہ میں تے اس لنے کتا ہے

کہ بہ لوگ بہاں نماز قائم کريںٰ ،لہذا نو لوگوں کے دلوں کو اِ ن کا مستاق یتا
اور ابہیں کھاتے کو بھل دے ،ساند کہ بہ سکر گزار یتیں۔

مکہ کی بہنی برکتیں ابراہیم علنہ السالم کی دعا ہیں۔ جس سے آج ہر حاجی

ق یض نانا ہے الکھوں کے مچمعے میں کونی حاجی بہ بہیں کہہ سکتا کہ مچھے زم

زم متشر بہیں نا آج میں بھوکا ہوں۔

مدینہ سے مکہ حاتے ہوتے مکہ کی ختک نوسٹ بر حاخ یوں کو حو بہال ہدبہ مال وہ
زمزم بھا ۔بہی نو وہ زمزم ہے جس کے لنے اماں ہاحر دوڑی بھی اور ہللا کو
اینی ٹستد آنی بھیں کی ان کی دوڑ ہر حاجی کا مقدر بھہری جب نک حاجی
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م
اماں ہاحر کی سعی بہ کرے اس کا حج کمل بہیں۔ سعی کو ہللا تے اینی
ٹسانی قرار دنا:
الص َفا َوالْ َم ْر َو َة ِم ْن َش َعائِ ِر َّ ِ
اّلل ۖ فَ َم ْن َح َّج الْ َبيْ َت َآ ِو ا ْع َت َم َر فَ ًَل ُجنَ َاح عَلَ ْی ِه َآ ْن ی َ َّط َّو َف
ا َّن َّ
ِ
ِ
ِ
ی ﴿سورة البقرة ﴾١٥٨ #
بِ ِ َما ۚ َو َم ْن ت ََط َّو َع خ ْ اَۡیا فَا َّن َّ َ
اّلل َشاك ٌر عَل ٌ
ِ
تقتتا صقا اور مروہ ،ہللا کی ٹسای یوں میں سے ہیں ٰلہذا حو شحص ی یت ہللا کا حج نا
عمرہ کرے ،اس کے لنے کونی گتاہ کی نات بہیں کہ وہ اِ ن دونوں بہاڑنوں
کے درمتان سعی کر لے اور حو برصا و رع یت کونی بھالنی کا کام کرے گا،
ہللا کو اس کا علم ہے او ر وہ اس کی قدر کرتے واال ہے۔

مکہ کی سب سے بڑی برکت کہ وہاں کعنہ ہے ینی اکرم کیھی کعنہ سے دور
بہ حاتے اگر ان کی فوم ان کو مح یور بہ کرنی۔مدینہ آکر بھی کعنہ کو قتلہ

یتاتے کی حواہش رہی  ،دل بھا کہ اشی کی حایب ک ھحا حانا بھا لہذا ہللا تے

سات آسمان کے اوبر سے آنات نازل قرمانیں:
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الس َما ِء ۖ فَلَ ُن َو ِل ٰ َینَّ َك ِق ْب َ اَل تَ ْرضَ اهَا ۚ فَ َو ِ ٰل َو ْ َْج َك َش ْط َر الْ َم ْس ِج ِد
قَ ْد نَ َر ہى تَقَل ُّ َب َو ْ ِْج َك ِِف َّ
ون َآن َّ ُه
الْ َح َرا ِم ۚ َو َح ْی ُث َما ُك ْن ُ ْم فَ َولُّوا ُو ُجوه ُ َُْک َش ْط َر ُه ۗ َوا َّن َّ ِاَّل َین ُآوتُوا الْ ِكتَ َ
اب لَ َی ْعلَ ُم َ
ِ
ون ﴿سورة البقرة ﴾١٤٤ #
الْ َح ُّق ِم ْن َر ِ ٰ ِب ْم ۗ َو َما َّ ُ
اّلل ِبغَا ِف ٍل َ ََّما ی َ ْع َملُ َ
ہ ُ
بہ نمہارے منہ کا نار نار آسمان کی طرف ابھتا ہم دنکھ رہے ہیں لو ،م اشی
قتلے کی طرف نمہیں ب ھیرے د ینے ہیں ،جسے ئم ٹستد کرتے ہو مسحد حرام کی
کہ ئ ُ
طرف ُرخ ب ھیر دو اب چہاں یں م ہو ،اشی کی طرف منہ کر کے نماز بڑھا
کرو بہ لوگ خنہیں کتاب دی گنی بھی ،حو ب حا ینے ہیں کہ (یچونل قتلہ کا)
بہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور بر حق ہے ،مگرا س کے ناوحود
حو کچھ بہ کر رہے ہیں ،ہللا اس سے عاقل بہیں ہے۔

ہر حاجی حو اس وادی کا سفر کرنا ہے درخف یفت کعنہ ہی کے لنے کرنا ہے۔
کونی انک حاجی بھی قارغ بہیں ہونا۔ ایتا وقت ،ایتا نتشہ ،ایتا گ ھر سب ا ینے
ہللا کی حاطر جھوڑکر آنا ہے۔نو ب ھر برکتیں ہللا کی حایب سے نازل ہونی ہیں۔
مکہ کی ختک نوسٹ بر انک نوڑھے حاجی صاجب بھکے ہارے ہابھوں میں زم
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زم اور حادمین حرمین کی طرف سے د ینے گنے لنچ نوکس بھامے نمام مساقروں
سے آنکھوں میں آٹشوں لنے نوں گونا ہوتے:
ہم نمام حاخ یوں بر الزم ہے کہ حادمین حرمین

سرتقین کے لنے دعاکريں۔حاخ یوں کی

حدمت کرنا کونی آسان کام بہیں۔ ہللا تے
ان کو اس کام کے لنے ختا ہے۔حدا کی

قسم ہم کھاتے کےبھوکے بہیں۔ابھوں

تےکھانا نایٹ کر جس طرح حاجی کی نکرئم
کی ہے ہللا ان کی عزت میں اصافہ کرے۔
ہللا ان کی ضجت میں برکت دے۔ہللا ان کی اوالد کوعلم واال یتاتے۔نوڑھے
نانا جی کی دعا مکہ کی زمین بر قدم رکھنے کے تعد بہلی دعا بھی حو حالصتا
حادمین حرمین سرتقین کے لنے ہم حاخ یوں کی طرف سے یحفہ بھی۔
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5

مکہ کی حایب

مدینہ کی قصاؤں کو ئم آنکھوں اور ب ھرے دل کے سابھ حاجی اس وقت نک
درود و سالم بڑ ھنے الوادع کہنے رہے جب نک

ٹس کی ک ھڑکی گتت ِد خصراء کا دندار کروانی رہی۔

را سنے میں روڈ کسادہ ہی بہیں نلکہ ہر بھوڑی
مساقت بر ذکر و اذکار کے نورڈ بھی آوبزاں ہیں ۔
امحلد ہلل  ،س بحان ہللاۡ ،ل الہ الا ہللا ،س بحان ہللا و حبمدہ
اس تغفر ہللا ریب من ُ ذنب و اتوب الیہ
ۡل حول وۡل قوة الا ِبہلل
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گونا سفر میں اذکار ہر دم مساقر کرنا رہے ۔دھوپ اور گرمی کی سدت کی وجہ

سے ٹس میں بردے لگے ہیں۔عصر کے لنے ٹس رکی نو ناہر تکل کر گرمی کا
اندازہ ہوا ۔
ینچھے نتیھے حاجی صاجب بردہ بہیں ہتاتے د ینے کہ گرمی بہت ہے بردہ
ک ت س م
م
ک
ک
ہتاتے سے ٹس گرم ہوحانی ہے ،لتکن ناہر کا تظارہ نے عیر فر ل تسے
ہو؟بہ نات حاجی صاجب کو سمچھانا ہمارے ٹس کی نات بہیں۔

حاجی صاجب کے نتتد میں حاتے ہم ختکے سے بردہ ہتا بھی لتنے ہیں اور کیھی
ان کا دل حوش کرتے کو لگا بھی د ینے ہیں۔ناہر جھونی جھونی بہاڑناں ہیں

زمین یی ھرنلی ہے ،کہیں کہیں منی سرخ بھی ہوحانی ہے ۔بہاں اویٹ بھی
ملے حو ینی علنہ السالم کے قا قلے کی ناد دالتے رہے ۔
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اویٹ
اویٹ ہماری اس زمین بر ہللا کی ٹسای یوں میں سے انک ٹسانی ہے ۔
َافَ ًَل ی َ ۡن ُظ ُر ۡو َن ِا ََل ۡ ِاۡلب ِِل کَ ۡی َف ُخ ِل َق ۡ
ت ﴿ٝسورة الغاش یة ﴾#۱۷
کتا بہ اوی یوں کو بہیں دنکھنے کہ وہ کس طرح یتدا کنے گنے ہیں۔

براتے زماتے میں ضجرا ٹست یوں کے لنےاویٹ کشی تعمت سے کم بہ بھا ۔
َو ِم َن ۡ َاۡلنۡ َعا ِم َ ُ
ۡح ۡول َ اۃ ﴿ ٝسورة اْلنعام ﴾١٤٢ #
ُ
ہ
اورموٹسیوں میں سے کچھ نوجھ ابھاتے والے یں۔

مساقروں اور سامان کی تقل و حرکت کے اعتتار سے اویٹ کو ضجرا کا چہاز کہا
حانا ہے ۔اویٹ موٹشی حانور میں سب سے بڑا اور

عح یب الحلفت حانور ہے ۔
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اویٹ کی مونی کھال شورج کی تیز نتش سے اس کی
خقاطت کرنی ہے۔ دوسری طرف اسکی لمنی نانگیں شجت

گرم زمین سے اس کا جسم قاصلے بر رکھنی ہیں۔اویٹ کے حوڑے ناؤں گرم

زمین بر حلنے میں مدد کرتے ہیں۔ رنگستان کی برم زمین بر چہاں اٹسان کے

ناؤں جم بہیں ناتے اویٹ کے ناؤں برم زمین میں
دھتسنے بہیں نلکہ قا قلے حلنے حلے حاتے ہیں ۔
اویٹ ا ینے کوہان میں اشی ق یصد نک

حکتانی جمع کرتے کی صالخ یت رکھتا ہے۔

دوسرے حانوروں کی طرح مونا بہیں ہونا

نلکہ حرنی کوہان میں جمع ہوحانی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کے جسم کا
درجہ حرارت گرمی کو برداست کرتے کی طاقت رکھتا ہے اور سدند گرمی میں
بھی ایتا سفر حاری رکھتا ہے ۔
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انک اٹسان تعیر نانی کے نین سے نایچ دن نک زندہ رہ سکتا ہے لتکن بہ

رنگستان کا چہاز جھ سے سات مہت یوں میں تعیر نانی کے
زندہ رہ سکتا ہے۔ انک یتاسا اویٹ یتدرہ میٹ میں نتس

گتلن نک نانی نی سکتا ہے۔ بہ نانی اس کے جسم میں موحود سرخ حل یوں

میں جمع ہوحانا ہے حو اس کو گرمی میں ڈی ہانی ڈرٹشن سے یحانا ہے۔

اویٹ کی گردن لمنی ہونی ہے حو ضجرا کے طوقان میں اس کی مدد کچھ نوں

کرنی ہے کہ حاہے نورا جسم ر یت میں دھتس حاتے اس کی گردن ناہر رہنی
ہے اور وہ ر یت میں دفن ہوتے سے یچ حانا ہے ۔
وہ نودے حو دوسرے حانور بہیں کھا سکنے اویٹ
مزے لے کر کھانا ہے۔ رنگستان کی شوکھی جھاڑناں اور کا ینے دار نودے
اس کے جیڑے برداست کر حاتے ہیں ۔

اویٹ کی لمنی نلکیں ضجرا کی دھول سے آنکھوں کی خقاطت کرنی ہیں۔
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اویٹ کی آنکھ کے نین آنی لڈ ہوتے ہیں دو نلکیں اور نتشرا آنی لڈ آنکھ کے
کوتے میں ہونا ہے ۔اویٹ کی ناک کے ییھنے تیز ریتلی طوقانی ہوا میں یتد

ہوحاتے ہیں ناکہ ر یت سے خقاطت ہوسکے۔

اس موٹشی حانور کو ہللا تے اٹسان کی حدمت بر لگادنا ہے کہ بہ بہ ضرف

عمدہ شواری ہے نلکہ اس کا دودھ اور گوست ضجت یحش ہے ۔اس کی

کھال اٹسان کا عمدہ لتاس ہے اور اس کی حوڑی ہڈناں اٹسان کی وہ یحنی ہیں
جس بر علم حاصل کتا حانا بھا ۔بزول قرآن کے
اب رشول قرآن لکھ کر جمع کرتے
وقت جب اضح ِ

نو اویٹ کی حوڑی ہڈنوں بر ہی لکھا کرتے بھے ۔

موٹشی حانوروں میں اویٹ کو بہ قصتلت حاصل ہے کہ خطنہ حج کے موقع بر
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم اس بر شوار بھے ۔
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متازل نلڈنگ
مکہ میں ہمارا بڑاؤ اب متازل نلڈنگ ہے۔ بہ ساکر حج سروسز کی نلڈنگ ہے حو
ضرف ان کے ہی حاخ یوں کے لنے
حاص ہے ۔نایچويں میزل بر ہمارا کمرہ
نمیر  502ہے۔
حار ذو الحج کو صنح نو یچے حلنے واال قاقلہ
روب آقتاب کے تعد تعنی نایچ ذو الحج کو رات آبھ یچے متازل نلڈنگ بر
اب ع ِ

آکر رکتا ہے۔بہ نلڈنگ حرم سےققط دس میٹ کی واک بر ہے لہذا اب
ہمارے ناس دو آٹسیز ہیں نا نو اینی قیملی کے سابھ عمرہ ادا کريں نا ب ھر قا قلے

کے سابھ سابھ ۔ہم اب قا قلے کو کہاں جھوڑتے والے ہیں ؟لہذا ستڈنول

کے مظانق بھتک دوگھتنے تعد قاقلہ حاجی التاس کی سیروژن میں لتتک کی صدا
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نلتد کرنا حرم کو روابہ ہوگا ۔ان دوگھت یوں میں دو صدنوں کا سفرطے کتا۔ کونی
حاجی احرام ناند ھنے کے تعد ٹس اب حرم حاتے کو تے جین ہے۔

لتکن ان دوگھت یوں میں بہ حکمت ہے کہ حاجی حاتے اور ڈبر کر کے قرٹش
ہوحاتے ک یونکہ حرم میں اسقدر رش ہے کہ عمرہ ادا ہوتے ساند فجر ہی
ہوحاتے ۔
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بيت العتیق
َولْ َی َّط َّوفُوا ِِبلْ َبيْ ِت الْ َع ِت ِیق

﴿سورة احلج ﴾٢٩ #

اور اس قدئم گ ھر کا طواف کريں۔
عتیق نمعنی قدئم ۔
انو ذر رضی ہللا عنہ تے قرمانا :
میں تے ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم سے نوجھا:
نا رشول ہللا! سب سے بہلے کون شی مسحد یتانی گنی بھی؟
قرمانا  :مسحد الجرام۔
میں تے شوال کتا:
اس کے تعد کون شی؟
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ٰ
قرمانا  :مسحد االقصی۔

میں تے شوال کتا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمتانی قاصلہ کتتا بھا؟
قرمانا  :حالتس سال۔
ب ھر ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا :
جس حگہ بھی نماز کا وقت ہو حاتے فورا نماز بڑھ لو۔ نمہارے لنے نمام روتے

زمین مسحد ہے۔

(صیح البخاری) ٣٤٢٥ #

ل
ت
ع
ت
ی
ع
ی یت ا ق کی میر کی عرض ضرف اور ضرف ہللا کی عتادت ہے ۔
رشكْ ِِب َشيْئاا َو َطهٰ ِْر بَيْ ِ َِت ِل َّلطائِ ِف َنی َوالْقَائِ ِم َنی
َوا ْذ ب َ َّو ْآَنَ ِۡل ْب َرا ِه َی َم ََك َن الْ َبيْ ِت َآ ْن َۡل ت ُ ْ ِ
ِ َّ ِ
ِ
الس ُجود ﴿سورة احلج ﴾٢٦ #
َو ُّالركع ِ ُّ

ناد کرو وہ وقت جب ہم تے ابراہیم کے لنے اِ س گ ھر (حابہ کعنہ) کی حگہ
یچوبز کی بھی (اِ س ہدایت کے سابھ) کہ میرے سابھ کشی جیز کو سرنک بہ
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کرو اور میرے گ ھر کو طواف کرتے والوں اور قتام و رکوع و شچود کرتے والوں
کے لنے ناک رکھو۔

بھتک دو گھتنے کے و ققے کے تعد استتکر میں آواز گویچی کہ حاجی صاختان
ینچے الؤیچ میں ٹشرتف لے آ نیں۔گروپ لتڈر التاس اور عظیم بھانی کی نمایتدگی

میں ہم لتتک کی صدا نلتد کرتے حرم کی حایب حلے کہ قا قلے کو رکتا بڑا
التاس بھانی عظیم بھانی کو عظیما ۔۔۔عظیما ۔۔۔ کہہ کر تکارتے لگے کہ
کچھ اور سابھی ینچھے رہ گنے ہیں ۔
عظیم کے آگے الف کے اصافے بر جیرت ہونی لتکن بہ شوچ کر حود کو
م
م
ظ
ی
ہ
م
م
م
ین کتا کہ من زنان یں جب یتار یں نام تگاڑتے بر آتے یں نو
حرف و کا اسیعمال کیرت سے کرتے ہیں ۔
موشی ۔۔۔۔۔ موشو ۔۔۔
نوسف۔۔۔ نوشو۔۔۔
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قاسم ۔۔۔ قاشو ۔۔۔
زلنحا۔۔۔۔ حلو ۔۔۔نو ساند ییھان بھانی بھی الف کا اصافہ کرتے ہوں گے ۔
ب ھر جب عظیم بھانی تے التاسا تکارا نو صیر کا ییمابہ لیربز ہوا اور یچوں سے

کہا حاکر معلوم کريں بہ نام کے آگے الف لگاتے میں کتا راز نوستدہ ہے ؟
بھانی تے حوسدلی کے سابھ وصاجت کی کہ جب آگےالف لگاتے ہیں نو
معنی نتتا ہے ادھر آؤ تعنی ٹسیو زنان میں لقظ ادھر آؤ کو حرف الف میں

سمونی ہے۔بہاں حاروں سمت سے قا قلے ہی قا قلے حلے آرہے ہیں ،لتتک
کی تکار انمان کو نازہ کنے د ینی ہے۔

اقعاٹستان بھی ہے اور ناحکستان بھی۔
انڈونتستا بھی ہے اور مالٹستا بھی۔

حایتا بھی ہے اور برکی بھی اور ہم ناکستانی بھی ۔
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ل
سارے ہی دو کیڑوں میں ضرف ی یت ا عت یق کے لنے تکلے ہیں۔
ابراہیم علنہ السالم کی آواز کی برکت کتا ہے کہ آج کونی گ ھڑی اٹشی بہیں
کہ طواف کیھی رکتا ہو  ،کتنی شچی نات ہے میرے مالک کی:
ُ ضَ ا ِم ٍر یَأْ ِت َنی ِم ْن ُ ِ ٰ
َو َآ ِ ٰذ ْن ِِف النَّ ِاس ِِبلْ َح ٰ ِج یَأْتُوكَ ِر َج ااۡل َوعَ َ ہیل ُ ِ ٰ
ُ فَ ٰ ٍج َ َِم ٍیق
﴿سورة احلج ﴾٢٧ #

اشی دوران ناقی سابھی بھی قا قلے میں سامل ہوتے اور ہماری متازل نلڈنگ

سے یتدرہ میٹ کے یتدل حلنےکےتعد قاقلہ لتتک کی گویج میں مسحد حرام

میں ناب مروہ سے داحل ہونا ہے ۔

گروپ لتڈر کی ہدانات بھیں کہ ادب کے سابھ تظريں ینچی رکھیں۔ناب مروہ
سے ان ینچی تظروں کے سابھ جب داحل ہوتے نو نالکل ملیزم کے سا منے

ل
ع
ت
ی
بھے ۔ملیزم دروازے اور حجر اشود کے سا منے ی یت ا ق کی دنوار ہے ۔ اس

دنوار کو ملیزم اس لنے کہنے ہیں کہ اس کے سابھ جمٹ کر عجز و انکساری

سے دعا کرنا مسیون ہے ۔
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ی یت ہللا اور اس کے حاروں اطراف میں بھتلی ہونی عمارت مسحد حرام کہالنی
ہے اس میں ادا کی گنی انک نماز کا نواب انک الکھ نماز سے اقصل ہے۔
ستدنا حابر ين عتدہللا رضی ہللا عنہ سے روایت ہے :

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم تے قرمانا :میر ی اس مسحد میں ادا کی
گنی انک نماز مسحد حرام کے عالوہ ناقی مساحد کی انک ہزار نماز وں سے اقصل
ہے اور مسحد حرام میں ادا کی گنی انک نماز ناقی مساحد کی انک الکھ نماز سے

اقصل ہے۔

(مس ند اۡحد )١٢٦٠١ #
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ان گ ھڑنوں کو ،
آنی حانی ساٹشوں میں،
آٹشوؤں کی لڑنوں کو ،
لقطوں میں ڈھالتا ،

قلم کے ٹس کی نات بہیں ،
مگر ضرف اک نات ،
مالک قفیر آنا ہے ،مالک قفیر آنا ہے ،
مگر ضرف اک دعا ،
َۡی فَ ِقۡیٌ ﴿سورة القصص ﴾٢٤ #
َر ِ ٰب ا ِ ّٰن ِل َما َآنْ َ لزْ َت ا َ ََّل ِم ْن خ ْ ٍ
ِ
ِ
بروردگار  ،حو جیر بھی نو مچھ بر نازل کر دے میں اس کی محتاج ہوں۔
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عمرہ
سل ٓ
س
ص
ل
جب ینی اکرم صلی ہللا علنہ و م مکہ اتے نو آپ لی ہللا علنہ و م مسحد

الجرام میں داحل ہوتے اور حجر اشود کا نوشہ لتا۔ ب ھر ا ینے دانیں حایب حلے

آپ تے نین حکر میں رمل کتا اور حار حکر میں عام حال حلے۔ ب ھر آپ تے
ٓ
مقام ابراہیم کے ناس ا کر قرمانا:
مقام ابراہیم کو نماز بڑ ھنے کی حگہ یتاو۔
آپ تے دو رکعت نماز بڑھی اور مقام ابراہیم آپ کے اور ی یت ہللا کے
ٓ
ت
درمتان بھا۔ ب ھر دو رکعت کے تعد حجر اشود کے ناس ا کر اس کا اس الم
ٓ
کتا۔ ب ھر صقا کی طرف گنے۔ وہاں آپ تے بہ ایت بڑھی:
ان الصفا واملروة من شعائر ہللا
صقا اور مروہ ہللا کی ٹسای یوں میں سے ہیں۔

(ترمذی )٨٥٦ #
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طواف کی ایتداء حجِر اشود کو نوشہ د ینے سے کرنی حا ہنے لتکن رش اسقدر ہے
کہ اس نات کا شوال ہی یتدا بہیں ہونا لہذا اسارہ کر کے ٹسم ہللا ہللا اکیر کہنے
طواف کی ایتداء کرتے ہیں۔

م
م
ک
ہ
ی
ک
ح
ہ
بہ ل سات کر یں۔ اس کو نورا کرتے کے تعد مق ِام ابرا م بر دو ر عت
نماز بڑھتا بھی رش میں ممکن بہیں۔ چہاں متاسب حگہ ملی وہاں ادا کنے۔
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مقام ابراہیم
مقام ابراہیم سے مراد وہ یی ھر ہے جس بر ابراہیم علنہ السالم تعمیر کعنہ کے
وقت ک ھڑے ہوتے بھے اور تعمیر کے سابھ دعا کرتے حارہے بھے:
ربنا تقبل منا
اے ہمارے رب نو ہم سے ق یول قرما۔
ہللا تے ابراہیم علنہ السالم کی دعا کو ا ٹسے

س ِرف ق یول یت یحسا کہ اس یی ھر بر ابراہیم

علنہ السالم کے ناؤں کے ٹسانات تعد میں آتے والوں کے لنے نادگار ين
گنے۔نالکل اٹشی ناد گار کہ آج جتسے کونی تعمیرانی کام کرتے ہیں نو نادگار
یحنی آوبزاں کی حانی ہے۔ جس بر تعمیر کرتے والے کا نام حوتصورت خظاطی
سے لکھا حانا ہے۔ابراہیم علنہ السالم کے قدموں کے ٹسانات ی یعمیر کے
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احالص کی گواہی ہیں۔ حو قتامت نک آتے والی ٹسلوں کو احالص اور نوکل
کا درس د ینے رہیں گے ۔

بہ یی ھر ی یت ہللا کے دروازے کی حایب قریب ہی انک ستسے میں محقوظ ہے۔
بہی وہ متارک یی ھر ہے جس کے نارے میں قرآن میں ارساد ہے:
َو ِا ۡذ َج َعلۡنَا الۡ َبيۡ َت َمث َاب َ اۃ ِل ٰلنَّ ِاس َو َا ۡمناا ؕ َو َّ ِاَّت ُذ ۡوا ِم ۡن َّمقَا ِم ِا ۡب ہر ٖہ َم ُم َص ییل ؕ َو َعہِدۡ َنَ ۤ ِا ہَۤل
الس ُج ۡو ِد ﴿سورة البقرة ﴾١٢٥ #
ِا ۡب ہر ٖہ َم َو ِا ۡ ہۡس ِع ۡی َل َا ۡن َطہِ َٰرا بَيۡ ِ َّت ِل َّلطآئِ ِف ۡ َنی َو الۡ ہع ِک ِف ۡ َنی َو ُّالرکَّع ِ ُّ
ہم تے ی یت ہللا کو لوگوں کے لنے نواب اور امن و امان کی حگہ یتانی ئم

مقام ابراہیم کو حاتے نماز مفرر کر لو ہم تے ابراہیم علنہ السالم اور اسماعتل

( علنہ السالم ) سے وعدہ لتا کہ ئم میرے گ ھر کو طواف کرتے والوں اور

اع یکاف کرتے والوں اور رکوع شحدہ کرتے والوں کے لنے ناک صاف رکھو ۔
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عمر ين خظاب رضی ہللا عنہ قرماتے ہیں میری نین نانیں حو میرے منہ سے
تکلیں میرے رب تے وٹسا ہی حکم قرمانا ۔ان نین نانوں میں انک مق ِام
ابراہیم کے م یعلق بھی۔عمر رضی ہللا عنہ تے قرمانا بھا:
اگر ہم مف ِام ابراہیم کو نماز بڑ ھ تے کی جگو ب یا سک تے تو اح ھا ہوپا ۔
اس بر بہ آیت نازل ہونی:
َو َّ ِاَّت ُذ ۡوا ِم ۡن َّمقَا ِم ِا ۡب ہر ٖہ َم ُم َص ییل ؕ

(صیح البخاری )٤٠٢ #

اور ئم مق ِام ابراہیم کو نماز بڑ ھنے کی حگہ یتالو۔

﴿سورة البقرة ﴾١٢٥ #

مق ِام ابراہیم کتا ہے ؟
مق ِام ابراہیم درخف یفت ہر ماں کے لنے عمدہ بری یت کی اعلی متال ہے ۔

بہ ابراہیم علنہ السالم کے قدم متارک کا وہ تقش ہے حو ی یت ہللا کی تعمیر

کے وقت یی ھر کے خصے میں آنا ہے۔ ل تکن بہ یی ھر اٹسا حوش تضیب کتسے ہوا
کہ صدنوں سے ی یعمیر کے قدم کا تقش لنے ک ھڑا ہے؟
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بہ انک اکتلی ماں کی بری یت ہی نو ہے کہ سالوں تعد نتتا ناپ کو دنکھتا ہے
بہ سکوہ بہ سکایت بہ ہی ناپ کو بہحا ینے سے اتکاری ہے۔ناپ اور نتتا مل کر
کعنہ کی تعمیر کرتے ہیں ۔نتتا یی ھر النا ہے۔ ناپ بری یب سے لگاتے حاتے

ہیں۔ اسماعتل علنہ السالم کی بری یت میں ہر ماں کے لنے قرنانی اور صیر کا
درس جھتا ہے ۔
وہ ق یصان تظر بھا نا کہ مکیب کی کرامت،
سکھاتے کس تے اسماعتل کو آداب قرزندی ۔(اقتال)
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حجر اشود
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا:

ی ٓ
حجر اشود خ یت سے ابرا۔ وہ دودھ سے زنادہ سفتد بھا۔ لتکن اسے نی ادم کے
گتاہوں تے کاال کر دنا۔

(ترمذی )٨٧٧ #

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے حجر اشود کے نارے میں قرمانا:

ہللا کی قسم! ہللا اسے قتامت کے دن اس حال میں ابھاتے گا کہ اس کی
ٓن
ن
ک
ک
ھ
دو ا یں ہوں گی ،جس سے بہ د ھے گا ،انک زنان ہو گی جس سے بہ نولے

گا۔ اور بہ اس شحص کے انمان کی گواہی دے گا جس تے حق کے سابھ
ت
ع نی انمان اور احر کی ی یت سے اس کا اس تالم ک تا ہو گا۔(ترمذی )٩٦١ #
دورکعت کے تعد حاجی سعی کی حایب آنا ہے۔
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صقا و مروہ
صقا و مروہ کعنہ کے ناس موحود دو جھونی بہاڑنوں کے نام ہیں:
الص َفا َو الۡ َم ۡر َو َة ِم ۡن َش َعآئِ ِر ہ ٰ ِ
اّلل ۚ ﴿سورة البقرة ﴾١٥٨ #
ِا َّن َّ
صقا اور مروہ ہللا کی ٹسای یوں میں سے ہیں ۔
صقا سے مروہ نک انک حکر کہالنا ہے خ تکہ مروہ سےصقا نک دوسرا حکر کہالنا
ہے۔اس طرح صقا سے سروع کنے گنے سات حکر مروہ بر خیم ہوتے ہیں ۔
حاجی سعی کرتے کے لنے ناب صقا سے گزر کر بہلے صقا بہاڑی بر آنا ہے
صقا و مروہ کتا ہے ؟
صقا و مروہ اماں ہاحرہ سالم علیھا کے تقین کی داستان ہے۔
ابراہیم علنہ السالم ہاحرہ سالم علیھا اور ییھے اسماعتل کو ہللا کے گ ھر کے

ناس جھوڑ کر واٹس سام حلے گنے ۔

121

حرم کے دریچوں میں

کچھ دن گزرے کہ مسکیزے کا نانی خیم ہوگتا لہذا اب ہاحر یتاشی ر ہنے
لگیں۔ یچے کو دنکھا کہ یتاس کے مارے بڑپ رہا ہے۔نو ابھ کر نانی کی

نالش میں حلیں۔ بہاں صقا بہاڑی بھی۔ حو دوسری بہاڑنوں سے قریب بر
بھی وہ اس بر ک ھڑی ہو کر وادی کی طرف دنکھنے لگیں ناکہ ابھیں کونی تظر
آتے لتکن ابھیں وہاں کونی جیز دکھانی بہ دی۔

م ب
ہ
ح
ن
ب
مح یورا وہاں سے ابر کر ٹسیب یں یں نو ایتا دامن ابھاکر ہت تیزی کے

سابھ دوڑيں جتسے بہت شجت مضت یت زدہ برٹسان حال اٹسان دوڑنا ہےب ھر

ٹسیب سے گزر کر مروہ بہاڑی بر حڑھیں اس بر ک ھڑے ہوکر دنکھا کونی آدمی
تظر آحاتے لتکن وہاں بھی کونی آدمی دکھانی بہ دنا ب ھر ابھوں تے اس طرح
سات حکر لگاتے ۔
ینی اکرم صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا :
لوگ اشی لنے صقا و مروہ کی سعی کرتے ہیں ۔
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ب ھر جب سانويں مرینہ وہ مروہ بر حڑھیں نو ابہوں تے وہاں انک آواز سنی نو
ا ینے آپ سے ہی کہنے لگیں:
حاموش ۔
ب ھر ا بھوں تے حوب کان لگا کر ستا نو انک آواز آنی ۔
کہنے لگیں :نوتے آواز نو ستا دی لتکن کتا نو ہماری قرناد رشی کر سکتا ہے؟
ب ھر احانک ابہوں تے زم زم کی حگہ انک قرسنہ دنکھا جس تے ا ینے بر سے

زمین کھودی فورا وہاں سے نانی بہنے لگا ۔یب وہ اس کی متڈبر یتا کر اسے
حوض کی سکل د ینے لگیں اور نانی ب ھر ب ھر کر اینی مسک میں ڈا لنے لگیں مگر
ان کے حلو ب ھرتے کے تعد نانی کا جسمہ حوش مارتے لگا ۔

ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا :
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ہللا تعالی اسماعتل کی والدہ بر رجم قرماتے اگر وہ زم زم کو اس کے حال بر
س
جھوڑ د یتیں نو وہ زم زم طح زمین بر انک بہنے واال جسمہ رہتا ۔
ب ھر ہاحر سالم علیھا تے نانی یتا اور یچے کی یتاس بھی خیم ہونی۔
قرسنے تے کہا:
ئم ہالکت کا حوف بہ کرو بہاں ہللا کا گھر ہے جس کو بہ یچہ اور ان کے والد
تعمیر کريں گے ہللا کشی صورت ا ینے ما ینے والوں کو صا تع بہیں کرنا ۔
(صیح البخاری )٣٣٦٤ #

خف یظ حالتدھری داست ِان زم زم کو نوں بروتے ہیں :
ؑ
شجر کے وقت ابراہیم تے ابھ کر دعا مانگی
سکون قلب ماتگا حوتے ٹسلیم و رصا مانگی

کہ اے مالک عمل کو نا ت ِع ارساد کرنا ہوں
میں ییوی اور یچے کو بہاں آناد کرنا ہوں

اشی ستسان وادی میں ابہیں روزی کا ساماں دے
اشی تے برگ و سامانی میں س ِان صد بہاراں دے

124

حرم کے دریچوں میں

ٰ
ٰ ؑ
ے الہی ٹسل اسمع تل بڑھ کر فوم ہو حائ
بہ فوم اک روز نای ت ِد صلوۃ و صوم ہو حاتے

ؐ
اشی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو ی تدا
ظرت اٹسان کو تیرے نام بر س تدا
کرے حو ق ِ

ٹسارت تیری شچی ہے برا وعدہ بھی شحا ہے
ٹس اب نو ہی محاقظ لے بہ ییوی اور یچہ ہے

وادی غبر ذی زرع میں ماں ئی تے کی ب نہائی

ییمی ؑر تے دعا کے تعد اس وادی سے رخ موڑا
ؓ
ختاب ہاحرہ کو اور یچے کو بہیں جھوڑا

ؓ
ختاب ہاحرہ نتی ھیں ب ھیں اس ضجراتے وجست میں
ستی ھالے طقل عالتسان کو آعوش الفت میں

بہاں ضجرا ہی ضجرا ب ھا ختانیں ہی ختانیں ب ھیں
ؓ
ختاب ہاحرہ نا انک یچہ دو ہی حانیں ب ھیں
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بہ دابہ ب ھا بہ نانی ب ھا بھروشہ ب ھا ققط رب بر
بڑھی جب دھوپ کی گرمی نو حان آتے لگی لب بر

زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت جمکتا ب ھا
بہت نتتاب بھی ماں گود میں یچہ نلکتا ب ھا
ن
عطش سے کرب و تے جتنی حو د کھی ا ینے حاتے میں
لتانا حاک بر یچے کو انک ییھر کے ساتے میں

صقا و مروہ بر ہر شو نالش آب میں ڈوريں
نلتد و ٹست بر قکر سے ناناب میں ڈوريں

کیھی اس سمت حانی ب ھیں کیھی اس سمت حانیں بھی
ختال آنا ب ھا یچے کا نو فورا لوٹ آ نیں ب ھیں

بڑ ینے دنکھ کر یچے کو بڑھ حانی بھی تے نانی
یتک بڑنی بھی اسک ناس سے نانی کی نانانی
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بہت ڈھونڈا بہ کچھ آنار نانی کے تظر آتے
ے حدھر ابھی تظر ج ھلسے ہوتے یتلے تظر آئ

نوں ہی ٹس سات نار آ نیں گتیں نانی بہیں نانا
ختانیں سرخ نانیں دست سعلہ آقريں نانا

قتامت کی گھڑی بھی بڑ گنے ب ھے ناؤں میں ج ھالے
ن
حلی حانی ب ھیں آ ک ھیں آب میں یچے میں دل ڈالے

سنی آواز یی ھے کے نلکنے اور روتے کی
بڑپ اب ھیں کہ ساعت آ گنی ہے حان کھوتے کی

ے نلٹ آ نیں نو دنکھا دور سے یی ھا بڑیتا ہ
کہ جس ییھر کے ساتے میں لتانا ب ھا وہ نتتا ہے

رگڑتے ابڑناں دنکھا زمیں بر ا ینے یچے کو
ؓ
تکارا ہاحرہ تے کایپ کر ہللا شچے کو
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ؑ
قریب آ نیں نو بر کھولے ہوتے جیرنل کو نانا
ٰ ؑ
انگوب ھا حوسنے ساتے میں اسمعتل کو نانا

ب ھتک کر رہ گ تیں اک اور تظارہ تظر آنا

ٰ ؑ
ب ناتے اسمعتل فوارہ تظر آنا
قری ِ

زمیں بر ابڑناں یچے تے رگڑی ب ھیں بہ ناحاری
ہوا ب ھا جسمہ آب سرد و سیريں کا وہاں حاری
ٰ ؑ
بہ بہال معجزہ ب ھا ناتے اسمعتل کم سن سے
کہ جسمہ جس کا زمزم نام ہے حاری ہے اس دن سے

یتاناں میں حدا کی رجمتیں جب اس طرح نانیں
ج ھکیں نتش حدا اور سکر کا شحدہ یحا النیں

یچ ھانی ستدہ تے یتاس یچے کو ملی راجت
کھچوريں حلد کی رکھ کر قرسنہ ہو گ تا رخصت
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م
سعی کمل کرتے کے تعد زم زم کی طرف آتے ہیں۔ وہ زم زم حو ہزاروں

سال بہلے بھونا بھا۔ آج ہم اماں ہاحرہ سالم علیھا کے زم زم کےناس آتے
ہیں ۔
ہللا سنحابہ وتعالی ہمارے سا منے انتتاء بر گزرے حاالت اس لنے النا ہے

ک یونکہ ان حاالت میں ہللا کی قدرت کاظہور ہونا ہے ہللا تے انتتاء کی خقاطت

اور مدد اینی قدرت سے کی ہونی ہے۔ان واقعات سے موم یوں کو نایت قدمی

تضیب ہونی ہے۔ ان کے انمان اور تقوی کو بڑھاوا تضیب ہونا ہے ۔

جب اٹسان استاب دیتا سے کام لتتا ہے اور تکلنے کا کہیں کونی راسنہ بہیں

نانا ٹس وہی وہ وقت ہے جب دعا کے ق یول ہوتے کے لنے آسمان کے
دروازے کھل حاتے ہیں۔

ہاحر سالم علیھا کی متال نمھارے سا منے ہے:
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وہ اکتلی عورت بھیں ،یتانان وادی بھی ،ییھا یچہ بھا،چہاں کونی اٹسان نو دور
کی نات برند بھی بہ بھا ،کھانا دور کی نات نانی بہ بھا۔
لتکن ستدہ استاب اجتتار کرنی ہیں وہ مانوس ہوکر نتیھ ر ہنے والوں میں بہیں۔
وہ دوڑنی ہیں انک حکر سے دوسرا حکر دوسرے سے نتشرا حکر بر حکر مسلسل

سات حکر۔

بہ سات حکر کتا ہیں ؟

مسلسل کوشش ہے،امتد کی کرن کا درس ہے،مانوشی کے حول سے یحات
ہے۔ اٹسان ا بھے ،محیت کرے ،سعی کرے ،ب ھر ہی زم زم بھوتے گا۔
یتاس یچھے گی ،ضرف نمھاری یتاس بہیں نمھاری ٹسلیں بھی سیراب ہونگی۔
ب ھر فتتلے آناد ہو نگے،ب ھر زندگی دوڑے گی۔کوشش نو کرنی ہی بڑے گی
استاب نو اجتتار کرتے ہی ہو نگے۔
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ہللا ا ینے یتدوں کو ک یوں آزمانا ہے ؟
ناکہ وہ حان لے مسکل میں کون رحوع کرنا ہے،ناکہ وہ حان لے یتدے کی
شحانی کی فوت ،انمان کی فوت اور صیر کی فوت۔

بہ انمان کا امنحان ہی اصل نتتاد ہے ناکہ ہللا یتگی کو دور کردےتکل یف کو

کھول دے عم کو خیم کردے اور اس طرح اینی قدرت کا ظہور ا ینے یتدوں بر

طا ہر کردے ۔
الچمد ہلل ! آج زم زم کا خصول ہر حاجی کے لنے آسان بہیں نلکہ آسان
بر ہے۔اس قدر وابر کولر کی قراہمی کہ حاخ یوں کا رش اور دھکم یتل بہیں۔

نا ضرف حاجی حود سیر ہو کر نی سکتا ہے نلکہ اینی رہاٹش گاہ نک بھی جتتا زم
زم حاہے لے حا سکتا ہے۔حگہ حگہ نالستک کے بڑے کولر ہاٹ اور کولڈ
کے استتکر کے سابھ ر کھے ہیں  ،لتکن کولڈ کے قریب نا حانیں مساقر کو
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حا ہنے بھتڈی جیز سے اجتتاب کرے نانی معتدل ہی نتتا حا ہنے ،صقانی کا

ای یظام بہت اعلی ہے ۔

حادم حرم ہللا کے مہمانوں کی حدمت میں ہر دم واتیر لنے حاضر ہے چہاں

قرش گتال ہو اس کو وایپ کرتے میں انک ستکتڈ ناجیر بہیں۔

ہم تے حج نم یع کی ی یت کی بھی شو مرد خصرات نال متڈواتے حلے ۔

ع م
م
ک
عورنوں کے لنے ضرف دو اتگل نال کایتا ہے ،متارک ہو مرہ ل ہوا۔
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ت
ل
ر ِسم س فی

سفِر حرمین میں حو ینی رسم دنکھنے کو ملی وہ بھی ر ِسم ستلفی۔
طرتفہ کار کچھ نوں بھا کہ احرام ب ھر عمرہ کی ی یت ب ھر طواف ب ھر دو رکعت
اور اس کے فورا تعد متاں ی یوی اس رسم کی ادایتگی قرماتے ہیں۔ ب ھر اس

مقصد کے لنے الزم ہے کہ کعنہ کا تظارہ ینچھے سے تظر آتے۔

اور اٹسا قریب قریب ہر حوڑا ہی کرنا تظر آنا ہے۔اس رسم کی ادایتگی میں عمر
کی کونی قتد بہیں نلکہ صع یف اقراد زنادہ ذوق رکھنے ہیں تعنی حو وقت زمزم نی
کر دعا کرتے کا ہے وہ اب سلفی کی تظر ہوا حاہتا ہے۔ہمیں ستلفی سے
ذانی طوربر کچھ اختالف بہیں بہ نو نادگار لمحات ہوتے ہیں حو اٹسان کیمرے
کی آنکھ میں قتد کرنا ہے ان حوتصورت لمحات کو حود سے حدا بہ کرتے کے
لنے کیمرے کا شہارا لتتا ہے۔
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بہ نالکل ا ٹسے ہی ہے کہ جب لوگ اینی جیریت کی اطالع د ینے کے لنے
خطوط لکھا کرتے بھے ان ستلف یوں کے ینچھے سے کہیں ححا حان کا وہ خط تظر
آتے لگا حو عین حرم کے سا منے سے حاص دادی ماں کی حدمت میں لکھا
بھا۔ خط کتا بھا گونا حرم کے سا منے سے
لی گنی اٹشی ستلفی جس کو دنکھ کر
دادی ماں کا چہرہ دمکتا ہے۔
ہر انک سے وہ خط بڑھوانی ہیں ہر انک
سے ستنی ہیں ۔

لتکن اب ڈ یتا یتکج تے کام آسان کتا ک ھڑاک سے ستلفی لنحنے اور اماں کی
حدمت میں ستتڈ کنحنے ۔
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6

بڑوسیوں سے مالقات

آج ذو الحج کی جھ ناریخ ہڈی ہڈی حوڑ حوڑ میں درد ہے بھکن سے حالت ڈاؤن
ہے۔نتتاڈول کی کمتنی کو جتتا عروج ان کی والدہ کی دعا تے یحسا ہے ،انک
بھکا حاجی بھی اس عروج کے لنے دعا کرنا ہے ۔
اب کچھ درکار بہیں نتتاڈول کی انک گولی اور آرام ناکہ حود کو حج کے دنوں
نک نالکل قرٹش کتا حا سکے۔ متازل نلڈنگ کے مکین ساکر حج سروسز کے
حاجی کے لنے بہلی میزل بر ناسنہ  ،لنچ اور ڈبر کا ای یظام ہے ۔

ای یظام بہت ہی اعلی ہے۔ حاتے کے نانی کا گرم نتتک ہر وقت حاضر
حدمت ہے ۔ ہاں حاتے آپ تے حود یتانی ہے لتکن بہاں بر بھی حاتے کی
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ذمہ داری ڈاکیر صاجب ہی ییھاتے ہیں نا نو ابھیں ہماری حاتے میں دم

محشوس بہیں ہونا نا ب ھر حود بر حد درجہ اعیماد ہے۔ آحر کونی نو وجہ ہے حو ہم
اسقدر نکمے ہو حلے ہیں ۔
نتتاڈول کی برکیوں سے حالت کچھ بہیر ہونی اب کہاں جین آنا ہے ختکہ حرم
بھی ققط دس میٹ کی واک بر ہو ۔
بہ ہمارے بڑوس میں کون ہے ؟
بہ نو مسح ِد جن ہےک یوں نا بڑوس میں

حکر لگا لتا حاتے آپ کو ڈر نو بہیں

لگ رہا نا ؟یحین میں رعتا قاروقی صاجنہ

کی سیربز ناقان ِل قراموش تے بہت
ڈرانا کیھی رات کو ان کی کہایتاں بڑ ھنے کی ہمت بہیں ہونی ۔
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مسحد جن
بہ مسحد حچون کے کتارے میں ہے اور بہ عین اس حگہ یتانی گنی ہے چہاں
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے عتد ہللا ين مسعود رضی ہللا عنہ کو نتیھنے

کے لنے خط کھنحا بھا۔رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کو ہللا کی حایب سے حکم
مال بھا کہ وہ خ یوں کو قرآن ستانیں ۔

عتدہللا ين مسعود رضی ہللا عنہ اس واقعہ کا نذکرہ کرتے ہوتے قرماتے ہیں:

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے غساء بڑھی۔ ب ھر نلنے نو میرا ہابھ ا ینے ہابھ

میں لے لتا اور ابہیں سابھ لنے ہوتے مکہ کی یی ھرنلی زمین کی طرف تکل

گنے ( وہاں ) ابہیں ( انک حگہ ) ییھا دنا۔ ب ھر ان کے حاروں طرف لکیريں
ک
ھ
ت
نچ ديں ،اور ان سے کہا:
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ٓ
ان لکیروں سے ناہر تکل کر ہرگز بہ حانا۔ نمہارے قریب بہت سے لوگ ا کر
رکیں گے لتکن ئم ان سے نات بہ کرنا ،اور وہ حود بھی ئم سے نات بہ کريں
گے۔
عتدہللا ين مسعود رضی ہللا عنہ کہنے ہیں:

ب ھر رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم چہاں حانا حا ہنے بھے وہاں حلے گنے ،اشی
ٓ
دوران کہ میں ا ینے دابرہ کے اندر نتیھا ہوا بھا کچھ لوگ میرے ناس اتے وہ
حاٹ لگ رہے بھے  ،ان کے نال اور جسم بہ مچھے یتگے دکھانی دے رہے بھے
ٓ
ت ٓ
اور بہ ہی ( ان کے جسموں بر مچھے ) لتاس ظر ا رہا بھا ،وہ میرے ناس ا کر
رک حاتے اور لکیر کو نار بہ کرتے ،ب ھر وہ رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کی

ٓ
ص
طرف تکل حاتے ،بہاں نک کہ جب رات خیم ہوتے کو انی نو آپ لی ہللا
س
علنہ و لم میرے ناس ٹشرتف التے ،میں نت ی ھا ہوا ب ھا۔ (جامع ترمذی )٢٨٦١ #
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شہاب ناقب اور جن
َاب ََث ِق ٌب
ِا َّۡل َم ۡن خ َِط َف الۡخ َۡط َف َۃ فَ َاتۡ َب َعہٗ ِشہ ٌ
ٓ
ی
ن
چ
مگر حو کونی انک ادھ نات احک لےبھاگے نو ( فورا ہی ) اس کے ھے دہکتا
﴿ الصافات ﴾١٠ #

ہوا سعلہ لگ حانا ہے ۔
اين عتاس رضی ہللا عنہ سے روایت ہے کہ جن وجی سن لتا کرتے بھے

اور انک نات سن کر اس کے سابھ دس نانوں کا اصافہ کرتے بھے ،حو کچھ

ستا ہونا بھا وہ شچ ہونا بھا اور حو اینی طرف سے اصافہ کرتے بھے ،وہ ناطل ہونا
ٓ
س
ص
ب
ہ
ب
ل
ب
ہ
بھا۔ اپ لی ہللا علنہ وآلہ و م سے لے شہاب ناقب یں گرتے ھے۔

جب ینی کرئم صلی ہللا علنہ وآلہ وسلم کو م یعوث کتا گتا نو خ یوں میں سے حو
ٓ
ب
ح
ل
بھی ا ینے بھکاتے بر ا نا بھا،شہاب ناقب جس کو گتا اسے ال د یتا بھا ،ا ہوں
تے انلتس سے اس کی سکایت کی۔
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اس تے کہا :ضرورکونی ینی صورت یتدا ہو گنی ہے ،یب ہی ا ٹسے ہو رہا ہے،
اس تے یحف یق کے لنے ا ینے لسکر بھتال د ینے ،احانک ابہوں تے دنکھا کہ

ٓ
س
ص
ل
م
اپ لی ہللا علنہ وآلہ و م دو بہاڑوں کے درمتان یحلہ وادی یں نماز ادا کر
ٓ
ط
رہے ہیں ،وہ انلتس کے ناس اتے اور اسے اس کی ا الع دی۔
اس تے کہا :بہی وہ واقعہ ہے حو زمین میں یتا رونما ہوا ہے۔

(مس ند اۡحد )٦٨١٣ #

جس طرح قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت کے سابھ تعلق ہے انک رتط
ہے نالکل ا ٹسے ہی شورنوں کی بھی ستتتگ ہے ،ہر شورت کا دوسری سے

تعلق ہے ۔

حونکہ ہم مسح ِد جن کے ناس ک ھڑے ہیں نو شورة الجن کی نات کرتے ہیں
ن
ک
ھ
ل
ت
آپ د یں گے کہ شورة ا جن شورة نوح کے عد سروع ہونی ہے عام طور بر
اس میں کونی تعلق محشوس بہیں ہونا شورة نوح انک ی یعمیر کی زندگی اور محیت

کا یچوڑ یتان کرنی ہے ختکہ اس کے فورا تعد جن نالکل ہی الگ محلوق کا ذکر
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سروع ہوحانا ہےلتکن بھوڑا سا ندبر کريں نو شورة الجن کی شورة نوح کے تعد
ج
ھ
ی
ن
چ
ستتتگ ھوڑ کر رکھ د نی ہے ۔
نوح علنہ سالم تے انک بہیں دو بہیں نو بہیں یتاوے بھی بہیں نلکہ

دعوت حق دی لتکن فوم بہ مانی ۔
ساڑے نو شو سال نک ِ

شورة نوح کی نالوت کرکے جب قاری شورة الجن بر آنا ہے نو شورت نو وہ تعد
میں بڑھے گا شورت کانام ہی اس کوبہ ی یعام د یتا ہے کہ اے اٹسان اگر نو
نوختد کی دعوت جھتالتے گا اور سارے کے سارے اٹسان بھی نوح علنہ
السالم کی فوم کے ڈنو دتے حاتے۔ نوح علنہ السالم اینی کسنی میں اکتلے بھی

ہوتے نو اٹسانو ہللا کو نمھاری ضرورت بہیں۔ ہللا نمھاری حگہ اور محلوق لے
آتے گا جتسے کہ اطاعت گزار جن ۔
ِح ِا َ ََّل َانَّہُ ۡاس تَ َم َع ن َ َف ٌر ِٰم َن الۡ ِج ِٰن فَقَالُ ۤۡوا ِاَنَّ َ ِۡس ۡعنَا قُ ۡرہاَنا
قُ ۡل ُا ۡو ِ َ
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( اے مچمد ﷺ ) آپ کہہ ديں کہ مچھے وجی کی گنی ہے کہ خ یوں کی انک
جماعت تے ( قرآن ) ستا اور کہا کہ ہم تے عح یب قرآن ستا ہے ۔
رش َک ِب َ ِ
رب ٰنَ ۤا َا َحدا ا ۙ﴿سورة اجلن ﴾۲ #
یَّہۡ ِد ۤۡی ِا ََل ُّالر ۡش ِد فَ ہا َمنَّا ِبہٖ ؕ َو لَ ۡن ن ُّ ۡ ِ

حو راہ راست کی طرف راہیمانی کرنا ہے ہم اس بر انمان ال حکے ( اب ) ہم
ہرگز کشی کو بھی ا ینے رب کا سرنک بہ یتانیں گے ۔
َض ۡو ُہ قَالُ ۤۡوا َان ِۡص ُت ۡوا ۚ فَلَ َّما
َصفۡنَ ۤا ِالَ ۡی َک ن َ َف ارا ِٰم َن الۡ ِج ِٰن ي َۡس َت ِم ُع ۡو َن الۡ ُق ۡرہا َن ۚ فَلَ َّما َح َ ُ
َو ِا ۡذ َ َ
ِض َول َّ ۡوا ِا ہَل قَ ۡو ِمہ ِۡم ُّمنۡ ِذ ِر ۡی َن ﴿سورة اْلحقاف ﴾٢٩ #
قُ ِ َ
اور ناد کرو! ختکہ ہم تے خ یوں کی انک جماعت کو تیری طرف م یوجہ کتا کہ
وہ قرآن ستیں  ،ٹس جب ( ینی کے ) ناس بہنچ گنے نو ( انک دوسرے

سے ) کہنے لگے حاموش ہو حاؤ ب ھر اینی فوم کو جیردار کرتے کے لنے واٹس
لوٹ گنے ۔
رشول ہللاﷺ ا ینے ختد سابھ یوں کو سابھ عکاظ کے نازار کی طرف حاتے کے
ارادے سے حلے ان دنوں آسمانی جیر اور سیظانوں کے درمتان رکاوٹ یتدا
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کر دی گنی بھی سیظان آسمانی جیريں بہ سن سکنے بھے اور ان بر اتگارے

بھتتکے حاتے لگے بھے نو ستاطین جیريں حاصل کنے تعیر اینی فوم کے ناس
واٹس آتے ۔ اس بر ابہوں تے نوجھا  :نمہارے سابھ کتا ہوا؟
ابہوں ( واٹس آتے والوں ) تے کہا :
ہمیں آسمان کی جیريں لتنے سے روک دنا گتا اور ہم بر اتگارے بھتتکے گنے ۔

ابہوں تے کہا :

اس کے شوا بہ کشی اور سیب سے بہیں ہوا کہ کونی ینی نات ظہور نذبر
ہونی ہے  ،اس لنے ئم زمین کے مشر ق ومغرب میں بھتل حاؤ اور دنکھو کہ

ہمارے آسمانی جیر کے درمتان حانل ہوتے والی جیز ( کی خف یفت ) کتا
ہے؟ وہ تکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں بہنچے ۔ وہ تفری جس تے
ک
ھ
بہامہ کا رخ کتا بھا  ،گزری  ،نو آپ عکاظ کی طرف حاتے ہوتے چوروں (
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والے مقام یحلہ ) میں بھے  ،ا ینے ساب ھ یوں کو صنح کی نماز بڑھا رہے بھے ،

جب خ یوں تے قرآن ستا نو اس بر کان لگا دتے اور کہنے لگے :

بہ ہے حو ہمارے اور آسمانوں کی جیر کے درمتان حانل ہو گتا ہے ۔ اس

کے تعد وہ اینی فوم کی طرف لوتے اور کہا :

اے ہماری فوم! ہم تے عح یب قرآن ستا ہے حو حق کی طرف رہیمانی کرنا

ہے  ،اس لنے ہم اس بر انمان لے آتے ہیں اور ہم ا ینے رب کے سابھ
ت ٰ
ی
ہرگز کشی کو سرنک بہیں بھہرانیں گے ۔ اس بر ہللا عالی تے ا ینے نی
مچمدﷺ بر بہ آیت نازل قرمانی :

کہہ دیحتنے  :میری طرف بہ وجی کی گنی ہے کہ خ یوں کی انک جماعت تے
کان لگا کر ستا ۔

(مسمل ) ١٠٠٦ #

بہ کونی عام ختات بہیں نلکہ حاص آسمانوں سے ی یعام التے کے لنے مفرر

کردہ ختات ہیں ،حو کاہ یوں اور یچوم یوں کو جیريں ال کر د ینے بھے۔ جب ینی
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کرئم صلی ہللا علنہ وسلم کی تعیت کے تعد آسمانوں کی جیر کے درمتان بردہ
حانل کر دنا گتا نو برٹسان ہو گنے لتکن اس برٹسانی میں حق کی نات سنی اور

انمان لے آتے۔ ختات تے قرآن ستا ہی بہیں عور سے ستا اور ا ٹسے ستا کہ

آٹس میں انک دوسرے سے کہہ رہے ہیں حاموش ہوحاؤ گونا ہم اٹسانوں کو
ی یعام دے رہے ہیں کہ جب نک حاموش ہوکر عور سے قرآن بہیں سیو گے

دل میں بہیں ابرے گا۔

ب ھر جب قرآن ان کے دل میں ٹس گتا نو فورا انمان بھی لے آتے۔ انمان
ہی بہیں التے نلکہ اینی فوم کو ب
دعوت حق دی ۔بہ کونی یجث ،بہ حجت
ھی
ِ
حق نات سمچھ میں آگنی نو ق یول کتا ۔بہاں ختات اٹسانوں کے لنے رول
ماڈل دکھانی د ینے ہیں ۔
خق پات سبو  ،ماتو اور خق کا ب یلام عام کرو ۔
معلوم ہونا ہے کہ بہ ختات نورات کا علم رکھنے بھے جتسا کہ کہا:
145

حرم کے دریچوں میں

قَالُ ۡوا ہیقَ ۡو َمنَ ۤا ِاَنَّ َ ِۡس ۡعنَا کِ ہت ابا ُا ۡن ِز َل ِم ۢۡۡن ب َ ۡع ِد ُم ۡو ہٰس ُم َص ِٰدقاا ِل ٰ َما ب َ ۡ َنی یَدَ یۡہِ ی َ ۡہ ِد ۤۡی ِا ََل الۡ َح ٰ ِق
ی ﴿سورة اْلحقاف ﴾۳۰ #
َو ِا ہَل َط ِریۡ ٍق ُّم ۡس َت ِق ۡ ٍ
ٰ
کہنے لگے اے ہماری فوم! ہم تے تقتتا وہ کتاب سنی ہے حو موشی ( علنہ
السالم ) کے تعد نازل کی گنی ہے حو ا ینے سے بہلی کتانوں کی تصدنق
کرتے والی ہے حو شچے دين کی اور راہ راست کی رہیمانی کرنی ہے ۔
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عزبزبہ والوں کی آمد
بڑوسیوں سے مالقات کےتعد انک اہم مالقات ناقی ہے۔ہمارے بڑے بھانی
ب
ھ
ت
ص
ع
اور بھابھی ہماری نح یوں ار ینہ اور ف یفہ کے سابھ حج کی سعادت حا ل کر

رہے ہیں ۔بہ گورمیٹ یتکج ہے اور عزبزبہ میں رہاٹش ہے جب نک کہ

عزبزبہ والے ٹشرتف النیں نتتاڈول کی انک اور گولی سے حود کو نازہ دم کنے
لتنے ہیں ۔

عصر کے قریب مسح ِد جن کے ناس یتکشی سے مشرقی روانات کے امین

بڑے بھتا بہن کے گ ھر آتےہیں لتکن حالی ہابھ بہیں میمن خصرات بہن
ھک
سے ملنے آ نیں اور حالی ہابھ ہوں بہ ناممکتات میں سے ہے۔ چور اورحوس
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کے یحاتف نو انک طرف استتسل ناکستان سے رسنہ داروں کے د ینے یحاتف
بھی ابھاتے حلے آرہے ہیں ۔
کت
ب
گ
ن
اب ہم بھابھی کو کہاں جھوڑتے والے ہیں ج ھٹ ھی کڑانی اور بھا ھی

سے نایٹ حویتا یتدھوانی ،ہم دعوی کرتے ہیں آج دیتا کی ساری مساج والی
آ نتتاں اور سری یقانڈ ی یوٹشن سب کی سب بھابھی کی اس محیت سے ناندھی

جتتا کے آگے کونی معنی بہیں رکھتیں ۔

حلنے بھابھی کے ستگ یتدل ہی حرم کی حایب حلنے ہیں۔
بہ نوری سام رات ڈبر نک بھابھی کے ہی سابھ رہے طواف بھی کتا اور
سابھ زم زم ب
۔دوران طواف ہم سب کے ہابھوں میں استاذہ مجیرمہ
ا
ت
ھی
ی
ِ
کی قرآئی و مسبون دعائیں ہے ۔

نم ِاز مغرب میں مجیرم عتدالرجمن سدٹس کی آواز گویچی۔
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بہلی رکعت میں حو آیت متنجب کی وہ حاخ یوں کی ہی سان میں سات آسمان
کے اوبر سے مالک تے اناری ہیں:
ُ ضَ ا ِم ٍر َّ ۡای ِت ۡ َنی ِم ۡن ُ ِ ٰ
َو َا ِ ٰذ ۡن ِِف النَّ ِاس ِِبلۡ َح ٰ ِج َ ۡایت ُۡو َک ِر َج ااۡل َّو عَ ہیل ُ ِ ٰ
ُ فَ ٰ ٍج َ َِم ۡی ٍق

﴿سورة احلج ﴾٢٧ #

اور لوگوں میں حج کی متادی کر دے لوگ تیرے ناس نا یتادہ بھی آ نیں
گے اور د نلے یتلے اوی یوں بر بھی دور دراز کی نمام راہوں سے آ نیں گے ۔
نالوت کتا ہے ؟آٹشو ہیں کہ اب ر کنے ہی بہیں حود امام کی آواز بھی ب ھرانی

ہونی ہے۔حاخ یوں کے موسم کے اعتتار سے جن کر آنات نالوت قرمانی ہیں۔
مسحد ی یوی اور مسحد الجرام میں ہر نماز کے تعد ختازہ ہونا ہے اور صدا نوں نلتد

ہونی ہے:

الصلواة عیل الاموات یرحُک ہلل
مسحد الجرام سے ناہر کی حایب آ ینے نو لمنی فوڈ اسیریٹ ہے چہاں دٹشی اور
وال ینی ہر طرح کے کھاتے ہیں ۔وال ینی تعنی قاسٹ فوڈ کھانوں میں التتک نمیر
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ون ہے ۔اس کی مف یولیت کی انک وجہ چہاں ذاتفہ اور قیمت کا یتلتس ہے
وہاں حاخ یوں کے رش کی وجہ بہ بھی ہے کہ التتک حاجی کے وطن میں

دستتاب بہیں ۔تیزا ہٹ  ،کے اتف شی ،الفروج ،یتکساس ان سب کی نلی
حکن تعنی بروسٹ کی قریحابز نآسانی دستتاب ہیں ۔لتکن التتک کا مزہ مکہ
مدینہ میں ہی ہے ۔

ڈبر کا وقت آتے ب ھر حالت ڈانون ہے ۔بھانی مشرقی روانات کی ناسداری میں

بہن کو ڈبر کروانا حا ہنے ہیں گو کہ ہم نتتاڈول کی برک یوں سے ک ھڑے ہیں

لتکن ڈبر کرتے کی ہمت بہیں ناتے اور بھانی کی رعب دار شحضیت کے
آگے اتکار کرتے کی ہمت بہیں۔

و ٹسے ہی بھکن سے حالت حراب ہےمزند ڈایٹ کی گنحاٹش بہیں لتکن
ل
ک
ح
ڈایٹ قسمت میں ھی حا کی ہے۔ بھانی التتک میں ڈبر کے لنے حذنانی
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ہورہے ہیں۔ التتک کے ذاتفہ اور مشہور یت سے
اتکار ہمیں بھی بہیں لتکن حرم کے ضجن سے
ٹس سے مس ہوتے کی ہمت بھی بہیں۔
بھتا کی ڈایٹ مالخطہ کنحنے:
ہم ئم سے بہ کہہ رہے ہیں ڈبر کرنا ہے نا بہیں
بہ بہیں نوجھ رہے کہ التتک دور ہے نا قر یب
ٹس ہم ضجن میں ہی نتیھ
گنے۔ ہللا حوش ر کھے بھابھی
تے ح ِق بھاوج ادا کتا اور
تعاوت کاعلم نلتد کرتے کے
یحاتے ہماری اقتدا میں حرم

کے ضجن میں ہی ٹشرتف قرما
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ب
ھ
ت
ن
ب
ب
ہوگتیں۔سابھ نح یوں تے ھو ھو کا سابھ ییھانا نو گونا حوا ین کے گروپ
کے آگے بھتا تے ٹس ہیں ۔
التتک کے آگے آج کے اتف شی خ یت گتا۔حرم کے ضجن میں بھانی کی

طرف سے کے اتف شی نارنی کے تعد اس وقت نک نتیھے رہے جب نک

ہڈنا ں متازل نلڈنگ نک لےحاتے کے لنے راضی بہ ہوگتیں۔قاقلوں کے

قا قلے آتے رہے اور لبیک اللھم لبیک کی صدا
نلتد کرتے حرم میں داحل ہوتے رہے۔

وہ رجمت بر سانی رات اور کعنہ کا م یظر ،
وہ حاخ یوں کا آنا اور طواف کے حکر

انڈونتشی اور مالٹشی بھی ،برکش اور حانییز بھی ،ناحکستانی اور ی یگالی بھی۔

ہم دبر نک نتیھےان قاقلوں کو دنکھنے بہ شو خنے رہے ہللا صا تع بہیں کرنا وہ نو

نوازنا ہے وہ نو مت یظر ہے ہمارے ما نگنے میں کمی ہے ہمارے رحوع کرتے
میں کمی ہے۔
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7

حج کی چہل بہل

آج صنح سے ہی حج کی چہل بہل ہے ہر حاجی مصروف ہے کہ اب منی

روانگی کا وقت آنا حاہتا ہے۔کونی منی حاتے سے بہلے حرم میں حاضری د ینے
حارہا ہے کونی آرہا ہے،ہر کونی یتکتگ میں مصروف ہے۔

ہمارے دو سیروابزر ہیں جن میں حاجی ختل حان تے حج نم یع کی ی یت کی
ہے ختکہ حاجی الل حان تے حج قران کی ی یت کی ہے۔ لہذا حاجی الل حان
احرام میں ہی ہیں اور ا ینے دن نک احرام ناندھ رکھنے کی وجہ سے یچوں کے
لنے جیرانگی کا سم تدر ینے ہوتے ہیں۔
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یچوں کی جیرانگی ینی علنہ السالم کے سفِر حج کی داستان تے نوں دور کی کہ
ینی علنہ السالم تے بھی مدینہ سے حو احرام ناندھا بھا نو حج کے دنوں نک بھا۔
ِحج قران میں حاجی ا ینے اشی احرام کے سابھ ہونا ہے۔ حو ذوالحل یفہ بر ناندھا

ب ھا

۔

ت ٰ
ی
ہ
عاٹشہ رضی ہللا عالی عنہا ا نی حج داستان نوں یتان قرمانی یں :

ہم حچۃالوداع کے سال رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کے سابھ تکلے ہم
میں سے تغض تے عمرے کے لنے نلینہ تکارا اور تغض تے ( ضرف ) حج
خٰ
ب
ہ
ہ
کے لنے نی کہ م مکہ نچ گنے۔
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے قر ما نا :

جس تے عمرے کے لنے نلینہ تکارا بھا وہ قرنانی بہیں ال نا وہ احرا م کھو ل
دے اور جس تے عمرے کا احرا م ناندھا بھا اور سابھ قرنانی بھی ال نا ہے وہ
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جب نک قرنانی ذ یح بہ کر لے احرا م خیم بہ کرے اور جس تے ضرف حج
کے لنے نلینہ کہا بھا وہ ایتا حج مکم
ل کرے ۔ (مسمل )٢٩١١ #
ہم تے یتکتگ کے لنے دو الگ ٹسیوں کا ای یظام کتا انک ہتتڈ یتگ حوانین

کے خیمہ کا اور دوسرا مرد خصرات کا ۔مرد خصرات کے موتے نازے یتگ
کو دنکھ کر ڈاکیر صاجب دھل گنے کہ اٹسا مونا ٹسنہ!
کتا یی ھر ب ھرے ہیں ؟ بہ ٹسنہ کون ابھاتے گا ؟
ٹسنہ میں کتا ہے ؟
اکسیرا احرام ،اکسیرا ختل ،نولنہ  ،اکسیرا جسمے،تعیر حوسیو کا صاين،
مزدلفہ کے لنے ختانی ،حاتے نماز  ،قرآن اور ٹشو بھی ہے ۔
کہنے لگے  :احرام ستیھالیں گے نا ٹسنہ؟
لہذا ہماری یتکتگ قان ِل ق یول بہیں ۔
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ہر حاجی کا الگ ٹسنہ مفرر کتا ناکہ کشی بر نوجھ بہ بڑے ۔
دونوں یچوں کے اکسیرا احرام ،ختل ،جسمہ اور دعا نک بہ حود ستیھالیں گے
ہرحاجی ایتا ٹسنہ حود ابھاتے گا۔
حاجی ختل حان صاجب تے ہر حاجی کو حاص ناکتد کی کہ سامان کم سے کم

رکھیں ،واٹشی میں سارا سفر یتدل طے کرنا ہے لہذا سامان کے سابھ حلتا دشوار
ہوگا ۔
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احرام اور بردہ
حوانین میں حو سب سے زنادہ ک یف یوژن واال معاملہ بھا وہ بردہ کا بھا ،حو سفر
کے سروع ہوتے سے قتل ہی انک گھمییر مستلہ یتا ہوا بھا۔

ہمارے اور اتعم کے ینچ حو مستلہ سفر سروع ہوتے سے بہلے سارجہ ابرنورٹ
بر ڈسکس ہوا وہ حالت احرام میں بردے سے م یعلق بھا۔
عورنوں کے لنے کونی محصوص احرام بہیں وہ حو بھی کیڑے بہنے ہوتے ہوں
ابھی کو تطور احرام اجتتار کر سکنی ہیں الینہ بہ دستاتے بہنے بہ تقاب بہنے۔
)سنن ایب داود (١٨٥٢ #

ینی علنہ السالم کی ازواج ،امھات المومتین داستان حج نوں یتان قرمانی ہیں:
جب لوگ گزرتے نو ہم میں سے ہر انک اینی حادر ل یکا لتنی بھیں۔
(سنن ایب داود ) ١٨٣٣ #
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ہ م
ی
ظ
خ
م
ب
م
لہذا م ین ھے کہ جب مرد صرات کے نچ یں سے گزرنا بڑے گا نو
اسکارف کا نلو گھونگ ھٹ کی طرح ل یکا لیں گے اور جب مرد خصرات بہیں

ہو نگے نو چہرہ کھول ديں گے ۔

حوانین کو احرام کا اسکارف ناند ھنے سے بہلے الزم ہے کہ اجھی طرح نالوں

کو سمیٹ کر ناندھ لیں ناکہ حال ِت احرام الچھن بہ ہو اس مقصد کے لنے

نایٹ جتتا درکار ہے اور جتتا ہم سے آج نک بہیں ینی۔ ڈاکیر صاجب سے
درحواست کی کہ ہمیں عزبزبہ میں بھہری بھابھی کے ناس لے حانیں۔اس
مقصد کے لنے یتکشی کا کرابہ یحاس ایر ہے حو کشی صورت قان ِل ق یول

بہیں۔جتتا کی اقاد یت سے آج بہلی نار ڈاکیر صاجب م یعارف ہوتےاور بہ
حان کر برٹسان بھی کہ جتتا یتاتے جتسے ا ینے عظیم آرٹ سے ان کی یتگم
مجروم ہیں۔
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ڈاکیر صاجب کو برٹسان دنکھ کر ٹسلی سے خصرت اسماء ی یت انی نکر رضی ہللا
عیھا کی کہانی ستانی کہ ان کو سارے کام آتے بھے لتکن رونی یتانی بہیں
آنی بھی ان کی رونی ہمسابہ کی حوانین یتانی بھیں حو بہت یتک بھی ۔
م
ظ
م
ہماری ٹسلی دالتے بر ڈاکیر صاجب تے اینہانی ین ہوکر قرمانا :

ٹس ب ھر آج آپ کی جتتا بھی ہمسانی ہی ڈالیں گی ک یونکہ جب نک ہم عزبزبہ
ب
ہ
ک
ت
ن
ح
ن
ح
ن
ہ
یں گے عزبزبہ والے ل کے ہو گےلہذا مسانی کی الش سروع ہونی اور
بڑوسیوں کے خقوق کے نارے میں جتنی احاد یث بڑھی بھیں وہ سب ناد
آتے لگیں۔ہللا کو ا ینے یتدوں کی زنادہ قکر ہے۔

الچمدہلل ! ہمیں اتعم جی مل گتیں ان کو اینی برٹسانی یتان کی نو وہ حود

ہمارے کمرے میں آکر جتتا ڈال گتیں ہللا ہی بہیرين احر د ینے واال ہے۔

159

حرم کے دریچوں میں

8

خیموں کا شہر

بہ وہ مقام ہے چہاں عرفہ کے دن طلوع سمس نک اور نوم یجر اور تعد والے
انام ٹشرنق میں حاخ یوں کو بہرتے کا حکم ہے بہاں رات بہرتے کا حکم بھی

ہے بہیں حاجی سیظان کو کتکرناں مارتے ہیں منی حج کے دنوں میں آناد

ہوحانا ہے ناقی سارا سال حالی رہتا ہے شواتے ختد لوگوں کے حو وہاں رہاٹش

نذبر ہیں ۔

آبھ ذو الحج کو نماز ظہر سے قتل منی بہنحتا مسیون ہے۔ بہاں ہر سمت خیمے
ہی خیمے ہیں۔ آبھ ذوالحج کی طرح ہمارا مکیب نمیربھی آبھ ہے۔ اناجی تے جب
ستا کہ ہم مکیب نمیر آبھ کے ناس ٹسے ہیں نو تے ساجنہ کہا:

سیظان کا بڑوس مال ہے ۔
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نالکل اٹسا ہی ہے جمرات بہت ہی قریب ہے ۔

ہمارے خیمے میں حویتتس 34حوانین ہیں اور اینچ نابھ بھی  ،کشی حانون کو

ناہر مردوں سے گزر نابھ روم حاتے کی زجمت بہیں ابھانی بڑی ۔

ہر انک حاجی کو یتا نکنہ ،ٹسیر  ،ینے کمتل مہتا کنے گنے حو حکوم ِت سعودبہ
کی طرف سے یحفہ بھے ۔

161

حرم کے دریچوں میں

خیمے کی رونق
منی کے خیموں میں جب اندرونی م یظر دنکھا نو ہر طرف قظار در قظار ٹسیر لگے
تظر آتے۔ ان ٹسیروں بر بھتلی حڑھے نکنے اور بھتلی حڑھے کمتل ر کھے بھے۔
دوسری حوانین کی
طرح ہم بھی انک حگہ
حالی ٹسیر دنکھ کر نتیھ

لتکن کچھ ہی گنے۔
دبر تعد دل گ ھیراتے

لگا قظار سے لگے ٹسیر
دنکھ کرہستتال کے

زجہ یچہ وارڈ کا گمان ہوتے لگا۔
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ن
کونی حانون لتنی بھی اور کونی تیھی۔ گرمی میں فوم کے ٹسیر سے مزند گرمی
انل رہی بھی۔ ا ٹسے ماحول میں قرآن و ذکر و اذکار کتسے ممکن بھا؟
ابھی ان ٹسیرو ں کا کچھ یتدوٹست کرتے کا شوچ ہی رہے بھے کہ آمنہ جی
کی گھنی گھنی خنخ تکلی:
نلیز ان ٹسیروں کو ناہر رکھ ديں۔
آمنہ جی کی آواز کتا ب
آب ختات بھی۔ ہم تے ایتا ٹسیر سمتتا اور ان کے
؟
ھی
ِ
حوالے کتا کہ بہ ناہر رکھوا ديں۔ب ھر اتعم اور نمرہ اور حود آمنہ جی نونل حار ٹسیر

ناہر رکھوا کر کچھ حگہ ینی نو حاتے نماز یچھانی۔ب ھر کچھ دبر تعد آمنہ جی کو مزند
ب
ی
حگہ یتاتے کا ختال آنا نو حاروں کمتل بھی ناہر ھچواد نے۔
خیمے میں حوانین کی نولتاں ين حکی بھیں۔ جسے آپ الگ الگ گلدان سے

ٹسنہ دے سکنے ہیں۔اس میں ہماری نولی اب الوارث کی طرح معلوم ہونی
بھی کہ جس کے ناس بہ ٹسیر بھا بہ کمتل۔ حالی حگہ ناکر ہر حانون ہماری
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س
م
چ
ب
حگہ بر آکر نماز بڑھتا ایتا حق ھنی ھی ک یونکہ یحاری کی حود کی حگہ بر ٹسیر یچھا
بھا ہم تے کہا بھی بہ ٹسیر ناہر تکال ديں لتکن ٹسیر ان کو حان سے زنادہ

عزبز بھے۔

حوانین کی نول یوں میں اماں جی ہر نولی کی ممیر بھیں اردو بہیں آنی بھی۔

ینحانی نولنی بھیں اور انگربزی کا آنی ائم شوری بہت اجھا نولنی بھیں۔

ملتسار اماں جی ہر حانون کے ناس حاکر اتکا نای یو ڈ یتا معلوم کرنا ان کے

قراتض میں سامل بھا ان کو دنکھ کر بڑی نانی امی بہت ناد آ نیں ان کو

ہمارے گ ھر میں سب حلو نانی تکارتے ہیں۔ہماری حلو نانی اینہانی ملتسار اور
ہتس مکھ ان کی نتسانی برکیھی نل بہیں د نکھے دن ہو نا رات حاندان کی
عورنوں کی حدمت بر مامور حاندان میں کشی کو ہستتال حانا ہو بہی لے کر

حانیں۔زجہ یچہ وارڈ کی ڈنونی ابھوں تے حوب ییھانی اورر ملتسار اینی کہ نورے

وارڈ کے مرتض کی جیریت درناقت کرنیں۔
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نو آج ہماری خیمے کی اماں جی جب ہماری نولی کے ناس آکر نتیھیں نو آدھے
گھتنے کی مسلسل حدوچہد کے تعد بھی جب انک نات سمچھ بہ آنی نو ہماری
نتیھ بر دو ہی ھڑ مار کر نولیں انک ہی نات کنے حا رہے ہو ئم لوگ ۔
مانی ہستتتڈ ۔۔۔۔مانی ہستتتڈ ۔

اماں جی کا محیت ب ھرا انداز دنکھ کر خیمے میں مسکراہتیں نک ھر گتیں۔ بھکے
حاجی سارے نازہ دم ہو گنے۔ ہم تے اماں جی کو متارک ناد دی کہ اتکا

ہمارے ناس آنا اور ہماری گفتگو ستتا رای یگا بہیں گتا۔

آنی ائم شوری کے سابھ وہ اب انگربری میں مزند برقی کرحکی بھیں انک اور

جملہ ستکھ حکی بھیں۔ہمارے خیمے کی رونق ہماری اماں جی ہم کو ملتساری

کا درس دے گتیں کہ زنان کے قاصلوں کے ناوحود دل کتسے حوڑے حاتے

ہیں بہ ہیر ہم تے آج اماں جی سے ستکھا۔
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ھ
ب
خیمے کا متیھا ل
ہم  34حوانین میں سے شواتے ختد انک کے کشی کو بھی بہیں حا ینے
بھے۔ اس لنے برٹسانی بھی کہ کس طرح مزند اکھنے رہیں گے۔

لتکن الچمدہلل !ہللا کے سارے ہی مہمانوں سے ختد ہی گھت یوں میں اٹسیت
محشوس ہوتے لگی جتسے صدنوں کی واقف یت ہو ۔صنح بہحد کے لنے انک
دوسرے کو ابھانا  ،ذکر واذکار میں دعا نک سییر کرنا ،کشی کی طت یعت حراب

ہوتے لگے نو فورا اس کو یتکھے کے سا منے ییھانا،نوڑھی حوانین کے تیر دنانا ۔
بہ خیموں کا شہر کتا بھا ؟الگ ہی دیتا بھی ۔
کھاتے کا ای یظام الگ خیمے میں بھا وہاں بہلے حوانین کی ناری ہونی جب
ن
ح
ل
ت
ب
ن
ت
ت
حوانین کھانا تکال کر اینی یں لے کر لی حا یں ھر مرد ٹشرف التے
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منی کے ان خیموں میں سب سے اجھی نات ہماری استاذہ صاجنہ کی کتاب

اایک نس تعنی ا ور قرآّٓن و مس نون دعائوں یک کتاب ہر حانون کے ہابھ میں
بھی کشی کے ہابھ میں بہ بھی نو وہ دوسری حانون سے

ضرور سییر کرنی۔
ختکہ ان میں کونی بھی استاذہ کی اسیوڈیٹ بہیں بھی
لتکن دعا کی کتاب کشی تے یحفہ میں دی بھی۔
منی کے ان نابرکت خیموں میں استاذہ نو میرے سابھ

بہ ب ھیں لتکن ان کی کتاب مسکرا کر یتکی اور احالص
ی یت کا درس دے رہی بھی کہ حلوص کے سابھ لگانا
گتا درجت متیھے بھل ضرور النا ہے۔
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غشوہ کا اتیرونو
منی میں آمنہ جی سے بہلی نار مالقات ہونی۔ ابھوں تے جس طرتفہ کا ححاب
اسیعمال کتا بھا وہ ہم اکیر عرب حوانین کے ناس بھی دنکھنے بھے اور بہ بہت
عمدہ انداز بھا۔ لہذا آمنہ جی سے ان کے اس ححاب کا اتیرونو لتا ۔
ابھوں تے کہا :اس کو غشوہ کہنے ہیں بہ حاص دکانوں بر ہی ملتا ہے ہر حگہ

دستتاب بہیں۔

غشوہ کا لقظ اردو میں بھی اسیعمال ہونا ہے غشی نا غش کھانا تعنی اٹسان

کے حواس بر بردہ آحاتے  ،کچھ ہوش بہ رہے،نو بہاں عرنی میں چہرے کے
بردے کے لنے لقظ غشوہ ہے ۔
بہ چہرے بر ل یکاتے کے لنے کیڑے کا نکڑا ہے،اس کی نین لییر ہونی ہیں
اور انک مییر نک لمتا کتا سکتا ہے ۔
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اس کے لنے ستال کا کیڑا اسیعمال کتا حانا ہے ناکہ گرمی بہ لگے ۔کیڑے کی

نت یوں لییر کو الستک سے انک سابھ شی دنا حانا ہے ناکہ نآسانی نتسانی بر
تکانا حا سکے،اب نتسانی بر تکاتے کے تعد دو لییر ینچھے ڈال دی حانی ہیں
ک یونکہ انک مییر نک کا لمتا کیڑا ہے نو نتیھ بھی ڈھک حانی ہے۔ ناقی یچی انک
لییر چہرے بر ڈال دی حانی ہے۔
ہم آمنہ جی کے اس غشوہ کا مادہ ڈھونڈتے لگے نو معلوم ہوا کہ بہ
غشو
لقظ غشوہ قرآن کرئم میں کنی مقامات بر ملتا ہے
قرآن میں اس روٹ سے نوری شورت الغاش یة موحود ہے۔
یث الْغَ ِ
ه َْل َآَتَ كَ َح ِد ُ
اش َی ِة ﴿ الغاش یة ﴾
آمنہ جی کا بہ غشوة منی کی وادی میں قرآن بر ندبر کی ینی راہیں کھول گتا۔
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9

ن
عرقات روا گی

حج ٹس میں نتیھنے سے بہلے حو قکر بھی وہ نلینہ کی گویج کی بھی ک یونکہ مدینہ
سے مکہ سفر میں ہماری ٹس نلینہ کی گویج سے حالی بھی لہذا ڈاکیر صاجب

سے گزارش کی کہ گروپ لتڈر سے نات کروا ديں کل عرقات لتتک کی تکار

کے سابھ حانا ہے۔ گروپ لتڈر کا کام ضرف زنارت کروانا اور نین نائم کھانا
کھالنا بہیں نلکہ حاخ یوں کی ناقاعدہ بری یت بھی ہونا حا ہنے ناکہ زندگی کا بہ انمول

سفر بہ قیمنی گ ھڑناں شوتے ہوتے نا گزر حانیں۔ہماری نات ڈاکیر صاجب کو

ٹستد آنی لہذا گروپ لتڈر کی نالش سروع ہونی۔

الچمدہلل حاجی صاجب ینچے رستشن بر ہی مل گنے۔
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ہم تے کہا :حاجی صاجب آپ سے درحواست کرنی ہے۔
ب ھرے جسم کے نوڑھے حاجی صاجب ک ھڑے ہوکر نوری طرح ادب سے
م یوجہ ہوتے :
جی قرما ینے۔
ہم تے کہا :جب ہم  2011میں عمرے کی ٹس میں نتیھے بھے نو انک
جتشی بھانی تے احرام ناند ھنے سے لے کر مسحد حرام نک مسلسل لبیک کی
تکار نلتد کی کہ نوری ٹس میں نلینہ کی گویج بھی آٹشو بھے اور حوشی بھی لتکن
آج  2016میں بہ گویج ہے بہ آٹشو بہ ماحول بہ کونی اجساس۔

حاجی صاجب کو استاذہ کے سفر حج کی بھی متال دی کہ وہ یتانی ہیں ان

کے چہاز میں جب وہ حارڈن سے حج کے لنے ٹشرتف لے گتیں لبیک کی

گویج بھی۔

عج اور یج بہیرين حج کی عالمت ہیں۔
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عج نمعنی شور ،لتتک کی تکار ،انک حذبہ اور یج حوب حون بہانا حاتے ،حوب

قرنانی کی حاتے وہ حج ہی کتا حو عج اور یج سے حالی ہو۔نلیز کل ہماری ٹس

میں بھی لبیک کی تکار کا ای یظام الزم کريں۔

ہماری نات سن کر حاجی صاجب اقشوس کے سابھ گونا ہوتے:
اب وہ گویج کہاں؟ بہلے کے لوگوں میں انک حذبہ ہونا بھا،انک حوشی ہونی
بھی اب نو حج ٹس بھی میت ٹس کی طرح معلوم ہونی ہے کونی اجساس ہی
بہیں!
ب ھر ایتا یجربہ یتان کتا :
میں نوڑھا آدمی کل حرم میں ک ھڑا بھا کہ احانک انک عورت آکر مچھ سے زور

سے نکرانیں معلوم ہوا مونانل بر ونڈنو یتا رہی بھیں کچھ ہو ش بہیں مونانل
تے مرد نو مرد عورت کو بھی کشی کام کا بہیں جھوڑا۔
ہم تے کہا :
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حاجی صاجب ساری نات بری یت کی ہے

مچھےکل میت ٹس میں بہیں حج ٹس میں
نتیھتا ہے الزم ہے کہ گروپ لتڈر نلینہ

بڑھاتے اسمارٹ فون یتد کرواتے اگر

ممکن بہیں نو رتکارڈ نگ ہی لگادے ماحول نو ینے۔

الچمد ہلل !صنح فجر کے تعد حج ٹس میں حاجی صاجب کی مایتک میں آواز گویچی:
حاجی صاختان! آپ سب زندہ ہیں الچمدہلل!

آ ینے میرے ینچھے نلینہ بڑھیں!
لبیک اللھم لبیک

زور سے آواز تکالیں بہ میت ٹس بہیں حج ٹس ہے۔
گویج میں انک حوشی ہو تیزاری بہ ہو۔
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زور سے بڑ ھنے!
لبیک اللھم لبیک
مونانل سے بہ کھلیں!
بہ عظیم گ ھڑناں ہیں ،زنادہ سے زنادہ
لتتک تکاريں!
آواز نلتد کريں!
حاجی صاجب کا استانل دنکھ کر ڈاکیر صاجب اور یچے مسکراتے لگے اور نلینہ
کی آواز تیز سے تیز بر ہونی حلی گنی بھوڑی شی نوجہ سے میت ٹس حج ٹس

میں ندل گنی ۔

حاجی صاجب بر ہللا برکت نازل کرےعرقات نک ٹس میں انک گویج بھی،
انک حوشی بھی ،آٹشو بھے اور حوش۔
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متدی اور نلوچ حانون
نو ذو الحج تعد نماز فجر لتتک کی گویج کے ساتے میں ہم سب حاجی عرقات
بہنچے عرقات کے خیمے کو اتیر کولر تے بھتڈا کر رکھا ہے ۔حکوم ِت سعودبہ کی

حایب سے حاخ یوں کا جیر مقدم ناسنہ ناکس سے کتا گتا ۔جس میں کتک کا
یتکٹ  ،نمکین اور متیھے ٹسکٹ کے یتکٹ  ،انک ستتڈوچ ،انک حوس سامل
ہے۔

سب ا ینے ا ینے نا سنے سے قارغ ہوکر ذکر واذکار میں مصروف ہو گنے اور مسحد

نمرہ میں خطنہ ستنے کی طلب والے مسحد کی حایب روابہ ہوتے ۔دل نو ہمارا
بھی بہت بھا لتکن ڈاکیر صاجب تے حکمت سے کام لتا اور سمچھانا کہ یچے
سابھ ہیں دھوپ اور گرمی کی سدت بہت ہے اگر یچوں کی طت یعت حراب

ہونی نو آگے مسکل ہوحاتے گی لہذا صیر کرکے ا ینے خیمے ہی میں نتیھے رہے
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کہ خیمے میں بھی الچمدہلل خطنہ ستنے کے لنے قل اسکرين نی وی تصب
ہے۔
خطنہ سے بہلے حکوم ِت سعودبہ کی طرف سے لنچ نتش کتا گتا بہ عرنوں کا

رواینی کھانا متدی ہے۔ حو حاص مہمانوں کے لنے ان کی دعوت کا الزمی حز
م
لک
م
ک
ت
ج
ہونی ہے۔ اس کے تعیر دعوت نا ل صور کی حانی ہے۔ نا ل ا ٹسے تسے

ہمارے ہاں برنانی دعوت کی حان ہونی ہے اور برنانی کی دنگ سادنوں میں
دلہن سے بھی زنادہ اہمیت کی حامل ہے۔
متدی عرنوں کا رواینی کھانا ہم ہللا

کے مہمانوں کی حدمت میں رواینی

انداز میں بڑے سے بھال میں

نتش کتا گتا ۔بھالوں کا حچم ایتا بڑا
ہے کہ جھ حوانین دابرہ یتا کر کھا سکنی ہیں نلت یوں کا متدی کھاتے میں کونی
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کام بہیں۔حاولوں کے اوبر اویٹ کی بڑی شی نونی کا نکڑا بھون کر سل یفہ
سے رکھا ہوا نلے ہوتے سموسے کے سابھ ہم حاخ یوں کی بہیرين مہمانی کی

گنی۔مہمانوں کی نکرئم میں گوست کو بھو ینے کی بہ سیت عرنوں تے ابراہیم
ست
ک
علنہ السالم سے ھی ہے۔
رش ہى قَالُوا َس ًَل اما ۖ قَا َل َس ًَل ٌم ۖ فَ َما لَب َ
ِث َآ ْن َج َاء ِب ِع ْج ٍل
َولَقَ ْد َج َاء ْت ُر ُسلُنَا ا ْب َرا ِه َی ِِبلْبُ ْ َ
ِ
َح ِنی ٍذ ﴿سورة ھود ﴾٦٩ #

اور ابراہیم کے ناس ہمارے قرسنے حوشجیری لنے ہوتے بہنچے کہا ئم بر سالم
ہو ابراہی ؑم تے حواب دنا ئم بر بھی سالم ہو ب ھر کچھ دبر بہ گزری کہ ابراہ می
انک بھتا ہوا یچ ھڑا (ان کی صتاقت کے لنے) لے آنا۔
ک یونکہ کچھ حوانین مسحد نمرہ گنی بھیں اس لنے ہمارے بھال میں ضرف
نین حوانین رہ گتیں۔اس لنے دوسری حوانین کو بھال میں سامل کرتے

کے لنے خیمے میں تظر دوڑانی نو نلوچ حانون حوتصورت نلوجی لتاس میں مل یوس

تظر آ نیں۔ ان کو ا ینے سابھ کھاتے کی دعوت دی ۔
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دعوت بھال میں حوشی سے سرنک ہونیں اور اس وقت
نلوچ حانون ہماری ِ

نک نوالہ منہ میں بہ ڈاال جب نک ہم تے بہ ڈال لتا۔گونا جس طرح ہمیں
اجھا بہ لگا کہ وہ اکتلی کھانا کھانیں۔ نو اب ابھوں تے بھی ح ِق طعام نوں ادا
کتا کہ ہمارے نوالہ منہ میں ڈا لنے کے تعد ب ھر حود کھانا سروع کتا ۔

نلوچ حانون کے اس اعلی احالق تے ہمیں عرقات کی زمیں بر نادوں کی
حوک ھٹ میں ال ک ھڑا کتا:
ہمارا حوای یٹ قیملی شسیم ہماری بری یت گاہ بھا ،ہم گراؤنڈ قلور بر ر ہنے بھے
ت
ب
س
ق
ی
ح
ک
ک
جس کی م اس طرح ھی کہ دو مرے چی کے دو مرےامی کےاور اس

کے درمتان دو کمرے دادی کے تعنی دادای ماں ا ینے دونوں نت یوں کے
درمتان بھیں ۔ان کی نلتگ کی ک ھڑکی بر دو گھتت یوں کی شویچ معلق

ہیں۔جس بہو کو نالنا ہونا دادی ماں کی اتگلی ہونی ،شویچ ہونا اور نلک جھتکنے
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بہو کی حاضری۔دادی ماں حچی کے سابھ کھانا کھانیں اور جب حچی حان متکے
ٹشرتف لے حانیں نو دادی ماں ہمارے سابھ کھانا کھانیں۔
دادی ماں کا ہمارےنورسن میں آنا ،ہمارے سابھ کھانا کھانا ،درخف یفت ہماری

بری یت کی سیڑھتا ں بھیں ۔جب نک دادی ماں ڈانتتگ نتتل کی کرشی بر
نتیھ بہ حانیں ہم سب بھانی بہن ک ھڑے ر ہنے۔ دادی کے نتیھنے کے تعد

اینی اینی کرشی بر نتیھنے۔ ب ھر جب نک دادی اینی نلیٹ میں کھانا ڈال بہ
لتتیں اس وقت نک ہم بھی ای یظار کرتے ۔ دادی ماں کے بہال نوالہ لتنے
کے تعد ب ھر ہم کھانا سروع کرتے۔

نو آج نلوچ حانون کا بہ ح ِق طعام دادی ماں کی ناد کا سیب یتا اور حلق نوالہ
انارنا جتسے بھول ہی گتا۔

نا ہللا !دادی حان کی قردوس اعلی میں مہمانی کر!
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داب طعام کے حوالے سے انک حدیث بہت ناد کروانی گنی جس
یحین میں آ ِ
کا مفہوم ہے کہ

ا ینے سا منے سے کھانا کھاؤ۔
نلت یوں میں کھانا کھاتے سے اس حدیث کا وہ فہم اور گہرانی تضیب بہیں
ہونی حو بھال شسیم سے ملنی ہے ک یونکہ نلیٹ اینی ذانی ہےچہاں مرضی

حاہے ہابھ ماريں لتکن بھال سب کا ہے۔ آپ کو ا ینے سا منے سے ہی کھانا

ہے آپ ینچ میں نا کشی اور کے کھاتے کی طرف ہابھ بہیں مار سکنے کہ بہ
مع یوب سمچھا حاتے گا۔

ہمارے مونتشری شسیم میں یچوں کو سییرنگ کا سیق نوں سکھانا حانا ہے کہ

یچوں کا لنچ آٹس میں انک دوسرے سے سییر کر وانا حانا ہے ناکہ یچوں میں
آٹس میں محیت اور لین دين کا سعور بروان حڑھے ۔
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ت
متدی کا بھال شسیم اس طرح کے تظام علیم کے لنے اینہانی مفتد ہے ۔
یچے بہ ضرف مل حل کر کھانا ستکھیں گے نلکہ محیت اور احالق کا بہ خ می
عرنوں کا بہ رواینی بھال شسیم ہمیں ہوتے واال سفر طے کريں گے۔

احالقتات کا درس نو دے ہی گتا سابھ بہ تصنجت بھی کر گتا کہ آٹس میں

اگر محیت اور ایتای یت بڑھانی ہو نو مچھے رواج دو ۔
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نلو جی لتاس کی کہانی
عرقات کی زمین بر عرب کی رواینی متدی کے لنچ میں ہماری سرن ِک بھال

نلوچ حانون ا ینے تقاقنی لتاس میں مل یوس بھیں۔ ہلکے گرے رنگ کے اوبر

اینہانی تقاست کے سابھ الل اور کالے رنگ کے دھاگے سے نلوجی کڑھانی
بہت ہی حچ رہی بھی۔ڈھتال ڈھاال بڑے خ یب واال لمتا قراک اور کڑھانی والے
نا ینچے لمتا سا ڈو ینہ ناڈر ب ھرا ہوا۔

ڈھتال ڈھاال قراک ہماری دادی ماں اور نانی ماں بھی ز یب ين کرنیں لتکن ان
کو ہمتشہ سفتد لتاس میں دنکھا۔ اس قراک کو میمنی زنان میں آبھو کہنے ہیں۔

نوم عرفہ کا اہیمام دادی ماں بھی بہت زنادہ کرنیں۔ روزہ رکھتا اور اس دن
ا ینے نلتگ بر ینی حادر یچھانا اور ب ھر حود بھی یتار ہونیں۔
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اینی لوہے کی ہرے رنگ کی الماری حو اینہانی سل یقے سے بری یب د ینی بھی
ایتا سفتد آبھو تکالتیں۔اس کے سابھ اینہانی تقتس کڑھے ہوتے ناینچوں والی
سلوار ہلکے گالنی نا ہلکے حامنی رنگ کی کییراس کرکے بہتتیں اور ب ھر نین

ینی بر بہت ہی حوتصورت شوتے کے نین کو نین ینی کے کاج میں ڈالتیں
اور آحر میں سر بر وانل کا سفتد ڈو یتا۔

لیں جی ہماری دادی حان نوم عرفہ کے لنے یتار ۔
اور ہم دادی حان کو نی وی کے سا منے لےحاتے کے لنے تے جین کے
س
ب
م
چ
اب حج کا خطنہ سروع ہوتے واال ہے۔دادی حان عرنی بہ ھنے ہوتے ھی
م ن
ت
ی
ہ
ی
م
ت
خطنہ کے اجیرام میں نی وی کے سا نے ھی ر یں سابھ یں ا نی حج کی

داستان بھی ستانی حانیں۔دادی حان کاہم کو اینی حج کی داستان ستانا

درخف یفت ہماری بری یت کی کڑناں بھیں حو یحین سے ہی سعابر ہللا کی محیت

دل میں راشخ کر گتیں ۔
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حدند سانتشی یحف یق ہے کہ ذہنی یتاؤ اور اعصاب کو سکون بہنحاتے کے لنے

اٹسان کو حا ہنے کہ وہ ہتتڈ رانتتگ کرے۔اشی متاسیت سے اکیر ختال آنا
ل
ک
س
ن
بھا کہ ہماری تعیر بڑھی ھی حوا ین ا ینے اعصاب کو کون د ینے کے لنے
شونی دھاگے سے کستدہ کاری کرنی ہونگی اور ب ھر یت ینے ڈبزاين اور نارجہ

حات وحود میں آتے ہو نگے اور اس کڑھانی کے کام تے انک فن و آرٹ کی
سکل اجتتار کر لی ہوگی ۔ وہلل اعلم۔
ہمیں ہمتشہ سے ہابھ کی کڑھانی والےکام اینی حایب م یوجہ کرتےہیں اور بہ
تقتس کام جتسے دل میں ہی ابر گتا نو حانون سے ان کے لتاس کی تغرتف
کر ہی ڈالی۔تغرتف سن کر حانون کا چہرہ کھل ابھا۔سابھ ہی اینی نلوچ نما اردو
زنان میں ا ینے لتاس کی کہانی نوں یتان کی:

امارا بھابھی حا رہا بھا نازار نو ام کو فون کتا کہ ام نازار حانا ہے کچھ متگوانا
ہے ؟
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ام تے نوال امارے لنے دو شوٹ لتتا ۔
نو اس شوٹ میں بہ نورا ہابھ کا کام ہے اس کی قیمت  50 000ہے
بہ دو سال بہلے کا نات ہے ۔ ام
تے ان دو شوٹ میں سے حو اجھا بھا
وہ آج نوم عرفہ کے لنے رکھ دنا اور
دوسرا شوٹ نتنے کی سادی کتا نو بہتا
۔جب نو امارا حج کا کونی ارادہ بہیں

بھا لتکن دل میں نمتا بھا نو ہللا تے

نورا کتا۔ آج بہت بڑا دن ہے۔اشی

دن کے لنے بہ شوٹ رکھا بھا ام تے بہ شوٹ بہلے کیھی بہیں بہتا۔شوحا بھا
حج بر حاتے گا نو بہنے گا آج ہللا تے بہتتا تضیب کتا۔ ہللا کا بہت اجسان

ہے۔
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حانون کے لتاس کی کہانی کتا بھی ؟
شوچ کے ینے در یچے کھول گنی ،ہم کتنی نمتانیں کرتے ہیں ،کتنی
حواہسات نا لنے ہیں ،کتنے ارمان رکھنے ہیں ،دامادوں کا ابھی معلوم بہیں ہونا
اور نتنی کے چہیز کی یتتتا ں یتار کرتے ہیں ،بہو کی جیر ہونی بہیں اور کتتا

بہلے سے ہی زنورات حرند لتنے ہیں۔

نو جب حج کی جیر ہونی بہیں نو مالک کی محیت میں ،نوم عرفہ کے عظیم

دن کی محیت میں  ،نلوچ حانون کی طرح بہلے سے حج کا شوٹ ک یوں یتار

بہیں کرتے ؟ حج کے سامان کا یتگ کیوں اس تقین سے بہیں ب ھرتے کہ
اس سال مالک میری ناری ہے۔
نلوچ حانون کے لتاس کی کہانی شوچ کو انک یتا رخ دے گنی اور اماں ہاحرہ

ناد آ نیں کہ جب ابراہیم علنہ السالم ان کو ینہا مکہ میں جھوڑ کر حارہے بھے نو
ضرف ایتا کہا :
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آپ کو اس کا جکم ہللا نے دپا تو ہللا نقی یا ہمیں ضا نع نہیں کرےگا
بہ اماں ہاحرہ کا تقین ہی نو بھا کہ ہللا تے صا تع بہیں کتا ۔
آج بہ بہتا زم زم حاجی کو اشی تقین کا نو درس د یتا ہے حو اماں ہاحرہ کو
ا ینے ہللا بر بھا ۔
نو ہم ک یوں اس تقین کا سفر طے بہ کريں ۔ اینی حج کی یتاری آج سے بہ

کريں ۔ اس تقین کے سابھ کہ اس سال مالک میری ناری ہے۔
ان شاء ہللا

ہماری بھال سرنک بہن ءکا تقتس لتاس ضرف دل میں ہی بہیں ابرا نلکہ
حاتے حاتے شوچ کا زاوبہ ندلتا گتا انک یتا رنگ دے گتا ۔
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خطنہ حج
رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کے سابھ دس ہجری کو اشی متدان میں ضحابہ
ع
کرام رضی ہللا یھم کا سمتدر بھابھیں مار رہا بھا اور آج ہزار سال تعد اشی
متدان میں ساڑے ابھارہ الکھ حاجی لبیک لبیک کی صدا نلتد کر رہے ہیں ۔
آج نو ہم خطنہ نی وی اسکرين بر سن رہے ہیں اور استتکر کا بھی عمدہ

ای یظام ہے،لتکن ہزار سال بہلے است تکر کا ای یظام کہاں ہے ؟
بہ کون ہیں ؟

بہ ری یعہ ين امنہ ين حلف رضی ہللا عنہ ہیں حو اینی نلتد آواز سے لوگوں نک
آپ صلی ہللا علنہ وسلم کے ارسادات بہنحا رہے ہیں ۔
رشولﷺ خطنہ سے قارغ ہو حکے نو ہللا سنحابہ وتعالی تے بہ آیت نازل قرمانی:
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َالۡ َی ۡو َم اَ ۡۡکَلۡ ُت لَ ُ ُۡک ِدیۡنَ ُ ُۡک َو َاتۡ َم ۡم ُت عَلَ ۡی ُ ُۡک ِن ۡع َم ِ ّۡت َو َر ِضيۡ ُت لَ ُ ُُک
ِۡ
اۡل ۡس ًَل َم ِدیۡناا ؕ﴿سورة املائدة ﴾٣ #

آج میں تے نمہارے لنے نمہارے دين کو کامل کر دنا اور ئم بر ایتا اتعام

ب ھرنور کر دنا اور نمہارے لنے اسالم کے دين ہوتے بر رصامتد ہوگتا ۔

ب ھر کنی سال گزرے عمر رضی ہللا عنہ مسلمانوں کے امیر ين گنےنو انک

بہودی تے ان سے کہا :

اے امۡیاملؤمننی! نمہاری کتاب ( قرآن ) میں انک آیت ہے جسے ئم بڑ ھنے

ہو۔ اگر وہ ہم بہودنوں بر نازل ہونی نو ہم اس ( کے بزول کے ) دن کو نوم
عتد یتا لتنے۔
آپ تے نوجھا  :وہ کون شی آیت ہے؟
اس تے حواب دنا :
َالۡ َی ۡو َم اَ ۡۡکَلۡ ُت لَ ُ ُۡک ِدیۡنَ ُ ُۡک َو َاتۡ َم ۡم ُت عَلَ ۡی ُ ُۡک ِن ۡع َم ِ ّۡت َو َر ِضيۡ ُت لَ ُ ُُک
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ۡ ِاۡل ۡس ًَل َم ِدیۡناا ؕ

﴿سورة املائدة ﴾٣ #

آج میں تے نمہارے لنے نمہارے دين کو کامل کر دنا اور ئم بر ایتا اتعام

ب ھرنور کر دنا اور نمہارے لنے اسالم کے دين ہوتے بر رصامتد ہوگتا ۔

عمر رضی ہللا عنہ تے قرمانا  :ہم اس دن اور اس مقام کو حوب حا ینے ہیں
جب بہ آیت رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم بر نازل ہونی اس وقت آپ صلی
ہللا علنہ وسلم عرقات میں جمعہ کے دن ک ھڑے ہوتے بھے۔

(صیح البخاری )٤٥ #

اشی متدان میں انک نا حکمت حانون بھی ہیں ۔
بہ کون ہیں ؟
بہ ام القصل رضی ہللا عیھا ہیں ۔
ن ِوم عرفہ جب لوگ سک میں بڑ گنے کہ رشولﷺ تے روزہ رکھا ہے نا بہیں نو
اس وقت ام القصل تے انک دودھ کا یتالہ آپ کے ناس بھنحا۔
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آپ عرقات میں اویٹ بر شوار بھے نو آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے اس کو
ن ی ل تا ۔

(صیح البخاری )١٩٨٨ #

نو بہ بھیں نا حکمت ضحایتات رضی ہللا عیھا کہ کتسے اجشن طر تقے سے لوگوں
کا سک دور کتا لوگ حود اینی آنکھوں سے دنکھ لیں اور کشی سک و وہم کی
گنحاٹش ناقی بہ رہےک یونکہ آگے ابھی اضحاب تے حاکر ٹسلوں کو حج کے
اخکامات اور طر تقے سکھاتے ہیں ۔
خطنہ حج کے لنے خیمے میں ہی بڑی اسکرين کا نی وی تصب ہے۔ لتکن بہ
شہولت ہر خیمے میں بہیں لہذا آس ناس کے خیمے والے بھی خطنہ ستنے کے

لنے حاضر ہیں گو کہ خطنہ عرنی میں ہے لتکن حوانین تصد ہیں کہ انگربزی
برجمہ لگانا حاتے ناکہ سمچھ میں آسکے۔

لتکن ہمارا دل عرنی زنان میں اتکا رہا لہذا درحواست کرکے عرنی زنان  5میٹ
کے لنے لگوانی کہ اصل نو بہر حال اصل ہے۔ ینی علنہ السالم تے اشی
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حگہ ابھی گ ھڑنوں میں عرنی زنان میں ہی خطنہ دنا بھا۔ عرنی کی الگ ہی لذت
اور ناتیر ہے۔دادی ماں کے سابھ بھی نو عرنی ہی ستنے بھے اور عرنی زنان کا

ادب بھی ابھی سے ستکھا لنحنے ۔آج آپ کی حدمت میں اردو زنان میں خطنہ
حاضر ہے۔اس دعا کے سابھ بڑ ھنے کہ ان ساء ہللا آتے والے سال میں

متدان عرقات میں ستتا تضیب ہو ۔
م
م
ک
حج  2016کا ل اردو برجمہ

فضیلۃ الش یخ ڈاکرٹ عبدالرۡحن السديس
برجمہ :مچمد عاطف التاس ،موالنا اجمل بھنی رٹشرحرز  ،ی یعام نی وی
تظر نانی :حاقظ نوسف سراج  ،ہتڈ رٹشرچ ڈ یتارنمیٹ  ،ی یعام نی وی
تغرتف ہللا ہی کے لنے ہے۔ ہم اشی کی تغرتف کرتے ہیں،اشی سے معاقی
ما نگنے ہیں ،اشی کی طرف رحوع کرتے ہیں۔ا ینے تقس کے سر سے اور اینی
م ٓ
ب
ہ
ہ
ن
ند اعمال یوں سے ہللا ہی کی یتاہ یں اتے یں۔اس کا کونی سر ک یں ۔
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ٰ
جسے ہللا تعالی ہدایت دے دے ،اسے کونی گمراہ بہیں کر سکتا اور جسے ہللا
ٰ
رب الغزت گمراہ کر ڈالے اسے کونی ہدایت بہیں دے سکتا۔ ہم ہللا تعالی کی
ٰ
ٰ
تغرتف اشی انداز میں کرتے ہیں حو ہللا تعالی کو ٹستد اور ہللا تعالی کے سانان
ٰ
ص
ت
سان ہو۔ ہم ہللا تعالی کی حوب غرتف ی تان کرتے کی سعادت حا ل
کرتے ہیں۔ تقتتا ہم تیری تغرتف کما خفہ ادا بہیں کر سکنے اور اے ہللا ہم
کیھی کما خفہ تیرا سکر ادا بہیں کر سکنے۔بہرحال ہم ہللا کی اینی تغرتف کرتے
ٓ
س
م
ج
ہیں کہ جس سے اسمان کا ہر گوشہ ز ین کا ہر کوبہ اور سمتدر و کی کا ہر
ٰ
ب
ہ
ذرہ ب ھر حاتے۔ میں گواہی د یتا ہوں کہ ہللا کے شوا کونی الہ یں ہے۔ وہ
واحد ہے۔ اس کا کونی سرنک بہیں۔میں بہ بھی گواہی د یتا ہوں کہ مچمد

ﷺ ہللا کے یتدے اور رشول ہیں۔ ہللا کی تے سمار رجمتیں  ،تے بہا برکتیں
ٓ
ٓ
ٓ
اور ان گیت سالمنی نازل ہو اپ ﷺ بر ،اپ ﷺ کی ال اور نمام ضحابہ کرام

بر۔
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تعد ازاں !

ٓ
ٓ
ت ٰ
ن
ل
ق
لوگو! میں ا ینے اپ کو اور اپ سب کو ہللا عالی سے ڈرتے کی ین کرنا
ٓ
ہوں۔ہللا سے ڈرو جتسا کہ اس سے ڈرتے کا حق ہے۔ ئم کو موت بہ اتے
س
ٓ
مگر اس حال میں کہ ئم م لم ہو۔ (ال عمران)102:
ُ
لوگو! ا ینے رب سے ڈرو جس تے ئم کو انک حان سے یتدا کتا اور اشی حان

سے اس کا حوڑا یتانا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دیتا میں بھتال دتے
ُ
ئ
ح
ن
اس حدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر م ا ک دوسرے سے ا ینے ق
ما نگنے ہو ،اور رسنہ و قرایت کے تعلقات کو تگاڑتے سے برہیز کرو تقین حانو

کہ ہللا ئم بر نگرانی کر رہا ہے۔

(التساء)1:

اے انمان التے والو!ہللا سے ڈرو اور بھتک نات کتا کرو۔ہللا نمہارے اعمال

درست کر دے گا اور نمہارے قصوروں سے درگزر قرماتے گا حو شحص ہللا اور
ُ
ص
اس کے رشول کی اطاعت کرے اس تے بڑی کام تانی حا ل کی۔ (احزاب-81:

)80
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ٓ
ئ
ک
م
اے اين ادم! م ہر حال یں ہللا سے ڈرتے رہتا۔ناد ر ھو! قتامت کےتے
ٓ
ن
ئ
حد طونل دن میں مھیں اس کا نمرہ ملے گا اور اج کی اس محیت سے م
اس شجت دن میں حوش ہو حاؤ گے۔

ٓ
ٓ
ب
ن
س
ٹ
م
ناد رکھنے ! اگر اٹسان کو زندگی اور چہان کی نمام اسا یں کحا ہو کر ھی تشر ا
ٓ ت ٰ
حانیں لتکن اس دیتا سے رخصت ہوتے وقت ادمی قوی سے حالی ہو نو اسے
ٓ
ب
س
ب
ہ
زندگی کی نمام اساٹشوں کا ذرہ ھر قاندہ یں ہو کے گا۔
ت ٰ
م
م
ن
اے امت اسالمنہ!ہللا عالی تے اٹسان کو ز ین یں ا ک دوسرے
کاحاٹسین اور حل یفہ یتا کر تے یتاہ عزت اور سرف عظا قرمانا ہے۔ ہللا کا
قرم ِان ذٹسان ہے:
میں زمین میں انک حل یفہ یتاتے واال ہوں۔

(البقرة)30:

ت ٰ
ح
س
م
م
م
ٹ
ق
ی
ہللا عالی کا اٹسان کو ز ین یں ل فہ اور حا ین یتاتے کا صد ہی بہ ہے
کہ وہ زمین میں تعمیر و اصالح کا کام کرے۔یتکی اور بھالنی کا حکم دے اور
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ٰ
برانی سے روکے۔لوگوں کے درمتان عدل قائم کرے۔ہللا تعالی تے بہت
سے رشول م یعوث قرماتے ہیں ناکہ وہ عظیم ی یعام لوگوں نک بہنحانیں اور نوں
لوگوں کے ناس اینی علط روش اور گمراہی کی کونی حجت اور دلتل ناقی بہ
ت ٰ
رہے۔ قرمان ناری عالی ہے:

بہ سارے رشول حوش جیری د ینے والے اور ڈراتے والے یتا کر بھنچے گنے
ُ
ی
م
م
ت
بھے ناکہ ان کو عوث کرد ینے کے عد لوگوں کے ناس ہللا کے مقانلہ یں
کونی حجت بہ رہے۔

(النساء)165:

ت ٰ
ع
ظ
ی
ی
م
ی
ہللا عالی تےا ینےان عوث کردہ رشولوں کی نایتد بڑی م ٹسا یوں اور
معجزات سے قرمانی ہے حو ان انتتاء کی ی یوت کی شحانی بر بڑی واضح داللت
ت ٰ
کرنی ہیں۔ قرمان ناری عالی ہے:
ہم تےا ینے رشولوں کو صاف صاف ٹسای یوں اور ہدانات کےسابھ ب ھنحا۔

(احلدید)25:
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ب ٓ
ت ٰ
ی
م
ھر احر یں ہللا عالی تے نمام اٹسای یت کی طرف ہمارے یتارے نی مجیرم ،
ٓ
ل
ت
ئ
ت
ن
اوالد ادم کے سردار ،نمام ت یوں کے امام اور حا م ا ین
رشول مکرم ،ساری ِ
ٰ
خصرت مچمد ﷺ کو م یعوث قرمانا۔ قرمان ناری تعالی ہے:
ہم تے نمہیں گواہ یتا کر ٹسارت د ینے واال اور ڈراتے واال یتا کر بھنحا ہے۔
(االحزاب)45:

ٓ
اپ ﷺ شچے اور ک ھرے دين اسالم کے سابھ م یعوث قرماتے گنے جس تے
لوگوں کے لنے زندگی کا ہر راسنہ روسن کر دنا اور حالص نوختد کی طرف رہیمانی
ٓ
ٰ
قرمانی۔ اشی کے ذر تعے سے ہللا تعالی تے لوگوں کو سرک کی الودگی اور

اندھیروں میں نامک نویتاں مارتے سے یحا لتا۔ دين اسالم کے ذر تعے سے ہللا
ٓ
ٰ
ل خ
ی
ف
تعالی تے لوگوں کو ا ینے جتشی محلوق کی عالمی سے ازاد قرما کر حا ق فی
ٰ
کی عالمی سکھانی ہے۔ نوں ہللا تعالی تے لوگوں کے لنے واضح ہدایت کا دروازہ
کھوال اور کامتانی کی راہ کی طرف بہیرين رہیمانی قرمانی ہے ناکہ لوگ ادھر
ٰ
ادھر رای یگاں بھتکنے کے یحاتے ہللا تعالی کی طرف نکشو ہو کر م یوجہ ہو
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خ
حانیں،اور نوں اینی یتداٹش کا ف یفی مقصد اور یحل یق اٹسانی سے واٹسنہ ہللا کی
ٰ
مقدس حکمت نوری کريں۔ قرمان ناری تعالی ہے:
میں تے جن اور اٹسانوں کو اِ س کے شوا کشی کام کے لنے یتدا بہیں کتا

ہے کہ وہ میری یتدگی کريں۔

(اَّلارایت)56:

اشی طرح قرمانا:
ُ
ُ
ُ
ب
ہم تے ئم سے بہلے حو رشول ھی بھنحا ہے اس کو بہی وجی کی ہے کہ

میرے شوا کونی حدا بہیں ہے ،ٹس ئم لوگ میری ہی یتدگی کرو۔

(انبیاء)25:

ٓ
ص
ہ
دنکھنے ،اس ایت متارکہ سے کس قدر نوختد کی ا م یت واضح ہونی ہے۔ درا ل
ت ٰ
ح
نوختد ہی لوگوں کے ذمے ہللا عالی کا ق ہے۔ اشی کے لنے رشولوں کو
م یعوث کتا گتا اور اشی کی حاطر کتانیں نازل کی گتیں۔

شو اے ہللا کے یتدے!ا ینے نکتا حالق کے م یفرد و ممتاز را سنے بر نکشونی سے
گامزن ہو حا۔ میرا مظلب ہے کہ حق اور انمان کی راہ بر نکشو ہو حا۔
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ٓ
ب
س
ہ
ق
ک
اسالم دين حق لے کر انا ہے۔ ختایچہ اب شی م لمان کو طعا ز یب یں
ٰ
د یتا کہ وہ اس دين میں سک کرے۔ناد رہے!اب ہللا تعالی دين اسالم کے

عالوہ کونی دوسرا دين ق یول بہیں قرماتے گا۔

اے ی یت ہللا کے حاخ یو! وہ وقت ناد کنچے کہ جب میرے اور ٓاپ کے عظمی
ینی مچمد ﷺ بھتک اشی عظیم حگہ بر قتام نذبر ہوتے بھے۔اشی مقدس حگہ بر
ک ھڑے ہو کر ٓاپ ﷺ تے خقوق اٹسانی کا واضح متشور تعنی حچۃ الوداع کا عظمی
م ٓ
س
خطنہ ارساد قرمانا بھا۔ جس یں اپ ﷺ تے دين ا الم کے نتتادی ارکان

واضح قرماتے بھے اور حاہل یت کی حراقات خیم کرتے کا واضح اعالن قرما دنا

بھا۔ اس خظنے میں رشول مکرم ﷺ تے لوگوں کی حانیں اینہانی مجیرم قرار دی
بھ ٓ
خ
یں۔ اپ ﷺ تے طنہ ارساد کرتے ہو تے قرمانا بھا:

ٓ
م م
لک
م
ک
گ
اج دين کا ل اور ل ہو گتا۔ دين کے نمام اخکام نا ل واضح ہو نے۔ہللا
ت ٰ
ت ٰ
ت
گ
ع
ل
عالی کی مت نوری ہو نی اور ہللا عالی تے اس دين کو لوگوں کے نے ٹستد
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ب ٓ
ک
قرما لتا اور ھر اپ ﷺ تے لوگوں کو الوداعی لمات سے ا ٹسے اسارے د ینے
ٓ
م
کہ جس سے لگتا بھا بہ اس طرح کی احری القات ہے۔
ت ٰ
قرمان ناری عالی ہے:

ٓ
ل م
ت
م
ک
ی
ئ
م
ع
اج یں تے نمہارے دين کو نمہارے نے ل کر دنا ہے اور ا نی مت م

بر نمام کر دی ہے اور نمہارے لنے اسالم کو نمہارے دين کی ختت یت سے
ق یول کر لتا ہے ۔

(املائدہ)3:

ینی کرئم ﷺ تے اس متارک دن میں کتسا عظیم خطنہ ارساد قرمانا اور کتا ہی
ت
ص
ح
ن
عمدہ تیں قرمانیں۔ گو بہ انک مح یصر خطنہ بھا ناہم دين کے نمام اصول
ٓ ب ٓ
س
م
ہ
اس میں سمٹ اتے ھے۔ اپ ﷺ تے لوگوں کے ذ یوں یں دين ا الم

کے اصول راشخ قرما د ینے بھے۔ اور بڑے اور نتتادی اصولوں کا ذکر کرتے
ہوتے حزیتات اور تقصتالت کی طرف بھی اسارہ قرما دنا بھا۔
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ت ٓ
س
قتتا اپ ﷺ تے لوگوں کو اندھیروں سے تکال کر رو نی کی طرف التے کے
ٰ
لنے بڑی محیت اور کوشش قرمانی بھی ناکہ ہللا تعالی کی مسیت سے انک ینی

اور نوانا امت خیم لے حو واضح اہداف کی حامل ہو اور حو عظیم اصولوں بر عمل
ٰ
تیرا ہو۔ ہللا تعالی تے اس امت کو اٹسانوں کی گمراہی کے تعد ہدایت عظا
قرمانی ،انتسار اور تفرفے کے تعد اخیماع یت اور ایحاد تضیب قرمانا اور چہالت
ٓ
خ
م
خ
کے تعد علم و داٹش عظا قرمانی۔ اپ ﷺ تے طنہ حچۃ الوداع یں قوق
ٓ
ب
ی
م
م
ف
ع
اٹسان واضح قرماتے اور ازادی کا ہوم ھی ین قرما دنا۔ اٹسانی عزت و
ٓ
کرام کے اصول واضح قرماتے۔ اپ ﷺ تے قرمانا:
سیو! نمھارا حون ،نمہارا مال اور نمہاری عزنیں انک دوسرے کے لنے اشی طرح

قان ِل اجیرام ہیں جس طرح اس ملک اور اس شہر میں بہ دن حرمت واال ہے۔
ت
ق
ت
ت
اسالم تے ان نایچ ضروری جیزوں کی خقاطت نی یتانی ہے جس کے عیر
اٹسان کی زندگی بھتک طرح حل ہی بہیں سکنی۔اسالم تے دين ،حان ،مال،
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عقل اور عزت بر جملہ کرتے سے م یع قرمانا ہے۔ بہ اشی لنے ہے ناکہ لوگ
ٓ
امن وامان اور اطمتتان کے سابھ زندگی جی سکیں۔ دیتا واحرت کے لنے
اطمتتان سے کام کر سکیں اور سارا معاسرہ ستشہ نالنی دنوار کی طرح ایحاد
واتقاق کے سابھ قائم اور اسیوار رہ سکے۔ ناکہ لوگوں کے احوال سیور حانیں اور
ن ٓ
ع
ظ
خ
ی
م
ان کے معامالت درست ہو حا یں۔ اپ ﷺ تے ا ینے م ظنے یں
مسلمان عورت کے نارے میں بھی تصنجت قرمانی۔ اس کے خقوق اور

قراتض واضح قرماتے ہوتے بہ بھی واضح قرما دنا کہ انک مسلمان عورت کو کتا
ادا کرنا ہے اور ندلے میں کتاوصول کرنا ہے۔

ٓ
اوالد ادم ہوتے کے
اے مسلمانو! اسالم تے بہ نات واضح کر دی ہے کہ ِ
لحاظ سے سب لوگ انک جتسے ہیں۔سب کے خقوق اور واختات بھی انک ہی
عچ م ت ٰ
ب
ہ
ک
جتسے ہیں۔ کشی عرنی اور می یں قوی کے شوا کونی قرق یں۔ شی کو
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کشی بر کونی ٹسنی نا ٹسلی بربری بہیں۔ کشی کو بر یتاتے رنگ بھی کشی
بہ ٓ
دوسرے بر کونی بربری یں۔ اپ ﷺ تے قرمانا:

ٓ
لوگو! نمہارا رب بھی انک ہے اور نمھارا ناپ بھی انک ہی ہے۔ئم سب ادم
ٓ
ت ٰ
م
ب
کی اوالد ہو اور ادم نی سے یتاتے گنے ھے۔ قرمان ناری عالی ہے:
خف یفت میں ہللا کے بزدنک ئم میں سب سے زنادہ عزت واال وہ ہے حو
نمہارے اندر سب سے زنادہ برہیز گار ہے۔

(احلجرات)13:

عچ ت ٰ
ب
ع
ق
ہ
ت
کشی عرنی کو کشی می بر قوی کے الوہ کونی ص لت یں۔
اشی طرح اسالم کا اق یصادی تظام بھی بڑا م یفرد اور ساندار ہے۔اس میں

لوگوں کی اٹسانی اور قظری ضرورنات کا ختال بڑے نوازن کے سابھ رکھا گتا
ہے۔ جس کی متال کشی دوسرے تظام میں بہیں ملنی۔
ت ٰ
قرمان ناری عالی ہے:
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ٓ
ُ
ق
گ
حو مال ہللا تے یچھے دنا ہے اس سے احرت کا ھر یتاتے کی کر کر اور دیتا
میں سے بھی ایتا خضہ قراموش بہ کر اجسان کر جس طرح ہللا تے تیرے

سابھ اجسان کتا ہے اور زمین میں قساد برنا کرتے کی کوشش بہ کر۔
اسالم تے مالی لین دين کے عظیم اور مفتد اصول وصع کنے ہیں حو شحانی اور
عدل واجسان بر متنی ہیں۔ طلم ،چہالت ،دھوکے نازی ،مکاری اور قریب
(القصص)77:

کاری جتشی حراقات اور اٹسانوں کو گھاتے میں ڈا لنے والے معامالت سے

رو کنے ہیں۔ رشول اکرم ﷺ کا قرمان ہے:

ٓ
ہ
ن
دو یحارت کرتے والے ا ینے معا ملے میں اس وقت نک ازاد یں جب ک وہ
شودا کر کے الگ بہ ہو حانیں۔ اگر وہ شحانی کی یتا بر یحارت کريں گے اور

زبر یحارت جیز کے ع یب و اوصاف یتان کرديں گے نو ان کے شودے میں
برکت سامل کر دی حاتے گی۔

ٓ
اشی طرح اپ ﷺ کا ارساد گرامی ہے:
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حو دھوکہ دہی کرنا ہے وہ ہم میں سے بہیں ہے۔
اسالم تے شود کو حرام قرار دنا ہے اور لوگوں کے مال نا حابز طرتقوں سے
ہیھتاتے سے بھی روکا ہے۔اسالم میں ناہمی معاسرنی ذمے دارنوں کی بڑی
اہم یت ہے۔ اسالمی تظام ضرف مادی جیزوں نک محدود بہیں ہے نلکہ وہ

معاسرے کی نمام بر اتفرادی اور اخیماعی ،مادی اور روحانی ضرورنات کو نورا
ت ٰ
کرنا ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:
حو کام یتکی اور حدا برشی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور حو گتاہ اور

زنادنی کے کام ہیں ان میں کشی سے تعاون بہ کرو۔

(املائدہ)2 :

اشی طرح قرمانا:
مومن مرد اور مومن عورنیں ،بہ سب انک دوسرے کے رق یق ہیں۔

(التوبہ)71:

تکاقل تعنی ناہمی ذمے دارنوں کا دابرہ اینہانی وسیع ہے اور اس میں نمام لوگ
ت ٰ
اینی ذمے دارنوں سم یت سما حاتے ہیں۔ قرمان ناری عالی ہے:
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لوگو ! ہم تے ئم کو انک مرد اور انک عورت سے یتدا کتا اور ب ھر نمہاری فومیں
اور برادرناں یتا ديں ناکہ ئم انک دوسرے کو بہحانو در خف یفت ہللا کے بزدنک
ئم میں سب سے زنادہ عزت واال وہ ہے حو نمہارے اندر سب سے زنادہ برہیز
گار ہے تقتتا ہللا سب کچھ حا ینے واال اور ناجیر ہے۔

(جحرات)13:

ب ھر اس میں یتکی اور بھالنی کی نمام سکلیں بھی سامل ہیں۔ اسالم تے
والدين کی حدمت اور ان کے سابھ اجسان واال معاملہ کرتے کی بھی بڑی
ت ٰ
نلقین قرمانی ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:
ہللا تے ق یصلہ کر دنا ہے کہ ئم لوگ اس کے شوا کشی کی عتادت بہ کرو
اور والدين کےسابھ یتک سلوک کرو ۔

(الارساء)23:

اسالم تے رسنہ داروں سے قطع تعلق کرتے سے بھی م یع کتا ہے اور رسنہ
ت ٰ
داری نوڑتے والے کو ند برين وعتد ستانی ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:
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اب کتا ئم لوگوں سے اِ س کے شوا کچھ اور نوقع کی حا سکنی ہے کہ اگر ئم
ٓ
م
ا لنے منہ ب ھر گنے نو زمین میں ب ھر قساد برنا کرو گے اور اٹس یں انک
دوسرے کے گلے کانو گے؟ (محمد)22:
اسالم میں ہمساتے کے خقوق کا بھی حوب ختال رکھا گتا ہے۔ حاص طور

قرایت دار ہمساتے کے خقوق کی طرف اور زنادہ نوجہ دالنی گنی ہے۔ عام طور
بر نمام ہمسانوں کے خقوق کی نلقین کی گنی ہے۔ قرمان ییوی ہے:
ٓ
ہ
ک
حو ہللا اور روز احرت بر انمان ر ھتا ہے وہ ا ینے مساتے کی عزت کرے۔
اسالم تے اٹسانی حان کی خقاطت کو بھی نوری طرح تقتنی یتانا ہے ختایچہ

اس تے اٹسانی حون کو بہت زنادہ مجیرم قرار دنا ہے۔ دين میں حان کی
خقاطت کو انک عظیم مقصد یتانا گتا ہے۔ ختایچہ اسالم تے حکمرانوں کے
حالف تعاوت کو بھی حرام قرار دنا ہے۔ اسالم تے اقراد کی نمام اتفرادی اور

اخیماعی مسکالت کا حل نتش کتا ہے اور ہر معا ملے میں سرعی حدود وق یود
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واضح کر دی ہیں۔ حو قطعی ،خیمی اور ناقانل یتدنل ہیں اور جن کو درست اور
ٓ
ب
ب
ح
ہ
ہ
ش
مفتد ما ینے بر اج کی حدند دیتا کا ہر ص ھی مح یور یں ،ہی حدود ق یود یں حو
اسالمی معاسرے میں مجرموں کو حرم سے روکے رکھنی ہیں اور مقسدوں کو
مفررہ حدود سے یحاوز کرتے کی احازت بہیں د یتیں اور نوں اس طرح سے بہ

اصول وصواتط زمین بر عدل قائم کرتے کا ذرتعہ ين حاتے ہیں۔ ختایچہ اسالم
ت ٰ
تے ان اصولوں بر عمل کرنا الزم قرار دنا ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:

اشی وجہ سے ینی اسرایتل بر ہم تے بہ قرمان لکھ دنا بھا کہ جس تے کشی

اٹسان کو حون کے ندلے نا زمین میں قساد بھتالتے کے شوا کشی اور وجہ سے
قتل کتا اس تے گونا نمام اٹسانوں کو قتل کر دنا اور جس تے کشی کی حان
ُ
ی
ی حانی اس تے گونا نمام اٹسانوں کو زندگی حش دی۔ (املائدة)32:
ٓ
ت
اسالم ہی وہ معتدل اور م یوازن طرتفہ لے کر انا ہے کہ جس کے ذر عے سے
بھالیتاں حاصل ہو حانی ہیں اور برایتاں کافور ہو حانی ہیں۔ اسالم تے تعمیر
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وبرقی اور قالح و بہود کا حکم دنا ہے اور تعمیر وبرقی کے نمام استاب و وسانل
ایتاتے کی تصنجت قرمانی ہے ناکہ مسلمان ا ینے د ینی اصول اسالم بر قائم
ر ہنے ہوتے ہر حدند دور کے سابھ حل سکیں اور حدند جیزوں کو سمچھ سکیں۔

اشی طرح اسالم تے قساد بھتالتے والے نمام ذرا تع سے ر کنے کا حکم دنا ہے
اور اسالم کے عظیم مقادات کا ختال کرتے ہوتے ادنی مقادات کو تظر انداز
کرتے کا حکم دنا ہے۔ اشی طرح دين اسالم کے مقادات ،امت کی اخیماعی
کمانی  ،اس کے مسیفتل اور اس کی ناموس کا ختال بہ کرتے والے کو دیتا
ٓ
م
واحرت کی ند برين وعتد ستانی ہے اور ان قادات بر ابر انداز ہوتے سے روکا
ہے۔
اے مسلمان حکمرانو !اے امت اسالمنہ کے لوگو!

ٓ
ک
س
ی
س
م
کتا سک ہے کہ اج ہماری امت ا الم ا نی ناریخ کے اینہانی ل مرحلہ

سے گزر رہی ہے۔ان حاالت میں ہم بر الزم ہے کہ ہم نمام اختالقات جھوڑ
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کے اکیھے ہو حانیں اور دل و حذنات میں انک دوسرے کا ختال رکھیں ،کشی
بھی معا ملے میں کونی سا بھی موقف اجتتار کرتے سے بہلے ناہم مشورہ کر

لیں ،معامالت کو دنکھنے کا انداز انک سا کر لیں اور اینی کوششوں کو ہم
ٓ
م خ
ی
ح
ن
ف
ک
س
ل
اہتگ کر یں ناکہ بہ امت مسا ل اور م الت ل کرتے یں فی اعتتار
سے کامتاب ہو سکے۔ ہمارے مسانل میں سب سے نماناں مس تلہ قلسطین
ٰ
ن
ن
اور مسحد اقصی کا مستلہ ہے۔ اشی طرح سام ،عراق ،من اور د گر ممالک

میں ہمارے بھای یوں کی جسنہ حالت زار بھی سب کے سا منے ہے۔ اس
وقت ہم سب سے کو سب سے بڑھ کی ناہم مل نتیھنے کی ضرورت ہے۔

اکیھے نتیھ کر ا ینے معامالت بر نوجہ د ینے کی ضرورت ہے۔ انک دوسرے کو
بھالنی کی تصنجت کرتے کی ضرورت ہے ناکہ احوت اسالمنہ کا احوت و ایحاد
س ٓ
ت ٓ
س
ہ
ت
م
اور نک چہنی و وحدت کا رنگ ظر ا کے۔ قتتا م سب م لمان اٹس یں
بھانی بھانی ہیں۔
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ہمیں اجھی طرح ذہن ٹسین کر لتتا حا ہنے کہ معاسرے کی اصالح ،امت
کی قالح  ،امن وامان کی تقا حکمرانوں کے سابھ عوام کے تعاون بر موفوف
ہے۔ حکمرانوں کے گرد جمع ہوتے بر اور حکمرانوں کا ہابھ یتاتے بر منحصر
ہے۔
مسلمان حکمرانوں کا قرض ہے کہ وہ ا ینے کتدھے بر بڑتے والی بھاری

امایت کا اجساس کريں اور ب ھر نور ذمہ داری کا مظاہرہ کريں۔ وہ ذہن ٹسین

کر لیں کہ اختالقات اور بزاع کا ناعث نتنے والے نمام حدند مسانل کو حل
کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور ابہیں حل کرتے کا بہیرين طرتفہ ناہم مذاکرات
اور ناہمی تعاون ،مشورہ ،عدل اور طلم کا حانمہ ہے۔

اے امت اسالمنہ! عدل اسالم کی عظیم نتتاد اور اساس ہے۔ بہ بہیرين
برازو ہے۔بہ رشولوں کا ی یعام ہے۔بہ رب العالمین کا حکم ہے۔ قرمان ناری
ت ٰ
عالی ہے:
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ہللا عدل اور اجسان اور صلہ رجمی کا حکم د یتا ہے۔

(النحل)90:

اشی طرح قرمانا:
اے لوگو! حو انمان التے ہو ،اتصاف کے علمیردار اور حدا واسطے کے گواہ ی یو

اگرجہ نمہارے اتصاف اور نمہاری گواہی کی زد حود نمہاری اینی ذات بر نا نمہارے

والدين اور رسنہ داروں بر ہی ک یوں بہ بڑنی ہو۔

(النساء)35:

ت ٰ
قرمان ناری عالی ہے:

ہم تے ا ینے رشولوں کو صاف صاف ٹسای یوں اور ہدانات کے سابھ ب ھنحا اور
ُ
ئ
ت
ان کے سابھ ک تاب اور میزان نازل کی ناکہ لوگ ا صاف بر قا م ہوں۔(احلدید)25:
اسالم تے نمام بر اصول اور صاتطوں میں عدل کو بڑی اہم یت دی ہے۔ بہ

اس لنے کہ عدل نذات حود بڑی اہم جیز ہے اور اس کے یتایج بڑے عمدہ
ہیں۔ عدل کے ذر تعے ہی اٹسانوں کی زندگی بھلی ين سکنی ہے اور اشی کے
ذر تعے یتکی بھل ،بھول اور بھتل سکنی ہے۔ اشی کے ذر تعے حوش یحنی
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حاصل ہو سکنی ہے اور عین اشی بر امت کی جیر وہدایت ،تقا اور قالح منحصر
ہے۔ عدل سے بھالنی بھتلنی ہے اور ی تکی بڑھنی ہے اور لوگوں کے دلوں

ٓ
ت
س
ج
میں سکون اور سرور ا حانا ہے اور لوگوں کو ین ضیب ہونا ہے۔ا الم تے
یتکی کا حکم د ینے اور برانی سے رو کنے کو بھی عظیم عتادت قرار دنا ہے اور
ت ٰ
اس کی بھی حوب برع یب دالنی ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:

اب دیتا میں وہ بہیرين گروہ ئم ہو جسے اٹسانوں کی ہدایت و اصالح کے لنے
متدان میں النا گتا ہے ئم یتکی کا حکم د ینے ہو ،ندی سے رو کنے ہو اور ہللا بر

انمان رکھنے ہو۔

(ال َمران)110:

مسلمانو ! نمہارا دين ناہمی لین دين اور ناہمی برناو کا دين ہے ،اتصاف اور
رجمت کا دين ہے۔ بہ بہیرين روتے سکھاتے واال دين ہے ،عمدہ ق یصلے

کرتے اور درست عمل ایتاتے کا دين ہے۔اسالم ب ھلے برناو کے ذر تعے ہی نو

بھتال ہے۔ اس طرح کے برناو کے ذر تعے کہ جس کے اصول اسالم تے وصع
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کنے ہیں اور خنہیں اسالم کے ناستدوں تے ایتانا ہے۔ جتسے عدل ،اجسان،

شحانی ،امایت اور بھلے احالق۔

اسالم تے احالقی بری یت اور کردار سازی کے حوالے سےبھی بہیرين اور عمدہ
برين نموبہ قراہم کرتے کو بھی بڑی اہم یت دی ہے۔اے لوگو! جن لوگوں

تےنمھارے ینی مچمد ﷺ کو دنکھا بھا کہ وہ ا ٹسے ہی اوصاف جمتدہ  ،خصان ِل
ذات واال صقات
اسن عظیمہ سے م یصف اٹسان بھے اور ان کی ِ
ناکیزہ اور مح ِ
ت ٓ
میں بہ ساری صقات موحود ہیں ختایچہ وہ ان زندہ ظر انی متالوں بر انمان
عٰ
ق
ص
التے ان کے دل ودماغ تے ان ا لی قات کو تے ساجنہ یول کتا اور ان
کے حذنات و اجساسات تے ابہیں بھال سمچھا۔ ب ھر لوگوں تے ان صقات کو
ٓ
ل
ایتانا سروع کتا اور اینی زندگی میں ناقذ کر دکھانا۔ اپ ﷺ لوگوں کے نے

بہیرين استاد ،بہیرين نموبہ اور بری یت د ینے والے بھے۔
ت ٰ
قرمان ناری عالی ہے:
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در خف یفت ئم لوگوں کے لنے ہللا کے رشول میں انک بہیرين نموبہ بھا۔

(الاحزاب)21:

اشی طرح قرمانا:
اے مچمد ! ہم تے حو ئم کو بھنحا ہے نو بہ دراصل دیتا والوں کے حق میں
ہماری رجمت ہے۔

(الانبیاء)107:

ٓ
م
ہ
ص
م
ت
م
ت
اے مسلمان نوحوانو! اج کے دور یں جن یوں کا یں سامتا ہے ان

میں انک نماناں مضت یت زمین میں قساد برنا کرتے کی کنی سکلیں طاہر ہونا

ہے خنہیں ہم مچمل طور بر دہستگردی کا نام دے سکنے ہیں۔ناد رہے کہ وہ

دہستگردی کہ جس کی برانی بڑی بڑی فوموں ،ٹسلوں اور مذاہب میں سرایت
کر حکی ہے۔ اس برانی کو کشی فوم  ،کشی دين ،کشی تقاقت نا کشی ملک کی

طرف متشوب بہیں کتا حا سکتا۔ دہستگردی کی بہمت اسالم کے نام بھی قطعا
بہیں لگانی حا سکنی۔
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امت کی مصتت یوں میں سے انک مضت یت بہ بھی ہے کہ اس کے کچھ

ناستدوں کو سیظان تے حق سے ب ھیر لتا ہے اور راہ راست سے بھ یکا دنا

ہے۔اس طرح وہ دين اسالم کے اعتدال ٹستد طر تقے سے ہٹ گنے ہیں اور

لوگوں بر کفر کے ق یوے لگاتے میں حلد نازی کرتے لگےہیں۔ تقتتا بہ روبہ
بڑے ہولتاک یتایج سا منے التے واال ہے۔ نکفیر سے موم یوں کے دل لرز
ابھنے ہیں اور مسلمانوں کی حانیں کایپ ابھنی ہیں۔کس قدر تے حوف لوگ

ہیں کہ خیھوں تے مسلمانوں کو کاقر قرار دنا ہے اور ان کی مجیرم اور محقوظ
حانوں بر جملہ کرنا حابز سمچھا ،ابھوں تے اسالم کے عظا کردہ حرمت والے

معاہدے نوڑ ڈالے ہیں ،زمین میں قساد برنا کتا ہے ۔ دھماکے کنے ہیں اور
نوڑ بھوڑ کی ہے۔مغصوم حانوں کو قتل کتا ہے ،مسلمان اور عیر مسلم امن
ٹستد شہرنوں کو ڈرانا دھمکانا ہے ،ہللا کی کتاب ،سیت رشول ﷺ اور امت کے
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علماء کے اجماع کو ٹس ٹست ڈال دنا ہے کہ حو سب ان ناناک اور ند برين
اعمال کو نا حابز قرار د ینے بر م یقق ہیں۔

ٓ
ٓ
ب
نو مسلمان نوحوانو! اپ بر ہت بڑی ذمہ داری عاند ہونی ہے۔ اپ ہی امت
ٓ
ی
مس
ت
ف
ل ہو۔ شو الزم ہے کہ ہر اس را سنے سے
کا سرمابہ اور اپ ہی اس کا
یچو حو امت اسالمنہ کی صقیں نک ھیرتے ،تفرفہ نازی بھتالتے اور قرفہ وار یت
کو ہوا د ینے واال ہو۔ حان رکھو کہ امت میں گمراہی اور ایجراف بھتالتے کے

استاب میں سے قتلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتے والے مسلمانوں کو کاقر قرار
د ینے میں حلدی کرنا بھی ہے۔ بہ بہت بڑی مضت یت اور بڑا ہالکت جیز روبہ
ہے۔
ناد رکھو! ینی اکرم ﷺ تے بڑے زور دار انداز میں اور بہت ہولتاک القاظ میں
اس بڑے گتاہ سے یحنے کی نلقین قرمانی ہے۔
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ت ٰ
ٓ
ٓ
س
ع
ت
ل
ن
ہللا اپ کی گہتانی قرماتے ۔ا ینے اپ کو قوی ،م اور مچھ کے ذر عے ہر

وقت ان جیزوں سے محقوظ رکھو۔ امت کے علماء کی طرف رحوع کرو اور ان

کی نانیں دالنل اور واضح ٹسای یوں کے سابھ مانو۔

امت کو ئم سے بڑی امتديں واٹسنہ ہیں نو ئم ساری دیتا کو ا ینے دين کی

بھالیتاں ،اس کی برمی ،اس کی رجمت اور اس کے احالق جسنہ دکھاو۔

دوسروں کے لنے بہیرين نموبہ ی یو۔ ا ینے قارغ اوقات کا ب ھر نور قاندہ ابھاو،

اینی صالجتتیں ان اعمال میں ضرف کرو جن میں امت اسالمنہ کی قالح
ٓ
وبہ یود ہو ،اشی میں نمھاری اور اسالم کی عزت ہے اور اشی میں دیتا واحرت
م ٓ
یں اپ کا قاندہ ہے ۔

ٓ
ت
ع
اے بری یت د ینے والو! ب ھلے احالق نمام اسمانی سر یوں کا مرکز ومچور اور حوہر
ہیں۔ ینی اکرم ﷺ کی تعیت کا مقصد بھی احالق درست کرنا ہی بھا۔ ہللا
تعالی کا قرمان ہے:
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ُ
ب
م
وہی ہے جس تے ام یوں کے اندر انک رشول حود ا ہی یں سے ابھانا ،حو
ُ
ُ بہ ُ
ٓ
ا یں اس کی انات س تانا ہے ،ان کی زندگی سیوارنا ہے۔ (امجلعہ)2:
ٓ
ٰ
ی
ت
ئ
م
ہللا تعالی تے قران کر م یں نی اکرم ﷺ کی غرتف کرتے ہوتے قرمانا ہے:
اور نتسک ئم احالق کے بڑے مر ینے بر ہو۔

(القمل)4:

اسالم تے لوگوں کی احالقی بری یت ،کردار سازی اور یتکی بر تقوس کی بری یت
کرتے کو اینی برخنحات میں اول یت دی ہے۔ ختایچہ عظیم د ینی احالق بر تقس
کی بری یت اسالم کا طرتفہ ہےاور تقتتا اشی طرح سے لوگوں کو سکون اور جین
ت ٰ
اور کامتانی حاصل ہو سکنی ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:
ب ُ
ُ
ُ
س
ق
ہ
اور تقس اٹسانی کی اور اس ذات کی م جس تے اسے موار کتا ھر اس
ُ
ق
ت
کی ندی اور اس کی برہیز گاری اس بر الہام کر دی قتتا الح نا گتا وہ جس
ُ
ت
تے قس کا بزکنہ ک تا اور نامراد ہوا وہ جس تے اس کو دنا دنا۔ (الشمس)7-10:
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اشی بری یت کی وجہ سے ہی لوگ اقصل یت میں انک دوسرے سے بڑھ سکنے
ہیں۔ قرمان ی یوی ﷺ ہے:
ئم میں بہیرين وہ ہے حو سب سے ا جھے احالق کا حامل ہے۔
مسلمانوں کے تغض معاسروں کو عملی اعتتار سے ان جسین اصولوں سے
دوری کا سامتا ہے۔بہ بڑی خظرناک جیز ہے اور ہمارے لنے بہت بڑا خت نجل
ٓ
ہے ختایچہ اے والدين! اے بری یت د ینے والو! اپ کے سر بر یچوں کی
بھلی اور احالق بر متنی بری یت کی عظیم ذمہ داری ہے۔ حاص طور بر اس

ح ہ ٓ
زماتے میں کہ جس میں برانی اور فتنے کے استاب عام ہو کے یں۔ اج

ختگ تے انک یتا روپ اجتتار کر لتا ہے اور وہ اصول اور احالق کی ختگ ين
حکی ہے۔

ع ٓ
م
ی
اے اسالم کے لماء! اپ انتتا کے وارث ہو ،انتتاء کے ی عام کے حا ل
ٓ
م
ب
ح
ق
م
س
ہ
ہو ،اپ بر ساری امت کی الح و یود ن صر ہے۔ شو یو! امت یں
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اختالقات بھ تالتے کا سیب مت ی یو۔ بھالنی کی طرف لوگوں کی رہیمانی کرو،

حق یتان کرو ،ناطل کی جمایت مت کرو ،لوگوں کو راہ دکھاو ،لوگوں کو سرتعت

اسالمنہ کے مظانق ق یوے دو ،بہ ٹسدد کرو اور بہ حد سے زنادہ برمی برنو۔ ہللا کا
ت ٰ
دين ٹسدد اور برمی کے مانین رہتا ہے۔ قرمان ناری عالی ہے:
اور اِ شی طرح نو ہم تے نمہیں انک امت وسط یتانا ہے۔

(البقرة)143:

ٓ
ک
س
لوگوں کے لنے اسایتاں یتدا کرو اور ان کی م الت دور کرو۔
ٰ
ل
ت ب
قرمان ا ہی ہے :دين میں ئم بر کونی ی گی ہیں۔(احلج)78:

ٓ
رشول مکرم ﷺ کو جب بھی دو جیزوں میں سے انک ایتاتے کا کہا گتا نو اپ
ٓ
ٓ
س
م
م
ی
ﷺ تے اسان جیز اجتتار قرمانی۔ اال بہ کہ اسان جیز گتاہ بر ل ہو۔
اے ہللا کی طرف نالتے والو ! ہللا کی طرف نالنا انتتاء اور رشولوں کا کام
ٓ
س
ع
ح
ض
م
ل
م
ت
م
م
ہے۔ نو اپ دعوت کے عا لے یں نح طرفہ ایتاو۔ م ،چھ داری اور
ت ٰ
احالص کے سابھ دعوت دو۔ قرمان ناری عالی ہے:
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(اے ی یعمی ؐر) بہ ہللا کی بڑی رجمت ہے کہ ئم اِ ن لوگوں کے لنے بہت برم
مزاج واقع ہوتے ہو وربہ اگر کہیں ئم یتد حو اور ستگ دل ہوتے نو بہ سب

نمہارے گردو نتش سے ج ھٹ حاتے ۔

(ال َمران)159:

دوسروں کے لنے اجھا نموبہ ی یو۔ خنہیں دعوت دے رہے ہو ،ان بر رجم کرو،
بھلے انداز سے گفتگو اور یجث کرنا ٓاپ کی دعوت کا اسلوب ہونا حا ہنے۔ ع مل
کو ایتا اسلچہ یتا ینے۔ لوگوں کی حق کے ذر تعے رہیمانی کرنا ایتا ہدف یتا ینے۔

قرفہ وارابہ روتے سے یحنے! ینے قرفے اور گروہ ایحاد کرتے سے ناز ر ہنے۔
ت ٰ
الگ ہوتے اور ینی ستاجیں یتاتے سے گربز کنچے۔ قرمان ناری عالی ہے:
م
م
سب ل کر ہللا کی رشی کو ضیوط نکڑ لو اور تفرفہ میں بہ بڑو ۔(ال َمران)103:
اشی طرح قرمانا:

ٓ
ب
ھ
ج
ہ
م
ک
یں وربہ نمہارے اندر مزوری ی تدا ہو حاتے گی۔ (الانفال)46:
اٹس یں گڑو

اے متڈنا کے لوگو! اے شوسل متڈنا کے حاملو!
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متڈنا ،متڈنا کے ذرا تع اور متڈنا کی سایتتس کو دين کے قاندے کے لنے ،اس

کا دقاع کرتے کے لنے برنو ۔ اس کی جیر اور بھالیتاں یتان کرتے میں متڈنا

اسیعمال کرتے کا اہیمام کرو۔ القاظ کے اسیعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ
کرو ،اینی نات بر قائم رہتا ستکھو اور شحانی سے کام لو۔ قلم کی ذمہ داری کو
ہ
س
ح
خ
م
چ
ی
ل
م
ھو۔ ف فت ٹستدی سے کام لو۔ نا قصد طرتفہ یجربر ایتاو۔ ل محاتے

والی یجربروں سے ،افواہوں سے اور ی یفتد براتے ی یفتد سے دور رہو۔ ان ذرا تع کو
یتاتے واال یتاو تگاڑتے واال بہ یتاو۔ جمع کرتے واال یتاو ،تفرفہ بھتالتے واال بہ

یتاو۔ فوت بھتالتے واال یتاو ،کمزور کرتے واال بہ یتاو۔

ٓ
ع
ہ
م
ظ
ش
اے ی یت ہللا کے حاخ یو! اپ حرمت والے ہر یں یں۔ اس کی مت کو
ت ٰ
ٹ
ش
حانو اور اس کی تقدس ذہن ٹسین کر لو۔ ہللا عالی تے اس مجیرم ہر کو ا شی
خصوصتات سے مح یص قرمانا ہے کہ حو کشی دوسرے شہر کو بہیں ملیں۔ بہ
امن واال ہے ،مجیرم ہے اور قتامت نک نوں ہی رہے گا۔
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بروردگار ،اِ س شہر کو امن کا شہر یتا اور مچھے اور میری اوالد کو یت برسنی سے
یحا۔

(ابراہی)35:

ٰ
م
ہ
ت
ی
ی
س
ش
ہللا تعالی اس ہر کو ا ینے نی ابرا م علنہ ال الم کے لنے نجب قرمانا بھا۔
ٰ
قرمان الہی ہے:

اذن عام دے دو کہ وہ نمہارے ناس ہر دور دراز
اور لوگوں کو حج کے لنے ِ
ٓ
ن
مقام سے ی تدل اور اوی یوں بر شوار ا یں۔ (احلج)27:

ت ٰ
ح
ک
م
ت
ابراہیم علنہ السالم تے ہللا عالی کے اس م بر لت ک کہا۔ یں حاضر ہوں
ٰ
ب
م
ہ
اے ہللا! میں حاضر ہوـ میں حاضر ہوں۔ تیرے شوا کونی الہ یں ہے۔ یں
ت
ب
ع
م
حاضر ہوں۔ تغرتف بھی تیری ہی ہے اور ساری تیں ھی تیری اور ساری

نادساہت بھی تیری ہی ہے۔ تیرا کونی سرنک بہیں ہے۔ ب ھر ابراہیم علنہ
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السالم کے تعد ہللا کے انتتاء ،رشول اور ہللا کے یتدے اشی طرح لتتک کہنے
رہے۔

م ٓ
ہللا کے گ ھر کے حاخ یو! دنکھو! ئم ہللا کے امن والے شہر یں اتے ہو،
سک ٓ
ہ ٓ
ٓ
نمھارے کے لنے را سنے اسان کر دتے گنے یں۔ اپ کی م الت اسان کر
ت
دی گنی ہیں۔ ہللا کی عم یوں بر اس کا سکر ادا کرو! مزند قصل وکرم کا شوال
کرو! بہ ہللا کا مقدس گ ھر ہے۔ ہللا کے نازل کردہ امن کی وجہ سے امن واال
ہے۔

ٰ
ل
قرمان ا ہی ہے :اور قسم ہے اِ س برامن شہر (مکہ) کی۔ (التنی)3:

ہللا کے نازل کردہ اخکام کے مظانق حرمت واال اور مجیرم ہے۔ اس کے امن
ت ٰ
کو یتاہ کرتے سے یچو۔ اس کے مقامات کا اجیرام کرو۔قرمان ناری عالی ہے:

بہ ہے اصل معاملہ (اسے سمچھ لو) ،اور حو ہللا کے مفرر کردہ سعابر کا اجیرام
ت ٰ
کرے نو بہ دلوں کے قوی سے ہے۔ (احلج)32:
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اشی طرح قرمانا:
بہ بھا (تعمیر کعنہ کا مقصد) اور حو کونی ہللا کی قائم کردہ حرم یوں کا اجیرام

کرے نو بہ اس کے رب کے بزدنک حود اشی کے لنے بہیر ہے۔

(احلج)30:

ٓ
عتادت گاہوں کا صاف سی ھرا ماحول الودہ کرتے سے اجتتاب کرو۔ قرمان
ٰ
الہی ہے:
اِ س (مسح ِد حرام) میں حو بھی راسنی سے ہٹ کر طلم کا طرتفہ اجتتار کرے
ح
گا اسے ہم درد ناک عذاب کا مزا ک ھانیں گے۔ (احلج)25:

ٓ
حرمین کا امن اور ححاج کی سالمنی اٹشی سرخ الیتیں ہیں جن سے اگے

بڑھتا ،ستاشی نییرز ابھانا نا قرفہ وارابہ تغرے لگانا کشی صورت برداست بہیں
کتا حا سکتا۔اس ملک بر ہللا کا قصل وکرم ہے کہ اس ملک کو اس تے

حکمت والی قتادت مہتا قرمانی ہے۔ حو حرمین کی حدمت اور نگہتانی کے ذر تعے

سرف حاصل کرنی ہے۔
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حکومت تے حدمات کا طونل سلسلہ یتار کر رکھا ہے اور ہر قسم کی ممکنہ
م م ٓ
ط
کوشش کی ہے ناکہ حر ین یں اتے والے امن وامان اور ا متتان کے سابھ
اینی عتادت سر ایحام دے سکیں۔
ت ٰ
س
س
ل
ک
س
ہللا عالی ہمارے حا م لمان ين عتدا غزبز کو ا الم اور م لمانوں کی حدمت
بر حزاتے جیر عظا قرماتے اور اس کی کاوشوں کو نابرکت یتاتے۔ اس کی
نمام کاوشوں کو اس کے لنے ناعث احر و نواب یتاتے اور اسے ضجت و
ت ٰ
ی
ک
ت
عاق یت سے نوازے۔ ہللا عالی ہمارے حا م اس کے دونوں نا ین اور نمام

سابھ یوں کو اینی رصا اور حوسیودی والے کام سر ایحام د ینے کی نوق یق عظا
قرماتے۔ اس طرح ہم ہر اس شحص کے لنے دعا گو ہیں جس تے حج کی
یت ٓ
ت
ی
ن
ی
ک
م
ادا گی کو اسان یتاتے یں ا نی حدمات تش یں اور ححاج کرام کو ادا گی
حج میں اطمتتان و سکون قراہم کتا۔ ان سب کے سرختل امیر حج اور امیر مکہ
کو ہللا حاخ یوں کی طرف سے حزاتے جیر عظا قرماتے۔
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اشی طرح بہادر ستکورنی فورسز کے اراکین کو بھی ہللا حزاتے جیر سے نوازے،
خنہوں تے ححاج کرام کی حدمت اور ہماری ملکی حدود کی خقاطت کتلنے عظیم
ٰ
قرنایتاں دی ہیں۔ ہللا تعالی ان کی قرنایتاں ق یول قرماتے اور ان کی کوششوں
کو نابرکت یتاتے۔

ہ ت ٰ
م
ع
س
ہ
م ہللا عالی سے ان کے فول و ل کی در نی کی دعا کرتے یں۔ ہللا ان
کی کاوشوں کو جیر و برکت کا ناعث اور احر عظیم کا سیب یتاتے۔
بہ اور ان کے دنگر بھانی حو ححاج کرام اور حرمین سرتقین کی حدمت بر مامور
ٰ
ہیں۔ کونی ححاج کرام کی راہیمانی کتلنے ق یوی دے رہا ہے ،کونی دعوت و
ارساد کے لنے مفرر ہے ،کونی ضجت و سالمنی کے لنے حدمات دے رہا ہے
اور اس جتشی دنگر کنی ذمہ دارناں ییھاتے والے کنی اور کتنے ہی لوگ ہیں،
ت ٰ
ع
ظ
ی
ع
ہللا عالی ان سب کو احر م ظا قرماتے۔
اے ححاج کرام !
228

حرم کے دریچوں میں

ٓ
ع
ظ
ی
نمہارا اج کا دن بڑا م اور متارک دن ہے۔

ٓ
ٰ
ینی کرئم قرماتے ہیں :جتنے لوگوں کو ہللا تعالی عرفہ کے دن چہیم سے ازادی
ت ٰ
عظا قرماتے ہیں ،کشی اور دن عظا بہیں کرتے۔ اس دن ہللا عالی ا ینے
یتدوں کے قریب ہونا ہے ب ھر قرسیوں کے سا منے یتدوں بر فجر کا اظہار قرمانا

ہے اور ان سے نوجھتا ہے :میرے بہ یتدے کتا حا ہنے ہیں؟ اور انک
روایت میں بہ القاظ ہیں:میرے ان یتدوں کو دنکھو کہ کس طرح متلے کیڑوں
ٓ
ئ
م
ہ
س
اور عتار الود نالوں کے سابھ حاضر یں ،اے قر یو! م گواہ ہو حانو کہ یں
تے ابہیں معاف کر دنا ہے۔
ٰ ٓ
ن
ن
لہذا اج حوب دعا یں ما گو۔

ینی کرئم قرماتے ہیں :بہیرين دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور وہ بہیرين دعا
حو میں تے اور مچھ سے بہلے انتتاتے کرام تے ہللا سے کی ہے ،وہ بہ ہے
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’ۡل الہ الا ہللا وحدہ ۡل رشیک لہ لہ امللک ولہ امحلد و ھو عیل ُ یش ٍء قدیر
خ
ہللا کے شوا کونی مع یود ف یفی بہیں ،وہ اکتال ہے اس کا کونی سرنک بہیں۔

ساری نادساہی اشی کی ہے سب تغرتقیں اشی کے لنے ہیں اور وہ ہر جیز بر
قادر ہے۔
لوگو! ا ینے ینی کی سیت کا اہیمام کرو۔عرفہ میں وفوف کرو۔ابھی ظہر و عصر
کی نمازيں جمع اور قصر کر کے ادا کرو۔جتسا کہ نمہارے ینی تے کتا بھا اور
قرمانا بھا:مچھ سے ا ینے حج کے اخکام ستکھ لو۔

ب ھر مغرب کے تعد مزدلفہ حلے حاؤ ،وہاں بہنچ کر مغرب و غساء کی نمازيں
ٓ
ت مٰ
ع
ج
جمع اور قصر کر کے ادا کرو۔ ادھی رات کے عد نی حا کر مرہ فنہ کو
مٰ
ن مٰ
م
م
کتکرناں مارو۔ ب ھر انام ٹشرنق کی را یں نی یں گزارو۔ حو نی یں دو دن رہ

کر واٹس حانا حاہے وہ 11اور  12ناریخ کو نمام جمرات کو کتکرناں مارے اور
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ٰ
حو 13ناریخ کو بھی منی رہتا حاہے وہ 13کو بھی کتکرناں مارے۔ ارس ِاد ناری
ٰ
تعالی ہے:
حو دو دنوں میں حلدی کرے ،اس بر کونی گتاہ بہیں اور حو ناجیر کرے
ب مٰ
ی
ب
ب
م
ہ
م
( 13واں دن ھی نی یں گزارے) اس بر ھی کونی حرج یں۔ حو فی
ہو۔
حان لو کہ نمام رانوں میں بھی کتکرناں ماری حا سکنی ہیں۔ ہللا نمہاری خقاطت
قرماتے۔ مقامات مقدشہ کے درمتان تقل و حرکت کے دوران خصوضی

ہدانات و فوانین بر عمل کرو۔ نمام متاسک حج کی ادایتگی میں م یعلفہ اداروں
کی راہیمانی بر عمل کرو۔ دھکم یتل اور دوسروں کو تکل یف د ینے سے یچو۔
ٓ
ت
ی
ح
ھ
ب
س
م
ن
ارام و کون سے لو اور کی و النی کے کاموں یں ا ک دوسرے سے

تعاون کرو۔ گتاہ اور برانی میں انک دوسرے کا سابھ مت دو۔ ہللا سے ڈرو۔
اینی زنان اور دنگر اعصاء کو کییرول میں رکھو۔ صیر ،حوصلے ،حوشجیری اور جشن

231

حرم کے دریچوں میں

طن سے کام لو۔ سکست حوردگی  ،مانوشی اور نا امتدی سے یچو۔ ک یونکہ ہللا کا
دين ہی کامتاب ہے اور ہللا ا ینے دين کا  ،شہروں کا اور یتدوں کا محاقظ

ہے۔ عزت ہللا ،اس کے رشول اور مومیوں کتلنے ہے اور ہللا ا ینے امر بر

عالب ہے ،لتکن اکیر لوگ بہیں حا ینے۔

ہللا کے یتدو ! نمہارا بہیرين عمل ،ہللا کے ہاں بہایت ناکیزہ اور درحات کو
مصط ٰ
ب
ھ
س
نلتدی د ینے واالعمل ،ہللا کے رشول فی بر کیرت سے درود و الم نحتا
ہے۔ جتسا کہ ارس ِاد رنانی ہے:

ب
ب
ھ
ئ
ہ
ہللا اور اس کے قرسنے ینی بر درود نحنے یں۔ اے انمان والو! م ھی اس بر
ب
ھ
درود و سالم نچو۔

اے ہللا! ا ینے ینی اور یتدے ہمارے یتارے رشول مچمد بر درود و سالم
س ب
ب
ھ
ھ
ی
ن
س
ہ
ن
نج۔اے مچمد کی قارش حا نے والو ! نی بر درود و الم چو۔ اس وقت ک
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ب
درود و سالم ھنحنے رہو کہ جب نک حج کرتے والے لتتک تکارتے رہیں۔ ہللا
ذوالحالل ینی علنہ السالم بر اینی تے سمار رجمتیں اور برکتیں نازل قرماتے۔
اے ہللا! ا ینے ینی کے حلقاتے راسدين انونکر ،عمر ،عیمان اور علی اور نمام
ضحابہ کرام سے راضی ہو حا۔ ناتعین کرام اور ناقتامت یتکی میں ان کے تقش

قدم بر حلنے والوں سے راضی ہوحا۔ اے ارجم الراجمین! ا ینے قصل و کرم
سے ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو حا۔

اے ہللا! اسالم اور مسلمانوں کو عزت و علنہ عظا قرما۔ اے ہللا! اسالم اور
مسلمانوں کو علنہ دے دے۔ اسالم کی خقاطت قرما۔ کلمہ حق اور دين

اسالم کو سر نلتد کر دے۔ ححاج کرام اور عمرہ کرتے والوں کو سالمنی

عتایت قرما۔ اے ہللا! ملت اسالمنہ کو ہر بھالنی کی نوق یق عظا قرما۔

اے ہللا! مومن مردوں اور عورنوں ،مسلمان مرد و حوانین کو معاف قرما

دے۔ ان کے دلوں کو حوڑ دے۔ ان کے ناہمی ج ھگڑے خیم قرما دے۔
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ابہیں ہدایت کی راہوں بر گامزن قرما۔ ابہیں ان کے دسمن اور ا ینے دسمن

بر علنہ عظا قرما۔ ابہیں طاہری اور ناظنی فت یوں اور برای یوں سے محقوظ قرما۔

اے ہللا! دکھ یوں کےد کھ دور قرما۔ برٹسان حال لوگوں کی برٹسایتاں دور کر

دے۔ مفروصوں کے قرض ادا کر دے۔ ہمارے اور مسلمانوں کے مرتصوں

کو سقا عظا قرما دے۔ اے ہللا! مسلمانوں کے دلوں کو اینی اطاعت بر نایت
رکھ۔ ابہیں سربر لوگوں کے سر سے یحا۔ اے ہللا! ہمیں ہمارے وظ یوں میں
امن و امان عظا قرما۔ اے ہللا! ہمارے انمہ کرام اور حکمرانوں کی اصالح قرما۔

نامتان نا دنان! ہمارے حاکم سلمان اور اس کے دونوں نایتین کو ہر جیر و

بھالنی کی نوق یق عظا قرما۔ اے ذوالحالل واالکرام۔ ابہوں تے حرمین سرتقین،

مقامات مقدشہ اور ححاج کرام کے لنے حو حدمات سر ایحام ديں ،ابہیں ق یول

قرما۔ ابہیں ان کے میز ِان جستات میں سمار قرما۔ اے ہللا! اے ذوالحالل

واالکرام اس ملک کے امن و سکون ،حوشحالی ،عفتدے اور حاکموں کی خقاطت
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قرما۔ اے ہللا! ہمارے خقاظنی دسیوں کی خقاطت قرما۔ حرمین سرتقین اور
ححاج کرام کی خقاطت کی حدمات کی حزاتے جیر عظا قرماتے۔

ہماری سرحدوں کی خقاطت بر ابہیں بہیرين نواب عظا قرما۔ اے ہللا! حو
ہمارے ملک ،ہمارے مقامات مقدشہ اور امن و امان کو برناد کرتے کے

م یصوتے یتاتے ،اے ہللا! اس کے برے م یصونوں کو اس کے گلے کا ہار

یتا دے اور اسے اس کی حان کی قکر میں ڈال دے۔ اس کی حالوں کو اس

کی برنادی کا ذرتعہ یتا دے۔ اے ہللا! مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سیت

کے مظانق ق یصلے کرتے کی نوق یق دے۔ اے ہللا! امت اسالمنہ کی حالت
زار ندل دے اور ابہیں کتاب و سیت بر جمع کر دے۔ اے قصل و کرم
اور عظا کرتے والے! اے ہللا! ہمارے حج کو حج میرور اور ہماری سعی کو
مف یول سعی یتا دے۔ ہمارے گتاہ معاف قرما دے۔ اے ارجم الراجمین!

اے ہللا! ہمارے حاکم کو نمام افوال و اعمال میں نوق یق اور درسنی عظا قرما۔
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اے بروردگار اس کی عمر و عمل میں برکت قرما۔ ا س کے اعمال کو اینی
حوسیودی کا ناعث یتا دے۔ اسے جیر حواہ سابھی عظا قرما۔ اے ہللا! نوری

دیتا کے مسلمانوں کے حاالت درست قرمادے۔ ان کی حانیں محقوظ قرما

دے۔ ان کے دکھ دور کر دے۔ ان کے نوحوانوں کو ہدایت عظا قرما۔ ییماروں
ٓ
گ
م
کو یتدرسنی دے دے۔ ازماٹش یں ھرے ہووں کو عاق یت سے نواز دے۔
ٰ
ع
م
ح
یتدگ ِان الہی !ہمارے ظیم فنی اور لتل القدر عالم کا سکربہ ادا کرنا اور ان
کے لنے دعا کرنا واجب ہے۔ خنہوں تے 35سال نک اس مییر سے خطنہ
حج ارساد قرمانا۔ ابہوں تے 35سال امت کی راہیمانی کی اور ان سے جیر

حواہی کا قرتضہ ادا کتا۔ ہللا ابہیں حزاتے جیر عظا قرماتے۔ ابہیں ڈھیروں
ٓ
نواب دے ۔ان کی عمر ،علم اور عمل میں برکت دے۔ اے ہللا !نو تے اج
کے اس عظیم دن میں جتنی جیر و برکت ،ضجت و سالمنی ،وسیع رزق اور چہیم
ٓ
ک
ہ
ہ
م
م
سے ازادی ر ھی ہے ،یں اس سے حوب سرقراز قرما اور یں ان حوش
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تضت یوں میں سامل قرما جن کی ندولت نو ا ینے قرسیوں کے سا منے فجر کا اظہار
قرمانا ہے اور کہتا ہے :حاؤ! میں تے نمہیں معاف کتا۔

اے ہللا! مسلمانوں کی حانیں محقوظ قرما۔ اے ہللا! نوری دیتا میں ہمارے
ق
س
ط
ل
ت
ی
مظلوم د ینی بھای یوں کی مدد قرما۔ اے ہللا! ہمارے نی بھا یوں کی مدد
ق ٰ ٓ
قرما۔ بہودی اسیعمار سے مسحد ا صی کو ازادی عظا قرما اور اسے ناقتامت
عظمت و سان عظا قرما۔ اے ہللا! ہمارے سامی بھای یوں کا مددگار ہو حا۔

اے ہللا! وہ بڑے مظلوم ہیں ان کی مدد قرما۔ اے مظلوموں کی مدد قرماتے
والے۔ اے ہللا! عراق ،نمن اور نمام عالفوں میں ہمارے بھای یوں کے

حاالت سیوار دے۔ اے ہللا! ہمارے خقاظنی دسیوں اور د ینی محاقطوں کی مدد

قرما۔ اے ہللا! ہمارے ملک کی مدد قرما اور ہمارے ملک کو امن و امان کا

گہوارہ یتا۔ نمام اسالمی ممالک کو امن و سکون عظا قرما۔
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ُ
ہ
ی
اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان سب بھای یوں کو حش دے حو م

سے بہلے انمان التے ہیں۔

(احلرش)10:

ٓ
ب
ھ
ب
م
اے ہمارے رب! ہمیں دیتا میں بھی بھالنی دے اور احرت یں ھی النی
ٓ
ہ
م
یں ی حا۔(البقرة)201:
عظا قرما اور اگ کے عذاب سے
اے ہمارے رب ،ہم سے بہ حدمت ق یول قرما لے ،نو سب کی ستنے اور سب

کچھ حا ینے واال ہے۔

(البقرة)127:

اے ہللا! ہماری  ،ہمارے والدين ،ہمارے احداد اور نمام مسلمان مرد و

حوانین کی یحشش قرما۔ نالسنہ نو بڑا ستنے واال ،قریب اور دعاؤں کو ق یول کرتے

واال ہے۔
س بحان ربک رب العزة عام یصفون و سًلم عیل املرسلنی وامحلدہلل رب العاملنی
ٓ
ٰ
(ٹسکربہ ی یعام نی وی۔ واضح رہے امام حج السنخ ع تدالرجمن السدٹس ناکس تانی جت تل ی یعام نی وی کے نورڈ اف ڈابرنکیرز کے جییر میں ہیں۔)
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ن ِوم عرفہ اور ڈھلتا شورج
ہمارے قا قلے میں عمر رستدہ نو مسلمہ قریچ حانون بھی ہیں۔ ہم سے زنادہ
ل
ک
س
ہ
س
ہ
ہ
ٹ
بڑھی ھی اور ا الم حا ینے والی یں ک یونکہ م نو یتدا شی م لمان یں اور بہ

ہللا کی یتدی بڑھ کر سمچھ کر مسلمان ہونی ہیں۔ان کے ذکر و اذکار دنکھ کر
ہمارا انمان نازہ ہونا ہے ۔
عرقات کی رخصت ہونی گ ھڑناں قراٹششی حانون کا چہرہ یتال کنے د ینی ہیں ۔
جتسے کچھ جھوٹ حاتے واال ہے،کونی جیز رخصت ہوحاتے والی ہے ۔
ان کا ٹس بہیں حلتا اس عظیم دن کے عظیم شورج کو روک لیں ۔

ہم عرقات کے دن ڈھلنے شورج کی وہ آحری گ ھڑناں کیھی بہیں بھول سکنے

جب اس حانون تے محیت سے ہمیں ا ینے ناس ک ھڑا کتا  ،ہمارا منہ قتلے کی
حایب کتا ہمارے ہابھوں کو دعا کے لنے نلتد کتا اور کہا :
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بہ عظیم گ ھڑناں ہیں ،
ب ھر زندگی میں موقع ملے بہ ملے،
ب ھر بہ ضجت ہو نا ہو،
ب ھر اسیظاعت ہو نا ہو،
ب ھر ڈھلتا شورج بھا،
رخصت ہونا ن ِوم عرفہ،
آٹشو بھے اور انک ہی تکار،
ۡل الہ الا ہللا وحدہ ۡل رشیک لہ لہ امللک ولہ ۡحد وھو عیل ُ یش قدیر ۔
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10

مزدلفہ

وادی مزدلفہ ،منی اور عرقات کے درمتان واقع ہے۔مزدلفہ سے عرقات کا

قاصلہ سات کلو مییرہے۔ بہاں کی بڑی مسحد کا نام مسحد مسغر الجرام
ہے۔مسغر الجرام نامی بہاڑ بھی بہیں واقع ہے۔

لَيْ َس عَلَ ْی ُ ُْک ُجنَ ٌاح َآ ْن تَبْتَ ُغوا فَضْ اًل ِم ْن َ ِبرٰ ُ ُْک ۚ فَا َذا َآفَضْ ُ ْم ِم ْن َع َرفَ ٍ
اّلل ِع ْندَ
ات فَ ْاذ ُك ُروا َّ َ
ْ ُ ََ ُْ ُ ِِ
ِ
ٰ
َ
ِ
ِ
نی ﴿سورة البقرة ﴾١٩٨ #
الْ َم ْش َع ِر الْ َح َرا ِم ۖ َواذك ُرو ُه مَك هَدَ اُك َوا ْن ك ْن ُ ْم م ْن قَ ْب ِِل لم َن الضَّ ال َ
ِ
اور اگر حج کے سابھ سابھ ا ینے رب کا قصل بھی نالش کرتے حاؤ ،نو اس

میں کونی مصاتفہ بہں ب ھر جب عرقات سے حلو ،نو مسغر حرام (مزدلفہ) کے
ُ
ناس بھہر کر ہللا کو ناد کرو اور اس طرح ناد کرو ،جس کی ہدایت اس تے
نمہیں دی ہے ،وربہ اس سے بہلے ئم لوگ بھتکے ہوتے بھے ۔
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شورج عروب ہوتے کے تعد نماز مغرب ادا کنے تعیر عرقات سے مزدلفہ روابہ
ہونا حا ہنے ۔

(مسمل)١٢١٨ :

بہاں بڑی تعداد میں ظہارت حاتے بھی موحود ہیں۔ مزدلفہ اگرجہ وسیع وادی
ہے لتکن جب حاجی مزدلفہ کا سفر کرتے ہیں نو رات کو بہاں بہت رش

ہے ۔بہلے نو ہم کو ٹس میں ییھانا گتا لتکن اینہانی رش کی وجہ سے ٹس ر یتگنے
لہذا لگی اور ر یتگنے ر یتگنے ناآلحر دم دے دنا اور آگے بڑ ھنے سے اتکاری ہے۔
گروپ لتڈر کی حکمت بھی کہ وقت صا تع کرتے سے بہیر ہے کہ ٹس کو جیر

ناد کہہ کر یتدل مزدلفہ حانا ہے۔لہذ ا قاقلہ میں موحود ونل جییر والی آ نت یوں
کو ان کی ونل جییر میں ییھا کرنلینہ کے ساتے میں

قاقلہ اب مزدلفہ کی حایب رواں دواں ہے۔
ہمارا قاقلہ اینہانی رش کے سیب رات دو یچے مزدلفہ بہنحا ۔
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چہاں سب سے بہلے مغرب اور غساء کی نماز اکھنی بڑھیں اور ب ھر کتکرناں جمع

کرنا انک اہم کام ہے۔

کتکر ناں خنے کے داتے برابر نا اس سے کچھ بڑی ہونی حاہیں

(مسمل ) ١٢٩٩ :

دس ذی الحج کے لنے= 7
 11اور  12ذی الحج کے لنے 21
21 ..
اور اگر  13ذی الحج کی رمی کرنی ہے نو
حاجی کتکر جمع کرتے ہوتے

مزند 21
7+ 21+ 21 = 49

ک یونکہ ہم الچمد ہلل  4اقراد کی جمع کر رہے بھے  200کتکر جمع کنے حو ڈاکیر

صاجب تے بہ کہہ کر متشوخ کر د ینے کہ جھوتے ہیں۔اینی محیت سے اکھتا
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کنے کتکر کی متشوجی کلنچہ منہ کو آگتا لہذا ڈاکیر صاجب سے یجث کنے تعیر ان
کو احازت دی کہ جتسے حاہیں من ٹستد کتکر جمع کريں ۔
بہاں انک ینی نات معلوم ہونی کہ کچھ لوگ کتکر کو اکھتا کرتے کے تعد دھو
رہے بھے ساند یی ھر ناک کرنا مقصود بھا ۔ان دھلی ،احلی کتکرنوں کا اتیرونو
لتنے کا ختال آنا کہ حا کر معلوم کريں کہ ک یوں غسل قرمانا ہے۔

لتکن وقت کاقی ہوگتا ہے ،فجر ہوتے والی ہےلہذا ملتانی حانون کے برابر

میں یتاہ لی ۔ملتانی حانون بہت ہی ختال رکھنے والی اور ملتسار  ،ہمارے چہرے
کو دنکھ کر گونا ہونیں:
بھانی ! او بھانی !
ہم تے کہا  :جی ۔
بہ آپ کے چہرے بر داتے صاف ہوسکنے ہیں ۔
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ہم تے شوحا ساند ملتانی منی ہدبہ میں ديں گی۔
شو نوجھ لتا  :وہ کتسے؟
کہنے لگیں  :ہمارے ملتان میں انک جھاڑو واال نانا کی درگاہ ہے۔ وہاں آپ
ب
ب
ہ
ب
ہ
ح
ن
جھاڑو د ینے کے لنے جھاڑو کے نتسے ھچوا دو ابھی نتسے یں گے یں کہ
داتے صاف۔
ہم تے نوجھا :آپ تے کیھی جھاڑو رکھوانی ہے؟ آپ کو قاندہ ہوا ہے؟
نولیں  :بہیں ،ہم تے کیھی بہیں رکھی لتکن سقا ملنی ہے ۔
دعوت جھاڑو زم زم بر مزند تقین جما گنی
یجث کی گ ھڑناں بہ بھیں لتکن ِ

کہ ان ساء ہللا بہ داتے زم زم سے صاف ہو نگے۔

ابھی بہ نانیں ہو ہی رہی بھیں کہ آمنہ جی کو ان کے زوج تے ڈایٹ
ن
ستانی :آپ تیھی ک یوں ہیں ؟ بہاں لتتتا سیت ہے۔
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واقعی بہاں ہر کونی لتتا ہوا ہے۔قرق ضرف ایتا ہے کہ مرتے کے تعد
منی کے اندر لتتتا ہےاور آج منی کے

اوبر۔ضرف اور ضرف ا ینے ہللا کے لنے
آتے حاجی ،ضرف اور ضرف ہللا کی رصا
کی حاطر  ،دو کیڑوں میں حاک بر لتنے
ہیں۔اینی اجھی نتتد اور اطمت ِان قلب دیتا کے مہتگے برين مڈنکتڈٹ اسیرنگ
والے فوم کے گدے بھی آج کی رات کشی کام کے بہیں۔
بہ کشی مچ ھر تے یتگ کتا  ،بہ مورنین ناد آنی ۔بہ یتکھے کی حاجت بہ ،اے

شی کی طلب۔لتتنے کے سابھ ہی حاتے کب آنکھ لگی کہ فجر کی اذان بر ہی
کھلی۔
آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے مزدلفہ میں مغرب اور غساء کی نمازيں انک اذان
اور دو اقامت کے سابھ بڑھیں درمتان میں کونی تقل نماز بہیں بڑھی ۔ اس
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کے تعد آپ صلی ہللا علنہ وسلم لیٹ گنے اور طلوع فجر نک لتنے رہے الینہ
صنح نمودار ہوتے ہی اذان واقامت کے سابھ فجر کی نماز بڑھی اس کے تعد

قصواء بر شوار ہوکر مسغر حرام ٹشرتف التے اور قتلہ رخ ہوکر ہللا سے دعا کی ۔
بہاں اینی دبر نک بہرے رہے کہ حوب احاال ہوگتا اس کے تعد شورج طلوع

ہوتے سے بہلے بہلے منی کے لنے روابہ ہو گنے۔

مزدلفہ میں ینی علنہ السالم تے فجر کی نماز صنح صادق کے تعد مگر عام دنوں
کی ٹسیت قدرے حلدی بڑھی ۔

(صیح البخاری )١٦٨٢ #

نالل ين رناح رضی ہللا عنہ مزدلفہ کی جسین صنح کا ذکر کرتے ہیں :
ینی صلی ہللا علنہ وسلم تے ان سے مزدلفہ کے دن کی صنح قرمانا:
اے نالل! لوگوں کو حاموش کرواو۔ ب ھر قرمانا:
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ٰ
ہللا تعالی تے نمہارے اس اخیماع میں ئم بر قراجی کی ہے ،نمہارے گتاہ گار

شحص کو نمہارے یتک شحص کی وجہ سے عظا کتا اور نمہارے یتک شحص
ٓ
تے حو شوال کتا اسےعظا کتا۔ اب ہللا کے نام کے سابھ اگے بڑھو۔

(سلسَل صیحہ )١٥٧٩ #

ہمارا قاقلہ بھی سیت کی تیروی میں منی کی حایب رواں دواں ہے بھکاوٹ

کے کونی آنار بہیں۔ نلینہ کی تکار تیز سے تیز بر ہو حکی ہے۔
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جمرات کی حایب
مزدلفہ سے فجر کے تعد حاخ یوں کے قا قلے لتتک کی گویج میں جمرات کی

حایب رواں دواں ہیں ۔را سنے میں وادی محشر ہے۔ بہ وہی وادی ہے چہاں
ابراہہ اور اس کا لسکر ہابھ یوں سمیت جھوتے

جھوتے برندوں کی ستگ ناری سے ہالک ہوا بھا۔
اس وادی سے تیزی سے گزرتے کا حکم ہے۔

حاخ یوں کے لنے را سنے میں ساور کھلے ہیں ناکہ گرمی کی سدت کچھ کم کی حا

سکے۔تیز تیز حلنے اب قدم بھکنے لگے ہیں لتکن بھکنے کا شوال بہیں کہ بھوڑا
بھی رکے نو قا قلے والوں سے یچ ھڑ
حانیں گے اور ب ھر راسنہ بھتک حاتے

کا خظرہ ہے۔
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حاخ یوں کو ڈی ہانی ڈرٹشن سے یحاتے کے لنے را سنے میں حگہ حگہ نا حاجی نا
ل ت
س
ق
ی
م
ہ
حاجی کی تکار کے سابھ حوس اور ین م کنے حارہے یں۔ گونا حاد ین

حرمین تے اٹشی کونی حگہ بہیں جھوڑی چہاں حاجی کی دعا بہ لیں۔قدم قدم

بر نانی کے کولر لگے ہیں اور قا قلے لت تک لتتک تکارتے جمرات کی حایب حلے
حارہے ہیں۔ لتکن اس وقت ہماری میزل جمرات بہیں نلکہ منی کا خیمہ ہے
حو جمرات کے بڑوس میں ہے۔ اس نار حکومت کی طرف سے اہم نتش رقت
بہ ہے کہ بھگدڑ سے یحنے کی حاطر ہر مکیب کو کتکرناں مارتے کا الگ الگ

وقت دنا گتا ہے جس مکیب کا وقت ہوگا وہی حا سکے گا۔
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جمرات
جمرات وہ مقام ہے چہاں انلتس تے ابراہیم علنہ السالم کو نتتا ذیح کرتے
کے ارادے سے بہکاتے کی کوشش کی بھی اور حلتل ہللا تے اسے کتکرناں
مار کر بھگا دنا بھا۔ححاج جمرات بر کتکرناں مار کر وہی سیت ابراہیمی ادا

کرتے ہیں ۔

عتد ہللا ين عتاس رضی ہللا عنہ جمرات کہانی نوں یتان کرتے ہیں :

جب ابراہیم علنہ السالم کو متاسک حج ادا کرتے کا حکم ہوا نو سعی کے موقع
ٓ
ٓ
ک
ت
ت
ہ
ی
س
ب
ل
بر سیظان ان کے سا منے ا گتا اور اگے ل گتا کن ھر ابرا م علنہ ال الم
دوڑ کر اس سے ٓاگے تکل گنے۔اس کے تعد جیرنل علنہ السالم  ،ابراہمی

ٓ
علنہ السالم کو جمرہ عفنہ کے ناس لے گنے ،وہاں سیظان ان کے سا منے انا
ج س ٰ
نو ابھوں تے اسے سات کتکر مارے ،شو وہ حال گتا ،ب ھرجب مرہ و طی کے
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ٓ
ب
ت
قریب ان کے سا منے انا نو ا ہوں تے دونارہ اسے سات ک کر مارے ،اس
ٰ
سم
ن
ت
موقعہ بر ابراہیم علنہ السالم تے ا ع ل علنہ السالم کو ان کے بہلو کے ل

لتانا ،وہ سفتد قم یض بہنے ہوتے بھے۔

ابہوں تے کہا :انا حان! اس قم یض کے عالوہ میرا کونی کیڑا اٹسا بہیں جس
م ٓ
س
ل
ق
ک
ی
م
م
ک
چ
یں اپ ھے فن دے یں گے ،اس لنے اس ض کو انار نحنے ناکہ
ٓ
س
ک
م
ک
م
چ
اپ ھے اس یں فن دے یں۔
ٰ
ٓ ٓ
ی
سم
ق
ت
ی
ع
جب ابراہیم ا ل کی م ض انارتے لگے نو ان کے نچھے سے بہ اواز انی:
ہی ٓ
ابرا م ! اپ تے حواب شحا کر دکھانا ہے۔
جب ابراہیم علنہ السالم تے مڑ کر ادھر دنکھا نو وہاں انک سفتد ستتگ دار

حوتصورت قراخ جسم متتڈھا موحود بھا۔

ستدنا عتد ہللا ين عتاس رضی ہللا عنہ تے کہا:
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ہم قرنانی کے لنے اشی قسم کے متتڈھے حاصل کرتے کی کوشش کرتے

ہیں ۔

ق ٰ
اس کے تعد جیرنل ،ابراہیم کو جمرہ صوی کی طرف لے گنے ،وہاں سیظان
ٓ
ہ
ی
س
ت
انک مرینہ ب ھر سا منے انا ،ابرا م علنہ ال الم تے اسے سات ک کر مارے،وہ
ن ع س مٰ
بھاگ گتا ،اس کے تعد ابراہیم علنہ السالم کو جیر ل لنہ ال الم نی کی
مٰ
ن
ہ
ی
ل
ت
طرف لے گنے اور یتالنا کہ بہ نی ہے۔اس کے عد جیر ل ،ابرا م کو مزد فہ

میں لے گنے اور یتالنا کہ بہ مس ِغر حرام ہے ،اس کے تعد وہ ابہیں عرفہ
میں لے گنے۔

عتد ہللا ين عتاس تے نوجھا :حا ینے ہو کہ عرفہ کا نام عرفہ ک یوں ہے؟

راوی تے کہا :جی بہیں۔

ٓ
ابھوں تے کہا :جب جیرنل ،ابراہیم کو بہاں لے اتے نو ان سے نوجھا ،کتا

ٓ
گ
اپ بہ سب امور حان نے؟
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ابہوں تے کہا :جی ہاں۔
اس وجہ سے اس وادی کا نام عرفہ رکھا گتا۔
اس کے تعد عتد ہللا ين عتاس رضی ہللا عنہ تے نوجھا:
ئم حا ینے ہو کہ نلینہ کی ایتدا کتسے ہونی؟
راوی تے نوجھا  :کتسے ہونی؟

ابھوں تے کہا :جب ابراہیم علنہ السالم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں میں حج کا
ٓ
ٓ
ن
اعالن کريں نو ان کی اواز بر بہاڑوں تے سر جھکا د ینے اور نمام انادناں لتد

کر دی گتیں یب ابہوں تے لوگوں میں حج کا اعالن کتا۔

(مس ند اۡحد )٤١٣٧ #

ُ ضَ ا ِم ٍر َّ ۡای ِت ۡ َنی ِم ۡن ُ ِ ٰ
َو َا ِ ٰذ ۡن ِِف النَّ ِاس ِِبلۡ َح ٰ ِج َ ۡایت ُۡو َک ِر َج ااۡل َّو عَ ہیل ُ ِ ٰ
ُ فَ ٰ ٍج َ َِم ۡی ٍق

﴿ۙ احلج ﴾۲۷#

اور لوگوں میں حج کی متادی کر دے لوگ تیرے ناس نا یتادہ بھی آ نیں
گے اور د نلے یتلے اوی یوں بر بھی دور دراز کی نمام راہوں سے آ نیں گے ۔
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ہمارے مکیب کی ناری آتے بر ہم بھی سی ِت ابراہیمی کی تیروی میں جمرات

کی حایب حارہے ہیں را سنے میں فوجی اہلکاروں کا ہم حاخ یوں کی نکرئم میں

حاخ یوں کے سابھ سابھ نکییرات بڑھتا اور بھکے حاخ یوں کے چہرے بر زم زم
کا ج ھڑکاؤ وہ اعلی ادب ہے حو سنہرے حروف سے لکھاحاتے یب بھی حق ادا
بہ ہو۔
سعودی حکومت تے جمرات بر بہایت کسادہ حار میزلہ نل تعمیر کنے ہیں۔

جمرات کے سیونوں کو نلوں سے گزار کر نلتد کر دنا گتا ہے۔
ہللا اکیر کی نکییر ہر انک کتکر بر نلتد
کرتے سات نار حاجی حج کا بہ واجب ادا
کر رہا ہے ۔جمرة عفنہ جسے جمرہ کیری
بھی کہنے ہیں۔ سات کتکرناں مارتے کا
وقت شورج طلوع ہوتے کے تعد سے زوال نک ہے ۔
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قرنانی
جمرات کی طرح قرنانی بھی سی ِت ابراہیمی ہے ۔
الس ۡع َی قَا َل ہیبُ َ ََّن ِا ِ ٰ ّۤۡن َا ہری ِِف الۡ َمنَا ِم َا ِ ٰ ّۤۡن َا ۡذ َ ُحب َک فَان ُۡظ ۡر َما َذا تَ ہری ؕ قَا َل
فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعہُ َّ
ِب ۡی َن ﴿سورة الصافات ﴾١٠٢ #
الص ِ ِ
ہۤ َایب َ ِت افۡ َع ۡل َما ت ُۡو َم ُر ۫ َس َت ِجدُ ِ ّۤۡن ِا ۡن َشا ٓ َء ہ ٰ ُ
اّلل ِم َن ہ ٰ
ب ھر جب وہ ( یچہ ) اینی عمر کو بہنحا کہ اس کے سابھ حلے ب ھرے  ،نو

اس ( ابراہیم علنہ السالم ) تے کہا کہ میرے یتارے یچے! میں حواب میں
ا ینے آپ کو یچھے ذیح کرتے ہوتے دنکھ رہا ہوں ۔ اب نو یتا کہ تیری کتا

راتے ہے نتنے تے حواب دنا کہ انا! حو حکم ہوا ہے اسے یحا ال ینے ان
ساءہللا آپ مچھے صیر کرتے والوں میں نانیں گے ۔
فَلَ َّم ۤا َا ۡسلَ َما َو تَلَّہٗ ِللۡ َجب ۡ ِِنی

﴿سورة الصافات ﴾١٠٣ #
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عرض جب دونوں مظ یع ہو گنے اور اس تے ( ناپ تے ) اس کو ( نتنے کو

) نتسانی کے نل گرا دنا ۔
ی ﴿سورة الصافات ﴾١٠٤ #
َو َنَ َدیۡ ہنہُ َا ۡن ہۤ ٰ ِای ۡب ہرہِ ۡ ُ

نو ہم تے آواز دی کہ اے ابراہیم!
نی ﴿سورة الصافات ﴾١٠٥ #
قَدۡ َصدَّ ۡق َت ُّالر ۡء َای ۚ ِاَنَّ کَ ہذ ِل َک َ َۡن ِزی الۡ ُم ۡح ِس ِن ۡ َ

تقتتا نو تے ا ینے حواب کو شحا کر دکھانا نتسک ہم یتکی کرتے والوں کو اشی

طرح حزا د ینے ہیں ۔
ِنی ﴿سورة الصافات ﴾١٠٦ #
ِا َّن ہ َذا لَہ َُو الۡ َب ہل ٓ ُـوا الۡ ُمب ۡ ُ
درخف یفت بہ کھال امنحان بھا ۔
ی ﴿سورة الصافات ﴾١٠٧ #
َو فَدَ یۡ ہنہُ ِب ِذبۡ ٍح َع ِظ ۡ ٍ

اور ہم تے انک بڑا ذینچہ اس کے قدبہ میں دے دنا
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حچۃ الوداع میں رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے ا ینے آل کی طرف سے
انک گاتے کی قرنانی کی

(سنن ایب دادو )١٧٥ #

جمرات کو کتکرناں مارتے کے تعدسی ِت ابراہیمی کی تیروی میں قرنان گاہ سے
ہمارے فون تے بھی گھتنی یحانی کہ قرنانی ادا ہوحکی ہے اور ہم اب یتدل
منی سے ی یت ہللا کی حایب حارہے ہیں
۔بہ انک یتل ہے حو ستدھی منی سے

ی یت ہللا کی حایب حانی ہے،مزدلفہ سے

نلتد ہونی نلینہ کی آواز اب نکییرات میں

ندلنی ہے۔ہر حاجی نکییرات کی آواز نلتد سے نلتد بر کرنا حال حارہا ہے۔
نانی اور حوس ہر حاجی کو نایتا حارہا ہے۔
سابھ فوجی اہلکاروں کا ہتتڈ ساور سے نانی
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کا اسیرے کرنا اور حاخ یوں کے سابھ سابھ نکییرات بڑھتا یتدل سفر کو لظ یف
اجساس میں ندل رہا ہے۔

منی کی اس وادی میں صدنوں بہلے نتنے کی بہ اطاعت کتا بھی ؟
اماں ہاحرہ کی عمدہ بری یت کی دلتل بھی۔
قرنانی کے تعد ی یت ہللا کی حایب چہاں نکییرات کی گویج ہے وہاں خف یظ
حالتدھری کا ساہ نامہ اسالم بھی اینی حوسیو نک ھیر رہا ہے:
ندر نوال نتتا آج میں تے حواب دنک ھا ہے
اب زندگی کا انک براال ناب دنک ھا ہے
کت ِ
بہ دنکھا ہے کہ میں حود آپ یچھ کو ذ یح کرنا ہوں
حدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہابھ بھرنا ہوں
سعادت متد نتتا ج ھک گتا قرمان ناری بر
زمین و آسماں جیراں ب ھے اس اطاعت گزاری بر
رصا حونی کی بہ صورت تظر بہ آنی بھی اب نک
بہ حرات نتسیر اٹساں تے دک ھانی بہ بھی اب نک

259

حرم کے دریچوں میں

کہا قرزند تے اے ناپ اسماعتل صابر ہے
ت
حدا کے حکم سے یتدہ ینے عمتل حاضر ہے
مگر آنکھوں بہ آپ اینی ینی ناندھ لنحنے گا
میرے ہابھوں میں اور تیروں میں رشی ناندھ دیحنے گا
متادا آپ کو صورت بہ میری رجم آحاتے
متادا میں بڑپ کے جھوٹ حاؤں ہابھ ب ھراتے
ٹشر کی نات سن کر ناپ تے تغرتف قرمانی
بہ رشی اور ینی ناندھنی ان کو ٹستد آنی
ہوتے اب ہر طرح یتار دونوں ناپ اور نتنے
جھری اس تے ستی ھالی نو بہ ج ھٹ قدموں میں آ لتنے
یچ ھاڑا اور گ ھتتا سینہ مغصوم بہ رک ھا
جھری ییھر بہ رکھی ہابھ کو حلقوم بہ رکھا
ش
زمین ہمی بڑی بھی آسماں ساکن ب ھا ینحارا
بہ اس سے نتسیر دنک ھا ب ھا جیرت کا بہ تظارہ
م
ندر ب ھا ظمین نتنے کے چہرے بر یحالی بھی
جھری حلقوم اسماعتل بر حلنے ہی والی بھی
مس یت کا مگر درناتے رجمت حوش میں آنا
کہ اسماعتل کا انک رونگتا کتنے بہیں نانا
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ہوتے جیرنل حاضر اور ب ھاما ہابھ خصرت کا
کہا ٹس امنحاں مقصود ب ھا ایتار و حرات کا
اطاعت اور قرنانی ہونی م یطور بزدانی
کہ خ یت سے بہ برہ آگتا ہے بہر قرنانی
ہمتشہ کے لنے اس حواب صادق کا نمر لنحنے
اس برے کو نتنے کے عوض قرنان کر دیحنے
عرض دینہ ہوا قرنان اسماعتل کے صدفے
ن
ہونی بہ سیت اس انمان کی کمتل کے صدفے
خظاب اس دن اسماعتل تے نانا ذینح ہللا
حدا تے آپ کے حق میں قرمانا ذینح ہللا (خف یظ حالتدھری )

آج کی دلحسپ نات بہ ہے کہ کونی حاجی آج عتد کے دن عتد کی نماز بہیں

بڑھتا آج کا نتشرا اہم کام ححامت ہے ۔حاجی صنح سے ہی عتادت کی حالت

میں ہے۔

جمرات  ،قرنانی ،ححامت
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آج کے دن رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے سر متڈواتے والوں کے لنے

نین مرینہ نوں دعا قرمانی:

اے ہللا !سر متڈاتےوالوں کویحش دے ۔

ع
ی
م
ج
ھ
ع
ضحابہ رصوان ہللا م ا ین تے عرض کی :

اے ہللا کے رشول صلی ہللا علنہ وسلم ! اور نال ک یواتے والوں کو؟

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تےقرمانا :

اے ہللا !سر متڈاتےوالوں کویحش دے ۔

ع
ی
م
ص
ج
ھ
ع
ضحابہ رصوان ہللا م ا ین تے عرض کی  :اے ہللا کے رشول لی ہللا
علنہ وسلم ! اور نال ک یواتے والوں کو ؟ رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم
تےقرمانا :
اے ہللا !سر متڈاتےوالوں کویحش دے ۔

262

حرم کے دریچوں میں

ع
ضحابہ رصوان ہللا یھم اجمعین تے عرض کی :

اے ہللا کے رشول صلی ہللا علنہ وسلم ! اور نال ک یواتے والوں کو؟

قرمانا  :اور نال ک یواتے والوں کو بھی ۔

(صیح مسمل )١٣٤٨ #
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طواف اقاضہ
ِ
طواف اقاضہ
اور اب حوبھا کام ہے ِ
ق ﴿سورة احلج ﴾٢٩ #
ُ َُّث لۡ َی ۡقضُ ۡوا تَ َفثَہ ُۡم َو لۡ ُی ۡوفُ ۡوا ن ُُذ ۡو َر ُہ ۡم َو لۡ َی َّط َّوفُ ۡوا ِِبلۡ َبيۡ ِت الۡ َع ِت ۡی ِ

ب ھر وہ ایتا متل کحتل دور

کريں اور اینی نذريں نوری

کريں اور ہللا کے قدئم گ ھر
کا طواف کريں ۔
طواف اقاضہ نا طواف زنارت ہر حاجی کے لنے انک حوشی کا اجساس ہے۔ بہ

وہ زنارت ہے جس کے لنے حاجی ایتا سب کچھ ہللا کی حاطر جھوڑ کر آنا ہے۔
ک
حرم میں ہی متارک کا سلسلہ سروع ہوخکا ہے ،ھچوريں ناینی حا رہی ہیں۔
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اس موقع بر بہ ذکر دلحسنی سے حالی بہیں کہ ی یت ہللا کے عین اوبر سانويں
آسمان بر ی یت المعمورہے حو قرسیوں کی عتادت گاہ ہے وہاں ہر روز سیر ہزار
قرسنے طواف کرتے ہیں جس قرسنے تے انک دقعہ اس کا طواف کرلتا

قتامت نک اس کی دونارہ ناری بہیں آتے گی۔

(صیح البخاری )١٥٨٣ #

طواف اقاضہ کے تعد حونکہ ہم تے حج نم یع کی ی یت کی ہے نو سعی بھی

ضروری ہےلہذا سام نک قارغ ہوتے ہم متازل نلڈنگ اس دعا کے سابھ
ب
ہ
م
م
ہ
ک
نحنے یں کہ اب واٹس نی حاتے کے لنے ٹس ل حاتے یونکہ اب یتدل
حلنے کی طاقت خیم ہوحکی ہے ۔

حاجی احرام کی نایتدی سے تکل حکے ہیں اور الچمد ہلل منی لے حاتے کے لنے

ساکر حج سروسز تے ٹس کا ای یظام کر رکھا ہے۔منی میں ان ِام ٹشرنق کےنین
دن ابھی ناقی ہیں۔منی کے خیمے میں م تارک ناد کا سلسلہ حاری ہے۔ عتد
متارک حج متارک ،حج مف یول نا حاجی ۔
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11

جھنے ہیرے

دس ذو الحج کا دن مسلسل عتادت کا دن بھا۔ انک کے تعد انک رکن کی

ادایتگی ،مزدلفہ سے یتدل منی آنا،منی میں کتکرناں مارنا،ب ھر قرنانی  ،یتدل
دوڑتے ہوتے مکہ کو حانا ،طواف اقاضہ اور سعی ب ھر واٹس جب بھکن سے حور

منی کو لوتے نو خیمہ ہمارا جمک رہا بھا تعنی جتسا ہم  33حوانین جھوڑ کر گنے
بھے،وٹسا بہ بھا نابھ روم بھی صاف بھے اور بہ ساری صقانی  34حوانین میں
سے انک حانون تے کروانی بھی حو مکہ بہیں گتیں بھیں اور اس حکمت کی

وجہ بہ بھی کہ جب کونی بہ ہو نو ینہانی میں ذکر و ازکار کر سکیں اور سابھ ہم
بھکے حاجی جب واٹس آ نیں نو دعانیں سمیٹ سکیں۔
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ابھی کچھ دن بہلے کی نو نات بھی کی بڑے بھانی ضجن مکہ میں نتیھ کر
بڑے نتنے کو سمچھا رہے بھے کہ معلوم ہے دل سے دعا کتسے تکلنی ہے؟

دل سے دعا جب تکلنی ہے جب آپ ا ینے ینچھے آتے والے کا ختال کرتے
ہیں و ٹسے کتنے ہی لوگ آپ سے دعا کا کہنے ہیں لتکن آپ دعا کس کو دل

سے د ینے ہیں اشی کو نا حو آپ کا ختال کرے ۔ آپ نارک میں حانیں اور

ایتا نکتک متا کر کجرا وہیں جھوڑ ديں نو آپ نو نکتک متا کر حلے گنے لتکن حو
آپ کے ینچ ھے اب آرہا ہے اشی حگہ نکتک کے لنے نو گتدگی دنکھ کر دل سے

کتا تکلے گا اگر دعا لتنی ہے نو صقانی کر کےابھیں ،آپ آنومتتک دعا کے
مسنچق ين حانیں گے ۔ اشی طرح آپ واش روم اسیعمال کرتے ہیں گتدہ
واش روم دنکھ کر کتا محشوس ہونا ہے ،نو الزم ہے جب آپ واش روم
ی
ن
چ
اسیعمال کريں نو صاف کرکے تکلیں ناکہ ھے آتے واال آپ کو دعا دے

آج بہ ناحکمت حانون ہم نمام حاخ یوں کی دعا ا ینے دامن میں سمیٹ گتیں۔
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شوحا صنح ان سے مالقات کريں گے کہ ا ٹسے لوگوں سے کچھ بہ کچھ ستکھنےکو
ملتا ہے،صنح ان بر وقار اور تقتس حانون تے بہت حوشی سے ہم سے ہابھ
مالنا ان کا دمکتا چہرہ اور ڈرٹستگ دنکھ کر ب ھر ہمیں نانی امی کی ناد آنی ابھوں
تے نانی امی کی طرح مکشی ز یب ين کی ہونی بھی۔

اور ب ھر انک انک کر کے ماضی کی ناديں نازہ ہونی حلی گتیں کہ ہماری نانی
امی بھی حدمت میں دعا کو سمیٹ لتنے میں کشی سے کم بہیں۔
ہمارا دو میزلہ مکان بھا اور حوای یٹ قیملی شسیم۔ نانی جی دوسری میزل بر

رہنی بھیں ۔ نانی جی سے را تطے کے لنے دادی ماں کی نلتگ کی ک ھڑکی بر اتیر
کام معلق بھا۔جب ضرورت نتش آنی ،کونی مہمان آنا نا کونی دعوت ہونی،
کشی کی طت یعت حراب ہونی نا کشی یچے کو حوٹ لگنی ،دادی حان

کی اتگلی ہونی اتیر کام کا نین ہونا اور دوسرے ہی لمچے ہماری

حلو نانی لتتک کی صدا لگاتے ہوتے حاضر۔بہ کونی سکوہ ،بہ سکایت ،بہ
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سیڑھ یوں سے اوبر ینچے ہوتے کیھی ان کے ناؤں د کھے،اس زماتے میں جت یوں

میں متانل بہ بھے لتکن دل حاضِر حدمت بھے ۔
خیمے کی ان تقتس شی حانون اور ہماری حلو نانی جتسے بہ قیمنی ہیرے بہت
م ی ن
ک
ھ
ہی ناناب ہیں ،ان ہیروں کی جمک یں ا نی آ یں یتد کرتے کے یحاتے
ان کی جمک ا ینے اندر حذب کرتے کی کوشش اٹسان کو اٹسای یت کی

میزلیں طے کرانی ہے۔

خیمے کا اندرونی م یظر
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منی کی سامیں
دس ذی الحج کے تعد حاجی کا قتام منی میں ہونا ہے جسے انام ٹشرنق کہنے

ہیں۔منی کی سامیں کتا ہیں؟ گونا ہماری خیمے کی رونق اماں جی سمیت
ساری ہی حوانین یحین کی وادی میں لوٹ آنی ہیں۔

ہمارے خیمےکے ناہر ہی قربزر ہے جس میں حوس ،آٹس کرئم ،شوقٹ ڈرنک

لین ہر وہ جیز ہے حو یچوں کی عتد ہے۔صنح ناسنہ کے تعد حاتے کا دور حلتا
ہے۔ ب ھر ذکر و اذکار ۔ب ھر حوس کی ناری آنی ہے۔ حوس نارنی کے تعد

جمرات کا وقت ہونا ہے وہاں سے قارغ ہوکر شوقٹ ڈرنک کی ناری آنی ہے۔

اور سامیں آٹس کرئم کے لنے وقف ہیں ۔اماں جی مزے سے انک کے تعد
انک آٹس کرئم کھاتے حلی حانی ہیں۔کتنی ہی نار ان کو سمچھا حکے اماں آپ

کو شوگر ہے اب آٹس کرئم کو ہابھ لگانا آپ کے نتنے سے سکایت لگانیں گے
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کہ اماں مایتیں بہیں۔لتکن اماں واقعی یحین کی وادی میں ابر حکی ہیں وہ
مغصومیت سے مسکرانی ہیں انک اور آٹسکرئم قربزر سے تکالنی ہیں اور

ب ھرسروع ،گونا اب ینحاب حاکر ہی یحین کی وادنوں سے آمد ہوگی۔

اماں چہاں شوگر کی نایتدنوں سے آزاد ہیں وہاں کولتسیرول بھی ان کا آج کچھ

بہیں تگاڑ سکتا۔ آج ہمارے لنچ میں تفر عتد
کا مزہ ہے۔ اماں کی ق یورٹ ڈش ناتے
حاضِر حدمت ہیں۔ینحانی میں اماں ناتے کو

ک ھڑاولے کہہ رہی ہیں۔ اماں جی جس قدر رع یت قرما رہی ہیں ،ہم اشی قدر

اس سے حوف کا سکار ہیں۔ ہماری نازک طت یعت کشی صورت اماں جی کے

ک ھڑاولے بر آمادہ بہیں۔ منی کی اس خیمہ ٹسنی میں ان ک ھڑاولوں تے
طت یعت میں یتاہی محانی نو طت یب کہاں سے النیں گے ؟

شو ہم دور سے ہی اماں کو ک ھڑاولوں کے سابھ دنکھ کر حوش ہوتے رہے۔
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آج منی کی اس وادی میں شہل یوں کے سابھ حاند بھی دنکھا حو شق القمر کا
واقعہ ناد کروا رہا بھا۔ ہزار سال ینچھے لے گتا بہی منی کی وادی ہے ،حاند بھی
بہی ہے اور ینی علنہ السالم کی اتگلی کا اسارہ ہے اور حاند بہیں اشی منی کی

وادی میں شق ہوا ہے ۔

رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم کے زماتے میں حاند دو نکڑے ہو گتا بھا انک
نکڑا بہاڑ کے اوبر اور دوسرا اس کے ینچھے حال گتا بھا۔ ینی کرئم صلی ہللا علنہ
س
ق
و لم تے اشی مو ع بر ہم سے قرمانا ب ھا کہ گواہ رہ تا۔(صیح البخاری )٤٨٦٤ #
بہیں ہمارے خیمےکے بڑوس میں مسحد خ یف بھی ہے حچة الوداع کے موقع

بر ینی علنہ سالم تے اس مقام بر نمازيں ادا کی بھیں ۔

ہمارے خیمے میں مسحد خ یف کی اذان صاف ستانی د ینی ہے۔لتکن حاردار

ناروں کی ناڑ لگا دی گنی ہے اس سمت حانا ممکن بہیں۔
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بہیں مسحد خ یف کے بڑوس میں ستستاں کا خیمہ تصب ہے۔ وہ لتدن

سے برطانوی ہواؤں کو جیرنی لتتک کی صدا نلتد کرنی آ نی ہیں۔ لتکن مالقات
ممکن بہیں کہ حج کے دن ہللا کے دن ہیں اسمارٹ فون کا سفر میں کام

بہیں اور ستستاں کا نمیر اسمارٹ فون میں قتد ہے۔
شو نمیر کا قتدی
حاخ یوں کے تظم و

مسجد اخلیف

ضیط کو قائم رکھنے

کے لنے لگانی مسحد

خ یف کے ناس لگی
اس ناڑ کو ق یول کر کے صیر ہی کر سکتا ہے۔
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موسم حج اور مہ یگانی
نوں نو الچمدہلل ہمیں کونی جیز حرندتے کی ضرورت بہ بڑی نین وقت کا کھانا،
نانی  ،حاتے ،بھل سب گروپ لتڈر کی ذمہ داری بھی حو ابھوں تے اجشن
طر تقے سے ییھانی۔گ ھر جتسا گرما گرم کھانا سالد کی حوتصورت کتتگ کے سابھ
گروپ لتڈر کو ہر حاجی کی دعا کا مسنچق یتا گتا ۔
اس کے عالوہ متدان عرقات نک ہمارے ناس ٹس کی شہولت بھی لتکن

اس کے تعد عرقات سے مزدلفہ  ،مزدلفہ سے منی  ،منی کے کیمپ سے

جمرات  ،جمرات سے مکہ طواف اقاضہ کے لنے ۔ بہ سارا سفر یتدل طے کرنا
بھا لہذا اس یتدل سفر میں معلوم ہوا کہ مہ یگانی کا وہی عالم ہے حو کراجی
میں رمصان کے مہت یوں میں ہونا ہے ۔
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ہمارے سابھ کچھ ادھیڑ عمر حوانین بھیں ان کو ان کے یچے ونل جییر بر

سارا سفر طے کروارہے بھے ونل جییر حرندنی بڑی ک یونکہ کراتے بر دستتاب
ونل جییر کا کرابہ حرندی ونل جییر سے بھی زنادہ بھا ۔
ساٹس کی مرتضہ حانون تے مکہ کے لنے جب یتکشی کا کرابہ معلوم کتا نو
 1000ایر کا سن کر اک ھڑی ساٹسیں اٹشی یحال ہونیں نمام حاخ یوں کو ینچھے
جھوڑ سب سے بہلے مکہ بہنچ گتیں ۔
و ٹسے نو ہمیں مردوں کی یتڈ سے کونی عرض بہیں لتکن جب یتدل حلنے حلنے

بھک کر انک ححام کی سیڑھ یوں بر نتیھے نو انک ناناجی ونل جییر بر ٹشرتف

التے نانا جی کو دنکھ کر مجیرم ححام حود نانا جی کے ناس آتے اور اینی دکان

میں لے حاتےحاتے لگے۔ناناجی تے ر یٹ نو جھے نو  40ایر کا سن کر خنخ

تکل گنی۔ححام کو حوب ڈایتا:
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معلوم بھی ہے حالی ایر ناکستانی کتنے ہوتے ہیں اب ہم ہزار روتے کی یتڈ

کرانیں گے۔ناناجی یتڈ کراتے تعیر ہی ناراض ہوکر حلے گنے،ححام کا روبہ اور

ناناجی کی ناراصگی دنکھ کر دل بہت نوج ھل ہوا۔

ڈاکیر صاجب تے یتانا کہ بہ نو کم ہیں آگے نو  50ایر ہیں۔

تعنی وہ کام حو عام دنوں میں  5کا ہونا ہے آج عتد والے دن  0صفر آگے
لگا دنا گتا ہے
َآلْه َُاُكُ التَّ ََكث ُُر ﴿ سورة التَكثر ﴾١ #

ئم لوگوں کو زنادہ سے زنادہ اور انک دوسرے سے بڑھ کر دیتا حاصل کرتے

کی دھن تے عقلت میں ڈال رکھا ہے۔
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اند ِاز یحاطب
حج کے اس نابرکت سفر میں ا ینے حاخ یوں کو ستیھالتا اور کشی حاجی سے الچھے

تعیر احالق سے محاطب کرنا ،بہ عرب مہمان نوازی کا ہی حاضہ ہے ۔
حاخ یوں کو اینہانی محیت سے نا حاجی  ،نا حاجی تکارتے ہیں ۔

چہرے بر بہ نو تیزاری ہے بہ ہی بھکن ،مسکرانا اور نماز کے وقت حاخ یوں کو
حگہ بر صقیں درست کروانا ،اس کے عالوہ محاطب کرتے کے لنے اتے ،
اوے نا ستنی مارتے کا کونی رواج بہیں نلکہ اینہانی مہذب انداز میں مچمد

تکارا حانا ہے نا عتدہلل کی صدا لگانی حانی ہے ۔ا ینے حوتصورت نام سے تکارنا
گونا حود تکارتے والے کی اعلی بری یت کی دلتل ہے۔
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ہماری صف میں بھی انک حدمت گار حانون آ نیں۔ ان کی

حدمت کا انداز براال ہے  ،ہابھ میں ہتتڈ اسیرے ہے اور سب

سے مسکرا مسکرا کر محاطب ہیں :زم زم ___ زم زم ۔

تعنی کہ اگر احازت ہو نو آپ کے چہرے بر اسیرے کروں ۔ حو حانون چہرہ
آگے کرنی اس کو دعا کے سابھ زم زم کا ج ھڑکاؤ کرنی ہیں اور مسکرا کر آگے

تکل حانی ہیں ۔

بہ ح ّحاج اکرام کی حدمتیں ،

ع
بہ بھولے گی دیتا تیری ظم تیں،
ّ
ل یوں بر نتسم شحا تے ہو تے ،
بہ ب ِہر نواصع ہیں آتے ہوتے،
کمی ہو بہ کونی مدارات میں ،
ہے ساری نگ و دو اشی نات میں،
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بہ شورج کے ستگین بھالوں کا عم،
بہ حلنی زمیں ،رنگزاروں کا عم،
ہے ما بھے بہ لتکن بہیں کونی نل ،
بھکن سے ہے نونا ندن  ،ن ُاوں سل،
ُ
ہیں ٹس نتش نتش ان کی حدمات میں،
بہ تے لوث و محلص ہیں حذنات میں،
نماٹش سے حالی ہیں ہر نات میں ،
بہ گم ہیں ققط رب کی ہی ذات میں،
رہو ئم سدا ،سا دو ح ّرم رہو ،
ّ
اج اکرام کے حادمو!
اے ح ح ِ
طرز عمل ،
متار ک ہو ئم کو بہ ِ
ہے راجت رسانی نمہارا عمل،
حدا کے ہیں مح یوب یتد ے وہی ،
حو کر تے ہیں محلوق کی دل دہی،
(ٹشری سمیم ی یت عتد المحاہد)
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اٹسان کی شحضیت اس کے اند ِاز یحاطب سے ہی حانی حانی ہے۔ہمارے
منہ سے تکال ہوا لقظ حود ہماری شحضیت کی برجمانی کرنا ہے ۔

جب ہم کونی نات کر ر ہے ہوتے ہیں نا محالف کو محاطب کر رہے ہوتے
ہیں نو گونا القاظ اس کے دل بر بھتتک رہے ہوتے ہیں ۔
یب َع ِتی ٌد
َما یَلْ ِفظُ ِم ْن قَ ْو ٍل ا َّۡل َ َدلیْ ِه َرِق ٌ
ِ
کونی لقظ اس کی زنان سے بہیں تکلتا جسے محقوظ کرتے کے لنے انک حاضر
﴿ سورة ق ﴾١٨ #

ناش نگراں موحود بہ ہو۔

مسحد حرام کی انک حادمہ تے بھی ہمارے دل بر برم ونازک القاظ کا ج ھڑکاؤ

اشوقت کتا  ،جب ہم حج کر حکے اور مسحد میں نماز کے لنے حاضر ہوتے نو بر
حوش انداز میں کہا  :نا حاجی  ،حج مف یول ان سا ء ہللا ۔

حادمہ کی دعا کتا بھی ؟ دل میں اندر نک بھتڈک ہی بھتڈک بھی ۔حو ہم کو

بہ ی یعام دے گئ  :ا جھے لقظ دلوں کی آیتاری کرتے ہیں ۔
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زنارنیں
آج حودہ ذوالحج مکہ مکرمہ کے اہم

مقامات کی زنارت کا دن ہے،لتکن
زنارت ٹس حالی حالی شی ہے۔ہر
کونی حج کے تعد نڈھال ٹس آرام کرنا
حاہتا ہے۔ ساند اس کی وجہ بہ بھی ہے کہ زنارت مکہ کی حگہیں حاجی دوران
حج حوب دنکھ خکا ہے۔وہ منی گتا ،ب ھر عرقات ،ب ھر مزدلفہ ،ب ھر جمرات ،وہاں

سے قرنانی اور ب ھر طواف اقاضہ کے تعد دونارہ منی کے انام ٹشرنق۔
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اب ہڈی ہڈی حوڑ حوڑ حواب دے خکا ہے لتکن مکہ کی گل یوں میں ب ھر مساقر

کب آتے گا ؟ شو حاہے ٹس حالی ہو دل نو ایتا ساد ہے۔ زنارت کے اہم
مقامات میں عار حرا اور عار نور کے عالوہ شہر وبراں کی بھی جھلک ہے ۔
را سنے میں نا حاجی نا حاجی کی صدانیں نلتد کرتے ناحر بھی ہیں۔
حاجی کچھ حرندے نا بہیں لتکن
ک
ٹستنحات،حاتے نماز اور ھچور حرندے
تعیر بہیں رہ سکتا کہ بہی حاجی کا

نتتادی ہدبہ ہے حو قیمت کے اعتتار
ب
ب
ب
ہ
ک
م
م
سے حاجی کی نچ یں ھی ہے اور ابھاتے یں ھی م وزن ہے۔

ھک
ہ
چہاں حاجی خصرات حاتے نماز  ،ٹستنح اور چور لے کر وطن کو لوتے یں

وہاں ستستاں کے غشق کو سالم دنار حرم سے نود ینہ لنے حلی آ رہی ہیں۔
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انک دن ہمیں بڑناتے کے لنے نازہ نود ینہ کا دندار کروانا نود ینہ ہماری

کمزوری ہے اس کا ارومہ واٹسیپ بر ناگل کنے د یتا ہے۔ لتکن بہ کونی عام
نود ینہ بہیں۔ بہ نو حج کی نادگار ہے ینی کرئم صلی ہللا علنہ وسلم کے شہر کو

الوداع کہنے ہوتے نود ینہ سابھ لتنی گتیں اور ب ھر لتدن حاکر اس کی ٹشونما کی

کہ جب نک بھلے گا ،بھولے
گا ینی کرئم صلی ہللا علنہ
وسلم کے شہر کی ہوانیں ،
حوسیونیں آنی رہیں گی،
حج کی ناديں نازہ رہیں گی حار سال ہو گنے نود ینہ ماساء ہللا ساد و آناد ہے۔
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ع ِار حرا
بہ وہ نابرکت عار ہے چہاں قرآن کرئم کی برکت بھونی،
نابرکت ہسنی کی حایب سے ،
اس کا برکت واال کالم ،
برکت والے شہر میں،
برکت والے مہتنے میں ،
برک یوں والے قاصد جیرن ِل امین
،برک یوں والے ی یعمیر حائم

التتتین صلی ہللا علنہ وسلم کے لنے لے کر حاضر ہوتے ،برکت در برکت در

برکت!
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وجی کی ایتداء :
رشولﷺ بر وجی کا ایتدانی دور ا جھے شچے ناکیزہ حوانوں سے سروع ہوا۔ آپ
صلی ہللا علنہ وسلم حواب میں حو کچھ دنکھنے وہ صنح کی روسنی کی طرح ضحنح اور

شحا نایت ہونا۔ ب ھر من حایب قدرت آپ صلی ہللا علنہ وسلم ینہانی ٹستد ہو
گنے اور آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے عار حرا میں حلوت ٹستنی اجتتار قرمانی اور
ٰ
کنی کنی دن اور رات وہاں مسلسل عتادت اور ناد الہی و ذکر و قکر میں مسعول
ر ہنے۔ جب نک گ ھر آتے کو دل بہ حاہتا نوشہ ہمراہ لنے ہوتے وہاں ر ہنے۔

نوشہ خیم ہوتے بر ہی اہلنہ مجیرمہ حدیچہ رضی ہللا عنہا کے ناس ٹشرتف التے
اور کچھ نوشہ ہمراہ لے کر ب ھر وہاں حا کر حلوت گزيں ہو حاتے ،بہی طرتفہ
حاری رہا بہاں نک کہ آپ صلی ہللا علنہ وسلم بر حق متکسف ہو گتا۔
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بہلی وجی :
آپ صلی ہللا علنہ وسلم عار حرا ہی میں قتام نذبر بھے کہ احانک جیرایتل علنہ
السالم آپ صلی ہللا علنہ وسلم کے ناس حاضر ہوتے اور کہنے لگے کہ اے

مچمد! بڑھو آپ صلی ہللا علنہ وسلم قرماتے ہیں کہ میں تے کہا کہ میں بڑھتا
بہیں حایتا ،آپ صلی ہللا علنہ وسلم قرماتے ہیں کہ قرسنے تے مچھے نکڑ کر
ا ینے زور سے بھتنحا کہ میری طاقت حواب دے گنی ،ب ھر مچھے جھوڑ کر کہا کہ
بڑھو ،میں تے ب ھر وہی حواب دنا کہ میں بڑھا ہوا
بہیں ہوں۔ اس قرسنے تے مچھ کو بہایت ہی زور
سے بھتنحا کہ مچھ کو شجت تکل یف محشوس ہونی،
ب ھر اس تے کہا کہ بڑھ! میں تے کہا کہ میں بڑھا

ہوا بہیں ہوں۔ قرسنے تے نتشری نار مچھ کو نکڑا اور نتشری مرینہ ب ھر مچھ کو
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بھتنحا ب ھر مچھے جھوڑ دنا اور کہنے لگا کہ بڑھو ا ینے رب کے نام کی مدد سے جس
تے یتدا کتا اٹسان کو ،حون کی بھتکی سے یتانا ،بڑھو اور آپ کا رب بہت ہی
مہرنایتاں کرتے واال ہے۔ ٹس بہی آیتیں آپ صلی ہللا علنہ وسلم جیرایتل
علنہ السالم سے سن کر اس حال میں عار حرا سے واٹس ہوتے کہ آپ صلی
ہللا علنہ وسلم کا دل اس انو کھے واقعہ سے کایپ رہا بھا ۔
ستدہ حدیچہ ؓ کی دلچوئ :

آپ صلی ہللا علنہ وسلم حدیچہ کے ہاں ٹشرتف التے اور قرمانا کہ مچھے کمتل
اڑھا دو ،مچھے کمتل اڑھا دو۔ لوگوں تے آپ صلی ہللا علنہ وسلم کو کمتل اڑھا

دنا۔ جب آپ صلی ہللا علنہ وسلم کا ڈر حانا رہا۔ نو آپ صلی ہللا علنہ وسلم
تے اینی زوجہ مجیرمہ حدیچہ رضی ہللا عنہا کو تقصتل کے سابھ بہ واقعہ ستانا اور
قرماتے لگے کہ مچھ کو اب اینی حان کا حوف ہو گتا ہے۔ آپ صلی ہللا علنہ
وسلم کی اہلنہ مجیرمہ حدیچہ رضی ہللا عنہا تے آپ صلی ہللا علنہ وسلم کی
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ڈھارس یتدھانی اور کہا کہ آپ کا ختال ضحنح بہیں ہے۔ ہللا کی قسم! آپ کو
ہللا کیھی رشوا بہیں کرے گا ،آپ نو احالق قاصلہ کے مالک ہیں ،آپ نو

کینہ برور ہیں ،تے کشوں کا نوجھ ا ینے سر بر رکھ لتنے ہیں ،مقلشوں کے لنے
آپ کماتے ہیں ،مہمان نوازی میں آپ تےمتال ہیں اور مسکل وقت میں

آپ امر حق کا سابھ د ینے ہیں۔
ورفہ ين نوقل کی نتشن گونی :

ب ھر مزند ٹسلی کے لنے حدیچہ رضی ہللا عنہا آپ صلی ہللا علنہ وسلم کو ورفہ

ين نوقل کے ناس لے گتیں ،حو ان کے ححا زاد بھانی بھے اور زمابہ حاہل یت

میں تصرانی مذہب اجتتار کر حکے بھے اور عیرانی زنان کے کایب بھے ،ختایچہ
ایحتل کو بھی جسب متساتے حداوندی عیرانی زنان میں لکھا کرتے بھے۔(
ایحتل سرنانی زنان میں نازل ہونی بھی ب ھر اس کا برجمہ عیرانی زنان میں

ل
ک
ب
ب
ب
ن
گ
ھ
ہوا۔ ورفہ اشی کو نے ھے ) وہ ہت نوڑھے ہو نے ھے بہاں ک کہ ان
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کی نتتانی بھی رخصت ہو حکی بھی۔ حدیچہ رضی ہللا عنہا تے ان کے سا منے
آپ صلی ہللا علنہ وسلم کے حاالت یتان کنے اور کہا کہ اے ححا زاد بھانی!
ا ینے بھتنچے ( مچمد صلی ہللا علنہ وسلم ) کی زنانی ذرا ان کی ک یف یت سن لنحنے!
وہ نولے کہ بھتنچے آپ تے حو کچھ دنکھا ہے ،اس کی تقصتل ستاؤ۔ ختایچہ
آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے از اول نا آحر نورا واقعہ ستانا ،جسے سن کر ورفہ

تے اجتتار ہو کر نول ا بھے کہ بہ نو وہی ناموس ( مغزز راز دان قرسنہ ) ہے
ٰ
ب
س
م
ھ
ع
جسے ہللا تے موشی لنہ ال الم بر وجی دے کر نحا بھا۔ کاش ،یں آپ

کے اس عہد ی یوت کے سروع ہوتے بر حوان عمر ہونا۔ کاش میں اس وقت

نک زندہ رہتا جب کہ آپ کی فوم آپ کو اس شہر سے تکال دے گی۔ رشول
ہللا صلی ہللا علنہ وسلم تے بہ سن کر تعجب سے نوجھا کہ کتا وہ لوگ مچھ کو
تکال ديں گے؟ ( حاالنکہ میں نو ان میں صادق و امین و مف یول ہوں ) ورفہ
نوال ہاں بہ سب کچھ شچ ہے۔ مگر حو شحص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر
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آنا لوگ اس کے دسمن ہی ہو گنے ہیں۔ اگر مچھے آپ کی ی یوت کا وہ زمابہ

مل حاتے نو میں آپ کی نوری نوری مدد کروں گا۔ مگر ورفہ کچھ دنوں کے تعد
ای یقال کر گنے۔ ب ھر کچھ عرضہ نک وجی کی آمد موفوف رہی۔

(صیح البخاری )3 :

دلحسپ نات ۔۔
اسالم کا ی یعام سب سے بہلے انک عورت نک بہنحا ۔
سب سے بہلے اسالم ق یول کرتے والی انک عورت ہی ہیں ۔
وقت کے ی یعمیر کو ٹسلی د ینے والی انک حانون ہی ہیں ۔
حود نو ٹسلی د ینی ہی ہیں مزند ورفہ ين نوقل کے ناس لے حانی ہیں نوری طرح
ممکن حد نک شوہر کی دلچونی کرنی ہیں ۔
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ت
خ ل نور
بہ بہاڑ مکہ سے تفریتا ساڑھے حار کلو

مییر خ یوب میں ہے۔

اس بہاڑ کے اوبر وہ عار ہے جس
تے ہجرت مدینہ کے وقت نین
رانیں ینی علنہ السالم اور انونکر

صدنق رضی ہللا عنہ کو مشرکین مکہ سے جھتاتے رکھا،عار نور میں ستدھے
ک ھڑے ہوں نو سر ج ھت سے لگتا ہے۔

صدنق اکیر رضی ہللا عنہ اینی ہجرت کہانی یتان قرماتے ہیں :
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جب ہم عار نور میں جھنے بھے نو میں تے رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم سے

عرض کتا کہ اگر مشرکین کے کشی آدمی تے ا ینے قدموں بر تظر ڈالی نو وہ
ضرور ہم کو دنکھ لے گا۔ اس بر آپ صلی ہللا علنہ وسلم تے قرمانا :
ت ٰ
اےانونکر! ان دو کا کونی کتا تگاڑ سکتا ہے جن کے سابھ نتشرا ہللا عالی

ہے۔
اّلل ِا ۡذ َاخ َۡر َجہُ َّ ِاَّل ۡی َن کَ َف ُر ۡوا ََث ِ َّن اثۡنَ ۡ ِنی ِا ۡذ ُہ َما ِِف الۡغ َِار ِا ۡذ
َُص ُہ ہ ٰ ُ
ِا َّۡل تَ ۡن ُ ُ
ُص ۡو ُہ فَقَدۡ ن َ َ
اّلل َس ِک ۡینَ َتہٗ عَلَ ۡیہِ َو َایَّدَ ٗہ ِ ُِب ُن ۡو ٍد ل َّ ۡم تَ َر ۡوہَا َو
اّلل َم َعنَا ۚ فَ َا ۡن َز َل ہ ٰ ُ
ی َ ُق ۡو ُل ِل َصا ِح ِبہٖ َۡل َ ۡۡح َز ۡن ِا َّن ہ ٰ َ
الس ۡف ہیل ؕ َو َ َِک َم ُۃ ہ ٰ ِ
اّلل َع ِزۡی ٌز َح ِک ۡ ٌی
اّلل ہِ َی الۡ ُعلۡ َیا ؕ َو ہ ٰ ُ
َج َع َل َ َِک َم َۃ َّ ِاَّل ۡی َن کَ َف ُروا ُّ
﴿التوبة ﴾٤٠ #
(صیح البخاری )٣٦٥٣ #

اگر ئم ان ( ینی صلی ہللا علنہ وسلم ) کی مدد بہ کرو نو ہللا ہی تے ان کی

مدد کی اس وقت ختکہ ابہیں کاقروں تے ( دٹس سے ) تکال دنا بھا دو میں
سے دوسرا ختکہ وہ دونوں عار میں بھے جب بہ ا ینے سابھی سے کہہ رہے بھے

کہ عم بہ کر ہللا ہمارے سابھ ہے ٹس ختاب ناری تے اینی طرف سے
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ٹسکین اس بر نازل قرما کر ان لسکروں سے اس کی مدد کی خنہیں ئم تے

دنکھا ہی بہیں اس تے کاقروں کی نات ٹست کردی اور نلتد و عزبز نو ہللا کا
کلمہ ہی ہے ہللا عالب ہے حکمت واال ہے ۔

حج کی بھکاوٹ کے سیب ختل نور بر حڑ ھنے کی سکت مساقر میں بہیں ٹس

کی ک ھڑکی سے ہی ختل نور سے مصافچہ کتا۔

حواب میں اس وادی ہجرت تے تقین کے سفر کا درس دنا کہ ہجرت مدینہ
کا بہ سفر درخف یفت تقین کا سفر بھا  ،بھروسے اور نوکل کا آٹسار بھا ،جس کا
متیھا نانی مد ینے کی گل یوں میں بہتا بھا ۔ بہ اندھیرا عار اندھیرا بہیں بھا تقین کا
حراغ اشی عار میں روسن بھا وہ روسنی عام روسنی نو نا بھی عرب و عچم کا نور
بھی چہاں ینی علنہ السالم ا ینے عار کے سابھی سے کہہ رہے بھے:
اّلل َم َعنَا ۚ
َۡل َ ۡۡح َز ۡن ِا َّن ہ ٰ َ
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شہر وبراں
عار حرا اور عار نور کے تعد ٹس کا گزر اشی خیموں کی ٹسنی سے ہوا حو آج شہر
وبراں کا تظارہ نتش کر رہی ہے اس شہر وبراں اور حالی خیموں کا تظارہ کتا
ہے ؟ قرآن کرئم کی اس آیت متارکہ کی کھلی آنکھوں تقسیر ہے:

اّلل ب َ ۡعدَ
َا ۡو َک َّ َِّل ۡی َم َّر عَ ہیل قَ ۡری َ ٍۃ َّو ہِ َی خَا ِوی َ ٌۃ عَ ہیل ُع ُر ۡو ِشہَا ۚ قَا َل َا ہ ّٰن ُ ُۡ ٖی ہہ ِذ ِہ ہ ٰ ُ
اّلل ِمائ َ َۃ عَا ٍم ُ َُّث ب َ َعثَہٗ ؕ قَا َل َُكۡ ل َ ِبث ۡ َت ؕ قَا َل لَ ِبث ۡ ُت ی َ ۡو اما َا ۡو ب َ ۡع َ ی َ ۡو ٍم ؕ
َم ۡو ِتہَا ۚ فَ َا َماتَہُ ہ ٰ ُ
رشا ِب َک لَ ۡم یَت َ َس نَّہۡ ۚ َو ان ُۡظ ۡر ِا ہَل
قَا َل ب َ ۡل ل َّ ِبث ۡ َت ِمائ َ َۃ عَا ٍم فَان ُۡظ ۡر ِا ہَل َط َعا ِم َک َو َ َ
ِشہَا ُ َُّث نَ ۡک ُس ۡوہَا لَ ۡح اما ؕ
ِ َۡح ِار َک َو ِل َن ۡج َعلَ َک ہای َ اۃ ِل ٰلنَّ ِاس َو ان ُۡظ ۡر ِا ََل الۡ ِع َظا ِم کَ ۡی َف نُن ۡ ِ ُ
یش ٍء قَ ِ
اّلل عَ ہیل ُ ِ ٰ
د ۡی ٌر ﴿البقرة ﴾٢٥٩ #
فَلَ َّما تَ َب َّ َنی لَہٗ ۙ قَا َل َا ۡع َ ُمل َا َّن ہ ٰ َ
ُ َۡ
نااس شحص کی مایتد جس کاگزر انک ٹسنی بر ہوا حو اینی جھ یوں کے اوبر اوندھی
بڑی بھی،
ُ
اس تے کہا :
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ٰ
اس کی موت کے تعدہللا تعالی اس کوکتسے زندہ کرے گا؟

ٰ
نوہللا تعالی تے اس کو شو سال نک موت دے دی،
ب ھراس کوزندہ کتا اور نوجھا :
ئم کتنی دبر رہے؟

ُ
اس تے کہا :

میں انک دن نا اس کا کچھ خضہ ،
ت ٰ
ہللا عالی تے قرمانا:

نلکہ ئم شو سال نک رہے،شوا ینے کھاتے نتنے کی جیزوں کو دنکھو وہ نالکل
بھی حراب بہیں ہونیں اورا ینے گدھے کوبھی دنکھو اور ناکہ ہم نمہیں لوگوں
کے لنے ٹسانی یتانیں اور ہڈنوں کی طرف دنکھو کتسے ہم ان کوابھاکر حوڑتے
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ہیں ب ھران کوگوست بہتاتے ہیں۔ ب ھر جب اس برحوب واضح ہو گتانواس
ٰ
تے کہا :میں حایتا ہوں کہ ہللا تعالی ہر جیز بر نوری طرح قدرت رکھنے واالہے۔
حاموش وادی اور حالی خیموں تے جب مساقر کو اداس دنکھا نو سرگوشی کی:

ہللا سنحابہ و تعالی مچھے آ یتدہ سال نالکل ا ٹسے ہی آناد کرے گا جتسے شو سال
تعد ا ینے ولی کو یتدار کتا ۔جتسے نین شو سال تعد اضحاب الکھف کو خگانا۔
وہاں سالوں کی نتتد ہے بہاں انک سال کی وبرانی!

بھتک انک سال تعد میری وبرانی ب ھر رونق میں ندلے گی۔ ب ھر خیمے آناد

ہو نگے۔ ب ھر نکییر کی گویج ہوگی۔ ب ھر لتتک کی تکارا حاتے گا ۔ہر سال میری
زمین بر خیموں کا شہر ٹستا اور ب ھر ختد دنوں میں وبران ہوحانا حاجی کے لنے
بہ ی یعام ہے کہ دیتا بھی ٹس ختد دنوں کی شوعات ہے۔
ابھی منی کے حالی خیموں کی سرگوشی حاری ہی بھی کہ ہماری ٹس متدان

عرقات میں آکر رکنی ہے وہی متدان عرقات جس کے وفوف کے تعیر حاجی
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کا حج ق یول بہیں آج حاموش حاموش سا ہے اس حاموشی میں قرآن کرئم کی
اس آیت کا درس جھتا ہے:
الس َما ٓ ِء فَا ۡختَلَ َ ِبہٖ ن َ َب ُ
ات ۡ َاۡل ۡر ِض فَ َا ۡص َب َح
َو ۡ ِ
اَض ۡب لَہ ُۡم َّمث َ َل الۡ َح ہیو ِة ادلُّ نۡ َیا َ َمَك ٓ ٍء َا ۡن َ لزۡ ہنہُ ِم َن َّ
یش ٍء ُّم ۡقتَ ِ
اّلل عَ ہیل ُ ِ ٰ
د ارا ﴿الکھف ﴾٤٥ #
َہ ِش ۡی اما ت َۡذ ُر ۡو ُہ ٰ ِالر ہی ُح ؕ َو َک َن ہ ٰ ُ
ُ َۡ
ُ
ب
ہ
ہ
اورآپ ا یں دیتا کی زندگی کی متال یتان کرديں جتسا کہ نانی جسے م تے
ب ُ
گ
گ
ھ
ب
ت
م
آسمان سے نازل کتا ھر اس سے ز ین کی یتانات حوب نی ہو یں ھر
ن ُ
ت ٰ
ہ
ب
ہ
وہ حورا ہوگتیں ،جسے ہوا یں اڑاتے ھرنی یں اورہللا عالی متشہ سے ہرجیزبر

نوری قدرت رکھنے واال ہے۔
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حاخ یوں کی اصالح و بری یت
حکومت سعودبہ کی حدمات میں انک حدمت حو سب سے اعلی ہے اور سنہرے
حروف سے لکھے حاتے کی مسنچق وہ ہم
حاخ یوں کی بری یت کا کام ہے  ،اس سلسلے

میں حگہ حگہ اور حج ٹس میں دوران سفر
ن ت
س
ق
ی
ہ
ناقاعدہ نمقلٹ اور کتا یں م کی حانی یں
حو دیتا کی کنی زنانوں عرنی  ،اردو  ،اتگلش  ،قریچ  ،ہتدی  ،ی یگالی ،برکش میں
حاجی کی شہولت کے لنے موحود ہیں۔

جس میں حاخ یوں کی ناقاعدہ بری یت کی گنی ہے:
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صاف صقانی کی ہدانات ،صیر کی ہدانات ،متڈتکل برییمیٹ اتقارمتشن ،قرآن
ت
س
ق
ی
کرئم کے عالوہ دنگر برنتنی کتانوں کی م ۔
کتانوں سے رسنہ یتا بہیں ،دادا حان سے تعارف دادی ماں تے ان کی کتانوں
ہی سےکروانا دادی حان کا ڈرایتگ روم کتا بھا دادا حان کی التیربری بھی۔
کتانوں کی بری یب اور صقانی کا طرتفہ دادی ماں سے ستکھا  ،ہر مہتنے کتانوں

کی الماری سے کتانیں تکالتا اور ان کو جھاڑنا ،ان کی حگہ یتدنل کرنا ،کتانوں

کے ینچے اختار یچھانا،عرض دادا حان کی ستسے کی التیربری کو جمکا کر رکھتا دادی
ماں کے معموالت میں سامل بھا ۔
ہمیں مچمد ين قاسم سے بہال تعارف دادا حان کی التیربری تے ہی کروانا۔ اس
کے تعد جب جب مچمد ين قاسم کو بڑھا انک کسک ہی رہی کہ کاش کچھ

عرضہ اور ستدھ میں قتام کرتے نو عرنی رایج ہوحانی ۔اس عرنی کی برک یوں
سے قرآن و حدیث کا فہم ہی کچھ اور ہونا ۔
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اس کے عالوہ مشہور ڈاکیر جمتد ہللا کی کتانیں بھی بہلی نار دادا حان کی
التیربری میں ہی بڑھیں ۔حج کا قدئم سفر نامہ بھی اس التیربری کی ز ی یت بھا

بہ عرناطہ کے اين جییر ہیں بہ آبھ شو سالہ قدئم سفر نامہ  578ہجری کا
ہے۔مساقر صقلنہ ،سام  ،مصر ،قلسطین،عراق ،لتتان ،اور ححاز مقدس کے
م
ق
س
م
ک
م
ل
ہ
م
ت
ل احوال و مساہدات ا ینے م یں تنے یں ۔
اندلس کا بہ مساقر سفر حج کی محیت میں ایتا سارا سرمابہ لگا د ینے ہیں ،
دادا انا کی التیربری میں سعادنوں کے اس سفر کی جب داستان بڑھی نو حج کی
سمچھ آنی اور بہلی نار ہللا سے حج ماتگا ۔
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حاخ یوں کی دعوت اور طواف الوداع
آج طواف الوداع کی گ ھڑناں ہیں ۔

م
حج کمل کرتے کے تعد مکہ مغظمہ سے رخصت ہوتے سے قتل الوداعی

طواف کرنا واجب ہے ۔

(صیح مسمل )١٣٢٧ #

لہذا تعد نماز غساء اور طعام کے تعد واجب کی ادایتگی ہے ۔

اک اہم کام آج حاخ یوں کی دعوت بھی ہے ک یونکہ ہمارے سابھ حج کے
اس سفر میں بڑے بھانی  ،ہمارے کزن شہتل بھانی اور ہماری انک اور

کزن یتا بھی ہیں بڑی بھابھی اور سعدبہ بھابھی سے نو آپ کی مالقات کرواہی
حکے ہیں بہ یتا نی نی کون ہیں ؟ یتا انک اٹشی مسنحاب الدعوات شحضیت

ہیں کہ جن کی انک آمین تے آج عاحز و عاضی کو قرش سے ابھا کر عرش بر
ییھانا ہے ۔
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واقعہ بہ ہوا کہ  2015کی تفر عتد اناجی کے سابھ گزاری اور یتا نی نی کی
والدہ ہماری ناکستانی بڑوسن ہی بہیں نلکہ ذاتفہ کی ملکہ بھی ہیں ٹس ابھوں
تے دعوت دی اور ہم ان کے حوان نک بہنچےاشی دسیرحوان بر ہی ہم تے
اگلے سال حج کی دعا کی اور ہمارے سابھ بڑی بھابھی اور یتا تے بھی آمین

کہی اور آج اس آمین کی برکت سے ہم اس ناک زمین بر ہیں ۔

شو عچمان سے ہی بہ ی یت بھی کہ ان ساء ہللا حج کی ادایتگی کے تعد حاخ یوں
کی دعوت الزم کرنی ہے لتکن یتا اس دعوت میں سامل بہ ہوسکیں ان کے

سابھ ب ھر اگلے دن لنچ کا بروگرام مریب ہوا اور ناقی حاخ یوں کے سابھ

تعد نماز غساءمہمانوں کے ہی مشورے سے کالک ناور میں بروگرام یتا ۔
دینی کے برج الحل یفہ کے تعد دیتا کی بہ سب سے اویچی عمارت ہے۔
سنخ عتد ہللا ين عتدالغزبز کی ہدایت بر نتنےواال کالک ناور کنی لحاظ سے ممتاز

ہے ۔
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بہ سات ناوروں بر مسیمل ہے،مسحد الجرام
کے نالکل سا منے تعمیر کتا گتا ہے ۔مدینہ
سے مکہ آتے وقت دور سے ہی سب سے

بہلے اس کے گ ھڑنال بر تگاہ بڑی اور دل

حوشی سے جھوم ابھا کہ اب ہم مسحد الجرام

کے نالکل قریب ہیں۔ یحانوے میزلوں کی اس نلڈنگ کی اویحانی 601
مییر ہے ۔اس گ ھڑنال کو ابھارہ متل کے قاصلے سے بھی نآسانی دنکھا حا سکتا

ہے۔حاروں طرف گ ھڑنال ہے۔ جس میں حوتصورت خظاطی کے سابھ اسماء
الحسنی کتدہ ہیں ۔

اس ناور میں انک الکھ کے قریب لوگو کے لنے رہاٹش اور کارونار کی شہولت

ہے ۔کالک ناور میں حاخ یوں کی شہولت کے لنے ناقاعدہ فوڈ کورٹ ہے اور
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ہر طرح کے کھاتے دٹشی  ،مغرنی سب متشر ہیں ۔ آج ہماری دعوت میں
یتکساس حکن کی بہار ہے۔

نکساس حکن کتا ہے ؟
بہ کے اتف شی کی بہن ہے ۔
مکہ اور مدینہ میں زنادہ بر حاخ یوں کا گزارا قاسٹ فوڈ بر ہی ہے اور حوب ہے
اگر آپ نوجھیں گے ک یوں ؟

نو اس کا آسان حواب بہ ہے کہ دوران سفر مساقر کو قاسٹ کام کرنا ہونا
ہے شو فوڈ بھی قاسٹ ہی حلتا ہے ۔
سالن ،رونی ،نان ،برابھا اب بہیں حلتا نلکہ سب سے زنادہ کے اتف شی ،
الفروج  ،نکساس اور التتک کی قرانڈ حکن ٹستد کی حانی ہیں ۔
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اس کے لنچ ناکس ابھانا آسان  ،اگر لنچ یچ
حاتے نو رات ڈبر میں کھانا آسان کشی کو ہدبہ
کرنا حاہیں نو وہ بھی آسان۔
سب سے نتتادی نات کہ ہضم کرنا آسان آپ کا ہاضمہ حراب بہیں ہونا گھی

نا یتل میں ڈونی نوی یوں کا سالن نا برابھا طت یعت میں کسل یتدا کرنا ہے حو
سفر کے اعتتار سے کشی طور متاسب بہیں۔ ب ھر اگر یچ حاتے نو اس کو
ستیھالتا ناممکتات میں سے ہے۔ اس لنے حاجی خصرات قاسٹ فوڈ تعنی

بروسٹ نا برگر ہی ٹستد کرتے ہیں نا ب ھر زنادہ سے زنادہ زم زم اور قروٹ بر

گزارہ کرتے ہیں۔جس قدر ممکن ہو سفر میں کھانا کم سے کم ہی کھانا حا ہنے۔
ہ
ک
ک
س
س
ض
ی
س
م
م
زنادہ کھاتے سے ند می کی سکایت فر کو ل سے ل یتا د نی ہے ۔
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انواع اقسام کے ہر ملک کے کھاتے حرم کی حدود میں ہی دستتاب ہیں ۔ بہ

برکت کتا ہے ؟ابراہیم علنہ السالم کی دعا ہی نو ہے۔جب یتانان وادی میں
اماں ہاحر کو جھوڑا نو برکت کی دعا کے سابھ جھوڑا :
الص ًَل َة
َربَّنَا ا ِ ّٰن َآ ْس َكنْ ُت ِم ْن ُذ ٰ ِری َّ ِِت ب َِوا ٍد غَ ْ ِۡی ِذي َز ْر ٍع ِع ْندَ بَيْ ِت َك الْ ُم َح َّر ِم َربَّنَا ِل ُی ِقميُوا َّ
ِ
ُ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ون
فَا ْج َع ْل َآفْئدَ اة م َن النَّاس َتَ ْ ِوي الَْيْ ِ ْم َو ْار ُزقه ُْم م َن الث َّ َم َرات ل َعله ُْم ي َْشك ُر َ
ِ

﴿ سورة ابراهی ﴾٣٧ #

بروردگار! میں تے انک تے آب و گتاہ وادی میں اینی اوالد کے انک خصے کو

تیرے مجیرم گ ھر کے ناس ال ٹسانا ہے۔ بروردگار! بہ میں تے اس لنے کتا

ہے کہ بہ لوگ بہاں نماز قائم کريںٰ ،لہذا نو لوگوں کے دلوں کو اِ ن کا مستاق

یتا اور ابہیں کھاتے کو بھل دے ،ساند کہ بہ سکر گزار یتیں۔
اٹشی دعا جس کی ق یولیت کا مساہدہ آج ہر حاجی کرنا ہے ۔

دعوت طعام کے تعد مہمانوں کے سابھ ہی طواف الوداع کا بروگرام یتا ۔
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مرد خصرات آگے آگے اور ہم حوانین ان کے ینچھے ۔ہم حوانین تے انک

دوسرے کے ہابھ نکڑے کہ کہیں گم بہ ہوحانیں ،بھانی کی جھونی عف یفہ
کیھی اینی امی کے سابھ طواف کرتے لگنی ہیں نو کیھی نانا کے کتدھے بر

حڑھ حانی ہیں ۔جب رش بڑ ھنے لگا اور سب کے ہابھ جھوٹ گنے نو ہم تے
سعدبہ بھابھی کی احازت سے ان کے کتدھے بر لتکے یتگ کو نکڑ لتا۔
ہماری بہ ینی بھابھی ہماری طواف الواداع کی سابھی بھہريں ۔
الچمد ہلل تعد طواف ،مظاف میں کعنہ کے نالکل سا منے حگہ مل گنی ۔

307

حرم کے دریچوں میں

کہ حاتے حاتے جی ب ھر کے کعنہ کا م یظر دل میں ییھالیں۔

وقت گزر رہا ہے ،
رکے گا بہیں ،
نات ہماری اب ،
بہ ماتے گا بہیں ،
کعنہ کے سا منے سے ،
اب ہتتا بہیں ،
جسم سابھ حا تے گا،
دل اب رہے گا بہیں۔
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زم زم تیری برکتیں
ک
ابراہیم علنہ السالم تے جب ہاحرہ کو مکہ کی وادی میں جھوڑا نو سابھ ھچوروں
کی بھتلی اور نانی کا مسکیزہ بھی بھا کتا معلوم بھا کہ جب بہ مسکیزہ خیم ہوگا

نو اٹسا نانی بھوتے گا جس سے ٹسلیں سیراب ہونگی  ،وہ نانی حو حاخ یوں کے
دل کی راجت اور سکون ہوگا ۔

زم زم کتا ہے؟
اماں ہاحر کے تقین کی زندہ کہانی ہی نو ہے۔
روتے زمین بر زم زم سے زنادہ نابرکت مشروب اور کونی بہیں ۔

بہی نو وہ زم زم ہے کہ جس سے ینی صلی ہللا علنہ وسلم کا دل دھونا گتا ۔
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رشول ہللا صلی ہللا علنہ وسلم یچوں کے سابھ کھتل رہے بھے کہ جیرنل

علنہ السالم آتے  ،آپ کو نکڑا  ،زمین بر لتانا  ،دل تکاال ،اسے جیرا  ،اور اس
میں سے انک نکڑا تکال کر بھتتک دنا ،اور قرمانا:
بہ آپ میں سیظان کا خضہ بھا ۔
ب ھر زم زم کے نانی سے دھو کر یتد کر دنا اور اس کی حگہ میں رکھ دنا۔
اٹس رضی ہللا عنہ قرماتے ہیں :
میں آپ کے سینہ متارک میں سالنی کے ٹسان دنکھا کرنا بھا

(صیح مسمل )١٦٢٠ #

اشی طرح دوسری مرینہ سفر مغراج کے وقت آپ علنہ السالم تے قرمانا:
جیرنل علنہ السالم ابرے ،ابھوں تے میرا سینہ کھوال ،ب ھر اسے زم زم کے

نانی سے دھونا،ب ھر شوتے کا بھال التے ،حو حکمت اور انمان سے ب ھرا ہوا
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بھا۔ابھوں تے ان دونوں جیزو ں سے میرا سینہ ب ھر دنا،ب ھر سینہ اشی طرح
یتد کر دنا ۔
ب ھر میرا ہابھ نکڑ کر مچھے آسمانوں کی طرف لے حڑھے۔

(صیح البخاری )٣٣٤٢ #

زم زم بر تقین کی ہماری کہانی بھی دلحسپ ہے:
بہ دو سال بہلے کی نات ہے درمتانی اتگلی بر جھونا سا دابہ اب ھرا ۔
بہ شوچ کر تظر انداز کرتے رہے کہ رونی تکاتے وقت نوے بر ہابھ لگنے کی

وجہ سے بھ یوال ہوا ہے ۔اس سال ماہ رجب میں اس داتے میں حارش سروع
ہونی اور دابہ مزند اتگل یوں میں بھتل گتا ،سابھ سابھ بہی دابہ ناک بر بھی
اب ھرا اور عح یب و عریب مشہ کی سکل اجتتار کر گتا ۔حو مسلسل بھتل رہا بھا ،
حارش الگ ۔فوری اقدامات کے لنے مسیون دعا کا شہارا
ْس ِ
ہللا تُ ْرب َ ُة َآ ْر ِضنَا ِب ِریْقَ ِة ب َ ْع ِضنَا ِلي ُْش ہفی ِب ِه َس ِق ْی ُمنَا ِ ِِب ْذ ِن َ ِربٰنَا
ِِب ْ ِ

311

حرم کے دریچوں میں

ہللا کے نام کے سابھ ،ہماری زمین کی منی ،ہم میں سے تغض کے بھوک
کے سابھ ،ناکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے ییمار کو سقا دی حاتے۔
ناک منی میں سقا رکھنے والے تے رجمت کی ،اس دعا کی برکت سے داتے کا
بھتلتا رک گتا اور حارش میں اقافہ ہوا ۔

لتکن داتے کی وجہ سے اب سکل عح یب شی لگنے لگی کہ یچے بھی کہنے لگے:
امی نالکل اجھی بہیں لگ رہی ہیں ۔ حو دنکھتا ا ینے مشورے سے نواز نا ۔
مسحد ی یوی میں انک ستدھی حانون کہنے لگیں:

بھابھی اک نات کہوں برا نو بہیں مانو گی ؟میرے شوہر عمان میں سرجن
ہیں بہت عورنیں آنی ہیں ان کے ناس آپ بھی بہ دابہ ک یوالو ۔
ہمارے قا قلے کی قریچ حانون تے مشورہ دنا کہ گ ھر حا کر سب سے بہلے

اسنحارہ کرنا اور اس داتے کی سرحری کروانا۔
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ہماری خیمے کی رونق اماں جی کہنے لگیں سب سے بہلے حاکر بہ دابہ اک ھڑوانا ۔
مچھے بھی ہوا بھا میں تے ک یوانا بھا ۔
مزدلفہ میں ملتانی حانون تے درگاہ میں جھاڑو رکھواتے کا مشورہ دنا کہ اٹسا

کرتے سے داتے صاف ،چہرہ ساداب ۔

مسحد حرام میں بڑے بھانی سے مالقات بر بہ دعا بہ سالم۔ بھانی میرا چہرہ

دنکھ کر دل بھام کر نولے  :نمھاری ناک کو کتا ہوا؟

ان کی ٹسلی کے لنے کہا کہ ڈاکیر کا اناییمیٹ لے لتا ہے حج کے تعد
سرحری سے ضحنح ہو حاتے گا ٹسلی رکھیں ۔
ہماری بھانی کو کہاں ٹسلی ہونی بھی ج ھٹ ہماری تصوبر لے لی کہ کراجی
حاکر قیملی ڈاکیر کو دکھاؤں گی ۔حج کے سفر میں ہمارے معموالت میں انک بہ

بھی سامل بھا کہ داتے کو و ققے و ققے سے زم زم سے دھونا۔اس سے قاندہ بہ

ہوا کہ دابہ بڑھتا رک گتا اور حارش خیم ہوگنی ۔
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حج سے واٹشی بر سب سے بہال کام بہ کرنا بھا کہ ڈاکیر صاجب کی اک برانی
مرتضہ کو زم زم نالتے حانا بھا ۔وجہ اس کی بہ بھی کہ ابھوں تے ہمارے

ب
سفر کے لنے دیتا چہاں کے ٹسکٹ ھچواتے بھے اور ہم سفر کی یتاری میں

سکربہ کا فون نک بہیں کرناتے ،لہذا آ ینی جی کے گ ھر حانا الزم بھا۔ہماری
سکل دنکھ کر آ ینی جی کو کریٹ لگا ۔ا ینے مونانل سے اینی نکجر دکھاتے لگیں
کہ ان کی آنکھ بر نالکل وٹسا ہی دابہ بھا جتسا ہماری ناک بر ۔
آ ینی جی تے کہا :
میں آنکھ کی ڈاکیر کے ناس گنی کچھ قاندہ بہ ہوا  500درہم تےکار

ہوتے۔میں اسکن کی ڈاکیر کے ناس گنی کچھ قاندہ بہ ہوا 500درہم تےکار
ہوتے۔میں استسلسٹ کے ناس گنی اس کو سمچھ میں بہیں آنا نو اینی
ٹسکین کے لنے نتسیوں نتسٹ لکھ کر دے د ینے۔حون نتسٹ،قالنا نتسٹ ،بہ
نتسٹ ،وہ نتسٹ ۔آحر ڈاکیر کو صیر نا آنا کتتشر نتسٹ لکھ دنا۔
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ب
ب ھر میرے دماغ کامییر گھوما  ،گ ھر ہنچ کر میں تےیچوں سے کہا :
جیردار حو کشی ڈاکیر کا نام لتا اب میرا عالج زم زم کرے گا ۔صنح سام زم
زم میں آنکھ بھگونی الچمد ہلل انک مہتنے میں دابہ شوکھ گتا۔

آ ینی جی کی کہانی سن کر دل تقین اور اطمتان سے ب ھر گتا ۔
ڈاکیر صاجب سے کہا :کشی ڈاکیر کے ناس بہیں حانا میرا عالج اب زم زم ہی
کرے گا۔ہمارے تقین کو دنکھ کر ڈاکیر صاجب ہم سے بھی زنادہ تقین کے

سابھ کہنے لگے :جی زم زم ہی میں سقا ہے ۔اگر زمزم خیم ہو گتا نو اور لے
آ نیں گےلتکن عالج زم زم ہی کرے گا ۔ہم بھی صنح سام داتے کو زم زم
میں بھگوتے رہے ۔
یتدرہ دن کے تعد دابہ اٹسا ہوگتا کہ کشی تے سرحری کی ہو ۔
یچے کہنے لگے :اماں اٹسا لگتا ہے جتسے دابہ ک یواکر آنی ہیں اور انک مہتنے تعد

دابہ اٹسا صاف جتسے بھا ہی بہیں۔
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زم زم کی برکتیں لکھنے نتیھیں نو تقتتا کاعذ و قلم خیم ہوحانیں برکتیں خیم بہ

ہوں۔انک برکت کا ذکر نا کروں نو ساند نات ادھوری رہ حاتے منی کے

خیموں میں نمرہ جی سے انک دن کی مالقات گونا ا ٹسے محشوس ہونی جتسے
صدنوں کا تعلق ہو۔ منی کی وادی میں بہ دوسنی دل کی قریت اور دل کی
نانوں کا سیب ینی اور نمرہ جی کہنے لگیں:

حار سال ہو گنے لتکن گود حالی ہے نلیز میرے لنے دعا کنحنے۔
بھال کونی حاجی حالی ہابھ بھی لونا ہے ؟نو ب ھر نمرہ جی ک یوں حالی رہیں۔
ہم تے کہا ان ساء ہللا اگلے سال اس دن آپ کی گود حالی بہیں ہوگی۔

حوب حوب زم زم نتتیں اور دعا کنحنے۔زم زم کی برکتیں کتا بھونیں بھتک

انک سال کے اندر نمرہ جی کی حوشی میں ڈونی آواز گویچی۔
" ہللا تے حج کا یحفہ عظا کتا اور گود میں ییھا وحود بھا "۔
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ضرف نمرہ ہی بہیں اتعم جی کے گ ھر بھی بہار آنی دونوں تے اینی یتت یوں کا
نام سارہ رکھا۔ہم تے جیرت میں نوجھا :ہمارا نام نو ہماری دادی ماں تے سارہ
رکھا اور اس لنے رکھا کہ ہم حج کے مہتنے میں وارد

ہوتے اگر ہم لڑکا ہوتے نو الزما ابراہیم ہوتے۔

دادی ماں تے شوحا ابراہیم نا شہی ان کی زوجہ

شہی۔

لتکن آپ لوگوں تے کس حوشی میں اینی اوالد کا نام سارہ رکھا ساند حج کے
یحفہ کی حوشی میں ۔ان ساراؤں کی آمد کی حوشی میں ڈاکیر صاجب سے کہا :
آج نک آپ ہم سے انمیرٹس نا ہوتے ل تکن ان یتدرہ دنوں میں ہماری
شہتلتاں ہم سے انمرٹس ہوگنی ہیں۔ دنک ھنے اینی اوالد کا نام ہمارے نام بر رکھ

رہی ہیں ۔حاتے کا گھویٹ ب ھرتے ڈاکیر صاجب تے جب بہ نات سنی نو
حاتے جتسے حلق میں انک گنی! ٹس گھنی گھنی آواز تکلی نو ققط اینی کہ
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آپ کی شہتلتاں اگر آپ سے انمرٹس ہوگتیں نو تقتتا اندھی ہوگتیں!
نی ﴿ سورة اجلاثیة ﴾٣٦ #
الس َم َاو ِات َو َر ِ ٰب ْ َاْل ْر ِض َر ِ ٰب الْ َعالَ ِم َ
فَ ِل َّ ِِل الْ َح ْمدُ َر ِ ٰب َّ
ٹس تغرتف ہللا ہی کے لنے ہے حو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے
چہان والوں کا بروردگار ہے
ی﴿ سورة اجلاثیة ﴾٣٧ #
الس َم َاو ِات َو ْ َاْل ْر ِض ۖ َوه َُو الْ َع ِز ُیز الْ َح ِك ُ
َو َ َُل الْ ِك ْ ِِب َای ُء ِِف َّ
ُ
زمین اور آسمانوں میں بڑانی اشی کے لنے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے
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ْ َاْل َّای ِم الْ َخا ِل َی ِة (دعا)
نا ہللا ! قرآن کو میرے دل کی بہار یتادے،
میرا سرمابہ ختات میرا احالق یتا دے،
میری روح کو سیراب کر اس قرآن کے ذر تعے،
نو عظا کر النَّ ۡف ُس الۡ ُم ۡط َمئِنَّ ُۃ اس قرآن کے ذر تعے ﴿ ،الفجر ﴾٢٧ #
تیری رجمت  ،تیرا کرم  ،تیرا نور ہوحاتے،
بہ قرآن  ،تیری رصا کا ذرتعہ ہوحاتے،
جب ملوں یچھ سے نو راضی ہونا،
آحرت میں تیرا دندار  ،تیرا دندار ہوحاتے،
َض ٌة کو مقدر کردے ﴿،القیامة ﴾٢٢ #
ُو ُج ۡو ٌہ ی َّ ۡو َمئِ ٍذ َنَّ ِ َ
ِا ہَل َرِب ٰہَا َنَ ِظ َر ٌة کو مقدر کر دے ﴿،القیامة ﴾٢٣ #
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میری میزل میرا شوق تیرا دندار ہے مولی،
بہ قرآن دل کا اطمتان ہے مولی،
ُا ۡو ِ َِت کِ ہت َب ٗہ ِب َی ِم ۡینِہٖ کو مقدر کر دے﴿،سورة احلاقة ﴾١٩ #
فَہ َُو ِ ِۡف ِعيۡشَ ٍۃ َّر ِاض َی ٍۃ کو مقدر کر دے﴿،سورة احلاقة ﴾٢١ #
نو لکھ دے مقدر میں َجنَّ ٍۃ عَا ِل َی ٍۃ ﴿سورة احلاقة ﴾٢٢ #
نو لکھ دے مقدر میں قُ ُط ۡوفُہَا َدا ِن َی ٌۃ ﴿سورة احلاقة ﴾٢٣ #
وہ وقت کہ جب میں کہوں سب سے،
ہَا ٓ ُو ُم اقۡ َر ُء ۡوا ِک ہت ِبیَہۡ ﴿سورة احلاقة ﴾١٩ #
ِا ِ ٰ ّۡن َظ َنن ۡ ُت َا ِ ٰ ّۡن ُم ہل ٍق ِح َسا ِب َیہۡ ﴿سورة احلاقة ﴾٢٠ #
اس وقت نو کہتا میرے ہللا مچھ سے،
ارشبُوا َهنِيئاا ِب َما َآ ْسلَ ْف ُ ْم ِِف ْ َاْل َّای ِم الْخَا ِل َی ِة ﴿سورة احلاقة ﴾٢٤ #
ُ َُکوا َو ْ َ
ْ َاْل َّای ِم الْ َخا ِل َی ِة قرآن کے سابھ گزرے حوتصورت دن!
(سارہ ی یت خف یظ الرجمن)
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جزاک ہللا خۡیا کثۡیا
مزند نک لٹ کے لنے ہماری و یب سایٹ بر ٹشرتف ال ینے
https://urdustoryland.pharmexdm.com/

اسالمک نالج کے لنے ہمارے جتتل اردو اسیوری لت تڈ کو سیزکرایب کنحنے
https://www.youtube.com/channel/UCX4D49auwmhIT3t8xd3PvQ
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