
 جح اك طريقہ

 

  :امحلد ہلل

فريضہ جح افضل ترين عبادت اور عظمي ترين اطاعت مںي شامل ہوےن ےك ساتھ ساتھ دين اسالم اك ايك 

عظمي ركن بھي  ےہ جس دين كوےل كر محمد صىل ہللا عليہ وسمل مبعوث كئے گئے ايس دين اسالم ےك عالوہ 

  . بندے اك دين بھي  اكمل نہںي ہوات

نہ پايئ جائںي اس وقت تك اس عبادت ےك ساتھ ہللا تعاىل اك تقرب  اور جب تك عبادت مںي دو چزييں

  : بھي  حاصل نہںي ہوات ، وہ اش ياء مندرجہ ذيل ہںي

پہيل : اخالص : كہ وہ عبادت ہللا تعاىل ےك ےيل خالص ہو اور ہللا تعاىل يك رضا اور آ خرت س نوارےن ےك 

  . ور دنياوي طمع واللچ شامل نہ ہوےيل يك جائے اور اس مںي كيس بھي  قسم يك رايء دكھالوا ا

دورسي : اس عبادت مںي معيل اور قويل طور پر نيب كرمي صىل ہللا عليہ وسمل يك اتباع وپريوي پايئ جائے , 

اور نيب كرمي صىل ہللا عليہ وسمل يك اتباع وپريوي اس وقت تك نہںي ہو سكيت جب تك رسول كرمي صىل 

  ہللا عليہ وسمل يك سنت معلوم نہ ہو

اس ےيل جوخشص بھي  ہللا تعاىل يك _ جح اي كويئ اور _ عبادت كران چاےہ اس ےك ےيل رضوري اورواجب 

ےہ كہ وہ اس مںي رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل اك طريقہ س يكےھ اتكہ اس اك معل سنت ےك مطابق 

  . وموافق ہو

  : ن كرےت ہںيہم مندرجہ ذيل سطور مںي سنت ےك مطابق جح اك طريقہ خمترصطور پر بيا

   :جح يك اقسام

 جح يك تني اقسام ہںي : جح متتع ، جح افراد ، جح قران 



   :جح متتع

جح متتع يہ ےہ كہ : جح ےك مہينوں مںي رصف معرہ اك احرام ابندھا جائے ) شوال ، ذوالقعدہ ، اور ذواحلجہ جح 

( لھذا جب حايج مكہ پہنےچ اور معرہ اك طواف اور سع   7/26ےك مہےني ہںي ، ديكھںي : رشح املمتع 

ر جب يوم ترويہ يعين آ ٹھ ذواحلجہ كرےك رسمنڈا ےل اي پھر ابل چھوےٹ كرواےل تو وہ احرام كھول دے او 

واےل دن رصف جح اك احرام ابندےھ اور جح ےك سب اعامل ممكل كرے گا ، يعين جح متتع كرےن والا معرہ 

  . بھي  ممكل كرے گا اور ايس طرح جح بھي 

   :جح افراد

قدوم اور جح يك  جح افراد يہ ےہ كہ رصف اكيلے جح اك احرام ابندھا جائے اور جب مكہ مكرمہ پہنےچ تو طواف

سع  كرےل نہ تو اےنپ رس كومنڈائے اور نہ ہ  ابل چھوےٹ كروائے اور نہ ہ  احرام كھوےل گا بلكہ وہ عيد ےك 

دن مجرہ عقبہ كوريم كرےن تك اےنپ ايس احرام مںي رےہ گا , اور اگر وہ جح يك سع  كو طواف جح يعين 

  . كويئ حرج نہںي وہ ايسا كرسكتا ےہ طواف افاضہ ےك بعد تك مؤخر كران چاےہ تو اس مںي بھي 

   :جح قران

جح قران يہ ےہ كہ : جح اور معرہ دونوں اك احرام ابندھا جائے اي پھر پےلہ معرہ اك احرام ابندےھ اور پھر بعد 

مںي معرہ اك طواف كرےن ےس قبل اس پر جح كو بھي  داخل كردے ) وہ اس طرح كہ وہ اےنپ طواف اور 

  ) سع  كرےن يك نتت كرےسع  كوجح اور معرہ يك

جح قران اور جح افراد كرےن واےل خشص ےك اعامل جح ايك جےسي ہ  ہںي رصف فرق يہ ےہ كہ جح قران 

  . كرےن واےل پر قرابين ےہ اور جح افراد كرےن واےل پر قرابين نہںي

وسمل ےن اےنپ ان تتنوں اقسام مںي افضل قسم جح متتع ےہ اور يہي  وہ قسم ےہ نيب كرمي صىل ہللا عليہ 

حصابہ كرام كو جس اك حمك داي اور اس پر انہںي ابھارا ، حىت كہ اگر كويئ انسان جح قران اي جح افراد اك احرام 

ابندےھ تواس ےك ےيل بہرت يہي  ےہ كہ وہ اےنپ احرام كومعرہ اك احرام بنا ےل اور معرہ كرےن ےك بعداحرام 

  . اگرچہ وہ طواف قدوم اور سع  ےك بعد ہ  كيوں نہ ہو كھول كرحالل ہو جائے ات كہ وہ جح متتع كرسكے



اس ےيل كہ نيب كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن جحۃ الوداع ےك سال جب طواف اور سع  كريل اور آ پ 

ےكساتھ حصابہ كرام بھي  تےھ تورسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن جس ےك ساتھ بھي  قرابين نہ تھي  

 كومعرہ ےكاحرام مںي بدل ےل اور ابل چھوےٹ كروا كر حالل ہو جائے اور فرمااياےسحمك داي كہ وہ اےنپ احرام 

:  

  . اگر مںي اےنپ ساتھ قرابين نہ الات تو مںي بھي  وہ  اكم كرات جس اك متہںي حمك دے رہا ہوں

   :احرام

ربےك يہاں احرام ےك وہ مس نون اكم غسل ، اور خوش بو اور مناز وغريہ پر كرے جن اك ذكر اس سوال من

جواب مںي گزر چاك ےہ جس يك طرف ابھي  اوپر اشارہ كيا گيا ےہ اور پھر مناز اي سواري پر سوار ہوےن 

 ) ےك بعد احرام ابندےھ )يعين احرام يك نتت كرے

  . پھر اگر اس ےنجح متتع كران ہو تو وہ اس طرح كےہ : لبيك اللھم بعمرۃ

  . حبجۃ ومعرۃ لبيك اللھم : اور اگر جح قران كران ہو تو يہ كےہ

  . اوراگر جح مفرد كران ہو تو اس طرح كےہ : لبيك اللھم جحا

اور پھر يہ كےہ : اللھم ھذہ جحۃ الرايء فيھا وال مسعۃ . )اے ہللا اس جحں نہ تو رايء اكري ےہ اورنہ ہ  

 ) دكھالوا

ےك الفاظ يہ ہںي : ) پھر اس ےك بعد تلبيہ كےہ جس طرح رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن كہا تھا اس 

مںي حارض ہوں اے  )لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال رشيك كل لبيك ، ا ن امحلد والنعمة كل واملكل ال رشيك كل

ہللا مںي حارض ہوں ، مںي حارض ہوں تريا كويئ رشيك نہںي مںي حارض ہوں ، يقينا تعريفات اور نعمتںي 

  . رشيك نہںيتريي ہ  ہںي اور تريي ہ  ابدشاہ  ےہ تريا كويئ 

اور نيب كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےك تلبيہ مںي يہ الفاظ بھي  شامل تےھ لبيك ا هل احلق اے الہ حق مںي حارض 

لبيك وسعديك واخلري  ): ہوں , اور ابن معر ريض ہللا تعاىل عنھام اےنپ تلبيہ مںي يہ الفاظ زايدہ كيا كرےت تےھ

ليك والعمل  وں اور بھاليئ تريے ہاتھ مںي ےہ اورتريي رغبت ےہ اورمعل مںي حارض ہ (بيديك والرغباء ا 

  . بھي  تريے ےيل



آ ديم كوتلبيہ كےتہ ہوئے آ واز بلند كرين چاےيہ ليكن عورت آ واز بلند نہ كرے بلكہ رصف اتين آ واز ےس تلبيہ كےہ 

يش ےس جو اس ےك ساتھ والا ہ  سن سكے ليكن اگر اس ےك قريب بھي  كويئ غري حمرم ہو تو تلبيہ خامو

  . كےہ گ 

اور اگر احرام ابندےنھ واےل كو كيس روكنے وايل چزي اك خوف ہو جواےس جح ممكل كرےن ےس روك دے )  -

مثال باميري اي دمشن اي رواك جاان اي اس ےك عالوہ كويئ اور چزي ( تو اس ےكےيل احرام ابندےتھ وقت رشط 

  : لگاان رضوري ےہ لھذا وہ مندرجہ ذيل دعا پڑےھ

بس ين حابس مفحيل حيث حبستين( اگرمجھےكيس روكنےواےل روك ليا تومريے حالل ہوےنيك جگہ ا ن ح (

  . وہ  ہوگ  جہاں مجھے روك دے

يعين اگرمجھے باميري اي اتخري وغريہ ےن جح ممكل كرےن ےس روك داي تومںي اےنپاحرام ےس حالل ہو جاؤں گا 

نت زبري ريض ہللا تعاىل عنھام جب احرام ےك وقت اس ےيلكہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن ضباعۃ ب  -

وہ باميري يك حالت مںي تھںي تو انہںي حمك داي تھا كہ وہ احرام كومرشوط كرلںي آ پ صىل ہللا عليہ وسمل ےن 

 ( حصيح مسمل  9805انہںي فرمااي : مت جواس تثناء كروگ  وہ تريے رب پرہوگا . حصيح خباري حديث منرب) 

7687 ( 

خشص احرام كومرشوط كرےل اور جح كرےنمںي اس ےكےيل كويئ مانع پيدا ہوجائے تووہ اےنپ  توجب كويئ

  . احرام ےس حالل ہو جائے اور اس پر كچھ بھي  الزم نہںي آ ئےگا

اور جس خشص كو كيس روكنےوايل چزياك خدشہ نہ ہو اس ےك الئق نہںي كہ وہ احرام كومرشوط كرے اس 

 عليہ وسمل ےن مرشوط كيا اور نہ ہ  ہر ايك كومرشوط كرےن اك حمك داي ےيل كہ نہ تو رسول كرمي صىل ہللا

  . بلكہ رصف باميري يك وجہ ےس ضباعۃ بنت زبري ريض ہللا تعاىل عنھام كو ہ  حمك داي

اور حمرم خشص ےك ےيل رضوري ےہكہ وہ تلبيہ كرثت ےس كےہ خاص كرحاالت اور اوقات يك تبدييل مںي 

ر چڑےھ اي ڈھلوان ےس نيےچ اترے اي رات اور دن رشوع ہو اور تلبيہ كےنہ ےك مثال جب كيس بلند جگہ پ

بعد ہللا تعاىل يك رضا وخوش نودي اورجنت طلب كرے اور ہللا تعاىل يك رمحت ےكساتھ آ گ ےس پناہ طلب 

  . كرات رےہ

  . اورمعرہ مںي احرام ابندےنھ ےسليكر طواف يك ابتداء تك تلبيہ كہنا مرشوع ےہ



  . احرام ابندےنھ ےسليكر عيد ےكدن مجرہ عقبہ كوكنكرايں مارےنتك تلبيہ كہنا مرشوع ےہ اورجح مںي

  : مكہ مكرمہ مںي داخل ہوےن ےك ےيل غسل كران

اگرحايج ےكےيل مترس ہوسكے تو مكہ مكرمہ ےك قريب پہنچ كر مكہ داخل ہوےن ےك ےيلغسل كرے كيونكہ 

 ) 7695داخل ہوےتوقت غسل فرمااي تھا . حصيح مسمل ) رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن مكہ مكرمہ 

بسم ہللا والصالۃ  ) : پھرجب مسجدحرام مںي داخل ہوےن لگے توداايں پاؤں اندر ركےھ اور يہ دعا پڑےھ

والسالم عىل رسول ہللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل آ بواب رمحتك آ عوذ ابہلل العظمي وبوهجه الكرمي وبسلطانه 

ہللا تعاىل ےكانم ےس اور ہللا تعاىل ےكرسول صىل ہللا عليہ وسمل پردرود وسالم  (الش يطان الرجمي  القدمي من

ہوں اے ہللا مريے گناہ خبش دے اورمريے ےيل اپين رمحت ےك دروازے كھول دے , مںي عظمي ہللا اور 

  .ں اس ےك كرمي چہرے اور اس يك قدمي ابدشاہ  ےكساتھ ش يطان مردود ےس پناہ مانگتا ہو

 پھر طواف كرےن ےكےيل جحراسود ےكپاس جائے اور وہاں ےس طواف رشوع كرے ... 

 طواف كرےن اك طريقہ

جودعا پس ند  جب بھي  جحراسود ےكپاس ےس گزرے تواس ےك سامنےآ كرتكبري كےہ، اور ابيق طواف مںي اےس 

طواف ہللا تعايل ےك ذكر ےك ےيل  ہو وہ كرے ايہللا اك ذكر كرے اور ايپھر قرآ ن جميد يك تالوت كرے كيونكہ

  . بنااي گيا ےہ

  : ےكےيل اس طواف مںي دوچزييں كران رضوري ہںي اور مرد

ہوگا ، اضطباع يہ  اول : ان مںي ےس ايك تو اضطباع ےہ يہ طواف يك ابتدا ےس ليكر اس ےك اختتام تك

حصہ اےنپ دائںي كندےھ ےكنيےچ  ےہ كہ مرد اپنا داايں كندھا ننگا كرےلوہ اس طرح كہ چادر اك درميانہ

ممكل كرےل توچادر كوطواف ےس پےلہ وايل  ندےھ پرہوں ، اور جب طوافركےھاور دونوں كنارے ابئںي ك 

  . ےيل ےہ حالت مںي ہ  كرےل كيونكہ اضطباع رصف طواف ےك

چھوےٹچھوےٹ  دوم : دورسي چزي طواف ےك پےلہ تني چكروں مںي رمل كران رضوري ےہ ، رمل يہ ےہكہ

وہ عام عادت ےك مطابق ہ   رمل نہںي بلكہقدموں ےكساتھ تزي تزي چال جائے ، اور ابيق چار چكروں مںي 

  . چلے



جانب جائے اور يہ  جب طواف ےكسات چكر پورےكرچكے تواپنا داايں كندھا ڈھانپ ےل اور مقام ابراہمي يك

ُذوا ِمن   ِ ب َراِهمَي ُمَصىلى { اور مقام ابراہمي كو مناز يك جگہ بناؤ ، آ يت پر }) َواَّتخ
ِ
پيےھچ  پھر مقام ابراہمي ےك َمقَاِم ا

الاكفرون قل اي ايھاالاكفرون اور دورسي  دوركعت ادا كرے پہيل ركعت مںي سورۃ فاحتہ ےك بعد سورۃ

پڑےھ ، پھر مناز ےس فارغ ہو كرجحر اسود ےكپاس جائے اور  ركعت مںي سورۃ فاحتہ ےكبعد قل ھوہللا احد

ےہ ، اوراگر اس تالم كران  اس تالم كرے ، يہاں رصف اس تالم كران ہ  مرشوع اگر مترسہو سكے تو اس اك

  . وہاں ےس چل نلكے اور جحراسود يك جانب اشارہ نہ كرے ممكن نہ ہو تو

 پھرطواف اور دوركعت ادا كرےنےك بعد سع  ےك ےيل صفا مروہ پر جائے 

 صفامروہ مںي سع  كرےن اك طريقہ

فَا  نخ الصخ
ِ
{يقينا  سع  كرےن ےكےيل صفا مروہ يك جانب جائے اور يہ آ يت پڑےھ }ا ِ َوَۃ ِمن  َشَعائِِر اَّللخ َوال َمر 

كےہ ہم وہاں ےس ابتدا كرےتہںي جہاں ےس ہللا  ےس ہںي ، اور يہ صفااور مروہ ہللا تعايل يك نشانيوں مںي

 پھر صفا پر چڑےھ حيت كہ كعبہ نظر آ ےن لگے اور قبلہ رخ ہو كرہاتھ اٹھائے اور ہللا تعايل ےنابتدا يك ، اور

يہ دعا كيا كرےت تےھ  تعايل يك محدوثنا بيان كرےك جوچاےہ دعا كرے ، يہاں پر رسول كرمي صيل ہللا عليہ وسمل

هل  هل ا ال ہللا وحده آ جنز ا ال ہللا وحده ال: ) ال ا   رشيك هل , هل املكل وهل امحلد وهو عىل لك يشء قدير . ال ا 

ےكالئق نہںي وہ اكيال ےہ اس اك  وعده ، ونرص عبده ، وهزم ال حزاب وحده ( ہللا تعايل ےك سوا كويئ عبادت

رات ےہ اور مارات ےہ، اور وہ تعريف ، وہ  زندہ ك كويئ رشيك نہںي ، ايس ےك ےيل مكل ےہ ايس ےك ےيل

سوا كويئ عبادت ےك الئق نہںي وہ اكيالےہ جس ےن اپنا وعدہ پورا كيا اور  ہرچزي پر قادر ےہ، ہللا تعايل ےك

 ) 7670مدد فرمايئ اور تنہا ہ  متام جامعتوں كو شكست دي . حصيح مسمل حديث منرب )  اےنپبندے يك

ےك بعد دعا كرے اور پھر  بھي  كرے يعين وہ مندرجہ ابال لكامت كرےن يہ تني ابر دھرائے اور اس ےك مابني دعا

لكامت ادا كرےك مروہ يك جانب روانہ ہو جائے  دورسي ابر يہي  لكامت ادا كرےك دعا كرے اور پھر تترسي ابر

  . دعا نہ كرے اور تترسي ابر يہ لكامت ادا كرےن ےك بعد

كوتلكيف  ت تزيي ےس دوڑ لگائےاور كيس دورسےاور جب سزب س تونوں ےكپاس پہنےچ تو حسب اس تطاع

عليہ وسمل ےن صفا  واذيت نہ دے كيونكہ رسول كرمي صيل ہللا عليہ وسمل ےس اثبت ےہ كہ آ پ صيل ہللا

سنن ابن ماجہ عالمہ الباين رمحہ ہللا تعايل  مروہ ےكمابني سع  يك اور فرمااي: ابطح دوڑے بغري ےط نہ يك جائے

  . قرار داي ےہ ( مںي اےس حصيح 6275ےن حصيح ابن ماجہ ) 



  . اور ابطح وہ مسافت ےہ جو اس وقت دو سزب س تونوں ےكمابني ےہ

پہنچ جائے  جب دورسےسزب س تون ےك پاس پہنےچ تو عام حالت مںي چلنا رشوع كردے حيت كہ مروہ پر

تےھ اور پھر مروہ ےس  صفا پر كےہ اور مروہ پرچڑےنھ ےك بعد قبلہ رخ ہو اور ہاتھ اٹھا كروہ  لكامت كےہ جو

وايل جگہ پر دوڑ لگائے، اور جب صفا پر پہنےچ تو  نيےچ اترےن ےك بعد چلنے وايل جگہ پر چلے اور دوڑےن

بھي  كرے، اور ايس طرح مروہ پر حيت كہ سات چكر ممكل  جس طرح پےلہ كيا تھا ايس طرح اس ابر

چكر اور مروہ ےس صفا واپس آ ان دورسا چكر ےہ ، سع  كرےن  كرے، اس اك صفا ےس مروہ جاان ايك

  . كرسكتا ےہ اور قرآ ن يك تالوت بھي  كرسكتا ےہ والااپين سع  مںي جوچاےہ دعا

   :تنبيہ

فَا نخ الصخ
ِ
{يقينا صفااور مروہ ہللا تعايل يك فرمان ابري تعايل : }ا ِ َوَۃ ِمن  َشَعائِِر اَّللخ ، نشانيوں مںي ےسہںي َوال َمر 

قريب پہنےچ اور رصف  يہ آ يت سع  كرےن والا رصف اس وقت پڑےھگا جب وہ سع  ےكےيل صفا ےك

پڑھين مس تحب نہںي جتسا كہ بعض  سع  يك ابتدا مںي پڑھ  جائے گ ، ہرابر صفا پر آ ےن ےك وقت يہ آ يت

  . لوگ كرےت بھي  ہںي

جح متتع كرےنوالا معرہ يك سع  كرے گا ليكن جح مفرد اور جح قران كرےن والا خشص جح يك سع  كرينگے 

  . ےكبعد تك بھي  اس سع  كومؤخر كرسكتےہںياور يہ دونوں اگرچاہںي تو طواف افاضہ 

   :رسمنڈاان اي ابل چھوےٹ كرواان

جح متتع كرےنوالاخشص جب سع  ےكسات چكرممكل كرچكے اگر تووہ مرد ےہ وہ اپنا رسمنڈائے ايابل 

چھوےٹ كروائے يہ رضوري ےہ كہ رسےك ممكل ابل منڈوائے جائںي اور ايس طرح ممكل رس ےك ابل كٹواان 

 ، ليكن ابل كٹواےن ےس رسمنڈاےنيك فضيلت زايدہ ےہ اس ےيل كہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ رضوري ہںي

وسمل ےن رسمنڈاےن والوں ےكےيل تني ابر اور ابل چھوےٹ كرواےن والوں ےك ےيل ايك ابر دعا فرمايئ ےہ . 

 ) 7181حصيح مسمل ) 

اس حالت مںي ابل چھوےٹ كرواان افضل ليكن اگرجح ابللك قريب ہو اور ابل اگنے ےك ےيل وقت نہ ہو تو 

ہںي اتكہ ابل ابيق رہںي اور انہںي جح مںي منڈوا سكے اس يك دليل يہ ےہ كہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل 



ےن جحۃ الوداع ےكموقع پر حصابہ كرام كومعرہ مںي ابل چھوےٹ كرواےن اكحمك داي تھا اس ےيل كہ وہ چار 

  پہنےچ تےھ , اور عورت انگيل ےك پورے ےكبرابر اےنپ رسےكابل اكےٹگ ذواحلجۃ ےك دن صبح ےك وقت مكہ 

ان اعامل ےك كرےن ےس جح متتع كرےنواےل خشص اك معرہ ممكل ہوجائے گا اور وہ اس ےكبعد ممكل طور 

پرحالل ےہ ، وہ وہ  اعامل كرے گا جوابيق حالل اشخاص كرےتہںي لباس پےنہ اور خوش بو اس تعامل كرے 

  . پاس بھي  جاسكتا ےہ وغريہاور بيوي ےك

ليكن جح قران اورجح مفرد كرےن واےل نہ تو رسمنڈائںي اور نہ ہ  رسےكابل چھوےٹ كروائںي ےگ اور نہ ہ  وہ 

اےنپ احرام ےس حالل ہونگے بلكہ وہ عيد ےكدن تك ريم مجرۃ تك احرام مںي ہ  ابيق رہںي ےگ اور مجرۃ 

  . وےٹ كروا كراحرام كھولںي ےگعقبہ كوريم كرےن ےك بعد رسمنڈا اي ابل چھ

پھر جب يوم الرتويہ جوكہ ذواحلجہ يك آ ٹھ اترخي ےك دن جح متتع كرےن والا چاشت ےك وقت مكہ مںي اپين 

رہائش ےسہ  احرام ابندےھگا اور احرام ےك وقت اس ےكےيل اس طرح خوش بو لگاان اور غسل كران اورمناز 

حرام يك نتت كرے ادا كران مس تحب ےہ جس طرح معرہ ےك طواف مںي كيا تھا تو اس طرح وہ جح ےك ا

  . اے ہللا مںي جح ےك ےيل حارض ہوں (اور تلبيہ كےتہہوئے كےہ ) لبيك اللهم جحاً 

اوراگر اےس كيس روكنے وايل چزي اك خوف ہوكہ وہ اےس جح ممكل كرےن ےس روك دے گ  تووہ يہ لكامت 

ن حبس ين حابس مفحيل حيث حبستين  ) : ادا كرے چزي ےن روك داي تو اور اگر مجھے كيس روكنے وايل  (وا 

  . جہاں تومجھے روےك وہ  مريے حالل ہوےنيك جگہ ےہ

اور اگركيس روكنے وايل چزي اك خدشہ نہ ہو تو پھر وہ احرام كو مرشوط نہ كرے , اس ےكےيل عيد ےكدن 

  . مجرۃ عقبہ كوريم كرےن تك بلند آ واز ےستلبيہ كہنا مس تحب ےہ

   :مين يك طرف روانگ 

ور ظھر عرص مغرب عشاء اور جفر يك مناز قرص كرےك ادا كرے ليكن مجع نہںي كيونكہ پھر مين روانہ ہو ا

  . رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل مىن مںي مناز قرص توكيا كرےت تےھ ليكن آ پ ےن وہاں مناز مجع نہںي يك

ابيق سب  قرص يہ ےہ كہ چار ركعيت مناز كودو ركعت ادا كرے ، مين عرفات اور مزدلفہ مںي اھل مكہ اور

لوگ بھي  مناز قرص كر ےكہ  ادا كرينگے اس ےيل كہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےنجحۃ الوداع ےك موقع 

پر لوگوں كومناز پڑھايئ اس موقع پر آ پ ےك ساتھ اھل مكہ بھي  تےھ ليكن آ پ ےن انہںي مناز پوري پڑےنھ اك 



يت تو رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل انہںي مناز حمك نہںي داي لھذا اگر ان پر پوري مناز ادا كران واجب ہو

  . پوري كرےن اكحمك دےتيجس طرح انہںي فتح مكہ ےكموقع پر حمك داي تھا

ليكن جبكہ مكہ يك آ ابدي بڑھ چيك ےہ اور مين بھي  ايس مںي شامل ہوكراس ےكحملوں مںي ےس ايك حملہ 

  . بن چاك ےہ لھذا اھل مكہ وہاں قرص نہںي كرينگے

   :عرفات يك طرف روانگ ميدان 

يوم عرفہ كوجب سورج طلوع ہو چكے تو حايج مين ےس عرفات يك طرف روانہ ہو اور اگر مترس ہو سكے 

تو ظھر تك وادي منرہ مںي ہ  پڑاؤ كرے ) ميدان عرفات ےكساتھ ہ  جگہ كومنرہ كہا جاات ےہ ( اور اگر 

  . پڑاؤ كران سنت ےہ نہ كہ واجبمترس نہ ہو تو كويئ حرج نہںي اس ےيل كہ وادي منرہ مںي 

اورجب سورج ڈھل جائے ) يعين مناز ظھر اك وقت رشوع ہوجائے ( تو دو دو ركعت كرےك ظھر اور عرص 

يك مناز مجع تقدمي كرےك ادا كرے جتسا كہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن كيا تھا ات كہ وقوف اور دعاء 

  . ےكےيل ملبا وقت مترس ہو

كرےنےك بعد ہللا تعاىل ےك ذكر اوردعا مںي مشغول رےہ اور ہللا تعاىل ےكسامنےعاجزي وانكساري پھرمناز ادا 

جباالئے اور گڑگڑائے اورھاتھ بلند كرےك قبلہ رخ ہو كردعا كرے اگرچہ جبل عرفات ) جبل رمحت ( اس ےك 

خ كران ، نيب كرمي پچھيل جانب ہ  كيوں نہ ہو اس ےيل كہ قبلہ رخ ہوان سنت ےہ نہ كہ پہاڑ يك جانب ر 

  : صىل ہللا عليہ وسمل ےن پہاڑ ےك قريب وقوف كيا اور فرمااي

  . مںي ےن يہاں وقوف كيا ےہ اور ميدان عرفات سارا ہ  وقوف كرےن يك جگہ ےہ

  : اس عظمي وقوف مںي نيب كرمي صىل ہللا عليہ وسمل يك اكرثدعا يہ ہو ا كريت تھي 

هل ا ال ہللا وحده ال رشيك هل( ہللا ےك عالوہ كويئ اورعبادت  ) هل املكل وهل امحلد وهو عىل لك يشء قدير ال ا 

ےك الئق نہںي وہ اكيال ےہ اس اك كويئ رشيك نہںي ايس اك ابدشاہ  ےہ اور ايس ےكےيل محد وتعريف ےہ وہ 

  . ہر چزي پر قادر ےہ

ےكاي پھر جومفيد قسم يك اگر وہ دعا كرےت ہوئے اكتا جائے اور اےنپ دوست واحباب ےس انفع ابت چيت كر

كتاب مترس ہو پڑھ كردل كوبہالئے تويہ بہرت ےہ خاص كروہ كتاب جوہللا تعاىل ےككرم وفضل اور اس ےك 



عطاء وہبہ ےك ابرہ مںي ہو اتكہ اس دن اس يك اميد اور زايدہ قوي ہوسكے، اس ےك بعد اےس پھر دوابرہ 

نب لوٹ آ ان چاےيہ اور دن ےك آ خرتك دعاء كرےن كو ہللا تعاىل يك جانب عاجزي وانكساري اور دعاء يك جا

  . موقع غنميت جاننا چاےيہ اس ےيل كہ سب ےسبہرتين دعاء يوم عرفہ يك دعا ےہ

   :مزدلفہ يك جانب روانگ 

جب سورج غروب ہوجائے تو حايج مزدلفہ يك جانب روانہ ہو ... اور جب مزدلفہ پہنےچ تووہاں مغرب اور 

  . ان اور دو اقامتوں ےك ساتھ ابجامعت ادا كر ےعشاء يك منازيں ايك اذ

ليكن اگر اےس يہ خدشہ ہو كہ وہ آ دھ  رات ےك بعد مزدلفہ پہنےچ گا تواےس راس تے مںي ہ  مناز ادا كرليين 

  . چاےيہ اور آ دھ  رات ےك بعدتك مناز مںي اتخري كران جائز نہںي ےہ

اول وقت مںي ہ  اذان اور اقامت ےك ساتھ  اور مزدلفہ مںي ہ  رات برس كرے اورجب جفرطلوع ہو تو

ابجامعت مناز ادا كرے اور پھر مشعر احلرام يك جانب جائے ) مشعرحرام يك جگہ اس وقت مزدلفہ مںي 

وہاں ہللا تعاىل يك بڑايئ بيان كرےت ہوئے تكربيں كےہ اور ہللا تعايل يك توحيد بيان كرےت  ( مسجد موجود ےہ

ك دعا مانگتا رےہ ) يعين سورج طلوع ہوےن ےس قبل وايل روش ين كو ہوئے اچھي  طرح روش ين ہوےن ت

اسفار كہا جاات ےہ ( اگر مشعر احلرام جاان مترس نہ ہو سكے تو حايج كواپين جگہ پر ہ  دعا كرين چاےيہ 

اس ےيل كہ رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل اك فرمان ےہ : مںي ےن يہاں وقوف كيا ےہ اور مجع ) يعين مزدلفہ 

  . سارے اك سارا ہ  وقوف كرےن يك جگہ ےہ (

  . اورحايج كو چاےيہ كہ وہ ذكرواذاكر اوردعاء يك حالت مںي قبلہ رخ ہو اور اےنپ ہاتھ اٹھا كردعا كرے

   :مىن يك جانب روانگ 

جب اچھي  طرح سفيدي ہو جائے تو سورج طلوع ہوےنےس قبل ہ  مين يك جانب روانہ ہو اور وادي 

  . ہ اورمىن ےك مابني ےہ ( مںي تزيي ےك ساتھ چلےحمرس ) يہ مزدلف

جب مىن پہنےچ تو مجرہ عقبہ جوكہ مكہ وايل جانب ےہ ) يہ مجرہ مجرات مںي ےس مكہ ےكسب ےس زايدہ 

قريب ےہ ( كولوبيا ےك جحم ےك برابر مسلسل سات كنكرايں مارے اور ہر كنكري ےك ساتھ تكبري كےہ ) 

ہ ےہ كہ مجرہ كوسامنےاور مكہ مكرمہ كو اےنپ ابئںي جانب اور مىن كو مجرہ عقبہ كوريم كرےت وقت سنت ي



دائںي جانب ركےھ ( جب ريم ےس فارغ ہو تو قرابين كرےك رسمنڈائے اي ابل چھوےٹ كروا ےل اگر مرد ہو اور 

  . عورت انگيل ےك پورے كربرابر اےنپ رسےكابل اكےٹ

يوي ےس ہم بسرتي ےك عالوہ ابيق سب كچھ حالل تواس طرح حمرم خشص اك پہال حتلل ہوگا اس ےكےيل ب (

ہوگا ( پھر وہ مكہ مكرمہ جائے اور جح يك سع  اور طواف كرے ) پھر حتلل اثين ہوگا اب اس ےك ےيل 

  . ) احرام يك بنا پر حرام ہوےن وايل ہر چزي حالل ہو جائےگ 

ےہ تو خوش بو لگاان سنت ريم كرےناور رس منڈاےن ےك بعد جب حايج طواف ےك ےيل مكہ مكرمہ جاان چا

ےہ اس يك دليل عائشہ ريض ہللا تعاىل عنھا اك قول ےہ وہ بيان كريت ہںي كہ مںي رسول كرمي صىل ہللا عليہ 

وسمل كواحرام ےك ےيل احرام ابندےنھ ےس قبل اورحالل ہوےن ےكےيل بتت ہللا اك طواف كرےن ےس قبل 

   ) 7705مسمل )  ( حصيح 7915خوش بو لگااي كريت تھي  . حصيح خباري ) 

پھر طواف اور سع  كرےن ےك بعد مىن واپس پلٹ آ ئے اور گيارہ اورابرہ اترخي يك دونوں راتںي مين مںي ہ  

برس كرے اور دونوں دن زوال ےك بعد تتنوں مجرات كو كنكرايں مارے ، افضل يہ ےہ كہ ريم كرےن ےك 

  .  حرج نہںيےيل پيدل جائے اور اگر سواري پر بھي  جائے تو اس مںي كويئ

مجرۃ اويل جوكہ مجرات مںي ےس مكہ ےسسب ےس زايدہ دور اور مسجد خيف وايل جانب ےہ اس مجرہ 

كومسلسل ايك ےكبعد دورسي سات كنكرايں مارے اور ہر كنكري ےك ساتھ ہللا اكرب كےہ پھر كچھ آ ےگ 

اور مليب دعا مانگنے مںي اس ےك  بڑھ كرمليب دعا كرے اور جودعا پس ند ہو مانگے اور اگر زايدہ دير كھڑا ہوان

ےيل مشقت ہو تو اےس وہ  دعا كرليين چاےيہ جو اس ےكےيل آ سان ہو اگرچہ تھوڑي دير ہ  دعا كريں ات كہ 

  . سنت پر معل ہو سكے

پھرمجرہ وسطى ) درمان واےل ( ك مسلسل سات كنكرايں مارے اور ہر كنكري ےك ساتہ تكبري بھي  كےہ 

قبلہ رخ كھڑے ہوكر ہاتھ اٹھائے اگر مترس ہو تومليب دعا كرے وگرنہ جتين دير مترس پھر ابئںي جانب ہو اور 

ہو كھڑے ہو كردعا كرے دعا ےك ےيل كھڑے نہ ہوان حصيح نہںي كيونكہ وہاں دعا كران سنت ےہ اور بہت 

ب كبھي  ےس لوگ اي تو جہالت يك بنا پر اي پھر سس يت واكہيل يك وجہ ےس دعا كران چھوڑ دےتي ہںي ، اور ج

سنت كوضائع كرداي گيا ہو تو اس پر معل كران اور اےس لوگوں ےك مابني نرش كران زايدہ يقيين ہو جاات ےہ 

  . اتكہ سنت ترك ہ  نہ كردي جائے اور مردہ ہ  نہ ہو جائے



مسلسل سات كنكرايں مارے اور ہر كنكري ےك ساتھ تكبري  ) اس ےك بعد مجرہ عقبہ ) بڑے مجرہ پھر

  . ر وہاں ےس ہٹ جائے اور اس ےك بعد دعا نہ ما نگےبھي  كےہ او 

جب ابرہ اترخي يك كنكرايں مار چكے تو اگر حايج چاےہ توتعجيل كرےت ہوئے مىن ےس نلك سكتا ےہ اور 

اگر چاےہ تو اس مںي اتخري كرےل اور تريہ اترخي يك رات بھي  منمىںي ہ  برس كرے اور حسب سابق زوال 

تتنوں مجرات كو كنكرايں مارے اور اتخري يعين تريہ اترخي تك مىن مںي ٹھران اور  ےك بعد تريہ اترخي كو بھي 

  . كنكرايں ماران افضل ےہ ليكن رضوري اور واجب نہںي

ليكن اگر ابرہ اترخي اك سورج غروب ہو گيا اور وہ مىن ےس نہںي نالك تو اس صورت مںي اس پر اتخري 

  . ( زوال ےك بعد تتنوں مجرات كوكنكرايں مار ےتريہ اترخي  (الزم ہوگ  حيت كہ دورسے دن 

ليكن اگر ابرہ اترخي اك سورج غروب ہوا تو وہ بغري اےنپ اختيار ےك مىن مںي ہ  تھا وہ اس طرح كہ وہ 

وہاں ےس نلك پڑا ليكن گاڑيوں ےكرش وغريہ يك بنا پردير ہوگيئ تو اس ےكےيل اتخريكرين ) تريہ يك رات وہاں 

  . اس ےيل كہ غروب مشس تك اتخري اس ےن اےنپ اختيار ےس نہںي يك ٹھران ( الزيم نہںي

اور جب مكہ مكرمہ ےس حايج اےنپ مكل روانہ ہوان چاےہ تو وہاں ےس طواف وداع ےك بغري نہ نلكے كيونكہ 

  : رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل اك فرمان ےہ

م بتت ہللا اك طواف ہو . حصيح مسمل كويئ ايك بھي  )مكہ مكرمہ ےس ( نہ نلكے حيت كہ اس اك آ خري اك

 ) 7167حديث منرب ) 

اور ايك روايت مںي ےہ كہ : رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےن لوگوں كوحمك داي كہ ان اك آ خري اكم بتت 

ہللا اك طواف ہوان چاےيہ ليكن آ پ صىل ہللا عليہ وسمل ےن حائضہ عورت ےس اس يك َّتفيف كردي . حصيح 

 ) 7160( حصيح مسمل حديث منرب )  7799 ) خباري حديث منرب

لھذا حائضہ اور نفاس واىل عورتوں طواف وداع نہںي اور نہ ہ  ان ےك الئق ےہ كہ وہ وداع ےكےيلمسجد 

  . حرام ےك دروازے ےكپاس كھڑي ہوں كيونكہ ايسا كران رسول كرمي صىل ہللا عليہ وسمل ےس اثبت نہںي

 ارادہ كرے تواےس سب ےس آ خري اكم بتت ہللا اك طواف كران جب حايج مكہ مكرمہ ےس سفر كرےن اك

چاےيہ اور طواف وداع ےكبعد اےنپ مرافقني اور سامان وغريہ اٹھواےن اك انتظار كرے اي راس تے ےس كويئ 

خريداري كرےل تواس مںي كويئ حرج وايل ابت نہںي اور اےس طواف دوابرہ نہںي كران پڑے گا ليكن اگر اس 



دہ ملتوي كرداي مثال اس يك نتت تھي  كہ وہ صبح ےك وقت سفر كرے گا تو ا س ےن طواف ےن سفر اك ارا

وداع كرليا ليكن پھر اس ےن دن ےك آ خرتك سفر كو مؤخركرداي تواےس طواف وداع دوابرہ كران ہوگا اتكہ اس 

  . اك آ خري اكم بتت ہللا اك طواف ہو

   :فائدہ

  :  مندرجہ ذيل اش ياء رضوري اور واجب ہںيجح اك معرہ احرام ابندےنھ واےل خشص ےك ےيل

ہللا تعاىل ےن جوكچھ اس پر واجب كيا ےہ اس اك الزتام كرے مثال : وقت مںي منازوں يك ابجامعت 1- 

  . پابندي

ہللا س بحانہ وتعايل ےن جن اش ياء بيوي ےس ميل مالپ ، لڑايئ ھجگڑا اورفسق وفسجور اور انفرماين 2- 

  : جتناب كرے كيونكہ ہللا س بحانہ وتعاىل اك فرمان ےہےس منع فرمااي ےہ اس ےس ا

جح ےكمہےني مقرر ہںي اس ےيل جوخشص بھي  ان مںي جح الزم كرےل وہ دوران جح اپين بيوي ےس ميل مالپ {

 ) 757كرےن ، گناہ كرےن اور لڑايئ ھجگڑا كرےن ےس چبتا رےہ {البقرۃ ) 

  . عل ےس اذيت وتلكيف دينے ےس اجتناب كرےمشاعر مقدسہ وغريہ مںي مسلامنوں كوزابن اور ف 3- 

  . احرام يك سب ممنوع كردہ اش ياء ےس اجتناب كرے 4- 

   .مرد و عورت دونوں ےك ےيل يہ سات اش ياء ممنوعات احرام مںي ےس ہںي

( احرام ےك بعد ابل اي انخن وغريہ نہ كٹوائے ليكن اكنٹا وغري ناكلنے مںي كويئ حرج نہںي اگرچہ اكنٹا ناكلتے  ا(

  . وقت خون بھي  نلك آ ئے تو پھر بھي  حرج وايل ابت نہںي

رام ےكبعد اےنپ بدن اور كپڑے اي كھاےن اي پينے وغريہ مںي خوش بو نہ لگائے اور نہ ہ  خوش بووالا ب ( اح(

صابن ہ  اس تعامل كرے ، ليكن اگر احرام ےس قبل ےس خوش بو لگايئ ہو اور احرام ےك بعد بھي  اس ےك 

  . آ اثر ابيق ہںي تو اس مںي كويئ نقصان نہںي

  . ج ( شاكر نہ كرے(



  . ( بيوي ےسہم بسرتي ومبارشت نہ كرے د(

  . ھ ( بيوي ےس شہوت ےكساتھ ميل مالپ بھي  نہ كرے اور نہ ہ  بوس وكناروغريہ كرے(

  . و ( نہ تو اپنا ناكح كرے اور نہ ہ  كيس دورسے اك اور نہ ہ  اپين اور نہ كيس دورسي يك منگين كرے(

  . ہ لييننےمںي كويئ حرج نہںيز ( دس تاےن نہ پےنہ ليكن ہاتھوں پر كپڑا وغري(

   :مندرجہ ذيل اش ياء مرد ےك ساتھ خاص ہںي

كيس اييس چزي ےكساتھ رسنہ ڈھانپے جورس ےكساتھ لگ  ہويئ ہو ليكن چھرتي ےس سايہ كران اور گاڑي  - 

  . اٹھاےن مںي كويئ حرج نہںييك چھت اور خميہ اوررسپر سامان 

نہ توحمرم خشص مقيص پےنہ اور نہ ہ  پگڑي اور برانڈي اور پاجئامہ اور نہ موزے ليكن جب اےس تہ بند )  - 

نيےچ ابندےنھ وايل چادر( نہ ےلم تو پاجئامہ پہن سكتا ےہ اور اور جوات نہ ملنے يك صورت مںي موزے پہننے 

  . جائز ہںي

اور نہ ہ  وہ اش ياء پےنہ جومندرجہ ابال اش ياء ےك معين مںي ہوں لھذا نہ تو جبہ اور نہ ہ  برانڈي اور  - 

  . بنيان وغريہ پےنہ گا

مرد ےك ےيل جوےت اور انگوٹھي  پہنين عينك اور آ لہ سامعت لگاان اور ہاتھ مںي ھگڑي پہننا اي ےلگ مںي  - 

  . ھنا جائز ےہلٹاكان اورپےسيوغريہ ركھنے ےكےيل پتيٹ ابند

بغري خوش بو وايل اش ياء ےس )ہاتھ وغريہ (دھو سكتا ےہ اور چہرہ بدن اور رس دھو سكتا ےہ اور اگر  - 

  . بغري قصد ےك خود ہ  ابل گرجائے تو اس پر كچھ الزم نہںي آ ئے گا

وراخ اور عورت نہ تو نقاب كرےگ  نقاب اےس كےتہ ہںي جس ےس چہرہ ڈھانيا جائے اور آ نكھوں ےك ےيل س

  . ہوں ، اور ايس طرح عورت برقع بھي  نہںي پےنہ گ 

عورت ےكےيل سنت يہ ےہ كہ احرام يك حالت مںي اپنا چہرہ ننگا ركےھ ليكن اگر اےس غري حمرم مرد ديكھ 

  ... رےہ ہوں تو اس ےك ےيل احرام يك حالت وغريہ مںي بھي  چہرہ ڈھانپنا واجب ےہ



كتاب صفۃ احلج والعمرۃ اور كتاب املنھج ملريد العمرۃ واحلج البن  ديكھںي كتاب مناسك احلج لاللباين اور

  . عثميني رمحھم ہللا امجليع

  . وہللا اعمل

 الاسالم سوال وجواب
 


