
کی معیت میں حج نبوی کا آنکھوں دیکھا ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

 حال

 يٕالَب ػًؽ كبؼٔم قؼیعی

 :اعالن حج

یہ ہدؽد َجٕی کب ظقٕاں ثؽـ رٓب کہ ؼقٕل ہللا ملسو ہیلع ہللا یلص َے اػالٌ ػبو كؽيبیب: يیں اـ قبل زح ثیذ ہللا کے 

 نیے خبَے ٔاال ہٕں۔

 آپ َے يسبثہ ؼَی ہللا ػُہى کٕ ثٓی اپُے قبرٓ چهُے کب زکى ظیب۔

آپ کباػالٌ قٍ کؽيطزهق يوبيبد قے يبزت اقزطبػذ نٕگ پیعل أؼ قٕاؼ خٕ م ظؼ خٕم يعیُہ 

 يُٕؼِ پہُچے ربکہ آپ کی اهزعاؼ يیں زح کی قؼبظد قے ہًکُبؼ ہٕ قکیں۔

ک یب ضكؽِ کی ٔثب پٕٓٹ پڑی رٓی۔ اـ ٔخہ قے یہ ػدیت ارلبم رٓب کہ اـ قبل يعیُہ يُٕؼِ يیں چیچ

 نٕگٕں کی ایک يؼوٕل رؼعاظ زح قے يسؽٔو ؼِ گئی۔

خٍ نٕگٕں کے نیے یہ ثیًبؼی زح قے يبَغ ؼہی، آپ َے اٌ کے نیے اؼنبظ كؽيبیب: يبِ ؼيُبٌ يیں 

 ػًؽِ زح کے ثؽاثؽ ہے اة خٕ نطى زح پؽ خب َب چبہزب ہے ثہزؽ ہے أؼ خٕ ؼيُبٌ يیں ػًؽے پؽ

 اکزلب کؽے ِٔ ثٓی ثدبہے۔

 :آغاز سفر

ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى يعیُہ يُٕؼِ قے يکہ يکؽيہ کی ِؽف زح کب ػؿو نے کؽ َکهے رٓے۔ 

 کیب۔ يعیُہ يُٕؼِ آَے کے ثؼع آپ َے اـ کے ػالِٔ أؼ کٕئی زح َہیں

ضزیبؼ كؽيبئی۔ اـ ؼٔؾ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے اپُے قلؽ زح کے نیے ندؽِ ٔانی ؼاِ ا

 خًؼؽاد رٓی أؼ يبِ غٔانوؼعِ کے پبَچ ظٌ ثبهی رٓے، خت کہ ہدؽد کب ظقٕاں قبل رٓب۔

 :میقات پرآمد

 ہے۔‘‘ آثبؼ ػهی’’يیں پہُچ کؽ اظا کی۔ اـ يوبو کب ظٔقؽا َبو ‘‘ غٔانسهیلہ’’ًَبؾ ػًؽ اپُے پہهے پڑأٔ 

ؼاد آپ اپُی اؾٔاج کے پبـ ثٓی گئے۔ يجر  خًؼے کی ؼاد آپ َے ٔاظئ ػوین ہی يیں گؿاؼی۔ اـ

 ؿكم کیب أؼ ًَبؾ كدؽ اظا كؽيبئی۔

ضٕنجٕ نگبئی۔ )یہ ؾؼظ ؼَگ کی ‘‘ ؾؼیؽِ’’قیعِ ػبئهہ يعیوہ ؼَی ہللا ػُہب َے اپُے ہبرٓ قے آپ کٕ 

ایک ثٕٹی کب َبو ہے خٕ ؼَگُے کے کبو آری ہے( اـ کے ػالِٔ ایک أؼ ضٕنجٕ ثٓی نگبئی خف يیں 

 ؼی نبيم رٓی۔کكزٕ

نگبیب۔ )ِٔ زبخی خف کے ثبل نًجے ہٕں اـ کے نیے يكٌُٕ ہے کہ ِٔ ‘‘ نجیعِ’’پٓؽ آپ َے اپُے قؽ پؽ 

اپُے قؽ پؽ چپکُے ٔانی چیؿ نگب نے رب کہ ثبل خًے ؼہیں أؼ گؽظ ٔ ؿجبؼ قے ضؽاة َہ ہٕ خبئیں، اـ 

 (کہزے ہیں‘‘ رهجیع’’ ػًم کٕ 

پہُبیب أؼ اٌ کی کٕہبٌ کٕ ظاہُی خبَت قے ‘‘ هالظِ’’ کب ہبؼ یؼُی اپُی هؽثبَی کے خبَٕؼٔں کٕ خٕرٕں 

يؼًٕنی قب چیؽا نگب ظیب خف قے رٕٓڑا قب ضٌٕ َکم آیب۔ )هؽثبَی کب خبَٕؼ خٕ زؽو کی ِؽف نے خبیب 

خبرب ہے اـ کے گهے يیں خٕرٕں کب ہبؼ ڈانُب هعیى قے چال آؼہب رٓب أؼ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى 

ی اـ ػًم کٕ هبئى ؼکٓب أؼ یہ ػاليذ ہٕری رٓی کہ یہ خبَٕؼ زؽو کے نیے ٔهق ہے اـ ِؽذ َے ثٓ



نٕگ ایكے خبَٕؼ کٕ کٕئی کؿَع َہ پہُچبرے رٓے أؼ اگؽ گى ثٓی ہٕ خبرب رٕ اقے زؽو کی ِؽف ؼٔاَہ 

کہب خبرب ہے أؼ یہ قُذ ہے ۔ هؽثبَی کے ‘‘ روهیع انہعی’’کؽ ظیزے رٓے۔ اـ ػًم کٕ ايطالزب 

قے يؽف أَٹٕں کی یہ ضًٕيیذ ہے کہ خٕرٕں کے ہبؼ کے قبرٓ قبرٓ اٌ کی کٕہبٌ  خبَٕؼٔں يیں

کی ظائیں خبَت يؼًٕنی قب چیؽا نگبرے ہیں خف قے رٕٓڑا قبضٌٕ ؼـ آرب ہے خكے کٕہبٌ أؼ ثبنٕں 

 (کہب خبرب ہے۔ یہ ثٓی يكٌُٕ ػًم ہے۔‘‘ انؼبؼ’’ پؽ يم ظیب خبرب ہے اـ ػًم کٕ 

 اـ قلؽ يیں آپ اپُی هؽثبَی اپُے قبرٓ نے گئے رٓے۔

 :احرام

کے هؽیت پہُچی رٕ آپ َے ‘‘ يكدع غی انطهیلہ’’پٓؽ آپ اپُی أَٹُی هًٕاء پؽ قٕاؼ ہٕئے أؼ خت ِٔ 

 رهجیہ پکبؼَب نؽٔع کیب۔

 کب رهجیہ رٓب۔‘‘ زح هؽاٌ’’آپ َے زح أؼ ػًؽِ ظَٕٔں کب اکٹٓب رهجیہ پکبؼا خٕ کہ 

کب رهجیہ کہُب چبہزبہے کہے أؼ خٕ  گٕں کٕ ثٓی یہی اؼنبظ كؽيبیب کہ خٕ زح أؼ ػًؽے ظَٕٔںأؼ نٕ

 يؽف زح یب ػًؽِ کی َیذ ؼکٓزبہے ِٔ ثٓی يسیر ہے ِٔ اـ کب رهجیہ پکبؼے۔

 آپ کے قبرٓ اـ هعؼ کثیؽ نٕگ رٓے کہ اٌ کی يسیر رؼعاظ ہللا ہی خبَزب ہے۔

 :تلبیٔہ توحید

 :زیع پکبؼَب نؽٔع کیبپٓؽ آپ َے رهجیٔہ رٕ

ْهَك اَل َنِؽیَك نَ  ًُ اْن َٔ خَ نََك  ًَ انُِّْؼ َٔ عَ  ًْ ٌَّ اْنَس  كَ نَجَّْیَك انهُہىَّ نَجَّْیَك نَجَّْیَك اَلَنِؽیَك نََك نَجَّْیَك إِ

يیں زبَؽ ہٕں اے ہللا ! يیں زبَؽ ہٕں، يیں زبَؽ ہٕں، ریؽا کٕئی نؽیک َہیں، يیں زبَؽ ہٕں۔ 

 رًبو رؼؽیلیں أؼ رًبو َؼًزیں ریؽی ہیں أؼ ثبظنبہذ ثٓی ریؽی ہے ریؽا کٕئی نؽیک أؼ قبخٓی َہیں۔

ں کہ ِٔ رهجیہ ثهُع خجؽیم ايیٍ ػهیہ انكالو رهؽیق الئے أؼ کہب: اپُے يسبثہ ؼَی ہللا ػُہى کٕ زکى ظی

 آٔاؾ قے کہیں۔

اثٓی غٔانسهیلہ ہی يیں رٓے کہ اثٕ ثکؽ يعین ؼَی ہللا ػُہ کی ؾٔخہ يسزؽيہ اقًبء ثُذ ػًیف کے 

ہبں دمحم ثٍ اثی ثکؽ ؼَی ہللا ػُہ کی ٔالظد ہٕئی۔ اـ ضبرٌٕ کے نیے آپ َے اؼنبظ كؽيبیب: ؿكم 

 پکبؼے۔ کؽکے نُگٕٹ کف نے أؼ ازؽاو ثبَعْ نے أؼ رهجیہ

ًَبؾ ظہؽ اظا کی أؼ اـ کے ثؼع أَٹُی پؽ قٕاؼ ہٕئے خت ِٔ کٓڑی  يیں‘‘ ثیعاء’’پٓؽ آپ َے يوبو 

 ہٕئی رٕ آپ َے رهجیہ پکبؼا أؼ ؼٔاَہ ہٕئے۔

 ظٔؼاٌ قلؽ ثٓی آپ رهجیہ پکبؼرے ؼہے۔

خجکہ اَہٕں َے پہُچے رٓے کہ قیعَب ػبئهہ يعیوہ ؼَی ہللا ػُہب کٕ ایبو نؽٔع ہٕ گئے ‘‘ قؽف’’يوبو 

 ػًؽے کب ازؽاو ثبَعْ ؼکٓب رٓب۔

آپ َے اَہیں زکى كؽيبیب:ؿكم کؽیں اپُے ثبل کٕٓنیں أؼ کُگٓی کؽیں۔ َیؿ كؽيبیب: ػًؽِ چٕٓڑ ظیں أؼ 

زح کی َیذ کؽیں زح کے رًبو اػًبل قؽ اَدبو ظیں يگؽ پبک ہَٕے رک ثیذ ہللا کب ِٕاف )یؼُی ػًؽِ( 

 َہ کؽیں۔

ہے ِٔ اپُے اـ  یں رٓے کہ نٕگٕں قے اؼنبظ كؽيبیب: خف کے پبـ هؽثبَی َہیںآپ اقی ٔاظی قؽف ي

زح کٕ ػًؽے يیں رجعیم کؽَب چبہے رٕ کؽنے۔ )یؼُی ازؽاو رٕ اـ َے زح کب ثبَعْب رٓب يگؽ ِٔ ػًؽِ کؽ 

غٔانسدہ کٕ زح کے نیے َیب ازؽاو ثبَعْے( انجزہ خف َے ػًؽے أؼ زح  8کے ازؽاو کٕٓل ظے پٓؽ 

کؽقکزب۔ )کیَٕکہ خت رک اـ  ازؽاو ثبَعْب أؼ اـ کے پبـ هؽثبَی ہے ِٔ اپُی َیذ رجعیم َہیں ظَٕٔں کب

ی يیں غثر َہ ہٕخبئے ِٔ ازؽاو َہیں کٕٓل قکزب 01کی هؽثبَی  ُٰ  (غٔانسدہ کٕ ي

ثعل نیب أؼ کچٓ زح ہی کی َیذ پؽ هبئى ؼہے۔ )اقے  چُبَچہ ثؼٍ َے اپُے زح کی َیذ کٕ ػًؽے يیں

 ہ ثعال( انجزہ خٍ کے پبـ هؽثبَیبں رٓیں ِٔ ػًؽِ أؼ زح کی َیذ پؽ هبئى ؼہے۔ػًؽے يیں َ



ایک يوبو پؽ آپ َے یہ ثٓی زکى ظیب: ہؽ ِٔ نطى خف کے پبـ هؽثبَی ہے ِٔ زح أؼ ػًؽے )زح 

 هؽاٌ( کب رهجیہ پکبؼے۔

غٔانسدہ کی رت آپ ٔہبں قے چم کؽ ٔاظی غی ِٰٕی يیں خب ارؽے أؼ ارٕاؼ کی ؼاد ٔہیں گؿاؼی یہ 

 چبؼ ربؼیص رٓی۔ يجر کی ًَبؾ ثٓی آپ َے یہیں اظا كؽيبئی۔

کی ِؽف قے ثُیہ ػهیب ٔانی ؼاِ ‘‘ کعاء’’آپ َے يکہ نہؽ يیں ظاضهے کے نیے اـ کی ثبالئی خبَت 

 اضزیبؼ كؽيبئی۔

 :يکہ يیں رهؽیق آٔؼی

 ارٕاؼ کی يجر ظٌ چڑْے آپ يکہ نہؽ يیں ظاضم ہٕئے۔

آپ کے قبرٓ ثہذ ؾیبظِ نٕگ رٓے۔ ؼاقزے يیں ثٓی يطزهق اِؽاف قے نٕگ ثڑی رؼعاظ يیں آپ کے 

 قبرٓ نؽیک ہٕئے گئے۔

 :طواف قدوم

آپ َے ظؼٔاؾے کے هؽیت اپُی قٕاؼی ثٹٓبئی أؼ يكدع يیں ظاضم ہٕئے۔ ثیذ ہللا يیں آرے ہی 

قبد چکؽ نگبئے أؼ ِٕاف يکًم  زدؽاقٕظ کٕ ثٕقہ ظیب أؼ ظائیں ِؽف چهزے ہٕئے کؼجے کے گؽظ

كؽيبیب۔ پہهے ریٍ چکؽٔں يیں ؼيم کیب۔ یؼُی آہكزہ آہكزہ ظٔڑے۔ أؼ ثبهی چبؼ چکؽٔں يیں ػبو ؼكزبؼ 

قے چهے۔ ہؽ چکؽ يیں ؼکٍ یًبَی کٕ ہبرٓ قے چٕٓرے أؼ زدؽاقٕظ کٕ ثٕقہ ظیزے رٓے۔ نیکٍ نًبل 

 رٓ َہ نگبیب۔کی ِؽف کے ظٔ اؼکبٌ )ثیذ ہللا کے ظٔ کَٕٕں( کٕ ہب

 :ہؽ چکؽ يیں ؼکٍ یًبَی أؼ زدؽ اقٕظ کے ظؼيیبٌ یہ ظػب پڑْزے رٓے

هَُِب َػػَاَة انَُّبؼِ  َٔ كِي ااْلِٓضَؽحِ َزَكَُخً  َٔ َْیَب َزَكَُخً  َب آرَُِب كِي انعُّ  َؼثَُّ

ؽاد اے ہًبؼے ؼة! ہًیں اـ ظَیب يیں ہؽ ِؽذ کی ثٓالئیبں ػُبیذ كؽيب أؼ آضؽد يیں ثٓی رًبو رؽ ضی

 ٔ زكُبد قے َٕاؾ أؼ ہًیں ظٔؾش کے ػػاة قے يسلٕظ كؽيب۔

پٓؽ آپ َے يوبو اثؽاہیى کے پیچٓے ظٔ ؼکؼذ ًَبؾ اظا كؽيبئی اٌ يیں كبرسہ کے ثؼع پہهی ؼکؼذ يیں )هُْم 

َٕ ہللاُ أََزعٌ( رالٔد كؽيبئی۔ ُْ ٌَ ( أؼ ظٔقؽی ؼکؼذ يیں كبرسہ کے ثؼع )هُْم  ب اْنَكبكُِؽٔ َٓ  یَب أَیُّ

 يوبو اثؽاہیى کی ِؽف آرے ہٕئے آپ ثهُع آٔاؾ قے یہ آیذ کؽیًہ رالٔد كؽيب ؼہےرٓے۔

هًّى ًَ یَى ُي ِْ ٍْ َيوَبِو إِْثَؽا ارَِّطػُٔا ِي َٔ 

۔  أؼ يوبو اثؽاہیى کٕ خبئے ًَبؾ ثُبٔٔ

 آپ َے يوبو اثؽاہیى کٕ اپُے أؼ کؼجے کے ظؼيیبٌ کؽ کے ِٕاف کی ظٔ ؼکؼزیں اظا کیں۔

 ؾيؿو َٕل كؽيبیب أؼ اپُے قؽيجبؼک پؽ ثٓی ڈاال أؼ ظٔثبؼِ زدؽاقٕظ کٕ ثٕقہ ظیب۔ پٓؽ آپ َے

 :سعی

اـ کے ثؼع آپ يلب پہبڑی کی ِؽف ؼٔاَہ ہٕئے۔ يلب کے هؽیت پہُچے رٕ آپ کی ؾثبٌ يجبؼک پؽ یہ 

 :انلبظ رٓے

ُ ب ثَعہللَأَ ًَ ٍْ َنؼَبئِِؽ ہللاِ أَْثعَأُ ثِ حَ ِي َٔ ْؽ ًَ اْن َٔ لَب  ًَّ ٌَّ ان ِّ إِ   ثِ

يلبٔ يؽِٔ ہللا )کے ظیٍ( کی َهبَیٕں يیں قے ہیں يیں اقی قے اثزعا کؽرب ہٕں خف قے ہللا رؼبنٰی َے 

 اثزعا كؽيبئی۔

 آپ يلب پؽ چڑْے ززی کہ ثیذ ہللا کٕ ظیکٓ نیب۔

 خت يلب پؽ چڑْزے رٕ هجهہ کی ِؽف يُہ کؽ کے ثیذ ہللا کٕ ظیکٓزے أؼ ریٍ ثبؼ ہللا کی رٕزیع ٔ رکجیؽ

 :پکبؼرے ہٕئے یٕں کہزے

َٕ َػهَى ُكّمِ َنْيءٍ  ُْ َٔ یُذ  ًِ یُ َٔ عُ یُْسیِي  ًْ نَُّ اْنَس َٔ ْهُك  ًُ ْزعَُِ اَلَنِؽیَك نَُّ ، نَُّ اْن َٔ ْزعَُِ  اَلإِنََّ إِالَّ ہللاُ  َٔ هَِعیٌؽ ، اَلإِنََّ إِالَّ ہللاُ 

ْزعَُِ  َٔ ََْؿَو االَْٔزَؿاَة  َٔ َؽ َػْجعَُِ ،  ًَ ََ َٔ ْػعَُِ ،  َٔ ََْدَؿ   اَلَنِؽیَك نَُّ ، أَ



ہللا رؼبنٰی کے قٕا کٕئی ثٓی ػجبظد کے الئن َہیں ِٔ اکیال ہے اـ کب کٕئی نؽیک َہیں ثبظنبہذ ثٓی 

اقکی رؼؽیق ثٓی اقکی، ٔہی ؾَعِ کؽرب أؼ يبؼرب ہے أؼ ِٔ ہؽچیؿ پؽ هبظؼ ہے۔ ہللا کے قٕا کٕئی 

ؽيبیب اپُے ثُعے کی ِٔ اکیال ہے اـ کبکٕئی نؽیک َہیں اـ َے اپُب ٔػعِ پٕؼا ك يؼجٕظ )ثؽزن( َہیں

 يعظ کی أؼ اـ اکیهے ہی َے رًبو گؽٔہٕں کٕ پكپب کؽظیب۔

 اـ کے ثؼع يؿیع ظػبئیں كؽيبرے أؼ يؽِٔ پؽ ثٓی ایكب ہی کؽرے رٓے۔

آپ َے يلب ٔ يؽِٔ کے ظؼيیبٌ قبد چکؽ نگبئے خت کہ آپ اپُے أَٹ پؽ قٕاؼ رٓے۔ ہؽ چکؽ يیں 

 یؿی قے ِے کؽرے۔خت آپ َهیت يیں خبرے رٕ اـ خگہ کٕ ر

 :حجامت

الئے  خت يلبٔيؽِٔ کی قؼی يکًم ہٕگئی رٕ آپ َے اٌ رًبو نٕگٕں کٕ خٕ اپُے قبرٓ هؽثبَیبں َہیں

رٓے زدبيذ کے ثؼع ازؽاو کٕٓل ظیُے کب زکى ظیب۔اثزعا يیں اٌ کی َیذ ضٕاِ زح هؽاٌ کی رٓی یب زح 

ہٕا کپڑا پہُیں  اكؽاظ کی، ازؽاو کٕٓل ظیُے کے ثؼع اٌ کٕ ؼضًذ ہٕ گئی کہ ضٕنجٕ اقزؼًبل کؽیں، قال

ربؼیص  8غٔانسدہ یؼُی یٕو انزؽٔیہ رک ہٕئی۔ أؼ اَہیں  8یب ثیٕیٕں قے اضزالِ کؽیں۔ أؼ یہ ؼضًذ 

کٕ زح کے نیے ظٔثبؼِ ازؽاو ثبَعُْب رٓب أؼ خٍ کے پبـ هؽثبَیبں رٓیں اٌ کٕ كؽيبیب کہ ِٔ اپُے اقی 

 ازؽاو کی زبنذ يیں ؼہیں۔

 :نوعیت حج

ہٕقکزب خت رک  يیں هؽثبَی قبرٓ الیب ہٕں، زالل َہیں’’ؼهن َٔبزذ كؽيبئی کہ آپ َے اپُے زح کے يز

 ‘‘هؽثبَی َہ کؽ نٕں۔

اثٕ ثکؽ يعین، ػًؽ كبؼٔم، ػهی، ِهسہ أؼ ؾثیؽ ؼَی ہللا ػُہى أؼ ظیگؽ ثہذ قے ايسبة کؽاو 

 الئے۔ ؼَی ہللا ػُہى خٕ هؽثبَیبں قبرٓ الئے رٓے ِٔ ثٓی زبنذ ازؽاو يیں ؼہے أؼ زالل َہیں

 رٓیں چُبَچہ اَہٕں َے ازؽاو کٕٓل ظیب۔ ايہبد انًٕيُیٍ ؼَی ہللا ػٍُٓ کے قبرٓ هؽثبَیبں َہیں

قیعِ كبًِہ أؼ قیعِ اقًبء ثُذ اثی ثکؽ ؼَی ہللا ػُہًب َے ثٓی اقی ِؽذ کیب۔ قٕائے قیعِ ػبئهہ 

 ػُہ َے كبًِہ ؼَی ؼَی ہللا ػُہب کے، اـ نیے کہ اَہیں ایبو نؽٔع ہٕگئے رٓے۔ قیعَب ػهی ؼَی ہللا

َے ازؽاو کٕٓل ظیب ہے رٕ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے اَہیں  ہللا ػُہب کی نکبیذ کؽ ظی کہ اَہٕں

 ثزبیب کہ يیں َے ہی اقے یہ ہعایذ کی ہے۔

يیں  ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى کے اـ زکى قے خبہهیذ کب یہ ظقزٕؼ ٹٕٹ گیب کہ زح کے يہیُٕں

 ؽَب چبہیے۔ک ػًؽِ َہیں

قؽاهہ ؼَی ہللا ػُہ َے ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى قے ظؼیبكذ کیب: اےہللا کے ؼقٕل يهی ہللا ػهیہ 

ٔ قهى ! ہًبؼا یہ ػًم يؽف اقی قبل کے نیے ضبو ہے یب ہًیهہ کے نیے اـ کی ؼضًذ ہے؟ آپ 

یں، ثهکہ )رًزغ أؼ هؽاٌ کی کی اَگهیبں ایک ظٔقؽی يیں ڈانزے ہٕئے كؽيبیب: َہ َے اپُے ظَٕٔں ہبرٕٓں

 يٕؼد يیں( ہًیهہ ہًیهہ کے نیے ػًؽِ زح يیں ظاضم ہٕ گیب ہے۔

خٕ نٕگ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى قے ػهیسعِ ظٔقؽے ػالهٕں قے زح کے نیے آئے رٓے أؼ 

عْب رٓب رٕ اَہٕں َے ؿبئجبَہ ِٕؼ پؽ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى کے ازؽاو کے يطبثن اپُب ازؽاو ثبَ

زکى ظیب کہ ِٔ اپُے اپُے ازٕال پؽ هبئى ؼہیں۔ چُبَچہ خٕ نٕگ هؽثبَی اپُے قبرٓ الئے رٓے  آپ َے اَہیں

رٓی اـ نیے  انؼؽی ؼَی ہللا ػُہ کے پبـ هؽثبَی َہیں اـ نیے ِٔ زالل َہ ہٕئے يگؽ قیعَب اثٕ يٕقیٰ 

 ِٔ زالل ہٕگئے۔

نؽٔع ہَٕے قے پہهے کے ایبو ارٕاؼ، قٕيٕاؼ، يُگم، ثعْ  ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے اػًبل زح

 أؼ اگهی ؼاد يکہ يیں هیبو كؽيبیب أؼ هؽثبَی قبرٓ ہَٕے کی ٔخہ قے زبنذ ازؽاو يیں ؼہے۔

 :مٰنی کو روانگی



ی کی ِؽف ‘‘ یٕو انزؽٔیہ’’غٔانسدہ )خٕکہ  8 ُٰ کہالرب ہے( خًؼؽاد کی يجر آپ يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى ي

ی کے ؼٔاَہ ہٕئے  ُٰ أؼِٔ ايسبة کؽاو ؼَی ہللا ػُہى خٕ ػًؽِ کے ثؼع زالل ہٕگئے رٓے اَہٕں َے ي

ی پہُچے۔‘‘ ٔاظی اثطر’’هؽیت  ُٰ  قے زح کے نیے َیب ازؽاو ثبَعْب أؼ ي

ی پہُچ کؽ آپ َے خًؼؽاد کے ظ ٌ کی ثویہ ًَبؾیں )ظہؽ، ػًؽ، يـؽة أؼ ػهبء( هًؽ کے قبرٓ  ُٰ ي

غٔانسدہ کٕ كدؽ کی ًَبؾ ثٓی یہیں  9د ٔہیں گؿاؼی أؼ خًؼے کے ؼٔؾ اپُے ٔهذ پؽ اظا كؽيبئیں ؼا

 اظا کی۔

ی قے ػؽكبد کے نیے ؼٔاَہ ہٕئے أؼ زکى كؽيبیب:  ُٰ خًؼے کے ؼٔؾ قٕؼج ِهٕع ہَٕے کے ثؼع ي

 يیؽے نیے ٔاظی ًَؽِ يیں ضیًہ نگبیب خبئے۔ پٓؽ آپ اپُے ضیًے يیں رهؽیق نے آئے۔

يیؽے نیے يیؽی )هًٕاء( أَٹُی ریبؼ کی خبئے۔ چُبَچہ اـ پؽ پبالٌ کف  خت قٕؼج ڈْم گیب رٕ كؽيبیب:

 ظیب گیب أؼ آپ ٔاظی ػؽَہ يیں رهؽیق نے آئے۔

ًَؽِ أؼ ػؽَہ کی يطزًؽ ٔاظیبں يیعاٌ ػؽكبد قے يزًم ہَٕے کی ٔخہ قے ػؽف ػبو يیں ػؽكبد 

 ہے۔ کب زًہ قًدٓی خبری ہیں خت کہ زویوزبً ایكب َہیں

 :خطبہ حج

 َے اپُی أَٹُی پؽ قے ہی ضطجہ اؼنبظ كؽيبیب۔ آپ

آپ َے ہللا کی زًع ٔ ثُب ثیبٌ كؽيبئی، نہبظد کے کهًبد کہے، ہللا قے ڈؼَے کی ٔيیذ کی۔ پٓؽ خٕ 

نٕگٕ! يیؽی ثبد قُٕ! يدٓے َہیں يؼهٕو، ؿبنجبً يیں رى قے اـ قبل ’’ثبریں کہیں اٌ يیں آپ َے كؽيبیب: 

 ‘‘گب۔ يم قکٕںکے ثؼع اـ يوبو پؽ کجٓی َہ 

رًہبؼا ضٌٕ، رًہبؼا يبل أؼ رًہبؼی آثؽٔ ایک ظٔقؽے پؽ اقی ِؽذ زؽاو ہے، خف ِؽذ رًہبؼے  ’’

 ‘‘اـ نہؽ أؼ يہیُے يیں رًہبؼے اـ ظٌ کی زؽيذ ہے۔

ں رهے ؼَٔع ظی گئی، خبہهیذ کے ضٌٕ ثٓی ضزى کؽ ظیے گئے  ’’ قٍ نٕ! خبہهیذ کی ہؽ چیؿ يیؽے پبٔٔ

قے پہال ضٌٕ خكے يیں ضزى کؽ ؼہب ہٕں ِٔ ؼثیؼہ ثٍ زبؼس کے ثیٹے کب ضٌٕ  أؼ ہًبؼے ضَٕٕں يیں

ہے۔ یہ ثچہ ثُٕ قؼع يیں ظٔظْ پی ؼہب رٓب کہ ثُٕ ہػیم َے اقے هزم کؽ ظیب أؼ خبہهیذ کب قٕظ ضزى کؽ ظیب 

 گیب أؼ ہًبؼے قٕظ يیں قے پہال قٕظ خكے يیں ضزى کؽ ؼہب ہٕں ِٔ ػجبـ ثٍ ػجعانًطهت ؼَی ہللا ػُہ

 ‘‘کب قٕظ ہے۔ اة یہ قبؼے کب قبؼا قٕظ ضزى ہے۔

ہللا کی ايبَذ کے قبرٓ نیب ہے أؼ ہللا  ہبں! ػٕؼرٕں کے ثبؼے يیں ہللا قے ڈؼٔ، کیَٕکہ رى َے اَہیں ’’

يبؼ  کے کهًے کے غؼیؼہ اٌ کی نؽيگبہیں زالل کی ہیں۔ اٌ پؽ زن یہ ہے کہ ِٔ ایكب کؽیں رٕ رى اَہیں

يؼؽٔف ِؽیوے قے کٓالٔٔ  َہ يبؼَب أؼ رى پؽ اٌ کب زن یہ ہے کہ رى اَہیںقکزے ہٕ، نیکٍ قطذ يبؼ 

۔  ‘‘أؼ پہُبٔٔ

أؼ يیں رى يیں ایكی چیؿ چٕٓڑے خب ؼہب ہٕں کہ اگؽ رى َے اقے يُجِٕی قے پکڑے ؼکٓب رٕ اـ ’’

 ‘‘کے ثؼع ہؽگؿ گًؽاِ َہ ہٕگے أؼ ِٔ ہے ہللا کی کزبة۔

يسبثہ کؽاو ؼَی ہللا ػُہى َے کہب: ہى ‘‘ أؼ رى قے يیؽے يزؼهن پٕچٓب خبئے گب رٕ کیب کہٕ گے؟’’

نہبظد ظیں گے کہ آپ َے رجهیؾ کؽ ظی، پیـبو پہُچب ظیب أؼ ضیؽ ضٕاہی کب زن اظا كؽيب ظیب۔یہ قٍ کؽ آپ 

اے ہللا! ’’يبیب: نہبظد کی اَگهی کٕ آقًبٌ کی ِؽف اٹٓبرے أؼ نٕگٕں کی ِؽف خٓکبرے ہٕئے كؽ

 ‘‘گٕاِ ؼِ، اے ہللا! گٕاِ ؼِ، اے ہللا! گٕاِ ؼِ۔

اـ ضطجے يیں آپ َے يؿیع کئی ايٕؼ ثیبٌ كؽيبئے أؼ خت كبؼؽ ہٕئے رٕ آپ پؽ ہللا رؼبنٰی کب یہ اؼنبظ 

 :َبؾل ہٕا

یُذ نَ  َِ َؼ َٔ زِي  ًَ ُذ َػهَْیُكْى َِْؼ ًْ ًَ أَرْ َٔ ْهُذ نَُكْى ِظیَُُكْى  ًَ َو أَْك ْٕ ْقاَلَو ِظیًُباَْنیَ  ُكُى اْْلِ

آج يیں َے رًہبؼے نیے رًہبؼا ظیٍ يکًم کؽ ظیب أؼ رى پؽ اپُی َؼًذ پٕؼی کؽ ظی أؼ رًہبؼے نیے ’’

 ‘‘اقالو کٕ ثسیثیذ ظیٍ پكُع کؽ نیب۔



 چُبَچہ یہ َؼًذ أؼ قؼبظد کب ظٌ رٓب۔

او انلُم ہالنیہ ؼَی ہللا ػُہب َے اقی کیلیذ يیں آپ کی ضعيذ يیں ظٔظْ کب ایک پیبنہ ثٓدٕایب رٕ آپ 

َے اـ کٕ ثؽقؽػبو أَٹُی پؽ ثیٹٓے ہٕئے َٕل كؽيبیب۔ )اـ ِؽذ يؼهٕو ہٕگیب کہ آپ ؼٔؾے قے 

 (رٓے نہػا یٕو ػؽكہ کے ؼٔؾے کی كُیهذ کب رؼهن ؿیؽ زبخیٕں کے قبرٓ ہے۔ َہیں

کے ثؼع آپ َے ثالل ؼَی ہللا ػُہ کٕ زکى كؽيبیب، اَہٕں َے اغاٌ ظی، پٓؽ اهبيذ کہی أؼ آپ َے اـ 

ظہؽ أؼ ػًؽ کی ًَبؾیں خًغ أؼ هًؽ کؽ کے اظا كؽيبئیں أؼ اٌ کے ظؼيیبٌ کٕئی قُذ یب َلم 

 پڑْے۔ ایک اغاٌ أؼ ظٔ اهبيزیں کہی گئیں۔ َہیں

 :وقوف عرفات

 کؽ يیعاٌ ػؽكبد رهؽیق نے گئے أؼ اپُب ؼش هجهے کی ِؽف كؽيبنیب۔ًَبؾ کے ثؼع آپ قٕاؼ ہٕ 

اـ ظٔؼاٌ ایک نطى زبنذ ازؽاو يیں اپُی قٕاؼی قے گؽ کؽ كٕد ہٕ گیب، آپ َے اـ کے يزؼهن 

اقے اَہی کپڑٔں يیں کلٍ ظیب خبئے ضٕنجٕ َہ نگبئی خبئے أؼ اـ کب قؽ ثٓی َہ ڈْبَپب ’’كؽيبیب: 

 یب: هیبيذ کے ظٌ یہ نطى نجیک پکبؼرب ہٕا اٹٓے گب۔آپ َے يؿیع كؽيب‘‘خبئے۔

َدع کے نٕگٕں َے آپ قے زح کے يكبئم ظؼیبكذ کیے رٕ آپ َے ٔهٕف ػؽكہ کے يزؼهن كؽيبیب کہ 

ٔهٕف ػؽكبد ہی زح ہے۔ َیؿ آپ َے اـ کب ٔهذ ثٓی يزؼیٍ كؽيبیب۔ یؼُی ظٌ یب ؼاد کب کچٓ زًہ ٔہبں 

 گؿاؼے۔

ٓی ثٓدٕایب کہ يیعاٌ ػؽكبد يیں اپُے اپُے پڑأٔ ہی پؽ ٔهٕف کؽیں۔ )خجم ظٔقؽے نٕگٕں کٕ یہ پیـبو ث

 (ؼزًذ پؽ چڑُْب َؽٔؼی َہیں

 :مسدلفہ کی رات

یہ خًؼے کب ظٌ رٓب، آپ اـ ؼٔؾ ظہؽ کے ٔهذ قے نے کؽ نبو رک رهجیہ أؼ ظػب ٔ يُبخبد يیں 

پ َے اقبيہ ثٍ ؾیع ؼَی يهـٕل ؼہے ززی کہ قٕؼج ؿؽٔة ہٕگیب۔ خت نلن کی ؾؼظی ضزى ہٕگئی رٕ آ 

ہللا ػُہ کٕ اپُے پیچٓے قٕاؼ کیب أؼ ػؽكبد قے ؼٔاَہ ہٕئے۔ آپ َے اپُی قٕاؼی کی ثبگ ثڑی قطزی 

 قے کٓیُچ ؼکٓی رٓی أؼ اقی کیلیذ يیں قلؽ خبؼی ؼہب۔

 ؼاقزے يیں آپ نٕگٕں کٕ پؽقکٌٕ ؼہُے کی رهویٍ كؽيبرے ؼہے۔

پیهبة کیب أؼ َٕٔ ثٓی کیب أؼ اقبيہ ؼَی ہللا ػُہ قے ایک گٓبٹی کے پبـ آپ قٕاؼی قے ارؽے، 

پٓؽ قٕاؼ ہٕئے أؼ يؿظنلہ پہُچ گئے۔ یہ خًؼے أؼ ہلزے ‘‘ ًَبؾ کب يوبو أؼ ٔهذ آگے ہے۔’’كؽيبیب: 

 کی ظؼيیبَی ؼاد رٓی۔

يؿظنلہ پہُچ کؽ آپ َے َٕٔ کیب، يـؽة أؼ ػهبء کی ًَبؾیں ایک اغاٌ أؼ ظٔاهبيزٕں کے قبرٓ خًغ 

پڑْے أؼ َہ کٕئی ضطجہ اؼنبظ  أؼ هًؽ کؽ کے پڑْیں أؼ اٌ کے ظؼيیبٌ کٕئی قُزیں یب َلم َہیں

 كؽيبیب۔ پٓؽ آپ آؼاو کؽَے کی ؿؽٌ قے نیٹ گئے ززی کہ كدؽ ہٕ گئی۔

رت آپ َےنٕگٕں کے قبرٓ يم کؽ ًَبؾ كدؽ اظا كؽيبئی۔ یہ ہلزے کبظٌ أؼ غٔانسدہ کی ظـ ربؼیص رٓی۔ 

 ؽ أؼ ػیع االَسی کب ظٌ ہے۔یہی یٕو انُس

قیعَب ػؽِٔ انطبئی ؼَی ہللا ػُہ َے ایک قٕال کیب رٕ آپ َے كؽيبیب: خف َے يؿظنلہ يیں كدؽ کی ًَبؾ 

 پبنی، اـ َے زح پبنیب۔

ايہبد انًٕيُیٍ قیعِ قٕظِ، او زجیجہ أؼ او قهًہ ؼَی ہللا ػٍُٓ َے آپ قے اخبؾد چبہی کہ ؼاد ہی 

أؼ ظیگؽ کًؿٔؼ نٕگٕں کٕ ؼضًذ يؽزًذ كؽيبئی کہ  خبئیں رٕ آپ َے اَہیں کٕ يؿظنلہ قے ؼٔاَہ ہٕ

ی خب قکزے ہیں انجزہ خًؽِٔ ػوجہ  ُٰ ِٔ چبَع ؿؽٔة ہَٕے رک يؿظنلہ يیں ٔهٕف کؽیں پٓؽ ؼاد ہی کٕ ي

 کی ؼيی کی ثبثذ اَہیں زکى ظیب کہ ِٔ ِهٕع آكزبة کے ثؼع ؼيی کؽیں۔



کے پبـ رهؽیق نے گئے أؼ هجهہ ؼش ہٕ کؽ ظػب ٔ ‘‘ يهؼؽ انسؽاو’’آپ ًَبؾ كدؽ اظا کؽ نیُے کے ثؼع 

 يُبخبد أؼ رکجیؽ ٔ رہهیم يیں يهـٕل ہٕ گئے۔ ززی کہ يجر ضٕة قلیع أؼ ؼٔنٍ ہٕگئی۔

 :مٰنی کو واپسی

ی  ُٰ قٕؼج َکهُے قے پہهے آپ َے كُم ثٍ ػجبـ ؼَی ہللا ػُہًب کٕ اپُے قبرٓ قٕاؼی پؽ ثٹٓبیب أؼ ي

 خت کہ اقبيہ ؼَی ہللا ػُہ پہهے خبَے ٔانٕں کے قبرٓ ؼٔاَہ ہٕگئے رٓے۔ؼٔاَہ ہٕگئے۔ 

ی کی ؼاِ يیں خت ٔاظی يسكؽ کے  ُٰ پٓؽ آپ يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے اپُی أَٹُی کٕ زؽکذ ظی أؼ ي

ظايٍ يیں پہُچے رٕ اپُی قٕاؼی کی ؼكزبؼ غؼا ریؿ كؽيبئی أؼ ظؼيیبٌ ٔانی ؼاِ اضزیبؼ کؽرے ہٕئے 

 خًؽِٔ ػوجہ پؽ رهؽیق نے آئے۔

يدٓ قے زح کب ِؽیوہ ’’ؽیبں يبؼیں أؼ كؽيبیب: خت قٕؼج أَچب ہٕگیب رٕ آپ َے خًؽِٔ ػوجہ کٕ کُک

 ‘‘ضٕة اچٓی ِؽذ قًدٓ نٕ، نبیع کہ يیں اـ قبل کے ثؼع زح َہ کؽ قکٕں۔

ی يیں آپ خہبں کٓڑے رٓے، ٔہیں قے اثٍ ػجبـ ؼَی ہللا ػُہًب َے آپ کے نیے چٕٓٹی چٕٓٹی  ُٰ ي

ٕٓٹی چٕٓٹی کُکؽیبں چُی خًؽاد کٕ يبؼَے کے نیے چ’’کُکؽیبں چُی رٓیں۔َیؿ آپ َے كؽيبیب: 

 ثڑے ڈْیهٕں یب پزٓؽٔں قے يُغ كؽيبیب، کیَٕکہ ظیٍ يیں ؿهٕ یؼُی زع قے ثڑُْب خبئؿ َہیں۔‘‘ خبئیں۔

ہللا ’’آپ َے َهیت يیں اپُی قٕاؼی ہی قے خًؽِٔ ػوجہ کٕ قبد کُکؽیبں يبؼیں۔ ہؽ کُکؽی کے قبرٓ 

 کؽ ظیب۔کہزے رٓے أؼ اـ کے قبرٓ ہی رهجیہ پکبؼَب ثُع ‘‘ اکجؽ

یہیں هجیهہ ثُٕ ضثؼى کی ایک ضبرٌٕ َے آپ قے ظؼیبكذ کیب کہ آیب يیں اپُے ٔانع کی ِؽف قے زح کؽ 

ہبں! رى اپُے ٔانع کی ِؽف قے زح کؽ قکزی ’’قکزی ہٕں یب َہیں، آپ يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے كؽيبیب: 

ی يیں خًؽِٔ ػوجہ کی ؼيی کے ثؼع پیم آیب۔‘‘ ہٕ۔ ُٰ  یہ ٔاهؼہ ي

غٔانسدہ یؼُی یٕو انُسؽ ہلزے کے ظٌ ضطجہ ثٓی اؼنبظ كؽيبیب۔ اـ يیں اَہی ايٕؼ کب  01َے اـ ؼٔؾ  آپ

 رػکؽِ رٓب خٕ کہ ػؽكبد يیں اؼنبظ كؽيبئے رٓے۔ آپ َے يکہ کی زؽيذ کب رػکؽِ ثٓی كؽيبیب۔

أَٹُی کی  اـ يٕهغ پؽ ثالل أؼ اقبيہ ؼَی ہللا ػُہًب کٕ آپ کی ضعيذ کب اػؿاؾ زبيم ہٕا۔ ایک َے

ثبگ رٓبيی ہٕئی رٓی رٕ ظٔقؽے َے آپ کے قؽ پؽ کپڑے قے قبیہ کؽ ؼکٓب رٓب ربکہ گؽيی قے ثچبٔٔ 

 ؼہے۔

 :قربانی

کُکؽیبں يبؼَے کے ثؼع آپ هؽثبٌ گبِ رهؽیق نے آئے۔ یہبں آپ َے ایک قٕ أَٹ غثر کیے۔ اٌ يیں 

يبئے أؼ ثبهی کے يزؼهن ػهی ؼَی قے رؽیكٹٓ رٕ آپ َے اپُے ظقذ يجبؼک قے ضٕظ َسؽ )غثر( كؽ

ہللا ػُہ کٕ زکى كؽيبیب کہ ِٔ غثر کؽیں۔ یہ هؽثبَیبں کچٓ رٕ آپ اپُے قبرٓ يعیُہ يُٕؼِ قے الئے رٓے 

 أؼ کچٓ ػهی ؼَی ہللا ػُہ یًٍ قے نے کؽ پہُچے۔

غثر اپُی اؾٔاج کی ِؽف قے آپ َے گبئیٕں کی هؽثبَی ظی أؼيؿیع ظٔ چزکجؽے يیُڈْے ثٓی آپ َے 

 کیے۔

 :هؽثبٌ کیے گئے أَٹٕں کے ثبؼے يیں آپ َے كؽيبیب

 ‘‘اٌ يیں قے ہؽ ایک قے گٕنذ کب ایک ٹکڑا نیب خبئے۔’’

چُبَچہ اـ قبؼے گٕنذ کٕ ایک ظیگچے يیں ڈال کؽ پکبیب گیب۔ آپ أؼ ػهی ؼَی ہللا ػُہ َے اـ يیں 

 قے يم کؽ کٓبیب أؼ نٕؼثہ َٕل كؽيبیب۔

 ت ؼَی ہللا ػُہ کٕ ثٓی اٌ هؽثبَیٕں يیں زًے ظاؼ ثُبیب۔آپ َے ػهی ثٍ اثی ِبن

آپ َے زکى ظیب کہ اٌ هؽثبَیٕں کب گٕنذ، اٌ کے چًڑے أؼ اٌ کے خٕٓل ٔؿیؽِ قت روكیى کؽ ظیے 

 خبئیں أؼ هًبة کٕ يؿظٔؼی ہی ظیں۔ هؽثبَیٕں يیں قے کچٓ َہ ظیب خبئے۔



ٔهٕف ہے، قٕائے ٔاظی ػؽَہ کے، اقی ِؽذ آپ َے اؼنبظ كؽيبیب:يیعاٌ ػؽكبد قبؼے کب قبؼا يوبو 

ی ثٓی قبؼے کب قبؼا ‘‘ ٔاظی يسكؽ’’يؿظنلہ ثٓی قبؼے کب قبؼا يوبو ٔهٕف ہے قٕائے  ُٰ کے أؼ ي

 هؽثبٌ گبِ ہے۔ َیؿ يکے کی گهیبں أؼ ؼاقزے ثٓی هؽثبَی کب يوبو ہیں۔

ػُہ کٕ ػُبیذ كؽيب ظیے أؼ  پٓؽ آپ َے اپُب قؽ يُڈٔاظیب أؼ ثبل يجبؼک آظْے رٕ اثٕ ِهسہ ؼَی ہللا

 ثبهی ایک ایک ظٔ ظٔ کؽ کے ظٔقؽے يسبثہ کے زًے يیں آئے۔

ايسبة کؽاو ؼَی ہللا ػُہى يیں قے کچٓ َے اپُے قؽ کے ثبل يُڈأئے أؼ کچٓ َے کزؽٔائے۔ آپ 

 َے قؽ يُڈٔاَے ٔانٕں کے نیے ریٍ ثبؼ يـلؽد کی ظػب كؽيبئی أؼ کزؽٔاَے ٔانٕں کے نیے ایک ثبؼ۔

ِٕاف اكبَہ کے نیے يکہ خبَے قے پہهے آپ َے ضٕنجٕ نگبئی رٓی یہ ضٕنجٕ آپ کٕ ػبئهہ ؼَی 

 ہللا ػُہب َے نگبئی۔ اـ يیں کكزٕؼی ثٓی نبيم رٓی۔

 :طواف افاضہ

 پٓؽ آپ اقی ؼٔؾ يکے کی خبَت ؼٔاَہ ہٕئے ٔہبں پہُچ کؽ آپ َے ظہؽ قے پہهے ِٕاف اكبَہ کیب۔

 ٔانے کے ہبرٓ قے ڈٔل نے کؽ آپ َے ؾيؿو َٕل كؽيبیب۔چبِ ؾيؿو قے پبَی کٓیُچُے 

 :مکہ سے مٰنی واپسی

ی ٔاپف رهؽیق نے گئے )کیَٕکہ  ُٰ اظا کؽَے ٔانے کے نیے ػًؽے ‘‘ زح هؽاٌ’’پٓؽ قؼی کیے ثـیؽ ي

کی قؼی کبكی ہٕری ہے( یہبں آکؽ ظہؽ کی ًَبؾ پڑْی۔ أؼ ایک ؼٔایذ یہ ثٓی ہے کہ ظہؽ کی ًَبؾ آپ 

 َے يکہ ہی يیں پڑْی رٓی۔

کے پیچٓے قے ثیذ ہللا کب ِٕاف  ؽ نٕگٕںاـ ؼٔؾ او قهًہ ؼَی ہللا ػُہب َے اپُے أَٹ پؽ قٕاؼ ہٕ ک

 اـ ايؽ کی اخبؾد ظی رٓی۔ کیب، ِٔ کچٓ ثیًبؼ رٓیں أؼ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى َے اَہیں

اقی ؼٔؾ قیعِ ػبئهہ ؼَی ہللا ػُہب َے ثٓی ثیذ ہللا کب ِٕاف أؼ يلب ٔ يؽِٔ کی قؼی کی ِٔ اقی 

 ؼٔؾ ایبو قے پبک ہٕئی رٓیں۔

ی قے کٕچ کی ؼاد اَہیں  قیعِ يلیہ ؼَی ُٰ ہللا ػُہب َے ثٓی اـ ؼٔؾ ِٕاف اكبَہ کیب يگؽ ثؼع اؾاں ي

 ِٕاف ٔظاع کیے ثـیؽ ہی يعیُہ ؼٔاَگی کی اخبؾد يم گئی۔ ایبو نؽٔع ہٕگئے چُبَچہ اَہیں

 :ِٕاف ؾیبؼد کے ثؼع

ی پہُچے رٕ نٕگٕں َے آپ قے يطزهق قٕاالد کیے۔ يثالً یہ کہ خًؽِ ػو ُٰ جہ کی ؼيی، قؽ آپ ظٔثبؼِ ي

يُڈٔاَے أؼ هؽثبَی کؽَے يیں کچٓ روعیى ٔ ربضیؽ ہٕگئی یؼُی رؽریت ثعل گئی ہے رٕ آپ َے ہؽ ایک 

 ‘‘اـ يیں کٕئی زؽج َہیں۔’’قے یہی كؽيبیب: 

 :ایام تشریق

غٔانسدہ،  00غٔانسدہ، پٓؽ ارٕاؼ کی ؼاد أؼ ارٕاؼ کب ظٌ یؼُی  01آپ َے ہلزے کب یہ ثویہ ظٌ یؼُی 

غٔانسدہ  02غٔانسدہ يُگم کی ؼاد أؼ يُگم کب ظٌ یؼُی  01ؼ کی ؼاد أؼ قٕيٕاؼ کب ظٌ یؼُی قٕيٕا

ی ہی يیں ُٰ  کہزے ہیں۔‘‘ ایبو رهؽین’’گؿاؼے۔ اَہیں  ي

ی کی  ُٰ اٌ ظَٕں يیں آپ ہؽ ؼٔؾ ؾٔال کے ثؼع ریُٕں خًؽاد پؽ کُکؽیبں يبؼرے ؼہے۔ هؽیجی خًؽِ خٕ ي

ؽیبں يبؼَے کے ثؼع غؼا ہٹ کؽ ثہذ نًجی ظػب کؽرے أؼ آضؽ يیں خبَت ہے، اـ قے اثزعا کؽرے، کُک

خًؽِٔ ػوجہ کٕ کُکؽیبں يبؼ کؽچهے آرے أؼ یہبں ظػب َہ کؽرے۔ کُکؽیبں يبؼرے ہٕئے ہؽ کُکؽی کے 

 کہزے۔‘‘ ہللا اکجؽ’’قبرٓ 

ضطجہ غٔانسدہ کٕ ثٓی 01غٔانسدہ کٕ أؼ ثؼٍ ؼٔایبد کے يطبثن قٕيٕاؼ  00آپ َے ارٕاؼ کے ؼٔؾ 

اؼنبظ كؽيبیب۔ اٌ ضطجبد يیں آپ يكهًبَٕں کے يبثیٍ اٌ کی ػؿرٕں، اٌ کے ضَٕٕں أؼ اٌ کے ايٕال 

 کی اہًیذ أؼ زؽيذ کب ثیبٌ كؽيبرے ؼہے أؼ یہ کہ ِٔ ثیذ ہللا کی زؽيذ کب ثٓی پبـ ؼکٓیں۔



ی کی ؼاریں ُٰ َے کی يدٓے يکے يیں گؿاؼ آپ کے چچب ػجبـ ؼَی ہللا ػُہ َے ؼضًذ چبہی کہ ي

اخبؾد ظے ظی گئی۔  اخبؾد ظیں ربکہ زدبج کٕ پبَی پالَے کی ضعيذ قؽ اَدبو ظے قکٕں۔ چُبَچہ اَہیں

ی قے ثبہؽ چؽاگبہٕں ایكے ہی چؽٔاہٕں ُٰ  يیں ؼہُے کی اخبؾد ظی گئی۔ کٕ ثٓی ي

 :وادٔی محّصب میں پڑاؤ 

ی قے ؼٔاَہ ہٕ 02ایبو رهؽین کے آضؽی ظٌ  ُٰ ًّت رهؽیق غٔانسدہ يُگم کے ؼٔؾ آپ ي کؽ ٔاظی يس

ًّت يیں آپ کے ‘‘ یؼُی ؼٔاَگی کب ظٔقؽا ظٌ’’ کہالربہے ‘‘ یٕو انُلؽ انثبَی’’نے آئے۔ یہ ظٌ  ٔاظٔی يس

نیے ضیًہ نگب ظیب گیب، یہ ضعيذ اثٕ ؼاكغ ؼَی ہللا ػُہ َے اَدبو ظی أؼ یہی آپ کے قلؽ کے يُزظى 

 رٓے۔

ًّت( يیں ظہؽ اظا كؽيبئیں۔  ، ػًؽ، يـؽة أؼ ػهبء کی ًَبؾیںآپ َے اپُے اـ پڑأٔ )ٔاظٔی يس

 ثكؽ كؽيبئی۔ غٔانسدہ ثعْ کی ؼاد ثٓی آپ َے یہیں03

 :عمرہ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا

قیعِ ػبئهہ ؼَی ہللا ػُہب َے رًُب ظبہؽ کی کہ ایک ػًؽِ کؽ نیں کیَٕکہ اة ِٔ پبک ہٕ گئی رٓیں رٕ آپ 

قے ػًؽے ‘‘ رُؼیى’’ؼَی ہللا ػُہًب کٕ زکى ظیب کہ اَہیں يوبو َے اٌ کے ثٓبئی ػجعانؽزًٍ ثٍ اثی ثکؽ 

 کب ازؽاو ثُعْٕا کؽ ػًؽِ کؽٔا الئیں۔ چُبَچہ اَہٕں َے ایكب ہی کیب۔

 :طواف وداع

ی قے ہی اپُے اپُے ػالهٕں کی ِؽف ؼٔاَہ ہٕ خبرے رٓے۔ آپ َے كؽيبیب:  ُٰ اـ قے پہهے کئی نٕگ ي

‘‘ ہَٕب چبہیے قٕائے اـ يٕؼد کے کہ کٕئی ضبرٌٕ زیٍ قے ہٕ۔یہبں رًہبؼا آضؽی ِٕاف ثیذ ہللا ’’

 ()یؼُی اقے ِٕاف ٔظاع قے ؼضًذ ہے

 چُبَچہ آپ قسؽ کے ٔهذ ًَبؾ كدؽ قے پہهے ثیذ ہللا يیں رهؽیق الئے أؼ ِٕاف ٔظاع کیب۔

 اقی ؼاِ يیں آپ کی ػبئهہ ؼَی ہللا ػُہب قے يالهبد ہٕگئی خت آپ ِٕاف ٔظاع کے نیے رهؽیق نے

 خبؼہے رٓے، أؼ ِٔ ػًؽے قے كبؼؽ ہٕ کؽ ٔاپف آ ؼہی رٓیں۔

 :مدینہ کو واپسی

خبَت )کعاء ثُیہ قلهٰی(  ِٕاف ٔظاع کے ثؼع آپ َے هبكهے کی ؼٔاَگی کب زکى ظیب أؼ يکے کی ؾیؽیں

 قے يعیُے کی ِؽف ؼٔاَہ ہٕئے۔

ِؽف ؼٔاَگی رک کی کم  آپ کی يکہ يکؽيہ يیں آيع قے نے کؽ ِٕاف ٔظاع کے ثؼع ٔاپف يعیُہ کی

 يعد ظـ ؼٔؾ ہے۔

اقی ِؽذ چهزے چهزے آپ غٔانسهیلہ پہُچے یہبں ؼاد گؿاؼی أؼ ؼٔاَہ ہٕئے۔ يعیُہ يُٕؼِ کی آثبظی 

 :ظیکٓ کؽ آپ َے ریٍ ثبؼ ہللا اکجؽ کہب أؼ یہ ظػب پڑْی

 ٌَ َٕ َػهَى ُكّمِ َنْيٍء هَِعیٌؽ، آئِجُٕ ُْ َٔ عُ،  ًْ نَُّ انَس َٔ ْهُك  ًُ ْزعَُِ اَلَنِؽیَك نَُّ، نَُّ ان َٔ ٌَ اَلإِنََّ إِالَّ ہللاُ  ْٕ ٌَ َقبٓئس ٌَ َػبثِعُٔ رَبئِجُٕ

ََْؿَو االَْٔزَؿاَة  َٔ َؽ َػْجعَُِ،  ًَ ََ َٔ ْػعَُِ،  َٔ ، َيعََم ہللاُ  ٌَ ٌَ ِنَؽثَُِّب َزبِيعُٔ ْزعَُِ َقبِخعُٔ َٔ 

ہللا کے قٕا کٕئی ػجبظد کے الئن َہیں ِٔ اکیال ہے۔ اـ کب کٕئی نؽیک َہیں۔ زکٕيذ اقی کی ہے۔ 

رؼؽیلیں ثٓی اقی کی ہیں أؼ ِٔ ہؽ چیؿ پؽ هبظؼ ہے۔ ہى ٔاپف آَے ٔانے ہیں۔ رٕثہ کؽَے ٔانے ہیں۔ 

ہی کی زًع کؽَے  ػجبظد کؽَے ٔانےہیں۔ ؼٔؾِ ؼکُٓے ٔانے ہیں۔ قدعِ کؽَے ٔانےہیں۔ اپُے ؼة

ٔانے ہیں۔ ہللا َے اپُب ٔػعِ قچ کؽ ظکٓبیب، اپُے ثُعے کی ًَؽد كؽيبئی أؼ اـ اکیهے ہی َے رًبو 

 گؽٔہٕں کٕ پكپب کؽظیب ۔



پٓؽ آپ ظٌ چڑْے اپُے نہؽ يعیُہ يُٕؼِ يیں رهؽیق الئے أؼ یہ ؼقٕل ہللا يهی ہللا ػهیہ ٔ قهى کب 

 !!قلؽ زح أؼ اـ کی يُبؾل کے يُبظؽ

 


