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 بسم هللا الرحمن الرحيم

    62:حديث نمبر 
   ةالخيریالغاط  شيخ ابوکليم فيضی: خالصہء درس 

  2009جنوری  27/26  ھ م1430صفر     02/  01: بتاریخ 
  

  ماه صفر منحوس نہيں ہے
  
  

رة( ي ھري ن أب ال  ع ه ق ي : رضي هللا عن ال النب لمق ه وس ال :  صلى هللا علي
ا رسول هللا : عدوى وال طيرة وال صفر وال ھامة ، فقال أعرابي  ال ! ي ا ب فم

ال  ا ؟ فق ر األجرب فيجربھ ا البعي اء فيخالطھ اإلبل تكون في الرمل كأنھا الظب
  .  )فمن أعدى األول: صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

  )، الطب 2220: صحيح مسلم / ، الطب  5770: اري صحيح البخ( 
  

 نـہ  سـے روایـت ہـے کـہ هللا کـے رسـولابو ہریره رضی هللا ع" :ترجمہ 
بيماری کـا کسـی دوسـرے کـو : صلی هللا عليہ وسلم نے ارشاد فرمایا 

لگ جانا ، بدشگونی لينا ، ماه صفر کا منحـوس ہونـا اور الـو کـا منحـوس 
صلی هللا عليہ وسـلم   کـے اس فرمـان کـو  ہونا کوئی چيز نہيں ہے، آپ

اگـر بيمـاری کـا  !اے هللا کـے رسـول : سن کر ایک صحرا نشين نے کہا 
کسی دوسرے کو لگ جانا کوئی چيز نہيں ہے تو کيا وجہ ہـے کـہ اونـٹ 
کے ریوڑ صحرا ميں رہتے ہيں وه اس طرح صاف ستھرے اور نشيط ہـوتے 

ایسا اونٹ شامل ہوجاتا ہے جـو ہيں گویا کہ ہرن ہيں ، ليکن ان ميں ایک 
کی بيماری ميں مبـتال ہوتـا تـو پـورے ریـوڑ کـو خـارش زده  )خارش (جرب

تو یہ بـتالو کـہ پہلـے : کردیتا ہے ؟ آپ صلی هللا عليہ وسلم   نے فرمایا 
  )بخاری و مسلم  ("اونٹ کو کس نے خارش زده کيا ہے ؟

  
و تعالی ہی ہـر  اہل سنت و جماعت کا عقيده ہے کہ هللا تبارک :تشریح 

خير و شـر کاخـالق ہـے ، سـبب اور مسـبب کـو اس نـے پيـدا کيـا ہـے ، 
چنانچہ اس نے تریاق کو پيدا کيا ہے اور زہرہالل کا خالق بھی وہی ہے ، 
اسی نے صحت کو پيدا کيا ہے اور وہی بيماری کا خالق ہے ، اسی نـے 

بھـی وہـی بيماری کا عالج بھی پيدا کيا اور بيماری کے اسباب کا خالق 
ہے ، اسی نے آگ بھی  پيدا کی ہے اور وہی اس کے اندر جالنـے کـی 
صالحيت کا خالق بھی ہے  ، ليکن قدیم زمانے سے یہ چال آرہـا ہـے کـہ 
بہت سے لوگ کم علمی ، کمزور ایمانی اور خالق حقيقی اور مالک کل 
پر توکل و بھروسہ نہ کرنے کے سبب ، هللا تعالی کی پيدا کرده خيـر پـر 
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س قدر بھروسہ کرليتے ہيں گویا کہ خود اسی کـے انـدر نفـع پہنچـانے ا
کی پوری صالحيت موجود ہے اور اس خير کـے مالـک حقيقـی کـو بھـول 
جاتے ہيں کہ اگر وه نہ چاہے تو یہ خير تم تک نہيں پہنچ سـکتا ، اسـی 
طرح شر سے اس قدر خائف رہتے ہيں کہ گویا یہی ان کے ہر قسم کے 

الک ہے اور اس شر کے خالق حقيقی کو بھـول جـاتے ضرر و نقصان کا م
ہيں کہ اگر وه چاه لے تو یہ شر انہيں کوئی نقصان نہـيں پہنچـا سـکتا ، 
مذکوره باال حـدیث مـيں اس غلـط عقيـده کـی تصـحيح کـی گئـی ہـے ، 
چنانچہ هللا کے رسول صلی هللا عليہ وسلم   نـے اس حـدیث مـيں چـار 

  ده کی تصحيح کی ۔چيزوں کے متعلق اہل جاہليت کے عقي
اس مـيں  :بيماری کا کسی دوسرے کو لـگ جانـا کـوئی چيـز نہـيں ] 1[

اس امر کی نفی نہيں ہے کہ بعـض متعـدی بيماریـاں ایـک مـریض سـے 
دوسرے تندرست شخص تک منتقل نہيں ہوتيں کيونکہ یہ تو ایک بدیہی 

جـس کـا  ":چيز ہے اور خود آپ صلی هللا عليہ وسـلم کـا فرمـان ہـے کـہ
اونٹ بيمار ہو اسے نہيں چاہئے کہ اپنے اونٹ کو ان اونٹوں کے پاس لے 

   )صحيح بخاری ومسلم بروایت ابو ہریره  ( ۔ "جائے جو تندرست ہيں
  

کوڑھی سے ایسے ہی بھاگو جيسے کہ شـير سـے بھاگـا ": نيز فرمایا 
 ، بلکـہ آپ صـلی هللا)صحيح بخاری و احمد بروایت ابو ہریـره  ( ".جاتا ہے

عليہ وسلم   کا مقصد جاہل ، مشـرک اور بيمـار عقيـده لوگـوں کـے اس 
باطل خيال کی تردید ہے کہ کسی بيماری ميں دوسرے تک پہنچ جانے 
کی اپنی کوئی صالحيت ہے بلکہ یہ بھـی مشـيت الہـی کـے تـابع ہـے 
ورنہ اگر بيماری ہی اصل سبب ہوتی تو پھر جس گھر کـے ایـک فـرد کـو 

لـگ جـائے تـو اس گھـر اور ان سـے ملـنے جلـنے کوئی متعدی بيمـاری 
والے ہر فرد کو وه بيماری لگتی جائے ليکن ایسا نہيں ہوتا ، حـدیث کـے 
آخر ميں آپ صلی هللا عليہ وسلم   نے اسی طرف رہنمائی فرمائی ہـے 

  ۔ 
کـوئی ایسـی چيـز نہـيں ہـے جـو   :بدشگونی کوئی چيز نہيں ہـے ] 2[

ے جسـے هللا تعـالی منحـوس بجائے خود منحوس ہو ، منحـوس وہـی ہـ
پيدا کرے ، کوئی پرنده ، کوئی دن اور ہفتہ منحوس نہيں بلکہ یہ سـاری 
مخلوقات حکم الہی کے تابع ہيں ، اگـر کسـی چيـز مـيں نحوسـت پيـدا 
ہوتی ہے تو وه هللا تعالی کے حکـم کـی نافرمـانی کـی وجـہ سـے پيـدا 

ليکن یـہ نہـيں ہوتی ہے ، نيز بعض غير مرغوب صفات تاریک گھر وغيره ، 
ہے کہ یہ چيزیں ان معنی ميں منحوس ہيں کـہ ان کـو دیکـھ کـر ، یـا ان 
کے سامنے سے گزرجانے سے یا ان کی آواز سـن ليـنے سـے کسـی 

  قسم کے شر کی توقع کی جائے ۔ 
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تمام مہينوں اور دنـوں کـا خـالق هللا تعـالی  :ماه صفر منحوس نہيں ] 3[
يـا ہـے کـہ بعـض دنـوں کـو ہے اس نے اپنی حکمت و عدل سے یہ تـو ک

بعض دنوں پر اور بعض مہينوں کو بعض مہينوں پر فضـليت دی ہـے لـيکن 
ایسا نہيں ہے کہ کسی مہينے کو منحوس ٹھہرایا ہو ، بلکہ جس مہينہ 
ميں هللا تعالی کے فرمـان بجـاالئے جـائيں وه بنـده کـے لـئے مبـارک اور 

لئے منحـوس جس مہينہ ميں هللا کی نافرمانی کی جائے وه بندے کے 
ہے ، اس لئے بجائے اس کے کہ بنـده کسـی مہينـہ کـو منحـوس تصـور 
کرے اسے چاہئے کہ خود اپنی اصالح کی کوشش کرے ، اس طرح ایک 
ایسا مہينہ جسے هللا تعالی کسی فضـيلت سـے نہـيں نـوازا  اس کـے 

  لئے مبارک بن جائے گا ۔ 
ک مخلوق ہے ، هللا الّو بھی هللا تعالی کی ای :الّو منحوس نہيں ہوتا ] 4[

تعالی نے اسے کسی بڑی حکمت کيلئے پيدا فرمایـا ہـے ، اس کـا نـام 
هللا تعالی نے الّو نہيں رکھا بلکہ یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہے کہ اسے 
الو کہتے ہيں ، اسے هللا تعالی نے منحوس بھـی پيـدا نہـيں فرمایـا کـہ 

ض محسـوس کـرے اس کی آواز یا صورت کو دیکھ کر بنده اپنے اندر انقبا
اور یہ سمجھے کہ ہمارے گھر کوئی مصيبت ضـرور آنـے والـی ہـے ، یـہ 
لوگوں کی جہالت اور بدعقيدگی ہے کہ هللا کـی تسـبيح و تحميـد بيـان 

  کرنے والی ایک مخلوق الو کو منحوس کہا  جارہا ہے ۔ 
   
  وآلہ وسلم وصلى هللا على نبينا محمد                                                


