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ﺑﺎﺳﻤہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ

ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ
ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ وﻓﻘہ ﺑﺸﺮی ﺗﻤﺎم ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﺎرش

ﻣﺆﻟﻒ :
آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ڈاﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ

ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ
١۔ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
٢۔ ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور اس ﭘﺮ ﻧﻘﺪ وﺗﺒﺼﺮه
٣۔ ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور اس ﭘﺮ ﻧﻘﺪ وﺗﺒﺼﺮه
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۴۔ ﻓﻘہ ﺑﺸﺮی ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور اس ﭘﺮ ﻧﻘﺪ وﺗﺒﺼﺮه
۵۔ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ
٦۔ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﯿﺎت

ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
)ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ(
"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﮩﺎﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮاةو اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ واﻓﻀﻞ اﻟﺨﻖ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻟہ اﻟﻄﺎﮨﺮﯾﻦ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﮑﺮﻣﯿﻦ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ورﺣﻤہ ﷲ وﺑﺮاﮐﺎﺗہ"
"ﻓﻘہ"ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺟﻤﻊ اﮐﺒﺮ واﺻﻐﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺲ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎظ اور ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﺷﺎﯾﺴﺘہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺘﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮑﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﺠﮩﻮل ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻔﻘہ زﯾﺎده زﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه وﮨﯽ ﻓﻘہ ﮨﮯ
ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ دوش ﭘﺮ ﯾہ ذﻣہ داری رﮐﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐہ ﺑﺤﺮ ﻣﺘﻼطﻢ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ اﺳﺘﻌﺪاد اور اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﻤﯿﺸہ اﭘﻨﮯ ﻣﺠﮩﻮﻻت
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ﮐﻮ ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﯾﮟ اور "و ﯾﺘﻔﮩﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ"١ﻧﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اس
ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﺎ وظﯿﻔہ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
ﺧﺪا وﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﮯ ﮨﻤﺎری ﻓﮑﺮی ﻣﺠﮩﻮﻻت ﮐﻮ ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎطﻨﯽ اور ظﺎﮨﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﮭﻠﯽ آﻧﮑﮭ
اورﻋﻘﻞ روﺷﻦ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ان ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﺟﮩﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﭘﺮدوں س ﮐﻮ ﺑﺮ
طﺮف ﮐﺮﯾﮟ  ،ﭼﻮﻧﮑہ "اﻧﻈﺮ ﮐﯿﻒ ﻧﺼﺮف اﻻٓﯾﺎت ﻟﻌﻠﮩﻢ ﯾﻔﻘﮩﻮن"٢دﯾﮑﮭﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺲ
طﺮح ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ )ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ(ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ،
ﻧﯿﺰ"ﻓﺼﻠﻨﺎ اﻻٓﯾﺎت ﻟﻘﻮم ﯾﻔﻘﮩﻮن"٣ﺑہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﻖ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ روﺷﻦ طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﯾہ ٓاﯾﺎت اور دوﺳﺮی ٓاﯾﺎت ﻧﮯ ﻓﻘہ اور ﺗﻔﻘہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺋﯿﺎور
ﺧﻮد آراﺋﯽ ﮐﻮ درﻣﯿﺎن ﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،دوﺳﺮوں ﮐﮯ آراء اور ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اور درﯾﺎﻓﺘﻮں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﮐﺎ وظﯿﻔہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮاﺋﮯ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ ،ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺗﮓ
ودو ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ آﯾﺖ اﻣﺮ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
"واﻟﺬﯾﻦ اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﻄﺎﻏﻮت ان ﯾﻌﺒﺪوھﺎ و۔۔اﻟﯽ ﷲ ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن
٤
اﻟﻘﻮل ﻓﯿﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨہ اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ ھﺪاھﻢ ﷲ و اوﻟﺌﮏ ھﻢ اوﻟﻮاﻟﺒﺎب"
اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ طﺎﻏﻮت ﺳﮯ ﮐﮯ اس ﮐﮩہ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮﯾﮟ اور ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﯿﺎ  ،ﻟﮩﺬا ﺑﺸﺎرت دﯾﺪﯾﺠﺌﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺟﻮ
ﻗﻮل ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﯽ وه ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ وﺧﺮد ﮨﯿﮟ
ﮐہ دوﺳﺮے ﻟﻮگ طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮔﻤﺮاه اور ﺑﮯ ﻋﻘﻞ ﮨﯿﮟ  ،ﻗﻮل ﺣﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﻟﮩﯽ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﻮان
١۔ ﺗﻮﺑہ ١٢٢/
٢۔ اﻧﻌﺎم۶۵/
٣۔ اﻧﻌﺎم۶۵/
٤۔ زﻣﺮ١٨/
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دوﺳﺮے ﻣﺪارک ﺳﮯ ﮐہ ﮨﻮ اﺻﻼح اور دوﺳﺮا اﻓﺴﺎد ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ":واﻟﺬﯾﻦ
٥
ﯾﻤﺴﮑﻮن ﺑﺎﻟﮑﺘﺎب و اﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة اﻧﺎ ﻻ ﻧﻀﯿﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ"
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ )ﺧﻮد ﮐﯽ اور دوﺳﺮوں
ﮐﯽ ﮐﺠﯽ اور ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ(اور ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﮯ اﺟﺮ ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﭼﻮﻧﮑہ اس ﮐﺘﺎب اﻟﮩﯽ ﻧﮯ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﮏ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ":اطﯿﻌﻮا ﷲ واطﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل واوﻟﯽ
اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ"٦ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﺳﻨﺖ ﺳﻠﺒﯽ اور ﺿﺪ ﻗﺮآن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻨﮩﺎ ﺣﺎﺷﯿہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﮐﯿﻮﻧﮑہ"ﻓﺎﺳﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﻟﺬی
٧
اوﺣﯽ اﻟﯿﮏ اﻧﮏ ﻋﻠﯽ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ"
ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎری طﺮف وﺣﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو
ﮐہ ﺑہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻢ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮ ﮨﻮ،ﮐہ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﻤﺴﺎک،ﻗﺮآن اور اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿﮯ
ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼﻣﺎور اھﻠﺒﯿﺖ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻋﺼﻤﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻠﻢ اوردراﯾﺖ
ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ درﺟہ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﻼوه وه ﮐﻮﺋﯽ اور ﭘﻨﺎه ﮔﺎه
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اﺳﺘﻤﺴﺎک ،ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ "اﺗﻞ ﻣﺎ اوﺣﯽ
اﻟﯿﮏ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب رﺑﮏ ﻻ ﻣﺒﺪل ﻟﮑﻠﻤﺎﺗہ وﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ دوﻧہ ﻣﻠﺘﺤﺪا"٨اور ﭘﮍھﻮ اس ﮐﻮ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎری طﺮف وﺣﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرے رب ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ  ،اور اس

٥۔ اﻋﺮاف ١ ٠/
٦۔ ﻧﺴﺎء۵٩/
٧۔زﺧﺮف٣/
٨۔ﮐﮩﻒ٢ /
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ﮐﮯ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮ ﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻠﺠﺄ و ﻣﺎوی ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ
ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اور ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﻧﺎ"اﻟﺤﺎد"ﮨﮯ
ﺗﺮک ﮐﺘﺎب ﺧﺪا)ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ(اور ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﮭﯽ اﻟﺤﺎد اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮک ﮨﮯ اور ﺳﻨﺖ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮآن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه اﯾﮏ وﺣﯽ ﮨﮯ
"ﻣﻠﺘﺤﺪ" ﭘﻮرے ﻗﺮ ٓان ﻣﯿﮟ دو ﺟﮕہ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮا ﮨﮯ
اﯾﮏ ﺳﻮره ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ،اﻟﻮﮨﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ )(٢٢: ٢اوراس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻮره ﮐﮩﻒ
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻗﺮآن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﻣﻠﺘﺤﺪ اور ﭘﻨﺎه ﮔﺎه وﺣﯿﺎﻧﯽ ﮨﮯ
ﯾہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﻠﺐ آﺧﺮی وﺣﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﮨﮯ
ﺻﺮف وﺣﯽ اور ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮨﮯ ،ﮐﺠﺎ دوﺳﺮے ،ﮐہ ان ﮐﺎ ﺗﻨﮩﺎ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﯾﮩﯽ
ﮐﺘﺎب اور اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﮯ
ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﺎور اس ﻣﯿﮟ ﺗﻔﻘہ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرف ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯاور ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد اس ﮐﮯ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ  ،ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل وﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﯿﮟ
ﻓﻘہ ﻗﺮآن اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ روﺷﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ اور روﺷﻦ ﮔﺮی
ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن رﺳﺎ)ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ(ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺧﻮد ﯾہ روﺷﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ اﻋﺠﺎز اور روﺷﻦ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﺼﺎﺣﺖ وﺑﻼﻏﺖ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ دوﺳﺮے اﻋﺠﺎزی ﭘﮩﻠﻮ ﮐﯽ طﺮح
دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎم ادﺑﯽ زﺑﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻓﺼﺎﺣﺖ وﺑﻼﻏﺖ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ دوﺳﺮی رﺑﺎﻧﯽ
وﺣﯿﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ اور ﺑﺮ ﺗﺮ ﮨﮯ
اور ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﺮآﻧﯽ "ﻋﺮی ﻣﺒﯿﻦ"روﺷﻦ اور روﺷﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
،ﻧﯿﺰ"وﮐﺬاﻟﮏ اﻧﺰﻟﻨﺎه ﮐﻠﻤﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ"٩ﮐہ ﻋﺮ ﺑﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
اور زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻋﺮﺑﯽ ﮨﮯ ﮐہ آﺷﮑﺎرا ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﮨﮯ اور اس
٩۔ رﻋﺪ٣ /
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طﺮح ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﻮ روﺷﻦ اور آﺷﮑﺎرا ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮐہ ﯾہ "ﮐﻠﻤﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ"ﮨﺮﮔﺰ ؟ ﻣﯿﮟ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮدار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻟﻐﺎت وﺟﻤﻼت ان ﮐﮯ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ  ،ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﯿﮟ  ،ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ اور ﺗﻤﺎم درﺟﺎت وﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯿﮟ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﺗﺼﺎدم ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﺣﻖ٢٢اﺋﻖ ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺳﮩﻞ وآﺳﺎن اور ﮨﻤﻮار رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ وﺳﺰاوار ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ"ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻏﯿﺮ ذی ﻋﻮﺟﺎ ﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻘﻮن"١٠ﮨﺮ
طﺮح ﮐﯽ ﻧﺎ ﮨﻤﻮاری اور ﮐﺠﯽ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ اﯾﮏ آﺷﺎﮐﺎر اور روﺷﻦ ﻗﺮآن)اور ﺑﯿﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﮨﺮ طﺮح ﮐﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﮯ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ (ﺷﺎﯾﺪ وه)ﺑﺮاﺋﯿﻮں
اوراﻧﺤﺮاف ﺳﮯ(ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ
اور اﺻﻮﻻ ﻗﺮ ٓان ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ٓاﺷﮑﺎرا و روﺷﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮨﮯ  ،اول ﯾہ ﮐہ
آﺧﺮی ﮐﺘﺎب رﺑﺎﻧﯽ اور ﷲ ﮐﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اﺟﻤﺎل و اﺑﮩﺎم اس ﮐﮯ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد اس ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﮯ آﮔﮯ اﯾﮏ ﻋﺬر ﮨﮯ اور ﺧﻮد
ﺟﮩﺎﻟﺖ وﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ اﻟﮩﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اور ﻧﺎ رﺳﺎ ﮨﻮ !
اور دوﺳﺮے ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﺧﻮد آﯾﺖ اﻟﮩﯽ اور ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ
زﻧﺪه وﺟﺎوﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﮨﮯ ﺟﻮ رﮨﺮوان راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ روﺷﻦ ﮨﮯ
اور ﯾﮩﯽ وﺟہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻮ "ھﺬا ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻨﺎس"" ١١ﺗﺒﯿﺎﻧﺎ ﻟﮑﻞ ﺷﺌﯽ"١٢ﺳﮯ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﯿﺎ
ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺘﻌﺪد آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن اور روﺷﻦ
ﮔﺮاﺋﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﭘﮩﭽﻨﻮاﯾﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻨﮩﺎں ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ "ان اﻟﺬﯾﻦ ﯾﮑﺘﻤﻮن ﻣﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻨﺎت واﻟﮭﺪ ٰﯾﺒﻌﺪ ﻣﺎ
ﺑﯿﻨﺎه ﻟﻠﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب اوﻟﺌﮏ ﯾﻠﻌﻨﮭﻢ ﷲ و ﯾﻠﻌﻨﮭﻢ اﻻﻋﻨﻮن"١٣ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ﮨﻤﺎری ﻧﺎزل ﮐﺮده آﯾﺎت روﺷﻦ اور ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب
)ﻗﺮآن(ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮﻧﮑﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﻮ آﺷﮑﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ان ﺧﺪا اور ﺗﻤﺎم ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮭﯿﺠﻨﮯ
واﻟﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮭﯿﺠﺘﮯ ﮨﯿﮟ
١٠۔ زﻣﺮ٢٨/
١١۔ آل ﻋﻤﺮان١٣٨/
١٢۔ ﻧﺤﻞ٨٩/
١٣۔ ﺑﻘﺮه١۵٩/
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ﻗﺮآن ﮐﺎ "ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ"ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﻐﻤہ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺗﺎرﯾﮏ اور ظﻨﯽ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ
دوﺳﺮے ان ﺗﻤﺎم ﭘﺮدوں ﮐﯽ طﺮح ﺟﺠﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺳﻼم ﮐﮯ اﻧﺪر اور ﺑﺎﮨﺮ ﺳﮯ اس ﮐﮯ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ ڈاﻻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا وﻧﺪی ﮨﮯ
ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺳﻤﺠﻨﺎ اور اس ﺳﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﮔﯿﺮی ﮐﺮﻧﺎ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص آﯾﺎت اﺣﮑﺎم
اور اس ﮐﮯ ﻓﻘہ اﺻﻐﺮ ﺳﮯ  ،ظﺎﮨﺮی ﻧﮑﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺳﮯ ﺗﻨﮩﺎﻟﻐﺖ اور ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﮯ ﺷﺎﺋﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﻣﺮھﻮن ﻣﻨﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻟﻐﺖ اور ادﺑﯿﺎت ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ  ،اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﺟﻮ ﭘﻮرے ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ آﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺴﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻟﻐﻮی  ،ادﺑﯽ  ،ﻓﻠﺴﻔﯽ،ﻓﻘﮩﯽ ،اﺻﻮﻟﯿﺎور دوﺳﺮے ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﺗﻤﺎم داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ اﺟﻨﺒﯽ وﺑﯿﮕﺎﻧہ ﮨﯿﮟ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﮩﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ اور ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﮨﻢ ﻓﮑﺮی ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دﻧﯿﺎ ﮐہ
ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻋﺼﻤﺖ اور اﺳﮑﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﯽ ﻋﺼﻤﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺮاد ﺗﮏ
ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﯽ ﻋﺼﻤﺖ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺧﻮد اﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻋﺼﻤﺖ
ﻣﺸﺎورت ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ﮨﮯ  ،اور ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺷﺎﻧہ ﺑﺸﺎﻧہ اس ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وه اﺧﺘﻼف ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف
رﺟﻮع ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺲ
اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺎ دﻻﻟﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ درﺳﮯ ادراک ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻗﺮ ٓان ﺳﮯ ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮭﯽ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮩﺎس ﮐﮯ ظﻨﯿﺎت
اور ﻣﺒﮩﻤﺎت ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ﺑﻠﮑہ ﭼﻮﻧﮑہ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮐﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺎ رﺳﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪ وﺟﮩﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺣﻮﺻﻠہ ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رواﯾﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﯽ ﺳﮯ ﺻﺎدر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه
ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮨﯿﮟ ﻧہ ادﻋﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اور دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻈﯽ ﺳﮯ
ﺧﺎرج
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آﺧﺮ ﮐﺎر ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی  ،داﺧﻠﯽ اور ارﺟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧہ اﺳﺒﺎب اور ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺟﻮ ﺧﻄﺎؤں ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﮯ  ،ﻗﺮآن ﮐﯽ دﻻﻟﺖ ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﮯ ﺑﺮ
طﺮف ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﯽ ﮨﮯ
ﻣﺜﻼ زراره ﺟﻮ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ وﺟﻮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﮐﮯﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﮔﺮداں ﮨﯿﮟ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع(ﮐﯽ
رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ )ﻟﺤﮑﺎن اﻟﺒﺎء(ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ"واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮؤﺳﮑﻢ "ﺑﺎء ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﻮ
واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ ﮐﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ دھﻮﻧﮯ ﮐﻮ اور اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘﯿﺮوں
ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ"وارﺟﻠﮑﻢ اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ"ﭼﻮﻧﮑﮩﯿہ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
"ارﺟﻠﮑﻢ"ﻣﻨﺼﻮب ﮨﮯ  ،ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐﺎ ﭘﻮرا ﺣﺼہ اوﻟﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪی ﺗﮏ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎن ﭘﺮ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﮯ ﻓﺘﻮے ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﺟﮩﺖ
ﻣﯿﮟ اور اﺳﮑﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﮏ ﺟﮩﺖ ﻣﯿﮟ  ،ﻗﺮآن
ﻧﮯ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻣﻨﺠﻤﻠہ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻨﮑﺎ ارﺷﺎد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺟﺲ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮو ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺲ آﯾﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮآن ﮐﯽ
آﯾﺎت داﻟہ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﺣﺮوف رﻣﺰی ﺟﻮ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد دﻻﻟﺘﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﺧﻼﺻہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ظﻮاﮨﺮ آﯾﺎت ﻗﺮ ٓاﻧﯽ اور ﺑﺮ ﺧﻮرد رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ
ﻧﮑﺘہ ﮐﯽ روﺷﻨﮕﺮی ﮐہ ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺎرﯾﮏ ﮨﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﯾہ
ﺧﻮدﻗﺮآن ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﻧﺎ درﺳﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اﻟﺒﺘہ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮨﯿﮟ ﺟﻮﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﮯ ﻧﻤﺎز ﮨﺎے ﯾﻮﻣﯿہ ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد اور ﮐﯿﻔﯿﺖ اور
ﭼﻨﺪ دوﺳﺮے اﺣﮑﺎم ﺟﻮ ﺑﻌﻨﻮان"اطﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل " ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺒﻮل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ
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اور اس ﮐﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮯ رﻣﺰی ﺣﺮوف ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧہ ﮨﻮ ں ﮨﺮﮔﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ":ان اﻟﻈﻦ ﻻ ﯾﻐﻨﯽ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺷﯿﺌﺎ "١٤ظﻦ و ﮔﻤﺎن ﮨﺮﮔﺰ
ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺣﻖ ﺳﮯ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص "ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ
ﻋﻠﻢ"١٥ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﯽ ﭘﮩﯿﺮوی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮو
ﯾہ ﺑﺎت اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺋﯽ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﮯ
اﺻﻠﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ طﺮح ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻋﻠﻢ واطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
"ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻗﻄﻌﯿہ "ﺳﮯ ﮨﮯ
ﭼﻨﺎﭼہ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ )ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف (طﺎﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺪﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻗﺮآن ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ طﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻠﻢ
ﮐﺎ راﺳﺘہ ﮐﮭﻼ ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﺳﻼم ﮐﻠﯿۃ اﯾﺴﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﯿﺎن روز ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ
اﮔﺮ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮ ﺋﯽ ﺣﮑﻢ )ﮐہ ﮐﻠﯿۃ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﯿﮟ(ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اور
ﻣﺘﻀﺎد اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯاﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻧہ ﮨﻮ ،
اور ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮ ﮐہ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻧہ ﮨﻮ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﯽ ﮨﮯ ذﮐﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اس ﮐﻮ ﻣﮑﺮر ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے رواﯾﻮں ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﮯ رﻧﮕﯿﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﻮ  ،ﺗﺎﮐہ
ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ اﻟﮩﯽ اﭘﻨﯽ راه ﺑﻠﻮغ ورﺳﺎﺋﯽ ﮐﻮ طﮯ ﮐﺮے اور ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ
ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ اﻟﮩﯽ ﻋﻠﻢ وﻗﺪرت ورﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺼﻮم
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اور ﮔﺰﻧﺪ ﺳﮯ دور اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ طﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر
اور دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻏﺶ و ﮐﮭﻮٹ ﮨﻮ وه ﺳﯿﺎه رو ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯ
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﻮ دﻻﻟﺖ اور ﻟﻔﻈﯽ وﻋﺒﺎرﺗﯽ روﺷﻨﮕﺮی
ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں درﺟﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اور ﺳﺒﮑﮯ ﻟﺌﮯ
ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮؤں ﺳﮯ اﺷﺎره وﻟﻄﯿﻔہ
١٤۔ ﻧﺠﻢ٢٨/
١٥۔ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ٣۶/
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ﺧﺎرج ﮨﮯ  ،ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ  ،ﺟﺲ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺣﺮوف
ﻣﻘﻄﻌہ رﻣﺰی ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﮯ"ﻗﻤﺮ"اور ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎ وﯾﻼت ﮐہ ﺣﻘﺎﺋﻖ اس
ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ان اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﻋﻠﺖ اور رﻣﺰ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﯿﺰ ان ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ وآﺛﺎر ﺟﻦ ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ اور ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮآن ﮐﮯ ان ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﺮ دﺳﯿﻮں ﮔﻮاﮨﻮﻧﻤﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ
ﮔﻮاه ﮨﮯﮐہ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ "ان ﮐﺘﺎب ﷲ ﻋﻠﯽ ارﺑﻌۃ اﺷﯿﺎء ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺒﺎرة واﻻﺷﺎرة
واﻻطﺎﺋﻒ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻌﻮام واﻻﺷﺎرةﻟﻠﺨﻮاص واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻟﻼوﻟﯿﺎء واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
١٦
ﻟﻠﻨﺒﯿﺎء"
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﺎر ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮨﮯ اول ﻋﺒﺎرت ﭘﺮ ﻧہ ﮐہ ﺗﻨﮩﺎ ﻟﻔﻆ اس ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻠﮑہ ﻋﺒﺎرت ﮐہ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﮩﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﮟ  ،ﯾﻌﻨﯽ اس
ﮐﮯ ﺳﺎده ﻣﻌﻨﯽ ﮐہ ﻻزم ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﺎﺋﮯ آﺷﮑﺎر و روان
ﻣﺸﺨﺺ ﮨﻮ ں ،اور اس وﺟہ ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺷﺎره ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ رﺗﺒہ ﻋﺒﺎرت
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺻﺮف ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،اور ﯾہ اﺷﺎره"ﺧﻮاص"ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ از ﮐﮯ اﺷﺎرات ﻣﻌﻨﻮی ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺮه ﻣﻨﺪ
ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ"ﻟﻄﺎﺋﻒ"ﺟﺲ ﮐﺎ رﺗﺒہ اﺷﺎره ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ  ،اور ﯾہ اوﻟﯿﺎء اﻟﮩﯽ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﺎ ﻧﻤﺒﺮ ﮨﮯﺟﻮ اﺷﺎره ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺒﯿﺎء ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ س ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﮨﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺋﻤہ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اور ﺑﻌﺾ اﻧﺒﯿﺎء اﻟﮩﯽ )ﺻﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ(ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽٰ
ﺟﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﯿﮟ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ آﮔﺎه ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﭼﺎر ﻣﺮﺣﻠہ
ﺗﻮأم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘہ ﮨﯿﮟ اور اس درﻣﯿﺎن ﺑﺠﺰ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮﺋﯽ
اﺧﭩﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﺮ ﺑﻌﺪ ﮐﺎ ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﮯ اﺧﺘﻼف و ﺗﺼﺎدم ﮐﺎ ﺟﻮ
ٰ
دﻋﻮی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ان ﭼﺎروں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ رﺗﺒہ ﻟﻔﻆ وﻋﺒﺎرت ﮐﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اﺷﺎره اﺳﯽ ﻟﻔﻆ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮ ﻣﺰﯾﺪ دﻗﺖ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎ طﻠﺒﮕﺎر ﮨﮯ  ،اور اس
١٦۔ ﺳﻔﯿۃ اﻟﺒﺤﺎر۔۔ﻋﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
10

ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ  :ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ وﻓﻘہ ﺑﺸﺮی ﺗﻤﺎم ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﺎرش
www.OlumQuran.com

ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﮭﯽ اﺷﺎره ﭘﺮ ﮨﮯ دور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﮯ ﺣﺪوداﻟﻔﺎظ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﯿﮟ ﮔﺮ ﭼہ ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮص وﺣﯽ واﻟﮩﺎم ﮨﮯ ﺟﻮ
ﺗﺎوﯾﻞ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ  ،اور ﯾہ ﺗﺎوﯾﻞ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف،
ظﺎﮨﺮ ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اول اور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ﻗﺮآن ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﯽ طﺮف ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺒﺪأ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﺎﻟﯿہ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺻﺎدر ﮨﻮ ﺋﯽ ﮨﮯ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺼﻠﯽ اور ﺑﻌﺪی ﮐﯽ طﺮف ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﮨﮯ ﺟﻮ ا ﺳﮑﺎ ﻋﻠﻤﯽ وﻋﻤﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ  ،اور اﺳﯽ طﺮح ﻗﺮآن ﮐﮯ رﻣﺰی ﺣﺮوف
ﮐﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﻮ ﻣﻘﻮﻟہ ﻟﻐﺖ وﮐﻼم ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ
اب ﮨﻢ "ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ"ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮯ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ "ﻋﺒﺎرت"ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ
ﻗﺮآن اس ﻗﺪر اﺗﻘﺎن ﺑﯿﺎن اور روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺑﮩﺮه ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﯽ
طﺮح ﺗﻤﻤﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯿﻮں ﮐﻮ روﺷﻦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺣﺎدﯾﺚ اور دوﺳﺮے اﻗﻮال ﮐﮯ
درﺳﺘﯽ و ﻧﺎ درﺳﺘﯽ  ،ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﺎر وﻣﯿﺰان ﮨﮯ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ﯾہ ﺑﺎت ﻣﮑﺮر ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآ ن ﮐﯽ ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ آﯾﺎت ﺑﮩﺖ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ﮨﮯ  ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺪﺑﺮ وﺗﻔﮑﺮ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ا
ﺳﮑﺎ ﯾہ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺟﻤﺎل ﯾﺎ اﮨﻤﺎل ﯾﺎ ﮐﻮ ﺗﺎه ﺑﯿﺎﻧﯽ درﮐﺎر ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ
اﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮآن اﺧﺒﺎر و ﻣﺠﻠہ ﻧﮩﮟ ﮨﮯ ﮐہ ااﺳﻤﺮاد ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ
اور اﯾﮏ ﺟﻤﻠہ ﺳﮯ ﮐﺌﯽ ﺟﻤﻠہ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤہ ﻗﺮوء ﮐﻮ ﻗﺮء ﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ
ﺣﯿﺾ وطﮩﺮ دوﻧﻮں ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯاور ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺎﺑہ ﮐہ ﭼﻮده ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﮨﮯ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮے اﻟﻔﺎظ
ﻗﺮآن اﺧﺒﺎر اور ﻣﺠﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺗﻔﮑﺮ وﺗﺪﺑﺮ اور ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮﻣﮕﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻮ طﻠﺒﮕﺎروں ﮐﻮ ﺗﻔﮑﺮ وﺗﺪﺑﺮ اور ﺟﺪ وﺟﮩﺪ ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ اﭘﻨﮯ
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اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻻزم ﮨﮯ اس
ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﻟﻐﺎت ﻗﺮآن دوﺳﺮے ﻟﻐﺎت ﮐﯽ طﺮھ ﻣﺮور زﻣﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﺸﯿﺐ وﻓﺮاز ﺳﮯ
ﮨﻤﮑﻨﺎر ﺗﮭﮯ اور ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ
راﺳﺘہ زﻣﺎن ﻧﺰول ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮨﮯ ﮐہ اس وﻗﺖ اس ﮐﮯ ﮐﯿﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮭﮯ
اور اس وﻗﺖ ﺑﮭﯽ وﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاد ﮨﻮ ں  ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ دوﺳﺮے ﻧﺸﯿﺐ وﻓﺮاز ﮐﮯ ﺗﺌﯿﺲ
اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﻮں  ،ﻣﺜﻼ "ﻣﮑﺮوه"اﺻﻄﻼح ﻟﻐﻮی ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎﮐہ"ﮐﻞ ذاﻟﮏ ﮐﺎن ﺳﯿﺌہ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ ﻣﮑﺮوھﺎ"١٧آدم ﮐﺸﯽ ،ﺗﺒﺬﯾﺮ،
زﻧﺎ ،ﺷﺮک،اﮐﻞ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ،اور ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
آﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﺟﯿﺴﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﮯ
اور ان ﺳﺐ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺋﯿﺎں ﺧﻮاه ﻓﻌﻞ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺗﺮک ﮨﻮں  ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﮑﺮوه ﺗﮭﯿﮟ ﮐہ طﺒﯿﻌﯽ ﮨﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ واﮐﯿﺪ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح
آﯾﺖ"وﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻠﺮﺣﻤﻦ ان ﯾﺘﺨﺬا وﻟﺪا"١٨ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮ ﻣﺎ
ﯾﻨﺒﻐﯽ اور ﻣﺤﺎل ﺟﺎ ﻧﺎ ﮨﮯ
ﯾہ "ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ"ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮٹ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺠﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ
اور ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﮑﮯ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ زﻣﺎن وﻣﮑﺎن ﯾﺎﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ اور ﻧﺎﺗﻮان ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﺟﺲ طﺮح ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺮور زﻣﺎﻧہ ﺳﮯ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﯽ اور ﺣﺮارت ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺺ اور ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ ﮐﻤﺎل اور اس ﮐﯽ ﺿﺮورت زﯾﺎده
ﮐﮭﻞ ﮐﺮ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺗﯽ ﮨﮯ ﯾہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎ ﺳﻮرج ﺑﮭﯽ ﮨﻤﯿﺸہ ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ ﮐﺎ
اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا ﮨﮯ اور ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ آﺷﮑﺎرا اور
روﺷﻦ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ

١٧۔ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ٣٨/
١٨۔ ﻣﺮﯾﻢ٩٢/
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ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﯽ ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ:
"ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ"ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﻘہ ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ واﺻﻐﺮ دوﻧﻮ ں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ  ،ﯾﮩﺎن ﭘﺮ
ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور ﺣﺎﺷﯿہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮨﮯ  ،ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺑﻌﺪ واﻟﮯ ﭼﻨﺪ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﮐﯽ
ﻋﺎدی روش ﻣﺮاد ﮨﮯ
اس ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ ﮐﻼ ﻋﺎدت ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭼﻨﺪان ﻧہ ﮨﻮ ﻣﺘﻦ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ  ،ﺟﺐ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮨﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ دﻟﯿﻞ اور ﻣﺮﺟﻊ اول ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺖ  ،ﮐہ ﺷﯿﻌﻮں
ﻧﮯ ﻋﻘﻞ ،اﺟﻤﺎع ،ﺳﯿﺮه ،ﺷﮩﺮﺗﺎور ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ظﻨﯽ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻨﯿﻮں ﻧﮯ
ﻗﯿﺎس  ،اﺳﺘﺤﺴﺎن اوراﺳﺘﺼﻼح ﮐﺎ ادﻟہ دﯾﻨﯽ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻼ رواﯾﺖ ﯾﺎ
اﺟﻤﺎع ﯾﺎ ﺷﮩﺮت وﻏﯿﺮه ظﺎﮨﺮی ﺣﺘﯽ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﺻﺪ ﻓﯽ ﺻﺪ ﻣﻘﺪم ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ اور
ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ ﮨﯽ زﻣﺎﻧہ اور دور ﻣﯿﮟ
اﺻﻮل وﻓﺮوع دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﯽ ﺑﮭﺮﻣﺎر
ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ
اﺳﯽ ﻧﺎ اﺻﻞ اﺻﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ دور ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن آﻏﺎز ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ ﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﺧﻄﺒہ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ":ﻟﻘﺪ
ﮐﺜﺮﻋﻠﯽ ؟ ﻓﻤﻦ ﮐﺬب ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﯿﺘﺒﻮء ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﻤﺎ ﺟﺎءﮐﻢ ﻋﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﯾﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﷲ ﻓﺎﻧﺎ ﻗﻠﺘہ وﻣﺎ ﺟﺎءﮐﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﷲ ﻓﻠﻢ اﻗﻠہ"ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﮭ
ﭘﺮ اﻓﺘﺮاء ﭘﺮدازی ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﮨﮯ اوراس ﻣﯿﮟ روز اﻓﺰون اﺿﺎﻓہ ﮨﯽ
ﮨﻮﮔﺎ ،ﻟﮩﺰا ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺮی طﺮف ﮐﺴﯽ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دے ﮔﺎ اس ﮐﺎ ﭨﮭﮑﺎﻧہ
ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ ،ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس
ﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ وﮐﺌﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﮨﻮ وه ﻣﯿﺮی
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﯾﺴﯽ آﯾﺎت ورواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر
ﭘﺮ رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ
طﺮف ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯿﮟ اﺷﺎره ﮨﻮا ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻓﻘﮩﺎء اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﭘﺮ
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ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ ١٩ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﮕﺎ ﻟﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﮐﻮ ﻣﺴﺪود ﮐﺮ دﯾﺎ
ﮨﮯاور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺲ
ﮐﯽ ﺳﻨﺪ اور دﻻﻟﺖ ﮐﺎ ظﻨﯽ ﮨﻮ ﻧﺎ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ  ،ﻗﺮآن ﻓﮩﻤﯽ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
ﺟﺎﺋﮯ ﺣﯿﺮت ﮨﮯ! ﻓﺼﺎﺣﺖ وﺑﻼﻏﺖ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﻮن ﺳﺎ اﻋﺠﺎز
ﻋﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ ظﻨﯽ ﮨﮯ ! ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮوں ﮐﮯ اﻗﻮال ﺟﻮ ﻋﻘﻞ اور روﺷﻨﮕﺮی ﮐﮯ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻋﺎدی اور ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﯿﮟ ﻗﻄﻌﯽ ﮨﯿﮟ
ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎر وﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻗﺮآن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﻓﮑﺮ
ﻧہ ﺳﻨﯽ ﮨﮯ ﻧﮩﯽ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﮯ ،ﯾہ ﻟﯿﺒﻞ ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯاور
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ رﻧﮓ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﯽ طﺮف اس طﺮح ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﮯ ﻓﺮ ﻣﺎﯾﺎ
ﮨﮯ":ﻻ ﺗﺤﺎﺟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻧہ ﺣﻤﺎ ذو وﺟﻮه"ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ان ﺳﮯ)ﺧﻮارج(ﺑﺤﺚ
ﻧہ ﮐﺮو ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﺣﺘﻤﻼت ﮨﯿﮟ
اور ﯾہ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ :ﭼﻮﻧﮑہ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں اﺣﺘﻤﺎﻻت اور آراء
و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ان ﺳﮯ ﻗﺎطﻊ اور ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪه اﺳﺘﺪﻻل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ
 ،ﺑﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ون ﺳﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﮯ روﺑﺮو اﺣﺘﺠﺎج واﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﯾﮟ ؟
ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﻗﺮآﻧﺨﻮد ﮐﻮ ﺣﻀﺖ ﺑﺎﻟﻐہ"ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﺎس"ﯾﮕﺎﻧہ ﺑﺮﮨﺎن رﺑﺎﻧﯽ اور
ﺗﻤﺎم دﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﮩﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻧﺖ اﮨﮯ اور ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮں اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﺮاد اﻟﮩﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﯽ طﺮح ﺧﻮد
آﯾﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﺎ دوﺳﺮی آﯾﺘﯿﻮں ﺳﮯ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﮯ
اور دوﺳﺮے اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ا ﺳﮑﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ ﺻﺮف
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﻮ دﻻﻟﺖ وﺣﺠﯿﺖ روﺷﻦ ﺳﮯ
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﯾﮟ اور ﮔﺮا دﯾﮟ  ،وﺟﻮد ﺧﺪا ،اﺻﻞ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن اور رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺒﯿﺎء اﻟﮩﯽ
١٩۔ اﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐہ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿﮟ راﺋﮏ اﺻﻮل ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ
ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دﻻﻟﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﺎت ﻗﺮآن ظﻦ وﮔﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻟﻐﺖ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
ﺳﻮاﺋﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد دور ﻣﺼﺮح ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮨﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﺻﺤﺘﺎور ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﮐﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ
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ﮐﮯ وﺳﯿﻊ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﮐﺜﺮت اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎ ﻣﺤﻞ اور ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ
دﻻﻟﺖ وﺣﺠﯿﺖ ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯ
ﯾہ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﮐﮯ ﮐﮭﻠﮯ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻨﺪ درﺳﺖ
اور ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺑﺴﺎاوﻗﺎت اﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﯾﺎ اﯾﮏ ﺟﻤﻠہ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ "ﻟﻔﻆ ﮐﺎ ﯾﮏ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل"ﺟﺐ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے
ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻨﺘﯽ)اﺻﻮل(اس ﮐﻮ ﻣﺤﺎل ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎور ﻓﮩﻢ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮد اﯾﮏ
ﺣﺠﺎب ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
ﺑﺎ وﺟﺪﯾﮑہ ﻣﻘﺎم "ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ"رﺑﺎﻧﯽ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻐﺎت رﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮع ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﻣﺜﻼ اﮐﻠﻮﺗﯽ آﯾﺖ
ﺟﻮ ﻋﺪه طﻼق ﮐﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ آﯾﺖ"واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﯾﺘﺮﺑﺼﻦ ﺛﻼﺛۃ ﻗﺮوء "٢٠ﺟﻮ ﺟﺰ
ﻣﺠﻤﻼت ﻗﺮار دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺷﮩﺮت ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﯽ
طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﻓﺘﺎوی ﻣﯿﮟ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﺐ ﮐہ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮء ﮐﺎ دوﮔﺎﻧہ ﮨﻮ ﻧﺎ ﺣﯿﺾ و طﮩﺎرت ﮐﮯ دو ﮔﺎﻧہ ﮨﻮ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺮاد ﮨﻮ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾہ ﮨﻮ
ﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮﺻﻠﻔﻆ"ﺣﯿﺾ"ﯾﺎ طﮩﺎرت اس اﮐﻠﻮﺗﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ،ﻟﮩﺬا
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﯿﺾ وطﮩﺎرے دوﻧﻮں ﻣﺮاد ﮨﯿﻨﮑہ ﺗﯿﻦ ﺣﯿﺾ اور ﺗﯿﻦ طﮩﺮ ﮨﮯ اور طﮩﺮ
اول وﮨﯽ طﮩﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻗﻌہ )ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی(ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﺷﺮاﺋﻂ ﺻﺤﺖ طﻼق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﮯ
اﺻﻮل اﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻣﯿﮟ "ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺎظ"ﮐﯽ ﺑﺤﺚ ﻧہ
ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﻓﻘﺎھﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﻮد ﻣﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﮐﮯﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ
راه ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ وﻋﻠﻤﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب"اﻻﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﻦ
اﻟﮑﺘﺎب اﻟﺴﻨۃ"ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﮐﻼ ﻣﻼﮐﺮ "ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ"ﯾﺎ"ﻣﺠﻤﻞ"اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎن
ﺣﺪﯾﺜﮑﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐہ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮨﮯ ﮐہ ﻧہ ﺻﺮف ﻗﺮآن
٢٠۔ ﺑﻘﺮه٢٢٨/
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ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ
ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ روﺷﻦ ﮨﻮ اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﺎ درﺳﺖ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮ
اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺮوﻓﺮﻣﺰی ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اس ﮐﺎ
اﺛﺒﺎت ﮐﺮے ﺣﺪﯾﺚ رﺟﺎل ﺑﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ،ﻣﺘﻀﺎد،اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻌﻞ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿہ ،ﻧﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﯽ  ،ﺗﻘﻄﯿﻊ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﺟﯿﺴﮯ اﺑﺘﻼﺋﺎت ﺳﺖ دو ﭼﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ظﻨﯽ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯿﮟ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ
اﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ دوﭼﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور دﻻﻟﺖ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﯽ طﺮح
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه اﻟﮩﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻓﮩﻢ ﮐﯽ راه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﮨﻤﻮار اور روﺷﻦ
ﮨﮯ
اور اﮔﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺿﺮور طﺎﻟﺐ ﺣﻖ زﯾﺎده وﻗﺖ
ٰ
"اﻗﻮی""ﻗﯿﺪ
ﺻﺮف ﮐﺮ ﮐﮯ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﮐہ ﮨﻤﯿﺸہ "اﺣﻮط"و
ﺗﺮدد"اورﺗﻀﺎد وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﻧہ ﮨﻮ
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﺟﮩﺎں وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯوﮨﯿﮟ اس ﮐﻢ
وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﺑﮩﺖ روﺷﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ طﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ وﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روﺷﻦ ﺗﺮ ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ"ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ره از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﮐﺠﺎ "
اﻧﮩﻮن ﻧﮯ دو ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﻗﺮ ٓان و ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ادﻟہ
ﺟﯿﺴﮯ"ﻋﻘﻞ""اﺟﻤﺎع ،ﺷﮩﺮت  ،ﺳﯿﺮه ،اور ﺧﺒﺮ واﺣﺪﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﺎس،اﺳﺘﺤﺎﺳﺎن
اور اﺳﺘﺼﻼح ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ اور ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ان ﮐﻮ اﺻﺎﻟﺖ دﮨﯽ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﻧﺼﻮص ﻣﯿﮟ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﮐﺮدﯾﺎ
اﮔﺮ ﻧﺺ ﻗﺮآن ،ﺷﮩﺮت ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻮرت ﮐﺎ اﭘﻨﮯ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﺎ ،اور ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺎدر اور ﺧﻮاﮨﺮ
رﺿﺎﻋﯽ ﺳﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﻧﺎ  ،اور ﺣﺞ ﮐﺎ وﺟﻮب ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺟﻮ ﭘﯿﺎده روی ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،اور دوﺳﺮے ﺻﺪﯾﻮں ﻣﻮارد  ،ﻧﺺ ﯾﺎ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺴﺘﻘﺮ اور ﭘﺎﺋﺪار ظﺎﮨﺮ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺎور
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اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﮐﻮ ﻋﻠﯿﺤﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ  ،ﺷﮩﺮت ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ اور ﺑﺴﺎ
اوﻗﺎت ﺿﺮورت ﻓﺘﻮاﺋﯽ ﯾﺎ رواﯾﺖ ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
"ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ"ﻧﮯ ﮐﺌﯽ ﺻﺪﯾﻮں ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن اﺻﻮﻻ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ ﺑﮯ رﻧﮓ ﯾﺎ
ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮯ وه ﻧﻤﻮﻧﮯ ﺟﻮ ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﮨﯿﮟ اور ﺣﺲ وﻋﻘﻞ وﻓﻄﺮت اور ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮨﯿﮟ دﻧﯿﺎ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺸﮑﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺮددﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ اور ﮐﻔﺎر
ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺮ اور اﭘﻨﮯ ﮐﻔﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ
ﺟﻮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺣﺼﺮ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺷﮩﺮت اﺟﻤﺎﻋﺎت اور آراء وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﻘﯿہ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ روﺷﻦ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ دﻧﯿﺎ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﻮد
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ )ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ره از ﮐﺠﺎ ﺗﺎﮐﺠﺎ(
ان ﮐﮯ اﮔﺮ اﭘﻨﮯ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﭽﮭ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮨﯿﻨﺠﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺣﺲ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ
ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﯿﻨﺘﻮ ﯾہ اس ﭘﺘﺮ ﺗﻌﺒﺪ ﮐﺎ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﻨﺠﺐ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ دﯾﻦ ﮐﻮ ﻋﻘﻞ وﻓﻄﺮت اور ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﮐﺲ طﺮح ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﯾہ دﯾﻦ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ وﻓﻄﺮت اور ﻋﻠﻢ ﺳﮯ
ﺳﺎزﮔﺎر ﮨﮯ ﺧﻮد اﻧﮩﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻀﺎد رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﯾہ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز
ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اﺗﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﻤﺒﺎری ﮐﺮے
ﺟﺲ طﺮح ﮐﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم اور آپ ﮐﮯ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(ﻧﮯ
ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﻗﺮآن ﺳﮯﺗﻤﺎم ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﮯ ﺟﻨﮓ اور ان ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروﻧﮑﺎ وظﯿﻔہ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وه اﺳﻼم ﮐﻮ ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﮯ اور ﮨﺮ ﻏﯿﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﮟ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور ان ﮐﮯ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﮟ اور ﺟﺎﻧﭽﯿﮟ اور ﭘﺮﮐﮭﯿﮟ ﺗﺎﮐہ
ﺗﺎ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﮭﻮٹ اور ﻣﻼوٹ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻻ رو ﺳﯿﺎه ﮨﻮ ﮐﺘﺎب ﻏﻮص ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺎر
ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻨﯽ اور ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ  ١٨٠ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻧﻘﺪ
وﺗﺒﺼﺮه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
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ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﻓﮩﻢ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ
دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺮﻋﯽ اور ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ،ﻓﻠﺴﻔہ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﻨﻄﻖ اور ﻓﻘہ
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺰے ﮐﯽ ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے
داﺧﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﺒﺎب ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎور اس ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻀﺎد اور ﺗﻨﺎﻗﺾ آراء ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ؟ ﮐﮯ
ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ  ،اﮔﺮ اﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﭘﺮ ڈاﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﮩﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ﺟﺴﮑﺎ ﻧﺘﯿﺠہ"ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ"ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﮯ درﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ"ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر " ﮨﮯ اور دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﻧﻮراﻧﯽ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮای ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻏﯿﺮ
رﺑﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﺒﺎب ﻗﺮآن ﭘﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ رای ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﮨﻮں ﮐہ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺺ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ظﺎﮨﺮ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻢ ازﮐﻢ ﻗﺮآن اس ﮐﮯ ﻧﻔﯽ
واﺛﺒﺎت ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﮐﺖ ﮨﻮ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اس ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ،اور ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﺖ اور ادﺑﯿﺎت  ،ﺗﻔﮑﺮ
ﺻﺤﯿﺢ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻮرت ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻗﺮآن ﮐﯽ درﺳﺖ اور ﮨﻤﻮار ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮨﮯ
ان ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﺳﮯ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ اور اﺟﻤﺎع ﮐﻮ ادﻟہ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﮯ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﮟ
ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺎن ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ آپ ﮐﯿﯽ ﻣﺮاد ﺟﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﻞ واﺟﻤﺎع ﮐﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ وﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﻞ واﺟﻤﺎع ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ؟ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ!
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮد رﺳﻮل ﷲ ﺟﻮ رﺋﯿﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء وواﻟﻌﻘﻼء ﮨﯿﻨﺎن ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺣﻖ
ٰ
اﻟﮭﻮی ان ھﻮ اﻻ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺷﺎﮨﺪ ﯾہ آﯾﺖ ﮨﮯ"وﻣﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ
٢١
ﯾﻮﺣﯽ"
وﺣﯽ
ٰ
ﺑﻠﮑہ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری اور ﻋﻘﻞ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﮯ ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮ
ﮐﺮ اور اس ﮐﻮ ﺑﺮوی ﮐﺎر ﻻﮐﺮ ﻣﺮادات اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ
٢١۔ ﻧﺠﻢ۴/
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ﺟﻮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﮨﮯ وﮔﺮ ﻧہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﻐﺖ
اور ادﺑﯿﺎت ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ادﻟہ ﺷﺮﻋﯿہ ﺷﻤﺎر ﮐﺮ ﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮭﯽ ﯾﺎ
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ روش دﻟﯿﻞ ﮐﯽ راه ﺳﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﻣﺮ ﮨﮯ ﯾﺎ ان دوﻧﻮں
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﻋﻘﻞ ﺑﻐﯿﺮ ان دوﻧﻮﻧﮑﮯ وﺳﯿﻠہ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮐﺸﻒ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ اور اس وﻗﺖ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﻮﻧﺎ اس
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﮨﯿﮟ اور ﺗﻨﮩﺎ ﻟﻐﺖ اور ادﺑﯿﺎت ﻟﻔﻈﯽ ﮐﯽ راه ﺳﮯ اور
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﺠﯽ اور دﻏﺪﻏہ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ ﭘﺮ ﺗﻨﮩﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﻼم ﻗﺮآن ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ھﯿﭻ وﭘﻮﭼﮑہ ﯾﮩﯽ ھﯿﭻ وﭘﻮچ ان ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺐ ﮐﭽﮭ ﮨﮯ اور
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ھﯿﭻ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﮏ ﮐﻠﯽ ﺳﻮال در ﭘﯿﺶ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺲ طﺮح اﺳﻼم ﮐﮯ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں
ﻧﮯ ﻧﺎﻣﻮس ﺑﺰرگ اﻟﮩﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﯾﺎت اور ﺷﮩﺮت اور اﺟﻤﺎع ﺳﮯ اﭘﻨﺎ دل ﺑﮩﻼﺗﮯ ﮨﯿﮟ،ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺟﻮاب ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳﻮال ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﺟﻮاﺑﮑﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ
وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ روﺷﻦ ﺑﯿﻨﻮں اور طﺎﻟﺒﺎن ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
دو ﮨﯽ راﺳﺘﮯ ﮨﯿﻨﯿﺎ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﯾﺎ ﻧﺺ وظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی
اور اﮔﺮ ﺧﻮد اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﺘﻮ اﯾﺴﻮں ﮐﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻨﮭﻮں ﻧﮯ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﮯ اﭘﻨﯽ دﯾﺮﯾﻨہ ﻋﺎدت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اور اﯾہ ﮐہ ان ﮐﺎ
ﻋﻠﻤﯽ وﻗﺎر ﻣﺠﺮوح ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻘﯿہ ﮐﺎ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ اور ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ
وﻗﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﮑہ ﻗﺮآن ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻏﺮﯾﺐ اور دور اﻓﺘﺎده ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪ ﺣﯿﻒ
ﮐہ اس ﮐﯽ طﺮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺘﻮﺟہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف
اﯾﮏ ﭘﻠﻮ ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯاور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﯽ اور ﺷﺮک
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ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮ ﺟﮍ ﺳﮯ اﮐﮭﺎڑ ﭘﮭﯿﻨﮑﺎ اور ﻗﺮآن ﺟﯿﺴﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ
اور ﺧﺮاﻓﺎت ﮐﺎ ﻗﻠﻊ ﻗﻤﻊ ﮐﯿﺎ  ،از ﺑﺎب
"ﻟﻘﺪ ﮐﺎن ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮل ﷲ اﺳﻮة ﺣﺴﻨۃﻟﻤﻦ ﮐﺎ ﯾﺮﺟﻮا ﷲ واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ وذﮐﺮ
٢٢
ﷲ ﮐﺜﯿﺮا"
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﷲ ﮐﮯ رﺳﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوی اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮ
ﷲ اور روز آﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮑﺜﺮت ﯾﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﻗﺮآن ﮐﮯ وﺳﯿﻠﮯ ﺳﮯ آﻧﺤﻀﺮت ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮ ﮐﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ
ﻧﻮراﻧﯽ ﭼﮩﺮه ﺳﮯ ﻧﻨﮓ وﻋﺎر ﮐﮯ رﻧﮓ ﮐﻮﭘﺎک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﮯ
ﺑﮩﺘﺮ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﺣﻖ ﺟﻮﺋﯽ اور ﺣﻖ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ
ﺣﻀﺮت ﮐﻮ ﺑﮯ ﭘﻨﺎه اذﯾﺘﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎﭘﮍاﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﮯ ﺑﮍے
ﺳﺨﺖ اور ﺑﮭﯿﺎﻧﮏ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﮯ ﺑﻠﻄﻒ ﺧﺪا ان ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯاور ﮐﺮ
رﮨﺎﮨﮯ اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﺸﺮﻋﯽ ﭼﮩﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ  ،ﺟﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﭘﯿﺸﮑﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺎور دﯾﻦ ،ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ اور ﻗﺪاﺳﺖ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ دوﺳﺮا ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ دوری ﺑﻌﺾ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯽ اور
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﮯ دور اﻓﺘﺎده ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﮯ روﺷﻦ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻤﺮ ﮨﻤﺖ
ﮐﺴﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﺗﻤﺎم راﺣﺖ وآرام اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﯽ راه ﺳﮯ زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ  ،ﺗﮩﻤﺖ ،ﺟﻼوطﻨﯽ اور ان ﺟﯿﺴﯽ دوﺳﺮی
ﻣﺼﯿﺒﺘﻮں ﮐﺎ ﺧﻨﺪاں ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ﮐہ ﯾﺎ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ
ﮐﺮو ﯾﺎ اﺳﻼم ﮐﯽ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮو

٢٢۔ اﺣﺰاب ٢١/
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)ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﻘﺪ وﺗﺒﺼﺮه(
اور ﻧﻈﺮﯾہ ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯿﮕﻮﻧﺎﮔﻮں ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮨﮯ اور
ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺪا وار ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت
دور ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ اﺧﺬ ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ
ﮐﮯ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﮑﺮار ﺳﮯ ﺗﻀﺎد وﺗﻨﺎﻗﻀﺸﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ ﮐﮯ طﺮﻓﺪار ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﻨﺠﺲ طﺮح داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب طﺒﯿﻌﺖ
ﺳﮯ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﻣﺜﻼ ﭘﮩﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺑﺴﮩﯿﻂ ﻣﺎده ﺟﺎﻧﺎاور ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮﻓﺘہ
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺮﯾہ اس ﮐﻮ؟ ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺳﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﭘﮩﺮ ﯾہ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﻧﻈﺮﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ آﺧﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﭼہ اس ﮐﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺻﻮرت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﻨﻤﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮨﯿﻨﻠﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ
ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻼم ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ اﻟﺒﺘہ ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻠﺤﻮظ رﮨﮯ ﮐہ اﺣﮑﺎم ﮐﺴﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﻋﻤﯿﻖ رو ﺑہ اﻓﺰاﺋﺶ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ واﺟﺐ وﺣﺮام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ
داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب وﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾہ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮨﺮﮔﺰ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮای ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ"اﺧﺘﻼف
رواﯾﺖ"ﻓﮩﻢ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف  ،ﺷﮩﺮت ،اﺟﻤﺎع ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻮﻟﯽ ﻗﻮاﻋﺪ اور
دوﺳﺮے ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ  ،ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﭘﺮ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ
اﺧﺘﻼف ﮐﻮ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ اﺧﺬ ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺛﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﻧہ
ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز وﻓﺮدا  ،ﻧہ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎﺣﮑﺎم ﮐﻮﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ
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ﻋﻠﻤﺎء "ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ"ﺟﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف
ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﺋﮯ اس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد وﮨﯽ اوﻟﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اول ادﻟہ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯدوﺳﺮے ﻣﺜﻼ
دﻟﯿﻞ"ﺣﺪﯾﺚ"ﯾﺎ "اﺟﻤﺎع"و ﺷﮩﺮت ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﺧﺘﻼف اﻧﮕﯿﺰ ﺗﮭﯿﺎور ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ اﯾﮏ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﭘﺲ ﭘﺮده ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﻋﻠﻢ روز ﮐﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ اﺣﮑﺎم
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﻨﺎﺧﺘﻼف ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ
ﺑﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﮐﯽ ﺗﮭﯿﻮری ﻧہ"ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ" ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر
ﭘﺮ درﺳﺖ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ادﻟہ ﻣﺘﻌﺎرض اور ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ادﻟہ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺳﮯ دو ﭼﺎر ﮨﮯ
اورﻧہ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ اﻟﮩﯽ اور "ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﺎس"ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﻧﺪ اﺻﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ
اور ﯾہ ﺗﻨﮩﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﺖ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﺮﺑﯿﺮ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﺧﻮد
ﺷﺮﯾﻌﺖ اور اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﺮﻋﯿﺖ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﮯ ﺧﻮد
ﺗﻀﺎد وﺗﻨﺎﻗﺾ ﮨﮯ ،طﺮﻓﺪاران ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﮯ ﺳﻮء ﻓﮩﻢ ﮐﮯ ذﻣہ
ﺻﺎح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﯿﮟ ؟
ؓ
ﮨﯿﮟ ﯾﺎ
آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺘﮑﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ٰﺧﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﮐہ اﭘﻨﯽ اﺻﻠﯽ
ﻣﺮاد ﮐﻮ درﺳﺖ اور روﺷﻦ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﻓﮩﻢ
ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮ؟ﯾﺎ اﺳﻮﻻ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮩﻢ اور ادراک اور اﺧﺬ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اور ﺗﻀﺎد ﮨﮯ؟ اس ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﮐﺞ ﻓﮩﻤﯽ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﻏﻠﻂ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎ"ﺿﻠﻊ"ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐﺎ ذﻣہ دار ﮨﮯ ﻧہ اﺻﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ اس ﮐﺎ
ﻧﺎﻗﺾ ﺑﯿﺎن
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ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﮐﯽ ﺗﮭﯿﻮری ﮐﮯ طﺮﻓﺪاروں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﮑﺮر اس
ﺣﻘﯿﻘﺘﮑﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ طﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾہ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﮟ ﮐہ ﯾہ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺑﺮداﺷﺖ آﭨﻮ
ﻣﯿﭩﮏ اور ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻼﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اﯾﺴﯽ ﺑﺎت
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اور ﺣﺘﻤﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻗﺼﻮر وﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﺣﺘﻤﯽ اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻤﺠﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ
 ،اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﮩﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺒﮭﯽ اﺻﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻗﺮآن ﮐﯽ آﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻓﮩﻤﮑﺎ
اﺧﺘﻼف ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﮨﮯ طﺒﻌﺎ وﮨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺮاد ﻗﺮآن ﮨﯿﮟ !
اوﻻ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﺑﯿﺎن وﺗﺒﯿﯿﻦ اور ﻧﻮر وﺣﺠﺖ
ﺑﺎﻟﻐہ ﻣﯿﮟ ﺗﻀﺎد ﮐﺎ اراده ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺎ اراده ﮐﯿﺎ ﮨﮯس؟ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اور ﻏﻠﻂ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻀﺎد
ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﺑﺎﺗﯿﮟ ﻋﻘﻞ ﺳﮯ دور ﮨﯿﻨﮑﺠﺎ ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺪس وﺣﯽ رﺑﺎﻧﯽ  ،ﺻﺮف
ﺗﯿﺴﺮا راﺳﺘہ ﺑﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﺳﺖ ﻧﺎروا ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﻨﻘﺼﻮر وﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﮩﻢ
ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺗﻀﺎد ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﯾﺎ ﻏﻠﻂ اور ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ
اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﺎ دور ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ورﻧہ ورﻧہ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻻﯾﻄﺎق ووﻣﺤﺎل ﮨﮯ
ﺧﻼﺻہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اور ﻗﺮآن ﺳﮯ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﺧﺪا اس ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻮں
ﻧﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ!!
ﮨﻢ ﮐہ"ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ"ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ"ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ" ﭘﺮ ﯾہ اﻋﺘﺮاض وارد ﮨﮯ
ﮐہ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب و
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﻓﮩﻢ وﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ اس ﺳﮯ اﺻﻞ ﺷﺮﮨﻌﺖ ﻣﯿﮟ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮ ﺋﯽ درﺳﺖ اور
ﯾﮕﺎﻧہ روﺳﺘہ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ؟
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ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎدی ﻋﻠﻮم ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻀﺎد ﻓﮩﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮩﺎ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﭽﮭ
ﺛﺎﺑﺖ اﺻﻮل ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ان ﺗﻤﺎم ﻓﮩﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻧہ
ﺻﺮف ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮ ظﺎﮨﺮﻧﯽ ﻣﯿﮟ  ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ وﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺘﻮں اور ﻋﻠﺘﻮں
ﻣﯿﮟ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﮐﮩﺘﻀﺎد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﻏﻠﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ،
ﻧہ ﮐہ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﻮر ﮨﮯ  ،ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﻮر ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ  ،اور
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﻦ درﺟﺎت وﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ
ﺧﻼﺻہ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﻠﯽ درﮐﺎر ﮨﮯ اور ﻧہ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ"ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻌﺼﻮم"۔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ ۔ ﺳﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﺮداﺷﺖ ﮨﻮ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮطﺮف ﯾﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ،
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ اور ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮐﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﺗﺒﯿﯽ ﻣﯽ ﻗﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﮨﯿﮟ؟ ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﮯ ؟ ﺟﻮ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ درﺳﺖ طﺮﯾﻘﺖ ﺳﮯ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ  ،اور ان ﮐﮯ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب اس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ اور
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﮨﯿﮟ؟
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻞ اور اﭘﻨﮯ اﺑﺪی اور ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ
ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﮯ ﻣﻨﺰه ﮨﮯ ورﻧہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،اور ﯾہ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺳﮯ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯاﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﮐﺠﺮوی ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻀﺎد اور ﺗﻨﻘﺾ ﭘﺮ ﺗﻤﺎم
ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻗﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻟﮯ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﻣﺜﻼ ﺟﻮ ﻟﻮگ درﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﻏﻮطہ ور ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺗﯿﺮﻧﺎ
ﻧﮩﯿﮟ آﺗﺎ ﻟﮩﺬا ﻏﺮق ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾہ درﯾﺎ ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﺗﯿﺮﻧﺎ ﻧہ ﺟﺎ ﻧﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ درﯾﺎ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮ دﯾﺘﮯﮨﯿﮟ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺑﺤﺮ ﺑﯿﮑﺮاں ﮨﮯﺟﻮ آﮔﺎه ﺷﻨﺎوری ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮﻧﮑﮯ ﻟﺌﮯ
ﺻﺪ ﻓﯽ ﺻﺪ ﻧﺠﺎت ﮐﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻘﻞ اور ﺑﺎطﻦ ﻣﯿﻨﻔﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
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ﺳﮯ اور ل؛ﻏﺖ ،ﺟﻤﻼت اور ﺧﺎرج ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ درﺳﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ  ،ﻓﮩﻢ ﻗﺮآن
وﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮯ طﺮﻓﺪاروں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﺳﮯ داﺧﻠﯽ اور
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺒﺎب ﮨﯿﮟ ﺟﻮ "ﻓﺮض"ﮐﺘﺐ اوراس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ع ﻓﮩﻢ
ﮐﻮ ﻋﻮض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﮟ ﯾﺎ"ﺣﺮم"ﺳﮯ ﺣﺮﻣﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻠﺒﯽ ﮐﻮ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﯿﺰ ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﯿﮩﮑﻮن ﺳﮯ ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ اور ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺒﺎب وﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻓﺼﯿﺤﺪﻻﻟﺖ اور اس ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺧﺪﺷہ وارد
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟
اﻟﺒﺘہ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اس ﻗﺒﺾ و
ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ ااﻧﻘﺒﺎط ﯾﺎ اﺑﺆﻧﺒﺴﺎط ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﻣﺜﻼ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ روزه ﮐﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﻄﺎر
ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯﯾﮩﺎں ﺻﺮف"ﻋﺴﺮ" و ﺿﺮر ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﮯ ﺗﺤﺖ روزه)وطﻦ ﮐﯽ
طﺮح(ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺮاﻣﮩﻮﺗﺎ ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﮯ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ "ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم"  ٢۴ﮔﮭﻨﭩہ
ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻠﮑہ ﭘﻮرے اﯾﮏ دن ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺗﮭﺎ ،ﻧﺸﯿﺐ وﻓﺮاز اور ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯿﺎں روزه
دار ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺴﺮ وﻣﺸﻘﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮭﯿﮟ اور آﺟﮑﮯ ﭼﻨﺪ ﮔﮭﻨﭩﻮں ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻠﮑہ
ﭘﻮرے اﯾﮏ دن ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده راﺣﺖ وآرام ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭﻄﮯ
ﮨﻮ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ "ﻋﺴﺮ"ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺣﺮگ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور آﯾﺖ" ﯾﺮﯾﺪ ﷲ
ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ وﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌﺴﺮ " ٢٣اﺳﯽ طﺮح ﺑﮯ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج واﻟﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻨﺮوزه
ﮐﯽ ﺣﺘﻤﯿﺘﮑﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
اور اﺳﯽ طﺮح ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻋﺬر ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﮐہ " ان ﮐﻨﺘﻢ ﻣﺮﺿﯽ ٰ او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء ﻓﺘﯿﻤﻤﻮا ﺻﻌﯿﺪا طﯿﺒﺎ
"٢٤ﻣﻮﺟﻮده آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ"ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا"ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻮﻋﺎ ﭘﮩﻠﮯ زﻣﺎﻧﮯﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﻨﺒﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﺠﺎز ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ
٢٣۔ ﺑﻘﺮه١٨۵/
٢٤۔ ﻣﺎﺋﺪه ۶/
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ﮐﺎ ﻗﺤﻂ ﺗﮭﺎ  ،ﮐہ ﺳﻔﺮ ان دوﻧﻮں ﻣﺮد ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ اﻓﻄﺎر روزﮨﺎور ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ظﺎﮨﺮی ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ " ﻻﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌﺴﺮ"روزه ﻣﯿﮟ اور" ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء" طﮩﺎرت
ﻣﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ"ﻋﺴﺮ" اورﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ اور ﻧہ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
ﻧہ ﺧﺎﺻﻄﻮر ﭘﺮ ﺳﻔﺮ ﺟﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﮔﮭﺮ اور وطﻦ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده اور ﭘﺮﺳﮑﻮن
اور راﺣﺖ وآرام ﺳﮯ ﺑﮭﺮا ﭘﮯ
اور آج ﮐہ ﮨﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ روزه ﮐﻮ وطﻦ ﮐﯽ طﺮح واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺴﻂ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ اﮔﺮ "ﺣﺮام"ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ڈوڑﻧﮯ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی،ﺷﻨﺎوری اور
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﮯ  ،اس ﮐﯽ روﺷﻦ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﮕﯽ
اﺳﺐ ﺳﻮاری ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ٰ
ﮐﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﺟﻮب ﻣﺬﮐﻮره ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮯ
زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﻨﺘﯿﺮ وﮐﻤﺎن ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺗﮭﯽ
اس وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﭨﻮﻣﯿﭩﮏ اﺳﻠﻮﺣﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯاوراﺳﺐ ﺳﻮاری اس وﻗﺖ ﺗﻤﺎم
زﻣﯿﻨﯽ ﮨﻮاﺋﯽ اور درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺸﯿﻨﻮں اور وﺳﺎﺋﻞ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ"واﻋﺪوا ﻣﺎﺳﺘﻄﻌﺘﻤﻤﻦ ﻗﻮة وﻣﻦ رﺑﺎط اﻟﺨﯿﻞ" ٢٥ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻌﺪادوں ﮐﻮ
"ﻣﻦ ﻗﻮة " ﮐﮯ زﯾﺮ ﭘﻮزش ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻂ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﮑﻢ
ﻣﯿﮟ
اور اﮔﺮ" اوﻓﻮا اﻟﻌﻘﻮد " زﻣﺎﻧہ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮاردادوں ﮐﻮ ﺣﺎوی اور
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ اس وﻗﺖ ﮐہ" ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻤہ" ﻣﻌﻤﻮل ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﺸﻤﻮل " ﻋﻘﻮد "ﮨﮯ ﯾﺎ "ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ " ﺟﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ اس وﻗﺖ ﺣﻀﻮری ﻣﺠﻠﺲ ﭨﯿﻠﯿﮕﺮاف ،ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ " ﺑﺴﻂ "ﻣﺠﻠﺲ ﺧﯿﺮ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﻨﮩﮯ
اور طﻮاف ﺧﺎﻧہ ﺧﺪا اور ﺻﻔﺎ وﻣﺮوه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﯿﺪل ﮐﯽ
ﮐﻮﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،اﺳﻮﻗﺘﮑﮯ زﻣﯿﻨﯽ ﮔﺎڑﯾﻮں ﯾﺎ ﮨﻮاﺋﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ طﻮاف ﮐﻮ اﻧﺠﺎم
دﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع طﻮاف ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻂ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﺑﻮﺋﮯ
٢٥۔ ﺳﻮره۶٠/
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ﻣﺴﺘﺸﻨﯽ ﺗﮭﯽ ،اوراس وﻗﺖ اس
ﺟﻮ ﺑﺎزار ﺻﻔﺎ وﻣﺮوه ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻮﻧﭽﺘﯽ ﺗﮭﯿﮟ
ٰ
ﮐﮯ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎزار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﻋﻄﺮ ﮐﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ ﯾہ اﻧﻌﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﮨﮯ
اوراﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻤﻨﯽ ﻣﯿﮟ " وﮐﻠﻮا ﻣﻨﮭﺎ و اطﻌﻤﻮا اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﯿﺮ " ﮐﮯ ﺗﺤﺖ
ﻋﺆواﺟﺐ ﺗﮭﯽ اس وﻗﺖ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﻨﺎورﻓﻘﺮاء ﺟﻮ ﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮ ﺳﮑﯿﻨﻨﺎﭼﯿﺰ ﮨﯿﮟ ،ﯾہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ  ،اور
اﯾﮏ دوﺳﺮے طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻓﻘﺮاء اورﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺬل وﺑﺨﺸﺶ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﯾہ ﻻﮐﮭﻮں اوﻧﭧ  ،ﮔﺎﺋﯿﮟ اور ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﺎ ں اس اﺣﺎطہ
ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ دﻓﻦ ﮐﺮ دی ﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻼ دی ﺟﺎ ﺋﯿﻨﯿﺎ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺼﺐ اور ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ وﺣﺸﯿﺎﻧہ اﺳﺮاف ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺳﻼم ﮐﮯ ﻻﮐﮭﻮں ﺑﮯ ﻧﻮاؤں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﻣﻔﺼﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﯾﺎ اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺠﺪ ﻻﺣﺮام ﺑﮩﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ اور ﭼﮭﻮﭨﯽ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ
طﻮاف اور ﻧﻤﺎز طﻮاف ﺗﮭﯽ ،اس وﻗﺖ اس ﮐﮯ دس ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اور زﯾﺎده وﺳﯿﻊ ﮨﻮ ﮔﯽ ﯾہ ﺑﺴﻂ اور ﺳﻌﺖ وﮔﺸﺎدﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﯽ طﺮح
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﺮدوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﮭﯿﮟ اور اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻌﺪد
ازدواج اﺳﻮﻗﺖ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺗﮭﺎ  ،ﮐہ ﮐﻮد ﻣﯿﺪان ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ورزش ﻣﺤﺒﻮب ﮨﻮﺗﺎ
ﺗﮭﺎ اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯿﻨﻤﺮد اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺴﺎن ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﮩﺖ
زﯾﺎده ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ وﺟﮩﯽ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮں اور اﺳﯽ طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ﺗﻌﺪد ازدواج اﯾﺴﮯ ﺣﺎﻻت ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺣﺮاﻣﮩﻮ ﮔﺎ ﻧہ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﮯ ﮐہ :
" ان ﺧﻔﺘﻢ ال ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة او ﻣﺎ ﻣﻠﮑﺖ اﯾﻤﺎﻧﮑﻤﺬاﻟﮏ اوﻟﯽٰ اﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا" ٢٦اور
اﮔﺮ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻌﺪد ازدواج ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧہ ﺑﺮت ﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪد
٢٦۔ ﻧﺴﺎء٣/
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ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ،ﯾﺎ اس ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ره رﮨﮯ ﮨﻮ اور ﻣﺮدوں اور
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺴﺎن ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐہ ﺗﻌﺪد ازدواج ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﻨﺨﻮد ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻮﻧﭽﺎؤﮔﮯ  ،ان ﺗﻤﺎم اﻣﻮر اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ" ﻓﻮاﺣﺪة
"ﺻﺮف اﯾﮏ ﺷﺎدی ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﺮو
" او ﻣﺎ ﻣﻠﮑﺖ اﯾﻤﺎﻧﮑﻢ " اﮔﺮ اﯾﮏ داﺋﯿﻤﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮩﮟ ﺑﺮت ﺳﮑﻮ
ﮔﮯ دوﺳﺮا راﺳﺘہ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻨﻮارا رﮨﻨﺎ ﮨﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮو
اوراﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﯽ زﻣﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ،زﻣﯿﻨﯽ  ،ﮨﻮاﺋﯽ اور درﯾﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﺤﺪود وﺳﺎﺋﻞ
ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮭﺎ آج ﺷﮑﺎر ﮐﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺑﺴﻂ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﻧﺎ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺷﮑﺎر ﮐﮯ زﻣﺮے ﻣﯿﮟ ﻟﺖ آﺗﯽ ﮨﮯ
اور اﺳﯽ طﺮح اوﻧﭧ ﮐﺎ ﻧﺤﺮ ﮐﺮﻧﺎ ،اور ﺗﻤﺎم ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ذﺑﺢ
ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ آج ﺟﺐ ﮐہ ﻣﺸﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ دور ﮨﮯ
اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﺌﯽ اﻓﺮاد ﺣﯿﻮان ﮐﻮ اس طﺮح ﻗﺒﻠہ رخ رﮐﮭﯿﻨﺎور اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺑﺴﻢ
ﷲ ﮐﮩہ ﮐﺮ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﻓﺸﺎر دے ﮐﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻠﮏ ﮐﻮ آن ﮐﺮﮐﮯ ﺳﺒﮑﻮ
اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺤﺮ ﯾﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮدﯾﮟ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺿﻮع "ﺻﯿﺪ" " ﻧﺤﺮ" اور ذﺑﺢ ﻣﯿﮟ اﯾﻦ
ﺑﺴﻂ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ان ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﻣﮟ آﮨﻨﯽ آﻻت ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮨﮯ ﮐﯽ طﺮح ﮨﺮ ﮐﺎﭨﻨﮯ
واﻟﯽ اور ﺑﺮﻧﺪه ﭼﯿﺰ وﮨﯽ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ
اورﺑﮩﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﯾﺎ اﻧﻌﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب
وﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯاور ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﻨﺎس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ رﺳﻮل ﷲ )ص(اور اﺋﻤہ ﻣ ٓﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻔﺎﮨﯿﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ  ،اﺳﮑﮯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﻣﺰﯾﺪ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﻮﻧﻮں ﮐﯽ طﺮف
اﺷﺎره ﮨﻮا ﮨﮯﮐہ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رزق روح ﮐﺎ ﻋﻠﻢ
ﮨﮯ ،اور ﻧﻮﻋﺎ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯿﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮟ " وﻣﻤﺎ رزﻗﻨﺎھﻢ ﯾﻨﻔﻘﻮن "ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮ ﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ" :ای ﻣﻢ ﻻھﻢ ﻧﺒﺌﻮن"ﯾﺎ ﯾﺒﯿﺜﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮﮐﭽﮭ
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ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﻮ آﮔﺎه ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﯿﻼﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ،ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﻨﮩﺎﻧﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻖ اﻋﻠﯽٰ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ
ﯾﺎ " ﻓﻠﯿﻨﻈﺮ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﯽ طﻌﺎﻣہ " ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ " ای ﻋﻠﻤہ اﻟﺬی ﯾﺎﺧﺬه
ﻋﻤﻦ ﯾﺎﺧﺬه " اﻧﺴﺎن ﮐﮯ طﻌﺎم ﺳﮯ ﻣﺮاد ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮨﻮ ﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ
طﻌﺎم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ،ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ اﻧﺴﺎن ﺳﯿﮑﮭﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾہ دﯾﮑﮭﯿﺌﮯ ﮐﮯ ﮐﺲ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﯾﺎ ٓاﯾﺖ"اھﺪ ﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ "ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری
رواﯾﺖ وارد ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺻﺮاط وﮨﯽ راه ﻋﻠﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺮاد ﻣﺼﺪاق
اﻟﮩﯽ اور درﺟہ ﺳﻮم ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺻﺮاط رﺳﻮل ﷲ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﮯاور ﺧﻮد
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﮭﯽ ﺻﺮاط ﷲ ﮐﯽ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑہ" اﻧﮏ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ اﻟﯽ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ "٢٧آﻧﺤﻀﺮت ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮ اﺣﺎطہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎور ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اور اﺋﻤہ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم آﻧﺤﻀﺮت ﮐﮯ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮ ﮔﺎﻣﺰن ﺗﮭﮯ اور ﺳﺐ ﮐﮯ
ﺳﺐ اﭘﻨﮯ درﺟﺎت وﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﮨﮯ ﷲ ﮐﮯ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮ ﮔﺎﻣﺰن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ ﻧہ ﺻﺮاط ﷲ ﮐہ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ وه ﺻﺮاط
ﺟﺴﮑﻮﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎﮐہ " وﻗﻞ رب زدﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎ" ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ اﻓﺰون ﺗﺮ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﯽ
دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺧﻄﺎب ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ دوﺳﺮے ﺑﺎﻟﺠﻤﻠہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﮐﺮم)ص(اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(ﮐﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ
ﺗﺎرﯾﮏ دل واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روﺷﻨﮕﺮی ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﮐﻠﯽ ﻣﻔﺎﮨﯿﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ اﻓﮑﺎر
ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻗﺒﺾ وﺑﺴﻂ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ اس ﭘﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﯿﺎ

٢٧۔ ﺷﻌﺮاء۴/
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ﺗﺪﺑﺮ اور ﺗﻔﮑﺮ اور ﮐﺎوش ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﺠﻠﺖ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺘﮯ
ﮨﯿﮟ
ﺧﻼﺻہ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮐﮯ ﺣﺠﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺣﺠﺖ
ﺑﺎﻟﻐہ ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺮی دﯾﮟ  ،ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐہ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﮐہ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﮨﺎن ﮨﮯ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﮐﺠﺎ وه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻮ آپ ﺣﻀﺮات ﺳﮯ ﻣﺮوی ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺟﻌﻞ اور
دوﺳﺮی آﻓﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﯿﮟ

ﻓﻘہ ﺑﺸﺮی ﭘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوراس ﭘﺮ ﻧﻘﺪ وﺗﺒﺼﺮه:
ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ آﻏﺎز ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﺗﮏ اﺻﻞ ﻓﺮوع اور دﻻﻟﺖ وﻣﺪﻟﻮل ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ رﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ اور "ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ "و " ﻓﻘہ ﭘﻮﯾﺎ" ﻣﺮادات اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اور رﺑﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ اور ﺧﻮد رواﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ و ﻣﺮﮐﺐ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘہ ﺑﺸﺮی
ﺟﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﻧہ ﺗﻨﮩﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻠﮑہ ﻓﻘﮩﺎء اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﮭﯽ وﻻﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻌہ ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﮯ  ،ﺟﻮ ﺑﻨﺎم اﺳﻼم اﯾﮏ ﺷﺮک ﮨﮯ
ﻗﺮآن اور اﺳﮑﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﻨﺎﺳﻼم ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم رﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ
ﮨﻮں ﮐہ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺤﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ" وﻟﻮ ﯾﺸﺮک ﻓﯿﺤﮑﻤہ
اﺣﺪا "٢٨وه اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ
٢٨۔ ﮐﮩﻒ٢۶/
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ﯾہ اس آﯾﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺮی آﯾﺎت ﻧہ ﺗﻨﮩﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺿﺮوری ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﯾﺴﮯ ﻣﻘﺎم ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
اﻟﮩﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﻠﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﺠﻮ اس ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﺟﺎزت دﯾﺪے ﯾہ ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ ﮨﮯ
اور اﺻﻮﻻ ﺣﮑﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاه ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﻮاه ﺗﮑﻮﯾﻨﯿﻼ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻢ  ،ﻗﺪرت اور
ﺣﮑﻤﺖ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻻزﻣہ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ
اﻋﻄﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ ﮐہ اﺻﻞ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء وﺑﺨﺸﺶ ﮨﮯ
اور اﺻﻮﻻ رﺳﻮل ﺟﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻻﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ  ،ﺻﺮف
رﺳﻮل اور ﻧﺎﻣہ رﺳﺎں وﺣﯽ ﮨﮯ ﻧہ رب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﺖ ورﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﮐہ رﺳﺎﻟﺖ
اﻋﻄﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮨﺮﮔﺰ اﻋﻄﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ آﯾﺎت ﻧﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﯿﮟ
اﯾﺴﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ان ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ :
" ان اﻟﺤﮑﻢ اﻻ ﯾﻘﺺ اﻟﺤﻖ وھﻮ ﺧﯿﺮ اﻟﻔﺎﺻﻠﯿﻦ"" ٢٩اﻻ ﻟہ اﻟﺤﮑﻢ وھﻮ اﺳﺮع
٣١
اﻟﺤﺎﺳﺒﯿﻦ"" ٣٠ان اﻟﺤﮑﻢ اﻻ اﻣﺮ ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﯾﺎه"
ﮐہ ﺣﮑﻤﮑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﮐﮯ ﺧﺪا ﻣﯿﮟ اﻧﺤﺼﺎر ﺳﮯ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ
واﺑﺴﺘہ ﮨﮯ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺳﮯ
ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ
"واﺻﺒﺮ ﻟﺤﮑﻢ رﺑﮏ ﻓﺎﻧﮏ ﺑﺎﻋﯿﻨﻨﺎ"٣٢اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻟﺌﮯ ﺻﺒﺮ
ﮐﺮو ﮐہ ﺗﻢ )ﻣﺤﻤﺪ(ﮨﻤﺎری ﻧﮕﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮ  ،اور ﮨﻤﺎری ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﺟہ ﺗﻢ ﭘﮯ
ﻣﺮﮐﻮز ﮨﮯ
٢٩۔ اﻧﻌﺎم۵١/
٣٠۔ اﻧﻌﺎم۶٢/
٣١ﯾﻮﺳﻒ۴٠/
٣٢۔ طﻮر۴٨/
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اور اﮔﺮ رﺳﻮل ﺣﮑﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺎز ﮨﻮ ﺗﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺣﮑﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ  ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺣﮑﻤﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﮑﻢ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺗﻤﺎم رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ درﺟﺎت وﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﮨﮯ اور دوﺳﺮے اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧہ ﺣﮑﻢ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﮐہ:
"اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ آﺗﯿﻨﮭﻢ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺤﮑﻢ واﻟﻨﺒﻮة "٣٣ﯾہ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮐﺘﺎب
 ،ﺣﮑﻢ اور ﻧﺒﻮت ﺟﻮ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ اور درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ "ﺣﮑﻢ"
ﻧﺒﻮت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ
ٰ
اﻟﮭﻮی ان ھﻮ اﻻ وﺣﯽ ﯾﻮﺣﯽ
ﺧﻼﺻہ اس ﺟﯿﺴﯽ ٓاﯾﺎت ﻧﮯ " وﻣﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ
"٣٤ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻟﺘﯽ اﻗﻮال ﮐﻮ وﺣﯽ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﮨﮯاور ﻧہ
ﺗﻨﮩﺎ ھﻮای ﻧﻔﺲ ﮐﻮ ان ﺗﻤﺎم اﻗﻮال ﻣﯿﮟ ﻣﺮدود ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯھﻮاﺋﮯ ﻋﻘﻞ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ رد ﮐﯿﺎ
ﯾﻮﺣﯽ ﮨﮯ
ﮨﮯ اور ﺗﻨﮩﺎ رﺳﻮل ﮐﮯ اﻗﻮال ﮐﮯ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﮯ ﺗﯿﺴﺮے ﺿﻠﻊ ﮐﻮ ﮐہ" وﺣﯽ
ٰ
ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ وﺣﯽ ﺑﮭﯽ آﯾﺎت ﻗﺮااﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺲ
ﺧﻼﺻہ " :ﻗﻞ اﻧﻤﺎ اﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﯾﻮﺣﯽ اﻟﯽ ﻣﻦ رﺑﯽ " " ٣٥ﻗﻞ ﻣﺎ اوﺣﯽ اﻟﯿﮏ ﻣﻦ
ﮐﺘﺎب رﺑﮏ ﻻ ﻣﺒﺪل ﻟﮑﻠﻤﺎﺗہ وﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ دوﻧہ ﻣﻠﺘﺤﺪا" ٣٦ان ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﮐﮩﺘﯽ ﮨﯿﮟ  :ﻣﯿﮟ ﻓﻘﻂ وﺣﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں  ،اور ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎﮨﮕﺎه ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﮐﻮ ﻣﺮﺟﻊ
اﻟﻮﮨﯿﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺲ طﺮح ﮐہ ﺻﺮف ﺧﺪا ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻮﮨﯿﺖ
ﮨﮯ ﻗﺮآن ﺑﮭﯽ ﺗﻨﮩﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺑﻮﺑﯿﺘﯽ ﮨﮯ ،اﯾﺴﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻮ " ﺣﮑﻢ رب "ﻣﯿﮟ ﺻﺪ
ﻓﯿﺼﺪ ﻧﻤﺎز ﯾﺎں ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ:
"ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺎوﯾﻞ اﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨہ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ﺛﻢ ﻟﻘﻄﻌﻨﺎ ﻣﻨہ اﻟﻮﺗﯿﻦ ﻓﻤﺎ اﺣﺪ
٣٧
ﻣﻨﮑﻢ ﺑﺤﺎﺟﺰﯾﻦ "

٣٣۔ اﻧﻌﺎم٨٩/
٣٤۔ ﻧﺠﻢ٣/
٣٥۔ اﻋﺮاف٢٠٣/
٣٦۔ ﮐﮩﻒ٢٧/
٣٧۔ ﺣﺎﻗہ۴۴/۔۴٧
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اﮔﺮ ﺑﻔﺮض ﻣﺤﺎل ﺑﻌﺾ اﻗﻮال وﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻤﺎری طﺮف
ﻧﺴﺒﺖ دے ،دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﮐﯽ رگ ﺣﯿﺎت رﺳﺎل ﮐﺎٹ دی
اﺟﺌﮯ ﮔﯽ اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯿﮑﻮ اراده رﺑﺎرﻧﯽ ﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ ؟ ﻧہ ﮨﻮ ﮔﺎ
ﺟﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰاری اور ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺰا
ﮨﮯ ﮐﯿﺎ آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻨﺎﭘﻨﯽ آپ ﮐﮯ درﺟہ اول ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎر اﭘﻨﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮن
ٰ
ﮐﺒﺮی
ﮔﺰاری ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار ﻏﯿﺒﺖ
ﮐﮯ زﻣﺎﻧﮯﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻧﻘﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺧﻄﺎﺋﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﮑﺴﻄﺮح ﻣﺠﺎز ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﻋﻘﻞ ،اﺟﻤﺎع ،ﺷﮩﺮت ،ﺳﯿﺮه ،رواﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ اور اس ﺳﮯ ﻣﻮﺛﺮ ﻗﯿﺎس،
اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﺼﻼح ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﯾﺎ ﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﺷﻮاراﺋﮯ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﮯ ﺗﻮﺳﻦ ﺳﮯ ﺻﺎدر ﮐﺮﯾﮟ
ﺳﻨﯽ ﻣﺬﭘﺐ ﮐﮯ ﻓﻘﮩﺎ ﺟﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺪرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﺳﮯ دور
اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﮐﯽ ﺳﻨﺘﮑہ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﻣﮩﺠﻮر ﮨﯿﮟ
ﻧﺎﭼﺎراﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﻗﯿﺎس  ،اﺳﺘﺤﺴﺎن  ،اور اﺳﺘﺼﻼح ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب
وﺳﻨﺖ ﮐہ ﺟﻮ دو اﻟﮩﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ اور ﻋﺎﺟﺰ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﺎﭼﺎر اﯾﺴﯽ ﺟﻌﻠﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰوں ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﯿہ ﺗﯿﻨﻮں ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
درﮐﺎﺷﺮﯾﻌﺖ ﷲ ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﯿﮟ اور ﺑﮯ اﻧﺘﮩﺎ ﺗﻀﺎد اور ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﯿﮟ اور ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﯾہ اﺳﺘﺼﻼح ﮐﺎ ان ﮐﺎ ٓاﺧﺮی ﺣﺮﺑہ اور ﮨﺘﮭﯿﺎر ﮨﮯ  ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﯿﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﮐﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺟﻌﻞ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑہ " ﻻ ﯾﺸﺮک ﻓﯽ ﺣﮑﻤہ اﺣﺪا " ٣٨ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﻮں
اور ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻮں ﮐﮯ رﺋﯿﺲ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ذرا
ﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﺲ طﺮح ﯾہ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﺎ دﯾﺎ
ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ ؟
٣٨۔ ﮐﮩﻒ٢۶/
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ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ رواﯾﺎت اور ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪا ﻧﮯے اﭘﻨﮯ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺟﻌﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺎز اور ﻣﺨﺘﺎر ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ رﮐﻌﺖ اور ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اور ظﮩﺮ وﻋﺼﺮ ﻣﯿﮟ دو رﮐﻌﺖ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ  ،ﮐہ
آﻧﺤﻀﺮت ﻧﮯ وﺣﯽ رﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ان رﮐﻌﺎت ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮ ﻣﺸﮩﻮر ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻋﻼوه دوﺳﺮی ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ زﮐﺎة ﮐﺎ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﺎ،
ٰ
ﺳﻮی ذاﻟﮏ"ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﻧﻮ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻋﻼوه دوﺳﺮی ﭼﯿﺰوں
" ﻋﻔﺎ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻤﺎ
ﻣﯿﮟ زﮐﺎت ﻣﻌﺎف ﮐﺮدی ﮨﮯ  ،ﮐہ ﯾہ ﭼﯿﺰ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﯿﺲ آﯾﺘﻮں اور ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ زﮐﺎت
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﮏ ﺳﻮ رواﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور آﻧﺤﻀﺮت ﮐﻮ ﻣﺎﻟﺪاروں
ﮐﺎ طﺮﻓﺪار ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯﮐہ ان ﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﻧﻮ ﭼﯿﺰوﻧﮑﮯ ﻋﻼوه ﺳﯿﮑﮍوں طﺮح ﮐﮯ
ﻣﺎل اور ﺧﻄﯿﺮآﻣﺪﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎف ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور زﮐﺎت ﮐﮯ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎل ﮐﻮ اس طﺮح ﻧﺎ
ﭼﯿﺰ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮩﺎﯾﮏ ﺧﺎص طﺒﻘہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
ﻧﺺ اور ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن اﺑﺪی اور ﺟﺎوداں ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ داﻣﻦ ﮐﺒﺮﺑﺎﺋﯽ ﭘﺮ
ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺮد ﻧہ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﻋﻠﻢ وﻋﻘﻞ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺳﮯﺧﺪا ﮐﯽ
ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﻧہ ﮨﻮ ﮔﯽ اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اور ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
ﯾﮩﯽ ﺣﺎل ﮨﮯ ﮐہ" ﻻ رطﺐ وﻻ ﯾﺎﺑﺲ اﻻ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ " ٣٩ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ وﺗﺮ ﻧﮩﯿﮟ
)ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ( ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ
ﺑﺸﺮی ﻋﻠﻮم ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﯽ ﺑﻠﮑہ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ ﻗﺎﻓﻠہ ﺟﺘﻨﯽ زﯾﺎده ﻣﺴﺎﻓﺖ طﮯ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐﺘﺎب آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﮯ ﻧﺌﮯ
ﻧﺌﮯ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺳﺎﻣﻨﮯ ااﺋﯿﮟ ﮔﮯ
اﺳﯽ طﺮح ﮐﺘﺎب ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﻟﮩﯽ ﮨﺮﮔﺰ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف
اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺘﯿﮟ اور ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮯ درﺟﺎت ﮨﯿﮟ ﺟﻮ روﺑہ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮨﮟ  ،ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ :
" ﻋﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ان ﻓﯽ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﯾﺠﯽ اﻟﻘﻮم ﻣﺘﻌﻤﻘﻮن ﻓﺎﻧﺰل ﻗﻞ ھﻮ ﷲ اﺣﺪ
وآﯾﺎت ﻓﯽ آﺧﺮ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ" ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﮭﺎ ﮐہ آﺧﺮی زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻋﻤﯿﻖ
٣٩۔ اﻧﻌﺎم ۵٩/
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ﻓﮑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺋﮯ ﮔﯽ اﺳﯽ ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ اور ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﮐﯽ آﺧﺮی
آﺗﺎت ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﯿﮟ
دﺳﯿﻮں آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﭨﯿﻠﯿﻮﯾﮋن ﮐﮯ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﻨﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ " ﯾﻮﻣﺌﺬ ﯾﺼﺪر اﻟﻨﺎس اﺷﺘﺎﺗﺎ ﻟﯿﺮوا اﻋﻤﺎﻟﮭﻢ" ٤٠اس دن ﻟﻮگ ﮔﺮوه ﮔﺮوه اﭘﻨﯽ
ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ان ﮐﻮ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺋﮟ
"ان ﮐﻨﺎﻧﺴﺘﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﮐﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن "٤١ﮨﻢ ﮨﻤﯿﺸہ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﻧﺴﺨہ
ﺑﺮداری ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﯿﺰ"ﯾﻮم ﺗﺠﺪ ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻋﻤﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮا ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﻀﺮا وﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء
ﺗﻮد ﻟﻮ ان ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻨہ اﻣﺮا"٤٢ﺟﺲ دن ﺳﺎرے ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻧﯿﮏ وﺑﺪاﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور۔۔۔
ﻧﯿﺰ " ﮐﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﺰﻣﻨﺎه طﺎﺋﺮه ﻓﯽ ﻋﻨﻘہ ﻧﺨﺮج ﻟہ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣۃﮐﺘﺎﺑﺎ ﯾﻠﻘﺎه
ﻣﻨﺸﻮرا"٤٣ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﮔﺮدن ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ
ﺑﺮوز ﺟﺰا آﺷﮑﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ
و ﻧﯿﺰ" ﯾﻮم ﺗﺸﮭﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻨﺘﮭﻤﻮ اﯾﺪﯾﮭﻢ وارﺟﻠﮭﻤﺒﻤﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن "٤٤اﯾﮏ دن
ان ﮐﯽ زﺑﺎﻧﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﺎؤں ان ﮐﮯ ﮐﺮﺗﻮت ﮐﯽ ﮔﺰارش دﯾﮟ ﮔﮯ
وﻧﯿﺰ" و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺠﻠﻮدھﻤﻠﻢ ﺷﮭﺪﺗﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎﻗﺎﻟﻮا اﻧﻄﻘﻨﺎ ﷲ اﻟﺬﯾﺎﻧﻄﻖ ﮐﻞ ﺷﺌﯽ"

٤٥

اﮐہ ان ٓاﯾﺎت ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮯ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل روز ﺟﺰا دﮐﮭﺎﺋﯽ اور
ﺳﻨﺎﺋﯽ دﯾﻨﮕﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﺳﺐ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺨہ ﺑﺮداری ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد
اﭼﮭﮯ اور ﺑﺮے اﻋﻤﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ

٤٠۔ زﻟﺰﻟہ۶/
٤١۔ ﺟﺎﺛﯿہ٢٩/
٤٢۔آل ﻋﻤﺮان٣٠/
٤٣۔ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ١٣/
٤٤۔ ﻧﻮر(٢۴/
٤٥۔ ﻓﺼﻠﺖ١٣/
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ﺧﻼﺻہ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻋﺎل ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﯿﮟ ڈال دﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور
آﺧﺮت ﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ زﺑﺎن۔ ﮨﺎﺗﮭ ،ﭘﺎؤں ﺟﻠﺪ اور ﺑﺪن ﻋﯿﻨﯽ ﮔﻮاه
ﮨﻮں ﮔﮯ
ﯾﺎ اﯾﮏ ﺑﮩﺖ ﻟﻄﯿﻒ اور ﭘﺮ ﻣﻐﺰ اﺷﺎره ﮨﮯ ﭨﺎور ﮐﯽ ﺳﻤﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﯾﺖ" ام ﻟﮭﻢ ﺳﻠﻢ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻓﯿہ ﻓﻠﯿﺎت ﻣﺴﺘﻤﻌﮭﻢ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻣﺒﯿﻦ")طﻮر(٣٨/ﮐﯿﺎ ان ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺟﻮ وﺣﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﺎ ﻣﻸ اﻋﻠﯽ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺴﯿﭩﮭﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ
ﮨﯿﮟ
اور ﯾﮩﺎں" ﻓﯿہ" ﯾہ " ﻋﻠﯿہ "ﮐہ دوﺳﺮا ﺳﯿﮍھﯽ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ ﮐہ اس ﭘﺮ
ﭼﮍھﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اوﻟﯽ " ﻓﯿہ "ﺳﯿﮍھﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻌﻼ
ﭨﺎور ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﺎ دوﺳﺮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮﻧہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﭘﮩﻠﮯ اس طﺮح ﮐﯽ آﯾﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﯾﺎدش اور ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺺ وظﺎﮨﺮ آﺷﮑﺎر ﮨﮯ ،اورآج ﺑﺸﺮی ﻋﻠﻮم ﮐﯽ
ﺗﺮﻗﯽ ﻧﮯ ﻋﯿﻨﺎ اﺳﮑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮕﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾہ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ
ﻏﻠﻄﯽ اور ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻨﯽ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻏﻠﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮ ﻗﺮآن
ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺺ و ظﺎھﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﺧﻼف اﻧﺠﺎم دی ﮨﮯ
ﯾﺎ وه آﯾﺎت ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور دﻟﮑﺶ
ﺗﻌﺒﯿﺮ "راﺟﻔہ" ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﻨﮑہ ﯾہ ﺧﻮد زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ
ﻧﺎم ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﯽ ﮨﮯ
"ﯾﻮم ﺗﺮﺟﻒ اﻟﺮاﺟﻔہ ،ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺮادﻓہ" ٤٦ﺟﺲ روز ﮐﮯ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزان اور
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺣﺮﮐﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ  ،دوﺳﺮی ﻟﺮزش اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے ﮔﯽ ﮐہ اوﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ
ﻣﻮﺟﻮده ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺎت اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮگ ﮨﮯ

٤٦۔ﻧﺎزﻋﺎت۶/و٧
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ﯾﺎ " ھﻮ اﻟﺬی ﺟﻌﻞ ﻟﮑﻢ اﻻرض ذﻟﻮﻻ"٤٧وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﺌﮯ رام ﺣﯿﻮان ﮐﯽ طﺮح ﻧﺮم ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
اور آﯾﺖ" أ ﻟﻢ ﻧﺠﻌﻞ اﻻرض ﮐﻔﺎﺗﺎ ،اﺣﯿﺎء واﻣﻮاﺗﺎ" ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮟ ﮐہ :ﮐﯿﺎ ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﯽ طﺮح ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺮوں
ﮐﻮ زﻧﺪه اور ﻣﺮده ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻨﻮں ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻼﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮواز ﻣﯿﮟ ﺟﺎ
ﺑﺠﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎور ﮐﻔﺎت ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﮨﯿﻨﺎوراﺣﯿﺎء واﻣﻮات دوﻧﻮں ﻣﻔﻌﻮل ﮨﯿﮟ ﯾہ
ﻻزم ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺘﻌﺪی ﺑﮭﯽ
ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﺮواز ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ۔۔۔ زﻣﯿﻦ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮت
ﺟﺎذﺑہ ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮨﮯﮐہ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف اﯾﺴﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺪه وﻣﺮده ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻨﻮں ﮐﻮ ﮐﻮ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﻨﺸﮑﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اور اﺻﻠﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﻨﻔﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ:
" ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷﯽء ﺧﻠﻘﻨﺎ زوﺟﯿﻦ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺬﮐﺮون ﻏﻔﺮوا اﻟﯽ ﷲ اﻧﯽ ﻟﮑﻢ ﻣﻨہ ﻧﺬﯾﺮ
٤٨
ﺟﻮڑا ﺧﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺷﺎﯾﺪ ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آؤ اور ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﯽ
ﻣﺒﯿﻦ" ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﺷﺌﯽ ﮐﺎ ٓ
اﺻﻠﯽ اور ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺿﺮورت ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻮ اور ﯾﺎد ﮐﺮو ﻟﮩﺬا ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﻣﺒﺎدرت
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو  ،ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯآﺷﮑﺎر ڈراﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﯽ ا وﻟﯿﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﮨﮯوه ﺑﮭﯽ
ﻣﺸﻤﻮل زوﺟﯿﻦ ﮨﮯ اور اس ﻧﮯ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ذوات ﭘﺮ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎﺋﯽ
ﮨﮯ ﮐہ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﺎده ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ زوﺟﯿﺖ ﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ اور ﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ
اوراﮔﺮﺗﯿﺴﺮا ﮐہ ﺧﺪا ﮨﮯ اور دوﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ  ،درﮐﺎر ﻧہ ﮨﻮ ﺟﻮ دوﻧﻮں
ﮐﺎ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﮯ ﯾہ ﺧﻮد اﺻﻄﻼﺣﺎ دور ﻣﺼﺮح ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی
٤٧۔ﻣﻠﮏ١۵/
٤٨۔ذارﯾﺎت ٩/و۵٠
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ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮨﻮ اور دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮨﻮ اور ﯾہ ﻣﺤﺎﻻت
اوﻟﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﻮں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻗﻞ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ:
"و ﻣﻦ آﯾﺎﺗہ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض وﻣﺎ ﺑﺚ ﻓﯿﮩﺎ ﻣﻦ داﺑۃ ۔۔۔"اور )وﺟﻮد
ووﺣﺪاﯾﺖ(ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ  ،زﻣﯿﻦ اور آﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﻠﻘﺖ اور ﺟﻮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ اور آﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﺮاﮔﻨﺪ اور ﭘﮭﯿﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯﮨﯿﮟ اور وه ﺳﺐ ﭘﺮ ﺟﺐ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻗﺎدر وﺗﻮاﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻟﻔﻆ " ﻣﻦ داﺑۃ"زﻣﯿﻦ ﮐﯽ طﺮح آﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮩﺒﺪﻟﯿﻞ" ھﻢ"ﺟﻮ ذوی
اﻋﻘﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ،زﻣﯿﻦ اور اﺻﺎن ﮐﮯ ﻋﺎﻗﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ آءﻧﺪه روز ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ زﻣﯿﻦ اور آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﯿﮩﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎ ﻋﻘﻼء زﻣﯿﻦ
اور آﺳﻤﺎن ﮐﻮ آﺋﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﺮد آوری اور ﺟﻤﻊ ﮐﺮﯾﮟ
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘہ ﻋﻠﻮم )آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد(اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﮐﮯ وﺟﻮد ﮐﻮ ﺣﺘﻤﯽ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎﻧﺴﺎن وﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت
ﺧﻼﺻہ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ طﺮح ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮐہ آﺧﺮﮐﺎر ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم
رﯾﻨﮕﻨﮯ اور ﭼﻠﻨﮯ ﭘﮭﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﯿﮟ
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اوﮨﺎم ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﮯ
ﻟﮍﮐﮯ ﮐﻮ ﻣﺮد اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﻮ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﭘﯿﺪاوار ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ،ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ:
"اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔۃ اﻣﺸﺎج"

٤٩

اور ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ" :ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺘﺮاﺋﺐ "

٥٠

اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻄﻔہ ﺳﮯ ﺧﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺮد
ﮐﮯ ﮐﺮو ﻣﻮزوﻣﺎور ﻋﻮرت ﮐﮯ اوول ﺳﮯ واﺑﺴﺘہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﺮد ﮐﮯ
٤٩۔اﻧﺴﺎن ٢/
٥٠۔ طﺎرق٧/
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ﺻﻠﺐ ﺳﮯ اور اوول ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺗﺮاﺋﺐ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﺗﺎ ﮨﮯ اور دوﻧﻮں ﻋﻮرت ﮐﮯ
رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﻗﺮار ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯿﻨﺎور اﺳﯽ طﺮح ﻧﻄﻔہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺻﻠﺐ اور ﺗﺮاﺋﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﻮرت ﮐﯽ ﭼﮭﺎﺗﯽ ﺳﮯ ﮨﮯ
ﻗﺮآن ﮐﯽ اس طﺮح ﮐﯽ روﺷﻦ ﮔﺮی ﺟﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺳﮯ روﺷﻦ ﺗﺮ ﮨﻮ رﮨﯽ
ﮨﮯ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺸﺮ ﮐﯽ ﻣﻌﻔﺖ ﮐﻮ اﻓﺰون ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﯽ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ "ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت" ﻋﻠﻤﯽ ﺳﮯﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ
دﻻﻟﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺻﺮف
ﺑﺸﺮ ﮐﯽ ﺑﮯ ﺗﻮﺟﮩﯽ اور ﺗﻌﻘﻞ وﺗﺪﺑﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺺ وظﺎﮨﺮ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﮯ رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ ":ان ﻟﻠﻘﺮ ٓان آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت ﯾﻔﺴﺮھﺎ
اﻟﺰﻣﻦ" ﻗﺮاان ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ اﯾﺴﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ آﯾﺘﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺎﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ
اور وه ااﯾﺎت ﺑﮭﯽ" ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت"ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ )ﻧہ
دﻻﻟﺘﯽ(ﺟﯿﺴﮯ"ﯾﺪ ﷲ" "وﺟہ ﷲ" اور "ﻋﺮش ﷲ"
وﻏﯿﺮه ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪا اور ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻣﯿﮟ اﺷﺘﺮاک اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻈﺮوﻧﮑﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺑﺎ
وﺟﻮدﯾﮑہ ﻟﻔﻆ ﷲ اس طﺮﺣﺎس طﺮح ﮐﯽ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ روﺷﻦ ﻗﺮﯾﻨہ ﮨﮯ اﮐہ اس
ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﺬر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ"ﯾﺪ ﷲ" ﮐﯽ ﻗﺪرت اور" وﺟہ ﷲ"اس
ﮐﯽ ذات اور ﺗﻮﺟہ اور "ﻋﺮش ﷲ" اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ اور اس ﮐﮯ ﻻﻣﺤﺪود ﻗﺪرت
وﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﮨﮯ
اور ﭘﮭﺮ ﯾہ ﮐہ"ﻓﯿہ ٓاﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت ھﻦ ام اﻟﮑﺘﺎب واﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت " ٥١ﻗﺮ ٓان
ﮐﯽ ﻣﺤﮑﻢ اور ﺑﮩﺖ روﺷﻦ آﯾﺎت ﮐﻮ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎدر اور ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارد ﯾﺎﮨﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور دﻗﺖ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺳﮯ ﺧﻮد ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ ﺳﮯ ﻣﺮاد
ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﻧہ آﺋﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت ﮐﯽ طﺮف رﺟﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ان
ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﺳﮯ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت ﮐﺎ ﭘﺮده ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ اﺗﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯس
٥١۔آل ﻋﻤﺮان /
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ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم اﻟﻔﺎظ ،ﻟﻐﺎت اور ﺟﻤﻼت آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﺸﺎﺑﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ذات ،ﺻﻔﺎت اور اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﯿﻨﺠﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻖ اور ﺧﻠﻖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ
اس ﮐﮯ اﮨﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(ﻧﮯ ارﺷﺎد
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ:
" اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﮭ ﻋﻠﻤہ ﻋﻠﯽ ﺟﺎھﻠہ")ﯾہ رواﯾﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ (آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ وه آﯾﺎت ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اس ﮐﮯ ﺟﺎﮨﻞ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺒﮭ ﮨﮯ ﺑﻨﺎء
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری آﯾﺎت ﺟﻮ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺑﮩﺖ دور ﮨﯿﻨﺎس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ ﮨﯿﮟ ،اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﮐﻢ آﯾﺎت،اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور وه ﻟﻮگ ﮐﻮ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﮟ ان
ﮐﮯ ﺷﺎﻧہ ﺑہ ﺷﺎﻧہ ﮨﯿﻨﮑﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل)ص(اور اوﻟﯿﺎء ﺟﻮ اﺷﺎرات وﻟﻄﺎﺋﻒ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﺟﺘﻨﺎ ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯾﻨﮑﺎ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ وه ﻟﻐﺖ،
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ اور درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤہ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪﯾﺚ" اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻌﻮام"ﯾہ ﻋﻮام ﮐﺎ ﺣﺼہ ﮨﮯ ﮐہ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﺳﮯ
ﺑﮩﺮه ﻣﻨﺪ ﮨﻮں اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺷﺎره وﻟﻄﺎﺋﻒ ﺟﻮ اس ﮐﮯ اﮨﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﮨﺮ
اﯾﮏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت"ﺧﻮاص واوﻟﯿﺎء"ﻣﺮاﺗﺐ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ
ٰ
ﺗﻘﻮی اور زاد وراﺣﻠہ ﮐﯽ طﺎﻗﺖ ﻣﺰﯾﺪ ﻓﮩﻢ وادراک اور روﺷﻨﮕﺮی ﮐﮯ ﮐﺌﮯ
ﻧﯿﺰ
ﻗﺮآﻧﮑﮯ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺮاز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ
اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ "واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻼﻧﺒﯿﺎء"ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎ آﺧﺮی درﺟہ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء اﻧﺤﻘﺎﺋﻖ ﮐﮯ ادراک ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ
وﺑﺮﺗﺮ ﮨﯿﻨﺎور آپ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺟﻮ وﺣﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﻨﺤﻀﺮت ﮐﮯ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﮯ ﺷﺎﮔﺮد ﮨﯿﮟ
ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ وه "ﻓﻘہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﷲ "ﮐﯽ ﺧﺮﻣﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺧﻮﺷہ ﮨﮯ ،ﺟﻮ
وﺳﯿﻊ اور ﻣﺤﯿﻂ ﮨﮯ
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اب ﮨﻢ " ﻓﻘہ اﻻﺣﮑﺎم " ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺑﻮاب ﮐﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎﻟﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ان ﮐﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮھﺎن ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﮟ
ﮔﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﻓﻘﺎﮨﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻧﯿﺎ ﻣﻮڑ ﮨﮯ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﮩﺎء اور ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار
ﺣﻀﺮات"ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ" ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﯾﻨﺎور دوﺳﺮے ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻘہ روش ﻣﯿﮟ
،ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻓﻘہ ﻋﺎﻟﯿﮑﻮ دﻧﯿﺎ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﻨﺘﺎ ﮐہ اس ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎﻣﻮس اﻟﮩﯽ
ﮐﯿﺸﺎﺋﺴﺘہ اور ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ اور ﻋﻠﻢ وادب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﯿﮕﺎﻧہ ﻗﻀﺎوت
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮﻧﮑﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اﮨﻞ اﯾﻤﺎن ﺳﮯ ﺗﻮﻗﻊ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس دﻓﺘﺮ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ

ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺒﺼﺮه
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺳﯿﺮ:
ﻣﺴﺌﻠہ:١ﺑﻠﻮغ۔
ﮨﺮ اﻧﺴﺎن اور دوﺳﺮے ﻋﻘﻼء ﺟﯿﺴﮯ ﺟﻨﺎت ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ آﻏﺎزا ﺧﺪا وﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﮐﮯ روﺑﺮو ۔اور ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ ۔ ﮐہ رب ﺗﮏ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﮯ دﭼﺎر ﮨﮯ ،اور ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺑﺤﺴﺎب اﺳﻼم ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض رﮨﺎ ﮨﮯ،
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯﺗﻤﺎم ﻋﻘﻼء ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ
ﯾہ ﺑﻠﻮغ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﮯ دﯾﺪی اﺑﻌﺎد ﻣﯿﻨﺠﺲ ﮐﺎ ﭘﮩﻼ ﻣﺮﺗﺒہ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﺪا وﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮨﮯ اور رﺳﺎﺋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯﺟﻮ
ﺗﻤﺎم درﺟﺎت ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﻧﻘﻄہ اﺻﻠﯽ ﮨﮯ اور آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ "واوﺣﯽ اﻟﯽ ھﺬا ﻻﻗﺮآن
ﻻﻧﺬرﮐﻢ ﺑہ وﻣﻦ ﺑﻠﻎ"ﻧﮯ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ﮐﮯ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ
رﺳﺎﺋﯽ اﻟﺴﺎم ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ وﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺑﻠﻮغ ﺑﺪﻧﯽ اور ﺟﺴﻤﯽ روزه وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯاور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮگ ازدواج اور
اس وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ اﻗﺘﺼﺎدی اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ  ،ﮐہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ آﯾﺖ
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ﮐﮯ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اور اﻓﺮاد ﺳﮯ ﮨﯿﮟ)ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ (
ﻣﺴﻠﻤﺎن۔ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎ ﭘﮩﻼ ﻣﺮﺣﻠہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دس ﺳﺎل ﮨﮯ ﻟﮍﮐﺎ ﮨﻮ
ﮐہ ﻟﮍﮐﯽ  ،اور دوﺳﺮا ﻣﺮﺣﻠہ ﮐہ روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻠﻮغ ﮨﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ١٣ﺳﺎل ﮨﮯﮐہ
ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا
ﮐﯿﻮن ﺑﻨﺎم دﯾﻦ ﻟﮍﮐﯽ ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﭼﮭ ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮑﻠﻒ ﮨﻮ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺑﮑﺜﺮت رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اور ﻟﮍﮐﯽ اور ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﯽ ﺗﯿﺮه
ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﻨﺎور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﺗﯿﻦ
ﺑﺮس ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻨﮑﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﺑﻠﻮغ ﮐﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﻧﻤﺎز
اور روزه اور ﺑﻌﺾ دوﺳﺮے اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف اﻣﮑﺎن واﺳﺘﻌﺪاد ﭘﯿﺶ آﺗﺎ ﮨﮯ
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮج ﻧہ ﮨﻮ واﺟﺐ اور ﺿﺮر ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮج ﮨﮯ اور واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ
ﺗﻤﺎم طﺎﻗﺖ ﻣﻮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮے اور ﺑﮯ ﺣﺎل ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯﺧﻮاه ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﺰوری ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﮐﻤﺴﻨﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ،اور روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺴﺮه ﺳﺎل ﮐﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه اوردرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺪت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ دس ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﺎل ﮨﮯ
ﺷﺎدی ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺑﻠﻮغ ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﺎﺑﻠﻮغ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺑﻠﻮغ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪ اﻗﺘﺴﺎدی ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮں اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﮟ
ﺑﺎﻟﻎ ﮨﯿﮟ
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ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺘﯿﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ " ﻓﺎن آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺸﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا اﻟﯿﮭﻢ
اﻣﻮاﻟﮭﻢ " ٥٢ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻠﻮغ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮ ﺷﺎدی ﮐﯿﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺑﻮﻟﻎ اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎده دﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮔﺮﭼہ ﺑﻠﻮغ ﺷﺎدی ﺟﻠﺪﯾﮩﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢اﺟﺘﮭﺎد وﺗﻘﻠﯿﺪ ۔ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﺳﺎرے
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮ ﺳﻠﺒﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻻزم
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ اور اﺣﮑﺎم اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﻨﺨﻮد
ﻧﮕﺎﮨﻮں اور اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﺮﯾﻨﻮرﻧہ ﻓﻘﮩﺎء اور ﺷﺎﺋﺴﺖ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾﮟ
اور " ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎدی اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﯿﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨہ" ٥٣ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل اور ﻧﻈﺘﺮ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﯾہ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد داﻧﺎ ﺗﺮ )اﻋﻠﻢ( اور
ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺗﺮ)اﺗﻘﯽ(ﮨﮯ
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ " اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ ھﺪاھﻢ ﷲ و اوﻟﺌﮏ ھﻢ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب"٥٤ﯾہ ﯾﮩﯽ
ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯿﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﯽ ﮨﮯاور ﯾﮩﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ وﺧﺮد ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ اﺣﺴﻨہ ﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻠﻢ واﺗﻘﯽ ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه اور ﺑﮯ
ﻋﻘﻞ وﺧﺮد ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﺮ ﺗﺮ ﭘﺮ ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﮐﺠﺎ ﯾہ ﮐﻤہ ﺑﺪ ﮐﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﺟﺎ ﺋﮯ
اور ﯾہ ﭘﯿﺮوی اور اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اﺣﺴﻦ وﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ زﻧﺪه وﻣﺮده ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﯿﮟ ﺳﺐ ﭘﺮ
ﯾﮩﺎں ﮐﮯ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﭘﺮ آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺟﺐ ﮨﻮﺗﯽ
اور ﭼﻮﻧﮑہ زﯾﺎده ﺗﻘﻮی اور زﯾﺎده ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی دو ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب

٥٢۔ﻧﺴﺎء۶/
٥٣۔ زﻣﺮ١٨/
٥٤۔ زﻣﺮ ١٨/
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ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﮟ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ زﯾﺎده ﺗﻘﻮی واﻻ ﮨﻮ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﻧﻈﺮ اﺣﺴﻨہ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :٣اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد
ﮐﺮو اور ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ  ،ﯾﺎ اﺑﮭﯿﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮو  ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯﮐہ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﺮ ﺷﮑﺺ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﺑﻌﺾ
دوﺳﺮے ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﮐہ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ
ﮨﮯ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮو ،ﮐہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﻨﺎﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ دوﻧﻮں ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﯿﻨﺠﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺎرف اور ﺻﻔﺖ و ﺣﺮﻓﺖ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﺎل ﮨﮯ  ،اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ
اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ زﯾﺎده ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯدوﺳﺮے
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻋﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠﮯ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ  ،ﮐہ دوﺳﺮے ﺑﺴﺎ
اوﻗﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻨﺠﯿﺴﺎ ﮐہ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﮑہ ان
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ :۴ﺗﻘﻮی ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ زﯾﺎده ﻓﻘﺎﮨﺖ ﮐﻮ
اھﻞ ﺧﺒﺮ اور اطﻼع ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﮯ ﻣﺘﻘﯽ اور آﮔﺎه اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻓﻘﺎﮨﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺎﻧﯿﻨﻮه ﺑﺮ ﺗﺮ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ ﯾﮑﺴﺎں طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﮨﮯ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺮوی ﯾﮑﺴﺎن
ٰ
ﺗﻘﻮی واﻻ ﮨﻮ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی واﺟﺐ ﮨﮯ
ﮨﮯاﮔﺮ ﭼہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ زﯾﺎده
ﺧﻼﺻہ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺎاﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﻼﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ وﮨﯽ ﺑﺮﺗﺮ
ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺘﯿﻘﻦ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺮف اﺣﺴﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی واﺟﺐ ﮨﮯ
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ﻣﺴﺌﻠہ :۵اﺻﻮﻻ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﻣﯿﺰان
ﻋﻘﻠﯽ اور ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﭘﻨﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﮯ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﯾﺎ
ٰ
ﺗﻘﻮی دﯾﮑﮭﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﮩﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻗﺮاان ﮐﮯ ﺧﻼف
ﺧﻼف
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺘﻮٰ ٰی دﯾﺎ ﯾﺎ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﻓﻘﮩﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف
دوﺳﺮی ﻧﻈﺮ دی ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ اور ﺗﻼﻓﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ،
اﯾﺴﯿﺼﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور دﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﮕﺎه ﺳﮯﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ و
اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﻠﺼﺮ اﺟﺘﮩﺎد ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﯾﮩﻮد  ،ﻣﺴﯿﺤﯽ اور ان
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﺪھﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺳﺎس ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۶ﭼﻮﻧﮑہ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﺑﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ وﺟﻮب
ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮب ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﮭﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ ﮐہ اﮔﺮ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﻧﻈﮍ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯿﮩﻮ  ،ﮐہ اس
ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اس ﮐﯽ ﻧﻈﮍ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﺠﺎ ﻏﯿﺮ اﻋﻠﻢ ،ﺑﻠﮑہ ﻣﻘﻠﯿﺪﯾﻦ ﮐﻮ
اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺿﺮورﯾہ ﮐﯽ طﺮح ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ی٩ا ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار اس ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯروﺷﻦ ﺑﺮﮨﺎن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ
اس ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎ دﺑﮭﯽ آﯾہ زﻣﺮ ﮨﮯ:
" اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﯿﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨہ اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ ھﺪاھﻢ ﷲ اوﻟﺌﮏ ھﻢ اوﻟﻮا
٥٥
اﻟﺒﺎب "
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﻮر اور ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﻮ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮨﮯ وﮨﯽ "اﺣﺴﻨہ" ﮨﮯ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ
رأی اﺣﺴﻦ ﮐﯽ ﻣﻮت اس ﮐﯽ رأی ﮐﮯ ﻧﺎاﺣﺴﻦ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺘﯽ  ،ﮐﺘﺎب
وﺳﻨﺖ اور اﻋﻠﻢ اﺗﻘﯽٰ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮﮔﺰ دوﺳﺮے ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ دﺧﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﯿﻨﻤﮕﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﺎم ﮐﯿﺎ ان ﮐﯽ وﻓﺎت اور ﺷﮩﺎدت ﺳﮯ ان
ﮐﮯ ﻓﻘﺪ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ دوﺳﺮے ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ
٥٥۔ زﻣﺮ١٨/
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ﮐﻮ ان ﮐﯽ وت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺟﻮ ان ﺳﮯ
ﮐﻤﺘﺮﮨﻮں ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ
اﯾﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﻨﺒﺮﺗﺮ اور ﺑﮩﺘﺮ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﺑﻨﯿﺎدی اور
اﺳﺎﺳﯽ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﯽ اس
ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﮩﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ زﻧﺪه ،ﻣﺮده ،آزاد اور ﺣﻼﻟﺰاده ﮨﻮﻧﺎ
ٰ
ﻓﺘﻮی ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﯾﺎ اس ﺗﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ
ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﻣﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺎﺋﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی دوﺳﺮے ﺷﺺ ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯ
ﮔﯿﮑﯿﻮﻧﮑہ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﺳﻮرت ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ :٧طﮩﺎرت ۔ ﭘﺎﮐﯽ وﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ وﺟﺎن اور ظﺎﮨﺮ وﺑﺎطﻦ ﮐﺎ
ﻋﻨﻮان ﮨﮯ اور اﺳﻼم ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﮨﯽ ٓاب وﺗﺎب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
اور ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻣﻘﺎم ﻋﻄﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻗﺮاان ﻣﯿﮟ ﯾﻮں ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ " ﯾﺤﻞ ﻟﮭﻢ اﻟﻄﯿﺒﺎت وﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ"٥٦ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮔﻨﺪی وﺑﺮی ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،
ﮐﻮاه ﻋﻠﻤﯽ وﻋﻘﯿﺪﺗﯽ وﺧﻮاه ﻋﻤﻠﯽ  ،اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور
ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﻮں ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
ظﺎﮨﺮی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﺪن  ،ﻟﺒﺎس ،ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎن اور اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ
ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﺑﺪن اور ﻟﺒﺎس ﮐﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اﻧﮑﺎ ﭘﻠﯿﺪ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎ زاور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐہ آب وﺿﻮ
وﻏﺴﻞ اور ﺧﺎک وﻏﯿﺮه ﮐﺎ وﺿﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ  ،ﭘﻠﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﺎک ﭘﻠﯿﺪ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﻧﺎﭘﺎک ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ

٥٦۔ اﻋﺮاف١۵٧/
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ﻟﮩﺬا آب ﺧﺒﯿﺚ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ وﺿﻮ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺪ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ اﮔﺮ ﭼہ ﭘﺎک ﮨﻮں ،
ﺑﺎطﻞ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ " ﺻﻌﯿﺪاطﯿﺒﺎ"ﻧﮯ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﮑﺎن ﺗﯿﻤﻢ ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :٨وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﺻﻮرت ﮐﻮ ﮨﺮ طﺮح ﺳﮯ دھﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﻨﺎور ﻣﺴﺢ ﺳﺮ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﻟﻤﺒﺎﺋﯽ اور ﭼﻮڑای ﻣﯿﮟ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ " وارﺟﻠﮑﻢ اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ" ٥٧ﻧﺼﺐ اور ارﺟﻠﮑﻢ ﮐﯽ ﻟﻐﻮﯾﺖ دوﻧﻮﻧﻨﮯ
دوﻧﻮں ﭘﯿﺮ ﮐﮯ ﭘﻮرے اوﭘﺮی ﺣﺼہ ﮐﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺴﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮڑاﺋﯽ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﯽ طﺮح ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﺗﮏ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﯾﮟ
ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ"اﻏﺘﺴﻠﻮا" اور "ﻓﺎطﮭﺮوا" ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮐہ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﯿﮟ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﻨﮩﮯاور رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﮕﺎﻧہ  ،دوﮔﺎﻧہ،
ﯾﮕﺎﻧہ ،ﺑﮯ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮯ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اطﻼق ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺬﮐﻮره
ﺑﺎﻻ رﺗﯿﺐ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭘﺮ ﺣﻤﻞ ﮨﮯ
ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اور ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻏﺴﻠﻮﻧﮑﮯﺑﻌﺪ ۔ ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽٰ ﭘﺮ۔ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯽ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺑﺠﺰ ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿۃ ﮐﺜﯿﺮه وﻣﺘﻮﺳﻄہ

ﻣﺴﺌﻠہ :٩طﮩﺎرت ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﭘﻠﯿﺪی اور ﺣﺪ اﺻﻐﺮ واﮐﺒﺮﮨﺮ اﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺷﺎ/ﺳﺘہ وﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ "ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻟہ" ٥٨ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﭼﮭﺎ ﮐﺎم ﺑہ زﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎم دے اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ،ﺧﻼﺻہ ﺟﻮ
طﮩﺎرت ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ " ﺗﻄﻮع"ﮨﮯ
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﮏ ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
طﮩﺎرت ﮐﻮ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ رواﯾﺘﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ آﯾﺖ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻣﺮدود ﮨﻮﺗﯽ
٥٧۔اﻧﻌﺎم ۵/
٥٨۔ ﺑﻘﺮه١٨۴/
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 ،ﺑﻠﮑہ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ  ،ﺗﯿﻨﻮں طﮩﺎرﺗﻮں
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺖ"اذاﻗﻤﺘﻢ اﻟﯽ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا"٥٩وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ طﮩﺎرت ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ
ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ:١٠
ﭘﺎﻧﯽ اور ﮨﺮ دﺳﻮری ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎک ﮨﮯاور ﮐﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ
ﺟﺎری ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾﺖ" واﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءطﮭﻮرا"ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ طﺒﯿﻌۃ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮ ﻧﮯ ک وﺟہ ﺳﮯ ﭘﺎک اور ﭘﺎک
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯاور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﺑﮭﯽ ﮐﻤﮩﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﻨﮩﻮ ﮔﺎ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ)ص( ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻧﮓ  ،ﺑﻮ  ،ﻣﺰه ﺑﺪل
ﺟﺎﺋﮯﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ک ﻏﺎﻟﺐ آﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا اﮔﺮ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﻧﯽ و
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﭘﺎک ﮨﮯ اور ﮐﺮ ﯾﺎ ھﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﺎرش ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور ﺑﮩﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﮨﻮ
ٰ
ﻓﺘﺎوی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮭﻮڑی ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﮯ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮨﮯاور اب ﻧہ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯاور ﻧہ دوﺳﺮے اﻣﻮر ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ار ﮨﺰار ﻟﯿﭩﺮ اور ﮐﺮ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ھﻮڑا
اﺿﻔہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ اور ﺻﺎف وﺷﻔﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮍا ﺣﻮض ﮨﻮ
ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ اس ﻣﯿﮟ ٓ
ﺟﺎﺋﮯﺧﻮن ﮐﺎ وﮨﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺣﺼۃ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮے ﮔﺎ اور اس ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ
ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﺨﻢ ﻟﮕﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﮏ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﻮ ﮨﺮ طﺮح ﮐﯿﭙﻠﯿﺪی ﺑﮭﯽ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻣﺜﻼ اﯾﮏ ﻟﯿﭩﮍ ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اس ﻣٰ ﮟ ﻣﻼ ﮨﻮا ﮨﮯ ،اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﭘﺮ
ﺑﺎﻗﯽ اور ﺑﺮﻗﺮار ﮨﮯ،ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ !
ﯾہ ﮐﻮن ﺳﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﮯ ﺣﺴﺎب ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪا وﻧﺪ ﮐﯽ طﺮف دی
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﺟﻮ ﺧﻮد اس ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﻄﻼن ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺤﮑﻢ دﻟﯿﻞ وروﺷﻦ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ

٥٩۔ ﻣﺎﺋﺪه۶/
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١١ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﺜﻼ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ
ﻋﻤﺎرت ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﺮ ﭘﯿﺸﺎب ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﭘﺎؤن ﮐﺎ ﺗﻠﻮا ﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﮐﺎ ﻧﭽﻼ ﺣﺼہ ﯾﺎ راﺳﺘہ طﮯ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
وﺳﯿﻠہ  ،ﮐہ ﻧﺠﺲ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ راﺳﺘہ ﭼﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﻧﺎﺑﻮد اور ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯ ﭘﺎک
ﮨﮯ اور اﺳﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ اس طﺮح ﺳﮯ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﻧﺎ طﮩﺎرت ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ
ﮐہ وه ﺟﮕہ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اب ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور دﻟﯿﻞ ﻧﮯ
ﺻﺮﻓﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﻣﻮرد ﭘﺮﮨﯿﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯﻧہ ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺎﺳﺘﮑﻮ  ،ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ وﻧﺸﺎن اس ﺟﮕہ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽٰ ﺟﯿﺴﮯ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ اﺻﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﭘﺎک
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ:١٢ﻧہ ﺗﻨﮩﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ واﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﯿﺪﮔﯿﺎں ۔ﺧﺒﺎﺋﺚ۔ ﺟﻦ
ﺳﮯ آدﻣﯽ ﻧﻔﺮت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﻨﮑہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﯿﻨﺎ اور ان
ﮐﮯ ﺳﺎےھ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ " ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ "٦٠ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺪرج ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ
رﺳﻤﯽ ﻧﺠﺎﺳﺎت اﮔﺮ ﺧﺒﺎﺋﺚ ﮐﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﭘﮩﻮﻧﭽﯽ ﮨﻮں ﺗﻨﮩﺎ ﻧﻤﺎز واﺣﺮام ﺟﯿﺴﯽ
ﻋﺒﺎدات ﻣﯿﻨﺤﺮام ﮨﯿﮟ اور ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اور ﻧﺠﺲ اور
ﺧﺒﯿﺚ)ﻧﺎﭘﺎک وﭘﻠﯿﺪ( ﻣﯿﮟ اﺳﻄﻼﺣﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻋﻤﻮم ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﭘﻠﯿﺪ ﮨﯿﻨﺎور ﺑﻌﺾ ﭘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﻨﺠﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﭘﻠﯿﺪ ﭼﯿﺰﯾﮟ
ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
اور ﮐﺘﻨﺎ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺣﺘﻤﯽ ﺗﺮ ﮐہ طﮩﺎرت وﻧﺠﺎﺳﺖ ظﺎﮨﺮی ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
وﺳﻮاس اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ اﯾﺠﺎد طﮩﺎرت ﺑﺎطﻦ اور ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎطﻨﯽ ﮐﻮ دﯾﺪے

ﻣﺴﺌﻠہ :١٣ﻧﺠﺎﺳﺘﺎﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺘﮑﮯ ﻣﺒﻨﯽٰ ﭘﺮ ۔ ﮐﺘﺎ  ،ﺳﻮر،
ﭘﯿﺸﺎب  ،ﭘﺎﺧﺎﻧہ،ﺧﻮن ﺣﯿﻮان ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ،اور ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮ ﻧﮯ
٦٠۔ اﻋﺮاف١۵٧/
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ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺑﺎﮨﺮ ﮔﺮاﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮن ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ" اودﻣﺎ ﻣﺴﻔﻮﺣﺎ"٦١ﻗﺘﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﮨﻮا ﺧﻮن اور ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺧﻮن ،ﺟﯿﺴﮯ وه ﺧﻮن
ﺟﻮﻟﯿﺒﯿﭩﺮی ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﮯ،ﻧﯿﺰ اﻧﺴﻨﺎ ﮐﯽ ﻣﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﮩﻮت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﮯ اور ﻣﺮدار ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ  ،ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﮨﮉﯾﺎں ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯽ طﺮح روح ﮐﺎ ﻣﺤﻞ ﮨﯿﮟ ،ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ:١۴ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺮﭼہ ﻣﻠﺤﺪ ﯾﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
،ﭘﺎﮐﮩﮯ ،اور آﯾﺖ " وطﻌﺎم اﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻮا اﻟﮑﺘﺎب ﺣﻞ ﻟﮑﻢ وطﻌﺎﻣﮑﻢ ﺣﻞ ﻟﮭﻢ "٦٢ﺟﺲ
ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻏﺬاؤں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺻﺮﯾﺢ
ﮨﮯاور دوﺳﺮے ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ اور
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ وارد ﻧﮩﯿﻨﮩﻮﺋﯽ
ﻣﮕﺮ ان ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ظﺎﮨﺮی ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﻨﻨﺠﺎﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺗﻤﮩﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮاس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﻮ
ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﻣﺤﮑﻮم ﺑہ طﮩﺎرت ﮨﯿﮟ
اور آﯾہ " اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮﮐﻮن ﻧﺠﺲ" ٦٣ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻧﮑﻮ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮد آﯾہ ﺳﮯ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ادﻟہ ﻧﺠﺲ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺑﺪن ﻣﺸﺮک ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﺜﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺠﺲ ﯾﮩﺎﻧﭙﺮ " اﻟﻤﺸﺮﮐﻮن " ﮨﮯاور ﺷﺮک ﺑﮭﯽ روح ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﻧہ ﺟﺴﻢ وﺑﺪن ﺳﮯ اور اﮔﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﯿﮟ
ﻧﺠﺲ ﺑﺪن ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﮩﻨﮩﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ رﺟﺲ ﮐہ ﻧﺠﺲ ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ "اﻧﮭﻢ رﺟﺲ" ٦٤ﺟﺐ ﮐہ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺪن ﮨﺮﮔﺰ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﯿﮟ ،اور "ﻓﻼ ﯾﻘﺮﺑﻮ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام" ﮐہ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯﮐﻮ ۔
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﭘﻮرا ﻣﮑہ ۔ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻧﺠﺠﺎﺳﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﺮ
٦١۔ اﻧﻌﺎم ١۴۵/
٦٢۔ ﻣﺎﺋﺪه ٣/
٦٣۔ ﺗﻮﺑہ٢٨/
٦٤۔ ﺗﻮﺑہ٩۵/
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ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﻣﮑہ ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ورود اور ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺳﻤﮑہ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﺣﺮام ﮨﻮﺗﺎ

ﻣﺴﺌﻠہ:١۵ﺷﺮاب ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﮨﮯ ،ﮐﺠﺎ ﻣﺴﮑﺮ آب ﺟﻮاور ﺑﺎﻻﺧﺮﮨﺪو ﺳﻮم ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ
اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐہ " وﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟﻨﺨﯿﻞ واﻻﻋﻨﺎب ﺗﺘﺨﺬون ﻣﻨہ ﻣﺴﮑﺮا ورزﻗﺎ
٦٥
ﺣﺴﻨﺎ ان ﻓﯽ ذاﻟﮏ ﻻٓﯾﺎت ﻟﻘﻮم ﯾﻌﻘﻠﻮن"
اور ﮐﮭﺠﻮر ﮐﮯ درﺧﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﭙﻮوں اور اﻧﮕﻮر ﺳﮯ ﻣﺴﮑﺮ اور رزق ﺣﺴﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﮐہ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ دوﺳﻮم ﻧہ ﮨﻮﺋﮯ اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻣﺴﺘﯽ
ﺳﮯ ﻋﺎری ﮨﮯ رزق ﺣﺴﻦ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯاور طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﻼل ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ رزق
ﺣﺴﻦ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ اﻧﮕﻮر اور ﺧﺮﻣﺎ ﮐﮯ ﻣﺴﮑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮ رزق ﺑﺪ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﺟﻮ طﺒﻌﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﺷﺮاب ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور" رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﯿﻄﺎن"ﺳﮯ ﺳﺆﺻﺮف ﺷﺮاب اور ﻗﻤﺎر ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺴﻤﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ:١۶ﻧﻤﺎز۔ﺻﻼة ﺟﻮ "ﺻﻼء" ﺳﮯ ﺟﺬاب ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺧﻮد ﻋﺒﺪ
وﻣﻌﺒﻮد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﻮر ﮐﻮ ﺟﺬب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ،اور ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ،ﻣﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﯿﮩﻮﺷﯽ اور ﺣﯿﺾ وﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،اور ﺻﺮف اس
ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮف واﺿﻄﺮار ﻻﺣﻖ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﻨﺤﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم)ص(ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ آﯾﺎﺗﮭﺎ ﮐہ
رﮐﻌﺎت ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﮯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮاﻧہ ﺟﻤﻊ ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ﺗﮭﺎ " واذا ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ
اﻻرض ﻓﻠﯿﺲ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺟﻨﺎح ان ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاة ان ﺧﻔﺘﻢ اﻻ ﯾﻔﺘﻨﮑﻢ اﻻذﯾﻦ
ﮐﻔﺮوا"٦٦اور ﯾہ " ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺟﻨﺎح" ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﮔﻤﺎن
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ دﺷﻤﻦ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﺧﻮف وﺟﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﻨﻤﺒﮭﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

٦٥۔ ﻧﺤﻞ۶٧ /
٦٦۔ ﻧﺴﺎء ١٠١/
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ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﻮ ﮔﻨﺎه ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ اس ٓﺣﻠﺖ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﮐہ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯿﻨﺠﺎن ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺣﺮج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ
ﺧﻼﺻہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﺎﻣﻮس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ دﯾﻦ ،ﺟﺎن ،ﻋﻘﻞ ،ﻋﺮض اور
ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻨﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﻨﮑﻤﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮ  ،ﺟﺎﺋﺰ اور واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ د ﭘﺮ  ،ﮨﻤﻮار اور ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ راﺳﺘﻮں ﮐﻮاور آﺳﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺳﻮرت
ﻣﯿﻨﺘﻤﺎم ﮐﺮه زﻣﯿﺎن ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻗﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ۔ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﮨﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز رﮐﻌﺎت ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ
ﮨﮯ ۔اس ﺻﻮرت ﻣﺒﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ ﺿﺮورت ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ:
ﻗﺎﻧﺘﯿﻦ ،ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ
" ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻠﻮاة اﻟﻮﺳﻄﯽٰ وﻗﺪﻣﻮا
ﻓﺮﺟﺎﻻ اور رﮐﺒﺎﻧﺎ ،ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ ﻓﺎذﮐﺮوا ﷲ ﮐﻤﺎ ﻋﻠﻤﮑﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮑﻮا ﺗﻌﻠﻤﻮن " ٦٧ﺧﺪا
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺎم ﮐﺮو ﺧﻀﻮع ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻗﯿﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮ
ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮری ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﯿﺪل ﯾﺎ ﺳﻮار ،اور ﺟﺐ اﻣﻦ
ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ آﺟﺎؤ ﯾﺎد ﮐﺮو ﺧﺪا ﮐﻮ ﺟﺲ طﺮح ﺗﻤﮩﯿﮟ ﯾﺎد دﯾﺎ ﮨﮯﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﺗﮭﮯﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ
" ﻓﺎ ذا ﻗﻀﯿﺘﻢ اﻟﺼﻼةﻓﺎذﮐﺮوا ﷲ ﻗﯿﺎﻣﺎ وﻗﻌﻮدا وﻋﻠﯽ ﺟﻨﻮﺑﮑﻢ ﻓﺎذا اطﻤﺄﻧﺘﻢ
٦٨
ﻓﺎﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة اﻧﺎﻟﺼﻼة ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ "
اور ﺟﺐ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ آﺟﺎؤ ،ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮐہ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﺗﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ دﺳﺮت اور ﮐﺴﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﺠﺎ ﻻؤ ﮐہ
ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎز ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻓﺮض ﮐﯽ ﮨﮯ ۔۔ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ دﺷﺪﻣﻦ
ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻗﺼﺮ ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اس ﮐﻮ وﻗﺖ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﮍھﻮ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎ زﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺼﺮ ۔ ﻧہ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﯿﮟ ۔
ﺻﺮف ﺧﻮف اورﺿﺮورت ﮐﯽ ھﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ،ﻧﮩﺼﺮف ﯾہ ﮐہ ﺟﺐ اﭘﻨﮯ
٦٧۔ ﻧﺴﺎء ٢٣٩/
٦٨ﻧﺴﺎء١٠٣/
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وطﻦ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ دور ﮨﻮ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺮے اور ﺿﺮور ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻤﺎ زﻣﯿﮟ
ﮐﻤﯽ ﮐﺮو ﺟﺐ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﮨﻢ اور اﻋﻈﻢ واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯﮨﺮﮔﺰ اس ﮐﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺳﮯ اﮨﻢ واﺟﺐ در ﭘﯿﺶ ﮨﻮ
ﺧﻼﺻہ ﻗﺎﻋﺪه " اﮨﻢ وﻣﮩﻢ" ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺟﺐ دو واﺟﺐ اور دو ﺣﺮام ﮐﺎ آﭘﺲ
ﻣﯿﮟ ﭨﮑﺮاو ﮨﻮ ﮐہ اﯾﮏ واﺟﺐ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺣﺮام ﺗﺮ ﮨﮯ اؤواﺟﺐ ﺗﺮ ﻣﻘﺪم اور ﺟﺲ ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ ﺣﺮام ﺗﺮ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻟﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﮐﮯ ﺧﻮف
ﺳﮯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﺧﻼ ﺻہ اس ﺧﻮف ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ
ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ ﻗﯿﺎم اور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎدی
ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻤﮑﺎ ﺧﻮف ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ وﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ :اﺳﻮل ﻧﻤﺎز ﺳﮯ واﺟﺐ ﺗﺮ ﮐﺎم ﻓﺮوﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اورﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﺮک ﻧﮩﯿﻨﮩﻮ ﺗﺎ ﻟﮩﺬا ﮐﯿﻮن ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﮍے ﻣﻮرد ﺗﮩﺪﯾﺪ ﺑﮭﯽ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ اور ﮨﻤﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم
اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮرد اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻼ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﺗﺮ ﮐﺎم اﯾﮏ واﺟﺐ ﮐﺎم ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺮک ﮨﻮ ﮐﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﻧہ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ۔ ﯾﮩﺎں
٦٩
ﺗﮏ ﮐہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ۔ ﮐﺠﺎ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮨﻮ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﮐﺎ اﺧﺘﺘﺎﻣﯽ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮨﮯﻧہ
٧١
ﻣﻐﺮب ﮐہ اس ﮐﯽ آﯾﺖ " ﻗﺒﻞ طﻠﻮع اﻟﺸﻤﺶ وﻗﺒﻞ ﻏﺮوﺑﮭﺎ " ٧٠ﻧہ "ﻗﺒﻞ ﻏﺮوﺑﮭﺎ"
ﺑﺮﺧﻼف روزه ﮐﮯ ﮐہ ﺗﺎ ﭘﻨﮕﺎم ﻣﻐﺮب ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ" :ﺛﻢ اﺗﻤﻮا اﻟﺼﯿﺎم اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ"ﮐہ
اس ﮐﺎ آﻏﺎز ﻣﻐﺮب ﮨﮯ ﻧہ اﻟﯽ اﻟﻐﺮوب ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻧﯿﻤہ ﺷﺐ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎ
ﮨﮯاور ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮐﺎ ٓﺧﺮی وﻗﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﻤہ ﺷﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ " اﻟﯽ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﯿﻞ
"٧٢ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﻤہ ﺷﺐ ﮐہ اس ﮐﺎ آﻏﺎز ﻣﻐﺮب اور اﺧﺘﺘﺎم ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﯿﮟ آﻏﺎز ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اور" زﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ"  ٧٣ﻧﮯ رات ﻣﯿﮟ واﺟﺐ
۔٦٩۔ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯿﮟ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻤﺎز اور روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
٧٠۔طہ ١٣٠/
٧١۔ ﺑﻘﺮه١٨٧/
٧٢۔ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ٧٨/
٧٣۔١١۴/١١
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ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﻮ رات ﺑﺘﻼﯾﺎ ﮨﮯاور ﻏﺮوب ﻗﺮس ﺧﻮرﺷﯿﺪ ۔ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﺎﺋﻖ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ۔ رات ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :١٨ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ۔ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﮨﺎی ﯾﻮﻣﯿہ
ﮐﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ زﻣﺎﻧہ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﮐﯽ اﺻﻼ ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﺎ وﻗﺖ اول ظﮩﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺧﻄﺒﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ظﮩﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ اﺑﺪﻋﺖ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ دوﺧﻄﺒہ آﻏﺎز ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺣﺼہ
اور دو رﮐﻌﺖ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ
اور آﯾﺖ " اذا ﻧﻮدی ﻟﻠﺼﺎﻟۃ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌہ ﻓﺎﺳﻌﻮا اﻟﯽ ذﮐﺮ ﷲ " ٧٤ﻧﮯ
ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻧﻤﺎز ﺧﻄﺒہ ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ طﺮف ﺳﻌﯽ ﮐﻮ اذان ﮐﺎ وﻗﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯاور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻧﺪا اس ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮨﮯ ﮐہ " ازاﻧﺎدﯾﺘﻢ اﻟﯽ اﻟﺼﻼة اﺗﺨﺬوھﺎ ھﺰوا"
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ "وذروا اﻟﺒﯿﻊ" ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻮﻧﮑﻮ اس وﻗﺖ
٧٥
ﻣﯿﻨﺤﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ:١٩ﻧﻤﺎز طﻮاف۔ﻧﻤﺎز طﻮاف ﺟﻮ طﻮاف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ،
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﮕﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ
ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺟﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ وﻧﻔﺎس ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮩﻮﺷﯽ وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺠﺎ ﻻﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اﻧﺠﺎم دے

ﻣﺴﺌﻠہ:٢٠ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ اور
اﮨﻢ ﺿﺮورت آن ﭘﮍی ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ان اﻟﺼﻼة ﺗﻨﮭﯽٰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﮑﺮ اور ﻣﻨﺮات
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺗﻮڑﻧﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ" ﻻﺗﺒﻄﻠﻮا اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ" اﻋﺎل
ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﺎ ۔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎز۔ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﺗﺮ ﮐﺎم ﮐﻮ
٧٤۔ ﺟﻤﻌہ ٩/
 ٧٥۔ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯽ ﺷﺎطﯽ اﻟﺠﻤﻌہ ،ﻣﯿﮟ اور اس ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ " وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ" ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
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اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﯾﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﮨﻢ ﺣﺮام ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ،اور وه
ﺑﮭﯽ ﺑﻌﺾ اﺟﺰاء وﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻤﺎ زﮐﻮ ﺗﻮڑﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اس
ﺳﮯ دﺳﺘﺒﺮدار ﮨﻮﻧﺎ  ،ﮐہ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﻨﻨﻤﺎز ﺑﮭﯽ ٰ
ﺗﻮر ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ،
اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﺎر ﺣﺮام ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮨﮯ  ،ﮨﺮ
ﺣﺮام ﮐﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎ زﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎﮨﮯﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺗﺮ ﺟﻮاب ﺳﻼم اور
ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﺮ ﻧﻈﮍ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻟﺒﺎس اور ﻣﮑﺎن ﻏﺼﺒﯽ ﺑﮭﯽ "ﺗﻨﮭﯽٰ "ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻣﺰ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺗﻮڑ دو اورا ﺳﮑﮯ
ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ۔ ﮐﺎر ﺣﺮام ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ۔ ﺑﺠﺎ ﻻؤ

ﻣﺴﺌﻠہ:٢١ﺳﺠﺪه۔ﺳﺠﺪه ﮨﺮ ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﭼﯿﺰ ﭘﺮ درﺳﺖ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻣﺄﮐﻮﻻت اور
ﻣﻠﺒﻮﺳﺎت ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺳﺎت ﺟﻮاﮨﺮات ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻮﻧﺎ ،ﭼﺎﻧﺪی ،اﻟﻤﺎس ،ﻓﯿﺮوزه،
ﻋﻘﯿﻖ اور ﻣﻮﺗﯽ ﻧہ ﮨﺮ طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﮯ ﻓﻘﻂ ان دوﻧﻮں
ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﮐﯿﺎ ﮨﮯاور آپ ﺻﺎف ﺳﺘﮭﺮے ﻓﺮش ﭘﺮ ﻧہ ﻣﺘﻨﺠﺴﮩﮯ اور ﻧہ ﭘﻠﯿﺪ ﺳﺠﺪه
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﻨﮑﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻠﺒﻮس ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﺑﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮭﯽ

ﻣﺴﺌﻠہ :٢٢رﮐﻮع وﺳﺠﻮد ۔ﯾہ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص دو ﻋﺒﺎدﺗﯿﮟ ﮨﯿﻨﺠﻮ ﮐﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﻨﺎور رﮐﻮع ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎ زﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات،ﻋﺮﻓﺎت وﻣﺸﻌﺮ اور ﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ
وﻗﻮف ﮐﮯ دوﺳﺮے اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ۔ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺞ ۔ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﯿﮟ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ:٢٣ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎواﺟﺐ ﮨﮯﺟﺲ طﺮح ﮐہ ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺜﻼ"ﻣﺎﻟﮏ "ﮐﯽ ﺟﮕہ "ﻣﻠﮏ" ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯاور اﺳﯽ طﺮح "
ﮐﻔﻮا اﺣﺪ " ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯿﻨﺪوﺳﺮی ﻗﺮاﺋﺖ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺳﻮره ﺣﻤﺪ
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ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﺳﻮره ﺳﮯ زاﯾﺪه ﮐﯽ ﺗﻼوت ﻧﯿﺰ ﭼﺎر آﯾﺘﻮﻧﮑﺎ ﭘﮍھﻨﺎ ۔ ﮐہ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
رواﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﮯ اﯾﮏ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺳﻮره ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ۔ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :٢۴ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزی اور ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزے دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮨﺮ ﺧﻄﮯ
اوور ﮔﻮﺷﮯ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﮐﻮﺋﯽ اﻓﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﮯ در
ﭘﮯ ﺷﺐ وروز ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺪﺗﻮں دن اور ﻣﺪﺗﻮں رات ﮨﻮ ،اس طﺮح ﮐﯽ
ٰ
اﻟﻘﺮی"ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ رﺳﺎﻟﺖ اور ﻗﺮآن
ﺟﮕﮩﻮں ﻣﯿﮟ اﻓﻖ"ام
ٰ
اﻟﻘﺮی"٧٦اﻓﻖ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺰان اﺻﻠﯽ
اور ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اطﻼق"ام
ﮨﮯ
اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ روز وﺷﺐ ﮐﮯ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ اﻓﻖ ﻣﮑہ ﮐﮯ
ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﮨﻮﮔﺎ
اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭘﮍھﮯ اور آﻓﺘﺎب
طﻠﻮع ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﺳﮯ دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ وﮨﺎں ﭘﮭﺮ
ﺳﮯ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮨﻮ  ،اس ﮐﻮ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯاوردوری ﻧﻤﺎزوں
ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ:٢۵روزه اور ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ "ﺻﯿﺎم" دو طﺮﻓہ ﻧﮕﮩﺒﺎن
ﮨﮯ ﮐہ آپ ﺧﻮد ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ  ،ﭘﯿﻨﮯ اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﯿﻨﺎور روزه آپ ﮐﻮ
ﺷﮩﻮت ﺣﺮام ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ اور ﺑﭽﺎﺋﮯ
روزه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺴﺮ وﺿﺮر ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺣﺮج
ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐہ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ " و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧہ ﻓﺪﯾۃ طﻌﺎم
ﻣﺴﮑﯿﻦ"٧٧اور در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل" ﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮا ﺧﯿﺮ ﻟہ وان ﺗﺼﻮﻣﻮا ﺧﯿﺮ ﻟﮑﻢ ان
ٰ
ﺷﻮری ٧/
٧٦۔
٧٧۔ ﺑﻘﺮه ١٨۴/
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ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﯿﺎ
ﮐﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن "٧٨اور اﮔﺮ "ﻣﻦ ﮐﺎن ﻣﻨﮑﻢ ﻣﺮﯾﻀﺎ او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ" ٧٩ﮐﻮ
ٰ
ﮔﯿﺎﮨﮯ ﺻﺮف "ﻋﺴﺮ " ﮐﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻨﮩﺎ ﺑﯿﻤﺎری اور ﺳﻔﺮ ﮐﯽ وه ﺳﮯ"ﯾﺮﯾﺪ
ﷲ ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ وا ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌﺴﺮ"٨٠اور ﮐﯿﺎ ﭘﯿﺮ وﻧﺎﺗﻮان ﮐہ روزه اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﺟﮩﮯ ﻧہ زﯾﺎن آور ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ وطﻦ ﻣﯿﻨﺮوزه دار ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ طﺎﻗﺘﻮر
ﺟﻮان ﺻﺮف اس ﻟﺌﮯ ﮐﮩﭽﻨﺪ ﮐﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ اﭘﻨﮯ وطﻦ ﺳﮯ دور ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج اور زﯾﺎن آور ﻧہ ﮨﻮ روزه اس ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ!
ﺟﺐ ﮐہ ﺻﺮف وه ﻣﺮض اور ﺳﻔﺮ ﮐہ روزه ﻋﺴﺮ اور زﯾﺎن آور ﮨﮯ ،ﺣﺮام
ﮨﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ" ان ﮐﻨﺘﻤﻤﺮﺿﯽ او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ ۔۔۔ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء ﻓﺘﯿﻤﻤﻮا ﺻﻌﯿﺪا طﯿﺒﺎ
"٨١ﺗﻨﮩﺎ"ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء"ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اﺳﯽ طﺮح زﯾﺎن آور اور
ﻣﺮض ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ  ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮض ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ،اور ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧہ ﻣﻠﻨﺎ

ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﻗﺮ ٓان ﺻﺮف ﮐﮭﺎن ،ﭘﯿﻨﺎ ،اور ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ روزه و
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯاور دھﻮاں اﮔﺮ ﭼہ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺄﮐﻮﻻت اور ﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯروزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﻦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ :٢٧ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎاوراس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اذان ﺻﺒﺢ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ "ﻓﺎﻻن ﺑﺎﺷﺮوھﻦ ۔۔۔ﮐﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﮑﻢ ٰ
اﻟﺨﻂ اﻻﺑﯿﺾ ﻣﻦ
ٰ
اﻟﺨﻂ اﻻﺳﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ"٨٢ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺲ طﺮح ﻓﺠﺮ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯿﺒﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯﻓﺠﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻨﺎور
دوﺳﺮوں ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻤﻮﺟﺒﭙﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻋﻤﺪا ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﺗﮏ

٧٨۔ ﺑﻘﺮه ١٨۴/
٧٩۔ﺑﻘﺮه١٨۴/
٨٠۔ ﺑﻘﺮه١٨۵/
٨١۔ ﻣﺎﺋﺪه۶/
٨٢۔ ﺑﻘﺮه١٨٧/
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ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺗﮏ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور اس ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ اور ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دوﺳﺮی
رواﯾﺎت ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ :٢٨آﻏﺎز روزه طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق اور اﻧﺘﮩﺎ ،اﺑﺘﺎدء ﺷﺐ ﮨﮯ ﻧہ ﻏﺮوب
ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ اور اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ آﯾہ "اﺗﻤﻮا اﻟﺼﯿﺎم اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ "٨٣آﯾﺖ ﻣﯿﮟ "اﻟﯽ
طﺮح ﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﯿﮟ " ﻗﺒﻞ ﻏﺮوﺑﮭﺎ" ﮨﮯ
اﻟﻐﺮوب" ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺲ ٓ

ﻣﺴﺌﻠہ٢٩ :۔ ﺳﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ڈﺑﻮﻧﺎ  ،ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ
ڈﺑﻮﻧﺎ  ،ﺣﺎﻟﺖ روزه ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳﮯ روزه ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ  ،ﻣﺘﻠﯽ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮح ﺟﻮ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اور ﻏﺰا ﮐﺎ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ
طﺮح ﮐﺲ طﺮح روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺧﺪا اور ﻣﻌﺼﻮم ﮐﯽ طﺮف
ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺒﻄﻞ اﯾﻤﺎن ﮨﮯاﺳﯽ ﻟﺌﮯ طﺒﻌﺎ روزه ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ
ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﮑﻮک اﮔﺮ ﭼہ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﻄﻞ اﯾﻤﺎن اور روزه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﮔﺮ
ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ٣١:۔ اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯاور ﭼﺴﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮭﯽ ﭼﺴﻢ ﻋﺎدی ﮐﯽ طﺮح ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯاور ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎرے اﻓﻖ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ٣١:۔ روزه "ﯾﻮم اﻟﺸﮏ" اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ درﺳﺖ ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﻗﻀﺎﺋﮯ ﮔﺬﺷﺘہ ﯾﺎ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ
ﮨﮯ اور آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﮐﺎ "ﯾﻮم اﻟﺸﮏ واﺟﺐ ﮨﮯ "
٨٣۔ ﺑﻘﺮه ١٨٧/
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ﻣﺴﺌﻠہ٣٢:۔ﺳﺎﭨﮭ روزه اور ﺳﺎﭨﺢ ﻣﺴﮑﯿﻨﻮں ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻔﺎره ﺻﺮف
ﻋﻤﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎﻟﺖ اور ﻧﺎداﻧﯽ ک ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ روزه
ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻓﻄﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﯽ اور ﻋﻨﺎد
وﺗﻌﻤﺪ درﮐﺎر ﻧﮩﻨﮩﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻓﻄﺮه ﺗﯿﻦ ﮐﻠﻮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﮯ وه
ﺑﮭﯽ ﺧﻮد آپ ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﺬا ﺳﮯ دوﺳﺮے ﮐﯿﺎ ﮐﮭﺎﺗﮯ ٰﮨﻦ اس ﺳﮯ ﺳﺮو ﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ،دوﺳﺮوں ﮐﺎ ﻓﻄﺮه اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯﮐہ آپ ﮐﮯ ﻣﮩﻤﺎن ﻧﮩﯿﮟ
ﺑﻠﮑہ آپ ﮐﮯ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘہ ﮨﻮں اﮔﺮ ﭼہ وه ان ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ رات ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮل ﯾہ
ﮨﮯ ﮐﮩﺠﻮ ﺑﯿﻨﻮا ﻧﮩﯿﻨﮩﮯوه ﺧﻮد اﭘﻨﯽ زﮐﺎة ﻓﻄﺮه ﻧﮑﺎﻟﮯ اور ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ "ﻣﻦ
ﺿﻤﻤﺘہ اﻟﯽ ﻋﯿﺎﻟﮏ"ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻋﯿﺎل ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺻﺮف
اﺳﮑﯽ زﮐﺎت ﺗﻤﮩﺎرے ذﻣہ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﻧﮩﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ٣٣ :۔ ﺣﺞ ،ﺟﻮ اﺻﻄﻼح ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﻣﯿﻨﺪر اﺻﻞ ﺧﺎﻧہ ﺧﺪا ﮐﺎ طﻮاف
ﮨﮯﺣﺞ ﻋﻤﺮه دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯﮐہ وه ﺣﺞ اﮐﺒﺮ اور ﻋﻤﺮه ﺣﺞ اﺻﻐﺮ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ٣۴:۔ اﺳﻄﻌﺎت ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮﮨﺼﺮف ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ اس ﮐﻮ اس طﺮح
ﺳﮯ ﺑﺠﺎ ﻻﺋﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ درھﻢ ﺑﺮھﻢ ﻧﮩﮩﻮ ﺟﺎﺋﮯﻟﮩﺬا ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
آﯾﺖ ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪل واﻟﮯ دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮨﺒﺊ
"و اذن ﻓﯽ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﯾﺎﺗﻮن رﺟﺎﻻ وﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺿﺎﻣﺮ"٨٤ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ رﺟﺎﻻ
ﭘﯿﺪ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮی آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ "و ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس
ﺣﺞ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﯿہ ﺳﺒﯿﻼ"٨٥ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻧﺒﺠﺎ ﻻﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
اﺳﮯ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﺣﺾ ﺑﺠﺎ ﻻﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺮج ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﭘﻮری طﺎﻗﺖ ﺻﺮف
٨٤۔ ﺣﺞ٢٧/
٨٥۔آل ﻋﻤﺮان٩٧/
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ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ
٨٧
ﺣﺮج"٨٦ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ " ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮ ﻓﮭﻮا ﺧﯿﺮ ﻟہ "
اور ﺣﺞ ﺟﻮ ذاﺗﺎ ﺧﯿﺮ ﮨﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﭘﺮ زﺣﻤﺖ اور طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ
اﻧﺠﺎم دﯾﮟ  ،ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﯾﺴﮯ ﺣﺮج ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮا ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺿﺮر ﻧہ ﮨﻮ ﻣﺤﻞ
ﺷﮑﺮﯾہ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ان ﷲ ﺷﺎﮐﺮ ﻋﻠﯿﻢ"اور ﯾﮩﺎﻧﭙﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪ ﯾﺪ ﺣﺞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﺧﺪا اور اﯾﺴﮯ ﺧﯿﺮ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮨﮯ ﺟﻮ
اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ زﺣﻤﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ٣۵:۔ ارﮐﺎن اﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ رﮐﻦ ﻣﯿﻘﺎت ﮨﮯﺟﻮ ﻣﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ھﺮام اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﻣﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺤﺮم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺬر اس ﺑﺪﻋﺖ
ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام
ﻧﻤﺎز

ﻣﺴﺌﻠہ٣۶:۔ اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﻋﺒﻮر اﺣﺮام ﮐﻮ اﺳﯽ ﻣﯿﻘﺎت س واﺟﺒﮑﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﭘﺎﻧﭻ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﻘﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺳﮯ ﻋﺒﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻘﺎﺗﻮں
ﺳﮯ اﺣﺮام ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯاﮔﺮ ﭼہ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﮯ ﻣﯿﻘﺎﺗﻮں ﺳﮯﮨﻮ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺸﮩﻮر
ﻣﯿﻘﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوﮨﮩﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ:۔  ٣٧۔ اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﺟﺲ ﺟﮕہ ﭼﺎﮨﯿﮟ اور اﺣﺮام
ﺣﺞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﯽٰ ﻣﯿﮟ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن آﺧﺮ ذی اﻟﺤﺠہ ﺗﮏ ﻓﻘﺮاء ﺣﺮم ﮐﮯ ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﻦ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﺋﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ اﺳﺮاف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ دوﺳﺮی طﺮح ﺳﮯ اﺻﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ا ﺳﮑﺎ ﭘﯿﺴہ ﻓﻘﺮاء ﮐﻮ دﯾﮟ ﮐہ اس اﻟﮩﯽ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﯾﺎ اﺳﺮاف ﮨﺮﮔﺰ
٨٦۔ اﻧﻔﺎق٧٨/
٨٧۔ ﺑﻘﺮه ١۵٨/
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ﻧﮩﯿﻦ ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾﺖ" ﻓﺎذا وﺟﺒﺖ ﺟﻨﻮھﺎ ﻓﮑﻠﻮا ﻣﻨﮭﺎ واطﮭﻤﻮا اﻟﺒﺎس اﻟﻔﻘﯿﺮ"
٨٨ﺟﯿﺴﮯ ﺑﮯ ﻧﻮاؤں ﮐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ٣٨:۔ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﻼ ﻋﻤﺮه اور ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور
اﮔﺮ آپ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﻧہ ﮨﻮں اور ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﺟﺎره ﭘﺮ ﮔﺌﮯﮨﻮں ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﻤﺮه
ﻣﻔﺮده آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯﺟﯿﺴﺎﮐہ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﮭﯽ اﮔﺮ آپ ﺻﺮف ع،ره
ﻣﻔﺮده ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﺘﻮوﮨﯽ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ،اور اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﮟ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ
ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ،وﺟﻮب ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ دوﻧﻮں آپ ﭘﺮ
٨٩
واﺟﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ "واﺗﻤﻮا اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة "

ﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ دن ﺑﯿﺘﻮﺗہ ﮐﺮﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺟﯿﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯاور
ﻣﺴﺌﻠہ٣٩:۔ ٰ
ﭼﻮﺗﮭﮯ دن ﺑﮭﯽ ان ﺣﺎﺟﯿﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اھﮍام ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮨﻮﺋﮯ
ٰ
ﺗﻘﻮی ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﺷﺨﺺ
ﮨﯿﻨﮑﯿﻮﻧﮑہ"ﻟﻤﻦ اﺗﻘﯽٰ "ﮐﺴﯽ ﺧﺎص
ٰ
ﺗﻘﻮی ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﺣﺮام ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺞ ﻣﯿﮟ
ﮐﯽ ﮨﻮ

ﻣﺴﺌﻠہ۴٠ :۔طﻮاف ﮐﯿﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﮕہ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺠﺪ ﻻﺣﺮام  ،طﺒﻘہ اول ،طﺒﻘﮩﻔﻮﻗﺎﻧﯽ ،اور طﺒﻘہ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﮔﺮد ﺟﺎﺋﮯ
طﻮاف ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻌﺒہ ﮨﺮﮔﺰ ﺑﯿﺖ ﮐﯽ ﻋﻤﺎرت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﻌﺒہ
ﮐﮯ ﻣﻮازی ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺘﻮن ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﮑﻮ ﻣﺤﯿﻂ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز طﻮاف ﺑﮭﯽ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎم
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯿﮟ آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺗﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ

٨٨۔ ﺣﺞ٣۶/
٨٩۔ ﺑﻘﺮه١٩۶/
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ﻣﺴﺌﻠہ۴١:۔ ﺧﻤﺲ وزﮐﺎت دوﻧﻮں ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﮯ ﮨﯿﻨﮑہ ﺧﻤﺲ اﯾﮏ آﯾﺖ
ﺳﮯ ﻣﻤﻄﺎﺑﻘﺎور زﮐﺎت ﺗﯿﺲ آﯾﺘﻮں ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺗﻤﺎم در آﻣﺪات ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ،اور
ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﺳﯿﺪ ﮨﻮﻧﺎ ﺧﻤﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺳﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ زﮐﺎت
ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﺳﮯ اﻧﺘﺴﺎب ﺷﺮط ﮨﻮ ﺳﺎدات ﻓﻘﯿﺮ
ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ ﻓﻘﺮاء ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﺪ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ  ٩٠در ﺻﺪ ﻓﻘﺮاء
ﺳﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﺲ طﺮح ٢/۵اور  ۵اور  ١٠ﻓﯿﺼﺪ زﮐﺎﺗﻨﻮﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
آﭨﮭ طﺒﻘہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﮐﺎ آدھﺎ ﺧﻤﺲ  ١٠ﻓﯿﺼﺪ ﻓﻘﺮاء اﻟﺴﺎم ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯﯾہ ﮐﻮ ن ﺳﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﮯ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪاﺋﮯ ﺧﺎﻟﻖ
ﻋﺪل وﺣﺴﺎ ﮐﯽ طﺮف دی ﺟﺎ ﺗﯽ ﮨﮯﺿﻤﻨﺎن ااﮔﺮ دوﻧﻮں ﮔﺮوﮨﻮں ﮐﺎﺳﮩﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮭﯽ
ﮨﻮﺗﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮨﺮ ﮔﺮوه ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺟﺪاﺋﯽ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ !
اس ﺑﺎت ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯﺳﺎﯾﮏ ﭘﻠﯿﺪ رواﯾﺖ ﺟﻌﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﭼﻮﻧﮑہ زﮐﺎت ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﻞ اور ﮔﻨﺪﮔﯽ ﮨﮯﺳﺎوﻻد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ دور
ﮨﮩﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ زﮐﺎت ﮐﮯ ﻧﻮ ﮔﺎﻧہ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﮐﮯ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻤﺲ ﺳﮯ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮ
ﮨﯿﻨﺎور اﮔﺮ زﮐﺎت ﺑﮭﯽ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،
دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﮨﯿﮟ  ،ﮐﺲ طﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮر ﮨﮯ ﮐہ زﮐﺎت اس ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻤﺲ
ﺳﮯ ﭘﻠﯿﺪﻟﯿﮑﻦ ﺻﺮف ﺧﻤﺲ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﮯ اور اﮔﺮ زﮐﺎت ﭘﻠﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﯾہ ﭘﻠﯿﺪﯾﺪ ﮐﯿﻮں
ﺻﺮف ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور ﭘﺎک ﺧﻤﺲ ﺳﺎدات ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ
اور اﺻﻮﻻ ﺳﺎدات ﺣﻖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﻨﮑﻮﺋﯽ دﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ " ان
٩٠
اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ ﷲ اﺗﻘﺎﮐﻢ"

٩٠۔ ﺣﺠﺮات١٣/
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اور ﺳﯿﺎدت ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﮐﮯ اﻧﺘﺴﺎب ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﯿﺎدت ﮐﯽ اﺻﻞ واﺳﺎس ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮨﯿﻨﻨہ ھﺎﺷﻢ اور ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺟﺲ طﺮح اوﻻد ﭘﺴﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪ ﮨﯿﮟ اوﻻد دﺧﺘﺮی ﺑﮭﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪ ﮨﯿﮟ
اور ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﻧﺘﺴﺎب ﭘﺪری ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ذرﯾﺖ رﺳﻮل ﮐﺎﺑﺠﺰ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤہ)س(ﮐﮯ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺮف آپ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺪاق ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ
ﺑﻨﯽ اﻣﯿہ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ذرﯾﺖ ﮐﻮ ﻟﯿﮑﺮ ﺟﻮ اﺧﺘﻼف ﺗﮭﺎ وه
اس ﻓﮑﺮ ﺟﺎﮨﻠﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺪاوار ﺗﮭﺎ وه ﮐﮩﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺗﻢ اوﻻد وذرﯾہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﮟ ﮨﻮ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اوﻻد دﺧﺘﺮی ذرﯾﺖ ﺳﮯ ﮐﺎرج ﮨﮯاور ﯾہ ﺣﻀﺮات اس ﺟﺎﮨﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺑﺎطﻞ
ﻋﯿﺴﯽ "٩١ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﺳﮯ ﮐہ ﻋﯿﺴﯽٰ ذرﯾﺖ ﺣﻀﺮت
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ "وﻣﻦ ذرﯾﺘہ
ٰ
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ذرﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﮯ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﮯ ﮨﯿﻨﺎﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ
ٰ
ﻋﯿﺴﯽ
ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯاﻧﺘﺴﺎب ﭘﺪری ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺎدی ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ٰ
ﮐﺎ و ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎپ ﺗﮭﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﻨﻨﯿﺰ آﯾﺖ " اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ "ﮐﮯ ذرﯾﻌﮩﺒﮭﯽ اﭘﻨﮯ ذرﯾﺘﭙﯿﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
دوﺳﺮوں ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ رواﯾﺖ ﺟﺎﮨﻠﯽ ﮨﮯﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﻨﯽ ﮨﺎﺷﻢ ﺳﮯ ﮨﻮ اور
ﺑﺎپ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﯾﺸﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮاس ﮐﺎ ﺧﻤﺴﻤﯿﻨﮑﻮﺋﯿﺤﻘﻨﮩﯿﻨﮩﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ:
"ادﻋﻮھﻢ ﻻﺑﺎﺋﮭﻢ" ٩٢ﮐہ ﯾہ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﭩﮯ
اﻟﺒﺘہ اس رواﯾﺖ ﮐﺎﮔﮍھﻨﮯ واﻻ اس ﻗﺪر ﻧﺎدان ﺗﮭﺎ ﮐﮩﺎس ﻧﮯ آﯾﺖ" ادﻋﯿﺎء"
ﻣﻨﮭ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﻮ ﻟﮍﮐﯿﻮن ﮐﯽ اﺻﻠﯽ اور اﺻﻠﯽ ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ ذرﯾﺖ ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻟﯿﻞ اور ﮔﻮاه ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ﮐﮩﺎ اس ﻧﺎ اﺳﻞ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺣﺴﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮩﻤﺎ
اﻟﺴﻼم (ﺑﮭﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﮐﮯﻣﻨﮭﺒﻮﻟﮯﺑﯿﭩﮯﮨﯿﻨﮑہ ادﻋﻮھﻤﻼﺑﺎﺋﮭﻢ ﮐﻮ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻧہ
آﻧﺤﻀﺮت اور ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮩﺠﻦ ﮐﯽ ﺳﯿﺎدت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ
ﮨﯿﮟ
ﻧﮩﯿﮟ
ﻣﺤﻮر
اﺳﻠﯽ
ﮐﮯ
ﺳﯿﺎدت
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮﻣﺤﻀﺮﺗﻌﻠﯿﺎورآﭘﮑﯿﺎوﻻدوﻧﮑﮯﻟﺌﮯﺑﮭﯿﺴﯿﺎدﺗﮑﺎﻣﺮﮐﺰوﻣﺤﻮرﮨﯿﮟ
٩١۔ اﻧﻌﺎم ٨۴/و٨۵
٩٢۔ اﺣﺰاب۵/
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اور اس ﻏﻠﻂ ﻓﮑﺮ ﮐہ ﺳﯿﺎدت اﻧﺘﺴﺎب ﭘﺪری ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤہ
دور ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﮨﮯ ﮐہ:
ﺑﻨﻮھﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﺮﺟﺎل اﻻﺑﺎﻋﺪ

ﺑﻨﻮﻧﺎ ﺑﻨﻮ اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ و ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ

ﮨﻤﺎرے ﻟﮍﮐﮯ ﺻﺮف ﮨﻤﺎرے ﻟﮍﮐﻮﻧﮑﮯ ﻟﮍﮐﮯ ﮨﯿﻨﺎور ﮨﻤﺎری ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ
ﺑﯿﭩﮯ اﺟﻨﺒﯽ اور ﺑﯿﮕﺎﻧہ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮨﮟ ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ ﻟﮍﮐﯿﻮن ﮐﺎ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮨﮯاور ﯾہ ﺑﮭﯽ اﻧﮭﯿﮟ ﻣﻈﺎﻟﻢ اور ﺟﺎﮨﻠﯽ اﻋﻤﺎل وﺣﺮﮐﺎت ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﺟﻮ
ﻟﮍﮐﯿﻮں ﭘﺮ دور ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﻣﯿﮟ روا رﮐﮭﮯ ﮔﺌﮯ
ٰ
ﺗﺒﻠﯿﻎ اور اﺳﻼم ﮐﮯ
ﺧﻼﺻہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻤﺲ وزﮐﺎت ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﺎرف ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯﮐہ ﺧﻤﺴﮑﺎﭘﮩﻼﺗﯿﻨﺤﺼہ"
ﺧﻤﺴﮩﻮﻟﻠﺮﺳﻮﻟﻮﻟﺬﯾﺎﻟﻘﺮﺑﯽٰ "ﻧﺸﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
واﻟﯿﺘﺎﻣﯽ واﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻨﻮاﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ " ان ﺗﯿﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
دوﺳﺮے ﺗﯿﻨﻮں ﺣﺼﮯ "
ٰ
ﮨﯿﻨﺴﺎدات ﮨﻮں ﯾﺎ ٰﻏﺮ ﺳﺎدات ،اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ در آﻣﺪ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻤﺲ وزﮐﺎت
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﯾﻌﻨﯽ ﮨﺮ در آﻣﺪ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ وزﮐﺎت واﺟﺐ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ۴٢:۔ ﺟﺲ طﺮح زﮐﺎت اﺻﻞ در آﻣﺪ اور ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﺮد ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﮨﮯﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﯽ ﺳﺎﻻﻧہ درآﻣﺪ اﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن اور ﻣﺨﺎرج
ﻋﺎدﻻﻧہ اﺳﺮاف وﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ  ٢٨ﻻﮐﮭ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ وﮨﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ٢ﻻﮐﮭ
ﮨﮯاور اﮔﺮ ااپ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﮨﻮں ﻣﺎﺑﻘﯽ آپ ﮐﮯ ﺧﻤﺲ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ  ٨ﻻﮐﮭ ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮨﮯ ﯾہ زﯾﺎدﺗﯽ  ٢ﻻﮐﮭ ﺳﮯ ﮐہ ﺧﻤﺴﮩﮯﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﯾﺴﺌﻠﻮﻧﮏ ﻣﺎذا ﯾﻨﻔﻘﻮن ﻗﻞ اﻟﻌﻔﻮ"٩٣ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮨﮯ
ﮐﮩﺰﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ درآﻣﺪ
ﺳﮯ ﭘﻮری ﮐﺮ ﻟﮯ ﺧﻼﺻہ ﺗﻤﮩﺎری در آﻣﺪ ﮐﺎ ﭘﻨﭽﻮاں ﺣﺼہ ﺧﻤﺲ ﮨﮯ

٩٣۔ ﺑﻘﺮه٢١٩/
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آپ ﮐﮯ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ اﭘﻨﮯ
رﮨﺎﯾﺸﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ دوﺳﺮے ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮو اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اس ﭘﺮ ﮔﺰر ﺟﺎﺋﮯاس ﻣﺎل ﺳﮯ ﺧﻤﺴﻤﺘﻌﻠﻘﻨﮩﯿﻨﮩﮯاور ﯾہ ﺗﻤﮩﺎری
ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎﻻﻧہ اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ۴٣:۔ ﺟﮩﺎد اور اﻣﺮ وﻧﮩﯽ ،اﻣﺮ ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﭽﮯ
ﭘﺎﺳﺪار اور ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﯿﻨﮑہ اس ﮐﯽ اﻣﺮ وﻧﮩﯽ ﺑﺎطﻨﯽ و داﺧﻠﯽ ﭘﺎﺳﺪاری اور اس ﮐﺎ
ﺟﮩﺎد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺮﺣﺪوں ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮨﮯ
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺗﻨﮩﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ
ﮐﺎم واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دے  ،اور ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﻮﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮ،اور ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور
اس ﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﺮک واﺟﺐ ﯾﺎ ﺗﮑﺮرا ھﻨﺎه ﭘﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﮨﻮ اور ﯾہ دوﻧﻮں اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻀﺎ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﯿﻨﮑہ واﺟﺐ وﺣﺮاﻧﻢ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں اور اﻣﺮ وﻧﮩﯽ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﮯ روﺑﺮوﺟﺲ واﺟﺐ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﯽ ﮨﻮﻧﺎس ﭘﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮨﻮ ں
اور ﺟﺲ ﺣﺮام ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں اس ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں  ،ﻧﯿﺰ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ
ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮام ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں اور واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﮨﮯاﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ
دوﻧﻮں ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﺮﯾﮟ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ک ﺣﺎﻟﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﻧﺎور ﺳﺮ
ﭘﯿﭽﯽ ﭘﺮ اﺻﺮار ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻣﺮ وﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﺧﻮد ﮐﻮ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ ﺑﮭﻮل ﭼﮑﮯ ﮨﯿﻨﺨﻮد ﺑﮯ ﻋﻘﻠﯽ اور ﺑﮯ دﯾﻨﯽ ﮨﮯ " اﺗﺄﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺮ
٩٤
و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﮑﻢ  ،واﻧﺘﻢ ﺗﺘﻠﻮن اﻟﮑﺘﺎب أﻓﻼﺗﻌﻘﻠﻮن"
ﮐﯿﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﺣﮑﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﻮاور ﺧﻮد ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺐ ﮐہ
ﺗﻢ ﮐﺘﺎب)وﺣﯽ(ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐﯿﺎ اﭘﻨﯽ ﻋﻘﻠﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟

٩٤۔ﺑﻘﺮه۴۴/
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ﻣﺴﺌﻠہ۴۴:۔ اﮔﺮ ﺗﺮک اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎﺿﺮر اس ﮐﮯ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ
ﯾہ دوﻧﻮں ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻟﻘﻤﺎن ﻧﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮ اﻣﺮ وﻧﮩﯽ
ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﻮ واﺟﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ"
واﺻﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ اﺻﺎﺑﮏ"٩٥اور ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮨﺮﮔﺰ اﻣﺮ وﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ "ﻋﺬرا او ﻧﺬرا")ﻣﺮﺳﻼت(۶/ﻋﺬر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮨﻮ
اور "وﻣﻌﺬرة اﻟﯽ رﺑﮑﻢ وﻟﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻘﻮن"٩٦ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯﮐہ ﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺮﮨﯿﺰ
ﮐﺮﯾﮟ وﮔﺮﻧہ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم اﻣﺮ وﻧﮩﯿﻦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻋﺬر ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ۴۵:۔ اﻣﺮ وﻧﮩﯽ ﮐﺎ اﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠہ ﺗﻨﺒﯿہ وﺗﺎدﯾﺐ ﮨﮯﮐہ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﮔﺎﮨﯽ ﮐﺎﻣﻞ
اور ﻣﺴﻠﺴﻞ ﭘﻨﺪ وﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس طﺮح ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اور ﺑﻐﺎوت ﭘﺮ آﻣﺎده ﮨﮯ
ﮐہ اب ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﺎدﯾﺐ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ۴۶ :۔اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﮩﺎدی رﻓﺘﺎر ﮐﺎ ﻣﺮﺣﻠﮩﺎﻟﺒﺘہ ﺟﺎﻧﯽ اور ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻄﺮه
ﮐﮯ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐہ اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ " اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ "ﮐہ ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ دﻓﺎع
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯاور اﺳﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎد ﻧﺒﺮد اور ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ
دﻓﺎﻋﯽ ﮨﮯ اور ﮨﺠﻮم اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻨﮕﺮی ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﮨﻤﺎرے ﯾﮩﺎں ﻗﺘﻞ وﮐﺸﺘﺎر اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﮩﯿﻦ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮨﻤﺎرا ﻗﺘﻞ
وﮐﺸﺘﺎر ﺻﺮف دﻓﺎع ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺼﺎدم
ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰاع وﮐﺸﻤﮑﺸﮑﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﺠﺎ ﻗﺘﻞ وﮐﺸﺘﺎر
اﯾﻤﺎن ﺷﺎﺋﺴﺘہ دو ﺑﻌﺪی ﮨﮯاول ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل واﻗﻮال واﺣﻮال ﻣﯿﮟ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ
ﭘﺎﺳﺪاری اور اس ﮐﮯﺑﻌﺪ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﻮﭘﺎﺳﺪاری اور ﺟﺲ طﺮح ﺿﺮوری
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ وﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮩﯽ ﭘﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﺗﺎ ﮐہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اواﻣﺮ
٩٥۔ ﻟﻘﻤﺎن١٧/
٩٦۔ اﻋﺮاف١۶۴/
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ﺧﺪا وﻧﺪی ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دﻋﻮت دو اور ﻧﻮاﮨﯽ وﻣﻨﮑﺮات ﺳﮯ روﮐﻮاور ﻣﻨﻊ
ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﺮ ﻧﮯ واﻻﮨﻮ اور اﻓﺴﺎد وﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ
ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ روﮐﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ ۴٧ :۔ ﺑﻨﯿﺎدی طﻮر ﭘﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﻣﺠﺎﮨﺪ اور ﻣﮩﺎﺟﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ
ﮨﺠﺮت اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ اور ﮨﺮ ﻣﻘﺎم ﺳﮯ دورﯾﯽ ﮐﻮ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اور
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺮﺟﯿﺢ دے ﮐﯿﻮﻧﮑہ"اﻟﻤﻮﻣﻦ ﻣﮩﺎﺟﺮ"اور ﺟﮩﯿﺎد داﺧﻠﯽ وﺑﯿﺮوﻧﯽ
دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ داﺧﻠﯽ ﺟﮩﺎد ﺟﮩﺎد ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎد ﺧﺎرﺟﯽ وﺑﯿﺮوﻧﯽ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﮩﺎدﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺳﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮازﯾﻦ آداب ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯﻣﻦ ﻣﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ
ﺧﻼﺻہ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﺎ ٓاﺑﺮوﻣﻨﺪاور طﺎﻗﺘﻮر ھﻨﺪﺳہ ﺗﯿﻦ اﺿﻼع ،اﻣﺮ
ﻧﮩﯽ اور ﺟﮩﺎد ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻮ ﮐﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯاور
اﻧﯿﺎء ﮐﯽ رﺳﺎﻟﺘﻮں ﮐﻮ ﮨﺮ زﻣﺎن وﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ " وﻗﺎﺗﻠﻮا
"٩٧ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﻮﺣﻀﺮت
ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻮن ﻓﺘﻨۃ وﯾﮑﻮن اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟہ اﻟﺸﺮﯾﻒ(ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﮐﮯ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ
ﻣﮩﺪی)ﻋﺠﻞ ﷲ
ٰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اور ﻋﺎﻟﻤﯽ وظﯿﻔہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯﮐہ ﮨﺮ ﺟﮕہ اور ﮨﺮ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻧﻔﯽ ﮐﻔﺮ اور اﺛﺒﺎت اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐہ ﺟﮩﺎد وﮐﻮﺷﺶ ﮨﻮ
٩٨
ﮐہ " وﻟﻮ ﻻ دﻓﻊ ﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﻔﺴﺪت اﻻرض"
اوراﮔﺮ ﻟﻮگ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻧہ روﮐﯿﮟ زﻣﯿﻦ اور ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﮯ
ﺟﺎن اور ﻓﺎﺳﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﻣﺴﺌﻠہ۴٨ :۔ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ،اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص روﺣﺎﻧﯽ
ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺻﺮف ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑﮩﺠﺴﻢ وﺟﺎن ﻣﻠﮑﺮ
اﺳﻼم ﮐﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز دﺳﺘﻮرات ﺳﮯ ﺷﺎﯾﺎن ﺷﺎن ﺑﮩﺮﻣﻨﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
٩٧۔ ﺑﻘﺮه١٩٣/
٩٨۔ ﺑﻘﺮه ٢۵٩/
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"ﻣﺎل"اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﮕﺎه ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ،رﮐﮭﻨﮯ ،اور اﺳﺘﻌﻤﺎل
وﻣﺼﺮف ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ دﺳﺘﻮرات ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺳﻔﺎﮨﺖ اوراﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی ﯾﺎ ا ﺳﮯس اﮨﻢ ﺧﻮد ﭘﺎﻧﮯ
ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺿﺪ ﺷﺮع ﺳﻔﺎھﺖ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﯾﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ " وﻻ
ﺗﻮﺗﻮ اﻟﺴﻔﮩﺎء اﻣﻮاﻟﮑﻤﺎﻟﺘﯽ ﺟﻌﻞ ﻟﮑﻢ ﷲ ﻗﯿﺎﻣﺎ")٩٩ﮨﺮﮔﺰ( اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻗﯿﺎم
اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯﺳﻔﯿﮩﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﺗﺒﺎه
وﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﯾﺎ اﺳﺮاف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺎور اﻟﻠﮯ ﺗﻠﻠﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﻨﻨہ دو
 ،اور اﻣﻮال ﺳﻔﺎﮨﺖ ﺑﮯ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎﮨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﺑﺪ ﺗﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺎ داﻧﺴﺘہ
ﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎﻧﯽ ﮨﮯاور ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﯽ ﮨﮯ
ﺳﻔﯿہ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻮ ﻣﺎل ﮐﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ ﮐﺮ اس اﻧﺴﺎﻧﯽ
اور اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾہ "ﻗﯿﺎم"ﮐﻮ ﺗﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻧﺎداﻧﺴﺘہ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ
ﮐﺮے ﭘﮭﺮ ﺳﻔﯿہ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻗﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ

ﻣﺴﺌﻠہ :۴٩ﻣﻌﺎﻣﻼت ۔ ﺳﻔﺎﮨﺖ ،ﺟﮩﺎﻟﺖ ،ﮐﻼه ﮔﺬاری ،ﮐﻼه ﺑﺮدارﯾﺎور ﮨﺮ طﺮح
ﮐﯽ ﻣﻔﺖ ﮐﻮاری ﺳﮯﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻗﻼﻧﮩﻤﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮع ﻣﻘﺪﺳﮑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮟ
درﺳﺖ ﮨﯿﻨﺨﻮاﮨﭗ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﮯ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ وﺟﻮد آﺋﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯﺑﯿﻤہ ،ﯾﺎ وﺟﻮد ﻣﯿﮟ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﺳﻦ اور ﺧﺎص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮨﺮﮔﺰ اس ﮐﮯ ﮨﻤﺖ
ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﻼ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻋﺎﻗﻼﻧﮩﺎ ور ﻋﺎدﻻﻧہ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵٠ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺣﺮﻣﺎ ﮨﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮاری ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ
رﺑﺎﺧﻮاری ،ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺧﻼﺻہ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﯾﺎ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﮯ
٩٩۔ ﻧﺴﺎء۵/
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زﯾﺎده ﻟﯿﻨﺎ اور دﯾﻨﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯاور اس ﮐﯽ ٩ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻢ"رﺑﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن "ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ"١٠٠ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﮯاور ﭼﻮﻧﮑہ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ﮐﯽ ﻋﻠﺖ اور دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮨﮯ
ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐہ "ﺑﺎپ ﺑﯿﭩﺎ"ﯾﺎ "ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی"اور "ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺎﻓﺮ" ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮨﯿﻨﺎور ﺑﻌﺾ اس ﻧﺺ ﻗﺮااﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﯿﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵١ﻣﻔﺖ ﺧﻮاری۔ رﺑﺎ  ،روﭘﯿﮩﮑﺎ ﻧﻔﻊ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯاﮔﺮ ﭼہ
ﭘﻨﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﮐہ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ)ﺣﯿﻠہ ﺷﺮﻋﯽ(ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﮯ
ﮐﭽﮭ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﻨﮑﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ)ﺣﯿﻠہ ﺷﺮﻋﯽ(ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﮩﺮ اور ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮨﮯ
اور ﮐﯽ اﺧﺪا ﻧﻌﻮذ ﺑﺎ ﺟﺎﮨﻞ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻨﮩﮯ ﮐہ رﺑﺎ ﺧﻮاری ﮐﮯ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺼﺎن زﯾﺎن
ﮐﻮ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ)ﺣﯿﻠہ ﺷﺮﻋﯽ(ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﺳﮯ ﺣﻼل ﮐﺮے ﻣﺜﻼ اﯾﮏ ﻻﮐﮭ ﮐﻮ
ﻣﺎﭼﯿﺲ ﮐﯽ ڈﺑﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺸﻤﺎھہ اﯾﮏ ﻻﮐﮭ ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار روﭘﯿہ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺑﻌﻨﻮان
ﺣﯿﻠہ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار روﭘﯿہ زﯾﺎده اﮔﺮ ﻣﺎﭼﯿﺲ ﮐﮯ اﯾﮏ
ڈﺑہ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﭼﮭ ﻣﺎه ﮐﮯ ﻋﻮض
ﮨﮯﯾہ ﺧﻮد روﭘﯿہ ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور آﺷﮑﺎرا ﺳﻮد ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵٢اور دو ﮨﻤﺠﻨﺴﯿﺎاﯾﮑﺎﺻﻠﮑﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮩﻤﯿﻨﻮزن ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﻣﯿﻨﻤﻔﺖ
ﺧﻮاری ﮐﯽ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺎﺧﺘﻼف ارزش ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﮯﺟﻮ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ " رﺑﺎی
ﻣﻌﺎﻣﻠﯽ"ﮨﮯ ﮐﮩﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺴﯽ ،وزﻧﯽ ،ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﮐﯿﺰﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻮ رﺑﺎ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ
ﮨﯿﻨﮑہ اﮔﺮ ارزش ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮ وزن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯﮐﻤﺘﺮ ﮨﮯ
ﺳﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮاری ﺻﺪ ﭼﻨﺪاﻧﺒﺮ ﻋﮑﺲ ﮨﮯﮐہ ﻣﺜﻼ
 ١٠٠ﮐﻠﻮ ﮔﺮام ﺧﺎﻟﺺ اﺻﻠﯽ ﮔﮭﯽ ﮐﻮ اﮔﺮ اس ﺟﻨﺲ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻠﻮ ﮔﺮام ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻣﭩﮭﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﻣﭩﮭﺎ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯﻧﮯ ﻧﻔﻊ ﻧﮩﯿﮟ
١٠٠۔ ﺑﻘﺮه ٢٧۵/
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اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺑﻠﮑہ ﺳﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎره اﭨﮭﺎﯾﺎﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﻣﭩﮭﺎ ﻟﯿﻨﮯ
واﻟﮯ ﮐﻮ ﺳﻮد ﺧﻮار اور ﮐﻼﮨﮕﺰار ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯاور ﮐﻢ روﻏﻦ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺳﻮد
دﯾﻨﮯ واﻻاو رﺧﺴﺎره اﭨﮭﺎﻧﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اور ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪ ﮨﺰار﷼ اﯾﮏ ﮨﺰار ﺳﮯ
ﮐﻤﺘﺮ ﮨﮯ،اور ﯾﮩﺎن ﭘﺮ اراش ﻟﯿﻨﮯ واﻻ اﯾﮏ ﮨﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاڈ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
اور ﮐﻮن ﺳﺎ ظﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم اﯾﮏ طﺮح ﮐﮯ دو ﺟﻨﺲ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن وزن
ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻮ اﺧﺘﻼف ارزش ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه درﺳﺖ اوران ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﻮ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﮐہ اس طﺮح ﺳﮯ ﻋﺎدل ﺣﮑﯿﻢ ﮐﯽ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﮐﯽ طﺮف
ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺧﻼﺻہ ﺳﻮد اور ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮاری ﺗﯿﻨﻮں ﺿﻠﻊ ﻣﯿﻨﺤﺮام ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه ﺳﻮد ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﯾﺒﺎور دﺳﺖ دراﻧﺪازی ،ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ارزش اﯾﮏ
ﮨﺰار ﮨﮯ اور آپ اس ﺟﻨﺲ ﮐﻮاس ﮐﯿﮩﻢ ﺟﻨﺲ اور ﮨﻢ وزن ﯾﺎ ﮨﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ
اﯾﮏ ﮨﺰار و ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ ﮐﮯ ﻋﻮض ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدﯾﮟ ﯾہ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ زﯾﺎدﮨﺴﻮد اور ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺧﻮاری ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "وان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎﺳﻌﯽ"١٠١ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺴہ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺟﻨﺲ
ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﻨﻄﺒﻌﺎ ﻧﻔﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵٣اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﮑﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ وه
ﺑﮭﯿﺒﮯ ﺣﺪ وﺣﺴﺎب ﻣﻔﺖ ﺧﻮری  ،ﮔﺮاﻧﯽ اور ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ
،ﺟﯿﺴﮯزﻣﯿﻦ ،درﯾﺎ ،ﺟﻨﮕﻞ،ﺟﻮﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﻼش وﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ
آپ ﻧﮯ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺟﺪ وﺟﮩﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﺻﺮف
دوﺳﺮوں ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ  ،ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﺻﺮف اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ
ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮯ اس ﮐﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺼہ آﭘﻮ ﮐﻮ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺎل ﮐﻮ ﻣﻨﮩﺎ ﮐﺮ
ﮐﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺑﺮوﺋﮯ
ﮐﺎر ﻻﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﮐﺴﯽ دن اﯾﮏ ﻻﮐﮭ ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﯿﺎ  ،ﺻﺮف ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﭼﻨﺪ ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﻨﺠﻮ آپ ﮐﮯ روز ﻣﺮه ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮨﮯ اور ﺑﻘﯿہ ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں
١٠١۔ ﻧﺠﻢ٣٩/
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دﺳﺮوں ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﮑﺎر ﮐﯽ ﻣﺰدوری دے ﮐﺮ ان ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﻮ آپ ﺳﮯ ﻟﮯ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺜﻼ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﯽ ﮐﻠﻮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻓﯽ ﮐﻠﯽ ٢٠
ﺗﻮﻣﺎن ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ
اﺳﻼم ﺛﺮوت ودوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﺑﻠﮑہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﭘﻨﯽ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﺘﺎ ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮی طﺮف اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﺑﻌﺾ اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
ﺧﻼﺻہ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻮں اور ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ اور ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺳﻌﯽ
وﮐﻮﺷﺶ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﻠﯿہ ،اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری
ﺟﺴﮑﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﻨﺎﺳﻘﻮر طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ
اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد اس ﻗﺪر ﭘﺮﮐﺎر اور ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮑﺎﺗﺐ
اس ﮐﮯ ﻓﺮد اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻔﻊ ﺗﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﻨﻤﮕﺮ ان ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﺟﻨﮑﮯ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﮯﻓﺎﺋﺪه اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﺳﻮد ﺧﻮری اور ﺣﯿﻠہ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﺎطﻞ طﺮﯾﻘﻮں
ﺳﮯﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﮐﺮﯾﮟ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵۴اس ﻏﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه ﻓﮑﺮی
وﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮاه ﺑﺪﻧﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎری ﮐﺪ وﮐﺎوش اور ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻓﺎﺋﺪه ﮨﮯ اور ﯾہ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﺎ دوﺳﺮا رخ ﮨﮯاﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﮭﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ،
ﻣﺜﻼ اﯾﮏ ﮔﮭﺮ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﮯ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺳﻮد ﻣﻨﺪ
ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮨﮯ اور آه اﺳﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ اﭨﮭﺎ ﺳﮑﺘﮯﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﺳﺐ
آپ ﮐﯽ ﻣﺤﻨﺘﻮں اور زﺣﻤﺘﻮں ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺴہ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮاه
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮨﻮ ﺧﻮاه دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﻗﺮض دﯾﺪو ﺗﻮ اس
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ﻗﺮض ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ درآﻣﺪ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﯿﺴہ ﮐﺎ رﺑﺎ اور ﺳﻮد ﮨﻮﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
ﻣﻀﺎرﺑہ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
رﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ اور ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ  :اﮔﺮ وه ﭘﯿﺴہ ﺟﻮ
ﻗﺮض دﯾﺎ ﮨﮯﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﮭﺎ اور اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ
ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺮاﻓﭧ ﮨﻮ  ،ﯾﺎ ﮐﻢ ﭘﺮاﻓﭧ ﮨﻮﺗﺎ  ،ﯾﺎﺧﺴﺎره ﮨﻮﺗﺎ  ،ﯾﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮨﯽ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﺎ  ،ﮐﯿﺎ اﻧﺼﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺮاﻓﭧ ﺗﮭﺎ ﮐہ ا ﺳﮑﮯ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮاﻓﭧ ﮨﻮﺗﺎ ،ﮔﺮ ﭼہ طﺮف
اﺻﻮل اﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اس وﻗﺖ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮐﺎم ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﯿﺎ رﺑﻂ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵۵ﻣﻀﺎرﺑہ۔ اﮔﺮ ﻗﺮض اک ﻋﻨﻮاﻧﻤﻀﺎرﺑہ ﮨﻮ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮطﺮ اﻣﺎﻧﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﻮا دو اس ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﮐﺎم ﮐﺮے  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دﺳﻮ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﯿﭻ اﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ ،اﯾﮏ اﺳﻠﯽ ﺟﻮ ﭘﯿﺴﮯ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ اور دوﺳﺮاﻓﺮﻋﯽ ﮐہ
آپ ﮐﺎ ﭘﯿﺴہ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎری ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ،اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻗﺮار دوﻧﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن اس طﺮح ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ درﺻﺪ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﻋﺎدﻻﻧہ
طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯﮐہ اﮔﺮ ﻧﻔﻊ ﮨﻮا ﺧﻮاه ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ زﯾﺎده اس ﻧﻔﻊ اورﭘﺮاﻓﭧ
ﺳﮯ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﮔﯽ اور اﮔﺮﺧﺴﺎره ﮨﻮا ﺗﻘﺴﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
طﺮف ﮐﯽ ﻣﮩﺎرت اور ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد  ،ﯾہ ﺧﺴﺎرت ﺳﺮف ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﯿﺴہ ﮨﮯ اس
ﮐﮯ زﻣﮩﮩﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ"١٠٢اور اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺟﻮ ﻣﺤﺴﻦ ﮨﮯ
اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮩﯿﺌﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﺮے
ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﻣﻀﺎرﺑہ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶ﻣﻀﺎرﺑہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﮑﻄﺮف ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
اور ﻋﻤﻞ ﮨﮯ اور دوﺳﺮی طﺮف ﻣﺎل ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎم ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ دو ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ ﮐﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺘﮑﺮﯾﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎم ﮐﯽ ﻓﯿﺼﺪ
١٠٢۔ ﺗﻮﺑہ٩١/
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ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ اور ﺣﯿﻠہ وﺟﮩﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧہ ﮨﻮ اﯾﺴﺎ ﻣﻀﺎرﺑہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﮐﺎم اور ﻣﺎل ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮐﺎم اور ﻣﺎل ﮐﯽ دوﮔﺎﻧہ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ دوﻧﻮں طﺮف ﺳﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ درﺳﺖ ﮨﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵٧ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﺴﺎاوﻗﺎت ﺑﺬل وﺑﺨﺸﺶ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
زﯾﺎده ﺑﺮﺗﺮ اور ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور ﺷﺮﻋﺎ ﺑﮩﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮨﮯ اﮔﺮ ﻗﺮج ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ
ﻣﻌﻘﻮل درآﻣﺪ ﮨﻮ اور اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ زﯾﺎدﮨﮩﻮ اﭘﻨﯽ درآﻣﺪ ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل ﮐﻮ دﯾﺪے "اذا ﺣﯿﯿﺘﻢ ﺑﺘﺤﯿۃ ﻓﺤﯿﻮا ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻣﻨﮭﺎ اور ردوھﺎ"١٠٣اﯾﺴﯽ اداﺋﮕﯽ
واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮد ﻗﺮض دﯾﻨﺎ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﯿﺖ ﮨﮯﮐہ ﺑﺼﻮرت
اﻣﮑﺎن اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺗﻼﻓﯽ و ﯾﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮐہ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ
ﺳﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ زﯾﺎده ﻗﺮض واﭘﺲ ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﻨﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور
اﯾﮏ ﺣﺼہ اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮے  ،ﻟﯿﮑﻦ اﭘﻨﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﺳﮯ اﯾﺴﺎ ﺣﺼہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯﺿﺮوری ﻧﮩﯿﻦ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻤﮩﮯ ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﮭﺎﺑﺖ"ﮐہ ﯾہ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ،ﻗﺮر ﮨﻮ ﮐہ "ﺗﺤﯿﺖ"ﮨﻤﺎرے
ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ اس ﻗﺮض دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻮض ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ،اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤہ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ

ﻣﺴﺌﻠہ :۵٨ﻣﻀﺎرﺑہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺤﮩﮯ ﮐہ ﭘﯿﺴہ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ اور ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﺎﻧﻞ وﺛﻮق ﮨﻮ اور ﺟﺲ ام ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻀﺎرﺑہ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور
ﮐﺎم ﻣﯿﮟ اﮨﻞ ﺧﺒﺮه اور ﺳﻮد ﻣﻨﺪ ﮨﻮ اور ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ وﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺎم ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے
ﮐہ اﮔﺮ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺮر ﺣﺼہ ﺗﻤﮑﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ
ﺧﻼﺻہ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮩﻠﻮوں ﻣﯿﮟ دﯾﻦ ﮐﺎر وﮐﻮﺷﺶ ﮨﮯاور ﻣﺎل ﺣﻼل
ﺑﮭﯽ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ "ﺟﻌﻞ ﻟﮑﻢ ﻗﯿﺎﻣﺎ"١٠٤ﺟﺲ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮرت ﻣﯿﮟ روزاﻧہ
١٠٣۔ ﻧﺴﺎء٨۶/
١٠٤۔ ﻧﺴﺎء۵/
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ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻧہ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺎل ﮐﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮﻧﺎ اور
اس ﮐﺎ ﻗﻮم ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻻﻧﺎاﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ"ﮐﻨﺰ"اور ظﺎﻟﻤﺎﻧﮩﻤﺎل اﻧﺪوزی ﮨﮯ ،اس
ﻣﺎل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﮐﺮ ﺟﻮ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻻﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ،اور اﺻﻮﻻ ﺑﯿﮑﺎری اور ﺳﺴﺘﯽ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯاور ﮐﺎﮨﻞ اور ﺳﺴﺘﯽ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻓﻘﯿﺮ وﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﺻﺮف اﺿﻄﺮاری ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ﮐﭽﮭ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺻﺮف از ﺑﺎب اﮨﻢ ﮐہ ﻣﺎدی ﺳﻮد ﺳﮯ ﻋﺎری ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ راه ﮔﻤﮑﺮده اﻓﺮاد
اور ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻣﻌﺎرف اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪار ﮨﻮﻧﺎ ﯾہ اﻓﺮاد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اﻟﺒﺘہ اﺳﯽ ﻗﺪر ﮐہ ﻣﺎدی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ
ﮨﻮﺳﮑﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ان ﺳﮯ ﺑﯿﺰاری ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،اور ﻋﻠﻤﺎء دﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﺟﻦ ﮐﮯﮐﺎﻧﺪھﻮں ﭘﺮ رﺳﺎﻻت
اﻟﮩﯿﮑﺎ ﺑﺎر ﮨﮯ اﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﮯﺗﺤﺖ رﮨﺒﺮی ﮐﺮﯾﮟ
اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﻗﻮم ﺳﮯ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﮨﻮﻧﺎور اﭘﻨﮯ
اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯان ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﻧہ ﮨﻮ ں ﺗﺎﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ آزاداﻧﮩﻄﻮر ﭘﺮ
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻄﺎﮐﺮﯾﮟ
اﺳﻼم ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ  ،ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اور روﺣﺎﻧﯽ اور
ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ ﮨﮯﺳﺴﺴﺘﯽ اور ﺑﯿﮑﺎری ﮐﯽ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﯿﺪان زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼم اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺑﻘہ اور ﺳﺒﻘﺖ ﮐﺎ ﻣﯿﺪان ﮨﮯ  ،اﯾﺴﺎ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯿﺎﮐﺎر وﻣﻌﻄﻞ ﮨﻮ اور دوﺳﺮا ﮔﺮوه اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎم
ﮐﺮےﺳﮑﯿﻮﻧﮑہ"ان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎﺳﻌﯽ"١٠٥ﯾﺎ "ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﮑﺎ ﮐﺎدح اﻟﯽ
رﺑﮏ ﮐﺪﺣﺎ ﻓﻤﻼﻗﯿہ"١٠٦ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ داﻧﺴﺎﻧﯽ اور اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ
وﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮ ﺑﺘﯿﻼ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ

١٠٥۔ ﻧﺠﻢ٣٩/
١٠٦۔ اﻧﺸﻘﺎق۶/
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ﻣﺴﺌﻠہ" :۵٩ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﯿہ ﺳﺒﯿﻼ"١٠٧ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اور
ﺣﺞ ﮐﯽ دوﺳﺮی اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﮨﮯ ،ﻣﺎده وﺟﻮب
ﺣﺞ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯﺧﻼﺻہ ﮐﻼم "اﻋﺪوا ﻟﮭﻢ ﻣﺎﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة"١٠٨ﻧﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﮟ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داﺋﻤﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
ﺗﻤﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺪرت ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮں

ﻣﺴﺌﻠہ :۶٠ﺻﺪﻗہ وﮨﺪﯾہ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺷﺎاﺋﺴﺘہ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﮐﺒﮭﯽ
ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ،ﺑﺬل وﺑﺨﺸﺶ ﺑﮭﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎری ﮐﮯ اﮨﻢ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺳﻮرت ﻣﯿﻦ اﭘﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﮯﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اوﻓﻮا
ﺑﺎﻋﻘﺪ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻗﺮار دادوں ﻣﯿﮟ وﻓﺎدار رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺳﻮاﺋﮯ اس ﮐﮯ
ﮐہ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﺮط
ﭘﻮری ﮨﻮ ﭼﮑﯿﮩﻮ،ﺧﻼﺻہ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﮯ ﻣﻮرد ﮨﻮ

ﻣﺴﺌﻠہ :۶١وﻗﻒ۔ آپ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ وﻗﻒ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ ں
اور وﻗﻒ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﯽ زﻣﻦ ﻓﺮاﮨﻢ ﻧہ ﮨﻮ  ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺿﺮورت ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺸﮩﺪ ﮐﮯ ﮐﺘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺪاد وﻗﻒ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺐ ﮐہ ﻣﺤﺘﺎج اور
ﺑﮯ ﻧﻮا اﻓﺮاد داﺋﻤﯽ ﺑﮭﻮک ﭘﯿﺎس ﺳﮯ ﺑﮯ ﺣﺎل ﮨﯿﻨﮑہ اس طﺮح ﮐﺎ وﻗﻒ ﻧہ ﯾہ ﮐہ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ے ﺑﻠﮑہ ﺟﮩﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯﻧﯿﺰ اﯾﺴﯽ زﻣﯿﻦ و وﻗﻒ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﺟﺲ ﮐﻮ آﺑﺎد ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور اﯾﺴﮯ وﻗﻒ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺿﺮورت ﮨﻮ ﮐﮩﺎﮔﺮ اس ﺳﮯ
اﮨﻢ ﺗﺮ ﺿﺮورت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮاﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ وﻗﻒ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﺟﺲ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ اس
ﻣﻘﺼﺪ ﺳﮯ آﺑﺎد ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎری اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻮرد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ وﻗﻒ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﯾﺎ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﮐﺎم اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم دے ﺳﮑﻮ
١٠٧۔ آل ﻋﻤﺮان٩٧/
١٠٨اﻧﻔﺎل۶٠/
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ﻣﺴﺌﻠہ:٦٢رھﻦ ۔ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﮕﺎه ﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﮔﺮوی
رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ اس طﻠﺐ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ،واﻻ "ﻓﺎن اﻣﻦ
ﺑﻌﻀﮑﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻠﯿﻮداﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻤﻦ اﻣﺎﻧﺘہ واﻟﯿﺘﻖ ﷲ رﺑہ" اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎری طﻠﺐ ﻟﻮٹ آﺋﮯ ﮔﯿﺘﻮ ﺟﻮ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻢ ﻧﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﯽ
ٰ
ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو آپ اﯾﮏ ﮔﮭﺮ رھﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻟﻮﭨﺎ دو اور ﷲ ﮐﺎ
اور اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ادا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ آﭘﻨﮯ اﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺤﺪود اور
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺎ اس ﮐﻮ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ "ﺑﯿﻊ اﻟﺸﺮط"ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس
ﮐﺎﺣﮑﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺟﺎره ﮐﯿﺎﮨﮯ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره اﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﯾﺎﺗﺪرﯾﺠﺎ ادا ﮐﺮو
ﮐہ اس درﻣﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان رھﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ
ﺑﺠﺰ ﯾہ ﮐہ ﻧﻔﻊ روﭘﯿہ اور درآﻣﺪ رﺑﺎ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯﺟﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﺮداٹ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وﮨﯽ ﮔﮭﺮ ا ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺮام ﮨﮯ ،اور اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧہ ﮐﮯ
اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮔﮭﺮوﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﻮٹ آﺋﮯ ،ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ درﮐﺎر ﮨﻮﺟﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﮯ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ  ،اس ﺳﮯ
زﯾﺎده اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺟﺘﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ ادا
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮاس ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺮدﺗﮯ ﮨﻮاور ﺑﻘﯿہ ﮐﻮ اﺟﺎره ﮐﺮﺗﮯﮨﻮ،ﯾﺎ
ﻣﺎل اﻻﺟﺎره اور ﻗﺮض ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﻔﻊ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ
ﻣﻀﺎرﺑہ

ﻣﺴﺌﻠہ:٦٣ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال ۔ "ﻟﻠﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﯿﻦ"ﮐﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﮐہ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺳﮩﺎم ارث ﺗﻤﮩﺎری
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﺘﻤﮩﺎری ﻋﻄﺎﯾﺎ ﮐﺎ ﺑﻘﯿہ ﺣﺼہ ﮨﯿﮟ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ":ﯾﻮﺻﯿﮑﻢ ﷲ ﻓﯽ اوﻻدﮐﻢ ﻟﻠﺬﮐﺮ
ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻟﻨﺜﯿﯿﻦ" ١٠٩اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﻣﺎل ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯاس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎب اور ﺗﮑﻠﯿﻒ آپ ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﻧﮩﯿﮟ
١٠٩۔ ﻧﺴﺎء١١/
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ﮨﮯ اور ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﮐہ ﯾہ وﺻﯿﺖ اور رﺑﺎﻧﯽ واﻟﮩﯽ
ﺳﻔﺎرش ﺗﻤﮩﺎری اوﻻد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا آپ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ
اورﻋﻄﺎ ﻣﯿﮟ ۔ ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت اس ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ۔ ﺟﺲ طﺮح ﭼﺎﮨﯿﮟ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﺛﻠﺚ ﻣﯿﮟ رﺳﻤﯽ اور ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ وارﺛﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس وﻗﺖ ﺑﮭﯽ اس ﺛﻠﺚ ﻣﯿﮟ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺗﺼﺮف ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ
ﮨﯿﻨﺘﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ وراث اور دوﺳﺮوں ﮐﯿﮑﻤﯿﻮں ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ

اورﯾہ اوﻻدﮐﻤﺎس ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﮐہ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﮯ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺧﻮاه اوﻻد دﺧﺘﺮی ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮﮐہ ﻟﮍﮐﯿﮑﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺑﯿﭩﯽ ﮐﯽ طﺮح اور ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎری ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ طﺮح ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﻣﺴﺌﻠہ :۶۴وﺻﯿﺖ ﺟﻮ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﺗﻤﮩﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑہ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﺎن وﻧﻔﻘہ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ان
ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اﻗﺘﺼﺎدی وظﺎﺋﻒ ﮐﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﮨﮯ
اﺻﻮﻻ وﺻﯿﺖ اور ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎرش ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎل ﭘﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮨﮯ " ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اذاﺣﻀﺮاﺣﺪﮐﻢ اﻟﻤﻮت ان ﺗﺮک ٰﺧﺮا
اﻟﻮﺻﯿۃ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻻﻗﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ " ١١٠ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺮ)ﻣﺎل
وﻣﺘﺎع(ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮت واﻟﺪﯾﻦ اور ﻗﺮاﺑﺘﺪاروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
وﺻﯿﺖ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮨﻮں ﺧﻮاه ﻟﯿﺎﻗﺖ
وﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ اور ﺟﺎﺋﺰ وﻣﺸﺮوع ﺿﺮورﯾﺎﺗﮑﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس طﺮح ﺳﮯ اﭘﻨﯽ دﯾﻨﯽ
وظﯿﻔﮯ ﮐﻮ ادا ﮐﺮو ﮔﮯ اور ﯾہ ﺧﯿﺮ ﺟﻮ وﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ ﺗﻨﮩﺎ وه ﻣﺎل ﮨﮯ ﺟﻮ
رﺳﻤﯽ ورﺛہ ﮐﮯ ﺿﺮورﺗﻮں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﻧہ ﮨﺮ ﻣﺎل  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ رﺳﻤﯽ ورﺛہ
ﮐﮯ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﮨﻮ اس ﻣﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﮟ وﺻﯿﺖ ﺷﺮ
ﮨﮯ ﻧہ ﺧﯿﺮ
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ﻣﺴﺌﻠہ :۶۵اﯾﮏ دوﺳﺮی وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﺗﻤﮩﺎرﯾﻌﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ "واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﮑﻢ وﯾﺬرون ازواﺟﺎ وﺻﯿۃ
ﻻزواﺟﮭﻢ ﻣﺘﺎﻋﺎ اﻟﯽ اﻟﺤﻮل ﻏﯿﺮ اﺧﺮاج "١١١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﮨﺎﺋﺶ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ دوﺳﺮے ﻣﺨﺎرج ،ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﺖ ﺳﮯ ﭘﻮرا ﮐﺌﮯ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﮩﻢ اﻻرث ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﯿﻨﻤﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ
ﻣﻮروﺛﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﻮﺗﺮک ﮐﺮی ﻧہ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎل دو ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﺎرج اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﺖ ﺳﮯ ادا ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺑﮯﻧﯿﺎز ﮨﻮﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ
دﯾﺪے

ﻣﺴﺌﻠہ :۶۶اور ﺟﺴﻄﺮح ﺳﮯ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﻣﻮر
ﻣﯿﻨﺎﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﻔﯿﮩﺎﻧہ ﺗﺼﺮف ﮐﺮو وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺎدﻻﻧہ اور
ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮو ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد واﺟﺐ اور ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﺮداﺧہ ا اﺳﺘﻤﺮار ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ
ﮐہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮو ،اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ ﮐﺮو "
ﻟﻤﻦ ﺧﺎف ﻣﻦ ﻣﻮص ﺟﻨﻔﺎ او اﺛﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﺢ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻼ اﺛﻢ ﻋﻠﯿہ ان ﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﯿﻢ"
١١٢ﺟﻮ )وﺻﯽ ﯾﺎوارث(وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﮔﻨﺎه اور ﺗﺪی ﺳﮯ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ورﺛہ ﯾﺎ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ اﻓﺮاد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دے،
ﺑﯿﺸﮏ ﺧﺪا ﺑﮍا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ۔
ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺬﯾﺮ و اﺳﺮاف ﮐﺮو ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺟﮩﺎں ﯾہ
ﺧﻮد ﺣﺮام ﮨﮯ وﮨﯿﮟ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﺿﺮر ﮨﮯ ،ﮐہ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﺎ  ،ﻗﺮض دﯾﻨﺎ
اور زﯾﺎن ﺑﺨﺶ وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔

١١١۔ ﺑﻘﺮه٢۴٠/
١١٢۔ ﺑﻘﺮه ١٨٢/
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ﻣﺴﺌﻠہ ٦۔ ﺷﺎدی :زﻧﺪﮔﯽ اﯾﮏ اﮨﻢ ﺿﺮورت اور اس ﮐﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺎدی ﮨﮯ۔
ﺧﻮاه داﺋﻤﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اﮔﺮ داﺋﻤﯽ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺎﻻت ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺎدی ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮی ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد و ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت
ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺟﺲ طﺮح ﮐہ ﮐﺮاﯾہ ﮐﺎ ﮔﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮورت ﺛﺎﻧﻮی ﮨﮯ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﮭﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺮد و زن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری ﺗﺮ ﮨﮯ۔ ﺧﻼﺻہ ﭼﻮﻧﮑہ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻠﻮغ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺮد
و زن ﮐﻮ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٦٨ﻣﺮد و زن ﮨﻤﺴﺮی ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﺎری ﺣﻘﻮق رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﯽ
دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﯾہ آﯾﺖ ﮨﮯ" :و ﻟﮭﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬی ﻋﻠﯿﮭﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف"١١٣۔
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻘﻮق ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ
اور ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮد ﺷﺎدی ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﺣﻼل ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ آزاد ﮨﮯ ،ﻋﻮرت
ﺑﮭﯽ آزاد ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻋﻔﺖ و آﺑﺮو ﮐﻮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ طﻮر ﭘﺮ
ﺧﻄﺮه ﮨﻮ۔ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﻮ اﯾﺴﯽ ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ روﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ وظﯿﻔہ ﮨﮯ۔
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ طﺮﻓﯿﻨﯽ ﮨﮯ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮨﮯ " :اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن و اﻟﻤﻮﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﮩﻢ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺎﻣﺮون
ﮐﯿﻮں ﮐہ ارﺷﺎد ﺣﻖ
ٰ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﮩﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ" ١١٤ﮐہ ﯾہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ اور ﭘﺎﺳﺪاری ﯾﮩﺎں ﭘﺮ واﺟﺐ
ﺗﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٦٩ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ واﻟﺪ ﮐﯽ ﺟﺎزت
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﺑﮯ راه و روی ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
واﻟﺪﯾﻦ اور اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮے آﮔﺎه اﻓﺮاد ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ وظﯿﻔہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
١١٣۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه٢٢٨ /۔
١١٤۔ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ١ /۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  : ٠ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯿﮟ ﺣﻖ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ "اﺳﺘﻤﺘﺎع" ﺣﺘﻤﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ
آﯾﺖ "ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑہ ﻣﻨﮭﻦ ﻓﺎﺗﻮن اﺟﻮرھﻦ ﻓﺮﯾﻀۃ" ١١٥ﻧﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺎﺋﺪه اور ﮨﺮ
ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﻮ ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ
دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺎﺋﺪے اﭨﮭﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ١ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﮯ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﯾہ ﻋﻮرت ﭼﮭﻮﭨﯽ ﻟﻮطﯽ ﮨﮯ۔
ٰ
اﻟﺼﻐﺮی" اور اس ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ دﻟﯿﻞ "ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ ﺣﺮث ﻟﮑﻢ ﻓﺎﺗﻮا
"ھﯽ اﻟﻠﯿﻄﻮطﯿۃ
ﺣﺮﺛﮑﻢ اﻧﯽ ﺷﺌﺘﻢ و ﻗﺪﻣﻮا ﻻﻧﻔﺴﮑﻢ" ١١٦ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﺨﻢ
اﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﮭﯿﺖ ﮨﯿﮟ اور ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭘﺸﺖ زن ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎﻧﯽ اور ﺑﺎرآوری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﺎﻣﻮزون ﮨﮯ ﮐہ "ﺣﺮث" ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ "ﺣﺮص" ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ "ﻓﺎﺗﻮا ﺣﺮﺛﮑﻢ"
ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ ﯾہ ﺻﺮف ﺟﻮاز ﺣﺮث ﮨﮯ ﮐہ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺻﺮف آﮔﮯ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٢ﺣﻼل اور ﺣﺮام ﺷﺎدی :اﺻﻮﻻً ﺷﺎدی درج ذﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮯ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اور ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ
ﭘﺎﺋﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ "اوﻟﺌﮏ ﯾﺪﻋﻮن اﻟﯽ ﷲ" ١١٧ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮد ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ آﯾﺎ ﮨﮯ اور
ﺟﻮ ﺷﺎدی ﺑﮭﯽ آﺗﺸﯿﮟ اور ﮔﻤﺮاه ﮐﻦ ﮨﻮ اس ﻣﺒﻨﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺮد ﮐﯽ زن ﮐﺘﺎﺑﯿہ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﻣﯿﮟ )ﮐہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ  ۵ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻼل
ﮨﮯ( ﻧﻮﻋﺎً اﯾﺴﮯ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ ﺧﻼﺻہ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺷﺎدی ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٣اور ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ ﻧﺴﺒﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺮدوں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺻﻒ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﯿﮟ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور ﺑﮩﻦ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﯽ
١١٥۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٢ /۔
١١٦۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه٢٢٣ /۔
١١٧۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه٢٢١ /۔
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دﻟﯿﻞ ﮨﮯ "و اﻣﮭﺎﺗﮑﻢ اﻟﻼﺗﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ و اﺧﻮاﺗﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ" ١١٨اور ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺻﺮف ان دو ﺳﮯ ﺷﺎدی ﻧہ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﯾﺎ
رﺿﺎﻋﯽ ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ اور ﺧﺎﻟہ ﺟﯿﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﺎ ﯾﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ۔۔۔
ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﻧﮯ ﺻﺮف اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﺮد و زن
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﺎدی ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻟﮍﮐﺎ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﺎ دودھ
ﭘﺌﮯ ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﺮﻣﺖ رﺿﺎﻋﯽ ﺻﺮف اس ﮐﮯ اور ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ
ﺟﻮ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں ﮨﮯ۔ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے اور اس ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮐﯿﻮں ﮐہ دو ﻣﺮد ﯾﺎ دو ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﺎدی ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰ
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺜﻼ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺣﺮام ﮨﻮ۔ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ،اس ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ
ﺑﯿﻮی ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ ،ﻧہ ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺤﺮم ﮨﮯاور ﻧہ طﻼق
اور اس )ﻟﮍﮐﮯ( ﮐﯽ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﺷﺎدی ﺗﻢ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ،اور اﮔﺮ
رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ "و ﺣﻼﺋﻞ اﺑﻨﺎﺋﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ اﺻﻼﺑﮑﻢ"
ﻧﮯ ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎری ﺻﻠﺒﯽ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔
اور اﮔﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﺗﻤﺎم اﺻﻠﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺟﺎری و ﺳﺎری ﮨﻮﺗﯽ اور اس
ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺎزل ﻣﻨﺰﻟہ ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ان دو ﭘﺮ
ﮐﯿﻮں اﮐﺘﻔﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ،اور اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ "ھﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ"
ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺮ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﻮارد ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور ﺑﮩﻦ
ﮐﮯ ﻋﻼوه۔ ﺑﯿﭩﯽ ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ اور ﺧﺎﻟہ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺮﻣﺖ رﺿﺎﻋﯽ ﮨﻮﺗﯿﮟ۔
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮭﯽ درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴اس ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی( ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﺟﺲ ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﮨﺮ طﺮح ﺳﮯ )داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ( اس ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ
ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺷﺎدی ﺣﻼل ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻓﻮراً طﻼق ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯﮔﯽ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ
١١٨۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٢٣/۔
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اب وه ﺳﺎس ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور طﻼق ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﯽ۔ اور اس ﻋﻮرت
)ﺑﯿﻮی( ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺟﺲ ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺻﺮف
"رﺑﺎﺋﺐ" ﺣﺮام ﮨﯿﮟ )رﺑﺎﺋﺐ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﮨﯿﮟ ان ﮐﻮ
رﺑﺎﺋﺐ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ( اور رﺑﺎﺋﺐ ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﺑﮭﯽ رﺑﯿﺒہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ۔
اﻟﺒﺘہ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﮍﮐﯽ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻤﮩﺎرے داﻣﻦ ﻣﯿﮟ
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ اور ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﯾﻌﻨﯽ اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ ﮐہ
اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﻟﮍﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎرے داﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ،
اس ﻋﻮرت ﺳﮯ دﺧﻮل ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ ﻟﮍﮐﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام اور ﺗﻤﯿﺎری ﻣﺤﺮم
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرت ﺳﮯ ﯾﺎ ﻋﺪه طﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺎدی
ﮐﺮو ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮده ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷﺎدی ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﮯ اس ﮐﮯ
ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ دوﻧﻮں ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﯾﮟ( اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺷﺎدی ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔
اور اﺻﻮﻻً ﺷﺎدی اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮯ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧہ ﮨﻮ ،ﮐﺠﺎ ﺗﻌﺪد
ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘہ ﻋﺪاﻟﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶طﻼق :ﻗﺎﻋﺪه "اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد" ١١٩ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻣﯿﮟ ﮐہ
داﺋﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎل ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم داﺋﻤﯽ ﻋﻘﻮد اور ﻗﺮار دادوں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ
ﮨﯽ ﮨﮯ ،اور ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﻋﻮرت "ﻧﺎﺷﺰه" ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺮد "ﻧﺎﺷﺰ" ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮯ
اﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ اﺻﻼح اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧہ ﮨﻮ ،اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ " :٧٧ﻧﺸﻮز" اور ﺷﺎدی ﮐﯽ ذﻣہ دارﯾﻮں ﺳﮯ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﻣﻮظﻒ ﮨﮯ ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم راﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﺮوﺋﮯ ﮐﺎر
١١٩۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه١ /۔
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ﻻﺋﮯ اور اﮔﺮ ﻧﺸﻮز ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے اور ﺷﺎدی ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮨﻮ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﺧﺪا
وﻧﺪی ﮨﮯ" :واﻟﻼﺗﯽ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﺸﻮزھﻦ ﻓﻌﻈﻮھﻦ و اھﺠﺮوھﻦ ﻓﯽ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ و
اﺿﺮﺑﻮھﻦ"١٢٠۔
ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻧﺸﻮز ﮐﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﻣﻮﻋﻈہ ﮐﺮو۔ اس
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﻮﻧﺎ ﭼﮭﻮڑ دو اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ
ﮐﺮو اور ان ﮐﻮ ﺗﺎدﯾﺒﺎً ﻣﺎرو۔
آﯾﺖ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،اور اس
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮے اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﭘﺮ ان ﮐﮯ اﺻﻼح ﮐﯽ ذﻣہ
داری ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ "و ان ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﮑﻤﺎ ً ﻣﻦ اﮨﻠہ و ﺣﮑﻤﺎ ً ﻣﻦ اھﻠﮭﺎ
١٢١
ان ﯾﺮﯾﺪا اﺻﻼﺣﺎً ﯾﻮﻓﻖ ﷲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ"
اﮔﺮ ﺗﻢ )ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪارو( ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دوﺋﯿﺖ اور ﺟﺪاﺋﯽ ﺳﮯ ﺑﯿﻤﻨﺎک
ﮨﻮ ﮐہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎ ﺷﯿﺮازه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺼﻠﺢ اﻓﺮاد ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯿﺠﻮ۔
اور اﺳﯽ طﺮح ﻣﺮد ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﺸﻮز ﺟﺎری و ﺳﺎری ﮨﮯ ﮐہ "و ان
اﻣﺮءة ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﮭﺎ ﻧﺸﻮزاً او اﻋﺮاﺿﺎً ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ان ﯾﺼﻠﺤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
ً ١٢٢
ﺻﻠﺤﺎ"
آﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮره ﻧﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ زن و ﻣﺮد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﯿﻨﻮں اﺻﻼح ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﭙﺮد ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور "و اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن و اﻟﻤﻮﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﮭﻢ
اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﮩﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ" ١٢٣ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﻓﺮﯾﻀہ اﻣﺮ
و ﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد و زن دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﺰدﯾﮏ اﻓﺮاد
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ،اور ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﺑﻄہ ﮨﮯ،
١٢٠۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٣ /۔
١٢١۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٣۵ /۔
١٢٢۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء١٢٨ /۔
١٢٣۔ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ١ /۔
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ﺧﻼﺻہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ "وﻻﯾﺖ" اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮨﮯ،
ﺗﺎﮐہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﯽ دﻋﻮت دے ﺳﮑﮯ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺧﻮاه ﻋﻮرت،
ﺟﺲ ﺳﻦ و ﺳﺎل اور ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﺎدی اور ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ،
ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﻣﺴﺌﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮح ﻣﺮد ﮐﮯ ڈراﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﺸﻮز ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ )اﭘﻨﯽ طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر(ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮے اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﻣﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ)ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ(
دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٨طﻼق ﺣﻘﻮق اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﺋﻤﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﺧﻮف ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﮐہ "اﻻ ان ﯾﺨﺎﻓﺎ اﻻ ﯾﻘﯿﻤﺎ ﺣﺪود ﷲ" ﺧﻮاه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری دوﻧﻮں طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ
طﻼق ﻣﺒﺎرات ﮨﮯ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ
ﺳﮯ ﺑﻐﺎوت ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎً طﻼق ﺧﻠﻊ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ اﮔﺮ ﭼہ رﺟﻌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺮد ﮐﻮ اﺻﻼح ﮐﺎ اراده رﮐﮭﻨﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ "و ﺑﻌﻮﻟﺘﮭﻦ اﺣﻖ ﺑﺮدھﻦ ﻓﯽ
ذﻟﮏ ان ارادوا اﺻﻼﺣﺎً" ١٢٤اور اﮔﺮ اس رﺟﻮع ﻣﯿﮟ اﺻﻼح ﮐﺎ اراده ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﻮں ﮐﺠﺎ ﯾہ ﮐہ ﻗﺼﺪ اذﯾﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ،ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐﯿﻮں ﮐہ "و ﻻ ﺗﻀﺎروھﻦ ﻟﺘﻀﯿﻘﻮا ﻋﻠﯿﮭﻦ" ١٢٥ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺳﺘﻤﺮار ازدواج ﮐﮯ
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ طﻼق ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٩ﻣﺮد طﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ دﺧﻮل ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﮩﺮ اور ﻋﺪم
دﺧﻮل ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ادا ﮐﺮے اور طﻼق ﻣﺒﺎرات ﻣﯿﮟ ﻣﮩﺮ ﮐﺎ ﮐﭽﮭ
ﺣﺼہ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرت ﺳﮯ واﭘﺎ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ طﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺗﻤﺎم ﻣﮩﺮ ﮐﻮ
واﭘﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻓﺪﯾہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﮩﺮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﻣﺮد ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮔﺮﭼہ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﮨﺪاﯾﺎ اور ﺗﺤﻔﮯ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٠طﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺷﺎدی
ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﺮے اور ﻧہ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ ﺗﺮک
١٢٤۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه٢٢٨ /۔
١٢٥۔ ﺳﻮره طﻼق٦/۔
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ﮐﺮے ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرت ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻐﺎوت اور ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﺎ
ﻣﻈﺎﮨﺮه ﮐﺮے ﮐہ "و ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮھﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻮﺗﮭﻦ و ﻻ ﯾﺨﺮﺟﻦ اﻻ ان ﯾﺎﺗﯿﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸۃ
ﻣﺒﯿﻨۃ"١٢٦۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨١ﻋﺪه طﻼق :ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺣﺎﻣﻠہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﯿﺾ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻣﻮت
ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻋﺪه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ "ارﺑﻌۃ اﺷﮭﺮ و ﻋﺸﺮاً" ١٢٧ﮨﮯ ﭼﺎر ﻣﺎه دس رات ﮨﮯ
ﻧہ دس دن۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢ﻋﺪه وﻓﺎت ،ﺻﺮف وﻓﺎت ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ
ﻋﻮرت ﮐﯽ وﻓﺎت ﭘﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ اﺣﺘﺮام ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﻟﺌﮯ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺪه وﻓﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪه طﻼق اﺣﺘﺮام ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻈﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ زن ﯾﺎﺋﺴہ ﮐہ ﻣﺜﻼً ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ اور
اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﭽﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ طﻼق ﮐﮯ ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮐﯿﻮں
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﮯ اور طﻼق ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈہ ﺑﻌﺪ ﻓﺎرغ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ
اب ﺑﻼ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح وه ﻋﻮرت ﺟﺲ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮨﮯ ،ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ
اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ اور اس ﮐﻮ طﻼق دے دی ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﺪه ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻮں ﮨﮯ؟ ﺟﺒﮑہ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ ﻣﻠﺤﻮظ رﮨﮯ ﮐہ
ﺣﯿﺾ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
وه ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺣﯿﺾ ﻧﮩﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻋﺪه رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،اور اس ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ
١٢٦۔ ﺳﻮره طﻼق١ /۔
١٢٧۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه٢٣ /۔
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ﻋﻮرت ﯾﺎس ﻗﻄﻌﯽ ﮐﮯ ﺳﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺑﮭﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ ﮐہ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﮔﯽ ،ﯾہ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اﯾﺴﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺒﮭﯽ
ﮐﺒﮭﺎر ﻋﻮرت ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﺑﺎرﮨﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ،ﺻﺮف اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻗﻄﻊ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ،
ﺟﯿﺴﮯ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﺌﯽ ﻣﺎه ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﯾﺎ
اس ﮐﮯ رﺣﻢ ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ ﻣﺴﺪود ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮح آﭘﺮﯾﺸﻦ
ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ )ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ( ﺗﻢ ﺣﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮ
ﭼﮑﮯ ﮨﻮ۔ ﺧﻼﺻہ ﺻﺮف ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻤﮩﺎرا ﯾﻘﯿﻦ وﻗﻌﯿﺖ ﮐﮯ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ،ﻋﺪه ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ﮐﺌﯽ ﻣﮩﯿﻨہ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ اور اس ﮐﻮ
طﻼق دے دو ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻮرت ﮐﻮ دوﺑﺎره
ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اب طﻼق رﺟﻌﯽ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧہ
ﮨﻮں ﮔﮯ۔
اور آﯾﺖ "و اﻟﻼﺋﯽ ﯾﺌﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﯿﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ ان ارﺗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺪﺗﮭﻦ ﺛﻼﺛۃ
اﺷﮭﺮ" ١٢٨ﻧﮯ ﺻﺮف اس ﻣﻮرد ﮐﻮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑہ ﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺷﮏ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺣﯿﺾ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﺘﻤﯽ،
ﮐہ اﮔﺮ ﺣﯿﺾ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﮨﮯ ،ﮔﺮﭼہ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ١٢٩۔

١٢٨۔ ﺳﻮره طﻼق /۔
١٢٩۔ اور "اﻧﻤﺎ اﻟﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء" )ﻋﺪه آب ﻣﻨﯽ ﺳﮯ ﮨﮯ( ﺟﯿﺴﯽ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
)وﺳﺎﺋﻞ ( ٠٣/١۵،ﻧﯿﺰ "و ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺜﻠﮭﺎ")اس ﮐﮯ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ( ﺟﻮ ﺣﺪﯾﺚ اول ﮐﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﯽ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻋﺪه ﺻﺮف ﺣﻤﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ۴٠۵؛ ﻧﯿﺰ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻣﺜﻠﮭﺎ :اس ﮐﮯ ﻣﺜﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﻨﺘﯽ ﮨﮯ ) ( ٠٦اور "اﻟﺘﯽ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻻ ﻋﺪة
ﻋﻠﯿﮭﺎ :اور وه ﻋﻮرت ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮨﻢ ﺳﻦ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔ ) "( ٠٩اور وه ﻋﻮرت
ﺟﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ) ( ١٠اور "ان ارﺗﺒﺘﻢ" آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮏ ﺣﻤﻞ ﮨﮯ ﮐہ "ﻻن اﻟﻌﺪة ﺟﻌﻞ
ﻟﻠﺤﺒﻞ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪه ارﺗﯿﺎب" ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺧﺎص وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮏ درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺟﯿﺴﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﻮ ﻋﺪه ﺑﮭﯽ ﻻزم ﮨﮯ۔
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اور آﯾﺖ ﻋﺪه طﻼق ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﻧﻄﻔہ اور اس ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮط ﮨﮯ
اور اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ آﯾﺖ ﮨﮯ " :و اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﯾﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺎﻧﻔﺴﮭﻦ ﺛﻼﺛۃ ﻗﺮوء و ﻻ ﯾﺤﻞ
ﻟﮭﻦ ان ﯾﮑﺘﻤﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻓﯽ ارﺣﺎﻣﮭﻦ" ﮐہ "ﻻ ﯾﺤﻞ ﻟﮭﻦ" ﻣﯿﮟ "ھﻦ" ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ وه
ﻣﻄﻠﻘﺎت ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻤﻞ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﻧﻄﻔہ ﮨﻮ ﺗﯿﻦ ﺣﯿﺾ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮨﮯ
آﯾﺖ "ﺣﺘﯽ ﯾﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﮭﻦ" ١٣٠اس ﻋﺪه ﮐﻮ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ
ﮔﺮﭼہ طﻼق ﮐﮯ اﯾﮏ ﻟﺤﻈہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣ﺷﺎدی )ﻧﮑﺎح( ﻣﯿﮟ دو ﺷﺎﮨﺪ ﻋﺎدل ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪه رﺟﻌﯿہ
ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ اور اﺳﯽ طﺮح طﻼق ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو ﺷﺎﮨﺪ ﻋﺎدل ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ
ﮐﯿﻮں ﮐہ "و اﺷﮭﺪوا ذوی ﻋﺪل ﻣﻨﮑﻢ" ١٣١رﺟﻮع اور طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ
رﺟﻮع ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﮩﺎدت ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ رﺟﻮع۔ اور ﺻﺮف دو ﺷﺎﮨﺪ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ اﻗﺮار ﺳﮯ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ طﺮح ﮐﮯ رﺟﻮع ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﮩﯿﮟ دو ﺷﺎﮨﺪ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴ﻋﺪه طﻼق و وﻓﺎت اﭘﻨﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﯿﮟ
ﮐہ دوﻧﻮں طﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﻋﺪه وﻓﺎت اس وﻗﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ
ﺟﺐ وﻓﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ اور ﻋﺪه طﻼق ﺧﻮد طﻼق ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ،اور ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ان دوﻧﻮں ﻋﺪه ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﮐﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮ اور
آﯾﺎت طﻼق و وﻓﺎت ﻣﺮﺣﻠہ آﻏﺎز ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵ﻣﻮﮐﻮﻻت۔ ﺻﯿﺪ و ذﺑﺢ :ﮨﻮاﺋﯽ اور زﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﺎر اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻋﺎدی ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ،اور ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﺟﺎن ﺳﮯ
ﺗﻔﺮﯾﺢ اور ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ﮨﻮ اﮔﺮ ﭼہ ان ﮐﻮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮو ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐہ
ﺿﺮورت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ اس ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮ ﻣﺼﺮف ﻧہ ﮐﺮو اﯾﺴﺎ
ﺷﮑﺎر ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔

١٣٠۔ ﺳﻮره طﻼق /۔
١٣١۔ ﺳﻮره طﻼق٢ /۔
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اور درﯾﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﺣﻼل ﮨﯿﮟ۔ ﺧﻮاه ﺗﻢ ﺷﮑﺎر ﮐﺮو ﯾﺎ ﺧﻮد
ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ آ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﮐﯿﻮں ﮐہ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺎر ﮨﯿﮟ اﮔﺮ ﭼہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﮐہ ﻓﻠﺲ ﺳﮯ ﻋﺎری ﮨﯿﮟ اور ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﺮی ﮨﻮ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺎر ﮐﮯ اﺛﺮ ﺳﮯ ﻣﺮ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮ اور ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈہ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯﺣﺮام ﮨﮯ
ﮐہ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮت اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮐہ طﺒﻌﺎً ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﮨﮯ۔ ﻧہ ﮨﺮ طﺮح ﮐﯽ ﻣﻮت ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۶ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
درﯾﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﻋﻼوه دوﺳﺮے ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺑﺴﻢ ﷲ ﮐﮩﻨﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ۔ اور
ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ﮐﻮ ﺟﻮ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯿﺠﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺧﻮاه ﮨﻮاﺋﯽ ﺧﻮاه زﻣﯿﻨﯽ ،ﺻﺮف
ﮐﺎر آزﻣﻮده ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ "و ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارح ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ" ١٣٢ﻧﮯ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻮ ﺷﮑﺎری ﮐﺘﻮں ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ ﺣﯿﻮان ﺻﯿﺎد ﮐﻮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺻﻔﺖ ﮨﮯ ﻧہ ﺧﻮد ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ﮐﯽ ،ﮐہ ﺗﻢ اس ﺣﯿﻮان ﮐﻮ
ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﮑﮭﺎؤ اور ﯾﮩﯽ ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﻓﺎﻋﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﺧﻮد ﮐﺘﺎ وﻏﯿﺮه۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ "ذﺑﺢ" ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ "ﺑﺴﻢ ﷲ" رو ﺑﻘﺒﻠہ
ﮨﻮﻧﮯ اور ﮔﺮدن ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺎﺗﯽ رﮔﻮں ﮐﮯ ﮐﭩﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﺟﯿﺴﯽ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮔﺮدن ﮐﮯ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ طﺮف ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﭨﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ ﭼﻮﻧﮑہ آﮔﮯ ﺳﮯ
ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﮭ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور زﯾﺎده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ،اور
اﮔﺮ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ،اس ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٨ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺳﮯ وارد ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﭼﻤﮍے ﺟﻦ ﮐﮯ ذﺑﺢ
ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ ،اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯽ
ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﻣﯿﮟ "ﺗﺬﮐﯿہ" ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
١٣٢۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه /۔
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ﺻﺮف ﻋﺪم ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اس ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺻﻒ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻻﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﮯ
ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ ﮨﻮرﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ "اﻻ
ﻣﺎ ذﮐﯿﺘﻢ" ﺟﻮ ﻗﺘﻞ و ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﻮ ﻻزم ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ ﺻﺮف ان ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﮐﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯽ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٩ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ :ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ درﻧﺪے ،ﺟﻮ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭼﯿﺮ ﭘﮭﺎڑ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﺎر اس ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اور زﺧﻤﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﮯ ﺧﺮﮔﻮش اور ﮐﻮا ﮐہ اﯾﺴﮯ ﺣﯿﻮان ،ان ﮐﮯ ﺗﻤﺎم
اﺟﺰاء ﺣﻼل ﮨﯿﮟ ،اس ﺧﻮن ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺎﮨﺮ آﺗﺎ
ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ "و ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ" ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﮐﺜﺎﻓﺘﯿﮟ ﺟﻮ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺼﯿﮯ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮑﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ
ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ان دو اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﮯ اﻧﺤﺼﺎر ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٠آب اﻧﮕﻮر اور ﺧﺮﻣﺎ :ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮐہ آب اﻧﮕﻮر ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ ﯾﺎ
ﺧﺮﻣﺎ  ٢/٣ﻧہ ﮨﻮا اﮔﺮ ﻣﺴﮑﺮ اور ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮ ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں
ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه اس ﮐﻮ
ﺣﺮام اور دوﺳﺮا ﻧﺠﺲ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩١ﮨﮉی ﮐﺎ ﮔﻮدا اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﮐہ ﻣﻮاد ﺣﺮام ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ وه ﺑﮭﯽ
ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﺧﻮد ﮨﮉی ﺑﮭﯽ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺳﮯ ﻣﺤﺴﻮب ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ ،ﮐہ طﺒﯿﻌﯽ
طﻮر ﭘﺮ اس ﺳﮯ ﺗﻨﻔﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺮﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٢اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ،اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
اور ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا( ﻧہ ﺻﺮف
ﯾہ ﮐہ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ "و طﻌﺎم
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اﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻮا اﻟﮑﺘﺎب ﺣﻞ ﻟﮑﻢ و طﻌﺎﻣﮑﻢ ﺣﻞ ﻟﮭﻢ"
ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔

١٣٣

ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ذاﺗﺎً ان ﮐﻮ ﭘﺎک

"اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﯿﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺑﮭﯽ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﯿﮟ"۔
اور "طﻌﺎم" ﺟﻮ ﮐہ ﮨﺮ طﺮح ﮐﯽ ﻏﺬا اور ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﻠﮑہ ﭘﺎﻧﯽ )ﻗﺮآن
ﮐﯽ رو ﺳﮯ( اور دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭘﺮ ﭼﻨﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻤﺎم ﻏﺬاوؤں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ان ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﺋﯿﮟ ﺗﺮ اور ﻣﺮطﻮب ﮨﯿﮟ اور طﺒﻌﺎ ً ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ،
ﻟﮩﺬا ﻧﺠﺲ ﮐﺲ طﺮح ﺳﮯ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﻏﺬاؤں ﮐﻮ
ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﺧﻮد )ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐہ ﻧﺠﺲ و ﺣﺮام ﮨﮯ( ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﺎً اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻏﺬا ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٣دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ درﺳﺖ
اﺟﺎزت ﺳﮯ ،ﺑﯿﻮی ،ﺷﻮﮨﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﮩﻦ ،ﺑﮭﺎﺋﯽ ،ﭼﭽﯽ ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ،ﻣﺎں ،ﺧﺎﻟہ
ﮐﮯ ﮔﮭﺮوں ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﻋﺎدی ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﯾﺎ اس
ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﮔﮭﺮوں ﺳﮯ ﮐہ
اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ،ﮐہ ﯾہ ﻣﻤﻮﻧﻌﺖ
ﺑﮭﯽ ﺑﺠﺰ ﺑﺼﻮرت ﺿﺮورت ﻧہ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﺑﻄہ
اور ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮ اور ﺧﺮاب ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮی اﺷﯿﺎء ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻖ
اﻟﻤﺎره ﻧﺎﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﺎغ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮭﺎؤ ﮐﯿﻮں ﮐہ
آﯾہ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩ﻣﯿﺮاث :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺮاث ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐہ اور ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﮨﮯ ،ﺟﻮ
وﺻﯿﺖ و دﯾﻦ )ﻗﺮض( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﺮاﺑﺖ اور ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮩﻮﻧﭽﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﻮی ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل اور ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ

١٣٣۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه۵/۔
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"و ﻟﮭﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﮐﺘﻢ ۔۔۔۔ و ﻟﮭﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﮐﺘﻢ" ١٣٤اور "ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﯿۃ ﺗﻮﺻﻮن
ﺑﮭﺎ او دﯾﻦ" ١٣٥ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﮨﻮﻧﮯ اور ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف وﺻﯿﺖ اور دﯾﻦ )ﻗﺮض( ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﺖ ﺳﮯ ﺟﺪا
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻘﯿہ ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﮟ )ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ( ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﯽ رو ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی( ﮐﯽ
ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ "ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل"ﮨﻮﻧﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﯿﺴﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎء درﮐﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻋﯿﻦ اﮨﻤﯿﺖ
ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه رخ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺣﺘﯽ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﻮں اس ﮐﯽ
طﺮف اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء "وﺻﯿۃ ﺗﻮﺻﻮن ﺑﮭﺎ او دﯾﻦ" ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎر ﻧﻈﺮ آﺗﺎ
ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ دوﺳﺮے ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ان دوﻧﻮں ﺣﻖ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ۔ اور ﮐﯿﺎ اﯾﺴﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺼﻮص )اس ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ( اﻋﯿﺎن ﮐﮯ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ،اﮔﺮ ﭼہ ﺳﯿﮑﮍوں ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﮭﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮں ،ﺟﺒﮑہ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔ ﮐہ
ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ  :ﮐﯿﻮں ﮐہ
ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮے ،اور ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دﯾﮕﺮ ورﺛہ ﮐﮯ رﮨﺎﺋﺸﯽ
ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻏﺼﺐ ﮐﺮے! ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻋﻠﺖ ﺷﻮﮨﺮ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں
ﮐہ اﯾﺴﮯ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮی
ﺷﺎدی ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﻏﺼﺐ ﮐﯽ ﻗﻮت ﺑﮭﯽ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا اس
ﮐﻮ اس ﺣﺼہ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺤﺮوم رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﭘﮭﺮ ﯾہ ﻋﻠﺖ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ۔
اور دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ :ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی( اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ
ﻟﮩﺬا اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ! ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی
ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور وه اس ﮐﮯ
ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ؟ اور ﭘﮭﺮ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ ﻓﺮع ﻣﻨﻘﻮل ﺳﮯ ،ﺑﻠﮑہ اﺻﻞ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل اور
١٣٤۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء١٢/۔
١٣٥۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء١٢ /۔
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ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ! اﻟﺒﺘہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮﮨﺎن ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﮯ
اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ١٢٠اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩۵ﯾﺘﯿﻤﻮں اور ﺗﮩﯽ دﺳﺘﻮں ﮐﮯ "ﺣﻖ" ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﮨﻨﮕﺎم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ رﺳﻤﯽ ورﺛہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ ورﺛہ ﮐﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻗﺮار ﭘﺎﺋﯿﮟ اور اس
ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﯾہ آﯾﺖ ﮨﮯ" :و اذا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤۃ اوﻟﻮا اﻟﻘﺮﺑﯽ و اﻟﯿﺘﺎﻣﯽ و
اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ ﻓﺎرزﻗﻮھﻢ ﻣﻨہ و ﻗﻮﻟﻮا ﻟﮭﻢ ﻗﻮﻻً ﻣﻌﺮوﻓﺎً"١٣٦۔
"اور ﺟﺲ وﻗﺖ ﮐہ ﻏﯿﺮ وارث ﻧﺰدﮐﯽ اﻓﺮاد ،ﯾﺘﯿﻢ اور ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث
ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ،ﺗﻮ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ دو اور ان ﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮو"۔
اور ﺑﻌﺪ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﮩﺪﯾﺪ ﺳﮯ روﺑﺮو ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ" :وﻟﯿﺨﺶ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﮐﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻔﮭﻢ ذرﯾۃ ﺿﻌﺎﻓﺎً ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﯿﮭﻢ"١٣٧؛ "اور اس
ﺣﻖ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺿﻌﯿﻒ اور ﮐﻤﺰور
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﯽ ﻧﺎداری ﮐﺎ اﻧﮩﯿﮟ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ ﮨﮯ ،ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ
ﺣﻖ ﻧہ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ ڈرﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﮨﻤﯿﺸہ ان ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ"۔
اﮔﺮ ﭼہ اس آﯾﺖ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮی آﯾﺎت ﮐﯽ طﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ!!!
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٦ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ) :ﺟﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺮ
ﺧﻼف( ﺳﮩﻢ اﻻرث وﮨﯽ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯿﻮں ﮐﮯ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﯾﻮﺻﯿﮑﻢ
ﷲ ﻓﯽ اوﻻدﮐﻢ ﻟﻠﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﯿﻦ"١٣٨؛ ﺗﻤﺎم ﺑﻼ واﺳﻄہ اوﻻد ﮐﻮ ﺑﻼ واﺳﻄہ
١٣٦۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٨ /۔
١٣٧۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء٩ /۔
١٣٨۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء١١ /۔
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ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﮐہ طﺒﻘہ دوم ﮐﮯ اول ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ دوم ﮐﻮ ﻣﯿﺮاث
ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ " :٩٧ازواﺟﮑﻢ" ﻣﺮد و زن داﺋﻢ اور ﻣﻮﻗﺖ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ،
ﻋﻼوه اس ﮐﮯ ﮐہ اﮔﺮ زن داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ دوﻧﻮں ﺑﺎﮨﻢ ﮨﻮں دوﺳﺮی ﮐﻮ ﯾﮩﺎں ﻣﯿﺮاث
ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ﮐﯿﻮں ﮐہ "اوﻟﻮا اﻻرﺣﺎم ﺑﻌﻀﮭﻢ اوﻟﯽ ﺑﺒﻌﺾ"١٣٩۔ ﺻﺎﺣﺒﺎن "رﺣﻢ"
ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺮی رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور رﺣﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد وﮨﯽ ﻋﻮرت ﮨﮯ ﮐہ دوﺳﺮے
ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ارﺣﺎم ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﮭﺎﺋﯽ ،ﯾﺎ ﺧﻮاﮨﺮ اﺑﻮﯾﻦ ،اﮔﺮ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﮨﺮ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری ﮨﮯ )ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ( ﺻﺮف اس ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث
زﯾﺎده ﮨﮯ اور دوﺳﺮے ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٨ﻗﻀﺎوت و ﺷﮩﺎدت :ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﻮ ﮨﺮ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ
اور ﺗﺨﺼﺺ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﻋﻼﻗﮯ ﮐﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﮨﺮ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
اﭘﻨﮯ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮے ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﻗﺮار ﺑﮭﯽ اﺟﺮاء ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﺻﺮف ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻣﺮد ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ )اﮔﺮ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﻮاﮨﯽ
دﯾﮟ ،اور دوﺳﺮی ﺷﮩﺎدت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻘﺾ ﻧہ ﮨﻮ( ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮاء ﺣﺪ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٩اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف
اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور
اﮔﺮ ﺻﺮف ﻋﻠﻢ اﺟﺮاء ﺣﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﺋﻤہ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم
اﻗﺮار ﮐﻮ ﮐہ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻠﻢ آور ﮨﮯ ،اﺟﺮاء ﺣﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٠اﺳﻼم ﻧﮯ ﺷﺮط ﺷﮩﺎدت ﺳﮯ ﺻﺮف ﭼﺎﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ
اس طﺮح ﺑﮯ ﻋﻔﺘﯽ اور آوارﮔﯽ و ﺑﮯ ﺣﯿﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ روﺷﻦ اور آﺷﮑﺎرا طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺑﮯ ﻋﻔﺘﯽ ﮨﻮ ﮐہ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻣﺮد

١٣٩۔ ﺳﻮره اﻧﻔﺎق ۵ /۔
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اس درﻣﯿﺎن اس ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿﮟ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﯾﮑﺴﺎں اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮔﻮاﮨﯽ دے ﺳﮑﯿﮟ۔
اور اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺷﮩﺎدت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ،اﻗﺮار ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ )وه ﺑﮭﯽ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮف ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه( ﺣﺪ ﺟﺎری ﮐﺮے ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮ اور
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﮐﻮ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے اس
ﭘﺮ ﺣﺪ اﻓﺘﺮا ﻻزم ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﻟﻮﻻ ﺟﺎﺋﻮا ﻋﻠﯿہ ﺑﺎرﺑﻌۃ ﺷﮭﺪاء ﻓﺎذ ﻟﻢ ﯾﺎﺗﻮا ﺑﺎﻟﺸﮭﺪاء
ﻓﺎوﻟﺌﮏ ﻋﻨﺪ ﷲ ھﻢ اﻟﮑﺎذﺑﻮن"١٤٠؛ ﮐﯿﻮں اس ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮ ﭼﺎر ﮔﻮاه ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺗﮯ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﭼﺎر ﮔﻮاه ﻧہ ﻻﺋﯿﮟ ،ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﮨﯿﮟ! اور ﯾہ ﺳﺮزﻧﺶ ﺿﺪ
اﺧﻼﻗﯽ اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ،ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﯾہ
ﻧﺴﺒﺖ دے اور ﭼﺎﮨﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯿﺴﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ،اس ﻣﻮرد ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﺧﻮد
ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﮨﻮ اور ﺗﯿﻦ دوﺳﺮے ﺷﺎﮨﺪ ﻋﺎدل اس ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﮩﺎدت دﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١٠١ﺣﺪود :ﻋﺎدی زﻧﺎ ﮐﯽ ﺣﺪ  ١٠٠ﺗﺎزﯾﺎﻧہ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮨﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ اس
ﮐﯽ طﺎﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ءﯾﺎ اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﺟﺎن ﮐﮯ ﺧﻄﺮه ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﯾﺎ
دوﺳﺮے ﺧﻄﺮات ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ اور ﻣﻨﻔﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت
ﺼﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت )ﺧﻮاه داﺋﻢ ﯾﺎ
ﮐﮯ ﺷﺎدی ﺷﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺤ َ
ﻣﻨﻘﻄﻊ( ﮐہ ان ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐہ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ،اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺣﺪ ﻋﺎدی رﯾﮓ ﺑﺎراﻧﯽ ﮨﮯ ﻧہ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮ ﺗﺎزﯾﺎﻧہ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﺗﺎزﯾﺎﻧہ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﻗﺘﻞ اور اﮔﺮ رﯾﮓ
ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻓﺮار ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺣﺪ ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﻮ واﭘﺎس ﻧہ ﻻﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﺮﻓﺎً رﯾﮓ ﺑﺎراﻧﯽ ﺻﺎدق ﻧہ آﺋﯽ ﮨﻮ۔ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺪود ﻣﯿﮟ
ﺣﺪ اﻋﺪام ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ طﺮف ﻧﮯ داﻧﺴﺘہ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺮم اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ
ﺗﻮﺟﯿہ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺪ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٢ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﻓﯽ اﻻرض ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﯾﮑﺴﺎں ﺣﺪ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮯ "و ﯾﺴﻌﻮن ﻓﯽ اﻻرض ﻓﺴﺎداً" ١٤١ﮐﻮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺣﺪود ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻓﺴﺎد ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﮐﻮﺷﺶ ﮨﮯ ،ﻧہ ﮨﺮ طﺮح ﮐﺎ ﻓﺴﺎد!
اور ﺣﺪﯾﺚ "ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤۃ" ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ
اس ﭘﺮ ﺣﺪ ﺟﺎری ﮨﻮ ،ﮐہ اﮔﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﯾﺎ ﮨﺮوﺋﻦ ﻟﺒﻮں ﭘﺮ رﮐﮭﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اس ﮐﻮ
دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎ ،ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﮐﻮﺷﺶ اس اﻓﺴﺎد ﻣﯿﮟ درﮐﺎر ﻧہ ﮨﻮ ،ﺣﺒﺲ
اور ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﻋﺪام ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ،ﮐہ ﺗﻨﮩﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ اس ﺳﮯ
ﺑﺪﺗﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻓﺘﻨہ ﮔﺮ ﮨﮯ۔ اﺟﺮاء ﮨﻮ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺪ ﻓﻄﺮی ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎر
ارﺗﺪاد ﻣﯿﮟ اﮔﺮ از روﺋﮯ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ ﮨﻮ اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ ،اس
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﯿﮟ ،ﻣﮕﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻣﯿﺎن ﮐﻼً ﻋﻮرﺗﯿﮟ
ٰ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮﻧﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٣ﻗﺘﻞ :ﻣﺮد ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﻋﻮرت ﮐﮯ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ،اور ﯾہ اﺧﺘﻼف
ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﺻﺮف ﺑﺪﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ روﺣﯽ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﺮدوں ﮐﮯ
ﮐﺌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ روﺣﯽ ارزش رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )ﻣﺜﻼً( اﯾﮏ ﻣﺮﻏﯽ ﮐہ روزاﻧہ
دو اﻧﮉے دﯾﺘﯽ ﮨﮯ اﮨﻨﮯ ﮨﻢ وزن ﺳﮯ ﮐہ روزاﻧہ اﯾﮏ اﻧﮉا دﯾﺘﯽ ﮨﮯ اﺧﺘﻼف
ارزﺷﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ،ﻣﺮد ﮐﯽ ﺑﺪﻧﯽ ارزش )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ( ﻋﻮرت ﮐﮯ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ،
ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺮد ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دے اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺗﻨﮩﺎ ﻣﺮد
ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن )ﻧہ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ( ﻗﺼﺎص ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺪن ﮐﯽ ارزش
ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ اور ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎ ﯾﮩﯽ
ٰ
ﻧﺼﻒ ﻣﺮد ﮨﮯ اور ﺗﻨﮩﺎ )ﺑﺤﺪ اﻣﮑﺎن( ﻣﺮد ﮐﮯ ﮐﻞ ﺑﺪن ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ )ﻧہ ﻣﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( ﻓﻠﺢ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺟﺎن ﻧہ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﻧﮩﻨہ ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐﯽ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ
ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﮯ ﻋﻮض ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪا ﺟﺎ ﺳﮑﮯ! ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت
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ﻋﻤﺪاً ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دے ﻗﺘﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﻣﺮد ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ
اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺗﺮﮐہ ﯾﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻗﺘﻞ ﮐﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺮط ﮨﮯ ،اﮔﺮ )ﻣﺜﻼً( ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد
ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﻗﺘﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﻣﻮرد
ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺎص ﻧﺴﺒﯽ ﮐﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ادا
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ وارث ﻣﻘﺘﻮل اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ادا ﮐﺮ ﮐﮯ ﮨﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﯿہ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪی ﻋﻠﯿﮑﻢ" ١٤٢اور
"اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ" ١٤٣اور "و ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ً ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﯿہ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ﻓﻼ ﯾﺴﺮف ﻓﯽ
اﻟﻘﺘﻞ اﻧہ ﮐﺎن ﻣﻨﺼﻮراً" ١٤٤ﯾہ ﺗﯿﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ اس طﺮح ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻮ ﻣﺤﮑﻮم اور رد ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﺟﻮ رواﯾﺎت ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﮨﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﮐﯽ
ﺟﺎﺋﯿﮟ١٤٥۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۴ﻣﺮدوں ﮐﮯ اﺟﺰاء ﺑﺪن ﮐﻮ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ وﮨﯽ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐہ
اﯾﮏ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺗﯿﻦ ﺗﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﮏ ﻋﻮرت ﮐﯽ دﯾﺖ ﻣﺮداﻧہ ﮨﮯ اور ﭼﺎر اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش زﻧﺎﻧہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭼﺎر اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ اور دو اﻧﮕﺸﺖ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮐﻮن ﺳﺎ ﺣﺴﺎب
ﺑﮯ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎﺑﺎت ﮐﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﯽ طﺮف دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﻋﺪاﻟﺖ اور ﺣﺴﺎب ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ ﮐﮯ ﺧﻼف
ﻗﯿﺎس ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﮐﯿﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺿﺮوری ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻓﻮق ﻋﻘﻞ و
ﺣﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﺟﺎﺋﮯ؟؟
١٤٢۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه١٩ /۔
١٤٣۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ۵/۔
١٤٤۔ ﺳﻮره ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ٣٣ /۔
١٤٥۔ ﺻﺤﯿﻔہ ﺑﺰﻧﻄﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺎم رﺿﺎ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ :ﻧہ ،ﮨﺮﮔﺰ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ" :ﻓﻼ ﯾﺴﺮف
ﻓﯽ اﻟﻘﺘﻞ" اﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﮯ ﻋﻮض ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﮟ اﺳﺮاف ﮨﮯ۔
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اﺻﻮﻻً ﻗﺼﺎص اﺟﺰاء و اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﮨﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ دﯾﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ،
ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺟﺰء ﯾﮕﺎﻧہ ﺗﻤﺎم دﯾﺖ ،اور ﺟﺰء دوﮔﺎﻧہ ﮨﺮ دو ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎم اور اﯾﮏ ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺼﻒ دﯾﺖ ﮨﮯ ،ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﺟﺰء ﮐﯽ ﮐﻞ ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮی اور ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﮐﮯ
ﺑﺮﺧﻼف ﮨﮯ!!
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ راﺳﺘہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻀﻮ ﯾﮕﺎﻧہ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧہ ﮐﯽ ان ﮐﮯ ﻋﻀﻮ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺼہ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﮨﻮ ﻧہ ﯾہ
ﮐہ )ﻣﺜﻼً( ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻧﺎک ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﯽ ڈاڑھﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮔﯿﺴﻮ اور ﺑﺎل
اﮔﺮ ﮐﺎٹ دﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ دﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ،ﮐہ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﮨﺮ اک ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ اور ﻗﯿﻤﺖ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﻮن ﺑﮩﺎ
ﮐﺎ  /٢۶ﮔﻨﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۵ﻟﮩﻮ :اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم رﺧﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﺳﮯ دوری اور ﺣﺘﻤﯽ وظﺎﺋﻒ
ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ" :و ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﯾﺸﺘﺮی
ﻟﮭﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﯿﻀﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ"١٤٦۔ ﻗﺮآن ﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ "ﻟﮩﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ"
اور ﮨﺮ طﺮح ﮐﮯ ﻟﮩﻮ ﮐﻮ ﺷﺪت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ طﺮح ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ
واﺟﺒﺎت اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺣﺘﻤﯽ ﮨﯿﮟ اﻧﺠﺎم واﺟﺐ اور ﺗﺮک ﺣﺮام ﮐﯽ ﻣﯿﻼن و رﻏﺒﺖ
ﺑﮭﯽ ان دوﻧﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﺳﮯ ﯾہ
دوﻧﻮں ﻣﯿﻼن و رﻏﺒﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻤﺖ اور ﺟﮩﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮا اور اﻧﺠﺎم واﺟﺐ ﯾﺎ ﺗﺮک
ﺣﺮام ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ رﮐﺎوٹ ﮨﻮ ،ﻓﻌﻞ واﺟﺐ اور ﺗﺮک ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ،
ﻟﮩﻮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ۔ اور ﮨﺮ طﺮح ﮐﺎ ﺳﺎز ،رﻗﺺ ،ﮔﺎﻧﺎ ﺑﺠﺎﻧﺎ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی
اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐہ ﻟﮩﻮ ﮨﻮں ﺣﺮام ﮨﯿﮟ و ﮔﺮﻧہ ﺣﻼل ﮨﯿﮟ اور ﺟﯿﺴﺎ
ﮐﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور
اس درﻣﯿﺎن ﻣﺎل ﮐﯽ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﺎل ﮐﯽ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ
"اﮐﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ" ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ "ﻟﮩﻮ" ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﺎ
ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎطﻞ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﮔﺎ ،اور آﯾﺖ "ﻣﯿﺴﺮ" ﻧﮯ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ

١٤٦۔ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن٦ /۔
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ﻟﮩﻮ ﮐﻮ اﺻﺎﻟﺖ دی ﮨﮯ ﮐہ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺧﺪا و اﻋﻤﺎل ﯾﺎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻠﻮم
ﯾﺎ ﺧﺪا ﺧﻮاه ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺳﮯ دور ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
"اﻧﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن ان ﯾﻮﻗﻊ ﺑﯿﻨﮑﻢ اﻟﻌﺪاوة و اﻟﺒﻐﻀﺎء ﻓﯽ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﯿﺴﺮ و
ﯾﺼﺪﮐﻢ ﻋﻦ ذﮐﺮ ﷲ و ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﮭﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﮭﻮن"١٤٧۔
ﮐہ دو اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﺮی ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﺮاﺑﯿﻮں اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﯿﺴﺮ اور ﺟﻮا ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺪاوت اور دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور دو دوﺳﺮے ﻧﺘﺎﺋﺞ اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﯿﮟ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﯾﺎد ﺧﺪا
اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﯽ طﺮح اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؟
اﺻﻮﻻً ﻟﻔﻆ "ﻗﻤﺎر" ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ آﯾﺎ ﺑﻠﮑہ دﺳﯿﻮں ﺑﺎر "ﻟﮩﻮ" ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ اﻣﻮال و اوﻻد ﮐﮯ وﺳﯿﻠﮯ ﺳﮯ ،ﻗﻤﺎر ،رﻗﺺ اور ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺗﻮ
دور ﮐﯽ ﺑﺎت ،ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﺑﺎر ﻟﻔﻆ "ﻣﯿﺴﺮ" ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ آﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ دوﺳﺮے
ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺳﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس درﻣﯿﺎن دوﺳﺘﯽ اور وﺣﺪت ﮐﻮ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﺘﻢ
اور زاﺋﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﺎ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﮐﻮ رد و ﺑﺪل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﮩﻮ اﺻﻞ
ﺣﺮﻣﺖ اور ﯾہ ﻣﯽ٨ﺳﺮ اس ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
رواﯾﺎت ﻗﻤﺎر ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﮐﯽ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ
ﺑﻠﮑہ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﮯ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﯿﮟ اﺻﻼً ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﻣﺎل ﮐﯽ ﮨﺎر
ﺟﯿﺖ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ظﺎﮨﺮ اور ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮨﺎر
ﺟﯿﺖ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺎﻟﯽ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ "ﻟﮩﻮ" ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ "ذﮐﺮ ﷲ" ﺳﮯ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ دور
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ دروس ﮨﻮں ١٤٨ﮐﯿﻮں
ﮐہ اس ﺳﮯ ﻗﺮآﻧﯽ دروس اور اس ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻋﻠﻮم ﺑﮭﯽ ﻟﮩﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺧﻮاه از روﺋﮯ
١٤٧۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه٩١ /۔
ٰ
ﻓﺘﺎوی ،ﻧﻈﺮﯾﺎت
١٤٨۔ ان ﻋﻠﻮم ﮐﺎ اﻓﺴﻮس ﻧﺎک ﻧﺘﯿﺠہ ،ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ،اﺻﻮل ،رﺟﺎل ،دراﯾہ ۔۔۔ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐہ ﻧﺼﻮص آﯾﺎت ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ اور ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﮐﮯ ﯾﮩﺎں ﻓﺮاوان ﮨﯿﮟ ،ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ۔
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ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ از روﺋﮯ ﻗﺼﻮر ﮨﻮ ،ﺑﻠﮑہ آﯾہ ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ "و اذا راوا ﺗﺠﺎرة او ﻟﮭﻮاً
" ١٤٩اﯾﺴﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﻮ ﺟﻮ اﻧﺠﺎم ﺧﻄﺒہ و ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ ﺣﺮام ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،
ﻋﻠﻮم ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ،ﺟﻮ ﻧہ دﻧﯿﻮی ﻓﺎﺋﺪه ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﻧہ اﺧﺮوی ﻓﺎﺋﺪه رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻌﺎرف ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻢ اور ﺑﮩﺖ ﺑﮍی رﮐﺎوٹ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٦ڈاڑھﯽ ﻣﻮﻧﮉﻧﺎ :اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ﺑﻌﺾ داﺧﻠﯽ اور
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮩﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﺮد و زن ﮐﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ڈاڑھﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ اور ڈاڑھﯽ
ٰ
اﻟﺒﻠﻮی"
ﻣﻮﻧﮉﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ "ﻋﺎم
ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ اور ﺿﺮوری ﮨﮯ ،اﮔﺮ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت
ﺳﮯ ﮨﻮ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺳﮯ رواﯾﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد
اور دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑہ ﻋﻠﻢ" ١٥٠ﻧﮯ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ،اور "ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻨﺎس" ١٥١اور "ﻗﻞ اﻟﺤﺠۃ اﻟﺒﺎﻟﻐۃ" ١٥٢ﻧﮯ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ رﺳﺎ اور آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎں ﮐﯽ طﺮح ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﻮ رواﯾﺖ
رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس
رواﯾﺖ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺻﺮف ﯾﮩﻮد ﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﮐﯽ راه ﺳﮯ ﺟﻮ ڈاڑھﯽ ﻣﻮﻧﮉﺗﮯ ﺗﮭﮯ
اور ﻣﻮﻧﭽﮭ ﺑﮍھﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ،اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ ﯾہ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﮨﻮﺗﺎ ﺻﺮف ﯾہ ﮐﺎم ﺣﺮام ﮨﻮﺗﺎ ،ﮐہ اﮔﺮ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﻮﻧﮉو ﯾﺎ ﺻﺮف ﻣﻮﻧﭽﮭ ﻣﻮﻧﮉو ﯾﺎ
دوﻧﻮں ﮐﻮ رﮐﮭﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ ،اور ﺻﺮف ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﺣﺮام ﮨﻮﺗﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ
اس وﻗﺖ ﮐہ ﯾﮩﻮدﯾﻮں اور دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور ﺳﺐ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ طﺮح ﮨﯿﮟ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﺑﮭﯽ ﮐہ اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮے ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺧﻼﺻہ ڈاڑھﯽ ﻣﻮﻧﮉﻧﺎ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

١٤٩۔ ﺳﻮره ﺟﻤﻌہ١١ /۔
١٥٠۔ ﺳﻮره ﺑﻨﯽ اﺳﺮﺋﯿﻞ٣٦ /۔
١٥١۔ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان١٣٨ /۔
١٥٢۔ ﺳﻮری اﻧﻌﺎم١ ٩ ،۔
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اس ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﺳﯿﺮ ﮨﮯ ١٥٣ﯾہ
ﺗﺬﮐﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎء اور اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ
اﺻﻠﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم اور اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺻﻠﯽ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺿﻤﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﻻ ﺷﻌﻮری ﯾﺎ ﺷﻌﻮری طﻮر
ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﺺ ﯾﺎ روش ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﺎوے ﺻﺎدر ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾﺎ ﺗﻮ
رواﯾﺖ ،ﺷﮩﺮت ﯾﺎ اﺟﻤﺎع اور ﺿﺮورت ﻣﺬﮨﺒﯽ اور اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور
ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف اﺻﻼً رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ،ﯾﺎ ﻧﺺ و ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﻮﺟﯿﮩﺎت
ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ اور ﻓﺘﺎوی ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﻮ۔
اس ﺑﮩﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐہ ﻗﺮآن "ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ" ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺻﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺲ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ اور ان ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور اس
ﺑﮩﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐہ ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن ﮐﯽ رواﯾﺎت ﺳﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوﺳﺮی ﺑﺎﺗﯿﮟ ،ﻋﻤﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻈﯿﻢ اور اﺳﻼم ﮐﺎ ﯾﮕﺎﻧہ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺳﮯ دور اور ﻋﻠﯿﺤﺪه ﮨﻮ ﮔﯿﺎ اور دور و دراز دوری آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮﺋﯽ۔
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﮨﺮ ﭘﮩﻠﻮ اور ﮨﺮ رخ ﺳﮯ
اﻋﺠﺎز ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ درﺟہ ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ روﺷﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮨﮯ ،ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ "ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻨﺎس" ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن ﮐﯽ روﺷﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ،اور ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﺼﻮص اور
ظﻮاﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﻮ رواﯾﺎت ﮐﮯ رد و ﻗﺒﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﯿﺰان اور ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻮ ﺳﯿﻞ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﯿﺎ اور ﻧﺺ "و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ ﷲ" ﮐﮯ
ﺑﺮﺧﻼف ﮐہ ﺣﻘﺎ ً ﻗﺮآن ﮨﮯ ،دوﺳﺮی ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دﯾﺎ ،ﯾﮩﯽ وه ﻣﻘﺎم ﮨﮯ
ﺟﮩﺎں ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﺎ داﻣﻦ ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺮآن ﻣﮩﺠﻮر اور ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﮭﻮﻟﯽ
ﮨﻮﺋﯽ اور از ﯾﺎد رﻓﺘہ ﺳﻨﺖ ﭘﺮ آﻧﺴﻮ ﺑﮩﺎﻧہ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﯾﻦ
اﻟﻤﻮﻣﻞ ﻻﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺎب و ﺣﺪوده ،اﯾﻦ ﻣﺤﯽ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﯾﻦ و اھﻠہ١٥٤۔
١٥٣۔ ﻓﻘہ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ اس ﺟﻠﺪ ،ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء اور ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔
١٥٤۔ دﻋﺎء ﻧﺪﺑہ ﮐﺎ ﻓﻘﺮه ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿۃ ﷲ ﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮟ۔
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اس ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻠہ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ادﻟہ
و ﺑﺮاﮨﯿﮟ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ ،رﺳﺎﻟہ ﻓﺎرﺳﯽ "ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ" "ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء" ﻣﻔﺼﻞ
ﺗﺮ ﻋﺮﺑﯽ" ،اﻟﻔﺮﻗﺎن" ﮐﯽ  /٣٠ﺟﻠﺪی ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اور ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﯽ
 /١٠ﺟﻠﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔
آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﺎء اور اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﻮروں ﺳﮯ اﺻﺮار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﻮاﮨﺸﻤﻨﺪ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ از ﺳﺮ ﻧﻮ ﮐﺘﺎب ﷲ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻗﺮآن ﮐﮯ روﺷﻦ اور
ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم رﮐﮭﯿﮟ اور اس
اﺳﻼم ﻧﻤﺎ ﺟﺎﮨﻼﻧہ ﻋﺎدت ﮐﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﺳﮯ دور ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ  :ﮐﯿﺎ دوﺳﺮے
ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً ﺧﻼف ﻗﺮآن ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ! ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﺧﻼف
ﻓﺘﻮی دﯾﺘﮯ ﮨﻮ! ﮐﯿﻮں ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ دوﻧﻮں ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ
ﭘﯿﺮوی اور ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻨﻔﻮر ﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﺟﺘﮩﺎد ﺟﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮدار
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ اﺟﺘﮩﺎدی ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﻤﺠﮭﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮﻧﮑہ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ،ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ
ﺟﺮات ﻧہ ﮐﺮو!!
ﯾہ ﻏﻠﻂ ﺟﺮات ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎﮨﺖ و ﮐﺠﺮوی ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ
ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ دو اور ﺳﭽﮯ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﻮ
ﮐﺠﯽ اور ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺳﮯﻣﺘﮩﻢ ﮐﺮو۔
ﮨﺮ طﺮح ﮐﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اور ﮨﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺳﮯ رﮨﺎ دﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﮟ
آزاد راه ،ﻗﺮآﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ آزاد اﻧﺪﯾﺶ آزاد ﻋﻠﻤﺎء اور اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﯿﺴﺎ ﺳﻠﻮک روا رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﺑﺮﺗﺎؤ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻟﻌﻞ ﷲ ﯾﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ اﻣﺮا

ً١٥٥

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ ﻗﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ ،ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن
٢٩٣ ٢۵
١٥٥۔ ﺳﻮره طﻼق١/۔
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ﭼﮩﺎر ﺷﻨﺒہ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ١٣٨٣/١/ ،١ ٢۵ ،
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﯿﺪ اطﮩﺮ ﻋﺒﺎس رﺿﻮی اﻟہ آﺑﺎدی ﻣﻘﯿﻢ
ﻗﻢ
ﻋﻠﻤﯿہ
ﺣﻮزه
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ﻣﺆﻟﻒ ﮐﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﯿﺎت
ﻓﻘﯿہ ﻣﺠﺎﮨﺪ ،ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﺤﻘﻖ آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٧٣ھ ش ﻣﯿﮟ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ
ﻣﺮﺣﻮم اﻟﺤﺎج ﺷﯿﺦ رﺿﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﮟ  ١٣٠۵ھ ش ﻣﯿﮟ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﭽﮭ اس
طﺮح ﺳﮯ ﮨﯿﮟ:
ﺗﯿﺮه ﺑﺮس ﮐﮯ ﺳﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺒﮑہ آپ ﮐﮯ واﻟﺪ ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻘﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺗﮭﮯ ﮨﺎﺋﯽ اﺳﮑﻮل
ﭘﺎس ﮐﯿﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ اور ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺣﻠﻘﺎت دروس ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دروس }ﻋﺮﺑﯽ ادب{ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل رﮨﮯ،
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  ١٣٢٠ش ﻣﯿﮟ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺗﯿﻦ ﺑﺮس ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺳﻄﺢ ﮐﮯ
دروس ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﯿﺎ۔
 ١٣٢٢ش ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻗﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻻﺋﮯ ﺗﻮ آپ
ﮐﮯ دروس ﻣﯿﮟ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﮨﯽ ﻣﺤﻨﺖ اور ﻟﮕﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ
ﻓﻘﮩﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد اﭘﻨﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ طﺒﻌﺎ ً ﻓﻘہ ،ﻓﻠﺴﻔہ ،ﻋﺮﻓﺎن اور
دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے اﺳﺎﺗﺬه ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺮه ﻣﻨﺪ ﮨﻮﺋﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺮی
ﻓﮑﺮی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر وﮨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی طﺎب ﺛﺮاه ﮐﮯ
ﭘﺎس ﻣﯿﺮا ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز ﺗﮭﺎ ،ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﻣﯿﺮی ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮا اور اب ﺗﮏ
ﺟﺎری ﮨﮯ اور ﻣﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﺣﻮزوی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اور ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﺗﮭﺎ
اور ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻋﻼﻣہ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﻣﯿﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮی،
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ اور اﺧﻼﻗﯽ درﺟﺎت ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﯿﺎ۔
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ان دوﻧﻮں ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﮯ دروس ﻣﯿﮟ ﺳﺎت ﺑﺮس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ اور اﭘﻨﮯ ﻗﻢ ﺳﮯ
ﺗﮩﺮان ﮐﮯ ﺑﮑﺜﺮت ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﺮزا ﻣﮩﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ اور ﻣﯿﺮزا
اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻓﻠﺴﻔﯽ دروس ﺳﮯ ﺑﮩﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯿﺎ ،اﮔﺮ ﭼہ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎه آﺑﺎدی
ﺳﮯ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده اس ﮐﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻮری ﻧﻘﺶ ﮨﮯ۔
ﻗﻢ ﻣﯿﮟ دس ﺳﺎل ﻣﺴﻠﺴﻞ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮩﺮان واﭘﺲ آ ﮔﯿﺎ اور ﻋﻠﻤﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮟ زور و ﺷﻮر ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾﺎ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﺗﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺎه ﮐﮯ ﺧﻼف اور ﻣﺮﺣﻮم
آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اور ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
آﻣﻠﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﮩﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺮﺗﺒﻂ رﮨﺎ۔ اور اﺳﯽ
طﺮح ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ دس ﺳﺎﻟہ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ دوران ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ
ﮐﻼس درس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺻﺮف اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮ ﮐﺮ
ﺣﻘﻮق ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اور ﻓﻠﺴﻔہ و ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ اﯾﻢ۔ اے۔ ﮐﯿﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎرف ﻣﯿﮟ ﭘﯽ۔ اﯾﭻ۔ ڈی۔ ﮐﯽ ڈﮔﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ اور وﮨﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﺳﺎل ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب "آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و آﻓﺮﯾﺪه" ﮐﮯ ﻣﺘﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﺖ }ﻓﻠﺴﻔہ
اﺳﻼﻣﯽ{ ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ۔ ﺷﺎﮨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ
ﺗﮩﺮان ﮐﮯ ﺳﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺌﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺗﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ
ﮐﮯ اﺳﭩﻮڈﯾﻨﭧ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﻋﻠﻤﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ
آوری ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺷﺎه ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دھﻤﮑﯽ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ اور
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ اور ﻓﺮار ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ آﺗﯽ ﺗﮭﯽ اور ﺧﻮد ﮐﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ
ﺗﮭﺎ۔
 ١٣۴١ھ ش ﻣﯿﮟ طﺎﻏﻮﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺮد ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﯽ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ
ﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺎﺑﺖ ﺟﻮ ﺷﺎه ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎ ﭘﺮده ﻓﺎش ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺗﮭﯿﮑﺮﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ  ،ﺳﺎواک ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻣﯿﺮے ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮨﻮا اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺣﺞ
ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﺧﻔﯿہ طﻮر ﭘﺮ اﯾﺮان ﮐﻮ ﺧﯿﺮﺑﺎد ﮐﮩﺎ ،ﻣﮑہ و ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ طﺎﻏﻮت ﮐﮯ
ﺧﻼف ﻓﺎرﺳﯽ اور ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮ اور ﭘﻤﻔﻠﯿﭧ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻋﻤﺮه و
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ﺣﺞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮا اور ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﮯ ﺣﺼﺎر
ﻣﯿﮟ ادا ﮐﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻌﻮدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻗﺎطﻊ اﺳﺪﻻﻻت ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ اور
ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺮاﻗﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎع اور دھﺮﻧﺎ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
آزاد ﮨﻮا اور اﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺮاق ﮔﯿﺎ اور ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﯿﮟ دس ﺑﺮس ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘہ و اﺧﻼق ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ اور ﺗﻘﺎرﯾﺮ و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎری رﮨﯽ۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﻧﮯ
ﻣﺠﮭ ﮐﻮ ﺳﺎواک ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﭘﺮاﮔﺮام ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﻔﯽ ﮨﻮﻧﮯ اور آپ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ان ﮐﮯ
ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﮭﺮ ﮔﯿﺎ۔
ﺟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اور ﻋﺮاق ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺷﮩﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎﻧﮯ
ﻟﮕﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺮوت ﮨﺠﺮت ﮐﺮ ﮔﯿﺎ اور ﻗﺮآﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ
ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺮس ﺗﮏ ﺟﺎری رﮨﺎ۔ ﭘﻮرے ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اور ﻣﺬﮨﺒﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﮯ ﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﭼﻠﺘﺎ
رﮨﺎ اور اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری رﮨﯽ اور
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺳﮯ اﺳﻼم ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮐﮯ اﺛﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ
ﮐﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﮨﻮا اس طﺮح ﺳﮯ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻌہ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﯽ ،ﻋﯿﺴﺎﺋﯽ ،ﯾﮩﻮدی
اور درزی ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻣﺒﺎﺣﺜہ و ﻣﻨﺎظﺮه ﮐﯿﺎ اور ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺤﺚ
ﮐﯽ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﯾﺎ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔
ﺟﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ داﺧﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﯽ آگ ﺑﮭﮍک اﭨﮭﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻮ ﺣﺠﺎز
ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ اور ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﻣﯿﮟ دو ﺳﺎل دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﻋﻠﻤﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﻮں ﺳﮯ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ارﺗﺒﺎط رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ اور ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺳﯿﻊ ﭘﯿﻤﺎﻧہ
ﭘﺮ ﮐﻮﺷﺸﯿﮟ ﮨﻮﺋﯿﮟ۔
ﺣﺠﺎز ﻣﯿﮟ وﮨﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻨﺎظﺮات ﮐﺌﮯ اور ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
وه ﻟﻮگ ﻣﺠﮭ ﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧہ دے ﺳﮑﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻮ }{١٠٠ﺳﻨﯽ
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ﮔﮭﺮاﻧﻮں ﻧﮯ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺳﻌﻮد }ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ{ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻗﺮآﻧﯽ ادﻟہ ﺳﮯ
اور ﮐﺒﮭﯽ ﺻﺮف ﺳﻮره ﻓﺎطﺮ ﮐﯽ ٣٢وﯾﮟ آﯾﺖ ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﻣﺬﮨﺐ اﮨﻠﺒﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ اور ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺑﺤﻤﺪ ﷲ ﺷﯿﻌہ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔
دوﺳﺮی ﺑﺎر  ١٧ﺑﺮس ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮا اور آزادی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻮٹ آﯾﺎ۔ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﮯ دوﻧﻮں ﻣﺮﺣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺪ ﮨﻮا اور
دوﺳﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﮑہ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ "ﺳﺠﻦ
اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ" ﺟﺪه ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔ ﭘﮩﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﯿﮟ ﺣﺮم ﮐﮯ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭼﻮﮐﯽ ﻣﯿﮟ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ "ﺷﺮطۃ اﻟﻌﺎﺻﻤۃ" ﺟﻮ ﻣﮑہ ﮐﺎ ﺗﮭﺎﻧہ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ دوﺳﺮی ﺑﺎر ﺟﺐ ﻗﯿﺪ
ﮨﻮا ﺗﻮ ﺳﻨﺎ ﮐہ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮﯾﺲ ﮨﺠﺮت ﮐﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔
دوﺳﺮی ﺑﺎر دو ﮨﻔﺘہ ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮوت واﭘﺲ آﯾﺎ اور وﮨﺎں ﺳﮯ
اﻣﺎم ﮐﮯ دﯾﺪار اور اﻧﻘﻼب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺮﯾﺲ ﮔﯿﺎ۔
ﭘﯿﺮﯾﺲ ﻣﯿﮟ دس دن ﻗﯿﺎم اور ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮐﮯ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺒﺎﻧہ روزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ
دوران ﻗﺮآﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻧﻮں ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯿﻮں ﻣﯿﮟ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ
ﮐﯽ۔ ﺑﯿﺮوت واﭘﺲ آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﮐﮯ اﯾﺮان ﻟﻮﭨﻨﮯ ﮐﮯ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺮه
ﺑﺮس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ –ﮐہ اس ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﺑﺎر ﺷﺎه ﮐﯽ ﺳﺎواک ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﯿﺮے
ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮨﻮا اور ﻣﯿﮟ ﺳﺎواک ﺳﮯ ﺑﭽﺘﺎ ﭘﮭﺮا -اﯾﺮان واﭘﺲ آﯾﺎ اور
ﺟﻤﮩﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﯽ ﭘﺎﯾہ ﮔﺬاری ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﻣﯿﮟ
ﻣﯿﺮا ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﮭﺎ ،ﻗﻢ ﻣﯿﮟ اﻗﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اور اب ﺗﮏ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺤﻮر
ﭘﺮ دروس و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اور ﺧﻄﺎﺑﺎت ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎری ﮨﮯ۔ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮐﮯ ﻣﺸﻮروں
ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ اور اﻧﻘﻼب ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﺟﺮاﺋﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ روز آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮐﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺎ اور رﺳﻤﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﻮرے اﯾﺮان ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ اور ﺑﻌﺾ دوﺳﺮے ﺷﮩﺮوں ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ۔
ﻣﺸﮩﺪ ﻣﻘﺪس ﮐﮯ ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اور ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
ﺑﮭﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﻻﮐﮭ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﭨﯿﻨﮏ ﮐﻮ ﻣﻨﺒﺮ ،راﺋﻔﻞ ﮐﻮ ﺳﻼح
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اور ﻟﺒﺎس ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻔﻦ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ،ﻣﺸﮩﺪ ﮐﯽ اﺳﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﯾﮏ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﻤﻮرﻧﮉم ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻻﮐﮭﻮں ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
دﺳﺘﺨﻂ ﺗﮭﮯ اور اس طﺮح ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﻣﺸﮩﺪ ﮐﺎ رﺳﻤﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻤﻮرﻧﮉم ﮐﻮ اﻣﺎم ﮐﮯ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ارﺳﺎل
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﻧہ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎ۔ ﮐﺎﻓﯽ دﻧﻮں ﺗﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﭘﮍھﺎﺋﯽ ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﻧﮯ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠۃ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻮ ﺗﮩﺮان ﮐﮯ اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ۔ ﺑﻌﺾ ﺣﻮزوی ﺳﻨﮓ دل اﻓﺮاد
ﮐﯽ اذﯾﺖ و آزار اور ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺗﮩﻤﺘﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺗﺮک ﮐﺮ ﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﺎ ﭘﻮرا وﻗﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ اور "اﻟﻔﺮﻗﺎن" ﮐﯽ ٣٠
ﺟﻠﺪوں ﻣﯿﮟ  ٢۵ﺟﻠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ١٠ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﯽ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ
ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ۔
ﻣﺠﮭﮯ اﭼﮭﯽ طﺮح ﯾﺎد ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣہ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﯾہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﻧہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﮐﺘﺎب ﻧہ ﻟﮑﮭﻨﺎ اور اﯾﺴﺎ ﮨﯽ
ﮨﻮا آﺧﺮ ﮐﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻓﻘﮩﯽ اور دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯿﮟ  ١١٣ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ زﯾﻮر طﺒﻊ ﺳﮯ آراﺳﺘہ ﮨﻮ
ﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ زﯾﺮاﮐﺲ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اور ﮐﭽﮭ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اﺑﮭﯽ ﺧﻄﯽ ﻧﺴﺨﻮں ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ
ﮨﯿﮟ۔
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﻧﮯ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﻨﺠﻤﻠہ آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺗﻢ
ﻧﮯ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﺗﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﻢ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ
ﻧﺠﻒ ﮐﮯ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺳﮯ ﺗﻌﺪاد اور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ آﮔﮯ ﺑﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﯿﮟ ،ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب "اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت" ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﯾﮩﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐﮯ ﺧﻼف اب ﺗﮏ ﻟﮑﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ
ﯾہ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ۔ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم
ﻣﯿﮟ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ درﺟہ اﺟﺘﮩﺎد ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﺮے ﻓﻘﮩﯽ ،اﺻﻮﻟﯽ،
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ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻤﺎم دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮨﻮﺗﮯ ﮔﺌﮯ۔
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﯾﺪ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ آﯾﺖ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻏﻠﻂ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭼﮭﻮٹ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮑﺘہ ﮐﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
ﻧﺸﺎﻧﺪﮨﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ۔ اور ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮا ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺳﮯ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﻓﺮﻗﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺠﮭ ﺳﮯ
ﻣﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اور ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺘﺎوے
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﮩﻮر
ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ اور ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ اس وﺳﯿﻊ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ
اور ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺗﺪﺑﺮ ﮨﮯ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم
درﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ اﮔﺮ ﭼہ ان
ﮐﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺘﺎوے اﺟﻤﺎع اور رواﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﻮں۔
ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻮزوی ﻓﻠﺴﻔہ ﮐﮯ ارﮐﺎن اوﻟﯿہ ﮐﻮ ﻋﻘﻠﯽ اور ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﮩﻢ و ادراک
ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور طﺒﻌﺎً ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ
ﺟﯿﺴﮯ ﻗﺪﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ اور ﺣﺪوث ذاﺗﯽ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺿﺮورت ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺧﺪا اور ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﮯ ﺳﻨﺨﯿﺖ ،ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﯾﺼﺪر اﻻ اﻟﻮاﺣﺪ
وﻏﯿﺮه۔ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺸﺮی ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه  ٦٦ﺗﻀﺎد –ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎب
اﺑﺠﺪی "ﷲ" -ﻣﻨﻄﻘﯿﻮں ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ
"اﻟﻔﺮﻗﺎن" ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﻮری اﻋﺮاف ﻣﯿﮟ }ﺟﻠﺪ ﻧﻤﺒﺮ  ١٠ﺻﻔﺤﺎت  ٣ﺗﺎ { ٨
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮ ﻏﻠﻂ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﯾﮩﯿﺎت ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور
١٥٦
اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﮨﻮﯾﺪا ﮨﯿﮟ۔

١٥٦۔ ﮐﺗﺎب اﺻول اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﺧﺻوص ﻣﺎﺑﺣث ﺿد اﺻول ﺣوزوی ﮨﮯ۔
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ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﮨﻤﺎرا اﺧﺘﻼف دوﺳﺮے ﻋﻠﻮم ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﻘﮩﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور
اس اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ "اﻟﻔﺮﻗﺎن" ﮐﯽ ﺗﯿﺲ ﺟﻠﺪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ان
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮐﻮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه
"ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء"" ،اﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط"" ،ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻮﺳﯿﻠہ"" ،ﻋﻠﯽ ﺷﺎطﯽ اﻟﺠﻤﻌۃ"
ﻣﯿﮟ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اور رﺳﺎﻟہ "ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ"" ،ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ"" ،اﺳﺮار
ﻣﻨﺎﺳﮏ و ادﻟہ ﺣﺞ" اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران ﻣﯿﮟ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ﻓﻘﮩﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺻﺎﻟﺖ دﻻﻟﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ
"ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ" ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮨﮯ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑہ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒہ ﭘﺮ
ﮨﮯ۔
ﻗﺮآن ﮐﮯ اس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺣﻘﯿﺮ ﺧﺎدم ﻧﮯ اﺳﻼم ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﺗﻤﺎم ﺣﻮزوی
ﻋﻠﻮم }ﺟﻮ آﺧﺮ ﮐﯽ ﻧﺼﻒ ﺻﺪی ﻣﯿﮟ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ{ اﺑﺘﺪا
ﺳﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ اور رﻓﺘہ رﻓﺘہ اس ﻧﺘﯿﺠہ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎ ﮐہ ﯾہ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن
ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ "اور اﮐﺜﺮ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ اور اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧہ ﮨﻮا" اور ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻌﺘﺮف ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﻮزﮨﺎی ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪاں اﺻﺎﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ اور ﻣﯿﺮا
ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﮐﮯ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮨﻮ۔ ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ ادﻟہ ﮐﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور اس درﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪ
ب َرﺑﱢ ۖ َﻚ َﻻ ُﻣﺒَ ﱢﺪ َل ﻟِ َﻜﻠِ ٰ َﻤﺘِہ َوﻟَﻦ ﺗَ ِﺠ َﺪ ِﻣﻦ دُوﻧِہ
ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯَ :و ۡٱﺗ ُﻞ َﻣﺎٓ أُو ِﺣ َﻲ إِﻟَ ۡﯿ َﻚ ِﻣﻦ ِﻛﺘَﺎ ِ
ُﻣ ۡﻠﺘ ََﺤﺪٗ ا۔ ١٥٧اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﺘﺎب }ﻗﺮآن{ ﺳﮯ ﺑﺬرﯾﻌہ وﺣﯽ ﺗﻢ
ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮو ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا "رﺳﺎﻟﺘﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ" ﭨﮭﮑﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ رو ﺳﮯ وﺣﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺑﺠﺰ ﻗﺮآن ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺮﺟﻊ اور ﭨﮭﮑﺎﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮭﯽ
١٥٧۔ ﮐﮩف٢ /
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ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺮدود ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﮑﻢ اﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ اﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ از ﺑﺎب اﻃﯿﻌﻮا
اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﮔﺮ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻣﺆﯾﺪ
ﮨﻮں ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اﻟﺒﺘہ "اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ"ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ اور ﯾہ رواﯾﺖ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺮوف ﻣﻘﻈﻌﺎت اور رﻣﺰ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺳﻮره ﮐﮩﻒ
ﮐﯽ  ٢وﯾﮟ آﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﮐﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤہ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺑﺲ؛ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ
ﻧﮑﻼ ﮐہ ﺳﻨﺖ اور وﺣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺷﮩﺮت و اﺟﻤﺎع ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺿﺮورت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﮯ ﻧﻘﺶ اور ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﯿﮟ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ "ﻗﻞ ﻓﻠﻞهاﻟﺤﺠﮥاﻟﺒﺎﻟﻐﮥ" ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺣﺠﺘﯿﮟ
اﺻﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ "ﺑﺎﻟﻐہ " ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ ﮐہ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺣﺠﺖ
ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔ اور ﯾہ ﺑﺎت ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯﺗﺎﮐہ ﮨﻤﯿﮟ اﺟﻤﺎع ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ۔ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﺷﺪه ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻢ ﮨﯿﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ اﺟﻤﺎع ﮐﺎ ﺣﺎﺻﻞ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ۔ دﻟﯿﻞ
ظﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻣﺮدود اور ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ
ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ" ﺑﮭﯽ ﮨﺮﮔﺰ اﺻﻮل دﯾﻦ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ
ﯾہ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ ظﻦ و ﮔﻤﺎن اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﮐﯿﻮﻧﮑہ "إن اﻟﻈﻦ ﻻ ﯾﻐﻨﯽ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺷﯿﺌﺎً"اﮔﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺣﻮادث ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮ ﮔﺌﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ اﭘﻨﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و رﺣﻤﺖ
اﻟﮩﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ۔ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﮐﺎﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺣﺎدﯾﺚ
ﮐﮯ ﻣﺘﻮن ﮐﻮ ﺟﻌﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ اﺳﻨﺎد ﺑﮭﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮا
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ﮐہ ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺴﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮨﻤﺎرے ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺘﺎب "ﻏﻮص ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺎر" ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ١٨٠ﺟﻠﺪ ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺐ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻧﻘﺪ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﮩﺬا اﺳﻼم ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻗﺮآن اور اس ﮐﮯ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﮯ۔ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻠﻢ آور ﺳﻨﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن
ﻧہ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﺎت ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﮨﮯ ،ﯾﮩﯽ وﺟہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﺘﺎوے
اور اﺣﺘﯿﺎطﯿﮟ ﻣﺮدود ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﯾﺴﮯ ﻓﻘﮩﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ ،اﺣﺴﺎس اور ﻋﺪل و ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺟﺲ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻗﺎطﻊ ﻋﻘﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻗﺒﻮل
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺧﻮد اس اوﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮ۔
ﻣﺜﻼً ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ ﺳﮯ ﻣﻨﺎظﺮه ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ رواﯾﺖ ﺟﻌﻞ ﮐﯽ ﮐہ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺣﻀﺮت ﻧﮯ ﻗﯿﺎس ﺑﺎطﻞ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﻗﯿﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ رد ﮐﯽ طﺮف ﺳﺒﻘﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ! اور ﻣﺜﻼً راوی ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮨﻮ :اﮔﺮ ﻋﻮرت ﮐﯽ اﯾﮏ اﻧﮕﻠﯽ ﮐﺎﭨﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ دﯾﺖ ﻣﺮد ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺖ ﮐﺎ
 ١٠/١ﮨﮯ }ﯾﻌﻨﯽ  ١٠٠ﻣﺜﻘﺎل ﺳﻮﻧﺎ{ اور ﻋﻮرت ﮐﯽ دو اﻧﮕﻠﯽ  ١٠/٢اور ﺗﯿﻦ
اﻧﮕﻠﯽ  ١٠/٣ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﭼﺎر اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ دﯾﺖ اس ﮐﯽ دو اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ دﯾﺖ ﮐﮯ
ﻣﺴﺎوی ﮨﮯ!
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اوﻻً ﻗﯿﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎس ﮨﮯ اور ﮐﺘﺎب و ﻋﻘﻞ
اور ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻼء ﮐﯽ ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺑﺎت ﺳﻮﭼﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ﭼﺎر ،ﺣﺴﺎب اور ارزش ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﮨﮯ اور دو ﮐﮯ ﻣﺴﺎوی
ﮨﮯ!؟ ﻗﺮآن ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﮐﯽ دﯾﺖ ﮐﮯ ﻓﺮق ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
آﯾﺖ "واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص" ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﮐﯽ دﯾﺖ ﮐﻮ
ان ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ اور ﻣﺮدوں ﮐﮯ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﮐﯽ دﯾﺖ ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
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اور ﺷﻮﮨﺮوں ﺳﮯ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﮐﺜﺮ }ﻗﺮﯾﺐ ﺑہ
اﺗﻔﺎق{ ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟہ ﺳﮯ } ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ
ﻋﻼوه{ ﻣﺤﺮوم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ آﯾہ  ١١اور  ١٢ﻧﮯ ﺻﺮف وﺻﯿﺖ اور
دﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﻮرث ﮐﮯ ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اس ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﮐﯽ
ﺻﻰٰ ﺑِﮩﺎٓ أَ ۡو د َۡﯾ ٍﻦ( ) ِﻣ ۢﻦ
ﺻﯿﱠ ٖﺔ ﯾُﻮ َ
ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮑﺮر ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ) ِﻣ ۢﻦ ﺑَ ۡﻌ ِﺪ َو ِ
ٱﻟﺮﺑُ ُﻊ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗَ َﺮ ۡﻛﺘُﻢۡ إِن ﻟﱠﻢۡ ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠ ُﻜﻢۡ َوﻟَ ۚٞﺪ ﻓَﺈِن َﻛﺎنَ ﻟَ ُﻜﻢۡ
ﺻﯿﻦَ ﺑِﮩﺎٓ أَ ۡو د َۡﯾ ۚ ٖﻦ َوﻟَﮩﻦﱠ ﱡ
ﺻﯿﱠ ٖﺔ ﯾُﻮ ِ
ﺑَ ۡﻌ ِﺪ َو ِ
ﺻﻮنَ ﺑِﮩﺎٓ أَ ۡو د َۡﯾ ٖﻦ( ﮐہ ﻣﮑﺮر وﺻﯿﺖ
ﺻﯿﱠ ٖﺔ ﺗُﻮ ُ
َوﻟَ ٞﺪ ﻓَﻠَﮩﻦﱠ ٱﻟﺜﱡ ُﻤﻦُ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗَ َﺮ ۡﻛﺘُﻢۚ ﱢﻣ ۢﻦ ﺑَ ۡﻌ ِﺪ َو ِ
اور دﯾﻦ )ﻗﺮض( ﮐﻮ )ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮدوں ﮐﯽ طﺮح( ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور
ﺑﺲ۔
اﺳﻼﻣﯽ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﮨﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻧﮯ ﺗﻨﮩﺎ ان رواﯾﺎت ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ اور ان ﻣﯿﮟ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﮨﺎن ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﮨﮯ ،ﻣﺜﻼً ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اس طﺮح اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ :ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی(
ﻣﺮد ﮐﮯ اﺻﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ اس ﻟﺌﮯ اﺻﻞ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﺎﺋﮯﮔﯽ؛ ﺟﺒﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد )ﺷﻮﮨﺮ( ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ زن )ﺑﯿﻮی( ﮐﮯ اﺻﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ
اﺻﻞ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
دوﺳﺮی رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اس طﺮح آﯾﺎ ﮨﮯ" :ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ زن ﺑﯿﻮه ﺷﺎدی
ﮐﺮﻟﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ دوﺳﺮے ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮩﻠﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ
ﻣﻠﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور وﮨﺎں ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻟﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺣﻖ
ﮐﻮ ﻏﺼﺐ ﮐﺮﻟﮯ ﺧﻮد ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ"۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺮد اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮی ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻮه ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﺮﮔﺮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﻏﺼﺐ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﻮه ﻋﻮرت ﺳﮯ زﯾﺎده طﺎﻗﺘﻮر ﮨﮯ۔ اور اس وﻗﺖ اﮔﺮ دوﺳﺮی
ﺷﺎدی ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ اس ﺣﺼہ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ۔
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ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس رواﯾﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﮔﺮ ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی( ان دوﻧﻮں اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ اﺻﻠﯽ ﺣﺼہ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺮد ﮐﻮ زﯾﺎده ﻣﺤﺮوم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ٰ
ﻓﺘﺎوی ﮐﯽ رو ﺳﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎﻟﻎ آدﻣﯽ ﺗﻌﻤﺪ ﮐﮯ
ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻠہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﮯ ﭼﭽﺎ اور ﻣﺎﻣﻮں ﮐﮯ ذﻣہ
ﮨﮯ ﮨﺮ ﭼﻨﺪ ﯾہ ﺑﮯ ﺛﺮوت ﻧﻮﺟﻮان اور وه ﺳﻦ رﺳﯿﺪه ﺛﺮوت ﻣﻨﺪ ﮨﻮ۔ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﺑﮭﯽ
ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ اور ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺼﻮص آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور اﺳﯽ طﺮح ﺳﮯ
ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اور اﻓﻄﺎر روزه ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ،وﮨﯽ آﭨﮭ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﮩﻮر ﻓﺘﻮی ﮐﺎ
ﻣﺒﻨﯽ ٰ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ "ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم" ﻣﯿﺰان ﮨﮯ۔ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ روز ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐہ آج ﮐﮯ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺟﻮ ﮨﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ
اور ﭘﮭﺮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ آﯾہ ﻗﺼﺮ "إِ ۡن ِﺧ ۡﻔﺘُﻢۡ أَن ﯾَ ۡﻔﺘِﻨَ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ
َﻛﻔَ ُﺮ ٓو ْا ۚ◌"ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺻﺮف ﺟﺎن ﮐﮯ ﺧﻮف ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ آج ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور
روزه ﺑﮭﯽ اﻓﻄﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
روزه دار ﮐﮯ ﺻﺒﺢ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺳﮯ طﮩﺎرت
ﻣﺸﮩﻮر ﻓﺘﻮا ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻻزم ﮨﮯ ،ﮨﻢ اس ﻓﺘﻮاﺋﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﻗﺮآن
ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﺮﮔﺰ اﯾﺴﯽ
ﺸ ُﺮوﮨﻦﱠ َ ...و ُﻛﻠُﻮاْ َو ۡ
ٱﺷ َﺮﺑُﻮ ْا َﺣﺘﱠﻰٰ ﯾَﺘَﺒَﯿﱠﻦَ ﻟَ ُﻜ ُﻢ
ﮐﻮﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻓَ ۡﭑﻟ ٰـَٔﻦَ ٰﺑَ ِ
ﺾ ِﻣﻦَ ۡٱﻟ َﺨ ۡﯿ ِﻄ ۡﭑﻷَ ۡﺳ َﻮ ِد ِﻣﻦَ ۡٱﻟﻔَ ۡﺠ ِﺮ" ﻋﻮرﺗﻮں )ﺑﯿﻮﯾﻮں(ﺳﮯ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﻮ
ۡٱﻟ َﺨ ۡﯿﻄُ ۡﭑﻷَ ۡﺑﯿَ ُ
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ طﺮح طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻟﺤﻈہ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ
اب ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ رواﯾﺎت
ﺑﮭﯽ ﻧﺺ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اور ﺗﻨﮩﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻌﯽ رواﯾﺎت ﺟﻮ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ طﮩﺎرت ﮐﻮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ روزه ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ راﺋﺞ ﺣﻮزوی ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻘہ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺳﮯ اس زﻧﺎ
ﮐﺎر ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ اور ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺷﺎدی ﻧہ ﮐﺮے ﺧﻮاه ﻣﻮﻗﺖ ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
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ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ ازدواج ﺳﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﮯ اور زﻧﺎﮐﺎر ﮐﯽ
ﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اس طﺮح ﺳﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ اﻗﻮی ﮨﮯ ﻧہ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ،اور ﭘﮭﺮ ﯾہ ﮐہ " َو ُﺣ ﱢﺮ َم ٰ َذﻟِ َﻚ َﻋﻠَﻰ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ "ﻧﮯ
اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮں ﺗﻨﮩﺎ وه
رواﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺺ ﮨﮯ۔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺷﺎﯾﺪ اﺋﻤہ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﺗﮭﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﻧﺴﺦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت
ﺗﻮ ﯾہ ﮐہ آﯾﺎت ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﯿﮟ دوﺳﺮے ﯾہ ﮐہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﺟﻮ ﻧﺰول ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ آﺧﺮی ﺳﻮره ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﺎﻧﭽﻮﯾﮟ آﯾﺖ "واﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻣﻨﺎت"
ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،ﮐہ ﯾﺎ ﯾہ
آﯾﺖ ان ﮐﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﮨﻢ ﺷﺮط رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ
" َو ُﺣ ﱢﺮ َم ٰ َذﻟِ َﻚ َﻋﻠَﻰ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ " ﮐﻮ ﮨﺎﺗﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ۔ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت
ﮐﺎ زﻧﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﻋﻔﺎف ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﮨﮯ۔ ﯾﮩﯿﮟ ﭘﺮ آپ
ﻧﮯ آﯾہ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺘﻮی ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ۔
اﺳﯽ طﺮح ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮨﻮﺋﯽ
ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻋﺮوه ﮐﮯ ﺧﻄﯽ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؛
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ آپ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﻧﺺ
آﯾہ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﯾہ اﺣﺘﯿﺎطﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﮯ ﺟﺎ ﮨﯿﮟ اور دو ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎ
ﻣﻮزوں ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻻ ﯾﻨﮑﺢ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﻧہ اﻧﺸﺎء ﻟﮩﺬا
ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺬب ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺮد
زﻧﺎ ﮐﺎر ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ ﺳﻮﭼﺘﺎ اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺮد ﺳﮯ
ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻓﺮاق ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﻟﮩﺬا ﻻ ﯾﻨﮑﺢ اﻧﺸﺎء ﮨﮯ ﺑﻠﻔﻆ ﺧﺒﺮ ،اور ﭼﻮﻧﮑہ
ُﺣ ﱢﺮ َماور ٰ َذﻟِ َﻚ ﻣﺬﮐﺮ ﮨﯿﮟ ان دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ اور ﻣﺸﺎر اﻟﯿہ ﺻﺮف ﻧﮑﺎح ﮨﮯ ﻧہ زﻧﺎ
ﺟﻮ ﻟﻔﻈﺎً ﻣﻮﻧﺚ ﻣﺠﺎزی ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺑﻔﺮض ﻣﺤﺎل ٰ َذﻟِ َﻚ ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ زﻧﺎ ﮨﻮ! ﮐﯿﺎ ﯾہ زﻧﺎ
ﺻﺮف ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻓﺎﺳﻘﻮں ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ " َو ُﺣ ﱢﺮ َم ٰ َذﻟِ َﻚ
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َﻋﻠَﻰ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦَ " ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﻧﺺ ﮨﮯ! ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اس " ُﺣ ﱢﺮ َم" ﺳﮯ ﻏﻔﻠﺖ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور
ﭘﮩﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ درﺳﺖ ﮨﮯ۔
رﺿﺎﻋﺖ اور ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ،ﻧﻮﻋﺎً اﮐﺜﺮ
ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﻋﻮرت )ﺑﯿﻮی( ﮐﺎ دودھ ﭘﯽ ﻟﯿﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺗﻤﮩﺎرا رﺿﺎﻋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮨﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﺷﺎدی ﮐﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی
ﮐﻮ طﻼق دے دی ﯾﺎ ﻟﮍﮐﺎ ﻣﺮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ!!
اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﮯ ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﺗﻮ
آپ ﻓﺘﻮاﺋﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ!! ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎﻋﯽ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺮﻣﺖ رﺿﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﺷﺎدی
ﮐﮯ داﺋﺮے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﯿﺎ ﺑﺎپ اور رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﺎدی ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ
ﮐہ ﺑﯿﭩﺎ ﺣﺮﻣﺖ رﺿﺎﻋﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ!!! اور ﭘﮭﺮ " َو َﺣ ٰﻠَٓﺌِ ُﻞ أَ ۡﺑﻨَﺎٓﺋِ ُﻜ ُﻢ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣ ۡﻦ أَ ۡ
ﺻ ٰﻠَﺒِ ُﻜﻢۡ "
ﻧﮯ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﮐﻮ ﺻﻠﺒﯽ اور اﺻﻠﯽ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﺑﯿﭩﮯ اور ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ اس ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ
اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻣﺤﺎل رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﺎ وﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی
ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ آپ ﻧﮯ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻤﻠﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮩﺎ :ﻓﺘﻮاﺋﮯ ﻣﺸﮩﻮر
ﻣﺤﺘﺮم اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺑﺮ ﺧﻼف آﯾﺖ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﺑﮭﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮے آﺧﺮ ﮐﺎر ﮨﻢ اﺟﻤﺎع و ﺷﮩﺮت ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﮐﻞ ﻣﻼ ﮐﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺺ ﻗﺮآن اور ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﺎواﺋﮯ دﯾﮕﺮان
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎؤں اور ﺑﮩﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور ﺳﯿﺮت اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اطﺎﻋﺖ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ اﺷﺎره اور
ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﻗﻄﻌﺎً واﺟﺐ ﮨﮯ ﭘﺲ ﮐﯿﻮں اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ
ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اﺟﻤﺎع اور ﺷﮩﺮت اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭘﺮ ﮨﮯ!؟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﮨﻢ اﺟﻤﺎع اور ﺷﮩﺮت ﻣﯿﮟ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﯿﮟ!ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﯾہ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ۔
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زﯾﺘﻮن و رﻣﺎن )اﻧﺎر( ﮐﯽ زﮐﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﯽ آﯾﺖ
ﺼﺎ ِده"
 ١ ١ﻣﯿﮟ اﻣﻮال زﮐﺎﺗﯽ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ " َو َءاﺗُﻮ ْا َﺣﻘﱠہ ﯾَ ۡﻮ َم َﺣ َ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اس رو ﺳﮯ زﮐﺎت ﻧﻮ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﯾہ آﯾﺖ ﻣﮑﯽ ﮨﮯ اور زﮐﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ۔
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :زﮐﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﮑﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺗﯿﺲ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﻮﻟہ آﯾﺘﯿﮟ ﻣﮑﯽ
ﮨﯿﮟ۔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﯾہ ﻓﻘہ ﺟﺪﯾﺪ ﮨﮯ! ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﯾہ ﻓﻘہ ﻗﺮآن ﮨﮯ اور آپ ﮐﮯ ﻓﻘہ ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﮨﮯ۔
ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﺮزا ﻣﮩﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺳﮯ آﯾﺖ " َوإِن ﱢﻣﻦ ﺷ َۡﻲ ٍء إِ ﱠﻻ
ﺴﺒﱢ ُﺢ ﺑِ َﺤﻤۡ ِﺪه" ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﯾہ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﯾُ َ
وﺟﻮد اﺷﯿﺎء ﻣﯿﮟ درﺳﺖ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮨﻤﯿﮟ وﺟﻮد ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ،
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮩﻢ ﺗﮭﯽ اور اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا
ض" اور اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮی آﯾﺎت
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ " ﻗُ ِﻧﻈُ ُﺮو ْا َﻣﺎ َذا ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠ
ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ ِ
ت َو ۡٱﻷَ ۡر ِ
ض" آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﯽ
ت ٱﻟ ﱠ
ﺴ ٰ َﻤ ٰ َﻮ ِ
ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ "أَ َوﻟَﻢۡ ﯾَﻨﻈُ ُﺮو ْا ﻓِﻲ َﻣﻠَ ُﻜﻮ ِ
ت َو ۡٱﻷَ ۡر ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدی ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ اور ﺗﺎﻣﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ -ﮐہ ذاﺗﺎً ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻄﻠﻖ اور ﻓﻘﺮ
ﺴﺒﱢ ُﺢ
ﻣﺤﺾ ﮨﯿﮟ -ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﯿﺦ واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ آﯾﺖ " َوإِن ﱢﻣﻦ ﺷ َۡﻲ ٍء إِ ﱠﻻ ﯾُ َ
ﺑِ َﺤﻤۡ ِﺪه" ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪﻋﺎﻟﻢ اس ﮐﮯ آﮔﮯ
ﯿﺤﮩﻢ"ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﺳﮯ
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ " َو ٰﻟَ ِﻜﻦ ﱠﻻ ﺗ َۡﻔﻘَﮩﻮنَ ﺗ َۡﺴﺒِ َ
ﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮ" اور ﯾہ آپ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻻ ﺗﻔﻘﮭﻮن )ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﻮ( ﮨﻮ ﻟﮩﺬا آﯾﺖ
ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ دﻗﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﯾہ ﻧﮑﺘہ ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﺟﻤﺎدات
ﮨﻮں ﮐہ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص
زﺑﺎن ﻣﯿﮟ آﮔﺎﮨﺎﻧہ اور اﭘﻨﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻢ اس
ﮐﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ ﮨﯿﮟ۔ آپ ﻧﮯ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﺮے ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ
ﻟﯿﺎ۔
ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ رﻓﯿﻌﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺳﮯ روح ﮐﮯ ﺗﺠﺮد اور ﻋﺪم
ﺗﺠﺮد ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﻮﺋﯽ؛ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺳﺎرے ادﻟہ اس ﺑﺎت ﭘﺮ
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دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﺠﺮد ،ﺧﺪا ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ذات ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
وح ِﻣ ۡﻦ أَﻣۡ ِﺮ َرﺑﱢﻲ" ﮐﯽ آﯾﺖ ﺳﮯ ﺗﺠﺮد روح ﮐﮯ
ٱﻟﺮ ُ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻓﻼﺳﻔہ ﻧﮯ "ﻗُ ِﻞ ﱡ
ﻟﺌﮯ اس طﺮح ﮐﯿﻮں ﺗﻤﺴﮏ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ روح ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺳﮯ ﮨﮯ اور اﻣﺮ اﯾﺠﺎدات،
ﻣﺠﺮدات ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ!!! ﺟﺒﮑہ "اﻣﺮ" ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن
ﻖ َو ۡٱﻷَﻣۡ ُﺮ" ﺑﮭﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺮش ﮐﮯ
اور ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور آﯾﺖ "أَ َﻻ ﻟَہ ۡٱﻟ َﺨ ۡﻠ ُ
ﺑﻌﺪ آﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ آﻓﺮﯾﻨﺶ اور ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﮯ ،ﭘﺲ "اﻟﺨﻠﻖ" ﮐﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ اور
"اﻻﻣﺮ" ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﮯ ﮐﻞ ﮐﺎم ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾﺖ " ُﻛ ﱠﻞ ﺷ َۡﻲ ٍء
َﺧﻠَ ۡﻘ ٰﻨَہ ﺑِﻘَﺪ َٖر" ﻧﮯ ﺧﻠﻖ اور آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا ﻣﺎدﯾﺎت
ﮐﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﮭﻮڑی ﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﮨﺎں اس
طﺮح ﻗﺮآن ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮای ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﯾہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ اﯾﺴﮯ
دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﺟﻮ اﻧﮭﯿﮟ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺠﺮد روح ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس
ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻮ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﮐﯿﻮں ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ!!
ﺧﻼﺻہ ،ان ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اور ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ اﮔﺮ ﻗﺮآن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم
ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﮨﻮ!ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺣﻮزوی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺪوش ﮨﯿﮟ۔ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺮ ﯾہ
اﯾﮏ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا اﻋﺘﺮاض ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻗﺮآن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ۔دوﺳﺮا اﻋﺘﺮاض ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺒﮭﯽ اﮐﺜﺮ ﺣﻮزوی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻈﺮﯾہ دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺋﮯ ﺗﻮ
ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺗﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﺷﺪه ﮐﺘﺐ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اﻋﻼن ﻓﺘﻮا ﮐﮯ وﻗﺖ رﺳﺎﻟہ
ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺪل ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻧﺠﻔﯽ ﺳﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐہ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺒﻄﻞ روزه ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮟ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ دھﻮاں ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اول ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻗﺮآن ﺟﻮ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ ،ﭘﯿﻨﮯ اور ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ رواﯾﺖ -اﻟﺒﺘہ ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻗﻄﻌﺎً ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ -اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ :ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ؟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ،
ﺑﻠﮑہ رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﺳﮯ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ!
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ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وه ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﮯ۔ اﻟﺒﺘہ ﯾہ ﺗﻤﺎم
ﯾﺎدﯾﮟ اور ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮح وﺑﺴﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ  /٨٠٠ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ آﻣﺎده و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﺸﺎء ﷲ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
اس دن ﮐﮯ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﮯ ﻗﯿﺎم ﺳﮯ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن
ﻋﺎﻟﻤﯽ اور ﺟﮩﺎﻧﮕﯿﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻗﻢ  -ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ –  ١۵ﺧﺮداد  ١٣٨٣ھ ش
ﺟﺎﻣﻌۃ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن" /واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت"
ﻗﻢ – ﺑﻠﻮار اﻣﯿﻦ ،ﮐﻮﭼہ  ،٢١ﭘﻼک  ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ٣ ١٣٩ :
ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن٢۵ :

 ٢٩٣؛ ﻓﯿﮑﺲ ﻧﻤﺒﺮ٢٩٣۵ ٨٠ -١ :

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺣﻀﺮت آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ رﺣﻤۃ ﷲ ﻋﻠﯿہ
ﻋﺮﺑﯽ:
١۔ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨۃ " ٣٠ﻣﺠﻠﺪاً"
٣١۔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ " ٢٢ﻣﺠﻠﺪاً"
۵٣۔ اﻟﻔﻘہ اﻟﻤﻘﺎرن ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ " ٨ﻣﺠﻠﺪات"
٦١۔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻧﺎ
٦٢۔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت
٦٣۔ رﺳﻮل اﻻﺳﻼم ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﯾۃ
٦۔ ﺣﻮار ﺑﯿﻦ اﻻﻟﮩﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺎدﯾﯿﻦ
٦۵۔ ﻋﻠﯽ و اﻟﺤﺎﮐﻤﻮن
٦٦۔ ﻋﻠﯽ ﺷﺎطﺊ اﻟﺠﻤﻌۃ
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٦۔ ﻓﺘﯿﺎﺗﻨﺎ
٦٨۔ اﯾﻦ "اﻟﮑﺮاﺳۃ"
٦٩۔ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﻘﮭﯿۃ
 ٠۔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﮑﺮ و اﻟﺤﻀﺎرة
 ١۔ ﻟﻤﺎذا ﻧﺼﻠﯽ و ﻣﺘﯽ ﻧﻘﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
 ٢۔ ﻟﻤﺎذا اﻧﺘﺼﺮت اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺘﯽ ﺗﻨﮭﺰم
 ٣۔ ﺣﻮار ﺑﯿﻦ اھﻞ اﻟﺠﻨۃ و اﻟﻨﺎر
۔ اﻟﻤﻨﺎظﺮات
 ۵۔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون
 ٦۔ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ
۔ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻮﺳﯿﻠۃ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ
 ٨۔ اﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ
 ٩۔ ﻏﻮص ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ
٨٠۔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ
٨١۔ ﺷﺬرات اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻮاﻓﯽ "ﻣﺨﻄﻮط"
٨٢۔ اﻟﺒﻼغ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن

ﻓﺎرﺳﯽ:
٨۔ ﺑﺸﺎرات ﻋﮩﺪﯾﻦ
٨۵۔ ﺳﺘﺎرﮔﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
٨٦۔ اﺳﺮار ،ﻣﻨﺎﺳﮏ و ادﻟہ ﺣﺞ
٨۔ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ١٩٢٠ﻋﺮاق
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٨٨۔ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و آﻓﺮﯾﺪه
٨٩۔ دﻋﺎﮨﺎی ﻗﺮآﻧﯽ "ﺧﻄﯽ"
٩٠۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮآن
٩١۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮩﺪی }ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم{
٩١۔ آﯾﺎت رﺣﻤﺎﻧﯽ
٩٣۔ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﺋﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ
٩۔ ﻣﺴﯿﺢ }ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم{ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن و اﻧﺠﯿﻞ
٩۵۔ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
٩٦۔ ﺳﭙﺎه ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم
٩۔ ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران
٩٨۔ ﻗﺮآن و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه "ﺟﺰوه"
٩٩۔ ﻗﻀﺎوت از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
١٠٠۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮩﺎن "ﺧﻄﯽ"
١٠١۔ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ
١٠٢۔ ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﻓﯽ اﻻرض
١٠٣۔ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
١٠۔ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻣﺮوزی
١٠۵۔ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﺮا و ﺷﮑﺴﺖ آن ﮐﯽ؟
١٠٦۔ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺟﮩﺎن ﺑﯿﻨﯽ
١٠۔ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
١٠٨۔ رﺳﺎﻟہ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ }ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎل {١٣٦٨
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١٠٩۔ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ
١١٠۔ ﻣﺴﺎﻓﺮان }ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ{
١١١۔ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ}ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎل {١٣ ٣
١١٢۔ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن }ﺗﺮﺟﻤہ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺮآن{
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