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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺗﺒﺎرک اﻟﺬی ﻧﺰل اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪه ﻟﯿﮑﻮن ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻧﺬﯾﺮا ً
ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ وه ذات ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪه ﭘﺮ ﻓﺮﻗﺎن )ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﯽ ﮐﺘﺎب( ﮐﻮ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ،ﺗﺎﮐہ ﻋﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮱ ﻧﺬﯾﺮ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ۔
ﺑﻨﺎم ﺧﺪاﺋﮯ رﺣﻤﻦ و رﺣﯿﻢ
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟہ ھﺬا ﺟﻮ آزاد اﻧﺪﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اور ﺑﺮﺟﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﮨﺪ
ﺳﮯ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﻨﺒﯿﺲ ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ درﺟہ اﺟﺘﮩﺎد ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﺋﮯ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺪی
ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﭘﯿﮩﻢ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺎرف ﮐﯽ
ﺗﻮﺳﯿﻊ و ﻧﺸﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺬول ﮐﯽ ،اور اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺧﺎص اور ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ اور
اﭘﻨﮯ ﻧﺒﻮغ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ روز ﻣﺮه ﮐﮯ اﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮑﺜﺮت ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ ،اور ﻓﺮﻗہ واراﻧہ ﺗﻮﺟﮩﺎت ﮐﮯ ﺗﻨﮓ
دھﺎروں ﺳﮯ ﮔﺬرﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ اور ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻣﮩﺠﻮر
و ﻣﺘﺮوک ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ دﻋﻮت دی ﮨﮯ ،ﺗﺎﮐہ اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎب ﷲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ظﮩﻮر
ﺣﺠﺖ اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ راه ﮔﺸﺎ ﮨﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺎﮨﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﺌﮯ
ﻣﻮڑ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ان دوﻧﻮں ﻣﺴﺌﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اوﻻً "ﺳﻔﺮ " روزه داری اور
ﺗﻤﺎم رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺻﺮف ﺧﻄﺮات ﮐﮯ وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ اﮨﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت ﮐﮯ اواﻣﺮ ﮐﮯ
اﻣﺘﺜﺎل ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﺧﺮ ﮐﺎر ۔ ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ "رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ" ﮐہ ﺻﺪ ﮔﺎﻧہ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺟﮕہ ۔ دو ﻣﺬﮐﻮر اﺣﮑﺎم ﺛﻘﻠﯿﻦ ﺳﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ وظﯿﻔہ
ﮐﻮ آﺷﮑﺎر و طﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ وﻻء ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اور اﮨﻞ ﺑﯿﺖ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺎ واﺣﺪ راﺳﺘہ ﮨﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ
ﮐﮯ اﺟﺮاء و ﻧﻔﺎذ ﮐﮯ ﺷﺎﮨﺪ ﮨﻮں۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﮩﺪی
ﺟﺎﻣﻌہ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن
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ﺷﮑﺮاﻧہ

اﻧﺘﺸﺎرات
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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
و ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﯾﺎ رب ان ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺨﺬوا ﮨﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﮩﺠﻮراً
اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺧﺪاﯾﺎ! ﺳﭻ ﻣﭻ ﻣﯿﺮی ﻗﻮم ﻧﮯ اس ﻗﺮآن )ﮐﮯ
اﻟﻔﺎظ( ﮐﻮ )اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﮯ( اور ﺷﺪه )ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( اﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔)ﻓﺮﻗﺎن
 :آﯾﺖ (٣٠
و ﻗﺎل وﺻﯽ اﻟﺮﺳﻮل اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم" :ﺳﯿﺎﺗﯽ
ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی زﻣﺎن ۔ ۔۔ ﻧﺒﺬ اﻟﮑﺘﺎب ﺣﻤﻠﺘہ و ﺗﻨﺎﺳﺎه ﺣﻔﻈﺘہ۔۔ )واﻟﻨﺎس( ﻻ
ﯾﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﮑﺘﺎب اﻻ ﺧﻄہ ۔۔۔ ﻓﺎﻟﮑﺘﺎب و اﮨﻞ اﻟﮑﺘﺎب ﻓﯽ ذﻟﮏ اﻟﺰﻣﺎن
طﺮﯾﺪان ﻣﻨﻔﯿﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺼﻄﺤﺒﺎن ﻓﯽ طﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﻻ ﯾﺆوﯾﮭﻤﺎ ﻣﺆو"۔
"ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ وه دور آﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء دﯾﻦ اور ﺣﺎﻣﻼن ﻗﺮآن
)ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت( ﻗﺮآن ﮐﻮ )دور( ڈال دﯾﮟ ﮔﮯ اور اس ﮐﮯ ﺣﻔﺎظ اس ﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ
اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ و ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﮭﻼ دﯾﮟ ﮔﮯ اور ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﺳﮯ اس ﮐﮯ
ﺧﻂ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﭽﮭ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎﻧﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺘﺎب و اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اس زﻣﺎﻧہ
ﻣﯿﮟ ﻣﻄﺮود و ﻣﻨﻔﻮر ﮨﻮں ﮔﮯ اور دوﻧﻮں ﮨﻤﺮاه ﮨﻤﮕﺎم اﯾﮏ راه ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ
اور ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎه دﯾﻨﮯ واﻻ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ ﭘﻨﺎه ﻧہ دے ﮔﺎ"١۔
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ "ره"
ﻣﯿﮟ واﻗﻌﺎً اور ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮐﮩہ رﮨﺎ ﮨﻮں :ﻣﯿﺮی ﻋﻤﺮ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺣﺼہ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺟﮩﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﺬرا اس ﮐﺎ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﮩﺖ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ اور اے ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﻼم ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ اور ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯿﻮں ﮐﻮ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻗﺮآن اور
اس ﮐﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﯽ طﺮف ﺗﻮﺟہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دﻋﻮت دو
اور ﺑﯿﺪار ﮐﺮو۔ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﮨﺮ ﺷﻌﺒہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﻋﻠﯽ
اور زاوﯾہ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دو ﻣﺒﺎدا ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘہ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﭘﯿﺮی
١۔ ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ج

 ،ص٣٦۵؛ ﻧﮩﺞ اﻟﺒﻼﻏہ ،ﺧﻄﺒہ

١۔
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ﮐﺎ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮨﺠﻮم و ﻏﻠﺒہ ﮨﻮ اﭘﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮨﻮ اور ﻣﯿﺮی طﺮح
اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮐﺮو٢۔
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣہ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ "ره"
ﺣﻮزوی ﻋﻠﻮم ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﭽﮭ اس طﺮح ﺳﮯ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﻗﺮآن
ﮐﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف ،ﻧﺤﻮ،
ﺑﯿﺎن ،ﻟﻐﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ،رﺟﺎل ،دراﯾﺖ ،ﻓﻘہ و اﺻﻮل ﺗﻤﺎم ان وﻋﻠﻮم ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮ ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎ ﺳﮑﮯ اور اس وﻗﺖ ان ﻣﯿﮟ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﮩﺎرت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮ ﮐﮯ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﺮے ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﯿﺎدی طﻮر ﭘﺮ ﻗﺮآ ﻧہ ﭘﮍھﮯ اور اس ﮐﯽ ﺟﻠﺪ
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮨﺎﺗﮭ ﻧہ ﻟﮕﺎﺋﮯ! اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺻﺮف ﯾہ ﻣﺼﺮف ره ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯿہ ﺗﻼوت ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﻮادث روزﮔﺎر
ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﮯ ﺑﺎزو ﭘﺮ ﺑﺎﻧﺪھﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮔﻠﮯ ﻣﯿﮟ
ﻟﭩﮑﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،اﮔﺮ اﮨﻞ ﻋﺒﺮت ﮨﻮ  ،ﻋﺒﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو "٤٣۔
٭٭٭
اﻓﺴﻮس ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎزﺷﯽ دﺷﻤﻨﻮں اور ﺟﺎﮨﻞ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں
اس ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﮐﺎ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻮں اور ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺴﻮں ﻣﯿﮟ
ﭘﮍھﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اور ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف ﻧہ ﺗﮭﺎ ﻧہ ﮨ ﮯ ٥۔

٢۔ ﺻﺤﯿﻔہ ﻧﻮر ،ج ،٢٠ص٢٦۔
٣۔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﺎرﺳﯽ ٠ ،ﺟﻠﺪی ،ج ،١٠ص ١١۔
٤۔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﺎرﺳﯽ ٢٠ ،ﺟﻠﺪی ،ج ،۵ص ۵٠۔
٥۔ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣہ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ص٢۔
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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻧﺸﺎء ﷲ اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﮑﺮ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﺋﮯ
ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮاة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ و
اﻓﻀﻞ اﻟﺨﻠﻖ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟہ اﻟﻄﺎﮨﺮﯾﻦ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﮑﺮﻣﯿﻦ واﻟﺴﻼم
ﻋﻠﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ۔
"ﻧﻤﺎز" ﮐہ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ "ﺻﻼة" ﺳﮯ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور
"ﺻﻼء" ﺳﮯ ﻣﺸﺘﻖ ﮨﮯ  ،ﺧﻮد ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذب "ﻧﻮر" ﮨﮯ ﺟﻮ زوال ﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺎرﯾﮑﯿﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﮐﻮ "اﻋﺒﺪ ﷲ ﮐﺎﻧﮏ ﺗﺮاه ﻓﺎن ﻟﻢ
ﺗﮑﻦ ﺗﺮاه ﻓﮭﻮ ﯾﺮاک "٦ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﻗﺮار دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ " :ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو
ﮔﻮﯾﺎ ﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﻮ دﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﺗﻢ اس ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ
وه ﺗﻢ ﮐﻮ دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﮯ" ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﻤﺎز دﯾﻦ ﮐﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ اور ﭘﺎﺋﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﮨﮯ اور
ﺗﺎرک اﻟﺼﻼة ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اور ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ زﻣﺮه
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ "ﻣﺎ ﺳﺴﻠﮑﮑﻢ ﻓﯽ ﺳﻘﺮ" ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دوزخ ﻣﯿﮟ
ڈاﻻ ﮨﮯ ،ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ" :ﻟﻢ ﻧﮏ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﯿﻦ و ﻟﻢ ﻧﮏ ﻧﻄﻌﻢ
اﻟﻤﺴﮑﯿﻦ و ﮐﻨﺎ ﻧﺨﻮذ ﻣﻊ اﻟﺨﺎﺋﻀﯿﻦ و ﮐﻨﺎ ﻧﮑﺬب ﺑﯿﻮم اﻟﺪﯾﻦ"٧۔
"ﮨﻢ ﻧﻤﺎز ﮔﺬاروں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﮭﮯ اور ﻣﺴﮑﯿﻨﻮں ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﮭﻼﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺑﺎطﻞ ﻣﯿﮟ ﻏﻮطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﮨﻤﮕﺎم ﺗﮭﮯاور ﮨﻢ روز
٦۔ ارﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب ،ج ،١ص  ،١٢٨اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻓﯽ اﻟﻤﺮاﻗﺒۃ؛ و ﻗﺎل اﻟﻨﺒﯽ ؐ ﻟﺒﻌﺾ اﺻﺤﺎﺑہ۔۔۔ ۔
٧۔  ٦:اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﻮروں ﮐﺎ ﻧﺎم اور آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺎ ﻧﺎم ﻋﺪد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ داﺋﯿﮟ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﻋﺪد ﺳﻮره ﺳﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ اور دوﺳﺮی ﻋﺪد آﯾﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ )ﺳﻮره :آﯾﺖ(۔
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ظﮩﻮر طﺎﻋﺖ ٨ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻂ ﮔﻤﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ"۔
اور ﯾہ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ رﻣﺰ ظﺎﮨﺮ و
ﺑﺎطﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺬور
ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺑﺎ وﺿﻮ اور رو ﺑﻘﺒﻠہ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﺪت ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺧﺪا
ﮐﻮ اذﮐﺎر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﯾﺎد ﮐﺮﯾﮟ اﻟﺒﺘہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ
ﺗﻤﺎم اذﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﭘﮍھﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﮐہ " ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮاة ﻻ ﺗﺘﺮک ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺣﺎل"٩۔
اور ﯾہ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎرت" ،اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ"" :اﻻ ﷲ" ﮐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﮯ ﺟﻮ رﻣﺰ ﻧﻔﯽ "ﻻ اﻟہ" ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻮ طﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﺼہ ﺷﮩﻮد ﭘﺮ
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠہ "روزه" ﮨﮯ ﺟﻮ "ﻻ اﻟہ" ﮐﯽ
ﺳﻠﺒﯽ ﺟﮩﺖ ﮐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﭼہ روزه ﺧﻮد ﮐﻮﺋﯽ داﺋﻤﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس
اور ﺑﯿﻤﺎری ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ "ﻻ اﻟہ" ﺳﮯ ﻣﻨﺎﻓﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ؛ ﻟﯿﮑﻦ "اﻻ ﷲ" ﮐﮩﻨﮯ واﻻ
ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ "ﻻ اﻟہ" ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻮ طﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ طﺮح ﮐﮯ اﺛﺒﺎت
ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻋﻤﺎل
"ﻻ اﻟہ اﻻ ﷲ" ﮐﺎ ﻧﻘﺶ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ اور ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
٨۔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎطﻨﯽ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻠﮑﻮت ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی ﺻﻮرت ﮐﮯ آﺷﮑﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ دن۔
٩۔ ﺣﺎﺋﺾ اور ﻧﻔﺴﺎء ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﺎ وﺟﻮب ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻗﻄﻌﯽ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ
ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ :ﭘﮩﻠﮯ آﯾﺖ "اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺬﮐﺮی"  ١ :٢٠ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮐہ دﻟﯿﻞ اﻗﺎﻣہ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ "ذﮐﺮ ﷲ" ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ڈوﺑﻨﮯ واﻻ؛ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﷲ اس ﮐﯽ ﮔﺮدن
ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮩﻨﺎ ﯾﺎ اﺷﺎره ﺳﮯ ذﮐﺮ ﷲ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﺻﺎدق ﺳﮯ ﻣﺮوی اس ﻣﻀﻤﻮن "ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮاة
اور اﺳﯽ طﺮح ﻓﻘﮩﯽ ﻗﺎﻋﺪه "اﻟﻤﯿﺴﻮر ﻻ ﯾﺘﺮک ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮر" اور اﻣﺎم
ؑ
ال ﺗﺘﺮک ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺣﺎل" )اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ج ،٣ص ٢ ٨و اﻟﺘﮩﺬﯾﺐ ،ج ،٢ص (١٨٢اور "ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮاة ﯾﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﯽ
ﮐﻞ ﺣﺎل" )ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ج ،٨٨ص (٢٩٩ﮐﯽ ﭼﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻌﺎف ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﻣﻌﺬور ﺷﺨﺺ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺪل ﺑﺠﺎ ﻻﺋﮯ۔ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ اﺑﻮاب
ﺻﺎدق ﺳﮯ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺴﺎء ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ وﺟﻮب
ﺑﺎﻗﺮ اور اﻣﺎم
ؑ
اﻟﺤﯿﺾ ،ﺑﺎب ﭼﮩﻠﻢ ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ؑ
ذﮐﺮ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮوی ﮨﯿﮟ ،ﭼﻮﻧﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺪﯾﺚ ان ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﺬﮐﻮره آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﮯ ذﯾﻞ
ﻣﯿﮟ ،ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐہ ﮨﮯ اور ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ اس ﺻﻔﺤہ ﮐﮯ ﻣﺘﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮره ﺣﮑﻢ ﻓﻘﮩﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺛﺎﺑﺖ
ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ۔
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ظﺎﮨﺮ و ﻧﻤﻮدار ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﻻ اﻟہ" ﮐﺎ ﺳﻠﺒﯽ ﭘﮩﻠﻮ "ان اﻟﺼﻼة ﺗﻨﮩﯽ ﻋﻦ
اﻟﻔﮩﺸﺎء و اﻟﻤﻨﮑﺮ"١٠۔ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺧﻮاه ،ﺧﺪا راه اور ﺧﺪا ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﺎز ﺑﮍے اور ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻨﺎﮨﻮں اور دوﺳﺮے ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ اور
اس ﮐﺎ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﭘﮩﻠﻮ "اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺬﮐﺮی "١١ﮨﮯ ﮐہ :ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻣﯿﺮی ﯾﺎد ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮو۔
ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ
 /٩٩ﺑﺎر ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﺟﺲ طﺮح "و اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﯽ "١٢اوﺻﺎف ﺣﺴﻨﯽ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﮯ ذاﺗﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ و اوﺻﺎف ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
"اﻗﺎﻣہ ﻧﻤﺎز" ﺟﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﻮا
ﮨﮯ اس ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮﯾﻀہ اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺻﺮف
اس ﮐﺎ ﺑﺠﺎ ﻻﻧﺎ ﺑﻠﮑہ ظﺎﮨﺮ و ﺑﺎطﻦ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ،وﻗﺖ ،ﺷﺮاﺋﻂ ،اﺟﺰاء اور
اس ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮ۔
اﻗﺎﻣہ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر
وﺑﯿﻤﺎری ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ اﮨﻢ واﺟﺐ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮ
ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﻓﻊ ﺿﺮورت اور ﻋﺴﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ،ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ
واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ۔ ﻧہ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز۔ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ۔
ﺧﻼﺻہ ﯾہ ﻗﺮآﻧﯽ اور رواﯾﺘﯽ اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﺪﯾﮩﺎت ﻋﻘﻠﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ اور ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﯿﺸہ واﺟﺐ اﮨﻢ ﮐﻮ دوﺳﺮے واﺟﺐ
ﭘﺮ ﺗﻘﺪم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﮐﻤﯿﺖ اور ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﮐﯿﺎ
ﻧﻤﺎز ﺟﻮ ﮐہ اﮨﻢ واﺟﺒﺎت ﮨﮯ ﺳﻔﺮ ﺟﯿﺴﮯ ﻏﯿﺮ اﮨﻢ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ اس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﮯ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﮯ؟ ﺟﺒﮑہ زﻣﺎن اﻟﮩﯽ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮨﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﺮﮨﺎ ﮐﺮﻧﺎ
١٠۔  ۵:٢٩۔
١١۔ ١ :٢٠۔
١٢۔ ١٨ :۔
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واﺟﺐ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ ﻏﺮق و اﺣﺘﻀﺎر ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ،ﮐہ ﺑﻌﺾ
اوﻗﺎت ﺻﺮف اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ "ﺗﮑﺒﯿﺮ" ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ آپ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ،واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺑﻮاب
ﻓﻘہ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻧﻈﺮ ﻧہ آﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﮩﻢ اﮨﻢ ﭘﺮ ﯾﺎ
واﺟﺐ اوﺟﺐ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺣﺮام ﺣﺮاﻣﺘﺮ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮨﻮ ﯾﺎ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﺴﺎوی ﮨﮯ،
ﮐﺠﺎ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﯿﺴﺎ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ ﻋﻤﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ اور ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺮﯾﻦ
واﺟﺒﺎت اﻟﮩﯽ ﭘﺮ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮨﮯ ﻣﻘﺪم ﮨﻮ!؟
ﯾﮩﺎﻧﭙﺮ ﯾہ ﺳﻮال ﺑﮩﺖ ﺑﺠﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺲ طﺮح ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮں ﻣﯿﮟ ،روزه
ﺣﺮام اور ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ۔ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ اﮨﻢ ﯾﺎ ﻣﮩﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﮯ۔ ﻗﺼﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ؟
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺳﻔﺮ ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ دور دراز اور طﻮﻻﻧﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ
ﮐﮯ ﻣﻌﺎرض اور ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ روزه ﮐﻮ ﺗﺮک اور ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﮐﺮ
دے۔
اس ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮨﮯ ﮐہ روزه ﺣﺎﻟﺖ "ﺣﺮج"
ﻣﯿﮟ ﮐہ روزه دار ﮐﯽ طﺎﻗﺖ ﺟﻮاب دے دے ،اﭘﻨﮯ وﺟﻮب ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور "ﻋﺴﺮ" ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ زﯾﺎن آور اور ﻧﻘﺼﺎن ده ﺑﯿﻤﺎری ﮨﮯ
ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ۔ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮق و اﺣﺘﻀﺎر ﮐﮯ ﻋﻼوه ۔ ﺻﺮف
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ دﯾﻦ
 ،ﺟﺎن ،ﻋﻘﻞ ،ﻋﺮض و آﺑﺮو اور ﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮه ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﮐہ اس
ﺧﻄﺮه ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ اور
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه دوﺳﺮی ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ روزه ﻗﺮآ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﻮں ﯾﺴﺮ ،ﺣﺮج اور ﻋﺴﺮ
ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ،ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺴﺮ )آﺳﺎﻧﯽ( ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آﯾﺖ "ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا
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ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺼﯿﺎم ﮐﻤﺎ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮑﻢ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺘﻘﻮن" ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﮐﮯ وظﯿﻔہ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اے ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻤﺎن روزه ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دوﺳﺮوں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻮی
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺬور اﻓﺮاد۔ ﮐہ روزه ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ "ﻋﺴﺮ" و
ﺿﺮر ﮨﮯ ۔ اﻧﮩﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ روزه ﻧہ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﮐﺎ روزه ﺗﻘﻮی
ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻀﺮ اور ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﮯ" :و ﻣﻦ ﮐﺎن ﻣﺮﯾﻀﺎً او
ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ اﯾﺎم اﺧﺮ ""١٤اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ وه دوﺳﺮے اﯾﺎم ﻣﯿﮟ روزه رﮐﮭﮯ"؛ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ "ﺳﻔﺮ" ﺟﻮ "ﻣﺮض"
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﻨﮩﺎ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﯾﺴﺎ ﺳﻔﺮ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ
روزه ﻋﺴﺮ آور اور ﻣﻀﺮ ﮨﻮ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﺖ ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯿﮟ
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ "ﯾﺮﯾﺪ ﷲ ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ وﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌﺴﺮ" ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ آﺳﺎن
)ﺗﮑﻠﯿﻒ( ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﺳﺨﺖ )ﺗﮑﻠﯿﻒ( ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ اور ﯾہ ﻋﺴﺮ ﺟﺒﮑہ
ﮔﻤﺎن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺮف زﺣﻤﺖ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﮨﺮ روزه
زﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻋﺴﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺿﺮر ﮨﯿﮟ؛ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ" :ﻓﺬﻟﮏ اﻟﺬی ﯾﻮﻣﺌﺬ ﯾﻮم ﻋﺴﯿﺮ"" ١٥ﭘﺲ اﯾﺴﺎ دن ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ دن ﮨﮯ" اور
ﮐﯿﺎ زﺣﻤﺖ ﺟﮩﻨﻢ ﺗﻨﮩﺎ ﻋﺎدی دﺷﻮاری ﮨﮯ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺮر ﮨﮯ؟
وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ" :و ان ﮐﻨﺘﻢ ﻣﺮﺿﺎً او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ او ﺟﺎء اﺣﺪ ﻣﻨﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ او
ﻻﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎء ﻓﺘﯿﻤﻤﻮا ﺻﻌﯿﺪاً طﯿﺒﺎً"١٦۔
اور اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺖ ﮐﯽ
ﺟﮕہ ﺳﮯ واﭘﺲ ﮨﻮا ﯾﺎ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﭘﺲ )وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ
١٣۔ ١٨٣ :٢۔
١٤۔ ١٨۵ :٢۔
١٥۔ ٩ :۔
١٦۔ ٦ :۵۔
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ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻼ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻠﻨﺪی )ﭘﺎﮐﯿﺰه ﭼﯿﺰ( ﮐﻮ )ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ( طﻠﺐ ﮐﺮو۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ،اس ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺬر ﺑﯿﻤﺎری
ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﻧہ دے ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ
ﮐﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﮨﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ۔ وه ﺑﮭﯽ
ﺣﺠﺎز ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﺤﻂ آب ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﺗﮭﮯ۔ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ
ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻮ ﻟﻮگ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﮯ ﮨﻼک ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ
ﺗﮭﮯ؛ روزه ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ۔
دوﺳﺮی ﺳﮑﭩﯿﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه۔ روزه دار ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺿﺮر ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮ اﯾﺴﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ۔
اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد اور ﻣﺮاد  ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻔﺮی ﮨﻮ ،ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﮯ ﺷﺨﺺ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ اس ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﮟ
روزدار ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﻄﺎر روزه
ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﻮﻧﮑہ آﯾﺖ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ " :ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ " ﮐہ ﺟﺲ ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ " :ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ" ﮨﮯ ،اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﭘﺮ ۔ ﮐہ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وطﻦ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﮏ دن ﺑﮭﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮﯾﮟ آپ ﮐﺎ وﮨﺎں رﮐﻨﺎ
اور ﭨﮭﮩﺮﻧﺎ "ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ" ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،آپ ﮐﻮ روزه رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ
اب ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻋﺸﺮه ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮره ﻓﺮض ﮐﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﻓﻄﺎر روزه ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
اور ﻋﺎدی اور ﻋﺴﺮ ﮐﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ" ،ﺣﺮج" ﮨﮯ ﮐہ :و ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻄﯿﻘﻮﻧہ ﻓﺪﯾۃ طﻌﺎم ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮاً ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻟہ و ان ﺗﺼﻮﻣﻮا ﺧﯿﺮ
ﻟﮑﻢ ان ﮐﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن١٧۔
١٧۔ ١٨ :٢۔
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اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزه طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﮯ ﻓﺪﯾہ )واﺟﺐ ﮨﮯ
ﮐہ( ﺑﮯ ﻧﻮا اور ﻣﺴﮑﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﻮراک ﮨﮯ ﭘﺲ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دے ،اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور ﯾہ ﮐہ ۔ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮج ﻣﯿﮟ ۔
روزه رﮐﮭﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ۔
اور ﯾہ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ۔ ﮐہ روزه ﻧہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﺮام ﮨﮯ۔ "ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج" ١٨ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﻧﮯ دﯾﻦ
ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ دی ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ وه
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ راه ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎد ﮐہ واﺟﺐ
ﮐﻔﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔
اور ﮐﯿﺎ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ اور ﺣﺮج
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ روزه ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺟﺲ
ﺳﻔﺮ ﮐﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮک روزه ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺨﺶ اور اﻓﺰاﺋﺶ طﺎﻗﺖ ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ! اور ﮐﯿﺎ ﮐﻢ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ،ﮐہ ﺣﺮج ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ۔
وطﻦ ﻣﯿﮟ۔ روزی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ھﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
روزه ﺣﺮام ﮨﮯ! اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﻨﮩﺎ ﻋﺬر ﮐﮯ روزه ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ "ﻋﺴﺮ"
و زﯾﺎں ﮨﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﺮک روزه اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﺳﮯ اﮨﻢ
ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ اس ﮐﻮ وﺟﻮب ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور
ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ۔
ﯾہ ﺣﮑﻢ روزه ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ
اور ﮐﯿﺎ ﮨﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻧہ ﮨﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ
ﺗﺎﮐہ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮ؟ ﻗﺮآن ﻧﮯ ﺻﺮف ﺧﻮف ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ و واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔ ﻧہ ﮐﻤﯿﺖ) :ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖ( ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮔﺬار راﺳﺘہ ﭼﻠﺘﮯ
ﯾﺎ دوڑے ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ ﺳﻮاری ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﭼﮩﺎر رﮐﻌﺖ ﺳﮯ
١٨۔  ٨ :٢٢۔
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زﯾﺎده ﻧﻤﺎز اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮ اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﻧﺠﺎم دے
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور آﯾہ ﻗﺼﺮ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮨﮯ" :و اذا ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ اﻻرض ﻓﻠﯿﺲ
ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺟﻨﺎح ان ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ان ﺧﻔﺘﻢ ان ﯾﻔﺘﻨﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا ان
اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮا ﻟﮑﻢ ﻋﺪوا ﻣﺒﯿﻨﺎ"١٩۔
"اور ﺟﺲ وﻗﺖ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺿﺮب ﻟﮕﺎؤ :ﺳﺨﺘﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺪم
رﮐﮭﻮ) ،ﺳﻔﺮ ﯾﺎ وطﻦ ﻣﯿﮟ دﺷﻮار ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮو( ﭘﺲ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮐﺮو ،اﮔﺮ ڈر و ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﻼف آﺷﻮب
)ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻨﮓ( ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﮐﻔﺎر ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﮭﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﯿﮟ"۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﺺ ﻗﺮآن "ﺿﺮﺑﺘﻢ" ﮨﮯ ﻧہ
"ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ" ﮐﯿﻮں ﮐہ ﮐﻞ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ "ﺳﻔﺮ" اﭘﻨﺎ اﯾﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻔﻆ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
"ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ اﻻرض" ﺻﺮف زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺎرﻧﮯ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار راه طﮯ
ﮐﺮﻧﮯ ،ﺧﻮاه ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
۔ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﺷﻮار ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺗﺠﺎرت ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ): ٣
 (٢٠وارد ﮨﻮا اور ﯾہ دوﻧﻮں وطﻦ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ راه طﮯ ﮐﺮﻧﮯ دوﻧﻮں ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ "ﺿﺮب ﻓﯽ اﻻرض" اور "ﺳﻔﺮ" ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﻋﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ وﺟہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ دوﻧﻮں ﺑﺎﺗﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ،
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دﺷﻮار ﺗﺠﺎرت اور ﮐﺒﮭﯽ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺑﺎت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻐﯿﺮ دﺷﻮاری اور ﺧﻄﺮه ﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﮐہ
ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮨﮯ ﯾﺎ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﺷﻮار و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و ﭘﺮ ﺿﺮر راه ﮐہ
"ﺿﺮب ﻓﯽ اﻻرض" ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ "ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ اﻻرض" ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اور ﺟﺎﻧﮑﺎه ﮐﺎم ﮨﮯ اور آﯾﺖ
) (٢٣٩ :٢٩ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺗﺨﻔﯿﻒ اور ﮐﻤﯽ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺧﻮف ﮐﻮ
١٠١ : ١٩۔
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ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ :ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ ﻓﺮﺟﺎﻻً او رﮐﺒﺎﻧﺎً ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ ﮨﻮ اور ڈر
رﮨﮯ ﮨﻮ ﭘﯿﺪال ﯾﺎ ﺳﻮار )ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮو( ﮐہ ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
وه ﺑﻘﺪر رﻓﻊ ﺧﻮف ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ )ﻓﻠﯿﺲ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺟﻨﺎح( :ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ
ﺟﻮاب ﮨﮯ ﺟﻮ اﮨﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﮨﺠﻮم دﺷﻤﻦ
ﮐﮯ ﺧﻄﺮه ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﮔﺮ
ﭼہ ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﺑﮭﯽ ﺧﻄﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ،در آﻧﺤﺎﻟﯿﮑہ اﮨﻢ ﮐﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﮩﻢ ﭘﺮ ﮐہ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ "ﻧﻤﺎز" ﮨﮯ ،ﺻﺮف دﺷﻤﻦ ﮐﮯ
ﺧﻄﺮه ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ان ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس آﯾﺖ
ﮐﺎ ﺑﻘﯿہ ﺣﺼہ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﺠﻮم دﺷﻤﻦ ﮐﮯ ﺧﻄﺮه ﮐﯽ ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اور ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﺧﻄﺮه ﺻﺮف ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺎت ﻣﯿﮟ ۔
ﮐہ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ اﻗﺎﻣہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ اﺻﻞ رﮐﻌﺖ ﮐﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اور ﺑﻘﯿہ ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎط دﻓﺎع ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ۔ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ۔ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ اﻟﺒﺘہ اس وﻗﺖ اس
طﺮح ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺎ وﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺗﻦ ﺑہ ﺗﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮﺗﯽ
ﮨﮯ۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﺎد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺣﮑﻢ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ "ﻓﺎذا ﻗﻀﯿﺘﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﺎذﮐﺮوا ﷲ
ﻗﯿﻤﺎً و ﻗﻌﻮداً و ﻋﻠﯽ ﺟﻨﻮﺑﮑﻢ"٢٠؛ ﭘﺲ ﺟﺲ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﭘﮍھ ﭼﮑﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ
ﻗﯿﺎم و ﻗﻌﻮد ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﮯ ﺑﻞ ﯾﺎد ﮐﺮو ،ﮐہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ؛ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺧﻮف ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮل
ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻤﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ" :ﻓﺎذا
اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ ﻓﺎﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة"٢١۔
٢٠۔ ١٠٣ :۔
٢١۔ ١٠٣ :۔
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"ﭘﺲ ﺟﺐ آرام و ﺳﮑﻮن ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ۔ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ۔
اﻧﺠﺎم دو"۔ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دو اور ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺻﺮف ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آرام و ﺳﮑﻮن ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
اور اس ﺳﻮال ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐہ دوﺳﺮے وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﯿﻮں
ﻧہ ﭘﮍھﯿﮟ اور ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ دوﺳﺮے وﻗﺖ ﭘﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮﯾﮟ۔ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﯾﮟ۔ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ" :ان اﻟﺼﻼة ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺎً ﻣﻮﻗﻮﺗ ًﺎ "٢٢ﺑﮯ ﺷﮏ ﻧﻤﺎز ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﻌﻨﯽ
واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﮐہ اﭘﻨﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﮨﺠﻮم دﺷﻤﻦ وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﺻﺮف ﺑﻘﺪر رﻓﻊ
ﺿﺮر اور ﺧﻄﺮ ﺗﻤﮩﺎری ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺑﻠﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ ﯾہ ﮐﻤﯽ
ﺻﺮف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت اور ﮐﻮف و ﺧﻄﺮ ﮨﮯ۔
ﻟﮩﺬا اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ
ﺧﻮاه ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﻼ ﭼﻮں ﭼﺮا ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء و ﺷﺮاﺋﻂ و ﮐﻤﯿﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺎت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دی ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﺖ "ﻋﺴﺮ" و ﺿﺮر ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ
"ﺣﺮج" ﮐﯽ ﺻﻮرت ﮐہ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ وﺟﻮب و
ﺟﻮاز ﻣﯿﮟ ﺑﺪل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ "ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮاً ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻟہ"٢٣
ﮐﮯ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔
ﺧﻼﺻہ آﯾﺖ )ان ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة( ﺑﺸﺮط )ان ﺧﻔﺘﻢ( ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﻣﻮﺟﻮده وﻗﺖ
ﻣﯿﮟ ﮐہ ۔ ﺗﻦ ﺑہ ﺗﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺎ ﺧﻮف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ
اﻣﮑﺎن ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ۔ ﺧﻼﺻہ آﯾﺖ )ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ( ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯽ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ
٢٢۔ ١٠٣ :۔
٢٣۔ ١٨ :٢۔
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اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﺳﮯ اﺗﻤﺎم ﮐﯽ طﺮف ﻣﻮڑﺗﯽ ﮨﮯ اور اب ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ
ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮے اور اس ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ ”ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ اﻻرض“ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐﻞ
ﺳﻔﺮ ﮐﻮ اور ”اﻟﺼﻼة“ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزﮨﺎﺋﮯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ اس
ﮐﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﻧﻤﺎزوں ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﻧﻤﺎزوں ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻔﺮ ﮐﻮ ﭼﺎر
ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ اﯾﮏ روز ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮯ ﻣﻮرد اور ﺑﮯ ﺟﺎ ﮨﮯ۔
اور ﺧﻮف ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﺮﮔﺰ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ اس ﮐﺎ
ﻋﻼج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﮭﯽ ﺟﺎن ﻟﯿﻮا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻟﺒﺘہ ﻋﺪد رﮐﻌﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﺧﻮف زاﺋﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈہ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ڈراوﻧﯽ ﺟﮕہ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮو اس طﺮح ﺧﻮف
ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﻮراً ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺗﺮک ﮐﺮ دو اور ﻧﻤﺎز
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮو ﺧﻄﺮه ﭨﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اﮔﺮ ﭼہ ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺟﮕہ ﺳﮯ ﺣﺮﮐﺖ اور ﻓﺮار ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﭼﺎﻟﯿﺲ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺧﻮف ﺳﮯ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت
ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﮐﺌﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻮﻧﭽﺘﺎ ﮨﮯ۔
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺲ طﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﮐہ وطﻦ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ
دور ﮨﻮ ﮐﺮ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ واﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﻧﺼﻒ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﯾہ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ اور ﺣﺮام ﮨﮯ!
ﺟﺒﮑہ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻋﺴﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﮐﺎﺋﯽ ﺣﺮج ،ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻄﺮه اور
ﺿﺮر ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺧﻄﺮه ﮐﻮ ﭨﺎﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ
۔ ﺑﻠﮑہ ﻣﺬﮐﻮره آﯾﺖ اور دوﺳﺮی آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ) :ﺣﻔﻈﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﯽ و ﻗﻤﻮا
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ﻗﺎﻧﺘﯿﻦ؛ ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ ﻓﺮﺟﺎﻻً او رﮐﺒﺎﻧﺎً ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ ﻓﺎذﮐﺮوا ﷲ ﮐﻤﺎ ﻋﻠﻤﮑﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﮑﻮﻧﻮا ﺗﻌﻠﻤﻮن(٢٤۔
”ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ )ﻣﮑﻤﻞ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ( ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮو ۔ ﺧﺼﻮﺻﺎً ۔ ﻧﻤﺎز
وﺳﻄﯽ) ٢٥درﻣﯿﺎﻧﯽ( اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ( ﺧﺎﺷﻌﺎﻧہ ﻗﯿﺎم ﮐﺮو ﭘﺲ اﮔﺮ
ڈرﺗﮯ ﮨﻮ )ﮐہ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎﮨﺮی ﺟﺎن ،دﯾﻦ ،ﻋﻘﻞ ،ﻋﺮض
ﯾﺎ ﻣﺎل ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ( ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺳﻮار )ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮو( ،اور ﺟﺐ
ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﻮ ﺟﺎؤ اور اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﯾﺎد ﮐﺮو ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ“۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ
ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء و ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﯿﺎم ،رﮐﻮع ،ﺳﺠﻮد اور ﺗﺸﮩﺪ ﻣﯿﮟ
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دو ۔
آﯾﺖ ﻧﺴﺎء ﻣﯿﮟ ”ان ﺧﻔﺘﻢ “ ”و ان ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة“ ﮐﯽ ﺷﺮط
اﺻﻠﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻨﮩﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺖ ﺑﻘﺮ ه ﻣﯿﮟ ﺧﻮف ﺟﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻼة ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮو٢٦۔
)ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ( ،ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮف ﺟﺎن ،دﯾﻦ ،ﻋﻘﻞ ،ﻋﺮض اور ﻣﺎل ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﮨﻢ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮩﻢ ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮨﻮ
اور ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﮭﻮڑی ﺳﯽ ﮐﻤﯽ
ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد دوﻧﻮں واﺟﺐ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﮨﮯ۔

٢٤۔ ٢٣٩ :٢۔
٢٥۔ “اﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﯽ” ﻣﯿﮟ ﭼﻮﻧﮑہ ﻟﻔﻆ اﻟﺼﻼة اور اﻟﻮﺳﻄﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻔﺮد ﮨﯿﮟ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﺻﻼة
وﺳﻄﺎﺋﮯ )ﻧﻤﺎز درﻣﯿﺎﻧﯽ( ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮاد ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮨﮯ ۔ اس طﺮح آﯾﺖ “اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺪﻟﻮک اﻟﺸﻤﺴﺎﻟﯽ ﻏﺴﻖ
اﻟﻠﯿﻞ و ﻗﺮءان اﻟﻔﺠﺮ ان ﻗﺮءان اﻟﻔﺠﺮ ﮐﺎن ﻣﺸﮩﻮداً”  ٨ :١؛ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ “ﻗﺮءان اﻟﻔﺠﺮ” ﻧﻤﺎز ظﮩﺮﯾﻦ اور ﻋﺸﺎﺋﯿﻦ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ؛ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ "ال" )اﻟﻒ و ﻻم ﺟﻨﺲ("اﻟﺼﻼة" اور
"اﻟﻮﺳﻄﯽ" دوﻧﻮں ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎزﮨﺎﺋﮯ وﺳﻄﺎﺋﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ
ﻧﻤﺎز درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮐہ رات اور دن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐہ
روزاﻧہ دو ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن واﻗﻊ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﻧﻤﺎز دو ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐہ ﮨﻔﺘﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن واع ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮨﮯ۔
٢٦۔ اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﻓﻘﮩﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﺎﻟہ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ اور ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ آﺋﯽ ﮨﮯ۔
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اور ﺟﺲ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧہ دﺷﻤﻦ ﮐﺎ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮف ﮨﮯ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻄﺮه
اور ﺣﺮج ﮨﮯ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯿﮟ؟ ﮐہ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺮک
ﮐﺮﯾﮟ اور ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ واﺟﺒﺎت )ﻧﻤﺎز( ﮐﮯ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻮ ﻧﺼﻒ ﮐﺮ
دﯾﮟ ﺟﺒﮑہ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ اﮨﻢ اور واﺟﺐ ﺗﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺳﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ واﺟﺐ
ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺮام ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﺣﺮام ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺻﺮف وﺟﻮب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز زاﺋﻞ ﮨﻮﮔﯽ اور اﺳﺘﺤﺒﺎب
ﻣﺆﮐﺪ اس طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﻤﯿﮟ واﺟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯽ اور ﻓﺮدی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺧﻮاه ﻋﯿﻨﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻔﺎﺋﯽ
ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﺘﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ اوﺟﺐ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ اس
ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ واﺟﺐ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ وﺟﻮب ﺳﮯ ر ﺟﺎﺋﮯ اور ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ،ﮐﺠﺎ ﯾہ ﮐہ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز اور اﻧﺠﺎم روزه ﮐﺴﯽ ﻋﻠﺖ
اور وﺟہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ۔
ﭘﺲ ﮐﯿﺎ ﻧﻤﺎز ۔ ﺟﻮ ﻋﻤﻮد دﯾﻦ اور ﺳﺘﻮن ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ۔ اور ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﻔﺎر
ﺳﮯ رﺳﻮل ﷲ ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﮯ اور
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ان ﺳﺨﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ وﺟﻮب ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ،ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ وطﻦ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
زﯾﺎده راﺣﺖ و آرام ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﻼً ﺗﯿﺮان ﺳﮯ ﻣﺸﮩﺪ ﮐﺎ ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ اﯾﮏ راﺣﺖ و آرام ﺳﻔﺮ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﺴﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻗﺼﺮ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ؟ اور ﻧہ ﺗﻨﮩﺎ ﭘﻮری ﻧﻤﺎز وﺟﻮب ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻮرد ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﮭﯽ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺑﻌﻨﻮان رواﯾﺖ
ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻮ رد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ ﺟﺒﮑہ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ
ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ اور ﻣﻌﺎﻓﯽ ﭘﺮ ﮐﻌﺌﯽ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،دوﺳﺮی ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﻌﺎﻓﯽ ۔
ﮐﺴﯽ وﺟہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﻋﻼوه ۔ ﺧﺪا ﮐﯽ
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ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮨﮯ! ورﻧہ ﮐﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﺳﻼم ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎد اور ﺳﺘﻮن ﮨﮯ اس ﺧﻼف ﻋﻘﻞ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ طﺮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺣﮑﻤﺖ اور ﻋﻠﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ۔ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه۔ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ۔ ﻗﺼﺮ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ!
رﮨﯽ ﺑﺎت ”ﺗﺎوﯾﻞ“ ﮐﯽ ﺗﻮ وه ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور
ﺑﻌﺾ ﺗﺎوﯾﻼت ﮐﻮ رﺳﻮل ﷲ ﭘﺮ وﺣﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﯾﺎ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﻮ اﻟﮩﺎم
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﻟﻘﺎء ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﯽ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺗﻮﺳﯿﻊ دﯾﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮐﭽﮭ ﻧﻤﻮﻧہ ذﮐﺮ ﮨﯿﮟ ،اور ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﺧﺬ ﮐﻮ ﻣﻌﺼﻮم وﺣﯽ ﯾﺎ
اﻟﮩﺎم ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﻮرد ﮐﻮ ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻮرد ﮐﮯ
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اس ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ
روزه داری اور اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮر اور ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺮه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
ﻋﺎدی ﺣﺎﻟﺖ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ وطﻦ ﺳﮯ آرام ده ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺳﻔﺮ ﮐہ ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻖ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﻣﻮرد ﺳﮯ اور ﻣﺮض ﻣﯿﮟ اﻓﻄﺎر روزه ﮐﮯ ﻣﻮرد ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ
ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺻﻔﺮ ﮐﻮ ﮨﺰار ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﻧﺎ ،ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻮف و ﺿﺮر ﮨﻮ
ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮨﻮ اور روزه ﻣﻤﻨﻮع ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮف و ﺿﺮر ﻧہ
ﮨﻮ ﺻﺮف  ٨ﻓﺮﺳﺦ اور اﯾﮏ روزه ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ
اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز اور اﻧﺠﺎم روزه اس ﮐﮯ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺠﺎ ﻻﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده آرام
ده اور دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮨﻮ۔
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ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ﮐﺎ زﺣﻤﺖ و ﺣﺮج
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﭘﺲ ﮐﯿﻮں ﻓﺘﻮی دﯾﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اﯾﺴﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج اور زﺣﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﮍھﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ؟ اور ﮐﯿﻮں ﻣﻌﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﻮ
ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم اﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻣﻮﺟﺐ
ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮨﻮﺗﯽ ﻗﺮآن ﮐہ ”ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻨﺎس“ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﺗﺎﮐہ
اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻮﺿﻮح ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ؛ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺗﻨﮩﺎ ”ان
ﺧﻔﺘﻢ“ ﯾﺎ ”ﻋﺴﺮ“ وه ﺑﮭﯽ ﺟﺎن ﮐﺎ ﺧﻮف ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ و
اﻓﻄﺎر ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ”ﺣﺼﺮ“ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﯿﺶ ﮨﻮﺗﺎاور ﭘﮭﺮ دوﺳﺮے ﻣﻮارد
ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ اور ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و زﺣﻤﺎت ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺎری ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آرام ده ﮨﯿﮟ ﮐﺴﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺌﮯ
ﺟﺎﺋﯿﮟ!
ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮاز ﯾﺎ
وﺟﻮب ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ طﺮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا؟ ﺑﻠﮑہ دو ﻧﺼﻮص
ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﺑﻼ ﺧﻮف ﮐﯽ اور اﯾﮏ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﮟ اﻓﻄﺎر ﺑﻼ ﻋﺴﺮ ﮐﯽ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ ﻧﻔﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻓﯽ اﻟﻮﻗﺖ ﮐہ ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن ﺧﻮف و
ﻋﺴﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ ،رواﯾﺖ ﮐﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ رول ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺒﮑہ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻀﺎد
ﮨﮯ۔
ﻣﺜﻼً اﯾﮏ رواﯾﺖ ﮐہ” ٢٧ﻓﻠﯿﺲ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺟﻨﺎح“ ﮨﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ
)ﺟﻨﺎح( ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ )ﻣﻦ ﯾﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﷲ( ٢٨ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ،وﺟﻮب رﮐﻨﯽ و
٢٧۔ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌہ ،ج ،٨ص ،٢٠در ﺳہ رواﯾﺖ۔
٢٨۔ ٣٢ :٢٢۔
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ﺷﻌﺎﺋﺮی ﺳﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ،اور ﻻ ﺟﻨﺎح  ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ۔ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﺑﺘﻮں ﮐﮯ ﻋﻤﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﻣﯿﮟ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن واﭘﺲ ﻻﻧﮯ
ﮐﮯ وﻗﺖ ۔ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ﮐﯿﺎ ”ﺳﻔﺮ“ ”ﺷﻌﺎﺋﺮ ﷲ“ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ
ﭘﮩﻠﮯ واﺟﺐ ﮨﻮ اور دوﺳﺮے ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﺖ و
ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮے ،ﺟﺒﮑہ )ان ﺧﻔﺘﻢ(ﺑﻘﺮه اور
ﻧﺴﺎء دوﻧﻮں ﺳﻮروں ﮐﯽ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ
اﻟﮩﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮس و ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ آرام و
اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﮯ اور ﺑﺲ ،اور ﺻﺮف ﻧﻤﺎز اور روزه ﺟﻮ اﺳﻼم ﮐﮯ واﺟﺒﺎت
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﺑﮩﺖ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ واﺟﺒﺎت ﺑﮭﯽ ﺟﺒﮑہ اﭘﻨﮯ
ﺳﮯ اﮨﻢ واﺟﺐ ﺳﮯ ﻧہ ﭨﮑﺮاﺋﯿﮟ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﻮ واﺟﺐ ﻣﮩﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺠﺎ ﻻﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻟﮩﺬا ﯾہ ﮐﻮن ﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮨﻮ اور
روزه ﺗﺮک ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﯽ رو ﺳﮯ اﮔﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﮔﺮد ﭘﯿﺪل
ﺑﮭﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺑﺠﺰ ﺿﺮورت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ۔
اﮔﺮ ﭼہ اس روزه ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮨﻮ اﻓﻄﺎر ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﻋﺪد ﻧﻤﺎز رﮐﻌﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻋﺴﺮ ﯾﺎ ﺣﺮج ﻣﺘﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ زﯾﺎں ﺑﺎر اور ﻋﺴﺮ آور ﺟﻨﮓ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧہ دﺷﻤﻦ ﮐﺎ
ﺧﻮف ،وه ﺑﮭﯽ ﮨﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻗﻮﺗﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اور ﻧﻤﺎز ﻓﺮادی ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ۔
اور آپ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز
ﮐﯽ طﺮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ آﯾﺖ ﺑﻘﺮه ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﮐﮯ
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ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور آﯾہ ﻧﺴﺎء ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧﺎزل
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ٢٩۔
ﮨﻢ دو ﻣﺬﮐﻮره آﯾﺘﻮں ﺳﮯ اس ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﺧﻮف
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻣﯿﮟ اور
اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﻮں ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ
ﻧﻤﺎز ﻧﺼﻒ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ ﺳﮯ )ﻧﻤﺎز وﺳﻄﺎﺋﮯ روز( ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ۔

٢٩۔ اﻟﺒﺘہ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑہ ﻓﺮد ﺧﻮف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﺧﻮف ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺼﺮ ﮨﯿﮟ ،اس ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﻨﮓ ﺧﻮف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻗﺼﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺻﺮف ﺧﻮف ﮨﮯ ﻣﺜﻼً ﯾہ
ﮐﮩﯿﮟ :ﺣﺴﻦ ﭘﺮ ظﻠﻢ ﻧہ ﮐﺮو ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺼﺪاق ﻧﻔﯽ ظﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ظﻠﻢ ﮐﻠﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﻨﮓ ﺑﮭﯽ
ﺧﻮف آور ﮨﮯ ﻣﺼﺪاق ﻗﺼﺮ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺧﻮف ﻧہ ﮨﻮ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ،
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ "ان ﺧﻔﺘﻢ" ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺼﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺻﺮف ﺧﻮف ﮨﮯ اور ﺟﻨﮓ طﺮف ﺧﻮف ﮨﮯ ﻧہ ﺷﺮط
ﺧﻮف؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﺧﻮف ﺗﻨﮩﺎ ﺷﺮط ﻗﺼﺮ ﮨﮯ۔
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”ﺑﺤﺚ رواﺋﯽ“
اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﻨﻄﺒﻖ )ﻋﺮض( ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻀﺮات
اﮨﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت ﻧﮯ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ اس ﺣﮑﻢ ﮐﺎ اﻣﺘﺜﺎل
رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ طﺮح ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻼم ﮐﯽ دﻟﯿﻞ اول ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻌﺾ
رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺧﻮف ٣٠ﮐﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺗﻐﯿﮩﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ،
ﮐہ رواﯾﺎت ﮐﺎ ﯾہ ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن اور ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮨﮯ۔
اور رواﯾﺖ ”ﺳﻤﯽ رﺳﻮل ﷲ ﻗﻮﻣﺎً ﺻﺎﻣﻮا ﺣﯿﻦ اﻓﻄﺮ و ﻗﺼﺮ ﻋﺼﺎة
۔۔۔“ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ روزه داروں ﮐﻮ ﺟﺐ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ اﻓﻄﺎر اور ﻗﺼﺮ ﮐﯿﺎ
ﮔﻨﺎه ﮔﺎر ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ،اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ آﯾﺖ ﻧﺴﺎء ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺟﻨﮓ
ﻣﯿﮟ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﻧہ ﮨﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ  ،ﺑﻠﮑہ آﯾﺖ ﻧﺴﺎء ﮐﯽ رو
ﺳﮯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ اور اﻓﻄﺎر روزه ﺻﺮف ﺧﻄﺮه ﯾﺎ ﺿﺮر
ﮐﮯ وﻗﺖ ﺗﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﻀﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﯿﺪ ﻧہ ﺗﮭﯽ۔
اور رواﯾﺎت” ٣١ﻻ ﯾﺰال اﻟﻤﺴﺘﻔﺮ“ ﮐہ ”ﻗﺼﺮ“ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮوں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،طﺒﻌﺎً اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮨﮯ ﮐہ  ٨ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ
اﯾﮏ دن ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮨﮯ ﯾﺎ وﮨﯽ ﺳﻔﺮ ﺟﻨﮓ ﮨﮯ ،ﺧﻼﺻہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﻗﺼﺮ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ﺟﻦ رواﯾﺎت ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ دو
رﮐﻌﺖ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ دو آﯾﺖ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﻣﺪﻧﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﻧﯿﺰ ان رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ
واﺟﺐ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ آﻏﺎز اﺳﻼم ﺳﮯ  ١رﮐﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔

٣٠۔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،اﺑﻮاب ﺻﻼة اﻟﺨﻮف۔
٣١۔ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌہ ،ح ۵٩۵۔
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اور رواﯾﺎ ت” ٣٢ان ﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺗﺼﺪق ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺿﯽ اﻣﺒﺘﯽ و
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﮩﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ و اﻻﻓﻄﺎر“ ﮐہ ﺗﻘﺼﯿﺮ و اﻓﻄﺎر دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎروں اور
ﻧﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮑﺴﺎں طﻮر ﭘﺮ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺿﺮورت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﮐﺮے ﺑﯿﻤﺎر ﮨﺮﮔﺰ اﯾﺴﺎ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ اور ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻣﺮاد ﮨﮯ ۔
اور ﺟﻦ رواﯾﺎت ٣٣ﻧﮯ ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎزوں
ﻣﯿﮟ دوﺳﺮی دو رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ دو رﮐﻌﺖ ﮐﺎ اﺿﺎف ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ وظﯿﻔہ رﺳﺎﻟﺖ
ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ آﻧﺤﻀﺮت رﺳﻮل ﺗﮭﮯ ﻧہ رﺳﺎﻟﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋہ؛ ﮐﯿﻮں ﮐہ آﯾﺖ ”وﻻ ﯾﺸﺮک ﻓﯽ ﺣﮑﻤہ اﺣﺪاً“ ٣٤ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ
۔ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ۔ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم اﮔﺮ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اور اﻓﻄﺎر روزه ﮐﯽ رواﯾﺎت ﺧﻄﺮه ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮨﻮں اور ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﯿہ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ
ﭼﻮﻧﮑہ ﺿﺮورت ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اور اﻓﻄﺎر روزه ﮐﯽ رواﯾﺖ ﭘﺮ
ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺻﺮف )ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم۔۔۔(
”اﯾﮏ دن ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ “ ﻣﯿﺰان ﮨﮯ ﮐہ آج ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿہ ﺳﮯ ﮨﺰار ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﯿﭩﺮ ﺳﮯ زﯾﺎده اور ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﺳﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٍ ً◌ ﺑﯿﺲ ﮨﺰار ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده
ﮨﮯ۔
ﮐﯿﻮں ﮐہ ان رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ  ٨ﻓﺮﺳﺦ ﮐﻮ ﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺼﺮ ﻗﺮار دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮی رواﯾﺎت ﺟﻮ اﯾﮏ دن ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻮ ﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺮار دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ اس ﻧﺘﯿﺠہ ﭘﺮ ﭘﮩﻮﻧﭽﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﯾہ رو زﻣﺎﻧﯽ اور
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ اﻧﺪاز ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﮯ۔
٣٢۔ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌہ ،ح ۵٩۵۵۔
٣٣۔ ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌہ ،ح ۵٩٦۔
٣٤۔ ٢٦ :١٨۔
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ﻟﯿﮑﻦ آج ﮐہ اﯾﮏ دن ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ اور راه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٨ﻓﺮﺳﺦ ﮐﮯ دو ﺳﻮ
ﮔﻨﺎ ﮨﮯ ان دوﻧﻮں ﻣﯿﺰان ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾﺎ  ٨ﻓﺮﺳﺦ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﮨﮯ اور اﯾﮏ روز راه ﻓﺮﻋﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ
ﯾہ ﮐہ ﻗﻀﯿہ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﮨﮯ،
اﻟﺒﺘہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﮐﺎ
ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﮯ  ٨ﻓﺮﺳﺦ ﺳﻔﺮ ﮐﯿﺎ اﯾﮏ روز راه
طﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ اور اﯾﺴﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ روز راه طﮯ ﮐﺮے  ٨ﻓﺮﺳﺦ
راﺳﺘہ طﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻧﮑﺘہ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ:
)اﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم ﺛﻤﺎﻧﯿۃ ﻓﺮاﺳﺨﺎ ﻻن ﺛﻤﺎﻧﯿۃ ﻓﺮاﺳﺨﺎ ھﻮ ﺳﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎل
واﻟﻘﻮاﻓﻞ و ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺴﯿﺮ و ھﻮ اﻋﻈﻢ اﻟﻤﺴﯿﺮ اﻟﺬی ﯾﺴﯿﺮه اﻟﺠﻤﺎﻟﻮن و
اﻟﻤﮑﺎرﯾﯿﻮن( ٣٥ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه اﻏﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺼﺮ ﮨﮯ
اور آج اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه ﻋﺎدی ﺳﻮارﯾﻮں ﺳﮯ ﮨﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﭼہ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻼم ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ
ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﺑﺎب ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮا
ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻓﺮدی ﻋﺒﺎدت ﺟﯿﺴﮯ ﻧﻤﺎز اﮨﻨﮯ ﻋﺬر ﻣﯿﮟ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه ۔ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ
ﺑﺸﺮط ﺧﻮف۔ ﻣﺠﻮب ﻗﺼﺮ ﮨﻮ ﯾہ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﻓﺮاد ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐہ ﺑﯿﻤﺎروں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری
روزے ﮐﻮ ﺻﺮف ان ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺐ ﭘﺮ۔
ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ آج ﮐﮯ  ٨ﻓﺮﺳﺦ ﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﺮآن اور
ان رواﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺟﻮ اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه ﮐﻮ ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﮯ
ﻣﯿﺰان ﻗﺮار دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ ﭼہ آﺧﺮی ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔

٣٥۔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،اﺑﻮاب ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﺎب  ،١ح ،٢رواه ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻞ و ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم۔
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٣٦

ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ”ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻣﺮوزی“ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺮوح طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﮯ اﯾﮏ دن ﮐﯽ راه ﮐﮯ ﻣﯿﺰان ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ”ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء“ اور ”رﺳﺎﻟہ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻮﯾﻦ“ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ روﺷﻨﯽ ڈاﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻄﺮات اور ﺿﺮر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻔﺮ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﮯ داﺋﺮه ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ۔
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ دو آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺪﺑﺮ
ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﻣﺒﻨﯽ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺧﻼﺻہ رواﯾﺎت اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺲ ﻗﺪر ﺑﮭﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﮨﻮں ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ رول
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ان ﮐﻮ ﻗﺮآن ﺳﮯ رد ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺧﻼﺻہ آج ﺗﻤﺎم ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ اور دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ۔ ﮐﺠﺎ ﮐﻤﯿﺖ۔ ﻧﯿﺰ اﻓﻄﺎر روزه ﮐﺎ وﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ
ﺿﺮورت اور اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اﻓﻄﺎر روزه ﮨﻮ اور ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﻗﺼﺮ ﮨﻮ اور ﺑﺲ۔
اب ﮨﻢ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ اور ﻣﮑﺮر ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﺷﺮط ”ان ﺧﻔﺘﻢ“ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اور ﻋﺴﺮ اﻓﻄﺎر روزه ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻮ و اﻟﺤﺎق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺤﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف
اور اﻟﺤﺎق ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸہ اﮨﻢ ﻣﮩﻢ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮨﮯ ٣٧ﮐﺠﺎ ﯾہ ﮐہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﮩﻢ ﮨﯽ
ﻧہ ﮨﻮں۔
٣٦۔ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌہ ﺟﯿﺴﮯ آﯾۃ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾۃ ﷲ ﺧﻮﺋﯽ ،آﯾۃ ﷲ ﺣﮑﯿﻢ ،آﯾۃ ﷲ ﺷﺎﮨﺮودی ﮐﻮ
ﭘﭽﺎس و اور ﺳﺎﭨﮭ ﮐﯽ دﮨﺎﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺠﯽ ﮔﺌﯽ اور اس ﮐﯽ رد ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻮاب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا اور اﺳﯽ طﺮح
ﮐﺘﺎب "اﻟﻔﻘﮩﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ" ﺟﻮ اﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺘﺮوک ﻗﺮآﻧﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮩﯽ ﭘﺮ ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﻧﻘﺪ و ﺗﺒﺼﺮه ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻋﺸﺮه ﮐﮯ اواﺋﻞ ﻣﯿﮟ  ١٣ ٣ھ ش ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﻮ
ﺑﯿﺲ ﺳﻊ زﯾﺎده ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﯽ ﮔﺌﯽ اور اب ﺗﮏ ﺳﺎت ﺑﺮس ﮨﻮ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺳﺐ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﺳﮑﻮت
ﮨﮯ۔
٣٧۔ ﻋﻘﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮭﯽ اس ﺗﻘﺪم ﮐﻮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ ﮨﻤﺎرے اﺳﺘﺎد ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف اس ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ
ﮐہ ﻋﻘﻞ ﺻﺮف ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ درﯾﺎﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺷﻒ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ دو دﻟﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎری
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺳﺘﻘﻼل رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻋﻘﻞ ﮐﻮ اﺟﻤﺎع ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دو دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮع
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ردﯾﻒ ﻣﯿﮟ ﺟﻌﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﻓﺴﻮس ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻤﻠﯽ
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ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺑﮯ ﺧﻄﺮ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﻼ زﺣﻤﺖ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎز
اور اﻧﺠﺎم روزه ﮐﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻌﺎرض ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮨﻢ اور ﮨﻢ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ در
ﭘﯿﺶ ﮨﻮ ،ﺧﻼﺻہ ﻗﺮآن ﻧﮯ ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﮐﯽ طﺮف ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﻮف ﯾﺎ ﺿﺮر ﻣﯿﮟ
ﻗﺼﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﮯ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺟﺒﮑہ اﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﻮازﯾﻦ
ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ،ﻻزم ﺗﮭﺎ ﻣﮑﺮراً ﯾﺎ ﮐﻢ
ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ ﺑﺎر ذﮐﺮ ﮨﻮ ،ﺗﺎﮐہ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺑﻨﺎﺋﮯ!
اور اﮔﺮ ﺑﺎب روزه ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ زﻣﺎﻧہ ﻧﺰول آﯾﺖ ﮐﮯ
ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ "ﻋﺴﺮ" ﮐﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯ ﺗﮭﺖ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺪا وﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ”ﯾﺮﯾﺪ ﷲ ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ و ﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌﺴﺮ“٣٨؛ ”ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎری
ﻧﺴﺒﺖ )ﺗﮑﻠﯿﻒ( آﺳﺎن ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎری ﻧﺴﺒﺖ )ﺗﮑﻠﯿﻒ( ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ“۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﯾﮩﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﺎب وﺿﻮ ﻣﯿﮟ )ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء( ٣٩ﮐﮯ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ
ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﮐﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
اور ﺟﺲ طﺮح ﮐہ ﻣﻮﺿﻮع ”ﮐﺮ“ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت وزن و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ ،اور اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ”ﮐﺮ“ وه ﮐﺜﯿﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ﺟﻮ ﻋﺎدی ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮨﮯ۔
ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧہ ﺻﺮف رواﯾﺎت ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ
اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻀﺎد ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ

طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور اﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮﺑہ ﻟﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ" :وﻻ ﯾﺸﺮک ﻓﯽ ﺣﮑﻤہ
اﺣﺪاً" " ١٨:٢٦اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اور ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ" )اﻟﺒﺘہ ﻋﻘﻞ و
اﺟﻤﺎع ﺟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﺷﻒ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ(۔
٣٨۔ ١٨۵ :٢۔
٣٩۔ ٦ :۵۔
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ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭼﺎر ،دس اور ﺑﺎره ﻓﺮﺳﺦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ
واﺿﺢ ﮨﮯ۔
اور رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﮭﯽ ،اﯾﮏ روز راه ،اﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧہ
روز ،دو ﺷﺒﺎﻧہ روز اور ﺗﯿﻦ روز راه ﮨﮯ اور زﺣﻤﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ )و ﯾﻠﮩﻢ و ای ﺳﻔﺮ اﺷﺪ ﻣﻨہ(٤٠؛ ﺻﺤﯿﺤہ ﻓﻀﻼء ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﯽ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻮ ﻣﯿﺪان
ﻗﺼﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ زﯾﺎں ﺑﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﮨﮯ
ﻧہ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻣﯿﮟ۔
ﺧﻼﺻہ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز و روزه ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﺎوی اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﮐہ :ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،٤١
ﮨﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ۔ ﺟﺲ ﻗﺪر ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ﮨﻮ ۔ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮨﮯ٤٢ﻧﯿﺰ اﯾﮏ ﻓﺮﺳﺦ ،٤٣آﭨﮭ
ﻓﺮﺳﺦ ،٤٤ﺑﺎره ﻓﺮﺳﺦ ،دو دن ﮐہ ﺑﺎره ﻓﺮﺳﺦ ﮨﮯ اور اﯾﮏ دن راه٤٥ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ
ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮ اس ﺗﻀﺎد ﮐﻮ ۔ ﺟﻮ اﯾﮏ رواﯾﺎت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ اور
دوﺳﺮی طﺮف اﻗﻮال ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ۔ اﺳﻼم ﮐﮯ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺣﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﺧﻄﺮات اور ﺿﺮر ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز اور اﻓﻄﺎر روزه ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺴﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻘﺪر رﻓﻊ ﺧﻄﺮ اور
ﺿﺮر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﮨﻮﮔﯽ اور روزه ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﮯ ﺗﺮک
ﮨﻮﮔﺎ ۔

٤٠۔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،اﺑﻮاب اﻟﺼﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﺎب  ،٣ج١۔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﯾہ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻧہ ﻗﺎل ﻻﺑﯽ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم “ان
اﮨﻞ ﻣﮑۃ ﯾﺘﻤﻮن اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺮﻓﺎت ،ﻓﻘﺎل :و ﯾﻠﮩﻢ او ﯾﺤﮩﻢ ای ﺳﻔﺮ اﺷﺪ ﻣﻨہ ﻻ ،ﻻ ﺗﺘﯿﻢ”۔
٤١۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرا ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯ۔
٤٢۔ دﺣﯿﺌہ ﮐﻠﺒﯽ ﺳﮯ ﮨﮯ۔
٤٣۔ ﺑﻌﺾ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﻋﻠﻤﺎء۔
٤٤۔ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ رائ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮨﮯ۔
٤٥۔ ﯾہ ﻧﻈﺮﯾہ ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک ،ﺷﮩﯿﺪ اول ﺻﺎﺣﺐ وﺳﯿﻠہ اور ﭼﻨﺪ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌہ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ﮨﮯ؛ ﺧﻼﺻہ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﻘﮩﺎء ﺳﻨﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﯿﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺘﻮی
ﮨﯿﮟ۔
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ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮح ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ،ﮐﺠﺎ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﮐﻮاه ﻣﺸﮩﻮر ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮨﻮ دوﻧﻮں ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﮕﺎه ﺳﮯ ﻣﺮدود اور ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﮨﮯ۔
٭٭٭
اب ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ ﮐﭽﮭ ﻧﻈﺮﯾﺎت ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺎوت اور اﺧﺘﻼف ﮐﺎ ﺧﻮد ﻧﺎدازه ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﻼﺣﻈہ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ!
١۔ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﮐہ ﭘﻮری ﻧﻤﺎز ﭘﮍﺣﮯ اور ﯾہ ﻧﻈﺮﯾہ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯ٤٦۔
٢۔ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﭘﮍھﮯ٤٧۔
٣۔ اﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﭘﻮری ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ورﻧہ ﻗﺼﺮ ﭘﮍھﮯ٤٨۔
۔ اﮔﺮ زﻣﺎن اور ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮں ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﮨﻮ اﯾﮏ روز راه ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺸﻒ
اﻻﻟﺘﺒﺎس اور ”اﻟﻤﻮﺟﺰ اﻟﺤﺎوی“ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ آﯾﺎ ﮨﮯ اور ”اﻟﻤﺪارک“ اور
”اﻟﺬﺧﯿﺮه“ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ و اﺗﻤﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﺨﯿﯿﺮ ﮨﮯ ،اور اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﺟﺲ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﺳﮑﮯ اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﺠﺎ
ﻻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻣﺨﯿﺮ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭼہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آﭨﮭ ﻓﺮﺳﺦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮ ﺗﻘﺪم
٤٦۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ “ﺣﺴﻦ” ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﻣﻘﻨﻊ ،ﻣﻨﺘﮩﯽ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﺗﺬﮐﺮه ،ﻧﮩﺎﯾۃ اﻻﺣﮑﺎم ،ارﺷﺎد ،اﯾﻀﺎح،
دروس ،ﺑﯿﺎن ،ﻟﻤﻌہ ،ﻣﻮﺟﻮز ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺟﻌﻔﺮﯾہ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ارﺷﺎد اﻟﺠﻌﻔﺮﯾہ،
اﻟﻤﯿﺴﯿہ ،اﻟﻐﺮﯾہ ،اﻟﺮوﺿہ اور اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
٤٧۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪوق ﺳﮯ اﻟﺮﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ ﺳﮯ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻣﯿﮟ اور ﻣﻔﯿﺪ ﺳﮯ“ ،ﺧﯿﺮة اﻟﻔﻘہ” ﻣﯿﮟ
ﺟﻮ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮨﮯ اور ﻣﺒﺴﻮط ،ﺳﺮاﺋﺮ ،ﺷﺮاﺋﻊ ،ﻧﺎﻓﻊ ،ﺗﺒﺼﺮه ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮﮨﺎن ،ﻣﺪارک ،اﻟﺮوﺿہ،
رﺳﺎﻟہ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﻨﺠﯿﺒﯿہ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،رﯾﺎض ،ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اور ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﺪارک ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
٤٨۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ “اﺳﺘﺒﺼﺎر”“ ،ﺗﮩﺬﯾﺐ” ،ﻓﻘﯿہ ،ﻣﺒﺴﻮط ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ،اﻟﻨﮩﺎﯾہ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
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ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اور ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮯ ”اﻟﺮوض“ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ روز راه ﮐﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮﮨﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
۵۔ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﯽ ﻣﺪت اس ﻗﺪر طﻮﻻﻧﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺳﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧہ
آﺋﮯ ظﺎﮨﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﻮری ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﺷﮩﯿﺪ اول ﻧﮯ ”اﻟﺬﮐﺮی“ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اور اﻓﻄﺎر روزه ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻼم ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ۔
ﮐﺴﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ طﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه۔ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت وطﻦ م،ﯾﮟ رﮨﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده آرام ده ﮨﮯ۔
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن اور ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﮩﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻘﻮل
اور ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯿﺰان ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﯽ اﺻﻠﯽ وﺟہ ﻗﻄﻌﯽ
اﻟﺼﺪور اور ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐہ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﭘﺮ
ﭘﯿﺶ )ﻋﺮض( ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﺟﻮب ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ ﮐہ ﻧﮩﺎﯾﺖ اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت
ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻮزوﯾﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﮯ ”ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ“ ٤٩ﮐﺎ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻟﯿﺒﻞ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ
٤٩۔ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ اﺻﻄﻼح ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﻮزﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻮل ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﺟﺎﺗﯽ
ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ “ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﮑﺎت ﻗﺮآن ﮐﯽ دﻻﻟﺖ ظﻦ و ﮔﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ” ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻧﮑﺎت ﻗﺮآن ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﺳﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد “دور ﻣﺼﺮح” ﮨﮯﮐﯿﻮں ﮐہ اﮨﻞ ﺑﯿﺖ
ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ وﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻗﺮآن “ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟہ” ﻧہ ﮨﻮ ﯾہ ﺣﮑﻢ “ﻋﺮض” اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻟﻐﻮ اور ﺑﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﮯ اور اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻗﺮآن ﻧہ ﺣﺪﯾﺚ دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ “ﻻ
ﺗﺘﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ” ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اول ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ “ان ﮨﺬا
اﻟﻘﺮآن ﯾﮩﺪی اﻟﺘﯽ ﮨﯽ اﻗﻮم” )  (٩ :١ﺑﮯ ﺷﮏ ﯾہ ﻗﺮآن اﻟﺘﻮاﺗﺮ ،ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ اور ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ ﮐﯽ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ،
دوﺳﺮے ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻨﻮ ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐہ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ )و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ ﷲ
ﺟﻤﯿﻌﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا( ) (١٠٣ :٣ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺳﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ۔ اﭘﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﮯ ۔ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﻮ اور )آﭘﺲ ﻣﯿﮟ اس رﯾﺴﻤﺎن اﻟﮩﯽ ﺳﮯ( ﻣﺘﻔﺮق ﻧہ ﮨﻮ۔
ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اور ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﺣﺼہ ﮨﮯ اور اﻧﮩﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اور ﯾہ
ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻧﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ،اب اﮔﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻋﻠﻤﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﺧﻄﺎ ﺳﮯ ﻣﻌﺼﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﻣﻌﺎذ ﷲ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺤﺎل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد اﻓﺘﺮا
اور ﮐﺬب ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس رﺑﻮﺑﯽ ﺳﮯ دور ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮ
ﻗﺮاں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ رﮐﮭ ﮐﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اطﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﮨﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻗﻄﻌﯽ اﻗﻮال ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ
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ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ راﺳﺘہ ﮐﻮ ﻣﺴﺪود ﮐﺮ دﯾﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رواﯾﺎت ﺳﮯ ﺗﻮﺳﻞ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻓﮩﻤﯽ ﮐﺎ واﺣﺪ
راﺳﺘہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺳﻨﺪ اور دﻻﻟﺖ دوﻧﻮں ﮐﺎ ظﻨﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮩﺖ
زﯾﺎده ﮨﮯ۔
ﺗﻌﺠﺐ! ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﻮن ﺳﺎ اﻋﺠﺎز ﻋﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ظﻨﯽ ﮨﮯ! ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ اور روﺷﻦ ﮔﺮی ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ
ﮨﻮں ﻗﻄﻌﯽ ﮨﯿﮟ! ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎر اور ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻗﺮآن
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﭘﺮ اﯾﺴﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﺗﮯ ٥٠ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﻮں ﻧﮯ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮨﮯ
ﮐہ ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ ﮨﮯ ﯾہ ﺑﮩﺘﺎن ”ﻗﺪاﺳﺖ ﻗﺮآن“ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺟﺎﮨﻞ دوﺳﺘﻮں
ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن ﮐﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻮزوﯾﻮں ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﻓﺴﻮس ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﺳﮯ اﯾﮏ
ﺛﺎﺑﺖ رﻧﮓ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﯿﺎ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﮩﺖ واﺿﺢ ﻧﺼﻮص ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ،
ﻣﺜﻼً آﯾﺖ )ﺣﺮم ذﻟﮏ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ( ﻣﯿﮟ زﻧﺎ ﮐﺎر ﺳﮯ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ ﺟﻮاز ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ آﯾﺖ )ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪﮐﻢ
اﻟﻤﻮت ان ﺗﺮک ﺧﯿﺮاً اﻟﻮﺻﯿۃ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻠﯽ اﻻﻗﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎً ﻋﻠﯽ
اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ(ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻨﺎئ وﺟﻮب وﺻﯿﺖ ﮐﻮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾﺎ آﯾﺖ
)اﻧﺘﻢ ﻋﺎﮐﻔﻮن ﻓﯽ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ( ﻣﯿﮟ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﻮاز اﻋﺘﮑﺎف ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اﻟﺒﺘہ ان ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه
ﻧﺼﻮص ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﻘﮩﯽ اور اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ رﺳﺎﻟہ ”ﺗﺒﺼﺮة

ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ وﮨﭙﯽ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﮨﯿﮟ ﻗﺮآن ﺟﻨﮑﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ :واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﮑﻮن ﺑﺎﻟﮑﺘﺎب و اﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة ان ﻻ
ﻧﻀﯿﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ ) (١ :٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺧﻮد اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺧﻄﺎ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ )ﻣﺼﻠﺢ ﮨﯿﮟ( ﺑﮯ ﺷﮏ ﮨﻢ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﮐﮯ اﺟﺮ ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
٥٠۔ اب ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﯽ ﺟﺲ ﺳﮯ ﭘﺘہ ﭼﻠﮯ ﮐہ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮے ادوار ﮐﮯ
ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﭘﺮ ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ
ﺟﺮات ﮐﯽ ﮨﻮ! ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﯽ ﻋﻠﻤﺎء اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﮯ ﮐہ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯿﮟ
ﺗﺤﺮﯾﻒ اور ﺑﮑﺜﺮت ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور وه ﺑﮭﯽ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻮ ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ
اطﻼع ﮐﮯ ﻟﺌﮯ “رﻣﺰ وﺣﺪت در ﺷﺮﯾﻌﺖ” ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﯿﺠﺌﮯ۔
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اﻟﻔﻘﮩﺎء“ اور رﺳﺎﻟہ ”اﻟﻔﻘﮩﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ“ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻣﮩﺠﻮر اور ﻣﺘﺮوک ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﭼہ ﻗﺮآن ﻧﮯ )ﮨﺬا ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻨﺎس() ،ﻗﺪ ﺟﺎﺋﮑﻢ ﺑﺮﮨﺎن ﻣﻦ رﺑﮑﻢ و اﻧﺰﻟﻨﺎ
اﻟﯿﮑﻢ ﻧﻮراً ﻣﺒﯿﻨﺎً() ،ﺗﺒﯿﺎﻧﺎً ﻟﮑﻞ ﺷﺊ() ،ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ() ،ﮨﺬا ﺑﺼﺎﺋﺮ ﻣﻦ رﺑﮑﻢ(،
)آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت() ،ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﯿﺎً ﻏﯿﺮ ذی ﻋﻮج() ،وﻟﻢ ﯾﺠﻌﻞ ﻟہ ﻋﻮﺟﺎً ۔ ﻗﯿﻤﺎً ﻟﯿﻨﻈﺮ
ﺑﺎﺳﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻦ ﻟﺪﻧہ() ،اﻟﻘﺮآن ﮨﺪی ﻟﻠﻨﺎس و ﺑﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﮩﺪی و اﻟﻔﺮﻗﺎن( ﺟﯿﺴﯽ
آﯾﺎت ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ”ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ“ ﮐﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﮐﯽ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺳﮯ ﻧﻔﯽ ﮐﯽ
ﮨﮯ اور ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن ﮐﮯ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﮩﯽ ﺗﮩﺪﯾﺪ ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔
)ان اﻟﺬﯾﻦ ﯾﮑﺘﻤﻮن ﻣﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻨﺎت واﻟﮩﺪی ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺎه ﻟﻠﻨﺎس ﻓﯽ
اﻟﮑﺘﺎب اواﺋﻠﮏ ﯾﻠﻌﻨﮩﻢ ﷲ و ﯾﻠﻌﻨﮩﻢ اﻟﻼﻋﻨﻮن( )” ،(١۵٩ :٢ﺑﮯ ﺷﮏ ﺟﻮ
ﮨﻤﺎرے ﻧﺎزل ﮐﺮده روﺷﻦ دﻻﺋﻞ اور وﺳﯿﻠہ ﮨﺪﯾﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ
ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺎرے ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ“۔
آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :و ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﯾﺎ رب ان ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺨﺬوا ﮨﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﮩﺠﻮراً( ):٣٠
” (٢۵اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺳﭻ ﻣﭻ ﻣﯿﺮی ﻗﻮم ﻧﮯ اس ﻗﺮآن ۔
ﮐﮯ اﻟﻔﺎظ۔ ﮐﻮ ۔ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﮯ ﺟﺪا اور ﻋﻠﯿﺤﺪه ۔ اﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ“۔ ﻓﻘﮩﺎء اور
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﻮروں ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰاﻧہ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﷲ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ رﺳﻮل ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ
اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺪس
ﮐﻮ ”ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟہ“ ﮐﻠﯽ ﻧﺎروا ﺗﮩﻤﺖ ﺳﮯ ﻣﺒﺮی ﺟﺎﻧﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﮐﮯ روﺷﻦ
اور ﻣﺘﻘﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻮ ﺟﻮ ”ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟہ“ ﮨﮯ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
اور ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم رﮐﮭﯿﮟ ،اور اس ﺟﺎﮨﻼﻧہ اور ﺗﻘﺪس ﻣﺂﺑﺎﻧہ ﻋﺎدت ﮐﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﺳﮯ ﺻﻔﺎﯾﺎ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ :ﻣﮕﺮ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
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ﮐہ ﻋﻤﺪاً ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ! ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی
دﯾﺘﮯ ﮨﻮ! ﮐﯿﻮں ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ دوﻧﻮں ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی اور ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﺟﺘﮩﺎد ﺟﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮدار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐہ ﺗﻢ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎدی
زاوﯾہ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ
٥١
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ،ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﺟﺮات ﻧہ ﮐﺮو!
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎﮨﺖ اور ﮐﺞ روی ﯾہ ﺗﻮﮨﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺟﺮات ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻤﻼﺣﻈہ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﺎء ،ﮐﺘﺎب ﷲ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی دو اور ﺳﭽﮯ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ
ﮐﻮ ﮐﺠﯽ اور ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﮩﻢ ﮐﺮو!
ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اور ﮨﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺳﮯ آزاد ﮨﻮ ﮐﺮ
دﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﮟ ﯾہ آزاد راﺳﺘہ ﮨﮯ ،ﺗﺎﮐہ دﯾﮑﮭﯿﮟ آزاد اﻧﺪﯾﺶ آزاد ﻋﻠﻤﺎء
اور اﻣﺖ اﺳﻼم اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﯿﺎ ﺳﻠﻮک روا رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ )ﻻ ﺗﺪری ﻟﻌﻞ ﷲ
ﯾﺤﺌﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ اﻣﺮاً(۔
ﭼﮩﺎر ﺷﻨﺒہ۔ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ١ ١٣ھ ق۔
١٣ ٢/١/
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ ﻗﻢ۔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌہ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  /ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن:
٢۵

٣٢٩٣

٥١۔ ﺧﺪاﺋﮯ ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﻮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﻘﮩﯽ ﻓﺘﺎوے ﺟﻮ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﺳﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﻣﺸﮩﻮر
ﮐﮯ ﻓﺘﺎوے اور ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ رﺳﺎﻟہ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺰ ان ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ رﺳﺎﻟہ “ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ” ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
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ﻗﺎل اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم
” و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻘﺮآن و اﺳﺘﻨﻀﺤہ و اﺣﻞ ﺣﻼﻟہ و ﺣﺮم ﺣﺮاﻣہ“
رﯾﺴﻤﺎن ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو اور اس ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻧﺎﺻﺢ اور
واﻋﻆ ﻗﺮار دو اور اس ﮐﮯ ﺣﻼل ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﺣﺮام ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﻮ )ﻧﮩﺞ
اﻟﺒﻼﻏہ(
٭٭٭
ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻨﺎظﺮه
٭٭٭
ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﯽ اور ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎظﺮه ﮐﮯ ﺷﻮﻗﯿﻦ اﻓﺮاد”ﻣﮩﺠﻮر
ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ“ ﮐﺎ ﭼﮩﺮه ﺻﺎف ﺻﺎف دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﻤﺎز اور روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت آﯾۃ ﷲ اﺑﻮ طﺎﻟﺐ ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﺗﺒﯿﺮزی ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ )ﭘﮩﻼ ﺧﻂ(٥٢
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤۃ ﷲ
ﻻزم و ﺿﺮوری ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ آپ ﮐﮯ اﭘﻨﮯ  / ۵ﺑﺮس ﭘﺮاﻧﮯ دوﺳﺖ ﮐﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎﺑﭽہ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮوں۔
آﯾﺖ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ =آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻄﻮق دﻻﻟﺖ دار ﻓﺘﻨہ
ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز اور ﻓﺘﻨہ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ
٥٢۔ اس ﺻﻔﺤہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر آﯾﺎ ﮨﮯ ﺧﻂ ﮐﮯ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻧﻘﺎط ﮨﯿﮟ۔
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ﺧﻮف ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻣﻮش
ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻔﮩﻮم ﻣﻨﻄﻮق ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ذﮐﺮ ﻗﯿﺪ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی
وﺟہ ﻧہ ﮨﻮ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻮﻻ ﮐﮩﮯ اﮔﺮ زﯾﺪ آﺋﮯ اس ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺮو ،اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ زﯾﺪ ﮐﯽ آﻣﺪ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﯽ اﻟﻮﻗﺖ ﮨﮯ دﻻﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ
اﮔﺮ زﯾﺪ ﻧہ آﺋﮯ اس ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس طﺮح ﻧﺰول آﯾﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ
ﭼﻮﻧﮑہ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻨہ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ رﮨﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﮐﺎ ذﮐﺮ آﯾہ ﻗﺼﺮ ﻣﯿﮟ
دﻻﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻮف ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻗﺼﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ = رﺳﻮل ﷲ ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ اور اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز رﺳﻮل اﻟﮩہ
ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮨﺮ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ آج ﺗﮏ ﮨﮯ ،اور ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﮐﺴﯽ
ﺑﮭﯽ ﻓﻘﯿہ ﻧﮯ اب ﺗﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ﻓﺘﻨہ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺎﻣہ اور ﺧﺎﺻہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ وه
ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ رﺧﺼﺖ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ؛ دوﺳﺮے  /٢٩اﺑﻮاب ﭘﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻼة ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
ﺗﻌﺪاد ” ٥٣“٢٢٩ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﯿﺪ ﺧﻮف ﻣﺬﮐﻮر ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور ان ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﻗﯿﺪ ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ٥٤ﮨﮯ
٥٣۔ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ﻣﯿﮟ اﺑﻮاب ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺣﺪﯾﺜﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد  ٢ﮨﮯ دوﺳﺮے اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻓﻘﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﺰار رواﯾﺘﯿﮟ ﮨﻮں ﮐہ راوی اول ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺎری
رواﯾﺎت اﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮨﻮں ﮔﯽ ،ﺗﯿﺴﺮے ﻣﺬﮐﻮره  ٢رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ١٦رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻗﺼﺮ ﻋﺪدی ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور  ١رواﯾﺎت ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ دو رﮐﻌﺖ ﻗﺼﺮ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اس درﻣﯿﺎن ﺳﺎت رواﯾﺎت اﯾﺴﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﻮ طﻮﻋہ اور ﻣﻀﻤﺮه ﮨﮯ ﯾﺎ اﺻﻼً ﺳﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ
اور ﺳﺎت رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮم ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﻨﺪ ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ اﻓﺮاد ﮨﯿﮟ ﺟﻮ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﮨﯿﮟ۔
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ۵رواﯾﺘﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﻌﺼﻮم ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﺳﻨﺪ ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻞ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ وه دو ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ
اور ﻓﺘﻮاﺋﮯ ﻣﺸﮩﻮر اس ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٢١ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ ﮐﺘﺎب ﷲ ﭘﺮ ﻋﺮض ﮐﮯ وظﯿﻔہ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ ﻗﻀﯿہ ﺣﻞ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻧﺺ دو آﯾﺎت
ﺧﻮف اﯾﺴﮯ ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﮯ ﻧﺎﺣﺼﺎر ﭘﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ
طﺮف رﺟﻮع ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﯾﻨﺘﻮ اﺑﻮاب ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﮐﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺎﻗﻂ رواﯾﺎت ﮨﮯ۔
٥٤۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺾ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﺻﺤﯿﺤہ ﻓﻀﻼء ﺳہ ﮔﺎﻧہ ۔ ﻗﯿﺪ ﻣﺸﻘﺖ ذﮐﺮ ﮨﮯ اور ﺟﻦ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮف
ﮐﯽ وﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﻧﺺ دو آﯾﺎت ﺧﻮف ﺳﮯ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻘہ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯿﮟ
ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ آﯾﺎت ﻋﺎم ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮ رواﯾﺖ ﺳﮯ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ!!
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۔ ﺟﺒﮑہ ﻧﺰول آﯾﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﮐہ ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﺗﮭﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﭼﯿﺰﯾﮟ رﺳﻮل ﷲ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے زﻣﺎﻧہ ﺗﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﻋﺎدی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﺧﻮف ﻧہ ﺗﮭﺎ ،ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ اور اﻟﻘﺎء
ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯿﮟ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻮ دﺧﻞ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﺣﺠﺎج ﮐﮯ ﻣﮑہ ﺳﮯ ﻋﺮﻓﺎت ﺟﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ۔ اور ﻣﮑہ و ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ
ﻗﺼﺮ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﺸہ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻗﺒﻀہ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﺧﻮف
ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﯿﺴﺮے ﺗﯿﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮨﻮا ﮐہ اﯾﮏ
رﮐﻌﺖ ﭘﮍھﮯ ﮐﺎﻓﯽ اور ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو رﮐﻌﺖ،
اﺻﻮﻻًرﮐﻌﺎت اور ان ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻧہ
ﻗﺮآن ﺳﮯ ،ﮐﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت۔
اس ﺷﺒہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ آپ ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ
ﮨﮯ اس ﺷﺒہ ﮐﯽ وﺟہ دﻓﻌہ اﺳﯽ طﺮف اﺳﻨﺎد ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ”ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﯽ“ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﮯ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﻧﺸﺎء
ﷲ طﺒﻊ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤۃ ﷲ ۔ اﺑﻮ طﺎﻟﺐ ﺗﺠﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺮﯾﺰی ٣/ /٢٦
٭٭٭
ﺣﻀﺮت آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐﺎ ﻣﺘﻦ
)ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻂ ﮐﺎ ﺟﻮاب(
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم و رﺣﻤۃ ﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗہ
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ﻧﻈﺮﯾہ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺲ ﺑﺮس ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺻﻮل
ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﯾہ ﭘﮩﻼ ﺟﻮاب ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽہ ”ﻣﺴﺎﻓﺮان“ﮐﺎ
آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ اور اﺻﺎﻟۃ اﻟﻘﺮآن ﮐﻮ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﯾﮟ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺴﺌﻠہ ﻗﺼﺮ آپ ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺮدد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﮨﻢ ﻧﮯ ”ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء“ ”ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ“ اور اﻟﻔﺮﻗﺎن وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺣﺘﻤﺎ ً آپ
ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﮔﺬری ﮨﯿﮟ ،ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ”ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم“ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،ﮐہ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﺎء ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﮨﯿﮟ۔
اور آﺧﺮ ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺳﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ٥٥ﮨﻤﺎرا ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮭﯽ ﻣﻔﮩﻮم آﯾﺖ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ”اطﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل“ ﮐﮯ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﮨﮯ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﯾہ ﺗﻌﺪاد )ﺑﮭﯽ( ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﮯ،
ﻗﺮآن ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﺧﻮف ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
اور ﭘﮭﺮ ”ﻟﻔﻆ“ ﻗﺼﺮ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ )اﮔﺮ ﭼہ( ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دوﻧﻮں رخ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ) ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮاد ﮨﮯ(٥٦۔
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دوﺳﺮی ﺟﮕﮩﻮں ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ،ﻣﻔﮩﻮم ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﮭﯽ درﺳﺖ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ "ان ﺧﻔﺘﻢ" ﻗﺼﺮ اور "ان ﻟﻢ
ﺗﺨﺎﻓﻮا" ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺮ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﭼہ دوﺳﺮی ﻗﯿﺪ ﺑﮭﯽ )ان ﺧﻔﺘﻢ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ درﮐﺎر ﮨﻮ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،٥٧اور ﻧہ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﮐہ "ان ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻓﻮا" ﮨﮯ )اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ
٥٥۔ ﺧﻮاه ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ،اﮔﺮ ﭼہ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﺳﮯ آﺳﻤﺎن ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮو،
اﻟﺒﺘہ ﺑﺘﮑﺎﻣﻞ ﻓﺘﻮی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻔﺮوﺿﺎت اور ﺣﻮزوی ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻓﮑﺎر ﮐﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺪ ﻓﯿﺼﺪ
وظﯿﻔہ وﺟﻮب “ﻋﺮض اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن” ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ؛ اور آﺧﺮ اﻻﻣﺮ اﺟﻤﺎع و ﺷﮩﺮت ﺳﮯ ﺑﮯ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺣﮑﻢ “ﺑﻤﺎ اﻧﺰل ﷲ” ﮐﻮ ﻗﻞ ﷲ ﯾﻔﺘﯿﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﺑﻌﯿﻨہ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
٥٦۔ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺧﻮف ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺼﺮ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ۔ اس
طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﭘﯿﺪل ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ دوڑﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﺮک وﺳﯿﻠہ ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮ ﮐﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور دوﺳﺮی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺧﻮف ﻧﺎک ﺟﮕہ ﺳﮯ دور ﮨﻮں اور ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮار ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ ﻻﺋﯿﮟ اﻟﺒﺘہ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮد اﺷﺎره ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﺻﺮف ذﮐﺮ ﷲ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
٥٧۔ اﻟﺒﺘہ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ "دوﺳﺮی ﻗﯿﺪ ﻧﻘﯿﺾ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻮق آﯾﺖ ﻧہ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮف ﯾﺎ ﻋﺪم ﺧﻮف اﯾﮏ دوﺳﺮے
ﮐﯽ ﻧﻘﯿﺾ ﮨﯿﮟ ،ﮐہ ﯾہ ﻣﻔﮩﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻮق ،ﻧﺺ ﮨﮯ اور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ان دوﻧﻮں ﮐﺎ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ً اﺷﺘﺒﺎه ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻔﮩﻮم دو طﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ:
١۔ ﻣﻔﭙﻮم ﻧﻘﯿﺾ :ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐہ آﯾﺖ  ١٠١ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺟﺰء ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻤﻠہ "ان
ﺧﻔﺘﻢ" ﻣﻨﻄﻮق آﯾﺖ ،اس ﮐﮯ ﻣﻔﮩﻮم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ "ان ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻓﻮا" ﺗﻨﺎﻗﺾ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ
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ڈرو ﭼﺎﮨﮯ ﻧہ ڈرو ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﮨﮯ( اور ﭘﮭﺮ آﺧﺮ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ "ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ ﻓﺎﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة" ﮐہ ﯾہ اﻗﺎﻣہ ﻧﻤﺎز ﻣﺎ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔
ﻟﮩﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺪر و ذﯾﻞ آﯾﺖ اس ﮐﮯ ﻣﻔﮩﻮم ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﺑﮭﯽ "ﯾﮩﺎں ﭘﺮ" ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ اور ﻋﺪم ﺧﻮف اور
اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ اور ﺗﻤﺎم ﮨﮯ )ﮐہ ﺧﻮف و ﻋﺪم اطﻤﯿﻨﺎن اور
ﻋﺪم ﺧﻮف اور اطﻤﯿﻨﺎن( اور ﯾہ ﺧﻮف ﮐہ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺮ ﮨﮯ ﺳﻔﺮ اور ﺣﻀﺮ
دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻋﺪم ﺧﻮف ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻮﻻً )ﺻﺮف(
ﺳﻔﺮ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﮨﺮﮔﺰ( ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﻣﮕﺮ وه ﺳﻔﺮ ﮐہ
"ﻓﺮﺟﺎﻻً و رﮐﺒﺎﻧﺎً" ﮨﻮ ،ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ اس طﺮح ﮐﺎ ﺧﻮف ﺗﮭﺎ ،اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮨﮯ ،ﮐﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اور ﺧﻮف ﮐﮯ
ﻗﯿﺪﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اس ﮐﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرض ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ
وه ﺑﮭﯽ ﺣﻞ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺻﺤﯿﺤہ ﻓﻀﻼء ﺛﻼﺛہ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﻌﺾ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺸﻘﺖ اور ﺑﻌﺾ دوﺳﺮی اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ "ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم"
)ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺼﺮ( ﮨﻮ ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ "ان ﺧﻔﺘﻢ" ﻧﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اور ﻗﺮآن
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﻗﻮال و اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﻓﻘﯿہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔

ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺺ آﯾﺖ ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺧﻮف ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﻗﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ اطﻼق ﮐﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﺮ طﺮح ﮐﺎ خوف ﮨﮯ۔
 :٢ﻣﻔﮩﻮم ﻏﯿﺮ ﻧﻘﯿﺾ :اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮف ﺑﮭﯽ ﮨﻮ" ﺣﮑﻢ وﮨﯽ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾﺖ ﺑﻘﺮه ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ
ﺧﻮف ﮐﻮ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺟﺎن ﮐﺎ ﺧﻮف ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮے ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ،ﺣﮑﻢ
"ﻓﺮﺟﺎﻻً او رﮐﺒﺎﻧﺎً" اﺳﯽ طﺮح ﺟﺎری ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اطﻼق آﯾﺖ ﺑﻘﺮه ﮨﺮ ﺧﻮف ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺟﻨﮓ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻋﻘﻞ ،دﯾﻦ ،ﻋﺮض اور ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺧﻮف
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻧﻘﯿﺾ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
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ﮨﻤﺎرے ﯾﮩﺎں اس طﺮح ﮐہ ﺗﻔﺮدات ﻓﻘﯿہ ﯾﺎ ﺧﻼف ﻣﺸﮩﻮر و اﺟﻤﺎع
ﻣﺴﺎﺋﻞ اور ﻓﺘﺎوی ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﮨﮯ "ﺟﻮ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء" ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ روﺷﻦ
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺸﮑﻼت )اﻋﺘﺮاض( ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻓﻘﮩﺎء اور ﺳﻨﯽ
ﺣﻀﺮات ﺑﮭﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﮐﻮ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷﮩﺮت اور اﺟﻤﺎع ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﺘﻮی ﻧﺺ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮨﯿﮟ اﮔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻼﻓﯽ آزادی ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺋﯽ  ،ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﺳﮯ ﺑﻄﻮر
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﮐہ ﻓﻘہ ﻗﺮآن ﮐﺲ ﻗﺪر ﻣﻈﻠﻮم اور
ﺑﮯ رﻧﮓ ﮨﮯ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤۃ ﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗہ
ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳہ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ ١٣ ٣/ /٢٨
٭٭٭
دوﺳﺮا ﺧﻂ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٣ ٣/ /٣٠ه ش
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻨﺎب ڈاﮐﭩﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
آپ ﻧﮯ آﯾﺖ )ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ ﻓﺎﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة( ﺳﮯ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﯿﺎ ،ﮐہ ﺧﻮف
ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﻮری ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮯ ؛ طﻤﺎﻧﯿﺖ اور
اطﻤﯿﻨﺎن ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ آپ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ  :ﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﮯ ﺑﺎز آ ﺟﺎؤ اﻗﺎﻣہ ﻧﻤﺎز ﮐﺮو۔
اﻟﺒﺘہ اﮔﺮ طﻤﺎﻧﯿﺖ اور اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻠﺐ ﮐﯽ طﺮف ﮨﻮ ،ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل )ﻟﯿﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﯽ( ﺳﮑﻮن ﻗﻠﺐ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ
ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﺧﻮف۔
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ﺳﻨﺖ ﻓﻘﯿہ رﺳﻮل ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ ﮐہ ﺗﻮاﺗﺮ ﭘﺮ
اﺳﺘﻮار ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮨﮯ اور ﺧﻮف اس ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
 ،ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﻮف ﮨﻮ ﻗﺮآن ﻧﮯ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌہ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﻞ ﻣﯿﮟ
رﺳﻮل ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ اطﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ اطﯿﻌﻮا ﷲ و اطﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ۔
"واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﮩﺪی"
٭٭٭
دوﺳﺮے ﺧﻂ ﮐﺎ ﺟﻮاب
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻀﺮت آﯾۃ ﷲ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰی "وﻓﻘہ ﷲ ﻟﺘﻔﻘہ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻤﮩﺠﻮر"۔
ﭘﺲ از ﺳﻼم و دﻋﺎء ﺧﯿﺮ ﮐہ اﻧﺸﺎء ﷲ ﺣﻮزوی ﻗﺴﺎوت اور ﮐﺪورت و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﮯ ﮐہ ۔ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﮯ دور ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋﯿﮯ؟
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﭘﻨﮯ دوﺳﺖ ﮐﮯ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪار ک ﮐﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺧﻂ ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ
ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﻓﺎذا اطﻣﺎﻧﻧﺗم( ﺳﮑﻮن ﮨﮯ ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮف ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﺮﮐﺖ۔
اور ﭘﮭﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ اور ﭘﯿﺪل ﭼﻠﻨﺎ درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﺗﺎﮐہ
اس ﮐﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﮯ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮨﻮ( اور اﺳﯽ طﺮح ﻟﻐﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اطﻤﯿﻨﺎن،
ﺳﮑﻮن ﺑﺪن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﻮف و اﺿﻄﺮاب ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ آرام و ﺳﮑﻮن
ﮨﮯ۔ اور ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﷲ ﮐﺎ ﮐﻮن ﺳﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ
ﻧﺺ اور ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اس طﺮح اﺻﺮار ﮨﻮ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ
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ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﮨﮯ ﺧﻮف ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز۔
اور ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ،٥٨ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﮨﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﺜﺮت ﮨﻮ
ﻧﺺ اور ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮯ ﻧﻘﺶ ﮨﮯ اور ﺷﮩﺮت ،اﺟﻤﺎع ﯾﺎ
ﺿﺮورت ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﻮ ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﮨﮯ ،اور ﭘﮭﺮ ﯾہ
ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس
ﮐﺎ ﻣﻌﺎرض ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﺮدود ﮨﮯ ،آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮯ ﺣﻘﯿﺮ ﭘﺮ ﻟﻄﻒ
ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﮩﺪی( ﻣﺬﮐﻮره آﯾﺖ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ان ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿہ ﺟﻤﻠہ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮه
ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺳﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ ﮨﻮا ﮨﻮں روز ﺑﺮوز ﻣﯿﺮا اﺳﻼم ﻗﺮآن اور اس
ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺮوان ﭼﮍھ رﮨﺎ ﮨﮯ )اور ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮں(
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
ﻗﻢ۔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ ١٣ ٣/۵/٣
ھش
٭٭٭
ﺗﯿﺴﺮا ﺧﻂ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺳﮯ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﺬرت ،دوﺳﺮا ﺧﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮯ
دﺳﺘﺨﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻞ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮا ،ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮا ﺑﮩﺖ
ﺳﺎری ﻣﺼﺮوﻓﯿﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺤﺮﯾﺮ
٥٨۔ ﺟﺒﮑہ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ رواﯾﺎت اﺑﻮاب ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺎ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﺎرض ﮨﻮﻧﺎ
ان ﮐﮯ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﺎرض ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ،ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻋﺮض ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،ﻗﺮآن
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﺎرض ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﻄﺮود ﮨﯿﮟ۔
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٥٩

ﮐﺮوں اﻧﺸﺎء ﷲ ﯾہ ﺧﻄﻮط آپ ﮐﮯ ﻟﮑﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ  ،اب ﮨﻢ ﻋﯿﻦ
ﻣﮑﺘﻮب ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﮐﻤﺰور ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﺮﺗﯿﺐ وار ذﮐﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ:
١۔ )و اذا ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﯽ اﻻرض۔۔۔( و )ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ ﻓﺎﻗﯿﻤﻮا اﻟﺼﻼة۔۔۔( دو
ﺟﻤﻠہ ﺷﺮطﯿہ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﻠﻤہ اذا )اداة ﺷﺮط( ﺳﮯ ﺷﺮوع ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﻤﻠہ اول
ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺮ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯاور دوﺳﺮا ﺟﻤﻠہ ﺣﮑﻢ اﺗﻤﺎم ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ،
اور ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻤﻠہ ﺷﺮطﯿہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط "ﺿﺮب ﻓﯽ اﻻرض" ﮨﮯ اور دوﺳﺮے
ﺟﻤﻠہ ﺷﺮطﯿہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﮯ اور ﺑﻘﺮﯾﻨہ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺿﺮب ﻓﯽ اﻻرض
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اطﻤﯿﻨﺎن ﺳﮯ ﻣﺮاد  ،ﺳﮑﻮن اور ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﺑﺎز آﻧﺎ اور رﮐﻨﺎ
ﮨﮯ۔
٢۔ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮن ﺑﺪن ﻻزم ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻘﺪر اداء ﻧﻤﺎز ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ درﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اﺛﻨﺎء
ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اور دوﺳﺮے ﺿﺮوری ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺗﺮﻧﺎ ﺻﺪق ﺳﻔﺮ
ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
٣۔ ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ اطﻤﯿﻨﺎن ﺳﮑﻮن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ" ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ﻣﯿﮟ
ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ" :طﺎﻣﻦ اﻟﺸﺌﯽ ﺳﮑﻨہ و اﻟﻄﻤﺎﻧﯿﻨۃ اﻟﺴﮑﻮن اطﻤﺎن اﻟﺮﺟﻞ اطﻤﯿﻨﺎﻧﺎً ای
ﺳﮑﻦ۔۔۔ اطﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒہ ای ﺳﮑﻦ" اور "ﻗﺎﻣﻮس" ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ :اﻟﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ
اﻟﺴﺎﮐﻦ ﮐﺎاﻟﻤﻄﻤﺌﻦ و اطﻤﺎن اﻟﯽ ﮐﺬا اطﻤﯿﻨﺎﻧﺎً و طﻤﺎﻧﯿﻨۃ و ذﻟﮏ ﻣﻄﻤﺌﻦ۔۔۔ اﻟﯽ
ان ﻗﺎل و ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺳﮑﻦ" اور " ﻣﻔﺮدات راﻏﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ :اﻟﻄﻤﺎﻧﯿﻨۃ
اﻟﺴﮑﻮن ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺰﻋﺎج" زﻋﺠہ ﻗﻠﻌہ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻧہ ﻓﺎﻧﺰﻋﺞ ﮐﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﻘﺎﻣﻮس۔ اور
"ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ :ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ ای اﻗﻤﺘﻢ ،ﯾﻘﺎل اطﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ
اﻗﺎم ﺑہ و اﺗﺨﺬه وطﻨﺎً"۔

٥٩۔ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺮی ﮨﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﺎر ﻣﯿﺮی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اول زﯾﺎده
ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ دوﺳﺮے ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﮟ دﺳﺘﺨﻂ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
دوﺳﺮے ﻣﯿﺮے ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ دﺳﺘﺨﻂ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎء ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
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۔ ﺗﻮاﺗﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﻓﺎده ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮے اور ﻣﻌﺼﻮم ﺳﮯ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﻼم ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ )اﮔﺮ ﭼہ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﯿﺎن ﮨﻮا
ﺧﻼف ظﺎﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ(
آپ اﻧﺸﺎء ﷲ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﻌﺮه "ﮐﻔﺎﻧﺎ ﮐﺘﺎب
ﷲ" ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ رﺳﻮل ﷲ ﮐﮯ رﺳﻤﯽ اﻋﻼن ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
"اﻧﯽ ﺗﺎرک ﻓﯿﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﷲ و ﻋﺘﺮﺗﯽ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴﮑﺘﻢ ﺑﮩﻤﺎ و ﻟﻦ
ﯾﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﺮدا ﻋﻠﯽ اﻟﺤﻮض"۔
۵۔ ﺿﺮوری ﮨﺮﮔﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮآن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اﮔﺮ ﭼہ آﯾﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﺳﮯ
اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺎ ﺗﻮﮨﻢ ﮨﻮ ،اﻧﺸﺎء ﷲ آپ ﮨﺮﮔﺰ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﺮض ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ آﺧﺮی ﺧﻂ ﮨﮯ ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ
ارﺳﺎل ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﺧﻂ آپ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮا
ﺑﮑﻤﺎل ﻣﻌﺬرت ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ٦٠۔
اﺑﻮ طﺎﻟﺐ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰی ٣/۵/٢٣
ﺗﯿﺴﺮے ﺧﻂ ﮐﺎ ﺟﻮاب
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم۔ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺗﯿﺴﺮے ﺧﻂ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ
ﻣﻌﺬور ﺗﮭﮯ۔ اﮔﺮ ﭼہ ﻋﺬر و اﻋﺘﺬار ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾہ ﺟﻮاب آپ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯿﮟ ارﺳﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ اور ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اور طﺎﻟﺒﺎن
٦٠۔ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم" :ﺳﯿﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪی زﻣﺎن۔۔۔ ﻧﺒﺬ اﻟﮑﺘﺎب ﺣﻤﻠﺘہ۔۔۔ ﻓﺎﻟﮑﺘﺎب و اﮨﻞ اﻟﮑﺘﺎب ﻓﯽ
ذﻟﮏ اﻟﺰﻣﺎن طﺮﯾﺪان ﻣﻨﻔﯿﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺼﻄﺤﺒﺎن ﻓﯽ طﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﻻ ﯾﺆوﯾﯿﮭﻤﺎ ﻣﺆو" ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺗﻤﮩﯿﮟ اس
دور ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ﺟﺐ ﻋﻠﻤﺎء دﯾﻦ )ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت( ﻗﺮآن ﮐﻮ )دور( ﭘﮭﯿﻨﮏ دﯾﮟ ﮔﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻗﺮآن اور اﮨﻞ
ﻗﺮآن اس دور ﻣﯿﮟ ﻣﻄﺮود اور )ﻣﻌﺎﺷﺮه ﺳﮯ( ﺣﺬف ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﮨﻢ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﮕﺎم اﯾﮏ راه ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور
ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎه دﯾﻨﮯ واﻻ ان ﮐﻮ ﭘﻨﺎه ﻧہ دے ﮔﺎ"۔ ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ج  ،ص ،٣٦۵و ﻧﮩﺞ اﻟﺒﻼﻏہ ،ﺧﻄﺒہ ١۔
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ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ آﮔﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮاب ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮨﮯ۔ آپ اس ﺧﻂ ﻣﯿﮟ
دوﺳﺮے ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ طﺮح ﻣﺼﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ آﯾہ ﻗﺼﺮ دﻻﻟﺖ ﺳﮯ ﮔﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ
دوﺳﺮے ادﻟہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ راﺳﺘہ ﻓﺮاﮨﻢ ﮨﻮ۔
آپ ﮐﺎ اﺻﺮار ﮨﮯ ﮐہ "ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ" ﺳﻔﺮ ﺳﮯ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻮن
و آرام ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ "ان ﺗﻘﺼﺮوا" ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط "ان
ﺧﻔﺘﻢ" ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﺻﻼً "اذا ﺿﺮﺑﺘﻢ" ظﺮﻓﯿہ ﮨﮯ ﻧہ ﺷﺮطﯿہ !٦١ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ وﺿﻮ
اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ "او ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮ" ﺗﻨﮩﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺧﻼﺻہ "ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ" ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﮩﺎ زوال ﺧﻮف ﮐﮯ اور
ﺧﻮف ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺟﻨﮓ اور ﺣﻤﻠہ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ،ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ،
ﮐہ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﺧﻮف ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮ "ان ﺗﻘﺼﺮوا" ﺑﮭﯽ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮨﮯ۔
آپ ﻧﮯ ﻟﻐﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ واﭘﺴﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ "ان ﺧﻔﺘﻢ" ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾﺎ ﮨﮯ اور زوال ﺧﻮف
اور آرام ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﺣﻀﺮ ﻣﯿﮟ اپ ﮐﺎ اﺻﺮار
ﮨﮯ ﮐہ طﻤﺎﻧﯿﻨﺖ ﺳﮑﻮن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﺎ طﻤﺎﻧﯿﻨﺖ زوال ﺧﻮف ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮐہ ﻗﺼﺮ ﮐﯽ اﺻﻞ ﺷﺮط ﮨﮯ طﻤﺎﻧﯿﻨﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ؟ اور اﻋﺘﺮاف
ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ "اﻟﻄﻤﺎﻧﯿﻨۃ اﻟﺴﮑﻮن ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺰﻋﺎج" در ﺣﺎﻟﯿﮑہ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺰﻋﺎج اور ﺑﮯ آراﻣﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺑﻠﮑہ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت آﯾہ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺰﻋﺎج و ﺑﮯ آراﻣﯽ ﺻﺮف "ان
ﺧﻔﺘﻢ ان ﯾﻔﺘﻨﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا" ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻧﮯ ﺟﻮ
اس ﮐﻮ اﻗﻤﺘﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ
ﻟﻐﺖ ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ،ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ واﭘﺲ ﮨﻮا اور اﻗﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ

٦١۔ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ظﺮﻓﯿہ ﮨﮯ ﻧہ ﺷﺮطﯿہ ﻣﺤﻀہ۔
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ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮف وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﺎ ،ﮐﯿﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﮐﻢ و
ﮐﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ٦٢۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻮاﺗﺮ؛ اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ،ﻧﺺ اور ظﺎﮨﺮ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻗﺮآن ﺳﮯ زﯾﺎده ﭼﺎﺑﺖ اور روﺷﻦ
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺣﺠﺖ ﻗﺎطﻌہ ﺳﮯ ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﺮﯾﮟ٦٣۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺌﻠہ "ﮐﻔﺎﻧﺎ ﮐﺘﺎب ﷲ" اول ﻋﻤﺮ ﻧﮯ "ﺣﺴﺒﻨﺎ ﮐﺘﺎب ﷲ" ﯾﺎ "ھﺬا
ﮐﺘﺎب ﷲ ﺣﺴﺒﻨﺎ" ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ،اور ﭘﮭﺮ "ﺣﺴﺒﻨﺎ ﮐﺘﺎب ﷲ" ﮐﺎ داﺋﺮه ﺣﺴﺒﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ
و اﻟﺸﮭﺮة و اﻻﺟﻤﺎع ﺳﮯ زﯾﺎده اور ﺑﮍا ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﮨﻢ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
رواﯾﺖ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ اﺳﻼم ﮐﯽ دﻟﯿﻞ اول ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﻮ ﯾﺎ
اس ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧہ ﮨﻮ۔
اور ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز
ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرض ﮨﻮ ،اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﺳﻨﺖ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺧﻮد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮں ﮐہ رﺳﻮل اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( ﮐﮯ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ﯾہ ﮐہ ﺿﺮورت ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ،ﺧﻮد ﺿﺮورت
ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮآن ﮨﻮﻧﺎ رواﯾﺖ ﮐﻮ ﺿﺮورت ﺳﮯ ﮔﺮا دﯾﺘﯽ ﮨﮯ اور
٦٢۔ اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮک ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اول اس ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرت "اذا رﺟﻌﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ"
ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ۔ ﻧہ "ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ" ﮐہ اطﻤﯿﻨﺎن و ﺳﮑﻮن ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ وطﻦ ﺳﮯ زﯾﺎده آرام و
ﺳﮑﻮن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ "ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ" "ﻓﺎن ﺧﻔﺘﻢ" ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯿﮟ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﻧہ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﮯ ﺳﮑﻮن و ﺗﻮﻗﻒ اور رﮐﻨﺎ۔
٦٣۔ رواﯾﺎت ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﯿﮟ١ :۔ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ٢۔ اﯾﮏ روز راه ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ٣۔ ﭼﺎر
ﻓﺮﺳﺦ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺼﺮ۔ دو رﮐﻌﺖ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻣﯿﮟ۔وﮨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ان دو ﻗﯿﻮد ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﻮ آﯾہ ﻗﺼﺮ ﮐﮯ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮨﮯ اور رواﯾﺎت ﻣﺸﻘﺖ اور "ﻣﺴﯿﺮة ﯾﻮم" اﯾﮏ روز راه ﮐﻮ آﭨﮭ ﻓﺮﺳﺦ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﺧﻮف آور
ﺗﮭﺎ ،ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻣﺸﻘﺖ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺗﻮﺟﯿہ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﺪم ﺧﻮف و ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﻗﺼﺮ ﮐﻤﯽ۔ ﺑﺎز رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ۔ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن
ﮐﯽ دو آﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف اور ﻣﺮدود ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت اﺑﻮاب ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ،ﺑﻼ ﺧﻮف ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﮟ ﻧﺺ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﮨﮯ۔
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ﯾہ آﯾﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺣﺪﯾﺚ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ،اﮔﺮ
ﺑﺎﻟﻔﺮض آﯾﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﮨﻮ ﮐہ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ اس ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ "ان
ﺧﻔﺘﻢ" ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﮨﮯ ؟ ﮐہ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺧﻮف ﺑﮭﯽ  ،ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ
ﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮ اور ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف اور ﻋﺪم ﺧﻮف ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ دﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮨﻮ٦٤۔
آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﺚ ﭘﺮ رﯾﮉ ﻻﺋﻦ ﮐﮭﯿﻨﭻ دی ﮐہ آپ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻂ
ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﯾہ ﺑﺎت ﮨﺮﮔﺰ ﻋﻘﻞ و اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ٦٥۔ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﮯ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء ﺳﮯ اﭘﻨﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮭﻮڑی ،ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﯿﮟ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﻣﻠﺤﺪ ﮨﻮں٦٦۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
ﻗﻢ۔

ﻣﺤﻤﺪ

ﺻﺎدﻗﯽ

ﺗﮩﺮاﻧﯽ

 ٣/۵/٢۵ھ ش
ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن:

٢۵

٣٢٩٣

٦٤۔ ﺑﻔﺮض ﻣﺤﺎل اﮔﺮ ﻧﺺ "ان ﺧﻔﺘﻢ" آﯾہ ﺑﻘﺮه ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﮨﻮ ،اﺳﯽ آﯾﺖ ﮐﺎ اﮔﻼ ﺣﺼہ ﺗﺸﺎﺑہ ﮐﻮ ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ "ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ" ے اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
اﺳﯽ طﺮح اﮔﺮ "ان ﺧﻔﺘﻢ" آﯾہ ﻓﺴﺎد ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﮨﻮ ﺟﻤﻠہ "ﻓﺎذا اطﻤﺎﻧﻨﺘﻢ"  ١٠٣آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺸﺎﺑہ ﮐﻮ ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آرام و ﺳﮑﻮن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﮏ واﺿﺢ
اور روﺷﻦ ﮨﮯ۔
٦٥۔ آﯾۃ ﷲ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﺧﻂ اور ﻣﯿﺮا ﺟﻮاب ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﮐﮯ رﯾﮑﺎرڈ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﮯ۔
٦٦۔ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﻼم ،ﻓﻘہ ،اﺻﻮل ،ﻋﺮﻓﺎن اور ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﯾﮏ ﺳﻮ زﯾﺎده ﮐﺘﺎﺑﻮں اور
ﮐﺘﺎﺑﭽﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ ﻓﺮﻋﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ
ﭘﺮ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ اور اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور اﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮭﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻞ؛اﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ
ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم اور دوﺳﺮے ﻣﺬاﮨﺐ ﺳﮯ ﺑﺤﺜﻮں ،ﻣﻨﺎظﺮوں ﻣﯿﮟ ﻣﻐﻠﻮب اور ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا اور ﺷﮩﺮﺗﻮں ،اﺟﻤﺎﻋﺎت،
اور ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﮨﺒﯽ ﮐﻮ ۔ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ۔ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور
ﮨﻤﯿﺸہ ﻗﺮآﻧﯽ اور اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮاﻻت ﮐﻮ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﭨﯿﻠﯿﻔﻮﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ رﮨﺘﺎ ﮨﻮں۔
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آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ڈاﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ
آﯾۃ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ڈاﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ  ١٣٠۵ش ﻣﯿﮟ ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮨﻮﺋﮯ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾۃ ﷲ ﺷﺎه آﺑﺎدی اور
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ درس ﻣﯿﮟ ﮔﺌﮯ اور ﻣﯿﺮزا ﻣﮩﺪی اور ﻣﯿﺮزا آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺳﮯ
ﻓﻠﺴﻔہ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻮزه ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دروس ی
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ اور ﺗﯿﻦ ﺑﺮس ﻣﯿﮟ ﺣﻮزوی دروس ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﯿﺎ۔ ١٣٢٠
ﻣﯿﮟ ﻗﻢ ﮔﺌﮯ۔ آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی اور ﻋﻼﻣہ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﮐﮯ  ١٣٢٣اور ١٣٢
ﻣﯿﮟ وارد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ان ﺣﻀﺮات ﮐﮯ دروس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ۔ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ  ١٠ﺑﺮس ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻞ ﮐﻮ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﮩﻀﺖ ﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﻧﮯ ﻟﮕﯽ ﺗﻮ
ﺗﮩﺮان ﻟﻮٹ آﺋﮯ۔ اس دور ﻣﯿﮟ آﯾۃ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﺋﮯ اور اس
طﺮح ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺷﺎﻧہ ﺑﺸﺎﻧہ ﻧﮩﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯽ دﮐﮭﺎﺋﯽ
اور ﺳﺎﺗﮭ ﮨﯽ ﺳﺎﺗﮭ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﮐﻮ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ۔
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮق ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻠﺴﻔہ ،ﻓﻘہ اور ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﮟ
اﯾﻢ اے ﮐﯿﺎ اور ﺗﯿﻦ ﺑﺮس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل اور ﻣﻨﻘﻮل ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ۔ ﺟﻮاﻧﻮں اور ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐﮯ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﮯ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ
ﮨﻮﺋﮯ ١٣ ١ ،ﻣﯿﮟ ﺷﺎه ﮐﮯ ﺧﻼف اس ﮐﮯ ﮐﺎﻟﮯ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﺑﺮ ﻣﻼ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﯽ اور ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﮯ ،ﻟﮩﺬا ﺣﺞ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ
ﺳﮯ ﻣﺨﻔﯽ طﻮر ﭘﺮ اﯾﺮان ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ۔ ﻣﮑہ و ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺎه ﮐﮯ
ﺧﻼف ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ ﮐﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ وﮨﺎں ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮ ﻟﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اور اﮨﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﮯ ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜہ اور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﮯ ﻓﺸﺎر ﺳﮯ آزاد ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻔﻆ ﻋﺮاق رواﻧہ ﮨﻮﺋﮯ۔  ١٠ﺑﺮس
ﻋﺮاق ﻣﯿﮟ رﮨﮯ۔ وﮨﺎں ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﺎری رﮐﮭﺎ اور
ﺟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﻮں ﮐﻮ ﻋﺮاق ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮوت ﮨﺠﺮت ﮐﯽ۔ ﺟﺐ
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺷﺮوع ﮨﻮﺋﯽ ﺑﯿﺮوت ﺳﮯ ﻣﮑہ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻟﮯ ﮔﺌﮯ اور
اﻧﻘﻼب ﺗﮏ وﮨﺎں اﭘﻨﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯿﺎں ﺟﺎری رﮐﮭﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﺮان
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واﭘﺲ آ ﮔﺌﮯ۔ آپ ﻧﮯ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ اﻗﺎﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اور ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮآن
ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ اور ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻤﺖ ﮐﯽ اور
 ١٣٩٠ﻣﯿﮟ  ١١٠ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻄﺒﻮﻋہ اور ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋہ آﺛﺎر اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ دار ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻮ وداع ﮐﮩﺎ۔
آﯾۃ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮩﺮاﻧﯽ  ١٣٠۵ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻠہ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪگ )ﭼﺎل ﺣﺼﺎر(
ﻣﯿﮟ ﺑﺎزار ﺗﮩﺮان ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻋﻠﻤﯽ ﮔﮭﺮاﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭘﺎﺋﯽ۔ آپ ﮐﮯ واﻟﺪ ﺷﯿﺦ رﺿﺎ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ )ﻟﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ( ﻧﮯ ﺟﻮ اﯾﺮان
ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾہ ﺧﻄﯿﺒﻮں ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮩﻠﻮی ﮐﮯ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ
و ﻋﻤﻞ اور آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﮯ راﮨﻨﻤﺎ ﺗﮭﮯ ،آپ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ
ﮔﺬر ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﻣﺪرﺳہ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮐﯿﺎ اور ﺑﭽﭙﻦ ﺳﮯ ﮨﯽ آپ ﮐﻮ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮐﯿﺎ۔ ﭘﺮاﺋﻤﺮی ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﯽ
واﻟﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯿﻮں اور ﮐﯽ ﺗﺎب ﻧہ ﻻ ﮐﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﮯ
ﭼﻞ ﺑﺴﮯ۔ آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﺟﻮ دل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺗﮭﮯ اس
ﺣﺎدﺛہ ﺳﮯ ان ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮩﻠﻮی ﮐﯽ اور ﻧﻔﺮت ﺑﮍھﯽ اور اﺳﯽ
وﻗﺖ ﺳﮯ واﻟﺪ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﮨﻮﺋﮯ۔
ﭘﺮاﺋﻤﺮی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ری ﻣﯿﮟ واﻗﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﮩﻠﻮی ﻣﯿﮟ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ اور دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﮯ اﺗﻤﺎم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﮯ اﻧﺪر اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت اور ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ وارد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻮ ﻗﻮت ﻣﻠﯽ۔ اس طﺮح ﺳﮯ
 ١ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ دروس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺪرﺳہ ﺳﭙﮩﺴﺎﻻر
)ﻗﺪﯾﻢ( ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻋﺮوض اور ادﺑﯿﺎت ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﯽ اور اﯾﮏ ﺑﺮس
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ،ﺳﯿﻮطﯽ ،ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﻼ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻏﯿﺮه ﮐﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﺎد آﯾۃ ﷲ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ اور ﺗﻔﺴﯿﺮی دروس ﻣﯿﮟ ﻗﻠﺐ ﺑﺎزار ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌہ )ﺟﺎﻣﻊ(
ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ اور ﮐﭽﮭ ﻣﺪت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﭼہ ﻣﺠﺎور ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ
آپ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ اور آپ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ دروس ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺋﮯ۔ آﯾۃ
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ﷲ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ دروس ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﺗﮭﺎ "ﻗﺮآن ﻓﻠﺴﻔہ و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﮯ ﺗﻨﺎظﺮ
ﻣﯿﮟ" آپ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﮟ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮯ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﯽ آﯾﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اﺳﺘﺎد اﻋﻈﻢ ﮐﮯ دروس
اور روش و ﻣﻨﺶ ﻧﮯ آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﮯ ذﮨﻦ و روح ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﮩﺮا اﺛﺮ
ﭼﮭﻮڑا ﮐﯿﻮں ﮐہ آپ ﮐﮯ دروس ﮐﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﻗﺮآن ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾۃ ﷲ
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اورﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ
ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎد ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ ﻣﺸﻮره ﺳﮯ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﯾہ اور
ﺑﺎزار ﻣﺮوی ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﻣﺪرﺳہ ﺧﺎن ﻣﺮدی )ﻓﺨﺮﯾہ( ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ۔
ﻣﺪرﺳہ ﻣﺮوی ﻣﯿﮟ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ۔ اور ﻋﻄﯿﻢ اﻟﺸﺎن اﺳﺘﺎد
اﺧﻼق آﯾۃ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاﮨﺪ ﮐﮯ درس اﺧﻼق ،آﯾۃ ﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎﻗﺮ
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﮯ درس ﻓﻘہ ،آﯾۃ ﷲ ﺳﯿﺪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮی ﮐﮯ دروس ﻣﻨﻄﻖ و
ﮐﻼم ،آﯾۃ ﷲ ﻣﯿﺮزا ﻣﮩﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﮯ درس ﻓﻠﺴﻔہ اور دوره ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ
اور ان ﮐﮯ ﭼﭽﺎ ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﮯ درس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ وﻗﺖ ﮐﮯ
ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎرف ،ﻓﻠﺴﻔﯽ اور ﻓﻘﯿہ ﺗﮭﮯ ،ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ آﻗﺎﺋﮯ رﻓﯿﻌﯽ ﮐﮯ درس ﻓﻠﺴﻔہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ،اس
طﺮح ﺳﮯ ﻓﻠﺴﻔہ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻠﺴﻔہ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮍھﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻤﯿﺸہ اس ڈر ﺳﮯ ﮐہ
ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﺟﺎﺗﯽ رﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے دوﺳﺘﻮں ﮐﯽ طﺮح
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،اﭘﻨﯽ ﺣﻔﺎظﺖ اور ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ،ان ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﮐﻮ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﻓﻠﺴﻔہ
ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ذﮨﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ طﺮف ﺟﺬب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ آپ ﻧﮯ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ
اور دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﻮ رد ﮐﯿﺎ۔
آپ ﮐﯽ ﻋﻤﺎﻣہ ﮔﺬاری آﻗﺎﺋﮯ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮨﻮﺋﯽ۔ اﻟﺒﺘہ ﻣﺪرﺳہ
ﺳﭙﮩﺴﺎﻻر ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺎد ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻗﺎﺋﮯ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ دﺑﯿﺮی ﻧﮯ ﻣﺪرﺳہ ﮐﮯ دس
ﭘﻨﺪره طﻼب ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ان ﮐﻮ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﻠﺒﺲ ﮐﯿﺎ۔
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ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻨﮓ اور رﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﮯ ﻓﺮار ﮐﮯ وﻗﺖ ﺟﺐ ﭘﮩﻠﻮی دوم ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﮨﻮا آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ  ١٣٢٠ﻣﯿﮟ ﻋﺎزم ﻗﻢ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻣﺪرﺳہ
ﻓﯿﻀﯿہ ﮐﮯ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ آﻗﺎﺋﮯ ﻻﺟﻮردی اور دوﺳﺮے دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ
ﮨﻤﺮاه ﮐﻤﺮه ﻟﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻔﺘہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دن ﺗﮩﺮان
ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﮯ درس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﺮور زﻣﺎﻧہ
ﺳﮯ اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﯿﺾ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﮯ
دوری ﮐﮯ ﺧﻼء ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ اس ﻧﻤﻮﻧہ اور ﺳﻨﺦ ﮐﺎ
اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ ،ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﮐﻼس درس ﻣﯿﮟ ﮔﺌﮯ
ﮐہ ﮐﻢ ﺳﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﺧﻮب درک ﮐﯿﺎ اور اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ ﺷﺎه
آﺑﺎدی ﺻﻐﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﻘﺐ ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﮐﯿﺎ۔
 ١٣٢٣ﻣﯿﮟ آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﮯ ﻗﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﮐﮯ
دروس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﮯ
اﺳﺘﻔﺘﺎ ﺋﺎت ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐﮯ ﺟﻠﺴﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮩﯿہ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ راﺋﮯ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ آپ ﻧﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺑﭽﭙﻦ ﺳﮯ اﺳﺘﺎد آﯾۃ ﷲ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﮐﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف ﻣﺎﺋﻞ دﯾﮑﮭﺎ اور ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ
ﻗﻢ ﮐﻮ دروس ﻗﺮآﻧﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﺎرف و ﻓﯿﻮض و ﺑﺮﮐﺎت
ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ اور ﮐﻢ ﻋﻤﻖ دﯾﮑﮭﺎ۔ ان ﺗﻠﺦ ﺣﻮادث ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ
روﺣﯽ ﺻﺪﻣہ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎ۔ اس وﺟہ ﺳﮯ ﭘﺨﺘہ اراده ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم ﮐﻮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺧﻮد دﺳﺘہ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﯾﮟ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ اور
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﻣﯿﮟ اور اﭘﻨﯽ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﯾﮩﯽ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮا ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻧﻈﺮی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﻓﻘﮩﺎء ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ وه اﺳﺘﺎد
اور رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ان ﺳﺐ ﮐﻮ
ﮐﺘﺎب ﷲ ﭘﺮ ﻋﺮض ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
آپ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ،اﺳﺎﺗﯿﺬ ﻓﻠﺴﻔہ اور دوﺳﺮے اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻘہ
و اﺻﻮل ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ آپ ﻧﮯ ان ﮐﮯ
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ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ اور ان ﺳﺐ ﮐﯽ روش ﭘﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﮭﮯ اور
ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﭼﻮﻧﮑہ ان ﮐﮯ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﮭﺎ
ﻗﺮآن ﻧہ ﺗﮭﺎ اس ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﻓﺘﺎوے ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﻗﺮآن
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
آپ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﮯ طﻼب ﺣﻮز ه ﻣﺒﺘﺪی ﮨﻮں،
ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﮩﯽ ﮨﻮں ان ﮐﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎ ﻣﺤﻮر اور اس ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ
ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﻮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﻋﻠﻮم ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ طﻼب
ﮐﻮ اﺳﻼم ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ
ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ دور ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﻠﻤہ ﻻ
اﻟہ اﻻ ﷲ ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ ﻟﮯ ﺑﮩﺖ ان دروس اور ﮐﺘﺎﺑﻮں
ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺗﺮ ﮐہ ﺿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ
ﺣﻮزه ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﺳﮯ ﺣﺬف ﮨﻮں اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﺧﺎص ﻣﻌﺎرف ﮐﻮ ﺟﻮ آﻓﺘﺎب ﮐﯽ طﺮح روﺷﻦ ﮨﯿﮟ ﺟﺎﮔﺰﯾﮟ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻗﺮآن
ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﻮ اور طﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ
ﻣﻮﺟﻮده ظﻠﻤﺘﻮں اور ﺗﺎرﯾﮑﯿﻮں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﮟ اور ﻧﻮر ﻗﺮآن ﺳﮯ ان ﮐﻮ
ﺟﻼ دﯾﮟ اور ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﺮﯾﮟ ،ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﻧﻮر ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﻌﻞ داران اﺳﻼم ﮨﻮں اور اس ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ راﺳﺘہ ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ ان ﮐﺘﺎﺑﻮں ﺳﮯ ان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﺣﺬف ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ان ﮐﯽ
ﺟﮕہ ﭘﺮ ﻻﺋﯿﮟ اور ﯾہ ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﯿﻦ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاروں ﮐﮯ ﮐﺎﻧﺪھﻮں ﭘﺮ
ﺑﮩﺖ ﺑﮍی ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺪ ﻓﯽ ﺻﺪ اﯾﮏ ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﻮزه ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
رﮐﮭﯿﮟ٦٧۔
آپ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺳﺎرے ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺟﻮ ،ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ۔ ﻧﻈﺮ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺟﻤہ اور ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧہ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎرﺟﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ
٦٧۔ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮩﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،رﺳﺎﻟہ ﺗﻮﺿﯿﮭ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ٩۔
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ﮨﻮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺗﻀﺎد و اﺧﺘﻼف ﭘﺮ ﻣﻨﺘﮩﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس وﺣﺪت ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﯽ اور ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ اﻓﮑﺎر ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﭽﮭ اور ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ان اﺟﻨﺒﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮯ اس ﮐﺘﺎب روﺷﻦ
اور ﻣﺘﻦ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اور ﺗﻀﺎدات ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﮨﮯ٦٨۔
آپ ﮐﮯ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﻮر ﮐﮯ دوران ﻋﻼﻣہ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺑﺤﯽ آپ ﮐﮯ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ اور ﺗﻔﺴﯿﺮی درﺟﺎت ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻘﺶ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
آپ ﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ  ١٠ﺑﺮس رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮩﺮان واﭘﺲ ﮨﻮﺋﮯ اور
ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮟ ﺷﺪت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺮ ﮔﺮم ﻋﻤﻞ ﮨﻮﺋﮯ ،ﺗﯿﻞ ﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﯿﺎم ﻣﯿﮟ آﯾۃ ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﺗﻌﺎون ﮐﯿﺎ اور آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
رﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﻋﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮءی ﻣﻀﺎﺋﻘہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ ﮐﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺟﻠﺴﮯ ﺗﯿﻞ ﮐﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻠﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻌﯽ
و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ اور اس ﮨﺪف ﺳﮯ داﺧﻠﯽ
اور ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﮯ ﺧﯿﻤہ ﻣﯿﮟ آگ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ،اس دوران
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺟﻠﺴﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﺪرﯾﺲ اور ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮭﮯ اور
ﺟﻨﺎب ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺮ ﻣﺪرﺳﯽ ﮐﺎ اﻣﺘﺤﺎن دﯾﺎ اور آﻗﺎﺋﮯ ﻣﻄﮭﺮی اور
ﺷﯿﺦ ﻣﮩﺪی ﺣﺎﺋﺮے ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﻗﺒﻮل ﮨﻮﺋﮯ ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﻘﻮل }اﻟﮩﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ{ ﻣﯿﮟ ،ﺟﻮ ﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﮯ اور
ﻣﺪرﺳہ ﺳﭙﮩﺴﺎﻻر ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ۔
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺗﯿﺴﺮے ﺑﺮس ،ﺟﺐ اﯾﻢ اے ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﮭﮯ ،اﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮨﻮا ﺗﺎﮐہ ﭼﺎر اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﭼﺎر اﯾﻢ
اے ﮐﯽ ڈﮔﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ ،آپ ﻧﮯ ﻋﻠﻮم ﻗﺼﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ اور
ﻓﻘہ ﭼﺎروں ﮐﺎ اﻣﺘﺤﺎن دﯾﺎ اور ﭼﺎر اﯾﻢ اے ﮐﯽ ڈﮔﺮﯾﺎں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﮟ۔

٦٨۔ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮩﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺮﺟﻤہ ﻓﺮﻗﺎن ،ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﮑﺮاﻧہ١٣٨٨ ،۔
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آپ ﻧﮯ ڈاﮐﭩﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﮐﻼﺳﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ
ﺗﺎﮐہ ﮐﺴﯽ وﻗﺖ اﺳﻼم ﮐﮯ ﮐﺎم آﺋﮯ ڈاﮐﭩﺮﯾﭧ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﯽ اور آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﺑﺮس داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﮟ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ۔
آپ ﮐﯽ ﭘﯽ اﯾﭻ ڈی ﮐﺎ ﻋﻨﻮان اور ﻣﻮﺿﻮع "ﺳﺘﺎرے ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﮟ" ﺗﮭﺎ ،ﺟﻠﺴہ دﻓﺎﻋﯿہ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎب راﺷﺪ ،ﺟﻨﺎب ﻣﺸﮑﺎت اور ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻣﺮی
}وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن{ ﺳﺐ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﯾہ ﻣﻮﺿﻮع ﮨﻤﺎری ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮨﮯ ،آپ
ﺧﻮد ﮨﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﯿﺠﺌﮯ اور ﺟﺐ آپ ﻧﮯ ﺗﻮﺿﯿﺢ دی ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﻓﻮق ﻣﻤﺘﺎز
ﮐﺎ درﺟہ دﯾﺎ۔ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ آپ ﮐﯽ ﺗﮭﯿﺴﻨﺪ ﻣﻄﺒﻮﻋہ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ
آﺋﯽ ،آﯾۃ ﷲ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮩﺎ :ﮐﺘﺎب ﻧہ داﻧﺸﮕﺎﮨﯽ ﮨﮯ ﻧہ
ﺣﻮزوی ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻗﺮآﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ  ٣٦ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺎرات
ﻋﮩﺪﯾﻦ ﮐﺎ ﭘﮩﻼ ﻧﺴﺨہ ﺑﮩﺎﺋﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮨﻮا اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ
ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺎرات ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٠ﻧﺴﺨہ ﮐﻠﯿﺴﺎوں اور اﮨﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺌﮯ ،آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺎظﺮه اور ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ
رﺳﺎﺗہ ﺑﺎز ﮨﻮا آپ ﻧﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎده ﭘﺮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﮐﯽ اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜہ اور ﺳﻮال
و ﺟﻮاب ﮐﮯ ﺟﻠﺴﮯ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺋﮯ ﮐہ ﺟﻠﺴﮯ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﮐﯽ ان
طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﯿﻦ ﻧﺴﺨﮯ آﻣﺎده ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ اور
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ اور اداروں وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺋﮯ اور رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ
ﮐﺜﺮت اور ان ﮐﮯ اﺻﺮار ﭘﺮ آه ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﮭﺮ زﯾﻮر طﺒﻊ ﺳﮯ آراﺳﺘہ ﮨﻮ ﮐﺮ
ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ آﺋﯽ۔
آپ ﻧﮯ ڈاﮐﭩﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ
ﮐﺘﺎب"آﻓﺮﯾﺪ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر" ﮐﮯ ﻣﺘﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﺖ }ﻓﻠﺴﻔہ اﺳﻼﻣﯽ{ ﮐﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯽ ،اﺳﯽ طﺮح ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ ﺳﺎت ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﻋﻠﻤﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ دو
ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺷﺎﮨﻨﺸﺎﮨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﺼﺤﺢ،
ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،ﻏﺮﺿﯽ ،ﻣﯿﺜﻤﯽ }ﻧﺎ ﺑﯿﻨﺎ{ ،ﻣﺼﺤﻒ ،ﻋﺎﺑﺪی ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﮯ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺌﮯ۔ ﺟﻠﺴﮯ ﻧﺠﻮم ﻗﺮآن اور ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ
53

ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮ اﯾﮏ طﺎﺋﺮاﻧﮫ ﻧﻈﺮ
www.OlumQuran.com

اﻧﺪر ﺳﮯ ﺷﺎﮨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮ درﮨﻢ و ﺑﺮﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﭩﺮول ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺳﺎت ﺟﻠﺴﻮں ﮐﻮ
ادﻏﺎم اور ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺗﮭﯽ ﮐہ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﮯ اﯾﮏ ﺣﺼہ ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﯾﮟ اور رﭘﻮرٹ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اﻟﺒﺘہ ﺷﺎه ﮐﮯ اﻓﺮاد اور ﮐﺎرﻧﺪوں
ﻧﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﯽ۔
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮ ﭘﻮﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ آﻗﺎﺋﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اراﮐﯽ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
ﺟﺲ ﻣﮟ ڈاﮐﭩﺮ ﺟﻤﺮان اور ان ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ،درس
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮐﺘﺎﺑﭽہ ﺑﮭﯽ دﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﺗﮭﮯ۔
اﺳﯽ طﺮح ﮨﻔﺘہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ رات ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اول
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯿﺪان ﻓﺼﺤﯽ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﺗﮭﯽ }ﻣﯿﺪان ﺗﻮپ ﺧﺎﻧہ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻓﻌﻠﯽ{ ﺟﻠﺴہ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﻧﻈﺎم اداری ،اﻗﺘﺼﺎدی اور
ﻓﮑﺮی ﮐﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺻﻼح ﮐﮯ در ﭘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﻋﺎم
ﮐﺮﯾﮟ  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﮐﮯ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﺮ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت اور ﺳﯿﺎﺳﯽ آﮔﺎﮨﯽ
رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮ ﻗﺮآﻧﯽ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻋﺎم ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ آپ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﻗﻮل ﺳﮯ ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﯾﮟ
اور ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اور ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﭼﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺗﮭﮯ۔
ﻋﻠﻤﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ آوری ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه آپ ﮐﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮا ﮐہ
آپ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﮩﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﺷﺎﮨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ آپ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭘﮍ ﮔﺌﯽ۔
آﯾۃ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾۃ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﯽ اور اﻋﻼﻣﯿہ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮاﺋﮯ اور ﯾہ ﺗﻘﺮﯾﺮ اور اﻋﻼﻣﯿﺌﮯ
ﺑﮩﻤﻦ  ١٣ ١ﻣﯿﮟ ﺷﺎه ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ اﻋﺘﺮاض ﻣﯿﮟ ﺗﮭﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯ
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ﻗﻢ ﮐﮯ ﮐﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ
ﺗﮭﯽ ،ﺷﺎه ﮐﮯ ﺧﻼف اس ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺎ ﯾہ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﻮا ﮐہ ﺳﺎواک ﻧﮯ آپ ﮐﯽ
ﭘﮭﺎﻧﺴﯽ ﮐﺎ ﺣﮏ ﺻﺎدر ﮐﺮ دﯾﺎ اور آپ ﮐﻮ ﻣﺠﺒﻮراً ﺣﺞ ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ اﯾﺮان
ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﮑہ اور ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ اﻋﻼﻣﯿہ }ﮨﻨﮉﺑﻞ{ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﯿﮟ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﺋﮯ اور ﺗﯿﺮه دن ﺗﮏ زﻧﺪان
"ﺷﺮطۃ اﻟﻌﺎﺻﻤۃ" ﻣﯿﮟ رﮨﮯ اور ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص آﯾۃ ﷲ ﺣﮑﯿﻢ ﮐﯽ
وﺳﺎطﺖ ﺳﮯ آزاد ﮨﻮﺋﮯ اور ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻔﻆ ﻋﺮاق رواﻧہ ﮨﻮﺋﮯ۔ ﻋﺮاق ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﻐﺪاد ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان اور ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯿﮟ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻧﮯ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒہ ﺳﺎزش ﮐﯽ اور ﮨﺠﻮم ﮐﯿﺎ ﮐہ آپ ﮐﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮے،
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﺑﻈﺎﮨﺮ آﯾۃ ﷲ ﺧﻮﺋﯽ ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ
ﮐﯽ اور ان ﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮا اور آپ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﮏ آﯾۃ ﷲ
ﺧﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ رﮨﮯ اور آپ ﻧﮯ اس ﻓﺮﺻﺖ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﯿﺎ اور اﯾﮏ ﺟﺰء ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ
ﻟﮑﮭﯽ۔
ﯾﻮرپ ،ﻣﺸﺮق اور ﻗﺎﮨﺮه ﻣﯿﮟ اﻧﻘﻼب ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ دو
ﺗﯿﻦ ﻣﮩﯿﻨہ ﺑﻌﺪ اﺗﺮﯾﺶ ﮔﺌﮯ اور ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻣﮩﯿﻨہ رات دن اﯾﺮاﻧﯽ اور ﻋﺮب
اﺳﭩﻮڈﯾﻨﭩﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺌﮯ۔ ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ دو
رﻧﮓ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﮭﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻧﮓ ﺷﮩﻨﺸﺎﮨﯿﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف اور دوﺳﺮا
ﻗﺮآﻧﯽ رﻧﮓ۔ اس اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ ﮐﻮ
ﻋﻤﻖ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻠﮯ ﮐہ اﻟﺤﻤﺪ ان ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ دو اﺟﻨﺒﯽ
ﭘﮩﻠﻮوں ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﭽﺢ ﻟﻮگ ﺟﺬب ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور ان اﻓﺮاد ﮐﮯ ﺟﺬب ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮ ﺿﺪ ﺷﮩﻨﺸﺎﮨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اور ﻋﻠﻤﯽ }ﻗﺮآﻧﯽ{ دو
ﭘﮩﻠﻮوں ﻣﯿﮟ ﺣﻮز ﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﻧﺠﻒ اور ﻗﻢ ﮐﯽ اﻣﻮاج ﮐﮯ ﺧﻼف آﻣﺎده اور
ﺗﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮﺋﮯ۔ اﯾﮏ ﮔﮭﻨﭩہ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮآن
ﮐﯽ ﭘﭽﺎس آﯾﺖ ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل اور ﻋﻤﯿﻖ طﻠﺒﮕﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اﺳﯽ وﺟہ
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ﺳﮯ آپ ﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ ﮐہ ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮐﮩﺎ:
ﺷﺮوﻋﺎت ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﮐﯿﺠﺌﮯ ﮔﺎ؟ آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ :وه ﮐﺘﺎب
ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﮕہ اس ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﮯ۔
درس ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن آﯾﺘﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﺷﮩﻨﺸﺎﮨﯿﺖ
اور ﮨﺮ ظﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﮯ
ﺟﻠﺴﮯ رﮐﮭﮯ۔ ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒہ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دو ﺳﮯ
ﺗﯿﻦ ﮔﮭﻨﭩہ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻠﺴہ ﺧﻄﺎﺑﺖ اور ﻗﻠﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ۔
ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐہ  ۵٠٠آﯾﺎت آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﯿﮟ
 ٢٠٠٠ﺳﮯ زﯾﺎده آﯾﺘﻮں ﮐﻮ آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ،ﭼﻮﻧﮑہ
ﺑﻌﺾ آﯾﺘﯿﮟ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮔﺬری ﮨﯿﮟ۔آپ ﺑﺎرﮨﺎ
آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺧﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺜﻮں ﻣﯿﮟ آﯾﺘﯿﮟ ﭘﮍھﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور
ﺟﺐ آپ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮨﻮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﻮن ﺳﯽ ﮨﮯ؟
ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ :ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﯾﺖ اس ﻗﺪر ﮔﻨﮓ اور ﺑﮯ دﻻﻟﺖ ﮨﮯ ﮐہ
رواﯾﺖ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﻗﺪر ﮔﻨﮓ ﺑﺎت ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻨﺪه
ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﮯ! ﭘﺲ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﮐﯿﻮں ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﻟﻠﻨﺎس ،ﭘﺲ ﯾﺎ
ﮨﻢ ﻧﺴﻨﺎس ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺧﺪا ۔ ﻣﻌﺎذ ﷲ۔ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا ﮨﻢ ﻧﺎس ﮨﻮں ﺗﺎﮐہ ﻗﺮآن ﮐﻮ
ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻧﺴﻨﺎس ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺗﯿﺴﺮے ﺑﺮس اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺑﻘہ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ آپ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﻠﯽ اور آپ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب "ﻋﻠﯽ و
اﻟﺤﺎﮐﻤﻮن" ﻟﮑﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﻤﺖ ﮐﯽ اور آپ ﮐﯽ ﯾہ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺮوت ﻣﯿﮟ ﮐﺜﯿﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﮟ ﭼﺎپ اور ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮨﻮﺋﯽ۔ آه ﻧﮯ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ  ٢٠دن ﻣﯿﮟ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﺎده
ﮐﺌﮯ اور ﺗﯿﺲ دن ﮐﺘﺎب ﻟﮑﮭﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮨﺮ روز  ١٠ﺻﻔﺤہ۔
آﻗﺎﺋﮯ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺷﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺎﺑﻘہ ،ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﭘﮩﻼ ﻣﻘﺎم
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﮯ ﮐﺮ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯿﮟ
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اﯾﮏ ﺟﻠﺴہ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎ اور ﻋﺮاق اور ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ
ﺻﺮف آپ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور ﭘﮩﻼ ﻣﻘﺎم ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮ دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ۔
اس ﮐﺘﺎب ﮐﮯ اﯾﮏ ﻻﮐﮭ ﻧﺴﺨﮯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﯽ
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎپ اول ﻣﯿﮟ  ٣٠٠ﺳﻮ ﺻﻔﺤہ ﺗﮭﯽ اور دوﺳﺮے ﭼﺎپ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺎﮐﻤہ
ﺧﻠﻔﺎء ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد  ٣٦٠ﭘﮩﻮﻧﭻ ﮔﺌﯽ ﺟﻮ
"اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨۃ" ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﮨﻮﺋﯽ۔
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﻧﺠﻒ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ دو ﺑﺮس ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻠہ ﺣﻤﻠہ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اور ﭼﮭ روزه ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ آﺋﯽ اور اس ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮯ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮯ ﺧﻼف اور ﻋﺮﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ،ﺳﻮرﯾہ ،اردن ،ﻣﺼﺮ اور ﻋﺮاق
ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ ﮐﯿﮟ۔
ﻣﺮور زﻣﺎﻧہ ﺳﮯ آپ ﮐﮯ درس ﮐﻮ ﺟﻮ ﻣﻮج ﺣﻮزه ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﮭﺎ
اور اﯾﮏ درس ﺣﻮزوی ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ،دﯾﮕﺮ
دروس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ درس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد
ﺑﮍھﺘﯽ ﮔﺌﯽ اور ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺑﯽ اور ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٠٠ﺳﮯ  ٨٠٠ﺗﮏ طﻼب ﻧﮯ آزاد ﻓﮑﺮ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻘﺪس آﯾﺎت
ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ درﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ اور ﻣﻮازﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮ ﻋﺎم ﮐﯿﺎ ،ﺻﺮف ﻗﺮآن ﮐﯽ
دﻟﮑﺸﯽ اور ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮯ رﻧﮓ ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ اور ﻗﺮآن ﭘﺮ ﺣﻮزوی
رﻧﮓ ﮐﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺬب اﻓﺮاد و طﻼب ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮا۔
آپ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮩﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ﻗﺮآن ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﮩﺎﻟﺖ و ﮐﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﮩﻢ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن
ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ،ﺷﮩﺮت اور اﺟﻤﺎع ﮐﮯ ﺧﻼف رائ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں اس ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ
ﺣﻮزوﯾﻮں ﮐﮯ لءے ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ،ﻣﺜﻼً ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺒﺰواری ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ رد
ﮐﺮﻧﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اور ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮭﺎ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﺮﺣﻮﻣﯿﻦ ﺧﺪا ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻮں ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺮ ﺟﺎﺗﺎ
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ﮨﮯ اس ﮐﯽ روح ﺧﺪاوں ﮐﯽ ارواح ﮐﺎ ﺟﺰء ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮨﺎں زﻧﺪه ﮨﻮﻧﺎ ﮔﻨﺎه
ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺎرﮨﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻋﺮض ﮐﯿﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺣﻮزے ﺟﻮ ﻗﺮآن
ﮐﯽ طﺮف ﺗﻮﺟہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺻﺎﺣﺐ اور
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﭼﻮﻧﮑہ زﻧﺪه ﮨﮯ اور ﻣﺮﺋﯽ ﺑﺤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ
اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ ﻗﺮآن ﻓﻘہ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اور
آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎم ﮐﮯ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻮزوں اور ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿﮟ
ﻣﻈﻠﻮم ﮨﮯ اور ﺣﻮزوں ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮩﻠﻮوں ﮐﺎ ﻣﺤﻮر
ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻘہ ﻗﺮآن ﮐہ ﺟﯿﺴﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﮭﺎ اس ﮐﺎ اﺗﻌﻤﺎل
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ،ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﺸہ وﺣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﮐﺎﺗﻢ ﺳﮯ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﻧﺌﮯ ﻧﺌﮯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﻧﺌﮯ ﻧﺌﮯ
اﺣﮑﺎم ﮐﻮ اور اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐﺒﮭﯽ اس ﮐﺎ راﺳﺘہ ﻣﺴﺪود ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺛﺎﺑﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ذره ﺑﮭﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻤﯿﺸہ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻟﻮں ﮐﺎ
ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎر ﮨﮯ۔
ﺑﻌﺾ ﻓﻀﻼء ﻧﮯ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ :آپ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﮐﺲ طﺮح ﯾہ ﺳﺎرے
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﮯ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺌﮯ
اور ﻧﮑﺎﻟﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻗﺮآن ﭘﻮرا ﮐﺎ ﭘﻮرا ﺳﯿﺎﺳﺖ اور ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ رﮨﺒﺮ ﮨﮯ۔
آپ ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﺒﺮی ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ اور ﻣﻮج ﺳﮯ ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺧﻼف اﻣﻮاج ﮐﮯ طﻠﺴﻢ
ﮐﻮ ﺗﻮڑ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ آرام دروس اور ﻓﻘﮩﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺤﺜﯿﮟ ﯾﺎ ۔۔۔ ﻋﻼوه اس
ﮐﮯ ﮐہ ﭘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺟﻤﻮد ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ
ﺳﺎﺧﺘہ ﺷﺪه ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻮت ﺷﺪه ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﯽ
طﺮح ﺟﺎﻣﺪ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،ﻓﻼں ﻣﺮﺣﻮم ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ،اس ﻟﺌﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ،ﮨﻤﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮨﻤﯿﮟ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﻟﮩﺬا
ﮨﻤﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ زﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﯿﮟ ،دوﺳﺮے اﯾﮏ اور ﺗﻨﮩﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺟﺮم
ﻣﯿﮟ ،ﺗﯿﺴﺮے دوﺳﺮے ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ان ﻣﺮﺣﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﭽﮭ ﮐﮩﯿﮟ۔ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ آزادی ﻓﮑﺮ و اﺟﺘﮩﺎد ﮐﮯ ﺑﺎﻧﺪھ ﮐﻮ
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ﺗﻮڑﻧﺎ ﺑﮩﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎم ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﻮ ۔ ﺟﻮ ﺣﻮزﮨﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ
ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﺟﻨﺒﯽ اور ﺑﯿﮕﺎﻧہ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ۔ ﺟﺲ طﺮح ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺮم ﮨﮯ۔
آپ ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﮨﺪف ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ اور ﺣﺴﺪ ﺑﮩﺖ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ
ﮨﮯ آپ ﻧﮯ ان ﺳﺐ ﮐﻮ دل و ﺟﺎن ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ۔ ﭼﻮﻧﮑہ آپ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮐﺎم ﺧﺪا
ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ اور ﺣﻖ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮭﮯ ،آپ ﻧﮯ ﺳﯿﺎﺳﯽ اور
ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻌﺒﮯ ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺎم ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺠﻒ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اراده ﮐﯿﺎ ،اﻟﺒﺘہ اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﺑﮩﺖ دﺷﻮار اور اﮨﻢ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺗﮭﺎ۔
ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اور ﻋﺮاق ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺷﮩﺮوں ﺳﮯ ﺟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﻮں ﮐﮯ
ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮا ،آﯾۃ ﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮯ ﺑﯿﺮوت ﮨﺠﺮت ﮐﯽ اور آپ ﮐﯽ
دوﻧﻮں ﺳﯿﺎﺳﯽ اور ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﯿﮟ ﺑﯿﺮوت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری و ﺳﺎری رﮨﯿﮟ۔
اﭘﻨﮯ ﺗﻘﺮﯾﺮی ﺟﻠﺴﻮں ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﺮی اﻓﮑﺎر ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﻮﺟﻮده ﻏﻠﻂ اﻓﮑﺎر ﮐﻮ
ﮐﺎﻟﻌﺪم ﮐﺮﻧﺎ آپ ﮐﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﮭﺎ۔ آپ ﺑﺤﺚ ﮐﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﻮاﻻت
ﮐﮯ ﺟﻮاﺑﺎت دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﻣﯿﮟ ﺳﻠﺒﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ دو ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺳﻠﺒﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ طﻼب ﮐﮯ درﺳﯽ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اور ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل اک ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اور اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺌﯽ ﻣﺤﺎذ ﭘﺮ ﺟﻨﮓ
ﮐﯽ اور ﯾہ ﺳﺎری ﺑﺤﺜﯿﮟ اور ﺑﺎﺗﯿﮟ ﻣﺮﻗﻮم اور ﺛﺒﺖ ﮨﯿﮟ۔
آپ ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮐﻮ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌہ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻧﯿﺰ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ دوﺳﺮے ادﯾﺎن ﮐﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯽ۔
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ﺟﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ داﺧﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﺷﻌﻠﮯ ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﮔﺌﮯ آپ ﻧﮯ
ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻮ ﺣﺠﺎز ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ اور وﮨﺎں ﭘﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﮐﺮ ﮐﮯ ﮐﻼس درس ﺑﺮﭘﺎ ﮐﯿﺎ ﮐہ آپ رﺳﻮل ﷲ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﮟ ﻋﻠﯿﮩﻢ
اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﺳﻤﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯽ درس دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺷﯿﻌہ ﺗﮭﮯ۔ اس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﮯ آپ ﺳﮯ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮐہ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﮯ ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺑﮭﯽ ﺷﯿﻌہ اور
اﺋﻤہ ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﮩﺖ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اور ﺧﻄﺒہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ ﺧﻼف
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﮭﯽ ﺑﻠﮑہ اﺳﻼﻣﯽ وﺣﺪت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔
ﻣﮑہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯿﻮں ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧہ ﺗﮭﮯ۔ ﻗﻢ اور ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﮨﻮا اس وﻗﺖ اﯾﺎم ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ دﻋﺎء ﻧﺪﺑہ ﮐﮯ ﺑﮩﺎﻧہ
ﺳﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ۔ اﺳﯽ دﻋﺎء ﻧﺪﺑہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻣﺸﮩﻮر و
ﻣﻌﺮوف ﺗﻘﺮﯾﺮ "ﭘﻠہ رﺿﺎ ﺧﺎن" ﮐﯽ ﮐہ اﯾﮏ ﻣﻨﭧ ﺳﮑﻮت ﮐﯽ ﺟﮕہ اﯾﮏ ﻣﻨﭧ
ﮔﺮﯾہ ﮐﯿﺎ ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﺠﺎر وﮨﺎں آﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور آپ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده
ﮐﯿﺴﭩﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﻘﯿﻦ روش ﺳﮯ اﯾﺮان اور دوﺳﺮے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
آپ  ۵ﻣﯿﮟ دوﺳﺮی ﺑﺎر  ١ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﺋﮯ اور آزادی ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮوت ﮔﺌﮯ اور ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻧﺲ
ﮔﺌﮯ ﺗﺎﮐہ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﮯ "ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ" ﻣﯿﮟ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﯾﮟ ،اﺳﯽ طﺮح
اﭨﻠﯽ ﺑﮭﯽ ﮔﺌﮯ اور اﭨﻠﯽ ﮐﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ
ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﮯ ﻟﺰام ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮج اور
ﺑﯿﺪاری و آﮔﺎﮨﯽ اﯾﺠﺎد ﮨﻮﺋﯽ اور اﻣﺎم ﮐﮯ اﯾﺮان واﭘﺲ آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آپ ﺑﮭﯽ
وطﻦ واﭘﺲ ﻟﻮٹ آﺋﮯ ،اور ﭘﻮرے اﯾﺮان ﻣﯿﮟ ﺟﮕہ ﺟﮕہ ﺗﻘﺮﯾﺮﯾﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﻣﺸﮩﺪ و ﺟﻤﮑﺮان ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ رﺳﻤﯽ اﻋﻼن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮﯾﻒ اور داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺗﺸﮑﯿﻞ دی۔ آپ
ﻧﮯ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﻣﺸﻮره ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اور ﻗﺮآﻧﯽ اﻧﻘﻼب اور
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ﺟﺮوں ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺮاﺋﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ اور ﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اور ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ
اﭘﻨﮯ درس ،ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اور ﺗﻘﺮﯾﺮوں ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎری رﮐﮭﺎ۔
اﯾﺮان ﻋﺮاق ﮐﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ "آﺑﺎدان" ﻣﯿﮟ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﯽ ﺟﻮ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر آﺑﺎدان رﯾﮉﯾﻮ اور ﭨﯿﻠﯿﻮﯾﮋن ﺳﮯ ﻧﺸﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ اور
ﻋﺮاق ﭘﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﯽ۔
 ١٣٦ش ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﮐﯽ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ
آﺋﯽ اور اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ ﺑﺤﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اس ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ
آپ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻦ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻟﮑﮭﯽ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ اﻓﺘﺮاء ﮐﺎ ﺳﺪ ﺑﺎب ﮨﻮ ﺳﮑﮯ٦٩۔
 ١٣٦ﻣﯿﮟ اس ﺑﺮس اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﮐﯽ ﺗﯿﺲ ﺟﻠﺪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﯽ
 ٢۵ﺟﻠﺪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دو ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﯿﮟ۔ ان ﺗﯿﺲ
ﺟﻠﺪوں ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﮐﺴﯽ آﯾﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮوں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮑﺘہ ره ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎ اور
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻈﺮ آﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ طﺮف ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻮﺟہ ﻣﺒﺬول ﮐﺮاﺋﯿﮟ۔
ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ ،ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ  ۵٠٠ﻓﺘﻮی ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺘﺎوے ﺟﻮ
ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ "ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء" ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺌﮯ
ﮨﯿﮟ ،اور ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ اس وﺳﯿﻊ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯿﮟ
آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ اور ﺗﺪﺑﺮ ﮐﮯ ﻓﻘﺪان ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼم ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ

٦٩۔ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮩﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،آﯾﺎت رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺟﻮاب ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﮨﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ۔
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ﻓﯿﺼﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯽ۔ اﮔﺮ ﭼہ ان ﮐﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺘﺎوے اﺟﻤﺎع
اور رواﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﮨﻮں۔
ﻓﻠﺴﻔہ ﻣﯿﮟ ،ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻮزوی ارﮐﺎن ﺟﯿﺴﮯ ﻗﺪﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ اوراس
ﮐﮯ ﺣﺪوث ذاﺗﯽ ﺿﺮورت ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺧﺪا
اور ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﯽ ﺳﻨﺨﯿﺖ ،ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﯾﻌﺪد ﻋﻨہ اﻻ اﻟﻮاﺣﺪ وﻏﯿﺮه ﮐﻮ
درﺳﺖ ﻋﻘﻠﯽ اور ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺸﺮی ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ  ٦٦ﺗﻀﺎد ﮐﺎ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪی
ﷲ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻄﻘﯿﻮں ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﻋﻼن ﮐﯿﺎ اور ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻔﺮﻗﺎن ج  ١٠ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮ روا اور ﻏﻠﻂ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ،
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﯾﮩﯿﺎت ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﮟ
ﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿہ ﺑﮭﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﺳﮯ آﺷﮑﺎر ﮨﯿﮟ۔
ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب "اﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط" ﺿﺪ اﺻﻮل ﺣﻮزوی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﯽ ﮨﮯ۔
ﭼﻮﻧﮑہ دوﺳﺮے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ آه ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮩﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ
دوﺳﺮے ﻋﻠﻮم ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﻣﻔﺼﻞ ﮐﺘﺎب "ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻮﺳﯿﻠہ" ﻋﻠﯽ ﺷﺎطﺊ اﻟﺠﻤﻊ ۔ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ۔ رﺳﺎﻟہ
"ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ" ،ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ ،اﺳﺮار ﻣﻨﺎﺳﮏ و ادﻟہ ﺣﺞ ،ﻣﻔﺖ ﺧﻮران
و۔۔۔ ﺟﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻟﮑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻓﻘﮩﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ
ﮨﮯ٧٠۔
آپ ﮐﯽ دوﺳﺮی ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ درج ذﯾﻞ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮐﯿﺎ
ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ:
٧٠۔ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮩﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،رﺳﺎﻟہ "ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﯾﻦ" اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ٨۔
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١۔ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ دﯾﻦ ﭘﮋوﮨﯽ ﻓﻠﺴﻔہ ﻣﻌﺎﺻﺮ
٢۔ ﻧﻘﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﮨﺮ ﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﺗﺎﻟﯿﻒ ڈاﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﻧﻘﺪ
ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ڈاﮐﭩﺮ ﺳﺮوش ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ١٩٢٠
ﻋﺮاق ،ھﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺟﮩﺎن ﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ اور ۔۔۔
آپ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﮯ آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﻈﯿﻢ ذﻣہ
داری ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اور ﺗﺮﺟﻤہ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺠﺖ اور اﯾﮏ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن اور
دوﺳﺮے ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺻﻞ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اﯾﮏ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اور ﻋﻤﯿﻖ دﻗﯿﻖ اس ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﯽ ﮨﯿﮟ
دوﺳﺮی زﺑﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ آپ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺑﮍے اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎﻣﻞ اور ﻣﮑﺮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد
ﺟﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤﮯ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﮟ ﻟﮑﮭﯽ
ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻔﺴﯿﺮ دان ﻣﺮاﺟﻊ اور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ }ﮐﺠﺎ
دوﺳﺮے{ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﮑﺜﺮت ﻏﻠﻄﯿﺎں ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺧﻮاه
ﻟﻐﻮی ﻣﻌﺎﻧﯽ اور اس ﮐﮯ ﺟﻤﻠﻮں ﻣﯿﮟ ،ﺧﻮاه اس ﮐﯽ ﺑﮯ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺖ ﻣﯿﮟ ،ﺧﻮاه ﭘﺮ ﻣﻐﺰ اور ﻧﻔﯿﺲ اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮟ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اس
ﮐﯽ آﯾﺎت ﮐﮯ ادﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﮯ ﻣﯿﮟ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺲ طﺮح ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن
ﻣﯿﮟ ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور دﻟﮑﺶ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﯿﺎن ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤہ ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﺰاﮐﺘﻮں ﮐﺎ ﻟﺤﺎظ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺑﮩﺘﺮﯾﮟ اور ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯاور ﻧﮩﺎﯾﺖ دﻗﺖ اور ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﺢ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ۔ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤہ
اور دوﺳﺮی زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ دوﺳﺮی ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﺨﺖ اور دﺷﻮار ﮐﺎم ﮨﮯ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎم ﮨﮯ۔ ﻟﮩﺬا ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ
ﮐﺎم اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ اور ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎﺋﯽ اور ﻧﮩﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ اور ﮐﻤﺎل
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ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮕﺮی ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ
اور ﻣﻔﺮوﺿﺎت اور ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ،اور ﺻﺮف ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﭘﺮ آﯾﺎت ﮐﮯ ﻧﺎدروﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮ اور ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب
ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻄﺮ ﻧہ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ اﻗﻮال اور آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﮯ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﯾﺴﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ اﻟﮩﯽ ﻣﺮادات اور
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﮏ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺑﻼ واﺳﻄہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﺎ ﮨﮯاور آﺧﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآﻧﯽ داﻧﺸﻮروں اور ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺷﻮری ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ" :و اﻣﺮھﻢ ﺷﻮری ﺑﯿﻨﮭﻢ" ﮐہ اس
ﺿﺮوری اﻣﺮ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﺸﻮرت ﺿﺮوری و ﻻزم ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎطﻨﯽ ﻟﻐﺖ ﻗﺮآن ﮐﺎ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻢ ﻻزم ﮨﮯ اور
ﺟﺲ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﮨﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﺎل ﮨﮯ اور اس اﻣﺮ ﻣﯿﮟ
دوﺳﺮی زﺑﺎﻧﻮں ﮐﯽ طﺮف ﺗﻮﺟہ ﻧہ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﯿﮟ۔
ان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺻﺮف ﻟﻐﺖ ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﺎ اور ﻣﺨﺘﺴﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﻮ دوﺳﺮے اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺟﺲ طﺮح رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﮐﺎ ﻟﮑﮭﻨﺎ اﺟﺘﮩﺎد ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﺎ آﺧﺮی ﻧﺘﯿﺠہ
اور آﮐﺮی ﻣﺮﺣﻠہ ﮨﮯ۔ اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ ﻗﺮآن ﮐﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ دوﺳﺮی
زﺑﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﺟﮩﺎں ﺷﻤﻮل ﮨﮯ۔
اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﻠﻤﺎء اور اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻋﻤﺪار ﺑﮭﯽ ۔ ان ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ۔
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺑﮭﯽ م
ﺷﮑﻞ ﺳﮯ اس ﮐﻮ دوﺳﺮی زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﺠﺎ
دوﺳﺮء اﻓﺮاد ﺟﻮ ﺻﺮف ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﯾﺎ دوﺳﺮی زﺑﺎن ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے
ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﺗﻤﺎم وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﮐﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﺎﯾﺖ دﺷﻮار اور ﺣﺎﺋﺰ اﮨﻤﯿﺖ ﮨﮯ۔
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ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﮐﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺗﺮﺟﻤہ ﮨﮯ ،ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤہ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻗﺮآﻧﯽ وزن اور ﺻﺪا ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺑﺤﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ آﺧﺮی ﮐﻠﻤﺎت
وﺣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ اﻋﺠﺎز رﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﺻﺮف ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﻠﮑہ وزن ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﻘﺪر ﻣﻤﮑﻦ اور ﺑﺤﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ ﷲ ﺟﻤﯿﻌﺎً وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا ٧١ﺟﯿﺴﯽ ﻗﺮآﻧﯽ
آﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﺴﺎ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻤﮑﻨہ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺎﻣﻞ اور دﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ طﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮐﺴﯽ اور ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ اورا ﮔﺮ ﻋﺪم ﻋﺼﻤﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺸﺎﺑہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ وه "اﻣﺮھﻢ ﺷﻮری ﺑﯿﻨﮭﻢ" ٧٢ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺑﺮ طﺮف ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺤﮑﻢ ﮐﮯ درﺟہ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اس ﮐﮯ
ﭘﻨﮩﺎں ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن اس ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻗﺮآن ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺴﺎر
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﯾﺎت ﮐﻮ دوﺳﺮی آﯾﺘﻮں ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ
اﻣﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر اور ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﻮ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻓﺮاق ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻓﮑﺎر و اﻗﻮال اور آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت اور
ﺗﺤﻤﯿﻼت ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی }ﺧﻮاه دﯾﻨﯽ ﺧﻮاه ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ{ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺻﺎﺋﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﮩﯽ ﮐﺎ طﻠﺒﮕﺎر ﮨﻮ ،اس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮯ ﻣﻔﺴﺮ
ﻗﺮآن ﺻﺮف ﺧﺪا ﮨﮯ اور ﺑﺲ " :وﻻ ﯾﺎﺗﻮﻧﮏ ﺑﻤﺜﻞ اﻻ ﺟﺌﻨﺎک ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﺣﺴﻦ

٧١۔ آل ﻋﻤﺮان١٠٣ :۔
٧٢۔ ﺷﻮری  ٣ :۔
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ﺗﻔﺴﯿﺮاً" ٧٣ﮐہ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺗﻤﺎم ﺑﺎطﻨﯽ و ظﺎﮨﺮی اور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ۔ اور ﻗﺮآن ﮐﺎ "اﺣﺴﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮاً" ﮨﻮﻧﺎ اﭘﻨﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اور
دوﺳﺮے ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﯽ ﺑﻨﺴﺒﺖ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ اور اﺳﺘﻮار ﮨﮯ۔ اس ﺗﺮﺟﻤہ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن اور اس ﮐﯽ ﻻزم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﺟﻤہ ﮨﮯ ﮔﻮﻧﺎ
ﮔﻮں ﻗﺮاﺋﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﻗﺮآن ﮐﯽ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ،ﺟﻮ واﺣﺪ اور ﻣﻘﻄﻮع }ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ{
ﮨﮯ اور ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤﻮں اور ﺗﻔﺴﯿﺮوں ﮐﺎ ﯾﮕﺎﻧہ اور واﺣﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ ،اﮔﺮ
ﻗﺮآن ﮐﯽ دوﺳﺮی ﻗﺮاﺋﺘﯿﮟ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮨﻮں ﻗﻄﻌﯽ اور ﺟﮩﺎں ﺷﻤﻮل ﺗﻮاﺗﺮ ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﭼﯿﺰ اور ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎطﻞ ﮨﯿﮟ۔ اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم آﯾﺘﻮں ﮐﮯ ﺗﺮﺟﻤہ
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﻌﺾ آﯾﺎت ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
٧٤
ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤہ ﮨﮯ۔
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﯿﺪ اطﮩﺮ ﻋﺒﺎس رﺿﻮی ﻗﻤﯽ اﻟہ آﺑﺎدی
 /٣٠ﻣﺌﯽ ٢٠١

٧٣۔ اﻟﻔﺮﻗﺎن ٢۵ ،٣٣ :۔
٧٤۔ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﮩﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮﻗﺎن ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﮑﺮاﻧہ ،طﺒﻊ اول١٣٨٨ ،
ش۔
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